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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 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 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 

  28-03-2022                                                                                  ഡയറക്ടർ 
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അവകലാേനം 

 അവകലാേന മാസത്തിൽ  ജനുവരി  മാസപത്ത അകപക്ഷിച്ച് വിപണിയിൽ പപാതുപവ 

വിലക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടു. േഴിഞ്ഞമാസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്ന അരിയുപെ  വിലയിൽ കനരിയ 

കുറവുണ്ടായി. പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിലും കനരിയ കുറവുണ്ടായി.േഴിഞ്ഞമാസങ്ങളിൽ തുെർച്ചയായ 

വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തിയിരുന്ന വൻപയറിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

കോഴിയിറച്ചിയുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായി. വർദ്ധനവ് തുെരാൻ 

ഇെയുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ചന ന ഭക്ഷയ എണ്ണേളിൽ മാസാവസാനം വർദ്ധനവിനുള്ള ൈവണത 

ൈേെമായി. അകതസമയം പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ വിലക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടു. 

അവകലാേനമാസം അവസാനിക്കുകമ്പാൾ കലാേപത്ത ആശങ്കയുപെ മുൾമുനയിൽ 

നിർത്തിപക്കാണ്ട് യുപ്രൈൻ -റഷ്യ യുദ്ധം മുർദ്ധനയത്തികലക്ക് നീങ്ങുേയാണ്. ഉപ്രൈനും റഷ്യയും 

തമ്മിലാണ് യുദ്ധപമങ്കിലും ഇതിൻപറ സാമ്പത്തിേ ആഘാതം കലാേത്തിൻപറ എല്ലാ കോണുേളികലക്കും, 

എല്ലാ കമഖലേളികലക്കും പല വിധത്തിലും  അതികവഗം  പരിവർത്തനം പ യ്യപപ്പടുേയാണ്. 

കലാേത്തിപല ൈധാനപപ്പട്ട സൺഫ്ളവർ ,കഗാതമ്പ് ഉത്പാദേ രാജയങ്ങളാണ്  യുപ്രൈനും 

റഷ്യയും. ഉപൈയ്നിൽ നിന്നം റഷ്യയിൽ നിന്നമുള്ള കഗാതമ്പ് പല രാജയങ്ങളികലക്കും േയറ്റുമതി 

പ യ്യപപ്പടുന്ന. ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, പ്രനജീരിയ എന്നിവ ഉള്പ്പപ്പപെ  ആഫ്രിക്കൻ രാജയങ്ങൾ 

ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കഗാതമ്പിപനയാണ്. േരിങ്കെലിൽ കൂെിയുള്ള   രക്ക് നീക്കങ്ങൾക്ക്  ഷ്ിപ്പിംഗ് 

േമ്പനിേൾ ഉയർന്ന ഇൻുററൻസ് ൈീമിയം ഈൊക്കിത്തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭക്ഷയ എണ്ണ വിലപയ കനരിട്ട് 

ബാധിക്കും. പാ േ എണ്ണേളുപെ ഇന്തയയുപെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡാണ് ഇന്തയയുപെ ൈശ് നങ്ങൾ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. 

ഇന്തയയില് ജൂണിൽ ഖാരിെ് സീസണ് ആരംഭിക്കാനിരിപക്ക, റഷ്യ-–യുപ്രൈന് യുദ്ധം ോര്ഷ്ിേ 

കമഖലയ്ക്ക ആവശയമായ വളം ലഭയതപയ ബധിക്കുകമാ  എന്നള്ള ആശങ്ക നിലനില്ക്കുേയാണ് . 

കലാേത്തിപല പപാട്ടാഷ്് ഉല്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജയമാണ് റഷ്യ . പ്രഡ-

അകമാണിയം കൊസ് കെറ്റിപെ (ഡിഎപി) ഉൽപാദനത്തിൽ ഉപകയാഗിക്കുന്ന പപാട്ടാഷ്ിപെ ഏറ്റവും 

വലിയ രണ്ടാമപത്ത ഉത്പാദേരാണ് റഷ്യ. ഇകപ്പാൾ ഡിഎപി  കൃഷ്ിക്ക് നിർണ്ണായേമാണ്, യുദ്ധം നീണ്ടു 

നിന്നാല് വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിെ് സീസണിൽ  േർഷ്േർക്ക് കമാശം വിളവ് അനുഭവപപ്പൊം എന്ന് 

മാത്രമല്ല ഉത്പാദന പ ലവിലും ഗണയമായ വര്ദ്ധനവിന് ോരണമാകയക്കാം.  നിലവില് ഡിഎപി വില 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്, പ്രനട്രജൻ വളങ്ങൾ 560 കഡാളറിൽ നിന്ന് 700 കഡാളറായി ഉയർന്ന. 

ഇത് േർഷ്േർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുന്നതിനും ോര്ഷ്ികോല്പന്നങ്ങളുപെ വില വർദ്ധനവിനും ോരണമാകയക്കാം 

. യൂറിയ, പ്രനട്രജൻ-കൊകേറ്റ്, പപാട്ടാസയം (എൻ പിപേ) വളം ഇതിനേം 

നീക്കിയിരിപ്പുപണ്ടന്നാണ് സർക്കാർ േണക്കുേൾ സു ിപ്പിക്കുന്നത് , എന്നിരുന്നാലും വിതരണത്തിൽ  

ഇന്തയയ്ക്ക് ോരയമായ കുറവുണ്ടാവാന് സാധയത ഉണ്ട്. 

ഉപൈയ്നിൽ നിന്നം റഷ്യയിൽ നിന്നമുള്ള പ്രനട്രജൻ വളം ഇറക്കുമതിയിപല കുറവ് ആഭയന്തര 

വിതരണവും മറ്റ് വിതരണക്കാരിൽ നിന്നള്ള ഇറക്കുമതിയും  വർദ്ധിപ്പിച്ചുപോണ്ട്  ഇന്തയക്ക് നിേത്താൻ 

സാധിക്കുപമന്ന് ൈതീക്ഷിക്കുന്ന. എന്നാല് പപാട്ടാസയം  വളങ്ങളുപെ ോരയത്തിൽ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ 

വിതരണക്കുറവിപെ ബുദ്ധിമുട്ട് കനരിട്ട് അനുഭവപപ്പപട്ടക്കും. 

