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AhXmcnI 

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                             പി.വി .ബാബു  

 29-09-2021                                                                               ഡയറക്ടർ 
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BapJw 

 മലയാളിപയ സംബന്ധിച്ചിടകത്താളം ഏറ്റവം ൈധാനപപ്പട്ട ആക ാഷമാണ് 
ഓണം. വിലക്കയറ്റമില്ലാത്ത ഓണാക ാഷം  എന്നം മലയാളിയുപട ആഗ്രഹമാണ്. 
ഓണക്കാലമായിട്ടം പപാതുപവ വിപണിയിൽ ഗണയമായ ഒരു വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായില്ല 
എന്നള്ളതാണ് അവകലാേനമാസത്തിൽ വിപണിപയ സംബന്ധിച്ചിടകത്താളം 
എടുത്തുപറകയണ്ടുന്ന ോരയം. അരിയുപട വിലയിൽ ോരയമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാപത 
നിലപോണ്ടു.പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ മസൂർപരിപ്പിപെ വിലയിൽ മാത്രമാണ് 
എടുത്തുപറയത്തക്ക വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായത്.കേരളപത്ത സംബന്ധിച്ചിടകത്താളം 
മസൂർപരിപ്പിപെ ഉപകഭാഗം താരതകമയന കുറവാണ്. പഞ്ചസാരയുപട വിലയിൽ 
വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈേടമായിരുന്ന.പച്ചക്കറിേളുപട വിലയിൽ പപാതുപവ 
വിലക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ട. ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുപട വിലയിൽ  കനരിയ വർദ്ധനവ് തുടർന്ന. 
പപാതുപവ ഗണയമായ വർദ്ധനവ് അവകലാേനമാസമായ ആഗസ്തിൽ വിപണിയിൽ 
ൈേടമായില്ല. 

കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിൻപറ പസപ് തംബർ 1-പല റികപ്പാർട്ട് ൈോരം 
പപാതുപവ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപടയും,ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുപടയും കേശീയ ശരാശരി വില മിനിമം 
സകപ്പാർട്ട് പ്രൈസികനക്കാൾ വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന. പനല്ല്, പചറുപയർ എന്നിവ മിനിമം 
സകപ്പാർട്ട് പ്രൈസികനക്കാൾ കുറഞ ന നിരക്കിം ം കഗാതമ്പ്, ഉഴുന്ന്, േടല, മസൂർപരിപ്പ്, 
േടുേ്,സൺഫ്ളവർ,പോൈ,നിലക്കടല, എന്നിവ മിനിമം സകപ്പാർട്ട് പ്രൈസികനക്കാൾ 
കൂടിയ നിരക്കിം മാണ് വിപണനം നടന്നത്. 

തുടർച്ചയായ രണ്ട് മാസപത്ത കുറവിന് കശഷം എഫ് എ ഒ-യുപട   ഓഗസ്റ് 
മാസപത്ത ഫുഡ് പ്രൈസ് ഡൻഡസിൽ 3.9 കപായിെ് വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി. 
ജൂപ്രലയിൽ 123.5 കപായിെ് ആയിരുന്ന ഡൻഡസ് ഓഗസ്റ്റിൽ 127.4 കപായിൊയി വർദ്ധിച്ചു 
.ൈധാനമായും ധാനയവർഗ്ഗങ്ങൾ,ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ,പഞ്ചസാര എന്നിവയുപട ഡൻഡസിലാണ് 
വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിയത്. ധാനയവർഗ്ഗങ്ങളുപട ഡന്ഡസിൽ 4.3 കപായിെിപെ 
വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിയകപ്പാൾ  ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപട ഡൻഡസിൽ 10.3 
കപായിന്റം,പഞ്ചസാര 10.5 കപായിന്റം വർദ്ധിച്ചു 

ൈധാനമായും  പാം ഓയിലിപെയും സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെയും വിലയിൽ 

ആകഗാളതലത്തിൽ അനുഭവപപ്പട്ട വർദ്ധനവാണ് ഓഗസ്റ്റിപല ഡൻഡസിൽ ൈതിഫലിച്ചത്. 
കലാേത്തിപല ഏറ്റവം വലിയ പഞ്ചസാര ഉപാപാേേ രായമയമായ രസീസീലിൽ േരിമ്പ് 
കൃഷിയിൽ ഉണ്ടായ കൃഷിനാശമാണ് ആകഗാളതലത്തിൽ വില വർദ്ധനവിന് 
ോരണമായത്. ധാനയവർഗ്ഗങ്ങളുപട ഡൻഡസിൽ  വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിപയങ്കിം ം 
അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അരിയുപട വിലയിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി. 

