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iiiസാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019

വളരച്ചയം നികഷേപവം  പിക്ഥാട്ടുകപഥായ വരഷമഥായിരുന്നു 2019. ആക�ഥാള സമ്പദഡ് വത്യവസ് 
മഥാന്ത്യത്ികേക്കു നീങ്ങുേയഥാണഡ്. ഇക്ഥാള് േണക്ഥാക്പ്്ടു് ആക�ഥാള വളരച്ച 3.9 
ശതമഥാനപ്മ്തഡ് 2008-09 നഡ് കശഷമുള്ള ഏറ്റവം തഥാഴഡ്് നിേയഥാണഡ്. വരദ്ിച്ചുവരു് 
വത്യഥാപഥാര തടസ്സങ്ങള്, വത്യഥാപഥാരപ്ത്യം രഥാജത്യങ്ങളുപ്ട രഥാഷഡ്രേീയ സ്ിതി�തിേപ്ളയം  
ചുറ്റി്റ്റിയള്ള അനിശ്ിതത്ം, കുറഞ്ഞ ഉൽ പഥാദന ഷേമത എ്ിവ പ്മഥാത്ത്ിൽ ഈ 
മന്�തിയിലുള്ള വളരച്ചയ്കഡ് േഥാരണമഥാവന്നു. ഇന്തത്യ, ബ്രസീൽ, പ്മക്ികക്ഥാ, റഷത്യ, ദഷേിണഥാഫ്ിക് 
എ്ിവയള്പ്്പ്ട പ്രധഥാന സമ്പദഡ് വത്യവസ്േളുപ്ട വളരച്ച 2018 പ്ന അകപഷേിച്ചഡ് 2019 ൽ 
കുറവഥാണഡ്. കദശീയ വളരച്ചയപ്ട സമീപേഥാേ േണക്കുേളും ഒരു സഥാമ്പത്ിേ മഥാന്ത്യപ്ത് 
സൂചി്ിക്കുന്നു. കദശീയ വളരച്ച അതിപ്റെ ഏറ്റവം തഥാഴഡ്് നിരക്ിപ്േഥാ്ഡ് കരഖപ്്ടുത്ി. 
2019-20 ൽ യഥഥാരത്ഥ ജി്ിപിയപ്ട പ്രതീഷേിത വളരച്ച 5 ശതമഥാനമഥാണഡ്, ഇതഡ് 2018-19 ൽ 
കരഖപ്്ടുത്ിയ 6.8 ശതമഥാനം എ് വളരച്ചഥാ നിരക്ികനക്ഥാള് വളപ്ര കുറവഥാണഡ്.

2018-19 പ്േ വളരച്ചയപ്ട ദ്രുത േണപ്ക്ടു്ഡ് േഥാണിക്കു്തഡ് കേരള സമ്പദഡ് വത്യവസ് 7.5 
ശതമഥാനം (സ്ിരവിേയിൽ) വളരന്നു എ്ഥാണഡ്. 2017-18 ൽ 7.3 ശതമഥാനമഥായിരുന്നു വളരച്ച. 
2018-19 പ്േ വളരച്ചയപ്ട േഥാരണം പ്രധഥാനമഥായം ദ്ിതീയ കമഖേയപ്ട സംഭഥാവനയഥാണഡ്, 
അതഡ് 8.8 ശതമഥാനം (സ്ിരവിേയിൽ) വളരച്ച കരഖപ്്ടുത്ി. ഇകത വരഷം ത്രിതീയ കമഖേ 8.4 
ശതമഥാനം വളരന്നു. േഴിഞ്ഞ രണ്ഡ് വരഷമഥായി സംസ്ഥാനം പ്രശ്നങ്ങള് കനരിടു്തിനിടയിലും 
നല്ല വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് കരഖപ്്ടുത്ിയിട്ടുണ്ഡ്. ഇതിൽ രണ്ഡ് വരഷപ്ത് േനത്മഴയം തുടരന്നുള്ള 
പ്വള്ളപ്്ഥാക്വം മണ്ിടിച്ചിലും ചരക്ഡ് കസവന നികുതി നട്ഥാക്ിയതിനുകശഷമുള്ള വിഭവങ്ങളുപ്ട 
േടുത് ഷേഥാമവം ഉള്പ്്ടുന്നു.

പ്വള്ളപ്്ഥാക്പ്ത്യം മണ്ിടിച്ചിേിപ്നയം തുടരന്നുള്ള പ്രതിസന്ി, േഥാേഥാവസ്ഥാ മഥാറ്റങ്ങകളഥാടു 
പ്പഥാരുത്പ്്ടു്തും പൗരരക്ഡ് പ്മച്ചപ്്ട് ജീവിത നിേവഥാരം ഉറപ്പുവരുത്തു്തുമഥായ 
രീതിയിൽ സംസ്ഥാനപ്ത് പുനരനിരമിക്ഥാനുള്ള അവസരമഥായിപ്ട്ടുത്തു. സംസ്ഥാനപ്ത് 
പുനരനിരമ്ിക്ഥാൻ സരക്ഥാര നടത്തു് ശ്രമങ്ങപ്ള സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം 2019 
കരഖപ്്ടുത്തുന്നു. നവ കേരള നിരമ്ിതി എ് പുതിയ വിഭഥാ�ം ഈ വരഷം അവതരി്ിക്കുന്നു. 
േഥാേഥാവസ്യിപ്േ മഥാറ്റങ്ങകളഥാടഡ് പ്പഥാരുത്പ്്ടു് പശ്ഥാത്േ സൗേരത്യങ്ങള്, പ്മച്ചപ്്ട് 
ജീവിത സഥാഹചരത്യങ്ങള്, ഭഥാവിയിൽ ഉണ്ഥാകയക്ഥാവ് ദുരന്തങ്ങപ്ള കനരിടഥാൻ ആളുേള്ക്കും 
ആസ്ിേള്ക്കും േഴിയപ്മ്ഡ് ഉറപ്പുവരുത്തു് പുതിയ പ്രധഥാനപ്്ട് വിേസന പ്പ്രഥാജേഡ്ടുേള് 

മുഖവര



iv കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

എ്ിവ വിേസി്ിക്ഥാനുള്ള സരക്ഥാരിപ്റെ പ്രതി�ദ്തയഥാണഡ് കേരള പുനരനിരമ്ഥാണ ഉദത്യമം. 
യഥഥാരത്ഥത്ിൽ, 2019-20 വഥാരഷിേ പദ്തിയപ്ട പ്രധഥാന േഷേത്യം പ്രളയത്ിലും മണ്ിടിച്ചിലും 
നഷ്ടപ്്ട് ഉപജീവനമഥാര�ങ്ങള് പുന:സ്ഥാപിക്കുേ എ്തഥായിരുന്നു. ഈ ശ്രമത്ിപ്റെ ഭഥാ�മഥായി 
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് വിവിധ കമഖേേള്ക്ഥായി ജീവകനഥാപഥാധി വിേസന പഥാകക്ജഡ് 
തയ്ഥാറഥാക്ി.

ജനങ്ങള്ക്ഡ് മിേച്ച നിേവഥാരമുള്ള ആകരഥാ�ത്യ സുരഷേയം വിദത്യഥാഭത്യഥാസവം നൽേഥാൻ സരക്ഥാര 
പ്രതിജ്ഥാ�ദ്മഥാണഡ്. ആരദം മിഷൻ പ്രഥാഥമിേ ആകരഥാ�ത്യ കേ�ങ്ങപ്ള കുടും�ഥാകരഥാ�ത്യ 
കേ�ങ്ങളഥായി ഉയരത്തുേയം വിവിധ തേങ്ങളിപ്േ സരക്ഥാര ആശുപത്രിേളിൽ പുതിയ 
പ്മ്ിക്ൽ പശ്ഥാത്േപ്സൗേരത്യങ്ങള് ഒരുക്ഥാൻ സഹഥായിക്കുേയം പ്ചയഡ്തു. സരക്ഥാര 
സഡ്കൂള് വിദത്യഥാഭത്യഥാസത്ിൽ നടത്തു് ഇടപ്പടലുേളുപ്ട ഫേമഥായി, സഡ്കൂള് വിദത്യഥാരത്ഥിേള് 
സ്േഥാരത്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നി്ഡ് സരക്ഥാര, എയഡ്്്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളികേക്ഡ് മഥാറു് 
സ്ിതയണ്ഥായി. സരക്ഥാരിപ്റെ ആകരഥാ�ത്യരം�പ്ത്യം വിദത്യഥാഭത്യഥാസരം�പ്ത്യം നടപടിേള് 
�ണത്യമഥായി വരധിച്ചു; ഇക്ഥാരണത്ഥാൽ, ആകരഥാ�ത്യത്ിപ്േയം വിദത്യഥാഭത്യഥാസത്ിപ്േയം 
കനട്ങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചഥാണഡ് ഈ വരഷപ്ത് പ്രധഥാന അധത്യഥായം.

പ്പഥാതുസമൂഹത്ിൽ നികഷേപം നടത്തുേ, എല്ലഥാവരക്കും സഥാമൂഹത്യനീതി ഉറ്ഥാക്കുേ, 
സമ്പദഡ് വത്യവസ്യിപ്േ ഉൽപഥാദന ശക്ിേപ്ള കപ്രഥാത്ഥാഹി്ിക്കുേ എ്ിവയഥാണഡ് 
കേരള സരക്ഥാരിപ്റെ നയം. സുസ്ിര വിേസന േഷേത്യങ്ങളുപ്ട കനട്ത്ിൽ കേരളം 
തുടരച്ചയഥായി ഒ്ഥാംസ്ഥാനത്ഥാണഡ്. ആകരഥാ�ത്യം, വത്യവസഥായം, നൂതനഥാശയ വിേസനം, 
പശ്ഥാത്േസൗേരത്യങ്ങള് എ്ിവയമഥായി �ന്പ്്ട് േഷേത്യങ്ങള് കനടു്തിൽ കേരളം 
ഒ്ഥാമതഥാണഡ്.

പദ്തി രൂപവതഡ്േരണ പ്രക്ിയ ത്രിതപ്്ടുത്ി വികേ�ീകൃത ആസൂത്രണ സംവിധഥാനം 
സരക്ഥാര േഥാരത്യഷേമമഥാക്ി, അതുവഴി പദ്തിേള് നട്ഥാക്കു്തിനഡ് േഭത്യമഥായ സമയം 
വരദ്ി്ിച്ചു. പദ്തിേളുപ്ട ഗുണനിേവഥാരം ഉയരത്തു്തിനഥായി ജില്ലഥാ വിഭവ കേ�ങ്ങള് ഇക്ഥാള് 
പ്രവരത്ിക്ഥാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ഡ്.

സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം 2019 ൽ സരക്ഥാര വകുപ്പുേളുപ്ട നയങ്ങളും പരിപഥാടിേളും 
സം�ന്ിച്ച വിവരങ്ങള് ഉള്പ്്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ഇതഡ് വിവിധ വകുപ്പുേളുപ്ട പ്രേടനവം 
വരും വരഷങ്ങളിൽ അഭിസംക�ഥാധന പ്ചകയ്ണ് വിഷയങ്ങളും ചരച്ചപ്ചയ്യുന്നു. ഈ വരഷപ്ത് 
അവകേഥാേനത്ിപ്േ ഭഥാ�ങ്ങള്  കൂടുതൽ  പ്രകമയകേ�ിതമഥാക്കു്തിനഥായി പ്ചറിയകതഥാതിൽ 
പുന:ക്മീേരിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. ഓകരഥാ കമഖേേളിപ്േയം പ്രധഥാന കനട്ങ്ങള് പ്രസക്മഥായ ഭഥാ�ങ്ങളിൽ 
എടുത്തുേഥാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻ വരഷങ്ങളിപ്േ്കപഥാപ്േ, സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം രണ്ഡ് 
വഥാേത്യങ്ങളഥായഥാണഡ് അവതരി്ിക്കു്തഡ്. ഒ്ഥാം വഥാേത്യത്ിൽ സരക്ഥാര വകുപ്പുേളുപ്ട നയങ്ങളും 
പരപഥാടിേളും കനട്ങ്ങളും രണ്ഥാം വഥാേത്യത്ിൽ അനു�ന് സ്ിതിവിവര േണക്കുേളും നൽകുന്നു. 
സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം 2019 ഇംഗ്ീഷിലും മേയഥാളത്ിലും പ്രസിദ്ീേരിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് പ്വ�ഡ് സസറ്റഥായ www.spb.kerala.gov.in ൽ ഇതിപ്റെ ്ിജിറ്റൽ പതി്ഡ് 
അപഡ് കേഥാഡുപ്ചയ്ിട്ടുണ്ഡ്.

തിരുവനന്തപുരം
ജനുവരി 22, 2020



vസാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019

ലകരളം ഒറ്ലനാട്ടത്തിൽ
ലകരളത്തിന്റെ സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക സൂചതികകൾ - ദ്രുതവീക്ഷണം
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ത്രിത േണക്ിൽ പ്മഥാത് സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാൽ്്ം (ജി.എസഡ്.്ി.പി) 2011-12പ്േ 
സ്ിര വിേയിൽ 2017-18 പ്േ തഥാേഡ്ക്ഥാേിേ േണക്നുസ്സരിച്ചുള്ള വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2017-18 
(പി) പ്േ 7.3 ശതമഥാനവമഥായി തഥാരതമത്യപ്്ടുത്തുകമ്പഥാള് 2018-19 (േയു) ൽ 7.5 ശതമഥാനമഥാണഡ്. 
നടപ്പുവിേയിൽ പ്മഥാത് സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തരഉല്പ്ം 2017-18 (പി) ൽ 10.5 ശതമഥാനമഥാനത്ിൽ  
നി്ഡ് 11.4 ശതമഥാനം വളരച്ചകയഥാപ്ട 2018-19 (േയു) ൽ വരദ്ിച്ചു. അടിസ്ഥാന വിേയിൽ 
(സ്ിരവിേ: 2011-12) പ്മഥാത് സംസ്ഥാന മൂേത്യവരദ്നവിപ്റെ (ജി എസഡ് വി എ) വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 
2018-19 (േയു) ൽ 7.5 ശതമഥാനമഥായിരുന്നു, ഇതഡ് 2017-18 (പി) പ്േ 6.8 ശതമഥാനത്ിപ്റെ 
വളരച്ചകയക്ഥാള് കൂടുതേഥാണഡ്. നിേവിപ്േ വിേയിൽ, ജി എസഡ് വി എയപ്ട വളരച്ച 2018-19 (േയു) ൽ 
10.5 ശതമഥാനമഥായിരുന്നു, 2017-18ൽ (പി) 11.1 ശതമഥാനമഥായിരുന്നു. 

ത്രിത േണക്കുേള് പ്രേഥാരം 2018-19 ൽ സംസ്ഥാന പ്രതിശീരഷ ആഭത്യന്തകരഥാൽ്്ം 
(2011-12) സ്ിര വിേയിൽ 1,61,374 രൂപയഥാണഡ്.  2017-18 പ്േ തഥാതഡ്േഥാേിേ േണക്കുപ്രേഥാരം 
ഇതഡ് 1,50,922 രൂപയഥായിരുന്നു. 2018-19 ൽ 6.9 ശതമഥാനം വളരച്ചയണ്ഥായി.  നടപ്പുവിേയിൽ 
സംസ്ഥാന പ്രതിശീരഷ വരുമഥാനം 2017-18 ൽ 2,03,396 ആയിരു്തഡ് 2018-19 ൽ 10.9 
ശതമഥാനം വളരച്ച സേവരിച്ചഡ് 2,25,484 രൂപയഥായി. 

ത്രിത േണക്നുസരിച്ചഡ് 2018-19 ൽ കേരളത്ിപ്േ പ്രതിശീരഷ വരുമഥാനം 1,48,078 
രൂപയഥായിരുന്നു. അനു�ന് കദശീയ ശരഥാശരി (2018-19ൽ) 93,655 രൂപയഥായിരുന്നു. മപ്റ്റഥാരു 
വിധത്ിൽ പറഞ്ഞഥാൽ, കേരളത്ിപ്േ ഒരു വത്യക്ിയപ്ട ശരഥാശരി വരുമഥാനം 2018-19 പ്േ 
ഇന്തത്യൻ ശരഥാശരിയപ്ട ഏേകദശം 1.6 ഇരട്ിയഥാണഡ്.

സംസ്ഥാനം നിരവധി തിരിച്ചടിേള് കനരിട്ിട്ടും കദശീയ സമ്പദഡ് വത്യവസ്യിൽ മഥാന്ത്യത്ിപ്റെ 
സൂചനേള് വളര്ിട്ടും, 2016-17 മുതൽ 2018-19 വപ്രയള്ള േഥാേയളവിൽ കേരളത്ിപ്റെ 
ജി എസഡ് വി എ തഥാരതകമത്യന കവ�ത്ിൽ വളരന്നു. മത്ത്യ�ന്നം, അേ്ഥാേള്ച്ചര, ഉൽ്ഥാദനം, 
വത്യഥാപഥാരം, കഹഥാട്ലുേള്, പ്റകറ്ഥാറന്റുേള്, സഥാമൂഹിേ കസവനങ്ങള് പ്രധഥാനമഥായം വിദത്യഥാഭത്യഥാസം, 
ആകരഥാ�ത്യം, പ്പഥാതു കസവനങ്ങള്, പ്പ്രഥാഫഷണൽ കസവനങ്ങള് എ്ിവയഥാണഡ് ഈ അതികവ� 
വളരച്ചയ്കഡ് േഥാരണമഥായ കമഖേേള്.

കേരളം ഒറ്റകനഥാട്ത്ിൽ
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2018-19 ൽ (2011-12 സ്ിരവിേയിൽ) സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാതഡ്പഥാദനത്ിൽ പ്രഥാഥമിേ, 
ദ്ിതീയ, ത്രിതീയ കമഖേേളുപ്ട വിഹിതം യഥഥാക്മം 9.3 ശതമഥാനം, 28.1 ശതമഥാനം, 62.6 
ശതമഥാനവമഥാണഡ്. നടപ്പുവിേയിൽ പ്മഥാത് സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാല്പഥാദനത്ിൽ ഈ മൂ്ഡ് 
കമഖേേളുപ്ടയം വിഹിതം യഥഥാക്മം 11.11 ശതമഥാനം, 25.2 ശതമഥാനം, 63.7 ശതമഥാനം എ് 
നിേയിൽ ആണഡ്.  

പ്മഥാത് സംസഡ് ഥഥാന വരുമഥാനത്ിപ്റെ കമഖേ വഥാരഷിേ വളരച്ചയപ്ട വിശേേനത്ിൽ 
സ്ിരവിേയിൽ (2011-12)   ഏറ്റവം ഉയര് 8.8 ശതമഥാനം വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2018-19-ൽ ദ്ിതീയ 
കമഖേ സേവരിച്ചതഥായി േഥാണഥാവ്തഥാണഡ്.  പുറേിേഥായി ത്രിതീയ കമഖേ 8.4 ശതമഥാനം വളരച്ച 
േഥാണിക്കുന്നു. പപ്ഷേ പ്രഥാഥമിേ കമഖേയപ്ട വളരച്ച  2017-18 ൽ   2.7 ശതമഥാനം ആയിരു്തഡ് 
2018-19 ൽ -1.43 ശതമഥാനം ആകുേയം അത്രത്ിൽ വളരച്ചയിൽ ഇടിവഡ് ഉണ്ഥായതഥായം 
േഥാണുന്നു. നടപ്പുവിേയിൽ 2018-19 ൽ ത്രിതീയ കമഖേയപ്ട വളരച്ചഥാനിരക്ഡ് 12.4 ശതമഥാനവം 
ദ്ിതീയ കമഖേയകടതഡ് 11.4 ശതമഥാനവമഥാണഡ്.  പ്രഥാഥമിേ കമഖേയപ്ട വളരച്ചയിൽ  0.6 ശതമഥാനം 
കരഖപ്്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതഥായി േഥാണുന്നു. 

േഥാരഷിേ കമഖേയിൽ 2017-18 ൽ 1.7 ശതമഥാനം വളരച്ച കരഖപ്്ടുത്ിപ്യങ്ിലും 2018-19 
ൽ  (-)0.5 ശതമഥാനമഥായി വളരച്ചഥാനിരക്ഡ് കുറഞ്ഞു. 2018-19 ൽ കേരളത്ിപ്റെ ആപ്േ കൃഷി 
വിസഡ്തൃതിയപ്ട 62.1 ശതമഥാനം നഥാണത്യവിളേളും (േശുമഥാവഡ്, റബ്ബര, കുരുമുളേഡ്, പ്തങ്ങഡ്, ഏേം, 
കതയിേ, േഥാ്ി) 10.15 ശതമഥാനം ഭഷേത്യവിളേളും (പ്നല്ലഡ്, േ്, പയറുവരഗങ്ങള്) ആണഡ്. റബ്ബര, 
കേഥാഫി, ചഥായ, ഏേം തുടങ്ങിയ വിളേളുപ്ട വിസഡ്തൃതി, പ്മഥാത്ം കൃഷി വിസഡ്തൃതിയപ്ട 27.7 
ശതമഥാനമഥാണഡ്.

േഥാരഷിേ കമഖേ പ്മച്ചപ്്ടുത്തു്തിനഥായി 2019-20 ൽ കൃഷിവകു്ഡ് ഏപ്റ്റടുത്ിട്ടുള്ള പ്രധഥാന 
പ്രവരത്നങ്ങളിൽ പ്നൽകൃഷി  വിേസനത്ിനും  പച്ചക്റി ഉല്പഥാദനം വരദ്ി്ിച്ചഡ്   സ്യം 
പരത്യഥാപ്തത  സേവരിക്കു്തിനുമഥായി  സംകയഥാജിത രീതിയിലുള്ള  ഭഷേത്യവിളേളുപ്ട ഉല്പഥാദന 
പരിപഥാടിേള്, കേര ഗ്ഥാമം പരിപഥാടിയിലൂപ്ട  നഥാളികേരകമഖേയപ്ട സമഗ്വിേസനം 
ഗുണകമന്മയള്ള നടീൽ  വസഡ്തുക്ളുപ്ട  ഉല്പഥാദനവം, വിതരണവം, ജനപങ്ഥാളിത്കത്ഥാപ്ടയള്ള 
സമഗ് തരിശുനിേകൃഷി, നിേവിലുള്ള േഥാബുേളുപ്ട ആധുനീേവതഡ്ക്രണവം പുതിയ 
േഥാബുേള് സ്ഥാപിക്ലും, വിപണനത്ിനഥായള്ള  സ്ഥാപന സംവിധഥാനം വിജ്ഥാനവത്യഥാപനം  
ശക്ിപ്്ടുത്ൽ, ആത്മ പ്ലസഡ് മഥാതൃേയിലുള്ള വിജ്ഥാന വത്യഥാപനം, സു�ന് വിളേളുപ്ട 
പുനരുജ്ീവനം, േീടകരഥാ� നിരീഷേണം ഉള്പ്്ടു് വിള ആകരഥാ�ത്യ പരിപഥാേനം, സജവ കൃഷിയം 
കപ്രഥാത്ഥാഹനവം, സുരഷേിതവം ഭഷേത്യകയഥാ�ത്യവമഥായ ഭഷേത്യ ഉല്പഥാദനം, വിള ഇൻഷ്റൻസഡ്, 
പ്മച്ചപ്്ട് കസവന വിതരണത്ിനഥായി േഥാരഷിേ കസവന കേ�ങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുേയം 
നിേവിലുള്ളവ ശക്ിപ്്ടുത്ലും, കുരുമുളേിപ്റെ പുനരുജ്ീവനം, വയനഥാടഡ് ജില്ലയിൽ േഥാരഷിേ 
പ്രതിസന്ി കനരിടു്തിനഥായി പ്രകതത്യേ പദ്തിേള് എ്ിവ ഉള്പ്്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 

ഇരുപതഥാമതഡ് േന്നുേഥാേി േണപ്ക്ടു്ഡ് (2019) പ്രേഥാരം സംസ്ഥാനപ്ത് േന്നുേഥാേിേളുപ്ട 
എണ്ം 38.36 േഷേമഥാണഡ്. േഴിഞ്ഞ േന്നുേഥാേി േണപ്ക്ടുപ്പുമഥായി (2012) തഥാരതമത്യം 
പ്ചയ്യുകമ്പഥാള് 1.34 ശതമഥാനം കുറവഥാണഡ്. വളരത്തുനഥായ, മുയൽ, കുരങ്ങഡ്, ആന എ്ിവ 
ഉള്പ്്ടു് മറ്റള്ളവ എ് ഇനത്ിലുണ്ഥായ കുറവഥാണഡ് (14.69 ശതമഥാനം) ഇതിനു േഥാരണം. 
ഇരുപതഥാമതഡ് േന്നുേഥാേി േണപ്ക്ടു്ഡ് (2019) പ്രേഥാരം കേരളത്ിപ്േ വളരത്തു പഷേിേളുപ്ട 
എണ്ം 298.18 േഷേം ആണഡ്. ഇതഡ് രഥാജത്യപ്ത് പ്മഥാത്ം വളരത്തുപഷേിേളുപ്ട എണ്ത്ിപ്റെ 
3.5 ശതമഥാനമഥാണഡ്. ഇതുഡ് േഴിഞ്ഞ േണപ്ക്ടു്ികനക്ഥാള് (2012) 25 ശതമഥാനം വരദ്നവഡ് 
കരഖപ്്ടുത്തുന്നു. ഈ വരദ്നവഡ് കദശീയ വരദ്നവി (16.81 ശതമഥാനം) കനക്ഥാള് കൂടുതേഥാണഡ്. 
രഥാജത്യപ്ത് വളരത്തു പഷേിേളുപ്ട എണ്ത്ിൽ കേരളത്ിനഡ് ഒൻപതഥാം സ്ഥാനമഥാണുള്ളതഡ്.

2019 കഫഥാറസഡ്റ്റഡ് സരപ്വെ  ഓഫഡ് ഇന്തത്യയപ്ട ‘ഇന്തത്യ കറ്റ്റഡ് ഓഫഡ് കഫഥാപ്റസഡ്റ്റഡ് റിക്ഥാരട്ഡ് ’ േണക്ഡ് 
പ്രേഥാരം സംസ്ഥാനത്ിൽ 823 ച.േി.മീ വരദ്നവഡ് വനകമഖേയിൽ കരഖപ്്ടുത്ിയിട്ടുണ്ടുഡ്. 
കഫഥാറസഡ്റ്റഡ് സരപ്വെ ഓഫഡ് ഇന്തയുയപ്ട േണക്ഡ് പ്രേഥാരം, കതഥാട്ങ്ങള് ഉള്പ്്പ്ടയള്ള വനകമഖേ 
യപ്ട വിസഡ്തൃതി 21,144 ച.േി.മീ ആണഡ്. സംസ്ഥാനത്ിപ്റെ പ്മഥാത്ം ഭൂവിസഡ്തൃതിയപ്ട 
54.42 ശതമഥാനമഥാണിതഡ്. 2017 കഫഥാറസഡ്റ്റഡ് സരപ്വെ ഓഫഡ് ഇന്തത്യയപ്ട േണക്ഡ് പ്രേഥാരം 
സംസ്ഥാനത്ിപ്റെ വനകമഖേയപ്ട വിസഡ്തൃതി 20,321 ച.േി.മീ ആയിരുന്നു.
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ഇക്കണഥാമിക്ഡ് ആൻ്ഡ് റ്ഥാറ്റിറ്ിക്ഡ് വകു്ിപ്റെ സംസ്ഥാനപ്ത് പ്മഥാത്ം മൂേത്യ വരദ്നവിപ്റെ  
ത്രിത �തിയിലുള്ള േണക്നുസരിച്ചഡ്, കേരളത്ിപ്േ ഉൽ്് നിരമ്ഥാണ കമഖേ സ്ിര 
വിേയിൽ (2011-12)  മുൻ വരഷപ്ത് 3.7 ശതമഥാനം വളരച്ചപ്യ അകപഷേിച്ചഡ് 2018-19 ൽ 
11.2 ശതമഥാനം വളരച്ച കരഖപ്്ടുത്ിയിട്ടുണ്ഡ്.  2018-19 ൽ പ്മഥാത്ം മൂേത്യ  വരദ്നവിൽ 
കേരളത്ിപ്േ  ഉൽ്് നിര മ്ഥാണ കമഖേയപ്ട വിഹിതം സ്ിര വിേയിലും, നടപ്പു വിേയിലും 
യഥഥാക്മം  13.2 ശതമഥാനവം 10.8 ശതമഥാനവം വീതമഥാണഡ്. വത്യവസഥായ വകു്ിനു േീഴിലുള്ള 
സംസ്ഥാന പ്പഥാതുകമഖേ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്ട ആപ്േ വിറ്റഡ് വരവഡ് 3,442.74 കേഥാടി രൂപയഥാണഡ്. ഇതു 
2017-18 പ്ന അകപഷേിച്ചഡ് 17.9 ശതമഥാനം വരദ്നവഥാകുന്നു. പ്പഥാതുകമഖേഥാ സ്ഥാപനങ്ങളുപ്ട 
വിേസനത്ിനും പുനരുദ്ഥാരണത്ിനും �വണപ്മറെഡ് പ്രതിജ്�ദ്രഥാണഡ്. പ്പഥാതുകമഖേഥാ 
സ്ഥാപനങ്ങളുപ്ട പ്പഥാതുവഥായ പ്രവരത്നങ്ങപ്ള നിരീഷേിക്കു്തികേക്ഡ് പ്പ്രഥാഫഷണൽ 
മഥാകനജരമഥാപ്ര നിയമിക്കും. സുതഥാരത്യമഥായ രീതിയിൽ ഉ്തതേത്ിലുള്ള മഥാകനജരമഥാരുപ്ട ഒരു 
കേ്ര തിരപ്ഞ്ഞടുക്കു്തിനഥായി പബ്ിേഡ്, എറെരസപ്രസസഡ് പ്സേഷേൻ ക�ഥാര്ിനഡ് രൂപം 
നൽേി. വത്യവസഥായ വഥാണിജത്യ വകു്ഡ് ്യറേഡ്ടകററ്റിപ്റെ േണക്നുസരിച്ചഡ് സംസ്ഥാനത്ിൽ 
2018-19 ൽ പുതിയ 13,826 എം എസഡ് എം ഇ യൂണിറ്റുേള് തുടങ്ങുേയം, ആപ്േ  നികഷേപം  
1,321.94 കേഥാടി രൂപയം, 49,068 പ്തഥാഴിേവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടിക്കുേയം പ്ചയ്ിട്ടുണ്ഡ്. പ്രളയ�ഥാധിത 
എം എസഡ് എംഇേള് പുനരനിരമ്ിക്ഥാനുള്ള സഹഥായം, പ്രളയം �ഥാധിച്ച സൂഷേഡ്മ പ്ചറുേിട 
ഇടത്രം സംരംഭേ യൂണിറ്റുേള്ക്കുള്ള പേിശ ധനസഹഥായം എ്ീ രണ്ടു പുതിയ പദ്തിേള് 
2019-20 ൽ ആരംഭിച്ചു.

ഐടി രം�ത്ഡ് സംസ്ഥാനം േഥാരത്യമഥായ മുക്റ്റം നടത്ി. കേരളത്ിപ്റെ ഇറെരപ്നറ്റഡ് 
പ്പനികരേഷൻ നിരക്ഡ് 54 ശതമഥാനമഥാണഡ്. ഇതു രഥാജത്യപ്ത് രണ്ഥാമപ്ത് ഉയര് നിരക്ഥാണഡ്. 
ഇറെരപ്നറ്റഡ് ആക്സ്സഡ് അവേഥാശമഥാക്ി മഥാറ്റു് ആദത്യപ്ത് സംസ്ഥാനമഥാണഡ് കേരളം.  ഇ – 
പ്പ്രഥാേയുരപ്മറെഡ് കപ്രഥാജേഡ്ടിനഥായി കസ്ഥാച്ചഡ് അവഥാര്ഡ് 2019, സമഗ്മഥായ പ്വ�ഡ് – പ്മഥാസ�ൽ 
അധിഷ്ിത കസവനങ്ങള് അതിപ്റെ പൗരൻമഥാരക്ഡ് പരിധിേളില്ലഥാപ്ത നൽേിയതിനഥായി 
്ിജിറ്റൽ ഇന്തത്യ അവഥാര്ഡ് 2019, കേരളത്ിപ്േ പ്വള്ളപ്്ഥാക് നഥാശനഷ്ട സരപ്വെ  പ്രക്ിയപ്യ 
ഏകേഥാപി്ിച്ചു പ്രവരത്ിച്ചതിനഡ് പ്ടേഡ് സഭഥാ അവഥാര്ഡ് 2019, പ്േ.സഫ ്ിജിറ്റൽ ഇൻഫ്ഥാ, 
കേരള കറ്റ്റഡ് കപഥാരട്ൽ, എം കേരളം, പ്മഥാസ�ൽ ആപ്ലികക്ഷൻ, പ്സൻരേസേസഡ്്ഡ് 
പ്രേയുയരപ്മറെഡ് കററ്റഡ് കേഥാണരേഥാേഡ്ടഡ് സംവിധഥാനം – കേരളം എ്ീ പദ്തിേള്ക്ഥായി 
�കവണസഡ് നൗ ്ിജിറ്റൽ രേഥാൻസഡ്കഫഥാരകമഷൻ അവഥാര്ഡ്  2019 തുടങ്ങിയ അവഥാരഡുേളും 
അം�ീേഥാരങ്ങളും സംസ്ഥാനം കനടുേയണ്ഥായി. സംസ്ഥാനത്ഡ് റ്ഥാരട്്ഡ് ഇകക്ഥാസിറ്ം വളപ്ര 
പ്രതീഷേ നൽകു്തഥാണഡ്. ്ിപഥാരട്ഡ്പ്മറെഡ് കഫഥാര പ്പ്രഥാകമഥാഷൻ ഓഫഡ് ഇനഡ്്സഡ്രേി ആൻ്ഡ്  
ഇപ്റെരണൽ കരേ്ഡ് (്ി പി ഐ ഐ ടി) പ്റെ കറ്റ്റഡ് റ്ഥാരട്ഡ്്ഡ് റഥാങ്ിം�ിൽ ഏറ്റവം മിേച്ച പ്രേടനം 
േഥാഴ്ചവച്ച സംസ്ഥാനമഥായി കേരളം സ്ഥാനം കനടി. 

2018 ൽ പ്മഥാത്ം 1.67 കേഥാടി വികനഥാദ സഞ്ഥാരിേള് (വികദശ, ആഭത്യന്തര) സംസ്ഥാനം 
സന്രശിച്ചു. മുൻ വരഷപ്ത് അകപഷേിച്ചഡ് 5.93 ശതമഥാനം വരദ്നവഥാണഡ് സൂചി്ിക്കു്തഡ്. 2018 
പ്േ പ്വള്ളപ്്ഥാക്ത്ിനുകശഷം ഈ കമഖേ അതികവ�ം തിരിച്ചുവ്തഥായി ഇതഡ് പ്തളിയിക്കുന്നു. 
2017 പ്ന അകപഷേിച്ചഡ്, 2018 ൽ വികദശ വികനഥാദ സഞ്ഥാരിേളുപ്ട എണ്ത്ിൽ 0.42 ശതമഥാനവം 
ആഭത്യന്തര വികനഥാദസഞ്ഥാരിേളുപ്ട എണ്ത്ിൽ 6.35 ശതമഥാനവം വരദ്നവണ്ഥായി. 2018 
ൽ വികനഥാദ സഞ്ഥാര വത്യവസഥായത്ിൽ നിന്നുമുള്ള പ്മഥാത്ം വരുമഥാനത്ിൽ  8.60 ശതമഥാനം 
വരദ്നയണ്ഥായി.  

നീതി ആകയഥാ�ിപ്റെ സ്ക്കുള് വിദത്യഥാഭത്യഥാസ ഗുണനിേവഥാര സൂചിേ (എസഡ്.ഇ.േയു.ഐ) പ്രേഥാരം 
കേരളം 82.17 ശതമഥാനം കസ്ക്കഥാര കനടി മിേച്ച പ്രേടനം േഥാഴ്ചവയ്ക്കുേയം ഒ്ഥാം സ്ഥാനം 
കനടുേയം പ്ചയഡ്തു. റിക്ഥാരട്ഡ് അനുസരിച്ചഡ്, പ്രഥാഥമിേ വിദത്യഥാഭത്യഥാസത്ിൽ നി്ഡ് ദ്ിതീയ 
വിദത്യഥാഭത്യഥാസത്ികേക്കുള്ള കുട്ിേളുപ്ട പരിവരത്നം സംസ്ഥാനത്ഡ് 100 ശതമഥാനമഥാണഡ്. അതു 
കപഥാപ്േതപ്് 95.4 ശതമഥാനകത്ഥാപ്ട ഇൻക്ലൂസീവഡ് വിദത്യഥാഭത്യഥാസത്ിപ്റെ േഥാരത്യത്ിലും കേരളം 
മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ഡ് സരക്ഥാര സഡ്കൂളുേളിൽ പ്രകവശനം കനടു് 
കുട്ിേളുപ്ട എണ്ത്ിൽ േഥാരത്യമഥായ വരദ്നവഡ് േഥാണുന്നുണ്ഡ്. 2018-19 ൽ 37.03 േഷേത്ിൽ 
നി്ഡ് 2019-20 ൽ 37.17 േഷേമഥായി കൂടി. സഡ്കൂളുേളിൽ സഹപ്ടേഡ് സഡ്കൂള് പദ്തിേള് 
വിജയേരമഥായി നട്ഥാക്ി.



x കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ആകരഥാ�ത്യകമഖേ േഴിഞ്ഞ കുറച്ചഡ് വരഷങ്ങളഥായി േഥാരത്യമഥായ മഥാറ്റത്ിനഡ് സഥാഷേത്യം വഹിച്ചു. 
സംസ്ഥാനങ്ങളുപ്ട വളരച്ചപ്യ അപഗ്ഥിച്ചുപ്േഥാണ്ടുള്ള നീതി ആകയഥാ�ിപ്റെ ആകരഥാ�ത്യഫേ 
സൂചിേ റിക്ഥാരട്ഡ് 2019 പ്രേഥാരം സമഗ് മിേവിൽ കേരളം ഒ്ഥാം സ്ഥാനത്ഥാണഡ്. 74.01 
ആണഡ് കേരളത്ിപ്റെ റഥാങ്ിം�ഡ് നിേ. 2.58 കേഥാടി ഗ്ഥാമീണ ജനതയപ്ട ്ഥാറ്റഥാ ക�സഡ് കശഖരിച്ചഡ് 
ഇേേഡ്കരേഥാണിേഡ് കരഖേളഥായി സംഭരിച്ച രഥാജത്യപ്ത് ഏേ സംസ്ഥാനമഥാണഡ് കേരളം.

സനപുണത്യവിേസനം സരക്ഥാര മുൻ�ണന നൽകു് കമഖേയഥാണഡ്. വത്യവസഥായ പരിശീേന 
വകു്ഡ്, കുടും�ശ്രീ, പഞ്ഥായത്ഡ് വകു്ഡ് എ്ിവയപ്ട സഹേരണകത്ഥാപ്ട കേരള അക്ഥാദമി 
കഫഥാര സ്ിൽസഡ് എക്േൻസഡ്(കേയഡ്സഡ്) തയ്ഥാറഥാക്ിയ ഒരു പ്മഥാസ�ൽ ആപ്ലികക്ഷനഥാണഡ്  
സ്ിൽ രജിസഡ്രേി. ഈ ആപ്ലികക്ഷൻ വഴി  സദനംദിന �ഥാരഹിേ-വത്യഥാവസഥായിേ ആവശത്യങ്ങള്ക്ഡ് 
പ്തഥാഴിേഥാളിേപ്ള േപ്ണ്ത്ഥാനും ഒ്ം പ്തഥാഴിൽ കനടഥാനും സഥാധിക്കുന്നു. ജില്ലഥാ വത്യവസഥായ 
കേ�ത്ിപ്റെ സഹഥായകത്ഥാപ്ട പുതുതേമുറയിൽ സംരംഭേത്ം വളരത്തു്തിനഥായി 
എല്ലഥാ ഐ.റ്റി.ഐ േളിലും ഇ്ി ക്ലബുേള് സ്ഥാപിക്കുേയം, ഈ ക്ലബ്ബുേള് യവഥാക്ളുപ്ട 
സനപുണത്യവം, സഥാകങ്തിേേളും വളരത്തു്തിനുള്ള ഒരു വഴിേഥാട്ിയഥായി നിേപ്േഥാള്ളുേയം 
പ്ചയ്യുന്നു. 10 ഐ.റ്റി.ഐ േപ്ള രഥാജത്യഥാന്തര നിേവഥാരത്ികേക്ഡ് ഉയരത്തു്തിനുള്ള നടപടിേള് 
തുടങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. 

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങപ്ള കനരിടഥാൻ യവജന സ്ദ് പ്രവരത്േപ്ര സജ്മഥാക്കുേപ്യ് 
േഷേത്യകത്ഥാപ്ട രൂപീേരിച്ച ഒരു സ്ദ് കസനയഥാണഡ് കേരള കവഥാളണ്ിയര യൂത്ഡ് ആഷേൻ 
കഫഥാഴഡ് സഡ്. 2018 ലും 2019 ലും നമ്മുപ്ട സംസ്ഥാനം ചരിത്രത്ിൽ അഭൂതപൂരവമഥായ 
പ്വള്ളപ്്ഥാക്ത്ിനഡ് സഥാഷേത്യം വഹിച്ചു. ഈ പ്രതികൂേ സമയങ്ങളിൽ യവഥാക്ളുപ്ട ശക്ി 
പ്രേടമഥാക്ി. ഇതഡ് സംസ്ഥാനപ്ത് കേരള കവഥാളണ്ിയര യൂത്ഡ് ആഷേൻ കഫഥാഴഡ് സഡ് (പ്േ.
വി.സവ.എ എഫഡ്) എ് ആശയത്ിനഡ് വഴിപ്യഥാരുക്കുേയണ്ഥായി. ഇതിനേം 2,000 യവഥാക്ള്ക്ഡ് 
പരിശീേനം നൽകുേയം 14 ജില്ലേളിൽ ഒരു സ്ദ്കസനപ്യ രൂപീേരിക്കുേയം പ്ചയഡ്തു. കേരള 
കവഥാളണ്റി യൂത്ഡ് ആഷേൻ കഫഥാഴഡ്സിപ്റെ ആഭിമുഖത്യത്ിൽ 14 ജില്ലേളിൽ േളഷേൻ പ്സറെറുേള് 
സ്ഥാപിക്ഥാനും ദുരന്ത�ഥാധിതരക്ഡ് അവശത്യവസഡ്തുക്ള് നൽേഥാനും കേരള സംസ്ഥാന 
യവജനകഷേമ ക�ഥാര്ിനഡ് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ഡ്. 

സമയ�ന്ിതമഥായി പദ്തി രൂപീേരണ പ്രക്ിയ പൂരത്ിയഥാക്ിയതിനഥാൽ പ്രഥാകദശിേ 
സരക്ഥാരുേള്ക്കു ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ േഥാരത്യഷേമമഥാക്ഥാൻ സഥാധിച്ചു. 2019-20 ൽ വഥാരഷിേ  
പദ്തി രൂപീേരണ പ്രക്ീയ 2018 ്ിസം�റിൽ പൂരത്ിയഥാക്കുേയണ്ഥായി. അതിനഥാൽ 
പദ്തി നി൪വഹണത്ിനഥായി സമയം േഭിക്കുേയണ്ഥായി. പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേളുപ്ട 
പദ്തിേളുപ്ട ഗുണകമൻമ  വരദ്ി്ിക്കു്തിനഥായി എല്ലഥാ ജില്ലേളിലും ജില്ലഥാ റികസഥാഴഡ്സഡ് 
പ്സറെറുേള് രൂപീേരിച്ചു. പതിമൂ്ഥാം പദ്തി  മുതൽ പദ്തി നി൪വഹണത്ിത്ിപ്േ സുതഥാരത്യത 
ഉറ്ഥാക്കു്തിനഥായി മരഥാമത്ഡ് പ്രവരത്ിേള് നി൪വഹണം നടത്തുകമ്പഥാള് ഗുണകഭഥാക്തൃ 
സമിതി വഴി ഏപ്റ്റടുക്കു്തിനു പേരം ഇ-പ്ടണ്റിം�ിപ്ന കപ്രഥാത്ഥാഹി്ിക്കു്തിനഡ് പ്രഥാധഥാനത്യം 
നൽകുേയണ്ഥായി. തകദേശഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ഡ് 2017-18 ൽ 239.60 കേഥാടി രൂപയം 2018-19 
ൽ 212.23 കേഥാടി രൂപയം പ്ടണ്ര കസവിം�ഡ്സഡ് ഇനത്ിൽ �ണത്യമഥായ വരദ്നവഡ് േഭത്യമഥായിട്ടുണ്ഡ്. 
ദുരന്തങ്ങളുപ്ട ആഘഥാതങ്ങള് േഘൂേരിക്കുവഥാനും, പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേളുപ്ട ദുരന്ത 
തയ്ഥാപ്റടു്ഡ് േഥാരത്യഷേമമഥാക്ഥാനും, രഥാജത്യത്ിൽ തപ്്  ആദത്യമഥായി  സംസ്ഥാന സരക്ഥാര എല്ലഥാ 
തകദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകളഥാടും പ്രഥാകദശിേ ദുരന്ത നിവഥാരണ പദ്തി രൂപീേരിക്ഥാൻ നിരകദേശം 
നൽേിയിരിക്കുേയഥാണഡ്. തകദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അവരുപ്ട ദുരന്ത നിവഥാരണ പദ്തിേള് 
2020 ജനുവരി-മഥാരച്ചഡ്  േഥാേയളവിൽ തയ്ഥാറഥാകക്ണ്തും 2020-21 പ്േ വഥാരഷിേ പദ്തിയമഥായി 
സംകയഥാജി്ികക്ണ്തുമഥാണഡ്. 

പ്രളയസമയത്ഡ് പ്േ എസഡ് ഇ �ി എൽ ആരംഭിച്ച 'മിഷൻ റീേണേഡ്ടഡ് 2018' ൽ ഉള്പ്്ടുത്ി 
16,158 വിതരണ രേഥാൻസഡ്കഫഥാരമറുേളുപ്ട അറ്റകുറ്റ്ണിേള്, 1735 വിതരണ രേഥാൻസഡ്കഫഥാരമര 
കറ്ഷനുേളുപ്ട പുനരനിരമ്ഥാണം, 25.60 േഷേം കസവന േണഷേനുേളുപ്ട പുനഃസ്ഥാപനം, 
ഒരു േഷേം കേടഥായ വിളക്കുേഥാലുേള്  ഉള്പ്്പ്ട 5275.80 േികേഥാമീറ്റര വിതരണ സേനുേളുപ്ട 
പുനരനിരമ്ഥാണം,  പ്വള്ളത്ിൽ മുങ്ങിയതിനഥാൽ കേടുപഥാടുേള് പറ്റിയ മൂ്ഡ് േഷേം സിം�ിള് 
കഫസഡ് എനരജി മീറ്ററുേളും അമ്പതിനഥായിരം മൂ്ഡ് കഫസഡ് എനരജി മീറ്ററുേളും മഥാറ്റി സ്ഥാപിക്ൽ, 



xiസാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019

21 ദിവസം മഴയിൽ മുങ്ങി കേടുപറ്റിയ സിം�ിള് കപഥായിറെഡ് േണഷേനുേളുപ്ട ഇൻറ്കേഷൻ 
ശരിയഥാക്ൽ തുടങ്ങിയ പ്രവരത്ിേള് പ്ചയഡ്തു. 

സംസ്ഥാനം തുടരച്ചയഥായി 2018, 2019 വരഷങ്ങളിൽ  പ്രളയ ഉരുള്പ്പഥാട്ൽ ദുരന്തങ്ങള് 
അഭിമുഖീേരിച്ചു. 2019 ആ�സഡ്റ്റഡ് മഥാസത്ിൽ സഥാധഥാരണ േഭികക്ണ് 426.7 മില്ലി മീറ്റര 
മഴകയക്ഥാള് 123 ശതമഥാനം അധിേമഥായി മഴ േഭിച്ചു (951.4 മില്ലീമീറ്റര).  �ം�ഥാള് ഉള്ക്ടേിൽ 
രൂപം പ്േഥാണ് നയൂന മരദേവം തുടരന്നുണ്ഥായ ശക്മഥായ മണസൂണ േഥാറ്റുമഥാണഡ് ഇതിനഡ് േഥാരണം. 
2019-പ്േ വിനഥാശേരമഥായ പ്രളയവം ഉരുള് പ്പഥാട്ലും സംസ്ഥാനപ്ത് 1,030 ഗ്ഥാമങ്ങപ്ള 
�ഥാധിച്ചു. സംസ്ഥാനപ്ത് 1,967 വീടുേള് പൂരണമഥായം, 19,297 വീടുേള്ക്ഡ് വളപ്രയധിേം 
കേടുപഥാടുേളും, 2.16 േഷേം വീടുേള്ക്ഡ് (പ്രളയം �ഥാധിച്ചതും വൃത്ിയഥാക്ിയതുമഥായ) ഭഥാ�ിേമഥായ 
നഥാശങ്ങളും വരുത്ി. 3,900.17 േികേഥാമീറ്റര കറഥാഡുേള്, 95 പഥാേങ്ങള്, 91 സഡ്കൂള് പ്േട്ിടങ്ങള്, 61 
പ്രഥാഥമിേ ആകരഥാ�ത്യ കേ�ങ്ങള്, 283 അം�നവഥാടിേള് എ്ിവയ്കഡ് നഥാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്ി.

പ്രകൃതിദുരന്ത പ്രതികരഥാധകശഷിയള്ള ഹരിതഥാഭമഥായ കേരളം പ്േട്ി്ടുക്കു്തിനഥായി സംസ്ഥാന 
സരക്ഥാര ആരംഭിച്ചതഥാണഡ് കേരള പുനര നിരമ്ഥാണം (ആര.പ്േ.ഐ). സംസ്ഥാനത്ിപ്റെ 
ഫേപ്രദവം േഥാരത്യഷേമവമഥായ പുനരനിരമ്ഥാണത്ിനഥായി കമഖേ അടിസ്ഥാനത്ിലും കക്ഥാസ്സഡ് 
േട്ിം�ഡ് സമീപനകത്ഥാടുകൂടിയള്ള നയരൂപീേരണം, സ്ഥാപന ക്മീേരണങ്ങള്, മുൻ�ണനഥാ 
കപ്രഥാജേഡ്ടുേള് തുടങ്ങിയവ വിഭഥാവനം പ്ചയ്യു് ഒരു സമഗ് കേരള പുനരനിരമ്ഥാണ വിേസന 
പരിപഥാടി (ആര.പ്േ.്ി.പി) തയ്ഥാറഥാക്ിയിട്ടുണ്ഡ്. സംകയഥാജിത ജേവിഭവ മഥാകനജഡ്പ്മൻറഡ്, 
ജേവിതരണം, ശുചിത്ം, വിേസനം, കറഥാഡുേളും പഥാേങ്ങളും, �തഥാ�തം, വനവൽക്രണം, കൃഷി, 
മൃ�സംരഷേണവം ഷേീരവിേസനവം, ഫിഷറീസഡ്, ഉപജീവനമഥാര�ങ്ങള്, ഭൂമി എ്ിവയഥാണഡ് ഈ 
പരിപഥാടിയിൽ ഊ്ൽ നൽകു് പ്രധഥാന കമഖേേള്.

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലൂപ്ടയം വിഭവ പരിമിതിേളിലൂപ്ടയം കനരിടു് പ്വല്ലുവിളിേള്ക്ിടയിലും 
സംസ്ഥാനത്ിപ്റെ സഥാമ്പത്ിേ വളരച്ചപ്യ കപ്രഥാത്ഥാഹി്ിക്കു്തിനും സഥാമൂഹിേവം 
സഥാമ്പത്ിേവമഥായ വിേസനം കപ്രഥാത്ഥാഹി്ിക്കു്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് സംസ്ഥാന സരക്ഥാര 
നടത്ി വരുന്നു.



xii കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം യൂണതിറ്റ് 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19

1 ഭൂവിസഡ്തൃതി ച. േി.മി 38856.7 38864 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863

ഭരണരംഗം 

2 റവനയു 
്ിവിഷനുേള്

എണ്ം. 21 21 21 21

3 ജില്ലേള് എണ്ം. 9 10 12 14 14 14 14 14 14

4 തഥാലൂക്കുേള് എണ്ം. 55 56 58 61 63 63 75 75 75

5 വികല്ലജുേള് എണ്ം. 1326 1331 1364 1452 1532 1664 1664 1664

6 ടൗണുേള് എണ്ം. 92 88 106 197 159 520 520 520 520

ന്സന്സസറ് അനുസരതിച്ചുള്ള ജനസംഖധ് 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

7 ആപ്േ  (ആയിരത്ിൽ) 13549 16904 21347 25454 29099 31844 33406

8 പുരുഷന്മഥാര (ആയിരത്ിൽ) 8362 10588 12609 14289 15469 16027

9 സഡ്ത്രീേള് (ആയിരത്ിൽ) 8542 10760 12885 14810 16373 17379

10 ഗ്ഥാമം (ആയിരത്ിൽ) 14351 17880 20682 21618 23574 17471

11 ന�രം (ആയിരത്ിൽ) 2552 3467 4771 7018 8267 15935

12 പട്ിേ ജഥാതിക്ഥാര (ആയിരത്ിൽ) 1422 2002* 2549 2887 3124 3040

13 പട്ിേവരഗക്ഥാര (ആയിരത്ിൽ) 208 193* 261 321 364 485

14 ജനസഥാ�ത ആളുേളുപ്ട എണ്ം.
"സ്്യര േി.മി.
നഡ് "  

435 549 655 749 819 860

15 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് ശതമഥാനം 55 60 70 90 90 94

16 സഡ്ത്രീ
പുരുഷഥാനുപഥാതം 

1000 
പുരുഷന്മഥാരക്ഡ് 
സഡ്ത്രീേള്

1022 1016 1032 1036 1058 1084

17 ന�ര ജനസംഖത്യ ശതമഥാനം 15 16 19 24 26 48

സ്ഥതിരവതി�യതിൽ ന്ോത് സംസ്ഥാന ആഭധ്ന്തര 
ഉൽപ്പന്നം

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19

18 സംസ്ഥാനത്ിൻപ്റ 
വരുമഥാനം 

രൂപ കേഥാടിയിൽ 462 1255 3823 12195 63715 180812 485301.54 520578.51 559411.96

19 പ്രഥാഥമിേകമഖേ
 (ജി എസഡ് വി എ ) 

രൂപ കേഥാടിയിൽ 241 653 1682 4756 14017 15966 45936.94 47171.30 46495.43

20 ദ്ിതീയ കമഖേ 
(ജി എസഡ് വി എ ) 

രൂപ കേഥാടിയിൽ 68 163 841 3171 14017 38249 123289.49 128990.72 140332.64

കേരളത്ിപ്റെ സഥാമൂഹിേ- 
സഥാമ്പത്ിേ സൂചിേേള് -  
ദ്രുതവീഷേണം
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സ്ഥതിരവതി�യതിൽ ന്ോത് സംസ്ഥാന 
ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്പന്നം

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19

21 തൃതീയ കമഖേ 
(ജി എസഡ് വി എ )

രൂപ 
കേഥാടിയിൽ

153 439 1300 4268 35680 126597 266144.63 288980.73 313253.12

22 പ്രതിശീരഷ 
വരുമഥാനം 

രൂപ 276 594 1508 4207 19951 47360 141396 150922 161374

കൃഷതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19

23 വിളവിറക്ിയ അറ്റ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി

'000 പ്ഹേഡ്ടര 1923 2171 2180 2247 2206 2079 2015 2040 2044

24 "പ്മഥാത്മഥായി 
കൃഷിപ്ചയ് 
ഭൂവിസഡ്തൃതി "

'000 പ്ഹേഡ്ടര 2349 2933 2885 3020 3022 2669 2584 2579 2568

25 "പ്മഥാത്മഥായി 
ജേകസചനം 
നടത്ിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി "

'000 പ്ഹേഡ്ടര 381 385 460.3 458 497 540 489.111

26 "പ്മഥാത്ം 
ജേകസചനം 
നടത്ിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി മുതൽ 
പ്മഥാത്മഥായി 
വിളവിറക്ിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി 
വപ്ര "

'000 പ്ഹേഡ്ടര 13 13 15 18 19 21 19.04

പ്രധാന വതിളകൾ കൃഷതി ന്ചയറ്ത ഭൂേതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19

27 "പ്നല്ലഡ് " '000 പ്ഹേഡ്ടര 779 875 802 559 347 197 171 189 198

28 പയറുവരഗങ്ങള് '000 പ്ഹേഡ്ടര 44 40 34 23 3 2 2 0.95

29 േരിമ്പഡ് '000 പ്ഹേഡ്ടര 9 8 8 8 3 2 1 0.4 1.01

30 റബ്ബര '000 പ്ഹേഡ്ടര 133 188 238 384 474 545 540  551 551

31 കതയിേ '000 പ്ഹേഡ്ടര 40 37 36 35 37 30 30 30 36.47

32 പ്തങ്ങഡ് '000 പ്ഹേഡ്ടര 501 719 651 870 926 798 781 760 760.9

33 േവങ്ങഡ് '000 പ്ഹേഡ്ടര 54 86 61 65 102 98 95 95.7

34 നിേക്ടേ '000 പ്ഹേഡ്ടര 16 15 9 13 0.7 0.4 0.11 0.19

35 കുരുമുളേഡ് '000 പ്ഹേഡ്ടര 100 12 108 169 202 85 85 85 82.7

36 ഏേം '000 പ്ഹേഡ്ടര 29 47 56 67 41 42 39 39 38.8

37 ഇഞ്ി '000 പ്ഹേഡ്ടര 12 12 13 14 12 5 5 4 3.27

പ്രധാനവതിളകളുന്ട ഉല്ാദനം   1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2015-17 2017-18 2018-19

38 പ്നല്ലഡ് ടണ്ിൽ 1068 1298 1272 1087 751 509 436 521 578.2

39 പയറുവരഗങ്ങള് ടണ്ിൽ 18 13 22 17 3 2 2 2.05

40 േരിമ്പഡ് ടണ്ിൽ 38 38 48 52 28 17 11 5 10.6

41 റബ്ബര ടണ്ിൽ 24 88 140 308 560 800 540 541 540.7

42 കതയിേ ടണ്ിൽ 39 43 48 63 69 63 62 62 60.76

43 നഥാളികേരം ദശേഷേം 
എണ്ം

3220 3981 3008 4232 5536 5799 5379 5230 5299

44 അടയ്ക ടണ്ിൽ 8 13 11 13 118 117 109 99.9

45 നിേക്ടേ ടണ്ിൽ 14 16 8 10 10 9 0.5 0.1 0.24

46 കുരുമുളേഡ് ടണ്ിൽ 27 25 29 47 61 46 34 38 36.2

47 ഏേം ടണ്ിൽ 1 1 3 3 10 17 18 11.5

48 ഇഞ്ി ടണ്ിൽ 11 20 32 46 42 22 20 19 15.1

കന്നുകാ�തി ന്സന്സസറ്  1977 1982 1987 1996 2003 2007 2012 2019

49 ആപ്േ 
േന്നുേഥാേിേള്

േഷേത്ിൽ 53 56 55 56 35 36 27 38.36

50 ആപ്േ കേഥാഴിേള് േഷേത്ിൽ 152 185 308 139 127 243 298

വനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19

51 വനവിസഡ്തൃതി '000 പ്ഹേഡ്ടര 1056 1056 1082 1082 1082 1082 1131 1152 1152



xiv കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഫാകറ്ടറതികൾ   1971 1981 1991 2001 2011 2012 2017 2017-18 2018-19

52 പ്രവരത്ിക്കു് 
ഫഥാേഡ്ടറിേള്

എണ്ം. 3024 9106 13255 18554 19676 20473 22998 23335 24254

53 ജീവനക്ഥാര എണ്ം 206839 300515 368738 436410 644606 644802 678058 698679 726195

54 േഷേം 
ജനസംഖത്യയിൽ 
ജീവനക്ഥാരുപ്ട 
നിരക്ഡ്

എണ്ം 969 1181 1267 1370 1930 1930 1976 2026 2095

വവദയുതതി  1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19

55 ആപ്േ ഉല്പഥാദനം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2126 5242 5491 7656 6495 8351 4380 5474.4 7626.3

56 ആപ്േ ഉപകഭഥാ�ം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2869 5282 10319 12878 16182 20038 21159.19 21750.2

57 വത്യഥാവസഥായിേ 
ഉപകഭഥാ�ം

ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2025 2697 3784 4002 4926 5260 5648.31 5820.5

58 േഥാരഷിേ 
ഉപകഭഥാ�ം

ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

125 288 350 225 286 322 346.0 337.6

59 �ഥാരഹിേ 
ഉപകഭഥാ�ം 

ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

409 1621 4688 5931 7706 10281 10574.8 10846.3

വതിദധ്ാഭധ്ാസം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19

60 സപ്രമറി സ്ളുേള് സപ്രമറി 
സ്ളുേള്

9437 9605 9682 9714 9828 9737 9861 9852 9841

61 എൻകറഥാള്പ്മറെഡ് എൻകറഥാള്പ്മറെഡ് 4156 4284 4402 3637 3015 2545 2398 2384 2428

62 "സഹസഡ്കൂളുേള് " "സഹസഡ്കൂളുേള്  
"

1199 1971 2451 2596 2814 2890 3021 3119 3120

63 എൻകറഥാള്പ്മറെഡ് എൻകറഥാള്പ്മറെഡ് 1310 1498 1611 1443 1426 1365 3681 3704

ആലരാഗധ്ം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19

64 "ആശുപത്രിേള്" എണ്ം. 553 746 1199 1319 1254 1255 1463# 1470 1470

65 േിടക്േളുപ്ട 
എണ്ം 
(അകേഥാ്തി)

എണ്ം 21777 32447 38726 38242 37021 37388 56257# 56596 56793

ജനസംഖധ്ാപരോയ അവസ്ഥ 1970-71 1980-81 1990-91 2001 2009 2010 2011 2017##  

66 ജനനനിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളിൽ

32 26 20 16 15 15 15 14.2

67 മരണനിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളിൽ

9 6 6 7 7 7 7 6.8

68 ശിശു മരണ നിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളിൽ

61 37 21 11 12 14 13 10

ഗതാഗതം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19

69 റയിൽപഥാതേളുപ്ട
സദരഘത്യം

േി.മി 
 

892 921 988 1148 1257 1257 1257 1257 1257

70 ആപ്േ 
കറഥാഡുേളുപ്ട 
സദരഘത്യം** 

േി.മി 18037 94145 128403 125835 151652 244373 218942 229349** 31812.106

71 കമഥാകട്ഥാര 
വഥാഹനങ്ങള്

എണ്ം 86234 195000 648000 2111885 6072019 8048673 11030037 12042691 13334984

തലദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1990-91 2000-01 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19

72 ജില്ലഥാ പഞ്ഥായത്ഡ് എണ്ം 14 14 14 14 14 14 14 14

73 കബ്ഥാക്ഡ് 
പഞ്ഥായത്ഡ് 

എണ്ം 152 152 152 152 152 152 152 152

74 ഗ്ഥാമപഞ്ഥായത്ഡ് എണ്ം 983 990 999 999 999 978 941 941 941

75 മുനിസി്ഥാേിറ്റിേള് എണ്ം 58 53 53 53 53 60 87 87 87

76 കേഥാര്കറഷനുേള് എണ്ം 3 5 5 5 5 5 6 6 6

#അല�ോപ്പതിയും ആയഷും ഉൾപ്പ്പപ്െ
##എസ്.ആർ.എസ്. 2019 പ്െയ്    
*അെിസ്ോന വർഷും 2011-12 
** എൽ.എസ്.ജി.ഡി. പക്ോല�ോഡ്  ഒഴിപ്െ  
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ക്മ 
നമ്പര ഇനം തിരു. പ്േഥാല്ലം പത്നംതിട് ആേപ്പുഴ കേഥാട്യം ഇടുക്ി എറണഥാകുളം

1 ഭൂവിസഡ്തൃതി (ചതുരശ്ര 
േികേഥാമീറ്ററിൽ) 2192 2491 2637 1414 2208 4358 3068

2 വനഭൂമി (ചതുരശ്ര 
േികേഥാമീറ്ററിൽ) 1327 1356 1830 68 967 3139 1273

3 ജനസംഖത്യ (േഷേത്ിൽ) 
2011 33.01 26.35 11.97 21.28 19.75 11.09 32.82

ഗ്ഥാമം 15.3 14.48 10.66 9.8 14.09 10.56 10.47

പുരുഷൻ 7.25 6.81 5 4.65 6.93 5.27 5.18

സഡ്ത്രീ 8.05 7.67 5.66 5.15 7.16 5.29 5.29

പതിറ്റഥാണ്ിപ്േ 
വളരച്ചയപ്ട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

-28.6 -31.7 -4 -34.2 -14.8 -1.4 -35.7

ന�രം 17.72 11.87 1.32 11.48 5.66 0.51 22.34

പുരുഷൻ 8.57 5.66 0.62 5.48 2.76 0.25 11.01

സഡ്ത്രീ 9.15 6.21 0.7 6 2.9 0.26 11.33

പതിറ്റഥാണ്ിപ്േ 
വളരച്ചയപ്ട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

62.3 154.8 6.3 84.8 88.6 -9.6 51.3

ജനസഥാ�ത 1508 1061 452 1504 895 255 1072

മത്ത്യപ്ത്ഥാഴിേഥാളിേള് 
(എണ്ം) 164883 123100 2073 167794 24420 691 133387

പട്ിേജഥാതിക്ഥാരുപ്ട 
ജനസംഖത്യ ആപ്േ 
ജനസംഖത്യയപ്ട 
ശതമഥാനത്ിൽ

11.3 12.5 13.7 9.5 7.8 13.1 8.2

പട്ിേവരഗക്ഥാരുപ്ട 
ജനസംഖത്യ ആപ്േ 
ജനസംഖത്യയപ്ട 
ശതമഥാനത്ിൽ

0.8 0.4 0.7 0.3 1.1 5.0 0.5

ജില്ലേള് - അവകേഥാേനം



xvi കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ക്മ 
നമ്പര ഇനം തിരു. പ്േഥാല്ലം പത്നംതിട് ആേപ്പുഴ കേഥാട്യം ഇടുക്ി എറണഥാകുളം

4 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് (2011)

പുരുഷൻ 94.2 95.8 97.7 97.9 97.2 94.8 97.1

സഡ്ത്രീ 90.9 91.9 96.3 94.8 95.7 89.6 94.3

5 പ്േഥാഴിഞ്ഞു കപഥായവരുപ്ട ശതമഥാനം 2018-19

കേഥാവര സപ്രമറി 0.18 0.13 0.06 0.03 0.10 0.43 0.30
അ്ര സപ്രമറി 0.17 0.03 0.01 0.01 0.03 0.17 0.12
സഹസഡ്കൂള് 0.13 0.03 0.03 0.02 0.10 0.36 0.28

6 ജി.എസഡ്.വി.എ 2018-19 (ത്രിതം) 

ജി.എസഡ്.വി.എ. 
അടിസ്ഥാന വിേയിൽ 
(രൂപ േഷേത്ിൽ)

7501243 6604256 2002724 5030336 4355675 2271913 8591244

ഓഹരി ശതമഥാനം

പ്രഥാഥമിേം 8.9 11.7 21 7.4 11.7 30.2 8.6
ദ്ിതീയം 24.5 24.3 22.6 31 21.2 20.3 23.8
ത്രിതീയം 66.6 64 56.4 61.6 67.1 49.5 67.6

7
കേരളത്ിപ്േ 
പ്നല്ലുല്പഥാദനം (ടണ്ിൽ) 
2018-19

5166.2 4513.9 11675.8 128560.2 61917.2 1562.4 11191.6

8
ജേകസചന 
ഭൂവിസഡ്തൃതി (പ്ഹേഡ്ടറിൽ) 
2018-19

7617.84 5493.69 6042.03 35596.26 17545.26 47026.76 23099.4

9 വഥാണിജത്യ�ഥാങ്കുേളുപ്ട 
എണ്ം (മഥാരച്ചഡ് 2019) 723 395 390 389 508 180 1014

10 "സി.്ി. അനുപഥാതം" 65.4 65.1 25.4 45.6 55.7 116.4 91.8

11
രജിറ്ര പ്ചയ് എസഡ്.
എസഡ്.ഐ.േള്/ 
എം.എസഡ്.എം.ഇ.േള് 
2018-19

1429 950 711 1055 782 322 1531

12
പി ്ബ്ിയ ്ി 
കറഥാഡുേളുപ്ട സദരഘത്യം 
(േികേഥാമീറ്ററിൽ) ** 

2557.744 2202.869 1472.334 2031.372 3456.214 2867.366 3085.281

13 വഥാഹനങ്ങളുപ്ട എണ്ം 1664565 10449149 553585 912916 814649 275002 1945451

14 എത്ികച്ചരു് വികനഥാദ സഞ്ഥാരിേള്  2018
വികദശ സഞ്ഥാരിേള് 
(എണ്ത്ിൽ) 342761 9086 1953 95522 43287 44833 488175

ആഭത്യന്തര സഞ്ഥാരിേള് 
(എണ്ത്ിൽ) 2712387 400222 192813 511490 524821 1257403 3446889

*തു�ന്ന വനും ഉൾപ്പ്പപ്െ , ** എൽ.എസ്.ജി.ഡി . പക്ോല�ോഡ് ഒഴിപ്െ     



xviiസാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019

ക്മ 
നമ്പര ഇനം തൃശ്ശൂര പഥാേക്ഥാടഡ് മേപ്പുറം കേഥാഴികക്ഥാടഡ് വയനഥാടഡ് േണ്ണൂര േഥാസറക�ഥാ്ഡ് ആപ്േ

1 ഭൂവിസഡ്തൃതി (ചതുരശ്ര 
േികേഥാമീറ്ററിൽ) 3032 4480 3550 2344 2131 2966 1992 38863

2 വനഭൂമി (ചതുരശ്ര 
േികേഥാമീറ്ററിൽ) 1152 1826 1811 1484 1580 1561 947 20321

3 ജനസംഖത്യ 
(േഷേത്ിൽ) 2011 31.21 28.1 41.13 30.86 8.17 25.23 13.07 334.04

ഗ്ഥാമം 10.24 21.31 22.95 10.14 7.86 8.82 7.99 174.67

പുരുഷൻ 4.88 10.31 10.95 4.85 3.86 4.26 3.88 84.08

സഡ്ത്രീ 5.36 11.01 12 5.29 4 4.56 4.11 90.6

പതിറ്റഥാണ്ിപ്േ 
വളരച്ചയപ്ട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

-52 -5.7 -29.8 -43 -4.6 -26.3 -17.7 -25.9

ന�രം 20.96 6.77 18.17 20.72 0.31 16.41 5.09 159.33

പുരുഷൻ 9.92 3.28 8.65 9.86 0.15 7.56 2.41 76.18

സഡ്ത്രീ 11.04 3.49 9.52 10.86 0.16 8.85 2.68 83.15

പതിറ്റഥാണ്ിപ്േ 
വളരച്ചയപ്ട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

149.7 89.8 410.2 88.2 6.6 35.3 117.8 92.8

ജനസഥാ�ത 1031 627 1157 1316 384 852 657 860

മത്ത്യപ്ത്ഥാഴിേഥാളിേള് 
(എണ്ം) 90306 2534 82044 106613 230 60208 43342 1001625

പട്ിേജഥാതിക്ഥാരുപ്ട 
ജനസംഖത്യ ആപ്േ 
ജനസംഖത്യയപ്ട 
ശതമഥാനത്ിൽ

10.4 14.4 7.5 6.5 4.0 3.3 4.1 9.1

പട്ിേവരഗക്ഥാരുപ്ട 
ജനസംഖത്യ ആപ്േ 
ജനസംഖത്യയപ്ട 
ശതമഥാനത്ിൽ

0.3 1.7 0.6 0.5 18.5 1.6 3.7 1.5

ജില്ലേള് - അവകേഥാേനം



xviii കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ക്മ 
നമ്പര ഇനം തൃശ്ശൂര പഥാേക്ഥാടഡ് മേപ്പുറം കേഥാഴികക്ഥാടഡ് വയനഥാടഡ് േണ്ണൂര േഥാസറക�ഥാ്ഡ് ആപ്േ

4 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് (2011)

പുരുഷൻ 96.98 92.27 95.78 97.57 92.84 97.54 93.93 96.1

സഡ്ത്രീ 93.85 84.99 91.55 93.16 85.94 93.57 86.13 92.1

5 പ്േഥാഴിഞ്ഞു കപഥായവരുപ്ട ശതമഥാനം 2018-19

കേഥാവര സപ്രമറി 0.05 0.22 0.04 0.07 0.12 0.05 0.12 0.12
അ്ര സപ്രമറി 0.03 0.07 0.08 0.05 0.20 0.02 0.12 0.07

സഹസഡ്കൂള് 0.15 0.12 0.15 0.05 1.54 0.13 0.25 0.17

6 ജി.എസഡ്.വി.എ 2018-19 (ത്രിതം) 

ജി.എസഡ്.വി.എ. 
അടിസ്ഥാന വിേയിൽ 
(രൂപ േഷേത്ിൽ)

6918888 4931638 6983367 6069055 1388534 4980788 2401479 70031141

ഓഹരി ശതമഥാനം

പ്രഥാഥമിേം 8.1 14.5 9.3 7.8 20.2 9.5 19.6 11.1
ദ്ിതീയം 24.1 25.4 23.2 29.2 19.7 30.3 26.5 25.2
ത്രിതീയം 67.8 60.1 67.5 63 60.1 60.2 53.9 63.7

7
കേരളത്ിപ്േ 
പ്നല്ലുല്പഥാദനം (ടണ്ിൽ) 
2018-19

69453.2 215284.7 26983.5 3438.8 22340.3 11143.6 5024.2 578255.6

8
ജേകസചന 
ഭൂവിസഡ്തൃതി 
(പ്ഹേഡ്ടറിൽ) 2018-19

67490.96 80215.32 27474 4584.49 13782.28 12513.84 55914.46 404396.59

9 വഥാണിജത്യ�ഥാങ്കുേളുപ്ട 
എണ്ം (മഥാരച്ചഡ് 2019) 751 439 453 453 123 386 226 6430

10 "സി.്ി. അനുപഥാതം" 58.8 66.8 58.6 76.9 138.8 54.6 78 65.6

11
രജിറ്ര പ്ചയ് എസഡ്.
എസഡ്.ഐ.േള്/ 
എം.എസഡ്.എം.ഇ.േള് 
2018-19

1676 1991 1036 1195 244 681 223 13826

12
പി ്ബ്ിയ ്ി 
കറഥാഡുേളുപ്ട 
സദരഘത്യം 
(േികേഥാമീറ്ററിൽ) ** 

2064.216 2184.693 2680.152 2454.647 1029.314 2265.242 1460.662 31812.106

13 വഥാഹനങ്ങളുപ്ട എണ്ം 1361561 904345 1210721 1227317 206476 826010 383237 13334984

14 എത്ികച്ചരു് വികനഥാദ സഞ്ഥാരിേള് 2018

വികദശ സഞ്ഥാരിേള് 
(എണ്ത്ിൽ) 11333 1967 17610 18388 11607 5763 4122 1096407

ആഭത്യന്തര 
സഞ്ഥാരിേള് 
(എണ്ത്ിൽ)

2497278 509883 565914 1052783 888141 768038 276599 15604661

*തു�ന്ന വനും ഉൾപ്പ്പപ്െ , ** എൽ.എസ്.ജി.ഡി . പക്ോല�ോഡ്  ഒഴിപ്െ       



xixസാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019

പട്ിേേള്

ക്രേ നമ്പർ ഇനം ലപജറ് 
നമ്പർ

പട്ിേ 1.1.1 കേരളത്ിപ്റെ സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാല്പഡ്പ്വം പ്രതിശീരഷ വരുമഥാനവം 4

പട്ിേ 1.1.2 കദശീയ വരുമഥാനം, ആഭത്യന്തകരഥാല്പഡ്പ്ം, പ്രതിശീരഷ വരുമഥാനം (2011-12 അടിസ്ഥാന 
വിേയിൽ നടപ്പു വിേ - ഇന്തത്യ (രൂപ കേഥാടിയിൽ)

5

പട്ിേ 1.1.3  പ്മഥാത്ം  സംകയഥാജിത മൂേത്യത്ിലും പ്തഥാഴിേ ിലും വ ിവ ിധ കമഖേേളുപ്ട പങ്ഡ് , കേരളത്ിലും 
ഇന്തത്യയിലും, 2017-18

8

പട്ിേ 1.1.4 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പ്മഥാത് സംസ്ഥാന സംകയഥാജിത മൂേത്യം (േഷേം രൂപയിൽ) 8

പട്ിേ 1.1.5 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിേയിപ്േ പ്രതിശീരഷ പ്മഥാത് സംകയഥാജിത മൂേത്യം സ്ിര ( 2011-
12) വിേയിൽ

9

പട്ിേ 1.1.6 ഉപകഭഥാക്തൃ വിേ സൂചിേയം ഉപകഭഥാക്തൃ ഭഷേത്യവിേ സൂചിേയം (പ്പഥാതുവഥായതഡ് ) 
അടിസ്ഥാനമഥാക്ിയള്ള അഖികേന്തത്യതേത്ിപ്േ വിേക്യറ്റം (ശതമഥാനം)

10

പട്ിേ 1.2.1 വത്യതത്യസ് പ്രഥായവിഭഥാ�ങ്ങളുപ്ട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിതരണം-2011 16

പട്ിേ 1.3.1 1973-74 മുതൽ 2011-12 വപ്രയള്ള ഇന്തത്യയിപ്േയം കേരളത്ിപ്േയം ദരിദരുപ്ട അനുപഥാതം 17

പട്ിേ 1.4.1 കേരളത്ിപ്േ �ഥാങ്ഡ് ശഥാഖേളുപ്ട എണ്ം ഇനം തിരിച്ചഡ് 21

പട്ിേ 1.4.2 പട്ിേജഥാതി/പട്ിേവരഗ വിഭഥാ�ങ്ങള്ക്ഡ് 2018 മഥാരച്ചഡ് വപ്ര നൽേിയ വഥായഡ്പയപ്ട വിവരം 
�ഥാങ്ഡ് ഇനം തിരിച്ചഡ് രൂപ കേഥാടിയിൽ

24

പട്ിേ 1.4.3 സഹേരണ കമഖേയപ്ട പ്രേടനം 26

പട്ിേ 1.4.4 പ്േ.എസഡ്.എഫഡ്.ഇ യപ്ട േഴിഞ്ഞ അഞ്ഡ് വരഷപ്ത് സഥാമ്പത്ിേ പ്രേടനം 27

പട്ിേ 1.4.5 പ്േ.എസഡ്.എഫഡ്.ഇയപ്ട േഴിഞ്ഞ അഞ്ഡ് വരഷപ്ത് ആപ്േ പ്രവരത്നം 27

പട്ിേ 1.5.1 കേരള സരക്ഥാരിപ്റെ സഥാമ്പത്ിേ സൂചേങ്ങള് (രൂപ കേഥാടിയിൽ) 30

പട്ിേ 1.5.2 മുഖത്യേമ്ി സൂചേങ്ങള്  (രൂപ കേഥാടിയിൽ) 30

പട്ിേ 1.5.3 കേ� സേമഥാറ്റം 34

പട്ിേ 1.5.4 റവനയൂ പ്ചേവിപ്റെ പ്രവണത 35

പട്ിേ 1.5.5 മൂേധന വിഹിതത്ിപ്േ പ്രവണത 37

പട്ിേ 1.5.6 സരക്ഥാരിപ്റെ േട�ഥാധത്യതയപ്ട  വിശദ വിവരങ്ങള് 38

പട്ിേ 1.5.7 സരക്ഥാരിപ്റെ േടപ്മടു്ിപ്റെ  വിശദഥാംശങ്ങള് ശതമഥാനത്ിൽ 38

പട്ിേ 1.5.8 വഥായഡ്പഥാ �ത്യഥാരറെിേള് (രൂപ കേഥാടിയിൽ) 38



xx കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  
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കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

01
അദ്ധ്യായം





3അദ്ധ്യായം 1,  കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

1.1 സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സമീപകാല പ്രവണതകൾ

01
അദ്ധ്യായം

താരതമമയേന ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ഇന്യേൻ 
സംസ്ാനമാണ് മകരളം. ത്വരതിത കണക്കനുസരതിച്് 
2018-19 ൽ മകരളത്തിത്ല ആമളാഹരതി വരുമാനം 
1,48,078 രൂപയായതിരുന്നു. അനുബന്ധ മേശീയ 
ശരാശരതി (2018-19ൽ) 93,655 രൂപയായതിരുന്നു. 
മത്്ാരു വതിധത്തിൽ പറഞ്ാൽ, മകരളത്തിത്ല 
ഒരു വയേക്തിയുത്െ ശരാശരതി വരുമാനം 2018-19 ത്ല 
ഇന്യേൻ ശരാശരതിയുത്െ ഏകമേശം 1.6 ഇരട്തിയാണ്. 
രാജയേത്് ആമളാഹരതി വരുമാനം ഏ്വം കൂടുതലുള്ള 
സംസ്ാനങ്ങളായ ഹരതിയാന, ഗുജറാത്്, കർണാെക, 
മഹാരാഷ്്ര, തമതിഴ് നാെ് എന്നതിവയ് ത്ക്കാപ്ം 
മകരളവമുണ്്.

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിേ വളർച്ചയതിന്െ 
പ്രവണതേൾ

ത്വരതിത കണക്കതിൽ ത്മാത് സംസ്ാന 
ആഭയേന്മരാൽപ്ന്നം (ജതി.എസ്.ഡതി.പതി) 2011-12 
ത്ല സ്തിര വതിലയതിൽ 2017-18 ത്ല താല്ക്കാലതിക 
കണക്കനുസ്സരതിച്ചുള്ള 5,20,57,851 ലക്ം രൂപയതിൽ 
നതിന്ന് 2018-19 ൽ 5,59,41,196 രൂപയായതി വർദതിച്ചു.  
വളർച്ാ നതിരക്ക് 2017-18 ത്ല 7.3 ശതമാനവമായതി 
താരതമയേത്പ്ടുത്തുമമ്പാൾ 2018-19 ൽ 7.5 
ശതമാനമാണ്. നെപ്പുവതിലയതിൽ ത്മാത് സംസ്ാന 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം 2017-18 ൽ 7,01,57,738 ലക്ം 
രൂപയതിൽ നതിന്ന് 11.4 ശതമാനം വളർച്മയാത്െ 2018-
19 ൽ 7,81,65,326 ലക്ം രൂപയായതി.

ത്മാത് സംസ്ാന സംമയാജതിത മൂലയേം (ജതി.എസ്.
വതി.എ) 2011-12ത്ല സ്തിര വതിലയതിൽ 2017-18 ത്ല 
താല്ക്കാലതിക കണക്കനുസ്സരതിച്ചുള്ള 4,65,14,275 
ലക്ം രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2018-19 ത്ല ത്വരതിത 
കണക്കതിൽ 5,00,08,120 രൂപയായതി വർദതിച്ചു.  
വളർച്ാ നതിരക്ക് 2017-18 ത്ല 6.8 ശതമാനവമായതി 
താരതമയേത്പ്ടുത്തുമമ്പാൾ 2018-19 ൽ 7.5 
ശതമാനമാണ്. വതിശോംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.1 ലും ച തിത്രം 
1.1.1 ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയരം കദശീയ, ആക�ാള 
സാമ്പത്തിേ സാഹചര്യവരം.

മകരളത്തിത്ല ജതി എസ് വതി എയുത്െ വളർച്നതിരക്ക് 
(2011-12 സ്തിര വതിലയതിൽ) 2017-18 ത്ല 6.8 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 2018-19 ൽ 7.5 ശതമാനമായതി 
ഉയർന്നു എന്നത് ശ്രമദയമാണ്. മേശീയ തലത്തിലും 
ആമഗാള തലത്തിലും സാമ്പത്തിക വളർച്യതിൽ 
ത്പാതുവായ മാന്യേത്തിത്ന മനരതിട്ടുത്കാണ്തിരതിക്കുന്ന 
കാലഘട്ത്തിലാണ് മകരളത്തിത്ല ജതി എസ് വതി എ 
വളർച്യതിൽ ഈ പുമരാഗതതി ഉണ്ായത്. ഇന്യേയുത്െ 
ത്മാത്ം സംമയാജതിത മൂലയേത്തിത്റെ വളർച് 2016-17 
ത്ല സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 7.9 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്ന് 2017-18 ൽ 6.9 ശതമാനമായും 2018-19 
ൽ ഇത്  6.6  ശതമാനമായും കുറഞ്തിട്ടുണ്് (പട്തിേ 
1.1.2). ആമഗാള സമ്പേ് വയേവസ്യും മാന്യേത്ത് 
മനരതിട്് ത്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്.  അന്ാരാഷ്്ര 
നാണയേനതിധതിയുത്െ 2019  ഒക്മൊബറതിത്ല മവൾഡ് 
എക്കമണാമതിക് ഔട്്ലുക്ക് പ്രകാരം 2019  വർഷമത്ക്ക് 
വതിഭാവനം ത്െയ്തിട്ടുള്ള ആമഗാള സാമ്പത്തിക വളർച് 
2008-09 ന് മശഷമുള്ള ഏ്വം കുറഞ് നതിരക്കായ 3.2 
ശതമാനമാണ്.  

ത്സൻ്രൽ സ്റാ്തിസ്റതിക്് ഓഫീസ് (സതി.എസ്,ഒ), 
മതിനതിസ്്രതി ഓഫ് സ്റാ്തിസ്റതിക്് ആറെ് മപ്രാഗാം 
ഇംപ്ളതിത്മമറെഷൻ സ്തിര വതിലയതിലും, നെപ്പു 
വതിലയതിലുമുള്ള 2018-19 സാമ്പത്തിക വർ ഷത്ത് മേശീയ 
വരുമാനം കണക്കാക്കതിയത് പ്രസതിദീകരതിച്തിട്ടുണ്്.
ഇന്യേയുത്െ ത്മാത് മേശീയ വരുമാനം 2011-12 
ത്ല സ്തിര വതിലയതിൽ മുൻവർഷത്ത് 130.34 ലക്ം 
മകാെതിയതിൽ നതിന്ന് 2018-19-ൽ 139.32 ലക്ം മകാെതി 
രൂപയായതായതി കണക്കാക്കതിയതിരതിക്കുന്നു.  2017-18 ത്ല 
മേശീയ വരുമാനത്തിത്റെ വളർച്ാ നതിരക്കായതിരുന്ന 7.2 
ശതമാനവമായതി താരതമയേം ത്െയ്യുമമ്പാൾ 2018-19 ൽ 
വളർച്ാ നതിരക്ക് 6.9 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. സ്തിര 
വതിലയതിത്ല (2011-12) ത്മാത്ം സംമയാജതിത മൂലയേം 
(ജതി വതി എ) 2017-18 ത്ല 121.04 ലക്ം മകാെതി രൂപയതിൽ 
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നതിന്നും  6.6 ശതമാനം വളർച് കകവരതിച്് 2018-19 ൽ 
129.06 ലക്ം മകാെതി രൂപയായതി. ത്മാത് ആഭയേന്ര 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം  2017-18-ൽ സ്തിര വതിലയതിൽ 
(2011-12) 131.79 ലക്ം മകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 6.8 
ശതമാനം വളർച് കകവരതിച്് 2018-19 ൽ 140.77 
മകാെതി രൂപയതിത്ലത്തി. വതിശോംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.2 ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

നെപ്പു വതിലയതിത്ല ജതി.വതി.എ 2017-18 ത്ല 154.82 
ലക്ം മകാെതി രൂപ എന്നത് 11.1 ശതമാനം വളർച് 
മരഖത്പ്ടുത്തി 2018-19-ൽ 171.99 ലക്ം മകാെതി 
രൂപയായതി. നെപ്പു വതിലയതിൽ 2018-19-ൽ ത്മാത്ം 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം  2017-18 ത്ല 170.95 ലക്ം മകാെതി 
രൂപയതിൽ നതിന്ന്  190.10 ലക്ം മകാെതി രൂപയായതി.  

പട്തിേ 1.1.1 മകരളത്തിത്റെ സംസ്ാന ആഭയേന്മരാല്പന്നവം പ്രതതിശീർഷ വരുമാനവം
വരുമാനരം (രൂപ െക്ഷത്തില്) വളർച്ചാ നതിരക്് (ശതമാനരം)

2016-17 2017-18 (പതി)
2018-19 

(േയൂ)
2017-18 (പതി) 2018-19 (േയൂ)

ത്മാത്ം സംസ്ാന ആഭയേന്മരാല്പന്നം 

എ) സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 4,85,30,154 5,20,57,851 5,59,41,196 7.3 7.5

ബതി) നെപ്് വതിലയതിൽ 6,34,88,640 7,01,57,738 7,81,65,326 10.5 11.4

അ് സംസ്ാന ആഭയേന്മരാല്പന്നം 

എ) സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 4,43,61,530 4,77,27,475 5,13,32,180 7.6 7.6

ബതി) നെപ്് വതിലയതിൽ 5,70,59,076 6,32,72,713 7,07,54,223 10.9 11.8

ത്മാത്ം സംസ്ാന സംമയാജതിത മൂലയേം ( ജതി എസ് വതി എ ) അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ

എ) സ്തിര വതിലയതിൽ  (2011-12) 4,35,37,107 4,65,14,275 5,00,08,120 6.8 7.5

ബതി) നെപ്് വതിലയതിൽ 5,70,24,819 6,33,65,119 7,00,31,142 11.1 10.5

സംസ്ാന പ്രതതിശീർഷ ആഭയേന്മരാല്പന്നം (രൂപ)

എ) സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 1,41,396 1,50,922 1,61,374 6.7 6.9

ബതി) നെപ്് വതിലയതിൽ 1,84,979 2,03,396 2,25,484 10.0 10.9

അ് സംസ്ാന പ്രതതിശീർഷ ആഭയേന്മരാല്പന്നം  (രൂപ)

എ) സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 1,29,251 1,38,368 1,48,078 7.1 7.0

ബതി) നെപ്് വതിലയതിൽ 1,66,246 1,83,435 2,04,105 10.3 11.3

അവലംബം: സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വതിവര കണക്ക് വകുപ്്
പതി: താത്കാലതികം, കയൂ: ത്വരതിതം

ച തിത്രം 1.1.1 മകരളത്തിത്റെ ജതി എസ് വ തി എ യുത്െയും ഇന്യേയുത്െ ജതിവ തി എയുത്െയും വാർഷ തിക വളർച്ാ    നതിരക്ക് ശതമാനത്തിൽ 
(രണ്ം 2011-12 സ്തിരവ തിലയതിൽ)

അവലംബം: ഡിപ്പാർട്ട്മെന്്ട ഓഫ്ട ഇക്കണ�പാമെിക്്ട ആൻഡ്ട സ്റപാറ്ിസ്റിക്്ട (ണേരളം), നപാഷ�ൽ അക്കകൗണ്്ട സ്റപാറ്ിസ്റിക്്ട (ഇന്ത്യ)
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ഇത് 11.2 ശതമാനം വളർച് നതിരക്ക് കാണതിക്കുന്നു. 
പ്രതതിശീർഷ വരുമാനം (പ്രതതിശീർഷം ത്മാത് 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം) 2011-12 ത്ല സ്തിര വതിലയതിൽ 
2017-18 ത്ല 1,00,151 രൂപയതിൽ നതിന്ന് 5.5 ശതമാനം 
വളർച് കകവരതിച്് 2018-19 ൽ 1,05,688 രൂപയായതി. 
നെപ്് വതിലയതിൽ  പ്രതതിശീർഷ വരുമാനം  2017-18 ത്ല 
1,29,901 രൂപയതിൽ നതിന്ന് 9.9 ശതമാനം വളർച്മയാത്െ 
2018-19 ൽ 1,42,719 രൂപയായതി.

ത്മാത് ആഭയേന്മരാല്പന്നം, അ് ആഭയേന്മരാല്പന്നം, 
ത്മാത് മേശീയ വരുമാനം, അ് മേശീയ വരുമാനം 
എന്നതിവത്യ സംബന്ധതിക്കുന്ന 2012-13 മുതൽ 
2018-19 വത്രയുള്ള വതിശേ വതിവരങ്ങൾ (2011-
12) സ്തിര വതിലയതിലും നെപ്പു വതിലയതിലും ശതമാന 
വയേതതിയാനവം ഉൾത്പ്ടുത്തി അനുബന്രം 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4 – ൽ ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്.  ത്മാത്ം ജതി.വതി.എ യുത്െ 
മമഖലാ വതിതരണം അനുബന്രം 1.1.5 ലരം 1.1.6 ലും 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ആക�ാള സാമ്പത്തിേ സാഹചര്യരം
 
വയോപാരം, സാമകേതതികവതിേയേ എന്നതിവ സംബന്ധതിച്്  
യു.എസ്, കെന രാജയേങ്ങൾ തമ്തിലുള്ള ബന്ധത്തിത്ല 
പതിരതിമുറുക്കം ഉണ്ാക്കുന്ന സാഹെരയേം, വർദതിച്ചുവരുന്ന 
വയോപാര തെസ്സങ്ങൾ, ബ്രക്തി്് സംബന്ധതിച്് നീണ്് 
നതിൽക്കുന്ന അനതിശ്തിതത്വം, ഘെനാപരമായ 
കാരണങ്ങളായ താഴ്ന്ന ഉല്പാേനക്മതയും വതികസതിത 
സമ്പേ് വയേവസ്യതിത്ല ഉയർന്ന വാർദകയേ ജനസംഖയേ 
എന്നതിവയാണ് 2019 ത്ല ആമഗാള സാമ്പത്തിക 

വളർച്യുത്െ മാന്യേത്തിന് കാരണമായ പ്രധാന 
ഘെകങ്ങൾ. ആമഗാള അന്തിമ മൊേനത്തിൽ 
പ്രമതയേകതിച്ചും സ്തിര നതിമക്പത്തിൽ ഇെതിവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. 
2018 ൽ ആരംഭതിച് ആമഗാള നതിർമ്ാണ മമഖലയതിത്ല 
മാന്യേം തുെർന്നുമപാകുന്നുണ്്, ഇത് ബതിസതിനസ് 
െതിലവഴതിക്കലതിമനയും (യ�ങ്ങളം ഉപകരണങ്ങളം), കാർ 
മപാലുള്ള ഈടുനതിൽക്കുന്ന ഉപമഭാക്തൃ സാധനങ്ങളത്െ 
വാങ്ങലതിത്നയും ദുർബലത്പ്ടുത്തി. ഇത്രം വതിഷയങ്ങൾ 
വയേക്മാക്കുന്നത് സ്ാപനങ്ങളത്െയും ഗാർഹതിക 
ഉപമഭാക്ാക്കളത്െയും നതിമക്പത്തിത്റെയും 
ത്െലവഴതിക്കലതിത്റെയും വളർച് മന്ഗതതിയതിൽ തുെരും 
എന്നതാണ്. പ്രമതയേകതിച്്  ഗൾഫ് രാജയേങ്ങളതിത്ല 
സാമ്പത്തിക പ്രതതിസന്ധതികളം ഭൂരാഷ് ്രത�വം 
മകരളത്ത് ആശകേത്പ്ടുത്തുന്നതാണ്.
 
ഇന്്യയന്െ സാമ്പത്തിേ വളർച്ചാ പാത

ഇന്യേൻ സമ്പേ് വയേവസ് 2000 മാണ്തിത്റെ 
മധയേം മുതൽ താരതമമയേന മവഗത്തിൽ വളർച് 
പ്രാപതിക്കുകയായതിരുന്നു, നതിമക്പത്തിലുണ്ായ 
കുതതിച്ചുൊട്മാണ് ഇതതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. 
എന്നതിരുന്നാലും, അതതിമവഗ സാമ്പത്തിക വളർച്യുത്െ 
ഈ ഘട്ം 2011-12 ഓത്െ അവസാനതിച്ചു. ഇന്യേയതിത്ല 
ജതിഡതിപതിയുത്െ ശതമാനത്തിലുള്ള നതിമക്പം അത്ലെകേതിൽ 
ത്മാത് മൂലധന രൂപീകരണം  2011-12ത്ല  39.0 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 2017-18 ൽ 32.3 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. 2016 നവംബറതിത്ല ഉയർന്ന മൂലയേമുള്ള 
കറൻസതി മനാട്ടുകളത്െ നതിമരാധനം രാജയേത്തിത്റെ 
സമ്പേ് വയേവസ്യ്ക്, പ്രമതയേകതിച്് അനൗപൊരതിക, 

പട്തിേ 1.1.2  മേശീയ വരുമാനം, ആഭയേന്മരാല്പന്നം, പ്രതതിശീർഷ വരുമാനം 2011-12 അെതിസ്ാന വ തിലയതിലും   
നെപ്പുവ തിലയതിലും - ഇന്യേ (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

ക്രമ 
നരം ഇനരം

2011-12 വതിെയതില് നെപ്് വതിെയതില്

2016-17 2017-18 2018-19 
(പ തി.ഇ) 2016-17 2017-18 2018-19 

(പ തി.ഇ)

1 ത്മാത്ം മേശീയ വരുമാനം (ജതി.
വതി.എ) അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ 1,13,18,972 1,21,04,165

(6.9)
1,29,06,936

(6.6) 1,39,35,917 1,54,82,715
(11.1)

1,71,99,815
(11.1)

2 ത്മാത്ം മേശീയ വരുമാനം(ജതി.
എൻ.ഐ) 1,21,53,754 1,30,34,121

(7.2)
1,39,32,287

(6.9) 1,51,85,986 1,69,10,192
(11.4)

1,88,16,538
(11.3)

3  അ് മേശീയ വരുമാനം(എൻ.
എൻ.ഐ) 1,07,72,800 1,15,31,159

(7.0)
1,23,29,646

(6.9) 1,35,95,261 1,51,28,474
(11.3)

1,68,37,219
(11.3)

4 ത്മാത്ം ആഭയേന്മരാല്പന്നം (ജതി.
ഡതി.പതി) 1,22,98,327 1,31,79,857

(7.2)
1,40,77,586

(6.8) 1,53,62,386 1,70,95,005
(11.3)

1,90,10,164
(11.2)

5 അ് ആഭയേന്മരാല്പന്നം(എൻ.
ഡതി.പതി) 1,09,17,373 1,16,76,896

(7.0)
1,24,74,945

(6.8) 1,37,71,661 1,53,13,286
(11.2)

1,70,30,846
(11.2)

6 പ്രതതിശീർഷ ത്മാത് 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം (രൂപ) 94,675 1,00,151

(5.8)
1,05,688

(5.5) 1,18,263 1,29,901
(9.8)

1,42,719
(9.9)

7 പ്രതതിശീർഷ അ് 
ആഭയേന്മരാല്പന്നം (രൂപ) 84,044 88,730

(5.6)
93,655

(5.5) 1,06,017 1,16,362
(9.8)

1,27,859
(9.9)

കുറതിപ്്:ബ്രാക്ക്തിൽ പറയുന്ന അക്കങ്ങൾ മുൻ വർഷത്തിനു മമലുള്ള ശതമാനം ആകുന്നു .
പ തി.ഇ- ത്പ്രാവ തിഷണൽ എസ്റതിമമ്്
അവലംബം: മക� സ്റാ്തിസ്റതിക്കൽ ഓഫീസ് .



6 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഗാമീണ മമഖലകളതിത്ല ഉൽപാേനത്തിനും 
ഉപമഭാഗത്തിനും വലതിയ തതിരതിച്െതിയായതി. ബാകേതിംഗ് 
മമഖലയതിത്ല പ്രതതിസന്ധതിയും (ഉയർന്ന മതാതതിലുള്ള 
നതിഷ് ക്തിയ ആസ്തികൾ), 2017 ത്ല െരക്ക് മസവന 
നതികുതതി (ജതി എസ് െതി) സംവതിധാനം നെപ്തിലാക്കലും 
ബന്ധത്പ്ട് പ്രശ്നങ്ങളം ഇന്യേയുത്െ സാമ്പത്തിക 
പ്രശ് നങ്ങൾ വഷളാക്കതി. ഇന്യോ ഗവൺത്മറെതിത്റെ 
2018-19 ത്ല സാമ്പത്തിക സർമവ അനുസരതിച്്, 
2018-19 ത്ല ഇന്യേയുത്െ സാമ്പത്തിക വളർച്യുത്െ 
ഇെതിവതിന് കാരണമായ ഒരു പ്രധാന ഘെകം കാർഷതിക 
മമഖലയതിത്ല മാന്യേമാണ്, ഇത് ഭാഗതികമായും 
ഭക്യേവതിലയതിലുണ്ായ ഇെതിവതിത്റെ പരതിണതിത ഫലമാണ്. 
ഉൽ പാേന മമഖലയതിലും, പ്രധാനമായും വാഹന 
വയേവസായ രംഗത്തും, മാന്യേം ഉണ്ായതിട്ടുണ്്.  ഗാമീണ 
മമഖലയതിൽ നതിന്നുമുള്ള ദുർബലമായ മൊേനത്തിത്റെ 
ഫലമായുള്ള സ്വകാരയേ അന്തിമ ഉപമഭാഗത്ച്ലവതിത്റെ 
മന്ഗതതിയതിലുള്ള വളർച്, ബാകേതിംഗ് ഇതര ധനകാരയേ 
കമ്പനതികളതിലുള്ള (എൻ ബതി എഫ് സതികൾ) പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്നതിവയാണ് മ്് ഘെകങ്ങൾ.

കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ: 
തതിരതിച്ചെതിേൾക്തിെയതിലരം മുക്ാട്്

2013-14 മുതൽ 2015-16 വത്രയുള്ള മൂന്ന് വർഷമത്ക്ക് 
മകരളത്തിത്റെ സാമ്പത്തിക വളർച് ഇന്യേൻ 
ശരാശരതിമയക്കാൾ മന്ഗതതിയതിലായതിരുന്നു. 2013-
14, 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളതിൽ യഥാക്മം 
4.3 ശതമാനം, 3.8 ശതമാനം, 5.3 ശതമാനം 
എന്നതിങ്ങത്നയായതിരുന്നു  മകരളത്തിത്റെ ത്മാത്ം 
സംമയാജതിത മൂലയേത്തിത്റെ (ജതി.എസ്.വതി.എ) വളർച്ാ 
നതിരക്ക്(2011-12 സ്തിര വതിലയതിൽ).  2016-
17 ൽ മകരളത്തിത്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്യതിൽ 
ഉണർവണ്ാവകയും ഇമത വർഷം ജതി എസ് വതി എ വളർച് 
7.1 ശതമാനമായതി ഉയരുകയും ത്െയ്തിട്ടുണ്്. (ച തിത്രം 1.1.1 
കാണുക)

കഴതിഞ് രണ്് വർഷമായതി മകരളത്തിത്റെ 
സമ്പേ് വയേവസ് നതിരവധതി തതിരതിച്െതികൾ മനരതിട്തിട്ടുണ്്, 
2017 ത്ല ഓഖതി ചുഴലതിക്കാറ്ം 2018 ലും 2019 ലും 
ഉണ്ായ കനത് മഴയുത്െ ഫലമായുണ്ായ കടുത് 
ത്വള്ളത്പ്ാക്കവം സംസ്ാന സമ്പേ് വയേവസ്ത്യ 
പ്രതതികൂലമായതി ബാധതിച്ചു. ഗൾഫ് രാജയേങ്ങളതിത്ല 
സാമ്പത്തിക പ്രതതിസന്ധതി മൂലം നതിരവധതി കുെതിമയ് 
ത്താഴതിലാളതികൾ സംസ്ാനമത്ക്ക് മെങ്ങുകയും 
ഗൾഫ് വരുമാനം മന്ഗതതിയതിലാവകയും ഈ വതിഷയം 
മകരളത്തിത്റെ സമ്പേ് വയേവസ്ത്യ പ്രതതികൂലമായതി 
ബാധതിക്കുകയും ത്െയ്തു. ഇത്രം തതിരതിച്െതികൾ 
ഉത്ണ്കേതിലും 2017-18, 2018-19 എന്നീ വർഷങ്ങളതിൽ 
മകരളത്തിത്ല ജതി എസ് വതി എ യഥാക്മം 6.8 ശതമാനം, 
7.5 ശതമാനം എന്നതിങ്ങത്ന വളർച് കകവരതിച്തിട്ടുണ്്. 
(ച തിത്രം 1.1.1 കാണുക)

2011-12 നും 2018-19 നും ഇെയതിലുള്ള മതിക്ക 
കാലഘട്ങ്ങളതിലും കാർഷതിക മമഖലയതിലും അനുബന്ധ 
മമഖലകളതിത്ലയും മൂലയേ വർദനവതിത്ല വളർച്  
മന്ഗതതിയതിമലാ പ്രതതികൂലമാമയാ ആയതി തുെരുകയാണ്. 
2017-18 ലും 2018-19 ലും യഥാക്മം 1.7 ശതമാനവം 
(-) 0.5 ശതമാനവമായതിരുന്നു വളർച്ാ നതിരക്ക്. 
എന്നതിരുന്നാലും, കൃഷതിയുമായതി ബന്ധത്പ്ട് മമഖലകളത്െ 
വതിഭാഗത്തിൽ, മത്യേബന്ധനവം അക്വാകൾച്റും   
കുതതിച്ചുയർന്നതിട്ടുണ്്, 2017-18 ലും 2018-19 ലും യഥാക്മം 
11.1 ശതമാനം, 6.6 ശതമാനം വളർച്ാ നതിരക്ക് ഈ  
മമഖലകളതിൽ കകവരതിച്തിട്ടുണ്്. 

മകരളത്തിത്ല നതിർമാണമമഖലയതിത്ല മൂലയേവർദന 
വളർച് 2017-18ൽ 4.0 ശതമാനമായതി കുറത്ഞ്കേതിലും 
2018-19ൽ 6.3 ശതമാനമായതി ത്മച്ത്പ്ട്തിട്ടുണ്്. 
2017-18, 2018-19 എന്നീ വർഷങ്ങളതിൽ ഗതാഗത, 
വാർത്ാവതിനതിമയ മമഖലകളതിലും ധനകാരയേ മസവന 
മമഖലയതിത്ലയും വളർച് മന്ഗതതിയതിലായതിരുന്നു.

അമതസമയം, മൂലയേവർദതിത വളർച്യുമായതി 
ബന്ധത്പ്ട്് ഉൽ പാേന മമഖല മതികച് പ്രകെനം 
കാഴ്ചവച്ചു.  2016-17, 2017-18, 2018-19 എന്നീ 
വർഷങ്ങളതിൽ യഥാക്മം 18.2 ശതമാനം, 3.7 ശതമാനം, 
11.2 ശതമാനം എന്നതിങ്ങത്നയായതിരുന്നു വാർഷതിക 
സംമയാജതിത മൂലയേ വളർച്യുത്െ നതിരക്ക്. മകരളത്തിത്ല 
ത്മാത്ം ജതി എസ് വതി എയതിൽ ഉത്പന്ന നതിർമ്ാണ 
മമഖലയുത്െ വതിഹതിതം 2014-15ൽ 9.8 ശതമാനം 
മാത്രമായതിരുന്നുത്വകേതിലും 2018-19 ൽ ഇത് 13.2 
ശതമാനമായതി ഉയർന്ന് മനട്ം കകവരതിച്തിട്ടുണ്്. 
ഇന്യോ ഗവൺത്മറെതിത്റെ വാർഷതിക വയേവസായ സർമവേ 
പ്രകാരം ഇന്യേയതിത്ല ഫാക്െറതി മമഖലയതിൽ   ത്മാത്ം 
കൂട്തിമച്ർത് മൂലയേത്തിൽ മകരളത്തിത്റെ പകേ് 2014-
15 ത്ല 1.2 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 2016-17ൽ 1.6 
ശതമാനമായതി ഉയർന്നതിട്ടുണ്്.

രാസവസ്തുക്കൾ, കവേയുതതി എന്നീ മമഖലകളതിലുള്ള 
സംസ്ാന ത്പാതുമമഖലാ യൂണതിറ്കളത്െ പ്രകെനം, 
ത്പമ്രാളതിയം സംസ്കരണമമഖലയതിലുള്ള പുതതിയ 
നതിമക്പങ്ങൾ, ഇലക്മ്രാണതിക് സാമഗതികൾ 
നതിർമ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ഉമത്ജനം എന്നതിവയാണ് 2016-
17 മുതൽ മകരളത്തിത്റെ വയോവസായതിക മമഖലയുത്െ 
ത്മച്ത്പ്ട് പ്രകെനത്തിത്റെ പ്രധാന സവതിമശഷതകൾ.

വാണതിജയേവം അ്കു്പണതികളം, മഹാട്ലുകളം 
ത്റമസ്റാറന്റുകളം എന്നീ മമഖലകളതിൽ 
മകരളത്തിത്റെ സംമയാജതിത മൂലയേത്തിലുള്ള വളർച് 
അതതിമവഗത്തിലായതിരുന്നു. ഈ മസവന മമഖലകൾ 
മെർന്ന് 2017-18 ലും 2018-19 ലും യഥാക്മം 13.3 
ശതമാനം, 7.0 ശതമാനം എന്നതിങ്ങത്ന വളർച്ാ 
നതിരക്ക് കകവരതിച്തിട്ടുണ്്. ത്പ്രാഫഷണൽ മസവനങ്ങൾ, 
ത്പാതുഭരണം, സാമൂഹയേ മസവനങ്ങൾ, മ്് 
മസവനങ്ങൾ എന്നീ മമഖലകളതിലും മൂലയേവർദതിത വളർച് 
മവഗം പ്രാപതിച്തിട്ടുണ്്.
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ചുരുക്കതി പറഞ്ാൽ , സംസ്ാനം നതിരവധതി തതിരതിച്െതികൾ 
മനരതിട്തിട്ടും മേശീയ സമ്പേ് വയേവസ്യതിൽ മാന്യേത്തിത്റെ 
സൂെനകൾ ശക്തി പ്രാപതിച്തിട്ടും 2016-17 മുതൽ 2018-
19 വത്രയുള്ള കാലയളവതിൽ മകരളത്തിത്റെ ത്മാത്ം 
സംമയാജതിത മൂലയേം താരതമമയേന മവഗത്തിൽ വളർച് 
കകവരതിച്തിട്ടുണ്്.   മത്യേബന്ധനവം അക്വാകൾച്റും, 
ഉല്പന്ന ഉല്പാേനം, വയോപാരം, മഹാട്ലുകൾ, 
ത്റമസ്റാറന്റുകൾ, സാമൂഹതിക മസവനങ്ങൾ 
പ്രധാനമായും വതിേയോഭയോസവം ആമരാഗയേവം, ത്പാതു 
മസവനങ്ങൾ, ത്പ്രാഫഷണൽ മസവനങ്ങൾ 
എന്നതിവയാണ് ഈ മവഗ വളർച്യ്ക് സഹായകമായ 
മമഖലകൾ. 

കഴതിഞ് മൂന്ന് വർഷങ്ങളതിൽ ത്മാത് സംസ്ാന 
സംമയാജതിത മൂലയേത്തിത്റെ (ജതി എസ് വതി എ )  മമഖലാ 
വതിതരണത്തിത്റെ വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.1.7, 
1.1.8 എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. കഴതിഞ് മൂന്ന് 
വർഷങ്ങളതിൽ മുൻ വർഷത്ത് അമപക്തിച്് ത്മാത് 
സംസ്ാന ആഭയേന്മരാൽപ്ന്നത്തിലുണ്ായ (ജതി.എസ്.
ഡതി.പതി) ശതമാനത്തിലുള്ള മാ്ം അനുബന്രം 1.1.9 ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. കൂൊത്ത 2011-12 മുതൽ  2017-
18 വത്രയുള്ള വർഷങ്ങളതിത്ല ത്മാത്ം സംസ്ാന 
സംമയാജതിതമൂലയേത്തിത്റെയും അ് സംസ്ാന 
സംമയാജതിതമൂലയേത്തിത്റെയും സ്തിര നെപ്പു വതിലകളതിലുള്ള 
വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12., 
1.1.13 ലും ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്.

സരംസ്ഥാന പ്രതതിശീർഷ വരുമാനരം 

ത്വരതിത കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2018-19 ൽ സംസ്ാന 
പ്രതതിശീർഷ വരുമാനം (2011-12) സ്തിര വതിലയതിൽ 
1,61,374 രൂപയാണ്.  2017-18 ത്ല താത്കാലതിക 

കണക്കുപ്രകാരം ഇത് 1,50,922 രൂപയായതിരുന്നു. 2018-
19 ൽ 6.9 ശതമാനം വളർച്യുണ്ായതി.  നെപ്പുവതിലയതിൽ 
സംസ്ാന പ്രതതിശീർഷ വരുമാനം 2017-18 ൽ 
2,03,396 ആയതിരുന്നത് 2018-19 ൽ 10.9 ശതമാനം 
വളർച് കകവരതിച്് 2,25,484 രൂപയായതി.  ത്വരതിത 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2017-18 ൽ പ്രതതിശീർഷ അ് 
സംസ്ാന ആഭയേന്മരാല്പന്നം (എൻ എസ് ഡതി പതി) 
1,38,368 ആയതിരുന്നത് 2018-19 ൽ 7.0 ശതമാനം 
വളർച് കകവരതിച്്  1,48,078 രൂപയായതി.   2012-13 
മുതൽ 2018-19 വത്രയുള്ള മകരളത്തിത്റെ പ്രതതിശീർഷ 
അ് സംസ്ാന ആഭയേന്രഉല്പന്നം (സ്തിരവതിലയതിൽ: 
2011-12) മേശീയ അ് ആഭയേയന്മരാല്പന്നത്ത്ക്കാൾ 
ഉയർന്നതാത്ണന്നു താത്ഴ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്ന 
െതിത്രത്തിൽ  നതിന്നും വയേക്മാകുന്നതാണ്.  (ച തിത്രം 
1.1.2)

ന്മാത് സരംസ്ഥാന 
സരംകയാജതികതാല്പ്ത്തിന്റെയരം 
ന്താഴതിെതിന്റെയരം കമഖൊവതിതരണരം

മകരളത്തിത്ല സമ്പേ് വയേവസ്യുത്െയും ത്താഴതിൽ 
ശക്തിയുത്െയും ഘെന ഇന്യേയുത്െ സമ്പേ് വയേവസ്യുത്െ 
ഘെനയതിൽ നതിന്നും മ്് സംസ്ാനങ്ങളതിത്ല ത്താഴതിൽ 
ശക്തിയതിൽ നതിന്നും തതികച്ചും വയേതയേസ്മാണ്. 2017-18ൽ 
മപാലും ഇന്യേയതിത്ല ത്മാത്ം ത്താഴതിലാളതികളതിൽ 41.8 
ശതമാനം മപർ കാർഷതിക മമഖലയതിലും  അനുബന്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങളതിലും ഏർത്പ്ട്തിരതിക്കുന്നുത്വകേതിൽ, 
മകരളത്തിൽ, വർഷങ്ങളായതി കാർഷതിക 
മമഖലയതിൽ നതിന്ന് ത്താഴതിലാളതികൾ പതിൻവാങ്ങുന്ന 
പ്രവണതയാണുള്ളത്. 2017-18 വർഷം ആയമപ്ാമഴക്കും 
കാർഷതിക മമഖലയതിത്ലയും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങളതിത്ലയും ത്താഴതിലാളതികളത്െ പകേ്  16.7 

ച തിത്രം 1.1.2 പ്രതതിശീർഷ അ് ആഭയേന്മരാല്പന്നവം പ്രതതിശീർഷ അ് സംസ്ാന ആഭയേന്മരാല്പന്നവം സ്തിരവ തിലയതിൽ, 
(2011-12), രൂപയതിൽ

അവലംബം: ണേ� സ്റപാറ്ിസ്റിക്്ട ഓഫീസ്ട, സപാമ്പത്ിേ സ്ിതി വിവര േ�ക്ക്ട വകുപ്്ട
എൻ.എസ്ട.ഡി.പി- അറ് സംസ്പാന ആഭത്യന്രഉല്പന്ം, എൻ.ഡി.പി- അറ് ആഭത്യന്ര ഉല്പന്ം
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പട്തിേ 1.1.4 ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള ത്മാത് സംസ്ാന സംമയാജതിത മൂലയേം (ലക്ം രൂപയതിൽ)

ക്രമ 
നരം ജതില്ലയന്െ കപര്

ന്മാത്രം സരംസ്ഥാന കൂട്തികച്ചർത് മൂെ്യരം (െക്ഷരം രൂപയതില്)
നെപ്് വതിെയതില് സ്ഥതിര വതിെയതില്

2017-18 2018-19 വളർച്ചാ നതിരക്് 
(%)

2017-18 2018-19 വളർച്ചാ 
നതിരക്്  (%)(പതി) (േയൂ) (പതി) (േയൂ)

1 തതിരുവനന്പുരം 68,60,408 75,01,243 9.3 50,50,184 53,47,078 5.88
2 ത്കാലെം 59,32,117 66,04,256 11.3 42,96,672 46,44,785 8.10
3 പത്നംതതിട് 1831381 20,02,724 9.4 13,38,893 14,25,005 6.43
4 ആലപ്പുഴ 4532823 50,30,336 11.0 33,80,831 36,29,056 7.34
5 മകാട്യം 3904445 43,55,675 11.6 29,73,145 32,20,789 8.33
6 ഇടുക്കതി 2159335 22,71,913 5.2 15,22,850 15,68,060 2.97
7 എറണാകുളം 7758753 85,91,244 10.7 58,20,772 62,69,955 7.72
8 തൃശ്ശൂർ 6234512 69,18,888 11.0 45,79,874 49,48,265 8.04
9 പാലക്കാെ് 4518165 49,31,638 9.2 32,62,142 34,85,618 6.85

10 മലപ്പുറം 6274462 69,83,367 11.3 45,37,636 49,07,469 8.15
11 മകാഴതിമക്കാെ് 5436088 60,69,055 11.6 39,80,744 43,26,172 8.68
12 വയനാെ് 1264498 13,88,534 9.8 8,86,200 9,50,619 7.27
13 കണ്ണൂർ 4473118 49,80,788 11.4 33,17,553 36,02,808 8.60
14 കാസർമകാെ് 2185015 24,01,479 9.9 15,66,780 16,82,440 7.38

ത്മാത് സംസ്ാന 
സംമയാജതിതമൂലയേം 63365118 7,00,31,141 10.5 4,65,14,276 5,00,08,119 7.51

അവലംബം: സപാമ്പത്ിേ സ്ിതി വിവര േ�ക്ക്ട വകുപ്്ട.
  പി: ്്പാവിഷ�ൽ,  േയൂ: ത്വരിതം

പട്തിേ 1.1.3. ത്മാത്ം  സംമയാജതിത മൂലയേത്തിലും ത്താഴതില തിലും വ തിവ തിധ മമഖലകളത്െ പകേ് , മകരളത്തിലും ഇന്യേയതിലും, 2017-18

കമഖെ

ന്മാത് സരംകയാജതിത 
മൂെ്യത്തിലള്ള പങ്് ന്താഴതില് പങ്ാളതിത്രം  

കേരളരം (ജതി.
എസ്.വതി.എ)

ഇന്്യ (ജതി വതി 
എ ) കേരളരം ഇന്്യ

കൃഷതി , കന്നുകാലതിസമ്പത്്, വനം , മീൻപതിടുത്ം 9.5 14.9 16.7 41.8
ഖനനവം കൽപണതിയും 0.7 3.0 0.2 0.4
പ്രാഥമതിക മമഖല 10.2 17.9 16.9 42.2
ഉൽപന്ന നതിർമ്ാണം 12.8 18.0 11.8 12.8
കവേയുതതി, ഗയോസ്, ജലവതിതരണം , മറ്ള്ളവ 1.1 2.2 0.4 0.7
നതിർമ്ാണം 13.8 8.0 18.9 11.6
േ്വതിതീയമമഖല 27.7 28.2 31.1 25.1
വയോപാരം, അ്കു്പണതികൾ ,മഹാട്ൽ & ത്റമസ്റാററെ് 17.5 12.6 17.7 12.6

ഗതാഗതം, സംഭരണം, വാർത്ാവതിനതിമയം, 
സംമപ്രക്ണവമായതി ബന്ധത്പ്ട് മറ് മസവനങ്ങൾ  7.7 6.5 11.1 6.2

ധനകാരയേ , റതിയൽ എമസ്റ്് , ത്പ്രാഫഷണൽ മസവനങ്ങൾ 21.1 21.9 7.1 3.6
ത്പാതുഭരണവം മറ് മസവനങ്ങളം 15.8 12.9 16.0 10.4
തൃതീയമമഖല 62.1 53.9 51.9 32.8

100.0 100.0 100.0 100.0

അവലംബം : സ്ിതിവിവരക്ക�ക്ക്ട വകുപ്്ട (ണേരളത്ി്ല ജി എസ്ട വി എ) നപാഷ�ൽ അക്കകൗണ്്ട  സ്റപാറ്ിസ്റിക്്ട (ഇന്ത്യയു്െ ജി വി എ) ്തപാഴിൽ സംബന്ിച്ച 
സ്ിതിവിവരേ�ക്കിനപായി  2017-18 ൽ ഇന്ത്യയു്െ ്സൻട്രൽ സ്റപാറ്ിസ്റിക്കൽ ഓഫീസ്ട നെത്ിയ പീരിണയപാഡിേ്ട ണലബർ  സർണവേ (പി എഫ്ട എൽ എസ്ട )

ശതമാനമായതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. ത്മാത് സംമയാജതിത 
മൂലയേത്തിൽ കാർഷതിക മമഖലയുത്െയും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങളത്െയും വതിഹതിതം മകരളത്തിലും 
ഇന്യേയതിലും യഥാക്മം 9.5 ശതമാനവം 14.9 
ശതമാനവമാണ്. ത്മാത്ം സംമയാജതിത മൂലയേത്തിൽ 

ഉൽപ്ാേന നതിർമ്ാണ മമഖലയുത്െ പകേ് ഇന്യേയതിത്ല 
18.0 ശതമാനവമായതി താരതമയേം ത്െയ്യുമമ്പാൾ 
മകരളത്തിൽ 12.8 ശതമാനം മാത്രമാണ്,  (പട്തിേ 1.1.3 
കാണുക).
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അമതസമയം, മകരള സമ്പേ് വയേവസ്യതിൽ നതിർമ്ാണ 
മസവനമമഖലകൾ നൽകുന്ന സംഭാവന ഇന്യേയതിത്ല 
മറ്  സംസ്ാനങ്ങത്ള  അമപക്തിച്് വളത്ര വലുതാണ്. 
2017-18 ൽ മകരളത്തിലും ഇന്യേയതിലും ത്മാത്ം 
സംമയാജതിത മൂലയേത്തിൽ നതിർമാണമമഖലയുത്െ വതിഹതിതം 
യഥാക്മം 13.8 ശതമാനവം 8.0 ശതമാനവമായതിരുന്നു.  
2017-18 വർഷത്തിൽ ത്മാത്ം കൂട്തിമച്ർത് 
മൂലയേത്തിത്റെ 62.1 ശതമാനവം മകരളത്തിത്ല ത്മാത്ം 
ത്താഴതിലാളതികളത്െ 51.9 ശതമാനവം മസവന 
മമഖലയതിലാണ്. മേശീയ തലത്തിൽ, ത്മാത്ം 
സംമയാജതിത മൂലയേത്തിൽ മസവന മമഖലയുത്െ പകേ്, 
ത്താഴതിൽ പകോളതിത്ം എന്നതിവ യഥാക്മം 53.9 
ശതമാനവം 32.8 ശതമാനവമാണ് (പട്തിേ 1.1.3 
കാണുക).

ജതില്ലാതെ ന്മാത് സരംസ്ഥാന സരംകയാജതിത 
മൂെ്യരം 

അെതിസ്ാന വതിലയതിലുള്ള 2018-19 ത്മാത് സംസ്ാന 
സംമയാജതിത മൂലയേത്തിത്റെ ജതിലൊ വതിതരണത്തിൽ 
(നെപ്പുവതിലയതിൽ) എറണാകുളം ജതിലൊ 85,91,244 
ലക്ം രൂപ വരുമാനമത്ാത്െ ഒന്നാം സ്ാനത്് 
തുെരുന്നതായതി കാണുന്നു. 2017-18 ൽ ജതിലെയുത്െ 
വതിഹതിതം 77,58,753 ലക്ം രൂപയായതിരുന്നു. അതായത് 
2017-18 ത്ന അമപക്തിച്് 10.7 ശതമാനം വളർച് 
മരഖത്പ്ടുത്തി. സ്തിരവതിലയതിൽ (2011-12) 2017-18-ൽ  
ഇത് 58,20,772 ലക്ം രൂപയായതിരുന്നത് 2018-19 ൽ 
62,69,955 ലക്ം രൂപയായതി.  വതിശോംശങ്ങൾ പട്തിേ 
1.1.4 ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ജതില്ലാതെ പ്രതതിശീർഷ വരുമാനരം 
(ജതി.എസ്.വതി.എ) 

2018-19 ൽ   എറണാകുളം ജതിലെ (2011-12 
സ്തിരവതിലയതിൽ) 1,83,258 രൂപയുമായതി പ്രതതിശീർഷ 
വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമത് തുെരുന്നതായതി ജതിലൊതല 
പ്രതതിശീർഷ വരുമാനത്തിത്റെ വതിശകലനം കാണതിക്കുന്നു.  
2017-18 ൽ ഇത് 1,71,072 രൂപയായതിരുന്നു. പ്രതതിശീർഷ 
വരുമാനത്തിത്റെ ജതിലെകളത്െ സ്ാനവം വളർച്യും 
പട്തിേ 1.1.5 ൽ ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്. 

മകാട്യം, കണ്ണൂർ, ത്കാലെം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, 
എറണാകുളം , മകാഴതിമക്കാെ് ജതിലെകൾ  2018-
19 സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ാന പ്രതതിശീർഷ 
വരുമാനത്തിത്റെ ശരാശരതി വളർച്ാ നതിരക്കതിമനക്കാൾ 
ഉയർന്ന വളർച്ാ നതിരക്കുള്ളതായതി പട്തിേ 1.1.5 
ൽ വയേക്മാക്കുന്നു. അമതസമയം ഇടുക്കതി, 
തതിരുവനന്പുരം, കാസർമഗാഡ്,മലപ്പുറം, പാലക്കാെ്, 
പത്നംതതിട്, വയനാെ്, എന്നീ ജതിലെകൾക്ക് 
സംസ്ാന ശരാശരതിയതിലും വളത്ര താഴ്ന്ന 
വളർച്ാനതിരക്കാണുള്ളത്.  2015-16 മുതൽ 2017-18 
വത്രയുള്ള ജതിലൊതല, മമഖലാതല ത്മാത് സംസ്ാന 
ആഭയേന്മരാൽപന്നം  നെപ്പുവതിലയതിലും സ്തിരവതിലയതിലും 
(2011-12) അനുബന്രം 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 
1.1.18, 1.1.19 ൽ ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്. 

വതിെക്യറ്രം  - സമീപോെ  പ്രവണതേൾ 

രാജ്യന്ത്  വ തിെക്യറ്  പ്രവണത
രാജയേത്തിത്റെ  സാമ്പത്തിക അവസ്  സൂെതിപ്തിക്കുന്നത് 
വതില സ്തിരതയതിൽ നതിന്ന് വർദതിച്ചു വരുന്ന 
വതിലക്കയ്ത്തിത്റെ സാഹെരയേമാണ്.  മക�  

പട്തിേ 1.1.5 ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള അെതിസ്ാന വ തിലയതിത്ല പ്രതതിശീർഷ ത്മാത് സംമയാജതിത മൂലയേം സ്തിര (2011-12) 
 വ തിലയതിൽ, രൂപയതിൽ

ക്രമ നരം ജതില്ല 2017-18(പതി) ₹ റാങ്് 2018-19 (േയൂ) ₹ റാങ്് വളർച്ചാ നതിരക്് 
(%)

1 തതിരുവനന്പുരം 150942 4 159489 5 5.7
2 ത്കാലെം 161014 2 173725 2 7.9
3 പത്നംതതിട് 114026 10 121725 10 6.8
4 ആലപ്പുഴ 157984 3 169434 3 7.3
5 മകാട്യം 149535 5 161818 4 8.2
6 ഇടുക്കതി 138945 7 143329 7 3.2
7 എറണാകുളം 171072 1 183258 1 7.1
8 തൃശ്ശൂർ 142206 6 152905 6 7.5
9 പാലക്കാെ് 110861 12 117618 12 6.1

10 മലപ്പുറം 101641 14 108547 14 6.8
11 മകാഴതിമക്കാെ് 123286 9 133056 9 7.9
12 വയനാെ് 105216 13 112346 13 6.8
13 കണ്ണൂർ 127598 8 137929 8 8.1
14 കാസർമകാെ് 113599 11 120985 11 6.5

മകരളം 134851  144259  7.0
പി: ്്പാവിഷ�ൽ,  േയൂ: ത്വരിതം
അവലംബം: സപാമ്പത്ിേ സ്ിതി വിവര േ�ക്ക്ട വകുപ്്ട
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സർക്കാറും റതിസർവ് ബാങ്ം അംഗീകരതിച് 
വതിലക്കയ്ത്തിത്റെ നതിരക്കു് 2 മുതൽ 6 ശതമാനം 
വത്രയും മധയോകേം 4 ശതമാനവമാണ്.  ആമഗാള 
ഊർജ്ജ വതിലക്കയ്ത്തിത്റെ സൂെതിക 2018 ൽ 
ഉയർന്ന നതിലവാരമായ 22.1 ശതമാനമായതിരുന്ന 
സാഹെരയേത്തിലും  കഴതിഞ് രണ് വർഷമായതി ഇന്യേയതിൽ 
വതിലക്കയ്ം ഒരു ഭീഷണതി അലൊയതിരുന്നു. എന്നാൽ 
നതിലവതിൽ രാജയേത്തിത്റെ മധയോകേ വതിലക്കയ് നതിരക്ക് 4 
ശതമാനത്തിലും കൂടുതലാണ്.  2014-15 കാലയളവതിൽ 
ഉപമഭാക്തൃ വതിലസൂെതിക 5.9 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
2018-19 ൽ 3.4 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 
മാസാെതിസ്ാനത്തിൽ കഴതിഞ് രണ് വർഷങ്ങളതിത്ല 
ഉപമഭാക്തൃ വതിലസൂെതിക 2.33 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 
( നവംബർ 2018)  5.54 ശതമാനമായും  (നവംബർ 
2019) വർദതിച്ചു. അതുമപാത്ല ഭക്യേവതില സൂെതിക 
(-) 2.6 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും  രണ്ക്കമായ 10.01 
ശതമാനമായതി വർദതിച്ചു.

ഉപമഭാക്തൃവതില സൂെതികയും   ഉപമഭാക്തൃ ഭക്യേ 
വതില സൂെതികയും  കൂൊനുള്ള കാരണം പച്ക്കറതികൾ 
(35.99 ശതമാനം), ധാനയേങ്ങൾ (13.94 ശതമാനം) 

മത്യേമാംസാേതികൾ ( 9.38 ശതമാനം), 
എന്നതിവയതിലുണ്ായ വതിലക്കയ്മാണ്.

കേരളത്തിന്െ വതിെനതിെവാരരം

കാർഷതിമകാല്പന്നങ്ങളത്െ ത്മാത്വതില സൂെതിക 
ജൂകല 2018-ൽ 9702.48 ആയതിരുന്നത് ജൂകല 
2019 ൽ 9771.34 ആയതി വർദതിച്ചു. ഭക്യേവതില 
കൂെതിയതതിന് കാരണം പച്ക്കറതിയുമെയും പഴങ്ങളമെയും 
വതിലകൂെതിയതാണ്. ഭക്യേ ധാനയേങ്ങളതിൽ അരതി, 
കറതിക്കൂട്ടുകൾ, സുഗന്ധവയേജ്ഞനങ്ങൾ എന്നതിവയുത്െ 
വതില യഥാക്മം 3.7 ശതമാനം 2 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്തിട്ടുണ്്.  അതു മപാത്ല, ഭമക്യേതര വതിളകളത്െ 
ത്മാത്വതില സൂെതിക 2018 ജൂകലയതിൽ 9023.64 
ആയതിരുന്നതതിൽ നതിന്നും 10.7 ശതമാനം കുറഞ്് 
ജൂകല 2019 ആയമപ്ാൾ 8062.53 ആയതി.  അതതിൽ 
എണ്ണ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ എന്നതിവയുത്െ വതില ജൂകല 
2018 ൽ 11187.08 ആയതിരുന്നതതിൽ നതിന്നും ജൂകല 
2019 ൽ 9786.61 ആയതി കുറഞ്ഞു. ത്മാത്ത്തിൽ 
എലൊ വതിളകളത്െയും ത്മാത്വതില സൂെതിക കഴതിഞ് 
വർഷത്ത് അമപക്തിച്് 3.2 ശതമാനം കുറഞ്തായതി 

ച തിത്രം 1.1.3 കർഷകർക്ക് ലഭതിച്തും നല്കതിയതുമായ വ തില

അവംലംബം: സപാമ്പത്ിേ സ്ിതി വിവര വകുപ്്ട

പട്തിേ 1.1.6 ഉപമഭാക്തൃ വ തില സൂെ തികയും ഉപമഭാക്തൃ ഭക്യേവ തില സൂെ തികയും (ത്പാതുവായത്) അെതിസ്ാനമാക്കതിയുള്ള 
അഖ തിമലന്യേതലത്തിത്ല വ തിലക്കയ്ം (ശതമാനം)

സൂചതിേേൾ

നവരംബർ 2019 
(താെ്ക്ാെതിേരം) ഒേ്കൊബർ 2019(അന്തിമരം) നവരംബർ2018 (അന്തിമരം)

ഗ്ാമരം ന�രരം സരംകയാ 
ജതിപ്തിച്ചത് ഗ്ാമരം ന�രരം സരംകയാ 

ജതിപ്തിച്ചത് ഗ്ാമരം ന�രരം സരംകയാ 
ജതിപ്തിച്ചത്

ഉപമഭാക്തൃ വതിലസൂെതിക 
(ത്പാതുവായത് ) 5.27 5.76 5.54 4.29 5.11 4.62 1.71 3.12 2.33

ഉപമഭാക്തൃ ഭക്യേ 
വതിലസൂെതിക 8.83 12.26 10.01 6.42 10.47 7.89 -2.40 -3.04 -2.61

അവലംബം: ണേശീയ സ്റപാറ്ിസ്റിക്കൽ ഓഫീസ്ട, 2019 ഡിസംബർ 12 ്ല ്സ്്ട റിലീസ്ട.
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കാണുന്നു.  എലൊ വതിളകളമെയും  ത്മാത്വതില സൂെതിക 
2013 മുതൽ 2019 വത്രയുള്ളത് അനുബന്രം 1.1.20 
ൽ  കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.  കാർഷതിമകാൽപ്ന്നങ്ങളത്െ 
പ്രതതിമാസ ത്മാത്വതില സൂെതിക 2018 മുതൽ 2019 വത്ര  
9959.7 ൽ നതിന്നും 9672.64 ആയതി കുറഞ്തിരതിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ ഭമക്യേതര വതിളകളത്െ സൂെതിക ജൂൺ 2018 ൽ 
8986.27 ആയതിരുന്നത് ജൂകല 2019 ൽ 7428.77 ആയതി 
കുറഞ്ഞു.   മകരളത്തിത്ല കാർഷതിമകാൽപ്ന്നങ്ങളത്െ 
2018 മുതൽ 2019  ജൂകല വത്രയുള്ള പ്രതതിമാസ 
ത്മാത്വതില സൂെതിക, അനുബന്രം  1.1.21, 1.1.22  ലും   
കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

ഉപക�ാക്തൃവതിെ സൂചതിേ (സതി.പതി.ഐ)

മകരളത്തിത്ല ഉപമഭാക്തൃ വതിലസൂെതികയുത്െ വാർഷതിക 
ശരാശരതി (അെതിസ്ാന വർഷം 2011–12 = 100)  
2018 ൽ 157 ആയതിരുന്നത് 2019 ൽ 165 ആയതിട്ാണ് 
കണക്കാക്കതിയതിട്ടുള്ളത്.  ഇതതിത്റെ  മുൻവർഷത്ത് 
അമപക്തിച്ചുള്ള 2018 ത്ല  ശതമാന വയേതതിയാനം 
2.77 ആണ്. 2019 ൽ ഏ്വം കൂടുതൽ വതിലക്കയ്ം 
മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്  മലപ്പുറത്ാണ് (7.74 
ശതമാനം). ത്താട്ടു പുറത്ക തൃശ്ശൂർ (7.59 ശതമാനം), 
ആലപ്പുഴ (6.92 ശതമാനം) എന്നീ ജതിലെകളാണ്. 
ശതമാനക്കണക്കതിൽ ഏ്വം കുറവ് വതിലക്കയ്ം 
മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത് പുനലൂർ ( 2.67 ശതമാനം) 
ആണ്. ത്തത്രത്ഞ്ടുക്കത്പ്ട് മക�ങ്ങളതിത്ല 
ഉപമഭാക്തൃ വതിലസൂെതികയുത്െ വാർഷതിക ശരാശരതിയും 
ശതമാന വയേതതിയാനവം അനുബന്രം 1.1.23 ൽ 
കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

ചതില്ലറ വതിെ

2019 ജനുവരതി മുതൽ 2019 ത്സപ്്ംബർ 
വത്രയുള്ള അവശയേ സാധനങ്ങളത്െ െതിലെറ വതില 
പരതിമശാധതിക്കുകയാത്ണകേതിൽ മട് അരതി, കറുത് 
ഉഴുന്ന്, ഉഴുന്ന് മതാെതിലൊത്ത് എന്നതിവയുത്െ വതില 
വർദതിച്തിവരുന്നതായതി കാണാം. ഓമരാ മാസമത്യും 
സംസ്ാന ശരാശരതി അവശയേ സാധനങ്ങളത്െ െതിലെറ 
വതില അനുബന്രം 1.1.24 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വതിെസമാനത

കർഷകർക്ക് അവരുത്െ കൃഷതിയതിലൂത്െ ഉണ്ായ 
വരുമാനവം ത്െലവമാണ് വതില സമാനത സൂെതിക 
കണക്കാക്കുന്നത്.  2007 മുതൽ കർഷകർക്ക് 
ഉല്പാേനത്െലവ് വരുമാനമത്ക്കാൾ കൂടുതലാണ്.  
2018- ൽ 62.50 ആയതിരുന്ന സമാനത സൂെതിക 2019  
ജൂകല വത്ര 60.29 എന്നാണ് കണക്കാക്കതിയതിട്ടുള്ളത്. 
2017 ൽ കർഷകർക്ക് നൽകതിയ വതിലയുത്െ സൂെതിക 
13620.25 ഉം കർഷകർക്ക് ലഭതിച് വതിലയുത്െ സൂെതിക  
8862.25 ഉം ആയതിരുന്നു.  സമാനത സൂെതിക 65.08 

ആയതിരുന്നു.  2018 ലും 2019 ലും കർഷകർക്ക് 
ലഭതിച് വതിലയുത്െ സൂെതിക യഥാക്മം 8,892.50, 
2018 ൽ 8973.57 ഉം ആയതിരുന്നു. അമത സമയം 
െതിലവതിത്റെ സൂെതിക യഥാക്മം 14203.92, 14937.71 
ഉം ആണ്. കൂെതിയ കൃഷതി ത്െലവ്, വൻമതാതതിലുള്ള 
ഗതാഗത ത്െലവ്, ത്താഴതിലാളതികൾക്കുള്ള കൂലതിയുള്ള 
വൻവർദനവ് മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ കർഷകരുത്െ 
പരതിതാപകരമായ അവസ്യാണതിത് സൂെതിപ്തിക്കുന്നത്. 
ഓമരാ വർഷമത്യും, കർഷകർ വാങ്ങതിയതും വതി്തുമായ 
വതില സൂെതികയുത്െ വാർഷതിക ശരാശരതി അനുബന്രം 
1.1.25 ലും ച തിത്രം 1.1.3 ലും കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

കവതനരം

കാർഷതിക മമഖലയതിത്ല വതിേഗ്ദ്ധ ത്താഴതിലാളകളത്െ 
േതിവസമവതന നതിരക്ക് 2018-19 ൽ അതതിന് മുൻ 
വർഷമത്ക്കാൾ വർദതിച്ചു.  മരപ്ണതിക്കാരുത്െയും 
കൽപ്ണതിക്കാരുത്െയും േതിവസമവതന നതിരക്ക് 2017-
18 ൽ 841.17 രൂപയും 834.83 രൂപയും ആയതിരുന്നത് 
2018-19 ൽ 861.92 രൂപയും, 866.58 രൂപയുമായതി 
വർദതിച്ചു.  മരപ്ണതിക്കാരത്റെ േതിവസ മവതന നതിരക്ക് 
2018-19 ൽ 2.4 ശതമാനമായും കൽപ്ണതിക്കാരമറെത് 
3.8 ശതമാനമായും വർദതിച്ചു.  കാർഷതിക മമഖലയതിത്ല 
വതിേഗദ ത്താഴതിലാളതികളമെയും 2007-08 മുതൽ 
2018-19 വത്രയുള്ള ശരാശരതി േതിവസ മവതനനതിരക്ക് 
അനുബന്രം 1.1.26 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

അവതിേഗ്ദ്ധ ത്താഴതിലാളതികളത്െ ശരാശരതി േതിവസ മവതന 
നതിരക്ക് 2006-07 ൽ പുരുഷൻനാർക്ക് 179.01 രൂപയും 
സ്ത്രീകൾക്ക് 123.96 രൂപയും ആയതിരുന്നു.  ഒരു 
േശകത്തിന് മശഷം മവതന നതിരക്കതിൽ കാരയേമായ 
വർദനയുണ്ായതിട്ടുണ്്.  അതായത് 2018-19 ൽ 
പുരുഷൻനാരുത്െ മവതന നതിരക്ക് 286.9 ശതമാനം 
വർദതിച്് 692.6 രൂപയായതിട്ടുണ്്.  അമത സമയം 
സ്ത്രീ ത്താഴതിലാളതികളമെയും മവതന നതിരക്ക് 303.83 
ശതമാനം വർദതിച്് 500.58 രൂപയതിത്ലത്തിയതിട്ടുണ്്. 
പുരുഷൻനാരുമെയും സ്ത്രീകളമെയും ഇെയതിലുള്ള മവതന 
നതിരക്ക് വതിശകലനം ത്െയ്യുകയാത്ണകേതിൽ പ്രതയേക്മായ 
സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വം കാണാൻ സാധതിക്കും. 
കാർഷതിക മമഖലയതിത്ല അവതിേഗ്ദ ത്താഴതിലാളതികളത്െ 
2006-07 മുതൽ 2018-19 വത്രയുള്ള േതിവസ മവതന 
നതിരക്ക് അനുബന്രം1.1.27 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ത്നലെ് മുതലായ ധാനയേങ്ങളത്െ താങ്ങുവതില 
നതിശ്യതിക്കുന്നതതിലും ധാനയേങ്ങൾ മശഖരതിച്ചു 
സൂക്തിക്കാനുള്ള സംവതിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും 
മൂലം സംസ്ാനത്ത് വതിലക്കയ്ം ഒരു പരതിധതി 
വത്ര നതിയതി�ക്കാൻ സാധതിച്തിട്ടുണ്്. സകലൈമകാ 
കൺസയൂമർത്ഫഡ് മുതലായവയുത്െ വതിപണതി 
ഇെത്പെൽ ത്കാണ്് ഉപമഭാക്ാക്കൾക്ക് 
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നയോയവതില ഉറപ്പുവരുത്ാനും സാധതിച്ചു. നതിശ്തിത 
വരുമാനമുള്ളവർക്കും പാവത്പ്ട്വർക്കും ഇതുമൂലം 
ആശ്വാസമായതി. ഇതുകൂൊത്ത ത്പാതുവതിതരണ 
മക�ങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജ്തിലൂത്െ സാമ്പത്തിക സഹായം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

വയേതതിയാനം സംഭവതിക്കുന്ന ആമഗാള ഇന്ധന 
വതിലയുത്െ ഗതതി, രൂപയുത്െ വതിനതിമയ നതിരക്ക് 
എന്നതിവയാണ് ഭാവതിയതിത്ല നാണയത്പ്രുപ് നതിരക്ക് 
നതിർണ്ണയതിക്കുന്നതതിത്ന സ്വാധീനതിക്കുന്ന ഘെകങ്ങൾ. 
ഗണയേമായ മൊേന ഉെത്പെലുകൾ ഇന്നത്ത് 
ഭരണഘെനാ അധതികാര വതിഭജനം വച്് സംസ്ാന 
സർക്കാരുകളത്െ സാധയേതകൾക്കപ്പുറത്ാണ്. 
സംസ്ാന സർക്കാരുകൾക്ക് പരതിമതിതമായ 
വതിഭവങ്ങളത്െ ലഭയേതയുത്െ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
മാത്രമമ ഇെത്പൊനാകുകയുള്ളൂ. ലഭയേതയുമായതി 
ബന്ധത്പ്ട് ഇെത്പെലുകളതിലൂത്െ അവശയേ 
വസ്തുക്കളത്െ വതിലനതിയ�ണം സാധയേമാക്കുന്ന 
സംസ്ാനങ്ങളതിത്ലാന്നാണ് മകരളം.
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1.2 ജനസംഖ്യ വിവരണം

ഇന്്യയതിന്െ  ജനസരംഖ്യ

2011-ത്ല ത്സൻസസ് പ്രകാരം ഇന്യേയതിത്ല 
ത്മാത്ം ജനസംഖയേ 1,21,08,54,977-ഉം 2001ത്ല 
ത്സൻസസ്  പ്രകാരം   1,02,86,18,821-ഉം 
ആണ്. 2011-ത്ല ത്സൻസസ് കണക്ക് പ്രകാരം 
ഇന്യേയതിൽ 62,32,70,258 പുരുഷനാരും 58,75,84,719 
സ്ത്രീകളമാണുള്ളത്.  രാജയേത്ത് ത്മാത്ം 
ജനസംഖയേയുത്െ ജനസാ�ത െതുരശ്ര കതിമലാ മീ്റതിന്  
382  എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്.  2011-ൽ രാജയേത്ത് 
സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 1,000 പുരുഷനാർക്ക് 943 
സ്ത്രീകൾ എന്നാണ്.  ഇത് ഗാമീണ പ്രമേശങ്ങളതിൽ 
949 –ഉം നഗര മമഖലയതിൽ 999-ഉം ആണ്.  2011-ൽ 
രാജയേത്ത് 0-6 വയസ്സതിനതിെയതിലുള്ള കുട്തികളത്െ എണ്ണം 
16,45,15,253 ആണ്. ഇമത പ്രായക്കാർ ക്കതിെയതിത്ല ശതിശു 
ആൺ-ത്പൺ അനുപാതം 1,000 ആൺകുട്തികൾക്ക് 
918 ത്പൺകുട്തികൾ എന്ന തരത്തിലാണ്. 

സരംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസരംഖ്യാ വതിവരണരം

ഇന്യേയതിത്ല 2011-ത്ല ത്സൻസസ് പ്രകാരം 
മകരളത്തിത്റെ ജനസംഖയേ 3,34,06,061 ആണ്, 
അതായത് ഇന്യേൻ ജനസംഖയേയുത്െ 2.76 ശതമാനം.  
മകരളത്തിത്ല ആത്ക ജനസംഖയേയുത്െ 47.9 ശതമാനം 
(1,73,78,649) പുരുഷനാരും 52 ശതമാനം (1,60,27,412) 
സ്ത്രീകളമാണ് (ച തിത്രം 1.2.1).  ഇമത കാലയളവതിൽ 
ഗാമീണ ജനസംഖയേ 1,74,71,135–ഉം നഗര ജനസംഖയേ 
1,59,34,926-ഉം ആണ്. വതിശോംശങ്ങൾ ചതിത്രം 1.2.2-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ജനസരംഖ്യ വളർച്ച

ജനസംഖയേയുത്െ േശാബ്ദവളർച്ാനതിരക്ക് മനാക്കുമമ്പാൾ 
ഇന്യേൻ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ത്വച്് ഏ്വം കുറവ് 
ജനസംഖയോ നതിരക്ക് (4.9 ശതമാനം) മകരളത്തിലാണ്. 

ച തിത്രം 1.2.1 മകരളത്തിത്ല ജനസംഖയേ

അവലംബം: ്സൻസസ്ട 2001 & 2011
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ജതിലെകളതിൽ ഏ്വമുയർന്ന ജനസംഖയോ വളർച്ാനതിരക്ക് 
മലപ്പുറത്തും (13.4 ശതമാനം) ഏ്വം കുറവ് 
പത്നംതതിട്യതിലുമാണ് (-)3.0 ശതമാനം ഇടുക്കതിയതിലും 
പൂജയേത്തിൽ താത്ഴയാണ് കാണതിക്കുന്നത് (-)1.8 
ശതമാനം. ഇടുക്കതി, മകാട്യം, ആലപ്പുഴ, ത്കാലെം, 
പത്നംതതിട്, തതിരുവനന്പുരം എന്നീ ത്തക്കൻ 
ജതിലെകളതിൽ ജനസംഖയോ വളർച്ാനതിരക്ക് മറ് 
ജതിലെകമളക്കാൾ താരതമമയേന കുറവാണ്.

കുട്തിേളുന്െ ജനസരംഖ്യ

മകരളത്തിൽ കുട്തികളത്െ (0-6 വയസ്സ് ) ജനസംഖയേ 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന വയേക്മായ പ്രവണതയാണ് 

ത്സൻസസ് ഡാ് കാണതിക്കുന്നത്. 2001 -ത്ല 
ത്സൻസസ് കണക്കനുസരതിച്് കുട്തികളത്െ ജനസംഖയേ 
37,93,146 (11.9 ശതമാനം). ആയതിരുന്നത് 
2011 -ൽ 34,72,955 (10.3 ശതമാനം) ആയതി. 
മേശീയതലത്തിൽ 2001 ൽ കുട്തികളത്െ ജനസംഖയേ 
ത്മാത്ം ജനസംഖയേയുത്െ 15.9 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
2011 ൽ 13.5 ശതമാനമായതി. 2011 ത്ല ത്സൻസസ് 
പ്രകാരം തമതിഴ്നാെ്(9.5 ശതമാനം) കർണ്ണാെക 
(11.2 ശതമാനം), ആ�ാപ്രമേശ്(10.2 ശതമാനം) 
എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളതിത്ല കുട്തികളത്െ അനുപാതം 
മേശീയ ശരാശരതിത്യക്കാൾ കുറവാണ്. മകരളത്തിത്ല 
കുട്തികളത്െ ജനസംഖയേയുത്െ 2001-ത്ലയും 2011 -ത്ലയും 
ശതമാനത്തിത്റെ താരതമയേ ചതിത്രം 1.2.3 ൽ ജതിലെതതിരതിച്് 

ച തിത്രം 1.2.2 മകരളത്തിത്ല ഗാമീണ, നഗര ജനസംഖയേ

അവലംബം: ്സൻസസ്ട 2001 & 2011

ച തിത്രം 1.2.3 മകരളത്തിത്ല കുട്തികളത്െ ജനസംഖയേ ശതമാനം

അവലംബം: ്സൻസസ്ട 2001 & 2011
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കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. കുട്തികളത്െ ജനസംഖയേയതിത്ല ഏ്വം 
ഉയർന്ന അനുപാതം മലപ്പുറം ജതിലെയതിലും ഏ്വം 
കുറഞ് അനുപാതം പത്നംതതിട് ജതിലെയതിലുമാണ്. 
മകരളത്തിത്ല കുട്തികളത്െ ജനസംഖയോനുപാതം 
കുറയുന്ന പ്രവണത എലൊ ജതിലെകളതിലും കാണുന്നുണ്്.
(അനുബന്രം 1.2.1) ത്കാലെം ഒഴതിത്കയുള്ള ത്തക്കൻ 
ജതിലെകളതിൽ രണ് ശതമാനം കുറവ് കാണതിക്കുമമ്പാൾ 
വയനാെ് ഒഴതിത്കയുള്ള വെക്കൻ ജതിലെകളതിൽ ഈ 
കുറവ് ഒരു ശതമാനമാണ്. ത്കാലെം ജതിലെയതിൽ ഇത് 
ഒരു ശതമാനവം വയനാെ് ജതിലെയതിൽ ഇത് രണ് 
ശതമാനവമാണ്.

ന�രവല്ക്രണരം

സംസ്ാനത്ത് ത്മാത്ം ജനസംഖയേയുത്െ 
47.7 ശതമാനം നഗര ജനസംഖയേയാണ്. ഇത് 
സൂെതിപ്തിക്കുന്നത് 2001 നും 2011 നും ഇെയ്ക്കുള്ള േശാബ്ദ 
വളർച്ാനതിരക്ക് 21.7 ശതമാനമാത്ണന്നാണ്. 
ഏകമേശം 1,59,34,926 ആളകൾ സംസ്ാനത്ത് 
നഗര പ്രമേശങ്ങളതിൽ താമസതിക്കുന്നു. ഗാമജനസംഖയേ 
1,74,71,135 ആയതിരുന്നു. ത്മാത്ം ജനസംഖയേയതിൽ 
നഗരജനസംഖയേ ഏ്വം കൂെതിയ ജതിലെ എറണാകുളവം  
(68 ശതമാനം), ഏ്വം കുറഞ് ജതിലെ വയനാടുമാണ് 
(3.9 ശതമാനം).

സാക്ഷരത

2011-ത്ല ത്സൻസസ് പ്രകാരം ഇന്യേൻ 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ   ഏ്വം ഉയർന്ന സാക്രതയുള്ള 
സംസ്ാനമാണ് മകരളം (93.91 ശതമാനം). 
2011 ത്ല ത്സൻസസ് പ്രകാരം മകരള ജനതയതിൽ 
96.02 ശതമാനം പുരുഷൻമാരും 91.98 ശതമാനം 
സ്ത്രീകളം സാക്രരാണ്. ഇന്യേയതിൽ 82.14 
ശതമാനം പുരുഷൻമാരും 65.46 ശതമാനം സ്ത്രീകളം 
സാക്രരാണ്. ജതിലെകളതിൽ സാക്രതയതിൽ 
ഒന്നാം സ്ാനത്് 97.2 ശതമാനവമായതി മകാട്യം 
നതിൽക്കുമമ്പാൾ ത്താട്ടുപതിന്നതിൽ 96.5 ശതമാനവമായതി 
പത്നംതതിട്യാണുള്ളത്. ഏ്വം കുറഞ് സാക്രതാ 
നതിരക്ക് വയനാട്തിലാണ് (89 ശതമാനം). ത്താട്ടു 
മുന്നതിൽ പാലക്കാെ് (89.3 ശതമാനം) ആണ്. മേശീയ 
സാക്രതാ നതിരക്കതിനും മുകളതിലാണ് മകരളത്തിൽ 
ഏ്വം കുറഞ് സാക്രതാനതിരക്കായ വയനാട്തിത്ല 
89 ശതമാനം. 2001 ത്സൻസസുമായതി താരതമയേം 
ത്െയ്യുമമ്പാൾ എലൊ ജതിലെകളതിലും വർദനവ് 
ഉണ്ായതായതിക്കാണാവന്നതാണ്. വതിശോംശങ്ങൾ 
അനുബന്രം 1.2.1-ൽ  ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്.

സ്ത്ീപുരുഷ അനുപാതരം

2001-ത്ല ത്സൻസസുമായതി താരതമയേം ത്െയ്യുമമ്പാൾ 
2011 – ൽ മകരളത്തിത്ല സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 
(ആയതിരം പുരുഷനാരതിൽ സ്ത്രീകളത്െ എണ്ണം) 

26 മപായതിറെ് വർദതിച്് 1084 ൽ എത്തി. 1981-ത്ല 
മകരളത്തിത്ല സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 1032-ൽ നതിന്നും, 
1991 ൽ  1036 ആയും മാറതി. 2011-ൽ തമതിഴ്നാട്തിൽ 
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 996 ഉം, കർണ്ണാെകയതിൽ 
973-ഉം, ആ�ാപ്രമേശതിൽ 993 ഉം മേശീയാനുപാതം 
943 -ഉം ആണ്. ജതിലെകളതിൽ ഏ്വം ഉയർന്ന സ്ത്രീ 
പുരുഷാനുപാതം (1,136) കണ്ണൂരും ത്താട്ടുപതിന്നതിൽ 
പത്നംതതിട്യുമാണ് (1,132). ഏ്വം കുറവ് ഇടുക്കതി 
(1,006), ത്താട്ടുമുകളതിൽ എറണാകുളം (1,027). എലൊ 
ജതിലെകൾക്കും അനുപാതം 1,000 -നു മുകളതിലാണ്. 2001 
-ൽ വയനാെതിത്ല സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 1,000 -ൽ 
താത്ഴയായതിരുന്നു (994). സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം ഏ്വം 
കുറഞ് ഇടുക്കതിയും (1,006) ഏ്വം ഉയർന്ന കണ്ണൂരും 
(1,136) തമ്തിൽ 130 മപായതിറെതിത്റെ അന്രമാണുള്ളത്. 
വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.2 -ൽ കാണാം.

കുട്തിേളതിന്െ ആണ്-ന്പണ് അനുപാതരം 
(0-6 വയസ്)

മകരളത്തിൽ കുട്തികളതിത്ല ആൺ-ത്പൺ അനുപാതം 
2001ത്സൻസസ് പ്രകാരം 960  എന്ന നതിരക്കതിൽ 
നതിന്നും 2011 ൽ  964 ആയതി ഉയർന്നു. നമ്മുത്െ അയൽ 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ കുട്തികളതിത്ല ആൺ-ത്പൺ 
അനുപാതം തമതിഴ്നാട്തിൽ 943 ഉം, കർണ്ണാെകയതിൽ 
948 ഉം ആ�ാപ്രമേശതിൽ 939 ഉം മേശീയ അനുപാതം 
919 ഉം ആണ്. ജതിലെകളതിൽ പത്നംതതിട്യാണ് ഏ്വം 
മുന്നതിൽ (976) നതിൽക്കുന്നത്. ത്താട്ടുപതിന്നതിലായതി 
ത്കാലെം (973), കണ്ണൂർ (971) ജതിലെകളാണ്. തൃശൂരതിത്റെ 
അനുപാതം 950 ഉം ആലപ്പുഴയുമെത് 951 ഉം ആണ്. 
ഏ്വം കുറഞ്തും കൂെതിയതും തമ്തിൽ 26 മപായതിറെ് 
അന്രമാണുള്ളത്. എലൊ ജതിലെകളതിമലയും കുട്തികളതിത്ല 
ആൺ-ത്പൺ അനുപാതം 1,000 -ന് താത്ഴയാണ്. 
േശാബ്ദമാ്ം വതിശകലന വതിമധയമാക്കതിയമപ്ാൾ 
ഏ്വം ഉയർന്ന മാ്വമായതി ത്കാലെവം (13 മപായതിറെ് ) 
ത്താട്ടുപതിന്നതിൽ മകാഴതിമക്കാടുമാണുള്ളത് (10 മപായതിറെ് ). 
മത്്ലൊ ജതിലെകളത്െയും സ്ാനം പത്് മപായതിറെതിൽ 
താത്ഴയാണ്. തൃശൂർ (-)8, ഇടുക്കതി (-)5, ആലപ്പുഴ 
(-)5 എന്നീ ജതിലെകളതിൽ കുട്തികളതിത്ല ആൺ-ത്പൺ 
അനുപാതത്തിൽ േശാബ്ദ വളർച് പൂജയേത്തിനും 
താത്ഴയാണ്. വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.2 -ൽ 
കാണാം.

ജനസാ�ത

2011 -ത്ല ത്സൻസസ് പ്രകാരം ഒരു 
െതുരശ്രകതിമലാമീ്റതിൽ 860 ആളകൾ എന്നതാണ് 
മകരളത്തിത്റെ ജനസാ�ത. നമ്മുത്െ അയൽ 
സംസ്ാനങ്ങളായ തമതിഴ്നാട്തിത്ല ജനസാ�ത 
555, കർണ്ണാെക 319, ആ�ാപ്രമേശ് 308, മേശീയ 
ശരാശരതി 382 എന്നതിങ്ങത്നയാണ്. ജതിലെകളതിൽ 
തതിരുവനന്പുരം ഒന്നാമതും (1,508) ഇടുക്കതി ഏ്വം 
പതിന്നതിലും ആണ് (255). പത്നംതതിട് (-)16, ഇടുക്കതി 
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(-)4 ഒഴതിത്ക എലൊ ജതിലെകളതിലും ജനസാ�ത 
ഉയർന്നതായതിക്കാണുന്നു. വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 
1.2.1 -ൽ കാണാം.

പ്രായവതി�ാ� വതിതരണരം 

വതിവതിധ പ്രായവതിഭാഗങ്ങളതിലായതി ജനസംഖയേയുത്െ 
വതിതരണം പരതിമശാധതിക്കുമമ്പാൾ 0-14 പ്രായ 
വതിഭാഗത്തിലുള്ള ജനസംഖയേ 1961-ൽ 43 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2011-ൽ 23 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ത്താഴതിൽമസനയുൾത്പ്ടുന്ന 
15-59 വതിഭാഗം വളത്രകുറഞ് നതിരക്കതിൽ 
വർദതിച്ചുവരുന്നതായതിക്കാണാം. എന്നാൽ 
ത്മച്ത്പ്ട് ആമരാഗയേ സംവതിധാനങ്ങളത്െ ലഭയേതയും, 
ആയുർകേർഘയേം വർദതിച്തും കാരണം 60 വയസ്സതിനു 
മുകളതിലുള്ള ആശ്രതിതവതിഭാഗം 1961 ൽ 5 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും 2011ൽ 12.7 ശതമാനം അയതി വർദതിച്ചു.

ത്താഴതിൽമസനയുൾത്ക്കാള്ളുന്ന (15-59) 
പ്രായവതിഭാഗത്തിത്ല വർദനവ് സാമ്പത്തിക 
അഭതിവൃദതിക്ക് അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ 0-14 
പ്രായവതിഭാഗത്തിത്ല കുറവ് ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കുന്നു. 
അതുമപാത്ല 60 വയസ്സതിനു മുകളതിലുള്ളവരുത്െ 
എണ്ണം കൂടുന്നത്, അവർക്ക് സാമൂഹയേസുരക്തിതത്്വ 
നെപെതികൾക്കായതി സർക്കാരതിനു െതിലവ് 
വർദതിപ്തിമക്കണ്തി വരും.

പ്രായവതി�ാ�രം - ജതില്ലാതെ വതിതരണരം

വതിവതിധ പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളത്െ മകരളത്തിത്ല ജതിലൊതല 

വതിതരണം പട്തിേ 1.2.1 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2011 ത്ല 
ത്സൻസസ് പ്രകാരം ത്താഴതിൽ മസനയുൾത്ക്കാള്ളുന്ന 
15-59 പ്രായ വതിഭാഗത്തിൽ മകരളത്തിൽ 63.9 
ശതമാനം മപരുണ്്. 0-14 പ്രായ വതിഭാഗത്തിൽ 23.4 
ശതമാനവം 59 ന് മുകളതിൽ പ്രായമുള്ള വതിഭാഗത്തിൽ 
12.7 ശതമാനവം ആണ്. ജതിലെകളത്െ കാരയേത്മടുത്ാൽ 
ത്താഴതിൽ മസനയുൾത്ക്കാള്ളുന്ന (15-59) വതിഭാഗത്തിൽ 
ഏ്വം ഉയർന്ന ശതമാനം ഇടുക്കതി (66 ശതമാനം) 
ജതിലെയതിലാണ്, ഏ്വം കുറവ് മലപ്പുറം (61.4 ശതമാനം) 
ജതിലെയതിലുമാണ്. എലൊ ജതിലെയതിലും ത്താഴതിൽ വതിഭാഗം (15-
59) 60 ശതമാനത്തിന് മുകളതിൽ ഉണ്്. വമയാജനങ്ങൾ 
ഉൾത്ക്കാള്ളുന്ന (60 ഉം അതതിന് മുകളതിലും) പ്രായ 
വതിഭാഗത്തിൽ ഉയർന്ന ശതമാനം പത്നം തതിട് 
(17.9 ശതമാനം) ജതിലെയും, ഏ്വം കുറവ് മലപ്പുറം (8.4 
ശതമാനം) ജതിലെയതിലുമാണ്. അമത സമയം 0-14 പ്രായ 
വതിഭാഗത്തിൽ ഏ്വം കൂടുതൽ മലപ്പുറം (30.2 ശതമാനം) 
ജതിലെയതിലും ഏ്വം കുറവ് പത്നംതതിട് (19.4 ശതമാനം) 
ജതിലെയതിലുമാണ്.

വയേതയേസ് പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളതിത്ല എണ്ണം 
കണക്കതിത്ലടുത്ാൽ 0-14, 15-59 എന്നീ രണ്് പ്രായ 
വതിഭാഗങ്ങളതിലും മലപ്പുറം (യഥാക്മം 12.4 ലക്ം, 
25.2 ലക്ം) ജതിലെയതിലാണ് ഏ്വം കൂടുതൽ മപർ 
ഉള്ളത്. അമത സമയം 60 വയസ്ം അതതിനു മുകളതിലും 
പ്രായമുള്ളവരുത്െ വതിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലാണ് ഏ്വം കൂടുതൽ മപരുള്ളത്. എലൊ പ്രായ 
വതിഭാഗത്തിലും ഏ്വം കുറവ് എണ്ണം ആൾക്കാർ ഉള്ളത് 
വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ്.

പട്തിേ 1.2.1 വയേതയേസ് പ്രായവ തിഭാഗങ്ങളത്െ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിതരണം-2011

  ക്രമ നരം. ജതില്ല
ന്മാത്രം ജതില്ലാ ജനസരംഖ്യയതില് വ്യത്യസ്ത 

പ്രായ വ തി�ാ�ങ്ങളുന്െ എണ്രം
ജതില്ലയതിന്െ ന്മാത്രം ജനസരംഖ്യയതില് 

വ്യത്യസ്ത പ്രായ വ തി�ാ�ങ്ങളുന്െ ശതമാനരം
0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+

1 കാസർമകാഡ് 3,42,696 8,35,111 1,29,568 26.2 63.9 9.9

2 കണ്ണൂർ 5,94,411 16,06,593 3,21,999 23.6 63.7 12.8

3 വയനാെ് 2,12,246 5,26,414 78,760 26.0 64.4 9.6

4 മകാഴതിമക്കാെ് 7,49,692 19,72,762 3,63,839 24.3 63.9 11.8

5 മലപ്പുറം 12,41,491 25,26,407 3,45,022 30.2 61.4 8.4

6 പാലക്കാെ് 6,78,192 17,95,096 3,36,646 24.1 63.9 12.0

7 തൃശ്ശൂർ 6,88,592 20,01,050 4,31,558 22.1 64.1 13.8

8 എറണാകുളം 6,93,215 21,35,689 4,53,484 21.1 65.1 13.8

9 ഇടുക്കതി 2,47,338 7,32,193 1,29,443 22.3 66.0 11.7

10 മകാട്യം 4,13,849 12,47,065 3,13,637 21.0 63.2 15.9

11 ആലപ്പുഴ 4,46,279 13,57,100 3,24,410 21.0 63.8 15.2

12 പത്നംതതിട് 2,32,670 7,50,202 2,14,540 19.4 62.7 17.9

13 ത്കാലെം 5,83,023 17,00,534 3,51,818 22.1 64.5 13.3

14 തതിരുവനന്പുരം 7,07,280 21,60,992 4,33,155 21.4 65.5 13.1

മകരളം 78,30,974 2,13,47,208 42,27,879 23.4 63.9 12.7
അവലംബം: ്സൻസസ്ട 2011
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1.3 ദാരി�യേത്ിന്റെ സൂചേങ്ങള്

ഇന്യേയതിത്ല മ്് സംസ്ാനങ്ങത്ള അമപക്തിച്് 
തതികച്ചും വയേതയേസ്മായ ഒരു വതികസന പാതയാണ് 
െരതിത്രപരമായതി മകരളം പതിന്തുെരുന്നത്. 
വതിേയോഭയോസത്തിനും ആമരാഗയേ പരതിപാലനത്തിനും 
കൂടുതൽ ശ്രദ നൽകതിയതതിത്റെ ഫലമായതി മ്് 
സംസ്ാനങ്ങത്ള അമപക്തിച്് മകരളത്തിത്ല  
ോരതി�യേത്തിത്റെ നതിരക്കതിൽ ഗണയേമായ കുറവണ്ായതിട്ടുണ്്. 
2011-12-ത്ല ഔമേയോഗതിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
മകരളത്തിത്ല മകവല ോരതി�യേ നതിരക്ക് 12 
ശതമാനത്തിലും കുറവായതിട്ാണ് കാണതിക്കുന്നത്.  
ഇതാകത്ട് കഴതിഞ് 40 വർഷത്ത്ത്ത്ന്ന ഏ്വം 
കുറഞ് നതിരക്കാണ്. 1973-74 മുതൽ 2011-12 
വത്ര രാജയേത്ത്യും സംസ്ാനത്ത്യും േരതി�രുത്െ 
അനുപാതം പട്തിേ–1.3.1 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

1973-74-ൽ 59.79 ശതമാനം ആയതിരുന്ന മകരളത്തിത്ല 
ോരതി�യേത്തിത്റെ നതിരക്ക് 2011-12 ആയമപ്ാൾ 
11.3 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാജയേത്ത് 
ോരതി�യേത്തിത്റെ നതിരക്ക് 54.88 ശതമാനത്തിൽ (ഇത് 

മകരളത്ത് അമപക്തിച്് കുറവാണ് ) നതിന്നും 29.5 
ശതമാനം മാത്രമായതിട്ാണ് ഇമത കാലയളവതിൽ 
കുറഞ്ത്. ഗാമ നഗരപ്രമേശങ്ങളതിത്ല ോരതി�യേത്തിത്റെ 
അനന്രഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതതിൽ ഗണയേമായ 
പുമരാഗതതി കകവരതിക്കാൻ മകരളത്തിന് കഴതിഞ്തിട്ടുണ്്. 
1973-74 മുതൽ 2011-12 വത്ര മകരളത്തിത്ല ഗാമ 
നഗരപ്രമേശങ്ങളതിത്ല ോരതി�യേ അനുപാതം യഥാക്മം 
59.19 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 7.3 ശതമാനമായും 
62.74 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 15.3 ശതമാനമായും 
കുറഞ്തായതി കാണാം. എന്നാൽ ഇമത കാലയളവതിൽ 
ഇന്യേയതിത്ല ോരതി�യേ അനുപാതത്തിൽ ഉണ്ായ 
കുറവ് യഥാക്മം ഗാമപ്രമേശങ്ങളതിത്ല ജനങ്ങളതിൽ 
56.44 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 30.9 ശതമാനവം 
നഗരപ്രമേശങ്ങളതിത്ല ജനങ്ങളതിൽ 49.01 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും 26.4 ശതമാനവമാണ്. േരതി�രുത്െ അനുപാതം 
വീണ്ം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് മകരളത്തിന് മുന്നതിലുള്ള 
ത്വല്ലുവതിളതി. ഈ മനട്ം സാധയേമാക്കുന്നതതിന് 
കാരണമായ നതിരവധതി പദതതികൾ തുെർന്നും 
നെപ്തിലാക്കുന്നതതിന് മകരളം ശ്രദതിക്കണം.

പട്തിേ 1.3.1 : 1973-74 മുതൽ 2011-12 വത്രയുള്ള ഇന്യേയതിത്ലയും മകരളത്തിത്ലയും േരതി�രുത്െ അനുപാതം 

വർഷരം 
കേരളരം ഇന്്യ

ഗ്ാമരം ന�രരം ആന്േ ഗ്ാമരം ന�രരം ആന്േ
1973-74 59.1 9 62.74 59.79 56.44 49.01 54.88

1977-78 51.48 55.62 52.22 53.07 45.24 51.32

1983 39.03 45.68 40.42 45.65 40.79 44.48

1987-88 29.10 40.33 31.79 39.09 38.20 38.86

1993-94 25.76 24.55 25.43 37.27 32.36 35.97

1999-00 9.38 20.27 12.72 27.09 23.62 26.10

2004-05 13.2 20.2 15.0 28.3 25.7 27.5

രംഗരാജൻ കമ്തി്തി കണക്കാക്കൽ

2009-10 9.7 23.7 16.0 39.6 35.1 38.2

2011-12 7.3 15.3 11.3 30.9 26.4 29.5

    അവലംബം:-പ്പാനിംഗ്ട േമ്ീഷൻ, ഭപാരത സർക്കപാർ, 2014 (ലേ്ടഡപാവപാല രീതിയപാ�്ട 1973-74 മുതൽ 2004—05 വ്ര ഉപണയപാഗിച്ചിരിക്കുന്ത്ട)
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സാമൂഹയേ സാമ്പത്തിക സ്തിതതിയുത്െ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
കുടുംബങ്ങത്ള റാകേ് ത്െയ്യുക എന്ന ലക്യേമത്ാത്െ 
മക�സർക്കാർ 2011-ൽ സാമൂഹയേ-
സാമ്പത്തിക ജാതതി  ത്സൻസസ് (എസ്.ഇ.സതി.
സതി.) നെത്തുകയുണ്ായതി. ോരതി�യേത്തിന് വളത്ര 
വതിശാലവം പരതിവർത്നാത്മകവമായ നതിർവെനം 
നൽകുന്നതതിനാൽ സാമൂഹയേ-സാമ്പത്തിക ജാതതി 
ത്സൻസസതിന് വളത്രയധതികം പ്രാധാനയേം ഉണ്്. ഏഴ് 
മാനേണ്ഡങ്ങത്ള അെതിസ്ാനമാക്കതിയാണ് സാമൂഹയേ-
സാമ്പത്തിക ജാതതി ത്സൻസസ് ഇലൊയ്മയുത്െ സൂെതിക 
(deprivation index)  നതിർണ്ണയതിച്തിരതിക്കുന്നത്. സാമൂഹയേ-
സാമ്പത്തിക ജാതതി ത്സൻസസ് പ്രകാരം (2011) 
മകരളത്തിത്ല 76.99 ലക്ം കുടുംബങ്ങളതിൽ 63.19 ലക്ം 
കുടുംബങ്ങൾ (82.08 ശതമാനം) ഗാമീണമമഖലയതിൽ 
അധതിവസതിക്കുന്നവരാണ്.  ഇതതിൽ 10.32 ശതമാനം 
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങളം 1.63 ശതമാനം പട്തികവർഗ 
കുടുംബങ്ങളമാണ്.  ഗാമീണ കുടുംബങ്ങളതിൽ 
19.16 ലക്വം (30.33 ശതമാനം) ഇലൊയ്മയുത്െ 
(deprivation) വതിഭാഗത്തിലാണ്.  ഇലൊയ്മയുത്െ 
(deprivation) ഉയർന്ന മതാത് പാലക്കാെ് (42.33 
ശതമാനം) ജതിലെയതിലാണ്. ത്താട്ടു പതിന്നതിലായതി 
തതിരുവനന്പുരം (38.36 ശതമാനം), വയനാെ് (36.33 
ശതമാനം) എന്നീ ജതിലെകളാണ്. ഇലൊയ്മയുത്െ 
(deprivation) ഏ്വം കുറഞ് മതാത് എറണാകുളം 
(20.30 ശതമാനം), മകാട്യം (23.02 ശതമാനം), 
കണ്ണൂർ (24.25 ശതമാനം) എന്നീ ജതിലെകളതിലാണ് 
കാണുന്നത്. സംസ്ാനത്ത് ആത്കയുള്ള ഗാമീണ 
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങളതിൽ 57.66 ശതമാനവം  ഗാമീണ 
പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളതിൽ 61.68 ശതമാനവം  
ഇലൊയ്മയുത്െ (deprivation) വതിഭാഗത്തിൽ ത്പടുന്നു. 
സംസ്ാനത്ത് വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതിൽത്പ്ടുന്ന 
ഇലൊയ്മയുള്ള (deprivation)  ഗാമീണ കുടുംബങ്ങളത്െ 
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള ശതമാനക്കണക്ക് അനുബന്രം 1.3.1- 
ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇലൊയ്മയുത്െ (deprivation)  വതിവതിധ സൂെകങ്ങളത്െ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ, മകരളത്തിത്ല ഗാമീണ 
കുടുംബങ്ങളതിൽ ഇലൊയ്മയുത്െ (deprivation)  
ഉയർന്ന നതിരക്ക് കാണതിക്കുന്ന സൂെതിക ‘കായതിക 
അധ്വാനം ആവശയേമായ താത്ക്കാലതിക ത്താഴതിലതിലൂത്െ 
വരുമാനത്തിത്റെ മുഖയേപങ്ം കത്ണ്ത്തുന്ന ഭൂരഹതിത 
കുടുംബങ്ങൾ’ (18.86 ശതമാനം) ആണ്. ത്താട്ടു 
പതിന്നതിലായതി ‘പട്തികജാതതി/പട്തിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ’ 
(7.11 ശതമാനം), സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായതിട്ടുള്ളതും ‘16-നും 
59-നും ഇെയതിൽ പ്രായമുള്ള മുതതിർന്ന ഒരു പുരുഷ അംഗം 
മപാലും ഇലൊത്തുമായ കുടുംബങ്ങൾ’ (3.65 ശതമാനം) 
എന്നതിവയാണ്. ഇലൊയ്മയുത്െ (deprivation) കുറഞ് 
നതിരക്ക് കാണതിക്കുന്നത്  ‘ഭതിന്നമശഷതിക്കാരായ 
അംഗങ്ങളം പ്രായപൂർത്തിയായ ശാരീരീകമശഷതിയുള്ള 
ഒരു അംഗം മപാലും ഇലൊത്തും’ (0.19 ശതമാനം), 
‘താല്ക്കാലതിക ഭതിത്തികളം മമൽക്കൂരയും ഉള്ള ഒരു 
മുറതി മാത്രമുള്ളത് ’ (1.43 ശതമാനം), ‘25 വയസ്സതിനു 

മുകളതിൽ പ്രായമായതും അക്രാഭയോസമതിലൊത്തുമായ 
അംഗങ്ങളള്ളത് ’ (1.81 ശതമാനം) എന്നീ 
സൂെകങ്ങളതിലാണ്. വതിവതിധ ഇലൊയ്മയുത്െ സൂെകങ്ങൾ 
(deprivation index)  അെതിസ്ാനമാക്കതിയുള്ള േരതി� 
ഗാമീണ കുടുംബങ്ങളത്െ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള കണക്ക് 
(ശതമാനത്തിൽ) അനുബന്രം 1.3.2 ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

സാമൂഹയേ-സാമ്പത്തിക ജാതതി ത്സൻസസ് 
പ്രകാരം മകരളത്തിത്ല 70.75 ശതമാനം ഗാമീണ 
കുടുംബങ്ങളതിത്ലയും പ്രധാന കുടുംബസംരക്കന് 
പ്രതതിമാസം 5000 രൂപയതിൽ താത്ഴ മാത്രമാണ്  
വരുമാനമുള്ളത്. എന്നാൽ രാജയേത്ത് 74.52 
ശതമാനവം ഈ വതിഭാഗത്തിൽത്പ്ടുന്നു. വയനാെ് 
(79.67 ശതമാനം), മലപ്പുറം (75.55 ശതമാനം), 
പാലക്കാെ് (74.38 ശതമാനം) എന്നീ ജതിലെകളതിൽ 
ഇതതിത്റെ  ഉയർന്ന അനുപാതവം എറണാകുളം (64.37 
ശതമാനം), മകാട്യം (64.46 ശതമാനം), പത്നംതതിട് 
(64.66 ശതമാനം) എന്നീ ജതിലെകളതിൽ കുറഞ് 
അനുപാതവം മരഖത്പ്ടുത്തുന്നു.

ഗാമീണ കുടുംബങ്ങളത്െ പ്രധാന വരുമാനത്തിത്റെ 
മ്ാതസ്സ് മനാക്കുകയാത്ണകേതിൽ, 50.61 ശതമാനം 
ഗാമീണ കുടുംബങ്ങളം ‘കായതികമായ താത്ക്കാലതിക 
ത്താഴതിലതിത്നയും’ 10.26 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ 
‘കാർഷതിക മമഖലത്യയും’ ആശ്രയതിക്കുന്നതായതി 
കാണാം. മേശീയതലത്തിൽ മനാക്കതിയാൽ ഇത് 
യഥാക്മം 51.18 ശതമാനവം 30.10 ശതമാനവമാണ്. 
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കുടുംബ വരുമാനത്തിത്റെ 
മ്ാതസ്സതിത്ന സംബന്ധതിക്കുന്ന കണക്കുകൾ 
കാണതിക്കുന്നത് കായതികമായ താത്ക്കാലതിക 
ത്താഴതിലതിൽ ഏർത്പ്ടുന്നവരുത്െ നതിരക്ക് കൂടുതൽ 
ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജതിലെയതിലും (65.05 ശതമാനം) കുറവ് 
പത്നംതതിട് ജതിലെയതിലുമാണ് (31.71 ശതമാനം). 
കൃഷതിയതിമലർത്പ്ട്തിരതിക്കുന്നവരുത്െ  കാരയേത്തിൽ ഇടുക്കതി  
ജതിലെ ഉയർന്ന  നതിരക്കും (32.49 ശതമാനം) ആലപ്പുഴ ജതിലെ 
കുറഞ് നതിരക്കും (4.86 ശതമാനം) കാണതിക്കുന്നു.

മകരളത്തിൽ ഗാമ-നഗര പ്രമേശങ്ങളതിത്ല 
ോരതി�യേത്തിത്റെ മതാത് കുറയ്ക്കുന്നതതിൽ ഭൂപരതിഷ്കരണം, 
വതിേയോഭയോസ - ആമരാഗയേ പരതിപാലനത്തിത്റെ 
വയോപനം, വതിമക�ീകരണം, ത്പൻഷൻ പദതതികൾ, 
ത്പാതുവതിതരണ സ�ോയം, കുടുംബശ്രീ 
പരതിപാെതികൾ, വാർഷതിക പദതതി സ്കീമുകളത്െ 
നെത്തിപ്് എന്നതിവ ഫലപ്രേമായ പകേ് വഹതിച്തിട്ടുണ്്. 
രാജയേത്ത് ോരതി�യേത്തിത്റെ ശരാശരതി കണക്കുകൾ 
മനാക്കതിയാൽ  മകരളം മറ് സംസ്ാനങ്ങത്ള 
അമപക്തിച്് ത്മച്ത്പ്ട് പുമരാഗതതി മനെതിയതിട്ടുത്ണ്കേതിലും 
ധാരാളം പാർശ്വവത്കരതിക്കത്പ്ട് വതിഭാഗങ്ങൾ 
സംസ്ാനത്് നതിലവതിലുള്ളതായതിക്കാണാം. 
മകരളത്തിത്ല ോരതി�യേം പ്രധാനമായും 
മക�ീകരതിച്തിരതിക്കുന്നത് പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗം, 
മത്യേത്താഴതിലാളതികൾ, മൺപാത്രമുണ്ാക്കുന്നവർ, 



19അദ്ധ്യായം 1,  കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

കബാക്് 1.3.1 സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേങ്ങൾ (എസ്.ഡതി.ജതി.) ഇന്യേൻ സംസ്ാനങ്ങളത്െ സൂെ തിക

ഐകയേരാഷ്്ര സഭയുത്െ സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേങ്ങൾക്കനുസൃതമായുള്ള നീതതി ആമയാഗതിത്റെ 
സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേ സൂെ തിക റാകേതിംഗതിൽ ഇന്യേൻ സംസ്ാനങ്ങൾക്കതിെയതിൽ മകരളം ഒരതിക്കൽകൂെതി 
ഒന്നാമത്തത്തുകയുണ്ായതി. ഐകയേരാഷ്്രസഭയതിത്ല മുഴുവൻ അംഗരാഷ്്രങ്ങളം 2015-ൽ  അംഗീകരതിച് 
2030 മലക്കുള്ള സുസ്തിര വ തികസന അജണ് നതിലവ തിലും ഭാവ തിയതിലും ഏവർക്കും       സമാധാനത്തിനും 
അഭതിവൃദതിക്കുംമവണ്തിയുള്ള ഒരു െട്ക്കൂെ് നതിർമ്ദേശതിച് തിരതിക്കുന്നു.

17 സംമയാജതിത സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേങ്ങൾ പ്രകാരം വ തികസതിത-വ തികസ്വര രാജയേങ്ങൾ 
ോരതി�യേവം എലൊവ തിധ ഇലൊയ്മകളം അവസാനതിപ് തിക്കുന്നതതിനും ആമരാഗയേം, വ തിേയോഭയോസം എന്നതിവ 
ത്മച്ത്പ്ടുത്തുന്നതതിനും അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതതിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ത്യ മപ്രാത്ാഹതിപ് തിക്കുന്നതതിനും 
മവണ്തി കകമകാർത്് നതിന്നുത്കാണ്് ത�ങ്ങൾ ആവ തിഷ്ക്കരതിക്കണത്മന്നാണ് ആവശയേത്പ്ടുന്നത്. 
ഈ ലക്യേങ്ങൾ കകവരതിക്കുന്നതതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾത്ക്കാപ്ം കാലാവസ്ാ വയേതതിയാന പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനും ആമഗാളതലത്തിൽ സമു�ങ്ങളം വനങ്ങളം സംരക് തിക്കത്പ്മെണ്തതിത്റെ 
ആവശയേകതത്യക്കുറതിച്ചു് മബാധയേത്പ്ടുത്തുന്നതതിനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങളം ഉണ്ാകണം. 

സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേം 2030 നെപ്ാക്കതിയതതിൽ ഇന്യേയതിത്ല സംസ്ാനങ്ങളം മക�ഭരണ പ്രമേശങ്ങളം 
കകവരതിച് പുമരാഗതതി സംബന്ധതിച് റതിമപ്ാർട്് നീതതി ആമയാഗ് പ്രസതിദീകരതിച് തിട്ടുണ്്.

സുസ്തിര വതികസനലക്യേങ്ങൾ - മകരളത്തിത്ലയും രാജയേത്തിത്ലയും മസ്കാർ
സുസ്ഥതിര 
വതിേസന 
െക്ഷ്യരം 
-ഇനരം

െക്ഷ്യരം

2018 ന്െ 
സ്കോർ

2019 ന്െ 
സ്കോർ

കേരളരം ഇന്്യ കേരളരം ഇന്്യ

1 എലൊത്രത്തിലുമുളള ോരതി�യേത്തിത്റെയും സമാപ്തി 66 54 64 50

2 എലൊത്രത്തിലുമുളള വതിശപ്തിത്റെയും മപാഷകാഹാര-
ക്കുറവതിത്റെയും സമാപ്തി 72 48 74 35

3
സാമ്പത്തികവം സാമൂഹതികവം ഉല്പാേനക്മവമായ 
ജീവതിതം നയതിക്കാൻ പ്രാപ്മായ ആമരാഗയേനതില കക-
വരതിക്കൽ

92 52 82 61

4
സാമകേതതിക ത്താഴതിലധതിഷ്തിത പരതിശീലനം ഉൾത്പ്ത്െ 
ഏവർക്കും സമഗവം ഉെതിതവം ഗുണമമനയുള്ളതുമായ 
വതിേയോഭയോസം 

87 58 74 58

5 ലതിംഗ സമത്വം 50 36 51 42

6 ശുദജലവം ശുെീകരണവം 62 63 77 88

7 പ്രാപ്വം വതിശ്വസനീയവം ആധുനതികവമായ ഊർജ്ജ-
മ്ാതസ്കളത്െ ലഭയേത 60 51 70 70

8 മാനയേമായ ത്താഴതിലും സാമ്പത്തിക വളർച്യും 61 65 61 64

9 വയേവസായം, നൂതന രീതതികൾ, അെതിസ്ാന സൗകരയേം 68 44 88 65

10 അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്കൽ 72 71 75 64

11 സുസ്തിര നഗരങ്ങളം സമൂഹങ്ങളം 46 39 51 53

12 സുസ്തിര ഉപമഭാഗവം ഉത്പാേനവം 57 55

13 കാലാവസ്ാ പ്രവർത്നം 56 60

14 ജലത്തിത്ല ജീവതിതം 28 -

15 ഭൗമ ആവാസ വയേവസ്യുത്െ സുസ്തിര ഉപമയാഗത്തി-
നായുള്ള സംരക്ണം, പുന:സ്ാപനം, മപ്രാത്ാഹനം 75 90 98 66

16 സമാധാനം, നീതതി, സുശക്മായ സ്ാപനങ്ങൾ 82 71 77 72
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കരകൗശലത്ത്ാഴതിലാളതികൾ തുെങ്ങതിയ െതില 
ഗ്രൂപ്പുകളതിലും സാമൂഹയേ വതിഭാഗങ്ങളതിലുമാത്ണന്ന് 
കാണാൻ സാധതിക്കും. ഈ വതിഭാഗത്തിനായതി വതിവതിധ 
മക�,  സംസ്ാന പദതതികളത്െ കീഴതിൽ പ്രമതയേക 
പ്രവർത്നങ്ങളം ഈ മമഖലകളതിൽ പുതതിയ ഉപജീവന 
പദതതികൾ രൂപകല്പനത്െയ്ത് നെപ്തിലാക്കുകയും 
ത്െയ്ാൽ മാത്രമമ സംസ്ാനത്ത് ോരതി�യേം കുറയ്ക്കുവാൻ 
സാധതിക്കുകയുള്ളു എന്ന വസ്തുതയതിമലക്കാണ് ഇത് 
വതിരൽചൂണ്ന്നത്. പട്തികജാതതി വതികസന/പട്തികവർഗ 
വതികസന/ ഫതിഷറീസ് വകുപ്പുകൾ നതിരവധതി ോരതി�യേ 
നതിർമ്ാർജ്ജന/ഉപജീവനമാർഗ പദതതികൾ ഈ 
വതിഭാഗങ്ങളത്െ ഉന്നമനത്തിനായതി നെപ്തിലാക്കതി 
വരുന്നു. ോരതി�യേത്തിത്റെ വയോപ്തി കുറഞ്ഞുത്വകേതിലും 
പാർശ്വവത്കൃത വതിഭാഗങ്ങൾക്കതിെയതിത്ല ോരതി�യേം 
ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനുള്ള നെപെതികളതിൽ ശ്രദ 
മക�ീകരതിമക്കണ്ത് സംസ്ാനത്തിന് മുന്നതിലുള്ള 
പ്രധാന ചുമതലയാണ്.

Source: SDG India Index, Baseline Report, 2018 and SDG India Index Report, 2019-20, www.niti.gov.in

കുറതിപ്്: എസ്.ഡതി.ജതി ഇന്യേ സൂെ തിക 2018 (62 സൂെകങ്ങൾ) അമപക് തിച്് എസ്.ഡതി.ജതി ഇന്യേ സൂെ തിക 2019-20 
നായതി തയ്ാറാക്കതിയ സൂെ തിക ബൃഹത്ാണ് (100 സൂെകങ്ങൾ).  ആയതതിനാൽ രണ് സൂെകങ്ങളം താരതമയേം 
ത്െയ്ാൻ സാധതിക്കുന്നതലെ.  40 സൂെകങ്ങൾ എസ്.ഡതി.ജതി ഇന്യേ സൂെകം 2018 ലും 2019-20 ലും ത്പാതുവായതി 
ഉണ്്.
17 സുസ്തിര വ തികസനലക്യേങ്ങൾ ഉള്ളതതിൽ 16 ലക്യേങ്ങളതിത്ല സംസ്ാന മക�ഭരണപ്രമേശങ്ങളത്െ 
ത്മാത്ം പ്രകെനത്തിത്റെ അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള സമ്തിശ്രമായ മസ്കാറതിത്ന അെതിസ്ാനമാക്കതിയാണ് 
സംസ്ാനതല സൂെ തിക കണക്കാക്കതിയത്. 16 സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേങ്ങളം അവയുമായതി ബന്ധത്പ്ട് 
ഉമ്ദേശയേ ലക്യേങ്ങളം മനടുന്നതതിനായുള്ള  സംസ്ാനത്തിത്റെ/ മക�ഭരണപ്രമേശത്തിത്റെ ശരാശരതി 
പ്രകെനത്ത്യാണ് മസ്കാറതിത്റെ മൂലയേം സൂെ തിപ് തിക്കുന്നത്.  പൂജയേത്തിനും 100 നും ഇെയതിലാണ് മസ്കാർ. ഒരു 
സംസ്ാനം മസ്കാർ 100 മനെതിയാൽ 2030-ൽ മനെതിത്യടുക്കാൻ നതിശ്യതിച് മേശീയ ലക്യേം ആ സംസ്ാനം 
കകവരതിച് തിട്ടുത്ണ്ന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.  മനത്രമറതിച്് സംസ്ാനത്തിത്റെ മസ്കാർ പൂജയേം  ആയാൽ 
ഏ്വം മമാശം പ്രകെനമാണ് ആ സംസ്ാനത്തിമറെത്തന്ന് കണക്കാക്കാം. 

2030 ൽ കകവരതിമക്കണ്തായ സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേങ്ങളത്െ സൂെ തികയുത്െ മസ്കാർ 2019-ത്ല 
റതിമപ്ാർട്് പ്രകാരം സംസ്ാനങ്ങളമെത്  50 നും 70 നും ഇെയതിലും മക� ഭരണ പ്രമേശങ്ങളമെത് 59 നും 
70 നും ഇെയതിലുമാണ്.  സുസ്തിര വ തികസന ലക്യേ സൂെ തിക മസ്കാർ 70 മനെതിയ മകരളവം െണ്ഡീഗഡുമാണ് 
ഇന്യേയതിത്ല സംസ്ാനങ്ങളതിലും മക�ഭരണപ്രമേശങ്ങളതിലും റാകേതിംഗതിൽ യഥാക്മം മുന്നതിലുള്ളത്. സുസ്തിര 
വ തികസന ലക്യേ റാകേതിംഗതിൽ ‘ആമരാഗയേം’, ‘വയേവസായം, നവീകരണം, അെതിസ്ാന സൗകരയേങ്ങൾ’ എന്നീ 
സൂെ തികയതിൽ മകരളം ഒന്നാം സ്ാനത്തും ‘വ തിേയോഭയോസം’, ‘ല തിംഗസമത്വം’ എന്നതിവയതിൽ രണ്ാം സ്ാനത്തും 
ആണ്.

അവലംബം: സുസ്ിര വിേസന ലക്ത്യം-രപാജത്യത്ി്ന് സൂചിേ, അെിസ്പാന റിണപ്പാർട്ട, 2018, സുസ്ിര വിേസന ലക്ത്യം-രപാജത്യത്ി്ന് സൂചിേ 
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1.4  വതികസമനാേയേമങ്ങളതിൽ 
       ധനകാരയേസ്ാപനങ്ങളത്െ പകേ്

ഒരു രാഷ്്രത്തിത്റെ സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിൽ ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് വളത്ര 
പ്രധാനപങ്ണ്്. സമ്പേ് വയേവസ്യുത്െ സുഗമമായ 
പ്രവർത്നത്തിന് വതികസതിതവം കരുത്തു്തുമായ 
സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വളത്ര പ്രധാനമാണ്. 
മലാകബാകേതിത്റെ പഠനത്തിൽ (മലാക വതികസന 
റതിമപ്ാർട്്, 1989) ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങളത്െ പകേതിത്ന 
താത്ഴ പറയുംപ്രകാരം നതിർവെതിച്തിരതിക്കുന്നു, ആധുനതിക 
സമ്പേ് വയേവസ്യ്ക് ആവശയേമായ എലൊ മസവനങ്ങളം 
ഒരു സാമ്പത്തിക വയേവസ്തിതതി പ്രോനം ത്െയ്യുന്നു.  
പലവതിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാധയേമങ്ങൾ വഴതി 
വതിഭവങ്ങൾ സഞ്ചയതിക്കാനും വതിലനതിർണ്ണയതിക്കാനും 
ത്വല്ലുവതിളതികൾ മനരതിൊനും സമ്പാധഘെനത്യ 
പ്രാപ്മാകും.  വയോപാരം, വതിഭവങ്ങളത്െ കാരയേക്മമായ 
ഉപമയാഗം, സമ്പാേയേം, ത്വല്ലുവതിളതികൾ ഏത്്ടുക്കുക 
മുതലായവയാണ്  അഭതിവൃദതിത്പ്ടുന്ന ഒരു 
സമ്പേ്ഘെനയുത്െ ആണതിക്കല്ലുകൾ.

കദശീയ തെത്തിലരം സരംസ്ഥാന തെത്തിലരം 
ബാങ്കുേളുന്െ വളർച്ച

2019 മാർച്തിൽ പ്രസതിദീകരതിച് സംസ്ാന തല 
ബാമകേഴ്സ് കമ്്തി റതിമപ്ാർട്് അനുസരതിച്് 
ത്പാതുമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കൾ, സ്വകാരയേമമഖലാ 

വാണതിജയേ ബാങ്കൾ, പ്രാമേശതിക ഗാമീണ ബാങ്കൾ, 
ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ ബാങ്കൾ, സഹകരണ 
ബാങ്കൾ എന്നതിവയതിലായതി 7,421 ബാകേ് ശാഖകൾ 
മകരളത്തിലാത്കയുണ്്. ആത്ക ബാകേ് ശാഖകളതിൽ 6.5 
ശതമാനം ഗാമീണ മമഖലകളതിലാണ്. 62.4 ശതമാനം 
അർദ നഗര മമഖലകളതിലും 31.1 ശതമാനം നഗര 
മമഖലയതിലുമാണ്. മകരളത്തിത്ല ബാങ്കളത്െ വളർച് 
ഇനം തതിരതിച്് പട്തിക 1.4.1 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. എസ്.
എൽ.ബതി.സതി റതിമപ്ാർട്് അനുസരതിച്് 2019 മാർച്തിൽ 
മകരളത്തിൽ ആത്ക 6,284 ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ 
ബാകേ് ശാഖകൾ (ത്പാതുമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കളം, 
സ്വകാരയേമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കളം, പ്രാമേശതിക 
ഗാമീണ ബാങ്കളം മാത്രം ഉൾത്പ്ത്െ) ഉണ്്. എന്നാൽ 
2018 മാർച്തിൽ 6,256 ബാകേ് ശാഖകൾ ഉണ്ായതിരുന്നു. 
മുൻവർഷത്ത് അമപക്തിച്ചു മനാക്കുമമ്പാൾ ഈ വർഷം 
അര ശതമാനത്തിത്റെ വർദനവ് മരഖത്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
മകരള ഗാമീൺ ബാകേതിന് 2018 മാർച്തിൽ 630 ശാഖകൾ 
ഉണ്ായതിരുന്നത് 2019 മാർച്തിൽ 633 എണ്ണമായതി 
വർദതിച്തിട്ടുണ്്. ഭാരതീയ റതിസർവ് ബാകേതിത്റെ 
കത്രമാസ കണക്കനുസരതിച്് 2019 മാർച്തിൽ, 
ഇന്യേയതിൽ ആത്ക 1,41,756 ബാകേ് ശാഖകളണ്്. 
ഉത്ർപ്രമേശാണ്  ഏ്വമധതികം ബാങ്കളള്ള 
സംസ്ാനം.  മഹാരാഷ്്രയും തമതിഴ്നാടും രണ്ം മൂന്നും 
സ്ാനങ്ങളതിലുണ്്. രാജയേത്ത് അർദ നഗരങ്ങളതിത്ല 

                                           പട്തിേ 1.4.1 മകരളത്തിത്ല ബാകേ് ശാഖകളത്െ എണ്ണം ഇനം തതിരതിച്്

ക്രമ 
നമ്പർ

ബാങ്കുേളുന്െ ഇനരം ശാഖേളുന്െ എണ്രം
ഗ്ാമരം അർദ്ധ 

ന�രരം
ന�രരം ആന്േ ശതമാനരം

1 ത്പാതുമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 140 2401 885 3426 46.17

2 ആർ.ആർ. ബതി – മകരള ഗാമീൺ ബാകേ് 52 542 39 633 8.53

3 സ്വകാരയേ വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 139 1564 522 2225 29.98

4 ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങൾ 34 82 26 142 1.91

5 സഹകരണ ബാങ്കൾ 117 38 840 995 13.41

ആത്ക 482 4627 2312 7421 100
അവലംബം: സംസ്പാനതല ബപാണകേർസ്ട േമ്ിറ്ി റിണപ്പാർട്ട മെപാർച്ച്ട 2019
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ബാകേ് ശാഖകളത്െ എണ്ണത്തിൽ മകരളത്തിനാണ് 
ഒന്നാം സ്ാനം (4,592)  അനുബന്രം 1 .4 .1

നതികക്ഷപരം

2019 മാർച്തിത്ല എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കനുസരതിച്് 
മകരളത്തിത്ല ബാങ്കളതിത്ല (വാണതിജയേ ബാങ്കൾ, 
പ്രാമേശതിക ഗാമീണ ബാങ്കൾ, ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ 
സ്ാപനങ്ങൾ) ആത്ക നതിമക്പം  4,93,562 
മകാെതിരൂപയാണ്. 2018 മാർച്തിൽ ഇത് 4,47,235 
മകാെതി രൂപയായതിരുന്നു.  2019 മാർച്തിത്ല ആത്ക 
നതിമക്പത്തിൽ 3,03,507 മകാെതി രൂപ ആഭയേന്ര 
നതിമക്പവം 1,90,055 മകാെതി രൂപ പ്രവാസതി 
നതിമക്പവമാണ്. സംസ്ാനത്ത് ആത്ക ബാകേ് 
നതിമക്പത്തിത്റെ 61.5 ശതമാനമായ ആഭയേന്ര 
നതിമക്പത്തിൽ 9.45 ശതമാനം വർദനവണ്ായതിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ ആത്ക ബാകേ് നതിമക്പത്തിത്റെ 38.5 
ശതമാനമായ പ്രവാസതി നതിമക്പത്തിൽ 11.83 
ശതമാനം വർദനവണ്ായതിട്ടുണ്്. (അനുബന്രം 1.4.2) 
മകരളത്തിത്ല ബാകേ് നതിമക്പത്തിത്റെ വളർച്  
ച തിത്രം 1.4.1ൽ മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ന്ഷഡ്യൂൾഡ്് വാണതിജ്യ ബാങ്കുേളതിന്െ 
നതികക്ഷപരം

ആർ.ബതി.ഐയുത്െ കണക്കനുസരതിച്് മാർച്് 
2019ൽ മകരളത്തിത്ല എലൊ ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ 
ബാങ്കളതിത്ലയും (ത്പാതുമമഖലാ ബാങ്കൾ, 
സ്വകാരയേമമഖലാ ബാങ്കൾ, വതിമേശ ബാങ്കൾ, 
പ്രാമേശതിക ഗാമീണ ബാങ്കൾ, ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ 
ബാങ്കൾ) ആത്ക നതിമക്പം 4,95,741 മകാെതി 

രൂപയാണ്(12.6 ശതമാനം). 2018 മാർച്തിൽ ഇത് 
4,40,361 മകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. രാജയേത്ാത്കയുള്ള 
നതിമക്പത്തിത്റെ കണത്ക്കടുക്കുമമ്പാൾ 
മഹാരാഷ്്രയ്കാണ് ഒന്നാം സ്ാനം (20.30 ശതമാനം). 
രാജയേത്ത് ആത്ക നതിമക്പത്തിൽ മകരളത്തിത്ല 
ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ ബാങ്കളതിത്ല നതിമക്പ 
വതിഹതിതം 2018 മാർച്തിൽ 3.95 ശതമാനമാണ് 
(അനുബന്രം 1.4.3). ആർ.ബതി.ഐയുത്െ 2019 
മാർച്തിത്ല കണക്കുപ്രകാരം രാജയേത്ത് ആത്ക 
നതിമക്പം മുൻവർഷത്ത് അമപക്തിച്് 9.4 ശതമാനം 
വർധതിച്തിട്ടുണ്്. 

പ്രവാസതി നതികക്ഷപരം

പ്രവാസതികൾ അവരുത്െ വീട്തിമലക്ക് അയക്കുന്ന പണം 
അവരുത്െ കുടുംബത്തിന് മാത്രമലെ രാജയേത്തിത്റെ 
അെവ് ശതിഷ്ം കണക്കാക്കുന്നതതിനും വളത്ര 
പ്രധാനത്പട്താണ്.  2019 മാർച്തിത്ല എസ്.എൽ.
ബതി.സതി കണക്കുപ്രകാരം മകരളത്തിത്ല ത്പാതുമമഖലാ 
ബാങ്കളതിത്ല ആത്ക പ്രവാസതി നതിമക്പം 93,321.3 
മകാെതി രൂപയാണ്. എന്നാൽ സ്വകാരയേ മമഖലയതിത്ല 
ബാങ്കളതിൽ 95,046.65 മകാെതി രൂപ പ്രവാസതി 
നതിമക്പമുണ്്. പ്രവാസതി നതിമക്പത്തിത്റെ ഒഴുക്ക്  
2019 മാർച്തിൽ മുൻവർഷമത്ക്കാൾ 11.83 ശതമാനം 
വർദതിച്തിട്ടുണ്്. അതായത് 2018 മാർച്തിൽ 1,69,644 
മകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 2019 മാർച്തിൽ 1,90,055 
മകാെതി രൂപയായതി ഉയർന്നു. 2018 മാർച്തിൽ 2,77,291 
മകാെതി രൂപയായതിരുന്ന ആഭയേന്ര നതിമക്പം 2019 
മാർച്് ആയമപ്ാമഴക്കും 9.45 ശതമാനം വർധതിച്് 
3,03,507 മകാെതി രൂപയായതി. ത്പാതു സ്വകാരയേ 
മമഖലകളതിത്ല ബാങ്കളതിത്ല പ്രവാസതി നതിമക്പത്തിത്റെ 

ച തിത്രം 1.4.1 മകരളത്തിത്ല ബാകേ് നതിമക്പത്തിത്റെ വളർച് 
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കണത്ക്കടുത്ാൽ 30.25  ശതമാനം വതിഹതിതവമായതി  
മസ്റ്് ബാകേ് ഓഫ് ഇന്യേയ്ക് ഒന്നാം സ്ാനമാണ്. 
പ്രവാസതി നതിമക്പത്തിത്റെ 49 ശതമാനം ത്പാതുമമഖലാ 
ബാങ്കളതിലും 50 ശതമാനം സ്വകാരയേമമഖലാ 
ബാങ്കളതിലുമാണ്.  ത്പാതുമമഖല വാണതിജയേ 
ബാങ്കളതിൽ മസ്റ്് ബാകേ് ഓഫ് ഇന്യേയ്കാണ് പ്രവാസതി 
നതിമക്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ാനം. (56987.47 മകാെതി 
രൂപ). (അനുബന്രം 1.4.4).

വായ്പേൾ

എസ്.എൽ.ബതി.സതിയുത്െ  2019 മാർച്തിത്ല 
കണക്കനുസരതിച്് മകരളത്തിത്ല വാണതിജയേ ബാങ്കളം 
സഹകരണ ബാങ്കളം മെർന്ന് 3,80,619 മകാെതി രൂപ 
വായ്പയായതി നൽകതി. ഇത് 2018 മാർച്തിമലക്കാളം 
13.7 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ത്പാതുമമഖലാ വാണതിജയേ 
ബാങ്കളം, സ്വകാരയേ മമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കളം, 
പ്രാമേശതിക ഗാമീണ ബാങ്കളം, ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ 
ബാങ്കളം (എസ്.എഫ്.ബതി) ഉൾത്പ്ത്െ എലൊ 
വാണതിജയേ ബാങ്കളം മെർന്ന് 3,29,900 മകാെതി രൂപ 
2019 മാർച്് വത്ര വായ്പയായതി നൽകതി. ഇതതിൽ 
ത്പാതുമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 1,78,031 മകാെതിയും, 
സ്വകാരയേമമഖലാ വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 1,31,185 
മകാെതിയും, പ്രാമേശതിക ഗാമീണ ബാങ്കൾ 17,897 
മകാെതിയും,  ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ ബാങ്കൾ 2,786 
മകാെതിയുമാണ് വായ്പയായതി നൽകതിയത്.

ോർഷതിേ വായ്പ
 
2019 ത്ല എസ്.എൽ.ബതി.സതി റതിമപ്ാർട്് അനുസരതിച്് 
സഹകരണ ബാങ്കൾ ഉൾത്പ്ത്െ എലൊ 
ബാങ്കളം മെർന്ന് 2019 മാർച്് വത്ര 89,383 

മകാെതി രൂപ കാർഷതിക വായ്പയായതി നൽകതി. 
ഇത് മുൻവർഷത്ത് അമപക്തിച്് 16.7 ശതമാനം 
വർദനവ് മരഖത്പടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  ആത്ക വായ്പയുത്െ 
23.5 ശതമാനം കാർഷതിക വായ്പയാണ്. വതിവതിധ 
ബാങ്കളത്െ കാർഷതികവായ്പ വതിഹതിതം ചതിത്രം 1.4.2 ൽ 
മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

എസ്.സതി/എസ്.െതി, ദുർബെ വതി�ാ�ത്തിനുള്ള 
വായ്പേൾ

എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കുപ്രകാരം 2019 മാർച്് 
വത്ര സംസ്ാനത്ത് വതിവതിധ ബാങ്കൾ എസ്.
സതി വതിഭാഗത്തിന് 5,710.8 മകാെതി രൂപയും എസ്.െതി 
വതിഭാഗത്തിന് 1,306.3 മകാെതി രൂപയും വായ്പയായതി 
നൽകതി. 2018 മാർച്തിൽ 5,457 മകാെതി രൂപയും 1,348 
മകാെതി രൂപയുമാണ് യഥാക്മം എസ്.സതി വതിഭാഗത്തിനും 
എസ്.െതി വതിഭാഗത്തിനും വായ്പയായതി നൽകതിയത്. 
മുൻവർഷം വതിതരണം ത്െയ് വായ്പയുമായതി 
താരതമയേം ത്െയ്യുമമ്പാൾ പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിന് 
നൽകതിയ വായ്പകളതിൽ 5 ശതമാനം വർദനവ് 
മരഖത്പടുത്തിയതിട്ടുണ്്. എന്നാൽ പട്തികവർഗ 
വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകതിയ വായ്പയതിൽ 3 ശതമാനം 
കുറവാണ് മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. പട്തികജാതതി/
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകതിയ വായ്പയുത്െ 
വതിവരം ബാകേ് ഇനം തതിരതിച്് പട്തിേ 1.4.2 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കനുസരതിച്് ദുർബല 
വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് 2018 മാർച്തിൽ 68,434 മകാെതി രൂപ 
വതിതരണം ത്െയ്തിരുന്നത് 2019 മാർച്് ആയമപ്ാമഴക്കും 
13 ശതമാനം വർദതിച്്  77,474 മകാെതി രൂപയായതി.

ച തിത്രം 1.4.2 2019 മാർച്് വത്രയുള്ള കാർഷ തികവായ്പ വ തിഹതിതം
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�വന വായ്പ

2019 മാർച്തിത്ല എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കനുസരതിച്് 
മകരളത്തിത്ല വാണതിജയേ ബാങ്കളം സഹകരണ 
ബാങ്കളം മെർന്ന് 7,51,634 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 
36,025 മകാെതി രൂപ ഭവന വായ്പയായതി നൽകതി. 2018 
മാർച്തിൽ 7,06,734 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതിരുന്നു 
39,829 മകാെതി രൂപ ഭവന വായ്പയായതി 
നൽകതിയതിരുന്നത്. മുൻവർഷത്ത് അമപക്തിച്് 
ആത്ക അനുവേതിച് ഭവനവായ്പയതിൽ 9.6 കുറവാണ്   
മരഖത്പ്ടുത്തുന്നത്. 2019 മാർച്് വത്ര ത്പാതുമമഖല 
ബാങ്കൾ 3,05,832 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 
19127.2 മകാെതി രൂപയും പ്രാമേശതിക ഗാമീണ 
ബാങ്കൾ 56,827 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 
2,809 മകാെതി രൂപയും സ്വകാരയേമമഖല വാണതിജയേ 
ബാങ്കൾ 70,335 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 
5,405.7 മകാെതി രൂപയും ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ 
സ്ാപനങ്ങൾ 14,222 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 
43.78മകാെതി രൂപയും സഹകരണ ബാങ്കൾ 
3,04,418 ഗുണമഭാക്ാക്കൾക്കായതി 8,638.9 മകാെതി 
രൂപയും ഭവനവായ്പയായതി വതിതരണം ത്െയ്തു. 
ഭവനവായ്പയുത്െ ഭൂരതിഭാഗം വതിഹതിതവം (53 ശതമാനം) 
ത്പാതുമമഖല വാണതിജയേ ബാങ്കൾ മുമഖനയാണ് 
വതിതരണം ത്െയ്തിരതിക്കുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കൾ 
24 ശതമാനം ഭവനവായ്പായതി വതിതരണം ത്െയ്തിട്ടുണ്്.  
എകേതിലും ആത്ക ഗുണമഭാക്ാക്കളത്െ എണ്ണം  41 
ശതമാനമാണ്.

വതിദ്യാ�്യാസ വായ്പ

2019 മാർച്തിൽ 3,32,432 വതിേയോർത്ഥതികൾക്ക് 
9896.6മകാെതി രൂപ വതിേയോഭയോസ വായ്പയായതി വതിതരണം 
ത്െയ്തിട്ടുണ്്.  എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കനുസരതിച്് 
ആത്ക വതിതരണം ത്െയ് വതിേയോഭയോസ വായ്പയുത്െ 79 
ശതമാനവം ത്പാതുമമഖല വാണതിജയേ ബാങ്കളാണ് 
നൽകതിയത്. അതായത് 2,43,432 വതിേയോർത്ഥതികൾക്ക് 
7,782 മകാെതി രൂപ വായ്പ നൽകതി. പ്രാമേശതിക ഗാമീണ 
ബാങ്കൾ 27,176 വതിേയോർത്ഥതികൾക്കായതി 783.3 മകാെതി 

രൂപയും സ്വകാരയേമമഖല വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 43,360 
വതിേയോർത്ഥതികൾക്കായതി 1,260.6 മകാെതി രൂപയും ത്െറുകതിെ 
ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങൾ 16,083 വതിേയോർത്ഥതികൾക്കായതി 
14.74 മകാെതി രൂപയും സഹകരണ ബാങ്കൾ 2,381 
വതിേയോർത്ഥതികൾക്കായതി 56 മകാെതി രൂപയും വതിേയോഭയോസ 
വായ്പയായതി 2019 മാർച്് വത്ര വതിതരണം ത്െയ്തു. 
വതിേയോഭയോസ വായ്പയുത്െ 14 ശതമാനം കതിട്ാകെമാണ്.

വായ്പാ നതികക്ഷപ അനുപാതരം

ആർ.ബതി.ഐയുത്െ കത്രമാസ കണക്കനുസരതിച്് 
2019 മാർച്തിൽ ഇന്യേയതിത്ല ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ 
ബാങ്കളതിത്ല വായ്പ നതിമക്പക അനുപാതം 
78.18 ശതമാനമാണ്.  2018 മാർച്തിൽ ഇത് 75.64 
ശതമാനമായതിരുന്നു. പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
ആ�ാപ്രമേശതിനാണ് ഉയർന്ന വായ്പാനതിമക്പക 
അനുപാതമുള്ളത്. (121.84 ശതമാനം). മ്് 
സംസ്ാനങ്ങളായ തമതിഴ്നാെതിന് 109.72 ശതമാനവം 
മഹാരാഷ്്രയ്ക് 106.47 ശതമാനവം വായ്പ നതിമക്പ 
അനുപാതമുണ്്.

2019 മാർച്തിൽ മകരളത്തിത്ല ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ 
ബാങ്കളതിത്ല വായ്പ നതിമക്പക അനുപാതം 
മുൻവർഷത്ത് 63.90 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 65.61 
ശതമാനമായതി വർദതിച്തിട്ടുണ്്. (അനുബന്ധം 1.4.6). 
2019 മാർച്തിത്ല കണക്കനുസരതിച്് മകരളത്തിത്ല 
ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ ബാങ്കളതിത്ല ആത്ക നതിമക്പം 
4,95,741 മകാെതിയായതി വർദതിച്തിട്ടുണ്്.  2018 മാർച്തിൽ 
ഇത്  4,40,361 മകാെതിയായതിരുന്നു. 2018 മാർച്തിത്ല 
ആത്ക വായ്പ 2,81,384 മകാെതിയായതിരുന്നത് 2019 
മാർച്തിൽ 3,25,280 മകാെതിയായതി വർദതിച്ചു.

ഇന്യേയതിത്ല ത്പാതുമമഖല ബാങ്കളതിത്ല വായ്പ 
നതിമക്പ അനുപാതം 2019 മാർച്തിൽ 72.85 
ശതമാനമാണ്. 2018 മാർച്തിൽ ഇത് 71.07 
ശതമാനമായതിരുന്നു. സംസ്ാനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
മനാക്കുമമ്പാൾ ആ�പ്രമേശതിനാണ് ഏ്വം ഉയർന്ന 
വായ്പാ നതിമക്പ അനുപാതം (126.32 ശതമാനം). 

പട്തിേ 1.4.2 പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ വ തിഭാഗങ്ങൾക്ക് 2018 മാർച്് വത്ര നൽകതിയ വായ്പയുത്െ വ തിവരം ബാകേ് ഇനം തതിരതിച്്
രൂപ മകാെതിയതിൽ

ക്രമ 
നമ്പർ

ബാങ്്
പട്തിേജാതതിക്കുള്ള വായ്പ പട്തിേവർ�ത്തിനുള്ള വായ്പ
എണ്രം തുേ എണ്രം തുേ

1 ത്പാതുമമഖല വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 302382 4915.48 65879 1064.03

2 ആർ.ആർ. ബതി – മകരള ഗാമീൺ ബാകേ് 36872 220.71 19475 115.42

3 സ്വകാരയേമമഖല വാണതിജയേ ബാങ്കൾ 47754 243.71 3618 40.11

4 ത്െറുകതിെ ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങൾ 111459 204.38 32160 54.91

5 സഹകരണ ബാങ്കൾ 9885 126.5 2704 31.85

ആത്ക ബാകേതിംഗ് മമഖല 508352 5710.78 123836 1306.32
അവലംബം: സംസ്പാനതല ബപാണകേർസ്ട േമ്ിറ്ി റിണപ്പാർട്ട മെപാർച്ച്ട 2019
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രണ്ാം സ്ാനം മഹാരാഷ്്രയ്ക്കും (112.32 ശതമാനം), 
മൂന്നാം സ്ാനം ത്തലുകോനയ്ക്കുമാണ് (109.78 
ശതമാനം). മകരളത്തിത്ല ത്പാതുമമഖലാ ബാങ്കളതിത്ല 
വായ്പ നതിമക്പ അനുപാതം 2019 മാർച്തിൽ 
മുൻവർഷത്ത് 61.86 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 64.93 
ശതമാനമായതി ഉയർന്നതിട്ടുണ്്. (അനുബന്രം 1.4.7)

ബാങ്തിരം�് സ്ഥതിതതിവതിവരേണക്തിന്റെ ജതില്ല 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിശേെനരം

മകരളത്തിത്ല ബാകേതിംഗ് സ്തിതതിവതിവരകണക്ക് 
സംബന്ധതിച്് ആർ.ബതി.ഐയുത്െ വതിശകലനത്തിൽ 
നതിന്നും വയേക്മാകുന്നത് ഏ്വമധതികം ബാകേ് 
ശാഖകളള്ളത് എറണാകുളം ജതിലെയതിലാണ് (1014). 
തൃശ്ശൂരതിൽ 751 ശാഖകളം തതിരുവനന്പുരത്് 
723 ശാഖകളമുണ്്. ഏ്വം കുറച്് ശാഖകളള്ളത് 
വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ് (123). മകരളത്തിൽ ഉയർന്ന 
വായ്പാനതിമക്പമുള്ളത് വയനാെ് ജതിലെയതിലും (138.82 
ശതമാനം) കുറഞ്ത് പത്നംതതിട് ജതിലെയതിലുമാണ് 
(25.47 ശതമാനം) (അനുബന്ധം 1.4.8). 2019 മാർച്തിൽ 
മകരളത്തിത്ല ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ ബാങ്കളതിത്ല 
ജതിലൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള നതിമക്പത്തിത്റെയയും 
വായ്പയുത്െയും വതിവരങ്ങൾ ച തിത്രം 1.4.3 -ൽ 
മെർത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്െ സഹേരണ ബാങ്തിരം�് കമഖെ

മകരള സംസ്ാന സഹകരണ ബാകേ് (ത്ക.എസ്.
സതി.ബതി) സഹകരണ മമഖലയതിത്ല ഉന്നത സാമ്പത്തിക 
ഏജൻസതിയായതതിനാൽ ജതിലൊ സഹകരണ 
ബാങ്കൾക്ക്  (ഡതി.സതി.ബതി) ആശ്രയതിക്കാവന്ന ഒരു 
അവസാന അത്ാണതിയായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് 
കൂൊത്ത, മകരള സംസ്ാന സഹകരണ ബാകേ് മറ്ള്ള 

ഉന്നത സഹകരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും വയേക്തികൾക്ക് 
മനരതിട്ടും വായ്പ അനുവേതിക്കുന്നു.  ത്ക.എസ്.സതി.ബതി 
അതതിത്റെ അംഗങ്ങളത്െ ആവശയേങ്ങൾക്കനുസൃതമായതി 
ഹ്രസ്വകാല, ഇെക്കാല, േീർഘകാല വായ്പകൾ 
അനുവേതിക്കുന്നു.  കൂൊത്ത ജതിലൊ സഹകരണ 
ബാങ്കൾ, പ്രാഥമതിക കാർഷതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ (പതി.എ.സതി.എസ് ) മറ് സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ എന്നതിവയുത്െ കകവശമുള്ള അധതിക 
തുക മശഖരതിച്് ഒരു തുലനമക�മായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  
2019 മാർച്തിത്ല എസ്.എൽ.ബതി.സതി കണക്കനുസരതിച്് 
ആത്കയുള്ള 7,421 ബാകേ് ശാഖകളതിൽ 995 ശാഖകൾ 
സഹകരണ മമഖലയതിലാണ്. ഇതതിൽ 117 എണ്ണം 
ഗാമീണ മമഖലയതിലും, 38 എണ്ണം അർദ നഗര 
മമഖലയതിലും, 840 എണ്ണം നഗര മമഖലയതിലുമാണ്.

വാണതിജയേ, ഗാമീണ, ത്െറുകതിെ, സഹകരണ 
ബാങ്കളതിലായതി  2019 മാർച്തിൽ ആത്ക 5,63,702 
മകാെതിയുത്െ നതിമക്പമുണ്്. സഹകരണ ബാങ്കളതിൽ 
മാത്രമായതി 70,139 മകാെതിയുത്െ നതിമക്പമുണ്് 
അതായത് വാണതിജയേ ബാങ്കളതിലും സഹകരണ 
ബാങ്കളതിലുമായതിട്ടുള്ള ആത്ക നതിമക്പത്തിത്റെ 12.44 
ശതമാനം. 2019 മാർച്് വത്ര സഹകരണ ബാങ്കളം, 
വാണതിജയേ ബാങ്കളം നൽകതിയ ആത്ക വായ്പ 3,80,619 
മകാെതി രൂപയാണ്. ഇതതിൽ സഹകരണ ബാങ്കളത്െ 
മാത്രം വതിഹതിതം 50,719 മകാെതി രൂപയാണ്. ഇത് 
വാണതിജയേ ബാങ്കളം സഹകരണ ബാങ്കളം നൽകതിയ 
ആത്ക വായ്പയുത്െ 13.3 ശതമാനമാണ്. മാർച്് 2019 
വത്ര സഹകരണ ബാങ്കളം വാണതിജയേ ബാങ്കളം 
കാർഷതിക വായ്പായതി നൽകതിയ 89,383 മകാെതി 
രൂപയുത്െ ഏകമേശം 9.6 ശതമാനം (8,580 മകാെതി രൂപ) 
സഹകരണ ബാങ്കളതിൽ നതിന്നാണ്. മകരളത്തിത്ല 
ബാകേതിങ് മമഖലയതിത്ല ആത്ക ക്യവതിക്യം 2018 
മാർച്തിൽ  8,49,631 മകാെതിയായതിരുന്നത് 2019 മാർച്തിൽ 

ച തിത്രം 1.4.3 ത്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജയേ ബാങ്കളത്െ നതിമക്പത്തിത്റെയും വായ്പയുത്െയും ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കണക്ക്, മാർച്് 2019

അവലംബം:റിസർവ്ട ബപാകേ്ട ഓഫ്ട ഇന്ത്യ-്ഷഡയൂൾഡ്ട വപാ�ിജത്യ ബപാങ്കുേളു്െ നിണക്പത്ി്ന്യും വപായ്ടപയു്െയും ത്രൈമെപാസ േ�ക്ക്ട, മെപാർച്ച്ട 2018
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9,44,321  മകാെതിയായതി ഉയർന്നു. (പട്തിേ 1.4.3 )

ബാങ്തിങ് ഇതര ധനോര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ/
േമ്പനതിേൾ

ബാകേതിങ് കലസൻസ് ഇലൊത്ത തത്ന്ന  
സാമ്പത്തിക മസവനങ്ങളം, ബാകേതിങ് സൗകരയേങ്ങളം 
നൽകുന്ന സ്ാപനങ്ങളാണ് ബാകേതിങ് ഇതര 
ധനകാരയേ സ്ാപനങ്ങൾ/കമ്പനതികൾ (എൻ.
ബതി.എഫ്.സതി). പരമ്പരാഗത ബാങ്കൾക്ക് മക� 
സംസ്ാന അധതികാരതികൾ ഏർത്പ്ടുത്തുന്ന 
നതിയ�ണങ്ങൾ എൻ.ബതി.എഫ്.സതിക്ക് 
ബാധകമലെ.  നതിമക്പക ബാങ്കൾ, വായ്പാ 
വതിതരണക്കാർ, മണതിമാർക്കറ്കൾ, ഇൻഷുറൻസ് 
കമ്പനതികൾ, ത്ഹഡ്ജ് ഫണ്കൾ, സ്വകാരയേ 
ഇക്വതി്തി ഫണ്കൾ മുതലായവ എൻ.ബതി.എഫ്.
സതികൾക്ക് ഉോഹരണങ്ങളാണ് പുതതിയ സംരംഭങ്ങൾ 
വളർത്തുന്നതതിന് വായ്പകൾ നൽകുന്നതതിലൂത്െ 
ഗാമീണ മമഖലയുത്െയും, നഗര മമഖലയുത്െയും 
സാമ്പത്തിക വളർച്യതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ് 
വഹതിക്കുന്നു. െതിട്തികൾ, വായ്പകൾ തുെങ്ങതിയ അനവധതി 
സാമ്പത്തിക മസവനങ്ങൾ എൻ.ബതി.എഫ്.സതികൾ 
നൽകുന്നു. 

കേരള ക്റേറ്് ഫതിനാൻഷ്യല് എറെർപ്പ്രസ്

1969 -ൽ സർക്കാരതിത്റെ ഉെമസ്തയതിൽ ആരംഭതിച് 
ബാകേതിങ് ഇതര ധനകാരയേ സ്ാപനമാണ് മകരള 

മസ്റ്് ഫതിനാൻഷയേൽ എറെർകപ്രസ്.  ത്പാതു 
ജനങ്ങത്ള ചൂഷകരതിൽ നതിന്നും വഞ്ചകരതിൽ നതിന്നും 
സംരക്തിക്കുന്നമതാത്ൊപ്ം െതിട്തി വയേവസായത്തിൽ 
അടുക്കും െതിട്യും ത്കാണ്വരതിക എന്ന 
ലക്യേമത്ാത്െയാണ് ത്ക.എസ്.എഫ്.ഇ ആരംഭതിച്ത്.  
കൂൊത്ത െതിട്തി വയേവസായത്ത് സംഘെതിത രീതതിൽ 
ത്കാണ്വരുന്നതതിലൂത്െ നതിമക്പകർക്ക് സുരക്തിതമായ 
ഒരു നതിമക്പാവസരം നൽകുകയും ഇതതിലൂത്െ 
ലക്യേമതിടുന്നു.  മൂലധന സ്വരൂപതിക്കുന്നതതിനായതി ത്െറതിയ 
സമ്പാേയേങ്ങത്ള സമാഹരതിക്കുവാൻ സഹായതിക്കുന്ന ഒരു 
സാമ്പത്തിമകാപകരണമാണ് െതിട്തി.  2012 ത്ല ബഹു. 
സുപ്രീംമകാെതതിയുത്െ ഉത്രവ് പ്രകാരം 1982 ത്ല െതി്് 
ഫണ്് ആക്െ് പ്രകാരം, 2012 മുതൽ ആരംഭതിച് െതിട്തികൾ 
എലൊം െതി ആക്െ് പ്രകാരം ഉപമഭാകൃത സംരക്ണം 
ലക്യേമതിടുന്നു.   

നതിലവതിൽ ത്ക.എസ്.എഫ്.ഇ.ക്ക് തൃശ്ശൂരതിലുള്ള 
ത്ഹഡ്ഓഫീസതിന് പുറത്മ 13 മമഖല  ഓഫീസുകളം 
577 ശാഖകളമുണ്്. 2019 മാർച്തിത്ല ആത്ക നതിമക്പം 
12548 മകാെതി രൂപയും ആത്ക വായ്പ 5705.12 
മകാെതി രൂപയുമാണ്.  2019 മാർച്തിത്ല ആത്ക െതിട്തി 
സല 1817.13 മകാെതി രൂപയാണ്.  2018  മാർച്തിൽ 
1673313 െതിട്തി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ായതിരുന്നത് 2019 മാർച്് 
ആയമപ്ാമഴക്കും 1761972 ആയതി വർദതിച്ചു.  ത്ക.എസ്.
എഫ്.ഇ യുത്െ കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്ത് സാമ്പത്തിക 
സ്തിതതി പട്തിേ 1.4.4ൽ മെർത്തിരതിക്കുന്നു.  ത്ക.എസ്.
എഫ്.ഇയുത്െ കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്ത് ആത്ക 
പ്രവർത്നം പട്തിേ 1.4.5 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

പട്തിേ  1.4.3 സഹകരണ മമഖലയുത്െ പ്രകെനം രൂപ മകാെതിയതിൽ

ക്രമ 
നമ്പർ

ഘെേരം

മാർച്ച് 2019
സഹേരണ 
കമഖെയന്െ 
വതിഹതിതരം (%)

സഹേരണ 
കമഖെ

വാണതിജ്യ ബാങ്കുേൾ 
+ പ്രാകദശതിേ ഗ്ാമീണ 
ബാങ്കുേൾ + ന്ചറുേതിെ 

ധനോര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആന്േ

1 ശാഖകൾ 995 6426 7421 13

2 ആത്ക നതിമക്പം 70140 493562 563702 12

3 ആത്ക വായ്പകൾ 50719 329900 380619 13

4 ആത്ക ബതിസതിനസ് 120859 823462 944321 13

5 മുൻഗണന മമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്പ 33778 172940 206718 16

6 മുൻഗണന മമഖലയ്ക്കുള്ള വായ്പ% 67% 52% 54%

7 8580 80803 89383 10

8 കാർഷതിക വായ്പ 17% 24% 23%

9 കാർഷതിക വായ്പ% 1474 54446 55921 3

10 എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പകൾ 3% 17% 15%

11 എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പകൾ% 72.31 66.84 67.52

വായ്പ നതിമക്പ അനുപാതം
അവലംബം : സംസ്പാനതല ബപാണകേർസ്ട േമ്ിറ്ി റിണപ്പാർട്ട മെപാർച്ച്ട 2019
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പട്തിേ 1.4.4 ത്ക.എസ്.എഫ്.ഇ യുത്െ കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രകെനം (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ ഇനരം 

മാർച്ച് 31, 
2015

മാർച്ച് 31, 
2016 

മാർച്ച് 31, 
2017 

മാർച്ച് 31, 
2018 മാർച്ച് 31, 

2019 
(ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് )

1 മഫാർമാൻ കമ്ീഷൻ 684 746 792 841 940

2 ആത്ക വരുമാനം 1546 1750 1966 2162 2473.61

3 ആത്ക ത്െലവ് 1343 1596 1732 1906 2351.14

4 നതികുതതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭം  203 154 234 256 122.47

5 കരുതൽ ധനം 425 440 476 620 854

6 മൂലധനം 20 50 100 100 100
അവലംബം: ്േ.എസ്ട.എഫ്ട.ഇയിൽ നിന്നുള്ള റിണപ്പാർട്ട, 2019

കേരള ഫതിനാൻഷ്യല് കോർപ്കറഷൻ

1951 ത്ല മസ്റ്് ഫതിനാൻഷയേൽ മകാർപമറഷൻ 
ആക്െ് അനുസരതിച്് രൂപീകരതിച് മകരള 
ഫതിനാൻഷയേൽ മകാർപ്മറഷൻ മകരളത്തിത്റെ 
വയേവസായവൽക്കരണത്തിലും വതികസനത്തിലും വളത്ര 
പ്രധാന പകേ് വഹതിക്കുന്നു.  നതിലവതിൽ ത്ക.എഫ്.സതി ക്ക് 
16 ശാഖാ ഓഫീസുകളാണുള്ളത്.  തതിരുവനന്പുരത്ത് 
ത്ഹഡ് ഓഫീസതിന് പുറത്മ മകാഴതിമക്കാെ്, എറണാകുളം, 

തതിരുവനന്പുരം എന്നതിവതിെങ്ങളതിലായതി മസാണൽ 
ഓഫീസുകളമുണ്്. മകാർപമററ്കളത്െ സാമൂഹതിക 
ഉത്രവാേതിത്്വം നെപ്തിലാക്കതിയ, ഇന്യേയതിത്ല ആേയേത്ത് 
മസ്റ്് ഫതിനാൻസ് മകാർപമറഷനും മകരളത്തിത്ല 
ആേയേത്ത് ത്പാതുമമഖലാ സ്ാപനവമാണ് ത്ക.എഫ്.
സതി.  മകാർപ്മറ്് സാമൂഹതിക ഉത്രവാേതിത്വത്തിത്റെ 
ഭാഗമായതി, സമൂഹത്തിത്ല പാർശ്വവത്കരതിക്കത്പ്ട് 
വതിഭാഗത്ത് പുനഃരധതിവസതിപ്തിക്കാനും അവത്ര 
മസവതിക്കാനും മവണ്തി ത്ക.എഫ്.സതി ത്ക.എഫ്.സതി-

പട്തിേ 1.4.5 ത്ക.എസ്.എഫ്.ഇയുത്െ കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്ത് ആത്ക പ്രവർത്നം (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ സ്േീമുേൾ

മാർച്ച് 31, 
2015 

മാർച്ച് 31, 
2016 

മാർച്ച് 31, 
2017 

മാർച്ച് 31, 
2018

മാർച്ച് 31, 
2019

(ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് ) (ഓഡ്തിറ്ഡ്് )

1 െതിട്തി (മാസംമതാറും) 1321 1433 1520 1645 1817

2 വായ്പ      

i സ്വർണപണയം 820 743 782 710 899

ii ആർ.സതി.എൽ/ എഫ്.ഡതി.എൽ 922 1251 1693 1875 1826

iii എൻ.സതി.എൽ/പതി.ബതി.എൽ 1074 1244 1569 1683 1746

iv എൻ.എഛ്.എഫ്.എസ് 185 366 646 899 1088

v കാർ മലാൺ/ ഉപമഭാകൃത വാഹനവായ്പ 17 11 38 37 74

മറ്ള്ളവ 305 327 54 19 22

ആത്ക വായ്പ 3323 3942 4782 5223 5705
അവലംബം: ്േ.എസ്ട.എഫ്ട.ഇയിൽ നിന്നുള്ള റിണപ്പാർട്ട, 2019

ന്േ.എസ്.എഫ്.ഇ പ്രവാസതി ച തിട്തി

മകരളത്തിത്ല പ്രവാസതികൾക്ക് മവണ്തി ത്ക.എസ്.എഫ്.ഇ പ്രവാസതി െ തിട് തി ആരംഭതിച് തിട്ടുണ്്. പ്രവാസതി 
െ തിട് തിയതിലൂത്െ സ്വരൂപ തിക്കുന്ന തുക കതിഫ് ബ തി മുഖാന്തിരം മകരള സർക്കാർ നെപ്ാക്കുന്ന പദതതികളതിൽ 
നതിമക്പ തിക്കുന്നു.  പ്രവാസതി െ തിട് തിയുത്െ ആേയേത്ത് വരതിസംഖയേ 2018 ഒക്മൊബറതിൽ സ്വീകരതിക്കുകയും 
ആേയേത്ത് മലലം 2018 നവംബറതിൽ നെത്തുകയും ത്െയ്തു.  പ്രവാസതി െ തിട് തി ആേയേം ആരംഭതിച്ത് 
യു.എ.യതിലാണ്.  വരും വർഷങ്ങളതിൽ ജതി.സതി.സതി രാഷ്്രങ്ങളതിലും മറ് അറബ് രാജയേങ്ങളതിലും പ്രവാസതി െ തിട് തി 
ആരംഭതിക്കും.



28 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ത്കയർ (ത്സറെർ മഫാർ അസ്സതിസ്റൻസ് ആൻഡ് 
റീഹാബതിലതിമ്ഷൻ) എന്ന സംവതിധാനം ആരംഭതിച്ചു. 
2017-18-ൽ അ്ലാഭം 8.30 മകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2018-19 ആയമപ്ാൾ 17.7 മകാെതിയായതി വർദതിച്ചു. 
2018-19 ൽ  നതിഷ്ക്തിയ ആസ്തികൾ 2017 -18 ത്ല 2.03 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 1.82 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.
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1.5  സംസ്ാനത്തിത്റെ ധനസ്തിതതി

സംസ്ാനത്തിന് അതതിത്റെ നതിയമനതിർമ്ാണ 
െട്ങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ നതിന്നുത്കാണ്് വരുമാനത്തിനനു 
സൃതമായതി ജനങ്ങളത്െ  അഭതിലാഷങ്ങൾ നതിറമവറ്ന്ന  
ത്ഫഡറൽ സജ്ജീകരണമാണ്  നതിലവതിലുള്ളത്.   
മകരളം ജനമക്മത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന 
സംസ്ാനമാണ്.   സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവമായ  
വതികസനത്തിന്  സർക്കാരതിത്റെ ഭാഗത്തു നതിന്നും  എലൊ 
വതിധ ശ്രമങ്ങളം  നെന്നു വരുന്നു.  എന്നതിരുന്നാലും 
ഈ പദതതികൾ നെപ്തിലാക്കുന്നതതിന്  ഒരു പ്രാധാന 
ത്വല്ലുവതിളായായതി നതിൽക്കുന്നത് സംസ്ാനത്തിത്റെ 
ധനസ്തിതതിയാണ്. 

ഇന്യേയതിത്ല സംസ്ാനങ്ങളത്െ സമ്പേ് വയേവസ് 
ജതി എസ് െതി നെപ്തിലാക്കതിയമതാത്െ നതികുതതി 
വർദനവ് വരുത്തുന്നതതിൽ പരതിമതിതതികൾ ഉണ്ായതി.   
മക� സർക്കാരതിൽ നതിന്നും നഷ്പരതിഹാര തുക 
ലഭതിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ായതി.  ഏകമേശം 
സംസ്ാനത്തിത്റെ ത്മാത്ം വരുമാനത്തിത്റെ 30 
ശതമാനമത്ാളം വരുന്നത് മക�ഗവൺത്മറെതിത്റെ  
വായ്പകളതിൽനതിമന്നാ  ഗാന്റുകളതിൽ നതിമന്നാ ആണ്. 
2015-16 മുതൽ മക�ാവതിഷ്കൃത പദതതികൾക്കുള്ള  
ധനസഹായത്തിത്റെ  ഘെനയതിലുള്ള  വയേതയോസം  
ഇതതിത്ന  സാരമായതി ബാധതിച്ചു.  മുമ്പ് 25 ശതമാനം  
സംസ്ാന വതിഹതിതമായതിരുന്നത്  ഇമപ്ാൾ 
40ശതമാനമായതി മാറതിയതിട്ടുണ്്.  ധനഉത്രവാേതിത് 
നതിയമപ്രകാരം  ത്മാത്ം സംസ്ാന  ആഭയേന്ര 
ഉല്പാേനത്തിത്റെ  3 ശതമാനത്തിൽ  കൂടുതൽ വായ്പ 
എടുക്കാൻ സാധതിക്കാത്തതിനാൽ വതിഭവ സമാഹരണം 
കൂടുതൽ സകേീർണ്ണമാകുന്നു.  സംസ്ാനത്തിത്റെ  
ത്മാത്ം  ആഭയേന്ര ഉൽപ്ാേനത്തിത്റെ 3 ശതമാനം  
എന്ന വായ്പ പരതിധതിക്കുള്ളതിൽ നതിന്നുത്കാണ്് 2019-
20 ൽ  24,915 മകാെതി  രൂപയാണ്  മകരളത്തിന് 
വായ്പയായതി ലഭതിച്ത്.  എന്നാൽ, വർഷാവസാനം  
മക�ഗവൺത്മറെ്  ബഡ്ജ്് തുകയതിൽ നതിന്നും  5325 
മകാെതി  രൂപ കുറയ്ക്കുകയുണ്ായതി.  ഫലത്തിൽ,  2019-20 ൽ 
19,590 മകാെതി  രൂപ  മാത്രമമ വായ്പയായതി ലഭതിച്തിട്ടുള്ളു.  
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിത്റെ  അവസാന 

പാേത്തിൽ 4908 മകാെതി രൂപയ്ക് അർഹതയുണ്ായതിട്ടും  
1920 മകാെതി രൂപ മാത്രമമ വായ്പയായതി  ലഭതിച്ചുള്ളൂ.  

സംസ്ാന സർക്കാർ ശക്മായതി നതികുതതി 
പതിരതിത്ച്ടുക്കലും ത്െലവ ചുരുക്കലും നെത്തി 2016-
17 മുതൽ ധനസ്തിതതിയതിൽ പുമരാഗതതി വരുത്ാൻ 
ശ്രമതിച്ചു.   എന്നാൽ നതിയ�ണാതീതമായ കാരണങ്ങൾ 
ത്കാണ്് ത്െലവ് ചുരുക്കൽ പ്രക്തിയയതിൽ തെസ്സം 
മനരതിടുന്നു.  2016-17 ൽ 500, 1000 രൂപ മനാട്ടുകളത്െ 
നതിമരാധനവം  2017-18 ത്ല  െരക്ക് മസവന 
നതികുതതി നെപ്തിലാക്കലും  സംസ്ാനത്തിത്റെ  വതിഭവ 
സമാഹരണ ശ്രമങ്ങത്ള  സാരമായതി ബാധതിച്തിട്ടുണ്്.   
മനാട്് നതിമരാധനം  സംസ്ാനത്തിത്റെ സ്ഥൂല 
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങത്ള വഷളാക്കതി. സംസ്ാനത്തിൽ 
ജനങ്ങളത്െ വാങ്ങൽ മശഷതിക്കുറവ്, സമ്പേ് വയേവസ്യുത്െ 
അസന്തുലതിതാവസ് എന്നതിവ മൂലം പ്രമതയേകതിച്ചും 
കശുവണ്തി, കയർ, കകത്റതി, മത്യേബന്ധനം, മറ് 
നാണയേ വതിളകൾ എന്നതിവയ്ക്  മനാട്ടു നതിമരാധനത്തിലൂത്െ 
ഭീമമായ തതിരതിച്െതി ഉണ്ായതി.  

2019 ത്ല  പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങളായ  ഓഖതി ചുഴലതിത്കാടുകോ്്, 
കനത്മഴ, ത്വള്ളത്പ്ാക്കം  തുെങ്ങതിയവ  ജീവനും 
ജീവമനാപാധതികൾക്കും വീടുകൾക്കും മറാഡുകൾക്കും  
മ്് അെതിസ്ാന സൗകരയേങ്ങൾക്കും  കനത് നാശം 
വതിതച്ചു.  സമ്പേ്ഘെനയുത്െ ഉല്പാേന മമഖലകളായ 
കൃഷതി, വയേവസായങ്ങൾ, വതിമനാേ സഞ്ചാരമമഖല 
എന്നതിവയതിലും നഷ്മുണ്ായതി.  ഇത് സംസ്ാന 
വരുമാനത്തിൽ കുറവണ്ാക്കതി.  ഇത് സംസ്ാനത്തിത്റെ 
വതിഭവസമാഹരണത്ത് ബാധതിക്കുക മാത്രമലെ, 
സംസ്ാന പുനർനതിർമ്തിതതിക്കും  ഉൽപ്ാേന 
മമഖലകളത്െ പുനർജ്ജീവനത്തിനും  ആവശയേമായ  
അധതിക ത്െലവതിനും കാരണമായതി.  അധതിക വായ്പയും  
ഗാന്റുകളം  മക�ത്തിൽ നതിന്നും ആവശയേത്പ്ട്തിട്ടുണ്്.  
െരക്കു മസവന നതികുതതി നെപ്തിലാക്കതിയതതിലൂത്െ  
ഉണ്ായ വരുമാന നഷ്ം നതികത്തുന്നതതിനുളള 
നഷ്പരതിഹാരത്തിനായതി ജതി എസ് െതി  കൗൺസതിലതിത്ന 
സംസ്ാനം സമീപതിച്ട്ടുണ്്.  
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ഈ പ്രതതിസന്ധതികൾക്കതിെയതിലും, സുസ്തിര വതികസന 
സൂെതിക വഴതി നീതതി ആമയാഗതിത്റെ  കണക്കനുസരതിച്്  
യു എൻ സുസ്തിര വതികസന ലക്യേങ്ങൾ 
മനെതിത്യടുക്കുന്നതതിൽ  സംസ്ാനത്തിന്  മുൻ 
നതിരയതിത്ലത്ാൻ സാധതിച്തിട്ടുണ്്.  ഇത് സൂെതിപ്തിക്കുന്നത് 
പ്രധാനത്പ്ട് സാമൂഹതിക മസവന മമഖലകളായ 
വതിേയോഭയോസം, ആമരാഗയേം തുെങ്ങതിയവയതിലുണ്ായ 
മുമന്ന്മാണ്.  അതുമപാത്ല തത്ന്ന സമ്പേ്ഘെനയുത്െ 
സുസ്തിര വളർച്  ഉറപ്ാക്കുന്നതതിനായതി 
അെതിസ്ാന സൗകരയേ മമഖലകളതിൽ നതിമക്പം  
വർദതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള   പ്രവർത്നങ്ങൾ  മകരള 
സർക്കാർ മപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നുണ്്.

സംസ്ാനത്തിത്റെ  സാമ്പത്തിക സൂെകങ്ങൾ  പട്തിേ 
1.5.1 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.  സംസ്ാനത്തിത്റെ നെപ്പു 
വരുമാനം തുമലാം കുറവം ത്െലവ് കൂടുതലുമാകയാൽ 

ധനസ്തിതതിയതിൽ പ്രതതികൂല സ്തിതതിയാണ് കാണുന്നത്.  
2017-18 ൽ  വരുമാനശതിഷ്ം (-) 4156 മകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2018-19 ൽ (-)7525 മകാെതി 
രൂപയായതി.  മൂലധനവതിഹതിതവം മൂലധനവരവം  
തമ്തിലുള്ള അനുപാതം 2018-19 ൽ 0.36 ആയതി 
വർദതിച്തിട്ടുണ്്.  2011-12 മുതൽ 2019-20 വത്രയുള്ള  
കമ്തി സൂെതിക പട്തിേ 1.5.2 ൽ  മെർത്തിരതിക്കുന്നു. 

2017-18 മായതി  താരതമയേത്പ്ടുത്തുമമ്പാൾ വരുമാന 
കമ്തിയും ധനകമ്തിയും 2018-19 ൽ മനരീയ 
കുറവ്  കാണതിക്കുന്നു. എന്നതിരുന്നാലും 2018-
19-ൽ ആമഗാളതലത്തിലും  മേശീയ തലത്തിലും  
നതിലനതിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക  മാന്യേത്തിത്റെ  തുെർച് 
ഇവതിത്െയും  പ്രകെമാണ്.  

                 പട്തിക 1.5.1 
മകരള സർക്കാരതിത്റെ സാമ്പത്തിക സൂെകങ്ങൾ (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

വതിശദാരംശങ്ങൾ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
BE

ഇനങ്ങൾ -5449 -4973 -6917 -9533 -1322 -5253 -4156 -7525 1772

നതിലവതിത്ല വരുമാന  
ശതിഷ്ം 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.18 0.18 0.15

പലതിശ നതിരക്ക് 0.31 0.29 0.25 0.23 0.42 0.38 0.32 0.36 0.67

മൂലധന വരവ് 0.016 0.016 0.018 0.012 0.013 0.013 0.015 0.016

നതിമക്പ 
അനുപാതം 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.21 0.21 0.29

തതിരതിച്െവ് 0.40 0.40 - - - - - -

റവനയൂ വരുമാനം

അവലംബം:ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട,  ണേരള സർക്കപാർ

പട്തിേ 1.5.2 മുഖയേകമ്തി സൂെകങ്ങൾ  (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

വർഷരം

വരുമാനേമ്തി ധനക്മ്തി പ്രാഥമതിേ േമ്തി
 ജതി എസ് 

െതി പതിതുേ
ജതി എസ് 

െതി പതി യന്െ 
ശതമാനരം

തുേ
ജതി എസ് 

െതി പതി യന്െ 
ശതമാനരം

തുേ
ജതി എസ് 

െതി പതി യന്െ 
ശതമാനരം

2011-12 8034.26 2.21 12814.77 3.52 -6521.17 -1.79 364047.88

2012-13 9351.45 2.27 15002.47 3.64 7797.66 1.89 412313.00

2013-14 11308.56 2.43 16944.13 3.64 8678.74 1.87 465041.21

2014-15 13795.96 2.69 18641.72 3.64 8872.13 1.73 512564.05

2015-16 9656.81 1.73 17818.46 3.19 6707.61 1.20 557946.51

2016-17 15484.59 2.51 26448.35 4.29 14331.85 2.32 617034.66

2017-18 16928.21 2.41 26837.41 3.83 11717.48 1.67 701577.38

2018-19 17461.92 2.23 26958.30 3.45 10210.37 1.31 781653.26

2019-20   ബതി ഇ 8770.29 1.00 26290.58 3.00 9089.30 1.04 875514.00

അവലംബം: ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട,  ണേരള സർക്കപാർ
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വരവേൾ

സംസ്ാനത്തിത്റെ  വരവകത്ള റവനയൂ വരുമാനം  
എന്നും മൂലധന വരുമാനം എന്നും രണ്ായതി 
തരംതതിരതിക്കാം.  സംസ്ാനത്തിത്റെ  തനത് നതികുതതി 
വരുമാനം,  നതികുതതിമയതര വരുമാനം, മക�ത്തിൽ 
നതിന്നുള്ള നതികുതതി വതിഹതിതം,  ഇന്യോ ഗവൺത്മറെതിത്റെ  
ധനസഹായം  എന്നതിവ ഉൾത്പ്ടുന്നതാണ് റവനയൂ 
വരുമാനം. എന്നാൽ മൂലധന വരുമാനത്തിൽ വതിവതിധ 
തരം വായ്പാ തതിരതിച്െവ്, ആഭയേന്ര മ്ാതസ്കളതിൽ 
നതിന്നുള്ള വായ്പാ വരുമാനം, ഇന്യോ ഗവൺത്മറെതിൽ 
നതിന്നുള്ള വായ്പ, പബ്തിക്ക് അക്കൗണ്തിത്ല തുക എന്നതിവ 
ഉൾത്പ്ടുന്നു.   

റവനയൂ വരുമാനരം 

സംസ്ാനത്തിത്റെ  റവനയൂ വരുമാനം  2012-13  
ൽ 44137.31 മകാെതി രൂപയായതിരുന്നത്  2018-19 
ൽ 92854.47 മകാെതി രൂപയായതി വർദതിച്ചു.   2018-
19  ൽ 110.38 ശതമാനം  വളർച് കാണതിക്കുന്നു.   
റവനയൂ വരുമാനത്തിത്റെ  വാർഷതിക വളർച്ാ 
നതിരക്ക് 2012-13 ൽ  16.12 ശതമാനമായതിരുന്നത്  
2018-19 ൽ 11.85 ശതമാനമായതി  കുറഞ്ഞു.   
സംസ്ാനത്തിത്റെ തനതു നതികുതതി  വരുമാനം 2012-
13 ൽ 16.94 ശതമാനമായതിരുന്നത്  2018-19 ൽ 9.01 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  സംസ്ാനത്തിത്റെ റവനയൂ 
വരുമാനത്തിത്റെ  വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം  1.5.1 
ൽ മെർത്തിരതിക്കുന്നു.   സംസ്ാനത്തിത്റെ റവനയൂ 
വരുമാനത്തിത്റെ മുഖയേ പങ്ം  സംസ്ാനത്തിത്റെ  
തനതു നതികുതതിയതിൽ നതിന്നുമാണ്.  2018-19 ൽ തനതു 

നതികുതതി വരുമാനം  50644.10 മകാെതി രൂപയാണ് 
(54.54 ശതമാനം).  മക�നതികുതതിയതിൽ  നതിന്നുള്ള 
വതിഹതിതം  19038.17 മകാെതി രൂപയും  (20.50 ശതമാനം), 
സംസ്ാനത്തിത്റെ  നതികുതതിമയതര വരുമാനം  11783.24 
മകാെതി രൂപയും (12.69 ശതമാനം), മക�ത്തിത്റെ 
ധനസഹായം 11388.96 മകാെതി രൂപയുമാണ് (12.27 
ശതമാനം). 2012-13 മുതൽ 2016-17 വത്രയുള്ള 
വർഷങ്ങൾ കണക്കതിത്ലടുത്ാൽ സംസ്ാനത്തിത്റെ  
നതികുതതി വരുമാനം തുെർച്യായ കുറവ് കാണതിക്കുന്നു.  
അതതിനു മശഷം വർദതിക്കുന്നതായും കാണുന്നു.  2012-
13 ൽ  ത്മാത്ം റവനയൂ വരുമാനത്തിൽ മക�സഹായം 
22.34 ശതമാനമായതിരുന്നു.  2014-15 ൽ ഈ 
വതിഹതിതത്തിൽ വർദനവണ്ായതിരുന്നതതിന് കാരണം 
മക�ാവതിഷ്കൃത പദതതികളതിത്ല  മക� വതിഹതിതം പദതതി  
നതിർവഹണ ഏജൻസതികൾക്ക് മനരതിട്ടു നൽകുന്നതതിന്  
പകരം  സംസ്ാന ബഡ്ജ്തിലൂത്െ വകയതിരുത്തുന്ന 
രീതതി നെപ്ാക്കതിയതാണ്.   2015-16 ൽ പതതിനാലാം 
ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ സംസ്ാനങ്ങളത്െ മക�നതികുതതി 
വതിഹതിതം വർദതിപ്തിച്ചു.   വതിവതിധ മ്ാതസ്കളതിൽ 
നതിന്നുള്ള സംസ്ാനത്തിത്റെ  റവനയൂ വരുമാനം   
ച തിത്രം 1.5.1 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.  

i) സരംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി 
വരുമാനരം
െരക്ക് മസവന നതികുതതി, ത്പമ്രാളതിയം, മേയേം 
എന്നതിവയുത്െ വതിൽപ്ന നതികുതതി, സ്റാമ്പ് ഡയൂട്തി, 
രജതിസ്മ്രഷൻ ഫീസ്, സംസ്ാനത്തിത്റെ എകക്സ് 
നതികുതതി, വാഹന നതികുതതി, ഭൂനതികുതതി എന്നതിവയാണ് 
തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിത്റെ ഘെകങ്ങൾ.  2012-13 
ൽ ത്മാത് വരുമാനത്തിത്റെ 68.14 ശതമാനമായതിരുന്ന 
ഇത് 2018-19 ൽ 54.54 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  

ച തിത്രം 1.5.1 സംസ്ാന റവനയൂ വരുമാനത്തിത്റെ അനുപാതം (ശതമാനത്തിൽ)

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ



32 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഇതതിന് കാരണം,  സമ്പേ്ഘെനത്യ ബാധതിച് 
ത്പാതുവായ സാമ്പത്തിക  മാന്യേവം  ആന്രതികവം 
ബാഹയേവമായ  മറ് പ്രശ്നങ്ങളമാണ്.   സംസ്ാനത്തിത്റെ  
തനതു നതികുതതി  വരുമാനത്തിത്റെ വതിശോംശങ്ങൾ 
അനുബന്രം  1.5.2 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.  

2018-19 ൽ സംസ്ാനത്തിത്റെ തനതു നതികുതതി 
വരുമാനം  50644.10 മകാെതി രൂപയായതിരുന്നു, 
തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിത്റെ  മുഖയേ ഭാഗവം  
സംഭാവന ത്െയ്യുന്നത് സംസ്ാനത്തിത്റെ െരക്ക് 
മസവന  നതികുതതിയാണ്.   2018-19  ൽ െരക്ക് 
മസവന നതികുതതിയതിൽ നതിന്നുള്ള  വരുമാനം  ത്മാത്ം 
തനതു നതികുതതി വരുമാനത്തിത്റെ 41.49 ശതമാനവം 
(21014.71 മകാെതി രൂപ) വതിൽപ്ന നതികുതതി 37.96 
ശതമാനവം  (19225.76 മകാെതി  രൂപ) വാഹന നതികുതതി 
7.39 ശതമാനവം (3708.61 മകാെതി രൂപ)  സ്റാമ്പ്, 
രജതിസ്മ്രഷൻ ഫീസ് എന്നതിവയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം 
7.29 ശതമാനവം  (3696.17 മകാെതി രൂപ)  സംസ്ാന 
എകക്സ് നതികുതതി  4.98 ശതമാനവം (2521.4 മകാെതി 
രൂപ) ഭൂനതികുതതി  0.4 ശതമാനവം (202.78 മകാെതി 
രൂപ),  മറ് മ്ാതസ്കളതിൽ  നതിന്നുള്ള വരുമാനം  
0.55 ശതമാനവം  (277.68 മകാെതി രൂപ) ആണ്. 
സംസ്ാനത്തിത്റെ  തനതു നതികുതതി വരുമാനത്തിത്റെ  
വതിശോംശങ്ങൾ ച തിത്രം 1.5.2 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 

ii) സരംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനതു നതികുതതികയതര 
വരുമാനരം 

സംസ്ാനത്തിത്റെ ത്മാത്ം വരുമാനത്തിത്റെ  20.99 
ശതമാനവം  നതികുതതിമയതര വരുമാനത്തിത്റെ  78.63 
ശതമാനവം  ലഭതിക്കുന്നത് സംസ്ാന മലാട്റതികളതിൽ  
നതിന്നാണ്.  വനവതിഭവങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം, 
സാമൂഹയേ വതികസന മസവന മമഖലളതിൽ നതിന്നുള്ള 

ഫീസ്, പതിഴ തുെങ്ങതിയ ഇനങ്ങളതിൽ ലഭതിക്കുന്ന വരുമാനം 
എന്നതിവയാണ് നതികുതതിമയതര വരമാനത്തിത്റെ 
മറ് പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ.  2017-18 ൽ 11199.61 
മകാെതി രൂപയായതിരുന്ന നതികുതതിമയതര വരുമാനം 
2018-19 ആയമപ്ാമഴയ്ക്കും 5.21 ശതമാനം വർദതിച്് 
11783.24 മകാെതി രൂപയായതി.   2017-18 ൽ സംസ്ാന 
മലാട്റതികളതിൽ നതിന്നുമുള്ള വരുമാനം 9034.16 മകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2018-19 ആയമപ്ാമഴക്കും 5.21 
ശതമാനം വർദതിച്് 9264.66 മകാെതി രൂപയായതി.  
സാമൂഹയേ വതികസന മമഖലകളതിൽ നതിന്നുളള 
വരുമാനം 1058.53  മകാെതി രൂപയും വനവതിഭവങ്ങളത്െ 
വതിൽപ്നയതിൽ നതിന്നുമുള്ള വരുമാനം 287.21 
മകാെതി രൂപയുമാണ്.   സംസ്ാനത്തിത്റെ തനത് 
നതികുതതിമയതര വരുമാനത്തിത്റെ വതിശോംശങ്ങൾ 
അനുബന്രം 1.5.3 ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 

കേ� വതിഹതിത പ്േമാറ്രം

ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ ത്െയ്യുന്ന നതികുതതിയുത്െ 
വതിഹതിതവം ഗാന്റും മക� ഗവൺത്മറെ് വതിതരണം 
ത്െയ്യുന്ന ഗാന്റുമാണ് മക�വതിഹതിത കകമാ്ത്തിത്റെ 
ഘെകങ്ങൾ. ഭരണഘെനയുത്െ ആർട്തിക്കതിൾ 280 
പ്രകാരമാണ് സംസ്ാനങ്ങൾക്കുള്ള മക� നതികുതതി 
കകമാ്ം ധനകാരയേ കമ്തിഷൻ നതിർണ്ണയതിച്തിരതിക്കുന്നത്. 
ഭരണഘെനയുത്െ ആർട്തിക്കതിൾ 275 പ്രകാരം 
റവനയൂകമ്തി കുറയ്ക്കുന്നതതിന് സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
ഗാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ 
ത്െയ്യുന്നു. ഇതുകൂൊത്ത, പ്രമതയേക മമഖലകൾക്ക് 
ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ പ്രമതയേക ഗാന്റും അനുവേതിക്കുന്നു. 
പതതിനാലാം ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ തമ്ദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും ദുരന്നതിവാരണത്തിനും 
ഒഴതിത്ക  മറ് പ്രമതയേക മമഖലകൾത്ക്കാന്നും ഗാറെ് 
അനുവേതിക്കുന്നതിലെ.  നതികുതതി കകമാ്വം റവനയൂ കമ്തി 

ച തിത്രം 1.5.2 2018 -19 ൽ സംസ്ാനത്തിത്റെ തനതു നതികുതതി വരുമാനം
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ഗാന്റും മെർന്നതാണ് മക� വതിഹതിത കകമാ്ത്തിത്റെ 
മാ്ം വരുത്ാവന്ന ഭാഗം. മക�ാവതിഷ്കൃത 
പദതതികളതിത്ല മക�വതിഹതിതം ഉൾത്പ്ത്െയുള്ള 
ഘെകങ്ങൾ ത്െലവഴതിക്കുമമ്പാൾ  അതതിൽ മാ്ം 
വരുത്ാൻസംസ്ാനങ്ങൾക്ക്  സാധയേമലെ.

പതതിനാലാം ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരം 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മക� സർക്കാരതിൽ നതിന്നുള്ള 
നതികുതതിയുത്െ വതിഹതിതം 2016-17 മുതൽ 2019-20 
വത്രയുള്ള വർഷങ്ങളതിൽ 42 ശതമാനമാണ്. 12, 
13 ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ കാലത്് നതികുതതിവതിഹതിതം 
യഥാക്മം 30.5, 32 ശതമാനം എന്നതിങ്ങത്ന ആയതിരുന്നു. 
പതതിമൂന്നാം ധനകാരയേ കമ്ീഷത്റെ കാലത്് 
മക�ത്തിൽ നതിന്നും മകരളത്തിൽ ലഭതിക്കുന്ന നതികുതതി 

വതിഹതിതം 2.34 ശതമാനം ആയതിരുന്നത് പതതിനാലാം 
ധനകാരയേ കമ്ീഷത്റെ കാലത്് 2.5 ശതമാനമായതി 
വർദതിച്ചു. 

വതിവതിധ ധനകാരയേ കമ്ീഷനുകളത്െ കാലത്തുള്ള 
നതികുതതി വതിഹതിതത്തിത്റെ പ്രവണത ചതിത്രം 1.5.3ൽ 
കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. പതതിനാലാം ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ 
നതിർമ്ദേശത്തിത്റെ പ്രധാനത്പ്ട് നയപരമായ 
മാ്ം സംസ്ാനങ്ങളത്െ ആവശയേങ്ങളത്െ 
മുൻഗണന അനുസരതിച്് മക�വതിഹതിതം 
ത്െലവഴതിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പദതതി 
ആവശയേങ്ങൾക്കും പദതതിമയതര ആവശയേങ്ങൾക്കും 
മക�ത്തിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന നതികുതതി വരുമാനവം 
ധനസഹായവം കുറഞ്ഞുവരതികയാണ്. ഇത് 

ച തിത്രം 1.5.3 ധനകാരയേ കമ്ീഷൻ നതിർമ്ദേശ്ശങ്ങൾ അനുസരതിച്ചു പങ് വയ്കത്പ്ടുന്ന  നതികുതതി (ശതമാനത്തിൽ)

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ

ച തിത്രം 1.5.4 മക�ത്തിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന ഉപാധതിയുള്ളതും ഉപാധതി രഹതിതവമായ ഫണ്തിത്റെ അനുപാതം

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ
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രാജയേത്തിത്റെ സഹകരണമമനാഭാവം കുറയ്ക്കുന്നു. 
മക� ഗവൺത്മറെതിൽ നതിന്നുള്ള ഉപാധതിയുള്ള 
ധനസഹായത്തിത്റെ വതിഹതിതവം ഉപാധതി രഹതിതമായ 
ധനസഹായത്തിത്റെ വതിഹതിതവം ചതിത്രം 1. 5. 4 ൽ 
കാണതിച്തി രതിക്കുന്നു.

2017-18 ൽ മക�വതിഹതിത കകമാ്ം 25360.92 
മകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 2018-19 ൽ 30427.13 
മകാെതി രൂപയായതി. ഈ കാലത്് മക� നതികുതതി 
വതിഹതിതം 19038.17 മകാെതി രൂപയാണ്. 2017-18 മായതി 
താരതമയേത്പ്ടുത്തുമമ്പാൾ 13.10 ശതമാനം വളർച് 
മരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. 2018-19ൽ സംസ്ാനത്തിന് ലഭതിച് 
മക� സഹായം 11388.96 മകാെതി രൂപയാണ്. 2018-
19ൽ സംസ്ാനത്തിന് ലഭതിച് ധനസഹായത്തിൽ 
ഉണ്ായ വർദനവതിന് കാരണം െരക്ക് മസവന നതികുതതി 
നെപ്തിലാക്കതിയതതിൽ ഉണ്ായ നഷ്പരതിഹാരമായതി 2884 
മകാെതി രൂപ ലഭതിച്താണ്. മക� കകമാ്ത്തിത്റെ 
വതിശോംശങ്ങൾ പട്തിക 1.5.3 ൽ മെർത്തിരതിക്കുന്നു.

ന്ചെവ് 

റവനയൂ ത്െലവ്, മൂലധനത്ച്ലവ്, വായ്പാ തതിരതിച്െവതിൽ 
ഉണ്ാകുന്ന ത്െലവ് എന്നതിങ്ങത്ന മൂന്ന് ഘെകങ്ങളാണ് 
സംസ്ാന ത്െലവതിൽ ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 2012-
13 മുതൽ 2018-19 വത്രയുള്ള കാലഘട്ത്തിനതിെയതിൽ 
പദതതി - പദതതിമയതര വതിഭാഗത്തിലുള്ള ത്മാത്ം 
ത്െലവ് 59228.18 മകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 120069.82 
മകാെതി രൂപയായതി വർദതിച്ചു. 2018-19 ത്ല ത്മാത്ം 
ത്െലവായ 120069.82 മകാെതി രൂപയതിൽ പദതതി - 
പദതതിമയതര വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ായ ത്െലവ് 
യഥാക്മം 21997.95 മകാെതി രൂപയും (18.32ശതമാനം), 
98071.87 മകാെതി രൂപ (81.68 ശതമാനം) യും ആണ്.

റവനയൂ ന്ചെവേൾ 

വതികസന ത്െലവകളം വതികസമനതര ത്െലവകളം 
ആണ് റവനയൂ ത്െലവതിൽ ഉൾത്പ്ടുന്നത്. വതിേയോഭയോസം, 
ആമരാഗയേം, കൃഷതി, മൃഗസംരക്ണം, വയേവസായം, 
ത്താഴതിൽ ത്താഴതിലവസരങ്ങൾ എന്നതിവയതിലുണ്ാകുന്ന 
ത്െലവകളാണ് വതികസന ത്െലവകൾ. പലതിശയെവ്, 
ത്പൻഷൻ വതിതരണം മറ്ള്ളവ എന്നതിവയാണ് 
വതികസമനതര ത്െലവകളതിൽ ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 
റവനയൂ ത്െലവകളത്െ വതിശോംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.5.4 ൽ  
മെർത്തി രതിക്കുന്നു.

ശമ്പളം, ത്പൻഷൻ, കെത്തിത്റെ തതിരതിച്െവ്, 
തമ്ദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വതിഹതിതം, സാമൂഹയേ 
മക്മ ത്പൻഷനുകൾ, സബ്സതിഡതികൾ എന്നതിവയാണ് 
സംസ്ാനത്തിത്ല റവനയൂ ത്െലവകളതിൽ പ്രധാനമായും 
ഉൾത്പ്ടുന്നത്. പൂർത്തിയായ പദതതികളത്െ പ്രവർത്ന 
സംരക്ണ ത്െലവകളം റവനയൂ ത്െലവതിലാണ് 
ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. യൂണതിമവഴ്സതി്തികളതിലും 
സ്വയംഭരണാധതികാരമുള്ള സ്ാപനങ്ങളതിത്ലയും 
ജീവനക്കാരുത്െ ശമ്പളം, ത്പൻഷൻ എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 
ബാധയേത, പഞ്ചായത്ീരാജ് സ്ാപനങ്ങളതിത്ല 
ജീവനക്കാരുത്െ ത്പൻഷൻ ബാധയേത എന്നതിവയും റവനയൂ 
ത്െലവതിൽ ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. തമ്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ാകുന്ന റവനയൂ ത്െലവകളതിൽ 
കൂടുതലും ഉപമയാഗതിക്കുന്നത് തമ്ദേശതലത്തിലുള്ള 
മൂലധന സമാഹരണത്തിന് ആണ്. 

സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക മസവനങ്ങൾക്കുള്ള 
ത്െലവകളാണ് വതികസന ത്െലവതിൽ ഉൾത്പ്ടുന്നത്. 
തമ്ദേശ ഗവൺത്മന്റുകൾക്കുള്ള ആസ്തികളത്െ 
വതികസനത്തിനും സംരക്ണത്തിനും ഉണ്ാകുന്ന 
ത്െലവകളം റവനയൂ ത്െലവതിൽ ഉൾത്പ്ടുന്നു. വായ്പ 

പട്തിേ 1.5.3 മക� കകമാ്ം (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

വർഷരം
 

കേ� നതികുതതിയതിലരം 
ചുങ്ത്തിലമുള്ള വ തിഹതിതരം

പദ്ധതതി പദ്ധതതികയതര 
വ തി�ാ�ങ്ങൾക്് കേ�ത്തില് നതിന്രം  

െ�തിക്കു് ധനസഹായങ്ങൾ
ആന്േ പ്േമാറ്രം

തുേ
വാർഷ തിേ 
വളർച്ചാ 
നതിരക്്

തുേ വാർഷ തിേ 
വളർച്ചാ നതിരക്് തുേ വാർഷ തിേ 

വളർച്ചാ നതിരക്്

2012-13 6840.65 14.19% 3021.53 -18.54% 9862.18 1.68%

2013-14 7468.68 9.18% 4138.21 36.96% 11606.89 17.69%

2014-15 7926.29 6.13% 7507.99 81.43% 15434.28 32.98%

2015-16 12690.67 60.11% 8921.35 18.82% 21612.02 40.03%

2016-17 15225.02 19.97% 8510.35 -4.61% 23735.37 9.82%

2017-18 16833.08 10.56% 8527.84 0.21% 25360.92 6.85%

2018-19 19038.17 13.10% 11388.96 33.55% 30427.13 19.98%

2019-20 
(ബതിഇ) 22797.61 19.75% 11702.43 2.75% 34500.04 13.39%

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട, ണേരള സർക്കപാർ
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തതിരതിച്െവ്, ത്പൻഷൻ, ഭരണം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 
ത്െലവകളാണ് വതികസമനതര ത്െലവകൾ. 2018-
19 ത്ല ത്മാത്ം റവനയൂ ത്െലവായ 110316.39 
മകാെതി രൂപയതിൽ 13890.56 മകാെതി രൂപ പദതതി 
ത്െലവം 96425.83 മകാെതി രൂപ പദതതിമയതര 
ത്െലവം ആണ്.  റവനയൂ ത്െലവം ജതി.എസ്.െതി.പതി. 
യുമായുള്ള അനുപാതം കണക്കതിത്ലടുക്കുമമ്പാൾ 
2017-18 ൽ 14.25 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
മനരതിയ മതാതതിൽ കുറഞ്് 2018-19 ൽ 14.11 
ശതമാനമാണ് മരഖത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 2018-
19ൽ മുൻ വർഷവമായതി താരതമയേത്പ്ടുത്തുമമ്പാൾ 
ബാധയേതത്പ്ട് ത്െലവ് വർദതിച്തിട്ടുള്ളതായതി കാണാം. 
ത്മാത്ം റവനയൂ ത്െലവതിത്റെ 71.81 ശതമാനവം 
ബാധയേതത്പ്ട് ത്െലവകളായ ത്പൻഷൻ, ശമ്പളം, 

പലതിശ തതിരതിച്െവ്, സബ്സതിഡതികൾ, തമ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള വതിഹതിതം എന്നതിവയ്ക് ആണ്. 2017-
18ൽ ത്മാത്ം റവനയൂ ത്െലവതിത്റെ 31.92 ശതമാനം 
ശമ്പള ത്െലവതിനുണ്ായതിരുന്നത് 2018-19 ആയമപ്ാൾ 
28.56 ശതമാനമായതി.  ത്പൻഷനുള്ള ത്െലവ് 2017-
18ൽ 19.95 ശതമാനവം 2018-19. 17.23 ശതമാനവം 
ആണ്. 2017-18ൽ പലതിശയതിനത്തിലുള്ള ത്െലവ് 15.13 
ശതമാനവം 2018-19ൽ 15.18 ശതമാനവമാണ്. 
ഗവൺത്മത്റെതിത്റെ ത്മാത്ം റവനയൂ ത്െലവതിൽ 
നതിർബന്ധ ത്െലവകൾക്കുള്ള അനുപാതം െതിത്രം 1.5.5 
ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. പലതിശ, ത്പൻഷൻ, ശമ്പളം, 
സബ്സതിഡതി എന്നതിവയുത്െ ത്െലവതിത്റെ പ്രവണത െതിത്രം 
1.5.6.ൽ കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

പട്തിേ 1.5.4 റവനയൂ ത്െലവ തിത്റെ പ്രവണത  (രൂപ മകാെതിയതിൽ)                                                                                                    
വർഷരം ആന്േ റവനയൂ ന്ചെവ് വതിേസന ന്ചെവ് വതിേസകനതര ന്ചെവ്

തുേ വാർഷതിേ 
വളർച്ച നതിരക്്

തുേ ആന്േ റവനയൂ 
ന്ചെവതിന്റെ 
ശതമാനരം

തുേ ആന്േ റവനയൂ 
ന്ചെവതിന്റെ 
ശതമാനരം

2012-13 53488.74 16.17% 29889.03 55.88% 23599.71 44.12%

2013-14 60485.5 13.08% 32921.1 54.43% 27564.4 45.57%

2014-15 71746.43 18.62% 39182.19 54.61% 32564.24 45.39%

2015-16 78689.47 9.68% 41762.67 53.07% 36926.8 46.93%

2016-17 91096.31 15.77% 48602.63 53.35% 42493.68 46.65%

2017-18 99948.35 27.02% 52979.53 53.01% 46968.82 46.99%

2018-19 110316.4 21.10% 56787.99 51.48% 53528.4 48.52%

2019-20 (ബതിഇ)) 124125 24.19% 65502.26 52.77% 58622.74 47.23%

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ

ച തിത്രം 1.5.5 റവനയൂ  ത്െലവ തിൽ   പല തിശ, ത്പൻഷൻ, ശമ്പളം,  സബ് സതിഡതികൾ, തമ്ദേശ്ശ ഭരണ സ് ഥാപനങ്ങളത്െ വ തിഹതിതം,    
മറ്  റവനയൂ ത്െലവകൾ എന്നതിവയുത്െ അനുപാതം

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ
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2017-18 ൽ 99948.35 മകാെതി രൂപയായതിരുന്ന റവനയൂ 
ത്െലവ് 2018-19ൽ 110316.39 മകാെതി രൂപയായതി 
വർദതിച്ചു. 2017-18ൽ റവനയൂ ത്െലവതിലുണ്ായ 
വർദനവതിന് കാരണം പത്ാം ശമ്പള പരതിഷ്കരണം 
അനുസരതിച്ചുള്ള ശമ്പളത്തിത്റെയും ത്പൻഷത്റെയും മൂന്നും 
നാലും ഗഡുക്കളത്െ കുെതിശ്ശതിക നൽകതിയതായതിരുന്നു. 
ആമരാഗയേം, വതിേയോഭയോസം എന്നീ രംഗങ്ങളതിൽ മതികച് 
മസവനം ഗവൺത്മറെതിത്റെ വതിപണതിയതിലുള്ള ഇെത്പെൽ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നതിവയാണ് റവനയൂ ത്െലവ് 
വർദതിക്കാൻ ഇെയായ മറ്കാരണങ്ങൾ. റവനയൂ 
ത്െലവതിത്റെ വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1.5.4 ൽ 
ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

മൂെധനന്ചെവ്

സംസ്ാനത്തിത്റെ  ത്മാത്ം ത്െലവതിൽ  മൂലധന 
ത്െലവതിത്റെ  വതിഹതിതം  കഴതിഞ് കുമറ വർഷങ്ങളായതി 
കുറഞ്ഞു വരുന്നതായതി കാണാം.  വതിഭവ 
സമാഹരണത്തിത്ല കുറവാണ് സംസ്ാനത്്  
പശ്ാത്ല മമഖലയതിത്ല പദതതികൾക്ക്  പണം 
അനുവേതിക്കുന്നതതിത്ല  പ്രധാന തെസ്സം.  അതുത്കാണ്് 
സംസ്ാനത്തിത്റെ  സാമ്പത്തിക മമഖലയുത്െ വളർച്യ്ക്  
ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വൻകതിെ പദതതികൾക്ക് പണം  
ലഭയേമാക്കുന്നതതിനായതി  സർക്കാർ ബേൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
നെപ്ാക്കുകയാണ്.  ഈ രീതതിയതിലുള്ള  മാ്ങ്ങൾക്ക്  
സർക്കാർ തുെക്കം  കുറതിക്കുകയും അവ േീർഘകാല 
മൂലധന നതിമക്പ പദതതികളതിൽ ശരതിയായ  സൂെനകൾ 
നൽകുകയും  ത്െയ്യുന്നു.   മൂലധന ത്െലവതിത്റെയും  
ത്മാത്ം ത്െലവതിത്റെയും  വതിശോംശങ്ങൾ  അനുബന്രം 
1.5.5 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

കഴതിഞ് ഏതാനും വർഷങ്ങളായതി  വ തിവ തിധ 
മമഖലകളതില  മൂലധന പദതതികളതിൽ സർക്കാർ 

വ തിഹതിതം  കൂെതി വരുന്നതായതി കാണാം.  
സംസ്ാനത്തിത്റെ മൂലധന വ തിഹതിതം  2018-19 ൽ 
7430.54 മകാെതി രൂപയും  2017-18 ൽ ഇത് 8748.87 
മകാെതി രൂപയുമായതിരുന്നു. മൂലധനവ തിഹതിതവം ജതി എസ് 
ഡതി പ തി യും തമ്തിലുള്ള അനുപാതം 2017-18 ൽ 1.25 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2018-19 ൽ 0.95 ശതമാനമായതി  
കുറഞ്ഞു.  2018-19 ൽ മൂലധന വ തിഹതിതത്തിത്ല 
പ്രധാന ഭാഗം  ത്പാതുമരാമത്്  വകുപ് തിനാണ് 
(26.92 ശതമാനം) കൃഷ തി (7.32 ശതമാനം), 
വയേവസായം, ത്താഴതിൽ മമഖലകൾ (3.72 ശതമാനം), 
ജലമസെനം(3.66ശതമാനം) മൂലധന വ തിഹതിതത്തിത്റെ  
ഒരു പ്രവണത പട്തിേ 1.5.5 ൽ കാണതിച് തിരതിക്കുന്നു. 

സംസ്ാനത്തിത്റെ  മൂലധനത്െലവ തിത്റെ പ്രധാന 
ഘെകങ്ങൾ കൃഷ തി, ജലമസെനം, വയേവസായം തുെങ്ങതിയ 
സാമ്പത്തിക  മസവന മമഖലകളാണ്. 2017-18 ൽ 
മൂലധന ത്െലവ തിത്റെ 69 ശതമാനം സാമ്പത്തിക 
മസവന മമഖലകളതിൽ ഉൾത്പ്ടുന്നു. 2019-20 ൽ ഇത് 
75 ശതമാനമായതി ഉയർന്നു. രണ്ാമത്ത് പ്രധാന 
ഘെകം വ തിേയോഭയോസവം ത്പാതുജനാമരാഗയേവം 
ഉൾത്പ്ടുന്ന സാമൂഹയേ മസവന മമഖലയാണ്.  
മൂലധന വ തിഹതിതത്തിത്റെ  പ്രവണത ച തിത്രം 1.5.7 ൽ 
കാണതിച് തിരതിക്കുന്നു.  

േെബാധ്യത

പല തിശയുൾത്പ്ത്െ തതിരതിച്െമക്കണ് വായ്പകത്ളയാണ് 
കെം എന്നഗണത്തിൽ ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
ആഭയേന്രകെം,  മക�സർക്കാരതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന  
വായ്പകളം  മുൻകൂർ തുകകളം, ത്െറുകതിെ സമ്പാേയേ 
പദതതികൾ, മപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് നതിമക്പം  തുെങ്ങതിയ 
അക്കൗണ്കളമായതി ബന്ധത്പ്ട് ബാധയേതകളം  
ഉൾത്പ്ടുന്നതാണ് സംസ്ാനത്തിത്റെ കെം.  കഴതിഞ് 

ച തിത്രം 1.5.6. റവനയൂ  ത്െലവ തിൽ   പല തിശ, ത്പൻഷൻ, ശമ്പളം,  സബ് സതിഡതികൾ എന്നതിവയുത്െ പ്രവണത

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ
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5 വർഷമായതി  സംസ്ാനത്തിത്റെ  സാമ്പത്തിക  
കമ്തി കുറയ്ക്കുന്ന മ്ാതസ്കൾ വ തിപണതിയതിൽ 
നതിന്നുള്ള കെത്മടുപ്്,  ത്െറുകതിെ സമ്പാേയേ പദതതികൾ, 
മപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് നതിമക്പം എന്നതിവയതിൽ 
നതിന്നുള്ള  നീക്കതിയതിരുപ്് എന്നതിവയാണ്. 2018-19 ൽ 
സംസ്ാനത്തിത്റെ കെബാധയേത 2,35,631.50 മകാെതി 
രൂപയാണ്. കെത്തിത്റെ വാർഷ തിക വളർച്ാ നതിരക്ക് 
2017-18 ത്ല  13.04 ശതമാനത്ത് അമപക് തിച്്  
2018-19 ൽ 11.80 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  കെവം, 
ജതി എസ് െ തി പ തി യും തമ്തിലുള്ള അനുപാതം  2017-18 
ത്ല  30.69 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 2018-19 ൽ 30.15 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. റവനയൂ വരുമാനവം, കെവം  
തമ്തിലുള്ള അനുപാതം മുൻവർഷത്ത് അമപക് തിച്് 
( 253.87 ശതമാനം) വല തിയ മാ്മതിലൊത്ത, (253.76 
ശതമാനം) തുെരുന്നു. 

2018-19  വർഷം സംസ്ാനത്തിത്റെ ത്മാത്ം 
കെബാധയേതയതിൽ 64.1 ശതമാനം  ആഭയേന്ര 
കെമാണ്.  സംസ്ാനത്തിത്റെ ആഭയേന്ര കെം 

2017-18 ത്ല  135500.53 മകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും  
2018-19 ൽ 150991.03 മകാെതി രൂപയായതി വർദതിച്ചു. 
ആഭയേന്ര കെത്തിത്റെ വർദനവ് 2018-19 ൽ 11.43 
ശതമാനമായതി.  2018-19 ൽ ത്െറുകതിെ നതിമക്പ 
പദതതികൾ, മപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് എന്നതിവയതിത്ല 
ബാധയേത ആത്ക ബാധയേതയുത്െ 32.85 ശതമാനമാണ്. 
മക� സർക്കാരതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്പയുത്െയും, 
അഡ്വാൻസതിത്റെയും ബാധയേത  2018-19 ൽ 7243.41 
മകാെതി രൂപയാണ്.  2018-19 വർഷത്ത് ത്മാത്ം 
കെവം, നീക്കതിയതിരുപ്് കെവം  24189.08 മകാെതി 
രൂപയും, 7282.09 മകാെതി രൂപയുമാണ്.  സംസ്ാന 
സർക്കാരതിത്റെ  കെത്തിത്റെ  വ തിശേ വ തിവരങ്ങൾ പട്തിേ 
1.5.6 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സർക്കാരതിത്റെ കെത്മടുപ് തിത്റെ  വ തിശേ വ തിവരങ്ങൾ 
പട്തിേ 1.5.7 ൽ ത്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു

മകരള സർക്കാർ  നൽകതിയ  വായ്പാ  ഗയോരറെതികളത്െ 
വ തിശോംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.5.8 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്തിേ 1.5.5 മൂലധന വ തിഹതിതത്തിത്ല പ്രവണത

വർഷരം ജെകസചനരം കൃഷതിയരം 
അനുബന്കമഖെേളുരം

വ്യവസായരം,ന്താഴതില്, 
ന്താഴതില് സാധ്യതേൾ

ന്പാതു 
കജാെതി മറ്റുള്ളവ ആന്േ

2012-13 340.60 192.11 273.95 2142.92 1653.71 4603.29

2013-14 342.39 210.62 342.24 1549.43 1849.65 4294.33

2014-15 270.24 355.90 260.22 1578.94 1789.29 4254.59

2015-16 526.23 473.08 334.94 2924.26 3241.53 7500.04

2016-17 674.83 555.62 516.79 3001.88 5376.83 10125.95

2017-18  544.49 629.83 548.06 2595.57 4430.92 8748.87

2018-19 271.78 543.95 276.74 2000.48 4337.58 7430.53

2019-
20(ബതിഇ) 547.71 463.23 587.72 3627.62 11043.10 16269.38

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട, ണേരള സർക്കപാർ

ച തിത്രം 1.5.7. മൂലധന ത്െലവ തിത്റെ ഘെകങ്ങളത്െ പ്രവണത

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ
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പട്തിേ 1.5.6  സർക്കാരതിത്റെ കെബാധയേതയുത്െ  വ തിശേ വ തിവരങ്ങൾ (രൂപ മകാെതിയതിൽ)
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2012-13 65628.41 18.47% 31310.65 13.34% 6621.78 3.54% 103560.84 15.82%

2013-14 76804.35 17.03% 35542.51 13.52% 6662.21 0.61% 119009.07 14.92%

2014-15 89067.91 15.97% 39307.29 10.59% 7065.05 6.05% 135440.25 13.81%

2015-16 102496.26 15.08% 47639.36 21.20% 7234.71 2.40% 157370.33 16.19%

2016-17 118268.72 15.39% 60571.00 27.14% 7614.14 5.24% 186453.86 18.48%

2017-18  135500.53 14.57% 67777.83 11.90% 7483.99 -1.71% 210762.35 13.04%

2018-19 150991.03 11.43% 77397.06 14.19% 7243.41 -3.21% 235631.50 11.80%

2019-20 
(ബതി ഇ) 175976.05 16.55% 79047.87 2.13% 9435.37 30.26% 264459.29 12.23%

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ

പട്തിേ 1.5.7 സർക്കാരത്റെ കെത്മടുപ് തിത്റെ  വ തിശോംശങ്ങൾ ശതമാനത്തിൽ

വർഷരം ആ�്യന്ര േെരം ന്ചറുേതിെ സമ്പാദ്യരം, കപ്രാവ തിഡ്റെ് 
ഫണ്്, മറ്റുളളവ

കേ�സർക്ാരതില് 
നതിന്ള്ള വായ്പേളുരം  

അഡ്്ാൻസുേളുരം
2012-13 63.4 30.2 6.4

2013-14 64.5 29.9 5.6

2014-15 65.8 29.0 5.2

2015-16 65.1 30.3 4.6

2016-17 63.4 32.5 4.1

2017-18  64.3 32.2 3.6

2018-19 64.1 32.8 3.1

2019-20 (ബതി ഇ)) 66.5 29.9 3.6

അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ

   പട്തിേ 1.5.8 വായ്പാ ഗയോരറെതികൾ (രൂപ മകാെതിയതിൽ)

വർഷരം പരമാവധതി തുേ �്യാരറെതി കുെതിശ്ശേയള്ള തുേ
2011-12 11332.11 8277.44

2012-13 11482.25 9099.5

2013-14 12275.21 9763.36

2014-15 13123.3 11126.87

2015-16 13712.77 12438.52

2016-17 20204.1 16245.55

2017-18 25104.33 17356.47

2018-19 46795.99 26834.65
അവലംബം : ധനേപാരത്യ വകുപ്്ട ണേരള സർക്കപാർ

സംസ്ാനത്തിത്റെ കെബാധയേതയുത്െ വ തിശേ 
വ തിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 1.5.6 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  
നവമകരള നതിർമ്ാണത്മന്ന ത്വല്ലുവ തിളതി 
ഏത്്ടുത്തിരതിക്കുന്ന സർക്കാരതിന് ചുരുങ്ങതിയ 
സമയത്തിനുള്ളതിൽ ധനവ തിഭവ സമാഹരണ ലക്യേ 
പ്രാപ് തിയതിൽ എത്തിക്കാൻ ധാരാളം പരതിമതിതതികൾ  ഉണ്്.  
എന്നതിരുന്നാലും വ തിഭവ സമാഹരണം മുൻഗണനാ 

അെതിസ്ാനത്ൽ ത്െലവ  നതിയതി�ക്കൽ, 
സംസ്ാനത്തിത്റെ  വ തികസനവമായതി ബന്ധത്പ്ട് 
നെപെതികൾ തുെങ്ങുക എന്നീ കാരയേങ്ങളതിൽ ശക്മായ 
ഇെത്പെൽ ഇനതിയും  തുെമരണ്തുണ്്.  
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1.6 പദ്ധതി വേയിരുത്ൽ 2019-20

മക�ത്തിൽ നാഷനൽ ഇൻസ്റതി്യൂട്് മഫാർ 
്രാൻസ്മഫാർമതിംഗ് ഇന്യേ (നീതതി) ആമയാഗ് 
ആരംഭതിച്തതിന് മശഷം മക�സർക്കാർ പഞ്ചവത്ര 
പദതതിരൂപീകരണം അവസാനതിപ്തിച്ചു. എന്നാൽ 
പഞ്ചവത്ര പദതതികളം വാർഷതിക പദതതികളമായതി 
മുമന്നാട്് മപാകാൻ മകരള സർക്കാർ തീരുമാനതിച്ചു. 
അതനുസരതിച്ചു സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാർഡ് 13-ാം 
പഞ്ചവത്ര പദതതി (2017-22) രൂപവത്കരതിക്കുകയും 
ത്െയ്തു.

പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്ര പദതതിയുത്െ മൂന്നാം  
വർഷമാണ് വാർഷതിക പദതതി 2019-20. ഇതതിൽ 
നതിർ്ദേതിഷ് സ്കീമുകളത്െ മാർഗ്ഗനതിർമ്ദേശങ്ങളം 
വതിലയതിരുത്ലുകളം കർശനമായ ഉറപ്ാക്കതിയതിട്ടുണ്്. 
ആവശയേമതിലൊത് അത്ലെകേതിൽ നതിർണായമലൊത് 
മപ്രാഗാമുകൾ നതിരസതിക്കുകയും, ഒമരതരം പദതതികൾ 
സംമയാജതിപ്തിക്കുകയും ത്െയ്തു. ബജ്തിൽ പ്രഖയോപതിച് 
പുതതിയ പദതതികൾ മുൻഗണനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിട്ടുമുണ്്.

2019-20 വർഷത്ത് ആത്ക വാർഷതിക പദതതി 
39,782.17 മകാെതി രൂപയാണ്. ഇതതിൽ 30,610 മകാെതി 
രൂപയുത്െ മസ്റ്്ലൈാനും, 9,172.17 ത്റെ മക� സഹായവം 
ഉൾത്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ത്മാത്ം സംസ്ാന പദതതി 
വതിഹതിതം 2019-20 ൽ 30,610 മകാെതി രൂപയായതി ഉയർന്നു. 
2018-19 ൽ 29,150 മകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 5 
ശതമാനം വർദതിച്ചു. തമ്ദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കായതി 
സംസ്ാന പദതതിയതിൽ 7,500 മകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. സംസ്ാനസർക്കാരായ 
സ്കീമുകൾക്കായതി 23,110 മകാെതി രൂപയാണ് 
വകയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. ത്പെഷയേൽ കമമ്പാണറെ് 
ലൈാനായതി (എസ്സതിസതിപതി) ക്ക് 3,002.84 മകാെതി രൂപയും 
ക്രബൽ സബ് ലൈാൻ (െതി.എസ്.പതി) ക്ക് 866.26 
മകാെതി രൂപയുമാണ്. പ്രധാന അെതിസ്ാന വതികസന 
പദതതികൾക്കായതി 1,643.30 മകാെതി രൂപ അനുവേതിച്ചു. 
ത്പൺകുട്തികളത്െയും സ്ത്രീകളത്െയും മക്മത്തിനായതി 
3,891.71 മകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ 

്രാൻസ് ത്ജൻഡർ വതിഭാഗത്തിന് 5 മകാെതി രൂപയുമുണ്്. 
2018-19-ൽ കുട്തികളത്െ മക്മത്തിനായുള്ള ആത്ക 
വതിഹതിതം 1,781.52 മകാെതി രൂപയാണ്. 2018-19, 2019-
20 വർഷങ്ങളതിത്ല പദതതികളത്െ താരതമയേം പട്തിേ 1.6.1 
-ൽ ത്കാടുത്തിട്ടുണ്്.

കമാണതിറ്റതിരം�് സരംവതിധാനരം 
ഡ്തിജതിറ്പ്െകസഷൻ

പ്ാൻ കപേസ്-ജതില്ലാ കറാൾ ഔട്്

സംസ്ാനത്ത് ആസൂത്രണ നതിരീക്ണ 
വതിലയതിരുത്ൽ സംവതിധാനം ശക്തിത്പ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള 
ഒരു പദതതിത്യന്ന നതിലയതിൽ, "ലൈാൻമപെസ് - 
സതിസ്റംമഫാർ മപ്രാഗസ് അനാലതിസതിസ് ആൻഡ് 
കൺകറൻറ് ഇവാലുമവഷൻ" എന്ന ഒരു മസാഫ്്് 
ത്വയർ, ഐ.ഐ.ഐ. െതി.എം- ത്ക യുത്െ സാമകേതതിക 
സഹായമത്ാത്െ സംസ്ാന ആസൂത്രണ 
മബാർഡ് വതികസതിപ്തിത്ച്ടുത്തു. സംസ്ാനത്ത് 
എലൊ വകുപ്പുകളതിത്ലയും ഓമരാ പദതതി പദതതിയും 
യഥാസമയം നെപ്തിലാക്കുന്നതതിത്റെ പുമരാഗതതി 
നതിരീക്തിക്കാനും വതിലയതിരുവാനും കഴതിയുന്ന ത്വബ് 
അധതിഷ്തിത ഓൺകലൻ മാമനജ്ത്മൻറ് വതിവര 
സംവതിധാനമാണ് ഇത്.

ലൈാൻ സ്കീം/മപ്രാജക്െ്, വതിവതിധ ഘെകങ്ങൾ, ഭൗതതിക/ 
സാമ്പത്തിക പുമരാഗതതി, വതിവതിധ തലങ്ങളതിൽ 
നെപ്ാക്കൽനതില എന്നതിവത്യക്കുറതിച്ചുള്ള പ്രസക് 
വതിശോംശങ്ങളത്െ വതിവതിധ സ്റാക്കമഹാൾമഡഴ്സതിന് 
ആവശയോനുസരണമുള്ള റതിമപ്ാർട്ടുകൾ സതിസ്റം 
സൃഷ്തിക്കുന്നു. യഥാസമയ വതിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതതിലൂത്െ, 
ആസൂത്രണവം തീരുമാനത്മടുക്കുന്ന പ്രക്തിയയും 
ത്മച്ത്പ്ടുത്തുന്നതതിന് ഗവൺത്മറെ്, സംസ്ാന 
ആസൂത്രണ മബാർഡ്, വകുപ്പുകളത്െ മമധാവതികൾ, 
ത്സക്ട്റതിമാർ, വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ എന്നതിവത്യ 
സഹായതിക്കുന്ന ഒരു സംവതിധാനമായതി സതിസ്റം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2019-20 വർഷത്ത് വാർഷതിക 
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പട്തിേ 1.6.1 മമഖല അെതിസ്ാനമാക്കതിയുള്ള വ തിഹതിതം 2018-19, 2019-20, ₹ മകാെതിയതിൽ

ക്രമ 
നരം കമഖെ

2018-19 2019-20 2018-19 
നതിന്മുള്ള 

% 
വത്യാസരം

വതിഹതിതരം സതി.സ്. 
സ് ആന്േ വതിഹതിതരം സതി.സ്. സ് ആന്േ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I കൃഷതിയും അനുബന്ധ 
മമഖലയും 1,750.80 405.68 2,156.4 1,748.70 379.46 2,128.16 -1.31

II ഗാമീണ വതികസനം 1,183.10 3,278.05 4,461.15 1,690.65 4,282.83 5,973.48 33.90

III പ്രമതയേക മമഖല പരതി-
പാെതികൾ 420.68 420.68 283.33 12.00 295.33 -29.79

IV
ജലമസെനവം ത്വള്ള-
ത്പ്ാക്ക നതിയ�ണവം

557.03 101.57 658.6 517.71 38.03 555.74 -15.62

V ഊർജ്ജം 1,784.11 1,784.11 1781.45 0.00 1,781.45 -0.15

VI വയേവസായങ്ങളം ധാ-
തുക്കളം 979.81 979.81 978.69 0.00 978.69 -0.11

VII ്രാൻമപൊർട്് 1,801.37 1801.37 1,711.16 0.00 1,711.16 -5.00

VIII
ശാസ്ത്രം, സാമകേതതി-
കവതിേയേയും പരതിസ്തി-
തതിയും

1,096.55 154.25 1,250.80 1,074.44 115.56 1,190.00 -4.86

IX ജനറൽ ഇക്കമണാമതി-
ക് സർവീസസ് 2,604.97 96.05 2,701.02 2,571.09 91.17 2,662.26 -1.43

X സാമൂഹയേ മസവനം 9,879.39 4,026.39 13,905.77 9,660.08 4,217.12 13,877.20 -0.19

XI ത്പാതു മസവനങ്ങൾ 92.2 36 128.2 92.70 36.00 128.70 0.39

ആത്ക-I toXI 22,150.00 8,097.99 30,247.99 22,110 9,172.17 31,282.17 3.42

XII എൽ സ് ജതി ഡതി 7,000 7,000 7,500 7,500 7.14

XIII RKI 1,000 1,000

ഒട്ാത്ക 29,150.00 8,097.99 37,247.99 30,610 9,172.17 39,782.17 6.81

പദതതി നതിർമ്ദേശങ്ങൾ ലൈാൻമപെസതിലൂത്െ 
ഡതിപ്ാർട്്ത്മറെതിത്റെ തലവൻമാരതിൽനതിന്നും സർക്കാർ 
ഏജൻസതികളതിൽനതിന്നും ഓൺകലനായതി ലഭതിച്ചു. ്രഷറതി 
ഇൻഫർമമഷൻ സതിസ്റവമായതി ഈ സംവതിധാനവം 
സംമയാജതിപ്തിച്തിരതിക്കുന്നു.

ജതിലൊ തല പദതതി മമാണതി്റതിംഗ് സംവതിധാനത്ത് 
ശക്തിത്പ്ടുത്തുന്നതതിത്റെ ഭാഗമായതി 2015-16 ൽ 
സംസ്ാനങ്ങളതിത്ല എലൊ ജതിലെകളതിലും ലൈാൻമപെസ് 
പദതതികൾ ആരംഭതിച്ചു. ഈ സംവതിധാനത്തിൽ 
ഡതിസ്്രതിക്്്, സബ് ഡതിസ്്രതിക്്് തലങ്ങളതിൽ 
വതിവരങ്ങൾ മനരതിട്് നൽകുന്നതതിന്നതതിന് നെപ്ാക്കൽ 
സംവതിധാനം ഒരുക്കതിയതതിലൂത്െ വതിവരങ്ങളത്െ കൃതയേത 
വർദതിപ്തിക്കക്കാൻ കഴതിഞ്ഞു. ജതിലൊതല ഡാ്ത്യ 2017-
18 ൽ സംസ്ാന തലത്തിമലക്ക് സംമയാജതിപ്തിക്കാനും 
കഴതിഞ്ഞു.

2014-15 മുതൽ വകുപ്പുകൾക്കു ഓൺകലനായതി ലൈാൻ 
സമർപ്തിക്കാനുള്ള സംവതിധാനത്മാരുക്കതി ലൈാൻ മപെസ് 
അതതിൻത്റ പ്രവർത്നം വതിപുലമാക്കതി. വകുപ്പുകൾ 
അവരുത്െ സ്ാപനങ്ങളതിത്ല  െർച്കൾക്ക് മശഷം, വരും 
വർഷത്ത് പദതതി തയ്ാറാക്കതി ഇതുമായതി ബന്ധത്പ്ട് 
കൂടുതൽ െർച്കൾക്കായതി സംസ്ാന ആസൂത്രണ  
മബാർഡതിനു  സമർപ്തിക്കുന്നു. വകുപ്പുകൾക്ക് 
ഇതതിനാവശയേമായ  ത്െം മലൈറ്കൾ  2014-15 മുതൽ 
ലൈാൻ മപെസ് നൽ കതിയതിട്ടുണ്്. 2019-20 ൽ ഇതതിൽ   
കൂടുതൽ സവതിമശഷതകൾ മെർത്തുത്കാണ്് സംസ്ാന 
ആസൂത്രണ മബാർഡതിത്റെ പദതതി ആസൂത്രണ  
പ്രവർത്നങ്ങളം  ഓൺ കലനാക്കതിമാ്തി.  ഓമരാ 
പദതതിയുത്െയും ഉമ്ദേശയേലക്യേങ്ങളം ഗുണഫലങ്ങളം 
ഉൾത്ക്കാള്ളതിക്കാനും  2019-20 ത്ല മസാഫ്്് ത്വയർ 
ത്മച്ത്പ്ടുത്ലുകൾ ത്കാണ്് കഴതിഞ്തിട്ടുണ്്.
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സാമൂഹ്യ മേഖലയില് മേരളത്ിന്റെ മേട്ടങ്ങൾ 
- പ്രമ്്യേിച്ച് ഭൂപരിഷച്്കരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആമരാഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലയിന്ല മേട്ടങ്ങൾ– 
മലാേന്േമ്ാടുമുള്ള േയ്�ജ്ഞരുന്ടയം 
അ്കാദേിേ രംഗത്തുള്ളവരുമടയം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു 
പറ്ിയിട്ടുണ്ച്.  വിദ്യാഭ്യാസവുോയി ബന്ധന്പെട്ടച്, 
ഇന്്യയില് സാക്ഷര്, സച്കൂൾ പ്രമവശേം, 
കുട്ടിേന്ള േിലേിർത്ല് പ്രമ്്യേിച്ച് ആൺകുട്ടിേൾ, 
ന്പൺകുട്ടിേൾ, പട്ടിേജാ്ി, പട്ടിേവർഗ്ഗ 
വിദ്യാർത്ിേൾ, േഗര ഗ്ാേ വിദ്യാർത്ിേൾ എന്ന്ില് 
മേരളം ഉന്ന്സ്ാേത്ാണച്. ആമരാഗ്യ മേഖലയിന്ല 
പ്രധാേന്പെട്ട സൂചേങ്ങളുോയി ബന്ധന്പെടുത്ി  
മോക്കുമമ്ാൾ -ഉദാഹരണത്ിേച് ആയൂർദദർഘ്യം, 
ശിശു േരണ േിര്കച്, ോതൃേരണേിര്കച് -  
മേരളത്ിന്റെ മേട്ടങ്ങൾ ഇന്്യയിന്ല ്ന്ന്ന ഏറ്വും 
ഉയർന്നതും, അന്ാരാഷച്്ര ശ്രദ്ധ ആേർഷിച്തുോണച്. 

മദശീയ കുടുംബ ആമരാഗ്യ സർമവ (എൻ.എഫച്. 
എച്ച്.എസച് ) 2015-16 അനുസരിച്ച് മേരളത്ിന്ല 
ശിശുേരണ േിര്കച് (1000 ജേേത്ില്) 5 ആണച്. 
ഇന്്യയിന്ല ഗ്ാേപ്രമദശങ്ങളിന്ല ശിശുേരണ േിര്കച് 
49 ആണച്. ഉത്ർപ്രമദശിന്ല ഗ്ാേപ്രമദശത്ച് ഇ്ച് 
67ഉം ഗുജറാത്ില് 39 ഉം ആണച്. എൻ.എഫച്.എച്ച്.
എസച്. ഡാറ്ാ അനുസരിച്ച്, 15 നും 49 നും േമദ്ധ്യ 
പ്രായമുള്ള മേരളത്ിന്ല ഗ്ാേീണ സച്്ീേളില് 70.5 

ശ്ോേം മപർ പമത്ാ അ്ിലധിേമോ വർഷം 
വിദ്യാഭ്യാസം മേടിയവരാണച്. ഇ്ിേച് അനുബന്ധോയി 
േറ്റു സംസ്ാേങ്ങളിന്ല ഗ്ാേീണ മേഖലയിന്ല 
അനുപാ്ം ഗുജറാത്ച് 23.1 ശ്ോേം, േഹാരാഷച്്ര 
32.6 ശ്ോേം, ്േിഴച്ോടച് 42.9 ശ്ോേം, ഇന്്യ 27.3 
ശ്ോേം, (പട്ടിക 2.1.1). ജേങ്ങളുന്ട മക്ഷേത്ിോയി, 
അതുമപാന്ല സംസ്ാേത്ിന്റെ സാമൂഹിേവും 
രാഷച്്രീയവും സാംസ്ാരിേവുോയ ോറ്ത്ിോയി 
േടത്തുന്ന ന്പാതു പ്രവർത്േങ്ങൾ്കച്, സ്വ്� 
ഇന്്യയില് ഏറ്വും േല്ല ഉദാഹരണോണച് മേരളം.

വിദ്യാഭ്യാസ-ആമരാഗ്യ മേഖലയില് ന്പാതു 
ഇടന്പടല് തുടമരണ്്ിൻന്റ പ്രാധാേ്യം പ്ിമൂന്നാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്ി അംഗീേരിച്്ിലൂന്ട 
േനുഷ്യ വിേസേ മേഖലയില് മേരളം മേടിയ 
മേട്ടങ്ങൾ ഏേീേരി്കാനും ആഴത്ിലാ്കാനും 
േഴിഞ്ഞു.  വിദ്യാഭ്യാസം-ആമരാഗ്യ മേഖലേളിന്ല 
ആവശ്യങ്ങന്ള മുൻ േിർത്ിന്ോണ്ച് മേരളം ഒരു 
പു്ിയ ഘട്ടത്ിമല്കച് േടക്കുേയാണച്. മേരളത്ിന്റെ 
ോറിന്ോണ്ിരിക്കുന്ന ജേസംഖ്യാപരോയ ഘടേയം 
ആധുേിേ സമൂഹത്ിന്റെ ോറി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ-
ആമരാഗ്യ മേഖലയിന്ല ോറ്ങ്ങന്ളയം മേരിടാൻ 
മേരളത്ിന്ല ന്പാതു മേഖലാ സ്ാപേങ്ങൾ 
പ്രാപ്തരായിരി്കണന്േന്നാണച് 13-ാം പദ്ധ്ിയന്ട 
േയമരഖ ചൂണ്ി്കാട്ടുന്ന്ച്.  മേരളത്ിന്ല ആമരാഗ്യ 

പട്ടിക 2.1.1  ന്്രന്ഞെടുത് സൂചേങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ മേഖലയിന്ല മേട്ടങ്ങൾ മേരളം, ഇന്്യ 2015-16

ഗ്യാമം നഗരം

കകരളം ഇന്ധ് കകരളം ഇന്ധ്

ശിശുേരണേിര്കച് (1000 ജേേത്ില്) 5 46 6 29

പമത്ാ അ്ിലധിേമോ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം മേടിയ സച്്ീേൾ 
(15നും 49നും വയസ്ിനു േമധ്യ ശ്ോേത്ില്) 70.5 27.3 74.1 51.5

സാക്ഷര് മേടിയ സച്്ീേൾ (15നും 49നും വയസ്ിനു േമധ്യ 
ശ്ോേത്ില്) 97.3 61.5 98.4 81.4

േഴിഞെ അഞ്ചച് വർഷന്ത് ജേേസേയന്ത് ലിംഗാനുപാ്ം 
(1000 പുരുഷൻോർ്കച് സച്്ീേൾ) 1032 927 1062 899

ന്േച്ന്പെട്ട ശുചി്്വ സൗേര്യം ഉപമയാഗിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ 97.5 36.7 98.7 70.3

ഉറവിടം : നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവവ 2015-16
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വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ച് ന്പാതു മേഖലയന്ട മേ�ീേരണം 
പുേ:സ്ാപി്കാൻ 13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്ി 
പ്ര്ിജ്ഞാബദ്ധോയിരിക്കുേയാണച്. ജേങ്ങൾ 
വിശ്വസിക്കുേയം ആശ്രയിക്കുേയം ന്ചയ്യുന്ന 
ജേസൗഹൃദപരോയ  ആമരാഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ 
സംവിധാേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുേന്യന്ന്ാണിന്റെ ലക്ഷ്യം.  

വിദ്യാഭ്യസ-ആമരാഗ്യ ദൗ്്യം ഉൾന്പെന്ട ോലച് 
ദൗ്്യങ്ങളിലൂന്ട ഒരു പു്ിയ മേരളം സൃഷ്ിക്കുേന്യന്ന 
ലക്ഷ്യത്ിോയള്ള വ്യക്തോയ ഒരു  മരഖാ ചി്ം 2016 
-ല് സർ്കാർ ്യ്ാറാ്കിയിട്ടുണ്ച്.  സംസ്േന്ത് 
ഓമരാ കുട്ടിക്കും ഏറ്വും േല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യോക്കുേ 
എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടുകൂടി പു്ിയ ്ലമുറ്കനുമയാജ്യോയ 
്രത്ിലുള്ള ന്പാതു വിദ്യാലയങ്ങൾ്കായി മേരള 
സംസ്ാേന്ോട്ടാന്േ സർ്കാർ േിമക്ഷപം േടത്തുന്നു. 
ന്പാതുമേഖലയിന്ല ആമരാഗ്യരംഗന്ത് ഗുണമേന്മ 
വർദ്ധിപെിക്കുന്ന്ിോയി ഒരു പു്ിയ പദ്ധ്ി മേരള 
സർ്കാർ ആരംഭിച്ിരിക്കുന്നു. ആമരാഗ്യ പരിരക്ഷ 
ഉറപൊക്കുേ, ഇൻഷുറൻസച് പരിരക്ഷ വിപുലീേരിക്കുേ, 
ന്പാതുജോമരാഗ്യവും ശുചി്്വവും പരിപാലി്കാനുള്ള 
സൗേര്യങ്ങൾ വിപുലീേരിക്കുേ എന്നിവയാണച് 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മേരള ജലസംവിധാേത്ിന്റെ വൃത്ിയം 
പരിസ്ി്ി ആമരാഗ്യവും വർദ്ധിപെിക്കുേയം 
ശാസച്്ീയോയ രീ്ിയില് ോലിേ്യ േിർമ്മർജ്ജേം 
േടത്തുേയോണച് സംസ്ാേ സർ്കാരിന്റെ ഹരി് 
മേരള േിഷൻ ലക്ഷ്യേിടുന്ന്ച്.  േഴിഞെ മൂന്നച് 
വർഷ്കാലോയി വിദ്യാഭ്യസ-ആമരാഗ്യ മേഖലയില് 
ഉണ്ായ വളർച്യാണച് ഈ അദ്ധ്യായത്ില് 
അവമലാേേം ന്ചയ്യുന്ന്ച്. 

വടിദധ്യാഭധ്യാസം

പപയാതു വടിദധ്യാഭധ്യാസം

സർ്കാർ തുടങ്ങിവച് ന്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ 
സംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിന്റെ പ്രധാേ ലക്ഷ്യം 
സംസ്ാേന്ത് സച്കൂളുേളിന്ല അധ്യാപേത്ിന്റെയം  
പഠേ-മബാധേത്ിന്റെയം ഗുണേിലവാരം 
ഉയർത്തുേ എന്ന്ാണച്.  സച്കൂൾ അടിസ്ാേ 
സൗേര്യങ്ങളുന്ട വിേസേത്ിലും സച്കൂൾ 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിന്റെ അ്കാദേിേ-സാമൂഹ്യ 
വശങ്ങൾ പുഷ്ിന്പെടുത്തുന്ന്ിലുോണച് പ്രധാേോയം 
ശ്രദ്ധയൂന്നുന്ന്ച്.  ഉയർന്ന ഗുണേിലവാരമുള്ള 
ന്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുേ എന്ന 
ലക്ഷ്യമത്ാന്ട അദ്ധ്യാപേമരയം വിദ്യാർത്ിേമളയം 
രക്ഷി്ാ്കമളയം ജേപ്ര്ിേിധിേമളയം ഒന്നിച്ചു 
മചർ്കാൻ േിഷേച് േഴിഞെിട്ടുണ്ച്. ോമേജച്ന്േറെിന്റെ 
േച്വട ്ാല്പര്യങ്ങൾന്ോണ്ച് അടച്ചു പൂട്ടാറായ 
േലാപെറമ്ച് സച്കൂൾ ഉൾന്പെന്ട 4 എയച്ഡഡച് സച്കൂളുേന്ള 
ന്പാതു വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിന്പെടുത്തുന്ന്ിന്റെ ആദ്യ 
ചുവടിന്റെ ഭാഗോയി സർ്കാർ ഏന്റ്ടുത്ിട്ടുണ്ച്. 

ന്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്ിന്റെ 
ഭാഗോയി സർ്കാർ, സർ്കാർ-എയച്ഡഡച് 
സച്കൂളുേളിന്ല വിദ്യാർത്ിേളുന്ട എണ്ണത്ില് 
ോര്യോയ വർദ്ധേവച് ഉണ്ായിട്ടുണ്ച്. മുൻ വർഷന്ത് 
അമപക്ഷിച്ച് 1,56,565 വിദ്യാർത്ിേൾ അധിേോയി 
ഗവൺന്േറെച് സച്കൂളുേളില് 2017-18 വർഷം പുതു്ായി 
പ്രമവശേം മേടിയിട്ടുണ്ച്. അതുമപാന്ല 2018-19 
വർഷം 1,85,971 വിദ്യാർത്ിേളും 2019-20 വർഷത്ില് 
1,63,558 വിദ്യാർത്ിേളും പ്രമവശേം മേടിയിട്ടുണ്ച് 

ച ടിത്ം 2.1.1 1989-90  മു്ല് സർ്കാർ, എയഡഡച് വ ിദ്യാലയങ്ങളില് മചരുന്ന പ്രവണ്

ഉറവിടം: ഹ�ാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറകത്ടർ, 2019
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(പട്ടിേ 2.1.2). 1991-92 അ്കാദേിേ വർഷത്ിേച് 
മശഷം ഇങ്ങന്േ ഒരു വർദ്ധേവച് സംഭവിക്കുന്ന്ച് 
ഇ്ാദ്യോയാണച് (ചടിത്ം 2.1.1).

ഐ.ടടി സഹയായക വടിദധ്യാഭധ്യാസം

8-ം ക്ാസ്ച് മു്ല് 12-ം ക്ാസ്ച് വന്രയള്ള ക്ാസ്സുേളില് 
പഠിക്കുന്ന കുട്ടിേൾ്കച് ഐ.ടി. സഹായ വിദ്യാഭ്യാസ 
സൗേര്യങ്ങൾ ഉറപൊക്കുന്ന്ിേച് ദഹന്ടേച് സച്കൂൾ 
പദ്ധ്ി ലക്ഷ്യേിടുന്നു.  ഈ പദ്ധ്ിയന്ട ഭാഗോയി 
59,772 ലാപെച്മടാപ്പുേളും,  43,525 േൾട്ടിേീഡിയ 
മപ്രാജേച്റ്റുേളും, 41,789 േൗണ്ിംഗച് േിറ്റുേളും, 41,878 
എച്ച്.ഡി.എം.ഐ മേബിളുേളും, 40,612 മഫസച് 
മലേറ്റുേളും 23,104 സച്്ീനുേളും, 42,739 യ.എസച്.
പി സ്ീ്കറുേളും, 4,714 ഡി.എസച്.എൻ.ആർ 
േ്യാേറേളും, 4,545 എല്.ഇ.ഡി, 42 ന്ടലിവിഷനുേളും, 
4,720 എച്.ഡി ന്വബച്.േ്യാേറേളും േലച്േിയിട്ടുണ്ച്. 
കുട്ടിേളാണച് പദ്ധ്ിയന്ട ഗുണമഭാക്താ്കൾ.  9,941 
ദപ്രേറി-അപെർ ദപ്രേറി സച്കൂളുേളില്ന്പട്ട 13,980 
ഗവൺന്േറെച്-എയച്ഡഡച് സച്കൂളുേൾ്കച് മ്ാഡച് 
ബാൻഡച് േണേച്ടിവിറ്ി േലച്േിയിട്ടുണ്ച്. ദപ്രേറി-
അപെർ ദപ്രേറി സച്കൂളുേളില് േമ്്യൂട്ടർ ലാബച് 
സജ്ജീേരിക്കുന്ന്ില് 292 മോടി രൂപ േലച്േിയിട്ടുണ്ച്.

ദഹ-ന്ടേച് ക്ാസ്ച് മുറിേളിന്ല ആശയ വിേിേയം 
ഉയർത്തുന്ന്ിനു മവണ്ി സേഗ്-ഇ-റിമസാഴച്സച് 
മപാർട്ടല് വിേസിപെിച്ിട്ടുണ്ച്. 5,482 വീഡിമയാേളും 
8,271 ഇമേജുേളും 6,476 സംഹിദ ഫയലുേളും, 10,026 
േറ്ച് ഫയലുേളും 776 ഓഡിമയാേളും ഉൾന്പെട്ട 31031 
ഡിജിറ്ല് വിഭവങ്ങൾ സേഗ്-റിമസാഴച്സച് മപാർട്ടലില് 

ലഭ്യോ്കിയിട്ടുണ്ച്. അദ്ധ്യാപേർ ്യ്ാറാ്കിയ 5.5 
ലക്ഷം സൂക്ഷച്േ/യൂണിറ്ച് ്ല പദ്ധ്ിേളും 8.89 ലക്ഷം 
സ്ഥൂല പദ്ധ്ിേളും സേഗ്യില് ഉൾന്്കാള്ളിച്ിട്ടുണ്ച്.  
രാജ്യന്ത് ഏറ്വും വലിയ കുട്ടിേളുന്ട ഐ.ടി. ന്േറ്ച് 
വർ്കായ ലിറ്ില് ദേറ്ച്സച്-ഐ.ടി ക്ാസ്സുേൾ 2060 
സച്കൂളുേളില് സജ്ജീേരിച്ിട്ടുണ്ച്. ഇവയില് 1,15,344 
അംഗങ്ങളാണുള്ള്ച്.

അദ്ധ്യാപേരുന്ട പ്രവൃത്ി സേയന്ത് 
ബാധി്കാത്വിധത്ില് ഓൺ ദലൻ പരിശീലേം 
േല്കുന്ന്ിനു മവണ്ി ദേറ്ിന്റെ ഓൺ ദലൻ 
മോഴച്സായ ‘കൂൾ’ (ന്േഒഒഎല്) ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. 
സംസ്ാേന്ത് സച്കൂളുേന്ളകുറിച്ചുള്ള അടിസ്ാേ 
വിവരങ്ങൾ ‘സമേ്ം’ എന്ന മപാർട്ടലിലൂന്ട 
ന്പാതുജേങ്ങൾ്കച് ലഭ്യോവുന്നു.  ഭൗ്ിേ 
സൗേര്യങ്ങളുന്ട ഭരണ സംവിധാേങ്ങൾ 
ഉൾന്പെന്ടയള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ 
ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു.   ഓമരാ സച്കൂളിന്ല അംഗീകൃ് 
ക്ാസുേൾ, ഓമരാ ക്ാസിന്ലയം വിദ്യാർത്ിേൾ, 
അധ്യാപേർ, അേധ്യാപേർ (വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ 
ഒഴിന്േ) എന്നിങ്ങന്േയള്ള വിവരങ്ങൾ ‘സമേ്ം’ 
മപാർട്ടലില് േിന്നച് ലഭിക്കുന്നു. 

സക്കൂള് അടടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
പമച്ചപപെടുത്തല്

141 സച്കൂളുേന്ള േിേവിന്റെ മേ�ങ്ങളായി 
ഉയർത്തുേയം 5 മോടി വീ്ം േിഫച്ബിയില് േിന്നച് 
േലച്കുേയം ന്ചയച്തു.  395 സച്കൂളുേൾ്കച് അടിസ്ാേ 
സൗേര്യങ്ങൾ ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിോയി 3 മോടി 

ക�യാക്ക് 2.1.1  സേീപോലത്ച് വ ിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് മേരളം മേടിയ പ്രധാേന്പെട്ട മേട്ടങ്ങൾ

2019-20 ോലഘട്ടത്ില് 37.2 ലക്ഷം കുട്ടിേളാണച് മേരളത്ിന്ല സച്കൂളുേളില് 1 മു്ല്10 വന്രയള്ള 
ക്ാസ്സുേളില് പ്രമവശേം മേടിയ്ച്. ഇ്ില് 31.4 ശ്ോേം അഥവാ 11.7 ലക്ഷം വ ിദ്യാർത്ിേൾ 
പ്രമവശേം മേടിയിരിക്കുന്ന്ച് സർ്കാർ ന്പാതുവ ിദ്യാലയങ്ങളിലാണച്. 21.6 ലക്ഷം വ ിദ്യാർത്ിേൾ 
എയച്ഡഡച് സച്കൂളുേളിലും 3.9 ലക്ഷം വ ിദ്യാർത്ിേൾ അൺ എയച്ഡഡച് സ്ളുേളിലും പ്രമവശേം 
മേടിയിരിക്കുന്നു. 2016-17 മു്ല് 2019-20 വന്രയള്ള ോലഘട്ടത്ില് സർ്കാർ ന്പാതു 
വ ിദ്യാലയങ്ങളില് പ്രമവശേം മേടിയ വ ിദ്യാർത്ിേളുന്ട എണ്ണം ഒരു ശ്ോേം വർദ്ധിച് ിരിക്കുന്നു 
അ്ായ്ച് 30.4 ശ്ോേത്ില് േിന്നച് 31.4 ശ്ോേോയി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

2018-19 ോലഘട്ടത്ില് 3.2 ലക്ഷം വ ിദ്യാർത്ിേൾ ഉന്ന് വ ിദ്യാഭ്യാസത്ിോയി (ബ ിരുദവും 
ബ ിരുദാേന്ര ബ ിരുദവും) ആർടച്സച്, സയൻസച് ന്ോമേഴച്സച് സച്്രീേില് മേരളത്ിന്ല 
വ ിവ ിധ മോമളജുേളില് പ്രമവശേം മേടി ഇ്ില് 68 ശ്ോേം അഥവാ 2.2 ലക്ഷം മപർ 
വ ിദ്യാർത്ിേിേളാണച്. കൂടാന്് 15 ശ്ോേം വ ിദ്യാർത്ിേൾ (48503 എണ്ണം) പട്ടിേജാ്ി പട്ടിേവർഗ്ഗ 
വ ിഭാഗത്ില്ന്പെട്ടവരാണച് (2011 ന്സൻസസച് അനുസരിച്ച് മേരളത്ിന്ല ജേസംഖ്യയില് 10.94 
ശ്ോേം മപർ പട്ടിേജാ്ി പട്ടിേ വർഗ്ഗ്കാരാണച്.)

2018-19 ോലഘട്ടത്ില് മേരളത്ിന്ല ഗവൺന്േറെച് എയച്ഡഡച് മോമളജുേളില് പ്രമവശേം 
മേടിയ എഞ്ച ിേിയറിംഗച് ബ ിരുദ വ ിദ്യാർത്ിേളില് 41.3 ശ്ോേം മപർ ന്പൺകുട്ടിേളാണച്. ഈ 
ോലഘട്ടത്ില് എഞ്ച ിേീയറിംഗച് ബ ിരുദാേന്ര ബ ിരുദത്ിേച് പ്രമവശേം മേടിയ വ ിദ്യാർത്ിേളില് 
64.9 ശ്ോേം മപർ ന്പൺകുട്ടിേളാണച് (പട്ടിക 2.1.3).
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വീ്ം േലച്േി.  446 സച്കൂളുേന്ള 1 മോടി വീ്ം 
േലച്േിന്ോണ്ച് സൗേര്യങ്ങൾ ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന 
പദ്ധ്ിയില് ഉൾന്പെടുത്ി.  200 വർഷത്ിമലന്റ 
പഴ്കമുള്ള സച്കൂളുേന്ള പാരമ്ര്യ സച്കൂളുേളായി 
അംഗീേരിച്ച് ന്ോണ്ച് വിേസേം സാധ്യോക്കുന്ന 
പദ്ധ്ിയം ഉണ്ച്.  150 വർഷത്ിമലന്റ പഴ്കമുള്ള 
ന്ഹറിമറ്ജച് സച്കൂളുേൾക്കും പ്രമ്്യേ സഹായം 
േലച്കുന്നുണ്ച്.  അടിസ്ാേ സൗേര്യങ്ങൾ 
ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിോയി 106 ഹയർ ന്സ്കറെറി 
സച്കൂളുേൾക്കും 27 ന്വാമ്കഷണല് ഹയർ ന്സ്കറെറി 
സച്കൂളുേൾക്കും 181 എല്.പി./യ.പി. സച്കൂളുേൾക്കും 
സാമ്ത്ിേ പിന്തുണ േലച്േിയിട്ടുണ്ച്.  

141 ആർ.എം.എസച്.എ സച്കൂളുേന്ള ഗവൺന്േറെച് 
സച്കൂളുേളായി ഉയർത്തുേയം അധ്യാപേ-
അേധ്യാപേ ദൗർലഭ്യം പരിഹരി്കാൻ അധിേ 
്സ്ിേേൾ സൃഷ്ിക്കുേയം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ച്.  104 മോടി 
ഉപമയാഗിച്ച് ന്ോണ്ച് േബാഡിന്റെ സഹായമത്ാന്ട 
52 ആർ.എം.എസച്.എ. സച്കൂളുേളുന്ട േിർമ്മാണം 

പൂർത്ിയാ്കിയിട്ടുണ്ച്. സച്കൂൾ ദല്റിേളും 
ലാബുേളും േവീേരിക്കുന്ന പ്രവർത്േങ്ങളും 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ച്.

നടിരക്ഷരത നടിര്മയാര്ജനം 

മേരളം സാക്ഷര് ഇ്ിമോടേം ്ന്ന്ന 
മേടിയിട്ടുന്ണ്ങ്ിലും പരിസ്ി്ി സാക്ഷര്, 
പട്ടിേജാ്ി പട്ടിേ വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കുടിമയറ് 
ന്്ാഴിലാളിേൾക്കും ്രാൻസച് ന്ജൻമഡഴച്സിനും 
മവണ്ിയള്ള സാക്ഷര് പരിപാടിേൾ എന്നിങ്ങന്േ 
മേരളത്ിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ്കച് കൂടു്ല് 
പ്രസക്തിയള്ള പ്രമ്്യേ സാക്ഷര് പരിപാടിേൾ 
മേരള സാക്ഷര് േിഷൻ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.

േിരക്ഷര് തുടച്ചു േീക്കുന്ന്ിനുള്ള പദ്ധ്ിയായ 
‘അക്ഷരലക്ഷം’, ്ീരമദശങ്ങൾ്കച് മവണ്ിയള്ള 
‘അക്ഷരസാഗരം’, പട്ടിേജാ്ി വിഭാഗങ്ങൾ്കച് 
മവണ്ിയള്ള ‘സേഗ്’, പട്ടിേ വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾ്കച് 

പട്ടിക 2.1.2  2016-17 മു്ല്  2019-20 വന്രയള്ള ോലഘട്ടത്ില് മേരളത്ിന്ല ന്പാതു വ ിദ്യാലയങ്ങളിമല്കച് 
പുതു്ായിപ്രമവശേം മേടിയ വ ിദ്യാർഥിേൾ

മയാകനജക്പമന്ക്
സ്റയാകന്ഡക്

ആപക  1 
മുതല് 10 

വപര

I II III IV ആപക (I-IV) V-VII VIII-X I-X

2016-17 മു്ല് 2017-18 വന്ര

ഗവൺന്േറെച് 5703 3629 3615 2641 15588 5475 38789 59852

എയച്ഡഡച് 6495 6474 6296 5934 25199 58670 12844 96713

ആന്േ 12198 10103 9911 8575 40787 64145 51633 156565

2017-18 മു്ല് 2018-19 വന്ര

ഗവൺന്േറെച് 5784 5815 5603 5729 22931 12229 35484 70644

എയച്ഡഡച് 4294 8623 8546 7723 29186 67483 18658 115327

ആന്േ 10078 14438 14149 13452 52117 79712 54142 185971

2018-19 മു്ല് 2019-20 വന്ര

ഗവൺന്േറെച് -168 5578 5483 5330 16223 12616 36376 65215

എയച്ഡഡച് -3222 7626 7742 7266 19412 63312 15619 98343

ആന്േ -3390 13204 13225 12596 35635 75928 51995 163558

ഉറവിടം: ഹ�ാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറകത്ടവററ്ത്, 2019.
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മവണ്ിയള്ള ‘േവമച്േ’, അേ്യ സംസ്ാേങ്ങളില് 
േിന്നുള്ള കുടിമയറ് ന്്ാഴിലാളിേൾ്കച് മവണ്ിയള്ള 
‘ചങ്ങാ്ി’, ്രാൻസച് ന്ജൻഡർ വിഭാഗത്ിേച് മവണ്ിയള്ള 
‘സേേ്വയ’ എന്നിങ്ങന്േ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധ്ിേൾ 
േടപൊക്കുന്നു.  ജോധിപ്്യ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധ്ിയോയി 
ബന്ധന്പെട്ട പരിസ്ി്ി-ഭരണഘടേ-േമവാത്ാേ 
മൂല്യങ്ങളുന്ട അവമബാധവും സാമൂഹ്യ സാക്ഷര് 
പദ്ധ്ിയന്ട ഭാഗോയി സംഘടിപെിക്കുന്നു. 

പയാഠ പുസ്തകത്തടിനപ്പുറമുള്ള വടിദധ്യാഭധ്യാസം

Iദജവ ദവവിധ്യം, കൃഷി, പരിസ്ി്ി 
എന്നിവന്യകുറിച്ച് അവമബാധം സൃഷ്ിക്കുന്ന്ിേച് 
മവണ്ി ‘േ്യാമ്സച് ്ന്ന്ന ഒരു പാഠ പുസ്േം’ എന്ന 
ആശയമത്ാന്ട ദജവ ദവവിധ്യ പാർക്കുേൾ 
സജ്ജീേരിച്ിട്ടുണ്ച്.  സംസ്ാേന്ത് 12000 
സച്കൂളുേളില് ദജവ ദവവിധ്യ പാർക്കുേൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.  

േലാ-ോയിേ-സാംസ്കാരിേ 
വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ാക്കുന്ന്ിനു മവണ്ിയം 
അ്ിേനുസൃ്ോയ അടിസ്ാേ സൗേര്യങ്ങൾ  
സൃഷ്ിക്കുന്ന്ിനുമവണ്ിയമുള്ള േലാ-ോയിേ-
സാംസ്കാരിേ പാർക്കുേളുന്ട പദ്ധ്ി ശരിയായ 
രീ്ിയില് പുമരാഗേിച്ചുന്ോണ്ിരിക്കുന്നു.

പ്രമ്്യേ ദേപുണ്യങ്ങളും േഴിവുേളുമുള്ള 
വിദ്യാർത്ിേന്ള അവരുന്ട േിേവിനും അഭിരുചിക്കും 
അനുസൃ്ോയ വിധത്ില് ന്പ്രാഫഷണല് വിദ്യാഭ്യാസ 
മേ�ത്ില് േിന്നച് പഠേ പരിചയം ലഭി്കാനുള്ള 
അവസരം ‘സി്ാർ’ (എസച്.ഐ.ടി.എ.ആർ) എന്ന 
പദ്ധ്ി വഴി ലഭിക്കുന്നു.