േരിങ്കെൽ കമഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്തയയികലക്ക് 380,000 പമട്രിേ് െൺ ചനരയോന്തി എണ്ണ േയറ്റുമതി 

നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായാണ് റികപ്പാര്ട്ടുേൾ. ഇന്തയയാണ് ഉപൈയ്നിപല ചനരയോന്തി എണ്ണയുപെ ഏറ്റവും 

വലിയ വിപണി, 2021-ൽ ഇന്തയയികലക്ക് $1.9 ബിലയൺ േയറ്റുമതി പ യ്തു. ഇന്തയയിൽ ഇതിനേം ഭക്ഷയ 

എണ്ണേളുപെ വില ഗണയമായ കതാതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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സംഘർഷ്ം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലപയയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 

പെബ്രുവരി അവസാനകത്താപെ 100 കഡാളർ േെന്ന.യുദ്ധം നീണ്ടു നിൽക്കുേപയങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ 

വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ ഉയരാൻ സാധയതയുണ്ട്..ഇത് എല്ലാ അവശയ സാധനങ്ങളുപെയും 

വിലയിൽ വർദ്ധനവ് സൃഷ്ടിക്കും. കേരളം കപാലുള്ള ഒരു ഉപകഭാേ് തൃ സംസ്ഥാനപത്തയാവും അത് ഏറ്റവും 

കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. 

ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രിേൾച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷ്പെ പെബ്രുവരി മാസപത്ത ഫുഡ് പ്രൈസ് 

ഇൻഡക്സ് ജനുവരിപയ അകപക്ഷിച്ച് 5.3 കപായിെ് വർദ്ധിച്ച് 140.7 കപായിൊയി. പവജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, 

പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില ഉപചന ിേേളിപല വൻ വർധനയാണ് പെബ്രുവരിയിപല വർധനവിന് 

ോരണമായത്. ധാനയങ്ങൾ, മാംസം എന്നിവയുപെ വിലയും ഉയർന്ന, അകതസമയം പഞ്ചസാര വില 

ഉപചന ിേ തുെർച്ചയായ മൂന്നാം മാസവും ഇെിഞ്ഞു. 

ധാനയവില ചന ിേ പെബ്രുവരിയിൽ ശരാശരി 144.8 കപായിൊണ്, ജനുവരിയിൽ നിന്ന് 4.2 

കപായിന്റം (3.0 ശതമാനം) ഒരു വർഷ്ം മുമ്പുള്ളതികനക്കാൾ 18.7 കപായിന്റം (14.8 ശതമാനം) ഉയർന്ന. 

പെബ്രുവരിയിൽ, എല്ലാ ൈധാന ധാനയങ്ങളുപെയും വില വർദ്ധിച്ചു. രണ്ട് ൈധാന കഗാതമ്പ് 

േയറ്റുമതിക്കാരായ ഉപൈയ്നിൽ നിന്നം റഷ്യൻ പെഡകറഷ്നിൽ നിന്നമുള്ള േയറ്റുമതി തെസ്സപപ്പട്ടതും  

േരിങ്കെൽ കമഖലയിപല അനശ്ചിതതവങ്ങളും  ആകഗാള കഗാതമ്പ് വില 2.1 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. 

പെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അരിവില 1.1 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. 

പവജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വില ചന ിേ പെബ്രുവരിയിൽ ശരാശരി 201.7 കപായിെ് ആയി , ജനുവരി 

മാസകത്തക്കാൾ 15.8 കപായിെ് (8.5 ശതമാനം) ഉയർന്ന്  പറകക്കാർഡ് വർദ്ധനാവ് കരഖപപ്പടുത്തി . 

ഈന്തപ്പന, കസായ, ചനരയോന്തി എണ്ണ എന്നിവയുപെ വില വർധിച്ചതാണ് തുെർച്ചയായ വില വർദ്ധനവിന് 

ോരണമായത്. പെബ്രുവരിയിൽ, കലാേത്തിപല മുൻനിര പാകമായിൽ േയറ്റുമതിക്കാരായ 

ഇകന്താകനഷ്യയിൽ നിന്നള്ള േയറ്റുമതി ലഭയത കുറഞ്ഞതും  ആകഗാള ഡിമാന്റം  ോരണം തുെർച്ചയായ 

രണ്ടാം മാസവും അന്താരാഷ്ട്ര പാം ഓയിൽ വില വർദ്ധിച്ചു. പതകക്ക അകമരിക്കയിപല കസായാബീൻ 

ഉൽപാദന നില വഷ്ളായതിപന തുെർന്ന് കസായ ഓയിൽ വില ഉയർന്നപോണ്ടിരുന്ന. അന്താരാഷ്ട്ര 

തലത്തിൽ ചനരയോന്തി എണ്ണ വിലയും ഗണയമായി വർദ്ധിച്ചു, േരിങ്കെൽ കമഖലയിപല സ്ഥിതിപയക്കുറിച്ചുള്ള 

ആശങ്കേൾ വില വർദ്ധനവിന് ആക്കം കൂട്ടി , ഇത് േയറ്റുമതി കുറയ്ക്കാൻ സാധയതയുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ 

വില കുതിച്ചുയരുന്നതും സസയ എണ്ണ വില വർദ്ധനവിന് ോരണമായി. 

