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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2199 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

കാര��മമാ��തിന് ഈ സർ�ാർ

നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) രാജ��ിന് തെ� മാത ൃകയാ�� വിധ�ിൽ

ന�െട സം�ാനെ� െപാ�വിതരണ രംഗം

കാര��മ�ം �താര��മാ�ാൻ േവ�ി�ളള

�വർ�ന�ൾ ��തൽ

�േ�ാ�െകാ�േപാ��തി�ളള നടപടികൾ ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി�െകാ�ിരി��. ആദിവാസി

േമഖലകളിെല "സ�രി�� േറഷൻകട" പ�തി

ഈ സർ�ാർ തി�വന��രം, പ�നംതി�

ജി�കളിൽ �ടി നട�ിലാ�ി. "വിശ�രഹിത

േകരളം" പ�തി�െട ഭാഗമായി �ഭി� േഹാ�ൽ

തി�വന��ര��ടി ആരംഭി�. െപാ�വിതരണ

ശ�ംഖലയിെല െത�ായ �വണതകൾ തട��തിന്

ശ�മായ പരിേശാധനാ സംവിധാനം

ഏർെ���ി. താ��് സൈ�  ഓഫീ�കളിൽ

ലഭി�� പരാതികളിൻേമൽ സമയബ�ിതമായി

നടപടികൾ ഉ�ാവണെമ�് കർശന നിർേ�ശം

നൽകി. െപാ�വിതരണവ��ിെ� 5 േമഖലകൾ

തിരി�  ്സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്ഇ�ാര��ൾ

പരിേശാധി�വ��. േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ

കടകൾ പരിേശാധി�� എ�റ�വ��ാൻ

െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാനം ഏർെ���ി.
��തൽ �താര�ത ഉറ�വ���തിനായി

വാതിൽ�ടി വിതരണം നട�� വാഹന�ളിൽ

ജി.പി.എസ് . ഘടി�ി��തി�ം എ�ാ

േഗാഡൗ�കളി�ം സി.സി.ടി.വി.
�ാപി��തി�ം തീ�മാനി�ി��് . 2022-2027
പ�തി കാലയളവിൽ സം�ാനെ� എ�ാ

താ��കളി�ം െപാ�വിതരണ വ��ിെ�

ഉടമ�തയിൽ NFSA േഗാഡൗ�കൾ

നിർ�ി�� കാര�ം പരിഗണനയിലാണ്. ശാ�ീയ

മാനദ��ൾ അ�സരി�ായിരി�ം ഇവ

നിർ�ി�ക. േറഷൻ കടക�െട പ�ാ�ല

സൗകര��ൾ വികസി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��.
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നിലവിൽ നൽകി വ�� േറഷൻ സാധന�ൾ�്

�റേമ ചില പലവ��നസാധന��ം േറഷൻ

കടകളി�െട വിതരണം െച�ാ�ം സർ�ാർ

ആേലാചി��.

(ബി) കേ�ാള�ിൽ ഇടെപ�് വില�യ�ം

പിടി�നിർ��തിന് േകരള േ��് സിവിൽ

സൈ�സ്  േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1. ഇ-െട�ർ/ഇ-ഓ�ൻ എ�ീ രീതികൾ �േഖന

വാ�ൽ നടപടി�മ�ളിൽ �താര�ത

ഉറ�വ���തി�ം ��തൽ നിേത�ാപേയാഗ

സാധന�ൾ �റ� വിലയിൽ വിപണിയിൽ

എ�ി��തി�ം സാധി�ി��്. 2. േക�

ഗവൺെമ�ിെ� ൈ�സ്  െ�ബിൈലേസഷൻ

പ�തി �കാരം, നാെഫഡിൽ നി�് െച�പയർ,
�വര�രി�്, കടല, ഉ��് �ട�ിയ അവശ� ഭ��

സാധന�ൾ മിതമായ നിര�ിൽ സംഭരി�്

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�ി��. �ടാെത,
നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട ദൗർലഭ��ം

