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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 v̧ 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  തുടങ്ങിയ 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 v̧ ‘ss{]kv _pÅÁn³’ F¶ t]cnÂ CwKvfojnലുള്ള  {]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 ന്ത്പസിദ്ധീേരണും 
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 

   12-05-2022                                                                        ഡയറക്ടർ 
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അവകലാേനം 

 ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിപെയം ഉപ്രൈൻ-റഷ്യ യദ്ധത്തിപെയം അനുരണനങ്ങൾ 

വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുേയാണ്.അരിയപെ വിലയിൽ കനരിയ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് 

തുെർന്നു.പലവയഞ്ജനങ്ങളുപെയം  ഭക്ഷ്യഎണ്ണേളുകെയം വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത 

തുെരുേയാണ്.പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഇറച്ചികക്കാഴി,ഏത്തക്കായ,സൺഫ്ളവർ 

ഓയിൽ,പാം ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ൈധാനമായം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായ ഇനങ്ങൾ ഇറച്ചികക്കാഴിയപെ 

വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവാണ് അവകലാേനമാസത്തിൽ ൈേെമായത്.ഉല്പാദനത്തിൽ 

ഉണ്ടായ കുറവും  കോഴിത്തീറ്റയപെ വിലവർദ്ധനവും ഇറച്ചികക്കാഴിയപെ വിലവർദ്ധനവികലക്ക് നയിച്ചു 

എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ.ഉപ്രൈൻ -റഷ്യ സംഘർഷ്പത്ത തുെർന്ന് ഇറക്കുമതി തെസ്സപപ്പട്ടതും 

വിതരണ ശംഖലയിപല ൈശനങ്ങളും ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ ആകഗാളതലത്തിൽ തപന്ന 

വൻകതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുേയാണ്. അതുപോണ്ടുതപന്ന ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ  ോരയത്തിൽ 

ഇറക്കുമതിപയ ആശ്രയിച്ച് േഴിയന്ന ഇന്തയയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വർദ്ധനവിന് ശമനമുണ്ടാവില്ല 

എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ. 

കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ പപാതു വിതരണ വകുപ്പിപെ റികപ്പാർട്ട് ൈോരം മാർച്ച് മാസത്തിൽ അരി, കഗാതമ്പ്, 

ആട്ട, തുവരപ്പരിപ്പ്,ഉഴുന്നുപരിപ്പ്,മസൂർപരിപ്പ്,ഭക്ഷ്യഎണ്ണേൾ ,ഉരുളേിഴങ്ങ്,ഉപ്പ് എന്നിവയപെ  വിലയിൽ 

വർദ്ധനവുണ്ടായകപ്പാൾ േെലപ്പരിപ്പ് ,സവാള,തക്കാളി എന്നിവയപെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടായി. ൈധാനമായം 

ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിലാണ്  ഗണയമായ വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിയത്.േെല എണ്ണയപെ  കദശീയ 

ശരാശരി വില പെബ്രുവരിയിൽ 179.44 രൂപ ആയിരുന്നത് മാർച്ചിൽ 185.47ആയി വർദ്ധിച്ചു. േടുപേണ്ണ 

189.24  രൂപ ആയിരുന്നത്  191.6 രൂപ ആയം  ,വനസ്പതി 140.82 രൂപ ആയിരുന്നത്  151.6 രൂപ ആയം 

,കസായ ഓയിൽ 148.09 രൂപ ആയിരുന്നത്  160.05 രൂപ ആയം, സൂരയോന്തി എണ്ണ 161.7 രൂപ 

ആയിരുന്നത് 175.92 രൂപ ആയം , പാം ഓയിൽ 131.44 രൂപ ആയിരുന്നത് 146.34 രൂപ ആയം 

പെബ്രുവരി മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് മാർച്ചിൽ വർദ്ധിച്ചു. അപതസമയം സവാളയപെ വില 35.16 രൂപയിൽ 

നിന്നും 32.1 രൂപയായം ,തക്കാളി വില 26.63 രൂപയിൽ നിന്നും 23.36 രൂപയായം കുറഞ്ഞു. 

റഷ്യ-ഉപ്രൈൻ യദ്ധം തുെരുേയാണ് അകതാപൊപ്പം തപന്ന ആകഗാള എണ്ണ വിലയം 

വർദ്ധിച്ചുപോണ്ടിരിക്കുേയാണ്.ഇവ രണ്ടും ആകഗാള ഭക്ഷ്യ വിലയിലും ഗണയമായ വർദ്ധനവ് 

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുേയാണ്.കഗാതമ്പ്, ധാനയം, ബാർലി, സൂരയോന്തി എണ്ണ, എന്നിവയപെ ൈധാന 

േയറ്റുമതിക്കാരാണ് ഉപൈയ്നം റഷ്യയം. സംഘർഷ്ം  കമഖലയിൽ നിന്നുള്ള ോർഷ്ിേ േയറ്റുമതിപയ 

തെസ്സപപ്പടുത്തുേയം അനിശ്ചിതതവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേയം പെയ്തു.േരിങ്കെൽ കമഖലയിപല ൈശ്നങ്ങൾ െരക്ക് 

വില വർദ്ധിപ്പിക്കുേയം വിപണിയിപല ൊഞ്ചാട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുേയം പെയ്യുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുപെ 

വിലക്കയറ്റപത്ത തുെർന്ന് , പല രാജയങ്ങളും ഇറക്കുമതി ആവശയേതേളിൽ ഇളവ് വരുത്തുേകയാ തീരുവ 

കുറയ്ക്കുേകയാ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലാേ സമ്പദ് വയവസ്ഥയപെ അസ്ഥിരത, സങ്കീർണ്ണമായ ആകഗാള വിതരണ 

ശംഖല- അതികവഗം വിേസിച്ചുപോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സാഹെരയങ്ങള്   വിേസവര രാജയങ്ങപളയം   

ൈകതയേിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജയങ്ങപളയം   സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം ആശങ്കാജനേമാണ്. 