അക്യാദമടിക മടികവക് ഉയര്ത്തല് 

ോര്യക്ഷേോയം സേയാനുസൃ്ോയം പാഠപുസ്േങ്ങൾ 
വി്രണം ന്ചയ്യുന്ന്ിനുള്ള േടപടിേൾ എടുത്തു.  
പാഠപുസ്േങ്ങളുന്ട േേം കുറയ്ക്കുന്ന്ിേച് മവണ്ി 
മൂന്നച് വാല്യങ്ങളായി പ്രിറെച് ന്ചയ്ിട്ടുണ്ച്.  സച്കൂൾ 
അടക്കുന്ന്ിേച് മുൻപച് ്ന്ന്ന വരും വർഷമത്ക്കുള്ള 
എല്ലാ പാഠ പുസ്േങ്ങളും സച്കൂളുേളില് എത്ിക്കുേയം 
ന്ചയച്തു.  അധിേോയി അ്കാദേിേ പിന്തുണ 
ആവശ്യമുള്ള മൂന്നാം ക്ാസച് മു്ല് എട്ടാം ക്ാസച് 
വന്രയള്ള കുട്ടിേൾ്കച് ‘ശ്രദ്ധ’ എന്ന പരിപാടി 
ആരംഭിച്ചു.  260877 വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് ഇ്ിന്റെ 
ഗുണഫലം േഴിഞെ വർഷം ലഭിച്ചു.  േണ്കില് 
പിമന്നാ്കം േില്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ിേൾക്കുമവണ്ി  
‘പ്രവർത്േ ഗണി് ദേപുണ്യം’ എന്ന മപരില് 
േണ്കില് പ്രമ്്യേ ശ്രദ്ധ ന്ോടുത്ച് ന്ോണ്ടുള്ള 
ഒരു പരിപാടിയം ‘ശ്രദ്ധ’ യന്ട ഭാഗോയി 
വിഭാവേം ന്ചയച്തു േടപൊ്കി വരുന്നു.  കുട്ടിേളുന്ട 

ക�യാക്ക്  2.1.2 ല ിറ്ില് ദേറ്ച്സച് ഐ.ടി.ക്ബച്സച്

യഥാർത് ്ാല്പര്യവും ്ിയാത്മേ്യം ഉള്ള വ ിദ്യാർത്ിേന്ള ലക്ഷ്യം വച്ച് ന്ോണ്ച് ദേറ്ച് 
മുൻദേ എടുത്ച് ആരംഭിച്്ാണച് ല ിറ്ില് ദേറ്ച്സച് ഐ ടി ക്ബച്, അേിമേഷൻ ദസബർ 
സുരക്ഷ േലയാളം േമ്്യൂട്ടിങച് ഹാർഡച് ന്വയർ ഇലേച്മ്രാണിക്ച് ഇറെർന്േറ്ച് ഓവർ്ിങച്സച് 
(ഐ.ഒ.ടി) ഉപേരണങ്ങൾ 3 ഡി േ്യാരേച്റ്ർ മോഡല ിംഗച് തുയങ്ങിയവയില് പ്രമ്്യേ പരിശീലേം 
േല്കുന്നു.  2060 വ ിദ്യാവയങ്ങളില് േിന്നായി 1.25 ലക്ഷമത്ാളം വ ിദ്യാർത്ിേൾ ഇ്ില് 
അംഗങ്ങളാണച്.  മലാേത്ിന്ല ഏറ്വും വല ിയ വ ിദ്യാർത്ി ഐ സി ട ി ശംഖലയാണച് ല ിറ്ില് 
ദേറ്ച്സച്.  ഇ്ിന്റെ ഭാഗോയി ഏേമദശം 5000 വ ിദ്യാർത്ിേൾ്കച് പ്രമ്്യേ മേഖലയില് പരിശീലേം 
േല്േിയിട്ടുണ്ച്.  13440 വ ിദ്യാർത്ിേൾ േത്സരിച് ഉപജില്ലാ്ല േ്യാമ് ില്േിന്നും വ ിജയിച് 1143 
ല ിറ്ില്  ദേറ്ച്സിനുമവണ്ി 2019 ആഗസ്റില് 2 ദിവസന്ത് റസിഡൻഷ്യല് മസ്ററ്ച് േ്യാമ്ച് ദേറ്ച് 
സംഘടിപെ ിച് ിരുന്നു.  ല ിറ്ില് ദേറ്ച്സച് വഴി, ഇറെർന്േറ്ച് ഓഫച് ്ിങച്സച് (ഐഒറ്ി) ഉപേരണങ്ങൾ, 
ബ്ലൻഡർ (മഫാസച് മബസച്ഡച് 3 ഡി േമ്്യൂട്ടർ ഗ്ാഫിക്ച് മസാഫച്ന്ട്വയർ) േ്യാരേച്ടർ റിഗ്ഗിംഗച് 
(ദഡേിംഗച് മടബ ിൾ, ഗ്ാസ്ച്, ഫ്രൂട്ടച് ബാസ്കറ്ച് തുടങ്ങിയവ മപാന്ലയള്ളവയന്ട 3 D മോഡല്സച്), 3 ഡി 
ആേിമേഷൻ (സൗരയൂഥം ദലൈറ്ച് ഓഫച് മബർഡച്സച്) എന്നിവയില് കുട്ടിേൾ്കച് പരിശീലേം േല്കുന്നു.  
കുട്ടിേൾ ്ങ്ങൾ്കിഷ്മുള്ള േഥാപാ്ങ്ങന്ള രൂപേല്പേ ന്ചയച്്ച് അേിമേഷൻസച് േിർമ്മിക്കുന്നു.  
കുട്ടിേൾ്കച് പരിശീലേം േല്കുന്ന േറ്ച് മേഖലേളാണച് ദേദബല് ആപെച് വ ിേസിപെ ിക്കുേ (മടാർച്ച് 
ആപെച്, േയു.ആർ.മോഡച് സ്ാേർ), റാസച്ന്ബറി ദപ ഇലേച്മ്രാ ് ിേച് ഉപമയാഗിച്ചുള്ള മവാട്ടിംഗച് 
ന്േഷീൻ, ശബ്ദ ്രംഗങ്ങളും ന്ടക്ച്റ്ച് ന്േമസജസും ഉപമയാഗിച്ച് ഒരു ന്േറ്്വർ്കിനുള്ളില് ഫാനും 
ദലറ്റും പ്രവർത്ിപെ ി്കാൻ േഴിയന്ന ഐ.ഒ.റ്ി. ഡിദവസച് മോഡല്, സർവർ സൃഷ് ിക്കുന്ന്ിോയി 
അലേ ിമ്കഷൻ ഇന്േ്വറെർ ദപേയുറ്ി സർവർ ഉപമയാഗിച്ച് ദലറ്ച് അലേ ിമ്കഷനുേളുന്ട വ ിേസേം, 
ഈ ആവശ്യത്ിോയി ദക്റെച് മപ്രാഗ്ാമുേൾ ആവശ്യോണച്.  ല ിറ്ില് ദേറ്ച്സിന്റെ ഭാഗോയി, 
ഏേമദശം 2000 ത്ിലധിേം സച്കൂളുേളുന്ട ഡിജിറ്ല് ോഗസിൻ ഓൺ ദലേില് ലഭ്യോ്കി.  
സച്കൂൾ വ ി്കി മപാർട്ടല ിന്ല ഡിജിറ്ല് ോഗസിൻ ല ിങ്ച് വഴിമയാ(www.schoolwiki.in) അന്ല്ലങ്ില് 
www.dm18.kite.kerala.gov.in എന്ന മപാർട്ടല് വഴിമയാ ോണാവുന്ന്ാണച്.       

ഉറവിടം: കകറ്ത്, 2019 



48 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ദേസർഗ്ഗിേ േഴിവുേൾ േന്ണ്ത്തുന്ന്ിനും 
വളർത്ിന്യടുക്കുന്ന്ിനുമുള്ള ടാലറെച് ലാബച് 
സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ച്.  സർവ്വശിക്ഷ മേരളയന്ട ഭാഗോയി 
കുട്ടിേളുന്ട ്ിയാത്മേ് വിേസിപെിക്കുേ എന്ന 
ലക്ഷ്യമത്ാടുകൂടി ്ിമയറ്ീവച് സച്കൂൾ ന്പ്രാജേച്ടച് 
സജ്ജീേരിച്ിട്ടുണ്ച്.  അന്ാരാഷച്്ര േിലവാരമുള്ള 
സൗേര്യങ്ങമളാടച് കൂടിയ ഐഡിയല് ലാബച് ന്പ്രാജേച്ടും 
സജ്ജീേരിച്ിട്ടുണ്ച്.  ഇത്രം ലാബുേൾ ോലച് വ്യ്്യസ് 
മസാണുേളില് സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ച്.  

മദശീയ അച്ീവച്ന്േറെച് സർമവ്വ േന്ണ്ത്ിയ പഠേ 
പിഴവുേന്ള േിേത്തുന്ന്ിേച് മവണ്ി കുട്ടിേൾ്കച് 
മവണ്ിയള്ള നൂ്േ പഠേ പ്രവർത്േങ്ങൾ 
എസച്.എസച്.ന്േ. രൂപ േല്പേ ന്ചയ്ിട്ടുണ്ച്.  ഈ 
ലക്ഷ്യത്ിലൂന്നിന്ോണ്ച് ‘േലയാള ്ിള്കം’ (േലയാള 
ഭാഷയിലുള്ള കുട്ടിേളുന്ട േഴിവച് വർദ്ധിപെിക്കുന്ന്ിനു 
മവണ്ി) ‘ഹമലാ ഇംഗ്ീഷച് ’’ (കുട്ടിേളുന്ട ഇംഗ്ീഷച് ഭാഷ 
ദേപുണ്യം വർദ്ധിപെിക്കുവാൻ) ‘സുരീലി ഹിന്ി’ (ഹിന്ി 
ഭാഷ പരിമപാഷിപെിക്കുന്ന്ിേച് ) എന്നീ പരിപാടിേൾ 
എസച്.എസച്.ന്േ. യന്ട പഠേ േിേവച് പദ്ധ്ിയന്ട 
ഭാഗോയി ന്പാതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെച് േടപൊ്കി 
ന്ോണ്ിരിക്കുന്നു.  ഈ പ്രവർത്േങ്ങൾ വഴി ഭാഷാ 
പഠേ മശഷി വർദ്ധിപെിക്കുയം കുട്ടിേൾ്കച് മൂന്നു 

ഭാഷേളില് അറിവച് ആർജ്ജിക്കുന്ന്ിനും വിേിേയം 
േടത്തുന്ന്ിനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കുേയം ന്ചയ്യുന്നു.  
I, II, III ക്ാസുേളില് ോതൃ ഭാഷയില് പ്രാവിണ്യം 
മേടുന്ന്ിേച് മവണ്ിയള്ള “കുഞ്ഞു വായേ േന്ത്ഴുത്ച് ” 
പരിപാടിയം ്യ്ാറാ്കിയിട്ടുണ്ച്.  േഴിഞെ വർഷം 
േടത്ിയ ോസച് സർമവ്വ അനുസരിച്ച് ദപ്രേറി 
ക്ാസുേളിന്ല വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് ഗണി്ത്ില് 
അടിസ്ാേ പഠേ മേട്ടം രാജ്യന്ോട്ടു്കച് കുറവായി 
േന്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്ച്.  ഈ കുറവച് പരിഹരിക്കുന്ന്ിോയി 
മേരളത്ിന്ല സച്കൂളുേളില് ദപ്രേറി ക്ാസിന്ല 
കുട്ടിേൾ്കച് മവണ്ി എസച്.എസച്.ന്േ. ഗണി് വിജയം 
എന്ന പരിപാടി േടപൊ്കി വരുന്നു.  

സയൻസില് അസാധാരണ േിേവച് പുലർത്തുന്ന 
വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് ‘ശാസച്്യാൻ’ എന്ന പദ്ധ്ി 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.  സയൻസച് വിഷയങ്ങമളാടച് പ്രമ്്യേ 
പ്ര്ിപത്ിയള്ള കുട്ടിേൾ്കച് ‘ശാസച്് ജാലേം’ 
രൂപ േല്പേ ന്ചയ്ിരിക്കുന്നു.  ലേസച് വൺ കുട്ടിേൾ്കച് 
ശാസച്്ാവമബാധം സൃഷ്ിക്കുന്ന്ിനും ശാസച്് 
വിജ്ഞാേം പരിമപാഷിപെിക്കുന്ന്ിനും മവണ്ി എസച്.
എസച്.ന്േ.’ശാസച്് പഥം’ സംഘടിപെിക്കുന്നു.
  

ക�യാക്ക്  2.1.3  ഹോരി േലയാളം

േലയാളം േന്നായി എഴുതുവാനും വായി്കാനും ലക്ഷ്യം വച്ച്ന്ോണ്ച് കുടിമയറ്ന്്ാഴിലാളിേൾ്കായി 
മേരള സംസ്ാേ സാക്ഷര്ാ േിഷൻ അമ്ാറിറ്ിയന്ട പ്രമ്്യേ പരിപാടിയാണച് ചങ്ങാ്ി.  
സംസ്ാേന്ത് ഏറ്വും വല ിയ കുടിമയറ്ന്്ാഴിലാളിേളുന്ട േഗരോയ എറണാകുളം ജില്ലയിന്ല 
ന്പരുമ്ാവൂർ േഗര സഭയില് ബഹു.മുഖ്യേേച്്ി ശ്രീ. പ ിണറായി വ ിജയൻ 2016 ഡിസംബർ 12-േച് 
പദ്ധ്ി്കച് തുട്കം ഇടുേയണ്ായി.  ഈ പരിപാടി്കച് ‘ഹോരി േലയാളം’ (േമ്മുന്ട േലയാളം) എന്ന 
മപരില് ഒരു പാഠ പുസ്േം ്യ്ാറാ്കിയിട്ടുണ്ച്.  േനുഷ്യാവോശങ്ങൾ, ഭരണ ഘടോമൂല്യങ്ങൾ, 
ന്്ാഴിലാളിേളുന്ട അവോശങ്ങൾ ആമരാഗ്യേരോയതും ശുച ി്്വവുോയ ജീവ ി്ത്ിന്റെ 
ആവശ്യേ് എന്നിവ ഈ പാഠപുസ്േത്ില് ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്ച്.  കുടിമയറ്ന്്ാഴിലാളിേൾ്കച് 
ദദേംദിേ ജീവ ി്ത്ില് സൗേര്യപ്രദോയം സുധാര്യോയം പ്രാമദശിേ ജേ്യോയി ഇടന്പടാൻ 
േഴിയന്ന വ ിധത്ിലാണച് ഈ പുസ്േം രൂപേല്പേ ന്ചയ്ിരിക്കുന്ന്ച്.  കുടിമയറ്ന്്ാഴിലാളിേന്ള 
്ിരിച്റിയന്ന്ിേച്, ന്പരുമ്ാവൂർ മുൻസിപൊല ിറ്ിയില് േടത്ിയ സമര്വ ്വയില് 3211 
ന്്ാഴിലാളിേളാണുള്ള്ച്.  432 കുടിമയറ്ന്്ാഴിലാളിേന്ള ഉൾന്പെടുത്ിന്ോണ്ച് ‘ചങ്ങാ്ി’ എന്ന 
മപരില് രജിസ്റർ ന്ചയച്്ച് ഈ ക്ാസുേൾ ആരംഭിച് ിട്ടുണ്ച്.  േദ്രസ ഹാളുേൾ, ഫാേച്ടറിേൾ ദല്റി 
ഹാളുേൾ  േറ്റു ന്പാതു സ്ലങ്ങൾ ഉൾന്പെന്ടയള്ള വ ിവ ിധ സ്ലങ്ങളില് 27 ബാച്ചുേളില് ക്ാസുേൾ 
േടന്നു വരുന്നു.  ന്പരുമ്ാവൂരിന്ല പരിപാടിയന്ട വ ിജയത്ിന്റെ അടിസ്ാേത്ില് സാക്ഷര് 
േിഷൻ അമ്ാറിറ്ിയന്ട പദ്ധ്ി എല്ലാ ജില്ലേളിമലക്കും വ്യാപ ിപെ ിച് ിട്ടുണ്ച്.  പദ്ധ്ിയന്ട 2-ം ഘട്ടം 
ഓമരാ ജില്ലയില് േിന്നും ഒരു പ്രാമദശിേ സ്ലം ്ിരന്ഞെടുക്കുേയം ്ിരന്ഞെടു്കന്പെട്ട പ്രാമദശിേ 
സ്ലങ്ങളില് സമര്വ ്വ േടത്തുേയം ന്ചയ്യുന്നുണ്ച്.  2-ം ഘട്ട പരിപാടിയില് കുടിമയറ്്കാരുന്ട 
ഹിന്ിയിന്ല സാക്ഷര് ോേദണ്ഡങ്ങൾ ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിനും ആമരാഗ്യപരോയ ജീവ ി് 
ദശല ി ദേവരിക്കുന്ന്ിേച് സഹായിക്കുന്ന്ിനുോയാണച് ലക്ഷ്യം ഇടുന്ന്ച്.  കുടിമയറ്്കാർ്കച് 
പ്രമവശേം േല്കുന്ന്ിനും അവന്ര ഈ പദ്ധ്ിയന്ട ഭാഗോക്കുന്ന്ിനുോയി പ്രാമദശിേ 
സ്ാപേങ്ങളില് പ്രമ്്യേ േമ്മിറ്ിേൾ രൂപീേരിച് ിട്ടുണ്ച്.  രാജ്യത്ിന്റെ വ ിവ ിധ ഭാഗങ്ങളില് േിന്നച് 
സംസ്ാേത്ിമല്കച് കുടിമയറിയ 25 ലക്ഷം ന്്ാഴിലാളിേൾ്കച് സംസ്ാേ ഗവൺന്േറെിന്റെ ഈ 
പ്രമ്്യേ പദ്ധ്ി പ്രമയാജേേരോയിരിക്കും. 

ഉറവിടം: സംസ്ാന സാക്ഷരതാമിഷന് അവതാറിറ്ി



49അദ്ധ്യായം 2, വിദധ്യാഭധ്യാസവം ആര�യാഗധ്വം: പ�യാതു ഇടപ�ടലുകളുപട വധ്യാപ്ി

ഉന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെിന്റെ സാധ്യ്േളും 
കൂന്ട ഉപമയാഗിച്ചുന്ോണ്ച് ഹയർ ന്സ്കറെറി 
അധ്യാപേർ്കച് ‘അധ്യാപേ പരിവർത്േ 
മോഴച്സച് ’ േടപെിലാക്കുന്നു.  അപെർ ദപ്രേറി 
വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് മവണ്ി എസച്.എസച്.ന്േ. േയൻസച് 
പാർക്കുേളും ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. ഇന്്യയിലാദ്യോയാണച് 
ഇതുമപാന്ല നൂ്േോയ അനുഭവം എന്ന്ിോല് 
്ന്ന്ന ഈ മോഴച്സച് വളന്ര വിജയേരോയി 
തുടർന്നു ന്ോണ്ിരിക്കുന്നു.  ഇന്്യയിന്ല 53 
സര്വ്വേലാശാലേന്ളയം ഉന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപേങ്ങന്ളയം മചർത്തുന്ോണ്ച് ഹയർ ന്സ്കറെറി 
വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് അവരുന്ട അഭിരുചിക്കും 
േഴിവിനും അനുസരിച് ഉന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം 
ന്്ന്രന്ഞെടുക്കുന്ന്ിേച് സഹായിക്കുന്ന ‘ദിശ-ഉന്ന് 
വിദ്യാഭ്യാസ എക്ച്മപാ’ സംഘടിപെിച്ചു.

ഇത്രം പ്രവർത്േങ്ങളുന്ട ഫലോയണ്ായ 
മേട്ടങ്ങന്ള മദശീയ ോേവ മശഷി േേച്്ാലയം, േീ്ി 
ആമയാഗച് തുടങ്ങിയ ഏജൻസിേൾ അംഗീേരിച്ിട്ടുണ്ച്.  
‘േമ്മുന്ട സച്കൂളിേളുന്ട മേട്ടങ്ങൾ-സച്കൂൾ 
വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണേിലവാര സൂചിേ’ എന്ന മപരില് 
സംസ്ാേങ്ങളിന്ലയം മേ� ഭരണ പ്രമദശങ്ങളിന്ലയം 
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിന്ല മേട്ടങ്ങന്ള അവമലാേേം 
ന്ചയ്യുന്ന്ിേച് മവണ്ി േീ്ി ആമയാഗച് ഒരു റിമപൊർട്ടച് 
പുറത്ിറ്കിയിട്ടുണ്ച്.  2016-17 വർഷന്ത് 
അവലംബോ്കി േീ്ി ആമയാഗച് വിേസിപെിച് സച്കൂൾ 
വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണേിലവാര സൂചിേ അനുസരിച്ച് 
സംസ്ാേങ്ങളിന്ലയം മേ�ഭരണ പ്രമദശങ്ങളിന്ലയം 
സച്കൂൾ പഠേ മേട്ടങ്ങളും അടിസ്ാേ വിവരങ്ങളും 
ലഭിക്കുന്നു.  ഈ സൂചിേ അനുസരിച്ച് എല്ലാ 
സംസ്ാേങ്ങളിലും മേ�ഭരണ പ്രമദശങ്ങളിലും വച്ച് 
മേരളം ഒന്നാേ്ായി റാങ്ച് ന്ചയ്ിരിക്കുന്നു. 

കകയാകളജക് – സര്വ്വകലയാശയാല വടിദധ്യാഭധ്യാസം

ലിംഗ-വർഗ്ഗ വ്യ്്യാസേമേ്യ ശാരീരിേ-ോേസിേ 

ദവഷേ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ്കച് ഉൾന്പെന്ട എല്ലാ 
വിദ്യാർത്ിേൾക്കും ഉന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്ിനുള്ള തുല്യ 
അവസരങ്ങൾ േലച്േിയിട്ടുണ്ച്. (ചടിത്ം 2.1.2 ോണുേ).  
വിവിധങ്ങളായ മസ്ാളർഷിപ്പുേൾ വഴി സാമൂഹിേോയം 
വിദ്യാഭ്യാസപരോയം പിമന്നാ്കം േില്ക്കുന്ന 
വിഭാഗങ്ങളില് േിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ിേളുന്ട മക്ഷേം 
ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള ഗവൺന്േന്റെച് േയങ്ങൾ വകുപെച് 
ോര്യക്ഷേോയി േടപെിലാക്കുന്നു. 

ഡിഗ്ി ക്ാസ്സുേളിന്ല പ്രമവശേത്ില് ന്പൺകുട്ടിേൾ 
ആൺകുട്ടിേമള്കാൾ കൂടു്ലാണച്. അതുമപാന്ല 
ആർടച്സച് ആറെച് സയൻസച് മോമളജുേളിന്ല 
എസച് സി - എസച്.റ്ി വിഭാഗങ്ങളില് േിന്നുള്ള 
കുട്ടിേളുന്ട അനുപാ്ം അവരുന്ട ജേസംഖ്യാ 
അനുപാ്മത്്കാൾ കൂടു്ലുണ്ച്.  

സ്യാപനങ്ങളുപട വടികസനം

ഗവൺന്േറെച് മോമളജുേന്ള േവീേരിക്കുേയം 
പ്രവർത്േം സുഗേോക്കുേയം ന്ചയ്യുേ എന്നച് 
ലക്ഷ്യമത്ാന്ട ഡിജറ്ല് മഡാേ്യൂന്േറെച് ഫയലിംഗച് 
സിസ്റം എല്ലാ ഗവൺന്േറെച് മോമളജുേളിലും 
േടപെിലാ്കിയിട്ടുണ്ച്. 2017-18 അ്കാദേിേ വർഷത്ില് 
എറണാകുളം, പാല്കാടച്, ോസർമഗാഡച്, േലപ്പുറം 
ജില്ലേളില് ോലച് ആർട്ടച്സച് ആൻറച് സയൻസച് 
മോമളജുേൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.

• ഗവ.ആർടച്സച് ആൻറച് സയൻസച് മോമളജച്, 
ദവപെിൻ (എറണാകുളം)

• ഗവ.ആർടച്സച് ആൻറച് സയൻസച് മോമളജച്, 
മ്ാളന്നൂർ, (പാല്കാടച് )

• ഗവ.ആർടച്സച് ആൻറച് സയൻസച് മോമളജച്, 
േിോനൂർ, (ോസർമഗാഡച് )

• ഗവ.ആർടച്സച് ആൻറച് സയൻസച് മോമളജച്, 
േിലമ്പൂർ, (േലപ്പുറം)

എന്നിവയാണച് പുതു്ായി ആരംഭിച് മോമളജുേൾ.

ച ടിത്ം 2.1.2  ബ ിരുദ മോഴച്സുേളിന്ല വ ിദ്യാർത്ിേളുന്ട ല ിംഗമഭദം, ജാ്ി ്ിരിച്ചുള്ള അനുപാ്ം

ഉറവിടം: ന്ോളീജിയറ്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേച്ടർ, 2019



50 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

29 മോമളജുേൾ്കച് ോേച് അ്ഡിമറ്ഷൻ ലഭിക്കുേ 
വഴി യ.ജി.സി. യില് േിന്നച് കൂടു്ല് ഫണ്ച് ലഭി്കാനുള്ള 
അവസരവും സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ച്. 562 അധ്യാപേരും 436 
അേധ്യാപേരും മേരള പബ്ലിേച് സർവ്വീസച് േമ്മീഷൻ 
വഴി സംസ്ാേന്ത് വിവിധ മോമളജുേളിലായി 
മജാലിയില് പ്രമവശിച്ിട്ടുണ്ച്. 

52 പു്ിയ മോഴച്സുേളും 68 അധ്യാപേ ്സ്ിേേളും 
25 അേധ്യാപിേ ്സ്ിേേളും പുതുയാ്ി സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ച്. 
22 ഡിഗ്ി മോഴച്സുേളും, 21 പി. ജി മോഴച്സുേളും 4 
എം.ഫില് മോഴച്സുേളുോണച് പുതു്ായി സൃഷ്ിച്്ച്. 

മോമളജച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെിേച് േീഴിലുള്ള എല്ലാ 
സ്ാപേങ്ങളുന്ടയം സ്ലവും സ്വത്തുോയി ബന്ധന്പെട്ട 
എല്ലാ മരഖേളും ലഭ്യോവുന്ന രീ്ിയില് ഒരു മപ്രാപെർട്ടി 
ോമേജച്ന്േറെച് ന്സല് രൂപീേരിച്ിട്ടുണ്ച്.

ഡിജിറ്ല് ോപെിംഗിനും അ്ിർത്ി 
മരഖന്പെടുത്തുന്ന്ിനും (അ്ിർത്ിയില്ലാത് 
സ്ലങ്ങളിന്ല ഭൂേി േമയ്റ്ന്ത് കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ഉൾന്പെന്ട) ഉള്ള ശ്രേങ്ങൾ അടിയന്ിരോയി 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.

അക്യാദമടിക മടികവക് : ന്റഗുലർ ക്ാസ്സുേൾ്കച് 
പുറമേ ്ിരുവേന്പുരം സംസച്കൃ് മോമളജില് 

സ്ി്ി ന്ചയ്യുന്ന മേഘോഥസഹ ന്സൻറർ 
(വിഭവ വിേസേ സ്റ്റുഡിമയാ) വഴി പ്രഗത്ഭരായ 
വ്യക്തിേളുന്ട പ്രഭാഷണങ്ങളും ക്ാസ്സുേളും മേരിട്ടും 
ന്റമ്കാർഡച് ന്ചയച്തും മേൾ്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ 
മോമളജുേളിലും ബി.എസച്.എൻ.എല്ലിന്േ 10 എം.ബി.
പി.എസച്. േണക്ഷനുേൾ ഉള്ളതുന്ോണ്ച് കുറഞെ 
ന്ചലവില് ലഭ്യോണച്.
‘സിലബസിേപ്പുറം’ േലയാള സാഹി്്യ യാ്, 
വിൻഗച്ളീഷച് എന്നീ ഓൺദലൻ ക്ാസ്സുേൾ മേഘോദ 
സഹ ന്സറെർ വഴി ഇമപൊൾ േടപെിലാക്കുന്നു.

വിദ്യാർത്ിേളിന്ല ഡിപ്രഷനും ആത്മഹ്്യ 
പ്രവണ്യം ദേോര്യം ന്ചയ്യുന്ന്ിേച് മവണ്ി 
ബാംഗ്ലൂർ േിംഹാസുോയി മചർന്നച് ന്ോണ്ച് ഒരു പരിപാടി 
േടപെിലാ്കാൻ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. 75 ഗവൺന്േറെച് 
മോമളജുേളിലുോയി ജീവേി-ോേസിേ അവമലാേേം 
പരിപാടി േടപെിലാക്കുന്നു. ഇ്ിന്റെ ഭാഗോയി 
േേശാസച്് ബിരുദ-ബിരുദാേന്ര-ബിരുദമുള്ളവന്ര 
അപ്രൻറിസച് ആയി 66 മോമളജുേളിലും 
്ാലച്ോലിേോയി േിയേിച്ിട്ടുണ്ച്.

സയാകകേതടിക വടിദധ്യാഭധ്യാസം

മദശീയ പ്രാധാേ്യം ലഭി്കത്്കരീ്ിയില് 
സംസ്ാേന്ത് സാമങ്്ിേ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലന്യ 

പട്ടിക 2.1.3 2018-19-ല് മേരളത്ിന്ല ഉന്ന് വ ിദ്യാഭ്യാസത്ിമലക്കുള്ള പ്രമവശേം

എണ്ണത്തടില് പമയാത്തം കുട്ടികളുപട 
അനുപയാതത്തടില് (ശതമയാനം)

ആപക 
വ ടിദധ്യാര്തടികള്

പപണ് 
വ ടിദധ്യാര്തടികള്

എസക്.സടി/
എസക്.ട ടി. 

വ ടിദധ്യാര്തടികള്

പപണ് 
വ ടിദധ്യാര്തടികള്

എസക്.സടി/
എസക്.ട ടി. 

വ ടിദധ്യാര്തടികള്

ബി.എ. 133235 86110 17481 64.6 13.1

ബി.എസച്.സി 103234 77452 16857 75.0 16.3

ബിമോം 45624 29012 6926 63.6 15.2

എം.എ 15461 10083 3303 65.2 21.4

എം എസച് സി 19133 12568 2785 65.7 14.6

എം മോം 6465 4545 1151 70.3 17.8

ആന്േ 323152 219770 48503 68.0 15.0

ഗവൺന്േറെച്, 
എയച്ഡഡച് മോമളജച് 
എൻജിേിയറിംഗച് 
ബിരുദധാരിേൾ

5292 2186 -- 41.3 n.a

ഗവൺന്േറെച്, 
എയച്ഡഡച് മോമളജച് 
എൻജിേിയറിംഗച്  
ബിരുദാേന്ര 
ബിരുദധാരിേൾ

1359 882 -- 64.9 n.a

കുറിപ്ത് :  -- വിവവരം ലഭ്മല്ല
ബി എ, ബി എസത് സി ബിവകാം വിദ്ാർതി പ്രവവശനത്ിൽ ഒന്ം രണ്ം മൂന്ം വർഷഹത് വിദ്ാർതികളുഹട വിവരങ്ങള് ഉള്ഹപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ത്.  എം എ, എം 
എസത് സി വിദ്ാർതികളുഹട പ്രവവശനത്ിൽ ഒന്ം രണ്ം വർഷഹത് വിദ്ാർതികളുഹട വിവരങ്ങള് ഉള്ഹപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ത്.  2018-19-ൽ പ്രവവശനം വനടിയ 
എന്്ിനിയറിംഗത് വിദ്ാർതികളുഹട വിവരങ്ങളാണത് ഉള്ഹപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നതത്.



51അദ്ധ്യായം 2, വിദധ്യാഭധ്യാസവം ആര�യാഗധ്വം: പ�യാതു ഇടപ�ടലുകളുപട വധ്യാപ്ി

ശാക്തീേരിക്കുന്ന്ിനുള്ള വിവിധങ്ങളായ 
പദ്ധ്ിേൾ്കച് മേരള ഗവൺന്േൻറച് തുട്കം 
കുറിച്ിട്ടുണ്ച്. ഉയർന്ന അ്കാദേിേ േിലവാരമുള്ള 
സാമങ്്ിേ വിദഗച്ധന്ര സൃഷ്ിക്കുേ എന്ന 
ലക്ഷ്യമത്ാന്ട ഈ പ്രവർത്േങ്ങൾ േടപെിലാ്കാനുള്ള 
ചുേ്ല സാമങ്്ിേ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേച്ടമററ്ിന്േ 
ചുേ്ലന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്ച്. ഡിമലോേ സർട്ടിഫി്കറ്ച് 
മോഴച്സുേന്ള ആധുേിേവ്ച്േരിക്കുന്നമ്ാന്ടാപെം 
വിദ്യാർത്ിേന്ള സംരംഭങ്ങളും സ്റാർട്ടച് അപച്േളും 
തുടങ്ങുന്ന്ിേച് പ്രാപ്തരാ്കാൻ പരിശീലേം േല്കുേയം 
ന്ചയ്യുന്നു.

സ്യാപനങ്ങളുപട വടികസനം

9 എഞ്ചിേീയറിംഗച് മോമളജുേളും 45 ഗവൺന്േറെച് 
മപാളിന്ടേച്േിേച് മോമളജുേളും 39 ന്ടേച്േി്കല് 
ദഹസച്കൂളുേളും വകുപെിേച് േീഴില് പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

േിേവിന്റെ ഉയർന്ന ്ലത്ില് എത്ിക്കുന്ന്ിനും 
ഗുണേിലവാരമുള്ള പ്രഫഷണലുേന്ള 
വാർന്ത്ടുക്കുന്ന്ിേച് മവണ്ി അടിസ്ാേ 
സൗേര്യ വിേസേങ്ങളില് ോര്യോയ ോറ്ങ്ങൾ 
വരുത്ിയിട്ടുണ്ച്. ക്ാസ്സുമുറിേൾ, മഹാസ്റല് 
സൗേര്യങ്ങൾ ലമബാറട്ടറിേൾ്കച് ആവശ്യോയ 
ഉപേരണങ്ങൾ, ഡിജിറ്ല്-ഈ ദല്റിേൾ്കച് 
മവണ് സംവിധാേങ്ങൾ, ഗമവഷണ സൗേര്യങ്ങൾ 
പാഠ്യ-പാമഠ്യ്ര പ്രവർത്േങ്ങൾക്കുള്ള സൗേര്യങ്ങൾ, 
സ്ലമേന്റ്ടു്കല്, തുടങ്ങിയവയാണച് പ്രധാേ 
പ്രവർത്േങ്ങൾ. േഴിഞെ 2 വർഷങ്ങളില് 
ജലോമേജച്ന്േറെിനും കുടിന്വള്ള സൗേര്യങ്ങൾ, 
േഴന്വള്ള സംഭരണത്ിനും പാരമ്മര്യ്ര ഊർജ്ജ 
സംരക്ഷണത്ിനും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയള്ള 
മേഖലേളിന്ല ഗമവഷണത്ിനുോയി കൂടു്ല് ശ്രദ്ധ 
ന്ചലുത്ിയിട്ടുണ്ച്.

പുതടിയ പകട്ടിടങ്ങളുപട ഉദക്ഘയാടനം – 
്ിരുവേന്പുരം എഞ്ചിേീയറിങച് മോമളജിന്ല 
ആർ്കിന്ടേച്ചർ മബ്ലാക്കും, മഹാസ്റല് മബ്ലാക്കും, 
്ിരുവേന്പുരം മചർത്ല മേപൊടി േടുംതുരുത്ി, 
േളേമശേരി മപാളച്ന്ടേച്േിക്കുേളില് പു്ിയ 
ന്േട്ടിടം, അടിോലി ന്ടേച്േി്കല് ദഹസച്കൂളില് 
പു്ിയ ന്േട്ടിടം പാല്കാടച് ഗവ. എഞ്ചിേീയറിങച് 
മോമളജിന്ല ഭൂജല സംരക്ഷണം  ഉറപൊ്കി 
ന്ോണ്ടുള്ള േഴന്വള്ള സംഭരണ സംവിധാേം 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.
്ിരുവേന്പുരം, േണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിേീയറിങച് 
മോമളജുേളില് പാരമ്മര്യ്ര ഊർജ്ജ 
ഉല്പാദേത്ിന്റെ ഭാഗോയി സൗമരാർജ്ജം 
ലോന്റുേൾ സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ച്.

ഗകവഷണവം മറ്ക് അക്യാദമടിക പരടിപയാടടികളും

മോട്ടയം ആർ ഐ.ടിയില് പുേരുപമയാഗ ന്േട്ടിട 

േിർമ്മാണ സംവിധാേം, ബാർട്ടൺഹില് സർ്കാർ 
എഞ്ചിേീയറിംഗ മോമളജില് ന്സറെർ മഫാർ ബാംബൂ 
ന്ടേച്മോളജി, േണ്ണൂർ ഗവൺന്േറെച് എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
മോമളജില് ഗ്ാേീണ സാമങ്്ിേ വിേസേ 
മേ�ം, ്ിരുവേന്പുരം സർ്കാർ എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
മോമളജില് ്രാൻമസ്ാർമട്ടഷൻ എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
റിസർച്ച് ന്സറെർ എന്നിവ വകുപെച് ഏന്റ്ടുത്തുള്ള 
ഗമവഷണ സംരംഭങ്ങളാണച്.

ഘട്ടം ഘട്ടോയി എല്ലാ ഗവൺന്േറെച് എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
മോമളജുേളും അ്്ച് സ്ാപേത്ിന്റെ പ്രമ്്യേ 
മേഖലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള  അന്ർ പഠേശാഖാ 
മേ�ങ്ങൾ സ്ാപിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. 
സമൂഹത്ിേച് ഉപമയാഗപ്രദോയ ഗുണേിലവാരമുള്ള 
ഗമവഷണ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുന്ോണ്ടുവരാനും 
അധ്യാപേരില് അന്ർപഠേശാഖാ ഗമവഷണങ്ങൾ 
മപ്രാത്സാഹിപെി്കാനുമുള്ള മവദിേളായി ഇവന്യ 
വിഭാവേം ന്ചയ്യുന്നു. ദപലറ്ച് മപ്രാജേച്ടച് എന്ന 
േിലയ്ക്കച് ്ിരുവേന്പുരം ഗവൺന്േറെച് എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
മോമളജില് സ്റ്റുഡറെച് സാറ്ദലറ്ച് എന്ന പദ്ധ്ി 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. തൃശൂർ ഗവൺന്േറെച് എഞ്ചിേിയറിംഗച് 
മോമളജില് മറാമബാട്ടിക്ച് ലുള്ള ഒരു മോഡല് 
മേ�വും ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. േണ്ണൂർ ഗവൺന്േറെച് 
എഞ്ചിേിയറിംഗച് മോമളജില് സിസ്റംസച്, എേർജി 
ആറെച് എൻവമയാൺന്േറെില് ഒരു േിേവിന്റെ മേ�ം 
സജ്ജീേരിച്ചുന്ോണ്ിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ിേൾ്കച് 
േവീേ സാമങ്്ിേ വിദ്യന്യ കൂടു്ല് 
പരിചയന്പെടുത്തുന്ന്ിനും യഥാർത് പരിശീലേങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്ന്ിനും മവണ്ി ഉല്പന്ന പരിശീലേ മേ�ങ്ങളും 
ന്േറ്ീരിയല് ന്ടസ്റിംഗച് ന്സറെറുേളും മറാമബാട്ടി്കല് 
ലമബാറട്ടറിേളും വിവിധ സ്ാപേങ്ങളില് 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.

ഗവൺന്േറെച് എഞ്ചിേിയറിംഗച് മോമളജുേളിലും 
ന്്രന്ഞെടു്കന്പെട്ട മപാളിന്ടേച്േി്കച് മോമളജുേളിലും 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ന്ടേച്മോളജി ബിസിേസച് 
ഇൻേ്യൂമബഷൻ ന്സറെറുേളും മേരള സ്റാർട്ടച് അപച് 
േിഷനും വഴി സംരംഭേ്്വം മപ്രാത്സാഹി്കന്പെടുന്നു.

അധ്യാപേർ്കച് അവരുന്ട അറിവുേൾ ോലിേ 
ോക്കുന്ന്ിനും ഉന്ന്പഠേം മേടുന്ന്ിനും ശ്രദ്ധ 
േലച്േിയിട്ടുണ്ച്. ഇ്ിറെ ഭാഗോയി ഒരു അ്കാദേിേച്  
സ്റാഫച് മോമളജ്ം ഇൻമറ്ണല് േ്വാളിറ്ി അഷുറൻസച് 
മേ�വും 2018-19 മു്ല് പ്രവർത്േം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്.

എൻ എസച് എസച് ന്ടേച്േി്കല് ന്സല്ലിന്റെ 
ആഭിമുഖ്യത്ില് വിദ്യാർത്ി മവാളറെിയർോരുന്ട 
മസവേം സമൂഹത്ില് വ്യാപിപെിക്കുന്ന്ിേച് പുേർജ്ജേി 
എന്ന പരിപാടിയം േടന്നുവരുന്നു. സാമങ്്ിേ 
വകുപെിേച് േീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ാപേങ്ങളിലും എൻ 
എസച് എസച് മവാളറെിയർോർ സംസ്ാേത്ിന്റെ 
വിവധ ഭാഗങ്ങളിലായി ന്വള്ളന്പൊ്ക ദുരി്ാശ്വാസ 



52 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്രവർത്േങ്ങളില് ഏർന്പെട്ടു.

2018 ന്ല ന്വള്ളന്പൊ്കത്ില് സംഭവിച് 
ോശേഷ്ങ്ങളുന്ട സർമവ്വ േടത്തുന്ന്ിേച്, 
ഗവൺന്േറെിന്റെ േിർമ്ദേശ പ്രോരം, സാമങ്്ിേ 
വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേച്ടമററ്ച് ഇ്ിോയി രൂപ 
േല്പെേ ന്ചയ് സേർപെി് ന്വബച് മപാർട്ടലിലൂന്ട 
സംസ്ാേന്ത് സാമങ്്ിേ സ്ാപേങ്ങളില് േിന്നുള്ള 
55,000 സന്നദ്ധ പ്രവർത്േന്ര അണിേിരത്ി. എല് 
എസച് ജി ഡി യന്ട അഭ്യർത്േ പ്രോരം ഡി.റ്ി.ഇ 
മപാളിന്ടേച്േിേച് മോമളജില് േിന്നും എഞ്ചിേീയറിംഗച് 
മോമളജില് േിന്നുോയി 31,000 വിദ്യാർത്ി സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്േന്ര േല്േി. ഈ വിദ്യാർത്ിേൾ ഏേമദശം 
2 ലക്ഷം വീടുേളില് വിജയേരോയി സർമവ്വ േടത്ി. 
ചീഫച് എഞ്ചിേീയർ േല്േിയ മഫാർോറ്ച് അനുസരിച്ച്, 
എല്.എസച്.ജി.ഡി േിർമ്ദേശിച് സേയത്ിനുള്ളില് 
സമര്വ്വ പൂർത്ീേരി്കാൻ അവർ്കച് സാധിച്ചു.

• ഫാ്കല്റ്ിയം വിദ്യാർത്ിേളും ഒമ്്ച് മപറ്റെച് 
അമപക്ഷ സേർപെിച്ിട്ടുണ്ച്. ഒരു മപറ്റെച് ലഭിച്ചു.

• സംസ്ാേന്ത് എല്ലാ സർ്കാർ 
ന്ടേച്േി്കല് ദഹസച്കൂളുേളില് 
മറാമബാട്ടിേച് ക്ബുേൾ രൂപീേരിക്കുന്ന 
പ്ര്ീയ അവസാേ ഘട്ടത്ിലാണച്. ഏറ്വും 
പു്ിയ സാമങ്്ിേ പ്രവണ്േൾ സച്കൂൾ 
്ലത്ില് വിദ്യാർത്ിേളിമല്കച് എത്ിക്കുേ 
എന്ന്ാണി്ിന്റെ ലക്ഷ്യം. ന്ടേച്േി്കല് 
ദഹസച്കൂളിന്ല ്ിരന്ഞെടു്കന്പെടുന്ന 
മപ്രാജേച്റ്റുേൾ്കച് ശാസച്്സാമങ്്ിേ 
മേളേളില് പ്രമ്്യേ േത്സരങ്ങൾ േടത്തുന്നു.

• ്ിരന്ഞെടു്കന്പെട്ട മപാളിന്ട്കച്േി്കച് 
മോമളജുേളില് അഡ്വാൻസച്ഡച്  
ഫാ്ിമ്കഷൻ ലാബുേൾ ്യ്ാറാക്കുന്ന 
പ്ര്ീയ േടന്നുന്ോണ്ിരിക്കുന്നു. അതുവഴി 
വിദ്യാർത്ിേന്ള ആർട്ടച് ഉപേരണങ്ങളുോയി (്ി 
ഡി പ്രിമറെഴച്സച്, മറാമബാട്ടിക്ച്, ഇലേച്മ്രാണിക്ച് 
വിേസേ ഉപേരണങ്ങൾ ഐ ഒ റ്ി) 
പരിചയന്പെടുത്ാൻ േഴിയന്നു. സംസ്ാേന്ത് 
ഡിമലോേ ്ല വിദ്യാഭ്യാസത്ില് ഏറ്വും പു്ിയ 
സാമങ്്ിേ വിദ്യ ന്ോണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

• ഗവൺന്േറെച് േ്യാമ്സില് ഒരു േിേി-ഫാബച് 
ലാബച് സ്ാപിക്കുന്ന്ിോയി പാല്കാടച് 
മപാളിന്ടേച്േിേച് മോമളജച് മേരള സ്റാർട്ടപച് 
േിഷനുോയി ധാരണ പ്ം ഒപെിട്ടു.

ആകരയാഗധ്ം

മേരളത്ില് ആമരാഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ 
രംഗത്ച് ഉണ്ാകുന്ന പരിവർത്േങ്ങൾ്കച് 
ന്പാതുസ്ാപേങ്ങളുന്ട പങ്ച് ോതൃോപരോണച്. ഈ 
രണ്ച് മേഖലേളിലും ഉള്ള ന്പാതു പ്രവർത്േത്ിന്റെ 
പ്രാധാേ്യം പ്ിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്ി 

അംഗീേരിച്ചു.

ആമരാഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ച് ഉണ്ാകുന്ന 
പരിവർത്േത്ിന്റെ ഭാഗോയി സംസ്ാേം 
ഒരു പു്ിയ ഘട്ടത്ിമല്കച് േടക്കുേയാന്ണന്നും 
ആധുേിേ സമൂഹത്ിന്റെ ോറിന്്കാണ്ിരിക്കുന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസ ആമരാഗ്യ  ആവശ്യങ്ങളുോയി ബന്ധന്പെട്ടച് 
ന്പാതു സ്ാപേങ്ങൾ വഹിമ്കണ് പങ്ിന്േക്കുറിച്ചും 
ഇ്ിലൂന്ട ഒരു  പുതു  സ്വഭാവ ഘടേമയാടുകൂടിയ 
ജേസമൂഹന്ത് സൃഷ്ിക്കുേ എന്നതുോണച് 
പ്ിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്ിയിമലക്കുള്ള 
സേീപേ റിമപൊർട്ടച് പ്ര്ിപാദിക്കുന്ന്ച്. ആമരാഗ്യം, 
വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയില് ന്പാതുമേഖലയന്ട 
പ്രാധാേ്യം പുേസ്ാപിക്കുേ, ആമരാഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ 
രംഗത്തു ജേങ്ങൾ്കച്  ആശ്രയി്കാവുന്നതും  
ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുോയ  ജേസൗഹൃദ 
സംവിധാേങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുേ എന്നിവയാണച് 
ആമരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലേളിന്ല 
പ്ിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ്ിയന്ട പ്രധാേ 
സവിമശഷ്. പു്ിയ ഒരു മേരളം എന്ന 
ലക്ഷ്യമത്ാന്ട ആമരാഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ായ 
പ്രധാേ 4 ദൗ്്യങ്ങൾ ഉൾന്പെടുത്ി 2016 -ല് 
സംസ്ാേ സർ്കാർ വ്യക്തോയ ഒരു ദൗ്്യമരഖ 
്യ്ാറാ്കിയിട്ടുണ്ച്. േഴിഞെ മൂന്നച്  വർഷങ്ങളില് 
ന്പാതുജോമരാഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ച് ദേവരിച് 
പുമരാഗ്ി അവമലാേേം ന്ചച്യ്ാോണച് ഈ 
അദ്ധ്യായം ശ്രേിക്കുന്ന്ച്.

സംസ്യാന ആകരയാഗധ് നയം

സംസ്ാേത്ച് ഒരു പു്ിയ ആമരാഗ്യേയം 
രൂപീേരിക്കുന്ന്ിന്റെ ഭാഗോയി ആസൂ്ണ മബാർഡച് 
അംഗം മഡാ. ബി. ഇേച്ബാല് ്ലവോയള്ള 17 
അംഗ സേി്ി സർ്കാർ രൂപീേരിച്ചു. ആമരാഗ്യ 
മേഖലയില് സാധാരണ്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ 
ആരായന്ന്ിോയി വിവിധ ജില്ലേളില് 
സേി്ി മയാഗം മചരുേയം കൂടാന്് ആമരാഗ്യ 
മേഖലയോയി ബന്ധന്പെട്ട വിദഗച്ധർ, ന്്ാഴില് 
ന്ചയ്യുന്നവർ, വ്യക്തിേൾ എന്നിവരുോയി സേി്ി 
കൂടിയാമലാചേേൾ േടത്ി. മരാഗേിർണ്ണയത്ിേച് 
മുഖ്യ പങ്ച് വഹിക്കുന്ന പ്രാഥേിേ ആമരാഗ്യ മേഖലന്യ 
ശക്തിന്പെടുത്തുന്ന്ിനും പേർച്വ്യാധിേൾ 
വ്യാപിക്കുന്ന്ച് ്ടയന്ന്ിനുോയി ്ാന്ഴ്ട്ടിമലക്കുള്ള 
മരാഗപ്ര്ിമരാധം ശക്തിന്പെടുത്തുന്ന്ിനും സേി്ി 
ഊന്നല് േലച്േന്നു. ചിേിത്സാസൗേര്യങ്ങൾ 
ശക്തിന്പെടുത്തുന്ന്ിേച് പുറമേ മരാഗപ്ര്ിമരാധത്ിനു 
ഊന്നല് േലച്മേണ്്ിന്റെ ആവശ്യേ്ന്യക്കുറിച്ചും 
സേി്ി പരിമശാധിച്ചു. സർ്കാർ ധേസഹായത്ിലുള്ള 
സൗജേ്യവും സാർവ്ിേവും സേഗ്വുോയ 
ആമരാഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാേത്ിലൂന്ട ോതൃ 
ശിശു േരണേിരക്കുേൾ വിേസി് രാജ്യങ്ങളിന്ല 
േിര്കിമലന്്കത്ിക്കുേ ജേങ്ങളുന്ട ആയർദദർഖ്യം 
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വർദ്ധിപെിക്കുേ എന്നിവ ലക്ഷ്യേിടുന്നു. േരടച് റിമപൊർട്ടച് 
ഗവന്മെറെിനു തുടർ േടപടിേൾ്കച് സേർപെിച്ിരിക്കുന്നു.

ആര്ദ്ം മടിഷൻ  

സർ്കാർ ആശുപ്ിേളിന്ല അടിസ്ാേ 
സൗേര്യങ്ങളും മസവേങ്ങളും ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിലൂന്ട 
മരാഗീ സൗഹൃദോക്കുേ എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാന്ട 
ആദ്രം േിഷൻ എന്ന പദ്ധ്ി ആരംഭിച്ചു. പല 
സർ്കാർ ആശുപ്ിേളിലും മരാഗിേളുന്ട എണ്ണം 
വളന്ര കൂടു്ലാണച്. സർ്കാർ ആശുപ്ിേളില് 
ഔട്ടച് മപഷ്യറെച് ന്േഡി്കല് പരിമശാധേേളും േറ്ച് 
പരിമശാധേേളും കുറഞെ സേയത്ിനുള്ളില് േല്േി 
ന്ോണ്ടും ഗുണേിലവാരമുള്ള ആമരാഗ്യ പരിരക്ഷ 
ഉറപൊ്കിന്ോണ്ടും ന്പാതുജേ സൗഹൃദോ്കാൻ 
േഴിയം. ഇ്ച് േിടത്ിച്ിേിത്സ ആവശ്യോയ 
മരാഗിേൾക്കു മവണ്് ശ്രദ്ധ േല്കുന്ന്ിേച് 
സഹായിക്കും. സർ്കാർ ന്േഡി്കല് മോളജച് 
മഹാസ്ിറ്ലുേൾ, ജില്ലാ ്ാലൂ്കച് ആശുപ്ിേൾ, 
പ്രാഥേിോമരാഗ്യ മേ�ങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്േ 
മൂന്നച് ഘട്ടങ്ങളിലായാണച് ആർദ്രം േിഷൻ 
േടപൊക്കുന്ന്ച്. പ്രാഥേിോമരാഗ്യ മേ�ങ്ങന്ള 
കുടുംബ ആമരാഗ്യമേ�ങ്ങളായി ോറ്ി േ്ിയായ 
േരുന്നച് വി്രണം, ഉറപൊയ മപ്രാമട്ടാമ്കാളുേൾ 
എന്നിവയിലൂന്ട ജേങ്ങളുന്ട ന്േച്ന്പെട്ട ആമരാഗ്യം 
ഉറപ്പുവരുത്ി ന്പാതുജോമരാഗ്യവ്യവസ്യില് 
അവരുന്ട വിശ്വാസം വർദ്ധിപെി്കാൻ േഴിയം. 
സർ്കാർ ആശുപ്ിേളിന്ല മസവേങ്ങളും 
സൗേര്യങ്ങളും ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിനും േ്യായോയ 
ന്ചലവിലും സേയത്ിലും സംതൃപ്തിയിലും ചിേിത്സ 
േല്കുന്ന്ിനും േിഷൻ ലക്ഷ്യേിടുന്നു. േിഷന്റെ പ്രധാേ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ്ാന്ഴ പറയന്നു.

1. ന്േഡി്കല് മോമളജച് ആശുപ്ിേളുന്ടയം േറ്ച് 
ഗവൺന്േൻറച് ആശുപ്ിേളുന്ടയം ഔട്ടച്മപഷ്യറെച് 
(ഒ.പി.) വിഭാഗങ്ങളുന്ട മരാഗി സൗഹൃദ 
പരിവർത്േം.

2. ജില്ല ്ാലൂ്കച് ്ല ആശുപ്ിേന്ള 
ോതൃോേിലവാരത്ിമലക്കുയർത്ല്  

3.  പ്രാഥേിോമരാഗ്യമേ�ങ്ങന്ള കുടുംബ 
ആമരാഗ്യമേ�ങ്ങളായി ഘട്ടം ഘട്ടോയി 
വിേസിപെിക്കുേ.

4. ആശുപ്ിേളിന്ല മരാഗിേളുന്ട പരിചരണത്ില് 
മപ്രാമട്ടാമ്കാൾ അടിസ്ാേത്ിലുള്ള ചിേിത്സ

5. ോർഗ്ഗേിർമ്ദേശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുേ.

കുടും� ആകരയാഗധ് കക�ങ്ങള്

I2017-18 ോലത്ച് 14 ജില്ലേളിലായി 170 പി.എച്ച്.
സി. േൾ കുടുംബ ആമരാഗ്യ മേ�ങ്ങളായി 
വിേസിപെിക്കുന്ന്ിോയി സർ്കാർ േന്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്ച്. 
ഒരു ന്േഡി്കല് ഓഫീസർ, രണ്ച് സ്റാഫച് 
േഴച്സുോർ, ഒരു ലാബച് ന്ടേച്േീഷ്യൻ എന്നീ 
്സ്ിേേൾ സൃഷ്ിച്ചു േിയേേം േടത്ിയതുമൂലം 
പ്രാഥേിോമരാഗ്യമേ�ങ്ങളില് കുറഞെ്ച് 3 
മഡാേച്ടർോരും 4 േഴച്സുോരും ഉണ്ാകും. ആദ്രം 
േിഷൻ പദ്ധ്ിയന്ട ഭാഗോയി സൃഷച് ടിച് അധിേ 
്സ്ിേേളുന്ട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിേ 2.2.1 ല് 
േല്േിയിരിക്കുന്നു. 160 ഫാേിലി   ന്ഹല്ത്ച് 
ന്സറെറുേൾ പ്രവർത്േം തുടങ്ങുേയം ബാ്കിയള്ളവ 
പുമരാഗേിക്കുേയം ന്ചയ്യുന്നു. 2018-19 ന്ല രണ്ാം 
ഘട്ടത്ില് 504 പ്രാഥേിോമരാഗ്യമേ�ങ്ങന്ള കുടുംബ 
ആമരാഗ്യമേ�ങ്ങളായി വിേസിപെിക്കുന്ന്ിേച് 
ന്്രന്ഞെടുത്തു. അ്ില് 44 എണ്ണം പൂർത്ിയായി. േറ്ച് 
പി.എച്ച്.സി. േളില് പ്രവൃത്ിേൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്  
പുമരാഗേിക്കുന്നു. പ്രാഥേിോമരാഗ്യമേ�ങ്ങന്ള 
കുടുംബ ആമരാഗ്യമേ�ങ്ങളായി വിേസിപെിക്കുന്ന്ച് 
സംബന്ധിച് ജേങ്ങളുന്ട പ്ര്ിേരണേം 
മപ്രാത്സാഹേജേേോണച്. മൂന്നാം ഘട്ടത്ില് 
220 പ്രാഥേിോമരാഗ്യമേ�ങ്ങന്ള കുടുംബ 
ആമരാഗ്യമേ�ങ്ങളായി ോറ്ാൻ ന്്രന്ഞെടുത്തു. 

ക്ിേി്കല് ന്േയർ, ന്പാതുജോമരാഗ്യ 
പ്രവർത്േങ്ങൾ എന്നിവയന്ട അടിസ്ാേത്ില് ഈ 
സ്ാപേങ്ങളുന്ട മസവേം വർദ്ധിപെിച്ിരിക്കുേയാണച്. 
ദവകുമന്നരം 6.00 േണി വന്ര ഔട്ടച്മപഷ്യൻ 
ന്േയർ േല്േി വരുന്നു. ഇ-ന്ഹല്ത്ച് മപ്രാജേച്ടച് 
േടപെിലാക്കുന്ന്ിലൂന്ട കുടുംബ ആമരാഗ്യ 
രജിസച്മ്രഷൻ ഡാറ്ന്യ അടിസ്ാേന്പെടുത്ി 
വ്യക്തിഗ് മരാഗ പരിപാലേ പദ്ധ്ിയം കുടുംബ 
ആമരാഗ്യ പദ്ധ്ിയം കൂടു്ല് വിേസിപെി്കന്പെടുന്േന്നച് 
പ്ര്ീക്ഷിക്കുന്നു. ഇ-ആമരാഗ്യമസവേത്ിനുള്ള 
രജിസച്മ്രഷൻ േടപടി്േം ഇ്ിേേം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. 
പഞ്ചായത്തുേളുോയം ന്പാതുജേ പങ്ാളിത്മത്ാന്ടയം 

പട്ടിക 2.2.1 ആർദ്രം േിഷനു േീഴ ില് സൃഷച് ട ിച് അധിേ ്സ്ിേേളുന്ട വ ിശദാംശങ്ങൾ

വ ടിഭയാഗം ആദധ് ഘട്ം രണയാം ഘട്ം
ന്േഡി്കല് ഓഫീസർ 170 400

സ്റാഫച് മേഴച്സച് 340 400

ഫാർേസിസച്റ്ച് 150 0

ലാബച് ന്ടേച്േീഷ്യൻ 170 200

ആന്േ 830 1000

ഉറവിടം: ആമരാഗ്യ മസവേ ഡയറേച്ടമററ്ച്



54 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സഹേരിച്ചു വാർഡച്, പഞ്ചായത്ച് ്ലത്ിലുള്ള 
പ്ര്ിമരാധം, പരിപാലേം, പുേരധിവാസസംരക്ഷണ 
മസവേങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്നി ആമരാഗ്യപദ്ധ്ിേൾ 
വിേസിപെിന്ച്ടുക്കും. ആർദ്രം ദൗ്്യത്ിന്റെ  
ഭാഗോയി ആമരാഗ്യമസേ എന്ന പു്ിയ ന്ഹല്ത്ച് 
മവാളറെിയർ സംവിധാേം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. 
മേരളീയ സമൂഹത്ിന്റെ സാം്േിേ മരാഗങ്ങന്ള 
അടിസ്ാേോ്കി പ്രാഥേിേ ആമരാഗ്യ പരിപാലേ 
സംവിധാേം പുേഃസംഘടിപെിക്കുന്ന്ിനുമവണ്ിയള്ള 
ഇടന്പടലുേൾ പ്രമ്്യേിച്ചും പേർച് വ്യാധിേൾ 
സംബന്ധിച് പരിപാടിേൾ ഇ്ിന്റെ ഒരു 
ശ്രമദ്ധയോയ മേഖലയാണച്. പി.എച്ച്.സി. ്ലത്ില് 
ദേോര്യം ന്ചയ്ന്പെടുന്ന 53 സാധാരണ ചിേിത്സാ 
ഉപാധിേൾക്കുള്ള ചിേിത്സ ോർഗ്ഗേിർമ്ദേശങ്ങൾ 
ന്േഡി്കല് ഓഫീസർോർ്കായി ്യ്ാറാക്കുേയം 
ലഭ്യോക്കുേയം ന്ചയ്യുന്നു. 

പരടിശീലന നടില

പരിഷച്േരിച് ന്്ാഴില് ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും കുടുംബ 
ആമരാഗ്യമേ� പരിവർത്േ ോർഗേിർമദശങ്ങളും 
ഇ്ിേേം ്യ്ാറാ്കിയിട്ടുണ്ച് കൂടാന്് ജീവേ്കാർ്കച് 
ന്ോഡ്യൂൾ അടിസ്ാേത്ില് പരിശീലേം 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ച്. എല്ലാ വിഭാഗം ജീവേ്കാർക്കും 
സേഗ്വും േിരന്രവുോയ പരിശീലേം 
േടത്തുന്ന്ിലൂന്ട മസവേ ഗുണേിലവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്തുേ എന്ന്ാണച് സർ്കാരിന്റെ േയം. 
ഈ പരിശീലേത്ിന്റെ ഉത്രവാദിത്ം എസച്.എച്ച്.
എസച്.ആർ.സി്കച് േല്േിയിട്ടുണ്ച്. മൂന്നച് ്രത്ിലുള്ള 
പരിശീലേോണച് േല്േിവരുന്ന്ച്. ടീം ബില്ഡിംഗച് 
പരിശീലേം, ആശയ അടിസ്ാേത്ിലുള്ള പരിശീലേം, 
ദേപുണ്യ പരിശീലേം.

ആശ്യാസം ക്ടിനടിക്കുകള്

സംസ്ാേന്ത്ാട്ടാന്േയള്ള 170 ഫാേിലി ന്ഹല്ത്ച് 
ന്സൻററുേളില് പ്രാഥേിേ പരിചരണത്ില് 
ആശ്വാസം ഡിപ്രഷൻ ോമേജച്ന്േറെച് പദ്ധ്ി 
ആരംഭിച്ചു. പി. എചച്. േയു. 9 ഉം ോേസിേ പ്രാഥേിേ 
ചിേിത്സയം ഉപമയാഗിച്ചു പരിമശാധേ േടത്തുന്ന്ിേച് 
ആമരാഗ്യ പ്രവർത്േരും സ്റാഫച് േഴച്സുോരും 
പരിശീലേം മേടിയമപൊൾ പ്രാഥേിേ ശുശ്രൂഷയില് 
വിഷാദ മരാഗേിർണ്ണയത്ിലും ോമേജച്ന്േറെിലും 
മഡാേച്ടർോന്ര പരിശീലിപെി്കാോയി. ഡി.എം.
എച്ച്.പി ോേസിേമരാഗവിദഗ്ദ്ധൻ ോമണണ് 
മേസുേൾ്കായള്ള റഫറല് മപ്രാമട്ടാമ്കാൾ ഈ 
പദ്ധ്ിയില് ഉൾന്പെടുത്ിയിട്ടുണ്ച്. 178 കുടുംബാമരാഗ്യ 
മേ�ങ്ങളുലും 39 ഉപജില്ല-ജില്ലാ ആശൂപ്ിേളിലും 
ശ്വാസച് ക്ീേിക്കുേൾ ആരംഭിച്ചു. 2018 ആഗസച്റ്ച് 
മു്ല് 2019 ന്സപച്റ്ംമ്ർ വന്ര സി.ഒ.പി.ഡി മരാഗം 
േിർണയി്കന്പെട്ടവരുന്ട എണ്ണം 13126 ഉം ആസ്മ 
മരാഗം േിർണയി്കന്പെട്ടവർ 8011 മപരുോണച്.

കകരള സടി.ഒ.പടി.ഡടി. പ്രതടികരയാധ നടിയ�ണ 
പരടിപയാടടി -ശ്യാസക്

മലാേവ്യാപേോയി മരാഗാവസ്ക്കും േരണത്ിനും 
േിദാേോയ പ്രമുഖ ോരണങ്ങളിന്ലാന്നാണച് 
മ്ാണിേച് ഒബച്സച്്രേച്റ്ീവച് പൾന്ോണറി ഡിസീസച് 
(സി.ഒ.പി.ഡി.). രാജ്യത്ച് ആദ്യോയി സി.ഒ.പി.
ഡി പ്രിവൻഷൻ ആൻഡച് േൺമ്രാൾ പരിപാടി 
രൂപീേരിക്കുന്ന്ിനുള്ള ധീരോയ േടപടി മേരളം 
സ്വീേരിക്കുേയം 2017 ന്ഫബ്രുവരി 7 േച് ആമരാഗ്യ-
കുടുംബമക്ഷേ വകുപെച് േ�ി ഈ പദ്ധ്ിയന്ട 
ഔമദ്യാഗിേ പ്രഖ്യാപേം േടത്തുേയം ന്ചയച്തു. ആർദ്രം 
േിഷന്റെ ഭാഗോയി മേരളത്ില് കുടുംബ ആമരാഗ്യ 
മേ�്ലം മു്ല് ശ്വാസച്  മപ്രാഗ്ാം േടപൊ്കിയിട്ടുണ്ച്. 
എല്ലാ എഫച്എച്ച്സി േളുന്ടയം ന്േഡി്കല്, 
പാരാന്േഡി്കല് ജീവേ്കാർ്കച് കൃ്്യോയ 
പരിശീലേം േല്േിയിട്ടുണ്ച്. സി.ഒ.പി.ഡി. മരാഗങ്ങളുന്ട 
ആദ്യഘട്ടങ്ങളില് ്ിരിച്റിയേ, മരാഗേിർണയത്ിനും 
ചിേിത്സയ്ക്കും മവണ്ി ഒരു ഘടോപരോയ പദ്ധ്ി 
വിേസിപെിക്കുേ, കൂടു്ല് ആസൂ്ണം ന്ചയ്ാൻ 
സി.ഒ.പി.ഡി. യന്ട മരാഗ ഭാരം സംബന്ധിച് 
വിവരമശഖരം ഉണ്ാക്കുന്ന്ിോയി ഒരു സംവിധാേം 
വിേസിപെിക്കുേ എന്നിവയാണച് മേരള സി.ഒ.പി.ഡി. 
പ്ര്ിമരാധ േിയ�ണ പദ്ധ്ിയന്ട ലക്ഷ്യം.

സര്ക്യാര് ആശുപത്ടികളടിപല ഔട്ക്കപഷധ്ന്ക് 
വടിഭയാഗങ്ങളുപട കരയാഗീസൗഹൃദ പരടിവര്ത്തനം

ന്േഡി്കല് മോമളജച് ആശുപ്ിേളും ജില്ലാ്ല 
ആശുപ്ിേളും ദിവസവും ആയിര്കണ്കിേച് 
മരാഗിേൾ്കച് ഔട്ടച് മപഷ്യറെച് പരിചരണം 
േല്കുന്നുന്വന്ന വസച്തു് േണ്കിന്ലടുത്ച് 
ഈ ആശുപ്ിേളുന്ട ഔട്ടച്മപഷ്യറെച് വിഭാഗങ്ങൾ 
മരാഗീസൗഹൃദോക്കുന്ന്ിനു ആർദ്രം േിഷൻ 
മുൻഗണേ േല്േിയിട്ടുണ്ച്. ഒപി രജിസച്മ്രഷൻ 
േൗണ്റും മരാഗി്കച് ോത്തുേില്ക്കുന്നത്ിനുള്ള 
സൗേര്യവും, ഇരിപെിടം, മടാ്കൺ സംവിദാേം, 
കുടിന്വള്ളം, മടായ്ലറ്ച് സൗേര്യം, പബ്ലിേച് അഡ്രസ്ച് 
സിസ്റം, വിവര വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്ാവിേിേയ 
സംവിധാേങ്ങൾ, സിമനേജച് സംവിധാേങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
സംമയാജിപെിച്ിരിക്കുന്നു. വലിയ സ്ാപേങ്ങൾ്കച് 
്ാല്്കാലിേ അടിസ്ാേത്ില് മരാഗി പരിപാലേ 
മോർഡിമേറ്ർോരുന്ട പിന്തുണയം േല്കും. 
ഗുണേിലവാരമുള്ള ചിേിത്സാ സംവിധാേങ്ങൾ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന്ിോയി േൺസൾമട്ടഷൻ 
മുറിേളില് ആവശ്യോയ ഉപേരണങ്ങൾ 
ഒ.പി. േമ്്യൂട്ടർവല്്കരണം േിർമദശങ്ങൾ 
അടിസ്ാേോ്കിയള്ള മേസച് ോമേജച്ന്േറെച് 
എന്നിങ്ങന്േ ആസൂ്ണം ന്ചയ്ിരിക്കുന്നു. സർ്കാർ 
ന്േഡി്കല്മോമളജച് ആശുപ്ിേളിലും ജില്ലാ്ല 
ആശുപ്ിേളിലും ഇ്ച് േടപെിലാ്കിവരിേയാണച്.
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ജനറല്/ജടില്ല/തയാലൂക്ക് ആശുപത്ടികളടിപല 
ജന സൗഹൃദ ഒ.പടി പരടിവര്ത്തനം

സംസ്ാേത്ച് ആന്േ 18 ജേറല് ആശുപ്ിേളും, 
18 ജില്ലാ ആശുപ്ിേളുോണച് ഉള്ള്ച്. ഇ്ില് 
17 സ്ാപേങ്ങന്ള ോ്ോണച് ഒപി വിഭാഗം 
പരിവർത്േത്ിോയി ന്്രന്ഞെടുത്്ച് 
(പ്ിന്ോന്നച് ജില്ലേളില് േിന്നും ഓമരാ ആശുപ്ിയം  
േണ്ണൂർ,  ോസർമഗാഡച് ,  വയോടച്  ജില്ലേളില് 
േിന്നച് രണ്ച് ആശുപ്ിേളും).  ഏഴച് ആശുപ്ിേളുന്ട 
േിർോണ പ്രവർത്േങ്ങൾ പൂർത്ിയായി. േറ്ച് 
ആശുപ്ിേളിന്ല പ്രവർത്േങ്ങൾ പുമരാഗേിക്കുേയം 
ന്ചയ്യുന്നു. ്ാലൂ്കച് ആശുപ്ിേളിന്ല ഒ.പി 
പരിവർത്േത്ിറെ ഭാഗോയി ആന്േ 86 ്ാലൂ്കച് 
ആശുപ്ിേളില് േിന്നും 75 സ്ാപേങ്ങന്ള 
ോതൃോേിലവാരത്ിമലക്കുയർത്ാൻ ്ിരന്ഞെടുത്തു. 
2017-18 ോലഘട്ടത്ില് ജില്ല/ജേറല്/്ാലൂ്കച് 
ആശുപ്ിേളില് സൃഷച് ടിച് വിവിധ ്സ്ിേേളുന്ട 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 2.2.2 ല് േല്േിയിരിക്കുന്നു.

പമഡടിക്ല് കകയാകളജുകളടിപല പുതടിയ 
സംരംഭങ്ങള്

ന്േഡി്കല് മോമളജച് ആശുപ്ിേളിന്ല 
ഔട്ടച് മപഷ്യറെച് വിഭാഗങ്ങൾ്കച് ഗുണമേന്മയം, 
ജേസൗഹാർ്ദേപരവുോയ ആമരാഗ്യ മസവേങ്ങൾ 
ലഭ്യോക്കുേ എന്ന്ാണച് ആർദ്രം പദ്ധ്ിയന്ട 
ലക്ഷ്യം. ആദ്യ ഘട്ടന്േന്ന േിലയില് ്ിരുവേന്പുരം, 
പാരിപെള്ളി, ആലപ്പുഴ, മോട്ടയം, എറണാകുളം, 
തൃശൂർ, േലപ്പുറം, മോഴിമ്കാടച് എന്നിവിടങ്ങളിന്ല 
ന്േഡി്കല് മോമളജുേൾ ഒ.പി.ഡി. പരിവർത്േം 
േടപൊക്കുന്ന്ിേച് ന്്രന്ഞെടുത്തു. േിലവില് 
സംസ്ാേന്ത് 8 ന്േഡി്കല് മോമളജുേളില് 
പ്രവർത്േങ്ങൾ പൂർത്ിയായി. ന്േഡി്കല് 
മോമളജുേളില് മരാഗിേളുന്ട ്ിരക്കു മൂലമുള്ള 
അസൗേര്യങ്ങൾ പരോവധി കുറയ്ക്കുന്ന്ിോയി എല്ലാ 
വകുപ്പുേളിലും ഓൺ ദലൻ ഒ.പി രജിസച്മ്രഷൻ 
േണ്റുേൾ, മരാഗിേൾ്കച് ോത്തുേില്കുന്ന്ിനുള്ള 
സൗേര്യം, കുടിന്വള്ള സൗേര്യങ്ങൾ, മടായ്ലറ്ച് 
പുേർേിർോണം / േവീേരണം, ഒ.പി മുറിേല്, 

സിമനേജുേൾ സ്ാപിക്കുേ, ഇ്ച് കൂടാന്് ടി.വി, 
ഡിമസ്്ല മബാർഡച്, ഇരിപെിടങ്ങൾ, പി.എ. സിസ്റം, ഒ.പി 
മുറിേളില് എയർ േണ്ീഷണറുേൾ, റാമ്ച് തുടങ്ങിയ 
സംവിധാേങ്ങൾ ഈ പദ്ധ്ി പ്രോരം േടപൊക്കുന്നു.

ആര്ദ്ം ജനകീയ പഹല്ത്തക് കയാപപെയക്ൻ

2019 േവംമ്ർ 18 ോണച് ആർദ്രം ന്ഹല്ത്ച് 
ോന്മ്യച്ൻ ആരംഭിച്്ച്. സംസ്ാേ്ലത്ില് 
ആരംഭിച്്ിന്േത്തുടർന്നു  ജില്ലാ്ലവും എല് .എസച് .
ജി. ്ല പ്രചാരണവും എല്ലാ ജില്ലേളിലും ആരംഭിച്ചു. 
േിഷനുേൾ, ദലൻ ഡിപൊർട്ടച്ന്േന്റുേൾ, ഏജൻസിേൾ, 
എൻ.ജി.ഒ േൾ, സി.ബി.ഒ േൾ തൂടങ്ങിയവയന്ട സജീവ 
പങ്ാളിത്മത്ാന്ടയം ബന്ധന്പെട്ട പ്രാമദശിേ സ്വയം 
ഭരണ സ്ാപേങ്ങളുന്ടയം ആമരാഗ്യ കുടുംബമക്ഷേ 
വകുപെിന്റെയം മേതൃ്്വത്ില് സംസ്ാേ വ്യാപേോയി 
ഈ ോന്മ്യച്ൻ േടപൊക്കും. വിപൂലീേരിച് വാർഡച്്ല  
ആമരാഗ്യ ശുചി്്വ മപാഷോഹാര സേി്ിയന്ട 
മേതൃ്്വത്ില് വാർഡച് ്ലത്ില് പ്രാമദശിേ 
്ലത്ിലുള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും. ആമരാഗ്യ 
ജാഗ്് േമ്മിറ്ിയന്ട മേതൃ്്വത്ില് പഞ്ചായത്ച്/
മബ്ലാ്കച്/അർബൻ ഏരിയ ്ലത്ിലും ഈ 
ോന്മ്യച്ൻ വിപൂലീേരിക്കും. എല്.എസച്ജി. ന്ലവല് 
േമ്മിറ്ിേൾ, േിലവിലുള്ള ജില്ലാ ആമരാഗ്യ കുടുംബമക്ഷേ 
ന്സാദസറ്ി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ച് പ്രസിഡറെച്, ജില്ലാ 
േളേച്ടർ, ഡി.എം.ഒ എന്നിവരുന്ട മേതൃ്്വത്ിലുള്ള 
ജില്ലാ ആർദ്രം ടാസച്േച് മഫാഴച്സച് ഏമോപിപെിച്ാണച് 
ജില്ലാ്ലത്ില് ഇ്ച് േടപൊക്കുന്ന്ച്. ജില്ലയന്ട 
ചുേ്ലയള്ള േ�ി, എം.പി, എം.എല്.എ എന്നിവരാണച് 
ജില്ലാ്ല സേി്ിയന്ട മുഖ്യ രക്ഷാധിോരിേൾ. 
ബഹുോേന്പെട്ട മുഖ്യ േ�ിയന്ട അധ്യക്ഷ്യിലുള്ളതും 
ബഹുോേന്പെട്ട േ�ിോരും േറ്ച് അംഗങ്ങളുോണച് 
േവ മേരള േർമ്മ പദ്ധ്ി്കച് സംസ്ാേ ്ലത്ില് 
മേതൃ്്വവും ോർഗ്ഗേിർമ്ദേശങ്ങളും േല്കുന്ന്ച്. 
ആമരാഗ്യ വകുപെച് േ�ി ന്ചയർ മപഴച്സണായം, 
പ്രിൻസിപെല് ന്സ്ട്ടറി (ന്ഹല്ത്ച് ) ദവസച് 
ന്ചയർ മപഴച്സണായം സംസ്ാേ്ലത്ില് ഈ 
പദ്ധ്ി േടപൊക്കുന്ന്ിനുള്ള ഒരു സേി്ിയായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ജേേീയ ോന്മ്യച്േില് ശ്രദ്ധ 
മേ�ീേരിച്ിരിക്കുന്ന പ്രധാേന്പെട്ട അഞ്ചച് മേഖലേൾ 

പട്ടിക 2.2.2 2017-18 ോലയളവ ിന്ല ജില്ല/ജേറല്/്ാലൂ്കച് ആശുപ്ിേളില് സൃഷച് ട ിച് ്സ്ിേേളുന്ട വ ിവരങ്ങൾ

വ ടിഭയാഗം നപെര്
സൂപെർ ന്സ്ഷ്യലിസ്റ്റുേൾ 14

ന്സ്ഷ്യലിസ്റ്റുേളും ോഷ്വാലിറ്ി ന്േഡി്കല് ഓഫീസർോരും 252

സ്റാഫച് മേഴച്സച് 197

ലാബച് ന്ടേച്േീഷ്യൻ 84

പാരാന്േഡി്കല് സ്റാഫച് 344

ആന്േ 891

ഉറവിടം: ആവരാഗ് വസവന ഡയറകത്ടവററ്ത്



56 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചുവന്ട മചർക്കുന്നു. 

1. ആമരാഗ്യം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്ന്ിനു മവണ്ിയള്ള 
പ്ര്ിമരാധവും മപ്രാത്സാഹേവും

2. ആമരാഗ്യേരോയ ഭക്ഷണം             
3. വ്യായാേവും ശാരീരിേ അദ്വാേവും 

മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുേ
4. ോേസിോമരാഗ്യവും ലഹരിവിമോചേം (േദ്യം, 

പുേവലി, ലഹരി വസച്തു്കളുന്ട ഉപമയാഗം)
5. ശുചി്്വവും ോലിേ്യ േിർോർജേവും             

കകരളത്തടിപല നടിപെയാ വവറസക് കരയാഗ�യാധ 

മേരളത്ില് ഏന്്ങ്ിലും ്രത്ിലുള്ള 
പേർച്വ്യാധിേൾ ഉണ്ാകുന്ന്ിന്േ മേരമത് 
്ിരിച്റിയന്ന്ിനുള്ള ശക്തോയ സംവിധാേവും 
മരാഗബാധന്യ േിയേച്്ി്കാനും അ്ിന്റെ വ്യാപേം 
്ടയന്ന്ിനും മരാഗ േിരീക്ഷണ സംവിധാേം വളന്ര 
േന്നായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 2018 ന്േയച് ോസത്ില് 
മോഴിമ്കാടച്, േലപ്പുറം ജില്ലേളില് ഉണ്ായ േിപൊ 
ദവറസച് മരാഗബാധയ്ക്കച്  അടിയന്ിര പ്ര്ിേരണം 
േല്േിയ്ച് വഴി ഈ രംഗം വീണ്ടും ന്്ളിയി്കന്പെട്ടു. 
ഭാര് സർ്കാരും മലാോമരാഗ്യസംഘടേയം 
ഉൾന്പെന്ട പേർച്വ്യാധിേൾ േിരീക്ഷിക്കുേയം 
േിയ�ിക്കുേയം ന്ചയ്യുന്ന വിവിധ 
മേഖലയിന്ലവിദഗ്ദ്ധർ ഇ്ച് വിലേ്ിക്കുന്നു.
ആമരാഗ്യസംരക്ഷണ സ്ാപേങ്ങളുന്ട 
ആമരാഗ്യസംരക്ഷണ മസവേദാ്ാ്കൾ 
ഉൾന്പെന്ട സ്ിരീേരിച്/സാധ്യ്യള്ള 
മേസുേളുന്ട എല്ലാ സമ്ർ്കങ്ങളും പട്ടിേന്പെടുത്ി 
ദിവമസേയള്ള ആമരാഗ്യ േില പരിമശാധിക്കുേയം, 
ആവശ്യോയവരുന്ട സാമ്ിളുേൾ പരിമശാധിക്കുേയം 
പരോവധി ഇൻകുമബഷൻ ോലാവധി 
േഴിയന്നതുവന്ര തുടർച്യായി േിരീക്ഷിക്കുേയം 
ന്ചയച്തു. മേ� േിരീക്ഷണ യൂണിറ്ിന്േയം ആമരാഗ്യ 
േ�ാലയത്ിന്േയം ദിവമസേ സംഭവങ്ങളുന്ട 
മ്ാഡീേരണം അറിയിച്ചുന്ോണ്ിരുന്നു. ഡല്ഹി, 
ന്ചദന്ന, പൂന്േ, േണിപെല് എന്നിവിടങ്ങളില് 
േിന്നുള്ള വിദഗച്ധർ ജില്ലയില് എത്ി പ്രവർത്േങ്ങല് 
വിലയിരുത്തുേയം സഹായിക്കുേയം ന്ചയച്തു. 
േമലഷ്യയിലും ബംഗ്ാമദശിലും പശ്ിേ ബംഗാളിന്ല 
വടക്കു േിഴ്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും േിഫാ ന്പാട്ടിപ്പുറന്പെട്ട 
അനുഭവങ്ങൾ്കച് സോേോയി പഴം ഭക്ഷിക്കുന്ന 
വവ്വാലുേളായിരുന്നു ദവറസച് ബാധയന്ട ഉറവിടോയി 
േിരീക്ഷി്കന്പെട്ട്ച്. 

1998 മു്ല് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ േമലഷ്യ, ബംഗ്ാമദശച് 
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് ഈ മരാഗം റിമപൊർട്ടച് 
ന്ചയ്ന്പെട്ടിരുന്നു. 2001 മു്ല് ഇന്്യയില് ബംഗാളിന്ല 
ചില ഭാഗങ്ങളില് ഈ മരാഗബാധയണ്ായിട്ടുണ്ച്. 
എന്നാല് ദക്ഷിമണന്്യയില് ഇ്ച് ആദ്യമത്്ായിരുന്നു, 
മേരളത്ിന്റെ മരാഗചിേിത്സാ സമങ്്ത്ിനു 

ഇതു ന്പന്ട്ടന്നച് ്ന്ന്ന േണ്ടുപിടി്കാൻ സാധിച്ചു. 
മേരളത്ിന്ല ആമരാഗ്യരംഗത്ച് േടന്ന പേർച്വ്യാധി 
പ്ര്ിേരണ പ്രവർത്േങ്ങൾ മൂലം വളന്ര 
ചുരുങ്ങിയ 10 ദിവസ ോലയളവിനുള്ളില് മരാഗം 
േിയ�ി്കന്പെട്ടുന്വങ്ിലും ഈ ോലയളവില് 16 
ജീവൻ േഷ്ന്പെട്ടു. ഭരണപരോയ മേതൃ്്വം, രാഷച്്രീയ 
പ്ര്ിജ്ഞാബദ്ധ്, സാമൂഹിേ സഹേരണം, 
ആമരാഗ്യ സംവിധാേങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സവിമശഷ 
പേർച്വ്യാധി ്ടയന്ന്ിേച് സംഭാവേ േല്േിയിട്ടുണ്ച്.
2019 ന്േയച് 30 േച് എറണാകുളത്ച് േിന്നുള്ള ഒരു 
സ്വോര്യ തൃ്ീയ പരിചരണ ആശുപ്ിയില് 
(ആസ്റർ ന്േഡിസിറ്ി മഹാസ്ിറ്ല്) േിപ ദവറസച് 
മരാഗന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ോഷണല് 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടച് ഓഫച് ദവമറാളജി പൂന്േയില് േിന്നച് ഈ 
മേസച് സ്ിരീേരിക്കുേയം ഉചി്ോയ പ്ര്ിേരണ 
േടപടിേൾ സ്വീേരിക്കുേയം ന്ചയച്തു. റിമപൊർട്ടച് ന്ചയ് 
മേസുേന്ളല്ലാം ന്േഗറ്ീവായിരുന്നു. ഇ്ില് 7 എണ്ണം 
സംശയമുള്ള മേസുേളായിരുന്നു. േിപ ദവറസച് മരാഗം 
ബാധിച് ോലയളവില് േരണന്ോന്നും റിമപൊർട്ടച് 
ന്ചയ്ിട്ടില്ല. 

കകരളത്തടിപല ആകരയാഗധ് കമഖലയുപട 
പ്രളയത്തടികനയാടുള്ള പ്രതടികരണം

ആമരാഗ്യ മേഖലയില് ന്വള്ളന്പൊ്കത്ിന്റെ 
പ്ര്്യാഘാ്ം ബഹുമുഖോണച്. ദുരന്ത്ിനുമശഷം 
വർഷങ്ങമളാളം േിലേില്ക്കുന്ന ദവവിധ്യോർന്ന 
ന്വല്ലുവിളിേളാണച് ഇ്ച് മുമന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന്ച്. ോലിേ്യം 
േലരുന്നതുവഴി ജലം േലിേോകുേ, എലിേളുന്ടയം േറ്റും 
ോലിേ്യം, േറ്ച് ോലിേ്യ വസച്തു്കൾ, ന്വള്ളന്പൊ്കം, 
അഭയാർഥിേളായ ജേങ്ങളുന്ട കുടിലുേൾ, ചീത്യായ 
മപാഷോഹാരങ്ങൾ, ശുചീേരണ േടപടിേൾ 
എന്നിവ ന്വള്ളന്പൊ്കത്ിനു മശഷം സാം്േിേ 
മരാഗങ്ങളുന്ട സാധ്യ് വർദ്ധിപെിക്കുന്നു. വിേസി് 
വിേസ്വര രാജ്യങ്ങളില് ഇത്രം സംഭവങ്ങളില് ജലജേ്യ 
മരാഗങ്ങളായ വയറിള്കം, മോളറ, ന്ഹപെദറ്റ്ിസച് 
എ, എലിപെേി തുടങ്ങിയവ റിമപൊർട്ടച് ന്ചയ്ന്പെട്ടിട്ടുണ്ച്. 
ദുരന്ത്ിന്റെ അളവച് േഴിഞെ 90 വർഷന്ത് 
അനുഭവത്ില്േിന്നും വ്യ്്യസ്ോയിരുന്ന്ിോല് 
ആമരാഗ്യസംവിധാേത്ിന്റെ ്യാന്റടുപ്പുേൾക്കും 
വിഭവങ്ങൾക്കും അപ്പുറോയിരുന്നു ഈ ദുരന്ം. ചില 
പ്രമദശങ്ങളില് ഒറ്ന്പെട്ട ന്വള്ളന്പൊ്കം ഉണ്ായിരുന്ന 
സ്ാേത്തു സംസ്ാേന്ത് 14 ജില്ലേളില് 13 
എണ്ണവും ബാധി്ോയിരുന്നു. ആമരാഗ്യ പരിപാലേ 
സ്ാപേങ്ങൾ പൂർണ്ണോയി/ഭാഗിേോയി 
േശിക്കുേയം ഉപേരണങ്ങളും സാേഗ്ിേളും 
േശിക്കുേയം ന്ചയച്തു. എല്ലാ ്ലങ്ങളിലുമുള്ള രക്ഷാ 
ശ്രേങ്ങളുോയി ആമരാഗ്യവകുപെച് ഏമോപേത്ില് 
പ്രവർത്ിച്ചു. ദുരന്സേയത്തും അ്ിനു മശഷവും 
രക്ഷാപ്രവർത്േരുോയി സഹേരിച്ചു മരാഗാവസ്യം 
േരണസംഖ്യയം പരിേി്ന്പെടുത്തുന്ന്ിോണച് 
ആമരാഗ്യ സംവിധാേത്ിന്റെ പ്രാഥേിേ 
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പരിഗണേ േല്േന്പെട്ട്ച്. ആമരാഗ്യ വകുപെിന്റെ 
ശ്രേങ്ങൾ ഏമോപിപെിക്കുന്ന്ിേച് ആമരാഗ്യ വകുപെച് 
ഡയറേച്ടമററ്ില് ഒരു 24x7 ഡിസാസ്റർ േൺമ്രാൾ റം 
സ്ാപിച്ചു. ദുരന് ബാധി് മപ്രമദശങ്ങളിന്ല ജേങ്ങളുന്ട 
മരാഗബാധേൾ, വിവിധ സാം്േിേ മരാഗങ്ങൾ, 
ോേസിോമരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവന്യല്ലാം 
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏജൻസിേളുന്ട സഹായമത്ാന്ട 
ന്പാതുജോമരാഗ്യ സംഘംവിലയിരുത്ി. പേർച് 
വ്യധിേളായ ജലജേ്യ മരാഗങ്ങൾ (്ീവ്രവയറിള്ക 
മരാഗങ്ങൾ, ന്ഹപെദറ്റ്ിസച് എ, ന്ഹപെദറ്റ്ിസച് ഇ, 
എലിപെേി മു്ലായവ), ന്ോതുേച് ജേ്യമരാഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവന്യല്ലാം ന്വള്ളന്പൊ്കത്ിന്റെ വ്യാപ്തി 
പരിഗണിച്ച് മുൻകൂട്ടി േണ്ിരുന്ന്നങ്ിലും അപേടം ഒന്നും 
ഉണ്ായില്ല. ന്ചറിയ മ്ാ്ില് എലിപെേി റിമപൊർട്ടച് 
ന്ചയ്ന്പെട്ടുന്വങ്ിലും ഇതു പ്ര്ീക്ഷിച് േിര്കിലും 
വളന്ര കുറവാന്ണന്ന്ച് പ്ര്ിമരാധ േടപടിേളുന്ട 
ഫലപ്രാപ്തിന്യ ചൂണ്ി്കാണിക്കുന്നു. ന്േഡി്കല് 
ന്റമ്കാർഡുേൾ േഷ്ന്പെട്ടതും ഡയാലിസിസച്, 
േീമോന്്റാപെി എന്നിവയൾന്പെന്ട ചിേിത്സാ 
േടപടിേൾ േിർത്ിവയ്ക്കന്പെട്ടതുമൂലം ഉണ്ാകുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ േണ്ടുപിടിച്ചു േടപടി സ്വീേരിച്ിരുന്നു. 
കുട്ടിേൾ, സച്്ീേൾ, വൃദ്ധർ, സാന്്വേ പരിചരണ 
മരാഗിേൾ തുടങ്ങിയവരുന്ട ആമരാഗ്യ പരിപാലേ 
ആവശ്യങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി േടപടി സ്വീേരിച്ിരുന്നു. 
ന്വള്ളന്പൊ്കത്ിേച് മശഷമുള്ള പ്രവർത്േങ്ങളില് 
വൃത്ിയാ്കല്, ജലജേ്യമരാഗങ്ങൾ ്ടയല്, ഭക്ഷ്യ 
വിഷബാധ ്ടയല്, എലിപെേി േിയ�ി്കല്, േറ്ച് 
പേർച്വ്യാധിേൾ േിയ�ി്കല്, ന്ോതുകുജേ്യ 
മരാഗങ്ങളുന്ട േിയ�ിണം, സാം്േിമേ്ര 
മരാഗങ്ങളുന്ട േിയ�ിണം, ോേസിേ പ്രശ്നങ്ങൾ, 
േറ്റു ആമരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിമഹവിയറല് മചഞ്ചച് 
േേ്യൂണിമ്കഷൻ, മരാഗേിർണയ റിമപൊർട്ടിങച്, 
േിയേപരോയ ഇടന്പടലുേളും േറ്ച് സഹായ 
പ്രവർത്േങ്ങളും ഉൾന്പെടുന്നു. ന്പാതുജോമരാഗ്യ 
സാഹചര്യങ്ങൾ േിരീക്ഷിക്കുേയം വിലയിരുത്തുേയം 
ന്ചയ്യുേ, മരാഗങ്ങൾ ന്പാട്ടിപ്പുറന്പെടാവുന്ന്ിന്റെ 
അപേടസാധ്യ്േൾ പ്രവചിക്കുേ, 
സാധ്യോയ പരിഹാരങ്ങൾ േന്ണ്ത്ല്, 
ആവശ്യേ്ന്യ ്ിരിച്റിയല്, വിവിധമേഖലാ്ല 
ഏമോപേവുോയി ആവശ്യോയ പ്രവർത്േങ്ങൾ 
േടപെിലാക്കുന്ന്ില് സഹായിക്കുേ എന്നിവയാണച് 
പ്രളയത്ിനുമശഷമുണ്ായ ന്പാതുജോമരാഗ്യ 
പ്രവർത്േങ്ങൾ.
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കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും 

3.1 കാര്ഷിക മേഖല

03
അദ്ധ്യായം

പ്രകൃതഷിമ്ാഭങ്ങളും വഷിലയഷിലുണ്ാകുന്ന 
വ്യതഷിയാനങ്ങളും കാര്ഷികമേഖലയടെ ആടക 
പ്രകെനടതെ വളടെയധഷികും സ്ാധീനഷിക്കുന്നുണ്ടു്. 
സുംസ്ാനടതെ ടോതെും ആഭ്യന്തെഉല്ാദനതെഷില് 
കാര്ഷികമേഖലയടെ പങ്് കുറഞ്ഞുവെഷികയാണ്. 
കാര്ഷിക സമ്പദ് വ്യവസ് എന്ന നഷിലയഷില് നഷിന്നുും 
മകെളതെഷിടല കാര്ഷികമേഖലയഷിലുണ്ായ പ്രകെോയ 
ഘെനാ വ്യതഷിയാനങ്ങളടെ സൂചനയാണഷിത്. 
സുംസ്ാനടതെ പഷിെഷിച്ചുലച്ച േലയഷിെഷിച്ചഷില്, 
ടവള്ളടപൊക്ും മപാലുള്ള പ്രകൃതഷിമ്ാഭങ്ങള് കാര്ഷിക 
അനുബന്ധമേഖലയ്ക് വന് നഷ്ടങ്ങളാണ് വരുതെഷിയത്. 
കാര്ഷിക മേഖലയഷിടല ടോതെും നഷ്ടതെഷിടറെ 88 
ശതോനവും വഷിളനാശോണ്. 

വളര്ച്ചാനിരക്ിന്റെ ഗതി

സുസ്ഷിെ വഷികസന ല്്യങ്ങളായ 
ദാെഷി�്യനഷിരമാരജ്ജനും, പട്ഷിണഷി നഷിരമാരജ്ജനും, നല്ല 
ആമൊഗ്യവും മ്േവും എന്നഷിവ കകവെഷിക്കുന്നതഷിനു 
കാര്ഷിക മേഖല സുപ്രധാന പങ്കു വഹഷിക്കുന്നു. 

കൃ്ഷിഭൂേഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷി കുറഞ്ഞു വരുന്ന 
സാഹചെ്യതെഷില് സുസ്ഷിെ വഷികസനല്്യങ്ങള് 
മനടുന്നതഷിന് സുംസ്ാനും ഉല്ാദനും, ഉല്ാദന്േത, 
ലാഭും എന്നഷിവയഷില് ശ്രദ്ധ മക�ീകെഷിമക്ണ്തുണ്ടു്. 

ഇന്ത്യയടെ ടോതെും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് (ജഷി.എസ്.
വഷി.എ) കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയടെ പങ്് 
2012-13 ല് 17.8 ശതോനോയഷിരുന്നത് 2017-18 ല് 
14.9 ശതോനോയഷി കുറഞ്ഞു. അമതസേയും ടോതെും 
മൂല്യവരദ്ധനവഷില് കാര്ഷികവഷിളകളടെ പങ്് 11.5 
ശതോനോയഷിരുന്നത് 8.7 ശതോനോയഷി കുറഞ്ഞു. 
എന്നഷിരുന്നാലുും ഗ്ാേീണ ജനതയടെ ഉപജീവനതെഷിനുും 
ഭ്്യസുെ്യ്കും കാര്ഷിക മേഖലയടെ പങ്് 
സുപ്രധാനോണ്.

മകെളതെഷിടല കാര്ഷിക മേഖല വളരച്ചയടെ 
കാെ്യതെഷില് അമനകും ടവല്ലുവഷിളഷികള് 
മനെഷിടുകയാണ്. സാമ്പതെഷികസ്ഷിതഷിവഷിവെ വകുപെഷിടറെ  
കണക്കുകള്പ്രകാെും കാര്ഷിക അനുബന്ധ 
മേഖലകളഷിടല  (കൃ്ഷി, കന്നുകാലഷി, വനവഷിഭവും, 

പട്ിക 3.1.1 ടോതെ മൂല്യവരദ്ധനവ ഷില് (ജഷി.വ ഷി.എ/ജഷി.എസ്.വ ഷി.എ) കാര് ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളടെ വളരച്ചാ നഷിെക്് - 
മദശീയതലതെഷിലുും സുംസ്ാനതലതെഷിലുും (സ്ഷിെ വ ഷില, അെഷിസ്ാന വര്ും 2011-12)

വര്ഷും
ന്േ്ചാത്ും മൂല്യവര്ദ്ധനവ ില് (ജി.വ ി.എ) 
കൃഷ ി അനുബന്ധമേഖലകളുന്െ പങ്ക് 
(ശതേ്ചാനത്ില്) (ഇന്്യ)

സുംസ്്ചാനത്ിന്റെ ന്േ്ചാത്ും 
മൂല്യവര്ദ്ധനവ ില് (ജി.എസക്.വ ി.എ) 
കൃഷ ി അനുബന്ധമേഖലകളുന്െ പങ്ക് 
(ശതേ്ചാനത്ില്) (മകരളും)

2013-14 17.7 12.37

2014-15 16.5 11.92

2015-16 15.4 10.74

2016-17 15.2 9.96

2017-18 14.9 9.48 (P)

2018-19 ലഭ്യേല്ല. 8.77(Q)

(P) താല്കാലികം,   (Q) ദ്രുത കണക്കടുപ്പു് , 
അവലംബം:  നാഷണല് അകൗണ്്് സ്റാറ്ിസ്റിക്് 2019, ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് ഇകറണാമിക്് ആന്് സ്റാറ്ിസ്റിക്്.
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േത്്യബന്ധനും) വാര്ഷിക വളരച്ചാ നഷിെക്് (ജഷി.എസ്.
വഷി.എ 2011-12 ടല സ്ഷിെവഷില അനുസെഷിച്ച് ), 2013-14 
ല് (-)6.31 ശതോനവും, 2014-15 ല് 0.02 ശതോനവും, 
2015-16 ല്  (-)5.10 ശതോനവും, 2016-17 ല് (-)0.65 
ശതോനവും ആയഷിരുന്നു. കാര്ഷിക മേഖലയഷില് 2017-
18 ല് 1.72 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷിടയങ്ഷിലുും 
2018-19 ല് (-)0.52 ശതോനോയഷി വളരച്ചാനഷിെക്് 
കുറഞ്ഞു. മദശീയതലതെഷില് കാര്ഷികഅനുബന്ധ 
മേഖലയടെ വളരച്ച 2013-14 ല് 5.6 ശതോനവും,  
2014-15 ല് (-) 0.22 ശതോനവും,  2015-16 ല് 0.6 
ശതോനവും,  2016-17 ല് 6.3 ശതോനവും, 2017-18 ല് 
5 ശതോനവോയഷിരുന്നു. സുംസ്ാനതെഷിടറെ ടോതെും 
ജഷി.എസ്.വഷി.എ യഷില് കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയടെ 
വഷിഹഷിതും തുെരച്ചയായഷി കുറഞ്ഞുവെഷികയാണ്. 2013-
14 ല് 12.37 ശതോനോയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 8.77 
ശതോനോയഷി കുറഞ്ഞു. വഷിശദവഷിവെങ്ങള് പട്ിക 3.1.1 
ല് സൂചഷിപെഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു.

ക്ചാലവര്ഷും 2019

2019 ോരച്ച് 1 മുതല് ടേയ് 31 വടെ സുംസ്ാനതെ് 
സാധാെണ നഷിലയഷില് നഷിന്നുും (-)56 ശതോനും 
വ്യതഷിയാനമതൊടെ കാലവര് പൂരവ്വ േഴ ലഭഷിച്ചു. 
ഈ കാലയളവഷില് സുംസ്ാനതെ് ലഭഷിച്ച  േഴയടെ 
അളവ് 169.1 േഷി.േീ ആയഷിരുന്നു. വയനാെ് ഒഴഷിടക 
എല്ലാ ജഷില്ലകളഷിലുും സാധാെണ ലഭഷിക്കുന്നതഷില് നഷിന്നുും 
കുറഞ്ഞ േഴയാണ് മെഖടപെടുതെഷിയത്. സാധാെണ 
നഷിലയഷില് നഷിന്നുമുള്ള വ്യതഷിയാനും ഏറ്റവും കൂടുതല് 
മെഖടപെടുതെഷിയത് ആലപ്പുഴയഷിലുും കാസരമഗാഡുോണ് 
(-)77 ശതോനും. കണ്ണൂെഷില് (-)76 ശതോനവും 
മകാഴഷിമക്ാെ് (-)75 ശതോനവോയഷിരുന്ന വ്യതഷിയാനും. 
ടതക്് പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര്സേയതെ് 
(2019 ജൂണ് 1 മുതല് ടസപ്റ്റുംബര 30 വടെ) 

മകെളതെഷില് ലഭഷിച്ച യഥാരത്ഥ േഴ 2300.2 േഷി.േീ 
ആയഷിരുന്നു. പ്രസ്തുത കാലയളവഷില് ലഭഷിമക്ണ് 
സാധാെണ േഴ 2038.7 േഷി.േീ ആണ്. അതായത് 
സാധാെണ നഷിലയഷില് നഷിന്നുും 12.8 ശതോനും 
വ്യതഷിയാനോണ് കാലയളവഷില് മെഖടപെടുതെഷിയത്. 
2018 ടല ടതക്് പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര് 
സേയതെ് മകെളതെഷില് ലഭഷിച്ച േഴയടെ അളവ് 
2515.7 േഷി.േീ ആയഷിരുന്നു. 2019 ല് സുംസ്ാനടതെ 
11 ജഷില്ലകളഷില് സാധാെണ മതാതഷിലുള്ള േഴയാണ് 
ലഭഷിച്ചത്. അമതസേയും തഷിരുവനന്തപുെും, പാലക്ാെ്, 
മകാഴഷിമക്ാെ് ജഷില്ലകളഷില് അധഷികേഴ ലഭഷിച്ചു. 
മകാഴഷിമക്ാെ് ജഷില്ലയഷിലാണ് ഏറ്റവും അധഷികും േഴ ലഭഷിച്ചത് 
(ച ിത്ും 3.1.1).

2019 ല് വെക്കു കഷിഴക്ന് കാലവര് സേയതെ് 
(2019 ഒക്മൊബര 1 മുതല് ഡഷിസുംബര 31 വടെ) 
സുംസ്ാനതെ് ലഭഷിച്ച േഴയടെ അളവ്  638.3 േഷി.േീ 
ആയഷിരുന്നു. പ്രസ്തുത കാലയളവഷില് സാധാെണയായഷി 
ലഭഷിക്കുന്ന േഴയടെ അളവ് 492.7 േഷി.േീ ആണ്. 
അതായത് സാധാെണമയക്ാള് 29.6 ശതോനും 
വ്യതഷിയാനമതൊടെയള്ള അധഷികേഴയാണ് 
മകെളതെഷില് ലഭഷിച്ചത്. പ്രസ്തുത കാലയളവഷില് 
തഷിരുവനന്തപുെും, ടകാല്ലും, ഇടുക്ഷി ജഷില്ലകളഷില് 
സ്ാഭാവഷിക േഴയും േറ്റ് 11 ജഷില്ലകളഷില് അധഷിക േഴയും 
ലഭഷിച്ചു. സാധാെണ േഴയഷില് നഷിന്നുും ഏറ്റവും കൂടുതല് 
വ്യതഷിയാനും മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുള്ളത് കാസരമഗാഡ് 
ജഷില്ലയഷിലാണ് (83 ശതോനും). കണ്ണൂര, എറണാകുളും 
ജഷില്ലകളഷില് യഥാക്രേും 62 ശതോനവും 56 ശതോനവും 
വ്യതഷിയാനോണ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുള്ളത്. 2019 ല് 
(ച ിത്ും 3 .1 .2) സുംസ്ാനതെ് ലഭഷിച്ച േഴയടെ അളവ് 
ജഷില്ല തഷിെഷിച്ച് അനുബന്ധും 3.1.1 ല് മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു. 

ച ിത്ും 3.1.1   ടതക്് പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര്തെഷില് 2019 ജൂണ് മുതല് ടസപ്റ്റുംബര 30 വടെ ലഭഷിച്ച േഴ

                         
അവലംബം:  ഐ.എം.ഡി



63അദ്ധ്യായം 3,  കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും

പ്രളയും 2018

2018 ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷില് മകെളതെഷില് കനതെ 
േഴ ലഭഷിച്ചു. സുംസ്ാനടതൊട്ാടക അഭൂതപൂരവ്വോയ 
ടവള്ളടപൊക്തെഷിന് ഇത് കാെണോയഷി. ആടക 
ഉണ്ായ നാശനഷ്ടതെഷിടറെ 88 ശതോനവും വഷിള 
ഉപമേഖലടയയാണ് ബാധഷിച്ചത്. കാര്ഷിക 
അനുബന്ധ മേഖലകളഷിടല (വഷിളകള്, കന്നുകാലഷികള്, 
േത്്യബന്ധനും) ടോതെും നാശനഷ്ടും 7154 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. വഷിള ഉപമേഖലയഷിടല ഉല്ാദനനഷ്ടും 
89600 ടഹക്െറഷില് 3558 മകാെഷി രൂപയായഷി 
കണക്ാക്ഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. ഇത് യഥാരത്ഥ കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷിയടെ 4.44 ശതോനോണ്. ടോതെും 
വഷിളനാശതെഷിടറെ  40 ശതോനവും വാഴകൃ്ഷിടയയാണ് 
ബാധഷിച്ചത്. കുരുമുളക് കൃ്ഷിയടെ നാശും 19 ശതോനവും, 
ടനല്കൃ്ഷി നാശും 14 ശതോനവോണ്. വയനാെ്, 
ആലപ്പുഴ ജഷില്ലകളഷിടല യഥാരത്ഥ കൃ്ഷിവഷിസ്തൃതഷിയഷില് 
യഥാക്രേും 36.74 ശതോനവും 17.59 ശതോനവും 
നാശനഷ്ടമുണ്ായഷി. ദീരഘകാലവഷിളകമളയും 
ഹ്രസ്കാല വഷിളകമളയും കാലവര്ും സാെോയഷി 
ബാധഷിച്ചു. ഇവയഷില് വാഴ, ടതങ്ങ്, അെയ്ക, കുരുമുളക്, 
കാപെഷി എന്നഷിവടയയാണ് കൂടുതല് ബാധഷിച്ചത്. 
കാലഷിക വഷിളകളായ ടനല്ല്, േെച്ചീനഷി, പച്ചക്റഷി, 
േറ്റ് കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് എന്നഷിവയ്കും സാെോയഷി 
നഷ്ടമുണ്ായഷി. വഷിള ഉപമേഖലയഷിടല മകടുപാടുകള് 
2722 മകാെഷി രൂപയായഷി കണക്ാക്ടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നു, 
ഇത് കാര്ഷികമേഖലയടെ ടോതെും നഷ്ടതെഷിടറെ 
91.5 ശതോനോണ്. ഏകമദശും 30945 ടഹക്െറഷിടല 
ദീരഘകാല വഷിളകള്ക്്  നാശമുണ്ായഷി. ഇവയഷില് 
കുരുമുളക്, അെയ്ക, വാഴ, ടതങ്ങ് എന്നഷിവയ്കാണ് 
സാെോയ നാശമുണ്ായഷിട്ടുള്ളത്. 

വയനാെ്, ഇടുക്ഷി, മകാഴഷിമക്ാെ്, കണ്ണൂര ജഷില്ലകളഷില് 
േണ്ഷിെഷിച്ചഷില്, ഉരുള്ടപാട്ല് എന്നഷിവ നഷിേഷിതെും 
320.2 മകാെഷി രൂപയടെ നാശമുണ്ായഷി. ഇത് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് ബാധഷിച്ചത് വയനാെ് ജഷില്ലടയയാണ് 
(മകെള ദുെന്താനന്തെ വഷിലയഷിരുതെല് - പ്രളയവും 
ഉരുള്ടപാട്ലുും, ആഗസ്റ്റ് 2018).

ഭൂവിനിമയ്ചാഗും

കാലാകാലങ്ങളായഷി മകെളതെഷിടല ഭൂവഷിനഷിമയാഗതെഷില് 
ോറ്റങ്ങളണ്ായഷിടക്ാണ്ഷിെഷിക്കുകയാണ്. കാര്ഷിമകതെ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്് ഉപമയാഗഷിക്കുന്ന ഭൂേഷിയടെ 
വരദ്ധനവും, ഭ്്യവഷിളകളഷില് നഷിന്നുും ഭമ്്യതെ 
വഷിളകളഷിമലയ്കള്ള വ്യതഷിചലനവും ഇതഷിന് പ്രധാന 
സൂചഷികകളാണ്. മകെളതെഷില് ഭൂവഷിനഷിമയാഗക്രേതെഷിലുും 
വഷിളക്രേതെഷിലുും വന്ന ോറ്റും സുംസ്ാനതെഷിടറെ 
ഭ്്യസുെ്യ്ക് ോത്രേല്ല, പാെഷിസ്ഷിതഷിക സുസ്ഷിെതയ്കും 
ഗുരുതെോയ ഭീ്ണഷിയായഷിടക്ാണ്ഷിെഷിക്കുകയാണ്. 
കാലാകാലങ്ങളഷില് 
ഭൂവഷിനഷിമയാഗതെഷിലുണ്ായഷിടക്ാണ്ഷിെഷിക്കുന്ന 
ോറ്റങ്ങളടെ വഷിശകലനും സുംസ്ാനടതെ കാര്ഷിക 
ഭൂവഷിനഷിമയാഗതെഷിടറെ അവസ് േനസ്ഷിലാക്കുവാന് 
സഹായഷിക്കുന്നു. 2018-19 വര്ടതെ 
ഭൂവഷിനഷിമയാഗക്രേും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.1.2 ല് മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു.

2018-19 ടല ഭൂവഷിനഷിമയാഗ കണക്നുസെഷിച്ച് 
സുംസ്ാനതെഷിടറെ ടോതെും വഷിസ്തൃതഷിയടെ 
38.86  ല്ും ടഹക്െറഷില് 66 ശതോനും (25.68 
ല്ും ടഹക്െര) വഷിളയഷിറക്ഷിയഷിട്ടുള്ള പ്രമദശോണ്. 

ച ിത്ും 3.1.2     വെക്കു കഷിഴക്ന് കാലവര്തെഷില് 2019 ഒക്മൊബര 1 മുതല് ഡഷിസുംബര 31 വടെ ലഭഷിച്ച േഴ

അവലംബം: ഐ.എം.ഡി



64 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഇതഷില് യഥാരത്ഥ കൃ്ഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷി (20.44 
ല്ും ടഹക്െര) 53 ശതോനോണ്. കാര്ഷിമകതെ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കുപമയാഗഷിക്കുന്ന ഭൂേഷി 12 ശതോനവും 
വനഭൂേഷി 28 ശതോനവോണ്. കൃ്ഷിയ്കനുമയാജ്യോയ 
പാഴ്ഭൂേഷി, തെഷിശുഭൂേഷി യഥാക്രേും െണ്ടുും ഒന്നുും 
ശതോനോണ്. ഇത് 2017-18 വര്തെഷില് യഥാക്രേും 
മൂന്ന് ശതോനും, െണ്് ശതോനും എന്നതായഷിരുന്നു.

തെഷിശുും കൃ്ഷി ടചയ്യടപെൊതെതുോയ ഭൂേഷി, ഇമപൊള് ഉള്ള 
തെഷിശുഭൂേഷിയഷില് ഉള്ടപെൊതെ തെഷിശുഭൂേഷി, തെഷിശുഭൂേഷി 
എന്നഷിവയടെ വഷിസ്തൃതഷി 2017-18 ല് നഷിന്നുും കുറഞ്ഞ് 
യഥാക്രേും 5.6 ശതോനും, 8 ശതോനും, 0.1 ശതോനും 
മെഖടപെടുതെഷി. യഥാരത്ഥതെഷില്  കൃ്ഷി  ടചയ്യുന്ന  
ഭൂേഷിയടെ  വഷിസ് തൃതഷിയഷില് 0.2 ശതോനും  വരദ്ധനവ്  
ഉണ്ായഷി. 

ടോതെും കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷിയും ഒന്നഷില് കൂടുതല് 
പ്രാവശ്യും കൃ്ഷിയഷിറക്ഷിയ സ്ലതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷിയും 
യഥാക്രേും 0.4 ശതോനും, 3 ശതോനും കുറഞ്ഞതായഷി 
കാണുന്നു. 2018 -19  വര്തെഷില്  മകെളതെഷില്  
ഉണ്ായ  പ്രളയും  ഈ  കുറവഷിന്  കാെണോകാും. 
കാര്ഷിമകതെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ായള്ള ഭൂവഷിനഷിമയാഗും 3 
ശതോനും വരദ്ധഷിച്ചു. ഭൂവഷിനഷിമയാഗക്രേും ച ിത്ും 3.1.3 ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനടതെ കൃ്ഷിസ്ല വഷിസ്തൃതഷി അനുസെഷിച്ച്  
കൃ്ഷിയഷിെങ്ങളടെ  എണ്ും 2010-11 വര്ും 6831000 
ആയഷിരുന്നു. ഇത് 2015-16 ഓടെ 11 ശതോനും വരദ്ധഷിച്ച് 
7583000 ആയഷി. പ്രതഷിശീര് ഭൂേഷിലഭ്യത 2010-11 
ല് 0.22 ടഹക്െര ആയഷിരുന്നത് 2015-16 ല് 0.18 

ടഹക്െറായഷി കുറഞ്ഞു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.1.3 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

വിളക്രേും

മകെളതെഷിടറെ കവവഷിധ്യോരന്ന ഭൂപ്രകൃതഷിയും േണ്ഷിടറെ 
സ്ഭാവവും, ഭ്്യവഷിളകളും നാണ്യവഷിളകളും ഒമെ സേയും 
കൃ്ഷി ടചയ്യുന്നതഷിന് അനുമയാജ്യോയ സാഹചെ്യും 
ഒരുക്കുന്നു. പ്രധാനടപെട് കാര്ഷികവഷിളകളടെ  കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷി, ഉല്ാദനും, ഉല്ാദന്േത എന്നഷിവടയ 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.4 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 

2018-19 ല് മകെളതെഷിടറെ ആടക കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷിയടെ 62.1 ശതോനും നാണ്യവഷിളകളും 
(കശുോവ്, റബ്ബര, കുരുമുളക്, ടതങ്ങ്, ഏലും, മതയഷില, 
കാപെഷി) 10.15 ശതോനും ഭ്്യവഷിളകളും (ടനല്ല്, 
കപെ, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്) ആണ്. ടോതെും കൃ്ഷി  
വഷിസ്തൃതഷിയടെ  27 .7ശതോനും  റബ്ബര, കാപെഷി, മതയഷില,  
ഏലും  എന്നീ  വഷിളകളാണ്. 

വഷിളകളഷില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 
ടതങ്ങഷിനുും (29.6 ശതോനും) തുെരന്ന് റബ്ബറഷിനുോണ്. 
(21.5 ശതോനും). ടനല്ക്കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 7.7 
ശതോനമതൊടെ മൂന്നാും സ്ാനതൊണ്.  ടനല്ക്കൃ്ഷി 
ഒഴഷിടകയള്ള ഭ്്യവഷിളകളടെ ആടക വഷിസ്തൃതഷി 2018-
19 കാലയളവഷില് കുറയകയാണ് ടചയ്തത്. അമതസേയും 
ടനല്കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 4.7 ശതോനും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി. ടതങ്ങ്, കവങ്ങ്, മതയഷില, വാഴ 
ഒഴഷിടകയള്ള േറ്റ് പ്രധാന വഷിളകളടെ കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 

ച ിത്ും 3.1.3  2018-19 ല് മകെളതെഷിടല ഭൂവ ഷിനഷിമയാഗ െീതഷി
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കുറയന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. 2017-18 
ടന അമപ്ഷിച്ച് ടതങ്ങ്കൃ്ഷിയഷില് 0.06 ശതോനവും 
മതയഷില കൃ്ഷിയഷില് 20.8 ശതോനവും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുത്തുകയും റബ്ബറഷിമറെയും കാപെഷിയമെയും കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷി ോറ്റേഷില്ലാടത തുെരുകയും ടചയ്തു. 

വിളകള് തിരിച്ചുളള വിശകലനും

ന്നല്ക്
മകെളതെഷിടറെ മുഖ്യഭ്്യവഷിളയായ  ടനല്ല് 
സുംസ്ാനടതെ കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷിയടെ 7.7 
ശതോനോണ്. കഴഷിഞ്ഞ ദശാബ്ദതെഷിടല കൃ്ഷി 
സ്ലതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷി പെഷിമശാധഷിച്ചാല് ടനല്കൃ്ഷി 
ടചയ്യുന്ന സ്ലതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷി കൂടുതല് 
മെഖടപെടുതെഷിയത് 2009-10 ലാടണന്നു കാണാും. 
2009-10 ല് 2.34 ല്ും ടഹക്െര പ്രമദശതൊണ് 
ടനല്കൃ്ഷി ടചയ്തഷിരുന്നത്. ഉല്ാദനും  5.98 ല്ും 
െണ് ആയഷിരുന്നു. 2009-10 വര്വോയഷി താെതേ്യും 
ടചയ്യുമമ്പാള് 2018-19 ല് ടനല്ലഷിടറെ ഉല്ാദനും 3.5 
ശതോനവും, കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷിയഷില് 15 ശതോനവും 
കുറവ് മെഖടപെടുതെഷി. അമതസേയും ടനല്കൃ്ഷിയടെ 
ഉല്ാദന്േത 2009-10 ടന അമപ്ഷിച്ച് 14 ശതോനും 
വരദ്ധഷിച്ച് ടഹക്െറഷിന് 2920 കഷി.ഗ്ാും മെഖടപെടുതെഷി.

സുംസ്ാനതെ് 2018-19 ല് ടനല്കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 
1.98 ല്ും ടഹക്െറായഷിരുന്നു. ഇത് 2017-18 ടന 
അമപ്ഷിച്ച് 4.7 ശതോനും കൂടുതലാണ്. ഇമത 
കാലയളവഷില് ടോതെും ടനല്ലുല്ാദനതെഷില് 10.9 
ശതോനവും (5.78 ല്ും െണ്) ഉല്ാദന്േതയഷില് 5.9 
ശതോനവും (2920 കഷിമലാഗ്ാും/ടഹക് െര) വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.5 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനതെ് പ്രധാനോയും മൂന്ന് സീസണുകളഷിലാണ് 
ടനല്ല് വഷിളയക. (1) വഷിെഷിപ്പുകൃ്ഷി/ശെത്കാല വഷിള/
ഒന്നാും വഷിള (ഏപ്രഷില്-ടേയ് ോസും ആെുംഭഷിച്ച്  
ടസപ്ുംബര- ഒക്മൊബര വടെ നീളന്നു). (2) മുണ്കന്/
ശീതകാല/െണ്ാുംവഷിള (ടസപ്ുംബര- ഒക്മൊബറഷില് 
തുെങ്ങഷി  ഡഷിസുംബര- ജനുവെഷി വടെ നീളന്നു). (3)
പുഞ്ചകൃ്ഷി/മവനല് വഷിള/മൂന്നാുംവഷിള (ഡഷിസുംബര- 
ജനുവെഷിയഷില് തുെങ്ങഷി  ോരച്ച്- ഏപ്രഷില് വടെ നീളന്നു). 
സീസണ് അെഷിസ്ാനതെഷിലുള്ള ടനല്ലുല്ാദനതെഷിടറെ 
കണക്കുകള് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്, മുന്വര്ടതെ 
അമപ്ഷിച്ച് പുഞ്ചകൃ്ഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷി കുറയകയും 
വഷിെഷിപെ്, മുണ്കന് സീസണുകളഷിടല കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 
കൂടുകയും ടചയ്തുടവന്നാണ്(ച ിത്ും 3.1.4). പമ് 
വഷിെഷിപ്പുകൃ്ഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷിയഷിടല വരദ്ധനവ് അതഷിടറെ 
ടോതെും ഉല്ാദനതെഷില് പ്രതഷിഫലഷിച്ചഷില്ല, 2017-18 ടന 
അമപ്ഷിച്ച് ഉല്ാദനതെഷില് 31.5 ശതോനും കുറവാണ് 
മെഖടപെടുതെഷിയത്. 2018-19 ല് പുഞ്ചകൃ്ഷിയാണ് 
ഉല്ാദന്േതയഷില് മുന്നഷില് നഷില്ക്കുന്നത്. 
സുംസ്ാനതെ് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യും മുണ്കന് 
കൃ്ഷിയ്കാണ്. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.6 ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.  ആലപ്പുഴ ജഷില്ലയഷില് പുഞ്ചകൃ്ഷിയ്കും 
പാലക്ാെ് ജഷില്ലയഷില് മുണ്കന് കൃ്ഷിയ്കും വഷിെഷിപ്പു 
കൃ്ഷിയ്കോണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് (അനുബന്ധും 3.1.8).

സുംസ്ാനടതെ ടനല്കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷിയടെ 80 
ശതോനവും  പാലക്ാെ്(39 ശതോനും), ആലപ്പുഴ 
(19.5 ശതോനും), തൃശ്ശൂര (11.1 ശതോനും), മകാട്യും 
(11.2 ശതോനും) ജഷില്ലകളഷിലാണ്.  സുംസ്ാന 
ഉല്ാദനതെഷിടറെ 82 ശതോനവും ഈ നാല് 
ജഷില്ലകളഷില് നഷിന്നുോണ്. ടനല്കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുും 
ഉല്പൊദനതെഷിലുും പാലക്ാെ്, ആലപ്പുഴ ജഷില്ലകള് 

ച ിത്ും 3.1.4 സീസണ് അെഷിസ്ാനതെഷില് മകെളതെഷിടല ടനല്കൃ് ഷിയടെ വ ഷിസ്തൃതഷിയും ഉല്ാദനവും 
 (2016-17 മുതല് 2018-19 വടെ)
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ഒന്നുും െണ്ടുും സ്ാനതൊണ്. ഉല്പൊദന്േതയഷില് 
ഒന്നുും െണ്ടുും സ്ാനും പതെനുംതഷിട് (28 ശതോനും), 
ആലപ്പുഴ(14 ശതോനും) ജഷില്ലകള്ക്ാണ്. 2018-
19ല് ടനല്കൃ്ഷിയഷിെതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷി ഏറ്റവും 
കൂടുതല് വരധഷിച്ചത് മകാട്യും ജഷില്ലയഷിലാണ് (27 
ശതോനും). ജഷില്ലയടെ ടനല്ലുല്ാദനും 25 ശതോനോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്, എന്നാല് ഉല്ാദന്േത 1.7 
ശതോനോയഷി കുറഞ്ഞു. ഉല്ാദനും ഏറ്റവും കൂടുതല് 
വരദ്ധഷിച്ചത്  പതെനുംതഷിട് ജഷില്ലയഷില് ആണ്. 
കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 2.6 ശതോനും വരദ്ധഷിക്കുകയും 
ഉല്ാദനും 32 ശതോനോയഷി ഉയരുകയും ടചയ്തു. 
ഇത്  ജഷില്ലയടെ  വരദ്ധഷിച്ച  ഉല്ാദന്േത  
സൂചഷിപെഷിക്കുന്നു. കാസരമഗാഡ്, കണ്ണൂര, തൃശ്ശൂര, 
എറണാകുളും, ഇടുക്ഷി, മകാട്യും എന്നീ ജഷില്ലകളഷില് 
2017-18 അമപ്ഷിച്ച് ഉല്ാദന്േതയഷില് കുറവ് 
മെഖടപെടുതെഷി. മുന്വര്ടതെ അമപ്ഷിച്ച് ഏറ്റവും 
കുറവ് മെഖടപെടുതെഷിയത് ഇടുക്ഷി ജഷില്ലയഷിലാണ് (17 
ശതോനും). വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.7 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 

ടനല്ക്കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി തെഷിശുനഷില 
കൃ്ഷി, കെടനല് കൃ്ഷി െണ്ടുും മൂന്നുും വഷിളകളഷിമലയ്ക് 
കൃ്ഷിവ്യാപനും, പ്രമത്യക ടനല്വഷിതെഷിനങ്ങളടെ 
കൃ്ഷിയ്കള്ള സഹായും തുെങ്ങഷിയ പദ്ധതഷികള് 
ടനല്കൃ്ഷിയടെ മപ്രാത്ാഹനതെഷിനായഷി 
സുംസ്ാനതലതെഷില് നെപൊക്കുന്നുണ്ടു്.  

2018-19 ല് മകാരപെമറ്നുകളഷിലുും 
മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലുും ഗ്ാേ പഞ്ചായത്തുകളഷിലുോയഷി 
1,36,450 ടഹക്െര കൃ്ഷിയഷിെതെഷിന് ടഹക്െര ഒന്നഷിന് 
5500 രൂപ സഹായവും, ഉല്ാദന മപ്രാത്ാഹനോയഷി 
ടഹക്െര ഒന്നഷിന് ഓമൊ സീസണഷിലുും 1000 രൂപയും 
കൃ്ഷിയടെ  പ്രാഥേഷിക ടചലവകളഷിമലയ്ക് (ഇന്പുട്് 
അസഷിസ്റ്റന്സ് ) നല്കഷി. 

ന്തങ്ക്

മകെളതെഷിടല പ്രധാന വഷിളകളഷിടലാന്നാടണങ്ഷിലുും, 
കഴഷിഞ്ഞ വര്ങ്ങളഷിടല കണക്നുസെഷിച്ച് 
സുംസ്ാനടതെ ടതങ്ങുകൃ്ഷിയടെ പുമൊഗതഷി 
മപ്രാത്ാഹനജനകേല്ല. സുംസ്ാനതെ് 2017-
18 ടന അമപ്ഷിച്ച്  2018-19 ല് 1.32 ശതോനും 
വരദ്ധനവാണ് നാളഷിമകെ ഉല്ാദനതെഷില് ഉണ്ായത്. 
ൊജ്യടതെ അഞ്ച് പ്രധാന നാളഷിമകെ ഉല്ാദന 
സുംസ്ാനങ്ങളഷില് ടതങ്ങ്കൃ്ഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുും 
ഉല്ാദനതെഷിലുും മകെളും ഒന്നാേതാടണങ്ഷിലുും 
ഉല്ാദന്േതയഷില് അഞ്ചാും സ്ാനതൊണ്. 
ആന്്ാപ്രമദശ്, തേഷിഴ്നാെ്, പശ്ഷിേബുംഗാള്, 
കരണ്ാെക എന്നഷിവയാണ് ഉല്ാദന്േതയഷില് 
ആദ്യസ്ാനക്ാര (നാളഷിമകെ വഷികസന മബാരഡ്, 
സ്റ്റാറ്റഷിസ്റ്റഷിക്്  2017-18).

സുംസ്ാനതെ്  7.61 ല്ും ടഹക്െറഷില് കൃ്ഷി 
ടചയ്യടപെടുന്ന സുംസ്ാനടതെ പ്രധാന വഷിളയാണ് 
നാളഷിമകെും. സുംസ്ാനടതെ ടോതെും കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷിയടെ 29.6 ശതോനും ടതങ്ങുകൃ്ഷിയാണ്. 
2009-10 വര്വോയഷി താെതേ്യും ടചയ്യുമമ്പാള് 
ടതങ്ങ് കൃ്ഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷിയഷില് 2.2 ശതോനവും 
ഉല്ാദനതെഷില് 6.5 ശതോനവും കുറവ് ഉണ്ായഷി. 
ഇത് സുംസ്ാനടതെ നാളഷിമകെതെഷിടറെ 
കുറഞ്ഞ ഉല്ാദന്േത സൂചഷിപെഷിക്കുന്നു. 2017-18 
വര്മതെക്ാള് വഷിസ്തൃതഷിയഷില് 0.06 ശതോനവും 
ഉല്ാദനതെഷില് 1.32 ശതോനവും ഉല്ാദന്േതയഷില് 
1.25 ശതോനവും വരദ്ധനവ് ആണ്  2018-19 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയത്. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.9 
ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

ഉയരന്ന കൂലഷിനഷിെക്്, വഷിദഗ്ദ്ധ ടതാഴഷിലാളഷികളടെ 
കുറവ്, ആദായകെേല്ലാതെ വഷില, മൂല്യവരദ്ധഷിത 
ഉല്ന്നങ്ങളടെ വഷിപണനതെഷിനുളള ടസൌകെ്യങ്ങളടെ 
അപെ്യാപ്ത ഇവടയാടക്യാണ്  നാളഷിമകെ മേഖല 
അഭഷിമുഖീകെഷിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്. കാറ്റ് വീഴ്ച, 
പെഷിപാലനതെഷിടല അപെ്യാപ്ത, പ്രധാനോയും 
ടതക്ന് ജഷില്ലകളഷില് കാണടപെടുന്ന പ്രായും ടചന്നതുും 
ഉല്ാദനമശ്ഷി ഇല്ലാതെതുോയ ടതങ്ങുകള് ഇവയാണ് 
േറ്റ് പ്രശ്നങ്ങള്.  ടേച്ചടപെട് കാര്ഷിക പെഷിപാലന 
മുറകളഷിലൂമെയും വഷിള- കൃ്ഷി സ�ദായങ്ങളടെ 
കവവഷിദ്ധ്യവല്കെണതെഷിലൂമെയും ഓമൊ തുണ്ടു് 
ഭൂേഷിയഷില് നഷിന്നുും വരുോനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്ന 
തെതെഷിലുള്ള നാളഷിമകെ വഷികസന പ്രവരതെനങ്ങള് 
സുംസ്ാനതെ് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു.  ഇതെെതെഷില് 
നെപെഷിലാക്കുന്ന പദ്ധതഷിയാണ് മകെഗ്ാേും. 
ടതങ്ങഷിന്മതാട്ങ്ങടള ഏകീകൃത ഗ്രൂപ്പുകളായഷി 
തഷിെഷിച്ച് പെഷിപാലഷിക്കുന്നതഷിനുും മൊഗബാധഷിതവും 
പ്രായും ടചന്നതുോയ കതകള് ോറ്റഷി പുതഷിയവ 
വച്ചുപഷിെഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുോയഷി ആെുംഭഷിച്ച പദ്ധതഷിയാണഷിത്. 
ഉല്ാദന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
മൊഗുംബാധഷിച്ചതുും പ്രായുംടചന്നതുോയ ടതങ്ങുകള് 
ടവട്ഷിോറ്റഷി പുതഷിയ കതകള് നടുക, ഗുണനഷിലവാെമുള്ള 
ടതങ്ങഷിന് കതകള് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
നഴ്സറഷികള് സ്ാപഷിക്കുക, കതകള് വഷിതെണും 
ടചയ്യുക എന്നഷിവയാണ് നാളഷിമകെ വഷികസന 
കൌണ്സഷിലഷിടറെ പ്രധാന ല്്യങ്ങള്. 
ഗുണനഷിലവാെമുള്ള കതകളടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതഷിനായഷി കര്ക പങ്ാളഷിതെമതൊടെ 
കൂടുതല് ‘നയൂക്ഷിയസ് സീഡ് ഗാരഡനുകള്’ 
സ്ാപഷിക്ാവന്നതാണ്. കുളളന് ടതങ്ങഷിനങ്ങളും, 
സങ്െയഷിനങ്ങളും ഉല്ാദഷിപെഷിക്ാന് നെത്തുന്ന ശ്രേങ്ങള് 
ഗമവ്ണ വഷികസന സ്ാപനങ്ങളടെ പഷിന്തുണമയാടെ 
കൂടുതല് വ്യാപഷിപെഷിക്ണും. 

മൂല്യവരധഷിത ഉല്പെന്നങ്ങളായ ഉണക്ഷിയ മതങ്ങ, 
പാനീയങ്ങള്, ചഷിെട്ടകാണ്ടുളള ഉല്പെന്നങ്ങള്, 
മകാക്നട്് ക്രീും, നീെ മുതലായവ ഉല്പൊദഷിപെഷിക്കുന്നതഷിന് 
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വായ്പാ ലഭ്യതയും വഷിപണന സൌകെ്യവും ഏരടപെടുതെഷി 
വ്യവസായ സുംെുംഭകടെ മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിമക്ണ്താണ്.

കുരുമുളകക്

ഇന്ത്യയഷില് കുരുമുളക് ഉല്ാദനും 12.3 ശതോനും കുറവ് 
മെഖടപെടുതെഷിടക്ാണ്ടു് 2017-18 ല് 70870 െണ് 
ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 62140 െണ് ആയഷി. (യ.
പഷി.എ.എസ്.ഐ, വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്്, 2018-19). 
2018-19 ല് മകെളതെഷിടറെ കുരുമുളക് ഉല്ാദനും 2017-
18 ല് നഷിന്നുും 4.57 ശതോനും കുറഞ്ഞ് 36218 െണ് 
മെഖടപെടുതെഷി. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.4 
ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. ൊജ്യടതെ ടോതെും 
കുരുമുളക് ഉല്ാദനതെഷിടറെ 58 ശതോനും മകെളതെഷില് 
നഷിന്നാണ്.

2011 മുതല് 2016 വടെ സ്ഷിെോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചുടകാണ്ഷിരുന്ന കുരുമുളകഷിടറെ വഷില 2017 ല് 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 529.59 രൂപയഷിടലത്തുകയും വീണ്ടുും 
കുറഞ്ഞ് 392.42 രൂപയാവകയും ടചയ്തു. കുരുമുളകഷിടറെ 
ഇറക്കുേതഷിയാണ് ഈ വഷിലയഷിെഷിവഷിടറെ പ്രാധാന 
കാെണും (യ.പഷി.എ.എസ്.ഐ വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്് 
2018-19).

വഷിമക�ീകൃത നഴ്സറഷികളഷിലൂടെ കുരുമുളകഷിടറെ 
പുനരുജ്ജീവനും, പുതഷിയ കുരുമുളക് മതാട്ങ്ങളടെ 
സ്ാപനും, നഷിലവഷിലുളള മതാട്ങ്ങളടെ പുനരുജ്ജീവനും 
തുെങ്ങഷിയ പെഷിപാെഷികള് സുംസ്ാന കൃ്ഷി വകുപെ് 
കുരുമുളക് കൃ്ഷിയടെ പുനരുദ്ധാെണതെഷിനായഷി 
നെപെഷിലാക്കുന്നു. ഇടുക്ഷി ജഷില്ലയഷിടല കുരുമുളക് 
മതാട്ങ്ങളടെ സുംമയാജഷിത വഷികസനും, കുരുമുളകഷിടറെ 
കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി വഷിപുലീകെണതെഷിനുളള സഹായും, 
േണ്ഷിടറെ മപാ്കമൂല്യും ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിനായഷി 
കുമായും, ദ്ഷിതീയ സൂ്േമൂലകങ്ങള്ക്കുളള 
സഹായും, കുരുമുളക് സേഷിതഷികളടെ പുനരുദ്ധാെണും 
എന്നഷിവ സുംസ്ാനടതെ കുരുമുളക് ഉല്ാദനും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള പ്രധാന സുംെുംഭങ്ങളാണ്.

കശുേ്ചാവക്

2017 ല് മലാകതെഷിടല ഏറ്റവും കൂടുതല് അസുംസ്കൃത 
കശുവണ്ഷി ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നതഷില് വഷിയറ്റ്നാേഷിനു ടതാട്ടു 
പഷിറകഷില് ഇന്ത്യ ആയഷിരുന്നു. ൊജ്യടതെ അസുംസ്കൃത 
കശുവണ്ഷി ഉല്ാദനും 2017-18 ല് 81700 ടേട്ഷിക് െണ്ഷില് 
നഷിന്ന് 2018-19 ല്  74200 ടേട്ഷിക് െണ് ആയഷി കുറഞ്ഞു. 
ഈ വര്ങ്ങളഷില് കശുോവ് കൃ്ഷി ഭൂേഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷി 
യഥാക്രേും 10.62 ല്ും ടഹക്െറഷില് നഷിന്നുും 11.05 
ല്ും ടഹക്െറായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. തുെരച്ചയായഷി ൊത്രഷി 
കാലങ്ങളഷില് കുറഞ്ഞ ചൂെ് അനുഭവടപെടുന്നതാണ് 
ഉല്ാദനക്കുറവഷിടറെ പ്രധാന കാെണും.

ൊജ്യടതെ കശുവണ്ഷി ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന സുംസ്ാനങ്ങളഷില് 

േഹാൊ്്ട്യാണ്  (28 ശതോനും) മുന്നഷിട്ടു 
നഷില്ക്കുന്നത്. ടതാട്ടു പഷിന്നാടല ആന്്പ്രമദശ് 
(14 ശതോനും) െണ്ാും സ്ാനതൊണ്.  ൊജ്യടതെ  
കശുവണ്ഷി  ഉത് പാദനതെഷിടറെ  11.17  ശതോനമതൊടെ  
മകെളും  കശുവണ്ഷി  ഉത് പാദനതെഷില്  അഞ്ചാും  
സ്ാനതൊണ് (സഷി.ഇ.പഷി.സഷി.ഐ, ഡയറക്െമററ്റ് 
ഓഫ് കാ്യുനട്് ആറെ് ടകാമക്ാ ഡവലപ്ടേറെ് ). 

കഴഷിഞ്ഞ ദശകതെഷില് സുംസ്ാനടതെ കശുവണ്ഷി കൃ്ഷി 
ടചയ്യുന്ന ഭൂേഷിയടെ വഷിസ്ീരണ്വും കശുവണ്ഷി ഉല്ാദനവും 
തുെരച്ചയായും ഗണ്യോയും കുറഞ്ഞു വരുന്നതായഷി 
കാണുന്നു. 2009-10 കാലയളവഷില് സുംസ്ാനതെ് 
35820 ടേട്ഷിക് െണ് കശുവണ്ഷി ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചഷിരുന്നത്, 
2018-19 ല് 15640 ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു 
എന്നത് ആശങ്ാജനകോണ്. അതഷിനനുസെഷിച്ച് ഈ 
കാലയളവഷില് കശുോവ് കൃ്ഷി ഭൂേഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷി 
യഥാക്രേും 48970 ടഹക്െറഷില് നഷിന്നുും 38780 
ടഹക്െറായഷി കുറഞ്ഞു. 2009-10 ല് ടഹക്െടറാന്നഷിന് 
731  കഷിമലാഗ്ാമുണ്ായഷിരുന്ന ഉല്ാദന്േത 
2018-19 ല് 403 കഷിമലാഗ്ാോയഷി കുറഞ്ഞു. 2017-
18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 2018-19 ല് കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 
2.3 ശതോനവും ഉല്ാദനതെഷില് 39 ശതോനവും 
കുറവണ്ായഷി. വഷിശദവഷിവെങ്ങള് അനബന്ധും 3.1.10 ല് 
കാണുക. 

മത്ചാട്വിളകള്

മതാട്വഷിളകള് അവയടെ കയറ്റുേതഷി, ടതാഴഷിലവസെ 
സാധ്യത, ദാെഷിദ്യ നഷിരമാരജന മശ്ഷി എന്നഷിവ 
കണക്ഷിടലടുക്കുമമ്പാള് വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷിലുും 
സാമ്പതെഷികാെഷിസ്ാനതെഷിലുും വളടെ പ്രാധാന്യും 
അരഹഷിക്കുന്നു, വഷിമശ്ഷിച്ചുും ഗ്ാേീണ മേഖലയഷില്. 
ടതമക് ഇന്ത്യയഷിടല 4 പ്രധാന മതാട്വഷിളകളഷില്  
ഓമൊന്നഷിനുും വ്യത്യസ്ോയ സവഷിമശ്തകളും 
സാമ്പതെഷിക പ്രശനങ്ങളും ഉണ്്. 

റബ്ബര, മതയഷില, കാപെഷി, ഏലും എന്നീ നാല് 
മതാട്വഷിളകളടെ കൃ്ഷിയഷില് മകെളതെഷിന് ഗണ്യോയ 
പങ്കുണ്്. മകെളതെഷിടറെ ടോതെും കൃ്ഷിഭൂേഷിയടെ 
27.70 ശതോനോയ 7.11 ല്ും ടഹക്െറഷിലായഷി 
ഈ നാലു വഷിളകളും കൃ്ഷി ടചയ്യുന്നു. വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.1.4 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 
മദശീയ ഉല്ാദനതെഷില് റബ്ബര, ഏലും, കാപെഷി, മതയഷില 
എന്നീ  വഷിളകളടെ ഉല്ാദനതെഷില് മകെളതെഷിടറെ പങ്് 
യഥാക്രേും 84 ശതോനും, 89 ശതോനും, 20.2 ശതോനും, 
4.5 ശതോനും എന്നഷിങ്ങടനയാണ്.  വഷിശദ വഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.1.11 ല് കാണുക.

റബ്ബര്

ആമഗാള റബ്ബര ഉല്ാദനതെഷിടറെ 4.8 ശതോനും 
ഉല്ാദഷിപെഷിച്ച് 2018 ല് ഇന്ത്യ ആമഗാള റബ്ബര 



68 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഉല്ാദനതെഷില് അഞ്ചാും സ്ാനതെ് എതെഷി. 2018 ല് 
ഉല്ാദന്േതയഷില് വഷിയറ്റ്നാേഷിനുും തായ് ലാറെഷിനുും 
പഷിന്നഷില് മൂന്നാും സ്ാനതൊണ് ഇന്ത്യ. പ്രകൃതഷിദതെ 
റബ്ബറഷിടറെ ഉല്ാദനതെഷില് മുന്വര്ും 6.94 ല്ും 
െണ് ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 6.2 ശതോനും 
കുറഞ്ഞ് 6.51 ല്ും െണ്ായഷി. ടോതെും റബ്ബര കൃ്ഷി 
വഷിസ്തൃതഷിയഷില് 70 ശതോനും സ്ലടതെ റബ്ബര 
േെങ്ങള് ോത്രമേ ൊപെ് ടചയ്തതായഷി കാണുന്നുളളൂ. 
ഇന്ത്യയഷില് മുന്വര്ടതെ അമപ്ഷിച്ച് പ്രകൃതഷിദതെ 
റബ്ബറഷിടറെ ഉപമഭാഗതെഷില് 9 ശതോനും വരദ്ധനവാണ് 
2018-19 ല് മെഖടപെടുതെഷിയത്. 2017-18 ല് 11,12,210 
െണ് ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 12,11,940 െണ് ആയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു. പ്രകൃതഷിദതെ റബ്ബര ഇറക്കുേതഷി മുന്വര്ടതെ 
4.69 ല്ും െണ്ഷില് നഷിന്നുും 24 ശതോനും വരദ്ധഷിച്ച് 
5.82 ല്ും െണ്ായഷി. 2018-19 ല് ആര.എസ്.
എസ്-4 മഗ്ഡ് റബ്ബറഷിടറെ ശൊശെഷി വാര്ഷിക വഷില 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 125.95 രൂപയായഷിരുന്നു. 2017-18 ല് 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 129.80 രൂപയായഷിരുന്നു പ്രകൃതഷിദതെ 
റബ്ബറഷിടറെ വഷില (അനുബന്ധും 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14). 

സുംസ്ാനടതെ ടോതെും കൃ്ഷിഭൂേഷിയടെ 21 ശതോനും 
റബ്ബര ആണ്. നാളഷിമകെ കൃ്ഷി കഴഷിഞ്ഞാല് െണ്ാും 
സ്ാനും റബ്ബറഷിനാണ്. 2017-18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 2018-
19 കാലയളവഷില് റബ്ബര കൃ്ഷി ഭൂേഷിയടെ വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുും 
ഉല്ാദനതെഷിലുും ോറ്റേഷില്ലാടത തുെരന്നു (അനുബന്ധും 
3.1.11).  പ്രതഷികൂല കാലാവസ് പ്രമത്യകഷിച്ചുും 
അതഷിതീവ്രോയ േഴയും പ്രളയവും, ഇലടകാഴഷിച്ചഷില് 
മൊഗും, വഷിദഗ്ദ്ധ ടതാഴഷിലാളഷികളടെ കുറവ്, കര്കരക്് 
വഷിളടവടുക്കുന്നതഷിനുള്ള കവേനസ്യും, മോശോയ 
പെഷിപാലനും, പ്രകൃതഷിദതെ റബ്ബറഷിനുണ്ായ വഷിലയഷിെഷിവ് 
എന്നീ ഘെകങ്ങള് റബ്ബര ഉല്ാദനടതെ പ്രതഷികൂലോയഷി 
ബാധഷിച്ചു.

ക്ചാപ്ി

2018-19 ടല ആഭ്യന്തെ കാപെഷി ഉല്ാദനും 3,19,500 
െണ്ായഷിരുന്നു. ഇതഷില് അറബഷിക്യടെ ഉല്ാദനും 95,000 
െണ്ും (29.7 ശതോനും) മറാബസ്റ്റ ഉല്ാദനും 2,24,500 
െണ്ും(70.3 ശതോനും)  ആയഷിരുന്നു. 2017-18 ടല 
ഉല്ാദനും 3,16,000 െണ് ആയഷിരുന്നു. 2018-19 ല് 3500 
െണ്ഷിടറെ അധഷിക വരദ്ധനവ് ഉണ്ായഷി. 

മകെളതെഷില് 2018-19 ല് കാപെഷിയടെ ഉല്ാദനും കുറഞ്ഞു. 
2017-18 ല് 66465 ടേട്ഷിക് െണ് ആയഷിരുന്ന കാപെഷി 
ഉല്ാദനും വഷിള വഷിസ്തൃതഷിയഷില് ോറ്റേഷില്ലാടത 2018-19 ല് 
64676 ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു (അനുബന്ധും 3.1.11). 
2018-19 ല് മകെളതെഷിടല കാപെഷിയടെ ഉല്ാദന്േത 
ടഹക്െറഷിന് 761 കഷി.ഗ്ാും ആയഷിരുന്നു. കാപെഷി  
ഉത് പാദനതെഷില്  കരണ്ാെകതെഷിനു ടതാട്ടു പഷിന്നഷില് 
മകെളും െണ്ാും സ്ാനത്തു നഷില്ക്കുന്നു.

മതയില

ആമഗാള മതയഷില ഉല്ാദനതെഷില് ഇന്ത്യ  െണ്ാും 
സ്ാനതെ് നഷില്ക്കുന്നു. എല്ലാ വഷിഭാഗതെഷിലുും നഷിന്നുള്ള 
മതയഷില ഉല്ാദകര (സുംഘെഷിത/അസുംഘെഷിത 
മേഖലകള്) പ്രധാനോയും മുന്പ് വഷിളകള് 
സുംബന്ധഷിക്കുന്ന കണക്കുകള് റഷിമപൊരട്് ടചയ്യാതഷിരുന്ന 
ഉതെമെന്ത്യയഷില് നഷിന്നുള്ള ഉല്ാദകമെയും കൂെഷി 
ഉള്ടപെടുതെഷി ടകാണ്ടു് റ്റീ മബാരഡ് 2011 ല് മതയഷില 
ഉല്ാദനതെഷിടറെ കണക്കുകള് പുതുക്ഷിയമപൊള് 
ഇന്ത്യയഷിടല മതയഷില ഉല്ാദനും 100 മകാെഷി കവഷിഞ്ഞു. 

2018-19 ല് ആഭ്യന്തെ മതയഷില ഉല്ാദനും 2017-
18ല് നഷിന്നുും 24.99 ദശല്ും കഷിമലാഗ്ാും വരദ്ധഷിച്ച് 
1350.04 ദശല്ും കഷിമലാഗ്ാും മെഖടപെടുതെഷി. 
2013-14 ടന അമപ്ഷിച്ച് 2018-19 ല് ൊജ്യടതെ 
മതയഷില ഉല്ാദനതെഷില് 12.50 ശതോനും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി (അനുബന്ധും 3.1.15). 2018-19 ല് 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 216.38 രൂപ നഷിെക്ഷില്  5506.84 മകാെഷി 
രൂപയടെ മതയഷില കയറ്റുേതഷി നെന്നു. 2017-18 ടന 
അമപ്ഷിച്ച്  വഷിലയഷിലുും  കയറ്റുേതഷിയഷിലുും  യഥാക്രേും  
9.61ശതോനവും 8.73 ശതോനവും വരദ്ധനവാണ് 
ഉണ്ായത്.

ൊജ്യടതെ മതയഷില ഉല്ാദനതെഷിടറെ 4.50 ശതോനും 
മകെളതെഷിലാണ്. 2018-19 ല് സുംസ്ാനടതെ 
മതയഷിലകൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 20.7 ശതോനും വരദ്ധഷിച്ചു. 
എന്നാല് ഉല്ാദനും  2017-18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 2.36 
ശതോനും കുറവായഷിരുന്നു. 

ഏലും

മലാകതെ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏലും ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന 
ൊജ്യങ്ങളഷില് െണ്ാേതാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യന് 
ഏലതെഷിടറെ സ്ാദുും േണവും അന്താൊ്്ട് 
തലതെഷില് ഏലും വ്യാപാെതെഷില് ഇന്ത്യയടെ 
സ്ാനും സുപ്രധാനോക്കുന്നു. ഇെവഷിട്ടുളള േഴയും 
നല്ല സൂെ്യപ്രകാശവും ടചെഷിയടെ വളരച്ചാഘട്തെഷില് 
അത്യന്താമപ്ഷിതോയതഷിനാല് ഏലതെഷിടറെ ഉല്ാദനും 
കാലാവസ്ടയ ആശ്രയഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. 2018-19 ല് 
ൊജ്യടതെ ഏലും ഉല്ാദനും 2017-18ല് നഷിന്നുും 7,700 
െണ് കുറഞ്ഞ് 12,950 െണ് മെഖടപെടുതെഷി. 2017-18 
ല് ഏലതെഷിടറെ വഷില കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 963.26 
രൂപയായഷിരുന്നത് 2018-19 ല് കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 
514.02 രൂപ വരദ്ധഷിച്ച് 1477.28 രൂപയഷില് എതെഷി (യ.
പഷി.എ.എസ്.ഐ  വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്് 2018-19).

ആഭ്യന്തെ ഉല്ാദനതെഷിടറെ 89.07 ശതോനും ഉല്ാദഷിപെഷിച്ച് 
മകെളും ഏലും ഉല്ാദനതെഷില് പ്രധാന പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. 
2018-19 ടല സുംസ്ാനടതെ ഏലും ഉല്ാദനും 
2017-18 ല് നഷിന്നുും 37 ശതോനും കുറഞ്ഞ് 11,535  
ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി. 2018 ല് മകെളതെഷിലുണ്ായ പ്രളയും 
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ഉല്ാദനക്കുറവഷിനുള്ള കാെണോകാും (അനുബന്ധും 
3.1.11).

ര്ചാസവള കീെന്ചാശിനി  ഉപമ�്ചാഗും

സുംസ്ാനതെ് തമദേശജന്യോയ കീെനാശഷിനഷികളടെ 
ഉപമഭാഗും 2018-19 ല് 1194.06 ടേട്ഷിക് െണ്ായഷിരുന്നു. 
ഇതഷില് 517.3 ടേട്ഷിക് െണ് ൊസകീെനാശഷിനഷിയും 
676.76 ടേട്ഷിക് െണ് കജവകീെനാശഷിനഷിയോണ്. 
കീെനാശഷിനഷി ഉപമയാഗും ഏറ്റവും കൂടുതല് 
പച്ചക്റഷികളഷിലായഷിരുന്നു. 2017-18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 
2018-19 ല് ൊസ/കജവ കീെനാശഷിനഷിപ്രമയാഗും 
കുറഞ്ഞു. 2017-18 ടന അമപ്ഷിച്ച് ടനല്ല്, പച്ചക്റഷി 
വഷിളകളഷില് ൊസകീെനാശഷിനഷിപ്രമയാഗും 2018-19 ല് 
വരദ്ധഷിച്ചതായഷി കാണുന്നു (പട്ിക. 3.1.2). 

സുംസ്ാനതെ് 2018-19 ല് കനട്ജന് 
ൊസവളങ്ങളടെ ഉപമഭാഗും 2017-18 ടന 
അമപ്ഷിച്ച് കുറവായഷിരുന്നു. ടോതെ കൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 
കണക്ഷിടലടുതൊല് ടഹക്െറഷിന് 28 കഷിമലാഗ്ാും 
ൊസവള ഉപമഭാഗക്രേതെഷില് 40 ശതോനും 
കനട്ജന് വളങ്ങളാണ്.  മഫാസ്ഫറസ്, ടപാട്ാസ്യും 
എന്നഷിവ നല്കുന്ന വളങ്ങളടെ ഉപമഭാഗും യഥാക്രേും 
ടഹക്െറഷിന് 15 കഷിമലാഗ്ാും, 26 കഷിമലാഗ്ാും 
എന്നഷിങ്ങടനയായഷിരുന്നു. അതായത് മഫാസ്ഫറസുും 
ടപാട്ാസ്യവും മചരന്ന് ൊസവള ഉപമഭാഗതെഷിടറെ 59 
ശതോനോയഷിരുന്നു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.1.16 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

കുടുംബശ്ീ മുമഖനയള്ള കൂട്ടുകൃഷി

ഗാരഹഷികതലതെഷിലുും സമൂഹതെഷിലുും ഭ്്യസുെ് 
ല്്യോക്ഷിയള്ള കുടുുംബശ്രീയടെ ഒരു പ്രധാന 
പ്രവരതെനമേഖലയാണ് കൂട്ടുകൃ്ഷി. ടനല്ല്, പച്ചക്റഷി, 
വാഴ, കപനാപെഷിള്, കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് എന്നഷിവയാണ് 

മുഖ്യോയും കൃ്ഷി ടചയ്യുന്ന വഷിളകള്. 2018-19 ല് 
ടനല്ല് 13690 ടഹക്െറഷിലുും, പച്ചക്റഷികള് 10,333 
ടഹക്െറഷിലുും, വാഴ 15,329 ടഹക്െറഷിലുും േറ്റ് വഷിളകള് 
14,732 ടഹക്െറഷിലുും കൃ്ഷി ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. 2017-18 ോയഷി 
താെതേ്യും ടചയ്യുമമ്പാള് ടനല്ല്, വാഴ എന്നഷിവയടെ 
വഷിസ്തൃതഷി വരദ്ധഷിക്കുകയും പച്ചക്റഷി വഷിസ്തൃതഷി 
കുറയകയും ടചയ്തു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.1.17 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

കൃഷി വകുപ്ിന്റെ 2018-19 ന്ല പ്രധ്ചാന 
മനട്ങ്ള്

2018-19 വാര്ഷിക പദ്ധതഷിയഷില് കൃ്ഷി വകുപെഷിന് 
സുംസ്ാന വഷിഹഷിതോയഷി വകയഷിരുതെഷിയഷിരുന്ന 744.42 
മകാെഷി രൂപയഷില് 621.03 മകാെഷി രൂപ (83.4 ശതോനും) 
ടചലവഴഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. കൃ്ഷി വകുപെഷിടറെ 2018-19 ടല 
മുഖ്യമനട്ങ്ങള് ഇനഷി പറയന്നവയാണ്.

• ടനല്കൃ്ഷി വഷികസനതെഷിനായഷി ഗ്രൂപെ് ഫാേഷിുംഗഷിലൂടെ 
സുസ്ഷിെ ടനല്കൃ്ഷി 1.83 ല്ും ടഹക്െറഷില് 
നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിനുും സവഷിമശ് ടനല്കൃ്ഷി 
907.89 ടഹക്െറഷില് നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിനുും 
ധനസഹായും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. മകാരപെമറ്നുകളഷിലുും 
മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലുും ഗ്ാേപഞ്ചായത്തുകളഷിലുോയഷി 
1,36,450 ടഹക്െറഷിന് ഉല്ാദന മപ്രാത്ാഹനടേന്ന 
നഷിലയഷില് ഓമൊ സീസണഷിലുും ടഹക്െടറാന്നഷിന് 1,000 
രൂപ വീതും നല്കഷി.

• തമദേശീയോയവയും, അല്ലാതെതുോയ വഷിതെഷിനങ്ങളടെ 
സുംെ്ണതെഷിനായഷി ആധുനഷിക വഷിത്തുബാങ്കുകള്, 
മകെളകാര്ഷിക സരവ്വകലാശാലയടെ കീഴഷില് 
ടവള്ളാനഷിക്െയഷിലുും പട്ാമ്പഷി പ്രാമദശഷിക കാര്ഷിക 
ഗമവ്ണ മക�തെഷിലുും സ്ാപഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
നെപെഷികള് സ്ീകെഷിച്ചു. ജനഷിതക �വ്യ 
സുംെ്ണതെഷിടറെ ഭാഗോയഷി പയറുവരഗ്ഗങ്ങളടെ 

പട്ിക 3.1.2 തമദേശീയ ൊസകജവ കീെനാശഷിനഷികളടെ വ ഷിളതഷിെഷിച്ചുള്ള ഉപമഭാഗും – 2017-18, 2018-19 ടേട്ഷിക് െണ് 
(ടെക്നഷിക്ല് മഗ്ഡ്)

ഉല്പന്ും വ ിള ര്ചാസ കീെന്ചാശിനികള് ജജവ കീെന്ചാശിനികള് ആന്ക

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19

ഭ്്യ 
ധാന്യങ്ങള്

ടനല്ല് 37.15 66.24 153.37 94.86 190.52 161.09

പച്ചക്റഷികള് 110.98 137.58 394.95 201.99 505.94 339.57

സുഗന്ധ  
വ്യജ്ഞനങ്ങള്

59.76 48.71 156.23 79.71 215.99 128.42

നാളഷിമകെും നാളഷിമകെും 139.93 113.06 228.99 116.49 368.91 229.54

അെയ്ക അെയ്ക 20.45 15.80 48.60 21.75 69.05 37.55

ഏതെവാഴ ഏതെവാഴ 155.14 135.91 185.90 161.97 341.04 297.88

ആടക 523.42 517.3 1,168.04 676.76 1,691.46 1,194.06
അവലംബം: കൃഷി വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ
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139 ഉും, പെമ്പൊഗത ടനല്ലഷിനങ്ങളടെ 362 ഉും 
ജനഷിതക�വ്യങ്ങള് സുംഭെഷിച്ചു. 383.758 ടഹക്െറഷില് 
പെമ്പൊഗത ടനല്ലഷിനങ്ങളും ടചറുധാന്യങ്ങളും 
കൃ്ഷിയഷിറക്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിച്ചു.

• നാളഷിമകെ വഷികസനതെഷിനായഷി 77 മകെഗ്ാേങ്ങള്, 
10 നഴ്സറഷികള്, 407 കജവവള ഉല്ാദന യൂണഷിറ്റുകള് 
എന്നഷിവ സ്ാപഷിച്ചു. 1179 ടഹക്െറഷില് ജലമസചന 
ടസൌകെ്യും വഷിപുലീകെഷിക്കുകയും സ്ാപഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. 2,53,108 ടനെഷിയ ഇനവും, 9853 കുറഷിയ 
ഇനവും, 45,064 സങ്െയഷിനവും ടതങ്ങഷിന് കതകള് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയും ടചയ്തു. 13,444 ടഹക്െര 
ടതങ്ങഷിന് മതാപ്പുകളഷിടല 2,37,370 ടതങ്ങുകളഷില് 
മൊഗകീെനഷിയ�ണ പ്രവരതെനങ്ങള് നെതെഷി.

• 2018 മുതല് 2028 വടെയള്ള പതെ് 
വര്ക്ാലയളവഷില് സേഗ്നാളഷിമകെ 
വഷികസനതെഷിനായഷി പെഷിപാെഷികള് ആസൂത്രണും 
ടചയ്തു നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിനായഷി നാളഷിമകെ 
വഷികസന കൌണ്സഷില് രൂപീകെഷിച്ചു. ഈ 
കാലയളവഷില് നാളഷിമകെകൃ്ഷി വഷിസ്തൃതഷി 7.81 ല്ും 
ടഹക്െറഷില് നഷിന്നുും 9.25 ല്ും ടഹക്െറഷിമലയ്ക് 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും, ഉല്ാദന്േത ടഹക്െറഷിന് 
6885 നാളഷിമകെും എന്നതഷില് നഷിന്നുും 8500 നാളഷിമകെും 
എന്നതഷിമലയ്ക് ഉയരത്തുന്നതഷിനുും ല്്യേഷിട്ഷിെഷിക്കുന്നു. 
3 ല്ും ടഹക്െര പ്രമദശടതെ മതാട്ങ്ങള് 
പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും 1.44 ല്ും ടഹക്െര 
പ്രമദശമതെയ്ക് പുതുതായഷി കൃ്ഷി ടചയ്യുന്നതഷിനുും 
ല്്യേഷിട്ഷിെഷിക്കുന്നു.

• പച്ചക്റഷി വഷികസനതെഷിടറെ ഭാഗോയഷി 786.938 
ടഹക്െര തെഷിശുഭൂേഷി കൃ്ഷി ടചയ്യുന്നതഷിനുള്ള 
ധനസഹായും ലഭ്യോക്ഷിയതു കൂൊടത 82,166.855 
ടഹക്െറഷില് പച്ചക്റഷി കൃ്ഷി നെപെഷിലാക്കുകയും 12.12 
ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് പച്ചക്റഷി ഉല്ാദന കകവെഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. 1590 തഷിെഷിനന കണഷിക ജലമസചന 
യൂണഷിറ്റുകള് മുമഖന 10.54 ടഹക്െറഷില് ജലമസചന 
സൌകെ്യും ലഭ്യോക്ഷി. 

• കുരുമുളക് വഷികസനതെഷിന് കര്കരക്് വഷിതെണും 
ടചയ്യുന്നതഷിനായഷി മൊഗപ്രതഷിമൊധമശ്ഷിയള്ള 24 
ല്ും മവെ് പഷിെഷിപെഷിച്ച കുരുമുളക് വള്ളഷികളും 14,825 
കുറ്റഷികുരുമുളക് കതകളും ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. 640.27 
ടഹക്െറഷില് പുതുതായഷി കുരുമുളക് കൃ്ഷി ഇറക്കുകയും 34 
കുരുമുളക് വഷികസന സേഷിതഷികള് ശക്ഷിടപെടുത്തുകയും 
ടചയ്തു. പ്രളയാനന്തെും നഷ്ടോയ 668.48 ടഹക്െര 
പ്രമദശതെ് കുരുമുളക് കൃ്ഷി പുന:സ്ാപഷിച്ചു.

• നെീല് വസ്തുക്ളടെ ഉല്ാദനും വഷിവഷിധ മതാട്ങ്ങളഷിലൂടെ 
നെപെഷിലാക്ഷി. 8.43 ല്ും പച്ചക്റഷി കതകള്, 2461 െണ് 
പച്ചക്റഷി വഷിത്തുകള്, 2,32,529 കഷി.ഗ്ാും ടനല്വഷിതെ്, 
4.3 ല്ും െഷി്യൂക്ള്ച്ചര വാഴകതെകള്, 42,787 

വാഴക്ന്നുകള്, 8019 അലങ്ാെടച്ചെഷികള്, 1.16 ല്ും 
കശുോവ് ഗ്ാഫ്റ്റുകള് എന്നഷിവ ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു നല്കഷി.

• മൊഗകീെ നഷിെീ്ണതെഷിനായഷി നഷിലവഷിലുള്ള 202 
പ്ാറെ് ടഹല്തെ് ക്ഷിനഷിക്കുകള് കൂൊടത 50 എണ്ും 
2020 നഷിെീ്ണ പാെങ്ങള്ക്് പ്രമയാജനടപെടുത്തുന്ന 
െീതഷിയഷില് പുതുതായഷി സ്ാപഷിച്ചു.

• കജവ ഉല്ന്നങ്ങളടെ വഷിപണനതെഷിനായഷി 
നഷിലവഷിലുള്ള 139 എമക്ാമ്ാപ്പുകള് കൂൊടത 27 
പുതഷിയ എമക്ാമ്ാപ്പുകള് മകാരപെമറ്നുകളഷിലുും, 
മുനഷിസഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലുും, ജഷില്ലാ ആസ്ാനങ്ങളഷിലുും 
സ്ാപഷിച്ചു. 

കൃഷിവകുപ്ിന്റെ 2019-20 വ്ചാര്ഷിക 
പദ്ധതിയിന്ല മുഖ്യസുംരും�ങ്ള്

സുസ്ഷിെ കാര്ഷിക വളരച്ചയ്ക് 
വഷിഭവങ്ങളടെ കാെ്യ്േോയ പെഷിപാലനും, 
കാലാവസ്ക്നുമയാജ്യോയ കൃ്ഷിസ�ദായങ്ങള്, 
നൂതനസാമങ്തഷികവഷിദ്യയടെ ഉപമയാഗും എന്നഷിവയ്ക് 
ഊന്നല് നല്മകണ്ത് അത്യന്താമപ്ഷിതോണ്. ഇവ 
മുന്നഷിരതെഷി സുംസ്ാനടതെ കാര്ഷികവഷികസന 
പദ്ധതഷികള് ഉതെേ കൃ്ഷിമുറ െീതഷിയഷിലൂടെ സുെ്ഷിത 
ഭ്ണും, കജവകൃ്ഷി, കഹടെക് കൃ്ഷി, േണ്് 
പെഷിമശാധനാധഷിഷ്ഷിത പെഷിപാലനും, േണ്ഷിടറെ 
ഫലഭൂയഷിഷ്ഷി പെഷിപാലനും, മൊഗകീെനഷിയ�ണും, 
വഷിളനഷിെീ്ണതെഷിനായഷി നൂതന സാമങ്തഷിക 
വഷിദ്യയടെ ഉപമയാഗും, യ�വത്ക്െണും, വഷിപണഷി 
ശക്ഷിടപെടുതെല് എന്നീ മേഖലകള്ക്് ഊന്നല് 
നല്കുന്നു. വ്യാവസായഷികാധഷിഷ്ഷിത വഷികസനതെഷിലൂടെ 
കാര്ഷികമേഖലയഷില് വരുോനുംസുെ് ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതഷിനായഷി മപ്രാത്ാഹനും നല്കഷി വരുന്നു. 
കാര്ഷിക വായ്പാ സൌകെ്യും, വഷിള ഇന്്്റന്സ്, 
വഷിപണഷി ഇെടപെലഷിലൂടെ വഷിലനഷിലവാെ സ്ഷിെത, 
കര്ക ടപന്്ന് തുെങ്ങഷിയ കര്ക സൌഹൃദ 
പെഷിപാെഷികളും നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു.

പച്ചക്റഷി ഉല്ാദനതെഷില് സ്യുംപെ്യാപ്ത കകവെഷിക്കുക, 
ടനല്ല്, ടചറുധാന്യങ്ങള്, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, 
കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് ഇവയടെ ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക 
എന്നീ ല്്യമതൊടെയാണ് 2019-20 ടല 
പദ്ധതഷികള് തയ്യാറാക്ഷിയഷിട്ടുള്ളത്.  കാര്ഷിക മേഖല 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിനായഷി 2019-20 ല് കൃ്ഷിവകുപെ് 
ഏടറ്റടുതെഷിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്രവരതെനങ്ങളഷില് ടനല്കൃ്ഷി  
വഷികസനതെഷിനുും,  പച്ചക്റഷി ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിച്ച്   
സ്യും പെ്യാപ്ത  കകവെഷിക്കുന്നതഷിനുും സുംമയാജഷിത 
െീതഷിയഷിലുള്ള  ഭ്്യവഷിളകളടെ ഉല്ാദന പെഷിപാെഷികള്, 
മകെ ഗ്ാേും പെഷിപാെഷിയഷിലൂടെ  നാളഷിമകെമേഖലയടെ 
സേഗ്വഷികസനും ഗുണമേന്മയള്ള നെീല്  
വസ്തുക്ളടെ  ഉല്ാദനവും, വഷിതെണവും, 
ജനപങ്ാളഷിതെമതൊടെയള്ള സേഗ് തെഷിശുനഷിലകൃ്ഷി, 
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നഷിലവഷിലുള്ള ലാബുകളടെ ആധുനീകവത്ക്െണവും 
പുതഷിയ ലാബുകള് സ്ാപഷിക്ലുും, വഷിപണനതെഷിനായള്ള  
സ്ാപന സുംവഷിധാനും വഷിജ്ഞാനവ്യാപനും  
ശക്ഷിടപെടുതെല്, ആത്മ പ്സ് ോതൃകയഷിലുള്ള 
വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും, സുഗന്ധ വഷിളകളടെ 
പുനരുജ്ജീവനും, കീെമൊഗ നഷിെീ്ണും ഉള്ടപെടുന്ന 
വഷിള ആമൊഗ്യ പെഷിപാലനും, കജവ കൃ്ഷിയും 
മപ്രാത്ാഹനവും, സുെ്ഷിതവും ഭ്്യമയാഗ്യവോയ 
ഭ്്യ ഉല്ാദനും, വഷിള ഇന്്്റന്സ്, ടേച്ചടപെട് മസവന 
വഷിതെണതെഷിനായഷി കാര്ഷിക മസവന മക�ങ്ങള് 
സ്ാപഷിക്കുകയും നഷിലവഷിലുള്ളവ ശക്ഷിടപെടുതെലുും, 
കുരുമുളകഷിടറെ പുനരുജ്ജീവനും, വയനാെ് ജഷില്ലയഷില് 
കാര്ഷിക പ്രതഷിസന്ധഷി മനെഷിടുന്നതഷിനായഷി പ്രമത്യക 
പദ്ധതഷികള് എന്നഷിവ ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 

നാളഷിമകെ മേഖലയടെ പുനരുജ്ജീവനതെഷിനായഷി 
നാളഷിമകെ േഷി്ന് മുമഖന യദ്ധകാല അെഷിസ്ാനതെഷില് 
ടതങ്ങഷിന്കതകള് നടുന്നതഷിനുും പെഷിപാലഷിക്കുന്നതഷിനുും 
ഉല്ാദന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും, 
വ്യവസായവോയഷി ബന്ധഷിപെഷിച്ചുള്ള വഷികസനും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും ല്്യേഷിട്ഷിെഷിക്കുന്നു. 
മകെളതെഷില് പ്രളയുംമൂലും നഷ്ടമുണ്ായ കുട്നാെ് 
പ്രമദശടതെ കാര്ഷിക മേഖല വഷികസഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
പുതഷിയ പദ്ധതഷി ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. കൂൊടത 
അെയ്കാകൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹനതെഷിനുും നൂതന 
സാമങ്തഷിക വഷിദ്യ ശാക്ീകെഷിക്കുന്നതഷിനുോയഷി 
പദ്ധതഷികള് നെപെഷിലാക്ാന് ഉമദേശഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. 
ഹെഷിതമകെളും േഷി്നഷിലൂടെ സുംമയാജഷിത പെഷിപാെഷികള് 
നെപെഷിലാക്കുവാനുും ല്്യേഷിട്ഷിെഷിക്കുന്നു.

വിള ഇന്ഷുറന്സക് പദ്ധതി

മകെളതെഷിടല വലഷിയ വഷിഭാഗും കാര്ഷിക 
ഉല്ാദകരുും ടചറുകഷിെ കര്കൊണ് . കൂൊടത 
മകെളതെഷിടല കൃ്ഷി കാലാവസ്ടയ വളടെയധഷികും 
ആശ്രയഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നതഷിനാല് കാലാവസ്യഷിടല 
അനഷിശ്ഷിതത്ും കൃ്ഷി ഒരു നഷ്ടസാധ്യതയള്ള 
സുംെുംഭോക്കുന്നു. ഇതെെതെഷില് വഷിളകളടെ 
ഉല്ാദനതെഷിലുള്ള അനഷിശ്ഷിതത്ും ഓമൊ കര്കനുും 
മനെഷിമെണ്തായഷി വരുന്നു. വഷിള ഉല്ാദനടതെ വെള്ച്ച, 
ടവള്ളടപൊക്ും, കീെമൊഗങ്ങള് എന്നഷിവടയല്ലാും 
ബാധഷിക്കുന്നതഷിനാല് കര്കരക്് സുസ്ഷിെ 
വരുോനും ലഭഷിക്കുന്നതഷിന് വഷിള ഇന്്്റന്സ് മുഖ്യപങ്് 
വഹഷിക്കുന്നുണ്ടു്. 25 പ്രധാന കാര്ഷിക വഷിളകളായ 
ടതങ്ങ്, വാഴ, റബ്ബര, കുരുമുളക്, അെയ്ക, ഏലും, 
കശുോവ്, കാപെഷി, ഇഞ്ചഷി, മതയഷില, േെച്ചീനഷി, േഞ്ഞള്, 
ടകാമക്ാ, നഷിലക്െല, എള്ള്, പച്ചക്റഷി, ജാതഷി, 
ഗ്ാമ്പൂ, ടവറ്റഷില, പയറുവരഗ്ഗും, കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗും, കെഷിമ്പ്, 
പുകയഷില, ടനല്ല്, ോവ്, ടചറുധാന്യങ്ങള് എന്നഷിവയാണ് 
സുംസ്ാന വഷിള ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷിയഷില് 
ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്. 
2018-19 വര്തെഷില് സുംസ്ാന വഷിള ഇന്്്റന്സ് 

പദ്ധതഷിയഷില് 2,42,238 കര്കര അുംഗങ്ങളാവകയും 
26,555 കര്കരക്കുളള ഇന്്്റന്സ്  തുകയായഷി 292.8 
ല്ും രൂപ വഷിതെണും  ടചയ്യുകയും ടചയ്തു.

പെഷി്്ക്െഷിച്ച മദശീയ കാലാവസ് 
അെഷിസ്ാനോക്ഷിയള്ള വഷിള ഇന്്്റന്സ്  (ആര.
ഡബ്ലയു.ബഷി.സഷി.ഐ.എസ് ) പദ്ധതഷിക്കുകീഴഷില് 2018 
ഖാെഷിഫ് കൃ്ഷിക്്  13469 ടഹക്െറഷില്  ഉള്ടപെടുന്ന  
19103 കര്കര അുംഗങ്ങളായഷി. ടനല്ല്, അെയ്ക, 
കുരുമുളക്, ഇഞ്ചഷി, കെഷിമ്പ്, േഞ്ഞള്, ഏലും, കപനാപെഷിള്, 
വാഴ, ജാതഷിയ്ക എന്നീ വഷിളകള് ആര.ഡബ്ലയൂ.ബഷി.സഷി.
എസ് ല് ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. ഇവയ്ക പുറടേ 
ോവ്, ഉരുളക്ഷിഴങ്ങ്, കാമബജ്, കാെറ്റ്, ടവളത്തുള്ളഷി, 
ബീന്സ്, പയര, പെവലും, പാവല് എന്നഷിവ കൂെഷി റാബഷി 
സീസണഷില് ഉള്ടപെടുതെഷി. റാബഷി കൃ്ഷിക്് 14626 
ടഹക്െറഷിലുള്ള 22,025 കര്കടെ വഷിള ഇന്്്റന്സഷിനു 
കീഴഷില് ടകാണ്ടു വന്നു.  2018-19 ഖാെഷിഫ് കൃ്ഷിക്് 
പ്രധാന് േ�ഷി ഫസല് ബീേ മയാജന (പഷി.എും.ബഷി.
എസ്.കവ) മുമഖന ടനല്ല് , ഏതെവാഴ, േെച്ചീനഷി, വാഴ 
എന്നീ  വഷിളകള്ക്്  6958 ടഹക്െറഷിലായള്ള  7281 
കര്കരക്് 9 മകാെഷി രൂപ വഷിതെണും ടചയ്തു.  2018ല് 
റാബഷി കൃ്ഷിക്് 8,176 ടഹക്െറഷിലുള്ള  8,743 കര്കര 
അുംഗങ്ങളായഷി (കൃഷി വകുപ്്, റകരളം).

സുംസ്്ചാന മ�്ചാര്ട്ിക്ള്ചര് േിഷന്  
(എസക്.എചക്.എും)

2005 ല് രൂപീകൃതോയ മക�ാവഷി്്കൃത പദ്ധതഷിയായ 
മദശീയ മഹാരട്ീക്ള്ച്ചര േഷി്ടറെ പെഷിപാെഷികള് 
സുംസ്ാനതെ് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു. 2014-15 മുതല് 
മഹാരട്ീക്ള്ച്ചറഷിനായള്ള സുംമയാജഷിത വഷികസന 
േഷി്ന് എന്ന മപെഷില് ഇത് പുനര രൂപീകെഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. സുംസ്ാന മഹാരട്ീക്ള്ച്ചര േഷി്ന് മുമഖന 
ഈ പദ്ധതഷി സുംസ്ാനതെ് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു. 
പഴവരഗങ്ങള്, മതാട്വഷിളകള്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്, 
പുഷ്പങ്ങള്, സുഗന്ധമുള്ളതുും, ഔ്ധഗുണമുള്ളതുോയ 
സസ്യങ്ങള്, കൂണുകള് എന്നഷിവയടെ 
സേഗ്വഷികസനോണ് മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ടറെ 
ഉമദേശും. േഷി്ടറെ കീഴഷില് സേഗ് വഷികസനതെഷിനായഷി 
തഷിെടഞ്ഞടുതെഷിട്ടുള്ള കൃ്ഷിയഷിനങ്ങള് - ോവ്, വാഴ, 
കപനാപെഷിള്, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചഷി, േഞ്ഞള്, ജാതഷിയ്ക, 
കശുവണ്ഷി, ടകാമക്ാ എന്നഷിവയാണ്. ഉല്ാദനവും 
ഉല്ാദന്േതയും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, വഷിളടവടുപെഷിന് 
മശ്മുള്ള പെഷിപാലനും, വഷിപണനും എന്നഷിവയ്കായള്ള 
പദ്ധതഷികളാണ് പ്രധാനോയും േഷി്ന് നെപെഷിലാക്കുന്നതു്.

എും.ഐ.ഡഷി.എച്ച് പദ്ധതഷിയഷില് നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന്ന 
ഫണ്ടുകള് കൃത്യോയഷി വകയഷിരുതെഷി വ്യക്ഷികള്ക്കുും 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും മഹാരട്ഷിക്ള്ച്ചര വഷിളകള് 
വഷിപുലീകെഷിക്കുന്നതഷിനുും മൂല്യവരദ്ധനവ്, സുംഭെണും, 
വഷിപണനും എന്നഷിവയ്കാവശ്യമുള്ള അെഷിസ്ാന സൌകെ്യ 
വഷികസനും നെത്തുന്നതഷിനാവശ്യോയ ആനുകൂല്യങ്ങളും 



72 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

നല്കുന്ന മനാഡല് ഏജന്സഷിയാണ് സുംസ്ാന 
മഹാരട്ഷിക്ള്ച്ചര േഷി്ന്. 

2018-19 ല് മക� വഷിഹഷിതോയഷി ലഭഷിച്ച തുക ഉള്ടപെടെ 
18.54 മകാെഷി രൂപ ലഭഷിക്കുകയും മുന്വര്ും ലഭഷിച്ച 
തുക ഉള്ടപെടെ 28.18 മകാെഷി രൂപ ടചലവഴഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. ഗുണനഷിലവാെമുള്ള വഷിത്തുകളടെയും നെീല് 
വസ്തുക്ളടെയും ഉല്ാദനതെഷിനുും വഷിതെണതെഷിനുോയഷി 
നഴ്സറഷികള് സ്ാപഷിക്കുക, പുതഷിയ മതാട്ങ്ങള് 
സ്ാപഷിക്കുക, ഉല്പെന്നങ്ങള് തെും തഷിെഷിക്കുന്നതഷിനുും 
മഗ്ഡ് ടചയ്യുന്നതഷിനുും ഉള്ള യൂണഷിറ്റുകള്, ശീതീകെണ 
യൂണഷിറ്റുകള്, ഗ്ാേീണ വഷിപണഷികള് എന്നഷിവ 
സ്ാപഷിക്കുക, ടോതെ വഷിപണഷികളടെ ശാക്ീകെണും, 
വഷിപണഷികളടെ വഷിവെമശഖെണും, ഗുണനഷിലവാെടതെ 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും, പുതഷിയതുും 
സുംസ്ക്കെഷിച്ചതുും ആയ ഭ്്യവസ്തുക്ളടെ വഷിപണനും 
സുംബന്ധഷിച്ചുള്ള വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും  എന്നഷിവ ഈ 
കാലയളവഷിടല പ്രധാന പ്രവരതെനങ്ങളഷില്ടപെടുും.

2018-19 ല് എും.ഐ.ഡഷി.എച്ച് പദ്ധതഷിയഷില് പ്രളയദുെഷിത 
നഷിവാെണതെഷിടറെ ഭാഗോയഷി വഷിളവഷിസ്തൃതഷി, മതനീച്ച 
വളരതെല് തുെങ്ങഷിയ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്് 93.39 മകാെഷി 
രൂപയടെ പെഷിപാെഷികള് നെപെഷിലാക്ഷി. സ്മട്ാബറഷി, വാഴ, 
കകതച്ചക്, പച്ചക്റഷി, സുഗന്ധവ്യജ്ഞന വഷിളകള്, 
ടവറ്റഷില, കശുോവ്, ടകാമക്ാ എന്നീ വഷിളകളാണ് ഈ 
പെഷിപാെഷിയഷില് ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്.

ന്വജിറ്റബിള് ആറെക് ഫ്രൂട്ക് ന്പ്ര്ചാമേ്ചാഷന് 
കൗണസിലിന്റെ പരിപ്ചാെി  
(വി.എഫക്.പി.സി.ന്ക)

ടവജഷിറ്റബഷിള് ആറെ് ഫ്രൂട്് ടപ്രാമോ്ന് 
കൌണ്സഷില് (വഷി.എഫ്.പഷി.സഷി.ടക) മക� 
സുംസ്ാന സരക്ാരുകളടെ ധനസഹായമതൊടെ 
പഴവരഗ്ഗങ്ങളമെയും പച്ചക്റഷികളമെയും വഷിവഷിധ 
പദ്ധതഷികള് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു. സ്യും സഹായ 
സുംഘങ്ങള് (എസ്.എച്ച്.ജഷി) രൂപീകെഷിക്കുക, പങ്ാളഷിതെ 
ഗ്യാെറെീ സ�ദായും (പഷി.ജഷി.എസ് ) സുംബന്ധഷിച്ച 
മബാധവത്ക്െണും നല്കുക, പങ്ാളഷിതെ 
സാമങ്തഷിക വഷികസനും സുംബന്ധഷിച്ച പ്രചെണും 
നെത്തുക, കാെ്യമശ്ഷി വരദ്ധനവ് പെഷിപാെഷികള് 
സുംഘെഷിപെഷിക്കുക, ഗുണമേന്മയള്ള വഷിത്തുകളമെയും 
നെീല്വസ്തുക്ളമെയും ഉല്പൊദനും, പങ്ാളഷിതെ 
വായ്പാ സഹായവും ഇന്്്റന്സ് സഹായവും, ഗ്രൂപെ് 
ോരക്റ്റഷിുംഗ്, നഗെപ്രമദശങ്ങളഷില് പച്ചക്റഷി കൃ്ഷി 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായള്ള ഹെഷിതനഗെഷി പെഷിപാെഷി 
തുെങ്ങഷിയവയാണ് പ്രധാന പ്രവരതെനങ്ങള്.
 
2018-19 ല് 6011 കര്കടെ ഉള്ടപെടുതെഷി 160 പുതഷിയ 
സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള് (എസ്.എച്ച്.ജഷി) രൂപീകെഷിച്ചു. 
ഇമതാടെ െജഷിസ്റ്റര ടചയ്ത കര്കരുടെ എണ്ും 
2,00,294 ഉും സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങളടെ എണ്ും 

9868 ഉും ആയഷി. നെീല്വസ്തുക്ളടെ ഉല്ാദനതെഷിടറെ 
ഭാഗോയഷി 98.70 ടേട്ഷിക് െണ് വഷിത്തുകള്, 7.02 ല്ും 
െഷി്യൂക്ള്ച്ചര ടചെഷികള്, 46 ല്ും പച്ചക്റഷി കതകള് 
എന്നഷിവ കഹടെക് പ്ഗ് നഴ്സറഷി സ�ദായതെഷില് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയും വഷിതെണും ടചയ്യുകയും ടചയ്തു. 
റീജഷിയണല് ടസറെര മഫാര ഓരഗാനഷിക് ഫാേഷിുംഗ് 
വഷി.എഫ്.പഷി.സഷി.ടക ടയ കജവ സരട്ഷിഫഷിമക്്നുള്ള 
റീജഷിയണല് ടകൌണ്സഷിലായഷി അുംഗീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
ഇതഷിടറെ ഭാഗോയഷി 33 കര്കരക്് കജവഹെഷിത 
സരട്ഷിഫഷിക്റ്റ് നല്കുകയും ടചയ്തു. ഹെഷിതനഗെും 
പദ്ധതഷിയഷിലുള്ടപെടുതെഷി ‘ഓണതെഷിന് ഒരു മുറും പച്ചക്റഷി’ 
യടെ ഭാഗോയഷി 1 മകാെഷി പച്ചക്റഷി വഷിതെ് പായ്കറ്റുകള് 
വഷിതെണും ടചയ്തു. പ്രളയാനന്തെ പച്ചക്റഷി കൃ്ഷി 
പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 7.5 ല്ും പച്ചക്റഷി 
വഷിതെ് കഷിറ്റുകള് വഷിതെണും ടചയ്യുകയും,  കഷിസാന് 
ടക്രഡഷിറ്റ് കാരഡ് മുമഖന േഷിതോയ നഷിെക്ഷില് 70.11 
മകാെഷി രൂപയടെ വായ്പ കര്കരക്്  ലഭ്യോക്കുകയും 
ടചയ്തു. 509 ടഹക്െര പച്ചക്റഷികൃ്ഷിയും 41.99 
ല്ും വാഴകളും വഷിള ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷിയഷില് 
ഉള്ടപെടുതൊന് സാധഷിച്ചു. 

മകെളതെഷിടല കാര്ഷിക ഉല്ന്ന കയറ്റുേതഷി 
മപ്രാത്ാഹനതെഷിനുള്ള സുംസ്ാനതല മനാഡല് 
ഏജന്സഷിയായഷി വഷി.എഫ്.പഷി.സഷി.ടക ടയ നഷിമയാഗഷിച്ചു. 
ഇതഷിടറെ ഭാഗോയഷി കാര്ഷിക ഉല്ന്നങ്ങളടെ 
കയറ്റുേതഷി മപ്രാത്ാഹനും ക്സ്റ്റര അെഷിസ്ാനതെഷില് 
നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിന് പ�ണ്് ജഷില്ലകളഷിലായഷി 15 
ക്സ്റ്ററുകള് ടതെടഞ്ഞടുത്തു. സ്ാശ്രയ കര്ക 
സേഷിതഷികളഷിലൂടെ 246.38 മകാെഷി രൂപയടെ 83280 
ടേട്ഷിക് െണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്റഷികളും വഷിപണനും നെതെഷി. 
ഓണക്ാലതെ് വഷില നഷിയ�ഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 150 
ചഷില്ലറ വഷില്ന മക�ങ്ങളഷിലൂടെ 30 ശതോനും വഷിലക്കുറവ് 
സാധ്യോക്ഷി. 

വഷി.എഫ്.പഷി.സഷി.ടകയടെ മസവനങ്ങളും ഉല്ന്നങ്ങളും 
ബ്ാന്ഡ് ടചയ്യുന്നതഷിന് ‘തളഷിര’ എന്ന സുംെുംഭും 
ടകാട്ാെക്െയഷിലുും, കൂൊടത ടകാല്ലും ജഷില്ലയഷിടല 
കെപൊക്െയഷിലുും ആെുംഭഷിച്ചു. മേഖലയഷിടല േറ്റ് 
വഷിശദാുംശങ്ങള്ക്് അനുബന്ധും 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 
3.1.21, 3.1.22 കാണുക.

ക്ചാര്ഷിക ഗമവഷണവും വിദ്യ്ചാ�്യ്ചാസവും

സുംസ്ാനടതെ കാര്ഷികഗമവ്ണവും 
വഷിദ്യാഭ്യാസവും നെപെഷിലാക്കുന്നത് മകെള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാലയാണ്. ഈ സ്ാപനും 8 
മകാമളജുകള്, 6 മേഖലാ കാര്ഷിക ഗമവ്ണ 
സ്ാപനങ്ങള്, 17 ഗമവ്ണ സ്ാപനങ്ങള്, ഫാമുകള് 
എന്നഷിവയഷിലൂടെയാണ് മനതൃത്ും നല്കുന്നത്. കൂൊടത, 
ഈ സ്ാപനങ്ങളഷില് നെപെഷിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യന് 
കാര്ഷിക ഗമവ്ണ കൌണ്സഷിലഷിടറെ 31 അഖഷിമലന്ത്യാ 
ഏമകാപന പദ്ധതഷി/അഖഷിമലന്ത്യാ ശുംഖലാ 
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പദ്ധതഷികളും മകെള കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാലയഷിലൂടെ 
വഷികസഷിപെഷിടച്ചടുക്കുന്ന സാമങ്തഷിക വഷിദ്യകളഷില് പ്രധാന 
പങ്് വഹഷിക്കുന്നു.

മകെള കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാലയടെ പ്രധാന 
മനട്ങ്ങളഷില് ചഷിലത് ചുവടെ മചരക്കുന്നു.

• മുണ്കന്/പുഞ്ച സീസണഷില് ടനല്ല്-ടനല്ല്, വഷിരുപെ്-
മുണ്കന് സീസണഷില് ടനല്ല്-ടനല്ല് െീതഷി, മകാള് 
നഷിലങ്ങളഷില് ഇെഷിപ്പു കൃ്ഷിയ്ക് ടനല്ല്-പയരവരഗ്ഗ/പച്ചക്റഷി 
എന്നഷിങ്ങടന മൂന്ന് വഷിളയല്ാദന െീതഷികള് വഷികസഷിപെഷിച്ചു. 
‘േനുെത്ന’ എന്ന ടനല് വഷിതെഷിനും മകാള് നഷിലങ്ങളഷില് 
െണ്ാേടതെ വഷിളയ്ക് വ്യാപകോയഷി സ്ീകെഷിച്ചു വരുന്നു.

• ടതങ്ങഷിടറെ മൂല്യവരദ്ധഷിത ഉല്ന്നങ്ങളായ നീെ, 
നാറ്റ-ഡഷി.ടകാമക്ാ, മയാഗട്്, വീഞ്ഞ്, വഷിനാഗഷിെഷി 
എന്നഷിവയടെ സാമങ്തഷിക വഷിദ്യയടെ അെഷിസ്ാന 
ോതൃക വഷികസഷിപെഷിച്ചു. 

• സുംസ്ാനതെ് വഷിവഷിധ േണ്ഷിനങ്ങള്ക്് നഷിലവഷിലുള്ള 
മപാ്കപെഷിപാലന ശുപാരശകള് പെഷി്്ക്െഷിച്ച് 
‘മപാ്കപെഷിപാലന ോരഗ്ഗങ്ങള് ഒരു പുനസന്ദരശനും’ 
എന്ന സാമങ്തഷിക ലഷിഖഷിതും കര്ക വഷികസന കര്ക 
മ്േ വകുപെഷിന് കകോറഷി.

• ഓമൊ കാര്ഷിക ആവാസവ്യവസ്യ്കും മവണ്ഷിയള്ള 
േണ്ഷിടറെ ഫലഭൂയഷിഷ്ടഷി പെഷിപാലനതെഷിന് ആധഷികാെഷിക 
മെഖ തയ്യാറാക്കുകയും അതഷിടറെ അെഷിസ്ാനതെഷില് 
സുംസ്ാനത്തുപമയാഗഷിമക്ണ് വളേഷിശ്രഷിതങ്ങള്ക്ായഷി 
നയരൂപീകെണതെഷിന് തുെക്േഷിടുകയും ടചയ്തു.

• ‘വഷിളകള്ക്ായഷി നല്ല കൃ്ഷിമുറകള്’ എന്ന സാമങ്തഷിക 
ലഷിഖഷിതും പ്രകാശനും ടചയ്തു.

• േലബാര മേഖലയഷിടല പെമ്പൊഗത ടനല് 
വഷിതെഷിനങ്ങള് സുംെ്ഷിക്കുന്നതഷിടറെ ഭാഗോയഷി അവ 
കര്കരക്് വഷിതെണും ടചയ്തു.

• ഗാരഹഷിക മേഖലയഷില് അടുക്ള ോലഷിന്യ 
നഷിരമാരജ്ജനതെഷിനായഷി ടക.എ.യ സ്ാരട്് 
ബമയാബഷിന് എന്ന ലാഭകെോയ സാമങ്തഷിക വഷിദ്യ 
വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• േറയൂര ശരക്െയ്കും തഷിരൂര ടവറ്റഷിലയ്കും ഭൌേസൂചഷിക 
പദവഷി ലഭ്യോക്ഷി.

• നെീല് വസ്തുക്ളടെ ഉല്ാദനതെഷിലൂടെയും 
വഷിതെണതെഷിലൂടെയും 24 മകാെഷി രൂപയടെ 
വരുോനമുണ്ാക്ഷി. 

• േള്ട്ഷി ഡഷിസഷിപ്ഷിനറഷി െീും ഫീല്ഡ് സന്ദരശനങ്ങള്, 
മനെഷിട്ടുള്ള ഇെടപെല്, മഫാണ് മകാളകള്, 
ഇ-ടേയഷിലുകള് എന്നഷിവയഷിലൂടെ ഫാും ഉപമദശവും  
ഡയമ്ാസ്റ്റഷിക് മസവനങ്ങളും നല്കഷി.

• കര്കരക്് ശാസ്ത്രജ്ഞരുോയഷി മനെഷിട്് 
സുംവദഷിക്കുന്നതഷിനായഷി മുഖാമുഖും(പ്രതഷിോസ 

അമഗ്ാക്ഷിനഷിക് ആറെ് ഫാും അകഡ്സറഷി 
മകാണ്മക്വ് ) എന്ന മപെഷില് ഒരു നൂതന ഇറെരമഫസ് 
മപ്രാഗ്ാും ആെുംഭഷിച്ചു.

• കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാലയടെ ടവള്ളടപൊക് 
പുനെധഷിവാസ പെഷിപാെഷികള്

ആഗസ്റ്റ് 2018 ല് ടവള്ളടപൊക്ും മൂലും കാര്ഷിക 
മേഖലയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളടെ പ്രാഥേഷിക 
വഷിലയഷിരുതെല് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സുംഘും 
നെത്തുകയും ഓമൊ ജഷില്ലയഷിലുും േണ്്, വഷിള ആമൊഗ്യ 
പെഷിപാലനും എന്നഷിവയഷില് പ്രമത്യക ഇെടപെലുകള് 
നഷിരമദേശഷിക്കുകയും ടചയ്തു. വഷിളകളടെ പ്രളയാനന്തെ 
പെഷിപാലനടതെക്കുറഷിച്ചുള്ള ഉപമദശങ്ങള് തയ്യാറാക്ഷി 
പത്രങ്ങള്, മറഡഷിമയാ, മസാ്്യല് േീഡഷിയ 
എന്നഷിവയഷിലൂടെ വ്യാപകോയഷി പ്രചെഷിപെഷിച്ചു ലഭ്യോക്ഷി. 
േണ്ഷിടറെ ഫലഭൂയഷിഷ്ടത, മപാ്കപെഷിപാലനും, 
കീെങ്ങളും മൊഗങ്ങളും എന്നഷിവടയക്കുറഷിച്ച് കര്കരുടെ 
മചാദ്യങ്ങള്ക്് േറുപെഷി നല്കഷി.

• ഭ്്യസുംസ്ക്കെണ മേഖലയഷില് മൂല്യവരദ്ധനവഷിന് 
ഊന്നല് നല്കഷി ടകാണ്ടു് കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാല 
ആര.ടക.വഷി.കവ-റാഫ്റ്റാര  അഗ്ഷി  ബഷിസഷിനസ്്  
ഇന്കയുമബറ്റര പദ്ധതഷി ആെുംഭഷിച്ചു. 40 നൂതന കാര്ഷിക 
സുംെുംഭകടെ െണ്് പെഷിപാെഷികളഷിലായഷി ടതെടഞ്ഞടുത്തു.

ക്ചാര്ഷിക ധന വിനിേയും

സ്ാത�്യലബ്ധഷി മുതല്ക്കു തടന്ന ഇന്ത്യയഷിടല 
കാര്ഷികമേഖലയഷിടല നയരൂപീകെണതെഷില്  
വായ്പയ്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ാനും ലഭ്യോയഷിട്ടുണ്ടു്. ഉയരന്ന 
കാര്ഷികമൂല്യവരദ്ധഷിത ഉല്ന്നങ്ങള്ക്നുകൂലോയ 
െീതഷിയഷില് നൂതന വഷിപണഷിയഷിടല േധ്യവരഗ്ഗതെഷിടറെ 
വരദ്ധഷിച്ച ആഭഷിമുഖ്യവും, വളരന്നു വരുന്ന ആമഗാള 
ജനസുംഖ്യയും കാര്ഷികമേഖലയഷില് കൂടുതല് നഷിമ്പും 
നെത്തുന്നതഷിടറെ ആവശ്യകത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നു. 
2019 ടല മലാകബാങ്് കണക്കുകള് അനുസെഷിച്ച് 
2050 ആകുമമ്പാമഴയ്കും ഭ്ണതെഷിടറെ ആവശ്യകത 
70 ശതോനമതൊളും വരദ്ധഷിക്കുകയും ഇതഷിനായഷി 
വാര്ഷിക നഷിമ്പും കുറഞ്ഞത് 80 ബഷില്ല്യണ് മഡാളര 
ആവശ്യോവകയും ടചയ്യുടേന്നാണ് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത് 
(മലാകബാങ്് 2019).

ആര.ബഷി.ഐ യടെ മുന്ഗണനാമേഖലകള്ക്കുള്ള 
വായ്പാ ല്്യങ്ങളും  വരഗ്ഗീകെണവും സുംബന്ധഷിച്ച 
നഷിരമദേശങ്ങളനുസെഷിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടനറ്റ് ബാങ്് 
ടക്രഡഷിറ്റ് (എ.എന്.ബഷി.സഷി) അടല്ലങ്ഷില് ഓഫ് 
ബാലന്സ് ്ീറ്റ് എക്്മപാ്റഷിടറെ (ഒ.ബഷി.ഇ) 
ടക്രഡഷിറ്റഷിന് തുല്യോയ തുക ഏതാമണാ ഉയരന്നത്, 
അതഷിടറെ അെഷിസ്ാനതെഷില് ഇരുപമതാ അതഷില് 
കൂടുതമലാ ശാഖകള് ഉള്ള വഷിമദശ ബാങ്കുകള്വഴഷിയും, 
ട്ഡയൂള്ഡ് വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയും 
മുന്ഗണനാമേഖലകള്ക്് വായ്പ നല്കുന്നു. 
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ഇതഷിനുള്ളഷില് തടന്ന എ.എന്.ബഷി.സഷി യമെമയാ 
അടല്ലങ്ഷില് ഒ.ബഷി. ഇ യമെ ടക്രഡഷിറ്റഷിന് തുല്യോയ 
തുകയമെമയാ 18 ശതോനും, ഏതാമണാ കൂടുതല്, 
അതഷിടറെ അെഷിസ്ാനതെഷില് പ്രാമദശഷിക ട്ഡയൂള്ഡ് 
വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയും ടചറുകഷിെ ബാങ്കുകള് 
ഉള്ടപെടെ, കാര്ഷിക മേഖലയ്ക് വായ്പകള് നല്കഷി 
വരുന്നു.

മകെളതെഷിലുും കഴഷിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്തെഷിനഷിെയഷില് 
കാര്ഷിക മേഖലയ്ക് നല്കുന്ന വായ്പകള് 
ഗണ്യോയഷി വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. പ�ണ്ാും പഞ്ചവത്െ 
പദ്ധതഷികാലയളവഷില്,  2013-14 ല് 42891 മകാെഷി 
രൂപയായഷിരുന്നത് 2017-18 ആയമപൊമഴക്കുും 67089.43 
മകാെഷി രൂപയായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. 2017-18 ല് അനുവദഷിച്ച 
ആടക   കാര്ഷിക വായ്പയഷില് 43432.69 മകാെഷി 
രൂപ വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയും, 10,217.00 മകാെഷി 
രൂപ ആര.ആര.ബഷി വഴഷിയും 13,438.79 മകാെഷി രൂപ 
സഹകെണ ബാങ്കുകള് വഴഷിയും വഷിതെണും ടചയ്തു. 
2017-18 ല് കാര്ഷിക മേഖലാ വായ്പ 67089 മകാെഷി 
രൂപയായഷിരുന്നത് 2018-19 ആയമപൊമഴയ്കും 71,632 
മകാെഷി രൂപയായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. കാര്ഷിക-അനുബന്ധ 
വായ്പ ലഭ്യോക്കുന്നതഷില് വാണഷിജ്യബാങ്കുകളടെ 
പ്രാധാന്യും തുെരന്നുടകാണ്ഷിെഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
ഇത് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത് (ച ിത്ും 3.1.5). 2016-17 
ല് 54270 മകാെഷി രൂപ ആയഷിരുന്നത് 2017-18 ല് 
67,089.00 മകാെഷിരൂപ ആയഷി വരദ്ധഷിക്കുകയും, 2018-19 
ആയമപൊമഴയ്കും 71,632.00 മകാെഷി രൂപയഷിടലത്തുകയും 
ടചയ്തു.

നിമഷേപ വ്ചായക്പ

കാര്ഷിക വായ്പ ഇനടതെ ഉല്ാദന വായ്പ, 
നഷിമ്പ വായ്പ എന്ന് തെുംതഷിെഷിച്ചാല് നഷിമ്പ 

വായ്പയടെ പങ്് 14.03 ശതോനതെഷില് നഷിന്നുും 
(12-ാും പദ്ധതഷിയടെ തുെക്തെഷില്) ക്രമേണ 37.7 
ശതോനോയഷി വരദ്ധഷിച്ചതായഷി കാണാും (ച ിത്ും 
3.1.6, അനുബന്ധും 3.1.23). ഇത് തീരച്ചയായും ഒരു 
നല്ല പ്രവണതയാണ്. പ്രമത്യകഷിച്ചുും മുന്വര്ങ്ങളഷില് 
നഷിമ്പവായ്പയടെ പങ്് തുെരച്ചയായഷി 
കുറഞ്ഞുവെഷികയായഷിരുന്നു. എന്നഷിരുന്നാലുും ഹ്രസ്കാല 
വഷിളവായ്പ അഥവാ ഉല്ാദനവായ്പക്് അനുകൂലോയ 
അനുപാതും, മൂലധനും അഥവാ ഉല്ാദന്േത 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്ന ആസ്ഷികളഷിടല നഷിമ്പടതെ 
കുറച്ചഷിട്ടുണ്ടു് (മസ്റ്ററ്റ് മഫാക്സ് മപപെര 2019-20, 
നബാരഡ് ). നഷിരണ്ായകോയതുും എന്നാല് സ്യും 
ഉയരന്നുവൊന് ആകാതെതുോയ പ്രവൃതെഷിമേഖലകടള 
സബ് ടവന്്നഷില് ഉള്ടപെടുതെഷി വ്യത്യസ് പലഷിശ 
നഷിെക്കുകളഷില് വായ്പ ലഭ്യോക്കുകയും, പ്രമത്യക 
മേഖലാെഷിസ്ാനതെഷില് വായ്പയടെ ആവശ്യകതകള് 
വഷിലയഷിരുതെഷി ടസടമെമറെ്ന് സേീപനതെഷിലൂടെ 
വായ്പകള് വഷിതെണും ടചമയ്യണ്തുോണ്.   2017-
18 ല് 18,847.00 മകാെഷി രൂപ നഷിമ്പ വായ്പയായഷി 
സുംസ്ാനതെ് വഷിതെണും ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതഷില് വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകള് 11,720.6 മകാെഷി രൂപയും റീജഷിയണല് 
റൂറല് ബാങ്കുകള് 2193.72 മകാെഷി രൂപയും സഹകെണ 
ബാങ്കുകള് 4932.3 മകാെഷി രൂപയും വഷിതെണും ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. 
2018-19 ല് വഷിതെണും ടചയ്ത ടോതെും 71,632.00 
മകാെഷി രൂപയടെ കാര്ഷിക വായ്പയഷില് 44,597.00 
മകാെഷി രൂപ ഉല്ാദന ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള വായ്പയും, 
27,035.00 മകാെഷി രൂപ നഷിമ്പ ആവശ്യതെഷിനുള്ള 
വായ്പയോയഷിരുന്നു. കാര്ഷിക മേഖലയഷില് 
ലഭ്യോകുന്ന ദീരഘകാല വായ്പകള് മേഖലയഷിടല 
മൂലധനരൂപീകെണതെഷിന് ഉതകുന്നുടണ്ന്ന് ബാങ്കുകള് 
ഉറപൊമക്ണ്തുണ്ടു് (ച ിത്ും 3.1.6) (അനുബന്ധും 3.1.24, 
3.1.25).

ച ിത്ും 3.1.5 കാര് ഷിക വായ്പ മകെളതെഷില് (2013-14 മുതല് 2018-19 വടെ)

അവലംബം : എ്് .എല് .ബി .്ി
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2017-18 ടല ഏജന്സഷി തഷിെഷിച്ചുള്ള നഷിമ്പ 
വായ്പയടെ വഷിതെണും പെഷിമശാധഷിച്ചാല് വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നഷിമ്പ വായ്പ 
നല്കഷിയഷിട്ടുള്ളത് (65 ശതോനും). സഹകെണ 
ബാങ്കുകള് 21.5 ശതോനവും ബാക്ഷി ആര.ആര.
ബഷിയും വഷിതെണും ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകളും 
സഹകെണ ബാങ്കുകളും നല്കഷിയഷിട്ടുള്ള വായ്പയടെ 
മതാത് വരദ്ധഷിക്കുകയും ആര.ആര.ബഷി കളടെ 
പങ്ഷില് കുറവ് സുംഭവഷിക്കുകയും ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. 2017-
18 ടല ടോതെും കാര്ഷിക വായ്പയഷില് നഷിമ്പ 
വായ്പയടെ മതാത് കുറവാടണന്നാണ് കണക്കുകള് 
കാണഷിക്കുന്നത്.

കിസ്്ചാന് ന്ക്രഡിറ്റക് ക്ചാര്ഡക്

ആവശ്യാനുസെണവും സേയബന്ധഷിതവോയഷി 
കാര്ഷിക വായ്പ ലഭ്യോക്കുന്നതഷിനുള്ള ഫലപ്രദോയ 
വായ്പ വഷിതെണ ഉപകെണോണ് കഷിസാന് ടക്രഡഷിറ്റ് 
കാരഡ്. എസ്.എല്.ബഷി.സഷി യഷില് നഷിന്നുും ലഭ്യോയ 
റഷിമപൊരട്ടുകള് പ്രകാെും 2017-18 ല് 544512 കഷിസാന് 
ടക്രഡഷിറ്റ് കാരഡുകള് വഴഷി 7754.03 മകാെഷി രൂപ 
സുംസ്ാനതെ് വഷിതെണും ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. ടക.സഷി.സഷി 
യടെ പെഷി്്ക്െഷിച്ച ോരഗ്ഗനഷിരമദേശങ്ങളനുസെഷിച്ച് 
(ഇത് എ.റ്റഷി.എും ലുും കസ്പെഷിുംഗ് ടേ്ഷിനുകളഷിലുും 
ഉപമയാഗഷിക്ാന് പറ്റുന്ന) ഒമെ സേയും സ്ാരട്് കാരഡുും 
ടഡബഷിറ്റ് കാരഡുോയഷിെഷിക്ണും. ടക.സഷി.സഷി യമെയും 
റുടപയമെയും ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭഷിക്കുന്ന റുടപയ് 

ടക.സഷി.സഷി കാരഡ് റുടപയ് പുറതെഷിറക്ഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
സാധാെണ ടക.സഷി.സഷി യഷില് നഷിന്ന് വ്യത്യസ്ോയഷി, 
പുതഷിയ റുടപെ ടക.സഷി.സഷി കാരഡ് ഒരു ഐഡറെഷിറ്റഷി 
കാരഡ് ആയും,  ഇെപാടുകള് മെഖടപെടുത്തുന്ന ഒരു 
കാരഡായും ോത്രും അല്ല േറഷിച്ച് ഒരു സ്ാരട്്കാരഡായും 
ഇത് പ്രവരതെഷിക്കുന്നു. ഈ കാരഡ് ഉപമയാഗഷിച്ച് 
അടുത്തുള്ള എ.റ്റഷി.എും കളഷില് നഷിന്നുും പഷി.ഒ.എസഷില് 
നഷിന്നുും പണും പഷിന്വലഷിക്ാവന്നതാണ്. നഷിലവഷില് 
മകെളതെഷില് റുപയ് ടക.സഷി.സഷി യടെ വഷിനഷിേയും പ്രാെുംഭ 
ഘട്തെഷിലാണ് (അനുബന്ധും 3.1.27).

ദീര്ഘക്ചാല ഗ്്ചാേീണ വ്ചായക്പ ഫണ്ക്

ദീരഘകാല നഷിമ്പ വായ്പയടെ മതാത് വര്ും 
മതാറുും കുറഞ്ഞു വെഷികയും ആസ്ഷികള് സൃഷ്ടഷിക്കുന്നതഷിന് 
തെസ്ും നഷില്ക്കുകയും ടചയ്തുവരുന്ന സാഹചെ്യതെഷില്, 
ഭാെത സരക്ാര നബാരഡഷിടറെ സഹായമതൊടെ 
ദീരഘകാല ഗ്ാേീണ വായ്പ ഫണ്് രൂപീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
സഹകെണ ബാങ്കുകള്ക്കുും ആര.ആര.ബഷി ക്കുും കുറഞ്ഞ 
പലഷിശ നഷിെക്ഷില് ദീരഘകാല വായ്പകള്  വഷിതെണും 
ടചയ്യുവാന് മവണ്ഷിയള്ള സഹായോയാണ് ഈ ഫണ്് 
രൂപീകെഷിച്ചഷിട്ടുള്ളത്. നഷിരദേഷിഷ്ട ോനദണ്ഡങ്ങള് പാലഷിക്കുന്ന 
എല്ലാ സുംസ്ാന സഹകെണ ബാങ്കുകള്ക്കുും, 
സുംസ്ാന സഹകെണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ വഷികസന 
ബാങ്കുകള്ക്കുും ആര.ആര.ബഷികള്ക്കുും  നബാരഡഷില് 
നഷിന്നുള്ള ഈ സഹായും പ്രമയാജനടപെടുതൊനുള്ള 
അരഹതയണ്ടു്. 

ച ിത്ും 3.1.6 ആടകയള്ള കാര് ഷിക വായ്പയഷില് ഉല്ാദന വായ്പയമെയും നഷിമ്പ വായ്പയമെയും പങ്്

അവലംബം :
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വ്യവസ്െഹഷിത ആമട്ാോറ്റഷിക് റഷിഫഷിനാന്സ് 
സൌകെ്യും കാര്ഷിക മേഖലയഷിടല എല്ലാ 
മപ്രാജക്ടുകളമെയും നീക്ഷിയഷിെഷിപെഷിന്മേലുും വായ്പയടെ 
മേലുും അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. സുംസ്ാനതെഷിടറെ 
പ്രളയാനന്തെ പുനര നഷിരേഷിതഷിയടെ ഈ ഘട്തെഷില്, 
മൂലധനരൂപീകെണടതെ മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക എന്ന 
ഉമദേശമതൊടുകൂെഷിയാണ് എല്.റ്റഷി.ആര.സഷി.എഫ് വഴഷി 
നബാരഡ് വായ്പ വഷിതെണും ടചയ്യുന്നത്. ഇത് 2017-
18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 14 ശതോനും വരദ്ധനമയാടെ 
2018-19 ല് 1348 മകാെഷി രൂപയഷില് എതെഷി. 2018-19 ല് 
സുംസ്ാന മകാ-ഓപൊമററ്റീവ് ബാങ്ഷിന് ഹ്രസ്കാല 
പുനര വായ്പയായഷി 1500 മകാെഷി രൂപ അനുവദഷിച്ചു. 

നബ്ചാര്ഡിന്റെ ധനസ�്ചായും

നബാരഡ് പ്രാെുംഭകാലും മുതല് തടന്ന ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിടല അെഷിസ്ാന ടസൌകെ്യ വഷികസനതെഷിനുും 
ഗ്ാേീണ പുമൊഗതഷിയ്കും ആയഷി മുന്ഗണനകള് 
നഷിശ്യഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 1995 മുതല് ഗ്ാേീണ അെഷിസ്ാന 
സൌകെ്യ വഷികസനതെഷിനായഷി ഗ്ാേീണ പശ്ാതെല 
വഷികസനനഷിധഷി എന്ന പെഷിപാെഷി നെപെഷിലാക്ഷി 
വരുന്നു. മകെളതെഷില്, 9353 മകാെഷി രൂപയടെ 
റഷിഡ്ഫ് വായ്പ ഉള്ടപെടെ ടോതെും 11206 മകാെഷി 
രൂപ നബാരഡ് വകയഷിരുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. സാധാെണ 
നഷിലയഷില് മകെളതെഷിടറെ XXIV –ും ട്ാന്ട്യഷില്  900 
മകാെഷിയാണ് നീക്ഷിയഷിരുപെ്. നബാരഡഷിടറെ അെഷിസ്ാന 
സൌകെ്യ വഷികസന ഫണ്ഷിടറെ കീഴഷില് കഷിഫ്ബഷിയ്ക് 
100 മകാെഷി രൂപ നല്കഷിയമതാടെ, കഷിഫ്ബഷിക്കുള്ള 
ആടക ധനസഹായും 200.80 മകാെഷി രൂപയായഷി. ഇമത 
കാലയളവഷില് കഷിന്ഫ്രയടെ ടേഗാഫുഡ് പാരക്് 

മപ്രാജക്െഷിനു മവണ്ഷി 11.34 മകാെഷി രൂപ നല്കുക വഴഷി 
2015-16 ടല പദ്ധതഷിയ്ക്  അനുവദഷിച്ച വായ്പയടെ 100 
ശതോനുംവമെയും ഉപമയാഗസാധ്യോക്ഷിതീരത്തു. 
ട്ാന്ട് അെഷിസ്ാനോക്ഷി അനുവദഷിച്ച 
വായ്പയമെയും, വഷിതെണും ടചയ്ത വായ്പയമെയും 
കണക്കുകള് അനുബന്ധും 3.1.26 ലുും 3.1.28 
ലുും മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. പ്രളയാനന്തെ 
മകെളതെഷിടനാരു കകതൊങ്ങായഷി നബാരഡുും 
മകെളാ ഗവണ്ടേറെഷിമനാെ് മയാജഷിച്ച് പ്രവരതെഷിക്കുന്നു. 
നബാരഡഷിടറെ മുന്നഷിെ ഗ്ാേീണ അെഷിസ്ാന 
സൌകെ്യ വഷികസനും വഴഷി 400 മകാെഷി രൂപ 
അധഷികോയഷി നല്കുകയും ടചയ്തു. ഇത് സഹകെണ 
ബാങ്കുകള്ക്് ഹ്രസ്കാല അെഷിസ്ാനതെഷില്, ഓമൊ 
സീസണുകളഷിമലയും കാര്ഷിക പ്രവൃതെഷികള്ക്കുും, 
സുംസ്ാനതെഷിടറെ അെഷിസ്ാന സൌകെ്യങ്ങളടെ 
പുനര നഷിരമഷിതഷിയ്കും ഉപമയാഗഷിക്കുന്നതഷിനുമവണ്ഷിയാണ് 
ഉമദേശഷിച്ചഷിട്ടുള്ളത്. 

കാര്ഷികമേഖലയ്കള്ള വായ്പയഷില് വരദ്ധനവ് 
ഉണ്ായഷിട്ടുടണ്ങ്ഷിലുും ഈ മേഖല മനെഷിടുന്ന പ്രധാന 
പ്രശ്നും സേയബന്ധഷിതോയഷി കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്് 
വായ്പ അനുവദഷിക്ാന് കഴഷിയന്നഷില്ല എന്നതാണ്. 
കാര്ഷിക വായ്പടയ പ്രധാനോയും മദാ്കെോയഷി 
ബാധഷിക്കുന്ന കാെ്യും അനഷിയ�ഷിതോയ കാര്ഷിക 
സ്രണ്പണയ വായ്പകളാണ്. അനുവദഷിയ്കന്ന 
വായ്പയ്ക് ആനുപാതഷികോയഷി ടോതെും 
ആഭ്യന്തെഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിന് പലവഷിധ 
തെസ്ങ്ങളാണ് സുംസ്ാനത്തുള്ളത്. ആയതഷിനാല്, 
കാര്ഷിക അഭഷിവൃദ്ധഷിടയ പെഷിമപാ്ഷിപെഷിക്കുന്ന േറ്റ് 
ോരഗ്ഗങ്ങള് അതായത്, ഉല്ാദന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, 

                                         പട്ിക 3.1.3: 2017-18 ല് കാര് ഷികമേഖലയ്കള്ള വായ്പ (രൂപ മകാെഷിയഷില്)
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1 വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകള് 23890.57 31712.08 132.74 8325.39 11720.61 140.78 32216 43432.69 134.82

2 സഹകെണ 
ബാങ്കുകള് 13848.25 8506.49 61.43 5884.43 4932.3 83.82 19732.7 13438.79 68.1

3
പ്രാമദശീക 
ഗ്ാേീണ 
ബാങ്കുകള്

4777.74 8024.22 167.95 1356.45 2193.72 161.73 6134.19 10217.94 166.57

 ആടക 42516.56 48242.79 113.47 15566.3 18846.63 121.07 58082.8 67089.42 115.51

അവലംബം : റസ്ററ്് റഫാക്് റേപ്ർ  2019-20, നബാർഡ്
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അെഷിസ്ാന സൌകെ്യും വ്യാപഷിപെഷിക്കുക, കാര്ഷിക 
അനുബന്ധമേഖലയഷില് കൂടുതലായഷി ഗവണ്ടേറെഷിടറെ 
വക ടചലവ് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, ഫലപ്രദോയ െീതഷിയഷിലുള്ള 
എക്്റ്റന്്ന് മസവനങ്ങള് നെപെഷിലാക്കുക, 
േത്െമശ്ഷിയഷിലൂന്നഷിയ കയറ്റുേതഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക 
തുെങ്ങഷിയവയ്ക് പ്രമത്യക ഊന്നല് നല്കുക. ഇതഷിടനല്ലാും 
പുറമേ കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനങ്ങളടെ അനന്തെഫലും 
േറഷികെക്കുന്നതഷിനുും കാര്ഷിക മേഖലയഷില് കൂടുതല് 
നഷിമ്പങ്ങള് നെമതെണ്തുണ്ടു്. 
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3.2. സഹകെണും

സഹകെണ സുംഘങ്ങള് സമ്പദ് വ്യവസ്യടെ എല്ലാ 
മേഖലയഷിലുും വ്യാപഷിച്ചഷിട്ടുള്ള ശക്ോയ ഒരു സാമൂഹഷിക 
സാമ്പതെഷിക ശക്ഷിയാണ്. മലാകതെഷിടല ടതാഴഷില് 
ജനസുംഖ്യയടെ 10 ശതോനും സഹകെണ മേഖലയടെ 
സുംഭാവനയാടണന്ന് കണക്ാക്കുന്നു. സാമൂഹഷികോയഷി 
എല്ലാ ജനവഷിഭാഗങ്ങമളയും ഉള്ടക്ാള്ളുന്ന സുസ്ഷിെ 
വഷികസനും കകവെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള ോരഗ്ഗോയഷി 
സഹകെണ വഷികസന ോതൃകകളഷില് വീണ്ടുും താല്പെെ്യും 
ഉയരന്നു വരുന്നുണ്ടു്. ൊജ്യതെ് തുല്യോയ സാമൂഹഷിക 
സാമ്പതെഷിക വഷികസനും മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷില് 
സഹകെണ മേഖല സവഷിമശ്വും സുപ്രധാനവോയ 
പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. മലാകടേമ്പാടുും വരദ്ധഷിച്ചു വരുന്ന  
സാമ്പതെഷിക അസേത്തെഷിടറെ പശ്ാതെലതെഷില് 
ഐക്യൊ്്ട് സഭയും അന്താൊ്്ട് ടതാഴഷില് 
സുംഘെനയും  സഹകെണ സുംഘങ്ങടള പ്രാമയാഗഷിക 
ബദലായഷി പെഷിഗണഷിക്കുന്നതഷിനാല് ഇന്ത്യയഷിടല 
സഹകെണ സുംഘങ്ങളടെ വഷികസന ോതൃകകള് 
ആമഗാളതലതെഷില് സഹകെണ സുംഘങ്ങളടെ 
പുനര നഷിരവഹണവോയഷി ടപാരുതെടപെടുന്നുണ്ടു്. 
സേീപകാലത്തുണ്ായ ആമഗാള സാമ്പതെഷിക 
പ്രതഷിസന്ധഷികളഷില് നഷിന്നുും കെകയറുന്നതഷിന് 
സഹകെണ മേഖലയടെ ഇെടപെലഷിലുണ്ായ 
ഗുണഫലങ്ങള് േനസഷിലാക്ഷിയും ജനാധഷിപത്യപെോയ 
ഉെേസ്തയഷിലുും നഷിയ�ഷിതവോയ ബഷിസഷിനസ്് 
രൂപവോയ സഹകെണ പ്രസ്ാനങ്ങളടെ ആവശ്യകത 
വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. സാമൂഹഷിക-സാമ്പതെഷിക അസേത്ും 
ലഘൂകെഷിച്ചുടകാണ്ടു് സേഗ്ോയ വളരച്ചയ്ക് ശ്രേഷിക്കുന്ന 
ഈ കാലഘട്തെഷില് ഈ ല്്യും കകവെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
േഷികച്ച സ്ാപനങ്ങളാണ് സഹകെണ സുംഘങ്ങള്. 

15,761 സഹകെണ സുംഘങ്ങളാണ് ‘’െജഷിസ്ട്ാര 
ഓഫ് മകാ ഓപെമററ്റീവ് ടസാകസറ്റീസഷിടറെ’ കീഴഷില് 
ഇമപൊള് പ്രവരതെഷിക്കുന്നത്. ഇതഷില് 11994 എണ്ും 
തൃപ്ഷികെോയഷി പ്രവരതെഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതഷില് ഭൂെഷിഭാഗവും 
ഉപമഭാക്തൃ സുംഘങ്ങളും (3863), അതു കഴഷിഞ്ഞാല്  
വായ്പാ സഹകെണ സുംഘങ്ങളും (3350), വനഷിതാ 
സഹകെണ സുംഘങ്ങളോണ് (931). ഇതു കൂൊടത 

വഷിപണന, പാരപെഷിെ, ആമൊഗ്യ, എസ് സഷി/എസ് റ്റഷി 
സഹകെണ സുംഘങ്ങളാണുള്ളടതങ്ഷിലുും, ഇതഷില് 
പകുതഷിമയാളും പ്രവരതെനെഹഷിതമോ നഷ്ടതെഷിമലാ 
പ്രവരതെഷിക്കുന്നവയാണ്. വഷിശദവഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.2.1, 3.2.2 ലുും മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു.

വ്ചായക്പ്ചാ സ�കരണ സുംഘങ്ള്

2019 ോരച്ചഷിടല കണക്കുകള്പ്രകാെും ൊജ്യടതെ 
ഹ്രസ്കാല സഹകെണ വായ്പാ ഘെനയഷില് 
പ്രധാനോയും 93367 പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക 
വായ്പാസുംഘങ്ങള്, 370 ജഷില്ലാ സഹകെണ 
ബാങ്കുകള്, 33 സുംസ്ാന സഹകെണ ബാങ്കുകള് 
എന്നഷിവയാണ് ഉള്ളത്. ദീരഘകാല വായ്പാഘെനയഷില് 
പ്രധാനോയും 13 സുംസ്ാന സഹകെണ കാര്ഷിക-
ഗ്ാേ വഷികസന ബാങ്കുകളും അവയടെ 673 ശാഖകളും 
601 പ്രാഥേഷിക സഹകെണ കാര്ഷിക-ഗ്ാേ വഷികസന 
ബാങ്കുകളോണ് ഉള്ളത്.

വായ്പാ സഹകെണ സുംഘങ്ങളാണ് മകെളതെഷില് 
ഏറ്റവും ആകര്കോയതുും,  സാധ്യതയള്ളതുോയ 
സഹകെണപ്രസ്ാനങ്ങളഷിടലാന്ന്. സഹകെണ 
വായ്പാഘെനയഷില് ഹ്രസ്കാലും, ഇെതെെും, 
ദീരഘകാലും എന്നീ ഘെകങ്ങളാണുള്ളത്. സുംസ്ാന 
സഹകെണ ബാങ്് (ഏറ്റവും മേടലതട്ഷില്), 14 
ജഷില്ലാ സഹകെണ ബാങ്കുകള്, താടഴതട്ഷില് 
1643 പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക വായ്പാ സുംഘങ്ങള് 
എന്നഷിവയള്ടപെടുന്ന ഒരു ത്രഷിതല സുംവഷിധാനോണ് 
ഹ്രസ്കാല കാര്ഷിക  സഹകെണ വായ്പാ 
ഘെനയഷിലുള്ളതു്. ഈ സഹകെണ സ്ാപനങ്ങള് 
പ്രധാനോയും സ്യുംഭെണ സ്ഭാവതെഷിലുള്ളതുും 
അുംഗങ്ങമളാെ് ഉതെെവാദഷിത്ും ഉള്ളതുോണ്. 
വഷികസനപ്രവരതെനങ്ങള് കൂൊടത, േറ്റ് സാമൂഹഷിക 
മേഖലകളഷിലുും പ്രാഥേഷിക സഹകെണ സുംഘങ്ങള് 
മു� പതഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഈ ത്രഷിതല സുംവഷിധാനും കൂൊടത 
നഗെപ്രമദശങ്ങളഷില് നന്നായഷി വ്യാപഷിച്ചു കഷിെക്കുന്ന 
അരബന് സഹകെണ ബാങ്കുകളടെ ഒരു ശുംഖല 
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തടന്ന മകെളതെഷില് പ്രവരതെഷിച്ചു വരുന്നുണ്ടു്. പ്രാഥേഷിക 
സഹകെണ സുംഘങ്ങടള കൂൊടത 1119 എുംമപ്ായീസ് 
സഹകെണ സുംഘങ്ങളും ടതാഴഷിലാളഷികളടെ വായ്പാ 
ആവശ്യങ്ങള് പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി സുംസ്ാനതെ് 
പ്രവരതെഷിക്കുന്നുണ്ടു്.

മകെള സുംസ്ാന സഹകെണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ 
വഷികസന ബാങ്്, താലൂക്് തലതെഷില് പ്രവരതെഷിക്കുന്ന 
78 പ്രാഥേഷിക സഹകെണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ വഷികസന 
ബാങ്കുകള് എന്നഷിവയെങ്ങുന്നതാണ് ദീരഘകാല 
സഹകെണ വായ്പാ സുംവഷിധാനും. ദീരഘകാല 
നഷിമ്പ വായ്പ വഴഷി കാര്ഷിക ഗ്ാേവഷികസന 
മേഖലയഷിടല മൂലധനടതെ മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷില് 
മകെളസുംസ്ാന സഹകെണ കാര്ഷിക 
ഗ്ാേവഷികസന ബാങ്ഷിന് സുപ്രധാന പങ്കുണ്്. 
കര്കരക്കുും ഗ്ാേീണ മേഖലയ്കും കുറഞ്ഞ നഷിെക്ഷില് 
കാര്ഷിക വായ്പയും സാമ്പതെഷിക മസവനങ്ങളും 
നല്കുന്നതഷിലൂന്നഷിയാണ് മകെള സുംസ്ാന 
സഹകെണ  കാര്ഷിക ഗ്ാേ വഷികസന ബാങ്ഷിടറെ 
പ്രവരതെനങ്ങള് മുമന്നാട്് മപാകുന്നത്.

പ്രാമദശഷികോയഷി സോഹെഷിക്കുന്ന വഷിഭവങ്ങടള 
വലഷിയ മതാതഷില് ആശ്രയഷിക്കുകയും ഉയരന്ന 
തലതെഷിലുള്ള ടക്രഡഷിറ്റ് സ്ാപനങ്ങളഷില്മേലുള്ള 
ആശ്രയത്ും കുറയ്കകയും ടചയ്യുക എന്നതാണ് 
ടപാതുവഷില് സഹകെണ ബാങ്ഷിുംഗ് 
സുംവഷിധാനതെഷിടറെ സവഷിമശ്ത. സഹകെണ 
വായ്പ പ്രസ്ാനതെഷിടറെ കാെ്യമശ്ഷി താടഴ തട്ഷില് 
പ്രവരതെഷിക്കുന്ന പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകെണ 
സുംഘങ്ങടള ആശ്രയഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. മകെളതെഷില് 
2.62 മകാെഷി അുംഗങ്ങള് അെങ്ങുന്ന ആടക 1643 
ടസാകസറ്റഷികളാണുള്ളത്. നെപെ് സാമ്പതെഷിക 
വര്തെഷില് ഈ ടസാകസറ്റഷികളടെ ഓഹെഷി മൂലധനും 
2049.06 മകാെഷി രൂപയഷില് നഷിന്ന് 2428.74 മകാെഷി 
രൂപയായഷി കൂെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. നഷിമ്പങ്ങള് 88824.91 
മകാെഷി രൂപയഷില് നഷിന്ന് 95477.89 മകാെഷി രൂപയായഷി 
കൂെഷിയമപൊള്, വായ്പകള് 76539.19 മകാെഷി രൂപയഷില് 
നഷിന്ന് 76643.52 മകാെഷി രൂപയായഷി വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
ആടക വായ്പകളടെ  ഏകമദശും 13.5 ശതോനവും 
കാര്ഷിക വായ്പയായാണ് നല്കഷിയഷിട്ടുള്ളത്. 
വഷിശദവഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5 ലുും ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവഷില് 
ഹ്രസ്കാല വായ്പകളടെ മതാത് കുറടഞ്ഞങ്ഷിലുും 
ദീരഘകാല, ഇെതെെും വായ്പകളഷില് വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

ഉപമ�്ചാക്തൃ സ�കരണ സുംഘങ്ള്

പെസ്പെ സഹകെണതെഷിനുും ഗുണതെഷിനുോയഷി 
ഉപമഭാക്ാക്ളടെ ഉെേസ്തയഷിലുള്ള ഒരു സഹകെണ 
ബഷിസഷിനസ്ാണ് ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ സുംഘങ്ങള്. 
ഉപമഭാക്തൃ ഉല്ന്നങ്ങള്, േരുന്നുകള്, േറ്റ് അവശ്യ 

ഉല്ന്നങ്ങള് തുെങ്ങഷിയവ സബ്സഷിഡഷി നഷിെക്ഷില് 
ഉപമഭാക്ാക്ള്ക്് നല്കുന്നതഷിനുും സ്കാെ്യ 
ചഷില്ലറ വ്യാപാെഷികളടെ ചൂ്ണതെഷില് നഷിന്നുും അവടെ 
െ്ഷിക്കുന്നതഷിലുും ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ സുംഘങ്ങള് 
ഒരു പ്രധാന പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. ടപാതു ജനങ്ങള്ക്് 
അവശ്യവസ്തുക്ള് ടപാതുോരക്റ്റഷിടല വഷിലമയക്ാള് 
കുറവഷില് ന്യായോയ വഷിലയഷില് നല്കഷി ടകാണ്ടു് 
ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ സുംഘങ്ങള് ടപാതു വഷിതെണ 
സുംവഷിധാനതെഷില് പ്രധാന പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. സുംസ്ാന 
തലതെഷില്, സുംസ്ാന സഹകെണ ഉപമഭാക്തൃ 
ടഫഡമറ്ന്, 14 ജഷില്ലാതല ടോതെ വ്യാപാെ 
മസ്റ്റാറുകള്, പ്രാഥേഷിക തലതെഷില് 4638 പ്രാഥേഷിക 
സഹകെണ മസ്റ്റാറുകള് എന്നഷിവ ഉള്ടപെടുന്നതാണ് 
മകെളതെഷിടല ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ ശുംഖല. 
സുംസ്ാന ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ ടഫഡമറ്ന് 
ടോതെതെഷില് സുംഭെണും ടചയ്ത് ജഷില്ലാതല 
ടോതെ വ്യാപാെ മസ്റ്റാറുകള്ക്കുും, ഡഷിപൊരട്്ടേറെ് 
മസ്റ്റാറുകള്ക്കുും (ത്രഷിമവണഷി) േറ്റുും നല്കുന്നു. ജഷില്ലാതല 
ടോതെ വ്യാപാെ മസ്റ്റാറുകളും പ്രാഥേഷിക സഹകെണ 
സുംഘങ്ങളും അവരുടെ തടന്ന മസ്റ്റാറുകള്, സൂപെര 
ോരക്റ്റുകള്, കപ്രേറഷി മസ്റ്റാറുകള്, ഡഷിപൊരട്്ടേറെല് 
മസ്റ്റാറുകള് എന്നഷിവയഷിലൂടെ ഉപമഭാക്ാക്ളടെ 
ആവശ്യങ്ങള് നഷിറമവറ്റുന്നു. ോരച്ച് 2019 ടല 
കണക്നുസെഷിച്ച് 4638 ഉപമഭാക്തൃ സഹകെണ 
സുംഘങ്ങള് െജഷിസ്റ്റര ടചയ്തഷിട്ടുള്ളതഷില് 3863 എണ്ും 
പ്രവരതെഷിക്കുന്നു.

ഇെനഷിലക്ാരുടെ ചൂ്ണതെഷില് നഷിന്നുും സാധാെണ 
ജനങ്ങടള െ്ഷിക്ാന് മവണ്ഷിയാണ് ത്രഷിമവണഷി 
സൂപെര ോരക്റ്റുകള് ആെുംഭഷിച്ചത്. ഉപമഭാക്തൃ 
സഹകെണസുംഘങ്ങളഷില് പ്രധാനടപെട് ഒന്നാണ് 
ത്രഷിമവണഷി സൂപെര ോരക്റ്റുകള്. ഉപമഭാക്തൃ 
സഹകെണ സുംഘങ്ങള്ക്് കീഴഷില് പ്രവരതെഷിക്കുന്ന 
ത്രഷിമവണഷി സൂപെരോരക്റ്റുകള് തുണഷിതെെങ്ങള്, 
പലവ്യഞ്ജനും, മസ്റ്റ്നറഷി വസ്തുക്ള്, േറ്റ് 
അവശ്യസാധനങ്ങള് എന്നഷിവയടെ ചഷില്ലറ, ടോതെ 
വ്യാപാെതെഷിമലരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നു. നഷിലവഷില് 184 ത്രഷിമവണഷി  
സൂപെര ോരക്റ്റുകള്ക്കു പുറമേ 45 ടോകബല് 
ത്രഷിമവണഷി യൂണഷിറ്റുകളും  മ്ാട്ഷിുംഗ് ത്രഷിമവണഷി മസ്റ്റാറുകളും 
സുംസ്ാനതെ് പ്രവരതെഷിക്കുന്നു. 

മകെള സരക്ാറഷിടറെ ഉതെെവ് പ്രകാെും 1998 ല് 
ആെുംഭഷിച്ച പദ്ധതഷിയായ നീതഷി മസ്റ്റാറുകള് പദ്ധതഷി 
നല്ല െീതഷിയഷില് പുമൊഗേഷിക്കുന്നു. ആയഷിെതെഷില്പെെും 
പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകെണ ടസാകസറ്റഷികള് 
വഴഷി മകെളതെഷിടല എല്ലാ ജഷില്ലകളഷിലുും പ്രമത്യകഷിച്ച് 
ഗ്ാേപ്രമദശങ്ങളഷില് നഷിമത്യാപമയാഗ സാധനങ്ങള് 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വഷിലക്് ടകാടുക്ടപെടുന്നു. 
േരുന്നുകള് കുറഞ്ഞ വഷിലക്് ടകാടുക്കുന്നതഷിനാണ് 
നീതഷി ടേഡഷിക്ല് മസ്റ്റാറുകള് ആെുംഭഷിച്ചത്. 
കണ്സയൂേരടഫഡാണ് ഈ േരുന്നുകള് ടോതെവഷിലയ്ക് 
സുംഭെഷിക്കുകയും, ആവശ്യാനുസെണും നീതഷി ടേഡഷിക്ല് 
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മസ്റ്റാറുകള്ക്് വഷിതെണും ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നത്. 
നഷിലവഷില് പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക വായ്പാ സുംഘങ്ങള് 
മനെഷിട്് നെത്തുന്ന 600 നീതഷി ടേഡഷിക്ല് മസ്റ്റാറുകള് 
കൂൊടത ടഫഡമറ്ന് മനെഷിട്് നെത്തുന്ന 96 
ടേഡഷിക്ല് മസ്റ്റാറുകളോണ് സുംസ്ാനതെ് ഉള്ളത്.

സ�കരണ മേഖലയിന്ല നിമഷേപ 
സേ്ചാ�രണ പരിപ്ചാെി

സഹകെണ മേഖലയടെ ടോതെും നഷിമ്പും 2019 ല് 2 
ല്ും മകാെഷി രൂപ കെന്നു. 5,000 മകാെഷി ല്്യേഷിട്ഷിരുന്ന 
അവമലാകന വര്തെഷില് 7255 മകാെഷി രൂപയാണ് 
സോഹെഷിച്ചത്. ഓമൊ വര്മതെയും ല്്യവും മനട്വും  
അനുബന്ധും 3.2.6 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.
                                                                                         
2018-19 വര്ഷത്ിന്ല പ്രധ്ചാന മനട്ങ്ള്
ന്കയര് മകരള

2018 ആഗസ്റ്റഷിടല വഷിനാശകെോയ ടവള്ളടപൊക് 
തെഷിടറെ പശ്ാതെലതെഷില് പ്രളയബാധഷിതരക്് 
ദുെഷിതാശ്ാസവും പുനെധഷിവാസവും നല്കുന്നതഷിന് 
ടകയര മകെള (മകാ ഓപെമററ്റീവ അലയന്സ് റ്റു റീ 
ബഷില്ഡ് മകെള) എന്ന പദ്ധതഷിയ്ക് രൂപും നല്കഷി. ഇതഷിനു 
കീഴഷില് 3 ഉപപദ്ധതഷികള് - ടകയര മഹാും, ടകയര 
മലാണ്, ടകയര മഗ്സ്  എന്നഷിവ ഉള്ടപെടുന്നു. ഈ 
മപ്രാജ്ക്െഷിനു കീഴഷിലുള്ള പ്രധാനടപെട് പദ്ധതഷിയാണ് 
ടകയര മഹാും. ഈ പദ്ധതഷി പ്രകാെും വീടുകള് 
നഷിരമഷിക്കുന്നതഷിന് അനുമയാജ്യോയ ഭൂേഷിയള്ള 
പ്രളയബാധഷിതരക്് സഹകെണ സ്ാപനങ്ങളടെ 
സഹകെണമതൊടുും പഷിന്തുണമയാടുും കൂെഷി വീടുകള് 
നഷിരമഷിച്ചു നല്കുന്നു. ഈ പദ്ധതഷിപ്രകാെും ഓമൊ വീടുും 
5 ല്ും രൂപ നഷിെക്ഷില് നഷിരമഷിക്ണും, ഇതഷില് 
സുംസ്ാന ദുെന്ത നഷിവാെണ ഫണ്ഷില് നഷിന്നുും 
അനുവദഷിച്ച തുകയും ഉള്ടപെടുന്നു. ഒക്മൊബര 2019 
വടെ അനുവദഷിച്ച 2152 വീടുകളഷില് 1834 വീടുകള് 
പൂരതെഷിയായഷിട്ടുണ്ടു്.

സ�കരണ സുംഘങ്ളിന്ല ന്നല്ക് 
സും�രണും

സഹകെണ സുംവഷിധാനതെഷിലൂടെ ടനല്ല് 
സുംഭെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള കപലറ്റ് മപ്രാജക്ൊയഷി 
പാലക്ാെ് ജഷില്ലടയ തഷിെടഞ്ഞടുത്തു. ഇതഷിനായഷി 
പാലക്ാെ് ജഷില്ലയഷില് ‘പാലക്ാെ് പാെഷി ടപ്രാക്യരടേറെ് 
മപ്രാസ്സ്ഷിുംഗ് ആറെ് ോരക്റ്റഷിുംഗ് മകാരപെമററ്റീവ് 
ടസാകസറ്റഷി ലഷിേഷിറ്റഡ് (പാപ്മകാസ് )’ എന്ന മപെഷില് 
ഒരു സഹകെണ ടസാകസറ്റഷി 2019 ജനുവെഷി 29 ല് 
െജഷിസ്റ്റര ടചയ്തു. ഇതഷില് 26 സരവ്വീസ് സഹകെണ 
ബാങ്കുകള് അുംഗങ്ങളാണ്. ടസാകസറ്റഷിയടെ 
ടപയഷിഡ് അപ് ട്യര കാപെഷിറ്റല് 7.8 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. വഷിളടവടുപെ് കഴഷിഞ്ഞാലുെന് ടനല്ല് സുംഭെഷിച്ച് 
സുംഭെണ സേയതെ്തടന്ന പണും നല്കഷി പാലക്ാെ് 

ജഷില്ലയഷിടല കര്കടെ സഹായഷിക്കുക എന്നതാണ് 
ഇതഷിടറെ പ്രധാന ല്്യും.

മുറ്റന്ത് മുല്

സ്കാെ്യ പണേഷിെപാടുകാരുടെ ചൂ്ണതെഷില് 
നഷിന്നുും സാധാെണക്ാടെ സഹായഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
സഹകെണ വകുപെ് 2018 ല് ആെുംഭഷിച്ച പദ്ധതഷിയാണ് 
മുറ്റടതെ മുല്ല. ഈ പദ്ധതഷിയടെ 2019 ടേയ് 31 
ടല കണക്് പ്രകാെും കുടുുംബശ്രീ യൂണഷിറ്റുകളടെ 
സഹായമതൊടു കൂെഷി 119.83 മകാെഷി രൂപ വഷിതെണും 
ടചയ്തു. 2018-19 സാമ്പതെഷിക വര്ടതെ, 
സഹകെണ വായ്പാ ടസാകസറ്റഷികളഷില് നഷിന്നുമുള്ള 
കാര്ഷിക വായ്പയടെ മേല് 5 ശതോനും പലഷിശ ഇളവ് 
ലഭ്യോക്കുന്നതഷിനായഷി ‘അഗ്ഷിക്ള്ച്ചറല് ടപ്രാഡ്ന് 
മകാസ്റ്റ് റഷിലീഫ് സീും’ എന്ന പദ്ധതഷിയ്ക് ോത്രോയഷി 
10.00 മകാെഷി രൂപ നീക്ഷിവച്ചു.

മകരള ബ്ചാങ്ക്
 
സുംസ്ാനടതെ നഷിലവഷിലുള്ള ത്രഷിതല ഹ്രസ്കാല 
സഹകെണ വായ്പാഘെനടയ ദ്ഷിതല വായ്പാ 
ഘെനയാക്ഷി ോറ്റുന്നതഷിനുള്ള നയപെോയ തീരുോനും 
സുംസ്ാന സരക്ാര കകടക്ാണ്ടു. സുംസ്ാന 
സഹകെണ ബാങ്കുും, ജഷില്ലാ സഹകെണ ബാങ്കുകളും 
അവയ്ക് കീഴഷിടല ശാഖകളും ഏമകാപഷിപെഷിച്ച് േഷികച്ച 
മസവന സാമങ്തഷിക വഷിദ്യ അെഷിസ്ാനോക്ഷി 
ഏകീകൃത രൂപതെഷില് മകെള ബാങ്് രൂപീകെഷിക്ാനുള്ള 
നെപെഷികള് സരക്ാര ആെുംഭഷിച്ചു. മകെള ബാങ്കുും 
പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക വായ്പാ സുംഘങ്ങളും പെസ്പെ 
പൂെകോയ െീതഷിയഷിലാണ് പ്രവരതെഷിക്കുക. മകെള 
ബാങ്ഷിടറെ അുംഗത്ും പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക ടക്രഡഷിറ്റ് 
ടസാകസറ്റഷികളഷിമലയ്കും നഗെ സഹകെണ 
ബാങ്കുകളഷിമലയ്കും പെഷിേഷിതടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 
എല്ലാ ജഷില്ലാ സഹകെണ ബാങ്കുകളും സുംസ്ാന 
സഹകെണ ബാങ്ഷില് സുംമയാജഷിപെഷിച്ചു ടകാണ്ാണ് 
സഹകെണ മേഖലയഷിടല സമ്പൂരണ് സാരവ്വത്രഷിക 
മസവന ബാങ്ായഷി പുതഷിയ ബാങ്് രൂപും ടകാള്ളുന്നത്. 
റഷിസരവ്വ് ബാങ്് നഷിശ്യഷിച്ചഷിട്ടുള്ള 19 നഷിബന്ധനകള് 
പാലഷിച്ചതഷിനുമശ്ും അുംഗീകാെതെഷിനുള്ള അന്തഷിേ 
അമപ് 29.03.2019 ല് നബാരഡ് വഴഷി റഷിസരവ്വ് 
ബാങ്ഷിനു സേരപെഷിച്ചു. ജഷില്ലാ സഹകെണ ബാങ്കുകടള 
മസ്റ്ററ്റ് മകാ ഓപെമററ്റീവ് ബാങ്കുോയഷി ലയഷിപെഷിച്ച് മകെള 
ബാങ്് രൂപീകെഷിക്കുന്നതഷിന് റഷിസരവ്വ് ബാങ്് അന്തഷിേ 
അനുേതഷി നല്കഷി. 

മദശീയ സ�കരണ വികസന 
മക്ചാര്പ്മറഷന്റെ (എന്. സി. ഡി. സി) 
സ�്ചായും

മക� സരക്ാര പാെ്ലടേറെ് ആക്െ് പ്രകാെും 
സ്ാപഷിച്ച സ്ാപനും ആണ് മദശീയ സഹകെണ 
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വഷികസന മകാരപെമറ്ന്, സഹകെണ 
സ്ാപനങ്ങള് വഴഷി കാര്ഷിക ഉപമയാഗ 
സാധനങ്ങള് ഉല്ാദഷിപെഷിക്ാനുും, സുംസ്ക്കെണതെഷിനുും, 
വഷിപണനും, സുംഭെണും, കയറ്റുേതഷി, ഇറക്കുേതഷി 
എന്നഷിവയ്ക് മവണ്ഷിയമുള്ള പെഷിപാെഷികള് ആസൂത്രണും 
ടചയ്യുന്നതഷിനുോണ് ഇത് നഷിലവഷില് വന്നത്. 
ൊജ്യടതെ സഹകെണ പ്രസ്ാനതെഷിടറെ വളരച്ചക്് 
ആവശ്യോയ പ്രമുഖ ധനകാെ്യ സ്ാപനോയഷി ഇത് 
ോറഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 2019 ോരച്ച് 31 വടെ  വഷിവഷിധ സഹകെണ 
വഷികസന പദ്ധതഷികള്ക്ായഷി എന്. സഷി. ഡഷി. സഷി യടെ  
മകെളതെഷിനുള്ള ടോതെും  സാമ്പതെഷിക സഹായും 
7938.70 മകാെഷി രൂപയാണ്. ഇതഷില് 1845.54 മകാെഷി 
രൂപ സുംസ്ാന സരക്ാര മുമഖനയും 6093.16 
മകാെഷി രൂപ മനെഷിട്ടുള്ള സഹായോയും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
കൂൊടത 7665.08 മകാെഷി രൂപയഷില് 1628.49 മകാെഷി 
രൂപ ദീരഘകാല വായ്പയായഷി നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 69.35 
മകാെഷി രൂപ ോത്രോണ് സബ്സഷിഡഷി ഇനതെഷില് 
നല്കഷിയഷിട്ടുള്ളതു്. പ്രവരതെന മൂലധനോയഷി 6240.86 
മകാെഷി രൂപ നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് എന്. സഷി. ഡഷി. 
സഷി മകെളതെഷിനു മവണ്ഷി അനുവദഷിച്ചതു് 367.54 മകാെഷി 
രൂപയും, വഷിതെണും ടചയ്തത് 273.62 മകാെഷി രൂപയും 
ആയഷിരുന്നു.  2017-18 ടന അമപ്ഷിച്ച് 2018-19 ല് 
എന്.സഷി.ഡഷി.സഷി അനുവദഷിച്ച തുകയഷില് കാെ്യോയ കുറവ് 
സുംഭവഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. വഷിശദ വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.2.8, 
3.2.9 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.
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3.3 കന്നുകാലഷി വികസനും

ൊജ്യതെഷിടറെ സാമൂഹ്യ സാമ്പതെഷിക വഷികസനതെഷില് 
മൃഗസുംെ്ണവും, ്ീെവഷികസനവും നഷിരണ്ായക 
പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. ഗ്ാേീണ സമ്പദ് വ്യവസ്യഷില്, 
പ്രമത്യകഷിച്ച് ഭൂെഹഷിതൊയ ടതാഴഷിലാളഷികള്, ടചറുകഷിെ 
കര്കര, സ്ത്രീ കര്കര തുെങ്ങഷിയവരക്് 
ലാഭകെോയ ടതാഴഷില് നല്കുന്നതു വഴഷി അവരുടെ 
കുടുുംബ വരുോനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷില് അനുബന്ധ 
ഘെകോയഷിതെീരുന്നു. 

സമ്പദക് വ്യവസ്യിന്ല മദശീയ സുംസ്്ചാന 
സും�്ചാവനകള്

ഇന്ത്യന് സമ്പദ് വ്യവസ്യഷില് കന്നുകാലഷി വളരതെലഷിന് 
വളടെയധഷികും പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. ടചറുകഷിെ കര്കരുടെ 
വരുോനതെഷിടറെ 16 ശതോനവും, ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിടല മൂന്നഷില് െണ്് ഭാഗും വരുന്ന ഗ്ാേീണ 
കര്കരുടെ ശൊശെഷി 14 ശതോനും വരുോന 

ോരഗ്ഗും കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് നഷിന്നുോണ്. ഇന്ത്യന് 
ജനസുംഖ്യയടെ 8.8 ശതോനും ടതാഴഷില് ഈ മേഖല 
നല്കുന്നു. വഷിപുലോയ കന്നുകാലഷി സമ്പതൊണ് 
ഇന്ത്യയ്കള്ളത്. ടോതെും ആഭ്യന്തെ ഉല്ാദനതെഷിടറെ 4.11 
ശതോനവും, കാര്ഷിക ആഭ്യന്തെ ഉല്ാദനതെഷിടറെ 25.6 
ശതോനവും കന്നുകാലഷി മേഖലയടെ സുംഭാവനയാണ്.

സുംസ്ാനടതെ ഗ്ാേീണ സമ്പദ് വ്യവസ്യഷില് 
ത്െഷിതഗതഷിയഷില് വഷികസഷിച്ചു വരുന്ന മേഖലയാണ് 
കന്നുകാലഷി മേഖല. മകെളതെഷില്, കൃ്ഷിയഷില് നഷിന്നുള്ള 
ടോതെും ആഭ്യന്തെ മൂല്യവരദ്ധനവഷില് കന്നുകാലഷി 
വളരതെലഷിടറെ വഷിഹഷിതും 27 ശതോനതെഷിലധഷികോണ്. 
ഇത് മദശീയ നഷിെക്ഷിമനക്ാള് കൂടുതലാണ്. 
കൃ്ഷിയടെ ആഭ്യന്തെ മൂല്യവരദ്ധനവ് 2017-18 ല് 
27.10 ശതോനോയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് മനെഷിയ 
വരദ്ധനമവാടെ 27.2 ശതോനോയഷിട്ടുണ്ടു്. കന്നുകാലഷി 
മേഖലയഷില് നഷിന്നുള്ള ടോതെും ആഭ്യന്തെ മൂല്യ 

മബ്ചാക്ക് 3.3.1 ഇരുപതാേത് കന്നുകാല ഷികണടക്ടുപെ്

ൊജ്യതൊകോനും ആനുകാലഷികോയഷി നെന്നുവരുന്ന കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെ് 1919 ലാണ് ആെുംഭഷിച്ചത്. 
ഇതഷില് വളരത്തുമൃഗങ്ങള് ഉള്ടപെടെയള്ളവയടെ തലടയണ്ഷി കണക്ാക്ടപെടുന്നു. സുംസ്ാന 
സരക്ാരുകളമെയും, മക�ഭെണപ്രമദശങ്ങളമെയും പങ്ാളഷിതെമതൊടെയാണ് 19-ാും കന്നുകാലഷി 
കണടക്ടുപെ് പൂരതെഷിയാക്ഷിയഷിട്ടുള്ളത്. 2018 ആഗസ്റ്റ് ോസും ആെുംഭഷിച്ച 20-ാേത് കന്നുകാലഷി 
കണടക്ടുപെഷില് ഓണ്ടടലന് മസവനും ആദ്യോയഷി ഉപമയാഗടപെടുതെഷി.

സുംസ്ാനതല/മക�ഭെണപ്രമദശങ്ങളഷിടല മൃഗസുംെ്ണ വകുപ്പുകളാണ് ഫീല്ഡ്തല പ്രവരതെനങ്ങള് 
നെതെഷിയത്. ഇത് സുംബന്ധഷിച്ച അെഷിസ്ാന വഷിവെമശഖെണവും, സൂ്്േ പെഷിമശാധനയും മൃഗ 
മഡാക്െരോരുും, അനുബന്ധ ഉമദ്യാഗസ്ന്ോരുോണ് നെതെഷിയത്. ഇതഷിനായഷി 80,000 മതൊളും 
ഫീല്ഡ്തല ഉമദ്യാഗസ്ന്ോടെ പുനരവഷിന്യസഷിക്കുകയും, അവരക്് ആവശ്യോയഷിട്ടുള്ള വഷിവഷിധ തലതെഷിലുള്ള 
പെഷിശീലനും ഡല്ഹഷിയഷില് നെന്ന  മദശീയ പെഷിശീലനക്ളെഷിയഷില് (ആള് ഇന്ത്യാ ടട്യഷിനഷിുംഗ് വരക്്മ്ാപെ് 
മഫാര ടട്യഷിമനഴ്സ് ) ലഭ്യോക്കുകയും, തുെരന്ന് സുംസ്ാന, ജഷില്ലാതല പെഷിശീലനങ്ങള് നല്കുകയും ടചയ്തു. 
പെഷിശീലനതെഷിനു പുറമേ പെഷിശീലന സഹായക ഗ്ന്ഥങ്ങള്, വ്യക്ഷിപെഷിശീലന വഷിഡഷിമയാ, ഓണ്ടടലന് 
ഇ-മലണഷിുംഗ് ക്ാസ്സുകള് എന്നഷിവയും ക്രേീകെഷിച്ചഷിരുന്നു. ൊജ്യതൊകോനും 6.6 ല്ും വഷിമല്ലജുകള്, എണ്പതെഷി 
ഒന്പതഷിനായഷിെും നഗെ വാരഡുകള് ഉള്ടപെടെ 27 മകാെഷിയഷിലധഷികും കുടുുംബങ്ങളും അല്ലാതെവയും ഇരുപതാും 
കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെഷിടറെ പെഷിധഷിയഷില് വന്നഷിട്ടുണ്ടു്.

അവലംബം: റേശീയ കന്നുകാലി കണക്കടുപ്് – 2019
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പട്ിക. 3.3.1 ഇന്ത്യയഷിടല കന്നുകാല ഷി, വളരത്തു പ് ഷികണടക്ടുപെ്

ക്രേ 
നമ്പര് വര്ഗും പതിമനഴ്ചാും കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് (2003)

പതിന്നട്്ചാും 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2007)

പന്ത്്ചാന്പത്ചാും 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2012)

ഇരുപത്ചാും 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2019)

വളര്ച 
നിരക്ക് 

(2012-19)

1 കന്നുകാലഷികള് 185.2 199.1 190.9 192.49 0.83

2 എരുേകള് 97.9 105.3 108.7 109.85 1.0

3 യാക്കുകള് 0.1 0.1 0.1 0.058 -24.67

4 േഷിതുന് 0.3 0.3 0.3 0.39 30

ആടക  
കന്നുകാലഷികള് 283.4 304.8 300.0 302.79 0.92

5 ടചമെഷിയാെ് 61.5 71.6 65.07 74.26 14.12

6 ആടുകള് 124.4 140.5 135.2 148.88 10.12

7 പന്നഷികള് 13.5 11.1 10.3 9.06 -12.04

8 േറ്റു മൃഗങ്ങള് 2.2 1.7 1.48 0.79 -46.62

വളര്ത്തുമൃഗങ്ള് 
ആന്ക

485 529.7 512.05 535.78 4.63

9 വളരത്തു പ്ഷികള് 489 648.8 729.2 851.81 16.81

അവലംബം: മൃഗ്ംരക്ഷണ, ക്ഷീര വിക്ന മത്സ്യബന്ധന മ�ാലയം വാർഷിക റിറപ്ാർട് 2018-19, ഇന്സ്യാഗവണക്മന്്, ഇരുേതാം കന്നുകാലി 
കണക്കടുപ്്

വരദ്ധനവ് കൂെഷിയഷിട്ടുടണ്ങ്ഷിലുും, സുംസ്ാനടതെ 
ടോതെും ആഭ്യന്തെമൂല്യവരദ്ധനവഷില് കന്നുകാലഷി 
മേഖലയടെ വഷിഹഷിതും മനെഷിയ കുറവ് മെഖടപെടുത്തുന്നു. 
2017-18 ല് 2.57 ശതോനോയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 
2.39 ശതോനോയഷി കുറവ് മെഖടപെടുത്തുന്നു. 

ഇന്്യയില് കന്നുക്ചാലികളുന്െ എണ്ും

ഇന്ത്യയഷിടല ബൃഹതൊയ കന്നുകാലഷി മശഖെും 
ഗ്ാേീണ ജനങ്ങളടെ സാമൂഹഷിക സാമ്പതെഷിക 
സാഹചെ്യങ്ങള് ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷില് നഷിരണ്ായക 
പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. ഇരുപതാും കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെ് 

ച ിത്ും 3.3.1 ൊജ്യടതെ കന്നുകാല ഷി സഞ്ചയും

അവലംബം: ഇരുേതാം കന്നുകാലി കണക്കടുപ്്
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(2019) അനുസെഷിച്ച് ൊജ്യടതെ കന്നുകാലഷികളടെ 
എണ്ും 535.78 ദശല്ും ആണ്. ഇത് 2012 ടല 
കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെഷിമനക്ാള് 4.6 ശതോനും 
കൂടുതലാണ്. ഇതഷില് 302.79 ദശല്ും കന്നുകാലഷികള് 
(ആടുോടുകള്, എരുേകള്, േഷിതുന്, യാക്് ) 
ഉണ്ടു്. ഇത് കഴഷിഞ്ഞ കണടക്ടുപെഷിമനക്ാള് 0.93 
ശതോനും വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുത്തുന്നു. ൊജ്യടതെ 
കന്നുകാലഷികളടെ എണ്ും 0.8 ശതോനും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി 2019 ല് 192.49 ദശല്ോയഷിട്ടുണ്ടു്. 
ഇരുപതാേത് കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെ് സുംബന്ധഷിച്ച് 
വഷിശദ വഷിവെങ്ങള് മബ്ചാക്ക് 3.3.1 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

കന്നുക്ചാലികളുന്െ എണ്ും – മകരളും

ഇരുപതാേത് കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെ് (2019) 
പ്രകാെും സുംസ്ാനടതെ കന്നുകാലഷികളടെ 
എണ്ും 38.36 ല്ോണ്. കഴഷിഞ്ഞ കന്നുകാലഷി 
കണടക്ടുപ്പുോയഷി (2012) താെതേ്യും ടചയ്യുമമ്പാള് 
1.34 ശതോനും കുറവാണ്. വളരത്തുനായ, മുയല്, 
കുെങ്ങ്, ആന എന്നഷിവ ഉള്ടപെടുന്ന േറ്റള്ളവ എന്ന 
ഇനതെഷിലുണ്ായ കുറവാണ് (14.69 ശതോനും) ഇതഷിനു 
കാെണും. ഇരുപതാേത് കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെ് 

(2019) പ്രകാെും മകെളതെഷിടല വളരത്തു പ്ഷികളടെ 
എണ്ും 298.18 ല്ും ആണ്. ഇത് ൊജ്യടതെ 
ടോതെും വളരത്തുപ്ഷികളടെ എണ്തെഷിടറെ 3.5 
ശതോനോണ്. ഇതു് കഴഷിഞ്ഞ കണടക്ടുപെഷിമനക്ാള് 
(2012) 25 ശതോനും വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുത്തുന്നു. 
ഈ വരദ്ധനവ് മദശീയവരദ്ധനവഷി (16.81 ശതോനും) 
മനക്ാള് കൂടുതലാണ്. ൊജ്യടതെ വളരത്തു 
പ്ഷികളടെ എണ്തെഷില് മകെളതെഷിന് 9-ാും 
സ്ാനോണുള്ളത്. മകെളതെഷിടല കന്നുകാലഷികളമെയും, 
വളരത്തുപ്ഷികളമെയും ഇനും തഷിെഷിച്ചുള്ള വഷിവെും പട്ിക 
3.3.2 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. 

മൃഗസുംരഷേണ – മക്ചാഴി വളര്ത്ല് 
മേഖലയിന്ല പ്രധ്ചാന ഉല്പന്ങ്ള്

സുംസ്ാനടതെ മൃഗസുംെ്ണ/മകാഴഷി വളരതെല് 
മേഖലയഷിടല പ്രധാന ഉല്ന്നങ്ങള് പാല്, ഇറച്ചഷി, 
മുട് എന്നഷിവയാണ്. കഴഷിഞ്ഞ വര്വോയഷി 
താെതേ്യടപെടുത്തുമമ്പാള് ഇറച്ചഷി, പാല്, മുട് 
എന്നഷിവയടെ ഉല്ാദനതെഷില് മനെഷിയ കുറവ് അതായത് 
യഥാക്രേും 456.99 ആയഷിെും ടേട്ഷിക് െണ് ഇറച്ചഷി, 
25.49 ആയഷിെും ടേട്ഷിക് െണ് പാല്, 229.17 മകാെഷി മുട് 

മബ്ചാക്ക് 3.3.2 ഇരുപതാേത് കന്നുകാല ഷി ടസന്സസ് – മകെളും

മകെളതെഷില് 2019 ടഫബ്രുവെഷി ോസതെഷില് നെന്ന ഇരുപതാേത് കന്നുകാലഷി ടസന്സസ്  മൃഗസുംെ്ണ 
വകുപെഷിടല കലവ്മസ്റ്റാക്് ഇന്ടസ്പക്െരോര മുമഖനയാണ് നെതെഷിയത്. കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെഷിടറെ 
അെഷിസ്ാന ഘെകും ൊജ്യടതെ േറ്റു സുംസ്ാനങ്ങളഷില് വഷിമല്ലജ് വാരഡുകള് ആണ്. എന്നാല് മകെളതെഷില് 
ഗ്ാേീണ മേഖലയഷില് ഇത് പഞ്ചായതെ് വാരഡുകളും, നഗെങ്ങളഷില് മുന്സഷിപെല്/മകാരപെമറ്ന് 
വാരഡുകളോണ്. 15,962 പഞ്ചായത്തുവാരഡുകളഷിലുും, 3527 മുന്സഷിപെല്/മകാരപെമറ്ന് വാരഡുകളഷിലുും 
കണടക്ടുപെ് നെന്നു. പതഷിനഞ്ച് ഇനതെഷില്ടപെട് മൃഗങ്ങള്, എട്് ഇനതെഷില്ടപെട് വളരത്തുപ്ഷികള്, അലഞ്ഞു 
നെക്കുന്ന നായ്കള്, േറ്റു കന്നുകാലഷികള് എന്നഷിവ ഇനും തഷിെഷിച്ച് എല്ലാ വാരഡുകളഷിലുും മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
അറവശാലകടളക്കുറഷിച്ചുള്ള വഷിവെങ്ങളും ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. ഇരുപതാേതു കന്നുകാലഷി കണടക്ടുപെഷില് 
കഴഷിഞ്ഞ കണടക്ടുപെഷില് നഷിന്നുും വ്യത്യസ്ോയഷി േത്്യമേഖലയഷിടല കണടക്ടുപ്പുും നെതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

അവലംബം:  മൃഗ്ംരക്ഷണ വകുപ്്

പട്ിക 3.3.2 മകെളതെഷിടറെ കന്നുകാല ഷി കണടക്ടുപെ്
 (രൂപ ല്തെഷില്)

ക്രേ 
നമ്പര്

വര്ഗും 2012 2019 മുന് കണന്ക്ടപ്ില് നിന്നുള്ള 
വ്യത്യ്ചാസും

1 കന്നുകാലഷികള് 13.28 13.42 1.02

2 എരുേ 1.02 1.01 -0.71

3 ടചമെഷിയാെ് 0.01 0.01 0

4 ആടു് 12.46 13.59 9.07

5 േറ്റുള്ളവ 12.11 10.33 -14.69

ആടക (വളരത്തുമൃഗങ്ങള്) 38.88 38.36 -1.34

6 വളരത്തുപ്ഷികള് 238.45 298.18 25.05

ആടക ടോതെും 277.34 336.54 21.35
അവലംബം: മൃഗ്ംരക്ഷണ വകുപ്്
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എന്നഷിങ്ങടനയായഷിരുന്നു മെഖടപെടുതെഷിയത്. 2012-13 
മുതല് 2018-19 വടെയള്ള ഓമൊ വര്മതെയും പാല്, 
ഇറച്ചഷി, മുട് എന്നഷിവയടെ ഉല്ാദനും ച ിത്ും 3.3.2   ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

പ്ചാല് ഉല്പ്ചാദനും

മലാകതെഷിടല ഏറ്റവും വലഷിയ ്ീമൊല്ാദക ൊജ്യോയഷി 
ഇന്ത്യ തുെരുന്നു. മദശീയതലതെഷില് പാല് ഉല്ാദനും 
2017-18 ല് 17.63 മകാെഷി െണ്ായഷിരുന്നത് 2018-19 
ല് 6.47 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി 18.77 മകാെഷി 
െണ്ായഷി, കഴഷിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദക്ാലടതെ സ്ഷിെോയ 
വരദ്ധനവ് നഷിലനഷിരതെഷി. പ്രതഷിശീര്ലഭ്യത 2018-19 ല് 
394 ഗ്ാും ആണ്. പാലഷിടറെ ഏറ്റവും ഉയരന്ന പ്രതഷിശീര് 
ലഭ്യത പഞ്ചാബഷിലാണ് (1120 ഗ്ാും പ്രതഷിദഷിനും). 
ൊജ്യടതെ പാലുല്ാദനതെഷില് മുന്നഷില് നഷില്ക്കുന്നത് 
ഉതെരപ്രമദശാണ് (ടോതെും പാലുല്ാദനതെഷിടറെ 16.3 
ശതോനും), തുെരന്ന് ൊജസ്ാന് (12.6 ശതോനും). 
ഇനും തഷിെഷിച്ചുള്ള പാലുല്ാദനതെഷിടറെ ഏകമദശും 35 
ശതോനും നാെന് എരുേകളമെയും 26 ശതോനും 
സങ്െയഷിനതെഷില്ടപെട് പശുക്ളഷില് നഷിന്നുോണ്. 
ടോതെും പാലുല്ാദനതെഷിടറെ 11 ശതോനും 
നാെന് പശുക്ളഷില് നഷിന്നുോണ്. ൊജ്യതെ് ആടക 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്ന പാലഷിടറെ 3 ശതോനും ആട്ഷിന് 
പാലാണ്. 

മകെളതെഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്ന 25.49 ല്ും ടേട്ഷിക് 
െണ് പാലഷിടറെ ഭൂെഷിഭാഗവും സങ്െയഷിനതെഷില്ടപെട് 
പശുക്ളഷില് നഷിന്നുോണ് (93.82 ശതോനും). നാെന് 
പശുക്ള് 1975 ടേട്ഷിക് െണ് (0.08 ശതോനും) പാല് 
ോത്രമേ ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആടുകളഷില് നഷിന്നുള്ള പാല് 
ഉല്ാദനും 1.21 ആയഷിെും ടേട്ഷിക് െണ് (4.7 ശതോനും) 
ആണ്. ബാക്ഷിയള്ളത് തമദേശീയ കന്നുകാലഷികള്, 

നാെന് എരുേകള്, തമദേശീയ എരുേകള് എന്നഷിവ 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നവയാണ്. 2019-20 ല് മകെളതെഷിടല 
്ീെ ഉല്ാദനും ഇനും തഷിെഷിച്ച് ച ിത്ും 3.3.3 ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

മുട് ഉല്പ്ചാദനും

കന്നുകാലഷി മേഖലയഷിടല പ്രധാന 
പ്രവരതെനങ്ങളഷിടലാന്നാണ് പൌള്ട്ഷി വഷികസനും. 
ഇന്ത്യയഷില് 2000-01 മുതല് മുട് ഉല്ാദനതെഷില് 
തുെരച്ചയായഷി വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്്. 
2017-18 ല് ൊജ്യടതെ ടോതെും മുട് ഉല്ാദനും 9520 
മകാെഷി എണ്ും ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ല് 10332 
മകാെഷി എണ്ും ആയഷി വരദ്ധഷിച്ച് 8.53 ശതോനും 
വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി. അതുമപാടല 2000-01 
മുതല് മുട്യടെ പ്രതഷിശീര്ലഭ്യതയും വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
മുട്യടെ പ്രതഷിശീര് ലഭ്യത 2018-19 ല് പ്രതഷിവര്ും 
79 എണ്ോണ്. ൊജ്യതെ് ഏറ്റവും കൂടുതല് മുട് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന സുംസ്ാനും ആന്്ാപ്രമദശുും 
(ആടക ഉല്ാദനതെഷിടറെ 19.1 ശതോനും), തുെരന്ന് 
തേഷിഴ്നാടുും (18.2 ശതോനും) അതഷിനു പുറകഷില് 
ടതലുങ്ാന (13.2 ശതോനും)യോണ്. ൊജ്യതെ് 
5 ശതോനതെഷിലധഷികും മുട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന േറ്റു 
സുംസ്ാനങ്ങള് പശ്ഷിേബുംഗാള് (8.3 ശതോനും), 
ഹെഷിയാന (5.9 ശതോനും), മകെളും (2.2 ശതോനും) 
എന്നഷിവയാണ്. മുട്യടെ ഉയരന്ന പ്രതഷിശീര് ലഭ്യത 
ആന്്ാപ്രമദശഷിലുും (പ്രതഷിവര്ും 372 എണ്ും) 
തുെരന്ന് തേഷിഴ്നാെ് (265), ഹെഷിയാന (224), പഞ്ചാബ് 
(191), കരണ്ാെക (95), പശ്ഷിേ ബുംഗാള് (88) 
എന്നഷിങ്ങടനയാണ്. ഇതു് മദശീയ ശൊശെഷിമയക്ാള് 
കൂടുതലാണ്. ൊജ്യടതെ ടോതെും മുട് ഉല്ാദനതെഷില് 
73.06 ശതോനും മുട്കളും, ടേച്ചടപെട് ഇനതെഷില്ടപെട് 
മകാഴഷികളമെയും 11.83 ശതോനും നാെന് 

ച ിത്ും 3.3.2  പാല്, ഇറച്ച ഷി, മുട് എന്നഷിവയടെ ഉല്ാദനും 2012-13 മുതല് 2018-19 വടെ
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മകാഴഷികളമെതുോണ്. നാെന് താറാവകളും, ടേച്ചടപെട് 
ഇനതെഷില്ടപെട് താറാവും യഥാക്രേും 0.91 ശതോനവും, 
0.26 ശതോനവും മുട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നു.

മകെളതെഷില് പ�ണ്ാും പദ്ധതഷിക്ാലതെ് മുട് 
ഉല്ാദനതെഷില് വലഷിയ ോറ്റും ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ടു്. 2012-
13 ല് സുംസ്ാനടതെ ടോതെും മുട് ഉല്ാദനും 224 
മകാെഷിയായഷിരുന്നത് തുെരച്ചയായ വരദ്ധനവഷിലൂടെ 
2014-15 ല് 250 മകാെഷിയായഷിതെീരന്നു. 2015-16, 2016-
17 എന്നീ കാലയളവകളഷില് മുട് ഉല്ാദനും യഥാക്രേും 244 
മകാെഷി, 234 മകാെഷി എന്നഷിങ്ങടന കുറവ് മെഖടപെടുതെഷി. 
2017-18 ല് ആടക മുട് ഉല്ാദനും 234.8 മകാെഷിയായഷി. 
എന്നാല് 2019-20 ല് ഇത് 229.2 മകാെഷിയായഷി കുറഞ്ഞു. 
മുട് ഉല്ാദനതെഷില് ഇന്ത്യന് സുംസ്ാനങ്ങള്ക്ഷിെയഷില് 
മകെളതെഷിടറെ സ്ാനും പതൊേതാണ്. മുട്യടെ 

പ്രതഷിശീര് ലഭ്യത 2016-17 ല് 69 എണ്വും 2017-18 ല് 
65 എണ്വും, 2018-19 ല് 63 എണ്വും ആയഷി കുറയകയും 
ടചയ്തു.

സുംസ്ാനതെ് ആടക ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്നതഷില് 
73.06 ശതോനും മുട്കളും ടേച്ചടപെട് ഇനതെഷില്ടപെട് 
മകാഴഷികളും, 21.75 ശതോനും നാെന് വഷിഭാഗും 
മകാഴഷികളഷില് നഷിന്നുോണ്. സുംസ്ാനടതെ ടോതെും 
മുട് ഉല്ാദനതെഷില് നാെന് ഇനും താറാവഷിമറെയും, 
ടേച്ചടപെട് ഇനും താറാവഷിമറെയും മുട് ഉല്ാദനും 
യഥാക്രേും 2.6 ശതോനും, 2.58 ശതോനും 
എന്നഷിങ്ങടനയാണ്. മകെളതെഷിടല മുട് ഉല്ാദനും 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് ഇനും തഷിെഷിച്ച് ച ിത്ും 3.3.4   
ല് മചരതെഷിട്ടുണ്ടു്. സുംസ്ാനടതെ 79.38 ശതോനും 
മുട് ഉല്ാദനും വീട്ടുവളപെഷിടല മകാഴഷി വളരതെലഷില് 

ച ിത്ും 3.3.4  മകെളതെഷില് മുട് ഉല്ാദനും ഇനും തഷിെഷിച്ച്
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നഷിന്നുോണ്. വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷിലുള്ള മുട് ഉല്ാദനും 
കുറഞ്ഞ മതാതഷിലായതഷിനാല് വരുുംവര്ങ്ങളഷില് 
വീട്ടുവളപെഷിടല മകാഴഷി വളരതെലഷിന് വളടെയധഷികും 
പ്രാധാന്യും നല്മകണ്തുണ്ടു്. വീട്ടുവളപെഷിടല മകാഴഷി 
വളരതെലഷില് നാെന് ഇനതെഷില്ടപെട് മകാഴഷികളമെയും, 
താറാവകളമെയും ശൊശെഷി ഉല്ാദന്േത ഒരു വര്ും 
137 എണ്ും 159 എണ്ും എന്നഷിങ്ങടനയാണ്. ടേച്ചടപെട് 
ഇനും മകാഴഷികളടെ ശൊശെഷി ഉല്ാദന്േത 216 
മുട്യാണ്. 

േ്ചാുംസ ഉല്പ്ചാദനും

ൊജ്യതെ് ോുംസ ഉല്ാദനതെഷില് 2007-08 മുതല് 
സ്ഷിെ വരദ്ധനവണ്ായഷിട്ടുണ്ടു്. 2017-18 ല്, ൊജ്യടതെ 
ടോതെും ോുംസ ഉല്ാദനും 77 ല്ും െണ് ആയഷിരുന്നത് 
2018-19 ല് 5.19 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി 81 
ല്ും െണ്ായഷി. ൊജ്യതെ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ോുംസും 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന സുംസ്ാനും ഉതെരപ്രമദശ് (15 
ശതോനും), തുെരന്ന് േഹാൊ്്ട് (12.6 ശതോനും), 
പശ്ഷിേ ബുംഗാള് (10.2 ശതോനും), ആന്്ാപ്രമദശ് 
(9.6 ശതോനും), ടതലങ്ാന (9.3 ശതോനും), മകെളും 
(5.6 ശതോനും) എന്നഷിങ്ങടനയാണ്. ൊജ്യടതെ 
ടോതെും ോുംസ ഉല്ാദനതെഷിടറെ ഏകമദശും 50 
ശതോനവും പൌള്ട്ഷിോുംസോണ്. ൊജ്യതെ് കൂടുതല് 
പൌള്ട്ഷി ോുംസും ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന േറ്റു സുംസ്ാനങ്ങള് 
േഹാൊ്്ട്, തേഷിഴനാെ്, പശ്ഷിേ ബുംഗാള് 
എന്നഷിവയാണ്. ഇന്ത്യയഷില് മപാതെ് ോുംസും, ആടു് 
ോുംസും എന്നഷിവയടെ സുംഭാവന യഥാക്രേും 19 
ശതോനും, 14 ശതോനും എന്നഷിങ്ങടനയാണ്.

മകെളതെഷിടല ോുംസ ഉല്ാദനും 2016-17 ലുും 2017-
18 ലുും 4.69 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് എന്ന നഷിെക്ഷില് 
ആയഷിരുന്നു. 2018-19 ല് ഇത് 2.56 ശതോനും കുറഞ്ഞ് 
4.57 ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി. ഇന്ത്യയഷിടല ടോതെും ോുംസ 
ഉല്ാദനതെഷിടറെ 5.6 ശതോനും സുംഭാവന ടചയ്ത് 
മകെളും എട്ാും സ്ാനതൊണ്.

ഷേീര വിപണനും

കര്കരക്് ഉയരന്ന പാല്വഷില നല്കുന്ന 
സുംസ്ാനങ്ങളഷിടലാന്നാണ് മകെളും. പാലഷിടറെ 
ആവശ്യകത പ്രതഷിദഷിനും വരദ്ധഷിക്കുകയും, േഷില്േ പാല് 
വഷില്നയഷില് കുറവ് കാണഷിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 2018-19 
ല് സുംസ്ാനതെ്, ്ീെ സഹകെണ സുംഘങ്ങള് 
6,802 ല്ും ലഷിറ്റര പാല് സുംഭെഷിച്ചതഷില് 4,561 ല്ും 
ലഷിറ്റര ഡയറഷിയഷിമലയ്ക് അയയ്കകയും, 2,215 ല്ും 
ലഷിറ്റര ്ീെ സഹകെണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി പ്രാമദശഷിക 
വഷില്ന നെത്തുകയും ടചയ്തു. 2018-19 ല് ആനന്ദ് 
ോതൃക സഹകെണ സുംഘങ്ങളടെ (ആപ്മകാസ് ) 
പ്രതഷിദഷിന ശൊശെഷി ്ീെ സുംഭെണും കഴഷിഞ്ഞ 
വര്ടതെ 1318 ടേട്ഷിക് െണ്ഷില് നഷിന്നുും 1528 ടേട്ഷിക് 
െണ്ായഷി വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ടസാകസറ്റഷികളടെ പ്രതഷിദഷിന 

സുംഭെണും 2017-18 ല്  484 ലഷിറ്ററായഷിരുന്നത് 2018-19 
ല് 501 ലഷിറ്ററായഷി വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് ടക.സഷി.
എും.എും.എഫഷിടറെ പാല് സുംഭെണും 3563.30 ല്ും 
ലഷിറ്ററുും, വഷിപണനും 3734.77 ല്ും ലഷിറ്ററുോയഷിരുന്നു. 
എറണാകുളും, പാലക്ാടു്, വയനാടു് ഡയറഷികള് 
ഒഴഷിടക ബാക്ഷി എല്ലാ ഡയറഷികളഷിലുും പാല് വഷിതെണും, 
സുംഭെണമതെക്ാള് കൂടുതലാണ്. ആഭ്യന്തെ ലഭ്യത 
കുറവായതഷിനാല് കരണ്ാെക, തേഷിഴ്നാെ് മുതലായ 
സുംസ്ാനങ്ങളഷിടല േഷില്േ ടഫഡമറ്നഷില് നഷിന്നുും 
പാല് ഇറക്കുേതഷി ടചയ്യുകയും, പാെ നീക്ും ടചയ്ത പാല് 
ടപാെഷി വാങ്ങുകയും ടചയ്യുന്നു. 2018-19 ല് ടക.സഷി.
എും.എും.എഫ് ടറെ ്ീെശാലകള് സുംഭെഷിച്ചതുും, 
വഷിപണനും നെതെഷിയതുോയ പാല് സുംബന്ധഷിച്ച 
വഷിവെങ്ങള്, ഇക്ാലയളവഷില് ടഫഡമറ്ടറെ 
പ്രവരതെനങ്ങള്, പ്രതഷിദഷിനും ആപ്മകാസ് സുംഭെഷിച്ച 
പാലഷിടറെ ശൊശെഷി കണക്് എന്നഷിവ യഥാക്രേും 
അനുബന്ധും 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3  എന്നഷിവയഷില് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. 2010 മുതല് നഷിലവഷിലുള്ള പാലഷിടറെ 
വഷിലകള് സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.3.4, 
3.3.5 എന്നഷിവയഷില് മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു.

മകെളതെഷില് പുല്ല്, കവമയ്കാല് എന്നഷിവയടെ 
ലഭ്യതയഷിലുും, കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനതെഷിലുമുള്ള 
കുറവ് കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് പ്രമത്യകും 
പെഷിഗണഷിക്ടപെമെണ്തുണ്ടു്. മകെളതെഷില് തീറ്റപ്പുല് 
വഷികസന പ്രവരതെനങ്ങളടെ മനാഡല് ഏജന്സഷി 
്ീെ വഷികസന വകുപൊണ്. കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനവും, 
അവയടെ സുംെ്ണവും എന്ന പദ്ധതഷിയഷിന് 
കീഴഷില്, കൃ്ഷിക്ാരുടെ ഭൂേഷിയഷിലുും, ്ീമൊല്ാദക 
സഹകെണ സുംഘങ്ങളഷിലുും, വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷില് 
തെഷിശുഭൂേഷിയഷില് തീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി വ്യാപനും എന്ന ഘെകും 
കൂെഷി ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. പുമൊഗേമനാന്മുഖൊയ 
്ീെകര്കര, േറ്റു് വ്യക്ഷികള്, തമദേശ സ്യുംഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള്, ടപാതുമേഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 
തുെങ്ങഷിയവയടെ ഉെേസ്തയഷിലുള്ള ഒഴഷിഞ്ഞു കഷിെക്കുന്ന 
ഫലഭൂയഷിഷ്ടോയ ഭൂേഷി തീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി വഷികസനതെഷിനായഷി 
ടതെടഞ്ഞടുക്കുന്നുണ്ടു്. 2018-19 ല് വകുപെ് 2235 
ടഹക്െര സ്ലതെ് തീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി ടചയ്യുകയും 3.57 
ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് അധഷിക ഉല്ാദനും നെത്തുകയും, 
391.7 ല്ും മവെ് പഷിെഷിപെഷിച്ച തീറ്റപ്പുല്/കതകള് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയും ടചയ്തു. കൂൊടത അമസാള കൃ്ഷിയ്കും, 
തീറ്റപ്പുല് ഉല്ാദനും, വഷിളടവടുപെ്, ജലമസചനും എന്നഷിവ 
യ�വത്ക്െഷിക്കുന്നതഷിനുും കര്കരക്് സഹായും 
നല്കഷി. 2018-19 ല് ടോതെും കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനും 
3.61 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. 2017-18 ല് ഇത് 
3.53 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ്ായഷിരുന്നു. കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനും 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.3.6 , 
3.3.7, 3.3.8 എന്നഷിവയഷില് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

പ്രജനനത്ിനുള്ള പിന്തുണ

സുംസ്ാനതെ്, േെവഷിപെഷിച്ച ബീജും ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു വഷിതെണും 



88 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ടചയ്യുന്നതഷിടറെ ചുേതല മകെള കലവ്മസ്റ്റാക്് 
ഡവലപ്ടേറെ് മബാരഡഷി (ടക.എല്.ഡഷി.ബഷി) നാണ്. 
2017-18 ോയഷി താെതേ്യടപെടുത്തുമമ്പാള് 2018-19 
ല് ബീജ ഉല്ാദനും 30.16 ല്ും ോത്രയഷില് നഷിന്നുും 
19.99 ല്ും ോത്രകളായഷി കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവഷില് 
ഇതഷിടറെ വഷിതെണും സുംസ്ാനതെഷിനകതെ് 14.41 
ല്ും ോത്രയഷില് നഷിന്നുും 13.78 ല്ും ോത്രകളായഷി 
കുറയകയും, സുംസ്ാനതെഷിനു പുറതെ് 2.95 ല്ും 
ോത്രയഷില് നഷിന്നുും 5.34 ോത്രയായഷി വരദ്ധഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. ഇതു സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.3.9 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. മകെള 
കലവ്മസ്റ്റാക്് ടഡവലപ്ടേറെ് മബാരഡ് IIITMK 
യടെ സഹകെണമതൊടെ ഒരു ഇലക്മട്ാണഷിക് 
ടഹരഡ് ബുക്് െജഷിസ്മട്്ന് നെത്തുന്നതഷിനായഷി 
ഒരു മസാഫ്റ്റ് ടവയര വഷികസഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
പ്രവരതെനങ്ങള് ആെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ഡാറ്റ 
മൃഗസുംെ്ണ വകുപെഷിനുും ്ീെ വഷികസന വകുപെഷിനുും 
ഉപമയാഗഷിക്ാവന്നതാണ്.

സുംസ്ാനടതെ കൃത്രഷിേ ഗരമഭാല്ാദനമക�ങ്ങളടെ 
എണ്ും 2018-19 ല് 2515 ആയഷിരുന്നു. 2017-18 ല് 
11.19 ല്ും കുതെഷിവയ്പെ് നെതെഷിയതഷില് 2.91 ല്ും 
കഷിൊങ്ങളണ്ായഷി. ഒരു കഷിൊവ് ജനഷിക്കുന്നതഷിന് ശൊശെഷി 
നാല് കുതെഷിവയ്പ്പുകള് ആവശ്യോയഷിട്ടുണ്ടു്. കൃത്രഷിേ 
ഗരമഭാല്ാദനും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.3.10 ല് മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു. മകെള കലവ്മസ്റ്റാക്് 
ടഡവലപ്ടേറെ് മബാരഡഷിടറെ പ്രവരതെനങ്ങള് 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.3.11 ല് 
മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു.

പ്രമത്യക കന്നുക്കുട്ി പരിപ്ചാലന പരിപ്ചാെി 
(എസക്.എല്.ബി.പി)

1976 മുതല് കന്നുകാലഷി വളരത്തുന്നതഷിന് 32 
ോസും വടെ സബ്സഷിഡഷി നഷിെക്ഷില് കാലഷിതെീറ്റ 
നല്കുകയും, ആമൊഗ്യ ഇന്്്റന്സ് ഏരടപെടുതെഷി 
പശുക്ഷിൊങ്ങടള വളരത്തുന്ന പദ്ധതഷി നഷിലവഷില് നെന്നു 
വരുന്നു. എരുേകളടെ എണ്തെഷില് ടപടട്ന്നുണ്ായ 
കുറവ് പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനുമദേശഷിച്ച് 2006-07 ല് ഈ 
പദ്ധതഷി എരുേക്ഷിൊവകള്ക്കുും ബാധകോക്ഷി. 
എന്നാല് എരുേക്ഷിൊവകടള ഉള്ടപെടുത്തുന്ന 
പ്രവണത കുറഞ്ഞുവെഷികയും, 2014-15 മുതല് 2017-18 
വടെയള്ള കാലയളവഷില് ഒറ്റ എരുേക്ഷിൊവകടളമപൊലുും 
ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിട്ടുേഷില്ല. 2017-18 ല് ഈ പദ്ധതഷിയഷില് 
83196 കഷിൊവകടള ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിരുന്നു. എന്നാല് 
2018-19 ല് ഇത് 45070 ആയഷി കുറഞ്ഞു. ഇതു 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.3.12 ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ളുന്െ ആമര്ചാഗ്യസുരഷേ

മൃഗസുംെ്ണ വകുപെഷിടറെ കീഴഷില് 14 ജഷില്ലാ ടവറ്ററഷിനറഷി 
ടസറെറുകള്, 50 ടവറ്ററഷിനറഷി മപാളഷിക്ഷിനഷിക്കുകള്, 

215 ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷികള്, 885 ടവറ്റഷിറഷിനറഷി 
ഡഷിടസ്പന്സറഷികള്, 38 പ്രാമദശഷിക മൃഗസുംെ്ണ 
ടസറെറുകള്, 1359 ടവറ്റഷിറഷിനറഷി സബ്ടസറെറുകള്, 
9 ടോകബല് ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷികള്, 7 
ടോകബല് ഫാും എയ്ഡ് യൂണഷിറ്റ്, ഒരു മോമട്ാര 
മബാട്് ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷി എന്നഷിവ മുമഖന 
മൃഗങ്ങള്ക്് ടേച്ചടപെട് ആമൊഗ്യസുെ് നല്കഷി 
വരുന്നു. മൃഗസുംെ്ണ വകുപെ് േറ്റ് ബന്ധടപെട് 
തമദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളടെ സഹായമതൊടെ 
സാുംക്രേീകമൊഗങ്ങള് പൂരണ്ോയും നഷിരമാരജ്ജനും 
ടചയ്യുന്നതഷിനുള്ള പെഷിപാെഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്നു. 
കുളമ്പുമൊഗ നഷിയ�ണ പെഷിപാെഷി, റാബീസ് ഫ്രീ മകെള 
വാക്ഷിമന്ന് പെഷിപാെഷി, എ.എസ്.സഷി.എ.ഡഷി പൌള്ട്ഷി 
വാക്ഷിമന്ന് പെഷിപാെഷികള് എന്നഷിവ തുെരച്ചയായഷി 
സുംഘെഷിപെഷിക്കുകയണ്ായഷി. 2012-13 മുതല് 2018-19 
വടെ മകെളതെഷിടല കന്നുകാലഷികടള ബാധഷിച്ച പ്രധാന 
പകരച്ചവ്യാധഷികള്, മൊഗബാധ, നാശും സുംഭവഷിച്ച 
മൃഗങ്ങളടെ എണ്ും എന്നഷിവ സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.3.13 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. 

ര്ചാത്ിക്ചാലങ്ളിന്ല അെിയന്ിര 
മൃഗചികിത്്ചാ മസവനങ്ള്

ടവറ്റഷിറഷിനറഷി മഡാക്െരോരുടെ മസവനും പകല് സേയും 
ോത്രമേ ലഭ്യോകുോയഷിരുന്നുള്ളൂ. ൊത്രഷികാലങ്ങളഷില് 
ഈ മസവനും ലഭ്യോകുന്നതഷിന് വളടെ 
ബുദ്ധഷിമുട്ടുണ്ായഷിരുന്നു. ഇത് പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
കവകഷിട്് 6 േണഷി മുതല് ൊവഷിടല 6 േണഷിവടെയള്ള 
സേയതെ് മഡാക്െറുടെ മസവനും മബ്ലാക്് തലതെഷില് 
ലഭ്യോക്കുക എന്ന ല്്യമതൊടെ രൂപും നല്കഷിയ 
ഒരു പദ്ധതഷിയാണഷിത്. കൊര അെഷിസ്ാനതെഷില് 
ഒരു ടവറ്റഷിറഷിനറഷി മഡാക്െറുടെ മസവനും നല്കുന്നു. 
മബ്ലാക്െഷിസ്ാനതെഷിലുള്ള ഒരു ടവറ്റഷിറഷിനറഷി 
സ്ാപനതെഷിടറെ നഷിയ�ണതെഷിലായഷിെഷിക്കുും 
ഈ യൂണഷിറ്റ് പ്രവരതെഷിക്കുന്നത്. ആവശ്യോയ 
േരുന്നുകള് യൂണഷിറ്റഷിന് ലഭ്യോക്കുും. ൊത്രഷികാല 
അെഷിയന്തഷിെ മൃഗചഷികഷിത്ാ മസവനും 2018-19 വടെ 
105 മബ്ലാക്കുകളഷിലുും 2019-20 ല് 125 മബ്ലാക്കുകളഷിലുും 
ലഭ്യോക്കുന്നതാണ്.

മഗ്ചാസമൃദ്ധി – സേഗ് കന്നുക്ചാലി 
ഇന്ഷ്വറന്സക് പദ്ധതി

സേഗ് കന്നുകാലഷി ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷിയായ 
മഗാസമൃദ്ധഷി 2017-18 ല് ആെുംഭഷിച്ച പുതഷിയ 
പദ്ധതഷിയാണ്. കന്നുകാലഷികളടെ േെണമോ, 
കവകല്യമോ കാെണമുണ്ാകുന്ന ഉല്ാദനക്കുറവ് 
മൂലും കര്കരക്കുണ്ാകുന്ന അനഷിശ്ഷിതത്വും, 
നഷ്ടവും നഷികത്തുന്നതഷിനുള്ള ഇന്്്റന്സ് പെഷിെ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുകടയന്നതാണ് ഈ പദ്ധതഷിയടെ ല്്യും. 
ഈ പദ്ധതഷിയഷിന് കീഴഷില് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള പെോവധഷി 
ഇന്്്റന്സ് തുക 50,000 രൂപയാണ്. പ്രീേഷിയും തുക 
മൃഗതെഷിടറെ വഷിലയടെ ഏകമദശും 3 ശതോനവും, 
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സബ്സഷിഡഷി നഷിെക്് 50 ശതോനവും പട്ഷികജാതഷി/
പട്ഷികവരഗ്ഗ വഷിഭാഗങ്ങള്ക്് 70 ശതോനവോണ്. 
ഒറ്റതെവണ ഇന്്്റന്സഷിലൂടെ പെോവധഷി 3 വര്ും 
വടെ പെഷിെ് ലഭഷിക്കുന്നു. യൂകണറ്റഡ് ഇന്്്റന്സ് 
കമ്പനഷിടയ ഈ പദ്ധതഷി നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിനായഷി 
ടതെടഞ്ഞടുതെഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് ഈ പദ്ധതഷിയഷില് 
28225 മൃഗങ്ങടള ഇന്്്ര ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്.

പ്ചാമല്ചാെക് ന്വറ്റിറിനറി ബമയ്ചാളജിക്ല് 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്ിന്ല വ്ചാക്ിന് ഉല്പ്ചാദനും

സുംസ്ാനതെ് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക്ഷിന് നഷിരമഷിച്ച് 
വഷിതെണും ടചയ്യുന്ന ഒമെ ഒരു സ്ാപനോണ് 
പാമലാടുള്ള ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ബമയാളജഷിക്ല് ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്്. 
ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ന വാക്ഷിനുകള് 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.3.14 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. 2018-19 ല് 199.83 
ല്ും മഡാസ് പൌള്ട്ഷി വാക്ഷിനുും, 6.22 ല്ും 
മഡാസ് കന്നുകാലഷികള്ക്കുള്ള വാക്ഷിനുും ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. 
മുന്വര്വോയഷി താെതേ്യടപെടുത്തുമമ്പാള് 
പൌള്ട്ഷി വാക്ഷിന് ഉല്ാദനും 8.57 ശതോനവും 
കന്നുകാലഷികള്ക്കുള്ള വാക്ഷിടറെ ഉല്ാദനും 64.12 
ശതോനവും വരദ്ധഷിക്കുകയണ്ായഷി. 2018-19 ല് 
കന്നുകാലഷികള്ക്് 23.95 ല്വും, മകാഴഷികള്ക്് 66.19 
ല്വും വാക്ഷിമന്നുകള് നെതെഷി. മുന്വര്ടതെ 
അമപ്ഷിച്ച് കന്നുകാലഷികളടെ വാക്ഷിമന്ന് യഥാക്രേും 
18.13 ശതോനവും, മകാഴഷികള്ക്കുള്ള വാക്ഷിമന്ന് 
62.63 ശതോനവും വരദ്ധഷിച്ചു. ഈ കാലയളവഷില് 
നായ്കളഷില് നെതെഷിയ കുതെഷിടവയ്പെ് 1.98 ല്തെഷില് 
നഷിന്നുും 2.07 ല്ോയഷി വരദ്ധഷിച്ചു. വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.3.15 ല് മചരതെഷിെഷിക്കുന്നു.

മകരള ന്വറ്റിറിനറി ആറെക് അനിേല് 
സയന്സക് സര്വ്വകല്ചാശ്ചാല, വയന്ചാെക്

സുംസ്ാനതെ് മൃഗസുംെ്ണ ്ീെ വഷികസന 
മേഖലകളഷില് വഷിദ്യാഭ്യാസ വഷികസനും, ഗമവ്ണും, 
വ്യാപനും എന്നീ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്ായഷി വയനാട്ഷിടല 
പൂമക്ാെ് ആസ്ാനോയഷി ഒരു ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ആറെ് 
അനഷിേല് സയന്സ് സരവ്വകലാശാല സ്ാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
പുതഷിയ സരവ്വകലാശാല സ്ാപഷിക്കുന്നതഷിനായഷി  
മൃഗസുംെ്ണ ്ീെവഷികസന മേഖലയഷിലുള്ള 
അധ്യയന വഷിഭാഗങ്ങടള മകെള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാലയഷില് നഷിന്നുും മവരടപടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
േണ്തെഷിയഷിടല മകാമളജ് ഓഫ് ഡയറഷി സയന്സ് 
ആറെ് ടെക്മനാളജഷിയും, പൂമക്ാടുും േണ്തെഷിയഷിലുമുള്ള 
ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ആറെ് അനഷിേല് സയന്സ് മകാമളജുോണ് 
ഈ സരവ്വകലാശാലയടെ കീഴഷിലുള്ള വഷിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങള്. മൃഗസുംെ്ണ ഗമവ്ണ 
പ്രവരതെനങ്ങളഷില് ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന ഗമവ്ണ 
മക�ങ്ങളും, ഫാമുകളും ഈ സരവ്വകലാശാലയടെ 
ഭാഗോയഷിെഷിക്കുും. മൃഗചഷികഷിത്, മൃഗസുംെ്ണും, 

്ീെ വഷികസനും എന്നീ മേഖലകളഷില് മേല്തെെും 
ടപ്രാഫ്ണലുകടള വാരടതെടുക്കുക വഴഷി 
സുംസ്ാനടതെ മൃഗസമ്പതെ് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുകയും, 
ഗമവ്ണ ഫലങ്ങള് പ്രാമയാഗഷികതലതെഷില് 
യാഥാരത്ഥ്യോക്കുന്നതഷിന് സഹായഷിക്കുകയും ടചയ്യുക 
എന്നതാണ് ഈ സ്ാപനതെഷിടറെ പ്രധാനല്്യും.

വിലകള്

കാലഷിവളരതെല് മേഖലയഷിടല പ്രധാന 
ഉല്ന്നങ്ങളടെ നഷിരമാണതെഷിനാവശ്യോയ 
അവശ്യസാധനങ്ങളമെയും ഉല്ന്നങ്ങളമെയും കഴഷിഞ്ഞ 
ആറ് വര്ങ്ങളഷിടല ശൊശെഷി വഷില അനുബന്ധും 
3.3.16 ല് ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു. കഴഷിഞ്ഞ വര്വോയഷി 
താെതേ്യും ടചയ്യുമമ്പാള് ചഷിക്ന് (മബ്ായഷിലര) ടറെ 
വഷില 3.83 ശതോനവും നാെന് ചഷിക്ടറെ വഷിലയഷില് 
നാേോത്രോയ വരദ്ധനവും ആണ് മെഖടപെടുതെഷിയത്. 
ആട്ഷിറച്ചഷി, ോട്ഷിറച്ചഷി എന്നഷിവയടെ വഷില യഥാക്രേും 5.9 
ശതോനും, 10.69 ശതോനും എന്നഷിങ്ങടന വരദ്ധഷിച്ചു. 
2017-18 ല് ഏറ്റവും ഉയരന്ന വഷിലവരദ്ധനവ് ആട്ഷിറച്ചഷി 
(10.69 ശതോനും) യ്കായഷിരുന്നു. 2017-18 ോയഷി 
താെതേ്യടപെടുത്തുമമ്പാള് ടവള്ളമക്ാഴഷിമുട്യടെ വഷില 
4.16 ശതോനവും, തവഷിട്ടുനഷിറമുള്ള മുട്യടെ വഷില 1.08 
ശതോനവും, താറാമുട്യടെ വഷില 5.95 ശതോനവും 
വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷി. പശുവഷിന് പാലഷിടറെ വഷില 2.03 
ശതോനവും, എരുേപൊലഷിടറെ വഷില 9.73 ശതോനവും 
ഈ കാലയളവഷില് വരദ്ധഷിച്ചു. േഷില്േ പാലഷിടറെ വഷിലയഷില് 
2019 ല് 15 ശതോനും വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷി.

ഉല്മന്നാപാധഷികടള സുംബന്ധഷിച്ച്, 2018-19 ല് 
വമയ്കാലഷിടറെ വഷില 12.04 ശതോനവും, പുല്ലഷിടറെ 
വഷില 6.12 ശതോനവും വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷി. 
2017-18 ടല വഷിലയോയഷി താെതേ്യടപെടുത്തുമമ്പാള് 
നഷിലക്െല പഷിണ്ാക്ഷിടറെ വഷില 1.38 ശതോനും 
കുറവും, മതങ്ങാപെഷിണ്ാക്ഷിടറെ വഷില 9.97 
ശതോനവും, എള്ളഷിന്പഷിണ്ാക്ഷിടറെ വഷില 6.36 
ശതോനവും വരദ്ധഷിച്ചു. ഈ വഷിലവരദ്ധനവ് 
്ീെകര്കടെ സുംബന്ധഷിച്ചഷിെമതൊളും ഒരു 
ഭീ്ണഷിയാണ്. ആയതഷിനാല് സുംസ്ാനതെ് 
ലഭ്യോകുന്ന പെമ്പൊഗത െീതഷിയഷിലുള്ള തീറ്റകളടെ 
സാധ്യത കടണ്ത്തുന്നതഷിനുള്ള പ്രവരതെനങ്ങള് 
ഉണ്ാമകണ്തുണ്ടു്. 2013-14 മുതല് 2018-19 
വടെ കന്നുകാലഷി ഉല്ന്നങ്ങളടെ ശൊശെഷി വഷില 
നഷിലവാെതെഷിലുണ്ായ പ്രവണത ച ിത്ും 3.3.5 ല് 
ടകാടുതെഷിെഷിക്കുന്നു.

2018-19 ന്ല �ൗതീക മനട്ങ്ള്

• കര്കരക്് ൊത്രഷി സേയത്തുും വീട്ടുപെഷിക്ല് 
ടവറ്റഷിറഷിനറഷി മസവനും ലഭ്യോക്കുന്ന പെഷിപാെഷി 125 
മബ്ലാക്്(20 പുതഷിയത് ) പഞ്ചായത്തുകളഷില് വ്യാപഷിപെഷിച്ചു.
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ച ിത്ും 3.3.5
കന്നുകാല ഷി ഉല്ന്നങ്ങളടെ ശൊശെഷി വ ഷിലകള്

(2013-14 മുതല് 2018-19 വടെ)

ോുംസും മുട്

പാല് കാല ഷിതെീറ്റ

അവലംബം:- മൃഗ്ംരക്ഷണവകുപ്്

• സേഗ് കന്നുകാലഷി ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷിയായ 
‘മഗാസമൃദ്ധഷി’ യഷില് 28225 മൃഗങ്ങടള ഇന്്്ര ടചയ്തു.

• പ്രമത്യക കന്നുകുട്ഷി പെഷിപാലന പെഷിപാെഷി (എസ്.എല്.
ബഷി.പഷി), മഗാവരദ്ധഷിനഷി എന്നീ പദ്ധതഷികളടെ ഭാഗോയഷി 
83554 പുതഷിയ കന്നുകുട്ഷികടള ഉള്ടപെടുത്തുകയും 
മുന്വര്ും ഉള്ടപെടുതെഷിയ 35070 കന്നുകുട്ഷികള്ക്് 
െണ്ാും വര് ധനസഹായും നല്കുകയണ്ായഷി. 
ആടക 1,18,624 കന്നുകുട്ഷികള്ക്് ഈ പദ്ധതഷിയടെ 
പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു.

• സ്കൂള് കുട്ഷികള്ക്ായള്ള പൌള്ട്ഷി പദ്ധതഷി മുമഖന 
അഞ്ച് മകാഴഷി വീതും 65200 കുട്ഷികള്ക്് ലഭ്യോക്ഷി.

• ആടുകള്ക്കുള്ള 1200 സാറ്റകലറ്റ് യൂണഷിറ്റുകള് 
സ്ാപഷിച്ചു.

• മകെളാ കലവ്മസ്റ്റാക്് ടഡവലപ്ടേറെ് 
മബാരഡഷിടറെ സഹായമതൊടെ ആടുകള്ക്ായള്ള 
കൃത്രഷിേ ബീജാധാനമക�ങ്ങള് (200 എണ്ും) സ്ാപഷിച്ചു.

• വകുപെഷിടറെ ഫാമുകള് മുമഖന 35.84 ല്ും 
മകാഴഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്, 53.88 ല്ും മുട്കള്, 2491 
പന്നഷിക്കുട്ഷികള്, 722 മുയല്കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്നഷിവ 
ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു.

• വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷില് 140 ആടുവളരതെല് 
യൂണഷിറ്റുകളും, വീട്ടുവളപെഷില് 387 യൂണഷിറ്റുകളും സ്ാപഷിച്ചു.

• പലഷിശ ധനസഹായപദ്ധതഷിയഷില് 251.27 ല്ും 

രൂപയടെ സഹായും 6291 കര്കരക്കു നല്കഷി.

• ടകാല്ലും, ആലപ്പുഴ ജഷില്ലകളഷില് ആണ് കന്നുകുട്ഷികടള 
പെഷിമപാ്ഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 995 യൂണഷിറ്റുകള് സ്ാപഷിച്ചു.

• കലവ് മസ്റ്റാക്് ോമനജ്ടേറെ് ടട്യഷിനഷിുംഗ് ടസറെര 
മുമഖന 8558 കര്കരക്് പെഷിശീലനും നല്കഷി

• സുംസ്ാന ദുെന്തനഷിവാെണ 
ോരഗ്ഗനഷിരമദേശങ്ങളനുസെഷിച്ച് പ്രളയബാധഷിത 
പ്രമദശങ്ങളഷിടല 39163 കര്കരക്് 2467 ല്ും 
രൂപയടെ നഷ്ടപെഷിഹാെും നല്കഷി.

കാര്ഷിക സ�ദായതെഷില് സുസ്ഷിെത ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതഷില് കന്നുകാലഷി മേഖല പ്രധാന പങ്കു 
വഹഷിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയഷിടല പ്രധാന ടവല്ലുവഷിളഷികളായ 
കവവഷിദ്ധ്യ ജനഷിതക പ്രജനനും ടേച്ചടപെടുതെല് 
പ്രവരതെനങ്ങള്, കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനതെഷിലുണ്ാവന്ന 
കുറവ്, കന്നുകാലഷികള്ക്കുണ്ാകുന്ന പകരച്ചവ്യാധഷികള് 
ഫലപ്രദോയഷി തെയല്, സാമങ്തഷിക വഷിദ്യയടെ 
പ്രചെണും, ഉല്ാദന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
ഗുണനഷിലവാെമുള്ളതുും കവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളതുോയ 
മസവനങ്ങള് കര്കരക്് നല്കല് എന്നീ 
മേഖലകളഷില് മുന്ഗണനാെഷിസ്ാനതെഷില് 
ഫലപ്രദോയഷി ഇെടപമെണ്തുണ്ടു്. 
വഷിവഷിധയഷിനും കന്നുകാലഷികളടെ, പ്രമത്യകഷിച്ച് 
്ീെവഷിഭാഗതെഷില്ടപെട്വയടെ ഉല്ാദന്േത ഒരു 
പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. ഉയരന്ന ഗുണനഷിലവാെമുള്ള 
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ജനുസ്ഷില്ടപെട് കന്നുകാലഷികളടെ ഉല്ാദനതെഷിനായഷി 
ശാസ്ത്രീയാെഷിസ്ാനതെഷിലുള്ള കന്നുകാലഷി വളരതെല് 
ോരഗ്ഗങ്ങള് അവലുംബഷിമക്ണ്തുും, ഗുണനഷിലവാെമുള്ള 
കന്നുകാലഷി തീറ്റയടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുമതെണ്തുമുണ്ടു്.

ഷേീര വികസനും

പാലുല്ാദനതെഷില് മലാകൊ്്ട്ങ്ങള്ക്ഷിെയഷില് 1998 
മുതല് ഒന്നാും സ്ാനും ഇന്ത്യയ്കാണ്. കന്നുകാലഷികളടെ 
എണ്തെഷിലുും നമ്മുടെ ൊജ്യും മുന്നഷിലാണ്. 1950-
51 മുതല് 2017-18 വടെയള്ള കാലയളവഷില് 
ഇന്ത്യയഷിടല പാലുല്ാദനും 17 ദശല്ും െണ്ഷില് നഷിന്നുും 
176.4 ദശല്ും െണ്ായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. മലാകതെഷിടല 
പാലുല്ാദനും 2016 ല് 800.2 ദശല്ും െണ്ായഷിരുന്നത് 
2017 ല് 1.46 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി 811.9 
ദശല്ും െണ്ാടയന്ന് എഫ്.എ.ഒ റഷിമപൊരട്് ടചയ്യുന്നു. 
1950-51 കളഷില് പ്രതഷിശീര് പാല് ലഭ്യത പ്രതഷിദഷിനും 
130 ഗ്ാും ആയഷിരുന്നത് 2017-18 ല് 374 ഗ്ാും ആയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു. പാലഷിടറെ ശൊശെഷി ഉപമഭാഗും 2017 ല് 
പ്രതഷിദഷിനും 294 ഗ്ാും ആയഷിരുന്നു. അതായത് ജനസുംഖ്യാ 
വരദ്ധനവഷിനനുസെഷിച്ച് പാലഷിമറെയും പാലുല്ന്നങ്ങളമെയും 
വരദ്ധനവ് സുസ്ഷിെോടണന്ന് േനസ്ഷിലാക്ാും.
 
ഗ്ാേീണ മേഖലയഷിടല ദശല്ക്ണക്ഷിലുള്ള 

കുടുുംബങ്ങള്ക്് പ്രമത്യകഷിച്ച് സ്ത്രീ കര്കരക്് 
ദ്ീതീയതലതെഷിലുള്ള ഒരു വരുോനോരഗ്ഗവും 
ടതാഴഷില് നല്കുന്ന മ്ാതസ്സുോണ് ്ീെമേഖല. 
പാലുല്ാദനതെഷില് കൂടുതലുും, താഴ്ന്ന വരുോനക്ാരുും 
ഭൂേഷിയഷില്ലാതെവരുോയ ്ീെകര്കെഷില് 
നഷിന്നുും സുംഭെഷിക്ടപെടുന്നവയാണ്. ഇന്ത്യയഷില് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്ന പാലഷിടറെ 48 ശതോനവും, 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്ന ഘട്തെഷില്തെടന്ന ഉപമഭാഗും 
ടചയ്യടപെടുകമയാ അടല്ലങ്ഷില് ഗ്ാേീണമേഖലയഷില് 
പാലുല്ാദനേഷില്ലാതെ ഭാഗതെ് വഷിപണനും 
നെത്തുകമയാ ടചയ്യടപെടുന്നു. ബാക്ഷി 52 ശതോനും 
നഗെപ്രമദശത്തുള്ള ഉപമഭാക്ാക്ള്ക്ായഷി വഷിപണനും 
ടചയ്യടപെടുന്നു. വഷിപണനും ടചയ്യടപെടുന്ന പാലഷില് 40 
ശതോനമതൊളും സുംഘെഷിതമേഖലയഷിലുും (അതായത് 
20 ശതോനും വീതും സഹകെണസുംഘങ്ങളും 
സ്കാെ്യ ഡയറഷികളും) ബാക്ഷി 60 ശതോനും 
അസുംഘെഷിതമേഖലയഷിലുോണ്. 

ോരച്ച് 2018 വടെയള്ള കണക്നുസെഷിച്ച് ഏകമദശും 
16.6 ദശല്ും ്ീെകര്കടെ നഷിലവഷിലുള്ള 
1,85,903 ഗ്ാേീണ ്ീെസഹകെണ സുംഘങ്ങളടെ 
പെഷിധഷിയഷില് ഉള്ടപെടുത്തുന്നതഷിന് കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുണ്ടു്. 
മലാകകമമ്പാളതെഷില് കച്ചവെോന്ദ്യും ഉണ്ായതുും, ്ീെ 
സഹകെണ സുംഘങ്ങള് മുഖാന്തഷിെും സുംഭെഷിക്കുന്ന 

മബ്ചാക്ക് 3.3.3  ഭൂേഷിക – അനഷിേല് റഷിമസാഴ്സ് ോമനജ്ടേറെ് സഷിസ്റ്റും – ജഷി.ഐ.എസ് ോപെ ഷിുംഗ് സഷിസ്റ്റും

സുംസ്ാനതെ് കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില്, മൃഗസുംെ്ണ പ്രവരതെനങ്ങളഷില് ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന 
കര്കടെ സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് ജഷി.ഐ.എസ് അെഷിസ്ാനതെഷില് മെഖടപെടുത്തുന്ന ‘ഭൂേഷിക’ 
എന്ന ഒരു വഷിവെമശഖെണ  മസാഫ്റ്റ് ടവയര  മൃഗസുംെ്ണ വകുപെ് വഷികസഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ആമൊഗ്യും, 
പ്രജനനും, ഉല്ാദനും, ദുെന്തനഷിവാെണും, േനു്്യവഷിഭവമശ്ഷി കകകാെ്യും ടചയ്യല് എന്നഷിവ ക്രേോയഷി 
നഷിെീ്ഷിക്കുന്നതഷിന് പെ്യാപ്ോണ് ഈ സുംവഷിധാനും. വകുപെഷിടറെ പെഷിധഷിയഷില് വരുന്ന സ്ാപനങ്ങള് ഈ 
സുംവഷിധാനതെഷിലുള്ടപെടുന്നു. സുംസ്ാനതെ് മൃഗസുംെ്ണ മേഖലയഷില് ഏകമദശും 25 ല്ും കുടുുംബങ്ങള് 
ഉള്ളതഷില്, കന്നുകാലഷികള്/എരുേവളരതെലഷില് ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന 4.8 ല്ും കര്കടെ 2019 നവുംബര 
വടെ ഈ പദ്ധതഷിയഷില് ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. ബാക്ഷിയള്ള കര്കടെ കൂെഷി ഉള്ടപെടുത്തുന്ന പ്രക്രഷിയ തുെരന്നു 
വരുന്നു. ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഇന്ഫരമേ്ന് ടെക്മനാളജഷി മകെള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്റഷി.എും.ടക) യോയഷി 
മചരന്നാണ് മൃഗസുംെ്ണ വകുപെ്, കര്കരുടെ ഭൂേഷിശാസ്ത്രപെോയ സ്ാനും നഷിരണ്യഷിക്കുന്ന ‘ഭൂേഷിക’ 
വഷികസഷിപെഷിച്ചത്. ഗൂഗഷിള് മപ് മസ്റ്റാറഷില് ഈ ആപ് ഡൌണ്മലാഡ് ടചയ്യാന് ലഭ്യോണ്. 

മൃഗസുംെ്ണ വകുപെഷിടല കലവ് മസ്റ്റാക്് ഇന്ടസ്പക്െരോൊണ് കര്കരുടെ വീടുകളഷില് മപായഷി 
വഷിവെമശഖെണും നെതെഷിയത്. തുെരന്ന് ഈ വഷിവെങ്ങള് പ്രാമദശഷിക ടവറ്റഷിറഷിനറഷി ഓഫീസരോര പെഷിമശാധനാ 
വഷിമധയോക്ഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. മശഖെഷിച്ച ഈ വഷിവെങ്ങളഷില് നഷിന്നുും വഷിവഷിധ റഷിമപൊരട്ടുകള് വഷിശകലനും ടചയ്യുന്നതഷിന് 
ഒരു ടവബ് മപാരട്ലുും ഇമതാടൊപെും വഷികസഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. വകുപെ് കകകാെ്യും ടചയ്യുന്ന അനഷിേല് റഷിമസാഴ് സ് 
ോമനജ്ടേറെ് മപാരട്ല് (എ.ആര.എും.എസ് ) ഈ ജഷി.ഐ.എസ് മപാരട്ലുോയഷി സേന്യഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
ജഷിമയാ മസ്പ്്യല് ഡാറ്റ ഉപമയാഗഷിച്ച് അസുഖും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് യഥാസേയും ോപെ് ടചയ്യുന്നതഷിനുും, 
അത് പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനുും, നഷിയ�ഷിക്കുന്നതഷിനുമുള്ള പ്രവരതെനങ്ങള് സേയബന്ധഷിതോയഷി ടചയ്യുന്നതഷിന് 
സാധഷിക്കുും. ‘നഷിപെ’ ഉണ്ായ സേയതെ് മൊഗതെഷിടറെ വ്യാപനും തെയന്നതഷിനായഷി വാക്ഷിമന്ന് 
സേയബന്ധഷിതോയഷി നല്കുന്നതഷിന് ഈ വഷിവെങ്ങള് ഫലപ്രദോയഷി ഉപമയാഗഷിച്ചഷിരുന്നു. അതുമപാടല 
കുളമ്പുമൊഗ നഷിവാെണ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്കുും ഈ പദ്ധതഷി ഫലപ്രദോയഷി ഉപമയാഗഷിക്കുന്നതഷിന് 
മൃഗസുംെ്ണ വകുപെഷിന് സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്.

അവലംബം:- മൃഗ്ംരക്ഷണ വകുപ്്
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പാലഷിന് ഉയരന്ന വഷില നല്കഷിയതുും, സ്കാെ്യ 
കര്കരുടെ സുംഭെണും കുറഞ്ഞതുും കാെണും 
്ീെസഹകെണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി സുംഭെഷിക്കുന്ന 
പാലഷിടറെ അളവ് ഏകമദശും 11 ശതോനമതൊളും 
വരദ്ധഷിക്കുന്നതഷിനഷിെയായഷി. ്ീെസഹകെണ 
സുംഘങ്ങള് വഴഷി 2016-17 ല് 428.7 ല്ും കഷി.ഗ്ാും 
പാല് സുംഭെഷിച്ചഷിരുന്നുടവങ്ഷില് 2017-18 ല് ഇത് 475.6 
ല്ും കഷി.ഗ്ാും ആയഷി വരദ്ധഷിച്ചു. �വരൂപതെഷിലുള്ള 
പാലഷിടറെ വഷില്ന 2016-17 ല് പ്രതഷിദഷിനും 331 ല്ും 
ലഷിറ്റര ആയഷിരുന്നത് ആറു് ശതോനും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി 349.6 ല്ും ലഷിറ്ററായഷി. ്ീെസഹകെണ 
സുംഘങ്ങളഷിടല മനതൃസ്ാനും നല്കഷി സ്ത്രീകര്കടെ 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നു. 31.03.2018 വടെയള്ള 
കണക്നുസെഷിച്ച്, ൊജ്യതൊകോനമുള്ള 32092 
വനഷിതാ ്ീെസഹകെണ സുംഘങ്ങളഷില് 4.9 ദശല്ും 
വനഷിതകളണ്ടു്. ഇത് ആടകയള്ള ്ീെകര്കരുടെ 
29.5 ശതോനോണ്. 

സുംസ്ാനതെ് ്ീെമേഖലയഷിടല കര്കര, 
ഉപമഭാക്ാക്ള്, തല്െക്ഷികള് തുെങ്ങഷിയവരുടെ 
സേഗ്വും സുസ്ഷിെവോയ ഉന്നേനതെഷിനായഷി 
പ്രവരതെഷിക്കുകയാണ് ്ീെ വഷികസന വകുപെഷിടറെ 
പ്രധാനല്്യും.  കൂൊടത കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനതെഷിടറെ 
മനാഡല് ഏജന്സഷിയായും പ്രവരതെഷിക്കുന്ന 
വകുപെഷിടറെ കീഴഷില് 162 ഡയറഷി എക്്റ്റന്്ന് 
സരവ്വീസ് യൂണഷിറ്റുകള്, 14 ഗുണനഷിലവാെ നഷിയ�ണ 
യൂണഷിറ്റുകള്, പാല്, പാലുല്ന്നങ്ങള്, കന്നുകാലഷിതെീറ്റ, 
ടവള്ളും എന്നഷിവയടെ പെഷിമശാധനയ്കായഷി എന്.എ.ബഷി.
എല് അക്രഡഷിമറ്റ്നുള്ള സുംസ്ാന ഡയറഷി ലാബ്, 
മൂന്ന് പ്രാമദശീക ഡയറഷി ലാബുകള്, ടോകബല് 

ക്ാളഷിറ്റഷി കണ്മട്ാള് യൂണഷിറ്റുകള്, അഞ്ച് ഡയറഷി 
ടട്യഷിനഷിുംഗ് ടസറെറുകള്, ഒരു മസ്റ്ററ്റ് മഫാഡര ഫാും, 
3673 ്ീെസഹകെണ സുംഘങ്ങള്, 3.41 ല്ും 
്ീെകര്കര എന്നഷിങ്ങടന പ്രവരതെഷിക്കുന്നു.  2018-
19 ല് 6.80 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് (പ്രതഷിദഷിനും 18.64 
ല്ും ലഷിറ്റര) പാല് ്ീെസഹകെണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നു. സുംസ്ാനതെ് ഏകമദശും 28 ല്ും 
ടേട്ഷിക് െണ് പാലുല്ാദനും നെക്കുന്നുണ്ടു്. 

2018-19 ന്ല �ൗതീക മനട്ങ്ള്

• സേഗ് ്ീെ ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷി നെപെഷിലാക്ഷിയതു 
വഴഷി 20162 കര്കര അുംഗങ്ങളായഷി.

• പ്രമത്യക കന്നുകുട്ഷി പെഷിപാലന പദ്ധതഷിയടെ ഭാഗോയഷി 
വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷില് ഇരുപത് കറവ പശുക്ളള്ള 
ഫാും സ്ാപഷിക്കുന്നതഷിന് നാല് കര്കരക്് സഹായും 
നല്കഷി.

• 2235 ടഹക്െര സ്ലതെ് തീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി 
വ്യാപഷിപെഷിക്കുകയും 3.57 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് അധഷിക 
ഉല്ാദനും ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ടചയ്തു. 

• തഷിെടഞ്ഞടുക്ടപെട് പഞ്ചായത്തുകളഷിടല തെഷിശായഷി 
കഷിെന്ന 67 ടഹക്െര സ്ലതെ് വഷിപുലോയ െീതഷിയഷില് 
തീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി നെതെഷി.

• ശാസ്ത്രീയ െീതഷിയഷില് കന്നുകാലഷി ടതാഴുതെ് 
നഷിരമാണും/പുനര നഷിരമാണതെഷിനായഷി 1292 ്ീെ 
കര്കരക്് സഹായും നല്കഷി.

• സുംസ്ാനതൊടക 3.48 ല്ും ്ീെ കര്കടെ 
ഓണ്ടടലന് മുമഖന െജഷിസ്റ്റര ടചയ്തു

മബ്ചാക്ക് 3.3.4. റീജ ഷിയണല് മകാുംപ്രടഹന്സീവ് ഇക്മണാേഷിക് പാരെ്ണര് ഷിപെ് കൊര 
 (പ്രാമദശഷിക സുംമയാജഷിത ഉല്ന്ന കകോറ്റ ഉെമ്പെഷി) 

ഏ്്യ-പസഫഷിക് മേഖലയഷിടല, ആസഷിയാന് കൊറഷില് ഉള്ടപെട് പതെ് ൊജ്യങ്ങളും (ബ്രൂകണ, കുംമബാഡഷിയ, 
ഇന്മഡാമന്്യ, ലാമവാസ്, േമല്്യ, േ്യാന്ോര, ഫഷിലഷികപെന്സ്, സഷിുംഗപ്പൂര, തായ് ലാറെ്, വഷിയറ്റ്നാും) 
സ്ത� വ്യാപാെ കൊറഷില് ഉള്ടപെട് ആറ് ൊജ്യങ്ങള (ആസ്മട്ലഷിയ, കചന, ഇന്ത്യ, ജപൊന്, നയൂസഷിലാറെ്, 
ദ്ഷിണടകാറഷിയ) ോയള്ള സ്ത� വ്യാപാെ കൊറാണ് പ്രാമദശഷിക സുംമയാജഷിത ഉല്ന്ന കകോറ്റ ഉെമ്പെഷി. 
ആസഷിയാന് കൊറഷിലുള്ടപെട് ൊജ്യങ്ങളും, സ്ത� വ്യാപാെ കൊറഷിലുള്ടപെട് ൊജ്യങ്ങളും തമഷില് ആധുനഷിക, 
സേഗ്, ഗുണനഷിലവാെമുള്ള, പെസ്പെ സാമ്പതെഷിക മനട്മുള്ള കൊറഷില് ഏരടപെടുക എന്നതാണ് ഇതഷിടറെ 
ല്്യും. 

 സാധനങ്ങള്, മസവനങ്ങള്, നഷിമ്പങ്ങള്, സാമ്പതെഷിക സാമങ്തഷിക സഹകെണും, േത്െും, 
ഭൌതീക ശക്ഷി അവകാശും എന്നഷിവ ആര.സഷി.ഇ.പഷി. കൊറഷില് ഉള്ടപെടുന്നു. 40 ശതോനമതൊളും 
മലാകവ്യാപാെും, ജഷി.ഡഷി.പഷി യടെ 35 ശതോനും, 16 ൊജ്യങ്ങള്, 3.6 ബഷില്യണ് ജനങ്ങള് അടല്ലങ്ഷില് 
മലാകജനസുംഖ്യയടെ പകുതഷി എന്നഷിവ ഉള്ടക്ാള്ളുന്ന ഏറ്റവും വലഷിയ സ്ത� വ്യാപാെ കൊറാണഷിത്. 
ഇരുപതെഷിടയാന്നാും ആസഷിയാന് ഉച്ചമകാെഷിയഷിലാണ് ഇത് സുംബന്ധഷിച്ച കൂെഷിയാമലാചനകള് നെന്നത്. 
സ്ത� വ്യാപാെ കൊര നെപെഷിലാക്ഷിയമതാടെയാണ് ഇന്ത്യയടെ വ്യാപാെ കമഷി വളടെയധഷികും 
വരദ്ധഷിച്ചത്. ആര.സഷി.ഇ.പഷി കൊറഷില് മചരുന്നതഷിന് ഇന്ത്യ തീരുോനഷിച്ചഷിട്ഷില്ല. പ്രസ്തുത കൊറഷില് പ്രധാനടപെട് 
ഒരു ഉപാധഷിയായ “ഓമട്ാ ട്ഷിഗര ടേക്ാനഷിസും” ഉള്ടപെടുമതെണ്തഷിടറെ ആവശ്യകത സുംബന്ധഷിച്ച 
സഷിദ്ധാന്തതെഷിലൂന്നഷിയാണ് ഈ തീരുോനും.

അവലംബം: ്ംസ്ാന  ആസൂത്രണ  റബാർഡ് 
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കന്നുകാലഷി മേഖലയടെ വഷികസനതെഷിനായഷി 
കാലഷിതെീറ്റ ഉല്ാദനതെഷിലുണ്ാകുന്ന വഷിെവ് 
നഷികത്തുന്നതഷിനാവശ്യോയ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്് 
ഗവണ്ടേറെ് പ്രമത്യക ഊന്നല് നല്കഷി വരുന്നു. 
കാലഷിതെീറ്റയമെയും തീറ്റപ്പുല്ലഷിമറെയും അപെ്യാപ്ത 
ഉല്ാദന്േത കുറയ്കും. ആയതഷിനാല് കാലഷിതെീറ്റ, 
തീറ്റപ്പുല് എന്നഷിവയടെ ഉല്ാദനതെഷിനായഷി 
കൂടുതല് നഷിമ്പും നെമതെണ്തുണ്ടു്. ഇതഷിനായഷി 
ഗുണനഷിലവാെമുള്ള വഷിവഷിധ ഇനും കൃ്ഷിെീതഷികള് 
അവലുംബഷിമക്ണ്തുണ്ടു്.
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3.4 േത്്യവഷികസനും

മദശീയ സുംസ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യഷില് 
പ്രധാനടപെട് മേഖലയായാണ് േത്്യബന്ധനടതെ 
കണക്ാക്ടപെടുന്നത്. ടോതെും ആഭ്യന്തെ ഉല്ാദനും, 
ടതാഴഷില് എന്നീ സുംഭാവനകള്ക്കു പുറടേ അമനകും 
വ്യവസായങ്ങള്ക്കുും ഈ മേഖല വഴഷിടയാരുക്കുന്നു. 
ടചലവ കുറഞ്ഞ മപാ്കാഹാെതെഷിടറെ മ്ാതസ്സുും 
കൂെഷിയായ ഈ മേഖല േഷികച്ച വഷിമദശ നാണ്യ 
മ്ാതസ്ാണ്.

അന്താൊ്്ട് ഭ്്യകാര്ഷിക സുംഘെനയടെ ‘മസ്റ്ററ്റ് 
ഓഫ് മവള്ഡ് ഫഷി്റീസ് ആറെ് അക്ാകള്ച്ചര 
2018’ പ്രകാെും മലാകൊ്്ട്ങ്ങളഷില് ഉള്നാെന് 
ജലാശയങ്ങളഷില് നഷിന്നുും പഷിെഷിക്കുന്ന േത്്യതെഷിടറെ 
മതാതഷില് ഇന്ത്യ െണ്ാും സ്ാനത്തുും സമു�തെഷില് 
നഷിന്നുും പഷിെഷിക്കുന്ന േത്്യതെഷിടറെ മതാതഷില് ഇന്ത്യ 
ആറാും സ്ാനത്തുോണ്. മക� സരക്ാെഷിടറെ 
മൃഗ സുംെ്ണ ്ീെ വഷികസന േത്്യബന്ധന 
വകുപെ് പ്രസഷിദ്ധീകെഷിച്ച വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്് 2018-
19 അനുസെഷിച്ച് മലാകതെഷില് ടോതെും േത്്യ 
ഉല്ാദനതെഷില് ഇന്ത്യയ്ക് െണ്ാും സ്ാനോണ്.  
അക്ാകള്ച്ചര വഴഷി േത്്യഉല്ാദനും നെത്തുന്ന 
മലാകൊജ്യങ്ങളഷില് ഇന്ത്യ കചനയ്ക് ടതാട്ടു 
പഷിറകഷില് െണ്ാും സ്ാനതെ് നഷില്ക്കുന്നു. 2017-
18 വര്തെഷില്, ടോതെും േത്്യ ഉല്ാദനും 125.90 
ല്ും െണ്ായഷിരുന്നു. ഇതഷില് 89.02 ല്ും െണ് (71 
ശതോനും) ഉള്നാെന് ജലാശയങ്ങളഷില് നഷിന്നുും, 
36.88 ല്ും െണ് (29 ശതോനും) സമു�മേഖലയഷില് 
നഷിന്നുോണ്. ആടക േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് 2017-18 
ല് 10.14 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി. ഉള്നാെന് 
ജലാശയങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ള േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് 
ോത്രും 14.05 ശതോനും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി. 
സമു�മേഖലയഷിടല േത്്യബന്ധനതെഷില് നഷിന്നുമുള്ള 
ഉല്ാദനും കഴഷിഞ്ഞ മുന്ന് വര്ങ്ങളായഷി വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുടണ്ങ്ഷിലുും വളരച്ചാ നഷിെക്് 1.73 
ശതോനും ോത്രോണ്(ഹാറെ്ബുക്് ഓണ് ഫഷി്റീസ് 
സ്റ്റാറ്റഷിസ്റ്റഷിക്് 2018, ഫഷി്റീസ് വകുപെ്, ഗവണ്ടേറെ് ഓഫ് 
ഇന്ത്യ).