റാബി-വിളേൾ വളരുന്ന ൈധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മതിയായ ശീതോല മഴയും പമച്ചപപ്പട്ട 

ജലസംഭരണി നിലയും വിളേളുപെ ൈതീക്ഷേൾക്ക് തിളക്കം നൽേി. എണ്ണക്കുരു ോർഷ്ിേ വിസ് തൃതിയിൽ 

ഗണയമായ കുതിച്ചു ാട്ടത്തിപെ പിൻബലത്തിൽ, റാബി വിളേളുപെ പമാത്തത്തിലുള്ള ോര്ഷ്ിേ വിതൃതിതി   

ഈ സീസണിപെ അവസാനത്തിൽ 700 ലക്ഷം പെക്ടർ എന്ന പുതിയ പറകക്കാർഡ് എത്തി. 2021-22ൽ 

കഗാതമ്പ് (343 ലക്ഷം പെക്ടർ) 2020-21 വർഷ്പത്ത ോർഷ്ിേ വിസ് തൃതികയക്കാൾ (346 ലക്ഷം പെക്ടർ) 

അല്പം കുറവാപണങ്കിലും എണ്ണക്കുരുക്കൾ, ൈധാനമായും േടുേ്/ റാപ്പ് സീഡ് എന്നിവയുപെ വിതയ്ക്കൽ 
പമച്ചപപ്പട്ട ൈേെനം ോഴ്ചവച്ചു. 

4-03-2022 പല േണക്കനുസരിച്ച് കവനൽക്കാല വിളേളുപെ ോർഷ്ിേ വിസ് തൃതിയിൽ േഴിഞ്ഞ 

വര്ഷ്ം ഇകത ോലയളവികനക്കാൾ കനരിയ കുറവ് ോണിക്കുന്ന. േഴിഞ്ഞ വര്ഷ്ം  ഇകത  ോലയളവിൽ 

29.37 ലക്ഷം പെക്ടർ ആയിരുന്ന വിസ് തൃതി ഈ വർഷ്ം 29.24 ലക്ഷം പെക്ടർ എന്ന നിലയിലാണ് 

അന്തിമ േണക്കിൽ ഏതാണ്ട് േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത അപത നില എത്തുപമന്നാണ് ൈതീക്ഷിക്കുന്നത്. 

. 2021-22 സീസണിപല പനല്ല് സംഭരണം േഴിഞ്ഞ വർഷ്കത്തക്കാൾ പമച്ചപപ്പട്ട രീതിയിൽ 

പുകരാഗമിക്കുന്ന.04-03-2022 തീയതിയിപല േണക്കനുസരിച്ച് 486.27 ലക്ഷം െൺ അരി 

സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്.േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം ഇകത ോലയളവികനക്കാൾ 36.15 ലക്ഷം െൺ കൂടുതലാണ്.ഏറ്റവും കൂടുതൽ 

സംഭരിച്ചത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് 125.19 ലക്ഷം െൺ. സംഭരണത്തിൽ കുതിച്ചു ാട്ടം നെത്തിയ 
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സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ് ഗഡ്ഡണ് 61.65 ലക്ഷം െൺ. േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം ഇകത 

ോലയളവികനക്കാൾ  21.89 ലക്ഷം െണ്ണിപെ  വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന.കേരളത്തിൽ നിന്നം ഈ 

ോലയളവിൽ 1.73 ലക്ഷം െൺ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് േഴിഞ്ഞ വർഷ്ം ഇകത ോലയളവിൽ 1.49 ലക്ഷം െണ്ണാണ് 

സംഭരിച്ചത്. 

ജനുവരി മുതൽ പെബ്രുവരി അവസാനം വപരയുള്ള േണക്കനുസരിച്ച് ഇന്തയയിൽ ദീർഘോല 

ശരാശരികയക്കാൾ 44 ശതമാനം അധിേ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.മകധയന്തയയിൽ 75 ശതമാനവും,ദക്ഷികണന്തയയിൽ 

49 ശതമാനവും,വെക്ക് േിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 41 ശതമാനവും,വെക്ക് പെിഞ്ഞാറൻ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 37 ശതമാനവും   അധിേ മഴ ലഭിച്ചു. പമച്ചപപ്പട്ട മഴ റാബി സീസണിപല ഉത്പാദനപത്ത 

സൊയിക്കുപമന്ന ൈതീക്ഷിക്കുന്ന 

കേരളത്തിൽ ജനുവരി 1 മുതൽ പെബ്രുവരി 28  വപരയുള്ള ോലയളവിൽ 33 ശതമാനം മഴക്കുറവ് 

അനുഭവപപ്പട്ടു.തിരുവനതപുരം ഒഴിപേയുള്ള എല്ലാ ജില്ലേളിലും മഴക്കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടു.തിരുവനതപുരം 

ജില്ലയിൽ ഈ ോലയളവിൽ 54 ശതമാനം അധിേ മഴ അനുഭവപപ്പട്ടു.ഏൈിൽ ആദയ വാരകത്താപെ  

കേരളത്തിൽ നല്ല കതാതിലുള്ള കവനൽ മഴ ലഭിക്കുപമന്നാണ് ൈതീക്ഷിക്കപപ്പട്ടുന്നത്. 

പസൻട്രൽ വാട്ടർ േമ്മീഷ്ൻപറ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള  ജല സംഭരണിേളിൽ നിലവിൽ ആപേ 

സംഭരണ കശഷ്ിയുപെ 55 ശതമാനം ജലം നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. 

അവകലാേനമാസം അവസാനിക്കുകമ്പാൾ, സംഘർഷ്ങ്ങൾ എത്രയും പപപട്ടന്ന് അവസാനിച്ച് 

സമാധാനപൂർണ്ണമായ   ഒരു കലാേ ൈമം രൂപപപ്പടുന്നതിനും, അതുവഴി സുശക്തമായ ഒരു 

സമ്പദ്ഘെനയുപെ കുെക്കീഴിൽ  വിപണന ശംഘലേളുപെ സവതന്ത്രമായ സഞ്ചാരവും, അത് വഴി 

കലാേത്തില് ഭക്ഷയ സുരക്ഷയും, നയായ വിലയും ,ഉണ്ടാവുപമന്നള്ള ൈതീക്ഷയാണ്  വിപണിപയയും പപാതു 

സമൂെപത്തയും  മുകന്നാട്ട് നയിക്കുന്നത്. 
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I. ധൊനയങ്ങൾ 
പെബ്രുവരിയിൽ അരിയുപെ വിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും, കദശീയ ശരാശരിയിലും   

വർദ്ധനവിന്പറ  ചന നയാണ് ഉണ്ടായപതങ്കിലും  കേരളത്തിൽ അരിയുപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവ് 

ോണിക്കുന്ന.. വർദ്ധിച്ച ഉത് പാദനവും,  വിപണി ലഭയതയുമാണ്  വിലയിൽ കനരിയ കുറവുണ്ടാവാൻ 

ോരണം. എങ്കിലും ദിനംൈതി വർദ്ധിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വിപണിയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നണ്ട്. 

