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സബ്ജകറ കേമനിറനി   XI

(ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം  സഹകേരണവന്റിം)  

(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന :

ശപീ. വനി. എന. വഭാസവന,
       സഹകേരണ-രജനികസ്ട്രേഷന, സഭാന്റിംസഭാരനികേന്റിം വകുപ്പുമനനി.

എകറ   -   ഒഫപീകഷക്ഷ്യഭാ  അന്റിംഗന്റിം  :

ശപീ. ജനി. ആര്. അനനില്, 
      ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില്സപപ്ലൈസന്റിം വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള :

ശപീ. പനി. അബ്ദുല് ഹമപീദറ 

ശപീ. ആനണനി കജഭാണ

ശപീ. പനി. വനി. അനവര്

കഡഭാ. മഭാതത്യു കുഴല്നഭാടെന

ശപീ. സജപീവറ കജഭാസഫറ

ശപീ. സസബഭാസക്ഷ്യന കുളത്തുങ്കല്

ശപീമതനി സകേ. സകേ. പശൈലെജ ടെപീചര്

ശപീ. ജനി. സപീഫന

ശപീ. ഇ. ടെനി. പടെസണ മഭാസര്.

 നനിയമസഭഭാ  സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശപീമതനി  കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശപീ.  മഭാതത്യുക്കുട്ടേനി ജനി., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി,

ശപീമതനി ദപീപ ആര്. കൃഷ്ണന, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി,

ശപീ. എന്റിം.എസറ. അനവര് സല്തഭാന, അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



  അവതഭാരനികേ
ഭകക്ഷ്യവന്റിം സനിവനില് സപപ്ലൈസന്റിം സഹകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി XI-സന

2021  ഏപനില്  1  മുതല്  2022  മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലെനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരക്ഷ്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസലെ  ചട്ടേന്റിം  239(1)
അനുസരനിചറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

15-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  ഭകക്ഷ്യവന്റിം  സനിവനില്  സപപ്ലൈസന്റിം  സഹകേരണവന്റിം
സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  XI  (2021-2023),  2021  ജൂണ  7-ാം  തപീയതനി
രൂപപീകൃതമഭായനി.  2021 ഏപനില് 1 മുതല് 2022 മഭാര്ചറ 31 വസരയുള്ള കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി
പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ. 

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലെയളവനില് സമനിതനി 16-6-2021, 22-6-2021, 2-7-2021, 22-9-2021,
20-10-2021, 19-1-2022 എന്നപീ തപീയതനികേളനിലെഭായനി 6 കയഭാഗങ്ങള കചര്ന. ഇതനില് രണ്ടറ
കയഭാഗങ്ങള  ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശൈഭാധനയന്റിം  4  കയഭാഗങ്ങള  ബനില്ലുകേള,  എസറ.ആര്.ഒ. -കേള,
ആകന  കടെക്കണ  കസററസമന്റുകേള,  കേരടെറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവയുസടെ പരനിഗണനയമഭായനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  ഏഴറ  അദക്ഷ്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  സഭയനില്
സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിവരങ്ങള അദക്ഷ്യഭായന്റിം I-ലന്റിം സമനിതനി പരനികശൈഭാധനിച
ബനില്ലുകേളുസടെ  വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങള  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  II-ലന്റിം  സമനിതനി  പരനിഗണനിച  ചട്ടേങ്ങള/
എസറ.ആര്.ഒ.-കേളുസടെ  വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങള  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  III-ലന്റിം  നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  235(എ)
പകേഭാരന്റിം  കചര്ന്ന  സമനിതനികയഭാഗന്റിം  സന്റിംബനനിച  വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങള  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  IV-ലന്റിം
നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  236(6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  വനിവരങ്ങള  അദക്ഷ്യഭായന്റിം  V-ലന്റിം  2021-22  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത
ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധന   സന്റിംബനനിച  ഒന്നഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലള്ള
ആകന കടെക്കണ റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം, ധനഭാഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശൈഭാധന സന്റിംബനനിച
മുന  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസലെ  ശൈനിപഭാര്ശൈകേളുന്റിം  അതനികന്മേല്  സസപീകേരനിച  നടെപടെനി
സന്റിംബനനിച കസററസമന്റുകേളുസടെ വനിശൈദഭാന്റിംശൈന്റിം എന്നനിവ  അദക്ഷ്യഭായന്റിം VI-ലന്റിം സമനിതനിയുസടെ പകതക്ഷ്യകേ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച വനിശൈദഭാന്റിംശൈങ്ങള   അദക്ഷ്യഭായന്റിം  VII-ലന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

സമനിതനിയുസടെ കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2022 ജൂപലെ 12-നറ കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

വനി. എന. വഭാസവന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചയര്മഭാന,
2022 ജൂപലെ 12. സബ്ജകറ കേമനിറനി  XI.



ററിപപപ്പോര്ടട

   അദദപ്പോയയം   I

 സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സയംബനറിച്ച വറിവരങ്ങള് 

(എ)  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതന്റെ  കരടെട  2-7-2021-തലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം

പരറിഗണറിക്കുകയയം  22-7-2021- നട ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയയം തചെയ. 

(ബറി)  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുളള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ

ററിപപപ്പോര്ടറിതന്റെ കരടെട  2-7-2021-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം പഭദഗതറി കൂടെപ്പോതത

അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം 26-7-2021-നട ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയയം തചെയ. 

(സറി)  2020  ഏപറില്  1  മുതല്  2021  മപ്പോര്ച്ചട  31  വതരയള്ള  പഗീരറിപയപ്പോഡറിക്കല്

ററിപപപ്പോര്ടറിതന്റെ  കരടെട 2-7-2021-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം പഭദഗതറി കൂടെപ്പോതത

അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം 26-7-2021-നട ററിപപപ്പോര്ടട സഭയറില് സമര്പറിക്കുകയയം തചെയ. 

( ഡറി) 2021-തലെ പകരള സഹകരണ സയംഘ ( രണപ്പോയം പഭദഗതറി) ബറില് സയംബനറിച്ച

സബ്ജകട കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടട 25-10-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.

അദദപ്പോയയം   II 

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകളുതടെ വറിശദപ്പോയംശയം 

2021-തലെ പകരള സഹകരണ സയംഘ ( രണപ്പോയം പഭദഗതറി) ബറില് 20-10-2021-തലെ

സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം  പഭദഗതറി കൂടെപ്പോതത അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം തചെയ. 

അദദപ്പോയയം   III 

സമറിതറി  പരറിഗണറിച്ച ചെടങ്ങള്/എസട.ആര്.ഒ. -കള് സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശയം 

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച എസട  .  ആര്  .  ഒ  .-  കള് 

(എ) 1969-തലെ പകരള സഹകരണ സയംഘയം  (പഭദഗതറി)  വറിജപ്പോപനയം  (എസട.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 211/2021), 2019-തലെ പകരള സഹകരണ സയംഘയം  (പഭദഗതറി)   ആകട

പകപ്പോരമുളള വറിജപ്പോപനയം 

(എസട.ആര്.ഒ നമ്പര് 468/2020)

1002/2022.
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പസ്തുത   എസട.ആര്.ഒ-കള്  22-9-2021-തലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകയയം
സപ്പോധൂകരറിക്കുകയയം തചെയ. 

(ബറി) 1966-തലെ പകരള പറഷനറിയംഗട ഓര്ഡര് പരറിഷ്കരറിച്ചട  Kerala Targeted Public
Distribution  System  (Control)  order  2021  ആയറി   പുറതപടുവറിച്ച
വറിജപ്പോപനയം (എസട.ആര്.ഒ നമ്പര് 252/2021) 

പസ്തുത എസട.ആര്.ഒ.  22-9-2021-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം  ഒനട
കൂടെറി  പയപ്പോഗയം  പചെര്നട  വറിജപ്പോപനയം  കൂടുതല്  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുനതറിനട
തഗീരുമപ്പോനറിക്കുകയയം  അതറിന്  പകപ്പോരയം  19-1-2022-തലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗതറില്  പസ്തുത
വറിജപ്പോപനയം വഗീണയം പരറിഗണറിക്കുകയയം പഭദഗതറികപളപ്പോതടെ അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം തചെയ.

   (സറി) 1966-തലെ  പകരള   പറഷനറിയംഗട   ഓര് ഡര്  പരറിഷ്കരറിച്ചട  Kerala  Targeted
Public Distribution System (Control) Order 2021 ആയറി പുറതപടുവറിച്ച
വറിജപ്പോപനതറില്  പഭദഗതറി  വരുതറി   പുറതപടുവറിച്ച   വറിജപ്പോപനയം
(എസട.ആര്.ഒ. നമ്പര് 993/2021),  സഹകരണ  ചെടങ്ങളറില് ജഗീവനക്കപ്പോര്ക്കട
ജനനതഗീയതറി തറിരുത്തുനതറിനുള്ള  വദവസ്ഥ -KCS ആകറിതലെ Rule  197
പഭദഗതറി സയംബനറിച്ചട  (എസട.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  365/2021),  ഫറിഷറഗീസട  വകുപറിനു
കഗീഴറില് രജറിസ്റ്റര്  തചെയ  പവര്തറിക്കുന  മതദതതപ്പോഴറിലെപ്പോളറി  വറികസനപക്ഷമ
സഹകരണ  സയംഘങ്ങളുതടെ  കപ്പോസറിഫറിപക്കഷന്,  സഹകരണ  സയംഘയം
നറിയമതറിതലെ  അനുബനയം  III,8 എ(സറി) -യറില്  പഭദഗതറി  വരുത്തുനതട
സയംബനറിച്ചട ( എസട.ആര്.ഒ നമ്പര് 370/2021)

പസ്തുത  എസട.ആര്.ഒ.-കള്  19-1-2022-തലെ  സമറിതറി  പയപ്പോഗയം  പരറിഗണറിക്കുകയയം
സപ്പോധൂകരറിക്കുകയയം തചെയ. 

(ഡറി)  പകരള ഉപപഭപ്പോക്തൃ സയംരക്ഷണ ചെടങ്ങള് 2021

( എസട.ആര്.ഒ നമ്പര് 359/2021)

പസ്തുത എസട.ആര്.ഒ  19-1-2022-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ച മപ്പോറങ്ങള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  റൂളറില് വദക്തത വരുതറി തയപ്പോറപ്പോക്കുന കരടെട  ചെടയം
സമറിതറിയതടെ പരറിഗണനയട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് വകുപറിനട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുകയയം തചെയ .  

(ഇ) മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പപ്പോഥമറിക  സഹകരണ കപ്പോര്ഷറിക ഗപ്പോമ വറികസന ബപ്പോങറിതന്റെ  പപ്പോര്ടട
ടടെയം അഡറിനറിപസ്ട്രേററുതടെ  കപ്പോലെപ്പോവധറി  ദഗീര്ഘറിപറിച  തകപ്പോണള്ള
വറിജ്   ഞപ്പോപനയം സയംബനറിച്ചട 

(എസട.ആര്.ഒ  നമ്പര് 355/2021)
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 പസ്തുത  എസട.ആര്.ഒ 19-1-2022-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം സമറിതറി
നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പഭദഗതറികളുതടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  റൂളറിലുള്ള  പറിഴവുകള്  തറിരുതറി  സമറിതറി
മുന്പപ്പോതക സമര്പറിക്കണതമനട നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയയം തചെയ.

അദദപ്പോയയം   IV

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 235(എ) പകപ്പോരയം പചെര്ന സമറിതറി പയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ച
വറിശദപ്പോയംശയം

ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലെയളവറില് 235(എ) പകപ്പോരയം പയപ്പോഗയം പചെര്നറിടറില.

അദദപ്പോയയം   V

നറിയമസഭപ്പോ ചെടയം 236(6) പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക 
പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുതടെ വറിവരങ്ങള്

(എ)  പകരള  നറിയമസഭയതടെ  നടെപടെറിക്രമവുയം  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണവുയം  സയംബനറിച്ച
ചെടങ്ങളറിതലെ  ചെടയം  236(6)  പകപ്പോരയം  XXVIII-പലെവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വഗീസുകള് എന
ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയതടെ  കഗീഴറില്  വരുന  ഉപപഭപ്പോക്തൃകപ്പോരദ  വകുപ്പുമപ്പോയറി  ബനതപട 2018-19
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം (കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക സഹറിതയം)
2019-2020  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  (കപ്പോലെതപ്പോമസ  പതറിക
സഹറിതയം)  ബഹ.ഭക്ഷദവുയം  സറിവറില് സടപ്ലൈസുയം വകുപ്പുമനറി ശഗീ.ജറി.ആര്.അനറില്  10-6-2021-നട
സഭയറില്  സമര്പറിച.  പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  കപ്പോലെതപ്പോമസപതറികയയം  22-9-2021-നട
സമറിതറിയതടെ പരറിഗണനയട സമര്പറിച.

(ബറി) XXX-ഭക്ഷദയം എന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയതടെ കഗീഴറില് വരുന ഭക്ഷദതപപ്പോതുവറിതരണ
വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനതപട 2019-20 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട
(കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക  സഹറിതയം)  ബഹ.ഭക്ഷദവുയം  സറിവറില്  സടപ്ലൈസുയം  വകുപ്പുമനറി
ശഗീ.ജറി.ആര്.അനറില്  10-6-2021-നട സഭയറില് സമര്പറിച.പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം കപ്പോലെതപ്പോമസ
പതറികയയം 22-9-2021-നട സമറിതറിയതടെ പരറിഗണനയട സമര്പറിച. 

(സറി) XXVII-സഹകരണയം എന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയതടെ കഗീഴറില് വരുന സഹകരണ
വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനതപട 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട
ബഹ.സഹകരണവുയം  രജറിപസ്ട്രേഷനുയം  വകുപ്പുമനറി ശഗീ.വറി.എന്.വപ്പോസവന്  12-8-2021-നട
സഭയറില് സമര്പറിച. 

(ഡറി) XXVIII-പലെവക സപ്പോമ്പതറിക സര്വ്വഗീസുകള് എന ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയതടെ
കഗീഴറില് വരുന ഉപപഭപ്പോക്തൃകപ്പോരദ വകുപ്പുമപ്പോയറി ബനതപട 2020-21 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത
വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ടട  (കപ്പോലെതപ്പോമസപതറിക സഹറിതയം) ബഹ.ഭക്ഷദവുയം സറിവറില്
സടപ്ലൈസുയം വകുപ്പുമനറി ശഗീ.ജറി.ആര്.അനറില് 16-3-2022-നട സഭയറില് സമര്പറിച.
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അദദപ്പോയയം   VI

(എ)      2021-22   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ പരറിപശപ്പോധന 
 സയംബനറിച്ച ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടട സയംബനറിച്ച സയംഗഹയം

2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സഹകരണയം,
ഭക്ഷദതപപ്പോതുവറിതരണയം,  ഉപപഭപ്പോക്തൃകപ്പോരദയം എനഗീ വകുപ്പുകളറില് നറിനയം ലെഭദമപ്പോയ നടെപടെറി
പസ്റ്ററടതമന്റുകള്  ആക്ഷന് പടെക്കണ ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്തപടുതറിയറിട്ടുണട.  

(ബറി) ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  മുന്  വര്ഷങ്ങളറിതലെ
സമറിതറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിതലെ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  സസഗീകരറിച്ച  നടെപടെറി
സയംബനറിച്ച  വറിശദപ്പോയംശയം  

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുതടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന
സയംബനറിച്ച  നപ്പോലെപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിതലെ  25,32,33  എനഗീ  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലുള്ള  നടെപടെറി
പസ്റ്ററടതമന്റെട.

ശറിപപ്പോര്ശ      25

2408-01-102-99―വറിപണറിയറിടെതപടെല്  ശഗീര്ഷകതറില്  തപപ്പോതുവറിപണറിയറി
ലുണപ്പോകുന  വറിലെക്കയറയം  നറിയനറിക്കപ്പോനപ്പോയറി  സര്ക്കപ്പോര്  രൂപഗീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള
വറിപണറിയറിടെതപടെല്  പദതറി  പകപ്പോരയം  13  ഇനയം  അവശദസപ്പോധനങ്ങള്  സര്ക്കപ്പോര്
നറിശ്ചയറിക്കുന സബ് സറിഡറി  നറിരക്കറില്  സടപ്ലൈപകപ്പോ  വറില്പനശപ്പോലെകള്  വഴറി  വറിതരണയം
തചെയ്യുനതറിനുയം തപപ്പോതുവറിതരണ സയംവറിധപ്പോനതറിലൂതടെ  AAY  കപ്പോര്ഡുടെമകള്ക്കട പഞസപ്പോര
വറിതരണയം  നടെത്തുനതറിനുയം  അധറിക  തുക  ആവശദമപ്പോണട.  ആയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
ശഗീര്ഷകതറില്  151.80  പകപ്പോടെറി രൂപ ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന
വഴറിപയപ്പോ അധറികമപ്പോയറി വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ഒനപ്പോയം,  രണപ്പോയം  അനറിമ  ഘട
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില്തപടുതറി യഥപ്പോക്രമയം  292.15  പകപ്പോടെറി  രൂപ, 147.16  പകപ്പോടെറി  രൂപ,
306.21 പകപ്പോടെറി  രൂപ  വഗീതയം  അധറികമപ്പോയറി  വകയറിരുത്തുനതറിനട  ശറിപപ്പോര്ശ സമര്പറിച്ചറിരുന
തവങറിലുയം  പസസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് ടെറി  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം അധറിക ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി
തുകതയപ്പോനയം വകയറിരുത്തുകയണപ്പോയറില. 

ശറിപപ്പോര്ശ      32

4408-01-800-95―സറി.എഫട.ആര്.ഡറി.-യറില് പവര്തറിചവരുന പകപ്പോപളജട  ഓഫട

ഫുഡട  തടെപകപ്പോളജറിയറിതലെ  വനറിതപ്പോ  പഹപ്പോസ്റ്റല്  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തഗീകരറിച്ചട  പവര്തന
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സജ്ജമപ്പോക്കുനതറിനുയം മതറില് നറിര്മറിക്കുനതറിനുയം ഫര്ണറിച്ചര്,  അനുബന ഉപകരണങ്ങള്

വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം അധറിക തുക ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല് പസ്തുത ശഗീര്ഷകതറില് 80 ലെക്ഷയം രൂപ

ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം   വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ  അധറികമപ്പോയറി

വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന.

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

സറി.എഫട.ആര്.ഡറി.-യതടെ  കഗീഴറിലുള്ള  പകപ്പോപളജട  ഓഫട   ഫുഡട  തടെപകപ്പോളജറിയറിതലെ

വനറിതപ്പോ  പഹപ്പോസ്റ്റല്  നറിര്മപ്പോണയം  പൂര്തഗീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  2019-20 സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷതറിതലെ ഒനപ്പോയം ഘട ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന മുപഖേന  80  ലെക്ഷയം രൂപ വകയറിരുതപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോര്ശ ലെഭദമപ്പോക്കറിയറിരുനതവങറിലുയം തുകതയപ്പോനയം അനുവദറിക്കുകയണപ്പോയറില.

ശറിപപ്പോര്ശ      33

4408-02-101-99-  Assistance  for  implementation  of  NFSA  ശഗീര്ഷകതറില്

നറിര്മപ്പോണയം  നടെന  വരുന  സടപ്ലൈപകപ്പോയതടെ  വലെറിയതുറ,  തകപ്പോലയം,  തറിരുവല,  തകപ്പോച്ചറി

(ഇടെപള്ളറി)  എനഗീ  സ്ഥലെങ്ങളറിതലെ  പഗപ്പോഡഡൗണുകളുതടെ  പൂര്തഗീകരണതറിനുയം  പുതുതപ്പോയറി

ഭരണപ്പോനുമതറി ലെഭറിച്ച  തറിരുവല, തകപ്പോച്ചറി എനറിവറിടെങ്ങളറില് അഡഗീഷണല്  പഗപ്പോഡഡൗണുകള്

നറിര്മറിക്കുനതറിപലെയപ്പോയറി  ധനപുനര്വറിനറിപയപ്പോഗയം  വഴറിപയപ്പോ  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  വഴറിപയപ്പോ

26.03 പകപ്പോടെറി രൂപ  വകയറിരുതണതമനട സമറിതറി    ശറിപപ്പോര്ശ തചെയ്യുന. 

സസഗീകരറിച്ച നടെപടെറി

2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറിതലെ  ഒനപ്പോയം,  രണപ്പോയം  അനറിമ  ഘട

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറില്തപടുതറി യഥപ്പോക്രമയം 30.90 പകപ്പോടെറി രൂപ, 6.78 പകപ്പോടെറി രൂപ,    3.5

പകപ്പോടെറി   രൂപ അധറികമപ്പോയറി   വകയറിരുത്തുനതറിനട    ശറിപപ്പോര്ശ   സമര്പറിച്ചറിരുന.    

ടെറി  ശഗീര്ഷകതറില്   സര്ക്കപ്പോര്  ഉതരവട  GO(Rt.)No.7734/2019/Fin.  dated

1-10-2019 പകപ്പോരയം 3.28 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറിക ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി വകയറിരുത്തുകയയം ടെറി തുക

28-10-2019-തലെ  GO(Rt.)  No.446/2019/F&CSD  പകപ്പോരയം  സടപ്ലൈപകപ്പോയട  ടെറി  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം വറിതരണയം തചെയ്യുകയയം  തചെയ. 
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[ഭക്ഷദതപപ്പോതുവറിതരണ(ഡറി) വകുപറിതന്റെ 9-8-2021, 9-9-2021 എനഗീ തഗീയതറികളറിതലെ

48957521/ഡറി/2021/ഭതപപ്പോവറിവ. നമ്പര്  കതട ]

പസ്തുത നടെപടെറി പസ്റ്ററടതമന്റെട  22-9-2021-തലെ സമറിതറി പയപ്പോഗയം പരറിഗണറിക്കുകയയം
അയംഗഗീകരറിക്കുകയയം തചെയ.

അദദപ്പോയയം   VII

സമറിതറിയതടെ പപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സയംബനറിച്ച വറിവരയം

ററിപപപ്പോര്ടട  കപ്പോലെയളവറില്  സമറിതറി  പപതദക  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകതളപ്പോനയം  സഭയറില്
സമര്പറിച്ചറിടറില.

വറി. എന്. വപ്പോസവന്,
തറിരുവനനപുരയം, തചെയര്മപ്പോന്,
2022 ജൂടലെ 12. സബ്ജകട കമറിററി  XI.
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അനുബനന

22-6-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ്പ് 

ഭകക്ഷ്യവന സടിവടില് സപപ്ലൈസന സഹകരണവന സനബനടിച്ച സബ്ജകപ്പ് കമടിറടി  XI,
2021  ജൂണ്  22-ാം  തതീയതടി  ലചയോവയോഴ്ച്ചരയോവടിലലെ  11.00  മണടികപ്പ്  നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  4-എ  സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചയര്മയോന്  ബഹ.  സഹകരണവന
രജടിയസ്ട്രേഷനുന വകുപ്പുമനടി ശതീ. വടി. എന്. വയോസവലന്റെ അദക്ഷ്യകതയടില് യയയോഗന യചര്ന.
പ്രസ്തുത യയയോഗതടില് സമടിതടിയുലട എകപ്പ്  ഒഫടിയഷക്ഷ്യയോ അനഗന  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവന ലപയോതുവടിതരണവന
വകുപ്പുമനടി     ശതീ.ജടി. ആര് . അനടിലന തയോലഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങളന പലങ്കെടുത. 

1. ശടി. പടി. അബ്ദുള് ഹമതീദപ്പ്., എന. എല്. എ.

2. യഡയോ. മയോതത്യൂ കുഴെല്നയോടന്, എന. എല്. എ.

3. ശതീ. സജതീവപ്പ് യജയോസഫപ്പ്, എന. എല്. എ.

4. ശതീ. ലസബയോസക്ഷ്യന് കുളതങ്കെല്, എന. എല്. എ.

5. ശതീമതടി ലക. ലക. പശൈലെജ ടതീച്ചര്, എന. എല്. എ.

6. ശതീ. ജടി. സതീഫന്, എന. എല്. എ.

7. ശതീ. ആന്റെണടി യജയോണ്, എന. എല്. എ. (ഓൺപലെന് മുയഖേന)

8. ശതീ. ഇ. ടടി. പടസണ് മയോസര്, എന. എല്. എ. (ഓൺപലെന് മുയഖേന) 

നടിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറടിയറപ്പ് : 

   ശതീ. അബ്ദുള് നയോസര് എന., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി 

ഹയോജരയോയ ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. പടി. യവണുയഗയോപയോല്, ലസക്രട്ടേറടി, ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ ഉപയഭയോക്തൃകയോരക്ഷ്യ വകുപപ്പ് 

2. ശതീമതടി ഹരടിത വടി. കുമയോര്, ഡയറകര്, സടിവടില് സപപ്ലൈസപ്പ് വകുപപ്പ്

3. ശതീ. ലക. ടടി. വര്ഗതീസപ്പ് പണടികര്, കണ്യടയോളര്, ലെതീഗല് ലമയടയോളജടി വകുപപ്പ്

4. ശതീ. പടി. എന. അലെടി അസ്ഗര് പയോഷ, ലചയര്മയോന് ആന്റെപ്പ് മയോയനജടിനഗപ്പ് ഡയറകര്, സപപ്ലൈയകയോ

5. ശതീ. സബയോഷപ്പ് വടി., ചതീഫപ്പ് അകക്കൗണ്ടപ്പ്സപ്പ് ഓഫതീസര്, സടിവടില് സപപ്ലൈസപ്പ് കമതീഷണയററപ്പ്

6. ശതീമതടി റടിജടി. എ. യസയോണടി, ഫടിനയോന്സപ്പ് ഓഫതീസര്, സടിവടില്സപപ്ലൈസപ്പ്

7. ശതീ. ബടി. സനടില് കുമയോര്, മയോയനജര് (ഇന്-ചയോര്ജപ്പ്), സപപ്ലൈയകയോ
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8. ശതീ. മയോതത്യൂ. എ. ലജ., സതീനടിയര് സൂപ്രണ്ടപ്പ്, ഐ. ടടി. ലസല്

9. ശതീമതടി പടി. വടിജയലെകടി, അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി, ധനകയോരക്ഷ്യ വകുപപ്പ്

10. ശതീ. ഷടിബ. ജടി., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി, ധനകയോരക്ഷ്യ വകുപപ്പ് .