രാസവളങ്ങളുപെ വില വർദ്ധനയം ലഭയതക്കുറവും ോർഷ്ിേകമഖലയിൽ ആശങ്ക 

സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.ഇന്തയയില്  ജൂണിൽ ഖാരിെ് സീസണ്  ആരംഭിക്കാനിരിപക്ക, റഷ്യ-–ഉപ്രൈന്  യദ്ധം 

ോര്ഷഷ്ിേ കമഖലയ്ക്ക ആവശയമായ വളം ലഭയതപയ ബധിക്കുകമാ  എന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനില്ക്കുേയാണ് . 

കലാേത്തിപല പപാട്ടാഷ്് ഉല്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജയമാണ് റഷ്യ . പ്രഡ-

അകമാണിയം കൊസ് കെറ്റിപെ (ഡിഎപി) ഉൽപാദനത്തിൽ ഉപകയാഗിക്കുന്ന പപാട്ടാഷ്ിപെ ഏറ്റവും 

വലിയ രണ്ടാമപത്ത ഉത്പാദേരാണ് റഷ്യ. കലാേപമമ്പാടുമുള്ള പാൻപഡമിേ്-നിയന്ത്രണ നെപെിേൾക്ക് 



 കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനം മൊർച്്ച 2022 

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

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp v̧ 4 

കശഷ്ം ആകഗാള സാമ്പത്തിേ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ  ഊർജ്ജത്തിപെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശയം 

വർധിപ്പിച്ചു. ക്രൂഡ് ഓയിലിപെയം ൈകൃതിവാതേത്തിപെയം വില 2020 അവസാനകത്താപെ ഉയരാൻ 

തുെങ്ങി, 2021 പെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ൈകൃതി വാതേ വില ഉയർന്നു. രാസവള ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ൈകൃതി 

വാതേം ഒരു ൈധാന ഘെേമായതിനാല്  , 2021-പെ മധയത്തിൽ രാസവളങ്ങളുപെ വില കുത്തപന 

ഉയർന്നു. ഗയാസിപെ ഉയർന്ന വില യൂകറാപ്പിലും മറ്റിെങ്ങളിലും രാസവള ഉൽപ്പാദനം കുറയന്നതിന് 

ോരണമായി. ഇത്തരം ൈതിസന്ധിേൾക്കിെയിൽ റഷ്യ-ഉപ്രൈൻ യദ്ധം വന്നകതാപെ സ്ഥിതി 

ആശങ്കാജനേമായി. ഇന്തയ, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വളം ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ തെസ്സങ്ങൾ 

മറിേെക്കുന്നതിനായി ോനഡ, ഇസ്രാകയൽ, കജാർദാൻ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതിക്ക് 

ശ്രമിച്ചുപോണ്ടിരിക്കുന്നതായാണ് റികപ്പാർട്ടുേൾ. 

ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രിേൾച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷ്പെ ഭക്ഷ്യ വില സൂെിേ പെബ്രുവരിയിൽ നിന്ന് 

17.9 കപായിെ് (12.6 ശതമാനം) വർധിച്ച് 2022 മാർച്ചിൽ 159.3 ആയി സസയ എണ്ണേൾ, ധാനയങ്ങൾ, 

മാംസം എന്നീ ഉപസൂെിേേൾ സർവോല പറകക്കാർഡിപലത്തി , പഞ്ചസാര, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ 

എന്നിവയപെ  സൂെിേയം  ഗണയമായി ഉയർന്നു. 

ധാനയവില സൂെിേ പെബ്രുവരിയിൽ നിന്ന് 24.8 കപായിെ് വർദ്ധിച്ച്  മാർച്ചിൽ ശരാശരി 170.1 

കപായിൊയി ,  (17.1 ശതമാനം) , ഇത് 1990 ന് കശഷ്മുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമായി. ഉപൈയ്നിൽ 

നിന്നും ഒരു പരിധിവപര റഷ്യൻ പെഡകറഷ്നിൽ നിന്നുമുള്ള  തെസ്സങ്ങളും. േരിങ്കെൽ കമഖലയിൽ 

നിന്നുള്ള േയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടായ കുറവും കഗാതമ്പിപെ ആകഗാള ലഭയതപയ കൂടുതൽ വഷ്ളാക്കി.അരി 

ഉൾപപ്പപെ മറ്റ് ധാനയങ്ങളുപെ വിലയിലും വർദ്ധനവുണ്ടായി. 

പവജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വില സൂെിേ മാർച്ചിൽ ശരാശരി 248.6 കപായിെ്, പെബ്രുവരിയിൽ നിന്ന് 

46.9 കപായിെ് (23.2 ശതമാനം) ഉയർന്ന് പുതിയ പറകക്കാർഡ് ഉയരത്തിപലത്തി. സൂരയോന്തി, പാം 

ഓയിൽ , കസായ, റാപ്സീഡ് എണ്ണ എന്നിവയപെ വില ഉയർന്നതാണ് സൂെിേ കുത്തപന ഉയരാൻ 

ോരണമായത്.േരിങ്കെൽ കമഖലയിപല  സംഘർഷ്ത്തിനിെയിൽ േയറ്റുമതി വിതരണത്തിൽ 

കുറവുണ്ടായതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൂരയോന്തി എണ്ണ വില മാർച്ചിൽ ഗണയമായി വർദ്ധിച്ചു.അകതാപൊപ്പം , 

സൂരയോന്തി എണ്ണ വിതരണം തെസ്സപപ്പട്ടതിപനത്തുെർന്ന് ആകഗാള ഇറക്കുമതി ആവശയം വർദ്ധിച്ചകതാപെ 

പാം, കസായ, റാപ്സീഡ് എണ്ണ എന്നിവയപെ വിലയം ഗണയമായി ഉയർന്നു. 

