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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2204 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സൈ�േകാ�െട വിപണി ഇടെപട�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

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

(എ)

ഇ�ന വില വർ�ന�ം അവശ�വ� നിയമം ഇളവ്
െച��ം രാജ��ാെക വില�യ��ിന്

കാരണമാ�േേ�ാ�ം സം�ാനെ�

െപാ�മാർ��ിൽ വില നിയ�ി� നിർ�ാൻ

സർ�ാർ നട�� വിപണി ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) അവശ� സാധന വിലവർ�നവ് പിടി�  ്നിർ��
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി െപാ�
വിപണിയിേലതിേന�ാൾ 20 �തൽ 50 ശതമാനം
വെര വില�റവിൽ 13 ഇനം സബ് സിഡി
സാധന�ൾ സൈ�േകാ വി�നശാലകളി�െട
വിതരണം െച�് വ���്. സ�ിഡിയിൽ
വിൽ�� ഉൽ���ൾ ഉൾെ�െട 39 ഇനം
അവശ� ഭ��ധാന��ൾ െപാ� വിപണിേയ�ാൾ
10 �തൽ 20 ശതമാനം വെര വില�റ�്
�ീെസയിൽ സ�ിഡി നിര�ിൽ െപാ�
ജന�ൾ�് ആവശ�മായ അളവിൽ ലഭ�മാ�ി
വ��. ഇത് �ടാെത ചായെ�ാടി, മ�ിെ�ാടി, �ളക്
െപാടി, െവളിെ��, �ളി, ഏലം, മ�ൾെ�ാടി,
ഉ�്, ആ� എ�ീ ഉൽ���ൾ സൈ�േ�ാ�െട
സ��ം �ാൻഡായ ‘ശബരി’ �ാൻഡിൽ കർശന
�ണ നിലവാര പരിേശാധന�് േശഷം െപാ�
വിപണി വിലേയ�ാൾ ഏകേദശം 20 �തൽ 30
ശതമാനം വെര വില�റവിൽ വി� വ��.
ഇതി��റേമ മ�് അവശ� സാധന��ം, FMCG
ഉൽ����ം MRP േയ�ാൾ/മാർ��്
വിലേയ�ാൾ 5 �തൽ 30% വെര വില�റവിൽ
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�ി വ��. ഈ നടപടി
�ലം െപാ�വിപണിയി��ാ�� വില�യ�ം
സാധാരണ�ാരിൽ അധിക ബാധ�ത
ഏൽ�ി��ി�ാെയ�തിൽ ഉറ�് വ���തിന്
സാധി���്. സൈ�േകാ വിൽ�നശാലകളിെല
നിലവി�� സ�ിഡി വില�ം െപാ�വിപണി
വില�ം ത�ി�� വ�ത�ാസ�ം വ�ത�ാസ
ശതമാന�ം അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) സ�ിഡി ഉ���ൾ �ടാെത മ�് അവശ�
വ���ം വിപണി വിലെയ�ാൾ �റ�

(ബി) അവശ� സാധന വിലവർ�നവ് പിടി�  ്നിർ��
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി െപാ�
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നിര�ിൽ സൈ�േകാ ലഭ�മാ��േ�ാ; വിപണിയിേലതിേന�ാൾ 20 �തൽ 50 ശതമാനം
വെര വില�റവിൽ 13 ഇനം സബ് സിഡി
സാധന�ൾ സൈ�േകാ വി�നശാലകളി�െട
വിതരണം െച�് വ���്. സ�ിഡിയിൽ
വിൽ�� ഉൽ���ൾ ഉൾെ�െട 39 ഇനം
അവശ� ഭ��ധാന��ൾ െപാ� വിപണിേയ�ാൾ
10 �തൽ 20 ശതമാനം വെര വില�റ�്
�ീെസയിൽ സ�ിഡി നിര�ിൽ െപാ�
ജന�ൾ�് ആവശ�മായ അളവിൽ ലഭ�മാ�ി
വ��. ഇത് �ടാെത ചായെ�ാടി, മ�ിെ�ാടി, �ളക്
െപാടി, െവളിെ��, �ളി, ഏലം, മ�ൾെ�ാടി,
ഉ�്, ആ� എ�ീ ഉൽ���ൾ സൈ�േ�ാ�െട
സ��ം �ാൻഡായ ‘ശബരി’ �ാൻഡിൽ കർശന
�ണ നിലവാര പരിേശാധന�് േശഷം െപാ�
വിപണി വിലേയ�ാൾ ഏകേദശം 20 �തൽ 30
ശതമാനം വെര വില�റവിൽ വി� വ��.
ഇതി��റേമ മ�് അവശ� സാധന��ം, FMCG
ഉൽ����ം MRP േയ�ാൾ/മാർ��്
വിലേയ�ാൾ 5 �തൽ 30% വെര വില�റവിൽ
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�ി വ��. ഈ നടപടി
�ലം െപാ�വിപണിയി��ാ�� വില�യ�ം
സാധാരണ�ാരിൽ അധിക ബാധ�ത
ഏൽ�ി��ി�ാെയ�തിൽ ഉറ�് വ���തിന്
സാധി���്. സൈ�േകാ വിൽ�നശാലകളിെല
നിലവി�� സ�ിഡി വില�ം െപാ�വിപണി
വില�ം ത�ി�� വ�ത�ാസ�ം വ�ത�ാസ
ശതമാന�ം അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ഓണ�ൾെ�െട�� ഉ�വ