സമടിതടി,  2021-2022  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ബഡ്ജറടില്  ഉള്ലപട്ടേ XXVIII,  XXX

എന്നതീ  നമ്പര്  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  സൂക  പരടിയശൈയോധന  നടതകയുന   ചുവലടപറയുന്ന

തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുന ലചയ. 

ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII―പലെവക സയോമ്പതടിക സര്വതീസകള് 

3475-00-106-99.06―അളവകളയടയുന  തൂകങ്ങളയടയുന  ക്രമതീകരണന  ലമടടികപ്പ്   സമ്പ്രദയോയന

നടപയോകല് - വയോടക, കരന, നടികുതടി. 

പുതുതയോയടി  രൂപതീകരടിച്ച  14  തയോലൂക്കുകളടിലലെ  ഇന്ലസ്പെകറയോഫതീസകള്  വയോടക

ലകട്ടേടിടങ്ങളടിലെയോണപ്പ് പ്രവര്തടിക്കുന്നലതനന അതടിലന്റെ വയോടകയടിനതടിലന മറ്റുമയോയടി  ഈ

ശൈതീര്ഷകതടില്  15  ലെകന  രൂപ  അധടികമയോയടി  ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ

ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

3475-00-106-99-21.2―അളവകളയടയുന  തൂകങ്ങളയടയുന  ക്രമതീകരണന  ലമടടികപ്പ്  സമ്പ്രദയോയന

നടപയോകല്  -  യമയോയട്ടേയോര്  വയോഹനങ്ങള്  -   സനരകണവന

അറകുറപണടികളന. 

എന്യഫയോഴപ്പ്ലമന്റെപ്പ് പ്രവര്തനങ്ങള് കയോരക്ഷ്യകമമയോക്കുന്നതടിലന്റെ ഭയോഗമയോയടി പരടിയശൈയോധനകളന മറ്റുന

തുടര്ച്ചയയോയടി  നടയതണ്ടടി  വരുന്നതടിനയോല്  സ്ഥടിരമയോയടി  വയോഹനങ്ങള്  ഉപയയയോഗടിയകണ്ടടി  വരുന.

പ്രസ്തുത വയോഹനങ്ങളലട റടിപയറടിനഗടിനുന ലമയടിന്റെനന്സടിനുമയോയടി  ഈ ശൈതീര്ഷകതടില് 5 ലെകന രൂപ

അധടികമയോയടി  ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ

വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

3475-00-106-99-45―അളവകളയടയുന  തൂകങ്ങളയടയുന  ക്രമതീകരണന-ലമടടികപ്പ്  സമ്പ്രദയോയന

നടപയോകല് -പടി. ഒ. എല്. 

ലപയടയോളടിലന്റെ  വടിലെ  ക്രമയോതതീതമയോയടി  വര്ദടിച്ചുവരുന്ന  സയോഹചരക്ഷ്യതടില്  വകുപടിലലെ

വയോഹനങ്ങളലട ഇനന ആവശൈക്ഷ്യങ്ങള്കയോയടി നടിലെവടിലലെ ബഡ്ജറപ്പ് വടിഹടിതന അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്

30 ലെകന രൂപ അധടികമയോയടി ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന വഴെടിയയയോ ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ

വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.  
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5475-00-800-79―ലെതീഗല് ലമയടയോളജടി ഓഫതീസടിലന്റെ ആധുനടികവത്കരണന 

യകയോട്ടേയന ജടില്ലയടില് സനസ്ഥയോന നടിര്മടിതടി യകനന മുയഖേന ഓഫതീസപ്പ് ലകട്ടേടിടന, സയോന്യഡര് ഡപ്പ്
ലെയബയോറട്ടേറടികളലട നടിര്മയോണന,  കയോസര്യഗയോഡപ്പ് ജടില്ലയടില് ജടില്ലയോ നടിര്മടിതടി യകനന മുയഖേന ടയോങ്കെര്
യലെയോറടി  കയോലെടിയബ്രേഷന് യൂണടിറപ്പ്,  ഓഫതീസപ്പ് ലകട്ടേടിടന,  സയോന്യഡര്ഡപ്പ് ലെയബയോറട്ടേറടികളലട നടിര്മയോണന
മുതലെയോയ  ലഡയപയോസടിറപ്പ്  വര്ക്കുകള്കയോയടി  യമല്  ശൈതീര്ഷകതടില്  4.1237  യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്
സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.

ബഡ്ജറടില്  ഇല്ലയോത  ശൈതീര്ഷകമയോണടിലതനന  ഇതടിലനയോരു  ശൈതീര്ഷകന
അനടിവയോരക്ഷ്യമയോലണനന സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപട്ടേയപയോള് കഴെടിഞ്ഞ വര്ഷലത ബ  ഡ്ജറടില്
ശൈതീര്ഷകന  ഉണ്ടയോയടിരുന്നതുലകയോണ്ടപ്പ്  തുക  അനുവദടിച്ചടിരുലന്നനന  ഇപ്രയോവശൈക്ഷ്യന
ശൈതീര്ഷകമടില്ലയോതടിരുന്നതുലകയോണ്ടയോണപ്പ്  തുക  അനുവദടികയോതലതനന  ബഡ്ജറപ്പ്  യപ്രയോസസപ്പ്
പൂര്തടിയയോയ യശൈഷന  SDT(Specified  Domestic  Transaction)  യചയോദടിച്ചതുലകയോണ്ടയോണപ്പ്
ഇതവണലത ബഡ്ജറടില് ശൈതീര്ഷകന വരയോതടിരുന്നലതനന വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച്ചു.
കൂടയോലത  കഴെടിഞ്ഞ  വര്ഷന  പടി.  ഡബത്യൂ.  ഡടി.-യുലട  ലഹഡടില്  5.26  യകയോടടി
രൂപയുണ്ടയോയടിരുനലവനന  പടി.  ഡബത്യൂ.  ഡടി.  പ്രസ്തുത  വര്കപ്പ്  ലചയയോതടിരുന്നതുലകയോണ്ടപ്പ്
ഇനപ്ലൈടിലമന്റെടിനഗപ്പ്  ഏജന്സടിലയ  മയോറയോന്  ആവശൈക്ഷ്യലപട്ടേതടിനയോല്  നടിര്മടിതടി  യകനലത
ഇനപ്ലൈടിലമന്റെടിനഗപ്പ്  ഏജന്സടിയയോയടി  വയ്ക്കുകയുന  1.14  യകയോടടി  രൂപ  നടിര്മടിതടി  യകനതടില്
ലഡയപയോസടിറപ്പ് ലചയ്യുകയുന ലചയലവനന പ്രസ്തുത വര്കപ്പ് പഫനപലെസപ്പ് ലചയയോനയോണപ്പ് അധടിക
തുക ആവശൈക്ഷ്യലപടുന്നലതനന ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

ലെതീഗല്  ലമയടയോളജടിയടില്  അളവതൂക  കൃതക്ഷ്യതയപ്പ്  എലന്തെങ്കെടിലന  നൂതന  സമ്പ്രദയോയന
ഏര്ലപടുതടിയടിട്ടുയണ്ടയോലയന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ് തൃശൂരുന എറണയോകുളതന അളവതൂക കൃതക്ഷ്യത
മനസടിലെയോക്കുന്നതടിനപ്പ് പ്രയതക്ഷ്യകന ലെയോബകള് ആരനഭടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനന പ്രസ്തുത ലെയോബകള് മടികച്ച രതീതടിയടില്
പ്രവര്തടിച്ചുവരുനലവനന  ലകയോല്ലതതന  ലെയോബപ്പ്  സനവടിധയോനന  ഏര്ലപടുതടിയടിട്ടുലണ്ടനന
കയോസര്യഗയോഡന യകയോട്ടേയതമുള്ള ലെയോബകളലട പ്രവര്തനന പുയരയോഗമടിച്ചു വരടികയയോലണനന വയനയോടപ്പ്
ജടില്ലയടില്  ലെയോബടിനുള്ള  സ്ഥലെസക്കൗകരക്ഷ്യന  ലെഭക്ഷ്യമയോയതടിനയോല്  യകനഫണ്ടയോയ  2  യകയോടടി  രൂപ  ഉപയയയോഗടിച്ചപ്പ്
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഉടന്തലന്ന  ആരനഭടിക്കുന്നതയോലണനന  പയോലെകയോടപ്പ്  റവനത്യൂ  വകുപപ്പ്  മുയഖേന
ലെയോബടിനയോയടി  സ്ഥലെന  കലണ്ടതടി  യപയോക്കുവരവപ്പ്  നടപടടികള്  തത്വരടിതഗതടിയടിലെയോകടിയടിട്ടുലണ്ടനന
പതനനതടിട്ടേ,  ആലെപ്പുഴെ,  ഇടുകടി,  മലെപ്പുറന,  യകയോഴെടിയകയോടപ്പ്,  കണ്ണൂര് ജടില്ലകളടില്  സ്ഥലെന ലെഭക്ഷ്യമയോകടി
ലെയോബപ്പ്  തുടങ്ങയോനുള്ള നടപടടികള് സത്വടികരടിച്ചു വരടികയയോലണനന ഒരു ലെയോബപ്പ്  തുടങ്ങുന്നതടിനപ്പ്  ഏറവന
കുറഞ്ഞതപ്പ്  15  ലസന്റെപ്പ്  സ്ഥലെന യവണ്ടടിവരുലമനന നടിലെവടില് ലെയോബടില്ലയോത ജടില്ലകളടില് പുറയമ്പയോകപ്പ്
ഭൂമടിയുലണ്ടങ്കെടില്  കലണ്ടതടി  അറടിയടികയോന്  ഓഫതീസര്മയോര്കപ്പ്  നടിര്യദ്ദേശൈന  നല്കടിയടിട്ടുലണ്ടനന
ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നല്കടി.

1002/2022.
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 ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXX―ഭകക്ഷ്യന

2021 –2022  ബഡ്ജറടിലലെ ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന നമ്പര് - XXX-ല് പദതടിയടിനതടില്
64.7201  യകയോടടി  രൂപയുന  പദതടിയയതരയടിനതടില്  2876.0624  യകയോടടി  രൂപയുമയോയടി
ആലക  2940.7825  യകയോടടി  രൂപയയോണപ്പ്  വക  ലകയോള്ളടിച്ചടിട്ടുള്ളലതനന  അതടില്  13
ശൈതീര്ഷകങ്ങളടിലെയോയടി  ആലക  2370.7460  യകയോടടി  രൂപയയോണപ്പ്  അധടികമയോയടി
ആവശൈക്ഷ്യലപട്ടേടിട്ടുള്ളലതനന വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച്ചു.  

2408-01-004-99―കക്കൗണ്സടില്  യഫയോര്  ഫുഡപ്പ്  റടിസര്ച്ചപ്പ്  ആന്റെപ്പ്  ലഡവലെപ്ലമന്റെപ്പ്
(ഭകക്ഷ്യഗയവഷണ വടികസന കക്കൗണ്സടില്) 

എറണയോകുളന  ഇലെഞ്ഞടിയടിലള്ള  എസയോബടിഷടിനഗപ്പ്  ഓഫപ്പ്  ചടില്ഡപ്പ്  യസയോയറജപ്പ്  ആന്റെപ്പ്
ലവജടിറബടിള്  ആന്റെപ്പ്  ഫ്രൂട്ടേപ്പ്സപ്പ്  ഡതീപഹയഡ്രേഷന്  യൂണടിറടിലന്റെ  പൂര്തതീകരണതടിനുന
എസയോബടിഷ് ലമന്റെപ്പ്  ഓഫപ്പ്  സ്കൂള് ഓഫപ്പ്  ഫുഡപ്പ്  ബടിസടിനസപ്പ്  മയോയനജ് ലമന്റെടിലന്റെ  അടടിസ്ഥയോന
സക്കൗകരക്ഷ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതടിനുന യകയോന്നടിയടിലലെ എസയോബടിഷ് ലമന്റെപ്പ്  ഓഫപ്പ് യകയോണ്ഫറന്സപ്പ്
ഹയോള്  പലെബ്രേറടി  ആന്റെപ്പ്  റതീഡടിനഗപ്പ്  റന  യഫയോര്  യകയോയളജപ്പ്  ഓഫപ്പ്  ഇന്ഡടിലജനസപ്പ്  ഫുഡപ്പ്
ലടയകയോളജടി  പദതടിയുലട  പൂര്തതീകരണതടിനുന  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ്പ്  വടിഹടിതന
അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോലണന്നപ്പ് സമടിതടി മനസടിലെയോക്കുകയുന 4.88 യകയോടടി രൂപ ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന
വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  അധടികമയോയടി  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്  സമടിതടി
ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ്യുകയുന ലചയ.

ഇലെ  ഞ്ഞടിയടിലള്ള എസയോബടിഷ് ലമന്റെപ്പ് ഓഫപ്പ് ചടില്ഡപ്പ് യസയോയറജപ്പ് ആന്റെപ്പ് ലവജടിറബടിള്
ആന്റെപ്പ്  ഫ്രൂട്ടേപ്പ്സപ്പ്  ഡതീപഹയഡ്രേഷന്  യൂണടിറടിലന്റെ  കയോരക്ഷ്യതടില്  വകുപടിലന്റെ
സയോധക്ഷ്യതലയക്കുറടിച്ചപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞയപയോള്  ഭകക്ഷ്യ  ഇനങ്ങളലട  ഉത്പയോദനന
യപ്രയോതയോഹടിപടിക്കുന്നതടിനുയവണ്ടടി ചയോരടിറബടിള് ലസയോപസറതീസപ്പ് ആകടിലന്റെ കതീഴെടിലെയോണപ്പ്
C.F.R.D.  രൂപതീകരടിച്ചലതനന യകന സര്കയോരടിലന്റെ സഹയോയയതയോടുകൂടടിയയോണപ്പ് പ്രസ്തുത
യപ്രയോജകപ്പ് ആരനഭടിച്ചലതനന 2015-ല് യകനസഹയോയന കടിട്ടേടിലയങ്കെടിലന യപ്രയോജകപ്പ് ഇതുവലര
പൂര്തടിയയോകയോന് സയോധടിച്ചടിട്ടേടിലല്ലനന ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  ലസക്രട്ടേറടി  മറുപടടി
നല്കടി.  ഇലെഞ്ഞടിയടിലലെ സനസ്കരണശൈയോലെ പ്രവര്തടിച്ചടിരുനലവങ്കെടില് ഈ യകയോവടിഡ്കയോലെതപ്പ്
മൂവയോറ്റുപുഴെയടിലള്ള  പപനയോപടിള്  കര്ഷകര്കപ്പ്  ബദടിമുട്ടുണ്ടയോകയോതവടിധന  പപനയോപടിള്
അവടിലട  സനഭരടികയോന്  സയോധടിക്കുമയോയടിരുനലവനന  പ്രസ്തുത  സനഭരണശൈയോലെ
പ്രവര്തനകമമയോയയോല്  ആ  ഭയോഗലത  കര്ഷകരുലട  പ്രശന  പരടിഹരടികയോന്
സയോധടിക്കുലമനന സപപ്ലൈയകയോ എന.ഡടി.  സമടിതടിലയ അറടിയടിച്ചു.  ദശൈയോബ്ദങ്ങള്കപ്പ് മുമ്പപ്പ്
യകയോടടികള് മുടകടി സ്ഥയോപടിച്ച മൂവയോറ്റുപുഴെയടിലലെ യൂയറയോപക്ഷ്യന് മയോര്കറടില് സനഭരടികയോനുള്ള
എല്ലയോ  സക്കൗകരക്ഷ്യവമുണ്ടയോയടിട്ടുന  പഴെയമയോ  പച്ചകറടികയളയോ  ഒനന  തലന്ന  അവടിലട
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സനഭരടിക്കുന്നടിലല്ലനന  നടിലെവടിലള്ള  സനവടിധയോനലത  നമുകപ്പ്  ഫലെപ്രദമയോയടി
ഉപയയയോഗലപടുതയോന്  കഴെടിയയോതലതന്തുലകയോണ്ടയോലണന്നപ്പ്  കലണ്ടതണലമന്ന  സമടിതടി
നടിര്യദ്ദേശൈതടിനപ്പ് അതടിലന കുറടിച്ചപ്പ് പഠടികയോലമന്നപ്പ് സപപ്ലൈയകയോ എന.ഡടി. സമടിതടിയപ്പ് ഉറപപ്പ്
നല്കടി. 

CFRD ഒരു ലപ്രയോജകപ്പ് മയോത്രമയോയണയോ ഏലറടുതടിട്ടുള്ളലതന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്,
CFRD  സയോന്യഡര്ഡപ്പ്  പഡയവര്ഷനുയവണ്ടടിയുന  ലടസപ്പ്  നടതനലണ്ടനന കൂടയോലത  വയോലെത്യൂ
അഡതീഷനുയവണ്ടടിയുന  3  മയോസലത ഡടിയപ്ലൈയോമ യകയോഴപ്പ് നടതനലണ്ടനന  CFRD  യുലട
പ്രവര്തനലത  കുറടിച്ചപ്പ്  സമടിതടി  മുമ്പയോലക  ഒരു  പ്രസയന്റെഷന്  നടതയോലമനന
ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച്ചു.

യകരളതടില്  കക്ഷ്യയോന്സര്  യരയോഗന  വക്ഷ്യപടിക്കുന്ന  സയോഹചരക്ഷ്യതടില്  കര്ഷകര്
ഉല്പയോദടിപടിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്കപ്പ്  'safe  to  eat'  എന്ന  യകരള  ഗവണ്ലമന്റെടിലന്റെ
സര്ട്ടേടിഫടിയകഷയനയോ,  സയോമ്പടിനയഗയോ  നല്കടിയയോല്  ഉല്പന്നങ്ങള്  വടിറഴെടിക്കുന്നതടിനപ്പ്
ബദടിമുട്ടുണ്ടയോകടിലല്ലനന  ജനങ്ങള്കപ്പ്  വടിഷരഹടിതമയോയ  ഉല്പന്നങ്ങള്  വയോങ്ങയോന്
സയോധടിക്കുലമനന സമടിതടി വടിലെയടിരുതടി.  ഭകക്ഷ്യ വകുപപ്പ് ഫുഡപ്പ് യസഫടി ഡടിപയോര്ട്ടേപ്പ്ലമന്റുമയോയടി
ബനലപട്ടേപ്പ്  ഭകക്ഷ്യ  വസ്തുകളലട  സരകടിതതത്വന  ഉറപപ്പ്  വരുതന്നതടിനു  പദതടികള്
രൂപതീകരടികണലമനന  ഇതുവഴെടി  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഭകക്ഷ്യയയയോഗക്ഷ്യയോമയോലണന്നപ്പ്  ലതളടിയടികയോനുന
കര്ഷകലര യപ്രയോതയോഹടിപടികയോനുന സയോധടിക്കുലമനന സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. 

2408-01-101-96-33―യകരള  സനസ്ഥയോന  സടിവടില്  സപപ്ലൈസപ്പ്  യകയോര്പയറഷനുന  മറപ്പ്
ഏജന്സടികളന വഴെടി ലനലെപ്പ്ല്ല് സനഭരടികല്   -   സബ്സടിഡടികള് 

യകരളതടില്  ലനല്  കര്ഷകര്  ഉത്പയോദടിപടിക്കുന്ന  ലനലെപ്പ്ല്ല്  നടിശടിത  ഗുണയമനയോ
മയോനദണ്ഡങ്ങള്കനുസ സൃതമയോയടി  കര്ഷകരടില്  നടിന്നപ്പ്  ഏലറടുതപ്പ്,  യകരളതടിലലെ
ആധുനടിക  അരടി  മടില്ലുകളടില്  സനസ്കരടിച്ചപ്പ്,  ലപയോതുവടിതരണ  സനവടിധയോനതടിലൂലട
വടിതരണന  ലചയ്യുന്ന  പദതടി  പ്രകയോരന  സനസ്ഥയോനലത  കര്ഷകര്  ഉല്പയോദടിപടിക്കുന്ന
ലനലെപ്പ്ല്ല്  കര്ഷകരടില്  നടിന്നപ്പ്  യനരടിട്ടേപ്പ്  ഏലറടുതപ്പ്,  ആയതടിനപ്പ്  PRS  Loan  മുയഖേന
കര്ഷകരുലട  ബയോങ്കെപ്പ്  അകക്കൗണ്ടടിലൂലട  ലനല്ലടിലന്റെ  സനഭരണ  വടിലെ  നല്കുകയുന
കര്ഷകരടില് നടിനന സനഭരടിക്കുന്ന ലനലെപ്പ്ല്ല് നവതീന സനസ്കരണ ശൈയോലെകളടില് ഇരുപ്പുഴുകല്
രതീതടിയടില് കുതടി അരടിയയോകടി  യറഷന് കടകളടിലൂലട വടിതരണന ലചയ്യുന്നതടിനപ്പ്  ഭകക്ഷ്യ
സടിവടില്  സപപ്ലൈസപ്പ്  വകുപടിനപ്പ്  നല്കടി  വരടികയുന  ലചയ്യുന.   പ്രസ്തുത  പദതടിയയോയടി
നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ്പ്  വടിഹടിതന  അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്  485.15 യകയോടടി  രൂപ
ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  അധടികമയോയടി  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ
വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.
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ലനല്ലു  സനസ്കരണ  മടില്ലുകളടില്  കൂടുതലന  സത്വകയോരക്ഷ്യമടില്ലുകളയല്ല  എന്നപ്പ്  സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  56  മടില്ലുകളടില്  2  എണന ഗവണ്ലമന്റെടിലന്റെ അധതീനതയടില് ആലണന്നപ്പ്
സപപ്ലൈയകയോ  എന.ഡടി.  മറുപടടി  നല്കടി.   ലനലെപ്പ്ല്ല്  സനസ്കരണന  നല്ല  രതീതടിയടില്
പ്രവര്തടിക്കുന്ന സഹകരണ ബയോങ്കുകലള ഏല്പടിക്കുന്നതയോണപ്പ് ഉചടിതലമനന കുട്ടേനയോട്ടേടിലന
അപര്  കുട്ടേനയോട്ടേടിലമയോയടി  2  മടില്ലുകള്  ആരനഭടികണലമനന  ലനലെപ്പ്ല്ല്  സനഭരണതടിനുന
സനസ്കരണതടിനുന  വടിതരണതടിനുമയോയടി  ഒരു  സനഘന  സനസ്ഥയോനയോടടിസ്ഥയോനതടില്
രജടിസര്  ലചയണലമനന  തമടിഴ് നയോട്ടേടില്  ഈ  രതീതടിയടിലള്ള  സനരനഭന  നല്ലരതീതടിയടില്
പ്രവര്തടിക്കുനലണ്ടനന  സഹകരണ  സനഘങ്ങള്  നല്കുന്ന  അരടിയയോണപ്പ്  സടിവടില്
സപപ്ലൈസപ്പ്  യകയോര്പയറഷന്  വഴെടി  വടിതരണന  ലചയ്യുന്നലതനന  അങ്ങലനയയോയയോല്
കര്ഷകരുലട പ്രശന പരടിഹരടികപടുലമനന സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. 

2408-01-101-94―യറഷന് സബ്സടിഡടി

യറഷന്  അരടി,  യഗയോതമ്പപ്പ്  എന്നടിവ  സനസ്ഥയോന  സര്കയോര്  സബ്സടിഡടി  നല്കടി
വടിതരണന  ലചയ്യുയമ്പയോള്  ഉണ്ടയോകുന്ന  ലചലെവപ്പ്  വഹടിക്കുന്നതടിനുന  എ.  ആര്.  ഡടി.
കമതീഷന്,  യറഷന്  അരടിയുയടയുന  യഗയോതമ്പടിലന്റെയുന  ഗതയോഗത/പകകയോരക്ഷ്യ  ലചലെവകള്
എന്നടിവയയോയടി നടിലെവടിലലെ ബഡ്ജറപ്പ് വടിഹടിതന അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല് 760.45 യകയോടടി
രൂപ  ധനപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  അധടികമയോയടി
വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.

സയോധനങ്ങള്  സടിവടില്  സലലപ്ലൈസപ്പ്  ഡടിപയോര്ട്ടേപ്പ് ലമന്റെപ്പ്  യറഷന്  കടകളടില്  യനരടിട്ടേപ്പ്
എതടിക്കുകയയോയണയോ  ലചയ്യുന്നലതന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞയപയോള്  NSFA  ആകപ്പ്  2017-ല്
ഇനപ്ലൈടിലമന്റെപ്പ്  ലചയ്തതു  മുതല്  വയോതടില്പടടി  വടിതരണന  ഒരു  മയോനദണ്ഡമയോലണനന  ഫുഡപ്പ്
യകയോര്പയറഷലന്റെ  യഗയോഡക്കൗണടില്  നടിനന  ധയോനക്ഷ്യലമടുതപ്പ്  യറഷന്  കടകളടില്
എതടിക്കുകയയോണപ്പ്  ലചയ്യുന്നലതനന  ഇന്തെക്ഷ്യയടിലള്ളതടില്  ഏറവന  നല്ല  ലപയോതുവടിതരണ
സനവടിധയോനമയോണപ്പ്  യകരളതടിലള്ളലതനന  യറഷന്കടയടിലലെലന്തെയോലക  സയോധനമുലണ്ടന്നപ്പ്
ജനങ്ങള്കപ്പ്  അറടിയയോനുന  സയോധനന  വയോങ്ങടിയയോലടന്  SMS  സയന്ദേശൈന  ലെഭടിക്കുകയുന
ലചയണലമനന  ധയോനക്ഷ്യതടിലന്റെ  തൂകന  ഉറപയോക്കുന്നതടിനുള്ള  പുതടിയ  ഒരു  യപ്രയോജകപ്പ്  ഈ
വര്ഷന നടപയോക്കുലമനന ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നല്കടി. 