2021-22 പല കേന്ദ്ര ോർഷ്ിേ മന്ത്രാലയത്തിപെ 2nd അഡവാൻസ് എസ്റ്റികമറ്റ് ൈോരം, രാജയപത്ത 

പമാത്തം ഭക്ഷ്യധാനയ ഉൽപ്പാദനം 316.06 ദശലക്ഷ്ം െൺ എന്ന പറകക്കാർഡ് ഉത്പാദനം ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.., 

ഇത് 2020-21. പല ഭക്ഷ്യധാനയ ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ 5.32 ദശലക്ഷ്ം െൺ കൂടുതലാണ്. കൂൊപത, 2021-22 പല 

ഉൽപ്പാദനം േഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ്കത്ത ശരാശരി ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ 25.35 ദശലക്ഷ്ം െൺ 

കൂടുതലാണ്.2021-22ൽ അരിയപെ ആപേ ഉൽപ്പാദനം 127.93 ദശലക്ഷ്ം െൺ ആയി േണക്കാക്കുന്നു. 

(േഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ്കത്ത ശരാശരി ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ 11.49 ദശലക്ഷ്ം െൺ കൂടുതൽ) 2021-22ൽ 

കഗാതമ്പിപെ ഉൽപ്പാദനം 111.32 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു. ഇത് േഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ്കത്ത 

ശരാശരി ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ7.44 ദശലക്ഷ്ം കൂടുതലാണ്.2021-22ൽ പമാത്തം പയറുവർഗങ്ങളുപെ 

ഉൽപ്പാദനം 26.96 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു, ഇത് േഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ്കത്ത ശരാശരി 

ഉൽപ്പാദനകത്തക്കാൾ 3.14 ദശലക്ഷ്ം കൂടുതലാണ്.2021-22 ോലയളവിൽ രാജയപത്ത പമാത്തം എണ്ണക്കുരു 

ഉൽപ്പാദനം പറകക്കാർഡ് നിലയായ  37.15 ദശലക്ഷ്ം െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു. 2020-21 പല 35.95 

ദശലക്ഷ്ം െൺ ഉൽപാദനകത്തക്കാൾ 1.20 ദശലക്ഷ്ം െൺ കൂടുതലാണ്. 

ഇന്തയയില്   റാബി സീസണിൽ (ഒകക്ടാബർ മുതൽ പെബ്രുവരി വപര) പമാത്തം വിതച്ചത് 700.8 

ലക്ഷ്ം പഹക്ടർ ആണ് ഇത് 2020-21 റാബി സീസണിപനക്കാൾ  1.5% വളർച്ച കരഖപപ്പടുത്തുന്നു .2021-22. 

പമാത്തം വിതച്ച സ്ഥലത്ത് ഏേകദശം 85 ശതമാനവും ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങളാണ്. റാബി (ശീതോല) വിളേളുപെ 
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വിതയ്ക്കൽ കൂടുതലും കഗാതമ്പ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ എന്നിവയാണ്. എണ്ണക്കുരുക്കൃഷ്ിയപെ 

വിസ്തൃതി വർദ്ധിച്ചു 2020-21 ൽ 83 ലക്ഷ്ം പഹക്ടറില്   നിന്ന് ഈ വർഷ്ം 102 ലക്ഷ്ം പഹക്ടര്ഷ   ആയി വര്ഷദ്ധിച്ചു 

(22.8 ശതമാനം വർധന). 

മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വപരയള്ള ോലയളവിൽ ഇന്തയയിൽ പമാത്തം 72 ശതമാനം മഴക്കുറവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടു.എന്നാൽ പതകക്ക ഇന്തയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സാധാരണ കതാതിൽ മഴ ലഭിച്ചു. 

മാർച്ച് 1 മുതൽ ഏൈിൽ 1 വപരയള്ള ോലയളവിൽ കേരളത്തിൽ 39 ശതമാനം അധിേ മഴ ലഭിച്ചു. 

േണ്ണൂർ,തൃശൂർ,പോല്ലം,തിരുവനതപുരം  ജില്ലേളിൽ മഴക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടകപ്പാൾ ോസർകഗാഡ്, 

എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, വയനാെ്  ജില്ലേളിൽ 60 ശതമാനത്തിൽ അധിേം മഴ ലഭിച്ചു.ഏൈികലാപെ 

കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുപമന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂെനേൾ. 

കേന്ദ്ര ജല േമീഷ്പെ മാർച്ച് 31 പല േണക്ക് ൈോരം രാജയത്തുെനീളമുള്ള 140 ജലസംഭരണിേളിപല 

ഫുൾ റിസർകവായർ തലത്തിലുള്ള സംഭരണകശഷ്ിയപെ   45%  നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ോലയളവിൽ 

കേരളത്തിപല ജലസംഭരണിേളിപല നീക്കിയിരുപ്പ് 1.90 ബിലയൺ േയബ്ബിേ് മീറ്ററാണ് ഇത് േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം 

ഈ ോലയളവികനക്കാൾ കൂടുതലാണ്.ആപേ സംഭരണകശഷ്ിയപെ 49.61 ശതമാനമാണിത്. 

2021-22 സീസണിപല പനല്ല് സംഭരണം േഴിഞ്ഞ വർഷ്കത്തക്കാൾ പമച്ചപപ്പട്ട രീതിയിൽ 

പുകരാഗമിക്കുന്നു.01-04-2022 തീയതിയിപല േണക്കനുസരിച്ച് 503.42 ലക്ഷ്ം െൺ അരി 

സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം ഇകത ോലയളവികനക്കാൾ 37.19  ലക്ഷ്ം െൺ കൂടുതലാണ്.ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

സംഭരിച്ചത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് 125.48 ലക്ഷ്ം െൺ. ഛത്തീസ് ഗഡ്ഡ 61.65 ലക്ഷ്ം െൺ, പതലുങ്കാന 46 

ലക്ഷ്ം െൺ, ഉത്തർൈകദശ് 43.91 ലക്ഷ്ം െൺ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ൈധാന സംഭരണ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. 

കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ ോലയളവിൽ 2.26 ലക്ഷ്ം െൺ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം ഇകത 

ോലയളവിൽ 2.54 ലക്ഷ്ം െണ്ണാണ് സംഭരിച്ചത്. 

സ്റ്റീൽ അകതാറിറ്റിയപെ റികപ്പാർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇരുമ്പ് ആയിരിപെ വില 2022 ജനുവരി മാസം 

മുതൽ തുെർച്ചയായ വർദ്ധനവ്  കരഖപപ്പരുത്തുേയാണ്. Rebar ,HRC ,CRC  ഇനങ്ങളിൽ 2022 മാർച്ച് 31-

ന് മുംപ്രബയിപല  നിരക്ക് Rs. 84341/ െൺ, Rs. 92630/ െൺ Rs.103840/ െൺ എന്നിങ്ങപനയാണ് 

.ഇത് മാസാരംഭത്തിപല വിലകയക്കാൾ 7.6% ,13.1% വർദ്ധനവ് സൂെിപ്പിക്കുന്നു.ക്രൂഡ് സ്റ്റീലിപെ ആകഗാള 

ഉൽപ്പാദനം പെബ്രുവരി'21 പന അകപക്ഷ്ിച്ച്  പെബ്രുവരി 22-ൽ 5.7% കുറഞ്ഞു ൈധാനമായം പ്രെനയിപല 

ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഈ ോലയളവിൽ10.0%  ഇെിവുണ്ടായി.. കൂൊപത, ജപ്പാൻ, റഷ്യ, ദക്ഷ്ിണ പോറിയ, 

തുർക്കി, ഇറ്റലി, ഉപൈയ്ൻ,ബ്രസീൽ എന്നിങ്ങപനയള്ള മറ്റ് ൈധാന ഉരുക്ക് ഉത്പാദേ രാജയങ്ങളിലും 

ഉല്പാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടായി.േൽക്കരിയപെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വിലയം ലഭയതക്കുറവും സ്റ്റീലിപെ 

ഉല്പാദനക്കുറവിനും വിലവർദ്ധനവിനും ഒരു ോരണമായിട്ടുണ്ട്. 

അവകലാേനമാസം അവസാനിക്കുകമ്പാൾ ഇന്ധന വിലയിപല വർദ്ധനവും, യദ്ധങ്ങളും 

പേടുതിേളും അവസാനിച്ച് വിലക്കയറ്റത്തിപെ   നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാവുപമന്നുള്ള 

ൈതീക്ഷ്യിലാണ് വിപണിയം പപാതുസമൂഹവും. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനം മൊർച്്ച 2022 

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

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp v̧ 6 

I. ധൊനയങ്ങൾ 
ഇന്ധന വില വർദ്ധനവിപെ  അനുരണനങ്ങൾ അരിയപെ വിലയിൽ ൈതിെലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

മാസാവസാനം വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത ൈേെമായിരുന്നു. എല്ലാ അരി ഇനങ്ങളിലും ഈ വർദ്ധനവ് 

ൈേെമായിരുന്നു.കദശീയ ശരാശരി വിലയിലും ഈ ോലയളവിൽ വർദ്ധനവ് ദൃശയമായി പെബ്രുവരിയിൽ 

35.82 രൂപയായിരുന്നു കദശീയ ശരാശരി വില മാർച്ച് മാസത്തിൽ; 36.12 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. വരും 

മാസത്തിലും കനരിയ വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂെന വർദ്ധിച്ച കതാതിലുള്ള ഉല്പാദനവും 

സംഭരണവുമാണ് വില ൈമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ൈധാനപപ്പട്ട ോരണമായി 

ചുണ്ടിക്കാണിക്കപപ്പടുന്നത്. 

അന്തരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അരിയപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവാണ് മാർച്ച് 

മാസത്തിൽ കരഖപപ്പടുത്തിയത്. അരിയപെ കദശിയ ശരാശരി പമാത്ത വില സൂെിേ പെബ്രുവരിയിൽ 161.7 

കപായിെ് ആയിരുന്നത് മാർച്ചിൽ  163.2 കപായിൊയി വർദ്ധിച്ചു. 

ഉപ്രൈൻ -റഷ്യ യദ്ധത്തിപെ െലമായി കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ ആകഗാള തലത്തിൽ ഗണയമായ 

കതാതിൽ വർദ്ധനവ് സ്ഷ്ഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.അവകലാേനമാസത്തിലും ഈ വർദ്ധനവ് തുെർന്നു.വരും മാസങ്ങളിലും 

വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് നിലവിലുള്ള സൂെനേൾ. 

 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.77 40.38 40.63 0.62 10.50 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 38.38 38.00 -0.99 -5.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 42.56 42.58 0.05 8.57 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.87 37.13 37.45 0.86 4.40 

5 Pb Intem{Kmw 37.50 37.96 38.81 2.24 3.49 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.02 37.19 37.46 0.73 6.97 

 

 



 കേരള പപൊതുവിപണി വില അവകലൊേനം മൊർച്്ച 2022 

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

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp v̧ 7 

II.]bÀ hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ ോരയമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേൾ ഇല്ലാപത വില ഏതാണ്ട് സ്ഥിരത 

പുലർത്തുന്ന ൈവണതയാണ് ോണപപ്പട്ടത്. േഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുപോണ്ടിരുന്ന വൻപയറിപെ 

വിലയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെറുപയർ,പെറുപയർ പരിപ്പ്,വെപരിപ്പ് ,മസൂർപരിപ്പ് എന്നിവയപെ വിലയിൽ 

മാസാവസാനം കനരിയ വർദ്ധനവ് ൈേെമായി തുവരപ്പരിപ്പ്,ഉഴുന്ന് എന്നിവയപെ വിലയിൽ കനരിയ 

കുറവുണ്ടായി.  

