
ജന്ര��യ
്ര�വർ�ന�ള�െ�
സഫലവർഷം

ഭക്ഷ� െപാതുവിതരണ
ഉപേഭാക്തൃകാര�
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പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്പ് ജനഭഷേെ�ദ്ധതികൾ നടപ്ൊക്ു 
ന്നതിൽ  െുൻ�ില്ൊത്തവിധം െുഭന്നറ്ം നടത്തിയ ഒരു വർഷെൊയിരുന്നു കടന്നുഭ�ൊയതപ്. 

ജഭനൊ�കൊരപ്രദെൊയ രീതിയിൽ �ദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്ുന്നതിലും അവ കൊര്യഷേെെൊയും സുതൊര്യെൊയും 
അഴിെതി രഹിതെൊയും നടപ്ിലൊക്ുന്നതിലും ഒരു നവെൊതതൃക സതൃഷ്ിച്ിരിക്ുകയൊണപ് �ഷേ്യ-പ�ൊതു 
വിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്പ്. രണൊം �ിണറൊയി സർക്ൊർ അധികൊരഭെറ്പ് ഒരു 
വർഷം �ൂർത്തിയൊകുഭ്ൊൾ വകുപ്പ് കകവരിച് ഭനട്ടങ്ങളുപട ഭനർക്ൊഴ്ചയിഭലക്പ്.



•  ഓണക്കാലത്ത് എല്കാ റേഷൻ 
കകാർഡുടമകൾക്ുും ഓണക്കിറ്ത് 
നൽകകി

•  ആദകിവകാസകി ഊരുകളകിൽ റേഷൻ 
വകിഹകിതും എത്കിക്ുവകാൻ കൂടുതൽ 
സഞ്ചരകിക്ുന്ന റേഷൻ കടകൾ

•  റേഷൻ കടകൾ ഘട്ും ഘട്മകായകി  
സ്കാർട്കാകുന്നു... ഇനകി മുതൽ റകരള 
സത് ററ്കാർ (കക- ററ്കാർ)

•  നകാലു പതകിറ്കാണ്കിനകിപ്ുേും പരകിഷ്കരകിച്ച 
സകിവകിൽ സപ്ലൈസത് മകാന്വൽ

•  CFRD റകകാന്നകിയകിൽ തകാമസ 
സൗകര്യറത്കാടു കൂകടയുള്ള 
പരകിശീലന റകന്ദും

•  പ്രവർത്നും കകാര്യക്ഷമമകാക്കി 
വകിജകിലൻസത് സമകിതകികൾ

•  റേഷൻ വ്യകാപകാരകികൾക്ുും 
കസയകിൽസ്കാൻമകാർക്ുും 7.5 ലക്ഷും 
രൂപയുകട സൗജന്യ ഇൻഷ്വേൻസത്

•  ഫയൽ തീർപ്കാക്ൽ അദകാലത്ുകൾ
•  റേഷൻ കകാർഡകികല പകിശകുകൾ 

തകിരുത്ുന്നതകിനത് 'കതളകിമ' പദ്ധതകി
•  വകിശപ്ുരഹകിത റകരളും ലക്ഷ്യമകിട്ത് 

സുഭകിക്ഷ റഹകാട്ലുകൾ

•  ജനകീയ-സുഭകിക്ഷ റഹകാട്ലുകൾക്ത് 
10.90 രൂപ നകിരക്കിൽ പ്രതകിമകാസും 600 
കകിറലകാ അരകി

•  പുതകിയ റേഷൻ കടകൾ, മകാറവലകി 
സത് ററ്കാേുകൾ, കപറ്കാൾ ബങ്ുകൾ, 
കമകാപ്ബൽ മകാറവലകി ററ്കാേുകൾ

•  ATM കകാർഡത് രൂപത്കിലുള്ള റേഷൻ 
കകാർഡുകൾ

•  അർഹതയുള്ളവകര കകണ്ത്കി  
മുൻഗണനകാ കകാർഡുകൾ നൽകകി

•  ശകാസ്തീയ റഗകാഡൗണുകൾ
•  കപകാതുവകിതരണ ഉപറഭകാക്തൃ കകാര്യ 

കമ്ീഷ്ണറേറ്ത്
•  ഉപറഭകാക്തൃ തർക് പരകിഹകാര 

കമ്ീഷനുകളകിൽ മീഡകിറയഷൻ 
കസല്ുകൾ, ഇ-ഫയലകിുംഗത് 
സുംവകിധകാനും, സൗജന്യ നകിയമ 
സഹകായ കസൽ

•  കതർറമകാ മീറ്ർ, റ്കാമീറ്ർ 
കകാലകിബറേഷൻ ലറബകാേട്േകി

•  മകികച്ച പ്രവർത്നവുമകായകി 
സുംസ്കാന ഭക്ഷ്യകമ്ീഷൻ

•  വജ്രജൂബകിലകി നകിേവകിൽ 
കപകാതുവകിതരണ വകുപ്ത്

ജനകീയും സുഭദ്ും
റകരളത്കികറെ ഭക്ഷ്യ ഭദ്ത





െൊനദണ്ഡങ്ങൾക്പ് വിരുദ്ധെൊയി അർഹതയില്ൊത്തവർ കകവശം 
വച്ിരിക്ുന്ന െുൻഗണനൊകൊർഡുകൾ �ിഴഭയൊ ശിഷേഭയൊ ഇല്ൊപത 
തിരിഭച്ൽപ്ിക്ൊൻ സർക്ൊർ നൽകിയ അവസരം പ്രഭയൊജനപപ്ടുത്തി 
െുൻഗണനൊകൊർഡുകൾ അനർഹെൊയി കകവശം വച്ിരുന്നവർ അവ 
സ്വഭെധയൊ െടക്ി നൽകി. ഈ ഒഴിവുകളിഭലക്പ് അർഹരൊയവപര 
കപണത്തി 2,53,482 െുൻഗണനൊ കൊർഡുകൾ വിതരണം പെയ്ു. െൊരക 
ഭരൊഗം ബൊധിച്വർ, �ിന്നഭശഷിക്ൊർ, ഓട്ടിസം ബൊധിച് കുട്ടികൾ 
എന്നിവരുൾപപ്ട്ട കുടുംബങ്ങൾക്പ് പ്രഭത്യക �രിഗണന നൽകി.

