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ആമുഖം 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v kwkvYm\s¯ kvYnXnhnhc IW¡pIÄ tiJcn¡p¶Xn\pw 

dnt¸mÀ«v sN¿p¶Xn\papÅ HutZymKnI GP³knbmWv. hIp¸nse {][m\s¸« Hcp hn`mKamWv ss{]kkv hn`mKw 

hnetiJcWhpw AXnsâ A]{KY\hpw dnt¸mÀ«n§pw Cu hn`mK¯nsâ NpaXebmWv . hnhn[ C\w hneIÄ Cu 

hIp¸v tiJcn¨v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p. ImÀjnI hnfIfpsS IrjnbnSs¯ sam¯ , NnÃd hneIÄ, It¼mf sam¯, 

NnÃd hneIÄ F¶nh CXnÂ {][m\s¸«hbmWv. Cu hne hnhc§Ä D]tbmKn¨p kwkvYm\s¯ km[\§fpsS 

hne\nehmcw AhtemI\w sN¿p¶tXmsSm¸w, hnhn[ kqNnIIÄ X¿mdm¡pIbpw sN¿p¶p. (D]t`mIvXr 

hnekqNnI, ImÀjnI DÂ¸¶§fpsS sam¯ hne kqNnI, IÀjIcpsS XpeyXm kqNnI,) 

      kwkvYm\s¯ Ahiy km[\§fpsS hne\nehmcw tamWnÁÀ sN¿pI F¶ Dt±it¯msS Cu hn`mKw 

50 C\w Ahiy km[\§fpsS NnÃd hneIÄ Zn\w{]Xn FÃm PnÃm BkvYm\§fnÂ \n¶pw GÁhpw IqSpXÂ 

I¨hSw \S¡p¶ amÀ¡Ánse, GÁhpw IqSpXÂ I¨hSw \S¡p¶ ISIfnÂ \n¶pw  PnÃIfnse hnetiJcW 

DtZymKkvYÀ aptJ\ tiJcn¨v hIp¸nse I¼yq«À hn`mKw X¿mdm¡nb Online Software  eqsS hIp¸v 

BkvYm\¯p h¨v dnt¸mÀ«v X¿mdm¡n sshIpt¶ct¯mSpIqSn kÀ¡mcnte¡pw knhnÂ kss¹kv ,dnkÀhv 

_m¦v , I¬kyqaÀs^Uv, aÁv GP³knIÄ F¶nhÀ¡pw Ab¨psImSp¡p¶p. 

കേരളത്തിൽ പപൊതുവിപണിയിൽ വിൽപ്പനക്കൊയി വരുന്ന സൊധനങ്ങളിൽ  ഭൂരിഭൊഗവുും 
ഇതര സുംസഥൊനങ്ങളിൽ നിന്നുും വരുന്നവയൊണ്  ആയതിനൊൽ വില നിയന്ത്രണത്തിൽ പലകപ്പൊഴുും 
സുംസഥൊനത്തിന് നിയന്ത്രിക്കൊനൊവൊത്ത  പല ഘടേങ്ങളുും ഉണ്ടൊവുന്നു.േൊലൊവസഥൊ വയതിയൊനും 
,സമരങ്ങൾ, ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ,സുംസഥൊനൊരര ബന്ധങ്ങൾ  ഇതര സുംസഥൊനങ്ങളിപല 
വിപണി ചൊഞ്ചൊട്ടങ്ങൾ  ഇങ്ങപന നിരവധി ഘടേങ്ങൾ കേരളത്തിപല വിപണി വിലപയ 
സവൊധിനിക്കുന്നു ഇക്കൊരണങ്ങളൊൽ വിപണി വിലപയ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുേ എന്നുള്ളത് 
കേരളത്തിപല ഏപതൊരു സർക്കൊരിപനയുും സുംബന്ധിച്ചിടകത്തൊളും വളപര ന്ത്രമേരമൊയ ഒരു 
ക ൊലിയൊയി മൊറുന്നു .ഈ സൊഹചരയത്തിൽ വിപണിയിൽ ഇടപപടുന്നതിനുകവണ്ടി ആവരയമൊയി 
വരുന്ന വിലനിലവൊരും കരഖരിച്ചു അവകലൊേനും നടത്തി സർക്കൊരിന് നൽേുന്ന ഒരു ഉദ്യമമൊണ്  
ഈ ന്ത്പസിദ്ധിേരണത്തിലൂപട ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
   hIp¸v ‘ss{]kv _pÅÁn³’ F¶ t]cnÂ CwKvfojnÂ {]kn²oIcWw FÃm amkhpw {]kn²oIcn¨p 

hcp¶p. HutZymKnI `mj ]qÀ®ambpw മൊതൃഭൊഷയികലക്്ക മൊറ്റുന്നതിനുള്ള ന്ത്രമത്തിപെ `mKambn Cu hIp¸v 

GsÁSp¯ Hcp DZyaamWv ‘കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനും’ F¶ {]kn²oIcWw. ss{]kv _pÅÁn\nÂ 

\n¶pw ImenIamb amÁ§Ä DÄs¡mØv  IqSpXÂ {]m[m\yapÅ C\§Ä DÄs¸Sp¯n “tIcf s]mXphn]Wn 

hne AhtemI\w” F¶ {]kn²oIcWw 2017 \hw_À apXÂ hIp¸v ]pd¯nd¡p¶p. Znhtk\ hne tiJcn¡p¶ 

50 C\w Ahiy km[\§Ä, A[nI C\§Ä, BgNtXmdpw tiJcn¡p¶ 20 C\§Ä, ]g hÀ¤§Ä F¶nhbnÂ 

\n¶pw  {]m[m\yapÅ C\§Ä sXcsªSp¯v AhbpsS kwkvYm\ icmicn hnebmWv {]kn²oIcW¯n\mbn 

D]tbmKn¨ncn¡p¶Xv. 

 kwkvYm\s¯ FÃm PnÃ hn]WnIfnÂ \n¶pw, sam¯, NnÃd I¨hS¡mcnÂ \n¶pw,, വിവിധ  കേന്ത്ര 
സുംസഥൊന  സർക്കൊർ  റികപ്പൊർട്ടുേപളയുും, അരൊരൊഷ്ന്ത്ട ഏ ൻസിേളുപട റികപ്പൊർട്ടുേപളയുും  

hIp¸nsâ C³shÌntKÁÀamcnÂ \n¶pw e`n¨ hnhc§പളയുും ആധൊരമൊക്കിയൊണ് Cu dnt¸mÀ«v 

X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv. 

