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ആമുഖം 

സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് സംസ്ഥാനപത്ത സ്ഥിതി വിവരക്കണകുകൾേ  
കേഖരികുകൾന്നതിനം.റികപ്പാർട്ട് പെയ്യുന്നതിനമുള്ള ഔക്യാഗിേ ഏജൻസിയാണ്.വകുപ്പിപല 
പ്രധാനപപ്പട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രപ്രസസ് വിഭാഗം.വില കേഖരണവം അതിപെ അപഗ്രഥനവം 
റികപ്പാർട്ടിംഗം ഈ വിഭാഗത്തിപെ ചുമതലയാണ്.വിവിധ ഇനം വിലേ  ഈ വകുപ്പ് കേഖരിച്ച് 
റികപ്പാർട്ട് പെയ്യുന്നു. 

സംസ്ഥാനപത്ത അവേയസാധനങ്ങളുപെ വില നിലവാരം കമാണിറ്റർ പെയ്യുേ എന്ന 
ഉകേേകത്താപെ ഈ വിഭാഗം 50 ഇനം അവേയസാധനങ്ങളുപെ െില്ലറ വിലേ  ്ിനംപ്രതി എല്ലാ 
ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവം കൂടുതൽ േച്ചവെം നെകുകൾന്ന മാർക്കറ്റിപല ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
േച്ചവെം നെകുകൾന്ന േെേളിൽ നിന്നും ജില്ലേളിപല വില കേഖരണ ഉക്യാഗസ്ഥർ മുകഖന കേഖരിച്ച്  
വകുപ്പിപല േമ്പുട്ടർ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ  ഓൺപ്രലൻ കസാഫ്റ്റ് കവറിലൂപെ വകുപ്പ് 
ആസ്ഥാനത്ത് വച്ച് റികപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രവകുകന്നരകത്താടുകൂെി സർക്കാരികലകുകൾം ,വിവിധ 
സർക്കാർ വകുപ്പുേ കുകൾം, റിസർവ് ബാങ്ക് ,ക ാർട്ടികോർപ് ,ക ാർട്ടിേ ച്ചറൽ മിഷൻ 
ഉ പപ്പപെയുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസിേ കുകൾം അയച്ചുപോടുകുകൾന്നു. 

കേരളത്തിൽ പപാതുവിപണിയിൽ വിൽപ്പനക്കായി വരുന്ന സാധനങ്ങളിൽ  ഭൂരിഭാഗവം 
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവയാണ്  ആയതിനാൽ വില നിയന്ത്രണത്തിൽ 
പലകപ്പാഴം സംസ്ഥാനത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത  പല ഘെേങ്ങളും ഉണ്ടാവന്നു.ോലാവസ്ഥാ 
വയതിയാനം ,സമരങ്ങ , ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് ,സംസ്ഥാനാന്തര ബന്ധങ്ങ   ഇതര 
സംസ്ഥാനങ്ങളിപല വിപണി ൊഞ്ചാട്ടങ്ങ   തുെങ്ങിയ നിരവധി ഘെേങ്ങ  കേരളത്തിപല 
വിപണി വിലപയ സവാധിനികുകൾന്നു ഇക്കാരണങ്ങളാൽ വിപണി വിലപയ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുേ 
എന്നുള്ളത് കേരളത്തിപല ഏപതാരു സർക്കാരിപനയും സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം വളപര 
ശ്രമേരമായ ഒരു കജാലിയായി മാറുന്നു .ഈ സാ െരയത്തിൽ വിപണിയിൽ 
ഇെപപടുന്നതിനകവണ്ടി ആവേയമായി വരുന്ന വിലനിലവാരം കേഖരിച്ചു അവകലാേനം നെത്തി 
സർക്കാരിന് നൽകുന്ന ഒരു ഉ്യമമാണ്  ഈ പ്രസിദ്ധിേരണത്തിലൂപെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
   ഔക്യാഗിേ ഭാഷ പൂർണ്ണമായും മാതൃഭാഷയികലക്ക് മാറ്റുന്നതിനള്ള ശ്രമത്തിപെ ഭാഗമായി 
വകുപ്പ് ഏപറ്റടുത്ത ഒരു ഉ്യമമാണ് "കേരള പപാതു വിപണി വില അവകലാേനം".എന്ന 
പ്രസിദ്ധീേരണം.പ്രപ്രസ് ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്നും ോലിേമായ മാറ്റങ്ങ  ഉ പക്കാണ്ട് കൂടുതൽ 
പ്രാധാനയമുള്ള ഇനങ്ങ  ഉ പപ്പടുത്തിയുള്ള ഈ പ്രസിദ്ധീേരണം 2017 നവംബർ മുതൽ വകുപ്പ് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ചുവരുന്നു. ്ിവകസന വില കേഖരികുകൾന്ന 50 ഇനം അവേയ സാധനങ്ങ  ,അധിേ 
ഇനങ്ങ ,ആഴ്ചകതാറും വില കേഖരികുകൾന്ന 20 ഇനങ്ങ ,പഴവർഗ്ഗങ്ങ  എന്നിവയിൽ നിന്നും 
പ്രാധാനയമുള്ള ഇനങ്ങ  തിരപെടുത്ത് അവയുപെ സംസ്ഥാന േരാേരി വിലയാണ് 
പ്രസിദ്ധീേരണം തയ്യാറാകുകൾന്നതിനായി ഉപകയാഗപപ്പടുത്തിയിരികുകൾന്നത്. 

സംസ്ഥാനപത്ത എല്ലാ ജില്ലാ വിപണിേളിൽ നിന്നും ,പമാത്ത,െില്ലറ,േച്ചവെക്കാരിൽ 
നിന്നും,വിവിധ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സർക്കാർ റികപ്പാർട്ടുേപളയും അന്തരാഷ്ട്ര ഏജൻസിേളുപെ 
റികപ്പാർട്ടുേപളയും,,വകുപ്പിൻപറ ഇൻപവസ്റ്റികഗറ്റർമാർ റികപ്പാർട്ട് പെയ്ത വിവരങ്ങപളയും 
ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീേരണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 

ജില്ലേളിപല പ്രപ്രസ് റികപ്പാർട്ടർമാരും ,ഇതുമായി ബന്ധപപ്പട്ട മറ്റ് ഉക്യാഗസ്ഥരും 
അവരുപെ േർത്തവയ നിർവ ണത്തിൽ അഭിനന്ദനം അർ ികുകൾന്നു. 

വകുപ്പിപല പ്രപ്രസസ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രസിദ്ധീേരണപത്തകുകൾറിച്ചുള്ള 
അഭിപ്രായങ്ങ  സവാഗതം പെയ്യുന്നു.             
                                                                                                                          
           (ഒപ്പ്) 
തിരുവനതപുരം                                       സജീവ് .പി .പി 

   17-06-2022                                                                                ഡയറക്ടർ 
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അവകലാേനം 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പപാതുപവ വില വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. 

അരിയുപെ വിലയിൽ കനരിയ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് തുെർന്നു. എന്നാൽ ഗണയമായ  വർദ്ധനവിന് 

സാധയത ഇല്ല എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ  .പയർ-പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പെറുപയർ 

ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ വിലകുകൾറവ് ദൃേയമായി, വരും മാസങ്ങളിലും ോരയമായ വർദ്ധനവിനള്ള സാധയത 

ഇല്ല .പഞ്ചസാര,േർക്കര, എന്നിവയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവണ്ടാപയങ്കിലും മാസാവസാനം കുറയുവാനള്ള 

പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. കോഴിമുട്ടയുപെ വിലയിൽ മാസാവസാനം വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണത 

ദൃേയമായി.വരും മാസത്തിൽ വർദ്ധനവിനള്ള സാദ്ധയത ഉപണ്ടന്നാണ് നിലവിൽ വിപണിേളിൽ  നിന്നും 

ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ . ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെർന്നു.എന്നാൽ പവളിപച്ചണ്ണ,കതങ്ങ 

എന്നിവയുപെ വിലയിൽ കുറവ് തുെർന്നു.സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങളിൽ  പപാതുപവ വർദ്ധനവിനള്ള 

പ്രവണതയാണ് േണ്ടത്. എന്നാൽ കുരുമുളേ് ,പവളുത്തുള്ളി,ഉള്ളി എന്നിവയുപെ വിലയിൽ കനരിയ 

കുറവണ്ടായിട്ടുണ്ട്.േിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ോരറ്റ് ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ദൃേയമായി 

ോരറ്റിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കുറവണ്ടായി.പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളിൽ പപാതുപവ സമ്മിശ്രമായ 

പ്രവണതയാണ് അവകലാേന മാസത്തിൽ പ്രേെമായത്.സവാളയുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ 

കുറവണ്ടായകപ്പാ  തക്കാളിയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവണ്ടായി. അോല മഴ തക്കാളിയുപെ ലഭയതയിൽ 

ഗണയമായ കുറവണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ മാങ്ങ ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് ദൃേയമായി. 

സിമെിപെ വില ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായി നിന്നകപ്പാ  സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ വര്ദ്ധദ്ധനവണ്ടായി. 

കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ പപാതു വിതരണ വകുപ്പിപെ  ഏപ്രിൽ മാസപത്ത റികപ്പാർട്ട് പ്രോരം ക്േീയ 

േരാേരി വിലയിൽ കഗാതമ്പ്,ആട്ട,പെറുപയർപരിപ്പ്,േെല എണ്ണ ,വനസ്പതി, സൂരയോന്തി ഓയിൽ, പാം 

ഓയിൽ, കസായ ഓയിൽ എന്നിവയുപെ വില മാർച്ച് മാസപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് വർദ്ധനവണ്ടായകപ്പാ  അരി, 

േെല പരിപ്പ്, ഉഴന്നുപരിപ്പ്, തുവരപ്പരിപ്പ്, മസൂർപരിപ്പ്, േടുപേണ്ണ, സവാള,േർക്കര,കതയില എന്നിവയുപെ 

വില കുറവ് കരഖപപ്പടുത്തി. 

ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രിേ ച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷപെ  ഭക്ഷ്യ വില സൂെിേ 2022 ഏപ്രിലിൽ 

േരാേരി 158.5 കപായിെ്   കരഖപപ്പടുത്തി., മാർച്ചിപല എക്കാലപത്തയും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് 1.2 

കപായിെ് (0.8 േതമാനം) കുറഞ്ഞു, എന്നിരുന്നാലും േഴിെ വർഷം ഇകത മാസപത്ത മൂലയകത്തക്കാ  36.4 

കപായിെ് (29.8 േതമാനം) കൂടുതലാണ്. സസയ എണ്ണ ഉപ സൂെിേയിപല ഗണയമായ ഇെിവം ധാനയ വില 

ഉപ സൂെിേയിപല കനരിയ ഇെിവം ഏപ്രിലിപല സുെിേയിപല  ഇെിവിന് ോരണമായി. അകതസമയം, 

പഞ്ചസാര, മാംസം, പാലുൽപ്പന്ന വില ഉപസൂെിേേ  മിതമായ വർദ്ധനവ് നിലനിർത്തി. 

ധാനയവില സൂെിേ ഏപ്രിലിൽ േരാേരി 169.5 കപായിെ് കരഖപപ്പടുത്തി മാർച്ചിൽ എത്തിയ 

പറകക്കാർഡ് വര്ദ്ധദ്ധനവിൽ  നിന്ന് 0.7 കപായിെ് (0.4 േതമാനം) കുറഞ്ഞു. സൂെിേ  മാർച്ചിൽ പറകക്കാർഡ് 

നിലവാരത്തികലക്ക് കുതിച്ചതിന് കേഷം, അർജെീനയിലും ബ്രസീലിലും നെന്നുപോണ്ടിരികുകൾന്ന 

വിളപവടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിളവ്  വിപണിയിപല സമ്മർേം ലഘൂേരിക്കാൻ സ ായിച്ചതിനാൽ, കൊളം 

വിലയിൽ 3.0 േതമാനം ഇെിവണ്ടായി. അകതസമയം സപ്രൈ കുറവായതിനാൽ ബാർലി വില 2.5 

േതമാനം ഉയർന്നു. അന്താരാഷ് ട്ര കഗാതമ്പ് വില ഏപ്രിലിൽ കനരിയ കതാതിൽ (0.2%) വർധിച്ചു. 

ഉപെയ്നിപല തുറമുഖങ്ങളുപെ തുെർച്ചയായ തെസ്സങ്ങളും 2022 പല അകമരിക്കൻ ഐേയനാടുേളിപല 

വിളേളുപെ അവസ്ഥപയകുകൾറിച്ചുള്ള ആേങ്കേളും വില ഉയർത്തി, പകക്ഷ് ഇന്തയയിൽ നിന്നുള്ള േയറ്റുമതി 

വർദ്ധിച്ചതും , റഷയൻ പെഡകറഷനിൽ നിന്നുള്ള േയറ്റുമതി പ്രതീക്ഷ്ിച്ചതിൽ കുടുതലും ആയതിനാൽ വില 

വര്ദ്ധദ്ധനവിെപറ   ആഘാതം കുറെതായി  റികപ്പാര്ദ്ധട്ട് സുെിപ്പികുകൾന്നു. 

റഷയ-ഉപ്രെൻ യുദ്ധപത്ത തുെർന്ന് ലഭയതകുകൾറവ് കനരിടുന്ന കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ 

വർദ്ധനവ് തുെരുേയാണ്.ഇന്തയപയ സംബന്ധിച്ചിെകത്താളം .േഴിെ ഏതാനം വര്ഷങ്ങളായി വർദ്ധിച്ച 
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ഉല്പാ്നവം സംഭരണവമാണ്  കഗാതമ്പ് കൃഷിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സംഘർഷം ഇന്തയക്ക് 

േയറ്റുമതി രംഗത്ത്  പുതിയ സാധയതേ  നൽേിയിരികുകൾേയാണ്.പല രാജയങ്ങളും  ഇന്തയയിൽ നിന്നും  

ഇറകുകൾമതികുകൾള്ള ശ്രമങ്ങ  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതുവപര റഷയ ,ഉപ്രെൻ എന്നീ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും കഗാതമ്പ് 

ഇറകുകൾമതി പെയ്തിരുന്ന ഈജിപ്തുമായുള്ള െർച്ചേ  ഇതിനേം നെന്നുേഴിഞ്ഞു. അകമരിക്കൻ 

അഗ്രിേ ച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്പമെിപെ േണക്കനസരിച്ച് േഴിെ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ 62.6 മിലയൺ െൺ 

കഗാതമ്പാണ് ഈജിപ്ത്- റഷയ ,ഉപ്രെൻ  എന്നീ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറകുകൾമതി പെയ്തത്.േഴിെ 

സാമ്പത്തിേ വര്ദ്ധഷം   7.5 മിലയൺ െൺ കഗാതമ്പാണ് ഇന്തയ വിവിധ രാജയങ്ങളികലക്ക് േയറ്റുമതി 

പെയ്തത്.വർദ്ധിച്ചകതാതിലുള്ള േയറ്റുമതി ഇന്തയയിപല ആഭയന്തര വിലപയ സവാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 

താങ്ങുവിലകയക്കാ  ഉയർന്ന നിലയിലാണ് കഗാതമ്പിപെ വിപണനം നെകുകൾന്നത്. റാബി സീസണിപല 

കഗാതമ്പിപെ സംഭരണം േക്തിപപ്പടുത്തിയാൽ ആഭയന്തര വില പിെിച്ച് നിർത്തുന്നതിനം 

സ ായികുകൾന്നതാണ്. ഇന്തയയിൽ നിന്നുള്ള കഗാതമ്പിപെ േയറ്റുമതി വർദ്ധിച്ചകതാപൊപ്പം തപന്ന 

കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവം പ്രേെമായിട്ടുണ്ട്. എെ് സി ഐ യുപെ കഗാതമ്പിപെ നീക്കിയിരുപ്പിൽ 

േഴിെ വര്ദ്ധഷം   ഇകത ോലയളവിപല അകപക്ഷ്ിച്ച് ഗണയമായ കുറവണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2021 ഏപ്രിൽ 

മാസത്തിൽ 273.04 ലക്ഷ് െൺ കഗാതമ്പ് നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 2022 ഏപ്രിൽ 

മാസത്തിൽ  189.90 ലക്ഷ്ം െണ്ണാണ്  നീക്കിയിരിപ്പുള്ളത്. 2022-23 സീസണിപല സംഭരണനിലയിലും 

ഗണയമായ കുറവ് ോണികുകൾന്നു. 06-05-2022 തീയ്യതിയിപല േണക്കനസരിച്ച് 173.13 ലക്ഷ്ം െൺ കഗാതമ്പ് 

നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.േഴിെ വര്ദ്ധഷം   ഇകത ോലയളവിൽ 315.58 ലക്ഷ്ം െൺ കഗാതമ്പാണ് 

നീക്കിയിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നത്.നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുപോണ്ട് കഗാതമ്പിപെ േയറ്റുമതി 

നിയന്ത്രിച്ചുപോടുള്ള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ നെപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

അകമരിക്കൻ ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിൻപറ റികപ്പാർട്ട് പ്രോരം  വിവിധ ഏഷയൻ 

േയറ്റുമതിക്കാരുപെ േക്തമായ പ്രാക്േിേ ഡിമാൻഡ്, േിഴക്കകനഷയൻ , പ്രെനീസ് രാജയങ്ങളിൽ 

നിന്നുള്ള ആവേയേത , അകമരിക്കയിപല ോലാവസ്ഥാ തിരിച്ചെിേ  എന്നിവ ോരണം ഏപ്രിലിൽ 

അന്താരാഷ്ട്ര അരി വില മാർച്ചിൽ നിന്ന് 2.3 േതമാനം ഉയർന്നു. അരിയുപെ ആഭയന്തര വിലേ  ഏഷയൻ 

ഉപകമഖലയിലുെനീളം സമ്മിശ്ര പ്രവണതേ  ോണിച്ചു. മിക്ക രാജയങ്ങളിലും വർഷം മുമ്പപത്ത നിലേ ക്ക് 

പപാതുപവ താപഴകയാ അടുകത്താ നിലപോടുള് . വിയറ്റ് നാമിൽ, വില പെറുതായി കുറയുേയും മുൻ 

വർഷകത്തക്കാ  20 േതമാനത്തിലധിേം താഴേയും  പെയ്തു. പുതുതായി വിളപവടുത്ത പ്രധാന 

േീതോലം/വസന്തോല വിളേളുപെ വിപണിേളികലകുകൾള്ള വിതരണവം പപാതുപവ േയറ്റുമതിയിലുള്ള 

കുറവം  വില കുറയാൻ ോരണമായി. തായ് ലൻഡിൽ, തുെർച്ചയായ രണ്ടാം മാസവം അരിയുപെ വിലയിൽ 

വർധനവ് കരഖപപ്പടുത്തി. ഏഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നും േിഴക്കൻ ഏഷയൻ രാജയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 

ഡിമാന്റം വില വർദ്ധനവിന് ോരണമായി. അതുകപാപല, മയാൻമറിൽ,ആഭയന്തര അരിവില തുെർച്ചയായ 

മൂന്നാം മാസവം വർധിച്ചു, അവരുപെ വർഷം മുമ്പപത്ത നിലേ ക്ക് വളപര മുേളിലായിരുന്നു അരി വില 

സീസണൽ പട്രൻഡുേ , വർദ്ധിച്ച ഇന്ധന, ഗതാഗത പെലവേ , അതുകപാപല തപന്ന മയാൻമർ 

പുതുവത്സര അവധി ോരണമുള്ള ആഭയന്തര  ഡിമാൻഡ് എന്നിവ വില വര്ദ്ധനവിപലക്ക് നയിച്ചതായി 

റികപ്പാര്ദ്ധട്ട് സുെിപ്പികുകൾന്നു.  