ണ്ര ലക്ഷത്കിൽപരും
മുൻഗണനകാ കകാർഡുകൾ 
അർഹരുകട കരങ്ങളകിറലക്ത്
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കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ വേുപ്പ് 



ആരുും വകിശക്കാത്
റകരളത്കിനകായകി  
51 സുഭകിക്ഷ റഹകാട്ലുകൾ

വിശപ്പ് രഹിതം �ദ്ധതിയുപട �ൊഗെൊയി 51 സു�ിഷേ ഭഹൊട്ടലുകൾ 
വിവിധ ജില്കളിലൊയി പ്രവർത്തനം ആരം�ിച്ു. തഭദേശ സ്വയം�രണ 
സ്ൊ�നങ്ങൾ, കുടുംബശ്ീ, െറ്ു സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, സകലൈഭകൊ, 
സഹകരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ എന്നിവരുപട സഹകരണഭത്തൊപട 20 രൂ�ൊ 
നിരക്ിൽ ഉച്�ഷേണം ല�്യെൊക്ുന്ന �ദ്ധതിയൊണിതപ്.
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എല്ൊ െൊസവും ആദ്യപത്ത പവള്ിയൊഴ്ച പ�ൊതുജനങ്ങളുപട 
�രൊതികളും നിർഭദേശങ്ങളും ഭകൾക്ുന്നതിനും �രിഹൊരം കൊണുന്ന 
തിനുെൊയി െന്തിയുപട ഭ�ൊൺ-ഇൻ-�രി�ൊടി നടത്തി വരുന്നു. ഓഭരൊ 
െൊസവും ല�ിക്ുന്ന �രൊതികൾ അടുത്ത െൊസപത്ത �രി�ൊടിയ്കപ് 
െു്ൊയി തീർപ്ൊക്ി വരുന്നു.

റഫകാൺ - ഇൻ- പരകിപകാടകി

ഇ-റസവനങ്ങളകിൽ മകികറവകാകട
ഈ സർക്ൊരിപറെ കൊലയളവിൽ   �ഷേ്യ-പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃ 

കൊര്യ വകുപ്ിൽ ഇതുവപരയൊയി  E-Services സംബന്ധെൊയി ആപക 
26,03,450 ഓൺകലൻ അഭ�ഷേകൾ സെർപ്ിക്പപ്ട്ടിട്ടുണപ്. 99 ശത െൊനം 
അഭ�ഷേകളും തീർപ്ുകൽപ്ിച്ു. �ഷേ്യ-പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃ 
കൊര്യ വകുപ്ിനപ് ഇ- സർവീസപ് അഭ�ഷേകളുപട തീർപ്ൊക്ൽ നിരക്ിൽ 
സംസ്ൊനത്തപ് ഒന്നൊം സ്ൊനത്തപ് എത്തുവൊൻ കഴിഞ്ു.
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13 ഇനും അവശ്യസകാധനങ്ങൾ
2016-കല വകിലയകിൽ

എല്കാവർക്ുും
റേഷൻ കകാർഡത്

പതരുവിൽ കഴിയുന്ന െനുഷ്യർ, ഉടെസ്ൻ വൊടകച്ീഭട്ടൊ, രസീഭതൊ , 
കൊർഡപ് എടുക്ുന്നതിനൊവശ്യെൊയ സമ്മതഭെൊ ല�ിക്ൊത്ത വൊടകക്ൊർ 
എന്നിവർപക്ല്ൊം ആധൊർ കൊർഡിപറെ െൊത്ം അടിസ്ൊനത്തിൽ ഭറഷൻ 
കൊർഡപ് നൽകുന്നതിനപ് നട�ടി സ്വീകരിച്ു.
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ഭക്ഷ്യ കകിറ്ത്
ഭകൊവിഡപ് �ശ്ൊത്തലത്തിൽ 13 തവണകളിലൊയി 11.5 ഭകൊടി 

കിറ്ുകൾ വിതരണം പെയ്ു. ഇതിനൊയി 5600 ഭകൊടി രൂ� സർക്ൊർ 
പെലവഴിച്ു. 12 കിറ്ുകളിൽ വിതരണം പെയ്തപ് ഒന്നൊം �ിണറൊയി 
സർക്ൊരിപറെ കൊലത്തൊണപ്. ഈ സർക്ൊരിപറെ കൊലയളവിൽ കഴിഞ് 
ഓണക്ൊലത്തൊണപ് ഒരു കിറ്പ് വിതരണം പെയ്തപ്. സംസ്ൊനപത്ത 
കൊർഷിക ഭെഖല, സഹകരണ ഭെഖല, പ�ൊതുഭെഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങൾ, 
കുടുംബശ്ീ യൂണിറ്ുകൾ എന്നിവർക്പ് �രെൊവധി പ്രഭയൊജനം 
ല�ിക്ുന്ന തരത്തിലൊണപ് ഒൊണക്ൊലപത്ത കിറ്ിപല ഇനങ്ങൾ 
തീരുെൊനിച്തപ്. ആദിവൊസി ഊരുകൾ, സൊെൂഹികനീതി വകുപ്ിനപ് 
കീഴിലുള് ഭഷേെസ്ൊ�നങ്ങൾ , കന്യൊസ്തിെഠങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
പ�ൊതുവിതരണവകുപ്പ് ഉഭദ്യൊഗസ്ർ കിറ്ുകൾ വൊതിൽപ്ടിയൊയി 
വിതരണം നടത്തി.

ഓണക്കിറ്റ് വകിതരണത്കിന്റെ
സംസ്ഥാനതല ഉദറ്ഘടനം ഇടപ്പഴഞ്കിയകിൽ 
ഭക്ഷ്യ-സകിവകിൽ സപ്ലൈസറ് വകുപ്പറ് മന്തകി 
ജി.ആർ.അനിൽ നകിർവഹകിക്കുന്നു.
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ഊരുകൾ റതടകി
സഞ്ചരകിക്ുന്ന
റേഷൻകടകൾ
     

സംസ്ൊനപത്ത ആദിവൊസി ഊരുകളിൽ തൊെസിക്ുന്ന 
െുഴുവൻ ജനവി�ൊഗത്തിനും ഭറഷൻകൊർഡും ഭറഷൻവിഹിതവും 
എത്തിക്ുക എന്നൊതൊണപ്  സർക്ൊർ നയം. ഇതിപറെ �ൊഗെൊയി 
സംസ്ൊനപത്ത നിരവധി ആദിവൊസി ഊരുകൾ സന്ദർശിച്പ് തൊെസ 
ക്ൊർക്പ് ഭറഷൻകൊർഡും �ഷേ്യധൊന്യങ്ങളും നൽകുകയുണൊയി. 
ആദിവൊസി ഊരുകളിൽ പെൊകബൽ ഭറഷൻവിതരണം ഉറപ്ു 
വരുത്തുന്നതിനുള് നട�ടികൾ സ്വീകരിച്ു. സംസ്ൊനപത്ത 60ഓളം 
ആദിവൊസിഭകൊളനികളിൽ പെൊകബൽ ഭറഷൻ ഭഷൊപ്ിപറെ ഭസവനം 
നിലവിൽ ല�്യെൊണപ്.

്കാൻസത്കജറെർ
വകിഭകാഗത്കിനത് കകിറ്ുും
റേഷൻകകാർഡുും
   

ഒരു ഭറഷൻകൊർഡിലും ഉൾപപ്ടൊത്ത ്ൊൻസപ്പജഭറെഴ്പ് വി�ൊഗ 
ത്തിൽപ�ട്ടവർക്പ് ഭറഷൻകൊർഡും ഓണക്ിറ്ും നൽകുകയുണൊയി.