ോർഷിേവിളേളുപട നാലാമപത്ത അഡവാൻസ് എസ്റ്റികമറ്റ് കേന്ദ്ര ോർഷിേ 
മന്ത്രാലയം ൈസിദ്ധീേരിച്ചു .ഡത് ൈോരം പമാത്തം ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളുപട ോരയത്തിൽ 
പറകക്കാർഡ് ഉപാപാേനം ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്ന.2019-20  വർഷം 297.50 മിലയൺ ടണ്ണായിരുന്ന 
ഉപാപാേനം 2020-21 വർഷം 308.65 ടൺ ആയിരിക്കുപമന്ന് ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്ന.ഡത് 2020-21 
വർഷകത്തക്ക് ടാർയമറ്റ് പചയ്ത ഉപാപാേനകത്തക്കാൾ കൂടുതലാണ് .പനല്ല്,കഗാതമ്പ്,പയർ 
വർഗ്ഗങ്ങൾ ,ഭക്ഷ്യഎണ്ണക്കുരുക്കൾ എന്നിവയുപട ഉപാപാേനത്തിൽ പറകക്കാർഡ് 
ഉപാപാേനമാണ് റികപ്പാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്..പനല്ലുപാപാേനം 2020-21 സീസണിൽ 122.27 



 കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനം ആഗസ്റ്റ ്  2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v 4 

മിലയൺ ടൺ എന്ന പറകക്കാർഡ് ഉപാപാേനമാണ് റികപ്പാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ഡത് േിിഞ ന 
സീസണികനക്കാൾ 3.4 മിലയൺ ടണ്ണിപെ വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന.കഗാതമ്പിപെ 
ഉപാപാേനത്തിൽ േിിഞ ന സീസണിപനക്കാൾ 1.66 മില്ലയൺ ടണ്ണിപെ വർദ്ധനവ് 
ോണിക്കുന്ന. പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ തുവര 0.39 മിലയൺ ടൺ ,േടല 0.91 മിലയൺ ടൺ 
,ചറുപയർ 0.58 മിലയൺ ടൺ,ഉഴുന്ന് 0.26 മിലയൺ ടൺ വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന. 

02-09-2021 പല കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപെ  േണക്കനുസരിച്ച് ഖാരിഫ് 
സീസണിപല ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ േിിഞ ന വർഷം ഡകത ോലയളവിപല 
അകപക്ഷ്ിച്ച് 12.51 ലക്ഷ്ം പഹക്ടറിപെ കുറവ് ോണിക്കുന്ന. േിിഞ ന വർഷപത്ത ഡകത 
ോലയളവിപല അകപക്ഷ്ിച്ച് പനല്ലിപെ ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ 0.61 ലക്ഷ്ം പഹക്ടർ 
വർദ്ധനവണ്ടായി.പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ    തുവര 2.04 ലക്ഷ്ം പഹക്ടറും,ഉഴുന്ന് 0.09  ലക്ഷ്ം 
പഹക്ടറും വർദ്ധനവണ്ടായകപ്പാൾ പചറുപയറിപെ ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ 0.70  ലക്ഷ്ം 
പഹക്ടർ കുറവ് ോണിക്കുന്ന.പമാത്തം പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപട ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ 1.59 
ലക്ഷ്ം പഹക്ടർ വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന.അപത സമയം പമാത്തം ഭക്ഷ്യഎണ്ണ വിളേളുപട 
ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ 3.20 ലക്ഷ്ം പഹക്ടർ കുറവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന. 

ജൂൺ 1 മുതൽ ആരംഭിച്ച പതക്ക് പടിഞ നാറൻ മൺസൂൺ ോലത്ത് സതംബംബർ 1 
വപരയുള്ള േണക്കനുസരിച്ച് ഡന്തയയിൽ േീർ ോല ശരാശരികയക്കാൾ 9 ശതമാനം 
മിക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടതായി ോലാവസ്ഥ നിരീക്ഷ്ണ കേന്ദ്രത്തിപെ േണക്ക് 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന. ഡതിൽ പതകക്ക ഡന്തയയിൽ 8 ശതമാനം അധിേ മി ലഭിച്ചകപ്പാൾ 
മകദ്ധയന്തയയിൽ 14 ശതമാനവം വടക്ക് പടിഞ നാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പമാത്തം 13 
ശതമാനവം,വടക്ക് േിിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പമാത്തം 8 ശതമാനവം മിക്കുറവ് ഈ 
ോലയളവിൽ അനുഭവപപ്പട്ട.കേരളത്തിൽ ഈ ോലയളവിൽ 21 ശതമാനം മിക്കുറവ് 
അനുഭവപപ്പട്ട.കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട യമില്ലേളിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ ഈ 
ോലയളവിൽ ലഭികക്കണ്ടുന്നതിം ം അധിേ മി ലഭിച്ചത്. എറണാകുളം, കോിികക്കാട്, 
കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ഒിിപേയുള്ള യമില്ലേളിൽ മിക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ട.ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
മിക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടത് വയനാട് യമില്ലയിലാണ് -33 ശതമാനം. 

