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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 1 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Shri G R Anil
(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിതരണ സംവിധാനം

��തൽ െമ�െ���ാൻ സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) 2013െല േദശീയ ഭ��ഭ�താനിയമെ�

അടി�ാനെ���ി െപാ� വിതരണ സംവിധാനം

ശ�ിെ����തിനായി കഴി� സർ�ാരിെ�

കാലം �തൽ തെ� നിരവധി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��. ഭ��ധാന���െട വാതിൽ�ടി

വിതരണം, ഇ-േപാസ്  െമഷീ�ക�െട ഉപേയാഗം,
വ��ിെ� േപാർ�ൽ വഴി േറഷൻ വിതരണം

സംബ�ി� വിവര�ൾ ജന�ൾ�്

നിരീ�ി�വാ�ളള സംവിധാനം എ�ിവെയ�ാം

അതിെ� ഭാഗമാണ്. രാജ��ിന് തെ�

മാത ൃകയാ�� വിധ�ിൽ ന�െട സം�ാനെ�

െപാ�വിതരണ രംഗം കാര��മ�ം

�താര��മാ�ാൻ േവ�ി�ളള �വർ�ന�ൾ

��തൽ �േ�ാ�െകാ�േപാ��തി�ളള

നടപടികൾ ഈ സർ�ാർ

സ�ീകരി�െകാ�ിരി��. ആദിവാസി

േമഖലകളിെല "സ�രി�� േറഷൻകട" പ�തി

ഈ സർ�ാർ തി�വന��രം, പ�നംതി�

ജി�കളിൽ �ടി നട�ിലാ�ി. "വിശ�രഹിത

േകരളം" പ�തി�െട ഭാഗമായി നിർ�നർ�്

ഒ�േനരെ� ആഹാരം സൗജന�നിര�ിൽ

ലഭ�മാ�� �ഭി� േഹാ�ൽ തി�വന��ര��ടി

ആരംഭി�. െപാ�വിതരണ ശ�ംഖലയിെല

അനാശാസ��വണതകൾ തട��തിന് ശ�മായ

പരിേശാധനാ സംവിധാനം ഏർെ���ി. താ��്

സൈ�  ഓഫീ�കളിൽ ലഭി��

പരാതികളിൻേമൽ സമയബ�ിതമായി നടപടികൾ

ഉ�ാവണെമ�് കർശന നിർേ�ശം നൽകി.
െപാ�വിതരണവ��ിെ� 5 േമഖലകൾ തിരി�്

സ്ക�ാ�കൾ �പീകരി�  ്ഇ�ാര��ൾ

പരിേശാധി�വ��. േറഷനിംഗ് ഇൻെ��ർമാർ

കടകൾ പരിേശാധി�� എ�റ�വ��ാൻ
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െമാൈബൽ ആ�് സംവിധാനം ഏർെ���ി.
��തൽ �താര�ത ഉറ�വ���തിനായി

വാതിൽ�ടി വിതരണം നട�� വാഹന�ളിൽ

ജി.പി.എസ് . ഘടി�ി��തി�ം എ�ാ

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

താ��കളി�ം െപാ�വിതരണ വ��ിെ�

ഉടമ�തയിൽ NFSA േഗാഡൗ�കൾ

നിർ�ി�� കാര�ം പരിഗണനയിലാണ്. ശാ�ീയ

മാനദ��ൾ അ�സരി�ായിരി�ം ഇവ

നിർ�ി�ക. േറഷൻ കടക�െട പ�ാ�ല

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

�റേമ ചില പലവ��നസാധന��ം േറഷൻ

കടകളി�െട വിതരണം െച�ാ�ം സർ�ാർ

ആേലാചി��.

(ബി) അർഹരായവർ�് ��തൽ ആ��ല��ൾ

ലഭ�മാ��േതാെടാ�ം അനർഹെര

ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 2013 െല േദശീയ ഭ��ഭ�താ നിയമ�കാരം

എ.എ.ൈവ, പി.എ� .്എ�  ്വിഭാഗ�െളയാണ്

�ൻഗണനാ പ�ികയിൽ ഉൾെ���ിയിരി��ത്.
�ൻഗണനാ വിഭാഗ�െള കെ���ത് വ��മായ

മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്.
ഇ�കാര�ളള �ൻഗണനാ വിഭാഗ�ളിെല

�ണേഭാ�ാ��െട ആെക സംഖ� ന�െട

സം�ാന�് 1,54,80,040(ഒ� േകാടി

അൻപ�ിനാല് ല��ി എൺപതിനായിര�ി

നാ�ത്) ആയി േക�സർ�ാർ

നിജെ���ിയി��്. നിലവിൽ

�ൻഗണനാവിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��ി�ളള അനർഹെര

കെ��ി ഒഴിവാ�ക�ം, അ�െന വ��

ഒഴി�കളിേല�് അർഹരായ ��ംബ��െട

കാർ�കൾ തരം മാ�ി നൽ�ക�ം െച��ത് ഒ�

�ടർ�വർ�നമാണ്. ഈ സർ�ാർ

അധികാര�ിൽ വ� േശഷം അനർഹമായി

�ൻഗണനാ േറഷൻ കാർ �കൾ ൈകവശം

െവ�ിരി��വർ�് ശി��ടാെത അവ

തിരിേ�ൽ�ി�ാൻ അവസരം നൽകി. ഇ�െന

11587 എ.എ.ൈവ കാർ �ക�ം 74624
പി.എ� .്എ�  ്കാർ �ക�ം 55974 േനാൺ

�േയാറി�ി (സ�ിഡി) കാർ�ക�ം

തിരിേ��ി�െ��. ഇ��ടാെത പരിേശാധനയി�െട

കെ��ിയ ഒഴി�ക�ം ലഭ�മായി. 2021 �ലായ്  31
വെര ഈ ര�തര�ി�ം �ൻഗണനാവിഭാഗ�ിൽ

ലഭ�മായി�ളള ഒഴി�കളിേല�് 12,596 എ.എ.ൈവ

കാർ �ക�ം 1,19,866 പി.എ� .്എ�  ്കാർ �ക�ം

തരംമാ�ി നൽ�ക��ായി. 2021 ആഗ�് 1 �തൽ
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�ൻഗണനാവിഭാഗ�ിേല�് മാ��തിനായി

താ��് സൈ�  ഓഫീ�കളിൽ ലഭി��

അേപ�കൾ �� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി

�ൻഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�� നടപടികൾ

�േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