ട്ഥാൻസറ്ന്െൻഡർ റേഷൻകഥാർഡറ് വകിതരണവം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് 
വകിതരണവം മന്തകി വി.ശിവൻകുട്ി ഉദറ്ഘഥാടനം ന്െയ്യുന്നു. 
-ദേശാഭിമാനി ബുധൻ 18 ആഗസ്ററ് 2021
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റകരള ററ്കാർ (കക-ററ്കാർ)
  

ഭകരളത്തിപല െുഴുവൻ ഭറഷൻ ഭഷൊപ്ുകളും ഘട്ടം ഘട്ടെൊയി സ്ൊർട്ടപ് 
ഭറഷൻ കടകളൊക്ുക എന്നതൊണപ് സർക്ൊരിപറെ നയം. ഭറഷൻകട 
കളുപട �ശ്ൊത്തലസൗകര്യം വി�ുലെൊക്ി സ്ൊർട്ടപ് കൊർഡുകളുപട 
സഹൊയഭത്തൊപട െിനിബൊങിംഗപ്, യൂട്ടിലിറ്ി ഭ�പെറെപ് , ഭെൊട്ടു 
ഗ്യൊസപ് വിതരണം, െിൽെ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ, സബപ്സിഡി സൊധനങ്ങൾ 
ഉൾപപ്പടയുള് ശബരി ബ്ൊറെപ്  ഉൽ�ന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഭറഷൻകടകളിൽ 
ല�്യെൊക്ി പക-ഭറ്ൊറുകളൊക്ി െൊറ്ും. ഈ �ദ്ധതിയ്കൊയി പതരപഞ് 
ടുക്ുന്ന ഭറഷൻകട കലസൻസികൾക്പ്, ബൊങുകളുപട സഹൊയ 
ഭത്തൊപട, ഇൻഷുറൻസപ് �ദ്ധതിയും ഏർപപ്ടുത്തും. 

കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ വേുപ്പ് 
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പരകിഷ്കരകിച്ച സകിവകിൽ
സപ്ലൈസത് മകാനുവൽ

നൊലപ് �തിറ്ൊണപ് �ഴക്െുള് സിവിൽ സകലൈസപ് െൊന്വലൊണപ് 
വകുപ്ിൽ നിലവിലുള്തപ്. �ുതിയ ഉ�ഭ�ൊക്തൃ സംരഷേണ നിയെം 
2019, ഭദശീയ �ഷേ്യ �ദ്രതൊനിയെം 2013 എന്നീ നിയെങ്ങളുപട 
�ശ്ൊത്തലത്തിലൊണപ് െൊന്വൽ (കരടപ് ) �രിഷ്കരിച്ിട്ടുള്തപ്. പ�ൊതുജന 
ങ്ങൾക്ും ഉഭദ്യൊഗസ്ർക്ും ഒരു ഭ�ൊപല �ലപ്രദെൊകുന്ന പ്രസ്ുത 
െൊന്വലിൽ പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ വകുപ്ിപറെ സെഗ്രെൊയ 
െരിത്ം ഉൾപക്ൊള്ിച്ിട്ടുണപ്.

റകകാന്നകിയകിൽ ജീവനക്കാർക്ത് 
പരകിശീലന റകന്ദും

വകുപ്ിൽ നിലവിലുള്തും �ുതുതൊയി നിലവിൽ വന്നതുെൊയ നിയ 
െങ്ങളും, െട്ടങ്ങളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്പ് ജീവനക്ൊർക്പ് 
�രിശീലനം നൽകുന്നതിനപ് CFRD ഭകൊന്നിയിൽ, 60 ഭ�ർക്പ് തൊെസിച്പ് 
�രിശീലനം ഭനടുന്നതിനുള്, ഇൻറ്ിറ്്യൂട്ടിപറെ നിർമ്മൊണ പ്രവർത്തനം 
ആരം�ിച്ു.
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സുംസ്കാനതല വകിജകിലൻസത് 
സമകിതകിയുകട പ്രവർത്നും 
കകാര്യക്ഷമമകാക്കി

സംസ്ൊനപത്ത സംസ്ൊന – ജില്ൊ - തൊലൂക്പ് - ഭറഷൻകടതല 
വിജിലൻസപ് കമ്മിറ്ികളുപട പ്രവർത്തനം കൊര്യഷേെെൊക്ി. 
�ുന:സംഘടിപ്ിച് സംസ്ൊനതല സെിതിയുപട ആദ്യ ഭയൊഗം 
ഭെർന്നപ് വിവിധ തലത്തിലുള് വിജിലൻസപ് സെിതിയുപട പ്രവർത്തനം 
വിലയിരുത്തി. ജില് – തൊലൂക്പ് - ഭറഷൻകടതല വിജിലൻസപ് സെിതികൾ 
�ുന:സംഘടിപ്ിക്ുന്നതിനുള് നട�ടികൾ അന്ിെഘട്ടത്തിലൊണപ്.

റേഷൻ വ്യകാപകാരകികൾക്ുും
കസയകിൽസ്കാനുും 
സൗജന്യ ഇൻഷ്വേൻസത്

ഭകൊവിഡപ് 19 വ്യൊ�നം നിലനിന്ന സൊഹെര്യത്തിൽ സംസ്ൊനത്തപ് 
�ഷേ്യധൊന്യങ്ങളുപട വിതരണം ഉറപ്ൊക്ുന്നതിനപ് െുന്നിൽ നിന്നപ് 
പ്രവർത്തിച് എ�പ്.�ി.എസപ് ഡീലർെൊർക്ും പസയിൽസ്ൊന്ൊർക്ും 
ആപളൊന്നിനപ് 1060 രൂ� പ്രീെിയം നിരക്ൽ സംസ്ൊന ഇൻഷ്വറൻസപ് 
വകുപ്പ് െുഭഖന 7.5 ലഷേം രൂ�യുപട സൗജന്യ ഇൻഷ്വറൻസപ് �രിരഷേ 
സർക്ൊർ നടപ്ിലൊക്ി.

പ്ലസൻസകി നകിയമന 
റയകാഗ്യതയകിൽ ഇളവത്

ഭകൊവിഡപ് ബൊധിച്പ് െരണപപ്ട്ട ഭറഷൻക വ്യൊ�ൊരികളുപട അനന്രൊ
വകൊശികൾക്പ് ഭറഷൻകട അനുവദിച്പ് കിട്ടുന്നതിനപ് SSLC �ൊസൊയിരി
ക്ണം എന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവപ് അനുവദിച്ും ഭസൊൾവൻസി തുക 
ഒരുലഷേം രൂ�യിൽ നിന്നും �തിനൊയിരം രൂ�യൊയി കുറച്ും സർക്ൊർ 
ഉത്തരവപ് �ുറപപ്ടുവിച്ു. 

കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ വേുപ്പ് 
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തകാൽകകാലകികമകായകി 
േദ്ത് കെയ്ത റേഷൻ കടകൾ 
സുംബന്കിച്ച ഫയലുകൾ 
തീർപ്കാക്ുന്ന അദകാലത്ത്

സംസ്ൊനപത്ത വിവിധ ജില്കളിൽ �ല കൊരണങ്ങളൊൽ 
തൊൽലികെൊയി റദേപ് പെയ് 750 ഓളം ഭറഷൻ കടകളുപട കലസൻസപ് 
�ുന:സ്ൊ�ിക്ുക / സ്ിരെൊയി റദേപ് പെയ്ുക എന്ന ഉഭദേശ്യഭത്തൊടുകൂടി 
എല്ൊ ജില്കളിലും അദൊലത്തപ് നടത്തുകയുണൊയി. 14 ജില്കളിലൊയി 
നടന്ന അദൊലത്തിൽ 733 ഭകസുകൾ െന്തിയുപട സൊനിദ്ധ്യത്തിൽ സിവിൽ 
സകലൈസപ് ഡയറക്ടർ ഉൾപപ്പടയുള് ഉഭദ്യൊഗസ്ർ �രിഭശൊധന 
നടത്തുകയും 235 ഭറഷൻകടകൾ �ുന:സ്ൊ�ിച്പ് നൽകുകയും 172 
ഭറഷൻകടകൾ സ്ിരെൊയി റദേു പെയ്ുകയും 308 ഭറഷൻകടകളുപട 
കലസൻസിക്പ് ആവശ്യെൊയ ഭരഖകൾ സെർപ്ിക്ുന്നതിനപ് സെയം 
അനുവദിക്ുകയും 18 എണ്ം അന്ിെ തീരുെൊനത്തിനൊയി സിവിൽ 
സകലൈസപ് ഡയറക്ടറുപട �രിഗണനയിലുെൊണപ്. 
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കതളകിമ പദ്ധതകി
ഭറഷൻ കൊർഡിപല �ിശകുകൾ തിരുത്തുന്നതിനപ് ‘പതളിെ �ദ്ധതി’ 

2021 നവംബർ 15 െുതൽ ഡിസംബർ 15 വപര നടത്തി. എല്ൊ വർഷവും 
നവംബർ 15 െുതൽ ഡിസംബർ 15 വപര ഈ �ദ്ധതി നടത്തുന്നതൊണപ്. 
ഈ കൊലയളവിൽ ഭറഷൻ  കൊർഡുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ട അഭ�ഷേകൾ, െറ്പ് 
�രൊതികൾ, നിർഭദേശങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്ുന്നതിനൊയി സംസ്ൊന
പത്ത എല്ൊ ഭറഷൻ ഡിഭപ്ൊകളിലും Drop Box സ്ൊ�ിക്ും.

അംഗ�ള�െ�യും ഉ�മയുെ�യും 
��ര്, വയ�്, �മൽവ�ല�സം 
ക�ർഡു�മ�യു� ബ�ം എ��വയ�െല

െത�ുകൾ ത�രു��ം

കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ വേുപ്പ് 
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ജനകീയ – സുഭകിക്ഷ 
റഹകാട്ലുകൾക്ത് സൗജന്യ 
നകിരക്കിൽ അരകി

സംസ്ൊനത്തപ് തഭദേശസ്വയം�രണവകുപ്ിപറെ ആ�ിെുഖ്യത്തിൽ 
നടത്തി വരുന്ന ജനകീയ ഭഹൊട്ടലുകൾക്ും പ�ൊതുവിതരണ വകുപ്ിപറെ 
ആ�ിെുഖ്യത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന സു�ിഷേ ഭഹൊട്ടലുകൾക്ും ഒരു െൊസം 
600 കിഭലൊ അരി 10.90 രൂ� നിരക്ിൽ നൽകിവരുന്നു.

15 പുതകിയ റേഷൻകടകൾ
സംസ്ൊനപത്ത കൊർഡുടെകൾക്പ് ഏറ്വും സൗകര്യപ്രദെൊകുന്ന 

വിധത്തിൽ �ഷേ്യസൊധനങ്ങൾ എത്തിച്ുനൽകുക എന്നതൊണപ് സർക്ൊർ 
നയം ഇതിനൊയി സംസ്ൊനത്തപ് 15 �ുതിയ ഭറഷൻകടകൾ ആരം�ിച്ു. 
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റപകാക്റ്കിൽ സൂക്ഷകിക്കാവുന്ന
റേഷൻ കകാർഡത് 

ഭ�ൊക്റ്ിൽ സൂഷേിക്ൊവുന്ന എ.ടി.എം കൊർഡപ് രൂ�ത്തിലുള് �ി.വി.
സി ഭറഷൻ കൊർഡുകൾ വിതരണം പെയ്ു.

സ്കിരമകായകി േദ്ു കെയ്ത
599 റേഷൻകടകളകിൽ പുതകിയ 
പ്ലസൻസകി നകിയമനും

സംസ്ൊനത്തപ് വിവിധ കൊരണങ്ങളൊൽ സ്ിരെൊയി റദേുപെയ്തും 
വർഷങ്ങളൊയി സെീ�പത്ത ഭറഷൻകടയിൽ അറ്ൊച്പ് പെയ്പ് പ്രവർത്തി 
ച്ുവരുന്നതുെൊയ 599 ഭറഷൻകടകൾക്പ് �ുതിയ കലസൻസികപള 
കപണത്തുന്നതിനൊയി വിജ്ൊ�നം 2022 പെയപ് 16 നപ് �ുറപപ്ടുവിച്ു. 

പുതകിയ മഥാതൃകയകിലുള്ള റേഷൻകഥാർഡുകളുന്ട 
വകിതരറണഥാദറ്ഘഥാടനം പ്രസറ് ക്ലബറ് റ�ഥാർത്റ് എറസ്ററ്റ് ഹഥാളകിൽ 
ഭക്ഷ്യവകുപ്പറ് മന്തകി അഡ്വ. ജി.ആർ.അനിൽ, 
ഗതഥാഗത മന്തകി അഡ്വ. ആ�ണി രാജു എന്കിവർ നകിർവഹകിക്കുന്നു.

കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ വേുപ്പ് 
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റകരളത്കികറെ ആവശ്യങ്ങൾ
ഉന്നയകിച്ചത് ഡൽഹകിയകിൽ

സംസ്ൊനപത്ത �ഷേ്യ പ�ൊതുവിതരണവുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ട പ്രധൊന 
പ്രശ്നങ്ങളിൽ �രിഹൊരം കൊണുന്നതിനൊയി നൊലപ് തവണ ഭകന്ദ്ര െന്തിെൊപര 
സന്ദർശിച്ു. െുൻഗണന കൊർഡുകളുപട എണ്ം വർദ്ധിപ്ിക്ുക, �ച്രി 
വിഹിതം വർദ്ധിപ്ിക്ുക, െപണ്ണ് വിഹിതം ഉയർത്തുക, ഗ്യൊസപ് 
സബപ്സിഡി �ുന:സ്ൊ�ിക്ുക, ജയ അരിയുപട ല�്യത ഉറപ്ൊക്ുക, 
വകുപ്ിപറെ പ്രവർത്തനവുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ടപ് ഭകന്ദ്രസർക്ൊർ നൽഭകണ 
വിഹിതം സെയബന്ധിതെൊയി നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ബന്ധപപ്ട്ട 
ഭകന്ദ്രെന്തിെൊപരക്ണപ് ധരിപ്ിക്ൊനും െിലകൊര്യങ്ങളിൽ �രിഹൊരം 
കൊണൊനും കഴിഞ്ു.
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കർഷകകറെ  കരും പകിടകിച്ചത് 
റകരള സർക്കാർ

സകലൈഭകൊ െുഭഖനയുള് പനല്പ് സം�രണം ഊർജിതെൊക്ി. കഴിഞ് 
വർഷം (2020-21) 7.65 ലഷേം പെ്ിക്പ് ടൺ പനല്പ് കിഭലൊയ്കപ് 27.48രൂ� 
നിരക്ിൽ സം�രിച്ു. 2021-22 വർഷപത്ത സം�രണം �ുഭരൊഗെിച്പ് 
വരുന്നു. ഈ വർഷം ഇതുവപര 6.59 ലഷേം പെ്ിക്പ് ടൺ പനല്പ് 
സം�രിച്ു. ഭവനൽെഴപയതുടർന്നപ് പനല്പ് സം�രിക്ുന്നതിനപ് െില്ുടെകൾ 
കൊണിച് വിെുഖത പെറിയഭതൊതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സതൃഷ്ിച്ിരുന്നുപവങിലും 
സർക്ൊരിപറെ സെഭയൊജിതെൊയ ഇടപ�ടലിലൂപട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻതപന്ന 
�രിഹരിക്ുവൊൻ കഴിഞ്ു.  28 രൂ�യ്കൊണപ് 2021-22 വർഷപത്ത പനല്പ് 
സം�രണം നടക്ുന്നതപ്. അടുത്ത സം�രണ വർഷം െുതൽ 28.20 രൂ�യ്കപ് 
പനല്പ് സം�രണം നടത്തുവൊൻ സർക്ൊർ തീരുെൊനിച്ിട്ടുണപ്.
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വകിപണകിയകികല ഇടകപടൽ-
ഉൽസവകകാലങ്ങളകികല കപെഷ്യൽ 
മകാർക്റ്ുകൾ

ഓണം, ക്ിസ്സപ്, വിഷു, റംസൊൻ തുടങ്ങിയ ഉൽസവകൊലങ്ങളിൽ വി� 
ണിയിൽ സർക്ൊരിപറെ ഇടപ�ടൽ കൊര്യഷേെെൊക്ിപക്ൊണപ് സബപ്സിഡി 
സൊധനങ്ങൾ ഉൾപപ്പടയുള് ആവശ്യവസ്ുക്ൾ വിതരണം പെയ്ു.
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പുതകിയ 2 സപ്ലൈറകകാ
കപറ്കാൾ ബങ്ുകൾ

�ത്തനംതിട്ട ജില്യിപല തിരുവല്, വയനൊടപ് ജില്യിപല െൊനന്വൊടി 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ �ുതിയ പ�ഭ്ൊൾ ബങുകളുപട നിർമ്മൊണം 
ആരം�ിച്ു.

വകിലക്യറ്ും നകിയന്തകിക്ുന്നതകിനത്  
കമകാപ്ബൽ മകാറവലകി ററ്കാേുകൾ

സംസ്ൊനത്തപ് വിലക്യറ്പത്ത പ്രതിഭരൊധിക്ൊൻ വി�ണി ഇടപ�ടൽ 
ശക്െൊക്ുന്നതിപറെ �ൊഗെൊയി സകലൈഭകൊയുപട പെൊകബൽ 
വിൽപ്നശൊലകൾ സംസ്ൊനപത്ത 14 ജില്കളിപല 700 ഭകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
എത്തി നവംബർ 30 െുതൽ ഡിസംബർ 9 വപരയുള് 10 ദിവസങ്ങളിലൊയി 
സബപ്സിഡി സൊധനങ്ങൾ വിതരണം പെയ്ു. 
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കപകാതുവകിതരണ
വകാഹനങ്ങളകിൽ ജകി.പകി.എസത്

വൊതിൽപ്ടി വിതരണം നടത്തുന്ന വൊഹനങ്ങൾ കതൃത്യെൊയി ്ൊക്പ് 
പെയ്പ് �ഷേ്യ ധൊന്യ വിതരണം സുതൊര്യെൊക്ുന്നതിനൊയി GPS ്ൊക്ിംഗപ് 
സംവിധൊനം സംസ്ൊനപെൊട്ടൊപക നടപ്ിലൊക്ൊൻ ഉഭദേശിക്ുന്നു. 
ഇതിപറെ ആദ്യ ഘട്ടപെന്ന നിലയിൽ തതൃശ്ൂർ ജില്യിൽ �ദ്ധതി 
നടപ്ിലൊക്ി.

ശകാസ്തകിയ റഗകാഡൗൺ
നിലവിൽ സംസ്ൊനത്തപ് ഭറഷൻ സൊധനങ്ങൾ സൂഷേിച്ുവരുന്ന 

ഭഗൊഡൗണുകൾ െിക്തും അശൊസ്തീയെൊയി നിർമ്മിച്വയൊണപ്. 
അശൊസ്തീയെൊയി നിർമ്മിച് ഭഗൊഡൗണുകളിൽ സൂഷേിക്ുന്ന �ഷേ്യധൊന്യ 
ങ്ങൾ ഭകടുവരുന്നതിനുള് സൊധ്യത കൂടുതലൊണപ്. പ്രസ്ുത സൊഹെര്യം 
ഒഴിവൊക്ുന്നതിനൊയി, സംസ്ൊെപത്ത 83 ഭറഷനിംഗപ് തൊലൂക്ിലും 
ഉെിതെൊയ സ്ലം കപണത്തി െൊനദണ്ഡങ്ങൾ �ൊലിച്ുപകൊണുള് 
ശൊസ്തീയ ഭഗൊ  ഡൗണുകൾ നിർമ്മിക്ൊൻ സർക്ൊർ ഉഭദേശിക്ുന്നു. 
ഇതിനൊയി �തിനഭ്ൊളം തൊലൂക്ുകളിൽ സ്ലം കപണത്തിയിട്ടുണപ്. 
സർക്ൊരിനപ് സ്ലം കപണത്തൊൻ കഴിയൊത്ത ഇടങ്ങളിൽ BOT അടിസ്ൊ 
നത്തിൽ ഭഗൊഡൗൺ നിർമ്മിക്ൊനുള് നട�ടികളൊവും സ്വീകരിക്ുക. 
�യ്ന്നൂർ, ഭകൊന്നി എന്നീ തൊലൂക്ുകളിൽ  ശൊസ്തിയ ഭഗൊഡൗണുകൾ 
നിർമ്മിക്ുന്നതിനുള് തറക്ല്ിടൽ നടത്തി. 