കദശീയ ശരാശരിയിൽ പെറുപയർ പരിപ്പ്,തുവരപ്പരിപ്പ്,മസൂർപരിപ്പ് എന്നിവയപെ വിലയിൽ 

കനരിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായകപ്പാൾ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്,േെലപ്പരിപ്പ് എന്നിവയപെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടായി.റാബി 

സീസണിപല വിളവ് ഏൈിൽ മദ്ധയകത്താപെ  കൂടുതലായി വിപണിയിൽ എത്തുന്നകതാപെ വിലയിൽ 

കുറവുണ്ടാവുപമന്നാണ് ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നത് കേന്ദ ോർഷ്ിേമന്ത്രാലയത്തിപെ രണ്ടാം എസ്റ്റികമറ്റ് റികപ്പാർട്ട് 

ൈോരം 2020-21 വർഷ്പത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് േെല,ഉഴുന്ന് എന്നിവയപെ ഉല്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ് 

ൈതീക്ഷ്ിക്കുകമ്പാൾ തുവര,പെറുപയർ എന്നിവയപെ ഉല്പാദനത്തിൽ കുറവ് സൂെിപ്പിക്കുന്നു. 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.20 105.10 105.63 0.50 -9.10 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 121.23 114.98 115.88 0.78 -4.41 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.73 120.03 119.30 -0.61 -4.35 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 123.20 118.43 116.59 -1.55 -5.37 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 81.87 101.13 93.82 -7.23 14.60 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 112.15 112.96 112.52 -0.39 0.33 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.08 87.24 85.46 -2.04 6.72 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.69 78.83 77.05 -2.26 9.00 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 86.30 82.81 83.69 1.06 -3.02 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.31 109.20 108.95 -0.23 26.23 
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III . aÁv `£y hkvXp¡Ä  
 അവകലാേനമാസത്തിൽ ഇറച്ചികക്കാഴി വിലയിൽ  ൈമാതീതമായ വർദ്ധനവാണ് 

ദൃശയമായത്.കോഴിത്തീറ്റ ഉൾപപ്പപെയള്ള  ഉല്പാദന ഘെേങ്ങളുപെ പെലവ് വർദ്ധിച്ചത് ോരണം 

കേരളത്തിപല പെറുേിെ കോഴിൊമുേളുപെ ൈവർത്തനത്തിൽ കുറവ് വന്നതും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞതും വിലവർദ്ധനവിനു  ോരണമായി. വിഷു ,റംസാൻ തുെങ്ങിയ ആകഘാഷ്ങ്ങൾ 

നെക്കാനിരിപക്ക വരുംമാസങ്ങളിലും ഇറച്ചികക്കാഴി വിലയിൽ ഗണയമായ ഒരു കുറവ് 

ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നില്ല.അകതസമയം കോഴിമുട്ടയപെ വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ കുറവുണ്ടാപയങ്കിലും 

മാസാവസാനം കനരിയ വർദ്ധനവുണ്ടായി..കദശീയ  തലത്തിലും ഇ ോലയളവിൽ കോഴിമുട്ടയപെ വിലയിൽ 

കനരിയ കതാതിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേൾ ഉണ്ടായി നാമക്കലിൽ മാസാദയം 380 രൂപ ആയിരുന്നത് 

മാസാവസാനം 400 രൂപയായി.അകതസമയം പഡൽഹിയിൽമാസാദയം 370 രൂപ ആയിരുന്ന വില 350 

രൂപയായി കുറഞ്ഞു. പഞ്ചസാര,ശർക്കര,േരുപപ്പട്ടി,കതയില  എന്നിവയപെ വിലയിൽ കനരിയ 

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേകളാപെ വിപണനം നെന്നു. 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.40 39.42 39.11 -0.79 4.57 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 173.42 171.38 169.85 -0.89 -2.06 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 53.70 53.43 53.05 -0.71 -1.21 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 54.78 58.52 54.15 -7.47 -1.15 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 656.61 688.21 687.86 -0.05 4.76 

6 
tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 124.38 131.02 161.17 23.01 29.58 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 155.61 155.18 155.36 0.12 -0.16 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 164.23 156.67 158.50 1.17 -3.49 
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IV. എണ്ണയം എണ്ണക്കുരുക്കളും 

 ഉപ്രൈൻ- റഷ്യ യദ്ധത്തിൻപറ പരിണിത െലങ്ങൾ ആകഗാള ഭക്ഷ്യ എണ്ണവിപണിയിൽ 

ഉണ്ടാക്കിയ െലനങ്ങൾ അവകലാേനമാസത്തിലും തുെരുേയാണ്.ൈധാനമായം  സൺഫ്ളവർ 

ഓയിലിപെയം പാം ഓയിലിപെയം വിലയിലാണ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.സൺഫ്ളവറിപെ 

ൈധാന ഉത്പാദേരായ ഉപ്രൈൻ, റഷ്യ എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിലച്ചതും േരിങ്കെൽ 

കമഖലയിപല അസ്ഥിരതയം  സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെ വിലയിൽ ൈതിെലിച്ചകപ്പാൾ  

ഉല്പാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവും,മറ്റ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളിലുണ്ടായ വർദ്ധനവും  പാം ഓയിലിപെ  വർദ്ധനവിന് 

ോരണമായി. 

അന്തരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ വൻ വർദ്ധനവാണ് ഈ ോലയളവിൽ 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് .മാർച്ച് മാസപത്ത എെ് എ  യപെ  ഭക്ഷ്യ എണ്ണ വില സൂെിേ പെബ്രുവരി മാസപത്ത 

അകപക്ഷ്ിച്ച് 46.9 കപായിെ് വർദ്ധിച്ച് 248.6 ആയി.െരിത്രത്തിപല ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.വരും 

മാസങ്ങളിലും  ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ ഒരു കുറവിന് സാധയത ഇല്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന 

സൂെനേൾ. നെപ്പ് വർഷ്ം ഇന്തയയിൽ ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ ഉല്പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുപമന്നാണ് 

ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നത്. 