 PnÃIfnse ss{]kv dnt¸mÀ«Àamcpw CXpambn _Ôs¸« aÁv DtZymKkvYcpw AhcpsS IÀ¯hy 

\nÀhlW¯nÂ A`n\µ\w AÀln¡p¶p. 

 hIp¸nse ss{]kkv hn`mKw X¿mdm¡nb Cu {]kn²oIcWs¯¡pdn¨pÅ A`n{]mb§Ä kzmKXw 

sN¿p¶p.   

                                                                                                                                        

               (ഒപ്പ്) 

Xncph\´]pcw                             സജീവ് .പി .പി 

 13-12-2021                                                                              ഡയറടർ 
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അവകലാേനം 

 ോലം പതറ്റി പപയ്യുന്ന മഴ പലകപ്പാഴം േർഷേരുപെ േണക്ക്ൂട്ടലുേൾ പതറ്റിക്കുേയാണ് 

കേരളം കപാലുള്ള ഒരു ഉപകഭാേ് തൃ സംസ്ഥാനത്ത് വിപണിവിലപയ സവാധീനിക്കുന്ന ൈധാന ഘെേമായി 

ോലാവസ്ഥ വയതിയാനം മാറുേയാണ്. ഇന്തയയിൽ ഖരീഫ് സീസണിപല വിളപവടുപ്പ് 

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉൾപപ്പപെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിളപവടുപ്പ് ഗണയമായ കതാതിൽ 

പുകരാഗമിക്കുകമ്പാൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിളപവടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാരിഫ് സീസണിപല ോർഷിേ 

വിളേളുപെ വിളപവടുപ്പ് നെക്കുന്ന സമയത്തുള്ള േനത്ത മഴ വിളനാശം വരുത്താൻ ഇെയുണ്ട്. 

അവകലാേനമാസമായ ഒകടാബറിൽ പപാതുപവ ഒരു വിലക്കയറ്റ ൈവണത വിപണിയിൽ 

ദൃശയമാണ്. പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിലാണ് വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈധാനമായും നില നിൽക്കുന്നത്. 

തക്കാളി,സവാള,ഉള്ളി,പവണ്ടയ്ക്ക ഉൾപപ്പപെയുള്ള കേരളത്തിപല അടുക്കളേൾക്ക് ററ്റ ം ൈിയപപ്പട്ട 

പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിപലല്ാം ഈ വർദ്ധനവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.അരിയുപെ വിലയിൽ കനരിയ 

കതാതിലുള്ള ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ൈേെമാപണങ്കിലും ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് വിപണിയിൽ 

ൈേെമായിട്ടില്.േനത്ത മഴകയാപൊപ്പം ഇന്ധന വിലവർദ്ധന ം വില വർദ്ധനവിൽ 

ൈതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.പയർവർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിലും കനരിയ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് തുെരുന്നു. 

മസൂർപരിപ്പ്,വൻപയർ എന്നിവയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 

ഫുഡ് ആന്റ് അഗ്രിേൾച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷൻ (FAO) യുപെ ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് 2021 

ഒകടാബറിൽ 133.2 കപായിന്റായി വര്ദ്ദ്ധിച്ചു. പസപ്റ്റ്റംബറിൽ നിന്ന് 3.9 കപായിന്റം (3.0 ശതമാനം) 2020 

ഒേ് കൊബറിൽ നിന്ന് 31.8 കപായിന്റം (31.3 ശതമാനം) ഉയർന്നു. 2021 ജൂപ്രലക്ക് കശഷമുള്ള ററ്റ ം 

ഉയർന്ന നിരക്കാണ് കരഖപപ്പടുത്തിയത്.ആകഗാളതലത്തിൽ ധാനയങ്ങളുപെയും ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെയും 

വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവാണ് ഇൻഡക്സിൽ ൈതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്.ധാനയങ്ങളുപെ ഇൻഡക്സ് ഒകടാബറിൽ 

ശരാശരി 137.1 കപായിന്റായി വര്ദ്ദ്ധിച്ചു, പസപ്റ്റ്റംബറിൽ നിന്ന് 4.3 കപായിന്റ് ഉയർന്നു (3.2 ശതമാനം), ഒരു 

വർഷം മുമ്പപത്ത നിലകയക്കാൾ 25.1 കപായിന്റ് (22.4 ശതമാനം) ഉയർന്നു. എല്ാ ൈധാന ധാനയങ്ങളുപെയും 

അന്താരാഷ്ട്ര വില ഉയർന്നു.ഒകടാബറിൽ പവജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വില സൂചിേ ശരാശരി 16.3 കപായിന്റ് ( 9.6 

ശതമാനം) ഉയർന്ന് എക്കാലപത്തയും ഉയർന്ന 184.8 കപായിന്റ് നിരക്കിപലത്തി . ഈന്തപ്പന, കസായ, 

സൂരയോന്തി, റാപ് സീഡ് ഓയിൽ എന്നിവയുപെ വില വർധിച്ചതാണ് ഇൻഡക്സ് വർധനവിന് 

ോരണമായത്. കുെികയറ്റ പതാഴിലാളിേളുപെ ക്ഷ്ാമം മൂലം മകലഷയയിൽ ഉൽപ്പാദനം 

കുറയുന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കേൾ ോരണം, ഒകടാബറിൽ തുെർച്ചയായ നാലാം മാസ ം അന്താരാഷ്ട്ര 

പാം ഓയിൽ വില വർദ്ധിച്ചു.  ഇന്തയയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര 

വിപണിയിൽ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു . 