പ്രാഥേഷിക തലതെഷില് 160 ല്ും ആളകള് 
ഈ മേഖലടയ ആശ്രയഷിക്കുന്നു. ഇതു കൂൊടത 
വളടെയധഷികുംമപര മൂല്യവരദ്ധന ശുംഖലയഷിലുും 
ഉള്ടപെടുന്നു. 2017-18 ല് 13,77,243.70 െണ് 
േമത്്യാല്ന്ന കയറ്റുേതഷിയഷിലൂടെ 45,106.90 മകാെഷി രൂപ 
മനെഷി. ഇക്ാലയളവഷില് േമത്്യാല്ന്ന കയറ്റുേതഷിയടെ 
അളവഷില് 21.35 ശതോനവും, മൂല്യതെഷില് 19.11 
ശതോനവും വളരച്ച മെഖടപെടുതെഷി. 

ഇന്ത്യാഗവണ്ടേറെ് 2019 ല് നെപെഷിലാക്ഷിയ 
ഭെണപെോയ ോറ്റങ്ങളടെ ഭാഗോയഷി േത്്യബന്ധന 
മേഖലയ്ക് ോത്രോയഷി ഫഷി്റീസ് വകുപെ് രൂപീകെഷിച്ചു. 
േഷിനഷിസ്ട്ഷി ഓഫ് അഗ്ഷിക്ള്ച്ചര ആറെ് ഫാരമേഴ്സ് 
ടവല്ടഫയറഷില് നഷിന്നുും മവരടപടുതെഷി ഫഷി്റീസ്, 
അനഷിേല് ഹസ്ബറെറഷി ആറെ് ഡയറഷിയഷിുംഗ് എന്ന 
പുതഷിയ േ�ാലയവും രൂപീകെഷിച്ചു.

ഇന്ത്യയഷിടല ആടക േത്്യബന്ധന സുംസ്ാനങ്ങളഷില്, 
2017-18 ല് മകെളതെഷിന് പതൊും സ്ാനവും, സമു� 
േത്്യബന്ധനതെഷില് അഞ്ചാും സ്ാനവോണ് 
ഉണ്ായഷിരുന്നത്. ഇക്ാലയളവഷില് ഉള്നാെന് 
ജലാശയങ്ങളഷില് നഷിന്നുമുള്ള േത്്യബന്ധനതെഷില് 
മകെളും പഷിന്നഷിലായഷിരുന്നു (ഹാറെ് ബുക്് ഓണ് 
ഫഷി്റീസ് സ്റ്റാറ്റഷിസ്റ്റഷിക്് 2018, ഫഷി്റീസ് വകുപെ്, 
ഗവണ്ടേറെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ).

2018-19 ല് മകെളതെഷിടറെ ടോതെും േത്്യ ഉല്ാദനും 
8.01 ല്ും െണ്ായഷിരുന്നു. അതഷില് 6.09 ല്ും 
െണ് സമു� േത്്യഉല്ാദനവും, 1.92 ല്ും െണ് 
ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനവോണ്. വഷിശദവഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.4.1 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. മകെളതെഷിടല 
േത്്യഉല്ാദനവഷിവെങ്ങള് വര്ും തഷിെഷിച്ച് ച ിത്ും 3.4.1 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

2015-16 മുതല്, കുറവ് മെഖടപെടുതെഷിടക്ാണ്ഷിരുന്ന 
മകെളതെഷിടല േമത്്യാല്ാദനുംന 2018-19 ല് 
കാെ്യോയ വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷി. 2014-15 മുതല് 
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ോന്ദ്യതെഷിലായഷിരുന്ന സമു�േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് 
2018-19 ല് ഉണ്ായ കുതഷിച്ചുചാട്ോണ് ടോതെും 
േമത്്യാല്ാദനതെഷില് പ്രതഷിഫലഷിച്ചത്. സമു� േത്്യ 
ഉല്ാദനതെഷില് വഷിലകൂെഷിയ േത്്യങ്ങളടെ അളവ് 
ഇമപൊഴുും കുറവാണ്. ടനയ്േീന്, വാള, ടകാഞ്ച്, അയല 
എന്നഷിവയാണ് ഇവയഷില് പ്രധാനടപെട്വ. ലഭഷിക്കുന്ന 
വഷിലകൂെഷിയ േത്്യങ്ങളടെ ഗുണനഷിലവാെോണ് 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളടെ വരുോനും നഷിരണ്യഷിക്കുന്നത്. 
2015-16 മുതല് 2018-19 വടെ മകെള തീെത്തു നഷിന്നു 
ലഭഷിച്ച സമു� േത്്യതെഷിടറെ ഇനും തഷിെഷിച്ചുള്ള കണക്് 
അനുബന്ധും 3.4.2 -ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

മദശീയ തലതെഷില് ആടക േത്്യഉല്ാദനതെഷിടറെ 
68 ശതോനവും ഉള്നാെന് മേഖലയഷില് നഷിന്നാണ് 

ലഭഷിക്കുന്നത്. എന്നാല് മകെളതെഷില് ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ാദനതെഷിടറെ സുംഭാവന 28 ശതോനും 
ോത്രോണ്. ഇന്ത്യയഷിടലയും മകെളതെഷിടലയും േത്്യ 
ഉല്ാദന മേഖലയഷിടല വ്യത്യാസും ചിത്ും 3.4.2 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

മകെളതെഷിടല ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനതെഷിടറെ ഇനും 
തഷിെഷിച്ചുള്ള കണക്കുകള്(2015-16 മുതല് 2018-19 വടെ) 
അനുബന്ധും 3.4.3 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 1999-2000 
മുതല് 2015-16 വടെയള്ള കാലയളവഷില് മകെളതെഷിടല 
ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനും ടേച്ചടപെട്തായഷിരുന്നു. 
2016-17 ല് മനെഷിയ കുറവ് മെഖടപെടുതെഷിയ 
മശ്ും കഴഷിഞ്ഞ െണ്് വര്ങ്ങളഷില് തുെരച്ചയായഷി 
ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് മനെഷിയ വരദ്ധനവ് 

ച ിത്ും 3.4.1 മകെളതെഷിടല േത്്യ ഉല്ാദനും (2014-15 മുതല് 2018-19 വടെ)

അവലംബം:-  ഫിഷറീ്് വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ, (2019)

ച ിത്ും 3.4.2  ഇന്ത്യയഷിമലയും മകെളതെഷിമലയും േത്്യ ഉല്ാദനും (സമു�-ഉള്നാെന് മേഖലകളടെ വ ഷിഹഷിതും)                                                                     
       ഇന്ത്യയഷിടല േത്്യ ഉല്ാദനും                                            

                 (2017-18 )                                                                         
മകെളതെഷിടല േത്്യ ഉല്ാദനും 

(2018-19)

അവലംബം:-  ഫിഷറീ്് വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ(2019), മൃഗ ്ംരക്ഷണ ക്ഷീര വിക്ന മത്സ്യബന്ധന വകുപ്് ഭാരത ്ർകാർ(2019)
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മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. ‘മക� സരക്ാെഷിടറെ മൃഗ 
സുംെ്ണ, ്ീെ വഷികസന, േത്്യബന്ധന വകുപെ് ’ 
പ്രസഷിദ്ധീകെഷിച്ച വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്് 2018 അനുസെഷിച്ച് 
ൊ്്ട്തെഷിടറെ ഉള്നാെന് ജലവഷിഭവമശ്ഷിയടെ 6.6 
ശതോനും മകെളതെഷിലാണ്. എന്നാല് ടോതെും 
ഉള്നാെന് േമത്്യാല്ാദനതെഷില് മകെളതെഷിടറെ പങ്് 
1.7 ശതോനും ോത്രോണ്. മകെളമതെക്ാള് ഉള്നാെന് 
ജലവഷിഭവമശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആസാും, ചതെീസ്ഗഡ്, 
ഉതെരപ്രമദശ് എന്നീ സുംസ്ാനങ്ങള് ഉള്നാെന് േത്്യ 
ഉല്ാദനതെഷില് മകെളമതെക്ാള് േഷികച്ച പ്രകെനോണ് 
കാഴ്ച ടവച്ചഷിെഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഉള്നാെന് 
ജലവഷിഭവമശ്ഷി നന്നായഷി ഉപമയാഗഷിച്ചാല് മകെളതെഷിന് 
ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധനതെഷില് മുമന്നറ്റങ്ങള്ക്് 
സാധ്യതയണ്ടു്.  

2011 ടല ടസന്സസ് പ്രകാെും സുംസ്ാനതെഷിടറെ 
ജനസുംഖ്യ 334 ല്ോണ്. 2018-19 ല് 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളടെ ജനസുംഖ്യ,  സുംസ്ാനടതെ 
ആടക ജനസുംഖ്യയടെ 3.1 ശതോനോണ്. 
സുംസ്ാനടതെ 222 സമു� േത്്യബന്ധന 
ഗ്ാേങ്ങളഷിലുും 113 ഉള്നാെന് േത്്യ ബന്ധന 
ഗ്ാേങ്ങളഷിലുോയഷി ഇവര വസഷിക്കുന്നു. 2018-
19 ല് സുംസ്ാനടതെ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
ജനസുംഖ്യ 10.39 ല്ോണ്. ഇതഷില് 8 ല്ും 
മപര സമു� േത്്യബന്ധനതെഷിലുും 2.39 ല്ും 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള് ഉള്നാെന് േത്്യ 
ബന്ധനതെഷിലുും ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നു. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
ജനസുംഖ്യയഷില് മകെളതെഷില് ഏറ്റവും മുന്നഷില് 
നഷില്ക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജഷില്ലയാണ്(1.93 ല്ും). 
ടതാട്ടു പഷിന്നഷില് തഷിരുവനന്തപുെവും (1.72 ല്ും) 
എറണാകുളവും ഉണ്ടു്(1.38 ല്ും). ഏറ്റവും കുറവ് 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള് ഉള്ള ജഷില്ല വയനാൊണ്.  
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി ജനസുംഖ്യയടെ ജഷില്ല തഷിെഷിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള് അനുബന്ധും 3.4.4 ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

2018-19 ടല കണക്നുസെഷിച്ച് സുംസ്ാനടതെ 
സജീവ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളടെ എണ്ും 
2,42,954 ആണ്. ഇതഷില് 88 ശതോനും (2,13,058) 
പുരു്ന്ോൊണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല് സജീവ 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള് ഉള്ളത് തഷിരുവനന്തപുെും 
ജഷില്ലയഷിലാണ്. ഇതഷില് െണ്ാും സ്ാനതെ് ആലപ്പുഴ 
ജഷില്ലയും മൂന്നാും സ്ാനതെ് േലപ്പുറും ജഷില്ലയോണ്. 
ഉപജീവനതെഷിനായഷി േത്്യബന്ധനതെഷില് 
ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നതുും മകെള േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
മ്േനഷിധഷി മബാരഡഷിനു കീഴഷില് െജഷിസ്റ്റര 
ടചയ്തഷിെഷിക്കുന്നതുോയ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികടളയാണ് 
സജീവ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളായഷി കണക്ാക്കുന്നത്. 
2018-19 ല് േത്്യബന്ധന മേഖലയഷില് 84,483 
അനുബന്ധ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളാണ് മകെളതെഷില് 
ഉള്ളത്. ഇതഷില് 80 ശതോനും (67,757) സ്ത്രീകളാണ്. 
ആലപ്പുഴ ജഷില്ലയഷിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് അനുബന്ധ 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള് ഉള്ളത്. െണ്ാും സ്ാനതെ് 

ടകാല്ലും ജഷില്ലയും മൂന്നാും സ്ാനതെ് എറണാകുളും 
ജഷില്ലയോണ്. മകെള േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി മ്േനഷിധഷി 
മബാരഡഷിനു കീഴഷില് െജഷിസ്റ്റര ടചയ്തഷിട്ടുള്ള 
അനുബന്ധ േത്്യബന്ധന പ്രക്രഷിയകളഷില് 
ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നവടെയാണ് അനുബന്ധ 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളായഷി കണക്ാക്കുന്നത്.

സുംസ്ാനതെഷിടറെ സമ്പദ്ഘെനയഷില് പ്രാഥേഷിക 
മേഖലയഷില് നഷിന്നുള്ള ടോതെ ആഭ്യന്തെ 
മൂല്യവരദ്ധനവഷില് 10.3 ശതോനും (സ്ഷിെവഷില 
അെഷിസ്ാനോക്ഷി)  േത്്യബന്ധന അക്്ാകള്ച്ചര 
മേഖലയഷില് നഷിന്നാണ്. സുംസ്ാന ആഭ്യന്തെ 
മൂല്യവരദ്ധനവ് ആണ്ടുമതാറുും ഉയരുന്നുടണ്ങ്ഷിലുും 
ഇതഷിമലയ്കള്ള പ്രാഥേഷിക മേഖലയടെ സുംഭാവന 
കുറഞ്ഞു വരുന്നതായഷി കാണുന്നു. സുംസ്ാനതെഷിടറെ 
ടോതെും ആഭ്യന്തെ ഉല്ന്നതെഷില് കാര്ഷിക, 
കന്നുകാലഷി, വനമേഖലകളഷില് നഷിന്നുമുള്ള സുംഭാവന 
കുറഞ്ഞുവെഷികയാടണങ്ഷിലുും, േത്്യബന്ധന 
മേഖലയടെ സുംഭാവന ഏതാണ്് 1 ശതോനോയഷി 
നഷില്ക്കുന്നു. സുംസ്ാന ആഭ്യന്തെ മൂല്യവരദ്ധനവഷില് 
േത്്യബന്ധന മേഖലയടെ സുംഭാവന അനുബന്ധും 
3.4.5 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 

സുംസ്ാനടതെ ജഷില്ലാതല േത്്യ ഉല്ാദന കണക്കുകള് 
പെഷിമശാധഷിച്ചാല് സമു� േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് 
ഒന്നാും സ്ാനതെ് ടകാല്ലും ജഷില്ലയും െണ്ടുും മൂന്നുും 
സ്ാനങ്ങളഷില് എറണാകുളും, കണ്ണൂര  എന്നീ 
ജഷില്ലകളോണ്. സുംസ്ാനടതെ ടോതെും സമു� 
േത്്യ ഉല്ാദനതെഷിടറെ ഏകമദശും 72 ശതോനും 
ഈ മൂന്ന് ജഷില്ലകളഷില് നഷിന്നുോണ്. ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് ആലപ്പുഴ, മകാട്യും, തൃശ്ശൂര, 
എറണാകുളും എന്നീ ജഷില്ലകള് യഥാക്രേും ഒന്നുും, 
െണ്ടുും, മൂന്നുും, നാലുും സ്ാനങ്ങള് അലങ്െഷിക്കുന്നു. 
സുംസ്ാനടതെ ടോതെും േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് ടകാല്ലും 
ജഷില്ല ഒന്നാേതുും ആലപ്പുഴ െണ്ാേതുും എറണാകുളും 
മൂന്നാേതുോണ്. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.4.6 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

മദശീയ സമു� ഉല്ന്ന കയറ്റുേതഷിയഷില് മകെളും 
ഗണ്യോയ പങ്് വഹഷിക്കുന്നു. 2018-19 കാലയളവഷില് 
മകെളതെഷില് നഷിന്ന് 6,014.70 മകാെഷി രൂപ വഷിലേതഷിക്കുന്ന 
1,83,064 െണ് സമു� ഉല്ന്നും കയറ്റുേതഷി ടചയ്തു. 
2015-16 മുതല് മകെളതെഷില് നഷിന്നുള്ള കയറ്റുേതഷിയടെ 
അളവഷിലുും മൂല്യതെഷിലുും വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
എന്നാല് ഇന്ത്യയഷില് നഷിന്നുള്ള ടോതെും സമുമ�ാല്ന്ന 
കയറ്റുേതഷിയഷില് മകെളതെഷിടറെ വഷിഹഷിതും മൂല്യതെഷില് 
കുറഞ്ഞുടവങ്ഷിലുും, 2018-19 ടല അളവഷില് മനെഷിയ 
വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.4.7 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.
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മകെളതെഷിടറെ സാമ്പതെഷിക ഭാവഷിയ്ക് ഒരു വാഗ്ാനോണ് 
ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധന മേഖല. നല്ലയഷിനും 
േത്്യവഷിത്തുകളടെ ലഭ്യത കുറവ് ഈ മേഖല മനെഷിടുന്ന 
ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോയഷി കണക്ാക്ടപെടുന്നു. നല്ലയഷിനും 
േത്്യവഷിത്തുകളടെ ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും, 
ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതഷിനുോയഷി നഷിലവഷിലുള്ള 
ഹാച്ചറഷികള്, നഴ്സറഷികള്,  ഫഷി്് ഫാമുകള് എന്നഷിവ 
ശക്ഷിടപെടുത്തുന്നതഷിമനാടൊപെും പുതഷിയ യൂണഷിറ്റുകള് 
നഷിരമഷിക്കുകയും മവണും. 2019-20 ല് അക്ാകള്ച്ചറഷിന് 
74.20 മകാെഷി രൂപ ഉള്ടപെടുതെഷിടക്ാണ്ടു് 
ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധനതെഷിനുമവണ്ഷി 109.05 
മകാെഷി രൂപ വകയഷിരുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. േത്്യബന്ധന 
പ്രവരതെനങ്ങളഷില് ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നവരുടെ 
സുെ്യ്കും െ്ാപ്രവരതെനങ്ങള്ക്കുോയഷി 13 മകാെഷി 
രൂപ വകയഷിരുതെഷി. 

മകെളതെഷിടല േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി വഷിഭാഗതെഷിടറെ 
സാമൂഹഷികവും സാമ്പതെഷികവോയ പഷിമന്നാക്ാവസ് 
പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 2015-16 ല് സുംസ്ാന 
സരക്ാര ‘അെഷിസ്ാന സൌകെ്യവും ോനവമശ്ഷി 
വഷികസനവും’ എന്ന പുതഷിയ പദ്ധതഷിയ്ക് രൂപും 
നല്കഷി. 2019-20 ല് ഈ പദ്ധതഷിക്ായഷി 119.60 
മകാെഷി രൂപ വകയഷിരുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതഷില് 10 മകാെഷി 
രൂപ സമു�തീെതെഷിടറെ 50 േീറ്റര പെഷിധഷിക്കുള്ളഷില് 
താേസഷിക്കുന്ന, കെലാക്രേണ ഭീ്ണഷി മനെഷിടുന്ന 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികടള പുനെധഷിവസഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനു 
ോത്രോയഷി നീക്ഷിടവച്ചഷിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂേഷി വാങ്ങുന്നതഷിനുും, 
ഭവന നഷിരമാണതെഷിനുും മവണ് വകയഷിരുത്തുലുും 
ഇതഷിലുണ്ടു്. 

2018-19 വ്ചാര്ഷിക പദ്ധതിയന്െ പ്രവര്ത്ന 
അവമല്ചാകനും

2018-19 ല് േത്്യബന്ധനതെഷിനുും തീെമദശ 
വഷികസനതെഷിനുോയഷി സുംസ്ാന വാര്ഷിക 
പദ്ധതഷിയഷില് വകയഷിരുതെഷിയത് 502.65 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. റഷിമപൊരട്് ടചയ്തഷിട്ടുള്ള ടചലവ് തുക 344.20 
മകാെഷി രൂപ. ഇത് മേഖലയടെ പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതതെഷിടറെ 
68.5 ശതോനും ആണ്. മക�സഹായമുള്ള 
പദ്ധതഷികളടെ വകയഷിരുതെല് 42.64 മകാെഷി രൂപയും 
ടചലവ് 10.45 മകാെഷി രൂപയോണ് (24.52 ശതോനും). 
സഷി.എസ്.എസ് പദ്ധതഷികളഷില്, എന്.സഷി.ഡഷി.സഷി 
സഹായമതൊടെയള്ള പദ്ധതഷിയടെ വകയഷിരുതെല് 12 
മകാെഷി രൂപയും ടചലവ് 5.78 മകാെഷി രൂപയോണ് (48 
ശതോനും). 

പ്രധ്ചാന വികസന പരിപ്ചാെികള്

2018-19 ല് േത്്യബന്ധന മേഖലയടെ 
വഷികസനതെഷിനായഷി സരക്ാര നെപെഷിലാക്ഷിയ പ്ാന് 

പദ്ധതഷികടള പതൊയഷി തെും തഷിെഷിക്ാും.

1. സമു� േത്്യബന്ധന വഷികസനും
2. ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധന വഷികസനും
3. നീലവഷിപ്വും – സഷി.എസ്.എസ്. സീും
4. വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും, പെഷിശീലനും, മസവനങ്ങള്
5. വഷിപണഷികളടെ ആധുനഷികവല്ക്െണവും 

മൂല്യവരദ്ധനവും
6. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്കുള്ള സാമൂഹഷിക സുെ്ാ 

പദ്ധതഷികള്
7. നബാരഡഷിടറെ സഹായമതൊടെയള്ള 

ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് പദ്ധതഷികള്
8. േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളടെ വഷികസനവും 

ോമനജ്ടേന്ും – സഷി.എസ്.എസ്. ഘെകങ്ങള് 
ഉള്ടപെടുതെഷിടക്ാണ്ടു്.

9. ഫഷി്റീസ് സരവ്വകലാശാലയ്കള്ള പദ്ധതഷി
10. തീെമദശ വഷികസനതെഷിനായള്ള പദ്ധതഷികള്

ടപാതുമേഖലയഷില്, ഫഷി്റീസ് ഡഷിപൊരട്്ടേറെ്, 
എ.ഡഷി.എ.ടക, എഫ്.ഐ.ആര.എും.എ, േത്്യടഫഡ് 
എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷില് ലഭ്യോയ സൌകെ്യങ്ങള് ഉപമയാഗഷിച്ച് 
സുംസ്ാനതെ് 11.82 മകാെഷി േത്്യവഷിത്തുകള് 
ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. 2018-19 ല് 2312 കെല് പമട്ാളഷിുംഗ് 
ട്ഷിപ്പുകള് നെതെഷി 404 െ്ാപ്രവരതെനങ്ങളഷിലൂടെ 
3,353 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികടള െ്ടപെടുത്തുകയും 
ടചയ്തു. അമത സേയും ഉള്നാെന് 
ജലാശയങ്ങളഷില് 597 പമട്ാളഷിുംഗ് ട്ഷിപ്പുകള് നെതെഷി. 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്ായഷി 500 ജഷി.പഷി.എസ് 
മഫാണുകള് നല്കഷി.

ജലജീവഷികളടെ ആമൊഗ്യ സുംെ്ണതെഷിനായഷി 
മകാഴഷിമക്ാെ്, േലപ്പുറും, വയനാെ് ജഷില്ലകളഷില് 
‘അക്ാട്ഷിക് അനഷിേല് ടഹല്തെ് ലാബുകള്’ സ്ാപഷിച്ചു. 
േണ്ാരക്ാെ്, ടചമ്പുക്ാവ്, ഇെഷിഞ്ഞാലക്കുെ, 
ോമവലഷിക്െ, അഞ്ചല്, േല്ലപെള്ളഷി  എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷിടല 
ആറ് േത്്യ കമമ്പാളങ്ങള് ആധുനീകവത്ക്െഷിച്ചു. 
‘അന്തഷിപെച്ച’ പദ്ധതഷി പ്രകാെും മൂന്ന് സഞ്ചെഷിക്കുന്ന 
‘ഫഷി്് ോരട്ടു’ കള് ആെുംഭഷിക്കുകയും ടചയ്തു. 140 
വഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്് േത്െപെീ്ാ പെഷിശീലനും 
നല്കുകയും, തഷിെടഞ്ഞടുതെ പതഷിനാല് 
വഷിദ്യാരത്ഥഷികളടെ വഷിദ്യാഭ്യാസും പൂരതെീകെഷിക്കുന്നതഷിനുും 
സഹായഷിച്ചു. 12,830 വഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്് 
വഷിദ്യാഭ്യാസതെഷിനുള്ള സഹായവും ലഭ്യോക്ഷി. 

േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളടെ പാരപെഷിെ മേഖലയഷില് 
നഷിലനഷില്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങടള തെണും ടചയ്യുന്നതഷിനായഷി  
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്്  വീെ് നഷിരമഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
ധനസഹായും അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്.  2018-19 ല് 942 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് ധനസഹായും നല്കഷി. 
കെല് തീെതെഷിടറെ 50 േീറ്റര ചുറ്റളവഷില് നഷിന്നുും 
ോറഷി താേസഷിക്ാന് തയ്യാറാകുന്നവരക്് സ്ലും 
വാങ്ങുന്നതഷിനായള്ള സാമ്പതെഷികസഹായവും 



98 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

നല്കുന്നുണ്ടു്. 380 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് ഈ 
പദ്ധതഷിയടെ ആനുകൂല്യും ലഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 

തുറമുഖ എഞ്ിനീയറിുംഗക് വകുപ്ും 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളുും

മകെള സരക്ാര ഇതുവടെ 15 േത്്യ 
ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളടെ നഷിരമാണും 
പൂരതെഷിയാക്കുകയും 9 തുറമുഖങ്ങളടെ നഷിരമാണും 
പുമൊഗേഷിച്ചുടകാണ്ഷിെഷിക്കുകയോണ്. കണ്ണൂര ജഷില്ലയഷിടല 
തലായ് േത്്യബന്ധന തുറമുഖതെഷിടറെ നഷിരമാണും 
പൂരതെഷിയാക്ഷി 18 ടേയ് 2018 ല് ഉദ്ഘാെനും ടചയ്തു. 
തൃശ്ശൂര ജഷില്ലയഷിടല മചറ്റുവാ േത്്യബന്ധനതുറമുഖും 
നഷിരമാണും പൂരതെഷിയാക്ഷി 25 ടഫബ്രൂവെഷി 2019 ല് 
ഉദ്ഘാെനും ടചയ്തു. വഷിഴഷിഞ്ഞും, തങ്മശേെഷി, നീണ്കെ, 
കായുംകുളും, മതാട്പെള്ളഷി, മുനമ്പും, മചറ്റുവാ, ടപാന്നാനഷി, 
മബപ്പൂര, പുതഷിയാപൊ, മചാമ്പാല്, തലായ്, ോപെഷിളമബ, 
അഴീക്ല്, ടചറുവത്തൂര എന്നഷിവയാണ് പൂരതെഷിയായ 
തുറമുഖങ്ങള്. മുതലടപൊഴഷി, മചതെഷി(ഒന്നുും െണ്ടുും) 
അരത്തുങ്ല് (െണ്് ), ടചല്ലാനും (ഒന്ന്, െണ്് ),  താനൂര, 
ടകായഷിലാണ്ഷി, ടവള്ളയഷില്, േമഞ്ചശ്െും, കാസരമഗാഡ് 
മുതലായവയടെ നഷിരമാണും പുമൊഗേഷിച്ചു 
ടകാണ്ഷിെഷിക്കുന്നു. മകെളതെഷിടല േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങളടെ ടലാമക്്ന് ച ിത്ും 3.4.3 ല് 
നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

അരത്തുങ്ല്, ടവള്ളയഷില്, താനൂര, േമഞ്ചശ്െും, 
ടകായഷിലാണ്ഷി എന്നീ തുറമുഖങ്ങളമെയും മുനക്ക്െവ് 
ഫഷി്് ലാറെഷിുംഗ് ടസറെറഷിമറെയും നഷിരമാണും 
പൂരതെഷിയാക്കുന്നതഷിനായഷി 2018-19  പദ്ധതഷിയഷില് ഫണ്് 
വകയഷിരുതെഷി.  മചറ്റുവ, ടചറുവത്തൂര, തലായ് എന്നീ 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് പൂരതെീകെഷിക്കുന്നതഷിനുും 
പ്രവരതെന്േോക്കുന്നതഷിനുും ഫണ്് അനുവദഷിച്ചഷിരുന്നു. 
തുറമുഖങ്ങളടെ ോമനജ്ടേറെഷിനുും ധനസഹായും 
ലഭ്യോക്ഷിയഷിരുന്നു. േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് 
വര്തെഷിലുെനീളും പ്രവരതെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി അവയടെ 
അറ്റകുറ്റപെണഷികളും ട്ഡ്ജഷിുംഗുും നെത്തുന്നതഷിനായഷി 
പദ്ധതഷി സഹായും ലഭ്യോക്ഷിയഷിരുന്നു.  2018-19 
ല് സുംസ്ാന പദ്ധതഷിയഷില് 29.10 മകാെഷി രൂപ 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള്ക്കു മവണ്ഷി അനുവദഷിച്ചു. 
റഷിമപൊരട്് ടചയ്യടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന ചഷിലവ് 13 മകാെഷി  
(45 ശതോനും) രൂപയാണ്.

സുംസ്ാന ഫണ്്, മക� ഗവണ്ടേറെ് ഫണ്് (50 
ശതോനും, 75 ശതോനും സഷി.എസ്.എസ് ) മക� 
സീോയ ആര.ടക.വഷി.കവ മുതലായവയഷില് നഷിന്നുള്ള 
ഫണ്്, നബാരഡ് മപാലുള്ള ഏജന്സഷികളഷില് 
നഷിന്നുള്ള ഫണ്് (ആര.ഐ.ഡഷി.എഫഷിനു കീഴഷില്) 
എന്നഷിവ ഉപമയാഗഷിച്ചാണ് മുന്പ് േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങളടെ നഷിരമാണും നെതെഷിയഷിരുന്നത്. 

ച ിത്ും 3.4.3  മകെളതെഷിടല േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളടെ ടലാമക്്ന്

അവലംബം:-  തുറമുഖ എഞ്ിനീയറിംഗ് വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ



99അദ്ധ്യായം 3,  കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയും

എന്നാല് ഈയടുതെ് മക�ാവഷി്്കൃത പദ്ധതഷികളടെ 
ഫണ്ഷിുംഗഷില് വന്ന ോറ്റങ്ങള് കാെണും മക�ും 
നല്കുന്ന ഫണ്ഷില് വളടെയധഷികും കുറവണ്ായഷി. 
ഇത് മകെളതെഷിടല േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളടെ 
പൂരതെീകെണടതെ പ്രതഷികൂലോയഷി ബാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
ഇതെെും വലഷിയ പദ്ധതഷികള്ക്ായള്ള ധനസോഹെണും 
സുംസ്ാനതെഷിടനാരു വലഷിയ ടവല്ലുവഷിളഷിയാണ്. 
നെന്നുടകാണ്ഷിെഷിക്കുന്ന എല്ലാ േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങളമെയും സേയബന്ധഷിതോയ പൂരതെീകെണും 
ആവശ്യോണ്. േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് 
വര്തെഷിലുെനീളും പ്രവരതെന്േോയ െീതഷിയഷില് 
നഷിലനഷിരതൊന് നെപെഷികള് എടുമക്ണ്തുോണ്. 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളഷിടല നഷിരമാണ 
പ്രവരതെനങ്ങളടെ പുമൊഗതഷി അനുബന്ധും 3.4.8 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ഫഷി്് ലാറെഷിുംഗ് 
മക�ങ്ങളഷില് നഷിന്നുമുള്ള ടോതെവരുോനും  
2016-17 ടല 302.54 ല്ും രൂപയഷില് നഷിന്നുും  
2017-18 ല് 849.08 ല്ും രൂപയായഷി ഉയരന്നു. 
എന്നാല് 2018-19 ല് 729.41 ല്ും രൂപയായഷി 
കുറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതല് വരുോനും നീണ്കെ 
തുറമുഖതെ് നഷിന്നുോണ്.  2012-13 മുതല് തുെരച്ചയായഷി 
ഏറ്റവും കൂടുതല് വരുോനും ലഭഷിച്ചഷിരുന്നത് നീണ്കെ 
തുറമുഖും വഴഷിയായഷിരുന്നു. ടോതെ വരുോനതെഷില് 
െണ്ാും സ്ാനതെ് നഷില്ക്കുന്നത് മതാട്പെള്ളഷി 
തുറമുഖോണ്. മകെളതെഷിടല േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ഫഷി്് ലാറെഷിുംഗ് മക�ങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുമുള്ള ടോതെവരുോനതെഷിടറെ 66 ശതോനും 
മതാട്പെള്ളഷി, നീണ്കെ, കായുംകുളും (മൂന്നാും 
സ്ാനും) എന്നീ തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുോണ്. 
ടോതെവരുോനതെഷിലുണ്ാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചഷിലുകള് 
പ്രധാനോയും കെലഷില് നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന്ന 
േത്്യതെഷിടറെ അളവഷിടന ആശ്രയഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. സമു� 
േമത്്യാല്ന്നതെഷില് കുറവണ്ാകുന്നുടണ്ങ്ഷിലുും 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ള 
ടോതെവരുോനതെഷിടല വലഷിയ വ്യതഷിയാനങ്ങടളക്കുറഷിച്ച് 
വഷിശദോയ പഠനും നെമതെണ്തുണ്ടു്. വഷിശദവഷിവെങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.4.9 ല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

പുതഷിയ തുറമുഖങ്ങളടെ നഷിരമാണതെഷിനു പുറമേ 
നഷിലവഷിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളടെ നവീകെണും, 
ലാറെഷിുംഗ് മക�ങ്ങളടെ നഷിരമാണും, മറാഡുകള്, 
പാലങ്ങള്, മലാക്ര മുറഷികള്, നെപൊതകള് 
എന്നഷിവയടെ നഷിരമാണതെഷിനുും നബാരഡ് ഫണ്് 
വഷിനഷിമയാഗഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് XVII നു 
കീഴഷില് 7 പാലങ്ങള്, ഫഷി്് ലാറെഷിുംഗ് മക�ങ്ങള്, 
നെപൊത എന്നഷിവയള്ടപെട് 11 പദ്ധതഷികള്ക്ായഷി 
63.41 മകാെഷി രൂപ അനുവദഷിച്ചു. ഇതഷില് 9 പദ്ധതഷികള് 
പൂരതെഷിയാവകയും േറ്റു പദ്ധതഷികളടെ നഷിരമാണും 
പൂമൊഗേഷിക്കുകയോണ്. ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് XIX നു 
കീഴഷില് അുംഗീകെഷിച്ച 24 പദ്ധതഷികളഷില് 15 എണ്ും 

പൂരതെഷിയാക്കുകയും ഭൂേഷി ലഭ്യേല്ലാതെതഷിനാല് 9 എണ്ും 
ഉമപ്ഷിക്കുകയും ടചയ്തു. ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് XX നു 
കീഴഷില് െണ്് മറാഡുകളമെയും ഒരു പാലതെഷിമറെയും 
നഷിരമാണതെഷിനായഷി 7.82 മകാെഷി രൂപ അനുവദഷിച്ചു, 
നഷിരമാണും പൂരതെീകെഷിച്ചു.   ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് XXIII 
നു കീഴഷില് നെപൊക്കുന്നതഷിനു മവണ്ഷി 25.40 മകാെഷി 
രൂപ ടചലവ വരുന്ന 4 പുതഷിയ ടപ്രാമപൊസലുകള് 
- ടവള്ളയഷില്, ടചല്ലാനും, തങ്മശേെഷി, പുതഷിയാപെ - 
നബാരഡ് അുംഗീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. നബാരഡ് സഹായും 
ലഭഷിക്കുന്ന ആര.ഐ.ഡഷി.എഫ് പദ്ധതഷികള്ക്ായഷി  
2018-19 ല് 40 മകാെഷി രൂപയാണ് അനുവദഷിച്ചത്. 
റഷിമപൊരട്് ടചയ്യടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന ടചലവ് 10.09  
(25 ശതോനും) മകാെഷി രൂപയാണ്.

മകരള സുംസ്്ചാന തീരമദശ വികസന 
മക്ചാര്പ്മറഷന് (ന്ക.എസക്.സി.എ.ഡി.സി)

സുംസ്ാനടതെ തീെമദശ മേഖലയടെ സേഗ്ോയ 
വഷികസന പ്രവരതെനങ്ങള് നെപൊക്കുന്നതഷിനായള്ള 
സുംസ്ാന സരക്ാര സ്ാപനോണ് മകെള 
സുംസ്ാന തീെമദശ വഷികസന മകാരപെമറ്ന്(ടക.
എസ്.സഷി.എ.ഡഷി.സഷി). തീെമദശവഷികസനും, 
േത്്യബന്ധന മേഖലയഷിടല അെഷിസ്ാന സൌകെ്യ 
വഷികസനും, സാമങ്തഷിക വഷിദ്യ ആരജ്ജഷിക്ല്, വാണഷിജ്യ 
പ്രവരതെനങ്ങള്, വഷിദമഗ്ദ്ധാപമദശും എന്നഷിവ സ്ാപനും 
നല്കുന്നു. മകെള സരക്ാര, മക�സരക്ാര എന്.
എഫ്.ഡഷി.ബഷി, നബാരഡ് എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷില് നഷിന്നുും 
ലഭഷിച്ച തുക ഉപമയാഗഷിച്ച്  ഏകമദശും 518.98 മകാെഷി 
രൂപയടെ 824 വരക്കുകള് ടക.എസ്.സഷി.എ.ഡഷി.സഷി 
2007 മുതല്ക്് നെപൊക്ഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് മകെള 
സുംസ്ാന തീെമദശ വഷികസന മകാരപെമറ്ന് 68.36 
മകാെഷി രൂപയടെ 99 പ്രവരതെനങ്ങള് പൂരതെഷിയാക്ഷി. 6 
കുെഷിടവള്ള പദ്ധതഷികള്, 3 കവദയുതീകെണ പദ്ധതഷികള്, 
വഷിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയഷിടല 13 അെഷിസ്ാന വഷികസന 
പദ്ധതഷികള്, ആമൊഗ്യമേഖലയഷിടല 11 അെഷിസ്ാന 
വഷികസന പദ്ധതഷികള്, സ്കൂളകളഷില് 40 സ്ാരട്് ക്ാസ്് 
റൂും, സ്കൂളകളഷില് 16 അടുക്ള ട്ഡുകള്, ഒരു ഫഷി്് 
ലാറെഷിുംഗ് മക�ും, 4 ഫഷി്റീസ് മസ്റ്റ്നുകള്, െണ്ടു് 
േത്്യവഷിപണന മക�ങ്ങള്, സ്ത്രീകള്ക്ാടയാരു 
ആശ്രയമക�ും, 2 ഫഷി്റീസ് പെഷിശീലന മക�ങ്ങള്, 2 
േത്്യചന്തകള് എന്നീ പദ്ധതഷികള് ഉള്ടപെടുന്നു.  

േത്്യന്ത്്ചാഴില്ചാളി സമൂ�ത്ിന്ചായള്ള 
സ്ചാമൂ�ിക സുരഷേയും ഉപജീവമന്ചാപ്ചാധിയും

േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സമൂഹതെഷിന് സാമൂഹഷിക 
സുെ്ഷിതത്വും ഉപജീവമനാപാധഷിയും ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതഷിനായഷി സുംസ്ാന സരക്ാര വഷിവഷിധ 
പദ്ധതഷികള് നെപെഷിലാക്ഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. സരക്ാറഷിടറെ 
ഫഷി്റീസ് വകുപെഷിന് പുറടേ േത്്യടഫഡുും, മകെള 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി മ്േ നഷിധഷി മബാരഡുും 
ഇതെെതെഷിലുള്ള പദ്ധതഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്നുണ്ടു്. 



100 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഇതഷിടല പല സീമുകള്ക്കുും പ്ാന് സഹായും ലഭ്യോണ്. 
ഇവയഷില് ചഷിലത് മക�ാവഷി്്കൃത പദ്ധതഷിയാണ്. 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് തെസ്െഹഷിതോയ 
ഉപജീവമനാപാധഷികള് ലഭ്യോക്കുന്ന പദ്ധതഷിയ്ക് 
പുറമേ ഭവനനഷിരമാണും, ഇന്്്റന്സ്, ടപന്്ന് 
മുതലായവയ്കള്ള പദ്ധതഷികളും ഇതഷില് ഉള്ടപെടുന്നു. 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്ായള്ള ഗ്രൂപെ് അപകെ 
ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷി മുമഖന 2.42 ല്ും 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. 
84,483 അനുബന്ധ േത്്യബന്ധന പ്രവരതെകരക്കുും 
ഗ്രൂപെ് ഇന്്്റന്സ് പദ്ധതഷി മുമഖന പ്രമയാജനും 
ലഭഷിച്ചു. 52,558 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് വാരദ്ധക്യ 
ടപന്്ന് ലഭ്യോക്ഷി. ‘ടപന്്ന് മഫാര കവവ്സ് 
ഓഫ് ഡഷിസീസഡ് ഫഷി്രടേന്’ എന്ന പദ്ധതഷിയടെ 
കീഴഷില് േെണടപെട് േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികളടെ 
ഭാെ്യോരക്് ഈ പദ്ധതഷി മുമഖന (9074 മപരക്് ) 
പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. ‘മസവഷിുംഗ് കും റഷിലീഫ് ’ 
പദ്ധതഷിയ്ക കീഴഷില് പഞ്ഞോസ (ഓഫ് സീസണ്) 
ധനസഹായും സമു� േത്്യബന്ധനതെഷില് 
ഏരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നവെഷില് 1,72,272 മപരക്കുും, ഉള്നാെന് 
േത്്യബന്ധനതെഷിമലരടപെട്ഷിെഷിക്കുന്ന 24,143 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്കുും ലഭ്യോക്ഷി. ഫഷി്റീസ് 
ഡഷിപൊരട്്ടേന്ും, മകെള സുംസ്ാന േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
മ്േ നഷിധഷി മബാരഡുും നെപെഷിലാക്കുന്ന ഇതെെും 
സീമുകളടെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.4.10 
ലുും 3.4.11 ലുും ടകാടുതെഷിട്ടുണ്ടു്. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
സമൂഹതെഷിന് കൂടുതല് സഹായും നല്കാനുും കൂടുതല് 
ജനങ്ങടള സാമൂഹഷിക സുെ്ാപദ്ധതഷികളടെ 
ഭാഗോക്ാനുും സുംസ്ാനതെഷിന് സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്.

േത്്യന്ഫഡക്

പ്രാഥേഷിക തലതെഷിലുള്ള 656 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
വഷികസനമ്േ സഹകെണ സുംഘങ്ങളടെ 
ഒരു അടപക്് ടഫഡമറ്നാണ് േത്്യടഫഡ്. 
ഇതഷില് 335 സുംഘങ്ങള് സമു�മേഖലയഷിലുും 199 
സുംഘങ്ങള് ഉള്നാെന് മേഖലയഷിലുും 122 എണ്ും 
വനഷിതാ സുംഘങ്ങളോണ്. ഈ ടസാകസറ്റഷികളഷിടല 
ആടക അുംഗസുംഖ്യ 4.64 ല്തെഷില് കൂടുതലാണ്. 
ടഫഡമറ്ടറെ ആടക ഓഹെഷി മൂലധനും 150 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സമൂഹതെഷിനുള്ളഷില് 
സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള് രൂപടപെടുതൊനുും 
അതുവഴഷി സമ്പാദ്യശീലും വളരത്തുവാനുും േത്്യടഫഡഷിന് 
സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. കേമക്രാഫഷിനാന്സുും, പലഷിശെഹഷിത 
വായ്പകളും നല്കുക വഴഷി േത്്യടഫഡഷിന് കേമക്രാ 
ടക്രഡഷിറ്റ് മേഖലയഷില് കാെ്യോയ പ്രഭാവും ഉണ്ാക്ാന് 
സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് കേമക്രാഫഷിനാന്സഷിടറെ 
പഷിന്തുണമയാടെ സ്യും സഹായ സുംഘും വഴഷിയള്ള 
പ്രമയാജനും 27,887 ഗുണമഭാക്ാക്ള്ക്കു ലഭഷിച്ചു. 
13,018 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സ്ത്രീകള്ക്് പലഷിശ 
െഹഷിത വായ്പ അനുവദഷിച്ചു. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് 
േത്്യബന്ധനതെഷിനാവശ്യോയ ഉപാധഷികളും 

വഷിവെങ്ങളും എതെഷിക്കുന്നതഷില് േത്്യടഫഡ് 
വഷിജയഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് 48 മപരക്് 
പദ്ധതഷിയടെ പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. പെമ്പൊഗത 
േത്്യയാനങ്ങടള ആധുനീകവത്ക്െഷിക്ാന് 200 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷികള്ക്് സഹായും നല്കഷി. വഷിവഷിധ 
പെഷിപാെഷികളഷിലൂടെ േത്്യടഫഡ് കകവെഷിച്ച മനട്ങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.4.12 ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

ന്സ്ചാജസറ്റി മഫ്ചാര് അസ്ിസ്റന്്റ്റു 
ഫിഷര്വേണും സക്ത്ീ ശ്ചാക്ീകരണവും 
(എസക്.എ.എഫക്)

സുംസ്ാനടതെ േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സ്ത്രീകളടെ 
ശാക്ീകെണതെഷിനുും ആകോനമുള്ള വഷികസനും 
സാധ്യോക്കുന്നതഷിനുും മവണ്ഷി സ്ാപഷിതോയ 
ഏജന്സഷിയാണ് ടസാകസറ്റഷി മഫാര അസ്ഷിസ്റ്റന്സ് 
റ്റു ഫഷി്രവേണ്.  എസ്.എ.എഫ്, േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
സ്ത്രീകടള കൂട്ായ പ്രവരതെനങ്ങള് തുെങ്ങാനുും 
ടചറുകഷിെ സുംെുംഭങ്ങള് ആെുംഭഷിക്ാനുും, അവ 
നഷിലനഷിരത്തുവാനുും,  സാമ്പതെഷികവും സാമങ്തഷികവോയ 
പഷിന്തുണ നല്കുന്നു. േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സ്ത്രീകളടെ 
ഇതെ ഉപജീവമനാപാധഷി പ്രവരതെനങ്ങള് 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും പ്രമത്യകഷിച്ച്, ടചറുകഷിെ 
സുംെുംഭങ്ങളടെ വഷികസനതെഷിനു മവണ്ഷിയും, 1002 
ഗുണമഭാക്ാക്ള്ക്് സഹായും നല്കഷി. 3693 പുതഷിയ 
ഗുണമഭാക്ാക്ള്ക്കുും നഷിലവഷില് അുംഗങ്ങളായഷിട്ടുള്ള 
1404 മപരക്കുും  അവരുടെ കാെ്യ്േത 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിനുള്ള പെഷിശീലനും നല്കഷി. 144 
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് സാമങ്തഷിക വഷിദ്യ ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിനുള്ള 
സഹായങ്ങള് അതത് യൂണഷിറ്റുകളഷില് അനുവദഷിച്ചു. 
30 വയസ്ഷിനു താടഴയള്ള 195 േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി 
സ്ത്രീകള്ക്് ‘തീെകനപുണ്യ’ പദ്ധതഷി വഴഷി പ്രമയാജനും 
ലഭഷിച്ചു. വഷിവഷിധ പെഷിപാെഷികളഷിലൂടെ എസ്.എ.എഫ് 
കകവെഷിച്ച മനട്ങ്ങള് അനുബന്ധും 3.4.13 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

പതഷിടനാന്നാും പഞ്ചവത്െ പദ്ധതഷിക്ാലതെ് സമു� 
േത്്യ ബന്ധന മേഖല അെഷിസ്ാന ടസൌകെ്യ 
വഷികസനതെഷിടറെ കാെ്യതെഷില് ശ്രമദ്ധയോയ വളരച്ച 
കകവെഷിച്ചു. ഈ അെഷിസ്ാന ടസൌകെ്യങ്ങള് 
ശെഷിയായ െീതഷിയഷില് ഉപമയാഗഷിക്കുന്നുടണ്ന്ന് ഉറപ്പു 
വരുതെഷി, മപാ്കാഹാെതെഷിനുും, ഭ്്യസുെ്യ്കും, 
സാമ്പതെഷിക വളരച്ചക്കുും മവണ്ഷി േത്്യബന്ധന 
മേഖലയഷില് സുസ്ഷിെോയ വളരച്ച ഉറപൊക്കുക 
എന്നതാണ് പ�ണ്ാും പദ്ധതഷിയടെ ഉമദേശും. 
ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധനതെഷിടറെ ോമനജ്ടേറെ്,  
ആഴക്െല് േത്്യ ഉല്ാദനതെഷില് വരദ്ധനവ്, 
വഷിളടവടുതെ േത്്യതെഷിടറെ പൂരണ്ോയ വഷിനഷിമയാഗവും, 
മൂല്യവരദ്ധനവും എന്നീ കാെ്യങ്ങള്ക്് പ്രമത്യകും 
ഊന്നല് നല്കഷിയഷിരുന്നു. പതഷിമൂന്നാും പഞ്ചവത്െ 
പദ്ധതഷിയഷില് സുംസ്ാനും ഊന്നല് നല്കുന്നത് േത്്യ 
ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിലൂടെ മപാ്കാഹാെ ഭ�ത 
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ഉറപെ് വരുത്തുകയും, ഉല്ാദന ഫലങ്ങള് സുസ്ഷിെവും 
നഷിഷ്പ്വോയ െീതഷിയഷില് വീതഷിച്ചു നല്കുന്നതു വഴഷി 
േത്്യടതൊഴഷിലാളഷി സമൂഹതെഷിനഷിെയഷിലുള്ള ദാെഷി�്യും 
കുറയ്കകയും ടചയ്യുക എന്നതാണ്. 

കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനവും പെഷിസ്ഷിതഷി നശീകെണവും 
മേഖലയഷിടല പ്രധാന ടവല്ലുവഷിളഷികളാണ്. ഇമതാടൊപെും 
നവുംബര 2017 ടല ഓഖഷി ചുഴലഷിക്ാറ്റുും ആഗസ്റ്റ് 
2018 ടല പ്രളയവും ഈ അടുതെ കാലതെ് മേഖലടയ 
പ്രതഷികൂലോയഷി ബാധഷിച്ച െണ്് പ്രകൃതഷിദുെന്തങ്ങളാണ്. 
എന്നഷിരുന്നാലുും സുംസ്ാനതെഷിടറെ വഷിഭവസമ്പതെ് 
േത്്യബന്ധനതെഷിടറെ വളരച്ചയ്ക് ഉതകുന്നതാണ്. 
കഴഷിഞ്ഞ െണ്് വര്ങ്ങളായഷി േത്്യസമ്പതെഷിടന 
സുംെ്ഷിക്കുന്നതുും പെഷിപാലനും ടചയ്യുന്നതഷിനുോയഷി 
നെപെഷിലാക്ഷിയ നയങ്ങളടെ മനട്ും സമു� 
േത്്യബന്ധന മേഖലയഷില് പ്രതഷിഫലഷിച്ചു തുെങ്ങഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 
ഉള്നാെന് ജലാശയങ്ങളഷിടല േത്്യകൃ്ഷി 
ഭാവഷിയഷില് വലഷിയ അവസെങ്ങള് സൃഷ്ടഷിക്ാവന്ന 
മേഖലയാണ്. തമദേശസ്യുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളടെ 
സജീവപങ്ാളഷിതെും ഈ മേഖലയഷില് വഷിപ്വകെോയ 
ോറ്റങ്ങള്ക്് വഴഷിടയാരുക്കുും.  എന്നാല്  
േത്്യബന്ധനതെഷിടറെ സുസ്ഷിെോയ വളരച്ചയ്കും  വഷിഭവ 
സുംെ്ണതെഷിന് ഹാനഷികെോയ േത്്യബന്ധന 
െീതഷികള് ഇല്ലാതാക്കുന്നതഷിനുും കൂടുതല് ഊന്നല് 
നല്മകണ്താണ്. നൂതനോയ ധനസോഹെണ 
െീതഷികളഷിലൂമെയും പെ്യാപ്ോയ സാമങ്തഷിക വഷിദ്യയടെ 
സഹായമതൊടെയും, വ്യാപന പ്രവരതെനങ്ങളഷിലൂമെയും 
േത്്യബന്ധന മേഖലയ്ക് വരുും വര്ങ്ങളഷില് േഷികച്ച 
പ്രവരതെനും കാഴ്ച ടവയ്കാന് സാധഷിക്കുും.
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3.5 ജലവിഭവും

സമൂഹടതെ നഷിലനഷിരത്തുന്നത് കാര്ഷികമേഖലയും, 
കാര്ഷിക മേഖലടയ നഷിലനഷിരത്തുന്നത് 
ജലമസചനവോടണന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. 
ഉചഷിതോയ സുംെ്ണ െീതഷികളഷിലൂമെയും, 
പെഷിപാലനതെഷിലൂമെയമുള്ള ജലവഷിനഷിമയാഗും 
ജീവെ്ാസ�ദായങ്ങള് നഷിലനഷിരത്തുന്നതഷിന് 
അത്യന്താമപ്ഷിതോണ്. കൂൊടത, പാെഷിസ്ഷിതഷിക 
നഷിലനഷില്ഷിന് സഹായകെോകുുംവഷിധതെഷില് 
ഉല്ാദന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുും, 
കാര്ഷികമേഖലയഷിടല ആദായും ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിനുും 
സഹായഷിക്കുന്നു. കാര്ഷികവൃതെഷിയഷിടല വ്യാപനും, 
വരദ്ധഷിച്ചു വരുന്ന വ്യവസായവത്ക്െണും, 
ജനസുംഖ്യയഷിലുണ്ാകുന്ന വരദ്ധനവ്, ടേച്ചടപെട് ജീവഷിത 
നഷിലവാെങ്ങള് ഇവടയല്ലാുംതടന്ന  
ജലതെഷിടറെ ആവശ്യകത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്ന 
ഘെകങ്ങളാണ്. പ്രതഷിശീര് ജലലഭ്യതയഷില് ഉണ്ാകുന്ന 
കുറവും, ലഭ്യോയ ജലസമ്പതെ് ഫലപ്രദോയ 
െീതഷിയഷില് പെഷിപാലഷിക്കുന്നതഷില് ഉണ്ാകുന്ന വീഴ്ചയും, 
ഭാെതതെഷില് അനുഭവടപെടുന്ന ജലദൌര ലഭ്യതെഷിടറെ 
കാെണങ്ങളഷില് ഉള്ടപെടുന്നു. ജലവഷിഭവങ്ങളടെ 
ലഭ്യതയഷില് മനെഷിടുന്ന പെഷിേഷിതഷികള് മൂലും സുസ്ഷിെോയ 
ജലപെഷിപാലന െീതഷികള്ക്് പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്നു. 
നീതഷി ആമയാഗ് പുറതെഷിറക്ഷിയ, മകാമമ്പാസഷിറ്റ് വാട്ര 
ോമനജ്ടേറെ് ഇറെക്് (സഷി.ഡബ്ലയൂ.എും.ഐ) പ്രകാെും 
(എ). ജലാശയങ്ങളായഷി കണക്ാക്ടപെടുന്നവയടെ, 
ജലമസചന സാധ്യതകള് 95 ശതോനമതൊളും 
പുനസ്ാപഷിക്കുവാന് മകെളതെഷിന് സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്  (ബഷി). 
ജലമസചന സാധ്യതതയടെ 80 ശതോനവും മകെളും 
പ്രമയാജനടപെടുത്തുന്നുണ്ടു്. 

ന്േചന്പ്ട് ജലപരിപ്ചാലനത്ിന്റെ 
ആവശ്യകത

2018 ലുും 2019 ലുും പ്രളയമുണ്ായ സാഹചെ്യതെഷില്, 
സുംസ്ാനടതെ ഡാമുകളടെ പ്രവരതെന്േതയും, 
സുെ്ാെീതഷികളും ടേച്ചടപെടുമതെണ്തഷിടറെ 
ആവശ്യകത വരദ്ധഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. ആനുകാലഷിക 

പെഷിമശാധനയും അവമലാകനവും നെമതെണ്ത് 
ആവശ്യോണ്. ജലമസചനസ�ദായങ്ങള് 
കൂടുതല് വഷിപുലീകെഷിക്കുന്നതഷിനു മവണ്ഷി ജലമസചന 
മേഖലകളഷില് വരദ്ധഷിച്ച മുതല്മുെക്്  ആവശ്യോണ്. 
ടവള്ളടപൊക്നഷിവാെണ ോരഗ്ഗങ്ങള്ക്് കൂടുതല് 
ഊന്നല് നല്കുക, വഷിവഷിമധാമദേശ ഡാമുകള് 
സ്ാപഷിക്കുക, ജലസുംഭെണ നഷിരമാണ പ്രവൃതെഷികള് 
തമദേശീയോയഷി സ്ാപഷിക്കുക മുതലായവയ്ക് പ്രാധാന്യും 
നല്മകണ്ഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. ടേച്ചടപെട് ജലപെഷിപാലനും 
സാധ്യോകുന്നതഷിന് ഒരു സുംമയാജഷിത ജലസുംഭെണ 
പ്രവരതെന സുംവഷിധാനും ആവശ്യോണ്.

മദശീയതലതെഷിലുും, സുംസ്ാനതലതെഷിലുമുള്ള ജലവഷിഭവ 
വഷിവെസഹായമക�ങ്ങടള ശക്ഷിടപെടുത്തുന്നതഷിന് 
സഹായകെോകുന്നതാണ് ജലവഷിഭവങ്ങളടെ 
വഷിവെങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന്ന സ�ദായും (വാട്ര 
റഷിമസാഴ്സസ് ഇന്ഫരമേ്ന് സഷിസ്റ്റും). വഷിവഷിധ 
മ്ാതസ്സുകളഷില് കൂെഷിയള്ള വഷിവെങ്ങള് മശഖെഷിച്ചുും 
ക്രേീകെഷിച്ചുും സാമങ്തഷിക സഹായമതൊടു 
കൂെഷിയാണ് ഇത് നെപെഷിലാക്കുന്നത്. ഇപ്രകാെമുള്ള 
സേയബന്ധഷിതവും സുംമയാജഷിതവോയ ജലവഷിഭവ 
വഷിവെമശഖെണ െീതഷികള് ഫലപ്രദോയ ജലവഷിഭവ 
ആസൂത്രണതെഷിന് സഹായകെോകുന്നു. തല്സേയ 
വഷിവെ മശഖെണ സുംവഷിധാനും, വഷിദൂെ സുംമവദനും, 
സ്ല ചഷിത്രീകെണും മുതലായവയാണ് വഷിവഷിധ ഡാറ്റാ 
മ്ാതസ്സുകള്.

നാ്ണല് കഹമരോളജഷി മപ്രാജക്െ് ഒരു 100 
ശതോനും മക�ാവഷി്്കൃത പദ്ധതഷിയാണ്. തല്സേയ 
വഷിവെ മശഖെണ സുംവഷിധാനും, നീടൊഴുക്് 
അളക്കുന്നതഷിനുള്ള സുംവഷിധാനും, സുംസ്ാന ജലവഷിഭവ 
വഷിവെ സ�ദായങ്ങള്, കാെ്യാധഷിഷ്ഷിത പഠനങ്ങള്, 
റഷിസരമവായര പ്രവരതെന സുംവഷിധാനങ്ങള് 
എന്നഷിവയാണ് പ്രധാന പ്രവരതെഷികള്. വാര്ഷിക 
വഷിഹഷിതോയ 9.30 മകാെഷി രൂപയഷില് നഷിന്നുും 2018-19 ല് 
1.63 മകാെഷി രൂപ ചഷിലവഴഷിക്കുകയണ്ായഷി.
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മവള്ഡ് ബാങ്് സഹായമതൊടെ 2012 മുതല് 
നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതഷിയാണ് ഡാും 
റീഹാബഷിലഷിമറ്റ്ന് ആറെ് ഇുംപ്രൂവ്ടേറെ് മപ്രാജക്െ് 
(രേഷിപെ് ). ജലവഷിഭവ വകുപെഷില് നഷിന്ന് 16 പദ്ധതഷികളായ 
വാളയാര, ടനയ്യാര, േലമ്പുഴ, കുറ്റഷിയാെഷി, കാഞ്ഞഷിെപ്പുഴ, 
പീച്ചഷി, ചഷിമഷിനഷി, േലങ്െ, കല്ലെ, മപാത്തുണ്ഷി, വാഴാനഷി, 
േീന്കെ, ചുള്ളഷിയാര, പഴശേഷി, ടപെഷിയാര, മൂലത്തുറ 
ടറഗുമലറ്റര എന്നഷിവയാണ് ഈ പദ്ധതഷിയടെ കീഴഷില് 
പുനരുദ്ധാെണതെഷിനായഷി ഏടറ്റടുതെഷിട്ടുള്ളത്. രേഷിപെ് 
പദ്ധതഷിയടെ ഘട്ും ഒന്ന് 2020 ജൂണ് ോസമതൊടു കൂെഷി 
അവസാനഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതഷിയടെ അുംഗീകൃത 
തുക 360 മകാെഷിയും, 2019 ഒക്മൊബര ോസും വടെയള്ള 
പദ്ധതഷിടച്ചലവ് 230 മകാെഷി രൂപയോണ് (64 ശതോനും).

അഭൂതപൂര്വ്വേ്ചായ മപേ്ചാരിയും 
ന്വള്ളന്പ്്ചാക്വും

2018 മലയും, 2019 മലയും ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷില് 
ഉണ്ായ മപോെഷിയടെ തുെരച്ചയായഷി വന് 
ഉരുള്ടപാട്ലുും, നാശനഷ്ടങ്ങള് വഷിതച്ച ടവള്ളടപൊക്വും 
സുംസ്ാനതെഷിന് മനെഷിമെണ്തായഷി വന്നു. ഇതുമൂലും 
േനു്്യമൃഗാദഷികളടെ ജീവന്, ജീവമനാപാധഷി, സ്തെ് 
വകകള്, പശ്ാതെല സൌകെ്യങ്ങള് എന്നഷിവയ്ക് 
വളടെയധഷികും നാശനഷ്ടങ്ങളണ്ായഷി. 13 ജഷില്ലകളഷിലായഷി, 
1259 ഗ്ാേങ്ങടള 2018 ടല ടവള്ളടപൊക്ും 
മൂലമുണ്ായ ദുെഷിതും സാെോയഷി ബാധഷിച്ചതായഷി 
സുംസ്ാന സരക്ാര മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 
ടറഗുമലറ്ററുകള്, ടചക്് ഡാമുകള്, ടവറെഡ് മക്രാസ്് 
ബാറുകള് മുതലായ നഷിരമാണ പ്രവൃതെഷികടള 
ടവള്ളടപൊക്ും സാെോയഷി ബാധഷിച്ചു. കഹമരോളജഷി 
മസ്റ്റ്ന് ഉപകെണങ്ങള്ക്കുണ്ായ മകടുപാടുകള്, 
ബണ്ടുകള് ഇെഷിഞ്ഞതുമൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്, 
കെല്ഭഷിതെഷിക്കുണ്ായ മകടുപാടുകള്, േണ്ും ടചളഷിയും 
അെഷിഞ്ഞതു മൂലും ടവള്ളതെഷിടറെ സുഗേോയ 
ഒഴുക്ഷിലുണ്ായ തെസ്ങ്ങള് മുതലായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് 
ടവള്ളടപൊക്ുംമൂലും ഉണ്ായഷിട്ടുള്ളത്. ടവള്ളടപൊക്ും 
നഷിേഷിതെും 2018 ല് 1068 മകാെഷി രൂപയമെയും, 2019 ല് 
575.32 മകാെഷി രൂപയമെയും നാശനഷ്ടങ്ങളണ്ായതായഷി 
ജലവഷിഭവ വകുപെഷിടറെ കണക്കുകള് മെഖടപെടുത്തുന്നു. 

2018-19 വര്ങ്ങളഷിലായഷി റഷിസരമവായറഷിടറെ 
വൃഷ്ടഷിപ്രമദശതെ് ലഭഷിച്ച ശക്ോയ മപോെഷിയടെ 
ഫലോയഷി റഷിസരമവായറഷിടറെ സുംഭെണമശ്ഷിയഷില് 
വരദ്ധനവ് ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ടു്. 2017-19 കാലഘട്തെഷില് 
അണടക്ട്ടുകളടെ സുംഭെണനഷിലയഷില് 
ഉണ്ായ വ്യത്യാസതെഷിടറെ വഷിശദാുംശങ്ങള് 
(വര്കാലാെുംഭടതെ സുംഭെണവും, 
വര്കാലാവസാനടതെ സുംഭെണവും)  
അനുബന്ധും. 3.5.1 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

2019 ടല കാലവര്ാെുംഭതെഷില് ആടക സുംഭെണും 
457.9 ദശല്ും കയുബഷിക് േീറ്ററായഷിരുന്നു. എന്നാല്, 

കാലവര്തെഷിടറെ അവസാനും ഇത് 1365.8 
ദശല്ും കയുബഷിക് േീറ്ററായഷി ഉയരന്നു. ഇതഷിന് 
സാേ്യോയ വരദ്ധനവ് 2018 ടല സുംഭെണമശ്ഷിയഷിലുും 
പ്രകെോയഷിരുന്നു. 642.37 ദശല്ും കയുബഷിക് േീറ്ററഷില് 
നഷിന്നുും 1285.81 ദശല്ും കയുബഷിക് േീറ്ററായഷി 
സുംഭെണമശ്ഷിയഷില് വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിരുന്നു. 
2018 ലുും 2019 ലുും േഴ ധാൊളോയഷി ലഭഷിച്ചതഷിനാലുും, 
അണടക്ട്ടുകളഷിമലയ്കള്ള ഒഴുക്് വരദ്ധഷിച്ചതഷിനാലുോണ് 
സുംഭെണമശ്ഷിയഷില് വരദ്ധനവണ്ായത്. കഴഷിഞ്ഞ 
മൂന്ന് വര്ങ്ങളഷിലായഷി കാലവര്ാവസാനും 
ജലസുംഭെണഷികളഷില് മെഖടപെടുതെഷിയ സുംഭെണ 
നഷിലയടെ വഷിശദാുംശങ്ങള് ച ിത്ും 3.5.1 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

വന്കിെ ഇെത്രും ജലമസചനും

ജലമസചന പദ്ധതഷികളഷിലൂടെ പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന്ന 
പ്രമദശതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷിയ്ക് അനുസൃതോയഷിട്ാണ് 
ജലമസചന പദ്ധതഷികടള തെുംതഷിെഷിക്കുന്നത്. 
പതഷിനായഷിെും ടഹക്െറഷിലധഷികും ജലമസചനും 
ലഭ്യോക്കുന്ന പദ്ധതഷികടള വന്കഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷികടളന്നുും, െണ്ായഷിെും മുതല് പതഷിനായഷിെും 
ടഹക്െര വടെയള്ള പ്രമദശങ്ങളഷില് ജലമസചനും 
സാധ്യോകുന്ന പദ്ധതഷികടള ഇെതെെും ജലമസചന 
പദ്ധതഷികടളന്നുും തെുംതഷിെഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. ഇതുവടെയായഷി 
സുംസ്ാനതെ് 19 ജലമസചന പദ്ധതഷികള് 
പൂരതെീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 4 പദ്ധതഷികള് പുമൊഗതഷിയടെ 
വഷിവഷിധ ഘട്തെഷിലാണ്. 

നെപ്ില്ചാക്ി വരുന് ജലമസചന 
പദ്ധതികളുന്െ നിലവിന്ല സ്ിതി

നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്ന ജലമസചന പദ്ധതഷികളടെ 
വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.5.2 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.  നാല് പദ്ധതഷികളടെ 
പ്രവരതെന പുമൊഗതഷികള് ചുവടെ വഷിശദീകെഷിക്കുന്നു. 

മൂവ്ചാറ്റുപുഴ വ്ചാലി ജലമസചന പദ്ധതി 
(എും.വി.ഐ.പി)

20.86 മകാെഷി രൂപയടെ േതഷിപ്പു ടചലവഷില് 
ആെുംഭഷിച്ച മൂവാറ്റുപുഴ ജലമസചന പദ്ധതഷിയ്ക്, 28.33 
കഷി.േീ നീളമുള്ള വലതുകെ കനാലുും, 37.1 കഷി.േീ 
നീളമുള്ള ഇെതുകെ കനാലുമുണ്ടു്. വലത്ഇെതുകെ 
കനാലുകളടെ ശാഖകള്ക്് 57.154 കഷി.േീ നീളവും, 
വഷിതെണശുംഖലകള്ക്് 213 കഷി.േീ നീളവമുണ്ടു്. 
ശാഖാ കനാലുകളടെ 93 ശതോനവും പൂരതെീകെഷിച്ചു. 
േെക്തൊനും, ആനഷിക്ാെ്, ഇെയാര, കാെഷിമക്ാെ് 
(ഒന്നാും റീച്ച് ) എന്നീ വഷിതെണശുംഖലകളടെ 
പ്രവൃതെഷികള് പുമൊഗേഷിച്ചു വരുന്നു. ടചയഷിമനജ് 
18275 ല് കുറുപ്പുുംതറയ്കും ഏറ്റുോനൂര ടറയഷില്മവ 
മസ്റ്റ്നുും ഇെയഷിലുള്ള എഴുമതാണഷിപൊെും അക്ഷിഡക്െ് 
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മൂവാറ്റുപുഴ, ഇെേലയാര, കാൊപ്പുഴ, ബാണാസുെസാഗര എന്നീ ജലമസചന പദ്ധതഷികളടെ നഷിരമാണ 
പ്രവൃതെഷികളഷില് ഉണ്ായ കാലതാേസതെഷിടറെ കാെണങ്ങള് പെഷിമശാധഷിമക്ണ്തഷിടറെ ആവശ്യകത 
േനസ്ഷിലാക്ഷി, 2017 ല്, 5 അുംഗങ്ങള് ഉള്ടപെട് ഒരു സാമങ്തഷിക സേഷിതഷിടയ സുംസ്ാന ആസൂത്രണ 
മബാരഡ് രൂപീകെഷിച്ചഷിരുന്നു. ദ്രുതഗതഷിയഷിലുള്ള നഷിരമാണ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്് തെസ്ും മനെഷിടുന്ന ഘെകങ്ങള് 
സേഷിതഷി േനസ്ഷിലാക്കുകയണ്ായഷി. അതഷിനനുസൃതോയഷി, പ്രസ്തുത പദ്ധതഷികളടെ പൂരതെീകെണതെഷിന്/
കമീ്നഷിുംഗഷിന് സഹായകെോകുും വഷിധതെഷില് പ്രവൃതെഷികള് മുന്ഗണനാെഷിസ്ാനതെഷില് 
നഷിരമദേശഷിക്കുകയമുണ്ായഷി. 
      70 കളഷിലുും, 80 കളഷിലുോയഷി ആെുംഭഷിച്ച ഈ പ്രവൃതെഷികള് പൂരതെീകെഷിമക്ണ് സേയപെഷിധഷിയും, 
ചഷിലവഴഷിമക്ണ് തുകയും അധഷികെഷിച്ചഷിട്ടുും ഇമപൊഴുും നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു. സാമങ്തഷിക സേഷിതഷിയടെ 
സേമയാചഷിതോയ ഇെടപെലുകളഷില്കൂെഷിയും, മേല്മനാട്തെഷിലൂമെയും പ്രവരതെനപുമൊഗതഷികള് 
വളടെയധഷികും ടേച്ചടപെടുത്തുവാന് സാധഷിച്ചു. സാമങ്തഷിക സേഷിതഷി നഷിരമദേശഷിച്ച സേയക്രേങ്ങള്ക്നുസൃതോയഷി 
പദ്ധതഷികടളല്ലാും പുമൊഗതഷിയടെ വഷിവഷിധ ഘട്ങ്ങളഷിലാണ്. 

അെിയന്ിരേ്ചായി ഊന്ല് നല്കുന് മേഖലകള് ഇവന്യല്്ചാേ്ചാണക്.

1. മൂവാറ്റുപുഴ വാലഷി ജലമസചന പദ്ധതഷി എത്രയും മവഗും കമീ്ന് ടചയ്യുന്നതഷിനുള്ള നെപെഷിക്രേങ്ങള് 
സ്ീകെഷിക്കുക 

2. ബാണാസുെസാഗര പദ്ധതഷിയടെ പ്രധാന കനാലഷില് കാലാകാലങ്ങളായഷി നഷിലനഷിന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
ദൂെീകെഷിക്കുക.

3. കാൊപ്പുഴ അണടക്ട്ഷിടറെ സുംഭെണമശ്ഷി മുഴുവന് മതാതഷില് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക.
4. ഇെേലയാര പദ്ധതഷിയടെ ഭാഗോയ എും.സഷി.മറാഡ്, ടറയഷില്മവ മക്രാസ്ഷിുംഗ് എന്നീ പ്രവൃതെഷികള് 

പൂരതെീകെഷിച്ച്, മലാ ടലവല് കനാലഷിടറെ അുംഗീകൃത ദൂെുംവടെ ജലലഭ്യത ഉറപൊക്കുക. 

ച ിത്ും 3.5.1   ജലസുംഭെണഷികളഷിടല സുംഭെണ നഷില (2017-19)

അവലംബം: ജലറ്ചന വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ

മബ്ചാക്ക് 3.5.1 നെപെ ഷിലാക്ഷിടക്ാണ്ഷിെഷിക്കുന്ന വന്കഷിെ ഇെതെെും ജലമസചന പദ്ധതഷികള് - സാമങ്തഷിക സേഷിതഷിയടെ 
ഇെടപെലുകള്

അവലംബം: വനകിട ഇടത്രം ജലറ്ചനേദ്ധതികള്കായി രൂേീകരിച്ച ്ാറകേതിക ്മിതി, ക്ക.എ്്.േി.ബി, 2018
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പൂരതെീകെഷിച്ചതഷിലൂടെ 902 ടഹക്െറഷില് ജലമസചനും 
ലഭ്യോക്കുവാന് സാധഷിച്ചു. കുറുമുള്ളൂര വഷിതെണ 
ശുംഖല പൂരതെീകെഷിച്ചമതാടെ ടപണ്ാര മതാെ് 
വടെ ജലവഷിതെണും സാധ്യോയഷി. ഇതുമൂലും 
പ്രമദശടതെ ഉപ്പുടവള്ളതെഷിടറെ സാ�ത 
നഷിയ�ഷിക്കുന്നതഷിനുും, അപെര കുട്നാെന് മേഖലകളഷില് 
കൃ്ഷി സാധ്യോകുവാനുും സഹായഷിച്ചു. ഇലഞ്ഞഷി 
വഷിതെണശുംഖല പൂരതെീകെഷിച്ചമതാടെ 298 ടഹക്െര 
പ്രമദശത്തുും, േെക്തൊനും വഷിതെണശുംഖലയടെ 
പൂരതെീകെണമതൊടെ 126 ടഹക്െര പ്രമദശത്തുും 
ജലമസചനും ലഭ്യോക്കുവാന് സാധഷിച്ചു. 2019 ോരച്ച് 
ോസും വടെയള്ള പദ്ധതഷിടച്ചലവ് 1051.58 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. ഇതുവടെയള്ള ടഭൌതീകമനട്ും 32724 
ടഹക്െറാണ്. 2020 ോരച്ച്ോസമതൊടു കൂെഷി ഈ 
പദ്ധതഷി കമീ്ന് ടചയ്യുവാന് ല്്യേഷിടുന്നു.

ഇെേലയ്ചാര് ജലമസചന പദ്ധതി 
(ഐ.ഐ.പി)

1981 ല് ഇെേലയാര ജലമസചന പദ്ധതഷി 
ആെുംഭഷിച്ചമപൊള്, പ്രസ്തുത പദ്ധതഷിയടെ േതഷിപ്പു 
ടചലവ് 17.85 മകാെഷി രൂപയായഷിരുന്നു. 32.278 കഷി.േീ 
നീളമുള്ള പ്രധാന കനാലഷിടറെ മുഴുവന് പ്രവൃതെഷികളും 
പൂരതെീകെഷിച്ചു. 15 കഷി.േീ നീളമുള്ള മലാടലവല് 
കനാലഷില്(എല്.എല്.സഷി) െണ്് തെസ്ങ്ങളണ്ടു് – 
എും.സഷി മറാഡ് മക്രാസ്ഷിുംഗുും, ടറയഷില്മവ മക്രാസ്ഷിുംഗുും. 
പു്്രൂ പ്രവരതെന െീതഷിയഷിലൂടെ എും.സഷി.മറാഡ് 
മക്രാസ്ഷിുംഗഷിടറെ പ്രവൃതെഷികള് ഒരു വര്തെഷിനകും 
പൂരതെീകെഷിക്കുവാന് സാധഷിച്ചു. ഇതുമൂലും എല്.എല്.സഷി 
യഷിടല ടചയഷിമനജ് 13879.5 വടെ ജലും ലഭ്യോക്കുവാന് 
സാധഷിച്ചു. ടറയഷില്മവയ്ക് 3.06 മകാെഷി രൂപ ടഡമപൊസഷിറ്റ് 
ടചയ്തതഷിനാല് ജനുവെഷിമയാടെ പണഷികള് 
ആെുംഭഷിക്കുടേന്ന് പ്രതീ്ഷിക്കുന്നു.

മലാടലവല് കനാലഷിടറെ െണ്് സ്ലങ്ങളഷില് 
സ്ലൂയഷിസ്സുകള് നല്കുന്നതഷിനുള്ള പ്രവൃതെഷികള് 
ആെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു് – (എ). ടചയഷിമനജ് 12250 േീറ്ററഷില് 
ചുറ്റുപാെമതെയ്കും (ഇതുമൂലും 100 ടഹക്െറഷില് 
ജലമസചനും സാധ്യോകുും) (ബഷി). ടചയഷിമനജ് 3000 
േീറ്ററഷില് ടചറുചാല് പുഞ്ചയഷിമലയ്കും(ഇതുമൂലും 80 
ടഹക്െറഷില് ജലമസചനും സാധ്യോകുും). ്്് എമസപെ് 
നഷിരമഷിക്കുന്നതഷിനു മവണ്ഷി സ്ലും ഏടറ്റടുക്കുന്നതഷിടറെ 
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനും പൂരതെീകെഷിച്ചു. സ്ലും 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതഷിനുള്ള 8 ല്ും രൂപ അെയ്കകയും 
ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതുമൂലും ോഞ്ഞാലഷിമതൊെഷിടറെ 
ഇരുവശങ്ങളഷിലുമുള്ള പാെമശഖെങ്ങളഷിമലയ്ക് 
ജലമസചനും സാധ്യോകുന്നമതാടൊപെും ഓരുടവള്ളും 
നഷിയ�ഷിക്കുവാനുും സാധഷിക്കുും. 2019 ോരച്ച് ോസും 
വടെയള്ള ആടക പദ്ധതഷി ടചലവ് 475.45 മകാെഷി 
രൂപയാണ്. ഇതുവടെയള്ള ടഭൌതീകമനട്ും 3098 
ടഹക്െറാണ്.  

ക്ചാര്ചാപ്ഴ ജലമസചന പദ്ധതി (ന്ക.ഐ.പി)

കബനഷി ഉപനദീതെതെഷിടല ഒരു ടചറുകഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷിയാണ് 7.60 മകാെഷി രൂപ േതഷിപ്പു ചഷിലവഷില് 
ആെുംഭഷിച്ച കാൊപ്പുഴ ജലമസചന പദ്ധതഷി. 2010 ജൂണ് 
ോസും ഇരുപതാും തീയതഷി ഈ പദ്ധതഷി ഭാഗീകോയഷി 
കമീ്ന് ടചയ്തു. 

ടചയഷിമനജ് 7673 േീറ്ററഷിനുും 7888 േീറ്ററഷിനുും ഇെയഷില് 
വലതുകെ പ്രധാന കനാല് ഇെഷിഞ്ഞതുമൂലമുണ്ായ 
പ്രശ്നങ്ങള് പെഷിഹെഷിച്ചു. ആയതഷിനാല്, ടചയഷിമനജ് 
8805 േീ. വടെ ജലും ലഭ്യോക്കുവാനുും, ഇതുമൂലും 
44.47 ടഹക്െര കൃ്ഷിയ്ക് പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുകയും 
ടചയ്യുും. വലതുകെ കനാലഷില് നഷിന്നുമുള്ള 4 
വഷിതെണശുംഖലകളായ – അെഷിമുള, ടപാങ്ങഷിണഷിടതൊെഷി, 
വള്ളഷിമപെട്, ചഷിക്ല്ലൂര എന്നഷിവ നഷിരമഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
സ്ലും വകുപെഷിടറെ അധീനതയഷിലുണ്ടു്. ഈ 
കനാലുകളടെ കഹമരോളഷിക് പ്രവരതെനങ്ങള് 
നെപെഷിലായഷി വരുന്നു. ഇെതുകെ കനാലഷിലുള്ള ഭൂെഷിഭാഗും 
പുനരുദ്ധാെണ പ്രവൃതെഷികളും 2018-19 ല് തടന്ന 
പൂരതെീകെഷിച്ചു. ടവള്ളടപൊക്ും മൂലും ടചയഷിമനജ് 4800 
േീറ്ററഷില് കനാലഷിലുണ്ായ ഇെഷിവ് പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിലൂടെ, 
ടചയഷിമനജ് 16740 േീറ്റര വടെ ഇെതുകെ കനാല് 
പ്രവരതെന്േോകുും. 2019 ോരച്ച് ോസും വടെയള്ള 
പദ്ധതഷിടച്ചലവ് 328.014 മകാെഷി രൂപയാണ്. 601 
ടഹക്െറഷില് മനട്ും കകവെഷിക്കുവാനുും, 938 ടഹക്െര 
ജമലസചന സാധ്യതാപ്രമദശോയഷി വഷികസഷിപെഷിക്ാനുും 
സാധഷിച്ചു. 

ബ്ചാണ്ചാസുരസ്ചാഗര് ജലമസചന പദ്ധതി 
(ബി.എസക്.പി)

കരുേന്മതാെ് നദീതെതെഷിലുള്ള ബാണാസുെസാഗര 
ജലമസചന പദ്ധതഷിയഷിലൂടെ വയനാെ് ജഷില്ലയഷിടല 2800 
ടഹക്െര (അറ്റ) പ്രമദശതെ് െണ്ാും വഷിളയ്കും, മൂന്നാും 
വഷിളയ്കും ജലമസചനും ലഭ്യോക്ാനാണ് വഷിഭാവനും 
ടചയ്യുന്നത്. 2.73 കഷി.േീ നീളമുള്ള പ്രധാന കനാലുും, 
പെഷിഞ്ഞാറതെറ (9.030 കഷി.േീ), ടവണ്ഷിമയാെ് (5.390 
കഷി.േീ) എന്നീ ശാഖാ കനാലുകളും ഈ ജലമസചന 
പദ്ധതഷിയ്കണ്ടു്. ടവള്ളടപൊക്ും മൂലും പ്രധാന കനാലഷിലുും, 
ടവണ്ഷിമയാെ് ശാഖാ കനാലഷിലുും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 
പെഷിഹെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള ടെറെര നെപെഷികള് 2018-19 
കാലയളവഷില് ആെുംഭഷിച്ചഷിരുന്നു. ഇതഷിനുപുറടേ പ്രധാന 
കനാലഷിടറെ സുംെ്ണ പ്രവൃതെഷികള്, ടവണ്ഷിമയാെ് 
ശാഖാ കനാലഷിടല കമവരഡ് ്യൂും, മക്രാസ്് 
ടരേയഷിമനജ് പ്രവൃതെഷികള് (ടചയഷിമനജ് 570 േീറ്റര മുതല് 
1715 േീറ്റര വടെ), കാപ്പുുംകുന്ന് വഷിതെണ ശുംഖലയടെ 
പ്രവൃതെഷികള് മുതലായവയും ആെുംഭഷിച്ചു. ോരച്ച് 2019 
വടെയള്ള പദ്ധതഷി ടചലവ് 60.66 മകാെഷി രൂപയാണ്. 



106 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മബ്ചാക്ക് 3.5.2 ടവള്ളടപൊക് ദുെഷിതങ്ങള് മനെഷിടുന്ന കുട്നാെഷിന് ഒരു പുനരുദ്ധെണ പാമക്ജ് –  
സുംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാരഡ് തയ്യാറാക്ഷിയ റഷിമപൊരട്്

2018, 2019 വര്ങ്ങളഷില് തുെരച്ചയായണ്ായ െണ്് പ്രളയങ്ങള് കുട്നാെന് മേഖലടയ സാെോയഷി 
ബാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഈ ദുെഷിതതെഷില് നഷിന്നുും കുട്നാെഷിടന കെകയറ്റുന്നതഷിനു മവണ്ഷി ഒരു സേഗ് സേീപനും 
അത്യന്താമപ്ഷിതോണ്. കുട്നാട്ഷിടല ജനങ്ങളടെ ജീവഷിത നഷിലവാെവും, ജീവമനാപാധഷിക്കുള്ള ോരഗ്ഗങ്ങളും 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിന് സഹായകെോകുന്ന വഷിവഷിധ ഘെകങ്ങള് ഉള്ടപെടുതെഷിയാണ് സുംസ്ാന ആസൂത്രണ 
മബാരഡ് ഈ റഷിമപൊരട്് തയ്യാറാക്ഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്. 

 കുട്നാെന് മേഖലയഷിടല ജലപെഷിപാലനും വളടെ പ്രാധാന്യും അരഹഷിക്കുന്ന വഷി്യോണ്. ഈ പ്രമദശടതെ 
ജലപെഷിപാലനും ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിന് സഹായകെോകുന്ന നൂതനെീതഷികള്ക്കുും, സാ�ദായഷികോയഷി 
നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്ന െീതഷികള്ക്കുും ഈ റഷിമപൊരട്ഷില് പ്രാധാന്യും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടു്.

കുട്ന്ചാട്ിന്ല ജലവ്യവസ്യന്െ വി�ജനും
• കുട്നാെ് മേഖലയഷിമലയ്ക് ഒഴുകുന്ന അഞ്ച് നദഷികളടെ താഴ് ഭാഗങ്ങള് ഉള്ടപെടുന്ന പ്രാഥേീയ വഷിഭജനും
• മേഖലയഷിലുള്ള മതാടുകള് ഉള്ടപെടുന്ന ദ്ഷിതീയ വഷിഭജനും
• പാെമശഖെങ്ങമളാെ് മചരന്നുള്ള ടചറഷിയതുും, വളടെ ടചറഷിയതുോയ ചാലുകള് ഉള്ടപെടുന്ന ത്രഷിതീയ 

വഷിഭജനും.

പ്ചാെമശഖരങ്ന്ള വി�ജിക്കുന് സ�ദ്ചായും
വലഷിയ പാെമശഖെങ്ങടള ടചറഷിയ വഷിഭാഗങ്ങളായഷി തെുംതഷിെഷിക്കുന്നതഷിലൂടെ ടവള്ളടപൊക് സാധ്യതാ 
പ്രമദശങ്ങളടെ വഷിസ്തൃതഷി കുറയ്കവാനുും അപ്രകാെും ടവള്ളടപൊക്ും മൂലും ഉണ്ാകാവന്ന ദുെഷിതങ്ങള് 
കുറയ്കവാനുും സാധഷിക്കുും.

നദിയക്ക്ക് ഒരിെും (റും മഫ്ചാര് റിവര്)
• മവമ്പനാെ് കായലഷിനുും, പമ്പാ നദഷിയ്കും ഒെഷിെും
• ജലും സുഗേോയഷി ഒഴുകുന്നതഷിനുള്ള പ്രവൃതെഷികള് സ്ീകെഷിക്കുന്നതു വഴഷി ടവള്ളടപൊക് സേയടതെ 

ജലനഷിെപെ് നഷിയ�ഷിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത. 
• നഷിലവഷിടല വഷിസ്തൃതഷി കുറയാടത മവമ്പനാെ് കായലഷിടറെ സുംെ്ണും. കായലഷിടറെ 

വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുണ്ായ  കുറവാണ് കുട്നാട്ഷില് ടവള്ളടപൊക് രൂ്ത അനുഭവടപെടുന്നതഷിടറെ ഒരു 
കാെണും.

ജലേ്ചാര്ഗങ്ളിലുള്ള തെസ്ും പരി�രിചക് ജലും സുഗേേ്ചായി ഒഴുകുന്തിനുള്ള വ്യവസ് 
ഉണ്്ചാക്കുക

• പാെമശഖെങ്ങള്ക്കു ചുറ്റുും ശക്ഷിയള്ള പുറും ബണ്് ടകട്ടുക
• ടരേയഷിമനജ് ചാലുകളഷില് അെഷിഞ്ഞഷിെഷിക്കുന്ന ടചളഷി നീക്ും ടചയ്യുക
• മേല്പൊലങ്ങളമെയും, മറാഡുകളമെയും ശാസ്ത്രീയോയ നഷിരമാണും.

മത്ചാട്പ്ള്ളി സ്ില്മവയന്െ ക്ചാര്യഷേേത വര്ദ്ധിപ്ിക്കുക
• ലീഡഷിുംഗ് ചാനലഷിടറെ വീതഷി കൂട്ടുക
• േണ്കൂന ഉണ്ാകുന്നതഷിനാല് കെലഷിടുക്ഷിലൂടെ ടവള്ളടപൊക് സേയത്തുണ്ാകുന്ന അധഷിക ജലും 

ഒഴുകഷിമപൊകുന്നതഷിന് തെസ്ും മനെഷിടുും എന്നതഷിനാല് േണ്കൂന ഉണ്ാകാനുള്ള സാധ്യത തെയക.

എ.സി കന്ചാലിന്റെ പൂര്ത്ീകരണും

• െണ്ാും ഘട്ും (ഒന്നാുംകെ മുതല് ടനടുമുെഷി വടെ)
• മൂന്നാും ഘട്ും (ടനടുമുെഷി മുതല് പള്ളാത്തുരുതെഷി വടെ)

അവലംബം: ക്വള്ളക്പ്ാക ദുരിതങ്ങള് റനരിടുന്ന കുുടനാടിന് ഒരു പുനരുദ്ധാരണ ോറകജ്, ക്ക.എ്്.േി.ബി, 2019
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കുട്ന്ചാട്ിന്ല ന്വള്ളന്പ്്ചാക് നിവ്ചാരണ 
പദ്ധതികള്

ജലമക�ീകൃതോയ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്യാണ് 
കുട്നാെന് പ്രമദശും. അച്ചന് മകാവഷില്, പമ്പ, േണഷിേല, 
േീനച്ചഷില്, മൂവാറ്റുപുഴ എന്നീ അഞ്ച് നദഷികളഷിടല ജലും 
വഷിവഷിധ ജലോരഗ്ഗങ്ങളഷിലൂമെയും, കനാലുകളഷില് കൂെഷിയും 
കുട്നാട്ഷിമലയ്ക് ഒഴുകുന്നു (ടവള്ളടപൊക് ദുെഷിതങ്ങള് 
മനെഷിടുന്ന കുട്നാെഷിന് ഒരു പുനരുദ്ധെണ പാമക്ജ് 
–  2019 ല് സുംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാരഡ് 
തയ്യാറാക്ഷിയ റഷിമപൊരട്് ).

കുട്നാെന് പ്രമദശടതെ കാര്ഷിക ഭൂേഷിയഷില് 
ഉണ്ാകുന്ന ടവള്ളടപൊക്ും, കുറച്ച് അധഷികും 
ദഷിനങ്ങള് നീണ്ടുനഷില്ക്കുന്ന സാഹചെ്യോണുള്ളത്. 
ടവള്ളടപൊക്ും മൂലമുണ്ാകുന്ന അധഷികജലും 
കെലഷിമലയ്ക് ഒഴുകുന്നതഷിനുള്ള ോരഗ്ഗങ്ങളടെ അഭാവും, 
മവനല്ക്ാലതെ് ഉണ്ാകുന്ന ഓരുടവള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, 
ചതുപ്പു മേഖലകളഷില് ആവാസവ്യവസ്യ്ക് സുംഭവഷിക്കുന്ന 
തകരച്ചകള്, പുറുംബണ്ടുകളടെ പുനരുദ്ധാെണ 
പ്രവൃതെഷികള്ക്് മവണ്ഷി വരുന്ന ഭാെഷിച്ച ടചലവകള് 
മുതലായവയാണ് ഈ മേഖല മനെഷിടുന്ന ചഷില 
പ്രശ്നങ്ങള്. തുെരച്ചയായഷി ഉണ്ാകുന്ന ടവള്ളടപൊക്ും 
മൂലും ബണ്ടുകള് തകരന്നതഷിനാല് പ്രമദശടതെ 
വീടുകള്ക്കുും, കൃ്ഷിയഷിെങ്ങള്ക്കുും നാശനഷ്ടങ്ങള് 
സുംഭവഷിച്ചു. ബണ്ടുകളഷില് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ചഷിരുന്ന നാളഷിമകെ 
വൃ്ങ്ങള്ക്കുും, മോമട്ാരതെറ മപാടലയള്ള നഷിരമാണ 
പ്രവൃതെഷികള്ക്കുും നാശനഷ്ടങ്ങള് സുംഭവഷിച്ചു.

മക� സരക്ാര അുംഗീകെഷിച്ച 4 ടവള്ളടപൊക് 
നഷിവാെണ പദ്ധതഷികളഷില് ടക.ഇ.എല് 1, ടക.ഇ.എല് 
2 എന്നീ െണ്് പ്രവൃതെഷികളും പൂരതെീകെഷിച്ചു. ടക.ഇ.എല് 
3 ല് ഉള്ടപെട് 48 പ്രവൃതെഷികളും, ടക.ഇ.എല് 4 ല് 
ഉള്ടപെട് 9 പ്രവൃതെഷികളും പൂരതെീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 2019 
ആഗസ്റ്റ് ോസടതെ കണക്് പ്രകാെും, തണ്ീരമുക്ും 
ബണ്ഷിടറെ 95 ശതോനും പ്രവൃതെഷികളും പൂരതെീകെഷിച്ചു. 
മൂന്നാും ഘട്തെഷിടറെ ടേക്ാനഷിക്ല് പണഷികളടെ 
പൂരതെീകെണും, ഒന്നുും െണ്ടുും ഘട്ങ്ങളഷിടല 52 ്ട്റുകള് 
ടസ്റ്റയഷിന്  ടലസ് സ്റ്റീല് ്ട്റുകള് ഉപമയാഗഷിച്ച് ോറ്റഷി 
സ്ാപഷിക്ല്, 20 അെഷി മലാക്് മഗറ്റഷിടറെ പണഷികള് 
പൂരതെീകെഷിക്ല്, േണല്ബണ്ടുകള് ടപാളഷിച്ചു ോറ്റല്, 
ഡഷി.മബ്ലാക്ഷിലുള്ള പുതെനാറായഷിെും പാെമശഖെങ്ങളടെ 
കപല് ആറെ് സ്ാബ് പ്രവൃതെഷികളടെ പൂരതെീകെണും 
മുതലായവയാണ് സുപ്രധാന മനട്ങ്ങള്. കുട്നാെ് 
ടവള്ളടപൊക് നഷിവാെണ പ്രവൃതെഷികള്ക്ായഷി, മക� 
സുംസ്ാന വഷിഹഷിതങ്ങളള്ടപെടെ ഇതുവടെ 696.36 
മകാെഷി രൂപ ടചലവഴഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്.
 
ജലമസചന നിലവ്ചാരും

2018-19 കാലയളവഷിടല ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ 
മ്ാതസ്് തഷിെഷിച്ചുള്ള അറ്റ വഷിസ്ീരണ്ും 

അനുബന്ധും 3.5.3 ലുും 3.5.4 ലുും മെഖടപെടുതെഷി 
യഷിെഷിക്കുന്നു. 2016-17 മുതല് 2018-19 വടെയള്ള 
കാലഘട്തെഷില്, ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ അറ്റ 
വഷിസ്ീരണ്ും വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 ല്, 3.77 ല്ും 
ടഹക്െറായഷിരുന്നത്, 2017-18 ആയമപൊള് 3.92 ല്ും 
ടഹക്െറായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. 2018-19 ആയമപൊമഴക്കുും 
ഇത് 4.04 ല്ും ടഹക്െര വടെ വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷി. ടചറഷിയ അരുവഷികള്, കുളങ്ങള്, 
കഷിണറുകള്/കുഴല് കഷിണറുകള്, ലഷിഫ്റ്റ്/ടചറുകഷിെ 
ജലമസചന നഷിരമാണ പ്രവൃതെഷികള് എന്നഷിവയാണ് 
പ്രധാന ജല മ്ാതസ്സുകള്. കഷിണറുകളഷിലൂടെ 1.24 
ല്ും ടഹക്െറഷില് ജലമസചനും ലഭ്യോയമപൊള്, േറ്റ് 
മ്ാതസ്സുകളഷില് കൂെഷി (കുഴല് കഷിണറുകള്, ലഷിഫ്റ്റ്/
ടചറുകഷിെ ജലമസചന നഷിരമാണ പ്രവൃതെഷികള്) 1.47 
ല്ും ടഹക്െറഷില് ജലമസചനും സാധ്യോയഷി.

ടോതെും ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷിയഷില് 
കുറവ് വന്നതായഷി കണക്കുകള് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നു. 2017-18 
കാലയളവഷില് ഇത് 5.39 ല്ും ടഹക്െറായഷിരുന്നത്, 
2018-19 ആയമപൊള് 4.89 ല്ും ടഹക്െറായഷി 
കുറയകയണ്ായഷി. ടോതെും ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ 
വഷിശദാുംശങ്ങളും, ഇതഷിലൂടെ പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന്ന 
വഷിളകളടെ വഷിശദാുംശങ്ങളും അനുബന്ധും 3.5.5 ലുും  
3.5.6 ലുും മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 2018-19 ല് 
1.59 ല്ും ടഹക്െര നാളഷിമകെതെഷിനുും, 1.54 ല്ും 
ടഹക്െര ടനല്ക്കൃ്ഷിയ്കും ജലമസചനും നല്കുവാന് 
സാധഷിച്ചു. 

ഏറ്റവും അധഷികും ജലമസചനും ലഭഷിക്കുന്ന വഷിള 
നാളഷിമകെോടണങ്ഷിലുും, ജലമസചന ലഭ്യതാ 
പ്രമദശതെഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുള്ള വരദ്ധനവ് 
വളടെ ടചറുതാണ്. 2017-18 കാലയളവഷില്, 1.58 
ല്ും ടഹക്െറഷില് നാളഷിമകെതെഷിന് ജലമസചനും 
ലഭഷിച്ചഷിരുന്നു, എന്നാല് 2018-19 ആയമപൊമഴയ്കും ഇത് 
1.59 ല്ും ടഹക്െര ആയഷി ോത്രോണ് വരദ്ധഷിച്ചത്. 
കഴഷിഞ്ഞ െണ്് വര്ങ്ങളഷിലായഷി നാളഷിമകെ കൃ്ഷിയടെ 
വഷിസ്തൃതഷി 7.06 ല്ും ടഹക്െറഷില് തുെരന്ന് മപാരുന്നു 
എന്ന വസ്തുത കൂെഷി ഇമതാടൊപെും സൂചഷിപെഷിക്കുന്നു. 
എന്നാല്, ടനല്ക്കൃ്ഷിയടെ ജലമസചഷിതപ്രമദശതെഷില് 
വന്വരദ്ധനവാണ് മെഖടപെടുതെഷിയത്. 2016-17 
ല് 1.31 ല്ും ടഹക്െര ആയഷിരുന്നത്, 2017-18 
ആയമപൊമഴയ്കും 1.45 ല്ും ടഹക്െറായും, തുെരന്ന് 
2018-19 ആയമപൊള് 1.54 ല്ും ടഹക്െറായും 
വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷി. ടനല്കൃ്ഷിയടെ 
വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുണ്ായ വരദ്ധനവായഷിെഷിക്ാും 
ടനല്കൃ്ഷിയടെ ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ 
വരദ്ധനവഷില് പ്രതഷിഫലഷിച്ചത്.

ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ അറ്റവഷിസ്ീരണ്തെഷില് 
വരദ്ധനവ് ഉടണ്ന്ന കാെ്യും അുംഗീകെഷിക്കു 
ന്നുടണ്ങ്ഷിലുും, ടോതെും ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ 
വഷിസ്തൃതഷി കുറഞ്ഞു വെഷികയാണ് എന്ന വസ്തുത 
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സൂചഷിപെഷിമക്ണ്ഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. അതായത്, 5.39 
ല്ും ടഹക്െറഷില് (2017-18) നഷിന്നുും 4.89 ല്ും 
ടഹക്െറായഷി (2018-19) കുറയകയണ്ായഷി. ഇപ്രകാെും 
വഷിസ്തൃതഷിയഷിലുണ്ാകുന്ന കുറവഷിന് പ്രധാനോയും െണ്ടു് 
കാെണങ്ങളാണ് അനുോനഷിക്ാവന്നത് – െണ്ാുംവഷിള 
കൃ്ഷിയ്ക് ജലമസചനും ലഭ്യോകാതെതുടകാമണ്ാ 
അടല്ലങ്ഷില് െണ്ാുംവഷിള കൃ്ഷി തടന്ന ഇല്ലാതെമതാ 
ആകാും കാെണങ്ങള്. വഷിളടവടുക്കുന്ന സ്ലതെഷിടറെ 
ആടക വഷിസ്തൃതഷി 25.79 ല്ും ടഹക്െറഷില് (2017-
18) നഷിന്നുും 25.68 ല്ും ടഹക്െറായഷി (2018-
19) കുറഞ്ഞതുും മേല്പെറഞ്ഞ കാെണങ്ങള്ക്് 
അെഷിവെയഷിടുന്നു.

ന്ചറുകിെ ജലമസചനും

50 ടഹക്െമറാ അതഷിനു മുകളഷിമലാ ജലമസചനും 
ലഭ്യോക്കുന്ന പദ്ധതഷികടള ടചറുകഷിെ ജലമസചനും  
ക്ാസ്് I ഗണതെഷിലുും, 50 ടഹക്െറഷില് 
താടഴ ജലമസചനും നല്കുന്ന പദ്ധതഷികടള 
ടചറുകഷിെ ജലമസചനും ക്ാസ്് II ഗണതെഷിലുും 
ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. വന്കഷിെ ഇെതെെും 
ജലമസചന പദ്ധതഷികളഷില് നഷിന്നുും ടചറുകഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷികളഷിമലയ്കള്ള ഒരു ോറ്റോണ് പതഷിമൂന്നാും 
പഞ്ചവത്െപദ്ധതഷിയഷില് ഊന്നല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്. 
അതഷിന്പ്രകാെും, പതഷിമൂന്നാും പഞ്ചവത്െപദ്ധതഷിയഷിടല 
ആദ്യ മൂന്ന് വര്ങ്ങളഷില് ടചറുകഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷികളടെ വഷിഹഷിതതെഷില് വരദ്ധനവ് നല്കഷിയഷിരുന്നു. 
എന്നഷിരുന്നാലുും, ടചറുകഷിെ ജലമസചന പദ്ധതഷികളഷിലൂടെ 

മബ്ചാക്ക് 3.5.3 ജലമസചന ്േത വരദ്ധഷിപെ ഷിക്കുന്നതഷിനായഷി സൂ്്േജലമസചന പ്രവൃതെഷികള് 
തഷിെടഞ്ഞടുക്കുന്നതഷിടറെ സാധ്യത

ജലലഭ്യത വളടെ ദുര ലഭോയഷിടക്ാണ്ഷിെഷിക്കുന്ന സാഹചെ്യോയതഷിനാല്, ഇന്ന്  വഷിവഷിധ വഷികസഷിത, 
വഷികസ്െ ൊജ്യങ്ങളമെയും കാര്ഷികമേഖലയടെ ഉല്ാദന്േതയും ലാഭസാധ്യതയും പെഷിേഷിതടപെട് 
അവസ്യഷിലാണ്. 2025ഓടുകൂെഷി ജലവഷിഭവങ്ങളടെ ആവശ്യകതയഷിലുണ്ാകാവന്ന വരദ്ധനവഷിടറെ 50 
ശതോനമതൊളും പൂരതെീകെഷിക്കുവാന് ജലമസചന്േത ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിലൂടെ സാധഷിക്കുും എന്നാണ് 
അന്താൊ്്ട് ജലപെഷിപാലന സ്ാപനും (ഐ.ഡബ്ലയൂ.എും.ഐ) നെതെഷിയ പഠനും സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്. 
സാമ്പതെഷികപെോയഷി പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന്നവയും, വളടെ  എളപെതെഷില് വഷികസഷിപെഷിക്ാന് സാധഷിക്കുന്നതുോയ 
ജലമസചന സാധ്യതാ പ്രമദശങ്ങള് ഭാെതതെഷില് വഷികസഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുടണ്ങ്ഷിലുും, വഷിവഷിധ മേഖലകള്ക്കുള്ള 
ജലതെഷിടറെ ആവശ്യകത വരദ്ധഷിച്ചു വരുന്ന സാഹചെ്യോണുള്ളത്. ലഭ്യോയ ജലതെഷിടറെ 80 ശതോനവും 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്നത് കാര്ഷികമേഖലയാണ്. എന്നാല്, ഈ മേഖലയഷിടല ജലമസചന്േത ടവറുും 30 മുതല് 
40 ശതോനും വടെ ോത്രോണ്. ജലമസചന്േത ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതഷിന് ഇനഷിയും ധാൊളും സാധ്യതകള് 
ഉടണ്ന്നാണ് ഇത് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്.

ജലമസചന്േത വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള ജലപെഷിപാലന െീതഷികളഷില് ഒന്നാണ് കണഷികജലമസചനവും, 
സ്പ്രഷിങ്ക്ലര ജലമസചനവും ഉള്ടപെട് സൂ്്േജലമസചന പ്രവൃതെഷികള്. ോത്രേല്ല, പെമ്പൊഗത 
ജലമസചനെീതഷികടള അമപ്ഷിച്ച് സൂ്േജലമസചനും നെപെഷിലാക്കുന്ന വഷിളഭൂേഷിയഷില് നഷിന്നുള്ള 
ആദായതെഷില് പ്രകെോയ വ്യത്യാസവമുണ്ടു്. ശാസ്ത്രീയോയും, ഉല്ാദനതെഷിടല വരദ്ധനവഷിലൂമെയും 
ഇക്ാെ്യും ടവളഷിടപെട്ഷിട്ടുള്ളതാണ്. കൃ്ഷി ടചയ്യുന്ന വഷിളകള്ക്നുസൃതോയഷിട്് ോത്രമേ കണഷിക ജലമസചനും 
നെപെഷിലാക്കുവാന് സാധഷിക്കുകയള്ളു. നാളഷിമകെും, വാഴപെഴും, പച്ചക്റഷികള് എന്നഷിവ സുലഭോയഷി കണ്ടുവരുന്ന 
കാര്ഷിക ആവാസ മേഖലകളഷില് സൂ്്േ ജലമസചനും മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്ാവന്നതാണ്.

ലഭ്യോയ ജലും പെോവധഷി കാെ്യ്േതമയാടു കൂെഷി കൃ്ഷി ഭൂേഷിയഷില് ഉപമയാഗഷിക്കുവാന് 
സൂ്്േജലമസചനതെഷിലൂടെ സാധഷിക്കുന്നു. കാലവര്തെഷിടല വ്യതഷിയാനും മൂലും സുംസ്ാനതെ് 
വെള്ച്ചാസോനോയ പ്രതഷിഭാസും അനുഭവടപെടുന്ന സാഹചെ്യും ഉണ്ാകാറുണ്ടു്. ആയതഷിനാല്, സാധാെണ 
ജലമസചനും വഷിളകള്ക്്, പ്രമത്യകഷിച്ച് മതാട് വഷിളകള്ക്്, സഹായകെേല്ലാതെ സാഹചെ്യതെഷില് സൂ്്േ 
ജലമസചനതെഷിന് പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്നു. മതാട്വഷിളകള്ക്കുും മഹാരട്ഷിക്ള്ച്ചറല് വഷിളകള്ക്കുും മവണ്ഷി 
സാമൂഹഷിക അെഷിസ്ാനതെഷില് സൂ്്േജലമസചന പദ്ധതഷികള് ആവഷി്്ക്െഷിക്കുവാന് ജലമസചന വകുപെ് 
തയ്യാടറടുക്കുന്നു. കൃ്ഷി വകുപെഷിമറെയും ഹെഷിതമകെള േഷി്മറെയും സഹകെണമതൊടുകൂെഷിയാണ് ഇത് 
നെപെഷിലാക്ാനുമദേശഷിക്കുന്നത്. പാലക്ാെ് ജഷില്ലയഷിടല ടകാഴഷിഞ്ഞാമ്പാറ ഗ്ാേ പഞ്ചായതെഷില് കെെഷിപൊറ എന്ന 
പ്രമദശതെ് ഇപ്രകാെമുള്ള ഒരു സുംെുംഭതെഷിടറെ പ്രാെുംഭനെപെഷികള് 2019 ല് ആെുംഭഷിച്ചഷിരുന്നു.

അവലംബം: ്ംസ്ാന ആസൂത്രണറബാർഡ്
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പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന്ന ജലമസചഷിത പ്രമദശതെഷിടറെ 
വഷിസ്തൃതഷിയഷില് കുറവ് വരുന്നതായഷിട്ാണ് 2016-
17 മുതല് 2018-19 വടെയള്ള കണക്കുകള് 
സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്. ക്ാസ്് I, ക്ാസ്് II ടചറുകഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷികളഷിലൂമെയും, ലഷിഫ്റ്റ് ഇറഷിമഗ്ന്, നബാരഡ് 
അധഷിഷ്ഷിത ടചറുകഷിെ ജലമസചന പദ്ധതഷികളഷില്കൂെഷിയും 
2016-17 കാലയളവഷില് 13531.70 ടഹക്െര പ്രമദശതെ് 
പ്രമയാജനും കകവെഷിക്ാന് സാധഷിച്ചഷിരുന്നു. 
എന്നാല്, തുെരന്നുള്ള വര്ങ്ങളഷില് പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച 
അയക്ട്ഷിടറെ വഷിസ്തൃതഷിയഷില് കുറവ് വന്നതായഷിട്ാണ് 
കണക്കുകള് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്.    2017-18 ല് 8006.64 
ടഹക്െര ആയഷിട്ടുും, 2018-19 ല് 3388.05 ടഹക്െര 
ആയഷിട്ടുും കുറയകയണ്ായഷി. 

2018 ടല ടവള്ളടപൊക്ുംമൂലും ടചറുകഷിെ ജലമസചന 
പദ്ധതഷികള്ക്് നാശനഷ്ടമുണ്ായതഷിനാലാണ്, 2018-
19 വര്ടതെ ഭൌതീകമനട്തെഷില് ഇത്രയധഷികും കുറവ് 
സുംഭവഷിച്ചത്. ടചറുകഷിെ ജലമസചന പദ്ധതഷികളഷിലൂടെയള്ള 
ഭൌതീകമനട്തെഷിടറെ വഷിശദാുംശങ്ങള് (2016-17 
മുതല് 2018-19 വടെ) അനുബന്ധും 3.5.7 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

1995-96 മുതല്, വഷിവഷിധ പദ്ധതഷികള്ക്ായഷി ഘട്ും I മുതല് 
ഘട്ും XXV വടെ ആര.ഐ.ഡഷി.എഫഷിലൂടെ വായ്പാ 
സഹായും നബാരഡ് നല്കഷി വരുന്നു. ഇതഷില് I മുതല് 
XVII വടെയള്ള ഘട്ങ്ങള് പൂരതെീകെഷിച്ചു. ഘട്ും XVIII 
മുതല് XXV വടെയള്ളവ പുമൊഗേഷിച്ചു വരുന്നു. വഷിവഷിധ 
ഘട്ങ്ങളഷില് ഉള്ടപെട് 1339 പദ്ധതഷികള് പൂരതെീകെഷിച്ചു 
കഴഷിഞ്ഞു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.5.8 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

ഭൂഗര്�ജല വികസനും

മക� ഭൂഗരഭജല വകുപ്പുും, സുംസ്ാന ഭൂഗരഭജല 
വകുപ്പുോണ് ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ നഷിരണ്യും 
നെത്തുന്നത്. ഭൂഗരഭജല വഷികസനവും പെ്യമവ്ണവും 
എന്ന പദ്ധതഷിയടെ കീഴഷില് 2018-19 കാലഘട്തെഷില് 
1884 തുറന്ന കഷിണറുകളമെയും 9088 കുഴല് 
കഷിണറുകളമെയും പെ്യമവ്ണും നെത്തുകയണ്ായഷി. 
ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ ചൂ്ണും തെയന്നതഷിനുും, 
ഭൂഗരഭജലും തുല്യോയഷി വീതഷിക്കുന്നതഷിനുമുള്ള നെപെഷികള് 
ഭൂഗരഭജല വകുപെ് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നു. 2018-
19 കാലഘട്തെഷില് 1171 ടപരേഷിറ്റുകള് വഷിതെണും 
ടചയ്തഷിരുന്നു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.5.9 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

2017 ടല സുംസ്ാന ഭൂഗരഭജല കണക്കുപ്രകാെും, 
സുംസ്ാനടതെ ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ ആടക വാര്ഷിക 
റീചാരജ്ജ് 5769.23 എും.സഷി.എും ഉും, വാര്ഷിക 
ഭൂഗരഭജല ലഭ്യത 5211.75 എും.സഷി.എും ഉും ആണ്. 
നഷിലവഷില് ജലമസചനതെഷിനു മവണ്ഷിയള്ള ഭൂഗരഭജലും 
1220.57 എും.സഷി.എും ഉും, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുും 

മവണ്ഷിയള്ള ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ മതാത് 2652.77 
എും.സഷി.എും ഉും ആണ്. നമ്മുടെ സുംസ്ാനടതെ 
ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ മതാത് 51.27 ശതോനോണ്. 
ജഷില്ലാതലതെഷില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കാസരമഗാഡ് 
ജഷില്ലയഷിലാണ് (79.64 ശതോനും), ഏറ്റവും കുറവ് 
വയനാെ് ജഷില്ലയഷിലുും (24.51 ശതോനും). വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.5.10 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

2018-19, 2019-20 
സ്ചാമ്പത്ികവര്ഷങ്ളിന്ല ജലമസചന 
വകുപ്ിന്റെ പദ്ധതി പുമര്ചാഗതികള്

2018-19 കാലയളവഷില് ജലമസചന വകുപെഷിടറെ 
പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതും 557.03 മകാെഷി രൂപയും,  2019-
20 ല് 517.71 മകാെഷി രൂപയോയഷിരുന്നു. 
പതഷിമൂന്നാും പഞ്ചവത്െപദ്ധതഷിക്ാലതെ് 
ടചറുകഷിെ ജലമസചനതെഷിനാണ് കൂടുതല് ഊന്നല് 
നല്കഷിയഷിരുന്നത് എങ്ഷിലുും, പദ്ധതഷി വഷിഹഷിതതെഷില് 
കൂടുതല് തുക വകയഷിരുതെഷിയഷിരുന്നത് വന്കഷിെ 
ജലമസചന പദ്ധതഷികള്ക്ായഷിരുന്നു. പദ്ധതഷി 
വഷിഹഷിതതെഷിമറെയും, കകവെഷിച്ച ചഷിലവഷിമറെയും 
വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.5.11 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.
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3.6 വനും, വന്യജീവഷി സുംെ്ണും

ച ിത്ും 3.6.1 മകെളതെഷിടല വനമേഖലയടെ ജഷില്ല തഷിെഷിച്ചുള്ള വ ഷിസ്ീരണ്ും (ച.കഷി.േീ)

അവലംബം: ഇന്സ്യ റസ്ററ്് ഓഫ് റഫാറ്്റ്് റിറപ്ാർട് 2019

സാമൂഹഷിക സാമ്പതെഷിക സ്ഷിതഷികളഷില് വന് 
വ്യതഷിയാനങ്ങളും, കാലാവസ്ാ ോറ്റുംമൂലും വരദ്ധഷിച്ച 
മകടുപാടുകളും ഉണ്ാകുന്ന സാഹചെ്യോണ് 
നഷിലവഷിലുള്ളത്. സുംസ്ാനടതെ വനവഷിഭവതെഷിമറെയും, 
വൃ്സമ്പതെഷിമറെയും പെഷിപാലനതെഷില് നെപെഷിലായഷി 
വരുന്ന സ്ഷിെ സ�ദായും ോമറണ്തഷിടറെ ആവശ്യകത 
മേല്പെറഞ്ഞ സാഹചെ്യങ്ങള് നഷി്്ക്ര്ഷിക്കുന്നു. 
കാലാവസ്ാവ്യതഷിയാനും മൂലും ജലദൌര ലഭ്യും വരദ്ധഷിച്ചു 
വരുന്ന സാഹചെ്യും നഷിലനഷില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ആയതഷിനാല്, 
ശുദ്ധജലും ഉറപൊക്കുക എന്നതായഷിെഷിക്ണും 
സുംസ്ാനടതെ വനമേഖലയടെ സുപ്രധാന പ്രവൃതെഷി. 
“ദാഹഷിക്കുന്ന മകെളതെഷിന് ശുദ്ധജലും” എന്നതാണ് 
വനപെഷിപാലനമേഖലയടെ കാതലായ പ്രതഷിപാദ്യും.

സുംസ്ാനടതെ ടോതെും ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയടെ 29.65 
ശതോനും വനമേഖലയായഷി മെഖടപെടുതെഷിയവയാണ്. 
എന്നാല്, റഷിസരവ്വഡ് വനമേഖലയ്ക് പുറത്തുള്ള 
പ്രമദശവും കൂൊടത, വനമേഖലയ്ക പുറത്തുള്ള 
വൃ്ങ്ങളും കൂെഷി കണക്ഷിടലടുക്കുമമ്പാള് യഥാരത്ഥ 

വനവഷിസ്തൃതഷി ഇതഷിലുും അധഷികോയഷിെഷിക്കുും. 
മഫാറസ്റ്റ് സരമവ്വ ഓഫ് ഇന്തയുയടെ കണക്് 
പ്രകാെും, മതാട്ങ്ങള് ഉള്ടപെടെയള്ള വനമേഖലയടെ 
വഷിസ്തൃതഷി 21144 ച.കഷി.േീ ആണ്. സുംസ്ാനതെഷിടറെ 
ടോതെും ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയടെ 54.42 ശതോനോണഷിത്. 
സുംസ്ാനടതെ വനവഷിസ്തൃതഷിയഷില് 2.12 ശതോനും 
വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുടണ്ന്ന് കണക്കുകള് 
മെഖടപെടുത്തുന്നു. വനമേഖലടയ ഇനുംതഷിെഷിച്ച് 
മനാക്കുമമ്പാള്, ആടകയള്ള വനമേഖലയടെ 9.15 
ശതോനും നഷിബഷിഡവനപ്രമദശവും, 44.96 ശതോനും 
താെതമേ്യന നഷിബഷിഡവനപ്രമദശവും, 45.88 ശതോനും 
തുറന്ന വനപ്രമദശവോണ്. 2019 മഫാറസ്റ്റ് 
സരമവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യയടെ കണക്് പ്രകാെും 2017 
കണടക്ടുപെഷിമനക്ാള് 823 ച.കഷി.േീ വരദ്ധനവ് 
വനമേഖലയഷില് മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. വനമേഖലയ്ക 
പുറത്തുള്ള മതാട്വഷിളകള്ക്കുണ്ായ വരദ്ധനവാണ് 
ഇതഷിടറെ പ്രധാന കാെണും. 

സുംസ്ാനടതെ വനമേഖലയടെ ജഷില്ല തഷിെഷിച്ചുള്ള 
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വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.6.1 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. സുംസ്ാനടതെ ടോതെും 
ഭൂവഷിസ്തൃതഷി 38852 ച.കഷി.േീ ആണ്. ഇതഷില്,  
1935 ച.കഷി.േീ നഷിബഷിഡവനപ്രമദശവും,  
9508 ച.കഷി.േീ താെതമേ്യന നഷിബഷിഡവനപ്രമദശവും, 
9701 ച.കഷി.േീ തുറന്ന വനപ്രമദശവോണ്. 
സുംസ്ാനതെ് ഏറ്റവും അധഷികും വനമേഖലയള്ള 
ജഷില്ല ഇടുക്ഷിയാണ് (3151 ച.കഷി.േീ), തുെരന്ന് 
പാലക്ാെ് (2084ച.കഷി.േീ), േലപ്പുറും (1981 ച.കഷി.േീ) 
എന്നീ ജഷില്ലകളാണ്. ജഷില്ലകളടെ ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയഷില് 
വനമേഖലയടെ മതാത് മനാക്കുമമ്പാള് 74 
ശതോനമതൊടെ പതെനുംതഷിട് വയനാെ് ജഷില്ലകള് 
മുന്നഷില് നഷില്ക്കുന്നു. 

സ്വ്ചാ�്ചാവിക വനങ്ളുന്െ പരിപ്ചാലനും

അതഷിക്രേങ്ങളഷില് നഷിന്നുും, കാട്ടുതീയഷില് നഷിന്നുും 
വനമേഖലടയ സുംെ്ഷിക്കുക, നശഷിച്ചുമപായ വനങ്ങള് 
പുനസ്ാപഷിക്കുക, ദുരബലോയ ആവാസവ്യവസ്ടയ 
സുംെ്ഷിക്കുക, വനമേഖലകടള സുംമയാജഷിപെഷിക്കുക, 
പങ്ാളഷിതെ വനപെഷിപാലനും നെപെഷിലാക്കുക, 
നദീസുംെ്ണും എന്നീ പ്രവൃതെഷികളാണ് 
വനപെഷിപാലനതെഷിടറെ കീഴഷില് നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നത്. 
വനാതഷിരതെഷികളടെ സരമവ്വ, വനസുംെ്ണ 
പ്രവൃതെഷികള്, നശഷിച്ചുമപായ വനങ്ങള്ക്കു പകെും 
വൃ്ങ്ങള് വച്ചു പഷിെഷിപെഷിക്ല് മുതലായ പ്രവൃതെഷികളാണ് 
പ്രധാനോയും 2018-19 സാമ്പതെഷികവര്തെഷില് 
നെപെഷിലാക്ഷിയത്. വനമേഖലയഷിലുള്ള അതഷിക്രേും 
തെയന്നതഷിടറെ ഭാഗോയഷി 14618 ജണ്കള് സ്ാപഷിച്ച് 
700 കഷി.േീ നീളതെഷില് വനാതഷിരതെഷി സുംെ്ണ 
പ്രവൃതെഷികള് നെപെഷിലാക്കുവാന് 2018-19 കാലയളവഷില് 
സാധഷിച്ചു. കാട്ടുതീ നഷിയ�ണമെഖകള് നഷിരമഷിച്ചുും, 
വാച്ചരോടെ നഷിയേഷിച്ചുോണ് വനമേഖലടയ 
കാട്ടുതീയഷില് നഷിന്നുും സുംെ്ഷിച്ചത്. 3092.12 
കഷി.േീ നീളതെഷില് കാട്ടുതീ നഷിയ�ണമെഖകള് 
നഷിരമഷിക്കുകയും, 93043 വാച്ചരോടെ നഷിയേഷിക്കുകയും 
ടചയ്തു. 

മത്ചാട്ങ്ളുന്െ ഉല്പ്ചാദനഷേേത 
ന്േചന്പ്ടത്ല്

ഈടുള്ള തെഷികള്, ഉറപെ് കുറഞ്ഞ തെഷികള്, ഈറയും 
മുളയും, മതാട്വഷിളകള്, സമഷിശ്രവഷിളകള് എന്നഷിങ്ങടന 
വനവൃ്മതൊട്ങ്ങടള തെുംതഷിെഷിക്ാവന്നതാണ്. 
കട്ഷികൂെഷിയ തെഷിയഷിനങ്ങളഷില് പ്രധാന പങ്് വഹഷിക്കുന്നത് 
മതക്ാണ്. മതാട്വഷിളകളടെ 49 ശതോനവും മതക്് 
േെങ്ങളാണ്. മതക്ഷിടറെ വാര്ഷികപ്രതീ്ഷിത 
ഉല്ാദനും 5 കയൂബഷിക് േീറ്ററാടണങ്ഷിലുും യഥാരത്ഥ 
ഉല്ാദനും വര്തെഷില് 2 കയുബഷിക് േീറ്ററാണ്. 
2018-19 ല്, ഈടുള്ള തെഷിയഷിനങ്ങള് പുതഷിയതായഷി 
1494 ടഹക്െറഷില് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കുകയും, 1228.42 
ടഹക്െറഷില് പെഷിപാലഷിക്കുകയും ടചയ്തു. വ്യാവസായഷിക 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള അസുംസ്കൃത വസ്തുക്ള്ക്ായഷി 
1555.12 ടഹക്െറഷില് പുതഷിയതായഷി നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ചുും, 
1347.55 ടഹക്െര പെഷിപാലഷിക്കുകയും ടചയ്തു. 
തെഷിയഷിതെ വനവഷിഭവങ്ങളഷില് ഇത് യഥാക്രേും 403.95 
ടഹക്െറുും, 306.25 ടഹക്െറുോണ്. വനമേഖലയഷിലുള്ള 
മതാട്വഷിളകൃ്ഷിയടെ ഇനുംതഷിെഷിച്ചുള്ള വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.6.2 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

വന്യമൃഗ സുംഘര്ഷങ്ള്ക്കുള്ള പരി�്ചാരും

വന്യമൃഗസുംഘര്ങ്ങള് ലഘൂകെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
നെപെഷിക്രേങ്ങള് വനുംവകുപെ് സ്ീകെഷിച്ചഷിട്ടുടണ്ങ്ഷിലുും 
അവ പൂരണ്ോയും പെഷിഹാെും കാണാനാകാടത 
ഇമപൊഴുും തുെരന്നുടകാണ്ഷിെഷിക്കുന്നു. കാട്ാനകളും, 
കാട്ടുപന്നഷികളോണ് ഏറ്റവേധഷികും നാശനഷ്ടങ്ങള് 
വഷിതയ്കന്നത്. ആനക്ഷിെങ്ങുകളടെ നഷിരമാണും, 
ആനകളടെ ആക്രേണും തെയന്നതഷിനുള്ള 
സുംെ്ണഭഷിതെഷികളടെ നഷിരമാണും, സൌമൊരജ്ജ 
മവലഷികള് സ്ാപഷിക്ല് മുതലായ ോരഗ്ഗങ്ങളാണ് 
അവലുംബഷിച്ചു വരുന്നത്. 798.36 കഷി.േീ നീളതെഷില് 
സൌമൊരജ്ജ മവലഷികള്, 147.52 കഷി.േീ നീളതെഷില് 
ആനക്ഷിെങ്ങുകള്, 22.68 കഷി.േീ നീളതെഷില് 
സുംെ്ണഭഷിതെഷികള്, 0.26 കഷി.േീ നീളതെഷില് കല്ലഷിടറെ 
കഷിെങ്ങുകള്, 164.46 കഷി.േീ നീളതെഷില് കകയ്യാലകള് 
എന്നീ ഭൌതീകമനട്ങ്ങള് 2018-19 ല് കകവെഷിക്കുവാന് 
സാധഷിച്ചു.

ഇത്രയും സുംെ്ണ ോരഗ്ഗങ്ങള് അവലുംബഷിച്ചഷിട്ടുും, 
േനു്്യമൃഗസുംഘര്ങ്ങള് നാള്ക്കുനാള് 
വരദ്ധഷിച്ചുവരുന്ന സാഹചെ്യോണുള്ളത്. 2017-
18 കാലയളവഷില് 7229 സുംഭവങ്ങള് ആയഷിരുന്നു 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിരുന്നത്, എന്നാല് 2018-19 ല് അത് 
7890 ആയഷി വരദ്ധഷിക്കുകയണ്ായഷി. കൃ്ഷിനാശവും 
വസ്തുനഷ്ടങ്ങള്ക്കുോയഷി 6631 സുംഭവങ്ങളാണ്      
2018-19 ല് മെഖടപെടുതെഷിയത്. പ്രസ്തുത കാലയളവഷില് 
വന്യജീവഷികളടെ ആക്രേണതെഷിന് ഇെയായവരക്് 
11.15 മകാെഷി രൂപയാണ് നഷ്ടപെഷിഹാെ തുകയായഷി 
നല്കഷിയത്. വഷിശദാുംശങ്ങള് പട്ിക 3.6.1 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

വന്യജീവഷിസുംഘര്ങ്ങള് കൂടുതലായള്ള മേഖലകളഷില് 
സുംസ്ാന സരക്ാര ജനജാഗ്താ സേഷിതഷികള് 
രൂപീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതുവടെയായഷി 204 ജനജാഗ്താ 
സേഷിതഷികള് രൂപീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതഷില് തമദേശഭെണ 
സ്ാപനപ്രതഷിനഷിധഷികള്, തമദേശവാസഷികള്, 
വനുംവകുപെ് ഉമദ്യഗസ്ര എന്നഷിവര ഉള്ടപെടുന്നു. 
തങ്ങളടെ പ്രവരതെനമേഖലയഷില് സുംഭവഷിക്കുന്ന 
േനു്്യമൃഗസുംഘര്ങ്ങള് മെഖടപെടുത്തുക, 
പെഷിഹാെോരഗ്ഗങ്ങള് നഷിരമദേശഷിക്കുക, 
തമദേശവാസഷികള്ക്് ഇത് സുംബന്ധഷിച്ച അവമബാധും 
നല്കുക മുതലായ കരതെവ്യങ്ങള് ജനജാഗ്താ 
സേഷിതഷിയഷില് നഷി്ഷിപ്ോണ്. 
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പട്ികവര്ഗക്്ചാമരയും േറ്റക് പരമ്പര്ചാഗത 
വനവ്ചാസികമളയും സുംബന്ധിച 
(വന്ചാവക്ചാശും അുംഗീകരിക്ല്) – 
വന്ചാവക്ചാശ നിയേും 2006

വനമേഖലടയ ആശ്രയഷിച്ചു കഴഷിയന്ന വഷിഭാഗങ്ങളടെ 
വനാവകാശും അുംഗീകെഷിക്കുക എന്നതാണ് 
വനാവകാശനഷിയേും 2006 ല്്യേഷിടുന്നത്. 
സുംസ്ാനതെ് വനാവകാശനഷിയേും നെപെഷിലാക്കുന്നത് 
പട്ഷികവരഗ്ഗ വഷികസന വകുപൊണ്. വനാവകാശനഷിയേ 
നെപെഷികള് സുംസ്ാനതെ് നെപെഷിലാക്കുന്നത് 511 
ഗ്ാേസഭകള്, 14 സബ്ഡഷിവഷി്ണല് കമഷിറ്റഷികള്, 
12 ജഷില്ലാതല കമഷിറ്റഷികള് എന്നഷിവ മുഖാന്തഷിെോണ്. 
2019 ആഗസ്റ്റ് ോസടതെ കണക്്പ്രകാെും 
വ്യക്ഷിഗതാവകാശങ്ങള്, സാമൂഹഷിക അവകാശങ്ങള്, 
വഷികസനഅവകാശങ്ങള് എന്നീയഷിനങ്ങളഷില് 
യഥാക്രേും 25848, 174, 466 കറ്ററ്റഷിലുകള് വഷിതെണും 
ടചയ്തഷിട്ടുണ്ടു്. വ്യക്ഷിഗതാനുകൂല്യങ്ങളടെ വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.6.3 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

പ്രധ്ചാന വനവി�വങ്ളുും വനത്ില് നിന്നുള്ള 
വരുേ്ചാനവും

വനവഷിഭവങ്ങളടെ ഉല്ന്നങ്ങളഷില് മുന്പന്തഷിയഷില് 
നഷില്ക്കുന്നത് ചന്ദനേെോണ് (98,834.30 കഷി.ഗ്ാും) 
തുെരന്ന് മതന് ഉല്ന്നവും (39,021.25 കഷി.ഗ്ാും) 
തെഷിവഷിഭവങ്ങളോണ്(30,345.68 കയുബഷിക് േീറ്റര). 
മതനഷിടറെ ഉല്ാദനും 41,729 കഷി.ഗ്ാേഷില് (2017-
18) നഷിന്നുും 39,021.25കഷി.ഗ്ാോയഷി (2018-19) 
കുറടഞ്ഞങ്ഷിലുും, ചന്ദനതെഷിമറെയും, തെഷിയമെയും, 
മുളയമെയും ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിച്ചതായഷിട്ാണ് കണക്കുകള് 
സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്. ചന്ദനതെഷിടറെ ഉല്ാദനും 81,169.02 
കഷി.ഗ്ാേഷില് (2017-18) നഷിന്നുും 98,834.30 കഷി.ഗ്ാും 
(2018-19) ആയും, തെഷിയടെ ഉല്ാദനും 28,818.29 
കയൂബഷിക് േീറ്ററഷില് (2017-18) നഷിന്നുും 30,345.68 
കയൂബഷിക് േീറ്റര (2018-19) ആയഷി വരദ്ധഷിക്കുകയണ്ായഷി. 
അതുമപാടല മുളയടെ ഉല്ാദനവും 7130.43 ടേട്ഷിക് 
െണ്ഷില്(2017-18) നഷിന്നുും 25447.89 ടേട്ഷിക് 
െണ്ായഷി(2018-19) വരദ്ധനവ് മെഖടപെടുത്തുകയണ്ായഷി. 

           പട്ഷിക 3.6.1  േനു്്യമൃഗ ഏറ്റുമുട്ലുകളടെ വഷിശദാുംശങ്ങളും 2018-19 ല് വഷിതെണും ടചയ്ത നഷ്ടപെഷിഹാെ തുകയും
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േനു്്യ ജീവഹാനഷി 123 17 5 0 0 0 1 146 2,42,66,000

േനു്്യരമക്ല്ക്കുന്ന 
മുറഷിവകള് 541 46 169 1 0 0 8 765 2,58,42,862

കന്നുകാലഷിേെണും 11 29 24 3 125 104 52 348 88,38,825

കൃ്ഷി, പാരപെഷിെ നഷ്ടും 0 4063 1230 52 0 0 1286 6631 5,25,55,467

ആടക 675 4155 1428 56 125 104 1347 7890 11,15,03,154

അവലംബം:- വനം വനസ്യജീവി വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ

ച ിത്ും 3.6.2  മകെളതെഷിടല  വനങ്ങളഷില്നഷിന്നുള്ള വരുോനും (2014-15 മുതല്- 2018-19 വടെ)

അവലംബം: വനം വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ
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പ്രധാന വനഉല്ന്നങ്ങളടെ 2017-18 മലയും 2018-19 
മലയും ഉല്ാദനവഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.6.4 ല് 
നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

2014-15 മുതല് 2018-19 വടെയള്ള കാലയളവഷില്, 
തെഷിയഷില് നഷിന്നുും േറ്റ് വനവഷിഭവങ്ങളഷില് നഷിന്നുമുള്ള 
വരുോനതെഷിടറെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.6.5 
ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. വന ഉല്ന്നങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുള്ള വരുോനവും, േറ്റ് വരുോനങ്ങളും 2016-17 
മുതല് വരദ്ധഷിച്ചുവരുന്നതായഷിട്ാണ് കണക്കുകള് 
സൂചഷിപെഷിക്കുന്നത്. 2016-17 ല് 239.51 മകാെഷി രൂപയഷില് 
നഷിന്നുും 2017-18 ല് 251.07 മകാെഷി രൂപയായും 
തുെരന്ന് 2018-19 ല് 273.08 മകാെഷി രൂപയായും 
വരദ്ധഷിക്കുകയണ്ായഷി. വരുോനതെഷില് പ്രധാന പങ്് 
വഹഷിക്കുന്നത് തെഷിഉല്ന്നങ്ങളാണ്. തെഷിയഷില് നഷിന്നുള്ള 
വരുോനും 234.55 മകാെഷി രൂപയഷില്(2017-18)നഷിന്നുും 
259.05 മകാെഷിയായഷി(2018-19) വരദ്ധഷിക്കുകയണ്ായഷി. 
വഷിശദാുംശങ്ങള് ച ിത്ും 3.6.2 ല് സൂചഷിപെഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനടതെ ടോതെും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് 
വനമേഖലയടെ പങ്് 2017-18 ല് 0.94 
ശതോനോയഷിരുന്നത്, 2018-19 ആയമപൊള് 0.87 
ശതോനോയഷി കുറയകയണ്ായഷി. സുംസ്ാനടതെ 
ടോതെും ആഭ്യന്തെ ഉല്ാദനതെഷില് പ്രാഥേഷിക 
മേഖലയടെ വഷിഹഷിതും 2017-18 ല് 9.06 
ശതോനോയഷിരുന്നത്, 2018-19 ല് 8.31 ശതോനോയഷി 
കുറഞ്ഞു. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.6.6 ല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.

ജജവജവവിദ്ധ്യ സുംരഷേണവും 
സുംരഷേണമേഖലയന്െ പരിപ്ചാലനവും

വന്യജീവഷി സുംെ്ണവും, കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
സുംെ്ണവും ഈ കാലഘട്തെഷില് കൂടുതല് 
പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്നു. മദശീയ ഉദ്യാനങ്ങള്, 
വന്യജീവഷിസമങ്തങ്ങള്, കമയൂണഷിറ്റഷി റഷിസരവ്വുകള് 
തുെങ്ങഷിയ സുംെ്ഷിത പ്രമദശങ്ങള് ഉള്ടപെട് 3213.237 
ച.കഷി.േീ വനപ്രമദശും പെഷിപാലഷിക്കുന്നത് വന്യജീവഷി 
വഷിഭാഗോണ്. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.6.7 
ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. എല്ലാ സുംെ്ഷിത 
പ്രമദശങ്ങളും പെഷിപാലഷിക്കുന്നത് അുംഗീകൃത 
നഷിരവ്വഹണ പദ്ധതഷി പ്രകാെവും, കടുവസുംെ്ണ 
പദ്ധതഷിപ്രകാെവോണ്. സുംെ്ണമേഖല 
ഉള്ടപെടെയള്ള വനപ്രമദശങ്ങളഷിലാണ് വന്യജീവഷി 
ടസന്സസ് നെപെഷിലാക്കുന്നത്. 

വന്യജീവി സമങ്തങ്ളുന്െ 
നിര്വ്വ�ണരീതിയിലുണ്്ചായ മനട്ങ്ള്

മദശീയ കടുവാ സുംെ്ണ മനതൃത്തെഷിടറെ  
(എന്.റ്റഷി.സഷി.എ) അവമലാകന റഷിമപൊരട്് പ്രകാെും 
2018 ല് ടപെഷിയാര, പറമ്പഷിക്കുളും കടുവ സുംെ്ണ 

മക�ങ്ങള്ക്് യഥാക്രേും ഒന്നുും ഏഴുും സ്ാനങ്ങള് 
ലഭഷിക്കുകയണ്ായഷി.
 
ഒരു കാലതെ് ആദഷിവാസഷി വഷിഭാഗതെഷിലുള്ളവര 
ധാൊളോയഷി ടചറുധാന്യങ്ങള് കൃ്ഷി ടചയ്തഷിരുന്നു. 
കാലഹെണടപെട് ഇതെെും കവവഷിദ്ധ്യോരന്ന 
ടചറുധാന്യങ്ങള് പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുന്നതഷിടറെ 
ഭാഗോയഷി ചഷിന്നാര വന്യജീവഷി സമങ്തതെഷിടല 
തായന്നന്കുെഷി ആദഷിവാസഷി ഊരുകളഷില് ഒരു 
പദ്ധതഷി നെപെഷിലാക്ഷിയഷിരുന്നു. ഈ പദ്ധതഷിയലൂടെ 26 
വഷിധതെഷിലുള്ള ടചറുധാന്യങ്ങള് പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്ാന് 
സാധഷിച്ചു. 2018 ടല “പ്ാറെ് ജമനാും മസവ്യര മദശീയ 
അവാരഡ് ” ഈ പദ്ധതഷിയ്ക് ലഭഷിക്കുകയണ്ായഷി.

നാട്ാനകളടെ പെഷിപാലനും നെപെഷിലാക്കുന്നത് 
2012 ലുള്ള നഷിയേതെഷിനനുസൃതോയഷിട്ാണ്. 
31.03.2019 ടല കണക്്പ്രകാെും സുംസ്ാനതെ് 
ഇതെെതെഷിലുള്ള 515 ആനകള് ഉടണ്ന്നാണ് 
കണക്ാക്ടപെട്ഷിട്ടുള്ളത്. േതപെോയ ചെങ്ങുകള്ക്കുും, 
ഉത്വാമഘാ്യാത്രകള്ക്കുോണ് പ്രധാനോയും 
ഇവടയ ഉപമയാഗഷിക്കുന്നത്. ടതെടഞ്ഞടുതെ 
നാട്ാനകളടെ നഷിെീ്ണും നെത്തുന്നതഷിന് 
ഒരു ടവബ് മപാരട്ല് സ�ദായും 2018-19 ല് 
ആെുംഭഷിച്ചഷിരുന്നു. ടതെടഞ്ഞടുക്ടപെട് 96 നാട്ാനകടള 
െണ്ാഴ്ചയഷിടലാെഷിക്ല് നഷിെീ്ഷിച്ചുവരുന്നു.

സ്ചാമൂ�ിക വനവതക്ക്രണും

നമ്മുടെ സുംസ്ാനതെഷിടറെ വഷിവഷിധ ഭാഗങ്ങളഷില് 
പച്ചപെ് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക എന്ന ല്്യമതൊടു കൂെഷിയാണ് 
ഹെഷിതമകെളും പദ്ധതഷി ആെുംഭഷിച്ചത്. സ്കൂളകളഷിലുും 
േറ്റ് ഉന്നതവഷിദ്യഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളഷിലുും കതകള് 
സൌജന്യോയഷി നല്കഷിയും, ടപാതുസ്ലങ്ങളഷില് 
ടചെഷികള് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ചുോണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതഷി 
നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നത്. 2018-19 കാലയളവഷില്, 
ഘട്ും10 ലൂടെ 78.15 ല്ും വൃ്കതകള് വഷിതെണും 
നെത്തുകയണ്ായഷി. സാമൂഹഷിക വനവത്ക്െണതെഷിലൂടെ 
വഷിതെണും ടചയ്ത വൃ്കതെകളടെ വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധും 3.6.8 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 
“വഴഷിമയാെതെണല്” പദ്ധതഷിയഷിലൂടെ 17456 
വൃ്കതെകള് 2018-19 ല് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ചു. 

സ്കാെ്യഭൂേഷിയഷില് കൂടുതല് േെങ്ങള് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ച് 
തെഷി ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നതഷിന് കര്കടെ 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിടറെ ഭാഗോയഷി ധനസഹായും 
നല്കഷി വരുന്നു. വ്യക്ഷിഗത കര്കര, വനസുംെ്ണ 
സേഷിതഷികള്, ഇമക്ാഡവലപ്ടേറെ് കമഷിറ്റഷികള്, 
കുടുുംബശ്രീ യൂണഷിറ്റുകള്, സ്യും സഹായസുംഘങ്ങള്, 
കര്ക സഹകെണ സുംഘങ്ങള്, എന്.ജഷി.ഒ കള് 
എന്നഷിവെഷിലൂടെയാണ് ഈ പദ്ധതഷി നെപെഷിലാക്ഷി 
വരുന്നത്.  2018-19 സാമ്പതെഷികവര്തെഷില് 
3.10 ല്ും രൂപ കര്കരക്് ധനസഹായും 
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നല്കുകയണ്ായഷി. 

2018 മലയും 2019 മലയും ന്വള്ളന്പ്്ചാക് 
ദുരിതങ്ള്

2018 ടല പഷി.ഡഷി.എന്.എ റഷിമപൊരട്് പ്രകാെും, റവനയൂ 
വകുപെഷിടറെ അധീനതയഷിലുള്ള പ്രമദശങ്ങളഷില് 342 
സ്ലങ്ങളഷിലായഷി ഉരുള്ടപൊട്ലുകള് ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ടു്. 
ഭൂെഷിഭാഗും ഉരുള്ടപൊട്ലുകളും വനാതഷിരതെഷിയഷിലാണ് 
ഉണ്ായഷിട്ടുള്ളത്. വനമേഖലടയ വഷിഭജഷിക്കുന്നത് 
ഇതെെും ഉരുള്ടപാട്ലഷിന് കാെണോകുന്നുണ്ടു്. 
നഷിരമാണപ്രവൃതെഷികള്ക്ായഷി കുന്നഷിന്ടചരുവകടള 
3 േീ. ല് കൂടുതല് വഷിമഛേദഷിക്കുന്നത് മൂലും 
േലന്ടചരുവകള്ക്് അസ്ഷിെത ഉണ്ാകുന്നു. കൂൊടത 
േലന്ടചരുവഷിടല തെയണകളടെ നഷിരമാണവും, 
പെഷിസ്ഷിതഷിമലാല പ്രമദശങ്ങളഷിടല ഖനനവും പ്രശ്നങ്ങളടെ 
ഗുരുതൊവസ് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നു. വനമേഖലകളഷില് 
േണ്ഷിെഷിച്ചഷില് ഉണ്ായതഷിനാല് േണ്ഷിടറെ തനതായ 
കജവഗുണങ്ങള് നഷ്ടടപെട്ടു. വനമേഖലയഷിടല 

ഉരുള്ടപൊട്ല്മൂലും ഏറ്റവേധഷികും നാശനഷ്ടമുണ്ായത് 
കജവകവവഷിദ്ധ്യതൊല് സുംപുഷ്ടോയ കുെഷിച്ചഷിയാര 
േലയഷിലാണ്. ടകാട്ഷിയൂര വന്യജീവഷി സമങ്തതെഷിലുും, 
ഇെവഷിക്കുളും മദശീയ ഉദ്യാനതെഷിടല  പ്രമദശോയ 
കെഷിടയാമ്പഷിലുും, കസലറെ് വാലഷി മദശീയ പാരക്ഷിടല 
ചഷില സ്കാെ്യ പ്രമദശങ്ങളഷിലുും ഉരുള്ടപൊട്ല് 
ഉണ്ാടയങ്ഷിലുും സുംെ്ഷിത വനപ്രമദശങ്ങളഷില് 
നാശനഷ്ടങ്ങള് താെതമേ്യന കുറവാണ്. ടപെഷിയാര 
നദഷിക്െയഷില് നാശനഷ്ടങ്ങള് സുംഭവഷിച്ചതഷിനാലുും, 
പ്ഷികളടെ വാസസ്ലതെ് േണ്ും ടചളഷിയും 
അെഷിഞ്ഞതഷിനാലുും തമട്ക്ാെ് പ്ഷിസമങ്തടതെ പ്രളയും 
സാെോയഷി ബാധഷിക്കുകയണ്ായഷി (ഉറവഷിെും:  പഷി.ഡഷി.
എന്.എ റഷിമപൊരട്് 2018). ടവള്ളടപൊക്ുംമൂലമുണ്ായ 
നാശനഷ്ടങ്ങള് സുംബന്ധഷിച്ച് വനും, വന്യജീവഷി വകുപെ് 
തയ്യാറാക്ഷിയ കണക്കുകളടെ സും്ഷിപ് രൂപും 
പട്ഷികകളഷില് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു.   
(പട്ിക. 3.6.2, 3.6.3).

    പട്ിക 3.6.3: 2019 ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷിടല മപോെഷിയും ടവള്ളടപൊക്വുംമൂലും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളടെ വ ഷിശദാുംശങ്ങള്

ക്രേ 
നമ്പര്

ന്ചാശനഷ്ടക്ങ്ളുന്െ വിശദ്ചാുംശങ്ള് ആന്ക (മക്ചാെിയില്)

1  മറാഡുകള്, പാലങ്ങള്, കലഷിങ്കുകള്, ചപൊത്തുകള് എന്നഷിവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 9.72

2
ടകട്ഷിെങ്ങള്, മകാുംടമ്പൌണ്് വാളകള്, ക്യാമ്പ് ട്ഡുകള്, വയെ്ലസ് മസ്റ്റ്നുകള്, 
ആനക്ഷിെങ്ങുകള്, ആനകളടെ ആക്രേണും തെയന്നതഷിനുള്ള സുംെ്ണഭഷിതെഷികള്, 
സൌമൊരജ്ജ മവലഷികള്, അഴഷി മവലഷികള് എന്നഷിവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള്

8.02

3 ഉരുള്ടപാട്ലുും േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലുും മൂലമുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 5.07
4 മതാട്വഷിളകള്, നഴ്സറഷികള്, തെഷിവഷില്നശാലകള് മുതലായവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 5.99
5 വാസസ്ലതെഷിനുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 2.25

6
വയെ്ലസ് കമ്പയൂട്റുകള്, ടസൌമൊരജ്ജ യൂണഷിറ്റ്, മബാട്ടുകളടെ എഞ്ചഷിന് 
തുെങ്ങഷിയവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 0.40

ആടക 31.47

അവലംബം: വനം, വനസ്യജീവി വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ

   പട്ിക 3.6.2: 2018 ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷിടല മപോെഷിയും ടവള്ളടപൊക്വുംമൂലും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളടെ വ ഷിശദാുംശങ്ങള്

ക്രേ നമ്പര് ന്ചാശനഷ്ടക്ങ്ളുന്െ വിശദ്ചാുംശങ്ള് ആന്ക (മക്ചാെിയില്)

1 മറാഡുകള്, പാലങ്ങള്, കലഷിങ്കുകള് എന്നഷിവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 38.18

2 ടകട്ഷിെങ്ങള്, മകാുംമ്പൌണ്് വാളകള്, ക്യാമ്പ് ട്ഡുകള്, വയെ്ലസ് മസ്റ്റ്നുകള് 
എന്നഷിവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 21.51

3 ആനക്ഷിെങ്ങുകള്, ആനകളടെ ആക്രേണും തെയന്നതഷിനുള്ള സുംെ്ണഭഷിതെഷികള്, 
സൌമൊരജ്ജ മവലഷികള് 15.18

4 േണ്ഷിെഷിച്ചഷില്മൂലും വനമേഖലയഷിലുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 12.00
5 മതാട്വഷിളകള്, നഴ്സറഷികള് മുതലായവയ്കണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങള് 11.32
6 വാസസ്ലും പുനസ്ാപഷിക്ല് 6.00
7 ഉപകെണങ്ങള്ക്കുണ്ായ മകടുപാടുകള് ഉദാ: വയര ലസ് കമ്പയൂട്ര, സൌമൊരജ്ജ 

യൂണഷിറ്റ്, മബാട്ടുകളടെ എഞ്ചഷിന് 2.87

ആടക 107.06
അവലംബം: വനം, വനസ്യജീവി വകുപ്്, റകരള ്ർകാർ
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3.7 പരിസ്ിതി

ഇന്ത്യന് ഉപദ്ീപഷിടല പശ്ഷിേഘട്തെഷിനഭഷിമുഖോയഷി 8o 
8’ മുതല് 18o 48’  വെക്ന് അ്ാുംശതെഷിനുും 74o 4’ 
മുതല് 77o 50’ കഷിഴക്ന് മെഖാുംശതെഷിനുും ഇെയഷിലാണ് 
മകെളും സ്ഷിതഷി ടചയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യന് ഉപദ്ീപഷിടല 
ഉഷ്ണമേഖലാപ്രമദശതെ് സ്ഷിതഷി ടചയ്യുന്ന മകെളും 
38863 ച.കഷി.േീ വ്യാപഷിച്ച് കഷിെക്കുന്നു. ഇത് ൊജ്യതെഷിടറെ 
ടോതെും ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയടെ 1.2 ശതോനോണ്. 
സുംസ്ാനതെഷിടറെ ടോതെും വഷിസ്തൃതഷിയഷിടല 78 
ശതോനവും കൃ്ഷിയ്കും വാസസ്ലതെഷിനുോണ് 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്നത്. ബാക്ഷി 22 ശതോനും വനതെഷിനുും 
വനമതൊട്തെഷിനുും കീഴഷിലാണ്. ഭൂവഷിനഷിമയാഗെീതഷിയഷിടല 
ോറ്റും, പ്രകൃതഷി വഷിഭവങ്ങളടെ അേഷിത ചൂ്ണും, 
വായജലേലഷിനീകെണും, കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനും, 
അതഷിടറെ അനന്തെഫലങ്ങള് എന്നഷിവ നമ്മുടെ 
പെഷിതസ്ഷിതഷിയടെ കജവകവവഷിദ്ധ്യതെഷിലുും പ്രതഷികൂല 
ോറ്റങ്ങള് കാണഷിക്കുന്നു. കഴഷിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ങ്ങളായഷി, 
കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനങ്ങളടെ ആഘാതും, 
േഴലഭ്യതയഷിടല കുറവ്, പ്രകൃതഷി ദുെന്തങ്ങളഷിടല 
വരദ്ധനവ്, കനതെ േഴ, ചുഴലഷിക്ാറ്റുകള് തുെങ്ങഷിയ 
പ്രകൃതഷി ദുെന്തങ്ങള് തുെരച്ചയായഷി സുംസ്ാനും 
അഭഷിമുഖീകെഷിച്ചു വരുന്നു.

ക്ചാല്ചാവസ്്ചാ വ്യതിയ്ചാനും

കാലാവസ് എന്നത് ജനങ്ങളടെ ടോതെതെഷിലുള്ള 
ജീവമനാപാധഷികടള ബാധഷിക്കുന്ന ഒരു നഷിരണ്ായക 
ഘെകോണ്. 1901-2012 കാലയളവഷില് 
ആമഗാളതലതെഷില് അന്തെീ്തെഷിടല താപനഷിലയടെ 
അളവ് 0.9 ഡഷിഗ്ഷി ടസല്്്യസ് വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു് (ഐ.പഷി.സഷി.സഷി 2013). ഐ.പഷി.
സഷി.സഷി യടെ ഏറ്റവും പുതഷിയ റഷിമപൊരട്് (2018) പ്രകാെും 
2030 ന് മുന്പ് തടന്ന ഇത് 1.5 ഡഷിഗ്ഷി ടസല്്്യസഷിനുും 
മുകളഷില് എതെഷിമച്ചരുടേന്ന് കണക്ാക്കുന്നു. 
ഭാെതതെഷിടല കാലാവസ് വളടെ വഷിഭഷിന്നോയ 
സ്ഭാവും കാണഷിക്കുന്നതാണ്. ഭൂേഷിശാസ്ത്രപെോയും 
വഷിഭഷിന്ന സീസണുകളഷിലുും സാധാെണ അളവഷില് 
നഷിന്നുും പ്രകെോയ വ്യത്യാസങ്ങള് കാണഷിക്കുന്നുണ്ടു്. 

ഐ.പഷി.സഷി.സഷി യടെ 2018 ടല റഷിമപൊരട്് പ്രകാെും 
കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനതെഷിടറെ ദൂ്്യഫലങ്ങള് 
ഏറ്റവും മദാ്കെോയഷി ബാധഷിക്കുന്ന ൊജ്യങ്ങളഷില് 
ഒന്ന് ഇന്ത്യയാണ്. ഇത് കാര്ഷിക വഷിളകളടെ 
ഉല്ാദനതെഷില് കുറവ് വരുത്തുകയും, അപ്രതീ്ഷിത 
കാലാവസ്ാ ോറ്റങ്ങള്ക്് കാെണോവകയും 
അതുവഴഷി 2050 ഓടു കൂെഷി ദാെഷി�്യതെഷിടറെ അളവ് 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുകയും ടചയ്യുും. ഇന്ത്യയഷിടല ജനങ്ങളഷില് 
ഭൂെഷിഭാഗവും വസഷിക്കുന്നത് കാലാവസ് മലാലോയ 
പ്രമദശതൊയതഷിനാലുും ജനങ്ങള് കാലാവസ്യോയഷി 
ബന്ധടപെട് പ്രവരതെനങ്ങളഷില് ഏരടപെടുന്നതഷിനാലുും 
ഭാവഷിയഷില് കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനും അവരുടെ 
ജീവമനാപാധഷികടള മദാ്ോയഷി ബാധഷിക്ാന് 
സാധ്യതയണ്ടു്. 

കാലാവസ്ാ പഠന ആവശ്യങ്ങള്ക്ായഷി മകെളടതെ 
മുഴുവന് ഒരു കാലാവസ്ാ ഉപവഷിഭാഗോയഷി 
തഷിെഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. കഴഷിഞ്ഞ ടതക്് പെഷിഞ്ഞാറന് 
കാലവര്തെഷില് (2018 ജൂണ് 1 മുതല് ടസപ്റ്റുംബര 
30 വടെ) മകെളതെഷില് ലഭഷിച്ച യഥാരത്ഥ േഴ 2,515.7 
േഷില്ലഷി േീറ്ററാണ്. ഇത് സാധാെണ േഴലഭ്യതയായ 
2039.7 േഷില്ലഷി േീറ്ററഷിമനക്ാള് 23 ശതോനും വ്യതഷിയാനും 
കാണഷിക്കുന്നു. മകെളതെഷിടല 14 ജഷില്ലകളഷില് 7 
ജഷില്ലകളഷില് േഴലഭ്യത സാധാെണ നഷിലയഷിലുും േറ്റ് 
7 ജഷില്ലകളഷില് അധഷികേഴ ലഭ്യതയും മെഖടപെടുതെഷി. 
ഇടുക്ഷി ജഷില്ലയഷില് മെഖടപെടുതെഷിയ 3794 േഷില്ലീ േീറ്ററാണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് േഴ മെഖടപെടുതെഷിയത്. ഇത് 
സാധാെണ േഴലഭ്യതയഷില് നഷിന്നുും(+) 67 ശതോനും 
വ്യതഷിയാനും കാണഷിക്കുന്നു. സാധാെണയഷില് നഷിന്നുും 
17 ശതോനും വ്യതഷിയാനമതൊടെ ഏറ്റവും കുറവ് േഴ 
മെഖടപെടുതെഷിയത് തഷിരുവനന്തപുെും ജഷില്ലയഷിലാണ് 
(1023.7 േഷില്ലഷി.േീറ്റര). 2018, ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷിടറെ 
ആദ്യപകുതഷിയഷില് കഴഷിഞ്ഞ 9 ദശാബ്ദങ്ങളഷിടല ഏറ്റവും 
കനതെ ടവള്ളടപൊക്ോണ് മകെളും അഭഷിമൂഖീകെഷിച്ചത്. 
2018 ആഗസ്റ്റ് ോസതെഷിടല േഴ ലഭ്യതയഷില് ഉണ്ായ 
ശ്രമദ്ധയോയ കാെ്യടേടന്തന്നാല് സാധാെണ 
േഴ ലഭ്യോകുന്നയഷിെങ്ങളഷില് നഷിന്നുും വ്യത്യസ്ോയ 
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പ്രമദശങ്ങളഷിലാണ് അധഷിക േഴ ലഭ്യോയത്. 196 
ശതോനും അധഷികും േഴയാണ് ഈക്ാലയളവഷില് 
അനുഭവടപെട്ത്.  സുംസ്ാനതെഷിടറെ ടതക്ന് 
പ്രമദശങ്ങളഷില് വാര്ഷിക േഴയടെ അളവ് 180 ടസറെീ 
േീറ്ററുും വെക്് പ്രമദശങ്ങളഷില് 360 ടസറെീ േീറ്ററുും 
ലഭഷിക്കുന്നു. മകെളതെഷിടറെ ഉയരന്ന ജനസാ�ത, 
കാലാവസ്ടയ ആശ്രയഷിച്ചുള്ള കൃ്ഷി, േത്്യബന്ധന 
മേഖലകളടെ പ്രാമുഖ്യും ഇവടയാടക് കാെണും 
കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനും മൂലമുള്ള ോറ്റങ്ങള്ക്് 
സുംമവദനീയോണ്. ഇതഷിനു പുറമേ മകെളും അപകെ 
സാധ്യത കൂെഷിയ ചുഴലഷിക്ാറ്റ്, വെള്ച്ച, ടവള്ളടപൊക്ും 
എന്നഷിവയ്ക് സാധ്യതയള്ള പ്രമദശും കൂെഷിയാണ്. 
കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനടതെക്കുറഷിച്ചുള്ള മകെളതെഷിടറെ 
കരമ പെഷിപാെഷിയഷില് കടണ്തെഷിയഷിട്ടുള്ള ഒട്ടുും 
സുെ്ഷിതേല്ലാതെ 4 ജഷില്ലകളാണ് ആലപ്പുഴ, പാലക്ാെ്, 
വയനാെ്, ഇടുക്ഷി എന്നഷിവ.

ഐ.എും.ഡഷി യടെ കണക്് പ്രകാെും കഴഷിഞ്ഞ 43 
വര്ക്ാലയളവഷില് ശൊശെഷി താപനഷിലയഷില് 0.6 
ഡഷിഗ്ഷി ടസല്്്യസ് വരദ്ധനവ് മകെളതെഷില് ഉെനീളും 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനതെഷിടറെ  
ോറഷിയ കാലഘട്തെഷില് 2050 ഓടുകൂെഷി താപനഷില 2 
ഡഷിഗ്ഷി ടസല്്്യസ് വരദ്ധഷിക്കുകയും അടുതെ 100 
വര്തെഷില് കെലഷിടല ജലനഷിെപെ് 100 മുതല് 200 േഷി.േീ 
വടെ ഉയരുകയും ടചയ്യുും എന്ന് കണക്ാക്ടപെടുന്നു. 
കെമലാെമേഖലയഷില് കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനതെഷിടറെ 
ദൂ്്യഫലങ്ങള് കൂടുതലായഷി അനുഭവടപെടുും. 
കാലാവസ്ടയ ആശ്രയഷിച്ചുള്ള മേഖലകളായ കൃ്ഷി, 
േത്്യബന്ധനും, വനവഷികസനും, ജലസുംെ്ണും, 
ആമൊഗ്യമേഖല എന്നഷിവയടെമേലുള്ള അേഷിതോയ 
ആശ്രയത്ും മകെളതെഷിടറെ വഷികസന പ്രക്രഷിയയഷില് 
ദൂെവ്യാപക ഫലങ്ങള് ഉളവാക്കുും (എസ്.എ.പഷി.സഷി.സഷി 
2014).

പരിസ്ിതി ഗുണനിലവ്ചാരും

പെഷിസ്ഷിതഷി േലഷിനീകെണും മകെളും മനെഷിടുന്ന 
വലഷിയ വഷിപത്തുകളഷില് ഒന്നാണ്. ഇത് പ്രധാനോയും 
നദീജലേലഷിനീകെണും, ശബ്ദേലഷിനീകെണും, നഗെ-
ഗ്ാേ പ്രമദശങ്ങളഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്ടപെടുന്ന ോലഷിന്യും 
തുെങ്ങഷിയവയാണ്. ഇതെെും വഷിപുലോയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 
വഷിവഷിധ നഷിയ�ണ ഏജന്സഷികളടെ സാമങ്തഷികോയ 
ശ്രദ്ധ ആവശ്യോണ്. ജലതെഷിമലയും വായവഷിമലയും 
േലഷിനീകെണും പെഷിേഷിതടപെടുതെഷി പെഷിസ്ഷിതഷിയടെ 
ഗുണനഷിലവാെും ടേച്ചടപെടുത്തുക എന്ന ല്്യമതൊടെ 
മകെള സുംസ്ാന േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ മബാരഡ് 
പ്രവരതെഷിക്കുകയും ഇതഷിനായഷി അെഷിസ്ാന സരമവ്വകളും 
തുെരച്ചയായ നഷിെീ്ണ സുംവഷിധാനങ്ങളും ഏരടപെടുതെഷി 
വരുകയും ടചയ്യുന്നു.

വ്ചായഗുണനിലവ്ചാര നിരീഷേണും

മകെള സുംസ്ാന േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ 
മബാരഡ് സുംസ്ാനടതെ 34 സ്ലങ്ങളഷില് 
അന്തെീ് വായവഷിടറെ ഗുണനഷിലവാെും 
നഷിെീ്ഷിക്കുന്നു. ഈ മസ്റ്റ്നുകള് വ്യാവസായഷികും, 
വാണഷിജ്യും, വാസമയാഗ്യും, ടസന്സഷിറ്റീവ് എന്നീ 
വഷിഭാഗങ്ങളഷില് ഉള്ടപെടുന്നു. 34 മസ്റ്റ്നുകളഷില് 
28 എണ്ും മദശീയ ആുംബഷിയറെ് എയര ക്ാളഷിറ്റഷി 
മോണഷിറ്ററഷിുംഗ് മപ്രാഗ്ാേഷിനു കീഴഷിലുും (എന്.എ.എും.
പഷി) 6 എണ്ും സുംസ്ാന ആുംബഷിയറെ് എയര ക്ാളഷിറ്റഷി 
മോണഷിറ്ററഷിുംഗ് മപ്രാഗ്ാേഷിനു(എസ്.എ.എും.പഷി) 
കീഴഷിലുോണ്. സള്ഫര ഡമയാകക്ഡ്, കനരേജന് 
ഓകക്ഡുകള്, ടറസ്പഷിറബഷിള് സടസ്പറെഡ് കണഷികാ 
പദാരത്ഥും (ക്ാസ്് 10 കേമക്രാണ് വലഷിപെും) എന്നഷിവ 
പതഷിവായഷി നഷിെഷി്ഷിക്കുന്നു. ആഴ്ചയഷില് െണ്് ദഷിവസും 
സാമ്പഷിള് ആവൃതെഷി എന്ന െീതഷിയഷില് 24 േണഷിക്കൂര 
ആുംബഷിയറെ് എയര ക്ാളഷിറ്റഷി മോണഷിറ്ററഷിുംഗ് 
നെത്തുന്നു. 2018 ല് ആലപ്പുഴ(1), എറണാകുളും (6), 
പാലക്ാെ്(2), മകാഴഷിമക്ാെ് (2), വയനാെ് (1), കണ്ണൂര 
(1) എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷിടല 13 മസ്റ്റ്നുകളഷില് പഷി.എും 2.5 
നഷിെീ്ണും ആെുംഭഷിച്ചു. മദശീയ ആുംബഷിയറെ് വായ 
ഗുണനഷിലവാെ മപ്രാഗ്ാേഷിനു കീഴഷില് 4 മസ്റ്റ്നുകള് 
- പതെനുംതഷിട്യഷിടല തഷിരുവല്ല (ടറസഷിഡന്്്യല്), 
വയനാട്ഷിടല കല്പെറ്റ(ടറസഷിഡന്്്യല്), തൃശ്ശൂെഷിടല 
ടപെഷിങ്ങാമണ്ാര (വ്യവസായും), എന്നഷിവയും 
ബഷി.ഇ.എും.എല്, പാലക്ാെ് (വ്യവസായും), എന്നഷിവ 
സുംസ്ാന വായ ഗുണനഷിലവാെ പദ്ധതഷിയ്ക് കീഴഷിലുും 
സ്ാപഷിച്ചു. കൂൊടത മുന്പ് എസ്.എ.എും.പഷി യ്ക് കീഴഷില് 
ഉണ്ായഷിരുന്ന എറണാകുളടതെ കുറ്റഷിപൊെും എന്ന 
മസ്റ്റ്ന് എന്.എ.എും.പഷി യ്ക് കീഴഷില് പുനരനഷിശ്യഷിച്ചു. 
എന്.എ.എും.പഷി യടെ സ്റ്റാമറെരഡ് അനുസെഷിച്ചാണ് 
ഈ സ്ാപനങ്ങളഷിലുും മോണഷിറ്ററഷിുംഗുും വഷിശകലനവും 
നെത്തുന്നത്. 

മകെളതെഷിടല ടതെടഞ്ഞടുതെ 10 നഷിെീ്ണ 
മക�ങ്ങളഷില് ലഭ്യോയ വഷിവെങ്ങള്പ്രകാെും സള്ഫര 
കഡ ഓകക്ഡഷിമറെയും കനട്ജന് ഓകക്ഡഷിമറെയും 
ആര.എസ്.പഷി.എും മറെയും അളവ് മകാഴഷിമക്ാെ്, 
എറണാകുളും ജഷില്ലകള് ഒഴഷിടക അനുവദനീയോയ 
പെഷിധഷിക്കുള്ളഷിലായഷിരുന്നു (ച ിത്ും 3.7.1). 
ടസന്സഷിറ്റീവ് വഷിഭാഗതെഷില് വായഗുണനഷിലവാെും 
പെഷിമശാധഷിക്കുന്നതഷിന് നഷിെീ്ണമക�ങ്ങള് 
സ്ാപഷിച്ചഷിട്ടുള്ള വയനാെ്, തഷിരുവനന്തപുെും 
ജഷില്ലകളഷില് വായഗുണനഷിലവാെും അനുവദനീയോയ 
പെഷിധഷിക്കുള്ളഷിലാണ്. വ്യവസായഷിക വഷിഭാഗതെഷില് 
സ്ാപഷിച്ചഷിട്ടുള്ള 11 നഷിെീ്ണ മക�ങ്ങളഷില് 
എറണാകുളും ോത്രോണ് ആര.എസ്.പഷി.എും റെ 
അളവഷില് അനുവദനീയോയ പെഷിധഷി കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുള്ളത്. 
എസ്.ഒ 2, കനട്ജന് ഓകക്ഡ് അളവകള് എല്ലാ 
ജഷില്ലകളഷിലുും അനുവദനീയോയ പെഷിധഷിക്കുള്ളഷിലാണ് 
(ച ിത്ും 3.7.2). തുെരച്ചയായ വായഗുണ നഷിലാവെ 
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നഷിെീ്ണ സുംവഷിധാനും ഓമൊന്ന് വീതും 
തഷിരുവനന്തപുെും, ടകാല്ലും, മകാഴഷിമക്ാെ് ജഷില്ലകളഷിലുും 
മൂന്ന് മസ്റ്റ്നുകള് എറണാകുളും ജഷില്ലയഷിലുും സ്ാപഷിച്ചു. 
ഇതഷിനു പുറമേ തൃശ്ശൂര, കണ്ണൂര, തഷിരുവനന്തപുെും 
ജഷില്ലകളഷിലായഷി മൂന്ന് മസ്റ്റ്നുകള് സ്ാപഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
നെപെഷികള് സ്ീകെഷിച്ചു വരുന്നു. ഇവടയല്ലാും 
സ്യുംനഷിയ�ഷിത വായഗുണനഷിലവാെ നഷിെീ്ണ 
സുംവഷിധാനതെഷിലൂടെ ഓമൊ േണഷിക്കൂറഷിമലയും 

ോസതെഷിമലയും വാര്ഷികോയും ഉള്ള ശൊശെഷി 
വഷിവെമശഖെണും തുെരച്ചയായഷി നെത്തുന്നു.

ജലഗുണ നിലവ്ചാരും

മകെള സുംസ്ാന േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ 
മബാരഡ് 65 മസ്റ്റ്നുകളഷില് ജല േലഷിനീകെണും 
നഷിെീ്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഇതഷില് 42 നദഷികള്, 3 ശുദ്ധജല 

ച ിത്ും 3.7.1 മകെളതെഷിടല ജനവാസ മക�ങ്ങളഷിലുള്ള 10 നഷിെീ്ണ മക�ങ്ങളഷിടല വായേല ഷിനീകെണതെഷിടറെ  
വാര് ഷിക ശൊശെഷി മൂല്യങ്ങള്

അവലംബം : ജല-വായു ഗുണനിലവാര ഡയറക്ടറി 2018, ക്ക.എ്്.േി.്ി.ബി

ച ിത്ും 3.7.2 2018 ല് മകെളതെഷിടല ടസന്സഷിറ്റീവായ മൂന്ന് നഷിെീ്ണ മക�ങ്ങളഷിടല വായ േല ഷിനീകെണതെഷിടറെ അളവ്

അവലംബം:-ജലവായു ഗുണനിലവാര ഡയറക്ടറി 2018, ക്ക.എ്്.േി.്ി.ബി
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തൊകങ്ങള്, 7 മപാ്ക നദഷികള്, 6 ജലസുംഭെഷിണഷികള്, 
8 ഓരുജല തൊകങ്ങള്, 2 കുളങ്ങള്, 3 കനാലുകള് 
എന്നഷിവ ഉള്ടപെടുന്നു. ഇതഷിനു പുറമേ, 34 മസ്റ്റ്നുകള് 
ഭൂഗരഭജലാശയങ്ങളഷിലുോണ്. ജല സുംഭെണഷികളടെ 
പ്രാഥേഷിക ഉപമഭാഗും അനുസെഷിച്ച് പെഷിപാലഷിക്ാമനാ 
പുനസ്ാപഷിക്ാമനാ കഴഷിയന്ന ജലാശയങ്ങളടെ 
ആമൊഗ്യനഷില നഷിരവചഷിക്കുന്നതഷിന് മക� േലഷിനീകെണ 
നഷിയ�ണ മബാരഡ് – “േഷികച്ച നഷിയക് ഉപമഭാഗും 
(ഡഷി.ബഷി.യ)” എന്ന ആശയും ആവഷി്്ക്െഷിച്ചു.

2018 ല് തയ്യാറാക്ഷിയ നഷിെീ്ണ ഡാറ്റയടെ 
അെഷിസ്ാനതെഷില് സഷി.പഷി.സഷി.ബഷി ോനദണ്ഡേനുസെഷിച്ച് 
നദീതീെങ്ങളടെ വരഗ്ഗീകെണും നെതെഷി. നഷിെീ്ണ 
ജലാശയങ്ങളഷില് വയനാെ് ജഷില്ലയഷിടല പൂമക്ാെ് തൊകും 
ോത്രോണ് ‘ക്ാസ്് എ’ ോനദണ്ഡും പാലഷിക്കുന്നത്. 
നദഷിയഷിടല ജലേലഷിനീകെണവോയഷി ബന്ധടപെട് 
പ്രധാന പ്രശ്നും ബാക്െീെഷിയ േലഷിനീകെണോണ്. 
മദശീയ ജല ഗുണനഷിലവാെ നഷിെീ്ണ മപ്രാഗ്ാേഷിനുും 
സുംസ്ാന ജലഗുണനഷിലവാെ നഷിെീ്ണ  
മപ്രാഗ്ാേഷിന് കീഴഷില് നഷിെീ്ഷിക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളഷില് 
80 ശതോനവും ബഷി അടല്ലങ്ഷില് സഷി കാറ്റഗറഷിയഷില് 
ആണ് ഉള്ടപെടുന്നത്. ഇതഷിന് പ്രധാന കാെണും 
ബാക്െീെഷിയമൂലമുണ്ാകുന്ന േലഷിനീകെണോണ്. 
നദഷികളഷിടല അെഷിടയാഴുക്കുകളഷില് തഷിെോലകളടെ 
സ്ാധീനും ഉള്ളതഷിനാല് വരദ്ധഷിച്ച അളവഷില് 

കവദയുതഷിപ്രവാഹും സുംഭവഷിക്കുന്നു. അതഷിനാല് ഇവടയ 
‘ഇ’ അടല്ലങ്ഷില് ‘ഇ’ യ്കും താടഴയള്ള കാറ്റഗറഷിയഷില് 
ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. എന്.ഡബ്ലയൂ.എും.പഷി യഷില് 
ഗുണനഷിലവാെും നഷിെീ്ഷിക്കുന്ന കഷിണറുകളഷില് ടചറഷിയ 
അളവഷില് മകാളഷിമഫാ ബാക്െീെഷിയയടെ സാന്നഷിദ്ധ്യും 
കാണഷിക്കുന്നു.

പമ്പാനദഷി, ശബെഷിേല ഉത്വ സീസണഷിലുും കെേന, 
ടപെഷിയാര, ഭാെതപ്പുഴ, വാേനപുെും, കെലുണ്ഷി 
നദഷികളടെ താഴ് വെകളഷിലുും ഉയരന്ന ബഷി.ഒ.ഡഷി 
മൂല്യങ്ങളണ്ടു്. കെേന നദഷിയഷിടല മുന്നാെ്മുക്്, കല്ലായഷി 
നദഷിയഷിടല കല്ലായഷി പാലും, പമ്പ നദഷി, മകാെപ്പുഴ 
നദഷിയഷിടല പുറക്ാമട്െഷി, ടതാടുപ്പുഴ നദഷി, മൂന്നാര നദഷി 
എന്നീവഷിെങ്ങളഷില് മകാളഷിമഫാും ബാക്െീെഷിയയടെ അളവ് 
ഉയരന്നു നഷില്ക്കുന്നതായഷി റഷിമപൊരട്് ടചയ്യടപെട്ഷിട്ടുണ്ടു്. 
നദഷികളഷിടല ബമയാളജഷിക്ല് ഓക്ഷിജന് ഡഷിോറെ് 
(ബഷി.ഒ.ഡഷി) ച ിത്ും 3.7.4 ല് മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നു. 
ടപെഷിയാര നദഷിയഷില് ആണ് ബഷി.ഒ.ഡഷി ഏറ്റവും കൂടുതല് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്. ഭാെതപ്പുഴ, ചാലക്കുെഷി 
നദഷികളഷില് 2013 ടല നഷിലവാെമതെക്ാളും വരദ്ധനവ് 
മെഖടപെടുതെഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. എന്നാല് അച്ചന്മകാവഷില്, 
കല്ലെ, പമ്പ നദഷികളഷില് ബഷി.ഒ.ഡഷി മൂല്യും കുറഞ്ഞതായും 
കാണുന്നു.

ച ിത്ും 3.7.3 2018 ല് മകെളതെഷിടല  വ്യവസായ മക�ങ്ങളഷിടല 11 നഷിെീ്ണ മക�ങ്ങളഷില് ലഭ്യോയ വായ 
േല ഷിനീകെണതെഷിടറെ വാര് ഷിക ശൊശെഷി മൂല്യങ്ങള് 

അവലംബം:-ജലവായു ഗുണനിലവാര ഡയറക്ടറി 2018, ക്ക.എ്്.േി.്ി.ബി
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ച ിത്ും 3.7.4 തഷിെടഞ്ഞടുക്ടപെട് നദീമക�ങ്ങളഷിടല ബ ഷി.ഒ.ഡഷി നഷില 2013 ലുും 2018 ലുും

അവലംബം:-ജലവായു ഗുണനിലവാര ഡയറക്ടറി 2018, ക്ക.എ്്.േി.്ി.ബി

നദി പുനരുജ്ീവനും

േലഷിനോയ എല്ലാ നദീതീെങ്ങളും 
പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുന്നതഷിന് െണ്് ോസതെഷിനുള്ളഷില് 
കരമപദ്ധതഷികള് രൂപീകെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
നദഷി പുനരുജ്ജീവന സേഷിതഷി, ജഷില്ലാതല കരമ 
സേഷിതഷി, സുംസ്ാനതല പെഷിസ്ഷിതഷി നഷിെീ്ണ 
ൊസ്ക് മഫാഴ്സ് എന്നഷിവ രൂപീകെഷിക്കുന്നതഷിന് 
ബഹുോനടപെട് മദശീയ ഹെഷിതട്ഷിബയൂണല് 
20.09.2018 ല് സുംസ്ാനതെഷിന് നഷിരമദേശും 
നല്കഷിയഷിരുന്നു (അതായത് ബഷി.ഒ.ഡഷി<3mg/L ഉും 
FC<500MPN/100 ml). ഇത് പ്രവരതെനപദ്ധതഷി 
അന്തഷിേോക്ഷിയ തീയതഷി മുതല് ആറ് ോസതെഷിനുള്ളഷില് 
പൂരതെഷിയാമക്ണ്തുണ്ടു്. ബഷി.ഒ.ഡഷി ടലവലഷിടന 
ആശ്രയഷിച്ച് േലഷിനോയ നദീതെങ്ങടള I, II, III, IV, V 
എന്നഷിങ്ങടന അഞ്ച് വഷിഭാഗങ്ങളായഷി തഷിെഷിച്ചഷിെഷിക്കുന്നു. 
പ്രമയാറഷിറ്റഷി I വഷിഭാഗതെഷില് ഒരു നദഷിയും, പ്രമയാറഷിറ്റഷി IV 
വഷിഭാഗതെഷില് 5 എണ്വും, പ്രമയാറഷിറ്റഷി V വഷിഭാഗതെഷില് 
15 എണ്വോയഷി മകെളതെഷില് ആടക 21 നദഷികളാണ് 
നദഷിപുനരുജ്ജീവനതെഷിനായഷി ടതെടഞ്ഞടുതെഷിട്ടുള്ളത്. 
ഇതഷില് 21 േലഷിനോക്ടപെട് നദീതെങ്ങള്ക്കുള്ള 
ആ്ന് പ്ാന് മദശീയ ഹെഷിതട്ഷിബയൂണലഷിനുും സഷി.പഷി.
സഷി.ബഷി യ്കും സേരപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഇതഷില് മുന്ഗണന I 
ല് ഉള്ടപെടുന്ന കെേന നദഷിയടെ ആ്ന് പ്ാന് 
അുംഗീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ബന്ധടപെട് വകുപ്പുകളോയഷി 
സഹകെഷിച്ച് കരമപദ്ധതഷി നെപെഷിലാക്കുന്നു. 
ഇതഷിനുപുറമേ മദശീയഹെഷിത ട്ഷിബയൂണലഷിടറെ ഉതെെവ് 
പ്രകാെും നദഷിപുനരുജ്ജീവന പ്രവരതെനങ്ങളടെ 
റഷിമപൊരട്ടുകള് പ്രസഷിദ്ധീകെഷിക്കുന്നതഷിന് ഒരു 
ടവബ്കസറ്റുും ആെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 

പ്രളയ്ചാനന്ര നിരീഷേണും

കുെഷിടവള്ള മ്ാതസ്സുകള് േലഷിനോയതഷിനാല് 
കുെഷിടവള്ളതെഷിടറെ ദൌെ്ലഭ്യും ടവള്ളടപൊക്തെഷിന് 
മശ്ും മകെള ജനത മനെഷിട് ഒരു പ്രധാന 
പ്രശ്നോയഷിരുന്നു. മകെളതെഷിടറെ കുെഷിടവള്ള 
മ്ാതസ്ഷിടറെ  ഗുണനഷിലവാെും വഷിലയഷിരുത്തുന്നതഷിന്, 
ഹെഷിത മകെള േഷി്ന്, വാട്ര അമതാറഷിറ്റഷി, ഫുഡ് 
മസഫ്റ്റഷി ഡഷിപൊരട്്ടേറെ്, മകെള മസ്റ്ററ്റ് റഷിമോട്് 
ടസന്സഷിുംഗ് ഏജന്സഷി, പ്രാമദശഷിക സ്യുംഭെണും, 
എന്.എസ്.എസ് വാളണ്ഷിയരോര, ഭൂഗരഭജല വകുപെ് 
എന്നഷിവയോയഷി സഹകെഷിച്ച് മകെള സുംസ്ാന 
േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ മബാരഡ് കഴഷിഞ്ഞ വര്ും 
ടവള്ളടപൊക്ും ബാധഷിച്ച ജഷില്ലകളഷിടല ഭൂഗരഭജലതെഷിടറെ 
ഗുണനഷിലവാെും നഷിെീ്ഷിച്ചു. കുെഷിടവള്ളതെഷിടറെ 
ഗുണനഷിലവാെും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതഷിനായഷി 40000 
മതൊളും കഷിണറുകളഷില് നഷിന്നുള്ള സാമ്പഷിളകള് 
മശഖെഷിക്കുകയും ആവശ്യോയ നഷിരമദേശങ്ങള് 
നല്കുകയും ടചയ്തു. WELLCARE  എന്ന ടോകബല് 
ആപ്ഷിമക്്ന് ഉപമയാഗഷിച്ച് വഷിശദാുംശങ്ങള് 
മശഖെഷിച്ച് പ്രാമദശഷിക സ്യുംഭെണ വകുപ്പുകള് വഴഷി 
ടപാതുജനങ്ങള്ക്് നല്കഷി.

ജഷി.ഐ.എസ് ഡാറ്റാമബസ് അപ്മഡറ്റ് ടചയ്യുകടയന്ന 
നഷിരദേഷിഷ്ട ല്്യമതൊടെ മകെള സുംസ്ാന 
േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ മബാരഡുും മകെള മസ്റ്ററ്റ് 
റഷിമോട്് ടസന്സഷിുംഗ് & എന്വമയാണ്ടേറെ് ടസറെറുും 
മചരന്ന് േലഷിനീകെണും കുറയ്കന്നതഷിന് ടവബ് 
അധഷിഷ്ഷിത നഷിെീ്ണ സുംവഷിധാനും വഷികസഷിപെഷിച്ചു. 
വ്യാവസായഷിക യൂണഷിറ്റുകളും ഖെോലഷിന്യ സുംസെണ 
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സൌകെ്യങ്ങളും തമദേശ സ്യുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളഷില് 
സരമവ്വ ടചയ്യുന്നതഷിനായഷി “എന്വഷിക്ീന്” എന്ന ഒരു 
ടോകബല് ആപ്ഷിമക്്ന്  വഷികസഷിപെഷിടച്ചടുത്തു. 
താല്പെെ്യമുള്ള വ്യാവസായഷിക യൂണഷിറ്റുകള്ക്് ോപെഷിുംഗ് 
ടചയ്യുന്നതഷിനുും എല്.എസ്.ജഷി.ഡഷി നല്കുന്ന ഖെോലഷിന്യ 
സൌകെ്യും പ്രമയാജനടപെടുത്തുന്നതഷിനുും ഇതുവഴഷി 
കഴഷിയന്നു.

മകരളത്ിന്ല ജജവജവവിദ്ധ്യും

മലാകതെഷിടല ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയടെ 2.4 ശതോനും 
ഉള്ടപെടുന്ന ഭൂപ്രമദശോണ് ഭാെതും. എങ്ഷിലുും ഇത് 
വഷിവഷിധ തെതെഷിലുള്ള കജവകവവഷിദ്ധ്യതൊല് 
സമ്പന്നോണ്. ഈ കജവകവവഷിദ്ധ്യും തഷിെഷിച്ചറഷിയടപെട് 
ജീവജാലങ്ങളടെ 7-8 ശതോനും വടെയാടണന്ന് 
കണക്ാക്ടപെടുന്നു. ഇതഷില് 45000 സസ്യവരഗ്ഗങ്ങളും 
91000 ജീവജന്തുജാലങ്ങളമുണ്ടു്. മലാകതെഷിടല 
ഏറ്റവും വലഷിയ 17 കജവ കവവഷിദ്ധ്യതൊല് 
സമ്പന്നോയ ൊജ്യങ്ങളഷിടലാന്നായ ഭാെതതെഷില് 10 
ബമയാജഷിമയാഗ്ഫഷിക്ല് മസാണുകളും 8.58 ശതോനും 
സസ്നഷികളും ഉള്ളതായഷി കണക്ാക്ടപെട്ഷിട്ടുണ്ടു്. 
കൂൊടത 13.66 ശതോനും പ്ഷിവരഗ്ഗതെഷില്ടപെട് 
ജീവഷികളും, 7.91 ശതോനും ഉെഗജീവഷികളും 4.66 
ഉഭയജീവഷികളും, 11.72 ശതോനും േത്്യവരഗ്ഗതെഷില്ടപെട് 
ജീവഷികളും, 11.80 ശതോനും സസ്യവരഗ്ഗവും ഉള്ടപെടുന്നു 
(ഇന്ത്യയടെ അഞ്ചാേത് മദശീയ കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
കണ്ടവന്്ന് റഷിമപൊരട്് ).
 
ഇന്ത്യന് ഭൂവഷിസ്തൃതഷിയടെ 1.2 ശതോനും 
ോത്രും ഉള്ടപെടുന്ന മകെളും 25.69 ശതോനും 
പുഷ്പഷിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളമെയും 26.59 ശതോനും 
പുല്വരഗ്ഗതെഷില്ടപെടുന്ന സസ്യവരഗ്ഗങ്ങളമെയും 
ആവാസമക�ോണ്. മകെളതെഷിടറെ ഈ 
കജവകവവഷിദ്ധ്യും 330 കുടുുംബങ്ങളഷിലായഷി 
1847 വരഗ്ഗങ്ങളും – പ്ഷികള്(500 വരഗ്ഗും), 
ഉെഗങ്ങള്(173 വരഗ്ഗും), ഉഭയജീവഷികള് (151 വരഗ്ഗും), 
സസ്നഷികള്(118 വരഗ്ഗും), 81 വഷിഭാഗങ്ങളഷില്ടപെട് 
ശുദ്ധജല തൊകങ്ങളഷിലുും സമു�തെഷിലുോയഷി വഷിവഷിധ 
േത്്യഇനങ്ങളും (905) എന്നഷിവയും ഉള്ടപെടുന്നു 
(പതഷിമൂന്നാും പഞ്ചവത്െപദ്ധതഷി പ്രവരതെന റഷിമപൊരട്് 
-  കജവകവവഷിദ്ധ്യും).
 
കജവ കവവഷിദ്ധ്യ മഹാെ് മസ്പാട്ടുകള്, മലാകതെഷിടല 60 
ശതോനമതൊളും ടചെഷികള്, പ്ഷികള്, സസ്നഷികള്, 
ഉഭയജീവഷികള് എന്നഷിവടയ നഷിലനഷിരത്തുന്നുണ്ടു്. 
മകെളതെഷിടല കഷിഴക്് ഭാഗതൊയഷി വ്യാപഷിച്ച് 
കഷിെക്കുന്ന പശ്ഷിേഘട് മേഖല മലാകതെഷിടല തടന്ന 
നാല് കജവകവവഷിദ്ധ്യ മേഖലകളഷില് ഒന്നാണ്. 
യൂടണമസായടെ മലാകകപതൃക പട്ഷികയഷില് 2012 
ല് ഉള്ടപെടുതെഷിയഷിട്ടുള്ള 39 സ്ലങ്ങളഷില് ആമഗാള 
മൂല്യതെഷിടറെ അെഷിസ്ാനതെഷില് 19 എണ്ും മകെളതെഷില് 
ഉള്ടപെടുന്നു. ഭൌമോപെഷിതലതെഷില് കാണുന്ന 

നടട്ല്ലുള്ള ജീവഷികളഷില് 36 ശതോനവും പശ്ഷിേഘട്തെഷിലുും 
മകെളതെഷിലുോയാണ് കാണടപെടുന്നത്. 
ഉഭയജീവഷികളഷില് വുംശനാശഭീ്ണഷി മനെഷിടുന്ന 90 
ശതോനതെഷില് 66 ശതോനവും പശ്ഷിേഘട് മേഖലയഷിലുും 
24 ശതോനും മകെളതെഷിലുോണ് കാണടപെടുന്നത്. 
മകെളതെഷിടല 1847 നടട്ല്ലുള്ള ജീവഷിവരഗ്ഗങ്ങളഷില് 205 
എണ്ും(11 ശതോനും) ഇറെര നാ്ണല് യൂണഷിയന് 
മഫാര കണ്സരമവ്ന് ഓഫ് നാച്ച്ര (ഐ.യ.
സഷി.എന്) ടറെ വുംശനാശഭീ്ണഷി മനെഷിടുന്ന ടറഡ് 
ലഷിസ്റ്റഷില് ഉള്ടപെടുന്നു. ഇതഷില് 23 എണ്ും ഗുരുതെോയ 
വുംശനാശഭീ്ണഷി മനെഷിടുന്നതുും, 90 എണ്ും വുംശനാശും 
സുംഭവഷിച്ചതുും 92 എണ്ും അപകെകെോയ െീതഷിയഷില് 
വുംശനാശഭീ്ണഷി മനെഷിടുന്നതുോണ്.

സുസ്ിര ഉപമയ്ചാഗവും ആനുകൂല്യും പങ്ിെലുും 
മപ്ര്ചാത്്ചാ�ിപ്ിക്കുക

ആക്സ് ആറെ് ടബനഷിഫഷിറ്റ് ്യറഷിുംഗ് (എ.ബഷി.
എസ് ) എന്നത് ജനഷിതക ഉറവഷിെങ്ങള് കകകാെ്യും 
ടചയ്യുന്ന െീതഷിമയയും അവയടെ ഉപമയാഗതെഷിടറെ 
ഫലോയണ്ാകുന്ന മനട്ങ്ങള് - ഉപമയാഗഷിക്കുന്ന 
ആളകള്, അവ നല്കുന്ന ആളകള് അടല്ലങ്ഷില് 
ൊജ്യങ്ങള് എന്നഷിവ തമഷില് എങ്ങടന പങ്ഷിടുന്നു 
എന്നതാണ്. സമു� കജവ വഷിഭവങ്ങളടെ 
സുംെ്ണതെഷിനായഷി പ്രാമദശഷിക ധനസമ്പാദനും 
നെത്തുന്നതഷിനുള്ള ഒരു വഷിഭവ സോഹെണ ത�ോണ് 
എ.ബഷി.എസ്. ഈ മേഖലയഷിടല പ്രധാന മനട്ങ്ങള് 
ഇവയാണ് 

1. മകെളതെഷില് ആദ്യോയഷി എ.ബഷി.എസ് കൊറഷില് 
നാല് കമ്പനഷികളോയഷി ഒപ്പു ടവച്ചു. അതഷിലൂടെ 
ലഭഷിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള് കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
സുംെ്ണതെഷിനായഷി ഉപമയാഗഷിക്കുും.

2. വാണഷിജ്യപെോയഷി കജവ മ്ാതസ്സുകള് 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്ന കമ്പനഷികള്ക്ായഷി 
മബാധവത്ക്െണപെഷിപാെഷികള് നെപെഷിലാക്ഷി.

3. സോഹെഷിച്ച ഫണ്ടുകളടെ ഫലപ്രദോയ 
വഷിനഷിമയാഗതെഷിനുും അകൌണ്ഷിുംഗഷിനുമുള്ള 
സുംസ്ാന കജവകവവഷിദ്ധ്യ ഫണ്് നഷിയേങ്ങള് 
തയ്യാറാക്ഷി സരക്ാറഷിന് സേരപെഷിച്ചു. 
മകെളതെഷിടല 35 വ്യവസായങ്ങളോയഷി 
കജവ വഷിഭവങ്ങള് വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനതെഷില് 
വഷിനഷിമയാഗഷിക്കുന്നതഷിടനക്കുറഷിച്ച് അവമബാധും 
സൃഷ്ടഷിക്കുന്നതഷിന് മയാഗും നെതെഷി.

  
ജജവജവവിദ്ധ്യത്ില് പ്രളയത്ിന്റെ 
ആഘ്ചാതും

ബഷി.എും.സഷി കളോയഷി സഹകെഷിച്ച് മകെള 
സുംസ്ാന ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി മബാരഡ് 
കജവകവവഷിദ്ധ്യതെഷില് ടവള്ളടപൊക്ും/
േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലഷിടറെ സ്ാധീനടതെക്കുറഷിച്ച് ഒരു പഠനും 
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നെതെഷി. പ്രാമദശഷിക തലതെഷില് പെഷിസ്ഷിതഷിയടെ 
വീടണ്ടുക്ലുും പുനരനഷിരമാണപ്രക്രഷിയയ്ക് 
അെഷിതെറ ഇടുകയും ടചയ്യുക എന്നതായഷിരുന്നു ഈ 
പ്രക്രഷിയയടെ ല്്യും. ഇന്ത്യയഷില് ആദ്യോയാണ് 
കജവകവവഷിദ്ധ്യടതെ ബാധഷിക്കുന്ന പ്രകൃതഷി 
ദുെന്തങ്ങളടെ വഷിലയഷിരുതെല് പ്രാമദശഷിക 
സരക്ാരുകളടെ തലതെഷില് നെത്തുന്നത്. കജവ 
കവവഷിദ്ധ്യമതെയും പെഷിസ്ഷിതഷി വ്യവസ്കമളയും 
ബാധഷിക്കുന്നതഷിടറെ സാമൂഹഷിക കാഴ്ചപൊടുകള് 
ഉള്ടക്ാണ്ടുടകാണ്ടു് തയ്യാറാക്ഷി സരക്ാെഷിന് 
സേരപെഷിച്ച റഷിമപൊരട്ഷില് സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും 
പെഷിസ്ഷിതഷിവ്യവസ്കളും ഉള്ടപെടുന്നു. നദഷി, 
വനും, മതാട്ങ്ങള്, കാര്ഷികമേഖലകള് എന്നഷിവ 
ഉള്ടപെടെ 771 വ്യത്യസ് ഭൂപ്രകൃതഷികടളയും 287 
ഇനും കാര്ഷികവഷിളകമളയും പ്രളയും ബാധഷിച്ചു. 
കജവകവവഷിദ്ധ്യതെഷിലുണ്ായ കൂടുതല് ോറ്റങ്ങളും 
ആവാസവ്യവസ്യോയഷി ബന്ധടപെട്ഷിെഷിക്കുന്നു. 
ടവള്ളടപൊക്തെഷില് മുങ്ങഷിമപൊയ ജീവജാലങ്ങള്ക്് 
വാസസ്ാനങ്ങള് നഷ്ടോകുകയും, വഷിഭവ വഷിതെണ 
െീതഷിയഷിലുള്ടപെടെയള്ള ദൂെവ്യാപകോയ ഫലങ്ങളാണ് 
പാെഷിസ്ഷിതഷിക പ്രക്രഷിയയഷിലുണ്ാക്ഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്.

വകുപ്ക് തലത്ില് നെപ്ില്ചാക്ിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ളുും മനട്ങ്ളുും

ഇന്ത്യന് ഭെണഘെനയടെ പാരട്് IV ടല 
നഷിരമദേശക തത്ങ്ങള്ക്കു കീഴഷില് ആരട്ഷിക്ഷിള് 
48 അനുസെഷിച്ച് പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ഷിക്കുകയും 
ടേച്ചടപെടുത്തുകയും ടചയ്യുക എന്നതുും, ൊജ്യടതെ 
വനും വന്യജീവഷി സുംെ്ണവും സരക്ാെഷിടറെ 
ഉതെെവാദഷിത്ോണ്. ഇതഷിന്പ്രകാെും സുംസ്ാനതെ് 
2007 ല് പാെഷിസ്ഷിതഷിക ോമനജ്ടേറെ് ഏജന്സഷി 
രൂപീകൃതോയഷി. ഇത് 2010 ല് കാലാവസ്ാ 
വ്യതഷിയാനതെഷിനുും പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണതെഷിനുമുള്ള 
ഡയറക്െമററ്റായഷി ോറഷി. പാെഷിസ്ഷിതഷിക സുംെ്ണ 
പെഷിപാെഷികളഷിലൂടെ പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണതെഷിനുും 
കാെ്യനഷിരവ്വഹണതെഷിനുമുള്ള പ്രവരതെനങ്ങളാണ് 
ഡയറക്െമററ്റ് വഴഷി പ്രധാനോയും നെപെഷിലാക്കുന്നത്. 

വകുപ്പുതലതെഷില് പാെഷിസ്ഷിതഷിക നെപെഷികള് 
നെപെഷിലാക്കുന്നതഷിന് ല്്യേഷിട്് ഓമൊ മേഖലയഷിലുും 
നഷിലവഷിടല പെഷിസ്ഷിതഷി ോമനജ്ടേറെ് പ്രവരതെനങ്ങള് 
വഷിലയഷിരുത്തുകയും അതനുസെഷിച്ച് ത�ങ്ങള് 
ആവഷി്്ക്െഷിച്ച് നെപെഷിലാക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 
സാമ്പതെഷിക വഷികസനവും പ്രകൃതഷി ശുചീകെണതെഷിനുും 
പ്രാധാന്യും നല്കഷി, സുംതുലഷിതോയ പെഷിസ്ഷിതഷി 
ോമനജ്ടേറെഷിനാണ് ഊന്നല് നല്കഷിയഷിെഷിക്കുന്നത്. 
പെഷിസ്ഷിതഷി ോമനജ്ടേറെഷിന് പുറമേ മകെള മസ്റ്ററ്റ് 
ടപാലൂ്ന് കണ്മട്ാള് മബാരഡ്, മകെള മസ്റ്ററ്റ് 
ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി മബാരഡ് തുെങ്ങഷിയ 
സ്ാപനങ്ങള് നെത്തുന്ന പെഷിപാെഷികളടെ 
ഏമകാപനവും പെഷിസ്ഷിതഷി വകുപൊണ് നെപെഷിലാക്കുന്നത്. 

സുംസ്ാന പെഷിസ്ഷിതഷി ഇുംപാക്െ് അസ്സ്്ടേറെ് 
അമതാറഷിറ്റഷി (എസ്.ഇ.ഇസഡ്.എ), മകെള തീെമേഖല 
ോമനജ്ടേറെ് അമതാറഷിറ്റഷി (ടക.സഷി.ഇസഡ്.എും.എ), 
മസ്റ്ററ്റ് ടവറ്റ് ലാറെ് അമതാറഷിറ്റഷി മകെളും (എസ്.
ഡബ്ലയൂ.എ.ടക), മകെള ടസറെര മഫാര ഇറെമഗ്റ്റഡ് 
മകാസ്റ്റല് മസാണ് ോമനജ്ടേറെ് (ടക.സഷി.ഐ.സഷി.
എും) എന്നഷിവയാണ് പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണവോയഷി 
പ്രവരതെഷിക്കുന്ന േറ്റ് ഏജന്സഷികള്.

പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണ പ്രവരതെനങ്ങള് 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നതഷിന് സുംസ്ാനത്തുെനീളും 
എല്ലാ ജഷില്ലകളഷിലുും മകാമളജുകളഷില് ‘ഭൂേഷിത്രമസന’ 
എന്ന മപെഷില് ഇമക്ാക്ബ്ബുകള് രൂപീകെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
ക്ബ്ബുകള് അവയടെ ചുറ്റുപാെഷില് പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണ 
പ്രവരതെനങ്ങള് ഏടറ്റടുതെ് നെപെഷിലാക്കുന്നു. ചതുപെ് 
നഷിലങ്ങളടെ പുനര രൂപീകെണും, പെഷിസ്ഷിതഷിശാസ്ത്രും, 
കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനും, പാെഷിസ്ഷിതഷിക ോമനജ്ടേറെ് 
എന്നീ ബന്ധടപെട് മേഖലകളഷില് ഗമവ്ണ 
വഷികസന പ്രവരതെനങ്ങള് നെപെഷിലാക്കുകയാണ് 
ഈ ക്ബ്ബുകളടെ േറ്റ് പ്രവരതെനങ്ങള്. 2018-
19 സാമ്പതെഷികവര്തെഷിടല േറ്റ് പ്രധാനടപെട് 
മനട്ങ്ങള് 1) േണ്ും ജലസുംെ്ണ നെപെഷികളും 
നെപെഷിലാക്ഷി പാലക്ാെ് ജഷില്ലയഷിടല വെകെപതഷി 
പഞ്ചായതെഷിടല വെള്ച്ച ലഘൂകെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
പദ്ധതഷിയടെ തുെരച്ച. 2) 10 തീെമദശ ജഷില്ലകളഷിടല 
കെെ് തീെമദശ ോമനജ്ടേറെ് പ്ാന് തയ്യാറാക്ല് 
3) കാലാവസ്ാ വ്യതഷിയാനടതെക്കുറഷിച്ചുള്ള 
സുംസ്ാനടതെ കരമപദ്ധതഷിയടെ പെഷി്്ക്െണും 
4) ജഷി.ഐ.എസ് അെഷിസ്ാനോക്ഷിയള്ള പെഷിസ്ഷിതഷി 
ദുരബലത വഷിലയഷിരുതെല് - വെക്ന് മകെളതെഷിടല 
കണ്ല് വാസസ്ലങ്ങളടെ വഷിലയഷിരുതെലുും ോപെഷിുംഗുും. 
സുംസ്ാനും മക� പെഷിസ്ഷിതഷി േ�ാലയതെഷിന് 
സേരപെഷിച്ച 280 മകാെഷിയടെ  ഇറെമഗ്റ്റഡ് മകാസ്റ്റല് 
മസാണ് ോമനജ്ടേറെ് പദ്ധതഷിയ്ക് അുംഗീകാെും 
ലഭഷിച്ചു. ഇതഷില് മപ്രാജക്െ് മകാസ്റ്റഷിടറെ 20 ശതോനും 
സുംസ്ാന വഷിഹഷിതോയഷിെഷിക്കുും. പദ്ധതഷി നെതെഷിപെഷിനായഷി 
പെഷിസ്ഷിതഷി വകുപെ് ഡയറക്െടറ മപ്രാജക്െ് 
ഡയറക്െറായഷി നഷിയേഷിച്ചു.

ഈ കാലയളവഷില് മകെള മസ്റ്ററ്റ് ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി 
മബാരഡ് 959 ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി െജഷിസ്റ്ററുകള് 
തയ്യാറാക്ഷിയഷിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 കാലയളവഷില് 
ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി ോമനജ്ടേറെ് കമഷിറ്റഷി (ബഷി.
എും.സഷി) പുനസുംഘെഷിപെഷിച്ചു. ഇതഷില് 28 ബഷി.എും.സഷി കടള 
മോഡല് ബഷി.എും.സഷി കളായഷി പ്രവരതെഷിക്കുന്നതഷിന് 
അനുേതഷി നല്കഷി. മകെളതെഷില് ആദ്യോയഷി എ.ബഷി.
എസ് കൊര നാല് കമ്പനഷികളോയഷി ഒപെ് വച്ചു. 
വള്ളക്െവഷില് മകെള ബമയാകഡമവഴ്സഷിറ്റഷി 
േയൂസഷിയും ടപാതുജനങ്ങള്ക്ായഷി തുറന്നുടകാടുത്തു. 
തഷിരുവനന്തപുെും ജഷില്ലയടെ സമു� കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
െജഷിസ്റ്റര തയ്യാറാക്ഷി. േലഷിനീകെണ നഷിയ�ണ 
മബാരഡഷിടറെ മനതൃത്തെഷില് ടകാല്ലും, ആലപ്പുഴ, 
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തൃശ്ശൂര എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷില് സരകവലന്സ് വാന് 
വാങ്ങുകയും നഷിെീ്ണും ഏരടപെടുത്തുകയും 
ടചയ്തു. കുെഷിടവള്ളതെഷിടറെ ഗുണനഷിലവാെും 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതഷിനായഷി ടവള്ളടപൊക് ബാധഷിത 
പ്രമദശങ്ങളഷിടല 40,000 മതൊളും കഷിണറുകള് 
പെഷിമശാധഷിച്ചു. 19 വായ ഗുണനഷിലവാെ 
നഷിെീ്ണ മസ്റ്റ്നുകളഷില് ആുംബഷിയറെ് വായ 
ഗുണനഷിലവാെതെഷിനായഷി 2.5 പഷി.എും സാുംമ്പലര 
സ്ാപഷിച്ചു. ടകാച്ചഷിന് യൂണഷിമവഴ്സഷിറ്റഷിയോയഷി 
സഹകെഷിച്ച് ‘മവമ്പനാെ് കായലഷിടറെ പാെഷിസ്ഷിതഷിക 
സ്ഭാവ സവഷിമശ്തകളഷില് ടവള്ളടപൊക്തെഷിടറെ 
ആഘാതടതെക്കുറഷിച്ചുള്ള പഠനും’ എന്ന മപെഷില് 
ഗമവ്ണും നെതെഷി. 

�രിതമകരള േിഷന്

പ്രവരതെനോെുംഭഷിച്ച മൂന്നുവര്തെഷിനകും തടന്ന 
നൂതനവും കവവഷിദ്ധ്യോരന്നതുോയ നഷിെവധഷി 
പദ്ധതഷികളും ക്യാമ്പയഷിനുകളും ഹെഷിതമകെളും േഷി്ന്  
ഏടറ്റടുതെഷിട്ടുണ്്. ശുചഷിത് - ോലഷിന്യസുംസ്ക്കെണും, 
ജലസുംെ്ണും, കാര്ഷിക വഷികസനും എന്നഷിവയാണ് 
ഹെഷിതമകെളും േഷി്ടറെ മൂന്ന് ഉപേഷി്നുകള്. 
ഹെഷിതമകെളും േഷി്ന് പ്രമത്യകോയഷി ഊന്നല് നല്കുന്ന 
മേഖലകള്:
• ജഷില്ലകളഷിടല പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങടള മനെഷിൊന് 

സാധഷിക്കുന്ന തെതെഷില് പ്രാമദശഷിക 
സരക്ാരുകളടെയും േറ്റ് വകുപ്പുകളടെയും 
പദ്ധതഷികള് തമഷില് വഷിവഷിധ തലതെഷിലുള്ള 
ഏമകാപനതെഷിനാവശ്യോയ സുംവഷിധാനങ്ങള്ക്് 
രൂപും നല്കുക

•  പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകള്ക്് പ്രാമയാഗഷികവും 
ഫലപ്രദവോയ സാമങ്തഷിക സൌകെ്യങ്ങള് 
സ്ായതെോക്കുന്നതഷിനായഷി ശാസ്ത്രീയവും ഫലപ്രദവും 
സാമങ്തഷികവോയ ഉപമദശങ്ങള് ഉറപൊക്കുക

• 'ഹെഷിതമകെളും’ സൃഷ്ടഷിക്കുന്നതഷിനായഷി സാമൂഹഷികോയ 
ഉള്മച്ചരക്ലുകളും ജനകീയ പങ്ാളഷിതെവും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിനായള്ള പ്രവരതെനങ്ങള് 
സുംഘെഷിപെഷിക്കുകയും, മനതൃത്ും നല്കുകയും ടചയ്യുക

ശുചഷിത്-ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കെണ മേഖലയഷില് 2017-18 ലുും 
2018-19 ലുും ഉപേഷി്ന് നെതെഷിയ ഇെടപെലുകളഷില് 
ചഷിലത് ചുവടെ മചരക്കുന്നു.

സുംസ്ാന വ്യാപകോയഷി 2017 ആഗസ്റ്റ് 15-
ന് ആെുംഭഷിച്ച ‘ോലഷിന്യതെഷില് നഷിന്നുും സ്ാത�്യും’ 
ക്യാമ്പയഷിന് പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകള്ക്് ശുചഷിത്-
ോലഷിന്യസുംസ്ക്കെണ പ്രവരതെനങ്ങള്ക്് ശക്ോയ 
അെഷിതെറ പാകുവാന് സഹായകോയഷിട്ടുണ്്. ഉറവഷിെ 
ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കെണതെഷിന് പ്രാഥേഷികോയഷി ആവശ്യോയ 
ടേറ്റീെഷിയല് കള്ന് ടഫസഷിലഷിറ്റഷി (എും.സഷി.എഫ് ), 
റഷിമസാഴ്സ് റഷിക്വറഷി ടഫസഷിലഷിറ്റഷി (ആര.ആര.എഫ് ), 
ഹെഷിത കരമമസന, ഗാരഹഷിക ഉറവഷിെ ോലഷിന്യ 

സുംസ്ക്കെണ പ്ാന്കള്, കമയൂണഷിറ്റഷി കമമ്പാസ്റ്റഷിുംഗ് 
യൂണഷിറ്റുകള് എന്നഷിവ പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകള്ക്് 
നല്കുകവഴഷി അരഹഷിക്കുന്ന പ്രാധാന്യും ോലഷിന്യ 
സുംസ്ക്കെണതെഷിന് നല്കുവാനുും സ്ായഷിയായതുും 
ശുചഷിത്മുള്ളതുോയ സാഹചെ്യും രൂപടപെടുത്തുവാനുും 
സുംെ്ഷിക്കുന്നതഷിനുും കഴഷിഞ്ഞു. ഹെഷിത ടപരുോറ്റച്ചട്ും 
സാമൂഹഷികജീവഷിത ക്രേതെഷിടറെ ഭാഗോയഷി ോറുകയും 
സുംസ്ാന, ജഷില്ലാ, മബ്ലാക്് തലങ്ങളഷില് ഉള്ള  3,703 
ഓളും ഓഫീസുകളഷിലുും സ്ാപനങ്ങളഷിലുും നെപൊക്കുകയും 
ടചയ്തു.

സുംസ്ാനടതെ 31.19 ല്ും വീടുകളഷില് ഉറവഷിെ 
ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കെണ സുംവഷിധാനും സ്ാപഷിക്കുകയും 
അതുവഴഷി 45 ശതോനും കജവ ോലഷിന്യങ്ങള് 
ശാസ്ത്രീയോയഷി സുംസ്ക്കെഷിക്ടപെടുകയും ടചയ്യുന്നുണ്്. 
വ്യവസായ സ്ാപനതലതെഷില് 1,320 ബമയാഗ്യാസ് 
പ്ാന്കളും സാമൂഹ്യാെഷിസ്ാന തലതെഷില് 97 
ബമയാഗ്യാസ് പ്ാന്കളും സാമൂഹ്യാെഷിസ്ാന തലതെഷില് 
2020 കമമ്പാസ്റ്റ് യൂണഷിറ്റുകളും സ്ാപഷിക്കുകയും 
ടചയ്തഷിട്ടുണ്്. 32,003 അുംഗങ്ങളടെ പങ്ാളഷിതെമതൊടെ 
1,033 പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകളഷില് ഹെഷിത 
കരമമസന രൂപീകെഷിക്കുകയും 17 നഗെസഭകളഷിടല 
170 വാരഡുകളഷില് “സീമറാ മവസ്റ്റ് ഓണ് ഗ്ൌണ്് ” 
പദ്ധതഷിയ്ക് തുെക്ും കുറഷിക്കുകയും ടചയ്തഷിട്ടുണ്്. 
9708 െണ് പ്ാസ്റ്റഷിക് ോലഷിന്യങ്ങളും 17,397 െണ് 
ഇ-മവസ്റും മശഖെഷിച്ച് പുനരുപമയാഗതെഷിനായഷി 
കകോറുകയണ്ായഷി. പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകളഷില് 
2350 സ്ക്രാപ് വ്യാപാെഷികള് െജഷിസ്റ്റര ടചയ്തു. 

പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകളഷിടല ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കെണ 
പാലനപ്രവരതെനങ്ങള്ക്് സാമങ്തഷിക സഹായും 
നല്കുന്നതഷിനായഷി 37 ഹെഷിത സഹായ സ്ാപനങ്ങള് 
പ്രവരതെനോെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്്. 

ശുചഷിത് േഷി്നഷില്നഷിന്നുും ലഭ്യോയ കണക്നുസെഷിച്ച് 
ടേറ്റീെഷിയല് കള്ന് ടഫസഷിലഷിറ്റഷി മക�ങ്ങള് 
674 പ്രാമദശഷിക സരക്ാരുകളഷിലുും റഷിമസാഴ്സ് 
റഷിക്വറഷി ടഫസഷിലഷിറ്റഷി മക�ങ്ങള് 128  പ്രാമദശഷിക 
സരക്ാരുകളഷിലുും 2017-18 മുതല് 2019-20 
(2019 ടസപ്റ്റുംബര 30) വടെയള്ള കാലയളവഷില് 
പ്രവരതെനോെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്്.

പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണവോയഷി ബന്ധടപെട്് നഷിെവധഷി 
നഷിയേങ്ങളും ചട്ങ്ങളും കഴഷിഞ്ഞ ദശകങ്ങളഷിലായഷി 
നെപെഷിലാക്ഷി വരുന്നുടണ്ങ്ഷിലുും സുംസ്ാനും 
പെഷിസ്ഷിതഷിയ്കും പ്രകൃതഷി വഷിഭവങ്ങള്ക്കുുംമേല് 
കടുതെ സമരദേും മനെഷിടുന്നു. കാലാവസ്ാ 
വ്യതഷിയാനും, േലഷിനീകെണും, ജനസുംഖ്യാ സമരദേും, 
അശാസ്ത്രീയോയ ഭൂവഷിനഷിമയാഗും എന്നഷിവയടെ 
സുംമയാജഷിത ഫലങ്ങള് സുംസ്ാനടതെ ബാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടു്. 
സേീപകാലടതെ െണ്് വാര്ഷിക േണ്സൂണ് 
സീസണുകള് സുംസ്ാനതെഷിടറെ പാെഷിസ്ഷിതഷിക 
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പ്രശ്നങ്ങടള കൂടുതല് രൂ്ോക്ഷി. അതഷിനാല് 
സുംസ്ാനതെഷിടറെ ഉയരന്ന ജനസാ�ത 
കണക്ഷിടലടുതെ് പെഷിസ്ഷിതഷിയും കജവകവവഷിദ്ധ്യവും 
സുംെ്ഷിക്കുന്നതഷിന് ഗണ്യോയ ശ്രേങ്ങള് 
ആവശ്യോണ്. അുംഗീകൃത കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
മഹാട്് മസ്പാട്് എന്ന നഷിലയഷില് മകെളതെഷിന് കജവ 
കവവഷിദ്ധ്യ സാധ്യതകടളക്കുറഷിച്ചുും കജവകവവഷിദ്ധ്യ 
പ്രാമദശഷിക അറഷിവഷിടനക്കുറഷിച്ചുും അവമബാധമുണ്ടു്. 
സുംസ്ാനതെഷിടറെ വഷികസനമനട്ങ്ങള് 
പ്രമയാജനടപെടുതെഷിടക്ാണ്ടു് വലഷിയ മതാതഷിലുള്ള 
ശാസ്ത്രീയ പാെഷിസ്ഷിതഷിക ആസൂത്രണവും പ്രാമദശഷിക 
സമൂഹങ്ങമളയും  പെഷിസ്ഷിതഷി സുംെ്ണതെഷിനായള്ള 
എല്ലാ പങ്ാളഷികമളയും ഏമകാപഷിപെഷിച്ചുടകാണ്ടുള്ള 
ശാസ്ത്രീയ ശ്രേങ്ങള് ആവശ്യോണ്.  
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3.8 ഭ്്യ സുെ്യും ടപാതു വഷിതെണ സ�ദായവും

പെ്യാപ്ോയ അളവഷില് ഗുണമേന്മയള്ള ഭ്ണതെഷിടറെ 
പ്രാപ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഷിടനയാണ് ഭ്്യ 
സുെ് എന്നതുടകാണ്് വഷിവ്ഷിക്കുന്നത്.  
മലാക ഭ്്യസുെ്യ്കള്ള ഐക്യൊ്്ട് സഭാ 
സേഷിതഷിയടെ അഭഷിപ്രായതെഷില്, എല്ലാ ജനങ്ങള്ക്കുും, 
എമപൊഴുും സജീവവും ആമൊഗ്യകെോയ ജീവഷിതും 
നയഷിക്കുന്നതഷിനായഷി അവരുടെ ഭ്ണാഭഷിരുചഷിയും 
ആഹാൊവശ്യങ്ങളും നഷിറമവറ്റതെക് െീതഷിയഷില് 
േതഷിയായതുും സുെ്ഷിതവും മപാ്ക സമ്പുഷ്ടവോയ 
ഭ്ണും ലഭഷിക്കുന്നതഷിന്  ഭൌതഷിക, സാമൂഹഷിക, 
സാമ്പതെഷിക പ്രാപ്യത ഉടണ്ങ്ഷില് ഭ്്യ സുെ് 
നഷിലനഷില്ക്കുന്നുണ്് എന്ന് പറയാും.  എല്ലാ വഷിഭാഗ 
ജനങ്ങള്ക്കുും, പ്രമത്യകഷിച്ച് കുട്ഷികള്ക്്, ആവശ്യോയ 
അളവഷില് മപാ്കാഹാെ ലഭ്യത ഉറപെ് വരുതെഷി 
ടകാണ്് വഷിശപെ് െഹഷിത മലാകും എന്ന ല്്യും 
കകവെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി എല്ലാ തെതെഷിലുമുള്ള 
വഷിശപ്പുും മപാ്കാഹാെ കുറവും അവസാനഷിപെഷിക്ാന് 
ഐക്യൊ്്ട് സഭ ല്്യേഷിടുന്നു.  2017 ജൂകല 
ോസും 6-ാും തീയതഷി മചരന്ന ഐക്യൊ്്ട് 
ടപാതുസഭ, സുസ്ഷിെ വഷികസന ല്്യങ്ങളടെ 
ൊരജറ്റ് 2.1 നഷിെീ്ഷിക്കുന്നതഷിനായഷി െണ്ടു് സൂചകങ്ങള് 
കൂെഷി ഉള്ടപെടുതെഷി: ഫുഡ് ഇന്ടസകയൂെഷിറ്റഷി 
എക്്പീെഷിയന്സ് ടസയഷില് (എഫ്.ഐ.ഇ.എസ് ) 
അെഷിസ്ാനോക്ഷി മപാ്കാഹാെക്കുറവഷിടറെ 
വ്യാപനവും, േഷിതോയമതാ രൂ്ോയമതാ ആയ 
ഭ്്യസുെ്യഷില്ലായ്േയടെ വ്യാപനവും. േഷിതോയ 
ഭ്്യസുെ്യഷില്ലായ്േ അനുഭവഷിക്കുന്ന ആളകള്ക്് 
ഭ്ണും മനൊനുള്ള അവരുടെ കഴഷിവഷിടന കുറഷിച്ച് 
അനഷിശ്ഷിതത്ും മനെഷിടുന്നു. ോത്രേല്ല, വര്തെഷില് 
ചഷില സേയങ്ങളഷില് പണതെഷിമറെമയാ േറ്റ് 
വഷിഭവങ്ങളമെമയാ അഭാവും മൂലും അവര കഴഷിക്കുന്ന 
ഭ്ണതെഷിടറെ ഗുണനഷിലവാെവും കൂൊടത/
അടല്ലങ്ഷില് അളവും കുറയ്കാന് നഷിരബന്ധഷിതൊകുന്നു.  
രൂ്ോയ ഭ്്യസുെ്യഷില്ലായ്േ 
അനുഭവഷിക്കുന്ന ആളകള്ക്് പലമപൊഴുും ഭ്ണും 
തഷികയാതെതഷിനാല്/ ലഭഷിക്ാതെതഷിനാല് 
വഷിശപെ് അനുഭവഷിമക്ണ്ഷിവരുന്നതുടകാണ്ടുും 

അടല്ലങ്ഷില് ഭ്ണും കഴഷിക്ാടത 
ദഷിവസങ്ങമളാളും കഴഷിമയണ്ഷിവരുന്നതഷിടറെ 
ഫലോയും അവരുടെ ആമൊഗ്യപെോയ ജീവഷിതും 
അപകെതെഷിലാമയക്ാവന്നതാണ്.

2019-ടല മസ്റ്ററ്റ് ഓഫ് ടസകയൂെഷിറ്റഷി & നയൂട്ീ്ന് 
ഇന് മവള്ഡ് റഷിമപൊരട്് അനുസെഷിച്ച് മലാകതെഷിടല 
മപാ്കാഹാെ കുറവ് ഉള്ളവരുടെ എണ്ും 2018-ല് 
821.6 ദശല്ോയഷി ഉയരന്നു.  ഇതഷില് 513.9 ദശല്ും 
ആളകള് ഏ്്യന് ൊജ്യങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ളവൊണ്.  
2018-ല് മലാക ജനസുംഖ്യയടെ 26.4 ശതോനും 
(2013.8 ദശല്ും ആളകള്) േഷിതോയമതാ 
രൂ്ോയമതാ ആയ ഭ്്യസുെ്ഷിതയഷില്ലായ്േക്് 
വഷിമധയൊടണന്നുും  ഈ റഷിമപൊര ട്് കണക്ാക്കുന്നു. 
ഇതഷില് മലാകജനസുംഖ്യയടെ  9.2 ശതോനും ആളകള് 
(704.3 ദശല്ും ആളകള്) 2018-ല് രൂ്ോയ 
ഭ്്യസുെ്യഷില്ലായ്േക്് വഷിമധയൊണ് എന്നുും  
കണക്ാക്കുന്നു. 

 2011-12 ല് ഇന്ത്യയഷില് ദാെഷിദ്യും അനുഭവഷിക്കുന്നവരുടെ 
എണ്ും 26.93 മകാെഷിയായഷി കണക്ാക്ഷിയഷിരുന്നു 
(ആസൂത്രണ കമീ്ന് 2012). കൂൊടത, ഇന്ത്യയഷില്, 
പ്രമത്യകഷിച്ച് ഗ്ാേങ്ങളഷില് വസഷിക്കുന്ന കൂടുതല് 
ആളകളടെയും, ഭ്ണതെഷില്  നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന്ന 
കമലാറഷിയും മപ്രാട്ീനുും സാധാെണ നഷിലമയക്ാള് 
വളടെ കുറവാണ്.  മലാക ഭ്്യ സുെ്യും 
മപാ്കാഹാെവും 2019 (എഫ്.എ.ഒ, 2019) റഷിമപൊരട്് 
അനുസെഷിച്ച് ഇന്ത്യയഷില് മപാ്കാഹാെക്കുറവ് 
ഉള്ളവരുടെ എണ്ും 194.4 ദശല്ോയഷി 
കണക്ാക്ടപെടുന്നു.  ഇത് ടോതെും ജനസുംഖ്യയടെ 
14.5 ശതോനോണ്.

മദശീയ �ഷേ്യ സുരഷേ്ചാ നിയേും-2013

ഇന്ത്യയഷില് ഭ്്യസുെ്യഷില്ലായ്േ അനുഭവഷിക്കുന്ന 
ജനങ്ങള്ക്് ഗുണനഷിലവാെമുള്ളതുും അവശ്യോയ 
അളവഷിലുും ഭ്്യലഭ്യത ഉറപെ് വരുത്തുന്നതഷിനായഷി 
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ഇന്ത്യാ ഗവണ്ടേറെ് മദശീയ ഭ്്യ സുെ്ാ 
നഷിയേും (എന്.എഫ്.എസ്.എ) 2013 നെപൊക്ഷി. 
ജനങ്ങള്ക്്, ജീവഷിതചക്ര സേീപനതെഷിലൂടെ ഭ്്യ 
മപാ്കാഹാെ സുെ് കകവെഷിക്കുന്നതഷിനായഷി 
ആവശ്യോയ അളവഷില് ഗുണമേന്മയള്ള ഭ്ണും 
ന്യായോയ വഷിലയ്ക് എതെഷിക്കുക എന്നതാണ് 
ഈ നഷിയേും ടകാണ്് ല്്യോക്കുന്നത്.  ഈ 
നഷിയേേനുസെഷിച്ച് മക� സരക്ാര അനുശാസഷിക്കുന്ന 
ോരഗ്ഗ നഷിരമദേശങ്ങള് അനുസെഷിച്ച് സുംസ്ാനും 
ല്്യേഷിടുന്ന ഗുണമഭാക്ാക്ള്ക്് ഭ്്യ സുെ് 
ഉറപൊക്കുന്നതഷിനായഷി മക� സരക്ാെഷിടറെ വഷിവഷിധ 
േ�ാലയങ്ങളമെയും വകുപ്പുകളമെയും പദ്ധതഷികള് 
നഷിെ്ഹണും നെമതെണ്തുും മേല്മനാട്ും വഹഷിമക്ണ്തുും 
സുംസ്ാന സരക്ാെഷിടറെ ഉതെെവാദഷിത്ോണ്.

മകെളതെഷിടല എല്ലാ പ്രമദശങ്ങളഷിലുും എത്തുന്ന 
വഷിപുലവും സുസ്ാപഷിതവും  ആയ സാരവ്വത്രഷിക 
മറ്നഷിുംഗ് സുംവഷിധാനും സുംസ്ാനത്തുണ്്. നഗെ 
പ്രമദശങ്ങടള മക�ീകെഷിച്ച് അനൌപചാെഷിക 
മറ്നഷിുംഗ് 1964-ല് നഷിലവഷില് വെഷികയും തുെരന്ന് 
അത് ഗ്ാേപ്രമദശങ്ങളഷിമലക്് വ്യാപഷിപെഷിക്കുകയും 
ടചയ്തഷിരുന്നു. 1965 ഒക്മൊബര 24 മുതല് മകെളതെഷില് 
സ്റ്റാറ്റയുട്റഷി മറ്നഷിുംഗ് ആെുംഭഷിച്ചു.  1997-ല് മക� 
സരക്ാര പെഷി്്ക്െഷിച്ച ടപാതു വഷിതെണ സ�ദായ 
നഷിയേേനുസെഷിച്ച് മകെളതെഷില് ല്്യേഷിട് ടപാതു 
വഷിതെണ സ�ദായവും  ആെുംഭഷിച്ചു.

ഭ്്യ സുെ്ാ നഷിയേും-2013, നഷിലവഷില് വന്നമതാടെ 
സുംസ്ാനതെ് നഷിലനഷിന്നഷിരുന്ന ടപാതുവഷിതെണ 
സ�ദായും സമൂലോയ പെഷിവരതെനതെഷിന് 
വഷിമധയോയഷി.  2016 നവുംബര ോസും 1-ാും 
തീയതഷി  മുതലാണു് മകെളതെഷില് ഭ്്യ സുെ്ാ 
നഷിയേും നെപൊക്ഷിയത്.  ഈ നഷിയേതെഷിന് കീഴഷില് 
ടപാതുവഷിതെണ  സുംവഷിധാനും പൂരണ്ോയും 
കമ്പയൂട്രവല്ക്െഷിക്കുന്നതഷിന് ല്്യേഷിടുന്നു. വഷിതെണ 
മചാരച്ച കുറയ്കന്നതഷിനുും, ഗുണമഭാക്ാക്ടള 
കൃത്യോയഷി ല്്യേഷിടുന്നതഷിനുും, വഷിതെണതെഷിടല ടചലവ് 
കുറയ്കന്നതഷിനുോണ് ഇതുടകാണ്് ല്്യേഷിടുന്നത്.  
അുംഗീകൃത ചഷില്ലറ വ്യാപാെ ഡഷിമപൊകളഷില് (എ.ആര.ഡഷി) 
ഇലക്മട്ാണഷിക് മപായഷിറെ് ഓഫ് ടസയഷില് (ഇ-മപാസ് ) 
നെപെഷിലാക്ല്, എഫ്.സഷി.ഐ യഷില് നഷിന്നുും എ.ആര.ഡഷി 
തലും വടെയള്ള വഷിതെണ ശുംഖല നെതെഷിപെ്, ടോതെ 
ചഷില്ലറ വ്യാപാെങ്ങള്ക്് ബമയാടേട്ഷിക്് ആധഷികാെഷികത 
ഉറപെ് വരുതെല്, ജഷിഐഎസ് അെഷിസ്ാനടപെടുതെഷി 
തീരുോന സഹായ സുംവഷിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുക, 
എന്നഷിവ വഴഷി ഫലപ്രദവും, സൂതാെ്യവും, അഴഷിേതഷി 
െഹഷിതവോയ ഒരു ടപാതുവഷിതെണ സ�ദായും 
ഉറപൊക്കുകയാണ് ഈ നഷിയേും ടകാണ്് ല്്യേഷിടുന്നത്.  
2019 നവുംബര ോസും വടെ സുംസ്ാനടതെ എല്ലാ 
മറ്ന്കാരഡ് വഷിവെങ്ങളും ഡഷിജഷിറ്റകലസ് ടചയ്തു.  
കൂൊടത 33.0 ല്ും അമപ്കളഷില്  തുെര നെപെഷി  
സ്ീകെഷിക്കുകയും ടചയ്തഷിട്ടുണ്്.  2019 നവുംബര ോസും 

വടെ 94.0 ല്ും ഗുണമഭാക്ാക്ടള  ആധാറുോയഷി  
ബന്ധഷിപെഷിച്ച് ജനങ്ങളടെ പൊതഷികള് ഓണ് കലനായഷി 
സേരപെഷിക്ാന് കഴഷിയന്ന പൊതഷി പെഷിഹാെ മപാരട്ലുും 
സുംസ്ാനതെ് ആെുംഭഷിച്ചു. ഭ്്യ സുെ്ാ നഷിയേതെഷില് 
അനുശാസഷിക്കുന്നത് മപാടല സുംസ്ാനടതെ കാരഡ് 
ഉെേകള്ക്് മുന്ഗണന കാരഡുകളും മുന്ഗണമനതഷിെ 
കാരഡുകളും വഷിതെണും ടചയ്തു. എ.ആര.ഡഷി കളഷില് 
ഇ-മപാസ് ടേ്ീനുകള് സ്ാപഷിക്കുന്ന പ്രവരതെഷി 
പൂരതെഷിയായഷിട്ടുണ്്.  കൂൊടത ഭ്്യ ധാന്യങ്ങള് ടകാണ്ടു 
മപാകുന്നതഷിന് ജഷി.ഐ.എസ് ഘെഷിപെഷിച്ച വാഹനങ്ങള് 
ഏരടപെടുത്തുകയും ടചയ്തഷിട്ടുണ്്.

മകെളതെഷില് ടപാതുവഷിതെണ സ�ദായും വഴഷി 
മറ്ന് സാധനങ്ങള് വഷിതെണും ടചയ്യുന്നതഷിനുള്ള 
ഉതെെവാദഷിതെും ‘സകപ്മകാ’യ്കാണ്. ഫുഡ് 
മകാരപെമറ്ന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.സഷി.ഐ) 
വഴഷിയും മകാുംപാക്റ്റ് േള്ട്ഷി മറാളര (സഷി.എും.ആര) 
േഷില്ലുകള് വഴഷിയും സുംസ്ാനതെഷിന് അനുവദഷിക്കുന്ന 
ഭ്്യധാന്യങ്ങള് മഗാഡൌണുകളഷില് നഷിന്നുും എടുതെ് 
ഇെനഷില മഗാഡൌണുകളഷില് സുംഭെഷിച്ച മശ്ും 
വഷിതെണും ടചയ്യുന്നതഷിനായഷി ന്യായവഷില കെകളടെ 
വാതഷില്പെഷിയഷില്  എതെഷിയ്കന്നത് സകപ്മകാ ആണ്. 
എഫ്.സഷി.എ, സഷി.എും.ആര േഷില്ലുകള് എന്നഷിവഷിെങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുും എടുക്കുന്ന ഭ്്യധാന്യങ്ങള് സുംഭെഷിച്ച് 
വയ്കന്നതഷിനായഷി സകപ്മകാ സുംസ്ാനടതെ 
75 താലൂക്കുകളഷിലുും ഇെക്ാല മഗാഡൌണുകള് 
ആെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്്. കൂൊടത 2.5 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് 
ഭ്്യധാന്യങ്ങള് സുംഭെഷിക്ാന് കഴഷിയന്ന 15.0 ല്ും 
ചതുെശ്ര അെഷി വഷിസ്ീരണ്ും വരുന്ന 223 മഗാഡൌണുകള് 
കൂെഷി സകപ്മകാ വാെകടയ്കടുതെഷിട്ടുണ്്. എന്.എഫ്.
എസ്.എ പ്രവരതെനങ്ങളഷിമലക്് ോറഷിയതഷിനാല് 
നഷിലവഷിലുള്ള 11 സബ്ഡഷിമപൊകള് എന്.എഫ്. എസ്.എ 
മഗാഡൌണുകളായഷി പെഷിവരതെനും ടചയ്തഷിട്ടുണ്്.

മറഷന് ക്ചാര്ഡുകളുന്െ വിതരണും

അവശ്യ സാധനകളടെ വഷിലകള്, സുംഭെണും, 
ഗതാഗതും, വഷിതെണും, നീക്ും ടചയ്യല്, ഏടറ്റടുക്ല്, 
ഏടതാരു അവശ്യ വസ്തുവഷിമറെയും ഉപമയാഗും 
അടല്ലങ്ഷില് ഉപമഭാഗും, ഇവയോയഷി  ബന്ധടപെട് 
കലസന്സുകള് ടപരേഷിറ്റുകള്, എന്നഷിവ 
നഷിയ�ഷിക്കുന്നതഷിന് മക� സരക്ാര 1955-ല് 
അവശ്യ സാധന നഷിയേും നെപൊക്ഷിയഷിരുന്നു. 1965 
മുതല്   സുംസ്ാനതെ് ടപാതു വഷിതെണ സ�ദായവും 
നെപൊക്ഷിയഷിരുന്നു.  മക�തെഷില് നഷിന്നുും അനുവദഷിക്കുന്ന 
ഭ്്യ ധാന്യങ്ങള് കൃത്യ സേയതെ് എടുതെ് 
കാെ്യ്േോയഷി മറ്ന് കെകള് വഴഷി വഷിതണും ടചയ്യുക 
എന്നത് ടപാതു വഷിതെണ സ�ദായതെഷിടറെ പ്രധാന 
ചുേതലയാണ്. എന്.എഫ്.എസ്.എ 2013 നഷിലവഷില് 
വരുന്നതഷിനുമുന്മപ തടന്ന സാരവ്വത്രഷിക മറ്ന് 
സ�ദായും നെപെഷിലാക്കുന്നതഷില് മകെളും േഷികച്ച മനട്ും 
കകവെഷിച്ചഷിട്ടുണ്്. 
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 മകെളതെഷിടല മറ്ന് കാരഡുകളടെ എണ്ും 
2018-19 ടല 81.1 ല്തെഷില് നഷിന്നുും 2019-20 
ല് (2019 ആഗസ്റ്റ് ോസും വടെ) 86.0 ല്ോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്്.  ഇതഷില് എന്.എഫ്.എസ്.എ 
കാരഡുകളടെ എണ്ും 36.6 ല്വും എന്.എഫ്.
എസ്.എ ഇതെ കാരഡുകളടെ എണ്ും 49.4 ല്വും 
ആണ്.  എന്.എഫ്.എസ്.എ വഷിഭാഗതെഷില് 5.8 ല്ും 
അന്തഷിമയാജന അന്നമയാജന കാരഡുകളും 30.8 
ല്ും മുന്ഗണനാ കാരഡുകളോണ്.  എന്.എഫ്.
എസ്.എ ഇതെ കാരഡുകളഷില് 23.5 ല്ും മുന്ഗണന 
സബ്സഷിഡഷി വഷിഭാഗവും 25.8 ല്ും മുന്ഗണമനതെ 
സബ്സഷിഡഷി ഇതെ വഷിഭാഗതെഷിലുോണ്.  ഭ്്യ 
സുെ്ാ നഷിയേും നെപെഷിലായമതാടെ മകെളതെഷില് 
നാല് നഷിറങ്ങളഷിലുള്ള നാല് തെും മറ്ന് കാരഡുകള് 
നഷിലവഷില് വന്നു.  എ.എ.കവ കാരഡുകള് േഞ്ഞ 
നഷിറതെഷിലുും, മുന്ഗണനാ കാരഡുകള് പഷിങ്് 
നഷിറതെഷിലുും,  മുന്ഗണമനതെ സബ്സഷിഡഷി കാരഡുകള് 
നീലനഷിറതെഷിലുും മുന്ഗണമനതെ സബ്സഷിഡഷി ഇതെ 
കാരഡുകള് ടവള്ള നഷിറതെഷിലുോണ്.  (ചഷിത്രും 3.8.1).  
ഇത് കൂൊടത ജഷിവകാരുണ്യ പ്രവരതെനങ്ങള് നെത്തുന്ന 
സുംഘെനകള്, സ്ാപനങ്ങള് എന്നഷിവയ്ക് കുറഞ്ഞ 
നഷിെക്ഷില് ഭ്്യധാന്യങ്ങള് നല്കുന്നതഷിനായഷി 928 
മറ്ന് ടപരേഷിറ്റുകളും 2019-20 ല് (2019 ആഗസ്റ്റ് 
ോസും വടെ) നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്.

മകെളതെഷില് എന്.എഫ്.എസ്.എ വഷിഭാഗതെഷില് 
2019 നവുംബര ോസും വടെ 1.5 മകാെഷി 
ഗുണമഭാക്ാക്ളാണുള്ളത്. എന്.എഫ്.എസ്.എ 
ഇതെ വഷിഭാഗതെഷില് 2.0 മകാെഷി ഗുണമഭാക്ാക്ളും 
ഉണ്്. മകെളതെഷിടല മറ്ന് കാരഡുെേകളടെ എണ്വും 
ഓമൊ വഷിഭാഗതെഷിനുും ലഭഷിക്കുന്ന ഭ്്യ ധാന്യതെഷിടറെ 
അളവും പട്ഷിക 3.8.1 ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്. സുംസ്ാന 
സരക്ാര വഷിവഷിധ കാരഡുെേകള്ക്ായഷി ഭ്്യ 
ധാന്യങ്ങള്ക്്  2018-19 ല് ടചലവാക്ഷിയ സബ്സഷിഡഷി 
തുക സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.8.1 ല് 
നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്.

വിവിധ വി�്ചാഗും ക്ചാര്ഡുെേകള്ക്ക് മകരള 
സര്ക്്ചാര് ന്ചലവഴിച സബക്സിഡി

സുംസ്ാന സരക്ാര 2018-19-ല് വഷിവഷിധ 
കാരഡുെേകള്ക്ായഷി 32,717.8 ല്ും രൂപ 
സബ്സഷിഡഷിയായഷി ടചലവഴഷിച്ചു.  2017-18 ല് 
ഇത് 47,372.1 ല്ും രൂപയായഷിരുന്നു.  കൂടുതല് 
വഷിവെങ്ങള് പട്ഷിക 3.8.2 ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്.  ടോതെും  
സബ്സഷിഡഷിയടെ 34.9 ശതോനും മുന്ഗണന 
കാരഡുെേകള്ക്കുും 43.2 ശതോനും  മുന്ഗണമനതെ 
കാരഡുകള്ക്കുോണ് ടചലവഴഷിച്ചത്.  2018-19-ല് 
എ.എ.കവ കാരഡുെേകള്ക്് നല്കഷിയ സബ്സഷിഡഷി 
തുകയഷില് മുന്വര്ടതെ അമപ്ഷിച്ച് 1.4 ശതോനും 
വരദ്ധനവ് ഉണ്ായമപൊള് മുന്ഗണന, മുന്ഗണമനതെ 
വഷിഭാഗങ്ങള് ടചലവഴഷിച്ച തുകയഷില് യഥാക്രേും 47.5 
ശതോനവും 23.9 ശതോനവും കുറവണ്ായഷിട്ടുണ്്. (പട്ിക 
3.8.2, അനുബന്ധും 3.8.1)

�ഷേ്യധ്ചാന്യങ്ളുന്െ വി�ിതും

സുംസ്ാനടതെ  ടപാതു വഷിതെണ സുംവഷിധാനും വഴഷി 
2017- 18 ല് വഷിതെണും ടചയ്ത അെഷിയടെ അളവ് 
11.6 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് ആയഷിരുന്നത്  2018-19 
ല്  8.4 ശതോനും ഇെഷിവ് മെഖടപെടുതെഷി 10.6 ല്ും 
ടേട്ഷിക് െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു.  2018-19 ല് 1.8 ല്ും 
ടേട്ഷിക് െണ് മഗാതമ്പുും 0.5 ല്ും കഷിമലാലഷിറ്റര  
േടണ്ണ്യും 0.08 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് പഞ്ചസാെയും 
ടപാതുവഷിതെണസുംവഷിധാനും വഴഷി സുംസ്ാനതെ് 
വഷിതെണും ടചയ്തു. 2017-18-ല് ഇത് 2.0 ല്ും 
ടേട്ഷിക് െണ് മഗാതമ്പുും 0.45 ല്ും കഷിമലാലഷിറ്റര  
േടണ്ണ്യും, 0.04 ല്ും െണ് പഞ്ചസാെയോയഷിരുന്നു.  
2018-19 ല് മഗാതമ്പഷിടറെ വഷിതെണതെഷില് മുന് 
വര്ടതെ അമപ്ഷിച്ച്  10.1 ശതോനും കുറവും, 
േടണ്ണ്യടെയും പഞ്ചസാെയടെയും വഷിതെണതെഷില് 
യഥാക്രേും 13.8 ശതോനവും, 103.8 ശതോനവും 
വരദ്ധനവണ്ായഷി.

ച ിത്ും 3.8.1 വ ഷിവ ഷിധ വ ഷിഭാഗും കാരഡുെേകള് 2019 ആഗസ്റ്റ് ോസും വടെ, ശതോനതെഷില്

            അവലംബം ്ിവില് ്പ്ലൈ്് വകുപ്്
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പട്ിക 3.8.1 എന്.എഫ്.എസ്.എ യടെ കീഴ ഷില് വ ഷിഭാഗും തഷിെഷിച്ച് വ ഷിതെണും ടചയ്ത ഭ്്യ ധാന്യങ്ങള് (2019 നവുംബര പ്രകാെും)

ക്രേ 
നമ്പര്

വി�്ചാഗും
മറഷന് 

ക്ചാര്ഡിന്റെ 
എണ്ും

അരി മഗ്ചാതമ്പക് ആട്

1 എ എ കവ 5,84,203 30   കഷിമലാഗ്ാും/  
ോസും, സൌജന്യും 
നഷിെക്ഷില്

5  കഷിമലാഗ്ാും/  ോസും, 
സൌജന്യും നഷിെക്ഷില്

2 മുന്ഗണന 30,82,786 4   കഷിമലാഗ്ാും/ 
അുംഗും/  ോസും, 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 2 രൂപ 
നഷിെക്ഷില്

1  കഷിമലാഗ്ാും/ അുംഗും/  
ോസും, കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 2 
രൂപ നഷിെക്ഷില്

3 മുന്ഗണമനതെ 
സബ്സഷിഡഷി

23,50,331 2  കഷിമലാഗ്ാും/ 
അുംഗും/  ോസും, 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 4 രൂപ 
നഷിെക്ഷില്

 2-3  
കഷിമലാഗ്ാും/  
ോസും, കഷിമലാ-
ഗ്ാേഷിന് 17 രൂപ 
നഷിെക്ഷില്

4 മുന്ഗണമന-
തെും (മനാണ് 
സബ്സഷിഡഷി)

25,80,746 കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 10.90 
രൂപ നഷിെക്ഷില് ലഭ്യ-
തയ്കനുസെഷിച്ച്.

2-3  
കഷിമലാഗ്ാും/  
ോസും, കഷിമലാ-
ഗ്ാേഷിന് 17 രൂപ 
നഷിെക്ഷില്

5 അന്നപൂരണ് 5,726 10  കഷിമലാഗ്ാും/  
ോസും, സൌജന്യും 
നഷിെക്ഷില്

 

അവലംബം ്ിവില് ്പ്ലൈ്് വകുപ്്

2019-20-ല് (2019 ഓഗസ്റ്റ് ോസും വടെ) 7.8 
ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് അെഷിയും, 0.9 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് 
മഗാതമ്പുും, 0.2 ല്ും കഷിമലാ ലഷിറ്റര േടണ്ണ്യും, 0.03 
ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് പഞ്ചസാെയും സുംസ്ാനടതെ 
ടപാതുവഷിതെണ സുംവഷിധാനും വഴഷി വഷിതെണും 
ടചയ്തഷിട്ടുണ്്. (അനുബന്ധും 3.8.2)

അമന്്യ്ചാദയ അന്മയ്ചാജനയും (എ.എ.ജവ) 
അന്പൂര്ണ പദ്ധതിയും (എ എന് വി)

എന്എഫ്.എസ്.എ യടെ കീഴഷില് അമന്ത്യാദയ 
അന്നമയാജന പദ്ധതഷിയടെ  ഭാഗോയഷി 

പാവടപെട്വെഷില് പാവടപെട്വൊയ കുടുുംബങ്ങള്ക്് 
പ്രതഷിോസും 30 കഷിമലാ അെഷിയും 5 കഷിമലാ മഗാതമ്പുും 
സൌജന്യോയഷി നല്കുന്നു.  2018-19 ല് 5.8 ല്ും 
അമന്ത്യാദയ അന്നമയാജന കാരഡുെേകളാണ് 
സുംസ്ാനതെ് ഉണ്ായഷിരുന്നത് (2019 ോരച്ച് വടെ).  
2018-19 ല് 2.0 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് അെഷി എ.എ.കവ 
കാരഡുെേകള്ക്് വഷിതെണും ടചയ്തു.  മക�സരക്ാര 
കഷിമലാഗ്ാേഷിന് മൂന്നു രൂപ നഷിെക്ഷിലാണ് എ.എ.കവ 
പദ്ധതഷിയഷില് അെഷി അനുവദഷിക്കുന്നത്. എങ്ഷിലുും 
സുംസ്ാനസരക്ാര സൌജന്യോയാണ് വഷിതെണും 
ടചയ്യുന്നത്. (അനുബന്ധും 3.8.1, 3.8.3)

പട്ിക 3.8.2 വ ഷിവ ഷിധ വ ഷിഭാഗും കാരഡ് ഉെേകള്ക്്  സുംസ്ാന സരക്ാര ടചലവഴഷിച്ച സബ്സഷിഡഷി,
 രൂപ ല്തെഷില്

ക്രേ 
നമ്പര്

വി�്ചാഗും
തുക (ലഷേത്ില്) ശതേ്ചാനും മുന് വര്ഷന്ത് 

അമപഷേിചക് 2018-
19 ന്ല  േ്ചാറ്റും 

(ശതേ്ചാനത്ില്)2017-18 2018-19 2017-18 2018-19

1 അന്നപൂരണ് 0.0 19.4 0.0 0.1 100.0

2 എ.എ.കവ 7031.1 7131.9 14.8 21.8 1.4

3 മുന്ഗണന 21754.4 11417.3 45.9 34.9 -47.5

4 മുന്ഗണമനതെും 18586.5 14149.2 39.2 43.2 -23.9

ആടക 47372.1 32717.8 100.0 100.0 -30.9

അവലംബം : ്ിവില് ്പ്ലൈ്് വകുപ്്



128 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

സരക്ാെഷില് നഷിന്നുും ഒരു ടപന്്നുും ലഭഷിക്ാതെ 65 
വയസ്സുും അതഷില് കൂടുതലുും ഉള്ള നഷിൊലുംബരുോയ 
ആളകള്ക്് അന്നപൂരണ പദ്ധതഷി പ്രകാെും 
പ്രതഷിോസും 10 കഷിമലാ അെഷി സൌജന്യോയഷി 
നല്കുന്നു. മക� സരക്ാര അുംഗീകെഷിച്ച്  ല്്യേഷിട് 
ഗുണമഭാക്ാക്ളടെ എണ്ും 44,980 ആണ്. എന്നാല് 
സുംസ്ാനതെ് തഷിെഷിച്ചറഷിഞ്ഞ ഗുണമഭാക്ാക്ളടെ 
എണ്ും കുറഞ്ഞുവെഷികയാണ്. 2015-16-ല് ഇത് 23,322 
ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ആയമപൊമഴക്കുും 5,726 ആയഷി 
കുറഞ്ഞു. അമന്ത്യാദയ അന്നമയാജന, അന്നപൂരണ് 
പദ്ധതഷികള്  വഴഷി 2018-19-ല് വഷിതെണും ടചയ്ത 
ഭ്്യധാന്യങ്ങളടെ വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 3.8.3 ലുും, 
2019-20 (2019 ആഗസ്റ്റ് ോസും 31 വടെ) വഷിതെണും 
ടചയ്തു ഭ്്യ ധാന്യങ്ങളടെ വഷിവെങ്ങള് അനുബന്ധും 
3.8.4 ലുും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്.

പഞ്സ്ചാരയന്െയും േന്ണ്ണ്യമെയും 
മക� വി�ിതും
 
ടപാതുവഷിതെണസ�ദായും വഴഷിയള്ള പഞ്ചസാെ 
വഷിതെണും 2017 ോരച്ച് ോസും ഒന്നാും തീയതഷി മുതല് 
മക�സരക്ാര നഷിരതെലാക്ഷിയഷിരുന്നു. എന്നാല് 
2018-19 മുതല് അമന്ത്യാദയ അന്നമയാജന 
ഗുണമഭാക്ാക്ള്ക്് കഷിമലാഗ്ാേഷിന് 21 രൂപയ്ക് 
കാരഡ് ഒന്നഷിന് ഒരു കഷിമലാഗ്ാും വീതും പഞ്ചസാെ 
നല്കഷി വരുന്നു. 2018-19-ല് 0.08 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് 
പഞ്ചസാെ സുംസ്ാനതെ് പഷിഡഷിഎസ് വഴഷി വഷിതെണും 
ടചയ്തു. മുന് വര്ും ഇത് 0.04  ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് 
ആയഷിരുന്നു. 103.4 ശതോനും വരദ്ധനവ് 2018-19 ല് 
ഉണ്ായഷി.   2019-20-ല് (2019 ആഗസ്റ്റ് ോസും വടെ) 
0.03 ല്ും ടേട്ഷിക് െണ് പഞ്ചസാെ പഷിഡഷിഎസ് വഴഷി 
സുംസ്ാനതെ് വഷിതെണും ടചയ്തഷിട്ടുണ്്.

മക�സരക്ാര സുംസ്ാനതെഷിനുള്ള േടണ്ണ് 
വഷിഹഷിതും ക്രമേണ കുറച്ചു ടകാണ്് വെഷികയാണ്.   
േടണ്ണ്യടെ  മക�വഷിഹഷിതും 2016-17 ല് 0.8 ല്ും 
കഷിമലാലഷിറ്റര ആയഷിരുന്നത് 2018-19 ആയമപൊമഴക്കുും 
0.5 ല്ും കഷിമലാലഷിറ്ററായഷി കുറഞ്ഞു.  2019-20 ല് 
(2019 ഓഗസ്റ്റ് 31 വടെ) സുംസ്ാനതെ് 0.2 ല്ും 
കഷിമലാലഷിറ്റര േടണ്ണ് പഷിഡഷിഎസ് വഴഷി വഷിതെണും 
ടചയ്തു.  

�ഷേ്യധ്ചാന്യങ്ളുന്െ ജില്്ചാതല വിതരണും

2018-19 ല് 21,445.3 ടേട്ഷിക് െണ് അെഷി 
എ.ഐ.കവ വഷിഭാഗതെഷിന് വഷിതെണതെഷിനായഷി 
ഏടറ്റടുതെ തഷിരുവനന്തപുെും ജഷില്ല മുന്നഷില് നഷില്ക്കുന്നു. 
ടതാട്ടുപുറകഷില് 18,645.5 ടേട്ഷിക് െണ് അെഷി 
ഏടറ്റടുതെ േലപ്പുറും ജഷില്ലയാണ്. എന്നാല് 2018-
19 ല് മുന്ഗണന വഷിഭാഗതെഷിനുള്ള അെഷി ഏറ്റവും 
കൂടുതല് വഷിതെണതെഷിനായഷി ഏടറ്റടുതെത് േലപ്പുറും 
ജഷില്ല ആയഷിരുന്നു (85,935.5 ടേട്ഷിക് െണ്). ആടക 

62,241.4 ടേട്ഷിക് െണ് അെഷി ഏടറ്റടുതെ തഷിരുവനന്തപുെും 
ജഷില്ല ടതാട്ടുപുറകഷില് നഷില്ക്കുന്നു.   2018-19 ല് 
മുന്ഗണനാ വഷിഭാഗതെഷില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഗാതമ്പ് 
വഷിതെണതെഷിനായഷി ഏടറ്റടുതെതുും (21,232.7 ടേട്ഷിക് 
െണ്) േലപ്പുറും ജഷില്ല ആയഷിരുന്നു. ആടക 15,241.8 
ടേട്ഷിക് െണ് മഗാതമ്പ് വഷിതെണതെഷിനായഷി ഏടറ്റടുതെ 
തഷിരുവനന്തപുെും ജഷില്ല െണ്ാും സ്ാനതൊയഷിരുന്നു. 
കൂടുതല് വഷിവെങ്ങള്ക്്  അനുബന്ധും 3.8.3, 3.8.4, 
3.8.5, 3.8.6 കാണുക.

മകരള സുംസ്്ചാന സിവില് സജലൈസക് 
മക്ചാര്പ്മറഷന് (സജലൈമക്ചാ)

ഭ്്യധാന്യങ്ങളടെയും അവശ്യ സാധനങ്ങളടെയും 
വഷിലകള് അനഷിയ�ഷിതോയഷി വരദ്ധഷിക്കുന്നത് 
നഷിയ�ഷിക്കുന്നതഷിനായഷി കാെ്യ്േോയ ഒരു ടപാതു 
വഷിതെണ സുംവഷിധാനും അനഷിവാെ്യോണ്. മറ്ന് 
കെകളഷിലൂടെയള്ള ടപാതുവഷിതെണ സ�ദായതെഷിന് 
പുറടേ പഷിഡഷിഎസ് ടറെ െണ്ാും നഷിെയായ സകപ്മകാ-
യഷിലൂടെ വഷിപണഷി ഇെടപെല് സുംസ്ാനും ഉറപൊക്കുന്നു.  
ഭ്്യ സുെ്യ്കായഷി സകപ്മകാ 1974 ലാണ് 
സുംസ്ാനതെ് ആെുംഭഷിച്ചത്.  സുംസ്ാനടതെ 
ന്യായവഷില മ്ാപ്പുകള് വഴഷിയും സകപ്മകാ ഔട്് 
ടലറ്റുകള് വഴഷിയും വഷിപണഷി വഷിലമയക്ാള് കുറഞ്ഞ 
വഷിലയ്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളടെ വഷിതെണും ഈ 
സുംവഷിധാനും ഉറപൊക്കുന്നു. 13 അവശ്യ സാധനങ്ങള്ക്് 
സബ്സഷിഡഷി നല്കഷി ടകാണ്് അവയടെ വഷിലകള് 
സകപ്മകാ നഷിയ�ഷിക്കുന്നു. 

ടകാച്ചഷി ആസ്ാനോയഷി പ്രവരതെഷിക്കുന്ന 
സകപ്മകായ്ക് 5 പ്രാമദശഷിക ഓഫീസുകളും 56 
െഷിമപൊകളും 1,100 ല് അധഷികും ചഷില്ലറവഷില്പെന ശാലകളും 
ഉണ്്. അനുബന്ധും 3.8.7 കാണുക. ഏറ്റവും മവഗതെഷില് 
വഷിറ്റഴഷിക്ടപെടുന്ന 6000–ല് അധഷികും  ഉപമഭാക്തൃ 
സാധനങ്ങള് പെോവധഷി വഷില്പെന വഷിലയഷില് നഷിന്നുും 
5 ശതോനും മുതല് 30 ശതോനുംവടെ കുറഞ്ഞ വഷിലയ്ക് 
(ശൊശെഷി 10 ശതോനും)   സകപ്മകാ, ന്യായവഷില 
മ്ാപ്പുകള് വഴഷി ചഷില്ലറ വഷില്പെനയ്ക് എതെഷിക്കുന്നു. ഉത്വ 
സീസണുകളഷില് പ്രമത്യക വഷില്പെനശാലകള് ആെുംഭഷിച്ച് 
വഷിലനഷിലവാെും പഷിെഷിച്ചു നഷിരതെല്, ന്യായവഷിലടേഡഷിക്ല് 
മസ്റ്റാറുകളഷിലൂടെ േരുന്നുകളടെ ചഷില്ലറവഷില്പെന, ടനല്ല് 
സുംഭെണും, മഗാതമ്പുും അതഷിടറെ ഉത്പന്നങ്ങളടെയും 
സുംസെണവും വഷിതെണവും, േടണ്ണ്, ടപമട്ാള്, 
ഡീസല്, എല്പഷി.ജഷി എന്നഷിവയടെ ഡീലറായഷി 
പ്രവരതെഷിക്ല്, മക� സരക്ാര പദ്ധതഷികളടെ 
ഭാഗോയ കേമക്രാബമയാളജഷി ലാബ്, ഭ്്യ 
സുംസെണ യൂണഷിറ്റ് തുെങ്ങഷിയവയടെ സുംസ്ാനടതെ 
മനാഡല് ഏജന്സഷി, എന്നഷിവയാണ് സകപ്മകായടെ 
പ്രധാന പ്രവരതെനങ്ങള്. 2018-19 ല് 19 ോമവലഷി 
മസ്റ്റാറുകളും, 28 സൂപെര ോരക്റ്റുകളും, 2 പീപെഷിള്സ് 
ബസാറുകളും, 17 ോമവലഷി സൂപെരമസ്റ്റാറുകളും സകപ്മകാ 
പുതുതായഷി ആെുംഭഷിച്ചു. (അനുബന്ധും 3.8.7). 
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ടപാതുവഷിതെണ സ�ദായും വഴഷി വഷിതെണും 
നെത്തുന്നതഷിന് ആവശ്യോയ ഭ്്യധാന്യങ്ങള് 
വാതഷില്പെെഷി വഷിതെണതെഷിലൂടെ സുംസ്ാനടതെ 
മറ്ന് കെകളഷില് എതെഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള 
ചുേതല സകപ്മകായ്കാണ്.  കൂൊടത എഫ്.
സഷി.ഐ ഡഷിമപൊകളഷില് നഷിന്നുും/സഷി.എും.ആര 
മഗാഡൌണഷില് നഷിന്നുും ഭ്്യധാന്യങ്ങള് മശഖെഷിച്ച് 
സൂ്ഷിക്കുന്നതഷിനായഷി സകപ്മകാ 75 താലൂക്കുകളഷില് 
എന്.എഫ്.എസ്.എ ഇെനഷില മഗാഡൌണുകള് 
ആെുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്്. 
 
ഉച�ഷേണ പരിപ്ചാെി

മക�-സുംസ്ാന ഗവണ്ടേന്കളടെ സാമ്പതെഷിക 
സഹായമതൊടെയാണ് സുംസ്ാനടതെ സ്കൂളകളഷില് 
ഉച്ചഭ്ണ പെഷിപാെഷി നെപൊക്കുന്നത്.  കപ്രേറഷി 
സ്കൂളഷില് മപാകുന്ന കുട്ഷികള്ക്് മപാ്കാഹാെും 
ലഭ്യോക്ഷി ടകാണ്് സ്കൂള് പ്രമവശനും, 
സ്ഷിെും ഹാജൊകല്, പഠനും തുെെല് എന്നഷിവ 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിച്ചുടകാണ്് പ്രാഥേഷിക വഷിദ്യാഭ്യാസും 
സാരവ്വത്രഷികോക്കുന്നതഷിനായഷി മക� ോനവമശ്ഷി 
വഷികസന േ�ാലയും 1995-ല് ആെുംഭഷിച്ച 
പദ്ധതഷിയാണഷിത്. 

സുംസ്ാനടതെ ഉച്ചഭ്ണ പെഷിപാെഷിക്് ആവശ്യോയ 
സാധനങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന്നതഷിനുള്ള ചുേതല 
സകപ്മകായ്കാണ്.  ഇതഷിനാവശ്യോയ അെഷി എഫ്.
സഷി.ഐ യഷില് നഷിന്നാണ് ലഭഷിക്കുന്നത്. 2018-19-

ല് 26.6 ല്ും വഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്ായഷി  5.0 ല്ും 
ക്ഷിറെല് അെഷിയും 2.8 ല്ും ക്ഷിറെല് പ്രമത്യക അെഷിയും 
മകാരപെമറ്ന് വഷിതെണും ടചയ്തു.  2017-18 ല് 
4.8 ല്ും ക്ഷിറെല്  അെഷിയും 2.2 ല്ും പ്രമത്യക 
അെഷിയോണ് വഷിതെണും ടചയ്തഷിരുന്നത്.  സുംസ്ാനതെ് 
ഉച്ചഭ്ണും പെഷിപാെഷിയടെ ഭാഗോയഷി വഷിതെണും 
ടചയ്ത ടോതെും ഭ്്യധാന്യങ്ങളടെ അളവ്  2017-
18-ടല 7.0 ല്ും ക്ഷിറെലഷില്  നഷിന്നുും 2018-19 ല് 7.8 
ല്ും ക്ഷിറെലായഷി വരദ്ധഷിക്കുകയും  പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച 
വഷിദ്യാരത്ഥഷികളടെ എണ്ും 24.9 ല്തെഷില് നഷിന്നുും 
26.6 ല്ോയഷി ഉയരുകയും ടചയ്തു. സുംസ്ാനതെ് 
ഉച്ചഭ്ണ പെഷിപാെഷിയഷിലൂടെ പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച 
കുട്ഷികളടെ വഷിവെങ്ങള് ചഷിത്രും 3.8.2 ലുും വഷിതെണും ടചയ്ത 
ഭ്്യധാന്യങ്ങളടെ കൂടുതല്  വഷിവെങ്ങള് (2011-
12 മുതല് 2018-19 വടെ) അനുബന്ധും 3.8.8 ലുും  
നല്കഷിയഷിട്ടുണ്്.

ച ിത്ും 3.8.2 ഉച്ചഭ്ണ പെഷിപാെഷി 2011-12 മുതല് 2018-19 വടെ,

അവലംബം : അവലംബം: ്പ്ലൈറകാ
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4.1 കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസയായതിേ കേഖല

1. Employment data based on the Periodic Labour Force Survey (PLFS) carried out by India’s Central Statistical Office in 2017-18.
2. Manufacturing as a share of India’s GVA at basic prices in 2017-18. The Chinese share is obtained from the World Bank’s World Development 
Indicators. Available at http://data.worldbank.org/indicator.
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കേരളത്തിന്ല േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് കേഖല തയാരതകേ്ന 
ന്ചറുതയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ജതി എസ് വതി എയുന്െ 12.8 
ശതേയാനവം (2011-12 വതിലയുന്െ അെതിസ്യാനത്തില്), 
സംസ്യാനന്ത് ന്േയാത്ം ന്തയാഴതിലതിന്റെ 11.8 
ശതേയാനവം േയാത്രേയാണ് 2017-18 ല് േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് 
കേഖലയതില് ഉണ്യായത്. തയാരതേ്ന്പെടുത്തുക്യാൾ, 2017 
ല് ഇന്്യുന്െ േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് കേഖല ജതിഡതിപതിയുന്െ 
18.0 ശതേയാനവം ചചനയുകെത് ജതിഡതിപതിയുന്െ 29.3 
ശതേയാനവേയാണ്.

കേരളത്തിലെ മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് കമഖെയുലെ 
പുനരുജ്ജീവനം

അകതസേയം, േഴതിഞ്ഞ നയാല് വർഷേയായതി 
കേരളത്തിന്റെ േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് കേഖലയുന്െ 
മൂല്ത്തില് ക്രേയാനുഗതേയായ വർധനയുണ്യായതിട്ടുന്ണ്ന്് 
എടുത്തുപറകയണ്തുണ്്. കേരളത്തിന്റെ 

ജതി എസ് വതി എയതില് ഉല് പയാദന കേഖലയുന്െ വതിഹതിതം 
2014-15 ല് 9.8 ശതേയാനത്തില് നതിന്് 2018-19 ല് 
13.2 ശതേയാനേയായതി ഉയർന്നു. വ്വസയായ വയാർഷതിേ 
സർകവയതില് നതിന്നുള്ള േണക്കുേൾ പ്രേയാരം, 
ഇന്്യുന്െ ഫയാേ്െറതി കേഖലയതില് ന്േയാത്ം മൂല്ത്തില് 
കേരളത്തിന്റെ പങ്് 2014-15 ല് 1.2 ശതേയാനത്തില് 
നതിന്് 2017-18 ല് 1.5 ശതേയാനേയായതി ഉയർന്നു (ച തിത്ം 
4.1.1 ോണുേ).
 
പീരതികയയാഡതിേ് കലബർ കഫയാഴ് സ് സർകവ 
(പതിഎല്എഫ്എസ് ) േണക്് പ്രേയാരം, കേരളത്തിന്ല 
േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് കേഖലയതില് 2017-18 ല് 15 ലക്ം 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ (അന്ലെങ്തില് സംസ്യാനത്തിന്റെ 
ന്േയാത്ം 127 ലക്ം ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില്  12.8 
ശതേയാനം) കപർ കജയാലതി ന്ചയ്യുന്നു. ഫയാേ്െറതി 
കേഖലയതിന്ല ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ ഇതതില് ഉൾന്പെടുന്നു, 

ച തിത്രം 4.1.1  കേരളത്തിന്റെ ജതിവ തിഎസ്എ യതിന്ല േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് രംഗത്തിന്റെ പങ്ം ഇന്്യുന്െ ജതിവ തിഎ യതില് ഫയാേ്െറതി 
രംഗത്തിന്റെ പങ്ം 

അവലംബം: ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് ഇക്കണറ�ോ�ിക്് ആന്് സ്റോറ്ിസ്റിക്്, വ്യവസോയങ്ങളുടട വോര്ിക സറ്വേ. 
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അവർ 2017-18 ല് 3.1 ലക്ം ആയതിരുന്നു. സംഘെതിത 
ഉല് പയാദന കേഖലയുേയായതി ഫയാേ്െറതി കേഖല ഏതയാണ്് 
സേയാനേയാണ്. പത്തിലധതിേം ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ കജയാലതി 
ന്ചയ്യുന്തും ചവദയുകതയാർജ്ജത്തിന്റെ സഹയായകത്യാന്െ 
പ്രവർത്തിക്കുന്തുേയായ ഫയാേ്െറതിേൾ ഫയാേ്െറതി 
കേഖലയതില് ഉൾന്പെടുന്നു (അതുകപയാന്ല തന്ന് 
ചവദയുകതയാർജ്ജത്തിന്റെ സഹയായേതിലെയാന്ത 20 ലധതിേം 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ കജയാലതി ന്ചയ്യുന് ഫയാേ്െറതിേളം). 
ഫയാേ്െറതി കേഖലന്യക്കുറതിച്ചുള്ള ഡയാറ്റയുന്െ പ്രധയാന 
ഉറവതിെം ഇന്്യാ ഗവൺന്േറെതിന്റെ സ്റയാറ്റതിസ്റതിക്് ആൻഡ് 
കപ്രയാഗയാം ഇംപ്തിന്േകറെഷൻ േയാ�ലയം (MOSPI) 
പ്രസതിദ്ീേരതിച്ച വയാർഷതിേ സർകവ ഓഫ് ഇൻഡസ്്ീസ് 

(എ എസ് ഐ) ആണ്.

പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങളതിന്ല ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ, 
പ്രകത്േതിച്ച് േയർ, േശുവണ്തി, ചേത്റതി കേഖലേളതിന്ല 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ കേരളത്തിന്റെ നതിർമ്യാണ 
ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില് ഗണ്േയായ പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
കേരളത്തിന്ല ഫയാേ്െറതി കേഖലയതിന്ല (2016-17ല്) 
3.1 ലക്ം ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില് 42.3 ശതേയാനം അഥവയാ 
1.35 ലക്ം ന്തയാഴതിലയാളതിേളയാണ് റതികസയാഴ് സ് അധതിഷ്തിത 
വ്വസയായങ്ങളതില് ഉള്ളവർ. ഈ വ്വസയായങ്ങൾ 
ഭക്് ഉല്പന്ങ്ങളം പയാനീയങ്ങളേയാണ് (േശുവണ്തി 
സംസ്കരണം ഒരു പ്രധയാന ഘെേേയാണ് ), ബീഡതി 

പട്തിേ 4.1.1 ഘെനയും തയാരതേ് വലുപെവേയായതി ബന്ധന്പെട്ട കേരളത്തിന്ല ന്േയാത്ം ഫയാേ്െറതിരംഗത്തിന്റെ വ്വസയായത്തിന്ല 
ന്തയാഴതില തിന്റെയും മൂല്വർധനവ തിന്റെയും പങ്്,  ഇന്്യുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട് കേരളത്തിന്ല ന്േയാത്ം വ്വസയായങ്ങളന്െ പങ്്, 

2016-17

വ്യവസായങ്ങള്
കേരളത്തിലറെ ലമാത്ം 
ഫാേ്െറതി രംഗത്തിലെ വതിഹതിതം 

ഇന്്യയതില് കേരളത്തിലറെ 
വതിഹതിതം

ലതാഴതില് മൂെ്യവര്ധനവ് ലതാഴതില് മൂെ്യവര്ധനവ്

ഭക്് ഉല്പന്ങ്ങളം പയാനീയങ്ങളം (10, 11) 30.5 11.9 5.3 1.4

പുേയതില ഉല്പന്ങ്ങൾ (12) 4.8 0.3 3.3 0.2

ന്െക്്റ്റയതില്സ് (13) 6.9 2.9 1.4 0.6

വസ്ത്രങ്ങൾ (14) 2.6 1.5 0.7 0.7

പയാദരക് (15) 2.7 1.6 2.2 2.0

തെതിയും തെതി ഉല്പന്ങ്ങളം (16) 2.6 0.9 9.0 2.8

കപപെറും കപപെർ ഉല്പന്ങ്ങളം (17) 1.1 0.4 1.4 0.3
റതികക്യാർഡ് ന്ചയ്ത േയാധ്േങ്ങളന്െ അച്ചെതിയും 
പുനർനതിർമ്യാണവം (18)

1.9 4.8 3.8 5.9

ശുദ്ീേരതിച്ച ന്പക്യാളതിയം ഉല്പന്ങ്ങൾ (19) 4.2 12.1 8.7 1.0

രയാസവസ്തുക്ളം ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സം (20, 21) 6.6 19.2 1.4 1.2

റബറും പ്യാസ്റതിേ് ഉല്പന്ങ്ങളം (22) 7.2 10.5 3.3 2.7

േറ്റ് കലയാകഹതര ധയാതു ഉല്പന്ങ്ങൾ (23) 6.0 4.7 1.8 1.0

കബസതിേ് കലയാഹങ്ങൾ  (24) 1.5 1.2 0.5 0.2

ഫയാബ് തികക്റ്റഡ് കലയാഹ ഉല്പന്ങ്ങൾ (25) 1.5 0.7 0.7 0.2

ഇലേ്ക്യാണതിേ്, േ്യൂട്ടർ, ഒപ്റ്റതിക്ല് ഉല്പന്ങ്ങൾ (26) 4.2 5.2 6.0 2.3

ഇലേ്്തിക്ല് ഉപേരണങ്ങൾ (27) 1.6 1.6 1.0 0.4

യ�ങ്ങളം ഉപേരണങ്ങളം (28) 0.8 0.7 0.3 0.1

കേയാകട്ടയാർ വയാഹനങ്ങൾ (29) 0.1 0.1 0.0 0.0

േറ്റ് ഗതയാഗത ഉപേരണം (േപെലുേളം കബയാട്ടുേളം)(30) 1.6 3.5 1.6 1.5

ഫർണീച്ചർ, ജുവലറതി, ന്േഡതിക്ല് ആറെ് ദന്ല് 
ഉപേരണങ്ങൾ, േളതിപെയാട്ടങ്ങൾ (31, 32)

2.4 10.0 1.8 5.6

എലെയാ വ്വസയായങ്ങളം കൂെതി 100 100 2.1 1.0

കുറിപ്്: ഓറ്ോ വ്യവസോയങ്ങളും നോ്ണല് ഇന്ഡസ്്ിയല് ക്ോസിഫിറക്ക്ന് (NIC) – 2008 അനുസ്ിച്് ഏതിലോണ് ടെടുന്നടതന്ന് സൂചിപ്ിക്കുന്നതോണ് 
ബ്ോക്കറ്ിടല ്ണ്ടക്ക സഖ്യകള് സൂചിപ്ിക്കുന്നത്.  
റ്ോതസ്്: വോര്ിക വ്യോവസോയിക സട്വേയിടല ടതോഴിലോളികളുടടയം ട�ോത്ത മൂല്യവരധനവിടന്യം കണക്കുകള്.



135അദ്ധ്യായം 4,  ഉല്പ്പന്ന നിര്മ്മാണ മേഖല

നതിർമ്യാണം, തുണതിത്രങ്ങൾ (േയർ സംസ്കരണം, 
ചേത്റതി എന്തിവ ഉൾന്പെന്െ). അകതസേയം, 
കേരളത്തിന്ല പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങളതില് 
ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ എണ്ണത്തില് 
ഗണ്േയായ കുറവണ്യായതിട്ടുണ്്. ഈ വ്വസയായങ്ങളതില് 
ചതിലത് (േശുവണ്തി കപയാലുള്ളവ) കനരതിടുന് 
ഘെനയാപരേയായ പ്രശ് നങ്ങളം കുറഞ്ഞ കവതനത്തിന്റെ 
സ്വഭയാവമുള്ള വ്വസയായങ്ങളതില് നതിന്് യുവതലമുറയതിന്ല 
അഭ്സ്തവതിദ്രയായ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ പതിൻവലതിയുന്തും 
ഇതതിന് േയാരണേയാണ്. കേരളത്തിന്ല േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് 
കേഖലയുന്െ ഘെനന്യക്കുറതിച്ചുള്ള പട്ടതിേ 4.1.1 േയാണുേ.
 
അകതസേയം, കേരളത്തില് ഒരു കൂട്ടം 
ആധുനതിേ വ്വസയായങ്ങൾ വളരുന്നുന്വന്ത് 
ശ്രകദ്യേയാണ്. രയാസവസ്തുക്ൾ, ശുദ്ീേരതിച്ച 
ന്പക്യാളതിയം ഉല് പന്ങ്ങൾ, റബ്ബർ, പ്യാസ്റതിേ് 
ഉല് പന്ങ്ങൾ, ഇലേ്ക്യാണതിേ് ഉല് പെന്ങ്ങൾ, 
ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ്, ഔഷധ, ന്ബയാട്ടയാണതിക്ല് 
ഉല് പന്ങ്ങൾ എന്തിവയയാണ് മൂല്വർദ്നവേയായതി 
ബന്ധന്പെട്ട് കേരളത്തിന്ല പ്രധയാന വ്വസയായങ്ങൾ. 
ഭയാരത് ന്പക്യാളതിയം കേയാർപെകറഷൻ ലതിേതിറ്റഡ് 
(ബതിപതിസതിഎല്) - ന്േയാച്ചതി റതിചഫനറതി അതതിന്റെ 
ശുദ്ീേരണ, ന്പക്യാ ന്േേതിക്ല് ഉല്പയാദന 
കശഷതിേളന്െ ഒരു വലതിയ വതിപുലീേരണത്തിന് 
വതികധയേയായതിന്ക്യാണ്തിരതിക്കുേയയാണ്, ഇത് 
കേരളത്തിന്ല രയാസ, അനുബന്ധ വ്വസയായങ്ങൾക്് 
വലതിയ വയാഗ്യാനേയാണ് നല്കുന്ത്. 2011-12 നും 
2016-17 നും ഇെയതില്, ശുദ്ീേരതിച്ച ന്പക്യാളതിയം 
ഉല് പന്ങ്ങൾ കൂട്ടതികചർത് മൂല്ം കേരളത്തില് എട്ട് 
േെങ്ങ് വർദ്തിച്ചു. വയാസ്തവത്തില്, ഉല് പയാദന കേഖല 
ന്േയാത്ത്തിലുള്ള മൂല്വർദ്നവ്, അതുകപയാന്ല തന്ന് 

രയാസവസ്തുക്ൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ്, 
ഫർണതിച്ചർ, ജ്വലെറതി, ന്േഡതിക്ല് ഉപേരണങ്ങൾ 
എന്തിവയുൾന്പെന്െയുള്ള നതിരവധതി വ്വസയായങ്ങൾ 
കദശീയ ശരയാശരതിയുേയായതി തയാരതേ്ന്പെടുത്തുക്യാൾ 
കേരളത്തില് വളന്ര കവഗത്തിലയായതിരുന്നു.

ലപാതുകമഖൊ യൂണതിറ്റുേളുലെ അപ്രതജീക്തിത 
മാറ്ം

പ്രധയാനേയായും രയാസവസ്തുക്ൾ, എഞ്തിനീയറതിംഗ്, 
ഇലേ് ക്യാണതിേ് സ് കേഖലേളതില് നതിരവധതി 
സംസ്യാന, കേ� ന്പയാതുകേഖല യൂണതിറ്റുേൾ 
കേരളത്തിലുണ്്. സംസ്യാനന്ത് ചതില 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളയായ തതിരുവതിതയാംകൂർ 
ന്േയാച്ചതി ന്േേതിക്ല്സ് (െതിസതിസതി), ന്േല്ക്യാൺ 
എന്തിവ രയാജ്ത്് അതത് ഉല്പയാദന കേഖലേളതില് 
(യഥയാക്രേം േയാസ്റതിേ് കസയാഡ, ഇലേ്ക്യാണതിക്് ) മുൻ 
നതിലയതില് ആണ്. എന്തിരുന്യാലും, കേരളത്തിന്ല 
പല ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െയും പ്രേെനം 
സേീപേയാലത്് വളന്ര കേയാശേയായതിരുന്നു. 2016-
17 മുതല് കേരളത്തിന്റെ ഉല് പയാദന കേഖലയുന്െ 
ന്േച്ചന്പെട്ട പ്രേെനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധയാന സവതികശഷത, 
പ്രധയാനേയായും രയാസവസ്തുക്ളന്െയും ഇലേ്്തിക്ല് 
ന്േഷതിനറതിേളന്െയും ഉല് പയാദനത്തില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് 
ഈ ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതില് ചതിലതതിന്റെ 
പ്രേെനത്തിന്ല ഒരു അപ്രതീക്തിതേയാറ്റേയാണ്.

കേരള േതിനറല്സ് ആറെ് ന്േറ്റല്സ് ലതിേതിറ്റഡ് 
(ന്േ .എം .എം .എല്), തതിരുവതിതയാംകൂർ ചെറ്റയാനതിയം 
ന്പ്രയാഡേ്െ്സ് (െതി.െതി.പതി) ലതിേതിറ്റഡ്, തതിരുവതിതയാംകൂർ-
ന്േയാച്ചതിൻ ന്േേതിക്ല്സ് ലതിേതിറ്റഡ് (െതി.സതി.സതി), 

ച തിത്ം 4.1.2 കേരളത്തിന്ല ന്േേതിക്ല്സ്, ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ് വ്വസയായങ്ങൾ: ഉല്പയാദന സൂച തിേയും (മൂല്വർധനവ് 
നെത്തിയത്)  (with index for 2011-12 = 100) മൂല്വർധനവ് നെത്തിയ കേരളത്തില് നതിന്നുള്ള ഈ വ്വസയായങ്ങളന്െ 

ഇന്്യതിന്ല വ തിഹതിതവം
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പട്തിേ 4.1.2 തതിരന്ഞ്ഞടുത് പ്രധയാന വ്വസയായങ്ങളതിന്ല ന്തയാഴതില്, കേരളത്തിലും ഇന്്യതിലും, 2016-17 ന്ല എണ്ണം 

വ്യവസായങ്ങള് കേരളം ഇന്്യ
ഇന്്യയതില് കേരളത്തിലറെ 

വതിഹതിതം
റബർ ഉല്പന്ങ്ങൾ (221) 15506 210679 7.4

ശുദ്ീേരതിച്ച ന്പക്യാളതിയം ഉല്പന്ങ്ങൾ (192) 13203 130938 10.1

ന്േേതിക്ല് ഉല്പന്ങ്ങൾ (201, 202) 11036 761630 1.4

ഇലേ്കെയാണതിേ് ഉപേരണങ്ങളന്െ ഭയാഗങ്ങൾ (261) 10263 83890 12.2

ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ്, ന്േഡതിസതിനല്, ന്േേതിക്ല് ആറെ് 
ന്ബയാട്ടയാണതിക്ല് ഉല്പന്ങ്ങൾ (210)

10154 679891 1.5

പയാദരക് (152) 8498 265036 3.2

വസ്ത്രങ്ങൾ (141) 8384 778319 1.1

പ്യാസ്റതിേ് ഉല്പന്ങ്ങൾ (222) 7450 489824 1.5

അച്ചെതിയും അതുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട കസവനങ്ങളം (181) 6177 160407 3.9

േപെലുേളം കബയാട്ടുേളം (301) 4320 17967 24.0
ഇലേ്്തിേ് കേയാകട്ടയാഴസ്, ്യാൻസ്കഫയാർകേഴ്സ് ആറെ് 
ജനകറകറ്റഴസ് (271)

3548 200804 1.8

ന്േഡതിക്ല് ആറെ് ഡന്ല് ഉപേരണങ്ങളം വ തിതരണവം (325) 3207 60762 5.3

തെതി ഉരുപെെതിേൾ (310) 3151 70189 4.5

്യാൻസ് കഫയാർകേഴ് സ് ആറെ് ഇലേ്്തിക്ല്സ് കേരള 
(ന്െല്േ് ) ലതിേതിറ്റഡ് എന്ീ പ്രധയാന ന്പയാതുകേഖല 
സ്യാപനങ്ങളതിലൂന്െ 2016-17 മുതല് കേരളത്തിന്ല 
ന്പയാതുകേഖല വ്വസയായങ്ങൾ  േതിേച്ച പുകരയാഗതതി 
ചേവരതിച്ചു.  ന്േഎം എം എല് ഒഴതിന്േയുള്ള മുേളതില് 
സൂചതിപെതിച്ച എലെയാ ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾക്കും 
2015-16 ല് നഷ്ം കരഖന്പെടുത്തിയതിരുന്നു, എന്യാല് 
ഈ നയാല് ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളം 2016-
17 ല് ഗണ്േയായ ലയാഭം കനെതി. 2017-18 ഓന്െ 
ലയാഭേരേയായതി േയാറതിയ കേരള കസ്ററ്റ് ഡ്രഗ്സ് 
ആൻഡ് ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ് (ന്േ.എസ്.ഡതി.പതി) 
ലതിേതിറ്റഡ് ആധുനതിേവല്ക്രണത്തിന്റെയും 
കശഷതി വതിപുലീേരണത്തിന്റെയും സപ്രധയാന 
ഘട്ടത്തിലൂന്െയയാണ് േെന്നുകപയാകുന്ത്. 2015-16 
ആയകപെയാകഴക്കും കേരളത്തിന്ല രയാസവസ്തുക്ളതിലും  
ഔഷധ വ്വസയായങ്ങളതിലും മൂല്യാധതിഷ്തിത  
ഉല്പന്ങ്ങൾ 2011-12 ന്ല മൂല്വേയായതി തയാരതേ്ം 
ന്ചയ്യുക്യാൾ 73 ശതേയാനേയായതി കുറഞ്ഞുന്വന്് 
ചതിത്ം 4.1.2 േയാണതിക്കുന്നു. എന്യാല്, 2011-12 ന്ന 
അകപക്തിച്ച്,  2016-17 ല് ഈ വ്വസയായങ്ങളതിന്ല  
മൂല്യാധതിഷ്തിത ഉല്പന്ങ്ങൾ 187 ശതേയാനേയായതി ആയതി 
ഉയർന്തിരതിക്കുന്നു.

ആധുനതിേ വ്യവസായങ്ങളതിലെ പുതതിയ 
അവസരങ്ങള്

േന്റ്റയാരു നലെ വശം സംസ്യാനത്് ചതില പുതതിയ 
വ്വസയായങ്ങളന്െ ആവതിർഭയാവേയാണ്. കേരളത്തില് 
ഇലേ്ക്യാണതിേ് ഘെേങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണത്തില് 
ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ എണ്ണം 

2012-13 ല് േയാത്രം 2930 ല് നതിന്് 2016-17 
ആയകപെയാകഴക്കും 10263 ആയതി ഉയർന്നു. ന്േഡതിക്ല്, 
ന്ഡറെല് ഉപേരണങ്ങളന്െയും വതിതരണത്തിന്റെയും 
നതിർമ്യാണത്തില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ 
2012-13 ല് േയാത്രം 1023 ല് നതിന്് 2016-17 ല് 3207 
ആയതി ഉയർന്നു (പട്തിേ 4.1.2 േയാണുേ).

ബതിപതിസതിഎല്-ന്േയാച്ചതി റതിചഫനറതിയുന്െ ശുദ്ീേരണ 
കശഷതി വതിപുലീേരതിച്ചതതിനുകശഷം,  നതിലവതിന്ല 9.5 
ദശലക്ം ന്േ്തിേ് െണ്ണതില് നതിന്് (എം.എം.െതി.പതി.എ) 15 
ന്േ്തിക്് െൺ (എംഎംെതിപതിഎ) ആയതി വയാർഷതിേ ഉല്പയാദനം 
വർദ്തിപെതിക്യാന്േന്് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. ബതി പതി സതി എല്-
ന്േയാച്ചതി റതിചഫനറതിയുന്െ ചതില ഉല്പന്ങ്ങളയായ 
ന്പ്രയാപതിലീൻ, എഥതിലീൻ എന്തിവ ന്പക്യാന്േേതിക്ല്സ്, 
പ്യാസ്റതിേ്, കപയാളതിേർ, ചഫബർ, വ്ക്തിഗത, ഗയാർഹതിേ 
പരതിപയാലന ഉല്പന്ങ്ങൾ എന്തിവയുൾന്പെന്െയുള്ള 
പ്രകത്േ രയാസവസ്തുക്ളന്െ കേഖലേളതിന്ല വതിവതിധ 
തരം ന്െൌൺസ്്ീം വ്വസയായങ്ങളന്െ പ്രധയാന 
ഘെേങ്ങളയാണ്. ന്േയാച്ചതിയതില് ഒരു ന്പക്യാന്േേതിക്ല് 
കേയാംപ്ക്് സ്യാപതിക്യാൻ സംസ്യാന സർക്യാർ 
നെപെതിേൾ സ്വീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഇത് മുേളതില് സൂചതിപെതിച്ച 
വ്വസയായ ഘെേങ്ങളതില് വലതിയ സ്വേയാര് നതികക്പം 
ആേർഷതിക്യാൻ സയാധ്തയുണ്്.

ഫയാർേസയൂട്ടതിക്ല്സ്, ചജവ സയാകങ്തതിേ വതിദ്, ചലഫ് 
സയൻസസ്, ന്േഡതിക്ല്-ഉപേരണ നതിർമ്യാണ 
വ്വസയായങ്ങൾ എന്തിവയുന്െ വളർച്ചയ്ക് കേരളത്തില് 
വലതിയ സയാധ്തയുണ്്. േരുന്നുേൾക്കും ആകരയാഗ് 
സംരക്ണ ഉല്പന്ങ്ങൾക്കും സംസ്യാനത്തിനേത്് 
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വലതിയ ആവശ്േത ഉള്ളതതിനയാലയാണതിത്. കേരളത്തിന്ല  
ആശുപത്രതിേൾ, കഡയാേ്െർേയാർ, നഴ്സേയാർ 
എന്തിവരതില് നതിന്നും ഈ വ്വസയായങ്ങൾക്് 
വളന്രയധതിേം കനട്ടമുണ്യാക്യാൻ സയാധതിക്കും. 

വലതിയ രീതതിയതില് ഇലേ്ക്യാണതിക്് ഹയാർഡ് ന്വയർ 
നതിർമ്യാണ കേഖല ന്േട്ടതിപെടുക്യാൻ കേരളത്തിന് 
കശഷതിയുണ്്. ഇത്രം വ്വസയായം ന്േട്ടതിപെടുക്കുന്തതിന്  
സംസ്യാനന്ത് ഐെതി കേഖലയതില് ചേവരതിച്ച  
കനട്ടങ്ങളം ഉയർന് കയയാഗ്തയുള്ള ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ 
േയാനവ വതിഭവ കശഷതിയും  ഉപകയയാഗതിക്ണം. 
ആകഗയാളതലത്തില്, ഐെതി, ഇലേ്ക്യാണതിേ് 
കേഖലേളം കസയാഫ്റ്റ് ന്വയറും ഹയാർഡ് ന്വയറും  
തമ്തിലുള്ള സംകയയാജനം ഇകപെയാൾ വളരുേയയാണ്. 
ഐെതി കേഖല തന്ന് അെതിസ്യാനപരേയായ 
േയാറ്റങ്ങളതിലൂന്െ േെന്നുകപയാകുക്യാൾ, ഹയാർഡ് ന്വയർ 
നതിർമ്യാണത്തിലും ചവവതിധ്വത്േരണത്തികലക്് 
കേരളം ശ്രദ് തതിരതികക്ണ്ത് പ്രധയാന്േർഹതിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത കമഖെേളുലെ നവജീേരണം

േയർ, േശുവണ്തി, ചേത്റതി എന്തിവയുൾന്പെന്െ 
സംസ്യാനന്ത് പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങൾ 
നവീേരതിക്യാൻ സർക്യാർ നെപെതിേൾ 
സ്വീേരതിച്ചുന്േയാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഇതതിനേം 
സൂചതിപെതിച്ചതുകപയാന്ല, ഈ വ്വസയായങ്ങളതില് 
സംസ്യാനത്തിന്റെ ന്േയാത്ം ന്തയാഴതില് ശക്തിയുന്െ 
ഗണ്േയായ ഒരു ഭയാഗം കജയാലതി ന്ചയ്യുന്നു. പര്രയാഗത 
വ്വസയായങ്ങളന്െ നവീേരണത്തില് ഈ 
വ്വസയായങ്ങളതിന്ല ഉല്പയാദന പ്രക്രതിയേളന്െ 
യ�വല്ക്രണം ഉൾന്പെടും (എന്യാല് 
ഇവയതില് േയാത്രം പരതിേതിതന്പെടുന്തിലെ). േയാത്രേലെ, 
നവീേരണകത്യാന്െ, കേരളത്തിന്റെ പര്രയാഗത 
വ്വസയായങ്ങൾ പുതതിയ ഉല്പന്ങ്ങളതികലക്് (േയർ 
കേഖലയതിന്ല ജതികയയാ-ന്െക്്ചറ്റല്സ് കപയാലുള്ളവ) 
ചവവതിധ്വത്േരതിക്യാനും ഫലപ്രദേയായ വതിപണന 
വതിതരണ ത�ങ്ങൾ ആവതിഷ്േരതിക്യാനും ശ്രേതിക്യാം. 
ന്തയാഴതിലയാളതിേന്ള പതിരതിച്ചതിവതിടുന്തതിനുപേരം 
(യ�വല്ക്രണം ഉൾന്പെടുന് ഒരു തം� 
ഇതതികലക്് നയതികച്ചക്യാം), ആധുനതിേവല്ക്രണം 
വ്വസയായത്തിന്റെ ന്േയാത്ത്തിലുള്ള വ്യാപനത്തിനും 
ഓകരയാ ന്തയാഴതിലയാളതിക്കും കൂടുതല് മൂല്വർദ്നവ് 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും ഇെയയാക്കും.

സർക്യാരതിന്റെ സ് കൂൾ യൂണതികഫയാം പദ്തതിക്യായതി 
തുണതി ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി  സംസ്യാന 
സർക്യാർ ചേത്റതി സഹേരണ സംഘങ്ങന്ള 
ഏല്പെതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.  ഈ കേഖലന്യ ഒരു പരതിധതിവന്ര 
പുനരുജ്ജീവതിപെതിക്യാൻ സ് കൂൾ യൂണതികഫയാം പദ്തതി 
സഹയായതിച്ചതയായതി ചേത്റതി ന്തയാഴതിലയാളതിേളം 
സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ കനതയാക്ളം സമ്തതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
അവസരങ്ങളന്െ അഭയാവം മൂലം ചേത്റതി ന്നയ്ത്് 

ഉകപക്തിച്ച നതിരവധതി ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ ഈ കേഖലയതില് 
കജയാലതിയതില് പുനർപ്രകവശതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

ചേത്റതിയതിലും േറ്റ് പര്രയാഗത കേഖലേളതിലും 
ഉല്പയാദനക്േത വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനും 
കവതനം ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനും ന്തയാഴതില് 
നഷ്ം ഒഴതിവയാക്കുന്തതിനും സയാകങ്തതിേവം 
സംഘെനയാപരവേയായ പുതുേേൾ ആവശ്േയാന്ണന്് 
വ്ക്േയാണ്. ഓകരയാ ന്തയാഴതിലയാളതിയും ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന്  
മൂല്വർദ്നവ് ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള 
നെപെതിേൾന്ക്യാപെം ചേത്റതി കപ്രയാത്യാഹനം 
നെകത്ണ്തുണ്്. ചേത്റതിക്് ഒരു നലെ േയാർക്റ്റ് 
സൃഷ്തിക്യാൻ േഴതിയുന് ഉല്പന്ങ്ങളതില്/പ്രകദശങ്ങളതില് 
പ്രവർത്തിക്യാൻ കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്ണം (ഉയർന് 
ഡതിചസനതിലുള്ള അലങ്യാരങ്ങൾ അന്ലെങ്തില് 
സയാരതിേൾ കപയാലുള്ളവ). ചേത്റതി സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾ ഡതിചസൻ സ്യാപനങ്ങളേയായതി 
സഹേരതിച്ച് പ്രവർത്തിക്യാനയായയാല് അവർക്് നൂതന 
രൂപേല്പെനേളം വതിപണന ത�ങ്ങളം ന്േയാണ്ടുവരയാൻ 
േഴതിയും. ചേത്റതി ന്നയ്ത്് ന്സയാചസറ്റതിേളം ടൂറതിസം 
കേഖലയും തമ്തിലുള്ള ബന്ധേയാണ് േന്റ്റയാരു സയാധ്ത.

കേരളത്തില് വസ്ത്രകേഖലയുന്െ വളർച്ചയ്ക് വളന്ര 
ഉയർന് സയാധ്തയുണ്്. കേരളത്തില് എലെയാത്രം 
വസ്ത്രങ്ങൾക്കും വതിശയാലവം ആധുനതിേവേയായ 
വതിപണതിയുണ്്. വലതിയ ഗയാർഹതിേ വതിപണതിക്കു പുറകേ 
പ്രവയാസതി കേരളീയർ ഉൾന്പെടുന് ഒരു വലതിയ 
േയറ്റുേതതി വതിപണതിയതില് നതിന്് കേരളത്തിന്റെ 
പ്രകത്േ ഡതിചസനുേളന്െ ആവശ്ം മുതന്ലടുക്യാൻ 
സംസ്യാനന്ത് വസ്ത്ര നതിർമ്യാണ സ്യാപനങ്ങൾക്കു 
േഴതിയും. േന്റ്റയാരു കനട്ടം വസ്ത്ര, ഫയാഷൻ കേഖലയതിന്ല 
വതിദഗ്ദ്ധ ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െയും ന്പ്രയാഫണലുേളന്െയും 
കേരളത്തിന്ല വലതിയ കതയാതതിലുള്ള ലഭ്തയയാണ്. 
വസ്ത്ര വ്വസയായം കേരളത്തിന്ല ഫയാഷൻ, 
ഡതിചസൻ രംഗത്തുള്ള സ്യാപനങ്ങളേയായതി കചർന്് 
പ്രവർത്തിക്ണം. വസ്ത്ര കേഖല ഓൺചലൻ 
വതിപണന ത�ങ്ങൾ നന്യായതി പ്രകയയാജനന്പെടുത്ണം.

കേരളം ഇതുവന്ര ഭക്്-പയാനീയ കേഖലേളതിന്ല 
സയാധ്തേൾ പ്രകയയാജനന്പെടുത്തിയതിട്ടതിലെ. പച്ച 
ക്റതിേൾ, പഴങ്ങൾ, േത്്ം, േയാംസം എന്തിവയുന്െ 
സംഭരണം, സംസ്കരണം, മൂല്വർദ്നവ് എന്തിവയതില് 
സംസ്യാനത്തിന് വളന്രയധതിേം സയാധ്തേളണ്്. 
പ്രകത്േതിച്ചും കതങ്ങ, ചക്, വയാഴപെഴം, ചപനയാപെതിൾ, 
േരച്ചീനതി എന്തിവയുന്െ സംസ്കരണത്തിന് വലതിയ 
സയാധ്തയുണ്്. േരം, മുള അെതിസ്യാനേയാക്തിയുള്ള 
വ്വസയായങ്ങൾ സംസ്യാനന്ത് തതിരന്ഞ്ഞടുത് 
പ്രകദശങ്ങളതിലും വതിേസതിപെതിക്യാൻ േഴതിയും. കേരളത്തില് 
ഭക്്-േയാർഷതിേയാധതിഷ്തിത ഉല്പന്ങ്ങൾക്് തയാരതകേ്ന 
വലതിയ വതിപണതി നതിലനതില്ക്കുന്നുണ്്. എന്യാല് ഈ 
ആഭ്ന്ര ആവശ്ത്തിന്റെ നന്ലെയാരു പങ്ം േറ്റ് ഇന്്ൻ 
സംസ്യാനങ്ങളതില് നതിന്നും വതികദശരയാജ്ങ്ങളതില് 
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നതിന്നുമുള്ള ഇറക്കുേതതിയതിലൂന്െയയാണ് നതിറകവറ്റുന്ത്. 
കേരളത്തിന്റെ വ്വസയായങ്ങൾക്്, പ്രകത്േതിച്ച് 
ഭക്്-േയാർഷതിേയാധതിഷ്തിത വ്വസയായങ്ങൾക്്, ഈ 
ആഭ്ന്ര വതിപണതി ഉപകയയാഗന്പെടുത്യാൻ േഴതിയും. 
സംസ്യാനത്് പര്രയാഗത, ഭക്്, േയാർഷതിേയാധതിഷ്തിത 
വ്വസയായങ്ങളന്െയും വതികനയാദസഞ്യാരത്തിന്റെയും 
വളർച്ചയ്ക് പരസ്പര സഹേരണത്തിലൂന്െ കനെയാനയാവം. 
ഇതതിലൂന്െ ഈ രംഗങ്ങളതില് സംസ്യാനത്തിന് 
ആകഗയാള അംഗീേയാരം കനെതിന്യടുക്യാനയാവം. കൃഷതി, 
േയാർഷതിേയാധതിഷ്തിത വ്വസയായങ്ങൾ, വതികനയാദസഞ്യാരം 
എന്തിവ വതിജയേരേയായതി ഏകേയാപതിപെതിക്കുന്തതില് 
കേരളത്തിന് തയായ് ലയാറെ്, േകലഷ്, വതിയറ്റ്നയാം എന്ീ 
രയാജ്ങ്ങളതിന്ല അനുഭവങ്ങളതില് നതിന്് പഠതിക്യാൻ 
േഴതിയും. 
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4.2  ഉല്പെന് നതിർമ്യാണ കേഖല

ആഭ്ന്ര ഉല്പയാദനം, േയറ്റുേതതി, ന്തയാഴതില് എന്തിവയുന്െ 
വളർച്ചയതില് സ്ദ് വ്വസ്യതിന്ല നതിർണ്ണയായേ 
ഘെേേയാണ് ശക്വം ചവവതിധ്പൂർണ്ണവേയായ 
ഉല്പന് നതിർമ്യാണ കേഖല. കേ� സ്തിതതിവതിവര 
േണക്് ആഫീസതിന്ല തയാല്ക്യാലതിേ േണക്് 
അനുസരതിച്ച് ഇന്്യതിന്ല ഉല്പ്പന് നതിർമ്യാണ 
കേഖലയുന്െ വളർച്ച മുൻവർഷന്ത് 5.9 
ശതേയാനത്തില് നതിന്നും 2018-19 ല് 6.9 ശതേയാനേയായതി 
േണക്യാക്ന്പെടുന്നു.  ഇന്്യതില്  ഉല്പ്പന് നതിർമ്യാണ 
കേഖലയുന്െ 2014-15 മുതല് 2018-19 വന്രയുള്ള 
വയാർഷതിേ വളർച്ചയാരീതതി സ്തിരവതിലയതില് ന്േയാത്ം 
കൂട്ടതികച്ചർക്ന്പെട്ട മൂല്വർദ്നവതിന്റെ (ജതി.വതി.എ) 
തയാല്ക്യാലതിേ വതിലയതിരുത്ലതിന്റെ അെതിസ്യാനത്തില് 
ച തിത്ം 4.2.1ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഉല്പ്പന്ന നതിര്മാണ കമഖെ

ഇക്കണയാേതിക്് ആൻഡ് സ്റയാറ്റതിസ്റതിക്് വകുപെതിന്റെ 
സംസ്യാനന്ത് ന്േയാത്ം മൂല് വർദ്നവതിന്റെ  
ത്വരതിത ഗതതിയതിലുള്ള േണക്നുസരതിച്ച്, കേരളത്തിന്ല 
ഉല്പെന് നതിർമ്യാണ കേഖല സ്തിര വതിലയതില് (2011-
12)  മുൻ വർഷന്ത് 3.7 ശതേയാനം വളർച്ചന്യ 
അകപക്തിച്ച് 2018-19 ല് 11.2 ശതേയാനം വളർച്ച 
കരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  2018-19 ല് ന്േയാത്ം മൂല്  
വർദ്നവതില് കേരളത്തിന്ല  ഉല്പെന് നതിർ മ്യാണ 
കേഖലയുന്െ വതിഹതിതം സ്തിര വതിലയതിലും, നെപ്പു വതിലയതിലും 
യഥയാക്രേം  13.2 ശതേയാനവം 10.8 ശതേയാനവം 
വീതേയാണ്.  2014-15 മുതല് 2018-19 വന്ര ഉല്പെന് 
നതിർമ്യാണ കേഖലയുന്െ വളർച്ച അനുബന്ം 4.2.1 ല് 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

ച തിത്ം 4.2.1
ഇന്്യതിന്ല ഉല്പന് നതിർമ്യാണ കേഖലയതില് നതിന്നുള്ള വയാർഷ തിേ വളർച്ച കഗയാസ് വയാലയൂ ആഡഡ്, സ്തിരവ തിലയതില്, 

ശതേയാനത്തില്

അവലംബം: സി.എസ്.ഒ
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2014-15 മുതല് 2018-19 വന്ര കേരളത്തിന്ല ഉല്പെന് 
നതിർമ്യാണ കേഖലയതില് നതിന്നുള്ള വരുേയാന വളർച്ചയാ 
നതിരക്് ച തിത്ം 4.2.2 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്ല ഉല്പെന് നതിർമ്യാണ കേഖലയതില്  
നതിന്നുള്ള വരുേയാനം 2014-15 ല് 2.9 ശതേയാനം വളർച്ച 
കരഖന്പെടുത്തിയതിരുന്നു. എന്യാല്,  2015-16 ല് ഇത് 
28.4 ശതേയാനവം  2016-17 ല് ഇത്  18.2 ശതേയാനവം 
2017-18 ല് 3.7 ശതേയാനവം 2018-19 ല് 11.2 
ശതേയാനവം വളർച്ച  കരഖന്പെടുത്തി.

ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ വയാർഷതിേ വ്വസയായ 
േണക്് അനുസരതിച്ച് 2016-17 ല് സംസ്യാനത്് 
സംഘെതിതകേഖലയതില് 6,507 പ്രവർത്നക്േേയായ 
ഫയാേ്െറതിേൾ ഉണ്്.  കേരളത്തില് ഈ ഫയാേ്െറതിേളതിന്ല 
സ്തിരമൂലധന നതികക്പം 47,845.5 കേയാെതി രൂപയയാണ്.  
2016-17 ല് ഈ ഫയാേ്െറതിേളതില് നതിന്നുള്ള ന്േയാത്ം 
ഉല്പ്പയാദനം, എൻ.വതി.എ എന്തിവ യഥയാക്രേം 1,39,427.2 
കേയാെതിയും 20,479.6 കേയാെതി രൂപയുേയായതിരുന്നു.  2016-17 
ല് കേരളത്തിന്ല സംഘെതിത ഉല്പയാദനകേഖലയുന്െ 
അറ്റവരുേയാനം 18,636.8 കേയാെതി രൂപയും കനെതിയ ലയാഭം 
10,436.8 കേയാെതി രൂപയുേയാണ്. 

കേരളത്തിലെ ഖനന കമഖെ

ന്േയാത്ം കൂട്ടതികച്ചർക്ന്പെട്ട സംസ്യാന ആഭ്ന്ര 
ഉല്പന്ത്തികലക്് ചേനതിംഗ് ആറെ് േ്വയാറതിംഗ് 
കേഖലയുന്െ സംഭയാവന 2018-19 ല് 2,622.9 കേയാെതി 
രൂപയയാണ്.  ഇത് മുൻ വർഷന്ത് അകപക് തിച്് 14.6 

ശതേയാനം  കുറവയാണ്.  സ്തിരവതിലയതില് ജതി.വതി.എ യതിന്ല 
ചേനതിംഗ് ആൻഡ് േ്വയാറതിംഗതിന്ല പങ്് 2017-18 ല് 0.6 
ശതേയാനത്തില് നതിന്് 2018-19 ല് 0.5 ശതേയാനേയായതി 
കുറഞ്ഞു.
   
കേരളത്തില് ചേനതിംഗ് ആറെ് േ്വയാറതിയതിംഗ് ന്സേ്െറതില് 
നതിന്് 2014-15 മുതല് 2018-19 വന്രയുള്ള വരുേയാന 
വളർച്ച 2011-12 സ്തിരവതിലയതില് ച തിത്ം 4.2.3 ല് 
കരഖന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്യാനന്ത് ഖനന േ്വയാറതി കേഖലേളന്െ സ്തിര വതില 
അെതിസ്യാനത്തിലുള്ള വളർച്ച നതിരക്് വർഷങ്ങളയായതി 
ഏറ്റക്കുറച്ചതിലുണ്യാക്കുേയയാണ്.  2014-15 ല്  60.8 
ശതേയാനം വളർച്ച കരഖന്പെടുത്തിയ കശഷം 2015-16 
ല്  67.9 ശതേയാനേയായതി കുറഞ്ഞു. 2016-17 ല് - 
ഖനന േ്വയാറതിംഗ് കേഖലയതില് നതിന്നുള്ള വരുേയാനം 45.5 
ശതേയാനേയായതി ഉയരുേയും ഇത് 2017-18 ല് വീണ്ടും 18.9 
ശതേയാനേയായതി കുറയുേയും 2018-19 ല് 14.6 ശതേയാനം 
ന്നഗറ്റീവ് വളർച്ചയാ നതിരക്് കരഖന്പെടുത്തുേയും ന്ചയ്തു.

2018-19 േയാലയളവതില്, 9 കേജർ േതിനറല് ചേനതിംഗ് 
ലീസേളം, ചേനർ േതിനറല് വതിഭയാഗത്തില്ന്പെട്ട 103 
േ്വയാറതി ലീസേളം, 1,289 ഡീലർ ചലസൻസേളം 
നല്േതി. ഈ േയാലയളവതില് കേരളത്തില് ആന്േ 1,69 
അംഗീകൃത ന്േറ്റല് ക്രഷർ യൂണതിറ്റുേളണ്്.  കൂെയാന്ത, 
ചേനർ കേജർ േതിനറല്സതിന് ഒരു കപ്രയാന്സ്പേ്െതിംഗ്  
ചലസൻസ് നല്കുേയും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. കേരളത്തില് 
2018-19 ല് ന്സപ്റ്റംബർ വന്രയുള്ള േണക്കു പ്രേയാരം  
ചേനതിംഗ് ലീസേൾക്യായതി നല്േതിയതിട്ടുള്ള ആന്േ ഭൂേതി 

ച തിത്ം 4.2.2
കേരളത്തിന്ല, ഉല്പെന് നതിർമ്യാണ കേഖലയുന്െ വയാർഷ തിേ വളർച്ചയാ കഗയാസ് വയാലയൂ ആഡഡ്, സ്തിരവ തിലയതില്, ശതേയാനത്തില്

           
അവലംബം:  സോമ്പത്തിക സ്ിതി വിവ് വകുപ്് 



141അദ്ധ്യായം 4,  ഉല്പ്പന്ന നിര്മ്മാണ മേഖല

104.6 ന്ഹേ്െറയായതിരുന്നു. ഇത് ഗയാചനറ്റ് നതിർമ്യാണ 
േലെതിന് േയാത്രേയാണ്. 

ധാതു തതിരതിച്ചുള്ള ഉല്ാദനവം വരുമാനവം 
2018-19

സർക്യാരതിന് ധയാതുക്ളതില് നതിന്നുള്ള വരുേയാനം 
പ്രധയാനേയായും കറയായല്റ്റതിയതില് നതിന്നുേയാണ് 
ലഭതിക്കുന്ത്.  ഏേകദശം 95 ശതേയാനം വരുേയാനവം 
ചേനർ േതിനറലുേളതില് നതിന്നും ബയാക്തി കേജർ 
േതിനറലുേളതില് നതിന്നുേയാണ് ലഭ്േയാകുന്ത്.  2017-18 
ല് ആന്േ ലഭതിച്ച വരുേയാനം 152 കേയാെതി രൂപയയായതിരുന്നു. 
2018-19 ആയകപെയാകഴക്കും വരുേയാനം  171.3 കേയാെതി 
രൂപയയായതി വർദ്തിച്ചു (12.7 ശതേയാനം). ഇതതില് 5.4 
കേയാെതി രൂപ കേജർ േതിനറലുേളതില് നതിന്നും 165.9 കേയാെതി 
രൂപ ചേനർ േതിനറലുേളതില് നതിന്നുേയാണ് ലഭതിച്ചത്. 
കേജർ േതിനറലുേളതില് 2018-19 ല് ഏറ്റവേധതിേം 
വരുേയാനം ലഭതിച്ചത് ഇല്േചനറ്റതില് നതിന്യാണ് (2 കേയാെതി 
രൂപ)  തുെർന്് സതിർകക്യാൺ (1.6 കേയാെതി). ചേനർ 
േതിനറലുേളതില് ഗയാചനറ്റ് ബതില്ഡതിംഗ് കസ്റയാണതില് 

(119.9 കേയാെതി രൂപ) നതിന്യാണ് ഏറ്റവേധതിേം വരുേയാനം 
2018-19 വർഷത്തില് ലഭതിച്ചത്. തുെർന്് ലയാറ്റചററ്റ് 
(ബതില്ഡതിംഗ് ) (12.3 കേയാെതി രൂപ). േഴതിഞ്ഞ 5 
വർഷങ്ങളയായതി േതിനറലുേളതില് നതിന്നും ലഭതിച്ച  വരുേയാനം 
പട്തിേ 4.2.1 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കേരളത്തില് 2018-19 വർഷത്തില്  461.4 ലക്ം െൺ 
കേജർ/ചേനർ േതിനറലുേൾ ഉല്പെയാദതിപെതിച്ചു. കേജർ 
േതിനറലുേളതില് ഒന്യാം സ്യാനം ഇല്േചനറ്റ് (1.3 ലക്ം 
െൺ), തുെർന്് ചലംകസ്റയാൺ (1 ലക്ം െൺ). ചേനർ 
േതിനറലുേളതി ല് ഏറ്റവം കൂടുതല് ഉല്പെയാദതിപെതിക്ന്പെടുന്ത് 
ഗയാചനറ്റ് ബതില്ഡതിംഗ് കസ്റയാണയാണ് (353.1 ലക്ം 
െൺ), തുെർന്്, ഓർഡതിനറതി എർത്് (62.8 ലക്ം െൺ) 
രണ്യാം സ്യാനത്തുണ്്. 2018-19 ല് സംസ്യാനന്ത് 
ധയാതുക്ളന്െ ഉല്പെയാദനവം വരുേയാനവം സംബന്ധതിച്ച 
വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.2.2 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്തിേ 4.2.1 േതിനറലുേളതില് നതിന്നും ലഭതിച്ച  വരുേയാനം

ക്രമ 
നം.

വര്്ം കമജര് ധാതുക്കള് മമനര് ധാതുക്കള് ആലേ

1 2014-15 13.9 56.7 70.6

2 2015-16 13.4 126.3 139.7

3 2016-17 6.4 132.3 138.7

4 2017-18 8.5 143.5 152.0

5 2018-19 5.4 165.9 171.3

..

ച തിത്ം 4.2.3
കേരളത്തിന്ല  ഖനന േ്വയാറതി കേഖലയതില് നതിന്നുള്ള വരുേയാനത്തിന്റെ വയാർഷ തിേ      വളർച്ചയാ നതിരക്്, കഗയാസ് വയാലയൂ ആഡഡ്, 

ശതേയാനത്തില്
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കമജര്/മമനര് മതിനറെതില് നതിന്ന് െഭതിച് 
ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വരുമാനം സംബന്തിച് 
വതിശേെനം

2018-19 ന്ല ജതിലെ തതിരതിച്ചുളള വരുേയാനം 
പരതികശയാധതിക്കുക്യാൾ ഏറ്റവം കൂടുതല് വരുേയാനം 
കനെതിയ ജതിലെ എറണയാകുളേയാണ്, 30.7 കേയാെതി രൂപ 
(ആന്േ വരുേയാനത്തിന്റെ 17.95 ശതേയാനം). രണ്യാം 
സ്യാനം തതിരുവനന്പുരത്തിനും (18.0 കേയാെതി രൂപ, 
10.5 ശതേയാനം), മൂന്യാം സ്യാനം പയാലക്യാെതിനും (16.8 
കേയാെതി രൂപ, 9.8 ശതേയാനം).  ഏറ്റവം കുറച്ച് വരുേയാനം 
ലഭതിച്ചത് വയനയാെ് ജതിലെയതില് നതിന്നുേയാണ്  (1.9 കേയാെതി 
രൂപ, 1.1 ശതേയാനം).  ധയാതുക്ളതില് (കേജർ/ചേനർ 
േതിനറലുേൾ) നതിന്നുള്ള വരുേയാനം സംബന്ധതിച്ച 
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള േണക്കുേൾ അനുബന്ം 4.2.3 ല് 
കരഖന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  

ഇ-ഗകവര്ണനസ് പദ്ധതതിയുലെ നെപ്പാക്കല്

കേരള ഓൺചലൻ ചേനതിംഗ് ന്പർേതിറ്റ് അവയാർഡതിംഗ് 
സർവ്ീസസ് (കേയാംപയാസ് ) എന് ഓൺചലൻ 
സംവതിധയാനം നയാഷണല് ഇൻഫർേയാറ്റതിക്് ന്സറെർ 
വഴതിയയാണ് നെപെതിലയാക്കുന്ത്. എലെയാ ജതിലെേളതിലും 
ഇത് നെപെതിലയാക്തി വരുന്നു. ന്സപ്റ്റംബർ 2019 വന്ര 
63.2 ലക്ം ഇ-പയാസ്സുേൾ ജനകററ്റ് ന്ചയ്യുേയും 
അച്ചെതിക്കുേയുമുണ്യായതി. ഇതുവന്ര 50,191 വയാഹനങ്ങൾ 
കേയാംപയാസ് കപയാർട്ടലതില് രജതിസ്റർ ന്ചയ്തു. 

കേരളത്തിലെ ധാതു അധതിഷ്തിത 
വ്യവസായങ്ങള്

ഇന്്ൻ ന്റയർ എർത്് ലതിേതിറ്റഡ്, കേരള േതിനറല്സ് 
ആറെ് ന്േറ്റല്സ് ലതിേതിറ്റഡ്, േലബയാർ സതിേറെസ്, 
്യാവൻകൂർ സതിേറെസ് ലതിേതിറ്റഡ്, കുണ്റ സതിറയാേതിക്്, 
ഇംഗ്ീഷ് ഇന്്ൻ കക്യ്സ് ലതിേതിറ്റഡ്, കേരള ന്ക്യതിസ് 
ആറെ് സതിറയാേതിക്് കപ്രയാഡേ്െ്സ് ലതിേതിറ്റഡ് എന്തിവ 
കേജർ േതിനറല് അധതിഷ്തിതേയായ വ്വസയായങ്ങളതില് 
ചതിലതയാണ്.  കസ്റയാൺ ക്രഷർ, സയാറെ് നതിർമ്യാണ 
യൂണതിറ്റ്, ബ്തിക്് ഫയാേ്െറതി, ചെല് ഫയാേ്െറതി, എന്തിവ 
ചേനർ േതിനറല് അെതിസ്യാനേയാക്തിയുള്ള പ്രധയാന 
വ്വസയായങ്ങളയാണ്. ഈ അടുത്േയാലത്യായതി 
അെതിസ്യാന സൌേര് വതിേസനത്തിലുണ്യായ മുകന്റ്റം 
മൂലം അകനേം ഗയാചനറ്റ് ബതില്ഡതിംഗ് യൂണതിറ്റുേളം, 
േണല് ഉത് പയാദന  യൂണതിറ്റുേളം സംസ്യാനത്് 
പുതുതയായതി ആരംഭതിച്ചു.

ചേനതിംഗം േ്വയാറതിംഗം വളന്ര അത്ന്യാകപക്തിതേയായ 
പ്രവർത്നങ്ങളയാന്ണങ്തിലും ഖനനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
പരതിസ്തിതതിക്് ഉണ്യാക്കുന് ആഘയാതങ്ങൾ വളന്ര 
സൂക്്േേയായതി നതിരീക്തികക്ണ്തയാണ്. ആയതതിനയാല്, 
ഖനന പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂലമുള്ള പ്രതതികൂലേയായ 

പ്രത്യാഘയാതങ്ങൾ നതിയതി�ക്കുന്തതിന് ആവശ്േയായ 
സംവതിധയാനങ്ങൾ ഏർന്പെടുത്തുവയാൻ സർക്യാർ 
സന്ദ്േയാണ്. ആധുനതിേ സയാകങ്തതിേ വതിദ്േളം 
സ�ദയായങ്ങളം ഒരു പരതിധതിവന്ര ചേനതിംഗ്, 
േ്വയാറതിയതിംഗ് പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂലം പരതിസ്തിതതിക്് 
ഉണ്യാകുന് നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്തതിന് സഹയായേേയാണ്.
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4.3 പ�ൊതുമേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങള്

ഇന്്യുന്െ  ന്േയാത്ത്തിലുള്ള വതിേസനത്തിനും 
വ്വസയായവത്േരണത്തിനും കേ�- സംസ്യാന 
തലത്തിലുള്ള ന്പയാതു കേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ (പതി.
എസ്്.യു) വഹതിച്ച പങ്് വളന്ര നതിർണ്ണയായേേയാണ്. 
ഉത്പയാദനത്തിലും സയാകങ്തതിേ വതിദ്യതിലും 
സ്വയംപര്യാപ്തത ചേവരതിക്കുേ എന്ത് 
ലക്്േതിട്ടുന്േയാണ്യാണ് ഇന്്യതില് ന്പയാതുകേഖല 
സ്യാപനങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചത്. ഇന്്ൻ 
സ്ദ്ഘെനന്യ ഉയരങ്ങളതികലക്് എത്തിക്കുവയാനും 
കൂെതി ഉകദേശതിക്കുന്നു. രയാജ്ത്തിന്റെ സ്ദ് 
വ്വസ്യതില് അവശ്സയാധനങ്ങളം കസവനങ്ങളം 
ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന്തതിനും തദ്വയാര വതിപണതിയതില് 
നതിർ ണ്ണയായേേയായ സ്യാനം നതില നതിർത്തുന്തതിനും 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾക്് സയാധതിക്കുന്നു. 1990 
മുതല് ഇന്്യതിന്ല സയാ്ത്തിേപരതിഷ്േയാരങ്ങൾ 
വതിപണതിക്് കൂടുതല് ഊന്ല് നല്േതിയതിരുന്ന്ങ്തിലും 
പതി.എസ്.യു വതിന്റെ ഓഹരതിേൾ വതിറ്റഴതിക്കുന് നയേയാണ് 
കേ� സർക്യാർ പതിന്തുെർന്നു വരുന്ത്. എന്തിരുന്യാലും 
കേ� ഗവൺന്േറെതിന്റെ നയങ്ങൾക്് വതിരുദ്േയായതി  
ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങൾ ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനും 
ലയാഭം കനടുന്തതിനും വ്വസയായ കേഖലയുകെയും 
സ്ദ് വ്വസ്യുകെയും വതിപുലേയായ വതിേസനത്തിന് 
സഹയായതിക്കുന്തതിനും കേരള സർക്യാർ ലക്്േതിടുന്നു. 

കേ� ലപാതുകമഖൊ സ്ാപനങ്ങള്

വതിവതിധ േയാ�ലയങ്ങളകെയും വകുപ്പുേളകെയും ഭരണ 
നതിയ�ണത്തിലയായതി,  2018 േയാർച്ച് 31  വന്ര 339 കേ� 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ  ഇന്് ഗവൺന്േറെതിന്റെ 
േീഴതിലുണ്്. ഇന്്യതില് ലയാഭേരേയായതി പ്രവർത്തിക്കുന് 
184 കേ� ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ 
അറ്റലയാഭം 2017-18 വർഷത്തില്  1.6 ലക്ം കേയാെതി 
രൂപയയായതിരുന്നു. അകത സേയം, നഷ്ത്തില് 
പ്രവർത്തിക്കുന് 71 സ്യാപനങ്ങളന്െ അറ്റ നഷ്ം 31,261 
കേയാെതി രൂപ ആണ്.

കേ� കമഖൊ നതികക്പം

ഇന്്യതിന്ല കേ� ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ 
ആന്േയുള്ള യഥയാർത്ഥ നതികക്പം േണക്യാക്കുന്ത് 
‘കഗയാസ് ബ്ളകയാക്കു’േളതിലയാണ്.  ഇത് 2016-17 ല് 
17.7 ലക്ം കേയാെതി രൂപ ആയതിരുന്ത് 2017-18 ല് 
19.9 ലക്ം രൂപ ആയതി വർദ്തിച്ചു.  ഇത് 2016-17 ന്ല 
വളർച്ചന്യ അകപക്തിച്ച് 12.1 ശതേയാനം വർദ്നവയാണ് 
കരഖന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്ത്. സംസ്യാനന്ത് കേ� 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതിന്ല നതികക്പം ‘കഗയാസ് 
ക്യാക്തില്’ 5.2 ശതേയാനം വർദ്തിച്ച് 2016-17  ല് 
44,921 കേയാെതി രൂപ ആയതിരുന്ത് 2017-18 ല് 47,234 
കേയാെതി രൂപ ആയതി ഉയർന്നു. എന്യാല്, ഇന്്യതിന്ല 
കേ� ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതില് നെത്തിയ 
യഥയാർത്ഥ ന്േയാത്ം നതികക്പത്തില് നതിന്് കേരളത്തിന് 
ലഭതിച്ച വതിഹതിതം 2016-17 ന്ല 2.5 ശതേയാനത്തില് 
നതിന്നും 2017-18 ല് 2.4 ശതേയാനേയായതി കുറഞ്ഞു. 
(പ്തിേ് എറെർചപ്രസസ് സർകവ് 2017-18). 
സംസ്യാനയാെതിസ്യാനത്തില് പരതികശയാധതിച്ചതതില് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് നതികക്പമുള്ളത് േഹയാരയാഷ്്യതിലയാണ് (8.5 
ശതേയാനം വതിഹതിതം), തേതിഴ്നയാെ് രണ്യാം സ്യാനത്തും 
(6.6 ശതേയാനം വതിഹതിതം), ഉത്ർ പ്രകദശ്  മൂന്യാം 
സ്യാനത്തും (6.5 ശതേയാനം) ആണ്. 2013-14 
മുതല് 2017-18 വന്ര യുള്ള കേരളത്തിന്ല കേ� 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതിന്ല നതികക്പത്തിന്റെ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.1 ല് 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു.  31-03-2018 വന്ര ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 
സംസ്യാനങ്ങളതിന്ല കേ� കേഖലയാ നതികക്പം 
സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.2 ല് 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

2013-14 മുതല് 2017-18  വന്രയുള്ള േയാലയളവതില് 
കേ� ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതിലൂന്െ കേരളത്തിന് 
ലഭതിച്ച നതികക്പ വതിഹതിതം --ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു. 
2013-14 മുതല് കേരളത്തിന്റെ നതികക്പത്തിന്റെ 
വതിഹതിതം വർദ്തിച്ചുന്േയാണ്തിരതിക്കുന്തും 2017-18 
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നു കശഷം കനരതിയ കുറവ് വരുന്തും  ചതിത്രത്തില് 
േയാണയാവന്തയാണ്.

കജായതിറെ് കറ്ാക്ക് േമ്പനതിേള്

2019 േയാർച്ചതിന്ല േണക്നുസരതിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള  
32,329 കജയായതിറെ് കസ്റയാക്്  േ്നതിേളതില് 30,401 (94 
ശതേയാനം) എണ്ണം ചപ്രവററ് ലതിേതിറ്റഡം 1,928 (6 
ശതേയാനം) എണ്ണം പ്തിേ് ലതിേതിറ്റഡ് േ്നതിേളേയാണ്.  
2018-19 േയാലയളവതില് 4,716 േ്നതിേൾ പുതുതയായതി 
രജതിസ്റർ  ന്ചയ്തു.  (4,525 ചപ്രവറ്റ് ലതിേതിറ്റഡ് 
േ്നതിേളം 191 പ്തിേ് ലതിേതിറ്റഡ് േ്നതിേളം). 2018-
19 ല് 2,837 േ്നതിേൾ പതിരതിച്ചു വതിടുേകയയാ, പ്രവർത്നം 
നതിർത്തുേകയയാ, ലയനം നെത്തുേകയയാ ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. 
മൂന്് പ്തിേ് േ്നതിേൾ ചപ്രവറ്റ് േ്നതിേളയായും 
മൂന്് ചപ്രവറ്റ് േ്നതിേൾ പ്തിേ് േ്നതിേളയായും 
േയാറതിയതിട്ടുണ്്. 2019 േയാർച്ചതിന്ല േണക്നുസരതിച്ച് 
കേരളത്തില് ആന്േ 162 ഗവൺന്േറെ് േ്നതിേൾ 
ഉണ്യായതിരുന്നു. കേരളത്തിന്ല കജയായതിറെ് കസ്റയാക്് 
േ്നതിേളന്െ വതിവരങ്ങൾ  അനുബന്ം 4.3.3 ല് 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാന ലപാതുകമഖൊ സ്ാപനങ്ങള്

സ്ദ് ഘെനയുന്െ വളർച്ചയ്ക്, പ്രകത്േതിച്ച് ഉല്പെന് 
നതിർ മ്യാണ കേഖലയുന്െ വതിേസനത്തില്, 

സംസ്യാനന്ത് ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ 
വളന്ര നതിർണ്ണയായേേയായ ഒരു പങ്യാണ് വഹതിക്കുന്ത്.  
വയാണതിജ്യാെതിസ്യാനത്തില് പ്രവർത്നം 
നെത്തുന് സംസ്യാന ഗവൺന്േറെ് േ്നതിേളം 
സ്റയാറ്റയൂട്ടറതി കേയാർപെകറഷനുേളം ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളതില്ന്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്ല ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങന്ളക്കുറതിച്ചുള്ള േൺക്യാളർ ആറെ് ഓഡതിറ്റർ 
ജനറല് ഓഫ് ഇന്്യുന്െ റതികപെയാർട്ട് അനുസരതിച്ച് 
2017 േയാർച്ച് 31 വന്ര കേരളത്തില് ആന്േ 130 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളണ്്. ഇതതില് 115 
എണ്ണം (111 എണ്ണം ഗവൺന്േറെ് േ്നതിേളം 4 
എണ്ണം സ്റയാറ്റയൂട്ടറതി കേയാർപെകറഷനുേളം) പ്രവർത്നം 
നെത്തുന്നുണ്്.  അകതസേയം, 15 എണ്ണം പ്രവർത്നം 
നെക്യാത് ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളയാണ്.  
കേരളത്തിന്ല പ്രവർത്നം നെക്കുന് ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളതിന്ല ആന്േ വതിറ്റുവരവ് 26,463.3 
കേയാെതി  രൂപയയായതി കരഖന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു (ഇത് 
സംസ്യാന ജതി.എസ്.ഡതി.പതി യുന്െ 4 ശതേയാനത്തിന് 
തുല്േയാണ് ).  2017 േയാർച്ച് 31 വന്ര 130 ന്പയാതുകേഖല 
സ്യാപനങ്ങളതിന്ല ന്േയാത്ം നതികക്പം 27,106.9 കേയാെതി 
രൂപയയായതിരുന്നു. സംസ്യാനന്ത് പ്രവർത്നക്േേയായ 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ ഏറ്റവം പുതതിയ 
പൂർത്ീേരതിച്ച േണക്നുസരതിച്ച് ലയാഭത്തില് 
പ്രവർത്തിക്കുന് 45 ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളതില് 
നതിന്നുള്ള ലയാഭം 3,82.8 കേയാെതി രൂപയും നഷ്ത്തില് 
പ്രവർത്തിക്കുന് 64  ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളതില് 

ച തിത്ം 4.3.1
കേ� ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതില് കേരളത്തിന് ലഭതിച്ച നതികക്പ വ തിഹതിതം ശതേയാനത്തില്

അവലംബം: െബ്ിക് എന്രപ്രൈസസ് സരറവേ 2017-18
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നതിന്നുള്ള നഷ്ം 2,216 കേയാെതി രൂപയും ഉൾന്പെന്െ ആന്േ 
നഷ്ം  1,833.2 കേയാെതി രൂപയയാന്ണന്് േന്ണ്ത്തി. 
എന്യാല്  2 ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങൾക്് ലയാഭകേയാ 
നഷ്കേയാ ഇലെ.

വ്യവസായ വകുപ്പതിലറെ േജീഴതിലുള്ള സംസ്ാന 
ലപാതു കമഖൊ സ്ാപനങ്ങള്

കേരള സർക്യാരതിന്റെ വ്വസയായ വകുപെതിന് േീഴതില് 
42 ന്പയാതു കേഖല സ്യാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
ഇവയതില്, 7 എണ്ണം ന്േേതിക്ല് കേഖല, 4 എണ്ണം 
ഇലേ്്തിക്ല്, 6 എണ്ണം എഞ്തിനീയറതിംഗ്, 3 എണ്ണം 
ഇലേ്ക്യാണതിേ്, 11 എണ്ണം ന്െക്്റ്റയതില്, 2 എണ്ണം 
സതിറയാേതിേ്, 6 എണ്ണം പര്രയാഗത കേഖല, 1 എണ്ണം 
തെതിയുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട കേഖല,  2 എണ്ണം വതിേസന 
കേഖലയതിലുേയാണ്.

2018-19 ല് വ്യവസായ വകുപ്പതിനു േജീഴതിലുള്ള 
സംസ്ാന ലപാതുകമഖെ സ്ാപനങ്ങളുലെ 
പ്രവര്ത്നഗതതി 

• ആന്േ വതിറ്റ് വരവ്: 3,442.74 കേയാെതി രൂപ (2017-18 
ന്ന അകപക്തിച്ച് 17.9 ശതേയാനം വർദ്നവ് )

• 2018-19 ല് ലയാഭത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേൾ 
13 ല് നതിന്് 12 ആയതി കുറഞ്ഞു, ന്േയാത്ം ലയാഭം 
241.2 കേയാെതി രൂപ.

