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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3914 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി�� മ��് സംഭരണ ശാലകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്  േകാർ�േറഷെ�
ജി�ാ മ��് സംഭരണശാലകൾ സം�ാന�്

വാടക െക�ിട�ിൽ �വർ�ി��േ�ാ;
ഉെ��ിൽ എ�െയ�ം അ�കാരം
�വർ�ി��െവ�ം ആയതിന് �തിവർഷം
വാടകയിന�ിൽ എ� �ക െചലവ്
വ��െ��ം അറിയി�േമാ;

(എ)
ഉ�്. സം�ാന�് പ�് ജി�കളിലായി ആെക

13 സംഭരണശാലകൾ വാടക െക�ിട�ളിൽ
�വർ�ി���്. ഇവ�് വാടകയിന�ിൽ

�തിവർഷം 5,05,86,422.16 �പ നൽകി
വ���്.

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�ാ മ��് സംഭരണശാല�് േവ�ി
േചവാ�ർ ത��് േരാഗാ�പ�ി േകാ�ൗ�ിൽ
�ലം ലഭ�മാേണാ; ആയത് നിർ�ി��തിന്
െക.എം.എസ് .സി.എൽ. ന് എ� �ക
അ�വദി�ി�െ��ം ആയതിൽ എ� �ക
വിനിേയാഗി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േചവാ�ർ സർ�ാർ ത��് േരാഗാ�പ�ി�െട
ഉടമ�തയി�� �മിയിൽ നി�് േകാ�സി�്
റീജിയണൽ െസ�ർ ആരംഭി��തിന് സാ�ഹ�
നീതി വ��ിന് 3 ഏ�ർ �മി�ം എൻ.എ� .്എം
�യിനിങ്  െസ�ർ ആരംഭി��തിന് 30 െസ�്
�ല�ം കായിക �വജനകാര� വ��ിന് 5 ഏ�ർ
�ല�ം േകാവിഡ്  ഐെസാേലഷൻ

വാർഡിനായി തിരെ��� �ല�ം െത�വ്
നിവാസികെള പാർ�ി��തിന് നിലവി�� 4
െക�ിട��ം ബ�െ�� അധികാരികൾ�്
വി�നൽകിയി��്. ബാ�ി�� �ല�്

ആ�പ�ി�െട �ടർ വികസന�ി�� മാ�ർ
�ാൻ ത�ാറാ�ി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�� സാഹചര��ിൽ േകാഴിേ�ാട്  ജി�ാ മ��
സംഭരണശാല� േവ�ി നിലവിൽ ആ�പ�ി

േകാ�ൗ�ിൽ �ലം ലഭ�മ� എ�ാൽ ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയം നിർ�ി��തിനായി കായിക
�വജനകാര� വ��ിന് ൈകമാറി നൽകിയി��
അ�് ഏ�ർ �മി, ടി വ��് ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം
നിർ�ി�ാ�തിനാൽ ആേരാഗ� വ��ിന് തിരിെക
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
അതിൽ നി�ം 1.5 ഏ�ർ �ലം േകരള
െമഡി�ൽ സർവീസസ്  േകാർ�േറഷ� േ��്
ഓഫ് ആർ�് സയൻറിഫിക് െവയർഹൗസ്
നിർ�ി��തിനായി ൈകമാറാ��താെണ�്
ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ അറിയി�ി��്. �മി
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ൈകമാറിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഇതിനായി േകരള
െമഡി�ൽ സർവീസസ്  േകാർ�േറഷന്
സർ�ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�ി�.

(സി)

ഇെ��ിൽ വിനിേയാഗി�ാ�തി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േചവാ�ർ സർ�ാർ ത��് േരാഗാ�പ�ി�െട
ഉടമ�തയി�� �മിയിൽ നി�് േകാ�സി�്
റീജിയണൽ െസ�ർ ആരംഭി��തിന് സാ�ഹ�
നീതി വ��ിന് 3 ഏ�ർ �മി�ം എൻ.എ� .്എം
�യിനിങ്  െസ�ർ ആരംഭി��തിന് 30 െസ�്
�ല�ം കായിക �വജനകാര� വ��ിന് 5 ഏ�ർ
�ല�ം േകാവിഡ്  ഐെസാേലഷൻ

വാർഡിനായി തിരെ��� �ല�ം െത�വ്
നിവാസികെള പാർ�ി��തിന് നിലവി�� 4
െക�ിട��ം ബ�െ�� അധികാരികൾ�്
വി�നൽകിയി��്. ബാ�ി�� �ല�്

ആ�പ�ി�െട �ടർ വികസന�ി�� മാ�ർ
�ാൻ ത�ാറാ�ി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ�� സാഹചര��ിൽ േകാഴിേ�ാട്  ജി�ാ മ��
സംഭരണശാല� േവ�ി നിലവിൽ ആ�പ�ി

േകാ�ൗ�ിൽ �ലം ലഭ�മ� എ�ാൽ ഇൻേഡാർ
േ�ഡിയം നിർ�ി��തിനായി കായിക
�വജനകാര� വ��ിന് ൈകമാറി നൽകിയി��
അ�് ഏ�ർ �മി, ടി വ��് ഇൻേഡാർ േ�ഡിയം
നിർ�ി�ാ�തിനാൽ ആേരാഗ� വ��ിന് തിരിെക
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
അതിൽ നി�ം 1.5 ഏ�ർ �ലം േകരള
െമഡി�ൽ സർവീസസ്  േകാർ�േറഷ� േ��്
ഓഫ് ആർ�് സയൻറിഫിക് െവയർഹൗസ്
നിർ�ി��തിനായി ൈകമാറാ��താെണ�്
ആേരാഗ� വ��് ഡയറ�ർ അറിയി�ി��്. �മി
ൈകമാറിയി�ി�ാ�തിനാൽ ഇതിനായി േകരള
െമഡി�ൽ സർവീസസ്  േകാർ�േറഷന്
സർ�ാരിൽ നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