ഇന്തയയിൽ,അരി  വില മിക്ക വിപണിേളിലും സ്ഥിരതയാർന്നകതാ കുറയുന്നകതാ ആയ പമച്ചപപ്പട്ട 

വിപണിപയ പ്രതിെലിപ്പികുകൾന്നു 2021 "റാബി" വിളയിൽ നിന്നുള്ള വിളവേളും  "ഖാരിെ്" സീസണിപല 

പറകക്കാർഡ്  വിളപവടുപ്പ്, കൂൊപത പറകക്കാർഡ് സംഭരണ നിലയും വില കുറയാൻ ോരണമായി. 
പ്രെനയിൽ മതിയായ വിപണി ലഭയത വില സ്ഥിരത നിലനിർത്തി ബംഗ്ലാക്േിൽ വില കുറെ് അവരുപെ 

മുൻവർഷപത്ത നിലവാരകത്താെ് അടുത്ത് നിൽകുകൾന്നു., 2022 പല "കബാകറാ" വിളയില്  പമച്ചപപ്പട്ട 

രീതിയിൽ   പ്രതീക്ഷ്േ ക്ക്  അനസരിച്ച്,നിലവിൽ വിളപവടുകുകൾന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ ആഭയന്തര അരിവില 

ഏപ്രിലിൽ പുതിയ പറകക്കാർഡ് തലങ്ങളികലക്ക്   ഉയർന്നു 2022-പല പ്രധാന വിളപവടുപ്പായ "മ ാ"യ്ക്ക്  
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സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,തിരുവനതപുരം.  5 

േരാേരിയിലും താപഴയുള്ള വിളപവടുപ്പും  .അരിയുപെ വിപണി ലഭയതയിലുള്ള കുറവം, പണപപ്പരുപ്പ 

സമ്മർദ്ധവം ,ആഭയന്തര പ്രശ്നങ്ങളും വിലക്കയറ്റം തവരിതഗതിയിലാക്കി. 

ഫുഡ് ആൻറ് അഗ്രിേ ച്ചറൽ ഓർഗപ്രനകസഷപെ  പവജിറ്റബി  ഓയിൽ വില സൂെിേ 

ഏപ്രിലിൽ േരാേരി 237.5 കപായിെ് കരഖപപ്പടുത്തി, മാർച്ചിൽ കരഖപപ്പടുത്തിയ  പറകക്കാർഡ് നിരക്കിൽ 

നിന്ന് 14.3 കപായിെ് (5.7 േതമാനം) ഇെിഞ്ഞു, ഈന്തപ്പന, സൂരയോന്തി, കസായ ഓയിൽ എന്നിവയുപെ 

ആകഗാള വില കുറെതാണ് ഈ ഇെിവിന് ോരണമായത്. 

കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപെ േണക്ക് പ്രോരം രാജയത്ത് 2021-22 ോലയളവിപല 

ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങ , പയർവർഗ്ഗങ്ങ , എണ്ണകുകൾരുക്ക ,അരി കഗാതമ്പ്, എന്നിവയുപെ  ഉത്പാ്നം  യഥാെമം 

316.06, 26.95, 37.15, 127.93, 111.32 മിലയൺ െൺ ആയി േണക്കാകുകൾന്നു. 2022-23 പല ക്േീയ വിള ഉൽപാ്ന 

ലക്ഷ്യങ്ങ  പ്രഖയാപിച്ചു.ഇത് പ്രോരം ആപേ ഭക്ഷ്യധാനയ ഉത്പാ്നം 328 മിലയൺ െണ്ണായി 

നിജപപ്പടുത്തിയിരികുകൾന്നു.അരി 130.50 മിലയൺ െൺ , കഗാതമ്പ് 112 മിലയൺ െൺ, ആപേ പയർ വർഗ്ഗങ്ങ  

29.55 മിലയൺ െൺ, എണ്ണകുകൾരുക്ക  41.34 മിലയൺ െൺ എന്നിങ്ങപനയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരികുകൾന്നത്.  

അകമരിക്കൻ ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിൻപറ റികപ്പാർട്ട് പ്രോരം  വിപണന വർഷം 2022/23-പല 

ഉപ്രെനിപെ കഗാതമ്പ് ഉൽപ്പാ്നം 21.5 ്േലക്ഷ്ം പമട്രിേ് െൺ ആയിരികുകൾപമന്ന്  പ്രവെിക്കപപ്പടുന്നു. 

ആയത് േഴിെ വർഷപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 35 േതമാനത്തിപെ കുറവം േഴിെ  അഞ്ച് വർഷപത്ത 

േരാേരിയിൽ നിന്ന് 23 േതമാനത്തിപെ കുറവം ോണുന്നു. ഉപ്രെൻ-റഷയ യുദ്ധമാണ് ഉൽപ്പാ്നം 

കുറയുന്നതിന് ോരണമായി ചുണ്ടിക്കാണിക്കപപ്പടുന്നത്. ഉല്പാ്ന ക്ഷ്മത (പ ക്ടറിന് 3.68 െൺ) േഴിെ 

വർഷപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് 18 േതമാനവം 5 വർഷപത്ത േരാേരിയിൽ നിന്ന് 9 േതമാനവം 

കുറഞ്ഞു.വിളപവടുപ്പ് വിസ്തീർണ്ണം 5.85 ്േലക്ഷ്ം പ േ് െറായി പ്രവെിക്കപപ്പട്ടിരികുകൾന്നു, േഴിെ വർഷപത്ത 

അകപക്ഷ്ിച്ച് 21 േതമാനം കുറഞ്ഞു.5 വർഷപത്ത േരാേരിയിൽ നിന്ന് 16 േതമാനം കുറവ്. പ്രധാനപപ്പട്ട 

കഗാതമ്പ് ഉത്പാ്േ രാജയങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഉപ്രെനിപല ഉല്പാ്നത്തിലുള്ള കുറവ് 2022-23 വർഷപത്ത 

കഗാതമ്പിപെ ആകഗാള ഉല്പാ്നക്കണക്കിൽ കുറവണ്ടാക്കാൻ സാധയത ഉണ്ട്. 

ആകഗാള എണ്ണകുകൾരു ഉത്പാ്നം 2022/23 ൽ 8 േതമാനം വളരുപമന്ന് അകമരിക്കൻ ോർഷിേ 

മന്ത്രാലയം സൂെിപ്പികുകൾന്നു.  പതകക്ക അകമരിക്കയിപലയും, അകമരിക്കൻ ഐേയ നാടുേളിപലയും  

കസായാബീൻ  ഉൽപ്പാ്നത്തിപല വർദ്ധനവിനം, അതുകപാപല ോനഡയിപലയും യൂകറാപയൻ യൂണിയൻ 

രാജയങ്ങളിപലയും േടുപേണ്ണയുപെ ഉൽപ്പാ്നത്തിപല വർദ്ധനവിനം,അകതസമയം  ഉപെയ്നിലും റഷയയിലും 

സൂരയോന്തി വിത്ത് ഉൽപാ്നം കുറയുവാനം സാധയത ഉള്ളതായും റികപ്പാർട്ട് സൂെിപ്പികുകൾന്നു. ആകഗാള 

എണ്ണകുകൾരു ഉൽപ്പാ്നം 647 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണിൽ എത്തുപമന്ന് പ്രതീക്ഷ്ികുകൾന്നു, കസായാബീൻ ഉൽപ്പാ്നം  45 

്േലക്ഷ്ം െൺ വർദ്ധിച്ച് 395 ്േലക്ഷ്മായി ഉയരുപമന്ന് റികപ്പാർട്ട് പ്രതീക്ഷ്ികുകൾന്നു..ആകഗാള എണ്ണകുകൾരു 

ഉപകഭാഗം 2022/23 ൽ 3 േതമാനം ഉയരുപമന്ന് റികപ്പാർട്ട് സൂെിപ്പികുകൾന്നു.പ്രെനയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന 

ഡിമാന്റം േടുപേണ്ണയുപെ ഉപകഭാഗത്തിൽ 7 േതമാനം വർദ്ധനവം സൺഫ്ളവർ ഉപകഭാഗത്തിൽ 3 

േതമാനത്തിപെ കുറവം റികപ്പാർട്ട് പ്രവെികുകൾന്നു. 