സപ്ലൈകേകാ 
കേരളകാ ക്റേറ്പ് സിവില് സപ്ലൈസപ്
കേകാർപ്കേഷന്
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സപ്ലൈറകകാ സമ്ൂർണ്ണ
ഡകിജകിറ്പ്ലറസഷകറെ പകാതയകിൽ 

സകലൈഭകൊയിൽ ERP (Enterprise Resource Planning) 
സംവിധൊനം നടപ്ിലൊക്ുന്നതുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അന്ിെ ഘട്ടത്തിലൊണപ്. ഭറ്ൊക്പ്, �ർഭച്സപ്, പസയിൽസപ് എന്നിവ 
സംബന്ധിച് ഏറ്വും �ുതിയ വിവരങ്ങൾ ഡൊഷപ്ഭബൊർഡിലൂപട 
ല�്യെൊക്ി ഭകന്ദ്രീകതൃത നിരീഷേണം സൊധ്യെൊക്ും.

‘സകലൈ ഭകരള’ എന്ന പെൊകബൽ ആലൈിഭക്ഷൻ വഴി 
സകലൈഭകൊയിൽ ഓൺകലൻ ഭഹൊംപഡലിവറി സംവിധൊനം 
ഏർപപ്ടുത്തി. സംസ്ൊനപത്ത സകലൈഭകൊ ഔട്ടപ് പലറ്ുകളുപട 
പലൊഭക്ഷൻ സംബന്ധിച് വിശദൊംശങ്ങൽ ല�്യെൊക്ുന്ന ‘്ൊക്പ് 
സകലൈഭകൊ’, സകലൈഭകൊ ഔട്ടപ്പലറ്ിൽ നിന്നും ഉ�ഭ�ൊക്ൊവിനപ് 
ല�ിക്ുന്ന ഭസവനങ്ങളുപട നിലവൊരം വിലയിരുത്തി സകലൈഭകൊ 
അധികൊരികപള അറിയിക്ുന്നതിനപ് ‘�ീഡപ്ബൊകപ് സകലൈഭകൊ’ എന്നീ 
സംവിധൊനങ്ങൾ ഏർപപ്ടുത്തി.

സപ്ലൈറകഥാ പുേത്കിേക്കിയ ‘ട്ഥാക്റ് സപ്ലൈറകഥാ’, 
�ീഡറ് സപ്ലൈ റകഥാ എന്ീ ന്മഥാപ്ബൽ ആപ്പുകളുന്ട 
ഉദറ്ഘഥാടനം ഭക്ഷ്യ-സകിവകിൽ സപ്ലൈസറ് മന്തകി 
ജി.ആർ.അനിൽ നകിർവഹകിക്കുന്നു.
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പുതകിയതുും നവീകരകിച്ചതുമകായ
58 സപ്ലൈറകകാ വകിൽപ്നശകാലകൾ

ഒരു വർഷകൊലയളവിൽ �ുതിയതും നവീകരിച്തുെൊയ 58 
സകലൈഭകൊ വിൽപ്നശൊലകൾ ആരം�ിച്ു. 3 �ുതിയ സകലൈഭകൊ 
െൊഭവലി പെഡിക്ൽ ഭറ്ൊറുകൾ ആരം�ിച്ു. നിലവിലുള് പെഡിക്ൽ 
ഭറ്ൊറുകൾ നവീകരിച്പ് പ്രവർത്തനം കൊര്യഷേെെൊക്ി വിറ്ുവരവപ് 70 
ഭകൊടിയിൽ നിന്നും 85 ഭകൊടിയൊയി വർദ്ധിപ്ിച്ു.

സപ്ലൈകേകാ 
കേരളകാ ക്റേറ്പ് സിവില് സപ്ലൈസപ്
കേകാർപ്കേഷന്
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ഉപറഭകാക്തൃകകാര്യും
 പ�ൊതുവിതരണ ഡയറഭ്രേറ്ിപന പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ 

കമ്മീഷണഭററ്പ് എന്നപ്  �ുന:ർനൊെകരണം പെയ്ു.
 

 ഭദശിയ അന്ൊരൊഷ് ഉ�ഭ�ൊക്തൃദിനങ്ങളൊയ ഡിസംബർ 24നും െൊർച്പ് 
15നും വി�ുലെൊയ �ങൊളിത്തഭത്തൊപടയുള് ഭബൊധവതപ്കരണ 
�രി�ൊടികൾ. െൂവൊയിരത്തിലധികം വരുന്ന നൊഷണൽ സർവീസപ് 
സീം യൂണിറ്ുകളിലുപടയും അവരുപട ദത്തപ് ഗ്രൊെങ്ങളിലൂപടയും 
വിദ്യൊർതികൾക്ും ബഹുജനങ്ങൾക്ും ഉ�ഭ�ൊക്തൃ അവകൊശ 
വിദ്യൊ�്യൊസം.

റലഥാക ഉപറഭഥാക്തൃ അവകഥാശ ദകിനത്കിന്റെ
സംസ്ഥാനതല ഉദറ്ഘഥാടനം മുഖഷ്യമന്തകി
പിണറായി വിജയൻ നകിർവഹകിക്കുന്നു.

നവീകരകിച്ച റബഥാധവതറ്കരണ ന്ട്യകിനകിംഗറ് വഥാഹനം 
ഭക്ഷ്യ-സകിവകിൽ സപ്ലൈസറ് വകുപ്പറ് മന്തകി 
ജി.ആർ.അനിൽ �റ് ളഥാഗറ് ഓ�റ് ന്െയ്യുന്നു 

സംസ്ൊനത്തപ് ആദ്യെൊയി ഹരിത ഉ�ഭ�ൊക്തൃദിനൊെരണം 
സംഘടിപ്ിച്ു. ഉ�ഭ�ൊക്തൃഭബൊധവൽക്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ൊയി 
ഒരു അനിഭെഷൻ വീഡിഭയൊ അടക്ം നൊലു �രസ്യവീഡിഭയൊകൾ 
�ുറത്തിറക്ി.

പ�കാതുവിതരണ
ഉ�കഭകാക്തൃേകാരഷ്യയം
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ഉപറഭകാക്തൃ തർക് പരകിഹകാര
കമ്ീഷനുകളകിൽ സൗജന്യ 
നകിയമസഹകായ കസൽ

സംസ്ൊനപത്ത എല്ൊ ഉ�ഭ�ൊക്തൃ തർക് �രിഹൊര കമ്മീഷനുകളിലും 
സൗജന്യ നിയെസഹൊയം നൽകുന്നതിനുള് പഹൽപ്പ്ഡസ്കപ് സ്ൊ�ിച്ു.

ഇ - ദകാഖകിൽ
സംസ്ൊനപത്ത ഉ�ഭ�ൊക്തൃതർക് �രിഹൊര കമ്മീഷനുകളിൽ 

ഓൺകലനൊയി �രൊതി സെർപ്ിക്ുവൊനുള് സൗകര്യം ഏർപപ്ടുത്തി. 
നവീകരിച് ഭബൊധവൽക്രണ പ്യിനിംഗപ് വൊഹനം �പ് ളൊഗപ് ഓ�പ് പെയ്ു.