• 2018-19 ല് നഷ്ത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന് 
യൂണതിറ്റുേൾ: 28 ല് നതിന്് 30 ആയതി ഉയർന്നു, ആന്േ 
നഷ്ം 232.94 കേയാെതി രൂപ.

• 2018-19 ന്ല വ്യാവസയായതിേ ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനത്തിന്റെ ന്േയാത്ത്തിലുള്ള ലയാഭം 8.26 കേയാെതി 
രൂപ.

ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്ന ഗതതി 
കബാക്് 4.3.1 ല് േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

2014-15 മുതല് 2018-19 വന്രയുള്ള 42 ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്ന ഗതതി ച തിത്ം 4.3.2 ല് 
കരഖന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

2014-15 മുതല് 2018-19 വന്ര വ്വസയായ വകുപെതിന് 
േീഴതിലുള്ള 42 സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ 
ഉല്പെയാദനത്തികറെയും  വതിറ്റുവരവതികറെയും  ആന്േ മൂല്ം 
ച തിത്ം 4.3.3 ല്  ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2012-13 ല് വ്വസയായ വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള 42 
ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ ആന്േ അറ്റയാദയായം 
110.41 കേയാെതി രൂപയയായതിരുന്നു.  എന്യാല്, 2013-14 
മുതല് ഈ ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ ആന്േ 
അറ്റയാദയായം ന്നഗറ്റീവയായതി തുെരുന്നു. 2016-17 ല് ഈ 
സ്യാപനങ്ങളന്െ സംകയയാജതിത നഷ്ം 133.4 കേയാെതി 
രൂപ ആയതിരുന്നു. എന്യാല്, 2017-18 മുതല് ഈ 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ  അറ്റയാദയായത്തില്  
ഗണ്േയായ വർദ്നവ് ഉണ്യായതി. 2017-18 ല് അറ്റ 
ആദയായം 5 കേയാെതി രൂപയയായതിരുന്ത് 2018-19 ല് 8.3 
കേയാെതി രൂപയയായതി വർദ്തിച്ചു. േഴതിഞ്ഞ 5 വർഷന്ത്, 
വ്വസയായ വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള  ന്പയാതുകേഖല 
സ്യാപനങ്ങളന്െ  പ്രവർത്നം സംബന്ധതിച്ച വതിവരം 
അനുബന്ം 4.3.4 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ േഴതിഞ്ഞ 5 
വർഷന്ത് അറ്റലയാഭം/നഷ്ക്ണക്് ച തിത്ം 4.3.4 ല് 
കചർത്തിരതിക്കുന്നു. 
േഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷന്ത് വ്വസയായ വകുപെതിന് 
േീഴതിലുള്ള സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ 

ച തിത്ം 4.3.2
വ്വസയായ വകുപെ തിനു േീഴ തിലുള്ള ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്നത്തിന്റെ ഗതതി

      *കിന്ഫ്രഒഴിടക
      അവലംബം. െബ്ിക്ക് ടസക്റ്ര റീസ്ട്ച്റിംഗ് ആന്് ഇറന്ണല് ആഡിറ്് റബോരഡ്
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കേഖല തതിരതിച്ചുള്ള സയാ്ത്തിേ സ്തിതതി വതിവരം പട്തിേ 
4.3.1 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2018-19 േയാലയളവതില്, ന്േേതിക്ല്, ഇലേ്ക്യാണതിക്് 
കേഖലേളതിന്ല ന്പയാതു കേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ നലെ 
പ്രേെനേയാണ് േയാഴ്ച വച്ചത്.  അകതസേയം, ന്െക്്ചറ്റല് 
കേഖലയതിന്ല ന്പയാതു കേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ വലതിയ 
നഷ്ം ന്േയാത്ത്തിലുള്ള പ്രേെനന്ത് ബയാധതിച്ചു.  
ന്േേതിക്ല്സം ഇലേ്ക്യാണതിേ്സം ഒഴതിന്േയുള്ള 

കേഖലേളതിന്ല പതി.എസ്.യു േളം നഷ്ം കനരതിടുന്നു.  
സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ 
ഉല്പയാദനക്േതയും വതിറ്റുവരവം ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിന് 
നയപരേയായ ശ്രദ് ആവശ്േയാണ്.  
വ്വസയായ വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള 42 സംസ്യാന 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ ന്േയാത് ഉല്പയാദന 
മൂല്ം 2017-18 ല് 2,909.8 കേയാെതി ആയതിരുന്ത് 
2018-19 ല് 3,405.7 കേയാെതി രൂപയയായതി വർദ്തിച്ച് 17 
ശതേയാനം വളർച്ച കരഖന്പെടുത്തി. ഈ ന്പയാതുകേഖലയാ 

ച തിത്ം 4.3.3
വ്വസയായ വകുപെ തിന് േീഴ തിലുള്ള   സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളം ഉല്പ്പയാദനത്തിറെകയും വ തിറ്റുവരവ തിറെകയും മൂല്ം *

            കിന്ഫ്ര ഒഴിടക         
              അവലംബം. െബ്ിക്ക് ടസക്റ്ര റീ സ്ട്ച്റിംഗ് ആന്് ഇറന്ണല് ആഡിറ്്  റബോരഡ്

കബാക്് 4.3.1 ചയാ�യയാൻ -2 േതിഷന്റെ പ്രവർത്നത്തില് ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ സംഭയാവന

വ്വസയായ വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള കേരള േതിനറല്സ് ആറെ് ന്േറ്റല്സ് ലതിേതിറ്റഡ് (ന്േ എം എം എല്), ന്േല് ക്യാൺ, 
സ്റീല് ആൻഡ് ഇൻഡസ്്തിയല് കഫയാർജതിംഗ് (എസ് എഫ് എല്), കേരള ഓകട്ടയാന്േയാചബല്സ് (ന്േ എ എല്), 
ന്ചറുേതിെ വ്വസയായ വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ (സതിഡ് കേയാ) തുെങ്ങതിയ 5 ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ, 
ഇന്്യുന്െ രണ്യാേന്ത് ചയാ� പര്കവക്ണ ദൌത്േയായ ച�യയാൻ -2 വതികക്പണവേയായതി ബന്ധന്പെട്ട 
കപ്രയാജേ്െതില് പങ്യാളതിേളയായതി.
• േതിഷനതികലക്്  ന്േ എം എം എല്  ചെറ്റയാനതിയം കസ്പയാഞ്് ന്േറ്റല് നല്േതി.
• ച�യയാൻ-2 േതിഷനുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട് ഇറെകഗറ്റഡ് സ്്ച്ചറല് ന്േഷർന്േറെ് യൂണതിറ്റ് (ഐ.എസ്.

എം.യു) നയായതി ന്െസ്റതിഗ് ആറെ് ഫയാബ്തികക്ഷൻ പയാകക്ജുേൾ, വതികക്പണ വയാഹനേയായ ജതി.എസ്.എല്.
വതി III എം 1 ല് ഉപകയയാഗതിച്ച നയാവതികഗഷണല് ചഗഡൻസ് േൺക്യാൾ പയാകക്ജ്,  പയാകക്ജുേളന്െ 
ഇലേ്ക്യാന്േക്യാനതിക്ല് സബ് അസം്തി ഫയാബ്തികക്ഷൻ- വതിൻ ഡതിംഗ്, കപയാട്ടതിംഗ്, േയാന്നെചറ്റസതിംഗ്, 
സ്ക്രീനതിംഗ്, ബ്ഷ് ന്ലസ് ഡതിസതി (ബതി .എല് .ഡതി സതി), കേയാകട്ടയാർ കറയാട്ടർ & ന്സ്റപെർ കേയാകട്ടയാർ എന്തിവയുന്െ 
അസം്തി, ന്േയാേറെം വീല് അസം്തി, റതിയയാക്ൻ വീല്, ചേകക്രയാ റതിയയാക്ൻ വീല് അസം്തി 
എന്തിവയുന്െ ചവദയുത സംകയയാജനം തുെങ്ങതിയവയതില് ഭയാഗഭയാക്യാവയാൻ ന്േല്ക്യാണതിന് േഴതിഞ്ഞു. 

• ന്പ്രയാപെലെർ െയാങ്തിനയായതി ചെറ്റയാനതിയം ചലനറുേൾ, ന്സപെകറഷൻ സതിസ്റത്തിനുള്ള ചബകനയാക്കുലർ 
കബയാഡതി, പ്രതിൻസതിപെല് ഷയാഫ്റ്റ് ഇേ്വതിലതിബ്തിയം ന്റഗകലറ്റർ കബയാഡതി, ചെറ്റയാനതിയം അകലയായ് ഗ്യാസ് 
കബയാട്ടതിലുേൾ തുെങ്ങതിയവ എസ്.ഐ.എഫ്.എല് നല്േതി.

• പതിസ്റൺ കനയാസ് കേയാൺ, സതിലതിണ്ർ കനയാസ് കേയാൺ തുെങ്ങതിയവ സതിഡ്കേയാ നതിർമ്തിച്ചു.
• ബ്യാക്റ്റുേൾ, സ് ന്പയ് സർ ക്യാക്കുേൾ, ഹയാർന്നസ് ബ്തിഡ്ജ്, ന്വറെ് വയാല്വ് ഇറെർകഫസ് കപ്റ്റുേൾ 

തുെങ്ങതിയ 25 ഇനങ്ങൾ ന്േ എ എല് വതിതരണം ന്ചയ്തു.

അവലംബം: റിയോബ്
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പട്തിേ 4.3.1വ്വസയായ വകുപെ തിന് േീഴ തിലുള്ള  സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ: പദ്തതിവ തിഹതിതം, വ തിറ്റുവരവ്, 
അറ്റയാദയായം  (രൂപ കേയാെതിയതില്)

ഇനങ്ങള് 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 (2019 
ലസപ്റ്ംബര് വലര)

ന്േേതിക്ല് കേഖല (7 യൂണതിറ്റുേൾ)

പദ്തതി വതിഹതിതം 19.0 19.1 19.7 19.5 28.2 15.3

കെൺ ഓവർ 1127.6 1153.6 1266.6 1401.9 1595.9 696.5

അറ്റയാദയായം    -46.2 13.0 28.2 223.3 189.1 -1.3
ന്െക്്റ്റയതില് കേഖല (8 യൂണതിറ്റുേൾ)
പദ്തതി വതിഹതിതം 20.3 29.7 34.8 23.8 22.2 20.5

കെൺ ഓവർ 138.7 96.3 82.3 133.9 157.3 82.2
അറ്റയാദയായം -85.2 -72.3 -73.9 -90.9 -94.2 -56.4
എഞ്തിനീയറതിംഗ് കേഖല (6 യൂണതിറ്റുേൾ)

പദ്തതി വതിഹതിതം 13.7 6.0 12.9 25.9 30.5 9.4

കെൺ ഓവർ 131.9 121.4 116.6 125.8 154.2 74.7

അറ്റയാദയായം -25.2 -33.7 -31.9 -44.8 -42.7 -21.4

ഇലേ്ക്യാണതിക്് കേഖല (3 യൂണതിറ്റുേൾ)

പദ്തതി വതിഹതിതം 7.0 1.5 2.8 2.7 10.6 0

കെൺ ഓവർ 368.5 484.8 452.4 480.2 542.6 242.9

അറ്റയാദയായം -14.1 13.4 -17.51 3.8 9.6 -5.3

ഇലേ്്തിക്ല് കേഖല (4 യൂണതിറ്റുേൾ)

പദ്തതി വതിഹതിതം 12.0 18.5 15.5 17.9 32.9 5.5

കെൺ ഓവർ 360.0 398.2 424.0 393.4 565.1 231.8

അറ്റയാദയായം -62.7 -47.3 -17.9 -34.2 -20.4 -21.9

പര്രയാഗത തെതി അെതിസ്യാന കേഖല (7 യൂണതിറ്റുേൾ)

പദ്തതി വതിഹതിതം 32.5 14.0 4.9 7.1 7.5 4.5

കെൺ ഓവർ 131.7 146.7 139.7 128.1 136.3 42.1

അറ്റയാദയായം -21.7 -20.9 -22.1 -30.1 -21.8 -7.3
ന്സറയാേതിേ് കേഖല (2 യൂണതിറ്റുേൾ)
പദ്തതി വതിഹതിതം 2.0 2.0 4.9 4.9 16.2 3.0

കെൺ ഓവർ 15.2 5.5 4.7 5.3 8.2 6.0

അറ്റയാദയായം -6.5 -10.9 -10.9 -13.7 -9.0 -4.6

വതിേസന കേഖല (2014-2017 ല് 3 യൂണതിറ്റുേളം 2017 നു കശഷം 2 ഉം)

പദ്തതി വതിഹതിതം - - 5.5 - - 1.0

കെൺ ഓവർ 444.1 393.2 235.2 252.4 283.1 68.5

അറ്റയാദയായം 25.4 37.6 12.7 -8.4 -2.3 -9.2

അവലംബം: റിയോബ്
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സ്യാപനങ്ങളന്െ വതിറ്റുവരവ് മുൻ വർഷന്ത് അകപക്തിച്ച് 
2018-19 ല് 17.9 ശതേയാനേയായതി വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 
2018-19, 2019-20 (2019 ന്സപ്റ്റംബർ) വന്രയുമുള്ള 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ വതിറ്റുവരവ്, ലയാഭം/നഷ്ം 
സംബന്ധതിച്ച വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.5 ല് 
ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പ�ണ്യാം പദ്തതി  േയാലയളവതില്  ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളന്െ ചദനംദതിന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
കപയാലും സംസ്യാന ബജറ്റ് വതിഹതിതന്ത്യയാണ്  
ആശ്രയതിച്ചതിരുന്ത്.  എന്യാല്, പ�ണ്യാം പദ്തതിയുന്െ 
അവസയാന വർഷം മുതല് (2016-17) വ്വസയായ 
വകുപെതിന്റെ േീഴതിലുള്ള ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ 
ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനും നവീേരതിക്കുന്തതിനുമുള്ള 
പ്രധയാന നെപെതിേൾ ചേന്ക്യാണ്ടുവരുന്നു.  

ഭാവതി പരതിപാെതിേള്

ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ ലയാഭമുണ്യാക്കുന് 
സംരംഭങ്ങൾ േയാത്രേയായതി ചുരുങ്ങയാന്ത ന്പയാതു 
സ്വേയാര് കേഖലേളതില്  ഉയർന് സയാകങ്തതിേ 
സംരംഭങ്ങൾക്് പ്രവർത്നക്േേയായ അന്രീക്ം 
സൃഷ്തിക്കുന് സ്യാപനങ്ങളയായതി േയാറ്റതിന്യടുകക്ണ്തുണ്്. 
സംസ്യാനത്തിന്റെ സ്ദ് വ്വസ്യുേയായതി 
ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങന്ള ബന്ധതി പെതികക്ണ്തുണ്്. 
അതതിനയായതി, കേരളത്തില് നതിന്നു തന്ന് അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ൾ േഴതിയുന്ത്ര കശഖരതിക്കുേയും തയാന്ഴ 
തട്ടതിലുള്ള വ്വസയായങ്ങന്ള പതിന്തുണയ്ക്കുേയും 
സഹയായതിക്കുേയും ന്ചയ്യുന് രീതതിയതിലുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപെയാകക്ണ്തുണ്്. 

ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ വതിേസനത്തിനും 
പുനരുദ്യാരണത്തിനും ഗവൺന്േറെ് 
പ്രതതിജ്യാബദ്രയാണ്. ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളന്െ ന്പയാതുവയായ പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
നതിരീക്തിക്കുന്തതികലക്് ന്പ്രയാഫഷണല് 
േയാകനജർേയാന്ര നതിയേതിക്കും. സതയാര്േയായ 

രീതതിയതില് ഉന്തതലത്തിലുള്ള േയാകനജർേയാരുന്െ 
ഒരു കേഡർ തതിരന്ഞ്ഞടുക്കുന്തതിനയായതി പ്തിേ്, 
എറെർചപ്രസസ് ന്സലക്ൻ കബയാർഡതിന് രൂപം 
നല്േതി. ഒകര തരത്തിലുള്ള ഉല്പന്ങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുന് 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങന്ള സംകയയാജതിപെതിച്ച് 
അവരുന്െ പ്രവർത്നം ന്േച്ചന്പെടുകത്ണ്തുണ്്.

പബ്തിേ് ലസേ്െര് റജീസ്്രേ്ച്റതിംഗ് ആന്് 
ഇകറെണല് ആ്തിറ്്  കബാര്്്  (റതിയാബ്)

വ്വസയായ വകുപെതിന്റെ േീഴതില് പ്രവർത്തിക്കുന് 
റതിയയാബതിലൂന്െയയാണ് സംസ്യാനന്ത് ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളന്െ പരതിഷ്േരണ/നവീേരണ പദ്തതിേൾ 
നെപെയാക്കുന്ത്. വ്വസയായ വകുപെതിന്റെ േീഴതില് വരുന് 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ പുനരുജ്ജീവന/
പുനരുദ്യാരണ പരതിപയാെതിേൾ നെപെതിലയാക്കുന്തതില് 
റതിയയാബ് ഒരു പ്രധയാന പങ്യാണ് വഹതിക്കുന്ത്. 
ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്നം 
ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുേയും നതിരീക്തിക്കുേയും ന്ചയ്യുേ, 
സ്യാപന പുന:നതിർമ്യാണം, കശഷതി വർദ്തിപെതിക്ല്, 
ന്പയാതു കേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളതികലയ്ക്കുള്ള നതിയേനങ്ങൾ, 
ന്പയാതുകേഖലയാസ്യാപനങ്ങൾക്് ഭരണപരേയായ 
ഉപകദശേ  സഹയായവം നല്കുേ എന്തിവയയാണ് 
ഏജൻസതിയുന്െ പ്രധയാന ഉത്രവയാദതിത്വങ്ങൾ.  

വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹനവം അെതിസ്ാന 
സൗേര്യ വതിേസന ഏജനസതിേളും

കേരള സംസ്യാന വ്വസയായ വതിേസന 
കേയാർപെകറഷൻ (ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി), കേരള 
ഫതിനയാൻഷ്ല് കേയാർപെകറഷൻ (ന്േ.എഫ്.സതി) 
എന്തിവയയാണ് സംസ്യാനന്ത് പ്രധയാന വ്വസയായ 
ധനസഹയായ ഏജൻസതിേൾ.  വ്യാവസയായതിേ 
ധനസഹയായത്തിനു പുറന്േ വ്യാവസയായതിേ വളർച്ചയ്ക് 
ആവശ്േയായ ഭൌതതിേവം സയാമൂഹതിേവേയായ 
അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയും സഗേേയാക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. 

ച തിത്ം 4.3.4 വ്വസയായ വകുപെ തിന് േീഴ തിലുള്ള സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖല സ്യാപനങ്ങളന്െ അറ്റലയാഭം/നഷ്ം

അവലംബം: റിയോബ്
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കൂെയാന്ത വ്യാവസയായതിേ അെതിസ്യാന സൌേര് 
വതിേസനത്തിന് േതിൻഫ്രയും ശ്രദ് കേ�ീേരതിക്കുന്നു.  

കേരള സംസ്ാന വ്യവസായ വതിേസന 
കോര്പ്പകറ്ന (ലേ.എസ്.ഐ.്തി.സതി)

കേരളത്തില് ഇെത്ര-വൻേതിെ വ്വസയായങ്ങൾ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിനും 
കവണ്തി സംസ്യാന സർക്യാരതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ 
ഉെേസ്തയതില് 1961 ല് സ്യാപതിക്ന്പെട്ടതിരതിക്കുന് 
േ്നതിയയാണ് കേരള സംസ്യാന വ്വസയായ 
വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ (ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി). 
കേരളത്തിന്റെ സയാ്ത്തിേേയായ വതിേസനത്തിന് 
ത�പ്രധയാനേയായ പല വ്വസയായ പശ്യാത്ല 
വതിേസന പദ്തതിേളം ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. കേരളത്തിന്ല സ്വേയാര് വ്വസയായതിേ 
കപ്രയാജേ്ടുേന്ള കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും നതികക്പ 
കപ്രയാത്യാഹന ഉദ്േങ്ങന്ള മുകന്യാട്ട് നയതിക്കുന്തതിനും, 
വ്വസയായതിേ അെതിസ്യാന പശ്യാത്ല സൌേര്ങ്ങളന്െ 
വതിേസനത്തിനും ചജവവ്വസ്യ്ക്കും സംരംഭേന്ര 

വളർത്തുന്തതിനും സ്റയാർട്ട് അപ്പുേൾക്് പതിന്തുണ 
നല്കുന്തതിനും ഒരു പ്രധയാന പങ്്  ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.
സതി വഹതിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്്, ആഭ്ന്രവം 
വതികദശീയവേയായ വ്വസയായ നതികക്പങ്ങൾ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള കനയാഡല് ഏജൻസതി എന് 
നതിലയതില് ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി  നതികക്പേർക്് 
സേഗേയായ പതിന്തുണയും സഹയായവം നല്േതി 
വരുന്നു. വതിവതിധ ആനുകൂല്ങ്ങളം പദ്തതിേളം 
പരതികശയാധതിക്കുവയാൻ കവണ്തിയുള്ള  ക്രേീേരണങ്ങൾ 
നെത്തുേയും, സർക്യാരും വ്വസയായ കേഖലയും 
ബന്ധന്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്തതിനുള്ള അന്രീക്ം 
സൃഷ്തിക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. 

ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ അംഗീകൃത ഓഹരതി 
മൂലധനം 400 കേയാെതി രൂപയയാണ്. കേയാർപകറഷന്റെ 
ന്പയ്ഡ് അപെ് ന്ഷയർ േ്യാപതിറ്റലയായ 301.24 കേയാെതി 
രൂപ കേരള സർക്യാർ പൂർണ്ണേയായും സംഭയാവന 
ന്ചയ്യുന്നു.  

പട്തിേ 4.3.2 ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ പ്രധയാന സയാ്ത്തിേ പരയാേീറ്ററുേൾ

വ തിശദാംശങ്ങള് 2015-16 2016-17 2017-18

ന്േയാത്ം ആസ്തതി 684.6 611.3 633.9

മൂലധനം 296.1 345.4 296.3

വതിറ്റുവരവ്  63.6 47.9 52.1

ആന്േ ചതിലവേൾ 13.7 13.7 18.5

ജീവനക്യാരുന്െ ചതിലവേൾ 9.0 9.1 10.3

അറ്റലയാഭം/നഷ്ം (+/-) 50.0 34.5 33.6

ഓഡതിറ്റ് നതില ഓഡതിറ്റ് ന്ചയ്തത്
   അവലംബം: ബി.െി.ഇ അവറലോകനം 2017-18

കബാക്്  4.3.2 ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങളം നെപെയാക്തിന്ക്യാണ്തിരതിക്കുന് പദ്തതിേളം

• ഇെത്ര - വൻേതിെ വ്വസയായങ്ങൾക്്  ധനസഹയായവം പതിന്തുണയും 
• കേരളത്തില് നതികക്പങ്ങന്ള കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേ
• വ്യാവസയായതിേ വളർച്ചയാ കേ�ങ്ങൾ ഉൾന്പെന്െ അെതിസ്ന സൌേര് വതിേസനത്തിന് പതിന്തുണ നല്കുന്നു.  
• കേരളത്തില് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയതിംഗ് ബതിസതിനസ് (ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി) കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേ
• വതിവതിധ സ്റയാർട്ട് അപെ് സംരംഭങ്ങൾക്് പതിന്തുണ നല്കുേ
• സംരംഭേ സഹയായം
• ഏഞ്ല്/സീഡ് ഫണ്് പദ്തതി.
• ഇലേ്ക്യാണതിേ് ഹയാർഡ് ന്വയർ പയാർക്്, ന്േയാച്ചതി 
• ചലഫ് സയൻസ് പയാർക്് – ചലഫ് സയൻസ് കേഖലയതില് സ്വേയാര് വ്വസയായങ്ങന്ളയും 

ഗകവഷണവതിേസന സ്യാപനങ്ങന്ളയും കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനു കവണ്തി.
• ചലറ്റ് എഞ്തിനതിയറതിംഗ് ഇൻഡസ്്തിയല് പയാർക്്, പയാലക്യാെ്-രണ്യാം ഘട്ടം.
• വ്വസയായ വളർച്ചയാ കേ�ങ്ങൾ 
• ബതിസതിനസ്് ഇൻകുകബറ്റർ
• ന്േഡതിക്ല് ഡതിചവസസ് പയാർക്് (ന്േഡ്സ്പയാർക്് )

അവലംബം: ടക.എസ്.ഐ.ഡി.സി 
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വതിവതിധ വ്വസയായ യൂണതിറ്റുേൾക്കും വതിവതിധ ന്േഗയാ 
കപ്രയാജേ്ടുേൾക്കും ധനസഹയായം നല്കുന്തതിന് പുറന്േ 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി നതിരവധതി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏന്റ്റടുത്തിട്ടുണ്്. ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി  നെപെതിലയാക്തി 
ന്േയാണ്തിരതിക്കുന് പ്രധയാന പദ്തതിേൾ കബാക്് 4.3.2 ല് 
ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിേ സ്തിതതി

2017-18 ല് കേയാർപകറഷൻ 33.61 കേയാെതി രൂപ 
അറ്റയാദയായേയായതി കനെതി.  േഴതിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളതിന്ല 
ന്േ.എസ്.ന്എ.ഡതി.സതി യുന്െ ചതില പ്രധയാന സയാ്ത്തിേ 
പരയാേീറ്ററുേൾ പട്തിേ 4.3.2 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

ലേ.എസ്.ഐ.്തി.സതി യുലെ വ്യാവസായതിേ 
ധനസഹായ പ്രവര്ത്നങ്ങള്

50,000 കേയാെതി രൂപയുന്െ നതികക്പ വതിഹതിതവേയായതി 
ഇതുവന്ര 750 ല് അധതിേം പദ്തതിേന്ള 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി കപ്രയാത്യാഹതിപെതിച്ചു. ഒരു ലക്ം 
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്യാൻ സയാധ്തയുള്ള 

കപ്രയാജേ്ടുേളയായതിരുന്നു ഇവ. 2018-19 സയാ്ത്തിേ 
വർഷത്തില് വതിവതിധ പദ്തതിേൾക്യായതി 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 316.4 കേയാെതി രൂപയുന്െ മൂലധന 
നതികക്പത്തിനുള്ള പദ്തതിേൾക്് അംഗീേയാരം 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്.  ഇതതില് 120.7 കേയാെതി രൂപ പ്രത്ക് 
കെം കലയാൺ സഹയായേയാണ്. ഇവയതിലൂന്െ 859 കപർക്് 
കനരതിട്ടും പകരയാക്േയായും ന്തയാഴതില് ലഭതിക്കുന്േന്് 
പ്രതീക്തിക്കുന്നു. ഇകതേയാലയളവതില്  64.4 കേയാെതി 
രൂപ വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും 85.5 കേയാെതി രൂപ 
മുതലും പലതിശയും ഉൾന്പെന്െ തതിരതിച്ചെവ് ലഭതിച്ചതയായും 
കേയാർപെകറഷൻ റതികപെയാർട്ട് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു. 2018-
19 ന്ല കേയാർപെകറഷന്റെ പ്രവർത്ന ലയാഭം 42.6 
കേയാെതി രൂപയയാണ്. നതിലവതില് 2,565.1 കേയാെതി രൂപ 
നതികക്പമുള്ള 23 പദ്തതിേൾ നെപെതിലയാക്കുന്തതിന്റെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണ്. ഇതതിലൂന്െ 1,759 ഓളം 
ആളേൾക്് ന്തയാഴതില് നല്കുവയാൻ സയാധതിക്കും. 
2018-19, 2019-20 (2019 ന്സപ്റ്റംബർ വന്രയുള്ള) 
േയാലന്ത് ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ ഭൌതതിേവം 
സയാ്ത്തിേവേയായ പ്രേെനത്തിന്റെ വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.3.6 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.  

പട്തിേ 4.3.3 ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യ്ക് ലഭതിച്ച പദ്തതി തുേയും ന്ചലവ് വ തിവരങ്ങളം (രൂപ കേയാെതിയതില്)

ക്രമ നം. വര്്ം പദ്ധതതി വതിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം

1 2015-16 74.0 29.1 39.3

2 2016-17 87.5 75.5 86.3

3 2017-18 96.3 171.7 178.4

4 2018-19 134.4 77.5 57.7

5 2019-20* 116.0 10.1 8.7
 
   അവലംബം:ബഡ്ജറ്് എസ്റിറ�റ്്

  *2019 നവംബര വട്യള്ള ടചലവുകള്

കബാക്്  4.3.2 ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങളം നെപെയാക്തിന്ക്യാണ്തിരതിക്കുന് പദ്തതിേളം

• ഇെത്ര - വൻേതിെ വ്വസയായങ്ങൾക്്  ധനസഹയായവം പതിന്തുണയും 
• കേരളത്തില് നതികക്പങ്ങന്ള കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേ
• വ്യാവസയായതിേ വളർച്ചയാ കേ�ങ്ങൾ ഉൾന്പെന്െ അെതിസ്ന സൌേര് വതിേസനത്തിന്  

 പതിന്തുണ നല്കുന്നു.  
• കേരളത്തില് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയതിംഗ് ബതിസതിനസ് (ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി) കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേ
• വതിവതിധ സ്റയാർട്ട് അപെ് സംരംഭങ്ങൾക്് പതിന്തുണ നല്കുേ
• സംരംഭേ സഹയായം
• ഏഞ്ല്/സീഡ് ഫണ്് പദ്തതി.
• ഇലേ്ക്യാണതിേ് ഹയാർഡ് ന്വയർ പയാർക്്, ന്േയാച്ചതി 
• ചലഫ് സയൻസ് പയാർക്് – ചലഫ് സയൻസ് കേഖലയതില് സ്വേയാര് വ്വസയായങ്ങന്ളയും  

 ഗകവഷണവതിേസന സ്യാപനങ്ങന്ളയും കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനു കവണ്തി.
• ചലറ്റ് എഞ്തിനതിയറതിംഗ് ഇൻഡസ്്തിയല് പയാർക്്, പയാലക്യാെ്-രണ്യാം ഘട്ടം.
• വ്വസയായ വളർച്ചയാ കേ�ങ്ങൾ 
• ബതിസതിനസ്് ഇൻകുകബറ്റർ
• ന്േഡതിക്ല് ഡതിചവസസ് പയാർക്് (ന്േഡ്സ്പയാർക്് )

..
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ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ക്് സർക്യാരതില് നതിന്് 2015-
16 മുതല് 2019-20 വന്ര ലഭതിച്ച പദ്തതി തുേയും ന്ചലവ് 
വതിവരങ്ങളം പട്തിേ 4.3.3 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ലേ.എസ്.ഐ.്തി.സതി യുലെ പ്രധാന 
കപ്രാത്ാഹന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

സ്വേയാര് നതികക്പം സഗേേയാക്കുന്തതിനും 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുേയായതി ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.
സതി നതിരവധതി പ്രവർത്നങ്ങളതില് ഏർന്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ പ്രധയാന പ്രകേയാഷണല് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇവയയാണ്.

ഈസ് ഓഫ് ്യൂയതിംഗ് ബതിസ്തിനസ്

 ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനയായതി സ്വീേരതിച്ച 
പരതിഷ്േരണ നെപെതിേളന്െ അെതിസ്യാനത്തില് ഇന്്യാ 
ഗവൺന്േറെതിന്റെ ഇറെസ്്തിയല് കപയാളതിസതി ആൻഡ് 
ന്പ്രയാകേയാഷൻ വകുപെ് (ഡതി.ഐ.പതി.പതി) വർഷംകതയാറും 
സംസ്യാനങ്ങന്ള റയാങ്് ന്ചയ്യുന്നു.  കേരളത്തില് 
ഒരു വ്വസയായ യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിക്കുന്തതിനയായുള്ള 
ക്തിയറൻസ് നെപെതിയ്കയായതി നതിലവതിലുള്ള ചട്ടങ്ങന്ളയും 
വകുപ്പുേന്ളയും പരതിഷ്േരതിക്കുന്തതിന്നപെറ്റതി 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ഒരു പഠനം നെത്തുേയും, 
റതികപെയാർട്ട് സേർപെതിക്കുേയും ന്ചയ്തു. പ്രസ്തുത 
റതികപെയാർട്ടതില് ഉള്ള നതിർകദേശങ്ങളന്െ അെതിസ്യാനത്തില് 7 
ആേ്ടുേളതില് കഭദഗതതി  വരുത്തുന്തതിനുള്ള തീരുേയാനം 
സംസ്യാന േയാബതിനറ്റ് അംഗീേരതിച്ചു.  ഇതതിന്നത്തുെർന്് 
ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി യുന്െ ഭയാഗേയായതി സംസ്യാന സർക്യാർ  
കേരളയാ ഇൻന്വസ്റ്റ്ന്േറെ് പ്രകേയാഷൻ ആൻഡ് 
ന്ഫസതിലതികറ്റഷൻ ആേ്െ് 2018 ല് പ്രസതിദ്ീേരതിച്ചു. 

കവഗതകയറതിയതും സുതാര്യവമായ ഓൺ 
മെന ഏേജാെേ ക്തിയറനസ് സംവതിധാനം 
(ലേ.എസ്.്ബ്യൂ.ഐ.എഫ്.െതി)

സംസ്യാനത്് വ്വസയായ പദ്തതിേൾ 
സ്യാപതിക്കുന്തതിനുളള നെപെതിേൾ 
ലഘൂേരതിക്കുന്തതിനയായതി കേരള സർക്യാർ 
ഒരു ‘ഏേജയാലേ ക്തിയറൻസ് സംവതിധയാനം’ 

ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഈ പദ്തതിയുന്െ സംസ്യാനന്ത് 
കനയാഡല് ഏജൻസതിയയാണ്  ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.
സതി.  ഓൺചലൻ ക്തിയറൻസ് സംവതിധയാനവം 
ഓൺചലൻ ന്പയാതു അകപക് കഫയാമുേളം  
വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി നയാഷണല് ഇൻഫർേയാറ്റതിക്് 
ന്സറെറതിന്ന (എൻ.ഐ.സതി) ചുേതലന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  
സേയബന്ധതിതേയായതി ചലസൻസേളം 
അംഗീേയാരങ്ങളം നല്കുന് വതിഷയത്തില് 
സർക്യാരുേയായുള്ള ഭയാവതിയതിന്ല എലെയാ ഇെപയാടുേൾക്കും 
ന്േ.സ്വതിഫ്റ്റ് കവദതിയയാകും. നതിലവതില് 15 വകുപ്പുേൾ/
ഏജൻസതിേളന്െ കസവനങ്ങൾ ന്േ. സ്വതിഫ്റ്റതില് 
ലഭ്േയാണ്.

ഏയ്്ചല് ഫണ്്/സജീ്് ഫണ്്

യുവയാക്ൾക്തിെയതില് സംരംഭേത്വം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി ഏയ്ഞ്ല് ഫണ്്/
സീഡ് ഫണ്് എന്റതിയന്പെടുന് പ്രകത്േ ധനസഹയായ 
പദ്തതി ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ആരംഭതിച്ചു. 
ശയാസ്ത്രീയേയായും, സയാകങ്തതിേപരേയായും പുതുേയുള്ളതും, 
വയാണതിജ്യാെതിസ്യാനത്തില് വതിജയതിക്യാവന്തും 
ന്ചറുപെക്യാരയായ യുവസംരംഭേരുന്െ പദ്തതിേൾക്കുള്ള 
സയാ്ത്തിേ സഹയായേയാണ് പദ്തതിയതിലൂന്െ 
ലക്്േതിടുന്ത്.  2019 ന്സപ്റ്റംബറതിന്ല േണക്കു 
പ്രേയാരം, 100 നൂതന സ്റയാർട്ട് അപ്പുേൾക്്  20.9 കേയാെതി 
രൂപക്കുള്ള ധനസഹയായം ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
അനുവദതിച്ചു.

ലേ.എസ്.ഐ.്തി.സതി യുലെ മേവശമുള്ള 
ഭൂമതി

ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ ഉെേസ്തയതിലുള്ള 
ആന്േ ഭൂേതി 1,483.2 ഏക്റയാണ്.  ഇതതില് വ്വസയായ 
വതിേസനത്തിന് ലഭ്േയായ സ്ലം 1,132 ഏക്റയാണ്.  
വ്വസയായതിേ ആവശ്ങ്ങൾക്കുള്ള  സ്ലത്തില് 
നതിന്നും 6,91.4 ഏക്ർ സ്ലം ഇതതിനേം വ്വസയായ 
യൂണതിറ്റുേൾക്് അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. ബയാക്തിയുള്ള ഭൂേതി 
വ്വസയായതിേ യൂണതിറ്റുേൾക്് അനുവദതിക്കുന്തതിനയായതി 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുന്െ ചേവശമുണ്്.  
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി വ്വസയായതിേ പയാർക്കുേൾക്യായതി 

പട്തിേ 4.3.4 േതിൻ ഫ്രയുന്െ പ്രധയാന സയാ്ത്തിേ പയാരയാേീറ്ററുേൾ  (രൂപ കേയാെതിയതില്)

വ തിശദയാംശങ്ങൾ 2015-16 2016-17 2017-18

ന്േയാത്ം ആസ്തതി 510.7 741.6 1122.5

മൂലധനം 1393.3 1727.3 1776.6

വ തിറ്റുവരവ് 17.6 24.5 18.8

ആന്േ ന്ചലവ് 28.1 37.6 33.7

ജീവനക്യാരുന്െ ന്ചലവ് 13.2 15.5 16.8

അറ്റ ലയാഭം/നഷ്ം (+/-) 2.0 0.4 0.9

ഓഡതിറ്റ് നതില  2016-17 വന്ര ഓഡതിറ്റ് ന്ചയ്തത്
അവലംബം: ബി.െി.ഇ അവറലോകനം 2017-18
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2019 ന്സപ്റ്റംബർ വന്ര അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ള 
സ്ലത്തിന്റെ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.7 ല് 
ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരള വ്യവസായ പശ്ാത്െ വതിേസന 
കോര്കപ്പറ്ന (േതിനഫ്ര)

വ്വസയായങ്ങൾക്് ആവശ്േയായ അെതിസ്യാന 
പശ്യാത്ല സൌേര്ം വതിേസതിപെതിക്കുേയും 
അതുവഴതി വ്വസയായ വതിേസനത്തിന് 
അനുകയയാജ്േയായ സ്വേയാര്നതികക്പം വർദ്തിപെതിക്കുേ, 
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുേ, ഭയാവതി വ്യാവസയായതിേ 

വതിേസനത്തിനുതകുന് തരത്തിലുള്ള ലയാറെ് ബയാങ്് 
സൃഷ്തിക്കുേ എന്തിവയ്കയായതി   1993 - ല് സർക്യാർ, കേരള 
വ്വസയായ പശ്യാത്ല വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ 
(േതിൻഫ്ര)  സ്യാപതിച്ചു.  സംസ്യാനത്തിന്റെ  സയാ്ത്തിേ 
വതിേസനത്തിന്  ഉതകുന് തരത്തിലുള്ള വ്വസയായ 
പയാർക്കുേൾ, െൌൺഷതിപ്പുേൾ, കസയാണുേൾ എന്തിവ  
വ്യാവസയായതിേേയായതി പതികന്യാക്ം നതില്ക്കുന് 
പ്രകദശങ്ങളതില് സ്യാപതിക്കുന്തതിലൂന്െ സംരംഭേർക്് 
പുതുതയായതി വ്വസയായം തുെങ്ങയാനയാവശ്േയായ 
സൌേര്ങ്ങൾ ലഭ്േയാകുന്നു. 

പട്തിേ 4.3.5 േതിൻഫ്രയ്ക് ലഭതിച്ച പദ്തതി തുേയും ന്ചലവ് വ തിവരങ്ങളം (രൂപ കേയാെതിയതില്)

ക്രമ നം. വര്്ം പദ്ധതതി വതിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം

1 2015-16 55.1 44.8 81.3

2 2016-17 101.2 52.7 52.1

3 2017-18 111.3 66.4 72.7
4 2018-19 96.0 47.0 49.0
5  2019-20* 107.0 14.3 13.3

 
അവലംബം: ബജറ്്എസ്റിറ�റ്്
*ടസെ്റ്ംബര 2019 വട്യള്ള ടചലവ്

കബാക്് 4.3.3 കേയാഴതികക്യാെ് നെന് നയാളതികേര വ തിേസനന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള അന്യാരയാഷ്് സകമ്ളനവം പ്രദർശനവം 

2019 നവംബർ രണ്് മൂന്് തീയതതിേളതിലയായതി കേരള സർക്യാരും ഇന്്യാ ഗവൺന്േറെതിന്റെ 
നയാളതികേര വതിേസന കബയാർഡം സംയുക്േയായതി കേയാഴതികക്യാെ് വച്ച് രണ്ടു ദതിവസന്ത് അന്യാരയാഷ്് 
സകമ്ളനവം നയാളതികേര വതിേസനകത്ക്കുറതിച്ചുള്ള പ്രദർശനവം സംഘെതിപെതിച്ചു. വ്വസയായത്തിലൂന്തിയുള്ള 
വളർച്ചയതിലൂന്െ കേരളത്തിന്റെ നയാളതികേര കേഖലന്യ ന്േച്ചന്പെടുത്തി സസ്തിരേയായ വളർച്ചയാ പയാതയതികലയ്ക് 
നയതിക്കുേ എന്തയായതിരുന്നു സകമ്ളനത്തിന്റെയും പ്രദർശനത്തിന്റെയും ലക്്ം. കേരള സംസ്യാന 
വ്വസയായ വതിേസന കേയാർപകറഷനുേയായതി സഹേരതിച്ചയാണ് സംസ്യാന ആസൂത്രണ കബയാർഡ് 
സകമ്ളനവം പ്രദർശനവം സംഘെതിപെതിച്ചത്. പരതിപയാെതിയുന്െ ഭയാഗേയായതി കൃഷതിയുന്െ നൂതന ആശയങ്ങൾ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും നയാളതികേര കേഖലയതില് മൂല് വർദ്നവ് കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുേയായതി കേരള 
സ്റയാർട്ട് അപ് േതിഷന്റെ സഹയായകത്യാന്െ കദശീയ നയാളതികേര ചലഞ്് സംഘെതിപെതിച്ചു. 

ചചന, ഫതിലതിപെീൻസ്, േകലഷ്, ഇകന്യാകനഷ്, വതിയറ്റ്നയാം, തയായ് ലൻഡ്, ഓസ് ക്ലതിയ, ശ്രീലങ് തുെങ്ങതിയ 
രയാജ്ങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള പ്രഭയാഷേരുന്െ 25 ലധതിേം പ്രബന്ധങ്ങൾ സകമ്ളനത്തില് അവതരതിപെതിക്കുേയുണ്യായതി. 
ഇരുപകതയാളം േർഷേരും സംരംഭേരും അനുഭവം പങ്തിെല് ന്സഷനും ചവവതിദ്്േയാർന് നയാളതികേര 
അധതിഷ്തിത ഉല്പന്ങ്ങളന്െ (70 സ്റയാളേളതിലയായതി) പ്രദർശനവം ഉണ്യായതിരുന്നു.

സംരംഭേർ, കൃഷതിക്യാർ, േയാർഷതിേ ശയാസ്ത്രജ്ർ, ന്തയാഴതിലയാളതി പ്രതതിനതിധതിേൾ, സയാമൂഹതിേ ശയാസ്ത്രജ്ർ, 
ഗകവഷേർ, വതിദഗ്ധർ, ബഹുജന സംഘെനേളന്െയും എൻ ജതി ഒേളന്െയും പ്രതതിനതിധതിേൾ, വ്വസയായതിേൾ, 
വ്വസയായ പ്രതതിനതിധതിേൾ, വതിദ്യാർത്ഥതിേൾ, നയ രൂപീേരണവേയായതി ബന്ധന്പെട്ടവർ എന്തിവരെങ്ങുന് 400-
500 കപർ പ്രദർശനത്തിലും കേയാൺഫറൻസതിലും പന്ങ്ടുത്തു.

ഈ കേഖലയതിന്ല പുതതിയ നതികക്പങ്ങൾ, സംസ്യാനത്് നയാളതികേര അധതിഷ്തിത പയാർക്കുേൾ, നയാളതികേര 
അെതിസ്യാനത്തിലുള്ള യൂണതിറ്റുേൾക്് വതിപണന, സയാകങ്തതിേ സഹയായം തുെങ്ങതിയവ സകമ്ളനത്തിന്റെ 
ഭയാഗേയായതി വന് പ്രധയാന നതിർകദേശങ്ങളയാണ്.
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സാമ്പത്തിേ സ്തിതതി

2017-18 ല്  കേയാർപെകറഷൻ 91.4 ലക്ം രൂപ 
അറ്റയാദയായം റതികപെയാർട്ട് ന്ചയ്തു. േഴതിഞ്ഞ മൂന്് 
വർഷന്ത് ചതില പ്രധയാന സയാ്ത്തിേ സൂചേങ്ങൾ 
പട്തിേ 4.3.4 ല് േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. േതിൻഫ്രയുന്െ 
2015-16 മുതല് 2019-20 വന്രയുള്ള പദ്തതി വതിഹതിതവം  
ന്ചലവ് വതിവരങ്ങളം പട്തിേ 4.3.5 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

േതിൻഫ്ര വതിേസതിപെതിച്ച വ്വസയായ പയാർക്കുേളതില് 
അഡ്േതിനതിസ്ക്റ്റീവ് ക്യാക്്, ബയാങ്്, കപയാസ്റയാഫീസ്, 
സരക് എന്തിങ്ങന്നയുള്ള സയാമൂഹതിേ പശ്യാത്ല 
സൌേര്ങ്ങൾ കൂെയാന്ത വതിേസതിപെതിന്ച്ചടുത് ഭൂേതി, 
ബതില്റ്റ് അപെ് കസ്പസ്, ചവദയുതതി ലഭ്ത, തെസ്േതിലെയാത് 
ജല വതിതരണം, വയാർത്യാ വതിനതിേയ സൌേര്ങ്ങൾ 
എന്തിവയും ലഭ്േയാണ്. കുറഞ്ഞ ന്ചലവതിലും 
ചുരുങ്ങതിയ സേയത്തിലും വ്വസയായ യൂണതിറ്റുേൾ 
ആരംഭതിക്കുന്തതിന് ആവശ്േയായ അനുകൂല 
അന്രീക്വം ഈ പയാർക്കുേളതില് ഉണ്്.

േതിനഫ്രയുലെ മേവശമുള്ള ഭൂമതി

േതിൻഫ്രയുന്െ ഉെേസ്തയതിലുള്ള ആന്േ ഭൂേതി 2,907.4 
ഏക്ർ ആണ്. ഇതതില് 2,299.4 ഏക്ർ ഭൂേതി വ്വസയായ 
വതിേസന ആവശ്ങ്ങൾക്യായതി ലഭ്േയാണ്.  അതതില് 
1,301 ഏക്ർ ഭൂേതി വ്വസയായ യൂണതിറ്റുേൾക്് 
ഇതതിനേം അനുവദതിച്ച് ന്േയാടുത്തിട്ടുണ്്. ബയാക്തിയുള്ള 
ഭൂേതി (998.3 ഏക്ർ) വ്വസയായതിേ യൂണതിറ്റുേളന്െ 
അകലയാട്ട്ന്േറെതിനയായതി േതിൻഫ്രയുന്െ പക്ല് ഇകപെയാഴം 
ലഭ്േയാണ്. 2019 ന്സപ്റ്റംബർ വന്രയുള്ള േതിൻഫ്ര 
വ്വസയായ പയാർക്കുേളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.3.8 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

േതിൻഫ്രയതിന്ല വതിവതിധ വ്വസയായ പയാർക്കുേളതില് 826 
വ്വസയായ യൂണതിറ്റുേൾക്് സ്ലം അനുവദതിക്കുേയും 
1,821.9 കേയാെതി രൂപ ആന്േ നതികക്പം നെത്തുേയും 
27,114 കപർക്് കനരതിട്ട് ന്തയാഴതില് നല്കുേയും 
ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്.  കൂെയാന്ത, എലെയാ പയാർക്കുേളതിലും ഏേ 
ജയാലേ ക്തിയറൻസ് സംവതിധയാനവം േതിൻഫ്ര 
ഏർന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. േതിൻഫ്രയുന്െ 24 വ്വസയായ 
പയാർക്കുേളതിലയായതി  പ്രധയാന കേഖലയതില്ന്പടുന് 
വ്വസയായങ്ങൾക്് കലയാകേയാത്ര പശ്യാത്ല സൌേര്  
വതിേസനം  പൂർത്തിയയാക്തി േഴതിഞ്ഞു. ഇതതില്  9 എണ്ണം 
ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം കേഖലയതിന്ല സ്യാപനങ്ങൾക്് 
കവണ്തി േയാത്രമുള്ളതയാണ്.  േതിൻഫ്രയുന്െ ചതില 
ശ്രകദ്യേയായ കനട്ടങ്ങൾ. 
• തതിരുവനന്പുരന്ത് അന്യാരയാഷ്്യാ അപെയാരല് 

പയാർക്്, എറണയാകുളന്ത് േയറ്റുേതതി വതിേസന 
വ്വസയായ പയാർക്്, തതിരുവനന്പുരന്ത് 
ഇൻകഫയാന്െയതില്ന്േറെ് പയാർക്്, ഫതിലതിം 
ആറെ് വീഡതികയയാ പയാർക്്, േലപ്പുറന്ത് ഭക്് 
സംസ്ക്കരണ വ്വസയായ പയാർക്്, എന്തിവ േതിൻഫ്ര 
വതിജയേരേയായതി പൂർത്തിേരതിച്ച കപ്രയാജേ്ടുേളയാണ്.

• തതിരുവനന്പുരം, പത്നംതതിട്ട, എറണയാകുളം, തൃശ്ശർ, 
േണ്ണൂർ, വയനയാെ്, േയാസർകഗയാഡ് എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
ന്ചറുേതിെ വ്വസയായ പയാർക്കുേളം േതിൻഫ്ര 
വതിേസതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്്.

• ഒറ്റപെയാലം ഇൻഡസ്്തിയല് പയാർക്തില് 
സ്റയാൻകഡർഡ് ഡതിചസൻ ഫയാേ്െറതിയുന്െ 
നതിർമ്യാണം പൂർത്ീേരതിക്കുേയും ബതില്റ്റ് – അപ് 
കസ്പസ് അനുവദതിക്ല് നെപെതി പുകരയാഗേതിക്കുേയും 
ന്ചയ്യുന്നു. ആന്രതിേ കറയാഡേളം േറ്റ് ന്പയാതു 
സൌേര്ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണവം പൂർത്തിയയായതി.

േതിൻഫ്രയതിന്ല നതിലവതിലുള്ള പദ്തതിേൾ കബാക്് 4.3.4 ല് 
േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

കബാക്് 4.3.4  േതിൻഫ്രയതിന്ല നതിലവ തിലുള്ള പദ്തതിേൾ

• വ്വസയായ ജലവതിതരണ പദ്തതി, പയാലക്യാെ്
• ഇൻഡകഗറ്റഡ് ഇൻഡസ്്തിയല് ആൻഡ് ന്െക്്റ്റയതില് പയാർക്്, പയാലക്യാെ്
• തൃശ്ശൂരതിലുള്ള ന്േയാരട്ടതി സ്റയാൻകഡർഡ് ഡതിചസൻ ഫയാേ്െറതിയുന്െ നതിർമ്യാണം.
• ഇൻകഫയാ പയാർക്്, സ്യാർട്ട് സതിറ്റതി, ന്േ.ഇ.പതി.ഐ.പതി എന്തിവയ്കയായുള്ള ജലവതിതരണം, കറയാഡ് നതിർമ്യാണം.
• വ്വസയായ പയാർക്്, േട്ടന്നൂർ, േണ്ണൂർ
• കഗ്യാബല് ആയുർകവ്ദ വതികലെജ്, തതിരുവനന്പുരം
• ഗീൻ ഫീല്ഡ് ഇലേ്ക്യാണതിേ് പയാർക്്, എറണയാകുളം
• ഫുഡ് ആറെ് ചസ്പസസ് പയാർക്്, മുട്ടം, ഇടുക്തി
• േതിൻഫ്ര ഫതിലതിം ആൻഡ് വീഡതികയയാ പയാർക്തിന്ല ആനതികേഷൻ/ഐ.െതി.ഇ.എസതിനയായുള്ള പ്രകത്േ 

സയാ്ത്തിേ കേഖല
• േയാക്യാകഞ്രതിയതിന്ല േതിൻഫ്രയാ ന്െേ്കനയാ ഇറെസ്്തിയല് പയാർക്തില് (ന്േ.െതി.ഐ.പതി) േയറ്റുേതതി 

ഇൻേയുകബഷൻ ഹബ് 
• നൂതന സയാകങ്തതിേ വതിദ്യാ വ്വസയായ പയാർക്്, പുഴയ്കല് തൃശ്ശൂർ
• ഡതിഫൻസ് പയാർക്്, ഒറ്റപെയാലം
• ന്േഗയാഫുഡ് പയാർക്്, പയാലക്യാെ്

..



154 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

കേരള ഫതിനാന്്യല് കോര്പ്പകറ്ന 
(ലേ.എഫ്.സതി)
(വ്യാവസായതിേ ധനസഹായം)

സർക്യാർ ഉെേസ്തയതിലുള്ള ഒരു ഇതര ബയാങ്തിംഗ് 
ധനേയാര് സ്യാപനേയാണ് കേരള ഫതിനയാൻഷ്ല് 
കേയാർപെകറഷൻ (ന്േ.എഫ്.സതി).  വ്വസയായങ്ങൾക്് 
ധനസഹയായം  നല്കുന്തതിലൂന്െ കേരളത്തിന്റെ 
വ്വസയായ വല്ക്രണത്തിന് പ്രധയാന പങ്് 
വഹതിക്കുന്  ഒരു എജൻസതിയയാണ് കേരള ഫതിനയാൻഷ്ല് 
കേയാർപെകറഷൻ. നതിർമ്യാണ, കസവന കേഖലേളതിന്ല 
സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾക്് (എം.
എസ്.എം.ഇ) സയാ്ത്തിേ സഹയായം നല്കുേ 
എന്തയാണ് കേരള ഫതിനയാൻഷ്ല് കേയാർപെകറഷന്റെ 
(ന്േ.എഫ്.സതി) പ്രധയാന ലക്്ം. പുതതിയ യൂണതിറ്റുേൾ 
സ്യാപതിക്കുന്തതിനും ഉല് പയാദന, കസവന കേഖലേളതില് 
നതിലവതിലുള്ള യൂണതിറ്റുേളന്െ വതിപുലീേരണം/ 
നവീേരണം/ ചവവതിധ്വല്ക്രണം എന്തിവയ്ക്കും 
കേയാർപെകറഷന് സയാ്ത്തിേ സഹയായം നല്േയാൻ 
േഴതിയും. വയായ്പേൾ, പ്രവർത്ന മൂലധന വയായ്പേൾ, 
പ്രകത്േ പദ്തതിേൾ എന്തിങ്ങന്നയുളള രൂപത്തില് 
സയാ്ത്തിേ സഹയായം നല്കുന്നു.  സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ 
സ്യാപനങ്ങൾക്യായുള്ള ന്ക്രഡതിറ്റ് ഗ്യാരറെതി ഫണ്് 
്സ്റതിന്ല അംഗേയാണ് ന്േ.എഫ്.സതി. കേയാർപെകറഷന്റെ 
പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ തയാന്ഴ പറയുന്വയയാണ്.
• ഉല്പെന് നതിർമ്യാണ കസവന കേഖലേളതില്  പുതതിയ 

സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭേർക്് 
വയായ്പേൾ അനുവദതിക്കുേ

• നതിലവതില് പ്രവർത്തിക്കുന് വ്വസയായ/കസവന 
സ്യാപനങ്ങൾക്് വതിേസനത്തിനും, ആധുനതിേ 
വല്ക്രണത്തിനും/ചവവതിദ്്വല്ക്രണത്തിനും 
കവണ്തിയുള്ള വയായ്പ നല്കുേ

• വ്വസയായ/കസവന കേഖലയതിലുളള 
സ്യാപനങ്ങൾക്് പ്രകത്േ പദ്തതിേളതില്ന്പെടുത്തി 
പ്രവർത്ന മൂലധന വയായ്പേൾ നല്കുേ

• സതിവതില് കേയാൺ്യാേ്െർേയാർക്് സയാ്ത്തിേ 
സഹയായത്തിനുള്ള  പ്രകത്േ പദ്തതിേൾ

• ഫീച്ചർ ഫതിലതിമുേളം ന്െലതിവതിഷൻ സീരതിയലുേളം 
നതിർമ്തിക്കുന്തതിന് സയാ്ത്തിേ സഹയായത്തിനുള്ള  
പ്രകത്േ പദ്തതിേൾ 

• നതിലവതിലുള്ള സതിനതിേ തീയറ്ററുേളന്െ 
ആധുനതിേവല്ക്രണത്തിനും നതിലവയാരം 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനും, വതിേസനത്തിനും പുതതിയ 
േൾട്ടതിപ്േ്സേൾ സ്യാപതിക്കുന്തതിനുള്ള  പ്രകത്േ 
പദ്തതിേൾ

• ലയാബ്  ഉപേരണങ്ങൾ വയാങ്ങുന്തതിനും/േയാലതിന് 
സംസ്കരണത്തിനുമുള്ള  പ്രകത്േ പദ്തതിേൾ 

• ഐ.റ്റതി ഹയാർഡ് ന്വയറതിനും കസയാഫ്റ്റ് ന്വയർ 
സംരംഭങ്ങൾക്കുമുള്ള േെയാശ്വയാസത്തിനുള്ള 
ധനസഹയായം 

• സ്റയാർട്ട് അപ്പുേളന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ള മൂലധന 
ഫതിനയാൻസതിംഗ് പദ്തതി

2018-19 ല്  ന്േ.എഫ്.സതി യുന്െ പ്രവർത്ന ലയാഭം 

53.5 ശതേയാനം വർദ്തിച്ച് 31 കേയാെതി രൂപയും അറ്റയാദയായം 
113 ശതേയാനം വർദ്തിച്ച് 17.7 കേയാെതി  രൂപയുേയാണ്.  
2018-19 ല് ധനസഹയായേയായതി കേയാർപെകറഷൻ 1,645 
കേയാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു.  മുൻവർഷം ഇത് 723.9 കേയാെതി 
രൂപയയായതിരുന്നു.  2017-18 ല് 300.2 കേയാെതിരൂപയും 
2018-19 ല് 815.8 കേയാെതി രൂപയും ന്േ.എഫ്.സതി 
വതിതരണം ന്ചയ്തു.  2017-18 ല് സ്യാപനത്തിന്റെ 
ന്േയാത്ം തതിരതിച്ചെവ് 900 കേയാെതിരൂപയും 2017-18 ല് 
9,44.7 കേയാെതി രൂപയും ആയതിരുന്നു. 2017-18, 2018-
19 േയാലഘട്ടങ്ങളതിന്ല കനയാട്ട് നതികരയാധന പ്രഖ്യാപനവം  
ജതി.എസ്.െതി നെപെതിലയാക്ലും ന്വല്ലുവതിളതി നതിറഞ്ഞ 
സയാ്ത്തിേ സ്തിതതി കൂടുതല് രൂക്േയാക്കുന്തതിന് 
േയാരണേയായതി. സർക്യാർ നയങ്ങളതിലും േറ്റു ബയാഹ് 
ഘെേങ്ങളതിലും ഉണ്യായ വ്തതിയയാനം ചതില കേഖലേളന്െ 
വളർച്ചന്യ പ്രതതികൂലേയായതി ബയാധതിച്ചു. േഴതിഞ്ഞ 5 
വർഷന്ത് കേയാർപകറഷൻ പ്രവർത്നം അനുബന്ധം 
4.3.9 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു. 2018-19 വർഷത്തില് 
കേയാർപെകറഷൻ നെത്തിയ വയായ്പയാ പ്രവർത്നങ്ങളം 
വയായ്പേളന്െ വ്യാവസയായതിേ അെതിസ്യാനത്തിന്ല 
തരം തതിരതിവം അനുബന്ം 4.3.10 ലും 4.3.11 ലും 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഭാവതി വജീക്ണം

സംസ്യാനന്ത് യുവജനങ്ങൾക്് ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുേ എന്തയാണ് സർക്യാർ കനരതിടുന് ഒരു 
പ്രധയാന ന്വല്ലുവതിളതി. ഈ ന്വല്ലുവതിളതി കനരതിടുന്തതിന് 
സംസ്യാനത്് വതിജ്യാനധതിഷ്തിത സയാകങ്തതിേ 
സംരംഭേത്വത്തിന് ഉതകുന് ഒരു പരതിസ്തിതതി 
സൃഷ്തിക്കുേ എന്തയാണ് ഗവൺന്േറെതിന്റെ ലക്്ം. 
ഏേകദശം 2 ലക്ത്തില്പരം യുവജനങ്ങൾ 
സയാകങ്തതിേ പഠനം പൂർത്തിയയാക്തി വതിവതിധ സയാകങ്തതിേ 
വതിദ്യാഭ്യാസ സ്യാപനങ്ങളതില് നതിന്് ഓകരയാ വർഷവം 
പുറത്തുവരുന്നു. ഈ യുവ ന്പ്രയാഫഷണലുേളതില് പലരും 
സംരംഭേരയായതി േയാറയാം. ഇവരതിലൂന്െ ന്തയാഴതിലകന്വഷേന്ര 
സൃഷ്തിക്കുേയലെ േറതിച്ച് ന്തയാഴതില്ദയാതയാക്ളന്െ പുതതിയ 
തലമുറന്യ  സൃഷ്തിക്കുന്തതിനയാണ് കേരള സർക്യാർ 
ലക്്േതിടുന്ത്. കേയാശേയായ വതിപണനം, അനുബന്ധ 
അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ, പ്രയാകദശതിേ വതിഭവ 
അധതിഷ്തിത സംരംഭങ്ങളതില് ശ്രദ് കേ�ീേരതിക്യാത്ത് 
എന്തിവയയാണ് കേരളത്തിന്ല വ്യാവസയായതിേ കേഖല 
കനരതിടുന് പ്രധയാന ന്വല്ലുവതിളതിേൾ. 

ന്തയാഴതില് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതില് 
ശ്രദ് കേ�ീേരതിച്ചുന്േയാണ്ടുള്ള, പരതിസ്തിതതി 
സൌഹൃദവം, സസ്തിരവേയായ സയാ്ത്തിേ 
വളർച്ചയതിലൂന്െ കേരളന്ത് ഒരു നതികക്പ സൌഹൃദ  
സംസ്യാനേയാക്തിേയാറ്റുേ എന്തയാണ് സർക്യാരതിന്റെ 
േയാഴ്ച്ചപെയാെ്.  ഈ കേഖലയുന്െ ഉത്പയാദന ക്േത 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി, ഉത്പയാദനം, രൂപേല്പെന, 
വതിപണനം എന്തിങ്ങന്നയുള്ള വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതില് പുതതിയ 
സയാകങ്തതിേ വതിദ് ഉപകയയാഗതികക്ണ്തയായുണ്്. 
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4.4 സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾ 
(എം.എസ്.എം.ഇേൾ)

ഇന്്ൻ സ്ദ് വ്വസ്യുന്െ  ഊർജ്ജസ്വലവം 
ചലനയാത്മേവേയായ കേഖലയയായതി സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, 
ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾ (എം.എസ്.എം.ഇ.) 
ഉയർന്നുവന്തിട്ടുണ്്. േയാർഷതിേ കേഖലയ്ക് പുറത്് 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് തയാരതകേ്ന കുറഞ്ഞ മൂലധന 
ന്ചലവതിലൂന്െ വൻകതയാതതില് ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
നല്കുന്തതിന്  എം.എസ്.എം.ഇ യ്ക് മുഖ് പങ്് 
വഹതിക്യാൻ േഴതിയും. 

സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾ സയാ്ത്തിേ 
വതിേസനം, നവീേരണം, ന്തയാഴതില് എന്തിവയുന്െ 
ശക്േയായ കപ്രരേങ്ങളതില് ഒന്യാണ്. 45 ശതേയാനം 
ഉല്പെന് നതിർമ്യാണവം, 40 ശതേയാനത്തിനു 
മുേളതില് േയറ്റുേതതിയും, 111 ദശലക്ം ജനങ്ങൾക്്  
ന്തയാഴതിലും സൃഷ്തിക്കുന്തതിലൂന്െ ന്േയാത്ം ആഭ്ന്ര 
ഉല്പെയാദനത്തില് 28 ശതേയാനത്തിനു മുേളതില് ഈ 
കേഖല സംഭയാവന ന്ചയ്യുന്നു. ഇന്്യതിന്ല എം.എസ്.
എം.ഇ കേഖല, സംരംഭങ്ങളന്െ വലുപെത്തിന്റെ 
േയാര്ത്തിലും, ഉല്പെന്ങ്ങൾ, കസവനങ്ങൾ 
തുെങ്ങതിയവയതിന്ല ചവവതിധ്ം, സയാകങ്തതിേ വതിദ്യാ 
വതിനതികയയാഗം എന്തിവയതിലും വളന്രയധതിേം  ചവവതിധ്ം  
പുലർത്തുന്നു. ജതിഡതിപതിയതിന്ല ഉല് പയാദന കേഖലയുന്െ 
വതിഹതിതം നതിലവതിന്ല 16 ശതേയാനത്തില് നതിന്് 2022 
അവസയാനകത്യാന്െ 25 ശതേയാനേയായതി ഉയർത്യാൻ 

കദശീയ ഉല് പയാദന നയം വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുന്തതിനയാല് 
എം എസ് എം ഇ കേഖലയുന്െ വളർച്ച നതിർണയായേേയാണ്. 
(അവലംബം: സൂക്്േ,ന്ചറുേതിെ,ഇെത്രം 
സംരംഭങ്ങന്ള  കുറതിച്ചുള്ള വതിദഗ്ദ്ധ സേതിതതി റതികപെയാർട്ട് , 
ആർ.ബതി.ഐ, 2019).

ഇന്്യയതിലെ സൂക്്മ ലചറുേതിെ ഇെത്രം 
സംരംഭങ്ങള് 

2015-16 ന്ല  73-േത് നയാഷണല് സയാ്തിൾ സർന്വ് 
അനുസരതിച്ച് രയാജ്ത്് അംഗീകൃതേലെയാത് 633.88  
ലക്ം േയാർഷതികേതര എം.എസ് .എം.ഇ.േൾ (1948 
ന്ല ഫയാേ്െറീസ് ആേ്റ്റതിൻ േീഴതില് രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത 
എം.എസ്.എം.ഇ.േൾ ഒഴതിച്ച് ) വതിവതിധ സയാ്ത്തിേ 
പ്രവർത്നങ്ങളതില് വ്യാപൃതരയായതിട്ടുണ്് (ഉല്പെന് 
നതിർമ്യാണ കേഖലയതില് 196.65 ലക്ം, വ്യാപയാര 
കേഖലയതില് 230.35 ലക്ം, േറ്റു കസവന കേഖലയതില് 
206.85 ലക്ം, അനൌകദ്യാഗതിേ ചവദയുതതി 
ഉല്പെയാദന പ്രസരണ കേഖലയതില് 0.03 ലക്ം).  
പ്രവർത്നേനുസരതിച്ച് േണക്യാക്ന്പെട്ടതിട്ടുള്ള 
എം.എസ്.എം.ഇ.േളന്െ  വതിതരണം പട്തിേ 4.4.1 ല് 
ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു  

31ശതേയാനം എം.എസ് .എം.ഇേൾ നതിർമ്യാണ 

പട്തിേ 4.4.1. പ്രവർത്നേനുസരതിച്ച് േണക്യാക്ന്പെട്ടതിട്ടുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ.േളന്െ എണ്ണം 

വര്ഗജീേരതിച് പ്രവര്ത്നം
േണക്കാക്കലപ്പട്തിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളുലെ എണ്ം (െക്ത്തില്)

വതിഹതിതം (ശതമാനം)

ഗ്ാമം നഗരം ആലേ 

ഉല്പെന് നതിർമ്യാണം 114.14 82.50 196.65 31

വ്യാപയാരം 108.71      121.64 230.35 36

േറ്റു കസവനങ്ങൾ 102.00 104.85 206.85 33

ചവദയുതതി 0.03 0.01 0.03 0

ആന്േ 324.88 309.00 633.88 100
 
 അവലംബം : സൂക്� ടചറുകിട ഇടത്ത്ം സം്ംഭക ��ോലയം, ഭോ്ത സരക്കോര
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പ്രവൃത്തിേളതിലും, 36 ശതേയാനം വ്യാപയാരത്തിലും, 
33 ശതേയാനം േറ്റു കസവന കേഖലേളതിലും 
ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന്ത് േയാണയാം. േണക്യാക്ന്പെട്ടതിട്ടുള്ള 
633.88 ലക്ം എം.എസ് .എം.ഇ േളതില് 324.88 ലക്ം 
എം.എസ് .എം.ഇേൾ (51.25 ശതേയാനം) ഗയാേ 
പ്രകദശങ്ങളതിലും 309 ലക്ം എം.എസ്.എം.ഇ.േൾ (48.75 
ശതേയാനം) നഗര പ്രകദശങ്ങളതിലുേയാണുള്ളത്.

ഇന്്ൻ സംസ്യാനങ്ങളതില് ഉത്ർപ്രകദശതിലയാണ് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് എം എസ്എംഇേൾ (89.99 ലക്ം) 
ഉള്ളത്, രയാജ്ന്ത് ന്േയാത്ം  എംഎസ്എംഇേളന്െ 
14.20 ശതേയാനം. കേരളം 3.75 ശതേയാനം 
വതിഹതിതവേയായതി പതതിന്നയാന്യാം (23.79 ലക്ം)  
സ്യാനത്യാണ്  (ഉറവതിെം: വയാർഷതിേ റതികപെയാർട്ട് 2018-
19, സൂക്്േ , ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങളന്െ 
േയാ�ലയം,ഭയാരത സർക്യാർ).

എം.എസ്.എം.ഇ സമ്പര്േ് 

2018 ജൂണതില് ആരംഭതിച്ച ഈ ഡതിജതിറ്റല് പ്യാറ്റ്കഫയാം 
ന്തയാഴതിലകന്വഷേരും റതിക്രൂട്ടർേയാരും (എംഎസ്എംഇ) 
തമ്തിലുള്ള ആശയവതിനതിേയം അനുവദതിക്കുന്നു. 2019 
േയാർച്ച് 31 വന്ര ന്േയാത്ം 35,819 ന്തയാഴതിലകന്വഷേരും 
5060 റതിക്രൂട്ടർേയാരും സ്ർക്് കപയാർട്ടലതില് രജതിസ്റർ 
ന്ചയ്യുേയും 2124 കജയാലതിേൾ ഈ കപയാർട്ടലതിലൂന്െ 
വയാഗ്യാനം ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്തു.

എലറെ  എം.എസ്.എം.ഇ
  
ഇത് ഒരു ന്വബ് അധതിഷ്തിത ആപ്തികക്ഷൻ 
ന്േയാഡയൂളയാണ്. ഗവൺന്േറെതിന്റെ വതിവതിധ പദ്തതിേളന്െ 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ കനെയാൻ ഇത് സംരംഭങ്ങന്ള 
സഹയായതിക്കുന്നു. ഓഫീസ് ഓഫ് ഡവലപ്ന്േറെ് 
േമ്ീഷണർ (എംഎസ്എംഇ) ഈ ന്േയാഡയൂൾ 
ആരംഭതിച്ചു. ഇതും ഒരു ന്േയാചബല് അപ്തികക്ഷനയായതി 
പരതിവർത്നം ന്ചയ് തു.

കബാക്് നമ്പര് 4.4.1. സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങന്ള കുറതിച്ചുള്ള വ തിദഗ്ധ സേതിതതി 

സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾ കനരതിടുന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിന് ഇന്്യാ ഗവൺന്േന്ം 
റതിസർവ് ബയാങ്ം നതിരവധതി സംരംഭങ്ങളം നെപെതിേളം സ്വീേരതിച്ചു. ഇെയ്കതിന്െ സ്യായതിയയായ പരതിണയാേങ്ങൾ 
ദൃശ്േയാണ് എന്തിരുന്യാലും ഈ കേഖല അനൌപചയാരതിേവം ഘെനയാപരവം ചയാക്രതിേവേയായ ആഘയാതങ്ങൾക്് 
ഇരയയാകുന്നു. കൂെയാന്ത, വർധതിച്ചു വരുന് േതിെേത്രവം പുതുേയും ന്േയാണ്് ആകഗയാളവല്ക്രതിക്ന്പെട്ട 
കലയാേം എം.എസ്.എം.ഇ േൾക്് പുതതിയതും വ്ത്സ്തവേയായ ന്വല്ലുവതിളതിേൾ ഉയർത്തുന്നു. ഈ കേഖലയതിന്ല 
വർദ്തിച്ചുവരുന് സമ്ർദേം ആശങ്യാജനേേയാണ്, അതതിനയാല്, ഈ കേഖലയുന്െ സേഗവതിേസനത്തിനുള്ള 
നെപെതിേൾ നതിർകദേശതിക്കുന്തതിനയായതി ആകഗയാള േതിേച്ച സ�ദയായങ്ങൾന്ക്യാപെം മുഴവൻ എംഎസ്എംഇ 
ആവയാസവ്വസ്യുന്െയും സേഗ അവകലയാേനം നെകത്ണ്ത് അനതിവയാര്േയാണ്. ഇതതിനയായതി 
ഉചതിതേയായ നയത്തിലും സ്യാപനപരേയായ ഇെന്പെലുേളതിലും പ്രകത്േ ശ്രദ് കേ�ീേരതിച്ച് ഇൻകുകബഷൻ 
ത്വരതിതന്പെടുത്തുേയും, ഔപചയാരതിേേയാക്ല്, അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങളതിന്ല അപര്യാപ്തത പരതിഹരതിക്ല്, കശഷതി 
വർദ്തിപെതിക്ല്, നഷ് സയാധ്തയ്ക്കുള്ള മൂലധനം പ്രയാപ്തേയാക്ല്,   അണ്ർ ചററ്റതിംഗ് ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള 
ന്ക്രഡതിറ്റ്, സയാകങ്തതിേ ഇെന്പെലുേൾ, വതിപണതി ബന്ധങ്ങൾ പതിന്തുണയ്കല്, ന്പയാതു സംഭരണ 
പ്യാറ്റ്കഫയാമുേളേയായതി ബന്ധം സ്യാപതിക്ല്  എന്തിവയ്കയായതി സേഗേയായ ഒരു സേീപനം സ്വീേരതികക്ണ്തുണ്്. 
ഈ ലക്്ത്തിനയായതി, എം എസ് എം ഇ കേഖലയുന്െ ധനേയാര്സസ്തിരതയ്കയായതി ദീർഘേയാല പരതിഹയാരങ്ങൾ 
നതിർകദേശതിക്കുന്തതിനയായതി 2018 ഡതിസംബർ 5 ന് ശ്രീ യു ന്േ സതിൻഹയുന്െ അധ്ക്തയതില് റതിസർവ് 
ബയാങ്് ഒരു വതിദഗ്ദ്ധ സേതിതതി രൂപീേരതിച്ചു.  േമ്തിറ്റതി 15 കയയാഗങ്ങൾ  കചരുേയും  രയാജ്ത്തുെനീളമുള്ള വ്വസയായ 
അകസയാസതികയഷനുേളേയായും സംസ്യാന സർക്യാരുേളേയായും കൂെതിയയാകലയാചതിക്കുേയും  2019 ജൂൺ 18 ന് 
റതികപെയാർട്ട് സേർപെതിക്കുേയും ന്ചയ്തു. പ്രധയാന ശുപയാർശേളതില് ചതിലത് i) എം എസ് എം ഇ വതിേസനത്തിനും 
ഉന്േനത്തിനുേയായതി സംസ്യാന സർക്യാരുേളേയായതി സതിഡ്ബതി കൂടുതല് ശ്രദ് കേ�ീേരതിക്കുവയാൻ 
േമ്തിറ്റതി ശുപയാർശ ന്ചയ്യുന്നു. തത്വത്തില് അംഗീേരതിച്ച എലെയാ അകപക്േളം 7-10 ദതിവസത്തിനുള്ളതില് 
തീർപെയാക്കുന്നുന്വന്് ബയാങ്േൾ ഉറപെയാകക്ണ്തുണ്്. ii) പ്രധയാനേതി�യുന്െ അധ്ക്തയതില് എം എസ് എംഇ, 
വയാണതിജ്, വ്വസയായം, തുണതിത്രങ്ങൾ, ഭക്് സംസ്കരണം എന്തിവയ്ക്കുള്ള േതി�േയാർ അംഗങ്ങളയായതി  
എം എസ് എംഇേൾക്യായതി ഒരു കദശീയ േൌൺസതില് രൂപീേരതിക്ണം. എം എസ് എംഇേൾക്യായതി 
സംസ്യാനങ്ങൾക്് സേയാനേയായ സംസ്യാന േൌൺസതില് ഉണ്യായതിരതിക്ണം. (iii) സംസ്യാനങ്ങളന്െ പങ്് 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി കസ്ററ്റ് ഫതിനയാൻഷ്ല് കേയാർപെകറഷൻ (എസ് എഫ് സതി) നതിയേം അവകലയാേനം ന്ചയ്ത് 
അതതിലൂന്െ എസ് എഫ് സതിേൾക്് കൂടുതല് പ്രവർത്ന സ്വയാത�്ം നല്േണം (iv) ഡതി.ഐ.സതി േൾ സൃഷ്തിച്ച 
ഡയാറ്റ ബയാങ്േൾ ശക്തിന്പെടുത്ണം. സംരംഭേർക്് അനതിവയാര്േയായുള്ള സ്തിതതി വതിവര േണക്കുേളന്െ 
ശരതിയയായ കശഖരണം ഡതി.ഐ.സതി ഏന്റ്റടുക്ണം. 

അവലംബം: ഡബ്്യുഡബ്്യുഡബ്്യു.ആര.ബി.ഐ.റകോം 
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കേരളത്തിലെ എം.എസ്.എം.ഇ കമഖെ 

രയാജ്ന്ത് എം എസ് എംഇേളന്െ തയാരതകേ്ന 
ഉയർന് പങ്് കേരളത്തിലുണ്്. േതിേച്ച േണേ്റ്റതിവതിറ്റതി, 
ആശയവതിനതിേയ ശംഖല, ഉയർന് ചവദഗ്ധ്മുള്ള 
േയാനവ വതിഭവകശഷതിയുന്െ ലഭ്ത, തയാരതകേ്ന 
നലെ വ്യാവസയായതിേ അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ 
എന്തിവയുള്ള കേരളം എം എസ് എംഇ കേഖലയുന്െ 
വളർച്ചയ്ക് വളന്ര അനുകയയാജ്േയാണ്. സൂക്്േ  ന്ചറുേതിെ, 
ഇെത്രം സംരംഭ കേഖല ഗയാേീണ, പതികന്യാക് 
കേഖലേളന്െ വ്യാവസയായതിേവല്ക്രണത്തിന് 
സഹയായതിക്കുേയും യുവയാക്ൾക്കും സയാമൂഹതിേേയായതി 
പതിന്യാക്ം നതില്ക്കുന് വതിഭയാഗങ്ങളയായ എസ് സതി, 
എസ്െതി, സ്ത്രീേൾ, ശയാരീരതിേ ന്വല്ലുവതിളതി 
കനരതിടുന്വർക്കും ന്തയാഴതില് നല്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. 
ഈ കേഖലന്യ ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനയായതി 
വതിവതിധ നതിയേങ്ങൾ അനുസരതിച്ച് ആവശ്േയായ 
ചലസൻസേൾ, അനുേതതിേൾ, അംഗീേയാരങ്ങൾ 
എന്തിവ അനുവദതിക്കുന്തതില് േയാലതയാേസം 
ഒഴതിവയാക്കുന്തതിനും സംസ്യാനന്ത് നതികക്പേ 
സൌഹൃദേയാക്കുന്തതിനും  കേരള സർക്യാർ നതികക്പ 
കപ്രയാത്യാഹന, ന്ഫസതിലതികറ്റഷൻ ഓർഡതിനൻസ് 2017  
ന്േയാണ്ടുവന്നു. ആവശ്േയായ കരഖേകളയാന്െ അകപക് 
സേർപെതിച്ചയാല് 30 ദതിവസത്തിനുള്ളതില് നതിർബന്ധതിത 
അംഗീേയാരം കേരള നതികക്പ പ്രകേയാഷൻ ആൻഡ് 
ന്ഫസതിലതികറ്റഷൻ ആേ്റ്റ് 2017 വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുന്നു.

വ്വസയായ വയാണതിജ് വകുപെ്  ഡയറേ്െകററ്റ് 
(ഡതിഐസതി) കേരളത്തിന്ല എംഎസ്എംഇയുന്െയും 
പര്രയാഗത വ്യാവസയായതിേ കേഖലേളന്െയും വളർച്ചയ്ക് 
സഹയായേേയായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡയറേ്െകററ്റതിന് 
േീഴതിലുള്ള ഏജൻസതിേൾ ഇവയയാണ്: സംസ്യാനത്് 
ചേത്റതി, തുണതി കേഖലയുന്െ ഉന്േനത്തിനും 
വതിേസനത്തിനുേയായതി നയങ്ങൾ ആവതിഷ്േരതിക്യാൻ 
ലക്്േതിട്ടുള്ള ചേത്റതി, ന്െക്്ചറ്റല്സ് ഡയറേ്െകററ്റ്, 

േയറുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട കേരള സർക്യാരതിന്റെ 
എലെയാ നയപരേയായ തീരുേയാനങ്ങളം നെപെയാക്കുന് 
ഏജൻസതിയയാണ് േയർ ഡവലപ്ന്േറെ് ഡയറേ്െകററ്റ്, 
സംസ്യാനത്് ഖയാദതി, ഗയാേ വ്വസയായങ്ങൾ 
സംഘെതിപെതിക്കുന്തതിനും കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുമുള്ള 
ചുേതലയുള്ള  കേരള ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ കബയാർഡ്. 

സംസ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യതില് എം.എസ്.
എം.ഇ യുലെ പങ്്

വ്വസയായ വയാണതിജ് വകുപെ് ഡയറേ്െകററ്റതിന്റെ 
േണക്നുസരതിച്ച്, 2017-18 ല് കേരളത്തില് ആരംഭതിച്ച  
പുതതിയ എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേൾ15,468 ഉം 
ആന്േ നതികക്പം  1,249.61 കേയാെതി രൂപയും, സൃഷ്തിച്ച 
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 51,244 ഉം  ആണ്. 2018-19 
ല് പുതതിയ എം എസ് എം ഇ യൂണതിറ്റുേൾ 13,826 ഉം, 
ആന്േ  നതികക്പം  1,321.94 കേയാെതി രൂപയും, സൃഷ്തിച്ച  
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 49,068 ഉം ആണ്. േഴതിഞ്ഞ 
രണ്ടു വർഷത്തില്   ആരംഭതിച്ച പുതതിയ എം എസ്എംഇ 
യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണവം സൃഷ്തിച്ച ന്തയാഴതിലവസരങ്ങളം 
ചുവന്െയുള്ള ച തിത്ം 4.4.1 ല് േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

സംസ്ാനലത് ഉകദ്യാഗ് ആധാര് 
ലമകമാറാണ്ം (യു എ എം)

എം.എസ്.എം.ഇ ഡവലപ്ന്േറെ് ആേ്റ്റ്  2006 
അനുകേദം 8 അനുസരതിച്ച് 2015 ന്സപ്റ്റംബർ േയാസം 
മുതല് നെപെതിലയാക്തിയ പദ്തതിയയാണ് യു.എ.എം. ഇതതില്, 
എം.എസ്.എം.ഇ സംരംഭേർ ഒരു പ്രകത്േ ഉകദ്യാഗ് 
ആധയാർ ന്ർ (യു എ എൻ) ലഭതിക്കുന്തതിനയായതി 
ഓൺചലനയായതി സംരംഭേത്വ ധയാരണയാപത്രം 
സേർപെതികക്ണ്തയാണ്.

2015 ന്സപ്റ്റംബർ 18 മുതല് വ്വസയായ വയാണതിജ് 
വകുപെ് കേരളത്തില് ഇഎം ഭയാഗം II സേർപെതിക്കുന് 

 ച തിത്ം 4.4.1. 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളതിന്ല പുതതിയ എം.എസ്.എം.ഇ  യൂണതിറ്റുേളം സൃഷ് തിച്ച പുതതിയ ന്തയാഴതിലവസരങ്ങളം  

അവലംബം : വ്യവസോയ വോണിജ്യ ഡയറക്ടറററ്്
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സ�ദയായം നതിർത്ലയാക്കുേയും അതതിന്റെ സ്യാനത്് 
ഓൺചലൻ രജതിസ് ക്ഷൻ  സംവതിധയാനേയായ 
ഉകദ്യാഗ് ആധയാർ ആരംഭതിക്കുേയും  ന്ചയ്തു. േയാർച്ച് 
31, 2019  വന്രയുള്ള േണക്കുേൾ പ്രേയാരം ഉകദ്യാഗ് 
ആധയാറതില്  അകപക് സേർപെതിച്ചവരുന്െ ആന്േ എണ്ണം 
56,019 ആണ് (രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത എലെയാ യൂണീറ്റുേളം 
പ്രവർത്നക്േേലെ). ഇതതില് യഥയാക്രേം നതിർേയാണ 
കേഖലയതില് 49,444, 6,288 ,287എന്തിങ്ങന്ന സൂക്്േ 
ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റുേളം (ആന്േ 56,019 
എണ്ണം – ഇത് 2017-18 ന്നക്യാൾ 1.65 ശതേയാനം 
കൂടുതലയായതിരുന്നു). ഇതതിനുപുറന്േ, കസവനകേഖലയതില് 
യഥയാക്രേം 34,065, 6,200, 200 സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, 
ഇെത്രം യൂണതിറ്റുേൾ ഉൾന്പെന്െ 40,465 എണ്ണം 
യു എ എമ്തില്  ഫയല് ന്ചയ്തതിട്ടുണ്് (ഇത് 2017-18 ന്ന 
അകപക്തിച്ച് 114.78 ശതേയാനം കൂടുതലയായതിരുന്നു. 
(അവലംബം: വ്യവസോയ, വോണിജ്യ ഡയറക്ടറററ്്). വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.4.1 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു. 

കമഖെയുലെ പ്രേെനം  

വ്വസയായ വയാണതിജ് വകുപെതിന്റെ   േണക്കുേൾ 
പ്രേയാരം, 2018-19 േയാലയളവതില് കേരളത്തില് 
പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ച പുതതിയ സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, 
ഇെത്രം യൂണതിറ്റുേളന്െ ആന്േ എണ്ണം 13,826  
ആണ്(ഇത് 2017-18 വർഷന്ത്ക്യാൾ 12 ശതേയാനം 
കുറവയായതിരുന്നു).  ഇക്യാലയളവതിന്ല ന്േയാത്ം നതികക്പം 
1,321.94  കേയാെതിയും, ആന്േ സൃഷ്തിച്ച ന്തയാഴതിലുേളന്െ 
എണ്ണം 49,068  ഉം ആണ്.  7,183   ന്തയാഴതിലുേൾ 
സൃഷ്തിച്ച് ഏറ്റവം കൂടുതല് പുതതിയ എം.എസ്.എം.ഇ 
യൂണതിറ്റുേൾ (1,991) ആരംഭതിച്ച പയാലക്യാെ് ജതിലെ 
ഒന്യാേതും, 1676 പുതതിയ എം.എസ്.എം.ഇ യൂണതിറ്റുേൾ 
ആരംഭതിച്ച് 4,691 ന്തയാഴതിലുേൾ സൃഷ്തിച്ച തൃശ്ശൂരും, 1,531 

എം.എസ്.എം.ഇ യൂണതിറ്റുേളതിലൂന്െ 6,132 ന്തയാഴതിലുേൾ 
സൃഷ്തിച്ച എറണയാകുളവം ന്തയാട്ടുപുറേതിലുേയാണ്. 223 
പുതതിയ എം.എസ്.എം.ഇ യൂണതിറ്റുേൾ ആരംഭതിച്ച് 
940 ന്തയാഴതിലുേൾ സൃഷ്തിച്ച േയാസർകഗയാഡ്  ഏറ്റവം 
പതിന്തിലയായും പ്രവർത്നം േയാഴ്ചവച്ചു. വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.4.2 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2015-16 മുതല് 2019-20 (ന്സപ്റ്റംബർ 30 വന്ര) 
ആരംഭതിച്ച എം എസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേളന്െ വർഷം/
ഉപകേഖല എന്തിവ തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദയാംശങ്ങൾ 
ചുവന്െയുള്ള പട്തിേ 4.4.2-ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഉപകേഖല തതിരതിച്ചുള്ള എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേളന്െ 
േഴതിഞ്ഞ നയാല് വർഷന്ത് വളർച്ചയുന്െ പ്രവണത 
േയാണതിക്കുന്ത് േയാർഷതിേ ഭക്്യാധതിഷ്തിത 
എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 2015-16 ന്ല 
2,388 യൂണതിറ്റതില് നതിന്് 2018-19ല് 2,712 യൂണതിറ്റതികലക്് 
(13 ശതേയാനം വർദ്നവ് ) ക്രേയാനുഗതേയായ 
വർധനയുന്ണ്ന്യാണ്. കസവനവേയായതി ബന്ധന്പെട്ട 
എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 2015-
16 ല് 3,134 ല് നതിന്് 2018-19 ല് 3,259 ആയതി 
ഉയർന്നു (3.85 ശതേയാനം വർദ്നവ് ). മുേളതിലുള്ള 
വതിശദയാംശങ്ങളന്െ അെതിസ്യാനത്തില്, ഓകരയാ വർഷവം 
ആരംഭതിക്കുന് യൂണതിറ്റുേളതില് മൂന്തിന്ലയാന്് “േറ്റുള്ള” 
വതിഭയാഗത്തിലയാണ് (പ്യാസ്റതിേ് സംഭരണതിേൾ, സ്വർണ്ണ 
ആഭരണങ്ങൾ, റബ്ബർ ഉല് പന്ങ്ങൾ, േരന്േൌശല 
വസ്തുക്ൾ എന്തിവ നതിർമ്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേൾ ഇതതില് 
ഉൾന്പെടുന്നു).

2018-19 േയാലയളവതില്, കൂടുതല് എം എസ്എംഇ 
യൂണതിറ്റുേൾ ആരംഭതിച്ചത് കസവനകേഖലയതിലയാണ്, 
തുെർന്് േയാർഷതിേ ഭക്്യാധതിഷ്തിത യൂണതിറ്റുേളം, 

ച തിത്ം 4.4.2. 2018 -19ല് നതിർമ്യാണ, കസവന കേഖലയതില് രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 

അവലംബം : ഉറ്്യോഗ് ആധോര ടവബ്പസറ്്, വ്യവസോയ വോണിജ്യവകുപ്് ഡയറക്ടറററ്്
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പട്തിേ  4.4.2. കേരളത്തില് ഓകരയാ ഉപകേഖലയ്ക്  േീഴ തിലും ആരംഭതിച്ച പുതതിയ  എം.എസ്.എം.ഇ യൂണതിറ്റുേളന്െ  വർഷം  തതിരതിച്ചുള്ള  
വ തിശദയാംശങ്ങൾ  

ക്രമ 
നമ്പര് ഉപകമഖെ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

2019-20 
(2019, 

ലസപ്റ്ംബര് 
30 വലര )

ആലേ 

 യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 

1 േയാർഷതിേ ഭക്്യാധതിഷ്തിതം 2388 2395 2553 2712 1238 11286

2 തുണതിത്രങ്ങളം വസ്ത്രങ്ങളം 1910 1695 1947 1858 898 8308

3 ജനറല്/ന്േക്യാനതിക്ല്/
ചലറ്റ് എഞ്തിനീയറതിംഗ് 2003 1606 2001 1533 621 7764

4 കസവന പ്രവർത്തിേൾ 3134 3057 3679 3259 2009 15138

5 തെതി ഉല്പെന്ങ്ങൾ 891 775 871 644 280 3461

6 സതിേൻറ് ഉല്പെന്ങ്ങൾ 385 344 469 329 141 1668

7 പ്രതിൻറതിംഗം അനുബന്ധ 
പ്രവർത്തിേളം 366 322 392 348 162 1590

8 കപപെർ ഉല്പെന്ങ്ങൾ 190 158 163 192 80 783

9 ഇൻഫർകേഷൻ ന്െേ്കനയാളജതി 349 263 316 294 116 1338

10 േറ്റുള്ളവ 4243 3098 3077 2657 1251 14326

  ആന്േ 15859 13713 15468 13826 6796 65662

അവലംബം :വ്യവസോയ വോണിജ്യ വകുപ്്  ഡയറക്ടറററ്്

“േറ്റുള്ളവ” വതിഭയാഗവം  (പ്യാസ്റതിേ് പയാത്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ 
ആഭരണങ്ങൾ, റബ്ബർ ഉല് പന്ങ്ങൾ, േരന്േൌശല 
ഉല് പന്ങ്ങൾ എന്തിവ നതിർമ്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേൾ 
ഇതതില് ഉൾന്പെടുന്നു), തുണതിത്രങ്ങൾ/വസ്ത്രങ്ങൾ 
എന്തിവയതിലുേയാണ്.

സംസ്ാന  ബജറ്് 2019-20

കേരളത്തില്  സൂക്്േ ,ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം 
സംരംഭേ കേഖല വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല േറ്റ് ഉപ 
വതിഭയാഗങ്ങളേയായതി തയാരതേ്ന്പെടുത്തുക്യാൾ സ്തിര 
വളർച്ചയാ നതിരക്യാണ് കരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 
2019-20 ന്ല സംസ്ന ബജറ്റതില്, ഗയാേീണ 
ന്ചറുേതിെ സംരംഭങ്ങൾക്് 449.27 കേയാെതി രൂപ പദ്തതി 

പട്തിേ : 4.4.3. 2018-19, 2019-20 വയാർഷ തിേ പദ്തതിേളതിന്ല ഗയാേീണ ന്ചറുേതിെ സംരംഭങ്ങളന്െ പദ്തതി വ തിഹതിതവം ന്ചലവം
(രൂപ കേയാെതിയതില് )                                                                                                                                               

ക്രമ 
നമ്പര് കമഖെ/ ഉപകമഖെ വാര്്തിേ പദ്ധതതി             (2018-

19)
വാര്്തിേ പദ്ധതതി             (2019-

20)

6.1 ഗ്ാമജീണ ലചറുേതിെ സംരംഭങ്ങള് വതിഹതിതം ലചെവ് വതിഹതിതം 

ലചെവ്  
(ഒേ്കൊബര് 

31,2019 
വലര )

i ന്ചറുേതിെ വ്വസയായം 151.06 90.66 163.89 39.68

ii ന്ചറുേതിെ വ്വസയായം 4.40 3.96 15.43 0.47

iii േരേൌശലം 4.55 3.51 3.55 0.65

ആന്േ(എം.എസ്.എം.ഇ ) 160.01 98.13 182.87 40.34

iv ചേത്റതിയും  യ�ത്റതിയും 70.92 43.13 56.01 18.52

v േയർ വ്വസയായം 141.08 127.47 141.51 77.84

vi ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായം 18.60 10.66 14.43 5.31

vii േശുവണ്തി  വ്വസയായം 54.45 36.78 54.45 5.00

ആന്േ  (ഗയാേീണ ന്ചറുേതിെ സംരംഭങ്ങൾ) 445.06 316.17 449.27 147.01

അവലംബം: ബജറ്് 2018-19,2019-20 &പ്ോന്റപേസ്
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വതിഹതിതം  അനുവദതിച്ചതതില് ഒേ്കെയാബർ 31, 2019 
വന്ര 136.70 കേയാെതി ന്ചലവഴതിച്ചു (30.43 ശതേയാനം). 
ന്ജൻഡർ ബഡ്ജറ്റതിംഗതിന് അർഹേയായ പ്രയാധയാന്ം 
നല്േതിയ 2019-20 ന്ല സംസ്യാന  ബജറ്റതില്, 
സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം  കേഖലയ്ക്  പദ്തതി 
വതിഹതിതേയായതി 182.87 കേയാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. 
വ്വസയായ പ്രകദശം/ പയാർക്കുേളതില് സംരംഭേർക്് 
ഭൂേതി നതികക്പ വതിലയുന്െ പലതിശ ധനസഹയായം, പ്രളയം 
ബയാധതിച്ച സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങന്ള 
പുനരുദ്രതിക്കുന്തതിനുള്ള സഹയായം, പ്രളയബയാധതിത 
എം എസ് എംഇേൾ പുനർനതിർമ്തിക്യാനുള്ള സഹയായം, 
പ്രളയം ബയാധതിച്ച സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭേ 
യൂണതിറ്റുേൾക്കുള്ള പലതിശ ധനസഹയായം, സ്തിരം 
പ്രദർശന വതിപണന സമുച്ചയം, മുളയുന്െ പ്രചയാരവം 
കപ്രയാത്യാഹനവം എന്ീ അഞ്ചു  പുതതിയ പദ്തതിേൾ 
2019-20 ല് ആരംഭതിച്ചു. വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്തിേ.4.4.3 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനലത് പ്രധാന പദ്ധതതിേളും 
കനട്ങ്ങളും

2019-20 ല് സംസ്യാന സർക്യാർ സംസ്യാനത്് 
വ്വസയായത്തിന് അനുകൂല സയാഹചര്ന്േയാരുക്കുവയാൻ 
പല പരതിപയാെതിേളം വതിജയേരേയായതി നെപെതിലയാക്തി.  
വ്വസയായ ആവശ്ത്തിനു കവണ്തി അെതിസ്യാന 
സൌേര്ന്േയാരുക്ല്, സംരംഭേത്വം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്ല്, ചനപുണ് വതിേസനം എന്തിവ 
നെപെതിലയാക്തി.  പ്രധയാന പരതിപയാെതിേളം കനട്ടങ്ങളം തയാന്ഴ 
പറയുന്നു.

(1) വ്യവസായ അെതിസ്ാന സൗേര്യ 
     വതിേസന പദ്ധതതിേള്/പരതിപാെതിേള് 

വ്വസയായ പയാർക്കുേൾ, എകസ്ററ്റുേൾ, വതിേസതിത 
പ്രകദശം(ഡതി.എ)/ഡതി.പതി എന്തിവതിെങ്ങളതില് കറയാഡേൾ, 
ചവദയുതതി,ന്വള്ളം, േയാലതിന് സംസ്ക്കരണം എന്തിവ 
ഉൾന്പെന്െയുള്ള അെതിസ്യാനന്സൌേര് വതിേസനം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയാണ് ഈ പദ്തതി ന്േയാണ്് 
ഉകദേശതിക്കുന്ത്. പുതതിയ ബഹു നതില  വ്വസയായ 
ന്േട്ടതിെങ്ങൾ (എസ്ഡതിഎഫ് ), വ്യാവസയായതിേ 
പയാർക്കുേൾ, ക്സ്ററുേൾക്കുള്ള ന്പയാതു ന്സൌേര്  
കേ�ങ്ങൾ എന്തിവ വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
വ്വസ്േളം ഉണ്്. 

(എ) നതിെവതിലുള്ള ല്വെപ്പ്ലമറെ് ക്ാട്്/ 
പ്രകദശങ്ങളതിലെ പശ്ാത്െ സൗേര്യ 
വതിേസനം ലമച്ലപ്പടുത്ല് 

സംസ്യാനന്ത് ന്ചറുേതിെ വ്വസയായങ്ങൾക്് 
ആവശ്േയായ വ്വസയായ സൌേര്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ത് 
വ്വസയായ വയാണതിജ് ഡയറേ്െകററ്റയാണ് (ഡതി.ഐ.സതി). 
നതിലവതില്,ഡതി.ഐ.സതി യുന്െ േീഴതില് 2424.85  

ഏക്റതിലയായതി 39 വതിേസന പ്രകദശങ്ങൾ/കപ്യാട്ടുേളണ്്. 
മുൻവർഷന്ത് 2,205 യൂണതിറ്റുേന്ള അകപക്തിച്ച് 
2018-19 ല് 2217 യൂണതിറ്റുേൾ വ്വസയായ വതിേസന 
പ്രകദശങ്ങൾ/കപ്യാട്ടുേളതില് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. 
2018-19 ല്  നതിലവതിന്ല 16 ന്ഡവലപെ്ന്േൻറ് 
ഏരതിയ/കപ്യാട്ടതിന്റെ അെതിസ്യാന ന്സൌേര്ങ്ങൾ 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനും/സൃഷ്തിക്കുന്തതിനുേയായതി 1,470 
ലക്ം രൂപ അനുവദതിച്ചു. ഈ ഡതിഎ/ഡതി പതിേളതിലൂന്െ 
ആന്േ 35,292 കപർക്് ന്തയാഴതില് നല്കുേയും 
6,52,037.86 ലക്ം രൂപ വരുേയാനമുണ്യാകുേയും ന്ചയ്തു. 
ഇതതിന്റെ വതിശദയാംശങ്ങൾ  അനുബന്ം 4.4.3 ല് 
ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

(ബതി) ബഹുനതിെ വ്യവസായ എകറ്റ്റുേളുലെ 
നതിര്മാണം 
കേരളത്തില് വ്വസയായ ആവശ്ങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂേതിയുന്െ 
ലഭ്ത വളന്ര കുറവയാണ്. ഒകരവ്വസയായ പ്രകദശത്് 
കൂടുതല് വ്വസയായങ്ങന്ള ഉൾന്േയാള്ളതിക്യാൻത്ക് 
അധതിേ സ്ല സൌേര്ം ലഭ്േയാക്കുന് ബഹുനതില 
േന്തിരങ്ങൾ അത്യാവശ്േയാണ്. 2018-19 ല് 978 
ലക്ം രൂപ ന്ചലവതില് ആലപ്പുഴയതില് വതിവതികധയാകദേശ് 
വതിപണന കപ്രയാത്യാഹന കേം� നതിർമ്തിക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്രയാരംഭ നെപെതിേൾ സ്വീേരതിച്ചു. നതിർമ്യാണ കജയാലതിേൾ 
നെന്നു ന്േയാണ്തിരതിക്കുന് പുഴേല്പെയാെം ഒന്നും 
(86 ശതേയാനം) രണ്ടും (73 ശതേയാനം) ഘട്ടങ്ങൾ, 
പുന്പ്ര (48 ശതേയാനം ) എന്ീ മൂന്് സ്റയാൻകഡർഡ് 
ഡതിചസൻ ഫയാേ്െറതിേൾ (എസ്.ഡതി.എഫ് ) 2020-
21 ല് പൂർത്ീേരതിക്യാനയാകുന്േന്നു പ്രതീക്തിക്കുന്നു. 
2018-19 േയാലയളവതില് 36.66 കേയാെതി രൂപ പദ്തതിയ്കയായതി 
നല്േതിയതിരുന്നു.

(സതി) മതിനതി ഇന്സ്്രതിയല് എകറ്റ്റുേള്
േയാർച്ച്  31,2019 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച്, 96 േതിനതി 
ഇൻഡസ്്തിയല് എകസ്ററ്റുേളതിലയായതി  857 എസ്.
എസ്.ഐ യൂണതിറ്റുേളണ്്. അതതില് പ്രവർത്ന 
ക്േേയായ 740 യൂണതിറ്റുേളതിലൂന്െ   3,623 കപർക്് 
ന്തയാഴതില് നല്േയാൻ േഴതിഞ്ഞു.  വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.4.4 ല് നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

(്തി) സതി്്കോയുലെ േജീഴതിലുള്ള വ്യവസായ 
എകറ്റ്റുേള്
സംസ്യാനന്ത് ന്ചറുേതിെ വ്വസയായ കേഖലയതില് ഭൂേതി, 
വർക്് ന്ഷഡ്, ജലം, അസംസ്കൃതവസ്തുക്ളന്െ 
വതിതരണം എന്തിങ്ങന്നയുള്ള അെതിസ്യാന 
സൌേര്ങ്ങൾ സതിഡ്കേയാ ലഭ്േയാക്കുന്നുണ്്. 
സതിഡ്കേയായുന്െ ഭരണ നതിയ�ണത്തില് പ്രവർത്ന 
ക്േങ്ങളയായ 880 യൂണതിറ്റുേകളയാെ് കൂെതിയ 17 വ്വസയായ 
എകസ്ററ്റുേളണ്്. േയാർച്ച് 31, 2019 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച് 
7,762 ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
ഈ യൂണതിറ്റുേൾ നല്േതിയതിട്ടുണ്്. കൂെയാന്ത, 1,548 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ പ്രവർത്തിക്കുന് 335 യൂണതിറ്റുേളള്ള 
36 േതിനതി ഇൻഡസ്്തിയല് എകസ്ററ്റുേളം 7 വ്വസയായ 
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പയാർക്കുേളം സതിഡ്കേയായുന്െ േീഴതിലുണ്്. 2018-19 
ന്ല ന്േയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 3.10 കേയാെതി രൂപയയായതിരുന്നു. 
സതിഡ്കേയായുന്െ േീഴതിലുള്ള  വ്വസയായ എകസ്ററ്റുേളന്െ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 
എന്തിവയതില് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

(ഇ) വ്യവസായതിേ ക്റ്ര് വതിേസനം 
എം.എസ്.എം.ഇ സംരംഭങ്ങന്ള സംബന്ധതിച്ചതിെകത്യാളം 
ഇൻക്ലൂസീവ്ന്നസ്, സയാകങ്തതിേ വതിദ്യുന്െ 
സ്വയാംശീേരണം, കശഷതി ന്േച്ചന്പെടുത്ല്, ന്പയാതു 
വതിഭവങ്ങളന്െ ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്ല് എന്തിവയതില് 
ക്സ്ററുേൾ പ്രധയാന പങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്്.  ഉത്പയാദന 
ക്േത, േത്രക്േത, ന്ചറുേതിെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള 
േയാര്കശഷതി എന്തിവ വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള   
ഫലപ്രദേയായ ഉപയായേയായയാണ് ക്സ്റർ സേീപനന്ത്, 
സൂക്്േ,ന്ചറുേതിെ,ഇെത്രം സംരംഭേ േയാ�ലയം 
സ്വീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്.

പര്രയാഗതരീതതിയതിലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങന്ളയും, 
വ്യാവസയായതിേ ജതിലെേന്ളയും േത്രത്തിന്  
അനുകൂലേയാക്കുന്തതിനും, നൂതന 
ആശയങ്ങൾ േന്ണ്ത്തുന്തതിനുള്ള നവീന 

ശംഖലേളയായതി രൂപയാന്രന്പെടുത്തുന്തതിലൂന്െ, 
കൂട്ടയായ്േയുന്െ(agglomeration) ലയാഭം 
ന്േയായ്യുന്തതിനയായതി കേരള സർക്യാർ 
വ്വസയായവത്ക്രണത്തിന് ക്സ്റർ വതിേസന 
സേീപനം മുൻകൂട്ടതി സ്വീേരതിച്ചതിട്ടുണ്്. എം.എസ്.
എം.ഇ വതിേസന ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ, ന്േ-ബതിപ് 
എന്തിവയതിലൂന്െയയാണ് സംസ്യാനം ക്സ്റർ വതിേസന 
പ്രവർ ത്നങ്ങൾ നെത്തുന്ത്. തെതി, ചപ്വഡ്, 
ഫർണതിച്ചർ, റബ്ബർ, ന്െക്്റ്റയതില്സ്, അരതിേതില്, 
പ്യാസ്റതിേ്, പ്രതികറെഴ്സ്, വംശീയേയായആഹയാരം, 
േയാർ ഷതിേഉപേരണങ്ങൾ, ജനറല് എഞ്തിനീയറതിംഗ് 
എന്ീ കേഖലേളതില് ന്പയാതുസൌേര് കസവന 
കേ�ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണം പുകരയാഗേതിക്കുന്നു.  
1,164.74 ലക്ം രൂപ ന്ചലവതില് േണ്ണൂരതിന്ല 
തളതിപെറ്് വഡ് ഫർണ്ണതിച്ചർ ക്സ്ററതിന്റെ പണതി 
പൂർത്തിയയാവേയും 2018 ഡതിസംബറതില്  േമ്തിഷൻ 
ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്തു. തൃശ്ശൂരതിന്ല കചവൂർ  വഡ് 
ഫർണ്ണതിച്ചർ ക്സ്റർ, എറണയാകുളന്ത് ചപ്വഡ് 
ക്സ്റർ എന്തിവതിെങ്ങളതില്   ന്പയാതുസൌേര് കസവന 
കേ�ങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്നം 
പുകരയാഗേതിച്ചു ന്േയാണ്തിരതിക്കുന്നു (അവലംബം: കേരള 
ബയൂകറയാ ഓഫ് ഇൻഡ്തിയല് ന്പ്രയാകേയാഷൻ). കേ� 
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അവലംബം: എം.എസ്.എം. ഇ വികസന ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്, തൃശ്ശൂര (എം.എസ്.എം.ഇ-ഡിഐ), റക്ള അക്കോഡ�ി റഫോര സ്ില് എക്ടലന് സ് (ടകഎഎസ്ഇ), 
റക്ള ഇന്സ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് റലബര ആന്് എംറപ്ോയ്ട�ന്് (കിടല)

എം.എസ്.എം. ഇ വതിേസന ഇനറ്തിറ്യൂട്്, തൃശ്ശൂര് (എം.എസ്.എം.ഇ-്തിഐ)
ഇന്്യാ ഗവൺന്േറെതിന്റെ എം.എസ്.എം.ഇ േയാ�ലയത്തിന് േീഴതില് വരുന് എം.എസ്.എം.ഇ വതിേസന 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട്,കേരളത്തിനും ലക്ദീപുേൾക്കുംന്െേ്കനയാ ഇക്കണയാേതിേ് േയാകനജീരതിയല് േൺസൾട്ടൻസതി 
സർവതിസേൾ നല്േതിവരുന്നു.ഇവതിന്െ വ്വസയായ ഉകത്ജേ േ്യാന്്യതിനുേൾ, സംരംഭേത്വ വതിേസന 
പരതിപയാെതി (ഇഡതിപതി), സംരംഭേത്വ ചനപുണ് വതിേസന പരതിപയാെതി (എസ്എസ്ഡതി), േയാകനജ്ന്േൻറ് 
ഡവലപ്ന്േറെ് കപ്രയാഗയാമുേൾ (എം ഡതി പതി), പതിഡതി അക്ൌണ്് മുകഖനയുള്ള സ്കതില് ന്ഡവലപ്ന്േറെ് 
കപ്രയാഗയാമുേൾ (എസ്.ഡതി.പതി.േൾ) എന്ീ വതിവതിധ പരതിശീലന പരതിപയാെതിേൾ സംഘെതിപെതിച്ച് വരുന്നുണ്്. 2019-
20 ല് (2019, ആഗസ്റ്റ് 31 വന്ര) ചവദഗ്്വതിേസനത്തില് 27 കപർക്് പരതിശീലനം ലഭതിച്ചു.

കേരള അക്കാ്മതി കഫാര് സ്േതില് എക്ലെന സ്(ലേഎഎസ്ഇ)
കേരള സർക്യാർ, കേരള അക്യാഡേതി കഫയാർ സ്കതില് എക്ന്ലൻ സതിന്റെ (ന്േഎഎസ്ഇ) കനതൃത്വത്തില്   യുവ 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്തയാഴതില് േയാർഗനതിർകദശങ്ങൾ നല്കുന്തതിനും വ്വസയായതിേ പരതിശീലനം  ന്തയാഴതില് 
ലഭ്ത എന്തിവ ഉറപെ് വരുത്തുന്തതിനുേയായതി   ന്േയാലെം, കേയാഴതികക്യാെ്, പയാലക്യാെ് എന്തിവതിെങ്ങളതില് േൌശല് 
കേ�ങ്ങൾ സ്യാപതിച്ചു. 

കേരള ഇനറ്തിറ്യൂട്് ഓഫ് കെബര് ആറെ് എംക്ായ്ലമറെ് (േതിലെ)
ന്തയാഴതിലും ന്തയാഴതിലധതിഷ്തിതവേയായ േറ്റ് വതിഷയങ്ങളതിലും പരതിശീലനത്തിനും ഗകവഷണത്തിനും ആയതിട്ടുള്ള ഈ 
സ്യാപനം, 2018-19 ല് പരതിശീലനങ്ങൾ, വർക്്കഷയാപ്പുേൾ ന്സേതിനയാറുേൾ, പ്രസതിദ്ീേരണങ്ങൾ എന്ീ 
വതിവതിധ േയാര്പരതിപയാെതിേൾ നെത്തുേയുണ്യായതി.  ഈ പരതിപയാെതിേളതില് 6,593 കപർ ഗണകഭയാക്യാക്ളയായതി. 
2019-20 ല് 3 പരതിശീലന പരതിപയാെതിേൾ നെത്തിയതതില് (ഓഗസ്റ്റ് 31, 2019 വന്ര) 554കപരും 
ഗണകഭയാക്യാക്ളയായതി. 
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എം.എസ്.എം.ഇ േയാ�ലയം 19 ന്പയാതുസൌേര് 
കസവന കേ�ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
സയാ്ത്തിേ സഹയായം നല്േതി വരുന്നു. സംസ്യാന 
ഗവൺന്േന്ം േറ്റ് പങ്യാളതിേളേയായതി കചർന്് 
തൃശ്ശൂരതിന്ല എംഎസ്.എം.ഇ-വതിേസന ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് 
തലസ്യാനത്് ക്സ്ററുേളന്െ കപ്രയാത്യാഹനത്തിനും 
വതിേസനത്തിനുേയായതി സജീവേയായതി ഇെന്പട്ട്  
ന്േയാണ്തിരതിക്കുേയയാണ്. േണ്ണൂരതിന്ല ഓഫ്ന്സറ്റ് പ്രതിറെതിംഗ്  
ക്സ്ററതിന്  കയയാ�പേരണങ്ങൾ വയാങ്ങതി. എം.എസ്.
എം.ഇ. –സതി.ഡതി.പതി  പദ്തതിയ്ക് േീഴതില് എറണയാകുളത്് 
സംസ്യാന സ്റീല് ഫർണതിച്ചർ നതിർേയാതയാക്ളന്െ 
കൂട്ടയായ്േയതില് ഒരു പുതതിയ ക്സ്റർ േൺകസയാർഷ്ം 
രൂപീേരതിച്ചതിട്ടുണ്്. (അവലംബം : വയാർഷതിേ റതികപെയാർട്ട്  
2018-19, എം.എസ്.എം.ഇ വതിേസന ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട്, 
തൃശൂർ).

(ii)ോര്യകശ്തി വതിേസന പരതിപാെതിേള്
സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾക്് 
സംരംഭേത്വം/വ്വസയായ വതിേസന 
പരതിപയാെതിേളം ചനപുണ് വതിേസന പരതിശീലനവം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിന് പദ്തതി ലക്്േതിടുന്നു.  2018-
19 ല് 8 കേയാെതി രൂപ പദ്തതിയ്ക് വേയതിരുത്തുേയും  തയാന്ഴ 
പറയുന് പരതിപയാെതിേൾ നെത്തുേയും  ന്ചയ്തു .

• 14 ജതിലെേളതിലയായതി 28 സംരംഭേത്വ വതിേസന 
പരതിപയാെതിേൾ സംഘെതിപെതിച്ചു. ഇതതിലൂന്െ 488 പുതതിയ 
യൂണതിറ്റുേൾ ആരംഭതിക്കുേയും 2,281 ലക്ം രൂപയുന്െ 
നതികക്പവം 1,820 ന്തയാഴതിലവസരങ്ങളം സൃഷ്തിച്ചു.

• 14 ജതിലെേളതിലയായതി  തയാലൂക്് തല നതികക്പേ സംഗേം 
സംഘെതിപെതിച്ചു. ഇതതിലൂന്െ 993 പുതതിയ യൂണതിറ്റുേൾ 
ആരംഭതിക്കുേയും 4,773 ലക്ം രൂപയുന്െ നതികക്പവം 
3,153 ന്തയാഴതിലവസരങ്ങളം സൃഷ്തിച്ചു.

• വതിദ്യാർഥതിേൾക്തിെയതില് സംരംഭേത്വം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി വതിദ്യാഭ്യാസ 
സ്യാപനങ്ങളതില് 327 സംരംഭേ വതിേസന ക്ബ്ബുേൾ 
ആരംഭതിച്ചു.

എ. സംരംഭേത്ം, മവദഗ്്യവതിേസനം 
എന്നതിവയുലെ  കപ്രാത്ാഹനം

പ്രയാകദശതിേ സംരംഭേരുന്െ കപ്രയാത്യാഹനം 
സസ്തിരഉപകഭയാഗവം ഉത്പയാദന സംവതിധയാനവം 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിന് വളന്ര പ്രധയാനേയാണ്. കേരളത്തിന്ല 
ചവദഗ്് വതിേസന പരതിശീലന സ്യാപനങ്ങളന്െ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.4.4 ല് േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
കേ� ഗവന്മെറെ് സ്യാപനേയായ തൃശ്ശൂരതിന്ല 
എം.എസ്.എം. ഇ വതിേസന ഇൻ സ്റതിറ്റയൂട്ട് (എം.
എസ്.എം.ഇ-ഡതിഐ) 2018-19 വർഷത്തില് 
8  കേയാഴ്സേൾ  നെത്തിയതിട്ടുണ്്.  5,992 കപർ ഈ 
പരതിപയാെതിയുന്െ   ഗണകഭയാക്യാക്ളയായതി. 2019-20 ല് 
(ഓഗസ്റ്റ്  31,2019 വന്ര) 1,279 കപർക്് ചനപുണ് 
വതിേസന പരതിപയാെതിേളന്െ  ഗണം ലഭതിക്കുേയും 

ന്ചയ്തു. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.8 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

(iii) വാണതിജ്യ വതിേസനം 
 
(എ) പ്രകമാ്ണല് ഇവന്റുേള്/എക്തിബ തി്നുേള്- 
2018-19ോെയളവതില് എംഎസ്എംഇ കമഖെയുലെ 
കനട്ങ്ങള്

വ്വസയായവയാണതിജ് ഡയറേ്െകററ്റ് കേരളത്തിനേത്് 
2018-19 ല് എക്തിബതിഷനുേൾ/ന്ഫയറുേൾ 
എന്തിങ്ങന്ന 31 വതിവതിധയതിനം പരതിപയാെതിേൾ 834 
സ്റയാളേളതിലയായതി സംഘെതിപെതിക്കുേയും /അവയതില് 
പന്ങ്ടുക്കുേയും  ആന്േ 2.91 കേയാെതി രൂപവരുേയാനം 
കനടുേയും ന്ചയ്തു. കേരളത്തിന്ല േതിക്വയാറും 
ജതിലെേളതില് 3 എക്തിബതിഷനുേൾ സംഘെതിപെതിച്ചു. 
എന്യാല് ഏറ്റവം കൂടുതല് സ്റയാളേൾ (262എണ്ണം) 
സംഘെതിപെതിച്ചത് േണ്ണൂർ ജതിലെയയാണ്.  വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.4.9 ല് ന്േയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2018-19 ല് 
വ്വസയായ വകുപെ് നെപെയാക്തിയ പ്രധയാന പരതിപയാെതിേൾ 
തയാന്ഴപെറയുന്വയയാണ്.

• വകുപെ്, 2018-19 ല് ജതിലെയാതലങ്ങളതില് 30 വ്വസയായ 
പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘെതിപെതിച്ചു. ആന്േ 614 എം.എസ്.
എം.ഇ  യൂണതിറ്റുേൾ അവരുന്െ ഉല്പെന്ങ്ങൾ 
പ്രദർശതിപെതിക്കുന്തതിന് ഇതതില് പന്ങ്ടുത്തു.

• 14 ജതിലെേളതിലയായതി സംഘെതിപെതിച്ച വതിവതിധ വ്യാവസയായതിേ 
കപ്രയാത്യാഹന പരതിപയാെതിേളതില് 31,731 കപർ 
പന്ങ്ടുക്കുേയും 14,818 ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

• 6 കദശീയ /അന്ർകദശീയ വ്വസയായ കേളേളതില് 
132 എം.എസ്.എം.ഇ യൂണതിറ്റുേൾ  പന്ങ്ടുത്തു

• േരേൌശല കേഖലന്യ സഹയായതിക്കുേ എന് 
ലക്്കത്യാന്െ 2019 ന്ഫബ്രുവരതി 24 മുതല് 
േയാർച്ച് 9 വന്ര േണ്ണൂരതില് ഒരു േരേൌശല കേള 
സംഘെതിപെതിച്ചു. ഇത് േരേൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾക്് 
അവരുന്െ ഉല്പെന്ങ്ങൾ വതില്ക്യാനും 
അനുഭവങ്ങൾ പങ്തിെയാനും സഹയായതിച്ചു. ഈ 
കേളയതില് 22 സംസ്യാനങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള 211 
േരേൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾ പന്ങ്ടുത്തു. 12.5 
ലക്ം ആളേൾ സന്ർശതിക്കുേയും  425 ലക്ം 
രൂപയുന്െ വതില്പെനയും കേളയതില് നെന്നു.

(ബ തി) വാണതിജ്യ മതി്ന 
സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾ,സ്റയാർട്ട്  
അപ്പുേൾ,പര്രയാഗത വ്വസയായം എന്ീ 
കേഖലേളതിലുള്ളവർക്് അവരുന്െ ഉല്പെന്ങ്ങൾക്് 
വതിപണതി,ബ്യാൻഡതിംഗ് എന്തിവ ഒരുക്കുന്തതിനും കദശീയ/
അന്ർ കദശീയ വതിപണതിയതില് നതിന്നും ഗണകേന്മയുള്ള 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ൾ ന്യായേയായ വതിലയ്ക് 
ലഭ്േയാക്കുന്തതിനും ലക്്േതിട്ട് 2018ല്  സംസ്യാന 
സർക്യാർ ആരംഭതിച്ചതയാണ് വയാണതിജ് േതിഷൻ.



163അദ്ധ്യായം 4,  ഉല്പ്പന്ന നിര്മ്മാണ മേഖല

(സതി.) സ്തിരം പ്രദര്ശന വ തിപണന സമുച്യം
(കേരള മാര്ട്്)       
      
2019-20ല് ആരംഭതിച്ച ഈ പദ്തതി, എം.എസ്.എം.ഇ 
കേഖലയ്ക്കു കവണ്തി  ഒരു സ്തിരം പ്രദർശന വതിപണന 
സൌേര്ം  സൃഷ്തിക്കുന്തതിനുള്ള  അെതിസ്യാന സൌേര്ം 
നല്കുന്തതിന് ലക്്േതിടുന്നു. ശക്േയായ കദശീയ 
അന്ർ കദശീയ  ശംഖലയുേയായതി ബന്ധതിപെതിച്ച് സൂക്്േ 
ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം കേഖലയതിന്ല സയാ്ത്തിേ  

പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിപുലീേരതിക്കുന്തതിനും വതില്പെനയ്കയായതി 
കവദതി ഒരുക്കുന്തതിനും, വയാണതിജ്മുദ്ര സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും, 
വ്ത്സ്ത  ഉല്പെന്ങ്ങൾ പ്രദർശതിപെതിക്കുന്തതിന് 
സൌേര്ന്േയാരുക്കുന്തതിനും നതിർദതിഷ് എം.എസ്.എം.ഇ 
േയാർട്ടതിന് േഴതിയും

(iv) വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹന പദ്ധതതിേള് 

എ) സംരംഭേത് സഹായ പദ്ധതതി (ഇ.എസ്.എസ)്
എം എസ് എം ഇേൾക്് വതിപുലേയായ പതിന്തുണ നല്േയാനും 
സംരംഭേർക്്, പ്രകത്േതിച്ചും എസ് സതി, എസ്െതി 
വതിഭയാഗത്തില് നതിന്നുള്ള സ്ത്രീേൾക്കും വ്ക്തിേൾക്കും 
ഒറ്റത്വണ പതിന്തുണ നല്േയാനും പദ്തതി ഉകദേശതിക്കുന്നു. 
2018-19 േയാലയളവതില് ഇ.എസ്.എസ് പദ്തതിക്യായതി 
55 കേയാെതി രൂപ വേയതിരുത്തുേയും  അതതിലൂന്െ 1,118 
സംരംഭേർക്് സഹയായവം നല്േതി. 2019-20 
േയാലയളവതില്, ഒേ്കെയാബർ വന്ര, 390 സംരംഭേർക്് 
23.61 കേയാെതി രൂപ നല്േതി.

ബ തി) ഗ്ാമജീണ വ്യവസായങ്ങള്ക്കായുള്ള പാകക്കജ്-
പ്രധാനമ�തിയുലെ ലതാഴതില് ദാന പദ്ധതതി 
(പ തി.എം.ഇ. ജതി.പ തി )
ഗയാേപ്രകദശങ്ങളതിലും നഗരപ്രകദശങ്ങളതിലും 
േയാർഷതികേതര കേഖലയതില് ന്ചറു സംരംഭങ്ങൾ 
സ്യാപതിച്ച് ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുേന്യന് 
ലക്്കത്യാന്െ കദശീയ തലത്തില് ആരംഭതിച്ച 
ന്ക്രഡതിറ്റ് ലതിങ്്ഡ് സബ്സതിഡതി പദ്തതിയയാണ് 
‘പ്രധയാനേതി�യുന്െ ന്തയാഴതില് ദയാന പദ്തതി (പതി.
എം.ഇ. ജതി.പതി)’.2018-19 േയാലയളവതില് ബയാങ്േൾ 
2,831 അകപക്േൾ സ്വീേരതിക്കുേയും  േയാർജതിൻ േണതി 
5,437.45 ലക്ം രൂപ നല്കുേയും ന്ചയ്തു. 2017-18 
ന്ല തയാരതേ്ന്പെടുത്യാവന് േണക്കുേൾ യഥയാക്രേം 
1,307 അകപക്േളം 2,433 ലക്ം രൂപയുേയാണ്. 
ബയാങ്േൾ കൂടുതല് അകപക്േൾ അനുവദതിച്ചത് 
എറണയാകുളം ജതിലെയതിലയാണ്, 331 എണ്ണം. ന്തയാട്ടടുത്യായതി 
312 എണ്ണം   തൃശ്ശൂരതിലും  300 എണ്ണം  തതിരുവനന്പുരത്തും 
അനുവദതിച്ചു. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.10 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

സതി) . വ്യവസായ പ്രകദശം/ പാര്ക്കുേളതില് 
സംരംഭേര്ക്ക് ഭൂമതി നതികക്പ വ തിെയുലെ പെ തിശ 
ധനസഹായം     

2019-20 ല് ഏന്റ്റടുത് പുതതിയ പദ്തതിയയാണ് 
ഇത്. സർക്യാർ വ്യാവസയായതിേ എകസ്ററ്ററ്റുേളതിലും/
പയാർക്കുേളതിലും പുതതിയ സംരംഭേന്ര ആേർഷതിച്ച് 
കൂടുതല് നതികക്പവം ന്തയാഴതിലവസരങ്ങളം സൃഷ്തിച്ചു 
ന്േയാണ്് നതികക്പ സൌഹൃദേയാക്തി േയാറ്റുേ എന്തയാണ് 
പദ്തതിയുന്െ ലേ് ഷ്ം. സതി.ഐ.ഡതി./ സതിഡ്കേയാ/ 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി /േതിൻഫ്രയാ എന്തിവ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന് വ്യാവസയായതിേ എകസ്ററ്റുേളതില് 
/പയാർക്കുേളതില് നതികക്പ ഭയാരേയായ ഭൂേതിയുന്െ 
വതിലയുന്െ ഒരു വതിഹതിതം, അതയായത് ഭൂേതിയുന്െ നതികക്പ 
ന്ചലവതിന്റെ പലതിശ ഭയാരം നതിശ്തിത േയാലയളവതില് 
ഏന്റ്റടുത്തു ന്േയാണ്് അതതിന്റെ പലതിശ വതിഹതിതം 
വ്വസയായ ഏജൻസതിേൾക്് നല്കുന്തതിനയാണ് 
പദ്തതി ലക്്േതിടുന്ത്.  

(v) സൂക്്മലചറുേതിെവ്യവസായ കമഖെയതിലെ 
വ്യവസായ ധനസഹായം

എ) കറ്റ്് ലെവല് ബാകങ്ഴ്സ് േമറ്തി (എസ്.എല്.
ബ തി.സതി)
കസ്ററ്റ് ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്റതിയുന്െ (എസ്.എല്.ബതി.സതി) 
റതികപെയാർ ട്ട് പ്രേയാരം, വതിവതിധ കേഖലേളതിലയായതി 2018 
േയാർച്ച് വന്ര കേരളത്തിന് അനുവദതിച്ച  വയായ്പേളതിലൂന്െ 
പതിരതിഞ്ഞുേതിട്ടയാൻ ബയാക്തി നതില് ക്കുന് തുേ 2,86,783 
കേയാെതി രൂപയയാണ്. ഇത്, മുൻവർഷന്ത് 2,56,075 
കേയാെതി രൂപകയക്യാൾ 11.99 ശതേയാനം അധതിേേയാണ്. 
എം.എസ്.എം.ഇ കേഖലയതില് 2018 േയാർച്ച് വന്ര േയാത്രം 
47,201 കേയാെതി രൂപയയാണ് പതിരതിഞ്ഞുേതിട്ടയാനുള്ളത്.  
ഇത് മുൻവർഷന്ത് 39,408 കേയാെതി രൂപകയക്യാൾ 
19.77 ശതേയാനം കൂടുതലയാണ്.  വതിവതിധ കേഖലേളതിന്ല 
വയായ്പേളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.11 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ബ തി) സ്മാള് ഇന്സ്്രജീസ്  ്വെപ്ലമറെ് ബാങ്് 
ഓഫ് ഇന്്യ (സതി്്ബ തി)
സരക്തിതേലെയാത് വയായ്പയാ സൌേര്ം ലഭ്േയാക്കുന് 
പണേതിെപയാെ് സ്യാപനങ്ങളന്െ   പരതിഷ് ക്യാരത്തിന്     
ഗവന്മെറെ് സതിഡ്ബതിന്യ കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്നു.  
ഇതുവഴതി ന്യായേയായ പലതിശ നതിരക്തിന്റെയും   ഇെപയാെ്  
ചരതിത്രത്തിന്റെയും അെതിസ്യാനത്തില് ഇെപയാടുേയാർക്് 
വയായ്പയാ സൌേര്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. േയാർച്ച്  31, 2019 
വന്ര ആന്േ 6,672 കേയാെതി രൂപ 3,489 സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ 
ഇെത്രം സംരംഭങ്ങൾക്യായതി അനുവദതിച്ചു.
(അവലംബം : സിഡ്ബി വരക്കിംഗ് റിറപ്ോരട്്  2019 ) 

വ്യവസായ കോ-ഓപ്പകററ്ജീവ് 
ലസാമസറ്തിേള്

2019 േയാർച്ച് 31 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച് കേരളത്തില് 
പ്രവർത്തിക്കുന് ഇൻഡസ്്തിയല് കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് 
ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ ആന്േ എണ്ണം 394 ആണ്. 
േണ്ണൂരതിലയാണ് ഏറ്റവം കൂടുതല് പ്രവർത്തിക്കുന്  
ന്സയാചസറ്റതിേൾ ഉള്ളത്, 91എണ്ണം. ആന്േയുള്ള 394 
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കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് ന്സയാചസറ്റതിേളതില്  വനതിതേൾ 
രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത കേയാ-ഓപെകററ്റീവേളന്െ എണ്ണം 93 
ആണ്. ഇത് സംബന്ധതിച്ച വതിശദയാംശം അനുബന്ം 
4.4.12 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു. 2018-19  േയാലയളവതില് 
16 ന്സയാചസറ്റതിേൾ  രജതിസ്റർ ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്.

പ്രളയം ബാധതിച് എം എസ് എം ഇ േളുലെ 
പുനര്നതിര്മതിതതിയ്ക്കായുള്ള വകുപ്പുതെ 
ഇെലപെലുേള് 

പ്രളയം ബയാധതിച്ച സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം 
സംരംഭങ്ങന്ള പുനരുദ്രതിക്കുന്തതിനുള്ള സഹയായം, 
പ്രളയം ബയാധതിച്ച സൂക്്േ ന്ചറുേതിെ ഇെത്രം സംരംഭേ 
യൂണീറ്റുേൾക്കുള്ള പലതിശ ധനസഹയായം   എന്ീ രണ്ടു 
പുതതിയ പദ്തതിേൾ 2019-20 ല് ആരംഭതിച്ചു. േശുവണ്തി 
ഫയാേ്െറതിേൾ / യൂണതിറ്റുേൾ പുനർനതിർമ്തിക്കുന്തതിന്, 
‘ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം േശുവണ്തി ഫയാേ്െറതിേളന്െ 
പുനരുജ്ജീവനവം/നഷ്ന്പെട്ട ഉപജീവനേയാർഗങ്ങൾ 
പുനർ നതിർമ്തിക്കുന്തതിനുള്ള യൂണതിറ്റുേളം’ എന് 
പദ്തതിയും ആരംഭതിച്ചു. വ്വസയായ വയാണതിജ് വകുപെ്, 
ഐെതി േതിഷനുേയായതി സഹേരതിച്ച് എം എസ്എംഇേളം 
കഷയാപ്പുേളം ഉൾന്പെന്െ പ്രളയബയാധതിത പ്രകദശങ്ങളതില് 
ഒരു ന്േയാചബല് ആപ്തികക്ഷൻ സർകവ നെത്തി. 
സർകവ പ്രേയാരം കേരളത്തിലുെനീളം 5,355 
എം എസ് എം ഇേൾക്കും 16,061 കഷയാപ്പുേൾക്കും കൂെതി   
ആന്േ 2,040 കേയാെതി രൂപയുന്െ നഷ്ം േണക്യാക്തി. 
ഉജ്ജീവന  പുനരുജ്ജീവന പദ്തതി പ്രേയാരം 2019 
ജൂചല 15 വന്ര  96.76 കേയാെതി രൂപയുന്െ വയായ്പേൾ 
യൂണതിറ്റുേളന്െ  പുനരുദ്യാരണത്തിനയായതി ബയാങ്േൾ 
അനുവദതിച്ചു (അവലംബം : വ്യവസോയ വോണിജ്യ വകുപ്് ).

കമഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവതിളതിേളും

ഈ കേഖലയുന്െ വളർച്ചന്യ ബയാധതിക്കുന് നതിരവധതി 
ന്വല്ലുവതിളതിേൾ േയാരണം സ്ദ് വ്വസ്യതില് ഈ 
കേഖലയുന്െ സംഭയാവന നതിലവതില് പരതിേതിതന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
പ്രധയാനന്പെട്ട  ന്വല്ലുവതിളതിേൾ ഇവയയാണ്:

• നയവം സ്ാപനപരവമായ ഇെലപെലുേള്- 
അെതിസ്യാന സൌേര് വതിേസനം, 
ആധുനതിേവല്ക്രണം, സയാകങ്തതിേവതിദ് 
സ്വീേരതിക്ല്, പതികന്യാക്വം മുകന്യാട്ടുള്ളതുേയായ 
ബന്ധം, ന്ക്രഡതിറ്റ് വതിെവ് കുറയ്കല്, 
എം എസ് എംഇേൾ ക്് സേയബന്ധതിതേയായതി 
പണം നല്േല്  തുെങ്ങതിയവ ലക്്േതിട്ടുള്ള  
നയങ്ങൾ രൂപീേരതിക്കുന്തും  അവ ഫലപ്രദേയായതി 
നെപെതിലയാക്കുന്തതിലും   ന്വല്ലുവതിളതിേളതില് കനരതിടുന്നു.

• വളര്ച് ത്രതിതലപ്പടുത്ലും  
ഔപചാരതിേവല്ക്കരണം പ്രാപ്തമാക്കലും-  
നൂതന ബതിസതിനസ്് ആശയങ്ങൾ സഗേേയാക്കുേയും 
പരതികപയാഷതിപെതിക്കുേയും പതിന്തുണയ്ക്കുേയും അവന്യ 

സംരംഭങ്ങളയായതി രൂപന്പെടുത്തുേയും അതതിലൂന്െ 
എം.എസ്.എം.ഇേൾക്് അനുകൂലേയായ 
പരതിതസ്തിതതി സൃഷ്തിക്കുേയും കവണം. സംരംഭേ 
വതിേസന, ഇൻകുകബഷൻ ന്സറെറുേളന്െ 
പതിന്തുണകയയാന്െ ഇത് കനെയാനയാകും. ന്ക്രഡതിറ്റ് 
പതിന്തുണയ്ക്കുള്ള പദ്തതിേൾ  ഉൾന്പെന്െ വതിവതിധ 
പദ്തതി േളന്െ ഉപകയയാഗവം എത്തികച്ചരലും പല 
േയാരണങ്ങളയാല് പരതിേതിതന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. എം.എസ്.
എം.ഇ  േൾക്തിെയതില് ഔപചയാരതിേവല്ക്രണവം 
ഡതിജതിചറ്റകസഷനും കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയും 
യു.എ.എം-ല് രജതിസ്റർ ന്ചയ്യാൻ അവന്ര 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയും ന്ചയ്യുന്ത് ഒരു 
ന്വല്ലുവതിളതിയയായതി തുെരുന്നു.

• അെതിസ്ാന സൗേര്യങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുേ- 
 അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങളയായ വർക്് ന്ഷഡേൾ, 
ടൂൾ റൂമുേൾ, ന്പ്രയാഡേ്റ്റ് ന്െസ്റതിംഗ് ലകബയാറട്ടറതിേൾ, 
ചവദയുതതി, ഗയാേീണ കബ്യാഡ്ബയാൻഡ്, 
ഇന്ന്യാകവഷൻ ഹബുേൾ എന്തിവയുന്െ 
അപര്യാപ്തത ഈ കേഖലയുന്െ വളർച്ചയ്ക് തെസ്േയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. േതിേച്ച അെതിസ്യാന  സൌേര്ങ്ങൾ 
നല്കുന് കുറച്ച് എം എസ്എംഇ ക്സ്ററുേൾ േയാത്രകേ 
നതിലവതിലുള്ളൂ.

• ലക്ര്തിറ്്,  റതിസ്േ് േ്യാപ തിറ്ല് െഭ്യത  
സുഗമമാക്കുേ- 
അനൌപചയാരതിേ സ്വഭയാവം േയാരണം എം.എസ്.
എം.ഇേൾക്് ഔപചയാരതിേ ന്ക്രഡതിറ്റ് 
ക്യാതസേളതികലക്് പ്രകവശനേതിലെ. 
സയാ്ത്തിേ വതിവരങ്ങളന്െ അഭയാവം മൂലം 
എം.എസ്.എം.ഇ.േളന്െ ന്ക്രഡതിറ്റ് റതിസ്േ് 
വതിലയതിരുത്ലതില് ബയാങ്േൾ ന്വല്ലുവതിളതിേൾ 
കനരതിടുന്നു. ഇേ്വതിറ്റതി സകപെയാർട്ടും ന്വഞ്്വർ േ്യാപതിറ്റല് 
ഫതിനയാൻസതിംഗം ആേർഷതിക്യാൻ വളന്ര കുറച്ച് 
എംഎസ്എംഇേൾക്് േയാത്രകേ േഴതിയുന്നുള്ളൂ.

• വതിപണതി  ബന്വം ലപാതു സംഭരണ 
കവദതിയുമായുള്ള ബന്വം പ്രാപ് തമാക്കുേ-
എം എസ് എംഇേൾ ഗണനതിലവയാരമുള്ള 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളതികലക്കും  ഉല്പെയാദതിപെതിച്ച 
ഉല് പെന്ത്തിനയായുള്ള േയാർക്റ്റതികലക്കും പരതിേതിതേയായ 
ലഭ്തയുന്െ  ഇരട്ട ന്വല്ലുവതിളതിന്യ അഭതിമുഖീേരതിക്കുന്നു. 
ന്പയാതുകേഖലയാ യൂണതിറ്റുേളേയായുള്ള ബന്ധം 
അവരുന്െ വളർച്ചന്യ സഹയായതിക്കും.
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4.5 ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ മേഖല

മൂല് വർധനവതിനുള്ള അനന് സയാദ്്തേൾ 
േയാരണം ഇന്്യതില്  ഭക്്സംസ്ക്കരണ കേഖല 
ഉയർന് വളർച്ചയും ലയാഭവം ഉള്ള കേഖലയയായതി 
ഉയർന്നുവന്തിട്ടുണ്്. ഇന്്ൻ േർഷേന്ര ആഭ്ന്ര, 
അന്യാരയാഷ്് വതിപണതിേളതിന്ല ഉപകഭയാക്യാക്ളേയായതി 
ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതില് ഭക്് സംസ്കരണത്തിന് ഒരു 
പ്രധയാന പങ്ണ്്. മൂല് ശംഖലയതിലുെനീളം നതികക്പം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള എലെയാ ശ്രേങ്ങളം ഭക്് 
സംസ്ക്കരണ വ്വസയായ േയാ�ലയം  നെത്തുന്നു. 
ഏേകദശം 39,748 രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത യൂണതിറ്റുേളതിലയായതി 1.85 
ദശലക്ം ആളേന്ള ഈ വ്വസയായം ഉൾന്ക്യാള്ളുന്നു 
(അവലംബം: വോര്ിക റിറപ്ോരട്് 2018-19, ഭക്യ സംസ്്ണ വ്യവസോയ 

�ോ�ലയം, ഭോ്ത സരക്കോര).

പഴവർഗ്ഗങ്ങളം, പച്ചക്റതിേളം, കതയാട്ടവതിളേൾ, 
ധയാന്സംസ്ക്കരണം, സഗന്ധദ്രവ്ങ്ങൾ, 
പയാലുംപയാലുല്പെന്ങ്ങളം, േയാംസയാഹയാരവം 
കേയാഴതിയതിറച്ചതിയും, േത്്ം, േദ്ം, ലഹരതി ഇതര 
പയാനീയങ്ങൾ, കൂെയാന്ത േറ്റു ഉപകഭയാഗ ഉല്പെന്ങ്ങളയായ 
േതിഠയായതിേൾ, കചയാകക്ലേറ്റുേൾ, ന്േയാകക്യാ ഉല്പെന്ങ്ങൾ, 
കസയായ ഉല്പെന്ങ്ങൾ, േതിനറല് വയാട്ടർ, ഉയർന് 
കപ്രയാട്ടീൻ ആഹയാര പദയാർത്ഥങ്ങൾ തുെങ്ങതിയവയയാണ് 
ഇന്്യുന്െ ഭക്് സംസ്ക്കരണ കേഖലയതില്ന്പെടുന്വ .

ഇന്്യതിന്ല ഭക്്-പലചരക്് വതിപണതി കലയാേത്തിന്ല 
ആറയാേന്ത് വലതിയ വതിപണതിയയാണ്. കൂെയാന്ത 
ഇന്്യതിന്ല ന്േയാത്ം ചതിലെറ വതിപണതിയുന്െ 65 
ശതേയാനവം ഇന്്യതിന്ല ഭക്്, പലചരക്് ചതിലെറ 
വതിപണതിേളയാണ്.

ഉത്പയാദനം, ഉപകഭയാഗം, േയറ്റുേതതി, ഭയാവതിയതിന്ല 
വളർച്ചയാ സയാധ്തേൾ എന്തിവയുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട് 
ഇന്്യതിന്ല ഏറ്റവം വലതിയ വ്വസയായേയാണ് 
ഇന്്ൻ ഭക്് സംസ്കരണ വ്വസയായം. 2017-
18 വന്രയുള്ള അവസയാന അഞ്ചു വർഷങ്ങളതിലുള്ള  
ഭക്് സംസ്ക്കരണ കേഖലയുന്െ വയാർഷതിേ വളർച്ചയാ 
നതിരക്് 2011-12 വതിലയതില് േണക്യാക്കുക്യാൾ 

8.41 ശതേയാനവം  േയാർഷതിേ കേഖലയുകെത് 3.45 
ശതേയാനവം  ആണ്. 2018-19 േയാലയളവതില് സംസ്ക്കരതിച്ച 
ഭക്് േയറ്റുേതതിയുന്െ മൂല്ം 35.30 ബതില്ൺ യുഎസ് 
കഡയാളറയാണ്, ഇത് ഇന്്യുന്െ ന്േയാത്ം േയറ്റുേതതിയുന്െ 
10.69 ശതേയാനേയാണ്. 2018-19 േയാലയളവതില് 
സംസ്കരതിച്ച ഭക്ണം ഇറക്കുേതതി ന്ചയ്യുന്തതിന്റെ മൂല്ം 
19.32 ബതില്ൺ യുഎസ് കഡയാളറയാണ്, ഇത് ഇന്്യുന്െ 
ന്േയാത്ം ഇറക്കുേതതിയുന്െ 3.95 ശതേയാനേയാണ് (514.03 
ബതില്ൺ യുഎസ് കഡയാളർ). (അവലംബം : വോര്ിക റിറപ്ോരട്് 

2018-19, ഭക്യ സംസ്്ണ വ്യവസോയ �ോ�ലയം, ഭോ്ത സരക്കോര)

2016-17 ന്ല ഏറ്റവം പുതതിയ വയാർഷതിേ സർകവ ഓഫ് 
ഇൻഡസ്്ീസ് (എഎസ്ഐ) പ്രേയാരം രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത 
ഭക്് സംസ്കരണ കേഖലയതില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് 
ന്േയാത്ം വ്ക്തിേളന്െ എണ്ണം 18.54 ലക്േയാണ്. 2015-
16 ന്ല എൻ .എസ് .എസ്.ഒ 73-േത് ന്റൌണ്് േണക്് 
അനുസരതിച്ച് രജതിസ്റർ ന്ചയ്യാത് ഭക്് സംസ്കരണ 
കേഖല 51.11 ലക്ം ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്തയാഴതില് 
നല്കുന്നു, ഇത് രജതിസ്റർ ന്ചയ്യാത് ഉല് പയാദന 
കേഖലയതിന്ല 14.18 ശതേയാനം വരും.

കേരളത്തിലെ ഭക്്യസംസ്ക്കരണ 
വ്യവസായം  

രയാജ്ന്ത് ന്േയാത്ം ഭക്് േയറ്റുേതതിയുന്െ 20 
ശതേയാനവം കേരളത്തിലയാണ്. സഗന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങൾ, 
സമുദ്ര ഉല് പന്ങ്ങൾ, േശുവണ്തി, കതങ്ങ, ന്േയാകക്യാ, 
കേയാഫതി, ചയായ, വയാഴപെഴം, ചപൻ ആപെതിൾ തുെങ്ങതിയ 
പഴങ്ങളതില് കേരളം പര്രയാഗതേയായതി ശക്േയാണ്.

സംസ്യാനന്ത് ഭക്് സംസ്കരണ വ്വസയായത്തിന്റെ 
ഉന്േനത്തിനയായതി കേരള വ്വസയായ അെതിസ്യാന 
ന്സൌേര്  വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ (േതിൻ ഫ്ര) 
ഒരു പ്രധയാന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ 
ഭക്് സംസ്ക്കരണ വ്വസയായ േയാ�ലയത്തിന്റെയും,  
വയാണതിജ് വ്വസയായ േയാ�ലയം നെപെതിലയാക്കുന് 
“േയറ്റുേതതി അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങളം  അനുബന്ധ 
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പ്രവർത്നങ്ങളം വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
സംസ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള  സഹയായം" (ASIDE) എന് 
പദ്തതിയുന്െയും  സംസ്യാനത്തിന്റെ കനയാഡല് 
ഏജൻസതി എന്തിവയയായതി േതിൻ ഫ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
േതിൻ ഫ്ര സംസ്യാനത്തുെനീളം  നതിരവധതി ഭക്്യാധതിഷ്തിത 
പയാർക്കുേൾ സ്യാപതിച്ചു. 

േതിന ഫ്ര ഫു്് കപ്രാസസതിംഗ് പാര്ക്ക്, 
ോക്കക്ചരതി, മെപ്പുറം

72 ഏക്റതില് വ്യാപതിച്ചുേതിെക്കുന് േലപ്പുറം ജതിലെയതിന്ല 
േയാക്കഞ്രതിയതിന്ല േതിൻ ഫ്ര ഫുഡ് കപ്രയാസസതിംഗ് 
പയാർക്തില് പ്രവർത്നക്േങ്ങളയായ 41 യൂണതിറ്റുേളണ്്. 
2018-19 േയാലയളവതില് പയാർക്് 14,041.86 
ലക്ം രൂപ നതികക്പം നെത്തിയ ഇവതിന്െ  1,378 
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ  സൃഷ്തിച്ചു.

ഫു്് ആന്് മപൈസസ് പാര്ക്ക്, മുട്ം, 
ഇടുക്കതി

ഇടുക്തി ജതിലെയതിന്ല മുട്ടം എന് സ്ലത്തുള്ള 15 ഏക്ർ 
സ്ലത്യാണ് ഈ കപ്രയാജേ്റ്റ്  സ്തിതതിന്ചയ്യുന്ത്. 
ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ എംഎസ്എംഇ േയാ�ലയത്തിനു 
േീഴതിലുള്ള  എംഎസ്എംഇ-ക്സ്റർ ന്ഡവലപ്ന്േറെ് 
കപ്രയാഗയാം (എംഎസ്എംഇ-സതിഡതിപതി) എന് പദ്തതിയ്ക് 
േീഴതിലയാണ് ഈ പദ്തതി നെപെതിലയാക്തി വരുന്ത്. 
ഭക്്, സഗന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണേയായ അെതിസ്യാന 
സൌേര്ങ്ങൾ ഇത് വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുന്നു. ഇന്്യാ 
ഗവൺന്േറെ് പദ്തതിക്് തത്വത്തില് അംഗീേയാരം 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്. 12.5 കേയാെതി രൂപയയാണ് ന്േയാത്ം പദ്തതി 
ന്ചലവ്, അതതില് 6 കേയാെതി രൂപയയാണ് കേ�  സഹയായം.

േതിനഫ്രാ ലമഗാ ഫു്് പാര്ക്ക്, പാെക്കാെ്

ന്േഗയാ ഫുഡ്  പയാർക്്  പദ്തതിയ്ക് േീഴതില് പയാലക്യാന്ട്ട 
േഞ്തികക്യാട്ടുള്ള 79 ഏക്റതില്  ന്േഗയാ ഫുഡ്  
പയാർക്് സ്യാപതിക്കുന്തതിനുള്ള  േതിൻഫ്രയുന്െ 
കപ്രയാകപയാസലതിന്  ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ  ഭക്് 
സംസ്കരണ േയാ�ലയത്തില് നതിന്നും  അംഗീേയാരം 
ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. േണക്യാക്കുന് ആന്േ പദ്തതി ന്ചലവ് 
119.02 കേയാെതി രൂപയയാണ് . ഇതതില്  ഭക്് സംസ്ക്കരണ 
വ്വസയായ േയാ�ലയം നല്കുന് സഹയായം 50 കേയാെതി 
രൂപയയാണ്. പദ്തതി പ്രേയാരം കറയാഡേൾ, ന്ഡ്രയതികനജ്, 
ജലവതിതരണം, ചവദയുതതി വതിതരണം തുെങ്ങതിയ 
വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉൾന്പെന്െയുള്ള ചസറ്റ് 
വതിേസനം േതിൻ ഫ്ര ഏന്റ്റടുത്തിട്ടുണ്്. പയാലക്യാെ് കേ� 
കപ്രയാസസ്തിംഗ് ന്സറെറതിനു പുറകേ  ന്േഗയാ ഫുഡ് പയാർക്് 
പദ്തതിയുന്െ ആവശ്േതയ്ക് അനുസൃതേയായതി മുഴവന്നൂർ, 
ന്േയാരട്ടതി, േയാക്കഞ്രതി, േല്ന്പെറ്റ എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
നയാല് പ്രയാഥേതിേ കപ്രയാസസ്തിംഗ് ന്സറെറുേളം (പതി പതി സതി) 
സ്യാപതിക്യാൻ േതിൻ ഫ്ര നെപെതി സ്വീേരതിച്ചതിട്ടുണ്് 

. പയാർക്കുേളതിന്ല േതിൻ ഫ്ര ഭക്് സംസ്കരണ 
യൂണതിറ്റുേളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.5.1 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലേ.എസ്.ഐ.്തി.സതി ലമഗാ ഫു്് പാര്ക്ക്, 
ആെപ്പുഴ

ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ  ന്േഗയാ ഫുഡ്  പയാർക്്  പദ്തതിയ്ക് 
േീഴതില് ഭക്് സംസ്ക്കരണ വ്വസയായ േയാ�ലയത്തില് 
നതിന്നുള്ള  സഹയായം ലഭ്േയാക്തിന്ക്യാണ്് േെല് ഭക്് 
സംസ്കരണ കേഖലന്യ കേ�ീേരതിച്ച് കചർത്ലയതിന്ല 
വ്വസയായ വളർച്ചയാ കേ�േയായ പള്ളതിപ്പുറത്് 
ന്േ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ഒരു ന്േഗയാ ഫുഡ് പയാർക്് 
വതിേസതിപെതിക്കുന്നു.  കേയാൾഡ് കസ്റയാകറജ്, സ്റയാൻകഡർഡ് 
ഡതിചസൻ ഫയാേ്െറതി, ഐസ് പ്യാറെ് തുെങ്ങതിയ ഭക്് 
സംസ്കരണ കേഖലയ്ക്കുള്ള അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ 
പയാർക്് നതിറകവറ്റും. 3 വർഷത്തിനുള്ളതില് 350 കേയാെതി 
രൂപയുന്െ  നതികക്പം ന്േയാണ്് വരയാനയാകുന്േന്്  
ഈ പദ്തതിയതിലൂന്െ  പ്രതീക്തിക്കുന്നു. നതിലവതില് 
പയാർക്തിന്ല 42 ഏക്കറയാളം വതിവതിധ േെല് ഭക്്/
ഭക്് സംസ്ക്കരണത്തിനും അനുബന്ധ യൂണതിറ്റുേൾക്കും 
അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
(അവലംബം: ഡബ്്യു.ഡബ്്യു.ഡബ്്യു.ടക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.ഒആരജി)

എന സതി എച്് സതി വഴതി ഭക്്യ സുരക്ാ 
സംവതിധാനം നെപ്പതിൊക്കുേ

നയാഷണല് ന്സറെർ കഫയാർ എച്ച്.എ.സതി.സതി.പതി 
സർട്ടതിഫതികക്ഷനും (എൻ.സതി.എച്ച്.സതി) ന്േ-ബതിപ്പും 
സംയുക്േയായതി കേരളത്തിനേത്തും േറ്റ് വതിവതിധ 
സംസ്യാനങ്ങളതിലും പ്രവർത്തിക്കുന് ഭക്് സംസ്ക്കരണ 
യൂണതിറ്റുേളന്െ ആഡതിറ്റതിംഗ്, സർട്ടതിഫതികക്ഷൻ, 
റതി സർട്ടതിഫതികക്ഷൻ തുെങ്ങതിയവ ചേേയാര്ം 
ന്ചയ്തു വരുന്നു. ഭക്് സരക്ന്യ സംബന്ധതിച്ച 
അവകബയാധം നല്കുന്തതിന് നയാഷണല് ന്സറെർ 
കഫയാർ എച്ച്.എ.സതി.സതി.പതിയുകെയും കേരളത്തിന്ല ഫുഡ് 
കസഫ്റ്റതി േമ്ീഷണകററ്റതിന്റെയും  ആഭതിമുഖ്ത്തില് 
കബയാധവല്ക്രണ പരതിപയാെതിേൾ  സംഘെതിപെതിച്ചു .
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4.6  പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങൾ

േരേൗശെ കമഖെ 

രയാജ്ത്തിന്റെ സയാംസ്കയാരതിേ ചപതൃേം 
േയാത്തുസൂക്തിക്കുന്തതിന്നയാപെം േരേൌശല കേഖല 
േയറ്റുേതതി വളർച്ചയ്ക് സംഭയാവന നല്കുേയും ധയാരയാളം 
േരേൌശല വ്ക്തിേൾക്് ന്തയാഴതില് നല്കുേയും 
ന്ചയ്യുന്നു. എന്തിരുന്യാലും, വ്വസയായത്തിന്റെ 
അസംഘെതിത സ്വഭയാവം, ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ കുറഞ്ഞ 
വതിദ്യാഭ്യാസ നതിലവയാരം, കുറഞ്ഞ മൂലധന അെതിത്റ, 
പുതതിയ സയാകങ്തതിേവതിദ്േളതികലക്കുള്ള എത്തികച്ചരലതിന്റെ 
അഭയാവം, േയാർക്റ്റ് ഇറെലതിജൻസ് അഭയാവം, 
സ്യാപനപരേയായ ചട്ടക്കൂെ് തുെങ്ങതിയ ബലഹീനതേളയാല് 
ഈ കേഖല ബുദ്തിമുട്ടുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിന് സർക്യാർ നതിരവധതി ശ്രേങ്ങൾ 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഉല് പെന് വതിേസനം, ആഭ്ന്ര 
വതില് പന, േയറ്റുേതതി എന്തിവയതില് 2017-18ല് ഈ 
കേഖല േതിേച്ച വളർച്ച ചേവരതിച്ചു.

ഇന്്യതില് േരേൌശല കേഖലയതില് 68.86 ലക്ം 
േരേൌശല ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ പണതിന്യടുക്കുന്നു. 
ഇതതില് 30.25 ലക്ം പുരുഷന്മയാരും 38.61 ലക്ം 
സ്ത്രീേളേയാണ് .   2016-17 ല് േരേൌശല 
ഉല്പെന്  േയറ്റുേതതി 34,394.30  കേയാെതി രൂപയും 
2015-16 ല് ഇത് 34394.30 കേയാെതി രൂപയുേയാണ്. 
10.8 ശതേയാനം വയാർഷതിേ നതിരക്തിലയാണ് കേഖല 
വളരുന്ത് . (അവലംബം:വയാർഷതിേ റതികപെയാർട്ട് 2017-18, 
ന്െക്്റ്റയതില്സ്  േയാ�ലയം,ഭയാരത  സർക്യാർ).

കേരളത്തിലെ േരേൗശെ വ്യവസായം

കേരളത്തിന്ല പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങളതില് 
ഒന്യാണ് േരേൌശല വ്വസയായം.  ആനന്ക്യാ്്, 
മുള, പനകയയാല, േക്േൾ, തെതി, ചതിരട്ട, േളതിേണ്ണ്, തുണതി, 
േയർ, കലയാഹങ്ങൾ, േല്ലുേൾ, ലയാേ്വയർ ന്വയർ 
തുെങ്ങതിയവ ഉപകയയാഗതിച്ച് അതതിേകനയാഹരങ്ങളയായ  
ഉല്പന്ങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുന് ഒരു പയാര്ര്ം 
കേരളത്തിനുണ്്.  സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള 

ന്േയാട്ടയാരങ്ങളതിലും, പുരയാതന ഗൃഹങ്ങളതിലും, 
േയൂസതിയങ്ങളതിലും പ്രയാചീന േരേൌശല 
വതിസ്യങ്ങൾ േയാണയാം.  ഇതതില്  പണതിന്യടുക്കുന് 
ബഹുഭൂരതിപക്ം േരേൌശല ന്തയാഴതിലയാളതിേളം 
സയാമൂഹതിേവം സയാ്ത്തിേവേയായും തീന്ര 
പതികന്യാക്യാവസ്യതില്ന്പെട്ടവരയാണ്.  

േരേൗശെ വ്യവസായത്തിലറെ പ്രാധാന്യം

കേരള സംസ്യാന േരേൌശല അന്പെക്് 
സഹേരണ സംഘം (സരഭതി), േരേൌശല വതിേസന 
കേയാർപെകറഷൻ, കേരള ആർട്ടതിസയാൻസ്  വതിേസന 
കേയാർപെകറഷൻ (േയാഡ്കേയാ) എന്തിവയയാണ് 
കേരളത്തിന്ല േരേൌശല വ്വസയായത്തിന്റെ പ്രധയാന 
കപ്രയാത്യാഹന ഏജൻസതിേൾ.  

കേരള സംസ്ാന േരേൗശെ അലപ്പക്് 
സഹേരണ സംഘം (സുരഭതി)

പ്രയാഥേതിേ േരേൌശല സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ 
പരകേയാന്ത സംഘെനയയായ സരഭതി 
േരേൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേന്ള അവരുന്െ ഉല് പെന്ങ്ങൾ 
വതിപണനം ന്ചയ്യുന്തതിലൂന്െയും ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെയും 
കേരള സർക്യാരതിന്റെയും  കക്േ പദ്തതിേളതിലൂന്െ 
പതിന്തുണയ്ക്കുന്തതിലൂന്െ അവന്ര ഉയർത്തിന്േയാണ്് വരുേ  
എന് ലക്്കത്യാന്െയയാണ്  സ്യാപതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്.  
സരഭതിയുന്െ േീഴതില് 46 സഹേരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്്. 
കേരളത്തിനേത്തും പുറത്തുേയായതി 11 കഷയാറൂമുേൾ 
സരഭതിയ്ക്  േീഴതില് ഉണ്്. 2018-19 വർഷന്ത് 
സഹേരണ സംഘത്തിന്റെ ആന്േ വതിറ്റുവരവ് 208.58 
ലക്ം രൂപയയായതിരുന്നു.  2017-18 ല്  സംസ്യാന 
സർക്യാരതില് നതിന്് അന്പക്് സ്യാപനത്തിന് 50 
ലക്ം രൂപ ലഭതിച്ചു. ഇത് പ്രധയാനേയായും ഡതിചസൻ 
ന്ഡവലപെ്ന്േറെ് വർക്് കഷയാപെ്, പരതിശീലന 
പരതിപയാെതിേൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, കഷയാറൂമുേളന്െ 
അറ്റകുറ്റപെണതി എന്തിവ നെത്തുന്തതിനയാണ് 
വതിനതികയയാഗതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. 2018-19 വർഷത്തില് ‘സരഭതി’ 
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2 എക്തിബതിഷനുേൾ സംഘെതിപെതിക്കുേയും 1.75 ലക്ം 
രൂപ ലയാഭം കനടുേയും, 208.58 ലക്ം രൂപ വതിറ്റുവരവ് 
കനടുേയും ന്ചയ്തു. 30,000 ന്തയാഴതിലുേൾ ഈ 
േയാലയളവതില് സൃഷ്തിച്ചു. വതിശദവതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.6.1 ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.  

കേരള ഹാറെജീക്രാഫ്റ്്സ് ല്വെപ്പ്ലമറെ് 
കോര്പ്പകറ്ന (എച്് ്തി സതി ലേ)

കേരള ഹയാറെീക്രയാഫ്റ്റ്സ് ന്ഡവലപെ്ന്േറെ് 
കേയാർപെകറഷൻ, ഭയാരതത്തിലും സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള 
ചേരളതി എംകപയാറതിയങ്ങളതിലൂന്െയും ശ്രീമൂലം ഷഷ്്ബ്തി 
പൂർത്തി ന്േകമ്യാറതിയല് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടതിലൂന്െയും 
(എസ്എംഎസ്എംഐ) േരേൌശല കേഖലയതിന്ല 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ ഉത്പയാദതിപെതിക്കുന് ഉത്പന്ങ്ങൾക്്   
ന്യായ വതില നല്േതിന്ക്യാണ്് ഇവയുന്െ സംഭരണവം 
വതിപണനവം നെത്തിവരുന്നു.  നതിലവതില്  
എസ്എംഎസ്എംഐ കൂെയാന്ത 19 വതിപണന 
എംകപയാറതിയങ്ങളന്െ ഒരു ശംഖല തന്ന് ഈ 
സ്യാപനത്തിനുണ്്.  േയാർക്റ്റതിംഗ് കൂെയാന്ത കേ� 
സംസ്യാന സർക്യാർ  കക്േ പദ്തതിേളതിലൂന്െ തെതി 
ന്േയാണ്ടുള്ള േരന്േൌശല പണതിയതില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് 
േരേൌശലക്യാർക്് തതിരുവനന്പുരത്് ഒരു 
ന്പയാതു സൗേര് കസവനകേം� നെത്തുന്നുണ്് . 
‘അസതിസ്റൻസ് ടു അന്പക്് ഓർഗചനകസഷൻ ഇൻ 
ഹയാൻഡതിക്രയാഫ്റ്റ് ന്സേ്െർ’, ‘കേയാേൺ ന്ഫസതിലതിറ്റതി 
സർവ്ീസ് ന്സറെറുേൾ’എന്ീ രണ്് പദ്തതിേളയാണ് 
എച്ച്.ഡതി.സതി.ന്േ.നെപെതിലയാക്തിവരുന്ത്.  2018-
19 േയാലയളവതില്, കേയാർപെകറഷൻ 2,000 ലക്ം 
രൂപയുന്െ  വതിറ്റുവരവയാണ് ലക്്േതിട്ടന്തങ്തിലും 
ന്േയാത്ം 1,262.25 ലക്ം രൂപ വതിറ്റുവരവ് േയാത്രകേ  
കനെയാനയായുള്ളൂ. ജതി.എസ്.െതി നെപെയാക്തിയതും 
ഓണക്യാലത്തുണ്യായ ന്വള്ളന്പെയാക്വേയാണ് 
ലക്്ം കനെയാനയാവയാത്ത്തിന്  പ്രധയാന േയാരണം. 
എച്ച്ഡതി സതി ന്േ ഇന്്യതിലുെനീളം 60 എക്തിബതിഷനുേളം, 
േരന്േൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾക്യായതി 
9 ചനപുണ് വതിേസന പരതിപയാെതിേളം,  

ഉല് പയാദനക്േത ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനയായതി 
േരന്േൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്സൌജന് 
ടൂൾ േതിറ്റുേളം വതിതരണം ന്ചയ്തു. 2018-19 ല് 
കേയാർപെകറഷന്റെ ന്േയാത്ം വതിറ്റുവരവ്  1,262.25 ലക്ം 
ആയതിരുന്നു, ഇത് മുൻ വർഷന്ത് അകപക്തിച്ച് 60 ലക്ം 
കൂടുതലയായതിരുന്നു. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.2 
ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു

കേരള ആര്ട്തിസാനസ് ല്വെപ്പ്ലമറെ് 
കോര്പ്പകറ്ന (ോ്്കോ)

കേരള ആർട്ടതിസയാൻസ് ന്ഡവലപെ്ന്േറെ് 
കേയാർപെകറഷൻ (േയാഡ്കേയാ)1956 ന്ല േ്നീസ് 
ആേ്െതിന് േീഴതില് പൂർണേയായും കേരള ഗവന്മെറെ് 
േ്നതിയയായതി രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത് 1981ല് നതിലവതില് 
വന്തയാണ് . കേരളത്തിന്ല തകദേശീയരയായ 
േരന്േൌശല ന്തയാഴതിലയാളതിേളയായ േരപെണതിക്യാർ, 
സ്വർണപെണതിക്യാർ, ന്േയാലെപണതിക്യാർ, 
കുശവപണതിക്യാർ, ന്േയാത്പണതിക്യാർ, ന്ച്്/
ന്വങ്ലം ഉപകയയാഗതിച്ചുള്ള കജയാലതി ന്ചയ്യുന്വർ, േറ്റു  
ചേന്ത്യാഴതില്ക്യാർ എന്തിവരുന്െ ഉന്േനേയാണ്  
കേയാർപെകറഷന്റെ മുഖ് ലേ് ഷ്ം. വതിവതിധതരത്തിലുള്ള 
േരന്േൌശല ന്തയാഴതിലയാളതിേന്ള േന്ണ്ത്തുേയും 
അവരുന്െ ചേന്തയാഴതിലുേന്ള  കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയും 
ന്ചയ്യുേ എന്തയാണ് േയാഡ്കേയായുന്െ പ്രയാഥേതിേ 
ലേ് ഷ്ം.

മുള വ്യവസായം

ഉപകയയാഗപ്രദവം  നവീേരതിക്യാവന്തും പരതിസ്തിതതി 
സൌഹൃദവേയായ ഒരു വതിഭവേയാണ് മുള. പരതിസര 
സരക്,  കപയാഷേയാഹയാരം,  ഉയർന് മൂല്മുള്ള 
നതിർമ്യാണ സയാേഗതിേൾ എന്തിവയ്ക് പുറന്േ  േറ്റ് 
1,500 വതിവതിധ ആവശ്ങ്ങൾക്കും വർദ്തിച്ച കതയാതതില് 
മുള പ്രകയയാജനന്പെടുത്തുന്നുണ്്.  ആകഗയാളതലത്തില്  
2.5 ബതിലെ്ൺ ആൾക്യാർ വതിവതിധ രൂപങ്ങളതില് 
മുള ഉപകയയാഗതിക്കുന്തയായതി േണക്യാക്തിയതിട്ടുണ്്.  

കബാക്് 4.6.1 േലബയാർ ക്രയാഫ്റ്റ്സ് കേള 2019

വ്വസയായ വയാണതിജ് വകുപെതിന്ന പ്രതതിനതിധീേരതിച്ച് കേരള ബയൂകറയാ ഓഫ് ഇൻഡസ്്തിയല് ന്പ്രയാകേയാഷൻ, ജതിലെയാ 
വ്വസയായ കേം�, േണ്ണൂർ, ചേത്റതി ന്െക്്ചറ്റല് ഡയറേ്െകററ്റ് എന്തിവ സംയുക്േയായതി  േണ്ണൂരതിന്ല 
കപയാലീസ് ഗൌണ്തില് 2019 ന്ഫബ്രുവരതി 24 മുതല് േയാർച്ച് 9 വന്ര 'േലബയാർ ക്രയാഫ്റ്റ്സ് കേള'യുന്െ ഏഴയാം 
പതതിപെ് സംഘെതിപെതിച്ചു.  സയാരതിേൾ, സതില്ക്് സയാരതിേൾ, തുണതിത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ന്പയതിറെതിംഗേൾ, 
േരേൌശല  വസ്തുക്ൾ, ഖയാദതി തുണതിേൾ, ബയാഗേൾ, ന്ചരതിപ്പുേൾ, ഫയാൻസതി ഉല്പെന്ങ്ങൾ, േരം 
േരേൌശല വസ്തുക്ൾ, മുള, അനുബന്ധ ഉല്പെന്ങ്ങൾ എന്തിവ ന്ഫസ്റതില് പ്രദർശതിപെതിച്ചതിരുന്നു. ന്േയാത്ം 
151 പര്രയാഗത കുെതിലുേളതില് േരന്േൌശല ഉല് പന്ങ്ങൾ പ്രദർശതിപെതിച്ചതിരുന്നു. ഈ േരന്േൌശല കേളയതില് 
22 സംസ്യാനങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള 211 േരേൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾ പന്ങ്ടുത്തു, 12.5 ലക്ം ആളേൾ 
സന്ർശതിക്കുേയും 425 ലക്ം രൂപയുന്െ വ്യാപയാരം നെത്തുേയും ന്ചയ്തു.

അവലംബം :വ്യവസോയ വോണിജ്യവകുപ്് ഡയറക്ടറററ്്
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ഫലപ്രദേയായ ഇന്ധകനയാല്പയാദനത്തിന് മുള 
ഉപകയയാഗതിക്കുന്തതിനുള്ള ഗകവഷണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെന്നു വരുന്നു.

കേരളത്തില്, 28 വതിവതിധ ഇനം മുളേൾ ലഭ്േയാണ്.  
കേരളത്തിന്ല വനങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള മുള കുറഞ്ഞ 
നതിരക്തില് പ്രയാധയാനേയായും പൾപെ്, റകയയാൺ 
യൂണതിറ്റുേളതിലയാണ് എത്തികച്ചരുന്ത്.  സംസ്യാനത്് 
ഏേകദശം ഒരു ലക്ം ആൾക്യാർ മുള വ്വസയായത്തില് 
ജീവകനയാപയാധതി േന്ണ്ത്തുന്തയായയാണ് േണക്്.  
വ്വസയായ ആവശ്ത്തിനുള്ള 67.3 ശതേയാനം 
മുളയും വനത്തില് നതിന്ലെ േറതിച്ച് പുരയതിെങ്ങളതില് 
നതിന്നുതന്ന് ലഭതിക്കുന്നു എന്ത് കേരളത്തിന്ല മുള 
വ്വസയായത്തിന്റെ േയാത്രം പ്രകത്േതയയാണ്. അങ്േയാലതി 
പ്രകദശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള േരേൌശലക്യാന്രയയാണ് കേരള 
സംസ്യാന ബയാംബൂ കേയാർപെകറഷൻ സഹയായതിക്കുന്ത്.  
പഞ്യായത്തുേളതില് നതിന്് ഈയതിന്െ ലഭ്േയായ 
വതിവരങ്ങളനുസരതിച്ച്  എഴപതുേളന്െ തുെക്ം മുതല് 
ഈ കേഖലയതില് നതിന്് ധയാരയാളം ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ 
നതിർമ്യാണ കേഖല കപയാന്ലയുള്ള ചനപുണ്ം 
ആവശ്േതിലെയാത് ന്തയാഴതില് കേഖലേളതികലക്കും  തൃതീയ  
കേഖലേളതികലയ്ക്കും  കചകക്റുന്തയായതി േന്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. 
(അവലംബം: റക്ളം ബോംബൂ �ി്ന് ടവബ്പസറ്്)

കേരള കറ്റ്് ബാംബൂ മതി്ന 

2003 ല് രൂപീേരതിച്ച കേരള കസ്ററ്റ് ബയാംബൂ 
േതിഷൻ (ന്േഎസ്ബതിഎം), സംസ്യാനത്തിന്റെ 
ബയാംബൂ വതിേസന ഏജൻസതി (ബതിഡതിഎ) ആയതി 
നതികയയാഗതിക്ന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്് 
ചതിന്തിചതിതറതിേതിെക്കുന് വതിഭവങ്ങന്ള സംകയയാജതിപെതിച്ച് മുള 
വ്വസയായ കേഖലന്യ പുനരുജ്ജീവതിപെതിക്കുന്തതിനും, മൂല് 
വർധനവ് , വരുേയാനവർധനവ് , ദയാരതിദ്ര് നതിർമ്യാർജനം 
എന്തിവ കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും ലക്്േതിടുന്നു. 
ന്േ-ബതിപെതിനു േീഴതില് കേരള കസ്ററ്റ് ബയാംബൂ േതിഷൻ 
രൂപംന്േയാണ്തതിന്  കശഷം  നെത്തിയ  ഇെന്പെലുേളതില്   
പ്രധയാനം   മുളയുന്െ കൃഷതി, േരേൌശല കേഖലയതില് 
നൂതന ഉല്പെന്ങ്ങൾക്യായതി പുതതിയ േയാതൃേ സൃഷ്തിക്ല്, 
അനുകയയാജ്േയായ ചനപുണ്  വതിേസനം, നൂതന  
സയാകങ്തതിേവതിദ് സ്വീേരതിച്ചു ന്േയാണ്ടും വതിേസതിപെതിച്ചു  
ന്േയാണ്ടും മുളയതിലഷ്തിതേയായ ആധുനതിേ വ്വസയായങ്ങൾ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേ എന്തിവയയാണ്.

കേരള കറ്റ്് ബാംബൂ കോര്പ്പകറ്ന

സംസ്യാനന്ത് പര്രയാഗത മുള ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ 
കക്േത്തിനും വതിേസനത്തിനും ഉന്േനത്തിനുേയായതി 
1971 ല് നതിലവതില്വന് സ്യാപനേയാണ് കേരള കസ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ കേയാർപെകറഷൻ. മുള, ഈറ്റ, ചൂരല്, റയാട്ടൺ 
എന്തിവന്യ അെതിസ്യാനേയാക്തിയുള്ള വ്വസയായങ്ങന്ള  
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയും, കേല്പറഞ്ഞ ഉത്പന്ങ്ങളന്െ 
ഉല്പയാദനവം വതിപണനവം ഏന്റ്റടുത്് പര്രയാഗത മുള 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് സയാ്ത്തിേ, സയാകങ്തതിേ, േയാർഗ 

നതിർകദശങ്ങൾ നല്കുേ എന്തയാണ് കേയാർപെകറഷന്റെ 
പ്രധയാന ലക്്ം. കേയാർപെകറഷൻ  ഇന്് കേരളത്തിന്ല 
10,000ല് അധതിേം വരുന് മുള ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െയും  
കുടുംബങ്ങളന്െയും ആശ്രയകേ�േയാണ്.  
ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില് ഭൂരതിഭയാഗവം  പയാവന്പെട്ടവരും 
സയാമൂഹ്േയായും സയാ്ത്തിേേയായും പതിന്യാക്, 
പട്ടതിേജയാതതി/ പട്ടതിേ വർഗ്ഗ  വതിഭയാഗത്തില്ന്പെട്ടവരുേയാണ്.

ഗവന്മെറെതിന്റെ വനം വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള ഭൂേതിയതില് 
നതിന്നും ഗണകേന്മകയറതിയ ഈറ്റ സ്വരൂപതിക്കുേയും 
പര്രയാഗത മുള, ന്നയ്ത്് ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് 
സബ്സതിഡതി  നതിരക്തില് ഇത് വയായ്പെയയായതി  വതിതരണം 
ന്ചയ്യുേയും  ന്നയ്ത പയായേൾ   ന്നയ്ത്തുേയാരതില് 
നതിന്് കനരതിട്ട് സംഭരതിക്കുേയും ന്ചയ്യുേ എന്തിവയയാണ്  
കേയാർപെകറഷന്റെ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങളതില്ന്പെടുന്ത്.  
മുള ന്േയാണ്ടുള്ള പയായേൾ, മുള പലേേൾ, പരന് മുള 
കബയാർഡേൾ, ബയാംബൂ ക്യാറതിംഗ് ചെല്, ബയാംബൂ 
ഫർണതിച്ചർ, േരേൌശല വസ്തുക്ൾ എന്തിവയയാണ് 
കേയാർപെകറഷന്റെ പ്രധയാന ഉല്പെന്ങ്ങൾ. പയായ 
ന്നയ്ത്് കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിന്റെ ഭയാഗേയായതി 
ന്േയാഴതിഞ്ഞുകപയായ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്യായതി  കേരള കസ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ കേയാർപെകറഷൻ മുള പയായേളം േരേൌശല 
വസ്തുക്ളം നതിർമ്തിക്കുന്തതിനുള്ള പരതിശീലന 
പരതിപയാെതിേൾ ആരംഭതിച്ചു.

കമഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങള്

    കേഖല അഭതിമുഖീേരതിക്കുന് പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങളയാണ് :
• ബയാംബൂ കപയാലുള്ള കേഖലേളതില് ചവദഗ്ധ്മുള്ള 

ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ കുറവ് 
• വനത്തില് നതിന്നും മുള മുറതിക്കുന്തതിനും 

സംഭരതിക്കുന്തതിനുേയായതി ബന്ധന്പെട്ട നതിയേങ്ങളം 
ചട്ടങ്ങളം.

• ശരതിയയായ വതിതരണ ശംഖലയുന്െ അഭയാവം (മുളയ്ക് )
• േരേൌശല/എൻ.ജതി.ഒ/എം.എസ്.എം.ഇ.േളന്െ 

പ്രവർത്ന മൂലധനത്തിന്റെയും വയായ്പയുന്െയും  
അഭയാവം.

• സംരംഭേത്വ വതിേസന പരതിപയാെതിേളന്െയും 
ചനപ്ണ് വതിേസന പരതിപയാെതിേളന്െയും  
ആധുനതിേവല്ക്രണവം, പുതതിയ ഡതിചസനുേൾ/ 
നവീനത എന്തിവയുന്െയും അഭയാവവം   

• ഈ പ്രക്രതിയയതില് നെപെതിലയാക്കുന് 
സയാകങ്തതിേവതിദ്ന്യ കുറതിച്ചുള്ള അജ്ത.

• സയാകങ്തതിേ വതിദ്യാ, ഡതിചസൻ, ഉപേരണങ്ങൾ 
എന്തിവ വതിേസതിപെതിക്കുന്തതില്  ഉള്ള  
അവകബയാധേതിലെയായ്േ.

• സ്റയാൻഡചഡകസഷനും പയാകക്ജതിംഗ് 
സയാകങ്തതിേവതിദ്യും

• വതിപണന സൌേര്ത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത/ 
കേല്ത്ട്ട് േീഴ്ത്ട്ട് ലതികങ്ജതിന് ആവശ്േയായ ഹയാറെ് 
കഹയാൾഡതിംഗ് സകപെയാർട്ട്.
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മുകന്നാട്ടുള്ള വഴതി 

കേരളത്തിന്ല വ്യാവസയായതിേ കേഖല ആകഗയാളേയായുള്ള 
നലെ േയാതൃേേൾ പതിന്തുെരുേയും കൂടുതല് 
നതികക്പേന്ര ആേർഷതിക്കുേയും ഇവതിെന്ത് 
വതിദ്യാസ്ന്രും ചവദഗ്്വമുള്ള  ന്തയാഴതിലയാളതി 
സമൂഹന്ത് പ്രകയയാജനന്പെടുകത്ണ്തുേയാണ്. 
പരതിസ്തിതതി സൌഹയാർദേം, മൂല്വർധനവ് എന്തിവയ്ക് 
ഊന്ല് നല്േതിന്േയാണ്ടുള്ള നീതതി ശയാസ്ത്രപരേയായ 
ഉല്പെയാദനത്തില് ശ്രദ് കേ�ീേരതികക്ണ്തയാണ് .  
വതിജ്യാനയാധതിഷ്തിത വ്വസയായങ്ങളയായ ഐെതി,  േ്യൂട്ടർ 
ഹയാർഡ് ന്വയർ, ബകയയാ ന്െേ്കനയാളജതി തുെങ്ങതിയവയുന്െ 
വലതിയ സയാധ്തേൾ പ്രകയയാജനന്പെടുത്യാൻ ഊന്ല് 
നല്േണം. കേരളം, സയാമൂഹതിേവം  പയാരതിസ്തിതതിേേയായും  
ഉത്രവയാദന്പെട്ട രീതതിയതില് സയാ്ത്തിേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്തതിനുള്ള പരതിതസ്തിതതി 
സൃഷ്തികക്ണ്തുണ്്.

തുണതി വ്യവസായം

ഇന്്യതിന്ല ഏറ്റവം പഴയ വ്വസയായങ്ങളതിന്ലയാന്യാണ് 
ഇന്്ൻ തുണതി വ്വസയം.  പര്രയാഗത കേഖലേളയായ 
ചേത്റതി, േരേൌശലം, യ�ത്റതിേൾ 
എന്തിവയയാല് ഗയാേീണ, അർദ് നഗര പ്രകദശങ്ങളതിന്ല 
ദശലക്ക്ണക്തിന് ആളേൾക്് ഏറ്റവം കൂടുതല് 
ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ ലഭ്േയാക്കുന്തും ഈ വ്വസയം 
ആണ്. വ്യാവസയായതിേ ഉല് പയാദനത്തിന്റെ മൂല്ത്തിന്റെ 
7 ശതേയാനവം ഇന്്യുന്െ ജതിഡതിപതിയുന്െ 2 ശതേയാനവം 
രയാജ്ത്തിന്റെ േയറ്റുേതതി വരുേയാനത്തിന്റെ 15 
ശതേയാനവം ഈ വ്വസയായം സംഭയാവന ന്ചയ്യുന്നുണ്്.  
ന്േയാത്ം തുണതി േയറ്റുേതതി 2018 ല് 39.2 ബതില്ൺ 
യുഎസ് കഡയാളറും 2019 ല് 31.65 ബതില്ൺ യുഎസ് 
കഡയാളറുേയാണ് (2019 ജനുവരതി വന്ര) .ഇത് 2021 ഓന്െ 
82.00 ബതില്ൺ യുഎസ് കഡയാളറയായതി ഉയരുന്േന്് 
പ്രതീക്തിക്കുന്നു. (ഇന്് ബ്യാൻഡ് ഇേ്വതിറ്റതി ഫൌകണ്ഷൻ, 
2019)

ഇന്്യയതിലെ മേത്റതി /യ�ത്റതി 
വ്യവസായങ്ങള്

ചേത്റതി ഉല്പന്ങ്ങളന്െ വതില്പെന 2018 
ഒേ്കെയാബർ 31 ല് 582.93 കേയാെതി രൂപയയായതിരുന്നു. 
122 ഉല് പന് വതിഭയാഗങ്ങളതില് 1,185 ഹയാൻഡ് ലൂം 
ഉല് പന്ങ്ങൾക്് രജതിസ്ക്ഷനുേൾ നല്േതി. 
ന്െക്്ചറ്റല് വ്വസയായത്തിന്ല ന്േയാത്ം 
ന്തയാഴതിലതിന്റെ 70 ശതേയാനവം യ�ത്റതിേൾ 
സംഭയാവന ന്ചയ്യുന്നു. 6.5 ദശലക്ം ആളേൾ 
യ�ത്റതി കേഖലയതില് കജയാലതി ന്ചയ്യുന്നു.  ഇന്്യതില് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് യ�ത്റതിേൾ, ഏേകദശം 8 
ലക്മുള്ള േഹയാരയാഷ്്യതിലയാണ്.  യഥയാക്രേം 5 
ലക്കത്യാളം യ�ത്റതിേളേയായതി തേതിഴ് നയാെ് 
രണ്യാേതും, 4 ലക്കത്യാളം യ�ത്റതിേളേയായതി 

ഗജറയാത്് മൂന്യാേതും ആണ്. ചയാരനതിറത്തിലുള്ളതും 
അച്ചെതിച്ചതുേയായ തുണതിത്രങ്ങൾ, ചയായം പൂശതിയ 
തുണതിത്രങ്ങൾ, കേയാട്ടൺ തുണതിത്രങ്ങൾ, കേയാട്ടൺ 
േതിശ്രതിതങ്ങൾ, സതിന്റ്റതിേ് സ് എന്തിവ ഉൾന്പെന്െ 
വതിവതിധ തരം തുണതിത്രങ്ങൾ യ�ത്റതി വ്വസയായം 
ഉത്പയാദതിപെതിക്കുന്നു. ഇന്്യുന്െ തുണതി േയറ്റുേതതിയുന്െ 
മൂന്തില് രണ്് ഭയാഗവം യുഎസതികലക്കും യൂകറയാപ്ൻ 
യൂണതിയനതികലക്കും ആണ്.  ഇതതിനു പുറന്േ, ചചന, 
യുഎഇ, വതിയറ്റ്നയാം, ശ്രീലങ്, സൌദതി അകറബ്, റതിപെ്തിേ് 
ഓഫ് ന്േയാറതിയ, ബംഗ്യാകദശ്, തുർക്തി, പയാേതിസ്യാൻ, 
ബ്സീല് എന്തിവയയാണ് േയറ്റുേതതിയുന്െ പ്രധയാന 
േക്യാളങ്ങൾ.

കേരള മേത്റതി കമഖെ

സംസ്യാനന്ത് പര്രയാഗത 
വ്വസയായങ്ങൾക്തിെയതില് ന്തയാഴതില് നല്കുന്തതില് 
േയർ കേഖല േഴതിഞ്ഞയാല് ചേത്റതി കേഖല 
രണ്യാം സ്യാനത്യാണ്. ചേത്റതി വ്വസയായം 
പ്രധയാനേയായും തതിരുവനന്പുരം, േണ്ണൂർ ജതിലെേളതിലും 
കേയാഴതികക്യാെ്, പയാലക്യാെ്, തൃശ്ശൂർ, എറണയാകുളം, ന്േയാലെം, 
േയാസർകഗയാഡ് ജതിലെേളന്െ ചതില ഭയാഗങ്ങളതിലുേയായതി 
കേ�ീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ന്േയാത്ം തറതിയുന്െ 96 ശതേയാനം 
ഉൾന്ക്യാള്ളുന് സഹേരണ കേഖലയതിലയാണ് 
വ്വസയായത്തില് ആധതിപത്ം പുലർത്തുന്ത്.  ബയാക്തി 
4 ശതേയാനം ചേത്റതി യൂണതിറ്റുേൾ വ്യാവസയായതിേ 
സംരംഭേരുന്െ ഉെേസ്തയതിലുള്ളതയാണ്.  
സംസ്യാനത്് രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത 624 ചപ്രേറതി ചേത്റതി 
ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ സഹേരണ സംഘങ്ങളയാണുള്ളത്.  
അതതില് 183 ഫയാേ്െറതിേളം 441 ചേത്റതി 
ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ സഹേരണ സംഘവേയാണ്, 
ഇതതില് 339 എണ്ണം നതിലവതില് പ്രവത്നക്േേയാണ്. 
വതിശദ വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.3 ലും 4.6.4 ലും 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

2017-18 വർഷത്തില് സംസ്യാനന്ത് ആന്േ 
ചേത്റതി എണ്ണം 17,070 ഉം 2018-19 ല് 17,317 
ഉം ആയതിരുന്നു. ചേത്റതി തുണതിയുന്െ ഉത്പയാദനം 
2017-18 ല് 38.97 ദശലക്ം േീറ്ററും 2018-19 ല് 30.27 
ദശലക്ം േീറ്ററുേയായതിരുന്നു. ഉല്പയാദന മൂല്ം 2017-
18ല്  134.96 കേയാെതി രൂപയും, 2018-19 ല്  121.85 
കേയാെതി രൂപയും ആയതിരുന്നു. ന്േയാത്ം ഉല്പയാദനക്േത 
2017-18 ല് 2,282.9 ദശലക്ം േീറ്റർ/ ലൂം 2018-19 
ല് 1,747.99 ദശലക്ം േീറ്റർ/ലും വീതവം ആയതിരുന്നു.  
2018-19 വർഷത്തില് ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ എണ്ണം 
1,3789 ഉം കജയാലതി ന്ചയ്യുന് സ്ത്രീേളന്െ എണ്ണം 10815 
ഉം ആയതിരുന്നു. 2018-19 ല് ന്തയാഴതില് ദതിനങ്ങൾ 
40.68 ലക്വം ന്േയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 102.60 കേയാെതി 
രൂപയുേയായതിരുന്നു. വതിശദ വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.6.8 ല് നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

മുണ്ടുേൾ, ഫർണതിഷതിംഗ് ന്േറ്റീരതിയല്, ന്ബഡ് 
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ഷീറ്റുേൾ, ഷർട്ടതിംഗ്, സയാരതി, ലുങ്തി എന്തിവയയാണ് 
ചേത്റതി കേഖലയതില് ഉത്പയാദതിപെതിക്കുന് പ്രധയാന 
ഇനങ്ങൾ. പര്രയാഗത മൂല്വം ചപതൃേവം 
േണക്തിന്ലടുക്കുക്യാൾ, സംസ്യാനത്തിന്റെ 
ഇനതിപെറയുന് ഉല്പെന്ങ്ങൾ ജതികയയാ ഇൻഡതികക്ഷൻ 
ആേ്റ്റ് പ്രേയാരം രജതിസ്റർ ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്.

1. ബയാലരയാേപുരം സയാരതിേളം േതിേച്ച കേയാട്ടൺ 
തുണതിത്രങ്ങളം

2. േയാസർകഗയാഡ് സയാരതിേൾ
3. കുത്ംപുള്ളതി സയാരതിേൾ
4. കചന്േംഗലം കധയാത്തി
5. േണ്ണൂർ  കഹയാം ഫർണതിഷതിംഗ്സ്

മേത്റതി കമഖെയുലെ പ്രേെനം

2018-19 വയാർഷതിേ പദ്തതിയതില് ചേത്റതി 
കേഖലയതിന്ല ആന്േ പദ്തതി വതിഹതിതവം ന്ചലവം 
യഥയാക്രേം 7,092 ലക്ം രൂപയും 4,313.09 ലക്ം രൂപയും 
(60.82 ശതേയാനം) ആയതിരുന്നു. 2019-20 വയാർഷതിേ 
പദ്തതിയതില് വേയതിരുത്തിയ ന്േയാത്ം വതിഹതിതം 5,601 
ലക്ം രൂപയും ന്ചലവ് 1,906.37  ലക്ം രൂപയും (34.04 
ശതേയാനം) ആയതിരുന്നു. 2018-19, 2019-20 വയാർഷതിേ 
പദ്തതിയതിന്ല പ്രധയാന പദ്തതിേൾക്കുള്ള വതിഹതിതവം 
ന്ചലവം പട്തിേ 4.6.1 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഹാന്് ലം ്യറേ്െകററ്റും മേത്റതി 
കമഖെയതിലെ ഏജനസതിേളും  

അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ, വതിപണനം, 
േയാനവ വതിഭവകശഷതി വതിേസനം, പര്രയാഗത 
ചനപുണ്ങ്ങളന്െയും ഉല് പെന്ങ്ങളന്െയും 
സംരക്ണം, ധനേയാര്ം, ഡതിചസൻ ഇൻപുട്ട്, 
അസംസ്കൃത വസ്തു വതിതരണം, നവീേരണം, 
കക്േപദ്തതിേൾ, വതില സ്തിരത എന്തിവ വഴതി ആകഗയാള 
േക്യാളകത്യാെ് േത്രതിക്യാൻ ഈ വതിഭയാഗന്ത് 
സജ്ജേയാക്കുേ എന്തിവയയാണ് ഹയാൻഡ് ലൂം 
ഡയറേ്െകററ്റതിന്റെ ഉത്രവയാദതിത്വം.

കേരള കറ്റ്് മേത്റതി വജീകവഴ് സ് 
കോ-ഓപ്പകററ്ജീവ് ലസാമസറ്തി (ഹാന ലെക്്)

പ്രയാഥേതിേ സഹേരണ സംഘങ്ങൾക്് ആവശ്േയായ 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളം േറ്റും വതിതരണം 
ന്ചയ്യുന്തതിനയായതി ചേത്റതി സഹേരണ 
സംഘങ്ങളന്െ അന്പക്് സ്യാപനേയായതി 1961 
ല് ഹയാൻ ന്െക്് രൂപീേരതിച്ചു. നതിലവതില്, 518 
പ്രയാഥേതിേ സഹേരണ സംഘങ്ങൾ ഹയാൻ ന്െക്തില് 
അംഗങ്ങളയാണ്.  ഇതതില് 180 എണ്ണം ഏറ്റവം 
ആധുനതിേ സൌേര്ങ്ങകളയാന്െ ഉല്പയാദന, സംഭരണ 
പ്രക്രതിയേളതില് ഏർന്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  ചേന്േയാണ്് നതിർമ്തിച്ച 
തുണതിത്രങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫർണതിച്ചറുേൾ, 
ന്േയ്കപ്പുേൾ, സയാരതിേൾ, പര്രയാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ 
എന്തിവ ആഭ്ന്ര-വതികദശ വതിപണതിയുന്െ പരതിസ്തിതതി 
സൌഹൃദ േയാനദണ്ഡങ്ങളേയായതി ന്പയാരുത്ന്പെടുന്നു. 
എൻ എച്ച് ഡതി സതിയതില് നതിന്് നൂലും രയാസവസ്തുക്ളം 
ചയായങ്ങളം സർക്യാർ സബ് സതിഡതി ഉപകയയാഗതിച്ച് 
ഹയാൻ ന്െക്് കശഖരതിക്കുേയും അംഗങ്ങൾക്് വതിതരണം 
ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്യുന്നു.

കേരളത്തില് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകേയാപതിപെതിക്കുന്തതിന് 
നതിലവതില് 4 റീജതിയണല് ഓഫീസേളം കൂെയാന്ത 
98 ന്സയതില്സ് ഔട്ട് ന്ലറ്റുേളം ഉണ്്. എലെയാ 
ഉല് പയാദന, കശഖരണ പ്രവർത്നങ്ങളം 7 ഉല് പയാദന 
കേ�ങ്ങളതിലൂന്െ നതിയതി�ക്ന്പെടുന്നു. കപ്രയാസസ്തിംഗ് 
ഹൌസ്, ഗയാർന്േൻറ് യൂണതിറ്റ്, ന്നയ്ത്് ഫയാേ്െറതിേൾ, 
പയാകറ്റൺ ന്നയ്ത്് ഫയാേ്െറതിേൾ എന്തിവ കനരതിട്ട് 
നതിയതി�ക്കുേയും ചേേയാര്ം ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്യുന്ത് 
ഹയാൻ ന്െക്് ആണ്.

മൂന്് കേ�ീകൃത സഹേരണ സംഘങ്ങളയായ,  
േലബയാറതിന്ല കേയാഴതികക്യാെ് ആസ്യാനേയായുള്ള കേരള 
കസ്ററ്റ് ഹയാൻഡ് ലൂം വീകവഴ്സ് ന്സയാചസറ്റതി, തൃശ്ശൂർ 
ആസ്യാനേയായുള്ള ന്സൻ്ല് ഹയാനലേലം ഹയാറെതിക്രയാഫ്റ്റ് 
േയാർക്റ്റതിംഗ് കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് ന്സയാചസറ്റതിയും, 
ശ്രീമൂലം ന്സൻ്ല് ഹയാൻഡ് ലൂം വീകവഴ്സ് കേയാ-

പട്തിേ 4.6.1 ചേത്റതി കേഖലയതിന്ല പ്രധയാന പദ്തതിേൾക്കുള്ള വ തിഹതിതവം ന്ചലവം (തുേ ലക്ം രൂപയതില്)

ക്രമ 
നമ്പര്               പദ്ധതതിേള്

വാര്്തിേ പദ്ധതതി 2018-19 വാര്്തിേ പദ്ധതതി 2019-20

വതിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം വതിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം

1
ചേത്റതി സഹേരണ 
സംഘങ്ങളന്െ നവീേരണവം 
മൂല്വർദ്തിത ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ 
പ്രചയാരണം

1200 210.68 17.56 715.75 114.78 16.04

2 പരതിശീലന, ചനപുണ് വതിേസന 
പരതിപയാെതി 200 146.51 73.26 200 5.51 2.76

3 മൂലധന പതിന്തുണയാ പദ്തതിേൾ 450 179 39.7 408.2 113 27.68

4 കപ്രയാത്യാഹന, കക്േ പദ്തതിേൾ 118 103.06 87.33 118 55.29 55.3 
 
കുറിപ്് : * ടചലവില് ഗ്ോന്റുകള്ക്കോയള്ള അനുബന്ധ ആവശ്യം (എസ്ഡിജി) ഉള്ടപ്ടുന്നു
ഉറവിടം: പ്ോന് റപേസ്
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ഓപെകററ്റീവ് ന്സയാചസറ്റതിയും സംകയയാജതിപെതിച്ചയാണ് 
ഹയാൻന്െക്് (ന്േ.എസ്.എച്ച്.ഡ്യു.സതി.എസ് 
ലതിേതിറ്റഡ് ) രൂപീേരതിച്ചത്. പ്രഥേതിേ ചേത്റതി 
ന്സയാചസറ്റതിേൾക്കും സ്പതിന്തിംഗ് സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾക്കും േയാത്രേയായതി ഹയാൻന്െക്തിന്ല അംഗത്വം 
പരതിേതിതന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ന്സയാചസറ്റതിയുന്െ 
കേരളത്തിന്ല രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത ഓഫീസ് തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലെയതിലയാണ്. ഓണം ക്രതിസ്സ്, വതിഷു തുെങ്ങതിയ ഉത്വ 
സീസണുേളതില് സംസ്യാനന്ത് പ്രധയാന നഗരങ്ങളതില് 
വയാണതിജ് കേളേളം എക്തിബതിഷനും ഹയാൻന്െക്് 
നെത്തുന്നു. 

2018-19 ല് 3,049.32 ലക്ം രൂപയുന്െ 
ഉല്പെന്ങ്ങളയാണ് ഹയാൻന്െക്് വഴതി വതില്ക്ന്പെട്ടത്. 
1706 ലക്ം രൂപക്കുള്ള നൂല് ഉൾന്പെന്െയുള്ള 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളയാണ് േറ്റ് ഗവന്മെറെ് 
ഡതിപെയാർട്ടുന്േന്േൾക്് ഹയാൻന്െക്് വതിതരണം 
ന്ചയ്തത്. 2018-19 ല് േണക്യാക്തിയ മൂലധനം 
6,554.72 ലക്ം രൂപയും, വതിറ്റുവരവതില് നതിന്നുള്ള 
ആദയായം 3,049.32 ലക്ം രൂപയും ഗയാൻറ്, എംഡതിഎ, 
പലതിശ, കപ്രയാസസ്തിംഗ് ചയാർജ്ജ് തുെങ്ങതിയവ 19.25 
ലക്ം രൂപയുേയായതിരുന്നു. 2017-18 വർഷത്തില് 
-390.13 ലക്ം രൂപയുന്െയും 2018-19 േയാലയളവതില് 
-845.16 ലക്ം രൂപയുന്െയും നഷ്ം ഉണ്യായതി. 
ഹൻന്െക്തിന്റെ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.3 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

സഹേരണകമഖെ

സഹേരണ കേഖലയതില് ഫയാേ്െറതി രൂപത്തിലും കുെതില് 
വ്വസയായത്തിലുമുള്ള ന്സയാചസറ്റതിേൾ ഉൾന്പെടുന്നു. 
2018-19 ല് ഈ കേഖലയതില്  624 ചേത്റതി 
സഹേരണ സംഘങ്ങളണ്യായതിരുന്നു. ഇതതില് 183 
എണ്ണം ഫയാേ്െറതി തരവം 441 എണ്ണം കേയാകട്ടജ് 
തരവേയാണ്. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.4 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു. 

2018-19 ല് ഉല്പയാദന മൂല്ം 94.05 കേയാെതി 
രൂപയയായതിരുന്നു. ന്േയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 79.96 കേയാെതി 
രൂപയും, ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ എണ്ണം 12,545 ഉം (അതതില് 
9732 സ്ത്രീേളം) സൃഷ്തിക്ന്പെട്ട ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
37.01 ലക്ം േനുഷ്ദതിനങ്ങളം ആയതിരുന്നു.   മുൻ 
സയാ്ത്തിേ വർഷന്ത് അകപക്തിച്ച് ഇവന്യലെയാം 
തയാഴ്ന് നതിരക്തില് േയാണുന്നു. വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.8 നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

യ�ത്റതി കമഖെ

2018-19 േയാലയളവതില് നയാല് യ�ത്റതി സഹേരണ 
സംഘങ്ങളന്െ നവീേരണത്തിനയായതി, 81.42 ലക്ം രൂപ 
നല്േതിയതിരുന്നു. തറതിേളന്െ നവീേരണത്തിനുകശഷം, 
ഉല് പയാദനക്േതയും ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ കവതനവം 

വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. നവീേരണത്തിനുകശഷം ഒരു 
ന്നയ്തുേയാരന്  8 തറതിേൾ കനയാക്തി നെത്യാം. 
കനരന്ത് ഒരു ന്നയ്ത്തുേയാരൻ രണ്് തറതിേളന്െ 
കേല്കനയാട്ടേയായതിരുന്നു നെത്തിയതിരുന്ത്.   യ�ത്റതി 
കേഖലയതില് 2018-19ല് തുണതി ഉത്പയാദനം 64.4 
ലക്ം േീറ്ററും, ഉല്പയാദന മൂല്ം 627.52 ലക്ം രൂപയും 
ഉല്പയാദനക്േത തറതിന്യയാന്തിന് 6,177.61 േീറ്ററും, 
ന്േയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 407.67 ലക്ം രൂപയും ആയതിരുന്നു. 
സംസ്യാനന്ത് ന്േയാത്ം യ�ത്റതിേളന്െ 
എണ്ണം 2018-19 ല് 1036 ആയതിരുന്നു. കജയാലതി 
ന്ചയ്യുന് സ്ത്രീേളന്െ എണ്ണം 2018-19ല് 453 
ആയതി വർദ്തിച്ചു. 2018-19 ല് തുണതിയുന്െ ന്േയാത്ം 
ഉത്പയാദനം 64.4 ലക്ം േീറ്ററയായും, ഉല്പയാദന മൂല്ം 
2018-19 ല് 627.52 ലക്ം രൂപയയായും വർദ്തിച്ചു. 
ഉല് പയാദനക്േത  തറതിന്യയാന്തിന് 2017-18 ന്ല 
6,482.84 േീറ്ററതില് നതിന്് 2018-19 ല് 6,177.61 േീറ്ററയായതി 
കുറഞ്ഞു. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.9 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

തുണതി വ്യവസായ കമഖെ-പൈതിന്നതിംഗ് മതില്ലുേള്

കേരളത്തിന്ല ന്െക്്ചറ്റല് വ്വസയായം 
ന്പയാതുകേഖലയതിലും സഹേരണ കേഖലയതിലുേയായതി 
വ്യാപതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ന്പയാതു/സഹേരണ കേഖലയതില് 
സംയുക്േയായതി 13 സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേൾ ഉണ്്. 
ആകഗയാളവല്ക്രണത്തിന്റെ വതിവതിധ േയാരണങ്ങളയാല്, 
ഇന്്യതിന്ല സ്പതിന്തിംഗ് വ്വസയായം േടുത് പ്രതതിസന്ധതി 
കനരതിടുേയും കേരളത്തിന്ല ന്പയാതു കേഖലയതിന്ലയും 
സഹേരണ കേഖലയതിന്ലയും തുണതി േതില്ലുേൾ 
വൻകതയാതതില് നഷ്ത്തിലയാകുേയും ന്ചയ്തു.

റതിയയാബ്, ന്െക്്ന്ഫഡ്, ന്േ.എസ്.െതി.സതി, വ്ക്തിഗത 
സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേളന്െ േയാകനജതിംഗ് ഡയറേ്െർേയാർ 
എന്തിവരെങ്ങുന് ഒരു സേതിതതി ന്പ്രയാഫഷണലയായതി 
ചേേയാര്ം ന്ചയ്യുന് കേ�ീകൃത വയാങ്ങല് 
സംവതിധയാനത്തിലൂന്െ സംസ്യാനന്ത് മുഴവൻ 
ന്െക്്ചറ്റല് കേഖലയ്ക്കും കവണ്തി പരുത്തി സംഭരതിക്കുന്നു.  
ഡതികപെയാ സംവതിധയാനത്തിലൂന്െ നെത്തുന് നൂലതിന്റെ 
വതില്പെന അകത േമ്തിറ്റതി നതിരീക്തിക്കുന്നു. തല്ഫലേയായതി, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളന്െ വതില ഗണ്േയായതി 
കുറയുേയും കേഖലയുന്െ പ്രവർത്നം ന്േച്ചന്പെടുേയും 
ന്ചയ്തു.

േതില്ലുേളതില് നതിലനതില്ക്കുന് പ്രതതിസന്ധതിന്യക്കുറതിച്ച് 
പഠതിക്യാൻ സർക്യാർ രൂപീേരതിച്ച വതിദഗ്ദ്ധ സേതിതതി 
സംസ്യാനന്ത് അഞ്് സഹേരണ സ്പതിന്തിംഗ് 
േതില്ലുേൾ നവീേരതിക്യാൻ ശുപയാർശ ന്ചയ്തു.  േലപ്പുറം 
കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ്,  േണ്ണൂർ 
കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ്, പ്രതിയദർശതിനതി 
കേയാപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ്, േ്വയതികലയാൺ 
കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ് എന്തിവയുന്െ 
നവീേരണത്തിന് സർക്യാർ അംഗീേയാരം നല്േതി. 
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േലപ്പുറം കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്, 
േണ്ണൂർ കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില് ആദ് 
ഘട്ടം നവീേരണം പൂർത്തിയയായതി. ഈ േതില്ലുേളന്െ 
നവീേരണത്തിന്റെ രണ്യാം ഘട്ടം ആരംഭതിച്ചു.

ഉദുേ, പതിണറയായതി, കേയാേളപുരം എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
പുതതിയ സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേൾ പ്രവർത്നക്േേയാക്തിയത് 
സംസ്യാന സർക്യാരതിന്റെ ശ്രകദ്യേയായ  ഒരു 
കനട്ടേയാണ്. േലബയാർ, തതിരുവനന്പുരം,  േണ്ണൂർ 
സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ് എന്തിവതിെങ്ങളതില് നതിന്നും 
തയായ് ലൻഡ്, ചചന, ശ്രീലങ്, ബർേ തുെങ്ങതിയ 
രയാജ്ങ്ങളതികലക്് നൂലതിന്റെ (6.59 ലക്ം േീറ്റർ) േയറ്റുേതതി 
ഉൾന്പെന്െയുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചതയാണ് 
േന്റ്റയാരു കനട്ടം. കേരള കസ്ററ്റ് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേൾ 2018-
19 േയാലയളവതില് സ്കൂൾ യൂണതികഫയാം കപ്രയാഗയാേതിനയായതി 
18.46 ലക്ം േതികലയാ നൂല് നല്േതി.

കേരള സംസ്ാന മേത്റതി വതിേസന 
കോര്പ്പകറ്ന (ഹാന വജീവ്)

അസംഘെതിത കേഖലയതിന്ല പര്രയാഗത 
ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ കക്േത്തിനും വതിേസനത്തിനുേയായതി 
1968 ല് ഹയാൻ വീവ് രൂപീേരതിച്ചു. ചവവതിധ്േയാർന് 
ചേത്റതി ഉല് പന്ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണത്തിലും 
വതിപണനത്തിലും ഇത് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. നതിലവതില്, 
ഹയാന്വീവതിന് 49 കഷയാറൂമുേളം 3 എേ് സ് ക്ലൂസീവ് 
ഏജൻസതി കഷയാറൂമുേളം 34 ന്പ്രയാഡക്ൻ 
ന്സറെറുേളമുണ്്. ന്ഫസ്റതിവല് സീസണുേളതില് 
കേയാർപെകറഷൻ എക്തിബതിഷനുേൾ നെത്തുേയും 
കദശീയ അന്ർകദശീയ തലത്തില് നെത്തുന് 
എേ് സ് കപയാേളതില് പന്ങ്ടുക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു.  2018-19 
സയാ്ത്തിേ വർഷത്തിന്ല ആന്േ വതില്പെന 1,713.60 
ലക്ം രൂപയയായതിരുന്നു. (തയാല്ക്യാലതിേം).  2018-19 

േയാലയളവതിന്ല നഷ്ം 743.30 ലക്ം രൂപയയായതിരുന്നു. 
2018-19 അവസയാനം ന്േയാത്ം നഷ്ം 10,187.73 
ലക്ം രൂപയയാണ്.  ഹയാൻ വീവതിന്റെ വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.5, അനുബന്ം 4.6.6 എന്തിവയതില് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇന്്യന ഇനറ്തിറ്യൂട്് ഓഫ് ഹാന്് ലം 
ലെേ്കനാളജതി (ഐ.ഐ.എച്്.െതി) േണ്ണൂര്

ഇന്്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം 
ന്െേ്കനയാളജതി 1987 ല് സ്യാപതിതേയായതി. ഇകപെയാൾ,  
ഇന്്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം 
ന്െേ്കനയാളജീസതിന്റെ േീഴതില് (ഐ.ഐ.എച്ച്.െതി), ഇന്്യാ 
ഗവൺന്േറെതിന്റെ ന്െക്്ചറ്റല് േ�യാലയത്തിന്റെ 
േയാർഗ്ഗനതിർകദേശങ്ങൾക്നുസൃതേയായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഐ.ഐ.എച്ച്.െതി - യുന്െ സയാകങ്തതിേ പതിന്തുണ 
സംവതിധയാനം ചേത്റതി കേഖലയതിന്ല ഗണനതിലവയാര 
നതിയ�ണം ന്േച്ചന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കപ്രയാജേ്െ് 
േയാലയളവതില് വളന്രയഘതിേം േയാര്ക്േതകയയാന്െ 
സേയബന്ധതിതേയായതി സചപ് ന്ചയതിൻ സംവതിധയാനം 
നതിരീക്തിക്കുന്തതിനും പരതിപയാലതിക്കുന്തതിനുമുള്ള പദ്തതി 
നെപെതിലയാക്കുന്തതിന് ചേത്റതി ഡയറേ്െകററ്റ് 
പ്രധയാന പങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്്.  ചേത്റതി കേഖലയതിന്ല 
കനട്ടങ്ങളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ കബാക്് 4.6.2  ല് 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

കേരള കറ്റ്് ലെക്്മറ്ല് കോര്പ്പകറ്ന 
െതിമതിറ്്് (ലേ.എസ്.െതി.സതി)

ന്െക്്ചറ്റല് േതില്ലുേൾ സ്യാപതിക്കുേ, പ്രവർത്തിപെതിക്കുേ 
എന് പ്രധയാന ലക്്കത്യാന്െ 1972 ല് കേരള 
സർക്യാർ ന്േ.എസ്.െതി.സതി. സ്യാപതിച്ചു. കേയാർപെകറഷന് 

കബാക്് 4.6.2 കനട്ടങ്ങൾ 

മേത്റതി:
എ) സ്കൂൾ യൂണതികഫയാം - 2016-17 മുതല് 98 ലക്ം േീറ്റർ ചേത്റതി തുണതി ന്നയ്തു.  74 ലക്ം 
േീറ്റർ വസ്ത്രം യൂണതികഫയാേയായതി സ് കൂൾ കുട്ടതിേൾക്് വതിതരണം ന്ചയ്തു. 124.80 ലക്ം രൂപ 5,200 
ന്നയ്ത്തുേയാർക്കും  ഏതയാണ്് അത്രയും തന്ന് അനുബന്ധ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്കും  കവതനേയായതി നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

ബതി) 1300 കപർ ന്നയ്ത്തുേയാരയായതി പരതിശീലനം കനെതി കജയാലതിയതില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. കേഖലയതില് 
നതിന്് പുറത്തുകപയായ 1,390 ന്നയ്ത്തുേയാർ തതിരതിന്േ വന്നു. 15 പ്രയാഥേതിേ ചേത്റതി ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ 
ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ  പ്രവർത്നം ഇകത േയാലയളവതില്  പുനരയാരംഭതിച്ചു.
 
സതി) ചേത്റതി സഹേരണ സ്യാപനങ്ങൾക്് 68.94 കേയാെതി രൂപയുന്െ റതികബറ്റ് കുെതിശ്ശതിേ നല്േതി. “ചേത്റതി 
സൂരക് പദ്തതി” പ്രേയാരം  ബ്യാൻ ഡഡ് ഉല് പെന്ങ്ങൾ ഉല് പയാദതിപെതിച്ചു. േഴതിഞ്ഞ സയാ്ത്തിേ വർഷത്തില് 
സംസ്യാനന്ത് 3 ന്സൻ്ല് ജയതിലുേളതില് ന്നയ്ത്് ആരംഭതിച്ചു

ഡതി) 2018 ന്ല ന്വള്ളന്പെയാക്ത്തില് നയാശനഷ്ം സംഭവതിച്ച കചന്േംഗലം ഹയാൻഡ് ലൂം വതികലെജ് പുനരുജ്ജീവതിപെതിച്ചു. 
ആധുനതിേവല്ക്രണം നെന്നുന്േയാണ്തിരതിക്കുേയയാണ്.
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4 േതില്ലുേളം 1 ഗകവഷണ പരീക്ണ കേ�വമുണ്്. 
പ്രഭു റയാം , കേയാട്ടയം ന്െക്്ചറ്റല് സ്, എഡരതികക്യാഡ് 
ന്െക്്ചറ്റല് സ്, േലബയാർ  സ്പതിന്തിംഗ്, വീവതിംഗ് 
േതില് സ് എന്തിവയയാണ് ന്േ.എസ്.െതി.സതി. യുന്െ 
േീഴതിലുള്ള േതില്ലുേൾ. സീതയാറയാം ന്െക്്ചറ്റല്സ്,  
തതിരുവനന്പുരം സ്പതിന്തിംഗ് േതില്സ് ലതിേതിറ്റഡ് എന്ീ 
രണ്് യൂണതിറ്റുേൾ ഇകപെയാൾ ന്േ.എസ്.െതി.സതിയുന്െ 
ഭരണ നതിയ�ണത്തിലയാണ്.  കേല്പെറഞ്ഞവയ് ക്് 
പുറകേ, ന്േ.എസ്.െതി.സതിക്് േീഴതില് തതിരുവനന്പുരന്ത് 
ബലരയാേപുരത്് ഒരു ഗകവഷണ-പരതികശയാധന 
വതിഭയാഗവം (സതി.എ.ആർ.ഡതി.റ്റതി - ന്സറെർ കഫയാർ 
അചപ്ഡ് റതിസർച്ച് ആൻഡ് ന്ഡവലപ്ന്േറെ് ) ഉണ്്.

കേരള കറ്റ്് കോ-ഓപ്പകററ്ജീവ് ലെക്്മറ്ല് 
ലഫ്കറ്ന െതിമതിറ്്് (ലെക്്ലഫ്്)

കേരളത്തില് സഹേരണ ന്െക്്ചറ്റല് യൂണതിറ്റുേൾ  
സ്യാപതിക്കുന്തതിനും ചേേയാര്ം ന്ചയ്യുന്തതിനും 
ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുന്തതിനും സഹയായതിക്കുന്തതിനും 
കേല്കനയാട്ടം വഹതിക്കുന്തതിനുമുള്ള ഒരു സ്യാപനേയായതി 
1992 ല് ന്െക്്ന്ഫഡ് സ്യാപതിതേയായതി. സംസ്യാനന്ത് 
സഹേരണ സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേളന്െയും ഇറെകഗറ്റഡ് 
പവർലൂം കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് ന്സയാചസറ്റതിേളന്െയും 
പരകേയാന്ത സ്യാപനേയാണ് ന്െക്്ന്ഫഡ്.  
തുണതി വ്വസയായത്തിന്റെ സ്പതിന്തിംഗ്,  
ന്നയ്ത്്, കപ്രയാസസ്തിംഗ്, വസ്ത്രനതിർമ്യാണം 
എന്തിവയുൾന്പെന്െയുള്ള എലെയാ വതിഭയാഗങ്ങന്ളയും ഇത് 
സേന്വയതിപെതിക്കുന്നു. ന്െക്് ന്ഫഡതിന്ല അംഗങ്ങളയായതി 
ഏഴ് സഹേരണ സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേളണ്്. അവയതില് 
അന്ഞ്ണ്ണം സംസ്യാന സർക്യാരും രന്ണ്ണ്ണം 
തതിരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട കബയാർഡേളേയാണ് ഭരണം 
നെത്തുന്ത്.

2018-19 വര്്ം ഹാന്് ലം ലസേ്െറതിലറെ 
വതിേസനത്തിനായതി നെപ്പതിൊക്കതിയ പ്രധാന 
പദ്ധതതിേളും പരതിപാെതിേളും

മുൻ വർഷങ്ങളതില് ആരംഭതിച്ച പദ്തതിേളയായ 
ഹയാൻ ന്െക്്, ഹൻ വീവ്,  പതി എച്ച് ഡ്യുസതി എസ് 
എന്തിവയ്ക്കുള്ള സർക്യാർ പങ്യാളതിത്ം, േയാർക്റ്റതിംഗ്, 
േയറ്റുേതതി പ്രകേയാഷൻ പദ്തതി, ന്നയ്ത്തുേയാർക്് 
ഗണനതിലവയാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളന്െ 
വതിതരണം,  പരതിശീലനം, ചനപുണ് വതിേസനം  
എന്തിവകയയാന്െയാപെം പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്തതി 
േയാലയളവതില് അവതരതിപെതിച്ച പദ്തതിേളം തുെരുന്നു. 
നതിലവതിലുള്ള സ്കീമുേൾ ചുവന്െ കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

1. കേരള ചേത്റതി സ്കൂൾ യൂണതികഫയാം പദ്തതി
2. പുതുമുഖങ്ങൾക്യായതി ന്നയ്ത്് ചനപുണ് വതിേസന 

പരതിശീലനം
3. ചേത്റതി കേഖലയതിന്ല സ്വയം ന്തയാഴതില് പദ്തതി
4. ന്നയ്ത്തുേയാർക്കും അനുബന്ധ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്കും 

പ്രകചയാദനം (ഉല്പയാദന കപ്രയാത്യാഹനം)
5. മൂല്വർദ്നവതിനുള്ള സഹയായം, ഉയർന് 

മൂല്വർദ്തിത ഉല്പെന്ം, ഉത്പയാദനം.
6. ചേത്റതി ന്സയാചസറ്റതിേൾക്യായുള്ള ബതിസതിനസ് 

ഇൻകുകബഷൻ ന്സറെർ.

കേരള മേത്റതി സ്കൂള് യൂണതികഫാം 
പദ്ധതതി

സർക്യാർ കേഖലയതിന്ല കലയാവർ ചപ്രേറതി 
സ്കൂളതിന് ചേത്റതി യൂണതികഫയാം ന്േറ്റീരതിയലുേൾ 
വതിതരണം ന്ചയ്തുന്േയാണ്യാണ് പദ്തതി ആരംഭതിച്ചത്. 
ഹയാൻ വീവ്, ഹയാൻ ന്െക്്, ഡതി ഐ സതി എന്തിവന്ര 
പ്രധയാന പങ്യാളതിേളയാക്തി നതിലനതിർത്തി ഡയറേ്െകററ്റ് 
ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം ആൻഡ് ന്െക്്ചറ്റല്സതിന്റെ 
നതിയ�ണത്തിനു വതികധയേയാക്തിയതിട്ടയാണ് ഈ പദ്തതി 
നെപെയാക്തിയത്.  ഈ പദ്തതി ചേത്റതി കേഖലയതിന്ല 
പ്രത്ക്വം പകരയാക്വേയായ എലെയാ പങ്യാളതിേന്ളയും 
ഊർജ്ജസ്വലരയാക്തി. ഈ പദ്തതി ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് 
കൂടുതല് ദതിവസന്ത് ന്തയാഴതില്,  േതിേച്ച കവതനം എന്തിവ 
നല്കുന്തതിന് പ്രകയയാജനന്പെട്ടതിട്ടുണ്്.

മേത്റതി സഹേരണ സംഘങ്ങളുലെ 
നവജീേരണവം മൂെ്യവര്ദ്ധതിത 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ ഉന്നമനവം

നൂതനവം ഉയർന് മൂല്മുള്ളതും മൂല്വർദ്തിതവേയായ 
ഉല് പന്ങ്ങൾ ഉല് പയാദതിപെതിക്കുേ, ബ്യാൻഡ് ഇേ്വതിറ്റതി 
വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിന് പ്രീ-ലൂം, കപയാസ്റ്റ്-ലൂം 
സൌേര്ങ്ങളന്െ നവീേരണം, കഷയാറൂമുേളതില് കജയാലതി 
ന്ചയ്യുന്വരുന്െ വതിപണന േഴതിവേൾ ന്േച്ചന്പെടുത്ല്, 
കഷയാറൂമുേളന്െ നവീേരണം എന്തിവയ്ക് പദ്തതി 
പ്രേയാരം സഹയായം നല്കുന്നു. ഹയാൻ ന്െക്തിന്റെയും 
ഹയാൻ വീവതിന്റെയും കഷയാറൂം നവീേരണത്തിന് പദ്തതി  
സഹയായം നല്കുന്നു. 2018-19 ബജറ്റതില് 1200 ലക്ം 
രൂപയയായതിരുന്നു.  ഈ പദ്തതിക്യായതി വേയതിരുത്തിയത്. 
അതതില്, 210.68  ലക്ം രൂപ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും 
ശക്തിന്പെടുത്ലതിനുേയായതി ഉപകയയാഗതിച്ചു.  
വർക്്ന്ഷഡതിനുള്ള സഹയായം 7 പതി.എച്ച്.ഡ്യു.
സതി.എസതിനുള്ള സഹയായം, 224 ന്നയ്ത്തുേയാർക്കുള്ള 
സഹയായം, 6  പതി.എച്ച്.ഡ്യു.സതി.എസതിനുള്ള ചഡ 
ഹൌസ് നവീേരണത്തിനുള്ള സഹയായം തുെങ്ങതിയവ 
2018-19 ല്  ലഭ്േയാക്തിയതിട്ടുണ്്.  

മേത്റതി ലനയ്തുോര്ക്കുള്ള  മനപുണ്യ 
നവജീേരണ പരതിശജീെനം

അതുല്േയായ ഡതിചസനുേളം മൂല്വർദ്തിതവം 
ചവവതിധ്േയാർന്തുേയായ ചേത്റതി ഉല് പന്ങ്ങൾ 
നതിർമ്തിക്കുന്തതിനയായതി പര്രയാഗത ന്നയ്ത്തുേയാരുന്െ 
അന്ർലീനേയായതും േലയാപരേയായതുേയായ 
േഴതിവേൾ വതിേസതിപെതിക്കുേ എന്തയാണ് പദ്തതിയുന്െ 
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ലക്്ം.  ഈ പദ്തതി പ്രേയാരം സംസ്യാനത്തിന്റെ 
വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള പ്രതതിഭയാധനരയായ 
ന്നയ്ത്തുേയാർക്് (അതതില് 50 ശതേയാനന്േങ്തിലും 
സ്ത്രീേളയായതിരതിക്കും) പരതിശീലനം നല്കുന്നു. അവന്ര 
'േയാസ്റർ ന്നയ്ത്തുേയാർ', ആക്തി േയാറ്റുന്തതിന് 
ലക്്േതിടുന്നു. ഈ ഫണ്് ഇന്്യാ ഗവൺന്േറെതിന്റെ 
സംകയയാജതിത ചനപുണ് വതിേസനത്തിനുള്ള സംസ്യാന 
സർക്യാരതിന്റെ ഓഹരതിയയായതി ഉപകയയാഗന്പെടുത്യാം. 
ന്നയ്ത്തുേയാർക്് 2018-19 േയാലയളവതില് ചനപുണ് 
വതിേസന പരതിശീലനം നല്േതി. 

ഹാനവജീവ്, ഹാനല്ക്് എന്നതിവയതികെക്കുള്ള 
ഓഹരതി പങ്ാളതിത്ം

മൂലധന അെതിത്റ ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനും ധനേയാര് 
സ്യാപനങ്ങളതില് നതിന്് കൂടുതല് പണേതിെപയാെ് 
സൌേര്ങ്ങൾക്് അർഹരയാക്കുന്തതിനും ഹൻ വീവ്, 
ഹയാൻ ന്െക്് എന്തിവയ്ക്  2:3 എന് അനുപയാതത്തില് 
സർക്യാർ പങ്യാളതിത്ം നല്േയാനയാണ് പദ്തതി 
ലക്്േതിടുന്ത്. പുനരുജ്ജീവതിപെതിക്ല്, നവീേരണം, 
ചവവതിധ്വല്ക്രണം എന്തിവയ്കയായതി നല്േതിയതിട്ടുള്ള 
അെങ്ല് പ്രയാകയയാഗതിേ പദ്തതി നതിർകദേശങ്ങന്ള 
അെതിസ്യാനേയാക്തി ഉപകയയാഗന്പെടുത്തും. 2018-
19 ല് 80 ലക്ം രൂപയും 120 ലക്ം രൂപയും 
യഥയാക്രേം ഹയാൻ വീവ്, ഹയാൻ ന്െക്് എന്തിവയ്കയായതി 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്.  27.90 കേയാെതി രൂപയ്ക് ഉല്പെന്ങ്ങൾ 
വതില്ക്യാൻ ഹയാൻന്െക്തിന് സയാധതിച്ചു.  വതിവതിധ സർക്യാർ 
വകുപ്പുേൾക്് 8.3 കേയാെതി രൂപയ്ക് തുണതി ഉല്പന്ങ്ങളം 
1.64 കേയാെതി രൂപയ്ക് ന്ത്രഡ് ഉല്പെന്ങ്ങളം വതില്ക്യാൻ 
േഴതിഞ്ഞു. 

ലനയ്തുോര് / അനുബന് 
ലതാഴതിൊളതിേള്ക്കായതി പ്രകചാദന പരതിപാെതി

ആേർഷേേയായ ആനുകൂല്ങ്ങൾ നല്േതിന്ക്യാണ്് 
ഉല് പയാദനക്േത ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിന് 
ന്നയ്ത്തുേയാന്രയും അനുബന്ധ ന്തയാഴതിലയാളതിേന്ളയും 
കപ്രരതിപെതിക്കുേ എന്തയാണ് ഈ പരതിപയാെതി. ഈ 
പരതിപയാെതിയതില് 4,314 ന്നയ്ത്തുേയാർക്് പ്രകയയാജനം 
ലഭതിച്ചു. സ്കീം അനുസരതിച്ച് വ്ക്തിഗത ന്നയ്ത്തുേയാർക്് 
പ്രതതിദതിനം 150 / രൂപ (ശരയാശരതി) നല്കും. 500 ലക്ം 
രൂപ അനുവദതിക്കുേയും 2018-19 ല് മുഴവൻ തുേയും 
ന്ചലവഴതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

പങ്ാളതിത് ത്തിഫ്റ്് ഫണ്് സ്േജീം

ഈ പദ്തതി പ്രേയാരം വരതിക്യാരുന്െ ചതിേതിത്യാ 
ന്ചലവേൾ, വതിവയാഹത്തിനും കുട്ടതിേളന്െ 
വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ന്ചലവേൾ, വീെ് വയാങ്ങല്,  
ഭൂേതി വയാങ്ങല്, ന്േട്ടതിെത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപെണതിേൾ 
എന്തിവയ്കയായതി ന്നയ്ത്തുേയാർക്് സഹയായേയായതി ത്രതിഫ്റ്റ് 
ഫണ്് നല്കുന്നു.   2018-19 സയാ്ത്തിേ വർഷത്തില് 

100 ലക്ം രൂപ അനുവദതിച്ചതതില് 99.95 ലക്ം രൂപയും 
വതിനതികയയാഗതിച്ചു.  ഇതതിന്റെ ഗണകഭയാക്യാക്ളതില് 
50 ശതേയാനവം വനതിതയാ ന്നയ്ത്തുേയാരയാണ്.  
പദ്തതി പ്രേയാരം കുറഞ്ഞത് 8 ശതേയാനം കവതനം 
ന്നയ്ത്തുേയാരനതില് നതിന്് ഈെയാക്കുേയും തുല് 
ശതേയാനം സർക്യാർ നല്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. 2018-
19 ല് 3,808 ന്നയ്ത്തു ഗണകഭയാക്യാക്ന്ള ഈ 
പദ്തതിയതില് ഉൾന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

പ്രശ്നങ്ങള് / ലവല്ലുവതിളതിേള്
•  പ്രവർത്ന മൂലധനത്തിന്റെ അഭയാവവം 

അസംസ്കൃത വസ്തുക്ൾ ലഭ്േയാക്കുന്തതിലുള്ള 
പ്രയയാസവം കേഖല അഭതിമുഖീേരതിക്കുന് 
ന്വല്ലുവതിളതിേളതില് ചതിലതയാണ്.

• കേരളത്തില് സ്പതിന്തിംഗ്, ന്നയ്ത്് എന്തിവയതില് 
ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് േതില്ലുേൾ കചയാദനത്തിലും 
വതിതരണത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കനരതിടുന്നു. 
േയാലഹരണന്പെട്ട യ�ങ്ങൾ, േടുത് േത്രം, 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളന്െ ഉയർന് വതില, 
ഉല് പയാദനക്േത കുറയുേ, ലയാഭം കുറയുേ, 
പ്രവർത്ന മൂലധനത്തിന്റെ അഭയാവം 
എന്തിവയും കേരളത്തിന്ല ന്െക്്ചറ്റല് 
കേഖലന്യ ആശങ്ന്പെടുത്തുന്നു. സംസ്യാനന്ത് 
ഭൂരതിഭയാഗം ന്െക്്ചറ്റല് സ്പതിന്തിംഗ് േതില്ലുേളം 
25 വർഷത്തിലധതിേം പഴക്മുള്ളതയാണ്. അവ 
േയാലഹരണന്പെട്ട സയാകങ്തതിേവതിദ്േളം 
ഉപേരണങ്ങളം ഉപകയയാഗതിക്കുന്നു. ചതില 
യൂണതിറ്റുേളതില് ഭയാഗതിേ നവീേരണത്തിന് 
ശ്രേതിച്ചുന്വങ്തിലും അത് നതിലവതിന്ല വ്വസയായ 
അവസ്ക്്  ഒപെേയാകുന്തയായതിരുന്തിലെ.

മുകന്നാട്ടുള്ള വഴതി

• കേരളത്തില് വസ്ത്രങ്ങൾക്് ഒരു വലതിയ 
േക്യാളമുന്ണ്ന്തതിനയാല്, ന്െക്്ചറ്റല് 
വ്വസയായത്തിന്റെ മുഴവൻ മൂല് ശംഖലയതില് 
(സ്പതിന്തിംഗ് മുതല് വസ്ത്രങ്ങൾ വന്ര) വതിവതിധ 
വതിഭയാഗങ്ങളതില് ഒരു പ്രധയാന പങ്യാളതിയയായതി 
ഉയർന്നുവരയാൻ സംസ്യാനത്തിന് േഴതിവണ്്.

• സർക്യാർ ഉെേസ്തയതിലുള്ള കഷയാറൂമുേളതിലൂന്െ 
ചേത്റതി, വസ്ത്ര ഉല് പന്ങ്ങളന്െ കനരതിട്ടുള്ള 
വതിപണനം ഒരു സപ്രധയാന ചുവടുന്വപെയായതിരതിക്കും.

• േയാർക്റ്റതിംഗേയായതി ബന്ധന്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, 
ധനപരേയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ളന്െ ലഭ്തക്കുറവ്, േയാലഹരണന്പെട്ട 
സയാകങ്തതിേവതിദ്, ഫയാബ്തിേ് കപ്രയാസസ്തിംഗ് 
സൌേര്ങ്ങളന്െ അഭയാവം എന്തിവയയാണ് 
കേരളത്തിന്ല പവർലൂം വ്വസയായം കനരതിടുന് 
പ്രശ്നങ്ങൾ. ന്നയ്ത്തുേയാർക്് സർക്യാർ 
ലഭ്േയാക്തിയതിട്ടുള്ള സൌേര്ങ്ങന്ളക്കുറതിച്ച് 
അവകബയാധേതിലെയായ്േയും ഒരു പ്രശ്നേയാണ്.

• കേരളത്തിന്ല യുവയാക്ന്ളയും വതിദ്യാസ്ന്ന്രയും 



176 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഈ കേഖലയതികലക്് സംരഭേരയാകയയാ 
ന്തയാഴതിലയാളതിേളയാകയയാ ആേർഷതിക്കുന്തതിനുള്ള 
േയാർഗ്ഗങ്ങൾ ന്െക്ചറ്റല് കേഖല േന്ണ്കത്ണ്തുണ്്.

ഉപസംഹാരം

തുണതികേഖലയുന്െ നവീേരതിേരണത്തിനയായതി കേരള 
സർക്യാർ നതിരവധതി നെപെതിേൾ ചേന്ക്യാണ്തിട്ടുണ്്. 
അകത സേയം ചേത്റതി, യ�ത്റതി സഹേരണ 
സംഘങ്ങളതിന്ല ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ തയാല്പര്ങ്ങൾ 
ഉറപെയാക്കുേയും ന്ചയ്ണ്തയാണ്.  വതിവതിധ കേഖലേളതിന്ല 
പുതതിയ ഉല്പെന്ങ്ങൾ, വതിപണന ത�ങ്ങൾ, 
േണ്ടുപതിെതിത്ങ്ങൾ എന്തിവ ഈ കേഖലയതിന്ല 
ഭയാവതിയതിന്ല വതിജയത്തിന് നതിർണ്ണയായേേയാണ്.

ഖാദതി ഗ്ാമ വ്യവസായങ്ങള് 

ഇന്്യയതിലെ ഖാദതി ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ
 
ഗയാേീണ േരേൌശല ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് കുറഞ്ഞ 
മൂലധനനതികക്പത്തില് കവണ്ത്ര ന്തയാഴതില് 
അവസരം സൃഷ്തിക്കുന്തതിന് ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ 
കേഖലയ്ക് വലതിയ സയാധ്തയയാണുള്ളത്.  ഖയാദതി 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ ഉല്പ്പയാദനം, വതിപണനം എന്തിവ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിന് നതിയേപരേയായതി  
പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു ഭയാരത സർക്യാർ സ്യാപനേയാണ് 
ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ േമ്ീഷൻ (ന്േ.വതി.ഐ.സതി).  
ന്േ.വതി.ഐ.സതി.യുന്െ േീഴതില് ഉല്പെയാദന 
പ്രക്രതിയയതില് പങ്യാളതിേളയായതിട്ടുള്ള ആന്േ 4.95 ലക്ം 
ചേന്തയാഴതിലുേയാർ രയാജ്ത്യാന്േയുള്ള 2632 ഖയാദതി 
സ്യാപനങ്ങളതില് കജയാലതി ന്ചയ്യുന്നു .ഇതതില് ഭൂരതിഭയാഗവം 
(80 ശതേയാനം) സ്ത്രീേളയാണ്.

ഇന്്യതിന്ല ഖയാദതി ഗയാേ  വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല  
ഉല്പെയാദനം (കപയാളതി വസ്ത്രവം കസയാളയാർ വസ്ത്രവം 

ഉൾന്പെന്െ) 2017-18 ന്ല  48081.41 കേയാെതി 
രൂപയതില് നതിന്് 2018-19 ല് 58218.48 കേയാെതി 
(തയാല്ക്യാലതിേം) രൂപയയായതി വളർന്നു. സേയാനേയായതി 
ഖയാദതി ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വതില്പെന 2017-18 ല് 59182.43 
കേയാെതി രൂപയതില് നതിന്് 2018-19 ല് 74328.81 കേയാെതി 
(തയാല്ക്യാലതിേം) രൂപയയായതി   വളർച്ച കനെതിയതിട്ടുണ്്.  ഖയാദതി 
ഗയാേ വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
2017-18 ന്ല 140.36 ലക്ത്തില് നതിന്നും 2018-19 
ല് 146.98 ലക്േയായതി(തയാല്ക്യാലതിേം)വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 
(അവലംബം: വോര്ിക റിറപ്ോരട്് -2018-19, സൂക്� ടചറുകിട ഇടത്ത്ം 
സം്ംഭക ��ോലയം, ഭോ്ത സരക്കോര)

ഇന്്യതിന്ല ഖയാദതി ഗയാേ  വ്വസയായ കേഖലയതില് 
ഉല്പ്പയാദനം, വതിപണനം, ന്തയാഴതില്  എന്ീ രംഗങ്ങളതില് 
കേരളത്തിന്റെ പങ്് ന്േയാത്ം ഇന്്ൻ ജനസംഖ്യുന്െ 
കേരളത്തിന്റെ വതിഹതിതകത്ക്യാൾ കുറവയാണ് (പട്തിേ 
4.6.2 േയാണുേ).

കേരളത്തിലെ ഖാദതി, ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ

ഖയാദതി, ഗയാേ വ്വസയായങ്ങളതിന്ല ന്േയാത്ം ന്തയാഴതില് 
2014-15 ല് 1.08 ലക്ത്തില് നതിന്് 2015-16ല് 
1.05 ലക്േയായതി കുറഞ്ഞു. ഇത് 2017-18ല് 1.06 
ലക്േയായും 2018-19 ല് 1.07 ലക്േയായും (ഡതിസംബർ 
31, 2018 വന്ര) നതിലന്േയാണ്ടു. ഈ േയാലയളവതില് 
ഉല്പയാദനം വർദ്തിച്ചുന്വങ്തിലും സംസ്യാനത്തിനുള്ളതിന്ല 
വതില്പെനയതില് ഇെതിവ് കരഖന്പെടുത്തി. േതിനതിേം കവതനം, 
പതിന്തുണ, ഉല്പയാദന ആനുകൂല്ങ്ങൾ എന്തിവ  
നെപെയാക്തിയത്  ഖയാദതി കേഖലയുന്െ വളർച്ചന്യ 
സഹയായതിച്ചു. ഖയാദതിയുന്െ വതിപണതി ഗണ്േയായതി വർദ്തിച്ചു. 
ഉല് പയാദനത്തിന്റെ നവീേരണവം ന്േച്ചന്പെട്ട 
സയാകങ്തതിേതേളം പ്രകയയാഗങ്ങളം അവതരതിപെതിക്കുന്തും 
ഖയാദതി കേഖലയതിന്ല വളർച്ചന്യ സഹയായതിച്ചു.

പട്തിേ  4.6.2 ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല ഉല്പ്പയാദനം, വ തിപണനം,  ന്തയാഴതില് സൃഷ് തി, കേരളവം  ഇന്്യും 

വര്്ം
ഉല്പ്പാദനം 
(കോെതിയതില്) സംസ്ാന 

വതിഹതിതം 

വതില്പ്പന 
(കോെതിയതില്) സംസ്ാന 

വതിഹതിതം 

ലമാത്ം   
ലതാഴതില് 

സൃഷ്തി (െക്ം 
ജനങ്ങളതില്)

സംസ്ാന 
വതിഹതിതം

ശതമാനം
ഇന്്യ കേരളം ഇന്്യ കേരളം ഇന്്യ  കേരളം

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014-15 27569.4 136.4 0.5 33135.9 170.0 0.5 134.3 1.1 0.8

2015-16 34490.2 160.4 0.5 41894.6 161.3 0.4 137.8 1.1 0.8

2016-17 42631.09 172.08 0.5 52138.21 163.76 0.4 136.40 1.06 0.8

2017-18 48081.41 183.95 0.38 59182.43 276.35 0.3 140.36 1.06 0.75

2018-19       58218.48 179.20 0.30 74328.81 268.39 0.4 146.98 1.07 0.72

2018-19       
(31/12/2018 
വന്ര ) 58218.48 179.20 0.30 74328.81 268.39 0.4 146.98 1.07 0.72

അവലംബം: വോര്ിക റിറപ്ോരട്് 2018-19, എം.സ്.എം.ഇ �ോ�ലയം, ഭോ്ത സരക്കോര & ഖോ്ി ഗ്ോ� വ്യവസോയ റബോരഡ്, റക്ളസരക്കോര
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കേരള ഖാദതി ഗ്ാമ വ്യവസായ കബാര്്് 
(ലേ.ലേ.വതി.ഐ.ബതി.)

കേരള ഖയാദതി ഗയാേ  വ്വസയായന്ത്  സംഘെതിപെതിക്ല്, 
വതിേസതിപെതിക്ല്, പരതികപയാഷതിപെതിക്ല് എന്ീ 
ദൌത്ങ്ങൾ നതിറകവറ്റുന്തതിന് ഉകദേശതിച്ച് രൂപീേരതിച്ച 
നതിയേ സ്യാപനേയാണ് വ്വസയായ വയാണതിജ് 
വകുപെതിന് േീഴതിലുള്ള കേരള ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ 
കബയാർഡ്. 2018-19 ല്,  കേരളത്തിന്ല ഖയാദതി ഗയാേ 
വ്വസയായ കബയാർഡതിന്റെ പൂർണനതിയ�ണത്തിലുള്ള 
സ്യാപനങ്ങളതില് നതിന്നും ആന്േ ഉല്പയാദതിപെതിച്ച ഉല്പെന് 
മൂല്ം 63.15 കേയാെതി രൂപയുകെതയാണ്. സംസ്യാന 
പദ്തതിയ്ക് േീഴതില് വരുന് പ്രകത്േ ന്തയാഴതില് 
സൃഷ്തിക്ല് പദ്തതി (എസ്.ഇ.ജതി.പെതി) (എന്റെ ഗയാേം), 
ന്േ.വതി.ഐ.സതി.യുന്െ പ്രധയാനേ�തി ന്തയാഴതില് 
സൃഷ്തിക്ല് പദ്തതി (പതി.എം.ഇ.ജതി.പതി) ഉൾന്പെന്െയുള്ള 
വതിവതിധ പദ്തതിേൾ കബയാർഡ് നെപെതിലയാക്കുന്നുണ്്.  
ജതിലെയാതല അവകബയാധ േ്യാമ്ം, പ്രദർശനങ്ങളം 
സംഘെതിപെതിക്കുേയും, പതി.എം.ഇ.ജതി.പതി, എന്റെ ഗയാേം 
തുെങ്ങതിയ പദ്തതിേൾക്് േീഴതില് നെപെതിലയാക്കുന്വന്യ 

സംബന്ധതിച്ചുള്ള  വതിവരങ്ങൾ കനയാട്ടതിസതിലൂന്െയും അച്ചെതി 
േയാധ്േങ്ങളതിലൂന്െ  അച്ചെതിച്ച്  വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും  
ന്ചയ്തു. 

2014-15 മുതല് 2018-19 വന്രയുള്ള േഴതിഞ്ഞ അഞ്് 
വർഷങ്ങളതിലുള്ള  ഖയാദതിഗയാേ വ്വസയായത്തിന്റെ 
ഉത്പയാദനം, വതില്പെന, ന്തയാഴതില്, നല്േതിയ കവതനം 
എന്തിവയുന്െ  വളർച്ചയുന്െ പ്രവണത പട്തിേ 4.6.3 ല് 
േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ഖയാദതി, ഗയാേ വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല ഉല്പയാദന 
മൂല്ം 2014-15 മുതല് വർദ്തിച്ചുവരുന്നു. 
ഉല്പയാദനത്തിന്റെ ആധുനതിേവല്ക്രണം, ന്േച്ചന്പെട്ട 
ഉപേരണങ്ങൾ അവതരതിപെതിക്ല്, ഖയാദതിയുന്െ വതിപണതി 
ആവശ്ത്തിലുണ്യായ വർധനവ്   എന്തിവയയാണ് ഇതതിന് 
പ്രധയാന േയാരണം. എന്യാല് 2018-19 ല് കുറവണ്യായതി. 
വതില്പെന 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളതില് 
വർദ്തിച്ചുവരുന് പ്രവണത േയാണതിച്ചു, അതതിനുകശഷം 
2018-19 ല് കുറഞ്ഞു. 2016-17, 2018-19 വർഷങ്ങളതില് 
ന്തയാഴതില് കനരതിയ വർധനവ് േയാണതിക്കുേയും  2014-

പട്തിേ 4.6.4. കേരളത്തിന്ല ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ കബയാർഡതിന്റെ വ തിഹതിതവം അതതിന്റെ ന്ചലവം    
      (രൂപ ലക്ത്തില്)

ഇനം
2017-18 2018-19

വരവ് ലചെവ് വരവ് ലചെവ്

സംസ്യാന സർക്യാർ ഗയാറെ്-പദ്തതി 
വതിഹതിതം
1.   ഭരണ ന്ചലവേൾ (ബജറ്റ് വതിഹതിതം)
2.   ഇൻേം സകപെയാർട്ട് സ്കീം (ഡതി ഐ സതി 
വഴതിയുള്ള ഫണ്് )

1183.00

2450.00

1183.00

2450.00

1066.56

2180

1066.56

2180

സംസ്യാന സർക്യാർ ഗയാറെ് - 
പദ്തതികയതരം
 1.പദ്തതികയതര- ഭരണ ന്ചലവേൾ
2.പദ്തതികയതര – പ്രകത്േ ഇളവ്

4016.72
900+1050

4792.08
1950.00

4617.55
1500

5129.57
1500

ന്േ.വതി.ഐ.സതി ഗയാറെ്
PMEGP  - േയാർജതിൻ േണതി സഹയായം 700.12 360.69 1260.26 1134.47

അവലംബം: ഖോ്ി ഗ്ോ� വ്യവസോയ റബോരഡ്, റക്ള സരക്കോര

പട്തിേ.4.6.3 കേരളത്തിന്ല ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായ കേഖലയതിന്ല ഉല്പെയാദനം, വ തില്പെന, ന്തയാഴതില്, നല്േതിയ കവതനം 

വര്്ം 
ഉല്പ്പാദനം 

(രൂപ കോെതിയതില്)  വതില്പ്പന (രൂപ 
കോെതിയതില്)

ലതാഴതില് 
(എണ്ം) 

നല്േതിയ കവതനം 
(രൂപ കോെതിയതില്)

2014-15 136.35 170.03 108646 88.79

2015-16 160.38 161.30 105908 101.03

2016-17 171.74 163.76 106453 103.51

2017-18 183.95 276.35 106144 115.22

2018-19 179.20 268.39 107510 106.59

അവലംബം : റക്ള ഖോ്ി ഗ്ോ� വ്യവസോയ റബോരഡ്  
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15 മുതല് 2017-18 വന്ര കവതനം നല്േതിയത് 
വർദ്തിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

ഖയാദതി വ്വസയായ കബയാർഡതിന് 2017-18, 2018-19 
വർഷങ്ങളതില് വതിവതിധ തലങ്ങളതില് നതിന്നു ലഭതിച്ച വതിഹതിതവം 
അതതിന്റെ ന്ചലവം പട്തിേ 4.6.4ല് കചർത്തിരതിക്കുന്നു.

ബജറ്് 2019-20 

2019-20 വയാർഷതിേ പദ്തതിയതില് വേയതിരുത്തിയ പദ്തതി 
വതിഹതിതം 1,443 ലക്ം രൂപയും ന്ചലവ് 2019 ഒേ്കെയാബർ 
31 വന്ര, 531.61  ലക്ം രൂപയുേയാണ് (36.84 
ശതേയാനം).  ഈ കേഖലയതില് നെപെതിലയാക്തിയ ആന്േ 
പദ്തതിേളന്െ എണ്ണം 12 ആണ്.  ഇതതില് ‘ഖയാദതി പട്ടുനൂല്  
വീവതിംഗ് പദ്തതി’   എന് പുതതിയ പദ്തതിയും ഉൾന്പെടുന്നു.

പ്രധാന സംസ്ാന പദ്ധതതിേളും കനട്ങ്ങളും

2019-20 േയാലയളവതില്, സംസ്യാന സർക്യാർ  
വ്യാവസയായതിേ  അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനും, സംരംഭേത്വം 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും, ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
വതിേസതിപെതിക്കുന്തതിനും, ചനപുണ് വതിേസനവം 
പരതിശീലനവം നല്കുന്തതിനുേയായതി വതിവതിധ പദ്തതിേൾ 
വതിജയേരേയായതി നെപെയാക്തി. പ്രധയാന പദ്തതിേളം 
കനട്ടങ്ങളം ചുവന്െ കചർക്കുന്നു

I.വ്യാവസായതിേ അെതിസ്ാന സൗേര്യ 
വതിേസന പദ്ധതതിേള്/ പരതിപാെതിേള്

എ) േണ്ണൂര് ജതില്ലയതിലെ ഏറ്റുകുടുക്കയതില് പരുത്തി 
സംസ്േരണ യൂണതിറ്തിലറെ വ തിപുെജീേരണവം 
ആധുനതിേവത്ക്കരണവം

പരുത്തി സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുേളന്െ പ്രവർത്നം 
ശക്തിന്പെടുകത്ണ്തതിനയാല് േണ്ണൂർ ജതിലെയതിന്ല 
ഏറ്റുകുടുക്യതില് നതിലവതിലുള്ള പരുത്തി സംസ്കരണ 
യൂണതിറ്റ് വതിേസതിപെതിച്ച് സംസ്കരതിച്ച പരുത്തിയുന്െ 
ഉല്പെയാദനം വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനും വകുപ്പുതല ഉല്പയാദന 
കേ�ങ്ങളതിന്ല നൂല് നൂല്പ്പുേയാർക്് ആവശ്മുള്ളതും 
ഗണകേന്മയുള്ളതുേയായ സ്തികവർ തയാങ്ങയാവന് വതിലയ്ക് 
നല്കുന്തതിനും ലക്്േതിടുന്നു.

ബ തി) വകുപ്പ് തെ ഗ്ാമ വ്യവസായ യൂണതിറ്റുേളുലെ 
സ്ാപനവം  ശക്തിലപ്പടുത്ലും  
   
വകുപ്പുതല ഗയാേ വ്വസയായ യൂണതിറ്റുേളന്െ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ളതയാണ്  
ഈ പദ്തതി. ഖയാദതി വ്വസയായ സമുച്ചയത്തിന്ല 
അറ്റകുറ്റപെണതിേളം എറണയാകുളം േതിഴക്്ലന്ത് 
ഹയാൻഡ് ന്േയ്ഡ് കപപെർ യൂണതിറ്റും േണ്ണൂർ 
പയാപെതിനതികശ്ശരതിയതിന്ലയും  കേയാട്ടയന്ത് കുളത്തൂർ, 
തൃശ്ശൂരതിന്ല ഒലെയാരതിക്ര എന്തിവതിെങ്ങളതിന്ലയും  പുതതിയ 

കപപെർ ബയാഗ് നതിർമ്യാണ യൂണതിറ്റും  ഈ പദ്തതിയതില് 
ഉൾന്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 2018-19 േയാലയളവതില്,  22 
ലക്ം രൂപ വതിനതികയയാഗതിച്ചുന്േയാണ്് വകുപെ് പയ്ന്നൂർ 
ഖയാദതി ന്സറെറതിന്ല ന്റഡതിന്േയ്ഡ് വസ്ത്ര യൂണതിറ്റ് 
നവീേരതിച്ചു.

സതി) വകുപ്പ് തെ ഖാദതി ഉല്പാദന കേ�ങ്ങളുലെ 
ശക്തിലപ്പടുത്ലും നവജീേരണവം

ഖയാദതി ഉല്പെയാദന കേ�ങ്ങളതിന്ല നതിലവതിലുള്ള 
പണതിശയാലേളന്െ നവീേരണം സയാകങ്തതിേതയാ 
നവീേരണം എന്തിവ ഈ പദ്തതിയതില് വതിഭയാവനം 
ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്.  അെതിസ്യാനസൌേര്വതിേസനത്തിന്റെ 
ഭയാഗേയായതി പണതിശയാലേളന്െ നതിർമ്യാണം, 
വനതിതയാ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്യാവശ്േയായ ന്പയാതു 
കസവന സൌേര്ങ്ങൾ, പ്രീ ലൂം കപ്രയാസസതിംഗ് 
യൂണതിറ്റുേൾ, വകുപെ് തല നൂല് നൂല്പെ്/ ന്നയ്ത്് 
/ഉല്പയാദന കേ�ങ്ങളന്െ പുനരുദ്യാരണം, 
ഗകവഷണവം വതിേസനവം എന്തിവ ഈ പദ്തതിയതില് 
ഏന്റ്റടുത്തിരതിക്കുന്നു.

്തി). കതനജീച് വളര്ത്ല് വ്യവസായവ തിേസനം 

കതനീച്ച വളർത്ല് കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി 
ഖയാദതിഗയാേ വ്വസയായ കബയാർഡ് കതനീച്ചകയയാെ്കൂെതിയ 
കതനീച്ചക്കൂടുേൾ സബ്സതിഡതി നതിരക്തില് ലഭ്േയാക്കുേയും 
കതനീച്ച വളർത്ല് പരതിശീലനം നല്കുേയും 
ന്ചയ്യുന്നു. 2018-19 േയാലയളവതില് വകുപെ് ആധുനതിേ 
കതൻ സംസ്കരണ യൂണതിറ്റതിന്റെ ഭയാഗതിേ ഘെേങ്ങൾ 
കേയാഴതികക്യാെ് ബയാലുകശ്ശരതിയതില് സ്യാപതിച്ചു.

ഇ) ഖാദതിഗ്ാമം പരതിപാെതി

തതിരന്ഞ്ഞടുക്ന്പെട്ട പഞ്യായത്തുേളതിന്ല സ്ത്രീേൾ, 
ദുർബല വതിഭയാഗത്തില്ന്പെട്ടവരുേയായ  5000 
കപർക്് ക്സ്റർ േയാതൃേയതില് 3000 ചർക്േളം 
2000 തറതിേളം സ്യാപതിച്ചുന്േയാണ്് പതതിമൂന്യാം 
പഞ്വത്ര േയാലയളവതില് പുതതിയ ന്തയാഴതില് സയാധ്ത 
ഉറപ്പുവരുത്യാൻ വതിഭയാവനം ന്ചയ്തതിട്ടുള്ളതയാണ് ഈ 
പദ്തതി. 

എഫ്) ഖാദതി കബാര്്് ഓഫജീസുേളുലെ 
േമ്പയൂട്ര്വല്ക്കരണം

ഐെതി വകുപ്പുേയായതി കൂെതിയയാകലയാചതിച്ച് തയ്യാറയാക്തിയ ഐെതി 
േയാസ്റർ പ്യാനതിന്ന അെതിസ്യാനേയാക്തി ഖയാദതി കബയാർഡ് 
ഓഫീസേളന്െ പൂർണ്ണേയായ േ്യൂട്ടചറകസഷൻ, 
ഫയലുേളന്െ ഇ-ഫയലതിംഗ്, ്യാക്തിംഗ്, ഓൺചലൻ 
കേയാണതിറ്ററതിംഗ് സതിസ്റം എന്തിവ ഉൾന്പെന്െയുള്ള 
പദ്തതിേൾ വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുന്നു. 2018-19 ല്, 
കബയാർഡ് 75 േ്യൂട്ടറുേളം, 14 പ്രതിറെറുേളം, േ്യൂട്ടർ 
കെബതിളേളം, േകസരേളം വയാങ്ങതി. 
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II. വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹന പദ്ധതതിേള്  

എ.ഖാദതി നൂല് നൂല്പ്പുോര്ക്കും ലനയ്തുോര്ക്കും 
ഉത്വബത്യും ഉല്ാദന കപ്രാത്ാഹനവം 

വയാർഷതിേ ഉത്പയാദനം, വതില്പന, വരുേയാനം 
എന്തിവന്യ ആസ്പദേയാക്തി ഖയാദതി ന്നയ്ത്തുേയാർക്കും 
നൂല്നൂല്പ്പുേയാർക്കും ഉല്പയാദന കപ്രയാത്യാഹനവം 
ഖയാദതി ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ഉത്വബത്യും  നല്േല്, 
ഉല്പെന്ങ്ങളതിന്ല മൂല്വർധനവ്, മൂല് ശംഖലയതിന്ല 
ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലതികങ്ജ് േണക്യാക്തി ന്തയാഴതില് 
സൃഷ്തിക്ല്  എന്തിവ ഈ പദ്തതിയതിലൂന്െ ലക്്േതിടുന്നു. 
2018-19 ല് പദ്തതിയുന്െ ഭയാഗേയായതി 13,000 ഖയാദതി 
േരന്േൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾക്് ഉല്പയാദന, ഉത്വ 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ നല്േതി.

ബ തി.പ്രകത്യേ ലതാഴതില് ദാന പദ്ധതതി 

ന്ചറുസംരംഭേർക്കും പര്രയാഗത 
േരേൌശലക്യാർക്കും ബയാങ്് അധതിഷ്തിത 
കപ്രയാജേ്ടുേളതിലൂന്െ േയാർജതിൻ േണതി നല്കുന്തതിനയാണ്  
പദ്തതി ഉകദേശതിക്കുന്ത്. 2018-19 േയാലയളവതില് 
വകുപെ്, 53 യൂണതിറ്റുേൾക്് േയാർജതിൻ േണതി നല്കുേയും 
98 പുതതിയ ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുവയാൻ 
സഹയായതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

സതി.പ്രധാന മ�തിയുലെ ലതാഴതില്ദാന പദ്ധതതി 

പ്രധയാനേ�തിയുന്െ ന്തയാഴതില്ദയാന പദ്തതി 
(പതി എം ഇ ജതി പതി) പ്രേയാരം സർക്യാർ സബ് സതിഡതി 
സൂക്്േ സംരംഭേരുന്െ  ബയാങ്് അക്ൌണ്ടുേളതികലക്് 
ന്ക്രഡതിറ്റ് ന്ചയ്യും. 2018-19 േയാലയളവതില് 407 
കപ്രയാജേ്ടുേൾ ഏന്റ്റടുക്കുേയും 1,124.41 ലക്ം രൂപ 
േയാർജതിൻ േണതി ഗയാറെയായതി വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും 
3,774 ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുേയും ന്ചയ്തു. 
പതി എം ഇ ജതി പതിക്് േീഴതിലുള്ള ന്േയാത്ം ഉല്പയാദനവം 
വതില്പെനയും യഥയാക്രേം 10,316.97 ലക്ം രൂപയും, 
13,333.76 ലക്ം രൂപയുേയായതിരുന്നു. 2018-19 
േയാലഘട്ടത്തില്, ന്േവതിഐബതി ‘എന്റെ ഗയാേം’ 
ആയതി ഇത് നെപെതിലയാക്തി. 2018-19 േയാലയളവതില് 
കപ്രയാഗയാേതിന്റെ ആന്േ പദ്തതി ന്ചലവ് 980.14 
ലക്ം രൂപയയായതിരുന്നു. 391 യൂണതിറ്റുേൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും 1,243 കപർക്് ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും പദ്തതി  സഹയായതിച്ചു. 2018-19 
വർഷന്ത് സ്വയംന്തയാഴതില് സൃഷ്തിക്ല്  പരതിപയാെതിയുന്െ  
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കനട്ടങ്ങളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം.4.6.10 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു

കേരളത്തിലെ ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ

ന്േവതിഐബതിയുന്െ എയ്ഡഡ് യൂണതിറ്റുേൾ വഴതി 585.40 
കേയാെതി രൂപയുന്െ സയാധനങ്ങൾ ഉത്പയാദതിപെതിക്കുേയും 

727.09 കേയാെതി രൂപയുന്െ സയാധനങ്ങൾ വതില്ക്കുേയും 
അതുവഴതി 1,44,463 കപർക്് (പതിഎംഇജതിപതി, ആർ.ഇ.ജതിപതി 
ഉൾന്പെന്െ) ന്തയാഴതില് നല്കുേയും ന്ചയ്തു.

ഖയാദതി കബയാർഡതിന്റെ  2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളതിന്ല 
ഉല്പയാദനം, വതിപണനം, കവതനം, ന്തയാഴതില് എന്തിവയും, 
ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള വകുപ്പുതല  വതില്പന കേ�ങ്ങളന്െയും ഖയാദതി 
ഗയാേ വ്വസയായ കബയാർഡതിന്റെ വതില്പന കേ�ങ്ങളന്െ 
വതിവരങ്ങളം അനുബന്ം.4.6.11, അനുബന്ം.4.6.12  
എന്തിവയതില് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

2018-19 ലെ വതിപണനം 

ഖയാദതി കബയാർഡതിന് േീഴതില് ഖയാദതി ഗയാേ 
ഉല്പെന്ങ്ങൾക്യായതി 182 വതില്പനകേ�ങ്ങളണ്്. ഇതതില് 
43 ഖയാദതിഗയാേസൌഭയാഗ് (സഞ്രതിക്കുന് വതില്പെന 
വയാൻ ഉൾന്പെന്െ ) യുണതിറ്റുേളം, 51 ഖയാദതിസൌഭയാഗ്, 
88 ഗയാേസൌഭയാഗ് (ജതി.എസ്.ഡതികപെയാ) യൂണതിറ്റുേളം 
ഉൾന്പെടുന്നു.  2018 ലും 2019 ലും ഖയാദതികബയാർഡ് 
ഓണം കേള സംഘെതിപെതിച്ചു. ഓണം കേള 2018, 2019 
എന്തിവയതിലൂന്െയുള്ള വതില്പെന, യഥയാക്രേം 26.07 കേയാെതി 
രൂപയും, 24.27 കേയാെതി രൂപയുേയായതിരുന്നു. േനത്  
േഴ േയാരണം ഈ രണ്് വർഷങ്ങളതിലും യഥയാർത്ഥ 
വതില്പെന  ലക്്േതിട്ട വതില്പെനന്യക്യാൾ കുറവയായതിരുന്നു. 
2018-19 വർഷന്ത് (2019 േയാർച്ച് 31 വന്ര) ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുള്ള വതില്പെന കനട്ടങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.13 ല് 
നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഖാദതിഗ്ാമവ്യവസായ വകുപ്പതിലെ 
പരതിമതിതതിേളും ഭാവതി ത�ങ്ങളും

 ഖയാദതി കേഖലയതില് ഉല്പെയാദനത്തിന്  ഊർജ്ജം 
ഉപകയയാഗതിക്കുന്തിലെ. ഇതയാണ് ഈ കേഖലയതിന്ല പ്രധയാന 
കപയാരയായ്േ, ഇത് ഉല്പെയാദന ക്േത കുറയ്ക്കുന്തതിനും 
അതതിന്റെ ഫലേയായതി ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് കൂലതി 
കുറയുന്തതിനും േയാരണേയാകുന്നു.  പര്രയാഗത 
ചർക്േളന്െയും തറതിേളന്െയും ഉല്പെയാദനക്േത 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി ഗകവഷണങ്ങളം വതിേസന 
പ്രവർത്നങ്ങളം നെകത്ണ്തുണ്്. േന്റ്റയാരു 
പ്രധയാന പ്രശ്നം, ഖയാദതിയുന്െയും േറ്റ് പര്രയാഗത 
ഉല് പെന്ങ്ങളന്െയും വതിപണതി സയാധ്തേൾ അവയുന്െ 
ഗണനതിലവയാരത്യാല് പരതിേതിതന്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു 
എന്തയാണ്. വ്യാജ ഖയാദതി ഉല് പെന്ങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള 
േത്രവം പ്രവർത്ന മൂലധനത്തിന്റെ കുറവേയാണ് 
ഖയാദതി വ്വസയായം കനരതിടുന് േറ്റ് തെസ്ങ്ങൾ.

മുകന്നാട്ടുള്ള  വഴതി 

പ്രഗല്ഭരയായ േയാതൃേ തയ്യാറയാക്കുന്വന്രയും േയാതൃേ 
തയ്യാറയാക്കുന് സ്യാപനങ്ങന്ളയും പന്ങ്ടുപെതിച്ചു 
ന്േയാണ്് നൂതനേയായ പദ്തതിേൾ ആസൂത്രണം 
ന്ചയ്യുന്തതിന് സർക്യാർ ആകലയാചതിക്കുന്നു.  ഇതതിലൂന്െ 
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ഖയാദതി ഗയാേ വ്വസയായങ്ങൾക്് കയയാഗ്േയായ 
കപ്രയാത്യാഹനം നല്േയാൻ േഴതിയും. കേഖലന്യ  
കപ്രയാത്യാപെതിക്കുന്തതിനും നതിലനതിർത്തുന്തതിനുേയായതി 
ഖയാദതിന്യ കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുതകുന് വണ്ണം 
യ�വല്ക്രണം നെപെതിലയാക്ണം. അതതിലൂന്െ 
കജയാലതിയുന്െ േയാഠതിന്വം വതിരസതയും ഒഴതിവയാക്തി 
ഉല്പെയാദനക്േത  വർധതിപെതിക്യാൻ േഴതിയും. ഖയാദതി 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വതിപണതി, ബ്യാറെതിംഗ് എന്തിവ 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിന് പ്രകത്േ പരതിഗണന നല്കും. 
കേഖലന്യ കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളേയായതി സഹേരതിച്ച് 
പദ്തതിേൾ ആവതിഷ്ക്രതിക്കും. കേരളത്തിലുണ്യാക്കുന് 
ഖയാദതി ഉല്പെന്ങ്ങൾക്കുള്ള ഖയാദതി കേഖലയ്ക്കുള്ള 
റതികബറ്റ്  വളന്ര കവഗത്തില് നല്കേണ്തുണ്്. 
ഈ  നെപെതിേന്ളലെയാം തന്ന് ഈ കേഖലയതിന്ല 
േരേൌശലന്ത്യാഴതിലയാളതിേൾക്് ലഭതിക്കുന് കവതനം 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്േന്് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

േയര്

ക്യാർേയാറ്റ്, കഡയാർ േയാറ്റ്, േയർ നൂല് എന്തിങ്ങന്ന 
ഉപകയയാഗ പ്രദേയായ വതിവതിധ ഉല്പന്ങ്ങൾ േയർ 
വ്വസയായം നതിർമ്തിക്കുന്നു. ആകഗയാളതലത്തില് 
വതിതരണം ന്ചയ്യുന് ചവറ്റ് ചഫബറതിന്റെ 60 
ശതേയാനം ഇന്്യും ബ്ൌൺ ചഫബറതിന്റെ  36 
ശതേയാനം  ശ്രീലങ്യും ഉത്പയാദതിപെതിക്കുന്നു. ഇന്്യതില് 
തേതിഴ് നയാട്ടതിലും കേരളത്തിലുേയാണ് േയർ വ്വസയായം 
കേ�ീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്. േയർ, േയറുല്പന്ങ്ങൾ 
എന്തിവയുന്െ ആകഗയാള ഉത്പയാദനത്തിറെ മൂന്തില് രണ്് 
ഭയാഗവം ഇന്്യതിലയാണ്.

കതങ്ങ ഉല്പെയാദനത്തിന്റെ 61 ശതേയാനവം േയർ 
ഉല്പയാദനത്തിൻന്റ 85 ശതേയാനത്തിലധതിേവം  
പ്രകത്േതിച്ച് ചവറ്റ് ചഫബറതിന്റെ ഉല്പയാദനവം 
േണക്തിന്ലടുക്കുക്യാൾ കേരളം  ഇന്്ൻ േയർ 
വ്വസയായത്തിൻറ ആസ്യാനേയാണ്. കേരളത്തിന്ല 
പ്രധയാന പര്രയാഗത  വ്വസയായേയായ േയർ കേഖല 
ഏേകദശം 1.5 ലക്ം കപർക്് ന്തയാഴതില് നല്കുന്നു. 
ഇതതില് 80 ശതേയാനവം സ്ത്രീേളയാണ്. േയറ്റുേതതി 
വരുേയാനം 2000 കേയാെതിയതിന്ലത്തി നതില്ക്കുന് േയർ 
വ്വസയായം രയാജ്ത്തിന്റെ സ്ദ് വ്വസ്ന്യ കനരതിട്ട് 
സ്വയാധീനതിക്കുന് കേഖലയയാണ്. ഈ കേഖലയതിന്ല 
ആഭ്ന്ര വരുേയാനം േയറ്റുേതതി വരുേയാനത്തിന്റെ 
ഇരട്ടതിയയാണ്. നയാരു കവർതതിരതിന്ച്ചടുക്ല്, നൂല് നൂല്പ്, 
ഉല്പെന് കേഖല എന്തിങ്ങന്ന േയർ വ്വസയായത്തിന്ല 
ആന്േ സംസ്ക്കരണ പ്രക്രതിയന്യ മൂന്് പ്രധയാന 
വതിഭയാഗങ്ങളയായതി തതിരതിക്യാം. നയാരു കവർതതിരതിക്ല്, 
നയാരു നൂല്പ് എന്ീ പ്രവർത്ന വതിഭയാഗങ്ങൾ കൂടുതലും 
സഹേരണ കേഖലയതിലയാണ് കേ�ീേരതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്, 
അകത സേയം ഉല്പയാദന പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതലും 
ഫയാേ്െറതി രീതതിയതിലയാണ് നെക്കുന്ത്.

സംസ്യാനന്ത് ലക്ക്ണക്തിന് കുടുംബങ്ങൾക്് 
ഉപജീവനേയാർഗ്ഗം നല്കുന് േയാർഷതിേ അധതിഷ്തിത 
ഗയാേീണ വ്വസയായന്േന് നതിലയതില്, േയർ കേഖലന്യ 
പുനരുജ്ജീവതിപെതികക്ണ്ത് അത്യാവശ്േയാണ്. േയർ 
വ്വസയായത്തിന്റെ ‘രണ്യാം പുനഃസംഘെന’യുന്െ 
ഭയാഗേയായതി സംസ്യാനന്ത് േയർ വ്വസയായത്തിന്റെ 
സേഗേയായ പുനരുജ്ജീവനവം പരതിവർത്നവം 
നെത്തുന്തതിനുള്ള പരതിപയാെതി കേരള സർക്യാരതിന്റെ 
േയർ വതിേസന ഡയറേ്ക്റ്റ് നെപെതിലയാക്കുന്നു. 
ഈ പരതിപയാെതിയതിലൂന്െ േയർ കേഖലന്യ 

ച തിത്ം 4.6.1 കേരള സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ വഴതി 2012-13 മുതല് 2018-19 വന്ര നെത്തിയ
േയറതിന്റെയും േയറുല്പെന്ങ്ങളന്െയും േയറ്റുേതതി 

അവലംബം: ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് കയര ഡവലെ്ട�ന്്, റക്ള സരക്കോര
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യ�വല്ക്രതിക്യാനും ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ കവതനം 
സംരക്തിക്യാനും ശ്രേം നെത്തിയതിട്ടുണ്്. പരതിപയാെതിക്യായതി 
ആന്േ 1300 കേയാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്

േയർ കേഖലയതിന്ല വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
േയർ വകുപ്പു് ഏന്റ്റടുത്് അതതിന്റെ േീഴതിലുള്ള  
ഏജൻസതിേളതിലൂന്െ നെപെയാക്കുന്നു. ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്കു 
കവണ്തിയുള്ള കക്േ പ്രവർത്നങ്ങൾ കേരള സംസ്യാന 
േയർ വർകക്ഴ്സ് ന്വല്ന്ഫയർ ഫണ്് കബയാർഡ് 
വഴതിയയാണ് നെപെതിലയാക്കുന്ത്.

േയറും േയര് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ േയറ്റുമതതിയും 

2018-19 ല് ഇന്്യതില് നതിന്് േയറതിന്റെയും േയർ 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െയും േയറ്റുേതതി 2,728 കേയാെതി രൂപ 
വതിലേതതിക്കുന് 9,64,046.4 ന്േ്തിേ് െൺ ആയതിരുന്നു. 
2017-18 ല് 2,532 കേയാെതി രൂപ വതിലേതതിക്കുന് 10,16,564 
ന്േ്തിേ് െൺ ആയതിരുന്നു. േയർ പതിത്്, േയർ നയാര്, 
െഫ്റ്റഡ് പയായ, ചേത്റതി പയായ, േയർ ഭൂവസ്ത്രം, 
േയർ നൂല്, പതിരതിയൻ േയർ, ചേത്റതി േയാറ്റതിംഗ്, 
റബ്ബചറസ്ഡ് േയർ എന്തിവ ഈ വ്വസയായത്തിന്റെ 
പ്രധയാന േയറ്റുേതതി ഇനങ്ങളയാണ്. കലയാേത്തിന്റെ 
വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതികലക്് ഇന്് 14 േയർ ഉല്പെന്ങ്ങൾ 
േയറ്റുേതതി ന്ചയ്യുന്നു.

 കേരളത്തിന്ല ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ േഴതിഞ്ഞ 
5 വർഷങ്ങളതില് േയറ്റുേതതി ന്ചയ്ത േയറതിന്റെയും, േയർ 
ഉല് പന്ങ്ങളന്െയും വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.6.14, ച തിത്ം 4.6.1 എന്തിവയതില് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.
2012-13 മുതല് 2017-18 വന്രയുള്ള േയാലയളവതില് 
കേരളത്തിന്ല ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ വഴതി 

നെത്തിയ േയറതിന്റെയും േയർ ഉല്പെന്ങ്ങളന്െയും 
േയറ്റുേതതി േതിേച്ച പ്രവണത േയാണതിക്കുന്നു. 
മുൻവർഷന്ത് അകപക്തിച്ച് 2017-18ല് േയറ്റുേതതിയതില് 
8.14 ശതേയാനം വർധനയുണ്യായകപെയാൾ 2018-
19ല് ഇത് 7.55 ശതേയാനം കുറഞ്ഞു. ചതിത്രം 4.6.2 
കേരളത്തിന്ലയും കദശീയ തലത്തിന്ലയും ന്പയാതുകേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങൾ വഴതി നെത്തിയ േയർ ഉല് പന്ങ്ങളന്െ 
േയറ്റുേതതിയുന്െ വളർച്ചന്യ തയാരതേ്ം ന്ചയ്യുന്നു.  
2018-19 ല് 610 േയറ്റുേതതിക്യാർ 117 രയാജ്ങ്ങളതികലക്് 
2,72,804.57 ലക്ം രൂപയ്ക് 9,64,046.42 ന്േ്തിേ് െൺ 
േയർ ഉല് പന്ങ്ങൾ േയറ്റുേതതി ന്ചയ്തു.

സ്ത്ജീ ശാക്ജീേരണം

രയാജ്ന്ത് ഭൂരതിഭയാഗം േയർ യൂണതിറ്റുേളം 
ഗയാേപ്രകദശങ്ങളതിലയാണ് സ്തിതതിന്ചയ്യുന്ത്. 
ഈ യൂണതിറ്റുേളതിന്ല ന്തയാഴതിലയാളതിേളതിലധതിേവം 
സയാ്ത്തിേേയായും സയാമൂഹതിേേയായും ദുർബല 
വതിഭയാഗങ്ങളതില്ന്പെടുന്വരയാണ്. ഈ കേഖലയതിന്ല 
ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില് 80 ശതേയാനവം സ്ത്രീേളയാന്ണന്നും 
അതതിനയാല് സ്ത്രീ ശയാക്ീേരണത്തിന് ഈ 
വ്വസയായം വലതിയ സംഭയാവന നല്കുന്നുന്വന്നും 
േണക്യാക്ന്പെടുന്നു.

കേ� സര്ക്കാര് മുനേലയെടുത്് ലചയ്യുന്ന 
പരതിപെതിേള്

േയർ ഉദ്േതി കയയാജന, ശയാസ്ത്ര സയാകങ്തതിേ വതിദ്യും 
ചനപുണ്വം ഗണവം വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
േയർ വതിേയാസ് കയയാജന, േഹതിളയാ േയർ 
കയയാജന, േയറ്റുേതതിയും ആഭ്ന്രവതിപണതിയും 

ച തിത്ം 4.6.2 േയർ കേഖലയതിന്ല സംസ്യാന ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െയും കേ� ന്പയാതുകേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളന്െയും 
േയറ്റുേതതിയുന്െ വളർച്ചയാ നതിരക്്, ശതേയാനത്തില്

അവലംബം: കയര റബോരഡ്, ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് കയര ഡവലെ്ട�ന്്, റക്ള സരക്കോര
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ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള പദ്തതിേൾ എന്തിവയയാണ് 
കേഖലയുന്െ വതിേസനത്തിനയായുള്ള കേ� സർക്യാർ 
പദ്തതിേൾ. പര്രയാഗത വ്വസയായങ്ങളന്െ 
പുനഃരൂജ്ജീവനത്തിനയായതി ധന സഹയായം നല്കുന് 
പദ്തതി (എസ്.എഫ്.യു.ആർ.െതി.ഐ) സർക്യാർ 
നെപെതിലയാക്തി വരുന്നുണ്്. സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം 
സംരംഭ േ�ലയത്തിന്റെ (എം.എസ്.എം.ഇ) 
ആന്സ്പയർ (എ.എസ്.പതി.ഐ.ആർ.ഇ) പദ്തതി 
പ്രേയാരം േയർ കേഖലയതിന്ല പുതതിയ സംരംഭേർക്് 
പരതിശീലനവം ചേത്യാങ്ങും നല്കുന്തതിന് 
സഹയായേേയാകുന് ജീവകനയാപയാധതി ഇൻേയുകബഷൻ 
കേ�ങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുന്തതിന് േയർകബയാർഡ് നെപെതി 
സ്വീേരതിച്ചു വരുന്നു. (അവലംബം: േയർകബയാർഡ്, 
സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭ േ�യാലയം (എം.
എസ്.എം.ഇ) കേ� സർക്യാർ)

ഇന്്ൻ േയർ കേഖലയുന്െ േയറ്റുേതതി രംഗന്ത് 
പ്രേെനം ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള നെപെതിയുന്െ 
ഭയാഗേയായതി ഈ രംഗവേയായതി ബന്ധന്പെട്ട 
കേയാൺഫറൻസേളതിലും ന്സേതിനയാറുേളതിലും 
പ്രതതിനതിധതിേന്ള അയക്യാൻ സഹയായതിക്കുേ; 
അന്യാരയാഷ്് വതിപണന കേളേളതില് പന്ങ്ടുപെതിക്കുേ; 
വതികദശ രയാജ്ങ്ങളതില് പ്രചയാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്തുേ; സൂക്്േ, ന്ചറുേതിെ, ഇെത്രം സംരംഭേർക്കും 
േയറ്റുേതതിക്യാർക്കും ധനസഹയായം നല്കുേ; 
േയറ്റുേതതി, ആഭ്ന്ര വതിപണനം, ഗകവഷണ വതിേസന 
പരതിപയാെതിേൾ, യൂണതിറ്റുേളന്െയും ന്സയാചസറ്റതിേളന്െയും 
നെത്തിപെ് എന്തിവയതില് േതിേച്ച പ്രേെനം 
നെത്തുന്വർക്് അംഗീേയാരം നല്കുന്തതിനയായതി 
വയാർഷതിേ അവയാർഡേൾ ഏർന്പെടുത്തുേ; എന്ീ 
പരതിപയാെതിേൾ കേ� പദ്തതിയതിലുൾന്പെടുത്തി 
േയർകബയാർഡ് നെപെതിലയാക്തി വരുന്നു.

കേരളത്തിലെ േയര് കമഖെ

േയര് വതിേസന ്യറേ്െകററ്റും 
കേരളത്തിലെ േയര് കമഖെയതിലെ 
ഏജനസതിേളും

സംസ്യാനന്ത് േയർ വ്വസയായന്ത് 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള നെപെതിേൾ 
സഗേേയാക്കുന്തതിനുളള ഒരു കേ�േയായതി േയർ 
വതിേസന ഡയറേ്െകററ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരള 
സംസ്യാന േയർ കേയാർപെകറഷൻ, കഫയാം േയാറ്റതിംഗ്സ് 
(ഇന്്) ലതിേതിറ്റഡ്, േയർന്ഫഡ്, നയാഷണല് േയർ 
റതിസർച്ച് ആൻഡ് േയാകനജ് ന്േറെ് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് 
(എൻ .സതി .ആർ. എം .ഐ), കേരള കസ്ററ്റ് േയർ 
ന്േഷതിനറതി േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് േ്നതി, കേരള 
കസ്ററ്റ് േയർ വർകക്ഴ്സ് ന്വല് ന്ഫയർ ഫണ്് 
കബയാർഡ് എന്തിവയയാണ് േയർ വ്വസയായത്തിന്റെ 
ഉന്േനത്തിനയായതി പ്രവർത്തിക്കുന് പ്രധയാന 
ഏജൻസതിേൾ. േയർ വ്വസയായത്തിന്റെ 
വതിേസനത്തിനയായതി 1953 ല് േയർ വ്വസയായ നതിയേം 
(45) പ്രേയാരം ഭയാരത സർക്യാർ സ്യാപതിച്ച സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനേയാണ് ന്േയാച്ചതിയതിന്ല േയർ കബയാർഡ്.

1. േയര് ലഫ്് (കേരള സംസ്ാന സഹേരണ 
േയര് മാര്ക്കറ്തിംഗ് ലഫ്കറ്ന െ തിമതിറ്്)്

 കേരളത്തിലുെനീളം വ്യാപതിച്ചുേതിെക്കുന് പ്രയാഥേതിേ 
േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ പരകേയാന്ത 
ന്ഫഡകറഷനയാണ് കേരള സംസ്യാന 
സഹേരണ േയർ േയാർക്റ്റതിംഗ് ന്ഫഡകറഷൻ 
ലതിേതിറ്റഡ് (േയർന്ഫഡ് ). അംഗങ്ങളയായുള്ള 
സഹേരണ സംഘങ്ങളതില് നതിന്് േയറുല്പന്ങ്ങൾ 
കശഖരതിക്കുേയും രയാജ്ത്യാേേയാനമുള്ള വതില്പന 
കേ�ങ്ങളതിലൂന്െ വതില്പന നെത്തുേയും അതുവഴതി 
ന്തയാഴതിലതിന്റെ വളർച്ചന്യ സഹയായതിക്കുേയും 
ന്യായേയായ കൂലതിയും ന്േച്ചന്പെട്ട ജീവതിതസൌേര്ങ്ങളം 

പട്തിേ 4.6.5 കേരളത്തിന്ല േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ എണ്ണം

ക്രമ 
നമ്പര് ലസാമസറ്തിയുലെ തരം 2018 2019 വ്യത്യാസം

1 പ്രയാഥേതിേ സഹേരണ സംഘം 553 536 -17
2 േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് ന്സയാചസറ്റതി 43 40 -3
3 ന്ചറുേതിെ നതിർമ്യാതയാക്ളന്െ സഹേരണ സംഘങ്ങൾ 56 50 -6
4 ന്തയാണ്് സംഭരണ വതിതരണ ന്സയാചസറ്റതിേൾ 8 3 -5
5 ചഫബർ ന്സയാചസറ്റതിേൾ 66 74 8
6 ഐ.സതി.ഡതി.പതി ന്സയാചസറ്റതിേൾ 69 69 0
7 സംകയയാജതിത സതി.വതി.സതി.എസ് 148 112 -36

ആലേ 943 884 -59
ലതിേ്വതികഡഷനതിലുള്ള ന്സയാചസറ്റതിേൾ 196 263 67
 ആലേ 1139 1147 8

അവലംബം: ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് കയര ഡവലെ്ട�ന്്, റക്ള സരക്കോര



183അദ്ധ്യായം 4,  ഉല്പ്പന്ന നിര്മ്മാണ മേഖല

പയാവന്പെട്ട  േയർ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് 
ഉറപ്പുവരുത്തുേയും ന്ചയ്യുേയയാണ് േയർന്ഫഡതിന്റെ 
പ്രധയാന പ്രവർത്നം. നതിലവതില് മൂല്വർദ്തിത 
ഉല് പന്ങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുന്തതിനയായതി  
േയർന്ഫഡതിന്റെ േീഴതില് രണ്് ഫയാേ്െറതിേൾ 
ഉണ്്. ഒന്യാേകത്ത് റബ്ബചറസ്ഡ് േയർ 
ഉല് പന്ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണത്തിനും േന്റ്റയാന്് റബ്ബർ 
ബയാക്്ഡ് േയർേയാറ്റുേൾ ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന്തതിനും 
കവണ്തിയുള്ളതയാണ്. േയർന്ഫഡതിന് നയാല് 
ഡതിചഫബറതിംഗ് യൂണതിറ്റുേൾ ഉണ്്. േയർന്ഫഡ് 
സേർപെതിച്ച വതിവതിധ പദ്തതിേൾക്യായതി 2018-19 
സയാ്ത്തിേ വർഷത്തില് 327.54 ലക്ം രൂപ 
അനുവദതിച്ചു.

2. േയര് കമഖെയതിലെ സഹേരണ സംഘങ്ങള്

 കേരളത്തിന്ല േയർ ഉല്പന് 
നതിർമ്യാണത്തിനയാവശ്േയായ ന്തയാണ്് 
കശഖരണം, ഡതിചഫബറതിംഗ്, വതിവതിധതരം 
േയർ ഉല് പന്ങ്ങളന്െ നതിർമ്യാണം, എന്ീ 
പ്രവർത്നങ്ങളതില് േയർ സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾ സപ്രധയാന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 2019 
േയാർച്ച് 31 വന്രയുള്ള േണക്നുസരതിച്ച് 1147 
സഹേരണസംഘങ്ങൾ േയർ കേഖലയതില് രജതിസ്റർ 
ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്. മുൻ വർഷം ഇത് 1139 എണ്ണേയായതിരുന്നു. 
േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 4.6.15 ല് േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ േയര് സഹേരണ 
സംഘങ്ങള്

31.03.2019 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച്  1147 സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾ നതിലവതിലുണ്്. ഇതതില് 263 സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾ ലതിേ്വീകഡഷനതിലയാണ്. 2019 ല് 
595 യൂണതിറ്റുേൾ പ്രവർത്തിച്ചതിരുന്നു. ചഫബർ 
ന്സയാചസറ്റതിേൾ ഒഴതിന്േയുള്ള എലെയാത്രം 
ന്സയാചസറ്റതിേളതിലും വർക്തിംഗ് യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 
കുറഞ്ഞു. വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.5 ല് ഉണ്്.

പ്രവര്ത്ന നതിെ

2018 ല്  ആന്േ 611 വർക്തിംഗ് യൂണതിറ്റുേളള്ളതതില് 
ലയാഭമുണ്യാക്തിയത് 189 എണ്ണം േയാത്രേയായതിരുന്നു.  2019 
ല് ലയാഭമുണ്യാക്കുന്വയുന്െ എണ്ണം 222 ആയതി ഉയർന്നു. 
അകതസേയം നഷ്ം സൃഷ്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 
2018 ല് 422 ല് നതിന്് 2019 ല് 403 ആയതി കുറഞ്ഞു. 
പട്ടതിേ 4.6.6 പരതികശയാധതിക്കുക്യാൾ നതിഷ്ക്രതിയേയായ 
യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം കുറഞ്ഞുന്വന്നും  ലതിേ്വതികഡഷൻ 
നെപെതിേൾ ത്വരതിതന്പെടുത്തുന്നു ന്വന്നും േയാണുന്നു. 

നൂല് കമഖെ

2018-19 ല് നൂല് േയർ കേഖലയതില് ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െ 
എണ്ണം 1.10 ലക്േയായതിരുന്നു. േയർ സഹേരണ 
സംഘങ്ങൾ  2017-18 ല് 177.61 ലക്ം രൂപയ്ക് 118.9 
ലക്ം ന്തയാണ്് വയാങ്ങതി, 2018-19 ല് അത് 312.59 ലക്ം 
രൂപയ്ക് 204 ലക്ം എണ്ണേയായതി ഉയർന്നു. നയാരു വയാങ്ങലും 
24,051 െണ്ണതില് നതിന്് 25,234 െണ്ണയായതി ഉയർന്നു. 
പ്രയാഥേതിേ സഹേരണ സംഘങ്ങൾ ഉല്പയാദതിപെതിച്ച നൂലതിന്റെ 
അളവ് 2017-18ല് 12,071 െൺ ആയതിരുന്ത്  2018-
19ല് 27,585 െണ്ണയായതി ഉയർന്നു.

പായേളും പായ ഉല്ന്നങ്ങളും

31.03.2019 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച് 536 േയർ 
കേയാ-ഓപെകററ്റീവ് ന്സയാചസറ്റതിേളയാണ് േയാറ്റ് 
ആറെ് േയാറ്റതിംഗ്സ് കേഖലയതില് പ്രവർത്തിക്കുന്ത്.  
31.03.2018 ല് ഇത് 553 എണ്ണം ആയതിരുന്നു. ആന്േ 
ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ എണ്ണത്തില്  17 എണ്ണം 
കുറഞ്ഞുന്വങ്തിലും, പ്രവർത്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേളന്െ 
എണ്ണം  2018 ന്ല 388 ല് നതിന്നും 2019 ല് 396 ആയതി 
ഉയർന്നു. ലയാഭമുണ്യാക്കുന് ന്സയാചസറ്റതിേൾ 2018 
ല് 103 എണ്ണം ആയതിരുന്ത് 2019 ല് 123 എണ്ണേയായതി 
വർദ്തിച്ചു. നതിഷ്ക്രീയേയായ യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 2018 
ല് 106 ആയതിരുന്ത് 2019 ല് 73 ആയതി കുറഞ്ഞു. 
നഷ്ം സൃഷ്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 2018 ല് 285 
ആയതിരുന്ത് 2019 ല് 273 ആയതി കുറഞ്ഞു.

പട്തിേ 4.6.6 കേരളത്തിന്ല േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ പ്രവർത്ന നതില

ക്രമ 
നമ്പര് പ്രവര്ത്ന നതിെ 2018 2019 വ്യത്യാസം

1 പ്രവർത്തിക്കുന് യൂണതിറ്റുേൾ 611 595 16

എ) ലയാഭത്തിലുള്ള യൂണതിറ്റുേൾ 189 222 33

ബതി) നഷ്ത്തിലുള്ള യൂണതിറ്റുേൾ 422 403 -19

2 പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചതിട്ടതിലെയാത് പുതതിയ യൂണതിറ്റുേൾ 130 114 -16

3 നതിഷ്ക്രീയേയായ യൂണതിറ്റുേൾ 202 145 -57

ആന്േ 943 884 -59

4 ലതിേ്വതികഡഷനതിലുള്ള യൂണതിറ്റുേൾ 196 263 67

ആന്േ 1139 1147 8
അവലംബം: കയര വികസന ഡയറക്ടറററ്്



184 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് ലസാമസറ്തിേള് 
(പായേളും പായ ഉല് പ്പന്നങ്ങളും)

31.03.2019 ന്ല േണക്നുസരതിച്ച്  40 േയാനുഫയാേ്ചറതിംഗ് 
ന്സയാചസറ്റതിേൾ പയായയും പയായ ഉല്പന്ങ്ങളം 
നതിർമ്തിക്കുന്നു. 2018 ല് ഇത് 43 ആയതിരുന്നു. അകത 
സേയം ലയാഭമുണ്യാക്കുന് ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ എണ്ണം 
8 ല് നതിന്് 12 ആയതി വർദ്തിക്കുേയും നഷ്ം ഉണ്യാക്കുന് 
ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ എണ്ണം 24 ല് നതിന്് 19 ആയതി 
കുറയുേയും ന്ചയ്തു.

ലതാണ്് സംഭരണ വതിതരണ 
ലസാമസറ്തിേള്

ന്തയാണ്് സംഭരണ-വതിതരണ സംഘങ്ങളന്െ 
േയാര്ത്തില് പ്രകത്േ ശ്രദ് ആവശ്േയാണ്. 
2018 ല് പ്രവർത്തിക്കുന്  യൂണതിറ്റുേൾ 6 എണ്ണം 
ഉണ്യായതിയതിരുന്ത് 2019 ല് 2 ആയതി കുറഞ്ഞു. ഈ രണ്് 
യൂണതിറ്റുേളം നഷ്ത്തിലുേയാണ്.

ചഫബർ ന്സയാചസറ്റതിേൾ (ഡതി ചഫബറതിംഗ് 
േതില്ലുേൾ) ന്േച്ചന്പെട്ട നതിലയയാണ് േയാണതിക്കുന്ത്. 
2018 ല് ആന്േ പ്രവർത്തിക്കുന് ന്സയാചസറ്റതിേളന്െ 
എണ്ണം 15 ആയതിരുന്ത് 2019 ല് 21 ആയതി ഉയർന്നു.  
2015 - ല് ചഫബർ ന്സയാചസറ്റതിേന്ളയാന്നും 
ലയാഭമുണ്യാക്കുന്തയായതി റതികപെയാർട്ട് ന്ചയ്തതിട്ടതിലെ, എന്യാല് 
2019 ല് 11 യൂണതിറ്റുേൾ ലയാഭമുണ്യാക്കുന്വയയായതി 
േയാറതി. എന്യാല് ഈ കേഖലയതില് 43 യൂണതിറ്റുേൾ 
നതിഷ്ക്രതിയേയാണ്. ഇറെകഗറ്റഡ് േയർ ഡവലപ്ന്േറെ് 
കപ്രയാജേ്െ് (ഐ.സതി.ഡതി.പതി) സംഘങ്ങേളന്െയും 
സംകയയാജതിത േയർ വ്വസയായ സഹേരണ 
സംഘങ്ങളന്െയും (എസ്്.സതി.വതി.സതി.എസ്് ) നതില 2018 
ലും 2019 ലും ഏന്റക്കുന്റ ഒരുകപയാന്ലയയാണ്.

ലചറുേതിെ നതിര്മാതാക്കളുലെ സഹേരണ 
സംഘങ്ങള്

  ന്ചറുേതിെ നതിർമ്യാതയാക്ളന്െ സഹേരണ 
സംഘങ്ങളന്െ  എണ്ണം 2019 ല് 56 ല് നതിന്നും 
50 ആയതി കുറഞ്ഞു. 2018 ലും 2019 ലും 
ലയാഭമുണ്യാക്കുന് യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം അകതപെതി 
നതിലനതില്ക്കുന്നുന്ണ്ങ്തിലും, നഷ്ം സൃഷ്തിക്കുന് 
യൂണതിറ്റുേളന്െ എണ്ണം 2018 ല് 21 ആയതിരുന്ത്  2019 
ല് 22 ആയതി കനരതിയ കതയാതതില് വർദ്തിച്ചു.

3.കേരള കറ്റ്് േയര് കോര്പ്പകറ്ന

ന്ചറുേതിെ േയർ നതിർമ്യാതയാക്ളന്െ ആവശ്ങ്ങൾ 
നതിറകവറ്റുന്തതിനയായതി 1969 ല് കേരള കസ്ററ്റ് േയർ 
കേയാർപെകറഷൻ ലതിേതിറ്റഡ് ആരംഭതിച്ചു. ന്ചറുേതിെ 
നതിർമ്യാതയാക്ളന്െ, വതിപണതിയതില്  വതില് ക്യാൻ  
േഴതിയയാത് ഉല്പന്ങ്ങൾ സംഭരതിച്ചു കേരള കസ്ററ്റ് 

േയർ കേയാർപെകറഷൻ ഈ കേഖലന്യ പതിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 
കേരള കസ്ററ്റ് േയർ കേയാർപെകറഷന്റെ 3 യൂണതിറ്റുേളതില് 
ഉല്പയാദന സൌേര്മുണ്്. ഒരു യൂണതിറ്റ് കൂെതി അടൂരതില് 
സ്യാപതിക്കുന്ത് പുകരയാഗേതിച്ചു വരുന്നു. ഭൂേതിയുന്െയും 
ന്േട്ടതിെത്തിന്റെയും േയാര്ത്തില് കേരള സംസ്യാന 
േയർ കേയാർപെകറഷന് േതിേച്ച അെതിസ്യാന 
സൌേര്ങ്ങളണ്്.  േയർ കേഖലയതില് വയാങ്ങല്വതില 
സ്തിരതയാ പദ്തതി (പതി.പതി.എസ്.എസ് ) കേരള കസ്ററ്റ് 
േയർ കേയാർപെകറഷൻ നെപെയാക്കുന്നു. ന്ചറുേതിെ 
നതിർമ്യാതയാക്ൾ, പയായേളം േയാറ്റതിംഗ്സം ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന് 
സഹേരണസംഘങ്ങൾ എന്തിവയതില് നതിന്് കേരള 
സംസ്യാന േയർ കേയാർപെകറഷൻ കനരതിട്ട് േയർ 
ഉല്പെന്ങ്ങൾ വയാങ്ങുേയും അതുവഴതി േച്ചവെത്തില് 
ഇെനതിലക്യാരുന്െ സ്വയാധീനം ഒഴതിവയാക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു.

4.കഫാം മാറ്തിംഗ്സ് (ഇന്്യ) െതിമതിറ്്് 
(കഫാമതില്)

പരതിസ്തിതതി സൌഹയാർദേ ഉല്പെന്ങ്ങളയായ േയർ, 
ചണം, സതിസയാല് എന്തിവയയാലുള്ള ഉല് പന്ങ്ങൾ  
വതിവധ തരത്തിലുള്ള ചവതിട്ടു ന്േത്േൾ, പയായേൾ, 
പരവതയാനതിേൾ, റഗ്ഗുേൾ, േയർ ചജവ ഭൂവസ്ത്രങ്ങൾ, 
േയാർ േയാറ്റ്സ് എന്തിവയുന്െ കപ്രയാത്യാഹനം, 
നതിർമ്യാണം, വതിപണനം എന്തിവ ലക്്േതിട്ട് 1978 
ല് കഫയാം േയാറ്റതിംഗ്സ് (ഇന്്) ലതിേതിറ്റഡ് രൂപീേരതിച്ചു. 
ആഭ്ന്ര, അന്ർകദശീയ വതിപണതിേളന്െ 
ആവശ്േതേളം കഫയാേതില് നതിറകവറ്റതി. ലയാന്റ്റക്് 
ബയാക്തിംഗ് പ്യാറെ്, കേയാകഡൺ ചഡ ഹൌസ്, 
പൂർണ്ണേയായും യ�വല്ക്രതിക്ന്പെട്ട തറതിേൾ തുെങ്ങതിയ 
അത്യാധുനതിേ ഉല്പയാദന സൌേര്ങ്ങൾ േ്നതിക്് 
ഉണ്്. ഇതതിന്റെ ന്സ്പയർ േപെയാസതിറ്റതി േറ്റ് േയറ്റുേതതി 
കജയാലതിേൾ ഏന്റ്റടുക്കുന്തതിന് ഉപകയയാഗതിക്കുന്നു. 
ലയാറ്റക്് ബയാക്തിംഗ് പ്യാറെതിന്  മൂന്് ഷതിഫ്റ്റുേളതിലയായതി 
പ്രവർത്തിപെതിച്ച് പ്രതതി വർഷം 4 േീറ്റർ വീതതിയുള്ള 
3.3 ദശലക്ം ചതുരശ്ര േീറ്റർ േയാറ്റതിംഗ്സ് വന്ര 
ഉല്പയാദതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള കശഷതിയുണ്്. പ്രധയാനേയായും 
േയറ്റുേതതി ആവശ്ങ്ങൾ  നതിറകവറ്റുന്തതിനയായതി 
േ്നതിക്് ആധുനതിേ ചഡ ഹൌസ്, പവർ ലൂം, േയാറ്റതിംഗ് 
പ്യാറെ് എന്തിവയുണ്്.

ഗകവ്ണവം വതിേസനവം

5. കദശജീയ േയര് റതിസര്ച്് & മാകനജ്ലമറെ് 
ഇനറ്തിറ്യൂട്്

കൂെതല് മൂല് വർദ്തിത ഉല്പന്ങ്ങളം ഉല് പെന്ങ്ങളന്െ 
പുതതിയ ഡതിചസനുേളം വതിേസതിപെതിച്ച് കേരളത്തിറെ 
േയറുല്പന്ങ്ങളന്െ ആഭ്ന്ര, അന്യാരയാഷ്് 
വതിപണതിയതിന്ല ഉയർന് നതിലവയാരം നതിലനതിർത്തുേ 
എന് ലക്്കത്യാന്െ േയർ കേഖലയതിന്ല ഗകവഷണ 
വതിേസന പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിന്പെടുത്തുന്തതിനയായതി 
നയാഷണല് േയർ റതിസർച്ച് & േയാകനജ്ന്േറെ് 
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ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ആരംഭതിച്ചു. 2018-19 സയാ്ത്തിേ 
വർഷത്തില് എൻ. സതി .ആർ. എം .ഐയുന്െ വതിവതിധ 
പദ്തതിേൾ ക്യായതി 522.25 ലക്ം രൂപ അനുവദതിച്ചു. 
ന്സൻ്ല് റതിസർച്ച് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട്  i) േയർ ഉല്പയാദന 
സംസ്ക്കരണ നവീേരണം, ii) യ�സയാേഗതിേളന്െയും 
ഉപേരണങ്ങളന്െയും വതിേസനം, iii) േയറതിന്റെയും, 
േയർ പതിത്തിന്റെയും ഉല് പന് വതിേസനവം 
ചവവതിധ്വല്ക്രണവം, iv) പരതിസ്തിതതി സൌഹൃദ 
സയാകങ്തതിേവതിദ്യുന്െ വതിേസനം, v) സയാകങ്തതിേ 
ചേേയാറ്റം ഇൻകുകബഷൻ പരതികശയാധനയും കസവന 
സൌേര്ങ്ങളം എന്തിങ്ങന്ന 5 കപ്രയാജേ്െ് ന്ഹഡേളതില് 
ഗകവഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപെതിലയാക്തിയതിട്ടുണ്് . 
ചേകക്രയാബകയയാളജതി, ന്േേതിസ്്തി, എഞ്തിനീയറതിംഗ്, 
എക്്റ്റൻഷൻ, ഉല്പന് ചവവതിധ്വല്ക്രണം എന്തിവ 
ഗകവഷണ കേഖലേളതില് ഉൾന്പെടുന്നു.

യ�വല്ക്കരണവം ഉല്പാദനവം

6.കേരള കറ്റ്് േയര് ലമ്തിനറതി 
മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് േമ്പനതി െതിമതിറ്്്, ചുങ്ം

കേരളത്തിന്ല േയർ കേഖലയതില് ആവശ്േയായ 
യ�ങ്ങൾ ലഭ്േയാക്കുന്തതിനയായതി ന്േ.എസ് .സതി.എം.
എം.സതി 2014 ന്ഫബ്രുവരതിയതില് ആലപ്പുഴയതില് 
പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചു. േയർ വ്വസയായത്തിന് 
ആവശ്േയായ ഇലേ്ക്യാണതിേ് റയാറ്റ്സ്, ഓകട്ടയാകേറ്റഡ് 
സ്പതിന്തിംഗ് ന്േഷീനുേൾ, ഡതിചഫബറതിംഗ് ന്േഷീനുേൾ, 
സംകയയാജതിത േയർ സംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റ്, വതികലെയാ 
ന്േഷീൻ, അനുബന്ധ യ�ങ്ങൾ എന്തിവ േ്നതി 
നല്കുന്നു. കേരളത്തിന്ല േയർ കേഖലയതിന്ല 
കവഗത്തിലുള്ള യ�വല്ക്രണേയാണ് േയർ ന്േഷതിനറതി 
ഫയാേ്െറതി സ്യാപതിക്കുന്തതിന്റെ പ്രധയാന ലക്്ം.

േയര് കമഖെയതിലെ പദ്ധതതിേളുലെ 
പരതിപാെതിേളുലെയും പ്രേെനം

േയർ നൂല് ഉല് പയാദനം 120 കേയാെതി രൂപയുന്െ 
േയർ ഭൂവസ്ത്രത്തിന് ആവശ്ം സൃഷ്തിക്കുേയും 
സേയബന്ധതിതേയായതി 43 കേയാെതി രൂപയുന്െ 
ഉല്പെന്ങ്ങൾ വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്തു.  
േയർ ഉല് പന്ങ്ങളന്െ ഉല് പയാദനം 2018 ഏപ്രതില് 
മുതല് ന്സപ്റ്റംബർ വന്രയുണ്യായതിരുന്തുേയായതി 
തയാരതേ്ം ന്ചയ്യുക്യാൾ 2019 ഏപ്രതില്-ന്സപ്റ്റംബർ 

േയാലയളവതില് 27 ശതേയാനം വളർച്ച കനെതി 103.5 
കേയാെതിയതിന്ലത്തി. 

ഈ കേഖലയതിന്ല ന്േയാത്ം ഉല്പയാദനം പ്രതതിവർഷം 
25 ശതേയാനേയായതി വർദ്തിച്ചുന്േയാണ്തിരതിക്കുേയയാണ്. 
ഉല് പെന്ങ്ങളന്െ മൂല്വം 2016-17 മുതല് 2018-19 
വന്രയുള്ള േയാലയളവതില് വർദ്തിച്ചു. വതിശദയാംശങ്ങൾ 
പട്ടതിേ 4.6.7 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.

2017-18 സയാ്ത്തിേ വർഷം ബജറ്റ് വതിഹതിതം 12,812 
ലക്ം രൂപയും ന്ചലവ് 9,875.39 ലക്ം രൂപയും (77.08 
ശതേയാനം) ആയതിരുന്നു. 2018-19 േയാലയളവതില് 
േയർ ഡയറേ്െകററ്റതിന്റെ ന്േയാത്ം വതിഹതിതം 14,108 
ലക്ം രൂപയും ന്ചലവ് 12,943.3 ലക്ം രൂപയും (91.74 
ശതേയാനം) ആയതിരുന്നു.  േയർ കേഖലയ്കയായതി 2019-20 
വയാർഷതിേ പദ്തതിയതില് നല്േതിയതിട്ടുള്ള ന്േയാത്ം വതിഹതിതം, 
14,151 ലക്ം രൂപയും 2019 നവംബർ വന്ര ന്ചലവഴതിച്ച 
തുേ 9,114.90 ലക്ം രൂപയും (64.41 ശതേയാനം) ആണ്.

1. േയര് വ്യവസായത്തിലറെ 
യ�വല്ക്കരണവം അെതിസ്ാന സൗേര്യ 
വതിേസനവം

ഉയർന് നതിലവയാരമുള്ള ചവവതിധ്േയാർന് 
േയർ ഉല് പെന്ങ്ങളന്െ ആകഗയാള ആവശ്ം 
നതിറകവറ്റുന്തതിനും േറ്റ് ചഫബർ ഉല് പെന്ങ്ങളതില് 
നതിന്നുള്ള വതില േയാത്ര്ന്ത് കനരതിടുന്തതിനും 
ഈ പദ്തതി ഉകദേശതിക്കുന്നു. േയർ വ്വസയായം  
നവീേരതിക്കുേയും ഉല് പയാദനക്േത വർദ്തിപെതിക്കുേയും 
ന്ചകയ്ണ്ത് അത്യാവശ്േയാണ്. കേല്പെറഞ്ഞ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 2018-19 ബജറ്റതില് 
6,077.00 ലക്ം രൂപ അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. ന്തയാണ്ടു 
കശഖരണ പരതിപയാെതിേൾക്യായതി 25.78 ലക്ം രൂപ 
വതിവതിധ പദ്തതിേളതിലയായതി അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. കൂെയാന്ത 
അെതിസ്യാന സൌേര് വതിേസന പദ്തതി പ്രേയാരം 
സംഘങ്ങൾക്് അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾക്കുള്ള  
സഹയായത്തിനയായതി 104.96 ലക്ം രൂപ നല്േതി. 2018-19 
േയാലയളവതില് 9 േയർ പദ്തതി കേഖലേൾക്് േീഴതിലുള്ള 
സഹേരണ ന്സയാചസറ്റതിേളതില് 44 എച്ച്പതി കശഷതിയുള്ള 
75 ഡതി ചഫബറതിംഗ് ന്േഷീനുേൾ സ്യാപതിക്കുേയും 
451 ന്സയാചസറ്റതിേൾക്് േയാകനജീരതിയല് സബ്സതിഡതി 
നല്കുേയും ന്ചയ്തു.

പട്തിേ 4.6.7 കേരളത്തില് േയർ ഉത്പയാദനവം വ തിറ്റുവരവം

വര്്ം ഉല് പാദനം (െണ്തില് ) വളര്ച്ാ നതിരക്ക് മൂെ്യം രൂപ കോെതി യതില് വളര്ച്ാ നതിരക്ക്

2015-16 7882.04 97.99

2016-17 9979.39 26% 105 7.15%

2017-18 12496.1 25% 115 9.5%

2018-19 15700 25% 153.19 33.2%

അവലംബം: കയര വികസന വകുപ്്
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2.മാര്ക്കറ്തിംഗ്, പരസ്യവം പ്രചരണവം, 
വ്യാപാര പ്രദര്ശനം, ക്ാറൂമുേള് 
സ്ാപതിക്കുന്നതതിനുള്ള സഹായം

േയർ കേഖലയതിന്ല പ്രവർത്നങ്ങൾ ജനപ്രതിയേയാക്കുേ, 
കേഖലയുന്െ സേഗവതിേസനത്തിനയായതി വതിപണന 
ശ്രേങ്ങൾ ശക്തിന്പെടുത്തുേ എന്തിവയയാണ് 
പദ്തതിയുന്െ ലക്്ം. േയർ കേരളം ഉൾന്പെന്െയുള്ള 
വയാണതിജ് കേളേളതില് പന്ങ്ടുക്യാനും കേളേൾ 
സംഘെതിപെതിക്യാനും, േയർ സഹേരണ സ്യാപനങ്ങൾ, 
േയർ ന്പയാതുകേഖലയാ യൂണതിറ്റുേൾ, േയർ കേഖലയതിന്ല 
േറ്റ് സ്യാപനങ്ങൾ / വകുപ്പുേൾ എന്തിവയ്ക് വ്യാപയാര 
കേളേളതില് / എക്തിബതിഷനുേളതില്, ഉപകഭയാക്തൃ 
വ്യാപയാരതി സംഗേം എന്തിവയതില് പന്ങ്ടുക്കുന്തതിന്,  
പഠനങ്ങൾ നെത്തുന്തതിനും പതിന്തുണ നല്കുന്തതിനും 
ന്സേതിനയാറുേൾ / കബയാധവല്ക്രണ േ്യാമ്േൾ 
/ വർക്് കഷയാപ്പുേൾ എന്തിവ നെത്തുന്തതിനും, 
േയർ കേഖലയതില് അവയാർഡേളം കസ്കയാളർഷതിപ്പും 
നല്കുന്തതിനും ഉകദേശതിച്ചുള്ള പദ്തതിക്്  2018-19 
ബജറ്റതില് 970 ലക്ം രൂപ നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

3.ഉല്പാദന, വതിപണന കപ്രാത്ാഹനം

ചപ്രേറതി േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങൾ, േയാറ്റ്സ് 
ആൻഡ് േയാറ്റതിംഗ് സഹേരണ സംഘങ്ങൾ, അന്പക്് 
സംഘങ്ങൾ, കേരള കസ്ററ്റ് േയർ കേയാർപെകറഷൻ, 
കഫയാം േയാറ്റതിംഗ്സ് ഇന്് ലതിേതിറ്റഡ്, ന്പയാതുകേഖലയാ 

സ്യാപനങ്ങൾ എന്തിവ വഴതി പതിവതിസതി-റബ്ബചറസ്ഡ് 
േയർ ഉല് പന്ങ്ങൾ, ചജവ ഭൂവസ്ത്രം എന്തിവയുന്െ 
ഉല്പയാദനം, വതിപണനം, േയറ്റുേതതി എന്തിവ 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയാണ് ഈ പദ്തതി.

അനുവദതിക്കുന് തുേയുന്െ ഒരു ഭയാഗം ചപതൃേ 
ഉല് പന്ങ്ങളന്െ ഉന്േനത്തിനും വതിപണനത്തിനുേയായും 
സസ്തിര ഉല്പയാദനത്തിനുേയായും നീക്തിവച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
സ്യാപനങ്ങളന്െ യഥയാർത്ഥ വതിറ്റുവരവതിന്ന 
അെതിസ്യാനേയാക്തിയും ഇൻപുട്ട്- ഔട്ട്പുട്ട് 
അെതിസ്യാനത്തില് സ്യാപനങ്ങളന്െ യഥയാർത്ഥ 
വതിറ്റുവരവ് േണക്തിന്ലടുത്തും മൂല് വർദ്തിത 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ ഉല്പയാദനം, സൃഷ്തിച്ച ന്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
എന്തിവ പരതിഗണതിച്ചുേയാണ് സഹയായം നല്കുന്ത്. 
കേല്പെറഞ്ഞ പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 2018-19 
ബജറ്റതില് 400.00 ലക്ം രൂപ നല്േതിയതിട്ടുണ്്. 2018-19 
േയാലയളവതില്, 524 ന്സയാചസറ്റതിേൾക്് കപ്രയാത്യാഹനം 
നല്കുന്തതില് ഈ പദ്തതി വതിജയതിച്ചു.

4.മാര്ക്കറ്തിംഗ് വതിേസന സഹായം

പ്രചരണം, പുതതിയ കഷയാറൂമുേൾ ആരംഭതിക്കുേ, 
നതിലവതിലുള്ള ഔട്ട് ന്ലറ്റുേൾ, കഗയാഡൌൺ എന്തിവ 
നവീേരതിക്കുേ, േയാർക്റ്റ് പഠനം, േയാർക്റ്റ് ത�ങ്ങൾ 
ആവതിഷ്ക്രതിക്രതിക്ല് എന്തിവയയാണ് പദ്തതിയുന്െ 
ലക്്ം. 2018-19 സയാ്ത്തിേ വർഷത്തില് 26 
േയർ േയാറ്റ് ആൻഡ് േയാറ്റതിംഗ് ന്സയാചസറ്റതിേൾ, 

കബാക്്  4.6.3 2018-19 ല് കേരളത്തിന്ല േയർ കേഖലയുന്െ കനട്ടങ്ങൾ

• യ�വല്ക്രണം, കവതന നതിലവയാരം നതിലനതിർത്തുേ, ന്സ്പഷ്ചലകസഷൻ, സംസ്യാന സർക്യാരതിന്റെ 
കനരതിട്ടുള്ള ഇെന്പെലതിലൂന്െയുള്ള സംഭരണം എന്തിവ ഉൾന്പെന്െ േയർ കേഖലന്യ നവീേരതിക്യാനുള്ള 
ശ്രേങ്ങളേയായതി േയർ വ്വസയായത്തിന്റെ പുനഃസംഘെന (രണ്യാം ഘട്ടം) ആരംഭതിച്ചു.

• ഓകട്ടയാേയാറ്റതിേ് ഫീഡറുേൾ ഉപകയയാഗതിച്ച് േണതിക്കൂറതില് 55-60 േതികലയാഗയാം നൂല് നൂല്ക്കുന്തതിനു കശഷതിയുള്ള 
ആകട്ടയാേയാറ്റതിേ് സ്പതിന്തിംഗ് യ�ങ്ങൾ ന്േഷീൻ ഫയാേ്െറതിയതില് നതിർമ്തിക്കുന്നു.

• 8 േണതിക്കൂർ ഷതിഫ്റ്റതില് 4000  മുതല് 8000 വന്ര ന്തയാണ്ടുേൾ സംസ്ക്കരതിക്കുന്തതിന് കശഷതിയുള്ള 115 ഡതി 
ചഫബറതിംഗ് േതില്ലുേൾ സംസ്യാനത്് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

• സംസ്യാനത്് 150 ചജവ ഭൂവസ്ത്ര ന്നയ്ത്തു തറതിേൾ സ്യാപതിക്യാനുള്ള നെപെതിേൾ സർക്യാർ 
ആരംഭതിച്ചു.

• 44എച്ച്പതി കശഷതിയുള്ള 75 ഡതി ചഫബറതിംഗ് ന്േഷീനുേൾ  9 േയർ കപ്രയാജേ്െ് ഏരതിയേളതിന്ല സഹേരണ 
സംഘങ്ങളതില് സ്യാപതിച്ചു.

• 50 ശതേയാനം സബ് സതിഡതിയതില് സ്വേയാര് സംരംഭേർക്് ഡതി ചഫബറതിംഗ് ന്േഷീനുേൾ 
നല്കുന്തതിനുള്ള പുതതിയ പദ്തതി അവതരതിപെതിച്ചു.

• ഇലേ്ക്യാണതിേ് റയാറ്റുേളതില് ചവക്ം േയർ ന്നയ്യുന്തതിന് േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളതിന്ല 400 
വനതിതയാ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ചനപുണ് വതിേസന പരതിശീലനം നല്േതി.

• േയർ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്പൻഷനയായതി 112.29 കേയാെതി രൂപ വതിതരണം ന്ചയ്തു.
• ഇലേ്ക്യാണതിേ് റയാറ്റുേളതില് ചവക്ം േയർ ന്നയ്യുന്തതിന് േയർ സഹേരണ സംഘങ്ങളതിന്ല 400 

വനതിതയാ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ചനപുണ് വതിേസന പരതിശീലനം നല്േതി.
• വരുേയാന പതിന്തുണ സഹയായ പദ്തതിയുന്െ േീഴതില് 22.64 കേയാെതി രൂപ ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് വതിതരണം ന്ചയ്തു.
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േയർ കേയാർപെകറഷൻ, കഫയാം േയാറ്റതിംഗ്സ് (ഇന്്) 
ലതിേതിറ്റഡ്, േയർന്ഫഡ് എന്തിവയ്ക് 800 ലക്ം രൂപ 
നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

5. േയര്, േയര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നതിവയുലെ 
വതില്പ്പനയ്ക്കുള്ള വതിെസ്തിരതാ പദ്ധതതി

േയർ ചഫബർ, നൂല്, േയർ ഉല്പെന്ങ്ങൾ 
എന്തിവയുന്െ വതില സ്തിരന്പെടുത്തുന്തതിനുള്ളതയാണ് 
വതില വ്തതിയയാന ഫണ്് പദ്തതി.  േയർന്ഫഡ്, കഫയാം 
േയാറ്റതിംഗ്സ് ഇന്് ലതിേതിറ്റഡ് (കഫയാേതില്), കേരള 
സംസ്യാന േയർ കേയാ-ഓപെകററ്റീവ്സ് (ന്േ.എസ്.
സതി.സതി), എന്തിവന്യ ഉല് പയാദനന്ച്ചലവതിന് തുല്േയായ 
വതില നല്േതി സഹേരണ സ്യാപനങ്ങളതില് നതിന്് 
ഉല് പെന്ങ്ങൾ സംഭരതിക്യാനും വതിപണതി വതിലയ്ക് 
വതില്ക്കുക്യാൾ നഷ്ം ഉന്ണ്ങ്തില് നഷ്പരതിഹയാരം 
നല്േയാനും പ്രപ്തേയാക്കുന്തതിന് ഈ പദ്തതി 
ലക്്േതിടുന്നു. കേല്പെറഞ്ഞ പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 
2018-19 ബജറ്റതില് 4500 ലക്ം രൂപ അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
േയർന്ഫഡതിനും േയർ കേയാർപെകറഷനുേയായതി 59.41 
കേയാെതി രൂപ നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

6.േയര് മജവ ഭൂവസ്ത് പദ്ധതതി
േയാതൃേ പദ്തതിേൾ നെപെതിലയാക്കുേ, ചജവ ഭൂവസ്ത്ര 
പദ്തതി ഒരു അംഗീകൃത എഞ്തിനീയറതിംഗ് ന്േറ്റീരതിയലയായതി 
ഉപകയയാഗതിക്കുന്തതിന്നക്കുറതിച്ചുള്ള അവകബയാധ 
കപ്രയാഗയാമുേൾ സൃഷ്തിക്കുേ, ഗകവഷണ-വതിേസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തിന്പെടുത്തുേ, എന്തിവയണ് 
സേഗേയായ േയർ ചജവ ഭൂവസ്ത്ര പദ്തതിയതില് 
ഉൾന്പെടുന്ത്.  േയർന്ഫഡ്, കേരള സംസ്യാന 
േയർ കേയാ-ഓപെകററ്റീവ്സ് (ന്േ.എസ്.സതി.സതി), കഫയാം 
േയാറ്റതിംഗ്സ് ഇന്് ലതിേതിറ്റഡ് (കഫയാേതില്), ആലപ്പുഴ േയർ 
ക്സ്റർ ന്ഡവലപ് ന്േറെ് ന്സയാചസറ്റതി (എ.സതി.സതി.ഡതി.
എസ് ), നയാഷണല് േയർ റതിസർച്ച് & േയാകനജ് ന്േറെ് 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് (എൻ.സതി.ആർ.എം.ഐ), ന്പയാതുേരയാേത്് 
വകുപെ്, ജലകസചന വകുപെ്, തകദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ, േറ്റ് ഏജൻസതിേൾ എന്തിവയ്ക് 
പ്രകത്േ ലക്്കത്യാടുകൂെതി അവരുന്െ േീഴതിലുള്ള 
കേഖലേളതില് വതിവതിധ ചജവ ഭൂവസ്ത്ര പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള സഹയായം നല്േതിവരുന്നുണ്്. 
കേല്പെറഞ്ഞ പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 2018-19 ന്ല 
ബജറ്റതില് 100 ലക്ം രൂപ നല്േതിയതിട്ടുണ്്.  2018-19 
േയാലയളവതില്, 10 അവകബയാധ പരതിപയാെതിേൾ നെത്തി. 
3.5 ലക്ം െൺ ചജവ ഭൂവസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്േത 
ഉണ്യാകുന്േന്യാണ് േണക്യാക്കുന്ത്.

ലവല്ലുവതിളതിേള്/ മുകന്നാട്ടുള്ള വഴതിേളും

പര്രയാഗത േയർ കേഖല കുറഞ്ഞ കവതന 
പ്രശ് നന്ത് അഭതിമുഖീേരതിക്കുന്നു. അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ളന്െ കുറവയാണ് വ്വസയായം കനരതിടുന് 
േന്റ്റയാരു ന്വല്ലുവതിളതി. കേരളത്തിന്ല ഏറ്റവം പഴയ 

വ്വസയായങ്ങളതിന്ലയാന്യായ േയർ വ്വസയായത്തിന് 
അതതിന്റെ ഉല്പയാദനത്തിലും സംഘയാെനത്തിലും 
നവീേരണവം ആധുനതിേ വല്ക്രണവം 
ആവശ്േയാണ്. സയാകങ്തതിേവതിദ്േളന്െ 
നവീേരണത്തിലും വതിപണതിയതില് നതിന്നുള്ള 
വതിലയതിന്ല ഏറ്റക്കുറച്ചതിലുേൾ നതിയതി�ക്കുന്തതിലും 
സജീവേയായ സർക്യാർ ഇെന്പെല് ആവശ്േയാണ്. 
േതിേച്ച സയാകങ്തതിേവതിദ്േകളയാന്െയാപെം കൂടുതല് 
ചവവതിധ്േയാർന് ഉല്പെന്ങ്ങൾ അവതരതിപെതിക്യാനും 
പുതതിയ വതിപണതിേളതികലക്് പ്രകവശതിക്യാനും 
കേരളത്തിന്ല േയർ കേഖലയ്ക് േഴതിയണം

ലവല്ലുവതിളതിേള്/ മുകന്നാട്ടുള്ള വഴതിേളും

പര്രയാഗത േയർ കേഖല കുറഞ്ഞ കവതന 
പ്രശ് നന്ത് അഭതിമുഖീേരതിക്കുന്നു. അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ളന്െ കുറവയാണ് വ്വസയായം കനരതിടുന് 
േന്റ്റയാരു ന്വല്ലുവതിളതി. കേരളത്തിന്ല ഏറ്റവം പഴയ 
വ്വസയായങ്ങളതിന്ലയാന്യായ േയർ വ്വസയായത്തിന് 
അതതിന്റെ ഉല്പയാദനത്തിലും സംഘയാെനത്തിലും 
നവീേരണവം ആധുനതിേ വല്ക്രണവം 
ആവശ്േയാണ്. സയാകങ്തതിേവതിദ്േളന്െ 
നവീേരണത്തിലും വതിപണതിയതില് നതിന്നുള്ള 
വതിലയതിന്ല ഏറ്റക്കുറച്ചതിലുേൾ നതിയതി�ക്കുന്തതിലും 
സജീവേയായ സർക്യാർ ഇെന്പെല് ആവശ്േയാണ്. 
േതിേച്ച സയാകങ്തതിേവതിദ്േകളയാന്െയാപെം കൂടുതല് 
ചവവതിധ്േയാർന് ഉല്പെന്ങ്ങൾ അവതരതിപെതിക്യാനും 
പുതതിയ വതിപണതിേളതികലക്് പ്രകവശതിക്യാനും 
കേരളത്തിന്ല േയർ കേഖലയ്ക് േഴതിയണം

േശുവണ്തി

അന്യാരയാഷ്് വതിപണതിയതില് േശുവണ്തി ഒരു 
ഉത്കൃഷ്േയായ കൃഷതി ഉല്പെന്േയായതി േണക്യാക്ന്പെടുന്നു. 
ഐവറതി കേയാസ്റ്റ്, ന്ബനതിൻ, ഗ്വതിനതിയബതിസയാവ 
എന്തിവയയാണ് കലയാേത്തിന്ല ഏറ്റവം വലതിയ േശുവണ്തി 
ഉല് പയാദേർ. വതിയറ്റ്നയാം, ബ്സീല്, േതിഴക്ൻ ആഫ്രതിക് 
എന്തിവയയാണ് േറ്റ് പ്രധയാന ഉത്പയാദന ക്യാതസ്സുേൾ. 
േശുവണ്തി  ഇന്്യതില് ആദ്േയായതി കഗയാവയതിലും അവതിന്െ 
നതിന്് രയാജ്ത്തിന്റെ േറ്റു ഭയാഗങ്ങളതികലക്കും വ്യാപതിച്ചു. 
W-240, W-320, W-450 എന്തിവയയാണ് ഇന്്യതിന്ല 
േശുവണ്തി ഉത്പയാദനത്തിന്റെ പ്രചയാരത്തിലുള്ള പ്രധയാന 
ഇനങ്ങൾ

ഇന്്യയതില് േശുവണ്തി ഉത്പാദനം
            
ഇന്്യതില് 10.27 ലക്ം ന്ഹേ്െർ സ്ലത്് േശുവണ്തി 
കൃഷതി ന്ചയ്തു വരതിേയും 7.25 ലക്ം ന്േ്തിേ് െൺ 
അസംസ്കൃത അണ്തിപെരതിപെ് ഉല്പയാദതിപെതിക്കുേയും 
ന്ഹേ്െറതിന് 706 േതികലയാഗയാം ഉല്പയാദനക്േത 
ലഭതിക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. ഇന്്യതില് േശുവണ്തികൃഷതി 
പ്രധയാനേയായും പശ്തിേ തീരത്് കേരളം, േർണയാെേ, 
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കഗയാവ, േഹയാരയാഷ്്, എന്ീ സംസ്യാനങ്ങളതിലും 
േതിഴക്ൻ തീരത്് തേതിഴ് നയാെ്, ആ�യാപ്രകദശ്, 
ഒറീസ എന്തിവതിെങ്ങളതിലും പശ്തിേ ബംഗയാൾ, 
ചത്ീസ്ഗഡ്, ഗജറയാത്്, ജയാർഖണ്ഡ്, വെക്കു േതിഴക്ൻ 
സംസ്യാനങ്ങൾ എന്തിവതിെങ്ങളതിന്ല ചതിലയതിെത്തുേയാണ്. 
ഇന്്യതില് േശുവണ്തി ഉല്പയാദനം ഏറ്റവം 
കൂടുതല് േഹയാരയാഷ്്യതിലയാണ്. ന്തയാട്ടു പുറേതിലുള്ള 
സംസ്യാനങ്ങൾ യഥയാക്രേം ആന്്രയും ഒറീസയുേയാണ്. 
േഹയാരയാഷ്് േശുവണ്തിയുന്െ ഉല്പയാദനക്േതയതില് 
ഏറ്റവം മുന്തിലുള്ള സംസ്യാനേയാണ് (ന്ഹേ്െറതിന് 
1262 േതികലയാഗയാം). േശുവണ്തിയുന്െ പ്രധയാന 
േയറ്റുേതതിക്യാരയായ ഇന്് പ്രതതിവർഷം 5500 കേയാെതി 
രൂപവന്ര വതികദശനയാണ്ം കനടുന്നു. 60 ലധതിേം 
രയാജ്ങ്ങളതികലക്് ഇന്് േശുവണ്തിപെരതിപെ് േയറ്റുേതതി 
ന്ചയ്യുന്നു. പ്രധയാനേയായും യുഎസ്എ, യുഎഇ, 
ന്നതർലയാറെ്സ്, സൌദതി അകറബ്, ജപെയാൻ എന്ീ 
രയാജ്ങ്ങളതികലക്യാണ് േയറ്റുേതതി ന്ചയ്യുന്ത്.  േശുവണ്തി 
നട്ട് ന്ഷല് ലതിേ്വതിഡ്, േയാർഡകനയാൾ തുെങ്ങതിയ 
ഉകപയാല്പെന്ങ്ങൾക്് പുറന്േ ന്േയാത്ം 1.19 ലക്ം 
ന്േ്തിേ് െൺ േശുവണ്തിപെരതിപെ് ഈ രയാജ്ങ്ങളതികലക്് 
േയറ്റുേതതി ന്ചയ്തു.

സംഘെതിത കേഖലയതിലും അസംഘെതിത കേഖലയതിലുേയായതി 
3900  ല് അധതിേം സംസ്ക്കരണ യൂണീറ്റുേൾ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവയുന്െ സംസ്ക്കരണ കശഷതി 
പ്രതതിവർഷം 16.43 ലക്ം ന്േ്തിേ് െൺ ആണ്. 
ഇന്്യതിലുള്ള ആന്േ േശുവണ്തിയുന്െ ആവശ്ത്തിന്റെ 
50 ശതേയാനം േയാത്രേയാണ് ആഭ്ന്ര ഉല്പയാദനത്തിലൂന്െ 
കനടുന്ത്.  ഈ വതിെവ് നതിേത്തുന്തതിനയായതി ഇന്് 
ഏഷ്ൻ-ആഫ്രതിക്ൻ രയാജ്ങ്ങളതില് നതിന്നും ഇറക്കുേതതി 
ന്ചയ്യുേയയാണ് ന്ചയ്യുന്ത്. 
(അവലംബം: ഡി.സി.സി.ഡി, ടകോച്ി, 2019)

കേരളത്തിലെ േശുവണ്തി വ്യവസായം

േശുവണ്തി വ്വസയായം കേരളത്തിന്ല ഒരു പ്രധയാനന്പെട്ട 
പര്രയാഗത േയാർഷതിേ അധതിഷ്തിത വ്വസയായേയാണ്. 
‘കലയാേന്ത് േശുവണ്തിയുന്െ തലസ്യാനം’ 
എന്റതിയന്പെടുന് ന്തക്ൻ ജതിലെയയായ ന്േയാലെത്യാണ് 
േശുവണ്തി സംസ്കരണ ഫയാേ്െറതിേൾ സ്തിതതിന്ചയ്യുന്ത്. 
ഈ കേഖലയതില് 3,00,000 ന്തയാഴതിലയാളതിേൾ കജയാലതി 
ന്ചയ്യുന്നുണ്്. ന്േയാത്ം ന്തയാഴതിലയാളതിേളതില് 90 ശതേയാനം 
സ്ത്രീേളയാണ്.