2022/23 - പല ആകഗാള പാം ഓയിൽ ഉത് പാ്നത്തിൽ വര്ദ്ധദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷ്ികുകൾന്നു. പതകുകൾേിഴക്കൻ 

ഏഷയൻ രാജയങ്ങളിപല .അനകൂലമായ ോലാവസ്ഥയും, മകലഷയയിൽ കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ 

പതാഴിലാളിക്ഷ്ാമവം  പരി രിക്കപപ്പടുന്നതിലൂപെ ഉത്പാ്നം   ഉയരുപമന്ന് റികപ്പാര്ദ്ധട്ട്  പ്രവെികുകൾന്നു. 

ഭക്ഷ്ണത്തിനം വയാവസായിേ ഉപകയാഗത്തിനം ഉപകയാഗികുകൾന്ന ഏറ്റവം വലിയ സസയ എണ്ണയായി പാം 

ഓയിൽ തുെരുന്നു. യൂകറാപയൻ യൂണിയൻ , പ്രെന, ഇന്തയ എന്നിവയും മറ്റ് രാജയങ്ങളും ഉ പപ്പപെ പ്രധാന 

വിപണിേളിൽ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ് പ്രതീക്ഷ്ികുകൾന്നത് 

ക ാർട്ടിേ ച്ചർ വിളേളുപെ 2021-22 വർഷപത്ത ആ്യപത്ത എസ്റ്റികമറ്റ് പ്രഖയാപിച്ചു ഇത് പ്രോരം  

ക ാർട്ടിേ ച്ചർ വിളേളുപെ ആപേ ഉത്പാ്നം 333.3 മിലയൺ െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു.ഇത് 2020 -21 

വർഷകത്തക്കാ  1.35 മിലയൺ െൺ കുറവാണ്.പഴവർഗങ്ങളുപെ ഉൽപ്പാ്നം വർധിച്ചകപ്പാ  പച്ചക്കറിേ , 



 കേരള പപാതുവിപണി വില അവകലാേനം ഏപ്രിൽ 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,തിരുവനതപുരം.  6 

സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങ , പൂക്ക , സുഗന്ധദ്രവയങ്ങ , ഔഷധസസയങ്ങ , കതാട്ടവിളേ  എന്നിവയിൽ 

കുറവണ്ടായി. 2020-21 പല 102.5 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണുമായി താരതമയം പെയ്യുകമ്പാ  പഴവർഗങ്ങളുപെ ഉത്പാ്നം 

102.9 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു. 2020-21 പല 200.4 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണുമായി താരതമയം 

പെയ്യുകമ്പാ  പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാ്നം 199.9 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണായി കുറഞ്ഞു. 2020-21-ൽ സവാള ഉൽപ്പാ്നം 26.6 

മിലയൺ െണ്ണിൽ നിന്ന് 31.1 മിലയൺ െണ്ണായി േണക്കാക്കപപ്പടുന്നു. 2020-21-ൽ 56.2 മിലയൺ െണ്ണിൽ നിന്ന് 

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൽപ്പാ്നം 53.6 മിലയൺ െണ്ണായി കുറഞ്ഞു. 

06-05-2022 തീയതിയിപല േണക്കനസരിച്ച് 71.88 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറിലാണ് കവനൽക്കാല വിളേ  

വിതച്ചത്. േഴിെ വര്ദ്ധഷം   ഇകത ോലയളവിപല അകപക്ഷ്ിച്ച്  3.05  ലക്ഷ്ം പ ക്ടർ. കൂടുതലാണിത്. 
പയർവർഗ്ഗങ്ങ  ഗണയമായ വർദ്ധനവ് ോണിച്ചു ഉഴന്ന് 1.04 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറും  പെറുപയർ 2.01 ലക്ഷ്ം 

പ ക്ടറും  മറ്റ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങ  0.12 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറും വർദ്ധനവ് ോണികുകൾന്നു. എണ്ണകുകൾരുക്കളിൽ 0.43 

ലക്ഷ്ം പ ക്ടറിപെ  വർദ്ധനവ് ോണികുകൾന്നു.ഇതിൽ നിലക്കെല,സൺഫ്ളവർ എന്നിവ യഥാെമം 0.40 , 

0.14 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറിപെ കുറവ് ോണിച്ചകപ്പാ  എള്ള് ,മറ്റ് എണ്ണകുകൾരുക്ക  എന്നിവ യഥാെമം 0.34, 0.64 

ലക്ഷ്ം  പ ക്ടറുേളുപെ വർദ്ധനവ് ോണിച്ചു.പനൽകൃഷിയിൽ 1.12 ലക്ഷ്ം പ ക്ടർ കുറവ് ോണിച്ചു. 

2022-പല ഖാരിെ് സീസണിനായി (2022 ഏപ്രില്  ഒന്ന് മുതല്  2022 പസപ്റ്റ്റംബര്ദ്ധ  30 വപര ) 

കൊസ്ഫാറ്റിേ്, പപാട്ടാസ്സിേ്  വളങ്ങ കുകൾള്ള     കപാഷോധിഷ്ഠിത സബ്സിഡി (Nutrient Based  Subsidy ) 

നെപ്പിലാക്കി.  .ഒരു ൊക്കിന് നിലവിലുള്ള 1650 രൂപ സബ്സിഡിക്ക് പേരം ഡിഎപിയില്  ഒരു ൊക്കിന് 

2501 രൂപ സബ്സിഡി നല്കാ െ  തീരുമാനിച്ചു. ഡി-അകമാണിയം കൊകസ്ഫറ്റിപെയും (ഡിഎപി) അതിപെ 

അസംസ് കൃത വസ്തുക്കളുപെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിപല വർദ്ധനവ് േണക്കിപലടുത്താണ്  സബ് സിഡി 

വർദ്ധിപ്പികുകൾന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്  ഖാരിെ് സീസണിപല േർഷേരുപെ വർദ്ധിച്ച ഉല്പാ്ന പെലവ് മൂലം  

ഉണ്ടാവന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇത് ഒരളവ് വപര പരി ാരമാവപമന്നു പ്രതീക്ഷ്ികുകൾന്നു. 

േൽക്കരി മന്ത്രാലയത്തിപെ താൽക്കാലിേ േണകുകൾേ  പ്രോരം, 2021-22 സാമ്പത്തിേ 

വർഷത്തിൽ പമാത്തം േൽക്കരി ഉൽപ്പാ്നം 777.23 ്േലക്ഷ്ം െണ്ണിൽ (എംെി) എത്തിയിരുന്നു, 2020-21 

പല 716 പമട്രിേ് െണ്ണിൽ നിന്നും  8.55% വളർച്ച കരഖപപ്പടുത്തി. കോ  ഇന്തയ ലിമിറ്റഡിപെ (സിഐഎൽ) 

ഉത്പാ്നം 2020-21പല 596.24 പമട്രിേ് െണ്ണിൽ നിന്ന് 2021-22 സാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ4.43 േതമാനം 

വർദ്ധനകവാപെ  622.64 പമട്രിേ് െണ്ണായി വർധിച്ചു. 2021-22ൽ പമാത്തം േൽക്കരി വിതരണത്തിൽ 18.43 

േതമാനം വർധനവണ്ടായി മുൻവർഷപത്ത 690.71 പമട്രിേ് െണ്ണിൽ നിന്ന് 818.04 പമട്രിേ് െണ്ണിപലത്തി. 

ഈ ോലയളവിൽ, 2020-21 പല 573.80 പമട്രിേ് െൺ േൽക്കരിയിൽ നിന്ന് സിഐഎൽ 2021-22-ൽ 

661.85 പമട്രിേ് െൺ േൽക്കരി വിതരണം പെയ്തു . 

2022 പല പതക്ക് പെിൊറൻ ോലവർഷം സാധാരണ നിലയിൽ ആയിരികുകൾപമന്ന് ോലാവസ്ഥ 

നിരീക്ഷ്ണ കേന്ദ്രത്തിപെ ഏറ്റവം പുതിയ റികപ്പാർട്ട് സൂെിപ്പികുകൾന്നു. മാർച്ച് 1 മുതൽ പമയ് 4 വപരയുള്ള 

ോലയളവിൽ കേരളത്തിൽ 66 േതമാനം അധിേ മഴ ലഭിച്ചു.എല്ലാ ജില്ലേളിലും ഈ ോലയളവിൽ അധിേ 

മഴ ലഭിച്ചു.ോസർകഗാഡ് 189%,എറണാകുളം 164 %,വയനാെ് 117% േണ്ണൂർ 113%, കോട്ടയം 113%, 

പത്തനംതിട്ട 101% എന്നിങ്ങപന അധിേ മഴ ലഭിച്ചു. 

യുദ്ധങ്ങളും അതിപെ പേടുതിേളും ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബാധികുകൾന്നത് കലാേത്തിപല ്രിദ്ര 

വിഭാഗങ്ങപളയും ്രിദ്ര രാജയങ്ങപളയുമായിരികുകൾം. എന്ന വസ്തുതയുപെ കനർ ോഴ്ചയാണ് നിലവിൽ 
ആകഗാളതലത്തിൽ ോർഷിേകമഖലയിൽ അനഭവപപ്പടുന്ന കഗാതമ്പിപെ വിലക്കയറ്റവം ലഭയതകുകൾറവം.. 