പതക്ക് പടിഞ നാറൻ മൺസൂൺ ോലം അവസാനിക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം 
മാത്രം അവകശഷിപക്ക ഗണയമായ ഒരു മിക്കുറവ് ഉണ്ടാവകമാ എന്നള്ള ആശങ്ക 
നിലനിൽക്കുേയാണ്. 

2021-22 സീസണിപല പനല്ല്  സംഭരണം മിേച്ച രീതിയിൽ 
പുകരാഗമിക്കുേയാപണന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടേൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.3-09-2021 പല എഫ് 
സി ഐ യുപട റികപ്പാർട്ടേൾ ൈോരം പമാത്തം 597.58 ലക്ഷ്ം ടൺ അരി 
സംഭരിച്ചിട്ടണ്ട്.ഡത് േിിഞ ന വർഷം ഡകത ോലയളവികനക്കാൾ  85.53 ലക്ഷ്ം ടൺ 
കൂടുതലാണ്.ഏറ്റവം കൂടുതൽ അരി സംഭരിച്ചത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് 135.89 ലക്ഷ്ം ടൺ, 
പതം ങ്കാനയിൽനിന്നം 94.56 ലക്ഷ്ം ടൺ, ആന്ധ്രാൈകേശിൽ നിന്ന് 55.56 ലക്ഷ്ം ടൺ, 
ഒഡിഷ 52.62 ലക്ഷ്ം ടൺ, ഛത്തിസ് ഗർ 46.73 ലക്ഷ്ം ടൺ, ഉത്തർൈകേശ് 44.78 ലക്ഷ്ം 
ടൺ, എന്നിവയാണ് മറ്റ് ൈധാന സംഭാവന നൽേിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ  കേരളത്തിൽ 
നിന്നം ഈ ോലയളവിൽ 5.20 ലക്ഷ്ം ടൺ അരി സംഭരിച്ചു .ഡത് േിിഞ ന വർഷം ഡകത 
ോലയളവികനക്കാൾ 0.45 ലക്ഷ്ം ടൺ കൂടുതലാണ്. 
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I. ധൊനയങ്ങൾ 
േിിഞ ന മാസങ്ങളികലതുകപാപലതപന്ന അവകലാേനമാസത്തിം ം അരിയുപട വില ോരയമായ 

ഏറ്റക്കുറച്ചിം േൾ ഡല്ലാപത േടന്നകപായി.അരിയുപട ഉപാപാേനത്തിം ം സംഭരണത്തിം ം ഉണ്ടായ 

വർദ്ധനവം  കേരളത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിി  ലഭയമാക്കിയ  അരിയുപട ലഭയതയും 

വിലക്കുറവിനു ോരണമായി. 

അരിയുപട കേശീയ ശരാശരി വില പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ പഫബ്രുവരി 2021 നു കശഷം തുടർച്ചയായ 

കുറവ് അനുഭവപപ്പടുന്നണ്ട്.ജൂപ്രല മാസം 35.58 ആയിരുന്ന കേശീയ ശരാശരി ആഗസ്ത് മാസത്തിൽ 

35.39 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ആകഗാളതലത്തിൽ അരിയുപട വിലയിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കുറവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടതായാണ് എഫ് എ ഒ -യുപട റികപ്പാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.   

കേരളത്തിൽ നിലവിം ള്ള സാഹചരയത്തിൽ അരിയുപട വിലയിൽ വരും മാസങ്ങളിം ം ഗണയമായ 

വർദ്ധനവിനുള്ള സാധയത ഡപല്ലന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.േിിഞ ന വർഷം ഡകത ോലയളവിപല 
വിലയുമായി താരതമയം പചയ്യുകമ്പാൾ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വപര വിലക്കുറവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടിട്ടണ്ട്.  

 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 38.34 36.84 36.80 -0.11 -4.02 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 41.25 39.38 39.08 -0.76 -5.26 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 36.85 36.06 36.19 0.36 -1.79 

5 Pb Intem{Kmw 37.85 37.40 37.46 0.16 -1.03 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.29 35.35 35.77 1.19 1.36 
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II.]bÀ hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപട വിലയിൽ പപാതുപവ കുറവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടിട്ടണ്ട്.ൈധാനമായും മസൂർപരിപ്പിപെ വിലയിലാണ് ഈ ോലയളവിൽ വർദ്ധനവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടത്. പചറുപയറിപെയും തുവരപ്പരിപ്പിപെയും  വിലയിൽ വിലക്കുറവിനുള്ള ൈവണത 

ൈേടമായിരുന്ന. ഉഴുന്നിപെ വിലയിൽ ോരയമായ മാറ്റമില്ലാപത നിലപോണ്ടു.േടലയുപട 

വിലയിൽമാസാവസാനം വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈേടമായിരുന്ന പസതംബംബർ മാസത്തിം ം 

മസൂർപരിപ്പ് ഒിിപേയുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപട വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവിനുള്ള സാധയത ഡല്ല 