ആയടിരതടിലെധടികന  യറഷന്  കയോര്ഡകള്  ഉള്ള  കടകളടില്  വളലരയധടികന  തടിരകപ്പ്
അനുഭവലപടുന്നതയോയുന  യകയോവടിഡടിലന്റെ  പശയോതലെതടില്  പുതടിയ  യറഷന്  കടകള്
ആരനഭടിക്കുന്നതപ്പ്  ഉചടിതമയോയടിരടിക്കുലമനന  സലസ്പെന്റെപ്പ്  ലചയലപട്ടേ  യറഷന്  കടകള്  തുറന്നപ്പ്
പ്രവര്തടിക്കുന്നതടിനുള്ള  നടപടടി  ഉണ്ടയോവണലമനന  യകയോവടിഡപ്പ്  വയോകടിയനഷന്  നല്കുന്നതടില്
യറഷന് ചടില്ലറ വക്ഷ്യയോപയോരടികള്കപ്പ് മുന്ഗണന നല്കണലമനന സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.
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യകയോവടിഡടിലനതുടര്ന്നപ്പ്  മരണലപട്ടേ  യറഷന്  വക്ഷ്യയോപയോരടികളലട  ആശടിതര്കപ്പ്
ധനസഹയോയന  നല്കുന്നതടിനപ്പ്  നടപടടി  സത്വതീകരടികണലമന്നപ്പ്  സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപട്ടേയപയോള്
നടിലെവടില്  40,000  രൂപയുലട  ധനസഹയോയമയോണപ്പ്  നല്കുന്നലതനന  തുകയടില്  മയോറന
വരുതന്നതടിലനക്കുറടിച്ചപ്പ് ആയലെയോചടികയോലമനന ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച്ചു. 

യറഷന്കയോര്ഡപ്പ്  എ.ടടി.എന.  കയോര്ഡടിലന്റെ  മയോതൃകയടിലെയോക്കുന്നതടിനുള്ള  ശമങ്ങള്
നടതടിലകയോണ്ടടിരടിക്കുകയയോലണനന  One  nation  one  ration  Card  എന്ന  പദതടി
നടപടിലെയോകടിയടിട്ടുയണ്ടയോ  എന്നപ്പ്  സമടിതടി  യചയോദടിച്ചയപയോള്  one  nation  one  ration  card
പദതടി  100  ശൈതമയോനവന  നടപടിലെയോകടിയ  സനസ്ഥയോനമയോണപ്പ്  യകരളലമനന  ഇന്തെക്ഷ്യയടിലലെ
നയോലെപ്പ് സനസ്ഥയോനങ്ങലളയോഴെടിലക മറപ്പ് സനസ്ഥയോനങ്ങലളല്ലയോന പദതടിയടില് ഉള്ലപട്ടേടിട്ടുലണ്ടനന
യറഷന്  കയോര്ഡലണ്ടങ്കെടില്  എവടിലടനടിനന  യറഷന്  വയോങ്ങയോന്  സയോധടിക്കുലമനന  വകുപപ്പ്
ലസക്രട്ടേറടി വക്ഷ്യക്തമയോകടി. 

2408-01-102-99-33―യകരള  യസറപ്പ്  സടിവടില്  സലലപ്ലൈസപ്പ്  യകയോര്പയറഷന്   ലെടിമടിറഡടിയലെയപ്പ്
മയോര്കറപ്പ്  ഇന്റെര്ലവന്ഷന്  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുള്ള   ഗയോന്റെപ്പ്    -
സബ്സടിഡടികള് 

ലപയോതു  വടിപണടിയടിലണ്ടയോകുന്ന  വടിലെകയറന  നടിയനടികയോനയോയടി  സര്കയോര്
രൂപതീകരടിച്ചടിട്ടുള്ള വടിപണടിയടിടലപടല് പദതടി പ്രകയോരന  14  ഇനന അവശൈക്ഷ്യ സയോധനങ്ങള്
സര്കയോര്  നടിശയടിക്കുന്ന സബ്സടിഡടി  നടിരകടില്  സലലപ്ലൈയകയോ  വടില്പനശൈയോലെകള്  വഴെടി
വടിതരണന ലചയവരുന. വടിപണടിയടിടലപടല്, സക്കൗജനക്ഷ്യ ഭകക്ഷ്യകടിറപ്പ് വടിതരണന ഇനങ്ങളടില്
ഈ സയോമ്പതടിക വര്ഷന അധടിക തുക ആവശൈക്ഷ്യമയോണപ്പ്. ആയതടിനയോല്, ഈ ശൈതീര്ഷകതടില്
നടിലെവടിലലെ  ബജറപ്പ്  വടിഹടിതതടിനു  പുറലമ  1073.24  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്
സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

യകരളതടില്  എവടിലടലയങ്കെടിലന  ഭകക്ഷ്യവസ്തുകളലട  പൂഴടിവയപ്പ്,  മയോര്കറപ്പ്  എന.ആര്.പടി,
ലടസടിനഗപ്പ്  യകസകള്  എന്നടിവ  ലഎഡന്റെടിലലഫ  ലചയ്തടിട്ടുയണ്ടയോലയന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്
സടിവടില് സലലപ്ലൈസപ്പ്,  ലെതീഗല് ലമയടയോളജടി,  റവനത്യൂ,  യപയോലെതീസപ്പ് എന്നതീ വകുപ്പുകള് യചര്ന്നപ്പ്
ഓയരയോ  ആഴ്ചയടിലന  വടിപണടിയടിലണ്ടയോകുന്ന  വടിലെകയറന  പരടിയശൈയോധടിക്കുനലണ്ടനന
വക്ഷ്യയോപയോരടികള്ക്കുണ്ടയോയടിരുന്ന  യസയോകപ്പ്  ലെടിമടിറപ്പ്  ഇയപയോള്  എടുതമയോറടിയടിരടിക്കുന്നതുമൂലെന
hoarding issue-ല് ഇടലപടയോന് ബദടിമുലണ്ടനന വകുപ്പു ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച്ചു.  

2408-01-190-92―സലലപ്ലൈയകയോയുലട വടില്പന യകനങ്ങള് നവതീകരടികല്

സലലപ്ലൈയകയോയുലട  ചടില്ലറ  വടില്പനശൈയോലെകള്  നവതീകരടിക്കുന്നതടിനയോയടി  നടിലെവടിലലെ
ബജറപ്പ്  വടിഹടിതന  അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്  8.57  യകയോടടി  രൂപ  ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന
വഴെടിയയയോ ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.
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സനസ്ഥയോനതപ്പ്  പ്രവര്തടിക്കുന്ന  ലലഹപര്മയോര്കറടിലന്റെയുന  സൂപര്മയോര്കറടിലന്റെയുന
നടിലെവയോരതടില്  സലലപ്ലൈയകയോ  ഔട്ടേപ്പ് ലെറ്റുകള്  രൂപതീകരടികണലമനന  ഔട്ടേപ്പ് ലെറടിലൂലട  വടില്ക്കുന്ന
സയോധനങ്ങള്  ബ്രേയോന്റെപ്പ്  ലചയ്യുന്നതടിനുള്ള സക്കൗകരക്ഷ്യന  ലചയണലമനന  യഹയോനലഡലെടിവറടി
നടതന്നതടിനുള്ള ശമന നടതണലമനന സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. 

2408-01-800-98―ഉപയഭയോക്തൃ ദടിനയോയഘയോഷന

യദശൈതീയ  ഉപയഭയോക്തൃദടിനയോയഘയോഷയതയോടനുബനടിച്ചപ്പ്  ലസമടിനയോറുകള്,  ചര്ച്ചകള്,
മുഖേയോമുഖേന ശൈടില്പശൈയോലെകള് എന്നടിങ്ങലനയുള്ള ഉപയഭയോക്തൃ യബയോധവല്കരണ പരടിപയോടടികളന
സ്കൂള്  വടിദക്ഷ്യയോര്ത്ഥടികള്കയോയടി  വടിവടിധ  മതരപരടിപയോടടികളന  സനഘടടിപടിക്കുന്നതടിനയോയടി
അധടിക  തുക  ആവശൈക്ഷ്യമയോണപ്പ്.  ആയതടിനയോല്,  ഈ  ശൈതീര്ഷകതടില്  രണ്ടരലെകന  രൂപ
ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്
സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

3456-00-001-89-34 ―ഫുഡപ്പ് അലലഡത്വസറടി കമടിറടി   -   മറപ്പ് ലചലെവകള്

യദശൈതീയ  ഭകക്ഷ്യ  ഭദ്രതയോ  നടിയമന  2013,  സനസ്ഥയോന  ഭകക്ഷ്യഭദ്രത  ചട്ടേന  2018
എന്നടിവയുലട  അടടിസ്ഥയോനതടില്  രൂപതീകരടിച്ച  സനസ്ഥയോനതലെ  വടിജടിലെന്സപ്പ്  സമടിതടി
വര്ഷതടില്  4  പ്രയോവശൈക്ഷ്യന  യയയോഗന  യചയരണ്ടതടിനയോല്  യയയോഗതടിലന്റെ  ലചലെവകള്കയോയടി
5  ലെകന രൂപ വതീതന  20  ലെകന രൂപ അധടിക ലചലെവപ്പ്  പ്രതതീകടിക്കുന.  ആയതടിനയോല്
ശൈതീര്ഷകതടില്  19.5  ലെകന  രൂപ  ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

ഫുഡപ്പ് അലലഡത്വസറടി കമടിറടികളലട ഘടന എങ്ങലനലയന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്
ബഹമയോനലപട്ടേ  ഭകക്ഷ്യവന  സടിവടില്സലലപ്ലൈസന  മനടി  ലചയര്മയോനയോയ  യസറപ്പ്  ലലെവല്
കമടിറടിയടില്/ഫുഡപ്പ്  അലലഡത്വസറടി  കമടിറടിയടില്  എന.പടി.-മയോരുന  എന.ല്.എ  മയോരുന
ഭകക്ഷ്യരനഗതപ്പ്  പ്രവര്തടിക്കുന്നവരുള്ലപലടയുള്ള  42  അനഗങ്ങളലണ്ടനന  എ.ആര്.ഡടി
ലലെവലെടിലള്ള കമടിറടിയുലട  ലചയര്മയോന് തയോലൂകപ്പ്  സലലപ്ലൈ ഓഫതീസറയോലണനന ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്
കളകറയോണപ്പ് ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ് ലലെവല് കമടിറടിയുലട ലചയര്മയോലനനന വകുപ്പു ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച്ചു. 

3456-00-001-78―യദശൈതീയ  ഭകക്ഷ്യസരകയോ  നടിയമന  നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനുള്ള  സഹയോയന
(  സനസ്ഥയോന പദതടി  )

യദശൈതീയ ഭകക്ഷ്യസരകയോ നടിയമന നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനയോയടി ഇ-യപയോസപ്പ് ലമഷതീനുകളലട
സ്ഥയോപനന,  കമതീഷണയററപ്പ്,  ജടില്ലയോ/തയോലൂകപ്പ്  സലലപ്ലൈ  ഓഫതീസകളലട  നവതീകരണവന
കമ്പത്യൂട്ടേര്  വല്കരണവന  ഭകക്ഷ്യധയോനക്ഷ്യവടിതരണവമയോയടി  ബനലപട്ടേ  എസപ്പ്.എന.എസപ്പ്.
യകയോസപ്പ്,  ജടി.പടി.എസപ്പ്.  ടയോകടിനഗപ്പ്  സക്കൗകരക്ഷ്യന  സ്ഥയോപടികയോന്  സലലപ്ലൈയകയോയപ്പ്  നല്കുന്ന
സഹയോയന,  യസയോഷക്ഷ്യല്  ഓഡടിറപ്പ്,  വടിവടിധ  യമഖേലെകളടില്  ഉള്ളവര്കപ്പ്  യബയോധവല്കരണന
തുടങ്ങടിയവയയോയടി  നടിലെവടില്  വകയടിരുതടിയടിട്ടുള്ള  തുക  അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്
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5.15  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന
വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

3456-00-001-77―ലപയോതുവടിതരണ വകുപടിലന്റെ അടടിസ്ഥയോന സക്കൗകരക്ഷ്യന വടികസനന

സടിവടില് സലലപ്ലൈസപ്പ് വകുപടിലന്റെ കതീഴെടിലള്ള ഓഫതീസകള്കപ്പ് വയോഹനങ്ങള് വയോങ്ങല്,
ഇ-ഓഫതീസപ്പ്  സനവടിധയോനന  നടപടില്  വരുതല്  എന്നടിവയയോയടി  നടിലെവടിലലെ  ബഡ്ജറപ്പ്
വടിഹടിതന അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്  50  ലെകന രൂപ അധടികമയോയടി ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന
വഴെടിയയയോ ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

3456-00-104-99―യകരള  ഉപയഭയോക്തൃ  യകമനടിധടിയടില്  നടിനള്ള  ഉപയഭയോക്തൃ  യകമ
പരടിപയോടടികള്ക്കുള്ള ലചലെവകള് 

ഉപയഭയോക്തൃ  ശൈയോക്തതീകരണ/യബയോധവല്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കയോയടി  നടിലെവടിലലെ
ബജറപ്പ്  വടിഹടിതന  അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല്  1.176  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി
ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്
സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

4408-01-800-97―ലപയോതുവടിതരണ വകുപടിലന്റെ അടടിസ്ഥയോന സക്കൗകരക്ഷ്യ വടികസനന 

ലകയോച്ചടി  തയോലൂകപ്പ്  സലലപ്ലൈ  ഓഫതീസപ്പ്,  ലകയോച്ചടി  സടിറടി  യറഷനടിനഗപ്പ്  ഓഫതീസപ്പ്
എന്നടിവയുലട നടിര്മയോണ പ്രവര്തന പദതടിയുലട തുടര് പ്രവര്തനങ്ങള്കയോയടി അധടിക
ലചലെവപ്പ്  പ്രതതീകടിക്കുന.  ആയതടിനയോല്  ഈ  ശൈതീര്ഷകതടില്  1  യകയോടടി  രൂപ
ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ  ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  വഴെടിയയയോ  വകയടിരുതണലമന്നപ്പ്
സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.

4408-01-800-95―ഭകക്ഷ്യ ഗയവഷണതടിനുന വടികസനതടിനുമുള്ള കക്കൗണ്സടില് 

സടി.എഫപ്പ്.ആര്.ഡടി  യടില്  പ്രവര്തടിച്ചുവരുന്ന  യകയോയളജപ്പ്  യഫയോര്  ഫുഡപ്പ്  ലടയകയോളജടിയടിലലെ
വടിദക്ഷ്യയോര്ത്ഥടികള്കപ്പ് യഹയോസല് നടിര്മടികല് പദതടി പൂര്തതീകരടിക്കുന്നതടിനപ്പ് നടിലെവടിലലെ ബജറപ്പ്
വടിഹടിതതടിനു  പുറയമ  15  ലെകന  രൂപ  അധടികമയോയടി  ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ
ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ. 

4408-02-101-99―യദശൈതീയ  ഭകക്ഷ്യ  സരകയോ നടിയമന  നടപടിലെയോക്കുന്നതടിനുള്ള സഹയോയന
(  സനസ്ഥയോന പദതടി  )

സലലപ്ലൈയകയോയുലട  ഉടമസ്ഥതയടിലള്ള  ലകയോല്ലന,  തടിരുവല്ല,  ലകയോച്ചടി,  ഇടപള്ളടി
എന്നടിവടിടങ്ങളടിലലെ  യഗയോഡക്കൗണ്  നടിര്മയോണ  പ്രവര്തനതടിനുന  നടിര്മയോണന  നടക്കുന്ന
ലകയോല്ലന,  ലകയോച്ചടി,  തടിരുവല്ല യഗയോഡക്കൗണുകളടില് നടിയമപ്രകയോരമുള്ള അഗടിശൈമന ഉപയോധടികള്
സ്ഥയോപടിക്കുന്നതടിനുന  ബജറടില്  വകയടിരുതടിയ  തുക  അപരക്ഷ്യയോപ്തമയോയതടിനയോല് ഈ
ശൈതീര്ഷകതടില്  30.26  യകയോടടി  രൂപ  അധടികമയോയടി  ധനനഃപുനര്വടിനടിയയയോഗന  വഴെടിയയയോ
ഉപധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥന വഴെടിയയയോ വകയടിരുതണലമന്നപ്പ് സമടിതടി ശൈടിപയോര്ശൈ ലചയ.
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 II  2020-21  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശൈയോധന
സനബനടിച്ച അഞയോമതപ്പ് റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ ശൈടിപയോര്ശൈകളടിയനലള്ള നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ് 

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2020/നടി.ലസ) 

2020-2021  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശൈയോധന
സനബനടിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  26,  28,  29,  33  എന്നതീ   ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ
ശൈടിപയോര്ശൈകളടിയനല് ഭകക്ഷ്യ ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റുന  22,
23,  24,  30,  32  എന്നതീ  ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ  ശൈടിപയോര്ശൈകളടിയനല് ഉപയഭയോക്തൃകയോരക്ഷ്യ  വകുപപ്പ്
ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റുന സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുന അനഗതീകരടിക്കുകയുന ലചയ.

സമടിതടിയുലട അടുത യയയോഗന 2021 ജൂലലലെ 2-ാം തതീയതടി കൂടുന്നതടിനപ്പ് തതീരുമയോനടിച്ചു.

 

സമടിതടി യയയോഗന ഉച്ചയപ്പ് 12.15-നപ്പ് അവസയോനടിച്ചു.
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 2-7-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ്പ്  

ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സപപ്ലൈസവും സഹകരണവവും സവുംബനടിച്ചു സബ്ജകപ്പ് കമടിറടി  XI,
2021  ജ ജൂപലെ  2-  ാം  തതീയതടി  ലവളടിയയോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷവും  2.30-നപ്പ്  നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  '5-എ'  സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോന്  ബഹ.  സഹകരണവവും
രജടിയസ്ട്രേഷനവും വകുപ്പുമനടി  ശതീ. വടി. എന്. വയോസവലന്റെ അദക്ഷ്യകതയടില് യയയോഗവും യചെര്ന.
സമടിതടിയുലട എകപ്പ്  ഒഫതീയഷക്ഷ്യയോ  അവുംഗവും ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവവും ലപയോതുവടിതരണവവും വകുപ്പുമനടി
ശതീ. ജടി. ആര്. അനടിലവും തയോലഴെപറയുന്ന അവുംഗങ്ങളവും യയയോഗതടില് പലങ്കെടുത. 

1.  ശതീ. പടി. അബ്ദുള് ഹമതീദപ്പ്,  എവും.എല്.എ

2.  യഡയോ.  മയോതത്യു കുഴെല്നയോടന്, എവും.എല്.എ

3.  ശതീമതടി  ലക. ലക. പശേലെജ ടതീച്ചര്, എവും.എല്.എ

4.  ശതീ. സജതീവപ്പ് യജയോസഫപ്പ്, എവും.എല്.എ

5.  ശതീ. ലസബയോസക്ഷ്യന് കുളതങ്കെല്, എവും.എല്.എ

6.  ശതീ. ജടി. സതീഫന്, എവും.എല്.എ

7.  ശതീ. ഇ. ടടി. പടസണ് മയോസര്, എവും.എല്.എ ( ഓണ്പലെന് മുയഖേന) 

നടിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറടിയറപ്പ്  :

1.  ശതീ. മയോതത്യുക്കുട്ടേടി ജടി., അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി

2.  ശതീ. അബ്ദുള്നയോസര് എവും., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര്  :

1.  ശതീമതടി. മടിനടി ആന്റെണടി, ലസക്രട്ടേറടി, സഹകരണ വകുപപ്പ്

2.  ശതീ. പടി. ബടി. നൂഹപ്പ്, രജടിസ്ട്രേര് ഓഫപ്പ് യകയോ - ഓപയററതീവപ്പ് ലസയോപസറതീസപ്പ്. 

സമടിതടി  2020-2021  സയോമ്പതടിക വര്ഷലത ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച അഞയോമതപ്പ് റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്,  കരടപ്പ്
റടിയപയോര്ട്ടുകള് എന്നടിവ പരടിഗണടിക്കുകയുവും ചുവലടപറയുന്ന തതീരുമയോനങ്ങുലളടുക്കുകയുവും ലചെയ.

I.  2020-2021  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  1  മുതല്  21  വലര  ഖേണടികകളടിലലെ
ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്. 

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2020/നടി.ലസ)

1002/2022.
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ശേടിപയോര്ശേ  5-ല്  സൂചെടിപടിച്ച  റടിസപ്പ്  ഫണ്ടപ്പ്  പദതടിയടില്  ഉള്ലപടുതന്നതടിനള
അയപകകള് പരടിഗണടിക്കുന്നലതങ്ങലനയയോലണനവും ഈ പദതടിയടില് ഉള്ലപടുന്നതടിനള
മയോനദണലമനയോലണനവും സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്, വക്ഷ്യകടിപരമയോയടി അര്ഹത തടിട്ടേലപടുതടി
സവുംഘങ്ങളലട ശേടിപയോര്ശേ പ്രകയോരവും ജടിലയോതലെ കമടിറടി ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്യുന്ന അയപകകളയോണപ്പ്
പരടിഗണടിക്കുന്നലതനവും  കഴെടിഞ്ഞ  വര്ഷമയോണപ്പ്  ഏറവവും  കൂടുതല്  യപ്രയോസസടിവുംഗപ്പ്
നടന്നടിട്ടുളലതനവും  മരണലപടുകയയയോ  അലലങ്കെടില്  ഗുരുതുമയോയ അസഖേവും  ബയോധടിക്കുകയയയോ
ലചെയ്തവര്കപ്പ്  റടിസപ്പ്  ഫണ്ടപ്പ്  ലെഭടികണലമങ്കെടില്  കുടടിശടിക  വരുതയോലത  വയോയ
അടച്ചടിരടികണലമനവും  വകുപ്പുലസക്രട്ടേറടി  അറടിയടിച്ചു.  ഗുരുതരമയോയ യരയോഗവും  ബയോധടിച്ചപ്പ്  വയോയ
തടിരടിച്ചടയയോന്  കഴെടിയയോത  യകസകളടില്  റടിസപ്പ്  ഫണ്ടപ്പ്  ലെഭടികയോനള  മയോനദണങ്ങളടില്
ഇളവകള് നല്കടിലകയോണ്ടപ്പ്  അനവദടികയോവന്ന കയോരക്ഷ്യവും പരടിഗണടികയോവന്നതയോലണന്നപ്പ് സമടിതടി
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.  റടിസപ്പ് ഫണ്ടപ്പ് പദതടിയടില് ഉള്ലപടുന്നതടിന മയോനദണങ്ങള്/ മയോര്ഗ്ഗനടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്
ലെഭക്ഷ്യമയോകണലമനവും  സമടിതടി  നടിര്യദ്ദേശേടിച്ചു.  ജടിലയോടടിസ്ഥയോനതടില്  എത്ര  അയപകകള്
യപ്രയോസസപ്പ്  ലചെയ്തടിട്ടുലണ്ടനവും  എത്രലയണവും  ലപന്ഡടിവുംഗടിലലണ്ടനമുള  വടിശേദമയോയ
യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ് സമടിതടിയപ്പ് ലെഭക്ഷ്യമയോകയോലമന്നപ്പ് വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി ഉറപ്പു നല്കടി.  തുടര്ന്നപ്പ് 1 മുതല്
21  വലര  ഖേണടികകളടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള  നടപടടി  യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  സമടിതടി
അവുംഗതീകരടിച്ചു. 

II. 2021-2022  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച ഒന്നയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലന്റെ കരടപ്പ് സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുവും യഭദഗതടി
കൂടയോലത അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(ഫയല് നമ്പര്  9171/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2021/നടി.ലസ) 

III. 2020-2021   സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച അഞയോമതപ്പ് റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള  ആകന്
യടകണ് റടിയപയോര്ട്ടേടിലന്റെ കരടപ്പ് സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുവും  യഭദഗതടി  കൂടയോലത
അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2020/നടി.ലസ) 

IV.   2020 ഏപ്രടില്  1  മുതല്  2021  മയോര്ച്ചപ്പ്  31  വലരയുള  പതീരടിയയയോഡടികല്
റടിയപയോര്ട്ടേടിലന്റെ  കരടപ്പ്  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുവും  യഭദഗതടി  കൂടയോലത
അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(ഫയല് നമ്പര് 8219/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2021/നടി.ലസ)

സമടിതടിയയയോഗവും ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷവും 3.00 മണടിയപ്പ് പടിരടിഞ.
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 22-9-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ്പ് 

ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സലലപ്ലെെസവും സഹകരണവവും സവുംബനടിച്ച സബ്ജകപ്പ്  കമടിറടി  XI
2021  ലസപ്റവുംബര്  മയോസവും  22-ാം  തതീയതടി  ബുധനയോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷവും  3.00  മണടിയപ്പ്
നടിയമസഭയോ  സമുച്ചയതടിലലെ  '5 എ'  സയമളനഹയോളടില്  സമടിതടി  ലചെയര്മയോന്  ബഹ.
സഹകരണവവും രജടിയസ്ട്രേഷനവും വകുപ്പുമനടി ശതീ.  വടി.  എന്.  വയോസവലന്റെ അദക്ഷ്യകതയടില്
യയയോഗവും  യചെര്ന.  പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്  സമടിതടിയുലട  എകപ്പ്  ഒഫതീയഷക്ഷ്യയോ  അവുംഗവും
ബഹ. ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സലലപ്ലെെസവും വകുപ്പുമനടി ശതീ. ജടി. ആര്. അനടിലവും തയോലഴെപറയുന
അവുംഗങ്ങളവും ഹയോജരയോയടിരുന.