അവകലാേനമാസത്തിൽ അരിയുപെ കദശീയ ശരാശരി വില േഴിഞ്ഞ മാസപത്ത അകപക്ഷിച്ച് 1.10 

ശതമാനത്തിപെ വർദ്ധനവ് ോണിക്കുന്ന.അപത സമയം അരിയുപെ ദക്ഷികണന്തയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുപെ 

ശരാശരി വിലയിൽ 0.23 ശതമാനത്തിപെ കുറവ് ോണിക്കുന്ന.കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള 

ൈവണത ൈേെമാണ്. 

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ േഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വർദ്ധനവ് 

തുെരുേയാണ്.റഷ്യ ഉപ്രൈൻ യുദ്ധത്തിപെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വില ഇനിയും  വർദ്ധിക്കാനാണ് സാധയത. 

ഇന്തയയിൽ കഗാതമ്പിപെ ഉത്പാദനത്തിൽ പറകക്കാർഡ് വർദ്ധനവാണ്  ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നെപ്പ് റാബി 

സീസണില് ോര്ഷ്ിേ വിതൃതിതിയില്  കനരിയ കുറവുപണ്ടങ്കിലും കഗാതമ്പിപെ ഉത് പാദനത്തില് വര്ദ്ധനവ് 

ഉണ്ടാവുപമന്നാണ് ൈതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സാെ രയം   ഇന്തയയുപെ കഗാതമ്പ് േയറ്റുമതി 

സാധയതേൾക്ക് ൈതീക്ഷകയകുന്ന. 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.80 40.80 40.38 -1.03 9.73 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 39.00 38.38 -1.59 -4.05 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 43.17 42.56 -1.41 8.52 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.88 37.08 37.13 0.13 3.48 

5 Pb Intem{Kmw 37.63 38.00 37.96 -0.11 0.88 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.15 37.08 37.19 0.30 5.80 
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II.]bÀ hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പയർ-പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കനരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേകളാപെ 

വിപണനം നെന്ന.മാർച്ച് മാസത്തിലും  ഏതാണ്ട് ഇകത നില തുെരാനാണ് സാധയത, ഗണയമായ 

വർദ്ധനവിന് സാധയത ഇപല്ലന്നാണ് നിലവിൽ വിപണി നൽകുന്ന ചന ന. വൻകതാതിൽ വില 

വർദ്ധിച്ചിരുന്ന വൻപയറിപെ  വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ 

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദനം നെക്കുന്നത് റാബി സീസണിലാണ്. റാബി സീസണിപല വിളവ് വിപണിയിൽ 

എത്തുന്നകതാപെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടാവാൻ സാധയതയുണ്ട്.  

പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിപണി വില പിെിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമം 

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മയാൻമറുമായി 2.5 ലക്ഷം പമട്രിേ് െൺ  ഉഴുന്നം 1 ലക്ഷം പമട്രിേ് െൺ  തുവപരയും  

വാർഷ്ിേ ഇറക്കുമതിക്കും മലാവിയുമായി 0.50 ലക്ഷം പമട്രിേ് െൺ  തുവര വാർഷ്ിേ ഇറക്കുമതിക്കായി  

അഞ്ചുവർഷ്പത്ത ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു. പമാസാംബിക്കുമായുള്ള 2 ലക്ഷം പമട്രിേ് െൺ  തുവര 

വാർഷ്ിേ ഇറക്കുമതിക്കായി ധാരണാപത്രം  അഞ്ച് വർഷ്കത്തക്ക് കൂെി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ 

കദശീയ ശരാശരിയിൽ ജനുവരിപയ അകപക്ഷിച്ച് കനരിയ വർദ്ധനവ് അവകലാേന മാസത്തിൽ 

ോണിക്കുന്ന. 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 113.89 105.93 105.10 -0.78 -7.72 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 119.30 114.88 114.98 0.09 -3.62 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 125.05 121.20 120.03 -0.97 -4.01 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 122.98 120.43 118.43 -1.66 -3.70 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 81.55 108.25 101.13 -6.58 24.01 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 112.11 112.79 112.96 0.15 0.76 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.63 87.50 87.24 -0.30 8.20 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.20 79.90 78.83 -1.34 12.29 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 85.89 82.77 82.81 0.05 -3.59 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.52 109.37 109.20 -0.16 26.21 
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III . aÁv `£y hkvXp¡Ä  
 പെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഇറച്ചികക്കാഴി വില കുറയുന്നതായാണ് സാധാരണയായി 

ോണുന്നപതങ്കിലും അവകലാേനമാസത്തിൽ വില ൈമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധയിൽപപ്പട്ടത്. 

വര്ധിച്ചു വരുന്ന ഉത്പാദന പ ലവ് മൂലം കേരളത്തിപല കോഴി വളര്ത്തൽ നാമമാത്രമാകുേയും അയൽ 

സംസ്ഥാനങ്ങപള മാത്രം ആശ്രയികക്കണ്ട അവസ്ഥ വന്നതുമാണ് വില വര്ധനവിനു 

ോരണമായപതന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം നല്കുന്ന വിവരം .വരും മാസത്തിലും വില വർദ്ധനവ്  

തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന ന. ഡിസംബർ-ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ വില 

വൻകതാതിൽ കുറയുേയും കോഴിത്തീറ്റയുപെ വില ൈമാതീതമായി വർധിച്ചതിനാലും പ റുേിെ ൊമുേൾ 

പൂട്ടുന്നതിനു ോരണമായതായി ചുണ്ടിക്കാണിക്കപപ്പടുന്ന.  