എന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന സൂചന. മസൂർ പരിപ്പിപെ വിലയിൽ സതംബംബർ മാസത്തിം ം 

കനരിയ വർദ്ധനവ് തുടരാനാണ് സാധയത എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപട വിലയിൽ കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടതിപനത്തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ കസ്റ്റാക്ക് 

ലിമിറ്റിൽ ഡളവേൾ ൈഖയാപിച്ചു ഡറക്കുമതിക്കാർക്ക് കസ്റ്റാക്ക് ലിമിറ്റ് ഒിിവാക്കുേയും 

പമാത്തവിപണനക്കാരുപട കസ്റ്റാക്ക് ലിമിറ്റ് 500 പമട്രിക്ക് ടണ്ണായി വർദ്ധിപ്പിക്കുേയും പചയ്തു. ഒകക്ടാബർ 31 

വപരയാണ് ഈ ഡളവേൾ.  

കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപെ നാലാം അഡവാൻസ് എസ്റ്റികമറ്റിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപട 

ഉപാപാേനത്തിൽ വർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന.തുവര 4.28 മിലയൺ ടൺ ,േടല 11.99 മിലയൺ ടൺ ,പചറുപയർ 

3.09 മിലയൺ ടൺ ,ഉഴുന്ന് 2.39 മിലയൺ ടൺ എന്നിങ്ങപനയാണ് 2020-21 സീസണിപല ൈതീക്ഷ്ിത 

ഉപാപാേനം.. 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.16 113.99 111.98 -1.76 -3.60 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 121.43 120.86 120.02 -0.70 -1.16 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 118.58 121.44 119.98 -1.20 1.18 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 112.52 119.74 118.80 -0.79 5.58 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 77.05 82.87 83.25 0.46 8.05 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 100.14 114.57 114.38 -0.17 14.22 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 78.61 82.60 82.61 0.01 5.09 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 71.06 74.30 74.20 -0.13 4.42 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 76.27 82.40 82.16 -0.29 7.72 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 85.08 93.34 95.37 2.17 12.09 
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III . aÁv `£y hkvXp¡Ä  
 അവകലാേനമാസത്തിൽ പഞ്ചസാരയുപട വിലയിലാണ് ൈധാനമായും വർദ്ധനവ് 

ദൃശയമായത് . കേന്ദ്ര സർക്കാർ േരിമ്പിന് നയായവിലയിൽ 5 രൂപ വർദ്ധനവ് ൈഖയാപിച്ചു. 2021-22 

മാർക്കറ്റിങ് സീസണിലാണ് (ഒകക്ടാബർ - സതംബംബർ) വില വർദ്ധനവ് നിലവിൽ വരുന്നത്. േവിെലിന് 290 

രൂപയാണ് നയായവില. .ഡത് വരും മാസം പഞ്ചസാരയുപട വിലയിൽ  കനരിയ വർദ്ധനവികലക്ക് 

നയികച്ചക്കാം ആകഗാളതലത്തിൽ പഞ്ചസാരയുപട വിലയിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 

വർദ്ധനവണ്ടായിട്ടണ്ട്.രസീസീലിൽ ഉണ്ടായ വിള നാശമാണ് വർദ്ധനവിന് ോരണമായത്.  

ഡറച്ചികക്കാിിയുപടയും കോിിമുട്ടയുപടയും വിലയിൽ കനരിയ കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്.എന്നാൽ 

മാസാവസാനം കനരിയ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈേടമായിരുന്ന സതംബംബർ മാസത്തിം ം വിലയിൽ  

കനരിയ വർദ്ധനവ് തുടരാനാണ് സാധയത എന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

കതയിലയുപട വിലയിൽ ജൂപ്രലമാസം മുതൽ അനുഭവപപ്പട്ട കുറവ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിം ം 

തുടരുേയാണ് സതംബംബർ മാസത്തിം ം ോരയമായ മാറ്റമില്ലാപത തുടരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം 

ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 39.38 37.90 38.78 2.32 -1.52 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 169.31 172.65 171.17 -0.86 1.10 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 59.64 55.39 54.71 -1.23 -8.27 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 54.34 66.14 60.39 -8.69 11.13 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 640.71 679.07 681.07 0.29 6.30 

6 
tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 101.48 134.52 126.38 -6.05 24.54 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 147.14 156.31 155.79 -0.33 5.88 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.42 161.03 159.05 -1.23 -2.67 
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IV. എണ്ണയും എണ്ണക്കുരുക്കളും 

 ജൂൺ,ജൂപ്രല മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കനരിയ കുറവിന് കശഷം ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുപട വിലയിൽ 

അവകലാേനമാസത്തിൽ കനരിയ വർദ്ധനവ് ദൃശയമായി. രണ്ട് മാസപത്ത കുറവിന് കശഷം 

ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുപട ഡൻഡസിൽ വർദ്ധനവ് ൈേടമാക്കിപക്കാണ്ടാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസപത്ത ഫുഡ് പ്രൈസ് 

ഡൻഡേ് സ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിേൾച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷൻ (എഫ് എ ഒ )ൈസിദ്ധീേരിച്ചത്. 