സാമ്പത്തിേമായി പികന്നാക്കം നിൽകുകൾന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജയങ്ങളും , മറ്റ് വിേസവര രാജയങ്ങളും  ഭക്ഷ്യ 
പ്രതിസന്ധിപയ കനരിടുേയാണ്. വിേപ്പിപെ കവ്നേളിൽ നിന്നും കലാേപത്ത കമാെിപ്പികുകൾന്നതിനായി, 

യുദ്ധങ്ങളും അെമങ്ങളും കപാലുള്ള മനഷയ നിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കലാേം മുക്തമാവപമന്നുള്ള 

പ്രതീക്ഷ്യാണ്  അവകലാേന മാസം അവസാനികുകൾകമ്പാ  കലാേ ജനതയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. 
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I. ധാന്യങ്ങൾ 
അരിയുപെ വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ കനരിയ വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു.ഏതാണ്ട് 

എല്ലാ ഇനം അരിയുപെ വിലയിലും ഈ വർദ്ധനവ് ദൃേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഗണയമായ ഒരു 

വർദ്ധനവിന് സാധയത ഇല്ല എന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന സൂെന. വിപണിേളിൽ അരിയുപെ 

ലഭയതയും എെ് സി ഐ യുപെ നിലവിലുള്ള അരിയുപെ നീക്കിയിരുപ്പും സംഭരണവം പരിഗണികുകൾകമ്പാ   

വില കനരിയ വർദ്ധനകവാപെ സ്ഥിരത  പ്രേവരിക്കാനള്ള സാധയത നിലനിൽകുകൾന്നു.പപകട്രാളിയം 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപെ വില വർദ്ധനവ് മാത്രമാണ് അരിയുപെ വില വർദ്ധനവിനള്ള ഘെേമായി 

നിലനിൽകുകൾന്നത്. കഗാതമ്പിപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു. 

അരിയുപെ ക്േീയ േരാേരി വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ കനരിയ കുറവ് ദൃേയമായിരുന്നു. 

മാർച്ച് മാസത്തിൽ 36.12 രൂപ ആയിരുന്ന ക്േീയ േരാേരി വില ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 35.92 രൂപയായി 

കുറഞ്ഞു.അപത സമയം കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് നില നിൽകുകൾേയാണ് .ഉപ്രെൻ-റഷയ 

യുദ്ധപത്ത തുെർന്ന് ആകഗാള തലത്തിൽ കഗാതമ്പിപെ വിലയിൽ അനഭവപപ്പട്ട വാർദ്ധനവിപെ 

പ്രതിെലനങ്ങ  ഇന്തയൻ വിപണിയിലും പ്രേെമായിരുന്നു.ക്േീയ േരാേരി വില മാർച്ച് മാസപത്ത 28.67 

രൂപയിൽ നിന്നും  28.93 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. നിലവിൽ വർദ്ധനവ് തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് 

ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ . 

 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.79 40.63 41.59 2.36 13.05 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 38.00 38.20 0.53 -4.50 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 42.58 42.78 0.47 9.08 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.96 37.45 37.97 1.39 5.59 

5 Pb Intem{Kmw 37.50 38.81 39.95 2.94 6.53 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.35 37.46 37.78 0.85 6.87 
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II.]bÀ hÀ¤§Ä 

 പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ പപാതുപവ ഗണയമായ വർദ്ധനവില്ലാപത ഏതാണ്ട് സ്ഥിരത 
പ്രേവരിച്ച നിലയിലാണ് അവകലാേനമാസം വിപണനം നെന്നത്. പെറുപയറിപെ വിലയിൽ കനരിയ 
വർദ്ധനവണ്ടായി. മറ്റിനങ്ങളിൽ കനരിയ കതാതിൽ കുറവണ്ടായി.ക്േീയ േരാേരി വിലയിലും പെറുപയർ 
ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ കുറവ് അനഭവപപ്പട്ടു. മാർച്ച് മാസത്തിൽ 102.29 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന പെറുപയർ 
പരിപ്പിപെ വില ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ  102.67 രൂപയായി  വർദ്ധിച്ചു. അകതസമയം  േെലപ്പരിപ്പ് മാർച്ച് 
മാസപത്ത 74.55 രൂപയിൽ നിന്നും 74.29 രൂപയായും, തുവരപ്പരിപ്പ് 103.26 രൂപയിൽ നിന്നും 102.98 
രൂപയായും  ഉഴന്നുപരിപ്പ് 105.20 രൂപയിൽ നിന്നും  104.72 രൂപയായും, മസൂർപരിപ്പ് 97.36 
രൂപയിൽ നിന്നും 96.28 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. 

ആഭയന്തര ലഭയത വർദ്ധിപ്പികുകൾന്നതിനം    വില സ്ഥിരത  നിലനിർത്തുന്നതിനമായി  സുഗമവം 
തെസ്സങ്ങളില്ലാത്തതുമായ ഇറകുകൾമതി ഉറപ്പാകുകൾന്നതിന്, തുവരപ്പരിപ്പ്,ഉഴന്ന്  എന്നിവ 'സൗജനയ 
വിഭാഗത്തിൽ പപടുത്തി  ഇറകുകൾമതി പെയ്യുന്നതിനള്ള സമയപരിധി 2023 മാർച്ച് 31 വപര നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇറകുകൾമതി ലഭയത പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലസ്ഥിരത നില നിർത്തുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവപര 
സ ായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പമയ് 6 തീയതിയിപല കേന്ദ്ര ോർഷിേ മന്ത്രാലയത്തിപെ റികപ്പാർട്ട് അനസരിച്ച് മാർച്ച് മാസം 
മുതൽ പമയ് മാസം വപരയുള്ള കവനൽ ോല വിളേളിൽ ഉ പപ്പട്ട പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ പമാത്തം 
ോർഷിേ വിസ് തൃതിയിൽ േഴിെ വർഷം ഇകത ോലയളവിപല അകപക്ഷ്ിച്ച് 3.17 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറിപെ 
വർദ്ധനവ് ോണികുകൾന്നു. ഉഴന്ന് 1.04 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറും പെറുപയർ 2.01 ലക്ഷ്ം പ ക്ടറും വർദ്ധനവ് 
ോണികുകൾന്നു. 

പമയ്-ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവിന് സാധയത ഇല്ല 
എന്നാണ് നിലവിൽ വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ . 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.50 105.63 107.86 2.11 -7.42 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 122.26 115.88 117.11 1.06 -4.21 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.75 119.30 119.08 -0.18 -4.55 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 121.95 116.59 116.54 -0.04 -4.44 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 82.09 93.82 91.70 -2.26 11.71 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 114.07 112.52 112.44 -0.07 -1.43 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.73 85.46 85.06 -0.47 5.36 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.08 77.05 75.46 -2.06 7.68 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 85.71 83.69 84.23 0.65 -1.73 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.94 108.95 108.36 -0.54 24.64 
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III . aÁv `£y hkvXp¡Ä  
 അവകലാേനമാസത്തിൽ ഇറച്ചികക്കാഴിയുപെ വിലയിൽ കുറവണ്ടായി. കോഴിമുട്ടയുപെ 

വിലയിൽ അവകലാേനമാസം ഏറ്റകുകൾറച്ചിലുേ  ദൃേയമാപയങ്കിലും മാസാവസാനം വർദ്ധനവിനള്ള 

പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. ക്േീയ തലത്തിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റികപ്പാർട്ടുേളിലും 

മാസാവസാനം കോഴിമുട്ടയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണത നിലനിൽകുകൾന്നുണ്ട്. 

ഇറച്ചികക്കാഴിയുപെ വിലയിൽ മാസം മധയകത്താപെ വിലയിൽ കുറവണ്ടായി.എന്നാൽ വിലയിൽ ഗണയമായ 

കുറവിനള്ള സാധയത ഇപല്ലന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ . പമയ് മാസത്തിലും  

,ജൂൺ മദ്ധയം വപരപയങ്കിലും ഇറച്ചികക്കാഴിയുപെ വില ഉയർന്ന നിലയിൽനിൽക്കാനാണ് സാധയത 

എന്നാണ് നിലവിൽ വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ  

പഞ്ചസാരയുപെ വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവണ്ടായി.എന്നാൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവിന് സാധയത 

നിലനിൽകുകൾന്നില്ല. േർക്കരയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവണ്ടാപയങ്കിലും മാസാവസാനം കുറയുവാനള്ള 

പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. കതയിലയുപെ വില കനരിയ ഏറ്റകുകൾറച്ചിലുേകളാപെ നിലപോടുള്. കതയിലയുപെ 

വിലയിൽ മാസം ആ്യം വർദ്ധനവണ്ടാപയങ്കിലും മാസം അവസാനകത്താപെ വില കുറയുന്നതിനള്ള 

പ്രവണത പ്രേെമായിട്ടുണ്ട്. 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.92 39.11 39.78 1.71 4.91 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 173.46 169.85 169.28 -0.34 -2.41 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 54.49 53.05 54.70 3.11 0.39 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 59.87 54.15 57.01 5.28 -4.78 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 660.36 687.86 690.36 0.36 4.54 

6 
tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 126.35 161.17 142.95 -11.30 13.14 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 155.93 155.36 155.20 -0.10 -0.47 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 164.12 158.50 161.09 1.63 -1.85 
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IV. എണ്ണയും എണ്ണകുകൾരുക്കളും 

 സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെർപന്നങ്കിലും പാം ഓയിലിപെ 
വിലയിൽ കനരിയ കതാതിലുള്ള വിലകുകൾറവ് അനഭവപപ്പടുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ളവർ ഓയിലിപെയും പാം 
ഓയിലിപെയും വിലയിൽ മാസം മധയകത്താപെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. നിലവിൽ ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ  വില 
ഉയർന്ന നിലേളിൽ തപന്ന നിൽകുകൾേയാണ് വരും മാസത്തിലും ഗണയമായ കുറവിനള്ള സാ െരയം 
നിലനിൽകുകൾന്നില്ല. 