കോഴിമുട്ടയുപെ വിലയിൽ വിലക്കുറവുണ്ടായി.കതയിലയുപെ വില അവകലാേനമാസത്തിൽ 

ഗണയമായ കുറവുണ്ടായി. വിലക്കുറവ് കനരിയ കതാതിൽ തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന 

ചന ന. പഞ്ചസാര,ശർക്കര  എന്നിവയുപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവുണ്ടായി.മാർച്ചിലും ഇകത നില 

തുെരാനാണ് സാധയത. 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.38 39.80 39.42 -0.95 5.46 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 172.48 173.08 171.38 -0.98 -0.64 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 53.77 56.21 53.43 -4.95 -0.63 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 58.30 60.76 58.52 -3.69 0.38 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 653.93 685.71 688.21 0.36 5.24 

6 
tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 106.92 114.02 131.02 14.91 22.54 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 154.25 154.71 155.18 0.30 0.60 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.94 155.96 156.67 0.46 -4.43 
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IV. എണ്ണയും എണ്ണക്കുരുക്കളും 

 ഉപ്രൈൻ -റഷ്യ  യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപപ്പട്ട ഇനം ഭക്ഷയ എണ്ണേളുപെ 

വിലപയയാണ്. ൈകതേിച്ച് സൺഫ്ളവർ ഓയിൽ ,പാം ഓയിൽ എന്നിവയുപെ വില.ഇതിനു ൈധാനമായും 

രണ്ട് ോരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെ ഉല്പാദനത്തിൽ കലാേത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് 

നിൽക്കുന്ന രാജയമാണ് ഉപ്രൈൻ .ഇകന്താകനഷ്യയിൽ നിന്നള്ള േയറ്റുമതി കുറഞ്ഞതും , ആകഗാള ഡിമാെ് 

വർദ്ധിച്ചതും  തുെർച്ചയായി രണ്ടാം മാസവും ആകഗാള  പാകമായിൽ വില വർദ്ധിച്ചു.പതകക്ക അകമരിക്കയിപല 

കസായാബീൻ ഉല്പാദത്തിൽ കുറവുണ്ടായത്  കസായ ഓയിലിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് സൃഷ്ടിച്ചു.. മപറ്റാരു 

വസ്തുത ഇന്തയയിൽ ആവശയമുള്ള ഭക്ഷയഎണ്ണേളിൽ ഏതാണ്ട് 70 ശതമാനവും ഇറക്കുമതിപയ 

ആശ്രയിച്ചാണ് നിലപോള്ളുന്നത്. േരിങ്കെല് കമഖലേളിൽ വിതരണ സൃഖല തെസ്സപപ്പട്ടതും വില 

വര്ദ്ധനവിന് ോരണമായി. വരും മാസങ്ങളിലും ഭക്ഷയ എണ്ണേളും വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെരാൻ സാധയത 

ഉണ്ട്.പവളിപച്ചണ്ണയുപെ വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ തുെർച്ചയായ കുറവ് അനുഭവപപ്പട്ടു.അപത 

സമയം കതങ്ങയുപെ വിലയിൽ മാസം മധയകത്താപെ വർദ്ധനവുണ്ടായി.കതങ്ങയുപെ വിലയിൽ വരും 

മാസങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന ന. ഭക്ഷയ 

എണ്ണേളുപെ കദശീയ ശരാശരി വിലയിൽ േെല എണ്ണ ഒഴിപേയുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളുപെ വിലയിലും 

വർദ്ധനവ് ദൃശയമായിരുന്ന. 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 225.50 185.79 179.39 -3.44 -20.45 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 176.40 184.25 184.60 0.19 4.65 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 139.50 147.29 146.92 -0.25 5.32 

4 \sÃ® enÁÀ 188.73 218.13 216.86 -0.58 14.90 

5 ISpIv F® enÁÀ 154.69 211.50 206.00 -2.60 33.17 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 126.20 158.50 159.34 0.53 26.26 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 143.32 145.54 144.68 -0.59 0.95 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 118.94 125.82 133.04 5.73 11.85 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 223.43 186.73 182.67 -2.17 -18.24 
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V.kpKÔ hyRvP\§Ä 

അവകലാേനമാസത്തിൽ സുഗന്ധ വയഞ്ജനങ്ങളുപെ വിലയിൽ പപാതുപവ വർദ്ധനവിനുള്ള 

ൈവണത ൈേെമായിരുന്ന. മുളേിപെ വിലയിൽ തുെർച്ചയായ വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി.നവംബർ, 

ഡിസംബർ മാസങ്ങളിപല അോല മഴയും പ്രവറസ് ആൈമണവും ോരണം മുളേിപെ ഗുണ 

നിലവാരപത്ത ബാധിച്ചിട്ടുപണ്ടന്നാണ് വിപണി നൽകുന്ന ചന ന  .ഗുണ്ടുർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നള്ള മുളേിപെ 

വരവിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.അോലത്തിൽ ഉണ്ടായ മഴയും  േീെ ആൈമണവും 

മുളേിപെ ഉത്പാദനപത്തയും  ബാധിച്ചിട്ടുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഏതാണ്ട് എല്ലാ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ോലയളവിൽ മുളേിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരും 

മാസത്തിലും വർദ്ധനവ് തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ചന നേൾ. 

കുരുമുളേിപെ വിലയിൽ മാസം മദ്ധയകത്താപെ വർദ്ധനവുണ്ടാപയങ്കിലും മാസാവസാനം കനരിയ 

കുറകവാപെ വിപണനം  നെന്ന. മാര്ച്ച് മാസത്തിൽ  കനരിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേകളാപെ  തുെരാൻ 

ഇെയുപണ്ടന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന നേൾ. ൈധാനപപ്പട്ട കുരുമുളേ് ഉത്പാദേ 

രാജയങ്ങളിൽ എല്ലാം  മാസാവസാനം വില കുറയുന്നതിപെ ചന ന ൈേെമാണ്.  