ൈധനമായും അന്തരാഷ്ട്രമാർക്കറ്റിൽ പാം ഓയിലിപെയും സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെയും വിലയിം ണ്ടായ 

വർദ്ധനവാണ് അഗസ്റ്റിപല ഡൻഡസിപെ വർദ്ധനവികലക്ക് നയിച്ചപതന്ന് റികപ്പാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന. 

 ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുപട വിലയിൽ ആകഗാളതലത്തിൽ അനുഭവപപ്പട്ട വിലക്കയറ്റം ഡന്തയൻ 

വിപണിയിം ം ൈേടമായിരുന്ന.എങ്കിം ം മാസാവസാനം പാം ഓയിലിപെയും,സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെയും 

വിലയിൽ കുറയുവാനുള്ള ൈവണത ൈേടമായിരുന്ന.സതംബംബറിൽ കനരിയ കുറവിന് സാധയത 

ഉപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന സൂചന.ഡിസംബർ മാസകത്താപട ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുപട 

വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവണ്ടാവപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നള്ള ൈതീക്ഷ് . 

പവളിപച്ചണ്ണയുപട വില കനരിയ കുറകവാപട നിലനിന്ന.മാസാവസാനം കുറയുവാനുള്ള ൈവണത 

ൈേടമായിരുന്ന.അകതസമയം കതങ്ങയുപട വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവണ്ടായി.സതംബംബർ മാസത്തിൽ 

കനരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിം േകളാപട വിപണനം നടക്കുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 189.48 205.84 204.52 -0.64 7.94 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 153.00 188.40 183.40 -2.65 19.87 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 109.54 162.58 162.10 -0.30 47.98 

4 \sÃ® enÁÀ 199.41 217.06 219.14 0.96 9.89 

5 ISpIv F® enÁÀ 142.50 183.50 188.75 2.86 32.46 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 108.54 147.13 150.70 2.43 38.84 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 109.63 160.56 162.00 0.90 47.77 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 91.45 128.76 137.00 6.40 49.81 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 190.41 192.49 195.36 1.49 2.60 
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V.kpKÔ hyRvP\§Ä 

ഉള്ളിയുപട വിലയിൽ േിിഞ ന മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് ഗണയമായ കുറവണ്ടായി.സതംബംബർ 

മാസത്തിം ം ഏതാണ്ട് ഡകത നില തുടരാൻ ഡടയുപണ്ടന്നാണ് സൂചന .ഒകക്ടാബർ മാസകത്താപട 

ഉള്ളിയുപട വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഡടയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന 

സൂചന. 

മുളേിപെ വിലയിൽ കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്. ആന്ധ്രാൈകേശ്,പതം ങ്കാന,േർണാടേ സംസ്ഥങ്ങളിൽ   

കൂടുതൽ കസ്റ്റാക്ക് വിപണിയിൽ എത്തിയതാണ് വിലയിൽ കുറവണ്ടാവാൻ ോരണമായത്.നിലവിൽ . 

േിിഞ ന വർഷപത്ത ഉയർന്ന വില ോരണം ഈ സീസണിൽ മുളേിപെ ഉപാപാേനം വർദ്ധിക്കാൻ 

ഡടയുപണ്ടന്നാണ് ആന്ധ്രാൈകേശ്,പതം ങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന സൂചനേൾ 

ആന്ധ്രാൈകേശിപല ഗുണ്ടുർ,പതം ങ്കാനയിപല വാറങ്കൽ യമില്ലേളിൽ ജൂപ്രല മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 

മുളേിപെ വരവിൽ 10.8 ശതമാനത്തിപെ വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന . 

കുരുമുളേിപെ വില ോരയമായ മാറ്റമില്ലാപത തുടരുേയാണ്.പസപ്റ്റ്റംബർ മാസത്തിം ം ഏതാണ്ട് 

ഡകത നില തുടരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നള്ള സൂചന. 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

1 aÃn Intem{Kmw 98.05 100.30 100.55 0.25 2.55 

2 apfIv Intem{Kmw 162.52 167.57 165.55 -1.21 1.86 

3 DÅn Intem{Kmw 54.68 69.50 50.27 -27.67 -8.07 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 159.38 156.57 156.20 -0.24 -2.00 

5 PocIw 100 {Kmw 29.96 28.93 28.82 -0.38 -3.81 

6 ISpIv 100 {Kmw 9.84 10.70 10.83 1.21 10.06 

7 Deph 100 {Kmw 10.18 10.94 11.14 1.83 9.43 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.61 18.86 19.00 0.74 2.10 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 15.30 13.94 13.70 -1.72 -10.46 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 371.79 444.77 448.33 0.80 20.59 
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VI. Ing§p hÀ¤§Ä 

 േിിങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുപട വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ പപാതുപവ കനരിയ വർദ്ധനവ് 

അനുഭവപപ്പട്ട.അപത സമയം േിിഞ ന വർഷപത്ത വിലയുമായി താരതമയം പചയ്യുകമ്പാൾ ബീറ്റ് റൂട്ട് ,ോരറ്റ് 

എന്നിവ ഒിിപേയുള്ള ഡനങ്ങളുപട വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവ് ദൃശയമാണ്. കചന 4.34 ശതമാനം ,മരച്ചീനി 

13.12 ശതമാനം ,ഉരുളേിിങ്ങ് 31.90 ശതമാനം,കചമ്പ്-20.83 ശതമാനം എന്നിങ്ങപനയാണ് കുറവണ്ടായത് 

അകതസമയം ബീട്രൂട്ടിപെ വിലയിൽ 16.91 ശതമാനവം ോരറ്റിപെ വിലയിൽ 14.23 ശതമാനവം 

വർദ്ധനവണ്ടായി. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 35.73 33.43 34.18 2.24 -4.34 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 23.47 20.17 20.39 1.09 -13.12 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 43.61 29.40 29.70 1.02 -31.90 

4 tN¼v Intem{Kmw 61.69 45.57 48.84 7.18 -20.83 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 36.61 43.29 42.80 -1.13 16.91 

6 ImcÁv Intem{Kmw 59.42 64.00 68.23 6.61 14.83 
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VII.]¨¡dn C\§Ä  

പച്ചക്കറി വർഗ്ഗങ്ങളുപട വിലയിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നള്ളതാണ്  

അവകലാേന മാസപത്ത വില പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ ദൃശയമാവന്നത്.സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓണക്കാലത്ത് 

പച്ചക്കറിേളുപട വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവ് ദൃശയമാവാറുണ്ട്.എങ്കിം ം ഈ ഓണക്കാലത്ത് ോരയമായ 

വർദ്ധനവ് ദൃശയമായില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങപളത്തുടർന്ന് കഹാട്ടം േളും റസ്കറാറന്റേളും സാധാരണ 

നിലയിൽ ൈവർത്തിക്കാത്തതും ഉത്സവങ്ങളും ആക ാഷങ്ങളും കുറഞ നതും വില വർദ്ധനവ് ഡല്ലാത്തതിന് 

ോരണമായി വിപണി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന. 

ൈധാനപപ്പട്ട പച്ചക്കറി ഡനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടിട്ടണ്ട്.സാധാരണ 

വർഷങ്ങളിൽ ആഗസ് കറ്റാപട ഉള്ളിയുപടയും സവാളയുപടയും വിലയിൽ വർദ്ധനവ് 

അനുഭവപപ്പടാറുണ്ട്.എന്നാൽ നിലവിൽ ോരയമായ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത വിപണിയിൽ ദൃശയമല്ല. 
ഒകക്ടാബർ അവസാനകത്താപട സവാളയുപട വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഡടയുപണ്ടന്നാണ് 

വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഏത്തയ്ക്കയുപട വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടണ്ട്. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 22.48 30.16 29.80 -1.19 32.56 

2 hgpX\ Intem{Kmw 33.84 34.23 36.66 7.10 8.33 

3 a¯§ Intem{Kmw 25.54 28.39 26.09 -8.10 2.15 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 28.21 25.93 22.64 -12.69 -19.74 

5 shØ¡ Intem{Kmw 42.63 41.93 33.63 -19.79 -21.11 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 60.09 61.01 45.64 -25.19 -24.05 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 56.80 57.82 45.68 -21.00 -19.58 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 30.51 28.70 28.77 0.24 -5.70 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 50.20 56.39 50.71 -10.07 1.02 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 27.11 24.93 25.66 2.93 -5.35 

11 ]She§ Intem{Kmw 35.23 36.47 38.20 4.74 8.43 

12 X¡mfn Intem{Kmw 35.99 24.16 24.50 1.41 -31.93 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.02 6.01 5.61 -6.66 -6.81 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 44.93 42.46 45.82 7.91 1.98 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 31.57 30.99 31.05 0.19 -1.65 
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VIII. ]ghÀ¤§Ä 

 പിവർഗ്ഗങ്ങളും വിലയിൽ പപാതുപവ വില വർദ്ധനവ് അനുഭവപപ്പട്ട. മുന്തിരി, തണ്ണിമത്തൻ, 

മാങ്ങ, വാിപ്പിങ്ങൾ ,ഏത്തയ്ക്ക എന്നിവയുപട വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവ് അനുഭവപപ്പട്ട.മാങ്ങയുപട 

സീസൺ അവസാനിച്ചകതാപട വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവണ്ടായി. 