 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 227.76 179.39 179.63 0.13 -21.13 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 176.40 184.60 185.10 0.27 4.93 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 151.88 146.92 169.71 15.51 11.74 

4 \sÃ® enÁÀ 190.64 216.86 216.96 0.05 13.81 

5 ISpIv F® enÁÀ 155.00 206.00 207.50 0.73 33.87 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 132.08 159.34 166.05 4.21 25.72 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 158.17 144.68 171.34 18.43 8.33 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 126.93 133.04 159.43 19.84 25.60 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 223.48 182.67 185.59 1.60 -16.95 
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V.kpKÔ hyRvP\§Ä 

അവകലാേനമാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് ശ്രദ്ധയിൽപപ്പട്ട ഇനം മല്ലിയപെ വിലയാണ് 

.ൈധാന ഉത്പാദേ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മധയൈകദശ്,ഗുജറാത്ത്,രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

ഉല്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവും കമാശപപ്പട്ട കസ്റ്റാക്ക് നിലയം മല്ലിയപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിന് 

േരണമാപയന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം വരും മാസത്തിലും വർദ്ധനവ് തുെരാൻ 

ഇെയപണ്ടന്നാണ്  ലഭിക്കുന്ന സൂെനേൾ. 

വറ്റൽ മുളേിപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് തുെർന്നു .കമാശപപ്പട്ട ോലാവസ്ഥയം,േീെങ്ങളുപെ 

ആൈമണവും ൈധാന ഉത്പാദേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുളേിപെ ഉല്പാദനപത്തയം ഗുണകമന്മപയയം 

ബാധിച്ചതായാണ് ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ.വരും മാസങ്ങളിലും വറ്റൽ മുളേിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ 

കുറവിന് സാധയത ഇല്ല. കുരുമുളേിപെ വില േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് ഉയർന്ന നിലയിൽ 

നിൽക്കുേയാണ്. വരും മാസത്തിലും ഏതാണ്ട് ഇകത നില തുെരാനാണ് സാധയത എന്നാണ് നിലവിൽ 

വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂെനേൾ. 

സീസൺ ആയകതാടുകൂെി ഉള്ളിയപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവുണ്ടായി. വരും ദിവസങ്ങളിലും വില 

ഏതാണ്ട് ഇകത നില തുെരാനാണ് സാധയത എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂെനേൾ 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

1 aÃn Intem{Kmw 98.77 127.48 135.00 5.90 36.68 

2 apfIv Intem{Kmw 169.17 218.82 224.54 2.61 32.73 

3 DÅn Intem{Kmw 70.86 64.77 38.25 -40.94 -46.02 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 161.76 148.07 144.96 -2.10 -10.39 

5 PocIw 100 {Kmw 29.52 29.12 30.27 3.95 2.54 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.52 12.86 12.79 -0.54 21.58 

7 Deph 100 {Kmw 10.52 12.50 12.57 0.56 19.49 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.20 18.64 18.96 1.72 4.18 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 13.08 10.83 10.68 -1.39 -18.35 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 392.98 564.74 561.73 -0.53 42.94 
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VI. Ing§p hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ േിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ സമ്മിശ്രമായ ൈവണതയാണ് 

ൈേെമായത്.േഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്ന ോരറ്റിപെയം ബീറ്റ് റൂട്ടിപെയം  വിലയിൽ ഗണയമായ 

കുറവുണ്ടായകപ്പാൾ മരച്ചീനി,കെമ്പ് എന്നിവയപെ വിലയിൽ പെബ്രുവരി മാസകത്തക്കാൾ 

വർദ്ധനവുണ്ടായി.ഉരുളക്കിഴങ്ങിപെയം കെനയപെയം  വിലയിൽ കനരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേൾ ഉണ്ടായി. 

േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത വിലയമായി താരതമയം പെയകമ്പാൾ ബീറ്റ് റൂട്ട് ഒഴിപേയള്ള ഇനങ്ങളിൽ 

ഗണയമായ വർദ്ധനവ് റികപ്പാർട്ട് പെയ്യുന്നു. ോരറ്റ്  83.03 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിയകപ്പാൾ 

കെമ്പ് 32.23 ശതമാനവും ,മരച്ചീനി 26.77 ശതമാനവും വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി. ബീറ്റ് റൂട്ട് വിലയിൽ 

േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച്  8.92 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. 

 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 29.07 31.02 31.04 0.06 6.78 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 21.07 24.39 26.71 9.51 26.77 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 28.40 31.21 31.80 1.89 11.97 

4 tN¼v Intem{Kmw 41.88 47.25 55.38 17.21 32.23 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 38.68 49.34 35.23 -28.60 -8.92 

6 ImcÁv Intem{Kmw 38.18 84.82 69.88 -17.61 83.03 
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VII.]¨¡dn C\§Ä  

അവകലാേനമാസത്തിൽ മറ്റിനങ്ങളിൽ നിന്നും വയതയസ്തമായി പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിൽ പപാതുപവ 

വിലക്കുറവ് ൈേെമായി.ഏത്തക്കായയപെ വിലയിൽ മാത്രമാണ് ൈധാനമായം വർദ്ധനവ് 

ദൃശയമായത്.ഉല്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണു ഏത്തക്കായയപെ` വിലയിൽ വർദ്ധനവിന് 

ോരണമായപതന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂെന. വരുംമാസത്തിലും വർദ്ധനവ് 

തുെരുപമന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂെനേൾ .സവാളയപെ വിലയിലും ഗണയമായ കുറവുണ്ടായി.റാബി 

സീസണിപല സവാള വിപണിയിൽ എത്തിത്തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരുംമാസങ്ങളിലും കനരിയ കുറകവാപെ 