പ റിയ ഉള്ളിയുപെ വിലയിൽ  ഗണയമായ കതാതിലുള്ള കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി.ഉള്ളിയുപെ  വിലയിൽ 

വരും മാസത്തിലും കുറവ് തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന നേൾ .പവളുത്തുള്ളിയുപെ 

വിലയിൽ മാസം മധയകത്താപെ വർദ്ധനവ് ദൃശയമായി വരും മാസത്തിലും കനരിയ വർദ്ധനവ് തുെരാൻ 

ഇെയുപണ്ടന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

1 aÃn Intem{Kmw 97.38 119.45 127.48 6.72 30.91 

2 apfIv Intem{Kmw 179.94 206.34 218.82 6.05 21.61 

3 DÅn Intem{Kmw 120.23 73.75 64.77 -12.18 -46.13 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 165.13 152.48 148.07 -2.89 -10.33 

5 PocIw 100 {Kmw 29.64 28.84 29.12 0.97 -1.75 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.50 12.84 12.86 0.16 22.48 

7 Deph 100 {Kmw 10.54 12.63 12.50 -1.03 18.60 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.43 18.77 18.64 -0.69 1.14 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 14.71 10.16 10.83 6.59 -26.38 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 386.48 571.44 564.74 -1.17 46.12 
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VI. Ing§p hÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ ബീട്രൂട്ടിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ 

വിലക്കുറവുണ്ടാപയങ്കിലും ോരറ്റിപെ  വില ഇകപ്പാഴും ഉയർന്ന നിലയിൽ തപന്ന ഏതാണ്ട് സ്ഥിരതകയാപെ 

വിപണനം നെക്കുേയാണ്. മാർച്ച് മദ്ധയകത്താപെ ോരറ്റിപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവുണ്ടാവുപമന്ന 

ൈതീക്ഷിക്കുന്ന. ക മ്പിപെ വില മാസം മദ്ധയകത്താപെ വർദ്ധനവുണ്ടായി.വർദ്ധനവ് കനരിയ കതാതിൽ 

മാർച്ച് മാസത്തിലും തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന നേൾ .ഉരുളക്കിഴങ്ങിപെ 

വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത വിലയുമായി താരതമയം പ യ്യുകമ്പാൾ 

ഉരുളേിഴങ്ങ് ഒഴിപേയുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളുപെയും വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ദൃശയമാണ്..ോരറ്റിപെ  വില 

േഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ 121 .46 ശതമാനം വർദ്ധനവുണ്ടായി. 

 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 28.86 31.57 31.02 -1.74 7.48 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 21.43 23.64 24.39 3.17 13.81 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 32.70 33.38 31.21 -6.50 -4.56 

4 tN¼v Intem{Kmw 41.48 47.36 47.25 -0.23 13.91 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 42.52 72.84 49.34 -32.26 16.04 

6 ImcÁv Intem{Kmw 38.30 84.34 84.82 0.57 121.46 
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VII.]¨¡dn C\§Ä  

അവകലാേന മാസത്തിപല ഏറ്റവും ശുഭേരമായ അവസ്ഥ പച്ചക്കറി വിപണിയിലാണ് 

ൈേെമായത് .ഏത്തക്കായ ഒഴിപേയുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഇനങ്ങളുപെയും വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ 

വിലക്കുറവ് ഉണ്ടായി.തക്കാളിയുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിൽ കുറവുണ്ടായി.അടുത്ത മാസങ്ങളിലും 

തക്കാളിയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിനുള്ള സാധയത ഇപല്ലന്നാണ് വിപണിയില് നിന്നം ലഭിക്കുന്ന 

ചന നേൾ.സവാളയുപെ വിലയിൽ നെപ്പ് വർഷ്ം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായില്ല.വിലയിൽ േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത 

അകപക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് 27 ശതമാനകത്താളും കുറവ് ദൃശയമാണ്.സവാളയുപെ വിലയിൽ ജൂപ്രല മാസം വപര 

ഗണയമായ വർദ്ധനവിനുള്ള സാധയത ഇല്ല.ഏത്തക്കായ,വാഴയ്ക്കായ എന്നിവയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് 

ദൃശയമായി മാർച്ച് മാസത്തിലും ഏത്തക്കായയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ 

നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന ന.പച്ചമുളേിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവാൻ ഇെയുപണ്ടന്ന് വിപണിയിൽ 

നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന ന.മറ്റ് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിൽ ൈാകദശിേമായ ലഭയതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള 

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുേകളാപെ വിപണനം നെന്ന. 

കദശീയ ശരാശരി വില പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ ഉരുളേിഴങ്ങ്,തക്കാളി എന്നിവയുപെ വിലയിൽ 

ഗണയമായ കുറവുണ്ടായകപ്പാൾ സവാളയുപെ വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവ് ചന ിപ്പിക്കുന്ന.തക്കാളിയുപെ വില 

ജനുവരി മാസപത്ത അകപക്ഷിച്ച് 24.77 ശതമാനവും ഉരുളക്കിഴങ്ങിപെ വില 5.26 ശതമാനവും 

കുറഞ്ഞകപ്പാൾ സവാളയുപെ വിലയിൽ 1.74 ശതമാനത്തിപെ കനരിയ വർദ്ധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 53.59 40.45 38.98 -3.63 -27.26 

2 hgpX\ Intem{Kmw 36.23 48.79 41.27 -15.41 13.91 

3 a¯§ Intem{Kmw 21.02 37.70 37.24 -1.22 77.16 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 30.13 30.54 22.32 -26.92 -25.92 

5 shØ¡ Intem{Kmw 59.73 56.13 38.64 -31.16 -35.31 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 53.18 59.66 44.58 -25.28 -16.17 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 54.45 64.50 51.52 -20.12 -5.38 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 26.71 62.93 45.22 -28.14 69.30 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 49.61 55.52 49.89 -10.14 0.56 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 26.71 30.86 27.52 -10.82 3.03 