ആപ്പിളിപെ വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവണ്ടാപയങ്കിം ം മാസാവസാനം വിലക്കുറവിനുള്ള ൈവണത 

ൈേടമായിരുന്ന.ആപ്പിളിപെ ആഭയന്തര സീസൺ ആരംഭിച്ചകതാപട ഗണയമായ വിലക്കുറവ് വരും 

മാസങ്ങളിൽ അനുഭവപപ്പടാൻ ഡടയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 
ഹിമാചൽൈകേശ്,യമമ്മുേശ്മീർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആപ്പിളിപെ സീസൺ ആരംഭിച്ചിട്ടണ്ട്. മാതളത്തിപെ 

വിലയിൽ കനരിയ കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്. 

 

 

\w 

C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1 Hmd©v(kn{Skv) Intem{Kmw 98.54 122.70 103.30 -15.81 4.83 

2 apk¼n Intem{Kmw 60.77 72.28 57.69 -20.19 -5.07 

3 amXfw Intem{Kmw 103.85 126.75 125.94 -0.64 21.27 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 145.32 143.33 145.91 1.80 0.41 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 53.30 50.42 52.03 3.19 -2.38 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.80 30.29 33.54 10.73 12.55 

7 hmg¸gw ckIZfn Intem{Kmw 59.46 47.90 51.54 7.60 -13.32 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 51.33 46.07 47.40 2.89 -7.66 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.65 26.94 29.48 9.43 2.90 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 101.55 55.36 76.07 37.41 -25.09 

11 X®na¯³(Inc¬) Intem{Kmw 18.38 29.47 32.86 11.50 78.78 

12 ap´ncn  ]¨ IpcphpÅXv Intem{Kmw 80.71 95.27 125.69 31.93 55.73 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 69.50 83.10 96.75 16.43 39.21 
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IX. `t£yXc hkvXp¡Ä  

 േിിഞ ന ഏതാനും മാസങ്ങളായി ആശങ്കപപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുപോണ്ടിരുന്ന 

സിമെിപെയും സ്റ്റീലിപെയും വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ കനരിയ കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്.പല 

യമില്ലേളിം ം ഏതാണ്ട് 500 രൂപ വപര എത്തിയിരുന്ന സിമെിപെ വില നിലവിൽ 450-460 രൂപ കറഞ്ചിൽ 

നിൽക്കുേയാണ് .സതംബംബറിം ം കനരിയ വിലക്കുറകവാപട തുടരാൻ ഡടയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം 

ലഭിക്കുന്ന സൂചനേൾ . 

സ്റ്റീലിപെ വിലയിം ം കനരിയ കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്.സതംബംബറിം ം കനരിയ വിലക്കുറകവാപട 

തുടരുപമന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനേൾ . സ്റ്റീലിപെ വിലയിം ം കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്..സ്റ്റീൽ അകതാറിറ്റിയുപട 
റികപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച് ഡരുമ്പ് ആയിരിപെ വിലയിൽ പമയ് 2021 നു കശഷം  തുടർച്ചയായി കനരിയ 

കതാതിം ള്ള കുറവണ്ടായിട്ടണ്ട്. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  
`t£yXc hkvXp¡Ä 

  
 
       

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 20.14 21.29 21.29 0.00 5.71 

2 
tSmbneÁv tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.57 26.60 27.10 1.88 5.98 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 490.00 501.00 509.17 1.63 3.91 

4 knaâv i¦À(t]¸À _mKv) H¶v 431.35 471.13 458.38 -2.71 6.27 

5 knaâv i¦À(t]mfn _mKv) H¶v 427.26 464.86 453.14 -2.52 6.06 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 50.42 67.15 65.65 -2.23 30.21 

 

 



 കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനം ആഗസ്റ്റ ്  2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v 14 

A\p_Ôw 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v 

\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 38.34 36.84 36.80 -0.11 -4.02 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 41.25 39.38 39.08 -0.76 -5.26 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 36.85 36.06 36.19 0.36 -1.79 

5 Pb Intem{Kmw 37.85 37.40 37.46 0.16 -1.03 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.29 35.35 35.77 1.19 1.36 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.16 113.99 111.98 -1.76 -3.60 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 121.43 120.86 120.02 -0.70 -1.16 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 118.58 121.44 119.98 -1.20 1.18 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 112.52 119.74 118.80 -0.79 5.58 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 77.05 82.87 83.25 0.46 8.05 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 100.14 114.57 114.38 -0.17 14.22 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 78.61 82.60 82.61 0.01 5.09 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 71.06 74.30 74.20 -0.13 4.42 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 76.27 82.40 82.16 -0.29 7.72 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 85.08 93.34 95.37 2.17 12.09 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 39.38 37.90 38.78 2.32 -1.52 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 169.31 172.65 171.17 -0.86 1.10 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 59.64 55.39 54.71 -1.23 -8.27 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 54.34 66.14 60.39 -8.69 11.13 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 640.71 679.07 681.07 0.29 6.30 