പട്തിേ4.6.9   2018-19, 2019-20 േയാലയളവ തില് സർക്യാർ ഏജൻസതിേളന്െ വ തിഹതിതം

പട്തിേ ഏജനസതി
                      2018-19

            2019-20

വതിഹതിതം ലചെവ്  ശതമാനം വതിഹതിതം ലചെവ്  ശതമാനം

1 ഏജൻസതി 2150 3388 157.58    

2 ന്േ.എസ്.സതി.ഡതി.
സതി. 850 1761 207.18 250 0 0

3 േയാന്പക്് 715 579.41 81.04 515 0 0

4 ന്േ.എസ്.എ.സതി.സതി 1730 950 54.91 3030 0 0

ന്േ.സതി.ബതി. 5445 6678.41 122.65 5445 500 9.18

ആന്േ
അവലംബം: അക്കൗണ്ട്സ് & പ്ോന് റപേസ്, സംസ്ോന ആസൂത്രണ റബോരഡ്,  (രൂെ റകോടിയില്)                                                                            

പട്തിേ 4.6.8  2017-18 മുതല് 2018-19 വന്ര തതിരന്ഞ്ഞടുത് രയാജ്ങ്ങളതില് േശുവണ്തി ഉത്പയാദനം
   (1000 ന്േ്തിേ് െണ്ണതില്)

Country
2017-18 2018-19 (Estimate)

Total Supply Total Supply
കേയാട്ട് ഡതി ഐവർ 673.24 745

ഗ്വതിനതിയ – ബതിസൗ 225 250

ചനജീരതിയ 180 200

ന്ബനതിൻ 110 110

ഇന്് 817.04 800

വതിയറ്റ്നയാം 300.1 340

േംകബയാഡതിയ തുെങ്ങതിയ രയാജ്ങ്ങൾ 90 120

ബ്സീല് 100 100

ഇകന്യാകനഷ് 80 85

അവലംബം : അന്ോ്ോ്്്  നട്്സ് പരൈഡ്  ഫ്രൂട്്  റകോൺഗ്സ്, 2018 ,ടപേയിന്
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കേരളത്തില് അസംസ്കൃത േശുവണ്തിയുന്െ ഉത്പയാദനം 
പ്രതതിവർഷം 80,000 െൺ േയാത്രേയാണ്. അസംസ്കൃത 
േശുവണ്തിയുന്െ ആവശ്ം പ്രതതിവർഷം 8,00,000 െൺ 
ആണ്. കേരളത്തില് േശുവണ്തി ആവശ്ം നതിറകവറ്റുന് 
തരത്തില് ഉല്പയാദനം വർദ്തിച്ചതിട്ടതിലെ. അസംസ്കൃത 
േശുവണ്തിയുന്െ ആവശ്േതയതിലും വതിതരണത്തിലും 
അന്രം നതിലനതില്ക്കുന്നുണ്്. ഇതു പരതിഹരതിക്കുന്തതിന് 
സംസ്യാന സർക്യാർ േശുവണ്തി സംഭരണത്തിനും 
േശുവണ്തി കൃഷതി വ്യാപതിപെതിക്കുന്തതിനും ന്ഹേ്െറതിന് 
ഉല്പയാദനക്േത വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുേയായതി പ്രകത്േ 
ഉകദേശ്ശ യയാനം (എസ്.പതി.വതി) രൂപീേരതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
(അവലംബം : ഡി.സി.സി.ഡി, ഇന്്യ, 2019).

കേരളത്തില് േശുവണ്തിയുന്െ ഉത്പയാദനം 2013-14 ല് 
80.12 ന്േ്തിേ് െണ്ണതില് നതിന്് 2018-19ല് 82.89 ന്േ്തിേ് 
െണ്ണയായതി കനരതിയ കതയാതതില് വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. േശുവണ്തി 
കൃഷതിയും, കൃഷതിസ്ലവം ന്േയാത്ം ഉല്പയാദനവം 
വർദ്തിച്ചു. അസംസ്കൃത േശുവണ്തി കൃഷതിയുന്െ 
ഭൂവതിസ്തീർണ്ണത്തിലും ഉല്പയാദനത്തിലും കേരളം 
തേതിഴ് നയാട്ടതികനക്യാൾ മുന്തിലയാണ്. അനുബന്ധം 4.6.17

കേരളത്തിലെ േശുവണ്തി കൃ്തിയുലെ 
സ്ഭാവവം വ്യാപ്തതിയും

ഭൂേതിക്കുകവണ്തിയുള്ള േറ്റ് സമ്ർദ്ങ്ങളം ഭൂപരതിധതി 
നതിയേങ്ങളം കതയാട്ടവതിള എന് പരതിഗണന 
നതികഷധതിക്ന്പെടുന്തും േശുവണ്തി കൃഷതിയുന്െ 
വതിസ്തീർണ്ണം കുറയുന്തതിന് േയാരണേയാകുന്നു. 
അകതസേയം, പുതതിയ ചതേൾ നട്ടുപതിെതിപെതിക്യാത് 
വതിശയാലേയായ േശുവണ്തികത്യാട്ടങ്ങൾ  കേരളത്തിലുണ്്. 
േശുവണ്തി കൃഷതിയുന്െ ഉല്പയാദന ക്േത 
കുറയുന്തതിനുള്ള പ്രധയാന േയാരണം സംസ്യാനന്ത് 
േശുവണ്തി േരങ്ങളതില് 70 ശതേയാനവം വർഷങ്ങൾ 
പഴക്മുള്ളതും, പ്രയാകദശതിേ ഇനങ്ങളം, സീസണതിന്റെ 
അവസയാനത്തില് വതിളവ് നല്കുന്വയുേയാണ് 
എന്നുള്ളതുേയാണ്. േയാലയാവസ്യാ വ്തതിയയാനത്തിന്റെ 
ഭയാഗേയായതി അേതിത േഴ, ആകപക്തിേ ആർദ്രത 
എന്തിവയും റബ്ബർ കപയാലുള്ള േറ്റ് നയാണ്വതിളേളതികലക്കുള്ള 
കൃഷതിയുന്െ േയാറ്റവേയാണ് േശുവണ്തി കൃഷതി കുറയയാനുള്ള 

പ്രധയാന േയാരണങ്ങൾ. റബ്ബറതിന്ന കപയാന്ല 
േശുവണ്തിന്യ സംസ്യാനന്ത് ഒരു കതയാട്ടവതിളയയായതി 
േണക്യാക്ന്പെട്ടതിട്ടതിലെ.

േശുവണ്തി സംസ്ക്കരണവമായതി ബന്ലപ്പട് 
ഏജനസതിേളുലെ പങ്ം ഉത്രവാദതിത്ങ്ങളും

കേരള സംസ്യാന േശുവണ്തി വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ 
(ന്േ.എസ് .സതി. ഡതി .സതി), കേരള സംസ്യാന േശുവണ്തി 
ന്തയാഴതിലയാളതി അന്പക്് ഇൻഡസ്്തിയല് സഹേരണ 
സംഘം (േയാന്പക്് ) എന്തിവയയാണ് സംസ്യാനത്് 
േശുവണ്തി സംസ്കരണത്തില് ഏർന്പെട്ടതിരതിക്കുന് 
രണ്് പ്രധയാന സർക്യാർ ഏജൻസതിേൾ. കേരള 
കസ്ററ്റ് ഏജൻസതി കഫയാർ എക്്പയാൻഷൻ ഓഫ് േ്യാഷയു 
േൾട്ടതികവഷൻ (ന്േ .എസ്  .എ . സതി.സതി), േശുവണ്തി 
േയറ്റുേതതി പ്രകേയാഷൻ േൌൺസതില് ഓഫ് ഇന്് 
(സതി .ഇ.പതി. സതി .ഐ), ഡയറേ്െകററ്റ് ഓഫ് േയാഷയു ആൻറ് 
ന്േയാന്ക്യാ ന്ഡവലപ്ന്േറെ്  എന്തിവയയാണ് േശുവണ്തി 
കൃഷതി വ്യാപതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള ഏജൻസതിേൾ.

കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി ലതാഴതിൊളതി 
അലപക്്  ഇന്സ്്രതിയല് സഹേരണ 
സംഘം െതിമതിറ്്് (ോലപക്്)

10 പ്രയാഥേതിേ സഹേരണ സംഘങ്ങളന്െ അന്പെക്് 
ന്സയാചസറ്റതിയയായതി പ്രവർത്തിച്ച് സംഘങ്ങളന്െ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സംരക്തിക്കുന്തതിനയായതി കേരള 
സർക്യാരതിന്റെ േീഴതില് 1984 - ല് സ്യാപതിതേയായതയാണ് 
േയാന്പക്്. അസംസ്കൃത േശുവണ്തി സംഭരതിക്കുന്തതിനും 
സംഘങ്ങളന്െ ഇെയതില് വതിതരണം ന്ചയ്യുന്തതിനും 
സംസ്ക്കരതിച്ച േശുവണ്തി കശഖരതിക്കുേയും 
വതില്ക്കുേയുേയാണ് േയാന്പക്് ന്ചയ്യുന്ത്.  സംസ്ക്കരണ 
ന്ചലവ് കുറക്കുേയും തുെർച്ചയയായ ന്തയാഴതിലും 
ന്യായേയായ കവതനവം ഉറപെയാക്കുേയുേയാണ് ഇതതിലൂന്െ 
ഉകദേശതിക്കുന്ത്. 10 ഫയാേ്െറതിേളതിലയായുള്ള ആന്േ 
ന്തയാഴതിലയാളതിേളന്െയും ഉകദ്യാഗസ്രുന്െയും എണ്ണം 
5000കത്യാളേയാണ്.  ഈ ഫയാേ്െറതിേളതില് 90 
ശതേയാനത്തിലധതിേം പതികന്യാക് വതിഭയാഗത്തിലുള്ള 
സ്ത്രീേളയാണ് കജയാലതിന്ചയ്യുന്ത്. പ്രതതിവർഷം 

     പട്തിേ 4.6.10  േയാന്പക്തിന്റെ വ തില്പനയും വ തിറ്റുവരവം (കേയാെതി രൂപ)

വര്്ം ആഭ്യന്ര
വതില്പ്പന

േയറ്റുമതതി
വതില്പ്പന

ലമാത്ം വതിറ്റുവരവ്

2013-14 42.31 21.17 63.48

2014-15 59.46 14.40 73.86

2015-16 59.07 14.65 73.72

2016-17 26.27 19.58 45.85

2017-18 81.55 5.32 86.87

2018-19 76.50 NIL 76.50

ആന്േ 345.16 75.12 420.28
അവലംബം: കോടെക്്, ടകോല്ം
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18,000 ന്േ്തിേ് െൺ അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
സംസ്ക്കരതിക്യാനുള്ള കശഷതി േയാന്പക്തിനുണ്്. 

ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് തുെർച്ചയയായതി ന്തയാഴതില് 
നല്കുന്തതിന്റെ ഭയാഗേയായതി 2018-19 വർഷത്തില് 190 
ദതിവസകത്ക്് 4,000 ത്തിലധതിേം ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്കും 
ജീവനക്യാർക്കും ന്തയാഴതില് നല്േയാൻ േയാന്പക്തിനു 
േഴതിഞ്ഞു. 2019-20 വർഷത്തില് (1-4-2019 മുതല് 
30-9-2019 വന്ര) ആന്േ 120 പ്രവൃത്തി ദതിവസങ്ങളതില് 
ന്തയാഴതില് നല്േയാൻ േഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. കേരള േ്യാഷയൂ 
കബയാർഡ് ലതിേതിറ്റഡ് (ന്േ.സതി.ബതി) വഴതി സംഭരതിച്ച 
അസംസ്കൃത േശുവണ്തിപെരതിപെ് (ആർ. സതി .എൻ) 
ഉപകയയാഗതിച്ച് േയാന്പക്് ഫയാേ്െറതിേൾ തുെർച്ചയയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 10 േയാന്പക്് ഫയാേ്െറതിേളതിലും 
പയാക്തിംഗ് ന്സറെറുേളതിലും നവീേരണവം ഭയാഗതിേ 
യ�വല്ക്രണവം നെക്കുന്നു. 2018-19 വർഷന്ത് 
വതിറ്റുവരവ് 76.81 കേയാെതി രൂപയും നെപ്പു സയാ്ത്തിേ 
വർഷം (1-4-2019 മുതല് 30-9-2019 വന്ര) വതിറ്റുവരവ് 
43.10 കേയാെതി രൂപയുേയാണ്.  വതിശദവതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 4.6.18 ല് നല്േതിയതിട്ടുണ്്.  േയാന്പക്തിന്റെ 
വതില്പെന, േയറ്റുേതതി, വതിറ്റുവരവ് എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച 
വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടതിേ 4.6.10 ല് നല്േതിയതിരതിക്കുന്നു.   

കേരള േശുവണ്തി വതിേസന കോര്പ്പകറ്ന 
(ലേ.എസ്.സതി.്തി.സതി)

കേരള സംസ്യാന േശുവണ്തി വതിേസന കേയാർപെകറഷൻ 
ലതിേതിറ്റഡ് (ന്േ എസ് സതി ഡതി സതി) 1969 ല് കേരള 
സർക്യാരതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉെേസ്തയതിലുള്ള ഒരു 
േ്നതിയയായതി രൂപീേരതിക്ന്പെട്ടു. ന്േ .എസ് .സതി .
ഡതി .സതിയുന്െ അസംസ്കൃത േശുവണ്തിപെരതിപെതിന്റെ 
(ആർ സതി എൻ) ആവശ്േതക്നുസരതിച്ച് 
േശുവണ്തിപെരതിപെ് ലഭ്േയാക്കുന്തതിനയായതി കേരള 
േശുവണ്തി കബയാർഡ് രൂപീേരതിക്കുേയും അതുവഴതി 
അസംസ്കൃത േശുവണ്തിപെരതിപെ് തെസ്േതിലെയാന്ത 
ലഭ്േയാക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. േട്ടതിംഗ് ന്േഷീനുേൾ 
സ്യാപതിച്ചതതിലൂന്െ പ്രതതിദതിനം അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
സംസ്ക്കരണം പ്രതതിദതിനം 83 ന്േ്തിേ് െണ്ണതില് നതിന്് 
100 ന്േ്തിേ് െണ്ണയായതി ഉയർത്തിയതിട്ടുണ്്.  ന്േ .എസ് .
സതി .ഡതി .സതി ‘മൂല്വർദ്തിത ഉല് പെന്ങ്ങൾ’ വതിപണനം 
ന്ചയ്യുേവഴതി, േതിേച്ച ലയാഭവം ഉപകഭയാക്യാക്ളതില്  
നതിന്നും േതിേച്ച പ്രതതിേരണവം ലഭതിച്ചു. വതില്പെന 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി ന്േ .എസ് .സതി .ഡതി .സതി 
ഔട്ട് ന്ലറ്റുേൾ ആരംഭതിക്കുേയും ന്ചയ്തു.

2018-19 സയാ്ത്തിേ വർഷത്തില്, 136 ദതിവസകത്ക്് 
ന്തയാഴതിലയാളതിേൾക്് ന്തയാഴതില് നല്േതി. 2018-19 ല് 
ന്േ. എസ് .സതി .ഡതി .സതി ഏേകദശം 9312 ന്േ്തിേ് െൺ 
അസംസ്കൃത േശുവണ്തി സംസ്കരതിക്കുേയും 2558 
ന്േ്തിേ് െൺ േശുവണ്തിപെരതിപെ് ഉത്പയാദതിപെതിക്കുേയും 
ന്ചയ്തു. ന്േ എസ് സതി ഡതി സതി 2018-19 സയാ്ത്തിേ 
വർഷത്തില് 132.27 കേയാെതി രൂപ വതിറ്റുവരവ് കനെതി. 

വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 4.6.19 ല് നല്േതിയതിട്ടുണ്്.

കേരള കറ്റ്് ഏജനസതി  കഫാര് 
എക്്പാന്ന ഓഫ് േ്യാ്യൂ േള്ട്തികവ്ന 
(ലേ .എസ് .എ. സതി.സതി)

േശുവണ്തി കൃഷതി കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും നൂതന 
സയാകങ്തതിേവതിദ്േൾ പ്രകയയാജനന്പെടുത്തുന്തതിനുേയായതി 
2007 ല് കേരള സർക്യാർ ന്േ. എസ് . എ.. സതി.സതി 
രൂപീേരതിച്ചു. ന്േ. എസ് . എ.. സതി.സതി 2007-08 മുതല് 
'ചജവ േശുവണ്തി കൃഷതിയും, അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
ബയാങ്് സ്യാപതിക്ലും' എന് പദ്തതി ആരംഭതിച്ചു.  2018-
19 സയാ്ത്തിേ വർഷം 5,89,600 എണ്ണം ഗയാഫ്റ്റുേളം 
(2980 ന്ഹേ്െർ) 2019 ന്സപ്റ്റംബർ 30 വന്ര 4,00,000 
ഗയാഫ്റ്റുേളം (1600 ന്ഹേ്െർ) കൃഷതിക്യാർക്കും/
കതയാട്ടങ്ങൾക്കും ഈ പദ്തതിയുന്െ വതിവതിധ ഘെേങ്ങൾ 
പ്രേയാരം വതിതരണം ന്ചയ്തു.

കേരള േശുവണ്തി കബാര്്് (ലേ.സതി.ബതി)

സംസ്യാനത്് േശുവണ്തി വ്വസയായം കനരതിടുന് 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്യാനയായുള്ള പ്രകത്േ ഉകദേശ് 
യയാനേയായതി, 2017 വർഷത്തില് കേരള േശുവണ്തി 
കബയാർഡ് ഒരു സ്വേയാര് ലതിേതിറ്റഡ് േ്നതിയയായതി 
രൂപീേരതിച്ചു. 49 ശതേയാനം ഓഹരതി കേരള സർക്യാരും 
51 ശതേയാനം ഓഹരതി ന്േ.എസ്.സതി.ഡതി.സതിയുന്െയും, 
േയാന്പക്്, േറ്റ് അനുബന്ധ ഏജൻസതിേളന്െയും 
വ്ക്തിേളന്െയും പങ്േയായതി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.  
അസംസ്കൃത േശുവണ്തി സംഭരതിക്കുേയും ഇറക്കുേതതി 
ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്ത്  ആഭ്ന്രേയായതി സംസ്ക്കരണം 
നെത്തുന്വർക്് ന്യായേയായ വതിലയ്ക് വതിതരണം 
ന്ചയ്യുേയും കേരളത്തില് ശയാസ്ത്രീയേയായ കൃഷതി 
കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുേയുേയാണ് കബയാർഡതിന്റെ ലക്്ം. 40 
കേയാെതി രൂപ വരുന് 3,000 െൺ േശുവണ്തി ആഫ്രതിക്ൻ 
രയാജ്േയായ ഗ്വതിനതി-ബതിന്സൌല് നതിന്നും ഇറക്കുേതതി 
ന്ചയ്തുന്േയാണ്് ന്േ.സതി.ബതി അതതിന്റെ  വയാണതിജ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു. 

2018 ന്സപ്റ്റംബർ-ഒേ്കെയാബർ േയാസങ്ങളതില് 
കേരള േശുവണ്തി കബയാർഡവഴതി േതികലയാഗയാേതിന് 
132.50 രൂപ നതിരക്തില് അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
സംഭരതിച്ചതതിലൂന്െ   അസംസ്കൃത േശുവണ്തിയുന്െ 
വതിലയതിെതിവതില് നതിന്നും കനട്ടം ന്േയായ്യുവയാൻ േഴതിഞ്ഞു. 
ന്യായേയായ വതിലയതില് അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
ലഭ്േയാക്കുന് രീതതിയതില് കേരള േശുവണ്തി കബയാർഡതിന്റെ 
സയാന്തിധ്വം ഇെന്പെലും ഈ വ്വസയായത്തിന് ഗണം 
ന്ചയ്തുവരുന്നുണ്്.  2018-19 േയാലയളവതില്, ന്േ .
സതി. ബതി 12,523 ന്േ്തിേ് െൺ അസംസ്കൃത േശുവണ്തി 
ഇറക്കുേതതി ന്ചയ്യുേയും ന്േ. എസ് .സതി .ഡതി .സതിക്കും 
േയാന്പക്തിനും വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും അങ്ങന്ന കേയാട്ട് 
ഡതി ഐവയ്റുേയായതി ധയാരണയാപത്രപ്രേയാരം ഉള്ളതതിന്റെ 
84 ശതേയാനം അസംസ്കൃത േശുവണ്തി ജതി ടു ജതി 



അെതിസ്യാനത്തില് കനരതിട്ടുള്ള ഇറക്കുേതതി നെത്തുേയും 
ന്ചയ്തു.  ന്സനഗല് റതിപെ്തിക്കുേയായുള്ള ധയാരണയാപത്രം 
സർക്യാരതിന്റെ പരതിഗണനയതിലയാണ്.

േ്യാ്യൂ എക്്കപാര്ട്് പ്രകമാ്ന േൗൺസതില് 
ഓഫ് ഇന്്യ (സതി .ഇ.പതി. സതി .ഐ)

േശുവണ്തിപെരതിപെതിന്റെയും േശുവണ്തി എണ്ണയുന്െയും 
േയറ്റുേതതി കപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി ഇന്്യാ 
ഗവൺന്േറെ് സ്യാപതിച്ച ഒരു ഏജൻസതിയയാണ് 
സതി .ഇ.പതി. സതി .ഐ. േശുവണ്തിപെരതിപെ് ഇറക്കുേതതി 
ന്ചയ്യുന്വരുന്െയും േൌൺസതില് അംഗങ്ങളയായ 
േയറ്റുേതതിക്യാരുന്െയും ഒരു േധ്വർത്തിയയായതി 
സതി .ഇ.പതി. സതി .ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകഗയാള 
ഉപകഭയാക്തൃ-വ്യാപയാരതി സംഗേം സംഘെതിപെതിക്കുേ, 
അെതിസ്യാന സൌേര്ങ്ങൾ ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തതിനയായതി 
േശുവണ്തി സംസ്ക്കരതിക്കുന്വർക്കും േയറ്റുേതതിക്യാർക്കും 
പതിന്തുണ നല്കുേ തുെങ്ങതി നതിരവധതി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
േൌൺസതില് ഏന്റ്റടുക്കുന്നു. സതി.ഇ. പതി .സതി. ഐയതില് 
രജതിസ്റർ ന്ചയ്ത 238  േശുവണ്തി േയറ്റുേതതിക്യാർ 
ഇന്്യതിലുണ്്. ഇതതില് 200 ലധതിേം േയറ്റുേതതിക്യാർ 
ന്േയാലെം കേ�ീേരതിച്ചുള്ളവരയാണ്.

്യറേ്െകററ്് ഓഫ് േ്യാ്യൂനട്് ആന്് 
ലോകക്കാ ്വെപ്ലമറെ് (്തി.സതി.സതി.്തി)

ഭയാരത സർക്യാരതിന്റെ കൃഷതി, സഹേരണ, 
േർഷേകക്േ വകുപെതിന്റെ േീഴതിലുള്ള ഒരു ഓഫീസയാണ് 
ഡതി.സതി.സതി.ഡതി. രയാജ്ത്് വതിവതിധ േശുവണ്തി ന്േയാകക്യാ 
വതിേസന പരതിപയാെതിേൾ നെപെയാക്കുന്തതിനുള്ള കേ� 
ഏജൻസതിയയായതി ഡതി.സതി.സതി.ഡതി.  പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 
ന്േയാത്ം 54,98,000 േശുവണ്തി ഗയാഫ്റ്റുേൾ ഡതി.സതി.
സതി.ഡതി ഉത്പയാദതിപെതിക്കുേയും വതിതരണം ന്ചയ്യുേയും 
ന്ചയ്തു. പുതതിയ കതയാട്ടം വതിേസന പരതിപയാെതിയുന്െ 
ഭയാഗേയായതി, എം.ഐ.ഡതി.എച്ച് / ആർ.ന്േ.വതി.ചവയുന്െ 
സയാ്ത്തിേ സഹയായത്യാല് 2018-19 ല് അതയുല്പയാദന 
കശഷതിയുള്ള വതിത്തുേളപകയയാഗതിച്ച് 27,490 ന്ഹേ്െർ 
അധതിേഭൂേതിയതികലക്് േശുവണ്തി കൃഷതി വ്യാപതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്്.  

പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് / ലവല്ലുവതിളതിേള്

ന്യായവതിലയ്ക്കുള്ള അസംസ്കൃത അണ്തിപെരതിപെതിന്റെ 
തയാരതകേ്നയുള്ള അഭയാവം, േശുവണ്തി 
വ്വസയായത്തിന്ല എതതിരയാളതിേളേയായതി 
തയാരതേ്ന്പെടുത്തുക്യാൾ കേരളത്തിന്ല ഉയർന് 
സംസ്കരണ ന്ചലവ്, പര്തയാഗത സയാകങ്തതിേ 
വതിദ്  എന്തിവയയാണ് കേരള േശുവണ്തി വ്വസയായം 
അഭതിമുഖീേരതിക്കുന് പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങൾ. 
ഭൂേതിക്കുകവണ്തിയുള്ള സമ്ർദേം, ഭൂപരതിധതി നതിയേം, 
ഫംഗസ് കരയാഗ സയാധ്ത, േശുവണ്തികത്യാട്ടകത്യാടുള്ള 
േർഷേരുന്െ തയാല്പര്ക്കുറവ്, റബ്ബർ കപയാലുള്ള 
വതിളേളതില് നതിന്നും കൂടുതല് വരുേയാനത്തിനുള്ള 

സയാധ്ത, അതയുല്പയാദനകശഷതിയുള്ള ഇനങ്ങളന്െയും, 
േതിേച്ച സയാകങ്തതിേ വതിദ്യുന്െയും പ്രചയാരണത്തിലുമുള്ള 
കുറവ് എന്തിവ കേരളത്തിന്ല േശുവണ്തിയുന്െ 
ഉത്പയാദനം കനരതിടുന് ന്വല്ലുവതിളതിേളയാണ്. കേരളത്തിന്ല 
േശുവണ്തി വ്വസയായത്തിന്   സംസ്കരണത്തിനും 
മൂല് വർദ്നവതിനും ആധുനതിേ സയാകങ്തതിേ 
വതിദ്യുന്െ സഹയായം ആവശ്േയാണ്. അെഞ്ഞു 
േതിെന് സ്വേയാര്  കേഖലയതിന്ല ഫയാേ്െറതിേൾ തുറന്നു 
പ്രവർത്തിക്കുന്തതിന് സർക്യാർ മുൻഗണന നല്കുന്നു. 

കദശീയ അന്ർകദശീയ വതിപണതിേളതില് ‘കേരള 
േശുവണ്തി’ എന് സല്കപര് നതിലനതിർത്തുന്തതിനും 
പുതതിയവതിപണതിേൾ േന്ണ്ത്തുന്തതിനും കവണ്തിയയാണ് 
കേരളത്തിന്ല േശുവണ്തി വ്വസയായം ലക്്േതികെണ്ത്. 
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പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ
5.1 വിവരസചാങ്കേതിക വിദ്യ

05
അ ദ് ധ്യാ യ ം

ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ാലം മുതൽ 
സംസ്ാന സമ്പദ്ഘടനയുടട വളർച്ചടെ 
ശക്ിടപെടുത്തുന്ന പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് 
വിവര വിനിേെ സാമകേതിക വിദ്യ.  സംസ്ാനത്ിടറെ 
സാമ്പത്ിക പുമരാഗതിെിൽ വിവരസാമകേതിക 
വിദ്യയുടട തന്്രപ്രധാന പ്രാധാന്യം സർക്ാർ 
തിരിച്ചറിയുകയും സംസ്ാനടത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ 
സംസ്ാനോക്ി ോറ്റുന്നതിനം അന്ാരാഷ്്ര 
നിലവാരത്ിലുള്ള പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഈ 
മേഖലെിൽ ഒരുക്കുന്നതിനോെി ആത്ാർത്ഥോെ 
നടപടികൾ എടുത്ിട്ടുണ്്.  വിവര വിനിേെ സാമകേതിക 
വിദ്യ പദ്ധതികൾ, ഇ-ഗമവണൻസ് സംരംഭങ്ങൾ, 
ഇ-സാക്ഷരത പദ്ധതികൾ എന്നിവ നടപൊക്കുന്നതിനം 
ഐ.റ്റി. മേഖലെിൽ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 
വികസിപെിക്കുന്നതിലും സംസ്ാനടത് മുൻപന്ിെിൽ 
ആക്കുന്നതിന് ഈ നെങ്ങൾ സഹാെിച്ചിട്ടുണ്്. 

സംസ്ാനടത് എല്ാ വീടുകളിലും ഇറെർടനറ്റ് 
കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകാൻ ലക്ഷ്യേിടുന്ന മകരള 
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ടനറ്റ് വർക്് (ടക-മൈാണ്) 
പദ്ധതിയുടട അന്ിേ അംഗീകാരത്ിലൂടട മകരള 
സർക്ാർ ഇൻറർടനറ്റിമലക്കുള്ള പ്രമവശനം 
അടിസ്ാന അവകാശോെി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 
അവകാശം നടപൊക്കുന്നതിന് അടിെന്ര 
നടപടികൾ ഫകടക്ാള്ളുകയും ടെെ്തു. ഇൻറർടനറ്റ് 
കണക്റ്റിവിറ്റിയുടട അവകാശങ്ങൾക്നസൃതോെി, 
2 ദശലക്ഷം ബിപി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്് കണക്റ്റിവിറ്റി 
സൗജന്യോെി നൽകണം. ടക. മൈാണ് പദ്ധതിയുടട 
മനരടത്യുള്ള നടപൊക്ലിന് സംസ്ാനത്ിടറെ 
സാമ്പത്ിക വികസനം ഒരു പുതിെ തലത്ിമലയ്ക് 
ടകാണ്ടു മപാകുന്നതിന് സഹാെിക്ാനള്ള കഴിവുണ്്, 
പ്രമത്യകിച്ം സംസ്ാനത്ിടറെ ോനവ വിഭവ 
മശഷിയുടട ദ്രുതഗതിെിലുള്ള നവീകരണത്ിനം 
വികസനത്ിനം ഇത് സഹാെകോകുന്നു. മകരള 
മ്റേറ്റ് ഇലക്്രിസിറ്റി മബാർഡിടറെയും സംസ്ാന 
ടപാതുമേഖലെിലുള്ള ടക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ 
ലിേിറ്റഡിടറെയും വിഭവങ്ങൾ കൂട്ിമച്ചർത്തുടകാണ്് 

മദശീെ, ആമഗാള ഇറെർടനറ്റിമലക്കുള്ള ലികേ് 
നൽകുന്ന വിവിധ മസവനദാദാക്ളുടട മസവനം 
ഉപമൊഗടപെടുത്ി ഇറെർടനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുടട 
കാര്യത്ിൽ പ്രമത്യകിച്ം ലാസ്റ്റ് ഫേൽ കണക്ടിവിറ്റി 
ഉറപെ് നൽകുന്ന ഒരു നൂതന  സംവിധാനോണ് ഈ 
പദ്ധതി.

മകരള മ്റേറ്റ് ഇൻൈർമേഷൻ ടടക്മനാളജി േിഷൻ 
(ടക.എസ്.ഐ.റ്റി.എം.), ഇന്്യൻ ഇൻ്റേിറ്റ്യുട്് മൈാർ 
ഇൻൈർമേഷൻ ടടക്മനാളജി ആറെ് ോമനജ്ടേറെ് - 
മകരള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക), ടടക്മനാപാർക്്, 
ഇൻമൈാപാർക്്, ഫസബർപാർക്്, മകരള മ്റേറ്റ് 
ഇൻൈർമേഷൻ ടടക്മനാളജി ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ 
ലിേിറ്റഡ് (ടക.എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ), 
ഇറെർനാഷണൽ ടസറെർമൈാർ ഫ്ീ ആറെ് ഓപെണ് 
മസാഴ്സ് മസാൈ്റ്റ് ടവെർ (ഐ.സി.മൈാസ് ), 
മകരള ്റോർട്പെ് േിഷൻ  (ടക.എസ്.യു.എം.), ടസറെർ 
മൈാർ ടഡവലപെ്ടേറെ് ഓൈ് ഇമേജിംഗ് ടടക്മനാളജി 
(സി-ഡിറ്റ് ) എന്നിവൊണ് സംസ്ാനത്് 
വിവര സാമകേതിക പദ്ധതികൾ നടപൊക്കുന്ന, 
വിവരസാമകേതിക വകുപെിന് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
പ്രധാന ഏജൻസികൾ.

സംസ്ാനടത് എല്ാ ജില്കൾക്കും മനട്മുണ്ാക്കുന്ന 
തരത്ിലാണ് സംസ്ാന സർക്ാർ, ഐ.റ്റി. 
വ്യവസാെ വികസനത്ിനള്ള നടപടികൾ 
സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹബ്് ആറെ് മ്ാക്് 
ോതൃകൊണ് വിഭാവനം ടെയ്ിരിക്കുന്നത്. 
തിരുവനന്പുരം (ടടക്മനാപാർക്് ), ടകാച്ചി (ഇൻമൈാ 
പാർക്് ), മകാഴിമക്ാട് (ഫസബർ പാർക്് ) എന്നിവ 
ഹബ്ബുകളായും ബാക്ിയുള്ള ജില്കൾ മ്ാക്കുകളായും 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
 
കേരളത്തിലെ ഐ.ടതി കേഖെയുലട പ്രേടനം

• ‘ഇന്്യ ഇറെർടനറ്റ് 2019’ എന്ന് മപരിട്ിരിക്കുന്ന 
ഇറെർടനറ്റ് ആൻഡ് ടോഫബൽ 
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അമസാസിമെഷൻ ഓൈ് ഇൻഡ്യ 
(ഐ.എ.എം.ഐ) റിമപൊർട്് അനസരിച്ച് 
രാജ്യടത് രണ്ാേടത് ഉെർന്ന നിരക്ാണ് 
മകരളത്ിടറെ ഇറെർടനറ്റ് ടപനിമ്രഷൻ (54 
ശതോനം), 69 ശതോനം ടപനിമ്രഷനോെി 
ദില്ി എൻ.സി.ആർ ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ്.  
മകരളം, തേിഴ്നാട്, ദില്ി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്്രീകൾ ഇറെർടനറ്റ് 
ഉപമൊഗിക്കുന്നവരാടണന്നും ഈ റിമപൊർട്ിൽ 
പറയുന്നു.

• ഇറെർടനറ്റ് ആക്സസ്് അവകാശോക്ി 
ോറ്റുന്ന ആദ്യടത് സംസ്ാനോണ് മകരളം.  
സാമ്പത്ികോെി പിമന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന 20 
ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്് ഇറെർടനറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി 
നൽകുന്നതിനാെി മകരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്് 
ടനറ്റ് വർക്് (ടക – മൈാണ്) പദ്ധതി മകരള 
സർക്ാർ ആരംഭിച്.

• അക്ഷെ മക�ങ്ങൾ വഴി 4 മകാടിെിൽ പരം   
വിവിധ സർട്ിൈിക്റ്റുകൾ പൗരൻോർക്് 
നൽകുന്ന ഒരു  ഫലറ്റ് ഹൗസ് പദ്ധതിൊണ് ഇ – 
ഡിസ്്രിക്ട് – മകരള.

• നവീകരിച്ച മകരള മ്ഷ്യൽ ഡാറ്റ 
ഇൻഫ്ാസ്്രെർ പദ്ധതി ബഹുോനടപെട് െീൈ് 
ടസക്രട്റി ഉത്ഘാടനം ടെെ്തു. സർക്ാർ 
ഓൈീസുകളുടട ജിമൊ ടാഗിംഗ് ആരംഭിച്ച 
രാജ്യടത് ആദ്യടത് സംസ്ാനോെി മകരളം 
ോറി.  39 സർക്ാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള 
ഉപമഭാക്ാക്ൾ ഉൾടപെടട 300 ൽ അധികം 
ഗുണമഭാക്ാക്ളാണ്  ടക.എസ്.ഡി.ഐ 
െിലുള്ളത്.  

• സംസ്ാനടത്ാട്ാടക 1,888 സ്ലങ്ങളിൽ 
ഫവ – ഫൈ മഹാട്്മ്ാട്ടുകൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്.  
ഇതുവഴി പ്രതിദിനം ശരാശരി ഉപമഭാക്ാക്ൾ 
32,000 ആണ്.  പ്രതിദിനം ഡാറ്റാ ഉപമഭാഗം 6 
ടി.ബി െിൽ കൂടുതലാണ്.  

• മൂന്ന് ഐ.ടി പാർക്കുകളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
825 കമ്പനികളിലൂടട ഏകമദശം 190 ലക്ഷം 
െതുരശ്ര അടി സ്ലം, 4982.1 മകാടി നിമക്ഷപം, 
20,623.55 മകാടി രൂപയുടട വിറ്റുവരവ്, 1,00,558 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ിച്.  

• 7,577 മപർക്് ടതാഴിൽ നൽകിടക്ാണ്് 
സംസ്ാനത്തുടനീളം 2,716 അക്ഷെ മക�ങ്ങൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

• മകരള ്റോർട്് അപെ് േിഷടറെയും അതിടറെ 
നിരവധി മേഖലാ പകോളി സംഘടനകളുടടയും 
ബാനറിൽ നിലവിൽ 2,200 ൽ അധികം രജി്റേർ 
ടെയ് ്റോർട്് അപ്പുകൾ, 3.15 ലക്ഷം െതുരശ്ര 
അടിെിലധികം ഇൻകുമബഷൻ സ്ലവും 
230 ൽ അധികം ഇടന്നാമവഷൻ ആറെ് 
എറെർപ്രണർഷിപെ് ടഡവലപ്ടേറെ് ടസല്ലുകളും 
ഉണ്്.

• ഇൻഡസ്്രി ആൻഡ് ഇമറെണൽ മ്രഡിടറെ 

(ഡി.പി.ഐ.ഐ.ടി) മ്റേറ്റ് ്റോർട്് അപെ് 
റാകേിംഗിൽ വകുപെിടല ഏറ്റവും േികച്ച പ്രകടനം 
കാഴ്ച വച്ച സംസ്ാനോെി മകരളം സ്ാനം 
മനടി. 

• ൈണ്് ഓൈ് ൈണ്് സീം വഴി ്റോർട്് 
അപ്പുകൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുടട ലഭ്യത 1,000 മകാടി 
രൂപെിൽ കൂടുതലാണ്.

• 10 ഗമവഷണ മക�ങ്ങൾ, 65 ഗമവഷണ 
പ്രബന്ധങ്ങൾ മദശീെ/അന്ാരാഷ്്ര 
മജണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്.

• വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ായുള്ള പത്് ജി.ഐ.എസ് 
അധിഷ്ിത ടവബ് ആപ്ിമക്ഷൻ/മപാർട്ൽ 
മപ്രാജക്ടുകളും േറ്റ് ആറു മപ്രാജക്ടുകളും 
വികസന ഘട്ത്ിലാണ്.

• മൂന്ന് ആൻമരോെിഡ് അധിഷ്ിത 
GIS ടോഫബൽ ആപ്ിമക്ഷനകൾ 
വികസിപെിക്കുകയും വിന്യസിക്കുകയും ടെെ്തു.

• വിദ്യാർത്ഥികൾക്് ഇമറെണ്ഷിപെ് സൗകര്യം 
നൽകുന്നതിന പുറമേ സർക്ാർ വകുപ്പുകൾ, 
സ്കൂളുകൾ, സർ വ്വകലാശാലകൾ, മകാമളജുകൾ 
എന്നിവയ്കാെി വിവിധ ജി.ഐ.എസ് അധിഷ്ിത 
വർക്് മഷാപ്പുകൾ നടത്ി.

ഐ.റ്റി പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾക്ം ഐ.റ്റി.ഇ.എസ്, 
ഇ- ഗവണൻസ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഈ 
മേഖലെിടല നിമക്ഷപം മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനോെി 
സംസ്ാന സർക്ാരിടറെ 2018-19 ബജറ്റിൽ 587.6 
മകാടി രൂപ നൽകിെിട്ടുണ്്. ഇത് മുൻ വർഷടത് 
അമപക്ഷിച്ച്  7.0 ശതോനം കൂടുതലാണ്.  ഇതിൽ, 
269.1 മകാടി രൂപ ടെലവഴിക്കുകയും ടെയ്ിട്ടുണ്് 
(45.79 ശതോനം). 2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിെിൽ, 
574.4 മകാടി രൂപ ഈ മേഖലയ്ക് വകെിരുത്ിെിട്ടുണ്്. 
പദ്ധതി വിഹിതത്ിടറെയും ടെലവാക്ിെ തുകയുടടയും 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.1.1-ൽ നൽകിെിരിക്കുന്നു.

കേരള ക്റേറ്റ് ഇന്ഫരകേഷന് ലടേറ്കനയാളജതി 
േതിഷന് (ലേ.എസറ്.ഐ.റ്തി.എം)

മകരള മ്റേറ്റ് ഐ.റ്റി േിഷൻ വിവര സാമകേതിക 
വകുപെിടറെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്െംഭരണ 
ഐ.റ്റി നിർ വ്വഹണ ഏജൻസിൊണ്. വകുപെിടറെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ാവശ്യോെ സാമകേതിക സഹാെം 
ഈ സ്ാപനം നൽകുന്നു. ഐ.സി.ടി അനബന്ധ 
നെങ്ങൾ, ോനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയുടട വികസനം 
ഗവണ്ടേറെ് സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഐ.സി.ടി 
ടൈസിലിമറ്റഷൻ, ഡിജിഫറ്റമസഷൻ പ്രെത്നങ്ങളിൽ 
സംസ്ാന വകുപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയും ോർഗ്ഗ 
നിർമ്ദേശവും, സർക്ാരിനം വ്യവസാെത്ിനം 
ഇടെിലുള്ള േധ്യവർത്ിൊെി പ്രവർത്ിക്കുക, 
കാര്യമശഷി വികസനത്ിന് മുൻഫക എടുക്കുക, 
ഡിജിറ്റൽ വിടവ് നികത്തുക, ഐ.ടി ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ 
സ്ാപിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ടെയ്യുക, വിവിധ 
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ഇ-ഗമവണൻ സ് സംരംഭങ്ങൾ ഏടറ്റടുക്കുക തുടങ്ങി 
ഫവവിധ്യോർന്ന മറാളുകൾ ടക.എസ്.ഐ.ടി.
എം നിർ വ്വഹിക്കുന്നു. “സിറ്റിസണ് ൈസ്റ്റ് ” എന്ന 
സേീപനത്ിൽ ശ്രദ്ധ മക�ീകരിച്ടകാണ്് ഡിജിറ്റൽ 
മസവനങ്ങൾ ഏറ്റവും േികച്ച രീതിെിൽ പൗരൻോർക്് 
നൽകുക എന്നതാണ് ടക.എസ്.ഐ.ടി.എമ്ിടറെ 
കാതലാെ പ്രവർത്നം. 

ഈ മപ്രാത്സാഹന നെങ്ങളുടടയും പദ്ധതികളുടടയും 
ൈലോെി മകരളം ഡിജിറ്റൽ സംസ്ാനം എന്ന ലക്ഷ്യം 
ഫകവരിക്ാൻ സാധിച്. ടക.എസ്.ഐ.ടി.എം ടറെ 
െില പ്രധാനടപെട് മനട്ങ്ങൾ താടഴപെറയുന്നു.

• മകരളടത് ഇന്്യെിടല ആദ്യടത് ഡിജിറ്റൽ 

സംസ്ാനോെി 2016 ൽ പ്രഖ്യാപിച്.
• ഇടുക്ിെിൽ ഇന്്യെിടല ആദ്യടത് ഫഹ്ീഡ് 

ഗ്ാേീണ മ്ാഡ്ബാറെ് ശംഖല കമ്ീഷൻ 
ടെെ്തു.

• ഇന്്യെിൽ 4 മകാടിെിൽ കൂടുതൽ 
ഇ-സർട്ിൈിക്റ്റുകൾ വിതരണം ടെയ് 
ആദ്യടത് സംസ്ാനം.

• ഒപ്റ്റിക്ൽ ഫൈബർ ടനറ്റ് വർക്് മുമഖന 100 
ശതോനം ഗ്ാേപഞ്ചാെത്തുകമളയും ബന്ധിപെിച്.

ലേ.എസറ്.ഐ.റ്തി.എം.ലറെ പ്രധയാന 
പ്രവരത്നങ്ങൾ                      
                                                                                    
മസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സുതാര്യതയും 

പട്തിേ 5.1.1 പദ്ധതി വ ിഹിതവും ടെലവും (രൂപ ലക്ഷത്ിൽ)

ക്രേ 
നം. വകുപ്റ്/പദ്തതി

വയാരഷ തിേ പദ്തതി 2017-18 വയാരഷ തിേ പദ്തതി 2018-19
വയാരഷ തിേ 
പദ്തതി 

2019-20
ബജറ്റ് 

വ തിഹതിതം ലെെവറ് ശതേയാനം ബജറ്റ് 
വ തിഹതിതം ലെെവറ് ശതേയാനം ബജറ്റ് 

വ തിഹതിതം

1
മകരള മ്റേറ്റ് 
ഐ.റ്റി േിഷൻ(ടക.
എസ്.ഐ.റ്റി.എം)

147.5 67.3 45.6 147.5 104.9 71.1 144.1

2 ടടക്മനാപാർക്് 84.0 111.8 133.1 84.0 23.3 27.7 84.0

3 ഇൻമൈാപാർക്് 67.1 54.5 81.2 67.1 33.6 50.1 67.05

4 ഫസബർപാർക്് 25.7 0.7 2.7 25.7 7.1 27.6 22.69

5

ഇന്്യൻ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് 
ഓൈ് ഇൻൈർമേഷൻ 
ടടക്മനാളജി ആറെ് 
ോമനജ്ടേറെ് 
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.
എം.ടക)

52.0 48.5 93.3 65.5 7.0 11.0 15.50

6 ്റോർട്പെ് േിഷൻ 80.0 24.6 30.7 80.0 44.2 55.3 80.00

7
മകരള മ്റേറ്റ് ഐ.റ്റി 
ഇൻഫ്ാസ്്രക്ച്ചർ 
ലിേിറ്റഡ് (ടക.
എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ)

55.6 15.3 27.5 52.4 24 45.8 148.00

8
ഇന്്യൻ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് 
ഓൈ് ഇൻൈർമേഷൻ 
ടടക്മനാളജി - 
മകാട്െം

22.5 22.5 100 24.5 6.3 25.7

9 സി-ഡിറ്റ് 10.0 0.0 0.0 6.0 5.1 85.0 7.0

10 ഐ.സി. മൈാസ് 5.0 5.0 100 5.0 7.5 150.0 6.0

11 ഹാർഡ് ടവെർ േിഷൻ 30.0 6.1 20.3 0.0

ആടക 549.3 350.1 63.7 587.6 269.1 45.8 574.38

അവലംബം: ബഡ്ജറ്് എസ്റ്റിമേറ്്
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വിശ്ാസ്യതയും ഉത്രവാദിത്വും  ഉറപൊക്ി സത് 
ഭരണം നടപൊക്കുന്നതിനള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപാധിൊണ് 
ഇന്ന് ഇ-ഗമവണൻസ്. ഇ-സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയും, 
ഇ-ഗമവണൻസ്, ടോഫബൽ ഗമവണൻസ് എന്നിവ 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പശ്ാത്ല 
സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപെിക്കുന്നതിലും മകരളം മുൻ 
നിരെിൽ നിൽക്കുന്നു.

ലേ – ഫഫ/പബ്തിേറ് ഫവ – ഫഫ: സംസ്ാനടത് 
പൗരൻോർക്് സൗജന്യോെി ഇറെർടനറ്റ് 
നൽകുന്നതിനാെി സംസ്ാനത്തുടനീളം 2,000 
ഫവ-ഫൈ മഹാട്് മ്ാട്ടുകൾ സ്ാപിക്ാൻ 
ലക്ഷ്യേിട്ടുള്ള ഒരു സൗജന്യ ഫവ-ഫൈ 
മപ്രാജക്ടാണ് ടക-ഫൈ. ഇതിൽ 1,888ൽ അധികം 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഫവ-ഫൈ മഹാട്് മ്ാട്ടുകൾ 
സ്ാപിക്കുകയും പ്രതിദിനം ശരാശരി 32,000 
ഉപമഭാക്ാക്ളാണ് ഈ മസവനം ഉപമൊഗിക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നത്. പ്രതിദിനം ഡാറ്റാ ഉപമഭാഗം 6 ടി.ബിെിൽ 
കൂടുതലാണ്.  തിരടഞെടുത് തീരമദശ ഫസറ്റുകളിലും 
മശഷിക്കുന്ന ഫസറ്റുകളിലും ഫവ.ഫൈ മഹാട്് 
മ്ാട്ടുകളുടട ഇൻ്റേമലഷൻ പുമരാഗേിക്കുന്നു.  

ഇ-ഓഫീസറ്: ഓൈീസ് നടപടി ക്രേങ്ങൾ 
ഇലക്മ്രാണിക്  ആെി നടപൊക്കുന്നതിലൂടട ഡിജിറ്റൽ 
വിനിേെത്ിടറെ ഗുണൈലങ്ങൾ ഉപമൊഗിച് ടകാണ്് 
സർക്ാർ ഓൈീസുകൾ മപപെർ രഹിത ഓൈീസുകളാെി 
പരിവർത്നം ടെയ്യുകയും ആശെവിനിേെം 
വഴി മവഗത്ിൽ തീരുോനടേടുക്കുന്നതിനോണ് 
ഇ-ഓൈീസ് ലക്ഷ്യേിടുന്നത്.  ടസക്രമട്റിമെറ്റിടല 
54 വകുപ്പുകളിലും 46 ഡെറക്ടമററ്റുകളിലും 14 
കളക്ടമററ്റുകളിലും 12 ആർ.ഡി.ഒ കളിലുോെി 
ഇ-ഓൈീസ് നടപൊക്ി കഴിഞ്ഞു.  വരും വർഷങ്ങളിൽ 
വിമല്ജ് ഓൈീസുകളിലും പഞ്ചാെത്തുകളിലും തുടങ്ങി 
താടഴ തട്ടുവടര ഇ-ഓൈീസ് നടപൊക്കുന്നതിന് 
സർക്ർ തീരുോനടേടുത്ിട്ടുണ്്. പ്രതിോസം ഇ – 
ൈെൽ െലനം 8 ലക്ഷത്ിൽ കൂടുതലാണ്.  മദശീെ 
തലത്ിലും, േറ്റ് േിക് സംസ്ാനങ്ങളിലും ഉടനീളം 
ൈെൽ നീക്ത്ിന് ഇ-ഓൈീസ് ഉപമൊഗിക്കുന്നു. 
ഇ-ൈെലിംഗിനാെി മക� സർക്ാർ േന്്രാലെങ്ങൾ 
ഇ – ഓൈീസിടന ആശ്രെിക്കുന്നു.  ൈെലിടറെ 
നിലവിടല നിലയും സ്ാനവും മപാലുള്ള സുതാര്യോെ 
വിവരങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നു.

അടതിസ്യാന പശ്യാത്െ സൗേരധ്ങ്ങൾ : മകരള 
മ്റേറ്റ് ഫവഡ് ഏരിെ ടനറ്റ് വർക്് (ടകസ് 
വാൻ), ടസക്രമട്റിെറ്റ് ഫവഡ് ഏരിെ ടനറ്റ് 
വർക്്(ടസക്ാൻ), മ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ ടസറെർ, മ്റേറ്റ് 
സർവ്വീസ് ടഡലിവറി മഗറ്റ് മവ എന്നിവൊണ് 
സംസ്ാനടത് ഇ-ഗമവണൻസ് നടപൊക്കുന്നതിനള്ള 
പ്രധാന അടിസ്ാന പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ.  
സംസ്ാനടത് 14 ജില്കടളയും 152 മ്ാക്് 
പഞ്ചാെത്തുകടളയും 63 േിനി സിവിൽ മ്റേഷനകടളയും 

സംസ്ാനത്തുടനീളമുള്ള റവന്യൂ ടവറുകടളയും 
തമ്ിൽ ബന്ധിപെിക്കുന്ന ടകസ്ാൻ ആണ് 
സംസ്ാന ഇൻൈർമേഷൻ ഇൻഫ്ാസ്്രക്െറിടറെ 
(എസ്.ഐ.ഐ) നടട്ല്്.  സംസ്ാനടത് 3700 
ഓളം സർക്ാർ വകുപ്പുകളുോെി വെർടലസ്ിലൂടടയും 
േറ്റനവധി ലീസ്ഡ് ഫലൻ, ലാൻ എന്നിവെിലൂടടയും 
ഈ ശംഖല ബന്ധിപെിക്കുന്നു. നാഷണൽ 
ഒപ്റ്റിക്ൽ ഫൈബർ ടനറ്റ് വർക്കുോെി ടകസ്ാൻ 
സംമൊജിപെിച്ച് തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിടല 
എല്ാ ഗ്ാേ പഞ്ചാെത്തുകളും ഫപലറ്റ് പദ്ധതിൊെ 
നാഷണൽ ഇൻൈർമേഷൻ ഇൻഫ്ാസ്്രക്ച്ചർ 
വഴി ബന്ധിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്പുരത്തുള്ള NII 
ഫപലറ്റ് പദ്ധതിയുടട ഭാഗോെി അക്ഷെ മക�ങ്ങൾ 
ഉൾപെടട 500 ഓളം ഓൈീസുകൾ ബന്ധിപെിച്ചിരിക്കുന്നു.  
സംസ്ാനത്ിടറെ ഇ-ഗമവണൻസ് െട്ക്കൂടിടറെ 
ഹൃദെഭാഗോണ് മ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ ടസറെറുകൾ (എസ്.
ഡി.സി).  സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളുടട വിവിധ 
ആപ്ിമക്ഷനകളും ടവബ്ഫസറ്റുകളും മഹാസ്റ്റു 
ടെയ്യുകയും അനബന്ധ മസവനങ്ങൾ നൽകുകയും 
ടെയ്യുന്നു.

ഇ ഡതിസറ്്തിേറ്റ്റ്: ഡിജിറ്റൽ ഇന്്യയുടട കീഴിൽ വരുന്ന 
ഒരു േിഷൻ മോഡ് മപ്രാജക്റ്റാണ് ഇ ഡിസ്്രിക്റ്റ്.  
ജില്ാ ഭരണകൂടം, താലൂക്് വിമല്ജ് തലത്ിൽ മകാേണ് 
സർ വ്വീസ് ടസറെറുകളിലൂടടയും (സി.എസ്.സി) 
സംസ്ാന മപാർട്ലിലൂടടയും ഇ-മസവനങ്ങളുടട 
ഓണ് ഫലൻ ലഭ്യത പ്രാപ്തോക്കുന്നതിനാെി ബാക്് 
എറെ് കമ്പ്യൂട്ഫറമസഷൻ വഴി പൗരന്ാർക്് 
മസവനങ്ങൾ ലഭ്യോക്കൂന്നതിന് ഇത് ലക്ഷ്യേിടുന്നു. 
ഇ-ഡിസ്്രിക്റ്റ് മപ്രാജക്ട് വഴി ലഭ്യോക്കുന്ന െില 
പ്രധാന മസവനങ്ങൾ ഇവൊണ്. 

• 25 റവന്യൂ സർട്ിൈിക്റ്റ് മസവനങ്ങൾ 
സംസ്ാനത്തുടനീളം.

• വിവരാവകാശ നിെേവും ടപാതു പരാതി 
മസവനങ്ങളും. ഇ-ഡിസ്്രിക്റ്റ് മപാർട്ലിലൂടട 
ഓണ് ഫലൻ യൂട്ിലിറ്റി ബിൽ മപെ്ടേറെ് 
സംവിധാനങ്ങൾ.

• േറ്റ് വകുപ്പുകളുടട വിവിധ മസവനങ്ങളും 
ഇ-ഡിസ്്രിക്റ്റ് മപാർട്ലുോെി ഓണ് 
ഫലൻനാെി ബന്ധിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എം. കേരളം: വിവിധ സർക്ാർ വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന 
മസവനങ്ങടള ഒരു കുടക്ീഴിൽ ടകാണ്് വരുന്ന 
തരത്ിലുള്ള ടോഫബൽ ആപ്ിമക്ഷനാണ് എം. 
മകരളം. ഇത് 2018 ോർച്ച് 22 ന് നിലവിൽ വന്നു.  
നിലവിൽ മകരളത്ിടല 18 വകുപ്പുകളിടല 101 
മസവനങ്ങൾ ഈ ആപ്ിമക്ഷൻ വഴി ലഭ്യോക്കുന്നു.

ഇ-ഗവൺലേറെറ് ലപ്രയാേ്വയരലേറെറ് (ഇ.ജതി.
പതി):  53 സർക്ാർ വകുപ്പുകളും 216 
ടപാതുമേഖലാസ്ാപനങ്ങളുടടയും/സ്െംഭരണ 
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സ്ാപനങ്ങളുടടയും/സർക്ാർ ഏജൻസികളും 
ഉപമൊഗിക്കുന്ന ഒരു ടപാതു ടപ്രാക്െർടേറെ് 
സംവിധാനേണ് ഇ-ഗവണ്ടേറെ് ടപ്രാക്െർടേറെ് 
(ഇ.ജി.പി). 1764 ഓൈീസുകടള (വിവിധ സർക്ാർ 
വകുപ്പുകളും േറ്റു സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളും) 
ഇ-ടപ്രാക്െർടേറെ് സംവിധാനത്ിമലക്് 
ടകാണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞെിട്ടുണ്്. കഴിഞെ 2 
വർഷത്ിനള്ളിൽ ഈ പ്ാറ്റ് മൈാം വഴി 2,17,827 
ടടണ്റുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്്. അങ്ങടന നടന്ന 
ടടണ്റുകളുടട ആടക മൂല്യം 56,227.99 മകാടി 
രൂപൊണ്. കഴിഞെ രണ്് വർഷത്ിനിടെിൽ  
ഈ സംവിധാനത്ിലൂടട 4,984 ഉമദ്യാഗസ്ർക്് 
പരിശീലനം ലഭിച്.

ഫ്രണറ്സറ് ജനകസവന കേ�ങ്ങൾ: 14 ജില്ാ 
ആസ്ാനങ്ങളിലും ഫ്ണ്്സ് ജനമസവന മക�ങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 2018-19 സാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 
148.1 മകാടി രൂപ സർക്ാരിമലക്് വരുോനം 
മനടിടക്ാടുക്കുകയും ടെെ്തു. നിലവിൽ അക്ഷെ മക�ം 
മുമഖന മസവന ൊർജ്ജുകളില്ാടത എല്ാ മസവനങ്ങളും 
ലഭ്യോക്ാൻ സർക്ാർ ലക്ഷ്യേിടുകൊണ്. ഫ്ണ്്സ് 
ജനമസവന മക�ങ്ങൾ വഴിയും ഈ മസവനം 
ലഭ്യോകും. പൗരൻോർക്് അധിക ടെലവുകളില്ാടത 
സർക്ാരിമലക്കുള്ള എല്ാ നികുതികളും േറ്റു കുടിശ്ികകളും 
ഒരു കുടക്ീഴിൽ നൽകാനള്ള അവസരം അക്ഷെ 
മക�ം  വഴി ഉറപൊക്കുന്നുണ്്. ശരാശരി 1,000-1,050 
ആളുകൾ  ദിനംപ്രതി ഇവിടം സന്ദർശിക്ാറുണ്്. 

അക്ഷയ: വിവര സാമകേതിക രംഗടത് വിടവ് 
നികത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട അക്ഷെ 2002 
നവംബർ 18-ന് ഒരു ന്യൂതന സംരംഭോെി ആരംഭിച്.  
ടപാതു സ്കാര്യ പകോളിത് രീതിെിലാണ് ‘അക്ഷെ’ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.  കുടുംബത്ിടല ഒരാൾടക്കേിലും 
ഇ-സാക്ഷരത എന്നതാെിരുന്നു തുടക്ത്ിടല 
ഉമ്ദേശ്യം. ക്രമേണ പൗരന്ാർക്് മസവനം നൽകുക 
എന്നതിമലക്് അക്ഷെ ോറി.  

• നിലവിൽ സംസ്ാനത്തുടനീളം പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
2,716 അക്ഷെ  മക�ങ്ങളിലാെി 7,577 മപർ 
മജാലി ടെയ്യുന്നു.  

• വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ാെി ബാകേിംഗ് 
കിമൊസ്ക്കുകളാെി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 1,700-ൽ 
അധികം അക്ഷെ മക�ങ്ങൾ ഉണ്്.  

• അക്ഷെ മക�ങ്ങളിലൂടട യു.ഐ.ഡിെിൽ 5.5 
േില്യണ് പൗരന്ാർ രജി്റേർ ടെയ്ിട്ടുണ്്. 

അക്ഷെ വഴിയുള്ള യു.ഐ.ഡി എൻമറാൾടേറെ് 
മദശീെ ശരാശരിൊെ 62 ശതോനടത്ക്ാളും 92.7 
ശതോനോണ്. യു.ഐ.ഡി എൻമറാൾടേറെിടല 
ഒരു പ്രമുഖ ഏജൻസിൊെ അക്ഷെ വഴിൊണ് 
മകരളത്ിടല യു.ഐ.ഡി കളിൽ 75 ശതോനവും 
എൻമറാൾ ടെയ്ിട്ടുള്ളത്.  മകരളത്ിടല അക്ഷെ 

മക�ങ്ങടള സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 5.1.1 ൽ മെർത്ിരിക്കുന്നു.  

കേരളയാ ക്റേറ്റ് കപേഷധ്ല് ഡയാറ്യാ ഇന്ഫ്രയാസറ്്േറ്െര 
(ലേ.എസറ്.ഡതി.ഐ): വാണിജ്യമേഖല, ലാമഭതര 
മേഖല, അക്ാഡേിെ എന്നീ മേഖലകളിലും 
ഗവണ്ടേറെിടറെ എല്ാ തലങ്ങളിലും ജിമൊ മ്ഷ്യൽ 
ഡാറ്റാ ലഭ്യോക്കുന്നത് മകരളാ മ്റേറ്റ് മ്ഷ്യൽ 
ഡാറ്റാ ഇൻഫ്ാസ്്രക്ച്ചറാണ്. കഴിഞെ രണ്് 
വർഷത്ിനിടെിൽ പദ്ധതിയുടട പ്രധാന മനട്ങ്ങൾ 
ചുവടട മെർക്കുന്നു 

• പുതിെ സവിമശഷതകമളാടട എർദാസ് 
അമപൊമളാ 2016 ടവബ് ടസർ വ്വർ ഉപമൊഗിച്ച് 
ടക.എസ്.ഡി.ഐ ജിമൊ മപാർട്ൽ അപ്മഗ്ഡു 
ടെെ്തു.

• വിവിധ ൈെൽ മൈാർോറ്റുകളിൽ 400 ൽ അധികം 
ടലെറുകളുള്ള വിവരങ്ങൾ 20 വകുപ്പുകളിൽ 
നിന്ന് ടക.എസ്.ഡി.ഐ മശഖരിക്കുകയും 
ഗുണനിലവാര പരിമശാധനയ്ക്കു മശഷം 59 
തടസ്േില്ാത് ടലെറുകളിൽ അപ് മലാഡ് 
ടെയ്യുകയും ടെെ്തു.  

• 39 സർക്ാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള 
ഉപമഭാക്ാക്ൾ ഉൾടപെടട 300 ൽ അധികം 
ഗുണമഭാക്ാക്ളാണ് നിലവിൽ ടക.എസ്.
ഡി.ഐ ക്് ഉള്ളത്.

യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ ആധാർ എൻമറാൾടേറെിടറെ 
മ്റേറ്റ് രജിസ്്രാറാെി മകരള സർക്ാരിടന 
ചുേതലടപെടുത്ി.  മകരളത്ിടല ഇലക്മ്രാണിക്സ്, 
ഐ.ടി വകുപെിടന മനാഡൽ വകുപൊയും സംസ്ാനത്് 
ആധാർ പ്രമവശനത്ിനള്ള മനാഡൽ ഏജൻസിൊെി 
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എമ്ിടന അംഗീകരിച്.  
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എമ്ിന്  കീഴിലുള്ള അക്ഷെ 
മപ്രാജക്ട്, എൻമറാൾടേറെ് ഏജൻസിൊെി 
പ്രവർത്ിക്കുകയും അക്ഷെ ടസറെറുകളിലൂടട 
ആധാർ എൻമറാൾടേന്റു നടത്തുകയും ടെയ്യുന്നു. 
കൂടാടത, ഓഥറെിമക്ഷൻ യൂസർ ഏജൻസിൊയും 
ഇ-ടക.ഫവ.സി ഉപമൊക് ഏജൻസിൊയും 
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എമ്ിടന യു.ഐ.ഡി.ഐ 
അംഗീകരിച്. ആധാർ അധിഷ്ിത മസവനങ്ങളാെ 
ഡിജിമലാക്ർ എന്നിവയും വകുപ്പുകളിമലയ്ക് 
എത്ിക്കുന്നു.  ആധാർ എൻമറാൾടേറെിനം 
വിശദാംശങ്ങളിൽ ോറ്റം വരുത്തുന്നതിനം ോെി
നിലവിൽ 900 മത്ാളം സ്ിരം എൻമറാൾടേറെ് 
ടസറെറുകളും, 5,00 ഫെൽഡ് എൻമറാൾടേറെ് 
ടസറെറുകളും, 1,450 അപ്മഡറ്റ് ടസറെറുകളും ഉണ്്.  

“മപപെർ ടലസ് ഭരണം മനടുന്നതിനം ഡിജി 
മലാക്റിടറെ ദ്രുതഗതിെിലുള്ള നടപൊക്ലിനം” 
മവണ്ി ഇലക്മ്രാണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻൈർമേഷൻ 
ടടക്മനാളജി േന്്രാലെത്ിടറെ മദശീെ ഇ–
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ഗമവണൻസ് ഡിവിഷടറെ (എൻ.ഇ.ജി.ഡി) 
പിന്തുണമൊടട ഡിജി മലാക്റിടനക്കുറിച്ള്ള 
സംസ്ാനതല വർക്് മഷാപെ് മകരള മ്റേറ്റ് ഐ.ടി 
േിഷൻ നടത്ി. നിലവിൽ മകരളത്ിൽ താടഴപെറയുന്ന 
ഡിപൊർട്ടുടേറെിടറെ ഇ – ഗമവണൻസ് സംരഭങ്ങളുോെി 
ഡിജി മലാക്ർ സംവിധാനം സംമൊജിപെിച്ചിരിക്കുന്നു.

• റവന്യൂ വകുപെ് (ഇ-ഡിസ്്രിക്ട് മപ്രാജക്ട് – 
റവന്യൂ സർട്ിൈിക്റ്റുകൾ)

• ഭക്ഷ്യ – സിവിൽ വിതരണ വകുപെ് – മറഷൻ 
കാർഡ്

• പരീക്ഷാ ഭവൻ - എസ്.എസ്.എൽ.സി
• െിൊക്്- ടതാഴിൽ വകുപെ് – ആമരാഗ്യ 

ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ്
• ഹെർ ടസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം – പ്സ് ടു 

സർട്ിൈിക്റ്റ്
• മോമട്ാർ ടവഹിക്ിൾ ഡിപൊർട്് ടേറെ് 

– ഫരേവിംഗ് ഫലസൻസും വാഹന 
രജിസ്മ്രഷനം

• രജിസ്മ്രഷൻ വകുപെ് – ഭൂവുടേ
• ടവാമക്ഷണൽ ഹെർ ടസക്റെറി വിദ്യാഭ്യാസ 

ഡെറക്ടമററ്റ്
• പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപെ്
• മദശീെ ടതാഴിൽ മസവനം
• മൃഗസംരക്ഷണ വകുപെ്

അവയാരഡുേളം അംഗീേയാരങ്ങളം

• മസാച്ച് അവാർഡ് 2019- അഭിോനകരോെ 
ഇ – ടപ്രാക്യുർടേറെ് മപ്രാജക്ടിനാെി 2019 ടല 
ഓർഡർ ഓൈ് ടേരിറ്റ്.

• മസാച്ച് അവാർഡ് 2018 – അക്ഷെ, ടസർട്് 
– ടക, ടക.എസ്.ഡി.ഐ മപാലുള്ള പ്രധാന 
ഇ-ഗമവണൻസ് മപ്രാജക്ടുകൾക്് ഓർഡർ 
ഓൈ് ടേരിറ്റ്.

• ഡിജിറ്റൽ ഇന്്യ അവാർഡ് 2019 – സേഗ്ോെ 
ടവബ് – ടോഫബൽ അധിഷ്ിത മസവനങ്ങൾ 
അതിടറെ പൗരൻോർക്് പരിധികളില്ാടത 
നൽകുന്നതിനാെി സംസ്ാനത്് നടത്ിെ 
ോതൃകാപരോെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് 
മകരളത്ിന് ലഭിച്.

• മകരളത്ിടല ടവള്ളടപൊക് നാശനഷ് സർ മവ്വ 

പ്രക്രിെടെ ഏമകാപിപെിച് പ്രവർത്ിപെിച്ചതിന് 
ടടക് സാഭാ അവാർഡ് 2019.

• ഗമവണ്സ് നൗ ഡിജിറ്റൽ ്രാൻസ്മൈാർമേഷൻ 
അവാർഡ്  2019 – ടക.ഫൈ ഡിജിറ്റൽ 
ഇൻഫ്ാ, മകരള മ്റേറ്റ് മപാർട്ൽ, എം മകരളം, 
ടോഫബൽ ആപ്ിമക്ഷൻ, ടസൻ്രഫലസ്ഡ് 
പ്രക്യുെർടേറെ് മററ്റ് മകാണ്്രാക്ട് 
സംവിധാനം – മകരളം എന്നീ പദ്ധതികൾക്ാെി 
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എമ്ിന് അവാർഡ് നൽകി.

ഇന്ധ്ന് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്റ് ഓഫറ് ഇന്ഫരകേഷന് 
ലടേറ്കനയാളജതി ആന്ഡറ് േയാകനജറ്ലേറെറ് – 
കേരള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എം-ലേ)

ശാസ്്ര, സാമകേതിക, ോമനജ്ടേറെ് മേഖലകളിൽ 
ഒരു ഉന്നത സ്ാപനടേന്ന നിലെിൽ 2000-ൽ 
ആരംഭിച്ച സ്ാപനോണ് ഇന്്യൻ ഇൻ്റേിറ്റ്യട്് ഓൈ് 
ഇൻൈർമേഷൻ ടടക്മനാളജി ആൻഡ് ോമനജ്ടേറെ്-
മകരള. വിദ്യാർത്ഥികൾക്് ടേച്ചടപെട് വിദ്യാഭ്യാസം 
നൽകുന്നതിനം, സംരംഭകത്വും സാമൂഹിക 
ഉത്രവാദിത്വുമുള്ള ടപ്രാൈഷണലുകടളയും 
മനതൃമശഷിയുള്ളവടരയും വളർത്ിടെടുക്കുന്നതിനം 
ഈ സ്ാപനം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.  വിദ്യാഭ്യാസം, 
ഗമവഷണം, വികസനം, പ്രാമൊഗിക വിവര 
സാമകേതിക വിദ്യെിലും ോമനജ്ടേറെിലും പരിശീലനം 
എന്നിവെിലും ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ശ്രദ്ധ മക�ീകരിച്ചിരുന്നു.   
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക യുടട അക്ാഡേിക് 
പരിപാടികൾ കബയാക്റ് 5.1.1 മെർത്ിരിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ർ സെൻസിൽ ഫസബർ സുരക്ഷ, 
ടേഷീൻ ഇറെലിജൻസ്, ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ്, 
ജിമൊ മസപ്ഷ്യൽ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവെിൽ 
ട്ഷ്യഫലമസഷമനാടുകൂടിെ നാല് പ്രമത്യക 
മപാസ്റ്റ് ഗ്ാജുമവറ്റ് മപ്രാഗ്ാമുകൾ (എം.എസ്.
സി) ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് നടക്കുന്നു. മേൽപറഞെ നാല് 
പ്രമത്യക മകാഴ്സുകൾടക്ാപെം, ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് എം.ൈിൽ 
ഇമക്ാളജിക്ൽ ഇൻമൈാർോറ്റിക്സ്, എം.ൈിൽ കമ്പ്യൂട്ർ 
സെൻസ്, പി.ജി ഡിമപ്ാേ ഇൻ ഇ-ഗമവണൻസും 
വാഗ്ാനം ടെയ്യുന്നു.  എം.ൈിൽ, എം.എസ്.സി ബിരുദം, 
ടകാച്ചി യൂണിമവഴ്സിറ്റി ഓൈ് സെൻസ് ആൻഡ് 
ടടക്മനാളജി വഴിയും (കുസാറ്റ് ) ബിരുദാനന്ര 
ഡിമപ്ാേ മകരള സർക്ാർ സാമകേതിക വിദ്യാഭ്യാസ 

കബയാക്റ് 5.1.1 ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക. യുടട അക്ാദേിക് പരിപാടികൾ

• ോമ്റേഴ്സ് മപ്രാഗ്ാം
• എം.ൈിൽ മപ്രാഗ്ാം
• പ ി.എച്ച്.ഡി മപ്രാഗ്ാം
• ബ ിരുദാനന്ര ഡിമപ്ാേ മപ്രാഗ്ാം
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ഡെറക്ടമററ്റ് വഴിയും നൽകുന്നു. 

കലേസറ്ലേറെറ് ലെക്യാരഡുേൾ

ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക െിൽ നിന്ന് പാസാെ 
കുട്ികൾ അന്ർമദശീെോെി അറിെടപെടുന്ന ഐടി 
കമ്പനികളാെ ടജ.എൈ്.ഡ്ിയു.റ്റി.സി- ജനറൽ 
ഇലക്്രിക്, ആടക്സഞ്ചർ, ആംമഡാക്സ്,  സീടേൻസ് 
ഏണസ്റ്റ് & െങ്, എ.ആർ.എസ് മസാൈ്റ്റ് ടവെർ 
അലെൻസ് മകാണ്ഹിൽ, ഐബിഎം, ഐ ബി എസ്, 
ഇൻമൈാസിസ്, ടാറ്റ എലക്സി, ടാറ്റാ കണ്സൾട്ൻസി 
സർവീസസ്, യു എസ് ടി മ്ാബൽ ടടക്മനാളജി, 
വിമപ്രാ തുടങ്ങിെ കമ്പനികളിൽ പ്രശംസനീെോെ 
സ്ാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു.

ഗകവഷണവം വതിേസനവം  

ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ടക താടഴ പറയുന്ന മേഖലകളിൽ 
ഗമവഷണം നടത്തുന്നു.

• തിെററ്റിക്ൽ കമ്പ്യൂട്ർ സെൻസ് 
• ടേഷിൻ ഇൻറലിജൻസ് 
• ടേഡിക്ൽ ഇമേജ് കമ്പ്യൂട്ിങ്ം
• ഇൻൈർമേഷൻ ടസക്യൂരിറ്റി 
• കമ്പ്യൂമട്ഷണൽ ഭാഷാശാസ്്രം
• കമ്പ്യൂട്ർ സെൻസും ഫഹ ടപർമൈാടേൻസ് 

കംപ്യൂട്ിങ് 
• ജിഐഎസ് ആൻറ് മോട്് ടസൻസിങ്
• വിവര വ്യവസ്ാ മസവനങ്ങളും ോമനജ്ടേന്റും
• ടനറ്റ് വർക്കുകൾ, ഗ്ിഡ്,  ക്ൗഡ് കമ്പ്യൂട്ിംഗ്
• വിദ്യാഭ്യാസ സാമകേതികവിദ്യ
• ഇ-ഗമവണൻസ്
• ഇമക്ാളജിക്ൽ ഇൻൈർോറ്റിക്സ്

ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എം.ലേ േധ്യാമ്പസറ് 

ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ിടറെ പുതിെ ക്യാമ്പസ് പൂർത്ീകരണ 
ഘട്ത്ിലാണ്. കൂടാടത വിവരസാമകേതികവിദ്യെിലും 
അതിടറെ ആപ്ിമക്ഷൻ ടഡാടേ െ്നകളിലും 

പഠനങ്ങൾ ഗമവഷണങ്ങൾ, ഇൻകുമബഷൻ എന്നിവ 
സുഗേോക്കുകയും മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുകയും ടെയ്യും. 
പൂർത്ീകരിച്ച ക്യാമ്പസിന് ടോത്ം 48,161 െതുരശ്ര 
േീറ്റർ വിസ്ീർണ്ണമുണ്ാകും. അക്ാദേിക് മ്ാക്ിടലയും 
മഹാ്റേൽ ടകട്ിടത്ിടലയും 95 ശതോനം പ്രവൃത്ികളും 
പൂർത്ിൊെി. ഐഐഐടിഎം-ടക യുടട 
പ്രവർത്നം 2020 ഓടട ടടക്മനാപാർക്ിൽ നിന്ന് 
പുതിെ കാമ്പസിമലക്് ോറ്റുടേന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ലടേറ്കനയാപയാര്റ്

ആമഗാള നിലവാരമുള്ള പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം സാമകേതിക വിദ്യെിലൂന്നിെ 
വ്യവസാെങ്ങളുടട വികസനത്ിനാവശ്യോെ 
മുഴുവൻ സഹാെവും നൽകുന്നതിനോെി മകരള 
സർക്ാരിടറെ പൂർണ്ണ ഉടേസ്തെിലുള്ള ഒരു 
സ്െംഭരണ സ്ാപനോൊണ് ടടക്മനാപാർക്് 
ആരംഭിച്ചത്. 1995 നവംബർ 18-നാണ് ഈ 
സ്ാപനം ഔമദ്യാഗികോെി രാഷ്്രത്ിന് 
സേർപെിച്ചത്.  അന്നു മുതൽ ടടക്മനാപാർക്് 
അതിടറെ വലിപെത്ിലും, ജീവനക്ാരുടട എണ്ണത്ിലും 
വളർന്നുടകാമണ്െിരിക്കുന്നു.  മൂന്നാം ഘട് 
വികസനമത്ാടട ഇന്്യെിടല ഏറ്റവും വലിെ ഐ.റ്റി. 
പാർക്കുകളിൽ ഒന്നാെി ടടക്മനാപാർക്് ോറും.  
ഇവിടട 380 ഏക്ർഭൂേിയും 9.7 േില്യണ് െതുരശ്ര 
അടി ബിൽറ്റ് അപെ് ഏര്യയുമുണ്്. ടടക്മനാപാർക്ിൽ 
60,000 ഐ.റ്റി. ജീവനക്ാർക്് മനരിട്ടും 1,50,000 
ആളുകൾക്് പമരാക്ഷോയും ടതാഴിൽ ലഭ്യോക്കുന്നു. 
കഴക്കൂട്ത്് ടടക്മനാസിറ്റി മപ്രാജക്ട് വരുന്നമതാടുകൂടി 
424 ഏക്ർ വിസ്തൃതിെിൽ ഒരു ഏകീകൃത ഐ.റ്റി. 
ടൗണ്ഷിപൊകുകയും, മകരളത്ിടല തടന്ന ആദ്യടത് 
ഐ.റ്റി. ഇടനാഴിൊെി ോറുകയും ടെയ്യും. 2021 ഓടട 
50,000 പുതിെ ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാൻ 
ടടക്മനാപാർക്് ലക്ഷ്യേിടുന്നു. സംസ്ാന സമ്പദ് 
ഘടനെിൽ ടടക്മനാപാർക്ിടറെ സംഭാവനകൾ 
പട്ിക 5.1.2 ൽ മെർത്ിരിക്കുന്നു. ടടക്മനാപാർക്ിടറെ 
ഭൗതിക മനട്ങ്ങളും വളർച്ചയുടട വിശദാംശങ്ങളും 
െഥാക്രേം അനുബന്ം 5.1.2  ലും 5.1.3 ലും 
മെർത്ിരിക്കുന്നു.

പട്തിേ 5.1.2 സംസ്ാന സമ്പദ് ഘടനെിൽ ടടക്മനാപാർക്ിടറെ സംഭാവന

ഇനം
കനട്ങ്ങൾ
2016-17

കനട്ങ്ങൾ
2017-18

കനട്ങ്ങൾ
2018-19

ആടക വിറ്റുവരവ്    (രൂപ മകാടിെിൽ) 12000 14000           14000

ആടക കെറ്റുേതി (രൂപ മകാടിെിൽ) 5000 6452 7000

ആടക നിമക്ഷപം (രൂപ മകാടിെിൽ) 4970 4970 4979

ആടക ടതാഴിലവസരങ്ങൾ (എണ്ണം) 52,746 56,000 60,000

ആടക കമ്പനികൾ (എണ്ണം) 370 400 410

ആടക സ്ലം (ഏക്റിൽ) 760 760 770.2

ആടക ബിൽറ്റപ് ഏരിെ (ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി) 93 97 97
അവലംബം: ടെക്മനോപോർക്്
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ലടേറ്കനയാപയാര്തിലറെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേതി.

ടടക്മനാപാർക്ിനള്ള ആടക ഭൂവിസ്്രതി 770 
ഏക്റാണ്. 5 കാമ്പസുകളിലായുള്ള ഭൂവിവരം 
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.1.3 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.                                                     

ലടേറ്കനയാപയാര്തിലെ ബതില്റ്റ് അപ്റ് 
ഏരതിയയുലട വളരച്ച

നിലവിൽ ടടക്മനാപാർക്് ക്യാമ്പസിൽ 20 
ഐ.ടി ടകട്ിടങ്ങൾ തനതാെ നിലെിൽ ഉണ്്. 
ടടക്മനാപാർക്ിടറെ ഭൂവിസ്തൃതി 2015-16 ൽ 
72 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടിെിൽ നിന്നും   2018-19 ൽ 
97 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടിൊെി വർദ്ധിച്. അതിൽ 
വ്യവസാെ ടോഡ്യൂളുകൾക്ാെി 32.8 ലക്ഷം െതുരശ്ര 
അടി ടടക്മനാപാർക്് നിർമ്ിച്ചതും  64.2 ലക്ഷം 
െതുരശ്ര അടി കമ്പനികൾ പൂർത്ിൊക്ിെതുോണ്.  
ടടക്മനാപാർക്ിടല ബിൽറ്റ്അപ് ഏരിെയുടട വളർച്ച 
െതിത്ം 5.1.1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലടേറ്കനയാപയാര്തിലെ േമ്പനതിേൾ

കഴിഞെ 5 വർഷത്ിനിടെിൽ ടടക്മനാപാർക്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന കമ്പനികളുടട എണ്ണത്ിൽ 
വർദ്ധനയുണ്ാെിട്ടുണ്്. 2014-15 ൽ 
ടടക്മനാപാർക്ിൽ 355 കമ്പനികൾ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു.  
2018-19 ൽ ഇത് 410 ആെി വർദ്ധിച്. 31/08/2019 
വടര ഇത് തുടർന്നു.  2014-15 മുതൽ 2018-19 
വടരയുള്ള കമ്പനികളുടട എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിവരം 
െതിത്ം 5.1.2 ൽ മെർത്ിരിക്കുന്നു.                                                  

ലടേറ്കനയാപയാര്തില്നതിന്നുള്ള േയറ്റുേതതിയുലട 
വളരച്ച

ടടക്മനാപാർക്ിൽനിന്നുള്ള കെറ്റുേതി 2014-15 ൽ  
5100 മകാടിൊെിരുന്നത് 2017-18 ആെമപൊൾ 6450 
മകാടി രൂപൊെി വർദ്ധിച്. 2018-19 ൽ ഇത് 7000 
മകാടിൊെി ഉെർന്നു, ഇത് മുൻ വർഷടത് അമപക്ഷിച്ച് 
8.5 ശതോനം വർദ്ധന. കഴിഞെ 5 വർഷോെി 
ടടക്മനാപാർക്ിൽ നിന്നുള്ള കെറ്റുേതി വിവരം െതിത്ം 
5.1.3-ൽ മരഖടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു. 

െ തിത്ം 5.1.1 ടടക്മനാപാർക്ിടല ബ ിൽറ്റ് അപെ് ഏര്യയുടട വളർച്ച

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്

പട്തിേ 5.1.3 ടടക്മനാപാർക്ിടറെ അധീനതെീലുള്ള ഭൂേി.

ഘട്ങ്ങൾ ഘട്ം I ഘട്ം II ഘട്ം III ലടേറ്കനയാസതിറ്തി ലടേറ്കനയാപയാര്റ് 
ലേയാല്ം

ഭൂ വിസ്തൃതി 
(ഏക്റിൽ) 199.6    86    90.1 

 424.0

 (ഇതിൽ 34 ഏക്ർ ഉപമൊഗ്യേല്ാത് 
സ്ലോെി മരഖടപെടുത്തുന്നു)

4.4

അവലംബം: ടെക്മനോപോർക്്
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െ തിത്ം 5 .1. 2 ടടക്മനാപാർക്ിടല കമ്പനികളുടടവളർച്ച

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്

െ തിത്ം 5.1.3 ടടക്മനാപാർക്ിൽ നിന്നുള്ള കെറ്റുേതി

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്

ലടേറ്കനയാപയാര്തിലെ ലതയാഴതിെതിലുണയായ 
വരദ്നവറ്

ടടക്മനാപാർക്ിടറെ വളർച്ച കഴിഞൊ അഞ്ച് 
വർഷടത് ടതാഴിലിടറെ വളർച്ചയുോെി ബന്ധടപെട്് 
വിശകലനം ടെയ്ാവുന്നതാണ്. 2014-15 ൽ 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ 47,100 ആെിരുന്നത് 2018-
19 ആെമപൊമഴക്കും 60,000 ആെി വർദ്ധിച്.  ഇത് 
അത്മപാടല (31.08.2019) ൽ തുടരുന്നു. കഴിഞെ 5 
വർഷടത് ടതാഴിലവസരങ്ങളിലുണ്ാെ വർദ്ധന െതിത്ം 
5.1.4-ൽ മരഖടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു.

ടടക്മനാപാർക്് മൂന്നാം ഘട്ത്ിൽ എംബസി 
മടാറസ് പദ്ധതിയുടട നിർമ്ാണം ആരംഭിക്കുകയും 
അത് സജീവോെി തുടരുകയും ടെയ്യുന്നു.  ഇതിൽ 
രണ്ടു ഘട്ങ്ങളിലാെി ടോത്ം 1,500 മകാടി 
മുതൽമുടക്ിൽ ടടക്മനാപാർക്ിൽ മലാമകാത്ര 
ബിസിനസ് ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ സൃഷ്ിക്ാൻ 
വിഭാവനം ടെയ്ിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി പൂർത്ിൊകുമമ്പാൾ 
35,000 മനരിട്ടുള്ള ടതാഴിലവസരങ്ങളും 75,000 
പമരാക്ഷ ടതാഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ിക്ടപെടും എന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
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ലടേറ്കനയാസതിറ്തി

ടടക്മനാപാർക്് പള്ളിപ്പുറത്് 424 ഏക്ർ ഭൂേി, 
ടടക്മനാസിറ്റി മപ്രാജക്ടിനമവണ്ി ഏടറ്റടുത്ിട്ടുണ്്. 
ടി.സി.എസ്, ഇൻമൈാസിസ്, സണ്ടടക്, ടകെ്സ്,  
ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.ടക. എന്നിങ്ങടനയുള്ള 
സ്ാപനങ്ങൾക്ായുള്ള അടിസ്ാന സൗകര്യ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ലടേറ്കനയാ സതിറ്തിയതിലെ ഭയാവതി പദ്തതിേൾ 

• ടടക്മനാപാർക്ിടല 2 ദശലക്ഷം െതുരശ്ര 
അടി വിസ്ീർണമുള്ള ടകട്ിടത്ിടറെ നിർോണം 
പൂർത്ിൊെിടക്ാണ്ിരിക്കുകൊണ്. 2020 ഓടട 
ഇത് പൂർത്ിൊകുടേന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

• 97 ഏക്റിൽ 36,000 മകാടി രൂപ മുതൽ മുടക്ിൽ 
16,000 ട്രെിനികൾക്് പരിശീലന സൗകര്യമുള്ള 
8 ദശലക്ഷം െതുരശ്ര അടിയുള്ള മലാമകാത്ര 
പരിശീലനമക�ം നിർമ്ിക്ാൻ ടി.സി.എസ് 
പദ്ധതിെിട്ിട്ടുണ്്.

• 2,500 മപർക്് ടതാഴിൽ നൽകുടേന്ന്  പ്രതീക്ഷിച്ച് 
300 മകാടി മുതൽമുടക്ിൽ 1 ദശ ലക്ഷം 
െതുരശ്രെടി ഐടി ടകട്ിടത്ിടറെ നിർമ്ാണം 
സണ്ടടക് ആരംഭിച്.

• 10 ഏക്ർ സ്ലത്് ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം.ടക 
അവരുടട ോമനജ്ടേൻറ് ടകട്ിടവും മഹാ്റേലും 
അടങ്ന്ന പ്രാരംഭ ടകട്ിടം ആരംഭിച്.

അവയാരഡുേളം അംഗീേയാരങ്ങളം 

• ടടക്മനാപാർക്് മൂന്നാംഘട്ം ഐടി 

ടകട്ിടത്ിടറെ (ഗംഗാ-െമുനാ ടവറുകൾ) 
മേൽക്കൂരെിൽ മസാളാർ പവർ പ്ാൻ്റിന്  ടപാതു 
സ്ാപനങ്ങളുടട വിഭാഗത്ിൽ മകരള മ്റേറ്റ് 
എനർജി അവാർഡ് 2018 മനടി. മകരളത്ിടല 
ഐടി ടകട്ിടങ്ങളിടല ഏറ്റവും വലിെ റൂൈ് മടാപെ് 
മസാളാർ പവർ പ്ാൻറാണിത്.

• മൂന്നാം ഘട്ത്ിടല ഗംഗ-െമുന ഇരട് ടവർ 
ഐടി ടകട്ിടത്ിന് ഐ.ജി.ബി സിയുടട ലീഡ് 
ഇന്്യ മഗാൾഡ് മററ്റിംഗ് കരസ്ോക്ി.

• 2018 ഒക്മടാബർ 15ന് മകരള സർക്ാരിടറെ 
ടതാഴിൽ ഫനപുണ്യ വകുപെിടറെ ടതാഴിൽ 
റിമലഷൻസ്, കംഫപ്ൻസ് എന്നിവെിടല 
ടോത്ത്ിലുള്ള പ്രകടനത്ിന് 
ടടക്മനാപാർക്ിന് സർട്ിൈിക്റ്റ് ഓൈ് 
ഏക്സലൻസ് വജ്ര 2017 ലഭിച്.

ഇന്കഫയാപയാര്റ്

മകരളത്ിടല രണ്ാേടത് വലിെ ഐ.റ്റി ഹബ്ാണ് 
ടകാച്ചിെിലുള്ള ഇൻമൈാപാർക്്, ഇതിടറെ മ്ാക്കുകൾ 
മെർത്ലെിലും തൃശ്ശൂരിലുോണ്. ഐ.ടി./ഐ.ടി.ഇ. 
എസ് കമ്പനികൾക്് ആവശ്യോെ ഫവദ്യുതി, ജല 
വിതരണം, കണക്ടിവിറ്റി,  തുടങ്ങിെ മ്റേറ്റ് ഓൈ് 
ആർട്് അടിസ്ാന  സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകൊണ് 
ഇൻമൈാപാർക്ിടറെ ലക്ഷ്യം. ഇൻമൈാപാർക്കും 
അതിടറെ വികസന പകോളികളും മെർന്ന് (2004-ൽ 
ആരംഭിച്ചതു മുതൽ) 80 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി ബിൽറ്റ് 
അപ് സ്ലം സൃഷ്ിക്കുകയും 392 ഐ.ടി കമ്പനികളിലൂടട 
40,000 ലധികം ഐ.ടി ടപ്രാൈഷണുലുകൾക്് ടതാഴിൽ 
നൽകുന്നുമുണ്്. 

െ തിത്ം  5.1.4 ടടക്മനാപാർക്ിടല ടതാഴിലവസരങ്ങളുടട വർദ്ധന

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്
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ഇന്കഫയാപയാര്തിലറെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേതി

323 ഏക്റിലാെി വികസനത്ിടറെ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിൽ 5 കാമ്പസുകൾ ഇൻമൈാപാർക്ിനണ്്.  
ഈ 5 കാമ്പസുകളിടല ഭൂവിസ്തൃതി സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.1.4 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  
  
ഇൻമൈാപാർക്് ടി.ബി.സി.- ൽ 25,845 െതുരശ്ര അടി  
വിസ്ീർണമുള്ള കലൂർ അന്രാഷ്്ര മ്റേഡിെത്ിടല 
ഭാഗീകോെ ൈിറ്റഡ് സ്ലം, 2013 വർഷത്ിൽ 
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എം-ൽ നിന്ന് ഏടറ്റടുത്തു.  
ആവശ്യോെ േറ്റ് നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങളും 
നവീകരണവും ഇൻമൈാപാർക്് നടത്ി,  ഇമപൊൾ 
ഈ സൗകര്യം ്റോർട്് അപ് കമ്പനികൾക്കുള്ള 
ഓൈീസുകൾക്ാെി നൽകുന്നു.  ഇൻമൈാപാർക്ിടറെ 
ഭൗതിക മനട്ങ്ങൾ അനുബന്ം 5.1.4-ൽ 
മെർത്ിരിക്കുന്നു.

ഫസബര പയാര്റ്
 
ടകാച്ചി മുതൽ കാസർമഗാഡ് വടരയുള്ള ഐ.റ്റി. 
അടിസ്ാന പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങളുടട വിടവ് 
നികത്തുന്നതിനാെി തിരുവനന്പുരം ടടക്മനാപാർക്്, 
ടകാച്ചി ഇൻമൈാ പാർക്് എന്നിവയുടട ഹബ് ആൻറ് 
മ്ാക്് ോതൃകെിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് മകാഴിമക്ാട് 
ഫസബർ പാർക്്. ടെലവ് കുറഞെതും,  എന്നാൽ, 
ഉെർന്ന ഗുണനിലവാരത്ിലുള്ളതുോെി അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ ഐ.റ്റി./ഐ.റ്റി.ഇ.എസ്്. നിമക്ഷപകർക്് 
ലഭ്യോക്കുക എന്നതാണ് ഫസബർ പാർക്ിടറെ 
ലക്ഷ്യം.  അതുവഴി മസാൈ്റ്റ് ടവെറുകളുടടയും 
മസാൈ്റ്റ് ടവെർ മസവനങ്ങളുടടയും കെറ്റുേതി 
ത്രിതടപെടുത്തുന്നതിനം തദ്ാര േലബാർ മേഖലെിടല 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനം ലക്ഷ്യേിടുന്നു. 
സർക്ാരും വ്യവസാെവും തമ്ിൽ ഇടപഴകുക 
സാധ്യതയുള്ള നിമക്ഷപകരുോെി സംവദിക്കുക, 
ഐടി/ഐ.ടി.ഇ.എ.സ് അടിത്റ ശക്ിടപെടുത്തുക, 
പ്രമോഷണൽ കാമ്പെ് നകൾ നടത്തുക, ഐടി, 
ഐ.ടി.ഇ.എസ് എന്നിവയ്കാെി ോനവ വിഭവമശഷി 
വികസിപെിക്കുക എന്നത് ഫസബർപാർക്ിടറെ 
ഉത്രവാദിത്ോണ്. മകരള മ്റേറ്റ് ഐടി 
ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ ലിേിറ്റഡ്. (ടക എസ് ഐ ടി എൽ) 
മകാഴിമക്ാട് ഫസബർ പാർക്ിടല 43 ഏക്ർ 
ഭൂേിയുടട മുഴുവൻ ഉടേസ്ാവകാശവും ഫകവശം 
വച്ചിട്ടുണ്്. ഫസബർ പാർക്ിടറെ പ്രധാന മനട്ങ്ങൾ 
താടഴ ടകാടുക്കുന്നു.

• 2.88 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി വിസ്ീർണ്ണം ഉള്ള 
ആദ്യടത് ഐ.റ്റി ടകട്ിടം “സഹ്യ”പൂർത്ിൊക്ി, 
പ്രവർത്നം ആരംഭിച്. 23 കമ്പനികൾക്് 
സ്ലം അനവദിക്കുകയും ടെെ്തു. 

• 14.9 മകാടി രൂപയുടട കെറ്റുേതി ഉൾടപെടട 3.1 
മകാടിരൂപയുടട ടോത്ം നിമക്ഷപവും, 16.7 
മകാടിരൂപയുടട ടോത്ം വിറ്റുവരവും.

• ടസസ്ിൽ 23 കമ്പനികൾ ഇതിനകം പ്രവർത്നം 
ആരംഭിക്കുകയും 560 മനരിട്ടുള്ള ടതാഴിൽ സൃഷ്ിച്.   

• ഇൻറർടനറ്റ് ടോഫബൽ അമസാസിമെഷൻ 
ഓൈ് ഇന്്യ (ഐ.എ.എം.എ.ഐ) 
യുോെി സഹകരിച്ച് ഫസബർ പാർക്് 
മകരളത്ിലാദ്യോെി ആപ്ിമക്ഷൻ 
ഇൻക്യുമബഷൻ ഹബ് സ്ാപിച്.

• ഫസബർ പാർക്ിൽ 24 ്റോർട്് അപെ് 
കമ്പനികൾ ഇതിനകം പ്രവർത്നം 
ആരംഭിക്കുകയും 127 എണ്ണം ഐടി 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്.

ഫസബർ പാർക്ിടറെ ഭൗതിക മനട്ങ്ങൾ അനബന്ധം 
5.1.5-ൽ മെർത്ിരിക്കുന്നു.

കേരള ക്റേറ്റ് ഐ.റ്തി ഇന്ഫ്രയാസറ്്േറ്െര 
െതിേതിറ്ഡറ് (ലേ.എസറ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എല്)

സംസ്ാനടത് ഐടി/ഐടിഇഎസിനാെി 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാെി 
രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്ിക് ലിേിറ്റഡ് കമ്പനിൊണ് 
മകരള മ്റേറ്റ് ഇൻൈർമേഷൻ ടടക്മനാളജി 
ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ ലിേിറ്റഡ് (ടക.
എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ). സർക്ാരിടറെ 
ഉടേസ്ാവകാശത്ിലുള്ള ഭൂേി പാട്ത്ിന് നൽകുകമൊ 
പ്രാമൊഗികോെ സാമ്പത്ിക ോതൃകകളിലൂടട 
സ്രൂപിക്കുന്ന ൈണ്് ഉപമൊഗിച്ച് ടപാതു സ്കാര്യ 
പകോളിത് ോതൃകെിൽ സംസ്ാനത്് ഐ.റ്റി. 
പശ്ാത്ല സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപെിക്കുകൊണ് 
കമ്പനി ടെയ്യുന്നത്. 

ഭൂേി ഏടറ്റടുത്് അതിൽ ആവശ്യോെ അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളാെ ഫവദ്യുതി, ജലം, മറാഡ്, ചുറ്റേതിൽ, 
ടസസ് പദവി, േറ്റു സർക്ാർ അംഗീകാരങ്ങൾ 
എന്നിവ ലഭ്യോക്ി, വ്യക്ികൾക്് ഐ.റ്റി. 
(ടസസ് ) മേഖലകൾ, ഐ.റ്റി. പാർക്കുകൾ എന്നിവ 
വികസിപെിക്കുന്നതിനാെി സ്കാര്യ സംരംഭകർക്് 

                                                                 പട്തിേ 5.1.4 ഇൻമൈാപാർക്ിടറെ അധീനതെീലുള്ള ഭൂേി

ഘട്ങ്ങൾ ഘട്ം I ഘട്ം II തൃശ്ശൂര കെരത്െ ടതി.ബ തി.സതി േലൂര

ഭൂ വിസ്തൃതി 
(ഏക്റിൽ) 100.9 125 30 66

ജിസി ഡി എയുടട ഉടേസ്തെിലുള്ള 
ടക എസ് ഐ ടി എമ്ിടറെ പാട്ത്ിന് കീഴിൽ 
25,845 െ.അടി ബിൽറ്റ് അപെ് സ്ലം 

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്



206 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നൽകുകൊണ് കമ്പനിയുടട ബിസിനസ് ോതൃക. 
ടക.എസ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽടറെ പ്രധാന െില 
മപ്രാജക്ടുകൾ ഇനിപെറയുന്നവൊണ്.

1. സറ്േതില് ലഡെതിവെതി കപ്രയാജേറ്ടറ്, കേരള : 
ടക.എസ്.ഐ.ടി.എല്ിന് മകരള സർക്ാർ 
നിമൊഗിച്ച അഭിോനകരോെ പദ്ധതിൊണ്  
സിൽ ടഡലിവറി മപ്രാജക്ട്, മകരള. 
വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യവസാെവും തമ്ിലുള്ള 
അന്രം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് എസ്ഡിപിടക 
പദ്ധതിയുടട ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിയുടട ഭാഗോെി 
150 എൻജിനീെറിംഗ് മകാമളജുകളുടട 
സജ്ീകരണവും 3 സ്റ്റുഡിമൊകളിലും 
ടടലിമകാണ്ൈറൻസിങ്ങ് സംവിധാനമുള്ള 
വിർച്ച്ൽ പ്ാറ്റ്മൈാം ഉൾടക്ാള്ളുന്നതാണ്. 
എസ്ഡിപിടക പദ്ധതിയുടട ഭാഗോെി 
കുറഞെത് 60 വിദ്യാർഥികൾക്് ഇരിക്കുവാനള്ള 
ഫഹടടക് ക്ാസ് റൂം സർക്ാർ സ്ാപിക്കുന്നു.

2. കേരള ഫഫബര ഒപറ്റ്തിേറ് ലനറ്റ് വര്റ് 
(ലേ.കഫയാൺ) എല്ാ സർക്ാർ വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും അതിമവഗം കണക്റ്റിവിറ്റി 
നൽകാൻ  പ്രാപ്തിയുള്ള സംസ്ാനവ്യാപകോെ 
ഒപ്റ്റിക്ൽ ഫൈബർ ശംഖലൊെ 
ടക.മൈാണ് സാമ്പത്ികോെി പിമന്നാക്ം 
നിൽക്കുന്ന 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്് സൗജന്യ 
ഇൻറർടനറ്റും ടക മൈാണ് ഇൻഫ്ാസ്്രക്ച്ചർ  
ഉെർത്ിടക്ാണ്് േറ്റുള്ളവർക്് 
സബ്സഫഡസ്ഡ് ഇൻറർടനറ്റും വാഗ്ാനം 
ടെയ്യുന്നു. മ്ാക്് ടെെിൻ മുതലാെവയുടട 
വികസിത സാമകേതികവിദ്യ ഇൻറർടനറ്റ് 
ഓൈ് തിങ്സിലും പെനിെർ ടെയ്യുന്നതിന് 
നവനീതോെ സംരംഭകത്ത്ിനം പ്രമൊദനം 
നൽകുന്നതിനം ഇത് സംസ്ാനത്ിന് 
അനമൊജ്യോെ മവദിെിൽ പ്രവർത്ിക്കും.

ഇറെര നയാഷണല് ലസറെര കഫയാര ഫ്രീ 
ആന്ഡറ് ഓപ്ൺ കസയാഴറ്സറ് കസയാഫറ്റ്റ് 
ലവയര (ഐ.സതി. കഫയാസറ്)

ഇന്്യെിടലയും വിമദശടത്യും ഫ്ീ മസാൈ്റ്റ് 
ടവെർ സംഘടനകളുോെി മെർന്ന് ഫ്ീ മസാൈ്റ്റ് 
ടവെറുകളുടട വികസനവും പ്രമൊഗവും ഫ്ീമനാളഡ്ജും 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുകയും ടെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട 
മകരള സർക്ാർ ആരംഭിച്ച അന്ാരാഷ്്രമക�ോണ് 
ഐ.സി. മൈാസ്്.  ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപെണ് മസാഴ്സ് 
മസാൈ്റ്റ് ടവെറുോെി ബന്ധടപെട് കണ്സൾട്ൻസി, 
ഗമവഷണ വികസന പരിപാടികൾ, അക്ാദേിക് 
പഠനം, മസവനം, പരിശീലനം, പ്രസിദ്ധീകരണം, 
സർട്ിൈിമക്ഷൻ, അന്ാരാഷ്്ര തലത്ിലുള്ള 
സഹകരണം എന്നിവയുോെി ബന്ധടപെട് എല്ാ 
പ്രവർത്നങ്ങളുമടയും മനാഡൽ ഏജൻസിൊണ് 
ഐസിമൈാസ്. മൈാസ് അധിഷ്ിത പരിശീലന 

പരിപാടികൾ , വർമഷാപ്പുകൾ, ടസേിനാറുകൾ, 
ഗമവഷണ പരിപാടികൾ, മപ്രാജക്റ്റുകൾ, േലൊളം 
കമ്പ്യൂട്ിംഗ് പ്രവർത്നങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടട 
ഇമറെണ്ഷിപ്പുകളും മപ്രാജക്ടുകളും, സമ്ർ ക്യാമ്പുകൾ, 
ൈാക്ൽറ്റി വികസന പരിപാടികൾ, ടൈമല്ാഷിപെ് 
മപ്രാഗ്ാമുകൾ തുടങ്ങിെവ ഐ.സി മൈാസ് 
നടത്ിെിട്ടുണ്്. 2018-19 ടല  മൈാസ്ിടറെ  പ്രധാന 
മനട്ങ്ങൾ താടഴപെറയുന്നു.
 

• അധ്യാപകർക്ാെി 20 ൈാക്ൽറ്റി 
വികസന പരിപാടികൾ, 25 വിദ്യാർത്ഥികടള 
പടകേടുപെിച്ടകാണ്്  വിദ്യാർത്ഥി പരിശീലന 
പരിപാടികൾ, ടപ്രാൈഷണലുകൾക്കും 
ടെറുകിട സംരംഭകർക്കുോയുള്ള 6 പരിശീലന 
പരിപാടികൾ, 10 ഫസലാബ് പരിശീലന 
പരിപാടികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 
മപ്രാജക്ടുകളും ഇമറെണ്ഷിപ്പുകളും ടൈമലാഷിപെ് 
പരിപാടികളും തുടങ്ങിെവ. 

• ടി- ഫലൈഡ് േൗസ്, ഫ്ിപെ് േൗസ്, ഓണ് സ്ക്രീൻ 
േലൊളം കീമബാർഡ് മപാലുള്ള സഹാെ 
സാമകേതിക ഉൽപെന്നങ്ങൾ സോരംഭിച്. 

• മൈാസ് ടസൽ മകാഡിമനറ്റർ ോരുടട േീറ്റ് അപെ് 
നടത്ി. 45 മകാഡിമനറ്റർോർ പടകേടുത്തു. 

• 1700 ജീവനക്ാടര പടകേടുപെിച്ച് 62 
ബാച്കളിലാെി മൈാസ് ടസാലൂഷൻസിലും 
േലൊളം കമ്പ്യൂട്ിംഗിലും സർക്ാർ 
ജീവനക്ാർക്് പരിശീലനം നൽകി. 

കേരള ്റേയാരട്പ്റ് േതിഷന് (ലേ.എസറ്.യു.എം.)

സംരംഭകത് വികസനം, ഇൻകുമബഷൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ നടപെിലാക്കുന്നതിനള്ള 
സംസ്ാന സർക്ാരിടറെ മനാഡൽ ഏജൻസിൊണ് 
മകരള ്റോർട്പെ് േിഷൻ (ടക.എസ്.യു.എം.).  
ടടക്മനാപാർക്് ടടക്മനാളജി ബിസിനസ്് 
ഇൻകുമബറ്റർ ആെിഅറിെടപെട്ിരുന്ന മകരള ്റോർട്പെ് 
േിഷൻ (ടക.എസ്.യു.എം.) ഇന്്യെിടല ആദ്യടത് 
വിജെകരോെ മനാണ് അക്ാദേിക് ബിസിനസ്് 
ഇൻകുമബറ്ററാണ്.  2007 ലാണ് ഇതിടറെ പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ചത്.

മകരളത്ിടല യുവാക്ളിലും വിദ്യാർത്ഥികളിലുമുള്ള 
സംരംഭകത് കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനം, 
വികസിപെിക്കുന്നതിനം, മകരളത്ിടറെ പരമ്പരാഗത 
മേഖലകളിൽസാമകേതിക വിദ്യെിൽ അധിഷ്ിതോെ 
സംരംഭകത് വികസന ആവശ്യങ്ങൾ ഫകകാര്യം 
ടെയ്യുക, മകരളത്ിടറെ സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക 
സംസ്കാരത്ിന് അനമൊജ്യോെ തരത്ിലുള്ള 
പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപെിക്കുക, 
സാമകേതിക ഉൽപെന്നങ്ങൾക്കും മസവനങ്ങൾക്കും 
ആവശ്യോെ വിപണി കടണ്ത്തുക, ഫവജ്ാനിക, 
ഗമവഷണ വികസന സ്ാപനങ്ങളുോയും, 
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വ്യവസാെിക സാമ്പത്ിക  സ്ാപനങ്ങളുോയും 
ബന്ധം സ്ാപിക്കുക, ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ 
വികസിപെിക്കുന്ന സാമകേതിക വിദ്യകൾ െഥാർത്ഥ 
ഉപമഭാക്ാക്ൾക്് ലഭ്യോക്കുന്നതിനം മവഗത്ിൽ 
വാണിജ്യവൽക്രിക്കുന്നതിനം ഒരു മവദി സൃഷ്ിക്കുക 
എന്നിവൊണ് ഇതിടറെ ലക്ഷ്യം.

ടക.എസ്.യു.എം.ടറെ ബാനറിൽ അതിടറെ പല 
പ്രമത്യക പകോളി സംഘടനകളുടട കീഴിൽ നിലവിൽ 
2200-മലടറ രജിമ്റേർഡ് ്റോർട്പ്പുകൾ, 3.15 
ലക്ഷത്ിമലടറ െതുരശ്ര അടി ഇൻക്യുമബഷൻ 
ട്െ്സ്, 230-മലടറ ഇന്നമവഷൻ ടസല്ലുകൾ 
എന്നിവയുമുണ്്. ടകാച്ചി, തിരുവനന്പുരം, മകാഴിമക്ാട് 
എന്നീ നഗരങ്ങളിലും വിവിധ ജില്കളിലും വ്യാപിച് 
കിടക്കുന്നു. ഹാർഡ് ടവെർ, ബമൊടടക്മനാളജി, 
ഇലക്മ്രാണിക്സ്, അഡ്ാൻസ്ഡ് കംപ്യൂട്ിംങ് തുടങ്ങിെ 
മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ മകന്്ീകരിച്ടകാണ്് നിരവധി 
ലാബുകളിൽ ഈ ടസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്്.
          
2019 േയാെഘട്ത്തില് ലേ.എസറ്.യു.എം.ലറെ 
കനട്ങ്ങൾ 

• ഡി പി ഐ ഐ ടിയുടട മ്റേറ്റ് ്റോർട്്പെ് 
റാകേിംഗിൽ ഏറ്റവും േികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച 
സംസ്ാനോെി മകരളം സ്ാനം മനടി. 

• 1.80 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി വിസ്ീർണമുള്ള 
ഇന്്യെിടല ഏറ്റവും വലിെ നവീകരിച്ച 
മക�ങ്ങളിടലാന്നാണ് സംമൊജിത ്റോർട്പെ് 
മകാംപ്ക്സ്. 

• ആമഗാള സാമകേതിക ജെറെ് യൂണിറ്റ് 
ഉപമൊഗിച്ച് എ.ആർ/വി.ആർ േികവിടറെ 
മക�ങ്ങൾ സ്ാപിച്. 

• ്ിൻക് ഹാർഡ് ടവെർ ആക്സിമലറ്റർ സ്ാപിച്. 
• യൂണിറ്റിയുോെി സഹകരിച്ച് എക്സ്.ആർ 

ആക്സിലമററ്റർ സ്ാപിച്. 
• ക്യാൻസർ റിസർച്ച്, മ്സ് ടടക്, ബമൊടടക് 

തുടങ്ങിെ നിഷ് ടസക്ടറുകൾക്കുള്ള 
ഇൻക്യുമബഷൻ ഇൻഫ്ാസ്്രക്ച്ചർ. 

• മ്സ് ടടക്മനാളജി ആപ്ിമക്ഷൻ, 
ടഡവലപ്ടേറെ് എമക്ാസി്റേം (മ്റേഡ് ) 
സ്ാപിച്. 

• ടകാച്ചിെിൽ സൂപെർ ൈാബ് ലാബ് സ്ാപിക്കുന്നു. 
• 250 ൽ അധികം മപടര പടകേടുപെിച്ടകാണ്് 

ഡിജിറ്റൽ ൈാ്ിമക്ഷൻ ഫവദഗ്ധ്യം 
നൽകുന്ന 32 ൈാബ് വർക്്മഷാപ്പുകൾ നടത്ി. 

• സംസ്ാനത്് 47 ൈണ്് ്റോർട്പ്പുകൾ, അതിൽ 
13 എണ്ണം 2019 ൽ ൈണ്് ടെെ്തു.

• ഐ ഇ ഡി സി വഴി 316 ്റോർട്പ്പുകൾ 
• സംസ്ാനത്് നാല്പതിലധികം 

ഇൻക്യുമബറ്ററുകൾ. 
• സംസ്ാനത്് നാലിലധികം ആക്സിലമററ്ററുകൾ.
• ടകാച്ചിെിൽ ഇൻറമഗ്റ്റഡ് ്റോർട്് അപെ് 

മകാംപ്ക്സിൽ 1.8 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി 

വിസ്ീർണമുള്ള പശ്ാത്ല സൗകര്യം. 
• മകരളത്ിൽ 13 ശതോനം വനിതാ 

്റോർട്പ്പുകൾ.
• 30 വനിതാ ്റോർട്പ്പുകൾ ടക എസ് യു എം 

ൽ രജി്റേർടെെ്തു. 

അവയാരഡുേളം അംഗീേയാരങ്ങളം

• യു ബി ഐ മവൾഡ് റാകേിംഗിൽ റാകേ് ടെയ്തിൽ 
മലാക ഒന്നാം നമ്പർ പ്ിക് ബിസിനസ് 
ആക്സിലമററ്റർ. 

• ്റോർട്പെ് ഇന്്യ 2018 പ്രകാരം സംസ്ാനം 
തിരിച്ള്ള റാകേിംഗിൽ ”മടാപെ് ടപർമൈാേർ” 
അവാർഡ് ലഭിച്. 

• േികച്ച വനിതാസംരംഭകത്ത്ി ന് മസാച്ച് 
അവാർഡ്. 

• ഇന്്യെിടല േികച്ച റാകേിംഗ് “ഡിജിറ്റൽ 
എമക്ാണേി മപ്രാജക്ടുകൾക്കുള്ള" 2018 ടല 
മസാച്ച് അവാർഡ്. 

• 2018 ൽ േികച്ച നെം നടപൊക്കുന്നതിന് 
മുഖ്യേന്്രിയുടട അവാർഡ്. 

• 2018 ൽ ഐ.എസ്.ബി.ഐ യുടട േികച്ച 
ഇൻക്യുമബറ്റർ അവാർഡ് എം/എസ് അഗ്ിേക്് 
ലഭിച്.  ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യടപെടുന്ന 
ആപ്ിമക്ഷനാെി കമ്പനിടെ വിലെിരുത്ി.

• 2019 ൽ ഐ.എസ്.ബി.എ േികച്ച ബിരുദ 
്റോർട്പെ് അവാർഡ് എം/എസ് ബിൽഡ്ടനക്സ്റ്റ് 
മനടി. 

• േികച്ച 50 ്റോർട്ടുപ്പുകളിൽ ഒന്നാെി എം.എസ്. 
ടജൻമറാമബാട്ിക്സിടന ഐ.ഐ.ടി മുംഫബ 
ടതടരടഞെടുത്തു. 

ലസറെര കഫയാര ഡവെപറ്ലേറെറ് ഓഫറ് 
ഇകേജതിംഗറ് ലടേറ്കനയാളജതി (സതി-ഡതിറ്റ്)

സർക്ാർ മേഖലെിൽ ഐ.സി.ടി. ടസാല്യൂഷൻസ് 
ടപ്രാഫവഡറാെി സി-ഡിറ്റ് പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  സി-
ഡിറ്റ് ഏടറ്റടുത്് നടത്തുന്ന പ്രധാന പരിപാടികൾ 
ഇവൊണ്:

• മുഖ്യേന്്രിയുടട ടപാതു പരാതി പരിഹാര 
സംവിധാനമത്യും മുഖ്യേന്്രിയുടട ദുരന് 
നിവാരണ സഹാെ സംവിധാനമത്യും 
സംമൊജിത ഓണ് ഫലൻ മപാർട്റിമലയ്ക് 
പുനഃരാവിഷ്ക്രിക്കുക.

• മകരള പ്ിക് സർ വ്വീസ് കമ്ീഷനമവണ്ി ഓണ് 
ഫലൻ പരീക്ഷാ മോഡ്യൂളുകളുടട രൂപകല്പനയും 
വികാസവും.

• മ്റേറ്റ് ആർഫകവ്സ് ആറെ് രജിസ്മ്രഷൻ 
ഡിപൊർട്ടുടേന്റുകൾക്് പഴെ ഫകടയ്ഴുത്് 
മരഖകളും േറ്റ് മരഖകളും ഡിജിഫറ്റമസൻ ടെയ്യുക.

• വിവിധ ഗവണ്ടേറെ് ഡിപൊർട്ടുടേന്റുകൾക്ാെി 
200-ലധികം സർക്ാർ ടവബ്ഫസറ്റുകളും 
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മസാഷ്യൽ േീഡിെ പ്ാറ്റ് മൈാമുകളും MIS/ERP 
സംവിധാനങ്ങളിലൂടട രൂപ കല്പന, മഹാ്റേിംഗ്, 
പരിപാലനം.

• ടവള്ളടപൊക്ം സംഭവിച്ചതിടറെ 
പശ്ാത്ലത്ിൽ മകരളത്ിടല മുഖ്യ 
േന്്രിയുടട ദുരിതാശ്ാസ നിധിെിമലയ്ക് 
സംഭാവനകൾ ടെയ്യുന്നതിനാെി 15-
ലധികം ബാകേ് മപെ്ടേറെ് മഗറ്റ് മവകളും 
യു.പി.ഐ. കളും വാലറ്റുകളും സംമൊജിപെിച്ച് 
സംസ്ാനസർക്ാരിനമവണ്ി ഒരു ഓണ് ഫലൻ 
ൈണ്് മശഖരണമപാർട്ൽ ഡിഫസൻ ടെെ്തു.

ഭയാവതി വീക്ഷണം

ഐറ്റി മക�ോെി മകരളടത് ോറ്റുന്നതിനാെി സമ്പദ് 
വ്യവസ്െിമലക്് ടകാണ്ടുവരുന്ന മൂല്യവർദ്ധനടെ 
ഗണ്യോെി വർദ്ധിപെിമക്ണ്തുണ്്. ഐ.ടി. 
മേഖലകളിടല വളർന്നു വരുന്ന മേഖലകളിടല  
നിമക്ഷപം നടത്തുകയും സ്ാപിത ഐ.ടി./ഐ.
ടി.ഇ.എസ്. പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ോ്രം ആശ്രെിക്ാടത 
നില്ക്കുകയുോണ് മവണ്ത്. ഇന്്യൻ ഐ.ടി. 
മേഖലെിൽ മൈാക്സ് ോറുമമ്പാഴുണ്ാകുന്ന  
പ്രശ്നങ്ങളും, ആമഗാള ഐ.റ്റി മേഖലെിൽ ഉെർന്നു 
വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾടക്ാള്ളുന്ന ഇന്്യൻ ഐ.ടി. 
മേഖലടെന്ന നിലെിൽ, ഈ ോറ്റങ്ങടള  മകരളം 
ശ്രദ്ധിമക്ണ്തുണ്്. അമതസേെം ജനങ്ങളുടട ഡിജിറ്റൽ 
ശാക്ീകരണത്ിലും ഐ.ടി. അവമബാധത്ിലും 
ആവശ്യോെ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിമക്ഷപം 
തുടരുകയും കാലാകാലങ്ങളിൽ സംസ്ാനത്ിടറെ 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്നതിനം ഉെിതോെ 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപെിടച്ചടുക്കുന്നതിനം, 
പ്രതീക്ഷിത അറ്റകുറ്റപണികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനം 
കഴിയുന്നു. 

ഹബ് ആറെ് മ്ാക്് ോതൃകെിൽ ഇൻൈർമേഷൻ 
ടടക്മനാളജി ഇൻഫ്ാസ്ടക്ച്ചർ മേഖല സംസ്ാനത്് 
ശ്രമദ്ധെോെ പുമരാഗതി ഫകവരിടച്ചകേിലും ഈ 
മേഖലടെ സംമൊജിപെിക്കുന്നതിന് ഉെിതോെ 
ഒരു ഏകീകൃത സംവിധാനം രൂപീകരിമക്ണ്തുണ്്.  
വിജ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യ്ക് ആവശ്യോെ 
ഗമവഷണവും അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനവും 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിൽ മകരളം പിന്നിലാണ്. 
സംസ്ാനത്ിടറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ടെ 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിന് ഐ.സി.റ്റി പ്രാപ്തോെ 
വിദ്യാഭ്യാസവും ഗമവഷണവും വികസനവും 
നവീകരണവും തിരിച്ചറിയുകയും മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുകയും 
ടെയ്ണം. അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനം 
ോനവ വിഭവമശഷി വികസനം, ടോത്ത്ിലുള്ള 
സാമ്പത്ിക വികസനം എന്നിവെിൽ ഗവണ്ടേറെ് 
ഉെർത്ിെ ഊർജ്ം ഐ.റ്റി യുടട അർത്ഥവത്ാെ 
ഉപമൊഗം കൂടുതൽ തുറന്നു ടകാടുക്കുടേന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്്യെിലും വിമദശത്തുമുള്ള 

പ്രധാന നഗരങ്ങളുോയുള്ള സംസ്ാനത്ിടറെ 
ഭൗതിക ബന്ധം ടേച്ചടപെടുമത്ണ്തുണ്്. ഡിജിറ്റൽ 
സൗകര്യങ്ങൽ ഉപമൊഗടപെടുത്ാൻ മകരളത്ിന് 
ശക്ോെ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളും േനഷ്യവിഭവ 
മശഷിയുമുണ്്. ഐ.റ്റി മേഖലെിൽ ഗണ്യോെ നിമക്ഷപം 
ആകർഷിക്കുകയും തുടക്ക്ാരാെ ടെറുപെക്ാരിൽ 
്റോർട്് അപ്പുകൾ വഴി സംരംഭകത്ം മപ്രാത്സാഹിപെിച് 
ടകാണ്് നാം മുമന്നാട്് കുതിക്ണം.
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5.2 ശചാസ്ത്ര ങ്സവനങ്ങളും ഗങ്വഷണവും

അടിസ്ാന ഗമവഷണത്ിലും ശാസ്്രത്ിലും 
മുൻനിരെിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിടലാന്നാണ് ഇന്്യ. 
ശാസ്്ര, സാമകേതികതെിടല (എസ് ആറെ് ടി) നൂതന 
മേഖലകടള മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം ശാസ്്രം, 
സാമകേതികത, നവീകരണം എന്നിവെിൽ രാജ്യത്ിടറെ 
പ്രാപ്തി ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം മവണ്ിയുള്ള മനാഡൽ 
വകുപൊണ് ഭാരത സർക്ാരിടറെ ശാസ്്ര സാമകേതിക 
വകുപെ് (ഡി.എസ്.ടി).  ഒരു േത്സര സ്ഭാവ രീതിെിലൂടട 
മദശീെതലത്ിൽ ശാസ്്ര സാമകേതികതെിടല പ്രാപ്തി 
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനാെി വിവിധ സ്ാപനങ്ങളിടലയും 
വിജ്ാന ശാഖകളിടലയും ശാസ്്രജ്ർക്് ഈ 
വകുപെ് ശാസ്്ര സാമകേതിക വികസന പിന്തുണ 
നൽകുന്നു.  ഫവദഗ്ധ്യത്ിലും വ്യാപ്തിെിലും ശാസ്്രീെ, 
സാമകേതിക ൈല സൃഷ്ി വർദ്ധനവിനാെി ഭാരതത്ിടല 
ശാസ്്ര, സാമകേതിക സമൂഹടത് പര്യാപ്തരാക്കുന്നത് 
ലക്ഷ്യം വച്ടകാണ്് വിവിധ ആസൂ്രിത സംരംഭങ്ങൾ 
നടപെിലാക്കുന്നതിനം ഈ വകുപെ് സഹാെിക്കുന്നു.  

സംസ്ാനത്് ശാസ്്ര സാമകേതിക വിദ്യടെ 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിൽ മകരള സർക്ാരിടറെ 
ശാസ്്ര സാമകേതിക വകുപെിന് പ്രധാന 
പങ്കുണ്്. ശാസ്്ര സാമകേതിക രംഗത്് േികവ് 
ഫകവരിക്കുന്നതിനം സമൂഹത്ിന് വലിെ മതാതിൽ 
മസവനം നൽകുന്നതിനമുള്ള പരിപാടികൾ 
തിരിച്ചറിൊനം നടപൊക്ാനം വകുപെ് സഹാെിക്കുന്നു. 
മക�സർക്ാരിടറെ പകേിടനാപെം ശാസ്്ര 
സാമകേതിക വിദ്യടെ മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനള്ള 
സംസ്ാനതലത്ിലുള്ള ശ്രേങ്ങളുടട തുടക്ക്ാരാണ്  
മകരളം.

ഗമവഷണ-വികസന, ോമനജ്ടേൻറ് പ്രവർത്ന 
പദ്ധതിെിലൂടട സംസ്ാനടത് അക്ാദേിക്, 
ഗമവഷണ സ്ാപനങ്ങളുടട മശഷി വർദ്ധിപെിക്കുക, 
ഗമവഷണ-വികസന മക�ങ്ങളിലൂടട ഗമവഷണവും 
വികസനവും നടത്തുക, ബമൊടടക്മനാളജി 
മേഖലെിടല പദ്ധതികടളയും മപ്രാഗ്ാമുകടളയും 
തിരിച്ചറിയുകയും സുഗേോക്കുകയും ടെയ്യുക, ഫജവ 
വിഭവങ്ങളുടട സംരക്ഷണവും സുസ്ിര ഉപമൊഗവും 

ഉറപൊക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളിടലയും 
ഗമവഷണ മക�ങ്ങളിടലയും ശാസ്്രീെ അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾളും ലമബാറട്റികളും  ടേച്ചടപെടുത്തുക, 
ശാസ്്ര സാമകേതിക മേഖലെിടല പദ്ധതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഗമവഷണം, വികസനം എന്നിവ 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് യുവ പ്രതിഭകടള പരിമപാഷിപെിക്കുക, 
ജനങ്ങളുടട പ്രമൊജനത്ിനാെി ഗ്ാേീണ വികസന 
സാമകേതികവിദ്യയുടട അടിസ്ാനതലത്ിലുള്ള  
നവീകരണം മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുക, വ്യാവസാെിക 
ആപ്ിമക്ഷടറെ ഫപലറ്റ് ടസെിൽ വികസനം, 
സാമകേതിക ഫകോറ്റം, വിവർത്ന ഗമവഷണം 
എന്നിവയ്കായുള്ള ഇൻകുമബറ്റർ വികസിപെിക്കുക, 
ഉെർന്ന മുൻ ഗണനാ മേഖലകളിൽടപെട് ഭൗതിക 
പരിസ്ിതിയുടടയും പരിസ്ിതി വ്യവസ്കളുടടയും 
ഗമവഷണം, സംരക്ഷണം, പരിപാലനം തുടങ്ങിെവ 
നടപൊക്കുക എന്നിവൊണ് സംസ്ാനടത് ശാസ്്ര 
സാമകേതിക വകുപെിടറെ പ്രധാന ദൗത്യം. കഴിവുള്ള 
യുവാക്ടള ഉെർന്ന അക്ാദേിക് മേഖലെിമലക്കും 
ശാസ്്ര ഗമവഷണത്ിമലക്കും എത്ിയ്ക്കുന്നതിനം 
ഗമവഷകരുടട കഴിവുകളും ഗമവഷണ ഔട്് പുട്ിടറെ 
ഗുണനിലവാരവും ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം ഈ 
മേഖലെിൽ നടപെിലാക്ിെ വിവിധ പദ്ധതികളും 
മപ്രാഗ്ാമുകളും സഹാെിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്് ഉെർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ 
മനട്ങ്ങൾക്ിടെിലും ശാസ്്രത്ിടറെ 
പ്രാധാന്യടത്ക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ടപാതുവാെ 
അവമബാധം ഉണ്ാെിട്ടും ശാസ്്ര സാമകേതിക 
വിദ്യയുടട വികസനം സുപ്രധാന ടവല്ലുവിളികൾ 
മനരിടുന്നു. ശാസ്്ര വിദ്യാഭ്യാസത്ിൻടറയും 
ശാസ്്രീെ ഗമവഷണത്ിടറെയും ഗുണനിലവാരം 
അതിമവഗം ടേച്ചടപെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒരു 
പ്രധാന ടവല്ലുവിളി. സംസ്ാനത്തുള്ള ശാസ്്ര 
സ്ാപനങ്ങളിൽ മകരളത്ിടല ശാസ്്രജ്രുടട 
സുപ്രധാന മനട്ങ്ങൾ ഉണ്ാെിരുന്നിട്ടും, ഇനിയും 
വളടരെധികം കാര്യങ്ങൾ ടെയ്ാനാകും. രണ്ാേതാെി, 
രാജ്യത്ിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവ 
ശാസ്്രജ്രുടട പഠനത്ിനം ഗമവഷണത്ിനമുള്ള 
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സ്ാപനങ്ങളാെി ോറ്റുന്നതിന് സംസ്ാനടത് 
ശാസ്്ര സ്ാപനങ്ങളുടട ഗുണനിലവാരം 
ഉെർത്തുന്നതിൽ കാര്യോെ പ്രസക്ിയുണ്്.  
സംസ്ാനടത് വിവിധ വിഷെങ്ങളിൽ േികവിടറെ 
മക�ങ്ങൾ വികസിപെിമക്ണ്തുണ്്. ഇക്ാര്യത്ിൽ, 
മക� ശാസ്്ര-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളും 
സംസ്ാന സർക്ാർ നടത്തുന്ന സ്ാപനങ്ങളും 
തമ്ിലുള്ള അടുത് സഹകരണം പ്രമൊജനകരവും 
പര്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുോകണം. മൂന്നാേതാെി, 
സംസ്ാനത്് വരുോനം വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനം 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുക, സംസ്ാനത്ിടറെ 
വികസനത്ിന് എസ് ആറെ് ടി പിന്തുണ നൽകുക 
എന്നിവൊണ് ശാസ്്ര-സാമകേതിക മേഖലകളിടല 
സംസ്ാനതല നിമക്ഷപത്ിടറെ ഒരു പ്രധാന 
ലക്ഷ്യം. ഇവെ് ടക്ല്ാം ഉടനടി വികസന-അധിഷ്ിത 
പ്രമൊദനം ഉണ്ാകണടേന്നിടല്കേിൽ കൂടി സർക്ാർ 
നടത്തുന്ന അത്യാധുനിക ശാസ്്ര സ്ാപനങ്ങളിൽ 
ടപാതു ആമവശവും പ്രമൊദനവും വികസിപെിമക്ണ്തും 
പ്രധാനോണ്. നാലാേതാെി, സംസ്ാനവുോെി 
വളടരെധികം താല്പര്യവും ഉത്കണ്ഠയുമുള്ള പരിസ്ിതി 
സംബന്ധോെ പ്രശ്നങ്ങൾക്് ഉെിതോെ ശാസ്്രീെവും 
സാമകേതികവുോെ ഉപമദശവും പിന്തുണയും 
നൽമകണ് ആവശ്യകത വർദ്ധിച്വരികൊണ്. 
സന്തുലിതോെ ശാസ്്രീെ ഉപമദശങ്ങളുടടയും 
ഇൻപുട്ടുകളുടടയും അഭാവത്ിൽ, ഈ മേഖലെിടല 
തീരുോനടേടുക്ൽ ആത്നിഷ്ോെ ോനദണ്ഡങ്ങളാൽ 
നെിക്ടപെടും, അത് സംസ്ാനത്ിടറെ വികസന 
അജണ്യ്ക് ഗണ്യോെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ാക്കും. ഈ 
മേഖലെിടല ശാസ്്രീെ ഗമവഷണത്ിടറെ അളവും 
ഗുണനിലവാരവും വികസിപെിക്കുന്നതിന് മകരളത്ിടല 
ടപാതുമേഖലെിടല പാരിസ്ിതിക ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും 
അവമബാധത്ിനം മവണ്്ര പ്രതികരിക്ാൻ 
േതിൊെ ഇടമുണ്്. അഞ്ചാേത്, നവീകരണത്ിടലയും 
്റോർട്പ്പുകളിടലയും ശ്രേങ്ങളും ശാസ്്ര സാമകേതിക 
മേഖലെിടല മജാലിയും തമ്ിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം 
വളർത്ിടെടുക്കുന്നത് പ്രധാനടപെട് സാമ്പത്ിക 
മനട്ങ്ങൾ നൽകും.

സംസ്ാനടത് ശാസ്്ര സാമകേതിക മേഖലെിൽ 
ഉൾടപെടുന്ന രണ്ടു പ്രധാനടപെട് സ്ാപനങ്ങൾ 
ആണ് മകരള സംസ്ാന ശാസ്്ര സാമകേതിക 
പരിസ്ിതി കൗണ്സിലും (ടക എസ് സി എസ് ടി ഇ) 
തിരുവനന്പുരടത് റീജിെണൽ ക്യാൻസർ ടസൻറ്ററും 
(ആർ സി സി).

I.  കേരള ശയാസറ്ത് സയാകകേതതിേ പരതിസ്തിതതി 
േൗൺസതില് (ലേ .എസറ്.സതി.എസറ്.ടതി.ഇ)

മകരള സർക്ാരിടറെ ശാസ്്ര സാമകേതിക വകുപെിടറെ 
കീഴിലുള്ള ഒരു സ്െംഭരണ സ്ാപനോണ് ടക.എസ്.
സി.എസ്.ടി.ഇ. മകരളത്ിടറെ മുഖ്യേ�ി പ്രസിഡന്റും 

ടക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ യുടട എക്സിക്യൂട്ീവ് 
ഫവസ് പ്രസിഡറെ് അധ്യക്ഷനായുള്ള എക്സിക്യൂട്ീവ് 
കൗണ്സിലും (ഇ സി) മെർന്നുള്ള മ്റേറ്റ് കൗണ്സിൽ 
(എസ് സി)ആണ് ടക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ ടെ 
നിെന്്രിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണോെി സജ്ീകരിച്ച 7 
ഗമവഷണ വികസന മക�ങ്ങളും (ആർ&ഡി) ഗമവഷണ 
മക�ങ്ങളാെി വളർന്നു ടകാണ്ിരിക്കുന്ന രണ്ടു 
സ്ാപനങ്ങളും, സർക്ാരിടറെ ധനസഹാെമത്ാടട 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന മൂന്ന്  സ്ാപനങ്ങളും നിലവിൽ 
ടക.എസ്.സി.എസ്.ടി യുടട കീഴിൽ ഉണ്്.

സംസ്ാനത്ിടറെ വികസനവുോെി ബന്ധടപെട് 
ശാസ്്ര, സാമകേതിക, നൂതന നെങ്ങൾക്് 
രൂപം ടകാടുക്കുകയും ആവിഷ്കരിക്കുകയും 
ടെയ്യുകടെന്നതാണ് ടക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ 
യുടട പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ശാസ്്ര പരിജ്ാനം 
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനം ോനവികതയുടട സുസ്ിര 
വികസത്ിനം പ്രാധാന്യേർഹിക്കുന്ന പരിപാടികൾ 
കൗണ്സിൽ മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുകയും നടപെിലാക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നു. ശാസ്്രീെ ഗമവഷണത്ിലൂടടയും 
സാമകേതികവിദ്യകളിടല പുതുേകളിലൂടടയും 
വികസനത്ിനാെി കൗണ്സിൽ ോർഗ്ഗ മരഖ 
തയ്ാറാക്കുന്നു.

(എ) ലേ.എസറ്.സതി.എസറ്.ടതി.ഇ യുലട
        പദ്തതിേളം പരതിപയാടതിേളം 

സംസ്ാനത്് ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ശാസ്്ര 
വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം വികസിപെിടച്ചടുക്കുക 
എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടടയുള്ളവൊണ് 
കൗണ്സിലിടറെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും.  
സംസ്ാനത്ിനകത്്  ശാസ്്ര സാമകേതികെിൽ 
േികവ് മനടിടെടുക്കുന്നതിനം സമൂഹത്ിനാകോനം 
ബൃഹത്ാെ മസവനങ്ങൾ പ്രദാനം ടെയ്യുന്നതിനം 
മവണ്ിയുള്ള പരിപാടികൾ കടണ്ത്ി നടപെിലാക്കുക 
എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട ശാസ്്ര പ്രെരണവും 
മപ്രാത്സാഹനവും ഗമവഷണവും വികസനവും ആവാസ 
വ്യവസ്യും പരിസ്ിതിയും സാമകേതിക വികസനവും 
ഫകോറ്റവും ഫജവസാമകേതിക വികസനം, 
സ്കൂൾതല ശാസ്്ര മപ്രാത്സാഹന പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
വനിതകൾക്ായുള്ള ശാസ്്ര പരിപാടികൾ എന്നിവ 
മക�ീകരിച് ടകാണ്് വിവിധ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും 
കൗണ്സിൽ നടപെിലാക്ിവരുന്നു.

ലേ എസറ് സതി എസറ് ടതി ഇയുലട 
പദ്തതിേളലടയും പരതിപയാടതിേളലടയും 
കനട്ങ്ങൾ 

1. ശയാസറ്ത് സയാകകേതതിേതയതിലെ 
േയാനവകശഷതി വതിേസനം സയന്സറ് 
െതിസരെറ് സറ്േീം (എസറ് ആര എസറ്)

കൗണ്സിലിടറെ ശാസ്്ര സാമകേതിക പ്രൊരണ 
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കബയാക്റ് 5.2.1 ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ഓൈ് അഡ്ാൻസ്ഡ് ഫവമറാളജി

പകർച്ചവ്യാധികളാെ ഫവറൽ മരാഗങ്ങളുടട നിെന്്രണം, ഗമവഷണം, മരാഗനിർണെം 
എന്നിവെിൽ ശ്രദ്ധ മകന്്ീകരിക്കുന്ന അന്ാരാഷ്്രാ ഫവമറാളജി സ്ാപനങ്ങളുോയുള്ള 
ശംഖലെിൽ ഉൾടപെടുത്ി വ ിഭാവനം ടെയ്യുന്ന ഒരു മ്ാബൽ ഫവമറാളജി ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ാണ് 
തിരുവനന്പുരടത് മതാന്നക്ല ിൽ ബമൊ 360 ഫലൈ് സെൻസസ് പാർക്ിൽ മകരള സർക്ാർ 
2019 ൽ സ്ാപ ിച്ച ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ഓൈ് അഡ്ാൻസ്ഡ് ഫവമറാളജി. ടേച്ചടപെട് േനഷ്യജീവ ിതത്ിനാെി 
ഉപ്വകാരികളാെ ഫവറസുകടള നിർമ്ാർജ്നം ടെയ്യുന്നതിനം അടിസ്ാന ശാസ്്രവും 
്രാൻസിമലഷണൽ റിമസർച്ം ഉൾടപെടുന്ന ഗമവഷണത്ിടറെ അടിസ്ാനത്ിൽ പരിശീലനവും 
വ ിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നതിനം,  ഫവറൽ സാക്രേിക മരാഗങ്ങളുടട  നിെന്്രണത്ിനം അവ 
തടയുന്നതിന പര്യാപ്തോെ ശാസ്്രീെ ഉപാധികൾ പ്രധാനം ടെയ്യുന്നതിനം മവണ്ി അന്ർ 
മദശീെ സ്ാപനങ്ങളുോെി  മൊജിച്ച് പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരു േികവ ിടറെ സ്ാപനോെിരിക്കും ഇത്. 
പ്രാമദശിക, മദശീെ, ആമഗാള ആവശ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്ന തിനാെി ഫവമറാളജിെിടല അത്യാധുനിക 
ഇൻഫ്ാസ്്രക്െർ സൗകര്യങ്ങൾ വ ികസിപെ ിക്കുക, വ ിദഗ്ധ ശാസ്്ര-സാമകേതിക ഉമദ്യാഗസ്ടര 
സജ്ോക്കുക, മസവനങ്ങളും ഉൽപെന്നങ്ങളും വ ികസിപെ ിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിടറെ ദൗത്യം. 202.00 
മകാടി രൂപ ടോത്ം പദ്ധതി ടെലവ് വരുന്ന ഈ സ്ാപനം വ്യാവസാെിക ഫകോറ്റം/സാമകേതിക 
മപ്രാത്സാഹനം എന്നിവയ്കാെി പ്രവർത്ിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യേിടുന്നു.  അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളും 
സ്ലവും പ്രദാനം ടെെ്തു ടകാണ്് മകരള സംസ്ാന വ്യവസാെ വ ികസന മകാർപെമറഷൻ ഈ 
സ്ാപനത്ിടറെ പകോളിൊെിരിക്കും. തിരുവന്പുരടത് മതാന്നക്ല ിൽ 25 ഏക്ർ സ്ലത്തു 
വ്യാപ ിച് കിടക്കുന്ന ക്യാമ്പസിടറെ നിർമ്ാണം രണ്ടു ഘട്ങ്ങളാെിട്ാണ്, ഘട്ം I ഉം ഘട്ം II ഉം. 
അഡ്േിനിസ് മ്രറ്റീവ് മ്ാക്്, ബമൊ ലാബ്, മകാേണ് ഇൻസ്രുടേൻമറ്റഷൻ റൂം, ഫജവ സുരക്ഷാ 
സൗകര്യങ്ങൾ, ഡെമ്ാ്റേിക് സൗകര്യങ്ങൾ, എന്നിവ ഉൾടപെടുന്ന  ഘട്o I എ-  പ്രീൈാബ് രണ്ടു നില 
ടകട്ിടം  (25,000 െതുരശ്ര അടി ), അഡ്േിനിസ് മ്രറ്റീവ് മ്ാക്്, ബമൊ ലാബ്, ഫജവ സുരക്ഷാ 
സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്ന വ ിഭാഗം എന്നിവ ഉൾടപെടുന്ന   മൂന്നു നിലകമളാട് കൂടിെ   ഘട്o I ബ ി-
പ്രധാന ടകട്ിടം (78,000 െതുരശ്ര അടി) എന്നിവൊണ് ഘട്ം I. 2019 ടസപ്റ്റംബർ 30 ൽ ഘട്o I എ 
െിൽ ടപട് ടകട്ിടത്ിടറെ സിവ ിൽ നിർമ്ാണം പൂർത്ിൊെി, ഘട്ം I ബ ി പുമരാഗേിക്കുന്നു. 

വിഭാഗത്ിടറെ (എസ് ടി ഡി പി) ഫ്ാഗ് ഷിപ് 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് ആർ എസ്. 
സംസ്ാനടത് അടിസ്ാന, പ്രാമൊഗിക 
ഗമവഷണത്ിൽ വികസന, ഗമവഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിന് ഈ 
പദ്ധതി ലക്ഷ്യേിടുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടട കീഴിൽ 
ശാസ്്ര സാമകേതിക മേഖലകളിൽ ഗമവഷണത്ിന് 
സാമ്പത്ിക സഹാെം നൽകുന്നു. സർവകലാശാല 
വിഭാഗങ്ങൾ, കലാലെങ്ങൾ, ഗമവഷണ വികസന 
സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിടല ഗമവഷണ 
ടപ്രാടജക്ടുകൾക്ാണ് സഹാെം നൽകുന്നത്. 
2018-19 ൽ ഈ പരിപാടിയുടട കീഴിൽ 11 
പുതിെ മപ്രാജക്ടുകൾ അനവദിച്. കൂടാടത, 
സഹാെം ലഭ്യോെ ടപ്രാജക്ടുകളിൽ നിന്നും  6 
മപറ്റന്റുകൾ ൈെൽ ടെയ്യുകയും  ആനകാലിക 
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 247 പ്രബന്ധങ്ങളും 
മകാണ്ൈറൻസ്/ടസേിനാർ എന്നിവെിൽ 271 
പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്.  എസ് ആർ എസിടറെ 
കീഴിൽ 31 പി എെ് ഡികൾ നൽകുകയും  75 മപർക്് 
പരിശീലനം, മകാണ്ൈറൻസുകളിൽ േികച്ച 22 മപപെർ/
മപാ്റേർ അവാർഡുകൾ എന്നിവ നൽകുകയും ടെെ്തു.

ലേ എസറ് സതി എസറ് ടതി ഇ എേതിരറ്സറ് 
സയറെതിസറ്െറ് സറ്േീം 

പ്രഗത്ഭരാെ ശാസ്്രജ്ന്ാർക്് വ്യത്യസ് 
മേഖലകളിൽ അവരുടട ഫവദഗ്ധ്യം 
ടതളിെിക്കുന്നതിനാെി ഗമവഷണം നടത്തുന്നതിന് 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിനം സംസ്ാനത്ിടല പ്രധാന 
പ്രശ്നങ്ങൾ മനരിടുന്നതിന് അവരവരുടട കഴിവുകൾ 
വിനിമൊഗിക്കുന്നതിനം ലക്ഷ്യേിടുന്നതാണ് ഈ 
പദ്ധതി. 2018-19 ൽ 8 മപർ പദ്ധതിെിമലക്് 
ടതടരടഞെടുക്ടപെടുകയും ഈ പരിപാടിയുടട 
കീഴിൽ സഹാെം ലഭിച്ച മപ്രാജക്ടുകളിൽ നിന്നും 
17 മകാണ്ൈറൻസുകൾ/ടസേിനാറുകൾ 
നടത്തുകയും ആനകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 
9 പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ഒരു 
പി.എച്ച്.ഡി നൽകുകയും ടെെ്തു. 2019-20 ൽ 
(ടസപ്റ്റംബർ വടര) പരിപാടിയുടട കീഴിൽ 
ആനകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 9 പ്രബന്ധങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 17 മകാണ്ൈറൻസ്/ടസേിനാർ 
നടത്തുകയും ഒരു പി.എച്ച്.ഡി നൽകുകയും ടെെ്തു.
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വതിദധ്യാരത്തിേൾ്യായുള്ള കപ്രയാജേറ്ടുേൾ

ഈ മപ്രാജക്ടിടറെ കീഴിൽ സംസ്ാനടത് 
സർവകലാശാല വകുപ്പുകളിമലയും കലാലെങ്ങളിടലയും 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്് ശാസ്്രസംബന്ധോെ 
മപ്രാജക്ടുകൾ ടെയ്യുന്നതിനാെി  സാമ്പത്ിക 
സഹാെം നൽകുകയും 2018-19 ൽ ൈാർോസ്യൂട്ിക്സ്, 
ആയുർമവദം, ഭൗതിക ശാസ്്രം, രസത�ം, 
ഭൗേശാസ്്രം എന്നിങ്ങടനയുള്ള വിഷെങ്ങളിൽ 213 
എം.എസ്.സി/ എം.ടടക് മപ്രാജക്ടുകൾക്് അനേതി 
നൽകുകയുണ്ാെി.

യുവ ശയാസറ്ത് പ്രതതിഭേലള 
കപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള പരതിപയാടതി 
(ഫപേറ്തിസറ് )

8, 9 ക്ാസ്സുകളിടല വിദ്യാർത്ഥികൾക്് ശാസ്്ര 
മപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിന് പുരസാരങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനം (ഫ്റ്റിസ്-I) ശാസ്്ര 
സാമകേതികതെിൽ നൂതന ആശെങ്ങൾ 
ഉള്ള മപാളിടടക്നിക് മകാമളജ് തലത്ിലുള്ള 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്് മപ്രാജക്ടുകൾ ടെയ്യുന്നതിന് 
ആവശ്യോെ സാമ്പത്ിക  സഹാെങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനം (ഫ്റ്റിസ്-II)മവണ്ിയുള്ളതാണ് 
ഈ പദ്ധതി. 2018-19 ൽ ഫജവകൃഷി, ജീവിത ഫശലീ 
മരാഗങ്ങൾ, ജലേലിനീകരണം, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം 
എന്നീ വിഷെങ്ങൾ അടിസ്ാനോക്ി 176 ബിരുദ/
സ്കൂൾ തല മപ്രാജക്ടുകൾക്് സാമ്പത്ിക സഹാെം 
അനവദിച്. 

നയാളകത്്റ് യുവ ശയാസറ്ത്ജ്ഞലര 
തയ്യാെയാക്കുന്ന പരതിപയാടതി (ക്രതി്റേല്)
 
ശാസ്്രത്ിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടട കഴിവുകൾ 
വളടരമനരടത് തന്ന കടണ്ത്ി 
പരിമപാഷിപെിക്കുന്നതിന് മവണ്ിയുള്ള പരിപാടിൊെ 
ക്രി്റേൽ ലക്ഷ്യേിടുന്നത് മദശീെ ശാസ്്ര 
മകാണ്ഗ്സ്ിടല സംസ്ാനതല വിജെികടളൊണ്.  
2018-19 ൽ സംസ്ാനടത് വിവിധ ഗമവഷണ 
വികസന മകന്്ങ്ങളിൽ വച്ച് 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്് 
പരിശീലനം നൽകുകയുണ്ാെി.  

ലേ എസറ് സതി എസറ് ടതി ഇ ഗകവഷണ 
ലഫകല്യാഷതിപ്പുേൾ 

ഈ പദ്ധതിെിൻ കീഴിൽ  2018-19 ൽ 18 പി.എച്ച്.
ഡി നൽകി. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടട എണ്ണം 60 
ആണ്. 2019-20 ൽ (ടസപ്റ്റംബർ 30, 2019 വടര)  
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടട എണ്ണം 24 ഉം നൽകിെ പി.എച്ച്.
ഡി കളുടട എണ്ണം 1 ഉം ആണ്.

ലേ എസറ് സതി എസറ് ടതി ഇ കപയാസറ്റ്റ് 
കഡയാേറ്ടെല് ലഫകെയാഷതിപറ് 

ശാസ്്രസാമകേതിക രംഗത്് നിലനിൽക്കുന്നതിനാെി 
മഡാക്ടമററ്റുള്ള വ്യക്ികടള ആകർഷിക്കുക, പി.എച്ച്.
ഡി ഉള്ള വ്യക്ികടള ഗമവഷണം തുടങ്ന്നതിനാെി 
അവരുടട ടതാഴിൽ മേഖല ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുക, ടൈമല്ാഷിപ് ലഭിച്ചവർക്് 
പ്രമൊദനം നൽകുകയും അവർക്് ആജീവനാന് 
പഠിതാക്ളാെി തുടരുന്നതിന് ആവശ്യോെ 
സാമകേതിക, മനതൃത് ഫനപുണ്യം വികസിപെിക്കുകയും 
ടെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട മപാസ്റ്റ് മഡാക്ടറൽ 
ടൈമലാഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. 2018-19 ൽ, 8 
മപർ മപാസ്റ്റ് മഡാക്ടറൽ ടൈമല്ാഷിപെിനാെി 
ടതടരടഞെടുക്ടപെടുകയും ആനകാലികങ്ങളിൽ 
9 പ്രബന്ധങ്ങളും മകാണ്ൈറൻസ്/ ടസേിനാറിൽ 
17 മപപെറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ടെെ്തു.  
2019 ടസപ്റ്റംബർ 30 വടര ആനകാലികങ്ങളിൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ 15 എണ്ണവും 
മകാണ്ൈറൻസ്/ ടസേിനാർ 19 എണ്ണവുോണ്.

2. ശയാസറ്ത്സയാകകേതതിേതയതിലെ 
പശ്യാത്െ വതിേസന പരതിപയാടതിേൾ  

ശാസ്്ര മേഖലെിടല പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം ഗമവഷണം 
വ്യാപിപെിക്കുന്നതിനം കലാലെങ്ങൾക്കും 
വിദ്യാലെങ്ങൾക്കും ആവശ്യോെ പശ്ാത്ല 
സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ടെയ്യുന്നതിനാെി ലാബുകളും 
അനബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ ക്രേീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യോെ 
സാമ്പത്ിക സഹാെം കൗണ്സിൽ നൽകുന്നുണ്്. 
ടസലക്ടിവ് ഓടമെറെഷൻ ഓൈ് റിസർെ് 
ആൻഡ് ടഡവലപെ്ടേറെ് (എസ് എ ആർ ഡി), 
ശാസ്്രമപാഷിണി എന്നീ രണ്ടു പരിപാടികൾ 
കൗണ്സിൽ ഇതിനാെി നടത്തുന്നുണ്്. 
കലാലെങ്ങളിലും  സർവകലാശാലകളിലും 
നിർ്ദേിഷ് മേഖലകളിൽ ഗമവഷണം 
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനാവശ്യോെ സൗകര്യങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാെി വിഭാവനം ടെയ്ിട്ടുള്ളതാണ് 
എസ് എ ആർ ഡി പരിപാടി. ലമബാറട്റികളിടല 
സൗകര്യങ്ങൾ ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ന്നതിനം  അവയുടട അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കുോെി 
ഈ പരിപാടിെിലൂടട ധനസഹാെം  നൽകുന്നു. 
ഇത്രത്ിൽ മകരളത്ിടല 62 സെൻസ് 
ബിരുദാനന്ര ബിരുദ ലമബാറട്റികളിലും ഗമവഷണ 
സ്ാപനങ്ങളിലും അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുവടര 
വർധിപെിച്ചിട്ടുണ്്.  ഈ പരിപാടിയുടട കീഴിൽ 31 
പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്. ഫഹസ്കൂൾ തലത്ിൽ 
ടേച്ചടപെട് ശാസ്്ര അന്രീക്ഷം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനാെി 
ഭൗതിക ശാസ്്രം, രസത�ം, ജീവശാസ്്രം 
എന്നീ വിഷെങ്ങളിൽ ോതൃകാ ലമബാറട്റികൾ 
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സ്ാപിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യേിടുന്ന പദ്ധതിൊണ് 
ശാസ്്രമപാഷിണി. 2018-19 ൽ പദ്ധതിയുടട 
നടത്ിപെിനാെി 12 സ്കൂളുകൾ ടതടരടഞെടുക്ടപെട്ടു.

3. സയാകകേതതിേ വതിേസനവം ഫേേയാറ്വം 
എഞ്തിനീെതിങറ്  ആന്ഡറ് ലടേറ്കനയാളജതി 
കപ്രയാഗയാം (ഇ.റ്തി.പതി)

എഞ്ചിനീെറിംഗ്, സാമകേതിക മേഖലെിൽ 
ഉന്നത നിലവാരത്ിലുള്ള ഗമവഷണ പ്രതിഭകടള 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിന മവണ്ിയുള്ള പരിപാടിൊണ് 
ഇ റ്റി പി. സംസ്ാനടത് എഞ്ചിനീറിങ് 
മകാമളജുകളിടല പ്രഗത്ഭർക്കും  ഗമവഷണ വികസന 
സ്ാപനങ്ങളിടല ശാസ്്രജ്ർക്കും മവണ്ി 
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. 2018-19 ൽ 
പരിപാടിയുടട കീഴിൽ 4 പദ്ധതികൾ അനവദിക്കുക 
യുണ്ാെി.

ഗയാേീണ സയാകകേതതിേ പരതിപയാടതി (ആര ടതി പതി) 

പരമ്പരാഗത ഗ്ാേീണ സാമകേതിക വിദ്യ 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം അവ നവീകരിക്കുന്നതിനം 
മവണ്ി ധനസഹാെത്ിടറെ രൂപത്ിൽ സഹാെം 
പ്രദാനം ടെയ്യുന്നതിനം അതുവഴി സാമകേതിക വിദ്യ 
ടേച്ചടപെടുത്ി വ്യാപകോെി ഉപമൊഗിക്കുന്നതിനം 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം ഗ്ാേീണ 
നിവാസികളുടട കഠിനോെ മജാലിഭാരം 
കുറയ്ക്കുന്നതിനം ലക്ഷ്യേിട്ടുടകാണ്ടുള്ളതാണ് ആർ ടി 
പി പദ്ധതി. അടിസ്ാന തലത്ിലുള്ള വ്യക്ികടളയും 
നൂതന കണ്ടുപിടിത്ങ്ങൾ നടത്തുന്നവടരയും 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം അതിലൂടട ഗ്ാേീണ 
സാമകേതിക മേഖലെിലുള്ള നൂതന ആശെങ്ങൾ 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം നൂതന കണ്ടുപിടിത്ങ്ങൾ 
സംരംഭക നിലെിൽ എത്ിക്കുന്നതിനം ആണ് 
പ്രധാനോയും ലക്ഷ്യേിടുന്നത്. 2018-19 ൽ 
പരിപാടിയുടട കീഴിൽ സഹാെം ലഭ്യോെ 
മപ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണം  ഒന്നാണ്.

ബകയയാലടേറ്കനയാളജതി വതിേസനം

ബമൊടടക്മനാളജി വികസനം 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനാെി സ്ീകരിച്ച വിവിധ 
പരിപാടികളിൽ ബമൊടടക്മനാളജിെിടല 
െംഗ് ഇൻടവമ്റേഴ്സ് മപ്രാഗ്ാം, ഇൻഡസ്്രി 
ലികേ്ഡ് ബമൊടടക്മനാളജി റിസർച്ച് സീം, 
ബമൊടടക്മനാളജി ഇടന്നാമവഷൻസ് മൈാർ റൂറൽ 
ടഡവലപ്ടേറെ്, ബമൊടടക്മനാളജി ട്രെിനിംഗ് 
ആറെ് വർക്് മഷാപെ് മപ്രാഗ്ാം, മപാസ്റ്റ്-മഡാക്ടറൽ 
ടൈമലാഷിപെ്, ബമൊടടക്മനാളജി െംഗ് എറെർപ്രണർ 
അവാർഡ്, മകരള ബമൊടടക്മനാളജി റീ-എൻ്രി 
ടൈമലാഷിപെ്, ബമൊടടക്മനാളജി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി 
എന്നിവ ഉൾടപെടുന്നു. 2018-19 ൽ ഈ മപ്രാഗ്ാേിന് 

കീഴിൽ പിെർ അവമലാകനം ടെയ് മജണലുകളിൽ 17 
പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്, പുസ്ക അധ്യാെങ്ങളുടട 
എണ്ണം 4 ഉം മദശീെ / അന്ാരാഷ്്ര സമമ്ളനങ്ങളിടല 
അവതരണങ്ങൾ 7 ഉം അവാർഡുകളുടട എണ്ണം 2 ഉം 
ആണ്.

4. ആവയാസ വധ്വസ്യാപരതിസ്തിതതി 
പരതിപയാടതിേൾ 

പരിസ്ിതി സംരക്ഷണം, േലിനീകരണ ലഘൂകരണം, 
അവമബാധം സൃഷ്ിക്ൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യേിട്ടു 
ടകാണ്ടുള്ളതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ാപരിസ്ിതി 
പരിപാടികൾ. 2018-19 ൽ വിവിധ ആവാസ 
വ്യവസ്ാപരിസ്ിതി പരിപാടികളുടട ഭാഗോെി 
4 മപപെറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 1 പി.എച്ച്.
ഡി നൽകുകയും 18 സ്ാപനങ്ങൾ പരിസ്ിതി 
ോമനജ്ടേറെ് പരിശീലനം നൽകുകയും ടെെ്തു. 

5. സറ്ത്ീേൾ്യായുള്ള ശയാസറ്ത് 
പരതിപയാടതിേൾ 

സ്്രീ സാക്ഷരരുടട എണ്ണം മകരളത്ിൽ വളടര 
കൂടുതലാടണകേിലും, ശാസ്്ര  ഗമവഷണത്ിൽ 
അവരുടട പകോളിത്ം വളടര കുറവാണ്. 
സ്്രീകടളയും ടപണ്കുട്ികടളയും ശാസ്്ര 
രംഗമത്ക്കു ആകർഷിക്കുന്നതിനം ഈ മേഖലെിൽ 
ടതാഴിൽ ലഭ്യോക്കുന്നതിനം സഹാെകരോകുന്ന  
സംവിധാനങ്ങൾ പ്രദാനം ടെയ്യുന്നതിനം 
ശാസ്്രം, സാമകേതികത, എഞ്ചിനീെറിങ്, 
കൃഷി, ഫവദ്യശാസ്്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ 
സ്്രീകളുടടയും ടപണ്കുട്ികളുടടയും പകോളിത്ം 
വർധിപെിക്കുന്നതിനോെി വളടരെധികം പദ്ധതികളും 
പരിപാടികളും ടക എസ് സി എസ് ടി ഐയുടട വനിതാ 
ശാസ്്ര വിഭാഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ടതാഴിലിൽ ഇടമവള 
സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വനിതകളുടട പുന:പ്രമവശനത്ിന് ഈ 
പരിപാടികൾ സഹാെകോെിട്ടുണ്്. ഈ മേഖലെിൽ 
കൗണ്സിൽ നടപെിലാക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാടികൾ 
താടഴ മെർക്കുന്നു

i. ബയാേറ്ടുെയാബറ് െതിസരെറ് ലഫകെയാഷതിപറ്  പരതിപയാടതി – 
2018-19 ൽ  11 ബാക്് ടു ലാബ് മപ്രാജക്റ്റുകൾ 
അനവദിച്ചതിൽ 7 എണ്ണം മപാസ്റ്റ് മഡാക്ടറൽ 
ടൈമലാഷിപ്പുകളും 4 എണ്ണം ഗമവഷണ 
ടൈമലാഷിപ്പുകളും ആണ്. സഹാെം ലഭിച്ച 
മപ്രാജക്ടുകളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
ഗമവഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ 48 എണ്ണവും പി.എച്ച്.
ഡികൾ 8 എണ്ണവുോണ്.

ii. "സറ്ത്ീേളലട ജീവതിതലത് പരതിവരത്നം 
ലെയ്യുന്നതതിലെ സയാകകേതതിേ മുകന്നറ്ങ്ങൾ" എന്ന 
വതിഷയത്തില് കബയാധവല്്രണ പരതിപയാടതി - 7 
മപ്രാഗ്ാമുകൾ പദ്ധതിക്് കീഴിൽ അനവദിച്. 600 
മുതൽ 700 വടര വനിതാ പകോളികൾ ഗാർഹിക 
ഊർജ് പരിപാലനം, ഭക്ഷണം, മപാഷകാഹാരം, 
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േണ്ണ് സംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം, 
ഫജവകൃഷി തുടങ്ങിെ മേഖലകളിടല സാമകേതിക 
മുമന്നറ്റങ്ങ ടളക്കുറിച്ള്ള അറിവ് മനടി.

iii. ശയാസറ്ത്രംഗലത് കേരളത്തിലെ സറ്ത്ീേലള 
സംബന്തിക്കുന്ന കഡറ്യാകബസറ് തയ്യാെയാ്ല് 
പദ്തതി - സംസ്ാനടത് വിവിധ ശാസ്്ര 
മേഖലകളിൽ സ്്രീകളുടട സ്ിതിടെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ാന വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യോക്കുന്നതിനാെി തയ്ാറാക്ിെ ഓണ്ഫലൻ 
ഡിറക്ടറിെിൽ 2,918 രജിസ്മ്രഷനകൾ (ോർച്ച് 
31, 2018 വടര) നടത്തുകയുണ്ാെി.  

്റേയാരസറ് (ശയാസറ്ത്ത്തില് ഗകവഷണം 
നടത്തുന്നതതിനറ് പ്രയാഗത്ധ്വം അഭതിരുെതിയും 
ഉള്ള വതിദധ്യാരത്തിേൾ്യായുള്ള പരതിപയാടതി)

i. പ്രതതിഭ സറ്കേയാളരഷതിപ്റ് പദ്തതി – ഈ 
മസാളർഷിപെിനാെി അമപക്ഷകൾ 
സ്ീകരിക്കുന്നതിന് പുതുതാെി ഓഫണലൈൻ 
മപാർട്ൽ സ്ാപിക്കുകയും 100 വിദ്യാർത്ഥികടള 
ഈ മസാളർഷിപെിനാെി ടതരടഞെടുക്ടപെടുകയും 
ടെെ്തു. 

ii. പേീഡറ് (വതിദധ്യാരത്തിേൾ്യായതി പരീക്ഷണ 
േയാതൃേേളതില് േതിേവതിനുള്ള പരതിപയാടതി)-ഈ 
പരിപാടിയുടട കീഴിൽ പ്രതിഭ മസാളർഷിപെ് 
മജതാക്ൾക്ാെി 2018-19 ൽ ഇൻഡ്യൻ 
ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ഓൈ് സെൻസ് എഡ്യൂമക്ഷൻ 
ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ (ഐഐഎസ്ഇആർ) ഒരു 
ക്യാമ്പ് സംഘടിപെിക്കുകയുണ്ാെി.

6. സയന്സറ് കപയാപ്പുെഫെകസഷന്

2018-19 ൽ മൂന്ന് ശാസ്്രജ്ർക്് മകരള െംഗ് 
സെറെിസ്റ്റ് അവാർഡുകൾ നൽകി.

(ബതി) ലേ.എസറ്.സതി.എസറ്.ടതി.ഇ യുലട
         േീഴതിലുള്ള ഗകവഷണ വതിേസന
         സ്യാപനം

ഗമവഷണ-വികസന മക�ങ്ങളുടട ഗമവഷണ-
വികസന ശ്രേങ്ങടള ടക എസ് സി എസ് ടിഇ നെിക്കുന്നു. 
ഭൗതിക അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം 
ഗമവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങളുടട  ശാസ്്രീെ 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ  ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം 
സഹാെം ടെയ്യുന്നു. പ്രമത്യക മേഖലകളിൽ 
ഗമവഷണവും വികസന പ്രവർത്നങ്ങളും നടത്ി 
വരുന്ന 7 ഗമവഷണ വികസന സ്ാപനങ്ങൾ 
കൗണ്സിലിന് കീഴിലുണ്്. മകരള വന ഗമവഷണ 
മക�ം (ടക എൈ് ആർ ഐ),മദശീെ ഗതാഗത 
ആസൂ്രണ, ഗമവഷണമക�ം (നാറ്റ്പാക് ), ജലവിഭവ 
വികസന ോമനജ്ടേറെ് മക�ം (സി.ഡ്ിയു.ആർ.ഡി.
എം), ജവഹർലാൽ ടനഹ്റു മ്രാപെിക്ൽ മബാട്ാണിക് 

ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് (ടജ.എൻ.റ്റി.
ബി.ജി.ആർ.ഐ),മകരള സ്കൂൾ ഓൈ് ോത്ോറ്റിക്സ് 
(ടക.എസ്.ഒ.എം), ശ്രീനിവാസ രാോനജൻ 
ഇൻ്റേിറ്റിയൂട്് മൈാർ മബസിക് സെൻസ് (എസ്.
ആർ.ഐ.ബി.എസ് ), േലബാർ ടബാട്ാണിക്ൽ  
ഗാർഡൻ ആറെ് ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ഓൈ് സെൻസ് (എം.
ബി.ജി.ഐ.പി.എസ് ) എന്നിവൊണ് ഈ മക�ങ്ങൾ.

കേരള വന ഗകവഷണ കേ�ം (ലേ എഫറ് 
ആര ഐ) 

പ്രകൃതി വിഭവസംരക്ഷണം, സുസ്ിര വിനിമൊഗം, 
ശാസ്്രീെ പരിപാലനം എന്നിവക്് ഊന്നൽ 
നൽകിടക്ാണ്് വനപരിപാലനവുോെി ബന്ധടപെട് 
വിഷെങ്ങളിൽ നെപരോെ തീരുോനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിന് ശാസ്്രീെ പിന്തുണ നല്കിടക്ാണ്് 
ഉഷ്ണമേഖലാ  വനപരിപാലനത്ിൽ ഒരു േികവിടറെ 
മകന്്ോെി മകരള വന ഗമവഷണ മകന്്ം (ടക 
എൈ് ആർ ഐ) നിലടകാള്ളുന്നു. വനം വകുപ്പും േറ്റു 
മ്റേക്് മഹാൾഡർോരുോയും കൂടിമച്ചർന്നു പ്രവർത്ിച് 
ടകാണ്് വനപരിപാലനത്ിടല ശാസ്്രീെ അടിത്റ 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിൽ ടക എൈ് ആർ ഐ പ്രധാന പങ്കു 
വഹിക്കുന്നു  

കനട്ങ്ങൾ 

• ദക്ഷിണ പശ്ിേ ഘട്ത്ിടല ഉെർന്ന 
േല�മദശങ്ങളിടല വിവിധ മേഖലകളുടട 
പാരിസ്ിതികവും വികസന സഞ്ചാരപഥവും 
സംബന്ധിക്കുന്ന െരി്രപരോെ വിശകലനം 
നടത്ി.

• പശ്ിേ ഘട്ത്ിൽ കാണടപെടുന്നതും 
ഐ.യു.സി.എൻ ലി്റേിലുൾടപെട്തുോെ 
വംശനാശഭീഷണി മനരിടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടട 
പുനരുദ്ധാരണവും വിലെിരുത്ലും.

• ആനകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 3 
ഗമവഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും 5 
പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുകയും ടെെ്തു.

കദശീയ ഗതയാഗത ആസൂത്ണ ഗകവഷണ 
കേ�ം (നയാറ്റ്പയാ്റ്)

ഗതാഗത എഞ്ചിനീെറിങ്, ഗതാഗത ആസൂ്രണം, 
മദശീെ പാത എഞ്ചിനീെറിംഗ്, ടപാതു ഗതാഗതം, 
ടപാതു ഗതാഗതത്ിന ബദൽ സംവിധാനം, 
്രാൻമ്ാർട്് എനർജി, ഉൾനാടൻ ജല  
ഗതാഗതം,വിമനാദസഞ്ചാര ആസൂ്രണം, ഗ്ാേീണ 
മറാഡുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗമവഷണവും 
കണ്സൾട്ൻസി മജാലികളും ഏടറ്റടുക്കുന്ന 
ടപാതുമേഖലാ സ്ാപനം ആണ് നാറ്റ്പാക്. 
മറാഡ്, ടറെിൽ, ജല ോർഗം, തുറമുഖങ്ങൾ, 
വിോനത്ാവളങ്ങൾ എന്നിവെിടല  ോതൃകാ 
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സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾടപെടുത്ി അടിസ്ാനസൗകര്യ 
വികസനത്ിനാെി സർമവ മുതൽ സാമകേതിക 
സാമ്പത്ിക പഠനങ്ങൾ, പ്രാമൊഗിക വിശകലനങ്ങൾ, 
വിശദോെ ടപ്രാജക്റ്റ് റിമപൊർട്ടുകൾ വടര 
തൊറാക്കുന്നതും നാറ്റ്പാക്ിടറെ പ്രവർത്ന 
പരിധിെിൽ വരുന്നു.

കനട്ങ്ങൾ

• 25 ഗമവഷണ മപ്രാജക്ടുകളും പുറമേ നിന്ന് 
ധനസഹാെം ലഭ്യോെ 15 മപ്രാജക്ടുകളും 
നടപെിലാക്ി. 

• സംസ്ാനടത് മദശീെപാതകൾക്ാെി ഒരു 
ഗതാഗത നിരക്് ോതൃക വികസിപെിച്. 

• മകരളത്ിടല പ്രളെ സാധ്യതയുള്ള 
മറാഡുകളിടല നടപൊതകളിടല വ്യത്യസ് 
പാളികളിൽ ജലപ്രളെത്ിടറെ ആഘാതം 
സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനം നടത്തുകയുണ്ാെി. 

• സംസ്ാനടത് വിവിധ ജില്കൾക്ാെി 
പ്രാമദശിക ഗതാഗത വികസന പ്ാൻ 
തയ്ാറാക്ി.

• സി്ലുകമളാടുകൂടിെ ജംഗ്ഷനകളിൽ 
വാഹനങ്ങളുടട സഞ്ചാരത്ിൽ വിവിധതരം 
വാഹനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ൈലം സംബന്ധിക്കുന്ന 
പഠനം നടത്ി.

• ആംബുലൻസുകളുടട സഞ്ചാരത്ിനാെി 
അടിെന്രാവശ്യ വാഹനങ്ങൾക്് മുൻഗണന 
നൽകുന്നതിനാെി ഒരു സംവിധാനം ആസൂ്രണം 
ടെെ്തു.

• പ്രധാനടപെട് അപകട മേഖലകൾ, കാരണങ്ങൾ 
വിശകലനം ടെയ്ൽ, തരണംടെയ്യുന്നതിനള്ള 
ോർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ പരിമശാധിച്ടകാണ്ടുള്ള 
റിമപൊർട്ടുകൾ തയ്ാറാക്ി

• കുട്നാട് പ്രമദശടത് മറാഡുകളുടട പ്രശ്നങ്ങൾ 
സംബന്ധിക്കുന്ന പഠനം പൂർത്ിൊക്ി.

ജെവതിഭവ വതിേസന േയാകനജറ്ലേന്െറ് കേ�ം 
(സതി ഡബറ്ളയു ആര ഡതി എം ))

ജലവിഭവ മേഖലെിടല ഒരു മുഖ്യ ഗമവഷണ-വികസന 
സ്ാപനോണ് ടക എസ് സി എസ് ടി ഇ യുടട കീഴിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന സി ഡബ്ള്യു ആർ ഡി എം. ജലവിഭവ 
സംരക്ഷണത്ിനം ജല സംബന്ധിൊെ ശാസ്്രീെ 
പഠനങ്ങൾക്കും ഗമവഷണത്ിനം സി ഡബ്ള്യു ആർ 
ഡി എം സംഭാവന നൽകുന്നു.  പ്രമത്യകിച്ച് വൃഷ്ി പ്രമദശ 
സംബന്ധിൊെ വിഷെങ്ങളിൽ നീർത്ട വികസനം, 
തണ്ണീർത്ട പരിപാലനം, കൃഷിക്ാവശ്യോെ ജല 
സംരക്ഷണം, വനമേഖലയും നഗര പ്രമദശവും 
സംബന്ധിക്കുന്ന ജല സംരക്ഷണം, നദീമുഖം, പാഴ്ജലം 
എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ ജല 
വികസനം, ജല ഗുണ നിലവാര സംരക്ഷണം, ജല 
സംബന്ധിൊെ പരിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ജലമസെനവും 

പാഴ്ജലവും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നീ 
വിഷെങ്ങളിൽ ഗമവഷണത്ിന് ആവശ്യോെ വിദഗ്ധ 
സഹാെങ്ങൾ നൽകുന്നു.  നിലവിൽ ഈ ടസറെറിന് 9 
ശാസ്്രിെ വിഭാഗങ്ങളും 3 എക്സ്റ്റൻഷൻ മക�ങ്ങളും 
ഉണ്്.

കനട്ങ്ങൾ 

• മകാഴിമക്ാട് ജില്െിടല കാലാവസ്ാ 
സവിമശഷതകൾ വിശകലനം ടെെ്തുടകാണ്ടുള്ള 
പഠനം പൂർത്ിൊക്ി.

• വിവിധ തമ്ദേശ സ്െംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിടല 
സാമൂഹ്യാടിസ്ാനത്ിലുള്ള ജലവിതരണ  
പദ്ധതികൾ സംസ്ാനത്് ഉളവാക്കുന്ന 
സ്ാധീനം വിലെിരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട  
കടണ്ത്തുകയുണ്ാെി.

• കുട്നാട് മേഖലെിടല ആവാസ 
വ്യവസ്ാ സംവിധാന മസവനം 
ഉപമൊഗടപെടുത്തുന്നതിനാെി ഒരു ഏകീകൃത 
ോമനജ്ടേറെ് പ്ാൻ വികസിപെിക്കുന്നതിനായുള്ള 
നടപടികൾ ആരംഭിച്.

• സംസ്ാനടത് നദീതടങ്ങൾ 
പ്രാമദശികവത്ക്രിക്കുന്നതിനം ഓമരാ 
മേഖലെയ്ക്കും ടവള്ളടപൊക് ആവർത്നത്ിടറെ 
ഫദർഘ്യം താരതേ്യം ടെയ്ൽ 
വികസിപെിക്കുന്നതിനോെി  എൽ മോേറെ്സ് 
ഉപമൊഗിച്ടകാണ്് പ്രാമദശിക ടവള്ളടപൊക് 
ആവർത്ന ോതൃക  വികസിപെിടച്ചടുത്തു.

ജവഹരെയാല് ലനഹ്രു ക്യാപ്തി്ല് 
ലബയാട്യാണതിേറ് ഗയാരഡന് ആന്ഡറ് െതിസരച്ചറ് 
ഇന്്റേതിറ്്യൂട്റ്.  (ലജ എന് ടതി ബതി ജതി ആര ഐ)

മകരളത്ിടല സസ്യ വിഭവങ്ങളുടട സുസ്ിര 
വിനിമൊഗത്ിനാെി ടജ എൻ ടി ബി ജി ആർ ഐ 
ഗമവഷണപരിപാടികൾ നടത്തുന്നു. ഏഷ്യെിടല ഏറ്റവും 
വലിെ സംരക്ഷിത മതാട്ോെി കണക്ാക്ടപെടുന്ന 
ഇവിടട 4000 ത്ിൽ അധികം വിവിധ തരം പൂടച്ചടികളും 
ഏകമദശം 300 തരത്ിലുള്ള വിവിധെിനം പുഷ്ിക്ാത് 
സസ്യങ്ങളും നിലവിൽ സംരക്ഷിക്ടപെടുന്നു. 
തിരുവനന്പുരടത് പുത്ൻമതാപെിൽ സ്ിതി 
ടെയ്യുന്നതും ബമൊഇൻമൈാോറ്റിക്സ് മക�ം 
സ്ാപിക്ടപെട്ിട്ടുള്ളതുോെ സരസ്തി തകേമവലു മക�ം 
ഈ സ്ാപനത്ിടറെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മക�ം ആണ്. 
ഭാരത സർക്ാർ ഈ മക�ടത് മദശീെ തലത്ിലുള്ള 
ഒരു േികവിടറെ മക�ോെി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

കനട്ങ്ങൾ

• തൃശ്ശൂർ  ജില്െിടല വിവിധ മഗാ്രവർഗ്ഗ 
വിഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷണത്ിനം ഔഷധത്ിനോെി 
ഉപമൊഗിക്കുന്ന പ്രധാനടപെട് 



216 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളുടട മക്രാഡീകരണത്ിനം 
മഡാക്യുടേമറെഷനം മവണ്ി ജില്െിടല 
ടതടരടഞെടുത് പഞ്ചാെത്തുകളിടല 
തീരപ്രമദശങ്ങളിൽ എത്ിമനാ-ടേഡിമക്ാ 
ടബാട്ാണിക്ൽ സമര്് പൂർത്ിൊക്ി.

• ഗ്ാേീണ ജനതയുടട സാമ്പത്ിക 
ഉന്നേനത്ിനം വരുോന ോർഗ്ഗങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനോെി പര്യാപ്തോെ സാമകേതികത 
പ്രെരിപെിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ാടട ടജ.എൻ.
ടി.ബി.ജി.ആർ.ഐ യുടട കമ്്യൂണിറ്റി 
അമഗ്ാബമൊടടക് റിമസാഴ്സ് ടസറെർ 300 
ഗ്ാേീണ വനിതകൾക്ാെി ലഭ്യോെിട്ടുള്ള സസ്യ 
വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യാധിഷ്ിത വസ്തുക്ൾ 
ഉൽപാദിപെിക്കുന്നതിനം ഔഷധ സസ്യ 
കൃഷിയും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി 
സംഘടിപെിച്.

• സംസ്ാനടത് സസ്യ സമ്പത്് 
കടണ്ത്ലിടറെയും വിവരമശഖരണത്ിടറെയും 
മഡാക്യുടേമറെഷമറെയും ഭാഗോെി പശ്ിേ 
ഘട്ത്ിൽ നിന്നും 3 പുതിെ സസ്യങ്ങൾ 
കടണ്ത്ി.

• പാരമ്പര്യ വിജ്ാനടത് അടിസ്ാനടപെടുത്ി 
10 സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ടഡകേി ഫവറസിടന 
പ്രതിമരാധിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തോെ ഔഷധ 
മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒൻപത്  സൂഷ്മകണികകൾ 
ടതടരടഞെടുത്തു.

• ആനകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ 7 
അദ്ധ്യാെങ്ങൾ, 2 പുസ്കങ്ങൾ, എന്നിവ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും  ഒരു മപറ്ററെ് ൈെൽ, ഒരു 
പി.എച്ച്.ഡി എന്നിവ നൽകുകയും ടെെ്തു.

കേരള  സറ്കൂൾ ഓഫറ് േയാത്േയാറ്തിക്റ് 
(ലേ.എസറ്.ഒ.എം)

ഗണിത ശാസ്്രത്ിൽ ഉന്നത പഠനവും ഗമവഷണവും 
നടത്തുന്നതിനാെി സംസ്ാന സർക്ാരിടറെ  ടക 
എസ് സി എസ് ടി ഇ യും, മക� സർക്ാരിടറെ 
അണുശക്ി വകുപ്പും സംയുക്ോെി   2009 
ൽ  രൂപീകരിച്ചതാണ്   മകരള സ്കൂൾ ഓൈ് 
ോത്ോറ്റിക്സ്. 2018-19 ൽ ടക.എസ്.ഒ.എം ഗണിത 
ഒളിംപ്യാഡ്, ോത്സ് ടാലൻഡ് ടസർച്ച് എന്നിവെിൽ 
പരിശീലനം നൽകുകയും മവനൽകാല/പഠനാനന്ര 
പരിശീലനങ്ങൾ, മകാമളജ് അദ്ധ്യാപകർക്ാെി 
ഓറിെമറെഷൻ  ക്ാസുകൾ എന്നിവ സംഘടിപെിക്കുകയും 
മദശീെ/അന്ാരാഷ്്ര ശിൽപശാലകളും െർച്ചാ 
ക്ാസ്സുകളും നടത്തുകയുമുണ്ാെി.

ശ്ീനതിവയാസ രയാേയാനുജന് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്റ് കഫയാര 
കബസതിേറ് സയന്സസറ് (എസറ് ആര ഐ ബതി 
എസറ്)

അടിസ്ാന ശാസ്്രത്ിൽ ഗമവഷണം, അധ്യാപനം, 

പഠനം എന്നിവക്ാെി വിഭാവനം ടെയ്ിട്ടുള്ളതും 
കാര്യമശഷി വികസനത്ിനം മവണ്ിയുള്ള 
സ്ാപനോണ് എസ് ആർ ഐ ബി എസ്. ശാസ്്ര 
അനബന്ധ മേഖലകളിൽ യുവ അധ്യാപകർ, 
ഗമവഷകർ, ബിരുദാനന്ര ബിരുദധാരികൾ  
എന്നിവർക്ാെി കഴിവുകൾ വിപുലോക്കുന്ന 
തരത്ിലുള്ള പരിപാടികൾക്് രൂപം ടകാടുക്കുകയും 
അവ നടപെിലാക്കുകയും ടെയ്യുക എന്നതാണ് 
ഈ സ്ാപനത്ിടറെ  ലക്ഷ്യം. ഈ സ്ാപനം 
ശാസ്്രത്ിടറെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ, 
അധ്യാപകർ, ഗമവഷകർ എന്നിവർക്് പ്രമൊജനം 
ടെയ്യുന്ന വിധത്ിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമമ്ളനങ്ങൾ, 
ടസേിനാറുകൾ, എന്നിവ നടത്തുകയുണ്ാെി.  
2018-19 ൽ എസ് ആർ ഐ ബി എസ് 5 
വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ നടത്തുകയും ഇവെിൽ 
സംസ്ാനടത്ാട്ാടക ഓമരാ പരിപാടിെിലും 50 ഓളം 
മപർ പകോളിത്ം വഹിക്കുകയും ടെെ്തു. 

േെബയാര ലബയാട്യാണതി്ല് ഗയാരഡന് 
ആന്ഡറ് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്റ് ഓഫറ് ലേയാറെറ് 
സയന്സസറ്  (എം ബതി ജതി ഐ പതി എസറ്)

വിവിധെിനം ജലാശെ സസ്യങ്ങൾ, ടെറിെ 
സസ്യങ്ങൾ, േലബാർ മേഖലെിടല വംശനാശ 
ഭീഷണി മനരിടുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടട 
സംരക്ഷണത്ിനം ഗമവഷണത്ിനോെി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതും സസ്യശാസ്്രത്ിടറെ വിവിധ 
തലങ്ങടള സംബന്ധിക്കുന്ന വിജ്ാനം പകർന്നു 
നൽകുന്നതിനം മവണ്ിയുള്ള ടക എസ് സി എസ് ടി 
ഇ യുടട സ്ാപനോണ് എം ബി ജി ഐ പി എസ്. 
2018-19 ൽ എം.ബി.ജി.ഐ.പി.എസ്ിടറെ പ്ാറെ് ഡാറ്റാ 
മബസ് ഡിജിഫറ്റമസഷടറെ ഭാഗോെി അക്ാട്ിക് 
ബമൊപാർക്് സ്ാപിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിക്കുകയും 1,632 എൻ്രികൾ ഡാറ്റാ മബസിൽ 
മരഖടപെടുത്തുകയുണ്ാെി.

II. െീജതിയണല് േധ്യാന്സര ലസറെര 
(ആര സതി സതി), തതിരുവനന്പുരം 

2018 ൽ, ആമഗാള തലത്ിൽ, ഏകമദശം ആറിൽ 
ഒരു േരണം ക്യാൻസർ മൂലവും ഏകമദശം 96 
ലക്ഷം േരണത്ിന് കാരണവും ക്യാൻസർ മരാഗം 
ആെിരുന്നു.  ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള േരണങ്ങളിൽ 
ഏകമദശം 70 ശതോനവും സംഭവിക്കുന്നത് കുറഞെതും 
ഇടത്രം വരുോനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്.  ഈ 
മരാഗത്ിടറെ കാരണോമെക്ാവുന്ന പ്രധാനടപെട് 
ഘടകോെ പുകെില ഉപമഭാഗം ക്യാൻസർ 
മൂലമുണ്ാകുന്ന 22 ശതോനമത്ാളം േരണത്ിനം 
ഇടൊക്കുന്നു.  

ഭാരതത്ിൽ ഏകമദശം 22.7 ലക്ഷം ആളുകൾ 
ക്യാൻസർ മരാഗബാധിതരാെി ജീവിക്കുന്നുടവന്ന് 
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കബയാക്റ് 5.2.2 മലാകാമരാഗ്യ സംഘടനയുടട 2019 ടസർവ ിക്ൽ ക്യാൻസർ ടപാതു ആമരാഗ്യ പ്രശ്നോെി 
നിർോർജ്നം ടെയ്യുന്നതിനായുള്ള ആമഗാള നെം

• മലാകടേമ്പാടും സ്്രീകൾക്ിടെിൽ സർവ്വസാധാരണോെ നാലാേടത് വ ിഭാഗോണ് 
ടസർവ ിക്ൽ ക്യാൻസർ. 2020-2030 കാലെളവ ിമലക്് എല്ാ രാഷ്്രങ്ങടളയും 
ടസർവ ിക്ൽ ക്യാൻസർ നിർോർജ്നത്ിടറെ പാതെിൽ എത്ിക്കുന്നതിനാെി 
ജനസംഖ്യാ അടിസ്ാനത്ിൽ ഒരു സേഗ് സേീപനോണ് ടസർവ ിക്ൽ ക്യാൻസർ 
നിർോർജ്നത്ിനായുള്ള മലാകാമരാഗ്യ സംഘടനയുടട നെം ആഹ്ാനം ടെയ്യുന്നത്.   

• ടസർവ ിക്ൽ ക്യാൻസർ ഒരു ടപാതുജന ആമരാഗ്യ പ്രശ്നോെി കണക്ിടലടുത്് നിർമ്ാർജ്നം 
ടെയ്യുന്നതിനാെി 2030 ആകുമമ്പാമഴയ്ക്കും ആമഗാള ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനടിടെടുക്കുന്നതിന മവണ്ിയുള്ള 
പ്രധാന ഇടടപടലുകൾക്ാെി എല്ാ രാഷ്്രങ്ങടളയും പ്രാപ്തോക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു സേീപനം.

• മുൻമപാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
• 15 വെസ്് ആകുമമ്പാമഴയ്ക്കും 90 ശതോനം ടപണ്കുട്ികൾക്കും പൂർണ്ണോയും ഹ്യൂേണ് 

പാപെ ിമല്ാേ ഫവറസ് (എച്ച്.പ ി.വ ി) കുത്ിവെ്പെ് നൽകുക.
• 70 ശതോനം സ്്രീകടളയും 35-45 വെസ്ിനിടെിൽ ഫഹപ്ര ിസിഷൻ ടട്റേിന് 

വ ിമധെോക്കുക.
• ടസർവ ിക്ൽ മരാഗബാധിതയുള്ള 90 ശതോനം സ്്രീകൾക്കും െ ികിത്സയും സംരക്ഷണവും 

ലഭ്യോക്ൽ.

അവലംബം: മലോകോമ�ോഗ്യ സംഘെന

കണക്ാക്ടപെട്ിരിക്കുന്നു.  2018 ൽ രാജ്യത്് 
ക്യാൻസർ ബാധിത േരണങ്ങളുടട ആടക എണ്ണം 
7.84 ലക്ഷം ആെിരുന്നു.  ഇതിൽ 4.31 ലക്ഷം മപർ 
പുരുഷൻോരും 3.71 ലക്ഷം സ്്രീകളുോണ്.   രാജ്യടത് 
പുരുഷൻോരുടട ഇടെിൽ സാധാരണൊെി 
കാണടപെടുന്ന ഓറൽ ക്യാൻസർ ടോത്ം 
ക്യാൻസറിടറെ 16 ശതോനം ആണ്.  എല്ാത്രം 
ക്യാൻസറിടറെയും 14 ശതോനമത്ാളം കാണടപെടുന്ന 
സ്നാർബുദോണ് സ്്രീകളിൽ ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്ന 
തരം ക്യാൻസർ.  28 സ്്രീകളിൽ ഒരാൾക്്  അവരുടട 
ജീവിത കാലത്് ഈ മരാഗം പിടിടപടാനള്ള 
സാധ്യതൊണുള്ളത്.  

മകരളത്ിൽ ക്യാൻസർ നിെ�ണം, െികിത്സ, 
ഗമവഷണം, പരിശീലനം എന്നിവെിൽ നൂതന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ തിരുവനന്പുരടത് ആർ.സി.സി 
െിൽ നടത്ിവരുന്നു.  2018-19 ൽ ആടക 15,627 
പുതിെ മകസുകളും 2,58,838 പുന: പരിമശാധനാ 
മകസുകളും ഇവിടട രജി്റേർ ടെയ്ടപെടുകയുണ്ാെി.  
പുതുതാെി രജി്റേർ ടെയ് മകസുകളിൽ 7,569 എണ്ണം (48 
ശതോനം) പുരുഷൻോരും 8,058 എണ്ണം (52 ശതോനം) 
സ്്രീകളുോണ് .  

ക്യാൻസർ മരാഗനിർണെത്ിനം െികിത്സയ്ക്കും 
ആവശ്യോെ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം  ടെയ്യുന്ന 
രാജ്യടത് മുൻനിര  ക്യാൻസർ ടസറെറുകളിൽ 
ഒന്നാണ് തിരുവനന്പുരം ആസ്ാനോെി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന റീജിെണൽ ക്യാൻസർ ടസറെർ.  
ക്യാൻസർ മരാഗ പഠന ഫവദ്യ ശാസ്്ര ശാഖെിടല 
വിവിധ മേഖലകടള സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ാന, 
പ്രാമൊഗിക, സ്ിതി വിവര, ശാസ്്ര ഗമവഷണം 
നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ ടസറെറിടറെ പ്രധാന 

ലക്ഷ്യം. ഇവിടട അടിസ്ാന, പ്രാമൊഗിക, െികിത്സ 
സംബന്ധിൊെ ഗമവഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും 
വിജ്ാനം പ്രദാനം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നു. 

രാജ്യടത് നിലവിലുള്ള 28 റീജിെണൽ 
ക്യാൻസർ ടസറെറുകളിൽ മുൻപന്ിെിലുള്ള 
മൂടന്നണ്ണത്ിടലാന്നാണ് ആർ സി സി. അന്ാരാഷ്്ര 
സംഘടനകളാെ മലാകാമരാഗ്യ സംഘടന, 
അന്ാരാഷ്്ര ക്യാൻസർ ഗമവഷണമക�ം 
(ഫ്ാൻസ് ), അന്ാരാഷ്്ര ആണമവാർജ് ഏജൻസി   
(വിെന്ന), മദശീെക്യാൻസർ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് (യു.എസ്എ), 
ക്യാൻസർ ഗമവഷണമക�ം (യു.ടക), ലീഡ്സ് 
യൂണിമവഴ്സിറ്റി (യു.ടക), ആമരാഗ്യഗമവഷണമക�ം 
(ജപൊൻ) എന്നിവയും േറ്റ് പ്രമുഖ സംഘടനകളുോയും 
ആർ .സി.സി ടേച്ചോെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നു.

കഴിഞെ 38 വർഷങ്ങളാെി, കുറഞെ ടെലവിൽ 
ടേച്ചടപെട് അർബുദ പരിമശാധനയും െികിൽസയും 
നല്കിടക്ാണ്് മകരളത്ിടലയും തേിഴ്നാട്, 
കർണ്ണാടക എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളിടല സേീപ 
പ്രമദശങ്ങളിടലയും ജനങ്ങളുടട വർദ്ധിച് വരുന്ന 
ക്യാൻസർ മരാഗാവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ 
ആർ.സി.സി ഗണ്യോെ സംഭാവന ടെയ്ിട്ടുണ്്. 
കൂടാടത, ക്യാൻസർ മരാഗം നിെ�ണ 
വിമധെോക്കുന്നതിനം ക്യാൻസർ െികിത്സയുടട 
വിവിധ മേഖലകളിലാവശ്യോെ ോനഷികമശഷി 
വളർത്തുന്നതിനം പുതിെ െികിത്സാരീതികൾ 
ലഭ്യോക്കുന്നതിനാെി ഗമവഷണം മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്ന 
തിനാെി പ്രവർത്ിക്കുന്നതും  ആർ .സി.സിയുടട 
പരിധിെിൽ  ഉൾടപെടുന്നു. 

ആർ.സി.സി ടെ കൂടാത േലബാർ ക്യാൻസർ ടസറെർ, 
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ടകാച്ചിൻ ക്യാൻസർ റിസർച്ച് ടസറെർ എന്നിങ്ങടന 
രണ്് ക്യാൻസർ ടസറെറുകൾ നിലവിലുണ്്.  
ഇവ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഈ 
അവമലാകനത്ിടറെ ആമരാഗ്യം എന്ന ടസക്ഷനിൽ 
ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു. 

ആര.സതി.സതി –രൂപകരഖ 

ക്യാൻസർ നിെ�ണത്ിൽ ഒരു ആമഗാള 
മനതൃത്നിരെിമലക്് എത്തുക എന്നതാണ് ആർ.സി.
സിയുടട ലക്ഷ്യം.  2018-19 ൽ, 15,627 പുതിെ 
മകസുകൾ ആർസിസിെിൽ രജി്റേർ ടെയ്ടപെട്ടു. 
മരാഗികളുടട സന്ദർശനത്ിടറെ ഫദനംദിന ശരാശരി 
915 എണ്ണോണ്.  ആർ .സി.സിയുടട 2018-19 ടല 
രൂപമരഖ പട്തിേ 5.2.1 ൽ നല്കുന്നു. 

ആര.സതി.സതിയതില് രജതി്റേര ലെയറ്ത 
കേസുേൾ 

കഴിഞെ 10 വർഷങ്ങളിൽ രജി്റേർ ടെയ് മകസുകളുടട 
വിശദാംശങ്ങൾ സൂെിപെിക്കുന്നത് ഓമരാവർഷവും പുതിെ 
മകസുകളുടട എണ്ണം വർധിച്വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 
2014-15 മുതൽ 2018-19 വടര രജി്റേർ ടെയ് ടോത്ം 
മകസുകളുടട എണ്ണം 80,356 ആണ്.   2018-19 ൽ, 
15,627 പുതിെ മകസുകൾ രജി്റേർ ടെയ്ടപെടുകയും 

ഇത് കഴിഞെവർഷമത്ക്ാൾ 5 ശതോനം 
കുറവുോണ്. 2017-18 ൽ രജി്റേർ ടെയ്ത് 16,443 
മകസ്സുകളാെിരുന്നു. കഴിഞെ 5 വർഷം രജി്റേർ 
ടെയ് പുതിെ മകസുകളുടട എണ്ണം പട്തിേ 5.2.2 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

2018-19 ൽ രജി്റേർ ടെയ് ടോത്ം 15,627 പുതിെ 
മകസുകളിൽ, 13,487 മകസുകൾ (86 ശതോനം) 
സംസ്ാനത്ിനകത്തുനിന്നും ബാക്ിയുള്ളവ 
േറ്റു സംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്ിന 
പുറത്തുനിന്നുോണ് റിമപൊർട്് ടെയ്ടപെട്ിട്ടുള്ളത്.  13,487 
മകസുകളിൽ ഏറ്റവുേധികം തിരുവനന്പുരം ജില്െിൽ 
നിന്നും കുറവ് വെനാട് ജില്െിൽ നിന്നുോണ് റിമപൊർട്് 
ടെയ്ടപെട്ിട്ടുള്ളത്.  െതിത്ം 5.21 ൽ മകരളത്ിടല 
ജില്കളിൽ നിന്നും പുതുതാെി രജി്റേർ ടെയ് മകസുകൾ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലപേഷധ്യാെതിറ്തി ക്തിനതിക്കുേളതില് രജതി്റേര ലെയറ്ത 
കേസുേൾ

2018-19 ൽ കൂടുതൽ പുതിെ  മകസുകൾ രജി്റേർ  
ടെയ്ത് ടനഞ്ച്, ഗ്യാസ്മ്രാഇറെ്റേീനൽ  ക്യാൻസർ 
മരാഗങ്ങൾക്ാണ്. (3,763 മകസുകൾ) തുടർന്ന് 
ഏറ്റവുേധികം രജി്റേർ ടെയ്ിട്ടുള്ളത് ഗർഭാശെ, 
ടജനിമറ്റായൂറിനറി, േറ്റുള്ളവയും (2,960 മകസുകൾ) 

പട്തിേ  5.2.1   ആർ.സി.സി യുടട 2018-19 ടല രൂപ മരഖ ഒറ്റമനാട്ത്ിൽ

രജി്റേർ ടെയ് പുതിെ മകസുകൾ 15,627

പുന:പരിമശാധനെക്ാെി രജി്റേർ ടെയ്മകസുകൾ 2,58,838

കിടത്ി െികിത്സിച്ച മരാഗികൾ 11,568

മറഡിമൊ ടതറാപെി 7,071

്ച്ചിടതറാപെി 1,766

ശസ്ക്രക്രിെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രവർത് നങ്ങൾ 5,756

എൻമഡാമസാപെിക് പ്രവർത്നങ്ങൾ 2,969

കീമോടതറാപെി 11,939

േജ്ോറ്റിവയ്കൽ 37

ക്യാൻസർ മരാഗ നിർണ്ണെ പരിപാടികൾ 430

ക്യാൻസർ മരാഗ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ  218

നിലവിലുള്ള ഗമവഷണ മപ്രാജക്ടുകൾ  179
അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

പട്തിേ  5.2.2  കഴിഞെ 5 വർഷങ്ങളിൽ  റീജിെണൽ ക്യാൻസർ  ടസറെറിൽ  രജി്റേർ  ടെയ് പുതിെ മകസുകൾ,  2014-15 മുതൽ  
2018-19 വടര

വരഷം പുതതിയ കേസുേളലട എണ്ം
2014-15 15,989

2015-16 16,042

2016-17 16,255

2017-18 16,443

2018-19 15,627

ആകട 80,356
അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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പട്തിേ 5.2.3  2017-18 ലും 2018-19 ലും രജി്റേർ ടെയ്   മരാഗികളുടട എണ്ണം, ട്ഷ്യാല ിറ്റി ക്ിനിക്് അടിസ്ാനത്ിൽ

ക്രേ നം. ക്ീനതിേറ് 2017-18 2018-19
1 ഹിേമറ്റാല ിംമൈാറിറ്റിക്യുലാർ, മബാണ്, മസാൈ്റ്റ്, 

ട ിഷ്യൂ സർമകാേ
2,359 2,382

2 ടഹഡ്, ടനക്് 2,637 2,569

3 ട്സ്റ്റ്, മകന്് നാഡീ വ്യൂഹം 2,710 2,558

4 ഫഗനക്, ജനിറ്റിനറി 2,860 2,690

5 ടനഞ്ച്. ഗ്ാസ്മ്രാഇറെ്റേീനൽ 3,947 3,763

6 പീഡിൊ്രിക് 602 537

7 ഫതമറാെിഡ് 1,328 1,128

ആടക 16,443 15,627

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

െ തിത്ം 5.2.1  2018-19 ൽ രജി്റേർ ടെയ് പുതിെ മകസുകൾ, ജില്ാ അടിസ്ാനത്ിൽ

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

ശിരസ്, ടനക്് ക്യാൻസറുകളുോണ് (2,569 
മകസുകൾ). 2017-18 ലും 2018-19 ലും ട്ഷ്യലിറ്റി 
ക്ിനിക്കുകളിൽ പുതുതാെി രജി്റേർ ടെയ്   മരാഗികളുടട 
എണ്ണം പട്തിേ 5.2.3 ൽ  ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

െതിത്ം 5.2.2 ൽ  വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ  വ്യാപിച്ച 
ക്യാൻസർ മരാഗത്ിടറെ വിവരങ്ങൾ    2018-19 ൽ 
വിവിധ ട്ഷ്യാലിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ പുതുതാെി രജി്റേർ 
ടെയ് മരാഗികളുടട എണ്ണത്ിടറെ ശതോനത്ിൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജതി്റേര ലെയറ്ത കേസുേളലട എണ്ം 
(പ്രയായം/െതിംഗ അടതിസ്യാനത്തില്)

പ്രാെം/ ലിംഗ അടിസ്ാനത്ിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ 
സൂെിപെിക്കുന്നത് 2018-19 ൽ രജി്റേർ ടെയ് പുതിെ 

മകസുകളിൽ, 55-64 വെസ്് പ്രാെമുള്ളവരാണ് (27.14 
ശതോനം) കൂടുതൽ ക്യാൻസർ മരാഗ ബാധിതർ 
എന്നതാണ്. (ഇതിൽ 27.69 ശതോനം പുരുഷൻോരും 
26.59 ശതോനം സ്്രീകളും ഉൾടപെടും).  ലിംഗ/ 
പ്രാെേനസരിച്ച് 2018-19 ൽ  ആർ.സി.സിെിൽ 
കാൻസർ െികിത്സയ്കാെി രജി്റേർടെയ് മരാഗികളുടട 
വിവരങ്ങൾ െതിത്ം 5.2.3 ൽ  ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.
 
ലപേഷധ്യാെതിറ്തി ക്തിനതിക്കുേളതില്  രജതി്റേര 
ലെയറ്ത പുതതിയ കേസുേളലട എണ്ം െതിംഗ 
അടതിസ്യാനത്തില്

2018-19 ൽ രജി്റേർ ടെയ് ടോത്ം പുരുഷന്ാരിൽ 
ഏകമദശം 34.12 ശതോനവും ടനഞ്ച്, ഗ്യാസ്മ്രാ 
ഇൻഡ്റേീനിെൽ ക്ിനിക്കുകളിലാണ് രജി്റേർ 
ടെയ്ത്. സ്്രീകളുടട കാര്യത്ിൽ ടോത്ം രജി്റേർ 
ടെയ് മകസുകളിൽ 28.65 ശതോനവും രജി്റേർ 
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ടെയ്ത് ്സ്റ്റ്, മകന്്നാഡീവ്യൂഹം എന്നീ 
ക്ിനിക്കുകളിലാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.2.4 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വതിവതിധതരം േധ്യാന്സര കരയാഗതിേളലട എണ്ം  

െിലതരം ക്യാൻസർ  മരാഗങ്ങൾ  ബാധിക്കുന്നതിടല 
ലിംഗ മഭദം കണക്ിടലടുത്ാൽ  ഓറൽ  ക്യാവിറ്റി, 
ൈാരിങ്സ് ക്യാൻസർ, ശ്ാസമകാശ ക്യാൻസർ 
എന്നിവ സ്്രീകമളക്ാൾ കൂടുതൽ  പുരുഷന്ാടരൊണ് 
ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. ്സ്റ്റ്, റീ 

ടപ്രാഡക്ടീവ് സി്റേം കാൻസർ പുരുഷന്ാമരക്ാൾ 
കൂടുതലാെി സ്്രീകളിലാണ് കാണടപെടുന്നത്. 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.2.5 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

െഫെല് സംവതിധയാനം

്രിദീെ തലത്ിലുളള ഒരു റൈറൽ ആശുപ്രിൊെ 
ആർ.സി. സി. െിമലക്് േറ്റ് സർക്ാർ, സ്കാര്യ 
ആശുപ്രികളിൽ നിന്നുമുളള മരാഗികടള റൈർ 
ടെയ്ടപെടുന്നു. മുൻവർഷടത് മപാടല 2018-19 
കാലെളവിൽ ആർ.സി.സിെിമലക്് റൈർ ടെയ്ടപെട് 
മകസുകളിൽ കൂടുതലും തിരുവനന്പുരത്്  നിന്നുോണ് 

െ തിത്ം 5.22    2018-19 ട്ഷ്യാല ിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ രജി്റേർ ടെയ് പുതിെ മരാഗികളുടട എണ്ണം

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

െ തിത്ം 5.2.3  2018-19 ൽ  ൽ പുതിെതാെി രജി്റേർടെയ് പുതിെ മരാഗികളുടട പ്രാെവും ല ിംഗവുേനസരിച്ളള കണക്്

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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പട്തിേ 5.2.5   വ ിവ ിധതരം കാൻസർ സംബന്ധിച്ച ക്യാൻസർ മരാഗികളുടട എണ്ണം ല ിംഗാടിസ്ാനത്ിൽ (ശതോനത്ിൽ)

സതി്റേം
പുരുഷന്യാര സറ്ത്ീേൾ

N=6,639 N=6,884
ട്െിൻ,  നാഡീ വ്യവസ് 3.2 1.5

ഓറൽ ക്യാവിറ്റി&ൈാരിങ്സ് 21.7 6.8

ഫതമറാെിഡ് 2.9 12.9

ടറ്ിമററ്ററി സി്റേം 17 4.3

ട്സ്റ്റ് 0.3 29

അന്നനാളം, ഉദരം 8.1 3.4

ദഹന വ്യവസ്യുോെി ബന്ധടപെട് േറ്റ് അവെവങ്ങൾ 14.1 7.7

യൂറിനറി ്രാക്റ്റ് 3.8 0.8

റീടപ്രാഡക്റ്റീവ് സി്റേം 6.2 18.9

മബാണ്, ടിഷ്യൂ, ത്ക്് 3.4 2.5

ലുക്ീേിെ, ടേമലാേ 9.4 7.1

ലിംമൈാേ 6.2 3.4

േറ്റുള്ളവ 3.7 2.2

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

(25.68 ശതോനം മകസുകൾ), തുടർന്ന് ടകാല്ം 
(19.29 ശതോനം), ഏറ്റവും കുറവ് മകസുകൾ റൈർ 
ടെയ്ടപെട്ത് വെനാട് നിന്നാണ് (0.46 ശതോനം). 
2018-19 ൽ  തിരുവനന്പുരത്് നിന്നും റൈർ 
ടെയ്ടപെട് മകസുകൾ 4013 എണ്ണവും 2017-18 ൽ  
3902 എണ്ണവുോണ്.  വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.2.6 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

കൂടാടത, 2018-19 ൽ തേിഴ്നാട്ിൽ  നിന്ന് 1,924 
മകസുകളും  കർണ്ണാടകെിൽ  നിന്ന് 5 ഉം ലക്ഷദ്ീപിൽ  
നിന്ന് 10 ഉം േറ്റ് ഇന്്യൻ  സംസ്ാനങ്ങളിൽ  നിന്ന് 
161 ഉം ോലിദ്ീപിൽ  നിന്ന് 40 മപമരയും റൈർ  
ടെയ്ിട്ടുണ്്.  മുൻവർഷം തേിഴ്നാട് നിന്നും 1,975, 
കർണ്ണാടകെിൽ നിന്നും 9, ലക്ഷദ്ീപിൽ  നിന്ന് 10,  
ോലിദ്ീപിൽ  നിന്ന് 118 എന്നിങ്ങടനൊെിരുന്നു 
മകസുകളുടട എണ്ണം.  സംസ്ാനത്ിനകത്തു നിന്നും 

പുറത്തുനിന്നും അന്ർമദശീെ തലത്ിലും റൈർ 
ടെയ്ടപെട് മകസുകളുടട എണ്ണം െതിത്ം 5.2.4 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

കേ� -സംസ്യാന സര്യാര പദ്തതിേൾ

മരാഗികൾക്് സൗജന്യ നിരക്ിലും കുറഞെ നിരക്ിലും 
െികിത്സ ലഭ്യോക്കുന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാെി 
മകന്്–സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ വിവിധ ഉദാരോെ 
പദ്ധതികൾ  ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 
5.2.7 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ആര സതി.സതിയുലട 2018-19 ലെ  പ്രധയാന 
സംരംഭങ്ങൾ 

സർക്ാർ സഹാെ പദ്ധതികൾക്കു പുറമേ, ക്യാൻസർ 

പട്തിേ 5.2.4  2016-17  ലും  2017-18 ലും ട്ഷ്യാല ിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ  രജി്റേർ ടെയ് മകസുകൾ, പ്രാെവും ല ിംഗവും 
അടിസ്ാനത്ിൽ

ക്രേ.
നം ക്തിനതി്റ്

2017-18 2018-19

പുരുഷന്േയാര സറ്ക്രീേൾ പുരുഷന്േയാര സറ്ക്രീേൾ
1 ഹിേമറ്റാലിംമൈാറിറ്റിക്യുലാർ, മബാണ്, മസാൈ്റ്റ്, ടിഷ്യൂ 

സർമകാേ
1,391 966 1,387 1,005

2 ശിരസ്്, കഴുത്് 1,958 678 1,948 618

3 ട്സ്റ്റ്, മക� നാഡീവ്യവസ് 235 2,475 248 2,309

4 ഫഗനക്, ടജനിമറ്റായൂറിനറി 954 1,909 879 1,808

5 ടനഞ്ച്, ഗ്യാസ്മ്രാഇറെ്റേീനിെൽ 2,783 1,164 2,598 1,162

6 പീഡിൊ്രിക്് 325 277 303 234

7 ഫതമറാെിഡ് 271 1,057 206 922

ആടക 7,917 8,526 7,569 8,058
അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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മരാഗികുടളയും കുടുംബങ്ങടളയും താടഴ പറയുന്ന േറ്റു 
പദ്ധതികൾ വഴിയും ആർ സി സി  സഹാെിക്കുന്നു. 

1. സൗജനധ് േരുന്നറ് ബയാകേറ് -  പ്രമത്യക ോർഗ്ഗ 
നിർമ്ദേശങ്ങൾക്നസരണോെി, ആർ.സി.
സി യുടട ഡെറക്ടർ  രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ഒരു 
കമ്റ്റിയുടട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കുനസരിച്ചാണ് 
ഈ സൗജന്യ േരുന്ന് ബാകേ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.  
റിമപൊർട്് കാലെളവിൽ 3,108  മരാഗികൾക്കും 
പൂർണ്ണോമൊ ഭാഗികോമൊ ഇതിലൂടട 
സഹാെം ലഭ്യോക്ിെിട്ടുണ്്. മുൻ വർഷം  ഇത് 
3,440 ആെിരുന്നു.

2. സൗജനധ് ഭക്ഷണം (അക്ഷയപയാത്ം) - വിവിധ 
സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടട സഹാെമത്ാടട 
2018-19 ൽ ടേച്ചേല്ാത് സാമൂഹിക 

സാമ്പത്ിക സ്ിതിെിലുളള 6,923 മരാഗികൾക്കും 
2017-18 ൽ 6,750  മരാഗികൾക്കും ഭക്ഷണം 
സൗജന്യോെി നല്കിെിടുണ്്. 

3. കരയാഗ ബയാധതിതരയായ കുട്തിേൾക്കുളള സഹയായം- 
പീഡിൊ്രിക് ഓമകോളജി വിഭാഗവുോെി 
മെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കുന്ന സന്നദ്ധ 
സംഘടനൊെ ‘പ്രത്യാശ’ കുട്ികൾക്കും അവരുടട 
കുടുംബങ്ങൾക്കും ആവശ്യോെ സാമ്പത്ിക 
സഹാെവും ോനസിക പിന്തുണയും നല്കുന്നു.  

4. ഇന്ധ്ന് േധ്യാന്സര  ലസയാഫസറ്തിയുലട സഹയായ 
പദ്തതി  – ക്യാൻസർ   മരാഗെികിത്സക്ാെി 
ഇന്്യൻ ക്യാൻസർ ടസാഫസറ്റിയുടട സഹാെം 
ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തുടനീളമുളള 5 ക്യാൻസർ  
ടസറെറുകളിൽ  ഒന്നാെി ആർ .സി.സി ടെ 
ടതരടഞെടുത്ിട്ടുണ്്. 2018-19 ൽ പുതിെ 

പട്തിേ 5.2.6  2018-19 ലും 2018-19 ലും  ആർ.സി.സിെിമലക്് റൈർ ടെയ്ടപെട് മകസുകൾ

ക്രേ
നം ജതില്

കേസുേളലട എണ്ം
2017-18 2018-19

1 തിരുവനന്പുരം 3,902 4,013

2 ടകാല്ം 2,937 3,014

3 പത്നംതിട് 895 830

4 ആലപ്പുഴ 1,045 992

5 മകാട്െം 622 544

6 ഇടുക്ി 331 323

7 എറണാകുളം 629 605

8 തൃശ്ശൂ ർ 1,006 873

9 പാലക്ാട് 1,036 906

10 േലപ്പുറം 908 211

11 മകാഴിമക്ാട് 320 751

12 വെനാട് 88 72

13 കണ്ണൂർ 259 213

14 കാസർമഗാഡ് 164 140

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം

െ തിത്ം 5.2.4  2017-18 ൽ  ആർ.സി.സിെിമലക്് റൈർ ടെയ്ടപെട് മകസുകളുടട എണ്ണം

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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119 മരാഗികൾ ഉൾടപെടട 238 മപർക്് ഈ 
പദ്ധതിെിലൂടട സഹാെം ലഭ്യോെിട്ടുണ്്. 

േയാനവകശഷതി വതിേസനം

1. അന്യാരയാഷറ്് കേയാൾകപയാസറ്കേയാപ്തി സറ്കൂൾ - 
21 മഡാക്ടർോർക്് ഒരാഴ്ച്ചടത് ഹാൻഡ് സ് 
ഓണ് ട്രെിനിങ് നൽകി. 59 ബി.എസ്.സി. (എം.
എൽ .റ്റി) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 21 നഴ്സുോർക്കും 
പാപ്സ്േിെർ വിഐഎ, വിഐഎൽഐ, 
മകാൾമപാമസാപെി  തുടങ്ങിെ  ടെലവ് കുറഞെ 
ടസർവിക്ൽ സ്ക്രീനിംഗ് സ്്രാറ്റജിെിൽ 
ഓറിെമറെഷൻ  മപ്രാഗ്ാമും നടത്ി.

2. പരതിശീെേ- പരതിശീെന പരതിപയാടതി - 
മഡാക്ടർോർ, ഫവദ്യശാസ്്ര ബിരുദാനന്ര 
ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ, സർക്ാർ, സർക്ാരിതര 
സ്ാപനങ്ങളിടല പാരാടേഡിക്ൽ ്റോൈ്, 
എൻ.എസ്.എസ്, ആശാ പ്രവർത്കർ, 
എൻസിസി മകഡറ്റുകൾ, ജെിൽ 
വാർഡന്ാർ തുടങ്ങിെ സന്നദ്ധപ്രവർത്കർ 
എന്നിവരുൾടപെടുന്ന ആമരാഗ്യ സംരക്ഷണ 
ദാെകരാെ 4,192  മപർക്് 2018-19 ൽ 
പരിശീലക - പരിശീലന പരിപാടിെിലൂടട 
പരിശീലനം ലഭിക്കുകയുണ്ാെി. 2017-18 
ൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടട എണ്ണം 4,272 

ആെിരുന്നു. മുൻ വർഷടത്മപൊടലത്ടന്ന 
പരിശീലനം ലഭിച്ച ടോത്ം ആളുകളിൽ 50 
ശതോനത്ിലധികം മപർ സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്കരാണ്.

3. ഹൗസറ് സരജന്േയാര്യായുള്ള പരതിശീെന 
പരതിപയാടതി - തിരുവനന്പുരം സർക്ാർ 
ടേഡിക്ൽ മകാമളജിമലയും ദന്ൽ 
മകാമളജിമലയും ഹൗസ് സർജൻോർക്ാെി 
സംഘടിപെിച്ച ക്യാൻസർ മരാഗ നിവാരണവും 
നിെന്്രണവും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിശീലന 
പരിപാടിെിൽ 104 ഹൗസ് സർജൻോർ 
പടകേടുക്കുകയുണ്ാെി

േധ്യാന്സര നതിയ�ണ പ്രവരത്നങ്ങൾ  

പ്രയാരംഭദതിശയതില്  േധ്യാന്സര േലണത്ല് 

2018-19 ൽ  പ്രാരംഭദിശെിൽ ക്യാൻസർ  
കടണ്ത്തുന്നതിനളള വിഭാഗത്ിൽ  4,829  മപർ ആർ.
സി.സി െിൽ പരിമശാധനയ്ക് വിമധെോെതിടറെ 
ൈലോെി 108 ക്യാൻസർ മകസുകളും 343 പ്രീ- 
ക്യാൻസർ  മകസുകളും നിർണെം നടത്ി. 

പട്തിേ 5.2.7  മകന്് –സംസ്ാന സർക്ാർ പദ്ധതികൾ, 2017-18 & 2018-19

പദ്തതി

രജതി്റേര ലെയറ്ത 
കരയാഗതിേൾ (പുതതിയ 

കേസുേൾ)

പ്രകയയാജനം 
െഭതിച്ചവരുലട എണ്ം

ലെെവയായ തുേ 
(കേയാടതിയതില്)

2017-18 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18 2018-19

കേനറ്്ര സര്യാര പദ്തതിേൾ
പ്രധാനേന്്രിയുടട ആശ്ാസ ൈണ്് 220 432 1,156 1,542 1.94 3.44

ആമരാഗ്യ േന്്രിയുടട രാഷ്്രീെ ആമരാഗ്യ 
നിധി (ആർ എ എൻ)

2,054 2,074 0.18

ആമരാഗ്യ േന്്രിയുടട ഡിസ്ക്രീഷണറി ൈണ്് 1 7 15 18 0.01 0.0011

ഇന്്യൻ ക്യാൻസർ ടസാഫസറ്റി 4 119 238 1,428 0.78 1.63

ക്യാൻസർ മരാഗികൾക്ായുള്ള ആമരാഗ്യ 
േന്്രിയുടട ൈണ്് (എച്ച്.എം.സി.എൈ്.പി.സി.
എസ്.ആർ പദ്ധതി)

36 42 37 81 0.25 0.44

സംസ്യാന സര്യാര പദ്തതിേൾ
ക്യാൻസർ സുരക്ഷ പദ്ധതി 542 472 4,928 5,389 6.7 5.78

െിസ് പ്സ്് 6,017 7,635 33,159 40,780 16.87 19.55

കാരുണ്യ ൈണ്് 4,425 6,162 21,664 27,686 32.36 41.59

സുകൃതം 2,270 175 8,310 8,489 17.92 2.07

താമലാലം 8 8 91 99 0.03 0.03

പട്ിക വർഗ വിഭാഗത്ിലുള്ള മരാഗികൾക്ാ-
യുള്ള ൈണ്്  

27 23 330 354 0.19 0.19

എൻമഡാസൾൈൻ ബാധിതർക്കുള്ള മനേഹ 
സാന്്നം പരിപാടി

8 10 44 53 0.01 0.07

ആടക 13,595 14,966 72,026 86,565 77.23 73.20
അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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േധ്യാന്സര ഔട്റ് െീെറ് പരതിപയാടതിേൾ 

സംസ്ാനത്ിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന 115 
ക്യാൻസർ നിർണ്ണെ  ക്യാമ്പുകളിൽ 7,336 മപർ 
പരിമശാധനയ്ക് വിമധെോെി.  വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്തിേ 5.2.8 ൽ നൽകിെിരിക്കുന്നു. 65 ക്യാൻസർ 
മബാധവല്ക്രണ പരിപാടികളിലൂടട 3,800 മപർക്് 
ക്യാൻസർ നിെ�ണം സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം 
മനടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞു. 

ഇതിന പുറമേ, തിരുവനന്പുരം േംഗലപുരം പ്രമദശടത് 
സ്്രീകൾക്ാെി രണ്ാഴ്ചെിടലാരിക്ൽ നടത്തുന്ന 
ഗർഭാശെ ക്യാൻസർ നിർണ്ണെ ക്ിനിക്ിടറെ 
ഭാഗോെി 22 ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപെിക്കുകയുണ്ാെി. 
പരിമശാധനയ്ക് വിമധെരാെ 140 സ്്രീകളിൽ 
1 ടസർവിക്ൽ ക്യാൻസർ, 6 ടസർവിക്ൽ പ്രീ 
ക്യാൻസർ എന്നിവ കടണ്ത്തുകയുണ്ാെി.  പുകെില 
ഉപമഭാഗം നിർത്ലാക്കുന്നത് സംബന്ധിക്കുന്ന 
ക്ിനിക്ിൽ 74 മപർ പടകേടുക്കുകയുണ്ാെി.  
മകരളത്ിടല മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ 
ലഹരി ഉപമഭാഗത്ിടറെ ദൂക്ഷ്യവശങ്ങൾ 
ഫ്രബൽ ടസറ്റിൽടേറെ്  മകാളനികളിടല വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങൾക്ിടെിൽ ക്യാൻസർ പ്രതിമരാധവും 
ക്യാൻസർ പരിമശാധനാ ക്യാമ്പുകളും തിരുവനന്പുരം 
ജില്െിടല ഫ്രബൽ പ്രമദശങ്ങളിടല 6 
പഞ്ചാെത്തുകളിൽ ക്യാൻസർ പ്രതിമരാധ, നിെ�ണ 
പ്രവർത്നങ്ങളുടട ഭാഗോെി പട്ിക വർഗ്ഗ വകുപെിടറെ 
പിന്തുണമൊടട നടത്തുകയുണ്ാെി.  

ഗകവഷണ വതിേസന പരതിപയാടതിേൾ  

ഒരു മുൻനിര ക്യാൻസർ ഗമവഷണ സ്ാപനടേന്ന 
നിലെിൽ ധാരാളം പി.എച്ച്.ഡികൾ ആർ സി സി 
നല്കിെിടുണ്്. 2018-19 ൽ, ഏകമദശം 30 ഗമവഷകർ 
ഗമവഷണം നടത്തുകയും, 33 മപർ ഫവദ്യശാസ്്രം, 
ശിശുമരാഗം, സർജിക്ൽ ഓമകോളജി എന്നീ 
വിഷെങ്ങളിൽ സൂപെർ ട്ഷ്യാലിറ്റി മകാഴ്സുകളും 42 
മപർ അനമസ്ഷ്യ, മരാഗനിർണ്ണെ ശാസ്്രം, മറഡിമൊ 
ഡെമ്ാസിസ്, മറഡിമൊ ടതറാപെി വിഷെങ്ങളിൽ 
ബിരുദാനന്ര ബിരുദ പഠനം നടത്തുകയുമുണ്ാെി.  

നിലവിലുള്ള ഗമവഷണ മപ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണം 179 
ആണ്. 

ആര.സതി.സതി യതിലെ പശ്യാത്െ സൗേരധ് 
വതിേസനം
i. ഭൗതതിേ പശ്യാത്െ സൗേരധ്ങ്ങളലട 

വതിപുെീേരണം
മരാഗികൾക്് ടേച്ചടപെട് സ്ല സൗകര്യങ്ങൾ, 
വിവിധ മരാഗ നിർണ്ണെ, െികിത്സാ 
ടസൗകര്യങ്ങളുടട വ്യാപനം എന്നിവ 
ലക്ഷ്യേിട്ടു ടകാണ്് 2.75 ലക്ഷം െതുരശ്ര അടി 
വിസ്ീർണ്ണത്ിൽ   18722.00 ലക്ഷം രൂപ ടെലവ് 
വരുന്നതും, മറഡിമൊ ടതറാപെി മ്ാക്്, 
പുതിെ ്ഡ് ബാകേ്, 10-ടബഡ് മബാണ്ോമരാ 
്രാൻസ് പ്ാറെ് യൂണിറ്റ്, മോഡുലാർ ഓപെമറഷൻ 
തീെറ്ററുകൾ, 8-ടബഡ് ന്യൂക്ിൊർ ടേഡിസിൻ 
വാർഡ്, മറാമബാർട്ിക് സർജറി യൂണിറ്റ്, 
അഡ്ാൻസ്ഡ് ഫേമക്രാ ബമൊളജി ലമബാറട്റി, 
തീവ്ര പരിെരണ വിഭാഗം, സർജിക്ൽ, ടേഡിക്ൽ 
വാർഡുകൾ, മപ വാർഡുകൾ, മഹാ്റേലുകൾ 
എന്നിവ ഉൾടപടുന്നതുോെ പുതിെ 14 നില 
ടകട്ിടത്ിടറെ നിർമ്ാണം ഘട്ംഘട്ോെി 
നടപെിലാക്കുന്നതിനാെി പ്രാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആർസിസി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.   

ii. 2018-19 ല് പുതുതയായതി കെര്ലപ്ട് 
െതിേതിത്യാനതിരണ്യ, പരതികശയാധനയാ 
സൗേരധ്ങ്ങൾ

• മൂന്ന് അനമസ്ഷ്യാ വർക്് മ്റേഷനകളും 
നാല് ഐ.സി.യു ടവറെിമലറ്ററുകളും

• ഇറെമഗ്റ്റഡ് ഫബമപാളാർ & 
അൾ്രാമസാണിക് കട്ിംഗ് & മകാഗുമലഷൻ 
യൂണിറ്റുകൾ

• ഡിജിറ്റൽ മറഡിമൊ ടതറാപെി, 
ഫ്ലൂമറാമസാപെി സംവിധാനം

• ഇലാമ്റോഗ്ാൈിമൊടുകൂടിെ 
സൂപെർമസാണിക് യു.എസ്.ജി ടേഷീൻ

പട്തിേ 5.2.8 ക്യാൻസർ പരിമശാധനാ വ ിശദാംശങ്ങൾ

ക്രേനമ്പര േധ്യാന്സര കേസുേളലട എണ്ം
1 ഓറൽ 19

2 ഓറൽ പ്രീ-ക്യാൻസർ 158

3 ്സ്റ്റ് 15

4 സടര്യ്കൽ 2

5 സടര്യ്കൽ പ്രീ ക്യാൻസർ 31

6 േറ്റുള്ളവ 8

7 എച്ച്.പി.വി 412
റീജ്റിയണൽ ക്യോൻസർ ടസന്റർ, ത്റിരുവനന്തപു�ം
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• മൈാറിെർ ്രാൻസ്മൈാം ഇൻഫ്ാടറഡ് 
ട്ക്മ്രാ േീറ്റർ

ശയാസറ്ത്, സയാകകേതതിേ കേഖെയതിലെ പദ്തതി 
വതിഹതിതവം ലെെവം

2014-15 മുതൽ 2018-19 വടര ശാസ്്ര സാമകേതിക 
മേഖലെിടല വിഹിതവും ടെലവും സംബന്ധിക്കുന്ന 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.2.9 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ഭയാവതി വീക്ഷണം 

ശാസ്്ര സാമകേതിക മേഖലെിടല പുമരാഗതിയും 
സമ്പദ് വ്യവസ്യുടട ഉദാരവൽക്രണവും പുമരാഗേന 
ആമഗാളവൽക്രണവും ശാസ്്ര-സാമകേതിക 
മേഖലയ്ക് പുതിെ ടവല്ലുവിളികൾ വരുത്ി. അടിസ്ാന 
ഗമവഷണ / സാമകേതികവിദ്യെിൽ മകരളടത് 
േികച്ച സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഉൾടപെടുത്തുന്നതിനാെി 
സാമകേതികവിദ്യ മക�ീകരിച്ള്ള കാർഷിക വികസനം, 
ഊർജ്ം, സാമകേതിക ബിസിനസ് ഇൻകുമബറ്ററുകൾ 
എന്നിവെിൽ ഗമവഷണത്ിനം വികസനത്ിനോെി 
പുതിെ സാമകേതികവിദ്യകൾ വികസിപെിമക്ണ്തുണ്്. 
സെൻസ് ആറെ് ടടക്മനാളജിയുടട സംസ്ാനതല 
ആസൂ്രണത്ിനം ഉന്നേനത്ിനമുള്ള ഒരു 
ഏജൻസി എന്ന നിലെിൽ ടക എസ് സി ടി ഇ 
സ്കാര്യ വ്യാവസാെിക ഗമവഷണടത് 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനമുള്ള 
സാധ്യത പരിമശാധിക്കുന്നു.
മലാകാമരാഗ്യ സംഘടനയുടട റിമപൊർട്ടുകൾ 
പ്രകാരം മരാഗം ബാധിക്കുന്നതിനള്ള സാധ്യതാ 
ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വഴി 30-50 ശതോനം വടര 
ക്യാൻസർ മരാഗങ്ങൾ കുറയ്കാം. കൂടാടത മരാഗം 
വരാതിരിക്കുന്നതിനള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ സ്ീകരിക്കുകയും, 
മനരമത്യുള്ള മരാഗനിർണ്ണെവും െികിത്സയും 
വഴിയും മരാഗ ബാധ്യത കുറയ്കാവുന്നതുോണ്.  
2017 ഉം ആെി താരതേ്യം ടെയ്യുമമ്പാൾ 2018 
ൽ ആർ.സി.സി െിൽ പുതുതാെി രജി്റേർ ടെയ് 
മകസുകളുടട എണ്ണത്ിൽ ഉണ്ാെ കുറവ്, ക്യാൻസർ 
നിെന്്രണ പ്രവർത്നങ്ങളിലും ആർ.സി.സി 
െിൽ ലഭ്യോെിട്ടുള്ള െികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുടട 
നിലവാരം ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിലും ഈ മക�ത്ിടറെ 
പ്രെത്നങ്ങളുടട അനന്രൈലോണ് സൂെിപെിക്കുന്നത്.  
ക്യാൻസർ െികിത്സെിൽ ഏർടപെട്ിരിക്കുന്നതും/ 

ഉെർന്നു വരുന്നതുോെ ക്യാൻസർ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്ടുകൾ 
േറ്റ് ആശുപ്രികൾ എന്നിവയുടട പകേ് ഭാവിെിൽ 
സംസ്ാനടത് ക്യാൻസർ മരാഗ ലഘൂകരണത്ിന 
സഹാെിക്കുന്നതാണ്.

പട്തിേ 5.2.9 2014-15  മുതൽ 2018-19 വടരയുള്ള പദ്ധതി വ ിഹിതവും ടെലവും (രൂപ മകാടിെിൽ)

വരഷം വ തിഹതിതം ലെെവറ്
2014-15 131.12 53.16 (40.55 %)

2015-16 153.29 66.29 (43.24 %)

2016-17 159.15 86.01 (54.08 %)

2017-18 175.07 82.00 (46.84 %)

2018-19 194.08 90.59(47%)
അവലംബം:പ്ോൻ മപേസ് മക�ള
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5.3 വിങ്നചാദ സഞ്ചാരും

ടൂറിസം മേഖല ടതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയും 
വരുോനം വർധിപെിക്കുകയും ടെയ്യുന്നതിമനാടടാപെം  
സമൂഹടത് മലാകത്ിടറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിമലക്് 
കൂടുതൽ അടുപെിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. വികസനത്ിൽ 
േറ്റ് മേഖലകളുോയുള്ള പര്ര മൊജിപൊണ് ഈ 
മേഖലയുടട ഒരു സവിമശഷത. മലാകപ്രശസ് ്ാൻഡ്, 
സ്ിരോെ വളർച്ച, ഫവവിധ്യോർന്ന ഉൽ പെന്നങ്ങൾ, 
പ്രാമദശിക സംരംഭങ്ങളുടട സാന്നിധ്യം എന്നിവൊണ് 
മകരളത്ിടല ടൂറിസം വ്യവസാെത്ിടറെ സവിമശഷത.

മലാകടേമ്പാടുമുള്ള അന്ാരാഷ്്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവ് ഗണ്യോെി വർദ്ധിച്ച് 2018 
ൽ 140 മകാടിൊെി,  ഇത് 2017 ടന അമപക്ഷിച്ച്  6 
ശതോനോണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സേീപകാലടത് ഈ 
വിധത്ിലുള്ള ഗണ്യോെ വളർച്ചമൊടട, യു.എൻ മലാക 
വിമനാദ സഞ്ചാര സംഘടനയുടട 2010 ടല ദീർഘകാല 
പ്രവെനോെ 140 മകാടി ലക്ഷ്യം രണ്ടു വർഷം 
മുൻമപ ഫകവരിച്ചിരുന്നു. അന്ാരാഷ്്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട ആഗേനത്ിൽ സുസ്ിര വളർച്ച 
കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന തുടർച്ചൊെ ഒൻപതാേടത് 
വർഷോണിത്.  2018 ൽ യൂമറാപെ് (+6 ശതോനം), 
ഏഷ്യയും പസൈിക്കും (+6 ശതോനം), അമേരിക് 
(+3 ശതോനം), ആഫ്ിക് (+7 ശതോനം),  േധ്യ 
കിഴക്ൻ പ്രമദശങ്ങൾ (+10 ശതോനം) എന്നിങ്ങടന 
അന്ാരാഷ്്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവിൽ 
വളർച്ച മരഖടപെടുത്തുകയുണ്ാെി. 2018 ൽ ഏറ്റവുേധികം 
സന്ദർശകർ എത്ിമച്ചർന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻപന്ിെിൽ 
നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഫ്ാൻസ് ആണ് (8.94 മകാടി 
സന്ദർശകർ).  (അവലംബം : യു.എൻ മലോക വ്റിമനോദ സഞ്ോ� 

സംഘെന). 

2017 ൽ ഇന്്യെിടല വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വരവിടറെ എണ്ണം 1 മകാടി  കടക്കുകയും, വിമനാദ 
സഞ്ചാര മേഖല രാജ്യത്ിടറെ ടോത്ം ആഭ്യന്ര 
ഉത്പാദനത്ിൽ 6.88 ശതോനം സംഭാവന ടെയ്യുകയും, 
ടോത്ം ടതാഴിലിടറെ എണ്ണത്ിൽ 12 ശതോനം 
ടതാഴിൽ സംഭാവന ടെയ്യുകയും ടെെ്തു.   2018 

നവംബർ 30 വടര, 93 ലക്ഷം വിമനാദസഞ്ചാരികൾ 
ഇന്്യ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ാെി. 
അന്ർമദശീെോെി അംഗീകരിക്ടപെട്ിട്ടുള്ളതും 
ഇന്്യെിടല ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധോെ വിമനാദ സഞ്ചാര 
മക�ങ്ങളിൽ ഒന്നുോണ് മകരളം.  പാരിസ്ിതിക 
സുസ്ിരത മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതാണ് മകരളത്ിടല  
വിമനാദ സഞ്ചാര വ്യവസാെം. ആഭ്യന്ര, 
അന്ർമദശീെ വിപണികളിൽ സംസ്ാനം വിമനാദ 
സഞ്ചാരടത് സജീവോെി മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നു. 
വിമനാദസഞ്ചാര മേഖലെിടല ടപാതുനിമക്ഷപം, 
പശ്ാത്ല സൗകര്യ വികസനം, വിപണനം, 
ോനവമശഷി വികസനം, പ്രൊരണം, ആതിമഥെത്ം 
എന്നിവ ലക്ഷ്യോക്കുന്നു. 

2018 ൽ ടോത്ം 1.67 മകാടി വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ 
(വിമദശ, ആഭ്യന്ര) സംസ്ാനം സന്ദർശിച്. മുൻ 
വർഷടത് അമപക്ഷിച്ച് 5.93 ശതോനം വർദ്ധനവാണ് 
സൂെിപെിക്കുന്നത്. 2018 ടല ടവള്ളടപൊക്ത്ിനമശഷം 
ഈ മേഖല അതിമവഗം തിരിച്വന്നതാെി ഇത് 
ടതളിെിക്കുന്നു. 2017 ടന അമപക്ഷിച്ച്, 2018 ൽ വിമദശ 
വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണത്ിൽ 0.42 ശതോനവും 
ആഭ്യന്ര വിമനാദസഞ്ചാരികളുടട എണ്ണത്ിൽ 6.35 
ശതോനവും വളർച്ച മനടി. 2018 ൽ വിമനാദ സഞ്ചാര 
വ്യവസാെത്ിൽ നിന്നുമുള്ള ടോത്ം വരുോനത്ിൽ  
8.60 ശതോനം വർദ്ധനയുണ്ാെി.  (അവലംബം :  വ്റിമനോദ 
സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ)

വതികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട ആഗേനം

വതികദശ വതികനയാദ സഞ്യാരതിേൾ

2018 ജനവരി മുതൽ 2018 നവംബർ 30 വടര 
രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
എണ്ണം 93.67 ലക്ഷം ആെിരുന്നത്, 2017 ജനവരി 
മുതൽ 2017 നവംബർ വടരയുള്ള കാലെളവിടല 
വിമനാദസഞ്ചാരികളുടട എണ്ണമത്ക്ാൾ 5.63 
ശതോനം കൂടുതലാണ്. രാജ്യത്ിടറെ വിമനാദ 
സഞ്ചാരത്ിൽ 2017 ൽ മകരളത്ിടറെ സംഭാവന 
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10.73 ശതോനോെിരുന്നു.  ഇത് 2016 മനക്ാൾ  
കുറഞെ നിരക്ാണ്.  2016 ൽ ഇത് 11.79 
ശതോനോെിരുന്നു. 2018 ൽ ടോത്ം 10.96 ലക്ഷം 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ സംസ്ാനം സന്ദർശിച്, 
മുൻ വർഷം ഇത് 10.91 ലക്ഷോെിരുന്നു. 2009 മുതൽ 
2018 വടരയുള്ള കാലെളവിൽ മകരളത്ിമലക്കുമുള്ള 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവിടറെ പ്രവണത 
െതിത്ം 5.3.1 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.
2009 മുതൽ 2013 വടരയും 2015 ലും 
മകരളത്ിടല വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വളർച്ചാ നിരക്് ഇന്്യമെക്ാൾ കൂടുതലാണ്.  
2014, 2016, 2017 വർഷങ്ങളിൽ മദശീെ 

ശരാശരിമെക്ാൾ കുറവാെിരുന്നു ഇത്.  2010 
ന് മശഷം സംസ്ാനം കുറഞെ വളർച്ചാ നിരക്് 
അഭിമുഖീകരിച്ടകാണ്ിരിക്കുന്നു. 2010 ൽ 18.31 
ശതോനോെിരുന്ന വളർച്ചാ നിരക്് 2015 ൽ 5.86 
ശതോനോെി കുറയുകയും 2018 ആെമപൊൾ വീണ്ടും 
കുറഞെ് 0.42 ശതോനം ആകുകയും ടെെ്തു. 2017 
ൽ 10,91,870 വിമദശ വിമനാദസഞ്ചാരികൾ മകരളം 
സന്ദർശിച്ചമപൊൾ 2018 ൽ മകരളം സന്ദർശിച്ച 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 10,96,407 
ആെിരുന്നു. 2019 ടസപ്റ്റംബർ 30 വടര, 8,19,975 
വിമദശവിമനാദസഞ്ചാരികൾ സംസ്ാനം 
സന്ദർശിക്കുകയുണ്ാെി. 2009 മുതൽ വിമദശ വിമനാദ 

പട്തിേ  5.3.1    2017 ലും 2018 ലും ഇന്്യെിലും മകരളത്ിലും എത്ിെ വ ിമദശ വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 
ോസാടിസ്ാനത്ിൽ

ക്രേ നം േയാസം
വ തികദശവ തികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട എണ്ം               

2017 ല്
വ തികദശവ തികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട എണ്ം               

2018 ല്
ഇന്ധ് കേരളം ഇന്ധ് കേരളം

1 ജനവരി 9,64,109 1,50,808 10,47,948 1,67,980

2 ടൈബ്രുവരി 9,31,025 1,35,089 10,52,766 1,52,003

3 ോർച്ച് 8,85,936 1,07,141 10,25,830 1,20,711

4 ഏപ്രിൽ 7,17,899 82,633 7,49,477 85,493

5 ടേെ് 6,22,408 49,073 6,06,043 45,427

6 ജൂണ് 6,63,470 44,040 6,81,279 36,746

7 ജൂഫല 7,79,309 72,552 8,06,255 68,868

8 ആഗസ്റ്റ് 7,19,129 73,736 7,84,814 60,121

9 ടസപ്റ്റംബർ 79,964 54,700 7,19,121 44,769

10 ഒക്മടാബർ 8,66,976 79,957 8,81,763 73,263

11 നവംബർ 9,97,738 1,07,028 10,12,128 99,271

12 ഡിസംബർ 11,67,840 1,35,113 ലഭ്യേല് 1,41,755
അവലംബം:  സ്്റിത്റി വ്റിവ� കണക്് േ�യാലയം ഭോ�ത സർക്ോർ & വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ളം

െ തിത്ം  5.3.1  2009 മുതൽ 2018 വടര മകരളത്ിമലക്കുള്ള വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട  വരവ ിടറെ വാർഷ ിക വളർച്ചാ നിരക്്, 
ശതോനത്ിൽ

അവലംബം:വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്് , മക�ള സർക്ോർ
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സഞ്ചാരികളുടട വരവിടറെ മദശീെ/സംസ്ാന വളർച്ചാ 
നിരക്് അനുബന്ം 5.3.1 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വതികദശ വതികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട 
ആഗേനത്തിലെ േയാെതിേത

ഇന്്യെിടലത്തുന്ന വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികടള 
സംബന്ധിക്കുന്ന ോസാടിസ്ാനത്ിലുള്ള വിശകലനം 
സൂെിപെിക്കുന്നത് 2018 നവംബർ വടര ഏറ്റവും അധികം 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ എത്ിമച്ചർന്നത്  
ടൈബ്രുവരി ോസത്ിലും തുടർന്ന് ജനവരിെിലുോണ്. 
മുൻ വർഷം ഡിസംബറിലും തുടർന്ന് നവംബറിലുോണ് 
ഏറ്റവുേധികം വിമദശവിമനാദ സഞ്ചാരികൾ രാജ്യത്് 
എത്ിെത്. 2017 ലും, 2018 ലും ഇന്്യെിടലയും 
മകരളത്ിടലയും വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
ോസാടിസ്ാനത്ിലുള്ള വരവ് പട്തിേ 5.3.1 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

2018 ൽ, മകരളം സന്ദർശിച്ച ടോത്ം വിമദശ 
സഞ്ചാരികളിൽ ഏകമദശം 15 ശതോനം ജനവരിെിലും 
തുടർന്ന് ടൈബ്രുവരിെിലുോണ്(ഏകമദശം 14 
ശതോനം), 2017 ൽ ഏറ്റവുേധികം വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവ് ദൃശ്യോെത്  ജനവരിെിലും 
തുടർന്ന് ഡിസംബറിലുോണ്. 2018 ൽ വിമദശ 
വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട  ഏറ്റവും കുറഞെ തിരക്് 
അനഭവടപെട്ത് ജൂണ് ോസത്ിലാണ് (3.35 
ശതോനം), കഴിഞെ 11 വർഷങ്ങളാെി ഇമത പ്രവണത 
തുടർന്നു ടകാണ്ിരിക്കുന്നു. 2019 ൽ (ടസപ്റ്റംബർ 
30, 2019 വടര) ഏറ്റവുേധികം വിമദശവിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട സന്ദർശനം ദൃശ്യോെത് ജനവരിെിലും 

തുടർന്ന് ടൈബ്രുവരിെിലുോണ്. സഞ്ചാരികളുടട 
വരവിടറെ കാര്യത്ിൽ ഏറ്റവും അവസാനടത് 
സ്ാനത്് ജൂണ് ോസോണ്. 2009 മുതൽ 2018 വടര 
മകരളത്ിടലത്ിെ വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
ോസാടിസ്ാനത്ിലുള്ള താരതേ്യം െതിത്ം 5.3.2 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.  

വതികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട ആഗേനം 
സംബന്തിക്കുന്ന വതിപണതി ഉെവതിടം   

മകരളത്ിൽ 2018 ൽ, സംസ്ാനമത്ക്കു ഏറ്റവുേധികം 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികടള സംഭാവന 
ടെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ, 18.35  ശതോനം സംഭാവന 
ടെെ്തുടകാണ്്  യു.ടക  മുൻപന്ിെിലാണ്. 8.80 
ശതോനമത്ാടട യു എസ് എ രണ്ാം സ്ാനത്ാണ്. 
2017 ലും ഈ രണ്് രാജ്യങ്ങളും ആദ്യ രണ്് 
സ്ാനങ്ങളിൽ ആെിരുന്നു. 2018 ൽ കൂടുതൽ വിമദശ 
വിമനാദ സഞ്ചാരികടള സംഭാവന ടെയ് േറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 
ഫ്ാൻസ് (7.95 ശതോനം), ജർമ്നി (6.03 ശതോനം) 
എന്നിവൊണ്. കഴിഞെ വർഷവും മൂന്നും (ഫ്ാൻസ് 
6.92 ശതോനം) നാലും (ജർമ്നി 5.73 ശതോനം) 
സ്ാനങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തടന്നൊെിരുന്നു. 
2017, 2018, 2019 (ജൂണ് 30 വടര) വർഷങ്ങളിൽ 
മകരള വിമനാദ സഞ്ചാരത്ിടറെ പ്രധാന വിപണി 
ഉറവിടങ്ങളുടട സംഭാവന അനുബന്ം 5.3.2 ലും, 2017 
ലും 2018 ലും  സംസ്ാനമത്ക്കു ഏറ്റവുേധികം വിമദശ 
വിമനാദ സഞ്ചാരികടള സംഭാവന ടെയ്യുന്നതിൽ 
മുൻപന്ിെിൽ നില്ക്കുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളുടട സംഭാവന 
െതിത്ം 5.3.3 ലും ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു

െ തിത്ം  5.3.2   2009 മുതൽ 2018 വടര മകരളത്ിടലത്ിെ വ ിമദശ വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം ോസാടിസ്ാനത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ
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വതികദശ വതികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട ആഗേനം 
ജതില്യാടതിസ്യാനത്തില്

കഴിഞെ കുറച് വർഷങ്ങളാെി എറണാകുളവും 
തിരുവനന്പുരവുോണ് സംസ്ാനത്് ഏറ്റവുേധികം  
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവ് മരഖടപെടുത്ിെ 
രണ്് ജില്കൾ.  2018 ൽ 4,53,973 എണ്ണവും 2017 
ൽ 4,88,175 ഉം വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ  
എറണാകുളം ജില് സന്ദർശിച്. 

തിരുവനന്പുരത്ിടറെ കാര്യത്ിൽ, 2017 ൽ ജില് 
സന്ദർശിച്ച വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 
4,20,719 ആെിരുന്നത് 2018 ആെമപൊൾ 3,42,761 

ആെി. 2019 ൽ (ടസപ്റ്റംബർ 30 വടര) രണ്ടു ജില്കളും 
സന്ദർശിച്ച വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 
3,68,437 (എറണാകുളം), 1,97,884 (തിരുവനന്പുരം) 
എന്നിങ്ങടനൊണ്. 2018 ൽ ഏറ്റവും കുറച് വിമദശ 
വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിച്ച ജില്കൾ 
പത്നംതിട്യും (1,953) പാലക്ാടും (1,967) ആണ്.  
2019 ലും ഇമത സോന പ്രവണത കാണുവാൻ 
സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ 2017 ൽ സംസ്ാനത്് 
ഏറ്റവും കുറച്ച് വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വരവ് മരഖടപെടുത്ിെ ജില് കാസർമഗാഡാണ് 
(1,115). വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.3  ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

െ തിത്ം  5.3.3  2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ മകരളത്ിമലക്് വ ിമദശ വ ിമനാദ സഞ്ചാരികടള സംഭാവന ടെയ്യുന്നതിൽ 
മുൻപന്ിെിൽ നില്ക്കുന്ന 10 രാജ്യങ്ങൾ, ശതോനത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ

െ തിത്ം 5.3.4   2018 ൽ മകരളം സന്ദർശിച്ച വ ിമദശ വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം മേഖല തിരിച്ച്  (ശതോനത്ിൽ)

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ
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വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട സന്ദർശനം 
സംബന്ധിക്കുന്ന മേഖല തിരിച്ള്ള കണക്കുകൾ 
സൂെിപെിക്കുന്നത് 2018 ൽ ടോത്ം വിമദശ വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളിൽ ഏകമദശം 50 ശതോനം മപർ 
േദ്ധ്യ മകരളം സന്ദർശിക്കുകയും 45 ശതോനം 
സംസ്ാനത്ിടറെ ടതക്ൻ മേഖല സന്ദർശിക്കുകയും,  
എന്നാൽ വടക്ൻ മകരളം സന്ദർശിച്ചത് ടവറും 5 
ശതോനം ോ്രവുോണ്.   2018 ൽ മകരളത്ിടലത്ിെ 
വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട മേഖല തിരിച്ള്ള 
വിശദാംശങ്ങൾ െതിത്ം 5.3.4 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു
 
ആഭധ്ന്രവതികനയാദ സഞ്യാരതിേൾ 

2018 ൽ മകരളത്ിമലയ്ക്കുള്ള  ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവിടറെ എണ്ണം 1,56,04,661 
ആെിരുന്നു. ഇത് മുൻ വർഷടത്ക്ാൾ 6.35 
ശതോനം കൂടുതലാണ്. 2017 ൽ മകരളത്ിടലത്ിെ 
ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 
1,46,73,520 ആെിരുന്നു. 2019 ടസപ്റ്റംബർ  വടര 
1,31,84,227 സഞ്ചാരികൾ മകരളം സന്ദർശിച്. 
2009 മുതൽ 2019 (ടസപ്റ്റംബർ 30, 2019 വടര) 
വടര മകരളത്ിടലത്ിെ  ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വിവരങ്ങൾ  അനുബന്ം 5.3.4 
ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2009-2018 കാലെളവിൽ 
മകരളത്ിടല ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വരവിടറെ പ്രവണത െതിത്ം 5.3.5 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

2009 മുതൽ 2011 വടര, ആഭ്യന്ര 
വിമനാദസഞ്ചാരികളുടട എണ്ണത്ിൽ മകരളത്ിടല 
വളർച്ചാ നിരക്് വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് കുറൊൻ 
തുടങ്കയും ടെെ്തു. 2012-2014 കാലെളവിൽ 
സംസ്ാനം സ്ിരോെ വളർച്ചാ നിരക്ിന് 

സാക്ഷ്യം വഹിച്. 2015 ൽ വളർച്ചാ നിരക്് 6.59 
ശതോനോെിരുന്നത് 2016 ൽ 5.67 ശതോനോെി 
കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ, 2017 ൽ സംസ്ാനടത് ആഭ്യന്ര 
വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവിൽ 11.39 ശതോനം 
വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി. 2018 ൽ ഇത് വീണ്ടും കുറഞെ് 
6.35 ശതോനത്ിടലത്ി.

കേരളത്തിലെ ആഭധ്ന്ര  വതികനയാദ 
സഞ്യാരതിേളലട ആഗേനത്തിലെ േയാെതിേത

2018-ൽ മകരളത്ിടല ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവ് സംബന്ധിക്കുന്ന 
ോസാടിസ്ാനത്ിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 
മകരളത്ിൽ ഏറ്റവുേധികം സഞ്ചാരികളുടട തിരക്് 
അനഭവടപെട്ത് ഡിസംബർ ോസത്ിലും ഏറ്റവും 
കൂറവ് ജൂണ് ോസത്ിലുോെിരുന്നു.  കഴിഞെ വർഷവും 
സോനോെ പ്രവണത കാണുവാൻ സാധിച്. 2019 ൽ 
(ടസപ്റ്റംബർ 30, 2019 വടര) ടേെ് ോസത്ിലാണ് 
ഏറ്റവുേധികം ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വരവ് മരഖടപെടുത്ിെത്. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.3.2 
ൽ നൽകിെിരിക്കുന്നു.

2009 മുതൽ 2018 വടരയുള്ള ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവിടറെ ോസാടിസ്ാനത്ിലുള്ള 
വിവരങ്ങൾ  െതിത്ം 5.3.6 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ആഭധ്ന്ര വതികനയാദ സഞ്യാരം പ്രദയാനം 
ലെയ്യുന്ന ഉെവതിടം 

മകരളത്ിടല ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളിൽ 
ഏകമദശം 62.42 ശതോനവും സംസ്ാനത്ിനകത്് 
നിന്ന് തടന്നയുള്ള സന്ദർശകർ ആടണന്നാണ് 

െ ി്രം 5.3.5  2009  മുതൽ  2018 വടര മകരളത്ിടല ആഭ്യന്ര വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവ ിടറെ വാർഷ ിക വളർച്ചാ നിരക്്,  
ശതോനത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ
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പട്തിേ 5.3.2  2017 , 2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ എത്ിെ ആഭ്യന്ര വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം ോസാടിസ്ാനത്ിൽ

ക്രേ 
നം േയാസം

ആഭധ്ന്ര വ തികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട എണ്ം 

2017 2018 2019
(ലസപറ്റ്ംബര വലര)

1 ജനവരി 1,221,074 14,22,483 15,15,551

2 ടൈബ്രുവരി 1,034,563 12,26,778 13,35,665

3 ോർച്ച് 1,014,877 12,28,451 13,39,252

4 ഏപ്രിൽ 1,213,252 14,70,552 16,13,257

5 ടേെ് 1,338,330 15,94,332 18,18,986

6 ജൂണ് 1,027,361 10,84,238 13,41,496

7 ജൂഫല 1,083,162 11,76,994 14,30,508

8 ആഗസ്റ്റ് 1,138,533 9,95,577 13,21,175

9 ടസപ്റ്റംബർ 1,188,959 11,19,445 14,68,337

10 ഒക്മടാബർ 1,379,190 12,81,028 ലഭ്യേല്

11 നവംബർ 1,401,610 13,64,805 ലഭ്യേല്

12 ഡിസംബർ 1,632,609 16,39,978 ലഭ്യേല്

ആടക 1,46,73,520 1,56,04,661 1,31,84,227
അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ

െ തിത്ം 5.3.6     മകരളത്ിടല ആഭ്യന്ര വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട എണ്ണം 2009  മുതൽ 2018 വടര, എണ്ണത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ

2018 ടല സ്ിതി വിവര കണക്കുകൾ 
സൂെിപെിക്കുന്നത്. സന്ദർശകരുടട വിതരണത്ിൽ, 
േറ്റു  സംസ്ാനങ്ങളുടട  കാര്യത്ിൽ 8.84  ശതോനം 
സന്ദർശകടര സംഭാവന ടെെ്തുടകാണ്് തേിഴ് നാട് 
ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ്. കർണാടകവും (6.42 
ശതോനം) േഹാരാഷ്്രയും (3.66 ശതോനം) ആണ് 
േറ്റു പ്രധാനടപെട് സംസ്ാനങ്ങൾ. സംസ്ാനത്് 
ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വിതരണത്ിൽ  
കഴിഞെ വർഷവും ഈ സംസ്ാനങ്ങൾ 
തടന്നൊെിരുന്നു മുൻപന്ിെിൽ. 2019 ലും (ജൂണ് 
30 വടര) ഇമത പ്രവണത ദൃശ്യോണ്.  മകരളത്ിടല 
ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവിൽ 

മുൻപന്ിെിൽ നിൽക്കുന്ന 15  സംസ്ാനങ്ങളുടട 
സംഭാവന സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 5.3.5 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
മകരളത്ിമലക്് 2017 ലും 2018 ലും ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട വരവിൽ മുൻപന്ിെിൽ നിൽക്കുന്ന 
10 സംസ്ാനങ്ങളുടട സംഭാവന െതിത്ം 5.3.7 ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ആഭധ്ന്ര വതികനയാദ സഞ്യാരതിേളലട വരവറ് 
ജതില്യാടതിസ്യാനത്തില് 

മകരളത്ിടല ജില് തിരിച്ള്ള ആഭ്യന്ര 
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വിമനാദസഞ്ചാരികളുടട എണ്ണത്ിൽ മകരളത്ിൽ, 
എറണാകുളവും തിരുവനന്പുരവും ആെിരുന്നു 
2018 ൽ മുൻപന്ിെിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്കൾ. 
2017 ൽ എറണാകുളവും തൃശ്ശൂരും ആെിരുന്നു 
മുൻപന്ിെിൽ. 2019 ൽ (2019 ടസപ്റ്റംബർ 30 
വടര) എറണാകുളവും തിരുവനന്പുരവും ആണ് 
ഏറ്റവും മുൻപന്ിെിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്കൾ.  
ഏറ്റവും കുറവ്  സഞ്ചാരികടള ആകർഷിക്കുന്ന ജില് 
പത്നംതിട്ൊണ്.  വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
5.3.6 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

2017 ലും 2018 ലും 2019 ലും (ജൂണ് 30, 2019 വടര) 
ഏറ്റവും അധികം ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികൾ 
േദ്ധ്യ മകരളം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ാെി എന്നാണ് മേഖല 
തിരിച്ള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സൂെിപെിക്കുന്നത്.  െിത്ം 5.3.8 
ൽ മേഖലാടിസ്ാനത്ിൽ 2018 ടല ആഭ്യന്ര വിമനാദ 
സഞ്ചാരികളുടട സന്ദർശനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കേരളത്തിലെ തയാേസ സൗേരധ് യൂണതിറ്റുേൾ

2019 ജൂണ് 30 വടര,  88,773 മുറികൾ ഉൾടപെടുന്ന 
ആടക 7,022 താേസ സൗകര്യ യൂണിറ്റുകളാണ് 

െ തിത്ം 5.3.8  2018 ൽ മേഖലാടിസ്ാനത്ിൽ ആഭ്യന്ര വ ിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട സന്ദർശനം, ശതോനത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ

െ തിത്ം 5.3.7   2017 ലും 2018 ലും വ ിമദശ വ ിമനാദ സഞ്ചാരികടള സംഭാവന ടെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്ിെിൽ നില്ക്കുന്ന 10 
സംസ്ാനങ്ങൾ, ശതോനത്ിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ
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സംസ്ാനത്തുള്ളത്. എറ്റവും കൂടുതൽ താേസ സൗകര്യ 
യൂണിറ്റുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്െിലും (1,173 യൂണിറ്റുകൾ) 
കാസർമഗാഡ് ജില്, താേസ സൗകര്യ യൂണിറ്റുകളുടട 
എണ്ണത്ിടറെ കാര്യത്ിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലുോണ് (85 
യൂണിറ്റുകൾ). വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.7 ൽ 
ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വതികനയാദസഞ്യാരത്തിലറെ സയാമ്പത്തിേ 
പ്രതതിഫെനം

2018 ൽ വിമനാദ സഞ്ചാര മേഖലെിൽ നിന്നുള്ള 
വിമദശ നാണ്യ വരുോനം 8,764.46 മകാടി രൂപയും  
ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാര വരുോനം 19,474.62 
മകാടി രൂപയുോെിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
5.3.8 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. മനരിട്ടും അല്ാടതയും ഈ 
മേഖലയ്ക് 2018 ൽ ലഭിച്ച വരുോനം 36,258.01 മകാടി 
രൂപൊെിരുന്നു.  2017 ടന അമപക്ഷിച്ച് 8.6 ശതോനം 

വർദ്ധനവാണ് ഇത് സൂെിപെിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്തിേ 5.3.3 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
2009 മുതൽ 2018 വടര മകരളത്ിടല വിമനാദസഞ്ചാര 
മേഖലെിൽ നിന്നും ലഭ്യോെ ടോത്ം വരുോനം െതിത്ം 
5.3.9 ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാന പദ്തതി വതിഹതിതവം ലെെവം

2013-14 മുതൽ 2018-19 വടരയുള്ള കാലെളവിൽ 
മകരളത്ിടല വിമനാദ സഞ്ചാര മേഖലെിൽ ലഭിച്ച 
സംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതവും ടെലവും സംബന്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 5.3.4 ൽ  നൽകിെിരിക്കുന്നു. 
പദ്ധതി വിഹിതത്ിൽ വർദ്ധനവുടണ്കേിലും  
2014-15 മുതൽ വിനിമൊഗം കുറഞെ നിരക്ിലാകുന്ന 
പ്രവണതൊണ് കാണിക്കുന്നത്.  

െ തിത്ം 5.3.9   വ ിമനാദസഞ്ചാര മേഖലെിൽ നിന്നും ലഭ്യോെ ടോത്ം വരുോനം 2009 മുതൽ 2018 വടര, രൂപ മകാടിെിൽ

അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ

പട്തിേ 5.3.3  2009 മുതൽ 2018 വടര മകരളത്ിടല വ ിമനാദസഞ്ചാരത്ിൽ നിന്നും ലഭ്യോെ ടോത്ം വരുോനം (മനരിട്ടും 
അല്ാടതയും), രൂപ മകാടിെിൽ

വരഷം ആലേ  വരുേയാനം (കനരതിട്ം അല്യാലതയും) ശതേയാന വധ്തധ്യാസം
2009 13231.00 0.76

2010 17348.00 31.11

2011 19037.00 9.73

2012 20430.00 7.31

2013 22926.55 12.22

2014 24885.44 8.54

2015 26689.63 7.24

2016 29658.56 11.12

2017 33383.68 12.56

2018 36258.01 8.60
അവലംബം : വ്റിമനോദ സഞ്ോ� വകുപ്്, മക�ള സർക്ോർ
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• കനട്ങ്ങളം പുരസറ്്യാരങ്ങളം
• ശാക്ീകരണം, ്രാവൽ അഡ്ർഫടടമെറെ് 

മ്ാഡ്കാസ്റ്റ് േീഡിെ, ടവബ് ഫസറ്റ് 
എന്നിവയ്ക്കുള്ള പസൈിക് ഏഷ്യാ ്രാവൽ 
അമസാസിമെഷൻ (പി.എ.ടി.എ) പുരസാരം.

• എം.സി.യു.ബി.ഇ 2019 ഡിജിറ്റൽ പുരസാരം. 
• ഡി.ഐ.ജി.ഐ.ഇ.എസ് 2019 ഡിജിറ്റൽ 

പുരസാരം. 
• വീഡിമൊ ക്യാമ്പെിനായുള്ള േികച്ച ഡിജിറ്റൽ 

്ാൻഡിനള്ള മൈാക്സ് മ്ാബ് അവാർഡ് 
2018-19   (അഖിമലന്്യാ & ദക്ഷിമണന്്യ 
മേഖല). 

• ്രാവൽ അഡ്ർഫടടമെറെ് പ്രിറെ് േീഡിെ, 
്രാവൽ മപാ്റേർ - ബിനാടല മപാ്റേർ, 
ഇന്്യെിടല ഏറ്റവും േികച്ച ഹണിമൂണ് 
ടഡ്റേിമനഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പി.എ.ടി.എ 
മഗാൾഡ് പുരസാരം 2018.

• ബിനാടല മപാ്റേിനം പ്രിറെ് ക്യാമ്പെിനം 
ഡാസ് മഗാൾഡിൻ ്റോഡ്ട്ർ പുരസാരം  
2018  

• മലാണ് ലി പ്ാടനറ്റ് ്രാവൽ അവാർഡ് മൈാർ 
ടബസ്റ്റ് ടഡ്റേിമനഷൻ മൈാർ ൈാേിലീസ് 
2018

• (i) ഏറ്റവും േികച്ച ഉത്രവാദിത് 

വിമനാദസഞ്ചാരത്ിനം (ii) വിമനാദ 
ഇനത്ിൽ വിജെം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനം 
മവൾഡ് ്രാവൽ ോർട്് മഗാൾഡ് അവാർഡ് 
(2018)

• േികച്ച ആർടി മപ്രാജക്ടിനള്ള കാറ്റഗറിെിൽ 
വെനാട് ഉത്രവാദിത് ടൂറിസം മപ്രാജക്ടിന് 
മദശീെ ടൂറിസം അവാർഡ് (2018) 

• ആർടി േിഷന് ഏറ്റവും ശ്രമദ്ധെോെ 
മനട്ങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്്യൻ ടറമ്ാണ്സിബിൾ 
ടൂറിസം അവാർഡ് - ഐ.ആർ.ടി.എ (2018)

• വട്ന് േെബയാെതിലെ വതികനയാദസഞ്യാര 
വതിേസനം (സറ്ഫേല്)

ടൂറിസം അടിസ്ാനോക്ിയുള്ള 
ടെറുകിട, ഇടത്രം സംരംഭങ്ങടള 
മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനം സുഗേോക്കുന്നതിനം 
മബക്ൽ റിമസാർട്് സ് ടഡവലപ് ടേറെ് 
മകാർപെമറഷടറെ (ബിആർഡിസി)
സ് മോൾ  േീഡിെം ഇൻഡസ്്രീസ് ടലവമറജിങ്ങ് 
എക്സ്പീരിെൻഷ്യൽ ടൂറിസം (ഫമെൽ) പദ്ധതിയുടട 
ൈലോെി 93 സംരംഭകടര മനടാനാെി, ഇതിൽ 
28 ശതോനം വനിതാ സംരംഭകരാണ്. പ്രതിദിനം 
400 വിമനാദസഞ്ചാരികൾക്് താേസിക്ാനള്ള 
50 യൂണിറ്റുകൾ സംജാതോെതിലൂടട 2017 ടന 
അമപക്ഷിച്ച് 2018 ൽ വടക്ൻ േലബാറിടലക്് 

പട്തിേ 5.3.4 സംസ്ാന പദ്ധതി വ ിഹിതവും ടെലവും 2013-14 മുതൽ 2018-19 വടര, രൂപ മകാടിെിൽ

വരഷം വ തിഹതിതം ലെെവറ്

2013-14 189.23 189.78 (100%)

2014-15 206.65 192.17 (93%)

2015-16 223.04 203.63 (91.29%)

2016-17 311.56 285.76 (91.72%)

2017-18 342.73 308.32 (90%)

2018-19 379.00 289.31(76 %)
അവലംബം : പ്ോൻ മപേസ് മക�ള.   

കബയാക്റ് 5.3.1 ൊമ്പ്യൻസ് മബാട്് ലീഗ്

നാടിടറെ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷ ിക്കുന്നതിനം മപ്രാത്സാഹിപെ ിക്കുന്നതിനമുള്ള ഒരു പുതിെ സംരംഭത്ിടറെ 
ഭാഗോെി, മകരള വ ിമനാദ സഞ്ചാരം മകരളത്ിലുടനീളം 12 വ്യത്യസ് മവദികളിൽ നടക്കുന്ന 
ൊമ്പ്യൻസ് മബാട്് ലീഗ് ആരംഭിച്. മകരളത്ിടറെ പരമ്പരാഗത ഉത്സവങ്ങളുടട സംരക്ഷണവും 
മപ്രാത്സാഹനവും, ടൂറിസം ഒരു ഉൽ പന്നോെി വ ിപണനം ടെയ്യുന്നതിനാെി ഒരു വാർ ഷ ിക ഇവറെ് 
സൃഷ് ിക്കുക, മകരളത്ിടറെ കാെലുകടള മലാകത്ിന് കാണിച്ടകാടുക്കുക എന്നിവൊണ് 
പരിപാടിയുടട പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇന്്യൻ പ്രീേിെർ ലീഗിടറെ (ഐ പ ി എൽ) ോതൃകെിൽ 
സംസ്ാനത്ിടറെ ഐതിഹാസികവും െരി്രവുോെി പ്രാധാന്യമുള്ള ‘വള്ളംകളി’ (ചുണ്ൻ വള്ളങ്ങളുടട 
േത്സരം) മലാമകാത്ര കാെിക ഇനോക്ി ോറ്റുന്നതിനാെി ഇത് ആവ ിഷ്കരിച്.

അവലംബം : വിമനാദ സഞ്ചാര വകുപെ്, മകരള സർക്ാർ

പ്രധയാന കനട്ങ്ങൾ
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വിമദശ വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട വരവിൽ 59 
ശതോനവും ആഭ്യന്ര വിമനാദ സഞ്ചാരികളുടട 
വരവിൽ 9 ശതോനവും വർധനയുണ്ാെി.

• േതിറ്റ്സറ് മുകഖന  േയാനവ വതിഭവകശഷതി 
വതിേസനം

• ഓണ്ഫലൻ മജാബ് മപാർട്ൽ സോരംഭിച്
• 94 ശതോനം പി ജി, 80 ശതോനം അണ്ർ 

ഗ്ാജുമവറ്റ്, 8 ശതോനം ഡിമപ്ാേ 
വിദ്യാർത്ഥികൾക്്  മപ്ടമെറെ് ലഭിച്

• മകരള സർവകലാശാല വഴിയുള്ള ബി. മകാം 
(്രാവൽ & ടൂറിസം) മകാഴ്സ് ആരംഭിച്.

• അഡ്ഞ്ചർ ടൂറിസടത്ക്കുറിച്ള്ള ഡിമപ്ാേ, 
സർട്ിൈിക്റ്റ് മകാഴ്സുകൾ 2019-20 ൽ 
ആരംഭിക്കുന്നു.

• 17 പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്ി 
(പടകേടുത് 11,809 മപരിൽ 7,645 അതാെത് 
65 ശതോനം സ്്രീകൾ)

• ആദിവാസി സമൂഹത്ിനള്ള പരിശീലനം: 5 
സ്്രീ സംരംഭ ടറമ്റോറന്റുകൾ ആരംഭിച്, 
12 വനിതാ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിെ േടറ്റാരു 
സംഘം പ്രതിോസം 4,000-6,000/ - രൂപ 
സമ്പാദിക്കുന്നു.

• മകരളത്ിടല തിരടഞെടുത് 25 ഇമക്ാ ടൂറിസം 
ഫസറ്റുകളുടട മശഷി വിലെിരുത്ൽ - 4 ഇടം 
പൂർത്ിൊെി

• ഉത്രവാദിത് ടൂറിസം േിഷൻ: 8,442 യൂണിറ്റുകൾ 
ആരംഭിച്, അതിൽ 5,740 എണ്ണം വനിതാ 
മനതൃത്ം / ഉടേസ്തെിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ, 17,332 
മനരിട്ടുള്ളതും, 25,508 പമരാക്ഷോെതുോെ 
ഗുണമഭാക്ാക്ൾ, 26 പരീക്ഷണാത്ക ടൂർ 
പാമക്ജുകൾ, വരുോനം - 4.89 മകാടി രൂപ.

മുകന്നയാട്ള്ള വഴതി
സമ്പന്നോെ െരി്ര-സാംസാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള 
ഒരു സംസ്ാനടേന്ന നിലെിൽ മകരളം 
സന്ദർശകർക്് മലാമകാത്ര വിമനാദ 
സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ടെയ്യുന്ന സുരക്ഷിതവും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദവുോെ വിമനാദ സഞ്ചാര 
ലക്ഷ്യസ്ാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ 
മക�ീകരിമക്ണ്തുണ്്. സംസ്ാനടത് 
അറിെടപെടാത് വിമനാദസഞ്ചാര മക�ങ്ങളുടട 
വികസനവും ജനപ്രിെകേോക്കുകയുോണ് ആശകേയുള്ള 
േടറ്റാരു പ്രധാന മേഖല. അെൽ സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും, ശ്രീലകേ മപാലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, േറ്റ് ഏഷ്യൻ 
രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മേഖല േത്സരം 
മനരിടുന്നു. വ്യവസാെത്ിൽ ഉെർന്ന നിലവാരമുള്ള 
മസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മൊഗ്യതയുള്ള വ്യക്ികൾ 
സംസ്ാനത്ിന് അത്യാവശ്യോണ്. പാരമ്പമര്യതര 
വിമനാദസഞ്ചാര മക�ങ്ങളുടടയും ഉൽ പെന്നങ്ങളുടടയും 
വികസനം മപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിന് 
ടൂറിസത്ിടറെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും പര്യമവക്ഷണം 

ടെമയ്ണ്ത് അത്യാവശ്യോണ്. വിമനാദസഞ്ചാര 
സ്ാപനങ്ങളുടടയും മസവന ദാതാക്ളുടടയും എണ്ണം 
വികസിപെിമക്ണ്തുണ്്. 
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5.4 വിമദശ വ്യാപാരം

ഇന്ഡധ്യതിലെ വതികദശവധ്യാപയാരം

അന്ർമദശീെ ഏജൻസിൊെ യുഫണറ്റഡ് 
മനഷൻസ് മകാണ്ൈറൻസ് ഓണ് ട്രഡ് ആറെ് 
ടഡവലപ്ടേറെിടറെ 2019-ടല വ്യാപാര വ്യവസാെ 
റിമപൊർട്് അനസരിച്ച് മലാക വ്യാപാര രംഗം 
ോന്ദ്യാവസ്െിലാണ്. ആമഗാള കെറ്റുേതി-
ഇറക്കുേതി വ്യാപാര വളർച്ചാനിരക്് 2018-ൽ 2.8 
ശതോനോെി കുറഞെിട്ടുണ്്. 2019-ൽ ഇത് വീണ്ടും 
കുറയുടേന്ന് കണക്ാക്കുന്നു. അന്ർ മദശീെ 
വ്യാപാര രംഗത്് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്്രീെവും 
ഭൂേിശാസ്്രപരവുോെ തർക്ങ്ങളും സംമക്ഷാഭങ്ങളും 
ആമഗാള സമ്പദ് വ്യവസ്കളുടട പ്രതീക്ഷകൾക്് 
േങ്ങമലൽപെിക്കുന്നു.

മക� വാണിജ്യ വ്യവസാെ േന്്രാലെത്ിടറെ 
കണക്് പ്രകാരം 2018-19 ൽ ഇന്്യ 8.6 
ശതോനം വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 330.1 ബില്യണ് 
മഡാളറിടറെ െരക്കുകൾ വിമദശ രാജ്യങ്ങളിമലക്് 
കെറ്റി അെച്.   2017-18 ൽ ഇത് 303.5 ബില്യണ് 
മഡാളറിടറെതാെിരുന്നു.   കൂടാടത 2018-19 ൽ 
8.8 ശതോനം വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി ടകാണ്് 204.8 
ബില്യണ് മഡാളറിടറെ മസവനങ്ങളും കെറ്റുേതി 
ടെയ്ിരുന്നു. 2017-18–ൽ ഇത് 174.8 ബില്യണ് 
മഡാളറിടറെതാെിരുന്നു.  ഇൻഡ്യയുടട ടോത്ം 
വിമദശവ്യാപാരം (െരക്കുകളും മസവനങ്ങളും ഉൾടപെടട) 
2018-19 ൽ 11.75 ശതോനം വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 
ടകാണ്് 534.8 ബില്യണ് മഡാളറാെി വർദ്ധിച്.  2017-
18-ൽ ഇത് 478.3 ബില്യണ് മഡാളർ ആെിരുന്നു.

ഇൻഡ്യയുടട ടോത്ം കെറ്റുേതി (െരക്കുകളും 
മസവനങ്ങളും ഉൾടപെടട ) 2019-20 ൽ,  ഏപ്രിൽ 
മുതൽ ഒക്മടാബർ വടര,  മുൻ വർഷടത് ഇമത 
കാലെളവിടന  അമപക്ഷിച്ച് 1.5 ശതോനം വർദ്ധിച്ച് 
310.2 ബില്യണ് മഡാളറാകുടേന്ന് കണക്ാക്കുന്നു.  
ഇതിൽ െരക്് കെറ്റുേതി 2.2 ശതോനം ഇടിവ് 
മരഖടപെടുത്ി 185.9 ബില്യണ് മഡാളറാെി 

കുറയുടേന്നും മസവന കെറ്റുേതി 7.6 ശതോനം വളർച്ച 
മരഖടപെടുത്ി 124.3  ബില്യണ് മഡാളറാകുടേന്നും 
കണക്ാക്കുന്നു.

ഇൻഡ്യയുടട ടോത്ം ഇറക്കുേതി 2019-20 ൽ, 
ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒക്മടാബർ വടരയുള്ള ോസങ്ങളിൽ, 
2018-19 ടല ഇമത കാലെളവിടന അമപക്ഷിച്ച് 
4.6 ശതോനം ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി 359.7 ബില്യണ് 
മഡാളറാെിരിക്കുടേന്ന് കണക്ാക്കുന്നു.  ഇതിൽ 
െരക്് ഇറക്കുേതി 8.4 ശതോനം ഇടിവ്  മരഖടപെടുത്ി 
280.7 ബില്യണ് മഡാളറായും മസവന ഇറക്കുേതി 
11.6 ശതോനം വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 79.0 ബില്യണ് 
മഡാളറാെി വർദ്ധിക്കുടേന്നും കണക്ാക്കുന്നു.  
ഇൻഡ്യയുടട െരക്് കെറ്റുേതി  2018 ഒക്മടാബർ 
ോസടത് 26.7 ബില്യണ്  മഡാളറിടന അമപക്ഷിച്ച് 
2019 ഒക്മടാബർ ോസത്ിൽ 1.11 ശതോനം ഇടിവ് 
മരഖടപെടുത്ി 26.4 ബില്യണ് മഡാളറാെി കുറയുടേന്ന് 
കണക്ാക്കുന്നു.  2019 ഒക്മടാബർ ോസത്ിൽ, 
മുൻ വർഷടത് ഇമത കാലെളവിടന അമപക്ഷിച്ച് 
ഇലക്മ്രാണിക് സാധനങ്ങൾ (38.4 ശതോനം), 
ഔഷധങ്ങളും അനബന്ധ ഉൽപെന്നങ്ങളും (12.6 
ശതോനം),  വജ്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും (6.0 ശതോനം), 
എൻജിനിെറിംഗ് സാേഗ്ികൾ (1.2 ശതോനം), 
രാസവസ്തുക്ൾ (0.9 ശതോനം) എന്നിവയുടട 
കെറ്റുേതിെിൽ വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി.
 
 ഇൻഡ്യയുടട ടോത്ം െരക്് ഇറക്കുേതി മൂല്യം 
2019 ഒക്മടാബർ ോസത്ിൽ,  മുൻ വർഷടത് 
ഇമത കാലെളവിടന അമപക്ഷിച്ച് 16.3 ശതോനം 
ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി 37.4 ബില്യണ് മഡാളറാെി 
കുറഞ്ഞു.  2018 ഒക്മടാബറിൽ ഇത്  44.7 ബില്യണ് 
മഡാളറാെിരുന്നു. 2019 ഒക്മടാബർ ോസത്ിൽ,  
മുൻ വർഷടത് ഇമത കാലെളവിടന അമപക്ഷിച്ച് 
ടപമ്രാളിെം ഉൽപന്നങ്ങൾ ((-)31.7 ശതോനം), 
കൽക്രിയും അനബന്ധ വസ്തുക്ളും ((-)28.7 
ശതോനം), ഗതാഗത സാേഗ്ികൾ ((-)14.7 
ശതോനം), ഇലക്മ്രാണിക് സാധനങ്ങൾ     ((-)8.5 
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ശതോനം), െ�ങ്ങൾ, ഫവദ്യുതി ഫവദ്യുമതതര 
സാധനങ്ങൾ   (-)0.5 ശതോനം എന്നിവയുടട 
ഇറക്കുേതിെിൽ കുറവ് മരഖടപെടുത്ി.

വതികദശ വധ്യാപയാരം  - കേരളം

ടകാച്ചി തുറമുഖം 2018-19–ൽ ഫകകാര്യം ടെയ് 
ടോത്ം െരക്് (ആഭ്യന്രവും വിമദശവും ഉൾടപെടട) 
9.9 ശതോനം വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 320.2 ലക്ഷം 
ടേ്രിക്് ടണ് ആെി വർദ്ധിച്.  2017-18 ൽ ഇത് 291.4 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ം, വളർച്ചാ നിരക്് 16.5 ശതോനവും 
ആെിരുന്നു.  ഇതിൽ ആഭ്യന്ര െരക്് വ്യാപാരം 2017-
18 ൽ  86.6 ലക്ഷം ടേ്രിക്് ടണ്ം വളർച്ചാ നിരക്് 22.3 
ശതോനവും ആെിരുന്നത് 2018-19-ൽ 109.4 ലക്ഷം 
ടേ്രിക്് ടണ്ണായും  വളർച്ചാ നിരക്് 26.4 ശതോനോയും 
വർദ്ധിച്.  2018-19-ൽ ടകാച്ചി തുറമുഖം ഫകകാര്യം 
ടെ യ് വിമദശ വ്യാപാരം 210.8 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ം,  
വളർച്ചാ നിരക്്  2.9 ശതോനവും ആെിരുന്നു.  2017-
18 ൽ ഇത് 204.8 ലക്ഷം ടണ്ം, വളർച്ചാ നിരക്് 14.2 
ശതോനവും  ആെിരുന്നു.  (പട്തിേ 5.4.1).

ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴിയുള്ള ടോത്ം കെറ്റുേതി 
(ആഭ്യന്വും വിമദശവും ഉൾടപെടട) 2017-18 ൽ 57.8 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും 2018-19 ൽ 66.5 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണാെി വർദ്ധിച്.  എന്നാൽ  വളർച്ചാ 
നിരക്് മുൻ വർഷടത് 21.4 ശതോനത്ിൽ നിന്നും 
2018-19 ൽ 15.0 ശതോനോെി കുറഞ്ഞു.  ആഭ്യന്ര 
കെറ്റുേതി വ്യാപാരം  2017-18 ൽ 27.4 ലക്ഷം ടേ്രിക് 
ടണ് ആെിരുന്നത് 2018-19-ൽ 40.2  ലക്ഷം ടേ്രിക് 
ടണ് ആെി വർദ്ധിച്.  എന്നാൽ വളർച്ചാ നിരക്് 
മുൻ വർഷടത് 93.1 ശതോനത്ിൽ നിന്നും 46.8 
ശതോനോെി 2018-19-ൽ കുറഞ്ഞു.  മതെില, 
കാപെി, കശുവണ്ിപരിപെ്, സമുമ്ാല്പ്പന്നങ്ങൾ, 
കെറുല്പ്പന്നങ്ങൾ, സുഗന്ധ വ്യജ്നങ്ങൾ 
എന്നിവൊണ്   ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴി കെറ്റി 
അെക്കുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
അനബന്ധം 5.4.1 ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്. 

ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴിയുള്ള ടോത്ം ഇറക്കുേതി 
(ആഭ്യന്വും വിമദശവും ഉൾടപെടട) 2017-18 ൽ 233.6 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് 2018-19-ൽ  253.8  

ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ് ആെി വർദ്ധിച്ടെകേിലും വളർച്ചാ 
നിരക്് മുൻ വർഷടത് 15.4 ശതോനത്ിൽ നിന്നും 
8.6 ശതോനോെി കുറഞ്ഞു. ആഭ്യന്ര ഇറക്കുേതി 
2017-18 ൽ 59.2 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും  2018 
-19 ൽ 69.2 ലക്ഷം ടേ്രിക്് ടണ്ണാെി വർദ്ധിക്കുകയും 
വളർച്ചാ നിരക്് 2017-18 ടല 4.6 ശതോനത്ിൽ 
നിന്നും 17.0 ശതോനോെി ഉെരുകയും ടെെ്തു.  
എന്നാൽ വിമദശ ഇറക്കുേതി 2017-18-ടല 174.4 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും 2018-19 ൽ 184.5 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണാെി വർദ്ധിച്ടെകേിലും  വളർച്ചാ 
നിരക്് 19.5 ശതോനത്ിൽ നിന്നും 5.8 ശതോനോെി 
കുറഞ്ഞു. രാസവളങ്ങൾ, അസംസ്കൃത വസ്തുക്ൾ, 
ഇരുമ്പ്, ഉരുക്്, െന്്രസാേഗ്ികൾ, ടപമ്രാളും 
ടപമ്രാളിെം ഉൽപന്നങ്ങളും ഉൾടപെടുന്ന േറ്റ് ഇനങ്ങൾ 
എന്നിവൊണ് ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴി 2018-19-
ൽ ഇറക്കുേതി ടെയ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.  കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൽ അനുബന്ം 5.4.2-ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

സമുക്രയാല്പന്നങ്ങളലട േയറ്റുേതതി

ഇന്്യ 2018-19 ൽ 46,589.4 മകാടി രൂപയുടട 13.9 
ലക്ഷം ടേ്രിക്് ടണ്  സമുമ്ാല്പന്നങ്ങൾ കെറ്റുേതി 
ടെയ്യുകയുണ്ാെി. സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതിെിൽ,  
2016-17 ടല 37,870.9 മകാടി രൂപ  മൂല്യമുള്ള 11.3 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും 2017-18-ൽ അളവിൽ 
21.3 ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 19.1 ശതോനവും 
വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 45,106.9 മകാടി രൂപയുടട 13.8 
ലക്ഷം ടേ്രിക്് ടണ്  കെറ്റുേതി ടെയ്ിരുടന്നകേിലും,  
2018-19 ൽ കെറ്റുേതി വളച്ചാനിരക്് അളവിൽ 
1.1 ശതോനോയും മൂല്യത്ിൽ 3.3 ശതോനോയും 
കുറയുകൊണുണ്ാെത്. മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതിയുടടയും വളർച്ചാ 
നിരക്ിൽ 2018-19 ൽ കുറവ് മരഖടപെടുത്ിെിട്ടുണ്്.  
മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള സമുമ്ാല്പന്ന കെറ്റുേതി 
2017-18 ടല 5,919.0 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 1.78 
ലക്ഷം ടേ്രിക്് ടണ്ണിൽ നിന്നും 2018-19 ൽ അളവിൽ 
2.5 ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 1.6 ശതോനവും വളർച്ച 
മരഖടപെടുത്ി 6,014.7 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 1.8 ലക്ഷം 
ടണ്ണാെി വർദ്ധിച്. ( പട്തിേ 5.4.2 & െതിത്ം 5.4.1) 

പട്തിേ 5.4.1 ടകാച്ച ി തുറമുഖം വഴി ഫകകാര്യം ടെയ് െരക്കുകൾ, 2016-17 മുതൽ 2018-19 വടര
(അളവ്: ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്)

വധ്യാപയാരം
േയറ്റുേതതി ഇെക്കുേതതി ആലേ

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ആഭ്യന്രം 14.2 27.4 40.2 56.6 59.2 69.2 70.7 86.6 109.4

വിമദശം 33.4 30.4 26.3 145.9 174.4 184.5 179.3 204.8 210.8

ആടക 47.6 57.8 66.5 202.5 233.6 253.8 250.1 291.4 320.2
അവലംബം:ടകോച്്റിൻ മപോർട് ട്രസ്റ്്
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ഇന്്യെിലും മകരളത്ിലും നിന്നുള്ള 
സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതിെിടല 
വളർച്ചാനിരക്ിടല  ൊഞ്ചാട്ം 2018-19 ലും 
തുടർന്നു. ഇന്്യെിൽ നിന്നുള്ള  സമുമ്ാല്പന്ന 
കെറ്റുേതി വളർച്ചാ നിരക്് (അളവിൽ) 2012-
13 ൽ 7.7 ശതോനോെിരുന്നത് 2013-14 ൽ 
6.0 ശതോനോെി കുറഞ്ഞു.  എന്നാൽ 2014-15 
ൽ മനരിെ വർദ്ധനവ് മരഖടപെടുത്ി ഇത് 6.9 
ശതോനോെി ഉെർന്നു. എന്നാൽ 2015-16 ൽ (-) 
10.0 ശതോനോെി  കുറഞ്ഞു. 2016-17 ൽ 20.0 
ശതോനവും  2017-18 ൽ 21.3  ശതോനവുോെി 
വർദ്ധനവ് മരഖടപെടുത്ിടെകേിലും 2018-19 ൽ  
ഇന്്യെിൽ നിന്നുള്ള സമുമ്ാല്പന്ന കെറ്റുേതി വളർച്ചാ 
നിരക്്  1.1 ശതോനം ോ്രോെിരുന്നു.  മകരളത്ിൽ 

നിന്നുള്ള സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടടയും കെറ്റുേതി വളർച്ചാ 
നിരക്ിൽ ൊഞ്ചാട്ം പ്രതിൈലിച്ചിരുന്നു.  മകരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതി വളർച്ചാ 
നിരക്് 2012-13-ൽ 6.9 ശതോനോെിരുന്നത് 2013-
14 ൽ (-)0.4 ശതോനോെി കുറയുകയും 2014-15 ൽ 
0.6 ശതോനോെി മനരിെ വർദ്ധനവും മരഖടപെടുത്ി.  
തുടർന്ന് 2016-17 ൽ 6.7 ശതോനോയും 2017-18 ൽ  
12.3 ശതോനോയും വർദ്ധിച് എകേിലും 2018-19 ൽ ഇത് 
2.5 ശതോനം ോ്രോെിരുന്നു. 

കഴിഞെ കുടറ വർഷങ്ങളാെി ഇന്്യെിൽ നിന്നുള്ള 
സമുമ്ാൽപെന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതിെിൽ മകരളത്ിടറെ 
വിഹിതം അളവിടറെ അടിസ്ാനത്ിൽ കുറഞെ് 
വരികൊെിരുന്നു. എന്നാൽ 2018-19 ൽ മനരിെ 

പട്തിേ 5.4.2 സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതി- ഇന്്യെിലും മകരളത്ിലും, 
2011-12 മുതൽ 2018-19വടര (അളവ്: ടേ്രിക് ടണ്, മൂല്യം: മകാടി രൂപെിൽ)

വരഷം
ഇന്ധ് കേരളം കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 

(ശതേയാനത്തില്)
അളവറ് മൂെധ്ം അളവറ് മൂെധ്ം അളവറ് മൂെധ്ം

2011-12 8,62,021 16,597.2 1,55,714 2,988.3 18.1 18.0

2012-13 9,28,215 18,856.3 1,66,399 3,435.9 17.9 18.2

2013-14 9,83,756 30,213.3 1,65,698 4,706.4 16.8 15.6

2014-15 10,51,243 33,441.6 1,66,754 5,166.1 15.9 15.4

2015-16 9,45,892 30,420.8 1,49,138 4,644.4 15.8 15.3

2016-17 11,34,948 37,870.9 1,59,141 5,008.5 14.0 13.2

2017-18 13,77,244 45,106.9 1,78,646 5,919.0 13.0 13.1

2018-19 13,92,559 46,589.4 1,83,064 6,014.7 13.1 12.9
അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്നകയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി

െ തിത്ം 5.4.1 സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട കെറ്റുേതി വളർച്ചാനിരക്കുകൾ(അളവ ിൽ)-ഇൻഡ്യ,മകരളം- മകരളത്ിടറെ വ ിഹിതം, 2011-
12 മുതൽ 2018-19 വടര, ശതോനത്ിൽ

അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി
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വർദ്ധനവ് മരഖടപെടുത്ി.  2011-12 ൽ ഇത്  18.1 
ശതോനോെിരുന്നത് 2015-16 ൽ 15.8 ശതോനോയും 
2016-17 ൽ 14.0 ശതോനോയും 2017-18 ൽ 13.0 
ശതോനോയും കുറഞെ് വന്നിരുന്നു എകേിലും 2018-
19 ൽ 13.1 ശതോനോെി ഉെർന്ന്  മുൻ വർഷടത് 
അമപക്ഷിച്ച് മനരിെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുകയുണ്ാെി.

2018-19 ൽ ഇന്്യെിൽ  നിന്നുള്ള സമുമ്ാൽപെന്ന 
കെറ്റുേതി വിപണി വിഹിതത്ിൽ അളവിലും മൂല്യത്ിലും 
െഥാക്രേം 44.1 ശതോനവും 68.3 ശതോനവും  
മരഖടപെടുത്ി ശീതീകരിച്ച ടെമ്ീൻ മുന്നിലുള്ള സ്ാനം 
നിലനിർത്ി. അളവിൽ 24.3 ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 
10.6   ശതോനവും മരഖടപെടുത്ി ശീതീകരിച്ച േത്സ്യം 
രണ്ാം സ്ാനത്ാണ്.   2018-19 ൽ അളവിൽ 8.5 
ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 3.0   ശതോനവും വളർച്ച 

മരഖടപെടുത്ി 31,800.51 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 6.1 ലക്ഷം 
ടണ് ശീതീകരിച്ച ടെമ്ീനാണ് ഇന്്യെിൽ നിന്നും 
കെറ്റി അെച്ചത്. (അനുബന്ം 5.4.3). ഇൻഡ്യെിൽ 
നിന്നും കെറ്റി അെച്ച  സമുമ്ാൽപന്നങ്ങളും അവയുടട 
വിപണി വിഹിതവും െതിത്ം 5.4.2 ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.   
2018-19 ൽ അളവിൽ 2.5 ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 
1.6 ശതോനവും വളർച്ചമൊടട  6,014.7 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 1.8 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ് സമുമ്ാല്പന്നങ്ങൾ 
മകരളത്ിൽ നിന്നും കെറ്റുേതി ടെെ്തു.  2017-
18 ൽ ഇത് 5,919 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 1.78 ലക്ഷം 
ടേ്രിക്് ടണ് ആെിരുന്നു.  2018-19 ൽ  അളവിൽ 
2.5 ശതോനവും  മൂല്യത്ിൽ 4.1  ശതോനം 
വളർച്ചമൊടടയും വിപണി വിഹിതത്ിൽ  അളവിൽ 35.5 
ശതോനവും മൂല്യത്ിൽ 50.6 ശതോനവും  മരഖടപെടുത്ി 
ശീതീകരിച്ച ടെമ്ീൻ മുന്നിൽ  ആെിരുന്നു.   ടതാട്ടു 

െ ി്രം 5.4.2 2018-19 ൽ ഇൻഡ്യെിൽ നിന്ന് കെറ്റി അെച്ച സമുമ്ാൽപന്നങ്ങളും
അവയുടട വ ിപണി വ ിഹിതവും (ശതോനത്ിൽ)

അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി

െ തിത്ം 5.4.3, 2018-19-ൽ മകരളത്ിൽ നിന്ന് കെറ്റി അെച്ച സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളും  വ ിപണി വ ിഹിതവും (ശതോനത്ിൽ)

അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി
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പിറകിലാെി ശീതീകരിച്ച േത്സ്യവും ശീതീകരിച്ച 
കണവയും ഉണ്്.  2018-19 ൽ മകരളത്ിൽ നിന്ന് 
കെറ്റുേതി ടെയ് സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട ഇനം തിരിച്ള്ള  
വിപണി വിഹിതം െതിത്ം 5.4.3-ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

2018-19 ൽ ഇൻഡ്യൻ സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട പ്രധാന 
വിമദശ വിപണികൾ ടതക്് കിഴക്് ഏഷ്യയും (4.5 ലക്ഷം 
ടേ്രിക് ടണ്) യു.എസ്.എ  (2.8 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്) 
ഫെന (2.3 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്), യൂമറാപ്യൻ യൂണിെൻ 
(1.7 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്) എന്നിവൊണ്.  കൂടാടത 
ജപൊൻ (0.8 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്), േധ്യ കിഴക്ൻ 
രാജ്യങ്ങൾ (0.6 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്), േറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 
(1.3 ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്) എന്നിവിടങ്ങളിമലക്കും 
ഇൻഡ്യെിൽ നിന്ന് സമുമ്ാല്പന്നങ്ങൾ കെറ്റുേതി 
ടെയ്ിരുന്നു. ഇൻഡ്യൻ സമുമ്ാൽപന്നങ്ങളുടട പ്രധാന 

വിമദശ വിപണികളും  വിപണി വിഹിതവും െതിത്ം 5.4.4 ൽ 
നൽകിെിട്ടുണ്്.

2018-19 ൽ മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട വിപണികൾ  ടതക്് കിഴക്ൻ 
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ (70,489 ടേ്രിക് ടണ്), യൂമറാപ്യൻ 
യൂണിെൻ (48,064 ടേ്രിക് ടണ്), ഫെന (17,105 
ടേ്രിക് ടണ്), അമേരിക് (1,580 ടേ്രിക് ടണ്)  േധ്യ 
കിഴക്ൻ രാജ്യങ്ങൾ (9,020 ടേ്രിക് ടണ്), ജപൊൻ 
(6,632 ടേ്രിക് ടണ്), േറ്റു രാജ്യങ്ങൾ (16,073 ടേ്രിക് 
ടണ്) എന്നിവൊെിരുന്നു. 2018-19 ൽ മകരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട പ്രധാന വിമദശ 
വിപണികളും വിപണി വിഹിതവും െതിത്ം 5.4.5-ൽ 
നൽകിെിട്ടുണ്്. 

െ തിത്ം 5.4.4, 2018-19-ൽ ഇൻഡ്യൻ സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട പ്രധാന വ ിമദശ വ ിപണികൾ, വ ിപണി വ ിഹിതം
ശതോനത്ിൽ

അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി

െ തിത്ം 5.4.5, 2018-19-ൽ മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള  സമുമ്ാല്പന്നങ്ങളുടട പ്രധാന വ ിമദശ വ ിപണികൾ, വ ിപണി വ ിഹിതം 
(ശതോനത്ിൽ)

അവലംബം: സമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികസന അമതോറ്റിറ്്റി
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േശുവണതി േയറ്റുേതതി
ഇൻഡ്യെിൽ നിന്ന് 2018-19 ൽ 4,434.0 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 66,693 ടേ്രിക്് ടണ് കശുവണ്ി പരിപെ് 
കെറ്റി അെച്. 2017-18 ൽ ഇത് 5,871.0 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 84,352 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു.  2018-
19 ൽ, മുൻ വർഷടത് അമപക്ഷിച്ച്,  ഇൻഡ്യെിൽ  
നിന്നുള്ള കശുവണ്ി പരിപെിടറെ കെറ്റുേതിെിൽ 
അളവിൽ 20.9 ശതോനത്ിമറെയും മുല്യത്ിൽ 
24.5 ശതോനത്ിമറെയും ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി.   
ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള  കശുവണ്ിപെരിപെ്  പ്രധാനോയും 
യു.എ.ഇ, അമേരിക്, ടനതർ ലാൻറ്, ജപൊൻ, സൗദി 
അമറബ്യ, ജർമ്നി, ട്െിൻ, ഫ്ാൻസ്, കുഫവറ്റ് 
എന്നീ രാജ്യങ്ങളിമലക്ാെിരുന്നു കെറ്റുേതി ടെയ്ത്. 
മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി പരിപെിടറെ കെറ്റുേതി 
2017-18-ടല 2,580.4 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 36,930.0  
ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും  2018-19 ൽ  അളവിലും 

മുല്യത്ിലും െഥാക്രേം 21.3 ശതോനവും 26.7 
ശതോനവും ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി ടകാണ്്  1892.6  
മകാടി രൂപ മുല്യമുള്ള 29,026 ടേ്രിക്് ടണ് ആെി 
കുറഞ്ഞു.  ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നും  മകരളത്ിൽ നിന്നും 
കെറ്റുേതി ടെയ് കശുവണ്ി പരിപെിടറെ കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ െതിത്ം 5.4.6 ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.  

ഇൻഡ്യെിൽ നിന്ന് കെറ്റി അെക്കുന്ന ടോത്ം 
കശുവണ്ി പരിപെിടറെ അളവിൽ മകരളത്ിടറെ   
വിഹിതം 2014-15-ൽ 57.3 ശതോനോെിരുന്നത് 
2017-18-ൽ 43.8 ശതോനോയും 2018-19-ൽ 43.6 
ശതോനോയും കുറഞ്ഞു.  മൂല്യത്ിൽ ഇത് 2014-
15-ൽ 57.0 ശതോനോെിരുന്നത് 2017-18 ൽ 44.0 
ശതോനോയും 2018-19 ൽ 42.7 ശതോനോയും 
കുറഞ്ഞു.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പട്തിേ 5.4.3 ൽ 
നൽകിെിട്ടുണ്്. 

െ തിത്ം 5.4.6 കശുവണ്ി പരിപെ ിടറെ കെറ്റുേതി : മകരളവും  ഇൻഡ്യയും  (അളവ്: ടേ്രിക് ടണ്)

അവലംബം: കോഷ്യു എക്മപോർട്ടപ്ോമേോഷ്ൻ  ടകൌണസ്റിൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യ 

പട്തിേ 5.4.3, കശുവണ്ി പരിപെ ിടറെ കെറ്റുേതി, ഇൻഡ്യയും മകരളവും (2011-12 മുതൽ 2018-19 വടര), (അളവ്: ടേ്രിക് ടണ്, 
മൂല്യം: മകാടി രൂപെിൽ)

വരഷം
കേരളം ഇന്ഡധ് കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 

(ശതേയാനത്തില്)

അളവറ് മൂെധ്ം അളവറ് മൂെധ്ം അളവറ് മൂെധ്ം

1 2 3 4 5 6 7

2011-12 68,655 2,295.8 1,30,869 4,383.8 52.5 52.4

2012-13 53,624 2,138.5 1,00,105 4,046.2 53.6 52.9

2013-14 65,679 2,861.8 1,14,791 5,058.7 57.2 56.6

2014-15 68,150 3,098.8 1,18,952 5,432.9 57.3 57.0

2015-16 50,652 2,579.5 96,346 4,952.1 52.6 52.1

2016-17 38,054 2,415.3 82,302 5,168.8 46.2 46.7

2017-18 36,930 2,580.4 84,352 5,871.0 43.8 44.0

2018-19 29,062 1,892.6 66,693 4,434.0 43.6 42.7
അവലംബം: കോഷ്യു എക്മപോർട്ടപ്ോമേോഷ്ൻ  ടകൌണസ്റിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
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2018-19-ൽ ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ിമത്ാട് 
എണ്ണയുടട കെറ്റുേതിെിലും ഇടിവ് അനഭവടപെട്ടു.  
2017-18 ൽ 32.6  മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 8,325 ടേ്രിക് 
ടണ് കശുവണ്ിമത്ാട് എണ്ണ കെറ്റി അെച്ചിരുന്നു.  
2018-19 ൽ അളവിലും മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 36.3 
ശതോനവും, 17.7 ശതോനവും ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി 
ടകാണ്് 26.8 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 5,300 ടേ്രിക്് 
ടണ്ണാെി കുറഞ്ഞു.  കശുവണ്ിമത്ാട് എണ്ണ 2017-18 
ൽ മകരളത്ിൽ  നിന്നും കെറ്റുേതി ടെയ്ിരുന്നില്.  
എന്നാൽ 2018-19 ൽ  മകരളത്ിൽ  നിന്നും 3.3 മകാടി 
രൂപ മൂല്യമുള്ള 699 ടേ്രിക്് ടണ്  കശുവണ്ിമത്ാട് 
എണ്ണ വിമദശ രാജ്യങ്ങളിമലമക്് കെറ്റി അെച്ചിട്ടുണ്്.  
(അനുബന്ം 5.4.4) 

അസംസ്കൃത കശുവണ്ി ഉൽപാദിപെിക്കുന്ന മുൻനിര 
രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻഡ്യ. വിെറ്റ്നാം, 
്സീൽ, താൻസാനിെ, ഐവറി മകാസ്റ്റ്, ഗിനിെ, 
ടോസാംബിക്, ഇമന്ാമനഷ്യ, തുടങ്ങിെവൊണ് 
േറ്റ് പ്രധാന അസംസ്കൃത കശുവണ്ി ഉൽപാദക 
രാജ്യങ്ങൾ. ഇൻഡ്യ 2017-18 ൽ 8,17,045 ടേ്രിക് ടണ് 
അസംസ്കൃത കശുവണ്ിൊണ്   ഉൽപാദിപെിച്ചിരുന്നത്.  
2018-19 ൽ മുൻ വർഷടത് അമപക്ഷിച്ച് 9.1 ശതോനം 
വളർച്ച കുറഞെ്  7,42,714 ടേ്രിക് ടണ് അസംസ്കൃത 
കശുവണ്ിൊണ്  ഉൽപാദിപെിച്ചത്.  മകരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത കശുവണ്ി ഉൽപാദനവും 2018-
19-ൽ കുറഞ്ഞു.   2017-18 ൽ ഇത് 88,150 ടേ്രിക് ടണ് 
ആെിരുന്നത്  2018-19 ൽ ഇത് 6.0 ശതോനോെി 
കുറഞെ്  82,889 ടേ്രിക് ടണ് ആെി.  

ഇൻഡ്യ 2018-19-ൽ 143.5 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 

11,378 ടേ്രിക് ടണ് അസംസ്കൃത കശുവണ്ി 
കെറ്റുേതി ടെെ്തു.   2017-18 ൽ ഇത് 65.6 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 5,521 ടേ്രിക്് ടണ് ആെിരുന്നു.  2018-19 ൽ 
ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള  അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയുടട 
കെറ്റുേതിെിൽ അളവിലും മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 106.1 
ശതോനവും, 118.6 ശതോനവും വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി.  
2018-19 ൽ മകരളത്ിൽ നിന്നും അസംസ്കൃത 
കശുവണ്ി കെറ്റി അെച്ചിരുന്നില്.  

ഇൻഡ്യ 2018-19-ൽ 10,929.3 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 
8,35,463 ടേ്രിക് ടണ് അസംസ്കൃത കശുവണ്ി 
ഇറക്കുേതി ടെെ്തു.  2017-18-ൽ ഇത് 8850.0 
മകാടിരൂപ മൂല്യമുള്ള 6,49,050 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു.   
2018-19-ൽ അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയുടട 
ഇറക്കുേതിെിൽ അളവിലും മൂല്യത്ിലും മുൻ വർഷടത് 
അമപക്ഷിച്ച് െഥാക്രേം 28.7 ശതോനവും 23.5 
ശതോനവും വർദ്ധനവ് മരഖടപെടുത്ി. 

2018-19 ൽ ഇൻഡ്യ ഇറക്കുേതി ടെയ് ടോത്ം 
അസംസ്കൃത കശുവണ്ിെിൽ, മകരളം ഇറക്കുേതി 
ടെയ്ത് 662.4 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 43,341  ടേ്രിക്് 
ടണ് ആെിരുന്നു.  2017-18 ൽ മകരളം 895.6 മകാടി 
രൂപ മൂല്യമുള്ള  63,508 ടേ്രിക് ടണ് അസംസ്കൃത 
കശുവണ്ിൊണ് ഇറക്കുേതി ടെയ്ിരുന്നത്.   

േയറം േയറല്പന്നങ്ങളലടയും േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള കെറും കെറുൽപന്നങ്ങളുടടയും 
കെറ്റുേതി 2017-18 ൽ 2,53,227.8 മകാടി രൂപയുടട 
10,16,564 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് 2018-19 ൽ, 
അളവിൽ 5.2 ശതോനം കുറമവാടടയും   മൂല്യത്ിൽ 

െ ി്രം 5.4.7  ഇന്്യെിൽ നിന്നും മകരളത്ിൽ  നിന്നുമുള്ള  കെറും കെറുൽപന്നങ്ങളുടടയും കെറ്റുേതി,
 2013-14 മുതൽ 2018-19 വടര, (അളവ്: ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ്)

അവലംബം: കയർ മബോർഡ്, ടകോച്്റിൻ മപോർട് ട്രസ്റ്്
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7.7 ശതോനം വർദ്ധനമവാമടയും 2,72,804.6 മകാടി 
രൂപ മൂല്യമുള്ള 9,64,046  ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു. 
2018-19 ൽ കെർ പിത്് , ഫകത്റി ോറ്റുകൾ, 
കെർ ഭൂവസ്്രം കെർ ൊണ്, കെർച്രുൾ 
എന്നിവയുടട കെറ്റുേതിെിൽ വർദ്ധനവും, െകിരി,  
ടൈ്റ്റ് ോറ്റ്, ഫകത്റിെിൽ നിർമ്ിച്ച ോറ്റിംഗുകൾ, 
റബഫറസ്ഡ് കെർ, കെർ േറ്റിനങ്ങൾ, കെർ മറാപെ്, 
െന്്രത്റിെിൽ നിർമ്ിച്ച ോറ്റ് തുടങ്ങിെവയുടട  
കെറ്റുേതിെിൽ ഇടിവും  മരഖടപെടുത്ി.  2018-19 ൽ 
ഇൻഡ്യ 1,23,208.5 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 5.7 ലക്ഷം  
ടേ്രിക് ടണ് കെർ പിത്് കെറ്റുേതി ടെെ്തു.  ഇത് 
ടോത്ം കെറും കെറുൽപന്നങ്ങളുടട  കെറ്റുേതിയുടട 
അളവിൽ 58.8 ശതോനോണ്.  അതുമപാടല  അളവിൽ 
31 ശതോനം വരുന്ന 60,164.1 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 3.0 
ലക്ഷം ടേ്രിക് ടണ് കെറും നാരും കെറ്റുേതി ടെെ്തു.
2018-19-ൽ മകരളത്ിടല ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴി 
2,25,463 ടേ്രിക് ടണ് കെറും കെറുൽപെന്നങ്ങളും 
കെറ്റുേതി ടെയ്ിട്ടുണ്്.  2017-18 ൽ ഇത് 2,46,708 
ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു.  മകരളത്ിലും ഇൻഡ്യെിൽ 
നിന്നും കെറ്റുേതി ടെയ് കെറും കെറുൽപന്നങ്ങളുടടയും 
വിവരങ്ങൾ െതിത്ം 5.4.7 ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

2018-19 ൽ ഇൻഡ്യയുടട കെറും 
കെറുൽപന്നങ്ങളുടടയും പ്രധാന വിമദശ വിപണികൾ 
ഫെന (715.06 മകാടി രൂപയുടട 3,54,268 ടേ്രിക് 
ടണ്), അമേരിക് (601.3 മകാടി രൂപയുടട 1,22,221 
ടേ്രിക് ടണ്), ടനതർ ലാൻറ് (248.4 മകാടി രൂപയുടട 
96,982 ടേ്രിക് ടണ്), ടതക്ൻ ടകാറിെ (142.5 
മകാടി രൂപയുടട 75,186 ടേ്രിക് ടണ്), യു.ടക 
(117.4 മകാടി രൂപയുടട 22,192 ടേ്രിക്് ടണ്) എന്നീ 
രാജ്യങ്ങളാെിരുന്നു.
   
2018-19 ൽ ഇൻഡ്യയുടട കെർ ൊണിടറെ പ്രധാന 
വിപണി ടനതർ ലാ ൻഡും (11.9 മകാടി രൂപയുടട  1,344 
ടേ്രിക് ടണ്), ഇറ്റലിയും (5.5 മകാടി രൂപയുടട 928 
ടേ്രിക് ടണ്) ആെിരുന്നു. കെർ ോറ്റിടറെ 2018-19 
ടല പ്രധാന വിപണികൾ അമേരിക്, യു ടക, ഇറ്റലി,  

ജർമ്നി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാെിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
ഇറക്കുേതി ടെയ്ത് അമേരിക്ൊണ്.  2018-19 ൽ 
അമേരിക് 371.4  മകാടി രൂപയുടട 3,44,113 ടേ്രിക് 
ടണ് കെർ ോറ്റുകൾ ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നും   ഇറക്കുേതി 
ടെെ്തു.  യു.ടക 79.08 മകാടി രൂപയുടട 8,422 ടേ്രിക് 
ടണ്ം, ഇറ്റലി 30.9 മകാടി രൂപയുടട 3,406 ടേ്രിക് 
ടണ്ം,  ജർമ്നി 29.8 മകാടി രൂപയുടട 3,151 ടേ്രിക് 
ടണ്ം കെർ ോറ്റുകൾ  2018-19 ൽ ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നും 
ഇറക്കുേതി ടെെ്തു.  അമേരിക്യും യു.ടക യുോണ് 
2018-19 ൽ ഇന്്യെിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെർ 
ോറ്റിംഗുകൾ ഇറക്കുേതി ടെയ്ത്.  അമേരിക് 7.7 മകാടി 
രൂപയുടട 675 ടേ്രിക് ടണ്, യു.ടക 2.5 മകാടി രൂപയുടട 
147 ടേ്രിക് ടണ് കെർ ോറ്റിംഗുകൾ ഇൻഡ്യെിൽ 
നിന്നും 2018-19 ഇറക്കുേതി ടെെ്തു.

കതയതിെയുലട േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള മതെിലയുടട കെറ്റുേതി 2017-
18 ൽ 5,064.9 മകാടി രൂപയുടട 2,56,572 ടേ്രിക് ടണ് 
ആെിരുന്നത് 2018-19 ൽ വളർച്ചാ നിരക്് അളവിൽ 
0.8 ശതോനം ഇടിവും  മൂല്യത്ിൽ 8.7 ശതോനം 
വർദ്ധനമവാടടയും 5,506.8 മകാടി രൂപയുടട 2,54,502 
ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു. മകരളത്ിടല തുറമുഖങ്ങൾ 
വഴിയുള്ള  മതെിലയുടട കെറ്റുേതി 2017-18 ൽ 1,232.9 
മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 75,741 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് 
അളവിലും മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 6.5 ശതോനവും, 16.3 
ശതോനവും വളർച്ചമൊടട 1,434.4 മകാടി രൂപയുടട 
80,683 ടേ്രിക് ടണ് ആെി  വർദ്ധിച്. (പട്തിേ 5.4.4)

േയാപ്തിയുലട േയറ്റുേതതി

ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴിയുള്ള  കാപെിയുടട കെറ്റുേതി 
2017-18 ൽ 54,220 ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും  2018-
19 ൽ 25.0 ശതോനം ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി  40,670 
ടേ്രിക് ടണ്ണാെി കുറഞ്ഞു.  2011-12 ൽ 1,09,297 
ടേ്രിക് ടണ് കാപെിൊണ് ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴി കെറ്റി 
അെച്ചിരുന്നത്.  ഇത് 2014-15 ൽ 65,216   ടേ്രിക് 

പട്ിക 5.4.4 ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നും മകരളത്ിടല തുറമുഖങ്ങൾ വഴിയുമുള്ള  മതെില കെറ്റുേതി,  2012-13 മുതൽ 2018-19 വടര, 
(അളവ്: ടേ്രിക് ടണ്, മൂല്യം: ലക്ഷം രൂപെിലും)

വരഷം
കേരളം ഇന്ഡധ്

അളവറ് (ലേ്തിേറ് ടൺ) മൂെധ്ം (െക്ഷം രൂപയതില്) അളവറ് (ലേ്തിേറ് ടൺ) മൂെധ്ം (െക്ഷം രൂപയതില്)
2012-13 69,017 90,462 2,16,231 4,00,593

2013-14 75,036 106,467 2,25,764 4,50,909

2014-15 69,343 94,879 1,99,077 3,82,364

2015-16 69,706 1,02,534 2,32,920 4,49,310

2016-17 67,431 1,13,935 2,27,634 4,63,250

2017-18 75,741 1,23,294 2,56,572 5,06,488

2018-19 80,683 1,43,440 2,54,502 5,50,684
അവലംബം: റ്ീമബോർഡ്
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ടണ് ആയും 2016-17 ൽ 55,874  ടേ്രിക് ടണ്ണായും 
കുറഞെിരുന്നു. ടകാച്ചി തുറമുഖം വഴി   കെറ്റുേതി 
ടെയ്യുന്ന കാപെിയുടട അളവിൽ ഉണ്ാെിടകാണ്ിരിക്കുന്ന 
കുറവ്  2018-19-ലും മരഖടപെടുത്ി. 

 സുഗന് വധ്ഞ്ജനങ്ങളലട േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട 
കെറ്റുേതിെിൽ 2018-19 ലും വളർച്ച മരഖടപെടുത്ി 
ടകാണ്് 18,84,500.9 ലക്ഷം രൂപയുടട 10,63,020 
ടേ്രിക് ടണ് കെറ്റുേതി ടെെ്തു.  2017-18 ൽ ഇത് 
17,98,016.2 ലക്ഷം രൂപയുടട 10,28,060 ടേ്രിക് 
ടണ് ആെിരുന്നു. 2018-19 ൽ ഇൻഡ്യെിൽ നിന്നുള്ള   
സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട കെറ്റുേതിെിൽ അളവിലും 
മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 3.4 ശതോനവും 4.8 ശതോനവും 
വളർച്ച മരഖടപെടുത്ിെിരുന്നു.

മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള  (ടകാച്ചി, തിരുവനന്പുരം 
തുറമുഖങ്ങൾ വഴി) സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട കെറ്റുേതി 
2017-18 ൽ 4,15,296.1 ലക്ഷം രൂപയുടട 95,455.9 
ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് അളവിലും  മൂല്യത്ിലും 2.5 
ശതോനവും 9.1 ശതോനവും ഇടിവ് മരഖടപെടുത്ി 
ടകാണ്് 3,77,427.2 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള 93,036.5 
ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു.
  
ഇന്്യെിൽ നിന്നും കെറ്റി അെക്കുന്ന സുഗന്ധ 
വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട അളവിൽ മകരളത്ിടറെ 
വിഹിതത്ിൽ കഴിഞെ കുടറ വർഷങ്ങളാെി 
ൊഞ്ചാട്ം അനഭവടപെടുന്നു. 2013-14 ൽ ഇത് 10.0 
ശതോനോെിരുന്നത് 2014-15 ൽ 11.9 ശതോനോെി 
വർദ്ധിച്ടവകേിലും  2016-17 ൽ 8.9 ശതോനോെി 
കുറഞെിരുന്നു.  2017-18 ൽ ഇത് 9.3 ശതോനോെി 
ഉെർന്നു എകേിലും 2018-19  8.8 ശതോനോെി വീണ്ടും 
കുറഞ്ഞു. (പട്തിേ 5.4.5)

പട്തിേ 5.4.5  സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട കെറ്റുേതി- മകരളവും ഇൻഡ്യയും, 2013-14 മുതൽ 2018-19 വടര
(അളവ്: ടേ്രിക് ടണ്, മൂല്യം: ലക്ഷം രൂപെിലും)

വരഷം

കേരളം ഇന്ഡധ് കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 
(ശതേയാനത്തില്)

അളവറ്
(ലേ്തിേറ് ടൺ)

മൂെധ്ം
(െക്ഷം 

രൂപയതില്)

അളവറ്
(ലേ്തിേറ് ടൺ)

മൂെധ്ം
(െക്ഷം 

രൂപയതില്)

അളവറ് മൂെധ്ം

1 2 3 4 5 6 7
2013-14 81,412.6 3,25,339.9 8,17,250.0 13,73,539.3 10.0 23.7

2014-15 81,555.3 3,28,534.0 8,93,920.0 14,89,967.5 9.1 22.1

2015-16 1,00,076.0 3,90,518.1 8,43,255.0 16,23,823.0 11.9 24.1

2016-17 84,418.8 4,27,120.1 9,47,790.0 17,81,223.6 8.9 24.0

2017-18 95,455.9 4,15,296.1 10,28,060.0 17,98,016.2 9.3 23.1

2018-19 93,036.5 3,77,427.2 10,63,020.0 18,84,500.9 8.8 20.0

അവലംബം:   സ്പേസസ്  മബോർഡ്    

െ തിത്ം: 5.4.8 മകരളത്ിടറെയും ഇൻഡ്യയുമടയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടട കെറ്റുേതി (അളവ ിൽ) വളർച്ചാ നിരക്കുകൾ,  
ശതോനത്ിൽ, (2014-15 മുതൽ 2018-19 വടര)

അവലംബം:   സ്പേസസ്  മബോർഡ്    
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ഇൻഡ്യെിലും മകരളത്ിലും നിന്നുള്ള  
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടടയും ഉൽപെന്നങ്ങളുമടയും 
കെറ്റുേതി വളർച്ചാ നിരക്ിൽ കഴിഞെ കുടറ 
വർഷങ്ങളാെി ൊഞ്ചാട്ം അനഭവടപെടുന്നു.  
ഇന്്യെിൽ നിന്നുള്ള  സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടടയും 
ഉൽപെന്നങ്ങളുമടയും കെറ്റുേതി വളർച്ചാ നിരക്് 
2014-15 ൽ 9.4 ശതോനോെിരുന്നു. 2015-16 ൽ 
ഇത് (-) 5.7 ശതോനോെി കുറഞ്ഞു.  2016-17 ൽ 
12.4 ശതോനോെി ഉെർന്നു എകേിലും 2018-19 ൽ 3.4 
ശതോനോെി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.

മകരളത്ിലും നിന്നുള്ള  സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടടയും 
ഉൽപെന്നങ്ങളുമടയും കെറ്റുേതി വളർച്ചാ നിരക്ിൽ 
കഴിഞെ കുടറ വർഷങ്ങളാെി ൊഞ്ചാട്ം ഉണ്്. 2014-
15 ൽ ഇത് 0.2 ശതോനോെിരുന്നു. 2015-16 ൽ 22.7 
ശതോനോെി ഉെർന്നു എകേിലും  2016-17 ൽ (-) 15.6 
ശതോനോെി കുറഞ്ഞു.  2017-18 ൽ ഇത് വീണ്ടും 13.1 
ശതോനോെി വർദ്ധിച്ടവകേിലും 2018-19 ൽ (-) 2.5 
ശതോനോെി കുറഞ്ഞു.    ഇന്്യെിലും മകരളത്ിലും 
നിന്നുമുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കെറ്റുേതിയുടട വളർച്ചാ 
നിരക്ിടല പ്രവണത െതിത്ം 5.4.8 ൽ  നൽകിെിട്ടുണ്്. 

2017-18 ൽ മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള (ടകാച്ചി. 
തിരുവനന്പുരം) തുറമുഖങ്ങൾ വഴി 497.8 മകാടി 
രൂപയുടട 4,434 ടേ്രിക് ടണ് ഏലം (ടെറുത് ) കെറ്റി 
അെച്ചിരുന്നു.  2018-19-ൽ അളവിലും മൂല്യത്ിലും 
െഥാക്രേം 52.7 ശതോനവും 45.1 ശതോനവും 
ഇടിമവാടട 273.2 മകാടി രൂപയുടട 2,097 ടേ്രിക് ടണ് 
ആെി ഏലം (ടെറുത് ) കെറ്റി കുറഞ്ഞു.  മുളകിടറെ 
കെറ്റുേതി 2017-18-ൽ 363.4 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 
22,895 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് 2018-19 ൽ 
അളവിലും മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 1.0 ശതോനവും 
15.0 ശതോനവും വർദ്ധനമവാടട 418.0 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 23,122 ടേ്രിക് ടണ് ആെി ഉെർന്നു. 2018-
19 ൽ 517.6 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 12,504 ടേ്രിക് ടണ് 
കുരുമുളകാണ് മകരളത്ിൽ നിന്ന് കെറ്റുേതി ടെയ്ത്. 
2017-18-ൽ  ഇത് 732.8 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 15,168 
ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു.  2018-19 ൽ ഇതിടറെ 
വളർച്ചാ നിരക്് അളവിലും മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം 
(-)17.6 ശതോനവും (-)29.4 ശതോനവും ആെിരുന്നു.  
മകരളത്ിടല തുറമുഖങ്ങൾ വഴി കെറ്റുേതി ടെയ് 
മുളക്, േഞെൾ, േല്ി, ജീരകം, െതകുപെ, ടസലറി, ഉലുവ, 
േിറെ് ഉൽപെന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടട കെറ്റുേതിെിൽ 
2017-18 ൽ മുൻ വർഷടത് അമപക്ഷിച്ച് വർദ്ധനവ് 
ഉണ്ാെി.  മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങളാെ കറി പൗഡർ/
കൂട്ിടറെ കെറ്റുേതി 2017-18 ൽ 213.8 മകാടി രൂപ 
മൂല്യമുള്ള 9,936 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നത് 2018-
19-ൽ അളവിൽ 5.5 ശതോനം ഇടിവും മൂല്യത്ിൽ 
3.0 ശതോനം വർദ്ധനവും മരഖടപെടുത്ി 220.1 
മകാടി രൂപയുടട 9,388 ടേ്രിക് ടണ് ആെിരുന്നു. 
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന എണ്ണ/ഫതലം എന്നിവയുടട 
കെറ്റുേതി 2017-18-ടല 1718.9 മകാടി രൂപയുടട 

9,076 ടേ്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്നും  2018-19 ൽ അളവിലും 
മൂല്യത്ിലും െഥാക്രേം (-) 10.5 ശതോനവും (-) 2.8 
ശതോനവും മരഖടപെടുത്ി 1671.2 മകാടി രൂപ മൂല്യമുള്ള 
81,127 ടേ്രിക് ടണ് ആെി കുറഞ്ഞു.   
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5.5 ങ്സവന ങ്േഖല

ലപയാതു കസവനങ്ങൾ

1. സരകവേയും ഭൂകരഖയും

സംസ്ാനടത് ടോത്ം പട്െ ഭൂേികളും 
റീസർമവ്വ നിശ്ിത സേെത്ിനള്ളിൽ അളന്ന് 
തിട്ടപെടുത്ി മരഖൊക്കുന്നതിനാണ് സർമവ്വ വകുപെ് 
രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് കൂടാടത, ഭൂവിനിമൊഗം, ഭൂമരഖാ 
ഡിജിഫറ്റമസഷൻ, പട്െ വിതരണത്ിന് ഭൂസർമവ്വ 
നടത്ൽ, വനഭൂേി സർമവ്വ, പ്രമത്യക പദ്ധതികൾക്് 
ഭൂേി സർമവ്വ ടെയ്ൽ എന്നിവയും സർമവ്വ വകുപെിടറെ 
പ്രവർത്ികളാണ്. 2016 മുതൽ 2019 വടരയുള്ള 
4 വർഷങ്ങളിൽ 381 വിമല്ജുകളിടല എൈ്.എം.ബി 
ഡിജിഫറ്റമസഷൻ പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
2019 വടര 906 വിമല്ജുകളുടട ഭൂസർമവ്വ 
പൂർത്ിൊക്ിെിട്ടുണ്്. വിശദ വിവരം അനുബന്ം 5.5.1 
-ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

റീസർമവ്വ, ഭൂേിമെടറ്റടുക്ൽ, എന്നിവയുടട മേൽ 
അപെീൽ നടപടി ഫകടക്ാള്ളുന്നതും വകുപൊണ്. 
അത്രം പരാതികളിൽ ജില്ാ സർമവ്വ സൂപ്രണ്ിടറെ 
ഉപമദശത്ിടറെ അടിസ്ാനത്ിലാണ്  ജില്ാ കളക്ടർ 
തീർപെ് കൽപെിക്കുന്നത്. 2018-ൽ 6,51,274 റീസർമവ്വ 
പരാതികളിൽ 5,66,220 മകസുകൾ (86.9 ശതോനം) 
പരിഹരിച്. ഭൂേിമെടറ്റടുക്ലിടല 199 പരാതികളിൽ 2 
എണ്ണം ോ്രോണ് പരിഹരിക്ാൻ കഴിഞെത്. വിശദ 
വിവരം അനുബന്ം 5.5.2 -ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.  

ഐ.എ.എസ് ഉമദ്യാഗസ്ർ, റവന്യൂ വകുപെിടല 
ഉമദ്യാഗസ്ർ, സർമവ്വ വകുപെിടല ഉമദ്യാഗസ്ർ, 
വനം വകുപെിടല ഉമദ്യാഗസ്ർ, എന്നിവർക്് സർമവ്വ 
പരിശീലനം വകുപെ് നൽകുന്നുണ്്. വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 5.5.3 -ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

ഭൂകരഖേളലട ഡതിജതിഫറ്കസഷന്

സർമവ്വ മരഖകളുടട ഡിജിഫറ്റമസഷൻ നടത്തുന്നത് 

സർമവ്വ വകുപൊണ്. 2017-ൽ 184 മ്ാക്് ോപ്പുകൾ 
തയ്ാറാക്ിെിട്ടുണ്്. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനബന്ധം 
5.5.4 -ൽ ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു. 2016, 2017, 2018 
വർഷങ്ങളിൽ െഥാക്രേം 3,34,682, 65,402, 24,020 
എണ്ണം എൈ്.എം.ബി കൾ സാൻ ടെയ്ിട്ടുണ്്. കഴിഞെ 
മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൈ്.എം.ബി കൾ 
സാൻ ടെയ്ത് പാലക്ാട്  ജില്െിലും (1,07,568 എണ്ണം) 
ഏറ്റവും കുറവ് മകാഴിമക്ാട് (5,401) ജില്െിലുോണ്. 
എൈ്.എം.ബി അവസാന മൂന്ന്  വർഷടത് സാൻ 
ടെയ്തിടറെ ജില്ാ തല വിവരം െതിത്ം 5.5.1-ൽ 
നൽകിെിട്ടുണ്്.

2. രജതിസറ്ക്ഷന് വകുപ്റ്

മരഖകളുടട രജിസ്മ്രഷൻ നടത്തുക എന്നതാണ് 
രജിസ്മ്രഷൻ വകുപെിടറെ ചുേതല. രജിസ്മ്രഷൻ 
നടത്തുന്നതിന് ഇ- ടപെ്ടേറെ് സംവിധാനം വകുപെ് 
വിജെകരോെി നടപെിലാക്ിെിട്ടുണ്്. 2018 ൽ മരഖകൾ 
രജി്റേർ ടെയ് ഇനത്ിൽ 3,27,170.76 ലക്ഷം രൂപ 
രജിസ്മ്രഷൻ വകുപെ് മശഖരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതിൽ ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ വിലൊധാര ഇനത്ിൽ 2,77,026 ലക്ഷം രൂപ 
മശഖരിച്ചിട്ടുളളതാണ്. മരഖകൾ രജി്റേർ ടെയ്തിടറെയും 
ൈീസ് മശഖരിച്ചതിടറെയും വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 5.5.5, 5.5.6 എന്നിവെിൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.

3. എഫക്സറ് വകുപ്റ്

ഇ-ടപെ്ടേറെ് സംവിധാനവും, ഇ-ഫലസൻസിംഗ് 
സംവിധാനവും എഫക്സസ് വകുപെ് നടപെിലാക്ിെിട്ടുണ്്. 
എഫക്സസ് വകുപെിന് 69 എഫക്സസ് സർക്ിൾ 
ഓൈീസുകളും, 138 എഫക്സസ് ടറെ്ഞ്ച് ഓൈീസുകളും, 
41 ടെക്് മപാസ്റ്റുകളും, 19 ട്ഷ്യൽ സ്ാഡുകളും ഉണ്്. 
ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടട ദുരുപമൊഗം തടയുന്നതിനാെി 
‘വിമുക്ി’ എന്ന മബാധവത്ക്രണ പരിപാടി വകുപെ് 
നടത്തുന്നുണ്്. 1950 ടല അബ്കാരി ആക്ട്, 1958 
ടല എൻ.ഡി.പി.എസ് (നർമക്ാട്ിക് രേഗ്സ് ആറെ് 
ഫസമക്ാടത്റാപെിക്് സബ്്റേൻസ് ) ആക്ട്, 
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മകാട്പാ (സിഗരറ്റും േറ്റ് പുകെില ഉൽപന്നങ്ങളും – 
പരസ്യങ്ങളുടട നിമരാധനവും, വാണിജ്യം, വ്യാപാരം, 
ഉൽപൊദനം, പ്രദാനം, വിതരണം എന്നിവയുടട 
നിെന്്രണവും) നിെേം 2003 എന്നിവയുടട 
അടിസ്ാനത്ിൽ മകസുകൾ രജി്റേർ ടെയ്യുന്നത് 
എഫക്സസ് വകുപൊണ്. 2019 ൽ അബ്കാരി ആക്ടിടറെ 
കീഴിൽ 8,937 മകസുകളും, എൻ.ഡി.പി.എസ് ആക്ടിടറെ 
കീഴിൽ 5,171 മകസുകളും, മകാട്പാ യുടട കീഴിൽ 
51,654 മകസുകളും രജി്റേർ ടെയ്ിട്ടുണ്്. 2018 ൽ ഇത് 
െഥാക്രേം 10,634, 7,573, 71,793 എന്നിങ്ങടനൊണ്. 
2017, 2018, 2019 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ 
നിെേങ്ങൾ പ്രകാരം ചുേത്ിെ മകസുകളുടട വിശദ 
വിവരം അനുബന്ം 5.5.7 -ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സംസ്ാനടത് അബ്കാരി മകസുകൾ 2017 ൽ 
21,372 ആെിരുന്നത് 50.2 ശതോനം കുറഞെ് 
2018 ൽ 10,634 ആെി. ആലപ്പുഴ ജില്െിലാണ് 
അബ്കാരി മകസുകൾ ഏറ്റവും അധികം കുറഞെത് 
(70.3 ശതോനം), േടറ്റല്ാ ജില്കളിലും അബ്കാരി 
മകസുകളിൽ കുറവ് കാണിക്കുന്നു. എൻ.ഡി.പി.
എസ് മകസുകളുടട കാര്യത്ിൽ 2017-18 ൽ 27.4 
ശതോനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ാെി. എല്ാ ജില്കളിലും 
എൻ.ഡി.പി.എസ്  മകസുകൾ വർദ്ധിച്. ഇടുക്ി തൃശൂർ 
ജില്കടളാഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടകാല്ം ജില്െിലും 
(710.6 ശതോനം) എറ്റവും കുറവ് മകാഴിമക്ാട് (2.4 
ശതോനം) ജില്െിലുോണ്. മകാട്പാ മകസുകൾ 
2017 ൽ 57 ശതോനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ാെി. ഏറ്റവും 
വർദ്ധനവ് കൂടിെ ജില് തിരുവനന്പുരവും  (34.3 
ശതോനം) ഏറ്റവും വർദ്ധനവ്  കുറഞെ ജില് 

കാസർമഗാഡും (43.8 ശതോനം) ആണ്. വിശദവിവരം 
അനുബന്ം 5.5.8 -ൽ നൽകിെിട്ടുണ്്.
വിവിധ മക�ങ്ങളിൽ നിന്നും നിെേ വിരുദ്ധോെ  
നിമരാധിത വസ്തുക്ൾ വകുപെ് പിടിടച്ചടുക്കുകയും 
നശിപെിക്കുകയും ടെയ്യുന്നുണ്്. ഇതിൽ ്ിരിറ്റ്, ൊരാെം 
ഇന്്യൻ നിർമ്ിത വിമദശ േദ്യം, കള്ള്, അരിഷ്ം, 
കഞ്ചാവ് ടെടി എന്നിവ ഉൾടപെടുന്നു. 2019 വർഷത്ിടല 
ജില്ാ തല വിവരങ്ങൾ  അനബന്ധം 5.5.9 -ൽ 
ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു.