ഉപറഭകാക്തൃ തർക്
പരകിഹകാര കമ്ീഷനുകളകിൽ
മീഡകിറയഷൻ കസല്ുകൾ

ഉ�ഭ�ൊക്തൃതർക് �രിഹൊര കമ്മീഷനുകളിൽ തീർപ്ൊക്ൊൻ 
ബൊക്ിയുള് �രൊതികളിൻഭെൽ ഭവഗത്തിൽ �രിഹൊരം കൊണുന്ന 
തിനൊയി െീഡിഭയഷൻ പസല്ുകൾ ആരം�ിച്ു. 
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കതർറമ്കാമീറ്ർ, റ്കാമീറ്ർ 
കകാലകിബറേഷൻ ലറബകാേട്േകി

എറണൊകുളം പസൻ്ൽ ലഭബൊറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിച് പതർഭമ്മൊെീറ്ർ 
കൊലിബഭറഷൻ ലഭബൊറട്ടറി, ഭ്ൊെീറ്ർ കൊലിബഭറഷൻ ലഭബൊറട്ടറി 
എന്നിവ ഉദപ്ഘൊടനം പെയ്ു.  സംസ്ൊനപത്ത ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി 
വകുപ്ിനു കീഴിലുള് എല്ൊ ജില്ൊ ഓ�ീസുകളും സർക്ൊർ 
ഉടെസ്തയിലുള് പകട്ടിടത്തിഭലക്പ് െൊറ്ുക എന്നതൊണപ് സർക്ൊരിപറെ 
നയം. ഇതിപറെ �ൊഗെൊയി �ൊലക്ൊടപ് ജില്യിൽ ഓ�ീസപ് പകട്ടിടം/ 
ലഭബൊറട്ടറി ഭകൊംലൈക്പ് തറക്ല്ിടൽ 2022 പെയപ് 11 നും വയനൊടപ് ജില്യിൽ 
ഓ�ീസപ് പകട്ടിടം/ ലഭബൊറട്ടറി ഭകൊംലൈക്പ് തറക്ല്ിടൽ 2022 െൊർച്പ് 24നും 
നിർവഹിച്ു. ഭകൊട്ടയം, കൊസർഭഗൊഡപ് ജില്കളിപല ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി 
ജില്ൊ ഓ�ീസുകളുപട നിർമ്മൊണപ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നു.

അളവത് തൂക് ഉപകരണങ്ങളുകട
പുന:പരകിറശകാധന അദകാലത്ത്

ഭകൊവിഡപ് െൂലവും െറ്പ് കൊരണങ്ങളൊലും �ുന:�രിഭശൊധന 
കുടുശ്ികയൊയിഭപ്ൊയ അളവപ് തൂക് ഉ�കരണങ്ങളുപട രൊജി �ീസപ് 
2000-ൽ നിന്നും 500 രൂ�യൊയി കുറച്ുപകൊണും ഓഭരൊ ക്വൊർട്ടറിനുെുള് 
അധിക�ീസപ് �രെൊവധി 6 ക്വൊർട്ടർ ആയി �രിെിതപപ്ടുത്തിപക്ൊണും 
െുദ്ര പെയ്പ് ക്െീകരിക്ുന്നതിനു ഭവണിയുള് അദൊലത്തപ് നടത്തി. 
ആയിരക്ണക്ിനപ് പെറുകിട വ്യൊ�ൊരികൾക്പ് ഇതിപറെ പ്രഭയൊജനം 
ല�ിച്ു.

ലീഗൽ കമറ്കാളജകി വകുപ്കിൽ 
ഇ-ഓഫീസത് സുംവകിധകാനും

ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്പ് ആസ്ൊന കൊര്യൊലയത്തിലും ഭജൊയിറെപ് 
കൺഭ്ൊളർ ഓ�ീസുകളിലും ഇ-ഓ�ീസപ് സംവിധൊനം നടപ്ിലൊക്ി.
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ഓപ്റേഷൻ
'ക്ഷമത'യുും 'ജകാഗ്രത' യുും

2022 െൊർച്പ് 15 െുതൽ പെയപ് 20 വപര രണപ് തീവ്ര�രിഭശൊധനൊ 
�രി�ൊടികൾ സംഘടിപ്ിച്ു.

സംസ്ൊനപത്ത പ�ഭ്ൊൾ-ഡീസൽ ബങുകളിൽ അളവു�രെൊയ 
ക്െഭക്ടുകൾ ഉഭണൊ എന്നറിയൊൽ 'ഷേെത' എന്ന ഭ�രിൽ ആയിരം 
ബങുകൾ �രിഭശൊധിച്ു. 46 ക്െഭക്ടുകൾ കപണത്തി നട�ടി 
സ്വീകരിച്ു.

• സംസ്ൊനപത്ത വിവിധ വ്യൊ�ൊരസ്ൊ�നങ്ങളിൽ വിലനിലവൊര 
ഭബൊർഡപ് പ്രദർശിപ്ിക്ൊതിരിക്ൽ, ഉ�ഭ�ൊക്ൊക്ൾക്പ്  ബില്പ് നൽകൊ 
തിരിക്ൽ, അളവപ് തൂക് ഉ�കരണങ്ങൾ െുദ്ര പെയ്ൊതിരിക്ൽ, അള 
വിലും തൂക്ത്തിലും കതൃത്ിെം കൊണിക്ൽ, നിയെപ്രകൊരെുള് 
സൊഷേ്യ�ത്ം സൂഷേിക്ൊതിരിക്ൽ എന്നിങ്ങപനയുള് ക്െഭക്ടുകൾ 
കപണത്തുന്നതിനൊയി 'ജൊഗ്രത' എന്ന ഭ�രിൽ  സിവിൽ സകലൈസപ് 
- ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്ുകളുപട സംയുക് �രിഭശൊധന 
നടത്തി.  സംസ്ൊനത്തപ് അരലഷേം സ്ൊ�നങ്ങളിൽ �രിഭശൊധന 
നടത്തുകയും ക്െഭക്ടുകൾ കപണത്തുകയും പെയ്ു.

ലീഗല് പെക്രകാളജി
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മകാതതൃക പ്രവർത്നവുമകായകി
ഭക്ഷ്യ കമ്ീഷൻ

ഭഗൊത്വർഗ വി�ൊഗങ്ങൾക്പ് �ഷേ്യ �ദ്രതൊ നിയെപ്രകൊരെുള് 
അവകൊശങ്ങൾ ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനൊയി സംസ്ൊന �ഷേ്യ കമ്മിഷൻ 
�ൊസുര എന്ന �ദ്ധതി നടപ്ിലൊക്ി സംസ്ൊനപത്ത വിവിധ ജില്കളിപല 
ആദിവൊസി ഊരുകൾ സന്ദർശിച്പ് �രിഭശൊധനകൾ നടത്തിവരുന്നു. 
�ഷേണം ഔദൊര്യെല് അവകൊശെൊണപ് എന്ന ആശയം ഉയർത്തിയൊണപ് 
ഭഗൊത് വർഗങ്ങൾക്ൊയി �ൊസുര എന്ന ഭ�രിൽ പ്രഭത്യക �ദ്ധതി 
നടപ്ിലൊക്ിയതപ്.