11 ]She§ Intem{Kmw 38.71 38.39 34.18 -10.97 -11.70 

12 X¡mfn Intem{Kmw 31.68 37.73 25.18 -33.26 -20.52 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 5.48 9.36 8.93 -4.59 62.96 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 29.98 44.14 45.10 2.17 50.43 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 29.04 38.52 37.51 -2.62 29.17 
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VIII.]ghÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ സീസണലായ  മാറ്റങ്ങൾ 

ദൃശയമായിരുന്ന. ഓറഞ്ചിപെയും തണ്ണിമത്തപെയും വിലയിൽ കുറവുണ്ടായി.മാതളത്തിപെ വിലയിൽ 

വർദ്ധനവ് തുെർന്ന. മാർച്ചിലും വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന വിവരം.ഉയർന്ന 

കതാതിലുള്ള ഡിമാൻഡാണ് മാതളത്തിപെ വില വർദ്ധനവിന് ോരണമാവുന്നത്.കോവിഡിപെ  വരവിപന 

തുെർന്ന് മാതളത്തിപെ ഡിമാൻഡം വിലയും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുേയാണ്.ഏത്തപ്പഴത്തിപെയും 

വാഴപ്പഴങ്ങളുപെയും വിലയിൽ മാസം മധയകത്താപെ വർദ്ധനവുണ്ടായി. ഏത്തപ്പഴത്തിപെ വിലയിൽ മാർച്ച് 

മാസത്തിലും വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് നിലവിൽ  വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന ചന ന. തണ്ണിമത്തൻ 

,മാങ്ങ എന്നിവയുപെ സീസൺ ആരംഭിക്കുേയാണ്. വിലയിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടാവാൻ 

ഇെയുണ്ട്. 

 

 

\w 

C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1 Hmd©v(നാഗ്പപൂര്) Intem{Kmw 71.81 81.70 75.10 -8.08 4.58 

2 apk¼n Intem{Kmw 73.33 68.33 71.98 5.34 -1.84 

3 amXfw Intem{Kmw 200.31 144.48 170.10 17.73 -15.08 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 143.00 108.75 178.33 63.98 24.71 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 38.25 51.61 53.28 3.24 39.29 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 28.42 30.19 29.65 -1.79 4.33 

7 hmg¸gw ckIZfn Intem{Kmw 43.48 44.73 47.35 5.86 8.90 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 47.08 45.35 46.54 2.62 -1.15 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 27.27 27.96 29.62 5.94 8.62 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 108.33 99.79 132.50 32.78 22.31 

11 X®na¯³(Inc¬) Intem{Kmw 21.73 40.15 32.12 -20.00 47.81 

12 ap´ncn  ]¨ IpcphpÅXv Intem{Kmw 98.33 72.50 110.00 51.72 11.87 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 65.00 74.69 81.50 9.12 25.38 
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IX. `t£yXc hkvXp¡Ä  

 ഇെകവളയ്ക്ക് കശഷ്ം നിർമ്മാണകമഖലപയ ൈതിസന്ധിയിലാക്കിപക്കാണ്ട്.സിമെിപെയും 

സ്റ്റീലിപെയും വിലയിൽ ൈമാതീതമായ നിലയിൽ വില വർദ്ധിച്ചു .വരും മാസത്തിലും വർദ്ധനവ് 

തുെരുപമന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നം ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മാസാവസാനം വില ഏതാണ്ട് 450  രൂപയിൽ 

എത്തിനിൽക്കുേയാണ്.  

സ്റ്റീൽ അകതാറിറ്റി ഓെ് ഇന്തയയുപെ േണക്കനുസരിച്ച് പെബ്രുവരിയിൽ   ജനുവരി മാസപത്ത 

അകപക്ഷിച്ച് സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ചന ിപ്പിക്കുന്ന.TMT ,HRC ,CRC എന്നീ മൂന്ന് ോറ്റഗറിയിലും 

സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ ജനുവരി മുതൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവ് തുെരുേയാണ് .വർദ്ധനവ് മാർച്ചിലും 

തുെരുപമന്നാണ് നിലവിലുള്ള ചന നേൾ.ആകഗാള തലത്തിൽ ജനുവരി 22 -ൽ േഴിഞ്ഞ വർഷ്പത്ത 

അകപക്ഷിച്ച് സ്റ്റീലിപെ ഉല്പാദനത്തിൽ 6.1 ശതമാനത്തിപെ കുറവ് ോണിക്കുന്ന.കലാേത്തിപല സ്റ്റീലിപെ 

ൈധാന ഉത്പാദേരായ പ്ര നയുപെ ഉല്പാദനത്തിൽ  11.2 ശതമാനത്തിപെ കുറവുണ്ടായതാണ് ആകഗാള 

തലത്തിലുള്ള ഉല്പാദനക്കുറവിനു ോരണമായത്.ജനുവരിപയ അകപക്ഷിച്ച് പെബ്രുവരി മാസത്തിൽ  

ഇന്തയയിൽ സ്റ്റീലിൻപറ ഉല്പാദനത്തിലും ഉപകഭാഗത്തിലും കുറവ്  ോണിക്കുന്ന. 

ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ഭക്ഷയ ഇനങ്ങപള കപാപല തപന്ന ഭകക്ഷയതര ഇനങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് 

ഉണ്ടാക്കുകമാ എന്നള്ള ആശങ്കയിലാണ്. 