സ്കൂളുകളിലും, മകാമളജുകളിലും, ടപാതു സ്ലങ്ങളിലും 
എഫക്സസ് വകുപെ് അവമബാധ പരിപാടികൾ 
നടത്തുന്നുണ്്. 2019 ൽ ആടക 13,437 അവമബാധന 
പരിപാടികൾ നടത്ി. 2018 ൽ ഇത് 21,889 ആെിരുന്നു. 
ജില് തിരിച്ള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 5.5.10 
-ൽ ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു.

4. കപയാെീസറ് വകുപ്റ്

സംസ്ാനടത് ക്രേസോധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിന് 
മവണ്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന സംസ്ാന ഗവണ്ടേറെിടറെ 
വിഭാഗോണ് മപാലീസ് വകുപെ്. മപാലീസ് വകുപെിന് 
ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ീവ് വിഭാഗം, ഫക്രം ്ാഞ്ച്, 
ആംഡ് മപാലീസ്, മ്റേറ്റ് ഫക്രം റിമക്ാർഡ് ബ്യൂമറാ, 
പരിശീലന വിഭാഗം, ട്ഷ്യൽ ്ാഞ്ച്, 11 പ്രത്യക 
ഉമ്ദേശ്യ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുണ്്. പ്രത്യക ഉമ്ദേശ 
വിഭാഗങ്ങളിൽ മൈാറൻസിക് വിഭാഗം, വനിത 
ടസൽ, ്രാൈിക്് മപാലീസ്, വാച്ച് & വാർഡ്, ഫഹമവ 
മപാലീസ്, മകാ്റേൽ മപാലീസ്, ടടമ്പിൾ മപാലീസ്, 

െ തിത്ം 5.5.1 എൈ്.എം.ബ ി ഷീറ്റുകൾ സാൻ ടെയ് വ ിവരം (എണ്ണം) 2016-2018
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ടൂറിസം മപാലീസ്, േൗണ്ഡ് മപാലീസ്, മഡാഗ് 
സ്ാഡ്, മപാലീസ് ബാറെ് എന്നിവയും ഉൾടപെടുന്നു. 
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ിടെിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നത് 
ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ീവ് വിഭാഗോണ്. മപാലീസിടറെ 
ആസ്ാനം തിരുവനന്പുരോണ്. ഇതിടന മനാർത്് 
മസാണ്, സൗത്് മസാണ് എന്നിങ്ങടനയും അതിൽ 4 
മപാലീസ് ടറെ്ചുകളും, 19 മപാലീസ് ജില്കളും ആണ് 
സംഘടിപെിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മപാലീസ് വകുപെ് വഴി സംസ്ാന സർക്ാർ 
നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപെിലാക്കുന്നുണ്്. 
ഇതിടറെ 14 പികേ് കണ്മ്രാൾ റൂമുകളിലൂടടയും 
18 കൗണ്സിലിംഗ് മക�ങ്ങളിലൂടടയും ജൻഡർ 
അധിഷ്ിത പദ്ധതികൾ നടപെിലാക്കുന്നുണ്്. മപാലീസ് 
വകുപെിമനാടടാപെം 566 നിർഭെ മവാളണ്ിെർോരും 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനബന്ധം 
5.5.11 -ൽ ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു. ആടകയുള്ള 481 
മപാലീസ് മ്റേഷനകടളയും ജനഫേ്രി മപാലീസ് 
മ്റേഷനകളാക്ിെിട്ടുണ്്. ജനഫേ്രി സുരക്ഷാ 
സേിതിെിൽ 5,438 പുരുഷൻോരും 1,528 സ്്രീകളും 
ഉണ്്. അനബന്ധം 5.5.12 -ൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾടക്ാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

തമ്ദേശ സ്െം ഭരണ വകുപെ്, എഫക്സസ് വകുപെ്, 
വനം വകുപെ്, ഗതാഗത വകുപെ്, എന്നിവയുടട 
പിന്തുണമൊടട മപാലീസ് വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പും മെർന്ന് നടത്തുന്ന സ്കൂൾ അധിഷ്ിത 
പരിപാടിൊണ് സ്റ്റുഡറെ്സ് മപാലീസ് മകഡറ്റ് 
(എസ്.പി. സി). നിെേടത് ബഹുോനിക്ാനം 
അച്ചടക്ം പാലിക്ാനം, ടപാതുമബാധം കാത്തു 
സൂക്ഷിക്ാനം സമൂഹത്ിടല ദുർബല വിഭാഗങ്ങമളാട് 
സഹാനഭൂതി കാട്ടുന്നതിനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്് 
പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഇത് അവരുടട കുടുംബമത്ാടും, 
സമൂഹമത്ാടും പരിസ്ിതിമൊടുമുള്ള അർപെണ 
മബാധം ശക്ിടപെടുത്തുന്നമതാടടാപെം അസഹിഷ്ണുത, 

വഴി ടതറ്റിെ രീതി, േെക്കുേരുന്ന് ദുരുപമൊഗം 
തുടങ്ങിെ ദുശ്ീലങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്ിരിപെിക്കുന്നു. 
2010 ആഗസ്റ്റ് 2 ന് മകരളത്ിലമങ്ങാളേിമങ്ങാളം 
127 സ്കൂളുകളിലാൊണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 
നിലവിൽ 701 സ്കൂളുകളിലാെി 58,689 മകഡറ്റുകൾ 
ഉണ്്. ഈ 701 സ്കൂളുകളിൽ 409 സർക്ാർ സ്കൂളുകളും, 
268 എെ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും 24 അണ് എെ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളും ആണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനബന്ധം 
5.5.13, 5.5.14 എന്നിവെിൽ നൽകിെിരിക്കുന്നു.

മപാലീസിടറെ എൻ.ആർ.ഐ ടസൽ 2017-18 -ൽ 
15 മകസുകളാണ് രജി്റേർ ടെയ്ിരിക്കുന്നത്. വിശദ 
വിവരം അനബന്ധം 5.5.15 -ൽ കാണാം. 2018-19 
ഒക്മടാബർ വടര ഫസബർ & ഫഹടടക് എൻക്െറി 
ടസൽ 1,790 മകസുകൾ രജി്റേർ ടെയ്ിട്ടുണ്്. 2017-18 
-ൽ ഇത് 1,170 ആെിരുന്നു. 2013-14 മുതൽ 2018-19 
വടര റിമപൊർട്് ടെയ്ിട്ടുള്ള വർധിച്വരുന്ന ഫസബർ 
ഫക്രംസിടന െതിത്ം 5.5.2 ൽ ഉൾടപെടുത്ിെിട്ടുണ്്.

സാമൂഹ്യ ോധ്യേങ്ങളിലൂടടയുള്ള അധിമക്ഷപം, ഓണ് 
ഫലൻ െീറ്റിംഗ്, മൊർട്് മൈാണ് ഉപമൊഗിച്ള്ള 
ഫസബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഫെൽഡ് മപ്രാമണാഗ്ാൈി 
പ്രസിദ്ധീകരിക്ൽ, പങ്കുവയ്കൽ തുടങ്ങിെവൊണ് 
പ്രധാനോയും റിമപൊർട്് ടെയ്ിട്ടുള്ള ഫസബർ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 5.5.16 
-ൽ ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു.

4. ലപയാതുകസവനങ്ങൾ (ജയതിലുേൾ)

ജെിലുകളിൽ ോന്യോെ ജീവിതാന്രീക്ഷം 
സൃഷ്ിടച്ചകേിൽ ോ്രമേ തടവുകാരിൽ ഗുണകരോെ 
ോറ്റം വരുത്ി നല് പൗരന്ാരാക്ാൻ കഴിയുകയുള്ളു.  
കുറ്റവാളികൾ സമൂഹത്ിമലക്് തിരിച് വരുന്നത് 
നിെേം അനസരിക്കുന്ന ഒരു പൗരനാെി ോ്രേല്, 
നല് രീതിെിൽ സഹാെകരോെ രീതിെിൽ 

െ തിത്ം 5.5.2 ഫസബർ ടസല് ിൽ രജി്റേർ ടെയ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടട എണ്ണം

*2019 ഓഗസ്റ്് 30 വട�
അവലംബം: മപോലീസ് വകുപ്്
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ജീവിതം നെിക്ാൻ കഴിവുള്ള പൗരനോെി ഉറപ്പു 
വരുത്തുകൊണ് ജെിൽ ഭരണത്ിടറെ ഉമ്ദേശ്യം.  ജെിൽ 
വകുപെിടറെ അടിസ്ാന ചുേതലയും ഉത്രവാദിത്വും 
ജെിലിൽ അടക്ടപെട് വ്യക്ികടള ഭ്ോെി 
സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ജെിലിലടക്ടപെട് എല്ാ 
വ്യക്ികൾക്കും നിെേം അനശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം 
വൃത്ിൊെ ജീവിത സാഹെര്യങ്ങൾ, േതിൊെ 
ആഹാരം, വസ്്രം, െികിത്സ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തടവുകാരുടട പുനരധിവാസം വളടരെധികം 
പ്രാധാന്യം ആവശ്യമുള്ളതും പുന:വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിെ�ിച് നിർത്തുന്നതിനമുള്ള 
േനശ്ാസ്്രപരോെ പ്രകൃെൊണ്.  തടവുകാടര 
സമൂഹത്ിൽ പുന:സംമൊജിപെിച്ച് ോന്യോെ ജീവിതം 
നൽകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് അന്ിേോെ 
ലക്ഷ്യം.
മകരളത്ിൽ 3 ടസൻ്രൽ പ്രിസണുകളുൾടപെടട 
55 ജെിലുകളാണ് ഉള്ളത്.  തിരുവനന്പുരം, 
വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടസൻ്രൽ 
പ്രിസണുകൾ ഉള്ളത്.  മകരളത്ിടല ജെിലുകളിൽ 
നിെോനസൃതോെി താേസിപെിക്ാവുന്ന തടവുകാരുടട 
എണ്ണം 7200 ആണ്.  2019 ആഗസ്റ്റ് ോസം വടര 
7287 തടവുകാരുള്ളതിൽ 158 മപർ സ്്രീകളാണ്. 
പ്രിസണുകളുടട ആധുനികവത്ക്രണവും തടവുകാരുടട 
മക്ഷേവുോണ് പ്രിസണ് വകുപെ് നടപൊക്ി വരുന്ന 
പ്രധാന പദ്ധതികളിൽ രടണ്ണ്ണം. എറണാകുളം 
തൃക്ാക്രെിലുള്ള മബാർ്റേൽ സ്ക്കൂളിൽ 60 
അമന്വാസികളുണ്്. 18-21 വെസ്സു് പ്രാെമുള്ള 400 
തടവുകാർ ഉണ്്. ജെിൽ മോെിതരാെ തടവുകാരിൽ 
ഗുണകരോെ രീതിെിൽ ോറ്റം ഉണ്ാക്കുകയും സ്െം 
സഹാെിക്ത്ക്തും സമൂഹത്ിന് സ്ീകാര്യോെ 
സ്ഭാവം രൂപടപെടുത്തുന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തുകയുോണ് 
വകുപെിടറെ ദൗത്യം. 

ജയതില് വകുപ്റ് മുകഖന നല്കുന്ന 
കസവനങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള നിെേ പ്രകാരം തടവുകാരുടട ചുവടട 
പറയുന്ന അവകാശങ്ങളുടട സംരക്ഷണവുോെി 
ബന്ധടപെട് മസവനങ്ങളാണ് ജെിൽ വകുപെ് 
നടപെിലാക്ി വരുന്നത്.  

എ.  ോന്യതയുള്ള േനഷ്യരാെി ജീവിക്കുക.
ബി.  േതിൊെ ആഹാര ക്രേം, ആമരാഗ്യവും മരാഗ 

െികിത്സയും, വൃത്ിയുള്ള ജീവിത 
       സാഹെര്യങ്ങൾ, വസ്്രം.
സി.  കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്ൾ, 

നിെമോപമദശകർ, േറ്റു വ്യക്ികൾ 
എന്നിവരുോെി ആശെവിനിേെം.

ഡി. നിെേ  സഹാെവും നിെേ മസവനവും 
സാധ്യോക്ൽ.

  ഇ. നിെേ ലംഘനം നടത്തുന്നതിടനതിടരമൊ, 
നിെേ വിരുദ്ധോെ 

കടന്നാക്രേണത്ിടനതിടരയും ഉള്ള 
സംരക്ഷണം.

  എൈ്. അകാരണോയുള്ള വിമവെനം തടയുക.
  ജി. നിെേ പ്രകാരേല്ാടതയുള്ള ശിക്ഷാ 

നടപടികളിൽനിന്നും മ്ാഹ നടപടികളിൽ 
നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകലും ഇത്രം 
അവസരങ്ങടള തടയുകയും ടെയ്ൽ.

എച്ച്. േതപരോെ വിശ്ാസം തുടരൽ.
 ഐ. നിെേ പ്രകാരേല്ാത് ടതാഴിൽ, നിശ്ിത 

സേെത്ിൽ കൂടുതൽ ടതാഴിടലടുപെിക്ൽ, 
നിശ്ിത നിരക്് പ്രകാരം കൂലി 
നൽകാതിരിക്ൽ എന്നിവെിൽ നിന്നും 
സംരക്ഷണം.

 ടജ. ഇന്്യൻ ഭരണ ഘടന 
3-ം അദ്ധ്യാെപ്രകാരമുള്ള 
അവകാശങ്ങളുടട ആസ്ാദനം 
എന്നത് കുറ്റവാളിൊക്ടപെട്തിനാലും 
തടവുശിക്ഷെനഭവിച്ചതിനാലും 
അവകാശങ്ങളുടട ആസ്ാദനത്ിന് 
കഴിവില്ാത്വരാകാതിരിക്ാനം.

 ടക. സമൂഹത്ിനാവശ്യോെ ടതാഴിൽ മേഖലെിൽ 
ൈലപ്രദോെ പരിശീലനം നൽകൽ.

  എൽ. നിശ്ിത തീെതിെിൽ വിടുതൽ ടെയ്ൽ.

നതിയേപരേയായ െട്ക്കൂടറ്

ടപ്രാമബഷൻ സ�ദാെത്ിടറെ നിെേപരവും 
നിെ�ണപരവുോെ െട്ക്കൂട് 1958-ടല ടപ്രാമബഷൻ 
ഓൈ് ഒൈൻമഡഴ്സ് ആക്ട് 1961-ടല മകരള 
മബാർ്റേൽ സ്ക്കൂൾ ആക്ട്, 1960-ടല മകരള 
ടപ്രാമബഷൻ ഓൈ് ഒൈൻമഡഴ്സ് റൂൾസ് എന്നിവടെ 
അടിസ്ാനോക്ിയുള്ളതാണ്. ഇതുവടര ടപ്രാമബഷൻ 
സംസ്ാന നെങ്ങൾ ഇല്ാത്തിനാൽ മുൻകാലത്് 
നിെ�ിച്ചിരുന്ന ജെിൽ വകുപെിടറെ സേീപനടത് 
അടിസ്ാനോക്ിൊണ് നിെേ നിെന്്രണ 
െട്ക്കൂട് നടപൊക്ിവരുന്നത്. ടപ്രാമബഷൻ എന്നത് 
തിരുത്ലുകളും നിെ�ണങ്ങളുടേന്ന സേീപനം 
ോ്രേല് മക്ഷേകരവും സംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളും 
കൂടിൊടണന്ന് മബാധ്യോെമപൊൾ ടപ്രാമബഷടറെ 
ഉത്രവാദിത്ം സാമൂഹ്യ നീതി വകുപെിമലക്് ഫകോറ്റം 
ടെെ്തു.  ടപ്രാമബഷൻ നിെേ നിെ�ണ െട്ക്കൂട് 
സംബന്ധിച് സംസ്ാന നെത്ിടറെ ഒരു കരടു 
സർക്ാരിടറെ അംഗീകാരത്ിനാെി  സേർപെിച്ചിട്ടുണ്് .

കേരള പ്രതിസൺസും േെക്ഷണല് 
സരവേീസസും (േയാകനജറ്ലേറെറ്) നതിയേം, 2010.

തടവുകാരുടട ഭ്ോെ സൂക്ഷിപെ്, ടതറ്റുതിരുത്ൽ, 
ഗുണകരോെ ോറ്റം ഉണ്ാക്ൽ, മക്ഷേവും 
പുനരധിവാസവും പ്രിസണുകളുടടയും കറക്ഷണൽ 
സര്്ീസുകളുടടയും പരിപാലനം, ബന്ധടപെട് േറ്റു 
വിഷെങ്ങൾ എന്നിവ ഈ നിെേം പ്രദാനം ടെയ്യുന്നു.



250 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കേരള കബയാര്റേല് സറ്ക്കൂൾ നതിയേം, 1961

കൗോരപ്രാെക്ാരാെ കുറ്റവാളികടള തടവിൽ 
വയ്ക്കുന്നതിനം ടതറ്റു തിരുത്തുന്നതിനോയുള്ള 
മബാർ്റേൽ സ്ക്കൂളുകൾ സ്ാപിക്ലും ക്രേീകരിക്ലും 
അനവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിെേോണിത്.  
കൗോരപ്രാെക്ാരാെ കുറ്റവാളികളിൽ  ടതറ്റു 
തിരുത്ൽ നടപടി നടപൊക്ാനള്ള സ്ാപനോണ് 
മബാർ്റേൽ സ്ക്കൂൾ.  കുറ്റം ചുേത്ടപെട്വടര 
ഇവിടട തടവിൽ വയ്ക്കുകയും വ്യവസാെപരവും 
കാർഷികപരവുോെ പരിശീലനവും േറ്റു നിർമ്ദേശങ്ങളും 
നൽകുകയും ടെയ്യുന്നു.  ശിക്ഷണപരോെ സ്ാധീനവും 
കുറ്റവാളികളിൽ ഗുണകരോെ ോറ്റം ഉണ്ാക്കുന്നതിനം 
കുറ്റകൃത്യടത് തടയുന്നതിനം കഴിയുന്നു.  18-21 വെസ്സു 
വടരയുള്ള കൗോരപ്രാെക്ാരാെ കുറ്റവാളികടള 
പാർപെിക്കുന്നതിനം ടേച്ചടപെട് പുനരധിവാസത്ിനം 
ഗുണപരോെ സ്ഭാവ രൂപീകരണത്ിനോയുള്ള 
സ്ാപനോണ് മബാർ്റേൽ സ്ക്കൂൾ. 

കുറ്വയാളതിേളലട ലപ്രയാകബഷന് നതിയേം, 1958

കുറ്റവാളികടള ടപ്രാമബഷൻ സ�ദാെ പ്രകാരം 
വിടുതൽ ടെയ്യുന്നതും താക്ീതുനൽകുന്നതുോെി 
ബന്ധടപെട് കാര്യങ്ങളും ഈ നിെേത്ിൽ 
ഉൾടപെടുത്ിെിരിക്കുന്നു.  ഇന്്യൻ ശിക്ഷാ 
നിെേേനസരിമച്ചാ േമറ്റടതകേിലും നിെേേനസരിമച്ചാ 
കുറ്റം ചുേത്ടപെട്ാമലാ ഫൈമനാടുകൂടിമൊ 
അല്ാടതമൊ രണ്ടുവർഷത്ിൽകൂടുതൽ തടവുശിക്ഷ 
ലഭിക്കുകമൊ ടെയ് ഒരു വ്യക്ിക്് ആ വ്യക്ിയുടട 
മുൻ കാലങ്ങളിടല കുറ്റം ടതളിെിക്ടപെടാതിരിക്കുകയും 
മകാടതി കുറ്റക്ാരടനന്ന് കടണ്ത്തുകയും ടെയ്ാൽ 
ശിക്ഷ നൽകുന്നതിന പകരം താക്ീതു നൽകി നല് 
സ്ഭാവ രൂപീകരണത്ിനാെി ടപ്രാമബഷൻ വ്യവസ് 
പ്രകാരം വിടുതൽ ടെയ്യുന്നു.

കേരള ലപ്രയാകബഷന് ഓഫറ് ഒഫകറെഴറ്സറ് 
െട്ങ്ങൾ, 1960

1958-ടല ടപ്രാമബഷൻ ഓൈ് ഒൈമറെഴ്സ് ആക്ടിടറെ 
തുടർച്ചൊെി ആക്ടിൽ ചുേതലടപെടുത്ിെിട്ടുള്ള 
അധികാരങ്ങൾ പ്രാവർത്ികോക്കുന്നതിന് 1960-
ൽ മകരള െട്ങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു.  സംസ്ാനത്് 
സ്ാപനപരോെ ക്രേീകരണങ്ങൾക്കും നിർവ്വഹണ 
െട്ക്കൂടുകൾക്കുമുള്ള വ്യവസ് പ്രസ്തുത െട്ങ്ങളിൽ 
വ്യക്ോക്ിെിട്ടുണ്്.  ശിക്ഷ നിലനിർത്ിടകാണ്ടുതടന്ന 
സമൂഹത്ിൽ ജീവിക്ാൻ അനവദിക്കുന്ന 
സ�ദാെോണ് ടപ്രാമബഷൻ സർവ്വീസ്.  

ക്റേറ്റ് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്റ് ഓഫറ് േെക്ഷണല് 
അഡറ്േതിനതിസറ്ക്ഷന് 

നൂതന രീതികൾക്നസൃതോെി തിരുത്ൽ 

സേ്പ്രദാെം പ്രവർത്ന തലത്ിൽ 
ടകാണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകിടകാണ്് 
വകുപെിടല ഉമദ്യാഗസ്ർക്് പരിശീലനം 
നൽകുന്നതിനള്ള സ്ാപനോണ് ഇത്.  
തിരുവനന്പുരം പൂജപ്പുരെിലാണ് ഓൈീസ് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.

ലപ്രയാകബഷന്

ആമഗാള തലത്ിൽ സ്ീകാര്യോയുള്ളതും, 
ൈലപ്രദോെി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും വ്യാപകോെി 
പരിശീലിപെിക്കുകയും ടെയ്ിട്ടുള്ള  സ്ാപമനതര 
രീതിൊണ് ടപ്രാമബഷൻ.  ടതടരടഞെടുക്ടപെട് 
കുറ്റവാളികടള ജെിലുകളിലടയ്കാടത 
പ്രമത്യകിച്ം പ്രാെം കുറഞെവർ/ആദ്യോെി 
കുറ്റവാളികളാെവർ  എന്നിവടര പരിെരിക്ാനം 
പുനരധിവസിപെിക്ാനോെി നീതിന്യാെവകുപെിടറെ 
വിമവെനാധികാരം വിനിമൊഗിച്ച് വിടുതൽ 
ടെയ്യുന്ന  രീതിൊണിത്.  തടവുകാടര സമൂഹത്ിൽ 
പുനരധിവസിപെിക്കുന്നതിന സഹാെകരോെി 
വിഭാവനം ടെയ്ിട്ടുള്ള സ്ാപമനതരോെ ഈ രീതി 
ജെിലിലടയ്ക്കുന്നതിനപകരോയുള്ള സംവിധാനോണ്.  
പ്രമത്യകോെി ടതടരടഞെടുക്ടപെട്തും ശിക്ഷെിൽ 
ഉപാധികമളാടട വിലക്് ലഭിച്ചവരുോെ തടവുകാടര 
ടപ്രാമബഷൻ ഓൈീസർോരുടട വ്യക്ിപരോെ 
നിരീക്ഷണത്ിലൂടടയും പരിെരണത്ിലൂടടയും 
ഫകകാര്യം ടെയ്യുന്ന പ്രവർത്നോണ് 
ടപ്രാമബഷൻ. ടപ്രാമബഷൻ കാലെളവിൽ 
കുറ്റവാളികൾ െട്ങ്ങളും നിെന്്രണങ്ങളും 
അനസരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായും േറ്റും 
വിവിധ തരത്ിലുള്ള സഹാെങ്ങൾ ലഭ്യോക്കുന്നതിനം 
ടപ്രാമബഷൻ ഓൈീസർോർ കുറ്റവാളികളുോെി 
ഇടടപടുന്നു.  സമൂഹത്ിൽ കുറ്റവാളികടള 
പുന:സ്ാപിക്കുകടെന്നതാണ് ടപ്രാമബഷടറെ 
അത്യന്ികോെ ലക്ഷ്യം. കുറ്റവാളികളിൽ ഫലംഗിക 
അതിക്രേങ്ങൾ ഉൾടപെടടയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 
ടെയ്ാനള്ള സഹജ വാസന കുറക്കുവാനം ഇതു വഴി 
സഹാെകരോകുന്നു.

തടവേയാരക്കുള്ള കക്ഷേ 
പ്രവരത്നങ്ങൾ്യായുള്ള പദ്തതിേൾ

ജയതിലുേളലട നവീേരണം

തടവുകാർക്് ടേച്ചടപെട് അന്രീക്ഷം നൽകുന്നതിടറെ 
ഭാഗോെി വിവിധ ആധുനികവൽക്രണ പരിപാടികൾ 
ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം നടപൊക്ി വരുന്നു.  ജെിലുകൾ, 
സബ് ജെിലുകൾ,  അടുക്ള വിഭാഗം, തയ്ൽ വിഭാഗം, 
മബാർ്റേൻ സ്ക്കൂൾ, േറ്റു അടിസ്ാന സൗകര്യ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ ജെിൽ വികസനവുോെി 
ബന്ധടപെട്് നടപൊക്കുന്ന പ്രവർത്ികളാണ്.
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തടവേയാരുലട കക്ഷേം

തടവുകാർക്ാെി വിവിധ മക്ഷേ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
ജെിലിടറെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപെിക്ാനള്ള പദ്ധതികൾ, 
ടതാഴിൽ പരിശീലനം, ജെിൽ മക്ഷേദിനം 
സംഘടിപെിക്ൽ, റീ ഓറിെമറെഷൻ മകാഴ്സ്, 
സംസ്ാനതല ടസേിനാറുകൾ, തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിപാടി/മൊഗ ക്ാസ്, സിസിടിവി സംവിധാനം, 
പശു, ആട് വളർത്ൽ ൈാമുകൾ എന്നിവ ഈ 
പദ്ധതിെിൽ വിഭാവനം ടെയ്യുന്നു.  വിവിധ ജെിലുകളിടല 
തടവുകാരുടട വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം  5.5.17-  
ൽ  ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

അനന്ര ശുശ്രൂഷ, തുടര കസവനങ്ങൾ, 
ഇരേളലട പുനരധതിവയാസം

തടവുകാരുടട സ്ഭാവത്ിടറെ അടിസ്ാനത്ിലും 
അവരിൽ ഗുണകരോെ ോറ്റം ഉണ്ാക്കുന്നതിനോെി 
കാലാവധി പൂർത്ിൊക്ാടത തടന്ന അവടര 
മോെിപെിക്കുന്നത് സർക്ാർ നെോണ്.  മുൻകാല 
കുറ്റവാളികൾ, ജാേ്യത്ിൽ കഴിയുന്നവർ, 
മുൻ തടവുകാർ, ദരി്രാെ കുറ്റവാളികളുടട 
ആശ്രിതർ എന്നിവർക്കും ധന സഹാെം 
നൽകൽ, ഗാർഹിക പീഡനത്ിനിരൊെവർക്് 
കഴിവു വികസിപെിക്കുന്നതിനള്ള പരിശീലനം, 
തടവുകാരുടട േക്ൾക്് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹാെം, 
പുനരധിവാസ പ്രവർത്നവും സ്െം ടതാഴിൽ 
യൂണിറ്റുകൾ സജ്ീകരിക്കുന്നതിമനാ ടപ്െ്ടമെറെ് 
സൗകര്യത്ിന് മവണ്ിമൊ ധനസഹാെം എന്നിവയും 
നടപൊക്ിവരുന്നു.  ജെിൽ മോെിതരാെവർക്് 
ഉപജീവനോർഗ്ഗം കടണ്ത്തുന്നവർക്ാെി സാമൂഹ്യ 
നീതി വകുപെ് 15000 രൂപ നൽകി വരുന്നു.  ഈ പദ്ധതി 
പ്രകാരം 65 മപർക്് സ്െം ടതാഴിൽ സഹാെവും 
36 ആശ്രിതർക്് ധനസഹാെവും 2018-19-ൽ 
നൽകിെിട്ടുണ്് .

തടവേയാരുലട കുട്തിേൾക്കുള്ള വതിദധ്യാഭധ്യാസ 
ധനസഹയായം

ഒരു വ്യക്ിടെ ഒരു തവണ ജെിലിലടയ്കടപെട്ാൽ 
അമ്ദേഹത്ിടറെ കുടുംബോണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
പ്രൊസം മനരിടുന്നത്.  സാമ്പത്ികത്ിടറെ 
അഭാവം മൂലം അവരുടട കുട്ികൾക്് വളടര 
ടെറിെ പ്രാെത്ിൽതടന്ന വിദ്യാഭ്യാസം 
നിമഷധിക്ടപെടുന്നു.  പിന്നീട് ഇതിന് ഹാനികരോെ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ാമെക്ാം.  ഇതിനാൽ 
സർക്ാർ ഇത്രം വ്യക്ികടള മുഖ്യധാരെിമലക്് 
ടകാണ്ടുവരുന്നതിനാെി ടി. പദ്ധതി ആരംഭിച്.  ഇതിൻ 
പ്രകാരം 1-ം ക്ാസുമുതൽ 5-ം ക്ാസുവടരയുള്ള 
കുട്ികൾക്് പ്രതിോസം 300 രൂപയും (10 ോസമത്ക്് ), 
6-ം ക്ാസ്സു മുതൽ 10-ം ക്ാസ്സുവടരയുള്ള കുട്ികൾക്് 
500 രൂപയും +1, +2 കുട്ികൾക്് 750 രൂപയും ഡിഗ്ി/
ടപ്രാൈഷണൽ മകാഴ്സ് ടെയ്യുന്ന കുട്ികൾക്് 1000 

രൂപയും സഹാെം നൽകുന്നു.  2018-19-ൽ 280 
കുട്ികൾക്് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹാെം നൽകി.

പ്രധയാന കനട്ങ്ങൾ

• തിരുവനന്പുരം/വിയ്യൂർ/കണ്ണൂർ ടസൻ്രൽ 
പ്രിസണ്, െീമേനി തുറന്ന ജെിൽ 
തുടങ്ങിെവയുടട പരിസരങ്ങളിൽ ഇന്്യൻ 
ഓെിൽ മകാർപെമറഷടറെ റീടട്െിൽ ഔട്് ടലറ്റ് 
സ്ാപിക്കുന്നതിനാെി വകുപെിന് അനേതി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  

• തടവുകാരിൽ  മജാലി ടെയ്ാനള്ള താത്പര്യം 
വർദ്ധിപെിക്കുന്നതിനാെി അറിവും കഴിവും 
നൽകുന്ന വിവിധ ടതാഴിൽ പരിശീലനങ്ങളും 
നടപൊക്ി.  തടവുകാർക്് ജെിൽ വാസ കാലത്് 
ൈലപ്രദോെ പ്രവൃത്ികൾ ടെയ്യുന്നതിനം 
ജെിൽ മോെിതരാകുമമ്പാൾ ടതാഴിൽ 
സമ്പാദിക്കുന്നതിനം അഭിോനകരോെി 
ജീവിക്കുന്നതിന് വരുോനം സമ്പാദിക്ാനം 
പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനള്ള അവസരങ്ങൾ 
തടവുകാർക്് ലഭ്യോക്കുന്നു.  ഇലക്്രിക്ൽ 
ഹാർടഡ്െർ, ടകട്ിട നിർമ്ാണം, ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണം, മബക്റി ഉല്പന്ന നിർമ്ാണം,  
പ്ംബിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്രിറെിംഗ്, ഓർഗാനിക് 
ൈാേിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ർ ഹാർടഡ്െർ അസമ്പിൾ 
ടെയ്ൽ, ലിൈ്റ്റ് പ്രവർത്നം, ഫരേവിംഗ്, 
തയ്ൽ, ബ്യൂട്ീഷൻ മകാഴ്സ്, ൈാഷൻ 
ഡിഫസനിംഗ്, മസാൈ്റ്റ് മഡാൾ ഉണ്ാക്ൽ 
എന്നിവെിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.  മസാൈ്റ്റ് 
മഡാൾ ഉണ്ാക്കുന്നതിനള്ള പരിശീലനം വനിതാ 
ജെിലുകളിലും തടിെിലുള്ള മസാൈ്റ്റ്  മഡാൾ 
ഉണ്ാക്കുന്നതിന ടനട്ടുകാൽമത്രി തുറന്ന 
ജെിലിലും നൽകിെിട്ടുണ്്.

• 13-ം ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ അവാർഡു 
വിനിമൊഗിച്ച് നിർമ്ാണം പൂർത്ിൊക്ിെ 3 
പുതിെ ജെിലുകൾ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  
ജില്ാ ജെിൽ, ഇടുക്ി 2018 നവംബറിലും ഫഹ 
ടസക്യൂരിറ്റി പ്രിസണ് 2019 ജൂഫലെിലും 
പ്രവർത്നം ആരംഭിക്കുകയും പാലക്ാട് ജില്ാ 
ജെിൽ 2019 ജൂഫലെിൽ ഉദ്ഘാടനം ടെയ്യുകയും 
ടെെ്തു.

• തിരുവനന്പുരം / വിയ്യൂർ ടസൻ്രൽ 
പ്രിസണുകളിൽ തയ്ാറാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങൾ 
ഓഫണലൈനാെി വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് സ്ിഗ്ഗി, ഊബർ 
എന്നിവയുോെി മെർന്ന് പ്രവർത്നം ആരംഭിച്.

• 2018, 2019-ൽ ഉണ്ാെ പ്രളെ സേെത്് 
ജെിലിടല ഭക്ഷ്യ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഭക്ഷണവും 
ടവള്ളവും പ്രളെ ബാധിത പ്രമദശങ്ങളിൽ 
വിതരണം ടെയ്യുകയുണ്ാെി.

• സംസ്ാന സാക്ഷരത േിഷടറെ 
സഹാെമത്ാടട തടവുകാർക്് സംപൂർണ്ണ 
സാക്ഷരത ഫകവരിക്ാനാെി വകുപെ് ‘ജെിൽ 
മജ്യാതി’ േിഷൻ ആരംഭിച്
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5.6 ജനങ്ങളിങ്ലക്്ത

സർക്ാരിടറെ നെങ്ങൾ, പരിപാടികൾ, പദ്ധതികൾ, 
സംരംഭങ്ങൾ, മനട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിെവടെക്കുറിച്ള്ള 
വിവരങ്ങൾ വിവിധ ോധ്യേങ്ങളിലൂടട 
ടപാതുജനങ്ങളിടലത്ിക്ാനള്ള മനാഡൽ 
ഏജൻസിൊെി പ്രവർത്ിക്കുന്നത് വിവര ടപാതുജന 
സമ്പർക് വകുപൊണ്.  ഈ വകുപെ് സർക്ാരിനം 
അതിടറെ ഭാഗോെ ടപാതു ജനതയ്ക്കും ഇടെിലുള്ള 
ആശെ വിനിേെധാര നിലനിർത്തുകയും അതു വഴി 
ജനങ്ങളുടട പ്രതികരണങ്ങൾ സുഗേോക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നു.  ടോഫബൽ മജണലിസം, ഇറെർടനറ്റ് 
മറഡിമൊ തുടങ്ങിെ മേഖലകളിൽ ആധുനിക 
സാമകേതിക വിദ്യയുടട പിൻബലമത്ാടട സർക്ാർ 
നെങ്ങടളയും പ്രവർത്നങ്ങടളയും  പ്രെരണവുോെി 
ബന്ധടപെട്  കാര്യങ്ങൾ ഇവ ഏടറ്റടുത്തു നടത്തുന്നു.
സംസ്ാന ഗവണ്ടേറെ് നടപൊക്ി വരുന്ന മകരള 
പുനർ നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങളുടടയും നാലു 
േിഷനകളുടടയും പ്രെരണ പരിപാടികൾക്് പ്രമത്യക 
ഊന്നൽ നൽകുന്നു.  ടപാതു ജനങ്ങളിമലക്് 
എത്ിക്കുന്നതിനമവണ്ി ഔട്് മഡാർ പ്ിസിറ്റിക്കും 
ജില്ാതലത്ിൽ ഇൻൈർമേഷൻ ടസറെറുകൾ 
ടേച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം മസാഷ്യൽ േീഡിെ ടസൽ 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനം പ്രമത്യക പ്രാധാന്യം 
നൽകിെിട്ടുണ്്.  

2018-19-ൽ ഫകവരിച്ച പ്രധാന മനട്ങ്ങളുടട 
വിശദാംശങ്ങൾ മബാക്സ് 5.6.1-ൽ ടകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വതിഷ്വല് േീഡതിയ 

വാർത്ാ വിഭാഗം, മപ്രാഗ്ാം ടപ്രാഡക്ഷൻ, 
ആഡിമൊ വീഡിമൊ മഡാക്യുടേമറെഷൻ, 
ഇലക്മ്രാണിക് േീഡിെ ോർക്റ്റിംഗ് എന്നിവ 
വിഷ്ൽ േീഡിെെിൽ ഉൾടപെടുന്നു.  ടടലിവിഷൻ 
ൊനലുകൾക്് വാർത്കളുടട വീഡിമൊ ക്ിപെിംഗുകൾ 
നൽകൽ,  മസാഷ്യൽ േീഡിെ, പരസ്യങ്ങളുടട 
നിർമ്ാണവും വിതരണവും (ആഡിമൊ ആറെ് 
വീഡിമൊ), മഡാക്യുടേറെറികളും ഹ്രസ് െി്രങ്ങളുടട 

നിർമ്ാണം, മഡാക്യുടേമറെഷനം ആർഫക്വിംഗും 
മുഖ്യേ�ിയുടട പ്രതിവാര ദൂര ദർശൻ പരിപാടിൊെ 
നാം മുമന്നാട്ിടറെ നിർമ്ാണം, എന്നിവ ഈ ഡിവിഷൻ 
മുമഖനൊണ് നടക്കുന്നത്.  പ്രതിവാര ദൂരദർശൻ, 
മറഡിമൊ പരിപാടികളുടട നിർമ്ാണ പ്രമക്ഷപണ 
പ്രവർത്നങ്ങളും ഈ ഡിവിഷൻ നടപൊക്കുന്ന 
ദൂരദർശനിടല നവമകരളം, പ്രിെമകരളം പരിപാടികളും 
ജനപഥം മറഡിമൊ  പരിപാടിയും ഇതിൽ ഉൾടപെടുന്നു.

ലവബറ് ആറെറ് ന്യൂേീഡതിയ 

സർക്ാർ ടവബ് മപാർട്ലിടറെ ഉള്ളടക് (www.
kerala.gov.in) വിശദാംശങ്ങൾ ഫകകാര്യം 
ടെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗോണ്.  ടി ദ്ിഭാഷാ (ഇം്ീഷും 
േലൊളവും) മപാർട്ൽ മുമഖന ക്യാബിനറ്റ് അംഗങ്ങൾ, 
അവരുടട ചുേതലടപെട് വിഷെങ്ങളും  വിവിധ 
സർക്ാർ വകുപ്പുകടളയും, ഡെറക്ടമററ്റുകടളയും, 
മബാർഡുകടളയും കമ്പനികടളയും ഇടടപടാനള്ള 
വിശദാംശങ്ങളും ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും, മസവനങ്ങളും 
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും ഈ വിഭാഗോണ് നൽകി 
വരുന്നത്  സർക്ാരിടറെ 40-ൽ പരം മസവനങ്ങളുടട 
മഗറ്റ് മവ ആെി ഈ മപാർട്ൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  
സംസ്ാനത്ിടറെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്ിക സാംസ്കാരിക 
ഭൗേശാസ്്ര ജനസംഖ്യാപരോെ വിശദാംശങ്ങൾ 
താല്പര്യമുള്ളവർക്ാെി ഒരു ഹാറെി ഓഫണലൈൻ 
റൈറൻസാെി ഈ മപാർട്ൽ പ്രമൊജനടപെടുന്നു.  
(www.kerala.gov.in) മഡാക്യുടേറെറികൾ, 
സർക്ാർ ഉത്രവുകൾ, േ�ിസഭാതീരുോനങ്ങൾ, 
CMDRF ഉത്രവുകൾ, മനാട്ിൈിമക്ഷനകൾ, 
സർക്കുലറുകൾ, ആപ്ിമക്ഷൻ മൈാമുകൾ, 
മപാളിസി മഡാക്യുടേന്റുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, 
നിെേങ്ങളും െട്ങ്ങളും റിമപൊർട്ടുകളും ടടണ്റുകളും 
എന്നിവടെല്ാം ഒരു മശഖരോണ് www.kerala.gov.
in ടവബ് ഫസറ്റ്. വിവിധ സർക്ാർ വകുപ്പുകളുടട 
പ്രവർത്നം ടപാതുജനം വിലെിരുത്തുന്നതിനം 
ടേച്ചടപെട് പ്രവർത്നം സംബന്ധിച്ച റിമപൊർട്ടുകൾ 
ടപാതുജനങ്ങൾക്് പ്രാപ്തോക്കുവാനം ഈ വിഭാഗം 
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സഹാെിക്കുന്നു.  ദിനംമതാറുമുള്ള സർക്ാർ പ്ര 
കുറിപ്പുകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഈ മപാർട്ലിടല 
ഭാഗോണ്.  വിവിധ സർക്ാർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും 
ഈ മപാർട്ൽ മുമഖന ലഭ്യോക്കുന്നു.  എസ്.എസ്.
എൽ.സി, ഹെർ ടസക്റെറി, ടവാമക്ഷണൽ 
ഹെർടസക്റെറി എന്നിവയുടട പരീക്ഷാ 
ൈലം സർക്ാർ ടവബ്മപാർട്ലിലൂടടയും 
വകുപെിടറെ ഔമദ്യാഗിക ടവബ് ഫസറ്റിലൂടടയും 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ടവബ് ആറെ് ന്യൂ േീഡിെ 
ഡിവിഷനാണ്.  വകുപെിടറെ മസാഷ്യൽ േീഡിെ 
അക്ൗണ്ടുകളാെ ട്ിറ്റർ, മൈസ്ബുക്്, യൂ ട്യൂബ് എന്നിവ 
ഫകകാര്യം ടെയ്യുന്നത് പ്രസ്തുത വിഭാഗോണ്.  എസ് 
എസ് എൽ സി , ഹെർ ടസക്ണ്റി , മവാമക്ഷണൽ 
ഹെർ ടസക്ണ്റി പരീക്ഷാൈലങ്ങൾ സർക്ാർ 
ടവബ്  മപാർട്ലിലൂടടയും വർഷം മതാറും പ്രസിദ്ധീകരിച് 

വരുന്നു.  2018 ആഗ്റേിടല പ്രളെകാലത്തു സാഹെര്യം 
തരണം ടെയ്ാനാെി സർക്ാർ ഇടടപടലുകൾ 
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും െഥാസേെത്് പുതിെ 
കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിമലക്് എത്ിക്കുന്നതിനം 
ടൈസ്ബുക്് , യുടുബ്, ട്ിറ്റർ അക്ൗണ്ടുകൾ എന്നിവ 
പ്രമൊജനപ്രദോെി ഉപമൊഗിച്.

േീഡതിയയാ ബന്ങ്ങൾ

സർക്ാരിടറെ പ്രവർത്നങ്ങടള കുറിച്ള്ള വാർത്ാ 
റിമപൊർട്ടുകളും േറ്റു ഔമദ്യാഗിക വിജ്ാപനങ്ങളും 
സ്ിരോെി വിതരണം ടെയ്യുന്നത് വകുപെിടറെ പ്ര 
പ്രസ്ാവന വിഭാഗോണ്. പ്രസ് േീറ്റുകൾ നടത്തുക, 
റിമപൊർട്ിംഗ് സുഗേോക്കുന്നതിന് ടേച്ചടപെട് 
സൗകര്യങ്ങൾ േീഡിൊ റിമപൊർട്ർോർക്് നൽകൽ 

കബയാക്റ് 5.6.1  2018-19-ൽ ഫകവരിച്ച പ്രധാന മനട്ങ്ങൾ 

1. സർക്ാരിടറെ 2-ം വാർഷ ികമത്ാടനബന്ധിച്ച്  13 ജില്കളിൽ എക്സിബ ിഷനകളും വ ിവ ിധ 
പരിപാടികളും സംഘടിപെ ിച്. സർക്ാരിടറെ 1000 ദിനം പൂർത്ിൊക്ിെതിടറെ ഭാഗേയുള്ള 
പ്രമത്യക പ്രെരണ പരിപാടി, മക്ഷ്രപ്രമവശന വ ിളംബരത്ിടറെ 82-ം വാർഷ ിക പ്രമത്യക 
പരിപാടികൾ, സ്ക്കൂളുകളിൽ ഭരണ ഘടനാദിന പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപെ ിച്.

2. പ ി.ആർ.ഡി. ഫലവ് മുമഖന പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടട തത്സേെ സംമപ്രക്ഷണം, പ ി.ആർ.ഡി-
ഫലവ് , ൈീഡ്ആറെ് േീഡിെ ഹാൻഡ് ബുക്്, മസാഷ്യൽ േീഡിെ ടസൽ രൂപീകരണം, 3 
ടോഫബൽ ആപ്പുകൾ വ ികസിപെ ിച്.

3. പ്രതിവാര ട ി.വ ി. പരിപാടികളുടട സംമപ്രക്ഷണം 12 ൊനലുകളിൽ നാം മുമന്നാട്് പരിപാടി നാം 
മുമന്നാട്്, നവമകരളം, പ്ര ിെമകരളം എന്നിവയ്കാെി യൂട്യൂബ് ൊനൽ ആരംഭിച്.  േീഡിെയ്കാെി 
8000-ൽ പരം വീഡിമൊഫൂമട്ജുകൾ പുറത്ിറക്ി.  നിപ മബാധവത്കരണ വീഡിമൊയും മകരള 
പുനർനിർമ്ാണത്ിടറെ വ ിശദോെ വീഡിമൊയും പ്രമത്യകം തയ്ാറാക്ിെിട്ടുണ്്.

4. ഓഫണ ലൈൻ വീഡിമൊ േത്സരം ‘ േിഴ ിവ്’ സംഘടിപെ ിച്.  സർക്ാർ മക്ഷേ പരിപാടികളുടട 
264 വീഡിമൊകൾ തയ്ാറാക്ി.  വീഡിമൊ മഡാക്യുടേറെറി ടൈസ്റ്റ് സംഘടിപെ ിച്.  വകുപെ് 
ആസ്ാനത്് വീഡിമൊ ഡിജിറ്റൽ ആർഫക്വ് സ്ാപ ിച്.  മകരളത്ിറെ െരി്രം സംബന്ധിച്ച്  
‘വ ിഷ്ൽ ഹി്റേറി ഓൈ് മകരള’ മഡാക്യുടേറെറി ടൈസ്റ്റ് സംഘടിപെ ിച്.  ജനപഥം പ്രതിവാര 
മറഡിമൊ പരിപാടി AIR-ടല F.M ൊനല ിമലക്് ോറ്റി.

5. മലാക പ്രശസ്നാെ പുല ിറ്റ് സർഫപ്രസ് വ ിജെിൊെ മൈാമട്ാഗ്ാൈർ നിക്് ഉട്ിടന 
മകരളത്ിൽ ടകാണ്ടുവരികയും വ ിവ ിധ സ്ലങ്ങൾ മഡാക്യുടേറെ് ടെയ്യുകയും ടെെ്തു.  
ഡെറക്ടമററ്റിൽ ഒരു മൈാമട്ാ ആർഫക്വ ിംഗ് സി്റേം ആരംഭിച്.  

6. േറ്റു ഭാഷകളിൽ കൂടി പ്രക്കുറിപ്പുകൾ പുറത്ിറക്ാൻ ആരംഭിച്.
7. പരീക്ഷാൈലങ്ങളും ടതടരടഞെടുപെ് ൈലങ്ങളും അറിയുന്നതിനാെി പ ി.ആർ.ഡി. ഫലവ്  

ടോഫബൽ വളടരെധികം രജിസ്മ്രഷൻ നടന്നു.
8. പ്രളെ കാലത്് മുഖ്യേ�ിയുടട ദുരന് നിവാരണ ൈണ്ടു സംബന്ധിച്ച് ഇന്്യെിടല േറ്റു 

സംസ്ാനങ്ങളിടല ദൂരദർശൻ, മറഡിമൊ, തീമെറ്ററുകൾ എന്നിവെിലൂടട സൗജന്യ പരസ്യം 
നൽകി വാരാണസിെിൽ ടവച് നടന്ന പ്രവാസി ഭാരതീെ ദിവസ്-ൽ പടകേടുക്കുകയും മകരള 
പുനർ നിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങളും മുഖ്യേ�ിയുടട ദുരന് നിവാരണ നിധിടെകുറിച്ം പ്രെരണം 
സംഘടിപെ ിച്.

9. പ്രളെം, സർക്ാർ നെങ്ങൾ, മക്ഷേ പദ്ധതികൾ, നമവാത്ഥാനം സംബന്ധിച്ച മുഖ്യ േ�ിയുടട 
പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഭരണ ഘടന, ശബരിേല മകസിടല സുപ്രീംമകാടതി വ ിധി, മപ്രാഗ്സ്് 
റിമപൊർട്ടും സർക്ാർ മനട്ങ്ങളും, മകരള കാളിംഗ്, ജനപഥം ോഗസിനകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 
പുസ്കങ്ങൾ ടവബ്ഫസറ്റിലും ടൈസ് ബുക്ിലും ലഭ്യോണ്.  

ഉറവിടം: പ്ിക് റിമലഷൻസ് വകുപെ്, Gok
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എന്നിവൊണ് േീഡിൊ റിമലഷൻസ് വിഭാഗത്ിന് 
കീഴിൽ വരുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൾ. വകുപെിടല 
സ്രൂട്ിനി വിഭാഗം സർക്ാരിടറെ നെങ്ങൾ, 
പരിപാടികൾ, േറ്റു  വിഷെങ്ങൾ എന്നിവ പ്ര ദൃശ്യ 
ോധ്യേങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്ിനാെി സ്രൂട്ിനി 
ടെയ്യുന്നു.

പ്രസതിദ്ീേരണങ്ങൾ

മകാശഗ്ന്ം, ോഗസിനകൾ, ന്യൂസ് ടലറ്ററുകൾ, 
ലഘുമലഖകൾ തുടങ്ങിെവ പ്രസിദ്ധീകരണ 
വിഭാഗത്ിടറെ എഡിമറ്റാറിെൽ വിംഗ് ആണ് 
ടെയ്യുന്നത്. സർക്കുമലഷൻ വിംഗും ഈ വിഭാഗത്ിൽ 
ടപടുന്നു. 

പരസധ്ങ്ങൾ
 
സർക്ാർ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനള്ള 
ഔമദ്യാഗിക ഏജൻസിൊണ് ഇൻൈർമേഷൻസ് 
ആറെ് പ്ിക് റിമലഷൻസ് ഡിപൊർട്്ടേറെ്.  വിവിധ 
വകുപ്പുതല പരസ്യങ്ങൾ േീഡിെയ്ക് നൽകുകയും 
പരസ്യ ടെലവുകൾ വിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നത് 
പരസ്യ വിഭാഗോണ്.  പ്രിറെ്/വിഷ്ൽ പരസ്യങ്ങളുടട 
നിർമ്ാണവും ഈ വിഭാഗം ടെെ്തു വരുന്നു.  പ്രിറെ്, 
ഇലക്മ്രാണിക്, ഓഫണലൈൻ േീഡിെ, േീഡിെ ലിസ്റ്റ് 
ഫകകാര്യം ടെയ്ൽ എന്നിവയ്കാണ് സർക്ാർ നിരക്് 
നിശ്െിക്ലും ഈ വിഭാഗത്ിടറെ ചുേതലൊണ്.

ഔട്റ്കഡയാര പബ്തിസതിറ്തിയും സംസറ്്യാരവം
 
സർക്ാർ നെങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 
ജില്ാതലത്ിലും സംസ്ാന തലത്ിലും 
സംസ്ാനത്ിന പുറത്തും േതിൊെ പ്രെരണം 
നടത്തുന്നതിനാെി വിവിധ മബാധവത്ക്രണ 
പരിപാടികളും പ്രെരണ പരിപാടികളും 
സംഘടിപെിക്കുന്നത് ഔട്് മടാർ പ്ിസിറ്റി വിഭാഗോണ്. 
പ്രദർശനങ്ങൾ, ടസേിനാറുകൾ, ശില്പശാലകൾ, 
സാമൂഹ്യോധ്യേം, േൾട്ി േീഡിെ ക്യാമ്പെിൻ, 
കലാ സാംസാരിക സ്രൂപങ്ങളും ഇതിനാെി 
ഉപമൊഗിക്കുന്നു.

ഗകവഷണവം നതിരക്ദേശവം

പ്രസ് ആറെ് രജിസ്മ്രഷൻ ഓൈ് ബുക്്സ് ആക്ട്-
പി .ആർ. ബി ആക്ട്-ടല നിർമ്ദേശ പ്രകാരം 
സംസ്ാനത്് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രങ്ങളുടടയും 
ആനകാലികങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രജി്റേറുകൾ 
ക്രേപ്രകാരം ഫകകാര്യം ടെയ്യുന്നത് ഗമവഷണവും 
നിർമ്ദേശവും വിഭാഗോണ്.  പുതിെ പ്രവണതകളും 
ടപാതു സമ്പർക് പരിപാടികളാെ പി.ആർ. 
േ്രിക്സ്, ഫക്രസിസ് കേ്യൂണിമക്ഷൻ, ക്യാമ്പെിൻ 
പ്ാനിംഗ്, പുതിെ സാമകേതിക വികാസങ്ങളാെ 

ടോഫബൽ മജണലിസം (മോമജാ), ്ാൻഡിംഗ്, 
ഇൻമൈാഗ്ാൈിക്സ് തുടങ്ങിെവയുടടയും വിവിധ 
കാഴ്ചപൊടുകളും മക�ീകരിച്ടകാണ്് വിശദോെ 
പരിശീലന പരിപാടി വകുപ്പും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

കേരള േീഡതിയ അ്യാഡേതി

വകുപെിന കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന സ്െം 
ഭരണാധികാരമുള്ള ഒമര ഒരു സ്ാപനോണ് 
മകരള േീഡിെ അക്ാഡേി.  2014-ൽ മകരള 
േീഡിെ അക്ാദേി എന്ന മപരിൽ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ന 
പ്രസ്തുത പ്രസ്ാനം മകരള പ്രസ്് അക്ാദേി എന്ന 
മപരിൽ പുന:നാേകരണം ടെെ്തു.  മജണലിസം 
മേഖലെിൽ പഠനങ്ങളും ഗമവഷണവും ഏമകാപനവും 
മപ്രാത്സാഹനവും പരിശീലന മകാഴ്സുകൾ 
സംഘടിപെിക്ൽ, ശില്പശാലയും ടസേിനാറുകളും 
സംഘടിപെിക്ൽ, പുസ്കങ്ങളും ആനകാലികങ്ങളും 
പ്രസിദ്ധീകരിക്ൽ, ോധ്യേ അവാർഡുകൾ 
നടപൊക്ൽ, മജണലിസത്ിന് അഡ്ാൻസ്ഡ് 
റിസർച്ച് നടത്തുന്നതിന് ടൈമലാഷിപെ് അനവദിക്കുക 
എന്നതാണ് മകരള േീഡിെ അക്ാദേിയുടട 
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.  മകരള േീഡിെ അക്ാദേിയുടട 
അനബന്ധ സ്ാപനോെ ഇൻ്റേിറ്റ്യൂട്് ഓൈ് 
കേ്യൂണിമക്ഷൻ േീഡിെയുോെി ബന്ധടപെട്് നാലു 
മകാഴ്സുകളിലാെി 100 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച് വരുന്നു.
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സമൂഹത്ിൽ സമത്വവം സമൂഹിക നീതിയം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിൽ വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ പ്ാധാന്ം 
സാർവത്ികമായി അംഗീകരിച്ിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
വളന്ര വവവിധ്മാർന്ന സമൂഹമുള്ള – ഭൂമി 
ശാസ്തത്പരവം സമൂഹികവം സാമ്പത്ികവം 
– ഇന്്ന്യപ്ാലുള്ള ഒരു രാജ്ത്്ത പ്പത്കിച്ചു 
അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾക്്ത പപാലും ബുദ്ിമുട്ടുന്ന ഒരു 
വലിയ ജനസമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നിടപത്ാളം കാലം 
വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ  പ്പവശന ക്ഷമത ഒരു പ്ധാന 
പ�ാദ്�ിഹ്നമാണ്ത. ഉയർന്ന സാമൂഹ് വികസന സൂ�ിക 
ന്കാണ്്ത പ്ശസ്തമായ പകരളം, സംസ്ാനത്ിനകന്ത് 
വിദ്ാഭ്ാസന്ത് സാർവത്ികമായി 
പ്ാപ്മാക്കുന്നതിൽ ശ്രപദ്യമായ രീതിയിൽ 
പ്വർത്ിച്ിട്ടുണ്്ത.  സമൂഹത്ിന്ല എല്ാ വിഭാഗത്ിലും 
ന്പട്ട - പ്പത്കിച്ചു പാർശ്വവത്തകരിക്ന്്ട്ട- കുട്ടികളുന്ട 
പ്ശ്നങ്ങൾ സംപ�ാധന ന്�യ്ാനുള്ള ശ്രപദ്യമായ 
നടപടികൾ സംസ്ാനം സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്്ത.  

വിദ്ാഭ്ാസന്ത് കൂടുതൽ സമന്വയി്ിക്കുന്നതിനും 
�ഹുമുഖമാക്കുന്നതിനും ഗൗരവപമറിയ ശ്രമങ്ങൾ 
നടത്ി.  ഭിന്നപശഷിയള്ള കുട്ടികളുന്ട ആവശ്ങ്ങൾ 
നിറപവറ്റുന്നതിനായി ന്പ്ാഫഷണൽ വവദഗ്തധ്വം 
സഹായവം നൽകി പ്പത്കം രൂപകൽപന ന്�യ്ത 
പരിപാടികൾ നട്ിലാക്കുന്നു. അതുപപാന്ല കായിക 
കലാ പമഖലകളിന്ല പാപ്്തര പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
പ്പത്ക ശ്രദ് നൽകിയിട്ടുണ്്ത. എന്നിരുന്നാലും 
വ്ാപനം, ശാസ്തത്ീയ സഹായം എന്നിവയിൽ 
കൂടുതൽ ന്മച്ന്്ടുത്ലുകൾ ആവശ്മാണ്ത. സ്തകൂൾ 
വിദ്ാഭ്ാസവമായി �ന്ധന്്ട്ട എല്ാവരുന്ടയം 
വ്ത്സ്തങ്ങളായ ആവശ്ങ്ങൾ നിറപവറ്റത്ക് 
രീതിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു മാറ്റം നടത്ാൻ ന്പാതു 
വിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ഷണ യജ്ം (വിദ്ാഭ്ാസ മിഷൻ) 
ശ്രമിച്ചു ന്കാണ്ിരിക്കുന്നു.

അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ വികസി്ിക്കുക മാത്മല് 
വിദ്ാഭ്ാസ മിഷൻ ഈ പരിഷ്തകാരങ്ങൾന്കാണ്്ത 
ലക്ഷ്ം വച്ിരിക്കുന്നത്ത. മറിച്്ത പലാകത്ിന്റെ ഏത്ത 

പകാണിലുമുള്ള സമപ്ായക്ാരായ കുട്ടികപളാടു 
മത്സരിക്ാൻത്ക് അറിവം വനപുണ്വം 
വളർത്ിന്യടുക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ്ത. കഴിഞ്ഞ 
മൂന്നുവർഷക്ാലമായി സ്തകൂൾ വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്ല 
ശ്രപദ്യമായ ഇടന്പടൽ എന്ന്ത പറയന്നത്ത 
വിവര വിനിമയ സാപകേതിക വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 
വിപുലീകരണമാണ്ത. ഇതിനായി ഒരു വൻ നിപക്ഷപം 
പണമായിട്ടും പരിശ്രമമായിട്ടും ഈ പമഖലയിൽ 
നടത്ിയിട്ടുണ്്ത. ഇത്ത വിദ്ാർത്ികന്ളയം 
അധ്ാപന-പ്ന രീതികന്ളയം നല് രീതിയിൽ 
സ്വാധീനിച്ിട്ടുണ്്ത. മാറിവരുന്ന സാപകേതിക വിദ്കൾക്കും 
പരിവർത്നങ്ങൾക്കുമനുസരിച്്ത ക്ാസ്്ത മുറികളും 
പാ്്പദ്തികളും അധ്ാപന രീതികളും നവീകരിച്ചു.

വിദ്ാഭ്ാസ പമഖലയിന്ല കാര്ക്ഷമത 
വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനായി സർക്ാർ സ്വീകരിച് 
നടപടികൾ ന്പാതു വിദ്ാലയങ്ങന്ള സ്വകാര് 
വിദ്ാലയങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത കൂടുതൽ ജനകീയമാക്ി. 
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷക്ാലമായി സ്വകാര് 
വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നിന്ന്ത തങ്ങളുന്ട കുട്ടികന്ള സർക്ാർ 
എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിപലയ്ക്ത മാറ്റുന്നതിനുള്ള 
മാതാപിതാക്ളുന്ട പ്വണതയ്ക്ത സംസ്ാനം സാക്ഷ്ം 
വഹിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുകയാണ്ത. ന്പാതു വിദ്ാലയങ്ങളിന്ല 
ഗുണനിലവാരം ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നല് 
തുടക്ം പകരളം നടത്ിയിരിക്കുകയാണ്ത. ഇത്ത നീതി 
ആപയാഗിന്റെ റിപ്ാർട്ടിൽ പ്തിഫലിച്ിട്ടുണ്്ത. നീതി 
ആപയാഗ്ത റിപ്ാർട്ടിന്റെ പ്സക്ത ഭാഗങ്ങൾ ബ�ോക്ല് 
6.1.1 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സോക്ഷരത

സംസ്ാനത്ിന്റെ സമൂഹിക സാമ്പത്ിക 
വികസനത്ിൽ സാക്ഷരതയന്ട വ്ാപനം പ്ധാന 
പകേ്ത വഹിച്ിട്ടുണ്്ത. സാക്ഷരതയം വിദ്ാഭ്ാസവമാണ്ത 
ഒരു സംസ്ാനത്ിന്റെ ഉയർന്ന മാനവവികസന 
നിലവാരത്ിന്റെ ലക്ഷണം. സംസ്ാനത്്ത ഉയർന്ന 
ജനാധിപത്വൽക്രണവം അവകാശ പ�ാധവം 
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പൗരപ�ാധവം വളർത്തുന്നതിൽ സാക്ഷരതയ്ക്ത 
കാര്മായ പങ്കുണ്്ത. സാക്ഷരത കണക്ിന്ലടുക്കുപമ്പാൾ 
93.91 സാക്ഷരത നിരക്്ത പനടിന്ക്ാണ്്ത ഇന്്യിൽ 
ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ്ത പകരളം. ലക്ഷദ്വീപും (92.28) 
മിപസാറാമും (91.58) പകരളത്ിന്റെ ന്താട്ടു പുറകിലുണ്്ത. 
(ന്സൻസസ്്ത ഓഫ്ത ഇന്് 2011) 1951 ൽ 47.18 
ശതമാനമായിരുന്ന പകരളത്ിന്ല സാക്ഷരതാനിരക്്ത 
2011 ആകുപമ്പാൾ ഏകപദശം ഇരട്ടിയായി. 1951 ൽ 22 
ശതമാനമായിരുന്ന സ്തത്ീ-പുരുഷ സാക്ഷരതാന്രം 
2011ൽ 4.41 ശതമാനമായി താഴ്തന്നു. സ്തത്ീ 
സാക്ഷരതയിൽ പകരളം 92 ശതമാനപത്ാന്ട 
രാജ്ത്്ത ഒന്നാമത്ത നിൽക്കുപമ്പാൾ രാജസ്ാനാണ്ത 
ഏറ്റവം പിന്നിലുള്ളത്ത (52.66 ശതമാനം) (ന്സൻസസ്ത 
ഓഫ്ത ഇന്് 2011). 1951 മുതൽ 2011 വന്രയള്ള 

സാക്ഷരതാ മിഷൻ നിരക്കുകൾ അനു�ന്ധം 6.1.1 
ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. സാക്ഷരതാ നിരക്ിന്റെ 
കാര്ത്ിൽ ജില്കൾ തമ്ിലുള്ള അന്രം വളന്ര 
കുറവാണ്ത. പകരളത്ിന്റെ സാക്ഷരതാ നിരക്്ത 
ജില്തിരിച്്ത വിശകലനം ന്�യ്യുപമ്പാൾ 96.93 
ശതമാനപത്ാന്ട പത്നംതിട്ടയാണ്ത സാക്ഷരതയിൽ 
ഏറ്റവം മുന്നിൽ. 96.41 ശതമാനപത്ാന്ട പകാട്ടയം 
ജില്യം 96.26 ശതമാനപത്ാന്ട ആലപ്പുഴയം 
ന്താട്ടുപിന്നിലുണ്്ത. സംസ്ാനന്ത് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള ജില് പാലക്ാടാണ്ത (88.49 
ശതമാനം). 2001, 2011 വർഷങ്ങളിന്ല പുരുഷ-സ്തത്ീ 
വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള ജില്കളിന്ല സാക്ഷരതാ നിരക്കുകൾ 
അനു�ന്ധം 6.1. 2 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ബ�ോക്ല് 6.1.1 നീതി ആപയാഗ്ത റിപ്ാർട്ട്ത 2019

സംസ്ാനങ്ങളിന്ലയം പക� ഭരണ പ്പദശങ്ങളിന്ലയം സ്തകൂൾ വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ  വിജയന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള  
സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകളും ഡാറ്റാ അധിഷ്ിത ഫീഡ്ത�ാക്കും നൽകുന്നതിന്ത നീതി ആപയാഗ്ത, 2016-
17ന്ന അവലം�മാക്ി സ്ക്കുൾ വിദ്ാഭ്ാസ ഗുണനിലവാര സൂ�ിക (എസ്ത.ഇ.കയു.ഐ) വികസി്ിന്ച്ടുത്തു. 
എം.എച്്ത.ആർ.ഡിയന്ടയം പലാക�ാകേിന്റെയം സഹകരണപത്ാന്ട വികസി്ിന്ച്ടുത് ഈ സൂ�ികയിൽ 
രാജ്ത്ിന്റെ  ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ വിതരണം വിലയിരുത്തുന്ന നിർണ്ായക സൂ�കങ്ങൾ  
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ സൂ�കങ്ങന്ള രണ്്ത വിഭാഗങ്ങളായി  തിരിച്ിരിക്കുന്നു. അതായത്ത (i) പനട്ടങ്ങൾ (ii)പനട്ടങ്ങന്ള 
സഹായിക്കുന്ന ഭരണ പ്ക്ിയകൾ. ഒന്നാമന്ത് വിഭാഗന്ത് വീണ്ം നാലായി തരം തിരിച്ിരിക്കുന്നു.  
അവ (എ)പ്ന പനട്ടങ്ങൾ (�ി) പ്ാപ്ത, (സി) അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ, (ഡി) തുല്ത. രണ്ാമന്ത് 
വിഭാഗമായ "പനട്ടങ്ങന്ള സഹായിക്കുന്ന ഭരണ പ്ക്ിയയിൽ"  പ്നന്ത് സഹായിക്കുന്ന അവശ് 
സംവിധാനങ്ങളായ പരിശീലനം, അധ്ാപകരുന്ട ലഭ്ത, അധ്ാപകരുന്ടയം വിദ്ാർത്ികളുന്ടയം ഹാജർ, 
ഭരണപരമായ പര്ാപ്തത എന്നിവ  ഉൾന്്ടുന്നു.

ഈ റിപ്ാർട്ടനുസരിച്്ത പകരളം 82.17 ശതമാനം പക്ാർ പനടി മികച് പ്കടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയം ഒന്നാം സ്ാനം 
പനടുകയം ന്�യ്തതു. ന്മാത്ം പ്കടന റാകേിംഗിൽ രാജസ്ാനും കർണ്ാടകയം പകരളത്ിന്ത ന്താട്ടു പുറകിൽ 
നിൽക്കുന്നു. 20 വലിയ സംസ്ാനങ്ങളുന്ട പട്ടികയിൽ 48.4 ശതമാനം പനടി ഉത്ർപ്പദശ്ത ഏറ്റവം അവസാന 
സ്ാനത്്ത നിൽക്കുന്നു.

റിപ്ാർട്ട്ത അനുസരിച്്ത, പ്ാഥമിക വിദ്ാഭ്ാസത്ിൽ നിന്ന്ത ദ്വിതീയ വിദ്ാഭ്ാസത്ിപലക്കുള്ള കുട്ടികളുന്ട 
പരിവർത്നം സംസ്ാനത്്ത 100 ശതമാനമാണ്ത. അതു പപാന്ലതന്ന്ന 95.4 ശതമാനപത്ാന്ട ഇൻക്ലൂസീവ്ത 
വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ  കാര്ത്ിലും പകരളം  മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഫലങ്ങന്ള സഹായിക്കുന്ന ഭരണ 
പ്ക്ിയ വിഭാഗത്ിൽ 79 ശതമാനപത്ാന്ട പകരളം ഒന്നാം സ്ാനത്്ത നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ 21 
ശതമാനപത്ാന്ട ജാർഖണ്ാണ്ത ഏറ്റവം അവസാനന്ത് സ്ാനത്്ത നിൽക്കുന്നത്ത.

ഒന്നാമന്ത് വിഭാഗത്ിൽ കർണ്ാടക, രാജസ്ാൻ, പകരളം, ആന്ത്ര പ്പദശ്തഎന്നിവയാണ്ത ഉയർന്ന 
പക്ാർ പനടിയിരിക്കുന്നത്ത. ഇത്ത ഒരുപപക്ഷ അവരുന്ട  പ്ന ഫലത്ിലുള്ള ഉയർന്ന പ്കടനം മൂലമായിരിക്ാം. 
ഉത്ർപ്പദശ്ത, പഞ്ാ�്ത, ജമ്മു & കാശ്ീർ എന്നിവരാണ്ത ഈ വിഭാഗത്ിൽ ഏറ്റവം പിന്നിലുള്ളത്ത.

പ്ന ഫലങ്ങളുന്ട വിഭാഗത്ിന്ല പ്കടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പദശീയ അച്ീവ്തന്മറെ്ത സർപവേ 2017 ന്ല 
ഫലങ്ങളും റിപ്ാർട്ട്ത പരിഗണിച്ചു. മറ്റു സംസ്ാനങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത പ്ന ഫലങ്ങളുന്ട കാര്ത്ിൽ പകരളം 
വളന്ര മികച് പ്കടനം കാഴ്ചന്വച്ിട്ടുണ്്ത. എന്നിരുന്നാലും എൻ.എ.എസ്ത പക്ാർ അനുസരിച്്ത ഭാഷ, പസാഷ്ൽ 
സയൻസ്ത, കണക്്ത തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്ാർത്ികളുന്ട പ്കടനം സംസ്ാനം ന്മച്ന്്ടുപത്ണ്തുണ്്ത.

അവലംബം:  എൻ ഐടിഐ ആയ�ോഗ്, 2019
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സാക്ഷരത രംഗത്തും തുടർ വിദ്ാഭ്ാസ പമഖലയിലും 
പല നൂതന പദ്തികളും പകരള സംസ്ാന സാക്ഷരതാ 
മിഷൻ നട്ിലാക്ി വരുന്നു. സാക്ഷരത എന്നാൽ 
ന്വറം എഴുത്തും വായനയം പ്ിക്കുക മാത്മല് മറിച്്ത 
ആപരാഗ്പരവം വളർച്പരവമായ ഒരു സാമൂഹിക 
ജീവിതം എങ്ങന്ന വളർത്ിന്യടുക്ാം എന്ന 
അവപ�ാധം വളർത്ിന്യടുക്ൽ കൂടിയാണ്ത. ആ 
ആശയം മുന്നിൽ വച്ചുന്കാണ്്ത ന്ക എസ്ത എം എൽ 
എ ആരംഭിച് സാമൂഹ് സാക്ഷരത പദ്തി ലക്ഷ്ം 
വയ്ക്കുന്നത്ത ആപരാഗ്ം, പരിസ്ിതി, ലിംഗപഭദം, പകരള 
നപവാത്ാനം, ഇന്്ൻ ഭരണഘടന, ഇ-വിദ്ാഭ്ാസം 
എന്നീ പമഖലകന്ളയാണ്ത. അടുത്കാലത്ായി 
പകരള സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ പ്പത്കത 
സാക്ഷരതാ പദ്തികൾക്്ത തുടക്ം കുറിച്ിട്ടുണ്്ത. 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ം, കുടിപയറ്റന്ത്ാഴിലാളികൾ, 
ഭിന്നലിംഗക്ാർ തുടങ്ങിയവർക്ായള്ള സാക്ഷരതാ 
പരിപാടി പകരളത്ിന്റെ ഇന്നന്ത് അവസ്യ്ക്ത 
പയാജിക്കുന്നതാണ്ത. പ്ായപമറിയ പ്ിതാക്ളാണ്ത 
സാക്ഷരതയന്ടയം തുടർവിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെയം 
ഗുണപഭാക്താക്ളിൽ അധികവം. 2018-19 
കാലഘട്ടത്ിൽ ഏകപദശം 15,00,000 പപർക്്ത ഈ 
പദ്തിയന്ട പ്പയാജനം ലഭിച്ിട്ടുണ്്ത.

പാർശ്വവത്തക്രിക്ന്്ട്ട സമൂഹന്ത് ലക്ഷ്ം 
വച്ചുന്കാണ്്ത 2018-2019 കാലഘട്ടത്ിൽ ഏകപദശം 
2000പത്ാളം പ�രികൾക്ായി ഒരു പ്പത്ക 
പദ്തി ആരംഭിച്ചു. തപദേശ ഭരണ പ്പദശത്്ത 
ഏറ്റവം പിപന്നാക്ാവസ്യിൽ ആന്ണന്ന്ത തപദേശ 
ഭരണാദ്്ക്ഷൻ സാക്ഷ്ന്്ടുത്തുന്ന പ�രികളാണ്ത ഈ 
പദ്തിയിൽ ഉൾന്്ടുത്തുന്നത്ത. ഇപ്ാൾ ഏകപദശം 
45,000 പ്ിതാക്ൾക്്ത ഈ പദ്തിയന്ട പ്പയാജനം 
ലഭിക്കുന്നുണ്്ത.

�ങ്ങാതി : കുടിപയറ്റന്ത്ാഴിലാളികൾക്്ത മലയാളം 
നന്നായി എഴുതാനും വായിക്ാനും ലക്ഷ്ം വച്ചുന്കാണ്്ത 
പകരള സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അപതാറിറ്റിയന്ട 
2016 ൽ ആരംഭിച് പദ്തിയാണ്ത ‘�ങ്ങാതി’. ഇപ്ാൾ 

ഈ പദ്തി സംസ്ാനന്ത് എല്ാ ജില്കളിപലയ്ക്കും 
വ്ാപി്ിച്ിട്ടുണ്്ത. അപതാന്ടാ്ം ‘ഹമാരി മലയാളം’ 
(നമ്മുന്ട മലയാളം) എന്ന പപരിൽ ഇറക്ിയ 
പാ്പുസ്തകവം സ്വാഗതാർഹമാണ്ത.  സംസ്ാന 
സർക്ാരിന്റെ ഈ പ്പത്ക സംരംഭം ഏകപദശം 
25 ലക്ഷം ഇതര സംസ്ാന ന്താഴിലാളികൾക്്ത 
പ്പയാജനപ്ദമാകും. 2018-2019 കാലഘട്ടത്ിൽ 
14 തപദേശ ഭരണ പ്പദശത്്ത നട്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്ത. 
ഏകപദശം 2256 കുടിപയറ്റന്ത്ാഴിലാളികൾ സാക്ഷരത 
പനടുകയം ന്�യ്തതു.

വിവിധ സാക്ഷരതാ പദ്തികളിലൂന്ട പ്ിച്്ത 
വിജയിച്വരുന്ട വിവരം പട്ടിക 6.1.1-ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

7-ാം തരം തുല്താ പരിപാടിയന്ട പരീക്ഷ 
എഴുതുന്നവരുന്ട എണ്ം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷകാലമായി 
കൂടി വരുന്നതായി കാണുന്നു. ന്ക എസ്ത എം എൽ 
എയന്ട കാര്ക്ഷമമായ പ്വർത്നഫലമായി 
"പപ്രകു"മാർ അർഹരായ ആളുകന്ള കന്ണ്ത്ി 
അവന്ര വിവിധ തുല്ത പദ്തിയിൽ പ�ർക്ാൻ 
സാധിച്ിട്ടുണ്്ത. വളന്ര നന്ല്ാരു വിഭാഗന്ത്തന്ന്ന 
വിദ്ാഭ്ാസത്ിപലയ്ക്ത തിരിന്ക ന്കാണ്വരാൻ 
പ്പത്കിച്ചു പത്ാം തരത്ിപലയ്ക്കും പ�ണ്ാം 
തരത്ിപലയ്ക്കും പ�ർക്ാൻ ന്ക. എസ്ത. എൽ. 
എം. എ.യന്ട പ്യത്ം ന്കാണ്്ത സാധിച്ിട്ടുണ്്ത.   
സാക്ഷരതാ തുല്താ പരിപാടിയിൽ 2019ൽ പപര്ത 
പ�ർത്ിട്ടുള്ളവരുന്ട എണ്ം ചുവന്ട പട്ടികയിൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

തുല്താ പരിപാടിയിൽ പ�രുന്നവരിൽ പട്ടികജാതി-
പട്ടികവർഗ് വിഭാഗത്ിൽ ന്പടുന്നവരുന്ട 
എണ്ം കൂടുതലാന്ണന്ന്ത കാണാം. പകരള 
സംസ്ാനസാക്ഷരതാ മിഷന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 
വർഷക്ാലന്ത് ശ്രമഫലമായി ഭിന്നലിംഗക്ാരും ഈ 
പദ്തിയന്ട ഭാഗമായി. പത്ാം തരത്ിലും പ�ണ്ാം 
തരത്ിലുമായി 65 പപർ തുല്താ പരിപാടിയിൽ പ�ർന്നു. 

പട്ടിക 6.1.1  സാക്ഷരതാ പദ്തികളുന്ട നിലവ ിന്ല അവസ്-2018-19

ക്രമ 
നധം.

പദ്ധതടിയുടെ ബപരല് വ ടിജയടിച്ചവരുടെ എണ്ധം

1
(അക്ഷര ലക്ഷം) സമ്പൂർണ് സാക്ഷരത വകവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്പത്ക 
സാക്ഷരത പദ്തി 21,239

2 അട്ട്ാടിപട്ടികവർഗ് സാക്ഷരതാ തുല്താ പരിപാടി 2,553

3 വയനാട്ത പട്ടികവർഗ് തുല്താ പരിപാടി ഒന്നാം ഘട്ടം 4,309

4 �ങ്ങാതി (കുടിപയറ്റ ന്താഴിലാളികൾക്്ത പവണ്ിയള്ള സാക്ഷരതാ പദ്തി) 2,256

5 നവപ�തന (പ്പത്ക പട്ടികജാതി പദ്തി) 1,756

6 ഭിന്നലിംഗക്ാർക്്ത പവണ്ിയള്ള പ്പത്ക തുടർ വിദ്ാഭ്ാസ പദ്തി തുടരുന്നു

7 പരിസ്ിതി സാക്ഷരതാ പദ്തി
10 ലക്ഷത്ിലധികം പപർ ഈ പദ്-
തിയിൽ പന്കേടുക്കുന്നു

അവലംബം:  യേരള സംസ്ോന സോക്ഷരതോ മിഷൻ അയതോറിറ്ി



260 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

അതുപപാന്ല തന്ന്ന ഭിന്നപശഷിക്ാരുന്ട ഉയർന്ന 
പ്ാതിനിധ്വം കാണാവന്നതാണ്ത.

സല്കൂള് വടിദ്ോഭ്ോസധം

2018-19 ൽ പകരളത്ിൽ 12961 സ്തകൂളുകൾ 
ഉണ്ായിരുന്നു. ഇതിൽ 4,695 (36.22 ശതമാനം) 
എണ്ം സർക്ാർ സ്തകൂളുകളായിരുന്നു. കൂടാന്ത 7,216 
(55.68 ശതമാനം) എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളും 1,050 
(8.1 ശതമാനം) അണ് എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളും ഉണ്്ത.  
സർക്ാർ തലത്ിൽ പലാവർ വപ്മറി സ്തകൂളുകളുന്ട 
എണ്മാണ്ത അ്ർ വപ്മറി വഹസ്തകൂൾ 
എണ്പത്ക്ാൾ കൂടുതൽ. എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളുന്ട 
എണ്ം സർക്ാർ സ്തകൂളുകളുപടതിപനക്ാൾ 
കൂടുതലാണ്ത. 

സംസ്ാനത്്ത ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്തകൂളുകൾ മലപ്പുറം 
ജില്യിലാണ്ത (1,561) ന്താട്ടു പിന്നാന്ല കണ്ണൂരും 
(1,308), പകാഴിപക്ാട്ടുമാണ്ത (1281). സംസ്ാനത്്ത 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ സർക്ാർ സ്തകൂളുകളും (553) 
അണ് എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളും (201 എണ്ം) ഉള്ളതും 
മലപ്പുറത്തുതന്ന്ന. എന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്യിലാണ്ത 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകൾ ഉള്ളത്ത (963). 

അനു�ന്ധം 6.1.4 -ൽ ജില്/മാപനജ്തന്മറെ്ത/തലം 
തിരിച്്ത 2019-20 ന്ല പകരളത്ിന്ല സ്തകൂളുകളുന്ട 
വിശദാംശങ്ങൾ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

സംസ്ാനന്ത് 1,500 സ്തകൂളുകളിൽ സംസ്ാന 
സർക്ാർ നിർപദേശിച്ിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും വ്ത്സ്തമായ 
പാ്്പദ്തിയാണ്ത അനുവർത്ിച്ചുപപാരുന്നത്ത. ഇതിൽ 
1288 സി.�ി.എസ്ത.ഇ. സ്തകൂളുകളും, 162 ഐ.സി.
എസ്ത.ഇ. സ്തകൂളുകളും, 36 പക�ീയ വിദ്ാലയങ്ങളും, 
14 ജവഹർ നപവാദയ വിദ്ാലയങ്ങളും ഉണ്്ത. എല്ാ 
ജില്യിലും ഓപരാ ജവഹർ നപവാദയ വിദ്ാലയം 
പ്വർത്ിക്കുന്നു. പകരള സർക്ാർ പാ്്പദ്തി 
അല്ാത് പാ്്പദ്തി അനുവർത്ിക്കുന്ന 2019-20 
വർഷത്ിന്ല സ്തകൂളുകളുന്ട വിശദാംശങ്ങൾ ജില് തിരിച്്ത 
അനു�ന്ധം 6.1.5 –ൽ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

സര്കോര് സല്കൂളുകളടിടെ പശ്ോത്തെ 
വടികസനവധം സൗകര്ങ്ങളുധം

പകരളത്ിന്ല എല്ാ സർക്ാർ സ്തകൂളുകളും 
പ്വർത്ിക്കുന്നത്ത ഉറപ്പുള്ള ന്കട്ടിടങ്ങളിലാണ്ത. 
വാടക ന്കട്ടിടത്ിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന 84 സർക്ാർ 
സ്തകൂളുകൾക്്ത സ്വന്ം ന്കട്ടിടം നിർമ്ിപക്ണ്തുണ്്ത. 

ച ടിത്ധം 6.1.1 ഉടമസ്ത തിരിച്്ത വ ിദ്ാലയങ്ങളുന്ട എണ്ം  2019-20

അവലംബം :  പ�ോതു വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്

പട്ടിക 6.1.2  12-ാം തരത്ിലും പത്ാം തരത്ിലും തുല്താ പദ്തിയിൽ രജിസ്റ്റർ ന്�യ്തിട്ടുള്ളവർ

പോഠ്ക്രമധം സല്ത്രീ പുരുഷന് ഭടിന്നെ ടിധംഗകോര് പട്ടികജോതടി പട്ടിക

ഹയര്  
ടസകണ്ടറടി

2018 19,702 14,052 39 9,308 1,331 288 33,793

19792 12842 36 7779 1220 454 32670
എസല്.എസല്.എല്.സടി 2018 15,225 21,263 40 8925 1620 354 36528

2019 15567 18460 29 7786 1381 748 34056
അവലംബം: സംസ്ോന സോക്ഷരതോ മിഷൻ അയതോറിറ്ി
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ന്കട്ടിട സൗകര്മുള്ള സർക്ാർ സ്തകൂളുകളുന്ട 
വിശദാംശങ്ങൾ ജില് തിരിച്്ത അനു�ന്ധം 6.1.6 
ൽ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത. സംസ്ാനത്തുള്ള സർക്ാർ 
സ്തകൂളുകളുന്ട പശ്ാത്ലവികസനവം സൗകര്ങ്ങളും 
ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനായി തപദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളും സർവേശിക്ഷാ അഭിയാൻ പപാലുള്ള 
പരിപാടികളും വളന്രപയന്റ സഹായിച്ിട്ടുണ്്ത. 
കണക്കുപ്കാരം 99.77 ശതമാനം സർക്ാർ 
സ്തകൂളുകളിൽ കുടിന്വള്ള സൗകര്വം, 100 
ശതമാനം സർക്ാർ സ്തകൂളുകളിൽ മൂത്പ്പുര/കകൂസ്ത 
സൗകര്ങ്ങളുമുണ്്ത. കുടിന്വള്ളം/മൂത്പ്പുര/കകൂസ്ത 
സൗകര്ങ്ങപളാടുകൂടിയ സർക്ാർ സ്തകൂളുകളുന്ട 2018-
19 ന്ല ജില് തിരിച്ചുള്ള കണക്്ത അനു�ന്ധം 6.1.7-ൽ 
കാണാം.

വടിദ്ോര്തടികളുടെ പ്രബവശനധം

സംസ്ാനത്്ത സർക്ാർ സ്തകൂളുകളിൽ പ്പവശനം 
പനടുന്ന കുട്ടികളുന്ട എണ്ത്ിൽ കാര്മായ വർദ്നവ്ത 
കാണുന്നുണ്്ത. 2018-19 ൽ 37.03 ലക്ഷത്ിൽ 
നിന്ന്ത 2019-20 ൽ 37.17 ലക്ഷമായി കൂടി. എൽ.പി 
വിഭാഗത്ിൽ കുട്ടികളുന്ട പ്പവശനത്ിൽ നന്ല്ാരു 
വർദ്നവ്ത ഉണ്ായി.  പകരളത്ിന്ല സ്തകൂളുകളിൽ 
പ്പവശനം ലഭിച് കുട്ടികളുന്ട എണ്ം വിഭാഗം തിരിച്്ത 
2013-14 മുതൽ 2019-20 വന്ര അനു�ന്ധം 
6.1.8 -ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.  2019-20-ൽ 
പകരളത്ിന്ല സ്തകൂളുകളിന്ല ഉടമസ്ത തിരിച്ചും, 
ക്ാസ്ത തിരിച്ചുമുള്ള കുട്ടികളുന്ട സ്തകൂൾ പ്പവശനം 
സം�ന്ധിച് വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.1.9 ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളിന്ല കുട്ടികളുന്ട 
എണ്ം സർക്ാർ സ്തകൂളുകളിപനക്ാളും അണ്  
എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളിപനക്ാളും കൂടുതലാണ്ത(ച ടിത്ധം 

6.1.2 ൽ).  ജില് തിരിച്്ത, ഘട്ടം തിരിച്്ത, ആണ്-ന്പണ് 
തിരിച്്ത 2019-20ൽ പകരളത്ിന്ല സ്തകൂളുകളിൽ 
പ്പവശനം പനടിയ വിദ്ാർത്ികളുന്ട വിശദാംശങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.10ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിന്ല 
പലാവർ വപ്മറി വിഭാഗം ഒഴിച്്ത �ാക്ി ജില്കളിലും 
വിഭാഗത്ിലും ആണ്കുട്ടികളന്ട എണ്മാണ്ത 
ന്പണ്കുട്ടികളുന്ട എണ്പത്ക്ാൾ കൂടുതൽ. സർക്ാർ, 
സർക്ാർ എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിന്ല വിദ്ാർത്ികളുന്ട 
പ്പവശനത്ിൽ നല് ഒരു മാറ്റം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു 
വർഷമായി സംഭവിച്ിട്ടുണ്്ത. 

ന്പാതു-വിദ്ാഭ്ാസ സംരക്ഷണ യജ്ത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി അണ്-എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിൽ നിന്നും 
സർക്ാർ സ്തകൂളുകളിപലക്കുള്ള കുട്ടികളുന്ട പ്വാഹം 
കാണാവന്നതാണ്ത. 2019-20 ൽ 163558 കുട്ടികൾ 
കൂടുതലായി പ്പവശനം പനടിയതായി കാണാം. (കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ായി അധ്ായം 2 കാണുക). 

ജനസംഖ്ാ വർദ്നവിലുള്ള ഈ മാറ്റത്ിന്റെ ഫലമായി 
കുട്ടികളുന്ട സ്തകൂൾ പ്പവശനവം കുറപയണ്താണ്ത. 
എന്നിട്ടും ന്പാതുവിദ്ാലയങ്ങളിന്ല കുട്ടികളുന്ട 
എണ്ത്ിൽ ഉണ്ായ വർദ്നവ്ത, അണ്-എയ്തഡഡ്ത 
വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നിന്ന്ത ന്പാതുവിദ്ാലയങ്ങളിപലക്കുള്ള 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട മാറ്റം മൂലം ഉണ്ായതാണ്ത.

ടപണ്കുട്ടികളുടെ സല്കൂള് പ്രബവശനധം

സ്തകൂളുകളിന്ല ആന്കയള്ള വിദ്ാർത്ികളിൽ 48.96 
ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. എല്ാ ജില്കളിലും ആണ്കുട്ടികളുന്ട 
എണ്ം ന്പണ്കുട്ടികളുപടതിപനക്ാൾ കൂടുതലാണ്ത. 
എന്നിട്ടും സ്തകൂൾ പ്പവശനത്ിന്റെ കാര്ത്ിൽ മറ്റ്ത 
സംസ്ാനങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത  ലിംഗസമത്വത്ിന്റെ 

ച ടിത്ധം 6.1.2 ഉടമസ്ത തിരിച്്ത വ ിദ്ാർത്ികളുന്ട പ്പവശനം

അവലംബം :  പ�ോതു വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്
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വിടവ്ത പകരളത്ിൽ തുപലാം കുറവാണ്ത.

പട്ടികജോതടി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വടിദ്ോര്തടികളുടെ 
എണ്ധം

2019-20 ന്ല കണക്കു പ്കാരം സംസ്ാനത്്ത 
ആന്കയള്ള വിദ്ാർത്ികളിൽ 10.31 ശതമാനം 
പട്ടികജാതിയിൽന്്ട്ടവരാണ്ത. സർക്ാർ, സ്വകാര് 
എയ്തഡഡ്ത, സ്വകാര് അണ് എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിന്ല 
പട്ടികജാതി വിദ്ർത്ികൾ യഥാക്മം 13.06, 9.95, 4.06, 
ശതമാനമാണ്ത. സർക്ാർ സ്തകൂളുകളിന്ല പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ് കുട്ടികളുന്ട ശതമാനം എണ്ം വപ്വറ്റ്ത 
എയ്തഡഡ്ത, അണ്എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിപലതിപനക്ാൾ 
കൂടുതലാണ്ത. (പട്ടിക 6.1.4). 
2019-20-ൽ സംസ്ാനത്്ത ആന്ക സ്തകൂൾ 
പ്പവശനം പനടിയ കുട്ടികളിൽ 1.98 പട്ടികവർ ഗ് 
വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ടവരാണ്ത. ഇത്ത 2019-
20 കാലഘട്ടത്ിൽ സർക്ാർ/എയ്തഡഡ്ത/
അണ്എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിൽ യഥാക്മം 3.7 
ശതമാനം, 1.32 ശതമാനം, 0.47 ശതമാനം 
വീതമാണ്ത. 2019-20 ന്ല സംസ്ാന പട്ടികജാതി/
പട്ടികവർഗ് വിദ്ാർത്ികളുന്ട ക്ാസ്ത തിരിച്ചുള്ള 
കണക്്ത അനു�ന്ധം 6.1.11 -ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ് വിഭാഗത്ിന്ല ന്മാത്ം 
കുട്ടികളിൽ 4.01  ശതമാനം പട്ടികജാതി കുട്ടികളും 
2.05 ശതമാനം പട്ടികവർഗ് കുട്ടികളും മാത്മാണ്ത 
വപ്വറ്റ്ത അണ്എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിൽ 
പ്പവശനം പനടിയിരിക്കുന്നത്ത. �ാക്ിയള്ള കുട്ടികൾ 
സർക്ാർ-സ്വകാര് എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിലായി 
പ്പവശിക്ന്്ട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്്ത ആന്കയള്ള 
പട്ടിക വർഗ് വിദ്ാർത്ികളിൽ 58.8 ശതമാനവം 

പ്പവശനം പനടിയിരിക്കുന്നത്ത ഗവണ്ന്മറെ്ത   
സ്തകൂളുകളിലാണ്ത. 

ടകോഴടിഞ്ഞുബപോകല് നടിരകല്
 
ഇന്്യിന്ല മറ്റ്ത സംസ്ാനങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത 
സ്തകൂൾ വിദ്ാർത്ികളുന്ട ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ 
ഏറ്റവം കുറവ്ത പകരളത്ിലാണ്ത.  2018-19 ന്ല 
കണക്്ത അനുസരിച്്ത സംസ്ാനത്്ത സ്തകൂൾ 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത 0.12 
ശതമാനമാണ്ത. മാനവ വിഭവപശഷി മ�ാലയത്ിന്റെ 
2018 ന്ല വിദ്ാഭ്ാസ സ്ിതിവിവരകണക്്ത 
പ്കാരം എൽ.പി വിഭാഗത്ിന്ല ഇന്്യിന്ല 
ശരാശരി ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത 4.13 
ശതമാനവം, യ.പി., വഹസ്തകൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
യഥാക്മം 4.03, 17.06 ശതമാനവമാണ്ത. യ.പിന്യ 
അപപക്ഷിച്്ത ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത എൽ 
പിയിലും   വഹസ്തകൂളിലും കൂടുതലാണ്ത. വഹസ്തകൂൾ 
വിദ്ാർത്ികളിലാണ്ത ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത 
കൂടുതലുള്ളത്ത. ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത 2016-17 
ന്ല 0.33 ശതമാനത്ിൽ നിന്ന്ത 2018-19 ൽ 0.22 
ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി പട്ടിക 6.1.5 ൽ നിന്നും 
മനസ്ിലാക്ാവന്നതാണ്ത. ഈ കുറവ്ത എല്ാ ഘട്ടത്ിലും 
കാണാവന്നതാണ്ത. 

സംസ്ാനന്ത് ജില്കളിൽ പലാവർ വപ്മറി 
തലത്ിൽ ന്കാഴിഞ്ഞു പപാകൽ കൂടുതലുള്ളത്ത ഇടുക്ി 
ജില്യിലാണ്ത. (0.43 ശതമാനം) അ്ർ വപ്മറി 
തലത്ിൽ വയനാട്ത ആണ്ത ന്കാഴിഞ്ഞു പപാകൽ 
നിരക്്ത കൂടുതൽ ഉള്ളത്ത (0.20 ശതമാനം); ന്താട്ടു 
പുറകിലായി ഇടുക്ിയം (0.17 ശതമാനം). വഹസ്തകൂൾ 

പട്ടിക 6.1.4 സ്തകൂളുകളിന്ല പട്ടിക ജാതി-പട്ടികവർഗ് വ ിദ്ാർത്ികളുന്ട പ്പവശനം     
                ശതമാനത്ിൽ 2019-20

  മോബനജല്ടമന്റല് പട്ടികജോതടി പട്ടികവര്ഗ്ഗധം മറ്റുള്ളവര്

സർക്ാർ 13.06 3.70 83.25
സ്വകാര് എയ്തഡഡ്ത 9.95 1.32 88.73
സ്വകാര് അണ്-എയ്തഡഡ്ത 4.06 0.47 95.47
ആന്ക 10.31 1.98 87.71

അവലംബം : പ�ോതുവിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്

         പട്ടിക 6.1.5 സ്തകൂളുകളിന്ല ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത

 2016-17 2017-18 2018-19

ആന്ക 0.22 0.16 0.12

എൽപി 0.2 0.15 0.12

യപി 0.11 0.1 0.07

എച്്തഎസ്ത 0.33 0.22 0.17
അവലംബം : പ�ോതുവിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്
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തലത്ിൽ (1.54 ശതമാനം) വയനാട്ടിലാണ്ത ന്കാഴിഞ്ഞു 
പപാകൽ കൂടുതൽ. ന്താട്ടു പുറകിലായി ഇടുക്ിയം (0.36 
ശതമാനം) എറണാകുളവം (0.28 ശതമാനം) ആണ്ത. 
ജില് തിരിച്ചും ക്ാസ്്ത തിരിച്ചും 2018-19 ന്ല ന്കാഴിഞ്ഞു 
പപാകൽ നിരക്കുകൾ അനു�ന്ധം 6.1.12 ൽ 
ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ് വിഭാഗങ്ങളിന്ല 
കുട്ടികളുന്ട ന്കാഴിഞ്ഞുപപാക്്ത ഇക്ാലയളവിൽ 
കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കാണന്്ടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 
പട്ടികവർഗ് വിഭാഗങ്ങളിന്ല വിദ്ാർത്ികളുന്ട 
ന്കാഴിഞ്ഞുപപാക്്ത മറ്റു വിഭാഗങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത 
കൂടുതലാണ്ത. (പട്ടിക 6.1.6 കാണുക). പകരളത്ിന്ല 
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിന്ല 2018-19 കാലയളവിന്ല 
ന്കാഴിഞ്ഞുപപാക്്ത നിരക്്ത 2016-17 കാലയളവിന്ല 
0.26 ശതമാനപത്ക്ാൾ 0.12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 
പട്ടികവർഗ് വിഭാഗങ്ങളിന്ല ന്കാഴിഞ്ഞുപപാക്്ത നിരക്്ത 
ഇപത കാലയളവിൽ 2.27 ശതമാനത്ിൽ നിന്ന്ത 1.29 
ശതമാനമായം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്ത.

പകരളത്ിന്ല പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ് 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട 2018-19 ന്ല ജില് തിരിച്ചും ക്ാസ്്ത 
തിരിച്ചുമുള്ള ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകലിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.13 യിലും 6.1.14 ലും ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ ജില്കളിന്ല പട്ടികവർഗ് 
വിഭാഗത്ിൽന്പട്ട കുട്ടികളുന്ട ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ 
നിരക്്ത പകരളത്ിന്ല ന്മാത്ം ശരാശരിപയക്ാൾ 
കൂടുതലാണ്ത. അതുപപാന്ല കാസർപഗാഡ്ത, ഇടുക്ി 
ജില്കളിന്ല പട്ടികജാതി വിഭാഗത്ിൽന്പട്ട കുട്ടികളുന്ട 

ന്കാഴിഞ്ഞുപപാക്്ത പകരളത്ിന്ല ന്മാത്ം 
ശരാശരിപയാന്ടാ്മായി  കുറയ്ക്കുവാൻ അവരുന്ട നില 
ന്മച്ന്്ടുപത്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്ോപകരുടെ എണ്ധം

2018-19 ൽ ടീപച്ഴ്തസ്ത ന്രെയ്തനിംഗ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്ല 
അദ്്ാപകർ ഉൾന്്ന്ട 1,62,627 അദ്്ാപകരാണ്ത 
പകരളത്ിന്ല സ്തകൂളുകളിൽ പ്ി്ിക്കുന്നത്ത. ഇതിൽ 
97,772 (60.12 ശതമാനം) അദ്്ാപകർ എയ്തഡഡ്ത 
സ്തകൂളുകളിലും 14266 (8.77 ശതമാനം) അദ്്ാപകർ 
അണ്-എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിലുമാണ്ത. പശഷിക്കുന്ന 
50,589 (31.11 ശതമാനം)  അദ്്ാപകർ സർക്ാർ 
സ്തകൂളുകളിലാണ്ത. ന്മാത്ം അദ്്ാപകരിൽ 51.03 
ശതമാനം പപർ വഹസ്തകൂളിലും, 24.74 ശതമാനം യ.പി 
യിലും, 23.89 ശതമാനം എൽ.പി. യിലും പശഷിക്കുന്ന 
0.34 ശതമാനം ടി.ടി.ഐ.കളിലുമാണ്ത. അതിൽ തന്ന്ന 
74.73 ശതമാനം വനിതകളാണ്ത. 2017-18 ന്ല പസ്റ്റജ്ത 
തിരിച്ചും, മാപനജ്തന്മറെ്ത തിരിച്ചും ഉള്ള പകരളത്ിന്ല 
അദ്്ാപകരുന്ട എണ്ം അനു�ന്ധം 6.1.15 -ൽ 
പ�ർത്ിരിക്കുന്നു. 

കുട്ടികള് കുറവള്ള സല്കൂളുകള്

2018-19 കാലയളവിൽ ശരാശരി 25 കുട്ടികപളക്ാൾ 
കുറവള്ള 996 സ്തകൂളുകളുണ്്ത. ഇതിൽ 382 എണ്ം 
സർക്ാർ സ്തകൂളുകളും 614 എണ്ം എയ്തഡഡ്ത 
സ്തകൂളുകളുമാണ്ത. ശരാശരി 10 കുട്ടികപളക്ാൾ കുറവള്ള 
37 സർക്ാർ എൽ.പി. സ്തകൂളുകളും പ്വർത്ിച്ചുവരുന്നു. 

പട്ടിക 6.1.6 ജ ില് തിരിച്ചുള്ള ന്കാഴിഞ്ഞുപപാകൽ നിരക്്ത 2018-19

ജടില്ല എസല്.സടി എസല്.െടി മറ്റുള്ളവര് ആടക

തിരുവനന്പുരം 0.12 0.22 0.11 0.13
ന്കാല്ം 0.07 0.20 0.05 0.06
പത്നംതിട്ട 0.02 0.11 0.03 0.03
ആലപ്പുഴ 0 0 0.02 0.02
പകാട്ടയം 0.10 0.04 0.07 0.08
ഇടുക്ി 0.40 0.99 0.21 0.33

എറണാകുളം 0.17 1.88 0.20 0.24
തൃശ്ശൂർ 0.13 3.24 0.05 0.08
പാലക്ാട്ത 0.06 0.59 0.12 0.14
മലപ്പുറം 0.15 3.59 0.06 0.09
പകാഴിപക്ാട്ത 0.05 0.11 0.05 0.06
വയനാട്ത 0.17 2.11 0.10 0.62
കണ്ണൂർ 0.23 0.74 0.04 0.07
കാസർപഗാഡ്ത 0.44 0.27 0.13 0.16
ആന്ക 0.12 1.29 0.08 0.12

അവലംബം: പ�ോതുവിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്
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എന്നാൽ എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിൽ ഇത്ത 84 ആണ്ത. 
ജില് തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ സൂ�ി്ിക്കുന്നത്ത കുട്ടികൾ 
കുറവള്ള സ്തകൂളുകൾ ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ളത്ത പത്നംതിട്ട 
(215 എണ്ം) ജില്യിലും തുടർന്ന്ത പകാട്ടയം (118), കണ്ണൂർ 
(103), ആലപ്പുഴ (103) ജില്കളിലുമാണ്ത. കുട്ടികളുന്ട 
എണ്ം കുറവള്ള എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത്ത 
പത്നംതിട്ട (154) ജില്യം ന്താട്ടുപുറകിൽ കണ്ണൂർ (90) 
ജില്യമാണ്ത. സർക്ാർ പമഖലയിൽ ഇത്ത പത്നംതിട്ട 
ജില്യം (61) ന്താട്ടുപുറകിൽ ആലപ്പുഴ ജില്യമാണ്ത (52). 
എൽ പി സ്തകൂൾ പമഖലയിലാണ്ത ഭൂരിഭാഗവം കുറവ 
കുട്ടികളുള്ള സ്തകൂളുകളുള്ളത്ത. സർക്ാർ പമഖലയിൽ 
ഏറ്റവം കറവ്ത കുട്ടികൾ ഉള്ളത്ത (94.50 ശതമാനം   
എൽ.പി.സ്തകൂളുകളിലാണ്ത. എയ്തഡഡ്ത പമഖലയിലും 
(87.95 ശതമാനം) കുട്ടികൾ കുറവള്ള സ്തകൂളുകൾ 
എൽ.പി. വിഭാഗത്ിലാണ്ത. പകരളത്ിന്ല കുട്ടികൾ 
കുറവള്ള സ്തകൂളുകളുന്ട വിശദവിവരങ്ങൾ ജില് തിരിച്്ത 
അനു�ന്ധം 6.1.16 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ബകരള ഇന്ഫ്ോസല്്രകല്ചര് & ടെകല്ബനോളജടി 
ബ�ോര് എഡ്യൂബകഷന് 
(ടക.ഐ.െടി.ഇ-കകറ്ല്)

സ്തകൂളുകളിൽ വിവര വിനിമയ വിദ് സാധ്മാക്കുന്ന 
വിദ്ാഭ്ാസ രീതി നട്ിലാക്കുന്നതിനും സർക്ാർ 
സ്തകൂളുകൾക്്ത ആവശ്മായ ഭൗതിക അടിസ്ാന 
സൗകര്ങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും അങ്ങന്ന 
സർക്ാർ സ്തകൂളുകൾക്്ത ഒരു പുതിയ മുഖം 
വകവരിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ 
കീഴിൽ ആരംഭിച് സ്ാപനമാണ്ത വകറ്റ്ത. കാര്പശഷി 
വികസനം, കണ്ണ്റെ്ത വികസനം, ഹാർഡ്ത ന്വയർ 
വികസനം ഇ-ഗപവർണൻസ്ത ആറെ്ത  സപ്ാർട്ട്ത, 
വിക്തപടഴ്തസ്ത �ാനൽ എന്നീ പമഖലകളാണ്ത വകറ്റ്ത 
പ്ധാനമായം വകകാര്ം ന്�യ്യുന്നത്ത. സ്തകൂളുകൾ 
വഹന്ടക്ത ആക്കുന്ന പപ്ാജക്തടിനായി 493.50 പകാടി 
രൂപയാണ്ത നീക്ി വച്ിരിക്കുന്നത്ത. സംസ്ാനന്ത് 
4752 ഗവണ്ന്മറെ്ത എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളിലുമായി 
45,000 ക്ാസ്്ത മുറികൾ വകറ്റ്ത വഹന്ടക്ത ആക്ി. 
ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ ന്റപക്ാർഡ്ത പവഗത്ിൽ 
ഈ പപ്ാജക്തട്ത തീർക്ാൻ വകറ്റിന്ത സാധിച്ചു. ഇത്ത 
സാധ്മായത്ത വകറ്റിന്ല പ്വർത്കരുന്ട കൂട്ടായ 
ശ്രമഫലമായാണ്ത. വിവരവിനിമയ വിദ്ക്്ത പവണ് 
അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ ന്മച്ന്്ടുത്ാനും ഐ. 
സി. ടി. പ്നാന്രീക്ഷം കാര്പശഷി വികസനം 
എന്നിവയിലൂന്ട അക്ാദമിക മികവ്ത പനടാനും 
നിരീക്ഷണ പിന്തുണ സംവിധാനം സൃഷ്ിക്ാനും 
വിദ്ാഭ്ാസ രംഗത്്ത ഇ-ഗപവർണൻസ്ത 
നട്ിലാക്ാനും വകറ്റിന്റെ   �ിട്ടയായ 
പ്വർത്നങ്ങളിലൂന്ട കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ത. 

ലാപ്ത പടാ്്ത, മൾട്ടിമീഡിയ, ന്പ്ാജക്തറ്റർ, 
സൗണ്്തസിസ്റ്റം, ന്നറ്റ്ത വർക്ിംഗ്ത മുതലായവ വഴി 
ക്ാസ്്ത മുറികന്ള  വഹ-ന്ടക്ത ആക്കുന്നതിനു പുറന്മ 

ഉള്ളടക് വികസനത്ിന്റെ ഭാഗമായി “സമഗ്ര” 
റിപസാഴ്തസ്ത പപാർട്ടൽ എല്ാവർക്കും ഉപപയാഗിക്ാൻ 
കഴിയന്ന വിധത്ിലുള്ള സൗകര്ങ്ങളും ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. 
28,000 ത്ിലധികം ഡിജിറ്റൽ വിഭവങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ 
12 വന്രയള്ള എല്ാ ക്ാസ്സുകളിപലയം കുട്ടികൾക്ായി 
തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്ത. ഇവ ഓപരാ വഹന്ടക്ത ക്ാസ്്ത 
മുറികളിലും ഉപപയാഗിക്കുന്നുണ്്ത.  ഈ ഡിജിറ്റൽ 
വിഭവങ്ങളിൽ 4,700 വീഡിപയാകൾ 7,502 �ിത്ങ്ങൾ 
677 ശബ്ദ ഫയലുകൾ 5,704 സംപവദാത്മകവം 
9,227 മറ്റു വിവര സമാഹാരങ്ങളും ഉൾന്്ടുന്നു. 
അന്ാരാഷ്തരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശംഖലന്യ ഒരു മാർഗ്മായി 
പരിഗണിക്കുന്നതിലൂന്ട വിദ്ാഭ്ാസന്ത് ഏറ്റവം 
ഫലപ്ദമായ രീതിയിലൂന്ട ജനാധിപത്വൽക്രിക്ാൻ 
പ്ാപ്തമാക്കുന്നു. അടിസ്ാന വിവരങ്ങൾ 
ഉപപയാഗിച്ചുള്ള അക്ാദമിക്ത നിർവേഹണം, 
പ്വർത്നങ്ങൾ പക�ീകരിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം, മാരെിക്്ത 
പശഖരണത്ിലൂന്ട പദ്തികൾ ന്മച്ന്്ടുത്ൽ 
അപഗ്രഥനം സൂക്ഷ്തമാപന്വഷണ അവപലാകനം 
തുടങ്ങിയവന്യല്ാമാണ്ത വകറ്റ്ത ന്�യ്യുന്ന മറ്റ്ത 
സജ്ീകരണങ്ങൾ. വിദ്ാഭ്ാസപമഖലയിൽ ഒരു 
സമഗ്ര സമീപനം നടത്ാൻ “സമഗ്ര” സഹായിക്കുന്നു. 
അതുപപാന്ല തന്ന്ന ഉള്ളടക് വിതരണ ശംഖലയം 
ഇത്ത നൽകുന്നു. 142915 അധ്ാപകർ രജിസ്റ്റർ ന്�യ്ത 
ഉപപഭാക്താക്ളായി ഉണ്്ത 5.43 ലക്ഷത്ിലധികം 
യൂണിറ്റ്ത പ്ാനുകളും 8.68 ലക്ഷം വമപക്ാ പ്ാനുകളും 
ഉള്ളതിനാൽ 8 പകാടിയിലധികം ആളുകൾ 
ഈ പപജ്ത വീക്ഷിച്തായി കാണന്്ട്ടു. പഫാസ്ത 
അടിത്റയിൽ നിർമ്ിച്തിനാൽ ഉള്ളടക്ം പകേിടൽ, 
തിരുത്ലുകൾ, പുനർവിതരണം എന്നിവ നിർ�ാധം  
സാധ്മാണ്ത. നിർദേിഷ് ക്ാസ്സുകൾക്ായം ഉള്ളടക് 
വികസന പ്ക്ിയകൾക്ായം ഖാൻ അക്ാദമി, 
എം.ഗുരു എഡ്യൂലാ�്തസ്ത എന്നിവയമായി വകറ്റ്ത 
സഖ്ത്ിപലർന്്ട്ടിരിക്കുന്നു. 

രണ്്ത ന്പാതുപമഖല സ്ാപനങ്ങളായ �ി എസ്ത എൻ 
എൽ, ന്റയിൽ ന്ടൽ എന്നിവരുന്ട സഹായപത്ാന്ട 
അതിപവഗ പ്ാഡ്ത �ാൻഡ്ത കണക്തടിവിറ്റി  എല്ാ 
വിദ്ാലയങ്ങളിലും വകറ്റ്ത ലഭ്മാക്ി. സംസ്ാനന്ത് 
എല്ാ അധ്ാപകരും ഐ സി ടി യിൽ വനപുണ്ം 
പനടിയിട്ടുണ്്ത. അതിനാൽതന്ന്ന വകറ്റ്ത നൽകിയ 
ഐ സി ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപപയാഗിച്്ത വളന്ര 
ഫലപ്ദമായം എളു്ത്ിലും ക്ാസ്്ത വകകാര്ം 
ന്�യ്ാൻ അധ്ാപകർക്്ത സാധിക്കും. വപ്മറി 
വിഭാഗങ്ങന്ളയം വഹന്ടക്ത ആക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ നടത്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്ത. 

എൽ. പി, യ. പി വിദ്ാലയങ്ങൾ വഹന്ടക്ത 
ആക്കുന്നതിനായി 292 പകാടി രൂപയന്ട വഹന്ടക്ത 
ലാ�്ത പപ്ാജക്തറ്റാണ്ത നട്ിലാക്കുന്നത്ത. 
സംസ്ാനന്ത് 9941 പ്ാഥമിക വിദ്ാലയങ്ങൾക്്ത 
ഇതിന്റെ പ്പയാജനം ലഭിക്കുന്നു.
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ബ�ോക്ല് നമ്പര് 6.1.2 വകറ്റിന്റെ  സ്തകൂൾ വ ിക്ി

കുട്ടികളിൽ പരസ്പരം സഹകരണാടിസ്ാനത്ിലുള്ള പ്നസംസ്ാരം സൃഷ് ിക്കുക 
എന്ന ഉപദേശ്പത്ാന്ട പകരള ഇൻഫ്ാസ്തരെക്തച്ർ ആറെ്ത ന്ടക്തപനാളജി പഫാർ 
എഡ്യൂപക്ഷൻ - വകറ്റ്ത, (മുൻപ്ത ഐ.ടി@സ്തകൂൾ) ആരംഭിച് സംരംഭമാണ്ത 
സ്തകൂൾ വ ിക്ി (www.schoolwiki.in). 2009 ൽ ആരംഭിച് ഈ പപാർട്ടല ിൽ 
പകരളത്ിന്ല 15000 ത്ിലധികം വരുന്ന വ ിദ്ാലയങ്ങളുന്ട വ്ക്തിഗത 
പപജുകൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും ഓപരാ വ ിദ്ാലയത്ിന്ലയം 
പ്ാഥമികദത്ങ്ങൾ, �രിത്പരമായ പരാമർശങ്ങൾ, അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ, 
പ്ശസ്ത പൂർവേ വ ിദ്ാർത്ികൾ, സ്തകൂൾ മാ്്ത, പ്ാഗ്തസ്ത, ക്ാസ്്ത മാഗസിൻ, 
സഹായകമായ � ിത്ങ്ങളും വീഡിപയാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്ത. നാളിതുവന്ര സ്തകൂൾ 
വ ിക്ിയിൽ 20425 പലഖനങ്ങളും, 29654 ഉപപയാക്താക്ളും, 6,78,659ലധികം 
പുതുക്ലുകളും ഉണ്ായിട്ടുണ്്ത. പൂർണ്മായം മലയാളത്ിൽ നിർമ്ിച് സ്തകൂൾ 
വ ിക്ിയിൽ വ ിദ്ാർത്ികൾ, അദ്്ാപകർ, പൂർവേവ ിദ്ാർഥികൾ, ന്പാതുജനങ്ങൾ 
എന്നിവർ പ�ർന്നാണ്ത വ ിദ്ാഭ്ാസ ഉള്ളടക്ം ഉണ്ാക്ിയിരിക്കുന്നത്ത. 
വ ിദ്ാർത്ികൾക്കും, അധ്ാപകർക്കും, വ ിദ്ാലയങ്ങൾക്കും തങ്ങളുന്ട  മികവ ിന്റെ 
പമഖലകൾ പ്ദർശി് ിക്ാനുള്ള ഒരു പവദി പപാർട്ടൽ നൽകുന്നു. 2017 മുതൽ 
സംസ്ാന കപലാത്സവത്ിൽ സാഹിത് മത്സരത്ിൽ പന്കേടുത് മുഴുവൻ 
വ ിദ്ാർത്ികളുന്ടയം ര�നകൾ പപാർട്ടല ിൽ ഉൾന്ക്ാള്ളിച് ിട്ടുണ്്ത.

വ ിക്ി മീഡിയ ഫൗപണ്ഷൻ വ ിക്ി മീഡിയ പസാഫ്തറ്റ്ത ന്വയർ ഉപപയാഗിച്ാണ്ത സ്തകൂൾ വ ിക്ി 
തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നത്ത. പരസ്പര സഹകരണപത്ാന്ടയള്ള ഉള്ളടക് വ ികസനവം അതിന്റെ  
പകേിടലുമാണ്ത ഇതിന്റെ പ്ധാന ലക്ഷ്ം. വ ിദ്ാർത്ികളും അതുപപാന്ല അധ്ാപകരും പരസ്പര 
സഹകരണപത്ാന്ട തയ്ാറാക്ിയ വ ിവ ിധതരത്ിലുള്ള വ ിദ്ാഭ്ാസ വ ിഭവങ്ങൾക്കും സ്തകൂൾ വ ിക്ി 
ആതിപഥയത്വം വഹിക്കുന്നു.

സ്തകൂൾ വ ിക്ി പ്ാധാനമായം ലക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നത്ത വ ിദ്ാർത്ികളിന്ല സഹകരണ മപനാഭാവവം മലയാളം 
പ്ിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്വം വളർത്ിന്യടുക്ാനും അതുവഴി വ ിവ ിധ വ ിഷയങ്ങളിലുള്ള അവരുന്ട അറിവ്ത 
വർദ്ി് ിക്ാനുമാണ്ത. വ ിവ ിധങ്ങളായ നിരീക്ഷണ മാധ്മങ്ങളിലൂന്ട ഉ� ിതമായ ഉള്ളടക്ങ്ങൾ മാത്മാണ്ത 
പപാർട്ടല ിൽ അപ്തപഡറ്റ്ത ന്�യ്യുന്നന്തന്ന്ത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. അക്ഷരമാലാ ക്മത്ിൽ പലഖനങ്ങൾ 
തിരയാനുള്ള സൗകര്ം, വ ിക്ി കമറെ്തസിൽ പനരിട്ട്ത � ിത്ങ്ങൾ പ്ദർശി് ിക്ാനുള്ള സൗകര്ം, വ ിക്ി 
എഡിറ്റ്ത ഓ്ണ് സ്തരെീറ്റ്ത മാ്്ത ഉപപയാഗിച്ചുള്ള സ്തകൂൾ മാ് ിംഗ്ത മലയാളം ഇംഗ്ീഷ്ത ഭാഷയിൽ തിരയാനുളള 
സൗകര്ം തുടങ്ങിയവയാണ്ത ഇതിന്റെ � ില സവ ിപശഷതകൾ. ഇതു കൂടാന്ത സ്തകൂൾ വ ിക്ിക്്ത � ില പ്പത്ക 
വ ിപുലീകരണങ്ങളുണ്്ത. അതായത്ത  ന്പ്റ്റി യ ആർ എൽ അപ്ത പലാഡ്ത വ ിസാർഡ്ത, എഡിറ്റ്ത കൗണ്്തസ്ത, ന്�ക്്ത 
യൂസർ ഗാഡ്തന്ഗറ്റ്തസ്ത, താകേ്തസ്ത തുടങ്ങിയവ. സ്തകൂളുകൾക്്ത അവരുന്ട സ്തകൂൾ പകാഡുകൾ ഉപപയാഗിച്്ത 
പപാർട്ടല ിപലയ്ക്ത രജിസ്റ്റർ ന്�യ്ാനും അവരുന്ട ജില്യ്ക്ത കീഴ ിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ാനങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്ങ്ങൾ 
അപ്ത പലാഡ്ത ന്�യ്ാനും കഴിയന്ന തരത്ിലാണ്ത സ്തകൂൾ വ ിക്ി രൂപ കൽപന ന്�യ്തിരിക്കുന്നത്ത. 
വ ിദ്ാർത്ികന്ളയം അധ്ാപകന്രയം വ ിദ്ാലയങ്ങന്ളയം അവരുന്ട സ്വന്ം ഐ സി ട ി ഉള്ളടക്ങ്ങൾ 
സൃഷ് ിക്ാനും പപ്ാത്സാഹി് ിക്കുന്നു. അതുവഴി ഒരു വല ിയ ജനവ ിഭാഗത്ിന്ത നന്ല്ാരു വ ിദ്ാഭ്ാസ 
വ ിഭവങ്ങൾ ഒരുക്ാൻ വഴിന്യാരുക്കുന്നു. സ്തകൂൾ വ ിക്ി വഴി വ ിദ്ാർത്ികളും അധ്ാപകരും നടത്തുന്ന 
ഈ ശ്രമങ്ങൾ നൂറകണക്ിന്ത മറ്റ്ത വ ിദ്ാർത്ികൾക്കും വ ിദ്ാലയങ്ങൾക്കും ഉണർപവകാൻ സഹായിക്കുന്നു. 
കൂട്ടായ പ്ന പ്വർത്നങ്ങൾ വഴി വ ിദ്ാർത്ികളുന്ട പ്ന ഗുണപമന്മ ന്മച്ന്്ടുന്നു.

2019 ൽ, സ്തകൂൾ വ ിക്ിയിൽ രണ്ായിരത്ിലധികം സ്തകൂളുകളുന്ട ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനുകൾ അപ്ത 
പലാഡ്ത ന്�യ്ാൻ വകറ്റ്ത അവസരന്മാരുക്ി. ല ിന്് ഓഫീസ്ത പവഡ്ത പപ്ാസസർ ഉപപയാഗിച്ാണ്ത 
മാഗസിനുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നത്ത, ഇത്ത പൂർണ്മായം പഫാസ്്ത (ഫ്ീ ആൻറ്ത ഓ്ണ് പസാഴ്തസ്ത പസാഫ്തറ്റ്ത 
ന്വയർ) അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള ആപ് ിപക്ഷനാണ്ത. ഇന്്യിൽ ആദ്മായാണ്ത ഡിജിറ്റൽ മാഗസിനുകൾ 
ഒരു ന്പാതു ന്ഡാമയ്തനിൽ ഇത്യം വല ിയ പതാതിൽ ലഭ്മാക്കുന്നത്ത. ഓണാപഘാഷത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
പ്പത്കം ന്തരന്ഞ്ഞടുത് പൂക്ളങ്ങളുന്ട � ിത്ങ്ങളും അതുപപാന്ല 2010 വ ിദ്ാലയങ്ങളിൽ  നിന്നുള്ള  
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകളും സ്തകൂൾ വ ിക്ി പപാർട്ടല ിൽ അപ്ത പലാഡ്ത ന്�യ്തതു. വഹന്ടക്്ത ക്ാസ്ത റം 
സൗകര്ങ്ങൾ ഉപപയാഗിച്ാണ്ത ഇവന്യല്ാം തയ്ാറാക്ിയത്ത. സ്തകൂളുകളിന്ല എറ്റവം വല ിയ സമഗ്ര 
ഡിജിറ്റൽ സംരഭത്ിനായി വ ിഭാവനം ന്�യ്യുന്ന സ്ക്കുൾ വ ിക്ി പലാകത്ിന്ല തന്ന്ന ആദ്ന്ത്താണ്ത.

അവലംബം : കേറ്് 2019
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ഉള്ളടക് നിർദേിഷ് എ സി ടി പരിശീലന 
പരിപാടികളിലൂന്ട സംസ്ാനമാന്ക വ്ാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 
മാസ്റ്റർ ന്രെയിനർ ശംഖല വഴിയായി പകരളത്ിന്ല 
ലക്ഷകണപക്ാളം വരുന്ന അധ്ാപകർക്്ത വിവിധ 
ഐ സി ടി പരിശീലനം വകറ്റ്ത നൽകി വരുന്നു. സ്തകൂൾ 
അധ്ാപകർ തന്ന്നയാണ്ത മാസ്റ്റർ ന്രെയിപനഴ്തസായി 
ന്ഡപ്യൂപട്ടഷനിൽ വകറ്റിൽ പ്വർത്ിക്കുന്നത്ത. ഐ സി 
ടി പ്നാന്രീക്ഷത്ിൽ ഇത്ത വളന്ര ഫലപ്ദമാന്ണന്ന്ത 
ന്തളിയിക്ന്്ട്ടിട്ടുണ്്ത. 2019, നാളിതുവന്രക്കും 18,390 
ഹയർ ന്സക്ൻററി അധ്ാപകർ, 20,589 വഹസ്തകൂൾ 
അധ്ാപകർ, 35,938 അ്ർ വപ്മറി അധ്ാപകർ, 
44,252 വപ്മറി അധ്ാപകർ എന്നിവർക്്ത ഐ സി ടി 
പരിശീലനം നൽകാൻ വകറ്റിന്ത കഴിഞ്ഞു. 

യഥാർത് താൽപര്വം ക്ീയാത്മകതയം ഉള്ള 
വിദ്ാർത്ികന്ള ലക്ഷ്ം വച്്ത ന്കാണ്്ത വകറ്റ്ത 
മുൻവക എടുത്്ത ആരംഭിച്താണ്ത ലിറ്റിൽ വകറ്റ്തസ്ത 
ഐ ടി ക്�്തസ്ത. അനിപമഷൻ വസ�ർ സരക്ഷ 
മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ത ഹാർഡ്ത ന്വയർ ഇലക്തപരൊണിക്്ത 
ഇറെർന്നറ്റ്ത ഓവർതിങ്തസ്ത (ഐ.ഒ.ടി) ഉപകരണങ്ങൾ 
3 ഡി ക്ാരക്തറ്റർ പമാഡലിംഗ്ത തുടങ്ങിയവയിൽ 
പ്പത്ക പരിശീലനം നൽകുന്നു. 2060 വിദ്ാലയങ്ങളിൽ 
നിന്നായി 1.25 ലക്ഷപത്ാളം വിദ്ാർത്ികൾ 
ഇതിൽ അംഗങ്ങളാണ്ത. പലാകത്ിന്ല ഏറ്റവം 
വലിയ വിദ്ാർത്ി ഐ സി ടി ശംഖലയാണ്ത ലിറ്റിൽ 
വകറ്റ്തസ്ത. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏകപദശം 50000 
വിദ്ാർത്ികൾക്്ത പ്പത്ക പമഖലകളിൽ പരിശീലനം 
നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 

വഹന്ടക്ത സ്തകൂൾ പദ്തി നട്ിലാക്കുന്നതിന്റെ 
ഭാഗമായി, കിഫ്ത�ി (പകരള ഇൻഫ്ാസ്തരെക്ത�ർ 
ഇൻന്വസ്തറ്റ്തന്മറെ്ത ഫണ്്ത പ�ാർഡ്ത ) വഴി ലഭിച് 
ധനസഹായം ഉപപയാഗിച്്ത വകറ്റ്ത 59,772 ലാപ്ത 
പടാപ്ത, 43.525 മൾട്ടിമീഡിയ പപ്ാജക്തപടഴ്തസ്ത, 41789  
ന്പ്ാജക്തറ്റർ മൗണ്ിംഗ്ത കിറ്റുകൾ  എച്്ത ഡി എം എ 
പക�ിളുകൾ ന്ഫയ്തസ്ത ന്പ്റ്റ്തസ്ത ഉൾന്്ന്ട 23,104  
ന്പ്ാജക്തടർ സ്തക്ീനുകൾ, 42,739, യ എസ്ത �ി 
സ്പീക്റകൾ തുടങ്ങിയവ 4752 വിദ്ാലയങ്ങൾക്ായി 
വിതരണം ന്�യ്തതു. പസ്റ്റാർ പർപച്യ്തസ്ത മാനുവലിന്ല 
നിർപദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുന്കാണ്്ത സർക്ാറിന്റെ 
ഇ-ന്ടൻഡർ പപാർട്ടൽ വഴിയാണ്ത ഐ സി ടി 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്ത. വകറ്റ്ത നടത്തുന്ന 
എല്ാ പപ്ാജക്തടിന്റെയം സാപകേതിക വശങ്ങൾ 
നിരീക്ഷിക്കുന്നത്ത സർക്ാർ നിപയാഗിച് സാപകേതിക 
കമ്റ്റിയാണ്ത.  ഈ കമ്ിറ്റിയിൽ വിവിധ സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങളിന്ല ഉയർന്ന സാപകേതിക വിദഗ്തധർ 
ഉൾന്്ട്ടിരിക്കുന്നു. വിതരണത്ിനായി ഓണ്വലൻ 
സംവിധാനവം അതുപപാന്ല പകാൾ ന്സൻറർ 
സൗകര്പത്ാന്ടയള്ള പരാതി മാപനജ്തന്മന്റെ  
പപാർട്ടലും വകറ്റ്ത തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ത.  5 വർഷം 
വാറണ്ിപയാടുകൂടിയള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്ത 
വകറ്റ്ത വിതരണം ന്�യ്യുന്നത്ത. സ്തകൂൾ തലത്ിലും 

ജില്ാതലത്ിലുമുള്ള സാപകേതിക വിദഗ്തധർ 
പ്ശ്നങ്ങൾ ഫലപ്ദമായി വകകാര്ം ന്�യ്യുന്നു. എല്ാ 
വിദ്ാലയങ്ങളിലും ആനുകാലികമായി ഐ ടി ഓഡിറ്റ്ത 
നടത്ന്്ടുന്നു. അതുവഴി ഓപരാ വിദ്ാലയവം 
അവർക്്ത ലഭിച്്ത ഉപകരണങ്ങൾ സർക്ാർ 
വിഭാവനം ന്�യ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉപപയാഗിക്കുകയം 
പരിപാലിക്കുകയം ന്�യ്യുന്നുന്ണ്ന്ന്ത ഉറ്്ത വരുത്തുന്നു. 
“സമ്പൂർണ്” വിദ്ാഭ്ാസ മാപനജ്തന്മന്റെ്ത പസാഫ്തറ്റ്ത 
ന്വയർ, അദ്്ാപകരുന്ട ഓണ്വലൻ രൊൻസ്തഫറിനും 
പപാസ്റ്റിങ്ങിനുമുള്ള പസാഫ്തറ്റ്ത ന്വയർ, ഉച് ഭക്ഷണ 
വിതരണ സംവിധാനം, പസ്ാളർഷി്്ത തുടങ്ങിയ 
വിവിധ തരത്ിലുള്ള ഇ-ഗപവർണൻസ്ത സംരംഭങ്ങൾ 
വിദ്ാഭ്ാസ വകു്ിനു കീഴിൽ വകറ്റ്ത ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്ത. 
ന്പാതു വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏന്താരു ദത് 
പശഖരണവം “സമ്പൂർണ്” വഴി മാത്ന്മ പാടുള്ളൂ 
എന്ന്ത സർക്ാർ നിർ�ന്ധമാക്ി. വകറ്റ്ത ഈ 
വർഷം വികസി്ിന്ച്ടുത് വിദ്ാലയ ഡാറ്റാ �ാകേ്ത 
ആപ്ിപക്ഷനാണ്ത സപമതം. ഇതിൽ നിന്ന്ത വളന്ര 
ന്പന്ട്ടന്നുതന്ന്ന ഒരു വിദ്ാലയത്ിന്റെ  അടിസ്ാന 
സൗകര്ങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും അവിടുന്ത് അധ്ാപകന്രയം 
അനധ്ാപകന്രയം വിദ്ാർത്ികന്ളയം കുറിച്ചു 
(വ്ക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഇല്ാന്ത തന്ന്ന) മുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

2019 ൽ വകറ്റ്ത വികസി്ിന്ച്ടുത് ന്വ�്ത അധിഷ്ിത 
പസാഫ്തറ്റ്ത ന്വയറാണ്ത ‘സമന്വയ’. എയ്തഡഡ്ത 
വിദ്ാലയങ്ങളിന്ല അധ്ാപകരുന്ട നിയമനത്ിനും 
ന്പാതു വിദ്ാഭ്ാസ വകു്ിനു കീഴിലുള്ള എല്ാ 
അധ്ാപകരുന്ടയം സ്റ്റാഫ്ത ഫിപക്ഷനുമായള്ള 
ഓണ്വലൻ സംവിധാനമാണിത്ത. പുതിയ രീതി 
വഴി എയ്തഡഡ്ത വിദ്ാലയങ്ങളിന്ല അധ്ാപകരുന്ട 
നിയമനം കൂടുതൽ സതാര്വം കാര്ക്ഷമവമാകുന്നു. 
അതുവഴി അഴിമതി ഉന്മൂലനം ന്�യ്ാനും സമയനഷ്ം 
ഒഴിവാക്ാനും സാധിക്കുന്നു.

വിദ്ാലയങ്ങളിന്ല ഐ സി ടി ഉപകരണങ്ങളുന്ട 
പ്ശ്നപരിഹാരത്ിനായി ന്വ�്ത പപാർട്ടൽ 
പകാൾ ന്സറെർ മുതലായ വിവിധ തരത്ിലുള്ള 
സംവിധാനങ്ങൾ വകറ്റ്ത നട്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്ത. ഐ 
സി ടി ഉപകരണങ്ങളുന്ട പകടുപാടുകൾ നന്നാക്ാൻ 
ആനുകാലികമായി വിദ്ാലയങ്ങളിൽ ഹാർഡ്ത 
ന്വയർ ക്ിനിക്കുകൾ സംഘടി്ിക്കുന്നു. ക്ീൻ 
പകരള കമ്പനിയമായി പ�ർന്ന്ത ഇ-ന്വയ്തസ്തറ്റ്ത 
ഡിപസ്പാസൽ വരൈവ്ത വഴിയായി പകരളത്ിന്ല 
വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്ാഭ്ാസ ഓഫീസകളിൾ 
നിന്നുമായി ഏകപദശം 731 ടണ് ഇ-ന്വയ്തസ്തറ്റ്ത 
ശാസ്തത്ീയ രീതിയിൽ നീക്ം ന്�യ്തതു. വകറ്റിന്റെ 
കീഴിലുള്ള വിക്തപടഴ്തസ്ത �ാനൽ 2019 ന്ഫബ്രുവരി 
മുതൽ അതിന്റെ സംപപ്ഷണം 24/7 ആക്ി. 
വിദ്ാർത്ികളും രക്ഷിതാക്ളും ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്ാഭ്ാസ �ാനലാണ്ത വിക്തപടഴ്തസ്ത. 
പ്ാപദശികവം പദശീയവം അന്ർപദശീയവമായ 
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വിവരങ്ങൾ ഉൾന്്ടുത്ിന്ക്ാണ്്ത വ്വസ്ാപിതമായി 
വികസി്ിക്കുകയം പരിപശാധിക്കുകയം ന്�യ്ത നിരവധി 
വിദ്ാഭ്ാസ വീഡിപയാകൾ �ാനൽ സംപപ്ക്ഷണം 
ന്�യ്യുന്നു. വിഷയാത്മകമായം ന്പഡപഗാഗിയമായി 
�ന്ധന്്ട്ടതും പരീക്ഷാധിഷ്ിതവം ന്താഴിൽ 
സം�ന്ധമായം ആപരാഗ്കരവമായ വിവരങ്ങൾ 
ഉൾന്ക്ാണ്ള്ള വിദ്ാഭ്ാസ വീഡിപയാകളാണ്ത 
വിക്തപടഴ്തസ്ത സംഘം വികസി്ിച്്ത സംപപ്ഷണം 
ന്�യ്യുന്നത്ത. 

സമഗ്ര ശടിക്ഷോ ബകരളധം (എസല്.എസല്.ടക)

പ്ീ-നഴ്തസറി മുതൽ 12-ാം ക്ാസ്ത വന്ര ഒറ്റ കുടകീഴിൽ 
ന്കാണ്്ത വരാനായി. നിലവിലുണ്ായിരുന്ന മൂന്ന്ത 

ക്ീമുകളായ സർവേ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (എസ്ത.എസ്ത.എ), 
രാഷ്തരെീയ മാധ്മിക്ത ശിക്ഷ അഭിയാൻ (ആർ.
എം.എസ്ത.എ), ടീച്ർ എഡുപക്ഷൻ (ടി.ഇ) എന്നിവന്യ 
ഉൾന്്ടുത്ി 2018-19 യൂണിയൻ �ജറ്റിനു പശഷം 
സമഗ്ര ശിക്ഷ നിലവിൽ വന്നു.

സ്തകൂൾ വിദ്ാഭ്ാസത്ിനുള്ള തുല് അവസരങ്ങളും 
തുല്മായ പ്ന ഫലങ്ങളും കണക്ിലാക്ിന്ക്ാണ്്ത 
വിദ്ാലയങ്ങളുന്ട ഫലപ്ാപ്തി ന്മച്ന്്ടുത്തുക എന്ന 
വിശാലമായ ലക്ഷ്പത്ാന്ട നിരവധി പദ്തികൾ 
സമഗ്ര ശിക്ഷാ പകരള നട്ിലാക്ിവരുന്നു.

ന്പാതു വിദ്ാഭ്ാസ യഞ്ജത്ിന്റെ വിശാലമായ 
ലക്ഷ്ങ്ങൾ  പനടുന്നതിനുപവണ്ിയാണ്ത സമഗ്ര ശിക്ഷാ 

ബ�ോക്ല് നമ്പര് 6.1.3 – വ ിദ്ാലയങ്ങളിന്ല സയൻസ്ത പാർക്്ത - സമഗ്ര ശിക്ഷ പകരള പപ്ാജക്തറ്റ്ത

വ ിദ്ാർത്ികളിൽ ശാസ്തത് വ ിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപര്വം അഭിരു� ിയം വളർത്ിന്യടുത്്ത 
ശാസ്തത്പ്നം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്കരമാക്ാൻ സമഗ്രശിക്ഷ പകരള വ ിദ്ാലയങ്ങളിൽ 
തുടങ്ങിയതാണ്ത സയൻസ്ത പാർക്്ത. സയൻസ്ത പാ്പുസ്തക പ്നങ്ങൾക്പ്പുറമുള്ള പരീക്ഷണ 
നിരീക്ഷണങ്ങൾക്്ത സയൻസ്ത പാർക്്ത അവസരന്മാരുക്കുന്നു. അപന്വഷ ിക്ാനും നിരീക്ഷ ിക്ാനും 
നിരീക്ഷ ിച് കാര്ങ്ങൾ പരഖന്്ടുത്ാനും ഘടന മനസ്ിലാക്ാനും വ ിവരങ്ങൾ കന്ണ്ത്ാനും 
ആശയവ ിനിമയം നടത്ാനും പരികൽപന ന്�യ്ാനും വ ിവരങ്ങൾ പശഖരിക്ാനും വ ിശകലനം 
ന്�യ്ാനും അതുവഴി ശരിയായ അനുമാനത്ിന്ലത്ാനും സയൻസ്ത പാർക്്ത വ ിദ്ാർത്ികന്ള 
സഹായിക്കുന്നു. പാ്പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്തും ക്ാസ്്ത �ർച്കളിലൂന്ട പനടിന്യടുത് അറിവകളും 
കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിന്ത ഈ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വ ിദ്ാർത്ികന്ള സഹായിക്കുന്നു.

2019 നവം�പറാന്ട 681 സയൻസ്ത പാർക്കുകൾ 14 ജില്കളിലായി സമഗ്ര ശിക്ഷ പകരള 
സജ്മാക്ിയിട്ടുണ്്ത. 2019-20 അധ്യന വർഷത്ിൽ 681 സയൻസ്ത പാർക്കുകൾ കൂടി 
വ ിദ്ാലയങ്ങളിൽ അനുവദിച് ിട്ടുണ്്ത. നട്്ത വർഷത്ിൽ ഒൻപതാം ക്ാസ്ിപലയം പത്ാം ക്ാസ്ിപലയം 
വ ിദ്ാർത്ികൾക്കും സയൻസ്ത പാർക്ിന്റെ ഉപപയാഗം ലഭിക്ത്ക് രീതിയിൽ വർദ്ി് ിക്ാൻ 
ന്സക്റെറി ഘട്ടത്ിൽ സമഗ്രശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചു. എല്ാ സയൻസ്ത പാർക്ിലും അഞ്ാം ക്ാസ്്ത മുതൽ 
എട്ടാം ക്ാസ്്ത വന്രയള്ള പാ്്പദ്തിയം സില�സം അടിസ്ാനമാക്ി 7-ലധികം ഉപകരണങ്ങളും 
ജില് ടീം തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്ത.

പപാളിന്ടക്തനിക്ത പകാപളജുകളിൽ നിന്ന്ത തിരന്ഞ്ഞടുത് അദ്്ാപകരുന്ടയം സാപകേതിക 
വ ിദഗ്ദരുന്ടയം സഹായപത്ാന്ടയാണ്ത പദ്തി നട് ിലാക്ിയത്ത. മരം, പ ി.വ ി.സി വപപ്പുകൾ, 
ന്മറ്റൽ സ്തരെിപ്പുകൾ, ന്മറ്റൽ പപ്റ്റുകൾ, റബ്ബർ ട്യൂബുകൾ, പകാർക്കുകൾ ന്മറ്റൽ വയറകൾ തുടങ്ങിയ 
വ ില കുറഞ്ഞ വസ്തതുക്ൾ ഉപപയാഗിച്ാണ്ത സയൻസ്ത പാർക്ിന്ല ഉപകരണങ്ങളും  വസ്തതുക്ളും 
നിർമ്ിച് ിരിക്കുന്നത്ത. സയൻസ്ത പാർക്്ത സജ്ീകരിക്കുന്നതിന്ത ഒരു വ ിദ്ാലയത്ിന്ത 30000 രൂപ 
ന്�ലവഴിച്ചു. ശാസ്തത്ത്ിന്ല മർദേം, ന്വളിച്ം, �ലനം, ജഡത്വം, ഭ്രമണം, വവദയുതി, ഫ്ിക്ഷൻ, 
കാന്ികത, �ാലകത, ചൂട്ത, പ്തിഫലനം, � ിത്ങ്ങൾ, നിറങ്ങളുന്ട മിശ്രണം, പജ്ാതിശാസ്തത്ം, 
സൗരയൂഥം, ഭൂമി, ��ൻ, സൂര്ൻ, ജീവശാസ്തത്ത്ിന്ല പമാഡലുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ്ത സയൻസ്ത 
പാർക്ിന്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ.  യ ട്യൂ�്ത മാപനാമീറ്റർ, ആഴവം മർദേവം, സ്തപ് ിംഗളർ, മാജിക്ത വാട്ടർ 
ടാകേ്ത, മാജിക്ത�ലൂണ്, ചുഴല ിക്ാറ്റ്ത, ന്�ർപണാളി തത്വം, സിമ്പ ിൾ ന്പൻഡുലം, ന്റന്സാണൻസ്ത 
�ാർ, ന്സൻരെിഫയുജ്ത, സർക്്യൂട്ട്ത, ന്തർമ്ൽ എക്്ത പാൻഷൻ, മൾട്ടി് ിൾ പ്തിഫലനം, 
കാല ിപഡാപക്ാ്്ത, ന്പരിപക്ാ്്ത, സൗരയൂഥത്ിന്റെ ന്�റിയ മാതൃക രാവം പകലും തുടങ്ങിയവയാണ്ത 
ശാസ്തത്ലാ� ിനായി ഒരുക്ിയിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും. സയൻസ്ത പാർക്ിന്ല 
ഉപകരണങ്ങളുന്ടയം പരീക്ഷണങ്ങളുന്ടയം ഉപപയാഗം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്ിതാക്ൾക്്ത 
ലഭിക്കുന്നതിനായി ആവശ്മായ പരിശീലനം അദ്്ാപകർക്്ത നൽകുന്നു.

അവലംബം : എസ്.എസ്.പേ 2019
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പകരള ഈ പ്വർത്നങ്ങൾ  ഏന്റ്റടുത്്ത നടത്തുന്നത്ത. 
ഭരണഘടനയിന്ല വിദ്ാഭ്ാസം പനടുന്നതിനുള്ള 
അവകാശം വിഭാവനം ന്�യ്യുന്ന തരത്ിലുള്ള 
വിദ്ാഭ്ാസം പ്ായപഭദന്മപന്  എല്ാവർക്കും 
പനടുകന്യന്നും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്മാണ്ത.

ഈ അജണ് മുൻനിർത്ിന്കാണ്്ത രാഷ്തരെീയ 
ആവിഷ്തകാർ അഭിയാൻ കണക്ിനും 
ശാസ്തത്ത്ിനുമുള്ള പ്പത്ക പരിപാടി ന്ന്ജവ 
വവവിധ്,  �പയാവഡപവഴ്തസിറ്റി പതാട്ടങ്ങൾ, 
ഭിന്നപശഷിക്ാരായ കുട്ടികളുന്ട പ്നം, 
ഭൗമാമ്ത (സാമൂഹ് ശാസ്തത് പരിപാടി), ജ്വാല 
(ന്പണ്കുട്ടികൾക്ായള്ള നാടക പ്വർത്നങ്ങൾ), 
സ്വയം പ്തിപരാധം, ന്താഴിലധിഷ്ിത വിദ്ാഭ്ാസം, പ്ീ-
വിദ്ാഭ്ാസം, തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്്ത കീഴിൽ വിവിധ 
പദ്തികൾ നട്ിലാക്കുന്നു. “മലയാളതിളക്ം”, “ഹപലാ 
ഇംഗ്ീഷ്ത ”, “സരീലി ഹിന്ി”, എന്നീ പ്ന വർദ്നവ്ത 
പദ്തികൾ സമഗ്ര ശിക്ഷ പകരള നട്ിലാക്ി 
വരുന്നു. ഇത്ത വിദ്ാർത്ികളിന്ല ഭാഷാ പ്ന പശഷി 
വർദ്ി്ിക്കുന്നു.

ഹയര് ടസകണ്ടറടി വടിദ്ോഭ്ോസധം

പദശീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയത്ിന്ത 
അനുസൃതമായി ന്സക്ണ്റി വിദ്ാഭ്ാസം 
പുന:ക്മീകരിക്കുന്നതിനുപവണ്ിയാണ്ത 
ഹയർന്സക്ണ്റി പകാഴ്തസകൾ 1990-91 
കാലയളവിൽ സംസ്ാനത്്ത നിലവിൽ വന്നത്ത. 
2019-ൽ സംസ്ാനത്്ത 2,077 ഹയർന്സക്ണ്റി 
സ്തകൂളുകൾ നിലവിലുണ്്ത. അതിൽ 839 എണ്ം 
(40.4ശതമാനം) സർക്ാർ സ്തകൂളുകളാണ്ത. 858 എണ്ം 
(41.3ശതമാനം) എയ്തഡഡ്ത സ്തകൂളുകളും �ാക്ി 
380 എണ്ം (18.3 ശതമാനം) അണ്എയ്തഡഡ്ത/
ന്ടക്തനിക്ൽ സ്തകൂളുകളുമാണ്ത. ജില്യിൽ ഏറ്റവം 
കുടുതൽ ഹയർന്സക്ണ്റി സ്തകൂളുകൾ മലപ്പുറത്ാണ്ത 
(248 എണ്ം), ന്താട്ടു പിന്നാന്ല യഥാക്മം 
എറണാകുളവം (209 എണ്ം) തൃശൂരുമാണ്ത (203 
എണ്ം). 
2019-ൽ ഹയർന്സക്ണ്റി പകാഴ്തസിൽ 7,249 
�ാച്ചുകൾ ഉണ്്ത. 3,84,128 പപരാണ്ത ഹയർന്സക്ണ്റി 
സ്തകൂളുകളിൽ പ്പവശനം പനടിയത്ത. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
�ാച്ചുകൾ മലപ്പുറം ജില്യിലാണ്ത (1067 എണ്ം). 
ഇവിന്ട 59,068 വിദ്ാർത്ികൾ പ്പവശനം പനടി. ജില്-
മാപനജ്തന്മറെ്ത   പകാപളജ്ത വിദ്ാഭ്ാസ ഡയറക്തടപററ്റ്തറെ്ത 
തിരിച്ചുള്ള ഹയർ ന്സക്ണ്റി സ്തകൂളുകളുന്ടയം 
�ാച്ചുകളുന്ടയം എണ്ം അനു�ന്ധം 6.1.17ലും 
ജില്കളിൽ പ്പവശനം പനടിയ കുട്ടികളുന്ട കണക്കുകൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.18 ലും കാണാം.
ഹയർ ന്സക്ണ്റി വിദ്ാർത്ികളുന്ട വിജയം 
2017-18 ൽ 75.56 ശതമാനത്ിൽ നിന്നും 2018-19 
ൽ 84.28 ശതമാനമായി. ഇതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.19 ൽ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത. 2017-18 

ന്ന അപപക്ഷിച്്ത 2018-19 ൽ ഹയർ ന്സക്റെറി 
സ്തകൂൾ  വിദ്ാർത്ികളിൽ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ് 
വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ട വിദ്ാർത്ികളുന്ട വിജയശതമാനവം 
കൂടിയതായി കാണുന്നു. 63.51 ശതമാനത്ിൽ 
നിന്ന്ത പട്ടികജാതി   വിദ്ാർത്ികളുന്ട വിജയം 66.30 
ശതമാനമായി കൂടിയപ്ാൾ പട്ടികവർഗ് വിഭാഗത്ിന്ല 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട വിജയം 62.22 ശതമാനത്ിൽ നിന്നും 
65.71 ശതമാനമായി കൂടുകയണ്ായി. വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.20, അനു�ന്ധം 6.1.21 
എന്നിവയിലുണ്്ത.

ടവോബകഷണല് ഹയര്ടസകണ്ടറടി 
വടിദ്ോഭ്ോസധം

ന്വാപക്ഷണൽ ഹയർന്സക്ണ്റി വിദ്ാഭ്ാസം 
സംസ്ാനത്്ത ആരംഭിക്കുന്നത്ത 1983-84 
കാലഘട്ടത്ിലാണ്ത. സ്വയം ന്താഴിൽ/പവതന/പ്ത്ക്ഷ 
ന്താഴിലുകൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്പത്ാന്ട പ്സ്ത 
ടു തലത്ിലുള്ള വിദ്ാർത്ികൾക്്ത വിദ്ാഭ്ാസം 
നൽകുകയാണ്ത ന്വാപക്ഷണൽ ഹയർ ന്സക്റെറി 
വിദ്ാഭ്ാസം ന്കാണ്്ത ലക്ഷ്മിടുന്നത്ത. 389 
ന്വാപക്ഷണൽ ഹയർ ന്സക്റെറി സ്തകൂളുകളിലായി 
സംസ്ാനത്്ത 1,101 �ാച്ചുകളുണ്്ത. ഇതിൽ 261 
സ്തകൂളുകൾ സർക്ാർ പമഖലയിലും, 128 എണ്ം 
എയ്തഡഡ്ത പമഖലയിലുമാണ്ത. 52 എണ്പത്ാന്ട ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വി.എച്്ത.എസ്ത.എസകൾ ഉള്ള ജില് ന്കാല്വം 
ന്താട്ടടുത്്ത 41 എണ്പത്ാന്ട തിരുവനന്പുരവമാണ്ത. 
2019-20-ൽ ജില് തിരിച്്ത വി.എച്്ത.എസ്ത.എസ്ത.
കളും പകാഴ്തസകളും അനു�ന്ധം 6.1.22 ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മാർച്്ത 2019 ന്ല വി.എച്്ത.എസ്ത.ഇ പരീക്ഷയിൽ 
ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസത്ിന്ത അർഹത പനടിയത്ത 80.1 
ശതമാനമാണ്ത (പസ പരീക്ഷ എഴുതിയവർ ഉൾന്്ന്ട). 
2010 മുതൽ 2019 വന്ര വി.എച്്ത.എസ്ത.ഇ. പരീക്ഷ 
എഴുതിയവരുന്ടയം വിജയിച്വരുന്ടയം എണ്വം 
സ്തകൂളിൽ പപാകുന്ന കുട്ടികളുന്ട റിസൽട്ടുകളും (2012-
2019) അനു�ന്ധം 6.1.23, 6.1.24 എന്നിവയിൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു

സര്വ്വകെോശോെയുധം ഉന്നതവടിദ്ോഭ്ോസവധം

സംസ്ാനത്്ത ആന്ക 14 സർവേകലാശാലകളുണ്്ത. 
ഇതിൽ 4 സർവേകലാശാലകൾ - പകരളാ, 
മഹാത്മാഗാന്ധി, പകാഴിപക്ാട്ത, കണ്ണൂർ എന്നിവ 
- ന്പാതുസ്വഭാവമുള്ളതും, വിവിധ പകാഴ്തസകൾ 
നടത്തുന്നവയം ആണ്ത. ശ്രീശകേരാ�ാര് സംസ്തകൃത 
സർവകലാശാല, ന്കാച്ി ശാസ്തത്സാപകേതിക 
സർവേകലാശാല, തുഞ്ന്ത്ഴുത്ച്ഛൻ മലയാള 
സർവേകലാശാല, പകരള ന്വറ്റിനറി ആൻഡ്ത ആനിമൽ 
സയൻസ്ത യൂണിപവഴ്തസിറ്റി, പകരള കാർഷിക 
സർവേകലാശാല, പകരള ആപരാഗ് സർവേകലാശാല, 
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പകരള മത്സ്, സമുപ്ാല്പന്ന പ്ന സർവേകലാശാല, 
പകരള സാപകേതിക സർവേകലാശാല തുടങ്ങിയവ 
പ്പത്ക വിഷയങ്ങളിൽ വവദഗ്തധ്ം പനടുന്നതിന്ത 
സഹായകമായ പകാഴ്തസകൾ നടത്ിവരുന്നു. 
ഇതുകൂടാന്ത 2005 ൽ, സ്ാപിതമായ നുവാൽസ്ത 
അഥവാ നാഷണൽ യൂണിപവഴ്തസിറ്റി ഓഫ്ത അഡ്വാൻസ്ത 
ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്ത, കാസർപഗാഡ്ത സ്ാപിച് പക� 
സർവേകലാശാല എന്നിവയം പ്വർത്ിക്കുന്നു.

ആര്െല്സല് ആന്ല് സയന്സല് ബകോബളജുകള്

സംസ്ാനത്്ത 229 ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത 
പകാപളജുകൾ നിലവിലുള്ളതിൽ 163 സ്വകാര് 
എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകളും 66 സർക്ാർ പകാപളജുകളും 
ആണ്ത. ഇത്ത കൂടാന്ത നിരവധി അണ്-എയ്തഡഡ്ത/

ന്സൽഫ്ത ഫിനാൻസിങ്ങ്ത പകാപളജുകളും 
സർവേകലാശാലകളുന്ട അംഗീകാരപത്ാടുകൂടി 
പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ത. 2018-19ൽ എറണാകുളം, 
തിരുവനന്പുരം ജില്കളിലാണ്ത (26) സംസ്ാനത്്ത 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത 
പകാപളജുകൾ ഉള്ളത്ത. ന്താട്ടുപുറകിൽ പകാട്ടയം, (24) 
ജില്യാണ്ത. ഏറ്റവം കൂടുതൽ സർക്ാർ പകാപളജുകൾ 
തിരുവനന്പുരം, പകാഴിപക്ാട്ത ജില്കളിലാണ്ത (10). 
2018-19 ൽ സംസ്ാനത്്ത നിലവിലുള്ള ആർട്തസ്ത 
ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളുന്ട എണ്ം ജില് 
തിരിച്്ത അനു�ന്ധം 6.1.25 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
ന്സൽഫ്ത ഫിനാൻസിങ്ങ്ത പകാപളജുകളുന്ടയം സ്വയം 
ഭരണാധികാരമുള്ള പകാപളജുകളുന്ടയം വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.26 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.1.7 ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിൽ പ്പവശനം പനടിയ വ ിദ്ാർത്ികൾ

ബകോഴല്സല് ആടക ടപണ്കുട്ടികള് ആണ്കുട്ടികള് ടപണ്കുട്ടികളുടെ 
ശതമോനധം

�ി.എ 133235 86110 47125 64.6

�ി.എസ്ത.സി 103234 77452 25782 75

�ി.പകാം 45624 29012 16612 63.6

ആന്ക 282093 192574 89519 68.3

എം.എ 15461 10083 5378 65.2

 എം.എസ്ത.സി 19133 12568 6565 65.7

എം.പകാം 6465 4545 1920 70.3

ആന്ക 41059 27196 13863 66.2

ആന്ക ന്മാത്ം 323152 219770 103382 68.0
അവലംബം : യേോയളജ് വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്

ച ടിത്ധം 6.1.3 ഡിഗ്രി പകാഴ്തസിപലക്കുള്ള സ്തത്ീ പുരുഷ വ ിദ്ാർഥികളുന്ട പ്പവശനം

അവലം�ം : പകാപളജ്ത വ ിദ്ാഭ്ാസ ഡയറക്തടപററ്റ്ത
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വടിദ്ോര്തടികളുടെ പ്രബവശനധം

പകരളത്ിന്ല നാല്ത സർവേകലാശാലയ്ക്കു കീഴിലുള്ള 
ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിൽ 2018-19 
-ൽ 3.23 ലക്ഷം വിദ്ാർത്ികൾ പ്പവശനം പനടിയിട്ടുണ്്ത 
(അണ് എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകൾ ഒഴിന്ക). ഇതിൽ 2.2 
ലക്ഷം (68ശതമാനം) ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. 

�ിരുദ പ്നത്ിന്ത പ്പവശനം പനടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ 
47.2 ശതമാനം പപർ �ി.എ യ്ക്കും, 36.6 ശതമാനം 
പപർ �ി.എസ്ത.സി.യ്ക്കും, 16.2 ശതമാനം  പപർ 
�ി.പകാമിനുമാണ്ത പ�ർന്നിട്ടുള്ളത്ത. �ിരുദ പ്നത്ിന്ത 
പ്പവശനം പനടിയ ആന്ക വിദ്ാർത്ികളിൽ 68 
ശതമാനം ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. ആണ്-ന്പണ് 
തിരിച്ചുള്ള പ്പവശനം വ്ക്തമാക്കുന്നത്ത �ി.എ, 
�ി.എസ്ത.സി പകാഴ്തസകന്ളക്ാൾ  ആണ്കുട്ടികൾ 

തിരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നത്ത �ി.പകാം പകാഴ്തസാണ്ത. 

�ി.എ. �ിരുദ പകാഴ്തസിന്ത ആന്ക 27 
വിഷയങ്ങളാണുള്ളത്ത. ഇംഗ്ീഷ്ത ആണ്ത ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
വിദ്ാർത്ികൾ പ്പവശനം പനടിയ വിഷയം. ന്താട്ടു 
പുറകിൽ സാമ്പത്ിക ശാസ്തത്ം വരുന്നു. �ി.എസ്ത.സി. 
പകാഴ്തസിനു കീഴീൽ ആന്ക 31 വിഷയങ്ങൾ പ്ിക്ാം. 
ഇവിന്ട ഏറ്റവം കൂടുതൽ വിദ്ാർത്ികൾ പ്പവശനം 
പനടിയത്ത ഫിസിക്ിലാണ്ത ന്താട്ടുപിറകിലാണ്ത 
ഗണിതശാസ്തത്ം. �ി.എ., �ി.എസ്ത.സി., �ി.പകാം 
പകാഴ്തസകളിലായി ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസസ്ത 
പകാപളജുകളിൽ പ്പവശനം പനടിയ വിദ്ാർത്ികളുന്ട 
വിശദാംശങ്ങൾ ച ടിത്ധം 6.1.3 ലും അനു�ന്ധം 6.1.27, 
6.1.28, 6.1.29 ലും ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2018-19 
കാലഘട്ടത്ിൽ പകരളത്ിൽ 20974 വിദ്ാർത്ികൾ 
�ിരുദാനന്ര-�ിരുദ പകാഴ്തസകൾക്്ത പ്പവശനം 

ച ടിത്ധം 6.1.4 � ിരുദ � ിരുദാനന്ര � ിരുദ പകാഴ്തസിന്ല പട്ടിക വർഗ് വ ിദ്ാർത്ികൾ ശതമാനത്ിൽ

ഉറവിടം: യേോയളജ് വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്

       പട്ടിക 6.1.8  ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്ത പ്പവശനം പനടിയ എസ്ത.സി എസ്ത ടി വിദ്ാർത്ികൾ 

ബകോഴല്സല് ആടക 
 വ ടിദ്ോര്തടികള്

എസല്.സടി,. 
വ ടിദ്ോര്തടികള്

ശതമോനധം 
എസല്.സടി. 

വ ടിദ്ോര്തടികള്

എസല്.െടി. 
വ ടിദ്ോര്തടികള്

ശതമോനധം
എസല്.െ ടി. 

വ ടിദ്ോര്തടികള്

�ി.എ 133235 14140 10.6 3341 2.5
�ി.എസ്ത.സി 103234 15861 15.4 996 1

�ിപകാം 45624 6099 13.4 827 1.8

ആന്ക �ിരുദം 282093 36100 12.8 5164 1.8

എം.എ 15461 2410 15.6 893 5.8

എം.എസ്ത.സി 19133 2172 11.4 613 3.2

എം.പകാം 6465 865 13.4 286 4.4

ആന്ക പി.ജി 41059 5447 13.3 1792 4.4

ആന്ക 323152 41547 12.9 6956 2.2

അവലംബം : യേോയളജ് വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്്
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പനടി. ഇതിൽ 66.2 ശതമാനം ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. 
ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിൽ എം.എ, 
എം.എസ്ത.സി, എം.പകാം പകാഴ്തസകൾക്്ത പ്പവശനം 
പനടിയവരുന്ട വിശദമായ കണക്കുകൾ അനു�ന്ധം 
6.1.30, 6.1.31  6.1.32 ൽ ഉൾന്്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികജോതടി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വടിദ്ോര്തടികള്

സംസ്ാനത്്ത �ിരുദ-�ിരുദാനന്ര �ിരുദ 
പകാഴ്തസകളിലായി 41547 പട്ടികജാതി വിഭാഗ 
വിദ്ാർത്ികളാണ്ത പ്പവശനം പനടിയിട്ടുള്ളത്ത. 2018-19 
ൽ പ്പവശനം പനടിയ ആന്ക വിദ്ാർത്ികളിൽ 12.9 
ശതമാനം പട്ടികജാതിയിൽന്്ട്ടവരാണ്ത. 

2018-19 ൽ ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിൽ 
പ്പവശനം പനടിയവരിൽ 6,956 പട്ടികവർഗ് 
വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ട വിദ്ാർത്ികളാണ്ത. 2018-
19-ൽ പകരളത്ിന്ല ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത 
പകാപളജുകളിൽ പ�ർന്ന പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ് 
വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ട വിദ്ാർ ത്ികളുന്ട കണക്കുകൾ 

അനു�ന്ധം 6.1.33 ൽ കാണാം. പട്ടികജാതി-
പട്ടികവർഗ് വിദ്ാർത്ികളുന്ട പ്പവശനം 40609 ൽ 
നിന്നും 41547 ആയി വർദ്ിച്ിരിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി-
പട്ടികവർഗ് വിദ്ാർത്ികളുന്ട അനുപാതം  അവരുന്ട 
ജനസംഖ്യന്ട അനുപാതപത്ക്ാൾ കൂടുതലാണ്ത.

സല്ബകോളര്ഷടിപ്പുകള്

13 തരം പക�-സംസ്ാനതല പസ്ാളർഷിപ്പുകൾ 
വിദ്ാർത്ികൾക്്ത ലഭിക്കുന്നു. പപാസ്തറ്റ്ത ന്മരെിക്ത 
പസ്ാളർഷി്്ത (63718) ജില് ന്മറിറ്റ്ത പസ്ാളർഷി്്ത 
(20,423) പകരള സംസ്ാന സവർണ് ജൂ�ിലി 
പസ്ാളർഷി്്ത (4,500) ന്സൻരെൽ ന്സക്തടർ 
പസ്ാളർഷി്്ത (7,218) എന്നിവയാണ്ത 2018-19 
വർഷത്ിൽ നല്തകിയ പ്ധാന പസ്ാളർഷിപ്പുകൾ 
2014-15 മുതൽ 2018-19 വന്രയള്ള കാലഘട്ടത്ിൽ 
നൽകിയിട്ടുള്ള പസ്ാളർഷിപ്പുകൾ വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.34 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ബ�ോക്ല് നമ്പര് 6.1.4  പസ്റ്ററ്റ്ത അസ്ന്മെറെ്ത  ആറെ്ത  അക്ഡിപറ്റഷൻ ന്സൻറർ (എസ്ത എ എ സി)

ഉന്നത വ ിദ്ാഭ്ാസ കൗണ്സില ിന്റെ  കീഴ ിൽ രൂപം ന്കാണ്താണ്ത പസ്റ്ററ്റ്ത അസ്ന്മെന്റെ്ത  ആറെ്ത 
അക്ഡിപറ്റഷൻ ന്സറെർ (സാക്ത) സംസ്ാന ഉന്നത വ ിദ്ാഭ്ാസ കൗണ്സിൽ നിയമം 2017 ൽ സ�്ത 
വ ിഭാഗം 2 –n (IV)ൽ ന്സക്ഷൻ 4, (പ ിന്നീട്ത പകരള സംസ്ാനം പരിഷ്തക്രിച്ത്ത), ഉന്നത വ ിദ്ാഭ്ാസ 
സമിതി (പഭദഗതി) നിയമം 2018 പ്കാരം സാകിന്റെ  പ്വർത്നങ്ങൾ താന്ഴ പറയന്നവയാണ്ത. 

• ആപഗാള പദശീയ "സംസ്ാന നിർദേിഷ് " ഘടകങ്ങൾ ഉപപയാഗിച്്ത വസ്തതുനിഷ്മായം സതാര്മായം 
പകരളത്ിന്ല സർവേകലാശാലകൾ, സർക്ാർ എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകൾ, സ്വയംഭരണ പകാപളജുകൾ, 
സ്വാശ്രയ പകാപളജുകൾ എന്നിവയ്ക്ത സംസ്ാനതല അക്ഡിപറ്റഷനും പഗ്രഡുകളും വിലയിരുത്ി നൽകുക

• പകരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാകേിംഗ്ത ന്ഫ്യിം വർക്ിന്റെ അളവകൾ ഉപപയാഗിച്്ത സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങന്ള റാകേ്ത ന്�യ്യുക

• നാക്ത അക്ഡിപറ്റഷനും പഗ്രഡിംഗിനും പപാകാനുള്ള സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
സന്നദ്ത വർദ്ി്ിക്കുകയം ഉറ്ാക്കുകയം ന്�യ്യുക

• പദശീയ തല അംഗീകാരത്ിനായി പരിശീലനവം മാർഗനിർപദേശവം നൽകുക
• അന്ർപദേശീയമായി സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങന്ള മനസ്ിലാക്ി മാറിമാറിവരുന്ന മാതൃകകളുമായി പയാജിച്ചു 

പപാകാൻ സർവേകലാശാലകന്ളയം പകാപളജുകന്ളയം പ്ാപ്തരാക്കുക
• അക്ാദമിക മികവ്ത അളക്കുന്നതിന്ത ഇക്വിറ്റി, പസാഷ്ൽ ഇൻക്ലൂസീവ്തന്നസ്്ത, കമ്്യൂണിറ്റി/വികസന 

�ന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന്ത രൂപന്്ട്ട സംസ്ാന നിർദേിഷ് ഘടകങ്ങൾ ഉപപയാഗിക്കുക
• സംസ്ാനത്ിന്റെ ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ നയങ്ങളും പദ്തികളും നിയമശംഖലപയയം അക്ാദമിക്ത 

സമൂഹന്ത്യം പ്പ�ാധി്ിക്കുക
സാക്ത-വ ിഷൻ പസ്റ്ററ്റ്തന്മൻറ്ത: സതാര്വം � ിട്ടയള്ളതുമായ അളവകൾ ഉപപയാഗിച്്ത പകരളത്ിന്ല 
എല്ാ ഉന്നത വ ിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളുന്ടയം തിരശ്ീനവം സസ്ിരവമായ വ ികസനം 
ഉപത്ജി് ിക്കുകയം പപ്ാത്സാഹി് ിക്കുകയം ന്�യ്യുക, ആപഗാള, പദശീയ, സംസ്ാന തലത്ിൽ, 
പ്ാപദശികവം തപദേശീയവമായ തലത്ിലുള്ള ഗുണനിലവാരം മികവ്ത, കഴിവ്ത കാര്ക്ഷമത, സമന്വയം 
സാമൂഹിക/വ ികസന �ന്ധം എന്നിവയിൽ ശ്രദ് പക�ീകരിക്കുക.
സാകിനുപവണ്ിയള്ള വ ിലയിരുത്ൽ രീതി : സ്ാപനങ്ങന്ള വ ിലയിരുത്തുന്നതിനായി മൾട്ടിന്ലവൽ 
സംപയാജിത സമീപനം സ്വീകരിക്ാൻ സാക്ത നിർപദേശിക്കുന്നു. മൂല് നിർണ് പ്ക്ിയ പൂർത്ിയായി 
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ാപനത്ിന്ത മൂന്ന്ത മടങ്ങ്ത   പപായിൻറകളും  പഗ്രഡുകളും പസ്റ്ററ്റ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റയുഷൻ 
റാകേിംഗ്ത ന്ഫ്യിം വർക്ിൽ ഒരു പ്പത്ക റാങ്കും നൽകും.

ഉറവിടം. യേരള ഉന്നത വിദ്ോഭ്ോസ സമിതി
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അദ്ധ്ോപകര് 

സംസ്ാനന്ത് ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത 
പകാപളജുകളിന്ല 2018-19 ന്ല അധ്ാപകരുന്ട 
എണ്ം 10145 ആണ്ത. ഇതിൽ 56.6 ശതമാനം 
സ്തത്ീകളാണ്ത. 2014-15 മുതൽ 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ 
സർവേകലാശാല തിരിച്്ത പകരളത്ിന്ല ആർട്തസ്ത ആറെ്ത 
സയൻസ്ത പകാപളജുകളിന്ല അധ്ാപകരുന്ട എണ്ം 
അനു�ന്ധം 6.1.35 ൽ കാണാം. ഇവരിൽ 3,605 പപർ 
(35.9ശതമാനം) പി.എച്്ത.ഡി. �ിരുദമുള്ളവരാണ്ത. 
വിശദവിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.1.36 ൽ 
ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത. 2019 ൽ ഈ പകാപളജുകളിൽ 2,933 
പപർ ഗസ്തറ്റ്ത അദ്്ാപകരായി പജാലി ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. 
ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.1.37 ൽ കാണാം. 

ബകരള ഉന്നത വടിദ്ോഭ്ോസ കൗണ്സടില്

പദശീയ തലത്ിലുള്ള വിദ്ാഭ്ാസ നയങ്ങൾ 
ഫലപ്ദമായി നട്ിലാക്കുന്നതിനായി, സംസ്ാനതല 
ആസൂത്ണത്ിന്റെയം സഹകരണത്ിന്റെയം 
പ്ാധാന്ം അംഗീകരിച്ചുന്കാണ്്ത, എല്ാ 
സംസ്ാനങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗണ്സിൽ 
രൂപീകരിക്ണന്മന്ന്ത പദശീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയം 
1986ൽ നിർപദേശിച്ചു. പകരള സർക്ാർ 2006 ൽ ഒരു 
ഹയർ എഡ്യൂപക്ഷൻ കമ്ീഷന്ന പഡാ.ന്ക.എൻ. 
പണിക്രുന്ട അദ്്ക്ഷതയിൽ നിയമിച്ചു. 2007 മാർച്്ത 
16 ന്ത പകരള സംസ്ാന ഹയർ എഡ്യൂപക്ഷൻ 
കൗണ്സിൽ നിലവിൽ വന്നു. സംസ്ാനത്്ത 
ഹയർ എഡ്യൂപക്ഷന്ന പറ്റിയള്ള വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്മാക്കുന്നതിനും ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പമഖലയിൽ 
സമത്വം, പ്പവശനം, മികവ്ത എന്നിവ ഉറ്ാക്ാനും 
പ്യത്ിക്കുന്നു. കൗണ്സിലിന്റെ പ്ധാന ചുമതലകൾ 
താന്ഴ പറയന്നു.

• സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ നയങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയായി പ്വർത്ിക്കുക.

• സംസ്ാനന്ത് സർക്ാർ, സർവേകലാശാലകൾ, 
മറ്റ്ത ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ത 
ഉപപദശം നൽകുക.

• സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട വിവിധ ഏജൻസികളുന്ട 
പ്വർത്നങ്ങന്ള ഏപകാപി്ിക്കുക.

• ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളിൽ പുതിയ 
ആശയങ്ങൾക്കും പദ്തികൾക്കും തുടക്ം കുറിക്കുക

• ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളിന്ല 
സ്വയംഭരണാവകാശത്ിൽ വകകടത്ാന്ത 
ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ രംഗത്്ത ന്പാതു സൗകര്ങ്ങൾ 
ലഭ്മാക്കുക.

ഇക്ാലയളവിനുള്ളിന്ല കൗണ്സിലിന്റെ പ്ധാന 
പ്വർത്നങ്ങളും പനട്ടങ്ങളും താന്ഴ ചുരുക്ി 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
• �ിരുദ തലത്ിലുള്ള വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 

പുനസംഘടി്ിക്ൽ (പ�ായ്തസ്ത ന്�യ്തസ്തഡ്ത 
ന്ക്ഡിറ്റ്ത ആൻറ്ത ന്സമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം 
ആവിഷ്തക്രിക്കുക),

• ആർട്തസ്ത ആൻറ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിന്ല 
വിദ്ാർത്ികൾക്്ത ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ പസ്ാളർഷി്്ത 
നട്ിലാക്കുക

• ക്സ്റ്റർ ഓഫ്ത പകാപളജ്ത സ്ീം നട്ിലാക്കുക
• എറഡിപയറ്റ്ത പദ്തിയന്ട നടത്ി്്ത 

(സംസ്ാനന്ത് അദ്്ാപകർക്കും-
വിദ്ാർത്ികൾക്കും അന്ർപദശീയ തലത്ിൽ 
പ്ശസ്തി പനടിയ പ്മുഖരുമായം പനാ�ൽ 
പജതാക്ളുമായി സംവദിക്ാനുള്ള അവസരം 
നൽകുക)

• “ഭാവിയിപലക്കുള്ള ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസം” എന്ന 
മാസികയന്ട പ്കാശനം

• ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസവമായി �ന്ധന്്ട്ട വിവിധ 
വിഷയങ്ങൾ പ്ിച്്ത റിപ്ാർട്ട്ത തയ്ാറാക്ി 
സമർ്ിക്കുക.

ബകരള ചരടിത്ഗബവഷണ കൗണ്സടില് 
(ടക.സടി.എച്ചല്.ആര്)

�രിത്ത്ിലും പുരാവസ്തതുഗപവഷണത്ിലും മറ്റ്ത 
സാമൂഹ് ശാസ്തത്വിഷയങ്ങളിലും ഗപവഷണ പ്നങ്ങൾ 
പപ്ാത്സാഹി്ിക്കുന്നതിനായി 2001 ൽ സ്ാപിച് 
ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ാപനമാണ്ത പകരള �രിത് 
ഗപവഷണ കൗണ്സിൽ. രാജ്ത്ിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള 
പ്മുഖ ഗപവഷണ സ്ാപനങ്ങളുമായി അക്ാദമിക 
അംഗീകാരമുള്ളതും പകരള സർവേകലാശാലയന്ട 
അംഗീകരിക്ന്്ട്ട ഗപവഷണ പക�വമാണ്ത പകരള 
�രിത് ഗപവഷണ കൗണ്സിൽ. �രിത്ാതീതകാലം 
മുതൽ വർത്മാനകാലം വന്രയള്ള പകരളത്ിന്റെ 
�രിത്ം ശാസ്തത്ീയമായി തയ്ാറാക്ി ഒരു സമഗ്ര 
വാല്മായി പ്സിദ്ീകരിക്ാൻ കൗണ്സിൽ 
തയ്ാന്റടുക്കുകയാണ്ത.

ന്കാടുങ്ങല്ലൂർ-പറവൂർ പസാണിൽ 
നട്ിലാക്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന �രിത്-ടൂറിസം 
പപ്ാജക്തടിന്ത സാപകേതിക സഹായം നൽകുന്ന 
പനാഡൽ ഏജൻസിയായി �രിത് ഗപവഷണ 
കൗണ്സിലിന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്്ത. 2006-07 മുതൽ 
പകരള �രിത് ഗപവഷണ കൗണ്സിൽ 'പട്ടണ'ത്ിൽ 
വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഗപവഷണങ്ങൾ നടത്ി 
വരികയാണ്ത. പകരളത്ിന്റെ ആദ്കാല �രിത്ന്ത് 
പുനർ നിർമ്ിക്ാൻ പവണ്ത് ന്തളിവകൾ ഈ 
ഗപവഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്ത ലഭിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്നു.

ബകരള സധംസ്ോന കനപുണ് വടികസന 
ബപ്രോജകല്ടധം അസോപ്പുധം 

പകരള സംസ്ാന വനപുണ് വികസന പദ്തിയന്ട 
ഭാഗമായി 2012 ൽ ഉന്നത-ന്പാതു വിദ്ാഭ്ാസ 
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വകുപ്പുകളുന്ട പകോളിത്പത്ാന്ട ആരംഭിച് 
പദ്തിയാണ്ത അസാ്്ത. ഹയർ ന്സക്റെറി തലം 
മുതൽ �ിരുദ തലം വന്രയള്ള ജനറൽ കരിക്കുലവമായി 
�ന്ധന്്ടുത്ി സപ്ധാന അടിസ്ാന പരിശീലനം, 
ന്താഴിലധിഷ്ിത പരിശീലനം, കരിയർ കൗണ്സലിംഗ്ത 
എന്നിവയിലൂന്ട വിദ്ാഭ്ാസ ന്താഴിലില്ായ്തമന്യ 
പനരിടാൻ ഇത്ത ലക്ഷ്മിടുന്നു. 1100 ലധികം ഹയർ 
ന്സക്റെറി വിദ്ാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ആർട്തസ്ത    
ആറെ്ത സയൻസ്ത പകാപളജുകളിൽ നിന്നുമായി 
201409 വിദ്ാർത്ികൾക്്ത അസാ്്ത ഗുണനിലവാരം 
ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നു. 
അസാ്ിന്റെ വിജയം സാമൂഹ് വനപുണ്ത്ിപലക്കും 
ഫ്യൂച്റിസ്റ്റിക്ത വനപുണ്ത്ിപലക്കും നയിച്ചു. 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട ന്താഴിൽ സാധ്ത ഉയർത്ാനും 
അവരുന്ട ന്താഴിൽ വവദഗ്തധ്ത്ിന്റെ പമന്മ 
വർദ്ി്ിക്ാനും തക് വിധത്ിലുമുള്ള അനുകൂല 
സാഹ�ര്ം അസാ്്ത സജ്മാക്കുന്നു.

ട്രയടിബനഴല്സല് ട്രയടിനടിധംഗല് അകോദമടി (െടിെ ടിഎ) – 
അസാ്ിന്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭമാണ്ത 
ന്രെയിപനഴ്തസ്ത ന്രെയിനിംഗ്ത അക്ാദമി (ടിടിഎ). 
പകരളത്ിന്ലയം ഇന്്ിന്ലയം വനപുണ് 

വികസന സംരംഭങ്ങളിൽ കഴിവള്ള പരിശീലകരുന്ട 
ദൗർലഭ്ം പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ്ത അസാ്്ത 
ഇത്ത സ്ാപിച്ത്ത. ന്സപ്തം�ർ 2016 മുതലാണ്ത ടിടിഎ 
പ്വർത്നം ആരംഭിച്ത്ത. അസാ്്ത പരിശീലകരുന്ട 
പരിശീലന പരിപാടികളിലാണ്ത തുടക്ത്ിൽ ഇത്ത 
ശ്രദ് പക�ീകരിച്ിരുന്നത്ത. ടിടിഎ പയാഗ്ത 
പനടിയ ഒരാൾ, ഏന്താരു സ്ാപനത്ിന്റെയം 
ഇഷ്ാനുസരണമുള്ള പമാഡ്യൂൾ രൂപകല്പന ന്�യ്ാൻ 
പ്ാപ്തരായിരിക്കും. കൂടാന്ത രാജ്ത്ിന്റെ തന്ന്ന 
വനപുണ് സാഹ�ര്ത്ിൽ ഒരു ദീപമായി തീരാനുമുള്ള 
സാധ്യണ്്ത.

ഷടി സല്കടില്സല് – 15 വയസ്ിനു മുകളിലുള്ള സ്തത്ീകൾ/
ന്പണ്കുട്ടികൾക്്ത വ്വസായ പ്സക്തമായ എൻ 
എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത നിർദേിഷ്ിതമായ പകാഴ്തസകളിൽ 
3 മാസം വദർഘ്മുള്ള വനപുണ് പരിശീലനം 
നൽകുന്നതിനുമായി അസാ്്ത ആരംഭിച്താണ്ത 
ഈ സംരംഭം. 15 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്ായമുള്ള 
10-ാം ക്ാസ്്ത വിദ്ാഭ്ാസ പയാഗ്തയള്ള ഏന്താരു 
ന്പണ്കുട്ടിക്കും ഇതിൽ പ്പവശനം പനടാവന്നതാണ്ത. 
പകരളത്ിലുടനീളം 192 �ാച്ചുകൾ രൂപീകരിച്ചു 
5000ത്ിലധികം സ്തത്ീകൾ ഈ പദ്തിയിൽ 

ബ�ോക്ല് 6.1.5 പട്ടണം പുരാവസ്തതു ഗപവഷണം

പകരളത്ിൽ എറണാകുളം ജില്യിന്ല ന്കാച്ിക്്ത 25 കി.മി വടക്ായി സ്ിതി ന്�യ്യുന്ന പറവൂർ താലൂക്ിന്ല 
വടപക്ക്ര ഗ്രാമത്ിലാണ്ത പട്ടണം. – പുരാവസ്തതു ഗപവഷണത്ിന്റെ സ്ാനം (വടക്്ത അക്ഷാംശം 100 09. 434, 
കിഴക്്ത പരഖാംശം 760 2.587). അറ�ിക്ടലിൽ നിന്ന്ത 4 കി.മി. അകലയായി ന്പരിയാർ നദിയന്ട അഴിമുഖത്്ത 
സ്ിതിന്�യ്യുന്ന തീരപ്പദശമാണിത്ത. 2007 മുതൽ 2015 വന്രയായി പട്ടണം പ്പദശത്്ത 9 സീസണുകളിലായി പകരള 
�രിത് ഗപവഷണ കൗണ്സിൽ ഖനനം നടത്തുകയണ്ായി. വിവിധ സംക്ാരങ്ങളിപലക്കും ന്വളിച്ം വീശുന്ന ഒരുപാട്ത 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഖനനം വഴി പുറപത്ക്്ത വന്നു. ഇന്്ൻ ഉപ ഭൂഖണ്ത്ിന്ലയം മറ്റ്ത പ്പദശങ്ങളിന്ലയം വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളുമായി അക്ാലത്തുണ്ായിരുന്ന �ന്ധത്ിന്റെ പല ന്തളിവകളും ഈ ഖനനം വഴി ലഭിച്ിട്ടുണ്്ത.

വിവിധ തരത്ിലുള്ള മണ്പാത്ങ്ങൾ (വവഡൂര്ാലംകൃതമായ മണ്പാത്ങ്ങൾ, പടാർ്ിപടാ ജാറകൾ കറപ്പും  
ന്�മപ്പുമായ പിഞ്ഞാണങ്ങൾ) സസ്ങ്ങളുന്ട അവശിഷ്ങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളും മുത്തുകളും ഇവയിൽ 
ഉൾന്്ടുന്നു. ന്കട്ടിടങ്ങൾ, പതാണി, സംഭരണികൾ, കിണറകൾ, കകൂസകൾ എന്നിവയന്ട അവശിഷ്ങ്ങളും 
ഈ പ്പദശത്്ത നിന്ന്ത ലഭിച്ചു.  500 �ി.സി മുതലാണ്ത പട്ടണം പ്പദശത്ിന്റെ �രിത്ം ആരംഭിക്കുന്നത്ത. ആദിമ 
�രിത് കാലമായ �ി.സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ് മുതൽ 5-ാം നൂറ്റാണ് വന്രയാണ്ത പട്ടണം പ്പദശത്ിന്റെ  സജീവമായ 
�രിത്കാലം.

9 സീസണുകളിലായി നടന്ന ഖനനപത്ാന്ട അവിടന്ത് പ്വർത്നങ്ങളുന്ട പ്ധാനന്്ട്ട ഒരു ഘട്ടം 
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടക്ാല റിപ്ാർട്ടുകളും പ്സിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്്ത. ഇപ്ാൾ പട്ടണന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഖനനാനന്ര 
പ്നങ്ങളിലാണ്ത പകരള �രിത് ഗപവഷണ കൗണ്സിൽ ശ്രദ്യൂന്നുന്നത്ത. പട്ടണം പ്പദശത്്ത തന്ന്ന കൗണ്സിൽ 
ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഓഫീസം ഖനനം ന്�യ്തതു ലഭിച്  വസ്തതുക്ളും പ്ദർശന സ്ലവം സജ്ീകരിച്ിട്ടുണ്്ത. 

മുസിരീസ്ത ന്ഹറിപട്ടജ്ത പപ്ാജക്തടുമായി പ�ർന്ന്തന്കാണ്്ത ഒരു ഗപവഷണ ക്ാംപസ്ത പട്ടണം പ്പദശത്്ത തന്ന്ന 
സജ്ീകരിക്ാൻ കൗണ്സിൽ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ത. ഈ ഗപവഷണ ക്ാംപസിൽ ഒരു വിശദീകരണ പക�വം, 
കരകൗശല വസ്തതുക്ളുന്ട പശഖരണവം, ഗപവഷണവം, ലാബും, ഗപവഷണ സൗകര്വം ഉണ്ാവം. എ്ിഗ്രാഫിയിൽ 
ഒരു ഹ്രസ്വകാല പകാഴ്തസം കൗണ്സിൽ ഈ ക്ാംപസിൽ ആരംഭിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഉറവിടം:  പേ സി എച്് ആർ
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പരിശീലനം പനടുന്നു. 

ബ്റേറ്ല് ഇന്ബറണ്ഷടിപ്ല് ബപോര്ട്ല് - 
വ്വസായസ്ാപനങ്ങൾ സർക്ാർ വകുപ്പുകൾ 
എന്നിവരുന്ട സജീവ പകോളിത്പത്ാന്ട 
14-25 വയസ്ിനിടയിൽ പ്ായമുള്ള 
ഏന്താരാൾക്കും ഇപറെണ്ഷി്്ത വാഗ്ദാനം 
ന്�യ്യുന്നതിനായി സംസ്ാനതലത്ിൽ ഒരു 
പവദിന്യാരുക്കുന്നതിനായാണ്ത അസാ്്ത പസ്റ്ററ്റ്ത 
ഇപറെണ്ഷി്്ത പപാർട്ടൽ ആരംഭിച്ത്ത. ഇതിന്റെ 
ലക്ഷ്ങ്ങൾ 1) വ്വസായ ശംഖല സൃഷ്ിക്കുക 
2) ന്പ്ാഫഷണൽ ഉപപദഷ്ാക്ളുന്ട ഒരു വലിയ 
കൂട്ടം വികസി്ിക്കുക 3) സംസ്ാനത്തുടനീളം 
ഇപറെണുകളുന്ട ഒരു ശംഖല സൃഷ്ിക്കുക എന്നിവയാണ്ത.

സല്കമല് ക്ോധംമ്പുകള്- ആത്മവിശ്വാസം 
വളർത്തുന്നതിനും ആശയവിനിമയം, സാപകേതിക 
ന്താഴിൽ വനപുണ്ങ്ങൾ വികസി്ിക്കുന്നതിനും 
സമ്പാദിക്ാനുമുള്ള അവസരങ്ങന്ളകുറിച്്ത അവന്ര 
പ�ാധവാന്മാരാക്കുന്നതിനുമായി 2015, 2016 
വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ാനത്തുടനീളം പത്ാംക്ാസ്്ത 
പൂർത്ിയാക്ിയ വിദ്ാർത്ികൾക്ായി സ്ിൽ 
ന്മറെർഷി്്ത പഫാർ ഇപന്നാപവറ്റീവ്ത വലഫ്ത 
എക്്തപീരിയൻസ്ത (വമെൽ) രൂപകല്പന ന്�യ്തിരിക്കുന്നു. 
ന്താഴിൽ നവീകരണ പരിപാടിയന്ട ഭാഗമായി 
ഏറ്റവം പ്ശസ്തരായ വ്വസായികളിൽ നിന്നുള്ള 
വനപുണ് പരിശീലനവം, അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന 
ന്സഷനുകളും അതുപപാന്ലതന്ന്ന സമൂഹന്ത് 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം 
പനടിന്യടുക്കുന്നതിനുമായള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. 
അസാ്്ത ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസവമായി പ�ർന്ന്ത 
2015 ൽ ഹയർ ന്സക്റെറി വിദ്ാർത്ികൾക്ായി 
ന്താഴിൽ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. കാർഷിക, 
മാധ്മ, ഓപട്ടാ ന്മാവ�ൽ പമഖലകളിലാണ്ത 
പരിശീലനം നൽകിയത്ത. 2016ൽ പത്ാംക്ാസ്്ത 
വിദ്ാർത്ികൾക്ായള്ള പദ്തികളും ആരംഭിച്ചു.

കനപുണ് വ ടികസന ബക�ങ്ങള് : 
സർക്ാർ ഹയർന്സക്ൻറി വിദ്ാലയങ്ങളിലും 
പകപളജുകളിലുമായി 121 എസ്ത.ഡി.സികൾ സ്ാപിച്ചു.  
അത്രം തിരന്ഞ്ഞടുത് സ്ാപനങ്ങളുന്ട ക്ാസ്്ത 
മുറികൾ മൊർട്ട്ത ക്ാസ്്ത മുറികളും ഏറ്റവം പുതിയ 
കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നതുമായ 
ലാബുകളുമായി പുതുക്ിയിരിക്കുന്നു.  എസ്ത.ഡി.സി.കൾ 
ഹ�്ത, പസ്പാക്്ത, പമാഡൽ പരിശീലനം എന്നിവന്യ 
അടിസ്ാനമാക്ിയട്ടുള്ളതാണ്ത.  ഓപരാന്നും അടുത് 
പ്പദശന്ത് പപത്ാളം വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങളുമായി 
�ന്ധി്ിച്ിരിക്കുന്നു.  പതിവ്ത പ്വർത്ി ദിവസങ്ങളിൽ 
വിദ്ാർത്ികൾ സ്വന്ം സ്ാപനങ്ങളിൽ  ന്പാതുവായ 
കഴിവകൾക്ായി ഒരു മണികൂർ അധിക പരിശീലനം 
നടത്തുപമ്പാൾ, വാരാന്്ങ്ങളിലും ന്പാതു അവധി 
ദിവസങ്ങളിലും വ്വസായവമായി �ന്ധന്്ട്ട 
പരിശീലനത്ിനായി അവർ അടുത്തുള്ള എസ്ത.
ഡി.സിയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. 

ബ�ോക്ല് നമ്പര് 6.1.6 അസാ്്ത – നിഷ ിപനാടും സാമൂഹ് നീതി വകു് ിപനാടും പ�ർന്നുള്ള പ്വർത്നം

നാഷണൽ  ഇൻസിറ്റ്യൂട്ട്ത പഫാർ സ്പീച്്ത & ഹിയറിംഗ്ത (നിഷ്ത): വ ിദ്ാർത്ികൾക്്ത പവണ്ി വനപുണ് പകാഴ്തസകളും  
ഫൗപണ്ഷൻ പകാഴ്തസകളും നൽകുന്നതിന്ത അസാ്്ത നിഷുമായി പ�ർന്ന്ത പ്വർത്ിക്കുന്നു. 

ആനിപമറ്റർ സ്ിൽ പകാഴ്തസകളും CAD ഡിവസനർ  ക്ിൽ പകാഴ്തസം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അസാ്്ത നൽകുന്നു. 
നിഷ്ത, ന്റഹ്ാനിയ ന്വപക്ഷണൽ ഹയർ ന്സക്ണ്റി  സ്തകൂൾ, ന്കാളത്റ ഹയർ ന്സക്ണ്റി  സ്തകൂൾ 
എന്നീ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി  �ാച്ചുകൾ രൂപീകരിച്്ത വ ിദ്ാർത്ികൾക്്ത പരിശീലനം നൽകുന്നു.

സ്ിൽ ഡവലപ്തന്മന്റെ എക്ിക്യൂട്ടീവകൾ  മുപഖന കമ്്യൂണിപക്റ്റീവ്ത ഇംഗ്ീഷ ിലും ഐ.ടി യിലും നിഷ ിന്ല 
പകൾവ ിക്കുറവള്ള കുട്ടികൾക്്ത പവണ്ി അസാ്്ത നിഷ്ത ക്ാംപസിൽ വച്്ത ഫൗപണ്ഷൻ ന്മാഡ്യൂൾ നൽകുന്നു. 

സോമൂഹ് ബക്ഷമ വകുപ്പുമോയുള്ള സഹകരണധം

സാമൂഹ് പക്ഷമ വകു് ിന്റെ വ ിവ ിധ സ്ാപനങ്ങളിന്ല അപന്വാസികൾക്്ത പവണ്ി അസാ്്ത വ ിവ ിധ 
പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നു. 2015 ൽ പകാട്ടയന്ത് ഗവ.� ിൽരൈൻസ്ത പഹാമിന്ല കുട്ടികൾക്്ത പവണ്ി അസാ്്ത 
പ്ം� ിങ്ങ്ത അപ്റെിസ്ത പരിപാടിയിലും  അപതാന്ടാ്ം ഫൗപണ്ഷൻ ന്മാഡ്യൂളിലും പരിശീലനം നൽകി.

അതുപപാന്ല 2016 ൽ പകാട്ടയന്ത് ഗവ. മഹിളാ മന്ിരത്ിന്ല  അപന്വാസികൾക്്ത പവണ്ി അസിസ്റ്ററെ്ത 
�്യൂട്ടി ന്തറാ് ിയം തലപശേരിയിന്ല ഗവ.� ിൽരൈൻസ്ത പഹാമിന്ല  കുട്ടികൾക്്ത പവണ്ി അസിസ്റ്റൻറ്ത ഫാഷൻ 
ഡിവസനർ എന്ന പകാഴ്തസിന്ത ഫൗപണ്ഷൻ ന്മാഡ്യൂളിപനാട്ം അസാ്്ത പരിശീലനം നൽകി.

പകാഴിപക്ാട്ത ഗവ. മഹിളാ മന്ിരത്ിലും ഗവ.പ�ായ്തസ്ത പഹാമിലും പകാട്ടയം ഗവ.� ിൽരൈൻസ്ത പഹാമിലും 
അസാ്്ത ഫൗപണ്ഷൻ ന്മാഡ്യൂൾ നൽകുന്നു.

അവലംബം : അസോപ്്
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കമ്മയൂണടിറ്ടി സല്കടില് പോര്ക്കുകള് : കമ്്യൂണിറ്റി 
സ്ില്ിംഗിപലക്്ത മുപന്നറന്നതിനും, മികച് 
ഉപജീവനത്ിനും ശക്തമായ സമ്പദ്ത വ്വസ്യ്ക്കും 
സമൂഹത്ിന്ത വനപുണ്ങ്ങൾ നൽകുകന്യന്ന 
ലക്ഷ്പത്ാന്ട കമ്്യൂണിറ്റി സ്ിൽ പാർക്കുകൾ (സി.
എസ്ത.പി) എന്ന പപരിൽ പകരളത്ിലുള്ള മൾട്ടി സ്ിൽ 
ന്രെയിനിംഗ്ത ന്സറെറകൾ അസാപ്ത ആരംഭിക്കുന്നു.  
മാറിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന വ്വസായ ആവശ്ങ്ങൾക്്ത 
അനുപയാജ്മായ അത്ാധുനിക പകാഴ്തസകൾ 
വാഗ്ദാനം ന്�യ്യുന്ന പലാപകാത്ര പരിശീലന 
പക�ങ്ങളായാണ്ത സി.എസ്ത.പി.കൾ രൂപകൽ്ന 
ന്�യ്തിരിക്കുന്നത്ത. ന്മാത്ം 17 സി.എസ്ത.പി കളിൽ 9 
എണ്ം ഇതിനകം തന്ന്ന പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ത, �ാക്ി 
8 സി.എസ്ത.പി.കളുന്ട നിർമ്ാണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
പ്ാരംഭ ഘട്ടത്ിലാണ്ത.

നൂതന കനപുണ് വ ടികസനബക�ങ്ങള് 
(എ.എസ്ത.ഡി.സി): സാപകേതിക വിദ് അതിപവാഗം 
മാറിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്ന്ന 
സാപകേതി വിദ്യാൽ നയിക്ന്്ടുന്ന ഈ 
പലാകത്്ത ഓപരാ ന്സക്ൻഡിലും നവീകരണം 
സംഭവിച്ചു ന്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ഈ സാപകേതിക 
മുപന്നറ്റങ്ങൾക്്ത പവഗത വകവരിക്കുന്നതിനും 
വ്വസായത്ിൽ നിലവിലുള്ള വനപുണ് വിടവ്ത 
നികത്തുന്നതിനും അത്ാധുനിക വനപുണ്ങ്ങൾ 
പനടുന്നതിനുമായി എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകളിലും 
പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിലുമായി അഡ്വാൻസ്ത സ്ിൽ 
ന്ഡവലപ്തന്മന്റെ്ത ന്സറെറകൾ (എഎസ്തഡിസി) 
സ്ാപിച്ചു.

• അത്ാധുനിക സാപകേതിക വിദ്കളിന്ല പരിശീലനം 
– എഐ, എംഎൽ ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്്ത

• തുടർ വിദ്ാഭ്ാസ പക�ത്ിന്റെ വിലയിരുത്ലും 
സർട്ടിഫിപക്ഷനും ഐ ഐ ടി മ്ാസ്ത

• പ്ാപയാഗിക പരിശീലനവം നിർ�ന്ധിത 
പരിശീലനവം 

• പപാളിന്ടക്തനിക്്ത എഞ്ിനീയറിംഗ്ത വിദ്ാർത്ികൾക്്ത 
വ്വസായ ദിശാപ�ാധം നൽകുക

• നൂതന സാപകേതിക പകാഴ്തസകൾ കൂടുതൽ 
പ്ാപ്മാക്കുക.

നോഷണല് ക്ോളടി�ടിബകഷന് രജടി്റേര് (എന് 
കയൂ ആര്): നാഷണൽ സ്ിൽസ്ത ക്വാളിഫിപക്ഷൻ 
ന്ഫ്യിംവർക്്ത  (എൻ എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ) അനുസരിച്്ത 
വനപുണ് പയാഗ്തകൾ വികസി്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
വവദഗ്തധ്വം കഴിവം അസാ്്ത പനടി.  ഇന്ന്ത 
പദശീയ പയാഗ്താ രജിസ്റ്ററിൽ (എൻ ക്യൂ ആർ) 
ലഭ്മായിരിക്കുന്ന അഞ്്ത (എൻ എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ) 
പയാഗ്തകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്്ത വർഷകാലത്ിനുള്ളിൽ 
അസാ്്ത വികസി്ിച്താണ്ത. ഇപതാന്ട അസാ്്ത 
വനപുണ് പകാഴ്തസ്ത പാ്്പദ്തി വികസനത്ിന്റെ 
പമഖലകളിപലക്്ത പ്പവശിച്ചു. എൻ ക്യൂ ആറിന്ല 

അസാ്ിന്റെ പയാഗ്തകൾ ഇവയാണ്ത.

• ആശയവിനിമയ ആംഗപലയ പരിശീലകൻ (എൻ 
എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ന്ലവൽ 6) 

• ജൂനിയർ കറപസ്പാണ്റെ്ത പകാഴ്തസ്ത (എൻ എസ്ത ക്യൂ 
എഫ്ത ന്ലവൽ 5) 

• അസിസ്റ്റൻറ്ത  ഓഫ്ത ന്സറ്റ്ത പ്ിറെിംഗ്ത ഓ്പററ്റർ 
(എൻ എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ന്ലവൽ 4)

• എയർ കാർപഗാ മാപനജ്തന്മറെ്ത എക്ിക്യൂട്ടീവ്ത (എൻ 
എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ന്ലവൽ 6) 

• ഉന്നത ന്ടക്ത ഫാം മാപനജ്തന്മറെ്ത  സർട്ടിഫിക്റ്റ്ത 
പകാഴ്തസ്ത (എൻ എസ്ത ക്യൂ എഫ്ത ന്ലവൽ 6)

കമ്മയൂണടിറ്ടി ബകോബളജല്: അഭിലാഷം, 
പ്നം,ന്താഴിൽ,ശക്തി പരിശീലനം എന്നിവയന്ട 
പക�ങ്ങളാണ്ത കമ്്യൂണിറ്റി പകാപളജുകൾ. 
പ്പവശിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ാവർക്കുമായി 
അതിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്ത. 
പ്ാപദശിക സമൂഹത്ിന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള 
വനപുണ് പരിശീലനം നൽകുന്നു. ന്പാതുജനങ്ങളുന്ട 
ആവശ്ങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അടിസ്ാനമാക്ി 
അത്ാധുനിക പകാഴ്തസകൾ വാഗ്ദാനം 
ന്�യ്യുന്നതിനായി പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളാണ്ത 
കമ്്യൂണിറ്റി പകാപളജുകളിലായി പ്വർത്ിക്കുന്നത്ത. 
വനപുണ് വികസനത്ിന്റെ ഉപദേശ്ം പ്ിതാക്ന്ള 
സാപകേതികമായി ശാക്തീകരിച്്ത അവരുന്ട 
സസ്ിരമായ ഉപജീവനമാർഗം പനടുന്നതിനായി 
വിദഗ്തധരും വിജ്ാനാധിഷ്ിതവമായ  മനുഷ്ശക്തി 
സൃഷ്ിക്കുക എന്നതാണ്ത എല്ാ പകാഴ്തസകളും എൻ എസ്ത 
ക്യൂ എഫ്ത അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്ത. താൽപര്മുള്ളവർക്്ത 
അവർക്ിഷ്മുള്ള പകാഴ്തസകളിപലക്്ത രജിസ്റ്റർ 
ന്�യ്ാവന്നതാണ്ത.

രോഷല്്രരീയ ഉച്ചതോര് ശടിക്ഷോ അഭടിയോന് (റുസ)

ആസൂത്ിതമായ വികസനത്ിലൂന്ട സംസ്ാനത്ിന്റെ 
പ്പവശനം, തുല്ത, നിലവാരം എന്നിവ ന്മച്ന്്ടുത്തുക 
എന്നതാണ്ത റസയന്ട  പ്ധാന ലക്ഷ്ങ്ങൾ. പുതിയ 
അക്ാദമിക്ത സ്ാപനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, നിലവിലുള്ളവ 
വികസി്ിക്കുക, നവീകരിക്കുക, ന്പ്ാഫഷണലായി 
നിയ�ിക്കുന്നതും ഗപവഷപണാന്മുഖമായ 
ഗുണപമന്മയള്ള വിദ്ാഭ്ാസം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള 
സ്വാശ്രയ സ്ാപനങ്ങൾ വികസി്ിക്കുക, 
പദശീയമായിത്ന്ന്ന പ്സക്തിയള്ള വിദ്ാഭ്ാസം 
വിദ്ാർത്ികൾക്്ത നൽകുക എന്നതാണ്ത റസയന്ട 
ലക്ഷ്ങ്ങൾ.

170 പകാടി രൂപയാണ്ത റസ I നു അംഗീകരിച്ിരിക്കുന്നത്ത. 
അതിൽ 146.97 പകാടി രൂപയാണ്ത ഇതുവന്രയം 
നൽകിയിട്ടുള്ളത്ത.  88.1 പകാടി രൂപ പക�ന് വിഹിതവം 
അതിന്ത ആനുപാതമായി സംസ്ാന വിഹിതം 
58.7 പകാടി രൂപയമാണ്ത. റസയന്ട  ഈ ആദ് 
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ഘട്ടത്ിന്റെ ഭാഗമായി 6 സർവേകലാശാലകൾക്കും 
26 പകാപളജുകൾക്കും  അടിസ്ാന സൗകര് 
വികസനത്ിനുള്ള ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. 
അതുപപാന്ല ഫാക്ൽറ്റി ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനും ക്വാളിറ്റി 
ഇംപ്രൂവ്തന്മന്റെിനും അംഗീകാരം നൽകി.

റസ II പ്കാരം 355 പകാടി രൂപയാണ്ത 
അംഗീകരിച്ിരിക്കുന്നത്ത. ഇതിൽ 9.38 പകാടി രൂപ 
പക� വിഹിതവം അതിന്ത ആനുപാതികമായ 
സംസ്ാന വിഹിതം 82.5 പകാടി രൂപയമാണ്ത 
നൽകിയത്ത. ഒരു റസ മാതൃക �ിരുദ പകാപളജിനും, 
6 സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള പകാപളജുകൾക്കും 
112 പകാപളജുകൾക്്ത അടിസ്ാന വികസന 
ധനസഹായവം, 2 സർവേകലാശാലകൾക്്ത റിസർച്ിന്ത 
ഗുണപമന്മ വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരവം 
ലഭിച്ചു.

സോബകേതടിക വടിദ്ോഭ്ോസധം

സമൂഹത്ിന്റെ പനട്ടത്ിനായി സാപകേതികവിദ്യന്ട 
ഉപപയാഗം, ജീവിത നിലവാരം ന്മച്ന്്ടുത്ൽ, 
സമൂഹത്ിന്റെ ന്മാത്ത്ിലുള്ള വികസനത്ിനായി 
വ്വസായ ഉൽ്ാദനക്ഷമത ന്മച്ന്്ടുത്ൽ 
സാപകേതിക വിദ് വർദ്ി്ിക്ൽ എന്നിവയാണ്ത 
സാപകേതികവിദ്ാഭ്ാസം ന്കാണ്്ത ലക്ഷ്മിടുന്നത്ത. 
യവാക്ൾക്്ത സാപകേതിക വിദ്ാഭ്ാസം 
നൽകുന്നതിലൂന്ട സസ്ിര വികസനത്ിനും സാമൂഹ് 
ജീവിതത്ിന്റെ ഗുണനിലവാരം ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനും 
അവന്ര പ്ാപ്തമാക്കുന്നതിന്ത സാധിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്്ത സാപകേതിക വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 

പനാഡൽ വകു്ായി പ്വർത്ിച്ചു വരുന്നത്ത സാപകേതിക 
വിദ്ാഭ്ാസ ഡയറക്തടപററ്റാണ്ത. സാപകേതിക 
വിദ്ാഭ്ാസ ഡയറക്തടപററ്റിന്റെ ഭരണപരവം 
സാമ്പത്ികവമായ നിയ�ണത്ിനു കീഴിലുള്ള 
സാപകേതിക സ്ാപനങ്ങളുന്ട വിശദാംശങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 6.1.38 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ടിനരീയറടിധംഗല് ബകോബളജൂകള്

2019 ന്ല കണക്കുപ്കാരം സംസ്ാനത്്ത 
നിലവിലുള്ള 179 എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജൂകളിലായി 
51,764 പപർ പ്പവശനം പനടി. ഇതിൽ 167 എണ്ം 
(93.3ശതമാനം) സ്വാശ്രയപകാപളജൂകളും (അണ് 
എയ്തഡഡ്ത ), 9 എണ്ം (5ശതമാനം) സർക്ാർ 
പകാപളജൂകളും, 3 എണ്ം (1.67ശതമാനം) സ്വകാര് 
എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകളുമാണ്ത. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
അണ്എയ്തഡഡ്ത എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകൾ 
ഉള്ളത്ത എറണാകുളം ജില്യിലാണ്ത (32 എണ്ം). 
അതു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്പുരം (25 എണ്ം) 
ജില്യാണ്ത. ന്കാല്ം, പത്നംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, 
എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാസർപകാഡ്ത ജില്കളിൽ 
ഗവണ്ന്മറെ്ത എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജൂകൾ ഇല്. ജില് 
തിരിച്ചും, മാപനജ്തന്മറെ്ത തിരിച്ചുമുള്ള എഞ്ിനീയറിംഗ്ത 
പകാപളജൂകളുന്ടയം, അനുവദിച്ിട്ടുള്ള സീറ്റുകളുന്ടയം 
എണ്ം അനു�ന്ധം 6.1.39 ൽ പ�ർത്ിട്ടുണ്്ത. 2019-
ൽ അനുവദിക്ന്്ട്ട സീറ്റുകളുന്ട എണ്ം സർക്ാർ 
പകാപളജൂകളിൽ 3,340 ആണ്ത (6.5ശതമാനം).  ഇത്ത 
എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകളിൽ 1,843 (3.6 ശതമാനം)
ഉം, അണ്എയ്തഡഡ്ത പകാപളജൂകളിൽ 46581 
(89.9ശതമാനം) ഉം ആയിരുന്നു. പകരളത്ിന്ല 
എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകളിൽ ഏറ്റവമധികം 

ബ�ോക്ല് നമ്പര് 6.17 സിസ്റ്റം എനർജി എൻവ ിപയാണ്ന്മറെിൽ മികവ ിന്റെ പക�ം

അടിയന്ിര ഇടന്പടൽ ആവശ്മുള്ള സാമൂഹ് പ്ശ്നങ്ങൾക്്ത സാപകേതിക-സാമ്പത്ിക, പരിസ്ിതി 
പരിഹാരം നല്തകുന്നതിന്ത പവണ്ി കണ്ണൂർ ഗവ: എൻജിനിയറിംഗ്ത പകപളജിലാണ്ത  സിസ്റ്റം എനർജി 
എൻവ ിപയാണ്ന്മറെ്ത മികവ ിന്റെ പക�ം 2018-19 ൽ ആരംഭിച്ത്ത. 1. മാല ിന് നിർമ്ാർജ്നം, 2. ഊർജ് 
ദൗര്തലഭ്ം, 3. മറ്റ്ത �ന്ധന്്ട്ട പാരിസ്ിക പ്ശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുപവണ്ിയള്ളതാണ്ത പക�ം. അക്ാദമിക്ത 
ഗപവഷണ (പരിസ്ിതി, ഊർജ് വ ിഭവങ്ങളുന്ട കാര്ക്ഷമതയായ വകമാറ്റത്ിനുതകുന്ന സസ്ിര 
സാപകേതിക വ ിദ്യന്ട വ ികസനത്ിന്ത പവണ്ി)   നിർവേഹണ ഏജൻസികന്ളയം തപദേശ സ്ാപനങ്ങന്ളയം 
സഹകരി് ിക്കുന്ന പനാഡൽ ഏജൻസിയായി ഈ പക�ം പ്വർത്ിക്കുന്നു.  റ്റി. യ ന്ഡൽഫ്തറ്റ്ത, ന്നതർലാന്ം, 
എം.എസ്ത.എസ്ത.ആർ.എഫ്ത വയനാടും സഹകരിച്ചുന്കാണ്്ത നട്ാക്കുന്ന കാർ�ണ് വ ിമുക്ത മീനങ്ങാടി 
(പ ിന്നീട്ത കാർ�ണ് വ ിമുക്ത വയനാട്ത) എന്ന ഗപവഷണ പദ്തി ഈ പക�ത്ിന്റെ ഉദ്മങ്ങളിന്ലാന്നാണ്ത.  
ഐ.ഐ.എസ്ത.സി �ാംഗ്ലൂരിന്ല വ ിദഗ്ദരുമായി പ�ർന്നുന്കാണ്ള്ള ‘ശു� ിത്വ പാ�കം’ പദ്തിയാണ്ത.  ഘടന, 
ഊർജ്ം  പരിസ്ിതി തുടങ്ങിയ വ ിവ ിധ വ ിഷയങ്ങളുമായി �ന്ധന്്ട്ട പകാണ്ഫറൻസകളും, ശില്പശാലകളും 
പരിശീലനങ്ങളും ന്പാതുസമ്പർക്ങ്ങളും കൂടിയാപലാ�നകളും മറ്റ്ത അക്ാദമിക പരിപാടികളും വർഷം മുഴുവൻ 
ഈ പക�ം നടത്തുന്നു.

2019  മാർച് ിൽ പദശീയ അന്ർപദശീയ സ്ാപനങ്ങളിന്ല പ്തിനിധികപളാന്ടാ്ം നടന്ന വക്മറ്റ്ത 
മിറ്റിപഗഷൻ അഡാപ്തപറ്റഷൻ, ന്റസിലൻസ്ത – എഞ് ിനിയറിംഗ്ത ന്പഴ്തന്സ്പക്തടീവ്തസ്ത എന്ന  അന്ാരാഷ്തരെ 
പകാണ്പക്വ്ത ആണ്ത ഈ ദിശയിന്ല പ്ധാനന്്ട്ട ഒരു പരിപാടി.

ഉറവിടം: സോയകേതിേ വിദ്ോഭ്ോസ ഡ�റേ്ടയററ്് യേരളം
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സീറ്റുകൾ ഉള്ളത്ത ഇലക്തരെിക്ൽ ആറെ്ത  ഇലക്തപരൊണിക്്ത 
(16120),  എഞ്ിനീയറിംഗ്ത വിഭാഗത്ിലാണ്ത. തുടർന്ന്ത 
ന്മക്ാനിക്ൽ എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (10315), കമ്പ്യൂട്ടർ 
സയൻസ്ത  (9384), സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (9255) 
വിഭാഗത്ിലുമാണ്ത. 2019-20 ന്ല ശാഖ തിരിച്ചുള്ള സീറ്റ്ത 
വിഭാഗത്ിന്റെ  വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.1.40 ൽ 
പ�ർത്ിരിക്കുന്നു. ന്പണ്കുട്ടികളുന്ട പ്പവശനത്ിന്റെ 
അനുപാതം 2019-20ൽ 38.9 ശതമാനമാണ്ത. 
2019-20 ൽ 1368 വിദ്ാർത്ികൾക്്ത സർക്ാർ 
എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകളിൽ �ിരുദാനന്ര �ിരുദ 
പകാഴ്തസിൽ പ്പവശനം ലഭിച്ചു. സർക്ാർ-എയ്തഡഡ്ത 
പകാപളജുകളിൽ �ിരുദ-�ിരുദാനന്ര പകാഴ്തസിൽ 
പ്ിക്കുന്ന വിദ്ാർത്ികളിൽ 64.3 ശതമാനം 
ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
6.1.41 ലധം 6.1.42 ലും പ�ർത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ടിനരീയറടിധംഗല് ബകോബളജൂകളടിടെ 
അകോദമടിക മടികവല്

ഗവണ്ന്മറെ്ത എഞ്ിനീയറിംഗ്ത പകാപളജൂകളിന്ല 
അധ്യന മികവ്ത ഉയർന്നതും, ശ്ാഘനീയവമാണ്ത. 
വിജയശതമാനവം പ്ശസ്തമായ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
മികച് പജാലി ലഭിച് വിദ്ാർത്ികളുന്ട കണക്കും 
(ന്പ്യ്തന്മെന്റെ്ത ) വളന്ര ന്മച്ന്്ട്ടതാണ്ത. 

സർക്ാർ എയ്തഡഡ്ത പകാപളജ്ത 
മന്റ്റല്ാവിഭാഗപത്ക്ാളും നല് പ്കടനം കാഴ്ചവച്്ത 
75.8 വിജയശതമാനപത്ാന്ട മുന്നിലാണ്ത. ന്താട്ടു 
പുറകിലായി 73.5 ശതമാനപത്ാന്ട  സർക്ാർ 
എൻജിനീയറിംഗ്ത പകാപളജും.  സർക്ാർ 
സ്വാശ്രയ പകാപളജുകളുന്ട വിജയശതമാനം (65.1 

ശതമാനം) സ്വകാര് സ്വാശ്രയ പകാപളജുകളുന്ട 
വിജയശതമാനമായ  63.4 ന്ത മുകളിലാണ്ത. 
ആണ്കുട്ടികളുമായി താരതമ്ം ന്�യ്യുപമ്പാൾ 
ന്പണ്കുട്ടികൾ 61.42  ശതമാനം  വിജയം 
പനടി. രജിസ്റ്റർ ന്�യ്ത ആണ്കുട്ടികളുന്ട എണ്ം 
ന്പണ്കുട്ടികന്ളക്ാൾ കൂടുതലാണകേിലും  
ആണ്കുട്ടികളുന്ട വിജയശതമാനം ന്പണ്കുട്ടികന്ള 
അപപക്ഷിച്്ത കുറവാണ്ത എന്നത്ത ശ്രദ്ിപക്ണ്താണ്ത. 
എസ്ി/എസ്തടി  വിദ്ാർത്ികളുന്ട  വിജയ ശതമാനം (36 
ശതമാനവം 44.6 ശതമാനവം യഥാക്മം) സംസ്ാന 
ശരാശരിന്യക്ാൾ താന്ഴയാണ്ത എന്നുള്ളത്ത 
ആശകേജനകമാണ്ത. ഇക്ാര്ത്ിൽ സർക്ാർ 
എയ്തഡഡ്ത പകാപളജിലാണ്ത അല്പം ന്മച്ന്്ട്ട നില 
കാണിക്കുന്നത്ത. സ്വകാര് സ്വാശ്രയ  പകാപളജിൽ 
രജിസ്റ്റർ ന്�യ്ത എസ്തടി  വിദ്ാർത്ികളിൽ 26.1 
ശതമാനം പപർ മാത്പമ �ി.ന്ടക്ത പരീക്ഷ വിജയിച്ചുള്ളൂ 
(പട്ടിക 6.1.10)

വിവിധ സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളിന്ല  
വിദ്ാർത്ികളുന്ട പപ്ന്മെൻറ്ത ന്റപക്ാർഡും , 
താരതപമ്ന ഉയർന്നതാണ്ത. പഗറ്റ്ത, ക്ാറ്റ്ത മുതലായ 
മത്സരപരീക്ഷകളിലൂന്ട ധാരാളം വിദ്ാർത്ികൾ 
ഉന്നത പ്നത്ിന്ത പയാഗ്ത പനടുന്നു. മിക് 
വിദ്ാർത്ികൾക്കും  വിപപ്ാ, മഹീ�, ടി.സി.എസ്ത 
പ�ാഷ്ത തുടങ്ങിയ �ഹുരാഷ്തരെ സ്ാപനങ്ങളിൽ പജാലി 
ലഭിക്കുന്നു. 2019-20 കാലഘട്ടത്ിൽ വിവിധ സർക്ാർ 
എൻജിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകളിന്ല വിസിറ്റിംഗ്ത 
ഫാക്ൽറ്റി പരിപാടികന്ളക്കുറിച്ചും പപ്ന്മെൻറ്ത 
വിശദാംശങ്ങളും അനു�ന്ധം 6.1.4. ലധം 6.1.44 ലും 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.1.9 � ി.ന്ടക്ത റിസൾട്ട്ത 2019
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ഗവണ്ന്മന്റെ്ത 2054 1428 69.5 1223 979 80.1 3277 2407 73.5
സ്വകാര് 
എയ്തഡഡ്ത 1296 910 70.2 607 533 87.8 1903 1443 75.8

സർക്ാർ 
സ്വയം ഭരണം 2453 1306 53.2 2357 1823 77.3 4810 3129 65.1

സ്വകാര് സ്വാ-
ശ്രയം 13963 6246 44.73 9798 8818 67.54 23761 15064 63.4

ആന്ക 19766 9890 50 13985 12153 86.9 33751 22043 65.3

അവലംബം : യേരള സോയകേതിേ സർവേലോശോല, 2019
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ബപോളടിടെകല്നടിക്കുകളുധം ടെകല്നടികല് 
കഹസല്കൂളുകളുധം

പകരളത്ിൽ 45 സർക്ാർ പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളും, 6 
സ്വകാര് എയ്തഡഡ്ത പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളും ആണ്ത 
നിലവിലുള്ളത്ത. ഇവിടങ്ങളിന്ല പ്പവശനം 2019-
20 -ൽ യഥാക്മം 10,644 ഉം, 1,422 ഉം ആണ്ത. 
2019-20-ൽ 29,597 വിദ്ാർത്ികൾ ഗവണ്ന്മറെ്ത 
പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിലും, 4376 വിദ്ാർത്ികൾ 
സ്വകാര് എയ്തഡഡ്ത പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിലും 
പ്ിക്കുന്നുണ്്ത. 2015-16 മുതൽ 2019-20 വന്രയള്ള 
വർഷങ്ങളിൽ പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിന്ല വാർഷിക 
പ്പവശനവം വിദ്ാർത്ികളുന്ട എണ്വം അനു�ന്ധം 
6.1.45, 6.1.46 ൽ കാണാം. 2019-20 വർഷത്ിൽ 
പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിൽ പ്പവശനം ലഭിച് കുട്ടികളുന്ട 
പരെഡ്ത തിരിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.1.47 
ൽ കാണാം. ഏറ്റവം കൂടുതൽ വിദ്ാർത്ികൾക്്ത 
പ്പവശനം ലഭിച്ത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (2020), 
തുടർന്ന്ത ഇലക്തപരൊണിക്്ത എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (2010), 
ന്മക്ാനിക്ൽ എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (1,670), സിവിൽ 
എഞ്ിനീയറിംഗ്ത (1,340), എന്നിവയ്ക്കുമാണ്ത. 

പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിൽ പ്പവശനം പനടിയ കുട്ടികളിൽ 
28.3 ശതമാനം ന്പണ്കുട്ടികളാണ്ത. എന്നാൽ 
സർക്ാർ എയ്തഡഡ്ത പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിൽ ഇത്ത 
29.2ഉം, 22.3 ശതമാനവമാണ്ത. 1512 അദ്്ാപകരാണ്ത 
സംസ്ാനന്ത് പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിലുള്ളത്ത. 
അധ്ാപികമാരുന്ട അനുപാതത്ിലും വളന്ര 
കുറവ്ത കാണന്്ടുന്നു (38.6 ശതമാനം). എയ്തഡഡ്ത 
പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിൽ അധ്ാപികമാരുന്ട എണ്ം 28.3 
ശതമാനമാണ്ത. എന്നിരുന്നാലും സർക്ാർ പമഖലയിൽ 
ഇത്ത താരതപമ്ന കൂടുതലാണ്ത (40.6 ശതമാനം). 

പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിന്ല അധ്ാപകരുന്ടയം, 
വിദ്ാർത്ികളുന്ടയം വിശദാംശങ്ങൾ, അനു�ന്ധം 
6.1.48 ൽ കാണാം. ഇപത വർഷം ഇവിന്ടയള്ള 
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ് വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ട 

അധ്ാപകരുന്ടയം വിദ്ാർത്ികളുന്ടയം എണ്ം  
അനു�ന്ധം 6.1.49 -ൽ കാണാം. ഗവണ്ന്മറെ്ത, 
എയ്തഡഡ്ത പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിൽ പട്ടികജാതി-
പട്ടികവർഗ് വിദ്ാർത്ികളുന്ട അനുപാതം 
കുറവാന്ണന്ന്ത കാണാം. 

പകരളത്ിൽ 39 ന്ടക്തനിക്ൽ വഹസ്തകൂളുകൾ 
പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ത. 2019-20 കാലഘട്ടത്ിൽ ഇവിന്ട 
ആന്ക 7,843 വിദ്ാർത്ികളും 582 അധ്ാപകരും 
ഉണ്ായിരുന്നു. അധ്ാപകരിൽ 28.9 ശതമാനം 
സ്തത്ീകളാണ്ത. ന്ടക്തനിക്ൽ സ്തകൂളുകളിന്ല 2015-
16 മുതൽ, 2019-20 വന്രയള്ള വർഷങ്ങളിന്ല 
അധ്ാപക വിദ്ാർത്ി വിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
6.1.50 ൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ വർഷവമായി താരതമ്ം 
ന്�യ്യുപമ്പാൾ, ന്ടക്തനിക്ൽ വഹസ്തകൂളുകളിന്ല 
പട്ടികജാതി-പട്ടിക വർഗ് വിദ്ാർത്ികളുന്ട എണ്ം 
11.71 ശതമാനത്ിൽ നിന്നും 10.9 ശതമാനമായി 
കുറഞ്ഞു. 0.8 ശതമാനമാണ്ത പട്ടിക വർഗ്ക്ാരുന്ട 
അനുപാതം ഇതിൻന്റ വിശദവിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
6.1.51 ലും 6.1.52ലും പ�ർത്ിരിക്കുന്നു.

2015-16-ൽ എം.എച്്ത.ആർ.ഡി നടത്ിയ ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസ അഖിപലന്്ാ സർപവേ അനുസരിച്്ത 
പകരളത്ിന്ല ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 
വളർച്ാനുപാതം 30.8 ശതമാനം മാത്മാണ്ത.  
അയൽ സംസ്ാനങ്ങളുമായി താരതമ്ം 
ന്�യ്യുപമ്പാൾ സംസ്ാനം വളന്ര കുറഞ്ഞ 
വളർച്ാ നിരക്ാണ്ത കാണിക്കുന്നത്ത.  ഇത്ത 
ഒരു പപക്ഷ സർന്വേപയാട്ത സഹകരിക്ാത്തു 
ന്കാണ്ാവാം മന്റ്റാരു വസ്തതുത എന്നു പറയന്നത്ത 
പകരളത്ിൽ നിന്ന്ത വളന്രയധികം കുട്ടികൾ മറ്റ്ത 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്ിനായി 
പപാകുന്നുണ്്ത.  എന്നാൽ പകരളത്ിപലക്്ത ഉന്നത 
വിദ്ാഭ്ാസത്ിനായി വരുന്ന അന് സംസ്ാന 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട എണ്ം തുപലാം കുറവാണ്ത.  ഇത്ത 
സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 
ഗുണപമന്മയ്ക്ത മുമ്പിൽ ഒരു പ�ാദ്മായി നിൽക്കുന്നു.  

പട്ടിക 6.1.10 എസ്്ത.സി/എസ്്ത.ട ി  � ി.ന്ടക്ത വ ിദ്ാർത്ികളുന്ട വ ിജയശതമാനം
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ഗവണ്ന്മന്റെ്ത 236 89 37.7 27 15 55.6
സ്വകാര് എയ്തഡഡ്ത 120 68 56.7 13 7 53.9
സർക്ാർ സ്വയം ഭരണം 160 47 29.4 2 1 50.0
സ്വകാര് സ്വാശ്രയം 485 156 32.16 23 6 26.1
ആന്ക 1001 360 36.0 65 29 44.6

അവലംബം:: യേരള സോയകേതിേ സർവേലോശോല, 2019
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പട്ടിക 6.1.11 പപാളിന്ടക്തനിക്കുകളിന്ല പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ് വ ിദ്ാർത്ികളുന്ട അനുപാതം

സ്ോപനധം

2017-18 2018-19 2019-20
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ആ
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എ
സ

ല്.റ്
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മറ്റു
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വ
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ആ
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1.ഗവണ്ന്മൻന്റ്ത 6.9 0.7 92.4 100 7.1 1.0 91.9 100 8.0 1.1 91.0 100

2.വപ്വറ്റ്ത 
   (എയ്തഡഡ്ത ) 5.1 0.5 94.4 100 4.6 0.5 94.9 100 5.1 0.5 94.4 100

ആന്ക 6.6 0.7 92.7 100 6.8 1.0 92.3 100 7.6 1.0 91.4 100

അവലംബം:സോയകേതിേവിദ്ോഭ്ോസഡ�റേ്ടയററ്്

വിവിധ പമഖലകളിൽ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ന്താഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ പനരിടുന്നതിന്ത പകരളത്ിന്ല 
ഉന്നതവം സാപകേതികവമായ വിദ്ാഭ്ാസന്ത് 
സജ്മാപക്ണ്തുണ്്ത. ഈ ആവശ്ങ്ങൾ 
നിറപവറ്റുന്നതിനായി കൂടുതൽ ന്താഴിൽ-
വനപുണ്-വ്വസായ പക�ീകൃത പകാഴ്തസകൾ 
സംസ്ാനം ആരംഭിപക്ണ്തുണ്്ത. വനപുണ് 
വികസന പകാഴ്തസകൾ വിവിധ ഏജൻസികളുമായി 
സംപയാജി്ിച്ചുന്കാണ്്ത ആവർത്നം ഒഴിവാക്ി 
നട്ിലാക്ാവന്നതാണ്ത. ആർട്തസ്ത ആറെ്ത സയൻസ്ത 
പകാപളജുകൾക്്ത എൻ.എ.എ.സി. (നാക്ത )യപടയം, 
എൻജിനീയറിംഗ്ത പകാപളജുകൾക്്ത എൻ.എ.�ി.
യപടയം അംഗീകാരപത്ാന്ട വിദ്ാഭ്ാസത്ിന്റെ 
ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്ണം. ദശകങ്ങളായിട്ടുള്ള 
പകരളത്ിന്റെ വപതൃകം മാനവ വിഭവപശഷിയിൽ 
ധാരാളം അവസരം സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്്ത. ഈ അവസരങ്ങൾ 
ശരിയായി ഉപപയാഗിക്ാനായാൽ ഇന്്യന്ട 
വിദ്ാഭ്ാസ തലസ്ാനമായി പകരളം മാറം.
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6.2 വൈദ്യ ശുശ്രൂഷയും പ�ൊതുജനൊര�ൊഗ്യവും

പകരളത്ിന്റെ ആപരാഗ്പമഖല മറ്റ്ത സംസ്ാനങ്ങൾക്്ത 
ഒരുമാതൃകയാണ്ത. ഉയർന്ന ആയർവദർഘ്ം, 
കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്്ത, ജനനനിരക്്ത, 
മരണനിരക്്ത എന്നീ ആപരാഗ് സൂ�ികകളിൽ 
പകരളം വൻകുതിപ്പുകൾ നടത്ിയിരിക്കുന്നു. 
സംസ്ാനന്ത് ആപരാഗ് നിലവാരം വികസിത 
രാജ്ങ്ങളുമായി താരതമ്ന്്ടുത്ാവന്നതാണ്ത. 
ഈ പനട്ടങ്ങൾ സസ്ിരമാന്ണന്ന്ത സംസ്ാനം 
ഉറ്ാപക്ണ്തുണ്്ത. കൂടാന്ത ജീവിത വശലീ 
പരാഗങ്ങളായ (സംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ) 
പ്പമഹം, വഹ്ർന്ടൻഷൻ, ന്കാപറാണറി ഹാർട്ട്ത 
പരാഗങ്ങൾ, അർബുദം, വാർദ്ക്കാല പരാഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ സംസ്ാനത്്ത പരിഹരിപക്ണ്താണ്ത. 
സാംക്മിക പരാഗങ്ങളായ �ിക്കുൻഗുനിയ പനി, 
ഡകേി്നി, എലി്നി, പന്നി്നി തുടങ്ങിയവയം 
വളന്ര ആശകേ ഉണ്ാക്കുന്നു. ഇതിന്നല്ാം പുറപമ 
സംസ്ാനന്ത് ആപരാഗ്രംഗത്ിന്ത പുത്ൻ 
ഭീക്ഷണികളായി മാനസികപരാഗങ്ങൾ, ആത്മഹത്, 

മദ്പാനത്ിപറെയം മയക്കുമരുന്നിപറെയം 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ഉപപയാഗം, കൗമാരകാലന്ത് 
ആപരാഗ്പ്ശ്നങ്ങൾ, വർദ്ിച്ചുവരുന്ന പറാഡ്ത രൊഫിക്ത 
അപകടങ്ങൾ എന്നിവയം പ്ധാന പ്ശ്നങ്ങളാണ്ത. 
ആദിവാസികൾ, മത്സ്ന്ത്ാഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ 
പാർശ്വവത്തകരിക്ന്്ട്ട ജനസമൂഹത്ിന്റെ 
ആപരാഗ് നിലവാരം ന്പാതുസമൂഹവമായി 
താരതമ്ന്്ടുത്തുപമ്പാൾ പിന്നിലാണ്ത. ഇന്താന്ക് 
വകകാര്ംന്�യ്ാൻ വിവിധ പമഖലകൾ തമ്ിൽ 
ആത്മാർത്വം അതീവശ്രദ്പയാടുംകൂടിയ ഏപകാപനം 
അത്ാവശ്മാണ്ത.

ബകരളത്തടിടന് ആബരോഗ് സൂചകങ്ങള്

പദശീയ ശരാശരിയമായി താരതമ്ം ന്�യ്തതുന്കാണ്ള്ള 
പകരളത്ിന്റെ പ്ധാനന്്ട്ട ആപരാഗ് ജനസംഖ്ാ 
സൂ�കങ്ങൾ പട്ടിക 6.2.1 ൽ പ�ർത്ിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.2.1 ഇന്്യമായി താരതമ്ംന്�യ്തതുള്ള പകരളത്ിന്റെ ജനസംഖ്, സാമൂഹിക-സാമ്പത്ിക ആപരാഗ് സൂ�കം

ക്രമനമ്പര് സൂചകധം ബകരളധം ഇന്്

1 ആന്കജനസംഖ് (പകാടിയിൽ) (ന്സൻസസ്ത 2011) 3.34 121.06
2 ദശവർഷ വളർച് (ശതമാനത്ിൽ) (ന്സൻസസ്ത 2011) 4.90 17.7
3 ല ിംഗ അനുപാതം (ന്സൻസസ്ത 2011) 1084 943
4 ശിശുല ിംഗ അനുപാതം (ന്സൻസസ്ത 2011) 964 919
5 ജനനനിരക്്ത  # 14.2 20.2
6 മരണമിക്്ത  # 6.8 6.3

പുരുഷൻ 7.7 6.7
സ്തത്ീ 6.0 5.9

7 സാധാരണവളർച്ാനിരക്്ത # 7.3 13.9

8 ശിശുമരണനിരക്്ത # (0-1) 10 33
പുരുഷൻ 9 32
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സ്തത്ീ 10 34
9 നിപയാനാറ്റൽ പമാർട്ടാലിറ്റി നിരക്്ത 5 23

10 ന്പരിനാറ്റൽപമാർട്ടാലിറ്റിനിരക്്ത * 11 23
11 ശിശുമരണനിരക്്ത * (0-4) 2 9
12 5 വയസ്ിനുതാന്ഴയള്ളമരണനിരക്്ത * 12 37
13 ഏർളി നിപയാനാറ്റൽപമാർ ട്ടാലിറ്റി പററ്റ്ത * 4 18
14 പലറ്റ്തനിപയാനാറ്റൽപമാർ ട്ടാലിറ്റി പററ്റ്ത * 1 5
15 പപാസ്തറ്റ്തനിപയാനാറ്റൽപമാർ ട്ടാലിറ്റി പററ്റ്ത * 4 10
16 ക്രൂഡ്ത ന്ഡത്്ത പററ്റ്ത* 6.8 6.3
17 മരണനിരക്്ത *

എ)കുട്ടികൾ (0-4) 2.4 11.7
�ി)കുട്ടികൾ (5-14) 0.3 1.8
സി)വ്ക്തികൾ (15-59) 20.2 32.1
ഡി)വ്ക്തികൾ (60 ഉം മുകളിലും) 77.1 54.5
ഇ) വവദ്ശുശ്രൂഷ ലഭ്മായ മരണങ്ങളു-
ന്ട ശതമാനം *

സർ ക്ാർ 42.2 28.9
സ്വകാര്ം 36.3 18.1
നിർദേിഷ്പയാഗ്തയള്ളവർ 15.5 33.2
പരിശീലനം ലഭിക്ാത്-
വർ/മറ്റുള്ളവർ

6.0 19.8

18 �ാപിള്ളയന്ട ജനനനിരക്്ത * 7 5
ക്രൂഡ്ത �ർത്്ത പററ്റ്ത* 14.2 20.2

19 പ്ത്യൂൽപാദനനിരക്്ത * 1.7 2.2
20 സാധാരണപ്തയുൽപാദനനിരക്്ത * 49.8 72.4
21 പടാട്ടൽമാരിറ്റൽ ന്ഫർട്ടിലിറ്റിപററ്റ്ത  * 5.0 4.7

ജനറൽമാരിറ്റൽ ന്ഫർട്ടിലിറ്റി പററ്റ്ത 71.6 110.3
22 പഗ്രാസ്തറീന്പ്ാഡക്ഷൻപററ്റ്ത * 0.8 1.0
23 അമ്മാർക്്ത ലഭിക്കുന്ന വവദ്സഹായം 

അനുസരിച്്ത  ജനന ശതമാനം*
സർ ക്ാർ 44.9 54.0
സ്വകാര്ം 54.8 27.8
നിർദേിഷ്പയാഗ്തയള്ളവർ 0.2 9.9

പരിശീലനംലഭിക്ാത്-
വർ/മറ്റുള്ളവർ

0.1 8.2

24 സ്തത്ീകളിന്ലവിവാഹപ്ായം *

എ) 18-ന്ത മുമ്പ്ത 16.9 16.7
�ി) 18-20 19.2 19.2
സി) 21-ന്ത മുകളിൽ 24.8 23.9
ഡി)എല്ാവരും 23.2 22.1

25 ക്ിൾന്പ്ാട്ടക്ഷൻ പററ്റ്ത ## 31.8 40.4
26 മാതൃമരണനിരക്്ത ** 42 122
27 പ്തീക്ഷിതആയൂർ വദർഘ്ം *** 75.2 69

പുരുഷൻ 72.5 67.8
സ്തത്ീ 77.8 70.4

അവലംബം- #എസ്.ആർ.എസ് 2019 യമ�് /*എസ്.ആർ.എസ് സ്റോറ്ിസ്റിക്കല് റിയപ്ോർട് 2017/ 
** പപെഷ്ല് ബുള്ളറ്ിൻ ഓണ് എംഎംആർ 2015-17/ ***എസ്.ആർ.എസ്. കലഫ് യടബിൾ 2013-17/
##ഇന്്�ിപല കുടംബയക്ഷമ സ്ിതി വിവരക്കണക്കുേൾ 2011
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നരീതടി ആബയോഗല്-ടഹല്ത്തല് ഇന്ഡ്ക്ല് 
റടിബപ്ോര്ട്ല്

സംസ്ാനങ്ങളുന്ട വളർച്ന്യ അപഗ്രഥിച്ചുന്കാണ്ള്ള 
നീതി ആപയാഗിന്റെ ആപരാഗ്ഫല സൂ�ിക 
റിപ്ാർട്ട്ത 2019 ജൂണിൽ  പ്സിദ്ീകരിച്ചു 
(ന്ഹൽത്ി പസ്റ്ററ്റ്തസ്ത പപ്ാഗ്രസ്ീവ്ത ഇന്് - 
റിപ്ാർട്ട്ത ഓണ് ദി റാകേ്തസ്ത ഓഫ്ത പസ്റ്ററ്റ്തസ്ത ആൻഡ്ത 
യൂണിയൻ ന്ടറിട്ടറിസ്ത ). ആപരാഗ്രംഗന്ത്  
സംസ്ാനങ്ങളുന്ട ന്മാത്ത്ിലുള്ള പ്കടനം, 
വാർഷിക വളർച്ാഫലങ്ങൾ , ഭരണം,  എന്നിവയിന്ല 
വാർ ഷിക ന്മച്ന്്ടുത്ലുകൾ ന്ക്ാ്ം വിവിധ 
സൂ�കങ്ങൾ  ഉപപയാഗിച്്ത സംസ്ാനങ്ങന്ള 
റാങ്കുന്�യ്യുന്നു. ശരിയായ താരതമ്ത്ിനായി 
വലിയ സംസ്ാനങ്ങൾ, ന്�റിയ സംസ്ാനങ്ങൾ, 
പക� ഭരണ പ്പദശങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്ന മൂന്ന്ത 
വിഭാഗങ്ങളായാണ്ത സംസ്ാനങ്ങന്ള റാകേ്ത 
ന്�യ്തിരിക്കുന്നത്ത. മികച് പ്കടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 
സംസ്ാനങ്ങന്ളയം സമഗ്രമായി ന്മച്ന്്ട്ട 
സംസ്ാനങ്ങന്ളയം കന്ണ്ത്തുക എന്നതാണ്ത 
സൂ�ികയന്ട ലക്ഷ്ം. സമഗ്ര മികവിൽ പകരളം 
ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ്ത. 74.01 ആണ്ത പകരളത്ിന്റെ 
റാകേിംഗ്ത നില. വാർഷിക വർദ്നവ്ത സം�ന്ധിച്്ത ഇത്ത 
താന്ഴയാണ്ത (21 വലിയ സംസ്ാനങ്ങളിൽ പതിനാറാം 
സ്ാനത്ാണ്ത ). ആപരാഗ് രംഗത്്ത കാര്മായ 
പുപരാഗതി പനരപത്തന്ന്ന വകവരിച്തിനാലാണ്ത 
ഈ നാമ മാത്മായ പുപരാഗതിയണ്ായത്ത. വലിയ 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ പകരളം, ആ�ാപ്പദശ്ത, 
മധ്പ്പദശ്ത എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളാണ്ത 
ന്മാത്ത്ിലുള്ള പ്കടനത്ിൽ മുന്നിന്ലത്ിയത്ത. 
ആപരാഗ് പമഖലയിൽ ഏറ്റവമധികം വളർച് വകവരിച് 
സംസ്ാനങ്ങൾ ഹരിയാന, രാജസ്ാൻ, ജാർഖണ്്ത 
എന്നിവയാണ്ത മുന്നിൽ.

നോഷണല് ക്ോളടിറ്ടി അഷ്റന്സല് 
്റേോന്ബഡ്ര്ഡ്ല്സല് (എന്. കയൂ. എ. എസല്.)

2013 ൽ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്ത 
സ്റ്റാൻപഡർഡ്തസ്ത ആരംഭിന്ച്കേിലും പകരളത്ിന്ത 
അനുപയാജ്മല്ാത് എൻ .കയു .എ .എസ്ത. ന്�ക്്ത 
ലിസ്റ്റിന്ല �ില ന്�ക്്ത പപായിന്കൾ കാരണം എൻ.
ക്യൂ.എ.എസ്ത ഉപപയാഗിച്്ത നിരവധി സ്ാപനങ്ങന്ള  
അംഗീകരിക്ാൻ പകരളത്ിന്ത  കഴിഞ്ഞില്. നാഷണൽ 
ന്ഹൽത്്ത സിസ്റ്റംസ്ത റിപസാഴ്തസ്ത ന്സറെറിന്റെ 
സഹായപത്ാന്ട പകരള മാനദണ്ങ്ങൾക്നുസരിച്്ത 
എൻ.ക്യൂ.എം.എസ്ത ന്�ക്്ത ലിസ്തറ്റ്ത മാറ്റംവരുത്തുവാൻ 
സംസ്ാനം മുൻവകന്യടുത്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 
2017 നവം�റിന്ല പകരള വ്വസ്കൾക്നുസരിച്്ത 
ന്�ക്്ത ലിസ്തറ്റ്ത നവീകരിച്ചു. പകരള വ്വസ്കൾക്്ത 
പയാജിക്ാത് �ില ഇനങ്ങൾ നീക്ം ന്�യ്യുകയം 
പകരം പാലിപയറ്റീവ്ത ന്കയർ ഉൾന്്ടുത്ിയമാണ്ത 
ന്�ക്്ത ലിസ്തറ്റ്ത നവീകരണം നടത്ിയത്ത. ന്�ക്്ത 

ലിസ്തറ്റ്ത നവീകരിച് പശഷം എൻ.ക്യൂ.എ.എസ്ത. 
അക്ഡിപറ്റഷനിൽ പകരളം വളന്രയധികം 
പുപരാഗതി വകവരിച്ചു. സംസ്ാനത്്ത നിന്നുള്ള 55 
സ്ാപനങ്ങൾക്്ത ഇതിനകം പദശീയതല അംഗീകാരം 
സർട്ടിഫിക്റ്റ്ത ലഭിച്ിട്ടുണ്്ത.

ആര്ദ്ധം മടിഷന്

അടിസ്ാന സൗകര്ങ്ങളും പസവനങ്ങളും 
ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിലൂന്ട സർക്ാർ ആശുപത്ികൾ 
പരാഗീ സൗഹൃദമാക്കുന്ന ഒരു പദ്തിയാണ്ത ആർ്ം 
മിഷൻ. സർക്ാർ ആശുപത്ികളിൽ ഔട്ട്തപപഷ്റെ്ത 
ന്മഡിക്ൽ പരിപശാധനകളം മറ്റ്ത പരിപശാധനകളം 
കുറഞ്ഞ സമയത്ിനുള്ളിൽ നൽകിന്ക്ാണ്ം 
ഗുണനിലവാരമുള്ള ആപരാഗ്പരിരക്ഷ 
ഉറ്ാക്ിന്ക്ാണ്ം ന്പാതുജന സൗഹൃദമാക്ാൻ 
കഴിയം. ഇത്ത കിടത്ിച്ികിത്സ ആവശ്മായ 
പരാഗികൾക്കു പവണ്ത് ശ്രദ് നൽകുന്നതിന്ത 
സഹായിക്കും. സർക്ാർ ന്മഡിക്ൽ പകാളജ്ത 
പഹാസ്പിറ്റലുകൾ, ജില്ാ താലൂക്്ത ആശുപത്ികൾ, 
പ്ാഥമികാപരാഗ് പക�ങ്ങൾ എന്നിങ്ങന്ന മൂന്ന്ത 
ഘട്ടങ്ങളിലായാണ്ത ആർ്ം മിഷൻ നട്ാക്കുന്നത്ത. 
സർക്ാർ ആശുപത്ികളിന്ല പസവനങ്ങളും 
സൗകര്ങ്ങളും ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനും ന്ായമായ 
ന്�ലവിലും സമയത്ിലും സംതൃപ്തിയിലും �ികിത്സ 
നൽകുന്നതിനും മിഷൻ ലക്ഷ്മിടുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ 
അദ്്ായം 2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇ-ടഹല്ത്തല് ബപ്രോജകല്െല്

പകരളത്ിന്ല ആപരാഗ്സ്ാപനങ്ങന്ള കമ്പ്യൂട്ടർ 
ശംഖലയായി �ന്ധി്ിക്കുന്നതിന്ത ഇ-ന്ഹൽത്്ത 
പപ്ാജക്തട്ത ലക്ഷ്മിടുന്നു. പഡാക്തടർമാർക്്ത എളു്ത്ിൽ 
പരിപശാധിക്ാവന്ന വ്ക്തിഗത ന്മഡിക്ൽ 
പരഖകളുന്ട ഒരു ഡാറ്റാപ�സ്ത നിർമ്ിക്കുക 
എന്നതാണ്ത പദ്തി ലക്ഷ്മിടുന്നത്ത. പരാഗിയന്ട 
സവിപശഷമായ തിരിച്റിയൽ, സംസ്ാനന്ത് 
വിവിധ പ്ാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃദീയ തലങ്ങളിലുള്ള വിവിധ 
ആപരാഗ് പരിപാലന വിതരണ യൂണിറ്റുകൾ തമ്ിലുള്ള 
ഡാറ്റ എക്്തപ�ഞ്്ത എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾന്്ട്ടിരിക്കുന്നു. 
ഇത്ത മൂലം ആവർത്ിച്ചു വരുന്ന ന്മഡിക്ൽ 
പരിപശാധനകൾ ഒഴിവാക്ാനും പരാഗിയന്ട ന്�ലവ്ത 
കുറക്കുന്നതിനും ക്ിനിക്കുകളിലും ലാബുകളിലും തിരക്കു 
കുറയ്കാനും കഴിയം. തിരുവനന്പുരം വപലറ്റ്ത 
ജില്യായി പകരളത്ിന്ല എല്ാ ജില്കളിൽ ഈ പദ്തി 
നട്ിലാക്ി വരുന്നു. സംസ്ാനത്ിന്റെ ഇ-ന്ഹൽത്്ത 
പദ്തിന്യ നിതി ആപയാഗ്ത അഭിനന്ിച്ചു. 25861482 
ഗ്രാമീണ ജനതയന്ട ഡാറ്റാ പ�സ്ത പശഖരിച്്ത 
ഇലക്തപരൊണിക്ത പരഖകളായി സംഭരിച് രാജ്ന്ത് ഏക 
സംസ്ാനമാണ്ത പകരളം.
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സുസ്ടിര വടികസന െക്ഷ്ങ്ങള്: 
ബകരളത്തടിടന് െക്ഷ്ധം

സംസ്ാനന്ത് ആപരാഗ് പമഖലയിൽ 
ഹ്രസ്വകാലപത്ക്കും ഇടക്ാലപത്ക്കും 
വകവരിപക്ണ് ലക്ഷ്ങ്ങൾ സംസ്ാന സർക്ാർ 
പ്ഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്്ത. പ്സ്തതുത ലക്ഷ്ങ്ങൾ ആസൂത്ണം 
ന്�യ്യുന്നതിന്ത ഐക് രാഷ്തരെ സഭ രൂപന്്ടുത്ിയ 
സസ്ിര വികസന ലക്ഷ്ങ്ങളിൽന്്ടുന്ന 
പ്പത്കിച്ചും എസ്ത.ഡി.ജി നമ്പർ മൂന്ന്ത പരാമർശമായി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത്്ത പദശീയ അന്ർപദശീയ ലക്ഷ്ങ്ങപളാട്ത 
തുലനമുള്ള ലക്ഷ്ങ്ങൾക്്ത അന്ിമരൂപം നൽകി. 
ഐക്രാഷ്തരെ സഭ പ്ഖ്ാപിച് ലക്ഷ്ങ്ങളിൽ 
പകരളത്ിന്ത പ്സക്തമായവ കർമ് സമിതി 
വിശദമായി പരിപശാധിക്കുകയം സംസ്ാനത്ിന്റെ 
ഇപ്ാഴുള്ള സാംക്മികപരാഗ നിലക്കും വ്ാപ്തിക്കും 
പയാജിച്വ ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്്ത. ഐക്രാഷ്തരെ സഭ 
പരഖയിലുള്ള ലക്ഷ്ങ്ങൾകൂടാന്ത സംസ്ാനത്്ത 
പ്ാധാന്പത്ാന്ട പരിഗണിക്ന്്പടണ്തായ 
ദന്സംരക്ഷണം, പനത് സംരക്ഷണം, പാലിപയറ്റീവ്ത 
ന്കയർ എന്നീ ലക്ഷ്ങ്ങളും പകരളം ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. 
പ്സ്തതുത ലക്ഷ്ങ്ങൾ പനടുന്നതിനുള്ള പ്ധാന 
മാർഗ്ങ്ങളും സമിതി നിർപദേശിച്ിട്ടുണ്്ത. വകവരിപക്ണ് 
ലക്ഷ്ങ്ങളുന്ട പുപരാഗതി നിർണ്യിക്കുന്നതിനായി 
മൂല്ങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്ത 2021 ൽ ഒരു സർപവ 
നടത്ി സംസ്ാനത്ിന്റെ പ്വർത്നം വിലയിരുത്തും.

പദ്ധതടികോെടത്ത ആബരോഗ്ബമഖെയല്ക്കുള്ള 
ധനസഹോയധം

കഴിഞ്ഞ കുന്റ വർങ്ങളായി സംസ്ാന�ജറ്റിൽ 
നിന്നും തുക നീക്ി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ധാന പമഖലയാണ്ത 
ആപരാഗ്ം. അടുത് കാലത്ായി സർക്ാരിന്റെ 
ആപരാഗ് സംരക്ഷണ ന്�ലവ്ത നിരന്രമായി 
വർദ്ിക്കുന്നതായികാണുന്നു. തപദേശ സ്വയംഭരണ 
വകു്ിന്റെയം മറ്റു വകുപ്പുകളുന്ടയം സംഭാവനന്യ 
ഒഴിവാക്ിയാൽ ന്മാത്ം സംസ്ാന �ഡ്തജറ്റ്ത 
വിഹിതത്ിന്റെ 5 ശതമാനപത്ാളമാണ്ത ആപരാഗ് 
സംരക്ഷണത്ിന്ത പകരളം ന്�ലവഴിക്കുന്നത്ത 
എന്നതാണ്ത വസ്തതുത. പ�ണ്ാം പഞ്വത്സര 
പദ്തിക്ാലത്്ത പദ്തികൾ നട്ാക്കുന്നതിന്ത 
നീക്ിവച്ിരുന്ന തുക 3,31,888.00 ലക്ഷം രൂപ (�ി.ഇ) 
ആയിരുന്നു. പദ്തി കാലയളവിൽ റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ത 
ആന്ക ന്�ലവ്ത 3,00,600.50 ലക്ഷം (90.57ശതമാനം). 
പതിമൂന്നാം പദ്തിയന്ട ആദ് വർഷത്ിൽ (2017-
18) ആപരാഗ് പമഖലയ്ക്ത 1,31,495 ലക്ഷം രൂപ 
വകയിരുത്ിയിരുന്നു. ഇതിൽ 89.42 ശതമാനം 
ന്�ലവഴിച്ചു. രണ്ാം വർഷത്ിന്ല (2018-19) വിഹിതം 
1,41,930 രൂപയം ന്�ലവ്ത 73.24 ശതമാനവമാണ്ത. 
മുന്നാം വർഷത്ിന്ല (2019-20) വിഹിതം 1,40,594 
രൂപയം 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്രയള്ള ന്�ലവ്ത 
36.49 ശതമാനവമാണ്ത. കഴിഞ്ഞ നാല്ത വാർഷിക 
പദ്തി കാലയളവിന്ല വകു്നുസരിച്ചുള്ള പദ്തി 
വിഹിതവം ന്�ലവം 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്ര (2018-

പട്ടിക 6.2.2  വകു്്ത തിരിച്ചുള്ള പദ്തി വ ിഹിതവം ന്�ലവം (വാർഷ ിക പദ്തി 2015-20)  (രൂപ ലക്ഷത്ിൽ)

വകുപ്ല് വോര്ഷ ടികപദ്ധതടി 
2015-16

വോര്ഷ ടികപദ്ധതടി 
2016-17

വോര്ഷ ടികപദ്ധതടി 
2017-18

വോര്ഷ ടികപദ്ധതടി 
2018-19

വോര്ഷ ടികപദ്ധതടി 
(2019-20 

ഒകല്ബെോ�ര്വടര)

വ
ടിഹ

ടിത
ധം

ച
ടിെ

വ
ല് 

ശ
ത

മോ
ന

ധം

വ
ടിഹ

ടിത
ധം

ച
ടിെ

വ
ല് 

ശ
ത

മോ
ന

ധം

വ
ടിഹ

ടിത
ധം

ച
ടി െ

വ
ല് 

ശ
ത

മോ
ന

ധം

വ
ടിഹ

ടിത
ധം

ച
ടിെ

വ
ല് 

ശ
ത

മോ
ന

ധം

വ
ടിഹ

ടിത
ധം

ച
ടിെ

വ
ല് 

ശ
ത

മോ
ന

ധം

ആപരാഗ് 
പസവനം

32,216 67.86 52,174 113.3 72,402 97.74 78,921 84.23 78329 43.38

ന്മഡിക്ൽ 
വിദ്ാഭ്ാസം

26,699 89.69 39,388 77.56 47,009 82.25 49,414 56.47 48425 26.34

ഭാരതീയ 
�ികിത്സാ 
വകു്്ത

2,670 93.85 3,412 94.06 4,320 81.56 4,820 70.1 4755 40.79

ആയൂർപവദ 
വിദ്ാഭ്ാസം

2,567 94.6 3,364 55.5 4,600 48.51 5,060 50.82 4975 24.46

പഹാമിപയാ-
്തി

1,440 91.26 1,983 76.26 2,300 88.37 2,700 100 2660 30.16

പഹാമിപയാ 
വിദ്ാഭ്ാസം

945 93.78 990 24.3 864 42.98 1,015 100 1000 43.62

ആന്ക 66,537 79.65 1,01,311 95.24 1,31,495 89.42 1,41,930 73.24 140594 36.49
അവലംബം: പ്ോൻ പപെ�ിസ്
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19) ആന്ക പദ്തി വിഹിതവം �ിലവം പട്ടിക 6.2.2 ൽ 
ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

ബകരളത്തടിടെ പ്രധോന ആബരോഗ് പ്രശ്നങ്ങള്

സോധംക്രമടിക ബരോഗങ്ങള്
പകരളത്ിൽ സാംക്മിക സാംക്മിപകതര 
പരാഗങ്ങൾ വർദ്ിച്ചുവരുന്നതായി കണ്വരുന്നു. 
ന്ഡകേി, �ിക്ൻഗുനിയ, ന്ലപ്തപറ്റാവസ്പപറാസിസ്ത, 
മപലറിയ, ന്ഹ്വറ്ററ്റിസ്ത, എച്്ത1 എൻ1 തുടങ്ങിയ 
സാംക്മിക പരാഗങ്ങൾ നിയ�ിക്ന്്ട്ടിരുന്നുന്വകേിലും 
അടുത് കാലത്ായി പരാഗനിരക്കും മരണനിരക്കും 
വർദ്ിക്കുന്നതിന്ത ഈ പരാഗങ്ങളുന്ട പുനരുജ്ീവനം 
നന്ല്ാരു പകേ്ത വഹിച്ിട്ടുണ്്ത. ന്ഡകേി, മപലറിയ, 
ജാ്നീസ്ത എൻന്സഫവലറ്റിസ്ത, സ്തരു�്ത വടഫസ്ത 
മുതലായ ന്കാതുകുജന് പരാഗങ്ങൾ പല ജില്കളിലും 
ഗണ്മായി വർദ്ിച്ിട്ടുണ്്ത. വിവിധ തരത്ിലുള്ള 
വയറിളക്പരാഗങ്ങൾ, വടപഫായ്തഡ്ത, ന്ഹ്വറ്ററ്റിസ്ത 
തുടങ്ങിയ ജലജന് അണു�ാധകൾ പല ജില്കളിലും 
നിരന്രമായി കണ്വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുന്റ 
വർഷങ്ങളായി കുറവ്ത പരഖന്്ടുത്ിയിരുന്നു പകാളറ �ില 
ജില്കളിൽ കൂടുതലായി കാണന്്ടുന്നു. വർഷങ്ങപളാളം 
പരിശ്രമിച്ിട്ടും ഡിഫ്തതീരിയയം വില്ൻ ചുമയം പപാലുള്ള 
വാക്ിൻ മൂലം തടയാനുള്ള പരാഗങ്ങൾ ഇനിയം 
നിർമ്ാർജനം ന്�പയ്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

ടഡ്കേടിപ്നടി

ഇപ്ാൾ ന്വക്തടർ ജന് പരാഗങ്ങളുന്ട ഏറ്റവം 
വലിയ കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ന്ഡകേി്നി 
പകരളത്ിൽ 1998 ലാണ്ത പടർന്നു പിടിച്ത്ത. 2015 വന്ര 
പരാഗം കൂടുതലും തിരുവനന്പുരം, ന്കാല്ം, പകാട്ടയം, 
പത്നംതിട്ട, പകാഴിപക്ാട്ത, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്കളിൽ 
വ്ാപകമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2017 ൽ എല്ാ ജില്കളിലും 
ന്ഡകേി്നി വ്ാപകമായി റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. 
ഉയരത്ിൽ സ്ിതിന്�യ്യുന്ന ജില്കളിൽ കുറഞ്ഞ 
നിരക്ിലും മറ്റുള്ള ജില്കളിൽ കൂടുതലായം കാണന്്ടു. 
ഈ വവവിധ്മാർന്ന വിതരണത്ിന്റെ മുഖ് 
കാരണം ന്ഡകേി ന്വക്തറ്റർ-ആഡസ്ത ന്കാതുകുകളുന്ട 
വ്ാപനത്ിനു കാരണമാവന്ന തരത്ിൽ പരിസ്ിതി 
ഘടകങ്ങളിന്ല മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാന്ണന്ന്ത കരുതുന്നു. 
ഗ്രാമീണ പശ്ാത്ലത്ിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കണ് 
ഈ ന്കാതുക്ത ഇപ്ാൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും 
വ്ാപിച്ചു. 2015 മുതൽ 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്രയള്ള 
പകസകളുന്ടയം മരണത്ിന്റെയം വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 6.2.3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

എെടിപ്നടി

സംസ്ാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മന്റ്റാരു 
ന്പാതുജനാപരാഗ്ന്വല്ലുവിളിയാണ്ത 
ന്ലപ്തപറ്റാവസ്പപറാസിസ്ത. എണ്പതുകളുന്ട 

തുടക്ത്ിൽ അപൂർവപരാഗമായി 
കണക്ാക്ന്്ട്ടിരുന്ന ഇത്ത ഇപ്ാൾ എല്ാ 
ജില്കളിലും വ്ാപിച്ിരിക്കുന്നു. 2012-13 ൽ ഒരു 
വലിയ പകർച്വ്ാധിയായി വടക്ൻ ജില്കന്ള 
പരാഗ�ാധിതമാക്ിയ പരാഗം പിന്നീട്ത പകരളം 
മുഴുവനായം �ാധിച്ചു. തുടക്ത്ിൽ പരാഗം 
�ാധിച് എലികളുന്ട മൂത്ത്ിൽ നിന്നും പരിസ്ിതി 
മലിനീകരണം മൂലമാണ്ത വ്ാപിച്ത്ത. പശുക്ൾ, 
നായ്കൾ, പന്നികൾ തുടങ്ങിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ 
പരാഗം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ട്ടിട്ടുള്ളതുന്കാണ്്ത തന്ന്ന 
കൃഷി പ്വർത്നങ്ങളിൽ ഏർന്്ട്ടിരിക്കുന്നവർക്്ത 
പരാഗ സാധ്തയണ്്ത. സ്തംഭനാവസ്യിലുള്ള 
കനാലുകളിൽ ശു�ീകരണത്ിൽ പന്കേടുക്കുന്നവർക്കു 
ഈ പരാഗം �ാധിച്തായി റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ട്ടിരുന്നു. 
ഈയിന്ട ന്ലപ്തപറ്റാവസ്പപറാസിസ്ത കാരണം 
മരണനിരക്്ത ഉയരുന്നതു ന്വറ്റിനറി, മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പുകളുന്ട കൂട്ടായ പരിശ്രമത്ിൽ ഫലപ്ദമായി 
നിയ�ിപക്ണ്തുണ്്ത.

2015- ൽ 1098 പകസകൽ റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ടുകയം, 
43 പപർ മരിക്കുകയം ന്�യ്തതു. 2016- ൽ 1710 
പകസകൾ റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ടുകയം, 35 ആളുകൾ 
മരിക്കുകയം ന്�യ്തതു. 2017 കാലത്്ത �ികിത്സ പതടിയ 
പരാഗികളുന്ട എണ്ം 1408 ഉം മരണം സംഭവിച്വരുന്ട 
എണ്ം 80 ഉം ആയിരുന്നു. 2018 ൽ റിപ്ാർട്ട്ത 
ന്�യ്ന്്ട്ട പകസകളുന്ട എണ്ം 2079 ഉം മരണം 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തത്ത  99 ഉം ആണ്ത.  2019 ഓഗസ്തറ്റ്ത  വന്ര 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ട്ട പകസകളുന്ട എണ്ം 611 ഉം 
മരണം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തത്ത 26 ഉം ആണ്ത. 2018-19  ലും 
2019-20 (ഓഗസ്തറ്റ്ത  വന്ര) ലും എലി്നിക്്ത �ികിത്സ 
പതടിയവരുന്ടയം മരണം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തതിന്റെയം 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരം അനു�ന്ധം 6.2.1 ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ചടികന്ഗുനടിയ

ന്കാതുകുജന് അണു�ാധകളിൽ പുതുതായിട്ടുള്ളതാണ്ത 
�ിക്കുൻഗുനിയ.  2005-06 കാലയളവിൽ 
അറ�ിക്ടലിന്ല വിദൂര ദ്വീപുകളിലാണ്ത ഈ 
പരാഗം ഉണ്ായത്ത എന്ന്ത വിശ്വസിക്ന്്ടുന്നു. 
അടുത് രണ്്ത വർഷത്ിനുള്ളിൽ പകരളം മുഴുവൻ 
അതിപവഗം വ്ാപിക്കുകയം നമ്മുന്ട ജനസംഖ്യന്ട 
80 ശതമാനത്ിലധികം ജനങ്ങന്ള �ാധിക്കുകയം 
ന്�യ്യുന്നു. ഭാഗ്വശാൽ പരാഗംവ്ാപനം കുറയകയം 
ജനങ്ങൾക്്ത ദീർഘകാലികമായ പ്തിപരാധപശഷി 
ലഭിക്കുകയം ന്�യ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്്ത വർഷത്ിനിടയിൽ 
പകരളത്ിൽ 200 പകസകൾ മാത്ം റിപ്ാർട്ട്ത 
ന്�യ്യുകയം ഈ കാലയളവിൽ മരണം ഒന്നുംതന്ന്ന 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ടുകയം ന്�യ്തിട്ടില്. ഇവിന്ട പരാഗം 
വകമാറ്റം ന്�യ്യുന്നതു ഈഡിസ്ത ന്കാതുകുകൾ ആണ്ത. 
ന്ഡകേി, �ിക്കുൻഗുനിയ എന്നിവ ഒപര ന്കാതുകിലൂന്ട 
പടർന്ന്ത ന്കാണ്ിരിക്കുന്നതിനാലും സിക വവറസ്ത, 
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മഞ്ഞ്നിയന്ട ഭീഷണി എന്നിവക്കു ഒപര ന്കാതുകുകൾ 
ഉത്രവാദികൾ ആയതിനാലും ഭാവിയിൽ നാം ഇവന്യ 
പനരിടാൻ ശ്രദ്ാലുക്ളായിരിക്ണം. 

2018-ൽ 76 �ിക്ൻഗുനിയ പകസകൾ റിപ്ാർട്ട്ത 
ന്�യ്തതിൽ 38 എണ്ം തിരുവനന്പുരം ജില്യിലും 
32 എണ്ം തൃശൂരിലും ആണ്ത. 2019 (ഓഗസ്തറ്റ്ത  
വന്ര) 30 പകസകൾ റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ട്ടതിൽ 
14 എണ്ം തിരുവനന്പുരം ജില്യിലും 10 എണ്ം 
ഇടുക്ിയിലും ആണ്ത. പകരളത്ിൽ ആന്ക 2018-
ൽ 29,35,627 വവറൽ പനി റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത.  
2019 (ഓഗസ്തറ്റ്ത  വന്ര) 19,06,006 പകസകളുമാണ്ത 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ന്്ട്ടത്ത. 2018-2019 (ഓഗസ്തറ്റ്ത  
വന്ര) �ിക്ൻഗുനിയക്കും വവറൽ പനിക്കും 
�ികിത്സപതടിയവരുന്ട ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരം 
അനു�ന്ധം 6.2.2 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മബെറടിയ

കഴിഞ്ഞ കുന്റ ദശാബ്ദങ്ങളായി നമ്മുന്ട രാജ്ത്ിന്റെ 
ന്പാതുജനാപരാഗ് പമഖല പനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിളി 
അപനാഫിലസ്ത ന്കാതുകുകളിലൂന്ട പകരുന്ന മപലറിയ 
പരാഗമാണ്ത. ഇതിന്റെ നിർമാർജനം ലക്ഷ്മിടുന്ന 
വിവിധ പദശീയ പരിപാടികൾ പരിമിതമായ വിജയം 
പനടുന്നു. എഴുപതുകളുന്ട ആരംഭത്ിൽ പകരളത്ിൽ 
നിന്നും മപലറിയ പരാഗം നിർമാർജനം ന്�ന്യ്തകേിലും 
ഒരു ന്പാതുജനാപരാഗ് ന്വല്ലുവിളിയായി ഇപ്ാൾ 
ഉയർന്നു വരുന്നു. മപലറിയ പരാഗ�ാധിത 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൻപതാതിലുള്ള 
കുടിപയറ്റം കാരണം അടുത്കാലത്ായി പ്ശ്നം 
കൂടുതൽ വഷളായി. ഫാൽസിപിയം മപലറിയയന്ട 
അനുപാതം പകരളത്ിൽ സാവധാനത്ിൽ വർദ്ിച്ചു 
വരികയാണ്ത. തപദേശീയമായി മപലറിയ നീക്ം 
ന്�യ്ൽ സംസ്ാനന്ത് എസ്ത.ഡി.ജി. ലക്ഷ്ങ്ങളിൽ 
ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുന്ണ്കേിലും അത്ത നിറപവറ്റുന്നതിനുള്ള 
പ്ശ്നങ്ങൾ പലതാണ്ത. ദ്രുത നഗരവൽക്രണം, 
ജില്കളിന്ല വിപുലമായ അടിസ്ാന സൗകര് 
വികസനം, നഗര പ്പദശത്്ത അനിയ�ിതമായ 
നിർമ്ാണ പ്വർത്നങ്ങൾ, കാലാവസ്ാ വ്തിയാനം 
നിമിത്ം ന്കാതുകുകളുന്ട ജീവിത പരിണാമത്ിൽ 
ഉണ്ായ മാറ്റം എന്നിവയാണ്ത എസ്ത.ഡി.ജി ലക്ഷ്ം 
പനടിന്യടുക്കുന്നതിൽ വലിയ തടസം. പകരളത്ിന്ല 
മപലറിയയന്ട വാർഷിക കണക്കുകൾ 2000 ൽ കുറവം 
മരണനിരക്്ത വളന്ര കുറവാണ്ത എകേിലും പ്ധാന പ്ശ്നം 
ആഭ്ന്ര മപലറിയ വർദ്നയാണ്ത. തിരുവനന്പുരം, 
ന്കാല്ം, പകാഴിപക്ാട്ത, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്കളിൽ 
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തപദേശീയ മപലറിയ 
പിടിമുറക്കുന്നു. കർണാടകയിന്ല വളന്ര ഉയർന്ന 
മലമ്പനി നിരക്കുള്ള ജില്കളുന്ട സമീപത്ാകയാൽ 
കാസർപകാട്ത ജില്യിൽ വർഷങ്ങളായി വളന്രയധികം 
മലമ്പനി ഉണ്്ത. നമ്മുന്ട സംസ്ാനന്ത് പടിഞ്ഞാറൻ 
തീരത്തുള്ള മീൻപിടുത്ക്ാരുന്ട സാന്നിധ്ം 

തീരപദശ ജില്കളിൽ മപലറിയ പടരുന്നതിനുള്ള ഒരു 
ഭീഷണിയാണ്ത. 2017-ൽ മപലറിയ �ാധിതരുന്ട 
എണ്ം 1194 ഉം മരണം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തത്ത 2 ഉം ആണ്ത. 
2018 -ൽ മപലറിയ പരാഗ�ാധിതരുന്ട എണ്ം 908 
ഉം മരണം ഒന്നുംതന്ന്ന പരഖന്്ടുത്ിയിട്ടില്. 2019 
(ഒക്തപടാ�ർ വന്ര) മപലറിയ �ാധിതരുന്ട എണ്ം 
342 ഉം മരണം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തത്ത 1 ഉം ആണ്ത. 2015 
മുതൽ 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്രയള്ള റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്ത 
പകസകളുന്ടയം മരണത്ിന്റെയം വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 6.2.3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജപ്ോന് ജ്രധം

ഇത്ത മസ്തിഷ്തക്ന്ത് �ാധിക്കുന്ന ന്കാതുകു 
ജന്മായ എൻവസഫവലറ്റിസിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്ത. 
ന്നൽവയലുകളുന്ട സാന്നിധ്ം മൂലം പകരളത്ിൽ ഈ 
പരാഗ സാധ്ത കൂടുതലാണ്ത കാരണം ഈ പരാഗം 
പരത്തുന്ന വവറസ്ത വാഹകരായ ന്കാതുകുകൾ 
ന്നൽവയലുകളിന്ല ന്വള്ളന്ക്ട്ടുകളിൽ പടർന്ന്ത 
കിടക്കുന്നു. മലിനമായ ന്വള്ളത്ിൽ മുട്ടയിടുന്ന 
കയുന്ലക്്ത ന്കാതുകിന്റെ തനതായ സ്വഭാവം മറ്റ്ത 
പമഖലകളിൽ പരാഗ സാദ്്തകൾ വർദ്ി്ിക്കും. 
ജാ്നീസ്ത എൻന്സഫവലറ്റിസ്ത (ന്ജ.ഇ.) പദശാടന 
പക്ഷികളുന്ട സാന്നിദ്്ം വഴി വകമാറ്റം ന്�യ്ന്്ടുന്നു 
എന്നത്ത അധിക അപകടമാണ്ത കാരണം നമ്മുന്ട 
നാട്ടിൽ പദശാടന പക്ഷികന്ള ആകർഷിക്കുന്ന 
നിരവധി സപകേതങ്ങളുണ്്ത. എന്നാൽ ന്ജ.ഇ.ന്ക്തിന്ര 
ഫലപ്ദമായ വാക്ിൻ ഉള്ളതിനാൽ വാക്ിപനഷൻ 
ശക്തിന്്ടുത്തുന്നതിലൂന്ട അതിന്റെ നിയ�ണ 
പരിപാടിയിൽ നമുക്്ത ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്്ത. 
2015 മുതൽ 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്രയള്ള ജ്ാൻ 
ജ്വരത്ിന്ത �ികിത്സ പതടിയവരുന്ടയം മരണം 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തത്ിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 6.2.3 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ജെ ജന് ബരോഗങ്ങള്

ജില്യന്ട പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്പത്കിച്്ത ആദിവാസി 
തീരപദശ പ്പദശങ്ങളിൽ സരക്ഷിതമായ കുടിന്വള്ള 
ലഭ്തയിന്ല്ന്നതു ജലജന് പരാഗങ്ങൾക്്ത പ്ധാന 
കാരണമായി ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്നു. കിണറകൾ, പമ്പ്ത, 
ടാകേർ പലാറിയിലൂന്ട വിതരണം ന്�യ്ത ന്വള്ളം, 
ന്പാതു ജലവിതരണ വപ്ിന്ല തകരാറകൾ 
നിമിത്ം കുടിന്വള്ളപത്ാന്ടാ്ം അഴുക്കു�ാൽ 
ന്വള്ളം കലരുന്നത്ത, ജലപ്ാതസ്സുകളിൽ 
മാലിന്ങ്ങൾ ഉൾന്്ന്ടയള്ള അവശിഷ്ങ്ങൾ, 
വാണിജ് ആവശ്ങ്ങൾക്കുള്ള ഐസ്ത ഉപപയാഗിച്്ത 
ശീതള പാനീയങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നത്ത, മലിനമായ 
ജലം ഉപപയാഗിച്്ത ന്വൽക്ം രൈികേ്ത തയ്ാറാക്കുന്നത്ത 
തുടങ്ങിയ സരക്ഷിതമല്ാത് ജല പ്ാതസ്സുകൾ 
ജല ജന് പരാഗങ്ങൾക്കു കാരണമാണ്ത. സാംക്മിക 
പരാഗങ്ങൾ തടയാനും നിയ�ിക്ാനും 2017 നവം�ർ 
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മുതൽ "ജാഗ്രത" എന്ന പപരിൽ ഒരു പ്വർത്ന പദ്തി 
ആപരാഗ്വകു്്ത നട്ിലാക്ിവരുന്നു. വടപഫായ്തഡ്ത 
പരാഗികളുന്ട എണ്ത്ിൽ 2015 മുതൽ ഗണ്മായ 
കുറവണ്ായി. 2015 മുതൽ 2019 വന്ര കടുത് വയറിളക് 
പരാഗങ്ങൾക്കും വടപഫായ്തഡ്ത, ന്ഹ്വറ്ററ്റിസ്ത 
തുടങ്ങിയ പരാഗങ്ങളുന്ട �ികിത്സ പനടിയവരുന്ട 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 6.2.3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

എച്ചല്.ഐ.വടി/എയല്ഡ്ല്സല്

പകരളത്ിന്ല എച്്ത.ഐ.വി യന്ട വ്ാപനം 
നിയ�ിക്കുക, എച്്ത.ഐ.വി/എയ്തഡ്തസ്ത 
പരാഗത്ിപനാട്ത പ്തികരിക്ാനുള്ള സംസ്ാനത്ിന്റെ 
കഴിവ്ത ശക്തിന്്ടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്ങ്ങപളാന്ട 
പ്വർത്ിക്കുന്ന അഗ്രഗാമിയായ സ്ാപനമാണ്ത 
പകരള സംസ്ാന എയ്തഡ്തസ്ത നിയ�ണ 
ന്സാവസറ്റി. പദശീയ എയ്തഡ്തസ്ത കണ്പരൊൾ പരിപാടി 
സംസ്ാനത്്ത നട്ാക്ാനാണ്ത ഈ സ്ാപനം 
രൂപീകരിച്ത്ത.

സംസ്ാനന്ത് എയ്തഡ്തസ്ത വ്ാപന നിരക്്ത 
2008-09 -ൽ 0.21 ശതമാനത്ിൽ നിന്നും 2010-
11 -ൽ 0.13 ശതമാനമായം 2017 -ൽ 0.05 
ശതമാനമായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സംസ്ാനന്ത് 
എച്്ത.ഐ.വി മഹാമാരി എന്ന പകർച്ാവ്ാധി 
മുഖ്മായം പക�ീകരിച്ിരിക്കുന്നത്ത, മയക്കുമരുന്ന്ത 
കുത്ിവയ്ക്കുന്നവർക്ിടയിൽ 0.41 ശതമാനവം (2011 
-ൽ 4.95 ശതമാനം)- ഇന്്യിൽ ഇത്ത 6.26 ശതമാനം, 
പുരുഷന്മാരുമായി വലംഗിക�ന്ധത്ിപലർന്്ടുന്ന 
പുരുഷന്മാരുന്ടയിടയിൽ (എം.എസ്ത.എം) 0.23 
ശതമാനവം (2011 -ൽ 0.36 ശതമാനം) - 
ഇന്്യിൽ ഇത്ത 2.69 ശതമാനം, സ്തത്ീ വലംഗിക 
ന്താഴിലാളികളുന്ടയിടയിൽ (എഫ്ത.എസ്ത.ഡ്ിയ) 
0.10 ശതമാനവം (2011 -ൽ 0.73 ശതമാനം) - 
ഇന്്യിൽ ഇത്ത 2017 -ൽ 1.56 ശതമാനം എന്ന 
പതാതിലാണ്ത. പകരളത്ിൽ ഭിന്നലിംഗക്ാർക്ിടയിന്ല 
എച്്ത.ഐ.വി വ്ാപന നിരക്്ത 0.16 ശതമാനവം 
ഇന്്യിൽ 3.14 ശതമാനവം ആണ്ത. ഇന്്യിൽ 
കുടിപയറ്റക്ാർക്ിടയിന്ല എച്്ത.ഐ.വി വ്ാപനം 0.51 
ശതമാനമാണ്ത. 
(അവലം�ം: പകരള പസ്റ്ററ്റ്ത എയ്തഡ്തസ്ത കണ്പരൊൾ 
ന്സാവസറ്റി)

പ്രധോന സോധംക്രമടിക ബരോഗങ്ങളുടെ വ്ോപനധം

സാംക്മിക പരാഗങ്ങളുന്ട വ്ാപനം സം�ന്ധിച് താരതമ് 
വ ിശകലനം പട്ടിക 6.2.3-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്ത.

സാംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ

മനുഷ്ന്റെ ആപരാഗ്കരമായ ജീവിതത്ിനു 
ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളത്ത അർബുദം, പ്പമഹം, 
കാർഡിപയാവാസ്കുലാർ പരാഗങ്ങൾ, 

ശ്വാസപകാശസം�ന്ധമായ പരാഗങ്ങൾ എന്നീ 
സാംക്മിപകതര പരാഗങ്ങളാണ്ത. ഇത്രം പരാഗങ്ങൾ 
നിയ�ിക്കുന്നതിനും തടയന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ിന്ല്കേിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ാകാനിടയള്ള 
കഷ്നഷ്ങ്ങൾ വളന്ര വലുതായിരിക്കും. പ്ായാധിക്വം 
ജീവിത രീതികളും ഇതിന്ന സ്വാധീനിക്കുന്നു. താഴ്തന്ന 
വരുമാനക്ാന്ര സം�ന്ധിച്്ത മരുന്നുകളുന്ട 
ഉയർന്ന വിലയം �ികിത്സക്ാവശ്മായ 
സദീർഘമായ കാലപരിധിയം വമ്പിച് സാമ്പത്ിക 
�ാധ്ത വരുത്തുന്നതാണ്ത. വൻപതാതിൽ 
ആധുനികവൽക്രണവം നഗരവത്തകരണവം, ജീവിത 
രീതിയിലുള്ള മാറ്റം, മദ്ം, പുകയില എന്നിവയിലുള്ള 
ആശ്രയത്വം, വവറ്റ്ത പകാളർ ന്താഴിലുകൾക്കുള്ള 
മുൻഗണന, വി�ിത്മായ ഭക്ഷണരീതികൾ, 
ശാരീരിക പ്യത്ത്ിന്ത കുറഞ്ഞ മുൻഗണന, 
ജനങ്ങളുന്ട ഉയർന്ന തലത്ിലുള്ള സമ്ർദേം എന്നിവ 
സംസ്ാനത്്ത സാംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ 
ഉണ്ാകുന്നതിന്ത �ില കാരണങ്ങളാണ്ത.

ഇന്്യിൽ ആന്ക മരണത്ിന്റെ 42 ശതമാനം 
എൻ.സി.ഡി. മൂലമാണ്ത. പകരളത്ിൽ ഈ അവസ് 
ഏറ്റവം ഗൗരവമുള്ളതാണ്ത എന്ന്ന്നാൽ 30 വയസിനും 
59 വയസിനും ഇടയിലുള്ള ന്മാത്ം മരണത്ിന്റെ 52 
ശതമാനത്ിൽ അധികവം എൻസിഡി മൂലമാണ്ത. 
വഹ്ർന്ടൻഷൻ, പ്പമഹം, കാർഡിപയാ വാസ്കുലർ 
പരാഗങ്ങൾ, സ്തപരൊക്്ത, കാൻസർ തുടങ്ങിയവയാണ്ത 
പകരളത്ിന്ല പ്ധാന സാംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ. 
പകരളത്ിന്ല പ്ായപൂർത്ിയായ പുരുഷന്മാരിൽ 
27 ശതമാനവം പ്പമഹ പരാഗികളാണ്ത ഇന്്യിൽ 
15 ശതമാനവം.  ജനസംഖ്യിൽ 19 ശതമാനം 
സ്തത്ീകൾ പ്പമഹപരാഗികളാണ്ത ഇൻഡ്യിൽ ഇത്ത 
11 ശതമാനമാണ്ത. ജനിതക പ്വണത, ഭക്ഷണ 
ശീലങ്ങൾ, ഉദാസീനമായ ജീവിതരീതി എന്നിവ ഈ 
പ്തിഭാസത്ിനു കാരണമായി കരുതന്്ടുന്നു. 
പ്ായപൂർത്ിയായ പുരുഷന്മാരിൽ 40.6 ശതമാനം 
ഉം പ്ായപൂർത്ിയായ സ്തത്ീകളിൽ 38.5 ശതമാനം 
ഇൻഡ്യിൽ യഥാക്മം 30.7ശതമാനം 31.9 ശതമാനം 
ഉം വഹ്ർന്ടൻഷനുള്ളവരാണ്ത. ന്പാണ്ത്ടി, 
വഹ്ർലിപിന്ഡമിയ, ഹൃദയാഘാതം, സ്തപരൊക്്ത 
തുടങ്ങിയവ ഉയർന്ന നിരക്ിലാണ്ത. പദശീയ 
ശരാശരിന്യ അപപക്ഷിച്്ത പകരളത്ിന്ല പുരുഷന്മാരിൽ 
കാൻസർ മരണനിരക്്ത വളന്ര കൂടുതലാണ്ത.
അച്ചുതപമപനാൻ ന്സറെർ പഫാർ ന്ഹൽത്്ത 
സയൻസ്ത സ്റ്റഡീസ്ത, തിരുവനന്പുരം അടുത്ിന്ട 
നടത്ിയ സർപവയിൽ സംസ്ാനന്ത് എൻ .സി .
ഡി. സ്ിതി കൂടുതൽ വഷളായി. മൂന്നിൽ ഒരാൾക്്ത 
രക്താതിമർദേമുന്ണ്ന്നും അഞ്ിൽ ഒരാൾക്്ത 
പ്പമഹമുന്ണ്ന്നും സർപവ ന്വളിന്്ടുത്തുന്നു. പനരപത് 
കണ്പിടിച്തിനുപശഷവം രക്തത്ിന്ല പഞ്സാരയം 
രക്തസമ്ർദേവം സാധാരണനിലയന്ട അളവ്ത 
മാനദണ്ങ്ങളുമായി താരതമ്ന്്ടുത്തുപമ്പാൾ 
വളന്ര കുറവ്ത മാത്പമ  സാധാരണ നിരക്ിപലക്കു 
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പട്ടിക 6.2.3 പകരളത്ിന്ല സാംക്മികപരാഗങ്ങളുന്ട വ്ാപനം

വര്ഷധം 2015 2016 2017 2018
2019 

(ഒകല്ബെോ�ര് 
വടര)

പരാഗം

പര
ാഗ

ിക
ൾ

മ
ര

ണ
ം

പര
ാഗ

ിക
ൾ

മ
ര

ണ
ം

പര
ാഗ

ിക
ൾ

മ
ര

ണ
ം

പര
ാഗ

ിക
ൾ

മ
ര

ണ
ം

പര
ാഗ

ിക
ൾ

മ
ര

ണ
ം

ന്ഡകേി്നി 4114 29 7218 21 21993 165 4090 32 2370 12

മപലറിയ 1549 4 1540 3 1194 2 908 0 342 1

സ്ിരീകരിച് 
� ിക്കുൻഗുനിയ

152 0 124 0 54 0 76 0 30 0

ജാ്നീസ്ത എൻ-
ന്സഫവലറ്റിസ്ത  
(ന്ജ.ഇ.)

0 0 1 0 1 0 5 2 7 0

ന്ലപ്തപറ്റാവസ്പ-
പറാസിസ്ത

1098 43 1710 35 1408 80 2079 99 611 26

ന്ഹ്വറ്ററ്റിസ്ത 
- എ

1980 10 1351 10 988 24 1369 5 979 3

പകാളറ 1 0 10 0 8 1 9 0 7 0

വടപഫായ്തഡ്ത 1772 0 1668 2 314 1 109 0 23 0

എ.ഡി.ഡി. 
(ഡപയറിയ)

467102 4 493973 14 463368 8 540814 12 390345 5

സ്തക്ബ്ബ്ത  വടഫസ്ത 1149 15 633 3 340 5 400 6 348 7

കല അസർ 4 0 2 0 0 0 6 1 3 0

വകസനൂർ പഫാ-
റസ്തറ്റ്തഡിസീസ്ത

102 11 9 0 0 0 0 0 8 2

എ�്ത 1 എൻ 1 900 80 22 1 1411 76 823 50 835 43

പനി
ഒ.പ ി. 2676842 26 2641311

18
3417968

76
2935627

63
1906006

36
ഐ.പ ി. 96189 80049 109974 59983 39384

വയറിളക്പരാഗ-
ങ്ങൾ

- - 326517 10

എറെറിക്ത  ഫീവർ - - 1192 0

മീസിൽസ്ത 1589 2 870 3 508 1 190 0 79 1

� ിക്ൻപപാക്്ത 19152 13 12698 1 27856 20 30154 17 21208 16

അവലംബം: ആയരോഗ് വകുപ്്ഡ�റേ്ടയററ്്

നിയ�ിക്കുന്നതിനു സാധിച്ിട്ടുള്ളൂന്വന്നു  പ്നം 
ന്വളിന്്ടുത്ി.

ബകരള സടി.ഒ.പടി.ഡ്ടി. പ്രതടിബരോധ നടിയ�ണ 
പരടിപോെടി – ശ്ോസല്

പലാകവ്ാപകമായി പരാഗാവസ്ക്കും മരണത്ിനും 
നിദാനമായ പ്മുഖ കാരണങ്ങളിന്ലാന്നാണ്ത 
പക്ാണിക്ത ഒ�്തസ്തരെക്തറ്റീവ്ത പൾന്മാണറി ഡിസീസ്ത 
(സി.ഒ.പി.ഡി.). ഇന്്ന്യ സം�ന്ധിച് ‘പഗ്ാ�ൽ 
�ർഡൻ ഓഫ്ത ഡിസീസസ്ത ’ (വാഷിംഗ്ത ടണ് 
യൂണിപവഴ്തസിറ്റിയിന്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ത പഫാർ ന്ഹൽത്്ത 

ന്മരെിക്്ത ആൻഡ്ത ഇവാലുപവഷൻ (ഐ.എച്്ത.എം.ഇ)  
കണക്നുസരിച്്ത ഇന്്യിന്ല മരണനിരക്ിന്റെ 
രണ്ാമന്ത് പ്ധാന കാരണം സി.ഒ.പി.ഡി. യാണ്ത. 
അടുത്ിന്ട ഇന്്യിന്ല എൻ സി ഡി പപ്ാഗ്രാമിൽ  
മുൻ ഗണനയള്ള എൻ സി ഡികളിൽ സി.ഒ.പി.ഡി യം  
കടുത്  വൃക്പരാഗവം ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. ആസ്തത്മ, 
സി.ഒ.പി.ഡി. എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദശീയ കണക്കുകൾ 
പകരളത്ിന്ല സ്ിതിയം പ്തിഫലി്ിക്കുന്നു, 
പകരളത്ിന്ല സി.ഒ.പി.ഡി.  പകസകളുന്ട എണ്ം 
5,30,000 ആന്ണന്നും പ്ായപൂർത്ിയായവരിൽ  
ആസ്തത്മ പരാഗികളുന്ട എണ്ം 4,80,000 ആന്ണന്നും 
കണക്ാക്ന്്ടുന്നു. പകരളത്ിൽ സി.ഒ.പി.
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ഡി ക്ായള്ള ഒരു പ്പത്ക ന്പാതുജനാപരാഗ് 
പദ്തിയാണ്ത ശ്വാസ്ത . ഇത്ത ആർ്ം മിഷൻന്റെ 
ഭാഗമായി ഫാമിലി ന്ഹൽത്്ത ന്സറെർ  (എഫ്തഎച്്തസി) 
തലം  മുതൽ  നട്ിലാക്കുന്നു. 178 കുടും�ാപരാഗ് 
പക�ങ്ങളിലും 39 ഉപജില് / ജില്ാ ആശുപത്ികളിലും 
ശ്വാസ്ത ക്ിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ിരിക്കുന്നു. 2018 ഓഗസ്തറ്റ്ത  
മുതൽ 2019 ന്സപ്തറ്റം�ർ വന്ര പരാഗനിർണ്യം 
നടത്ിയ സി.ഒ.പി.ഡി പരാഗികളുന്ട കളുന്ട എണ്ം 
13,126 ഉം ആസ്തത്മ പരാഗികളുന്ടഎണ്ം 8011 ഉം 
ആണ്ത. 

അര്ബുദധം

പകരളത്ിന്ല ഒരു പ്ധാന സംക്മിപകതര 
പരാഗമാണ്ത അർബുദം. പകരളത്ിൽ എല്ാവർഷവം 
35000 പുതിയ അർബുദപരാഗികൾ തങ്ങളുന്ട പരാഗം 
തിരിച്റിയന്നു. വർഷാവർഷം ഒരു ലക്ഷം പപർ 
ഇതിനു �ികിത്സ പതടുന്നു. ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകൾ 
കൂടാന്ത റീജണൽ കാൻസർ ന്സറെർ, മല�ാർ 
ക്ാൻസർ ന്സറെർ, ന്കാച്ി ക്ാൻസർ ആൻഡ്ത 
റിപസർച്്ത ന്സറെർ എന്നീ സർക്ാർ പമഖലയിലുള്ള 
ആശുപത്ികളും അർബുദത്ിന്ത �ികിത്സ നൽകി 
വരുന്നു. ഈ സ്ാപനങ്ങൾ കൂടാന്ത എല്ാ 
പ്ധാന സർക്ാർ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകളും 
ക്ാൻസർ �ികിത്സ നൽകുന്നുണ്്ത. പനരപത്പരാഗം 
തിരിച്റിയാതിരിക്കുക, വൻ�ികിത്സാന്�ലവ്ത, തുച്ഛമായ 
�ികിത്സാ സൗകര്ങ്ങൾ, അവപ�ാധമില്ായ്തമ എന്നീ 
കാര്ങ്ങൾ ഈ പരാഗം വന്ന്ത മരിക്കുന്നവരുന്ട എണ്ം 
വർദ്ി്ിക്കുന്നു.

മെ�ോര് ക്ോന്സര് ടസന്ര്

പകരള സർക്ാരിനുകീഴിലുള്ള ഒരു 
സ്വയംഭരണസ്ാപനമാണ്ത കണ്ണൂരിന്ല മല�ാർ 
ക്ാൻസർ ന്സറെർ. വടക്ൻ പകരളത്ിന്ല 
ജനങ്ങൾക്്ത അർബുദ�ികിത്സ നൽകാൻ 
സ്ാപിതമായതാണ്ത മല�ാർ ക്ാൻസർ ന്സറെർ. 
ഇവിന്ട 203 പപന്ര കിടത്ി �ികിത്സിക്ാൻ സാധിക്കും. 
അർബുദപരാഗികന്ള �ികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവം 
പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിന്ടയണ്്ത. 2018-19 ൽ 
മല�ാർ ക്ാൻസർ ന്സറെറിൽ �ികിത്സ ലഭിച്തിൽ 
1,821 പപർ കിടത്ി �ികിത്സ ലഭ്മായവരും 32,610 പപർ 
ഔട്ട്തപപഷ്റെ്തസമാണ്ത. ഇതിൽ പുതിയ പകസകൾ 1,811 
ആണ്ത. ഓപരാ വർഷവം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്യുന്ന പുതിയ 
പകസകളുന്ട ശരാശരി എണ്ം 4,146 ആണ്ത.

ടകോച്ചടിന് കോന്സര് റടിസര്ച്ചല് ടസന്ര്

കാൻസർ പരാഗ�ാധാ നിരക്ിലുള്ള ഭീതിജനകമായ 
വർദ്നവം മധ്പകരളത്ിൽ സർക്ാർ തലത്ിൽ ഒരു 
ത്ിതീയ കാൻസർ പരി�രണ ഗപവഷണ പക�ത്ിന്റെ 
ആവശ്കതയം ന്കാച്ിയിന്ല കാൻസർ റിസർച്്ത 

ന്സറെറിന്റെ പിറവിക്കു കാരണമായി. സി.സി.ആർ.സി. 
എന്നത്ത ന്സാവസറ്റീസ്ത ആക്തട്ത പ്കാരം രജിസ്റ്റർ 
ന്�യ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്സാവസറ്റിയാണ്ത. സി.സി.ആർ.സി. 
യിൽ നിലവിൽ ലഭ്മാകുന്ന കിടക്കളുന്ട എണ്ം 20 
ആണ്ത . എന്നാൽ ഓപരാ വർഷവം റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്യുന്ന 
പകസകളുന്ട എണ്ം ആയിരപത്ാളാമാണ്ത. 2017-18 
ൽ �ികിത്സിച് ഔട്ട്ത പപഷ്ൻസകളുന്ട എണ്ം 5,012 ഉം 
പുതിയ പകസകൾ 1,028 ഉം ആണ്ത . 2018-19 ൽ  (2019 
ഓഗസ്തറ്റ്ത  31 വന്ര) �ികിത്സ പതടിയ പരാഗികളുന്ട 
എണ്ം 8,011 ഉം പുതിയ പകസകൽ 1,483 ഉംആണ്ത.

റരീജടിയണല് ക്ോന്സര് ടസന്ര് 
(ആര്.സടി.സടി.)

പകരളത്ിൽ ക്ാൻസർ പരാഗനിർണയത്ിനും 
�ികിത്സയ്ക്കും നിയ�ണത്ിനുമായള്ള സമ്പൂർണ 
സമർ്ിത പക�മാണ്ത ആർ.സി.സി. തിരുവനന്പുരം. 
രാജ്ന്ത് ഏറ്റവം മികച് 28 ആർ.സി.സി. കളിൽ 
ഒന്നായ ആർ.സി.സി. തിരുവനന്പുരം അന്ാരാഷ്തരെ 
സ്ാപനങ്ങളുമായള്ള പ്വർത്ന �ന്ധവം 
നിലനിർത്തുന്നു. ആർ.സി.സിയിൽ ദിവപസനയള്ള 
ശരാശരി പരാഗി സന്ർശനങ്ങൾ 915 ആണ്ത. 
കഴിഞ്ഞ മു്ത്ിന്യട്ടു വർഷങ്ങളായി പകരളത്ിന്റെയം 
തമിഴ്തനാട്ടിന്ലയം കർണാടകത്ിന്ലയം �ില 
പപ്പദശങ്ങളിന്ലയം ജനങ്ങളുന്ട വർധിച്ചു വരുന്ന 
കാൻസർ പരി�രണ ആവശ്ങ്ങൾ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
ന്�ലവിൽ നിർവഹിക്കുന്നു. 2018-19 ൽ പുതിയതായി 
15,627 പകസകൾ കന്ണ്ത്തുകയം 2,58,838 പകസകൾ 
അവപലാകനം ന്�യ്യുകയം 11,568 ഇൻ-പപഷ്റെ്ത 
അഡ്തമിഷനുകളും ആർ.സി.സിയിൽ നടത്ി.
 
മോനസടികോബരോഗ്ധം

ഭാരത ന്സൻസസ്ത 2011 പ്കാരം 
പകരളത്ിന്ല ജനസംഖ്യന്ട 0.20 ശതമാനം 
മാനസിക പരാഗങ്ങളുള്ളവരും 0.20 ശതമാനം 
മാനസികവവകല്മുള്ളവരുമാണ്ത. പദശീയശരാശരി 
യഥാക്മം 0.06ശതമാനവം 0.12ശതമാനവമാണ്ത. 
പദശീയ ശരാശരിയമായി താരതമ്ം ന്�യ്യുപമ്പാൾ 
പകരളത്ിന്ല നിരക്്ത വളന്ര കൂടുതലാണ്ത. 
ശാരീരികാപരാഗ്ത്ിന്ത നൽകുന്ന പ്ാധാന്ം 
കണക്ിന്ലടുക്കുപമ്പാൾ മാനസികാപരാഗ്ത്ിന്ത 
പകരളത്ിൽ പ്ാധാന്ം കുറവാണ്ത. ഒരു 
മാനസികാപരാഗ്നയത്ിന്ത സംസ്ാനസർക്ാർ 
2013 ന്മയ്ത മാസം രൂപം നൽകി അംഗീകരിച്ചു. 
ഈ നയത്ിൽ നിർപദേശിക്ന്്ട്ടിട്ടുള്ള പ്ധാന 
കാര്ങ്ങൾ ഇവയാണ്ത. മാനസികാസ്വസ്്ത്ിന്റെ 
�ികിത്സ തുടപങ്ങണ്ത്ത വപ്മറി ന്ഹൽത്്ത 
ന്സറെറകളിൽ നിന്നാണ്ത. വസക്ാരെിക്ത ന്മഡിസിൻ 
വകുപ്പും മപനാപരാഗാശുപത്ികളും റഫറൽ 
സംവിധാനങ്ങളാക്ണം. 
പകരളത്ിൽ മൂന്ന്ത മാനസികാപരാഗ്പക�ങ്ങളിലായി 
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1366 കിടക്കൾ നിലവിലുണ്്ത. മാസംപതാറം 
10000 ഔട്ട്തപപഷ്ൻസമായി എല്ാ ജില്കളിലും 
ജില്ാമാനസികാപരാഗ്പരിപാടി പ്വർത്ിച്ചുവരുന്നു. 
പ്സ്തതുത പക�ങ്ങളിലൂന്ട പുനരധിവാസ 
സൗകര്വം നല്തകിവരുന്നു. അവപ�ാധമില്ായ്തമ, 
ന്പാതുമപനാഭാവം, കുടും�ാംഗങ്ങളുന്ട ശ്രദ്ക്കുറവ്ത, 
തുടർ നടപടികളുന്ട അഭാവം തുടങ്ങിയവയാണ്ത 
ശ്രദ്യിൽന്്ട്ടിട്ടുള്ള പ്ധാന പ്ശ്നങ്ങൾ. 
സംസ്ാനസർക്ാർ 26 പകൽവീടുകൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്ത. 
പരാഗം പഭദമായ 506 പപർക്്ത ഇതിന്റെ പ്പയാജനം 
ലഭിക്കുന്നു.

ജടില്ലോ മോനസടിക ആബരോഗ് പരടിപോെടി

സംസ്ാനന്ത് 14 ജില്കളിലും ജില്ാ മാനസികാപരാഗ് 
പരിപാടി (ഡി.എം.എച്്ത.പി) പ്വർത്ിക്കുന്നു. 2014-
ഓടുകൂടി തിരുവനന്പുരം ജില് മാനസികാപരാഗ്ം 
പ്ാഥമിക �ികിത്സാ പദ്തികളിപലക്്ത വിജയകരമായി 
സംപയാജി്ിച്ിരിക്കുന്നു. ഇപ്ാൾ ജില്യിന്ല എല്ാ 
പി.എച്്ത.സികളിലും സി.എച്്ത.സികളിലും  �ന്ധന്്ട്ട 
ആശുപത്ികളിന്ല പരിശീലനം ലഭിച് പഡാക്തടർമാർ 
മാനസികാപരാഗ് ക്ിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നു. തങ്ങളുന്ട 
അടുത്തുള്ള പ്ാഥമിക ആപരാഗ് പക�ങ്ങളിൽ 
നിന്ന്ത മരുന്നുകൾ പരാഗികൾക്്ത ലഭ്മാക്കും. 
സംസ്ാനം മുഴുവനും ഇതു വ്ാപി്ിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 
സംസ്ാനത്്ത ഡിഎംഎച്്തപിയിൽ നിന്ന്ത ഓപരാ 
മാസവം 17,000 പരാഗികൾ �ികിത്സ പതടുന്നുണ്്ത. 
ന്പാതു ജനങ്ങൾക്കു അവപ�ാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനായി 
വിവര വിജ്ാന വിനിമയ പ്വർത്നങ്ങൾ, 
മാനസികാപരാഗ്വം പ്ാഥമികാപരാഗ്വം ശരിയായി 
�ന്ധന്്ടുത്തുന്നതിനായി പഡാക്തടർമാർക്കും 
നഴ്തസമാർക്കും ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും ആപരാഗ് 
പ്വർത്കർക്കും പരിശീലനം, ലഹരി വസ്തതുക്ളുന്ട 
ദുരുപപയാഗം തടയൽ, ആത്മഹത് തടയൽ, 
വപയാജന മാനസികാപരാഗ്ം, മാനസിക സമ്ർദേ 
നിയ�ണം എന്നിവ പ്വർത്നങ്ങളാണ്ത. സമഗ്ര 
മാനസികാപരാഗ് പദ്തിയന്ട ഭാഗമായി മാനസിക 
വവകല്മുള്ളവർക്ായി പകൽ പരി�രണ 
പക�ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്ാൾ സംസ്ാനത്്ത 
26 പരി�രണ പക�ങ്ങൾ പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ത. 
വിദ്ാലയ മാനസികാപരാഗ് പരിപാടി എൻഎച്്തഎം 
സഹകരണപത്ാന്ട സംസ്ാനത്്ത നട്ിലാക്കുന്നു.

ഇന്്ന് ഇന്്റേടിറ്യൂട്ല് ഓ�ല് ഡ്യ�റ്ടിക്ല്

പകരള സർക്ാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനമാണ്ത  തിരുവനന്പുരന്ത് ഇന്്ൻ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ത ഓഫ്ത ഡയ�റ്റിക്്ത. പ്പമഹത്ിനും 
അതിന്റെ സകേീർണ്മായ �ികിത്സയ്ക്കും മാത്മായി 
പ്വർത്ിക്കുന്ന സർക്ാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു 
സ്ാപനമാണ്ത. തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിന്ല  
ആക്കുളത്ിനടുത്തുള്ള പുലയനാർപകാട്ടയിലും, 2001 

ലാണ്ത ഐ.ഐ.ഡി പ്വർത്നം ആരംഭിച്ത്ത. 
തിരുവനന്പുരന്ത് പ്ിക്ത ന്ഹൽത്്ത ലാപ�ാറട്ടറി 
കാമ്പസിൽ ഒരു സ�്ത ന്സറെറം പ്വർത്ിക്കുന്നു. 
പ്പമഹത്ിന്റെ ജനിതക അടിത്റന്യക്കുറിച്്ത 
അപന്വഷിക്കുക, പഡാക്തടർമാർക്കും, പാരാന്മഡിക്ൽ 
സ്റ്റാഫുകൾക്കും പവണ്ത് പരിശീലനംനൽകുക, 
�ികിത്സാ രീതികൾ വികസി്ിക്കുന്നതിന്ത ഗപവഷണ 
സഹായം നൽകുക, അക്ാദമിക്ത തലത്ിൽ പ്ാധാന്ം 
നൽകുക, കൂടാന്ത പ്പമഹ പരാഗത്ിന്റെ വിവിധ 
വശങ്ങന്ളക്കുറിച്്ത ഇന്്യിൽ പകാണ്ഫറൻസ്ത 
സംഘടി്ിക്കുക എന്നിവയാണ്ത ഈ സ്ാപനത്ിന്റെ 
പ്ധാന പ്വർത്നങ്ങൾ. ഐ.ഐ.ഡി യിൽ ലഭ്മായ 
കിടക്കളുന്ട എണ്ം 40 ആണ്ത. ശരാശരി ഓപരാ 
വർഷവം കന്ണ്ത്ിയ പുതിയ പകസകളുന്ട എണ്ം 
7,600 ആണ്ത. 2018-19 ൽ �ികിത്സിച് പരാഗികളുന്ട 
എണ്ം 49,970 ഉം ഐപി 316ഉ പുതിയ പകസകൾ 7,962 
ഉം ആണ്ത.

ആധുനടിക കവദ്ശോസല്ത്ധം

പകരളത്ിൽ ആധുനിക വവദ്ശാസ്തത്പസവനങ്ങൾ 
ന്�യ്യുന്നത്ത ആപരാഗ്പസവന ഡയറക്തടപററ്റും (ഡി.
എച്്ത.എസ്ത ) അതുമായി �ന്ധന്്ട്ട വിദ്ാഭ്ാസ 
പമഖലവകകാര്ം ന്�യ്യുന്നത്ത ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസ 
ഡയറക്തടപററ്റു(ഡി.എം.ഇ)മാണ്ത.

ആബരോഗ്വകുപ്ടിനു കരീഴടിലള്ള 
ആബരോഗ്പരടിരക്ഷോസ്ോപനങ്ങള്

ആപരാഗ്പസവനവകു്ിന്ത കീഴിലുള്ള 1,286 
ആപരാഗ്പരിരക്ഷാസ്ാപനങ്ങളിലായി 38,018 
കിടക്കളും 5,510 പഡാക്തടർമാരുമാണുള്ളത്ത. 
ഇതിൽ 568 പ്ാഥമികാപരാഗ്പക�ങ്ങൾ, 
114 (24X7) പ്ാഥമികാപരാഗ്പക�ങ്ങൾ 170 
കുടും� ആപരാഗ് പക�ങ്ങൾ, 224 കമ്്യൂണിറ്റി 
ന്ഹൽത്്ത ന്സറെറകൾ, 86 താലൂക്്ത ആസ്ാന 
ആശുപത്ികൾ, 18 ജില്ാആശുപത്ികൾ, 18 ജനറൽ 
ആശുപത്ികൾ, 3 മാനസികപരാഗാശുപത്ികൾ, 
8 സ്തത്ീകളുന്ടയം കുട്ടികളുന്ടയം ആശുപത്ികൾ, 3 
കുഷ്പരാഗാശുപത്ികൾ 18 ക്ഷയപരാഗക്ിനിക്കുകൾ, 5 
മറ്റ്ത ന്സ്പഷ്ാലിറ്റി ആശുപത്ികൾ, 51 മറ്റ്ത ആശുപത്ികൾ 
എന്നിവയണ്്ത. പ്ാഥമികാപരാഗ്പക�ങ്ങന്ളന്നാൽ 
എല്ാത്രം പ്ാഥമികതലപസവനങ്ങളും നൽകുന്ന 
സ്ാപനമാണ്ത. പരാഗനിവാരകവം, പരാഗഹരവമായ 
പസവനങ്ങൾ ഉൾന്്ന്ട ഇവിന്ട ലഭിക്കും. 

സാമൂഹ്ാപരാഗ്പക�ങ്ങളും, താലൂക്്ത ആസ്ാന 
ആശുപത്ികളും ദ്വിദീയതലപരി�രണം 
ലഭിക്കുന്നയിടങ്ങളാണ്ത. ജില്ാ ആശുപത്ികൾ, 
ജനറൽ ആശുപത്ികൾ, സ്തത്ീകളുന്ട ആശുപത്ികൾ 
എന്നിവയിൽ ന്സ്പഷ്ാലിറ്റി പസവനങ്ങളും �ില 
സൂ്ർ ന്സ്പഷ്ാലിറ്റി പസവനങ്ങളും നൽകുന്നു. 
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സാമൂഹ്ാപരാഗ്തലം വന്ര എല്ാ ആപരാഗ്പരിപാലന 
പക�ങ്ങളിലും ന്സ്പഷ്ാലിറ്റി പകഡർ നട്ിലാക്കുക, 
പ്ാഥമികാപരാഗ് പക�ങ്ങന്ള കുടും�ാപരാഗ് 
പക�ങ്ങളാക്ി മാറ്റുക എന്നിവയ്കാണ്ത പതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്സര പദ്തി ഊന്നൽ നൽകുന്നത്ത. 
പകരളത്ിന്ല ന്�ഡ്ത പപാപുപലഷൻ അനുപാതം 
880 ഉം ശരാശരി പഡാക്തടർ ന്�ഡ്ത അനുപാതം 
6.9 ഉം ആണ്ത. 2019 പകരളത്ിന്ല പ്ധാന 
ആപരാഗ്സ്ാപനങ്ങളും കിടക്കളും ഇനം തിരിച്്ത, 
ഇൻപപഷ്റെ്ത, ഔട്ട്ത പപഷ്റെ്ത വിവരങ്ങൾ ന്�റതും 
വലുതുമായി നടത്ിയ ശാസ്തത്ക്ിയകൾ, ഡി.എച്്ത.
എസിനു കീഴിലുള്ള ന്മഡിക്ൽ പാരാന്മഡിക്ൽ 
സ്റ്റാഫുകൾ, എന്നിവ അനു�ന്ധം 6.2.3 6.2.4, 6.2.5 
എന്നിവയിൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

അപകെകരമോയ ആബരോഗ് സധംരക്ഷണ 
ചടിെവടില് നടിന്നുമുള്ള സോമ്പത്തടിക സുരക്ഷ 
രോഷല്്രരീയ സ്ോസ്് �രീമ ബയോജന

രാഷ്തരെീയ സ്വാസ്ത് �ീമ പയാജന എന്നത്ത പക� 
സർക്ാരിന്റെ ഒരു ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തിയാണ്ത. ഇത്ത സമൂഹത്ിന്ല ദാരിദ്പരഖയ്ക്ത 
താന്ഴയള്ള കുടും�ങ്ങൾക്്ത സൗജന്ം 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ കിടത്ി �ികിത്സ 
ലഭ്മാക്കുന്നു. 2008-2009 ൽ പകരളത്ിന്ല 14 
ജില്കളിലും ഇത്ത ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്തി പ്കാരം ഒരു 
കുടും�ത്ിന്ല പരമാവധി 5 അംഗങ്ങൾക്്ത ഒരു വർഷം 
തിരന്ഞ്ഞടുക്ന്്ട്ട ന്പാതുസ്വകാര് ആശുപത്ികൾ 
മുപഖന മുൻധാരണ പ്കാരമുള്ള വവദ്പരിപശാധന 
ശസ്തത്ക്ിയ നിരക്കുകളിൽ ജനറൽ വാർഡിൽ 
30000 രൂപ വന്രയള്ള സൗജന്കിടത്ി �ികിത്സ 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. പദശീയ ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തി പുറം പരാഗികൾക്്ത �ികിത്സ നൽകുന്നില്. ഈ 
പദ്തി പ്കാരം ആനുകൂല്ം ലഭിക്കുന്നതിന്ത ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞത്ത 24 മണികൂന്റകേിലും കിടത്ി �ികിത്സ 
ആവശ്മാണ്ത. മുൻകൂട്ടി നിശ്യിക്ന്്ട്ട നിരക്ിൽ 
1100-ൽ അധികം ശസ്തത്ക്ിയകൾ ഈ പദ്തിയിൽ 
ഉൾന്്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ആന്ക ഇൻഷുറൻസ്ത വരി 
സംഖ്യന്ട 60 ശതമാനം പക�സർക്ാരും �ാക്ി 
സംസ്ാന സർക്ാരും വഹിക്കുന്നു. വാർഷിക 
ഇൻഷുറൻസ്ത പ്ീമിയം ഒരു ന്ടണ്ർ പ്ക്ിയയിലൂന്ട 
നിശ്യിച്ിരിക്കുന്നു. പദശീയ ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തിയന്ട 3 പ്ധാന സവിപശഷതകൾ ഇവയാണ്ത. 
(1) ഈ പദ്തിയിൽ അംഗമായി പ�രുന്നതിന്ത 
പ്ായപരിധിയില്. (2) ഇതു നിലവിലുള്ള പരാഗങ്ങൾക്കും 
സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. (3) പരാഗി ആശുപത്ി 
വിട്ടുപപാകുപമ്പാൾ വാഹന�ത്യിനത്ിൽ 100 
രൂപ പണമായി നൽകുന്നു. ഒരു വർഷം പരമാവധി 
നൽകാവന്ന വാഹന�ത് 1000 രൂപയായി 
നിജന്്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. മുൻ നിശ്യപ്കാരമുള്ള 
പവതനം നൽകലും ഇതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ്ത. 
സംസ്ാനത്ിന്റെ ദാരി്്തയപരഖയ്ക്ത താന്ഴയള്ള 

കുടും�ങ്ങന്ള നിർണ്യിക്കുന്ന നിർവേ�ന പ്കാരം 
പ്ാനിംഗ്തകമ്ീഷന്റെ നിർവേ�നപ്കാരമുള്ളതിപനക്ാൾ 
10 ലക്ഷം കുടും�ങ്ങൾ കൂടുതലായതിനാൽ സംസ്ാന 
സർക്ാർ ഈ കുടും�ങ്ങളുന്ട ആവശ്ത്ിപലക്ായി 
പ്പത്കം പദ്തിയ്ക്ത രൂപം നൽകുകയണ്ായി. ഈ 
രണ്്ത പദ്തികളും സമഗ്രആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തി എന്ന പപരിൽ നട്ിലാക്ിവരികയാണ്ത. 
�ിയാക്ത(സമഗ്ര ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
ഏജൻസി, പകരളം) എന്ന്ത പ്പത്കമായി രൂപീകരിച് 
സ്ാപനത്ിനാണ്ത ഈ പദ്തി നട്ാക്ലിന്റെ 
ചുമതല. രജിസ്തപരെഷൻ ഫീസായി ₹30 രൂപ മാത്ം 
ഗുണപഭാക്താക്ൾ അടച്ാൽ മതി. 2008 ഒക്തപടാ�ർ 
മുതൽ ഈ പദ്തി സംസ്ാനത്തു നട്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്ത. 
ഇപ്ാൾ ഈ പദ്തി കാരുണ് ആപരാഗ് സരക്ഷ 
എന്ന പുതിയ സ്ീമിൽ ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത.

സമഗ്ര ആബരോഗ് ഇന്ഷ്റന്സല് പദ്ധതടി 
(ചടിസല്)

ആർഎസ്ത�ിവവ അല്ാത് ജനസംഖ് 
രണ്്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ിട്ടുണ്്ത: (എ) പസ്റ്ററ്റ്ത 
ഗവണ്ന്മറെിന്റെ �ിപിഎൽ (പാവന്്ട്ടവർ) 
ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ എന്നാൽ പക�സർക്ാരിന്റെ 
നിർവ�ിക്ന്്ട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഇല്ാത്വർ 
(�ി) സംസ്ാന ഗവണ്ന്മറെ്ത പട്ടികയിപലാ 
അന്ല്കേിൽ പക�സർക്ാരിന്റെ മാർഗ്നിർപദേശങ്ങൾ 
പ്കാരം തയ്ാറാക്ിയ പട്ടികയിപലാ ഉൾന്്ടാത് 
എപിഎൽ കുടും�ങ്ങൾ. (എ) വിഭാഗത്ിൽന്്ട്ട 
കുടും�ങ്ങളുന്ട കാര്ത്ിൽ, ഗുണപഭാക്താക്ൾ 
ഓപരാ കുടും�ത്ിനും ഒരു വർഷപത്ക്്ത പ്തിമാസം 
₹30 ഗുണപഭാക്തൃവിഹിതമായി നൽപകണ്ിവരും. 
�ിസ്തന്റെ കീഴിൽ ഒരു കുടും�ത്ിന്ത ആർഎസ്ത�ിവവ 
പപാന്ല 30,000 രൂപവന്ര ഇൻ-പപഷ്റെ്ത ആനുകൂല്ം 
ലഭിക്കും. 2014-15 വർഷത്ിൽ വിവിധ പക്ഷമനിധി 
പ�ാർഡുകളിന്ല അംഗങ്ങന്ളയം ന്പൻഷൻകാന്രയം 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ് സമുദായങ്ങളിൽന്്ട്ടവന്രയം 
മത്സ്ന്ത്ാഴിലാളി കുടും�ങ്ങന്ളയം, മറ്റ്ത അസംഘടിത 
പമഖലയിന്ല ന്താഴിലാളികന്ളയം ഇതിൽ ഉൾന്്ടുത്ി. 

ആർഎസ്ത�ിവവ, �ിസ്ത എന്നിവയ്ക്കു പുറന്മ, �ിസ്ത പ്സ്ത 
എന്ന പപരിൽ മന്റ്റാരു പദ്തിയം നട്ാക്ിവരുന്നു. 
കാർഡിപയാളജി, ന്യൂപറാളജി, ഓപകോളജി തുടങ്ങിയ 
പരാഗികൾക്്ത ആർഎസ്ത�ിവവ-�ിസ്ത �ിപിഎൽ 
സ്ീമിന്ത കീഴിൽ 70,000 രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്ാൻ 
അർഹതയണ്്ത. ഈ രണ് പദ്തികളും പ�ർന്ന്ത 
സംസ്ാനന്ത് വളന്ര വലിയ ഒരു ജനസമൂഹത്ിന്ത 
സംരക്ഷണം നല്തകുന്നു. ഇപ്ാൾ ഈ പദ്തി 
കാരുണ് ആപരാഗ് സരക്ഷ പദ്തി എന്ന പുതിയ 
സ്ീമിൽ ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. ആർഎസ്ത�ിവവ/
�ിസ്ത പദ്തി പുപരാഗതി അനു�ന്ധം 6.2.6 
ൽ നൽകിയിരുക്കുന്നു. 2019-20 പദ്തിയിൽ 
ഉൾന്്ന്ട കുടും�ങ്ങളുന്ട എണ്ം 41.41 ലക്ഷമായി 
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വർദ്ിച്ചു. ആർഎസ്ത�ിവവ/�ിസ്ത പദ്തിയിന്ല 
അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്ിക സംരക്ഷണം 
സ്വകാര്പമഖലയിലും പ്ാപ്മായിട്ടുള്ളതാണ്ത. സ്വകാര് 
ആശുപത്ികന്ള ആശ്രയിക്കുന്നവരുന്ട അനുപാതം 
ഓപരാ വർഷവം വർദ്ിപക്ണ്ന്നതിനുപകരം 
സർക്ാർ ആശുപത്ികന്ള ആശ്രയിക്കുന്നവരുന്ട 
എണ്ം വർദ്ിക്കുകയാണുണ്ായത്ത. ഇത്ത അനു�ന്ധം 
6.2.7 ൽ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

ആർ.എസ്ത.�ി.വവ/�ിസ്ത കാർഡ്ത ലഭ്മാക്ിയിട്ടുള്ള 
കുടും�ങ്ങൾക്ായി മാരക പരാഗങ്ങളായ ക്ാൻസർ, 
ഹൃപ്ാഗം, വൃക്പരാഗങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കുള്ള 
ത്ിതീതതല�ികിത്സ നൽകുന്നിനായി ആവിഷ്തക്രിച് 
പുതിയ പദ്തി പ്കാരം 2010-11 മുതൽ 70,000 രൂപ 
വന്ര ആനുകൂല്ം ലഭിക്കുന്നതാണ്ത. �ിസ്ത പ്സ്ത എന്ന്ത 
പപരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്തി 2011 ന്ഫബ്രുവരി മധ്പത്ാന്ട 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്ത. കരൾപരാഗം, മസ്തിഷ്തക്പരാഗം, 
അപകടങ്ങൾക്കുള്ള അടിയന്ിര�ികിത്സ 
എന്നിവന്യകൂടി ഉൾന്്ടുത്ി 2012-ൽ �ിസ്ത 
പ്സ്്തപദ്തി വ്ാപി്ിക്കുകയണ്ായി. ഈ പദ്തി 
സംസ്ാനന്ത് അഞ്്ത ന്മഡിക്ൽപകാപളജുകൾ, 
റീജിയണൽ ക്ാൻസർ ന്സറെർ തിരുവനന്പുരം, 
മല�ാർ ക്ാൻസർ ന്സറെർ, ജില്ാ സർക്ാർ 
ആശുപത്ികൾ, ജനറൽ ആശുപത്ികൾ, താലൂക്്ത 
ആശുപത്ികൾ എന്നിവ വഴിയാണ്ത നട്ിലാക്കുന്നത്ത. 
ന്കൽപരൊണ് വികസി്ിച് ഒരു പസാഫ്തട്ത ന്വയർ 
മുപഖനയാണ്ത �ിയാക്ത ഈ പദ്തിയ്ക്ത പമൽപനാട്ടം 
വഹിക്കുന്നത്ത. ഈ പദ്തി ഇൻഷുറൻസ്ത വഴിയല്ാന്ത 
നട്ിലാക്ി വരികയം 2019-20 (2019 ഓഗസ്തറ്റ്ത  31) 
വന്ര 6,11,863 പരാഗികൾക്്ത പ്പയാജനന്്ടുകയം 
ആന്ക 523.92 പകാടി രൂപ നഷ്പരിഹാരം നൽകുകയം 
ന്�യ്തതു.  ഇപ്ാൾ ഇ പദ്തി കാരുണ് ആപരാഗ് 
സരക്ഷ പദ്തി (ന്ക.എ.എസ്്ത.പി.) എന്ന പുതിയ 
സ്ീമിൽ ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. �ിസ്ത പ്സ്ത പദ്തി 
പുപരാഗതി അനു�ന്ധം 6.2.8 ൽ നൽകിയിരുക്കുന്നു.

കോരുണ് ട�നവെന്ല് �ണ്ടല്

�ില മാരകപരാഗങ്ങളുന്ട �ികിത്സയ്കായി 
സാമ്പത്ികമായി പിപന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന 
കുടും�ങ്ങളിന്ല അംഗങ്ങൾക്്ത സാമ്പത്ിക 
സഹായം നൽകുന്നതിനായി 2012 ന്ഫബ്രുവരിയിൽ 
പകരള സർക്ാർ കാരുണ് ന്�നവലറെ്ത ഫണ്്ത 
(ന്ക�ി.എഫ്ത ) പദ്തി ആരംഭിച്ചു. എ.പി.എൽ നില 
കണക്ിന്ലടുക്ാന്ത പറഷൻ കാർഡ്ത അനുസരിച്്ത 
വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ താന്ഴയള്ള 
ഓപരാ കുടും�ത്ിനും സാമ്പത്ിക സഹായം 
ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഈ വരുമാന പരിധി 
ഹീപമാഫീലിയ �ികിത്സയിൽ ഏർന്്ടുത്ിയിട്ടില്. ഓപരാ 
കുടും�ത്ിനും വൃക്പരാഗങ്ങളുന്ട �ികിത്സയ്കായി 3 
ലക്ഷം രൂപ വന്രയം മറ്റ്ത നിർദേിഷ് പരാഗങ്ങൾക്്ത 2 
ലക്ഷം രുപവന്രയം ധന സഹായം ലഭിക്കും. ഒപന്നാ 

അതിലധികപമാ ആളുകൾക്്ത മുകളിൽ നിർപദേശിച് 
പരിധിക്്ത വിപധയമായി ഒപര പറഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന്ത 
പ്പയാജനം പനടാം. ഹിപമാഫീലിയ പരാഗികളുന്ട 
�ികിത്സയ്കായി നൽകുന്ന ധനസഹായത്ിന്ത 
പരിധിയില്. സംസ്ാന പലാട്ടറി വകു്്ത  വഴി 2018 
വന്ര പദ്തി നട്ാക്ിയിരുന്നു. ഇപ്ാൾ ഇത്ത 
നട്ാക്കുന്നത്ത ‘�ിയാക്ത ’ ആണ്ത.

ആയുഷല്മോന് ഭോരതല് - നോഷണല് ടഹല്ത്തല് 
ടപ്രോട്ക്ഷന് സല്കരീധം

ആപരാഗ്-കുടും�പക്ഷമ മ�ാലയത്ിനു കീഴിൽ 
പക� പകോളിത് പദ്തിയായ ആയഷ്ാൻ ഭാരത്ത - 
പദശീയ ആപരാഗ് സംരക്ഷണ പദ്തി പക�സർക്ാർ 
ആരംഭിച്ചു. പ്ധാൻ മ�ി ജൻ ആപരാഗ് പയാജന (പി.
എം-ന്ജ.എ.വവ) യം ന്ഹൽത്്ത ആൻഡ്ത ന്വൽന്നസ്ത   
ന്സറെർ (എച്്ത.ഡ്്യൂ.സി.) ഈ പദ്തിയന്ട 
പരസ്പര�ന്ധിതമായ രണ്്ത ഘടകങ്ങളാണ്ത. ഈ 
പദ്തി പ്കാരം ഒരു കുടും�ത്ിന്ത 5 ലക്ഷം രൂപയാണ്ത 
ഒരു വർഷം പ്പയാജനം ലഭിക്കുന്നത്ത. സാമൂഹ് 
സാമ്പത്ിക ജാതി ന്സൻസസ്ത അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള 
പത്്ത പകാടി പാവന്്ട്ട കുടും�ങ്ങന്ള നിർദേിഷ് പദ്തി 
ലക്ഷ്മിടുന്നു. പക�ാവിഷ്തകൃത പദ്തികളായ രാഷ്തരെീയ 
സ്വാസ്് �ീമാ പയാജന (ആർ.എസ്ത.�ി.വവ.), 
സീനിയർ സിറ്റിസണ് ന്ഹൽത്്ത ഇൻഷ്വറൻസ്ത സ്ീം 
(എസ്ത. സി. എ�്ത. ഐ.എസ്ത.) എന്നിവന്യല്ാം എ�ി 
-എൻഎച്്തപിഎം - യിൽ ലയിക്കും. പരിപാടിയന്ട 
പ്ധാന സവിപശഷതകൾ ചുവന്ട പ�ർക്കുന്നു. 

1. ഈ പരിരക്ഷയിൽ ഏതാണ്്ത എല്ാ ദ്വിതീയ 
പരി�രണവം തൃതീയ പരി�രണവം ഉൾന്്ടും. ആരും 
വിട്ടുപപായിട്ടിന്ല്ന്ന്ത ഉറപ്പുവരുത്ാൻ പദ്തിയിൽ 
കുടും� വലു്വം പ്ായവം നിഷ്തകർഷിച്ിട്ടില്. 
ആനുകൂല്ങ്ങളുന്ട പരിരക്ഷയിൽ പ്ീ-പപാസ്തറ്റ്ത-
പഹാസ്പിറ്റവലപസഷൻ ന്�ലവകൾ ഉൾന്്ടും. 
പപാളിസി ആരംഭിക്കുന്നതുമുതൽ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള 
എല്ാ പരാഗങ്ങളും പരിരക്ഷിക്ന്്ടും. നിർദേിഷ് 
രൊൻപസ്പാർട്ട്ത അലവൻസ്ത ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്ത 
നൽകും.

2. രാജ്ന്മമ്പാടുമുള്ള ഏന്തകേിലും ന്പാതു/അംഗീകൃത 
സ്വകാര് ആശുപത്ികളിൽ നിന്നും പണം 
നൽകാന്ത ആനുകൂല്ങ്ങൾ ഈ സ്ീം പ്കാരം 
ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്ത അനുവദിക്ന്്ടും.

3. ന്�ലവകൾ നിയ�ിക്കുന്നതിന്ത �ികിത്സയ്ക്കുള്ള 
പപയ്തന്മന്കൾ പാപക്ജ്ത നിരക്്ത അടിസ്ാനത്ിൽ 
നടത്തും. ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്ത ഇതു പണമില്ാന്ത 
കടലാസ്ത ഇടപാടു കുറഞ്ഞ ഇടപാടായിരിക്കും. 
സംസ്ാനങ്ങളുന്ട ആവശ്കതകൾ 
കണക്ിന്ലടുക്കുപമ്പാൾ ഒരു പരിധി വന്ര ഈ 
നിരക്കുകൾ പരിഷ്തകരിക്ാൻ കഴിയം.

4. വിവിധ പക� മ�ാലയങ്ങളുന്ടയം വകുപ്പുകളുന്ടയം 
സംസ്ാന സർക്ാരുകളുന്ട (അവരുന്ട സ്വന്ം 
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�ിലവിൽ) നിലവിന്ല ആപരാഗ് ഇൻഷ്വറൻസ്ത/
സംരക്ഷണ സ്ീമുകളുമായള്ള ഉ�ിതമായ 
സംപയാജനം ഉറ്ാക്കും. നടപടിക്മങ്ങൾ 
തിരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്ത സംസ്ാനങ്ങൾക്്ത 
സ്വാത�്മുണ്ായിരിക്കും.

5. പദ്തി നട്ാക്ാൻ സംസ്ാന ആപരാഗ് 
ഏജൻസി (എസ്ത.എച്്ത.എ.) ആവശ്മായി വരും. 
എസ്ത.എച്്ത.എ. ആയി പ്വർത്ിക്ാനും പദ്തി 
നട്ിലാക്ാനും നിലവിലുളള സംസ്ാന പനാഡൽ 
ഏജൻസിന്യ ഉപപയാഗിക്ാനുള്ള സ്വാത�്ം 
സംസ്ാനങ്ങൾക്്ത ഉണ്ായിരിക്കും. പദ്തി 
നട്ാക്ാനായി ജില്ാതലത്ിലും ഒരു ഘടന 
സ്ാപിപക്ണ്തുണ്്ത.

പ്ധാന മ�ി ജൻ ആപരാഗ് പദ്തി നട്ാക്ാൻ 
പകരള സർക്ാർ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്്ത സർക്ാർ 
പസ്പാണ്സർ ന്�യ്യുന്ന ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തികളായ രാഷ്തരെീയ സ്വാസ്ത് �ീമാ പയാജന (ആർ.
എസ്ത.�ി.വവ), സമഗ്ര ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത 
പദ്തി (സി.എച്്ത.ഐ.എസ്ത ), സീനിയർ സിറ്റിസണ് 
ആപരാഗ് ഇൻഷുറൻസ്ത (എസ്ത.സി.എച്്ത.ഐ.എസ്ത ), 
കാരുണ് ന്�നവലറെ്ത ഫണ്്ത(ന്ക.�ി.എഫ്ത ) എന്നിവ 
ലയി്ിച്ചു കാരുണ് ആപരാഗ് സരക്ഷ പദ്തി 
എന്ന പപരിൽ ഒരു പുതിയ സ്ീമും രൂപീകരിച്ചു. ഓപരാ 
കുടും�ത്ിനും പ്ീമിയം പരിധി 1052 രൂപയാണ്ത 
പക�സർക്ാർ നിശ്യിച്ിട്ടുള്ളത്ത, അതിൽ 60 
ശതമാനം സംസ്ാനത്ിന്ത പക� വിഹിതമായി 
നൽകും. അതായത്ത എൻപറാൾ ന്�യ്ത ഓപരാ എ�ി-പി .
എം .ന്ജ.എ.വവ. / ആർ എസ്ത �ി വവ കുടും�ത്ിനും 
631.2 രൂപ പക�സർക്ാർ നൽകുന്നു. ഇതുവന്ര 366 
ആശുപത്ികൾ എംപാനൽ ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. ഇതിൽ 189 
സ്വകാര് ആശുപത്ികളും 177 ന്പാതു ആശുപത്ികളും 
ഉൾന്്ടുന്നു.