1. ശതീ. പടി. അബ്ദുല് ഹമതീദപ്പ്, എവും.എല്.എ.,

2. യഡയോ. മയോതത്യു കുഴെല്നയോടന്, എവും.എല്.എ.,

3. ശതീ. ലസബയോസക്ഷ്യന് കുളത്തുങ്കല്, എവും.എല്.എ.,

4. ശതീമതടി ലക. ലക. ലലശേലെജ ടതീച്ചര്, എവും.എല്.എ.,

5. ശതീ. ജടി. സതീഫന്, എവും.എല്.എ.,

6. ശതീ. ആന്റെണടി യജയോണ, എവും.എല്.എ., (ഓണലലലെന് മുയഖേന)

7. ശതീ. സജതീവപ്പ് യജയോസഫപ്പ്, എവും.എല്.എ.,  (ഓണലലലെന് മുയഖേന)

8. ശതീ. ഇ.ടടി. ലലടസണ മയോസര്, എവും.എല്.എ.,  (ഓണലലലെന് മുയഖേന) 

നടിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറടിയറപ്പ് :

1. ശതീ. മയോതത്യുക്കുട്ടേടി  ജടി., അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി

2. ശതീ. പടി. എസപ്പ്. ലസല്വരയോജന്, ലഡപപ്യൂട്ടേടി ലസക്രട്ടേറടി

3. ശതീ. അബ്ദുള് നയോസര് എവും., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി.

പലങ്കടുത ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി മടിനടി ആന്റെണടി, ലസക്രട്ടേറടി, സഹകരണ വകുപപ്പ് (ഓണലലലെന് മുയഖേന)

2. യഡയോ. ഡടി. സജടിതപ്പ് ബയോബു, കമതീഷണര് ആന്റെപ്പ് ഡയറകര്, സടിവടില് സലലപ്ലെെസപ്പ് വകുപപ്പ്

3. ശതീ. പടി. ബടി. നൂഹപ്പ്, രജടിസ്ട്രേയോര്, യകയോ-ഓപയററതീവപ്പ് ലസയോലലസറടി

4. ശതീ. ലക. ടടി. വര്ഗതീസപ്പ് പണടിക്കര്, കണയടയോളര്, ലെതീഗല് ലമയടയോളജടി വകുപപ്പ്

5. ശതീ. അബ്ദുല് മജതീദപ്പ് കയക്കയോട്ടേടില്, അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി, സടിവടില് സലലപ്ലെെസപ്പ് വകുപപ്പ്
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6. ശതീമതടി ഇന്ദുകലെ പടി., അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി, നടിയമ വകുപപ്പ്

7. ശതീ. റടി. പടി. സലെടിവുംകുമയോര്, ജനറല് മയോയനജര്, സലലപ്ലെെയകയോ

8. ശതീ. അലെടി അസ്ഗര് പയോഷ, പടി.എവും., ലചെയര്മയോന് ആന്റെപ്പ് മയോയനജടിവുംഗപ്പ് ഡയറകര്, 
സലലപ്ലെെയകയോ,  (ഓണലലലെന് മുയഖേന)

I.    സമടിതടി     211/2021,  468/2020,  252/2021    എനതീ   എസപ്പ്  .  ആര്  .  ഒ  .    കള്
പരടിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകയുവും ചുവലടപറയുന തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുവും ലചെയ  .

1. 1969-ലലെ  യകരള  സഹകരണ  സവുംഘവും  (യഭദഗതടി)  വടിജയോപനവും  -
(എസപ്പ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 211/2021)

(ഫയല് നമ്പര് 5406/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2021/നടി.ലസ)

ബഹ. ലലഹയക്കയോടതടിയുലട ഒരു യകസടിന്റെ വടിധടിനക്ഷ്യയോയപ്രകയോരവും 'അലപകപ്പ്/ ലഫഡറല്
സവുംഘങ്ങളലട  ഭരണസമടിതടി  ലതലരലഞ്ഞെടുപടിലന്റെ  കയോരക്ഷ്യതടില്  അവുംഗ  സവുംഘങ്ങളടിലലെ
പ്രതടിനടിധടികള്,  അവലര  പ്രതടിനടിധടിയയോയടി  തടിരലഞ്ഞെടുത  ബനലപട്ടേ  ഭരണ  സമടിതടി
തതീരുമയോനതടിലന്റെ  “ശരടിപകര്പപ്പ്”  എന  യരഖേലപടുതയലെയോടുകൂടടി  സവുംഘതടിലന്റെ/
ബയോങ്കടിലന്റെ  പ്രസടിഡന്റെപ്പ്/ലസക്രട്ടേറടിയുവും  അതയോതപ്പ്  ഭരണസമടിതടിയടിലലെ  രണ്ടപ്പ്  ഭരണസമടിതടി
അവുംഗങ്ങളവും  യചെര് നപ്പ്  സയോകക്ഷ്യലപടുതടിയുവും  നയോമനടിര്യദ്ദേശേവും  ലചെയ്യലപടുന പ്രതടിനടിധടിയുലട
കലയ്യയോപപ്പ്  യരഖേലപടുതടി  സവുംഘതടിലന്റെ/ബയോങ്കടിലന്റെ  ഔയദക്ഷ്യയോഗടിക  മുദ്ര  പതടിപടിച്ചപ്പ്
സയോകക്ഷ്യലപടുതടിയുവും  കൂടയോലത  സവുംഘതടിലന്റെ/ബയോങ്കപ്പ്  നയോമനടിര്യദ്ദേശേവും  ലചെയ്യലപടുന
പ്രതടിനടിധടിയുലട  ലലകലയയോപപ്പ്  സവുംഘതടിലന്റെ/ബയോങ്കടിലന്റെ  പ്രസടിഡന്റെപ്പ്/  ലസക്രട്ടേറടി
“അറസ  ”  ഡഡ എന  യരഖേലപടുതലവും  ലലകലയ്യയോയപയോടുവും  കൂടടി  സവുംഘതടിലന്റെ/  ബയോങ്കപ്പ്
ഔയദക്ഷ്യയോഗടിക  മുദ്ര  പതടിപടിച്ചപ്പ്  സയോകക്ഷ്യലപടുതടിയുവും  നയോമനടിര്യദ്ദേശേ  പതടികയയയോലടയോപവും
സമര്പടിയക്കണ്ടതയോലണ  ന ' സര്ക്കുലെര് നടിര്യദ്ദേശേവും യകരള സഹകരണ സവുംഘവും ചെട്ടേവും 35(എ)
(6)(ബടി)യടിലലെ  നടിലെവടിലലെ  ലപ്രയോവടിഷന  യശേഷവും  ഉള്ലപടുത്തുനതടിനപ്പ്  എസപ്പ്.ആര്.ഒ.നമ്പര്
211/2021  ആയടി  പുറലപടുവടിച്ച  വടിജ് ഞയോപനവും  സമടിതടിയുലട  സയോധൂകരണതടിനയോയടി
സമര്പടിച്ചടിരടിക്കുനലവനപ്പ്  സഹകരണ  വകുപപ്പ്  ലസക്രട്ടേറടി  അറടിയടിച്ചതടിലന തുടര്നപ്പ്   അലപകപ്പ്
സവുംഘതടില്  നയോമനടിര്യദ്ദേശേപതടിക സമര്പടിക്കണലമനലണ്ടങ്കടില്  ഏതപ്പ്  സഹകരണ
സവുംഘതടില് നടിനയോയണയോ വരുനതപ്പ് ആ സഹകരണസവുംഘതടിലന്റെ പ്രസടിഡന്റെപ്പ്/ലസക്രട്ടേറടി
അറസപ്പ്  ലചെയ്യണലമനലണ്ടനവും  ലറസലെപ്യൂഷനമയോയടി  ബനലപട്ടേ  കയോരക്ഷ്യങ്ങളലണ്ടങ്കടില്
മയോതയമ  യനയോമടിയനഷന്  വയോലെടിഡപ്പ്  ആകുകയുള്ളൂലവനവും  നയോമനടിര്യദ്ദേശേ  പതടിക
സമര്പടിക്കുനതടിനപ്പ്,  മുമവും  ഇതരവും  കയോരക്ഷ്യങ്ങള്  ലചെയയ്യണ്ടടിവനടിരുനലവനവും  സമടിതടി
വക്ഷ്യക്തമയോക്കടി. ഇതപ്പ് സവുംബനടിച്ചപ്പ് യനരയത നടിലെവടിലണ്ടയോയടിരുന സഹകരണ രജടിസ്ട്രേയോറുലട



21

സര്ക്കുലെറടിനപ്പ്  നടിയമപരമയോയ  സയോധുത  ലെഭടിക്കുനതടിനപ്പ്  യവണ്ടടിയയോണപ്പ്  ഇതരലമയോരു
ലപ്രയോലലവയസയോ  കൂടടിയച്ചര്തലതന  സഹകരണ  വകുപപ്പ്  ലസക്രട്ടേറടിയുലട  അഭടിപ്രയോയവും  ശേരടിവച്ച
സമടിതടി പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ. വടിജയോപനവും സയോധൂകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(2)  2019-ലലെ  യകരള  സഹകരണ  സവുംഘവും  (യഭദഗതടി)  ആകപ്പ്  പ്രകയോരമുള
എസപ്പ്.ആര്.ഒ. വടിജയോപനവും (എസപ്പ്.ആര്.ഒ.നമ്പര് 468/2020)

(ഫയല് നമ്പര് 1428/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2019/നടി.ലസ.)

യകരള  ബയോങ്കപ്പ്  രൂപതീകരണതടിലന്റെ  ഭയോഗമയോയുണ്ടയോയ  മയോറങ്ങള്ക്കനയയയോജക്ഷ്യമയോയ
രതീതടിയടില്  അവലയ  നടിയനടിക്കുനതടിനവും  രൂപതീകരടിക്കുനതടിനമയോയടി  സഹകരണ
നടിയമതടില് വകുപ്പുകള് കൂട്ടേടിയച്ചര്ത്തുലകയോണ്ടപ്പ് പുറലപടുവടിച്ചതയോണപ്പ് പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ.
വടിജ് ഞയോപനലമനവും  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കുകളലട  ലെയനയതയോടനബനടിച്ചപ്പ്  യകരള
സവുംസ്ഥയോന  സഹകരണ  ബയോങ്കടിലന്റെ  ഭരണസമടിതടി  അടടിയന്തരമയോയടി  രൂപതീകരടിയക്കണ്ട
സയോഹചെരക്ഷ്യവും  സവുംജയോതമയോയടിരുനതടിനയോലെയോണപ്പ്  ഈ  വടിഷയവും  സബ്ജകപ്പ്  കമടിറടി  മുമ്പയോലക
സമര്പടിക്കയോലത എസപ്പ്.ആര്.ഒ. പുറലപടുവടിയക്കണ്ടടിവനലതനവും ആയതപ്പ് പരടിഗണടിച്ചപ്പ് യമല്
നടപടടി സയോധൂകരടിച്ചപ്പ് നല്കണലമനവും വകുപ്പു ലസക്രട്ടേറടി ആവശേക്ഷ്യലപട്ടേതടിലനത്തുടര്നപ്പ് പ്രസ്തുത
എസപ്പ്.ആര്.ഒ.  വടിജയോപനവും സമടിതടി സയോധൂകരടിച.

3) 1966-ലലെ യകരള യറഷനടിവുംഗപ്പ്  ഓര്ഡര് പരടിഷ്കരടിച്ചപ്പ്   Kerala  Targeted Public
Distribution  System  (Control)  order  2021  ആയടി  പുറലപടുവടിച്ച  വടിജയോപനവും
(എസപ്പ്.ആര്.ഒ.നമ്പര് 252/2021)

(ഫയല് നമ്പര് 14291/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2021/നടി.ലസ)

2013-ലലെ യദശേതീയ ഭകക്ഷ്യ ഭദ്രതയോ നടിയമതടിലന്റെ ചുവടുപടിടടിച്ചപ്പ്  2015-ല് പുറലപടുവടിച്ച
Kerala  Targeted Public  Distribution System (Control)  order  -ലലെ ഖേണടിക  9-ല്
ഓയരയോ  സവുംസ്ഥയോനവവും  അതടിലന്റെ  മയോതൃക  പടിന്തുടര്നലകയോണ്ടപ്പ്    വയോതടില്പടടി  വടിതരണവും
നടത്തുനതടിനള  നടിയമമുണ്ടയോക്കണലമനപ്പ്  നടിഷ്കര്ഷടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനവും അതടിലന്റെ  ഭയോഗമയോയടി
യകരളതടിലണ്ടയോക്കടിയ  നടിയമമയോണപ്പ്   Kerala  Targeted  Public  Distribution  System
order 2021  എനവും  1966-ലലെ യകരള യറഷനടിവുംഗപ്പ് ഓര്ഡറടിന യശേഷവും പുറലപടുവടിച്ചടിട്ടുള
ധയോരയോളവും  കൂട്ടേടിയച്ചര്ക്കലകള്  ഉള്ലക്കയോളടിചലകയോണ്ടപ്പ്  പുറലപടുവടിച്ച  സമഗ്രമയോയ  Kerala
Targeted  Public  Distribution  System  Order  2021  ആണപ്പ്  സമടിതടിയുലട
സയോധൂകരണതടിനയോയടി  സമര്പടിച്ചടിരടിക്കുനലതനവും  സടിവടില്  സലലപ്ലെെസപ്പ്  വകുപപ്പ്
കമതീഷണര് ആന്റെപ്പ് ഡയറകര് വക്ഷ്യക്തമയോക്കടി.  
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യറഷന്കടകളടിലലെ  ലസയടില്സയോന്മയോര്ക്കപ്പ്  ലലെസന്സടിനപ്പ്  അയപകടിക്കുയമ്പയോള്
മുന്ഗണന  ലെഭടിക്കുയമയോ  എനവും  യയയോഗക്ഷ്യത  നടിശ്ചയടിച്ചടിട്ടുയണ്ടയോ  എനവും  സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ്  വനടിതകള്-20,  എസപ്പ്.സടി-8,  എസപ്പ്.റടി-2,  ഭടിനയശേഷടിക്കയോര്  -5,  എന
വടിധതടില്  35  ശേതമയോനവും  സവുംവരണവും  പയോലെടിചലകയോണ്ടപ്പ്  മയോതമയോണപ്പ്  ലസയടില്സ് 
മയോന്മയോര്ക്കപ്പ്  ലലലെസന്സപ്പ്  നല്കുനലതനവും   ഇതടില്  വരുന  ലസയടില്സയോനപ്പ്
അയപകടിക്കുനതടിനള  യയയോഗക്ഷ്യതകള്  21  വയസപ്പ്  പൂര്തടിയയോക്കടിയടിരടിക്കണലമനവും
62  വയസപ്പ്  അധടികരടിക്കരുലതനവും,  പതയോവും  കയോസപ്പ്  പയോസയോയടിരടിക്കണലമനമയോലണനവും
എസപ്പ്.സടി/എസപ്പ്.റടി  വടിഭയോഗങ്ങളടിലലെ  അര്ഹരയോയ  അയപകകള്  ബനലപട്ടേ  തയോലൂക്കപ്പ്
തഹസതീല്ദയോര്  അവുംഗതീകരടിക്കണലമനവും  യറഷന്കട  ലലെസന്സപ്പ്  സവുംബനടിച്ച
യസയോള്വന്സടി  ലപയോതുവടിഭയോഗതടിനപ്പ്  ഒരു  ലെകവും  രൂപയുവും  എസപ്പ്.സടി/എസപ്പ്.റടി
സസ്വയവുംസഹയോയ  സവുംഘങ്ങള്ക്കപ്പ്  50,000  രൂപയയോയുവും  നടിജലപടുതടിയടിട്ടുലണ്ടനവും
ഭകക്ഷ്യവകുപപ്പ് മനടി മറുപടടി നല്കടി. 

ഒരു യറഷന്യഷയോപടിലലെ  ലസയടില്സയോലന  ആ യറഷന് യഷയോപടിയലെയപ്പ്  മയോതമയോയണയോ
പരടിഗണടിക്കുനലതനവും  എവടിലട  അയപകടിച്ചയോലവും  ലസയടില്സയോനള  മുന്ഗണ
ലെഭടിക്കുയമയോലയനവും സമടിതടി ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ് ജനറല് കയോറഗറടിയടില് അയപകടിക്കയോലമനവും
അയയോള്  തയോമസടിക്കുന  വയോര്ഡടിയലെക്കപ്പ്  മയോതയമ  മുന്ഗണന   ലെഭടിക്കുകയുള്ളൂ  എനവും
കമതീഷണര് &  ഡയറകര് (സടിവടില് സലപ്ലെെസപ്പ് വകുപപ്പ്) മറുപടടി നല്കടി.  ഈ ലപ്രയോവടിഷനപ്പ്
വക്ഷ്യക്തതയടിലലനവും  മുന്ഗണന  നല്കുലമനപ്പ്  പറഞ്ഞെടിട്ടുലണ്ടങ്കടിലവും  Jurisdiction
വക്ഷ്യക്തമയോക്കടിയടിട്ടേടിലലനവും  പ്രയയയോറടിറടി  നടിശ്ചയടിക്കുനതടിലനപറടി  മനസടിലെയോക്കയോന്
സയോധടിക്കുനടിലലനവും സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. തടിരുവനന്തപുരത്തുള ഒരയോള്ക്കപ്പ് യകയോട്ടേയതപ്പ്
അയപകടിക്കയോന്   സയോധടിക്കടിലലനപ്പ്  എങ്ങലന  പറയയോന്  കഴെടിയുലമനവും  തടിരുവനന്തപുരവും
യകയോര്പയറഷനടിലലെ  യറഷന്  യഷയോപടില്  ഒഴെടിവണ്ടയോകുയമ്പയോള് ലസയടില്മയോനപ്പ്  ആ  യകയോര്പയറഷനടിലലെ
എലയോ യറഷന് യഷയോപ്പുകളടിയലെയ്ക്കുവും അയപകടിക്കയോന് സയോധടിക്കുയമയോ  എനവും സമടിതടി ആരയോഞ.
നടിയമവും  അനസരടിച്ചപ്പ്  പ്രയയയോറടിറടിയടിലള്ലപടുന  ആളകള്ക്കപ്പ്  മയോതയമ  അയപകടിക്കുവയോന്
കഴെടിയൂലവനവും  ജനറല്  കയോറഗറടിയടില്  അയപകടിക്കുന  ആളടിനപ്പ്  മുന്ഗണന  നല്കയോന്
മയോതയമ  കഴെടിയൂ   എനവും  ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ  വകുപ്പുമനടി  യയയോഗതടില്  അറടിയടിച.
കൂടയോലത അയപകകന് അയപക നല്കുനതടിന മുമള മൂന വര്ഷക്കയോലെവും  യറഷന്കട
സ്ഥടിതടിലചെയ്യുന  പ്രയദശേലത  തയോമസക്കയോരനയോയടിരടിക്കണലമനവും  യറഷന്കട  സ്ഥടിതടി
ലചെയ്യുന  വയോര്ഡടിലലെ  തയോമസക്കയോരനയോണപ്പ്  മുന്ഗണനലയനമയോണപ്പ്  വടിജയോപനതടിലലെ
അദക്ഷ്യയോയവും  IV-ല്  ഖേണടിക  28(6)-ല്  പറയുനലതനവും  സടിവടില്  സലലപ്ലെെസപ്പ്  ഡയറകര്
വക്ഷ്യക്തമയോക്കടി.
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വടി ജയോപനതടിലലെ  ഖേണടിക  27-ഉവും  28-ഉവും  കണകപ്പ്  ലചെയ്യയോന്  കഴെടിയടിലലനപ്പ്

അഭടിപ്രയോയലപട്ടേ  സമടിതടി  ഖേണടിക  27   priority  in  allotment  of  fair  price  Shop

എനതടിലലെ പ്രയയയോരടിറടി എങ്ങലനയയോണപ്പ് ലകയോടുക്കുനലതനപ്പ് ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ് 

(1)  സസ്വയവും  സഹയോയസവുംഘങ്ങള്/വനടിതയോ  പ്രവര്തക  സവുംഘങ്ങള്,  വനടിതയോ  

കൂട്ടേയോയ്മകള്

(2) പഞയോയത്തുകള്

(3) സഹകരണ സവുംഘങ്ങള്

(4) വടിമുക്തഭടന്മയോര്

(5) അഭക്ഷ്യസ്തവടിദക്ഷ്യരയോയ ലതയോഴെടില് രഹടിതര്

(6)  10  വര്ഷതടില് കുറയയോത പരടിചെയവും ലെഭടിച്ച ലസയടില്സയോന്മയോര് എനതടിലലെ

അഞപ്പ്  വടിഭയോഗതടിലള്ലപട്ടേടിട്ടുള  അയപകകരടിലലങ്കടില്  ആറയോമതയോയടി  പ്രയയയോറടിറടി

കടിട്ടുലമനപ്പ് സടിവടില് സലപ്ലെെസപ്പ് ഡയറകര് അറടിയടിച.

ഒയര  കയോറഗറടിയടിലള  ആളകളലട  അയപകകള്  ലെഭടിക്കുയമ്പയോള്  15  വര്ഷലത

എക പ്പ് സ് പതീരടിയന്സള  ലസയടില്സ് മയോനലണ്ടങ്കടില്  അവര്ക്കപ്പ്  പരടിഗണന

ലകയോടുക്കണലമനവും  റടിസര്യവഷന്  കയോരക്ഷ്യതടില്  നമുലക്കയോനവും  ലചെയ്യയോന്  കഴെടിയടിലലനവും

ലസന്ടല്  ആകപ്പ്  അനസരടിച്ചയോണപ്പ്  യകരളതടില്  ഇതപ്പ്  നടപയോക്കുനലതനവും  വകുപ്പുമനടി

അറടിയടിച. 

Educated Unemployed Persons  എന കയോറഗറടിലയ എങ്ങലന   നടിര്വ്വചെടിക്കയോന്

സയോധടിക്കുലമനപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ്  ലെഭടിക്കുന  അയപകകളടില്  വടിദക്ഷ്യയോഭക്ഷ്യയോസ

യയയോഗക്ഷ്യത കൂടുതലള ലതയോഴെടില് രഹടിതനയോയടിട്ടുള അയപകകനപ്പ്  പ്രയയയോറടിറടി  കടിട്ടുലമനവും

വകുപ്പുമനടി അറടിയടിച. 

പ്രസ്തുത  വടിജ് ഞയോപനതടിലലെ  ലസയടില്സയോന്മയോരുലട  പ്രയയയോറടിറടി  നടിശ്ചയടിക്കുനതു

സവുംബനടിച്ച  Para  27-ലലെ  prority  in  Allotment  of  fair  priceshop,  para  28-ലലെ

eligibility  for  grant  of  licence  to  individual  applicants  എനതീ വക്ഷ്യവസ്ഥകളടിലള

അവക്ഷ്യക്തതകള്  നതീക്കുനതടിനപ്പ്  ഒനപ്പ്  കൂടടി  യയയോഗവും  യചെര്നപ്പ്   ടടി  വടി  ജയോപനവും കൂടുതല്

പരടിയശേയോധന നടതടി നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള് സമര്പടിക്കുവയോനവും സമടിതടി തതീരുമയോനടിച. 
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(II)  2019-20    സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച  നയോലെയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള  നടപടടി  യസറപ്പ്ലമന്റെടിലന്റെ
പരടിഗണന  .

(ഫയല് നമ്പര് 3357/സബപ്പ്.സടി.ജടി1/2019/നടി.ലസ)

പ്രസ്തുത റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപ്പുമയോയടി  ബനലപട്ടേ  25,  32,  33
എനതീ  ഖേണടികകളടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള  നടപടടി  യസറപ്പ്ലമനവും
കയോലെതയോമസപതടികയുവും സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുവും ഖേണടിക 25-ല് ലെഭക്ഷ്യമയോക്കടിയ നടപടടി
യസറപ്പ്ലമന്റെടില് ശേടിപയോര്ശേ സമര്പടിച്ചടിരുനലവങ്കടിലവും അധടിക തുക വകയടിരുതടിയടിട്ടേടിലലനപ്പ്
പറഞ്ഞെടിരടിക്കുനതപ്പ്  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ്  വടിപണടിയടിടലപടലെടിലന്റെ
ഭയോഗമയോയടി  13  ഇനവും സയോധനങ്ങള് ഒരു വര്ഷവും നല്കുനലണ്ടനവും ഒരു വര്ഷവും ഏകയദശേവും
400  യകയോടടി  രൂപ  സലപ്ലെെയകയോ  അതടിനയോയടി  വഹടിക്കുനലണ്ടനവും  സസൗജനക്ഷ്യ  കടിറപ്പ്
നല്കടിയതുവും  വടിപണടിയടിടലപടല്  എന ലഹഡപ്പ്  മുയഖേനയയോലണനവും  13  ഐറവും  നല്കുനതടില്
വരുന സലപ്ലെെയകയോയുലട നഷവും നടികത്തുനതപ്പ് മയോര്ക്കറപ്പ് ഇന്റെര്ലവന്ഷന് യപ്രയോഗ്രയോവും എന
ലഹഡടില്  വരുന  പ്ലെെയോന്  ഫണ്ടടില്  നടിനയോലണനവും  അതടില്  151  യകയോടടി  രൂപ
വകയടിരുത്തുനതടിന യവണ്ടടിയയോണപ്പ്  അധടിക തുക ആവശേക്ഷ്യലപട്ടേടിട്ടുളലതനവും സലപ്ലെെയകയോ
ലചെയര്മയോന് അറടിയടിച.

