
1 of 3

14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 23 12-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭ��കി�് വിതരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ പി . ,
�ീ . ���ര രത് നാകരൻ , 

�ീ. െക. രാജൻ, 
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി 

Shri P. Thilothaman
(ഭ���ം സിവിൽ സൈ��ം വ��മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  വ�ാപനേ�ാട�ബ�ി�്

ജന�ൾ��ായ ��ി��ം �തിസ�ി�ം

പരിഹരി��തിന് ഭ��വ��് സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  – 19 മായി ബ�െ��് അടിയ�ിര

നടപടികൾ സ�ീകരി��തിന് സം�ാന

തല�ിൽ േകാവിഡ്  19 െസൽ, ജി�ാ തല�ിൽ

കൺേ�ാൾ �ം എ�ിവ ആരംഭി�. ഭ��

ധാന���െട ദൗർലഭ�ം ഉ�ാകാതിരി��തിന്

െപാ� വിപണിയിൽ ഗണ�മായ പരിേശാധനകൾ

നട�ക�ം അ�വഴി കരി���ം ��ിവയ്�ം

തട�വാ�ം സാധി�. 2020 ഏ�ിൽ മാസം, AAY,
PHH വിഭാഗ�ളിൽ ഉൾെ�� ��ംബ�ൾ�് ടി

മാസെ� േറഷൻ വിഹിതം �ർ�മാ�ം

സൗജന�മായി വിതരണം നട�ക�ം NPS, NPNS
വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ�� ��ംബ�ൾ�് 15 കിേലാ

അരി സൗജന�മായി നൽ�ക�ം െച�. �ടാെത

േറഷൻ കാർഡി�ാ� ��ംബ�ൾ�ം 15 കിേലാ

അരി വീതം വിതരണം െച�. അേതാെടാ�ം

െതാഴിൽ ന�െ��് കഴി�ി�� അതിഥി

െതാഴിലാളികൾ�് ഭ��ധാന��ൾ ന�ക�ം

േകാവിഡ്  19 േരാഗവ�ാപന�മായി ബ�െ��്

അവശ� സാധന��െട ദൗർലഭ�ം

ഉ�ാകാതിരി��തിന് അവശ� സാധന�ൾ

അട�ിയ അതിജീവനകി�് സം�ാനെ� എ�ാ

��ംബ�ൾ�ം �ീം വ�ത�ാസമി�ാെത

സൗജന�മായി വിതരണ�ം നട�ി.
ഓണേ�ാട�ബ�ി�  ്സം�ാനെ� എ�ാ

��ംബ�ൾ�ം ഓണം െ�ഷ�ൽ കി�് എ�

േപരിൽ അവശ�സാധന�ൾ അട�ിയ കി�്

വിതരണം െച�. �ടാെത േക� സർ�ാർ

പ�തിയായ PMGKAY �കാരം �ൻഗണനാ

കാർ �ടമകൾ�ം ആ� നിർഭർ ഭാരത് �കാരം

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ം ഭ��ധാന��ൾ

വിതരണം െച�വാൻ സാധി�. േലാക് ഡൗൺ
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കാല�് അവശ� സാധന�ൾ തട�ം �ടാെത

എ�ി��തിനാവശ�മായ എ�ാ സൗകര���ം

ജി�ാ കള�ർമാ�െട സഹായേ�ാെട

എർെ���ിയി��. 2020 െസ�ംബർ �തൽ

ഡിസംബർ മാസം വെര സം�ാനെ� എ�ാ

കാർ�മകൾ�ം അവശ�സാധന�ൾ അട�ിയ

െ�ഷ�ൽ കി�ക�ം വിതരണം െച�ി��്.
അേതാെടാ�ം സർ�ാർ അംഗീ�ത�ം

അ�ാ��മായ വിവിധ േ�മ�ാപന�ളിെല

അേ�വാസികൾ�ം 4 അേ�വാസികൾ�് ഒ�്

എ� കണ�ിൽ െ�ഷ�ൽ കി�കൾ വിതരണം

െച�ി��്. േറഷൻ സാധന��െട വിതരണം

തട�െ�ടാ� രീതിയിൽ എ�ാ േറഷൻ

ഡിേ�ാക�ം േകാവിഡ്  19 മാനദ��ൾ �കാരം

�റ� �വർ�ി�ക�ം സം�ാനെ� എ�ാ

സൈ�  ആഫീ�ക�ം NFSA േഗാഡൗ�ക�ം

അവധി ദിവസ�ൾ ഉൾെ�െട �റ�

�വർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

ഭ��കി�് വിതരണം എ��തൽ �ട�ിെയ�ം

ആയത് ജന�ൾ�് എ�േ�ാളം ആശ�ാസം

പകർെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാജ��് േകാവിഡ്  �തിേരാധ നടപടിക�െട

ഭാഗമായി േലാ�്ഡൗൺ നിലവി��ായി��

ഏ�ിൽ - െമയ്  മാസ�ളിൽ അതിജീവന

നടപടിക�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� ��വൻ

ജന�ൾ�ം 17 ഇനം അവശ� സാധന�ൾ

ഉൾെ���ിയ കി�് നൽകിയാണ് േകാവിഡ്

സമാശ�ാസ കി�് വിതരണ�ിന് �ട�ം �റി�ത്.
േകാവിഡിേനാട�ബ�ി�  ്എ�ാവിധ െതാഴിൽ

േമഖലക�ം �ംഭി�ക�ം ജനം വ�തി�െട

ഭീഷണിയിലാ�ക�ം െച� കാല�ാണ് ക�തൽ

നടപടിക�െട ഭാഗമായി സൗജന� കി�് വിതരണ

പ�തി ആരംഭി�ത്. ഈ നടപടി ജന�ൾ�്

വളെരയധികം ആശ�ാസം പക�ക�ം െച�.

(സി)
സർ�ാരിെ� നിലവിെല േമാശെ�� സാ��ിക

അവ�യി�ം ജന�േളാ�� �തിബ�ത

നിറേവ��തിനാേണാ ഭ��കി�്

നൽകിയെത�റിയി�േമാ;

(സി) അെത. െകാവിഡ്  -19 വ�ാപന�മായി ബ�െ��്

െപാ�ജന�ൾ��ായ ��ി��കൾ

പരിഹരി��തിനായി�ാണ് സം�ാനെ� എ�ാ

േറഷൻ കാർ�ടമകൾ�ം അവശ� സാധന�ൾ

അട�ിയ ഭ�� കി�് ന�ി വ��ത്.

(ഡി)

ഭ��കി�് വിതരണ�ി�െട സർ�ാരി��ായ

സാ��ികബാധ�ത സംബ�ി� വിവര�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േലാക്ഡൗൺ കാല�് അതിജീവന കി�് വിതരണം

െച��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ 756 േകാടി

�പ�ം ഓണ�ി�് വിതരണ�ിനായി 440 േകാടി

�പ�ം അ�വദി�ി��. െസപ്�ംബർ �തൽ

ഡിസംബർ വെര മാസ�ളിലായി കി�് വിതരണം

െച�തി�ം േലാക്ഡൗൺ കാല�് കി�് വിതരണം

നട�ിയതിെ� �ടി�ിക �ക�ം ഉൾെ�െട

ആെക 1649.79 േകാടി �പ�ം അ�വദി�ി��്.
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(ഇ) ഭ��കി�് വിതരണം എ�വെര

�ട�െമ�റിയി�േമാ?
(ഇ) 2021 ഏ�ിൽ മാസം വെര ഭ�� കി�് വിതരണം

�ട�വാൻ തീ�മാനി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