ഏപ്രിലിൽ അന്താരാഷ് ട്ര പാം ഓയിൽ വില മിതമായ കതാതിൽ കുറഞ്ഞു, പ്രെനയിൽ നിന്നുള്ള 
ഡിമാെിൽ വന്ന കുറവം   കലാേത്തിപല മുൻനിര പാം ഓയിൽ േയറ്റുമതിക്കാരായ ഇകന്താകനഷയയിൽ 
നിന്നുള്ള േയറ്റുമതി ലഭയതപയകുകൾറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതതവങ്ങ  നീങ്ങിയതും അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിൽ 
ഇെിവണ്ടാവാൻ ോരണമായതായി േണക്കാകുകൾന്നു. സൂരയോന്തി, കസായ ഓയിൽ എന്നിവയുപെ വിലയും 
കുറഞ്ഞു, േഴിെ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പറകക്കാർഡ് വിലപയത്തുെർന്ന് ഡിമാെിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണ് 
വില കുറയുന്നതിന് ോരണമായപതന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. 

പവളിപച്ചണ്ണയുപെയും കതങ്ങയുപെയും വിലയിൽ കുറവ് തുെർന്നു.ഈ ോലയളവിൽ 
പവളിപച്ചണ്ണയുപെയും കതങ്ങയുപെയും വിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കുറവ് 
അനഭവപപ്പട്ടു.ഇെർനാഷനൽ കോക്കനട്ട് േമ്മുണിറ്റിയുപെ േണക്കനസരിച്ച് യൂകറാപ്പിൽ മാസം ആ്യം 
2155 രൂപ ആയിരുന്ന പവളിപച്ചണ്ണയുപെ വില  മാസം അവസാനം 1939 രൂപയായും  പോപ്ര വില 
െിലിപ്പീൻസിൽ 1229 രൂപയിൽ നിന്നും 1175 രൂപയായും,  ഇകന്താകനഷയയിൽ 1015 രൂപയിൽ നിന്നും  936 
രൂപയായും  ഇന്തയയിൽ 1253 രൂപയിൽ നിന്നും 1204 രൂപയായും കുറഞ്ഞു. 

ഭക്ഷ്യ എണ്ണേളുപെ  ക്േീയ േരാേരി വിലയിൽ േടുപേണ്ണ ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് 
തുെർന്നു .േെല എണ്ണയുപെ വില മാർച്ചിൽ 185.47 രൂപയായിരുന്നത്  ഏപ്രിൽ മാസം 188.56 രൂപയായും 
,വനസ്പതി 151.60 രൂപയിൽ നിന്നും 157.34 രൂപയായും , കസായാബീൻ ഓയിൽ   160.05 രൂപയിൽ 
നിന്നും 165.66 രൂപയായും സൺഫ്ളവർ ഓയിൽ 175.92 രൂപയിൽ നിന്നും 183.38 രൂപയായും വർദ്ധിച്ചു. 
അകതസമയം േടുപേണ്ണയുപെ വില 191.60 രൂപയിൽ നിന്നും189.18 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 226.55 179.63 177.03 -1.45 -21.86 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 179.40 185.10 192.00 3.73 7.02 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 165.79 169.71 184.03 8.44 11.00 

4 \sÃ® enÁÀ 195.23 216.96 218.87 0.88 12.11 

5 ISpIv F® enÁÀ 162.81 207.50 198.25 -4.46 21.77 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 138.80 166.05 177.50 6.90 27.88 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 166.97 171.34 189.61 10.66 13.56 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 133.74 159.43 159.21 -0.13 19.05 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 216.45 185.59 182.51 -1.66 -15.68 

 

 



 കേരള പപാതുവിപണി വില അവകലാേനം ഏപ്രിൽ 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,തിരുവനതപുരം.  11 

V.kpKÔ hyRvP\§Ä 

ഉള്ളി, പവളുത്തുള്ളി, കുരുമുളേ്  എന്നിവ ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ വർദ്ധനവിനള്ള 
പ്രവണതയാണ് പ്രേെമായത്. മല്ലിയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് തുെർന്നു. പ്രധാന ഉത്പാ്േ 
സംസ്ഥാനങ്ങളായ മധയപ്രക്േ്,ഗജറാത്ത്,രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉല്പാ്നത്തിൽ ഉണ്ടായ 
കുറവം കമാേപപ്പട്ട കസ്റ്റാക്ക് നിലയും മല്ലിയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവിന് േരണമാപയന്നാണ് വിപണിയിൽ 
നിന്നും ലഭികുകൾന്ന വിവരം .വരുംമാസങ്ങളിലും കനരിയ വർദ്ധനവ് തുെരാനാണ് സാധയത എന്നാണ് 
ലഭികുകൾന്ന സൂെന. വറ്റൽ മുളേിപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് തുെർന്നു. ഡിസംബർ ജനവരി മാസങ്ങളിൽ 
ഉണ്ടായ അോല മഴപയ തുെർന്നുണ്ടായ വിള നാേവം േീെങ്ങളുപെ ആെമണവം ഉല്പാ്നപത്തയും 
മുളേിപെ ഗണകമന്മപയയും ബാധിച്ചു.പ്രധാന ഉത്പാ്േ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രപ്രക്േ്,പതലുങ്കാന 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ േഴിെ വർഷപത്ത അകപക്ഷ്ിച്ച് കുറെ നിലയിലാണ് മുളേിപെ വിപണി വരവ്. 
നിലവിൽ ഗണ്ടൂരിപല കോ ഡ് കസ്റ്റാകറജ് കസ്റ്റാകുകൾേ  ഏേക്േം 45 മുതൽ 48 ലക്ഷ്ം വപര 
ബാഗേളാണ് (1 ബാഗ് = 40 േി.ഗ്രാം) ആന്ധ്രാപ്രക്േിപല പമാത്തം കസ്റ്റാക്ക് ഏേക്േം 62 മുതൽ 65 
ലക്ഷ്ം വപര ബാഗേളാണ്. േഴിെ വർഷം ഇകത ോലയളവിൽ 77-78 ലക്ഷ്ം ബാഗേളാണ് കസ്റ്റാക്ക് 
ഉണ്ടായിരുന്നത് വില വർദ്ധനവ് വരും മാസത്തിലും തുെരുപമന്നാണ് നിലവിലുള്ള സൂെനേ   

ജീരേം, േടുേ്, ഉലുവ, മെ  എന്നിവയുപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു. 
കുരുമുളേിപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവണ്ടായി. 

കുരുമുളേിപെ വിലയിൽ കനരിയ ഏറ്റകുകൾറച്ചിലുേകളാപെ ോരയമായ മാറ്റങ്ങ  ഇല്ലാപത 
നിലപോടുള്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും കുരുമുളേിപെ വിലയിൽ അവകലാേനമാസത്തിൽ ഗണയമായ 
ഏറ്റകുകൾറച്ചിലുേ  പ്രേെമായില്ല. വിയറ്റ് നാം, ബ്രസിൽ, മകലഷയ എന്നീ രാജയങ്ങളിലും വിലയിൽ ോരയമായ 
മാറ്റങ്ങളില്ലാപത നിലപോടുള്. പമയ് മാസത്തിലും ഏതാണ്ട് ഇകത നില തുെരുപമന്നാണ് നിലവിൽ 
ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ  

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

1 aÃn Intem{Kmw 101.04 135.00 149.73 10.91 48.19 

2 apfIv Intem{Kmw 177.26 224.54 227.06 1.12 28.09 

3 DÅn Intem{Kmw 56.16 38.25 37.44 -2.12 -33.33 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 159.14 144.96 146.07 0.77 -8.21 

5 PocIw 100 {Kmw 29.21 30.27 30.81 1.78 5.48 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.46 12.79 13.07 2.19 24.95 

7 Deph 100 {Kmw 10.57 12.57 13.00 3.42 22.99 

8 മെ പപാെി 100 {Kmw 18.36 18.96 19.36 2.11 5.45 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 11.93 10.68 9.44 -11.61 -20.87 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 424.04 561.73 553.00 -1.55 30.41 
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VI. Ing§p hÀ¤§Ä 

 േിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിൽ സമ്മിശ്രമായ പ്രവണതയാണ് അവകലാേനമാസത്തിൽ 

പ്രേെമായത്.കെന, കെമ്പ്, മരച്ചീനി, ഉരുളേിഴങ്ങ് എന്നിവയുപെ വിലയിൽ വർദ്ധനവണ്ടായകപ്പാ   

ബീറ്റ് റൂട്ട്,ോരറ്റ് എന്നിവയുപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവണ്ടായി. മാസാവസാനം എല്ലാ ഇനം േിഴങ്ങ് 
വർഗ്ഗങ്ങളുപെ വിലയിലും വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. മരച്ചീനി കെമ്പ് എന്നിവയുപെ 
വിലയിൽ േഴിെ ഏതാനം മാസങ്ങളായി വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണത ദൃേയമായിരുന്നു.കനരിയ 

കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് തുെരുപമന്നാണ് നിലവിൽ വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന സൂെനേ .  