ഖേണടിക  33-ലലെ  നടപടടി  യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  എന്തയോണപ്പ്  പറയയോനളലതനപ്പ്
സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ്  2019-20  സയോമ്പതടിക  വര്ഷവും  പ്രസ്തുത  ശേതീര്ഷകതടില്
തുകലയയോനവും  വകയടിരുതടിയടിരുനടില,   എനവും  2020-21-ല്  12.5  യകയോടടി  രൂപ
വകയടിരുതടിയടിട്ടുലണ്ടനവും  വലെടിയതുറ  യഗയോഡസൗണടിലന്റെ  ഉദ്ഘയോടനവും  കഴെടിഞലവനവും
ലകയോലവും  യഗയോഡസൗണടിലന്റെ  നടിര്മയോണവും  പൂര്തടിയയോയതടിനയോല്  ഉദ്ഘയോടനതടിനപ്പ്
കയോതടിരടിക്കുകയയോലണനവും  മറ്റുള  യഗയോഡസൗണുകളലട  നടിര്മയോണവും  തസ്വരടിതഗതടിയടില്
നടനലകയോണ്ടടിരടിക്കുകയയോലണനവും സലപ്ലെെയകയോ ലചെയര്മയോന് അറടിയടിച.

തുടര്നപ്പ്  ഖേണടിക  25,  33  എനതീ  ഖേണടികകളടിയന്മേല്  വകുപപ്പ്  ലെഭക്ഷ്യമയോക്കടിയ
കയോലെതയോമസപതടിക  സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുവും  പ്രസ്തുത  ഖേണടികകളടിയന്മേല്  സസ്വതീകരടിച്ച
തുടര്  നടപടടികളലട  വടിവരങ്ങള്  ലെഭക്ഷ്യമയോക്കയോന്  സടി.എവും.ഡടി.-യയയോടപ്പ്  ആവശേക്ഷ്യലപട്ടേടിരുന
ലവങ്കടിലവും  ലെഭക്ഷ്യമയോയ  വടിവരങ്ങള്  അപൂര്ണ്ണമയോയതടിനയോല്  ഇതപ്പ്  സവുംബനടിച്ച  വടിവരങ്ങള്
സടിവടില്  സലപ്ലെെസപ്പ്  ഡയറകറടില്  നടിനവും  യശേഖേരടിയക്കണ്ടടി  വനതടിനയോലെയോണപ്പ്
യഥയോസമയതപ്പ് നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ് നടിയമസഭയടില് സമര്പടിക്കുവയോന് സയോധടിക്കയോതടിരുനതപ്പ്.
എനപ്പ്  കയോലെതയോമസപതടികയടില്  പറഞ്ഞെടിട്ടുളതപ്പ്  കുറകരമയോയ  അനയോസ്ഥയയോയതടിനയോല്
ഇക്കയോരക്ഷ്യവും ശദടിക്കണലമനപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേവും നല്കുകയുവും ലചെയ.
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ഖേണടിക  32  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  എന്തയോണപ്പ്  പറയയോനളലതനപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ്പ്
പ്രസ്തുത  ഖേണടികയടില്  അധടിക  തുക  ആവശേക്ഷ്യലപട്ടുലവങ്കടിലവും  തുക  അനവദടിച്ചടിലലനവും
എ.എസപ്പ്- ലന്റെ  കയോലെയോവധടി  കഴെടിഞ്ഞെതടിനയോല്  രണ്ടയോമതപ്പ്  എ.എസപ്പ്.-ന  യവണ്ടടി
സമര്പടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനവും സലപ്ലെെയകയോ  ജനറല് മയോയനജര് അറടിയടിച.

ഖേണടിക 25, 32, 33 എനതീ ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള നടപടടി യസറപ്പ്ലമനകള് സമടിതടി
അവുംഗതീകരടിച. 

(III)     വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടുകളടിയന്മേലള കയോലെതയോമസപതടികകളലട   പരടിഗണന  .

(1)  2019-20  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണവും,  ഉപയഭയോക്തൃകയോരക്ഷ്യവും
എനതീ  വകുപ്പുകളലട  വയോര്ഷടിക  പ്രവര്തന  റടിയപയോര്ട്ടേടിയന്മേലള  കയോലെതയോമസപതടികകള്
സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുവും അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(ഫയല് നമ്പര് 88/സബപ്പ്.സടി.ജടി.1/2020/നടി.ലസ.) 

(2)  2018-19  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ഉപയഭയോക്തൃകയോരക്ഷ്യ  വകുപ്പുമയോയടി  ബനലപട്ടേ
വയോര്ഷടിക പ്രവര്തന റടിയപയോര്ട്ടേടിയന്മേലള കയോലെതയോമസപതടിക സമടിതടി പരടിഗണടിക്കുകയുവും
അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും ലചെയ.

(ഫയല് നമ്പര് 43/സബപ്പ്.സപ്പ്.ജടി1/2019/നടി.ലസ.)

യയയോഗവും ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷവും 3.40-നപ്പ് അവസയോനടിച.

1002/2022.
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20-10-2021-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ

ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടിൽസപപ്ലൈസവും സഹകരണവവും സവുംബനടിച്ച  സബ്ജകപ  കമടിറടി  XI,
2021  ഒയകയോബര്  മയോസവും  20-ാം  തതീയതടി  ബുധനയോഴ്ച  രയോവടിലലെ  11:30-നപ  നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  '4   എ'  സയമളന ഹയോളടില് സമടിതടി  ലചെയര്മയോൻ ബഹ.  സഹകരണവവും
രജടിയസ്ട്രേഷനവും വകുപ്പുമനടി ശതീ. വടി. എൻ. വയോസവലന്റെ അദക്ഷ്യകതയടില് യയയോഗവും യചെര്ന.
പ്രസ്തുത  യയയോഗതടില്  സമടിതടിയുലട  എകപ-ഒഫതീയഷക്ഷ്യയോ  അവുംഗവും  ബഹ.  ഭകക്ഷ്യവവും
ലപയോതുവടിതരണവവും  വകുപ്പുമനടി  ശതീ.  ജടി.  ആര്.  അനടിലവും  തയോലഴെപറയുന്ന  അവുംഗങ്ങളവും
സന്നടിഹടിതരയോയടിരുന.

(1) ശതീ. പടി. അബ്ദുൽ ഹമതീദപ എവും.എൽ.എ.

(2) ശതീ. പടി. വടി. അൻവര് ,,

(3) യഡയോ. മയോതത്യു കുഴെൽനയോടൻ ,, 

(4) ശതീ. സജതീവപ യജയോസഫപ ,,

(5) ശതീ. ലസബയോസക്ഷ്യന് കുളത്തുങ്കൽ ,,

(6) ശതീ. ജടി. സതീഫൻ ,,

(7) ശതീ. ഇ. ടടി. പടസൺ മയോസര് ,,

നടിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറടിയറപ :

1) ശതീ. മയോതത്യുക്കുട്ടേടി ജടി, അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി

2) ശതീ.  പടി. എസപ. ലസൽവരയോജൻ, ലഡപപ്യൂട്ടേടി ലസക്രട്ടേറടി

3) ശതീ. അബ്ദുള് നയോസര് എവും., അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി 

ഹയോജരയോയ ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര് :

1) ശതീമതടി മടിനടി ആന്റെണടി, ലസക്രട്ടേറടി, സഹകരണ വകുപപ.

2) ശതീ. സയരഷപ കുമയോര് വടി. പടി., ഡയറകര്, ഡയറടി ലഡവലെപ്ലമന്റെപ ഡടിപയോര്ട്ടുലമന്റെപ.

3) ശതീ.  പടി. ബടി. നൂഹപ, രജടിസ്ട്രേയോര്, യകയോ-ഓപയററതീവപ ലസയോപസറതീസപ.

4) യഡയോ.  പയോട്ടേതീല്  സയയയോഗപ  സഭയോഷപ  റയോവ,  മയോയനജടിവുംഗപ  ഡയറകര്,  യകരള  
യകയോ-ഓപയററതീവപ മടില്കപ മയോര്കറടിവുംഗപ ലഫഡയറഷന് ലെടിമടിറഡപ.

5) ശതീ. എന്. ലക. യപ്രവും ലെയോല്, സതീനടിയര് മയോയനജര്, മടില്മ.
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6) ശതീ. എവും. ലക. സയോദടിഖപ, ലസ്പെഷക്ഷ്യല് ലസക്രട്ടേറടി, നടിയമ വകുപപ.

7) ശതീ. പടി. എസപ. രയോയജഷപ, അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി, സഹകരണ വകുപപ. 

8) ശതീമതടി സനക്ഷ്യ എസപ., അഡതീഷണല് ലെയോ ലസക്രട്ടേറടി, നടിയമ വകുപപ.

9) ശതീ. അനടില് കുമയോര് സടി., യജയോയടിന്റെപ ലസക്രട്ടേറടി, ഡയറടി ലഡവലെപ്ലമന്റെപ    
ഡടിപയോര്ട്ടേപലമന്റെപ. 

സമടിതടി,  2021-ലലെ  യകരള  സഹകരണ  സവുംഘ  (രണ്ടയോവും  യഭദഗതടി)  ബടില്
പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുവും ബനലപട്ടേ വകുപ്പുയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥരുമയോയടി ചെര്ച്ച നടത്തുകയുവും  ലചെയ.

2021-ലലെ  യകരള  സഹകരണ  സവുംഘ  (രണ്ടയോവും  യഭദഗതടി)  ബടിലടിലലെ   ഔയദക്ഷ്യയോഗടിക
യഭദഗതടിലയ സവുംബനടിച്ചപ ഇയപയോള് പറയുന്നടില എന്നപ നടിയമ വകുപപ ലസ്പെഷക്ഷ്യൽ ലസക്രട്ടേറടി
സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ഈ  സര്കയോര്  അധടികയോരതടില്  വന്നതടിനയശേഷവും  സവുംസ്ഥയോനലത ലക്രഡടിറപ
സവുംഘങ്ങള് റതീസ്ട്രേക്ച്ചര് ലചെയ്യുന്നതടിലനക്കുറടിച്ചപ പഠടിക്കുന്നതടിനപ ശതീ എവും.  എസപ.  ശതീറയോവും
അദക്ഷ്യകനയോയടി രൂപതീകരടിച്ച സമടിതടിയുലട ശേടിപയോര്ശേ തതീ ടയര് സടിസവും ടു ടയര് സടിസമയോയടി
മയോറ്റുക എന്നതയോലണനവും അതയോയതപ ഡടിസ്ട്രേടികപ യകയോ-ഓപയററതീവപ ബയോങ്കുകള് യകരള യസറപ
യകയോ-ഓപയററതീവപ  ബയോങ്കടില്  ലെയടിപടിക്കുക  എന്നതയോയടിരുന  എനവും  ആദക്ഷ്യ  ലലെയറടില്
പ്രയോഥമടിക  ബയോങ്കുകളവും  രണ്ടയോമലത  ലലെയറടില്  യകരള  യസറപ  യകയോ-ഓപയററതീവപ  ബയോങ്കുവും
രൂപതീകരടിച്ചപ യസറപ യകയോ-ഓപയററതീവപ ബയോങ്കുടിലന മടികച്ച ബയോങ്കയോയടി രൂപതീകരടികണലമന്നയോണപ
സമടിതടി  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്തതപ  എനവും  പ്രസസ്തുത  റടിയപയോര്ട്ടേപ  മനടിസഭ  പരടിയശേയോധടിച്ചയശേഷവും
റടിസര്വപ  ബയോങ്കടിലന്റെ  അനമതടികയോയടി  സമര്പടിക്കുകയുവും  ലെയനവും  സവുംസ്ഥയോന  സഹകരണ
നടിയമതടിനപ  അനസൃതമയോയടിരടികണലമന്ന  നടിര്യദ്ദേശേയതയോലട  14  ജടിലയോ  സഹകരണ
ബയോങ്കുകളവും യകരള യസറപ യകയോ-ഓപയററതീവപ ബയോങ്കടില് ലെയടിപടിക്കുന്നതടിനപ റടിസര്വപ ബയോങ്കപ
അനമതടി നല്കടിലയനവും സഹകരണ വകുപപ അഡതീഷണൽ ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച. കൂടയോലത
മലെപ്പുറവും  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കപ  ഒഴെടിലകയുള്ള  13  ബയോങ്കുകളവും  ലെയന  പ്രയമയവും
അവുംഗതീകരടിച്ചതടിലന്റെ അടടിസ്ഥയോനതടില് റടിസര്വപ ബയോങ്കടിലന്റെ അവുംഗതീകയോരയതയോലട 13 ജടിലയോ
സഹകരണ  ബയോങ്കുകളവും  യകരള  യസറപ  യകയോ-ഓപയററതീവപ  ബയോങ്കടില്  ലെയടിപടിചലവനവും
സഹകരണ  യമഖലെയടിലവും   ബയോങ്കടിവുംഗപ  രവുംഗത്തുവും  നടിലെവടിലള്ള  വന്കടിട  മത്സരങ്ങള്
യനരടിടുന്നതടിനവും  യകരള  ബയോങ്കപ  മുയഖനയുള്ള  യനട്ടേങ്ങള്  മലെപ്പുറലത  സഹകയോരടികള്കപ
ലെഭടിക്കുന്നതടിനവുംയവണ്ടടി  മലെപ്പുറവും  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കടിലന  യകരള  യസറപ
യകയോ-ഓപയററതീവപ  ബയോങ്കടില്  ലെയടിപടിക്കുന്നതടിനയവണ്ടടിയയോണപ  ഓര്ഡടിനന്സപ
പുറലപടുവടിച്ചതപ  എനവും പ്രസ്തുത ഓര്ഡടിനന്സടിനപ  പകരമുള്ള ബടിലയോണപ  നടിയമസഭയടില്
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അവതരടിപടിച്ചതപ  എനവും  മലെപ്പുറവും  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കപ  ലെയന  പ്രയമയവും
അവുംഗതീകരടികയോത  സയോഹചെരക്ഷ്യതടില്  പ്രസ്തുത  ബയോങ്കടിലലെ  സഹകയോരടികള്ക്കുവും
ലക്രഡടിറര്മയോര്ക്കുവും ലഡയപയോസടിറര്മയോര്ക്കുവും വക്ഷ്യക്തമയോയ യനയോട്ടേതീസപ ലകയോടുതപ ടടി ബയോങ്കടിലന
സവുംസ്ഥയോന സഹകരണ ബയോങ്കടില് ലെയടിപടിക്കുന്നതടിനള്ള വക്ഷ്യവസ്ഥകള് ഉള്ലപടുതടിയയോണപ
ഓര്ഡടിനന്സപ  പുറലപടുവടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനവും  ലസകന്  (2)-ല്  ലെയനവും  പൂര്തടിയയോകുന്നതുവലര
നടിലെവടിലണ്ടയോയടിരുന്നതുവും  എന്നയോല്  ലെയനവും  പൂര്തടിയയോയതടിനയശേഷവും  ഇലയോതയോകുകയുവും
ലചെയ്യുന്ന  ഒരു  എന്റെടിറടിയയോയടിട്ടേയോണപ  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കടിലന  ഡടിപഫന്
ലചെയ്തടിരടിക്കുന്നലതനവും  അറടിയടിച.  മലെപ്പുറവും  ജടിലയോ  സഹകരണ  ബയോങ്കടിലന  സവുംസ്ഥയോന
സഹകരണ  ബയോങ്കടില്  ലെയടിപടിച്ചപ  ഡടിലലെയറടിവുംഗടിലന്റെ എലയോ  ആനകൂലെക്ഷ്യങ്ങളവും  മലെപ്പുറവും
ജടിലയടിലലെ സഹകയോരടികള്ക്കുവും സഹകരണ സവുംഘവും ജതീവനകയോര്ക്കുവും ലകയോടുക്കുകലയന്ന
ലെകക്ഷ്യതടിലെയോണപ  ബടില് അവതരടിപടിച്ചടിട്ടുള്ളതപ  എനവും സഹകരണവകുപപ  അഡതീഷണല്
ലസക്രട്ടേറടി കൂട്ടേടിയച്ചര്ത്തു.

സവുംസ്ഥയോനലത  കതീര  സവുംഘങ്ങളലട  പ്രവര്തനവും  പഠടിച്ചപ  റടിയപയോര്ട്ടേപ
സമര്പടിക്കുന്നതടിനപ  ചുമതലെലപടുതടിയ ശതീമതടി  ലെടിഡ യജകബപ  അദക്ഷ്യകയയോയ വടിദഗ
സമടിതടി ആപ്യകയോസപ ലസയോപസറടികളലട ഘടന, അവുംഗതതവും, ലതരലഞ്ഞെടുപപ എന്നടിവയടില്
സമഗ്രമയോയ മയോറവും ശേടിപയോര്ശേ ലചെയലകയോണ്ടുള്ള   റടിയപയോര്ട്ടേയോണപ സമര്പടിച്ചലതനവും പ്രസ്തുത
റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകള്  നടപയോക്കുന്നതടിനള്ള  നടിയമയഭദഗതടിയയോണപ  രണ്ടയോമലത
ഓര്ഡടിനന്സടിലൂലട  പുറലപടുവടിച്ചലതനവും  സഹകരണ  വകുപപ  അഡതീഷണല്  ലസക്രട്ടേറടി
വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

ലെടിഡ യജകബപ കമതീഷലന്റെ ശേടിപയോര്ശേകള് എലനയോലകയയോയടിരുന എന്നപ സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞെതടിനപ  നയോഷണല്  ഡയറടി  ലഡവലെപ്ലമന്റെപ  യകയോര്പയറഷന്  ലഡവലെപപ  ലചെയ്ത
യമയോഡല്  അനസരടിചള്ള  മയോറങ്ങള്  സവുംസ്ഥയോനത്തുവും  വരുതണലമന്നപ  ശേടിപയോര്ശേ
ലചെയ്തടിരുനവനവും  നടിയമയഭദഗതടി  മയോതമല റതീ  സ്ട്രേക്ചെറടിവുംഗവും  പപ്രസടിവുംഗമുള്ലപലടയുള്ള
വടിപുലെമയോയ  റടിയപയോര്ട്ടേയോണപ  സമര്പടിച്ചടിട്ടുള്ളലതനവും  സഹകരണവകുപപ  അഡതീഷണല്
ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നൽകടി.

ലെടിഡ  യജകബപ  കമതീഷന്  നല്കടിയടിട്ടുള്ളതപ  25  ശേടിപയോര്ശേകളയലലയനവും
25 ശേടിപയോര്ശേകളവും അവുംഗതീകരടിച്ചടിട്ടേടിലയലയോ എനവും സമടിതടി യചെയോദടിച്ചതടിനപ 25 ശേടിപയോര്ശേകള്
പഹലലെവല് കമടിറടി വതീണ്ടുവും പഠടിക്കുന്നതടിനയവണ്ടടി ശേടിപയോര്ശേ ലചെയ്തടിരുനലവന്നപ ഡയറടി
ലഡവലെപ്ലമന്റെപ വകുപപ ഡയറകര് മറുപടടി നൽകടി.

ലെടിഡ  യജകബപ  കമതീഷലന്റെ  എതയോമതപ  ശേടിപയോര്ശേയയോണപ  ബടിലടില്
ലകയോണ്ടുവന്നടിട്ടുള്ളതപ എനവും കമതീഷൻ പബലെയോയടിൽ യഭദഗതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച്ചടിരുയന്നയോ എനവും
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സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ  ആകടിലലെ  ലസകന്  13  (എ)-യപ  അനസൃതമയോയടി
bye-law-ല് യഭദഗതടി ലകയോണ്ടുവരണലമന്നയോണപ ശേടിപയോര്ശേലയനവും ഡയറടി ലഡവലെപ്ലമന്റെപ
ഡടിപയോര്ട്ടുലമന്റെപ ഡയറകര് വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

ആകടിനപ  വടിയധയമയോയടി  മയോതയമ  bye-law  യഭദഗതടി  ലചെയയോന്
സയോധടിക്കുകയുള്ളൂലവനവും  ശതീമതടി  ലെടിഡ  യജകബപ  അദക്ഷ്യകയയോയ  വടിദഗ  സമടിതടിയുലട
ശേടിപയോര്ശേ "The bye-laws of the regional unit and federations require amendments
to enable the election of representatives of each districts by the members of that
particular district itself. Thus making a truly democratic. The induction of new
elected  members  in  the  Board  of  Directors  of  the  regional  unions  should  be
ensured and that term as directed should be limited to maximum of three terms by
bringing  in  appropriate  amendments  in  the  bye-laws”എന്നയോലണനവും ഉന്നതതലെ
സമടിതടി പരടിയശേയോധടിച്ചയശേഷമയോണപ യഭദഗതടി ലകയോണ്ടുവന്നടിട്ടുള്ളലതനവും ബടിലടിലലെ  Objects
and reasons-ല് പറഞ്ഞെടിരടിക്കുന്നതപ "The expert committee under the Chairmanship
of  former  Dairy  Development  Commissioner  Smt.  Lida  Jacob,  IAS  (Rtd.),
constituted to conduct a comprehensive study on the three-tier Dairy Co-operative
structure in the Kerala State recommended for limiting the term of members of the
managing committee to a  maximum of  3 terms,  women participation etc.  The
same  was  reiterated  in  the  report  submitted  by  the  High  Level  Committee
consisting of experts  from all  fields of  Animal  Husbandry and Dairy Sectors"
എന്നയോണപ  എന്നപ  സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപടുകയുവും  ശതീമതടി  ലെടിഡ  യജകബപ  സമടിതടിയുലട
ശേടിപയോര്ശേയടില്  വന്നടിട്ടുള്ള  വടിഷയങ്ങള്  ഉള്ലപടുതടിയുള്ള  ഉന്നതതലെ  സമടിതടിയുലട
ശേടിപയോര്ശേയുലണ്ടനവും പ്രസ്തുത  ശേടിപയോര്ശേ വകുപപ  വയോയടിയകണ്ടതയോയടിരുനലവനവും  കയോരക്ഷ്യങ്ങള്
പഠടികയോലതയയോണപ ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര്  സമടിതടിയടില്  എതടിയടിരടിക്കുന്നലതനവും  സമടിതടി
ലചെയര്മയോൻ  അറടിയടിക്കുകയുവും  ലചെയ.  തുടര്ന്നപ  ഉന്നതതലെ  സമടിതടിയുലട  തയോലഴെപറയുന്ന
ശേടിപയോര്ശേകള് സമടിതടിലയ വയോയടിചയകള്പടിച. 

"The bye-laws of the regional unit and federations require amendments to
enable the election of representatives of each District itself. Thus making a truly
democratic. The induction of new elected members in the Board of Directors of
the regional unions should be ensured and that term as directed should be limited
to maximum of three terms by bringing in appropriate amendments in the bye-laws”

 ആകപ അലമന്റെപ ലചെയ്യുന്നതടിനപ ആരയോണപ നടിര്യദ്ദേശേടിച്ചലതനവും പബലെയോയടിൽ യഭദഗതടി
ലചെയ്തയോൽ  യപയോയരലയനവും  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ  എലയോ  bye-law-കളവും
നടിയമതടിനനസൃതമയോലണനവും  യകരളതടിലലെ  സഹകരണ  സവുംഘങ്ങളടില്  വയോര്ഡപ  തലെ
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ഇലെകനയോണപ നടന്നടിരുന്നലതനവും യകരള ബയോങ്കടില്തലന്ന ലതരലഞ്ഞെടുകലപട്ടേ പതടിനയോലെപ
അവുംഗങ്ങളലണ്ടനവും  യകരളതടിലലെ  എലയോ  ജടിലകളടിലള്ള   യവയോട്ടേര്മയോര്ക്കുവും  യവയോട്ടേപ
ലചെയ്യുന്നതടിനള്ള  അവകയോശേമുലണ്ടനവും  എന്നയോല്  ഇതപ  റതീജടിയണല്  യബയോര്ഡയോലണനവും
തടിരുവനനപുരവും, ലകയോലവും, ആലെപ്പുഴെ, പതനവുംതടിട്ടേ എന്നതീ നയോലെപ ജടിലകളടിലലെ  റതീജടിയണല്
യബയോര്ഡുകളടില്  ലറപ്രസയന്റെറതീവകള്  മത്സരടിക്കുയമയോള്  നയോലെപ  ജടിലകളടിലലെ  ഇലെകഡപ
ലമയമഴടിനവും  യവയോട്ടേപ  ലചെയയോലമനവും,  തടിരുവനനപുരവും  ജടിലയടില്  മത്സരടിക്കുന്ന
സ്ഥയോനയോര്തടികപ, തടിരുവനനപുരവും ജടിലയടിലലെ ലസയോപസറടിയടിലലെ  ലറപ്രസയന്റെറതീവ്സടിനപ
മയോതയമ യവയോട്ടേപ ലചെയയോന് അനവയോദവും ലകയോടുകയോവൂ എന്നതയോണപ ഇതടിലലെ ശേടിപയോര്ശേലയനവും
സഹകരണ വകുപപ അഡതീഷണൽ ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നൽകടി.

രണ്ടപ  സമടിതടികളവും  പബലെയോയടിലലെ  യഭദഗതടിയയോണപ  ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്തടിട്ടുള്ളതപ
എന്നടിരടിലക  നടിയമ  യഭദഗതടിയടിയലെകപ  യപയോകുന്നതപ  എനടിനയോലണന്നപ  സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞെതടിനപ,  യപരന്റെപ ആകടില് യഭദഗതടി വരുത്തുന്നതടിനള്ള ചെര്ച്ചകള് കതീര വടികസന
വകുപപ  തുടങ്ങടിയ  സന്ദര്ഭതടില്തലന്ന,  മയോറങ്ങള്  വരുത്തുന്നതടിനപ  bye-law  യഭദഗതടി
ലചെയ്തയോല്  യപയോയരലയന്നപ  സഹകരണ  വകുപപ  യചെയോദടിച്ചടിരുനലവനവും   ആകടിലവും  റൂളടിലവും
സയപയോര്ട്ടേപ  ലചെയലപടയോത  ഒരു  ലപ്രയോവടിഷനയോലണങ്കടില്  അതപ  ചെലെഞപ  ലചെയലപടുകയുവും
litigation-യലെയപ യപയോകുകയുവും  ലചെയ്യുലമനമുള്ളതുലകയോണ്ടപ  നടിയമ  യഭദഗതടി  വരുതടി
നല്കണലമന്നയോണപ  കതീരവടികസന  വകുപപ  ആവശേക്ഷ്യലപട്ടേലതനവും  സഹകരണ  വകുപപ
ലസക്രട്ടേറടി വക്ഷ്യക്തമയോകടി. 