6 

tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 101.48 134.52 126.38 -6.05 24.54 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 147.14 156.31 155.79 -0.33 5.88 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.42 161.03 159.05 -1.23 -2.67 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 189.48 205.84 204.52 -0.64 7.94 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 153.00 188.40 183.40 -2.65 19.87 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 109.54 162.58 162.10 -0.30 47.98 

4 \sÃ® enÁÀ 199.41 217.06 219.14 0.96 9.89 

5 ISpIv F® enÁÀ 142.50 183.50 188.75 2.86 32.46 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 108.54 147.13 150.70 2.43 38.84 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 109.63 160.56 162.00 0.90 47.77 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 91.45 128.76 137.00 6.40 49.81 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 190.41 192.49 195.36 1.49 2.60 
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\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

                

1 aÃn Intem{Kmw 98.05 100.30 100.55 0.25 2.55 

2 apfIv Intem{Kmw 162.52 167.57 165.55 -1.21 1.86 

3 DÅn Intem{Kmw 54.68 69.50 50.27 -27.67 -8.07 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 159.38 156.57 156.20 -0.24 -2.00 

5 PocIw 100 {Kmw 29.96 28.93 28.82 -0.38 -3.81 

6 ISpIv 100 {Kmw 9.84 10.70 10.83 1.21 10.06 

7 Deph 100 {Kmw 10.18 10.94 11.14 1.83 9.43 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.61 18.86 19.00 0.74 2.10 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 15.30 13.94 13.70 -1.72 -10.46 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 371.79 444.77 448.33 0.80 20.59 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 35.73 33.43 34.18 2.24 -4.34 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 23.47 20.17 20.39 1.09 -13.12 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 43.61 29.40 29.70 1.02 -31.90 

4 tN¼v Intem{Kmw 61.69 45.57 48.84 7.18 -20.83 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 36.61 43.29 42.80 -1.13 16.91 

6 ImcÁv Intem{Kmw 59.42 64.00 68.23 6.61 14.83 

                

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 22.48 30.16 29.80 -1.19 32.56 

2 hgpX\ Intem{Kmw 33.84 34.23 36.66 7.10 8.33 

3 a¯§ Intem{Kmw 25.54 28.39 26.09 -8.10 2.15 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 28.21 25.93 22.64 -12.69 -19.74 

5 shØ¡ Intem{Kmw 42.63 41.93 33.63 -19.79 -21.11 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 60.09 61.01 45.64 -25.19 -24.05 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 56.80 57.82 45.68 -21.00 -19.58 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 30.51 28.70 28.77 0.24 -5.70 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 50.20 56.39 50.71 -10.07 1.02 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 27.11 24.93 25.66 2.93 -5.35 

11 ]She§ Intem{Kmw 35.23 36.47 38.20 4.74 8.43 

12 X¡mfn Intem{Kmw 35.99 24.16 24.50 1.41 -31.93 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.02 6.01 5.61 -6.66 -6.81 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 44.93 42.46 45.82 7.91 1.98 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 31.57 30.99 31.05 0.19 -1.65 
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\w C\§Ä Afhv 

ആഗസ്റ്്റ         
2020 

 ൂലല        
2021 

ആഗസ്റ്്റ        
2021 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1  Hmd©v( \mKv]qÀ) Intem{Kmw 98.54 122.70 103.30 -15.81 4.83 

2 apk¼n Intem{Kmw 60.77 72.28 57.69 -20.19 -5.07 

3 amXfw Intem{Kmw 103.85 126.75 125.94 -0.64 21.27 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 145.32 143.33 145.91 1.80 0.41 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 53.30 50.42 52.03 3.19 -2.38 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.80 30.29 33.54 10.73 12.55 

7 hmg¸gw ckIZfn/ Intem{Kmw 59.46 47.90 51.54 7.60 -13.32 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 51.33 46.07 47.40 2.89 -7.66 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.65 26.94 29.48 9.43 2.90 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 101.55 55.36 76.07 37.41 -25.09 

11 X®na¯³ Intem{Kmw 18.38 29.47 32.86 11.50 78.78 

12 

ap´ncn  ]¨ 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 80.71 95.27 125.69 31.93 55.73 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 69.50 83.10 96.75 16.43 39.21 

 `t£yXc hkvXp¡Ä      

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 20.14 21.29 21.29 0.00 5.71 

2 

tSmbneÁv 

tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.57 26.60 27.10 1.88 5.98 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 490.00 501.00 509.17 1.63 3.91 

4 

knaâv i¦À(t]¸À 

_mKv) 

H¶v 431.35 471.13 458.38 -2.71 6.27 

5 

knaâv i¦À(t]mfn 

_mKv) 

H¶v 427.26 464.86 453.14 -2.52 6.06 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 50.42 67.15 65.65 -2.23 30.21 

 

 

 

 
 
 
 
 