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അരിയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധന ണ്ടാപയങ്കിലും എഫ് എ ഒ യുപെ 

റികപ്പാര്ദ്ട്ടുേ് ൈോരം ഇന്തയൻ വിപണിയിൽ ഈ ോലയളവില് വിലക്കുറവ് ൈേെമായിരുന്നു . എഫ് എ ഒ 

യുപെ ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇന്ഡക്സ് ൈോരം അരിയുപെ ഇൻഡക്സ് സപ്തംബറിപന അകപക്ഷ്ിച്ച് 1.2 ശതമാനം 

വര്ദ്ദ്ധിച്ചു .അകമരിക്ക,വിയറ്റ്നാം എന്നിവിെങ്ങളിൽ സപ്തംബറിപന അകപക്ഷ്ിച്ച് വില വർദ്ധിച്ചകപ്പാൾ, 

പ്രചന,ഇകന്താകനഷയ ഫിലിപ്പീൻസ്,തായ് ലാന്ഡ്  ഉൾപപ്പപെയുള്ള മറ്റ് റഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ ഗണയമായ 

മാറ്റങ്ങൾ ഇല്ാപത നിലപോണ്ടു. സാമ്പത്തിേമായ ൈതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ അരിവില 

പറകക്കാർഡ് നിരക്കിൽ എത്തി. ഇന്തയയിൽ വര്ദ്ദ്ധിച്ച കതാതിലുള്ള ഉത് പാദന ം സംഭരണ ം 

വിലക്കുറവിന് ോരണമായി. 

2020-21 മാർക്കറ്റിങ് സീസണിപല സംഭരണം അവസാനിക്കുകമ്പാൾ പമാത്തം 600.79 ലക്ഷ്ം െൺ 

അരി സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സർവോല പറകക്കാർഡ് ആണ്.ററ്റ ം ൂടുതൽ അരി സംഭരിച്ചത് 
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പഞ്ചാബിൽനിന്നാണ് 135.89 ലക്ഷ്ം െൺ .കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ ോലയളവിൽ 5.2 ലക്ഷ്ം െൺ അരി 

സംഭരിച്ചു, േഴിഞ്ഞ വർഷകത്തക്കാൾ 0.38 ലക്ഷ്ം െൺ കുടുതലണിത്. 

2021-22 മാർക്കറ്റിംഗ് സീസണിപല (ഒകടാബർ -സപ്തംബർ)പനല്് സംഭരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.29-

10-2021 പല റികപ്പാർട്ടുേൾ ൈോരം 86.36 ലക്ഷ്ം പമട്രിേ് െൺ അരി സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിൽ സിംഹ ഭാഗ ം 

പഞ്ചാബ്,ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളത്.പഞ്ചാബിൽ നിന്നും 53.52 ലക്ഷ്ം 

െണ്ണം ,ഹരിയാനയിൽ നിന്നും 29.94 ലക്ഷ്ം െണ്ണം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 

സംഭരണം ൈാരംഭദശയിലാണ്. 

2021-22പല ആദയ മുൻൂർ എസ്റ്റികമറ്റ് ൈോരം, രാജയപത്ത പമാത്തം ഭക്ഷ്യധാനയ ഉൽപ്പാദനം 

പറകക്കാർഡ് 150.50 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു, ഇത് മുൻ അഞ്ച് വർഷപത്ത (2015-16 മുതൽ 

2019 വപര) ശരാശരി ഭക്ഷ്യധാനയ ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ 12.71 ദശലക്ഷ്ം െൺ ൂടുതലാണ്. 2021-22 ൽ 

ഖാരിഫ് അരി ഉൽപ്പാദനം 107.04 ദശലക്ഷ്ം െൺ എന്ന പറകക്കാർഡ് നിലയിപലത്തുപമന്ന് േണക്കാക്കുന്നു, 

ഇത് േഴിഞ്ഞ വർഷപത്ത 104.41 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണിപന അകപക്ഷ്ിച്ച് അൽപ്പം ൂടുതലാണ്. 2021-22 

ോലഘട്ടത്തിൽ പയറുവർഗങ്ങളുപെ ഖാരിഫ് സീസണിപല ഉൽപ്പാദനം 9.45 ദശലക്ഷ്ം െൺ ആയി 

േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു, േഴിഞ്ഞ വർഷപത്ത ഉൽപ്പാദന േണക്കായ 8.69 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണിപനക്കാൾ അല്പം 

ൂടുതലാണ്.ഖാരിഫ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ, തുവരപ്പരിപ്പ് 4.43 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണം ഉഴന്ന്,പചറുപയർ എന്നിവ 

2.05 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണം മറ്റ് ഖാരിഫ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ 0.94 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണം ആയി േണക്കാക്കുന്നു. 

ഒകടാബറിൽ റാബി സീസണിപല കൃഷി ആരംഭിച്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപന്റ 

ൈാരംഭ റികപ്പാർട്ടുേൾ ൈോരം സാധാരണ കതാതിലുള്ള കൃഷി റികപ്പാർട്ട് പചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒകടാബർ 29 പല 

റികപ്പാർട്ടുേൾ ൈോരം  43.29 ലക്ഷ്ം പഹടർ കൃഷി ഇതുവപര റികപ്പാർട്ട് പചയ്തു . 

എഫ് സി ഐ യുപെ ഒകടാബർ മാസപത്ത അരിയുപെ നീക്കിയിരുപ്പ് 253.26 ലക്ഷ്ം 

െണ്ണാണ്.േഴിഞ്ഞ വർഷം ഇകത ോലയളവിൽ 192.61 ലക്ഷ്ം െൺ നീക്കിയിരുപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

കേരളത്തിപല ഈ ോലയളവിപല നീക്കിയിരുപ്പ്  3.94 ലക്ഷ്ം െണ്ണാണ്. 