വിപണനം തുെരാനാണ് സാധയത.ജൂപ്രല-ആഗസ് കതാടുകൂെി മാത്രകമ സവാളയപെ വിലയിൽ കനരിയ 

വാർദ്ധനവ് ൈതീക്ഷ്ിക്കുന്നുള്ളു.തക്കാളിയപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവുണ്ടാപയങ്കിലും കനരിയ കതാതിലുള്ള 

ഒരു ൊഞ്ചാട്ടം വിലയിൽ ൈേെമായിരുന്നു.മാസാവസാനം വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത  

ദൃശയമായിരുന്നു.ബീൻസ്,പവണ്ടയ്ക്ക,വള്ളിപ്പയർ എന്നിവയപെ വിലയിലും മാസാവസാനം വർദ്ധനവ് 

ദൃശയമായി.പപാതുപവ ഭൂരിഭാഗം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിലും ൈാകദശിേമായ ലഭയതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള 

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേൾ ൈേെമായിരുന്നു. 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 32.12 38.98 30.29 -22.29 -5.70 

2 hgpX\ Intem{Kmw 33.48 41.27 35.57 -13.81 6.24 

3 a¯§ Intem{Kmw 21.39 37.24 26.79 -28.06 25.25 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 24.11 22.32 22.46 0.63 -6.84 

5 shØ¡ Intem{Kmw 39.61 38.64 34.68 -10.25 -12.45 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 51.61 44.58 48.11 7.92 -6.78 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 47.46 51.52 42.96 -16.61 -9.48 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 25.52 45.22 30.82 -31.84 20.77 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 50.35 49.89 47.79 -4.21 -5.08 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 25.33 27.52 24.09 -12.46 -4.90 

11 ]She§ Intem{Kmw 32.39 34.18 30.84 -9.77 -4.79 

12 X¡mfn Intem{Kmw 26.79 25.18 18.63 -26.01 -30.46 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 5.26 8.93 8.25 -7.61 56.84 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 33.83 45.10 53.27 18.12 57.46 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 29.62 37.51 37.16 -0.93 25.46 
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VIII.]ghÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ ഏത്തപ്പഴം,വാഴപ്പഴങ്ങൾ എന്നിവയപെ വിലയിൽ 

വർദ്ധനവുണ്ടായി. വർദ്ധനവ് തുെരാൻ ഇെയപണ്ടന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ 

.ഉല്പാദനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണു ഏത്തപ്പഴത്തിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിന് 

ോരണമായത്.വാഴപ്പഴങ്ങളിൽ രസേദളി പഴത്തിപെ വിലയിലും ഗണയമായ വർദ്ധനവുണ്ടായി. 

സീസണലായ പഴങ്ങൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേൾ ദൃശയമായി മാങ്ങയപെ സീസൺ ആയകതാപെ വിലയിൽ 

ഗണയമായ കുറവുണ്ടായി. തണ്ണിമത്തപെ വിലയിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.ഓറഞ്ചിപെ വിലയിൽ 

വർദ്ധനവുണ്ടായി .ഏത്തപ്പഴത്തിപെയം വാഴപ്പഴങ്ങളുപെയം വിലയിൽ േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 

വിലയിൽ 6 ശതമാനം മുതൽ 48 ശതമാനം വപര വർദ്ധനവുണ്ടായി. 

 

 

\w 

C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1 Hmd©v(നാഗ്പൂര്ഷ ) Intem{Kmw 94.32 75.10 85.58 13.95 -9.27 

2 apk¼n Intem{Kmw 74.38 71.98 70.52 -2.03 -5.19 

3 amXfw Intem{Kmw 194.17 170.10 156.15 -8.20 -19.58 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 160.00 178.33 181.25 1.64 13.28 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 40.58 53.28 60.25 13.08 48.47 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 28.60 29.65 30.79 3.84 7.66 

7 hmg¸gw ckIZfn Intem{Kmw 43.19 47.35 54.38 14.85 25.91 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 45.25 46.54 47.94 3.01 5.94 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 27.58 29.62 31.40 6.01 13.85 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 105.33 132.50 98.33 -25.79 -6.65 

11 X®na¯³(Inc¬) Intem{Kmw 22.27 32.12 22.87 -28.80 2.69 

12 ap´ncn  ]¨ IpcphpÅXv Intem{Kmw 97.50 110.00 90.00 -18.18 -7.69 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 67.50 81.50 84.17 3.28 24.70 
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IX. `t£yXc hkvXp¡Ä  

 ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഭകക്ഷ്യതര 

ഇനങ്ങളും ഉൾപപ്പടുന്നു. നിർമ്മാണ സാമഗ്രിേളുപെ വിലപയ ഇത് വലിയകതാതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സിമെിപെയം സ്റ്റീലിപെയ വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിലും വർദ്ധനവ് തുെർന്നു.സിപമെിപെ 

വിലയിൽ മാസാവസാനം കനരിയ കുറവ് ദൃശയമാപയങ്കിലും സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെർന്നു. 

വരുംമാസത്തിലും ഇകത നില തുെരുപമന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റികപ്പാർട്ടുേൾ.  

മറ്റ് ഭകക്ഷ്യതര വസ്തുക്കളിലും ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവിപെയം മറ്റ് ആകഗാള ൈതിസന്ധിേളുപെയം 

ൈതിെലനങ്ങൾ ൈേെമായിരുന്നു 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  
`t£yXc hkvXp¡Ä 

  
 
       

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.29 24.02 24.16 0.58 13.48 

2 
tSmbneÁv tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
26.07 29.09 29.68 2.03 13.85 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 512.00 492.50 493.50 0.20 -3.61 

4 knaâv i¦À(t]¸À _mKv) H¶v 427.41 426.09 435.47 2.20 1.89 

5 knaâv i¦À(t]mfn _mKv) H¶v 424.18 423.39 429.29 1.39 1.20 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 62.49 71.02 81.39 14.60 30.24 
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A\p_Ôw 