 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
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 23.82 24.02 0.84 12.82 

2 
tSmbneÁv tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.73 28.82 29.09 0.94 13.06 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 513.00 499.00 492.50 -1.30 -4.00 

4 knaâv i¦À(t]¸À _mKv) H¶v 412.25 407.50 426.09 4.56 3.36 

5 knaâv i¦À(t]mfn _mKv) H¶v 407.57 405.71 423.39 4.36 3.88 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 61.49 68.12 71.02 4.26 15.50 
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A\p_Ôw 

km¼¯nI kvYnXnhnhc IW¡v hIp¸v 

\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.80 40.80 40.38 -1.03 9.73 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 39.00 38.38 -1.59 -4.05 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 43.17 42.56 -1.41 8.52 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.88 37.08 37.13 0.13 3.48 

5 Pb Intem{Kmw 37.63 38.00 37.96 -0.11 0.88 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.15 37.08 37.19 0.30 5.80 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 113.89 105.93 105.10 -0.78 -7.72 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 119.30 114.88 114.98 0.09 -3.62 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 125.05 121.20 120.03 -0.97 -4.01 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 122.98 120.43 118.43 -1.66 -3.70 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 81.55 108.25 101.13 -6.58 24.01 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 112.11 112.79 112.96 0.15 0.76 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.63 87.50 87.24 -0.30 8.20 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.20 79.90 78.83 -1.34 12.29 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 85.89 82.77 82.81 0.05 -3.59 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.52 109.37 109.20 -0.16 26.21 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.38 39.80 39.42 -0.95 5.46 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 172.48 173.08 171.38 -0.98 -0.64 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 53.77 56.21 53.43 -4.95 -0.63 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 58.30 60.76 58.52 -3.69 0.38 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 653.93 685.71 688.21 0.36 5.24 

6 

tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 106.92 114.02 131.02 14.91 22.54 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 154.25 154.71 155.18 0.30 0.60 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 163.94 155.96 156.67 0.46 -4.43 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 225.50 185.79 179.39 -3.44 -20.45 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 176.40 184.25 184.60 0.19 4.65 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 139.50 147.29 146.92 -0.25 5.32 

4 \sÃ® enÁÀ 188.73 218.13 216.86 -0.58 14.90 

5 ISpIv F® enÁÀ 154.69 211.50 206.00 -2.60 33.17 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 126.20 158.50 159.34 0.53 26.26 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 143.32 145.54 144.68 -0.59 0.95 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 118.94 125.82 133.04 5.73 11.85 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 223.43 186.73 182.67 -2.17 -18.24 
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\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

                

1 aÃn Intem{Kmw 97.38 119.45 127.48 6.72 30.91 

2 apfIv Intem{Kmw 179.94 206.34 218.82 6.05 21.61 

3 DÅn Intem{Kmw 120.23 73.75 64.77 -12.18 -46.13 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 165.13 152.48 148.07 -2.89 -10.33 

5 PocIw 100 {Kmw 29.64 28.84 29.12 0.97 -1.75 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.50 12.84 12.86 0.16 22.48 

7 Deph 100 {Kmw 10.54 12.63 12.50 -1.03 18.60 

8 aªÂ s]mSn 100 {Kmw 18.43 18.77 18.64 -0.69 1.14 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 14.71 10.16 10.83 6.59 -26.38 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 386.48 571.44 564.74 -1.17 46.12 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 28.86 31.57 31.02 -1.74 7.48 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 21.43 23.64 24.39 3.17 13.81 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 32.70 33.38 31.21 -6.50 -4.56 

4 tN¼v Intem{Kmw 41.48 47.36 47.25 -0.23 13.91 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 42.52 72.84 49.34 -32.26 16.04 

6 ImcÁv Intem{Kmw 38.30 84.34 84.82 0.57 121.46 

                

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 53.59 40.45 38.98 -3.63 -27.26 

2 hgpX\ Intem{Kmw 36.23 48.79 41.27 -15.41 13.91 

3 a¯§ Intem{Kmw 21.02 37.70 37.24 -1.22 77.16 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 30.13 30.54 22.32 -26.92 -25.92 

5 shØ¡ Intem{Kmw 59.73 56.13 38.64 -31.16 -35.31 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 53.18 59.66 44.58 -25.28 -16.17 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 54.45 64.50 51.52 -20.12 -5.38 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 26.71 62.93 45.22 -28.14 69.30 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 49.61 55.52 49.89 -10.14 0.56 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 26.71 30.86 27.52 -10.82 3.03 

11 ]She§ Intem{Kmw 38.71 38.39 34.18 -10.97 -11.70 

12 X¡mfn Intem{Kmw 31.68 37.73 25.18 -33.26 -20.52 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 5.48 9.36 8.93 -4.59 62.96 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 29.98 44.14 45.10 2.17 50.43 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 29.04 38.52 37.51 -2.62 29.17 
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\w C\§Ä Afhv 

പെന്ത്ബുവരി      
2021 

 നുവരി   
2022 

പെന്ത്ബുവരി        
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1  Hmd©v( \mKv]qÀ) Intem{Kmw 71.81 81.70 75.10 -8.08 4.58 

2 apk¼n Intem{Kmw 73.33 68.33 71.98 5.34 -1.84 

3 amXfw Intem{Kmw 200.31 144.48 170.10 17.73 -15.08 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 143.00 108.75 178.33 63.98 24.71 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 38.25 51.61 53.28 3.24 39.29 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 28.42 30.19 29.65 -1.79 4.33 

7 hmg¸gw ckIZfn/ Intem{Kmw 43.48 44.73 47.35 5.86 8.90 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 47.08 45.35 46.54 2.62 -1.15 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 27.27 27.96 29.62 5.94 8.62 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 108.33 99.79 132.50 32.78 22.31 

11 X®na¯³ Intem{Kmw 21.73 40.15 32.12 -20.00 47.81 

12 

ap´ncn  ]¨ 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 98.33 72.50 110.00 51.72 11.87 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 65.00 74.69 81.50 9.12 25.38 

 `t£yXc hkvXp¡Ä      

1 

hmjn§v 

tkm¸v(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.29 23.82 24.02 0.84 12.82 

2 

tSmbneÁv 

tkm¸v(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
25.73 28.82 29.09 0.94 13.06 

3 hndIv \mS³) IznâÂ 513.00 499.00 492.50 -1.30 -4.00 

4 

knaâv i¦À(t]¸À 

_mKv) 

H¶v 412.25 407.50 426.09 4.56 3.36 

5 

knaâv i¦À(t]mfn 

_mKv) 

H¶v 407.57 405.71 423.39 4.36 3.88 

6 ÌoÂ(8 an. ao) Intem{Kmw 61.49 68.12 71.02 4.26 15.50 

 

 

 

 
 
 
 
 