സഹകരണ സവുംഘങ്ങള് വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ രതീതടികളടിൽ പ്രവര്തടിക്കുന്ന തരതടിൽ നടിയമവും
ഉണ്ടയോകയോൻ  കഴെടിയടിലലനവും  എലയോ  സഹകരണ  സവുംഘങ്ങള്ക്കുവുംകൂടടി  ലപയോതുവയോയ  ഒരു
നടിയമമയോണപ  ഉണ്ടയോയകണ്ടലതനവും  സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.  നടിയമ  വകുപടിനപ
ഇകയോരക്ഷ്യതടിൽ  എനയോണപ  പറയയോനള്ളലതന്ന  സമടിതടിയുലട  യചെയോദക്ഷ്യതടിനപ,
സയോയങ്കതടികവശേവും  മയോതമയോണപ  നടിയമവകുപപ  പരടിയശേയോധടിക്കുന്നലതന്നപ  നടിയമ  വകുപപ
ലസ്പെഷക്ഷ്യല് ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നൽകടി. 

സഹകരണ  സവുംഘങ്ങലള  സവുംബനടിചവും  മടില്മ  സഹകരണ  സവുംഘങ്ങലള
സവുംബനടിചമുള്ള  രണ്ടപ  യഭദഗതടികളയോണപ  ഇതടിൽ  ഉള്ളലതനവും  മടിൽമ  സഹകരണ
സവുംഘങ്ങലള സവുംബനടിചള്ളതടിൽ ആകപ യഭദഗതടി ലചെയ്യുന്നതടിനപ ഉന്നത സമടിതടിയുലടയയയോ
ലെടിഡയോ  യജകബപ  കമടിറടിയുലടയയയോ  എലനങ്കടിലവും  പ്രയതക്ഷ്യക  ശേടിപയോര്ശേകള്  ഉലണ്ടങ്കടിൽ
അപ്രകയോരവും  ആകടിൽ  യഭദഗതടി  വരുതയോവന്നതയോലണനവും  അലയോലത  ആകടിൽ  യഭദഗതടി
വരുതയോൻ കഴെടിയടിലലനവും സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. ലെടിഡ യജകബപ കമടിറടി റടിയപയോര്ട്ടേടില്
പറയയോതതപ എങ്ങലനയയോണപ ലചെയയോന് കഴെടിയുന്നലതന്നപ സമടിതടി ആരയോയുകയുവും ലസകൻ
13  (എ)-യടില്  പറയുന്നതപ,  'Every  co-operative  society  shall  make  its  bye-laws
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consistent  with  the  provisions  of  this  Act  and  rules  and  no  provision  in  the
bye-laws of a co-operative society shall be contrary to the provision of the Act and
the Rules.’എന്നയോലണന്നപ ഡയറടി ലഡവലെപ്ലമന്റെപ വകുപപ ഡയറകര് മറുപടടി നൽകുകയുവും ലചെയ.  

Bye-law  കണ്സടിസന്റെപ  ആകണലമങ്കടില്,  അതടിലന  ലഫസടിലെടിയററപ  ലചെയ്യുന്ന
ആകയോണപ  യവണ്ടലതനവും  അലയോലത  Bye-law-യടില്  യഭദഗതടി  വരുയതണ്ട  ഒരു  കയോരക്ഷ്യവും
ആകടില് എഴുതടിയച്ചര്കയോന് സയോധടികടിലലനവും സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

സഹകരണ  സവുംഘങ്ങളലട  പ്രവര്തനങ്ങളവും  bye-law-യുലമലയോവും  സഹകരണ
നടിയമങ്ങളടില്  അധടിഷടിതമയോയടിരടികണലമനവും  അതടില്  കൂടുതലെയോയ  ഒരു  കയോരക്ഷ്യവുംയപയോലവും
bye-law-യടില്  ഉള്ലപടുതയോന്  കഴെടിയടിലലനവും  യകരളതടിലലെ  സഹകരണ
നടിയമമനസരടിച്ചപ  ലതരലഞ്ഞെടുപപ  നടക്കുന്നതപ  വയോര്ഡടടിസ്ഥയോനതടിലെയോലണനവും
അതുപ്രകയോരവും ആ വയോര്ഡടിലലെ എലയോ  സവുംഘങ്ങളടിലമുള്ള എലയോവര്ക്കുവും യവയോട്ടേപ ലചെയയോനള്ള
അവകയോശേമുലണ്ടനവും ഇവടിലട  ആപ്യകയോസപ ലസയോപസറടികളലട,  കര്ഷകരുലട പ്രയതക്ഷ്യക
തയോല്പരക്ഷ്യവും  പരടിഗണടിച്ചപ  എലയോ  ജടിലകളടിലള്ളവര്ക്കുവും  ലറപ്രസയന്റെഷന്  ഉറപയോകയോന്
യവണ്ടടിമയോതവും ലകയോണ്ടുവന്ന  ഒരു  നടിയമ  യഭദഗതടിയയോണടിലതനവും ഇടുകടി,  എറണയോകുളവും
തുടങ്ങടി എലയോ ജടിലകളടിലവും  അഡതീഷണല് ലറപ്രസയന്റെഷന്  ഉള്ലപടുതയോന് യവണ്ടടി മയോതവും
വരുതടിയ  നടിയമയഭദഗതടിയയോണടിലതനവും  ഡയറടി  ലഡവലെപ്ലമന്റെപ  ഡടിപയോര്ട്ടുലമന്റെപ
ഡയറകര് വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോപസറടിയുലട  നടിയമനടിര്മയോണതടിനള്ള  അധടികയോരവും
അതടിലന്റെ ജനറൽയബയോഡടികയോലണനവും ആ അധടികയോരവും എടുത്തുകളയയോൻ കഴെടിയടിലലനവും
ലെടിഡ  യജകബപ കമടിറടിയുവും  പഹലലെവല് കമടിറടിയുവും  bye-law  അലമന്റെപ  ലചെയയോനയോണപ
ശേടിപയോര്ശേ  ലചെയ്തടിട്ടുള്ളലതനവും  പടിലന്ന  എനടിനയോണപ  ആകപ യഭദഗതടി  ലചെയ്യുന്നലതനവും
സമടിതടി ആരയോഞ്ഞെതടിനപ ബടിലടിലലെ 14, 15, 16 എന്നതീ പയോരഗ്രയോഫുകളടിൽ  പറഞ്ഞെടിരടിക്കുന്ന
കയോരക്ഷ്യങ്ങള്കനസൃതമയോയടിട്ടേയോണപ  ആകപ  യഭദഗതടി  ലചെയ്യുന്നലതനവും   16- ാാമലത
പയോരഗ്രയോഫടിൽ പറയുന്ന  2,  8 എ, 16,  28,  28 എബടി, 64  എന്നതീ വകുപ്പുകള്  യഭദഗതടി
ലചെയവും 16 ബടി, 80 ബടിബടി എന്നതീ പുതടിയ വകുപ്പുകള് കൂട്ടേടിയച്ചര്ത്തുവും പുതടിയ വക്ഷ്യവസ്ഥകള്
ഉള്ലപടുയതണ്ടതുലണ്ടനവും നടിയമവകുപപ ലസ്പെഷക്ഷ്യൽ ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിയടിൽ വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

യകരളതടിലലെ സഹകരണ സവുംഘങ്ങള് എങ്ങടിലന പ്രവര്തടികണലമന്നപ വക്ഷ്യവസ്ഥ
ലചെയ്യുന്ന  സഹകരണ  സവുംഘവും  ആകടിൽ  യഭദഗതടി  വരുത്തുയമയോള്   കതീര  കര്ഷകലര
പ്രയതക്ഷ്യകവും  പരടിഗണടികയോന്  കഴെടിയുയമയോലയന്നപ  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ കതീര  കര്ഷക
സവുംഘങ്ങള്കപ ഫവുംഗ്ഷണല്  രജടിസ്ട്രേയോര്  ഉലണ്ടനവും അവര് ഒരു പ്രയതക്ഷ്യക പ്രശ്നവമയോയടി
വനകഴെടിഞ്ഞെയോല്  നടിയമപരമയോയടി  നമള്  എങ്ങലന  സയപയോര്ട്ടേപ  ലചെയ്യുലമനള്ളതയോണപ
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പ്രശ്നലമനവും ലഡഫടിനടിഷന് പയോര്ട്ടേടില്  ആനന്ദപ യമയോഡല് യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോലലസറടി
(ആപ്യകയോസപ)  വരുന്നതടിലന്റെ  ഭയോഗമയോയുള്ള  മയോറങ്ങളയോണപ  സൂചെടിപടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനവും
ആദക്ഷ്യലത യഭദഗതടി അതയോലണനവും സഹകരണ വകുപപ ലസക്രട്ടേറടി അറടിയടിച.

യകരളതടിലലെ  യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോലലസറടികലള  ഗയവണ്  ലചെയ്യുന്നതപ  നടിയമവും
ആയണയോലയനവും ലസയോലലസറടി യഫയോവും ലചെയ്യുയമയോള് യകരളതടില് പലെ ലസയോലലസറടികള്ക്കുവും പലെ
നടിയമവും  സയോധക്ഷ്യമയോകുയമയോലയനവും  സവുംസ്ഥയോനവും  ഉണ്ടയോക്കുന്ന  നടിയമമനസരടിച്ചപ  എലയോ
യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോലലസറടികളവും  ഒരുയപയോലലെയയല  ഗയവണ്  ലചെയയോന്  സയോധടിക്കുകയുള്ളൂലയനവും
അതടിനളള  അധടികയോരവും  നല്കടിയടിരടിക്കുന്നതപ   ആരയോലണനവും  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ
യകരളതടിലലെ  യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോപസറടികലള  ഗയവൺ  ലചെയ്യുന്നതപ  നടിയമവും
ആലണനവും വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസമുള്ള ലസയോപസറടികള്കപ ലപ്രയോവടിഷൻ യകയോസപ ലകയോടുതടിട്ടുലണ്ടനവും
അതപ ജനറൽ പ്രടിൻസടിപടിളയോലണനവും സഹകരണ വകുപപ മറുപടടി നൽകടി.

സയോധയോരണ  സഹകരണ  ബയോങ്കുകളള്ലപലടയുള്ള   സ്ഥയോപനങ്ങളടില്   പുതടിയ
അവുംഗങ്ങളയോണപ  വരുന്നലതനവും  അവടിലടലയയോനവും   യടവും  ലെടിമടിറപ  ലചെയ്യുന്നടിലലനവും   കതീര
സഹകരണ  സവുംഘതടില്  മയോതവും  യടവും  ലെടിമടിറപ  ലചെയ്യുന്നതപ  ശേരടിയയോയ  നടപടടിയലലനവും
സമടിതടി  അഭടിപ്രയോയലപട്ടേയപയോള്  ഇതടിനമുമപ  PACs  (Primary  Agricultural
Co-Operative  Society)  -ലവും  ഇങ്ങലനലയയോരു ലപ്രയോയപയോസല് വന്നടിരുലന്നനവും  അതടില്
ചെടിലെ തര്കങ്ങള് ഉയര്നവന്നതടിലനത്തുടര്ന്നപ പടിന്വലെടിച്ചതയോലണനവും    വരയോന്യപയോകുന്ന
സമഗ്ര നടിയമതടില് വതീണ്ടുവും  അതപ വരുലമനവും കതീര സഹകരണ സവുംഘങ്ങളടിലലെ പ്രശ്നവും,
ചെടിലെ  ആളകള്  സതക്ഷ്യസനമയോയടി  പയോല്  അളക്കുന്നവരുവും  കതീര  കര്ഷകരുമയോലണനവും
എന്നയോല് പയോല് വടിലെയപ വയോങ്ങടി കതീര സഹകരണ സവുംഘങ്ങളടില് നല്കടി അവുംഗങ്ങളയോയടി
നടില്ക്കുന്നവരുമുലണ്ടനവും  ആ  വസ്തുത  അയനതഷണതടിലൂലട  കലണ്ടതടിയതയോലണനവും
അതയോണപ ലെടിഡ യജകബപ   കമതീഷന് പറയുന്നലതനവും സമടിതടി  ലചെയര്മയോൻ അറടിയടിച.
അതരവും കയോരക്ഷ്യങ്ങള് ഒഴെടിവയോകണലമങ്കടില്  ഒരു വര്ഷതടില്  180  ദടിവസകയോലെയളവടില്
സവുംഘതടില് അഞ്ഞൂറപ ലെടിറര്  പയോല് ഒഴെടിച്ചടിട്ടുള്ള കതീര കര്ഷകലരയയോണപ സവുംഘതടില്
അവുംഗമയോയടി  യചെര്യകണ്ടലതനവും 180  ദടിവസതടിനള്ളടില്  500  ലെടിറര്  പയോയലെയോ   180
ദടിവസയമയോ  എന്ന  രതീതടി  ക്രമതടിലലണ്ടങ്കടില്  മയോതയമ  കതീര  കര്ഷകലര  കൃഷടികയോരുലട
പട്ടേടികയടില്  ഉള്ലപടുത്തുകയുള്ളുലവനവും  മുമപ  കതീര  കര്ഷകരടില്  നലലയോരു  വടിഭയോഗവും
സതീകളയോയടിരുനലവനവും  എന്നയോല്  സതീകളടില്  ഒരയോലളയപയോലവും  ഭരണ  സമടിതടിയടില്
ഉള്ലപടുതടിയടിരുന്നടില എനവും അതപ മയോറടി പവസപ പ്രസടിഡന്റെടിലന്റെ ഒരു പദവടി   സൃഷടിച്ചപ
വനടിതകലള   നടിയമടികണലമനള്ളതയോണപ  പുതടിയ  അലമന്റെപലമന്റെപ  എനവും   പശുവടിലന
വളര്ത്തുന്നതുവും  പയോല് വടില്ക്കുന്നതുവും  സതീകളയോലണനവും ആയതടിനയോൽ അവര്കപ  അവസരവും
നല്കുന്നതടിനയവണ്ടടിയുള്ള  കയോരക്ഷ്യങ്ങളയോണപ  ഇതടില്   ഉള്ലപടുതടിയടിരടിക്കുന്നലതനവും
സമടിതടി ലചെയര്മയോൻ അറടിയടിച.
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കൂടയോലത  അതപ  സമഗ്ര  നടിയമതടില്   ലകയോണ്ടുവരുന്നതടിനയവണ്ടടിയയോണപ
ശമടിക്കുന്നലതനവും ഇതപ  യഭദഗതടി  മയോതമയോലണനവും  അതടില്  അഡതീഷണല്  അഡതയകറപ
ജനറല് ശതീ.  രവതീന്ദ്രനയോഥപ   കണ്വതീനറയോയടി  ഒരു കമടിറടി   രൂപതീകരടിചലവനവും പ്രസ്തുത
കമടിറടി ഒരു കരടപ  തയയോറയോക്കുകയുവും അതടിനപുറലമ  ഡടിപയോര്ട്ടേപലമന്റെപ തലെതടില് വടിരമടിച്ചവലര
കൂടടി  ഉള്ലപടുതടി  ഒരു   വടിദഗ  സമടിതടി  രൂപതീകരടിക്കുകയുവും  അവരുലട  അഭടിപ്രയോയ/
നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്  ലെഭടിച്ചടിട്ടുലണ്ടനവും  അതപ  25-10-2021-നപ  പകമയോറയോനടിരടിക്കുകയയോലണനവും
സമടിതടി ലചെയര്മയോൻ വക്ഷ്യക്തമയോകടി.

ലെടിഡ  യജകബപ  കമതീഷന്  ഒരു  വടിദഗ  സമടിതടിലയനള്ള  നടിലെയടില്  അവരുലട
ശേടിപയോര്ശേ  സമര്പടിച.   അതപ  പരടിയശേയോധടിച്ച  പഹ  ലലെവല്  കമടിറടി   അതടിയന്മേല്
അഭടിപ്രയോയവും  യരഖലപടുതടി  തതീരുമയോനവും    എടുലതനവും  സമടിതടി  ലചെയര്മയോൻ  പറഞ.
"(എസടി) ആനന്ദപ  പയോയറണ്  മടില്കപ  യകയോ-ഓപയററതീവപ  ലസയോപസറടി"  എനപറയുന്നതപ
യപരന്റെപ   ആകടില്  'എ'  എനപറയുന്ന  ലഡഫനടിഷന്  പയോര്ട്ടേടില്  വരുന്ന  ഒരു
കയോറഗറടിയയോലണനവും  അതടിലന  നടിയനടിക്കുന്ന  അനബന  ലസകനകള്
വന്നതുലകയോണ്ടയോണപ ഇലതലയോവും കൂട്ടേടിയച്ചര്കലപട്ടേലതനവും ഇതടിലന എതടിര്ക്കുകയയോലണങ്കടില്
Introduction-ലലെ     definition   തലന്ന   യവലണ്ടന്നപ  പറയയണ്ടടിവരുലമനവും  'എസടി'
എനപറയുന്ന  introduction of  definition  പുതടിയതയോയടി കൂട്ടേടിയചെര്കലപടുകയയോലണനവും
പുതടിലയയോരു  വടിഭയോഗമയോയടി  തലന്ന   ആകടിലലെ  definition  പയോര്ട്ടേടില്  ലസയോപസറടികളടില്
inclusion  വരുയമയോള്   അതടിനനസരടിചള്ള  യഭദഗതടി  നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്  അനബന
ലസകനകളടില്  വരുനലവനള്ളതയോണപ  ഇതടിലന്റെ  സയോരയോവുംശേലമനവും  വകുപപ  ലസക്രട്ടേറടി
കൂട്ടേടിയച്ചര്ത്തു. 

ഈ  യഭദഗതടിലകയോണ്ടുള്ള  യനട്ടേവും എനയോലണന്നപ സമടിതടി ആരയോഞ്ഞെതടിനപ  ആനന്ദപ
മയോതൃകയടിലള്ള   സഹകരണ  സവുംഘങ്ങള്  രൂപതീകരടിക്കുന്നതടിലന്റെ  അവുംഗതതവും  മുതല്
അതടിലന്റെ നടിയനണവും  വലരയുള്ള കയോരക്ഷ്യങ്ങളടില്  പ്രയയയോജനവും  ലെഭടിക്കുലമന്നപ  സഹകരണ
വകുപപ ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നൽകടി. 

എലയോ സഹകയോരടികളലടയുവും അഭടിപ്രയോയവും കണകടിലലെടുത്തുലകയോണ്ടപ കയോയലെയോചെടിതമയോയ
സമഗ്ര  നടിയമ  യഭദഗതടി  ലകയോണ്ടുവരയോനയോണപ  സര്കയോര്  ഉയദ്ദേശേടിക്കുന്നലതന്നപ  ലചെയര്മയോൻ
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

ഒരു  വര്ഷതടില്  നൂറടി  എണ്പതപ  ദടിവസകയോലെയളവടില്  സവുംഘതടില്  അഞ്ഞൂറപ
ലെടിററടില്  കുറയയോലത  പയോല്  ഒഴെടിച്ചടിട്ടുള്ളതുമയോയ  കതീര  കര്ഷകലര  അവുംഗമയോയടി
യചെര്യകണ്ടതയോലണനവും  180  ദടിവസമയോയടി വര്ദടിപടിക്കുയമയോള് അതരവും കതീര കര്ഷകര്
ഈ  യമഖലെയടില്നടിനവും  ഒഴെടിവയോകലപടുലമനവും  അവലര  സയപയോര്ട്ടേപ  ലചെയലകയോണ്ടപ
പയോലത്പയോദനവും  വര്ദടിപടിക്കുന്നതടിനള്ള  കയോരക്ഷ്യങ്ങളയല  ലചെയയണ്ടലതനവും  സമടിതടി

1002/2022.
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അഭടിപ്രയോയലപടുകയുവും  അകയോരക്ഷ്യവും  പരടിയശേയോധടികയോലമനവും  സമഗ്ര  നടിയമ  യഭദഗതടി
വരുയമയോള് എലയോവരുലടയുവും  നടിര്യദ്ദേശേങ്ങള് സതതീകരടിച്ചപ  കുറമറതയോകയോന് ശമടികയോലമനവും
സമടിതടി ലചെയര്മയോൻ അറടിയടിക്കുകയുവും പ്രസ്തുത ബടില് യഭദഗതടി കൂടയോലത അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും
ലചെയ.

സമടിതടിയവുംഗങ്ങളയോയ  സര്വ്വശതീ  പടി.  അബ്ദുൽ  ഹമതീദപ,  യഡയോ.  മയോതത്യു  കുഴെൽനയോടൻ,
സജതീവപ യജയോസഫപ എന്നടിവര് ബടിലടിയന്മേലള്ള വടിയയയോജനക്കുറടിപപ നൽകടി.

സമടിതടിയുലട കഴെടിഞ്ഞെ യയയോഗതടിലന്റെ മടിനടിട്ടേപസപ ഇതുവലര ലെഭടിച്ചടിട്ടേടിലലനവും അതടിലന്റെ
കയോരണലമലനനവും  ആരയോഞ്ഞെതടിനപ  മടിനടിട്ടേപസപ  തയയോറയോകടിവരുന്നതയോയടി  അഡതീഷണല്
ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നൽകടി.

യയയോഗവും ഉച്ചയ്ക്കുയശേഷവും 12.20-നപ അവസയോനടിച.
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19-1-2022-ലലെ യയയോഗനടപടടിക്കുറടിപപ്പ് 

ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സപപ്ലൈസവും സഹകരണവവും സവുംബനടിച്ച സബ് ജകപ്പ് കമടിറടി  XI,
2022  ജനുവരടി  19-ാ തതീയതടി  ബുധനയോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കു  യശേഷവും  3.00 മണടിയപ്പ്   നടിയമസഭയോ
സമുച്ചയതടിലലെ  4  എ സയമളന ഹയോളടില് സമടിതടി  ലചെയര്മയോന്  ബഹു സഹകരണവവും
രജടിയസ്ട്രേഷനുവും  വകുപ്പുമനടി  ശതീ. വടി.എന്.വയോസവലന്റെ അദക്ഷ്യകതയടില് യയയോഗവും യചെര്ന.
പ്രസ്തുത യയയോഗതടില് സമടിതടിയുലട എകപ്പ് ഒഫതീയഷക്ഷ്യയോ അവുംഗവും ബഹു.  ഭകക്ഷ്യവവും  സടിവടില്
സപപ്ലൈസവും  വകുപ്പുമനടി ശതീ. ജടി.ആര്.അനടിലവും തയോലഴെപറയുന്ന അവുംഗങ്ങളവും ഹയോജരയോയടിരുന. 

1.  യഡയോ.മയോതത്യു കുഴെല്നയോടന്,എവും.എല്.എ.

2. ശതീ.ലസബയോസക്ഷ്യന് കുളത്തുങ്കല്,എവും.എല്.എ.

3. ശതീ.ഇ.ടടി.പടസണ് മയോസര്,എവും.എല്.എ.

4. ശതീ.പടി.അബ്ദുല്  ഹമതീദപ്പ്,എവും.എല്.എ. (ഓണ്പലെന് മുയഖേന)

5. ശതീ.ആന്റെണടി യജയോണ്,എവും.എല്.എ. (ഓണ്പലെന് മുയഖേന)

6. ശതീ.സജതീവപ്പ് യജയോസഫപ്പ്,എവും.എല്.എ.  (ഓണ്പലെന് മുയഖേന)

നടിയമസഭയോ ലസക്രയട്ടേറടിയറപ്പ് :

1.  ശതീ. മയോതത്യുക്കുട്ടേടി ജടി.അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി

2. ശതീ. അബ്ദുള് നയോസര് എവും. അണ്ടര് ലസക്രട്ടേറടി.

ഹയോജരയോയ ഉയദക്ഷ്യയോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതടി മടിനടി ആന്റെണടി, ലസക്രട്ടേറടി, സഹകരണ വകുപപ്പ് (ഓണ്പലെന് മുയഖേന)

2. ശതീ. പടി.ബടി.നൂഹപ്പ് ,ഐ.എ.എസപ്പ്,രജടിസ്ട്രേയോര്,യകയോ-ഓപയററതീവപ്പ് ലസയോപസറടി 
(ഓണ്പലെന് മുയഖേന)

3.   യഡയോ.സജടിതപ്പ് ബയോബു,ഐ.എ.എസപ്പ്,കമതീഷണര് ആന്റെപ്പ് ഡയറകര് സടിവടില് 
സപപ്ലൈസപ്പ്  വകുപപ്പ് 

4. ശതീ.സ ഞതീവപ്പ് പട്യജയോഷടി, ഐ.പടി.എസപ്പ്, എവും.ഡടി, സപപ്ലൈയകയോ (ഓണ്പലെന് 
മുയഖേന)

5. ശതീ.അബ്ദുള് മജതീദപ്പ് കയകയോട്ടേടില്,അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി,ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് 
സപപ്ലൈസവും വകുപപ്പ് 
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6. ശതീമതടി ലജസടി യജയോര്ജപ്പ്,അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി,ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സപപ്ലൈസവും 
വകുപപ്പ് 

7. ശതീ.വടിന്സന്റെപ്പ് യജയോര്ജപ്പ്,യലെയോ ഓഫതീസര്,ഭകക്ഷ്യവവും സടിവടില് സപപ്ലൈസവും വകുപപ്പ്

8. ശതീമതടി ഇന്ദുകലെ പടി. അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി, നടിയമവകുപപ്പ് 

9. ശതീ.സയോദടിഖേപ്പ് എവും.ലക., ലസ്പെഷക്ഷ്യല് ലസക്രട്ടേറടി, നടിയമവകുപപ്പ് . 