ഒകടാബർ 1 മുതൽ 27 വപരയുള്ള ോലയളവിൽ ഇന്തയയിൽ പമാത്തം ദീർഘോല  

ശരാശരികയക്കാളും 38 ശതമാനം അധിേ മഴ ലഭിച്ചു.വെക്ക് പെിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 206 

ശതമാന ം പതകക്ക ഇന്തയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 23 ശതമാന ം വെക്ക് േിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 20 

ശതമാന ം മകദ്ധയന്തയയിൽ  15 ശതമാന ം അധിേ മഴ ലഭിച്ചു.ഈ ോലയളവില് ശരാശരിയില് ററ്റ ം 

കുടുതല് മഴ ലഭിച്ചത് പതനംതിട്ടയിലാണ് 165 ശതമാനം.  

ജൂൺ 1 മുതൽ സപ്തംബർ 30 വപരയുള്ള പതക്ക് പെിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ോലത്ത് കേരളത്തിൽ 16 

ശതമാനം മഴക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടു.കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട ജില്േളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ോലഘട്ടത്തിൽ 

കനരിയകതാതിൽ അധിേ മഴ ലഭിച്ചത്.അകതസമയം  ഒകടാബർ 1 മുതൽ നവംബർ ആദയ ആഴ്ച വപരയുള്ള 

ോലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ റതാണ്ട് 90 ശതമാനം അധിേ മഴ ലഭിച്ചു.എല്ാ ജില്േളിലും 

സാധാരണയിൽ േവിഞ്ഞ മഴ ഈ ോലയളവിൽ ലഭിച്ചു. 

27 ഒകടാബറിപല േണക്ക് ൈോരം ഇന്തയയില് തുവര,ഉഴന്ന്,പചറുപയർ,നിലക്കെല,പോൈ 

എന്നിവ മിനിമം സകപ്പാർട്ട് പ്രൈസികനക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും കഗാതമ്പ്, പനല്്, േടുേ്, 

സൺഫ്ളവര്ദ്,കസായാബീൻ എന്നിവ മിനിമം സകപ്പാർട്ട് പ്രൈസികനക്കാൾ ൂെിയ നിരക്കിലും വിപണനം 

നെന്നു. 

ഒകടാബര്ദ് മാസം അവസാനിക്കുകമ്പാ് ഇന്ധന വിലവര്ദ്ദ്ധനവ് ോരണം ഉണ്ടാകയക്കാ ന്ന 

വിലവര്ദ്ദ്ധനവിപന്റ ആശങ്കയിലാണ് പപാതുവിപണിയും  പപാതുസമുഹ ം.. 
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I. ധൊനയങ്ങൾ 
ഇന്ധനങ്ങളുപെ വിലക്കയറ്റം പതുപക്ക പപാതുവിപണിയിൽ ൈേെമായി തുെങ്ങിയിട്ടുപണ്ടന്നാണ് 

അരിയുപെ നിലവിലുള്ള വില ൈവണത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.കനരിയ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് മിക്ക അരി 

ഇനങ്ങളിലും ദൃശയമാണ്. ചില ബ്രാൻഡ് അരി ഇനങ്ങൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.വൻകതാതിലുള്ള 

ഉത്പാദന ം സംഭരണ ം കസ്റ്റാക്ക് നിലയുമാണ് വില വർദ്ധനവ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം േെന്നുകപാവാപത 

പിെിച്ച്നിർത്തുന്നത്. 

കേന്ദ്ര പപാതുവിതരണ വകുപ്പിന്പറ റികപ്പാര്ദ്ട്ട് ൈോരം കദശീയ ശരാശരി വിലയില് സപ്തംബര്ദ് 

മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് ഒകടാബറില് കനരിയ വര്ദ്ദ്ധനവ് ിപചിപ്പിക്കുന്നു. 

അവകലാേനമാസത്തിൽ എല്ാ ഇനം അരിയുപെയും വിലയിൽ കനരിയ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് 

ദശയമായി.എങ്കിലും േഴിഞ്ഞ വർഷപത്ത വിലകയക്കാൾ കനരിയ കതാതിലുള്ള കുറകവാടുൂെിയാണ് 

അവകലാേനമാസത്തിലും വിപണിയിൽ വിപണനം നെക്കുന്നത്. നിലവിൽ അരിയുപെ ഉത്പാദന ം 

സംഭരണ ം നീക്കിയിരുപ്പും തൃപ്തിേരമായിത്തപന്നയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് . ഡിസംബകറാപെ വിലയിൽ 

വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന.  

 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 37.96 36.82 36.88 0.16 -2.85 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 40.43 39.22 39.44 0.56 -2.45 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 36.38 36.37 36.52 0.41 0.38 

5 Pb Intem{Kmw 38.04 37.48 37.60 0.32 -1.16 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.23 35.83 36.38 1.54 3.26 
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II.]bÀ hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പയർ-പരിപ്പ്  വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പചറുപയർ ഒഴിപേയുള്ള 

ഇനങ്ങളിൽ കനരിയ വർദ്ധനകവാപെ വിപണനം നെന്നു .മസൂർപരിപ്പിപന്റയും,വൻപയറിപന്റയും വിലയിൽ 

വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.നവംബർ മാസത്തിലും ഇതിപന്റ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് 

തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ േനത്ത വില വർദ്ധനവിപന തുെർന്ന് റർപപ്പടുത്തിയ കസ്റ്റാക്ക് പരിധി 

ഒകടാബർ 31 നു അവസാനിക്കുേയാണ്.എന്നാൽ ഇത് തുെരുകമാ എന്നുള്ള ോരയത്തിൽ 

തീരുമാനമായിട്ടില്. 

മസൂർ പരിപ്പിപന്റ വില േഴിഞ്ഞ റതാനും മാസങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുേയാണ് എന്നാൽ 

മലയാളിേളുപെ ഇെയിൽ ഇതിപന്റ ഉപകഭാഗം കുറവായതിനാൽ കേരളപത്ത ഇത് ോരയമായി 

ബാധിക്കുന്നില്.  

കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപന്റ ആദയ മുൻൂർ എസ്റ്റികമറ്റ് ൈോരം ഖാരീഫ് സീസണിപല 

പയർവർഗ്ഗങ്ങളിൽ, തുവരയുപെ വിസ്തൃതി േഴിഞ്ഞ വര്ദ്ഷം 48.03 ലക്ഷ്ം പഹടര്ദ് ആയിരുന്നത് 48.52 ലക്ഷ്ം 

പഹടര്ദ്  ആയി വർദ്ധിച്ചു, അകതസമയം ഉഴന്ന് േഴിഞ്ഞ വര്ദ്ഷം 32.61 ലക്ഷ്ം പഹടര്ദ് ആയിരുന്നത് 36.15 

ലക്ഷ്ം പഹടര്ദ് ആയി ഉയർന്നു. ൈധാനമായും ററ്റ ം വലിയ ഉത്പാദേ സംസ് ഥാനമായ രാജസ്ഥാനിപല 

ക്രമരഹിതമായ മഴ ോരണം പചറുപയറിപന്റ  ോര്ദ്ഷിേ വിസ്തൃതി 38.57 ലക്ഷ്ം പഹടര്ദ് ആയിരുന്നത് 

34.42 ലക്ഷ്ം പഹടര്ദ്  ആയി കുറഞ്ഞു. 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 114.80 107.60 106.51 -1.01 -7.22 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 120.06 116.93 117.20 0.23 -2.38 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.96 119.30 120.86 1.31 -3.28 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 121.45 119.83 120.86 0.86 -0.49 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 77.97 83.62 85.00 1.65 9.02 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 116.24 113.04 113.59 0.49 -2.28 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 83.73 84.42 85.77 1.60 2.44 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 72.77 75.65 76.62 1.28 5.29 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 81.48 83.95 85.31 1.62 4.70 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 85.94 99.15 103.11 3.99 19.98 
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III . aÁv `£y hkvXp¡Ä  
 അവകലാേനമാസമായ ഒകടാബറിൽ പഞ്ചസാരയുപെ വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനകവാപെ 

നിലപോണ്ടു. നവംബറിലും ഇകത ൈവണത തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന 

സൂചന. 

കോഴിമുട്ടയുപെ വിലയിൽ േഴിഞ്ഞ മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് കുറ ണ്ടായി എന്നാൽ മാസാവസാനം 

വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത നിലനിൽക്കുന്നു.നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ കൃസ്തുമസികനാെ് 

അനുബന്ധിച്ച് മുട്ടയുപെ വിലയില് വർദ്ധനവ് ൈതീക്ഷ്ിക്കാ ന്നതാണ്.ഇറച്ചികക്കാഴിയുപെ വിലയിൽ 

സപ്തംബറിനുകശഷം വിലയിൽ കുറ ണ്ടായി.നവംബറിലും ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവിന് 

ഇെയിപല്ന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

കതയിലയുപെ വിലയിൽ മാസം ആദയം കുറ ണ്ടാപയങ്കിലും പിന്നീെ് വിലയിൽ കനരിയ 

വർദ്ധന ണ്ടായി.നവംബറിലും വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനകവാപെ തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും 

ലഭിക്കുന്ന സൂചന 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 38.79 41.29 41.31 0.05 6.50 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 166.75 169.06 166.60 -1.46 -0.09 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 55.63 54.33 54.30 -0.06 -2.39 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 67.24 58.41 58.27 -0.24 -13.34 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 645.36 681.07 681.07 0.00 5.53 

6 
tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 123.65 139.50 129.95 -6.85 5.10 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 148.16 155.64 155.36 -0.18 4.86 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.42 157.67 156.90 -0.49 -3.99 
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IV. എണ്ണയും എണ്ണക്കുരുക്കളും 

 ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളിൽ പാം ഓയിലിപന്റയും സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപന്റയും വിലയിൽ 

അവകലാേനമാസത്തിൽ കനരിയ കുറ ണ്ടായിട്ടണ്ട്. ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ കുറവ് 

വരുത്തിയതാണ് നിലവിലുള്ള കനരിയ കുറവിന് ോരണമായത്. 

പവളിപച്ചണ്ണയുപെയും കതങ്ങയുപെയും വിലയിലും കുറ ണ്ടായി.ശബരിമല സീസണ് 

ആരംഭിക്കുന്നകതാപെ കതങ്ങയുപെയും പവളിപച്ചണ്ണയുപെയും വിലയില് വര്ദ്ദ്ധനവ് ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.  

ആകഗാള തലത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ നിലവിലുള്ള വില വയതിയാനങ്ങൾ 

പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിലും ഗണയമായ ഒരു കുറ ണ്ടാവാൻ 

ഇെയിപല്ന്നാണ് വിലയിരുത്തപപ്പടുന്നത്. നിലവിൽ േഴിഞ്ഞ വർഷകത്തക്കാൾ 39 ശതമാനവപര വില 

വർദ്ധനവ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ ൈേെമായി.  