ആബരോഗ്കടിരണധം

പകരളസർക്ാരിന്റെ പ്ധാന ആപരാഗ് 
പദ്തികളിന്ലാന്നാണ്ത ആപരാഗ്കിരണം. 
ജനനം മുതൽ 18 വയസ്്ത വന്രയള്ള അർഹതന്്ട്ട 
എല്ാപരാഗികൾക്കും പദ്തി സൗജന് �ികിത്സയം 
അനു�ന്ധ വവദ്പസവനങ്ങളും നല്തകുന്നു. ഈ 
പദ്തിയിലുൾന്്ടുന്നത്ത ഒ.പി. രജിസ്തപരെഷൻ 
�ിലവ്ത, പരാഗനിർണ്യം/മരുന്നുകൾ/ഇംപ്ാന്കൾ 
�ികിത്സയ്ക്കുപപയാഗിക്കുന്ന വസ്തതുക്ൾ എന്നീ 
�ിലവകൾക്ാണ്ത. പമൽ്റഞ്ഞ �ിലവകൾ 
നിർവഹിക്കുന്നത്ത ഓപരാ ജില്യ്ക്കും നൽകുന്ന പകാർ്സ്ത 
ഫണ്ിൽ നിന്നാണ്ത. 2018-19 കാലഘട്ടത്ിൽ 
68,48,360 ഔട്ട്ത  പപഷ്റെ്ത പരാഗികൾക്കും 1,54,681  
ഇൻപപഷ്റെ്ത പരാഗികൾക്കും പ്പയാജനം ലഭിച്ചു.

ബദശരീയ ആബരോഗ്മടിഷന് 

ഇന്്ാ ഗവണ്ന്മറെ്ത ആരംഭിച് പദശീയ ആപരാഗ് 
മിഷൻ (എൻഎച്്തഎം) പരിപാടിയിൽ എൻആർഎച്്തഎം, 
എൻയഎച്്തഎം എന്നീ രണ്്ത ഉപമിഷനുകൾ 
ഉൾന്്ടുന്നു. പദശീയ ആപരാഗ്മിഷന്ത അഞ്്ത 
ധനസഹായഘടകങ്ങൾ ഉണ്്ത. ഇവ: 1) എൻ.ആർ.
എച്്ത.എം/ ആർ.സി.എച്്ത ന്ലെക്ി പൂൾ 2) എൻ.യ.എച്്ത.
എം ന്ലെക്ി പൂൾ 3) സാംക്മിക പരാഗങ്ങൾക്കുള്ള ന്ലെക്ി 
പൂൾ 4) സാംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, 
അടിയന്ിര വവദ്സഹായം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ന്ലെക്ി 
പൂൾ 5) ഇൻഫ്ാസ്തരെക്ത�ർ ന്മയിറെനൻസ്ത. 
ഇൻഫ്ാസ്തരെക്ത�ർ ന്മയിറെനൻസ്ത എന്ന ഘടകത്ിന്ത 
വിവിധ പദ്തി കാലയളവകളിൽ ധനസഹായം 
ലഭ്മായിട്ടുണ്്ത. ഭരണവം നടത്ിപ്പും (സംസ്ാന 
ജില്ാതലങ്ങളിൽ കുടും�പക്ഷമ �്യൂപറാകൾ) 
സ�്തന്സറെറകൾ, നഗര കുടും�പക്ഷമപക�ങ്ങൾ, 
അർ�ൻ റീവാം�ിംഗ്ത സ്ീം(ന്ഹൽത്്ത തസ്തികകൾ), 
എ.എൻ.എം/എൽ.എച്്ത.വി പരിശീലന സ്തകൂളുകൾ, 
ആപരാഗ്കുടും�പക്ഷമ ന്രെയിനിംഗ്ത ന്സറെർ, 
പുരുഷന്താഴിലാളികളുന്ട പരിശീലനം എന്നീ 
പ്വർത്നങ്ങൾക്്ത ശമ്പളം നൽകുന്നതിനാണ്ത തുക 
അനുവദിക്കുന്നത്ത.

പക� സർക്ാർ ധനസഹായപത്ാന്ട ആപരാഗ് 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട വികസനത്ിനായി എൻ.എച്്ത.എം 
സംസ്ാനത്്ത ഒരു പക�ാവിഷ്തകൃത പദ്തിയായി 
പ്വർത്ിക്കുന്നത്ത. പദ്തിയ്ക്ത പക� സർക്ാർ 
അംഗീകാരം നല്തകുന്ന ആന്ക വിഹിതത്ിന്റെ 
40 ശതമാനം സംസ്ാന സർക്ാർ വിഹിതമായി 
നൽകുന്നു. ന്ഹൽത്്ത സർവേീസസ്ത വകു്്ത, ന്മഡിക്ൽ 
വിദ്ാഭ്ാസ വകു്്ത, ആയഷ്ത എന്നിവയ്ക്ത എൻ.
എച്്ത.എം ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഒറ്റന്്ട്ടതും 
വിദൂരവമായ പ്പദശങ്ങളിലുള്ള പാവന്്ട്ടവർക്്ത 
നിലവാരമുള്ളതും അഭികാമ്മായതും താങ്ങാൻ 
കഴിയന്നതും തിട്ടന്്ടുത്ാൻ കഴിയന്നതുമായ 
ആപരാഗ്പസവനങ്ങൾ പ്ദാനം ന്�യ്യുന്നതിനാണ്ത 
മിഷൻ ലക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നത്ത. എൻആർഎച്്തഎം 
ഗ്രാമത്ിൽ നിന്ന്ത ജില്യിപലക്കുള്ള ഒരു സജീവ 
ആപരാഗ് സംവിധാനമാണ്ത. എൻ.എച്്ത.എം നു 83 
നഗര പ്ാഥമികാപരാഗ്പക�ങ്ങൾ ഉണ്്ത. 2015-16 
ൽ പക�സർക്ാർ സംസ്ാനത്ിന്ത നൽകിയത്ത 
302.56 പകാടിയം, 2016-17 ൽ 451.74 പകാടിയം 2017-
18 ൽ 496.72 പകാടിയം 2018-19 ൽ 845.66 പകാടി 
രൂപയമാണ്ത.

പ്രധോനമ�ടി സ്ോസ്് സുരക്ഷോ ബയോജന 
(പടി.എധം.എസല്.എസല്.കവ)

പ്ധാനമ�ി സ്വാസ്ത്സരക്ഷാപയാജന (പി.എം.എസ്ത.
എസ്ത.വവ) എന്ന പക�സർക്ാർ പദ്തി ന്മഡിക്ൽ 
പകാപളജുകളിന്ല അടിസ്ാനസൗകര്ങ്ങൾ 
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സാപകേതികവിദ്കളും വർദ്ി്ിക്കുന്നതിന്ത 
പവണ്ിയള്ളതാണ്ത. ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്ിൽ 
തിരുവനന്പുരം ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിനും, മൂന്നാം 
ഘട്ടത്ിൽ പകാഴിപക്ാട്ത, ആലപ്പുഴ ന്മഡിക്ൽ 
പകാപളജുകൾക്കും 150 പകാടി രൂപ വീതമുള്ള പദ്തി 
അംഗീകരിച്ിട്ടുണ്്ത. ഇതിൽ 30 പകാടി രൂപ സംസ്ാന 
വിഹിതമാണ്ത. തിരുവനന്പുരം ന്മഡിക്ൽ 
പകാപളജിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടം ഇതിപനാടകം ഏകപദശം 
പൂർത്ിയാക്ിയിട്ടുണ്്ത. അവപശഷിക്കുന്നവ 2019-20 ൽ 
തുടരും.

ബ്റേറ്ല് ഇന്്റേടിറ്യൂട്ല് ഓ�ല് ടമഡ്ടികല് 
എഡ്യൂബകഷന് ആന്ല് ടെകല്ബനോളജടി (സടിമറ്ല്)

സംസ്ാന ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസ സാപകേതിക 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ത (സിമറ്റ്ത ) ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസവം 
ഗപവഷണവം പരിപപാഷി്ിക്കുന്നതിന്ത 2008 ൽ 
ആരംഭിച് സ്ാപനമാണ്ത. ഈ സ്ാപനത്ിന്ത കീഴിൽ 
4 നഴ്തസിംഗ്ത പകാപളജുകളിലായി 340 കുട്ടികൾ വാർഷിക 
പ്പവശനം പനടുന്നു. 2019 ഒക്തപടാ�ർ -ൽ സിമറ്റിന്ത 
കീഴിലുള്ള നഴ്തസിംഗ്ത പകാപളജുകളിൽ ആന്ക 1,027 
വിദ്ാർത്ികൾ പ്ിക്കുന്നുണ്്ത.

പബ്ടികല് ടഹല്ത്തല് െബ�ോറട്റരീസല്

സംസ്ാനത്്ത ആന്ക 9 പ്ിക്്ത ന്ഹൽത്്ത 
ലാബുകളാണ്ത ഉള്ളത്ത. തിരുവനന്പുരത്തു സംസ്ാന 
ന്പാതുജനാപരാഗ് ലാബും, എറണാകുളം, പകാഴിപക്ാട്ത, 
പത്നംതിട്ട, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റീജിയണൽ 
ന്ഹൽത്്ത ലപ�ാറട്ടറികളും കൂടാന്ത ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, 
വയനാട്ത, ന്കാല്ം ജില്കളിൽ പ്ിക്്ത ന്ഹൽത്്ത 
ലാബുകളും പ്വർത്ിക്കുന്നു. ഡയറക്തടപററ്റ്ത ഓഫ്ത 
പസ്റ്ററ്റ്ത പ്ിക്ത ന്ഹൽത്്ത ആറെ്ത ക്ീനിക്ൽ ലാ�ാണ്ത 
എല്ാ പി.എച്്ത. ലാബുകളിപലക്കുമുള്ള സാപകേതിക 
മാർഗ നിർപദേശവം ന്മറ്റീരിയലുകളും നൽകുന്നത്ത. 
ഏകപദശം 1,400-1,500 പരാഗികളാണ്ത വിവിധ 
ലാബുകളിൽ പരിപശാധനക്ായി ദിവസവം എത്തുന്നത്ത. 
ഓപരാ ദിവസവം ഏകപദശം 11,000 പത്ാളം 
പരിപശാധനകളാണ്ത വിവിധ ലാപ�ാറട്ടറികളിലായി 
നടക്കുന്നത്ത. 2013 മാർച്ിൽ ആരംഭിച് ന്യൂപ�ാണ് 
സ്തക്ീനിംഗ്ത (എൻ.�ി.എസ്ത ) പപ്ാഗ്രാം 2017 
ന്സപ്തറ്റം�റിൽ എല്ാം ന്ഡലിവറി നടത്തുന്ന 
ആശുപത്ികളിപലക്്ത വ്ാപി്ിക്കുകയം ന്�യ്തതു. 
നവജാത ശിശുക്ളുന്ട രക്ത സാമ്പിളുകൾ സംസ്ാന 
പ്ിക്്ത  ന്ഹൽത്്ത ആറെ്ത ക്ീനിക്ൽ ലപ�ാറട്ടറി 
തിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, പകാഴിപക്ാട്ത, 
കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിന്ല മൂന്ന്ത പ്ാപദശിക 
ലാപ�ാറട്ടറികളിലും പരിപശാധിക്കുന്നു. കണ്ജനിറ്റൽ 
വഹപ്ാവതപറായിഡിസം, കണ്ജനിറ്റൽ 
അരൈിനാൾ വഹ്ർപ്ാസിയ, പീനൽ ന്കപറ്റാണുറിയ, 
ജി 6 പി.ഡി യന്ട കുറവ്ത ഈ പരാഗങ്ങൾക്ാണ്ത 
സ്തക്ീനിംഗ്ത പരിപശാധന നടത്തുന്നത്ത. പസ്റ്ററ്റ്ത പി.എച്്ത 

ലാ�ിന്ല ഡയറക്തടർ ആണ്ത പകരളത്ിന്ല എൻ.
�ി.എസ്ത പപ്ാഗ്രാമുകളുന്ട പസ്റ്ററ്റ്ത പനാഡൽ ഓഫീസർ. 
4,61,663 നവജാത ശിശുക്ളുന്ട സാമ്പിളുകളാണ്ത 2019 
മാർച്്ത വന്ര പി.എച്്ത ലാബുകളിൽ ആന്ക ലഭിച്ത്ത.

കചല്ഡ്ല് ടഡ്വെപ്ല്ടമന്ല് ടസന്ര് 
(സടി.ഡ്ടി.എസല്.)

ശിശുസംരക്ഷണവം വിദ്ാഭ്ാസവം, 
കൗമാരപരി�രണവം വിദ്ാഭ്ാസവം, വിവാഹപൂർവേ 
കൗണ്സലിംഗ്ത, വനിതാപക്ഷമം, ശാസ്തത്ീയ 
മാർഗ്ങ്ങളിലൂന്ട ശിശുവവകല്ങ്ങൾ ഇല്ാതാക്ൽ 
എന്നീ ലക്ഷ്ങ്ങപളാന്ട സംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ 
കീഴിൽ സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു മികവിന്റെ 
പക�മായാണ്ത ശിശുവികസനപക�ം ആരംഭിച്ത്ത. 
കുട്ടികന്ളയം കൗമാരക്ാന്രയം പൂർണ് 
ആപരാഗ്വാൻമാരാക്ി വളർത്ി അവരിലൂന്ട 
ആപരാഗ്കരമായ ഒരു യവതലമുറന്യ സൃഷ്ിക്ലാണ്ത 
ലക്ഷ്ം. 2016-17 ൽ �ികിത്സിച് പരാഗികളുന്ട 
എണ്ം 15230 ഉം 2017-18 ൽ 16,756 ഉം 2018-19 
ഓഗസ്തറ്റ്ത  വന്ര 36,654 ഉം ആണ്ത. ഇവിന്ട ഔട്ട്ത 
പപഷ്റെ്ത പസവനങ്ങൾ മാത്പമ ലഭിക്കു. പരാഗികന്ള 
കിടത്ി �ികിത്സിക്ാനുള്ള സൗകര്ം ലഭ്മല്. 
2018-19 ൽ 55,986 പപർ വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ, 
പകാണ്ഫറൻസകൾ കമ്്യൂണിറ്റി വിപുലീകരണ 
പപ്ാഗ്രാം തുടങ്ങിയവയിൽ പന്കേടുത്തു.

ഡ്രഗല്സല് കണ്ബ്രോള് വകുപ്ല്

ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ ന്പാതുജനങ്ങൾക്്ത 
ലഭിക്കുന്നുന്വന്ന്ത ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
പരഖന്്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന �ില്റ വിലപയക്ാൾ 
കൂടുതൽ വില മരുന്നുകൾക്്ത ഈടാക്കുന്നില്ാന്യന്ന്ത 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്ത രൈഗ്തസ്ത കണ്പരൊൾ 
വകു്ിന്റെ ചുമതലകൾ. വകു്ിന്ത കീഴിൽ 6 പമഖലാ 
ഓഫീസകൾ, 11 ജില്ാ ഓഫീസകൾ, 4 ആയർപവദ 
വിഭാഗങ്ങൾ, 3 മരുന്ന്ത പരിപശാധനാലപ�ാറട്ടറികൾ 
എന്നിവയണ്്ത. പ്തിവർഷം 11,500 സാമ്പിളുകളുന്ട 
വിശകലന പശഷിയള്ള എൻ. എ. �ി. എൽ. 
അംഗീകാരമുള്ള മരുന്ന്ത പരിപശാധനാലപ�ാറട്ടറികൾ 
തിരുവനന്പുരത്തും എറണാകുളത്തും പ്വർത്ിക്കുന്നു. 
പത്നംതിട്ട, പകാഴിപക്ാട്ത എന്നിവിടങ്ങളിലായി 
രണ്്ത ലപ�ാറട്ടറികൾ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടികൾ പുപരാഗമിക്കുന്നു. 2018-19 വകു്ിന്റെ 
പ്ധാനപനട്ടങ്ങൾ പട്ടിക 6.2.4 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷ് സുരക്ഷ കമ്മരീഷണബററ്ല്

2006 ന്ല ഭക്ഷ് സരക്ഷാ സ്റ്റാൻപഡർഡ്തസ്ത ആക്തറ്റിന്ല 
വ്വസ്കൾ പ്കാരം ഭക്ഷ് വസ്തതുക്ളുന്ട ശാസ്തത്ീയ 
അടിസ്ാന മാനദണ്ങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിനും 
ഭക്ഷ് ഉൽപാദനം, സംഭരണം, വിതരണം, ഇറക്കുമതി 
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എന്നിവ നിയ�ിക്കുന്നതിനും സരക്ഷിതത്വവം 
ആപരാഗ്കരവമായ ഭക്ഷണത്ിന്റെ ലഭ്ത 
ഉറ്ിക്കുന്നതിനും പവണ്ി നിയമാനുസൃതമായ ഒരു 
സ്ാപനമായി ഭക്ഷ് സരക്ഷ സ്റ്റാൻപഡർഡ്തസ്ത 
അപതാറിറ്റി ഓഫ്ത ഇന്് സ്ാപിച്ചു. സരക്ഷിതവം 
ആപരാഗ്കരവമായ ഭക്ഷണം, ന്വള്ളം, 
ആപരാഗ്കരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ  തുടങ്ങിയവ 
പകരളത്ിന്ല ജനങ്ങൾക്്ത ലഭ്മാക്കുക എന്നതാണ്ത 
ഈ വകു്്ത ലക്ഷ്മിടുന്നത്ത. ഭക്ഷ് സരക്ഷാ 
കമ്ീഷണപററ്റിന്റെ കീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന 
പ്ധാന ലാബുകൾ, ഗവണ്ന്മറെ്ത അനലറ്റിക്ൽ 
ലാ�്ത തിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം പകാഴിപക്ാട്ത 
എന്നിവിടങ്ങളിന്ല രണ്്ത റീജിയണൽ അനലറ്റിക്ൽ 
ലപ�ാറട്ടറികൾ, പത്നംതിട്ടയിന്ല സംസ്ാന ഭക്ഷ് 
പരിപശാധന ലപ�ാറട്ടറി എന്നിവയാണ്ത. ന്വള്ളം, 
പാൽ, സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ കളർ പ�ർക്ൽ, 
കൃത്ിമ മധുരം പ�ർക്ൽ, പുറപമയള്ള പദാർത്ങ്ങൾ, 
ഫംഗസ്ത വളർച് തുടങ്ങിയവയന്ട പരിപശാധനകളാണ്ത 
ഈ ലപ�ാറട്ടറികളിൽ നടക്കുന്നത്ത. 2018-19 മുതൽ 
2019-20 വർഷങ്ങളിന്ല ഭക്ഷ്ാസരക്ഷാ വകു്ിന്റെ 
പ്ധാന പനട്ടങ്ങൾ പട്ടിക 6.25 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ടമഡ്ടികല് വടിദ്ോഭ്ോസധം

തിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുഴ, പകാഴിപക്ാട്ത, 
പകാട്ടയം, മപഞ്രി, എറണാകുളം, ന്കാല്ം, 
തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള 8 ന്മഡിക്ൽ 
പകാപളജുകളിലൂന്ടയാണ്ത പകരളത്ിൽ ന്മഡിക്ൽ 
വിദ്ാഭ്ാസം നടത്ി വരുന്നത്ത. തിരുവനന്പുരം, 
പകാഴിപക്ാട്ത, പകാട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ 
ജില്കളിൽ നഴ്തസിംഗ്ത വിദ്ാഭ്ാസം നൽകുന്നതിനായി 6 

നഴ്തസിംഗം പകാപളജുകൾ നിലവിലുണ്്ത. തിരുവനന്പുരം, 
പകാഴിപക്ാട്ത, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, പകാട്ടയം ജില്കളിൽ 5 
ദന്ൽപകാപളജുകൾ പ്വർത്ിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാന്ത 
4 ഫാർമസി പകാപളജുകളും ഒരു പാരാന്മഡിക്ൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമുണ്്ത. ഇടുക്ി , പകാന്നി, കാസർപഗാഡ്ത 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകൾ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്വർത്നങ്ങൾ 
പുപരാഗമിക്കുന്നു. 

സർക്ാർന്മഡിക്ൽപകാപളജുകളിൽ 2019-20 
ൽ നടത്ിവരുന്ന ന്മഡിക്ൽ-പാരാന്മഡിക്ൽ 
പകാഴ്തസകൾ, വാർഷിക പ്പവശനകണക്കുകൾ, 
ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസഡയറക്തടറന്ട കീഴിലുള്ള 
ന്മഡിക്ൽപകാപളജുകളിന്ല ക്ിനിക്ൽ, 
പനാണ്ക്ിനിക്ൽ വിഭാഗത്ിലുള്ള ജീവനക്ാരുന്ട 
എണ്ം എന്നിവയന്ട വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
6.2.9 ലും 6.2.10 ലും ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2018-19 
& 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജ്ത 
ആശുപത്ികളുന്ടയം അനു�ന്ധ സ്ാപനങ്ങളുന്ടയം 
ഒരു താരതപമ്ന വിശകലനം അനു�ന്ധം 6.2.11 
ൽ കാണാം. കഴിഞ്ഞ വർഷന്ത് അപപക്ഷിച്്ത 
2019-20 കാലഘട്ടത്ിൽ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജ്ത 
സ്ാപനങ്ങളിന്ല കിടക്കളുന്ട എണ്ം  117 എണ്ം 
വർധിച്ചു. മുൻവർഷം ഇത്ത 12,993 ആയിരുന്നു. 
2019-20 കാലയളവിൽ ഔട്ട്ത  പപഷ്റെ്ത പ്ധാന 
ശസ്തത്ക്ിയകളുന്ടയം എണ്ം മുൻ വർഷപത്ക്ാൾ 
വർദ്ിച്ിരിക്കുന്നു. 2018-19, 2019-20 (ആഗസ്തറ്റ്ത വന്ര) 
കാലഘട്ടത്ിൽ ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസ വകു്ിന്റെ 
പ്ധാന പനട്ടങ്ങളാണ്ത;

പട്ടിക 6.2.5 ഭക്ഷ് സരക്ഷാ കമ്ീഷണപററ്റിന്റെ പ്ധാന പനട്ടങ്ങൾ-2018-19, 2019-20 (ആഗസ്തറ്റ്ത 31) വന്ര

2018-19 2019-20

ദ്രൂത പ്തികരണ സംഘം നടത്ിയ പരിപശാധനകളുന്ട എണ്ം 3,979 2,856

ദ്രൂത പ്തികരണ സംഘം നടപടി സ്വീകരിച് ഭക്ഷ് വിഷ പകസകളുന്ട എണ്ം 42 37

ഭക്ഷണത്ിന്റെയം ജലത്ിന്റെയം സാമ്പിളുകളുന്ട വിശകലനം (എണ്ം) 18,937 4,426

സമ്പൂർണ് ഭാഗ് സരക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ായത്്ത പരിപാടി    (ഗ്രാമ പഞ്ായത്തുകളുന്ട എണ്ം) 120 -

സ്തകൂളുകളിൽ സരക്ഷിതവം പപാഷക സമൃദ്വമായ ഭക്ഷണം പരിപാടി  
(സ്തകൂളുകുന്ട എണ്ം) 297 -

അവലംബം- ഭക്ഷ് സുരക്ഷ േമ്മീഷണയററ്്

പട്ടിക-6.2.4  2018-19 രൈഗ്തസ്ത കണ്പരൊൾ വകു് ിന്റെ പ്ധാന പനട്ടം

നടത്ിയ പരിപശാധനകളുന്ട എണ്ം 15,958

എടുത് നടപടികളുന്ട എണ്ം 72

വിൽക്ാൻ അനുവദിക്കുന്ന വലസൻസ്ത സസ്പറെ്ത ന്�യ്തവരുന്ട എണ്ം 243

ന്ടസ്തറ്റ്ത ന്�യ്ത സാമ്പിളുകളുന്ട എണ്ം 8,871

പുതിയ നിർമ്ാണവലസൻസകൾ (അപലാ്തിയിലും പകാന്മെറ്റിക്്ത ) വിതരണം ന്�യ്തവയന്ട എണ്ം 18

പുതിയ ്ഡ്ത �ാകേ്ത വലസൻസ്ത വിതരണം ന്�യ്തവരുന്ട എണ്ം 7

അവലംബം:ഡ്രഗ്സ് േണ്യട്ോൾ വകുപ്്
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• എല്ാ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകളിലും ആർ്ം പദ്തി 
പുപരാഗമിക്കുന്നു

• എല്ാ ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകളിലും �പയാന്മരെിക്ത 
പഞ്ിങ്ത സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു

• ഡി.എം.ഇ. യന്ട കീഴിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളിൽ 
ഇ-ഗപവണൻസ്ത നട്ിലാക്ി വരുന്നു

• 2018-19 കാലയളവിൽ തിരുവനന്പുരം ന്മഡിക്ൽ 
പകാപളജിൽ പി.ജി പകാഴ്തസിന്ത 70 സീറ്റും, ന്കാല്ം 
ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിൽ എം.�ി.�ി.എസ്ത പകാഴ്തസിന്ത 
10 സീറ്റും, എം.സി.ഐ യന്ട അംഗീകാരപത്ാന്ട 
പകാട്ടയം ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിൽ 175 സീറ്റുകളും 
വർദ്ി്ിച്ചു.

• ന്കാല്ം ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിൽ 85 അധ്ാപക 
തസ്തികകളും 391 അനധ്ാപക തസ്തികകളും, പകാട്ടയം 
ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിൽ 25 തസ്തികകളും സൃഷ്ിച്ചു.

• മപഞ്രി ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിൽ ന്ക.യൂ.എച്്ത.എസ്ത 
ന്റെ സഹായപത്ാന്ട എം.എം.�ി.എസിന്ത 100 
സീറ്റുകൾക്്ത അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

ബകരള യൂണടിബവഴല്സടിറ്ടി ഓ�ല് ടഹല്ത്തല് 
ആന്ല് അകെഡ്ല് സയന്സസല്  
(ടക.യു.എച്ചല്. എസല്.)

പകരള യൂണിപവഴ്തസിറ്റി ഓഫ്ത ന്ഹൽത്്ത ആറെ്ത 
അവലഡ്ത സയൻസസ്ത ആക്തട്ത 2010 പ്കാരം 
സ്ാപിതമായ ഈ സർവേകലാശാല കൃത്വം 
�ിട്ടയള്ളതുമായ വിദ്ാഭ്ാസരീതി ഉറപ്പുവരുത്ാനും 
ആധുനികവവദ്ശാസ്തത്ം, പഹാമിപയാ, ഭാരതീയ 
�ികിത്സാരീതി തുടങ്ങി എല്ാ ന്മഡിക്ൽസ�ദായം
ങ്ങളിലും പരിശീലന ഗപവഷണപരിപാടികൾ 
നടത്ാനും ഉപദേശിച്ചുള്ളതാണ്ത. 2010-11 അദ്്യന 
വർഷത്ിലാണ്ത സർകലാശാലയിൽ അദ്്യന 
പ്വർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ത്ത. സർവേകലാശാലയ്ക്ത 
കീഴിൽ 2019 ഒക്തപടാ�ർ വന്ര 305 ന്പ്ാഫഷണൽ 
പകാപളജുകളാണ്ത പ�ർക്ന്്ട്ടിട്ടുള്ളത്ത. ഇതിൽ 39 

സർക്ാർ പകാപളജുകൾ, 5 സർക്ാർ ധനസഹായമുള്ള 
പകാപളജുകൾ 261 സ്വാശ്രയ പകാപളജുകൾ എന്നിവ 
ഉൾന്്ടുന്നു. അപലാ്തി, ആയൂർപവദ, സിദ്, യനാനി, 
പയാഗ, നാച്ചുപറാ്തി, നഴ്തസിംഗ്ത, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്ൽ 
സയൻസ്ത, പാരാന്മഡിക്ൽ തുടങ്ങി പകരളത്ിന്ല 
എല്ാ ന്മഡിക്ൽസ�ദായങ്ങളിപലയം ന്പ്ാഫഷണൽ 
പകാപളജുകൾ ഈ സർവകലാശാലയമായി 
അഫിലിപയറ്റ്ത ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. വിവിധ ആപരാഗ്ശാസ്തത് 
വിഭാഗങ്ങളിലായി 2018-19 -ൽ ഏകപദശം 20,821 
(3,652 വിദ്ാർത്ികളും 17,169 വിദ്ാർത്ിനികളും) 
വിദ്ാർത്ികൾ പ്നം നടത്തുന്നു. വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലായി അഫിലിപയറ്റ്ത ന്�യ്തിട്ടുള്ള 
ഗവണ്ന്മറെ്ത, എയ്തഡഡ്ത, അണ് എയ്തഡഡ്ത 
പകാപളജുകളുന്ട വിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 6.2.6 ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ടക.യു.എചല്.എസല്. സല്കൂളുകളുധം ബക�ങ്ങളുധം

1. ന്ഹൽത്്ത പപാളിസി ആറെ്ത പ്ാനിംഗ്ത സ്തകൂൾ, 
തിരുവനന്പുരം - ശക്തമായ ആപരാഗ് പരി�രണ 
നയങ്ങളുന്ട രൂപവത്തകരണവം നട്ിലാക്ലും 
പപ്ാത്സാഹി്ിക്കുന്നതിന്ത.

2. ആയൂർപവദ ഗപവഷണ സ്തകൂൾ (ആയഷ്ത ), 
എറണാകുളം - അധ്ാപനപരവമായ 
ഗപവഷണത്ിലും ഔഷധ സസ് ഗപവഷണത്ിലും 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്ൽ ഗപവഷണത്ിലും ക്ിനിക്ൽ 
/ ലിറ്റററി ഗപവഷണത്ിലും ഉയർന്ന 
നിലവാരത്ിലുള്ള ഗപവഷണത്ിന്ത

3. ഫാമിലി ന്ഹൽത്്ത സ്റ്റഡീസ്ത സ്തകൂൾ, പകാഴിപക്ാട്ത 
- കുടും�ം അടിസ്ാന ഘടകമായി എടുത്തുന്കാണ്്ത 
കുടും� പഡാക്തടർ, കുടും� സരക്ഷ എന്നിവന്യ 
അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള ദുർ�ല വിഭാഗങ്ങളുന്ട 
സരക്ഷയ്ക്കു പവണ്ി ഗപവഷണം നടത്തുക.

4. അക്ാദമിക്ത സ്റ്റാഫ്ത പകാപളജ്ത - അഫിലിപയറ്റഡ്ത 
പകാപളജുകളിന്ല ഫാക്ൽറ്റിയന്ട പശഷി 

പട്ടിക- 6.26 വ ിവ ിധ വ ിഭാഗങ്ങളിൽ അഫില ിപയറ്റ്തന്�യ്തിട്ടുള്ള ഗവണ്ന്മറെ്ത, എയ്തഡഡ്ത, അണ്എയ്തഡഡ്ത പകാപളജുകളുന്ട 
വ ിവരങ്ങൾ (ഒക്തപടാ�ർ 2019 ന്ല എണ്ം)

വ ടിഭോഗധം ഗവണ്ടമന്ല് എയല്ഡ്ഡ്ല് അണ്എയല്ഡ്ഡ്ല് ആടക

പമാപഡണ്ന്മഡിസിൻ 11 0 22 33
ആയർപവദന്മഡിസിൻ 3 2 12 17
പഹാമിപയാ ന്മഡിസിൻ 3 3 0 6
ദന്ൽ 5 0 20 25
സിദ്ന്മഡിസിൻ 0 0 1 1
യനാനി ന്മഡിസിൻ 0 0 1 1
നഴ്തസിംഗ്ത 6 0 118 124
പാരാന്മഡിക്ൽ 7 0 43 50
ഫാർമസി 4 0 44 48
ആന്ക 39 5 261 305

അവലംബം : യേരളയൂണിയവഴ്സിറ്ി ഓഫ് പെല്ത് ആന്്  അകലഡ് സ�ൻസസ്
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വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനും ന്പ്ാഫഷണൽ, 
അക്ാദമിക്ത വികസനങ്ങൾക്്ത അവസരങ്ങൾ 
ലഭ്മാക്കുന്നതിനും.

5. ന്സറെർ പഫാർ ഇറെർ ഡിസിപ്ിനറി അവലഡ്ത 
ന്ഹൽത്്ത സയൻസസ്ത ആൻഡ്ത ന്ടക്തപനാളജി 
സ്റ്റഡീസ്ത - ആപരാഗ്രംഗത്തും അനു�ന്ധ 
സയൻസിലും വിവിധ പമഖലകളിൽ ഗപവഷണവം 
ന്പാതുജനാപരാഗ് പ്സക്തമായ ശാസ്തത്-
സാപകേതികവിദ്യന്ട എല്ാ ശാഖകളുമായം 
സാപകേതിക സഹകരണത്ിനും പ്പത്ക ശ്രദ് 
നൽകുക

6. ന്സറെർ പഫാർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്ത ന്മഡിസിൻ 
സ്റ്റഡീസ്ത ആൻഡ്ത മ്യൂസിയം - പാശ്ാത് 
ഇന്്ൻ വവദ്ശാസ്തത് പരിണാമത്ിൽ 
ഗപവഷണം നടത്തുക, ന്മഡിക്ൽ രംഗത്തു 
നമ്മുന്ട അറിവ്ത ഉയർത്തുന്നത്ിനുള്ള ഉപാധികൾ 
പശഖരിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും 
പ്ിക്കുന്നതിനും പ്ദർശി്ിക്കുന്നതിനും ഒരു 
സംവിധാനം സ്ാപിക്കുക.

7. ആപരാഗ് പരിപാലന കൗണ്സിലിംഗ്ത ന്സറെർ 
- ആപരാഗ്പരിപാലന കൗണ്സിലിംഗ്ത 
എന്ന താരതപമ്ന പുതിയ ആശയത്ിൽ 
ഗപവഷണത്ിനും പരിശീലനത്ിനുമായി ഒരു 
സൗകര്മുണ്ാക്കുകയം, ഉപപഭാക്താവിന്ത 
മനസ്ിലാക്ാവന്ന ഭാഷയിപലക്്ത സാപകേതിക 
വിജ്ാനന്ത് ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ് 
പക�ീകരിക്കുകയം, അവരുന്ട ആവശ്കതയന്ട 
പശ്ാത്ലത്ിൽ നൽകുകയം, അങ്ങന്ന 
ന്പ്ാഫഷണലുകളും ഉപപഭാക്താവം തമ്ിലുള്ള 
ആശയവിനിമയ പരഖ ന്മച്ന്്ടുത്തുകയം ന്�യ്യുന്നു.

8. ന്സറെർ പഫാർ പ�സിക്ത സയൻസ്ത റിപസർച്്ത 
ആൻഡ്ത �പയാഎത്ിക്്ത - ആപരാഗ് 
പരിപാലന ഗപവഷണത്ിന്റെ നിലവാരം 
ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നതിനായി, അടിസ്ാന 
ശാസ്തത്ത്ിൽ പ്നഗപവഷണവം വിദ്ാഭ്ാസം, 
ക്ിനിക്ൽ പ്വർത്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്ട 
പ്നത്ിനു സഹായിക്കുകയം ന്�യ്യുക.

9. യവജനങ്ങളുന്ട ആപരാഗ് പ്നത്ിനുള്ള പക�ം - 
അക്ാദമിക്ത, വലഫ്തവസ്റ്റൽ, മാനസികാപരാഗ്ം, 
യവാക്ളിന്ല പ്തയുൽപാദന ആപരാഗ് പ്ശ്നങ്ങൾ 
എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന്ത (15-24 വയസ്്ത ).

10. ഡിസ�ിലിറ്റി മാപനജ്തന്മൻറ്ത സ്റ്റഡീസ്ത ന്സറെർ 
- അംഗവവകല്മുള്ള വ്ക്തികളുന്ട ആവശ്ം 
വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിന്ത, ലഭ്മായ പ്സിദ്ീകരണങ്ങളുന്ട 
അവപലാകനം, ന്ക.യ.എ�്ത.എസ്ത. അഫിലിപയറ്റഡ്ത 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്ല ന്ഫസിലിറ്റി സർപവേ, ന്ഹൽത്്ത 
ന്കയർ ന്പ്ാവവഡർമാരുന്ട പശഷി 
വർധി്ിക്ൽ, പ്തിപരാധത്ിനുള്ള പരഖകൾ 
പശഖരിക്കുക, പനരന്ത്യള്ള ഇടന്പടൽ, പരിഹാര 
അദ്്ാപനം, പുനരധിവാസം, സാമൂഹിക പിന്തുണാ 
പസവനങ്ങൾ, ന്മച്ന്്ട്ട നയ നിർപദശങ്ങൾ 

രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ഭിന്നപശഷിക്ാർക്കുള്ള 
സർക്ാർ പദ്തികൾ വിലയിരുത്ൽ എന്നിവയ്കായി

11. ന്സറെർ പഫാർ ന്ജറണ്പലാജിക്ൽ സ്റ്റഡീസ്ത 
- ഗപവഷണങ്ങൾ പപ്ാത്സാഹി്ിക്കുന്നതിന്ത (i) 
'ആപരാഗ്കരമായ വാർദ്ക്ം' എന്ന ആശയവം 
ജീവിതനിലവാരവം (ii) വാർദ്ക്ാധിഷ്ിത 
ആപരാഗ്വം അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും 
(iii) പകരളത്ിന്ല സാന്്വന പരി�രണ 
സംരംഭങ്ങളടക്മുള്ള സാമൂഹിക അടിസ്ാന 
പസവനങ്ങൾ

12. ന്സറെർ പഫാർ സ്റ്റഡീസ്ത ഇൻ ന്മഡിക്ൽ 
സിമുപലഷൻ - സിമുപലഷൻ ന്ടക്തപനാളജി, 
നവീകരണം ഗപവഷണം എന്നിവ വഴി ആപരാഗ് 
ശാസ്തത് പ്നന്ത് ന്മച്ന്്ടുത്തുന്ന ഒരു 
പലാപകാത്ര സിമുപലഷൻ അധിഷ്ിത പ്ന 
പരിതസ്ിതി വികസി്ിക്കുക.

ഭോരതരീയ കവദ്ശോസല്ത്സ�ദോയധം

ആയർപവേദം പരാഗങ്ങൾ �ികിത്സിക്ാനുള്ള 
ശാസ്തത്ം മാത്മല്, മറിച്്ത സമ്പൂർണ്മായ ഒരു 
ജീവിതവശലി കൂടിയാണ്ത. ആയർപവേദ ആശുപത്ികൾ, 
ഡിന്സ്പൻസറികൾ, ഗ്രാറെ്ത-ഇൻ-എയ്തഡ്ത ആയർപവദ 
സ്ാപനങ്ങൾ, സിദ്, വവദ്, യനാനി, വിഷ, പനത്, 
പ്കൃതിജീവനം എന്നീ ശംഖലകളിലൂന്ട ആയർപവദ 
വകു്്ത ജനങ്ങൾക്്ത വവദ് സഹായം നല്തകിവരുന്നു. 
ഈ വകു്ിന്ത കീഴിൽ മാനസീകപരാഗാശുപത്ി, 
പഞ്കർമ്, പ്കൃതി �ികിത്സ, മർമ് തുടങ്ങിയ ന്സ്പഷ്ൽ 
ആശുപത്ികളും പ്വർത്ിച്ചു വരുന്നു. ഐ.എസ്ത.
എം.ന്റെ കീഴിൽ ഇപ്ാൾ 130 ആശുപത്ികളും 817 
ഡിന്സ്പൻസറികളുമുണ്്ത. ഈ ആശുപത്ികളിന്ല 
കിടക്കളുന്ട ആന്ക എണ്ം3,154 ഉം ആണ്ത. 
സംസ്ാന ഔഷധപ�ാർഡ്ത, ഔഷധസസ്ങ്ങളുന്ട 
കൃഷി, സംരക്ഷണം, ഗപവഷണം, വികസനം, വ്ാപനം, 
എന്നിവ ഏപകാപി്ിച്ചുന്കാണ്പപാകുന്നു. 2017-
18 ലും 2018-19 ലും ഐ.എസ്ത.എം.ന്റെ കീഴിൽ 
പ്വർത്ിക്കുന്ന പ്ധാനസ്ാപനങ്ങളിൽ കിടക്കൾ 
പരാഗികൾ എന്നിവ ജില്തിരിച്്ത അനു�ന്ധം 6.2.12 ൽ 
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സാധാരണ വവദ്�ികിത്സയ്ക്കുപുറപമ ന്സ്പഷ്ൽ 
പപ്ാജക്തടുകളും ഭാരതീയ �ികിത്സാവകു്്ത 2018-19 
-ൽ നട്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്ത. 2018-19 ൽ നട്ിലാക്ിയ 
അത്രം പപ്ാജക്തടുകളാണ്ത; �ാലമുകുളം, ഋതു, 
പ്സാദം, കൗമാരപസ്താല്ം, ദൃഷ്ി, ജീവനി, പുനർനവ, 
കരൾപരാഗമുക്തി, പനേഹധാര, ജറിയാരെിക്ത ന്കയർ, 
പയാഗ, പസ്പാർട്തസ്ത ന്മഡിസിൻ, പഞ്കർ, ക്ഷാരസൂത്, 
മാനസികം, കൗമാരഭ്രിത്ം, പ്സൂതിത�, സിക്ിൽ 
ന്സൽ, നിർവിഷ, സിദ്, പക്ഷമജനനി, ആയഷ്ം 
മുതലായവ. വിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 6.2.13 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ആയുഷല്  
(ആയുര്ബവ്വദ, ബയോഗ, പ്രകൃതടിചടികടിത്സ, സടിദ്ധ, 
യുനോനടി, ബഹോമടിബയോപ്തടി)

ഭാരതസർക്ാർ രണ്്ത നിയ�ണ ഏജൻസികൾ 
സ്ാപിച്ിട്ടുണ്്ത. ഇവയിൽ ആദ്പത്ത്ത ആയർപവദം, 
യനാനി, സിദ് എന്നീ വവദ്ശാസ്തത് പമഖലകളുമായി 
�ന്ധന്്ട്ട വിദ്ാഭ്ാസസ്ാപനങ്ങളുന്ടയം 
പ്ാക്തടീഷണർമാരുപടയം നിയ�ണത്ിനായള്ള 
ഇന്്ൻ ന്മഡിസിൻ ന്സൻരെൽ കൗണ്സിൽ 
(ഐ.എം.സി.സി) ആക്തട്ത 1970 ന്ത കീഴിൽ ആരംഭിച് 
ന്സൻരെൽ കൗണ്സിൽ ഓഫ്ത ഇൻഡ്ൻ ന്മഡിസിൻ 
(സി.സി.ഐ.എം) ആണ്ത. രണ്ാമപത്ത്ത പഹാമിപയാ 
ന്മഡിക്ൽ സംവിധാനത്ിന്ത കീഴിലുള്ള വിദ്ാഭ്ാസ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ടയം പ്ാക്തടീഷണർമാരുന്ടയം 
നിയ�ണത്ിനുള്ള പഹാമിപയാ്തി ന്സൻരെൽ 
കൗണ്സിൽ ആക്തട്ത 1973 കീഴിൽ ആരംഭിച് ന്സൻരെൽ 
കൗണ്സിൽ ഓഫ്ത പഹാമിപയാ്തിയാണ്ത. നിലവിൽ 
പയാഗയം പ്കൃതി �ികിത്സയം പ്പത്കം മരുന്നുകൾ 
ഉപപയാഗിക്ാത്തിനാൽ ഇവന്യ പൂർണ്മായം 
നിയ�ിക്കുന്നില്.

ബദശരീയ ആയുഷല് മടിഷന്

പക�സർക്ാരിന്റെ ആപരാഗ്കുടും�പക്ഷമ 
മ�ാലയത്ിനു കീഴിലുള്ള ആയഷ്ത വകു്്ത 
(ആയർപവേദ, പയാഗ, പ്കൃതി�ികിത്സ, സിദ്, 
യനാനി, പഹാമിപയാ്തി) പദശീയതലത്ിൽ 
ആയഷ്ത മിഷൻ ആരംഭിച്ിരിക്കുന്നു. ന്�ലവ്ത കുറഞ്ഞ 
രീതിയിൽ ആയഷ്തപസവനങ്ങൾ, വിദ്ാഭ്ാസ 
സംവിധാനം ശക്തിന്്ടുത്ൽ, ആയർപവദ സിദ്-
യനാനി-പഹാമിപയാ മരുന്നുകളുന്ട ഗുണനിലവാരം 
നിയ�ിക്ൽ, ഔഷധസസ്ങ്ങൾ എന്നീ പമഖലകളിൽ 
ആയഷ്ത സംവിധാനം ശക്തിന്്ടുത്തുകയാണ്ത പദശീയ 
ആയഷ്ിഷന്റെ ലക്ഷ്ം. പക�സർക്ാരും സംസ്ാന 
സർക്ാരും തമ്ിൽ 60:40 എന്ന അനുപാതത്ിൽ 
പദ്തി വിഹിതം വകയിരുത്തും. ഓഗസ്തറ്റ്ത 08, 2015 
ന്ത സംസ്ാനത്്ത പകരള സർക്ാർ ആയഷ്ത വകു്്ത 
ആരംഭിച്ചു. 2016-17 കാലത്്ത പക� വിഹിതം 858.63 
ലക്ഷം രൂപയം 2017-18 കാലഘട്ടത്ിൽ അത്ത 2096.20 
ലക്ഷം രൂപയം ആണ്ത. പക�സർക്ാർ 2018-19 -ൽ 
2597.84 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയണ്ായി.

ആയുര്ബവ്വദ മരുന്നല് നടിര്മ്മോണധം-ഔഷധടി

ഇന്്യിൽ ന്പാതുപമഖലയിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന ഏറ്റവം 
വലിയ ആയർപവദ മരുന്ന്ത നിർമ്ാണശാലയാണ്ത 
ഔഷധി. ലാഭകരമായി പ്വർത്ിക്കുന്ന വളന്ര 
ചുരുക്ം ന്പാതുപമഖലാ സ്ാപനങ്ങളിന്ലാന്നാണിത്ത. 
ആയർപവദ വകു്ിന്ത കീഴിലുള്ള സർക്ാർ 
ആശുപത്ികളിലും ഡിന്സ്പൻസറികളിലും 
ആയർപവദമരുന്നുകൾ പൂർണ്മായം വിതരണം 

ന്�യ്യുന്ന സ്ാപനം ഔഷധിയാണ്ത. പകരളത്ിൽ 
മരുന്നുകൾ ഔഷധി ആയർപവദവകു്ിന്ത വിതരണം 
ന്�യ്യുന്നു. ഇത്ത മാർക്റ്റ്ത വിലന്യക്ാളും 30 ശതമാനം 
വിലക്കുറവിലാണ്ത നല്തകുന്നത്ത. ഐ.എസ്ത.എം ഈ 
മരുന്നുകൾ സംസ്ാനന്ത് ദരി്രായ പരാഗികൾക്്ത 
സൗജന്മായി നൽകുന്നു. സംസ്ാനത്തുടനീളം 845 
പ്പത്ക ഏജൻസികളിലൂന്ട ന്പാതുജനത്ിനും കമ്പനി 
മരുന്ന്ത എത്ിക്കുന്നു. 2018-19 കാലയളവിൽ നികുതിക്കു 
പശഷമുള്ള സ്ാപനത്ിന്റെ ലാഭം 1915.54 ലക്ഷം 
രൂപയായിരുന്നു.
 
ആയുര്ബവ്വദബകോബളജുകള്

തിരുവനന്പുരം, തൃപ്പുണിത്തുറ, കണ്ണൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളിലായി 1311 കിടക്കളുള്ള മൂന്ന്ത 
സർക്ാർ ആയർപവേ ന്മഡിക്ൽപകാപളജുകളുണ്്ത. 
2017-18 ൽ 9747  ഇൻപപഷ്ൻസിനും 4,20,879 
ഔട്ട്തപപഷ്ൻസിനും �ികിത്സ നൽകുകയണ്ായി. ഇത്ത 
2018-19 ൽ യഥാക്മം 9,958 ഉം 5,06,883 ഉം ആണ്ത. 
തിരുവനന്പുരം ആയർപവേ ന്മഡിക്ൽപകാപളജിന്ത 
കീഴിൽ പഞ്കർമ്ാശുപത്ിയം, സ്തത്ീകളുന്ടയം 
കുട്ടികളുന്ടയം ആശുപത്ിയമുണ്്ത. 2 എയ്തഡഡ്ത 
ആയർപവദപകാപളജുകളും, 12 സ്വാശ്രയ 
ആയർപവദപകാപളജുകളും, ഒരു സ്വാശ്രയസിദ് 
പകാപളജും, ഒരു സ്വാശ്രയ യനാനി പകാപളജും, 
6 പാരാന്മഡിക്ൽ സ്വാശ്രയപകാപളജുകളും 
ന്മഡിക്ൽ വിദ്ാഭ്ാസരംഗത്്ത പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്ത. 
�ിരുദപകാഴ്തസിന്ത 1080, �ിരുദാനന്രപകാഴ്തസിന്ത 
186, പാരാന്മഡിക്ൽ പകാഴ്തസകൾക്്ത 450 
എന്നിങ്ങന്ന വിദ്ാർത്ികൾ വാർഷിക പ്പവശനം 
പനടുന്നുണ്്ത.

ബഹോമടിബയോപ്തടി

സംസ്ാനത്്ത പഹാമിപയാ്തി വകു്ിന്ത കീഴിൽ 
669 പഹാമിപയാ്തി ഡിന്സ്പൻസറികളും 14 ജില്ാ 
ആശുപത്ികൾ, 17 താലൂക്്ത ആശുപത്ികൾ, 2 
ന്ടൻ ന്�ഡ്്ത ആശുപത്ികൾ എന്നിവയിലായി 
1000 കിടക്കൾ ഉണ്്ത. കൂടാന്ത പഹാമിപയാ്തി 
ഡയറക്തടപററ്റിന്ത കീഴിൽ ആലപ്പുഴയിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന 
പകരള സംസ്ാന പഹാമിപയാ്തിക്ത സഹകരണ 
ഫാർമസി (പഹാംപകാ) എന്ന മരുന്ന്ത നിർമ്ാണ 
യൂണിറ്റ്ത ഉണ്്ത. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളായി പഹാംപകാ 
ലാഭത്ിലാണ്ത പ്വർത്ിക്കുന്നത്ത. 2018-19 
കാലയളവിൽ പഹാംപകായന്ട ന്മാത്ലാഭം 96.58 
പകാടിയാണ്ത . 2018-19 ൽ പഹാമിപയാ്തി വകു്ിന്ത 
കീഴിൽ ജില് തിരിച്ചുള്ള സ്ാപനങ്ങൾ, കിടക്കൾ, 
�ികിത്സ പനടിയ പരാഗികളുന്ട എണ്ം എന്നിവ 
അനു�ന്ധം 6.2.14 ൽ ന്കാടുത്ിട്ടുണ്്ത.
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ബഹോമടിബയോ ടമഡ്ടികല് വടിദ്ോഭ്ോസധം

സർക്ാർതലത്ിൽ തിരുവനന്പുരത്തും 
പകാഴിപക്ാടുമുള്ള രണ്്ത പഹാമിപയാ 
ന്മഡിക്ൽപകാപളജുകൾ വഴി പഹാമിപയാ ന്മഡിക്ൽ 
വിദ്ാഭ്ാസം നടത്ി വരുന്നു. ഇവ കൂടാന്ത 3 
എയ്തഡഡ്ത പകാപളജും, ഒരു അണ്എയ്തഡഡ്ത 
പകാപളജും വകു്ിന്ത കീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന്നു. 
തിരുവനന്പുരം ഗവണ്ന്മറെ്ത പഹാമിപയാ്തിക്ത 
ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിന്ല ആന്ക കിടക്കൾ 118 
ഉം 2018-19 ൽ �ികിത്സ ലഭിച് ഇൻപപഷ്റെ്തസ്ത 
1,123 ഉം ഔട്ട്ത പപഷ്റെ്തസ്ത 1,13,137 ഉം ആണ്ത. 
പകാഴിപക്ാട്ത ഗവണ്ന്മറെ്ത പഹാമിപയാ്തിക്ത 
ന്മഡിക്ൽ പകാപളജിന്ല ആന്ക കിടക്കൾ 100 ഉം 
2018-19 ൽ �ികിത്സ ലഭിച് ഇൻപപഷ്റെ്തസ്ത 1,564 
ഉം ഔട്ട്ത പപഷ്റെ്തസ്ത 1,49,067 ഉം ആണ്ത. 6 പഹാമിപയാ 
ന്മഡിക്ൽ പകാപളജുകളിന്ലയം പകാഴ്തസകൾ, 
വിദ്ാർത്ികളുന്ട എണ്ം എന്നിവ അനു�ന്ധം 6.2.15 
ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ബരോഗപ്രതടിബരോധവ്ോപനധം

മരുന്നും പ്തിപരാധകുത്ിവയ്തപും ന്കാണ്്ത 
ഒഴിവാക്ാനാകുന്നതും ആപരാഗ്ന്ത് 
ദുർ�ലന്്ടുത്തുന്നതുമായ വ്ാധികൾ, വവകല്ം, 
മരണം തുടങ്ങിയവയിപലക്്ത നയിക്കുന്ന 
പരാഗങ്ങളായ ഡിഫ്തറ്റീരിയ, ന്ഹ്വറ്ററ്റീസ്ത എയം 
�ിയം, അഞ്ാം പനി, മുണ്ിനീര്ത, ന്യൂപമാണിയയം 
അനു�ന്ധപരാഗങ്ങളും, പപാളിപയാ, അതിസാരം, 
ന്ടറ്റനസ്ത തുടങ്ങിയവ ന്�റക്കുന്നതിന്ത ഏറ്റവം 
ഫലപ്ദവം �ിലവ്ത കുറഞ്ഞതുമായ ഇടന്പടലാണ്ത 
പ്തിപരാധകുത്ിവയ്തപുകൾ. 2015-16 മുതലുള്ള 5 
വർഷങ്ങളിന്ല പരാഗപ്തിപരാധ വ്ാപന പരിപാടി 
അനു�ന്ധം 6.2.16 ൽ കാണാം.

ഭോവടി വരീക്ഷണധം

ന്പാതുപമഖലയിൽ സാധ്മായ ഏറ്റവം മികച് 
പ്തിപരാധ സാന്്വന പരി�രണം ലഭ്മാക്കുകയാണ്ത 
സംസ്ാനത്ിന്റെ ലക്ഷ്ം. ആപരാഗ് രംഗത്്ത ജന 
സൗഹൃദപരമായ ലക്ഷ്ം വകവരിക്കുക എന്നതാണ്ത 
സംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ പ്ധാന നയം. പതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്സര പദ്തിയന്ട ഊന്നൽ ന്പാതുപമഖലയിൽ 
ആപരാഗ് രംഗത്്ത ഗുണനിലവാരം ന്മച്ന്്ടുത്തുക, 
മികച് �ികിത്സാ സൗകര്ങ്ങൾ മിതമായ 
നിരക്ിൽ ലഭ്മാക്കുക, ന്പാതുജനാപരാഗ്ത്ിനും 
ശു�ിത്വത്ിനുമുള്ള സൗകര്ങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുക, 
ഇൻഷുറൻസ്ത പരിരക്ഷ വിപുലീകരിക്കുക, ആധുനിക 
പകരളം അഭിമൂഖികരിക്കുന്ന ആപരാഗ് പ്ശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ാൻ ഉപദേശിച്ചുള്ള പദ്തികളും പപ്ാഗ്രാമുകളും 
സംഘടി്ിക്കുക എന്നിവയാണ്ത. 
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6.3 ജനസുംഖ്യ ഘടനയിലുള്ള മൊറ്റങ്ങൾ

ജനങ്ങൾക്്ത  പ്ായമാകൽ എന്നത്ത അനിവാര്മായതും 
ഗതിമാറ്റാന്നാക്ാത്തും ജനസംഖ്ാപരവമായ 
യാഥാർത്്മാണ്ത.  ഇത്ത ആപരാഗ് �ികിത്സ 
പരി�രണവം ഉത്തപാദനക്ഷമതയിന്ല കുറവമായി 
�ന്ധന്്ട്ടിരിക്കുന്നു. പലാകന്മമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ 
ദ്രുതഗതിയിൽ പ്ായമായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നത്ത നമുക്്ത 
അറിവള്ളതാണ്ത. പ്ായമാകൽ മുതിർന്നവന്ര 
മാത്മല് സമൂഹത്ിന്ല എല്ാവന്രയം ഒരു തരത്ിൽ 
അന്ല്കേിൽ മന്റ്റാരു തരത്ിൽ �ാധിക്കുന്നതാണ്ത.  
ജനസംഖ്ാഘടനയിലുണ്ാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്്ത 
സിവിൽ ന്സാവസറ്റിയം സർക്ാരും സാനുകമ്പം 
പ്വർത്ിപക്ണ്താവശ്മാണ്ത.  പ്ായമാകുപമ്പാൾ 
പ്ാഥമിക ആപരാഗ് സംരക്ഷണത്ിനും ദീർഘകാല 
സംരക്ഷണത്ിനുമുള്ള വർദ്ിച് ആവശ്കത 
ന്വല്ലുവിളിയാകുകയം ന്മച്ന്്ട്ട പരിശീലനം ലഭിച് 
പരിപാലകന്ര വലിയ പതാതിൽ ആവശ്മായി വരുകയം 
വപയാജന സൗഹൃദമായ പശ്ാത്ല സൗകര്ങ്ങളുന്ട 
ആവശ്കത വർദ്ിക്കുകയം ന്�യ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 
ഇത്രം പ്വർത്നങ്ങളിലൂന്ട അവരുന്ട 
സമൂഹത്ിനായം പ്ാപദശിക സമൂഹത്ിനായം 
വിവിധങ്ങളായ സംഭാവനകൾ പ്ദാനം ന്�യ്ാൻ 
കഴിവള്ളതാക്കുന്നു (ഉദാ : ഔപ�ാരികമായപതാ 
അനൗപ�ാരികമായപതാ ആയ ന്താഴിലിൽ 
സന്നദ്പ്വർത്കരാവക). പലാകാപരാഗ് സംഘടന 
2020-30 ന്ന ‘ആപരാഗ്കരമായ പ്ായമാകലിന്റെ 
ദശാബ്ദം’ ആയി പ്ഖ്ാപിച്ിട്ടുണ്്ത.

 കുടും�ങ്ങൾ മുതിർന്നവരുന്ട സംരക്ഷണത്ിനായി 
സാമ്പത്ിക പരമായം മാനസികപരമായള്ള 
സഹായങ്ങൾ ലഭ്മാപക്ണ്താണ്ത.  അണു 
കുടും�ങ്ങളുന്ട മുഖ് പ്പത്കതകളിന്ലാന്നായ 
ഏകാന്തയിൽ നിന്നും അഥസ്ിതാവസ്തയിൽ നിന്നും 
മുതിർന്ന കുടും�ാംഗങ്ങന്ള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 
കുടും�ങ്ങൾ മതിയായ തയ്ാന്റടു്്ത നടപത്ണ്ത്ത 
വളന്രയധികം പ്ാധാന്മർഹിക്കുന്നു.  ഇന്്യിന്ല 
മറ്റു സംസ്ാനങ്ങന്ളയപപക്ഷിച്്ത പകരളത്ിൽ 

മുതിർന്നവരുന്ട അനുപാതം കൂടുതലായതിനാൽ 
അവർന്ക്തിന്രയള്ള സാമ്പത്ിക മാനസിക, 
ഭൗതിക അധിപക്ഷപങ്ങന്ള പ്തിപരാധിപക്ണ് പ്പത്ക 
ചുമതല സംസ്ാനത്ിനുണ്്ത. മുതിർന്നവന്ര അവരുന്ട 
അവകാശങ്ങന്ള കുറിച്്ത പ�ാധ്ന്്ടുത്തുകയം 
അവർ   പനരിടുന്ന അധിപക്ഷപങ്ങൾ തടയന്നതിനും 
പ്തിപരാധ നടപടികൾ സ്വികരിക്കുന്നതിനും നിയമ 
നിർമ്ാണം വഴി പിന്തുണ നൽകുകയം ന്�പയ്ണ്ത്ത 
അത്ാവശ്മാണ്ത. 

ബകരളത്തടിടെ ജനസധംഖ് സധംക്രമണധം 

പ്തയുൽപാദന ക്ഷമതയിന്ല കുറവ്ത, മരണ 
നിരക്ിന്ല കുറവ്ത, ദീർഘായസ്്ത എന്നീ മൂന്നു 
ജനസംഖ്ാപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്ത ജനസംഖ് 
പ്ായപമറന്നതിപലക്്ത നയിക്കുന്നത്ത.  യവത്വത്ിൽ 
നിന്നും പ്ായാധിക്ത്ിപലക്കുള്ള പ്ായഘടനയന്ട 
മാറ്റം ഇതിന്റെ പ്തിഫലനമാണ്ത.  ദീർഘായസ്സും 
പ്തയുത്തപാദനക്ഷമതയിന്ല കുറവം മുതിർന്നവരുന്ട 
ജനസംഖ് ന്പാതുവായ ജനസംഖ്പയക്ാൾ 
പവഗതയിൽ ആപഗാളതലത്ിൽ വർദ്ിച്ചു വരുന്നു.  
ഇന്്യിന്ല മറ്റു സംസ്ാനങ്ങന്ള അപപക്ഷിച്്ത 
പ്തയുത്തപാദന ക്ഷമതയിൽ വളന്ര മുൻപായി പനട്ടം 
വകവരിച്ിട്ടുള്ള പകരള സംസ്ാനത്്ത മുതിർന്നവരുന്ട 
നിരക്്ത ഇന്്യിന്ല സംസ്ാനങ്ങളിന്ല ഏറ്റവം 
ഉയർന്ന 12.6 ശതമാനം ആണ്ത. ജനനനിരക്ിലും 
മരണനിരക്ിലും ഉണ്ായ മാറ്റവം തുടർന്നു 
പ്ായഘടനയിൽ ഉണ്ായ മാറ്റങ്ങളും മൂലം പകരളം 
ജനസംഖ്ാ സംക്മണത്ിന്റെ നിർണായകമായ 
ഘട്ടത്ിലൂന്ടയാണ്ത ഇപ്ാൾ കടന്നുപപാകുന്നത്ത. 
ജനസംഖ്ാ പരിവർത്നത്ിന്റെ പ്ധാനന്്ട്ട 
അന്രഫലം വാർദ്ക്മാന്ണന്നത്ത പ്ായമായവരുന്ട 
എണ്ത്ിലുള്ള ആപപക്ഷിക വർദ്നവ്ത 
പ്തിഫലി്ിക്കുന്നു. ഇത്ത പകരളത്ിന്റെ സാമൂഹ്-
സാമ്പത്ിക സാഹ�ര്ന്ത് �ാധിക്കുന്നതാണ്ത. 
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ജനസധംഖ് സധംക്രമണധം ഇന്്യടിടെയുധം 
ബകരളത്തടിടെയുധം അവസ്

മുൻപ്ത സൂ�ി്ിച്പപാന്ല, ഇന്്യിന്ല മറ്റു 
പ്പദശങ്ങന്ളക്ാൾ പവഗത്ിലാണ്ത പകരളത്ിന്ല 
വപയാജനങ്ങളുന്ട വളർച്. 60 വയസിനു മുകളിലുള്ള 
ജനസംഖ് 1961 ൽ 5.1 ശതമാനമായിരുന്നപ്ാൾ 
പദശീയ ശരാശരി 5.6 ശതമാനം ആയിരുന്നു. 
1980 മുതൽ പകരളം മറ്റുപ്പദശങ്ങന്ള പിന്നിലാക്ി 
2001 ൽ ഇത്ത 10.5 ശതമാനവം പദശീയ ശരാശരി 
7.5 ഉം ആണ്ത. 2011 ആയപ്ാപഴക്കും 60 വയസ്സു 
കഴിഞ്ഞ മുതിർന്നവരുന്ട പദശീയ ശരാശരി 8.57 
ശതമാനവം പകരളത്ിപറെത്ത 12.6 ശതമാനവമായി. 
സാമ്പിൽ രജിസ്തപരെഷൻ സിസ്റ്റം (എസ്ത.ആർ.എസ്ത.) 
റിപ്ാർട്ട്ത 2013-17 പ്കാരം പദശീയ ശരാശരി 8.3 
ശതമാനവം പകരളത്ിപറെത്ത 13.1 ശതമാനവമായി 
ഉയർന്നിട്ടുണ്്ത. നിലവിൽ പകരളത്ിന്ല 48 ലക്ഷം 
(2018-ന്ല ന്പ്ാജകട്തസ്ത സംഖ്കൾ) ആളുകൾ 60 
വയസ്ിനു മുകളിലാണുള്ളത്ത. ഇതിൽ 15 ശതമാനം 
80 വയസം അതിനുമുകളിലുള്ളവരുമാണ്ത. അറപതു 
വയസിനു മുകളിലുള്ള സ്തത്ീപുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലും 
സ്തത്ീകളാണ്ത. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവം വിധവകളാണ്ത. 
പകരളമാണ്ത ഏറ്റവം ഉയർന്ന ആയർവദർഘ്മുള്ള 
സംസ്ാനം. എസ്ത ആർ എസ്ത റിപ്ാർട്ട്ത 2013 
-17 അനുസരിച്്ത പകരളത്ിൽ പ്ീതീഷിത 
ആയർവദർഘ്ം പുരുഷന്മാരിലും സ്തത്ീകളിലും 
യഥാക്മം 72.5 വയസം 77.8 വയസം ആണ്ത. 
സാധാരണയായി സ്തത്ീകളുന്ട ആയർവദർഘ്ം 
പുരുഷന്മാന്രപയക്ാൾ ഉയർന്നതാണ്ത (ഇന്്യിലും). 
എന്നാൽ പകരളത്ിൽ ഇത്ത വളന്ര കൂടുതലാണ്ത. 
മുതിർന്നവരുന്ട ജനസംഖ്ാനുപാതം തുടർച്യായി 

വർദ്ിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്ധാന കാരണങ്ങളിന്ലാന്ന്ത 
ന്മച്ന്്ട്ട ആപരാഗ് സംരക്ഷണ സൗകര്ങ്ങളാണ്ത. 
പുരുഷന്മാർ തങ്ങപളക്ാൾ പ്ായം കുറഞ്ഞ സ്തത്ീകന്ള 
വിവാഹം ന്�യ്യുന്നതുന്കാണ്തന്ന്ന വപയാജനങ്ങളിൽ 
വിധവകളുന്ട എണ്ം കൂടുതലാണ്ത. 65 ശതമാനം 
വൃദ്രും പരാഗികളാന്ണന്നു എൻഎസ്തഎസ്ത സർപവ 
2015 വ്ക്തമാക്കുന്നു. 

പകരളത്ിന്ല പ്ായമായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവം 
വിധവകളാണ്ത. 2011 ന്സൻസസ്ത  പ്കാരം 60-69 
വന്ര പ്ായമുള്ളവരിൽ 23 ശതമാനം  വിധവകളാണ്ത. 
70 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്ായമുള്ളവരിൽ ഇത്ത 
43.066 ശതമാനമാണ്ത. 2025 ആകുപമ്പാപഴക്കും 
നമ്മുന്ട ജനസംഖ്യിൽ 20 ശതമാനവം 
പ്ായമായവരാകുന്മന്നതിനാൽ സാമൂഹ്സരക്ഷാ 
സംവിധാനത്ിന്റെ ആവശ്ം വളന്ര വലിയ പതാതിൽ 
ഉണ്ാകും. പകരളത്ിന്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട 
പ്ായ സകേലനം പട്ടിക 6.3.1 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
പകരളത്ിന്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട ദാമ്പത്ാവസ് 
പട്ടിക 6.3.2 ൽ ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു.

നിലവിന്ല 60 വയസ്ിനു മുകളിലുള്ള 
വിവാഹിതരുന്ട എണ്ം ന്തറ്റിദ്ാരണജനകമാണ്ത. 
പകരളത്ിന്ല മുതിർന്നവരുന്ട ദാമ്പത് അവസ് 
പരിപശാധിക്കുകയാന്ണകേിൽ ഭൂരിപക്ഷം 
പുരുഷന്മാരുപടയം (88.9 ശതമാനം) ഭാര്മാർ 
പ്ായാവസ്യിലും  ജീവിച്ിരിക്കുന്നവരാണ്ത. എന്നാൽ 
37.8 ശതമാനം സ്തത്ീകളുന്ട ഭർത്ാക്ന്മാർ 
മാത്പമ പ്ായമായി ജീവിച്ിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷന്മാർ 
തങ്ങപളക്ാൾ പ്ായം കുറഞ്ഞ സ്തത്ീകന്ള വിവാഹം 
ന്�യ്യുന്നതുന്കാണ്തന്ന്ന പുരുഷന്മാർക്്ത അറപത്ത 

പട്ടിക 6.3.1 പകരളത്ിന്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട പ്ായസകേലനം (എണ്ത്ിൽ) 

പ്രോയസകേെനധം ആടക പുരുഷനല് സല്ത്രീ

ആന്ക ജനസംഖ് 33406061 16027412 17378649 

ആന്ക മുതിർന്നവരുന്ട ജനസംഖ് 41,93393 1853595 2339798 

60-69 2416805 (58%) 1114368 (45%) 1272437 (55%)
70-79 1234739 (29%) 534879 (43%) 699860 (57%)
80+ 541849 (13%) 204348 (38%) 337501 (62%)

അവലംബം: പസൻസസ് 2011 

പട്ടിക 6.3.2 പകരളത്ിന്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട ദാമ്പത്ാവസ്

ആടക പുരുഷന് സല്ത്രീ

വിവാഹം കഴിക്ാത്വർ 2.6  1.8 3.3
നിലവിൽ വിവാഹിതരായവർ 60.8 88.9 37.8
വിധവ/വിഭാര്ൻ 35.7 8.8 57.0
മറ്റുള്ളവർ 0.9 0.5 1 .9
പകോളിയില്ാത്വർ 39.2 11.1 62.2

 
അവലംബം: പസൻസസ് 2011
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വയസ്സു പ്ായമാകുപമ്പാൾ അവരുന്ട ഭാര്മാർ വളന്ര 
ന്�റ്മായിരിക്കും (അവരുന്ട അൻപതുകളുന്ട 
അവസാന കാലഘട്ടത്ിൽ).

ബകരള അധംഗപരടിമടിത ടസന്സസല് 2015

2015 ൽ അംഗപരിമിത ന്സൻസസ്ത കണക്നുസരിച്്ത 
പ്ായമായവരുന്ട വവകല്ങ്ങളിൽ പലാപകാ പമാപട്ടാർ 
വവകല്മാണ്ത കൂടുതൽ (43 ശതമാനം) മൾട്ടി്ിൾ 
വവകല്ങ്ങൾ രണ്ാമതായം കാണന്്ടുന്നു (13 
ശതമാനം). അൽഷിപമഴ്തസ്ത പരാഗികൾ 35041 പപരുണ്്ത. 
പകരളത്ിൽ വിവിധ സ്ാപനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന 
വവകല്മുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട എണ്ം 4260 
ആണ്ത. ഇതിൽ 2352 സ്തത്ീകളും 1908 പുരുഷന്മാരും 
ആണ്ത. ഇതിൽ 80 വയസ്ിനു മുകളിലുള്ളവർ 570 
പപരാണ്ത. ന്മാത്ം അംഗങ്ങൾ സീനിയർ അംഗങ്ങൾ 
ആയ 4,32,953 കുടും�ങ്ങൾ ആണുള്ളത്ത. ഇത്ത ആന്ക 
കുടും�ങ്ങളുന്ട 5.27 ശതമാനം ആണ്ത. 

വബയോജനങ്ങളുടെ വര്ദ്ധടിച്ചുവരുന്ന 
ആശ്രയത്ധം

അറപതു വയസ്ിനു മുകളിലുള്ള മുതിർന്നവരുന്ട 
എണ്ത്ിന്റെയം 15-59 വയസ്്ത പ്ായമുള്ളവരുന്ടയം 
എണ്ത്ിന്റെ അനുപാതമാണ്ത ‘'ഓൾഡ്ത 
ഏജ്ത ' ഡി്ൻഡൻസി പറപഷ്ാ’. 2011 ന്ല 
ന്സൻസസ്ത പ്കാരം ഇന്്യിന്ല 'ഓൾഡ്ത ഏജ്ത ' 
ഡി്ൻഡൻസി പറപഷ്ാ 142 ഉം പകരളത്ിൽ 
ഉയർന്ന ആയർവദർഘ്ം മൂലം ഇത്ത 196 ഉം ആണ്ത. 
വാർദ്ക്കാല ആശ്രിതത്വ അനുപാതം പകരളത്ിൽ 
വർധിച്ചുവരുന്ന പ്വണത കാണിക്കുന്നു ഇന്്ൻ 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവം കൂടുതലാണിത്ത. (എൽഡർലി 
ഇൻ ഇന്് 2016, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്്ത ആൻഡ്ത പപ്ാഗ്രാം 
ഇംപ്ിന്മപറെഷൻ മ�ാലയം, ഭാരത സർക്ാർ). 2001-
ൽ 166 ആയിരുന്നത്ത 2011-ൽ 196 ആയി ഉയർന്നു. 
ഇത്ത വ്ക്തമാക്കുന്നത്ത എന്ന്ന്നാൽ വലിയ ഒരു 
ഭാഗം മുതിർന്നവരുന്ട വദനദിന ജീവിതം, ആപരാഗ്ം, 
ഭവനം എന്നിവയമായി �ന്ധന്്ട്ട ന്�ലവകൾ 
വഹിപക്ണ് ഉത്രവാദിത്വം ന്താഴിന്ലടുക്കുന്ന 
ജനങ്ങളുപടതാന്ണന്നാണ്ത. 

മുതടിര്ന്ന പൗരന്ോര് അനുഭവപരടിചയമുള്ള 
മനുഷ്വടിഭവബശഷടി എന്നനടിെയടില്

സംസ്ാന സർക്ാർ പസവനത്ിലുള്ള വിരമിക്ൽ 
പ്ായം 56 വയസ്ാണ്ത. മിക് ന്പാതുപമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളിലും ഇത്ത 60 ആണ്ത. പ്ായമാകൽ 
വ്ക്തികളുന്ട പ്വർത്നജീവിതം കുറയ്ക്കുന്നു. 
പകരളത്ിൽ വിരമിച് സർക്ാർ ജീവനക്ാർക്്ത 
ന്പൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്്ത 
സഖപ്ദമായ ജീവിതം നയിക്ാൻ കഴിയം. 
ഈ അനുഭവ സമ്പന്നരായ മനുഷ്ശക്തിന്യ 

ശരിയായി വിന്സിക്കുന്നത്ത ഉൽപാദനക്ഷമത 
വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്തയാണ്ത. 
പ്ായപൂർത്ിയായവർ തിരക്കുപിടിച്ചു പജാലിയിൽ 
ഏർന്്ടുപമ്പാഴും ആപരാഗ്പത്ാന്ട കൂടുതൽ 
കാലം ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്രം പജാലി 
ഇല്ാതിരുന്നവർക്കും മറ്റ്ത അസംഘടിത പമഖലയിന്ല 
ന്താഴിലാളികൾക്കും ന്പൻഷനും വിരമിക്ലും ഇല്. 
�ില വിഭാഗങ്ങളിൽ ന്പൻഷൻ ആയി നാമമാത്മായ 
തുക മാത്ം ലഭിക്കുന്നത്ത അവരുന്ട �ികിത്സക്കും മറ്റും 
ആവശ്കതക്കു പപാലും സഹായിക്ില്. ഭാവിയിൽ 
അവർക്്ത മതിയായ സാമൂഹ് സരക്ഷിതത്വവം 
ഉത്തപാദനപരമായ ജീവിതവം ഉറ്ാപക്ണ്ത്ത 
സർക്ാരിനു  ന്വല്ലുവിളിയാണ്ത.

പ്രോയമോയവര്കോയുള്ള ബപോഷക 
പരടിഗണനകള്

അറപതു വയസ്ിനു പമന്ലയള്ള പ്ായമുള്ള 
വ്ക്തികളുന്ട എണ്ം വർദ്ിച്ചുവരുന്നു. മിക്പ്ാഴും ഇത്ത 
പപാഷകാഹാരക്കുറവള്ള ആപരാഗ്പ്ശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ �ാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂ്ാണ്ത. ആപരാഗ്കരമായ 
പ്ായമാകൽ ആയസ്്ത വർദ്ി്ിക്ാൻ പവണ്ി 
മാത്മല്, പ്ധാനമായം ആപരാഗ്കരമായ 
പ്വർത്നക്ഷമമായ കാലം വർദ്ി്ിക്ാൻ പവണ്ിയം 
കൂടിയാണ്ത. ആവശ്മായ ഊർജ്വം പപാഷകാഹാര 
ആവശ്ങ്ങളും നിറപവറ്റുന്നതിനായി ശരിയായ 
അളവിലുള്ള ഭക്ഷണവം ഭക്ഷണ രീതിയം ലഭിക്കുന്നതിൽ 
പ്ായമായവരിൽ അധികവം പരാജയന്്ടുന്നു. 
വികസ്വര രാജ്ങ്ങളിന്ല ജനങ്ങൾ അപര്ാപ്തമായ 
അളവിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റങ്ങൾ മൂലം 
പപാഷകാഹാരക്കുറവിന്ന അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്ത. 
അപതസമയം, ന്കാഴു്്ത, മൃഗാധിഷ്ിത ഉത്തപന്നങ്ങൾ, 
സംസ്രിച് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്നീ നാരുകുറഞ്ഞ 
ഭഷ്വസ്തതുക്ൾ കൂടുതലായി ഉപപയാഗിക്കുന്നതുമൂലം 
ന്പാണ്ത്ടി, വട്്ത 2 ഡയ�റ്റിസ്ത പരാഗികളുന്ട 
എണ്ം കൂടുന്നതായം കന്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ത. 
മുതിർന്നവർക്കുള്ള ആഹാര രീതിയിൽ ഇടന്പടലുകളും 
അടിയന്ിര ശ്രദ്യം അത്ാവശ്മാണ്ത.

ആബരോഗ്ധം

ഇന്്യിന്ല മികച് ആപരാഗ് പരിപാലന 
സംവിധാനമുള്ള സംസ്ാനമായി പകരളം 
പരിഗണിക്ന്്ടുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവം 
പരാഗാവസ്യള്ള സംസ്ാനവം പകരളമാണ്ത. 
പമാർ�ിഡിറ്റിയന്ട നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർപവ 
71-ം റൗണ്്ത (ജനുവരി - ജൂണ്, 2015) പ്കാരം 
ഇന്്യിലുടനീളം നടത്ിയ 15 ദിവസന്ത് സർപവയിൽ 
പന്കേടുത് 1000 പപരിൽ 89 പപർ പരാഗ�ാധിതന്രന്നു 
റിപ്ാർട്ട്ത ന്�യ്തിട്ടുണ്്ത. പകരളത്ിൽ നിന്നും റിപ്ാർട്ട്ത 
ന്�യ്തിട്ടുള്ള കണക്കുപ്കാരം 1000 പപരിൽ 310 
പപരാണ്ത. അറപതു വയസ്ിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ ഇത്ത 
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ഇന്്യിൽ 276 ഉം പകരളത്ിൽ 646 ഉം ആയിരുന്നു. 
ഇന്്യിൽ സംക്മിപകതര പരാഗങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള 
സംസ്ാനമാണ്ത പകരളം. ഇന്്യിന്ല പ്പമഹ 
പരാഗത്ിന്റെ തലസ്ാനമാണ്ത പകരളം. ന്റജിസ്തരൊർ 
ജനറൽ ഓഫ്ത ഇന്്യന്ട ന്മഡിക്ൽ സർട്ടിഫിപക്ഷൻ 
ഓഫ്ത ന്ഡത്്ത റിപ്ാർട്ട്ത പറയന്നത്ത 2015 ൽ പ്പമഹം 
മൂലം ഇന്്യിൽ ന്വറം 3.4 ശതമാനം പപർ മാത്മാണ്ത 
മരിച്ന്തകേിൽ അത്ത പകരളത്ിൽ 9.6 ശതമാനം 
ആയിരുന്നു. രക്താതിസമ്ർദേം, ഹൃദയ സം�ന്ധമായ 
അസഖങ്ങൾ എന്നിവയന്ട കാരണങ്ങളും വ്ത്സ്തമല്. 
ജീവിത വദർഘ്വം ജീവിതനിലവാരവം കുറയ്ക്കുന്നതിനു 
ഇത്ത കാരണമാകുന്നു. പകരളത്ിന്ല എല്ാ 
മുതിർന്ന വിഭാഗങ്ങപളയം �ാധിക്കുന്ന ന്പാതുവായ 
പ്ശ്നങ്ങളാണിന്തകേിലും, ആപരാഗ് പ്ശ്നങ്ങളിൽ 
കൂടുതൽ ദുർ�ലരായ പ്ായമായവന്ര ഇത്ത കൂടുതലായി 
�ാധിക്കുന്നു. 

പ്രോയമോയവരുടെ ബക്ഷമത്തടില് 
സര്കോരടിടന് പകേല്

സ്വാത�്ാനന്ര കാലം മുതൽക്കുതന്ന്ന �ില സാമൂഹ് 
പക്ഷമ പരിപാടികളിലൂന്ട നമ്മുന്ട സമൂഹത്ിൽ 
മുതിർന്ന ആളുകന്ള പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്ത സർക്ാർ 
പ്തിജ്ാ�ദ്മായിട്ടുണ്്ത. ഐക്രാഷ്തരെസഭയന്ട 
വാർഷിക വപയാജന വർഷം ആയി 1999 പ്ഖ്ാപിച്ചു 
തുടർന്നു പ്ായമായവന്ര അവർക്്ത ഗുണപ്ദമായ 
വഴികളിൽ ശാക്തീകരിക്കുകയം പക്ഷമ നടപടികൾ 
പവഗത്ിലാക്കുകയം ന്�യ്യുന്നതിനായി 1999 ജനുവരി 
13 ന്ത ഭാരതസർക്ാർ വപയാജനങ്ങൾക്ായള്ള 
പദശീയ നയം അംഗീകരിച്ചു. മാതാപിതാക്ളുന്ടയം 
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ടയം പരിപാലന പക്ഷമ നിയമം, 
2007 മുതിർന്നവരുന്ട അവകാശങ്ങൾക്്ത സംരക്ഷണം 
നല്തകുന്നു. ഭരണഘടനാ വ്വസ്കൾക്്ത പുറന്മ 
വൃദ്ജന സരക്ഷ, വാർദ്ക് ന്പൻഷൻ, വപയാജന 
ഭവനങ്ങൾ സ്ാപിക്കുക, വാർദ്ക്സഹജമായ 
പസവനങ്ങൾ വികസി്ിക്കുക, മുതിർന്നവർക്ായള്ള 
ഭവന നയം ഉദാരവൽക്രിക്ൽ എന്നിവ 
നട്ിലാക്കുന്നു. 

സോമൂഹ് നരീതടി ശോക്രീകരണ മ�ോെയധം

സാമൂഹ് നീതി ശാക്തീകരണ മ�ാലയം പപര്ത 
സൂ�ി്ിക്കുന്നത്ത പപാന്ല സാമൂഹ് അസമത്വങ്ങൾ, 
ചൂഷണം, വിപവ�നം, അനീതി എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്ന 
സമൂഹത്ിന്ല വിഭാഗങ്ങൾക്്ത തുല്മായ നീതി 
ഉറ്ാക്കുന്നതിനു പവണ്ിയാണു നിലന്കാള്ളുന്നത്ത. 
മ�ാലയത്ിന്റെ പസാഷ്ൽ ഡിഫൻസ്ത ഡിവിഷൻ 
പ്ധാനമായം മുതിർന്ന പൗരൻമാരുന്ട ആവശ്ങ്ങൾ 
നിറപവറ്റുന്നു കൂടാന്ത മദ്പാനത്ിന്റെയം മറ്റു 
ലഹരിവസ്തതുക്ളുന്ടയം ഇരകൾ, ഭിന്നലിംഗക്ാർ, 
യാ�കർ /അഗതികൾ എന്നിവരുമുൾന്്ടുന്നു. മുതിർന്ന 
പൗരന്മാർക്്ത സരക്ഷിതവം �ഹുമാനപത്ാന്ട 

ഉല്പ്തപാദനക്ഷമവമായ ജീവിതം നയിക്ാൻ മ�ാലയം 
സംസ്ാന സർക്ാരുകളും/യൂണിയൻ ന്ടറിട്ടറി 
അഡ്തമിനിസ്തപരെഷൻ എന്നിവയമായി സഹകരിച്ചു 
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട പക്ഷമത്ിനായള്ള നിയമങ്ങൾ, 
നയങ്ങൾ, പരിപാടികൾ എന്നിവ വികസി്ിക്കുകയം 
നട്ാക്കുകയം ന്�യ്യുന്നു. 

മുതടിര്ന്ന പൗരന്ോരുടെ ബദശരീയ നയധം 2011
 
പദശീയ നയം മുതിർന്ന വ്ക്തികളുന്ട സമ്പന്നമായ 
അനുഭവന്ത് തിരിച്റിയകയം അവന്ര പ്ധാനന്്ട്ട 
മനുഷ്വിഭവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുകയം 
അവരുന്ട അവസാനകാലത്ിൽ അന്സ്ായ ജീവിതം 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയം ശാരീരികവം സാമ്പത്ികവമായ 
സരക്ഷ, ആപരാഗ് സംരക്ഷണം, അഭയം എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയം സർക്ാരിന്റെ അംഗീകാര നടപടി 
ആവശ്മായവയ്ക്ത പ്പത്കിച്ചും മുതിർന്ന സ്തത്ീകളുന്ടയം 
പാവന്്ട്ട ഗ്രാമീണരുന്ടയം കാര്ത്ിൽ അംഗീകാരം 
നൽകുകയം ന്�യ്യുന്നു. സാമ്പത്ിക ഭക്ഷ് സംരക്ഷണം, 
ആപരാഗ്പരി�രണം, അഭയം, പ്ായമായവരുന്ട 
മറ്റ്ത ആവശ്ങ്ങൾ, വികസനത്ിൽ നീതിനിഷ്മായ 
പകോളിത്ം, ചൂഷണത്ിന്നതിരായ സംരക്ഷണം, 
ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന്ത പസവനങ്ങളുന്ട 
ലഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്ൽ എന്നിവ നയം വിഭാവനം 
ന്�യ്യുന്നു. 

മോതോപടിതോകളുടെയുധം മുതടിര്ന്ന 
പൗരന്ോരുടെയുധം പരടിപോെന ബക്ഷമ നടിയമധം, 
2007

മാതാപിതാക്ൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 
അവരുന്ട പക്ഷമത്ിനും ആവശ്മായ സംരക്ഷണം 
ഉറ്ാക്കുന്നതിനും 2007 ഡിസം�റിൽ 
മാതാപിതാക്ളുന്ടയം മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ടയം 
പരിപാലന പക്ഷമ നിയമം, 2007 നട്ിലാക്ി. 
മാതാപിതാക്ൾ/മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത മക്ളും 
�ന്ധുക്ളും സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്ത രെി�്യൂണലുകൾ 
മുപഖന നിർബ്ബന്ധിതവം നിയമപരവമാക്കുക, 
�ന്ധുക്ൽ അവഗണിച്ാൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത 
സ്വത്്ത വകമാറ്റം ന്�യ്ൽ പിൻവലിക്ൽ, മുതിർന്ന 
പൗരന്മാന്ര ഉപപക്ഷിക്കുന്ന കാര്ത്ിൽ കുറ്റം ചുമത്ൽ, 
വപയാജന പരിപാലന പഹാമുകൾ സ്ാപിക്ൽ, 
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട ജീവനും സ്വത്ിനും 
സംരക്ഷണവം, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത ആവശ്മായ 
വവദ്സഹായ സൗകര്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കു ഈ 
നിയമം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സാമൂഹ് നീതി 
മ�ാലയം പ്സ്തതുത നിയമത്ിന്റെ പഭദഗതി �ിൽ  
2018 അന്ിമ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്്ത. ഇതിൻ പ്കാരം 
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുന്ട സംരക്ഷണ ചുമതല അകന്ന 
�ന്ധുക്ൾക്കും �ാധകമാണ്ത. മാതാപിതാക്ന്ള 
അവഗണിക്കുന്നവർക്കുള്ള പിഴ വർദ്ി്ിക്കുകയം 
ജയിലിലടയ്ക്കുകയം ന്�യ്യുന്നപതാന്ടാ്ം  10000 
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രൂപ മാതാപിതാക്ളുന്ട പരിപാലനത്ിന്ത 
നൽപകണ്തുമാണ്ത . വൃദ്മന്ിരങ്ങൾക്കും പകൽ 
പരിപാലന പക�ങ്ങൾക്കും നിശ്ിത സൗകര്ങ്ങൾ 
നിർ�ന്ധിതമാക്കുന്നതിനായള്ള വ്വസ്കളും ഇതിൽ 
ഉൾന്്ടുന്നു.

പ്രോയമോയവര്കല് വബയോബശ്രഷ്ഠ സമ്മോന് 
അവോര്ഡ്ല്

മുതിർന്നവരുന്ട പക്ഷമത്ിനായി വിവിധങ്ങളായ 
പസവനങ്ങൾ ന്�യ്യുന്ന പ്ശസ്തരായ മുതിർന്നവർ, 
സ്ാപനങ്ങൾ എന്നിവന്യ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ 
ഭാഗമായി  പക� സർക്ാർ ഏർന്്ടുത്ിയിട്ടുള്ള 
അവാർഡാണിത്ത. എല്ാ വർഷവം ഒക്തപടാ�ർ 1 
പലാകന്മമ്പാടും അന്ാരാഷ്തരെ വപയാജന ദിനമായി 
ആപഘാഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്നീതി 
ശാക്തീകരണ മ�ാലയം എല്ാ വർഷവം വിവിധ 
ആപഘാഷ പരിപാടികൾ സംഘടി്ിക്കുകയം 
മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, സംഘടനകൾ, പഞ്ായത്തുകൾ 
എന്നിവയ്ക്ത വപയാപശ്രഷ് സമ്ാൻ അവാർഡ്ത 
നൽകുകയം ന്�യ്യുന്നു. പ്ായമായവരുന്ട പ്ശ്നങ്ങൾക്കും 
ആവശ്ങ്ങൾക്കും സമൂഹന്ത് പ�ാധവൽക്രിക്ാനും 
പ്ായമായവപരാടുള്ള ഗവണ്ന്മറെിന്റെ പ്തി�ദ്തന്യ 
ഊന്നി്റയാനും മുതിർന്ന പൗരന്മാർ നൽകുന്ന 
പസവനങ്ങന്ള അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്ത ഇതിന്റെ 
ലക്ഷ്ം.

സോമൂഹ് നരീതടി വകുപ്ല്

സംഘടനകളുന്ടയം റസിഡൻഷ്ൽ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ടയം പദ്തികളുന്ടയം ശംഗല മുപഖന 
മുതിർന്നവർക്്ത സാമൂഹ് സരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നത്ത 
സാമൂഹ് നീതി വകുപ്പും പകരള പസാഷ്ൽ ന്സക്യൂരിറ്റി 
മിഷനുമാണ്ത. ആപരാഗ്കരമായ വാർദ്ക്ത്ിനായി  
ഒരു നയം പിന്തുടരുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നാൽ 
“ആപരാഗ്കരമായ വാർദ്ക്ന്ത് പ്ാപ്തമാക്ാനായി 

പ്വർത്നക്ഷമത വികസി്ിക്കുന്നതിനും 
പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്ക്ിയ“ ആണ്ത. എല്ാ 
ജനങ്ങൾക്കും മൂല്ാധിഷ്ിതമായ പ്വർത്നങ്ങൾ 
ന്�യ്ാൻ കഴിയത്ക് കഴിവകളുള്ളതിന്നയാണ്ത 
പ്വർത്നക്ഷമത എന്ന്ത അർത്മാക്കുന്നത്ത.

ഒരു വ്ക്തിക്്ത  ചുവന്ട പറയന്നവ ന്�യ്ാനുള്ള കഴിവം 
ഇതിൽ ഉൾന്്ടുന്നു 
• അവരുന്ട അടിസ്ാന ആവശ്ങ്ങൾ നിറപവറ്റുക
• പ്ിക്ാനും  വളരാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാനുമുള്ള 

കഴിവ്ത 
• �ന്ധങ്ങൾ ന്കട്ടി്ടുക്ാനും നിലനിർത്ാനും 

സമൂഹത്ിനു സംഭാവനകൾ നൽകലും 

സധംസ്ോന വബയോജന നയധം 2013

സംസ്ാനന്ത് 60 വയസ്ിനു പമൽ പ്ായമുള്ള 
എല്ാവരുന്ടയം താല്പര് സംരക്ഷണം സമൂഹത്ിന്റെ 
ചുമതലയായി ഈ നയം വിഭാവനം ന്�യ്യുന്നു. 
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത അർഹമായ പനേഹവം 
�ഹുമാനവം നൽകുന്നപതാന്ടാ്ം അവരുന്ട 
ആപരാഗ്ം സാമ്പത്ിക സ്ിതി എന്നിവയ്ക്ത പ്പത്ക 
പരിഗണന നൽപകണ്തുമാണ്ത. മുതിർന്നവർക്്ത 
പയാജിക്കുന്ന ന്താഴിലുകൾ കന്ണ്ത്ി അഭിമാനപൂർവേം 
സമൂഹത്ിന്ല ഒരംഗമായി കഴിയാനുള്ള സാഹ�ര്ം 
ഒരുക്ാനും ശ്രമിപക്ണ്തുണ്്ത. മുതിർന്നവരുന്ട 
പക്ഷമത്ിനായള്ള വിവിധ പദ്തികൾ സം�ന്ധിച്ചും 
നയത്ിൽ പ്തിപാദിക്കുന്നു.

മുതടിര്ന്നവരുടെ സധംരക്ഷണത്തടിനോയടി 
പ്രവര്ത്തടിക്കുന്ന ബകരളത്തടിടെ 
സ്ോപനങ്ങള്

സാമൂഹ് നീതി വകു്ിന്റെ കീഴിൽ 16 സർക്ാർ 
വൃദ് മന്ിരങ്ങൾ പ്വർത്ിച്ചു വരുന്നു.  ഇതിൽ 
11 പഹാമുകളും തപദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്്ത 

ച ടിത്ധം  6.3.1   വൃദ്സദനങ്ങളിന്ല മുതിർന്നവരുന്ട എണ്ം

യേരളതിപല മുതിർന്ന �ൗരന്ോരുപട �രി�ോലന യക്ഷമ ചടങ്ങൾ 2008



304 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വകമാറിന്കാടുക്കുകയം ഇതിനായള്ള പദ്തി 
തുകയം തപദേശ ഭരണ സ്ാപനം മുപഖനതന്ന്ന 
അനുവദിച്ചുവരുന്നു.  സംസ്ാന ഗവണ്ന്മറെിന്റെ 
�ട്ടങ്ങൾക്കും വ്വസ്കൾക്കും വിപധയമായി 630 
വൃദ്സദനങ്ങൾ പ്വർത്ിച്ചു വരുന്നു.  ഓർഫപനജസ്ത 
ആറെ്ത അതർ �ാരിറ്റ�ിൽ പഹാംസ്ത ആക്തട്ത 
1960 പ്കാരം രജിസ്റ്റർ ന്�യ്തിട്ടുള്ളവയാണ്ത  ഈ 
പഹാമുകൾ.  സായംപ്ഭ പഹാമുകൾ പകൽ പരിപാലന 
പക�ങ്ങളാണ്ത.  തപദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട കീഴിൽ 
പ്വർത്ിക്കുന്ന പകൽ പരിപാലന പക�ങ്ങളിൽ 
ന്കയർ ന്പ്ാവവഡർ, പയാഗ ക്ാസകൾ, ധ്ാന 
ക്ാസ്സുകൾ, വിപനാദ സൗകര്ങ്ങൾ, ഫർണിച്റകൾ, 
വീൽന്�യറകൾ എന്നീ അധിക സൗകര്ങ്ങൾ 
ഏർന്്ടുത്ി ന്മച്ന്്ടുത്തുന്നു.  നിലവിൽ 82 പകൽ 
പരിപാലന പക�ങ്ങൾ സായംപ്ഭ പഹാമുകളായി 
ന്മച്ന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത.  ഇതിൽ രന്ണ്ണ്ം മാതൃകാ 
സായംപ്ഭ പഹാമുകളായി പ്വർത്ിക്കുന്നു.  
(മുതിർന്നവർക്കുള്ള വിവിധ പസവന പകൽ പരിപാലന 
പക�ം).  ഈ പക�ങ്ങൾ അടിയന്ിരമായി 
ആവശ്മുള്ള പസവനങ്ങൾ നൽകുകയം ആവശ്മുള്ള 
പ്ായത്ിൽ ഒരു പ്തി�ന്ധമുക്ത സംവിധാനം 
ലഭ്മാകുകയം ന്�യ്യുന്നു.  പകൽ സമയത്്ത ഏകാന്ത 
അനുഭവിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്്ത ആശ്വാസം നൽകാനും 
പകൽ പരിപാലനപക�ങ്ങൾ അവസരം ഒരുക്കുന്നു.  

ആപരാരുമില്ാത് മുതിർന്നവരുന്ട സരക്ഷിതത്വത്ിനും 
സംരക്ഷണത്ിനുമായി പ്വർത്ിക്കുന്നവയാണ്ത 
വൃദ് മന്ിരങ്ങളും പകൽ പരിപാലന പക�ങ്ങളും.  
ഈ സ്ാപനങ്ങളിപലക്്ത പ്പവശനത്ിനായി 
സ്ാപനത്ിന്റെ സൂപ്ണ്ിന്ത അപപക്ഷ നൽപകണ്തും 
ജില്ാ ന്പ്ാപ�ഷൻ ഓഫീസറന്ട അപന്വാഷണ 
റിപ്ാർട്ടിന്റെ അടിസ്ാനത്ിൽ പ്പവശനം 
അനുവദിക്കുകയം ന്�യ്യുന്നു.

വൃദ്ജനങ്ങന്ള വൃദ്സദനത്ിപലക്്ത അയയ്ക്കുന്ന 
സംസ്ാരം പകരളത്ിൽ വളന്ര പവഗത്ിൽ വർദ്ിച്ചു 
വരുന്നു. വൃദ് സദനങ്ങളിലുള്ളവരുന്ട എണ്ം 2015-
16-ൽ 17499 ഉം 2016-17-ൽ 19149 ഉം 2017-
18-ൽ 27272 ആയം 2018-19 - ൽ 28029 ആയം 
ഉയർന്നു ന്കാണ്ിരിക്കുന്നു (സാമൂഹ് നീതിവകു്ിന്റെ 
കീഴിലുള്ളതും രജിസ്റ്റർ ന്�യ്ത പക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളിലും 
ഉൾന്്ന്ട).

ഈ �ട്ടങ്ങൾ പ്കാരം സ്വയം പരിപാലനം 
നടത്ാൻ കഴിയാത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കു 
പരിപാലനത്ിനായി ന്മയ്തറെനൻസ്ത രെിബുണലിന്ന 
സമീപിക്ാവന്നതാണ്ത. ഈ �ട്ടങ്ങൾ പ്കാരം 
ഓപരാ സ�്ത ഡിവിഷനിലും ന്മയ്തറെനൻസ്ത 
രെിബുണലിന്റെ ന്പ്വസഡിങ്ങ്ത ഓഫീസർ ആയി 
ന്റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ നിയമിക്ന്്ടുന്നു. 
ജില്ാ കളക്തടർമാന്ര ഓപരാ ജില്യന്ടയം അ്പലറ്റ്ത 
രെി�്യൂണലിന്റെ ന്പ്വസഡിങ്ങ്ത ഓഫീസർമാരായി 

നിയമിച്ിരിക്കുന്നു. ഓപരാ ജില്യന്ടയം 
പരിപാലന ഓഫീസറായി ജില്ാ പക്ഷമ  ഓഫീസർ 
നിർപദശിക്ന്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ബക�സര്കോരടിടന് പദ്ധതടികള്

രോഷല്്രരീയ വബയോശ്രരീ ബയോജന 

2011 ന്സൻസസ്ത പ്കാരം ഇന്്യിന്ല മുതിർന്ന 
പൗരന്മാരുന്ട ജനസംഖ് 10.38 പകാടിയാണ്ത. 
ഇതിൽ 1.13 പകാടി 80 വയസ്ിനു മുകളിലുള്ളവരാണ്ത. 
70 ശതമാനത്ിലധികം പപരും രാജ്ത്ിന്റെ 
ഗ്രാമീണ പമഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്ത. 
വാർദ്ക്പരമായി പല തരത്ിലുള്ള വവകല്ങ്ങൾ 
മൂലം ബുദ്ിമുട്ടുന്നവരാണ്ത 5.2 ശതമാനം മുതിർന്നവർ. 
ജനസംഖ് ഘടനയിലുണ്ായ ന്പന്ട്ടന്നുള്ള മാറ്റവം 
ദീർഘായസ്സും ആപരാഗ് സംരക്ഷണത്ിനുള്ള 
മുൻകരുതലുകളും മറ്റു വികസന സൂ�കങ്ങളും കാരണം 
ഇന്്യിന്ല ജനസംഖ് പ്ായമായിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഒരു പ്തിഭാസത്ിപലക്്ത പുപരാഗമിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്നു. 
2026 ആകുപമ്പാപഴക്കും മുതിർന്നവരുന്ട ജനസംഖ് 
17.3 പകാടി ആപയക്ാന്മന്നാണ്ത സൂ�ി്ിക്കുന്നത്ത. 
�ിപിഎൽ വിഭാഗത്ിൽന്പടുന്ന പ്ായപരിധി 
മൂലമുള്ള വവകല്ങ്ങളുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത 
ഈ പക� ഗവണ്ന്മൻറ്ത സ്ീം സഹായവം സഹായ 
ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നു. കാഴ്ച, പകൾവി, പല്്ത, 
പലാപക്ാപമാപട്ടാർ എന്നീ വവകല്ങ്ങന്ള/ പരാഗങ്ങന്ള 
അഭിമുഖീകരിക്ാൻ ഈ പദ്തി ലക്ഷ്മിടുന്നു. 

വബയോജനങ്ങള്കോയുള്ള സധംബയോജടിത 
പദ്ധതടി 

സർക്ാർ/സർക്ാരിതര സംഘടനകൾ/തപദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ/സമൂഹം എന്നിവക്്ത 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂന്ട ഉൽപാദനക്ഷമവം 
സജീവവമായ ജീവിതം പപ്ാത്സാഹി്ിക്കുക താമസം, 
ഭക്ഷണം, വവദ് പരി�രണം, വിപനാദ അവസരങ്ങൾ 
എന്നീ അടിസ്ാന ആവശ്ങ്ങൾ ലഭ്മാക്ി 
പ്ായമായവരുന്ട ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക 
എന്നിവയാണ്ത ഈ പദ്തിയന്ട മുഖ് ലക്ഷ്ം. 

ബദശരീയ വോര്ധക്കോെ ടപന്ഷന് പദ്ധതടി

ഇന്ിരാഗാന്ധി പദശീയ വാർധക്കാല ന്പൻഷൻ 
പദ്തി എന്നത്ത (IGNOAPS) 60 വയസിനും 
അതിനുമുകളിലുള്ളവർക്കും ദാരി്്തയപരഖയ്ക്കു താന്ഴ 
ജീവിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള ഒരു പനാണ്-പകാണ്രെി�്യൂട്ടറി 
വാർധക്കാല ന്പൻഷൻ പദ്തിയാണ്ത. 60-75 
വയസ്ത പ്ായമുള്ള എല്ാ ഐ.ജി.എൻ.ഒ.എ.പി.
എസ്ത. ഗുണപഭാക്താക്ൾക്കും പ്തിമാസം 1200 രൂപ 
ന്പൻഷൻ ലഭിക്കുന്നു. 75 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും 
ഉള്ളവർക്്ത പ്തിമാസ ന്പൻഷൻ ആനുകൂല്ം 
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1500 രൂപയം ലഭിക്കുന്നു. മറ്റു സാമൂഹ് പക്ഷമ 
ന്പൻഷനുകൾന്ക്ാ്ം ഇന്ിരാഗാന്ധി പദശീയ 
വാർദ്ക് കാല ന്പൻഷനും തപദേശ സ്ാപനങ്ങളാണ്ത 
വകകാര്ം ന്�യ്യുന്നത്ത.  2018-19-ൽ 222 പകാടി രൂപ 
പക� വിഹിതമായം 5269.79 പകാടി രൂപ സംസ്ാന 
വിഹിതമായം ഇതിനായി വിനിപയാഗിച്ിട്ടുണ്്ത. 
തപദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അപപക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു 
തുടർനടപടികൾക്്ത പശഷം പദ്തിപ്കാരമുള്ള 
ന്പൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ടപോതു ഗതോഗത സധംവടിധോനത്തടില് 
സധംവരണധം

ഷി്ിംഗ്ത, പറാഡ്ത ഗതാഗതം, വഹപവ മ�ാലയത്ിന്റെ 
നിർപദേശത്ിലൂന്ട സംസ്ാന പറാഡ്ത ഗതാഗത 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട �സകളിൽ മുൻനിരയിൽ 
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത രണ്്ത സീറ്റുകളിൽ സംവരണം 
നൽകുന്നു.  പകരളത്ിന്ല എല്ാ സംസ്ാന �സ്ത 
സർവേീസകളിലും ഇത്ത നട്ിലാക്ിയിട്ടുണ്്ത.  ഇന്്ൻ 
പൗരന്മാരായ മുതിർന്നവർക്്ത (60 വയസ്ിനു മുകളിൽ) 
ആകാശ മാർഗ്ം സ്വകാര് യാത്ാ നിരക്ിൽ 50 
ശതമാനം കുറവണ്്ത.  60 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്ായമുള്ള 
പുരുഷന്മാർക്കും 58 വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്ായമുള്ള 
സ്തത്ീകൾക്കും ന്രെയിൻ യാത്ാ നിരക്ിൽ 40 ശതമാനം,  
50 ശതമാനം കിഴിവ്ത അനുവദിച്ിട്ടുണ്്ത.  

സധംസ്ോന സര്കോരടിടന് പദ്ധതടികള്

വബയോജന സൗഹൃദ പഞ്ോയത്തുകള്

സംസ്ാന വപയാജന നയം, 2013 ന്റെ ഭാഗമായി 
സാമൂഹ്നീതി വകു്്ത ഏന്റ്റടുത്്ത നട്ാക്കുന്ന 
പദ്തിയാണ്ത വപയാജന സൗഹൃദ പഞ്ായത്്ത. 
സംസ്ാനന്ത് എല്ാ പഞ്ായത്തുകളും വപയാജന 
സൗഹൃദ പഞ്ായത്തുകളായി മാറ്റിന്യടുത്്ത 
വപയാജനങ്ങൾക്്ത ന്മച്ന്്ട്ട ആപരാഗ്വം 
പകോളിത്വം ഉറ്ാക്ി അവരുന്ട ജീവിതനിലവാരം 
ഉയർത്ാൻ ഈ പദ്തി ലക്ഷ്മിടുന്നു. 

വബയോമടിത്ധം

പകരള സാമൂഹ് സരക്ഷ മിഷൻ വപയാമിത്ം 
പരിപാടി 6 മുനിസി്ൽ പകാർ്പറഷനുകളിലും 
14 ജില്കളിലായി 85 മുനിസി്ാലിറ്റികളിലും 
നട്ാക്കുന്നുണ്്ത. പകരള സാമൂഹിക സരക്ഷാ മിഷൻ 
സംസ്ാനന്ത് പകാർ്പറഷൻ/മുനിസി്ൽ 
പ്പദശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന 65 വയസ്ിന്ത മുകളിലുള്ള 
പ്ായമായവർക്്ത ആപരാഗ് പരിരക്ഷയം പിന്തുണയം 
നൽകുന്ന വപയാമിത്ം പദ്തി നട്ാക്കുന്നു. 
ന്മാവ�ൽ ക്ിനിക്കുകൾ മുപഖന ആപരാഗ് 
പരിപശാധനയം �ികിത്സയം. സാന്്വന പരിപാലനം, 
കൗണ്സിലിംഗ്ത, പ്ായമായവരുന്ട സഹായ 

പക�ങ്ങൾ എന്നിവ വഴി സൗജന് മരുന്നുകൾ 
വപയാമിത്ം പരിപാടി നൽകുന്നു. അതാതു പ്പദശന്ത് 
തപദേശഭരണസ്ാപനവമായി ഒരു സംയക്ത 
സംരംഭമായിട്ടാണ്ത പദ്തി നട്ാക്കുന്നത്ത. ഈ പദ്തി 
വാർഡ്ത തലത്ിൽ ക്ിനിക്കുകൾ നടത്ിന്ക്ാണ്്ത 
മരുന്ന്ത സൗജന്മായി നൽകുന്നു. ഓപരാ ന്മാവ�ൽ 
യൂണിറ്റിലും ന്മഡിക്ൽ ഓഫീസർ, സ്റ്റാഫ്ത നഴ്തസ്ത, 
ജൂനിയർ പ്ിക്ത ന്ഹൽത്്ത നഴ്തസ്ത എന്നിവർ 
ഉൾന്്ടുന്നു. പദ്തി പ്പദശന്ത് കിടപ്പു പരാഗികൾക്്ത 
സാന്്വന പരി�രണ പസവനം നൽകുന്നു. പ്പത്ക 
പരിശീലനം ലഭിച് നഴ്തസമാരുന്ടയം ന്ജ.പി.എ�്ത.എൻ 
മാരുന്ടയം പസവനം ലഭ്മാണ്ത. വപയാമിത്ം പകാ-
ഓർഡിപനറ്റർമാർ ഈ പ്പദശന്ത് ആവശ്മുള്ള 
വപയാജനങ്ങൾക്കു സഹായ പക�ത്ിന്റെ പസവനം 
നൽകും. വപയാജനങ്ങൾക്കു വപയാമിത്ം ഓഫീസിൽ 
നിന്ന്ത സഹായം ലഭ്മാകാൻ കഴിയം. ഈ പദ്തി 
പ്കാരം, ക്ാൻസർ നിർണ്യ ക്ാമ്പുകൾ, 
ദന്സംരക്ഷണ ക്ാമ്പുകൾ, വിപനാദ പരിപാടികൾ 
എന്നിവ വർഷം പതാറം നടത്ി വരുന്നു. 2018-19 
-ൽ ഗുണപഭാക്താക്ളുന്ട എണ്ം 2,69,416 ആണ്ത. 
സംസ്ാനന്ത് എല്ാ പ്ാക്്ത പഞ്ായത്തുകളിലും 
വപയാമിത്ം യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്ത 
തീരുമാനിച്ിട്ടുണ്്ത. പ്ാരംഭമായി എല്ാ ജില്കളിലും 
ഓപരാ പ്ാക്ിൽ വീതം നടത്ാനാണ്ത നടപടി 
സ്വികരിച്ിട്ടുള്ളത്ത. ഇതിന്റെ ആദ് ഘട്ടമായി ഓപരാ 
ജില്യിന്ലയം ഓപരാ പ്ാക്ിലും വപയാമിത്ം 
യൂണിറ്റ്ത സ്ാപിക്ാൻ ലക്ഷ്മിടുന്നു.  മുതിർന്നവർക്്ത 
ആയർപവേദ �ികിത്സ നൽകുന്ന ‘ആയർമിത്ം’ 6 
പകാർ്പറഷനുകളിൽ ആരംഭിക്ാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വബയോ അമൃതധം
 
ആപരാഗ്പ്ശ്നങ്ങൾ പനരിടുന്ന അംഗങ്ങളുന്ട 
�ികിത്സയ്കായി ഭാരതീയ �ികിത്സ വകു്ിന്റെ 
(ഐ.എസ്ത.എം) സഹായപത്ാന്ട സർക്ാർ 
വൃദ്സദനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്നീതി വകു്്ത ഈ പരിപാടി 
ഏന്റ്റടുത്തു നട്ിലാക്ി. പ്പമഹ പരാഗങ്ങൾ, ആസ്തത്മ, 
ത്വക്ത പരാഗങ്ങൾ, വാതം, കണ്്ത, ന്�വി പരാഗങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ ആപരാഗ്പ്ശ്നങ്ങളാണ്ത �ികിത്സിക്കുന്ന 
പകസകളിൽ ഭൂരിഭാഗവം. ആപരാഗ് പരി�രണത്ിൽ 
കൗണ്സിലിംഗും സാന്്വന പരി�രണവം 
ഉൾന്്ടുന്നു. ഈ പദ്തി പ്കാരം സാമൂഹ് നീതി 
വകു്ിന്റെ കീഴിലുള്ള സർക്ാർ വൃദ് മന്ിരങ്ങളിന്ല 
അപന്വാസികൾക്ായള്ള ആയർപവദ �ികിത്സ 
നൽകുന്നു. ഒരു പഡാക്തടറന്ടയം അറ്റൻഡറന്ടയം 
സഹായം ഈ അപന്വാസികൾക്കു നൽകുന്നു. 
ഈ പദ്തി പ്കാരം 2018-19-ൽ സർക്ാർ വൃദ് 
സദനങ്ങളിന്ല 786 അപന്വാസികൾക്്ത ആയർപവേദ 
�ികിത്സ നൽകി.
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മന്ദഹോസധം

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത സൗജന്മായി പല്്ത നൽകുന്ന 
സാമൂഹ് നീതി വകു്ിന്റെ പദ്തിയാണ്ത മന്ഹാസം. 
പല്ലുകൾ നഷ്ന്്ട്ടപശഷം പ്ായമായവർ പനരിടുന്ന 
പപാഷകാഹാരവം ശാരീരികവം മാനസികവമായ 
പ്ശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്ത ഈ പദ്തി ലക്ഷ്മിടുന്നു. 
ഗുണപഭാക്താക്ൾക്്ത �ികിത്സ ലഭ്മാക്ാൻ 
കഴിയന്ന ഡറെൽ പകാളജുകളുന്ടയം ന്ഡറെൽ രെീറ്റ്ത 
ന്സറെറകളുന്ടയം ലിസ്തറ്റ്ത വകുപ്പു തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്്ത. 
നിലവാരവം മാനദണ്വം ഉറ്ാക്കുന്നതിലൂന്ട 
കൃത്ിമ പല്ിന്റെ ഗുണനിലവാരവം �ികിത്സയന്ട 
ഗുണനിലവാരവം ഉറ്ാക്കും. �ിപിഎൽ വിഭാഗത്ിൽ 
വരുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്്ത ഈ പദ്തിയിലൂന്ട 
സഹായത്ിന്ത അർഹതയണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്ത. ഒരു 
ഗുണപഭാക്താവിന്ത അയ്ായിരം രൂപയാണ്ത പരമാവധി 
സാമ്പത്ിക സഹായം ലഭിക്കുക. 2018-19-ൽ 1301 
മുതിർന്നവർക്്ത സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 

സോയധംപ്രഭ പദ്ധതടി - മുതടിര്ന്ന 
പൗരന്ോര്കോയുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതടി

സാമൂഹ് നീതി വകു്ിന്റെ സംരംഭമായ സായംപ്ഭ 
തപദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായി പ�ർന്ന്ത പകൽ 
പരിപാലന സൗകര്ങ്ങൾ പ്ദാനം ന്�യ്യുന്നു.  മറ്റു 
പക്ഷമ പ്വർത്നങ്ങളും വിവിധ പശ്ാത്ലങ്ങളിലും 
വിവിധ രൂപത്ിലും മുതിർന്നവർന്ക്തിന്രയണ്ാകുന്ന 
അധിപക്ഷപങ്ങൾ സം�ന്ധിച്്ത പ�ാധവത്തക്രണ 
പരിപാടിയം ഈ പദ്തിയിൽ ഉൾന്്ടുന്നു.  
മുതിർന്നവരുന്ട പക്ഷമത്ിനായള്ള വിവിധ 
പ്വർത്നങ്ങൾ ഈ പദ്തി പ്കാരം നട്ാക്കുന്നു.  
വപയാസംഗമം, മന്ഹാസം, വപയാമധുരം, 
പ്വർത്ന ക്ഷമമായതും ആപരാഗ്പരമായതുമായ 
വാർദ്ക്ം സം�ന്ധിച് പ�ാധവത്തക്രണ 
പരിപാടി, പശ്ാത്ല സൗകര്ങ്ങളും ഓഫീസകളും 
വപയാജന സൗഹൃദമാക്കുക എന്നിവ ഈ പദ്തിയന്ട 
പ്വർത്നങ്ങളാണ്ത. 

വബയോമധുരധം
 
ഇന്്യിൽ പ്പമഹ പരാഗികളുന്ട എണ്ം കൂടുതലുള്ളത്ത 
പകരളത്ിലാണ്ത. ഇന്്ൻ കൗണ്സിൽ ഓഫ്ത 
ന്മഡിക്ൽ റിസർച്്ത അടുത് കാലത്്ത നടത്ിയ 
പ്നത്ിൻ   പ്കാരം പകരളത്ിന്ല 19.4 ശതമാനം 
ജനങ്ങൾ പ്പമഹ പരാഗികളാണ്ത. മുതിർന്നവരിൽ 
80 ശതമാനം പപർക്കും പ്പമഹം ഉണ്്ത. വപയാജന 
സൗഹൃദ സംസ്ാനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പകരള 
സർക്ാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹ് നീതി വകു്്ത പുതിയ 
സംരംഭമായ ‘വപയാമധുരം’ പദ്തി ആരംഭിച്ചു. ഈ 
പദ്തി പ്കാരം �ി.പി.എൽ വിഭാഗത്ിൽന്്ടുന്ന 
മുതിർന്ന പ്പമഹ പരാഗികൾക്്ത സൗജന്മായി 
ഗ്ലൂപക്ാമീറ്ററകൾ നൽകുന്നു. ഈ പദ്തിയിൻ 

കീഴിൽ 14000  ഗ്ലൂപക്ാമീറ്ററകൾ മുതിർന്ന പ്പമഹ 
പരാഗികൾക്്ത നൽകുന്നതാണ്ത. 
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ത�ൊഴില് വിപണിയുതെ മൊറുന്ന ആവശ്യങ്ങക്ളൊെ് 
ഒരു അവകൊശൊധിഷ്ി� സമീപനമൊണ് ക്കരളും 
പിന്തുെര്ന്നിട്ടുള്ള�് . വ്യൊവസൊയിക ക്മഖലയുതെയുും 
ഒപ്ും ത�ൊഴിലൊളികളുതെയുും സര്  ക്്ൊന്മുഖ വളര്ച്ചക്് 
സഹൊയകമൊകുന്ന രീ�ിയിലൊണ് ഗവതമെന്ിതന് 
നയപരമൊയ ഇെതപെലകള്. ഒരൊള്ക്് സ്വന്ും 
ഇഷ്പ്രകൊരും ക്�ൊലി തെയ്ൊനുള്ള അവകൊശും, 
വിക്വെനത്ിതന�ിതരയുള്ള അവകൊശും, ബൊലക്വല 
�െയല്, സൊമൂഹ്യ സുരഷേി��്വും, കൂലി സുംരഷേണും, 
പരൊ�ി പരിഹരണും, ക്രേഡ് യുണിയനില് 
ക്െരൊനുും, സുംഘെിക്ൊനുും ഉള്ള അവകൊശും, 
സുംഘെി�മൊയുള്ള വില ക്പശല്, ഭരണ പങ്ൊളിത്ും 
എന്നിങ്ങതന ത�ൊഴിലൊളികളുതെ സുംരഷേണും ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്ന�ിനുള്ള നിരന്ര ഇെതപെലകള് ഗവതമെന്് 
നെത്ിതക്ൊണ്ിരിക്കുന്നു. ത�ൊഴില് നിയമങ്ങളുും, 
ത�ൊഴിലൊളി ക്ഷേമ പദ്ധ�ികളുും, സുംസ്ൊനും 
നെപ്ിലൊക്കുന്ന�്, രൊ�്യത്ിതന് മറ്റു ഭൊഗങ്ങളില് നിന്നുും 
വിഭിന്നമൊയൊണ്. ഓക്രൊ ത�ൊഴിലൊളിയുും ഏത�ങ്ിലും 
ഒരു ക്ഷേമ ക്ബൊര്ഡില് അുംഗമൊയിരിക്ണതമന്നുും, 
അവര്തക്ലൊും �ീവി� കൊലും മുഴുവന് സൊമൂഹ്യ 
സുരഷേ ലഭിക്ണതമന്നതുമൊണ് ഗവര്ത്മെന്ിതന് 
കൊഴ്ചപ്ൊെ്. നിലവില് സുംസ്ൊനത്് നില നില്ക്കുന്ന 29  
ത�ൊഴിലൊളി ക്ഷേമ ക്ബൊര്ഡുകളില് 16 എണ്ണവും ക്ലബര് 
കമ്ിഷണക്ററ്ിതന് കീഴില് ആണ്.

ഉയര്ന്ന  നിരക്ിലള്ള ത�ൊഴിലിലൊയ്മ, ത�ൊഴിലിതന് 
അഭൊവവും, ഉ�്പൊദന ഷേമ� കുറഞ്ഞ നിരക്ിലള്ള 
ത�ൊഴിലും, നിലവൊരമിലൊത് ത�ൊഴില് വവദഗ്്യവും 
പരിശീലനവും, കുറഞ്ഞത�ൊഴില് പങ്ൊളിത്ും, കുറഞ്ഞ 
ത�ൊഴിലൊളി-�നസുംഖ്യൊനുപൊ�ും, സ്്ീ-പുരുഷ ക്വ�ന 
അസമ�്വും എന്നീക്മഖലകളില് ക്കരളും തവല്ലുവിളികള് 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്്. ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് 
സൃഷിെിക്കുവൊനുും ത�ൊഴില് അധിഷ്ി� വികസനും 
വകവരിക്ൊനുും കുറഞ്ഞ മൂല്യ വര്ദ്ധി� ത�ൊഴിലില് 
നിന്നുും കൂെിയ മൂല്യ വര്ദ്ധി� ക്മഖലയിക്ലക്് 
കരകയറൊനുമുള്ള അവസരങ്ങള് സുംസ്ൊനും 
നല്ക്കണ്�് അ�്യൊവശ്യമൊണ്. ക്കരളത്ിതല നഗര 

ഗ്ൊമീണ ക്മഖലകളില് പു�ിയ ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുക, സൊമൂഹിക സുരഷേൊ പദ്ധ�ികള്ക്കു 
ക്വണ്ി ഏകീകൃ�വും സുംക്യൊ�ി�വമൊയ ഒരു നിയമും 
നിര്മ്ിക്കുക, �ൊക്ഴക്ിെയിലള്ള ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് 
ഗുണകരമൊകുന്ന വിധും ധനവിഹി� മുന്ഗണനൊക്രമും 
പുനരൊവിഷ്ക്രിക്കുക,  ത�ൊഴില് നിയമങ്ങളില് 
കൊലൊനുസൃ� ക്ഭദഗ�ികള് വരുത്തുക, വ്യൊവസൊയിക 
�ര്ക് നിയമും 1947-ല് ആവശ്യമൊയ ക്ഭദഗ�ികള് 
വരുത്തുക, ത�ൊഴില് പരിശീലന സ്ൊപനങ്ങളിതല 
ഉള്ളെക്വും സിലബസുും പൊഠ്യപദ്ധ�ി മൊറ്റുക 
എന്നിങ്ങതന ത�ൊഴില് ക്പ്രരകമൊതയൊരു സമ്പദ് 
വ്യവസ് ക്നെിതയടുക്കുന്ന�ിനൊണ് സുംസ്ൊനും 
ലഷേ്യമിടുന്ന�്. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന അന്ര് സുംസ്ൊന 
അന്ൊരൊഷ്രേ കുെിക്യറ് പശ്ൊത്ലത്ില് ത�ൊഴില് 
പരിഷ്ക്ൊരങ്ങള് വരുത്തുന്ന�ിക്ലയ്കൊയി നിരീഷേണവും 
വിശകലനവും പരിഗണിക്കുന്നുണ്്.

ദിവസ വവതന നിരക്ക്

രൊ�്യത്ിതന് മറ്റുഭൊഗങ്ങളുമൊയി �ൊര�മ്യും 
തെയ്യുക്മ്പൊള് കൊര്ഷിക-കൊര്ഷിക്ക�ര ക്മഖലകളിതല 
ത�ൊഴിലൊളികളുതെ കൂലിനിരക്് ക്കരളത്ില് വളതര 
കൂടു�ലൊണ്. 2018 ഡിസുംബര് മൊസത്ില്, ഇന്്യൊ 
ഗവൺതമന്ിതന് ക്ലബര്ബയൂക്റൊ പുറത്തുവിട്ട 
കണക്നുസരിച്ച്, ക്കരളത്ില് കൊര്ഷിക വൃത്ിയില് 
ഏര്തപ്ടുന്ന സ്്ീ-പുരുഷ ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ശരൊശരി 
ദിവസക്കൂലി യഥൊക്രമും 544.72 രൂപയുും 758.52 രൂപയുും 
ആണ്. ദിവസ ക്വ�ന നിരക്ിതന് ക്ദശീയ ശരൊശരി 
യഥൊക്രമും 238.43 രൂപയുും,  288.24 രൂപയുും ആണ്. 
ക്കരളത്ിതല ശരൊശരി ക്വ�ന നിരക്് ക്ദശീയ 
ശരൊശരിതയക്ള് 200 ശ�മൊനക്ത്ൊളും വര്ദ്ധനവ്  
ഉണ്്. ച ിത്രം 7.1.1ല് ക്കരളത്ിതല കൊര്ഷിക 
ക്മഖലയിതല  സ്്ീ-പുരുഷ ത�ൊഴിലൊളികളുതെ 
ദിവസ ക്വ�ന നിരക്് ക്ദശീയ ശരൊശരിയുമൊയുും മറ്റു 
ത�ക്ന് സുംസ്ൊനങ്ങളുമൊയുും �ൊര�മ്യും തെയ്�് 
കൊണിച്ചിരിക്കുന്നു.
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രൊ�്യത്ിതന് മറ്റു ഭൊഗങ്ങളില് നിലവിലള്ള കൂലി 
നിരക്കുമൊയി �ൊര�മ്യും തെയ്യുക്മ്പൊള്, ക്കരളത്ിതല 
കൂലി നിരക്് കൂടു�ലൊതണങ്ിലും, കൂലിയിതല സ്്ീ-
പുരുഷ അന്രും പ്രകെമൊണ്. കൊര്ഷിക ക്മഖലയിതല 
ക്�ൊലികളില് ഏര്തപ്ടുന്ന സ്്ീ-പുരുഷ്മെൊരുതെ 
കൂലി �മ്ില് 70 ശ�മൊനക്ത്ൊളും അന്രമുണ്്. 
ക്കരളത്ില് ക്പൊലും നിലവിലള്ള ഈ കൂലി വ്യ�്യൊസും 
കൊണിക്കുന്ന�്, സ്്ീ പുരുഷ സമ�്വും യൊഥൊര്�്യത്ില് 
നിന്നുും വളതര അകതലയൊണ് എന്ന�ൊണ്. 
ക്കരളത്ിതല ശരൊശരി കൂലി നിരക്് രൊ�്യതത് 
മിനിമും കൂലി നിരക്ിക്നക്ൊള് ഉയര്ന്ന�ൊയ�ിനൊല് 
മറ്റു സുംസ്ൊനങ്ങളിതല, പ്രക്�്യകിച്ചുും കൂലി കുറഞ്ഞ 
സുംസ്ൊനങ്ങളിതല ത�ൊഴിലൊളികള് ഇക്ങ്ങൊട്ട് 
ആകര്ഷിക്തപ്ടുന്നുണ്്. ക്കരളത്ിതല ഗ്ൊമീണ 
കൊര്ഷിക്ക�ര ക്മഖലയിതല ശരൊശരി കൂലി നിരക്് 
2019 ഡിസുംബര് മൊസതത് കണക്നുസരിച്ച് ച ിത്രം 
7.1.2 ല് െി്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

തതൊഴില് ഘടന

ക്കരളത്ിതല ത�ൊഴിലൊളികള് പ്രധൊനമൊയുും 
അനൗപെൊരിക ക്മഖലയിലും (കയറ്ിറക്്, കൊഷ്വല് 
ക്�ൊലി, തകട്ടിെ നിര്മമൊണും, ത�ൊഴില്, ഇഷ്ിക 
നിര്മ്ൊണും, സ്വയും ത�ൊഴില് മു�ലൊയവ), 
പരമ്പരൊഗ� വ്യവസൊയത്ിലും (കയര്, കശുവണ്ി, 
വകത്റി, ബീഡി മു�ലൊയവ), ഉല്ൊദന ക്മഖലയിലും 
(തെറുകിെ, ഇെത്രും, വന്കിെ വ്യവസൊയങ്ങള്), 
ഐ.െി വ്യവസൊയത്ിലും കയറ്റുമ�ി ക്പ്രൊത്ൊഹന 
ക്മഖലകളിലും കൊലൊവസ്ൊ ബന്ി�മൊയി ക്�ൊലി 
തെയ്യുന്നവരുും ആകുന്നു.

തതൊഴില് ശക്ിയുതട അളവക്

ഭൂരിഭൊഗും ത�ൊഴിലൊളികളുും അനൗപെൊരിക 
ക്മഖലകളില് വിവിധ ക്�ൊലികള് തെയ്യുന്ന ഒരു 
രൊ�്യത്ിതല, ത�ൊഴില് ശക്ി, വ്യൊപ്ി എന്നിവ 
അളക്കുക എന്ന�് പ്രയൊസകരമൊയ ഉദ്യമമൊണ്. 

ച ിത്രം. 7.1.1 ക്കരളത്ിതല സ്്ീ പുരുഷ ശരൊശരി ക്വ�ന നിരക്് മറ്റു സുംസ്ൊനങ്ങളുമൊയി �ൊര�മ്യും  

അവലംബം: ലലബര് ബയുല�ോ, ത�ോഴിളം ത�ോഴിലോളി മ�ൊലയം, ഇന്ത്യഗവതമെന്റ്

ച ിത്രം 7.1.2 ഗ്ൊമീണ കൊര്ഷ ിക്ക�ര ക്മഖലയിതല ശരൊശരി ദ ിവസ ക്വ�ന നിരക്്  

അവലംബം: ലലബര് ബയുല�ോ, ത�ോഴിലം ത�ോഴിലോളി മ�ൊലയം, ഇന്ത്യഗവതമെന്റ്
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ഇത്രും സൊഹെര്യങ്ങളില് ത�ൊഴില് ശക്ിയുതെ 
ഘെകങ്ങതള ഏക മൊനകത്ിലൂതെ അളക്കുക 
ശ്രമകരമൊണ്. അന്ൊരൊഷ്രേ നയപ്രകൊരും, 
ത�ൊഴില് ശക്ിയുമൊയി ബന്തപട്ട ഘെകങ്ങതള 
ദീര്ഘകൊലയളവിലും ഹ്രസ്വ കൊലയളവിലും 
കണക്ൊക്ക്ണ്തുണ്്. ഇ�നുസരിച്ച് ദീര്ഘ കൊലയളവ്  
അെിസ്ൊനമൊക്ി ത�ൊഴില് ശക്ിയുതെ ഘെകങ്ങതള 
രണ്് വ്യ�്യസ്ത മൊര്ഗങ്ങളിലൂതെ കതണ്ത്ൊവന്ന�ൊണ്.

യുഷ്വല് പ്ിസിപല് സ്റൊറ്റസക് അവപ്ൊച്ക് 

യുഷ്വല് പ്രിന്സിപ്ല് സ്റൊറ്സ് അപ്ക്പ്രൊച്ച് പ്രകൊരും, 
ഒരു വ്യക്ി ത�ൊഴില് ശക്ിയില് തപടുന്നുക്ണ്ൊ 
എന്ന് �ീരുമൊനിക്കുന്ന�് ഒരു വര്ഷത്ില് (365 
ദിവസത്ില്) എ് ദിവസും ഒരു വ്യക്ിക്് ത�ൊഴില് 
ലഭ്യമൊകുന്നുണ്് എന്ന�് അെിസ്ൊനമൊക്ിയൊണ്. 
ത�ൊഴില് ശക്ിയില് ഉള്തപ്ടുന്ന�ിനു ഒരു വ്യക്ിക്് 
വര്ഷത്ില് 183 ഓ  അ�ില് കൂടു�ക്ലൊ ദിവസും 
ക്�ൊലി ലഭിക്ക്ണ്തുണ്്. ഈ അപ്ക്പ്രൊച്ച് പ്രകൊരും, 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ ക്നരിടുന്ന ഒരു വ്യക്ിസ്ിരും 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മയില് ആതണന്ന് പറയൊും  
(ച ിത്രം 7.1.3).

യുഷ്വല്പ്ിനസിപ്പല് & സബക്സിഡിയറി 
സ്റൊറ്റസക് അപക്വപ്ൊച്ക്

ത�ൊഴിലിലൊയ്മ അളക്കുന്ന�ിനുള്ള മതറ്ൊരു 
പ്രധൊന രീ�ിയൊണ്  ഇ�്. ഈ അപ്ക്പ്രൊച്ച് 
കുറഞ്ഞ സമയ പരിധിയുും, ദീര്ഘ സമയ പരിധിയുും 
കണക്ിതലടുക്കുന്നുണ്് (കുറഞ്ഞ സമയ പരിധി 
എന്ന�് 30 ദിവസതമൊ അധിലധികക്മൊ). ഈ �ിയറി 

പ്രകൊരും ഒരു വ്യക്ിക്് വര്ഷത്ില് 30 ദിവസതമങ്ിലും 
ക്�ൊലി ലഭിക്കുന്നു എങ്ില് ആ വ്യക്ി ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
ക്നരിടുന്നില എന്നൊണ്. 
(അവലംബം : ആനുവല് എംല്ോയറ്തമന്റ് & അണ് എംല്ോയറ് തമന്റ് സര്തവെ 
ഓഫറ് ലലബര് ബയുല�ോ, ഇന്ത്യ ഗവതമെന്റ്).

തതൊഴില് ശക്ി

ത�ൊഴില് ശക്ി അതലങ്ില് സൊമ്പത്ികമൊയി 
സ�ീവമൊയി  നില്ക്കുന്ന �നസുംഖ്യ എന്ന�ില് 
ഉള്തപ്ടുത്തുന്ന�ിന്  ക്വണ്ി ത�ൊഴില് പ്രദൊനും 
തെയ്യുകക്യൊ, ക്�ടുകക്യൊ തെയ്യുന്ന ഒരു വിഭൊഗും ആണ്. 
ഇ�ില് ത�ൊഴില് എടുക്കുന്നവരുും, ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
ക്നരിടുന്നവരുും ഉണ്ൊകുും.

വേബര് വ�ൊഴക്സക് പൊര്ടിസിതപ്പഷന വററ്റക്   

ക്കരളത്ിതല ത�ൊഴില് ശക്ിയുതെ അവസ് 
നിര്ണയിക്കുന്ന�ിന് എല് എഫ് പി ആര്, ഡബ്ല്യു 
പി ആര്, സ്ിരും ക്വ�ന നിരക്്, വ്യൊവസൊയിക 
ബന്ങ്ങള് എന്നീ സൂെകങ്ങള് പരിക്ശൊധിക്ക്ണ്തുണ്്. 
കുറഞ്ഞ ക്�ൊ�ിലള്ള എല് എഫ് പി ആര്, എന്ന�് 
ഇന്്യന് സുംസ്ൊനങ്ങളിതല പ്രക്�്യകിച്ചുും ക്കരളത്ിതല 
ത�ൊഴില് കക്മ്പൊളങ്ങളിതല സ്ിരും സവിക്ശഷ�കളില് 
ഒന്നൊണ്. നഗര ക്മഖലകളിതല അല്ും വര്ദ്ധനവ് 
ഒഴിച്ചൊല്, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളൊയി ക്ലബര് 
ക്ഫൊഴ്സ്  പൊര്ട്ടിസിതപ്ഷന് സ്ിരമൊണ്. എല് എഫ് 
പി ആര്, എന്നൊല് തമൊത്ും �നസുംഖ്യയില്, ത�ൊഴില് 
ശക്ിയിതല വ്യക്ികളുതെ ശ�മൊനമൊണ്. 
LFPR = ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും + 
ക്�ൊഴിലിലൊത്വരുതെ എണ്ണും / തമൊത്ും �നസുംഖ്യ * 
100

ച ിത്രം: 7.1.3  യുഷ്വല് പ്ര ിന്സിപ്ല് സ്റൊറ്സ് അക്പ്രൊച്ച് പ്രകൊരമുള്ള ക്ലബര് ക്ഫൊഴ്സ്  പൊര്ട്ടിസിതപ്ഷന് നിരക്് 
(ക്കരളവും മറ്റു ത�ക്ന് സുംസ്ൊനങ്ങളുും)

അവലുംബും: ആന്വല് റിക്പ്ൊര്ട്ട്  തപരിക്യൊഡിക് ക്ലബര് ക്ഫൊഴ്സ് സര്  ക്് (PLFS 2017-18) ഇന്്യഗവതമെന്്
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തതൊഴിേൊളി – ജന സരംഖ്യ നിരക്ക് (WPR)

ത�ൊഴിലിതന് അവസ് വിശകലനും തെയ്യുന്ന�ിനുും 
സമ്പദ് വ്യവസ്യില് സൊധനങ്ങളുക്െയുും 
ക്സവനങ്ങളുക്െയുും ഉ�്പൊദനത്ില് ഊര്ജ്ജസ്വലമൊയി 
സുംഭൊവന തെയ്യുന്ന �നസുംഖ്യൊനുപൊ�ും 
അറിയുന്ന�ിനുമുള്ള ഒരു സൂെകമൊണ് ത�ൊഴിലൊളി 
�നസുംഖ്യൊ നിരക്് (ഡബ്ലിയു.പി.ആര്). ഭൊര� 
സര്ക്ൊരിതന് ത�ൊഴില് മ�ൊലയത്ിതല ത�ൊഴില് 
ബയൂക്റൊ നെത്ിയ അഞ്ൊമ�് വൊര്ഷിക ത�ൊഴിലും 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മയുും സക്ര്വ്വയില് കൊണിക്കുന്ന�് 
ഡബ്ലിയു.പി.ആര് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണ�യൊണ് 
(ച ിത്രം 7.1.4)

സക്ത്രീകളുതട തതൊഴില് പങ്ൊളിത്ത നിരക്ക്

2001 തല തസന്സസ് നിരക്കുമൊയി (25.63 ശ�മൊനും) 
�ൊര�മ്യതപ്ടുത്തുക്മ്പൊള് സ്്ീകളുതെ ത�ൊഴില് 
പങ്ൊളിത് നിരക്്     2011 ല് 25.51 ശ�മൊനമൊണ്. 
നൊലൊമ�് വൊര്ഷിക ത�ൊഴില് - ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
കണതക്ടുപ്് (2013-14) പ്രകൊരും ഗ്ൊമീണ ക്മഖലിതല 
സ്്ീകളുതെ ത�ൊഴില് പങ്ൊളിത് നിരക്് 35.1 
ശ�മൊനവും  നഗര ക്മഖലയില് 17.5 ശ�മൊനവും 
മൊ്മൊണ്. UPPS അപ്ക്പ്രൊച്ച് പ്രകൊരും മൊര്ച്ച് 
2015-16 തല അഞ്ൊും ത�ൊഴില് ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
കണതക്ടുപ്ിതല �ൊര�മ്യപഠനത്ില് സ്്ീ 
പങ്ൊളിത് നിരക്് ഗ്ൊമീണ ക്മഖലയില് 30.2 
ശ�മൊനവും നഗരക്മഖലയില് 14.8 ശ�മൊനവമൊണ്. 
2013 ഡിസുംബര് നൊലൊമതത്യുും 2015 ഏപ്രിലിതല 
അഞ്ൊമതത്യുും ത�ൊഴില് ബ്യുക്റൊയുതെ ത�ൊഴില് 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ കണതക്ടുപ്് പ്രകൊരും സ്്ീകളുതെ 

മുഴുവന് ത�ൊഴില് ശക്ി പങ്ൊളിത് നിരക്് 
31.1 ശ�മൊനത്ില് നിന്ന് 27.4 ശ�മൊനമൊയി 
കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊണ് UPPS അക്പ്രൊച്ച് പ്രകൊരും 
പറയുന്ന�്.

വ്യൊവസൊയിക ബന്ധങ്ങൾ

വ്യൊവസൊയിക തര്ക് നിയമരം (1947)

1947-തല വ്യവസൊയ �ര്ക് നിയമപ്രകൊരമുള്ള 
ആശയങ്ങളുതെ വിശദൊുംശങ്ങള്
സമരും: നിയമത്ിതല വകുപ്് 2(9) അനുസരിച്ച് 
സമരും എന്ന�് ഏത�ങ്ിലും വ്യവസൊയ യൂണിറ്ില് 
പണിതയടുക്കുന്ന ത�ൊഴിലൊളികള് ക്�ൊലിയില് നിന്നുും 
സുംഘെി�മൊയി വിട്ടുനില്ക്കുന്നക്�ൊ അതലങ്ില് 
തപൊതുവൊയ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചുതകൊണ്് 
വിട്ടുനില്ക്കുന്നക്�ൊ ആണ്.

പണി നിറുത്ല്: തസഷേന് 2(1) നിര്  ് െിച്ചിരിക്കുന്ന�് 
ത�ൊഴിലിെും �ൊല്ക്ൊലികമൊയി അെച്ചിടുകക്യൊ, 
പണിമുെക്ക്മൊ അതലങ്ില് ത�ൊഴിലും അയൊള് 
ത�ൊഴില് നല്കുന്ന വ്യക്ികതള ക്�ൊലിയില് 
പ്രക്വശിപ്ിക്കുന്ന�് നിക്ഷധിക്കുകക്യൊ തെയ്യുന്ന�ൊണ്.

സൊമ്പത്ിക മൊന്്യവും മറ്റുും കൊരണും ക്�ൊലിക്ൊതര 
പിരിച്ചുവിടുക: നിയമത്ിതല തസഷേന് (2kkk) 
അനുസരിച്ച് പലകൊരങ്ങള് തകൊണ്് ക്�ൊലിക്ൊതര 
പിരിച്ചുവിടുക എന്ന�് അര്ത്ഥമൊക്കുന്ന�് 
ഇന്നങ്ങളുതെ ദൗര്  ലഭ്യും, ഊര്ജ്ജും, അസുംസ്കൃ� 
വസ്തുക്ള് എന്നിവയുതെ ദൗര്  ലഭ്യും കൊരണവും 
അതലങ്ില് യ��കരൊര്, പ്രകൃ�ി ദുരന്ങ്ങള് 

 ച ിത്രം: 7. 1. 4  വര്  ക്ര്   ക്പൊപ്പുക്ഷന്  ക്റക്ഷ്യൊ (WPR) (ശ�മൊനും) യൂഷ്വല്   സ്റൊറ്സ് (PS+SS)

അവലുംബും: ആന്വല് റിക്പ്ൊര്ട്ട്  തപരിക്യൊഡിക് ക്ലബര് ക്ഫൊഴ്്സക്ര്വ ്വ (PLFS 2017-18) ഇന്്യഗവതമെന്്
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അതലങ്ില് അതുമൊയി ബന്തപ്ട്ട എതന്ങ്ിലും 
കൊരണത്ൊല് വ്യവസൊയ സ്ൊപനത്ിതന് 
ക്�ൊലിക്ൊരുതെ ക്പരു വിവര പട്ടികയിലള്തപ്ട്ടിട്ടുള്ള 
ക്�ൊലിക്ൊതര ക്�ൊലിയില് പ്രക്വശിക്ൊന് 
അനുവദിക്ൊ�ിരിക്കുന്ന�ൊണ്.

സുംസ്ൊനത്് ത�ൊഴില് സമരങ്ങളുതെ �ീവ്ര� കഴിഞ്ഞ 
കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളൊയി കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്്. സമരും മൂലും 
2019 ജൂവല വതര നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് 1.32 
ലഷേും ആണ്, 2015 ല് ഇ�് 2.21 ലഷേും ആയിരുന്നു. 
സമരും മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് ച ിത്രം 7.1.5 
ല് തകൊടുത്ിരിക്കുന്നു. (അനുബന്ധരം 7.1.1)

വേൊക്കൗടക് മൂേരം നഷ്ടതപ്പട തതൊഴില് ദിനങ്ങൾ

2016 ലും, 2017 ലും ക്ലൊക്ൗട്ട് മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് 
ദിനങ്ങളുതെ എണ്ണും കൂെിയ�ൊയി കൊണുന്നു. 2016ല് 
ഇ�് 5.26 ലഷേവും, 2017ല് 6.08 ലഷേവും ആയിരുന്നു. 
എന്നൊല് 2018ല് നഷ്മൊയി ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് 2017 
തന അക്പഷേിച്ച് ക്നരിയ കുറവ് ഉണ്് (5.93 ലഷേും). 
2019 ജൂവല വതര 3.75 ലഷേും ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളുതെ 
നഷ്ും ക്രഖതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ച ിത്രം 7.1.6 ല് ഇ�ിതന് 
വിവരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്്. (അനുബന്ധരം 7.1.2)

വേ ഓ�ക് മൂേരം നഷ്ടമൊയ തതൊഴില് ദിനങ്ങൾ

2014 ല് ക്ല ഓഫ് മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളുതെ 
എണ്ണും 68.33 ആയിരമൊയിരുന്നു, ഇ�് 2016 ല് 4.24 

ച ിത്രം 7.1.5 സമരും മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് 2013-2019 ജൂവല

അവലുംബും: ക്ലബര് കമ്ീഷണക്ററ്്, ക്കരള സര്ക്ൊര്

ച ിത്രം 7.1.6 ക്ലൊക്ൗട്ട് മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളുതെ എണ്ണും

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര്
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ലഷേമൊയുും, 2017 ല് 5.28 ലഷേമൊയുും വര്ദ്ധിച്ചു. 2018ല് 
നഷ്മൊയ ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളുതെ എണ്ണും 4.73 ലഷേവും 
2019 ജൂവല വതര 2.91 ലഷേവും ആണ്. ച ിത്രം 7.1.7 
ല് നഷ്മൊയ ത�ൊഴില് ദിനങ്ങള് െി്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
(അനുബന്ധരം 7.1.3)

എന്നിരുന്നൊലും, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശൊബ്ദക്ൊലമൊയി, 
സുംസ്ൊനതത് വ്യവസൊയശൊലകളുതെ എണ്ണും 
ക്രമമൊയി  ഉയര്ന്നു തകൊണ്ിരിക്കുകയൊണ്. 
വിശദൊുംശങ്ങള് അനുബന്ധരം 7.1.4 ല് തകൊടുത്ിട്ടുണ്്. 
2015 ല് സുംസ്ൊനതത് വ്യവസൊയശൊലകളുതെ എണ്ണും 
21850 ആയിരുന്ന�് 2019 ല് 24,254 ആയി വര്ദ്ധിച്ചു. 
അ�ിനനുസൃ�മൊയി ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ത�ൊഴില് 
ലഭ്യ�, 2015തല 6.88 ലഷേത്ില് നിന്നുും 2018ല് 6.98 
ലഷേമൊയി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്്. ച ിത്രം 7.1.8 ലും 7.1.9 ലും 
ഫൊക്െറികളുതെ എണ്ണവും ത�ൊഴിലിതന് വിവരങ്ങളുും 
ഉള്തപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. വ്യൊവസൊയിക അപകെങ്ങളുതെ 
വിവരങ്ങള് അനുബന്ധരം 7.1.5 ല് തകൊടുത്ിട്ടുണ്്.

വ്യൊവസൊയിക തര്ക്ങ്ങൾ

ഒരു ക്ഷേമ രൊഷ്രേത്ിതന് ആവശ്യും അവരുതെ 
ത�ൊഴിലൊളികളുതെ അവകൊശങ്ങതള സുംരഷേിക്കുക 
എന്നതുും ആ ലഷേ്യും ഉയര്ത്ിപ്ിെിക്കുന്ന�ിനൊയി 
ത�ൊഴിലെമകളുും ത�ൊഴിലൊളികളുും �മ്ിലള്ള 
പ്രശ്നങ്ങതള രമ്യ�ക്യൊടുും ഇരുകൂട്ടര്ക്കുും ശരിയൊയ 
രീ�ിയിലള്ള പരിഹൊരും കതണ്ത്തുന്ന�ിനുും 
ഉെി�മൊയ ക്വദി ഒരുക്കുക എന്നതുമൊണ്. 1947-തല 
വ്യവസൊയ �ര്ക് നിയമും,  �ര്ക് പരിഹൊരത്ിതന് 
നിയമപരമൊയ കൊഴ്ചപ്ൊെ് വ്യക്മൊക്ിയിട്ടുണ്്. 2014-
15 ല് ഉണ്ൊയിരുന്ന ത�ൊഴില് �ര്ക്ങ്ങളുതെ എണ്ണും 
3525 ആയിരുന്നു, 2018-19 ല് ഇ�് 3485 ആയി 
ക്നരിയ കുറവ് ക്രഖതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 2014-2015ല് 
�ര്ക് പരിഹൊരത്ിനൊയി പരിഗണിക്തപ്ട്ട 5445 
ക്കസുകളില് 2242 ക്കസുകള്ക്് പരിഹരിക്തപ്ട്ടു 
(41 ശ�മൊനും). 2018-19 കൊലയളവില് 7530 
ക്കസുകള് പരിഗണിക്കുകയുും അവയില് 4790 എണ്ണും 

ച ിത്രം 7.1.7 ക്ല ഓഫ് മൂലും നഷ്തപ്ട്ട ത�ൊഴില് ദിനങ്ങളുതെ എണ്ണും

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര്

ച ിത്രം 7.1.8 ക്കരളത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഫൊക്െറികളുതെ എണ്ണും

അവലംബം : ഫോകറ്ട�മീസറ് & ലബോയിലലഴറ്സറ് വകുപ്റ്, ലകരള സര്കോര്
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ച ിത്രം 7.1.9 ക്കരളത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഫൊക്െറികളിതല ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും

അവലംബം : ഫോകറ്ട�മീസറ് & ലബോയിലലഴറ്സറ് വകുപ്റ്, ലകരള സര്കോര്

പരിഹരിക്കുകയുും തെയ്തു. അ�ൊയ�് 61 ശ�മൊനും 
ക്കസുകളുും പരിഹരിക്പ്ട്ടു. ക്കരളത്ിതല പരൊ�ികളുതെ 
വിശദൊുംശങ്ങളുും �ര്ക്പരിഹൊര നിരക്കുകളുും ച ിത്രം 
(7.1.10, 7.1.11 ഇവയില് തകൊടുത്ിരിക്കുന്നു.
 
വ്യവസൊയിക തതൊഴിേൊളികളുതട സുരക്ഷ
വിവിധ നിയമങ്ങള് നെപ്ൊക്ി എലൊ ത�ൊഴിലൊളി 
കള്ക്കുും ഫൊക്െറിയുതെ സമീപവൊസികള്ക്കുും 
സുരഷേ, ആക്രൊഗ്യും, ക്ഷേമും എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
നിയമപ്രകൊരമുള്ള വകുപ്ൊണ് ഫൊക്െറീസ് ആന്് 
ക്ബൊയിക്ലഴ്സ്. ത�ൊഴിലൊളികളുതെ സുരഷേയ്കൊയി 
വര്ഷൊവര്ഷും വകുപ്് വിവിധ പരിപൊെികള് 
നെപ്ൊക്കുന്നുണ്്. 2019 ജൂവല 31 വതര �ീവ്ര 
അപകെ സൊധ്യ�യ്ക്കുള്ള വ്യവസൊയശൊലകളില് 33 

മുന്ഗണനൊ പരിക്ശൊധനകളുും 14 വൊയു പരിക്ശൊധനൊ 
പഠനങ്ങളുും അപകെ സൊധ്യ�യുള്ള വ്യവസൊയ 
ശൊലകളില് 120 പരിക്ശൊധനകളുും നെത്ിയിട്ടുണ്്. 
വകുപ്് ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് മൊ്മല, ഫൊക്െറികള്ക്് 
അടുത്തുള്ള തപൊതു�നങ്ങള്ക്കുും സ്കൂള് 
വിദ്യൊര്ത്ഥികള്ക്കുും പരിശീലന പരിപൊെികള് നെത്ി 
വരുന്നുണ്്.

ആരം ആദക്മി ബിമൊ വയൊജന

രൊ�്യത്് ആകമൊനും 23 വിഭൊഗത്ില്തപ്ടുന്ന 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരഷേ നല്കുന്ന 
ക്ക� ഗവൺതമന്ിതന് ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധ�ിയൊണ് 
ആും ആദ്മി ബീമ ക്യൊ�ന (എ.എ.ബി.വവ). ഈ 

ച ിത്രം 7.1.10 ത�ൊഴില് �ര്ക്ങ്ങളുും �ീരുമൊനമൊക്ിയവയുും

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര്
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ച ിത്രം 7.1.11 ത�ൊഴില് �ര്ക് �ീരുമൊനത്ിതന് നിരക്്

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര്

പദ്ധ�ി പ്രകൊരും ഗ്ൊമീണ ഭൂരഹി� കുടുുംബങ്ങളിതല 
കുടുുംബനൊഥതനക്യൊ അതലങ്ില് വരുമൊനും 
ആര്ജ്ജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്ിതയക്യൊ ഇന്ഷ്വര് തെയ്യുന്നു.
പ്രൊരുംഭ ഘട്ടത്ില് ക്ലബര് കമ്ീഷണര് മുക്ഖന 
നെപ്ൊക്ിയ ഈ പദ്ധ�ി ഇക്പ്ൊള് െിയൊക്്-ല് 
നിഷേിപ്മൊണ്. പദ്ധ�ിയുതെ പ്രീമിയും തുകയൊയ 200 
രൂപയുതെ 50 ശ�മൊനും ക്ക� സര്ക്ൊര് പദ്ധ�ിക്ൊയി 
രൂപീകരിച്ച ഫണ്ില് നിന്നുും സബ്സിഡിയൊയുും 
ക്ശഷിക്കുന്ന 50 ശ�മൊനും സുംസ്ൊന ഗവൺതമന്ും 
നല്കുന്നു.
ഈ പദ്ധ�ിയിതല ആനുകൂല്യങ്ങള് �ൊതഴ 
പറയുന്നവയൊണ്.
1. സൊധൊരണ മരണും   - രൂപ 30,000
2.അപകെ മരണും   - രൂപ 75,000
3.അപകെുംമൂലും �ീവി�കൊലും
   മുഴുവനൊയുും അുംഗ വവകല്യും - രൂപ 75,000
4.അപകെും മൂലും കക്യ്ൊ കൊക്ലൊ  
   കക്ണ്ണൊ നഷ്തപ്െല്   - രൂപ 37,500
5.ക്്ൊളര്ഷിപ്്   - രൂപ 200
 
2017 ജൂൺ 1 മു�ല് 18നുും 50നുും ഇെയിലള്ള എലൊ 
ഉപക്ഭൊക്ൊക്തളയുും ഈ പദ്ധ�ി പ്രധൊനമ�ി �ീവന് 
ക്�്യൊ�ി ബിമൊ ക്യൊ�ന (PMJJBY) പ്രധൊനമ�ി സുരഷേ 
ബിമൊ ക്യൊ�ന എന്നിവയുമൊയി ലയിപ്ിച്ചു.

എരംവ്ൊയരീസക് വസ്ററ്റക് ഇനഷുറനസക് സക്കരീരം

അപകെകരമൊയ അസുഖങ്ങള്, തമക്റ്ണിറ്ി, 
വവകല്യും, ക്�ൊലി സുംബന്മൊയ അപകെ 
മരണങ്ങള് എന്നിവയില് നിന്നുും ത�ൊഴിലൊളികതള 
രഷേിക്കുകയുും ഇന്ഷ്വര് തെയ്ിട്ടുള്ള ത�ൊഴിലൊളികള്ക്കുും 
കുടുുംബത്ിനുും െികിത്ൊസഹൊയും നല്കുകയുമൊണ് 
എുംക്്ൊയീസ് ക്സ്ററ്് ഇന്ഷൂറന്സ് പദ്ധ�ി തകൊണ്് 
ലഷേ്യമിടുന്ന�്. ഈ സുംരുംഭത്ിന് സൊമൂഹ്യ 

സുരഷേൊ പദ്ധ�ി 1948-തല ഇ.എസ്.ഐ ആക്െ് 
അനുസരിച്ചൊണ് നെപ്ൊക്ി വരുന്ന�്. ഈ പദ്ധ�ി 
പക്ത്ൊ അ�ില് കൂടു�ക്ലൊ ത�ൊഴിലൊളികതള 
വച്ച് മുഴുവന് സമയ വവദ്യു�ി ഉപക്യൊഗിച്ച് 
പ്രവര്ത്ിപ്ിച്ചുതകൊണ്ടുക്പൊകുന്ന സ്ൊപനങ്ങളിലും, 
ഇരുപക്�ൊ അ�ില് കൂടു�ക്ലൊ ത�ൊഴിലൊളികതളവച്ച് 
വവദ്യു�ിയിലൊത� പ്രവര്ത്ിപ്ിക്കുന്ന 
സ്ൊപനങ്ങളിലമൊണ് ഏര്തപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള�്. 
ഇ�ില് കെകള്, ക്ഹൊട്ടലകള്, റക്സ്റൊറന്കള്, 
സിനിമൊ �ിക്യറ്റുകള്, ക്മൊക്ട്ടൊര് വൊഹന വകുപ്ിതന് 
കീഴില് വരുന്ന സ്ൊപനങ്ങള്, പ്ക്മൊഫീസുകള് 
എന്നിവയുും ഉള്തപ്ടുും. ഓക്രൊ ത�ൊഴിലൊളിയുും 
അവരുതെ ഉെമയുും അവരുതെ ശമ്പളത്ിതന് 
നിശ്ി� തുക ഓക്രൊ മൊസവും ഇ.എസ്.ഐ 
ക്കൊര്പ്ക്റഷനില് നിക്ഷേപിക്ക്ണ്�ൊണ്. പ്രീമിയും 
തുക കൊലൊകൊലങ്ങളില്  മൊറ്ി നിശ്യിക്കുന്ന�ൊണ്. 
ഇത�ൊരു സ്വൊശ്രയ പദ്ധ�ി ആയതുതകൊണ്ടുും തുക 
അവരവരുതെ ത�ൊഴില്  ശമ്പളത്ിതന് ഒരു നിശ്ി� തുക 
ആയതുതകൊണ്ടുും ക്നരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന 
രീ�ിയിലൊണ് ഇ�് രൂപതപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന�്. 
�ില�ിരിച്ചുള്ള ഇ എസ് ഐ ഡിതപെന്സറികളുതെ 
വിശദൊുംശങ്ങള് ച ിത്രം 7.1.12 ല് നല്കിയിട്ടുണ്്. 
(അനുബന്ധരം 7.1.8) 

കുടിവയറ്റ തതൊഴിേൊളികൾ

നിലവിതല സുംസ്ൊനത്ിതന് ത�ൊഴില് ക്മഖലയില് 
ബുംഗൊള്, ബീഹൊര്, ഒഡീഷ, ഉത്ര്പ്രക്ദശ്, 
െത്ീസ്ഗഢ്, �ൊര്ഖണ്് എന്നീ സുംസ്ൊനങ്ങളില് 
നിന്നുമുള്ള കുെിക്യറ് ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും കൂെി 
വരുന്നു. കുെിക്യറ് ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ക്�ൊലിസുംബന്ിച്ച് 
ത�ൊഴില് സൊഹെര്യങ്ങതള പറ്ി ഇന്ര് ക്സ്ററ്് വമഗ്ന്് 
വര്ക്്മൊന് തറഗുക്ലഷന് ഓഫ് എുംക്്ൊയ്തമന്് 
ആന്് കണ്ീഷന് ഓഫ് സര്വ്വീസ് ആക്െ് 1979- 
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ലൊണ് പരൊമര്ശിക്കുന്ന�്. ഈ ആക്െ് പ്രകൊരും 
ക്കൊൺരേൊക്െര് ത�ൊഴിലൊളികതള �ിരതഞ്ഞടുക്കുക്മ്പൊള് 
�ിരതഞ്ഞടുക്കുന്ന സുംസ്ൊനത്ല് നിന്ന് 
വലസന്സ് വൊങ്ങിയിരിക്ണും. ഇതു പ്രകൊരും 
ക്കൊൺരേൊക്െറുും ക്�ൊലിനല്കുന്ന വ്യക്ിയുും ഈ 
ആക്െിതല നിയമങ്ങള് അനുസരിക്ക്ണ്�ൊണ്. 
നിയമതത് അെിസ്ൊനമൊക്ി നെപ്ൊക്കുന്ന�ിതന് 
ക്പൊരൊയ്മ കൊരണും ഈ ആക്െ് ഫലവത്ൊയി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നില. ഈ ത�ൊഴിലൊളികളില് 
പലരുും ആക്രൊഗ്യ സുംരഷേണമിലൊത� തുെരുന്ന 
അവസ്യില് �ീവിക്കുന്നവരൊണ്. നിലവില് വിവിധ 
സുംസ്ൊനങ്ങളില് നിന്നുള്ള കുെിക്യറ് ത�ൊഴിലൊളികതള 
�ൊതഴ കൊണുും പ്രകൊരമൊണ് ക്കരളത്ില് 
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന�്.
അന്യസുംസ്ൊന ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും 2019 

ജൂവല 31 തല കണക്നുസരിച്ച് 3,93,281 ആണ്. 
ഇ�് 2918 ജൂവല 31 ല് 2,85,849 ആയിരുന്നു. 
ക്കരളത്ില് ഏറ്വും കൂടു�ല് അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികള് 
വരുന്ന�്. പശ്ിമ ബുംഗൊളില് നിന്നുമൊണ്. അന്ര് 
സുംസ്ൊന ത�ൊഴിലൊളികളുതെ വിശദൊുംശങ്ങളുും �ില 
�ിരിച്ചുള്ള വി�രണവും ച ിത്രം 7.1.13, 7.1.14 ഇവയില് 
വ്യക്മൊക്ിയിട്ടുണ്ത്. �ിലൊ അെിസ്ൊനത്ില് 
എറണൊകുളും �ിലയിലൊണ് എറ്വും കൂടു�ല് 
അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികള് വിന്യസിക്തപ്ട്ടിട്ടുള്ള�്. 
വിശദൊുംശങ്ങള് അനുബന്ധരം 7.1.17 ല് തകൊടുത്ിട്ടുണ്്.

സൊമൂഹ്യ സുരക്ഷ േഭ്യമൊകുന്ന 
തതൊഴിേൊളികൾ

ഓക്രൊ ത�ൊഴിലൊളികളുക്െയുും സൊമൂഹ്യ സൊമ്പത്ിക 

ച ിത്രം 7.1.12 � ില�ിരിച്ചുള്ള ഇ എസ് ഐ ഡിതപെന്സറികളുതെ വ ിശദൊുംശങ്ങള്

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള ഗവതമെന്റ്

ച ിത്രം 7.1.13 വ ിവ ിധ സുംസ്ൊനങ്ങളില്നിന്നുും ക്കരളത്ിതലത്ിയ ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള ഗവതമെന്റ്
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ഉപ�ീവനത്ില് ത�ൊഴിലൊളി സൊമൂഹിക സുരഷേ 
ഒരു നിര്ണ്ണൊയക പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്്. രൊ�്യതത് മറ്റു 
ഭൊഗങ്ങളുമൊയി �ൊര�മ്യും തെയ്യുക്മ്പൊള് ക്കരളത്ിതല 
ത�ൊഴിലൊളി കൂടു�ല് സുരഷേി�നൊണ്.
അഞ്ൊമ�് ത�ൊഴിലും ത�ൊഴിലിലൊയ്മ സര്ക്വ 
റിക്പ്ൊര്ട്ട് പ്രകൊരും ഇന്്യയില് സ്വയും ത�ൊഴില് 
ഏര്തപ്ട്ടിരിക്കുന്നവര് ഒഴിതക 20.6 ശ�മൊനും 
ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് മൊ്മൊണ് ശമ്പളക്ത്ൊതെയുള്ള 
കൊഷ്വല് അവധി ലഭിക്കുന്ന�് 21.6 ശ�മൊനും 
ത�ൊഴിലൊളികള്ക്ൊണ് സൊമൂഹ്യ സുരഷേ 
ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭ്യമൊകുന്ന�്.

തതൊഴിേൊളികളുതട സൊമൂഹ്യ സുരക്ഷയുരം 
ശമ്പളവത്തൊതടയുള്ള അവധിയുരം

സ്ിരമൊയുള്ള ത�ൊഴില് ശക്ിയുതെ ഭൊഗമല 
കൊഷ്വല് ത�ൊഴിലൊളികള്. ത�ൊഴിലൊളികളുതെ 
ക്െൊദനത്ിലണ്ൊകുന്ന ഏറ്ക്കുറച്ചിലകള് 
പരിഹരിക്കുന്ന�ിനൊയി സ്ിരമലൊത�ക്യൊ കുറഞ്ഞ 
കൊലക്ത്ക്ക്ൊ ക്സവനും പ്രദൊനും തെയ്യുന്നവരൊണ് 
അവര്. സമൂഹത്ിതല ത�ൊഴില് സൗഹൃദ 
സമീപനത്ിതന് പ്ര�ിരൂപമൊണ് അവിെതത് കൊഷ്വല് 
ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്. 
രൊ�്യത്ിതന് മറ്് സുംസ്ൊനങ്ങതള അക്പഷേിച്ച് 
ക്കരളത്ിതല കൊഷ്വല് ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് 
ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള് വളതര തമച്ചതപ്ട്ട�ൊണ്. 
ക്കരളത്ില്സൊമൂഹ്യ സുരഷേ ലഭിക്കുന്ന കൊഷ്വല് 
ത�ൊഴിലൊളികള് 5.7 ശ�മൊനമൊണ്. അ�് ക്ദശീയ 
ശരൊശരിക്യക്ൊള് 2.9 ശ�മൊനും കൂടു�ലൊണ്. 
ശമ്പളക്ത്ൊതെയുള്ള അവധി ക്കരളത്ില് 
5.4 ശ�മൊനും കൊഷ്വല് ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് 

ലഭിക്കുന്നുണ്്. അ�് ക്ദശീയ ശരൊശരിക്യക്ൊള് 
3.7 ശ�മൊനവും ആന്്ൊപ്രക്ദശിക്നക്ൊള് 4.9 
ശ�മൊനവും കര്ണ്ണൊെകക്ത്ക്ൊള് 3.5 ശ�മൊനവും 
കൂടു�ലൊണ്. ക്കരളത്ിതലയുും ത�ക്ക് ഇന്്യുയുതെ 
മറ്് ഭൊഗങ്ങളിതലയുും കൊഷ്വല് ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് 
ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളക്ത്ൊതെയുള്ള അവധിയുക്െയുും 
സൊമൂഹ്യ സുരഷേയുക്െയുും ശ�മൊനും ച ിത്രം 7.1.15 -ല് 
തകൊടുത്ിരിക്കുന്നു.

വരീക്ഷണരം

ക്കരളത്ിന് ഉയര്ന്ന  വിദ്യൊഭ്യൊസമുള്ള മനുഷ്യ 
വിഭവും നിലവിലള്ള�് കൊരണും കൊര്യഷേമമൊയ 
ത�ൊഴില് ക്സന സൃഷ്ിക്ൊനുള്ള ക്ശഷിയുണ്്. 
ഈ ത�ൊഴില്ക്സനയ്ക് ത�ൊഴില് തെയ്ൊനുള്ള 
അവസരും ഉറപ്ൊക്കുക എന്നതുും മൊറുന്ന ത�ൊഴില് 
സൊഹെര്യങ്ങക്ളൊെ് തപൊരുത്തപ്ടുന്ന വനപുണികള് 
ക്നെിയ ത�ൊഴില് ക്സനതയ രൂപതപ്ടുത്തുക  
എന്നതുമൊണ് സുംസ്ൊനത്ിതന് കെമ. മറ്് 
സുംസ്ൊനങ്ങള്ക്് മൊതൃകയൊകുന്ന ഒരു ത�ൊഴില് 
രൂപും സൃഷ്ിക്കുകതയന്നുള്ള�ൊണ് നമ്മുതെ സൊമൂഹിക 
ഉത്രവൊദിത്്വും. യഥൊര്ത്ഥത്ില് കുെിക്യറ് 
ത�ൊഴിലൊളികളുള്തപ്തെ എലൊ ത�ൊഴിലൊളികള്ക്കുും 
ത�ൊഴില് അവസരും ഒരുക്കുകയുും കൂെൊത� മികച്ചകൂലി, 
ത�ൊഴില്സ്ലതത് സുരഷേ, ത�ൊഴിലൊളികളുതെ 
കുടുുംബങ്ങള് ഉള്പ്തെയുള്ള സൊമൂഹ്യ സുരഷേ, 
വ്യക്ി വികസനും, തപൊതു സമൂഹത്ിതന് 
കൂതെ ക്െരൊനുും, ത�ൊഴിലൊളികളുതെ കൊര്യങ്ങള് 
തുറന്നു പറയൊനുള്ള സ്വൊ��്യും, സുംഘെിപ്ിച്ചു 
�ീരുമൊനങ്ങളില് പങ്കു ക്െരൊനുള്ള അവസരങ്ങള് 
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുക്ത്ണ്�ൊണ്. ഇ�് അന്ൊരൊഷ്രേ 

ച ിത്രം 7.1.14 വ ിവ ിധ സുംസ്ൊനങ്ങളില്നിന്നുും ക്കരളത്ിതലത്ിയ ത�ൊഴിലൊളികളുതെ എണ്ണും

അവലംബം: ലലബര് കമ്മീഷണല�റ്റ്, ലകരള ഗവതമെന്റ്
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ച ിത്രം 7.1.15 സൊമൂഹിക സുരഷേയുും അവധിയുും ലഭിച്ച ത�ൊഴിലൊളികള് ശ�മൊനത്ില്

അവലംബം: ലലബര്ബ്യൂല�ോ, ത�ോഴില് മനറ്്ോലയം- ഭോര� സര്കോര്

ത�ൊഴില് സുംഘെനയുതെ ഡീസന്് വര്ക്് അ�ണ്യില് 
ഉള്തപ്ടുന്ന കൊര്യമൊണ്. ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് മൊന്യമൊയ 
�ീവി�ും ഉറപ്പുവരുത്ൊന് ത�ൊഴില് വകുപ്ിതന് 
പ്രവര്ത്നത്ില് കുറച്ചുകൂെി മൊറ്ും വരുക്ത്ണ്�ൊണ്.
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7.2 ത�ൊഴില്

തതൊഴിേില്ൊയക്മ സൊഹചര്യരം - ആവ�ൊള, 
ഇന്്യന കൊഴ്ചപ്പൊടക് 

ഇന്ര്നൊഷണല് ക്ലബര് ഓര്ഗവനക്സഷതന് 
(ഐ.എല്.ഒ) “ക്വള്ഡ് എുംക്്ൊയ്തമന്് ആന്് 
ക്സൊഷ്യല് ഔട്ട്ലക്്   തരേന്ഡ്സ് 2019” 
അനുസരിച്ച് ത�ൊഴില് ക്മഖലയില് നൊശും വി�ച്ച 
സൊമ്പത്ിക പ്ര�ിസന്ിയ്ക്  ക്ശഷും, 2018 ല് 
ആക്ഗൊള ത�ൊഴിലിലൊയ്മ ഒരു ശ�മൊനും കുറഞ്ഞു 
5 ശ�മൊനമൊയി.  ഇ�് 2019 ല്   4.9 ശ�മൊനമൊയി 
വീണ്ടുും കുറയുതമന്നുും 2020 ലും ഈ സ്ി�ി 
തുെരുതമങ്ിലും  ആക്ഗൊള ത�ൊഴില് വിപണിയിതല 
യഥൊര്ത്ഥ ത�ൊഴിലിലൊത്വരുതെ എണ്ണും 172 
ദശലഷേത്ില് നിന്നുും 174 ദശലഷേമൊയി ഉയരുതമന്നുും 
കണക്ൊക്കുന്നു.  

2007-08 തല ആക്ഗൊള സൊമ്പത്ിക പ്ര�ിസന്ിയുതെ 
ആഘൊ�ത്ില് നിന്നുും കരകയറുവൊന് വിഷമകരമൊയ 
ഒന്പ�് വര്ഷതമടുത്തു എന്ന വസ്തു�, 2019 ല് 
നൂറൊും വൊര്ഷികും ആക്ഘൊഷിക്കുന്ന ഐ.എല്.ഒ 
ചൂണ്ിക്ൊട്ടുന്നു. ക്ലൊകതമമ്പൊടുമുള്ള ത�ൊഴിലകളുതെ 
എണ്ണത്ില് വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ൊയക്പ്ൊഴുും അ�ിതന് 
ഗുണനിവൊരും എലൊയ് ക്പൊഴുും തമച്ചതപ്ട്ട�ൊയിരുന്നില.  
സ്്ീ പങ്ൊളിത്ും ഒരു പ്രധൊന പ്രശ്നമൊയിത്തുെരുന്നു. 
2018 ല് �ൊഴ്ന്ന, ഇെത്രും വരുമൊനമുള്ള രൊ�്യങ്ങളിതല 
നൊലിതലൊന്ന് ത�ൊഴിലൊളികളുും കടുത് അതലങ്ില് 
മി�മൊയ ദൊരിദ്യത്ിലൊണ് �ീവിച്ചിരുന്ന�് എന്ന 
വസ്തു�യൊണ് പല ത�ൊഴിലകളിക്ലയുും ക്മൊശും 
നിലവൊരും  സൂെിപ്ിക്കുന്ന�്.   3.5 ബില്യൺ ഉള്ള 
ആക്ഗൊള ത�ൊഴില് ശക്ിയില് സ്്ികളുതെ 
പങ്ൊളിത്ും വളതര കുറവൊണ്. പുരുഷ്മെൊരുതെ ത�ൊഴില് 
പങ്ൊളിത്ും 75 ശ�മൊനും ആകുക്മ്പൊള് സ്്ികളുതെ�് 
48 ശ�മൊനും മൊ്മൊണ്. അ�ൊയ�് അഞ്ില് 
മൂന്നുക്പര് പുരുഷ്മെൊരൊണ് എന്നൊണ്. 

ആക്ഗൊള�ലത്ില് യുവൊക്ള്ക്ിെയിതല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 11.8 ശ�മൊനമൊണ്.  സ്ിരമൊയ 
തമൊത്ും ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊനിരക്ിന് അനുസൃ�മൊയി, 
ത�ൊഴില് വിപണിയിതല അവസരങ്ങക്ളൊടുള്ള 
പുരുഷ്മെൊര് സ്്ീകള്  യുവ�നങ്ങള്  എന്നിവര്ക്കുള്ള 
കൊഴ്ചപ്ൊടുും വളതര സുസ്ിരമൊണ് .  കഴിഞ്ഞ 25 
വര്ഷമൊയി ത�ൊഴില് ക്മഖലയിലള്ള യുവ�ന 
പങ്ൊളിത്ും ക്രമൊനുഗ�മൊയി കുറഞ്ഞുവരികയൊണ്.  
യുവ�നങ്ങള് ത�ൊഴില് വിപണിയില് 
പ്രക്വശിക്കുന്ന�ിക്നക്ൊള് കൂടു�ലൊയി ഉന്ന� പഠനും 
നെത്തുന്നു എന്ന വസ്തു�യൊണ് ഇ�് കൊണിക്കുന്ന�്.   

ഇന്്യയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ അ�്യന്ും ക്മൊശമൊണ്.  
എന് എസ് എസ് ഒ, 2017 ജൂവല മു�ല് 2018 ജൂൺ 
വതര, നെത്ിയ സര് ക്്യുതെ അെിസ്ൊനത്ില്  
ഇന്്യൊ ഗവൺതമന്് പീരിക്യൊ ഡിക് ക്ലബര് ക്ഫൊഴ്സ് 
സര് ക്് (പി എല് എഫ് എസ് ) റിക്പ്ൊര്ട്ട് 2017-18  
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്്.   പ്രസ്തു� സര് ക്്യില് 12,773 
എഫ് എസ് യു കളിലൊയി (7,014 ഗ്ൊമങ്ങളിലും 5,759 
നഗര ക്ബ്ലൊക്കുകളിലും) ആതക 1,02,113 വീടുകളിതല 
(56,108 വീടുകള് ഗ്ൊമപ്രക്ദശങ്ങളിലും, 46,005 
വീടുകള് നഗരപ്രക്ദശങ്ങളിലും) 4,33,339 ക്പരില് 
(2,46,809 ക്പര് ഗ്ൊമപ്രക്ദശത്തുും, 1,86,530 ക്പര് 
നഗരപ്രക്ദശത്തുും) നിന്നുമൊണ് വിവരക്ശഖരണും 
നെത്ിയിട്ടുള്ള�്.  �നസുംഖ്യതയ പ്രവര്ത്ന 
രീ�ിയുതെ അെിസ്ൊനത്ില് �രും�ിരിക്കുന്ന�ിനൊയി 
സര് ക്്യില് യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.എസ് + എസ്.
എസ് ) സമീപനവും നിലവിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സ് 
സമീപനവും അെിസ്ൊനമൊക്ിയുള്ള ത�ൊഴില് ശക്ി 
സൂെകങ്ങളുതെ  എസ്റിക്മറ്റുകളുമൊണ് ഈ റിക്പ്ൊര്ട്ടില് 
അവ�രിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന�്.  യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.
എസ് + എസ്.എസ് ) സമീപനത്ിതന് റഫറന്സ് 
കൊലയളവ് ഒരു വര്ഷവും നിലവിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സ് 
സമീപനത്ിതന് കൊലയളവ് ഒരൊഴ്ചയുമൊണ്.  
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പി.എല്.എഫ്.എസ് തന് 2017-18 തല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്ിതന ക്ദശീയ സൊമ്പിള് 
സര് ക്് ഓര്ഗവനക്സഷതന് (എന്.എസ്.എസ്.ഒ) 
എുംക്്ൊയ്തമന്് – അൺഎുംക്്ൊയ്തമന്് സര് ക്് 
(ഇ.യു.എസ് ) റിക്പ്ൊര്ട്ട് 2011-12 തല ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ 
നിരക്കുമൊയി �ൊര�മ്യതപ്ടുത്തുകയുും ഇന്്യയുതെ 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ, 2011-12 മു�ല് 2017-18 വതര, 
വളതര  ക്മൊശമൊയി എന്ന് വിവിധ ക്ലഖനങ്ങളില്  
ചൂണ്ികൊണിച്ചിട്ടുണ്്.  

എന്.എസ്.എസ്.ഒ 1972-73 മു�ല് ഓക്രൊ 4-5 
വര്ഷത്ിലും ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് കണക്ൊക്കുന്നു.  
രണ്് വ്യ�്യസ് ക്െൊദ്യക്ശഖരമുപക്യൊഗിച്ചൊണ് 
നഗരപ്രക്ദശങ്ങളിലും ഗ്ൊമപ്രക്ദശങ്ങളിലും 
പുരുഷ്മെൊരുക്െയുും സ്്ീകളുതെയുും വിവരങ്ങള് 
ക്ശഖരിക്കുന്ന�്.  ഇ�ില് ഒരു തസറ്് യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് 
പ്രകൊരവും മതറ്ൊരു തസറ്് നിലവിതല പ്ര�ിവൊര നിലതയ 
അെിസ്ൊനമൊക്ിയുമൊണ് .  

എന്.എസ്.എസ്.ഒ ഒന്പ�് റൗണ്ടുകളിലൊയി 1972 
മു�ല് 2011 വതര നെത്ിയ യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് 
ക്െൊദ്യും വഴിയുള്ള കണക്കുകള് അനുസരിച്ചു്   
ഗ്ൊമീണ ക്മഖലയിതല പുരുഷ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 1.2 
ശ�മൊനത്ിനുും 1.8 ശ�മൊനത്ിനുും ഇെയിലൊയിരുന്നു, 
അ�ൊയ�് എലൊയ്ക്പ്ൊഴുും 2.0 ശ�മൊനത്ില് �ൊതഴ.  
കഴിഞ്ഞ 47 വര്ഷത്ിനിതെ ഇ�ൊദ്യമൊയൊണ്, 2017-18 
ല്, പി.എല്.എഫ്.എസ് സര് ക്്യുതെ അെിസ്ൊനത്ില് 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്്  2.0 ശ�മൊനും കെന്ന�്. 
ഈ  വര്ദ്ധനവ് ഒരു തെറിയ മൊര്�ിനിലൂതെയല, മൂന്ന് 
അുംശുംങ്ങളൊല്  ആയിരുന്നു.  പി.എല്.എഫ്.എസ് 

റിക്പ്ൊര്ട്ട് പ്രകൊരും 2017-18 തല  ഗ്ൊമീണ പുരുഷ 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് 5.8 ശ�മൊനമൊയിരുന്നു.

നിലവിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സിതന അെിസ്ൊനമൊക്ി 
1972 മു�ല് 2011 വതരയുള്ള ഒന്പ�് എന്.എസ്.
എസ്.ഒ റൗണ്ടുകളില് ഗ്ൊമീണപ്രക്ദശങ്ങളിതല 
പുരുഷ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 3.0 ശ�മൊനത്ിനുും 4.2 
ശ�മൊനത്ിനുും ഇെയിലൊയിരുന്നു.  എന്നൊല് 
2017-18 തല പി.എല്.എഫ്.എസ് സര് ക്് പ്രകൊരും 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് ഇരട്ടിയിലധികമൊയിരുന്നു, 
അ�ൊയ�് കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്ൊണ്ിതല ഏറ്വും ഉയര്ന്ന 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്്.  പി.എല്.എഫ്.എസ്. തന് 
നിലവിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സ് പ്രകൊരും 2017-18 ല് 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 8.8 ശ�മൊനമൊയിരുന്നു.  

തതൊഴിേില്ൊയക്മൊ നിരക്ക്

ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് എന്നൊല് ത�ൊഴില് 
ശക്ിയിതല ത�ൊഴിലിലൊത് വ്യക്ികളുതെ 
ശ�മൊനമൊണ്.  ഇ�് യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.
എസ്. + എസ്.എസ് ) നിരക്ിലും,  പ്ര�ിവൊര 
സ്റൊറ്സ്,  തഡയിലി സ്റൊറ്സ് എന്നിങ്ങതനയൊണ് 
കണക്ൊക്കുന്ന�്.  ത�ൊഴിലിലൊയ്മ ത�ൊഴില് 
ശക്ിയുതെ ഉപക്യൊഗതപ്ടുത്ൊത് ഭൊഗതത്യൊണ് 
കൊണിക്കുന്ന�്.  ക്ക�സര്ക്ൊരിതന് കീഴിലള്ള എന്.
എസ്.എസ്.ഒ 2017 ജൂവല മു�ല് 2018ജൂൺ വതര 
നെത്ിയ പീരിക്യൊഡിക് ക്ലബര് ക്ഫൊഴ്സ് സര് ക്് (പി.
എല്.എഫ്.എസ് ) പ്രകൊരും പ്രധൊന സുംസ്ൊനങ്ങളില് 
15 വയസ്ും അ�ില് കൂടു�ലമുള്ള വ്യ�്യസ്ത തപൊതു 
വിദ്യൊഭ്യൊസ �ലത്ിലള്ളവരുതെ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ  

ച ിത്രം 7.2.1: ഇന്്യയിതല വ ിവ ിധ സുംസ്ൊനങ്ങളിക്ലയുും/ ക്ക�ഭരണ പ്രക്ദശങ്ങളിക്ലയുും15 വയസ്ും അ�ില് കൂടു�ലമുള്ള 
വ്യ�്യസ്ത തപൊതു വ ിദ്യൊഭ്യൊസ �ലത്ിലള്ളവരുതെ  യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പ ി.എസ്. + എസ്.എസ്) പ്രകൊരമുള്ള  ത�ൊഴില ിലൊയ്മ  

നിരക്കുകള്, ശ�മൊനത്ില് 

അവലംബം: പി.എല്.എഫറ്.എസറ് �ിലപ്ോര്ടറ്, 2017-18, ലക� സര്കോര്
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നിരക്് യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.എസ്. + എസ്.എസ് ) 
പ്രകൊരും ഏറ്വും കൂടു�ല് ക്കരളത്ിലൊണ്, 11.4 
ശ�മൊനും.  അഖിക്ലന്്യൊ �ലത്ില് ഇ�്  6.0 
ശ�മൊനമൊണ്.  (ച ിത്രം 7.2.1) യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് 
(പി.എസ്. + എസ്.എസ് ) പ്രകൊരും ഇന്്യയിതല 
ഗ്ൊമപ്രക്ദശങ്ങളില് പുരുഷന്മൊരുതെ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ 
നിരക്് 5.3 ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 3.8 
ശ�മൊനവമൊണ്.  നഗരപ്രക്ദശങ്ങളില് പുരുഷ്മെൊരുതെ 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് 7.1 ശ�മൊനവും 
സ്്ീകളുക്െ�് 10.8 ശ�മൊനവമൊണ്.  ക്കരളത്ിതല  
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് ഗ്ൊമീണപ്രക്ദശത്് 
പുരുഷ്മെൊരുക്െ�് 10.0 ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 19.6 
ശ�മൊനവും, നഗരപ്രക്ദശത്് പുരുഷ്മെൊരുക്െ�് 6.6 
ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 27.4 ശ�മൊനവമൊണ്.  
എലൊ സുംസ്ൊനങ്ങളുക്െയുും ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് 
ക്നൊക്കുക്മ്പൊള് തെറിയ സുംസ്ൊനങ്ങളൊയ നൊഗൊലൊന്്, 
മണിപ്പൂര്, ക്ഗൊവ തുെങ്ങിയ സുംസ്ൊനങ്ങളില് 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് അഖിക്ലന്്യൊ   
നിരക്ിക്നക്ൊള് കൂടു�ലൊണ്.  (അനുബന്ധരം 7.2.1).

യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.എസ്. + എസ്.എസ് ) 
രീ�ിയനുസരിച്ച് 15 വയസ്ും അ�ില് കൂടു�ലമുള്ള 
വ്യക്ികളുതെ ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് 
0.4 ശ�മൊനും ദൊദൊ ആന്ഡ് നഗര് ഹൊക്വലിയിലൊണ് 
(ക്ക�ഭരണ പ്രക്ദശും). സുംസ്ൊനങ്ങള്ക്ിെയില് 
ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് 
ക്മഘൊലയയിലമൊണ് (1.6 ശ�മൊനും).  ഇന്്യയുതെ 
തമൊത്ും ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്ിക്നക്ൊള് (6 
ശ�മൊനും) കുറഞ്ഞ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്കുള്ള 
സുംസ്ൊനങ്ങളൊണ് ഛത്ിസ്ഗഡ് (3.3 ശ�മൊനും), 
സിക്ിും (3.5 ശ�മൊനും), ഗു�റൊത്് (4.8 ശ�മൊനും), 
കര്ണ്ണൊെക (4.8 ശ�മൊനും), മധ്യപ്രക്ദശ് (4.3 
ശ�മൊനും), ആന്്ൊപ്രക്ദശ് (4.5 ശ�മൊനും), 
പശ്ിമബുംഗൊള് (4.6 ശ�മൊനും).  
 
ഗ്ൊമപ്രക്ദശങ്ങളിതല 15 വയസ്ും  അ�ിനു 
മുകളിലള്ളതുും ഉയര്ന്ന വിദ്യൊഭ്യൊസമുള്ളതുമൊയ 
(തസക്ന്റി വിദ്യൊഭ്യൊസവും അ�ിനുമുകളിലും) 
പുരുഷ്മെൊരുക്െയുും സ്്ീകളുക്െയുും യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് 
അനുസരിച്ചുള്ള ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് യഥൊക്രമും 
10.5 ശ�മൊനവും, 17.3 ശ�മൊനവമൊണ്.  2017-18 ല് 
നഗരപ്രക്ദശങ്ങളില് വിദ്യൊസമ്പന്നരൊയ 15 വയ്സിനുും 
അ�ില് കൂടു�ലമുള്ള പുരുഷ്മെൊരുതെ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ 
നിരക്് 9.2 ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 19.8 
ശ�മൊനവും ആണ്.  ഹയര്തസക്ന്റി വിദ്യൊഭ്യൊസവും 
അ�ിനുമുകളിലമുള്ളവരുതെ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
അഖിക്ലന്്യൊ�ലത്ില് 11.4 ശ�മൊനവും ക്കരളത്ില് 
19.8 ശ�മൊനവമൊണ്.  (അനുബന്ധരം 7.2.2) 

നിലവിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സ് പ്രകൊരും 15 വയ്സിനുും 
അ�ിന് മുകളിലും പ്രൊയമുള്ള പുരുഷ്മെൊരുക്െയുും 
സ്്ീകളുക്െയുും ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് ഇന്്യയില് 
8.7 ശ�മൊനവും, ക്കരളത്ില് 14.8 ശ�മൊനവമൊണ്.  
ഇന്്യയിതല തമൊത്ും ഗ്ൊമപ്രക്ദശക്ത്യുും 
നഗരപ്രക്ദശക്ത്യുും കണക്ിതലടുക്കുക്മ്പൊള് ഗ്ൊമീണ 
ക്മഖലയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ പുരുഷ്മെൊരുക്െ�് 8.7 
ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 7.5 ശ�മൊനവമൊണ്.  
നഗരപ്രക്ദശങ്ങളില് ഇ�് പുരുഷ്മെൊരില് 8.7 
ശ�മൊനവും സ്്ീകളില് 12.7 ശ�മൊനവമൊണ്.  
ക്കരളത്ിതല  ഗ്ൊമപ്രക്ദശങ്ങളിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ 
നിരക്് പുരുഷ്മെൊരില് 9.1 ശ�മൊനവും സ്്ീകളില് 
23.5 ശ�മൊനവമൊണ്,  നഗരപ്രക്ദശതത് 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ നിരക്് പുരുഷ്മെൊരുക്െ�് 10.9 
ശ�മൊനവും സ്്ീകളുക്െ�് 29.8 ശ�മൊനവമൊണ്.  
(അനുബന്ധരം 7.2.3).

ക്കരളത്ിതല ഗ്ൊമീണ, നഗര പ്രക്ദശങ്ങളിതല സ്്ീ-
പുരുഷ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്് യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് 
രീ�ിയിലും (പി.എസ്+എസ്.എസ് ) നിലവിതല പ്ര�ിവൊര 
സ്റൊറ്സ് രീ�ിയിലും കണക്ൊക്ിയക്പ്ൊള്  അഖിക്ലന്്യൊ 
ശരൊശരിക്യക്ൊള് വളതര കൂടു�ലൊണ്.  ക്കരളത്ിതല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്്  യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പി.
എസ്+എസ്.എസ് ) പ്രകൊരും 11.4 ശ�മൊനും 
ആണ്.  ക്കരളത്ിതല ഗ്ൊമീണ, പ്രക്ദശങ്ങളിതല 
സ്്ീ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ ആശങ്യുളവൊക്കുതന്നങ്ിലും 
സ്്ീകളുതെ ത�ൊഴില് പങ്ൊളിത് നിരക്് (എല് എഫ്  
പി ആര്) 31.9 ശ�മൊനമൊയി കണക്ൊക്തപ്ടുന്ന�് 
അഖിക്ലന്്യൊ നിരക്ൊയ 25.3 ശ�മൊനത്ിക്നക്ൊള് 
കൂടു�ലൊണ് (അനുബന്ധരം 7.2.4).  പി.എല്.എഫ്.എസ് 
റിക്പ്ൊര്ട്ട് പ്രകൊരും നഗര പ്രക്ദശങ്ങതള അക്പഷേിച്ച് 
ഗ്ൊമ പ്രക്ദശങ്ങളില് ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്് 
കുറവൊണ്.  (ച ിത്രം 7.2.2)

തതൊഴിേില്ൊയക്മ നിരക്ക്- യുവജനങ്ങളില്

പ�ിനഞ്് വയ്സിനുും ഇരുപത്ി ഒന്പ�് 
വയ്സിനുമിെയില് ഉള്ളവതര  യുവ�നങ്ങളൊയി 
കണക്ൊക്കുന്നു.  ഇന്്യയില്, തമൊത്ും �നസുംഖ്യയുതെ, 
27.0 മു�ല് 28.0 ശ�മൊനും വതര  യുവ�നങ്ങളൊണ്. 
യുവ�നങ്ങളുതെ ഉല്പൊദനത�ൊഴില് സൊമ്പത്ിക 
വികസനത്ിന് അനിവൊര്യ ഘെകമൊണ്.  
അഖിക്ലന്്യൊ �ലത്ില് യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്്, പി എല് എഫ് എസ് (2017-
18) ലും എന് എസ് എസ്ഒയുതെ അവസൊന മൂന്ന് 
ക്വിന് ക്വീനിയല് റൗണ്ടുകളിലും, കണക്ൊക്ിയിട്ടുണ്്.  
തമൊത്ും �നസുംഖ്യയുമൊയി �ൊര�മ്യതപ്ടുത്തുക്മ്പൊള് 
2011-12-ല് യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
നിരക്് വളതര കൂടു�ലൊയിരുന്നു. 2004-05 മു�ല് 

കു�ിപ്റ്: യൂഷ്വല് സ്റോറ്സറ് (പി.എസറ്+എസറ്.എസറ്) കണകില് പ്ിനസിപ്ല് സ്റോറ്സം, സബറ്സിഡിയ�ി സ്റോറ്സം എസ്റിലമറ്റുകളം കൂടിലചേര്തോണറ് 
ത�ോഴിലില്ോതവതര കണകോകിയിട്ടുള്ള�റ്.  നിലവിതല പ്�ിവോര സ്റോറ്സറ് പ്കോരമുള്ള ത�ോഴിലില്ോയറ്മ നിരകിതന് കണകറ് ഹ്രസ്വ കോലമോയ 7 ദിവസതത 
അടിസ്ോനമോകിയുള്ള ഏകലദശ ചി്മോണറ്.
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2011-12 വതരയുള്ള കൊലയളവില് ഗ്ൊമീണ 
പുരുഷ യുവൊക്ളുതെ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്് 3.9 
ശ�മൊനും മു�ല് 5.0 ശ�മൊനും വതരയൊതണങ്ിലും, 
2017-18 ല് ഇ�് 17.4 ശ�മൊനമൊയി ഉയര്ന്നു.  
അക്�സമയും, 2004-05 ലും 2011-12 നുും ഇെയിലള്ള 
കൊലയളവില് ഗ്ൊമീണ യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല 
സ്്ീ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്് 4.2 ശ�മൊനത്ില് 
നിന്ന് 4.8 ശ�മൊനും ആവകയുും, 2017-18 ല് 
13.6 ശ�മൊനമൊയി ഉയരുകയുും തെയ്തു.  ഇക്� 
കൊലയളവില്,  2004-05 മു�ല് 2011-12 വതര, 
നഗരങ്ങളിതല യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
പുരുഷ്മെൊരില് 7.5 ശ�മൊനത്ില് നിന്ന് 8.8 ശ�മൊനും 
ആകുകയുും, തുെര്ന്ന് 2017-18 ല് 18.7 ശ�മൊനമൊയി 
ഉയരുകയുും തെയ്തു.  എന്നൊല് നഗരങ്ങളിതല 
യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല സ്്ീ ത�ൊഴിലിലൊയ്മ നിരക്്  
2004-05 ല് 13.1 ശ�മൊനമൊയിരുന്ന�്  2011-12 ല് 
14.9 ശ�മൊനും ആവകയുും തുെര്ന്ന്  2017-18 ല് ഇ�്  
27.2 ശ�മൊനമൊയി ഉയരുകയുും തെയ്തു.

ക്കരളത്ിതല യുവ�നങ്ങള്, സുംസ്ൊന 
�നസുംഖ്യയുതെ, ഏകക്ദശും 23 ശ�മൊനക്ത്ൊളും 
വരുന്നുണ്്. സര് ക്് റിക്പ്ൊര്ട്ട് പ്രകൊരും തമൊത്ും 
�നസുംഖ്യയുമൊയി �ൊര�മ്യതപ്ടുത്തുക്മ്പൊള് 
ക്കരളത്ിതല യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
വളതര ഉയര്ന്ന�ൊണ്.  ഇ�് ക്കരളത്ിതല 
യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മയുതെ 
�ീവ്ര� തവളിതപ്ടുത്തുന്ന�ൊണ്.  ഗ്ൊമീണ 
ക്മഖലയിതല യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മ 
നിരക്് 32.5 ശ�മൊനവും നഗരപ്രക്ദശങ്ങളിക്ല�് 
41.5 ശ�മൊനവമൊണ്.  അതുക്പൊതല 
യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�ൊഴിലിലൊയ്മയില്,  

സ്്ീ ത�ൊഴിലിലൊയ്മയൊണ് പുരുഷ 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മക്യക്ൊള് കൂടു�ല്.  ഏരിയ �ിരിച്ചുള്ള 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ   കണക്കുകള് കൊണിക്കുന്ന�് 
പുരുഷ്മെൊരുമൊയി (20.5 ശ�മൊനും) �ൊര�മ്യും 
തെയ്യുക്മ്പൊള് 61.7 ശ�മൊനും സ്്ീകളുും ഗ്ൊമീണ 
ക്മഖലയില് ത�ൊഴിലിലൊത്വരൊണ് എന്നൊണ്.  
(ച ിത്രം 7.2.3). ക്കരളത്ിതല യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ വളതര വ്യൊപകമൊകൊനുള്ള കൊരണും 
യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയില് നൂ�ന ക്മഖലകള്ക്കു 
ക്വണ്ി വരുന്ന ത�ൊഴില് പരിെയ കുറവും 
വനപുണ്യ കുറവും മറ്റുമൊണ്.  ഈ തവല്ലുവിളികള് 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന�ിതന് ഭൊഗമൊയി നിലവിലള്ള 
വനപുണ്യ വികസവമുമൊയി ബന്തപ്ട്ട പരിപൊെികളുും, 
ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്ന പരിപൊെികളുും 
കൂടു�ല് ഫലപ്രദമൊക്ക്ണ്തുും യുവ�നങ്ങതള 
തമച്ചതപ്ട്ട ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് കതണ്ത്തുന്ന�ിന്  
സജ്ജമൊക്ക്ണ്തുമൊണ്.  

സരംഘടിത വമഖേയിതേ തതൊഴില്

ക്കരളത്ിതല സുംഘെി� ക്മഖലയില്, 
ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് ഏകക്ദശും സ്ിരമൊയി നില്ക്കുന്ന 
പ്രവണ�യൊണ് കൊണിക്കുന്ന�്. 2012ല് ക്കരളത്ിതല 
സുംഘെി� ക്മഖലയില്, ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് 10.8 
ലഷേമൊയിരുന്ന�് 2019 (2019 മൊര്ച്ച് 31 വതര)  
ആയക്പ്ൊക്ഴക്കുും 12.14 ലഷേമൊയി  വര്ദ്ധിച്ചു. നൊമമൊ് 
വര്ദ്ധനവ്  മൊ്മൊണ് ഉണ്ൊയ�്. 
തപൊതുക്മഖലയുും സ്വകൊര്യ ക്മഖലയുും ഉള്തപ്ടുന്ന�ൊണ് 
സുംഘെി� ക്മഖല. 2012 ന് ക്ശഷും സ്വകൊര്യ 
ക്മഖലയിലൊണ് ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് കൂെി വരുന്ന�് 
എന്ന�് ശ്രദ്ധൊര്ഹമൊയ കൊര്യമൊണ്.  2019 

ച ിത്രം 7.2.2 ക്കരളത്ിതല ത�ൊഴില ിലൊയ്മ നിരക്്, ശ�മൊനത്ില് (യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പ ി.എസ്+എസ്.എസ്),  
(നിലവ ിതല പ്ര�ിവൊര സ്റൊറ്സ് (സി ഡബ്ലയൂ എസ്)

അവലംബം  പി.എല്.എഫറ്.എസറ് �ിലപ്ോര്ടറ്, 2017-18. ലക�സര്കോര്
കുു�ിപ്റ്: യൂഷ്വല് സ്റോറ്സറ് (പി.എസറ്+എസറ്.എസറ്) കണകില് പ്ിനസിപ്ല് സ്റോറ്സം, സബറ്സിഡിയ�ി സ്റോറ്സം എസ്റിലമറ്റുകളം കൂടിലചേര്തോണറ് 
ത�ോഴിലില്ോതവതര കണകോകിയിട്ടുള്ള�റ്. നിലവിതല പ്�ിവോര സ്റോറ്സറ് പ്കോരമുള്ള ത�ോഴിലില്ോയറ്മ നിരകിതന് കണകറ് ഹ്രസ്വകോലമോയ 7 ദിവസതത 
അടിസ്ോനമോകിയുള്ള ഏകലദശ ചി്മോണറ്.
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തല കണക്നുസരിച്ച് സുംഘെി� ക്മഖലയില് 
ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന ആതകയുള്ള 12.15 ലഷേും 
�ീവനക്ൊരില് 5.6 ലഷേും (44.8 ശ�മൊനും) ക്പര് 
തപൊതുക്മഖലയിലും, 6.9 ലഷേും (55.2 ശ�മൊനും)ക്പര് 
സ്വകൊര്യ ക്മഖലയിലും ആണ് ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന�് 
(അനുബന്ധരം 7.2.5, ച ിത്രം 7.2.4).

തപൊതുക്മഖലയില് ത�ൊഴിതലടുക്കുന്നവരില് 46.7 
ശ�മൊനും സുംസ്ൊന സര്ക്ൊര് �ീവനക്ൊരുും,  10.7 
ശ�മൊനും ക്ക� സര്ക്ൊര് �ീവനക്ൊരുും, 23.5 
ശ�മൊനും സുംസ്ൊന അര്ദ്ധ സര്ക്ൊര് �ീവനക്ൊരുും, 
4.4 ശ�മൊനും �ക്ദേശ ഭരണ സ്ൊപനങ്ങളിതല 
�ീവനക്ൊരുും, 14.6 ശ�മൊനും ക്ക� അര്ദ്ധ സര്ക്ൊര് 
�ീവനക്ൊരുമൊണ് (അനുബന്ധരം 7.2.6, ച ിത്രം 7.2.5)

2019 മൊര്ച്ചിതല കണക്നുസരിച്ച് �ില �ിരിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള് സൂെിപ്ിക്കുന്ന�് ഏറ്വും കൂടു�ല് 
ആളുകള് ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന�് എറണൊകുളും 
�ിലയിലും ഏറ്വും കുറവ് വയനൊെ് �ിലയിലമൊണ്. 
എറണൊകുളും �ിലയില് സുംഘെി� ക്മഖലയില് 

ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന�് 2.6 ലഷേും ആളുകളൊണ്. ഇ�് 
സുംഘെി� ക്മഖലയിതല ത�ൊഴിലിതന് 20.9 ശ�മൊനും 
വരുും. അക്� സമയും വയനൊെ് �ിലയില് സുംഘെി� 
ക്മഖലയില് ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന ആളുകളുതെ എണ്ണും 0.4 
ലഷേും ആണ്. ഇ�ൊകതട്ട സുംഘെി� ക്മഖലയിതല 
ത�ൊഴിലിതന് 2.8 ശ�മൊനും മൊ്ക്മയുള്ളൂ (അനുബന്ധരം 
7.2.7). തപൊതുക്മഖലയിതല ത�ൊഴിലിതന് കൊര്യത്ില് 
പുരുഷന്മൊരൊണ് എണ്ണത്ില് സ്്ീകതളക്ൊള് 
കൂടു�ലള്ള�്. എന്നൊല് സ്വകൊര്യ ക്മഖലയില് 
സ്്ീകളൊണ് പുരുഷന്മൊക്രക്ൊള് കൂടു�ലള്ള�്. 
2017-18 ല് തപൊതുക്മഖലയില് ക്�ൊലി തെയ്യുന്നവരില് 
65.4 ശ�മൊനും പുരുഷന്മൊരുും, സ്വകൊര്യ ക്മഖലയില് 
34.6 ശ�മൊനും സ്്ീകളുമൊണ്. തപൊതുക്മഖലയിതല 
ത�ൊഴിലിതന് കൊര്യത്ില് ഏറ്വും കൂടു�ല് സ്്ീകള് 
ക്�ൊലി തെയ്യുന്ന�് �ിരുവനന്പുരും �ിലയിലും ഏറ്വും 
കുറവ് ഇടുക്ി �ിലയിലമൊണ്. �ിരുവനന്പുരും 
�ിലയില് തപൊതുക്മഖലയില് 31,083 സ്്ീകളൊണ് 
ക്�ൊലി തെയ്യുന്ന�്, ത�ൊട്ടു പിന്നില് എറണൊകുളവും 
(23,039), തൃശ്ശൂരുും (21,934), തകൊലവും (18,912) 
ആണ്. ഇടുക്ി �ിലയില് 3,403 സ്്ീകള് മൊ്മൊണ് 

ച ിത്രം 7.2.4 ക്കരളത്ിതല സുംഘെി� ക്മഖലയിതല ത�ൊഴില് - ക്കരളും (എണ്ണും ലഷേത്ില്)

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്റ്ല�റ്റ് ലകരള സര്കോര് 2019

ച ിത്രം 7.2.3 യൂഷ്വല് സ്റൊറ്സ് (പ ി.എസ്+എസ്.എസ്) പ്രകൊരും ക്കരളത്ിതലയുും ഇന്്യയിതലയുും യുവ�നങ്ങള്ക്ിെയിതല 
(15 മു�ല് 29 വയ്സ് വതര) ത�ൊഴില ിലൊയ്മൊ നിരക്് (ശ�മൊനത്ില്)

അവലംബം  പി.എല്.എഫറ്.എസറ് �ിലപ്ോര്ടറ്, 2017-18. ലക�സര്കോര്
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ച ിത്രം 7.2.5 തപൊതുക്മഖലയിതല ത�ൊഴില് വ ി�രണും

അവലംബം : എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്റ്ല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര്, 2019

പടിക 7.2.1 തപൊതു ക്മഖല ത�ൊഴില് -സ്്ീ പങ്ൊളിത്ും

ക്രമ 
നമ്പര്

വിഭൊ�രം തതൊഴില് തചയ്യുന്ന സക്ത്രീകളുതട എണ്രം ശതമൊനരം

1 സുംസ്ൊന സര്ക്ൊര് 105004 54
2 സുംസ്ൊന അര്ദ്ധ സര്ക്ൊര് 39218 20
3 ക്ക� സര്ക്ൊര് 14594 8
4 ക്ക� അര്ദ്ധ സര്ക്ൊര് 25828 13
5 �ക്ദേശ ഭരണ സ്ൊപനങ്ങള് 9163 5

ആതക 193807 100

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്ടല�റ്റ് ലകരള സര്കോര്, 2019

തപൊതുക്മഖലയിലള്ള�്. ത�ൊട്ടുമുന്നില് വയനൊടുും 
(6,338), കൊസര്ക്ഗൊഡുും (6,909),  പത്നും�ിട്ടയുമൊണ് 
(8,252). തപൊതുക്മഖലയിതല സ്്ീ പങ്ൊളിത്ും  
പടിക 7.2.1 ല് കൊണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സുംഘെി� ക്മഖലയില് ത�ൊഴിതലടുക്കുന്നവരുതെ 
ക്മഖല �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് പരിക്ശൊധിച്ചൊല്, 
ക്സവന ക്മഖലതയ ആശ്രയിക്കുന്നവരുതെ 
എണ്ണും വര്ദ്ധിക്കുന്ന�ൊയുും,  കൊര്ഷിക ക്മഖലതയ 
ആശ്രയിക്കുന്നവരുതെ എണ്ണും കുറഞ്ഞുവരുന്ന�ൊയുും 
കൊണൊും. മറ്് ക്മഖലകളുമൊയി �ൊര�മ്യതപ്ടുത്തുക്മ്പൊള് 
കൊര്ഷിക ക്മഖലയിതല ത�ൊഴില് അവസരങ്ങള് 
കുറയുകയുും നിര്മ്ൊണ ക്മഖലയിക്ലയുും വിദ്യൊഭ്യൊസ 
രുംഗക്ത്യുും   ത�ൊഴില് അവസരങ്ങള് ഉയരുകയുും 
തെയ്യുന്നു. (അനുബന്ധരം 7.2.8, 7.2.9, ച ിത്രം 7.2.6)

അസരംഘടിത വമഖേയിതേ തതൊഴില്

ഇന്ഡ്യന് സമ്പദ് ഘെനയില്, തമൊത്ും ആഭ്യന്ര 
ഉല്പൊദനും, ത�ൊഴില്, സമ്പൊദ്യും, മൂലധന രൂപീകരണും 
എന്നിവയിക്ലക്കുള്ള സുംഭൊവന കണക്ിതലടുക്കുക്മ്പൊള്, 
അസുംഘെി� ത�ൊഴില് ക്മഖല നിര്ണ്ണൊയകമൊയ 
ഒരു പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്. ത�ൊഴില് ശക്ിയുതെ 90 
ശ�മൊനത്ിലധികും ത�ൊഴിലിക്ലര്തപ്ട്ടിരിക്കുന്നതുും, 

തമൊത്ും ആഭ്യന്ര ഉല്പൊദനത്ിതന് എ�ൊണ്് 
50 ശ�മൊനവും ലഭിക്കുന്നതുും ഈ ക്മഖലയില് 
നിന്നുമൊണ്. രൊ�്യത്തുും സുംസ്ൊനത്തുും സൊമൂഹ്യമൊയുും 
സൊമ്പത്ികമൊയുും പിക്ന്നൊക്ും നില്ക്കുന്ന 
വലിതയൊരു അനുപൊ�ും ത�ൊഴിലൊളികള് അസുംഘെി� 
ക്മഖലയിലൊണ് ത�ൊഴിലിക്ലര്തപ്ട്ടിരിക്കുന്ന�്. യൂഷ്വല് 
സ്റൊറ്സ് (പി എസ് + എസ് എസ് ) സമീപനതത് 
അെിസ്ൊനമൊക്ി ക്ക� ഗവൺതമന്് പ്രസിദ്ധികരിച്ച 
പി എല് എഫ് എസ് 2017-18 റിക്പ്ൊര്ട്ട്  അനുസരിച്ച് 
ക്കരളത്ിതല ആതക ത�ൊഴിലൊളികളില്, സ്വയും 
ത�ൊഴിലില് ഏര്തപ്ട്ടിരിക്കുന്നവരുതെ നിരക്് 
40.7 ശ�മൊനവും, സ്ിര ക്വ�നും വൊങ്ങുന്നവര്/
ശമ്പളും വൊങ്ങുന്നവര് എന്നിവരുതെ നിരക്് 24.7 
ശ�മൊനവും, കൊഷ്വല് ത�ൊഴിലൊളികളുതെ നിരക്് 34.6 
ശ�മൊനവമൊണ്.

അസുംഘെി� ക്മഖലയിതല ത�ൊഴിലൊളികളില് ത�ൊഴില് 
സുരഷേി��്വമിലൊയ്മ, ത�ൊഴിലില് ഉയര്ച്ചയ്ക്കുള്ള 
സൊധ്യ�ക്കുറവ്, ശമ്പളക്ത്ൊതെയുള്ള അവധി ദിനങ്ങള് 
ഇലൊത് അവസ്, ത�ൊഴില് സുരഷേി�ക്കുറവ്, 
നിയമവിരുദ്ധമൊയ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഏര്തപ്െല് 
എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു. അസുംഘെി� ക്മഖലയിതല 
ദുരി� സൊഹെര്യങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്ന�ിനുള്ള 
നെപെികള് സ്വീകരിക്കുന്ന�ിന് ക്കരള സര്ക്ൊര് 
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ച ിത്രം 7.2.6 സുംഘെി� ക്മഖലയിതല പ്രധൊനതപ്ട്ട ത�ൊഴില് വ ി�രണും – മൊര്ച്ച് 2019 (ശ�മൊനും)

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്ടല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര് 2019

ചുമ�ലതപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന�് എുംപ്ക്ളൊയ്തമന്റ് 
ഡയറക്റ്ക്ററ്ിതനയൊണ്.  അടുത് കൊലത്ൊയി, 
ക്കരള സര്ക്ൊര് അസുംഘെി� ക്മഖലയിതല 
ത�ൊഴിലൊളികളുതെ സൊമൂഹിക സുരഷേി��്വും 
ഉറപ്ൊക്കുന്ന�ിന് വിവിധ നെപെികള് സ്വീകരിച്ചു 
വരുന്നു.

എരംവ്ൊയക്തമന്ക് എക്ക് വചഞ്ചുകളുരം 
വസവനങ്ങളുരം 

രജിസ്റര് തചയക്ത തതൊഴിേവന്വഷകര്

ക്കരളത്ിതല എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകളിതല 
സ�ീവ ര�ിസ്ററുകളിതല കണക്കുകളനുസരിച്ച് 2012 
ഡിസുംബര് 31-ന് 43.3 ലഷേും ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരൊണ് 
ഉണ്ൊയിരുന്ന�്. എന്നൊല് ഇ�് 2019 ജൂവല   31 
ആയക്പ്ൊക്ഴക്കുും 5.48 ലഷേും കണ്് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ വര്ഷും �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് 
അനുബന്ധരം 7.2.10 ലും ച ിത്രം 7.2.7 ലും തകൊടുത്ിട്ടുണ്്.

അഖിക്ലന്്യൊ �ലത്ിതല സൊഹെര്യത്ില്നിന്നുും 
വ്യ�്യസ്തമൊയി ക്കരളത്ിതല ഒരു പ്രധൊന 
സവിക്ശഷ� എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകളിതല 
സ�ീവ ര�ിസ്ററുകളിതല ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരില് 
ഭൂരിഭൊഗവും സ്്ീകളൊതണന്നുള്ള�ൊണ്. 
ആതകയുള്ള ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരില് 63.3 ശ�മൊനവും 
സ്്ീകളൊണ്. സ�ീവ ര�ിസ്ററൂകളില് നിരഷേരരൊയ 
ആളുകളുതെ എണ്ണും 855 ആണ്. ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ 

വിദ്യൊഭ്യൊസ ക്യൊഗ്യ�തയ അെിസ്ൊനത്ിലള്ള 
കണക്കുകള് സൂെിപ്ിക്കുന്ന�് എസ്. എസ്. എല്. 
സി ക്് �ൊതഴ ക്യൊഗ്യ�യുള്ളവര് 8.2 ശ�മൊനും 
മൊ്ക്മയുള്ളൂ എന്നൊണ്. ഏകക്ദശും 91.5 ശ�മൊനും 
ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുും എസ്. എസ്. എല്. സി യുും 
അ�ിനു മുകളിലും വിദ്യൊഭ്യൊസ ക്യൊഗ്യ�യുള്ളവരുതെ 
വിഭൊഗത്ിലൊണ് ഉള്തപ്ടുന്ന�്. (ച ിത്രം 7.2.8, 
അനുബന്ധരം 7.2.11)
2019 ജൂവല 31 തല കണക്നുസരിച്ച് തപ്രൊഫഷണലും 
സൊക്ങ്�ിക ക്യൊഗ്യ�യുള്ള ത�ൊഴിലക്ന്വഷകര് 2.87 
ലഷേമൊണ്.  ഇ�ില് 69.2 ശ�മൊനവും ഐ.െി.ഐ. 
സര്ട്ടിഫിക്റ്്, ഡിക്്ൊമയുള്ളവര്, എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ക്യൊഗ്യ�യുള്ളവരൊണ്. എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ബിരുദധൊരികളൊയ 44,638 ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുും, 
തമഡിക്ല് ബിരുദമുള്ള 8,588 ക്പരുമുണ്്.  
(അനുബന്ധരം 7.2.12). ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ �ില 
�ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് ച ിത്രം 7.2.9 ല് നല്കിയിട്ടുണ്്.

2018 ജൂവല 31 വതരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകൊരും 
തപൊതു വിഭൊഗത്ിതലയുും, തപ്രൊഫഷണല്/സൊക്ങ്�ിക 
വിഭൊഗത്ിതലയുും ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ എണ്ണത്ില് 
�ിരുവനന്പുരും �ില ഒന്നൊും സ്ൊനത്് നില്ക്കുന്നു. 
�ിലയില് ആതക 5.5 ലഷേും ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുള്ള�ില് 
3.5 ലഷേും ക്പര് സ്്ീകളുും 2.0 ലഷേും ക്പര് 
പുരുഷന്മൊരുമൊണ്. ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ എണ്ണത്ില് 
രണ്ൊും സ്ൊനത്തുള്ള�് ക്കൊഴിക്ക്ൊെ് �ിലയൊണ്. 
ഇവിതെ 3.8 ലഷേും ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരൊണുള്ള�്. 
ഏറ്വും കുറവ് ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുള്ള�് കൊസര്ക്ഗൊഡ് 
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ച ിത്രം 7.2.7 ക്കരളത്ിതല ത�ൊഴിലക്ന്വഷകര് (എണ്ണും ലഷേത്ില്)

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്ടല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര് 2019

ച ിത്രം 7.2.8 വ ിദ്യൊഭ്യൊസ ക്യൊഗ്യ� അെിസ്ൊമൊ ക്ിയുള്ള ക്കരളത്ിതല ത�ൊഴിലക്ന്വഷകര്, ശ�മൊനത്ില്

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്ടല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര് 2019

ച ിത്രം 7.2.9 ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ 31/07/2019 വതരയുള്ള  കണക്കുകള്  (സ്്ീ പുരുഷ സ്റൊറ്സ്), എണ്ണും ലഷേത്ില്  

അവലംബം: എംല്ോയിതമന്റ് ഡയ�കറ്റ്ല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര് 2019
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�ിലയിലൊണ്. ഇവിതെയുള്ള ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുതെ 
എണ്ണും 95,002 മൊ്മൊണ്. (അനുബന്ധരം 7.2.13)

കകവേ്യ

ക്കരള സര്ക്ൊരിതന് എുംക്്ൊയ്തമന്് വകുപ്് 2016 
ല്, ഭിന്നക്ശഷിക്ൊരൊയ പൗരന്മൊരുതെ സൊമൂഹ്യ 
അുംഗീകൊരും, അവസര തുല്യ� എന്നീ ലഷേ്യങ്ങള് 
വകവരിക്കുന്ന�ിനൊയി അവ�രിപ്ിച്ച സമഗ്മൊയ 
ഒരു പദ്ധ�ിയൊണ് വകവല്യ. ഭിന്ന ക്ശഷിക്ൊരുതെ 
പൂര്ണ്ണമൊയ പങ്ൊളിത്വും ഏകീകരണവും 
സൊധ്യമൊകത്ക് രീ�ിയില് ഭൗ�ിക സൊമൂഹിക 
സൊഹെര്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക എന്ന�ൊണ് ഇ�ിതന് 
പ്രധൊന ലഷേ്യും. ഭിന്നക്ശഷിക്ൊര്ക്കു ക്വണ്ിയുള്ള 
'തപെഷ്യല് എുംക്്ൊയ്തമന്് എക് ക്െഞ്ചുകള്' 
�ിരുവനന്പുരും, തനയ്ൊറ്ിന്കര, തകൊലും, ക്കൊട്ടയും, 
എറണൊകുളും, ക്കൊഴിക്ക്ൊെ് എന്നിവിെങ്ങളില് 
സ്ൊപിച്ചിട്ടുണ്്. 'വകവല്യ' പദ്ധ�ിയില് �ൊതഴ പറയുന്ന 
4 ഘെകങ്ങള് ഉള്തക്ൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. ത�ൊഴില് പരമൊയ സഹൊയും
2. കൊര്യഷേമ� വര്ധിപ്ിക്ല്
3. മത്ര പരീഷേകള്ക്ൊയുള്ള പരിശീലനും
4. സ്വയും ത�ൊഴില് ഉദ്യമങ്ങള്
ക്മല് പറഞ്ഞ കൊര്യങ്ങള് നെപ്ൊക്കുന്ന�ിനൊയി 2017-
18 ല് 703 വ്യക്ികള്ക്് പ്രക്യൊ�നും ലഭിക്ത്ക് 
രീ�ിയില് 100.00 ലഷേും രൂപ തെലവഴിച്ചു. 2018-19 
ല് 110.00 ലഷേും രൂപ ക്മല് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ൊയി 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്.

എരംവ്ൊയക്തമന്ക് എക്ക്വചഞ്ചുകൾ മുവഖന 
നടപ്പൊക്കുന്ന സ്വയരം തതൊഴില് 

എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകള് മുക്ഖന 3 സ്വയും 
ത�ൊഴില് പരിപൊെികള്  ക്കരളത്ില് നെപ്ിലൊക്കുന്നുണ്്.

1. വകരള തസല്�ക് എരംവ്ൊയക്തമന്ക് സക്കരീരം വ�ൊര് ദ 
രജിവസ്റര്ഡക് അണ് എരംവ്ൊയിഡക് 
(തക ഇ എസക് ആര് യു)

"ക്കരള തസല്ഫ് എുംക്്ൊയ്തമന്് ്ീും ക്ഫൊര് ദി 
ര�ിക്സ്റര്ഡ് അൺ എുംക്്ൊയ്ഡ് ' (തക.ഇ.എസ്.
ആര്.യു) എന്ന സ്വയും ത�ൊഴില് പരിപൊെി 1999 
മു�ല് നെപ്ൊക്ിവരുന്നു, എുംക്്ൊയ്തമന്് എക് 
ക്െഞ്ചുകളില് ക്പരു ര�ിസ്റര് തെയ്ിട്ടുള്ള�ില് 21-
50 പ്രൊയവിഭൊഗത്ില്തപ്ടുന്നവരുും വൊര്ഷിക 
കുടുുംബ വരുമൊനും ഒരു ലഷേുംരൂപയില് �ൊതഴയുള്ള 
ത�ൊഴില് രഹി�ര്ക്് ത�ൊഴില് ലഭ്യമൊക്കുന്ന�ിന് 
ഉക്ദേശിച്ചുള്ള�ൊണ് ഈ പരിപൊെി. തപ്രൊവഷണല്/ 
സൊക്ങ്�ിക ക്യൊഗ്യ�യുള്ളവര്, ബിരുദമുള്ള 
വനി�കള്, ത�ൊഴിലിലൊയ്മക്വ�ന പദ്ധ�ിയുതെ 
ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള് എന്നിവര്ക്് പ്രക്�്യക 
മുന്ഗണന നല്കുന്നു. ഈ പരിപൊെി പ്രകൊരും 

സ്വയും ത�ൊഴില് സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്ന�ിന് 
20 ശ�മൊനും സബ്സിഡിക്യൊതെ ഒരു ലഷേും 
രൂപ വതര ബൊങ്് വൊയ്പ നല്കുന്നു. 2018-19 
ല് 389 ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്് 1.45 ക്കൊെിരൂപ 
വി�രണുംതെയ്തു.

2. മൾടി പര്പ്പസക് സര്വ്രീസക് തസന്ര്/വജൊബക്്ലബുകൾ 
(എരം.പ ി.എസക്.സി./തജ.സി.)

അസുംഘെി�ക്മഖലയില് സുംരുംഭങ്ങള് 
തകട്ടിപ്ടുക്കുന്ന�ിന് ഉക്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്് 
അധിഷ്ി� സ്വയും ത�ൊഴില് പരിപൊെിയൊണി�്. 
എുംക്്ൊയ്തമന്് എക് ക്െഞ്ചുകളില് ക്പരു ര�ിസ്റര് 
തെയ്ിട്ടുള്ള 21-45 പ്രൊയവിഭൊഗത്ില്തപ്ടുന്ന 2 
മു�ല് 5  അുംഗങ്ങള് വതരയുള്ള ത�ൊഴില് രഹി�ര് 
ക്െര്ന്ന് സ്വയും ത�ൊഴില് ഗ്രൂപ്് സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭിക്കുന്ന�ിന് പരമൊവധി 2 ലഷേും രൂപ 
സബ്സിഡിക്യൊതെ 10 ലഷേും രൂപ വതര ബൊങ്് 
വൊയ്പ ലഭ്യമൊക്കുന്ന�ൊണ്. ഈ പദ്ധ�ി തക്രഡിറ്് 
ഗ്യൊരന്ി സ്കിമില് ലയിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 2018-19 ല് 
67 ക്�ൊബ്്ലബ്ബുകള്ക്ൊയി പത്് ക്കൊെി രൂപ 
അനുവദിച്ചു.

3. ശരണ്യ
വിധവകള്, വിവൊഹക്മൊെനും ക്നെിയ സ്്ീകള്, 
ഉക്പഷേിക്തപ്ട്ട സ്്ീകള്, 30 വയ്സിന് മുകളില് 
പ്രൊയമൊയ അവിവൊഹി�രൊയ സ്്ീകള്, 
പട്ടികവര്ഗ്ഗക്ൊരിതല അവിവൊഹി�രൊയ അമ്മൊര് 
എന്നിങ്ങതനയുള്ള ഏറ്വും പിക്ന്നൊക്ും നില്ക്കുന്നതുും 
�നിച്ചുപൊര്ക്കുന്നതുമൊയ സ്്ീകളുതെ ഉന്നമനും 
ലഷേ്യമിട്ട് നെപ്ൊക്കുന്ന ഒരു പരിപൊെിയൊണ് 
"എുംക്്ൊയ്തമന്് ്ീും ക്ഫൊര് ദി തഡസ്റിറ്യൂട്ട് 
വിമന് (ശരണ്യ). ഈ പരിപൊെി പ്രകൊരും സ്വയും 
ത�ൊഴില് സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്ന�ിന് 50 
ശ�മൊനും സബ്സിഡിക്യൊതെ (പരമൊവധി 
25,000 രൂപ) 50,000 രൂപവതര പലിശ രഹി� 
ബൊങ്് വൊയ്പ നല്കുന്നു. 2018-19 ല് 3,546 
ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്ൊയി 17.20 ക്കൊെി രൂപ 
അനുവദിച്ചു.

തതൊഴിേില്ൊയക്മൊവവതനരം

ക്കരള സര്ക്ൊര് 1982-ലൊണ് ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ 
ക്വ�ന പരിപൊെി ആരുംഭിച്ച�്. ഈ പരിപൊെി 
പ്രകൊരും 18 വയസ് പൂര്ത്ിയൊയതുും എുംക്്ൊയ്തമന്് 
എക് ക്െഞ്ില് ക്പര് ര�ിസ്റര് തെയ്�് മൂന്ന് 
വര്ഷക്ൊലൊവധി പൂര്ത്ിയൊക്ിയതുമൊയ ത�ൊഴില് 
രഹി�ര്ക്് പ്ര�ിമൊസും 120 രൂപ വീ�ും ത�ൊഴില് 
രഹി� ക്വ�നമൊയി നല്കി വരുന്നു. ശൊരീരിക 
തവല്ലുവിളികള് ക്നരിടുന്നവതര സുംബന്ിച്ചിെക്ത്ൊളും 
ര�ിസ്ക്രേഷനുക്ശഷും രണ്് വര്ഷ കൊലൊവധി 
പൂര്ത്ിയൊക്ിയൊല് മ�ിയൊകുും. ഉയര്ന്ന 
പ്രൊയപരിധി 35 വയസൊണ്. വിദ്യൊഭ്യൊസ ക്യൊഗ്യ�; 
തപൊതു വിഭൊഗത്ില്തപ്ട്ടവര് എസ്.എസ്.എല്.
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വബൊക്ക് 7.2.1 എുംക്്ൊയബ ില ിറ്ി തസന്ര്

എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകതള 'ത�ൊഴില് - വനപുണ്യ വ ികസനത്ിനൊയുള്ള ക്ക�ങ്ങള്' 
(എുംക്്ൊയബ ില ിറ്ി തസന്ര്) ആയി രൂപതപ്ടുത്തുക വഴി ക്കരള സര്ക്ൊര് വ ി്വകരമൊയ 
ഒരുകൊല്തവയ്പ്ൊണ് നെത്ിയിരിക്കുന്ന�്. എുംക്്ൊയബ ില ിറ്ി തസന്റുകളില് ര�ിസ്റര് തെയ്ിരിക്കുന്ന 
അഭ്യസ്തവ ിദ്യരൊയ യുവൊക്തള ത�ൊഴില ിന് പ്രൊപ്രൊക്കുന്ന�ിനൊയി അവരുതെ വവദഗ്ദ്യങ്ങതള, മൊനസിക 
കഴിവകള് അെങ്ങുന്ന പരീഷേകളിലൂതെ, �ിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമൊയ പരിശീലനും നല്കുകയുും, അതുവഴി 
രൊഷ്രേത്ിതന് ത�ൊഴില് ശക്ിയിക്ലക്് ക്നരിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന�ിന് സജ്ജരൊക്കുകയുും തെയ്യുന്നു. വവദഗ്ദ്യും 
ആവശ്യമുള്ള�നുസരിച്ച് ഉക്ദ്യൊഗൊര്ത്ഥികതള 'തവൊക്ക്ഷണല് തരേയിനിുംഗ് തപ്രൊവവക്െഴ്സിന് 
അരികിക്ലക്ക്ൊ സമൊന സ്ൊപനങ്ങളിക്ലക്ക്ൊ അയയ്കൊറുണ്്. ഇതുവതര പത്്  എുംക്്ൊയബ ില ിറ്ി 
തസന്റുകള് �ിലൊ എുംക്്ൊയ്തമന്റ് എക് ക്െഞ്ചുകക്ളൊതെൊപ്ും പ്രവര്ത്നും ആരുംഭിച്ച ിട്ടുണ്്. തകൊലും, 
ആലപ്പുഴ, ക്കൊട്ടയും, എറണൊകുളും, പൊലക്ൊെ്, ക്കൊഴിക്ക്ൊെ്, കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറും, കൊസര്ക്ഗൊഡ്  എന്നീ 
�ിലകളിലൊണ് ക്ക�ങ്ങള് തുെങ്ങിയിട്ടുള്ള�്. ര�ിസ്റര് തെയ് 37,507 ആളുകളില്, 35,519 ക്പരുതെ മൂല്യ 
നിര്ണ്ണയും നെത്തുകയുും, 31,001 ക്പര്ക്് തരേയിനിുംഗ് നല്കുകയുും, 9,474 ക്പര്ക്് ക്�ൊല ി വൊഗ്ൊനും നല്കുകയുും 
തെയ്തു.

കരിയര് തഡവേപക്തമന്ക് തസന്ര്
കരിയര് തഡവലപ്തമന്് തസന്ര് (സി. ഡി. സി.) ക്കരള സര്ക്ൊരിതന്, നൊഷണല് എുംക്്ൊയ്തമന്് 
സര് ് ീസ് (ക്കരള) വകുപ്് ഗ്ൊമീണ യുവൊക്ള്ക്് ക്വണ്ി 2016-17 ല് ആരുംഭിച്ച നൂ�ന സുംരുംഭമൊണ്. 
വ്യക്ികള് ക്നരിടുന്ന ത�ൊഴില്പരമൊയ എലൊ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുും പരിഹൊരും ലഭിക്കുന്ന�ിനുള്ള ലഷേ്യ 
സ്ൊനമൊകുന്ന�ിനൊണ് ഈ ക്ക�ും ലഷേ്യമിടുന്ന�്. ഗ്ൊമ പ്രക്ദശങ്ങളിതല വ ിദ്യൊര്ത്ഥികള്ക്് വ ിദ്യൊഭ്യൊസ, 
ത�ൊഴില് ക്മഖലകളിലണ്ൊകുന്ന നൂ�ന പ്രവണ�കതളപ്റ്ി ആവശ്യമൊയ അറിവും പരിശീലനവും 
ക്നടുന്ന�ിന് സഹൊയിക്കുക എന്ന�ൊണ് ഈ ക്ക�ത്ിതന് പ്രധൊന ഉക്ദ്യശ്യും. വ്യക്ികളുതെ പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്ന�ിന് കരിയര് മൊക്നജുതമന്ിതല ഏറ്വും പു�ിയ സൊക്ങ്�ികവ ിദ്യകളുും ഉെ ി�മൊയ ഉപൊധികളുും 
ഈ ക്കും� സ്വീകരിക്കുന്നു. പൂര്ണ്ണമൊയുും തപ്രൊഫഷണലകളൊയി മൊറുന്ന�ിന് വ ിദ്യൊര്ത്ഥികള്ക്് അവരുതെ 
ത�ൊഴിലകള് വകകൊര്യും തെയ്യുന്ന�ിന് ആവശ്യമൊയ പ ിന്തുണയുും നല്കി, അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമൊയ ത�ൊഴിലമൊയി 
ബന്ിപ് ിക്കുക എന്ന�ൊണ് ഈ തസന്റുകളുതെ ആ�്യന്ികമൊയ ലഷേ്യും. ഒരു ക്ഷേമ സമൂഹത്ിക്ലക്കുള്ള 
വീഥിയൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുകയൊണ് കരിയര് തഡവലപ്തമന്് തസന്റുകള് തകൊണ്് ലഷേ്യമിടുന്ന�്. തക. 
എ. എസ്. ഇ (KASE) യുതെ സൊക്ങ്�ിക സഹൊയക്ത്ൊതെയൊണ് കരിയര് തഡവലപ്തമന്് തസന്റുകള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന�്. 2018-19 ല് രണ്് കരിയര് തഡവലപ്തമന്് തസന്റുകള്, എുംക്്ൊയ്തമന്് വകുപ്് 
സുംസ്ൊനത്് തുെങ്ങിയിട്ടുണ്്. ഒന്ന് �ിരുവനന്പുരും �ിലയിതല പൊക്ലൊടുും, മതറ്ൊന്ന് ആലപ്പുഴ �ിലയിതല 
കൊയുംകുളത്തുമൊണ്. ഈ രണ്് തസന്റുകളുും നന്നൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുമുണ്്. വകുപ് ിതന് കീഴ ില് ആതക അഞ്് 
കരിയര് തഡവലപ്തമന്് തസന്റുകള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്.

വമൊഡല് കരിയര് തസന്ര്
എലൊ എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകതളയുും കരിയര് തസന്റുകള് ആക്കുന്ന�ിനുള്ള ക്ക� സര്ക്ൊരിതന് 
നയത്ിതന് ഭൊഗമൊയി നൊഷണല് എുംക്്ൊയ്തമന്് സര് ് ീസ് ഡിപ്ൊര്ട്ട്തമന്്, �ിരുവനന്പുരത്തുള്ള 
'യൂണിക്വഴ്സിറ്ി എുംക്്ൊയ്തമന്് ഇന്ഫര്ക്മഷന് & വഗഡന്സ് ബയൂക്റൊ' വ ില് ക്മൊഡല് കരിയര് തസന്ര് 
തുെങ്ങുന്ന�ിനുള്ള നെപെികള് സ്വീകരിച്ച ിട്ടുണ്്. എുംക്്ൊയ്തമന്്,  തരേയിനിുംഗ് എന്നിവയുതെ ഡയറക്റ്ക്ററ്് 
�നറല് ഓഫീസ്, ക്ലബര് & എുംക്്ൊയ്തമന്് മ�ൊലയും, ക്ക� സര്ക്ൊര്, ക്ക� എുംക്്ൊയ്തമന്് സര്  ് ീസ് 
വകുപ്് (ക്കരളും) എന്നിവയുതെ സുംയുക്ൊഭിമുഖ്യത്ിലൊണ് ഇ�് നെപ്ൊക്കുന്ന�്. യുവൊക്ള്ക്് അവരുതെ 
ക്യൊഗ്യ�യുും വനപുണ്യവും അനുസരിച്ച് കിട്ടൊവന്ന അനുക്യൊ�്യമൊയ ത�ൊഴിലകതളക്കുറിച്ച് മന്സിലൊക്ൊന് 
സഹൊയകരമൊകുന്ന രീ�ിയില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന�ിനൊണ് തസന്റുകള് തകൊണ്് ലഷേ്യമിടുന്ന�്. 
ത�ൊഴിലമൊയി ബന്തപ്ട്ട വവവ ിധ്യമൊര്ന്ന ക്സവനങ്ങളൊണ് ഉക്ദ്യൊഗൊര്ത്ഥികള്ക്് സൗ�ന്യമൊയി 
ലഭ്യമൊക്കുന്ന�്. തസന്റുകള് ഇക്പ്ൊള് കൂടു�ല് ശ്രദ്ധ തെലത്തുന്ന�് ഉക്ദ്യൊഗൊര്ത്ഥികള്ക്് 'കരിയര് 
കൗൺസില ിങ്ങ്' നല്കുന്ന�ിനൊണ്. അവരുതെ അഭിരുെ ിക്കുും വനപുണ്യത്ിനുും അനുസൃ�മൊയുള്ള ത�ൊഴില് 
ക്മഖല കതണ്ത്തുന്ന�ിനൊണി�്. വ്യവസൊയങ്ങളുതെ സഹകൊരിയൊക്കുക, കൊന്ിക്ഡറ്് എന്ക്ഗ�്തമന്്, 
ത�ൊഴിലും & വനപുണ്യ മൊപ് ിങ്ങ്, ത�ൊഴില് ക്മളകള് സുംഘെിപ് ിക്കുക എന്നിവ തസന്റുകളുതെ പ്രധൊന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളൊണ്.

അവലുംബും: എുംക്്ൊയിതമന്് ഡയറക്റ്ക്ററ്്, ക്കരള സര്ക്ൊര്



330 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ച ിത്രം 7.2.10 ക്കരളത്ിതല എുംക്്ൊയ്തമന്് എക് ക്െഞ്ചുകള് വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങള്

അവലംബം: എംല്ോയറ്തമന്റ് ഡയ�കറ്ടല�റ്റ്, ലകരള സര്കോര് 2019

സി. വി�യിച്ചിരിക്ണും. പട്ടിക�ൊ�ി/പട്ടിക വര്ഗ 
വിഭൊഗത്ില്തപ്ട്ടവതരയുും ശൊരീരിക തവല്ലുവിളികള് 
ക്നരിടുന്നവതരയുും സുംബന്ിച്ചിെക്ത്ൊളും എസ്.
എസ്.എല്.സി പരീഷേയ്ക് ഹൊ�രൊയവരൊയിരുന്നൊല് 
മ�ിയൊകുും. വൊര്ഷിക കുടുുംബ വരുമൊനും 12,000 
രൂപയിലും പ്ര�ിമൊസ വ്യക്ിഗ� വരുമൊനും 100 
രൂപയിലും അധികരിക്ൊന് പൊെില. ക്കരള പഞ്ൊയത്് 
രൊ�് നിയമവും ക്കരള മുനിസിപ്ൊലിറ്ി നിയമവും 
നിലവില് വന്നക്�ൊതെ ഈ പരിപൊെിയുതെ നെത്ിപ്് 
ചുമ�ല 1998 മു�ല് ഗ്ൊമ,നഗര �ക്ദേശഭരണ 
സ്ൊപനങ്ങള്ക്കുും വകമൊറുകയുണ്ൊയി. അര്ഹരൊയ 
അക്പഷേകര്ക്് അവരുതെ അക്പഷേ നിശ്ി� 
ക്ഫൊറത്ില് �യ്ൊറൊക്ി ബന്തപ്ട്ട �ക്ദേശഭരണ 
സ്ൊപനത്ിന് സമര്പ്ിക്ൊവന്ന�ൊണ്. �ക്ദേശഭരണ 
സ്ൊപനത്ിതന് ക്ഷേമകൊര്യ സ്റൊന്ഡിുംഗ് കമ്ിറ്ി 
അക്പഷേ പരിക്ശൊധിച്ച് അര്ഹ�ൊ മൊനദണ്ങ്ങള്ക്് 
വിക്ധയമൊയി �ീരുമൊനതമടുക്കുന്ന�ൊണ്. 2018 
ല് 1,48,305 ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്ൊയി 8.3 ക്കൊെി 
രൂപ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ ക്വ�നമൊയുും, 4,120 
ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്ൊയി 13.5 ക്കൊെി രൂപ സ്വയും 
ത�ൊഴില് സഹൊയവും വി�രണും തെയ്തു. നെപ്പു 
സൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ില്, തസപ്റ്ുംബര് 2019 
വതര 1,22,035 ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്ൊയി 11.7 
ക്കൊെി രൂപ ത�ൊഴിലിലൊയ്മൊ ക്വ�നമൊയുും, 2,498 
ഗുണക്ഭൊക്ൊക്ള്ക്ൊയി 10.5 ക്കൊെി രൂപ സ്വയും 
ത�ൊഴില് സഹൊയമൊയുും വി�രണും തെയ്ിട്ടുണ്്. 
(അനുബന്ും 7.2.14)

നിയുക്ി - 2019

ക്ദശീയ എുംക്്ൊയ്തമന്് സര് ് ീസ് ഡിപ്ൊര്ട്ട്തമന്്  
സുംഘെിപ്ിക്കുന്ന വിപുലമൊയ റിക്രൂട്ട്തമന്് ക്മളകളൊണ് 

'നിയുക്ി'. ഇ�് പ്രധൊനമൊയുും സുംഘെിപ്ിക്കുന്ന�് 
സ്വകൊര്യ ക്മഖലയിതല ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് അഭ്യസ്ത 
വിദ്യരുും, പ്രൊഗല്ഭ്യമുള്ളവരുമൊയ ത�ൊഴില് രഹി�രൊയ 
യുവൊക്ള്ക്് ലഭ്യമൊക്കുന്ന�ിന് ക്വണ്ിയൊണ്. 
'നിയുക്ി 2019' �ിരുവനന്പുരത്തുും,  എറണൊകുളത്തുും,  
പൊലക്ൊടുും  2019 �നുവരി,  തഫബ്രുവരി മൊസങ്ങളില് 
സുംഘെിപ്ിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തു� പരിപൊെിയില് 24,302 
ത�ൊഴിലക്ന്വഷകരുും, 294 ത�ൊഴില് ദൊ�ൊക്ളുും 
പതങ്ടുത്തു. റിക്പ്ൊര്ട്ട് തെയ്തപ്ട്ട ആതക 18,156 
ക്വക്ന്സികളില്, 9,276 ത�ൊഴിലകള് വൊഗ്ൊനും 
തെയ്തപ്ടുകയുും, 3,551 നിയമനങ്ങള് നല്കുകയുും  
തെയ്തു.

വകരളത്തില് എരംവ്ൊയക്തമന്ക് എക്ക് 
വചഞ്ചുകൾ വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ 

ക്കരളത്ില് എുംക്്ൊയ്തമന്് എക്ക്െഞ്ചുകള് വഴിയുള്ള 
നിയമനങ്ങള് 2010 മു�ല് കുറഞ്ഞുവരികയൊണ്.  
2005 മു�ലള്ള ക്കരളത്ിതല എുംക്്ൊയ്തമന്് എക് 
ക്െഞ്ചുകള് വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങള് ച ിത്രം 7.2.10 ല് 
കൊണിച്ചിരിക്കുന്നു.
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7.3 വനപുണ്യവികസനും

ഒരു രൊ�്യത്ിതന് വളര്ച്ചക്കുും, സൊമൂഹിക വികസന 
ത്ിനുും െൊലക ശക്ിയൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന�് 
വനപുണ്യവും, അറിവും ആണ്. മികച്ച പരിശീലനവും, 
വനപുണ്യവും ക്നെിയ ത�ൊഴിലൊളികള്ക്് ഇന്്യയില് 
വലിയ ഷേൊമും ക്നരിട്ടുതകൊണ്ിരിക്കുകയൊണ്. 
കണക്കുകള് പ്രകൊരും ഇന്്യയിതല ത�ൊഴില് 
ശക്ിയില് 2.3 ശ�മൊനും മൊ്ക്മ ശരിയൊയ 
വനപുണികള് ക്നെിയവരുള്ളൂ. ഇ�് അക്മരിക്യില് 52 
ശ�മൊനവും, ഇുംഗ്ലണ്ില് 68 ശ�മൊനവും �ര്മ്നിയില് 
75 ശ�മൊനവും, �പ്ൊനില് 80 ശ�മൊനവും, ദഷേിണ 
തകൊറിയയില് 96 ശ�മൊനവും ആണ്. (ക്ദശീയ 
വനപുണ്യ വികസന മിഷന് (MSDE) ഭൊര� സര് ക്ൊര്  

വനപുണ്യ വികസനത്ിതന് പ്രൊധൊന്യും �ിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
ഇന്്യയിതല 20 ഓളും മ�ൊലയങ്ങളുും/വകുപ്പുകളുും 
ക്െര്ന്ന് 70 ല് അധികും പദ്ധ�ികള് വനപുണ്യ 
വികസനത്ിനൊയി നെത്ി വരുന്നുണ്്. വനപുണ്യ 
പരിശീലന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് വിവിധ വകുപ്പുകതളയുും/
സുംസ്ൊനങ്ങതളയുും �മ്ില് സുംക്യൊ�ിപ്ിക്കുന്ന�ിന് 
ലഷേ്യും തവച്ച് 2015 ജൂവല 15 നൊണ് ്ില് 
തഡവലപ്്തമന്് ആന്ഡ് എന്ര് പ്രണര്ഷിപ്് 
മ�ൊലയും, ക്ദശീയ വനപുണ്യ വികസന മിഷന് 
രൂപും നല്കിയ�്. വനപുണ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏകീകരിക്കുന്ന�ിനുും, സുംക്യൊ�ിപ്ിക്കുന്ന�ിതനൊപ്ും, 
വനപുണികള് കൃ�്യമൊയ നിലവൊരത്ിലും ക്വഗത്ിലും 
ക്നെിതയടുക്കുന്ന�ിനൊയി, വിവിധ വകുപ്പുകതള 
ക്വഗത്ില് �ീരുമൊനതമടുക്ൊന് സഹൊയിക്കുക 
എന്നതുും ഇ�ിതന് ലഷേ്യമൊണ്.

സമ്പദ് വ്യവസ്യുതെ ഉല്ൊദന ഷേമ� 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്ന�ിലും, മനുഷ്യ വിഭവ ക്ശഷി 
വികസനത്ിലും വനപുണ്യ വികസനും 
അ�ിപ്രധൊനമൊതയൊരു ഘെകമൊണ്. തമച്ചതപ്ട്ട 
വനപുണ്യങ്ങള് സമ്പദ് വ്യവസ്യുതെ ഘെന മൊറ്റുക 
മൊ്മല സൊമൂഹ്യ വികസനവും സും�ൊ�മൊക്കുന്നു, 
ക്ലൊകും മുക്ന്നൊട്ടു വക്കുന്ന പ്ര�ിബന്ങ്ങക്ളയുും, 
അവസരങ്ങക്ളയയുും ഫലപ്രദമൊയി ക്നരിെൊന്, 

വളതര നല രീ�ിയില് വനപുണ്യമുള്ള രൊ�്യങ്ങള്ക്ക് 
കഴിയൂ. ക്കരളും ഉയര്ന്ന സൊഷേര� നിരക്് 
വകവരിച്ചിട്ടുതണ്ങ്ിലും, ത�ൊഴില് ക്സനയുതെ 
വനപുണ്യങ്ങള് ഗണ്യമൊയ രീ�ിയില് 
വികസിപ്ിക്ക്ണ്�് ആവശ്യമൊണ്. സുംസ്ൊന 
സമ്പദ് വ്യവസ്യുതെ ഘെനപരമൊയ മൊറ്ും ഉയര്ന്നു 
വരുന്ന ക്മഖലകളില് മ�ിയൊയ ത�ൊഴിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നില. അ�ിതന് ഫലമൊയി, ഇന്്യയിതല 
ഏറ്വും ഉയര്ന്ന ത�ൊഴിലിലൊയ്മ ക്നരിടുന്ന 
സുംസ്ൊനങ്ങളില് ഒന്നൊണ് ക്കരളും. ഉന്ന� 
നിലവൊരമുള്ള പരിശീലനും നല്കുക വഴി, രൊ�്യത്ിതന് 
ലഷേ്യമൊയ 50 ക്കൊെി വനപുണ്യ വ്യക്ികതള 2022 
ഓടു കൂെി സൃഷ്ിക്കുകയുും, അ�ിലൂതെ വനപുണ്യവും, 
സൊക്ങ്�ിക ജ്ൊനവമുള്ള ത�ൊഴില് ക്സനതയ 
സും�ൊ�മൊക്ി സുംസ്ൊനത്ിക്ന്യുും, രൊ�്യത്ിക്ന്യുും 
സമ്പദ് വ്യവസ്യുതെ വളര്ച്ചയ്ക്കുും വികസനത്ിനുും 
വഴിതയൊരുക്കുക എന്ന�ൊണ് സുംസ്ൊനത്ിതന് 
ലഷേ്യും. ക്കരളത്ില് നിന്നുും തമരേിക്കുക്ലഷന് �യിച്ചു 
വരുന്ന ആളുകളുതെ വര്ദ്ധിച്ച എണ്ണത്ിനനുസരിച്ച്, 1.5 
മു�ല് 2 ലഷേും വതര വനപുണ്യമുള്ള മനുഷ്യ വിഭവതത് 
വര്ഷും ക്�ൊറുും പരിശീലനും നല്കി രൊ�്യത്ിതന് 
ഈ ലഷേ്യത്ിക്ലക്് എത്ിക്കുന്ന�ിനൊണ് 
ശ്രമിക്കുന്ന�്. വനപുണ്യ വികസനത്ിന് ക്വണ്ി 
ത�രതഞ്ഞടുക്തപ്ടുന്ന വിഭൊഗത്ില് ആദ്യമൊയി 
ത�ൊഴില് കക്മ്പൊളത്ിക്ലക്് എത്തുന്നവരുും, 
സുംഘെി� ക്മഖലയിലും/അസുംഘെി� ക്മഖലയിലും 
ത�ൊഴിതലടുക്കുന്നവരുും ഉണ്ൊയിരിക്കുും

ക്രൊ�ക്റ്റക്സക്മൊന തരെയക്നിരം�ക്

ഇന്്യൊ ഗവൺതമന്് 1950 ലൊണ് ക്രൊഫ്റ്്സ്ൊന് 
തരേയിനിുംഗ് പദ്ധ�ി നെപ്ിലൊക്ിയ�്. ത�ൊഴില് 
ക്നെൊനൊവശ്യമൊയ പരിശീലനത്ിലൂതെ പ്രൊക്ദശിക 
വ്യവസൊയങ്ങള്ക്ൊവശ്യമൊയ, വിവിധ ക്രേഡുകളിക്ലക്് 
വനപുണ്യമുള്ള ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ഒഴുക്് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, െിട്ടക്യൊടു കൂെിയ പരിശീലനത്ിലൂതെ 
വ്യവസൊയിക്കൊല്ൊദനത്ിതന് ഗുണനിലവൊരവും, 
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അളവും വര്ദ്ധിപ്ിക്കുക, അഭ്യസ്ത വിദ്യരിതല 
ത�ൊഴിലിലൊയ്മ കുറയ്ക്കുക തുെങ്ങിയ ലഷേ്യങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന�ൊണ് ഇ�ിതന് ഉക്ദേശ്യും. 
നൊഷണല് കൗൺസില് ക്ഫൊര് തവൊക്ക്ഷണല് 
തരേയിനിുംഗ് (എന്.സി.വി.െി) ആണ് ഈ പദ്ധ�ി 
രൊ�്യത്് നെപ്ിലൊക്കുന്ന�ിനുള്ള ഉന്ന� അക്�ൊറിറ്ി. 
ഈ പദ്ധ�ി പ്രകൊരും തരേയിനി ഒരു പ്രക്�്യക ക്രേഡ് 
പൂര്  ത്ിയൊക്കുകയുും, അഖിക്ലന്്യൊ ക്രേഡ് തെസ്റ്് 
വി�യിക്കുകയുും തെയ്ൊല്, നൊഷണല് ക്രേഡ് 
സര്ട്ടിഫിക്റ്് വി�രണും തെയ്യുന്നു. ക്രൊഫ്റ്്സ്ൊന് 
തരേയിനിുംഗ് പദ്ധ�ി നെപ്ിലൊക്കുന്ന�് ക്കരള 
ഇന്ഡസ്രേിയല് തരേയിനിുംഗ് വകുപ്ൊണ്.

ഏകക്ദശും 85 ബ്ൊഞ്ചൂകളില് തമൊത്ും 54060 സീറ്റുകള് 
ക്രൊഫ്റ്്സ്ൊന് തരേയിനിുംഗിനു മൊ്മൊയി മൊറ്ി 
തവച്ചിട്ടുണ്്. (ഗവൺതമന്് ഐ.റ്ി.ഐ.യില്-35772 ഉും 
മറ്് സ്ൊപനങ്ങളുും (എസ്.സി.ഡി.സി/എസ്.റ്ി.ഡി.ഡി) 
18288 സ്വകൊര്യ ഐ.റ്ി.ഐ., ഐ.െി.ഐ. കളുതെയുും 
വിശദവിവരങ്ങള് അനുബന്ധരം 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2(a), 
7.3.3, 7.3.3(a), 7.3.3(b), 7.3.4, 7.3.5 എന്നിങ്ങതന 
ക്െര്ത്ിട്ടുണ്്.

അ  പ്ന്രീസക് പരിശരീേനരം

1961 തല അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് നിയമും അനുസരിച്ച് 
അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് പരിശീലന പരിപൊെികള് നെത്ി 
വരുന്നു. അപ്രന്ീസ്ഷിപ്്  പരിശീലന പരിപൊെികള് 
നിയ�ിക്കുകയുും അതു വഴി നിലവൊരമുള്ള 
പൊഠ്യപദ്ധ�ി, പരിശീലന കൊലയളവ്, വനപുണ്യങ്ങള് 
ഉറപ്ൊക്ല് തുെങ്ങിയവയൊണ് ഈ നിയമത്ിതന് 
പ്രധൊന ലഷേ്യങ്ങള്. വ്യവസൊയങ്ങളില് ത�ൊഴില് 
വനപുണ്യമുള്ള ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ആവശ്യും 
സൊധൂകരിക്കുന്ന�ിനൊയി വ്യവസൊയശൊലകളിതല 
സൗകര്യും പ്രക്യൊ�നതപ്ടുത്ി പ്രൊക്യൊഗിക വനപുണ്യ 
പരിശീലനും നല്കുന്നു. വ്യവസൊയത്ിനൊവശ്യമുള്ള 
വനപുണ്യനുള്ള ത�ൊഴിലൊളികതള സൃഷ്ിക്ലൊണ് 
ഈ പദ്ധ�ിയുതെ ലഷേ്യും. അപ്രന്ീസ്ഷിപ്്  എന്ന�് 
അപ്രന്ീസുും ത�ൊഴിലെമയുും �മ്ിലള്ള ഒരു 
ഉെമ്പെിയൊണ്. ഒരു നിശ്ി� കൊലയളവില്, ഒരു 
പ്രക്�്യക വനപുണ്യും വികസിപ്ിതച്ചടുക്കുന്ന�ിന് 
പരിശീലിപ്ിക്കുകയുും, പ്രസ്തു� കൊലയളവില് 
അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് നിയമും (1961) അനുസരിച്ചുള്ള 
ഒരു ധന സഹൊയും നല്കുകയുും തെയ്യുന്നു. ക്ക�/
സുംസ്ൊന സര്ക്ൊരുകള് ഒരു മൂന്നൊും കഷേിയൊയി 
ഈ ഉെമ്പെി നിയ�ിക്കുകയുും ക്മല്ക്നൊട്ടും വഹിക്കുകയുും 
തെയ്യുന്നു.

ഇന്്യ ഗവൺതമന്് അടുത്ിതെ നൊഷണല് അപ്രന്ീസ് 
തപ്രൊക്മൊഷന് ്ീും (നൊപ്സ് ) അവ�രിപ്ിച്ചു. ഈ 
പദ്ധ�ിയിലൂതെ ക്ക� സര്ക്ൊര് 25 ശ�മൊനും 
വസ്റപ്ന്ും സ്ൊപനങ്ങള്ക്് �ിരിച്ചെയ്കണും.

ക്കരളത്ിതല അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് തരേയിനിുംഗ് 
ക്ക� സുംസ്ൊന സര്ക്ൊരുകളുതെ സുംയുക് 
ക്മല്ക്നൊട്ടത്ില് നെത്തുന്നു. ഈ നിയമ 
പ്രകൊരും വ്യവസൊയ ശൊലകളിതല വനപുണ്യ 
പരിശീലനത്ിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുും സൊധ്യ�കളുും 
ഉപക്യൊഗതപ്ടുത്തുകയുും നൊഷണല് 
അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് സര്ട്ടിഫിക്ക്ഷന് നല്കുകയുും 
തെയ്യുന്നു. സുംസ്ൊനതത് അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് 
പദ്ധ�ികള് നെപ്ിലൊക്കുന്ന�് സുംസ്ൊന 
അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് അവഡ്വസറുതെയുും അസിസ്റന്് 
അപ്രന്ീസ്ഷിപ്ിതന്യുും ഓഫീസ് മുക്ഖനയൊണ്. 
ഈ പദ്ധ�ിയിലൂതെ 14 �ിലകളില് 81 ക്രേഡുകള് 
നീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്.

• സ്ി�ി തെയ്യുന്ന സീറ്റുകളുതെ എണ്ണും        : 7796
• വിനിക്യൊഗിച്ച സീറ്റുകളുതെ എണ്ണും            : 2691
• സ്ി�ി തെയ്യുന്ന സ്ൊപനങ്ങളുതെ  

എണ്ണും               : 2208  
(ഗവൺതമന്്  : 899, സ്വകൊര്യും : 1309)

• വിനിക്യൊഗിച്ച സ്ൊപനങ്ങളുതെ എണ്ണും    : 1229
     (ഗവൺതമന്്: 660, സ്വകൊര്യ: 569)

ഈ പദ്ധ�ി പ്രകൊരും 2000 വിദ്യൊര്ത്ഥികള്ക്് 
തരേയിനിുംഗ് തസര്ട്ടിഫിക്റ്റുകള് നല്കി വരുന്നു. 50 
ശ�മൊനും അപ്രന്ീസ്ഷിപ്് നിയമനും സുംസ്ൊനത്് 
ഗവൺതമന്് ക്മഖലയില് നെത്ിവരുന്നു.

വ്യൊവസൊയിക പരിശരീേന സ്ൊപനങ്ങൾ

വ്യൊവസൊയിക പരിശീലന പദ്ധ�ി പ്രകൊരും 
സുംസ്ൊനത്് 99 വ്യൊവസൊയിക പരിശീലന 
സ്ൊപനങ്ങളുും സ്വകൊര്യ ഐ.െി.ഐ കളുും 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ഈ ഐ.െി.ഐ യില് തമൊത്ും 35,772 
സീറ്റുകള് ലഭ്യമൊണ്. ഇ�ില് 30 ശ�മൊനും സീറ്റുകള് 
വനി�കള്ക്ൊയി സുംവരണും തെയ്ിരിക്കുന്നു. കൂെൊത� 
സര്ക്ൊര് ക്മഖലയില് 14 വനി� ഐ.െി.ഐ കള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

സക്കില് അപ്പക് വഡറ്റിരം�ക് ഇനസ്റിറ്റ്യൂടക് വ�ൊര് 
സ്റൊ�ക് തരെയിനിരം�ക് (എസക്.യു.ഐ.റ്റി), 
കഴക്കൂടരം, തിരുവനന്പുരരം

സൊക്ങ്�ിക വികസനത്ിനനുസരിച്ചു സൊക്ങ്�ിക 
മികവില് അദ്ധ്യൊപകര്ക്കുും, മറ്റുള്ളവര്ക്കുും 
പരിശീലനത്ിനൊയി ക്കരളത്ില് സ്റൊഫ് 
തരേയിനിുംഗിന് ക്വണ്ിയുള്ള വനപുണ്യ വികസന 
ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് 1999 ല് �ിരുവനന്പുരും കഴക്കൂട്ടത്ൊണ് 
ആരുംഭിച്ച�്. ഡിപ്ൊര്ട്ടുതമന്ിതന് അഡീഷണല് 
ഡയറക്െര് റൊങ്ിലള്ള  ഒരു ഉക്ദേ്യൊഗസ്നൊണ് 
ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടിതന് ക്നതൃ�്വും വഹിക്കുന്ന�്. പരിശീലന 
പദ്ധ�ി ആവശ്യൊനുസരണും �യ്ൊറൊക്ല്, ക്കൊഴ്സ് 
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രൂപതപ്ടുത്ല്, സൊക്ങ്�ിക വിഭൊഗും �ിവനക്ൊരുതെ 
വനപുണ്യ വികസനവും, അദ്ധ്യൊപനവും 
തമച്ചതപ്ടുത്തുന്ന�ിനുള്ള ഗക്വഷണ പദ്ധ�ികള്, 
സുംസ്ൊന പരിശീലന നയത്ിതന് ഭൊഗമൊയി ഐ.എും.
�ി.യില് ക്സൊഫ്റ്് ്ില് പരിശീലനും, ഓഫ് ക്യൊമ്പസ് 
പരിശീലനും, തവര്െ്വല് ്ലൊ്സ് തരേയിനിുംഗ്, ഡി.�ി.ഇ. 
& റ്ി യുതെ ഡി.എല്.പി തരേയിനിുംഗ് ഏക്കൊപിപ്ിക്ല് 
എന്നിവയൊണ് ഈ ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടിതന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

ഇന്്യ സക്കില്സക് – വകരളരം 2018

2016 ്ില് ഫിയസ്റ്് എന്ന് ക്പരിട്ടിരിക്കുന്ന 
വനപുണ്യ മത്രത്ിതന് മികവ വി�യത്ില് 
നിന്നുും പ്രക്െൊദനും ഉള്തക്ൊണ്് ഡിപ്ൊര്ട്ട്തമന്് 
‘കൂടു�ല് മികവൊര്ന്ന’ വനപുണ്യ ക്പൊരൊട്ടത്ിനുള്ള 
ക്വദി തുറന്നു. ‘ഇന്്യ ്ില് 2018’ എന്ന �ലതക്ട്ടില് 
ഏപ്രില് 29,30, 31 �ീയ�ികളില് തകൊച്ചിയിതല 
മവറന് വരൈവില് നെന്നു. ഇന്്യ ്ില്സ് 2018 
തല സുംസ്ൊന�ല മത്രത്ിതല വി�യികള് 9 
തമഡലകള് (2 ക്ഗൊള്ഡ് തമഡല്, 5 സില്  വര്   
തമഡല്, 2 തവങ്ല തമഡല്) ക്നെി. കസൊന് 2019 തല 
ക്വള്ഡ് ്ില്സ് മത്രങ്ങളില് പതങ്ടുക്ൊന് ഈ 
തമഡല് വി�യികള്ക്് ക്യൊഗ്യ� ലഭിച്ചു. മ�ില്, ക്്ൊര് 
വെലിുംഗില് ശ്രീ മുഹമ്ദ് റൊബിത്തുും, (ഗവൺതമന്് 
ഐ.റ്ി.ഐ അരിക്ക്ൊെ് ), ്ിമൊന (3D) തഗയിും 
ആര്ട്ടില് മിസ്റര് നി�ന് ക്പ്രമുും  മികവനുള്ള രണ്് 
തമഡലകള് ക്നെി.

ഐ.എസക്.ഒ സര്ടി�ിവക്ഷന

ഗുണക്മ്മെയൊണ് നമ്മുതെ വ്യൊവസൊയിക പരിശീലന 
സ്ൊപനങ്ങളുതെ മുഖമുദ. പരിശീലനങ്ങളില് വിവിധ 
നൂ�ന സക്ങ്�ങ്ങള് അവലുംബിച്ചിട്ടുണ്്. നമ്മുതെ 
സ്ൊപനങ്ങളുതെ പ്രകെനുംതമച്ചതപ്ടുത്ി മികച്ച 
പരീഷേൊഫലും ഉറപ്ൊക്കുന്ന�ിന് ലഷേ്യമിടുന്നു. 
വകുപ്ിതന് ഇത്രും സുംരുംഭങ്ങതള �ിരിച്ചറിഞ്ഞ് 34 

ഐ.റ്ി.ഐ കള്ക്് ഐ.എസ്.ഒ തസര്ട്ടിഫിക്റ്് 
നല്കിയിട്ടുണ്്.

ഐ.എസക്.ഒ സര്ടി�ിക്റ്റക് വനടിയ 
ഐ.റ്റി.ഐ.കൾ ചുവതട തകൊടുക്കുന്നു.

വനി�ൊ ഐ.റ്ി.ഐ ക്കൊഴിക്ക്ൊെ്, ഏറ്റുമൊനൂര് 
ഐ.റ്ി.ഐ, മൊള ഐ.റ്ി.ഐ, വനി�ൊ ഐ.റ്ി.ഐ 
കളമക്ശേരി, ക്കൊഴിക്ക്ൊെ് ഐ.റ്ി.ഐ, കല്തപറ് 
ഐ.റ്ി.ഐ, കണ്ണൂര് ഐ.റ്ി.ഐ, വനി�ൊ ഐ.റ്ി.ഐ 
കഴക്കുട്ടും, ആറ്ിങ്ങല് ഐ.റ്ി.ഐ, തെന്നീര്കര 
ഐ.റ്ി.ഐ, കളമക്ശേരി ഐ.റ്ി.ഐ, വനി� 
ഐ.റ്ി.ഐ െൊലക്കുെി, അരീക്ക്ൊെ് ഐ.റ്ി.ഐ, 
തെങ്ങന്നൂര് ഐ.റ്ി.ഐ, ധനുതവച്ചപുരും ഐ.റ്ി.ഐ, 
െൊക് ഐ.റ്ി.ഐ, വനി� ഐ.റ്ി.ഐ തകൊലും, 
പള്ളിക്ൊക്ത്ൊെ്, കട്ടപ്ന, െൊലക്കുെി, മലമ്പുഴ 
ഐ.റ്ി.ഐ കള്, കൊസര്ക്കൊെ് ഐ.റ്ി.ഐ, വനി� 
ഐ.റ്ി.ഐ കണ്ണൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ കൊസര്ക്ഗൊഡ്, 
ഐ.റ്ി.ഐ ആര്യനൊെ്, ഐ.റ്ി.ഐ െൊത്നൂര്, 
ഐ.റ്ി.ഐ മലയിന്കീഴ്, ഐ.റ്ി.ഐ പള്ളിപ്ൊെ്, 
ഐ.റ്ി.ഐ അട്ടപ്ൊെി, ഐ.റ്ി.ഐ തകൊയിലൊണ്ി, 
ഐ.റ്ി.ഐ നിലുംമ്പൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ കുഴല് മന്ും, 
ഐ.റ്ി.ഐ മൊെൊയി, ഐ.റ്ി.ഐ കയ്യൂര്.

2019-20 ല് വ്യൊവസൊയിക വകുപ്പക് 
നടപ്പിേൊക്ിയ നൂതന സരംരരംഭരം

ഇ – ഓ�രീസക്
സമയ ബന്ി�വും മികച്ച ക്സവനങ്ങളുമുള്ള, ക്പപ്ര് 
രഹി� ഓഫീസ് സൃഷ്ിക്കുക എന്ന കൊഴ്ചപ്ൊക്െൊതെ 
സുംസ്ൊന ഡയറക്െക്ററ്ിക്ന്യുും �ിരിവനന്പുരും, 
ക്കൊഴിക്ക്ൊെ് �ിലകളിതല എലൊ ഓഫീസുകളിലും ഈ 
സുംവിധൊനും നെപ്ിലൊക്കുന്നു. കണ്ണൂര് എറണൊകുളും, 
തകൊലും  തുെങ്ങിയ �ിലകളില് ഇ-ഓഫീസ് സുംവിധൊനും 
നെപ്ിലൊക്കുന്ന�ിനുള്ള നെപെികള് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 

ക്ബൊക് 7.3.1 ഗ്രൂപ്് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധ�ി 

 ഒരു വര്ഷത്ില് 30,000 ക്ത്ൊളും തരേയിനികള്ക്് സര്ക്ൊര് ഐ.റ്ി.ഐ കള്  വഴി പരിശീലനും 
നല്കുന്നുണ്്. പ്രൊക്യൊഗിക പരിശീലനമൊണ് ക്രൊഫ്റ്്മൊന് പദ്ധ�ിയുതെ മുഖമുദ. ്ൊന്കളിതല പരിശീലന 
സമയത്് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടുകളുതെ വര്ക്് ക്ഷൊപ്പുകളിലും ഫൊക്െറികളിലും ഭൊരക്മറിയതുും നൂ�നവമൊയ 
യ�ങ്ങള് ഉപക്യൊഗിച്ച് പരിശീലകര്ക്് പരിശീലനും നല്കി. അ�ിനൊല് പരിശീലകര് അവരുതെ പരിശീലന 
കൊലയളവിലെനീളും അപകെങ്ങള്ക്് ഇരയൊകുന്നു. അ�ിനൊല് 2018-19 സൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 
തരേയിനികള്ക്ൊയി ഒരു ഗ്രൂപ്് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധ�ി നിലവില് വന്നു.

2019-20 സൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് വ്യൊവസൊയിക വകുപ്് ഈ പദ്ധ�ി തുെരുകയുും ഓക്രൊ തരേയിനിക്കുും 3 
ലഷേും രൂപ അക്ഷ്വൊര്ഡ് നല്കുകയുും തെയ്തു. 30,523 തരേയിനികള്ക്ൊണ് ഈ പദ്ധ�ി പ്രകൊരും പ്രക്യൊ�നും 
ലഭിക്കുക. ഐ.റ്ി.ഐ തരേയിനികള്ക്ൊയുള്ള ഈ പദ്ധ�ി നെപ്ിലൊക്കുന്ന�് ‘നയൂ ഇന്്യ ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനി 
ലിമിറ്ഡ് ’ ആണ്.



334 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഐ.റ്റി.ഐ കൾക്ൊയുള്ള തവബക് 
കസറ്റുകളുതട വികസനരം

ഡയറക്െക്ററ്് �നറല് ഓഫ് എുംക്്ൊയ്തമന്് 
ആന്് തരേയിനിുംഗിതന് മൊര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങള് 
അനുസരിച്ച് സുംസ്ൊനതത് എലൊ ഗവൺതമന്് 
ഐ.റ്ി.ഐ കളിലമൊയി പ്രക്�്യക തവബ് വസറ്റുകള് 
വികസിപ്ിതച്ചടുത്ിട്ടുണ്്. ഡി.�ി.ഇ ആന്് റ്ി 
യുതെ മൊര്ഗ്ഗ നിര്ക്ദേശങ്ങള്ക്നുസരണമൊയി 
ഐ.റ്ി.ഐ ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടുകള്, ക്കൊഴ്സ്, പ്രക്വശന 
വിശദൊുംശങ്ങള്, ഫൊക്ല്റ്ി, ക്സവനങ്ങള്, 
പ്രക്�്യക�കള്, കൺസള്ട്ടന്സി, ഭൊവി പദ്ധ�ികള് 
എന്നിവതയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഈ തവബ് 
വസറ്ില് ലഭ്യമൊകുന്നു.

ഹരിത ചടരം (ഗ്രീന വപ്ൊവടൊവകൊൾ)
വ്യവസൊയിക വകുപ്് സുംസ്ൊന ഡയറക്െക്ററ്ിലും 
സബ് ഓഫീസുകളുലും ഹരി� ക്പ്രൊക്ട്ടൊക്ക്ൊള് 
നെപ്ിലൊക്ി.

സൊവങ്തിക-കകമൊറ്റ പരിപൊടി

ഐ.െി.ഐ തരേയിനികള്ക്്, വിക്ദശത്് പരിശീലനും 
നല്കുക എന്ന�ൊണ് ഈ പദ്ധ�ിയുതെ ലഷേ്യും. ഈ 
വര്ഷും, 57 തരേയിനികള്ക്് ഇ�ിതന് ഗുണഫലും ലഭിച്ചു. 
ഐ.െി.ഇ. സിുംഗപ്പൂര് ആണ് അവര്ക്് പരിശീലനും 
നല്കിയ�്.

കനപുണ്യ കര്മ്മ വസന

പ്രളയക്ത്ൊെനുബന്ിച്ച്  വ്യവസൊയിക പരിശീലന 
വകുപ്് രൂപീകരിച്ച ഒന്നൊണ് വനപുണ്യ കര്മ് 
ക്സന. ഇലക്രേിക്ല്, ്ുംബിുംങ്, കൊര്തപന്റി എന്നീ 
ക്കടുപൊടുകള് �ിര് ക്കുന്ന�ിനൊയുള്ള ക്സനയൊണി�്. 
ഇവതര കൂെൊത� ഐ.െി.ഐ വിദ്യൊര്ത്ഥികളുതെ  
സൊക്ങ്�ിക ജ്ൊനമുള്ള ഒഫീഷ്യലകള് എന്നിവതരലൊും 
ഇ�ില് പങ്ൊളികളൊയിട്ടുണ്്.

പ്ധൊന നൊഴിക കല്ലുകൾ

•ഇന്്യ ്ില് – ക്കരളും 2018, ഇന്്യ ്ില് - നൊഷണല്, 
ക്വള്ഡ് ്ില് - കസൊന് ഇവയില് പതങ്ടുത്തു.

• ഐ.റ്ി.ഐ തരേയിനികള്ക്ൊയുള്ള ഗ്രൂപ്് ഇന്ഷുറന്സ് 
പദ്ധ�ി ആവിഷ്കരിച്ചു.

• ക്്തസ്ന്് ലഭിക്കുന്ന�ിനൊയി മൂന്ന് ക്മഖലകളിലൊയി 
ത�ൊഴില് ക്മള നെത്ി. 10218 തരേയിനികള് 
ചുരുക്പ്ട്ടികയില് ഉള്തപ്ടുകയുും 3011 ക്പര്ക്് ക്�ൊലി 
ലഭിക്കുകയുും ഉണ്ൊയി.

• കിഫ്ബി ഫണ്ിുംഗിലൂതെ 10 ഐ.റ്ി.ഐ കള് 
രൊ�്യൊന്ര നിലവൊരത്ിക്ലക്് ഉയര്ത്തുന്ന�ിനുള്ള 
നെപെികള് തുെങ്ങി. ത�രതഞ്ഞടുക്തപ്ട്ടവ, 
ഐ.റ്ി.ഐ ധനുവച്ചപുരും, ഐ.റ്ി.ഐ തകൊലും, 
ഐ.റ്ി.ഐ തെങ്ങന്നൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ ഏറ്റുമൊനൂര്, 
ഐ.റ്ി.ഐ കട്ടപ്ന, ഐ.റ്ി.ഐ െൊലക്കുെി, 
ഐ.റ്ി.ഐ മലമ്പുഴ, ഐ.റ്ി.ഐ തകൊയിലൊണ്ി, 
ഐ.റ്ി.ഐ കണ്ണൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ കയ്യൂര് 
എന്നിവയൊണ്.

• എലൊ ഐ.റ്ി.ഐ കളിലും ക്്തസ്ന്് തസല്ലുകള് 
രൂപീകരിക്കുകയുും, ഇതുവതര 3353 ക്പര്ക്് ത�ൊഴില് 
ലഭിക്കുകയുും തെയ്തു.

• �ിലൊ വ്യവസൊയ ക്ക�ത്ിതന് സഹൊയക്ത്ൊതെ 
പുതു�ലമുറയില് സുംരുംഭക�്വും വളര്ത്തുന്ന�ിനൊയി 
എലൊ ഐ.റ്ി.ഐ കളിലും ഇഡി ്ലബുകള് 
സ്ൊപിക്കുകയുും, ഈ ്ലബ്ബുകള് യുവൊക്ളുതെ 
വനപുണ്യവും, സൊക്ങ്�ികകളുും വളര്ത്തുന്ന�ിനുള്ള 
ഒരു വഴികൊട്ടിയൊയി നിലതകൊള്ളുകയുും തെയ്യുന്നു.

• എലൊ ഐ.റ്ി.ഐ കളിലും ക്ഗ്ഡിുംഗ് സുംവിധൊനും 
ആരുംഭിച്ചു.

• വിവിധ ക്രേഡുകളിലള്ള 575 യൂണിറ്റുകള്ക്് എന്.
സി.വി.റ്ി അഫീലിക്യഷന് ലഭിച്ചു.

• ഹരി� ക്കരള മിഷതന് പിന്തുണക്യൊതെ 
�ിരതഞ്ഞടുത് 14 ഐ.റ്ി.ഐ കളില് ഹരി� കൊമ്പസ് 
പദ്ധ�ി ആരുംഭിച്ചു. 

വകരള അക്ൊദമി വ�ൊര് സക്കില്സക് 
എക്േനസക് (തക.എ.എസക്.ഇ)

ക്കരളത്ിതല യുവ ത�ൊഴിലൊളികതള 
വനപുണ്യതപ്ടുത്തുന്ന�ിനുും അവരുതെ കഴിവകള് 

വബൊക്ക് 7.3.2  ഐ.റ്ി.ഐ തരേയിനികള്ക്ൊയുള്ള ഉച്ച ഭഷേണ പരിപൊെി

ഐ.റ്ി.ഐ തരേയിനികള്ക്ൊയുള്ള ഉച്ചഭഷേണ പരിപൊെി 2018-19 സൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് നെപ്ൊക്ി. 14 
വനി�ൊ ഐ.റ്ി.ഐ കളുതെ തരേയിനികള്ക്് ക്പ്രൊട്ടീന് സമ്പന്നമൊയ ഉച്ചഭഷേണും നല്കുക എന്ന�ൊണ് 
ഈ പദ്ധ�ി ലഷേ്യമിടുന്ന�്. ഐ.റ്ി.ഐ കഴക്കൂട്ടും, ഐ.റ്ി.ഐ പൊറശേൊല, ഐ.റ്ി.ഐ തകൊലും, ഐ.റ്ി.ഐ 
തമഴുക്വലി, ഐ.റ്ി.ഐ തെങ്ങന്നൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ െങ്ങനൊക്ശേരി, ഐ.റ്ി.ഐ കളമക്ശേരി, ഐ.റ്ി.ഐ െൊലക്കുെി, 
ഐ.റ്ി.ഐ മലമ്പുഴ, ഐ.റ്ി.ഐ ക്കൊഴിക്ക്ൊെ്, ഐ.റ്ി.ഐ �ൊതഴക്ക്ൊെ്, ഐ.റ്ി.ഐ കണ്ണൂര്, ഐ.റ്ി.ഐ 
തനക്്മെനി, ഐ.റ്ി.ഐ തവസ്റ്് എക്ളരി തുെങ്ങിയ ഐ.റ്ി.ഐ കളിലൊണ് വനി�കള്ക്ൊയുള്ള ഉച്ചഭഷേണ 
പരിപൊെി നെപ്ിലൊക്ിയ�്. 2019-20 സൊമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് ഈ പദ്ധ�ി തുെരുകയുും 2,969 തരേയിനികള്ക്് 
ഈ പദ്ധ�ിയുതെ പ്രക്യൊ�നും ലഭിക്കുകയുും തെയ്തു. 
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ഇന്്യയിലും വിക്ദശത്തുമുള്ള ത�ൊഴിലിന് അനുസൃ�മൊയി 
ആക്ഗൊളനിലവൊരത്ിക്ലക്് ഉയര്ത്തുക എന്ന 
ലഷേ്യക്ത്ൊതെ ക്കരള സര്ക്ൊര് ക്കരള അക്ൊദമി 
ക്ഫൊര് ്ില്സ് എകലന്സ് (തകയ്സ് ) 
സ്ൊപിച്ചു.  ഇ�് ലൊഭരഹി�മൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
ഒരു കമ്പനിയൊണ്. ‘തകയ്സ് ’, സുംസ്ൊനതത് 
വിവിധ വനപുണ്യ വികസന സുംരുംഭങ്ങതള 
ഏക്കൊപിപ്ിക്കുകയുും, സുംഘെിപ്ിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു. 
അതുക്പൊതല �തന്ന വിദഗ്ര് ഉള്തപ്ട്ട ഉയര്ന്ന 
കമ്റ്ി രൂപീകരിച്ച്, വിവിധ പരിശീലന സ്ൊപനങ്ങള് 
നെത്തുന്ന ക്കൊഴ്സുകള്ക്് അുംഗീകൊരും നല്കുന്നു. 
സുംസ്ൊനതത് എലൊ വനപുണ്യ സുംരുംഭങ്ങതളയുും 
സുംക്യൊ�ിപ്ിക്കുന്ന�ിനുള്ള ക്നൊഡല് ഏ�ന്സിയൊയി 
പ്രവര്ത്ിക്ൊന്, ‘സുംസ്ൊന വനപുണ്യ വികസന 
മിഷനിലൂതെ’ തകയ്സിതന അധികൊരതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
‘പ്രധൊനമ�ി കൗശല് വികൊസ് ക്യൊ�ന’ എന്ന 
ക്ക� പ്രൊക്യൊ�ന പദ്ധ�ി ‘തകയ്സ് ’ ആണ് 
നെപ്ിലൊക്കുന്ന�്.

പി.എരം.തക.കവ (2016-2020)

പ്രധൊനമ�ി കൗശല് വികൊസ് ക്യൊ�ന (2016-2020) 
(പി.എും.തക.വി.വവ) 2015-2016 തന് പരിഷ്കരിച്ചതുും 
പ്രധൊനതപ്ട്ടതുും, ഫലും മുന്നിര്ത്ിയുമുള്ള 
തമച്ചതപ്ടുത്ിയതുമൊയ പ�ിപ്ൊണ്. വനപുണ്യ 
വികസന സുംരുംഭക�്വ മ�ൊലയത്ിതന് (എും.എസ്.
ഡി.ഇ) വനപുണ്യ പരിശീലന പദ്ധ�ിയൊണ് ഇ�്.  
വലിയ വിഭൊഗും ഇന്്യന് യുവ�ലമുറതയ വനപുണ്യ 
പരിശീലനത്ിലൂതെ, ത�ൊഴിലള്ളവരൊക്ി അവര്ക്് 
ഉപ�ീവനും കതണ്ത്ൊന് പ്രൊപ്രൊക്കുക എന്ന�ൊണ് 
വനപുണ്യ സര്ട്ടിഫിക്ക്ഷന് പദ്ധ�ിയിലൂതെ 
ലഷേ്യമിടുന്ന�്. പി.എും.തക.വി.വവ 2.0 ന് രണ്് 
ഭൊഗങ്ങള് ഉണ്് . ക്ക� പ്രൊക്യൊ�ന ക്ക� നിയ�ണ 
പദ്ധ�ിയുും, ക്ക� പ്രൊക്യൊ�ന സുംസ്ൊന നിയ�ണ 
പദ്ധ�ിയുും. ഇ�ില് ആദ്യ പദ്ധ�ി നെപ്ൊക്ല് ഏ�ന്സി 
ക്ദശീയ വനപുണ്യ വികസന ക്കൊര്പ്ക്റഷനുും 
(എന്എസ്ഡിസി), രണ്ൊമതത് പദ്ധ�ി നെപ്ൊക്ല് 
ഏ�ന്സി, സുംസ്ൊന വനപുണ്യ വികസന മിഷതന് 
പദ്ധ�ി ആയ�ിനൊല് തകയ്സുമൊണ്. 

ഈ പദ്ധതിയുതട േക്ഷ്യങ്ങൾ

• ഏകീകൃ�മൊയ മൊര്ഗക്രഖക്യൊടുകൂെി 
രൊ�്യതമമ്പൊടുമുള്ള യുവൊക്ള്ക്ൊയി വനപുണ്യ 
വിസനും ക്പ്രൊത്ൊഹിപ്ിക്കുക.

• വ്യൊവസൊയിക വവദഗ്ദ്യും ക്നടുന്ന�ിനുും സ്ിര 
വരുമൊനും ക്നടുന്ന�ിനുും വലിയ വിഭൊഗും യുവൊക്തള 
പ്രൊപ്രൊക്കുകയുും അണി നിരത്തുകയുും തെയ്യുക.

• നിലവിലള്ള ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ഉല്പൊദനഷേമ� 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുകയുും രൊ�്യത്ിതന് ആവശ്യൊര്ത്ഥമുള്ള 
വനപുണ്യ പരിശീലനും നല്കുകയുും.

• സര്ട്ടിഫിക്ക്ഷന് പ്രക്രിയയുതെ 
സ്റൊന്ക്ഡര്വഡക്സഷന് ക്പ്രൊത്ൊഹിപ്ിക്കുകയുും 
ഇ�ിനൊയി വനപുണ്യ ര�ിസ്ക്രേഷന് സ്ൊപിക്കുകയുും 
തെയ്യുക.

• നൊല് വര്ഷും തകൊണ്് 10 ദശലഷേും യുവൊക്ള്ക്് 
പ്രക്യൊ�നും ക്നെി തകൊടുക്കുക. (2016-2020)

പി.എരം.തക.വി.കവ 2.0 യുതട ഘടകങ്ങൾ

1. ഹൃസ്വകൊല പരിശീലനും
2. മുന് പഠനത്ിനുള്ള അുംഗീകൊരും
3. പ്രക്�്യക പദ്ധ�ികള്

ക്കരളത്ിതന് പ്രക്�്യക �നസുംഖ്യൊ സവിക്ശഷ�കള് 
കണക്ിതലടുക്കുക്മ്പൊള് വ്യൊവസൊയിക ബന്ങ്ങളുും 
ക്്തസ്ന്് ബന്ങ്ങളുും സ്ൊപിക്കുക വഴി, ‘തകയ്സ് ’ 
അതുല്യമൊയ വനപുണ്യ മൊതൃകകള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ക്കരള ഗവൺതമന്ിതന് വനപുണ്യ വികസന 
ദൗ�്യവമൊയി ബന്തപ്ടുത്തുന്ന�ിനുള്ള ഏക�ൊലക 
സുംരുംഭമൊയ ഐ.എസ്.റ്ി.ഇ.പി (ഇന്ര് നൊഷണല് 
്ില് തരേയിനിുംഗ് ആന്് എുംക്്ൊയബിലിറ്ി ക്പ്രൊഗ്ൊും) 
വഴി വ്യൊവസൊയിക പങ്ൊളികളുമൊക്യൊ, ഭൊവി 
ത�ൊഴിലെമകളുമൊക്യൊ, സുംരുംഭകരുമൊക്യൊ ക്കസ് 
ബന്തപ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഉപക്ഭൊക്ൊക്ളൊല് വനപുണ്യ 
വിെവ് കതണ്ത്തുന്ന ഏ�ൊ വ്യവസൊയ ക്മഖലക്കുും 
ഐതസ്റപ്് തുറന്നു തകൊടുത്ിരിക്കുകയൊണ്.

വബൊക്ക് 7.3.3 ്ില് ര�ിസ്രേി

്ില് ര�ിസ്രേി ഒരു തമൊവബല് ആ്ിക്ക്ഷനൊണ്, ഗൊര്ഹിക വൊണി�്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ൊയി വിദഗ്രൊയ 
ത�ൊഴിലൊളികളുതെ ക്സവനും ക്നരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന�ിനുും ഈ ആ്ിക്ക്ഷന് വഴി സൊധിക്കുന്നു. ക്സവനങ്ങള് 
ആവശ്യമുള്ളവര്ക്് www.keralaskillsregistry.com അതലങ്ില്  https://play.google.com/store/apps/
details.id=com.klystrontch.skillregistry-ല്  നിന്നുും ഉപക്ഭൊക്ൊക്ളൊയി ര�ിസ്റര് തെയ്ൊനുും കഴിയുും. 
വ്യവസൊയ പരിശീലന വകുപ്്, കുടുുംബശ്രീ, പഞ്ൊയത്് വകുപ്് എന്നിവയുതെ സഹകരണക്ത്ൊതെയൊണ് 
പദ്ധ�ി നെപ്ൊക്കുന്ന�്. ക്കരള അക്ൊദമി ക്ഫൊര് ്ില്സ് എകലന്സ്(തകയ്സ് )�യ്ൊറൊക്ിയ ്ില് 
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ര�ിസ്ററി വഴി വദനുംദിന ഗൊര്ഹിക-വ്യൊവസൊയിക ആവശ്യങ്ങള്ക്് ത�ൊഴിലൊളികതള കതണ്ത്ൊനുും 
ഒപ്ും ത�ൊഴില് ക്നെൊനുും സൊധിക്കുന്നു. ഇെനിലക്ൊരിലൊത� ആര്ക്കുും സ്വന്ും കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ത�ൊഴില് 
കതണ്ത്ൊന് പദ്ധ�ി സഹൊയിക്കുും. ഐ.റ്ി.ഐ, കുടുുംബശ്രീ എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്ന് ത�ൊഴില് പരിശീലനും 
ക്നെിയ സര്ട്ടിവഫഡ് തെക്നീഷ്യന്മൊതര അ��് വകുപ്പുകളൊണ് സൊഷേ്യതപ്ടുത്തുക. ത�ൊഴിലറിയൊതമങ്ിലും 
സര്ട്ടിഫിക്റ്് ഇലൊത്വതരയുും ര�ിസ്ററിയിലള്തപ്ടുത്തുും. അവര്ക്് ത�ൊഴില് പരിെയമുതണ്ന്ന് 
പഞ്ൊയത്് സൊഷേ്യതപ്ടുത്ിയൊല് മ�ി. ്ില് ര�ിസ്രേി വഴി ലഭ്യമൊയ ക്സവനങ്ങള് ഇലക്രേീഷ്യന്, 
്ുംബര്, കൊര്തപ്ന്ര്, തപയിന്ര്, ത�ങ്ങുകയറ്ക്ൊര്, ക്ഡ തകയര്-വീട്ടില് കുട്ടികളുതെ സുംരഷേണും, 
വരൈവര്, ഗൊര്ഡനിങ് ആന്ഡ് ലൊന്ഡ് ക്്പിങ്, ക്ഹൊും ്ലീനിങ്/ഹൗസ് തമയ്ഡ്, ക്ലൊണ്റി ആന്ഡ് 
അയണിങ്, ക്മസ്തിരിപ്ണി, വക്യൊ�നങ്ങളുതെ സുംരഷേണും-വീടുകളിലും ആശുപ്ികളിലും, ഗ്ൊസ് കട്ടിങ്, 
വീടുകളില് വന്നുള്ള തമൊവബല് ബയൂട്ടിപൊര്  ലര് സര്  ് ീസ്, തെലിവിഷന് റിപ്യര് ആന്ഡ് ഇസ്റക്ലഷന്, 
ഫൊന്, അയൺക്ബൊക്, കുംപയൂട്ടര്, എയര് കണ്ീഷണര്, മികര് ആന്ഡ് വഗ്ന്ഡര്, റഫ്ി�ക്ററ്ര്, 
വൊഷിങ്തമഷീന് എന്നിവയുതെ റിപ്യര് ആന്ഡ് സര്  ് ീസ്, വീടുകളിതലത്ി ഷുഗര്, തകൊളസ്ക്രേൊള്, പ്രഷര് 
എന്നിവ പരിക്ശൊധിക്കുന്ന സൊന്്വനും തഹല്ത്് തെക്്അപ്് എന്നീ ക്മഖലകളില് ത�ൊഴിലറിയൊവന്നവരുതെ 
ക്സവനും ത�ൊെിയിെയില് �നങ്ങള്ക്് തമൊവബല് ആപ്ിലൂതെ ലഭ്യമൊക്കുും. ആദ്യ ഘട്ട ക്സവനും 
�ിരുവനന്പുരും �ിലക്ൊര്ക്് മൊ്മൊയി പരിമി�തപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. സൊവധൊനും ഇ�് മറ്് �ിലകളിക്ലക്് കൂെി 
വ്യൊപിപ്ിക്കുന്ന�ൊണ്. ്ില് ര�ിസ്രേിയുതെ നിലവിതല സ്ി�ി വിവരക്ണക്കുകള് �ൊതഴ തകൊടുക്കുന്നു.

ര�ിസ്രേര് തെയ് ക്സവനദൊ�ൊക്ള്  744           
അുംഗീകൊരത്ിനൊയി ക്ശഷിക്കുന്ന 
ക്സവന ദൊ�ൊക്ള്   233  
ക്സവനദൊ�ൊക്ള് അുംഗീകരിച്ച�്   334          
ആതക ര�ിസ്രേര് തെയ് ഉപക്ഭൊക്ൊക്ള്  2589  
ആതക ക്സവന ഓര്ഡറുകള്   71           
ആതക ലഭ്യമൊയ ക്സവനങ്ങള്  24    
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സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ – ഉദ്യമങ്ങൾ
8.1 ലിംഗപദവിയം വികസനവം

08
അ ദ് ധ്യാ യ ം

എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ തലങ്ങളിലും 
നിയേനിർമ്ലാണും, നയങ്ങൾ അല്ല്ങ്ിൽ പദ്ധതികൾ 
തുടങ്ങിയ ആസൂത്ിതേലായ ഏല്തലാരു നടപടിയിലൂല്ടയും 
സ്തത്രീകൾക്ും പുരുഷന്ലാർക്ും ഉണ്ലാകുന്ന േലാറ്റങ്ങൾ  
വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്ിയയലാണ്ത ലിുംഗപരേലായ 
കലാഴ്ചപ്ലാടില്ന മുഖ്യധലാരയിൽ എത്ിക്ന്നത്ത. 
എല്ലാ രലാഷ്ത്രീയ, സലാമ്പത്ിക, സലാമൂഹിക 
മേഖലകളിലും നയങ്ങളുല്ടയും പദ്ധതികളുല്ടയും 
രൂപകൽപ്നയ്കും, നടപ്ലാക്കലിനും, നിരരീക്ഷണത്ിനും  
വിലയിരുത്ലിനും  സ്തത്രീ-പുരുഷ സുംബന്ിയലായ 
അനഭവങ്ങളുും അവ സമൂഹത്ിൽ ഉണ്ലാക്ന്ന 
േലാറ്റങ്ങളുും കലാരണേലാകുന്നുണ്്ത.   അതിനലാൽ സ്തത്രീ- 
പുരുഷമഭദല്േമന്യ തുല്യ പ്രമയലാജനും മനടികഴിഞ്ലാൽ  
അസേത്ും തുടച്ചുനരീക്കലാന് സലാധിയ്കും . ചുരുക്കത്ിൽ  
ലിുംഗസേത്ും കകവരിക്ക എന്നതലാണ്ത 
ആത്യന്ിക ലക്ഷ്യും ”(ലിുംഗസേത്ത്ിനും സ്തത്രീ 
ശലാക്രീകരണത്ിനമുള്ള നയും, ഐക്യരലാഷ്ത് വിയന്ന 
ആഫരീസ്ത  2018-21)

സ്തത്രീകളുല്ട ശലാക്രീകരണവും സ്യുംഭരണവും 
അവരുല്ട രലാഷ്ത്രീയ സലാമൂഹിക, സലാമ്പത്ിക, 
ആമരലാഗ്യനില ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതുും വളല്ര 
പ്രധലാനല്പ്ട്ട  വസ്തതുതകളലാണ്ത.  കുട്ടികല്ള 
പരിപലാലിക്ന്നതിനും പരിമപലാഷിപ്ിക്ന്നതിനും വരീടില്റെ 
പരിപലാലനത്ിനമുള്ള പങ്ിട്ട ഉത്രവലാദിത്ങ്ങൾ 
ഉൾല്പ്ല്ട (UNFPA, 1994) ഉൽ പലാദനപരവും 
പ്രതയുൽപലാദനപരവേലായ ജരീവിതത്ിൽ സ്തത്രീകളുല്ടയും 
പുരുഷന്ലാരുല്ടയും മുഴുവന് പങ്ലാളിത്വും ആവശ്യേലാണ്ത. 
മലലാകത്ില്ല ഒട്ടു േിക്ക പ്രമദശങ്ങളിലും, സ്തത്രീകമളലാടുള്ള 
വിമവചനും കയ്തമപറിയ യലാഥലാർത്്യേലായി തുടരുന്നു, 
കൂടലാല്ത വ്യക്ിപരേലായത്ത മുതൽ ല്പലാതുജനങ്ങൾ 
വല്ര സ്തത്രീകളുല്ട ആമരലാഗ്യകരേലായ  ജരീവിതല്ത് 
തടസ്സല്പ്ടുത്തുന്ന ബന്ങ്ങൾ സമൂഹത്ില്റെ 
പല തലങ്ങളിലും പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്ത. സ്തത്രീകളുല്ട 
അവസ്ഥയും നിലവിലള്ള ലിുംഗപരേലായ അസേത്വും 
ഉൾല്പ്ടുന്ന മചലാദ്യങ്ങൾ സേരീപകലാല ചർച്ചയല്ടയും 
പ്രവർത്നത്ില്റെയും പ്രധലാന വിഷയങ്ങളലായി 

േലാറി കഴിഞ്ിരിക്ന്നു. സ്തത്രീകളുല്ടയും 
്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡറുകളുല്ടയും അടിസ്ഥലാന 
അവകലാശങ്ങൾക്കലായള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കലാരുകളുും 
നയ നിർേലാതലാക്കളുും അുംഗരീകരിക്കലാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്ത. 
ലിുംഗസേത്ും കകവരിക്ന്നതിന്ത, വിദ്യലാഭ്യലാസും, 
ഉപജരീവനേലാർഗ്ും, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയിമലക്ള്ള 
സ്തത്രീകളുല്ട പ്രമവശനും ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനും 
ഗലാർഹിക, പരിചരണ മജലാലികളുേലായി ബന്ല്പ്ട്ട്ത 
അവരുല്ട ഉത്രവലാദിത്ങ്ങൾ തിരിച്ചറിയന്നതിനും 
കുറയ്കന്നതിനും പുനർവിതരണും ല്ചയ്യുന്നതിനും 
ല്പലാതുജനങ്ങളിൽ അവരുല്ട പങ്ലാളിത്ത്ിനള്ള 
തടസ്സങ്ങൾ നരീക്കും ല്ചയ്യുന്ന നയങ്ങളുും പരിപലാടികളുും 
സമൂഹത്ിന്ത ആവശ്യേലാണ്ത. വിപുലേലായ 
മബലാധവൽക്കരണ പരിപലാടികളിലൂല്ട സമൂഹത്ിൽ 
ലിുംഗമബലാധും വർദ്ധിപ്ിക്കയലാണ്ത ലക്ഷ്യും. 

ഇന്്യയിൽ, യ എന് ഡി പി വികസിപ്ിച്ച എല്ലാ ലിുംഗ 
സൂചികകളുല്ടയും (ജി ഡി  ഐ) കണക്കനസരിച്ച്ത 
വ്യലാപകേലായ  ലിുംഗപരേലായ അസേത്ും 
നിലനിൽക്ന്നു. സ്തത്രീകളുും പുരുഷന്ലാരുും തമ്ിലള്ള 
േലാനവ വികസന മനട്ടങ്ങളിൽ കുറഞ് തുല്യതമയലാല്ട 
ലിുംഗവികസന സൂചികയല്ട ജിഡിഐ മൂല്യും 0.829 
ആണ്ത (കഴിഞ് വർഷല്ത് അമപക്ഷിച്ച്ത 0.012 സൂചിക 
മൂല്യങ്ങളുല്ട ഇടിവും മലലാക ശരലാശരിയിൽ നിന്ന്ത 
0.112 വ്യതിയലാനവും മരഖല്പ്ടുത്തുന്നു). ആമരലാഗ്യും, 
അറിവ്ത, ജരീവിത നിലവലാരും എന്നിങ്ങല്ന  മൂന്ന്ത 
അടിസ്ഥലാന തലങ്ങളിൽ സ്തത്രീകളുും പുരുഷന്ലാരുും 
തമ്ിലള്ള അസേത്ും കണക്കില്ലടുത്്ത ജിഡിഐ 
േനഷ്യവികസന മനട്ടങ്ങളില്ല ലിുംഗപരേലായ 
അസേത്ങ്ങൾ കണക്കലാക്ന്നുണ്്ത. ലിുംഗ അസേത് 
സൂചികയല്ട (ജി ഡി ഐ) കണക്കനസരിച്ച്ത, ജി ഡിഐ 
മൂല്യും 0.501 ഉള്ള 122-ലാും റലാങ്ലാണ്ത ഇന്്യയ്കള്ളത്ത, 
അമതസേയും നമ്മുല്ട അയൽരലാജ്യങ്ങളലായ 
കചന, ശ്രീലങ് എന്നിവയ്ക്ത 36 (0.163), 86 (0.38) 
റലാങ്കുണ്്ത. േലാനവ വികസനത്ില്റെ 3 പ്രധലാനല്പ്ട്ട 
നിരരീക്ഷണങ്ങൾ കണക്കില്ലടുത്ലാണ്ത ലിുംഗ 
അസേത് സൂചിക കണക്കലാക്ന്നത്ത.  (എ) 
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ബ�യാക്സ് 8.1.1 ല ിുംഗ മുഖ്യധലാരയും ല ിുംഗസേത് വും - യഎന് ഡി പ ിയല്ട സേരീപനവും തത്ങ്ങളുും

ല ിുംഗമഭദല്േമന്യ മുഖ്യധലാരയിമലക്ള്ള യഎന് ഡി പ ി സേരീപനും ഇരട്ടിയലാണ്ത: ലക്ഷ്യേിട്ട ല ിുംഗ-
നിർദ്ിഷ്ട ഇടല്പടലകളിലൂല്ട സ്തത്രീകളുല്ടയും ല്പൺകുട്ടികളുല്ടയും ശലാക്രീകരണല്ത് യ എന് ഡി പ ി 
പ ിന്തുണയ്കകയും എല്ലാ നയങ്ങളുും മപ്രലാഗ്ലാമുകളുും വ ികസിപ് ിക്ന്നതിലും ആസൂത്ണും ല്ചയ്യുന്നതിലും 
നടപ് ിലലാക്ന്നതിലും വ ിലയിരുത്തുന്നതിലും ല ിുംഗപരേലായ ആശങ്കൾ പരിഹരിക്ന്നുണ്്ത.  
യ എന് ഡി പ ിയല്ട ല ിുംഗപദവ ി മുഖ്യധലാരലാ സേരീപനും ഇനിപ്റയന്ന അടിസ്ഥലാന തത്ങ്ങല്ള 
അടിസ്ഥലാനേലാക്കിയള്ളതലാണ്ത:

എ. മനുഷധ്യാവകയാശം
ഈ നയത്ിലൂല്ട വ ികസനമത്ലാടുള്ള േനഷ്യലാവകലാശ അധിഷ് ിത സേരീപനേലാണ്ത പ ിന്തുടരുന്നത്ത, 
പദ്ധതികളുല്ട  രൂപകൽപ്നയും, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുും സ്തത്രീകളുല്ടയും പുരുഷന്ലാരുല്ടയും 
േനഷ്യലാവകലാശങ്ങൾ സലാക്ഷലാത്തകരിക്ന്നതില്ന അടിസ്ഥലാനേലാക്കിയള്ളതലാണ്ത

� ി. സസ്്രീകളം പുരുഷന്യാരും മയാറ്റത്ിന്റെ സജരീവ ഏജന്റുകൾ
എല്ലാവർക്ും അവരുല്ട അഭിലലാഷങ്ങൾ മനടലാനും കഴിവകൾ നിറമവറ്റലാനമുള്ള അവസരങ്ങൾ 
ലഭിക്മമ്പലാഴുും അവരുല്ട അറിവും സുംഭലാവനകളുും വ ിലേതിക്കയും സേലാഹരിക്കയും ല്ചയ്യുമമ്പലാൾ 
േലാത്മേ വ ികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കകവരിക്കലാന് കഴിയൂ. ഇത്ത എല്ലാ സ്തത്രീകല്ളയും പുരുഷന്ലാല്രയും 
േലാറ്റത്ില്റെ സജരീവ ഏജറെലായി വരീക്ഷ ിക്ന്നു, അതിനലാൽ പലാർശ്വത്തകരിക്കല്പ്ട്ടവരുും 
പ ിന്നലാക്കും നിൽക്ന്നവരുും ശലാക്രീകരിക്കല്പ്ടുന്നുല്വന്നുും അവരുല്ട ജരീവ ിതല്ത്ക്റിച്ച്ത 
തരീരുേലാനല്േടുക്കലാനും അവർ ല്സലാകസറ്റികളുല്ട വ ികസനത്ിൽ പങ്ലാളികളലാകലാനും എല്ലാവർക്ും 
കഴിയല്േന്ന്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

സി. ആന്െയം ഉബേക് ിക്കുന്ില്ല
  ദലാരി�്യും, ഭൂേിശലാസ്തത്പരേലായ സ്ഥലാനും, കുടിമയറ്റും, തിരിച്ചറിയൽ, വുംശരീയത, പ്രലായും, വുംശും, േതും, 
കവകല്യും, േറ്റ്ത സവ ിമശഷതകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥലാനേലാക്കിയള്ള വ ിമവചനത്ില്റെ ഒന്നിലധികും, 
വ ിഭജിക്ന്ന രൂപങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്നതിന്ത എല്ലാവല്രയും   പ ിന്തുണയ്കലാന് യഎന് ഡി പ ി 
പ്രതിജ്ലാബദ്ധേലാണ്ത.

ഡി. ല ിംഗേദവി  �ന്ധങ്ങൾ േെിവർത്നം ന്െയ്യുന്നു
ല ിുംഗസേത്വും സുസ്ഥിര വ ികസനവും കകവരിക്ന്നതിന്ത ല ിുംഗവ ിടവും   ബന്വും പരിവർത്നും 
ല്ചമയേണ്ത്ത അത്യലാവശ്യേലാണ്ത. ല ിുംഗസേത്ത്ിനലായള്ള ഘടനലാപരേലായ പരിവർത്നങ്ങല്ള 
ത്രിതല്പ്ടുത്തുന്നതുും അതില്റെ മനട്ടത്ിന്ത തടസ്സേലാകുന്ന സ്ഥലാപന, സലാമൂഹിക, രലാഷ്ത്രീയ, 
നിയേപരേലായ തടസ്സങ്ങൾ നരീക്കും ല്ചയ്യുന്നതുേലായ സുംരുംഭങ്ങൾ യഎന് ഡി പ ി പ ിന്തുടരുന്നതലാണ്ത. 

ഇ. പുരുഷന്യാന്െയം ആൺകുട്ികന്െയം േന്കെടുപ്ിക്കുക
ല ിുംഗസേത്ത്ിനലായള്ള ഐക്യരലാഷ്ത്സഭയല്ട ആമഗലാള ഐക്യദലാർഡ്യ സുംരുംഭേലായ  
പ്രസ്ഥലാനേലായ 'ഹരീ മഫലാർ ഷരീ' സുംരുംഭവേലായി മചർന്ന്ത, ല ിുംഗപരേലായ വ ിടവകൾ നികത്തുന്നതിലും  
സ്തത്രീകല്ളയും ല്പൺകുട്ടികല്ളയും ശലാക്രീകരിക്ന്നതിലും പുരുഷന്ലാരുും ആൺകുട്ടികളുും 
സഖ്യകക്ഷ ികളലായി ഏർല്പ്ടുത്തുന്നതിലും, േലാത്േല് വ ിമവചനപരേലായ േമനലാഭലാവങ്ങളുും 
ആചലാരങ്ങളുും അടിച്ചേർത്ല ിലും യഎന് ഡി പ ി പ്രലാധലാന്യും നൽകിവരുന്നു. 

അവലംബം: യു എന് ഡി പി 2019

േലാതൃ േരണനിരക്ും, കൗേലാര പ്രലായക്കലാരില്ല  
ജനനനിരക്ും കണക്കില്ലടുത്തുല്കലാണ്ടുള്ള,  
പ്രതയൂൽപലാദനപരേലായ ആമരലാഗ്യും. (ബി) 
പലാര്തലല്േറെില്ല സ്തത്രീകളുല്ട സരീറ്റുകളുല്ട അനപലാതും, 
25 വയസ്സുള്ള സ്തത്രീകളുല്ടയും പുരുഷന്േലാരുമടയും 
അനപലാതും, ല്സക്കറെറി വിദ്യലാഭ്യലാസും എങ്ിലും 
ഉള്ള പ്രലായേലായവരുല്ട അനപലാതും എന്നിവ 
കണക്കലാക്കില്കലാണ്ടുള്ള ശലാക്രീകരണും . (സി) 15 

വയസ്സിനും അതിൽ കൂടുതലമുള്ള സ്തത്രീകളുല്ടയും 
പുരുഷന്േലാരുല്ടയും ല്തലാഴിൽ മസനലാപങ്ലാളിത് 
നിരക്ക്ത കണക്കില്ലടുത്തുല്കലാണ്്ത  ല്തലാഴിലലാളി 
വിപണി പങ്ലാളിത്േലായി  സലാമ്പത്ിക നിലവലാരും 
പ്രകടേലാക്ന്നു.

മ്ലാബൽ ല്ജന്ഡർ ഗ്യലാപ്്ത റിമപ്ലാർട്ടിൽ ഇന്്യ 
(108) ഈ വർഷും സുസ്ഥിരേലായി  റലാങ്ിുംഗ്ത 
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നിലനിർത്തുന്നുല്ണ്ങ്ിലും അതില്റെ വിടവ്ത വലതലാണ്ത, 
33 ശതേലാനും വിടവ്ത ഇനിയും നികത്ലാനണ്്ത.  
സലാമ്പത്ിക പങ്ലാളിത്വും അവസരവും, 
വിദ്യലാഭ്യലാസപരേലായ മനട്ടും, ആമരലാഗ്യും, അതിജരീവനും, 
രലാഷ്ത്രീയ ശലാക്രീകരണും എന്നരീ നലാല്ത പ്രതിപലാത്യ 
വിഷയേലാനദണ്ഡങ്ങളിലൂല്ട 149 രലാജ്യങ്ങൾ 
ലിുംഗസേത്ത്ിമലക്ള്ള പുമരലാഗതില്യക്റിച്ച്ത 
ആമഗലാള ലിുംഗമഭദും റിമപ്ലാർട്ട്ത േലാനദണ്ഡേലാക്ന്നു. 
കൂടലാല്ത, ഈ വർഷല്ത് പതിപ്്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ 
ഇറെലിജന്സുേലായി (AI) ബന്ല്പ്ട്ട കനപുണ്യ ലിുംഗ 
വ്യത്യലാസങ്ങൾ പഠിക്ന്നുമുണ്്ത. 

സേലാന മജലാലികൾക്കലായി മവതന സേത്ത്ില്ല 
ല്േച്ചല്പ്ടുത്ലകൾ ഇന്്യ മരഖല്പ്ടുത്തുന്നു, 
ആദ്യേലായി അതില്റെ തൃതരീയ വിദ്യലാഭ്യലാസ 
ലിുംഗവിടവ്ത പൂർണ്ണേലായും അവസലാനിപ്ിക്ന്നതിൽ 
വിജയിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത.  കൂടലാല്ത മൂന്നലാും വർഷ 
പ്രവർത്നത്ിനലായി പ്രലാഥേിക, ദ്ിതരീയ വിടവകൾ 
നികത്തുന്നുണ്്ത.  എന്നിരുന്നലാലും, ആമരലാഗ്യും, 
അതിജരീവനും എന്നിവയിൽ മലലാകത്ില്ല മൂന്നലാേല്ത് 
സ്ഥലാനത്്ത തുടരുന്നു, കഴിഞ് ദശകത്ിൽ ഈ സബ്ത 
ഇന്ല്ഡക്ിൽ മലലാകല്ത് ഏറ്റവും ല്േച്ചല്പ്ട്ട രലാജ്യേലായി 
അവമശഷിക്ന്നു.  വലാസ്തവത്ിൽ,  ഇന്്യയിൽ ഈ 
വർഷും ഈ സബ്ത ഇന്ല്ഡക്ില്ല ലിുംഗപരേലായ വിടവ്ത 
വർദ്ധിച്ചുവരികയലാണ്ത.   ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജന്സ 
ല്പ്രലാഫഷണലകൾക്കിടയിൽ കലാര്യേലായ ലിുംഗവിടവ്ത 
ഉല്ണ്ന്ന്ത കല്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ത.  ആമഗലാളതലത്ിൽ 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജന്സ ല്പ്രലാഫഷണലകളിൽ 22 
ശതേലാനും േലാത്േലാണ്ത സ്തത്രീകളുള്ളത്ത, 78 ശതേലാനും 
പുരുഷന്ലാരുും. രസകരല്േന്നു പറയല്ട്ട, ഇന്്യ ശരലാശരി 
തലത്ിലലാണ്ത (ആഗ�ോള ലിം� വിടവ് റിഗ്ോർട്് 2018).

‘കലഫ്ത മകലാഴ്ത സ്ത ലിുംഗവിടവ്ത ’ എന്നതില്റെ ഏറ്റവും 
പുതിയ അളവനസരിച്ച്ത ഇന്്യയല്ട സ്ഥലാനവും ഏറ്റവും 
തലാല്ഴയലാണ്ത. ആമരലാഗ്യും, വിദ്യലാഭ്യലാസും, ല്തലാഴിൽ 
വിപണി, മജലാലി, പലാർലല്േറെില്ല ഇരിപ്ിടങ്ങൾ, സേയ 
ഉപമയലാഗും, സലാമൂഹ്യ സുംരക്ഷണും എന്നിവയല്ട 
സൂചകങ്ങളലാണ്ത കലഫ്ത മകലാഴ്ത സ്ത ലിുംഗവിടവ്ത 
കണക്കലാക്ന്നത്ത.

േറ്റ്ത ഇന്്യന് സുംസ്ഥലാനങ്ങളുേലായി 
തലാരതേ്യല്പ്ടുത്തുമമ്പലാൾ, മകരളത്ില്ല സ്തത്രീകൾക്ക്ത 
ആമരലാഗ്യ, വിദ്യലാഭ്യലാസ നിലവലാരവേലായി 
ബന്ല്പ്ട്ട നിരവധി കലാര്യങ്ങളിൽ േികച്ച സ്ഥലാനും 
ലഭിക്ന്നുണ്്ത.  േലാനവവികസനത്ില്റെ കലാര്യത്ിൽ 
സുംസ്ഥലാനത്ില്റെ വികസന നയും ലിുംഗസേത്മത്ലാട്ത 
കൂടുതൽ സുംമവദനക്ഷേേലാണ്ത, വിദ്യലാഭ്യലാസും, 
ആമരലാഗ്യും തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥലാന കഴിവകളില്ല 
ലിുംഗപരേലായ അന്രും വളല്ര കുറവലാണ്ത.

അതിനലാൽ നിരവധി ലിുംഗ സൂചകങ്ങളിൽ 
മകരളും േികച്ച സ്ഥലാനങ്ങൾ മനടി. ജി ഐ ഐ 
ഘടകങ്ങല്ള സുംബന്ിച്ചിടമത്ലാളും, േലാതൃേരണ 

നിരക്ക്ത, ല്കൗേലാര ജനനനിരക്ക്ത, ല്സക്കന്ഡറി 
വിദ്യലാഭ്യലാസമുള്ള പ്രലായപൂർത്ിയലായ സ്തത്രീകളുല്ട 
അനപലാതും എന്നിവയല്ട സൂചകങ്ങൾ മകരളത്ിൽ 
ശ്മദ്ധയേലാണ്ത. മകരളത്ില്ല പുരുഷന്േലാരിൽ 
നിന്നുും സ്തത്രീകളുല്ട അനപലാതും 1,084 ആണ്ത, ഇത്ത 
മദശരീയ കണക്കളുേലായി തലാരതേ്യല്പ്ടുത്തുമമ്പലാൾ 
വളല്ര കൂടുതലലാണ്ത  940 (സെന്െെ് 2011). എന്നലാൽ 
ല്തലാഴിൽ വിപണി പങ്ലാളിത്ത്ില്റെ സൂചകങ്ങളുും 
സ്തത്രീകളുല്ട പലാർലല്േറെ്ത സരീറ്റുകളുല്ട അനപലാതവും 
കലാണിക്ന്നത്ത മകരളത്ില്റെ പ്രകടനും 
മേലാശേലാല്ണന്നുും ഇത്ത ഇന്്യയല്ട ശരലാശരിമയക്കലാൾ 
തലാല്ഴയലാല്ണന്നുമുള്ളതലാണ്ത. മകരളത്ില്ല ല്േലാത്ും 
ജനസുംഖ്യയല്ട 52 ശതേലാനും സ്തത്രീകളലാണ്ത. 0-14 
വയസ്ത പ്രലായമുള്ള കുട്ടികൾ മകരളത്ില്ല ല്േലാത്ും 
ജനസുംഖ്യയല്ട 23.44 ശതേലാനും പ്രതിനിധരീകരിക്ന്നു, 
അവരിൽ 48.91 ശതേലാനും ല്പൺകുട്ടികളലാണ്ത. 
മദശരീയ ശരലാശരിയലായ 11 ശതേലാനത്ിൽ നിന്ന്ത 
വ്യത്യസ്തേലായി മകരളത്ില്ല എല്ലാ വരീടുകളിലും 22 
ശതേലാനും സ്തത്രീകളലാണ്ത. അനു�ന്ധം 8.1.1 ൽ 2011 
ല്ല ല്സന്സസ്ത പ്രകലാരും ല്േലാത്ും ജനസുംഖ്യയിൽ 
സ്തത്രീകളുല്ട ജനസുംഖ്യയല്ട ശതേലാനും നൽകിയിട്ടുണ്്ത.

സയാക്െതയം വിദധ്യാഭധ്യാസവം

മകരളത്ില്ല ഉയർന്ന സലാക്ഷരതലാ നിരക്ക്ത മകരള 
സ്തത്രീകൾ മനടിയ സലാമൂഹിക-സലാുംസ്ലാരിക 
വികസനത്ിന്ത ‘മടക്ക്ത ഓഫ്ത ’ ല്ചയ്യുന്നതില്റെ 
അടിസ്ഥലാനേലായി കണക്കലാക്കലാവന്നതലാണ്ത.  ഒരു 
ല്ചറിയ ലിുംഗവിടവ്ത നിലനിൽക്ന്നുല്ണ്ങ്ിലും സ്തത്രീ 
സലാക്ഷരതലാ നിരക്ക്ത 92 ശതേലാനമുള്ള  മകരളും 
ഇന്്യന് സുംസ്ഥലാനങ്ങളിൽ മുന്പന്ിയിലലാണ്ത 
(ല്സന്സസ്ത, 2011). 6 ദശകങ്ങളലായി മകരളത്ില്ല 
ലിുംഗവിടവ്ത  കുറഞ്ഞുല്വന്നുും േനസിലലാക്കലാവന്നതലാണ്ത 
(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്ത 6- ലാ ും അധ്യലായും വിദ്യലാഭ്യലാസ-
അനു�ന്ധം 6.1.1 കലാണുക).

75-ലാേത്ത എന് എസ്ത എസ്തഒ ല്റൗ ണ്്ത അനസരിച്ച്ത 
മകരളത്ിൽ സ്തത്രീകളുല്ട സലാക്ഷരതലാ നിരക്ക്ത 
കുറച്ചു കൂടി  വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്്ത.  (േട്ിക 8.1.1). കമ്പയൂട്ടർ 
സലാക്ഷരതയിലും അടിസ്ഥലാന ഇറെർല്നറ്റ്ത 
പരിജ്ലാനത്ിലും മകരളത്ില്ലയും ഇന്്യയില്ലയും 
സ്തത്രീകൾ പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ പിന്നിലലാണ്ത (െി്ം 
8.1.1). േട്ിക 8.1.1 അനസരിച്ച്ത, കമ്പയൂട്ടറില്റെയും 
ഇറെർല്നറ്റ്ത സലാക്ഷരതയല്ടയും കലാര്യത്ിൽ 
ലിുംഗവിടവ്ത ഗ്ലാേപ്രമദശങ്ങളിൽ കൂടുതലലാല്ണന്നുള്ളത്ത 
പ്രലാധലാന്യേർഹിക്ന്നു.

വിദ്യലാഭ്യലാസത്ില്റെ കലാര്യത്ിൽ, പ്രമവശനും  
പ്രലാഥേിക തലത്ിൽ സലാർവത്ികേലാണ്ത, കൂടലാല്ത 
ലിുംഗപദവി  തുല്യത കകവരിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത.  
സ്തകൂളുകളിൽ മചരുന്ന വിദ്യലാർത്ികളുല്ട 
49 ശതേലാനും ല്പൺകുട്ടികളലാണ്ത. ഹയർ 
ല്സക്കന്ഡറി വിദ്യലാഭ്യലാസത്ിൽ 51.19 ശതേലാനവും 
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ല്പൺകുട്ടികളലാണ്ത പ്രമവശനും മനടിയിരിക്ന്നത്ത ഇത്ത 
ആൺകുട്ടികമളക്കലാൾ കൂടുതലലാണ്ത. ത്ിതരീയ തലത്ിലും 
ല്പൺകുട്ടികളുല്ട പ്രമവശനും ആൺകുട്ടികമളക്കലാൾ 
കൂടുതലലാണ്ത. ഉദലാഹരണത്ിന്ത, വിവിധ ആർട്ത സില്ല 
ഡിഗ്ി മകലാഴ്ത സുകളിമലക്ള്ള പ്രമവശനത്ില്റെ 
68.26 ശതേലാനും ല്പൺകുട്ടികളലാണ്ത. ബിരുദലാനന്ര 
ബിരുദും പരിഗണിക്മമ്പലാൾ ല്പൺകുട്ടികളുല്ട സ്ഥലാനും 
66.24 ശതേലാനേലാണ്ത. എന്നലാൽ എഞ്ിനരീയറിുംഗ്ത 
മകലാമളജുകളിലും മപലാളില്ടക്തനിക്കളിലും 
ല്പൺകുട്ടികളുല്ട എണ്ണും കണക്കില്ലടുക്മമ്പലാൾ 
സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തേലാണ്ത. പ്രമവശനും ലഭിച്ച  
വിദ്യലാർത്ികളിൽ ല്പൺകുട്ടികൾ 37.97 ശതേലാനും 
എഞ്ിനരീയറിുംഗ്ത മകലാമളജുകളിലും 28.15 ശതേലാനും 

മപലാളില്ടക്തനിക്കളിലും േലാത്േലാണ്ത ഉള്ളത്ത.

ബകെെത്ിന്ല സസ്്രീകളന്െ ആബെയാഗധ് 
നിലവയാെം 

രലാജ്യത്ില്റെ േറ്റ്ത ഭലാഗങ്ങളിലള്ളവരുേലായി 
തലാരതേ്യല്പ്ടുത്തുമമ്പലാൾ മകരളത്ില്റെ ഉയർന്ന 
സലാമൂഹിക വികസനത്ിലൂല്ട പ്രതിഫലിക്ന്നത്ത 
സ്തത്രീകളുല്ട ല്േച്ചല്പ്ട്ട ആമരലാഗ്യനിലയലാണ്ത. 
ആമരലാഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ ഭൂരിഭലാഗവും സുംസ്ഥലാനല്ത് 
സ്തത്രീകൾക്ക്ത അനകൂലേലാണ്ത. മകരളത്ിൽ 
സ്തത്രീകളുല്ട ആയർ നിരക്കലായ 77.8 വയസ്സ്ത 
പ്രലായും ഇന്്യയില്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കലാണ്ത; 

േട്ിക 8.1.1 വ ിവ ിധ തലങ്ങളിൽ സലാക്ഷരത

 ഗ്യാമരീണ/നഗെ
 

ബകെെം ഇന്ധ്
പുരുഷന്യാർ സ്രീകൾ ആന്ക പുരുഷന്യാർ സ്രീകൾ ആന്ക

സയാക്െത നിെക്സ് (7 വയസ്ം കൂടുതലം )
 ഗ്ലാേരീണ 96.7 94.1 95.4 81.5 65 73.5

നഗര 98.2 96.4 97.3 92.2 82.8 87.7

ആല്ക 97.4 95.2 96.2 84.7 70.3 77.7

കംേയൂട്ർ സയാക്െത
 ഗ്ലാേരീണ 41.8 34.8 38.2 12.6 7 9.9

നഗര 49.6 42 45.7 37.5 26.9 32.4

ആല്ക 45.2 38 41.5 20 12.8 16.5

അെിസ്യാന ഇന്റർന്നറ്റസ് േെിജ്യാനം
 ഗ്ലാേരീണ 47.1 35.1 41 17.1 8.5 13

നഗര 53.6 41.7 47.5 43.5 30.1 37.1

ആല്ക 50 38.1 43.9 25 14.9 20.1

ഉറവിടം: എന്എെ്എെ് 75 ആം തവണ

െ ി്ം 8.1.1 വ്യത്യസ്ത തലത്ിൽ സലാക്ഷരതലാ നിരക്കില്റെ ല ിുംഗവ ിടവ്ത (ഗ്ലാേരീണ/നഗരും) 

ഉറവിടം: എന്എെ്എെ് 75 ആം തവണ, ഇന്ത്യ �വസമെന്്
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ഇന്്യയില്ല ല്േലാത്ത്ിലള്ള സ്തത്രീകമളക്കലാൾ വളല്ര 
ഉയർന്നതലാണ്ത ഇതില്റെ ഇന്്യന് ശരലാശരി 70.4 
വയസ്സലാണ്ത. രജിസ്ത്ലാർ ജനറൽ ഓഫ്ത ഇന്്യ പുറത്തുവിട്ട 
കണക്കൾ പ്രകലാരും എല്ലാ ജനസുംഖ്യലാ സൂചകങ്ങളുും 
മകരളത്ില്ല സ്തത്രീകൾക്ക്ത അനകൂലേലാല്ണന്നലാണ്ത 
വിലയിരുത്ൽ (േട്ിക 8.1.3).

സ്തത്രീകൾക്കിടയില്ല കുറഞ് േലാതൃേരണ നിരക്ും  
ഉയർന്ന ആയർകദർഘ്യവേലാണ്ത സുംസ്ഥലാനല്ത് 
േലാതൃ പരിചരണത്ിനള്ള വിപുലേലായ ല്പലാതു ചട്ടങ്ങൾ. 
ആമരലാഗ്യസുംരക്ഷണ സ്ഥലാപനങ്ങളിമലക്ള്ള 
സലാർവത്ിക പ്രമവശനും േലാതൃ പരിചരണവും 
എല്ലാവർക്ും സ്ഥലാപനപരേലായ മസവനും 
ലഭ്യേലാകുന്നത്ത ഉറപ്ലാക്കലാന്  സഹലായിക്ന്നു. 
അതുമപലാല്ല, മകരളത്ിൽ കൗേലാരപ്രലായക്കലാരിലള്ള 
ഗർഭധലാരണും വളല്ര കുറവലാണ്ത. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക്ത േട്ിക 8.1.4 കലാണുക. സുംസ്ഥലാന 
രൂപരീകരണും മുതൽ ദശലാബ്ദങ്ങമളലാളും നരീണ്ടുനിന്ന 
മകരള സർക്കലാരില്റെ ശ്േഫലേലായിട്ടലാണ്ത ഇത്രും 
മനട്ടങ്ങൾ കകവരിക്കലാന് സലാധിച്ചത്ത.

ഉയർന്ന സലാക്ഷരത, വിദ്യലാഭ്യലാസ നിലവലാരും, 
അനകൂലേലായ ആമരലാഗ്യ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ 

ജരീവിത കശലിയിലള്ള ആമരലാഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ 
പ്രതിഫലിക്ന്നില്. ശരരീരഭലാര സൂചിക, അേിതവണ്ണും, 
വിളർച്ച എന്നിവ കണക്കില്ലടുക്മമ്പലാൾ, 2015-16 
ല്ല എന് എഫ്ത എച്ച്തഎസില്റെ റിമപ്ലാർട്ടുകൾ പ്രകലാരും 
സ്തത്രീകളുല്ട സ്ഥലാനും േികച്ചതല്. മകരളത്ില്ല 
സ്തത്രീകളുല്ട ആമരലാഗ്യും മദശിയശരലാശരിയേലായി 
തലാരതേ്യും ല്ചയ്യുമമ്പലാൾ ല്േച്ചല്പ്ട്ടതലാല്ണങ്ിലും 
സലാധലാരണയിലും കുറഞ് മബലാഡി േലാസ്ത ഇന്ഡക്്ത 
ഉള്ള സ്തത്ികളുല്ട ശതേലാനും മകരളത്ിലും 
ഇന്്യയിലും പുരുഷന്േലാല്രക്കലാൾ കൂടുതലലാണ്ത. 
പമക്ഷ ല്പലാണ്ണത്ടിയല്ട കലാര്യത്ിൽ മകരളത്ില്ല 
സ്തത്രീകളുല്ട ശതേലാനും ഇന്്യയില്ല സ്തത്രീകല്ളക്കലാളുും 
മകരളത്ില്ല പുരുഷന്േലാമരക്കലാളുും കുടുതലലാണ്ത. 
അനരീേിയയല്ട കലാര്യത്ിൽ 2005-06 വല്രയള്ള 
കലാലഘട്ടത്ിൽ വർദ്ധനവ്ത ഉണ്ലായിട്ടുല്ണ്ങ്ിലും 
മകരളത്ിന്ല്റ സ്ഥിതി മദശരീയ ശരലാശരില്യക്കലാൾ 
േികച്ചതലാണ്ത. (േട്ിക 8.1.5).

സമ്പത്ിക േകെയാെിത്ം

പല വികസന സൂചകങ്ങളിലും മകരളത്ില്ല 
സ്തത്രീകൾ പുരുഷന്േലാമരക്കലാൾ ല്േച്ചല്പ്ട്ട 
പ്രവർത്നും കലാഴ്ചവയ്കന്നു. പമക്ഷ സലാമ്പത്ിക 

േട്ിക 8.1.2 വ ിവ ിധ തലങ്ങളിൽ ല്പൺകുട്ടികളുല്ടയും ആൺകുട്ടികളുല്ടയും പ്രമവശനും-2019-20

 ആൺകുട്ികൾ ന്േൺകുട്ികൾ ആന്ക ന്േൺകുട്ികൾ 
ശതമയാനത്ില്

സ്തകൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസും 1897272 1819625 3716897 49.0

ഹയർ ല്സക്കന്ററി 187483 196645 384128 51.2

ബിരുദും 89519 192574 282093 68.3

ബിരുദലാനന്ര ബിരുദും 13863 27196 41059 66.2

ബി ല്ടക്ക്ത(ല്കടിയവിൽ പരരീക്ഷയ്കലായി രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്വർ) 19766 13985 33751 41.4

 മപലാളില്ടക്തനിക്ക്ത 8669 3397 12066 28.2
അവലംബം: ഡി ജി ഇ, ഡി െി ഇ , ഡി ടി ഇ സെ റ്ിയു, 2019

േട്ിക 8.1.3 ഇന്്യയില്ലയും മകരളത്ിമലയും സ്തത്ികളുല്ട ആമരലാഗ്യസ്ഥിതി

ക്രമ 
നം. സൂെ ിക ബകെെം ഇന്ധ്

1 ശിശുേരണ നിരക്ക്ത # ആല്ക 10 33

പുരുഷന് 9 32

സ്തത്രീ 10 34

2 വിവലാഹപ്രലായും * 18 വയസ്സിൽ കുറവ്ത സ്തത്രീ 16.9 16.7

18-20 19.2 19.2

21 മുകളിൽ 24.8 23.9

എല്ലാപ്രലായക്കലാരുും 23.2 22.1

3 േലാതൃേരണ നിരക്ക്ത ** 42 122

4 ആയർ കദർഘ്യും*** പുരുഷന് 72.5 67.8

സ്തത്രീ 77.8 70.4

അവലംബം # എെ്.ആർ.എെ് 2019 May/* SRS സ്റോറ്ിസ്റിക്കല് റിഗ്ോര്ട്്2017/** സപെഷത്യല് ബുള്ളറ്ിന്ഓണ് എം എം ആർ 2015-17
*** എെ്.ആർ.എെ് ലലഫ് പട്ിെ  2013-17
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പട്ടിക  8.1.4  േലാതൃ പരിചരണത്ില്റെ സൂച ികകൾ

 
സൂെ ികകൾ

ഇന്ധ് ബകെെം
എന് എഫസ് എച്ചു എസസ്-4                             

(2015-16)
എന് എഫസ് 

എച്ചു എസസ് -3  
(2005-06)

എന് എഫസ് എച്ചു എസസ് -4                           
(2015-16)

എന് എഫസ് 
എച്ചു എസസ് -3 
(2005-06)

നഗെ ഗ്യാമരീണ ആന്ക ആന്ക നഗെ ഗ്യാമരീണ ആന്ക ആന്ക
കൗേലാര പ്രലായക്കലാരില്ല 
ഗർഭധലാരണും 

5 9.2 7.9 16 2.7 3.2 3 5.8

ആറെിനറ്റൽ ല്ചക്കപ്പുകളുള്ള 
അമ്േലാർ 

69.1 54.2 58.6 43.9 96.1 94.2 95.1 91.9

ആശുപത്ികളില്ല  
ജനനങ്ങൾ (ശതേലാനും) 

88.7 75.1 78.9 38.7 99.8 99.9 99.8 99.3

അമ്യും ശിശു 
സുംരക്ഷണവും (എുംസിപി) 
കലാർഡ്ത ഉടേ (ശതേലാനും)

87.7 90 89.3 ബലാധകേല് 82 86.1 84.2 ബലാധകേല്

ആല്ക ല്ഫർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക്ത 
(ഓമരലാ സ്തത്രീക്ും കുട്ടികൾ)

1.8 2.4 2.2 2.7 1.6 1.6 1.6 1.9

പൂർണ്ണ ആറെിമനറ്റൽ ല്കയർ 
(ശതേലാനും)

31.1 16.7 21 11.6 63 59.5 61.2 66.7

അമ്േലാർക്ക്ത പ്രസവലാനന്ര 
പരിചരണും (ശതേലാനും) 
ലഭിച്ചു

71.7 58.5 62.4 34.6 87.6 89.6 88.7 84.6

സിമസറിയനിലൂല്ടയള്ള 
പ്രസവും(ശതേലാനും)

28.2 12.8 17.2 8.5 37.1 34.6 35.8 30.1

ല്കൗേലാരക്കലാരില്ല  വിളർച്ച 
(ശതേലാനും)

50.8 54.3 53.1 55.3 36.3 32.6 34.3 32.8

ഗർഭലാവസ്ഥയിൽ അനഭവിച്ച 
അക്േും(ശതേലാനും) 

3.4 4.1 3.9 ബലാധകേല് 0.9 1.6 1.2 ബലാധകേല്

അവലംബം: എന് എഫ് എച്് എെ്, 2015-16

പങ്ലാളിത്ത്ില്ല ഫലങ്ങൾ സ്തത്രീകൾക്ക്ത 
അനകൂലേല്. എന്എസ്തഎസ്തഒ യല്ട 68-
ുംേത്ത റൗണ്്ത പ്രകലാരും (2011-12 വർഷത്ിൽ) 
പുരുഷന്േലാരുമടയും സ്തത്രീകളുമടയും ല്തലാഴിൽ മസനലാ 
പങ്ലാളിത്ത്ിൽ (എൽഎഫ്തപിആർ) പ്രധലാനല്പ്ട്ടതുും  
ഉപവിഭലാഗങ്ങളിമലയും നിലയിൽ വലിയ വിടവ്ത 
സുംസ്ഥലാനത്്ത കലാണലാും. എല്ലാ സുംസ്ഥലാനങ്ങളിമലയും 
ശരലാശരി 40.3 ശതേലാനേലായിരിക്മമ്പലാൾ 
മകരളത്ില്ല സ്തത്ി ല്തലാഴിൽ മസനലാ പങ്ലാളിത്ും 
(ഓമരലാ 100 വ്യക്ികൾക്ും) 24.8 ശതേലാനവും 
പുരുഷന്േലാർക്കത്ത 57.8 ശതേലാനവേലാണ്ത. തന്മൂലും 
മകരളത്ിൽ സ്തത്രീയും പുരുഷനും തമ്ിലള്ള വ്യത്യലാസും 
വളല്ര ഉയർന്നതലാണ്ത. പ്രലാമദശികേലായി തരുംതിരിച്ചലാൽ 
ഗ്ലാേരീണ മകരളത്ില്ല സ്തത്ി ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത്- 
നിരക്ക്ത ഇന്്യയിമലതിമനക്കലാൾ കുറവലാണ്ത. എന്നലാൽ 
നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ ഇത്ത മദശരീയതലത്ിമലക്കലാൾ 
മകരളത്ിൽ കുടുതലലാണ്ത.  (അനു�ന്ധം 8.1.2).