േഴിെ വർഷപത്ത വിലയുമായി താരതമയം പെയ്യുകമ്പാ  ബീറ്റ് റൂട്ട് ഒഴിപേയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ 

വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു. ബീറ്റ്റൂട്ടിപെ വിലയിൽ കനരിയ കുറവ് ോണികുകൾന്നു. േഴിെ വർഷപത്ത 

അകപക്ഷ്ിച്ച് കെമ്പിപെ  വില 57.46 േതമാനവം മരച്ചീനി 42.97 േതമാനവം ോരറ്റ് 40.48 േതമാനവം 

കെന 16.63 േതമാനവം, ഉരുളേിഴങ്ങ് 16.30 േതമാനവം വർദ്ധിച്ചു. 

 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 29.10 31.04 33.94 9.34 16.63 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 20.71 26.71 29.61 10.86 42.97 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 28.72 31.80 33.40 5.03 16.30 

4 tN¼v Intem{Kmw 40.50 55.38 63.77 15.15 57.46 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 35.00 35.23 34.97 -0.74 -0.09 

6 ImcÁv Intem{Kmw 40.24 69.88 56.53 -19.10 40.48 
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VII.]¨¡dn C\§Ä  

പച്ചക്കറിേളുപെ വിലയിൽ പപാതുപവ അവകലാേനമാസത്തിൽ സമ്മിശ്ര പ്രവണതയാണ് 

ദൃേയമായത്.തക്കാളിയുപെ വിലയിൽ ഗണയമായ വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു.ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

പപയ്ത േനത്ത മഴ ോരണം േടുത്ത വിള നാേവം വിപണിയിപല ലഭയതകുകൾറവം തക്കാളിയുപെ 

വിലക്കയറ്റത്തികലക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന വിവരം. മാസം മധയകത്താപെ  

തുെങ്ങിയ വില വർദ്ധനവ് മാസാവസാനവം തുെരുേയാണ്.വർദ്ധനവ് തുെരാൻ ഇെയുപണ്ടന്നാണ് 

നിലവിലുള്ള സൂെനേ . ഏത്തക്കായയുപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് തുെർന്നു. 

പച്ചക്കറിേളുപെ ഉല്പാ്നപത്തയും വിലകയയും  ോലം പതറ്റി പപയ്യുന്ന മഴ വളപര അധിേം 

സവാധീനികുകൾന്നുണ്ട്.ആയതുപോടുള്തപന്ന പച്ചക്കറിേളുപെ വില വയതിയാനം എളുപ്പത്തിൽ സംഭവികുകൾന്നു., 

ബീൻസ്, പോത്തവര, വള്ളിപ്പയർ, പാവയ്ക്ക, പെവലങ്ങ എന്നിവയുപെ വില മാസം ആ്യപകുതിയിൽ 

വർദ്ധനവ് ദൃേയമാപയങ്കിലും മാസം മധയത്തിനകേഷം ഗണയമായ കുറവണ്ടായി. പച്ചമുളേിപെ വിലയിൽ 

കുറവ് അനഭവപപ്പട്ടു. 

പമയ് മാസത്തിൽ ്ക്ഷ്ികണന്തയയിൽ േനത്ത മഴ ഉണ്ടാവപമന്നാണ് ോലാവസ്ഥ വകുപ്പിപെ 

സൂെനേ  ഇത് വരും മാസത്തിൽ പച്ചക്കറിേളുപെ വില വർദ്ധനവികലക്ക് നയികച്ചക്കാം. 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 22.59 30.29 23.97 -20.86 6.11 

2 hgpX\ Intem{Kmw 32.29 35.57 32.23 -9.39 -0.19 

3 a¯§ Intem{Kmw 22.10 26.79 24.69 -7.84 11.72 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 21.76 22.46 25.17 12.07 15.67 

5 shØ¡ Intem{Kmw 31.79 34.68 47.11 35.84 48.19 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 62.79 48.11 65.97 37.12 5.06 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 48.16 42.96 53.84 25.33 11.79 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 26.73 30.82 29.29 -4.96 9.58 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 49.59 47.79 49.60 3.79 0.02 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 23.13 24.09 22.91 -4.90 -0.95 

11 ]She§ Intem{Kmw 32.39 30.84 40.09 29.99 23.77 

12 X¡mfn Intem{Kmw 22.17 18.63 35.37 89.86 59.54 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.18 8.25 7.05 -14.55 14.08 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 45.02 53.27 59.19 11.11 31.47 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 30.48 37.16 36.90 -0.70 21.06 
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VIII.]ghÀ¤§Ä 

 അവകലാേനമാസത്തിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുപെ  വിലയിൽ പപാതുപവ വർദ്ധനവിനള്ള 

പ്രവണത പ്രേെമായിരുന്നു. മാങ്ങയുപെ െില ഇനങ്ങളുപെ വിലയിൽ കനരിയ വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു. 

ഓറഞ്ചിപെ വിലയിലും വർദ്ധനവ് ദൃേയമായി ഏത്തപ്പഴത്തിപെയും ,മറ്റ് വാഴപ്പഴങ്ങളുപെയും വില 

ഉയർന്നുതപന്ന നിൽകുകൾേയാണ്. വരും മാസത്തിലും വിലയിൽ ഗണയമായ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവാൻ 

ഇെയിപല്ലന്നാണ് വിപണിേളിൽ നിന്നും ലഭികുകൾന്ന റികപ്പാർട്ടുേ . േഴിെ വർഷപത്ത വിലയുമായി 

താരതമയം പെയ്യുകമ്പാ  ഓറഞ്ച്, മുസംബി, മാതളം എന്നിവ ഒഴിപേയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഗണയമായ  

വർദ്ധനവ് പ്രേെമായിരുന്നു. 

 

 

\w 

C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1 Hmd©v(നാഗ്പപൂര്ദ്ധ ) Intem{Kmw 109.55 85.58 96.65 12.94 -11.78 

2 apk¼n Intem{Kmw 78.85 70.52 75.96 7.71 -3.67 

3 amXfw Intem{Kmw 178.08 156.15 159.86 2.38 -10.23 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 108.00 181.25 186.00 2.62 72.22 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 49.53 55.09 68.86 25.00 39.03 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.49 30.79 32.91 6.89 11.60 

7 hmg¸gw ckIZfn Intem{Kmw 42.79 54.38 59.36 9.16 38.72 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 44.03 47.94 49.15 2.52 11.63 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.09 31.40 32.25 2.71 14.81 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 86.00 87.50 94.64 8.16 10.05 

11 X®na¯³(Inc¬) Intem{Kmw 22.27 22.87 25.06 9.58 12.53 

12 ap´ncn  ]¨ IpcphpÅXv Intem{Kmw 64.33 90.00 87.24 -3.07 35.61 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 75.70 84.17 85.74 1.87 13.26 
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IX. `t£yXc hkvXp¡Ä  

 അവകലാേനമാസത്തിൽ സിമെിപെ വില ോരയമായ മാറ്റങ്ങ  ഇല്ലാപത സ്ഥിരത 

പ്രേവരിച്ചു. അകതസമയം സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ ഗണയമായ കതാതിലുള്ള വർദ്ധനവ് തുെരുേയാണ്. 

അസംസ് കൃത വസ്തുക്കളുപെ വിലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുൊട്ടം വീടുള്ം ഏപ്രിലിൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രമുഖ 

സ്റ്റീൽ േമ്പനിേപള കപ്രരിപ്പിച്ചു. സവോരയ കമഖലയിപല മുൻനിര സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണക്കമ്പനിേ  എല്ലാം 

ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റീലിപെ വില വീടുള്ം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. േൽക്കരി കമഖലയിപല പ്രതിസന്ധിയും ഇരുമ്പ് അയിര് 

ഉ പപ്പപെയുള്ള അസംസൃത സാധനങ്ങളുപെ വർദ്ധനവം ഇന്ധന വില വർദ്ധനയും ഉ പപ്പപെയുള്ള 

ഘെേങ്ങ  വിലക്കയറ്റപത്ത സവാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് .പമയ് മാസത്തിലും സ്റ്റീലിപെ വിലയിൽ കുറവ് വരാനള്ള 

സാധയത ഇല്ല എന്നാണ് നിലവിലുള്ള വിപണി സാ െരയങ്ങ  വിലയിരുത്തുകമ്പാ  മനസിലാവന്നത്. മറ്റ് 

ഭകക്ഷ്യതര സാധനങ്ങളുപെ വിലയിലും വർദ്ധനവിനള്ള പ്രവണതയാണ് അവകലാേനമാസത്തിൽ 

പപാതുപവ പ്രേെമായത്. 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
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 24.16 25.34 4.88 19.02 

2 
tSmbneÁv tkm¸v (eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
26.18 29.68 30.51 2.80 16.54 

3 hndIv (\mS³) IznâÂ 506.00 493.50 502.80 1.88 -0.63 

4 knaâv i¦À (t]¸À _mKv) H¶v 450.38 435.47 430.75 -1.08 -4.36 

5 knaâv i¦À (t]mfn _mKv) H¶v 444.54 429.29 426.29 -0.70 -4.11 

6 ÌoÂ (8 an. ao) Intem{Kmw 66.26 81.39 85.71 5.31 29.35 

 

 



 കേരള പപാതുവിപണി വില അവകലാേനം ഏപ്രിൽ 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