ഒകടാബറിപല എഫ് എ ഒ യുപെ ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ ഇൻഡക്സ് സപ്തംബർ മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 

16.3 കപായിൻറ് വർദ്ധിച്ചു. പാം ഓയിൽ,സൺഫ്ളവർ ഓയിൽ,കസായ ഓയിൽ എന്നിവയുപെ 

വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവാണ് ഇന്ഡക്സിപല വർദ്ധനവിന് ോരണമായത്. 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 205.40 200.09 197.44 -1.32 -3.88 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 168.88 179.60 180.40 0.45 6.82 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 121.29 160.94 158.35 -1.61 30.55 

4 \sÃ® enÁÀ 192.77 217.68 218.63 0.44 13.41 

5 ISpIv F® enÁÀ 145.00 190.00 190.00 0.00 31.03 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 111.98 154.19 156.06 1.21 39.36 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 123.81 160.30 157.07 -2.01 26.86 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 96.20 134.19 131.90 -1.71 37.11 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 214.16 194.50 194.18 -0.16 -9.33 
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V.kpKÔ hyRvP\§Ä 

ററ്റ ം വലിയ മുളേ് ഉത്പാദേ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാൈകദശിപല ഗുണ്ടുരിൽ മിേച്ച 

കതാതിലുള്ള ഉത്പാദന ം േകമ്പാള വര ം വിപണിേളിൽ മുളേിന്പറ വിലയിൽ താരതകമയന കുറവ് 

കരഖപപ്പടുത്തി.നിലവിൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിലും മുളേിപന്റ വിലയിൽ ോരയമായ വർദ്ധനവിന് 

ഇെയിപല്ന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനേൾ .മറ്റ് ൈധാന മാർക്കറ്റുേളായ ബയാഡ്ജി ,കബഡിയ 

എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒകടാബറിപല വിപണി വരവ് ൂടുതൽ ആയതിനാൽ നവംബറിലും വിലയിൽ വർദ്ധനവ് 

ഉണ്ടാവാൻ ഇെയില്.ആന്ധ്രാൈകദശിപല ഖരീഫ് സീസണിപല മുളേ് കൃഷി േഴിഞ്ഞ വർഷകത്തക്കാൾ 8 

ശതമാനം വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്നു. 

കുരുമുളേിപന്റ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.നവംബറിലും വർദ്ധനവ് 

തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനേൾ. 

 ഉള്ളിയുപെ വിലയിൽ അവകലാേന മാസത്തിൽ വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി. എന്നാൽ ഉള്ളിയുപെ 

വിലയിൽേഴിഞ്ഞ വർഷപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 50 ശതമാനകത്താളം കുറവാണ് അവകലാേനമാസത്തിൽ 

കരഖപപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.സാധാരണയായി സപ്തംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വപരയുള്ള ോലയളവിൽ 

ഉള്ളിയുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് ദൃശയമാവാറുണ്ട്.ഈ വര്ദ്ഷം  താരതകമയന 

വര്ദ്ദ്ധനവിന്പറ കതാത്  കുറവാണ്. പവളിത്തുള്ളിയുപെ വിലയില് കുറയുന്നതിനുള്ള ൈവണത വിപണിയില് 

നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.  

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

1 aÃn Intem{Kmw 100.97 104.26 107.84 3.43 6.80 

2 apfIv Intem{Kmw 182.91 161.25 157.44 -2.36 -13.92 

3 DÅn Intem{Kmw 90.26 43.11 44.26 2.67 -50.96 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 166.80 155.42 155.14 -0.18 -6.99 

5 PocIw 100 {Kmw 29.91 28.98 29.01 0.10 -3.01 

6 ISpIv 100 {Kmw 9.93 11.17 11.61 3.94 16.92 

7 Deph 100 {Kmw 10.43 11.43 11.99 4.90 14.96 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.79 19.00 19.00 0.00 1.12 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 15.56 12.74 12.10 -5.02 -22.24 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 380.43 451.83 459.35 1.66 20.74 
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VI. Ing§p hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിപന്റ വിലയിൽ വർദ്ധന ണ്ടായി.മാസം 

മധയകത്താപെ വർദ്ധിച്ച വില മാസാവസാന ം തുെരുേയാണ് നവംബറിൽ കനരിയ  കുറകവാപെ വില 

സ്ഥിരത പ്രേവരിക്കാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

കചമ്പിപന്റ വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി.ോരറ്റ്,ബീറ്റ് റൂട്ട് എന്നിവയുപെ  വിലയിൽ 

മാസം മദ്ധയകത്താപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാപയങ്കിലും മാസാവസാനം വിലക്കുറവിനുള്ള ൈവണത 

ൈേെമായിരുന്നു. 

േഴിഞ്ഞ വര്ദ്ഷം ഇകത േലയാളത്തിപല വിലയുമായി താരതമയം പചയ്യുകമ്പാൾ എല്ാ 

ഇനങ്ങളുപെയും വിലയിൽ കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി.ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 36.50 ശതമാന ം,ോരറ്റ്  30.03 

ശതമാന ം ബീറ്റ് റൂട്ട് 20.98 ശതമാന ം വിലക്കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 33.99 32.76 32.04 -2.20 -5.74 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 24.40 20.71 20.63 -0.39 -15.45 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 49.76 28.98 31.60 9.04 -36.50 

4 tN¼v Intem{Kmw 52.55 47.20 43.71 -7.39 -16.82 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 48.09 37.21 38.00 2.12 -20.98 

6 ImcÁv Intem{Kmw 89.70 63.29 62.76 -0.84 -30.03 
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VII.]¨¡dn C\§Ä  

അവകലാേനമാസത്തിൽ പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് ദൃശയമായി 

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ േനത്ത മഴ ോരണം വിപണിേളിൽ പച്ചക്കറിേളുപെ വരവിൽ 

ഗണയമായ  കതാതിൽ കുറ ണ്ടായി.ഇതുോരണമാണ് വില വർദ്ധന ണ്ടായത്.തക്കാളിയുപെ 

വിലയിലാണ് ററ്റ ം ൂടുതൽ വർദ്ധന ണ്ടായത്.മുൻമാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 91.52 ശതമാനം വർദ്ധനവ് 

കരഖപപ്പടുത്തി.സവാള,പവണ്ടയ്ക്ക,ബീൻസ്,വള്ളിപ്പയർ, പാവയ്ക്ക എന്നിവയുപെ വിലയിലും ഗണയമായ 

കതാതിൽ വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി. 