വില�തി�ം ഉ�ാ�� ഘ��ളിൽ ഉ�ാദന

േക��ളി ൽ നി�ം േനരി�് സാധന�ൾ സംഭരി�്

വിപണിയിെല�ി��. സവാള�െട വില വർ�ി�

അവസര�ിൽ നാെഫ ഡ്  �േഖന�ം

േക�ീയഭ�ാര�ിൽ നി�മായി സവാള

സംഭരി�  ്മിതമായ വിലയിൽ വിപണിയിൽ

എ�ി�ി��. 3. െപാ� വിപണിയിേലതിെന�ാൾ

20 �തൽ 50% വെര വില�റവിൽ 13 ഇനം

സ�ിഡി സാധന�ൾ സൈ�േകാ

വി�നശാലകളി�െട വിതരണം െച� വ��. 2016
ഏ�ിൽ മാസ�ി�േശഷം സ�ിഡി വി�ന

വിലകൾ വർ�ി�ി�ി�ി�. സ�ിഡിയി ൽ വിൽ��

ഉ���ൾ ഉൾെ�െട 39 ഇനം അവശ�

ഭ��ധാന��ൾ െപാ�വിപണിേയ�ാൾ 10 �തൽ

20 % വെര വില �റ�  ്�ീെസയിൽ സ�ിഡി

നിര�ിൽ െപാ�ജന�ൾ�് ആവശ�മായ

അളവിൽ ലഭ�മാ�ി വ��. �ടാെത ചായെ�ാടി,
മ�ിെ�ാടി, �ള�െപാടി, െവളിെ��, �ളി, ഏലം,
മ�ൾെപാടി, ഉ�്, ആ� എ�ീ ഉ���ൾ ശബരി

�ാൻഡിൽ കർശന �ണനിലവാര

പരിേശാധന�േശഷം െപാ�വിപണി വിലേയ�ാൾ

ഏകേദശം 20 �തൽ 30% വെര വില�റവിൽ വി�

വ��. ഇതി��റേമ മ�് അവശ� സാധന��ം,
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
ഉ����ം MRP േയ�ാൾ 5 �തൽ 30% വെര

വില�റവിൽ െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�ി വ��.
4. സ�ിഡി സാധന�ൾ യഥാർ�

�ണേഭാ�ാവിന് തെ� ലഭി��െവ�് ഉറ�്

വ���തിന് 2018 ഓഗ�് മാസം �തൽ, േറഷൻ

കാർഡ്  ഡാ�ാ േബസ്  അധി�ിത െവബ് േപാർ�ൽ

സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���വാൻ
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ആരംഭി�തി�െട സ�ിഡി ��പേയാഗം

�ർ�മാ�ം തട��തിന് സാധി�. 5. 2016 െമയ്

മാസ�ിൽ 1528 വി�നശാലകൾ ഉ�ായി��ത്

ഇ�് 1617 ആയി വർ�ി�ി��്. ഇതി��റെമ,
നിലവി�ളളവ നവീകരി��തി�ം ഉപേഭാ�

സൗ�ദ�ളാ��തി�ം നടപടിെയ��. 6.
സൈ�േകാ�െട സ��ം �ാ�ായ ശബരി

ഉ����െട സം�രണം, വിപണനം എ�ിവ

ശാ�ീയമായി പരി�രി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. ശബരി �ാ�ി�ളള േതയില

െമ�െ�� �ചിേയാെട െ�ൻഡ്  െച�്

വിപണിയിെല�ി�വാ�ം മിക� പരസ��ൾ

നൽകി മാർ��് െച�വാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്. 2019 ഓഗ�് മാസം �തൽ ശബരി

�ാ�ി�ളള കറിെ�ാടിക�ം മസാലെ�ാടിക�ം

സം�രി�  ്സൈ�േകാ�് നൽ�വാനായി

െറയ് ഡ്േകാ�് കരാർ നൽകിയതി�െട ഇവ�െട

ലഭ�ത�ം �ണേമ��ം െമ�െ���വാൻ സാധി�.
ശബരി ഉ����െട വിപണന�ിന് താ�ര�ം

�കടി�ി�� േറഷൻ വ�ാപാരികൾ�് നി�ിത

മാർജിൻ പ�വ�  ്ശബരി ഉ����െട

വിതരണ�ാരാകാ�ളള പ�തി ആരംഭി�. 7.
ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാം �േഖന നൽ��

ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�  ്സാധന�ൾ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വീ�പടി�ൽ എ�ി� നൽ��

സംവിധാനം സൈ�േകാ�ം വിവിധ വിതരണ

ഏജൻസിക�െട േപാർ��കൾ വഴി�ം

��ംബ�ീ�മാ�ം സഹകരി�  ്നട�ിൽ

വ��ിയി��്. �ടാെത ��ംബ�ീ ഉ����ം

വിതരണം നട�ി വ��.

(സി)

ഇതിനായി �ൻ സർ�ാ�ം നിലവിെല സർ�ാ�ം

നൽകിയി�� (2016-17 �തൽ 2020-21 വെര)
സാ��ിക സഹായം സംബ�ി�� വിവരം

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) 2016-17 സാ��ിക വർഷം �തൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷം വെര സം�ാന സർ�ാർ

അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ

െകാ���. �മ നം. സാ��ിക വർഷം

സർ�ാർ അ�വദി� �ക (േകാടിയിൽ) വിപണി

ഇടെപടൽ സൗജന� ഭ��കി�് ആെക 1 2016-17
200 - 200 2 2017-18 200 - 200 3 2018-19 125 -
125 4 2019-20 50 - 50 5 2020-21 - 4238.29
4238.29 6 2021-22 - 1300.19 1300.19 ആെക

575 5538.48 6113.48

െസ�ൻ ഓഫീസർ