സമടിതടി  2021-22,  2020-21  എന്നതീ  സയോമ്പതടിക  വര്ഷങ്ങളടിലലെ
ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട പരടിയശേയോധന സവുംബനടിച്ച റടിയപയോര്ട്ടുകളടിലലെ  ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേലള
നടപടടി  യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്,  എസപ്പ്.ആര്.ഒ.-കള്  എന്നടിവ  പരടിഗണനയ്ലകടുക്കുകയുവും
തയോലഴെപറയുന്ന  തതീരുമയോനങ്ങലളടുക്കുകയുവും ലചെയ. 

1)   1966-  ലലെ    യകരള യറഷനടിവുംഗപ്പ്  ഓര് ഡര് പരടിഷ്കരടിച്ചപ്പ്    Kerala  Targeted  Public
Distribution System (Control) Order 2021      ആയടി  പുറലപടുവടിച്ച  വടിജയോപനവും
(  കയോലെതയോമസ പതടിക സഹടിതവും  )

എസപ്പ്.ആര്.ഒ നമ്പര് 252/2021

(ഫയല് നമ്പര്14291/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ) 

1966-ലലെ  യകരള  യറഷനടിവുംഗപ്പ്  ഓര് ഡര്  പരടിഷ്കരടിച്ചപ്പ്  Kerala  Targeted  Public
Distribution  System  (Control)  Order  2021  നടിലെവടില്  വന്നലതനവും  യദശേതീയ  ഭകക്ഷ്യ
ഭദ്രതയോ നടിയമവും 2016 മുതല് സവുംസ്ഥയോനതപ്പ് നടപടിലെയോകടിയ സയോഹചെരക്ഷ്യതടിലെയോണപ്പ് പ്രസ്തുത
എസപ്പ്.ആര്.ഒ.  പുറലപടുവടിയകണ്ടടി  വന്നലതനവും  എസപ്പ്.ആര്.ഒ.-യടില്  മയോറങ്ങള്
വരുയതണ്ടതുലണ്ടങ്കടില്  യഭദഗതടി  വരുത്തുന്നതടിലന  കുറടിച്ചപ്പ്  ആയലെയോചെടിക്കുകയുവും
ലചെയയോലമന്നപ്പ്  ഭകക്ഷ്യ  വകുപ്പുമനടി ആമുഖേമയോയടി പറഞ.

എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നവും.252/2021-ല്  ചെട്ടേവും  22-ല്  "Duties  and  responsibilities  of
authorised establishment  proprietor”  എന്നതടില് വക്ഷ്യക്തത ആവശേക്ഷ്യമുലണ്ടനവും ചെട്ടേവും
22(4)-ല് “..... each food grains.....” എന്നതപ്പ്  “  quantity of each food grains” എന്നയോകടി
മയോയറണ്ടതുലണ്ടന്നപ്പ്  സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  22(6)-ല് "when an establishment remains closed due to any cause for
more  than  seven  days  .”  … എന്ന  നടിബനന  യകയോവടിഡപ്പ്  സയോഹചെരക്ഷ്യതടില്
ബുദടിമുട്ടുണ്ടയോകടിയല്ലേലയന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  പ്രയതക്ഷ്യക  സയോഹചെരക്ഷ്യതടില്
അയതയോറടിറടിയുലട  അനുവയോദയതയോലട  ഏഴെപ്പ്  ദടിവസവും  വലര  യറഷന്  കട  പൂട്ടേടിയടിടുന്നതടില്
പ്രശ്നമടിലല്ലേനവും  ലപ്രയോപപ്പ്പററര്  സസ്വയവും  തതീരുമയോനടിച്ചപ്പ്  കട  പൂട്ടേയോന്  പയോടടിലല്ലേനവും
ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് കമതീഷണര് & ഡയറകര് മറുപടടി നല്കടി.
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ചെട്ടേവും 27-ല് " priority in allotment of fair price shop”   എന്നതടില്  27(vi)-ല്
"salesman  having 10  years  experience”  എന പറയുയമ്പയോള്  യറഷന് കടകളടില്
ലസയടില്സ് മയോനയോയടിരുന്ന  വക്ഷ്യക്തടികള്കയോണപ്പ്  അതപ്പ്  ബയോധകലമന്നപ്പ്  പ്രയതക്ഷ്യകവും
പറയയണ്ടതയല്ലേലയന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  "salesman having 10 years experience
in  a  ration  shop” എന്നയോകടി  മയോറയോലമന്നപ്പ്  ലപയോതുവടിതരണ  വകുപപ്പ്    സപപ്ലൈസപ്പ്
കമതീഷണര് & ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

(i)  Self  help  group/women  activity  group/  women  collectives  (ii)  panchayaths 
(iii) co-operative societies (iv) ex-service man  എന്നടിങ്ങലനയുള നയോലെപ്പ് മുന്ഗണനയോ
വടിഭയോഗങ്ങള്  യകന്ദ്ര  നടിയമതടില്  പരയോമര്ശേടിച്ചതടിനയോല്  അതടില്  മയോറവും  വരുതയോന്
സവുംസ്ഥയോനതടിനപ്പ് അധടികയോരമടിലല്ലേനവും “salesman having 10 years experience”-ലന്റെ
മുന്ഗണന  educated unemployed persons-ലന്റെ മുകളടിലെയോയടി ലകയോണ്ടു  വയരണ്ട രതീതടിയടില്
യഭദഗതടി ലചെയയണ്ടതുലണ്ടനവും ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് & ഡയറകര് സമടിതടിയടില്
അറടിയടിച്ചതടിനപ്പ് അതരതടില് യഭദഗതടി ലചെയണലമന്നപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും 28(2)-ല് പലെസന്സപ്പ് നല്കുന്നതടിനുള മയോനദണ്ഡങ്ങള് ഒരു യപയോലലെ വന്നയോല്
പ്രയോയവും കൂടടിയ അയപകകനപ്പ്  പലെസന്സപ്പ് നല്കണലമനവും അയപകകര് പ്രയോയതടിലവും
ഒരുയപയോലലെയയോലണങ്കടില്  പതപ്പ്  വര്ഷവും  പ്രവൃതടി  പരടിചെയമുള  ലസയടില്സ് മയോനപ്പ്
മുന്ഗണന ലെഭടിക്കുലമന്നപ്പ്  പരയോമര്ശേടിക്കുനലണ്ടങ്കടിലവും  യഥയോര്ത്ഥതടില് പലെസന്സടിനുള
ആദക്ഷ്യ മുന്ഗണന  യറഷന് കടകളടിലലെ     ലസയടില്സ് മയോനപ്പ് നല്യകണ്ടതയോലണന്നപ്പ്  സമടിതടി
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

ചെട്ടേവും 32(ii) -ലലെ രണ്ടയോവും  കടിപ്തനടിബനനയടില് "provided futher that the existing
Authorised Retail Distributors who are licensed .. as and when they apply for…

the license as provided under proviso to para 26” എനയോണപ്പ് സൂചെടിപടിക്കുന്നലതന്നപ്പ്
സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്   Kerala  Targeted  Public  Distribution  System  (Control)
Order  2021  വന്നതടിനു  യശേഷവും  നടിലെവടിലള  എല്ലേയോ  പലെസന്സടികളവും  ഉതരവടില്
പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്ന  രതീതടിയടില്  ആറപ്പ്  മയോസതടിനുളടില്  പലെസന്സടിനുള  പുതുകടിയ
അയപക  നല്കണലമനവും  അതരതടില്   അയപക  സമര്പടിക്കുയമ്പയോള്  ഒരു
യസയോള്വന്സടി നടിലെനടില്ക്കുന്നതു ലകയോണ്ടപ്പ്  യസയോള്വന്സടി തുകയയോയടി  ഒരു ലെകവും രൂപ
ലകയോടുയകണ്ടതടിലല്ലേനവും ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര്  &  ഡയറകര് സമടിതടിലയ
അറടിയടിച.  നടിലെവടിലള  യസയോള്വന്സടി  സയോധുതയുളതയോലണന്നപ്പ്  ചെട്ടേതടില്  വക്ഷ്യക്തമയോയടി
പറയണലമന്നപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.
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എസപ്പ്.സടി/എസപ്പ്.ടടി  വടിഭയോഗതടിനപ്പ്  യസയോള്വന്സടി  തുകയയോയടി  50,000  രൂപ
അടയണലമന്ന  നടിബനന  പ്രയോയയയോഗടികമയോയണയോലയന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്
യസയോള്വന്സടി  ഫതീസപ്പ്  ഇനതടിലെല്ലേ  കണകയോക്കുന്നലതനവും  ഏലതങ്കടിലവും  തരതടിലള
അനക്ഷ്യയോയ  പ്രവൃതടി  ലചെയയോല്  അയതയോറടിറടികപ്പ്  തുക  ഈടയോകയോനയോണപ്പ്  യസയോള്വന്സടി
വയ്ക്കുന്നലതനവും ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് & ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ചെട്ടേവും  33(1)-ല് റടിസര്യവഷലന കുറടിച്ചപ്പ്  പറയുന്നടിടതപ്പ്  "Persons with Disability"
എന്നതടിനു  പകരവും  "Differently  Abled”  എന്നയോകടി   തടിരുയതണ്ടതയോലണനവും
എസപ്പ്.ആര്.ഒ-യടില്  "Persons  with  Disability"  എന്നപ്പ്  വരുന്നടിടലതല്ലേയോവും  ആയതപ്പ്
" Differently Abled ” എന്നയോകടി മയോറലണമനവും  സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  33(1)-ലന്റെ  മൂന്നയോവും  കടിപ്തനടിബനനയടില്  "Provided  further  that....  such
vacancy  shall  also  be  filled  up  by  other  reserved  categories”  എന്നതുലകയോണ്ടപ്പ്
ഉയദ്ദേശേടിക്കുന്നലതനയോലണനവും  ലസയടില്സ് മയോന്  അടകമുളവലരയയോയണയോ  reserved
categories  എന്നപ്പ് സൂചെടിപടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  “other persons
from  reserved category ” എന്നയോണപ്പ്  ഉയദ്ദേശേടിക്കുന്നലതനവും സതീകയളയുവും പട്ടേടികജയോതടി/
പട്ടേടികവര്ഗ്ഗകയോലരയുമയോണപ്പ് ഇതടില് ഉള്ലപടുതടിയടിരടിക്കുന്നലതനവും ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്
കമതീഷണര്  &  ഡയറകര്  മറുപടടി  നല്കടി.  ആശേയക്കുഴെപവും  ഒഴെടിവയോകയോന്  അകയോരക്ഷ്യവും
ചെട്ടേതടില് വക്ഷ്യക്തമയോയടി പ്രതടിപയോദടികണലമന്നപ്പ് സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു. 

ചെട്ടേവും  37(4)-ല് പലെസന്സപ്പ് നല്കുന്നതുമയോയടി ബനലപട്ടേപ്പ് കുടുബയോവുംഗങ്ങള് തമടില്
തര്കമുലണ്ടങ്കടില് സതീകള്കപ്പ്  പലെസന്സപ്പ് നല്കണലമന്നപ്പ് പറയയോന് സയോധടിക്കുയമയോലയന്നപ്പ്
സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  കടയുടമയുലട മകളടില് സതീ-പുരുഷ വക്ഷ്യതക്ഷ്യയോസമടില്ലേയോലത  ആര്കപ്പ്
യവണലമങ്കടിലവും  പലെസന്സപ്പ് നല്കയോലമനവും തര്കവും നടിലെനടില്ക്കുന്ന സയോഹചെരക്ഷ്യതടില്
പലെസന്സടിവുംഗപ്പ്  അയതയോറടിറടികപ്പ്   അതപ്പ്  റദ്ദേപ്പ്  ലചെയ  യശേഷവും  പുതടിയ  അയപക
കണടികയോലമനവും  അതടിലന്റെ  അടടിസ്ഥയോനതടില്  മറപ്പ്  റടിസര്യവഷന്  അനുസരടിച്ചപ്പ്
പലെസന്സപ്പ് നല്കുകയുവും ലചെയയോലമന്നപ്പ് ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് & ഡയറകര്
സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ചെട്ടേവും  37(6)  -ലന്റെ നയോലെയോമലത വരടിയടിലലെ  "  may  grant  license”  എനളതപ്പ്  
“ shall grant license ” എന്നയോകടി മയോറണലമന്നപ്പ്  സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  37-ലലെ  (1)  മുതല്  (6)  വലരയുള  ഉപചെട്ടേങ്ങളടിലലെ  നടിബനനകലളല്ലേയോവും
നടിലെവടിലള യറഷന് കടകള്കപ്പ് മയോതമയോണപ്പ്  ബയോധകലമനവും പുതടിയ യറഷന് കടകള്കപ്പ്
ബയോധകമലല്ലേന്നതപ്പ്   വടിയവചെനപരമയോലണനവും  ചെട്ടേവും  37(8)-ല്,  നടിയമവും  നടിലെവടില്
വന്നതടിനുയശേഷവും  പുതടിയ  യറഷന്  കടയപ്പ്   പലെസന്സപ്പ്  ലെഭടിച്ചയയോള്  മരണലപട്ടേയോല്
അനനരയോവകയോശേടികള്കപ്പ്  പലെസന്സപ്പ് ലെഭടികടിലല്ലേന്നപ്പ് പറയുന്നതപ്പ് നക്ഷ്യയോയമലല്ലേനവും സമടിതടി
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.
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നടിയമവും വന്നതടിനു യശേഷമുള പുതടിയ യറഷന് കടയുടമകളലട മകള്കപ്പ്  പലെസന്സപ്പ്
നല്കയോന്   വക്ഷ്യവസ്ഥയടിലല്ലേന്നയോണപ്പ്  ചെട്ടേതടില്  പറയുന്നലതനവും   നടിലെവടിലള  യറഷന്
കടയുടമകളലട മകള്കപ്പ്   പലെസന്സപ്പ്  നല്കയോന് യവണ്ടടി “One time  ”  എലന്നയോരു
ലപ്രയോവടിഷന്  ഉണ്ടയോകടിയതയോലണനവും  KRO(Kerala  Rationing  Order)   റൂള്സടില്
അതരവും  വക്ഷ്യവസ്ഥയുളതുലകയോണ്ടു  മയോതമയോണപ്പ്  “One  time”  എന്ന  ലപ്രയോവടിഷന്
വച്ചടിട്ടുളലതനവും  ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് & ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

എഴുപതപ്പ്  വയസപ്പ്  കഴെടിഞ്ഞവര്കപ്പ്   പുതടിയ  പലെസന്സടിനപ്പ്  അയപകടികയോന്
കഴെടിയുയമയോലയന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  പുതടിയ  പലെസന്സടിനപ്പ്  അയപകടികയോന്
കഴെടിയടിലല്ലേനവും  എന്നയോല്  നടിലെവടിലളവര്കപ്പ്  തുടരുന്നതടിനപ്പ്  തടസമടിലല്ലേനവും
ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് കമതീഷണര് & ഡയറകര് മറുപടടി നല്കടി.

ചെട്ടേവും 40(എ)-ല് യറഷന് കടയുടമകളലട യസവനവും തൃപ്തടികരമലല്ലേന്നപ്പ് യതയോനന്ന പകവും
തയോലൂകപ്പ് സപപ്ലൈ ഓഫതീസര്മയോര്കപ്പ് പലെസന്സപ്പ് റദ്ദു ലചെയയോന് സയോധടിക്കുയമയോലയന്നപ്പ് സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  ആയതു  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  പുതടിലയയോരു  സടിസവും  ലകയോണ്ടു  വരുനലണ്ടനവും  2012-ലലെ
പ്രയതക്ഷ്യക  ഓര്ഡര്  അനുസരടിച്ചയോണപ്പ്  യറഷനടിവുംഗപ്പ്    ഇന്ലസ്പെകര്മയോര്  യറഷന്  കടകളടില്
പരടിയശേയോധന  നടത്തുന്നലതനവും  വലെടിയ  ലതറപ്പ്  വരുത്തുന്നവലര   മയോതയമ  സലസ്പെന്റെപ്പ്
ലചെയയോറുള്ളൂലവനവും  ആദക്ഷ്യവും  വയോണടിവുംഗപ്പ്  നല്കയോനുവും  രണ്ടയോമതപ്പ്  പഫന്  ഈടയോകയോനുവും
മൂന്നയോമതയോയടി  സലസ്പെന്ഷന്  നടപടടിയടിയലെയപ്പ്  യപയോകയോനുമയോണപ്പ്  തതീരുമയോനടിച്ചടിട്ടുളലതനവും
2020 ലഫബ്രുവരടി  മയോസവും  15-ഓലട  14  യചെയോദക്ഷ്യങ്ങളള്ലപട്ടേ  പുതടിയ  ലമയോപബല്  ആപപ്പ്
ഏര്ലപടുത്തുകയയോലണനവും  ഒബ്ജകപ്പ് വടിറടി  ലകയോണ്ടു  വരയോനയോണപ്പ്  വകുപപ്പ്  ശമടിക്കുന്നലതനവും
ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് & ഡയറകര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ചെട്ടേവും 42(1)(xi)-ല് "maintain regular,accurate and daily accounts of each food
grains”എന്നതടില്  “each  food  grains”  എന്നതപ്പ്   “  quantity  of  each  food  grains”
എന്നയോകടി മയോറണലമന്നപ്പ്  സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  42(1)(xviii)-ല്  സൂചെടിപടിക്കുന്ന  യറഷന്  കടകളടില്  ഭകക്ഷ്യധയോനക്ഷ്യങ്ങളലട
യസയോകപ്പ്,  വടിതരണവും  എന്നടിവ  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  യറഷന്  കയോര്ഡപ്പ്  ഉടമകലള  എങ്ങലന
അറടിയടിക്കുലമന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ് നടിലെവടില് യറഷന് കടയുലട പുറതപ്പ് യനയോട്ടേതീസപ്പ്
പതടിപടിക്കുകയയോണപ്പ് ലചെയ്യുന്നലതനവും മറപ്പ്  സവുംവടിധയോനലമയോനമടിലല്ലേനവും യറഷന് കടകളടില്
എത്തുന്ന  ഭകക്ഷ്യധയോനക്ഷ്യങ്ങളലട   യസയോകപ്പ്  സവുംബനടിച്ച  ലമയസജപ്പ്,   കയോര്ഡപ്പ്  ഉടമകളലട
ലമയോപബല് യഫയോണടില് ലെഭടിക്കുന്ന സവുംവടിധയോനലത കൂറടിച്ചപ്പ്  ERP(Enterprise Resource
Planning)  സടിസതടില്  പറയുനലണ്ടനവും  ലപയോതുവടിതരണ  വകുപപ്പ്   കമതീഷണര്
സമടിതടിലയ  അറടിയടിച്ചതടിലന  തുടര്ന്നപ്പ്  ഖേണ്ഡടിക  42(1)(xviii)-ല്   "inform  the  card
holders”  എന്നതടിനുയശേഷവും  “  by  electronic  means" എന്നപ്പ്   കൂടടി  യചെര്കണമന്നപ്പ്
സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.
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ചെട്ടേവും  42(1)(xxvi)d-യടില്  "Scale  of  Issue”  എന്നതപ്പ്   “  Entitlement  per  person”
എന്നയോകടി മയോറ്റുന്നതടിനപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  42(2)(vi)-ല്  “deal  in  ........”  എന്ന വയോകടിനു പകരവും  “engage  in  .........”
എന്നയോകടി മയോറ്റുന്നതടിനപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

ചെട്ടേവും  49(1)-ലലെ  ഡടിസടിപ്ലൈടിനറടി  ആകലന്റെ  ഭയോഗമയോയടി  യറഷന്  കടയുടമകളലട
സലസ്പെന്ഷനപ്പ്  യനയോട്ടേതീസപ്പ്  നല്കയോറുയണ്ടയോലയന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  സലസ്പെന്ഷനപ്പ്
യനയോട്ടേതീസപ്പ് നല്കയോറടിലല്ലേനവും സലസ്പെന്ഡപ്പ് ലചെയ യശേഷവും ബനലപട്ടേ വക്ഷ്യക്തടിയപ്പ് കുറയോയരയോപണ
ലമയമയോ നല്കുകയുവും കമതീഷണര് തലെതടില് ഹടിയറടിവുംഗപ്പ് നടത്തുകയുവും ലചെയതടിനു യശേഷവും
മയോതയമ തുടര്നടപടടിയടിയലെയപ്പ് യപയോകുകയുള്ളൂലവനവും ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര്
സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നമ്പര് 252/2021  സമടിതടി  യഭദഗതടികയളയോലട   അവുംഗതീകരടിക്കുകയുവും
സയോധൂകരടിക്കുകയുവും  ലചെയ.  സമടിതടി  നടിര്യദ്ദേശേടിച്ച  മയോറങ്ങള്   ഉള്ലപടുതടി  യഭദഗതടി  ലചെയ
എസപ്പ്.ആര്.ഒ-യുലട കരടപ്പ് സമര്പടികണലമന്നപ്പ് സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച. 

(2)  1966-  ലലെ യകരള യറഷനടിവുംഗപ്പ്  ഓര് ഡര് പരടിഷ്കരടിച്ചപ്പ്    Kerala  Targeted  Public
Distribution System (Control)  Order  2021    ആയടി പുറലപടുവടിച്ച വടിജയോപനതടില്
യഭദഗതടി വരുതടി  പുറലപടുവടിച്ച വടിജയോപനവും

എസപ്പ്.ആര്.ഒ നമ്പര് 993/2021

(ഫയല് നമ്പര് 965/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2022/നടി.ലസ.)

Kerala Targeted Public Distribution System (Control) Order 2021 -ലലെ ചെട്ടേവും
37(3)-നു  യശേഷവും  ഒരു  കടിപ്തനടിബനന  ഉള്ലപടുതടി  യഭദഗതടി  വരുത്തുന്നതടിനയോണപ്പ്
പ്രസസ്തുത  വടിജയോപനവും  പുറലപടുവടിച്ചലതനവും  അതനുസരടിച്ചയോണപ്പ്  യറഷന്  വക്ഷ്യപയോരടികളലട
അനനരയോവകയോശേടികള്കപ്പ്   പലെസന്സപ്പ്  ലെഭടിക്കുന്നതടിനപ്പ്  എസപ്പ്.എസപ്പ്.എല്.സടി
പയോസയോയകണ്ടതടിലല്ലേനവും  യസയോള്വന്സടി  തുക  ഒരു  ലെകവും  രൂപ  എന്നതപ്പ്  പതടിനയോയടിരവും
രൂപയയോകടി  കുറച  ലകയോണ്ടുവും  സര്കയോര്  തതീരുമയോനലമടുലതനവും  ലപയോതുവടിതരണ  വകുപപ്പ്
കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ  സമടിതടി സയോധൂകരടിച.  