സവാളയുപെ വിലയിൽ മുൻ മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് റതാണ്ട് 50 ശതമാനകത്താളം വർദ്ധനവ് 

കരഖപപ്പടുത്തി.എങ്കിലും എടുത്ത് പറകയണ്ടുന്ന ോരയം േഴിഞ്ഞ വർഷപത്ത വിലയുമായി താരതമയം 

പചയ്യുകമ്പാൾ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള കുറവ് ൈേെമാണ്.സാധാരണയായി സപ്തംബർ മുതൽ ഡിസംബർ 

വപരയുള്ള ോലയളവിൽ സവാളയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത സവാഭാവിേമായി 

ൈേെമാവാറുണ്ട്. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 63.53 28.34 42.33 49.36 -33.37 

2 hgpX\ Intem{Kmw 36.29 33.93 35.33 4.13 -2.65 

3 a¯§ Intem{Kmw 27.84 22.05 22.07 0.09 -20.73 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 24.99 25.82 27.84 7.82 11.40 

5 shØ¡ Intem{Kmw 40.16 31.70 41.20 29.97 2.59 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 54.63 49.95 56.96 14.03 4.27 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 56.03 47.74 58.23 21.97 3.93 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 47.58 28.50 29.01 1.79 -39.03 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 61.43 43.38 51.19 18.00 -16.67 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 23.19 22.28 23.76 6.64 2.46 

11 ]She§ Intem{Kmw 39.75 33.38 37.06 11.02 -6.77 

12 X¡mfn Intem{Kmw 35.01 24.66 47.23 91.52 34.90 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.30 5.39 5.29 -1.86 -16.03 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 37.35 39.58 37.16 -6.11 -0.51 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 30.71 30.52 30.74 0.72 0.10 
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VIII. ]ghÀ¤§Ä 

 പഴവർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ പപാതുപവ സമ്മിശ്രമായ ൈവണതയാണ് വിപണിയിൽ 

ദൃശയമായത്. റത്തപ്പഴം,വാഴപ്പഴങ്ങൾ എന്നിവയുപെ  വിലയിൽ കനരിയ  കുറ ണ്ടാപയങ്കിലും മാസം 

മദ്ധയകത്താപെ  വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈേെമായിരുന്നു. നവംബറിലും കനരിയ ററ്റക്കുറച്ചിലുേകളാപെ 

വിപണനം നെക്കുപമന്നാണ് പപാതുപവ വിപണി വിലയിരുത്തൽ. 

വിപണിയിൽ ഓറഞ്ചിപന്റ വരവ് വർദ്ധിച്ചകതാപെ  വിലയിൽ കുറ ണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഡിസംബർ -

ജനുവരികയാപെ വെക്കും,വെക്ക്-േിഴക്കൻ  സംസ് ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓറഞ്ചിപന്റ വരകവാപെ വിലയില്  

വീണ്ടും കുറ ണ്ടാ ം .മാതളത്തിപന്റ വില ഇകപ്പാഴം ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുേയാണ്.മാതളത്തിപന്റ  

ഡിമാന്റിൽ വർദ്ധന ണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ആപ്പിളിപന്റ ഇന്തയയിപല സീസൺ അവസാനിക്കുന്നകതാപെ 

നവംബറിൽ വില വർദ്ധിക്കാൻ സാധയത ഉപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന.  

 

 

\w 

C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1 Hmd©v(നാഗ്പൂര്ദ്) Intem{Kmw 60.21 79.77 59.75 -25.10 -0.76 

2 apk¼n Intem{Kmw 62.77 55.31 58.03 4.92 -7.55 

3 amXfw Intem{Kmw 132.08 138.65 158.83 14.55 20.25 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 129.77 125.21 127.38 1.73 -1.84 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 44.80 45.53 44.25 -2.81 -1.23 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.34 31.87 29.61 -7.09 0.92 

7 hmg¸gw ckIZfn Intem{Kmw 58.75 50.15 48.97 -2.35 -16.65 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 51.15 45.90 45.38 -1.13 -11.28 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.09 29.31 27.72 -5.42 -1.32 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 115.78 121.54 132.50 9.02 14.44 

11 X®na¯³(Inc¬) Intem{Kmw 32.73 21.87 24.13 10.33 -26.28 

12 ap´ncn  ]¨ IpcphpÅXv Intem{Kmw 95.19 117.88 101.36 -14.01 6.48 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 75.80 100.63 80.17 -20.33 5.77 
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IX. `t£yXc hkvXp¡Ä  

 അവകലാേനമാസമായ ഒകടാബറിൽ സിമന്റിപന്റയും സ്റ്റീലിപന്റയും വിലയിൽ 

വർദ്ധന ണ്ടായി.വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണി വൃത്തങ്ങൾ 

നൽകുന്ന സൂചന.വർദ്ധിച്ച ഇന്ധന വിലയും േൽക്കരിയുപെ വിലയും സിമന്റിപന്റ വിലയിൽ 

ൈതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

സിമന്റിപന്റയും സ്റ്റീലിപന്റയും വിലയിൽ ഇനിയും  വർദ്ധനവ് വരുകത്തണ്ടി വരുപമന്നാണ് 

േമ്പനിേൾ നൽകുന്ന സൂചന.  മാസം മദ്ധയകത്താപെ സിമന്റിപന്റ വിലയിൽ വർദ്ധന ണ്ടാപയങ്കിലും 

മാസാവസാനം കനരിയ കുറ ണ്ടായിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ 430-450 രൂപ കറഞ്ചിൽ വിപണനം 

നെക്കുന്നതായാണ് വിവിധ ജില്േളിപല  വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ. 
 