സാമ്പത്തിേ  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്  വകുപ്പ് 

\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.77 40.38 40.63 0.62 10.50 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 38.38 38.00 -0.99 -5.00 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 42.56 42.58 0.05 8.57 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.87 37.13 37.45 0.86 4.40 

5 Pb Intem{Kmw 37.50 37.96 38.81 2.24 3.49 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.02 37.19 37.46 0.73 6.97 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.20 105.10 105.63 0.50 -9.10 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 121.23 114.98 115.88 0.78 -4.41 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.73 120.03 119.30 -0.61 -4.35 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 123.20 118.43 116.59 -1.55 -5.37 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 81.87 101.13 93.82 -7.23 14.60 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 112.15 112.96 112.52 -0.39 0.33 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.08 87.24 85.46 -2.04 6.72 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.69 78.83 77.05 -2.26 9.00 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 86.30 82.81 83.69 1.06 -3.02 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.31 109.20 108.95 -0.23 26.23 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.40 39.42 39.11 -0.79 4.57 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 173.42 171.38 169.85 -0.89 -2.06 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 53.70 53.43 53.05 -0.71 -1.21 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 54.78 58.52 54.15 -7.47 -1.15 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 656.61 688.21 687.86 -0.05 4.76 

6 

tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 124.38 131.02 161.17 23.01 29.58 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 155.61 155.18 155.36 0.12 -0.16 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 164.23 156.67 158.50 1.17 -3.49 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 227.76 179.39 179.63 0.13 -21.13 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 176.40 184.60 185.10 0.27 4.93 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 151.88 146.92 169.71 15.51 11.74 

4 \sÃ® enÁÀ 190.64 216.86 216.96 0.05 13.81 

5 ISpIv F® enÁÀ 155.00 206.00 207.50 0.73 33.87 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 132.08 159.34 166.05 4.21 25.72 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 158.17 144.68 171.34 18.43 8.33 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 126.93 133.04 159.43 19.84 25.60 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 223.48 182.67 185.59 1.60 -16.95 
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\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

                

1 aÃn Intem{Kmw 98.77 127.48 135.00 5.90 36.68 

2 apfIv Intem{Kmw 169.17 218.82 224.54 2.61 32.73 

3 DÅn Intem{Kmw 70.86 64.77 38.25 -40.94 -46.02 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 161.76 148.07 144.96 -2.10 -10.39 

5 PocIw 100 {Kmw 29.52 29.12 30.27 3.95 2.54 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.52 12.86 12.79 -0.54 21.58 

7 Deph 100 {Kmw 10.52 12.50 12.57 0.56 19.49 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.20 18.64 18.96 1.72 4.18 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 13.08 10.83 10.68 -1.39 -18.35 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 392.98 564.74 561.73 -0.53 42.94 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 29.07 31.02 31.04 0.06 6.78 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 21.07 24.39 26.71 9.51 26.77 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 28.40 31.21 31.80 1.89 11.97 

4 tN¼v Intem{Kmw 41.88 47.25 55.38 17.21 32.23 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 38.68 49.34 35.23 -28.60 -8.92 

6 ImcÁv Intem{Kmw 38.18 84.82 69.88 -17.61 83.03 

                

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 32.12 38.98 30.29 -22.29 -5.70 

2 hgpX\ Intem{Kmw 33.48 41.27 35.57 -13.81 6.24 

3 a¯§ Intem{Kmw 21.39 37.24 26.79 -28.06 25.25 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 24.11 22.32 22.46 0.63 -6.84 

5 shØ¡ Intem{Kmw 39.61 38.64 34.68 -10.25 -12.45 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 51.61 44.58 48.11 7.92 -6.78 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 47.46 51.52 42.96 -16.61 -9.48 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 25.52 45.22 30.82 -31.84 20.77 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 50.35 49.89 47.79 -4.21 -5.08 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 25.33 27.52 24.09 -12.46 -4.90 

11 ]She§ Intem{Kmw 32.39 34.18 30.84 -9.77 -4.79 

12 X¡mfn Intem{Kmw 26.79 25.18 18.63 -26.01 -30.46 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 5.26 8.93 8.25 -7.61 56.84 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 33.83 45.10 53.27 18.12 57.46 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 29.62 37.51 37.16 -0.93 25.46 
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\w C\§Ä Afhv 

മൊർച്്ച      
2021 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

മൊർച്്ച      
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1  Hmd©v( \mKv]qÀ) Intem{Kmw 94.32 75.10 85.58 13.95 -9.27 

2 apk¼n Intem{Kmw 74.38 71.98 70.52 -2.03 -5.19 

3 amXfw Intem{Kmw 194.17 170.10 156.15 -8.20 -19.58 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 160.00 178.33 181.25 1.64 13.28 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 40.58 53.28 60.25 13.08 48.47 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 28.60 29.65 30.79 3.84 7.66 

7 hmg¸gw ckIZfn/ Intem{Kmw 43.19 47.35 54.38 14.85 25.91 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 45.25 46.54 47.94 3.01 5.94 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 27.58 29.62 31.40 6.01 13.85 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 105.33 132.50 98.33 -25.79 -6.65 

11 X®na¯³ Intem{Kmw 22.27 32.12 22.87 -28.80 2.69 

12 

ap´ncn  ]¨ 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 97.50 110.00 90.00 -18.18 -7.69 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 67.50 81.50 84.17 3.28 24.70 

 `t£yXc hkvXp¡Ä      

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.29 24.02 24.16 0.58 13.48 

2 

tSmbneÁv 

tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
26.07 29.09 29.68 2.03 13.85 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 512.00 492.50 493.50 0.20 -3.61 

4 

knaâv i¦À(t]¸À 

_mKv) 

H¶v 427.41 426.09 435.47 2.20 1.89 

5 

knaâv i¦À(t]mfn 

_mKv) 

H¶v 424.18 423.39 429.29 1.39 1.20 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 62.49 71.02 81.39 14.60 30.24 

 

 

 

 
 
 
 
 