സാമ്പത്തിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്,തിരുവനതപുരം.  16 

A\p_Ôw 

സാമ്പത്തിേ  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്  വകുപ്പ് 

\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm

\w 

  [m\y§Ä           

1 Acn(Nph¸v) a« Intem{Kmw 36.79 40.63 41.59 2.36 13.05 

2 N¼ Intem{Kmw 40.00 38.00 38.20 0.53 -4.50 

3 tdmkv Intem{Kmw 39.22 42.58 42.78 0.47 9.08 

4 B{Ô shÅ Intem{Kmw 35.96 37.45 37.97 1.39 5.59 

5 Pb Intem{Kmw 37.50 38.81 39.95 2.94 6.53 

6 tKmX¼v Intem{Kmw 35.35 37.46 37.78 0.85 6.87 

  ]bÀ hÀ¤§Ä           

1 sNdp]bÀ Intem{Kmw 116.50 105.63 107.86 2.11 -7.42 

2  sNdp]bÀ ]cn¸v Intem{Kmw 122.26 115.88 117.11 1.06 -4.21 

3 Dgp¶p ]cn¸v Intem{Kmw 124.75 119.30 119.08 -0.18 -4.55 

4 Dgp¶p (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 121.95 116.59 116.54 -0.04 -4.44 

5 h³]bÀ Intem{Kmw 82.09 93.82 91.70 -2.26 11.71 

6 Xphc]cn¸v Intem{Kmw 114.07 112.52 112.44 -0.07 -1.43 

7 ISe(hepXv) Intem{Kmw 80.73 85.46 85.06 -0.47 5.36 

8 ISe(sNdpXv) Intem{Kmw 70.08 77.05 75.46 -2.06 7.68 

9 ]okv ]cn¸v Intem{Kmw 85.71 83.69 84.23 0.65 -1.73 

10 akqÀ ]cn¸v Intem{Kmw 86.94 108.95 108.36 -0.54 24.64 

  aÁv `£yhkvXp¡Ä           

1 ]©kmc Intem{Kmw 37.92 39.11 39.78 1.71 4.91 

2 Icps¸«n Intem{Kmw 173.46 169.85 169.28 -0.34 -2.41 

3 iÀ¡c Intem{Kmw 54.49 53.05 54.70 3.11 0.39 

4 tImgnap«(sshÁv etKm¬) Uk¬ 59.87 54.15 57.01 5.28 -4.78 

5 B«nd¨n(FtÃmSvIqSnbXv) Intem{Kmw 660.36 687.86 690.36 0.36 4.54 

6 

tImgn(_vtdmbnseÀ)(Poh\pÅ

Xv) 

Intem{Kmw 126.35 161.17 142.95 -11.30 13.14 

7 tXbne(I®³ tZh³) 500 {Kmw 155.93 155.36 155.20 -0.10 -0.47 

8 Im¸ns¸mSn({_q¡vt_mØv) 500 {Kmw 164.12 158.50 161.09 1.63 -1.85 

  G®bpw F®¡pcp¡fpw           

1 shfns¨®(eqkv) Intem{Kmw 226.55 179.63 177.03 -1.45 -21.86 

2 ISe F®(eqkv) enÁÀ 179.40 185.10 192.00 3.73 7.02 

3 dnss^³Uv HmbnÂ enÁÀ 165.79 169.71 184.03 8.44 11.00 

4 \sÃ® enÁÀ 195.23 216.96 218.87 0.88 12.11 

5 ISpIv F® enÁÀ 162.81 207.50 198.25 -4.46 21.77 

6 h\kv]Xn(UmÂU) enÁÀ 138.80 166.05 177.50 6.90 27.88 

7 kqcyIm´n HmbnÂ enÁÀ 166.97 171.34 189.61 10.66 13.56 

8 പാം ഓയിൽ  enÁÀ 133.74 159.43 159.21 -0.13 19.05 

9 tX§(sXmØnÃmsX) 10 F®w 216.45 185.59 182.51 -1.66 -15.68 
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\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  kpKÔhyRvP\§Ä           

                

1 aÃn Intem{Kmw 101.04 135.00 149.73 10.91 48.19 

2 apfIv Intem{Kmw 177.26 224.54 227.06 1.12 28.09 

3 DÅn Intem{Kmw 56.16 38.25 37.44 -2.12 -33.33 

4 ]pfn (tXmSnÃmsX) Intem{Kmw 159.14 144.96 146.07 0.77 -8.21 

5 PocIw 100 {Kmw 29.21 30.27 30.81 1.78 5.48 

6 ISpIv 100 {Kmw 10.46 12.79 13.07 2.19 24.95 

7 Deph 100 {Kmw 10.57 12.57 13.00 3.42 22.99 

8 മെ പപാെി 100 {Kmw 18.36 18.96 19.36 2.11 5.45 

9 shfp¯pÅo 100 {Kmw 11.93 10.68 9.44 -11.61 -20.87 

10 IpcpapfIv(\mS³) Intem{Kmw 424.04 561.73 553.00 -1.55 30.41 

  Ing§phÀ¤§Ä           

1 tN\ Intem{Kmw 29.10 31.04 33.94 9.34 16.63 

2 ac¨o\n(]¨) Intem{Kmw 20.71 26.71 29.61 10.86 42.97 

3 Dcpf¡ng§v Intem{Kmw 28.72 31.80 33.40 5.03 16.30 

4 tN¼v Intem{Kmw 40.50 55.38 63.77 15.15 57.46 

5 _oÁvdq«v Intem{Kmw 35.00 35.23 34.97 -0.74 -0.09 

6 ImcÁv Intem{Kmw 40.24 69.88 56.53 -19.10 40.48 

                

  ]¨¡dn C\§Ä           

1 khmf Intem{Kmw 22.59 30.29 23.97 -20.86 6.11 

2 hgpX\ Intem{Kmw 32.29 35.57 32.23 -9.39 -0.19 

3 a¯§ Intem{Kmw 22.10 26.79 24.69 -7.84 11.72 

4 shÅcn¡ Intem{Kmw 21.76 22.46 25.17 12.07 15.67 

5 shØ¡ Intem{Kmw 31.79 34.68 47.11 35.84 48.19 

6 _o³kv(CwKvfojv) Intem{Kmw 62.79 48.11 65.97 37.12 5.06 

7 hÅn¸bÀ Intem{Kmw 48.16 42.96 53.84 25.33 11.79 

8 Imt_Pv Intem{Kmw 26.73 30.82 29.29 -4.96 9.58 

9 ]mhbv¡ Intem{Kmw 49.59 47.79 49.60 3.79 0.02 

10 Ip¼f§ Intem{Kmw 23.13 24.09 22.91 -4.90 -0.95 

11 ]She§ Intem{Kmw 32.39 30.84 40.09 29.99 23.77 

12 X¡mfn Intem{Kmw 22.17 18.63 35.37 89.86 59.54 

13 ]¨apfIv 100 {Kmw 6.18 8.25 7.05 -14.55 14.08 

14 G¯bv¡(]¨) Intem{Kmw 45.02 53.27 59.19 11.11 31.47 

15 hmgbv¡(]¨) Intem{Kmw 30.48 37.16 36.90 -0.70 21.06 
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\w C\§Ä Afhv 

ഏപ്രിൽ   
2021 

മാർച്്ച       
2022 

ഏപ്രിൽ  
2022 

amk 

iXam\ 

hyXnbm\w 

hmÀjnI 

iXam\ 

hyXnbm\w 

  ]ghÀ¤§Ä           

1  Hmd©v( \mKv]qÀ) Intem{Kmw 109.55 85.58 96.65 12.94 -11.78 

2 apk¼n Intem{Kmw 78.85 70.52 75.96 7.71 -3.67 

3 amXfw Intem{Kmw 178.08 156.15 159.86 2.38 -10.23 

4 B¸nÄ(jnwe) Intem{Kmw 108.00 181.25 186.00 2.62 72.22 

5 G¯¸gw Intem{Kmw 49.53 55.09 68.86 25.00 39.03 

6 hmg¸gw]mfbwtXmS³ Intem{Kmw 29.49 30.79 32.91 6.89 11.60 

7 hmg¸gw ckIZfn/ Intem{Kmw 42.79 54.38 59.36 9.16 38.72 

8 hmg¸gw ]qh³ Intem{Kmw 44.03 47.94 49.15 2.52 11.63 

9 hmg¸gw tdm_Ì Intem{Kmw 28.09 31.40 32.25 2.71 14.81 

10 am§(\oew) Intem{Kmw 86.00 87.50 94.64 8.16 10.05 

11 X®na¯³ Intem{Kmw 22.27 22.87 25.06 9.58 12.53 

12 

ap´ncn  ]¨ 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 64.33 90.00 87.24 -3.07 35.61 

13 

ap´ncn Idp¸v 

IpcphpÅXv 

Intem{Kmw 75.70 84.17 85.74 1.87 13.26 

 `t£yXc hkvXp¡Ä      

1 

hmjn§v  tkm¸v 

(k¬sseÁv) 

 1/2 _mÀ 21.29 24.16 25.34 4.88 19.02 

2 

tSmbneÁv tkm¸v 

(eIvkv) 

H¶v(100 

{Kmw) 
26.18 29.68 30.51 2.80 16.54 

3 hndIv (\mS³) IznâÂ 506.00 493.50 502.80 1.88 -0.63 

4 

knaâv i¦À (t]¸À 

_mKv) 

H¶v 450.38 435.47 430.75 -1.08 -4.36 

5 

knaâv i¦À (t]mfn 

_mKv) 

H¶v 444.54 429.29 426.29 -0.70 -4.11 

6 ÌoÂ (8 an. ao) Intem{Kmw 66.26 81.39 85.71 5.31 29.35 

 

 

 

 
 
 
 
 