 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  
`t£yXc hkvXp¡Ä 

  
 
       

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.11 21.39 21.64 1.17 2.51 

2 
tSmbneÁv tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.64 27.21 27.36 0.55 6.71 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 509.60 501.25 509.00 1.55 -0.12 

4 knaâv i¦À(t]¸À _mKv) H¶v 431.92 444.06 449.25 1.17 4.01 

5 knaâv i¦À(t]mfn _mKv) H¶v 424.62 440.00 444.68 1.06 4.72 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 50.65 64.90 69.87 7.66 37.95 
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A\p_Ôw 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v 

\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 37.96 36.82 36.88 0.16 -2.85 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 40.43 39.22 39.44 0.56 -2.45 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 36.38 36.37 36.52 0.41 0.38 

5 Pb Intem{Kmw 38.04 37.48 37.60 0.32 -1.16 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.23 35.83 36.38 1.54 3.26 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 114.80 107.60 106.51 -1.01 -7.22 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 120.06 116.93 117.20 0.23 -2.38 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.96 119.30 120.86 1.31 -3.28 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 121.45 119.83 120.86 0.86 -0.49 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 77.97 83.62 85.00 1.65 9.02 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 116.24 113.04 113.59 0.49 -2.28 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 83.73 84.42 85.77 1.60 2.44 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 72.77 75.65 76.62 1.28 5.29 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 81.48 83.95 85.31 1.62 4.70 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 85.94 99.15 103.11 3.99 19.98 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 38.79 41.29 41.31 0.05 6.50 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 166.75 169.06 166.60 -1.46 -0.09 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 55.63 54.33 54.30 -0.06 -2.39 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 67.24 58.41 58.27 -0.24 -13.34 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 645.36 681.07 681.07 0.00 5.53 

6 

tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 123.65 139.50 129.95 -6.85 5.10 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 148.16 155.64 155.36 -0.18 4.86 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.42 157.67 156.90 -0.49 -3.99 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 205.40 200.09 197.44 -1.32 -3.88 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 168.88 179.60 180.40 0.45 6.82 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 121.29 160.94 158.35 -1.61 30.55 

4 \sÃ® enÁÀ 192.77 217.68 218.63 0.44 13.41 

5 ISpIv F® enÁÀ 145.00 190.00 190.00 0.00 31.03 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 111.98 154.19 156.06 1.21 39.36 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 123.81 160.30 157.07 -2.01 26.86 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 96.20 134.19 131.90 -1.71 37.11 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 214.16 194.50 194.18 -0.16 -9.33 
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\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

                

1 aÃn Intem{Kmw 100.97 104.26 107.84 3.43 6.80 

2 apfIv Intem{Kmw 182.91 161.25 157.44 -2.36 -13.92 

3 DÅn Intem{Kmw 90.26 43.11 44.26 2.67 -50.96 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 166.80 155.42 155.14 -0.18 -6.99 

5 PocIw 100 {Kmw 29.91 28.98 29.01 0.10 -3.01 

6 ISpIv 100 {Kmw 9.93 11.17 11.61 3.94 16.92 

7 Deph 100 {Kmw 10.43 11.43 11.99 4.90 14.96 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.79 19.00 19.00 0.00 1.12 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 15.56 12.74 12.10 -5.02 -22.24 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 380.43 451.83 459.35 1.66 20.74 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 33.99 32.76 32.04 -2.20 -5.74 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 24.40 20.71 20.63 -0.39 -15.45 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 49.76 28.98 31.60 9.04 -36.50 

4 tN¼v Intem{Kmw 52.55 47.20 43.71 -7.39 -16.82 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 48.09 37.21 38.00 2.12 -20.98 

6 ImcÁv Intem{Kmw 89.70 63.29 62.76 -0.84 -30.03 

                

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 63.53 28.34 42.33 49.36 -33.37 

2 hgpX\ Intem{Kmw 36.29 33.93 35.33 4.13 -2.65 

3 a¯§ Intem{Kmw 27.84 22.05 22.07 0.09 -20.73 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 24.99 25.82 27.84 7.82 11.40 

5 shØ¡ Intem{Kmw 40.16 31.70 41.20 29.97 2.59 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 54.63 49.95 56.96 14.03 4.27 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 56.03 47.74 58.23 21.97 3.93 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 47.58 28.50 29.01 1.79 -39.03 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 61.43 43.38 51.19 18.00 -16.67 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 23.19 22.28 23.76 6.64 2.46 

11 ]She§ Intem{Kmw 39.75 33.38 37.06 11.02 -6.77 

12 X¡mfn Intem{Kmw 35.01 24.66 47.23 91.52 34.90 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.30 5.39 5.29 -1.86 -16.03 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 37.35 39.58 37.16 -6.11 -0.51 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 30.71 30.52 30.74 0.72 0.10 
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\w C\§Ä Afhv 

ഒേ്കടൊബർ         
2020 

സപ്തുംബർ        
2021 

ഒേ്കടൊബർ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1  Hmd©v( \mKv]qÀ) Intem{Kmw 60.21 79.77 59.75 -25.10 -0.76 

2 apk¼n Intem{Kmw 62.77 55.31 58.03 4.92 -7.55 

3 amXfw Intem{Kmw 132.08 138.65 158.83 14.55 20.25 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 129.77 125.21 127.38 1.73 -1.84 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 44.80 45.53 44.25 -2.81 -1.23 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.34 31.87 29.61 -7.09 0.92 

7 hmg¸gw ckIZfn/ Intem{Kmw 58.75 50.15 48.97 -2.35 -16.65 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 51.15 45.90 45.38 -1.13 -11.28 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.09 29.31 27.72 -5.42 -1.32 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 115.78 121.54 132.50 9.02 14.44 

11 X®na¯³ Intem{Kmw 32.73 21.87 24.13 10.33 -26.28 

12 

ap´ncn  ]¨ 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 95.19 117.88 101.36 -14.01 6.48 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 75.80 100.63 80.17 -20.33 5.77 

 `t£yXc hkvXp¡Ä      

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.11 21.39 21.64 1.17 2.51 

2 

tSmbneÁv 

tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.64 27.21 27.36 0.55 6.71 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 509.60 501.25 509.00 1.55 -0.12 

4 

knaâv i¦À(t]¸À 

_mKv) 

H¶v 431.92 444.06 449.25 1.17 4.01 

5 

knaâv i¦À(t]mfn 

_mKv) 

H¶v 424.62 440.00 444.68 1.06 4.72 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 50.65 64.90 69.87 7.66 37.95 

 

 

 

 
 
 
 
 