ലപയോതുവടിതരണവമയോയടി  ബനലപട്ടേ  ഇ-യപയോസപ്പ്  സവുംവടിധയോനവും  യറഷന്  കടകലള
യദയോഷകരമയോയടി  ബയോധടിക്കുനലണ്ടനവും  ലപയോതുവടിതരണ  രവുംഗതപ്പ്  വലെടിയ
സവുംവടിധയോനങ്ങളമയോയടി  മുയന്നറുയമ്പയോള് ലടകടികല്  തകരയോര്  കയോരണവും  നലല്ലേയോരു ശേതമയോനവും
ഉപയഭയോക്തയോകള്ക്കുവും   യറഷന്  ലെഭടികയോത  അവസ്ഥയുണ്ടയോയടിട്ടുലണ്ടനവും  പ്രസ്തുത
വടിഷയതടില് അടടിയനര ഇടലപടല് ഉണ്ടയോകണലമനവും സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.
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ഡടിസവുംബര്  മയോസവും  19-ാ  തതീയതടി  മുതല്  യറഷന്  വയോങ്ങടിയവരുലട  കണകപ്പ്

പരടിയശേയോധടിച്ചയപയോള്  യറഷന് വടിതരണതടില് വര്ദനവയോണുണ്ടയോയലതനവും ലസര്വര് തകരയോര്

അടടിയനരമയോയടി  പരടിഹരടിചലവനവും  യറഷന്  വക്ഷ്യപയോരടികളലട   നടിര്യദ്ദേശേമനുസരടിച്ചപ്പ്  രയോവടിലലെ

മുതല് ഉച്ച വയരയുവും ഉച്ചയ്ക്കു യശേഷവമയോയടി നയോലെപ്പ് മണടിക്കൂറുകള് വതീതവും ക്രമതീകരടിച ലകയോണ്ടയോണപ്പ്

യറഷന് വടിതരണവും ലചെയ്യുന്നലതനവും യകയോവടിഡപ്പ്  പശയോതലെതടില് വടിതരണവും അതരതടില്

തുടരയോനയോണപ്പ്  തതീരുമയോനടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനവും  യറഷന്  ലെഭടിക്കുന്നടിലല്ലേന്ന  പരയോതടി  ഇതുവയരയുവും

ലെഭടിച്ചടിട്ടേടിലല്ലേനവും ഭകക്ഷ്യ വകുപ്പുമനടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

നടിലെവടില് യറഷന് കടയടില് നടിനവും ഒരയോള് സയോധനവും വയോങ്ങുയമ്പയോള് 3 മുതല് 4 മടിനടിട്ടേപ്പ്

വലര സമയവും എടുക്കുനലണ്ടനവും എട്ടേപ്പ്  വക്ഷ്യതക്ഷ്യസ ഏജന്സടികള് മുയഖേനയയോണപ്പ് ഇ-യപയോസപ്പ്

സവുംവടിധയോനവും  പ്രവര്തടിക്കുന്നലതനവും   പ്രസ്തുത  ഏജന്സടികളടില്  ഏലതങ്കടിലലമയോന്നപ്പ്

പ്രവര്തടികയോലത  വന്നയോല്  യറഷന് വടിതരണവും  തടസലപടുലമനവും   സടിവടില്  സപപ്ലൈസപ്പ്

കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

യറഷന്  വടിതരണതടിലലെ  തകരയോര്  പരടിഹരടിക്കുന്നതടിനുള  ഇടലപടല്  വകുപടിലന്റെ

ഭയോഗത്തു നടിനണ്ടയോകലണമന്നപ്പ് സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

ഇ-യപയോസപ്പ് ലമഷതീനടിലന്റെ തകരയോര് കയോരണമല്ലേ യറഷന് വടിതരണവും തടസലപട്ടേലതനവും

ഒരു  ലസകന്റെടില്  800  ടയോന്സയോകന്  എന്ന  രതീതടിയടിലെയോണപ്പ്  ലസര്വറടിലന്റെ

കപയോസടിറടിലയനവും  ടയോന്സയോകന്  1000-നപ്പ്  മുകളടില്  യപയോയ  ദടിവസങ്ങളടിലെയോണപ്പ്  യറഷന്

വടിതരണവും തടസലപട്ടേലതനവും ലസര്വറടിലന്റെ കപയോസടിറടി വര്ദടിപടിക്കുന്ന നടപടടിയുവും പഴെയ

യഡറ  മയോറ്റുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളവും  നടന  ലകയോണ്ടടിരടിക്കുയയോലണനവും  അതപ്പ്

പൂര്തടിയയോകുയമ്പയോള് ഇ-യപയോസപ്പ്  സവുംവടിധയോനവും കയോരക്ഷ്യകമമയോകുലമനവും സടിവടില് സപപ്ലൈസപ്പ്

കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

“അന്നവടിതന്  യപയോര്ട്ടേല്”  മുയഖേനയയോണപ്പ്   യകന്ദ്ര  സര്കയോര്  സബ്സടിഡടി

നല്കുന്നലതനവും  യറഷന്  വടിതരണവും  മയോനുവലെയോയടി  നടതടിയയോല്  പ്രസ്തുത  യപയോര്ട്ടേലെടില്

ആയട്ടേയോമയോറടികയോയടി  അപ്യഡഷന്  നടകയോതതു  ലകയോണ്ടപ്പ്  സബ്സടിഡടി  നഷ്ടമയോകുലമനവും

അങ്ങലന നഷ്ടമയോയ  118  യകയോടടി  രൂപ തടിരടിച കടിട്ടേയോനുള അയപക നല്കടിയടിട്ടുലണ്ടനവും

ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്  കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

പ്രളയതടില്  യറഷന്  കടകള്ക്കുണ്ടയോയ  നയോശേനഷ്ടതടിനപ്പ്   നഷ്ടപരടിഹയോരവും

നല്കടിയയയോലയന്നപ്പ് സമടിതടി അവുംഗവും ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  നഷ്ടപരടിഹയോരവും പൂര്ണ്ണമയോയടി  നല്കടി

കഴെടിഞ്ഞടിട്ടേടില്ലേയോലയന്നപ്പ്  ഭകക്ഷ്യ വകുപ്പുമനടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച. 
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3) യകരള ഉപയഭയോക്തൃ സവുംരകണ ചെട്ടേങ്ങള്   2021(  കയോലെതയോമസ പതടിക സഹടിതവും  ) 

എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നമ്പര് 359/2021

(ഫയല് നമ്പര്  15830/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ)

യകരള ഉപയഭയോക്തൃ സവുംരകണ ചെട്ടേങ്ങളണ്ടയോക്കുന്നതു ലകയോണ്ടപ്പ് യസറപ്പ്     കണ്സസ്യൂമര്

ലപ്രയോട്ടേകന് കകൗണ്സടിലെടിലന്റെ ചുമതലെകള് എനയോലണന്നപ്പ് സമടിതടി ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്  യസറപ്പ്

കണ്സസ്യൂമര്  ലപ്രയോട്ടേകന്  കകൗണ്സടില്  കണ്സസ്യൂമര്  റടിഡ്രസല്  യഫയോറതടിലന്റെ

ഭയോഗമയോലണന്നപ്പ് ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്  കകൗണ്സടില്  രൂപതീകരടിച്ചലതനടിനയോലണന്നപ്പ്  സമടിതടി  ആരയോഞ്ഞതടിനപ്പ്

കണ്സസ്യൂമര് ലപ്രയോട്ടേകന് കകൗണ്സടില് ആകപ്പ്, 2019-ലന്റെ രണ്ടയോമലത ചെയോപ്ടറടില് ലസകന്

9-ല്  ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്  കകൗണ്സടിലെടിലന്റെ  ലെകക്ഷ്യങ്ങലള  കുറടിച്ചപ്പ്  പരയോമര്ശേടിക്കുനലണ്ടനവും  ഒരു

ജടില്ലേയ്ക്കുളടില്  ഉപയഭയോക്തൃ  അവകയോശേങ്ങളലട  സവുംരകണതടിനുവും   പരടിപയോലെനതടിനുമുള

ഉപയദശേങ്ങള് നല്കുകയയോണപ്പ് ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ് കകൗണ്സടിലെടിലന്റെ പ്രധയോന ലെകക്ഷ്യലമനവും 2019-ലലെ

കണ്സസ്യൂമര്  ലപ്രയോട്ടേകന്  ആകടിലന്റെ  ലസകന്102(1)  പ്രകയോരവും  സവുംസ്ഥയോന  സര്കയോരടിലന്റെ

പരടിധടിയടിലള  കയോരക്ഷ്യങ്ങള്  മയോതമയോണപ്പ്  എസപ്പ്.ആര്.ഒ-യടില് പ്രസടിദതീകരടിച്ചടിട്ടുളലതനവും

ലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ്   യലെയോ ഓഫതീസര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

യകന്ദ്ര നടിയമതടിലന്റെ ചുവടു പടിടടിച്ചപ്പ് അനുബന നടിയമമുണ്ടയോകടിയതപ്പ് അതടിലന കൂടുതല്

സമ്പുഷ്ടതീകരടികയോനയോലണനവും  സവുംസ്ഥയോനതടിലന്റെ  ആവശേക്ഷ്യകതയനുസരടിച്ചപ്പ്  ആകടിലന്റെ

ഉളടകതടില് മയോറവും വരയോലത രൂപകല്പന ലചെയപ്പ് ഘടനയുണ്ടയോക്കുക എന്നതയോണപ്പ് ഒരു റൂള്

ലകയോണ്ടുയദ്ദേശേടിക്കുന്നലതനവും പ്രസസ്തുത റൂളടില് ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്  കകൗണ്സടില് അയതയോറടിറടിയുലട ഓഫതീസപ്പ്,

കകൗണ്സടില്  അവുംഗങ്ങളലട  വതീട്ടു  വയോടക,  യയോതയോബത,  ലമഡടികല്  അലെവന്സപ്പ്,  ലെതീവപ്പ്

തുടങ്ങടിയ  കയോരക്ഷ്യങ്ങള്  പറഞ്ഞടിട്ടുലണ്ടങ്കടിലവും  ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്  കകൗണ്സടിലെടിലന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്

എനയോലണന്നപ്പ് സൂചെടിപടിച്ചടിട്ടേടിലല്ലേന്നപ്പ് സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

പ്രസ്തുത  ചെട്ടേങ്ങള്  2021  ഏപ്രടില്  13-ാ  തതീയതടി  പ്രസടിദലപടുതടിലയനവും

കകൗണ്സടിലെടില് ആയരയുവും നടിയമടിച്ചടിട്ടേടില്ലേയോലയനവും പ്രസസ്തുത ചെട്ടേങ്ങളടിലള വക്ഷ്യവസ്ഥകലളല്ലേയോവും

ഇതടിനപ്പ്  മുന്പുണ്ടയോയടിരുന്ന  കണ്സസ്യൂമര്  ലപ്രയോട്ടേകന്  റൂള്സടില്  നടിനവും  അയഡയോപ്റപ്പ്

ലചെയതയോലണനവും  യസറപ്പ്  കകൗണ്സടിലെടിനുവും   ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്   കകൗണ്സടിലെടിനുവും  സര്കയോരടിലന

അഡ് പവസപ്പ് ലചെയയോന് മയോതയമ അധടികയോരമുള്ളൂ എനവും ലപ്രയോയമയോഷന് ആന്റെപ്പ് ലപ്രയോട്ടേകന്

ഓഫപ്പ്   കണ്സസ്യൂമര്  പററപ്പ്സപ്പ്  ആണപ്പ്  കകൗണ്സടിലെടിലന്റെ  ചുമതലെലയനവും  ലപയോതുവടിതരണ

വകുപപ്പ് അഡതീഷണല് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.
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ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ്   കകൗണ്സടിലെടിനപ്പ്  ഉപയദശേക  സസ്വഭയോവമയോലണന്നപ്പ്   റൂളടില്
പറഞ്ഞടിട്ടുലണ്ടങ്കടിലവും അതപ്പ് മയോതവും യപയോരയോലയനവും ഉപയഭയോക്തൃ പരയോതടികളവും ആവശേക്ഷ്യങ്ങളവും
അറടിയടികയോനുള  യഫയോറമയോയടിട്ടേയോണപ്പ്  രൂപകല്പന  ലചെയയണ്ടടിയടിരുന്നലതനവും  സമടിതടി
അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

കണ്സസ്യൂമര്  ലപ്രയോട്ടേകന്  ആകപ്പ്  2019(Chapter  IV)-ലന്റെ  ലസകന്  28-ല്
establishment  of  District  Consumer  Disputes  Redressal  Commission-ലന കുറടിച്ചപ്പ്
പറയുനലണ്ടനവും  CDRF(Consumer  Disputes  Redressal  Forum)  എന്നതപ്പ്
CDRC(Consumer Disputes Redressal commission) ആയടി മയോറുകയുവും അതടിനു മുകളടില്
കകൗണ്സടില് വരടികയുവും ലചെയലവന്നതയോണപ്പ്  യഭദഗതടിലയനവും നടിയമ  വകുപപ്പ് അഡതീഷണല്
ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ചെട്ടേവും 25-ല് "Manner of authentication of goods.....for analysis and testing”
എന്നതപ്പ്   CDRF-നു  യവണ്ടടിയയോണപ്പ്  പറയുന്നലതനവും   കണ്സസ്യൂമര്  ലപ്രയോട്ടേകന്  ആകപ്പ്
2019(Chapter IV)ലന്റെ ലസകന് 38(2)(C) “procedure on admission of complaint”
പ്രകയോരമയോണപ്പ്   ചെട്ടേവും  25  തയയോറയോകടിയടിരടിക്കുന്നലതനവും  നടിയമ  വകുപപ്പ്  അഡതീഷണല്
ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ഡടിസ്ട്രേടികപ്പ് കമതീഷനപ്പ് സയോധനങ്ങള് ലടസപ്പ്  ലചെയയോനുള അധടികയോരമുലണ്ടങ്കടില് അതപ്പ്
ചെട്ടേതടില്  സൂചെടിപടിയകണ്ടതയോലണനവും  യകന്ദ്ര   സര്കയോരടിയന്റെതപ്പ്  യമയോഡല്  റൂള്സപ്പ്
ആലണനവും  കകൗണ്സടിലെടിലന്റെയുവും  കമതീഷലന്റെയുവും  പ്രവര്തനവും,  അധടികയോരവും  എന്നടിവ
യവര്തടിരടിച്ചപ്പ് റൂള്സടില് പ്രതടിപയോദടികണലമനവും സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച.

സമടിതടി  നടിര്യദ്ദേശേടിച്ച  എല്ലേയോ  ഘടകങ്ങളവും  ഉള്ലപടുതടിലകയോണ്ടപ്പ്  യകരള  ഉപയഭയോക്തൃ
ചെട്ടേങ്ങള് യമയോഡടിപഫ ലചെയയോലമന്നപ്പ് സടിവടില് സപപ്ലൈസപ്പ് കമതീഷണര് സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

സമടിതടി നടിര്യദ്ദേശേടിച്ച മയോറങ്ങള് പരടിയശേയോധടിച്ചപ്പ് റൂളടില് വക്ഷ്യക്തത വരുതടി തയയോറയോക്കുന്ന 
കരടപ്പ് ചെട്ടേവും സമടിതടിയുലട പരടിഗണനയയോയടി ലെഭക്ഷ്യമയോകയോന് വകുപടിനപ്പ്     നടിര്യദ്ദേശേവും നല്കടി.

4)    സഹകരണ  ചെട്ടേങ്ങളടില്  ജതീവനകയോര്കപ്പ്  ജനനതതീയതടി  തടിരുത്തുന്നതടിനുള
വക്ഷ്യവസ്ഥ   KCS   ആകടിലലെ   Rule 197   യഭദഗതടി സവുംബനടിച്ചപ്പ്  (  കയോലെതയോമസ പതടിക സഹടിതവും  ) 

എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നമ്പര് 365/2021

(ഫയല് നമ്പര്12270/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ)

സഹകരണ  സ്ഥയോപനങ്ങളടിലലെ  ജതീവനകയോരുലട  ജനനതതീയതടി  തടിരുത്തുന്നതടിനുള
വക്ഷ്യവസ്ഥകള് യകരള സഹകരണ സവുംഘവും ചെട്ടേങ്ങളടില് ഇല്ലേയോതതടിനയോല് റൂള് 197 യഭദഗതടി
ലചെയ്യുന്നതടിനപ്പ്  WP(C)  No.2586/2015  യകസടില് പഹയകയോടതടിയുലട  നടിര്യദ്ദേശേ പ്രകയോരവും
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വരുതടിയ  യഭദഗതടിയയോലണനവും  സഹകരണ  നടിയമതടില്  മയോതമയോണപ്പ്  ജതീവനകയോരുലട
ജനനതതീയതടി തടിരുത്തുന്നതടിനുള വക്ഷ്യവസ്ഥയടില്ലേയോതടിരുന്നലതനവും സ്കൂള് സര്ട്ടേടിഫടികറടിലലെ
ജനനതതീയതടിയടില്  തടിരുതല്  വരുതടിയയോല്  റടിട്ടേയര്ലമന്റെടിനപ്പ്  രണ്ടു  വര്ഷവും  മുന്പുവും
യഭദഗതടി  ലചെയയോനുള  ഉതരവടിറങ്ങടി  ഒരു  വര്ഷതടിനുളടിലവും  സര്വതീസപ്പ്  ബുകടിലലെ
ജനനതതീയതടിയടില്  തടിരുതല്  വരുത്തുന്നതടിനുള  യഭദഗതടിയയോണടിലതനവും  സഹകരണ
വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ സമടിതടി സയോധൂകരടിച. 

5)    ഫടിഷറതീസപ്പ് വകുപടിനു കതീഴെടില് രജടിസര് ലചെയ പ്രവര്തടിക്കുന്ന മതക്ഷ്യ ലതയോഴെടിലെയോളടി
വടികസനയകമ  സഹകരണ  സവുംഘങ്ങളലട  കയോസടിഫടിയകഷന്  ,  സഹകരണ  സവുംഘവും
നടിയമതടിലലെ  അനുബനവും    III,8      എ  (  സടി  )  യടില്  യഭദഗതടി  വരുത്തുന്നതപ്പ്    സവുംബനടിച്ചപ്പ്
(  കയോലെതയോമസ പതടിക സഹടിതവും  )

എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നമ്പര് 370/2021

(ഫയല് നമ്പര് 12272/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ) 

ഫടിഷറതീസപ്പ്  വകുപടിലന്റെ  അഭക്ഷ്യര്ത്ഥന  പ്രകയോരവും  വരുതടിയ  യഭദഗതടിയയോലണനവും
മതക്ഷ്യയലെലെതടിലൂലട  ലെഭടിക്കുന്ന നടിശടിത ശേതമയോനവും  തുകയയോണപ്പ് മതക്ഷ്യലതയോഴെടിലെയോളടികളലട
പ്രധയോന  വരുമയോനലമനവും  ഉള്നയോടന്  യമഖേലെയടിലവും  ഡയോമുകളലട  പരടിസരത്തുമുള
വനടിതയോസവുംഘങ്ങള്കപ്പ്  സമുദ്രമതക്ഷ്യയലെലെതടില്  നടിനള  വരുമയോനവും  ലെഭടികയോനുള
സയോഹചെരക്ഷ്യമടില്ലേയോതതടിനയോല്   മതക്ഷ്യയമഖേലെയടില്   നടിനള   ഉയപയോല്പന്നങ്ങളടിലൂലടയുവും
അനുബന യമഖേലെകളടില്  നടിനള  വടിറ്റുവരവവും കൂടടി ഉള്ലപടുതടി യഭദഗതടി ലചെയണലമന്ന
നടിര്യദ്ദേശേതടിലന്റെ അടടിസ്ഥയോനതടിലള  എസപ്പ്.ആര്.ഒ-യയോണടിലതനവും സഹകരണ വകുപപ്പ്
ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ സമടിതടി സയോധൂകരടിച. 

6)    മൂവയോറ്റുപുഴെ പ്രയോഥമടിക  സഹകരണ കയോര്ഷടിക ഗയോമ വടികസന ബയോങ്കടിലന്റെ പയോര്ട്ടേപ്പ്
പടവും അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട കയോലെയോവധടി ദതീര്ഘടിപടിച ലകയോണ്ടുള വടിജ്   ഞയോപനവും   സവുംബനടിച്ചപ്പ്
(  കയോലെതയോമസ പതടിക സഹടിതവും  )

 എസപ്പ്.ആര്.ഒ  നമ്പര്  355/2021

(ഫയല് നമ്പര് 12271/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ)

മൂവയോറ്റുപുഴെ   പ്രയോഥമടിക   സഹകരണ കയോര്ഷടിക വടികസന ബയോങ്കടിലലെ പയോര്ട്ടേപ്പ്  -പടവും
അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട  കയോലെയോവധടി  29-12-2020  മുതല്  28-6-2021  വലര  ദതീര്ഘടിപടിച്ചപ്പ്
നല്കടിയതപ്പ്  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  പുറലപടുവടിച്ച  വടിജയോപനമയോണടിലതനവും  30-3-2021-നയോണപ്പ്
ഉതരവടിറങ്ങടിയലതനവും സഹകരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.
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പ്രസ്തുത  ഉതരവടില്ലേയോലത  ജനുവരടി,ലഫബ്രുവരടി  മയോസങ്ങളടില്  അഡടിനടിയസ്ട്രേറര്

എങ്ങലനയയോണപ്പ്   പ്രവര്തടിച്ചലതനവും  മുന്കയോലെ  പ്രയോബലെക്ഷ്യയതയോലടലയന്നപ്പ്  ഉതരവടില്

പരയോമര്ശേടിയകണ്ടതയല്ലേലയനവും  ആറപ്പ്  മയോസലത കയോലെയോവധടി  ദതീര്ഘടിപടിച്ചപ്പ്  പുറലപടുവടിച്ച

വടിജയോപനതടിലന്റെ  സയോധൂകരണതടിനയോയടി  ഒരു  വര്ഷവും  കഴെടിഞ്ഞയോണപ്പ്  സമടിതടിയടില്

സമര്പടിച്ചടിരടിക്കുന്നലതനവും സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

2021  ജൂണടിനു യശേഷവും കയോലെയോവധടി ദതീര്ഘടിപടിച്ചപ്പ്  നല്കടിയടിട്ടുയണ്ടയോലയന്നപ്പ്  സമടിതടി

ആരയോഞ്ഞയപയോള്  ആയതപ്പ്  സവുംബനടിച്ച  ഫയല്  പരടിയശേയോധടിച്ചപ്പ്  മറുപടടി   നല്കയോലമന്ന പ്പ്

സഹകരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി മറുപടടി നല്കടി.

പ്രസ്തുത എസപ്പ്.ആര്.ഒ വടിജയോപനവും പ്രസടിദലപടുത്തുന്നതടിനു മുന്പപ്പ് തലന്ന അതടിലന്റെ

ഡ്രയോഫപ്പ് കമടിറടി മുന്പയോലക സമര്പടിയകണ്ടതയോയടിരുനലവനവും  അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട കയോലെയോവധടി

ഡടിസവുംബര്  മയോസതടില്  അവസയോനടിച്ചടിട്ടുവും  മയോര്ച്ചപ്പ്  31-നയോണപ്പ്  കയോലെയോവധടി  ദതീര്ഘടിപടിച്ചപ്പ്

നല്കുന്നതടിനുള  ഉതരവടിറങ്ങടിയലതനവും  അതടിനപ്പ്  മുന്കയോലെ  പ്രയോബലെക്ഷ്യവും  ലകയോടുതടിട്ടേടിലല്ലേനവും

അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട  കയോലെയോവധടി ദതീര്ഘടിപടിച്ചടിരടിക്കുന്നതപ്പ് ലപയോതുജനതയോല്പരക്ഷ്യവും എന്നയോണപ്പ്

വകുപപ്പ്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നലതനവും  അതപ്പ്  എനയോലണന്നപ്പ്  വക്ഷ്യക്തമയോകണലമനവും

അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട  കയോലെയോവധടി ദതീര്ഘടിപടിച നല്കടിയതടിനപ്പ്  തൃപ്തടികരമയോയ വടിശേദതീകരണ

മടില്ലേയോതതയോണപ്പ് വടിഷയലമനവും സമടിതടി അഭടിപ്രയോയലപട്ടു.

അഡടിനടിയസ്ട്രേററുലട   കയോലെയോവധടി  ദതീര്ഘടിപടികണലമന്ന  എറണയോകുളവും  അഡടിനടിയസ്ട്രേറതീവപ്പ്

കണ്യടയോളള  യജയോയടിന്റെപ്പ്  രജടിസ്ട്രേയോറുലട   ശേടിപയോര്ശേ   12-1-2021-ല്  രജടിസ്ട്രേയോര്കപ്പ്

ലെഭക്ഷ്യമയോയതടിലന തുടര്ന്നപ്പ്  15-2-2021-നയോണപ്പ് ആയതു സവുംബനടിച്ച കതപ്പ് സര്കയോരടിയലെയപ്പ്

ലെഭടിക്കുന്നലതനവും  അതടിലന്റെ  അടടിസ്ഥയോനതടിലെയോണപ്പ്  സര്കയോര്  വടിജയോപനവും

പുറലപടുവടിച്ചലതനവും  കയോലെയോവധടി  ദതീര്ഘടിപടിച്ചപ്പ്  നല്കടിയ  ഫയലവും  നടിയമ  വകുപടിയലെയപ്പ്

അയച്ച ഫയലവും പരടിയശേയോധടിച്ച യശേഷവും യരഖേയോമൂലെവും വടിശേദമയോയ മറുപടടി സമര്പടികയോലമന്നപ്പ്

സഹകരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടിലയ അറടിയടിച.

ഫയല്  പരടിയശേയോധടിച്ച  യശേഷവും   സമടിതടി  മുയന്നയോട്ടു  വച്ച  നടിര്യദ്ദേശേങ്ങളലട

അടടിസ്ഥയോനതടില് റൂളടിലള പടിഴെവകള് തടിരുതടി സമടിതടി മുന്പയോലക സമര്പടികണലമന്നപ്പ്

നടിര്യദ്ദേശേടിക്കുകയുവും അപ്രകയോരവും ലചെയയോലമന്നപ്പ് സഹകരണ വകുപപ്പ് ലസക്രട്ടേറടി സമടിതടികപ്പ് ഉറപ്പു

നല്കുകയുവും ലചെയ. 
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7)   2021-22      സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച  ഒന്നയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ    20,22,26,27,28,30,31    എന്നതീ ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ
ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേല് ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ വകുപപ്പ് ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ നടപടടി യസറപ്പ്ലമന്റെപ്പ്

(ഫയല് നമ്പര്  12004/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2021/നടിലസ)

2021-22 സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച  ഒന്നയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  20,22,26,27,28,30,31  എന്നതീ ഖേണ്ഡടികകളടിലലെ
ശേടിപയോര്ശേകളടിയന്മേല്  ഭകക്ഷ്യലപയോതുവടിതരണ  വകുപപ്പ്  ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ  ഇടകയോലെ  റടിയപയോര്ട്ടേപ്പ്
സമടിതടി  പരടിഗണടിക്കുകയുവും  പ്രസ്തുത   ഖേണ്ഡടികകളടിയന്മേലള  അനടിമ  റടിയപയോര്ട്ടേപ്പ്
ലെഭക്ഷ്യമയോകയോന് നടിര്യദ്ദേശേടിക്കുകയുവും ലചെയ.

8)  2020-21    സയോമ്പതടിക   വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന
സവുംബനടിച്ച  അഞയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  ഖേണ്ഡടിക    5-  ലലെ  ശേടിപയോര്ശേയടിയന്മേല്  സമടിതടി
ആരയോഞ്ഞ  റടിസപ്പ്  ഫണ്ടപ്പ്  പദതടി  സവുംബനടിച്ചപ്പ്  സഹകരണ  വകുപപ്പ്  ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ
അധടികവടിവരറടിയപയോര്ട്ടേപ്പ് 

(ഫയല് നമ്പര് 1686/സബപ്പ്.സടി ജടി1/2020/നടിലസ)

2020-21  സയോമ്പതടിക  വര്ഷലത  ധനയോഭക്ഷ്യര്ത്ഥനകളലട  പരടിയശേയോധന  സവുംബനടിച്ച
അഞയോമതപ്പ്  റടിയപയോര്ട്ടേടിലലെ  ഖേണ്ഡടിക 5-ലലെ  ശേടിപയോര്ശേയടിയന്മേല്  2-7-2021-ലലെ  സമടിതടി
യയയോഗതടില്   ആരയോഞ്ഞ  റടിസപ്പ്  ഫണ്ടപ്പ്  പദതടി  സവുംബനടിച്ച  മയോനദണ്ഡങ്ങള്/
മയോര്ഗ്ഗനടിര്യദ്ദേശേങ്ങള്, റടിസപ്പ് ഫണ്ടപ്പ് അയപകകള് യപ്രയോസസപ്പ് ലചെയതു   സവുംബനടിച്ച വടിവരങ്ങള്
എന്നടിവലയ  കുറടിച്ചപ്പ്  സഹകരണ  വകുപപ്പ്  ലെഭക്ഷ്യമയോകടിയ    അധടികവടിവരറടിയപയോര്ട്ടേപ്പ്   സമടിതടി
അവുംഗതീകരടിച.

യയയോഗവും പവകുയന്നരവും  4.30-നപ്പ് അവസയോനടിച.