ഭക്ഷ്യ േമ്ീഷന്
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കപകാതുവകിതരണ വകുപ്ത് 
വജ്ര ജൂബകിലകി നകിേവകിൽ

സംസ്ൊന �ഷേ്യ പ�ൊതുവിതരണ വകുപ്പ് രൂ�ീകതൃതെൊയിട്ടപ് 2022 പെയപ് 28നപ് 60 വർഷം �ൂർത്തിയൊകും. 
പ�ൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഭകരളപത്ത അന്നെൂട്ടിയ അറു�തപ് വർഷങ്ങളൊണപ് ഷേൊെരഹിതെൊയി കടന്നു ഭ�ൊകുന്നതപ്. 
എക്ൊലത്തും വറുതി സെയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്പ് അത്തൊണിയൊയി നിന്ന �ഷേ്യ- പ�ൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ജനഭഷേെ 
�രി�ൊടികൾക്ൊയി �ുതിയ സൊധ്യതകൾ ഭതടുന്ന കൊലം കൂടിയൊണിതപ്. �ഷേ്യ-പ�ൊതുവിതരണ വകുപ്ിപറെ 
പ്രൊധൊന്യം ജനങ്ങപള ഭബൊധ്യപപ്ടുത്തുന്നതിനും നിറഭവറ്ിയതും നിറഭവറ്ൊനുഭദേശിക്ുന്നതുെൊയ കർത്തവ്യങ്ങൾ 
പ�ൊതുസെൂഹത്തിനുെുന്നിൽ അവതരിപ്ിക്ുന്നതിനും വകുപ്ിപറെ ഭനട്ടങ്ങളും ഭകൊട്ടങ്ങളും െർച് പെയ്ു 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ പെച്പപ്ടുത്തുന്നതിനും ഈ വജ്രജൂബിലി കൊലഘട്ടം വകുപ്പ് ഉ�ഭയൊഗപപ്ടുത്തും.

എക്ൊലത്തും �ഭഷേ്യൊൽ�ൊദനരംഗത്തപ് വളപര �ുറകിലൊയിരുന്ന ഭകരളത്തിപറെ �ഷേ്യ�ദ്രത നിർണയിക്ുന്നതി
ലും ഉറപ്ൊക്ുന്നതിലും പ�ൊതുവിതരണ സംവിധൊനം വഹിച് �ങപ് തുലനം പെയ്ൊൻ കഴിയുന്നതിനുെപ്ുറെൊണപ്. 
�ഴയ ഭകരളത്തിൽ �തിവൊയി ആവർത്തിക്പപ്ട്ടുപകൊണിരുന്ന �ട്ടിണിയും ഷേൊെവും ഐക്യഭകരളത്തിൽ സം�
വിക്ൊപത ഭ�ൊയതപ് നമ്മുപട പ�ൊതുവിതരണ സംവിധൊനത്തിപറെ െികവുപകൊണൊണപ്. പെച്പപ്ട്ട സൊെൂഹിക സൊ
്ത്തിക ഘടകങ്ങൾ ഉണൊയിട്ടും നമ്മൾ �ഷേ്യ ഉല്ൊദനത്തിൽ �ിന്നിലൊയിഭപ്ൊയതുപകൊണുണൊയ പ്രതിസന്ധി 
ഘട്ടങ്ങളിൽ തൊങ്ങൊയി നിന്നതപ് പ�ൊതുവിതരണ സംവിധൊനെൊണപ്.



ഈ സർക്ൊരിപറെ രണൊം 100 ദിന �രി�ൊടിയിൽ �ഷേ്യ പ�ൊതുവിതരണ ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി 
വകുപ്ുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ടപ് 30 �ദ്ധതികളൊണപ് നടപ്ിലൊക്ുവൊൻ ഉഭദേശിച്ിരുന്നതപ്. �ഷേ്യ പ�ൊതുവിതരണ 
ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ വകുപ്ുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ട 21 �ദ്ധതികളും ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്ിപറെ 9 �ദ്ധതികളും. ലീഗൽ 
പെഭ്ൊളജി വകുപ്ിൽ നടപ്ിലൊക്ൊൻ ഉഭദേശിച് എല്ൊ �ദ്ധതികളും �ൂർത്തിയൊയിട്ടുണപ്. �ഷേ്യ പ�ൊതുവിതരണ 
ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ വകുപ്ുെൊയി ബന്ധപപ്ട്ട 21 �ദ്ധതികളിൽ 19 �ദ്ധതികൾ �ൂർത്തിയൊയിട്ടുണപ്.

 അർഹരൊയവപര കപണത്തി െുൻഗണന കൊർഡപ് നൽകുക, വിശപ്പ് രഹിത ഭകരളം യൊഥൊർത്യെൊക്ുന്നതിനൊയി 
20 രൂ�യ്കപ് ഉച്�ഷേണം നൽകുന്ന സു�ിഷേ �ദ്ധതി സംസ്ൊന വ്യൊ�കെൊയി നടപ്ിലൊക്ുക, ശൊസ്തിയ 
ഭഗൊഡൗണുകൾ നിർമ്മിക്ുക, വൊതിൽപ്ടി വിതരണം നടത്തുന്ന വൊഹനങ്ങളിൽ ജി.�ി.എസപ് ഘടിപ്ിക്ുക, 
സ്ിര കലസൻസി ഇല്ൊത്ത ഭറഷൻകടകളിൽ കലസൻസികപള നിയെിക്ുക , �ുതിയതും നവീകരിച്തുെൊയ 
സകലൈഭകൊ വിൽപ്നശൊലകൾ ആരം�ിക്ുക, ഉ�ഭ�ൊക്തൃകൊര്യ - ലീഗൽ പെഭ്ൊളജി വകുപ്ുകളുപട 
ശൊക്ീകരിക്ുക, ഉ�ഭ�ൊക്തൃതർക് �രിഹൊര കമ്മീഷപറെ പ്രവർത്തനം കൊര്യഷേെെൊക്ുക, സകലൈഭകൊയുപട 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവര സൊഭങതിക വിദ്യയുപട സഹൊയഭത്തൊടുകൂടി ആധുനിക വൽകരിക്ുക – എന്നി 
�ദ്ധതികളൊണപ് 100 ദിന �രി�ൊടിയിൽ ഉൾപപ്ടുത്തി �ൂർത്തീകരിച്ിട്ടുള്തപ്.

സകാർത്ഥകമകായ
രണാാം 100 ദകിനും
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കേരള സർക്കാർ
ഭക്ഷ്യ പ�കാതുവിതരണ ഉ�കഭകാക്തൃേകാരഷ്യ

ലീഗല് പെക്രകാളജി വേുപ്പ് 