കാല�ളി��ാകാ�� വിപണിയിെല ��ിമ
വില�യ�ം അവസാനി�ി�ാൻ സൈ�േകാ
നട�� വിപണി ഇടെപട�കൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ സംവിധാനം ��തൽ കാര��മമായി
�വർ�ിേ�� ഉ�വ കാലയള�കളിൽ (ഓണം,
റംസാൻ, �ി�മസ്  �ട�ിയ) നിലവി��
വി�നശാലകൾ�് �റെമ �േത�ക ച�കൾ
സൈ�േകാ �വർ�ി�ി� വ��. േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട വ�ാപനഭീതിയി�ം ഓണം ഉ�വ

സീസൺ പരിഗണി�  ്മാർ��ിൽ ഇടെപ��തി�ം
മിതമായ നിര�ിൽ സാധന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
സർ�ാർ നിർേ�ശാ�സരണം, ഈ ഓണ�ാല�ം
സം�ാന�ാെക സൈ�േകാ ഓണം േമളകൾ
സംഘടി�ി�ി��്. ജി�ാ ഓണം േമളകളിൽ
േഹാർ�ിേകാർ�്, ��ംബ�ീ �ട�ിയ സർ�ാർ
ഏജൻസിക�െട �ാ�കൾ സൈ��േകാ
െഫയ�കളിൽ പ�ാളികളാ��. ഉ�വ

കാല�ളിൽ അവശ�ഭ��വ��ൾ ന�ായവില�്
െപാ�ജന�ൾ�് ആവശ�മായ അളവിൽ
ലഭ�മാ����ലം കരി��, ��ിെവയ്�്,
ഊഹ��വടം എ�ിവ �ല�ളള ��ിമ �ാമം,
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��ിമ വില�യ�ം എ�ിവ�� സാധ�ത
ഇ�ാതാ�ാൻ സൈ�േകാ�് കഴി�ി��്.

(ഡി)

സൈ�േകാ�െട വിപണനശാലകൾ
നവീകരി��തി�ം ഉപേഭാ� സൗ�ദ സമീപനം
ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

(ഡി) സൈ�േകാ�െട വിൽ�നശാലക�െട
നവീകരണ�ിന് സർ�ാർ അ�വദി�� �ാൻ
ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി സൈ�േകാ�െട ��ർ
മാർ��ക�ം മ�് ഔ�് െല�ക�ം നിലവിൽ
നവീകരി�വ���്. 2020-21 സാ��ിക വർഷം
�ാൻ ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി 93
വിൽ�നശാലക�െട നവീകരണം
�ർ�ിയാ�ിയി��്. സൈ�േകാ
വിൽ�നശാലകൾ ഉപേഭാ� സൗ�ദമാ��
നടപടികൾ നട�ിവ���്. അ�േയാജ�മായ
�ലസൗകര�ം ലഭ�മാ�ി (�റ�ത് 700 ച.അടി)
സൈ�േകാ മാേവലി േ�ാ�കൾ �ാ�ഡ്
ഇന�ൾ�് െസൽഫ് സർ�ീസ്  സൗകര�ം �ടി
ഏർെ���ി മാേവലി ��ർ േ�ാ�കൾ ആയി

ഉയർ��തി�ം 1500 ച.അടി വി�ീർ�ം
ലഭ�മാ�� �റ�് �തിമാസ വിൽ�ന
വിലയി��ി വിപണന സാധ�ത �ടി �ൻ നിർ�ി

അ�േയാജ�മായ ഫർണിഷിംഗ് േജാലികൾ െച�്
നവീകരി�  ്��ർ മാർ��കളായി
ഉയർ��തി��ളള നടപടിക�ം സ�ീകരി�്
വ���്. ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം �േഖന നൽ�� ഓർഡ�കൾ സ�ീകരി�്
ഓർഡർ �കാര�ളള സാധന�ൾ
ഉപേഭാ�ാവിെ� വീ�പടി�ൽ എ�ി� നൽ��
സംവിധാനം സൈ�േകാ�ം വിവിധ വിതരണ
ഏജൻസിക�െട േപാർ��കൾ വഴി�ം,
��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�ം നട�ിൽ
വ��ിയി��്. െച�കിട സംരംഭ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�മായി സൈ��േകാ
വി�നശാലകളിൽ ��ംബ�ീ ഉത്പ��ൾ�്
റാ�് സൗകര�ം അ�വദി�ക�ം അവ�െട വി�ന
േ�ാ�ാഹി�ി�വാൻ നടപടികെള��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                               അനുബനന

ക്രമ
നന. ഇനന

നനിലവനിലല
സബനിഡനി
വനില (രൂപ
കനി.ഗഗ്രാമനിനന )

Rs.

ലപഗ്രാത
വനിപണനി വനില

(as per
Economics

and Statistics
Dept of

28/09/2021
(per Kg) ( * ½

litre) Rs.

വവ്യതവ്യഗ്രാ
സന Rs.

വവ്യതവ്യഗ്രാ
സന

ശതമഗ്രാന
തനില

1 ലചെറുപയര 74 107.43 33.43 31.12 %
2 ഉഴുനന ബബഗ്രാള 66 120.5 54.5 45.23 %
3 വന്കടല 43 85.43 42.43 49.67 %
4 വന്പയര 45 84.07 39.07 46.47 %
5 തവര പരനിപന 65 113.5 48.5 42.73 %
6 മുളകന 75 159.29 84.29 52.92 %
7 മലനി 79 106.07 27.07 25.52 %
8 പഞ്ചസഗ്രാര 22 41.29 19.29 46.72 %

9
ലവളനിലച്ചെണ്ണ -  
½  ലനിറ്റര 46 105.67* 59.67 56.47 %

10 ജയ അരനി 25 34.07 9.07 26.62 %
11 കുറുവ അരനി 25 34.67 9.67 27.89 %
12 മട്ട അരനി 24 36.82 12.82 34.82 %
13 പച്ചെരനി 23 29.93 6.93 23.15 %