ല്തലാഴിലവസരങ്ങളില്ല ലിുംഗവിടവ്ത സ്തത്രീ ല്തലാഴിൽ 
പങ്ലാളിത് നിരക്ും (ഡബ്ലയുപിആർ) (അനബന്ും) 
ല്വളില്പ്ടുത്തുന്നു. പുരുഷ ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത് നിരക്ക്ത 
മനരിയ മതലാതിൽ സ്ഥിരത കലാണിക്ന്നുല്ണ്ങ്ിലും 
സ്തത്രീ ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത് നിരക്ക്ത കുറയന്ന 
പ്രവണതയണ്്ത എന്നലാൽ മകരളത്ില്ല  നഗര 

പ്രമദശങ്ങളിൽ സ്തത്രീ പങ്ലാളിത് നിരക്ക്ത ഉയർന്ന 
മതലാതിലലാണ്ത. മദശരീയതലത്ിൽ ഇത്ത മനല്ര 
തിരിച്ചുേലാണ്ത. - ഇന്്യയില്ലയും മകരളത്ില്ലയും 
ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത് നിരക്കില്ല ലിുംഗ വിടവ്ത െി്ം 
8.1.2 ൽ കലാണലാും.

ബവതന നിെക്ിന്ല അസമത്ം

സുംസ്ഥലാനതലത്ിലും മദശരീയതലത്ിലും 
കൂലി ലഭിക്ന്നതിലും മവതനത്ില്റെ 
കലാര്യത്ിലും എടുത്തുപറയത്ക്ക ലിുംഗ 
അസേത്ും നിലനിൽക്ന്നുണ്്ത. പ്രമത്യകിച്ച്ത 
അസുംഘടിത മേഖലയിലും കലാർഷിക മേഖലയിലും 
സ്തത്രീപുരുഷന്േലാരിൽ പ്രലാബല്യത്ിലള്ള 
മവതനനിരക്കില്ല അസേത്ും അധ്യലായും 7 
-ല്ല ല്തലാഴിലും ല്തലാഴിലലാളി മക്ഷേവും എന്ന 
വിഭലാഗത്ിൽ വിവരിക്ന്നുണ്്ത. അനൗപചലാരികവും 
അസുംഘടിതവേലായ മേഖലയിൽ േലാത്േല് 

സ്ഥിരവരുേലാനവും ശമ്പളവമുള്ള ല്തലാഴിലിലും ഈ 
മവതനിരക്കില്ല ലിുംഗ അസേത്ും നിലനിൽക്ന്നുണ്്ത. 
തല്ഴക്കലാണുന്ന െി്ം 8.1.3 ഇത്ത വ്യക്േലാക്ന്നു.
സലാമ്പത്ിക, സലാമൂഹിക ശലാക്രീകരണങ്ങൾ 
പരസ്പര പൂരകങ്ങളലാണ്ത. സുംരക്ഷണ ചുേതലകളുും 
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െ ി്ം 8.1.2 മകരളത്ില്ല സ്തത്രീ പുരുഷ ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത് അനപലാതും

ഉറവിടം: വിവിധ എന്എെ്എെ്ഒ റിഗ്ോർട്് 

േട്ിക 8.1.5 കലഫ്ത കസ്റ്റൽ ആമരലാഗ്യ സൂചകങ്ങൾ

സൂെകങ്ങൾ

India Kerala

എന് എഫസ് എച്ചു എസസ് -4                             
(2015-16)

എന് എഫസ് 
എച്ചു എസസ് 
-3  (2005-

06)

എന് എഫസ് എച്ചു എസസ് -4                           
(2015-16)

എന് എഫസ് 
എച്ചു എസസ് 
-3 (2005-

06)
നഗെ ഗ്യാമരീണ ആന്ക ആന്ക നഗെ ഗ്യാമരീണ ആന്ക ആന്ക 

വ ിളർച്ച(15-49 
വയസ്സ്ത) 
ശതേലാനും

ഗർഭിണികളല്ലാത് 
സ്തത്രീകൾ (<12g/dl)

51 54.4 53.2 55.2 36.7 33 34.7 32.8

ഗർഭിണികളലായ 
സ്തത്രീകൾ (<11g/dl)

45.8 52.2 50.4 57.9 22.7 22.5 22.6 33.8

എല്ലാ സ്തത്രീകളുും 50.8 54.3 53.1 55.3 36.3 32.6 34.3 32.8

ല്റക്ത്ില്ല 
പഞ്സലാരയല്ട 
അളവ്ത 
ശതേലാനും

ഉയർന്നത്തh 
(>140mg/dl)

6.9 5.2 5.8 ബലാധകേല് 8.4 9 8.7 ബലാധകേല്

വളല്ര ഉയർന്നത 
(>160mg/dl)

3.6 2.3 2.8 ബലാധകേല് 4.8 4.8 4.8 ബലാധകേല്

രക്ലാതിേർദ്ും 
(15-49 വയസ്സ്ത) 
ശതേലാനും 

സലാധലാരണ 
നിലമയക്കലാൾ 
അല്ും (ചുരുങ്ങിയത്ത 
140-159mm of Hg)

7.3 6.5 6.7 ബലാധകേല് 4.8 6.1 5.5 ബലാധകേല്

േിതേലായ ഉയർന്ന 
(ചുരുങ്ങിയത്ത 160-
179mm of Hg)

1.6 1.3 1.4 ബലാധകേല് 0.6 1 0.8 ബലാധകേല്

വളല്ര ഉയർന്നത 
(ചുരുങ്ങിയത്ത 
>180mm of Hg)

0.7 0.7 0.7 ബലാധകേല് 0.6 0.5 0.5 ബലാധകേല്

മബലാഡി 
േലാസ്ത സൂച ിക 
(ബ ി എുംഐ) 
ശതേലാനും

സലാധലാരണയിലും  
തലാല്ഴ (ബ ി എുംഐ 
<18.5 kg/m2)

15.5 26.7 22.9 35.5 9.1 10.2 9.7 18

ല്പലാണ്ണത്ടി (BMI 
ബ ി എുംഐ >25 kg/
m2)

31.3 15 20.6 12.6 33.5 31.5 32.4 28.1

അവലംബം: എന് എഫ് എച്ചു എെ്, 2015-16
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െ ി്ം 8.1.3,15 നും 59 നും ഇടയിൽ പ്രലായമുള്ള സ്ഥിരവരുേലാനും/ശമ്പളമുള്ള മജലാല ിക്കലാർക്ക്ത ദ ിവമസന
ലഭിക്ന്ന,  കൂല ി/മവതനും

  
ഉറവിടം: വയുമന് ആന്ഡ്  സമന് 2018

ബ�യാക്സ് 8.2.252 ശരണ്യ: രജിസ്റ്റർ ല്ചയ് ല്തലാഴില ില്ലാത് വ ിധവകൾ / ഉമപക്ഷ ിക്കല്പ്ട്ട / വ ിവലാഹമേലാച ിതർ / 
അവ ിവലാഹിതർ / അവ ിവലാഹിതയലായ അമ് എന്നിവരുല്ട സ്യും ല്തലാഴിൽ പദ്ധതി

വ ിധവകൾ / ഉമപക്ഷ ിക്കല്പ്ട്ട / നിയേപരേലായി വ ിവലാഹമേലാച ിതരലായ / അവ ിവലാഹിതരലായ 
സ്തത്രീകൾ / പട്ടികവർഗത്ില്റെ അവ ിവലാഹിതയലായ അമ് / വ്യത്യസ്ത കഴിവള്ള സ്തത്രീകൾ / 
കിടപ് ിലലായവരുല്ട ഭലാര്യ എന്നിവരലാണ്ത നമ്മുല്ട സുംസ്ഥലാനല്ത് ഏറ്റവും പ ിന്നലാക്കും നിൽക്ന്നതുും  
വളല്ര ദയനരീയേലായ അവസ്ഥയിൽ കഴിയന്നത്ത. അവരിൽ ഭൂരിഭലാഗവും ദലാരി�്തയമരഖയ്ക്ത 
തലാല്ഴയള്ളവരുും വരുേലാനേില്ലാത്വരുേലാണ്ത. മേൽപ്റഞ് വ ിഭലാഗത്ിൽല്പ്ടുന്ന ആളുകൾക്ക്ത 
അടിയന്ിരേലായി മവതന മജലാല ി ആവശ്യേലാണ്ത. എന്നലാൽ ല്തലാഴില ില്റെ കുറവ്ത കലാരണും, അവർക്ക്ത 
ലഭ്യേലായ ഏക േലാർഗ്േലായി സ്യുംല്തലാഴിൽ കല്ണ്മത്ണ്ിയിരിക്ന്നു. .  മഗലാത്വർഗ്ക്കലാരലായ 
അവ ിവലാഹിതരലായ അമ്േലാർ  / വ്യത്യസ്ത കഴിവള്ള സ്തത്രീകൾ / കിടപ്പുമരലാഗികളുല്ട ഭലാര്യേലാർ 
എന്നിവർക്കലായി മദശരീയ ല്തലാഴിൽ മസവനും (മകരളും) ഒരു സ്യും ല്തലാഴിൽ പദ്ധതി "ശരണ്യ" 
(വലാർഷ ിക വരുേലാനും 2 ലക്ഷത്ിൽ തലാല്ഴ) നടപ്ലാക്ന്നു.. പല ിശയും ഏല്തങ്ിലും ല്കലാളലാറ്ററൽ 
ല്സകയൂരിറ്റികളുും ഇല്ലാല്ത സ്യും ല്തലാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്ന്നതിന്ത ഓമരലാ വ്യക്ിക്ും 
പരേലാവധി 50,000 രൂപ വലായ്തപ നൽകുന്നുണ്്ത. പദ്ധതിയല്ട പ്രവർത്നക്ഷേതയ്ക്ത വ ിമധയേലായി 
വലായ്തപ തുക ഒരു ലക്ഷും വല്ര അനവദിക്ും. വലായ്തപ തുകയല്ട 50 ശതേലാനും സബ്തസിഡിയലായി 
നൽകിയിരിക്ന്നു (പരേലാവധി 25,000 / - രൂപയ്ക്ത വ ിമധയേലായി)

ദലാരി�്യവും ല്കലാളലാറ്ററൽ സുരക്ഷ നൽകലാനള്ള കഴിവ ില്ലായ്തേയും കലാരണും ബലാങ്ിുംഗ്ത സ്ഥലാപനങ്ങൾ 
അവർക്ക്ത വലായ്തപ വ ിതരണും ല്ചയേലാന് വ ിമുഖത കലാണിക്ന്നുണ്്ത.  അതിനലാൽ ഈ പലാവങ്ങല്ള 
പുനരധിവസിപ് ിക്കലാന് മവണ്ിയലാണ്ത വകുപ്്ത ഈ പദ്ധതി നടപ്ലാക്കിയിട്ടുള്ളത്ത.

സലാമൂഹ്യവും സലാമ്പത്ികവേലായ പ ിമന്നലാക്കലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നേനത്ിനലായി വ ിധവകൾ 
/ ഉമപക്ഷ ിക്കല്പ്ട്ട / നിയേപരേലായി വ ിവലാഹമേലാച ിതരലായ / അവ ിവലാഹിതരലായ സ്തത്രീകൾ / 
പട്ടികവർഗത്ില്റെ അവ ിവലാഹിതയലായ അമ് / വ്യത്യസ്ത കഴിവള്ള സ്തത്രീകൾ / കിടപ് ിലലായവരുല്ട 
ഭലാര്യ എന്നിവർക്ക്ത സ്യും ല്തലാഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരുംഭിക്കലാന് ഈ പദ്ധതി ഉമദ്ശിക്ന്നുണ്്ത. 

ഉറവിടും: ല്തലാഴിൽ വകുപ്്ത 2019

കുടുുംബത്ില്റെ മുഴുവന് ഭലാരവും ചുേലിമലറ്റലാല്ത 
സ്തത്ികൾ മനട്ടമുള്ള ല്തലാഴില്ലടുക്കയും അങ്ങല്ന 
ല്തലാഴിൽമസനയല്ട ഒരു അവിഭലാജ്യഘടകേലായി 
േലാറുകയും ല്ചയ്യുമമ്പലാഴലാണ്ത സ്തത്ികൾ സലാമ്പത്ിക 
ശലാക്ികരണും കകവരിക്കയള്ളു. ഇത്ത 

തിരിച്ചറിയല്പ്മടണ്ത്ത വളല്ര അത്യലാവശ്യേലാണ്ത. 
കുടുുംബത്ിനകത്്ത ഉത്രവലാദിത്ങ്ങൾ പങ്കുവയ്കന്നത്ത 
മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിമക്കണ്തുും സുംരക്ഷണ ചുേതലകളുും 
കൂലിയില്ലാത് വരീട്ടുമജലാലികളുും നരീതി പൂർവ്ും 
വിഭജിക്വലാനും കുറയ്കവലാനും ശ്േങ്ങൾ എടുമക്കണ്തുും 
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ആവശ്യേലാണ്ത. ഇത്രും മജലാലികൾ കുറയ്കലാനും 
പുനര്ിഭജനും ല്ചയേലാനും അനമയലാജ്യേലായ നയങ്ങൾ/ 
പദ്ധതികൾ രൂപകല്ന ല്ചയ്യുന്നതിൽ സുംസ്ഥലാനും ഒരു 
പ്രധലാന പങ്കുവഹിക്ന്നുണ്്ത.

തിരുമയാനന്മടുക്കുന്തിന്ല സസ്്രീ േകെയാെിത്ം

എന് എസ്ത എസ്ത ഒയല്ട 68-ലാും റൗണ്്ത അനസരിച്ച്ത, 
ല്തലാഴിൽ മേഖലയല്ട വിതരണും കലാണിക്ന്നത്ത 
പുരുഷന്ലാല്രക്കലാൾ  (22.8 ശതേലാനും)വും  
ബഹു ഭൂരിഭലാഗും സ്തത്രീകളുും (31.9 ശതേലാനും) 
കലാർഷിക മേഖലയലാണ്ത ഉപജരീവനേലാർഗ്േലായി 
തിരല്ഞ്ടുത്ിരിക്ന്നത്ത എന്നതലാണ്ത.  അമതസേയും, 
മസവനമേഖലയിൽ ഏർല്പ്ട്ടിരിക്ന്ന പുരുഷന്ലാരുല്ട 
ശതേലാനും (44.8 ശതേലാനും) സ്തത്രീകല്ള അമപക്ഷിച്ച്ത 
(37.7 ശതേലാനും) വളല്ര കൂടുതലലാണ്ത. എന്നിരുന്നലാലും, 
വ്യവസലായത്ിൽ ആമപക്ഷിക അനപലാതും (യഥലാക്േും 
32.4 ശതേലാനും, പുരുഷന്ലാർക്ും സ്തത്രീകൾക്ും 30.4 
ശതേലാനും) വളല്ര വ്യത്യസ്തേല്; എന്നലാൽ കൂടുതൽ 
വിടവ്ത  കലാണിക്ന്നത്ത, ധലാരലാളും സ്തത്രീകൾ കുറഞ് 
ഉൽ പലാദനക്ഷേതയള്ള  ല്തലാഴിൽ പരമ്പരലാഗത 
വ്യവസലായങ്ങളലായ കകത്റി, ഖലാദി, കയർ, കശുവണ്ി 
എന്നിവയിൽ ഏർല്പ്ട്ടിരിക്ന്നതിനലാലലാണിത്ത. 
കുറഞ് മവതനും,  വ്യവസലായങ്ങളില്ല സ്തത്രീകളുല്ട 
മകന്ത�രീകരണും എന്നിവ  മകരളത്ില്ല വിവിധ മക്ഷേ 
ഫണ്്ത മബലാർഡുകളില്ല സ്തത്രീകളുല്ട അുംഗത്ത്ിൽ 
നിന്ന്ത വ്യക്േലാകുും.  പരമ്പരലാഗത വ്യവസലായങ്ങളിൽ 
സ്തത്രീകളുല്ട പങ്ലാളിത്ും വളല്ര ഉയർന്നതലാണ്ത, 
അതിൽ മവതനും തലാരതമേ്യന കുറവലാണ്ത. 
ഉദലാഹരണത്ിന്ത, കശുവണ്ി ല്തലാഴിലലാളികളിലും ബരീഡി 
ല്തലാഴിലലാളികളിലും യഥലാക്േും 95 ശതേലാനവും 99 
ശതേലാനവും, സ്തത്രീല്തലാഴിലലാളികളലാണ്ത.

സ്തത്രീകളുല്ട വിദ്യലാഭ്യലാസ നിലവലാരും വളല്ര 
ഉയർന്നതുും സ്തത്രീകൾ സജരീവേലായി സ്യും 
ല്തലാഴിലിൽ ഏർല്പ്ട്ടിരുല്ന്നങ്ിൽ  സലാമ്പത്ികേലായി 
വളല്രയധികും മനട്ടമുണ്ലാകുേലായിരുന്നു.    മകരളും 
മപലാലള്ള ഒരു സുംസ്ഥലാനത്്ത കുറഞ് ശമ്പളമുള്ള 
അല്നൗപചലാരിക മജലാലികളിൽ കൂലി ല്തലാഴിൽ 
എടുക്കലാന് സ്തത്രീകൾ തയേലാറലാകലാത്തുും 
ഇതിന്ത തടസ്സേലാകുന്നു.  അതിശയകരല്േന്നു 

പറയല്ട്ട, സ്യുംല്തലാഴിലലാളികൾക്ക്ത ധലാരലാളും 
അവസരങ്ങളുല്ണ്ങ്ിലും, സ്യും ല്തലാഴിൽ 
ല്ചയ്യുന്നവരുല്ട പങ്്ത ഇന്്യയില്ല േറ്റ്ത പല 
സുംസ്ഥലാനങ്ങല്ള അമപക്ഷിച്ച്ത മകരളത്ിൽ 
വളല്ര കുറവലാണ്ത. മകരളത്ില്ല സ്തത്രീ 
സ്യുംല്തലാഴിൽ ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട ശതേലാനും 
(എഫ്തഎസ്തഇഡബ്ലയു) ഗ്ലാേപ്രമദശങ്ങളിൽ 36.7 ഉും 
നഗരപ്രമദശങ്ങളിൽ 36.1 ഉും ആണ്ത (അനബന്ും 
8.1.3). ഗ്ലാേപ്രമദശങ്ങളിൽ (എഫ്തഎസ്തഇഡബ്ലയുവി)
ല്റെ ശതേലാനും അരുണലാചൽ പ്രമദശിൽ 89.6, 
ഹിേലാചൽ പ്രമദശിൽ 88, നലാഗലാലലാന്ഡിൽ 94.9, 
സിക്കിേിൽ 90.1 എന്നിങ്ങല്നയലാണ്ത. വടക്കിഴക്കന് 
സുംസ്ഥലാനങ്ങളില്ലല്ലാും, എഫ്തഡബ്ലയുപിആർ 35 
ശതേലാനത്ിന്ത മുകളിലലാണ്ത (ഇന്്യയില്ല സ്തത്രീകളുും 
പുരുഷന്ലാരുും, 2018).

സംഘെിത ബമഖലയിന്ല സസ്്രീകൾ

സുംഘടിത മേഖലയില്ല വനിതലാ ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട 
അനപലാതും (43.3 ശതേലാനും) ആണ്ത. പുരുഷന്ലാല്ര 
അമപക്ഷിച്ച്ത കുറവലാണ്ത (56.7 ശതേലാനും). എന്നലാൽ 
സുംഘടിത മേഖലയില്ല ല്േലാത്ും വനിതലാ 
ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട എണ്ണും കഴിഞ് പത്തുവർഷേലായി 
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്്ത.  ഇതില്ന സുംബന്ിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.1.4 ൽ കലാണിച്ചിരിക്ന്നു. 
എന്നിരുന്നലാലും, സുംഘടിത മേഖലയില്ല 
ല്േലാത്ും വനിതലാ ല്തലാഴിലലാളികളിൽ (536684) 
ഭൂരിപക്ഷവും (63.9 ശതേലാനും) സ്കലാര്യമേഖലയിൽ 
ഏർല്പ്ട്ടിരിക്ന്നതലായി കലാണലാും.

സുംഘടിത മേഖലയില്ല ല്തലാഴിൽ 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കളുല്ട മേഖല തിരിച്ചുള്ള 
ശതേലാനും പരിമശലാധിക്മമ്പലാൾ, ല്പലാതുമേഖലയില്ല 
പുരുഷന്ലാരുേലായി തലാരതേ്യല്പ്ടുത്തുമമ്പലാൾ സ്തത്രീകൾ 
പിന്നലാക്കലാവസ്ഥയിലലാല്ണന്ന്ത വ്യക്േലാകുന്നുണ്്ത.  
ല്പലാതുമേഖലയിൽ സ്തത്രീകളുല്ട ല്തലാഴിൽ വിഹിതും 
1.9 ലക്ഷേലാണ്ത, അത്ത 2019 ൽ 34.6 ശതേലാനേലാണ്ത. 
സ്കലാര്യമേഖലയല്ട സ്ഥിതി 3.4 ലക്ഷും (49.9 
ശതേലാനും)ആണ്ത. 

സുംഘടിത മേഖലയില്ല സ്തത്രീകളുല്ട ല്തലാഴിൽ 

േട്ിക 8.1.6 സുംഘടിത മേഖലയില്ല ല്തലാഴിൽ

വെസ് ഷം(31 
മയാെസ് ച്സ് വന്െ )

ന്േയാതുബമഖല സ്കയാെധ് ബമഖല ആന്ക
പുരുഷന്യാർ സസ്്രീകൾ ആന്ക പുരുഷന്യാർ സസ്്രീകൾ ആന്ക പുരുഷന്യാർ സസ്്രീകൾ ആന്ക

2018 363982 189942 553924 324301 335752 660053 688283 525694 1213977

ആല്ക 
ശതേലാനത്ിൽ

65.7 34.3 100.0 49.1 50.9 100.0 56.7 43.3 100.0

2019* 366812 193807 560619 344004 342877 686881 710816 536684 1247500

ആല്ക 
ശതേലാനത്ിൽ

65.4 34.6 100.0 50.1 49.9 100.0 57.0 43.0 100.0

അവലംബം: സതോഴില് വകു്്
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കഴിഞ് 10 വർഷേലായി വർദ്ധിച്ചുവരികയലാണ്ത.  
പമക്ഷ ല്പലാതുമേഖലയിൽ സ്തത്രീകളുല്ട ല്തലാഴിൽ 
വർദ്ധിച്ചിട്ടില് (െി്ം 8.1.4, അനു�ന്ധം 8.1.4). 
സ്കലാര്യമേഖലയില്ല ല്തലാഴിൽ വർദ്ധനവലാണ്ത 
സ്തത്രീകളുല്ട സുംഘടിത മേഖലയില്ല 
ല്തലാഴിലവസരങ്ങളുല്ട വർദ്ധനവിന്ത കലാരണും.

ല്പലാതുമേഖലയില്ല വിവിധ സർക്കലാർ 
സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല വനിതലാ ജരീവനക്കലാരുല്ട 
പരിമശലാധനയിൽ തമദ്ശ സ്യും ഭരണ  (എൽഎസ്തജി) 
വകുപ്ിമലതുമപലാല്ല തല്ന്ന സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 
മജലാലികളിൽ സ്തത്രീകളുല്ട അനപലാതും വളല്ര 
ഉയർന്നതലാല്ണന്ന്ത വ്യക്േലാകുന്നുണ്്ത.

വിവിധ തരത്ിലള്ള സർക്കലാർ സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല 
സ്തത്രീകളുല്ട ജില് തിരിച്ചുള്ള ല്തലാഴിൽ അനബന്ും 8.1.5 
ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. മകന്ത� സർക്കലാരിന കരീഴിൽ 
മജലാലി ല്ചയ്യുന്ന സ്തത്രീകളുല്ട എണ്ണും തിരുവനന്പുരും 
ജില്യിൽ (3602) കൂടുതലലാണ്ത, എന്നലാൽ പുരുഷന്ലാല്ര 
അമപക്ഷിച്ച്ത സ്തത്രീ അനപലാതും മകലാട്ടയും ജില്യിലും 
(50.4 ശതേലാനും), ല്കലാല്ും ജില്യിലും  (48.7 ശതേലാനും)
കൂടുതലലാണ്ത. തിരുവനന്പുരത്്ത സുംസ്ഥലാന 
സർക്കലാരിന കരീഴിലള്ള വനിതലാ ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട 

എണ്ണും കൂടുതലലാണ്ത, എന്നലാൽ പുരുഷന്ലാരുല്ട 
അനപലാതും മകലാഴിമക്കലാട്ത ജില്യിൽ  കൂടുതലലാണ്ത.

കുടും�ശ്രീയിലൂന്െ സസ്്രീകളന്െ സയാമ്പത്ിക 
േകെയാെിത്ം

അയല് കൂട്ങ്ങളന്െ  സയാമ്പത്ിക 
ഉൾന്പ്ടുത്ല്

പിന്നലാക്കും നിൽക്ന്നവരുും കുറഞ് 
വരുേലാനമുള്ളവരുേലായ വിഭലാഗല്ത് ധനകലാര്യ 
മസവനങ്ങളിൽ ഉൾല്പ്ടുത്തുന്ന പ്രക്ിയയലാണ്ത 
സലാമ്പത്ിക ഉൾല്പ്ടുത്ൽ. പലാവല്പ്ട്ട സ്തത്രീകല്ള 
അതില്റെ ത്ിഫ്തറ്റ്ത, ല്ക്ഡിറ്റ്ത മപ്രലാഗ്ലാമുകളിലൂല്ട 
സലാമ്പത്ികേലായി ഉയർത്തുന്നതിൽ കുടുുംബശ്രീ ഒരു 
പ്രധലാന പങ്്ത വഹിക്ന്നുണ്്ത.  അയൽ കൂട്ടങ്ങളുല്ട  
ല്ചറുകിട സമ്പലാദ്യ പദ്ധതിവഴി (ത്ിഫ്തറ്റ്ത ) അർഹരലായ 
അുംഗങ്ങൾക്ക്ത ആഭ്യന്ര വലായ്തപ നൽകി വരുന്നു.  
കുടുുംബശ്രീ കമ്യൂണിറ്റി ഓർഗകനമസഷല്റെ പ്രലാഥേിക 
യൂണിറ്റുകളലാണ്ത അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ (എന് എച്ച്ത ജി). 
ഒരു അയൽപക്കത്്ത നിന്ന്ത പത്്ത മുതൽ ഇരുപത്ത 
വല്ര സ്തത്രീകല്ള അുംഗങ്ങളലാക്കി ഒരു അയൽക്കൂട്ടും  
ഉണ്ലാക്ന്നു. ഔപചലാരികതകളില്ലാല്ത ലഭിക്ന്ന 

െ ി്ം 8.1.4 സുംഘടിത മേഖലയില്ല സ്തത്രീ ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട വളർച്ച 

ഉറവിടം : എംഗ്ോയ്സമന്് ഡയറെ്റ്്സററ്്

േട്ിക 8.1.7 സർക്കലാരില്റെ വ ിവ ിധ തലങ്ങളിൽ വനിതലാ ജരീവനക്കലാരുല്ട വ ിതരണും

സർക്ബെധ്തെം ആന്ക സസ്്രീകൾ ആന്ക ശതമയാനത്ില്
മക� സർക്കലാർ 59924 14594 24.4

സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 262046 105004 40.1

അർദ്ധ മക� സർക്കലാർ 82154 25828 31.4

അർദ്ധ സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 131597 39218 29.8

തമദ്ശ സ്യും ഭരണ  സ്ഥലാപനങ്ങൾ 24898 9163 36.8

ആല്ക 560619 193807 34.6
അവലംബം: സതോഴില് വകു്്
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വലായ്തപകൾ അടിയന്ിര സലാമ്പത്ിക ആവശ്യങ്ങളുും 
അപ്രതരീക്ഷിത അനിശ്ിതത്ങ്ങളുും നിറമവറ്റുന്നതിന്ത 
അയൽക്കൂട്ടത്ില്ല അുംഗങ്ങല്ള സഹലായിക്ന്നു. 
ത്ിഫ്തറ്റില്റെയും ല്ക്ഡിറ്റില്റെയും പ്രവർത്നും 
കുടുുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്ില്ല അടിസ്ഥലാന 
പ്രവർത്നേലാണ്ത, കൂടലാല്ത തലാങ്ങലാനലാവന്ന പ്രതിവലാര 
തിരിച്ചടവ്ത തുക അയൽക്കൂട്ടത്ില്ല അുംഗങ്ങൾ 
കൂട്ടലായി തരീരുേലാനിക്ന്നു. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക് 
സ്യുംഭരണലാധികലാരമുള്ളതുും സലാമ്പത്ിക 
കലാര്യങ്ങളിൽ   വിമവചനലാധികലാരമുള്ളതുേലായ 
പങ്കുല്ണ്ങ്ിലും, ഓമരലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും കുടുുംബശ്രീ 
യല്ട നിയേങ്ങൾക്ക്ത  അനസൃതേലായി പ്രവർത്ിക്കലാന് 
ബലാധ്യസ്ഥരലാണ്ത.  പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏരിയ 
ല്ഡവലപ്ത ല്േറെ്ത ല്സലാകസറ്റി  (എ.ഡി.എസ്ത ), 
കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്ത ല്േറെ്ത ല്സലാകസറ്റി (സി.ഡി.എസ്ത 
) എന്നിവയ്ക്ത റിമപ്ലാർട്ട്ത ല്ചമയേണ്തലാണ്ത. 2018-19 
കലാലയളവിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ മശഖരിച്ച ആല്ക 
ത്ിഫ്തറ്റ്ത 410.7 മകലാടി രൂപമയക്കലാൾ കൂടുതലലാണ്ത,  ഈ 
ത്ിഫ്തറ്റ്ത തുകയിൽ നിന്ന്ത സൃഷ്ടിക്ന്ന ആഭ്യന്ര വലായ്തപ 
ത്ിഫ്തറ്റ്ത തുകയല്ട നലാലിരട്ടിയിലധികും വരുും (േട്ിക 
8.1.8).

വരുമയാന ഉതസ്േയാദന പ്രവർത്നങ്ങെില് 
കുടും�ശ്രീ അംഗങ്ങൾ

സുംയക് ബലാധ്യതലാ ഗ്രൂപ്പുകളുും (ല്ജ എൽ ജികളുും) 
സുംരുംഭങ്ങളുേലാണ്ത കുടുുംബശ്രീ യല്ട കരീഴിലള്ള പ്രധലാന 
വരുേലാനേലാർഗ്ങ്ങൾ. 3.9 ലക്ഷും സ്തത്രീകൾ കുടുുംബശ്രീ 
യല്ട വിവിധ വരുേലാനമുണ്ലാക്കൽ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർല്പ്ടുന്നുണ്്ത.
4മുതൽ 10 അുംഗങ്ങളുള്ള സ്തത്രീകളുല്ട കൂട്ടലായ കലാർഷിക 

ഗ്രൂപ്പുകളലാണ്ത കുടുുംബശ്രീ യല്ട കരീഴിലള്ള സുംയക് 
ബലാധ്യതലാ ഗ്രൂപ്പുകൾ (ല്ജ എൽ ജി). 3 ലക്ഷത്ിലധികും 
വനിതലാ കർഷകർ കൃഷിയിൽ സജരീവേലായി 
ഏർല്പ്ടുന്നു, അവർ അയേലായിരത്ിലധികും ഏക്കറിൽ 
കൃഷി ല്ചയ്യുന്നുമുണ്്ത.  മകരളത്ിൽ ഈ കണക്ക്ത 
വളല്ര നിർണലായകേലാണ്ത, ഇവില്ട പുരുഷന്ലാർ 
കൃഷിയിൽ നിന്ന്ത കൂടുതൽ അകന്നുമപലാകുകയും 
കൃഷില്ചയേലാവന്ന ഭൂേി (ല്നൽവയലകൾ ഉൾല്പ്ല്ട) േറ്റ്ത 
ആവശ്യങ്ങളിമലക്ക്ത േലാറ്റുകയും ല്ചയ്തതു വരുന്നു. 
 
സ്തത്രീകളുല്ട ഉപജരീവനേലാർഗ്ും, തരിശുഭൂേി 
കൃഷിമയലാഗ്യേലായ ഭൂേിയലാക്കി േലാറ്റുക എന്നിവ ലക്ഷ്യേിട്ട്ത 
2008 ൽ പലാട്ടഭൂേിയിൽ  കലാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകളലായി 
കുടുുംബശ്രീ ക്ക്ത കരീഴിൽ കൂട്ടലായ കൃഷി ആരുംഭിച്ചു 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിലും വളല്രയധികും സുംഭലാവന 
നല്തകിയിട്ടുണ്്ത. എന്നലാൽ  രണ്്ത പതിറ്റലാണ്ില്റെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ത മശഷും, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ,  
ഉപജരീവനും എന്നരീ ലക്ഷ്യങ്ങമളക്കലാൾ കൂടുതൽ 
മനട്ടങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലൂല്ട  കകവരിച്ചിട്ടുണ്്ത. 
കൂട്ടലായ്ത േയിലൂല്ട സലാമ്പത്ികവും സലാമൂഹികവേലായ 
ശലാക്രീകരണത്ിനള്ള ഒരു േലാർഗേലായി ഇത്ത േലാറി 
കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതികളുല്ടയും ഏജന്സികളുല്ടയും / 
വകുപ്പുകളുല്ടയും സുംമയലാജനത്ില്റെ വിജയഗലാഥയലാണ്ത 
പദ്ധതി. കൂട്ടലായ കലാർഷിക പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർല്പ്ട്ടിരിക്ന്ന ഭൂരിഭലാഗും സ്തത്രീകളുും 
കൂലിപ്ണിക്കലാർ, ല്തലാഴിലലാളികൾ, ഭർത്ലാക്കന്ലാർ / 
േലാതലാപിതലാക്കൾ എന്നിവരുല്ട സഹലായികൾ എന്ന 
നിലയിൽ കൃഷിയിൽ പരിചയും മനടിയിട്ടുണ്്ത. ഇമപ്ലാൾ 
പദ്ധതി അവല്ര ല്തലാഴിലലാളി പദവിയിൽ നിന്ന്ത വനിതലാ 
കർഷകരലാക്കി േലാറ്റി കഴിഞ്ഞു.

േട്ിക 8.1.8 അയൽകൂട്ടങ്ങളുല്ട സലാമ്പത്ിക പങ്ലാളിത്ും, 2019

അയൽകൂട്ടങ്ങളുല്ട എണ്ണും 291507

അയൽകൂട്ടങ്ങളില്ല അുംഗങ്ങളുല്ട എണ്ണും(ലക്ഷത്ിൽ) 43.9

സമ്പലാദ്യ തുക(മകലാടിയിൽ) 410.7

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുേലായി ബന്മുള്ള ബലാങ്കുകളുല്ട എണ്ണും 79458

ആല്ക ല്ചലവഴിച്ച തുക.(മകലാടിയിൽ) 4131.9

അകല്ത് വലായ്തപ (മകലാടിയിൽ) 2059.5
അവലംബം: കുടംബശ്രീ

േട്ിക 8.1.9 കുടുുംബശ്രീയല്ട കരീഴ ിലള്ള സുംയക് ബലാധ്യതലാ ഗ്രൂപ്പുകളുും ല്ചറുകിട സുംരുംഭങ്ങളുും

കുടും�ശ്രീയന്െ കരീഴിലള്ള സംയക്ത �യാധധ്തയാ ഗ്രൂപ്പുകൾ
സുംയക് ബലാധ്യതലാ ഗ്രൂപ്പുകളുല്ട എണ്ണും 62527

സുംയക് ബലാധ്യതലാ ഗ്രൂപ്പുകളില്ല അുംഗങ്ങളുല്ട എണ്ണും 330516

കൃഷി ല്ചയ് ആല്ക ഭൂേി (ല്ഹക്തടറിൽ) 54084

കൃഷി ല്ചയ്  തരിശ്ത ഭൂേി (ഏക്കറിൽ) 5324.9

കുടും�ശ്രീയന്െ സസ്്രീ സംെംഭങ്ങൾ
സുംരുംഭങ്ങളുല്ട എണ്ണും 21365

സ്തത്രീ സുംരുംഭങ്ങളുല്ട എണ്ണും 57149

അവലംബം: കുടംബശ്രീ
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സസ്്രീ ശയാക്തരീകെണവം 
തരീരുമയാനന്മടുക്കുന്ത്ിന്ല  േകെയാെിത്വം

തരീരുേലാനല്േടുക്ന്നതിൽ സ്തത്രീകളുല്ട പങ്ലാളിത്ും 
അവരുല്ട ശലാക്രീകരണും അളക്ന്നതിനള്ള 
ഒരു പ്രധലാന സൂചകേലാണ്ത. വരീട്ടില്ല 
തരീരുേലാനല്േടുക്ന്നതിലും സുംസ്ഥലാനത്ില്റെ 
നയപരേലായ തരീരുേലാനങ്ങളിലും സ്തത്രീകൾ 
അനകൂലേലായ പങ്്ത വഹിമക്കണ്തലാണ്ത.  നരീതിപൂർവവും 
വികസിതവേലായ ഒരു സമൂഹത്ില്റെ രൂപരീകരണത്ിന്ത 
രണ്്ത തലങ്ങളിലും അവരുല്ട പങ്്ത ഒരുമപലാല്ല 
നിർണ്ണലായകേലാണ്ത. എന് എഫ്ത എച്ച്ത എസ്ത, 2015-16. 
മശഖരിച്ച മൂന്ന്ത സൂചകങ്ങളുല്ട അടിസ്ഥലാനത്ിൽ 
കുടുുംബത്ില്റെ തരീരുേലാനല്േടുക്ന്നതിൽ സ്തത്രീകളുല്ട 
പങ്ലാളിത്ും ഇവില്ട പരിഗണിക്കല്പ്ടുന്നു, 
സലാധലാരണയലായി ഗലാർഹിക തരീരുേലാനങ്ങളിൽ 
പല്ങ്ടുക്ന്ന സ്തത്രീകളുല്ട ശതേലാനും, ബലാങ്്ത / 
മസവിുംഗ്തസ്ത അക്കൗണ്ടുള്ള സ്തത്രീകളുല്ട ശതേലാനും 
അവർ സ്യും പ്രവർത്ിക്ന്നതുും അവർ 
സ്യും ഉപമയലാഗിക്ന്ന ല്േലാകബൽ മഫലാൺ 
ഉള്ള സ്തത്രീകളുല്ട ശതേലാനവും. േട്ിക 8.1.10 
ൽ കലാണിച്ചിരിക്ന്നതുമപലാല്ല, അഖിമലന്്യലാ 
തലത്ിലള്ള പുരുഷന്േലാരുല്ടതില്നക്കലാൾ കൂടുതൽ 
തരീരുേലാനല്േടുക്കൽ പ്രക്ിയയിൽ മകരളത്ില്ല 
സ്തത്രീകൾ സജരീവേലായി പല്ങ്ടുക്ന്നുല്വന്ന്ത 
വ്യക്േലാകുന്നുണ്്ത.  
മലലാകസഭലാ ല്തരല്ഞ്ടുപ്ിൽ വനിതലാ മവലാട്ടർേലാരുല്ട 
പങ്ലാളിത്ും 1962 ല്ല മൂന്നലാും മലലാക്ത സഭലാ 
ല്തരല്ഞ്ടുപ്ിൽ 46.63 ശതേലാനത്ിൽ നിന്ന്ത 
16 ആും മലലാക്ത സഭയിമലക്ള്ള തിരല്ഞ്ടുപ്ിൽ 
66 ശതേലാനേലായി ഉയർന്നിട്ടുണ്്ത.  അഖിമലന്്യലാ 
ശരലാശരില്യ അമപക്ഷിച്ച്ത മകരളത്ില്ല വനിതലാ 
മവലാട്ടർേലാരുല്ട പങ്ലാളിത്ും വളല്ര ഉയർന്നതലാണ്ത. 
പലാർലല്േറെിൽ സ്തത്രീകളുല്ട പ്രലാതിനിധ്യും 
കണക്കില്ലടുക്മമ്പലാൾ മകരളും പിന്നിലലാണ്ത. 16-ലാേത്ത 
മലലാക്ഭയിൽ പലാർലല്േന്റ്ത അുംഗങ്ങളിൽ 12 ശതേലാനും 

സ്തത്രീകളലാണ്ത. ഒരു വനിതലാ എുംപിക്ക്ത (5 ശതേലാനും) 
മകരളത്ിൽ നിന്ന്ത പലാർലല്േറെിൽ എത്ലാവന്നതലാണ്ത.  
അതുമപലാല്ല സുംസ്ഥലാന നിയേസഭയിൽ സ്തത്രീകളുല്ട 
പ്രലാതിനിധ്യവും കുറവലാണ്ത. 2014 ൽ ല്േലാത്ും 
അുംഗങ്ങളിൽ 6 ശതേലാനും േലാത്േലാണ്ത സ്തത്രീകൾ (140 
ൽ 8), അഖിമലന്്യലാ ശരലാശരി (9 ശതേലാനും) സുംസ്ഥലാന 
കണക്കമളക്കലാൾ മുകളിലലാണ്ത. പുരുഷന്ലാരുല്ടയും 
റിമപ്ലാർട്ട്ത അനസരിച്ച്ത േറ്റ്ത സുംസ്ഥലാനങ്ങളില്ല 
നിയേസഭകളില്ല സ്തത്രീകളുല്ട അനപലാതും ബരീഹലാർ 
(14 ശതേലാനും), ഹരിയലാന (14 ശതേലാനും), രലാജസ്ഥലാന് 
(14 ശതേലാനും), േധ്യപ്രമദശ്ത (13 ശതേലാനും),  പശ്ിേ 
ബുംഗലാൾ (13 ശതേലാനും) ഉത്ർപ്രമദശ്ത (10 ശതേലാനും), 
ജലാർഖണ്ഡ്ത (10 ശതേലാനും) എന്നിവ മകരളമത്ക്കലാൾ 
കൂടുതലലാണ്ത. സലാമൂഹികേലായും സലാമ്പത്ികേലായും 
പിന്നലാക്കും നിൽക്ന്ന സുംസ്ഥലാനങ്ങളിൽ മപലാലും 
മകരളമത്ക്കലാൾ സ്തത്രീകൾക്ക്ത കൂടുതൽ സജരീവേലായ 
പങ്കുണ്്ത എന്നത്ത ശരിക്ും ആശ്ര്യകരേലാണ്ത.

എന്നലാൽ പഞ്ലായത്്ത രലാജ്ത സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ 
സ്തത്രീകളുല്ട പങ്ലാളിത്ും അഖിമലന്്യലാ 
ശരലാശരിമയക്കലാൾ കൂടുതലലാണ്ത ). തമദ്ശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല പ്രലാതിനിധ്യത്ില്റെ അനപലാതത്ിൽ 
സ്തത്രീകൾ പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ കൂടുതലലാണ്ത. 
മകലാടതികളിലും സിവിൽ സർവരീസുകളിലും സ്തത്രീകളുല്ട 
പ്രലാതിനിധ്യും കുറവലാണ്ത. കഹമക്കലാടതിയില്ല വനിതലാ 
ജഡ്തജിേലാരുല്ട ശതേലാനും സുപ്രരീും മകലാടതിയിൽ 
ഉള്ളതിമനക്കലാൾ ഉയർന്നതലാല്ണങ്ിലും പ്രലാതിനിധ്യും 
കലാര്യേലായി കലാണുന്നില്. തന്തത്പരേലായ 
തരീരുേലാനല്േടുക്കൽ പ്രക്ിയകളിൽ സ്തത്രീകളുല്ട 
രലാഷ്ത്രീയ പങ്ലാളിത്ും വളല്ര കുറവലാല്ണന്ന 
വസ്തതുതയിമലക്കലാണ്ത നിലവിലള്ള വസ്തതുതകൾ 
ചൂണ്ിക്കലാണിക്ന്നത്ത.

സസ്്രീകൾന്ക്തിെയായ കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ

ഉയർന്ന വിദ്യലാഭ്യലാസ നിലവലാരവും,  ഉയർന്ന 

പട്ടിക 8.1.10  തരീരുേലാനല്േടുക്ന്നതില്ല സ്തത്രീകളുല്ട പങ്ലാളിത്ും

 
സൂെകങ്ങൾ

ഇന്ധ് ബകെെം 
എന് എഫസ് എച്സ് എസസ് -4                             

(2015-16)
എന് എഫസ് 

എച്സ് എസസ് -3  
(2005-06)

എന് എഫസ് എച്സ് എസസ് -4                           
(2015-16)

എന് എഫസ് 
എച്സ് എസസ് -3 

(2005-06)
ഗ്യാമരീണ നഗെ ആന്ക ആന്ക ഗ്യാമരീണ നഗെ ആന്ക ആന്ക 

നിലവിൽ ഗലാർഹിക 
തരീരുേലാനങ്ങളിൽ (ശതേലാനും) 
പല്ങ്ടുക്ന്ന വിവലാഹിതരലായ 
സ്തത്രീകൾ.

85.8 83 84 76.5 91.7 92.4 92.1 88

സ്യും ഉപമയലാഗിക്ന്ന 
ബലാങ്്ത/ മസവിുംഗ്തസ്ത 
അക്കൗണ്ടുള്ള സ്തത്രീകൾ 
(ശതേലാനും)

61 48.5 53 15.1 70.3 70.8 70.6 27

സ്യും ഉപമയലാഗിക്ന്ന 
ല്േലാകബൽ മഫലാണുള്ള 
സ്തത്രീകൾ (ശതേലാനും

61.8 36.9 45.9 NA 81.1 81.2 81.2 NA

അവലംബം: എന് എഫ് എച്് എെ്, 2015-16
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സലാമൂഹിക വികസനവും കകവരിച്ച മകരളത്ിൽ 
സ്തത്രീകൾല്ക്കതിരലായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വലിയ 
ഭരീഷണിയലായി തുടർന്നു വരുന്നു.  ഒരു വശത്്ത 
സ്തത്രീകൾ വരീടുകളിൽ നിന്ന്ത പുറത്തുവന്ന്ത 
ല്തലാഴിൽ ഏല്റ്റടുക്കണല്േന്ന്ത ആഗ്ഹിക്ന്നു, 
േറുവശത്്ത അവരുല്ട സുരക്ഷ ഉറപ്ലാമക്കണ്തുും 
പ്രധലാനേലാണ്ത. വരീടിനപുറത്്ത ലലാഭകരേലായ 
സലാമ്പത്ിക പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ലാന് സ്തത്രീകല്ള 
പ്രലാപ്തരലാക്ന്നതിന്ത ഈ ദിശയിൽ കൂടുതൽ 
ശ്േങ്ങൾ ആവശ്യേലാണ്ത. സ്തത്രീകൾല്ക്കതിരലായ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ‘ഭർത്ലാവ്ത / ബന്ധുക്കൾ നടത്തുന്ന 
ക്രൂരത’ ഇമപ്ലാഴുും ഒരു പ്രധലാന ഘടകേലാണ്ത. 2016 
ല്ല ഇന്്യയല്ട കുറ്റകൃത്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കൾ 
പ്രകലാരും, സ്തത്രീകൾല്ക്കതിരലായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 
ഭൂരിഭലാഗവും ഭർത്ലാവിന്ല്റമയലാ ബന്ധുക്കളുല്ടമയലാ 
(32.6 ശതേലാനും) ക്രൂരതയ്ക്ത വിമധയേലായി എന്ന്ത 
റിമപ്ലാർട്ട്ത ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത (32.6 ശതേലാനും) സ്തത്രീകല്ള 
ആക്േിച്ചതില്ന തുടർന്ന്ത അവളുല്ട േക്കല്ള  (25.0 
ശതേലാനും) പ്രമകലാപിപ്ിച്ച്ത തട്ടില്ക്കലാണ്ടുമപലാകൽ. 
സ്തത്രീകൾല്ക്കതിരലായ ല്േലാത്ും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 
ഉത്ർപ്രമദശിൽ 14.5 ശതേലാനും (329067 മകസുകളിൽ 
46072), പശ്ിേ ബുംഗലാൾ (9.6 ശതേലാനും) (33052 
മകസുകൾ). മദശരീയ ശരലാശരി നിരക്കലായ 53 
ല്ന അമപക്ഷിച്ച്ത ദില്ി യൂണിയന് ല്ടറിറ്ററി ഏറ്റവും 
ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക്ത (159.9) റിമപ്ലാർട്ട്ത 
ല്ചയ്തതു. മകരളത്ിൽ ഇത്ത 53.4 ആണ്ത. ഇത്ത 
മദശരീയ ശരലാശരിമയക്കലാൾ അല്ും കൂടുതലലാണ്ത 2016 
മുതൽ മകരളത്ില്ല ല്േലാത്ും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുല്ട 
എണ്ണും കുറഞ്ിട്ടുണ്്ത.  (െി്ം 8.1.5). മകരളത്ില്ല 
സ്തത്രീകൾല്ക്കതിരലായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുല്ട വിശദലാുംശങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.1.6 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

ബകെെത്ിന്ല 
സ്വർഗയാനുെയാഗിയയായസസ്്രീകൾ, 
പുരുഷന്യാർ, ദ്ിലിംഗി, ട്യാന്സസ് ന്ജന്ഡർ 
(എല്ജി�ിെി) 

ഇന്്യന് സുംസ്ഥലാനങ്ങൾക്കിടയിൽ എൽജിബിടികളുല്ട  
പ്രശ്ത നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്നതിൽ മകരളും 
മുന്പന്ിയിലലാണ്ത. 2015 ൽ ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ 
നയും പ്രഖ്യലാപിച്ച ഇന്്യയില്ല ആദ്യല്ത് 
സുംസ്ഥലാനേലാണ്ത മകരളും. വ്യക്േലായ ചട്ടക്കൂടിനള്ളിൽ 
്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർേലാർക്കലായി അവകലാശങ്ങൾ 
അടിസ്ഥലാനേലാക്കിയള്ള സുംസ്ഥലാന നയും മകരള 
സര്തക്കലാർ  പുറത്ിറക്കി. കൂടലാല്ത, 2014 ല്ല സുപ്രരീും 
മകലാടതി വിധിക്ക്ത അനസൃതേലായി, ഒരു വ്യക്ില്യ 
്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡറലായി സ്യും തിരിച്ചറിയലാന് നയും 
അനവദിക്ന്നുമുണ്്ത.  തിരിച്ചറിയൽ കലാർഡുകൾ 
നൽകലാനും ജില്ലാതല ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ മബലാർഡുകൾ 
സ്ഥലാപിക്കലാനും നയും ശുപലാർശ ല്ചയ്യുന്നു.

സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്്ത ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ കല്ളക്റിച്ച്ത 
നടത്ിയ സർമവയിൽ, മക്ഷേവും അന്സ്സുും നിറഞ് 
ജരീവിതത്ിന്ത ആവശ്യേലായ അടിസ്ഥലാന കഴിവകൾ 
മപലാലും മനടലാന് അവർക്ക്ത കഴിയന്നില്ല്ന്ന്ത  
ല്വളില്പ്ടുത്തുന്നുണ്്ത.  അതിനലാൽ, ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ 
കല്ള ഉൾല്പ്ടുത്തുന്നതിനള്ള ഇടല്പടലകൾ 
മകവലും സലാമ്പത്ിക നടപടികളിൽ േലാത്േലായി 
പരിേിതല്പ്ടുത്ലാന് കഴിയില്. സുപ്രരീുംമകലാടതി 
വിധിന്യലായങ്ങൾ ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ കളുല്ട ചില 
പ്രശ്ത നങ്ങൾക്ക്ത പരിഹലാരും കലാണലാന് സലാധിച്ചിട്ടുണ്്ത.  
ഐ പി സിയല്ട 377-ലാും വകുപ്്ത വിമവചനലാധികലാരും 
വഴി, 2018 ല്ല ചരിത്പരേലായ വിധിയിലൂല്ട മനലാൺ-
മനലാർ േറ്റരീവ്ത കലുംഗിക ആഭിമുഖ്യും നിയേപരേലാല്ണന്ന്ത 
സുപ്രരീും മകലാടതി അുംഗരീകരിക്കയണ്ലായി.

്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ കളുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി വിവിധ 
പദ്ധതികൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രമത്യകിച്ചുും 
സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്്ത നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത (ഇതിൽ 
സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്ില്റെ പദ്ധതികൾ എട്ടലാും 
അധ്യലായത്ിൽ നൽകിയിട്ടുണ്്ത ). ഇവ കൂടലാല്ത 
മകരള സുംസ്ഥലാന സലാക്ഷരതലാ േിഷന് അമതലാറിറ്റി 
(ല്ക എസ്ത എൽ എും എ) ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ കൾക്കലായി 

െ ി്ം 8.1.5 കുറ്റകൃത്യങ്ങളുല്ട എണ്ണും

അവലംബം: ല്രംെ് സറഗക്കോർഡ്െ് ബയൂഗറോ, ഗെരളം



352 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്രമത്യക സലാക്ഷരതലാ പദ്ധതിക്ക്ത തുടക്കേിട്ടു, അവർ 
ല്ക എസ്ത എൽ എും എയല്ട 4, 7, 10, 12 സേ തുല്യതലാ 
മപ്രലാഗ്ലാമുകളിൽ മചർന്നു. 2018-19 കലാലയളവിൽ 65 
മപർ 10, 12 തുല്യതലാ മപ്രലാഗ്ലാമുകളിൽ വിജയിചിട്ടുണ്്ത.  
അതുമപലാല്ല, എൽ ജിബിടികളുല്ട മക്ഷേും ലക്ഷ്യേിട്ടുള്ള 
പദ്ധതികളുും പരിപലാടികളുും ആമരലാഗ്യ കുടുുംബമക്ഷേ 
വകുപ്ിന്ത കരീഴിൽ ആരുംഭിചിട്ടുണ്്ത.  മകലാട്ടയും 
ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജിൽ ല്സൗജന്യ കലുംഗിക 
പുനർനിർമ്ലാണ ശസ്തത്ക്ിയകൾക്ള്ള സൗകര്യങ്ങൾ 
ഏർല്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർേലാർക്ള്ള 
കൗൺസിലിുംഗിനും േരുന്നിനേലായി മഹലാേിമയലാപ്തി 
ഡയറക്തടമററ്റ്ത നിസലാർഗ എന്ന മപ്രലാഗ്ലാും 
ആരുംഭിചിട്ടുണ്്ത.

ലിംഗേദവി �ജറ്റിംഗസ്

നയങ്ങളുും മപ്രലാഗ്ലാമുകളുും സ്തത്രീകല്ളയും 
പുരുഷന്ലാല്രയും അവരുല്ട സലാമൂഹ്യപ്രലാധലാന്യമുള്ള 
പങ്കുകൾ   കണക്കില്ലടുക്മമ്പലാൾ വ്യത്യസ്തേലായ 
സ്ലാധരീനും ല്ചലത്തുന്നതിനലാൽ ലിുംഗ ബജറ്റിുംഗ്ത 
(ജിബി) ശക്ില്പ്ടുമത്ണ്ത്ത അത്യലാവശ്യേലാണ്ത- 
പുരുഷന്ലാർ അന്നും തരുന്ന ആളലായും സ്തത്രീകല്ള 
ഗലാർഹിക നിർമ്ലാതലാക്കളലായും കലാണുന്നു. േലാമക്ലാ 
ല്ഡവലപ്ത ല്േറെ്ത നയത്ിൽ അവഗണിക്കല്പ്ടുന്ന 
പ്രവണത, ഈ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ല്പലാതുനിമക്ഷപത്ില്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയില്ല 
ഗലാർഹിക സ്തത്രീകളുല്ട ശമ്പളേില്ലാത് മജലാലിയല്ട 
സലാമ്പത്ിക പ്രലാധലാന്യല്ത് ല്ജന്റർ ല്റമസ്പലാന്സരീവ്ത 
ബജറ്റിങ്ങിലൂല്ട േനസിലലാകലാന് സലാധിയ്കന്നു. 

മബലാക്്ത 8.1.3 സസ്്രീകൾക്കുള്ള ന്െല്പ്സ് ന്ഡസസ്കുകൾ

േികെസ് ബേയാലരീസസ് േബട്യാെിംഗസ്: ദുരിതത്ിലലായ സ്തത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്ലാർ എന്നിവർക്ക്ത 
സഹലായും നൽകുകല്യന്ന പ്രധലാന ലക്ഷ്യമത്ലാല്ട പ ിങ്്ത മപലാലരീസ്ത പമ്ലാളിുംഗ്ത തിരുവനന്പുരും, 
ല്കലാച്ച ി, മകലാഴിമക്കലാട്ത എന്നിവ ിടങ്ങളിൽ വ ിന്യസിച ിട്ടുണ്്ത.  ഓമരലാ വലാഹനത്ിനും ഒരു വനിതലാ 
മപലാലരീസ്ത ഉമദ്യലാഗസ്ഥ മനതൃത്ും നൽകുും, കൂടലാല്ത േറ്റ്ത രണ്്ത വനിതലാ മപലാലരീസ്ത ഉമദ്യലാഗസ്ഥരുും 
ഉണ്ലായിരിക്ും. സ്തത്രീകളുല്ട സലാന്നിധ്യും കൂടുതലള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ വ ിന്യസിച്ച ിരിക്ന്ന ഇവ 
രലാവ ില്ല 8 മുതൽ രലാത്ി 8 വല്ര പ്രവർത്ിക്ും. മസവനത്ിനലായി മടലാൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1515 എന്ന 
നമ്പറിൽ ബന്ല്പ്ടലാവന്നതലാണ്ത.  പമ്ലാളിുംഗ്ത കലാറുകളിൽ ജിപ ിഎസ്ത ്ലാക്കിുംഗ്ത ഉപകരണങ്ങളുും 
വലാഹനങ്ങളുല്ട മുന്നിലും പ ിന്നിലും ക്യലാേറകളുും സജ്രീകരിച്ച ിട്ടുണ്്ത.  ക്യലാേറ തുടർച്ചയലായി സിറ്റി 
മപലാലരീസ്ത കൺമ്ലാൾ റൂേിമലക്ക്ത വ ിഷ്ലകൾ റിമല ല്ചയ്യുകയും ആവശ്യമുള്ളമപ്ലാല്ഴല്ലാും വ ിവ ിധ 
പ്രമദശങ്ങളിമലക്ക്ത അധിക മസനല്യ വ ിന്യസിക്കലാന് ബന്ല്പ്ട്ടവല്ര പ്രലാപ്തരലാക്കയും 
ല്ചയ്യുന്നതലാണ്ത. 

ബനേെിത ന്െല്പ്സ് ന്ഡസസ്കസ്: 24 േണിക്കൂർ മജലാല ി ല്ചയ്യുന്ന ല ിുംഗപദവ ി സഹലായ ല്ഡസ്ത കലാണ്ത ഇത്ത. 
2013 ൽ േലപ്പുറും, എറണലാകുളും, തിരുവനന്പുരും എന്നരീ മൂന്ന്ത ജില്കളിൽ ആരുംഭിച്ചു. ദുരിതത്ിലലായ 
സ്തത്രീകൾക്ും കുട്ടികൾക്ും സഹലായവും പ ിന്തുണയും അവരുല്ട പ്രശ്ത നങ്ങൾക്ും ആശങ്കൾക്ും 
ഊർർജ്ും നൽകുക, അഭിഭലാഷണും, ശലാക്രീകരണും, സലാമൂഹിക േലാറ്റും എന്നിവയിലൂല്ട ഗലാർഹിക 
പരീഡനല്ത് തടയക, സുംരക്ഷ ിക്ക, വ ിജയിക്ക എന്നിവയലാണ്ത മക�ത്ില്റെ പ്രധലാന ലക്ഷ്യും. ഇത്ത 
യവലാക്കളുല്ട സലാമൂഹിക-സലാമ്പത്ിക നില ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനും സഹലായിക്ന്നു. അക്േത്ിന്ത 
ഇരയലായവർക്ക്ത ഉടനടി സഹലായും, പലാർപ് ിടും, കൗൺസില ിുംഗ്ത, പ്രമചലാദനും, നിയേ സഹലായും എന്നിവ 
മനേഹിത നൽകുന്നു. കുടുുംബശ്രീ ആണ്ത ഇത്ത നടത്തുന്നത്ത.

24/7 വനിതയാ വ ിവെ സെയായ ബകനസ്്ം: സുംസ്ഥലാനല്ത് 181 വനിതലാ ല്ഹല്്ത കലന്എല്ലാ  
സേയത്തുും സ്തത്രീകളുല്ട പ ിന്തുണയ്കും വ ിവ ിധ ആവശ്യങ്ങൾക്േലായി അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങൾ 
സൃഷ്ട ിക്ന്നതിനും, കലാര്യക്ഷേതയും തുടർച്ചയലായ ഫരീഡ്തബലാക്ക്ത സുംവ ിധലാനങ്ങളുും വ ിഭലാവനും 
ല്ചയ്ിരിക്ന്നത്ത. ദുരിതത്ിലലായ സ്തത്രീകൾക്ക്ത േലാത്ും അടിയന്ിര പ്രതികരണ സുംവ ിധലാനങ്ങളുും 
പദ്ധതിയല്ട കരീഴ ിൽ വനിതലാ ശിശു വ ികസന േന്തത്ലാലയും ജി ഒ ഐ വ ിഭലാവനും ല്ചയ് ല്ഹൽപ്്ത 
കലന് മസവനും. േിത് ല്ഹൽപ്്ത കലന് (181) 2017 േലാർച്ച്ത 27 ന്ത മകരളത്ിൽ ആരുംഭിച്ചു, ഇമപ്ലാൾ 
ആവശ്യമുള്ള സ്തത്രീകൾക്ക്ത 24/7 ആക്സ്ത ല്ചയേലാവന്നതുും അടിയന്ിരവേലായ പ്രതികരണ 
മസവനേലായി വ ിജയകരേലായി പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്ത.  വ ിദഗ്ദ്ധരലായ േിത് മകലാൾ ല്റസ്ത മപലാൺസ്ത ടരീും, 
മപലാലരീസ്ത, ല്േഡിക്കൽ, നിയേവ്യവസ്ഥയല്ട സജരീവേലായ പ ിന്തുണമയലാല്ട മപ്രലാുംപ്തറ്റ്ത, ജുഡരീഷ്യൽ 
മസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതുല്കലാണ്്ത  ഇത്ത ല്പലാതുജനങൾക്കിടയിൽ  അുംഗരീകലാരും മനടി.

അവലുംബും: വനിതലാ ശിശു വകുപ്പുും കുടുുംബശ്രീയും
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സ്തത്രീകൾക്ള്ള വിഹിതും സുംബന്ിച്ച എല്ലാ 
വിവരങ്ങളുും ഒരുേിച്ച്ത ല്കലാണ്ടുവരുന്നതിനള്ള ഒരു 
പ്രധലാന ഉപകരണേലാണ്ത ലിുംഗപദവി ബജറ്റ്ത പ്രസ്തലാവന. 
ലിുംഗപരേലായ അസേത്ും പരിഹരിക്ന്നതിനും 
സ്തത്രീകൾക്ക്ത അനകൂലേലായി വിഭവങ്ങൾ വരീണ്ടുും 
അനവദിക്ന്നതിനമുള്ള ഒരു ഉപകരണേലായി ഇത്ത 
ഇമപ്ലാൾ കണക്കലാക്കല്പ്ടുന്നു. ഇത്ത ഒരു റിമപ്ലാർട്ടിുംഗ്ത 
സുംവിധലാനേലായി വർത്ിക്കയും സ്തത്രീകളിമലക്ക്ത 
ഒഴുകുന്ന സഹലായങ്ങളുല്ട സൂചന നൽകുകയും ല്ചയ്യുന്നു. 
സേഗ്േലായ വളർച്ചല്യ ശക്ില്പ്ടുത്തുന്നതിനള്ള ഒരു 
പ്രധലാന ഘട്ടേലാണിത്ത.

തമദ്ശ സ്യുംഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങളുല്ട വലാർഷിക 
പദ്ധതിയിൽ വനിതലാ ഘടക പദ്ധതി (ഡബ്ലയുസിപി) 
ഉൾല്പ്ടുത്ില്ക്കലാണ്്ത ഒന്പതലാും പദ്ധതിയല്ട സേയത്്ത 
തല്ന്ന ലിുംഗ മബലാധവൽക്കരണ ആസൂത്ണും 
മകരള സുംസ്ഥലാനത്്ത അവതരിപ്ിക്കയണ്ലായി. 
സുംസ്ഥലാനത്്ത നിന്ന്ത 35 മുതൽ 40 ശതേലാനും ഫണ്്ത 
പ്രലാമദശിക സ്യുംഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങളിമലക്ക്ത 
(എൽഎസ്തജിഐ) വിഭജിച്ചമതലാല്ട, സുംസ്ഥലാനത്്ത 
ലിുംഗ പദവി ബജറ്റിുംഗില്റെ ആദ്യ രൂപും 1996 
ൽ അവതരിപ്ിക്കയണ്ലായി.  അവില്ട ഓമരലാ 
പഞ്ലായത്ിനും ലിുംഗപദവി ബജറ്റിുംഗില്നക്റിച്ച്ത ഒരു 
അധ്യലായും തയേലാറലാക്കലാന് നിർമദ്ശും നൽകി. അവരുല്ട 
വികസന പദ്ധതി മരഖയില്ല സ്തത്രീകൾ.  ഒന്പതലാും 
പദ്ധതിയിലലാണ്ത ഡബ്ലയുസിപി അവതരിപ്ിച്ചത്ത, 
അതിൽ തമദ്ശ സ്യുംഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങളുല്ട പദ്ധതി 
വിഹിതത്ില്റെ 10 ശതേലാനും സ്തത്രീകൾക്കലാമയലാ 
സ്തത്രീകൾക്കലായള്ള പ്രമത്യക പദ്ധതികൾക്കലായി 
നരീക്കിവമയ്കണ്തലാണ്ത,  േല്റ്റല്ലാ പദ്ധതികളുും ല്ജന്ഡർ 
ല്ലന്സിന്ത വിമധയേലാക്കണും.

ലിുംഗ പദവി ബജറ്റിുംഗ്ത പ്രക്ിയ 
സ്ഥലാപനവൽക്കരിക്ന്നതിന്ത, 2005-06 ല്ല മകന്ത� 
ബജറ്റിൽ ലിുംഗപദവി ബജറ്റ്ത പ്രസ്തലാവന അവതരിപ്ിച്ചു. 
പതില്നലാന്നലാും പദ്ധതി മുതൽ ആസൂത്ണ പ്രക്ിയയല്ട 
അവിഭലാജ്യ ഘടകേലായി ലിുംഗ പദവി ബജറ്റിുംഗ്ത വഴി 
ലിുംഗവിടവ്ത മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത ല്കലാണ്ടുവരലാന് മകരളും 
മബലാധപൂർവ്ും ശ്േിക്കയണ്ലായി. മകരളത്ില്ല 
ലിുംഗ ബജറ്റിുംഗ്ത (പഠന പ്രക്ിയയിലൂല്ട) സ്തത്രീകളുല്ട 
ജരീവിതല്ത്യും പങ്ില്നയും കുറിച്ച്ത കൂടുതൽ വിപുലേലായ 
വരീക്ഷണും സ്രീകരിച്ചു, ശമ്പളമുള്ള ല്തലാഴിലലാളികല്ളന്ന 
നിലയിൽ അവരുല്ട കഴിവില്റെ അടിസ്ഥലാനത്ിൽ 
േലാത്േല്, പ്രധലാനേലായും അവരുല്ട 'അദൃശ്യേലായ', 
സലാമൂഹ്യ പുനരുൽപലാദനത്ില്ല ശമ്പളേില്ലാത് മജലാലി 
യിലൂല്ടയും , 2017-18 ൽ േലാത്േലാണ്ത സുംസ്ഥലാന 
പദ്ധതിക്കലായി ആദ്യല്ത് ലിുംഗ ബജറ്റ്ത പ്രേലാണും 
പുറത്ിറക്കിയത്ത.

2019-20 ല്ല വലാർഷിക പദ്ധതിയില്ല 
ഊർജ്മേഖലകൾ സ്തത്രീകളുല്ട സലാമ്പത്ിക, 
സലാമൂഹിക, രലാഷ്ത്രീയ ശലാക്രീകരണേലായി തുടരുന്നു. 

ഇത്ത േനസ്സിൽ ല്വച്ചുല്കലാണ്്ത, ഓമരലാ വർഷവും 
സ്തത്രീകളുല്ട മവതന ല്തലാഴിൽ, സ്യും ല്തലാഴിൽ, 
ഉപജരീവനേലാർഗങ്ങൾ, കനപുണ്യ വികസനും, 
മജലാലിസ്ഥലത്്ത പ്രമത്യക ല്സൗകര്യങ്ങൾ, ശിശു 
സുംരക്ഷണും, മജലാലി ല്ചയ്യുന്ന വനിതലാ മഹലാസ്റ്റലകൾ, 
മജലാലിസ്ഥലത്്ത അവരുല്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
പദ്ധതിയില്ല സേരീപനും. വരീട്ടിലും ല്പലാതുസഞ്യത്ിലും 
നടക്ന്ന അക്േങ്ങളിൽ നിന്ന്ത അവല്ര സുംരക്ഷിക്ക 
എന്നിവയലാണ്ത പദ്ധതിയിലൂല്ട വിഭലാവനും ല്ചയ്യുന്നത്ത.

2019-20 ൽ വനിതലാ നിർദ്ിഷ്ട പദ്ധതികൾക്കലായി 1421.6 
മകലാടി രൂപയും 2470.11 മകലാടി രൂപ സുംമയലാജിത 
പദ്ധതികളിൽ സ്തത്രീകൾക്കലായി നരീക്കി വയ്കകയണ്ലായി. 
. എ, ബി ഭലാഗങ്ങൾ ഉൾല്പ്ല്ട ല്േലാത്ും 3891.71 
മകലാടി രൂപ ല്പൺകുട്ടികൾ / സ്തത്രീകൾക്കലാണ്ത, ഇത്ത 
സുംസ്ഥലാന പദ്ധതി വിഹിതത്ില്റെ 16.9 ശതേലാനവും 
പലാർട്ട്ത എയിൽ 6.2 ശതേലാനവും പലാർട്ട്ത ബിയിൽ 10.7 
ശതേലാനവും (പ്രലാമദശിക സർക്കലാരുകൾ ഒഴില്ക) 
ന്യലായേലായ കഴിഞ് രണ്്ത വർഷങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്ത. 
േഴവില്ിനലായി 5 മകലാടി രൂപ ഇതിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നു, ഒരു 
ല്ഹൽകപ്ലൈന് നൽകുന്നതിനള്ള ്ലാന്സ്ത ല്ജന്ഡർ 
പദ്ധതി, പ്രവർത്നങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിക്ന്നതിനലായി 
സലാമൂഹിക നരീതി വകുപ്്ത ഡയറക്തടമററ്റിൽ ഒരു 
ല്സൽ സ്ഥലാപിക്കൽ, ല്തലാഴിൽ പരിശരീലനത്ിനള്ള 
സലാമ്പത്ിക സഹലായും / സ്യും ല്തലാഴിൽ / പതിവ്ത 
ല്തലാഴിലിനലായി കനപുണ്യ വികസനും, ല്പന്ഷന്. 
ഹ്രസ്കലാല വരീടുകൾ 60 വയസ്സിന മുകളിലള്ള 
നിരലാലുംബർ, മസ്ലാളർഷിപ്പുകൾ, തുടർച്ചയലായ 
സലാക്ഷരതലാ മപ്രലാഗ്ലാും, എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നു.

സുസ്ിെ വികസന ലക്ധ്ങ്ങെിന്ല 
പുബെയാഗതി- ലിംഗ നേയാപ്സ്ബഷയാട്സ്

സുസ്ഥിര വികസനത്ിനലായള്ള 2030 അജണ്യും 
അതില്റെ 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുും 
നടപ്ിലലാക്ന്നതില്ല പുമരലാഗതി അവമലലാകനും 
ല്ചയ്യുന്നതിനലായി വിവിധ രലാജ്യങ്ങളില്ല തലവന്ലാർ 
2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 24, 25 തരീയതികളിൽ 
നയൂമയലാർക്കില്ല യഎന് ആസ്ഥലാനത്്ത ഒത്തുകൂടി. ആ 
ചർച്ചകളില്ല വിശദലാുംശങ്ങൾ ല്വളില്പ്ടുത്തുന്നതിനലായി 
യഎന് വനിതകളുും യഎന് സലാമ്പത്ിക സലാമൂഹിക 
കലാര്യ വകുപ്പുും മചർന്ന്ത “സുസ്ഥിര വികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല പുമരലാഗതി: ലിുംഗ നേലാപ്്തമഷലാട്ട്ത 
2019” പുറത്ിറക്കി. ഈ പ്രസിദ്ധരീകരണും എല്ലാ 17 
ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ലിുംഗസേത്ല്ത്ക്റിച്ചുള്ള ഏറ്റവും 
പുതിയ ലഭ്യേലായ ല്തളിവകൾ ഒരുേിച്ച്ത ല്കലാണ്ടുവരുന്നു, 
ഇത്ത കകവരിച്ച പുമരലാഗതിയും പുമരലാഗതി 
ത്രിതല്പ്ടുത്തുന്നതിന്ത ഇനിയും ആവശ്യേലായ 
നടപടികളുും അടിവരയിടുന്നു.
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ബ�യാക്സ് 8.1.4 സുസ്ഥിര വ ികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുല്ട ല ിുംഗ നേലാപ്്തമഷലാട്ട്ത 2019

ക്േ 
നും

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യും  ലിുംഗ പദവിനേലാപ്്തമഷലാട്ട്ത

1 ദലാരി�്തയേില്ലായ്തേ പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ കൂടുതൽ  സ്തത്രീകളലാണ്ത ദലാരി�്തയത്ിൽ    കഴിയന്നത്ത. 
കടുത് ദലാരി�്തയത്ിൽ കഴിയന്ന പുരുഷന്ലാല്രയും  ആൺകുട്ടികല്ളയും      
അമപക്ഷിച്ച്ത സ്തത്രീകളുും   ല്പൺകുട്ടികളുും 4 ശതേലാനും  കൂടുതലലാണ്ത
     

2 വിശപ്ില്ലായ്തേ ഭക്ഷണ അരക്ഷിതലാവസ്ഥ   ഭക്ഷണ അരക്ഷിതലാവസ്ഥ   പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ 
കൂടുതൽ സ്തത്രീകല്ള ബലാധിക്ന്നു. ആമഗലാളതലത്ിൽ,  സ്തത്രീകൾക്ക്ത 2018 ല്ല 
പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ 10 ശതേലാനും ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതലാവസ്ഥ അനഭവല്പ്ടലാനള്ള  
സലാധ്യത കൂടുതലലാണ്ത.

3 നല് ആമരലാഗ്യവും ജരീവിത 
നിലവലാരവും              

ജനന നിരക്ക്ത സമ്പത്തുും നഗരവലാസവേലായി ശക്േലായി ബന്ല്പ്ട്ടിരിക്ന്നു. 
2017 ൽ 3 ലക്ഷമത്ലാളും സ്തത്രീകൾ ഗർഭധലാരണവും ശിശു ജനനവേലായി 
ബന്ല്പ്ട്ട സങ്രീർണതകൾ മൂലും േരിക്കയണ്ലായി. 

4 ഗുണനിലവലാരമുള്ള 
വിദ്യലാഭ്യലാസും             

15 ദശലക്ഷും ല്പൺകുട്ടികളുും 10 ദശലക്ഷും ആൺകുട്ടികളുും കപ്രേറി 
സ്തകൂളിൽ നിന്ന്ത പുറത്ലായതലായി കണക്കലാക്കല്പ്ടുന്നു. ദരി�  കുടുുംബങ്ങളില്ല 
സ്തത്രീകളിൽ നിരക്ഷരത ഏറ്റവും ഉയർന്നതലാണ്ത.

5 ലിുംഗ സേത്ും ശമ്പളേില്ലാത് പരിചരണത്ിലും  വരീട്ടുമജലാലികളിലും സ്തത്രീകൾ ഓമരലാ ദിവസവും 
പുരുഷന്ലാമരക്കലാൾ 3 േടങ്ങ്ത കൂടുതൽ സേയും   ല്ചലവഴിക്ന്നുണ്്ത. 
2018 ൽ 39 ശതേലാനും  ല്തലാഴിലലാളികളലാണ്ത സ്തത്രീകൾ ഉള്ളല്തങ്ിലും േലാമനജർ 
പദവികളിൽ 27 ശതേലാനും േലാത്േലാണ്ത.
മലലാകല്േമ്പലാടുും, 4 പലാർലല്േന്റ്ത സരീറ്റുകളിൽ ഒരു സ്തത്രീേലാത്േലാണ്ത 
ഉള്ളത്ത

6 ശുദ്ധജലവും ശുചിത്വും                             80 ശതേലാനും കുടുുംബങ്ങളിലും ശുദ്ധജല മശഖരണത്ിനലായി  
നിമയലാഗിക്കല്പ്ട്ടിരിക്ന്നത്ത  സ്തത്രീകളുും ല്പൺകുട്ടികളുേലാണ്ത 

7 തലാങ്ങലാവന്നതുും ശുദ്ധവേലായ 
ഊർജ്ും                     

2017 ൽ  മലലാകല്േമ്പലാടുമുള്ള 3  ബില്്യൺ ആളുകൾക്ക്ത ശുദ്ധേലായ പലാചക 
ഇന്നങ്ങളുും സലാമങ്തികവിദ്യകളുും ഇല്ലായിരുന്നു. 
പലാചകത്ിനലായി ഖര ഇന്നങ്ങൾ  ഉപമയലാഗിക്ന്ന ല്പൺകുട്ടികൾ 
ആഴ്ചയിൽ 18 േണിക്കൂർ ആണ്ത ല്ചലവഴിക്ന്നത്ത ശുദ്ധേലായ ഇന്നങ്ങൾ 
ഉപമയലാഗിക്ന്ന വരീടുകളിൽ 5 േണിക്കൂറലാണ്ത.

8 േലാന്യേലായ മജലാലിയും 
സലാമ്പത്ിക വളർച്ചയും

25 നും 54 നും ഇടയിൽ പ്രലായമുള്ള സ്തത്രീകളുല്ട ല്തലാഴിൽ ശക്ി നിരക്ക്ത 55 
ശതേലാനവും അമത പ്രലായത്ിലള്ള പുരുഷന്ലാരിൽ 94 ശതേലാനവേലാണ്ത

9 വ്യവസലായും, നവരീകരണും, 
അടിസ്ഥലാന ല്സൗകര്യങ്ങൾ                                                                            

ആമഗലാളതലത്ിൽ,  ഗമവഷണ സ്ഥലാനങ്ങളിൽ 3 ൽ 1 ൽ തലാല്ഴ േലാത്േലാണ്ത 
സ്തത്രീകൾ വഹിക്ന്നത്ത.                           

10 അസേത്ങ്ങൾ കുറയ്കക കൂടുതൽ ദുർബലരലായ കുടിമയറ്റ സ്തത്രീകൾക്ക്ത  അനകൂലേല്ലാത് കുടുുംബ 
പുനസുംഘടന നയങ്ങൾ.

11 സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളുും 
കമ്യൂണിറ്റികളുും

പുരുഷമനക്കലാൾ കൂടുതൽ സ്തത്രീകൾ മചരി മപലാലള്ള  സ്ഥലങ്ങളിലലാണ്ത     
ജരീവിക്ന്നത്ത

12 ഉത്രവലാദിത് ഉപമഭലാഗവും 
ഉൽപലാദനവും

13 കലാലലാവസ്ഥലാ പ്രവർത്നും തരീരമദശ, സമു� വിഭവങ്ങളുല്ട നടത്ിപ്്ത സുംബന്ിച്ച തരീരുേലാനങ്ങളിൽ 
സ്തത്രീകല്ള സലാധലാരണയലായി ഉൾല്പ്ടുത്തുന്നില്, ഇതില്ല  പ്രമവശനും 
പരിേിതല്പ്ടുത്തുന്നു.

14 ല്വള്ളത്ിന്ത തലാല്ഴയള്ള 
ജരീവിതും

തരീരമദശ, സമു� വിഭവങ്ങളുല്ട നടത്ിപ്്ത സുംബന്ിച്ച തരീരുേലാനങ്ങളിൽ 
സ്തത്രീകല്ള സലാധലാരണയലായി ഉൾല്പ്ടുത്തുന്നില്, ഇതില്ല  പ്രമവശനും 
പരിേിതല്പ്ടുത്തുന്നു.

15 കരയില്ല ജരീവിതും ആമഗലാളതലത്ിൽ പുരുഷമനക്കലാൾ കൂടുതൽ ല്തലാഴിലവസരമുള്ള സ്തത്രീകൾ 
കൃഷി, വനും, േത്്യബന്നും എന്നിവയിൽ മജലാലി ല്ചയ്യുന്നുല്ണ്ങ്ിലും 
ഭൂവടേകളിൽ 13.8 ശതേലാനും േലാത്േലാണ്ത സ്തത്രീകൾ.

16 സേലാധലാനും, നരീതി, 
ശക്േലായ സ്ഥലാപനും 

േനഷ്യക്കടത്ിന്ത ഇരയലായ 4 മപരിൽ 3 മപർ സ്തത്രീകളുും ല്പൺകുട്ടികളുേലാണ്ത

17 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ള്ള പങ്ലാളിത്ും ലിുംഗസേത്ത്ിനലായി സലാമ്പത്ിക മ്ലാതസ്സുകളുല്ട വർദ്ധിച്ച സേലാഹരണും 
അടിയന്ിരേലായി ആവശ്യേലാണ്ത.

Source: United Nations Population Fund, 2019
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8.2  പട്ികജാതി, പട്ികവർഗം, മറ്റു പിന്ാക്ക വിഭാഗം,  
        നയൂനപക്ഷങ്ങൾ, മുന്ാക്ക സമുദായം എന്ിവരുടെ ച്ക്ഷമം 

പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ടയും േറ്റു അധ:സ്ഥിത 
വിഭലാഗക്കലാരുല്ടയും വികസനവും ഉന്നേനവും 
സുഗേേലാക്കലാന് ആവശ്യേലായ ചില പ്രമത്യക 
നിബന്നകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉറപ്പുവരുത്ിയിട്ടുണ്്ത.  
ജലാതിവ്യവസ്ഥയ്കും, ല്തലാട്ടുകൂടലായ്തേക്ും എതില്ര 
നരീതിക്മവണ്ി നടത്ിയ പല മപലാരലാട്ടങ്ങളുും ആധുനിക 
മകരളും ല്കട്ടിപ്ടുക്ന്നതിൽ നിർണ്ണലായകേലായ പങ്ലാണ്ത 
വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്ത. പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ടയും, 
സലാമൂഹികേലായി അടിച്ചേർത്ല്പ്ട്ട േറ്റുള്ളവരുമടയും 
വികസനത്ിനലായി ഒട്ടനവധി പരിപലാടികൾ 
സുംസ്ഥലാനത്്ത നടപ്ിലലാക്കിയിട്ടുണ്്ത. എങ്ിലും 
സമൂഹത്ിൽ നിലനിൽക്ന്ന അന്രും 
ഇല്ലാതലാക്വലാന് പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ട 
സേഗ്േലായ സലാമൂഹിക, സലാമ്പത്ിക ഉന്നേനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനലാവശ്യേലായ പരിപലാടികൾ 
ആവിഷ്തകരിമക്കണ്തലായിട്ടുണ്്ത.  പട്ടികജലാതി 
പട്ടികവർഗ്ക്കലാർക്ക്ത, സലാമൂഹിക സുരക്ഷയും അന്സ്സുും 
ഉറപ്ലാക്ന്നതിനള്ള നടപടികമളലാല്ടലാപ്ും തല്ന്ന 
ഭൂേി, ഭവനും, വിദ്യലാഭ്യലാസും, കനപൂണ്യവികസനും,  
ല്തലാഴിൽ,  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവകൂടി ഉറപ്ലാക്ന്നതിന്ത 
ഒല്ത്ലാരുേമയലാടു കൂടിയള്ള പരിശ്േങ്ങൾ 
ആവശ്യേലായിരിക്കയലാണ്ത.
  
ല്സന്സസ്ത കണക്കൾ അനസരിച്ച്ത,  2011 ൽ 
ഇന്ഡ്യയിൽ പട്ടികജലാതി ജനസുംഖ്യ 16.6 ശതേലാനവും 
പട്ടികവർഗ് ജനസുംഖ്യ 8.6 ശതേലാനവും ആയിരുന്നു.  
2001 ല്ല ല്സന്സസ്ത അനസരിച്ച്ത മകരളത്ില്ല 
പട്ടികജലാതി ജനസുംഖ്യ 31,23,941 ആയിരുന്നു.  68 
നിർദ്ിഷ്ട സമുദലായങ്ങളിലലായി പട്ടികജലാതിക്കലാർ 
സുംസ്ഥലാനല്ത് ആല്ക ജനസുംഖ്യയല്ട 9.81 
ശതേലാനും ആയിരുന്നു.  എന്നലാൽ 2011 ൽ ഇത്ത 
30,39,573 ആയി കുറഞ്്ത ആല്ക ജനസുംഖ്യയല്ട  
9.1 ശതേലാനേലായി േലാറി (ചില പട്ടികജലാതി 
സമുദലായങ്ങല്ള പട്ടികവർഗ് സമുദലായങ്ങളലായി പുനർ 
വിന്യസിച്ചതലാണ്ത ഇതിന്ത കലാരണും) സുംസ്ഥലാനല്ത് 

പട്ടികജലാതി ജനസുംഖ്യ കൂടുതലലായും പലാലക്കലാട്ത,  
തിരുവനന്പുരും,  ല്കലാല്ും, തൃശ്ശൂർ, േലപ്പുറും എന്നരീ 
ജില്കളിലലായി മക�രീകരിച്ചിരിക്ന്നു.  മവടർ, 
നലായലാടി, കല്ലാടി, അരുന്തിയലാർ, ചക്ിയലാർ എന്നരീ 
വിഭലാഗക്കലാല്ര പട്ടികജലാതിക്കലാർക്കിടയില്ല ദുർബല 
വിഭലാഗക്കലാരലായിട്ടലാണ്ത കണക്കലാക്കിയിരിക്ന്നത്ത.  
ഇവരിൽ ഭൂരിഭലാഗും മപരുും പലാലക്കലാട്ത, േലപ്പുറും, 
ല്കലാല്ും, ഇടുക്കി എന്നരീ ജില്കളിലലായിട്ടലാണ്ത 
മക�രീകരിച്ചിരിക്ന്നത്ത.  ഇവരുല്ട ജനസുംഖ്യ ആല്ക 
പട്ടികജലാതി ജനസുംഖ്യയല്ട 3.65 ശതേലാനമത്ലാളും 
വരുും. 

2001 ല്ല ല്സന്സസ്ത പ്രകലാരും, പട്ടികവർഗ ജനസുംഖ്യ 
3,64,189 ആയിരുന്നു. ഇത്ത ആല്ക ജനസുംഖ്യയല്ട 
1.14 ശതേലാനമത്ലാളും വരുും. ചില പട്ടികജലാതി 
സമുദലായങ്ങല്ള പട്ടികവർഗ് സമുദലായങ്ങളലായി 
പുന ക്േരീകരിച്ചതിലൂല്ട പട്ടികവർഗ് ജനസുംഖ്യ 
4,84,839 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഏറ്റവമുയർന്ന പട്ടികവർഗ് 
ജനസുംഖ്യ വയനലാട്ത ജില്യിലലാണ്ത (31.24 ശതേലാനും).  
ല്തലാട്ടുപിന്നിലലായി ഇടുക്കി (11.51 ശതേലാനും),  
പലാലക്കലാട്ത  (10.10 ശതേലാനും),  കലാസർമഗലാഡ്ത  (10.08 
ശതേലാനും)  എന്നരീ ജില്കളലാണുള്ളത്ത.  പട്ടികവർഗ 
വികസനവകുപ്്ത പ്രസിദ്ധരീകരിച്ച (2008) ‘മകരളത്ില്ല 
പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക നിലവലാര 
റിമപ്ലാർട്ട്ത ’ പ്രകലാരും 4,762 ഹലാുംല്ലറ്റുകളിലലായി 1,07,965 
പട്ടികവർഗ കുടുുംബങ്ങൾ അധിവസിക്ന്നുണ്്ത.  
ഏകമദശും 11 ശതേലാനമത്ലാളും (540)  ഹലാബിറ്റലാറ്റുകളുും 
വനത്ിനള്ളിലും 20 ശതേലാനമത്ലാളും (948) 
വനലാതിർത്ി പ്രമദശങ്ങളിലേലായിട്ടലാണ്ത 
കലാണല്പ്ടുന്നത്ത. 

പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ് വിഭലാഗ ജനസുംഖ്യയല്ട 
ജില്തിരിച്ചുള്ള വിശദലാുംശങ്ങൾ യഥലാക്േും അനു�ന്ധം 
8.2.1-ലും, 8.2.2-ലും നല്തകിയിട്ടുണ്്ത.  ല്പലാതുല്വ 
മകരളത്ില്ല പട്ടികജലാതി/പട്ടികവർഗ് കുടുുംബങ്ങളുല്ട 
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ജരീവിതനിലവലാരും മദശരീയ നിലവലാരമത്ക്കലാൾ  
ല്േച്ചല്പ്ട്ടിരിക്ന്നു.  മകരളത്ിൽ പട്ടികജലാതി 
പട്ടികവർഗ് വിഭലാഗക്കലാരുല്ട സലാക്ഷരത, 
സ്തത്രീപുരുഷലാനപലാതും എന്നിവയല്ട മദശരീയ 
സുംസ്ഥലാനതല തലാരതേ്യും അനു�ന്ധം 8.2.3-ൽ 
ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത. മകരളത്ില്ല പട്ടികജലാതി പട്ടിക 
വർഗ് വിഭലാഗക്കലാരുല്ട ല്തലാഴിൽ പങ്ലാളിത് നിരക്ക്ത 
അനു�ന്ധം 8.2.4 -ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. 1958-
ല്ല മകരള സുംസ്ഥലാന സമബലാർഡിമനറ്റ്ത സർ വരീസ്ത 
ചട്ടും 14(എ) പ്രകലാരും സുംസ്ഥലാനല്ത് സർക്കലാർ 
മജലാലികളിൽ പട്ടികജലാതി/പട്ടികവർഗ് വിഭലാഗക്കലാർക്ക്ത 
ഗസറ്റഡ്ത, മനലാൺ-ഗസറ്റഡ്ത,  ലലാസ്തറ്റ്ത മഗ്ഡ്ത 
തസ്തികകളിൽ 10 ശതേലാനും സുംവരണും നൽകുന്നുണ്്ത 
(പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ക്ത 8 ശതേലാനവും പട്ടികവർഗ് 
ക്കലാർക്ക്ത 2 ശതേലാനവും േലാത്ും). 2019 ജനവരി 01 
ല്ല വലാർഷിക അവമലലാകന റിമപ്ലാർട്ട്ത പ്രകലാരും 86 
വകുപ്പുകളിൽ 53 വകുപ്പുകളുല്ട അവമലലാകനും േലാത്മേ 
പൂർത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.  ഇത്ത പ്രകലാരും ല്പലാതുസർ വരീസിൽ 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ് വിഭലാഗങ്ങളുല്ട ല്േലാത്ും 
പ്രലാതിനിധ്യും 10.38 ശതേലാനേലാണ്ത.  ഇതിൽ 7.92 
ശതേലാനും പട്ടികജലാതിക്കലാരുും 2.46 ശതേലാനും 
പട്ടികവർഗക്കലാരുേലാണ്ത. പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് 
വിഭലാഗങ്ങളുല്ട സർക്കലാർ സർ വരീസിലള്ള 
പ്രലാതിനിധ്യത്ില്റെ വിശദലാുംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
8.2.5-ൽ  ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

മകരളത്ിൽ പിന്നലാക്ക വിഭലാഗങ്ങളുല്ട പട്ടികയിൽ 
83 സമുദലായങ്ങളലാണ്ത ഉൾല്പ്ട്ടിട്ടുള്ളത്ത.  2011-ല്ല 
ല്സന്സസ്ത പ്രകലാരും, സുംസ്ഥലാനല്ത് ആല്ക 

ജനസുംഖ്യയിൽ 44.99 ശതേലാനും നയൂനപക്ഷ 
വിഭലാഗത്ിൽ ല്പടുന്നവരലാണ്ത.  അതിൽ 26.56 
ശതേലാനും മുസ്രീങ്ങളുും, 18.38 ശതേലാനും ക്ിസ്ത്യലാനികളുും, 
0.06 ശതേലാനും േറ്റു വിഭലാഗങ്ങളുും.

േട്ികജയാതി/േട്ികവർഗ വിഭയാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
വികസന േെിേയാെികൾ
 
പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ും പട്ടികവർഗ വിഭലാഗക്കലാർക്ും 
മവണ്ി സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ പദ്ധതി വിഹിതത്ില്റെ 
ഒരു ഭലാഗും ‘പട്ടികജലാതി ഉപപദ്ധതി’ (എസ്ത.സി. 
എസ്ത.പി.) വിഹിതും ആയും ‘പട്ടികവർഗ  ഉപപദ്ധതി’ 
(ടി.എസ്ത.പി.) വിഹിതും ആയും വർഷും മതലാറുും നരീക്കി 
വയ്കന്നുണ്്ത. ഈ തുക നിലവിലള്ള ല്സന്സസ്ത 
കണക്കൾ പ്രകലാരും ല്േലാത്ും ജനസുംഖ്യയില്ല 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ വിഭലാഗ ജനസുംഖ്യയ്ക്ത 
അനപലാതികേലായ വിഹിതമത്ക്കലാൾ കറയലാത് 
തുകയലായിരിക്ും. നിലവിൽ സുംസ്ഥലാന  
പദ്ധതി വിഹിതത്ില്റെ 9.81 ശതേലാനും തുക 
പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായും 2.83 ശതേലാനും 
തുക പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായും 
നരീക്കിവച്ചിട്ടുണ്്ത.   ഇതിൽ നിന്നുും, ഒരു നിശ്ിതശതേലാനും 
തുക തമദ്ശഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾക്ും, മശഷിക്ന്നത്ത 
പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് വികസനവകുപ്പുകൾക്ും 
വിവിധ പദ്ധതികളുല്ട നടത്ിപ്ിനലായി നരീക്കി വയ്കന്നു.
 
പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് വികസനത്ിനലായി 
2018-19, ൽ യഥലാക്േും 2,859.62 മകലാടി രൂപയും, 
826.19 മകലാടി രൂപയും ആണ്ത പദ്ധതി വിഹിതേലായി 

െ ി്ം 8.2.1 എസ്ത.സി.എസ്ത.പ ി/ട ി.എസ്ത.പ ി വ ിഹിതും (തുക മകലാടിയിൽ)

അവലംബം : ബഡ്ജറ്് ഗരഖെള് 
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വകയിരുത്ിയിരുന്നത്ത. എന്നലാൽ 2019-20 ൽ 3,002.84 
മകലാടി രൂപ പട്ടികജലാതി വികസനത്ിനും 866.26 മകലാടി 
രൂപ പട്ടികവർഗ് വികസനത്ിനും വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ത.  
2014-15 മുതൽ 2019-20  വല്ര പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ് 
വികസനത്ിന്ത  വർഷും മതലാറുും വകയിരുത്ിയ 
തുകയല്ട വിശദലാുംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.6- ലും 
െി്ം 8.2.1-ലും ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.
 
േട്ികജയാതിക്യാരുന്െ ബക്മം

പ്ലാന് സ്രീമുകൾ നടപ്ിലലാക്ന്നതിനലായി പട്ടികജലാതി 
വികസനവകുപ്ിനും തമദ്ശ ഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾക്ും 
സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ പദ്ധതി വിഹിതും നൽകിവരുന്നു. 
ഇതുകൂടലാല്ത, മക�ലാവിഷ്തകൃത പദ്ധതികൾ 
നടപ്ിലലാക്ന്നതിനലായി മക�ലാഗവൺല്േന്ും തുക 
നൽകുന്നുണ്്ത. 2018-19 ൽ  സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 
പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി 2,859.62 മകലാടി 
രൂപ വകയിരുത്ിയിരുന്നു. അതിൽ 1,570.36 മകലാടി 
രൂപ പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്ിനും 1,289.26 
മകലാടി രൂപ തമദ്ശഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾക്േലായി 
നരീക്കിവച്ചു.  പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്ിന്ത അനവദിച്ച 
1,570.36 മകലാടി രൂപയിൽ 1,148.10 മകലാടി രൂപയും (73 
ശതേലാനും) ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2018-19,  2019-20 (2019 
ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര)  വർഷങ്ങളിൽ പട്ടികജലാതി 
മക്ഷേത്ിന്ത സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ അനവദിച്ച സ്രീും 
തിരിച്ചുള്ള വിഹിതും, ല്ചലവ്ത, ഭൗതിക ലക്ഷ്യും, ഭൗതിക 
മനട്ടും എന്നിവ യഥലാക്േും അനബന്ും 8.2.7-ലും 8.2.8-
ലും നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 

ഭൂരിഭലാഗും പട്ടികജലാതി മകലാളനികളുും 
ല്വള്ളല്പ്ലാക്കത്ിനും േറ്റുും പ്രകൃതി മക്ഷലാഭങ്ങൾക്ും  
സലാധ്യതയള്ള പരിസ്ഥിതി മലലാല പ്രമദശങ്ങളലായ 
തലാണ  പ്രമദശങ്ങളിലലാണ്ത മക�രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്ത. 
സുംസ്ഥലാനല്ത് േറ്റു ജനവിഭലാഗങ്ങളുേലായി  തലാരതേ്യും 
ല്ചയ്യുമമ്പലാൾ  മകരളത്ില്ല പട്ടികജലാതി വിഭലാഗക്കലാർ 
ഒട്ടനവധി ഇല്ലായ്തേകൾ അഭിമുഖരീകരിക്ന്നുണ്്ത.  ഭുേി, 
ഭവനും എന്നിവയല്ട അഭലാവും, ജരീവമനലാപലാധിയല്ട 
അരക്ഷിതലാവസ്ഥ, തലാഴ്തന്ന വരുേലാനും, പരിേിതേലായ 
സലാമ്പത്ിക അവസരങ്ങൾ, വലായ്തപലാ സൗകര്യങ്ങളുല്ട 
അഭലാവും,  ഉന്നത പഠനത്ിനള്ള പ്രമവശനവും 
േതിയലായ ല്തലാഴിലവസരങ്ങളുും ലഭിക്ന്നതിനള്ള 
ബുദ്ധിമുട്ട്ത,  ല്സക്കന്ഡറി വിദ്യലാഭ്യലാസത്ില്ല 
ല്കലാഴിഞ്ഞുമപലാക്ക്ത,  ഉന്നത വിദ്യലാഭ്യലാസത്ിലും 
ല്പ്രലാഫഷണൽ മകലാഴ്തസുകളിലമുള്ള വിദ്യലാർത്ികളുല്ട 
മേലാശേലായ പ്രകടനും,  ഫലപ്രദേല്ലാത്  സുംരഭകത്ും, 
മേലാശേലായ ആമരലാഗ്യസ്ഥിതി,  ഹലാബിറ്റലാറ്റുകളില്ല 
അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങളുല്ട അഭലാവും എന്നിവയലാണ്ത 
പ്രധലാന ഇല്ലായ്തേകൾ. പട്ടികജലാതിക്കലാർ മനരിടുന്ന ഈ 
ല്വല്ലുവിളികല്ള അഭിമുഖരീകരിക്ന്നതിനലായി പട്ടികജലാതി 
വികസനവകുപ്്ത വിദ്യലാഭ്യലാസ വികസന പരിപലാടികൾ, 
സലാമൂഹിക വികസന പരിപലാടികൾ, സലാമ്പത്ിക 
വികസന പരിപലാടികൾ, സലാുംസ്ലാരിക വികസന 

പരിപലാടികൾ, നിയേ മസവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ത ഊന്നൽ 
നൽകുന്ന തരത്ിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏല്റ്റടുത്്ത 
നടത്തുന്നു.

വിദധ്യാഭധ്യാസ വികസന േെിേയാെികൾ

പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ക്ത ഉന്നത നിലവലാരമുള്ള വിദ്യലാഭ്യലാസും 
നൽമകണ്ത്ത അനിവലാര്യേലാണ്ത. ല്പലാതുവിദ്യലാഭ്യലാസ 
സൗകര്യങ്ങൾക്ക്ത പുറല്േ പട്ടികജലാതി വികസന 
വകുപ്ിന കരീഴിലള്ള വിവിധ സ്ഥലാപനങ്ങൾ വഴിയും 
പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസത്ിനള്ള 
സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു. നിലവിൽ 85 നഴ്തസറി 
സ്തകൂളുകളുും, 9 മേലാഡൽ റസിഡന്ഷ്യൽ സ്തകൂളുകളുും, 
44 വ്യവസലായ പരിശരീലന മക�ങ്ങളുും, 87 പ്രരീ ല്േ്ിക്ത 
മഹലാസ്റ്റലകളുും, 17 മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത മഹലാസ്റ്റലകളുും, 
4 പ്രരീ എക്ലാേിമനഷന് ്യിനിുംഗ്ത ല്സറെറുകളുും, 
വടക്കലാമഞ്രിയിൽ  ഒരു കമ്യൂണിറ്റി മകലാമളജുും, 
പലാലക്കലാട്ത ഒരു ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജുും പട്ടികജലാതി 
വികസന വകുപ്ിന കരീഴിൽ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 
പ്രരീല്േ്ിക്ത, മപലാസ്തറ്റ്തല്േ്ിക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസും, സലാമങ്തിക 
വിദ്യലാഭ്യലാസും, േലാതൃകലാ റസിഡന്ഷ്യൽ സ്തകൂളുകൾ, 
സ്ലാശ്യ മകലാമളജുകൾ എന്നിവയല്ട അഭിവൃദ്ധിക്കലായി 
വിവിധ വിദ്യലാഭ്യലാസ പദ്ധതികൾ പട്ടികജലാതി വികസന 
വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കി വരുന്നുണ്്ത.

ലുംപ്ും ഗ്ലാറെ്ത, കസ്റ്റപ്റെ്ത, പ്രരീ-ല്േ്ിക്ത, മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്പുകൾ, ബുക്ക്ത ഗ്ലാറെ്ത, ല്േറിറ്റ്ത അവലാർഡുകൾ, 
മഗലാൾഡ്ത ല്േഡലകൾ,  അപ്രറെിസ്തഷിപ്്ത, 
പഠനത്ിൽ പിമന്നലാക്കും നിൽക്ന്ന വിഷയങ്ങളിൽ 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പരിഹലാര മബലാധനും, ല്േഡിക്കൽ 
എഞ്ിനരീയറിുംഗ്ത പ്രമവശനത്ിനള്ള പരിശരീലനും, 
എും.ആർ.എസുകളിൽ ടയൂഷന് സൗകര്യങ്ങൾ,  
സുംസ്ഥലാനത്ിനകത്തുും പുറത്തുും പഠിക്വലാനള്ള 
സൗകര്യും എന്നരീ വിദ്യലാഭ്യലാസ സഹലായങ്ങൾ 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത നൽകിവരുന്നു.  ഓമരലാ അദ്ധ്യയന 
വർഷലാരുംഭത്ിലും, ഒന്നലാും ക്ലാസ്സു മുതൽ എട്ടലാും ക്ലാസ്സ്ത 
വല്രയള്ള വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത ബലാഗ്ത, കുട, യൂണിമഫലാും 
എന്നിവ വലാങ്ങുന്നതിന്ത  2,000 രൂപലാ നിരക്കിൽ 
പ്രലാഥേിക വിദ്യലാഭ്യലാസ സഹലായും നൽകുന്നു. 2018-
19 ൽ 2,98,246 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത ഇത്രത്ിലള്ള 
പ്രലാഥേിക വിദ്യലാഭ്യലാസ ധനസഹലായും നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 
ഒരു ലക്ഷും രൂപ വല്ര വലാർഷിക വരുേലാന 
പരിധിയള്ള കഹസ്തകൂൾ, ഹയർ ല്സക്കന്ഡറി 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത അവരുല്ട നിലവിലള്ള വരീടിമനലാട്ത 
മചർന്ന്ത പഠനമുറി നിർമ്ിക്ന്നതിനലായി 2.00 ലക്ഷും 
രൂപ നൽകുന്നു.  2018-19 വർഷും 5,127 പഠനമുറികൾ 
നിർമ്ിക്കയണ്ലായി. എഞ്ിനരീയറിുംഗ്ത, ല്േഡിക്കൽ 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത യഥലാക്േും 5,000 രൂപലാ, 10,000 
രൂപലാ എന്നരീ നിരക്കിൽ പ്രലാഥേിക വിദ്യലാഭ്യലാസ 
സഹലായും നൽകുന്നുണ്്ത. വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത 
സ്കലാര്യ തലാേസത്ിന്ത പ്രതിേലാസും 4,500 രൂപ 
വല്ര മബലാർഡിുംഗ്ത ഗ്ലാറെലായും നൽകി വരുന്നു. 
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ഇതിന പറമേ അൺ എയ്തഡഡ്ത സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ 
പഠിക്ന്ന വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  ടയൂഷന് ഫരീസ്ത റരീ 
ഇുംമബഴ്തസ്ത ല്ചയ്തതു നൽകി വരുന്നു. 2018-
19  ൽ, 37,000 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രരീല്േ്ിക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്്ത ലഭ്യേലായി പലാരലൽ മകലാമളജില്ല 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ും ലുംപ്ും ഗ്ലാറെ്ത, കസ്റ്റപ്റെ്ത, ടയൂഷന് 
ഫരീസ്ത, പരരീക്ഷലാ ഫരീസ്ത എന്നിവയും നൽകുന്നു. േലാതൃകലാ 
റസിഡന്ഷ്യൽ സ്തക്തളുകളിൽ 90 ശതേലാനത്ിലധികും 
വിദ്യലാർത്ികളുും പലാലക്കലാട്ത ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജില്ല 
72 ശതേലാനും വിദ്യലാർത്ികളുും 2018-19 ൽ വിജയിച്ചു.  
രക്ഷകർത്ലാക്കൾക്ും വിദ്യലാർത്ികൾക്ും പ്രമചലാദനും 
നൽകുന്നതിനലായി എല്ലാ ജില്കളിലും ഹയർ 
ല്സക്കന്ഡറി തലത്ിൽ കരിയർ ഓറിയമറെഷന് 
മപ്രലാഗ്ലാമുകളുും നടത്തുകയണ്ലായി.

രണ്്ത ലക്ഷും രൂപലാ വല്ര വരുേലാന പരിധിയള്ള ഒന്പതുും, 
പത്തുും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്ന്ന വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത 
ഇന്ഡ്യലാ ഗവൺല്േറെ്ത പ്രരീ ല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷിപ്്ത 
നൽകുന്നുണ്്ത.  മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസും 
മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്ന്നതിനലായി 2.50 ലക്ഷും രൂപ 
വല്ര വലാർഷിക വരുേലാനമുള്ള കുടുുംബങ്ങളില്ല 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത മക�ഗൺല്േറെിൽ നിന്നുും മപലാസ്തറ്റ്ത 
ല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷിപ്്ത നൽകുന്നു. 2018-19 ൽ 1,36,525 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷിപ്്ത 
ലഭിച്ചു. 

2018-19 ൽ ആരുംഭിച്ച ‘മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത പഠനത്ിന്ത 
അധിക സുംസ്ഥലാന സഹലായും’ എന്ന പുതിയ 
പദ്ധതി പ്രകലാരും, മക� സർക്കലാരിൽ നിന്നുും 
സഹലായല്േലാന്നുും തല്ന്ന ലഭിക്കലാത് മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത  
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ (വരുേലാന 
പരിധില്യലാന്നുേില്ലാല്ത തല്ന്ന) മസ്ലാളർഷിപ്്ത 
നൽകിവരുന്നു.  ഇതിന പുറമേ, 11 വിദ്യർത്ികൾക്ക്ത 
വിമദശത്്ത പഠിക്ന്നതിനും 827 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  
മകരളത്ിന പുറത്തുള്ള സുംസ്ഥലാനങ്ങളി ൽ 
പഠിക്ന്നതിനും 2018-19 ൽ സലാമ്പത്ിക സഹലായും 
നൽകുകയണ്ലായി.  900 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  ല്േഡിക്കൽ 
എഞ്ിനരീയറിുംഗ്ത പ്രമവശന പരരീക്ഷലാ പരിശരീലനവും 600 
ബി.ല്ടക്ത വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  പരിഹലാര മബലാധനവും 
നൽകി. 1,749 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത ലലാപ്ത മടലാപ്്ത 
വലാങ്ങുന്നതിനും 341 ല്േഡിക്കൽ വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത 
ല്സ്റ്റതമസ്ലാപ്്ത വലാങ്ങുന്നതിനും ധനസഹലായും 

നൽകുകയണ്ലായി.

സയാമ്പത്ിക വികസന േെിേയാെികൾ

പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്്ത, നടപ്ിലലാക്കിവരുന്ന 
വരുേലാനദലായക പരിപലാടികളിൽ സ്യും ല്തലാഴിൽ 
പദ്ധതി, ല്തലാഴിലധിഷ്ിത പരിശരീലന പരിപലാടികൾ, 
വിമദശത്്ത ല്തലാഴിൽ മതടുന്നതിനള്ള സഹലായും, ഉല്ന്ന 
പ്രദർശന വിപണനമേള, അുംമബദ്തകർ ഗ്ലാേരീണ 
വികസന പദ്ധതി എന്നിവ ഉൾല്പ്ടുന്നു.

സ്യും ല്തലാഴിൽ പദ്ധതിയിലൂല്ട വ്യക്ികൾക്ും, 
സ്ശ്യ സുംഘങ്ങൾക്ും മൂന്നില്ലലാന്ന്ത 
സബ്തസിഡിമയലാല്ട സ്യും ല്തലാഴിൽ സുംരഭങ്ങൾ 
ഏല്റ്റടുക്ന്നതിനലായി മലലാൺ നൽകി സഹലായിക്ന്നു.  
2018-19 ൽ 297 സുംരഭകർക്ക്ത സ്യും ല്തലാഴിൽ 
സബ്തസിഡി ലഭിച്ചു. 2018-19,  2019-20  വർ ഷങ്ങളിൽ 
സ്യും ല്തലാഴിൽ സബ്തസരീഡി ല്കലാണ്്ത പ്രമയലാജനും 
ലഭിച്ച ആളുകളുല്ട വിവരങ്ങൾ അനബന്ും 
8.2.9-ൽ ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത.  പട്ടികജലാതിക്കലാരലായ 
യവജനങ്ങൾക്ക്ത കൂടുതൽ ല്തലാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്ന്നതിനലായി പട്ടികജലാതി വികസനവകുപ്്ത 
വിവിധ കനപുണ്യവികസന പരിശരീലന പരിപലാടികൾ 
നടത്ി വരുന്നു. 2018-19 വർഷും 1,665 പട്ടികജലാതി 
യവജനങ്ങൾ കനപുണ്യ വികസന പരിശരീലന 
പരിപലാടികളിൽ പല്ങ്ടുക്കയും 1,028 പരിശരീലകർക്ക്ത 
ഇന്ഡ്യയിലും വിമദശത്തുേലായി ല്തലാഴിൽ ലഭിക്കയും 
ല്ചയ്തതു. 2019-20 വർഷും പഞ്കർമ് ല്തറലാപ്ി, 
ആയർ  മവ്ദ നഴ്തസിുംഗ്ത, ആയർ  മവ്ദ ഫലാർേസി, 
സ്പലാ ല്തറലാപ്ി, ജരീറിയലാ്ിക്ത അസിസ്റ്ററെ്ത, മയലാഗലാ 
പരിശരീലകന്, ഫലാബ്ിക്ത ആന്ഡ്ത ല്ടക്്തറ്റയിൽ 
ഡികസനിുംഗ്ത, ഫുഡ്ത ആന്ഡ്ത ബിവമറജസ്ത 
േലാമനജ്ത ല്േറെ്ത, മസലാളലാർ പലാനൽ സ്ഥലാപിക്കലും 
അതില്റെ അറ്റകുറ്റപണിയും, േയൂറൽ ല്പയിറെിുംഗുും 
്ലാസ്ത ആർട്ടുും, ഇന്ഡസ്ത്ിയൽ ഇലക്തമ്ലാണിക്്ത, 
സർ  വർ അഡ്തേിനിസ്തമ്ഷനും ല്നറ്റ്ത വർക്കിുംഗുും, 
ഇന്ഡസ്തടിയൽ ല്േഷരീന് ഓപ്മററ്റർ, ്ലാവൽ ആന്ഡ്ത 
ടൂറിസും ഡിമപ്ലാേ, കലാഡ്ത ല്േക്്ത, എച്ച്ത.വി.എ.സി, കപപ്്ത 
ഫലാബ്ിമക്കഷന്, ഡിജിറ്റൽ േലാർക്കറ്റിുംഗ്ത, റരീല്ടയിൽ 
േലാമനജ്തല്േറെ്ത ആന്ഡ്ത ഗലാർല്േറെ്ത ല്ടക്തമനലാളജി, 
എയർ കലന് കസ്റ്റേർ സർ വരീസ്ത എന്നരീ വിഷയങ്ങളിൽ 
പട്ടികജലാതി വികസനവകുപ്്ത കനപുണ്യ വികസന 

ബ�യാക്സ് 8.2.1 ഫുഡ്തക്ലാഫ്തറ്റ്ത ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത, പലാലക്കലാട്ത

ടൂറിസും വകുപ്്ത, പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് വ ികസന വകുപ്പുകളുേലായി മചർന്ന്ത 2018-19 ൽ പലാലക്കലാട്ത 
ജില്യിൽ ഒരു ഫുഡ്ത ക്ലാഫ്തറ്റ്ത ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത സ്ഥലാപ ിച്ചു. ഈ സ്ഥലാപനും മഹലാട്ടൽ േലാമനജ്ത ല്േറെിൽ 
ല്പലാതുവ ിഭലാഗക്കലാർക്ും, പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് വ ിഭലാഗക്കലാർക്ും പരിശരീലനും നൽകുന്നു. 
പരിശരീലനും പൂർത്ിയലായതിനമശഷും ടൂറിസും വകുപ് ില്റെ കരീഴിലള്ള വ ിവ ിധ സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ 
അവർക്ക്ത മജലാല ി ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ല്ചയ്യുന്നു.

അവലംബം : പട്ിെജോതി വിെെന വകു്് 
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പരിശരീലന പരിപലാടികൾ നടത്ിവരുന്നു. 

പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് സുംരഭകർ നിർമ്ിക്ന്ന 
ഉല്ന്നങ്ങൾക്ക്ത വിപണി കല്ണ്ത്തുന്നതിനലായി 
പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് വികസന വകുപ്പുും മകരള 
ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത മഫലാർ റിസർച്ച്ത   ല്്യിനിുംഗ്ത ആറെ്ത 
ഡവലപ്്തല്േറെ്ത സ്റ്റഡരീസ്ത മഫലാർ എസ്ത.സി/എസ്ത.റ്റി 
(കിർത്ലാഡ്തസ്ത ) യേലായി മചർന്ന്ത വർഷത്ിൽ രണ്ടു 
തവണ ഗദ്ിക എന്ന മപരിൽ ഒരു ഉല്ന്ന പ്രദർശന 
വിപണന മേള നടത്ിവരുന്നു.

പട്ടികജലാതി മകലാളനികളുല്ട സേഗ് 
വികസനത്ിനലായി മുപ്തിലധികും പട്ടികജലാതി 
കുടുുംബങ്ങൾ അധിവസിക്ന്ന മകലാളനികൾക്കലായി 
‘അുംമബദ്തകർ ഗ്ലാേ വികസന പദ്ധതി’ എന്ന 
മപരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി നടപ്ിലലാക്കിയിട്ടുണ്്ത.  
ഈ പദ്ധതിയിലൂല്ട, കുടില്വള്ളും, മടലായ്ത ലറ്റുും 
സലാനിമറ്റഷനും, േലാലിന്യസുംസ്രണും, മറലാഡ്ത 
കണക്തടിവിറ്റി, കവദയൂതരീകരണും, ഭൂസുംരക്ഷണ 
ഭിത്ി നിർമ്ലാണും, ജലമസചനും, കളിസ്ഥലങ്ങളുല്ടയും 
കമ്യൂണിറ്റിഹലാളില്റെയും ഭവനങ്ങളുല്ടയും നവരീകരണും, 
വരുേലാനദലായ പരിപലാടികൾക്ക്ത ധനസഹലായും,  
മകലാളനിക്കകത്തുും സേരീപത്തുള്ള ശ്മശലാനങ്ങളുല്ട 
സുംരക്ഷണവും നവരീകരണവും തുടങ്ങിയ വികസന 

പ്രവർത്നങ്ങൾ  മകലാളനികളിൽ നടത്തുന്നതിനലായി 
ഓമരലാ മകലാളനിക്ും ഒരു മകലാടി രൂപ വരീതും നൽകുന്നു. 
2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതിയ്കലായി 
100.00 മകലാടി രൂപ  വരീതും വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ത.

സയാമൂെിക വികസന േെിേയാെികൾ

പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി നടപ്ിലലാക്ന്ന 
പ്രധലാന പദ്ധതികളലാണ്ത ഭൂേിയും ഭവനവും നൽകൽ, 
ദുർബല വിഭലാഗക്കലാർക്ള്ള വികസന പരിപലാടികൾ, 
വിവലാഹ ധനസഹലായും, ആമരലാഗ്യ പരിപലാലന 
പദ്ധതികൾ, വലാത്ല്യനിധി എന്നിവ. ‘ഭൂരഹിതർക്ക്ത 
ഭൂേി വലാങ്ങൽ’ എന്ന പദ്ധതി 2018-19 ൽ 3,887 
കുടുുംബങ്ങൾക്ും 2019-20 ൽ (ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) 
1,078 കുടുുംബങ്ങൾക്ും  പ്രമയലാജനല്പ്ടുകയണ്ലായി.  
2014-15 മുതൽ 2019-20 വല്ര പട്ടികജലാതി 
വികസനവകുപ്്ത നിർമ്ിച്ചു നൽകിയ ഭവനങ്ങളുല്ട 
വിവരങ്ങൾ അനബന്ും 8.2.10 -ലും 2017-18 മുതൽ 
2019-20 വല്ര ഭൂേി വിതരണും ല്ചയ്  പട്ടികജലാതി 
കുടുുംബങ്ങല്ള സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ അനബന്ും 
8.2.11 -ലും ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു. 

ഭവന പദ്ധതിയിൽ, 2012-13 മുതൽ  2017-18 
വല്ര പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കിയ 

ബ�യാക്സ് 8.2.2 ല്തലാഴിൽ രഹിതരലായ പട്ടികജലാതി യവലാക്കൾക്ക്ത വ ിമദശത്്ത ല്തലാഴിൽ മതടുന്നതിന്ത ധനസെയായം

ല്തലാഴിൽ രഹിതരലായ പട്ടികജലാതി യവലാക്കൾക്ക്ത വ ിമദശരലാജ്യങ്ങളിൽ ല്തലാഴിൽ മതടുന്നതിന്ത 1.00 
ലക്ഷും രൂപ വല്ര പട്ടികജലാതി വ ികസന വകുപ്്ത നൽകി വരുന്നു. മജലാല ിക്ള്ള വ ിസ, പലാമസ്പലാർട്ട്ത, 
യലാത്ലാല്ചലവ്ത എന്നരീ ല്ചലവകൾ വഹിക്ന്നതിന്ത മവണ്ിയലാണ്ത പ്രധലാനേലായും ഈ ധനസഹലായും 
നൽകുന്നത്ത. ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾ 20 നും 50 വയസ്സിനേിടയിൽ പ്രലായമുള്ളവരുും 2.50 ലക്ഷും 
രൂപയിൽ തലാല്ഴ വലാർഷ ിക വരുേലാനമുള്ളവരുും ആയിരിക്കണും. ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും സഹലായും 
ലഭിക്ന്നതിനലായി  പലാസ്ത മപലാർട്ട്ത, വ ിസ, വ ിമദശല്ത് ല്തലാഴിലടേയേലായി വയ്കന്ന ല്തലാഴിൽ കരലാർ 
എന്നിവ സേർപ് ിമക്കണ്തലാണ്ത. 2018-19 വർഷും 318 പട്ടികജലാതി യവലാക്കൾക്ക്ത ഈ പദ്ധതിയിലൂല്ട 
വ ിമദശത്്ത ല്തലാഴിൽ ലഭിക്കയണ്ലായി.

അവലംബം : പട്ിെജോതി വിെെന വകു്്

ബ�യാക്സ് 8.2.3 കലഫ്ത േിഷനും പട്ടികജലാതിക്കലാമര്ണ്ിയള്ള ഭവന പദ്ധതിയും

കലഫ്ത േിഷല്റെ കണക്കൾ പ്രകലാരും, സുംസ്ഥലാനത്്ത ആല്ക 75,355 ഭവന രഹിതരലായ 
പട്ടികജലാതിക്കലാർ ഉണ്്ത. അതിൽ 20,796 കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത സ്ന്േലായി ഭൂേിയണ്്ത. സ്ന്േലായി 
ഭൂേി ഉള്ള 9,526 കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 4.00 ലക്ഷും രൂപലാ നിരക്കിൽ ഭവന നിർമ്ലാണത്ിന്ത ധന 
സഹലായും നൽകുകയും ഇതിൽ 3,122 കുടുുംബങ്ങൾ ഭവന നിർമ്ലാണും പൂർത്ിയലാക്കയും 
ല്ചയ്തതു. ഭൂരഹിതർക്ക്ത ഭവന നിർമ്ലാണത്ിനലായി കലഫ്ത േിഷന് രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളലാണ്ത 
വലാഗ്ലാനും ല്ചയ്യുന്നത്ത, അതില്ലലാന്ന്ത 3 ല്സറെ്ത ഭൂേി വലാങ്ങുന്നതിനലായി 2.25 ലക്ഷും രൂപ നിരക്കിൽ 
ഗ്ലാേപഞ്ലായത്ിലും,  4.50 ലക്ഷും രൂപലാ നിരക്കിൽ മുനിസിപ്ലാല ിറ്റിയിലും, 6 ലക്ഷും രൂപലാ നിരക്കിൽ 
മകലാർപ്മറഷനിലും സഹലായും നൽകുക. രണ്ലാേമത്ത്ത സുംസ്ഥലാനത്തുടനരീളേലായി 28 ടവറുകളിലലായി  
വരീടുകൾ നിർമ്ിച്ചു നൽകുകല്യന്നതലാണ്ത. മകന്ത� സുംസ്ഥലാന സർക്കലാരുകളുല്ട വ ിവ ിധ ഭവന 
പദ്ധതികളിൽ മുന്പ്ത  അനവദിച്ച്ത പൂർത്ിയലാക്കലാത് 4,154 ഭവനങ്ങൾ കലഫ്ത േിഷന് 2018-19 ൽ 
പൂർത്രീകരിക്കയണ്ലായി.

അവലംബം : പട്ിെജോതി വിെെന വകു്്



360 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സ്പിൽ ഓവർ ഭവനങ്ങളുല്ട നിർമ്ലാണവും പുതിയ 
ഭവനങ്ങളുല്ട നിർമ്ലാണവും കലഫ്ത േിഷന് 
ഏല്റ്റടുക്കയണ്ലായി.  2018-19 വർഷും മുതൽ, 
ഭവനങ്ങളുല്ട അറ്റകുറ്റപ്ണികൾ, പൂർത്ിയലാക്കലാത് 
ഭവനങ്ങളുല്ട പൂർത്രീകരണും, പി.എും.എ.കവ. പദ്ധതി 
പ്രകലാരമുള്ള ഭവനങ്ങളുല്ട പൂർത്രീകരണത്ിന മവണ് 
അധിക പണികൾ എന്നിവ േലാത്ും പട്ടികജലാതിവികസന 
വകുപ്്ത ഏല്റ്റടുത്്ത വരുന്നു.

2018 ആഗസ്തറ്റ്ത  ല്ല അതിതരീവ്ര േഴ തലാണ 
പ്രമദശങ്ങളിൽ തലാേസിക്ന്ന പട്ടികജലാതിക്കലാല്ര 
സലാരേലായി ബലാധിക്കയണ്ലായി.  ല്വള്ളല്പ്ലാക്കും മൂലും 
2,632 ഭവനങ്ങൾ പൂർണ്ണേലായി നശിക്കയും 11,223 
ഭലാഗികേലായി നശിച്ചുമപലാകുകയും ല്ചയ്തതു. 2018-
19 ൽ 245 ഭവനങ്ങൾ പുനർനിർമ്ിക്ന്നതിനലായി 
ധനസഹലായും നൽകുകയണ്ലായി. ഇവയിൽ 83 
ഭവനങ്ങളുല്ട പണി പൂർത്ിയലായി. പ്രളയും ബലാധിച്ച 
83,872 പട്ടികജലാതി കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 5,000 രൂപലാ 
നിരക്കിൽ ധനസഹലായും നൽകുകയും ല്ചയ്തതു.

പട്ടികജലാതിക്കലാരില്ല ദുർബല വിഭലാഗക്കലാരുല്ട 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ന്നതിനലായി സേഗ് മകലാളനി 

വികസനും, സ്പിൽ ഓവർ ഭവനങ്ങളുല്ട പൂർത്രീകരണും, 
സലാമൂഹിക പഠനമുറി, കനപൂണ്യ വികസനവും 
ല്തലാഴിലും, ല്സ്പഷ്യൽ ടയൂഷന് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഒരു 
പ്രമത്യക പലാമക്കജ്ത സുംസ്ഥലാന പദ്ധതിയിൽ 2018-19 ൽ 
ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.

പട്ടികജലാതി വിഭലാഗത്ില്ല ല്പൺകുട്ടികളുല്ട 
വിവലാഹത്ിന്ത സലാമ്പത്ിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനലായി 
7,291 പട്ടികജലാതി കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 75,000 രൂപലാ 
നിരക്കിൽ ധനസഹലായും നൽകുകയണ്ലായി. 2018-19 
ൽ ഈ പദ്ധതിയ്കലായി അനവദിച്ച ബഡ്തജറ്റ്ത തുകയല്ട 
83 ശതേലാനവും ല്ചലവഴിച്ചു. 2019-20 ൽ ല്സപ്തറ്റുംബർ 
30 വല്ര അനവദിച്ച തുകയല്ട 66 ശതേലാനും 
തുകയും ഇതിമനലാടകും ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി. 
പലാർശ്വൽക്കരിക്കല്പ്ട്ട ഈ സമൂഹത്ില്റെ 
ആമരലാഗ്യ നിലവലാരും ഉയർ ത്തുന്നതിനലായി  2018-19 
ൽ ‘ആമരലാഗ്യ പരിപലാലന പദ്ധതി’ ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.  
ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും, 30,844 മപർക്ക്ത ചികിത്ലാ 
സഹലായും ലഭ്യേലാക്കയും, 483 ല്േഡിക്കൽ 
ക്യലാമ്പുകൾ സുംഘടിപ്ിക്കയും ല്ചയ്തതു. 2018-19-ൽ 
പദ്ധതിയ്കലായി അനവദിച്ച 50.00 മകലാടി രൂപയല്ട  82 
ശതേലാനവും ല്ചലവഴിച്ചു. 2019-20 ൽ 60 മകലാടി രൂപ 

ബ�യാക്സ് 8.2.4 ഹലാന്ഡ്ത മഹലാൾഡിുംഗ്ത ല്സല്ലുും ല്േലാകബൽ ആപ്പുും

പട്ടികജലാതി യവജനങ്ങല്ള സജ്േലാക്ന്നതിനലാവശ്യേലായ അവമബലാധും നൽകുന്നതിനലായി 
വകുപ്്ത 2018-19 ൽ രൂപരീകരിച്ച ‘ഹലാന്ഡ്ത മഹലാൾഡിുംഗ്ത’ ല്സൽ പട്ടികജലാതിവകുപ്്ത ഏല്റ്റടുത് 
ശ്മദ്ധയേലായ പ്രവർത്നങ്ങളില്ലലാന്നലാണ്ത. ല്സല് ില്റെ പ്രവർത്നങ്ങളുല്ട ഭലാഗേലായി 
പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ക്ത  ആവശ്യേലായ വ ിവരങ്ങൾ വ ിരൽത്തുമ്പ ിൽ നൽകുന്നതിനലായി ഒരു ല്േലാകബൽ 
ആപ് ിന്ത രൂപും നൽകുകയും ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്യുന്ന പട്ടികജലാതിക്കലാരലായ ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത  
ഉന്നതവ ിദ്യലാഭ്യലാസും, ല്തലാഴിലവസരങ്ങൾ, മക്ഷേ പദ്ധതികൾ എന്നിവല്യപ്റ്റി വ ിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യേലാക്ന്നതിനും, സുംശയങ്ങൾ ദൂരരീകരിക്ന്നതിനും വ ിവ ിധ മക്ഷേപദ്ധതികളുല്ട അമപക്ഷലാ 
ഫലാറങ്ങൾ ഡൗൺ മലലാഡ്ത ല്ചയേലാനും സലാധിക്ും. 2018-2019 ൽ 2,810 പട്ടികജലാതി യവലാക്കൾ 
ഈ ആപ് ിൽ രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. വ ിവ ിധ പദ്ധതികല്ളക്റിച്ചുള്ള 2,399 സുംശയങ്ങൾ ഇതുവല്ര 
ലഭ്യേലായതിനലാൽ ന്യലായേലായ എല്ലാ സുംശയങ്ങൾക്ും വ്യക്ത വരുത്ിയിട്ടുണ്്ത. പട്ടികജലാതി യവ 
ജനങ്ങൾക്കലായി  24 മബലാധവൽക്കരണ ക്യലാമ്പയിനകൾ നടത്തുകയും പ്രരീല്േ്ിക്ത, മപലാസ്തറ്റ്തല്േ്ിക്ത 
മഹലാസ്റ്റലകളില്ല അടുക്കള മജലാല ിക്കലാർക്ക്ത ശുച ിത്ല്ത്യും വൃത്ിമയയും കുറിച്ച്ത ദ് ിദ ിന ശിൽപശലാല 
സുംഘടിപ് ിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. വകുപ് ില്റെ വ ിവ ിധ പദ്ധതികളുല്ട മനട്ടങ്ങൾ ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത 
ലഭിക്ന്നുല്ണ്ന്ന്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനലായള്ള ഒരു മേലാണിറ്ററിുംഗ്ത ല്സൽ ആയും ഹലാന്ഡ്ത 
മഹലാൾഡിുംഗ്ത ല്സൽ മസവനും അനഷ്ട ിച്ചുവരുന്നു.

അവലുംബും : പട്ടികജലാതി  വികസനവകുപ്്ത

ബ�യാക്സ് 8.2.5 ഗദ്ിക ഉല്ന്നങ്ങളുല്ട ഓകണ ലൈന് ല്വബ്ത മപലാർട്ടൽ

     2018-19 ൽ പട്ടികജലാതി വ ികസന വകുപ്്ത ‘ഗദ്ിക ആേമസലാൺ ഓൺ കലന് മപലാർട്ടൽ ’ 
എന്ന മപരിൽ ഒരു പുതിയ കലാൽ ല്വയ്തപ്്ത നടത്തുകയണ്ലായി. ഇതിലൂല്ട പട്ടികജലാതി സുംരഭകർ 
നിർമ്ിക്ന്ന ഉല്ന്നങ്ങൾക്ക്ത വ ിപണി കല്ണ്ത്തുന്നതിനും ആമഗലാളതലത്ിലള്ള വ്യലാപലാരവ്യലാപനവും 
സലാധ്യേലായി. ഈ ഓൺ കലന് മപലാർട്ടല ിലൂല്ട കവവ ിധ്യങ്ങലാളലായ കരകൗശല ഉല്ന്നങ്ങളുല്ടയും 
പരമ്പരലാഗത വരീട്ടുസലാേഗ്ികളുല്ടയും വ ിൽപ്ന നടത്തുകയണ്ലായി. ഓൺ കലന് വ ിപണനത്ിനലായി 
20 ഓളും ഇനും ഉല്ന്നങ്ങൾ ഇമപ്ലാഴുും മപലാർട്ടല ിൽ ലഭ്യേലാണ്ത. ഗദ്ിക ആേമസലാൺ ഓൺ കലന് 
മപലാർട്ടല ിൽ ലഭ്യേലാക്കിയിട്ടുള്ള ഉൽപന്നങ്ങല്ള സുംബന്ിച്ച വ ിവരങ്ങൾ അനബന്ും 8.2.12 -ൽ 
ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

അവലുംബും : പട്ടികജലാതി  വികസനവകുപ്്ത
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അനവദിച്ചതിൽ ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര 32 ശതേലാനും 
തുക ല്ചലവണ്ലായി.  2019-20 ൽ ‘വലാത്ല്യനിധി’ എന്ന 
ഇന്ഷ്റന്സ്ത ബന്ിത പദ്ധതിയിൽ 2,825 പട്ടികജലാതി 
ല്പൺകുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത.

പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട സലാമൂഹിക നിലവലാരും 
ല്േച്ചല്പ്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമത്ലാല്ട മകലാളനികളിൽ 
വിജ്ലാന്  വലാടികൾ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നുണ്്ത. ഓമരലാ 
വിജ്ലാന് വലാടിയിലും ല്ഫസിലിമറ്ററ്റർ,  കലബ്റി, 
വലായനലാമുറി, ഇറെർല്നറ്റ്ത സൗകര്യങ്ങമളലാടുകൂടിയ 
കമ്പയൂട്ടർ, പത്ും, േലാസികകൾ, ആനകലാലിക 
പ്രസിദ്ധരീകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയും 
ഉണ്്ത. നിലവിൽ സുംസ്ഥലാനത്തുടനരീളും 143 
വിജ്ലാന് വലാടി പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്ത. വിദൂര 
മദശങ്ങളിൽ മജലാലില്ചയ്യുന്ന പട്ടികജലാതി വനിതകൾക്ക്ത  
മപ്രലാത്ഹനും നൽകുന്നതിനും അവരുല്ട സുരക്ഷ 
ഉറപ്ലാക്ന്നതിനേലായി ‘എല്ലാ ജില്കളിലും വർക്കിുംഗ്ത 
വിേന്സ്ത മഹലാസ്റ്റലില്റെ നിർമ്ലാണും’  എന്ന മപരിൽ 
ഒരു പുതിയ പദ്ധതി 2018-19-ൽ ആരുംഭിക്കയും,  
ഇതില്റെ ആദ്യഘട്ടേലായി തിരുവനന്പുരും, എറണലാകുളും, 
മകലാഴിമക്കലാട്ത എന്നരീ ജില്കളിൽ വർക്കിുംഗ്ത വിേന്സ്ത 
മഹലാസ്റ്റൽ  നിർമ്ിക്വലാന് തരീരുേലാനിക്കയും 
ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. തിരുവനന്പുരും ജില്യിൽ മഹലാസ്റ്റലില്റെ 
നിർമ്ലാണപ്രവൃത്ികൾ പൂർത്രീകരണമത്ലാടടുക്ന്നു.

സയാംസസ്കയാെിക വികസന േെിേയാെികൾ

പട്ടികജലാതിക്കലാർക്കിടയിൽ സലാസ്ലാരിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്ക എന്ന 
ലക്ഷ്യമത്ലാല്ട പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്്ത ‘ഗദ്ിക’ 
എന്നമപരിൽ ‘നലാടന്കലലാമേള’ സുംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു. 
വകുപ്്ത ‘പടവകൾ’ എന്ന മപരിൽ ഒരു േലാസിക 

പ്രസിദ്ധരീകരിക്ന്നുണ്്ത. ദുർബല വിഭലാഗക്കലാരുല്ട  
സ്ഥിതി വിശകലനുംല്ചയ്യുന്ന മലഖനങ്ങൾ, 
ഫരീച്ചറുകൾ, അവരുല്ട ഉന്നേനത്ിനലായി  മക� 
സുംസ്ഥലാന, സർക്കലാരുകൾ നടപ്ിലലാക്ന്ന വിവിധ 
പദ്ധതികളുല്ട വിവരങ്ങളുും, കഥകൾ, കവിതകൾ 
എന്നിവല്യല്ലാും ഇതിൽ ഉൾല്ക്കലാള്ളുന്നുണ്്ത. 
കുട്ടികൾക്കിടയില്ല കലലാപരേലായ കഴിവകൾ  
ഉയർത്തുക എന്ന ഉമദ്ശമത്ലാടുകൂടി സുംസ്ഥലാന 
സ്തക്കൂൾ കമലലാത്വത്ിൽ ‘എ’ മഗ്ഡ്ത മനടുന്നവർക്ക്ത 
10,000 രൂപയല്ട ക്യലാഷ്ത അവലാർഡ്ത നൽ  കുന്നു. 
2018-19 ൽ    319 കുട്ടികൾ   ക്യലാഷ്ത അവലാർ  ഡ്ത ലഭിച്ചു. 
േികച്ച പട്ടികജലാതി വികസമനലാന്മുഖ റിമപ്ലാർട്ട്ത 
എഴുതുന്ന േലാധ്യേപ്രവർത്കന്ത  30,000 രൂപയല്ട 
മഡലാ.അുംമബദ്തകർ േരീഡിയ അവലാർഡുും നൽകുന്നുണ്്ത. 
കൂടലാല്ത 2018-19 ൽ, ‘റലാന്ൽ 2018’ എന്ന 
മപരിൽ എഴുത്തുകലാർക്ക്ത ഒരു സലാഹിത്യശിൽപശലാല  
സുംഘടിപ്ിക്കയണ്ലായി. ഇതിൽ 48 ഓളും പട്ടികജലാതി 
യവജനങ്ങളുല്ട സലാന്നിധ്യവും ഉണ്ലായിരുന്നു. 

നിയമ ബസവനങ്ങൾ

മലലാകസഭയിമലയ്കും സുംസ്ഥലാന നിയേ നിർമ്ലാണ 
സഭയിമലയ്കും തമദ്ശ ഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങളിമലയ്കമുള്ള 
തിരല്ഞ്ടുപ്ിലും സർക്കലാർ മജലാലിയിലും 
പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ക്ത ഭരണഘടന സുംവരണും 
ഉറപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. ഭരണഘടനയല്ട 17-ലാും ആർട്ടിക്കിൾ 
പ്രകലാരും, ല്തലാട്ടുകൂടലായ്തേ നിർത്ലലാക്കിയിട്ടുള്ളതുും, 
അതില്റെ പ്രമയലാഗും നിമരലാധിച്ചിട്ടുള്ളതുേലാകുന്നു. 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗക്കലാർല്ക്കതില്രയള്ള 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയവലാനലായി നിയേിച്ചിട്ടുള്ള 1955 
ല്ല പൗരലാവകലാശ സുംരക്ഷണ നിയേവും 1989 
ല്ല അതിക്േങ്ങൾ തടയൽ നിയേവും ശക്േലായി 

െ ി്ം 8.2.2 2014-15 മുതൽ 2017-18 വല്ര അതിക്േങ്ങൾ തടയൽ നിയേപ്രകലാരും അതിക്േത്ിന്ത ഇരയലായ 
പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട എണ്ണവും അനവദിച്ച നഷ്ടപരിഹലാര തുകയും (തുക ലക്ഷത്ിൽ)

അവലംബം : പട്ിെജോതി വിെെന വകു്് 
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നടപ്ിലലാക്ന്നുണ്്ത.  പട്ടികജലാതി, പട്ടികവർഗ് 
വിഭലാഗക്കലാർല്ക്കതില്രയള്ള അതിക്ങ്ങൾ, ല്തലാട്ടു 
കൂടലായ്തേ, എന്നിവയ്ക്ത ഈ നിയേങ്ങൾ ശിക്ഷ 
ഉറപ്ലാക്ന്നുണ്്ത.  അതിക്േങ്ങൾക്ക്ത ഇരയലായവരുല്ട 
പുനരധിവലാസും,  ആവശ്യേലായ സഹലായും എന്നിവയ്കലായി 
പ്രമത്യക മകലാടതി, പ്രമത്യക മപലാലരീസ്ത മസ്റ്റഷന് 
പട്ടികജലാതിക്കലാർക്കലായി ഒരു ല്പ്രലാട്ടക്ഷന് ല്സൽ,  
എന്നിവ രൂപരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത. കഴിഞ് അഞ്്ത വർക്കലാലും 
അതിക്േങ്ങൾ തടയന്ന നിയേപ്രകലാരും രജിസ്റ്റർ 
ല്ചയ് മകസുകളുല്ട എണ്ണവും അവർക്ക്ത അനവദിച്ച 
ധനസഹലായവും സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
8.2.13 യിലും െി്ം 8.2.2 വിലും ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

2014-15 ൽ അതിക്േങ്ങൾ തടയൽ നിയേപ്രകലാരും 
അതിക്േത്ിനിരയലായ പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട 
എണ്ണും 351 ആയിരുന്നുല്വങ്ിൽ 2017-18 ൽ ഇത്ത 
397 ആയി വർദ്ധിച്ചു 2018-19 ആയമപ്ലാമഴക്ും 981 
ആയി വർദ്ധിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. കഴിഞ് അഞ്ചു 
വർഷത്ിനള്ളിൽ പട്ടികജലാതിക്കലാർല്ക്കതില്ര 
നടന്നിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുല്ട മതലാത്ത ക്േലാതരീതേലായി 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതലായി കണക്കൾ കലാണിക്ന്നു. 
ഇത്ത അതരീവ ഗൗരവേലായി കലാമണണ് ഒരു പ്രശ്നും 
തല്ന്നയലാണ്ത.

േട്ികജയാതി ഉേേദ്തിയിന്ല ബകയാർപ്സസ് 
ഫണ്സ് (നിർണയായക വികസന വിെവസ് 
നികത്ല് േദ്തി)

പട്ടികജലാതി ഉപപദ്ധതിയില്ല വികസന പരിപലാടികളിൽ 
ഉണ്ലാകുന്ന വിടവകൾ   നികത്തുന്ന    
തിനലായി പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്്ത വർഷും 
മതലാറുും പദ്ധതി വിഹിതത്ില്റെ ഒരു നിശ്ിത തുക  
നരീക്കിവയ്കലാറുണ്്ത. േലാനവവിഭവമശഷി വികസനും, 
അടിസ്ഥലാനലാവശ്യങ്ങൾ, സലാമ്പത്ിക   വികസന 
പരിപലാടികൾ എന്നിവയ്ക്ത ഊന്നൽ നൽകുന്ന 
പദ്ധതിയലാണ്ത മകലാർപ്സ്ത ഫണ്്ത.  

1996-97 ൽ എസ്ത.സി.പി. വിഹിതത്ില്റെ ഒരു ഭലാഗും 
വകുപ്്ത ഏല്റ്റടുത് പദ്ധതികളില്ല നിർണ്ണലായക 
വികസന വിടവകൾ നികത്തുന്നതിനലായി 
‘ഇറെന്സരീവ്ത ഹലാബിറ്റലാറ്റ്ത ഡവലപ്തല്േറെ്ത മപ്രലാഗ്ലാും’ 
എന്ന മപരിൽ നരീക്കി ല്വക്കയണ്ലായി.  എന്നലാൽ 
അവശ്യമേഖലകളില്ല വിഭവങ്ങളുല്ട പുനർനിർണ്ണയവും 
മപ്രലാജക്തടധിഷ്ടിത സേരീപനവും ഇല്ലാത്തിനലാൽ 
പ്രസ്തതുത പദ്ധതി കലാര്യക്ഷേേലായി പ്രവർത്ിക്കലാല്ത 
മപലാകുകയലാണുണ്ലായത്ത.  ഈ നയൂനതകൾ 
പരിഹരിക്ന്നതിനലായി, പദ്ധതികളുല്ട നടത്ിപ്ിന്ത ഒരു 
മപ്രലാജക്തടധിഷ്ിത സേരീപനും സ്രീകരിക്കയും. 2002-
03 വർഷും മുതൽ എസ്ത.സി.പി  പദ്ധതി വിഹിതത്ില്റെ 
ഒരു ഭലാഗും പട്ടികജലാതി ഉപപദ്ധതിയല്ട കരീഴിൽ 
‘മകലാർപ്സ്ത ഫണ്്ത ’ ഇനത്ിൽ നരീക്കി ല്വക്കയും 

ല്ചയ്തതു. പട്ടികജലാതി ജനസുംഖ്യ അടിസ്ഥലാനത്ിൽ 
മകലാർപ്സ്ത ഫണ്ില്റെ മൂന്നിൽ രണ്്ത ഭലാഗും തുക വിവിധ 
വികസന പദ്ധതികൾ ഏല്റ്റടുക്കലാനലായി ജില്കൾക്ക്ത 
അനവദിച്ചിരുന്നു. എന്നലാൽ 12-ലാും പദ്ധതി മുതൽ 
മകലാർപ്സ്ത ഫണ്ില്റെ   മൂന്നില്ലലാന്ന്ത ഭലാഗും തുകയലാണ്ത 
ജില്കൾക്ക്ത  അനവദിച്ചുവരുന്നത്ത.  25 ലക്ഷും രൂപ 
വല്ര ഉള്ള സ്രീമുൾക്ക്ത ജില്കളില്ല  ‘ പട്ടികജലാതി 
പട്ടികവർഗക്കലാർക്കലായള്ള ജില്ലാതല കമ്ിറ്റി’ക്ക്ത  
ഭരണലാനേതി നൽകലാവന്നതലാണ്ത. 
 
2018-19 ൽ 100 മകലാടി രൂപ മകലാർപ്സ്ത ഫണ്ലായി 
വകയിരുത്തുകയും കുടില്വള്ള പദ്ധതികൾ, മറലാഡ്ത, 
സുംരക്ഷണഭിത്ി എന്നിവയല്ട നിർമ്ലാണും, 
കവദയൂതരീകരണും, ഓവചലാൽ നിർമ്ലാണും. തുടങ്ങിയ 
സ്രീമുകളുല്ട നടത്ിപ്ിനലായി അനേതി നൽകുകയും 
ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. 2014-15 മുതൽ 2019-20  വല്ര പദ്ധതിക്ക്ത 
അനവദിച്ച തുകയും ല്ചലവും സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.14-ൽ ല്കലാടുക്ന്നു. 

പൂൾഡസ് ഫണ്സ്  

പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി വിവിധ സർക്കലാർ 
വകുപ്പുകൾ/സ്ഥലാപനങ്ങൾ/ഏജന്സികൾ/സന്നദ്ധ 
സുംഘടനകൾ എന്നിവ മുമഖന പ്രമത്യക പദ്ധതികൾ 
ഏല്റ്റടുത്്തനടപ്ിലലാക്കലാന് ഉമദ്ശിച്ച്തല്കലാണ്ടുള്ളതലാണ്ത 
പൂൾഡ്ത ഫണ്്ത. ഇതിനലായി വിവിധ വികസന 
വകുപ്പുകളുും ഏജന്സികളുും  മപ്രലാജക്തടുകൾ സുംസ്ഥലാന 
ആസൂത്ണ മബലാർഡിന്ത സേർപ്ിക്കണും.  ആസൂത്ണ 
മബലാർഡില്റെ പരിമശലാധനയ്ക്ത മശഷും, പദ്ധതികൾ 
സുംസ്ഥലാനതല/ല്സ്പഷ്യൽ വർക്കിുംഗ്ത ഗ്രൂപ്ില്റെ 
അുംഗരീകലാരത്ിനലായി സേർപ്ിക്വലാന് മവണ്ി 
പട്ടികജലാതി വികസന വകുപ്ിന്ത കകേലാറുും.  2014-15 
മുതൽ 2019-20 വല്ര പൂൾഡ്ത ഫണ്ിൽ വകയിരുത്ിയ 
തുകയും ല്ചലവും സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
8.2.15-ൽ ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

േട്ികജയാതി ഉേേദ്തിയസ്ക്കുള്ള പ്രബതധ്ക 
ബക�സെയായം

പട്ടികജലാതിക്കലാരുല്ട സലാമ്പത്ിക ഉന്നേനത്ിനലായള്ള  
പരിപലാടികൾ ഏല്റ്റടുക്ന്നതിനലായി 
മകന്ത�സർക്കലാരിൽ നിന്നുും പ്രമത്യക മകന്ത� സഹലായും 
ലഭിക്കലാറുണ്്ത. ഇത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥലാപിത പദ്ധതിയല്ട 
ഭലാഗേല്. മകന്ത� സുംസ്ഥലാന  തമദ്ശഭരണ 
സർക്കലാരുകൾ ഏല്റ്റടുക്ന്ന പദ്ധതികളില്ല 
നിർണ്ണലായക വിടവകൾ നികത്തുന്നതിന്ത 
സഹലായേലാവന്ന പരിപലാടിയലാണിത്ത. എസ്ത.
സി.എ റ്റു എസ്ത.സി.എസ്ത.പി പ്രകലാരും ലഭ്യേലാകുന്ന 
ധനസഹലായത്ില്റെ 75 ശതേലാനും തുക പട്ടികജലാതി 
ജനസുംഖ്യലാ അടിസ്ഥലാനത്ിൽ ജില്കളിൽ 
കളക്തടർേലാർക്ക്ത നല്തകുന്നു. മശഷിക്ന്ന 25 ശതേലാനും 
തുക പട്ടികജലാതി വികസനവകുപ്്ത ഡയറക്തടർ  
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കകകലാര്യും ല്ചയ്യുന്നു. പട്ടികജലാതി കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 
സബ്തസരീഡിയും ധനകലാര്യസ്ഥലാപന ധനസഹലായവും 
കൂട്ടിമചർത്്ത വരുേലാനദലായകേലായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ 
പദ്ധതിപ്രകലാരും ഏല്റ്റടുക്കലാവന്നതലാണ്ത. 2014-15 മുതൽ 
2019-20 വല്രയള്ള (2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) 
എസ്ത.സി.എ റ്റു എസ്ത.സി.പി യല്ട വിഹിതവും ല്ചലവും 
അനു�ന്ധം 8.2.16-ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

േട്ികവർഗ വിഭയാഗങ്ങളന്െ വികസനം

പട്ടിക വർഗക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിന്ത മവണ്ിയള്ള 
പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതി അഞ്ലാും പഞ്വത്ര 
പദ്ധതിക്കലാലത്ലാണ്ത (1974-75) നിലവിൽ വന്നത്ത. 
പട്ടിക വർഗക്കലാർക്ക്ത പ്രമത്യക പരിഗണന നൽകുക 
എന്നതലാണ്ത പട്ടിക വർഗ ഉപപദ്ധതിയല്ട ലക്ഷ്യും. 
1983-84 മുതൽ പദ്ധതിയല്ട സേരീപനത്ിൽ 
പലവിധേലാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ജില്ലാതലത്ിൽ 
വിമക�രീകരിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. 73, 74-ലാും 
ഭരണഘടനലാ  മഭദഗതികൾക്ക്ത  മശഷും, പട്ടികവർഗ 
വിഭലാഗങ്ങളുല്ട വികസനവും മക്ഷേവേലായി ബന്ല്പ്ട്ട 
വ്യക്േലായ ചുേതലകൾ തമദ്ശഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങല്ള 
ഏൽപ്ിക്കയണ്ലായി. വളല്ര പ്രമത്യകതയള്ള സമങ്ത 
ആവലാസ രരീതികളുും, സലാുംസ്കലാരിക ആചലാരങ്ങളുും, 
പലാരമ്പര്യ സവിമശഷതകളുും ഉള്ളതിനലാൽ 
പട്ടികവർഗ സമൂഹും വനത്ില്റെ ഉൾപ്രമദശങ്ങളിമലലാ 
സേരീപമത്ലാ മക�രീകരിച്ച്ത അധിവസിച്ചുവരുന്നു. 
ഇക്കലാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുല്കലാണ്്ത, പട്ടികവർഗ്ക്കലാല്ര 
സുംരക്ഷിക്കയും അതിലൂല്ട അവരുല്ട വികസനും 
സലാധ്യേലാക്കയേലാണ്ത പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിയല്ട 
ത�ും. ഇതനസരിച്ച്ത, സുംസ്ഥലാനല്ത് പട്ടികവർഗ 
ജനസുംഖ്യയല്ട ആനപലാതിക വിഹിതത്ില്റെ 
(1.45 ശതേലാനും) ഏകമദശും ഇരട്ടിമയലാളും തുക 
പദ്ധതി വിഹിതേലായി പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട പ്രമത്യക 
വികസനത്ിനലായി വകയിരുത്തുന്നുണ്്ത. ബഡ്തജറ്റിൽ 
പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിക്ക്ത വകയിരുത്തുന്ന തുക 
സുംസ്ഥലാനല്ത് പട്ടികവർഗവിഭലാഗങ്ങളുല്ട 
വികസനത്ിനലായി േലാത്ും ല്ചലവഴിക്കലാനള്ളതലാണ്ത. 
2018-19ലും, 2019-20ലും, പട്ടികവർഗ് 
ജനസുംഖ്യലാനപലാതും 1.45 ശതേലാനേലായിരുല്ന്നങ്ിലും 
സുംസ്ഥലാന ബഡ്തജറ്റില്റെ 2.83 ശതേലാനും തുക 
പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിക്കലായി വകയിരുത്ിയിരുന്നു.

സുംസ്ഥലാന പദ്ധതി വിഹിതും, മക�ലാവിഷ്തകൃത 
പദ്ധതികളില്ല പട്ടികവർഗ  ഉപപദ്ധതിവിഹിതും, 
പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിക്ള്ള പ്രമത്യക മക�സഹലായും 
(എസ്ത.സി.എ റ്റു ടി.എസ്ത.പി)  ഭരണഘടനയല്ട 
അനമേദും 275(1) പ്രകലാരമുള്ള  ധനസഹലായും, 
പട്ടികവർഗ േ�ലാലയും നടപ്ിലലാക്ന്ന േറ്റു 
പരിപലാടികളുല്ട വിഹിതും,  ധനകലാര്യ സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ധനസഹലായും എന്നിവയലാണ്ത പട്ടികവർഗ 
വികസനത്ിനലായള്ള പ്രധലാന വിഭവ മ്ലാതസ്സുകൾ. 
2018-19 –ൽ പട്ടികവർ ഗ വികസനത്ിനലായി 826.19 

മകലാടി രൂപയലാണ്ത സുംസ്ഥലാന പദ്ധതി വിഹിതേലായി 
നരീക്കില്വച്ചിരിന്നത്ത.  ഇതിൽ 632.59 മകലാടി രൂപ 
പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്ിനും 193.60 മകലാടി 
രൂപ തമദ്ശഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾക്ള്ള ഗ്ലാറെ്ത 
ഇന് എയ്തഡ്ത വിഹിതവേലാണ്ത. 50 ശതേലാനും, 100 
ശതേലാനും മക�ലാവിഷ്തകൃത പദ്ധതികൾക്കലായള്ള 
മക�വിഹിതേലായി യലാഥലാക്േും 15.75 മകലാടി രൂപയും 
122.16 മകലാടി രൂപയേലാണ്ത പ്രതരീക്ഷിച്ചത്ത. ഇതുകൂടലാല്ത 
10.00 മകലാടിരൂപ പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതിക്ള്ള 
പ്രമത്യക മക�സഹലായേലായും വകയിരുത്ി. 2018-
19 ലും 2019-20ലും (2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) 
ല്ചലവലായ തുകയല്ട വിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.17 
ലും പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കിയ 
പരിപലാടികളുല്ട ഭൗതികമനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.18 
ലും ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

ഭൂേി, വരീട്ത, ല്തലാഴിലില്ലായ്തേ, ശുദ്ധേലായ 
കുടില്വള്ള ലഭ്യത, കണക്തറ്റിവിറ്റിയല്ട അഭലാവും, 
മപലാഷകലാഹലാരക്റവ്ത തുടങ്ങിയവേലായി ബന്ല്പ്ട്ട 
പ്രശ്നങ്ങളലാണ്ത പട്ടികവർഗ വികസനവകുപ്്ത 
പ്രധലാനേലായും മനരിടുന്നത്ത. പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട 
മക്ഷേത്ിനലായി പട്ടികവർഗ വികസനവകുപ്്ത 
നടപ്ിലലാക്ന്ന പദ്ധതികല്ള വിദ്യഭ്യലാസും, പലാർപ്ിടും, 
ആമരലാഗ്യും, സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക ഉന്നേനും, നിയേ 
പരിരക്ഷ എന്നിങ്ങല്ന തരുംതിരിക്കലാും.

വിദധ്യാഭധ്യാസ വികസന േെിേയാെികൾ

ല്േച്ചല്പ്ട്ട വിദ്യലാഭ്യലാസ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാതലത്ിലും 
നടപ്ിലലാക്ക എന്നതിനലാണ്ത 13-ലാും പഞ്വത്ര 
പദ്ധതിയിൽ മുന്തൂക്കും നൽകിയിരിക്ന്നത്ത. 
പ്രലാക്ന മഗലാത്വർഗക്കലാർക്ള്ള ല്പരിപ്തറ്റിക്ത 
വിദ്യഭ്യലാസും, ടയൂമട്ടലാറിയൽ സ്ിും, മഗലാത്സലാരഥി, 
മഗലാത്ബന്ധു, സലാമൂഹിക പഠനമുറി, വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  
മപ്രലാത്ലാഹനവും സഹലായവും എന്നിവയലാണ്ത 
പട്ടികവർഗ വികസനവകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്ന്ന പ്രധലാന 
വിദ്യലാഭ്യലാസ പരിപലാടികൾ. പട്ടികവർഗ്  വികസന 
വകുപ്ില്റെ കരീഴിൽ 13 നഴ്തസറി വിദ്യലാലയങ്ങൾ, 10 
കിറെർഗലാർട്ടനകൾ, 3 ബലാലവലാടികൾ, 1 വികലാസവലാടി, 
3 ബലാലവിജ്ലാന മക�ങ്ങൾ, പ്രലാക്ന മഗലാത് 
വർഗക്കലാർക്ള്ള 7 ല്പരിപ്തറ്റിക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസ 
മക�ങ്ങൾ, 20 േലാതൃകലാ റസിഡന്ഷ്യൽ വിദ്യലാലയങ്ങൾ, 
22 ഏകലാദ്ധ്യലാപക വിദ്യലാലയങ്ങൾ, 106 പ്രരീല്േ്ിക്ത 
മഹലാസ്റ്റലകൾ, 9 മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത മഹലാസ്റ്റലകൾ, 
12 പരിശരീലന മക�ങ്ങൾ, 2 ല്തലാഴിൽ പരിശരീലന 
മക�ങ്ങൾ, 1 വ്യവസലായ പരിശരീലന സ്ഥലാപനും 
തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്ത.

ഒറ്റല്പ്ട്ട സമങ്തങ്ങളിൽ വസിക്ന്ന പ്രലാക്ന മഗലാത് 
വർഗക്കലാർക്ും േറ്റ്ത ആദിവലാസി വിദ്യലാർത്ികൾക്ും- 
പ്രലാഥേിക വിദ്യലാഭ്യലാസും നൽകുന്നതിനലായി 
ല്പരിപ്തറ്റിക്ത മക�ങ്ങളിലൂല്ട ഏകലാദ്ധ്യലാപക 



364 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വിദ്യലാലയങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്ത. അദ്ധ്യലാപകർ 
ഈ സമങ്തങ്ങൾ സന്ദർ ശിച്ച്ത വിദ്യലാഭ്യലാസും 
നൽകുന്നതിനലാണ്ത ഉമദ്ശിക്ന്നത്ത. രണ്ടു മൂന്നുും 
ക്ലാസുകളിൽ എത്തുമമ്പലാൾ അവർ ക്ക്ത മഹലാസ്റ്റൽ 
തലാേസും നൽകുകയലാണ്ത ല്ചയ്യുന്നത്ത. ടയൂമട്ടലാറിയൽ 
പദ്ധതി വഴി കഹസ്തകൂൾ, ഹയർ ല്സക്കന്ഡറി 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രമത്യക പരിശരീലനും നൽകുന്നുണ്്ത. 
മഗലാത്സലാരഥി പദ്ധതി പ്രകലാരും ഉൾ വനത്ിലും 
എത്ിമച്ചരലാന് പറ്റലാത് സ്ഥലങ്ങളിലും േറ്റുും 
തലാേസിക്ന്ന വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത വലാഹന ഗതലാഗത 
സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യേലാക്കിയിട്ടുണ്്ത. കപ്രേറി സ്തകൂൾ 
വിദ്യലാർത്ികളുല്ട പഠനും ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനലായി 
ഒരു മഗലാത് അധ്യലാപകല്ന നിയേിക്ന്ന 
മഗലാത്ബന്ധു പദ്ധതിയിലൂല്ട മഗലാത് വിഭലാഗത്ിലള്ള 

വിദ്യലാർത്ികളുല്ട ഭലാഷലാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കല്പ്ടുന്നു. 
കമ്യൂണിറ്റി സ്റ്റഡി ല്സറെറിൽ 30 വിദ്യലാർത്ികൾക്കലായി 
ഒരു ല്ഫസിലിമറ്ററ്റല്റ നൽകുകയും കമ്പയൂട്ടർ, 
ഇന്രല്നറ്റ്ത, എൽ.ഇ.ഡി. ടി.വി, ഫർണിച്ചർ വലായനലാ 
സലാേഗ്ികൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യേലാക്കയും 
ല്ചയ്യുന്നു. പട്ടികവർഗക്കലാർക്കിടയില്ല അനലാഥല്ര 
സുംരക്ഷിക്ന്നതിന്ത പ്രതിേലാസും 1000 രൂപ പ്രമത്യക 
സഹലായേലായി പരിപലാലകന്ത നൽകുന്നുണ്്ത. ലുംപ്ും 
ഗ്ലാറെ്ത, കസ്റ്റപന്ഡ്ത, മസ്ലാളർഷിപ്്ത, മബലാർഡിുംഗ്ത 
ചലാർജ്ത, സ്ശ്യ മകലാമളജുകളില്ല വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത 
ടയൂഷന് ഫരീസ്ത തുടങ്ങിയവയും വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത   
നൽകുന്നു. അയേങ്ലാളി ല്േമമ്ലാറിയൽ ടലാലറെ്ത ല്സർച്ച്ത 
ല്ഡവലപ്തല്േറെ്ത പദ്ധതി പ്രകലാരും അഞ്ലാുംക്ലാസിൽ 
പഠിക്ന്ന സേർത്രലായ 200 വിദ്യലാർത്ികല്ള 

ബ�യാക്സ് 8.2.6 2018-19 ൽ വ ിദ്യലാഭ്യലാസ മേഖലയില്ല പ്രധലാന ഭൗതിക മനട്ടങ്ങൾ

• മഗലാത്ബന്ധു പദ്ധതിയിൽ വയനലാട്ത ജില്യില്ല കപ്രേറി സ്തകൂൾ വ ിദ്യലാർത്ികൾക്കലായി 241 
പട്ടികവർഗ് വ ിഭലാഗത്ിൽല്പ്ട്ട അധ്യലാപകല്രയും അട്ടപ്ലാടിയിൽ 26 അധ്യലാപകല്രയും  നിയേിച്ചു.

• 11 ജില്കളിൽ 150 കമ്യൂണിറ്റി പഠന മക�ങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചു.
• 624 അനലാഥർക്ക്ത സലാമ്പത്ിക സഹലായും നൽകി. 
• 435 വ ിദ്യലാർഥികൾക്ക്ത ലലാപ്ത മടലാപ്്ത വലാങ്ങുന്നതിന്ത ധനസഹലായും നൽകി.
• 177 വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രമവശന പരരീക്ഷയ്കള്ള പരിശരീലനും നൽകി.
• 12,121 വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  പ്രരീ ല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷ ിപ്പുും 16,245 വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത 

മസ്ലാളർഷ ിപ്പുും ലഭിച്ച ിട്ടുണ്്ത.
• അയേങ്ലാളി ല്േമമ്ലാറിയൽ ടലാലറെ്ത  ല്സർച്ച്ത ല്ഡവലപ്്തല്േറെ്ത സ്രീും പ്രകലാരും 1200 

വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത സഹലായും നൽകി.
• 880 േിടുക്കരലായ വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രമത്യക ആനകൂല്യങ്ങൾ നൽകി.
• 87,292 വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത ലുംപ്ും ഗ്ലാന്ും, 79,631 കുട്ടികൾക്ക്ത കസ്റ്റപന്ും, 6,769 കുട്ടികൾക്ക്ത 

മപലാക്കറ്റ്ത േണിയും നൽകി.

അവലംബം: പട്ിെ വർ� വിെെനവകു്് 

െ ി്ം 8.2.3 പ്രരീല്േ്ിക്ത, മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത പഠനത്ിമലർല്പ്ട്ടിരിക്ന്ന ധനസഹലായുംലഭിച്ച പട്ടികവർഗ വ ിദ്യലാർത്ികളുല്ട 
എണ്ണും 
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തിരല്ഞ്ടുക്കയും ഇവർക്ക്ത പത്ലാും ക്ലാസ്ത വല്ര  
സലാമ്പത്ിക സഹലായും നൽകുകയും ല്ചയ്യുന്നു.
2014-15 മുതൽ 2018-19 വല്ര പ്രരീല്േ്ിക്ത, മപലാസ്തറ്റ്ത 
ല്േ്ിക്ത സഹലായും ലഭിച്ച വിദ്യലാർത്ികളുല്ട എണ്ണും െി്ം 
8.2.3 ൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത.

2018-19 ൽ  വിദ്യലാഭ്യലാസ  മേഖലയിൽ  പട്ടികവർഗ 
വികസനവകുപ്ിന്ത  അനവദിച്ച 196.06 മകലാടി  
രൂപയിൽ 159.03 മകലാടി രുപയും (81 ശതേലാനും) 
ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി. 2019-20-ൽ അനവദിച്ച  
179.39 മകലാടി  രൂപയിൽ  2019  ല്സപ്തറ്റുംബർ 30  
വല്രയള്ള  കണക്ക്ത പ്രകലാരും  58.80 മകലാടി രൂപ  
ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. വിശദലാുംശങ്ങൾ (അനു�ന്ധം 8.2.19, 
8.2.20, 8.2.21, 8.2.22)  ൽ ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

േയാർപ്ിെം

ഭവന നിർമ്ലാണ പദ്ധതി പ്രകലാരും ഭവന 
രഹിതർക്കലായി പുതിയ വരീടുകളുല്ട നിർമ്ലാണവും 
ഭൂേിയില്ലാത് ഭവന രഹിതർക്ക്ത ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുും 
കലഫ്ത േിഷന് വഴി ല്കലാടുക്കലാന് ഉമദ്ശിക്ന്നു. 
സുംസ്ഥലാന പദ്ധതി വിഹിതത്ിന്ത പുറമേ മകരള നഗര 
ഗ്ലാേ വികസന ധനകലാര്യ മകലാർപ്മറഷന് (ല്ക.
യ.ആർ .ഡി.എഫ്ത.സി) ഹൗസിുംഗ്ത ആറെ്ത അർബന് 
ല്ഡവലപ്്തല്േറെ്ത മകലാർപ്മറഷന് ലിേിറ്റഡിൽ 
(ഹഡ്തമകലാ) നിന്നുും ലഭ്യേലാക്ന്ന വലായ്തപലാ സഹലായവും, 
പ്രലാമദശിക സർക്കലാരുകൾ അവരുല്ട ടി.എസ്ത.
പി. ഫണ്ിൽ നിന്നുും വകയിരുത്തുന്ന തുകയേലാണ്ത 
ഇതിനലായി ഉപമയലാഗിക്ന്നത്ത.

കലഫ്ത  േിഷന് ഏല്റ്റടുത് 12,256 പട്ടിക വർഗ 
വിഭലാഗത്ിൽല്പ്ട്ട വരീടുകളിൽ,  5,454 വരീടുകൾ 
2017-18 ലും 4101 വരീടുകൾ 2018-19 ലും 

പൂർത്രീകരിക്കയണ്ലായി. 2018-19 ൽ ഭവന 
നിർമ്ലാണ പദ്ധതിയിൽ 100 ശതേലാനും തുകയും 
ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2014-15 മുതൽ 2019-20 വല്ര 
പട്ടികവർഗ് വികസന വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കിവരുന്ന 
ഭവന പദ്ധതിയല്ട വിഹിതവും ല്ചലവും നിർമ്ിച്ച 
വരീടുകളുല്ട എണ്ണവും അനു�ന്ധം 8.2.23 ലും 
8.2.24 ലും സലാമ്പത്ിക മനട്ടങ്ങൾ െി്ം 8.2.4 ൽ 
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്ന്നു.

ആബെയാഗധ്ം

പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി നടപ്ലാക്കിവരുന്ന 
പ്രധലാന ആമരലാഗ്യ പരിരക്ഷ പദ്ധതികളലാണ്ത - സേഗ് 
പട്ടികവർഗ ആമരലാഗ്യ സുംരക്ഷണും, സിക്കിൾ ല്സൽ 
അനരീേിയ മരലാഗികൾക്ള്ള സഹലായും, ജനനി ജന്രക്ഷ, 
പരമ്പരലാഗത പട്ടികവർഗ കവദ്യന്േലാർക്ള്ള 
സലാമ്പത്ിക സഹലായും എന്നിവ. പട്ടികവർഗ വികസന 
വകുപ്ിന്ത കരീഴിൽ 4 േിഡ്ത കവഫറി ല്സറെറുകൾ, 16 
ല്േലാകബൽ ല്േഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ, 17 ആയർമവദ 
ഡില്സ്പന്സറി, ഒരു ആയർമവദ ആശുപത്ി, 5 ഓ.പി. 
ക്രീനിക്കൾ എന്നിവ പ്രവർത്ിക്ന്നു. ആശുപത്ികൾ, 
ആമരലാഗ്യ പരിപലാലന സ്ഥലാപനങ്ങൾ, എന്നിവ 
വഴി നടപ്ിലലാക്ന്ന സേഗ് പട്ടികവർഗ  ആമരലാഗ്യ 
സുംരക്ഷണ പദ്ധതി ഒരു സുപ്രധലാന പദ്ധതിയലാണ്ത. 
വിവിധ മരലാഗങ്ങളുും പ്രകൃതി മക്ഷലാഭങ്ങളുും ബലാധിക്ന്ന 
പട്ടികവർഗക്കലാർക്ക്ത   ആമരലാഗ്യ വിദ്യലാഭ്യലാസ 
പരിപലാടികളുും, തിരല്ഞ്ടുക്കല്പ്ട്ട പട്ടികവർഗ  
സമങ്തങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണ പരിപലാടികളുും 
മപലാഷകലാഹലാര പുന:സ്ഥലാപന ക്യലാമ്പയിന് 
പ്രവർത്നങ്ങളുും ഇതില്റെ ഭലാഗേലായി നടപ്ിലലാക്ന്നു. 
30,500 ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത ആമരലാഗ്യ പരിരക്ഷലാ 
പദ്ധതിയല്ട ദുരിതലാശ്ലാസ നിധി ലഭിക്കയണ്ലായി. 
സിക്കിൾ ല്സൽ അനരീേിയ മരലാഗികൾക്ക്ത നൽകുന്ന 

െ ി്ം 8.2.4  2014-15 മുതൽ2018-19 വല്രയള്ള ഭവന പദ്ധതിയല്ട വ ിഹിതവും ല്ചലവും, രൂപ മകലാടിയിൽ
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366 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സഹലായ നിരക്ക്ത 2018-19 ൽ 2,000 രൂപയിൽ നിന്ന്ത 
2500 രൂപയലായി ഉയർത്തുകയും 744 മരലാഗികൾക്ക്ത ഈ 
സഹലായും ലഭിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത.

ആമരലാഗ്യ അവമബലാധും സൃഷ്ടിക്ന്നതിനും ആമരലാഗ്യ 
മസവനും നൽകുന്നതിനും പട്ടികവർഗ   മകലാളനികളിൽ 
2018-19 ൽ പലാരലാല്േഡിക്കൽ മകലാഴ്തസുകൾ 
ആരുംഭിക്കയണ്ലായി. ജനറൽ നഴ്തസിുംഗ്ത, േിഡ്ത 
കവഫറി മകലാഴ്തസുകളിൽ പരിശരീലനും മനടിയവല്ര 
മകലാളനികളിൽ നിയേിച്ചുല്കലാണ്ലാണ്ത 2018-19 ൽ 
പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്്ത ഈ പരിപലാടി ആരുംഭിച്ചത്ത. 
അമ്യല്ടയും കുഞ്ില്റെയും മപലാഷക പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ന്നതിനലായി വകുപ്്ത ജനനി ജന് രക്ഷ 
പദ്ധതി നടപ്ിലലാക്ന്നുണ്്ത. ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും, 
ഗർഭകലാലത്ില്റെ മൂന്നലാും േലാസും മുതൽ കുഞ്ിന്ത 
ഒരു വയസ്സ്ത തികയന്നതുവല്ര പ്രതിേലാസും 1000 രൂപ 
വരീതും അമ്യ്ക്ത നൽകുന്നു. ഇതില്റെ സഹലായ നിരക്ക്ത 
1000 രൂപയിൽ നിന്ന്ത 2000 രൂപയലാക്കി ഉയർത്തുകയും, 
11,880 ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത സഹലായും നൽകുകയും 
ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. പരമ്പരലാഗത പട്ടികവർഗ കവദ്യന്േലാർക്ക്ത 
10,000 രൂപ ധനസഹലായേലായി നൽകിവരുന്നുണ്്ത. 
280 പരമ്പരലാഗത പട്ടിക വർഗ കവദ്യന്േലാർക്ക്ത 
ഈ സഹലായും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. ആമരലാഗ്യ സുംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ത ബജറ്റ്ത വിഹിതേലായി 2018-19 ൽ 
വകയിരുത്ിയ 42.81 മകലാടി രൂപയിൽ 42.39 മകലാടി 
രൂപയും (99.03 ശതേലാനും) ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി.  
2019-20 ൽ (2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30) വല്ര 45.37 
ശതേലാനും തുക ഇതിനലായി ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 
2014-15 മുതൽ 2019-20 വല്രയള്ള ആമരലാഗ്യ 
പദ്ധതിയല്ട വിശദലാുംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.25 ൽ 
കലാണിച്ചിരിക്ന്നു.

സമൂെിക സയാമ്പത്ിക േെിേയാെികൾ 

പലാർപ്ിട സൗകര്യങ്ങൾ ല്േച്ചല്പ്ടുത്ൽ, കണക്തടിവിറ്റി, 
വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുംരക്ഷണും, സമൂഹിക 
അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിപണന ക്േരീകരണങ്ങൾ 
എന്നിവ ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനലായി ഹലാുംലറ്റ്ത വികസന 
പദ്ധതികൾ  നടപ്ിലലാക്ന്നുണ്്ത. പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട 
സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക സ്ഥിതി ഉയർത്തുന്നതിനലായി 
പട്ടിക വർഗ വികസന വകുപ്്ത ‘അുംമബദ്തക്കർ 
ല്സറ്റിൽല്േറെ്ത വികസന പദ്ധതി’ നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. ഈ 
പദ്ധതിയല്ട ഭലാഗേലായി അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
സലാമ്പത്ിക വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
േഹലാത്ലാഗലാന്ി മദശരീയ ഗ്ലാേരീണ ല്തലാഴിലറപ്്ത 
പദ്ധതിക്ക്ത കരീഴിൽ അധിക ല്തലാഴിലിനള്ള മവതനും, 
വനിതകൾക്ും കുട്ടികൾക്ും മപലാഷകലാഹലാരവും 
േറ്റ്ത അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങളുും, എ.റ്റി.എസ്ത.പി., 
ഹലാുംല്ലറ്റ്ത ഡവലപ്്തല്േറെ്ത സ്രീമുകളില്ല സ്പിൽ ഓവർ 
പ്രവൃത്ികൾ,  പി.ല്ക.കലാളന് കുടുുംബമക്ഷേ പദ്ധതി 
എന്നിവ നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. പി.ല്ക.കലാളന് കുടുുംബമക്ഷേ 
പദ്ധതിയല്ട കരീഴിൽ ചിന്നിചിതറി തലാേസിക്ന്ന 74  

കുടുുംബങ്ങൾക്കലായി 2018-19 ൽ ഭവന നിർമ്ലാണും,  
അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങൾ , ഉപജരീവനേലാർഗ്ങ്ങൾ 
എന്നിവ നൽകുകയണ്ലായി. ഭുരഹിതരലായ 
പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട പുനരധിവലാസും (റ്റി.ആർ.ഡി.എും.) 
പദ്ധതിയല്ട ഭലാഗേലായി ഭൂരഹിതരലായവർക്ക്ത ഭൂേി 
വിതരണും ല്ചയ്യുക, അടിസ്ഥലാന സൗകര്യങ്ങളലായ 
വരീട്ത, കുടില്വള്ളും, മറലാഡ്ത, കവദയൂതി മുതലലായവ 
ലഭ്യേലാക്ക. പുനരധിവസിപ്ിക്കല്പ്ടുന്നവല്ര 
ജരീവനും സ്ത്ിനും സുംരക്ഷണമേർല്പ്ടുത്തുന്നതിന്ത 
വനലാതിർത്ിയിൽ  ചുറ്റുേതിലില്റെ നിർ മ്ലാണും, സ്യും 
ല്തലാഴിൽ പരിപലാടികൾ, ആമരലാഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നിവ 
നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. ഈ പദ്ധതിയിലല്ട 26 കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 
15.41 ഏക്കർ ഭൂേി വിതരണും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. 2014-15 
മുതൽ 2019-20 വല്ര ജില്ലാ അടിസ്ഥലാനത്ിൽ ഭൂേി 
വിതരണും ല്ചയ്തില്റെ വിശദലാുംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
8.2.26 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

എും.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസ്ത അധിക ല്തലാഴിലിനള്ള 
മവതനും പദ്ധതിയിൽ   200 ല്തലാഴിൽ ദിനങ്ങൾ എല്ലാ 
വർഷവും പട്ടിക വർഗകലാർക്ക്ത പ്രദലാനും ല്ചയ്യുന്നുണ്്ത. 
എും.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസിന്ത കരീഴിൽ 23,096 
പട്ടികവർഗകലാർക്ക്ത  അധിക ല്തലാഴിൽ മവതനും 
നൽകിയിട്ടുണ്്ത. അടിയന്, പണിയന്, പ്രലാക്ന മഗലാത് 
വർഗക്കലാർ, വനത്ിൽ ജരീവിക്ന്ന പട്ടികവർഗക്കലാർ 
എന്നിവർക്ക്ത മവണ്ിയള്ള പ്രമത്യക പരിപലാടി പ്രകലാരും 
പുനരധിവലാസ പലാമക്കജ്ത, ആമരലാഗ്യും, ഭക്ഷണത്ിന്ത 
സഹലായും, സലാമ്പത്ിക വികസനും, വനത്ിമലലാ 
പരിസര പ്രമദശങ്ങളിമലലാ ജരീവിക്ന്ന പട്ടിക വർഗ 
സമൂഹത്ിന്ത ല്തലാഴിൽ നൽകൽ, അഗതി േന്ദിരങ്ങളുല്ട 
നടത്ിപ്്ത എന്നിവ നടപ്ിലലാക്ന്നുണ്്ത. പട്ടികവർഗ 
സമൂഹത്ില്റെ ഉന്നേനത്ിനലായി, പ്രതിബദ്ധതയള്ള 
സലാമൂഹ്യ  പ്രവർത്കല്ര പട്ടികവർഗ മക്ഷേ 
മേഖലയിൽ ല്ഫസിലിമറ്ററ്റർേലാരലായി നിമയലാഗിക്കയും 
കൗൺസിലിുംഗ്ത നടത്തുകയും, മകലാൺഫറന്സിന്ത 
മവണ് സൗകര്യും ഏർല്പ്ടുത്തുകയും, വിഭവ  
സേലാഹരണും, േദ്യും, ലഹരി, പുകയില തുടങ്ങിയവ 
ഉപമയലാഗിക്ന്നതില്നതില്ര അവമബലാധന 
ക്യലാമ്പുകൾ നടത്ി ജനങ്ങളിൽ മബലാധവൽക്കരണും 
നടത്തുകയും ല്ചയ്യുന്നു. ഹയർ ല്സക്കന്ഡറി, ബിരുദ 
വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത    മഹലാസ്പിറ്റലാലിറ്റി േലാമനജ്ത ല്േറെ്ത, 
ഐ.ടി അനബന് വിഷയങ്ങൾ, വ്യവസലായിക 
സലാമങ്തിക പരിശരീലനും, മേലാമട്ടലാർ കരൈവിുംഗ്ത, 
കരിയർ വികസനും, ഓറിയമറെഷന് ക്ലാസുകൾ 
എന്നിവയിൽ പരിശരീലനും പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്്ത 
നൽകുന്നു. കൂടലാല്ത 2018-19 ൽ 1,105 വിദ്യലാർത്ികൾ  
കനപുണ്യ വികസനത്ിലും, സ്യും ല്തലാഴിൽ 
പരിശരീലനത്ിലും പല്ങ്ടുക്കയണ്ലായി.

ല്തലാഴിൽ വരുേലാനദലായക പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
പരിശരീലനും നൽകുന്നതിന്ത അട്ടപ്ലാടി മകലാ-ഓപ്മററ്റരീവ്ത 
ഫലാേിുംഗ്ത ല്സലാകസറ്റിക്ും വയനലാടില്ല അുംമബദ്തക്കർ 
സ്ലാരക ഗ്ലാേ വികസന ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത മഫലാർ 
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ല്ഡവലപ്്തല്േറെ്ത (എ.എും.ആർ.ഐ.ഡി) ഉൾല്പ്ല്ടയള്ള 
പട്ടികവർഗ മക്ഷേ സ്ഥലാപനങ്ങൾക്ക്ത സഹലായവും വകുപ്്ത 
നൽകുന്നുണ്്ത. കൃഷിവകുപ്പുേലായി സഹകരിച്ച്ത വകുപ്്ത 
നടപ്ിലലാക്ന്ന ‘അട്ടപ്ലാടി േില്റ്റ്ത ’ വിമല്ജ്ത എന്ന പ്രമത്യക 
പലാമക്കജ്ത പദ്ധതിയിൽ മഗലാത് ഭക്ഷ്യ വിളകൾ, ല്ചറുകിട 
ജലമസചനും, േണ്ണിൽ ജലലാുംശ സുംരക്ഷണും, വന്യ 
മൃഗങ്ങളുല്ട ആക്േണത്ിൽ നിന്നുള്ള സുംരക്ഷണും, 
കലാർഷിക വ്യലാപന മസവനങ്ങൾ വിപണനും, ഓണും/
പ്രമത്യക അവസരങ്ങളിൽ ആഹലാര പലായ്കറ്റുകൾ 
വിതരണും ല്ചയ്യുന്നതിനള്ള വിതരണ ല്ചലവ്ത എന്നരീ 
പരിപലാടികളുും ഉൾല്പ്ടുന്നു. അട്ടപ്ലാടിയില്ല േില്റ്റ്ത 
വിമല്ജ്ത പരിപലാടിയല്ട ഭലാഗേലായി 17,325 ഏക്കറിൽ 
കലാർഷിക പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. 
ഭക്ഷണത്ിനള്ള സഹലായ പരിപലാടിയിൽ 80,000 
കുടുുംബങ്ങൾക്ും 1,60,090 കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 
പ്രമത്യക ഓണകിറ്റുും വിതരണും ല്ചയ്യുകയണ്ലായി. 
പട്ടികവർഗക്കലാരുല്ട മക്ഷേും വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിനലായി 
53 സലാമൂഹിക പ്രവർത്കല്ര നിയേിക്കയണ്ലായി. 
ഒരു കുടുുംബത്ിന്ത/പ്രലായപൂർത്ിയലായ ല്പൺകുട്ടിക്ക്ത  
ഒരു ലക്ഷും രൂപ നിരക്കിൽ പട്ടികവർഗ് 
വികസന വകുപ്്ത വിവലാഹധനസഹലായേലായി 
നൽകുന്നുണ്്ത. വിധവകളുല്ടയും അവിവിഹിതരലായ 
അമ്േലാരുല്ടയും സലാമ്പത്ികമശഷി വളല്ര കുറഞ് 
േലാതലാപിതലാക്കളുല്ടയും ല്പൺേക്കൾക്കലാണ്ത മുന്ഗണന 
നൽകുന്നത്ത. 2018-19 ൽ 275 കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത 
വിവലാഹ ധനസഹലായും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2018-19 ൽ മഗലാത് 
വലാത്ല്യനിധി പദ്ധതി പ്രകലാരും 1,076 പട്ടികവർഗ  
ല്പൺകുട്ടികല്ള ഇന്ഷുറന്സ്ത പദ്ധതിയല്ട 
ഭലാഗേലാക്കയണ്ലായി.

നിയമേെമയായ േെിെക്ണ നെേെികൾ 

േൗെയാവകയാശ സംെക്ണവം അതിക്രമങ്ങൾ 
തെയയാനുള്ള നിയമം നെപ്യാക്ലം

സമൂഹത്ില്ല പലാർശ്വത്തകരിക്കല്പ്ട്ട 
വിഭലാഗങ്ങൾക്ക്ത എതില്രയള്ള അതിക്േങ്ങളുും 
ചൂഷണങ്ങളുും തടയന്നതിനള്ള നിയേ 
പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന്ത ഭരണഘടനയില്ല 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക്ത അനസൃതേലായി പൗരലാവകലാശ 
സുംരക്ഷണും നിയേവും (1955) അതിക്േങ്ങൾ 
തടയൽ നിയേവും (1989) പലാസ്സലാക്കിയിട്ടുണ്്ത. 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗക്കലാർല്ക്കതില്രയള്ള 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയന്നതിനള്ള വ്യവസ്ഥകൾ 
നിയേത്ിൽ ഉൾല്ക്കലാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2014-15 ൽ  
പട്ടികവർഗക്കലാർല്ക്കതില്ര 111 മകസുകളലാണ്ത 
റിമപ്ലാർട്ട്ത ല്ചയ്ിരുന്നത്ത. 2017-18 ൽ റിമപ്ലാർട്ട്ത  
ല്ചയേല്പ്ട്ട മകസുകളുല്ട എണ്ണും 35 ആയി കുറഞ്ിട്ടുണ്്ത. 
അതിക്േത്ിനിരയലായ ആളുകളുല്ട എണ്ണും 2017-18 
വല്ര കുറഞ്്ത വരുന്ന പ്രവണത കലാണിച്ചിരുല്ന്നങ്ിലും 
2018-19ൽ ഇത്ത 125 ആയി ഉയരുകയണ്ലായി. 
അതിനലാൽ നിയേപരേലായ നടപടികൾ 
ശക്ില്പ്ടുമത്ണ്തുും സമൂഹത്ില്ല ദുർബല 
വിഭലാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമബലാധും സൃഷ്ടിമക്കണ്തുും 
ആത്യലാവശ്യേലാണ്ത. കഴിഞ് 5 വർഷേലായി പി.സി.ആർ. 
അക്തട്ത പ്രകലാരും പട്ടികവർഗക്കലാർല്ക്കതില്ര രജിസ്റ്റർ 
ല്ചയ് അതിക്േങ്ങളുല്ട എണ്ണവും നഷ്ടപരിഹലാരേലായി 
നൽകിയ തുകയും െി്ം 8.2.5 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. 

2018-19 ൽ 100 ലക്ഷും രൂപ ബജറ്റിൽ 
വകയിരുത്ിയതിൽ 86 ശതേലാനും തുകയും 
ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി. 2014-15 മുതൽ 2018-19 

െ ി്ം 8.2.5 2014-15 മുതൽ 2018-19 വല്ര അതിക്േ നിയേപ്രകലാരും രജിസ്റ്റർ ല്ചയ് പട്ടികവർഗക്കലാരലായ ഇരകളുല്ട എണ്ണവും 
നൽകിയ നഷ്ടപരിഹലാര തുകയും 

അവലംബം : പട്ിെ വർ� വിെെനവകു്്, 
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വല്ര മകരളത്ിൽ പട്ടികവർഗക്കലാർല്ക്കതില്രയള്ള 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.27 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.

ബകയാർപ്സസ് ഫണ്സ്

സ്യും ല്തലാഴിൽ, കവദഗ്്യ വികസനും, 
ജലവിതരണവും ശുചരീകരണവും, വലാർത്ലാവിനിേയ 
സൗകര്യങ്ങൾ, നടപ്ലാലങ്ങൾ, സലാമങ്തിക 
വിദ്യ കകേലാറ്റും, വിദ്യലാഭ്യലാസും ല്േച്ചല്പ്ടുത്ൽ, 
ആമരലാഗ്യ പരിപലാലനും, തുടങ്ങിയവ മകലാർപ്സ്ത 
ഫണ്ില്ല പ്രധലാന ഘടകങ്ങളലാണ്ത. മകലാർപ്സ്ത ഫണ്്ത  
പദ്ധതിപ്രകലാരും വിവിധ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏല്റ്റടുക്ന്നതിനലായി 2018-19 ൽ വകയിരുത്ിയ 45 
മകലാടി രൂപയിൽ 40.54 മകലാടി രൂപയും (90 ശതേലാനും) 
ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2019-20 ൽ വകയിരുത്ിയ 58 മകലാടി 
രൂപയിൽ, 20.86 ശതേലാനും തുക ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 
2014-15 മുതൽ 2019-20 വല്ര (2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 
30 വല്ര) ഉള്ള മകലാർപ്സ്ത ഫണ്ില്റെ വിഹിതവും 
ല്ചലവും സുംബന്ിച്ച വിവരും അനു�ന്ധം 8.2.28 
-ലും, 2018-19, 2019-20 ല്ല ജില്തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.29 -ലും നൽകിയിരിക്ന്നു. 

േട്ികവർഗ ഉേേദ്തിക്കുബവണ്ിയള്ള 
പ്രബതധ്ക ബക�സെയായം (എസസ്.സി.എ റ്റു റ്റി.
എസസ്.േി)

പട്ടികവർഗ് കുടുുംബങ്ങൾക്ക്ത പ്രമയലാജനല്പ്ടുന്ന 
വിദ്യലാഭ്യലാസും, ആമരലാഗ്യും, ല്തലാഴിൽ പ്രദലാനും 
ല്ചയ്യുന്ന വരുേലാനദലായക പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ 
ഏല്റ്റടുക്ന്നതിനലായി സുംസ്ഥലാന പദ്ധതികൾക്  
പുറമേ മക�സർക്കലാരിൽ നിന്ന്ത അധിക വിഹിതേലായി 
ലഭ്യേലാകുന്ന ഫണ്ലാണ്ത പട്ടികവർഗ  ഉപപദ്ധതിക്ള്ള 
പ്രമത്യക മക�സഹലായും. 2014-15 മുതൽ 2019-20 
വല്ര ( 2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) പട്ടികവർഗ 
ഉപപദ്ധതിക്ള്ള പ്രമത്യക മക� സഹലായത്ില്റെ 
വിഹിതവും ല്ചലവും സുംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.30-ൽ ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

ബകെെ ഇന്സ്റിറ്റയൂട്സ് ബഫയാർ റിസർച്സ് 
ന്ട്യിനിങ്ങസ് ആറെസ് ഡവലപ്സ്ന്മറെസ് സ്റഡരീസസ് 
ബഫയാർ എസസ്.സി/എസസ്.റ്റി (കിർത്യാഡസ്സസ്)

1970 ൽ സ്ഥലാപിതേലായ പട്ടികവർഗ് ഗമവഷണ 
പരിശരീലന ല്സറെർ പുനർനലാേകരണും ല്ചയ്ലാണ്ത  
മകരള ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത മഫലാർ റിസർച്ച്ത  ല്്യിനിുംഗ്ത 
ആറെ്ത ഡവലപ്്തല്േറെ്ത സ്റ്റഡരീസ്ത മഫലാർ എസ്ത.
സി/എസ്ത.റ്റി (കിർത്ലാഡ്തസ്ത ) ആയിേലാറിയത്ത. 
കിർത്ലാഡ്തസ്ത സുംസ്ഥലാനല്ത് പട്ടികജലാതി, 
പട്ടികവർഗക്കലാല്രക്റിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുും ഗമവഷണവും 
നടത്തുന്നു. 

പട്ടികജലാതി വികസനവകുപ്്ത, പട്ടികവർഗ 
വികസനവകുപ്്ത, റവനയൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫരീസർേലാർ 
തഹസിൽദലാർേലാർ, ജില്ലാ കളക്തടർേലാർ എന്നിവരുല്ട 
ആവശ്യപ്രകലാരും സുംശയലാസ്പദേലായ വിഭലാഗങ്ങളുല്ട 
മകസുകളിൽ പ്രസ്തതുത സ്ഥലാപനും നരവുംശ 
സുംബന്േലായ അമന്ഷണും നടത്ി റിമപ്ലാർട്ട്ത  
നൽകുന്നുണ്്ത. 2018-19 ൽ 923 പട്ടികജലാതി മകസുകളുും 
249 പട്ടികവർഗ് മകസുകളുും ഫയൽ ല്ചയ്യുകയണ്ലായി. 
ഇതിൽ 801 പട്ടികജലാതി മകസുകളുും 234 പട്ടികവർഗ 
മകസുകളുും തരീർപ്ലാക്കിയിട്ടുണ്്ത. 2019-20 ൽ 722 
പട്ടികജലാതി, 185 പട്ടികവർഗ്  മകസുകളലാണ്ത ഇതുവല്ര 
ഫയൽ ല്ചയ്ിരിക്ന്നത്ത. ഇതില്റെ വിശദലാുംശങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.31 -ൽ ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

കിർത്ലാഡ്തസില്റെ പരിശരീലന വിഭലാഗും പട്ടികവർഗ 
വിഭലാഗത്ില്റെ വികസനത്ിനലായി ഒട്ടനവധി 
പരിപലാടികൾ നടപ്ിലലാക്കയും ഏമകലാപിപ്ിക്കകയും  
ല്ചയ്യുന്നുണ്്ത. ധലാരലാളും പരിശരീലന പരിപലാടികളുും, 
കലാര്യമശഷി വികസന പരിപലാടികളുും, ശലാക്രീകരണ 
പരിപലാടികളുും, വിദ്യലാഭ്യലാസ പരിപലാടികളുും കിർത്ലാഡ്തസ്ത 
നടത്ിവരുന്നു. കൂടലാല്ത, സുംസ്ഥലാനല്ത് പട്ടികജലാതി, 
പട്ടികവർഗ  വിഭലാഗങ്ങളുല്ട പലാരമ്പര്യ നൃത്വും 
സുംഗരീതവും ഉൾല്പ്ടുത്ില്ക്കലാണ്ടുള്ള ആദികലലാഗ്ലാേും 
പരിപലാടിയും ഇവർ ഏല്റ്റടുത്തു നടത്ിവരുന്നു. 
കിർത്ലാഡ്തസില്റെ വിവിധ പരിപലാടികളുല്ട വിഹിതവും 
ല്ചലവും അനു�ന്ധം 8.2.32 -ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്ത.

ബകെെ സംസ്യാന േട്ികജയാതി േട്ികവർഗ 
വികസന ബകയാർപ്ബറഷന്

പട്ടികജലാതി/പട്ടികവർഗ് വിഭലാഗത്ിൽ നിന്നുള്ള 
സുംരഭകരുല്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ും  അഭിലലാഷങ്ങൾക്ും  
മയലാജിക്ന്ന തരത്ിലള്ള മക്ഷേ പരിപലാടികളുും 
വിവിധ വരുേലാനദലായകേലായ പദ്ധതികളുും മകരള 
സുംസ്ഥലാന പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ് വികസന 
മകലാർപ്മറഷന് ആവിഷ്തക്കരിച്ച്ത നടപ്ിലലാക്ന്നു. 
മകലാർപ്മറഷന് നടപ്ിലലാക്കിരുന്ന പദ്ധതികല്ള, 
ഒറ്റത്വണ വലായ്തപലാ പദ്ധതി, മദശരീയ പട്ടികജലാതി 
ധനകലാര്യ വികസന മകലാർപ്മറഷന (എന്.എസ്ത.
എഫ്ത.ഡി.സി.) േലായി മചർന്നു നടപ്ിലലാക്ന്ന 
പദ്ധതികൾ, മദശരീയ പട്ടികർഗ് ധനകലാര്യ വികസന 
മകലാർപ്മറഷനേലായി (എന്.എസ്ത.ടി.എഫ്ത.ഡി.സി.) 
മചർന്ന്ത നടപ്ിലലാക്ന്ന പദ്ധതികൾ എന്നിങ്ങല്ന 
തരും തിരിക്കലാവന്നതലാണ്ത. മകലാർപ്മറഷല്റെ 
വരുേലാനദലായക പ്രവർത്നങ്ങളലാണ്ത േൾട്ടി പർപ്സ്ത 
യൂണിറ്റ്ത വലായ്തപ, ഗതലാഗതപദ്ധതി, സുംരുംഭും 
ആരുംഭിക്കലാനള്ള വലായ്തപ, റിമട്ടൺ, കുടിമയറ്റക്കലാരുല്ട 
പുനരധിവലാസത്ിനള്ള വലായ്തപ, വിമദശ ല്തലാഴിൽ 
വലായ്തപ, കേമക്ലാ ല്ക്ഡിറ്റ്ത ഫിനലാന്സ്ത വലായ്തപ, ലഘു 
വ്യവസലായ വലായ്തപ, വനിതലാ ശലാക്രീകരണ പദ്ധതി, 
േഹിളലാസമൃദ്ധി മയലാജന, മൃഗ സുംരക്ഷണ വലായ്തപ 
എന്നിവ. 2018-19 -ൽ മകലാർപ്മറഷന് 2967.17 ലക്ഷും 
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രൂപ വിതരണും ല്ചയ്യുകുയും 5486 പട്ടികജലാതിക്കലാർക്ും 
336 പട്ടിക വർഗ്  ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ും  ഇതില്റെ 
പ്രമയലാജനും ലഭിക്കയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. 2019 20 ൽ 
(2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) 1895 പട്ടികജലാതി  
ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ും, 133 പട്ടിക വർഗ 
ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ും വിവിധ വരുേലാനദലായക 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കലായി ധനസഹലായും നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 
മകലാർപ്മറഷല്റെ പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള ഭൗതിക 
സലാമ്പത്ിക മനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം- 8.2.33 -ൽ 
മചർത്ിട്ടുണ്്ത.

മറ്റസ് േിന്യാക് വിഭയാഗങ്ങളന്െ ബക്മം

രലാജ്യല്ത് േറ്റ്ത സുംസ്ഥലാനങ്ങളുേലായി തലാരതേ്യും 
ല്ചയ്യുമമ്പലാൾ സുംസ്ഥലാന ജനസുംഖ്യയല്ട 65 
ശതേലാനത്ിൽ അധികും ജനങ്ങളുും പിന്നലാക്ക 
വിഭലാഗത്ിൽല്പ്ടുന്നവരലാണ്ത. ഭരണ ഘടനയല്ട 
340-ലാും അനമേദും പ്രകലാരവും േണ്ഡൽ കമ്രീഷല്റെ 
ശുപലാർശയല്ട അടിസ്ഥലാനത്ിലും പിന്നലാക്ക 
വിഭലാഗക്കലാരുല്ട സലാമൂഹികവും സലാമ്പത്ികവേലായ 
മക്ഷേത്ിനലായി സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 2011 
നവുംബറിൽ പിന്നലാക്ക വിഭലാഗ വികസന വകുപ്്ത 
രൂപരീകരിക്കയണ്ലായി. സലാമൂഹികേലായും 
സലാമ്പത്ികേലായും പിന്നലാക്കും നിൽക്ന്നവല്ര 
സമൂഹത്ില്റെ മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത ല്കലാണ്ടുവരലാന് 
മവണ്ി ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി. വിദ്യലാർത്ികൾക്ള്ള 
വിദ്യലാഭ്യലാസ പദ്ധതികൾ ഉൾല്പ്ല്ട ഒട്ടനവധി 
പദ്ധതികൾ വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കിവരുന്നുണ്്ത. 

പ്രളയത്ിൽ ജരീവമനലാപലാധികൾ നഷ്ടേലായ 
പിന്നലാക്ക വിഭലാഗങ്ങളുല്ട ഉപജരീവന േലാർഗ്ും  
പുനസ്ഥലാപിക്വലാനലായി  ‘പ്രളയ ബലാധിത 
പ്രമദശങ്ങളില്ല ജനങ്ങൾക്ക്ത സ്ന്േലായി വരുേലാനും 
ഉണ്ലാക്ന്നതിനലായ്ത കനപുണ്യ വികസനും’, ‘പ്രളയ 
ബലാധിത പ്രമദശങ്ങളില്ല പരമ്പരലാഗത ല്തലാഴിലകളിൽ 
ഏർല്പ്ട്ടിരിക്ന്ന സമുദലായങ്ങൾക്ക്ത  ജരീവമനലാപലാധി 
പുനസ്ഥലാപന സഹലായും’ എന്നരീ രണ്്ത പുതിയ 
പദ്ധതികൾ 2019-20 ൽ ഉൾല്പ്ടുത്തുകയും ഇതിനലായി 
1.5 മകലാടി രൂപ പദ്ധതി വിഹിതേലായി വകയിരുത്തുകയും 
ല്ചയ്യുകയണ്ലായി. ഒ.ബി.സി വിഭലാഗക്കലാർക്ള്ള 
വിദ്യലാഭ്യലാസ പദ്ധതികളിൽ പ്രരീല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷിപ്പുകളുും 
മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത മസ്ലാളർഷിപ്പുകളുും ഉൾല്പ്ടുന്നു. 
2018-19 സലാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 1,20,466 
ഒ.ബി.സി വദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത  മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്പുും, 1,79,850 വിദ്യർത്ികൾക്ക്ത പ്രരീല്േ്ിക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്പുും വഴി പ്രമയലാജനും ലഭിക്കയണ്ലായി. 
ഒ.ഇ.സി. വിദ്യലാഭ്യലാസ ധനസഹലായ പദ്ധതിയിലൂല്ട 
2,24,430 ഒ.ഇ.സി. വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത മപലാസ്തറ്റ്ത ല്േ്ിക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്പുും 2,76,328 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രരീ ല്േ്ിക്ത 
മസ്ലാളർഷിപ്പുും ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കി വരുന്ന 
േറ്റ്ത സലാമൂഹിക മക്ഷേ പദ്ധതികളിൽ ല്തലാഴിലവസര 
വർദ്ധന പരിപലാടി, വിമദശ പഠനത്ിനള്ള മസ്ലാളർഷിപ്്ത, 

ആമട്ടലാല്േലാകബൽ വ്യവസലായ മേഖലയില്ല 
ല്തലാഴിൽ, പരമ്പരലാഗത ല്തലാഴിലകൾക്ള്ള സഹലായും, 
മഹലാസ്റ്റൽ നിർമ്ലാണും തുടങ്ങിയവയും ഉൾല്പ്ടുന്നു. 
പരമ്പരലാഗത ല്തലാഴിൽ സുംരക്ഷണത്ില്റെ ഭലാഗേലായി 
ഗ്ലാേരീണ മേഖലയില്ല പരമ്പരലാഗത ബലാർബർ 
േലാല്ര നവരീകരിക്ന്നതില്റെ ഭലാഗേലായി 2016-
17 മുതൽ ‘പരമ്പരലാഗത ബലാർബർ മഷലാപ്പുകളുല്ട 
നവരീകരണും’ എന്ന പദ്ധതി നടപ്ിലലാക്കി വരുന്നുണ്്ത. 
2018-19 ൽ ‘പരമ്പരലാഗത ബലാർബർ മഷലാപ്പുകളുല്ട 
നവരീകരണും’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂല്ട 752 വ്യക്ികൾക്ും  
‘പരമ്പരലാഗത കരകൗശല വിദഗ് കനപുണ്യ വികസന 
പരിശരീലനവും പണി ആയധങ്ങൾ ക്ക്ത ഗ്ലാന്ും’ എന്ന 
പദ്ധതിയിലൂല്ട 2484 വ്യക്ികൾക്ും പ്രമയലാജനും 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. 

2018-19 സലാമ്പത്ിക വർഷും പിന്നലാക്ക വിഭലാഗ 
വികസന വകുപ്ിന്ത ബഡ്തജറ്റ്ത വിഹിതേലായി 
വകയിരുത്ിയ 304.26 മകലാടി രൂപയിൽ 172.70 
മകലാടി രൂപയും ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി. 2019-20 ൽ 
വകയിരുത്ിയ 158.90 മകലാടി രൂപയിൽ 92.40 മകലാടി 
രൂപ സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ വിഹിതവും (മക�ലാവിഷ്തകൃത 
പദ്ധതികളുല്ട സുംസ്ഥലാന വിഹിതും ഉൾല്പ്ല്ട) ബലാക്കി 
തുക 66.50 മകലാടി രൂപ മക� വിഹിതവേലാണ്ത. 2019 
ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര വകുപ്്ത 62.70 മകലാടി രൂപ 
(39.46 ശതേലാനും) ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2018-19, 2019-
20 (2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) വർഷങ്ങളിൽ വകുപ്്ത 
നടപ്ിലലാക്കിയ വിവിധ പരിപലാടികളുല്ട ല്ചലവും ഭൗതരീക 
മനട്ടവും അനു�ന്ധം 8.2.34 ലും,  അനു�ന്ധം 8.2.35 
ലും മചർത്ിരിക്ന്നു.

ബകെെ സംസ്യാന േിന്യാക് വിഭയാഗ 
വികസന ബകയാർപ്ബറഷന് 
(ന്ക.എസസ്.�ി.സി.ഡി.സി)

സുംസ്ഥലാന തലത്ിൽ ല്ക.എസ്ത.ബി.സി.ഡി.സി.
യലാണ്ത വിവിധ മദശരീയ ധനകലാര്യ ഏജന്സികളുല്ട 
ഏമകലാപന ചലാനലലായി പ്രവർത്ിക്ന്നത്ത. ദലാരി�്യ 
മരഖയ്ക  തലാല്ഴയള്ള പിന്നലാക്ക വിഭലാഗക്കലാർക്ക്ത കുറഞ് 
പലിശ നിരക്കിൽ മകലാർപ്മറഷന് ധനസഹലായും 
നൽ കി വരുന്നുണ്്ത. വിവലാഹ ധനസഹലായ പദ്ധതി, 
വിദ്യലാശ്രീ വലായ്തപ, വിമദശത്്ത ല്തലാഴിലിനലായള്ള 
വലായ്തപ, സുവർണ്ണശ്രീ വലായ്തപ എന്നരീ മക്ഷേ പദ്ധതികൾ 
മകലാർപ്മറഷന് തനതുഫണ്ടുും സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 
സഹലായവും വിനിമയലാഗിച്ച്ത നടപ്ിലലാക്കിവരുന്നു. 2018-
19-ൽ മകലാർപ്മറഷന് 475.52 മകലാടി രൂപ വലായ്തപയലായി 
വിതരണും ല്ചയ്യുകയും ഇത്ത വഴി 46,719 മപർക്ക്ത 
പ്രമയലാജനല്പ്ടുകയും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. ഇതിൽ 37,445 
(80.15 ശതേലാനും) മപർ   വനിതകളലാണ്ത. 2019-20-ൽ 
(2019 ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) മകലാർപ്മറഷന് 12,054 
മപർക്കലായി 202.75 മകലാടി രൂപ വിതരണും ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. 

2018-19, 2019-20, (2019-ല്സപ്തറ്റുംബര്ല്ര) 



370 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വർഷങ്ങളില്ല മകലാർപ്മറഷല്റെ വിഭവ ലഭ്യതയും 
ല്ചലവും ഭൗതിക മനട്ടവും അനു�ന്ധം 8.2.36 -ൽ 
ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത.  

ബകെെ സംസ്യാന േെിവർത്ിക 
ക്ക്രസ്വ ശുേയാർശിത വിഭയാഗ വികസന 
ബകയാർപ്ബറഷന്

ഇന്ഡ്യന് കമ്പനരീസ്ത ആക്തറ്റ്ത 1956 അനസരിച്ച്ത, 1980-
ലലാണ്ത മകരള സുംസ്ഥലാന പരിവർത്ിത കക്സ്തവ 
ശുപലാ ർശിത വിഭലാഗ വികസന മകലാർപ്മറഷന് 
രൂപരീകരിച്ചത്ത. പട്ടികജലാതി വിഭലാഗങ്ങളിൽ നിന്നുും 
േറ്റു ശുപലാർശിത വിഭലാഗങ്ങളിൽ നിന്നുും ക്രീസ്ത്യന് 
വിഭലാഗത്ിമലയ്ക്ത പരിവർത്ിതല്പ്ട്ടവരുല്ട 
സലാമൂഹികവും, വിദ്യലാഭ്യലാസപരവും, സലാുംസ്കലാരികവും, 
സലാമ്പത്ികവേലായ ഉന്നേനവും അവരുല്ട ജരീവിത 
നിലവലാരും ഉയർത്തുകയും ല്ചയ്യുക എന്നതലാണ്ത 
മകലാർപ്മറഷല്റെ പ്രധലാന ലക്ഷ്യും. സുംസ്ഥലാന 
സർക്കലാരിൽ നിന്നുും വലാർഷികലാടിസ്ഥലാനത്ിൽ 
ലഭിക്ന്ന ഓഹരി മൂലധന സഹലായവും ഗ്ലാന്കളുും 
എന്.ബി.സി.എഫ്ത.ഡി.സി യിൽ നിന്നുും ലഭിക്ന്ന 
വലായ്തപലാ സഹലായവേലാണ്ത മകലാർപ്മറഷല്റെ പ്രധലാന 
ധനമ്ലാതസ്സുകൾ. കൃഷിഭൂേി വലാങ്ങൽ, സ്യും 
ല്തലാഴിൽ, പലാർപ്ിടും, വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത ധനസഹലായും, 
വിവലാഹ വലായ്തപ, കൃഷിയും അനബന് മേഖലയിലമുള്ള 
സഹലായും, ല്ചറുകിട കച്ചവടും, വിദ്യലാഭ്യലാസ വലായ്തപ 
തുടങ്ങിയവയലാണ്ത മകലാർപ്മറഷന് നടപ്ിലലാക്ന്ന 
പ്രധലാന പദ്ധതികൾ. 2013-14 മുതൽ 2019-20 
(ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) സുംസ്ഥലാനസർക്കലാർ 
സഹലായമത്ലാല്ട നടപ്ിലലാക്കിയ വലായ്തപ പദ്ധതികളുല്ട 
വിശദലാുംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.37 ലും, ഓമരലാ 
പദ്ധതിയല്ടയും സലാമ്പത്ിക ഭൗതിക മനട്ടങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 8.2.38-ൽ ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

നയൂനേക് ബക്മം

2001 മുതൽ 2011 വല്രയള്ള പത്്ത 
വർഷക്കലാലയളവില്ല കമനഷുേലാരി പ്രകലാരും 
സുംസ്ഥലാനല്ത് നയൂനപക്ഷ ജനവിഭലാഗങ്ങളുല്ട 
ജനസുംഖ്യലാ ശതേലാനും 43.84 ൽ നിന്നുും 44.99 
ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്്ത. 1992 ല്ല മദശരീയ നയൂനപക്ഷ 
കമ്രീഷന് നിയേപ്രകലാരും മുസ്ിും, ക്ിസ്റ്റ്യന്, സിഖ്ത, 
പലാർസി, എന്നി േതവിഭലാഗക്കലാമരലാല്ടലാപ്ും 2014 
മുതൽ കജന േത വിഭലാഗക്കലാല്രകൂടി നയൂനപക്ഷ 
പട്ടികയിൽ ഉൾല്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത. നയൂനപക്ഷ 
സമുദലായങ്ങളുല്ട സലാമൂഹികവും സലാമ്പത്ികവേലായ 
പിന്നലാക്കലാവസ്ഥ പരിഹരിക്ന്നതിനലായള്ള ജസ്റ്റരീസ്ത 
രജരീന്ദർ  സച്ചലാർ കമ്റ്റിയല്ടയും പലാല്ലലാളി മുഹമ്ദ്തകുട്ടി 
കമ്റ്റിയല്ടയും റിമപ്ലാർട്ടുകൾ നടപ്ിലലാക്ന്നതിനലായി 
2012-ൽ സുംസ്ഥലാനത്്ത നയൂനപക്ഷ മക്ഷേ വകുപ്്ത 
രൂപരീകരിക്കയണ്ലായി. വിദ്യലാഭ്യലാസും, ധനസഹലായും, 
നയൂനപക്ഷ മക�രീകൃത മേഖലയില്ല കുടില്വള്ള 

വിതരണ പദ്ധതി, വിവലാഹബന്ും മവർല്പടുത്ിയ 
വിധവകളലായ ഭർത്ലാവ്ത ഉമപക്ഷിച്ച നയൂനപക്ഷ 
വിഭലാഗത്ില്ല സ്തത്രീകൾക്ള്ള ഭവന പദ്ധതി, വിവലാഹ 
പൂർവ് കൗൺസിലിുംഗ്ത എന്നിവയലാണ്ത നയൂനപക്ഷ മക്ഷേ 
വകുപ്്ത സുംസ്ഥലാനത്്ത നടപ്ിലലാക്കിവരുന്ന പ്രധലാന 
പദ്ധതികൾ. 

2018-19 വർഷും മക�സഹലായും ഉൾല്പ്ല്ട 
സുംസ്ഥലാന ബഡ്തജറ്റിൽ വകയിരുത്ിയ 105.75 മകലാടി 
രൂപയിൽ 73.46   (69.46 ശതേലാനും) മകലാടി രൂപയും 
ല്ചലവഴിക്കയണ്ലായി. 2019-20 സലാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിൽ സുംസ്ഥലാനും വകയിരുത്ിയ 63.75 
മകലാടി രൂപയിൽ 10 മകലാടി രൂപ മക�ലാവിഷ്തകൃത 
പദ്ധതിയല്ട സുംസ്ഥലാന വിഹിതേലാണ്ത. പ്രധലാന േ�ി 
ജന് വികലാസ്ത കലാര്യക്േത്ില്റെ 60 ശതേലാനും മക� 
സഹലായേലായി 15 മകലാടി രൂപ 2019-20 ൽ ലഭിക്ല്േന്ന്ത 
പ്രതരീക്ഷിക്ന്നു. 2018-19, 2019-20 (ല്സപ്തറ്റുംബർ 
30 വല്ര) വർഷങ്ങളിൽ വകുപ്്ത നടപ്ിലലാക്കിയ 
പദ്ധതികളുല്ട ഭൗതിക, സലാമ്പത്ിക മനട്ടങ്ങൾ 
അനബന്ും 8.2.39 –ലും, അനു�ന്ധം 8.2.40 -ലും 
മചർത്ിരിക്ന്നു.

ബകെെ സംസ്യാന നയൂനേക് ധനകയാെധ് 
വികസന ബകയാർപ്ബറഷന് 

മുസ്ിും, ക്ിസ്റ്റ്യന്, സിഖ്ത, പലാർസി, ബുദ്ധ, കജന 
തുടങ്ങിയ നയൂനപക്ഷ വിഭലാഗങ്ങളുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി 
പൂർ ണ്ണേലായും സർക്കലാർ ഉടേസ്ഥതയിൽ 2013 േലാർച്ച്ത 
22 ന്ത മകരള സുംസ്ഥലാന നയൂനപക്ഷ ധനകലാര്യ 
വികസന മകലാർ പ്മറഷന് രൂപരീകരിക്കയണ്ലായി. 
സ്യും ല്തലാഴിൽ വലായ്തപ, ബിസിനസ്ത വികസന 
വലായ്തപ, വിദ്യലാഭ്യലാസ വലായ്തപ, വിസ വലായ്തപ, പ്രവലാസി 
വലായ്തപ, ജരീവനക്കലാർക്ള്ള വിവിമധലാമദ്്യശ്യ വലായ്തപ, 
േ�സ്സ ല്പലാതുവിഭലാഗ അദ്ധ്യലാപകർക്ും ഭവന വലായ്തപ 
മുതലലായവയലാണ്ത മകലാർപ്മറഷന് നടപ്ിലലാക്കി വരുന്ന 
പ്രധലാന പദ്ധതികൾ. വിവിധ വലായ്തപകളുും സ്രീമുകളുും 
നടപ്ിലലാക്ന്നതിന്ത സുംസ്ഥലാന ഗവൺല്േറെിൽ നിന്നുും 
ഓഹരി മൂലധനേലായി 56.93 മകലാടി രൂപയും മദശരീയ 
നയൂനപക്ഷ വികസന ധനകലാര്യ മകലാർപ്മറഷനിൽ 
നിന്നുും ധനസഹലായേലായി 57.05 മകലാടി രൂപയും 
നലാളിതുവല്ര മകലാർപ്മറഷന്ത ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.

2018-19 ൽ ഓഹരി മൂലധനേലായി സുംസ്ഥലാന 
സർക്കലാരിൽനിന്നുും   മകലാർപ്മറഷന്ത ലഭിച്ചത്ത 15 മകലാടി 
രൂപയലാണ്ത. മകലാർപ്മറഷല്റെ സലാമ്പത്ിക ഭൗതിക 
മനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.41 -ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

മുന്യാക് സമുദയായങ്ങളന്െ ബക്മം 

2011 ല്ല കലാമനഷുേലാരി പ്രകലാരും 168 സമുദലായങ്ങൾ 
മുന്നലാക്ക വിഭലാഗങ്ങിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നുണ്്ത അതിൽ 19 
സമുദലായങ്ങൾ ക്ിസ്റ്റ്യന് േതവിഭലാഗത്ിൽല്പ്ട്ടവരലാണ്ത. 
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ഈ സമുദലായങ്ങളില്ല നല്ല്ലാരുഭലാഗും ആളുകൾ കുടുത് 
സലാമ്പത്ിക പിന്നലാക്കലാവസ്ഥ മനരിടുന്നവരലാണ്ത. 
മുന്നലാക്ക വിഭലാഗങ്ങളില്ല സലാമ്പത്ികേലായി പിന്നലാക്കും 
നിൽക്ന്നവരുല്ട സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക ഉന്നേനും 
ലക്ഷ്യേലാക്കിയലാണ്ത  സുംസ്ഥലാന സർക്കലാർ 2012 
നവുംബർ 8-ന്ത മുന്നലാക്ക  സമുദലായ മകലാർപ്മറഷന് 
രൂപരീകരിച്ചത്ത.

മകലാർപ്മറഷന് നടപ്ിലലാക്ന്ന പ്രധലാന പരിപലാടികളിൽ 
മസ്ലാളർഷിപ്്ത, പരിശരീലനത്ിനള്ള സഹലായും, 
തവണ വലായ്തപ സഹലായും, കനപുണ്യ സുംരുംഭകത് 
വികസനും, ശിഥിലേലായ അഗ്ഹലാരങ്ങളുല്ടയും 
വരീടുകളുല്ടയും പുനരുദ്ധലാരണും എന്നിവയലാണ്ത. 2018-
19 സലാമ്പത്ികവർഷും  വിവിധ പരിപലാടികൾക്കലായി 
മകലാർപ്മറഷന്ത ബഡ്തജറ്റിൽ വകയിരുത്ിയ 42 മകലാടി 
രൂപയിൽ 12.60 മകലാടി രൂപ (30 ശതേലാനും തുക) 
ല്ചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2019-20 ലും മകലാർപ്മറഷല്റെ വിവിധ 
പദ്ധതികൾ നടപ്ിലലാക്ന്നതിനലായി 42 മകലാടി രൂപ 
ബഡ്തജറ്റിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്ത. 2018-19,2019-20 
(ല്സപ്തറ്റുംബർ 30 വല്ര) വർഷങ്ങളിൽ മകലാർപ്മറഷന് 
നടപ്ിലലാക്കിയ പദ്ധതികളുല്ട ഭൗതിക, സലാമ്പത്ിക 
മനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം 8.2.42 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.

ഭയാവിസയാധധ്തകൾ

ദുർബല വിഭലാഗക്കലാരുല്ട, പ്രമത്യകിച്ചുും 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ട വിദ്യലാഭ്യലാസവും 
സലാമ്പത്ികവേലായ തലാൽപര്യങ്ങൾ  പ്രമത്യക 
ശ്ദ്ധമയലാടു കൂടി മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്ല്േന്നുും അവല്ര 
സലാമൂഹിക അനരീതികളിൽനിന്നുും എല്ലാത്രും 
ചൂഷണങ്ങളിൽനിന്നുും സുംരക്ഷിക്ല്േന്നുും 
ഭരണഘടനയല്ട 46-ലാും അനമഛേദത്ിൽ വ്യവസ്ഥ 
ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. സലാമൂഹികേലായും സലാമ്പത്ികേലായും 
ശലാക്രീകരിക്കല്പ്ട്ട ഒരു സമൂഹല്ത് സൃഷ്ടിക്കയും 
എല്ലാവരുും അന്മസലാല്ട ജരീവിക്കയേലാണ്ത 
ഇതുല്കലാണ്്ത ലക്ഷ്യേലാക്ന്നത്ത. ല്തലാട്ടുകൂടലായ്തേ എന്ന 
അനലാചലാരും നിയേപരേലായി നിമരലാധിച്ചിട്ടുല്ണ്ങ്ിലും, 
പട്ടികജലാതിക്കലാരുും പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുും സലാമൂഹികവും, 
േതപരവും, സലാമ്പത്ികവും, രലാഷ്ത്രീയപരവേലായ 
തലങ്ങളിൽ ഇന്നുും വിമവചനും മനരിടുന്നുണ്്ത. 
അതുല്കലാണ്്ത  ഭരണഘടനയല്ട ലക്ഷ്യങ്ങല്ള 
കുറിച്ചുും മകരളത്ില്ല സലാമൂഹിക പരിഷ്തക്കരണ 
ഉദ്യേങ്ങളുല്ട മൂല്യങ്ങല്ള കുറിച്ചുും ജനങ്ങല്ള 
മബലാധവല്തക്കരിമക്കണ്തുണ്്ത.  അതുമപലാല 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ്ക്കലാരുല്ട വികസനത്ിനലായി 
മകന്ത�സർക്കലാരുകളുും സുംസ്ഥലാന സർക്കലാരുും 
പ്രലാമദശിക സർക്കലാരുകളുും നടപ്ിലലാക്കിവരുന്ന 
വിവിധങ്ങളലായ മക്ഷേ-വികസന പരിപലാടികല്ളക്റിച്ച്ത 
പട്ടികജലാതി - പട്ടികവർഗ് ജനസമൂഹത്ിൽ 
അവമബലാധും സൃഷ്ടിക്ന്നതിനമവണ് നടപടിയും 
സ്രീകരിമക്കണ്തുണ്്ത. വിദ്യലാഭ്യലാസും, ആമരലാഗ്യപരിരക്ഷ, 
വലായ്തപലാ സൗകര്യങ്ങൾ, ല്തലാഴിലധിഷ്ിത 

പരിശരീലനങ്ങൾ എന്നിവയല്ട വിശദലാുംശങ്ങൾ 
പട്ടികജലാതി-പട്ടികവർഗ്ക്കലാർക്ക്ത ലഭ്യേലാമക്കണ്തുണ്്ത. 
പട്ടികജലാതി പട്ടികവർഗ്ക്കലാർക്ക്ത മവണ്ി നടപ്ിലലാക്ന്ന 
മക്ഷേ പദ്ധതികളുല്ട പ്രമയലാജനങ്ങൾ ആവശ്യക്കലാർക്  
തല്ന്ന ലഭിക്ന്നുല്ണ്ന്ന്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനലായി 
കർശനേലായ നിരരീക്ഷണ സുംവിധലാനങ്ങളുും 
ആവിഷ്തകരിമക്കണ്തലായിട്ടുണ്്ത. ഇത്രും 
നടപടികളിലൂല്ട പലാർശ്വൽക്കരിക്കല്പ്ട്ട സലാമൂഹ്യ 
വിഭലാഗങ്ങളുല്ട സലാമൂഹിക സലാമ്പത്ിക നിലവലാരും 
ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനും അതുവഴി ചരിത്പരേലായി തല്ന്ന 
സലാമൂഹികേലായ അടിച്ചേർത്ലിന്ത ഇരയലാക്കല്പ്ട്ടവല്ര 
കലാര്യേലായി ശലാക്രീകരിക്ന്നതിനും കഴിയും. 



372 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

8.3 സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നെപെികൾ

ജരീവിത ചക്ത്ിലടനരീല്ളയള്ള ദുരിതങ്ങല്ളയും 
ദലാരിദ്യല്ത്യും പ്രതിമരലാധിക്വലാനും 
കുറയ്കവലാനേലായി രൂപകല്ന ല്ചയ്ിട്ടുള്ള  
നയങ്ങളുല്ടയും പരിപലാടികളുല്ടയും ഒരു കൂട്ടേലായലാണ്ത 
േനഷ്യലാവകലാശേലായ സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷ 
അർത്േലാക്ന്നത്ത.  സുസ്തിര വികസനും മനടുന്നതിനും 
സലാമൂഹ്യ നരീതി മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്ന്നതിനും ഇത്ത 
ഒരു പ്രധലാന പങ്കു വഹിക്ന്നു.  കുടുുംബ വരുേലാനും 
വർദ്ധിപ്ിച്ചുും, േലാനഷിക വികസനവും പ്രതയുത്തപലാദന 
ക്ഷേതയും വളർത്ിയും ആഭ്യന്ര ആവശ്യും വർദ്ധിപ്ിച്ചുും 
സലാമ്പത്ികസ്ഥിതിയല്ട ഘടനയലായ പരിവർത്നും 
നടത്തുകയും ല്തലാഴിൽ മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്കയും 
ല്ചയ്യുന്നതുവഴി ജരീവിത ചക്ത്ില്ല ദലാരിദ്യവും 
ദുരിതങ്ങളുും കുറയ്കവലാനും സുസ്തിരേലായതുും 
അുംഗരീകലാരമുള്ളതുേലായ വളർച്ചയ്ക പിന്തുണ 
നൽകുവലാനമുള്ള മദശരീയ വികസന ത�ങ്ങളുല്ട 
േർമ് പ്രധലാനേലായ ഘടകങ്ങളലാണ്ത സലാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷിതത്ത്ില്റെ നയങ്ങൾ.  എല്ലാ ജനങ്ങളുല്ടയും 
സുഖകരേലായ ജരീവിതും ഉറപ്ിക്കല്യന്നതലാണ്ത 
സദ്തഭരണത്ില്റെയും വികസനത്ില്റെയും 
അടിസ്ഥലാന തത്ും.  മേലാശകരേലായ അവസ്ഥയിലള്ള 
ജനങ്ങല്ള അഭിവൃദ്ധി ല്പ്ടുത്തുന്നതിന  ലക്ഷ്യേിട്ടുള്ള 
ഇടല്പടലകൾ ആവശ്യേലാണ്ത.  മലലാകത്ലാകേലാനമുള്ള 
വരുേലാനും/ആസ്തി അസേത്ും വർദ്ധിക്ന്നതില്റെ 
ല്തളിവകൾല്ക്കലാപ്ും, അടിസ്ഥലാന സലാധനങ്ങളുല്ടയും 
മസവനങ്ങളുല്ടയും ല്പലാതു വിതരണത്ില്റെ 
ആവശ്യകത നിർണ്ണലായക പ്രലാധലാന്യും അർഹിക്ന്നു.   
ഐ എൽ ഓ റിമപ്ലാർട്ട്ത 2017-19 പ്രകലാരും എല്ലാ 
ജനങ്ങൾക്ും ജനനും മുതൽ പ്രലായലാധിക്യും വല്ര 
ആവശ്യമുള്ള പ്രകലാരും സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷ രലാജ്യങ്ങൾ 
നൽമകണ്തലാണ്ത. ഇമതലാല്ടലാപ്ും ഉയർന്ന തല 
സുംരക്ഷണും പൂർണ്ണതയിൽ നൽകുന്നതിനലായി ഒരു 
വിഹിതും നൽകില്ക്കലാണ്ടുള്ള സലാമൂഹ്യ ഇന്ഷുറന്സ്ത 
പദ്ധതികളുും ആവിഷ്തകരിമക്കണ്ലാതലാണ്ത.

വിദ്യലാഭ്യസ, സലാമ്പത്ിക സലാമൂഹ്യ വികസന 
പരിപലാടികളുും ആവശ്യേലായ പുനരധിവലാസവും നൽകി 

നിർദ്ിഷ്ട വിഭലാഗങ്ങൾക്ക്ത പിന്തുണ നൽകുകയും 
ശലാക്രീകരിക്കയും  ല്ചയ്യുക എന്നതലാണ്ത 
സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ നടപടികളുല്ട ഉമദ്ശും. സലാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷിതത്ത്ില്റെ 2 വശങ്ങളലായ 'സുംരക്ഷണും' 
ഉമദ്ശിക്ന്നത്ത അപകടങ്ങൾ, ദലാരി�്യും, 
അനലാമരലാഗ്യും, ല്തലാഴിലില്ലായ്തേ, എന്നിവ മൂലും ജരീവിത 
സലാഹചര്യങ്ങളിലും ജരീവിത നിലവലാരത്ിലും ഉണ്ലാകുന്ന 
തകർച്ചയിൽ നിന്നുും സുംരക്ഷണും എന്നതുും 'ഉയർച്ച' 
ലക്ഷ്യേിടുന്നത്ത ജരീവിത നിലവലാരങ്ങൾ ല്േച്ചല്പ്ടുത്ലും 
ഇല്ലായ്തേകൾ മൂലമുണ്ലാകുന്ന കവകല്യങ്ങല്ള തരണും 
ല്ചയ്യുവലാന് വ്യക്ികല്ള സഹലായിക്കല്യന്നതുേലാണ്ത.

സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യും 
കകവരിക്ന്നതിനലായി സർക്കലാർ പദ്ധതികളില്ല 
ഇരട്ടിക്കലും ഒരു പ്രവൃത്ി പൂർത്ിയലാക്ും മുന്പ്ത 
തുടർന്നുളള പ്രവൃത്ി ആരുംഭിക്ന്നതു ഒഴിവലാമക്കണ്തുും 
സേഗ്േലായ ഉൾല്പ്ടുത്ൽ ഉറപ്ലാമക്കണ്തുും 
വിടവകളുല്ണ്ങ്ിൽ ആവശ്യേലായ പുതിയ ഇടല്പടലകൾ 
കല്ണ്മത്ണ്തുേലാണ്ത.

അുംഗപരിേിതർ, മുതിർന്നവർ, മക്ശകരേലായ ജരീവിതും 
നയിക്ന്ന സ്തത്രീകളുും കുട്ടികളുും എന്നിവർക്ക്ത സലാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷലാ നടപടികൾ കകല്ക്കലാള്ളുന്ന കലാര്യത്ിൽ 
മകരളും കകവരിച്ച മനട്ടങ്ങൾ അനവധിയലാണ്ത. 
മകരളത്ിൽ സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്പുും വനിതലാ ശിശു 
വികസന വകുപ്പുും അതില്റെ കരീഴിൽ പ്രവർത്ിക്ന്ന 
േറ്റ്ത ഏജന്സികളുേലാണ്ത സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വും 
മക്ഷേവേലായി ബന്ല്പ്ട്ട വിഷയങ്ങൾ കകകലാര്യും 
ല്ചയ്യുന്നത്ത. സലാമൂഹ്യസുരക്ഷലാ പരിപലാടികൾക്കലായി 
നിലല്കലാള്ളുന്ന വകുപ്പുകളുും ഏജന്സികളുും അവരുല്ട 
പ്രധലാന പ്രവർത്നങ്ങളുും അനു�ന്ധം 8.3.1 -ൽ 
ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

ബകെെത്ിന്ല സയാമൂെധ് സുെക്യാ 
േെിേയാെികളന്െ തെം തിെിവസ്

മകരളത്ില്ല സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ പരിപലാടികല്ള രണ്്ത 
വിഭലാഗേലായി തരും തിരിക്കലാവന്നതലാണ്ത.
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എ . സ്ഥലാപനങ്ങളിലൂല്ട നൽകുന്ന  
       സുംരക്ഷണും 
ബി. സലാമൂഹ്യ സഹലായ  പരിപലാടികൾ    

എ. സ്യാേനങ്ങെിലൂന്െ നല്കുന് 
സംെക്ണം

സുംസ്ഥലാനത്്ത സർക്കലാരുും സർക്കലാരിതര 
സുംഘടനകളുും േറ്റു സന്നദ്ധ സുംഘടനകളുും മചർന്ന്ത 
സമൂഹത്ിൽ ദുർബലരലായവർക്ക്ത സ്ഥലാപനങ്ങളിലൂല്ട 
പരിചരണവും സുംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. 
സുംസ്ഥലാനത്്ത സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതികൾ 
നടപ്ലാക്ന്നതിനള്ള മനലാഡൽ ഏജന്സി സലാമൂഹ്യ 
നരീതി വകുപ്്ത ആയിരുന്നു. സ്തത്രീകളുല്ടയും കുട്ടികളുല്ടയും 
ശലാക്രീകരണവും മക്ഷേവേലായി ബന്ല്പ്ട്ട 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ത അർത്വത്ലായ പ്രലാധലാന്യും 
നൽകുന്നതിനലായി 2017-18ൽ സലാമൂഹ്യനരീതിവകുപ്്ത 
വിഭജിച്ചു സ്തത്രീകൾക്ും കുട്ടികൾക്മുള്ള വികസന 
വകുപ്്ത രൂപരീകരിച്ചു. സ്തത്രീകല്ളയും കുട്ടികല്ളയും 
സുംബന്ിക്ന്ന വിഷയങ്ങൾ കകകലാര്യും 
ല്ചയ്യുന്നതിനും മക� സുംസ്ഥലാന പദ്ധതികൾ 
നടപ്ലാക്ന്നതിനമുള്ള മനലാഡൽ ഏജന്സി 
വനിതലാശിശു വികസനവകുപ്ലാണ്ത. സലാമൂഹ്യ നരീതി 
വകുപ്ിന്ത കരീഴിൽ 29 മക്ഷേ സ്ഥലാപനങ്ങളുും 2 ല്തലാഴിൽ 
പരിശരീലന മക�ങ്ങളുും ഉണ്്ത. അുംഗപരിേിതരുല്ടയും 
മുതിർന്നവരുല്ടയും പരിചരണും സുംരക്ഷണും, 
പുനരധിവലാസും എന്നിവ ഈ സ്ഥലാപനങ്ങളുല്ട 
ചുേതലയിൽല്പ്ടുന്നു. ഇതിൽ 16 സ്ഥലാപനങ്ങൾ 
മുതിർന്നവർക്കലായള്ളതുും 15 സ്ഥലാപനങ്ങൾ 
ഭിന്നമശഷിക്കലാർക്ള്ളതുേലാണ്ത. വനിതലാശിശുവികസന 
വകുപ്ിന് കരീഴിൽ വനിതകളുല്ടയും ശിശുക്കളുല്ടയും 
സുംരക്ഷണത്ിനും പുനരധിവലാസത്ിനേലായി 44 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ 28 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ള്ളതുും 16 സ്ഥലാപനങ്ങൾ 
സ്തത്രീകൾക്ള്ളതുേലാണ്ത. സ്ഥലാപനങ്ങളിലൂല്ടയള്ള 
മസവനും മുമഖന സലാമൂഹ്യ നരീതി വകുപ്പുും വനിതശിശു 
വികസന വകുപ്പുും 2100 ൽ അധികും മപർക്ും 
സർക്കലാരിതര സുംഘടനകൾ മുമഖന 52000-
ലധികും മപർക്ും പുനരധിവലാസും നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 
ഈ കലാലയളവിൽ വകുപ്പുകളുല്ട കരീഴിലള്ള ചില 
മക്ഷേ സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല അമന്വലാസികളുല്ട എണ്ണും 
അനവദനരീയേലായ അുംഗങ്ങമളക്കലാൾ കുറവലാല്ണന്ന്ത 
കലാണലാും. രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്തതു പ്രവർത്ിക്ന്ന 
സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല 2018-19 ല്ല അനവദനരീയേലായ 
അുംഗസുംഖ്യ 91042 ആല്ണന്നിരില്ക്ക 
അമന്വലാസികളുല്ട എണ്ണും 52559 ആയിരുന്നു. 
ഇത്ത ല്േലാത്ും അനവദനരീയേലായ സുംഖ്യയല്ട 
58 ശതേലാനും വരുും. വകുപ്ില്റെ കരീഴിലള്ള മക്ഷേ 
സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ, ആശലാഭവന്, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, 
കൗേലാരപ്രലായക്കലാർക്ള്ള ആഫ്തറ്റർ ല്കയർ മഹലാമുകൾ, 
പ്രതരീക്ഷലാഭവന്, പ്രത്യലാശലാഭവന്, ല്തലാഴിൽ പരിശരീലന 
മക�ങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അമന്യവലാസികളുല്ട 

എണ്ണും അനവദനരീയേലായ അുംഗസുംഖ്യമയക്കലാൾ 
കൂടുതലലാണ്ത. വകുപ്ില്റെ കരീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്തതു 
പ്രവർത്ിക്ന്ന സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ നിർഭയ 
ല്ഷൽട്ടർ മഹലാമുകളിൽ (വനിതശിശു ഭവനങ്ങൾ) 
അമന്വലാസികളുല്ട എണ്ണും അനവദനരീയേലായ 
അുംഗസുംഖ്യമയക്കലാൾ കൂടുതലും അനലാഥർക്ള്ള 
സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ കുറവും ആയിരുന്നു. 
എന്നിരുന്നലാലും ഇറെലക്തച്ൽ ഡിസബലിറ്റരീസ്ത 
(ഓട്ടിസും, ല്സറിബ്ൽ പലാൾസി, േൾട്ടിപ്ിൾ 
ഡിസബലിറ്റരീസ്ത, ബുദ്ധിേലാന്ദ്യും) ബലാധിച്ച കുട്ടികൾക്കലായി 
മകലാഴിമക്കലാട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലാപനല്േലാഴിച്ചലാൽ േതിയലായ 
പരിചരണ സ്ഥലാപനങ്ങമളലാ/അസിസ്റ്റഡ്ത ലിവിുംഗ്ത 
മഹലാമുകമളലാ സുംസ്ഥലാനത്്ത ഇല്. മുന്പുള്ളതിന്ത 
ഉപരിയലായി പുതിയ സ്ഥലാപനങ്ങൾ തുടങ്ങലാന് ഒരു 
സുംമയലാജിത സേരീപനത്ിലൂന്നിയ നയ രൂപരീകരണവും 
സൂക്ഷ്തേേലായ ആസൂത്ണവും ആവശ്യേലാല്ണന്ന്ത 
ഈ കലാര്യങ്ങൾ വ്യക്േലാക്ന്നു. സലാമൂഹ്യ നരീതി 
വകുപ്ില്റെയും വനിതലാശിശു വകുപ്ില്റെയും കരീഴിലള്ള 
പ്രധലാന മക്ഷേ സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല അമന്വലാസികളുല്ട 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരും അനു�ന്ധം 8.3.2 -ലും 
രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്തതു പ്രവർത്ിക്ന്ന സ്ഥലാപനങ്ങളുമടത്ത 
അനു�ന്ധം 8.3.3 -ലും മചർത്ിട്ടുണ്്ത.

�ി. സയാമൂെധ് സെയായ േെിേയാെികൾ

സമൂഹത്ിൽ ഉപജരീവനത്ിന്ത വഴിയില്ലാത് 
പലാവല്പ്ട്ടവരുല്ട ഇടയിൽനിന്ന്ത ദലാരി�്തയവും േറ്റ്ത 
പിമന്നലാക്കലാവസ്ഥയും തുടച്ച്ത നരീക്കലാന് ലക്ഷ്യേിട്ട 
പരിപലാടികളലാണ്ത ഈ വിഭലാഗത്ിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നത്ത. 
വിവിധ സലാമൂഹ്യ സഹലായ പരിപലാടികൾ ചുവല്ട 
മചർക്ന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്ലാരുല്ട മക്ഷേും 
സുംബന്ിച്ച വിശദലാുംശങ്ങൾ 6-ും അദ്ധ്യലായത്ിൽ 
ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത. 

തബദേശ സ്യംഭെണ സ്യാേനങ്ങെിലൂന്െയള്ള 
സയാമൂെധ് സുെക്യാ ന്േന്ഷന് േദ്തികൾ

വലാർദ്ധക്യകലാല ല്പന്ഷന്, വികലലാുംഗ ല്പന്ഷന്, 
വിധവലാ ല്പന്ഷന്, 50 വയസ്സിന്ത മേല്ല പ്രലായമുള്ള 
അവിവലാഹിതരലായ സ്തത്രീകൾക്ള്ള ല്പന്ഷന്, കർഷക 
ല്തലാഴിലലാളി ല്പന്ഷന് എന്നിവയലാണ്ത പ്രധലാനല്പ്ട്ട 
സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ ല്പന്ഷന് പദ്ധതികൾ. 2015, 
ഏപ്രിൽ േലാസും മുതൽ പുതുതലായി ആരുംഭിച്ച ഡയറക്തട്ത 
ല്ബനിഫിറ്റ്ത ്ലാന്സ്തഫർ (ഡി.ബി.ടി) വഴിയലാണ്ത 
ല്പന്ഷന് വിതരണ നടപടികൾ നടപ്ലാക്കിവരുന്നത്ത. 
2019 ഒക്തമടലാബർ 31 വല്ര സുംസ്ഥലാനത്്ത 46.85 
ലക്ഷും ല്പന്ഷന്കലാർ നിലവിലണ്്ത. വലാർദ്ധക്യകലാല 
ല്പന്ഷന് വിഭലാഗത്ിലും (51.44 ശതേലാനും) തുടർന്ന്ത 
വിധവലാ ല്പന്ഷനിലേലാണ്ത (28.50 ശതേലാനും) ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ല്പന്ഷന്കലാർ ഉള്ളത്ത (െി്ം 8.3.1). 

ല്പന്ഷന് പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
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ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾ തിരുവനന്പുരും ജില്യിലും 
കുറഞ്ത്ത വയനലാട്ത ജില്യിലേലാണ്ത. ജില് തിരിച്ചുള്ള 
കണക്ക്ത അനു�ന്ധം 8.3.4 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.

അംഗേെിമിതരുന്െ ബക്മം

ശലാരരീരികവും േലാനസികവേലായ പ്രക്ിയകളുല്ട 
സലാധലാരണ രരീതിയിലള്ള പ്രവർത്നത്ില്റെ 
അഭലാവേലായലാണ്ത ഭിന്ന മശഷില്യ 
വിശദരീകരിക്ന്നത്ത.  ഇതിന്ത ഗ്ഹണമശഷിയിലള്ള 
പ്രയലാസങ്ങളലായും  വ്യക്ിയല്ട സലാധലാരണ 
രരീതിയിലള്ള വളർച്ചയ്കും വികലാസത്ിനമുള്ള 
തടസ്സങ്ങളലായും  വ്യലാഖ്യലാനിക്ന്നു.  ഇത്രും 
വ്യക്ികൾക്ക്ത മേന്യള്ളതുും ഗുണകരേലായതുേലായ 
അടിസ്ഥലാന ഉയർന്ന വിദ്യലാഭ്യലാസും സലാധ്യേലാകലാന് 
പ്രയലാസേനഭവിക്ന്നു.  ല്പ്രലാഫ. സ്റ്റരീഫന് 
ഹലാക്കിന്സില്റെ വലാക്കളിൽ “ഭിന്നമശഷിക്കലാർ 
ശലാരരീരികവും സലാമ്പത്ികവും സേരീപനരരീതികളിലും 
അനവധി പ്രതിബന്ങ്ങല്ള മനരിമടണ്ി 
വരുന്നതിനലാൽ ദുരിതേനഭവിക്ന്നവരലാണ്ത.  
ഇത്രും പ്രതിബന്ങ്ങല്ള തരണും ല്ചയ്യുന്നതിന്ത 
നമുക്ക്ത കഴിയന്നതുും അത്ത നടപ്ലാമക്കണ്ത്ത നമ്മുല്ട 
ധലാർമ്ിക ചുേതലകൂടിയലാണ്ത ............  ഇത്രും 
പ്രതിബന്ങ്ങൾ ഇല്ലാതലാക്ന്നതിലൂല്ട നിരവധി 
വ്യക്ികളുല്ട കഴിവകൾ  മലലാകത്ിന്ത ധലാരലാളും 
സുംഭലാവനകൾ നൽകലാന് കഴിയല്േന്നത്ത 
പ്രലാധലാന്യേർഹിക്ന്നതലാണ്ത ”.

ആമഗലാളതലത്ിൽ ചർച്ച ല്ചയേല്പ്ടുന്നതുമപലാല്ല 

ഭിന്നമശഷിക്കലാല്ര ഇനിയും ല്വറുല്തയള്ള ഒരു 
മക്ഷേ പ്രിസത്ിൽക്കൂടി മനലാക്കിക്കലാണലാല്ത 
ഈ പരിപലാടികല്ള അവകലാശലാടിസ്ഥലാനത്ിലും 
വികസമനലാന്മുഖേലായും തിരിച്ചറിമയണ്തുണ്്ത. 
നിഷ്തക്ിയരലായ ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾ എന്നതിലപരി 
വികസനരുംഗത്്ത തുല്യപങ്്ത വഹിക്ന്നവരുും മവണ് 
സുംഭലാവന ല്ചയ്യുന്നവരുേലായി അുംഗപരിേിതല്ര 
പരിഗണിമക്കണ്ിയിരിക്ന്നു. സുംസ്ഥലാന 
പരിഗണനയിലള്ള അുംഗപരിേിതരുല്ട 
അവകലാശലാടിസ്ഥലാനത്ിലള്ള സേഗ്േലായ 
ജരീവിതചക്സേരീപനത്ിന്ത പതിമൂന്നലാും 
പദ്ധതിയിൽ പ്രമത്യക പ്രലാധലാന്യും നൽകിയിട്ടുണ്്ത. 
പ്രതിമരലാധനടപടികൾ, പ്രലാരുംഭ നിർണ്ണയും, 
ഡി.ഇ.ഐ.സി മുമഖനയും േറ്റുആമരലാഗ്യ, സലാമൂഹ്യ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ മുമഖനയും പ്രലാരുംഭ ഇടല്പടൽ, ല്സ്പഷ്യൽ 
അുംഗന്വലാടികൾ മുമഖനയള്ള വിദ്യലാഭ്യലാസ പിന്തുണ, 
ബഡ്തസ്ത സ്തകൂളുകൾ, േലാതൃകലാശിശുപുനരധിവലാസ 
മകന്ത�ങ്ങൾ, ല്സ്പഷ്യൽ സ്തകൂളുകൾ ഉൾല്പ്ല്ടയള്ള 
വിദ്യലാഭ്യലാസും, ല്തലാഴിൽ പരിശരീലനും, സലാമൂഹ്യലാധിഷ്ിത 
പുനരധിവലാസും, അസിസ്റ്റഡ്ത ലരീവിുംഗ്ത 
മപ്രലാജക്തടുകൾ എന്നിവയും ഇതിലൾല്പ്ടുന്നു. 
ഭിന്നമശഷിക്കലാരലായ വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത സ്തകൂൾ 
പ്രമവശനും നല്തകുന്നതിമനലാല്ടലാപ്ും തല്ന്ന 
അവർക്കനമയലാജ്യേലായ യലാന്തത്ിക ഘടനകൂടി 
തയേലാറലാമക്കണ്തലാണ്ത. ഇത്രും വിദ്യലാർത്ികളുല്ട 
ആവശ്യങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച്ത അദ്ധ്യലാപകർക്ക്ത 
അവമബലാധും നൽമകണ്തുേലാണ്ത. ആശുപത്ികളിൽ 
നിലവിൽ നഴ്തസിുംഗ്ത പരിശരീലനും നൽകുന്നതുമപലാല്ല 

െ ി്ം 8.3.1 തമദ്ശ സ്യുംഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾ വഴിയള്ള ല്പന്ഷന് പദ്ധതികളുല്ട ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾ 2018-19 

Source: Information Kerala Mission, Sevana Pension
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ല്സ്പഷ്യൽ എഡയൂമക്കഷന് പരിശരീലന പരിപലാടി 
കൂടുതൽ പ്രമയലാഗികേലാമക്കണ്തലാണ്ത. ല്പരുേലാറ്റ 
കവകല്യമുള്ളവർ പ്രമത്യക ശ്ദ്ധയർഹിക്ന്നു. 
വ്യക്ി സുംരക്ഷണ പദ്ധതി രൂപരീകരണവും 
തുടർനടപടികളുും േല്റ്റലാരു വലിയ സുംരുംഭേലാണ്ത. 
ഇതിന്ത മസവനങ്ങളുല്ടയും, വിഭവങ്ങളുല്ടയും, 
സ്ഥലാപനങ്ങളുല്ടയും ഒരു സുംമയലാജനും ആവശ്യേലാണ്ത.

മകരളത്ിൽ മകരള സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാേിഷല്റെ 
മനതൃത്ത്ിൽ 2015 -ൽ ഒരു അുംഗപരിേിത സർമവ 
നടത്തുകയണ്ലായി. 22 തരത്ിലള്ള കവകല്യും 
അടിസ്ഥലാനേലാക്കി നടത്ിയ ഈ സർമവ ഇന്്യയില്ല 
തല്ന്ന ആദ്യമത്തലാണ്ത. ഇതനസരിച്ച്ത മകരളത്ിൽ 
7.94 ലക്ഷും മപർ അുംഗപരിേിതരലാണ്ത. ഇത്ത 
സുംസ്ഥലാനത്ില്റെ ല്േലാത്ും ജനസുംഖ്യയിൽ 2.32 
ശതേലാനും വരുും. അുംഗപരിേിതരിൽ സ്തത്രീകൾ 44.57 
ശതേലാനവും, പട്ടികജലാതി വിഭലാഗത്ിലള്ളവർ 10.93 
ശതേലാനവും, ്ലാന്സ്ത ല്ജന്മടഴ്തസ്ത 0.15 ശതേലാനവും, 
പട്ടികവർഗ്ക്കലാർ 2.15 ശതേലാനവേലാണ്ത. ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ അുംഗപരിേിതർ േലപ്പുറും ജില്യിലും (12.5 
ശതേലാനും) തുടർന്ന്ത മകലാഴിമക്കലാട്ത (9.89 ശതേലാനും) 
ജില്യിലും ഏറ്റവും കുറവ്ത വയനലാട്ത (2.91 ശതേലാനും) 
ജില്യിലേലാണ്ത. കവകല്യത്ില്റെ ലക്ഷണും 
മനലാക്കിയലാൽ ചലനകവകല്യും ഏറ്റവും മുന്നിലും (32.89 
ശതേലാനും) ബഹുഗുണകവകല്യും (17.31 ശതേലാനും) 
രണ്ലാേതുേലാണ്ത.

അംഗേെിമിതർക്യായള്ള സംസ്യാന നയം

മകരള സർക്കലാർ 2015-ൽ വികസന പ്രക്ിയ, 
പ്രവർത്ന നടപടി, േറ്റ്ത പരിപലാടികൾ തുടങ്ങിയ 
മേഖലകളിൽ കവകല്യത്ില്റെ േലാനും അനിവലാര്യവും 
അത്യന്ലാമപക്ഷിതവേലാല്ണന്ന്ത അുംഗരീകരിച്ചുല്കലാണ്്ത 
അുംഗപരിേിതർക്കലായള്ള ഒരു നയും നിയേേലാക്കി. 
വികസനപ്രക്ിയയിൽ അുംഗപരിേിതരുല്ട പങ്ലാളിത്ും 
ഉറപ്ലാക്ക, കവകല്യും ഒരു േനഷ്യലാവകലാശ 

പ്രശ്നേലായി കണക്കലാക്ക, അധിമക്ഷപത്ിൽ 
നിന്നുള്ള സുംരക്ഷണും ഉറപ്ലാക്ക, ഉൾല്പ്ടുത്ൽ 
വികസനത്ിൽ അനകൂലേലായ സലാഹചര്യവും 
േമനലാഭലാവവും സൃഷ്ടിക്ക, അുംഗപരിേിതരുല്ട 
ശലാക്രീകരണും തുടങ്ങിയവയ്ക്ത ഈ നയും ഊന്നൽ 
ല്കലാടുക്ന്നു. നിഷ്തക്ിയരലായ ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾ 
എന്നതിലപരിയലായി വികസന രുംഗത്്ത തുല്യപങ്്ത 
വഹിക്ന്നവരുും മവണ് സുംഭലാവന ല്ചയ്യുന്നവരുേലായി 
അുംഗപരിേിതല്ര കണക്കലാമക്കണ്ിയിരിക്ന്നു.

അംഗേെിമിതരുന്െ ഉന്മനത്ിനയായി 
നിലന്കയാള്ളുന് സ്യാേനങ്ങൾ
നയാഷണല് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്സ് ഓഫസ് സ്രീച്സ് ആറെസ് 
െിയറിംഗസ് (നിഷസ്)

കവകല്യരുംഗല്ത് പ്രമുഖ സ്ഥലാപനേലായ നിഷ്ത 
അുംഗപരിേിതരലായവർക്ക്ത ഉന്നത വിദ്യലാഭ്യലാസും 
നൽകുന്നതിനലായി കവകല്യപഠനങ്ങളുും 
റരീഹലാബിലിമറ്റഷന് സയന്സുകളുും ഉൾല്പ്ല്ട 
േികച്ച അവസരും ഒരുക്ന്നു. പ്രലാരുംഭ ഇടല്പടൽ, 
തുടർ മസവനങ്ങൾ, മകൾവിമശഷിയിലും സുംസലാര 
മശഷിയിലും ഉള്ള കവകല്യങ്ങൾ, ചികിത്ലാപരവും 
േനശ്ലാസ്തത്പരവേലായ മസവനങ്ങൾ, വിദ്യലാഭ്യലാസ 
പരിപലാടികൾ, പരിശരീലനവും ല്തലാഴിൽ ലഭ്യേലാക്കലും, 
സന്നദ്ധമസവന പരിശരീലനത്ിനള്ള അവസരങ്ങളുും 
ലഭ്യേലാക്ക എന്നിവ നിഷില്റെ പദ്ധതികളിൽല്പ്ടുന്നു.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2019 േലാർച്ച്ത വല്ര നിഷില്റെ 
പ്രലാരുംഭ ഇടല്പടൽ പരിപലാടി 177 ല്കയ്തസുകളുും 
(കുട്ടികളുല്ട എണ്ണും), ഹിയറിുംഗ്ത ആറെ്ത സ്പരീച്ച്ത 
ലലാുംമഗ്ജ്ത ഡിമസലാഡർ പരിപലാടിയിൽ 13849 
ല്കയ്തസുകളുും ആമരലാഗ്യ, േനഃശലാസ്തത് തുടർ മസവന 
പരിപലാടിയിൽ 3902 ല്കയ്തസുകളുും കകകലാര്യും 
ല്ചയ്തതു. നിഷ്ത നടത്ിയ അക്കലാഡേി പരിപലാടികൾ 

േട്ിക 8.3.1 ഭിന്ന മശഷ ിക്കലാർക്കലായള്ള നലാഷണൽ അവലാർഡുകൾ

ഭിന്നമശഷ ിക്കലാല്ര സമൂഹത്ില്റെ മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത ല്കലാണ്ടുവരുന്നതിനും 
മപ്രലാത്ലാഹിപ് ിക്ന്നതിനും ഭ ിന്നമശഷ ിക്കലാരുല്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്ദ്ധ മകന്ത�രീകരിക്ന്നതിനേലായി 
ഏർല്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളതലാണ്ത ഭ ിന്ന മശഷ ിക്കലാരുല്ട ശലാക്രീകരണത്ിനലായള്ള നലാഷണൽ അവലാർഡ്ത.  
ഭ ിന്ന മശഷ ിക്കലാരുല്ട ശലാക്രീകരണത്ിന മവണ്ി ല്േച്ചല്പ്ട്ട പ്രവർത്നും കലാഴ്ചവയ്കന്ന വ്യക്ികൾ, 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്കും ഭ ിന്നമശഷ ിക്കലാർക്േലാണ്ത അവലാർഡ്ത നൽകുന്നത്ത. ഭ ിന്നമശഷ ിക്കലാരുല്ട 
അന്ലാരലാഷ്ത് ദിനേലായ  2019 ഡിസുംബർ 3- തരീയതി  സലാമൂഹ്യ മക്ഷേ ശലാക്രീകരണ 
േന്തത്ലാലയത്ില്റെ അഞ്ചു അവലാർഡുകൾ മകരളത്ിന ലഭിക്കയണ്ലായി. ഭ ിന്നമശഷ ിക്കലാരുല്ട 
ശലാക്രീകരണല്ത് മപ്രലാത്ലാഹിപ് ിക്ന്നതിനള്ള ഏറ്റവും നല് സുംസ്ഥലാനത്ിനള്ള അവലാർഡുും 
ഏറ്റവും നല് പ്രവർത്നത്ിനള്ള അവലാർഡ്ത സലാമൂഹ്യ നരീതി വനിതലാ ശിശു വ ികസന വകുപ്്ത ല്സ്പഷ്യൽ 
ല്സക്ട്ടറിക്ും ലഭിച്ചു. കുേലാരി. എസ്ത . കണ്മണി, ശ്രീേതി. മബബ ി ഗിരിജ , ശ്രീ ബലാലന് പുമതരി , ശ്രീ 
സി  പ്രശലാന്്ത  എന്നിവരലാണ്ത േറ്റു അവലാർഡ്ത മജതലാക്കൾ .

അവലംബം  : െോമൂഹത്യ നരീതി വകു്് 
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310 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത പ്രമയലാജനല്പ്ട്ടു. പരിശരീലനും, 
വ്യലാവസലായ ഉമദ്യലാഗ നിയേനും എന്നരീ പരിപലാടികൾ 
29 മപർക്ും മവലാളണ്ിയറിുംങ്ങ്ത ആറെ്ത ഇമറെൺഷിപ്്ത 
2 മപർക്ും അവസരും നല്തകി. മയലാഗങ്ങളിലും 
മകലാൺഫറന്സുകളിലും പരിപലാടികളിലും ശ്വണ 
കവകല്യമുള്ളവരുല്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കലായി പരിശരീലനും 
നൽകിയ ല്ഫസിലില്റ്ററ്റർേലാരുല്ട  മസവനവും നൽകി 
വരുന്നു.

ബകെെ സംസ്യാന വികലയാംഗ 
ബകയാർപ്ബറഷന്

അുംഗപരിേിതരുല്ട സലാമ്പത്ിക ഉന്നേനത്ിനും 
പുനരധിവലാസത്ിനമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മകലാർപ്മറഷന് നടപ്ലാക്ന്നു. 2018- ല്ല ല്ബസ്തറ്റ്ത 
ചലാനലിസിുംഗ്ത ഏജന്സി അവലാർഡുും ഹയർ 
ല്ടന് ഒവറിനള്ള  ഇന്ല്സറെരീവും ലഭിച്ചു.  2018-
19-ൽ ക്കസക്കിൾ, വരീൽല്ചയർ, ശ്വണ 
സഹലായി എന്നിവ 1898 അുംഗപരിേിതർക് 
നൽകുകയണ്ലായി. മദശരീയ വികലലാുംഗ സലാമ്പത്ിക 
വികസന മകലാർപ്മറഷല്റെ സഹലായമത്ലാല്ട സ്യും 
ല്തലാഴിൽ പദ്ധതിക്കലായി 213 അുംഗ പരിേിതർക്ക്ത 
മകലാർപ്മറഷന് വലായ്തപ വിതരണും ല്ചയ്തതു. ഇതു 
കൂടലാല്ത മകലാർപ്മറഷന് സ്ന്േലായി 54 മപർക്ക്ത സ്യും 
ല്തലാഴിലിനള്ള ബലാങ്്ത വലായ്തപ സബ്തസിഡി നൽകുകയും 
ഗുരുതരേലായ ഭിന്നമശഷിയള്ള കുട്ടികൾക്ക്ത 20000 രൂപ 
ക്േത്ിൽ ഫിക്ഡ്ത ല്ഡമപ്ലാസിറ്റ്ത സ്രീും പ്രകലാരും 500 
കുട്ടികൾക്ക്ത മകലാർപ്മറഷന് സഹലായും നൽകിയിട്ടുണ്്ത.

അംഗേെിമിതർക്സ് ബവണ്ിയള്ള സംസ്യാന 
കമ്രീഷണബററ്റസ്

മകന്ത�സർക്കലാരില്റെ 1995 -ല്ല മപഴ്തസൺസ്ത വിത്്ത 
ഡിസബിലിറ്റരീസ്ത നിയേപ്രകലാരും സ്ഥലാപിതേലായതലാണ്ത 
ഈ സ്ഥലാപനും. അുംഗപരിേിതർക്കലായി നടപ്ലാക്ന്ന 
പദ്ധതികളുല്ട ഏമകലാപനും, സുംസ്ഥലാനത്്ത 
ഇവർക്ക്ത മവണ്ി അനവദിക്ന്ന ഫണ്്ത യഥലാവിധി 
ഉപമയലാഗിക്ന്നുമണ്ലാല്യന്ന്ത പരിമശലാധിക്ക 
എന്നതുേലാണ്ത കമ്ിഷണമററ്റില്റെ പ്രധലാന 
ചുേതല. മബലാധവത്തകരണ ക്യലാമ്പുകൾ നടത്തുക, 
അുംഗപരിേിതരുല്ട പരലാതികൾക്ക്ത പരിഹലാരും കലാണുക, 
ഇവർക്ക്ത മവണ്ിയള്ള സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ പരിമശലാധന 
നടത്തുക എന്നിവയലാണ്ത കമ്രീഷണമററ്റില്റെ 
േറ്റ്ത പ്രവർത്നങ്ങൾ. ജില്ലാ തല ഉമദ്യലാഗസ്ഥർ, 
തമദ്ശഭരണ അധ്യക്ഷന്ലാർ, ല്സക്ട്ടറിേലാർ, 
ല്സ്പഷ്യൽ സ്തകൂൾ അധ്യലാപകർ, അഭിഭലാഷകർ, 
മഡലാക്തടർേലാർ, ആലപ്പുഴ, എറണലാകുളും ജില്കളില്ല 
േലാധ്യേ പ്രവർത്കർ എന്നിവർക്ക്ത അവമബലാധന 
ല്സേിനലാറുകൾ നടത്ി. ഇതില്റെ ഫലേലായി 

വകുപ്ിൽ ലഭിച്ചുല്കലാണ്ിരുന്ന പരലാതികളുല്ട എണ്ണും   
80- ൽ നിന്നുും 20 ആയി കുറയ്കലാന് കഴിഞ്ഞു. അമ് 
ല്കയർ പരിപലാടി പ്രകലാരും കുട്ടികളിലണ്ലാകുന്ന 
കവകല്യങ്ങൾ പ്രലാരുംഭത്ിൽ തല്ന്ന കല്ണ്ത്ലാനും 
പ്രതിമരലാധിക്കലാനമുള്ള പരിശരീലനും ഗർഭിണികൾക്ക്ത 
നൽകുന്നു. ഇതിനലായി വിവിധ വകുപ്പുകളുേലായി മചർന്ന്ത 
പദ്ധതി രൂപരീകരണ ചർച്ചകൾ നടന്നു വരുന്നു. അമ് – 
ടരീച്ചർ  പരിപലാടിയല്ട ഭലാഗേലായി ഭിന്നമശഷികുട്ടികളുല്ട 
േലാതലാപിതലാക്കൾക്ക്ത കവകല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയന്നതിനും 
സുംരക്ഷണും നൽകുന്നതിനും കുട്ടികല്ള 
മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്ന്നതിനമുള്ള പരിശരീലനും നൽകുന്നു.  
 
നയാഷണല് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്സ് ഓഫസ് ഫിസിക്ല് 
ന്മഡിസിന് ആറെസ് റരീെയാ�ിലിബറ്റഷന് 
(എന്.ഐ.േി.എം.ആർ)

സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്ില്റെ കരീഴിലള്ള ഒരു സ്ഥലാപനേലാണ്ത 
എന്.ഐ.പി.എും.ആർ. ബഹുഗുണ കവകല്യമുള്ള 
കുട്ടികൾക്ും, ല്സറിബ്ൽ പലാൾസി ഉൾല്പ്ല്ട 
േറ്റ്ത മരലാഗങ്ങൾ ബലാധിച്ച മുതിർന്നവർക്മുളള 
മരലാഗ നിർണ്ണയും, ല്തറലാപ്ി ചികിത് എന്നിവ ഈ 
സ്ഥലാപനത്ിലൂല്ട നൽകുന്നു. ഈ സ്ഥലാപനത്ില്റെ 
ആഡിമയലാളജി സ്പരീച്ച്ത ലലാുംമഗ്ജ്ത പമതലാളജി 
ഡിപ്ലാർട്ടുല്േറെ്ത ശരലാശരി 20 ഉപമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത 
ഏല്റയും കുട്ടികൾക്ക്ത സ്പരീച്ച്ത ല്തറലാപ്ി നൽകുന്നു. 
സ്തമ്ലാക്ക്ത, അപകടും എന്നിവ വന്നവല്രയും 
ഇവില്ട ചികിത്ിക്ന്നുണ്്ത. മപ്രലാല്സ്തറ്റിക്ത ആറെ്ത 
ഓർമത്ലാപരീഡിയലാക്ത വകുപ്ില്റെ നവരീകരണും നടന്നു 
വരുന്നു. ല്േലാകബൽ ഇറെർല്വന്ഷന് യൂണിറ്റ്ത 
പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.  വിലയിരുത്ലില്റെ 
അടിസ്ഥലാനത്ിൽ  ഒരു സേഗ് പദ്ധതി 
തയേലാറലാക്കയും പ്രവർത്നങ്ങൾക്കനസരിച്ച്ത 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ തരീരുേലാനിക്കയും മനട്ടങ്ങൾ 
കകവരിക്ന്നതിനള്ള പദ്ധതി പുനരധിവലാസ ടരീും 
തയേലാറലാക്കിയിട്ടുണ്്ത. ഭവനത്ിൽ തല്ന്ന കനപുണ്യ 
പരിശരീലനവും ല്തറലാപ്ി പരിപലാടിയും നൽകി 
പരിപലാലിക്ന്നതിനലായി േലാതലാപിതലാക്കൾക്ക്ത 
പരിശരീലനവും പ്രദർശനവും നൽകുന്നതിനള്ള ഒരു 
മപ്രലാഗ്ലാും പ്ലാനും തയേലാറലാക്കിയിട്ടുണ്്ത  ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട്ത മഫലാർ 
ല്കലാഗ്ിറ്റരീവ്ത ആറെ്ത കമ്യൂണിമക്കറ്റരീവ്ത ഡിമസലാഡർ 
ആറെ്ത നയൂമറലാ സയന്സുും, കചൽഡ്ത ഡവലപ്്തല്േറെ്ത 
ല്സറെറുും കവകല്യ രുംഗത്്ത പ്രവർത്ിക്ന്ന േറ്റ്ത 
സ്ഥലാപനങ്ങളലാണ്ത. ഈ സ്ഥലാപനങ്ങല്ള സുംബന്ിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ ആറലാേല്ത് ആമരലാഗ്യ അദ്ധ്യലായത്ിൽ 
ല്കലാടുത്ിട്ടുണ്്ത.

അംഗേെിമിതർക്കുള്ള േെിേയാെികൾ

അുംഗപരിേിതരുല്ട മക്ഷേത്ിനള്ള പദ്ധതികൾ 
സലാമൂഹ്യനരീതി, ആമരലാഗ്യും, വിദ്യലാഭ്യലാസും എന്നരീ 
വകുപ്പുകൾ നടപ്ലാക്ന്നു. സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്പുും മകരള 
സലാമൂഹ്യസുരക്ഷലാ േിഷനും ഏല്റ്റടുക്ന്ന പരിപലാടികൾ 
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തലാല്ഴ മചർക്ന്നു.

13-ും പഞ്വത്ര പദ്ധതിയല്ട ഭലാഗേലായി 
വിവിധ പദ്ധതികളിൽ പുതിയ ഘടകങ്ങൾ 
ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.  പുതിയ പ്രവർത്നങ്ങളലായ പരിരക്ഷ 
(ഭിന്നമശഷിക്കലാർക്ള്ള അടിയന്ിര സഹലായും 
നൽകുന്ന പദ്ധതി) പ്രകലാരും 28 ഭിന്ന മശഷിക്കലാർക്ക്ത 
സഹലായും നൽകി.  വിദ്യലാമജ്യലാതി ല്പ്രലാജക്തട്ത 
(ഭിന്നമശഷി വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത യൂണിമഫലാേിനും 
പഠമനലാപകരണങ്ങൾക്ും ധനസഹലായും നൽകൽ) 
പ്രകലാരും 1166 ഭിന്നമശഷി വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത 
സഹലായും നൽകി,  വിദ്യലാകിരണും ല്പ്രലാജക്തട്ത 
(ഭിന്നമശഷിക്കലാരലായ േലാതലാപിതലാക്കളുല്ട േക്കൾക്ക്ത 
മസ്കലാളർഷിപ്്ത ) 3957 കുട്ടികൾക്ക്ത പ്രമയലാജനല്പ്ട്ടു.  
സ്ലാശ്യ പദ്ധതി (ഭിന്നമശഷി/ബുദ്ധിേലാന്ദ്യും സുംഭവിച്ച 
കുട്ടികളുല്ട േലാതലാപിതലാക്കൾക്ക്ത സ്യും ല്തലാഴിൽ) 
പ്രകലാരും 243 വ്യക്ികൾക്ക്ത സഹലായും ലഭിച്ചു.  
വിജയലാമൃതും (സർക്കലാർ / എയ്തഡഡ്ത സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നുും ഉയർന്ന േലാർക്േലായി ബിരുദും/
ബിരുദലാനന്ര ബിരുദും/ല്പ്രലാഫഷണൽ മകലാഴ്തസുകൾ 
വിജയിച്ചവർക്ള്ള സഹലായും) ഉൾല്പ്ടുത്ൽ  
വിദ്യലാഭ്യലാസത്ില്റെ ഭലാഗേലായി ഭിന്നമശഷി കുട്ടികല്ള 
പിന്തുണയ്കന്ന WCC/NSS യൂണിറ്റുകൾകല്ള 
ആദരിക്ന്നതിനലായി ‘സഹചലാരി’ എന്ന മപരിൽ ഒരു 
സേഗ് പദ്ധതി ആവിഷ്തക്കരിച്ചു.  ഭിന്നമശഷിക്കലാരുല്ട 
പുനരധിവലാസത്ിനലായി ഒരു സേഗ് മപ്രലാജക്തറ്റ്ത  
‘അതിജരീവനും’ ആരുംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും 
ല്തലാഴിൽ പരിശരീലനവും സർക്കലാർ/എന്.ജി.ഒ.കൾ 
മുമഖന പകൽ പരിപലാലന മകന്ത�ങ്ങളുും നടത്തുന്നു.  
തുല്യതലാ പരരീക്ഷ എഴുതലാനലായി 94 ഭിന്ന മശഷിക്കലാർക്ക്ത 
സഹലായും നൽകുകയും വിദൂര വിദ്യലാഭ്യലാസത്ിനലായി 
9 ഭിന്നമശഷിക്കലാർക്ക്ത ധനസഹലായും നൽകുകയും 
ല്ചയ്തതു.  പരിണയും പദ്ധതിയിന് കരീഴിൽ 736 
ഗുണമഭലാക്ലാക്കൾക്ക്ത വിവലാഹധനസഹലായും 
നൽകി.  ദുരന് നിവലാരണഫണ്ിൽ നിന്നുും 889 
ഭിന്നമശഷിക്കലാർക്ക്ത കവദ്യ സഹലായും നൽകി.  
2019-20-ൽ പ്രതിബന് മുക്മകരള പദ്ധതിയല്ട 
ഭലാഗേലായി ല്കലാല്ും, പത്നുംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, മകലാട്ടയും, 
എറണലാകുളും, തൃശ്ശൂർ, മകലാഴിമക്കലാട്ത, പലാലക്കലാട്ത 
എന്നരീ ജില്കളിമലക്ക്ത തുക അനവദിച്ചിട്ടുണ്്ത.  
ഭിന്നമശഷിക്കലാരുല്ട അവകലാശങ്ങൾ സുംബന്ിച്ച 
ആർ.പി.ഡബ്ലയു.ഡി. ആക്തട്ത 2016 നിലവിൽ വരികയും 
സുംസ്ഥലാനചട്ടങ്ങൾ ല്പലാതുജനലാഭിപ്രലായത്ിനലായി 
ഗസറ്റിലും വകുപ്ില്റെ ല്വബ്ത കസറ്റിലും 
പ്രസിദ്ധരീകരിക്കയും ല്ചയ്തതു. 

അംഗേെിമിതർക്സ് സർട്ിഫിക്റ്റസ് നല്കുന് 
േദ്തി

2015 -ല്ല ഭിന്നമശഷിവിഭലാഗക്കലാരുല്ട സർമവ് പ്രകലാരും 
മകരളത്ിൽ 7.9 ലക്ഷും മപർ ഭിന്നമശഷിക്കലാരലാണ്ത. 
അുംഗപരിേിത നിയേും, 1995 പ്രകലാരും എല്ലാ 
അുംഗപരിേിതർക്ും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ത നല്തമകണ്ത്ത 

നിർബന്േലാണ്ത. 2009 മുതൽ 2019 േലാർച്ച്ത വല്ര 
മകരള സലാമൂഹ്യസുരക്ഷലാ േിഷന് 1875 ക്യലാമ്പുകൾ 
സുംഘടിപ്ിച്ച്ത 349864 മപർക്ക്ത തിരിച്ചറിയൽ കലാർഡ്ത 
നൽകി. 2018-19 -ൽ 117 ക്യലാമ്പുകൾ സുംഘടിപ്ിച്ച്ത 
16245 മപർക്ക്ത തിരിച്ചറിയൽ കലാർഡ്ത നൽകി. 
അുംഗപരിേിതരലായവർക്ക്ത ദൂല്ര സ്ഥലത്്ത മപലായി 
ല്േഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ത ലഭ്യേലാക്ന്നതിനള്ള 
തടസ്സങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കലാന് ഇത്രത്ിലള്ള ക്യലാമ്പുകൾ 
സഹലായകേലായി.

ആശ്യാസകിെണം

കടുത് േലാനസികല്വല്ലുവിളികൾ 
മനരിടുന്നവർക്ും ശലാരരീരിക കവകല്യും ബലാധിച്ച്ത 
ശയേലാവലുംബികളലായവർക്ും 100 ശതേലാനും 
അന്തയള്ളവല്രയും, ക്യലാന്സർ, ല്സറിബ്ൽ 
പൾസി, ഓട്ടിസും, േലാനസിക പരലാധരീനത ഉള്ളവല്രയും 
പരിചരിക്ന്ന സഹലായികൾക്ക്ത മകരള സലാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷലാേിഷന് വഴി ധനസഹലായും നൽകുന്നതലാണ്ത 
ഈ പദ്ധതി. 2018-19 കലാലയളവിൽ 120301 പരിചരണ 
സഹലായികൾക്ക്ത ധനസഹലായും നൽകി.

ബസ്ററ്റസ് ഇനിബഷധ്റ്റരീവസ്സസ് ഓൺ 
ഡിസ�ിലിറ്റരീസസ് (എസസ്.ഐ.ഡി)

കവകല്യും തടയക, നിർണ്ണയിക്ക, മുന്കൂട്ടി 
ഇടല്പടുക, അുംഗപരിേിതർക്ക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസും, ല്തലാഴിൽ, 
പുനരധിവലാസും എന്നിവ ഉറപ്ലാക്കലാന് മവണ്ി സർക്കലാർ 
പ്രമത്യക തലാല്ര്യല്േടുത്്ത നടപ്ലാക്ന്ന പദ്ധതിയലാണിത്ത. 
ആമരലാഗ്യും, വിദ്യലാഭ്യലാസും എന്നരീ വകുപ്പുകളുല്ട 
പങ്ലാളിത്മത്ലാല്ട സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്ലാണ്ത ഈ 
പരിപലാടി നടപ്ലാക്ന്നത്ത. ഈ പരിപലാടിയല്ട പ്രധലാന 
മനട്ടങ്ങൾ ചുവല്ട മചർക്ന്നു.

• എും എും ആർ വലാക്ിമനഷന് :  റൂല്ബല്, 
േരീസൽസ്ത, മുണ്ിനരീര്ത എന്നിവ മൂലമുണ്ലാകുന്ന 
കവകല്യങ്ങമളയും മരലാഗസുംക്േണല്ത്യും 
തടയലാനലായി വലാക്ിമനഷന് 2014 ജനവരി േലാസും 
മുതൽ സർക്കലാരില്റെ കരീഴിൽ പ്രവർത്ിക്ന്ന 
പ്രസവലാശുപത്ികളിൽ പുതുതലായി ജനിക്ന്ന 
കുട്ടികൾക്ക്ത സൗജന്യേലായി നൽകി. 2018-19 ൽ 
4.17 ലക്ഷും മഡലാസ്ത വലാക്ിന് നല്തകി.

• കലാമതലാരും – വിവിധ േലാസ പ്രലായങ്ങളിൽ 
ഇടല്പടൽ രരീതി മുമഖന ശ്വണ കവകല്യും 
നിയന്തത്ിക്ന്നതിനള്ള ഒരു ജരീവിത ചക് 
സേരീപനേലാണ്ത.

• യൂണിമവഴ്തസൽ ഹിയറിുംഗ്ത സ്തക്രീനിുംഗ്ത : 
പുതുതലായി ജനിക്ന്ന കുട്ടികളിൽ മകൾവി മശഷി 
പരിമശലാധിക്കലാന് 64 സർക്കലാർ ല്ഡലിവറി 
മപലായിറെ്തസിൽ സുംവിധലാനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്്ത.  
ഈ ആശുപത്ികളിൽ ശ്വണ കവകല്യും 
കല്ണ്ത്തുന്നതിനലായി 97%  കുട്ടികല്ള പരിമശലാധന 
നടത്തുകയും ല്ചയ്തതു.  ഓമരലാ േലാസവും ഏകമദശും 



378 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

1200 നവജലാത ശിശുക്കല്ള പരിമശലാധന നടത്ി 
വരുന്നു.

• 3 േലാസത്ിനമശഷും ശ്വണ കവകല്യും 
കല്ണ്ത്ൽ - ശ്വണ പ്രശ്നങ്ങൾ 
കല്ണ്ത്തുന്നതിനള്ള ല്േച്ചല്പ്ട്ട നിലവലാരത്ിലള്ള 
ല്ബറ ഉപകരണും പലാലക്കലാട്ത ഒഴില്ക എല്ലാ ജില് 
മഹലാസ്പിറ്റലകളിലും ജനറൽ ആശുപത്ികളിലും 
NPPCD ല്സറെറുകൾ സ്ഥലാപിച്ചിട്ടുണ്്ത.  2018-19-ൽ 
113 കുട്ടികല്ള പരിമശലാധന നടത്ിയിട്ടുണ്്ത.

• 6 േലാസത്ിൽ ശ്വണ സഹലായിയല്ടയും ആഡിറ്ററി 
ല്വർബൽ ല്തറലാപ്ിയല്ടയും പിന്തുണ നൽകൽ 
- എല്ലാ സർക്കലാർ ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജുകൾ, 
പ്രമുഖ ആശുപത്ികൾ, നിഷ്ത, നിപ്ത ല്േർ എന്നരീ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ മുമഖനയും ആഡിറ്ററി ല്വർബൽ 
ല്തറലാപ്ി നൽകുന്നതലാണ്ത. പ്രതിമരലാധത്ിനും 
ശ്വണ കവകല്യും നിയന്തത്ിക്ന്നതിനള്ള 
നലാഷണൽ പരിപലാടികളുല്ട ഭലാഗേലായി വികലലാുംഗ 
മകലാർപ്മറഷന് േറ്റു സ്ഥലാപനങ്ങൾ എന്നിവ മുമഖന 
ശ്വണ സഹലായികൾ  നൽകി വരുന്നു.

• 18 േലാസ പ്രലായത്ിൽ മകലാക്ിയലാന് ഇുംപ്ലാറെ്ത 
– നിലവിലള്ള ശ്രുതി തരുംഗും  പദ്ധതിയേലായി 
സുംമയലാജിപ്ിച്ചുല്കലാണ്ലാണ്ത ഈ പരിപലാടി 
നടപ്ലാക്ന്നത്ത.  ഏകമദശും 1200 മകലാക്ിയർ 
ഇുംപ്ലാറെ്ത ശസ്തത്ക്ിയകൾ സൗജന്യേലായി നടത്ി. 

• ഇുംപ്ലാറെിന മശഷും 42 േലാസമത്ക്ള്ള ല്തറലാപ്ി 
– എല്ലാ സർക്കലാർ ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജുകൾ 
പ്രധലാന ആശുപത്ികൾ, നിഷ്ത, നിപ്ർ എന്നരീ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ മുമഖന നൽകി വരുന്നു.

• ഏർലി ഇറെർല്വന്ഷന് ല്സറെറുകൾ - കവകല്യും 
തിരിച്ചറിയലാനലായി മുന്കൂട്ടിയള്ള പരിമശലാധന 
ഉറപ്ലാക്ന്നതിനും അനമയലാജ്യയേലായ 
മസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും എല്ലാ ജില്കളിലും 
എല്ലാ നൂതനേലായ സുംവിധലാനങ്ങളുും ഏർല്പ്ടുത്ി 
DEIC കൾ സ്ഥലാപിക്കലാന് നടപടികൾ 
സ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത.  9 ജില്കളിൽ DEIC യല്ട 
നിർമ്ലാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.  
ഇതു ജില്യില്ല ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഹബ്ത ആയി 
പ്രവർത്ിക്ന്നതലാണ്ത.  ആഗസ്തറ്റ്ത 2017 മുതൽ 
25 ല്േലാകബൽ ഇറെർല്വന്ഷന് ല്സറെറുകൾ 
പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.  ഓമരലാ േലാസവും 
ഏകമദശും 2500-3500 കുട്ടികൾക്ക്ത ഇതില്റെ 
പ്രമയലാജനും ലഭിക്ന്നു.  റരീജിയണൽ ഏർലി 
ഇറെർല്വന്ഷന് ല്സറെറുകൾ ല്േഡിക്കൽ 
മകലാമളജ്ത തലത്ിലള്ളതുും 5 ല്േഡിക്കൽ 
മകലാമളജുകളിൽ ആരുംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുേലാകുന്നു.  
(തിരുവനന്പുരും, ആലപ്പുഴ, മകലാട്ടയും, 
തൃശ്ശൂർ, മകലാഴിമക്കലാട്ത ) DEIC കൾ മുമഖന 
ബുദ്ധി വികലാസത്ിലള്ള കലാലതലാേസവും േറ്റു 
കവകല്യങ്ങൾക്േലായി 5100 കുട്ടികൾക് പിന്തുണ 
നൽകിയിട്ടുണ്്ത.

• അുംഗപരിേിതരലായ പ്രരീ-സ്തക്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്ത 
പ്രമത്യക അുംഗനവലാടികൾ സ്ഥലാപിക്കൽ - 

അുംഗപരിേിതരലായ പ്രരീസ്തക്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്ത 
അനമയലാജ്യേലായ  പരിശരീലനവും ല്േഡി ക്കൽ 
ല്തറലാപ്ിയും നൽകുന്നതിനലായി എല്ലാ ICDS 
മപ്രലാജക്തടിലും ഒരു അുംഗന്ലാടി പ്രമത്യക അുംഗന് 
വലാടിയലായി നിശ്യിച്ചിരിക്ന്നു.  നിലവിൽ 
മകലാഴിമക്കലാട്ത ജില്യിൽ പദ്ധതി നടപ്ലാക്കി വരുന്നു.  
446 കുട്ടികൾക്ക്ത പിന്തുണ നൽകി വരുന്നു.

• എും. പവർ ഇന്കുമബറ്റർ - േലാനസിക 
ല്വല്ലുവിളികൾ മനരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കലായള്ള േലാജിക്ത 
പരിശരീലനത്ിനും അവതരണത്ിനമുള്ള േലാജിക്ത 
പ്ലാനറ്റില്ല ഒരു മക�േലാണിത്ത.  വിവിധ കലകളുല്ട 
ഒരു മക�ും സ്ഥലാപിക്ന്നതില്റെ പ്രവർത്നും 
പുമരലാഗതിയിലലാണ്ത എും. പവർ ടരീേില്ല 5 കുട്ടികൾ 
േലാജിക്ത പ്രദർശനും നടത്തുകയും വരുേലാനും 
ഉണ്ലാക്കയും ല്ചയ്യുന്നുണ്്ത. 

ബസ്ററ്റസ് ഇനിബഷധ്റ്റരീവസ് ഓൺ ഡിന്മന്ഷധ്യാ

ഡില്േന്ഷ്യലാ മരലാഗികല്ള പുനരധിവസിപ്ിക്കലാന് 
ലക്ഷ്യേിട്ട ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും തൃശ്ശൂർ 
മുനിസിപ്ലാലിറ്റിയിൽ ഒരു മഡ ല്കയർ ല്സറെറുും 
എടവനക്കലാട്ത വൃദ്ധസദനത്ിൽ ഒരു പൂർണ്ണസേയ 
ല്സറെറുും സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്്ത ആരുംഭിച്ചു.

ഇന്ക്സറ്റസ് ബപ്രയാജകസ്െസ്

അറിവമനടുന്നതിനും ആശയവിനിേയും 
നടത്തുന്നതിനും അുംഗപരിേിതർ മനരിടുന്ന 
ല്വല്ലുവിളികല്ള തരണും ല്ചയേലാനള്ള േലാർഗ്ങ്ങൾ 
കല്ണ്ത്തുന്നതിനേലായി 2007-ൽ ഇന്കസറ്റ്ത 
മപ്രലാജക്തട്ത ആരുംഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്ിൽ ഈ പരിപലാടി 
ഊന്നൽ നൽകിയത്ത കലാഴ്ചകവകല്യമുള്ളവരിലലാണ്ത. 
2009 -ൽ ധലാരണലാശക്ില്കലാണ്ടു്ത തിരിച്ചറിയന്നതിൽ 
ല്വല്ലുവിളികൾ മനരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കലായി 
പരരീക്ഷണലാടിസ്ഥലാനത്ിൽ ഒരു പരിശരീലനപരിപലാടികൂടി 
ഈ മപ്രലാജക്തടിൽ ഉൾല്പ്ടുത്ി. മകരള സുംസ്ഥലാന 
ഐ.ടി.േിഷല്റെ ധനസഹലായമത്ലാല്ടയള്ള 
ഈ മപ്രലാജക്തട്ത നടപ്ലാക്ന്നത്ത 'മസ്പസ്ത ' എന്ന 
ലലാഭരഹിത സുംഘടനയലാണ്ത. 2013 -ൽ ഈ 
പദ്ധതി സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്ിന്ത കകേലാറി. 
ഇതിൽ കലാഴ്ച കവകല്യമുള്ളവർക്കലായള്ള പദ്ധതി 
നടപ്ലാക്ന്നതിനലായി മകരള ല്ഫഡമറഷന് ഓഫ്ത 
ദ കബ്ലന്ഡ്ത എന്ന സുംഘടനയ്ക്ത കകേലാറുകയും 
ല്കലാഗ്ിറ്റരീവ്ത ല്വല്ലുവിളികൾ മനരിടുന്ന കുട്ടികളുല്ട 
പദ്ധതി 'മസ്പസ്ത ' തുടരുകയും ല്ചയ്തതു. പലാരമ്പര്യ 
സേ്തപ്രദലായങ്ങളുല്ടയും പുതിയ സലാമങ്തിക വിദ്യയല്ടയും 
ഒരു സുംമയലാജനേലാണ്ത ഇത്ത. മസ്പസിൽ പുതിയ 
സലാമങ്തിക വിദ്യ ഉപകരണങ്ങളുും പ്രമയലാഗവും 
പരരീക്ഷിക്കയും വികസിപ്ിക്കയും ല്ചയ്യുന്നു. ഈ 
മപ്രലാജക്തടില്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ത ശക്ി പകരുകയും 
പിന്തുണ നൽകുകയും ല്ചയ്യുന്നതിലൂല്ട കൂടുതൽ 
ജനങ്ങൾക്ക്ത അറിവ പകരുന്നതിനും പരിപലാടിയല്ട 
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മനട്ടങ്ങൾ ലഭ്യേലാക്കലാനും കഴിയന്നു.

ഭിന്ലിംഗക്യാർ

ഇന്്യയിൽ ആദ്യേലായി ഭിന്നലിുംഗക്കലാർക്കലായിട്ടുള്ള 
നയും നടപ്ലാക്കിയ സുംസ്ഥലാനും മകരളേലാണ്ത. 2015-
16-ല്ല ഭിന്നമശഷിക്കലാരുല്ട സർമവ് പ്രകലാരും 
സുംസ്ഥലാനും 4267 ഭിന്നലിുംഗക്കലാർ ഉണ്്ത. ഇതിൽ 
ഭൂരിഭലാഗും മപരുും തല്റെ വ്യക്ിത്ും ല്വളില്പ്ടുത്ലാന് 
തയേലാറലാകുന്നില്. ഭിന്നലിുംഗക്കലാർ അവരുല്ട 
കദനുംദിന ജരീവിത പ്രവർത്നങ്ങൾക്കലായി 
വളല്രയധികും കഷ്ടമപ്മടണ്ിവരുന്നു. ഇവല്ര 
സമൂഹത്ില്റെ മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത ല്കലാണ്ടുവരുന്നതിന്ത 
പ്രമത്യക ശ്ദ്ധ ല്ചലമത്ണ്തുണ്്ത. മകരളത്ിൽ 2015-
16 -ൽ നടത്ിയ ഭിന്നമശഷിക്കലാരുല്ട സർമവ് പ്രകലാരും 
1,187 വികലലാുംഗരലായ ഭിന്നലിുംഗക്കലാരലാണുള്ളത്ത. 
ഭിന്നലിുംഗക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി 2018-19 
-ൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്ലാക്കി. കനപുണ്യ 

പരിശരീലനും 90 മപർക്ും സ്യും ല്തലാഴിൽ സഹലായും 
62 മപർക്ും, ബയൂട്ടരീഷന് പരിശരീലനും 45 മപർക്ും 
വിദ്യലാഭ്യലാസ മസ്ലാളർഷിപ്്ത 14 മപർക്ും മഹലാസ്റ്റൽ 
സൗകര്യങ്ങൾക്ക്ത സലാമ്പത്ിക സഹലായും 10 മപർക്ും, 
SRS സർജറിക്കലായി സലാമ്പത്ിക സഹലായും 18 
മപർക്ും, SRS തുടർ സുംരക്ഷണത്ിനലായി സലാമ്പത്ിക 
സഹലായും 19 മപർക്ും, ജരീവിത േലാർഗ്ത്ിനലായി 21 
തയേൽ ല്േഷരീനകൾ നൽകുകയും 4 മപർക്ക്ത കരൈവിുംഗ്ത 
പരിശരീലനവും നൽകി.  3 കുട്ടികൾക്ക്ത മസ്ലാളർഷിപ്്ത 
നൽകുന്നതിനും ല്തലാഴിൽ പരിശരീലനും നൽകുന്നതിനും 
്ലാന്സ്തല്ജമറെഴ്തസില്ന മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത ല്കലാണ്ടു 
വരുന്നതിനമുള്ള േറ്റു വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ വകുപ്്ത 
ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത.  2019-20 -ൽ ഭിന്നലിുംഗക്കലാർക്കലായള്ള 
പദ്ധതിയില്ല പ്രധലാന ഘടകങ്ങൾ ചുവല്ട 
കലാണിച്ചിരിക്ന്ന ബ�യാക്സ് 8.3.2 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.   

വനിതയാബക്മം

ബ�യാക്സ് 8.3.2 ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാർക്കലായള്ള പദ്ധതി

• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാർക്കലായള്ള മഷലാർട്ട്ത മസ്റ്റ മഹലാമുകൾ/സുരക്ഷലാ മകന്ത�ങ്ങൾ/പരിപലാലന 
മകന്ത�ങ്ങൾ

• ഭ ിന്നല ിുംഗ വ ിഭലാഗത്ിൽ വ്യക്ികൾക്ും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ും ല്തലാഴിൽ   പരിശരീലനത്ിനും സ്യും 
ല്തലാഴില ിനും സലാമ്പത്ിക സഹലായും നൽകുക.

• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാർക്കലായി വ ിവ ിധ കനപുണ്യ വ ികസന പരിപലാടികൾ  സുംഘടിപ് ിക്ക 
• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി പ്രവർത്ിക്ന്ന അുംഗരീകൃത ഏജന്സികൾ, സി.ബ ി.ഒ-കൾ 

എന്നിവരുേലായി മചർന്നുള്ള മക്ഷേ പരിപലാടികൾ സുംഘടിപ് ിക്കലും മക്ഷേ പദ്ധതികളുും. 
• ആമരലാഗ്യ ഉപമദശ പ്രകലാരും ഏതു ആശുപത്ിയിലും ല്സക്്ത റി-അസയിറെ്തല്േറെ്ത  സർജറി 

നടത്തുന്നതിന്ത 2 ലക്ഷും രൂപ വല്ര സഹലായും
• ആമരലാഗ്യ ഇന്ഷൂറന്സ്ത രൂപവൽക്കരണവും നിർവ്ഹണവും ഭിന്ന ല ിുംഗക്കലാർക്ക്ത എസ്ത.ആർ.

എസ്ത. സർജറിക് മശഷും സഹലായും നൽകൽ.
• ഭ ിന്നല ിുംഗ മേഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്ന്ന എന്.ജി.ഒ.കളുല്ട സഹലായത്ലാൽ ഭിന്നല ിുംഗ ല്ഹൽപ്്ത 

കലന് (24x7), കക്സിസ്ത േലാമനജ്തല്േറെ്ത ല്സറെർ ആരുംഭിക്കൽ
• വ ിദഗ്ദ്ധ േരീഡിയൽ ഏജന്സില്യ ഉപമയലാഗിച്ച്ത അല്ഡ്ലാക്കസി ക്യലാമ്പയിന്.
• ല്പലാതുജനങ്ങല്ള പ്രമത്യകിച്ച്ത രക്ഷ ിതലാക്കൾ, കുടുബ അുംഗങ്ങൾ, വ ിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല 

ടരീച്ച ിുംഗ്ത ആറെ്ത മനലാൺ -ടരീച്ച ിുംഗ്ത സ്റ്റലാഫ്ത, വ ിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ഥലാപനങ്ങളില്ല വ ിദ്യലാർത്ി സമൂഹും, 
ല്തലാഴിൽ, എുംമപ്ലായ്തല്േറെ്ത, തമദ്ശ സ്യുംഭരണും, ആമരലാഗ്യും, മപലാലരീസ്ത േറ്റു ബന്ല്പ്ട്ട 
വകുപ്പുകൾ എന്നരീ വകുപ്പുകളില്ല ഉമദ്യലാഗസ്ഥർ മകന്ത�രീകരിച്ച്ത ല്കലാണ്ടുള്ള സൂക്ഷ്തേ മബലാധന 
പരിപലാടികൾ.

• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാരലായ വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്തമസ്ലാളർഷ ിപ്്ത.
• സ്തകൂളുകളിൽ നിന്നുും ല്കലാഴിഞ്്തമപലാക്ക്ത കൂടുതലള്ള പ്രമദശങ്ങളിൽ ഉച ിതേലായ 

വ ിദ്യലാഭ്യലാസത്ിനള്ള സലാമ്പത്ിക സഹലായും, 
• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാരലായ വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത വ ിദ്യലാഭ്യലാസത്ിനലായി മസ്ലാളർഷ ിപ്്ത
• േത്ര പരരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നതിന്ത ഭ ിന്നല ിുംഗ വ ിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത സലാമ്പത്ിക സഹലായും
• ഭ ിന്ന ല ിുംഗ കമലലാൽസവവും വ ിവ ിധ സലാമൂഹ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ും സലാമ്പത്ിക സഹലായും വഴി 

പ ിന്തുണ നൽകലും
• 60 വയസ്സിന്ത മുകളിലള്ള അനലാഥരലായ ഭിന്നല ിുംഗക്കലാർക്ക്ത ല്പന്ഷന്
• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാർക്ക്ത എച്ച്ത.ഐ.വ ി. സരീമറലാ സര് ്യലന്സ്ത ല്സറെർ ആരുംഭിക്കൽ
• ഭ ിന്നല ിുംഗക്കലാർക്ക്ത വ ിവലാഹ ധനസഹലായും 

അവലംബം: െോമൂഹത്യ നരീതി വകു്്  



380 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വനിതകളുല്ടയും കുട്ടികളുല്ടയും മക്ഷേത്ിനലായി 
2017-18 ൽ ഒരു പുതിയ വകുപ്്ത രൂപരീകരിക്കയണ്ലായി. 
സുംസ്ഥലാനത്്ത സ്തത്രീകളുല്ടയും കുട്ടികളുല്ടയും 
മക്ഷേത്ിനലായള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ 
വകുപ്ലാണ്ത നടപ്ിലലാക്ന്നത്ത. സുംസ്ഥലാനത്്ത 
സർക്കലാരുും സർക്കലാരിതര സുംഘടനകളുും സന്നദ്ധ 
സുംഘടനകളുും സ്തത്രീകൾക്ും കുട്ടികൾക്േലായള്ള 
സ്ഥലാപനപരേലായ സുംരക്ഷണും നൽകുന്നു.  
അതിക്േങ്ങളിൽ നിന്നുും വിമവചനത്ിൽ നിന്നുും 
മുക്േലായ പരിസ്ഥിതിയും സ്തത്രീകല്ള മുഖ്യധലാരയിമലക്ക്ത 
ല്കലാണ്ടുവരുന്നതിനള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുും 
അവകലാശങ്ങല്ളകുറിച്ച്ത അവമബലാധും ഉണ്ലാക്കയും 
സ്ഥലാപനപരേലായ സൗകര്യങ്ങളുും േനഷ്യലാവകലാശങ്ങല്ള 
തിരിച്ചറിയലാനള്ള നിയേപരേലായ പിന്തുണയും നൽകി 
സ്തത്രീകളുല്ട വികസനവും ശലാക്രീകരണവും മുമഖന 
വികസനത്ിൽ തുല്യ പങ്ലാളികളലാക്ന്നതിനലായലാണ്ത 
വനിതലാ മക്ഷേ പരിപലാടികൾ ആവിഷ്തക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്ത.

സുംസ്ഥലാന ജനസുംഖ്യയല്ട 52 ശതേലാനും സ്തത്രീകളുും 
മകരളത്ില്ല സ്തത്രീ പുരുഷ അനപലാതും 1000 
പുരുഷന്ലാർക്ക്ത 1084 സ്തത്രീകളുേലാണ്ത. ഇന്്യയിൽ 
സ്തത്രീ സലാക്ഷരത ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്ന്ന 
സുംസ്ഥലാനും മകരളേലാണ്ത (92 ശതേലാനും). 
ഇന്്യയില്ല സ്ഥിതിവിമശഷവേലായി തലാരതേ്യും 
ല്ചയ്യുമമ്പലാൾ ശിശുേരണനിരക്ക്ത മകരളത്ിൽ 
വളല്ര കുറവലാണ്ത. മകരളത്ില്ല സ്തത്രീകളുല്ട 
ഇമപ്ലാഴല്ത് അവസ്ഥലാവിമശഷും ഈ അദ്ധ്യലായത്ില്ല 
ലിുംഗ പദവിയും വികസനവും എന്ന ഭലാഗത്ിൽ 
വിശദരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത. വനിതലാശലാക്രീകരണത്ിനള്ള 
സ്ഥലാപനങ്ങല്ളക്റിച്ചുും സ്തത്രീകളുല്ട സലാമൂഹ്യ 
സലാമ്പത്ിക പുനരധിവലാസത്ിനലായള്ള പ്രധലാന 
പദ്ധതികല്ളക്റിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവല്ട മചർക്ന്നു.

വനിതയാ ശയാക്തരീകെണത്ിനുള്ള 
സ്യാേനങ്ങൾ

ബകെെ സംസ്യാന വനിതയാ കമ്രീഷന്

സ്തത്രീകൾല്ക്കതില്രയള്ള ന്യലായരഹിതേലായ 
ഏർപ്ലാടുകല്ളപ്റ്റി അമന്ഷിക്കലാനും പരിഹലാരും 
നിർമദ്ശിക്കലാനും, സ്തത്രീകളുല്ട പദവി ഉയർത്ലാനേലായി 
1996 –ൽ കമ്രീഷന് നിലവിൽ വന്നു. ല്ജന്ഡർ 
അവമബലാധന പരിപലാടികൾ, നിയേ ശില്ശലാലകൾ/
ല്സേിനലാർ, അദലാലത്തുകൾ ഡി.എന്.എ പരരീക്ഷണും 
എന്നരീ പ്രവർത്നങ്ങൾ കമ്രീഷന് ഏല്റ്റടുക്ന്നു. 
2018-19 -ൽ സ്തത്രീകൾ അഭിമുഖരീകരിക്ന്ന 
വിവിധ വിഷയങ്ങല്ളപ്റ്റിയള്ള 185 ല്സേിനലാറുകൾ, 
നിയേ ശില്ശലാലകൾ, പഞ്ലായത്്ത ജലാഗ്തലാസേിതി 
പ്രവർത്കർക്ക്ത വനിതകളുേലായി ബന്ല്പ്ട്ട 
നിയേങ്ങൾ േറ്റ്ത നിയേ നടപടിക്േങ്ങൾ 
എന്നിവല്യക്റിച്ചുള്ള 29 കൗൺസലിുംഗ്ത/കനപുണ്യ 
പരിശരീലനങ്ങൾ എന്നിവ സുംഘടിപ്ിച്ചു. കൂടലാല്ത 114 

അദലാലത്തുകൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു.  ല്ജന്ഡർ അവമബലാധന 
പരിപലാടികൾ പ്രകലാരും 26 വിവലാഹപൂർവ കൗൺസലിുംഗ്ത 
പരിപലാടികൾ വനിതലാ സർക്കലാരിതര സുംഘടനകളുല്ട 
പങ്ലാളിത്മത്ലാല്ട സുംസ്ഥലാനല്േലാട്ടലാല്ക നടത്തുകയും, 
218 വിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ കലലാലയ മജ്യലാതി 
സുംഘടിപ്ിക്കയും ല്ചയ്തതു. 2018-19 കലാലയളവിൽ 
കമ്രീഷന്ത 6176 പരലാതികൾ ലഭിച്ചു. പരലാതികളുല്ട 
സ്ഭലാവും പരിമശലാധിച്ചലാൽ സ്തത്രീകൾല്ക്കതില്രയള്ള 
ഗലാർഹികപരീഡനും, സ്തത്രീകൾല്ക്കതില്രയള്ള 
അതിക്േും, കുടുുംബപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതലായി കലാണലാും. േലാർച്ച്ത 2019 വല്ര 
പരലാതികളുല്ട ഇനും തിരിച്ചുും ജില് തിരിച്ചുമുള്ള വിവരും 
അനബന്ും 8.3.5 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.

ബകെെ സംസ്യാന വനിതയാവികസന 
ബകയാർപ്ബറഷന്

വനിതകൾക്ള്ള സ്യും ല്തലാഴിൽ പദ്ധതിയും ല്ജന്ഡർ 
അവമബലാധനും, ഫിനിഷിുംഗ്ത സ്തക്കൂൾ എന്നിവയല്ട 
ഫ്ലാഗ്തഷിപ്്ത പരിപലാടികളുേലാണ്ത മകലാർപ്മറഷല്റെ 
പ്രധലാന പരിപലാടികൾ. നലാഷണൽ മകലാർപ്മറഷല്റെ 
സ്യും ല്തലാഴിൽ വലായ്തപലാപദ്ധതി പ്രകലാരും 4467 
വനിതകൾക്ക്ത 109 മകലാടി രൂപയും സുംസ്ഥലാന പദ്ധതി 
വിഹിതേലായ 8.10 മകലാടി രൂപ ല്പലാതുവിഭലാഗത്ിൽല്പ്ട്ട 
319 സ്തത്രീകൾക്ും മകലാർപ്മറഷന് സ്യും ല്തലാഴിൽ 
വലായ്തപ നൽകി. ഏറ്റവും നല് മസ്റ്ററ്റ്ത ചലാന കലസിുംഗ്ത 
എല്ജന്സിക്ള്ള NSFDC യല്ട അവലാർഡുും 10 
ലക്ഷും രൂപയും 2017-18-ൽ ലഭിക്കയും വലായ്തപ 
അനവദിക്ന്നതിനും തിരിച്ചടയ്കന്നതിനമുള്ള 
ഏറ്റവും നല് പ്രവർത്നത്ിന നലാഷണൽ 
മകലാർപ്മറഷനിൽ  നിന്നുും പദ്ധതി വിഹിതേലായി 
30 ലക്ഷും രൂപ മകലാർപ്മറഷന  ലഭിക്കയും 
ല്ചയ്തതു. മുന്നിര ഫിനിഷിുംഗ്ത സ്തകൂൾ പരിപലാടിയിൽ 
ഉൾല്പ്ടുത്ി, തിരുവനന്പുരത്തുും കണ്ണൂരുും 
പ്രവർത്ിക്ന്ന റിമസലാഴ്തസ്ത എന്ഹലാന്ല്സ്റെ്ത 
അക്കലാഡേി മഫലാർ കരിയർ കഹറ്റ്തസ്ത (റരീച്ച്ത ) മുമഖന 
1314 വിദ്യലാർത്ികൾക്ക്ത കനപുണ്യ പരിശരീലനും 
നല്തകി.  കൗൺസിലിുംഗ്ത വിഭലാഗും 313 കുട്ടികൾക്ക്ത 
കൗൺസിലിുംഗ്ത സഹലായും നൽകി.  ല്ജന്ഡർ 
അവമബലാധന പരിപലാടിയല്ട ഭലാഗേലായി 52 വനിതലാ 
മകലാമളജുകളിൽ 5000 ലധികും അുംഗങ്ങമളലാല്ട 
വനിതലാല്സല്ലുകൾ പ്രവർത്ിക്ന്നു. സമൂഹത്ിൽ 
സുംഭവിച്ചു ല്കലാണ്ിരിക്ന്ന പ്രശ്നങ്ങല്ളക്റിച്ച്ത 
യവജനങ്ങൾക്ക്ത അവമബലാധും ഉണ്ലാക്കലാനും 
കദനുംദിന പ്രവൃത്ികൾ സുഗേേലായി നിർവ്ഹിക്കലാന് 
കഴിയത്ക്ക തരത്ിൽ സജ്രലാക്കല്യന്നതുേലാണ്ത 
വനിതലാ ല്സല്ില്റെ പ്രധലാന ലക്ഷ്യും. ലിുംഗസേത്ും 
സുംബന്ിച്ച്ത ആശയും പ്രചരിപ്ിക്ന്നതിനും ലിുംഗ 
സൗഹൃദേലായ കലാമ്പസ്ത ഉണ്ലാക്ന്നതിനേലായി 
സുംസ്ഥലാനല്ത് 2 േിക്ഡ്ത മകലാമളജുകളിൽക്കൂടി 
വനിതലാല്സൽ ആരുംഭിക്കലാന് തരീരുേലാനിച്ചിട്ടുണ്്ത. 
2018-19 ൽ 52 മകലാമളജുകളില്ല 2 വനിതലാ ല്സൽ 
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ല്േമ്പർേലാർക്ക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസ മസ്ലാളർഷിപ്പു വിതരണും 
ല്ചയ്തതു. ദുരിതേനഭവിക്ന്ന സ്തത്രീകൾക്കലായി 
വനിതലാശിശു വികസന േ�ലാലയും വിഭലാവനും 
ല്ചയ്മപലാല്ല ഒരു ല്ഹൽപ്്ത കലന് സുംവിധലാനും 
- അത്യലാവശ്യ ഉത്രവലാദിത് സുംവിധലാനും ഉണ്്ത. 
േിത് ല്ഹൽപ്ത കലന് (181) 2017 േലാർച്ച്ത 27-
ന്ത മകരളത്ിൽ പ്രവർത്നും ആരുംഭിക്കയും 
ആവശ്യേലായ സ്തത്രീകൾക്ക്ത (24x7) സേരീപിക്കലാവന്ന 
വിധത്ിലും അടിയന്ിര ഉത്രവലാദിത് മസവനങ്ങൾ 
നൽകി വിജയകരേലായി പ്രവർത്ിക്ന്നു. 45665-ൽ 
പരും മകസുകളിൽ ഈ ല്ഹൽപ്ത കലന് ഫലപ്രദേലായ 
ഇടല്പടൽ നടത്ിയിട്ടുണ്്ത.

പട്ടിക വർഗ് വിഭലാഗത്ില്ല പലാർശ്വത്തക്കരിക്കല്പ്ട്ട 
സ്തത്രീകളുല്ട ഉന്നേനും ലക്ഷ്യേലാക്കി 
മകലാർപ്മറഷന് മകലാഴിമക്കലാട്ത ചക്കിട്ടപ്ലാറ പട്ടിക 
വർഗ് സമങ്തത്ിൽ സുസ്ഥിരേലായ ഉപജരീവന 
േലാർഗ്ും വികസിപ്ില്ച്ചടുക്ന്നതിന്ത ഏകരീകൃതേലായ 
കനപുണ്യ വികസന മക�ും സ്ഥലാപിച്ചു.  2018-19-
ൽ 2640 ദിവസും ഈ മക�ത്ിലൂല്ട പരിശരീലനും 
നൽകുകയും 18 സ്തത്രീകൾക്ക്ത തയേൽ പരിശരീലനും 
നൽകുകയും അവരുല്ട സമൂഹത്ിൽ തയേൽ യൂണിറ്റ്ത 
ആരുംഭിക്ന്നതിനള്ള ല്േച്ചല്പ്ട്ട പരിശരീലനവും 
4 സ്തത്രീകൾക്ും നൽകി. ആർത്വ ശുചിത്ും 
പലാലിക്ന്നതില്റെ ഭലാഗേലായി സുംസ്ഥലാനല്ത് 241 
പഞ്ലായത്തുകളില്ല 1200 ലധികും സ്തക്കൂളുകളിൽ 
16 ലക്ഷത്ിലധികും സലാനിട്ടറി നലാപ്തകിനകളുും 
1050 ഇന്സിനമററെറ്ററുകളുും വിതരണും ല്ചയ്തതു. 
സർക്കലാർ /എയിഡഡ്ത സ്തകൂളികളില്ല 1.8 ലക്ഷും 
വിദ്ധ്യലാർത്ിനികൾക്ക്ത  ഇതിന്ല്റ പ്രമയലാജനും 
ലലാഭിച്ചു. 13൦൦ സർക്കലാർ /എയിഡഡ്ത സ്തകൂളികളിൽ 
ഷരീ പലാട്ത  മപ്രലാജക്തറ്റ്ത നടപ്ലാക്കയും 2.5 ലക്ഷും 
വിദ്യലാർത്ിനികൾക്ക്ത പ്രമയലാജനല്പ്ടുകയും ല്ചയ്തതു. 
സർക്കലാർ സ്തകൂളുകളിൽ ഉയർന്ന നിലവലാരമുള്ള 
നലാപ്തകിനകളുും ഇന്സിനല്ററ്ററുകളുും സൗജന്യേലായി 
നൽകി ഉറപ്ലാക്ന്നു. 250 സ്തകൂളുകളിലും 2 5 0 0–ലധികും  
വിദ്യലാർത്ിനികൾക്ക്ത  ആർത്വ ശുചിത്ും പലാലിക്ന്നത്ത 
സുംബന്ിച്ച്ത അവമബലാധനും നൽകി.

ന്ജന്ഡർ േയാർക്സ്

ലിുംഗസേത്ും, വനിതലാശലാക്രീകരണും എന്നിവ 
സുംബന്ിച്ചുള്ള പഠനും, ഗമവഷണും എന്നിവയ്കള്ള ഒരു 
മവദിയലായലാണ്ത സലാമൂഹ്യനരീതി വകുപ്്ത മകലാഴിമക്കലാട്ത 
ല്ജന്ഡർ പലാർക്ക്ത എന്ന ആശയും (ആരുംഭിച്ചത്ത 2011 
ലലാല്ണങ്ിലും) 2013-ൽ പ്രലാവർത്ികേലാക്കിയത്ത. 
സമൂഹും ഉയർത്തുന്ന സലാമൂഹികവും സലാമ്പത്ികവും 
രലാഷ്ത്രീയപരവേലായ കടമ്പകൾ തരണും ല്ചയ്തതു ലിുംഗ 
സേത്ത്ിനള്ള ഒരു പ്രമവശനേലാർഗ്േലായി ഈ മവദി 
പ്രമയലാജനല്പ്ടുന്നു. കൂടലാല്ത, സലാമ്പത്ിക സുംസ്ലാരിക 
സലാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സുംസ്ഥലാനത്ിനും 
സമൂഹത്ിനും മനട്ടും ഉണ്ലാക്കലാന് സഹലായിക്കയും 

ല്ചയ്യുന്നു. പ്രധലാന പ്രവർത്നങ്ങൾ വിഭലാവനും 
ല്ചയ്യുന്നത്ത ഗമവഷണും – നയരൂപരീകരണത്ിന്ത 
ഗമവഷണും; കനപുണ്യ വികസന മകന്ത�ും-
; ഉല്ലാദന മകന്ത�ും – എസ്ത.ഡി.സിയല്ട ഒരു 
വില്ന മകന്ത�മേലാ സ്തന്തത് സ്ഭലാവമുള്ളമതലാ 
ആയി പ്രവർത്ിക്കലാവന്നതലാണ്ത; കലബ്റിയും 
മഡലാകയുല്േമറെഷന് ല്സറെറുും – ഗമവഷണ 
ഗ്ന്ഥങ്ങളുും സ്തത്രീകളുല്ട കപതൃക ചരിത്ങ്ങളുും 
സൂക്ഷിക്ന്നതിനലായി കപതൃക േയൂസിയങ്ങൾ, 
സ്തത്രീകൾക്ക്ത മരൈലായിുംഗ്ത, ല്പയിറെിുംഗ്ത, ഡലാന്സ്ത, 
സുംഗരീതും, സലാുംസ്ലാരികപരേലായ േറ്റു കലകൾ 
തുടങ്ങിയവയിലള്ള കഴിവകൾ അവതരിപ്ിക്കലാനതകുന്ന 
ഒരു സലാുംസ്ലാരിക സ്ഥലും എന്നിവ ഉൾല്പ്ടുന്നു. ഇതിന്ത 
ഒരു ആുംഭി തിമയറ്ററുും പൂർത്ിയലായി വരുന്ന കൺ 
ല്വന്ഷന് ല്സറെറുും   ഉണ്്ത. 

സസ്്രീകളന്െ ബക്മത്ിനും ഉന്മനത്ിനും 
ബവണ്ിയള്ള േദ്തികൾ

സ്തത്രീകളുല്ട മക്ഷേത്ിനും ഉന്നേനത്ിനും മവണ്ിയള്ള 
പദ്ധതികൾ വനിതലാശിശുവികസന വകുപ്്ത വഴിയലാണ്ത 
നടപ്ലാക്ന്നത്ത. വനിതലാശിശുവികസന വകുപ്പു 
മുമഖനയും മകരള സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ േിഷന് മുമഖനയും 
നടപ്ലാക്ന്ന പദ്ധതികൾ ചുവല്ട ല്കലാടുത്ിരിക്ന്നു.

പ്രധയാനമ�ി മയാതൃ വന്ദന ബയയാജന 
പ്രസ്തതുത മകന്ത�ലാവിഷ്തകൃത പദ്ധതി പ്രകലാരും 
ഗർഭിണികൾക്ും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്േലാർക്ും ആദ്യല്ത് 
കുഞ്ിന്ത ധനസഹലായും ലഭിക്ന്നു. 3 ഗഡുക്കളലായി 
5000 രൂപ ധനസഹലായും നൽകുന്നു. ആഗസ്തറ്റ്ത 31, 
2019 വല്ര 151778 മപർ ഗുണമഭലാക്ലാക്കളലായി.

ബനേെസ്ർശം

മകരള സലാമൂഹ്യസുരക്ഷലാ േിഷന് നടപ്ലാക്ന്ന ഈ 
പദ്ധതി മുഖലാന്ിരും 1,000 രൂപ ധനസഹലായും നൽകി 
അവിവലാഹിതരലായ അമ്േലാരുല്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്ത 
പരിഹലാരും കലാണുന്നു. ജൂകല 07, 2018 മുതൽ തുക 2000 
രൂപയലായി ഉയർത്തുകയും 2018-19 ൽ 2044 മപർക്ക്ത 
ഇതില്റെ പ്രമയലാജനും ലഭിക്കയും ല്ചയ്തതു.

വനിതയാവികസന േദ്തികൾ

സ്തത്രീധന നിമരലാധനും, ഗലാർഹിക പരീഢനത്ിൽ 
നിന്നുും സുംരക്ഷണും, കലുംഗരീക അധിമക്ഷപത്ിൽ 
നിന്നുും സ്തത്രീകല്ള സുംരക്ഷിക്ക, പിഢനത്ിന്ത 
ഇരയലാകുന്നവരുല്ട പുനരധിവലാസവും 
നഷ്ടപരിഹലാരവും, ആമരലാഗ്യ സുംരക്ഷണവും, 
വനിത കുടുുംബനലാഥയലായിട്ടുള്ളവർക്ും ബി.പി.
എൽ കുടുബത്ില്ല വനിതകൾക്മുള്ള സഹലായും, 
സ്യും ല്തലാഴിൽ ല്ചയ്യുന്ന കുറഞ് മവതനും പറ്റുന്ന 
സ്തത്രീകളുല്ട കലാര്യമശഷി ഉയർത്ലാനള്ള ധനസഹലായും 
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എന്നരീ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്ത ഊന്നൽ നൽകി വനിതലാ 
ശിശു വികസന വകുപ്്ത നടപ്ലാക്ന്ന ഒരു മുഖ്യ 
പദ്ധതിയലാണിത്ത. വകുപ്ില്റെ ഒരു പ്രധലാന പരിപലാടിയലായ 
ല്ജന്ഡർ അവമബലാധന സേഗ് പരിപലാടി, വിവിധ 
ജനവിഭലാഗങ്ങളിൽ ലിുംഗലാവമബലാധ സമൂഹല്ത് 
സൃഷ്ടിക്കലാന് സഹലായകരേലാകുന്നു.

നിർഭയയാ േെിേയാെികൾ

വനിതലാ ശിശുവികസന വകുപ്ില്റെ നിർഭയലാ പദ്ധതി 
കലുംഗിക പരീഢനത്ിന്ത ഇരയലായ സ്തത്രീകൾക്ക്ത 
സുംരക്ഷണും നൽകലാനള്ള നിർഭയലാമകന്ത�ങ്ങൾ 
(വനിതലാശിശുമകന്ത�ങ്ങൾ) സജ്േലാക്ന്നതിന്ത 
വിഭലാവനും ല്ചയ്യുന്നു. കലുംഗിക പരീഡനത്ിന്ത 
ഇരയലായ സ്തത്രീകളുല്ട സുംരക്ഷണത്ിനലായി 14 
ല്ഷൽട്ടർ മഹലാമുകൾ പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നു (പത്നുംതിട്ട, 
മകലാട്ടയും ഒഴില്ക).  2018-19-ൽ ഈ മകന്ത�ങ്ങൾ 
371 സ്തത്രീകൾക്ക്ത സഹലായും നൽകി. കലഗരീക 
പരീഡനത്ിന്ത ഇരയലായ സ്തത്രീകൾ മപ്രലാസികയൂഷന് 
മകസുകളിൽ പ്രഥേ സലാക്ഷികളലാല്ണന്നതിനലാലും 
അവരുല്ട സുരക്ഷിതത്വും സഹകരണവും 
അക്േികൾക്ക്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ 
മനടില്കലാടുക്ന്നതിന്ത അത്യന്ലാമപക്ഷിതേലായതിനലാൽ 
ഇരകൾക്ക്ത സുരക്ഷിതത്ും ഉറപ്ലാക്ന്നു.

വൺ ബസ്റയാപ്സ് ബകനസ്്ം

ല്പലാതു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്കലാര്യ സ്ഥലാപനങ്ങളിലും, 
കുടുുംബത്ിലും സമൂഹത്ിലും മജലാലിസ്ഥലത്തുും വച്ച്ത 
പരീഡനത്ിന്ത ഇരയലാകുന്ന സ്തത്രീകൾക്ക്ത സഹലായവും 
പിന്തുണയും വൺമസ്റ്റലാപ്്ത മകന്ത�ും മുമഖന നൽകി 
വരുന്നു. സുംസ്ഥലാനങ്ങൾ നിർഭയ ഫണ്്ത മുമഖനയലാണ്ത 
വൺ മസ്റ്റലാപ്്ത മകന്ത�ങ്ങൾ നടപ്ലാക്ന്നത്ത. 2018-
19 ൽ മകന്ത� സർക്കലാർ 9 ജില്കളിൽ വൺമസ്റ്റലാപ്്ത 
മകന്ത�ങ്ങൾ അനവദിച്ചു. (ല്കലാല്ും, ആലപ്പുഴ, 
പത്നുംതിട്ട, മകലാട്ടയും, ഇടുക്കി, എറണലാകുളും, 
പലാലക്കലാട്ത, കലാസർമഗലാഡ്ത, മകലാഴിമക്കലാട്ത ). തൃശ്ശൂരുും 
വയനലാടുും രണ്ടു പുതിയ ല്സറെറുകളുും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.

ന്ജന്ഡർ അവബ�യാധന േെിേയാെി

ല്ജന്ഡർ അവമബലാധന പരിപലാടി ലക്ഷ്യേിടുന്നത്ത 
ലിുംഗസേത്ല്ത് കുറിച്ചുള്ള വിമവകവും തിരിച്ചറിവും 
അവമബലാധവും വർദ്ധിപ്ിക്ക എന്നതലാണ്ത.  
സലാമൂഹ്യ േലാറ്റത്ിനലായി അവമബലാധും വർദ്ധിപ്ിക്ക 
എന്നത്ത  ആശയ വിനിേയത്ിനും പരസ്പരും 
വിശ്ലാസും വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിനും കനപുണ്യവും 
കഴിവും വികസിപ്ിക്കയും ല്ചയ്യുന്ന പ്രക്ിയയലാണ്ത.  
സ്തത്രീകളുല്ടയും പുരുഷന്ലാരുല്ടയും വ്യത്യസ്ത 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്നതിനലായി നയങ്ങളിലും 
പരിപലാടികളിലും, മപ്രലാജക്തടുകളിലും മസവനങ്ങളിലും 
ലിുംഗമഭദ കലാഴ്ചപ്ലാടു സേന്യിപ്ിക്ന്നതിന ല്ജന്ഡർ 

അവമബലാധും വർദ്ധിപ്ിക്ന്നത്ത നിർണ്ണലായകേലാണ്ത.  
ല്ജന്ഡർ അവമബലാധനപരിപലാടിയല്ട ഭലാഗേലായി 
സർക്കലാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്ലാക്കി വരുന്നു.  
ഈ പരിപലാടിയല്ട പ്രധലാന ഘടകും സകധര്യും 
മുമന്നലാട്ട്ത എന്ന പരിപലാടിയലാണ്ത.  മകലാമളജ്ത 
വിദ്യലാർത്ികളുല്ട മഹലാസ്റ്റൽ സേയക്േവും 
സൗകര്യങ്ങളുും സുംബന്ിച്ച ഒരു പഠനും ഉന്നത 
വിദ്യലാഭ്യലാസ പ്രിന്സിപ്ൽ ല്സക്ട്ടറിയല്ട 
മനതൃത്ത്ിൽ നടത്തുകയും  സേയക്േും രലാവില്ല 
7 േണിമുതൽ രലാത്ി 9.30 വല്രയലാക്കി േലാറ്റും 
വരുത്തുകയും ല്ചയ്തതു മകരള സുംസ്ഥലാന വനിതലാ 
മകലാർപ്മറഷന് 2019 ല്സപ്തറ്റുംബറിൽ സിവിൽ 
മപലാലരീസ്ത ഓഫരീസർേലാർക്കലായി ‘മബലാധ്യും’, എന്ന 
മപരിൽ ല്ജന്ഡർ അവമബലാധന പരിപലാടി ആരുംഭിച്ചു.  
സുംസ്ഥലാനത്തുള്ള 523 മപലാലരീസ്ത മസ്റ്റഷനകളിൽ 
135 മപലാലരീസ്ത ഉമദ്യലാഗസ്ഥർക്ക്ത പ്രലാരുംഭേലായി 
അവമബലാധനും നൽകി.  പ്രളയത്ിൽ തകർന്ന എല്ലാ 
അുംഗനവലാടികളുും സന്ദർശിക്കയും പ്രളയമശഷമുള്ള 
ഉപജരീവന േലാർഗ്ും സുംബന്ിച്ച പഠനും നടത്തുകയും 
ല്ചയ്തതു.  മചന്ദേുംഗലും ല്ടക്്തകറ്റൽ ല്സലാകസറ്റില്യ 
സഹലായിക്ന്നതിനലായി തിരുവനന്പുരും വനിതലാ 
മകലാമളജിൽ പ്രദർശനും സുംഘടിപ്ിച്ചു.  KSWDC 
യല്ട സഹലായമത്ലാല്ട പ്രളയബലാധിത പ്രമദശല്ത് 
28 സ്തത്രീകൾക്ക്ത തയേൽ ല്േഷരീന് വിതരണും 
ല്ചയ്യുകയണ്ലായി.
 
കുട്ികളന്െ ബക്മം

കുട്ടികളുല്ട നല് രരീതിയിലള്ള വളർച്ച  രലാജ്യത്ില്റെ 
വികസനത്ിന്ത അത്യന്ലാമപക്ഷിതേലാണ്ത. രലാജ്യത്ില്റെ 
ഭലാവി േലാനവ മശഷി രൂപരീകരിക്ന്നത്ത കുട്ടികളലാണ്ത. 
പണത്ിമനലാ സഹലായത്ിമനലാ മവണ്ിയള്ള 
കുട്ടികളുല്ടയും കുടുുംബത്ില്റെയും കകേലാറ്റങ്ങൾ 
കുട്ടികല്ള ദലാരിദ്യത്ിമലക്ക്ത വരീഴുന്നതുും ശിശു 
േരണ നിരക് പ്രതിമരലാധിക്ന്നതിനും, കുട്ടികളുല്ട 
ആമരലാഗ്യപരേലായതുും നല് രരീതിയിലള്ള വളർച്ചയും 
അത്യലാവശ്യ സലാധനങ്ങളുല്ടയും മസവനങ്ങളുല്ടയും 
ലഭ്യേലാക്കൽ ല്േച്ചല്പ്ടുത്ൽ, കശശവ ല്തലാഴിൽ 
കുറയ്കന്നതിനമുള്ള കുട്ടികളുല്ട അവകലാശങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിയന്നതിന്ത നിർണ്ണലായകേലാണ്ത.  കുട്ടികൾ 
അവരുല്ട സലാേർത്്യും തിരിച്ചറിഞ്്ത േതിയലായ 
രരീതിയിലള്ള ജരീവിതും ആസ്ദിക്ന്നതിന ഇത്രത്ിൽ 
സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

2011 ല്സന്സസ്ത പ്രകലാരും, മകരളത്ിൽ പൂജ്യത്ിനും 
18 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രലായമുള്ള കുട്ടികളുല്ട 
ജനസുംഖ്യ സുംസ്ഥലാനല്ത് ല്േലാത്ജനസുംഖ്യയല്ട 30 
ശതേലാനും വരുും. ഇതിൽ പൂജ്യും മുതൽ 6 വയസ്സുള്ളവർ 
10.4% ശതേലാനേലാണ്ത. എസ്ത  ആർ എസ്ത  റിമപ്ലാർട്ട്ത 
2017  പ്രകലാരും സുംസ്ഥലാനത്്ത 5 വയസ്സിൽ തലാല്ഴയള്ള 
േരണനിരക്ക്ത 1,000 ൽ 12  ആണ്ത 1. കുട്ടികളുല്ട 
നിലനില്്ത, വികലാസും, സുരക്ഷ, പങ്ലാളിത്ും എന്നരീ 

NFHS-4 റിഗ്ോർട്് പ്രെോരം 5 വയസ്ില് തോസഴയുള്ള മരണനിരക്ക് 1000 ല് 7 ആണ്.
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അവകലാശങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്ന്നതിൽ മകരളും സേഗ് 
പുമരലാഗതി കകവരിച്ചിട്ടുണ്്ത.

കുട്ികളന്െ സുെക്, േെിെെണം, വെർച് 
എന്ിവയസ്ക്കുെെ പ്രധയാന േെിേയാെികൾ

വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പുും മകരള സലാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷലാ േിഷനേലാണ്ത കുട്ടികളുല്ട സുരക്ഷ, 
പരിചരണും, വളർച്ച എന്നിവയ്കലായള്ള പരിപലാടികളുും 
പദ്ധതികളുും നടപ്ലാക്ന്നത്ത. കുട്ടികൾക്ള്ള 
അവകലാശങ്ങൾ നടപ്ലാക്ന്നതിനലായി പ്രധലാനല്പ്ട്ട 
നിയേങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, പരിപലാടികൾ എന്നിവ തലാല്ഴ 
പ്രതിപലാദിക്ന്നു.

കുട്ികളന്െ സംെക്ണയാവകയാശം

കുട്ടികമളലാടുള്ള അവഗണന, അതിക്േും, അധിമക്ഷപും, 
ചൂഷണും എന്നിവയിൽ നിന്ന്ത അവല്ര മേലാചിപ്ിച്ച്ത 
സുരക്ഷിതേലായ അന്രരീക്ഷും ഒരുക്കല്യന്നതലാണ്ത 
കുട്ടികളുല്ട സുംരക്ഷണും ല്കലാണ്്ത ഉമദ്ശിക്ന്നത്ത. എല്ലാ 
തരത്ിലമുള്ള മേലാശേലായ ല്പരുേലാറ്റത്ിൽ നിന്നുും 
അതിക്േങ്ങളിൽ നിന്നുും കുട്ടികല്ള സുംരക്ഷിക്ന്നതിൽ 
മകരളും വളല്ര മുമന്നലാട്ട്ത മപലായിട്ടുണ്്ത. എന്നിരുന്നലാലും 
കുട്ടികൾക്ക്ത സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും പ്രദലാനും ല്ചയ്യുന്ന 
കലാര്യത്ിൽ പ്രമത്യകിച്ച്ത ദുരിതേനഭവിക്ന്ന കുട്ടികൾക്ക്ത 
നൽമകണ് സുരക്ഷിതത്ത്ിൽ തലാല്ഴപ്റയന്ന 
പരിേിതികൾ സുംസ്ഥലാനത്ിന്ത തടസ്സേലാകുന്നു.

കുട്ികൾന്ക്തിന്െയള്ള അതിക്രമം

കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുല്ട മതലാത്ത 
തുടർച്ചയലായി ഉയർന്നു വരുന്നമതലാല്ടലാപ്ും 
ബലലാത്ുംഗവും  േറ്റു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുും കൂടിവരുന്നു. 
കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള അധിമക്ഷപും പ്രമത്യകിച്ച്ത 
ല്പൺകുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള കലുംഗിക 
അധിമക്ഷപ സുംഭവങ്ങൾ കൂടിവരുന്നുണ്്ത. പദലാർത് 
ദുരുപമയലാഗും പ്രമത്യകിച്ച്ത കൗേലാരപ്രലായക്കലാരിൽ 
കൂടി വരുന്നു. േദ്യത്ില്റെ ഉപമയലാഗും, കസബർ 
കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൽക്കണ്ഠ  ഉളവലാക്ന്ന 
േറ്റു പ്രധലാന പ്രശ്നങ്ങളലാണ്ത. മസ്റ്ററ്റ്ത കക്ും 
ല്റമക്കലാർഡ്തസ്ത ബയൂമറലാവില്റെ കണക്ക്ത പ്രകലാരും 
ബലലാൽസുംഗമകസുകൾ 2018 ൽ 1204 ലും 2017 ൽ 
1045 ഉും ആണ്ത. കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 
2017ൽ 3543 എണ്ണവും 2018 ൽ 4008 എണ്ണവേലാണ്ത.
   
ന്േൺകുട്ികൾ

ഇന്്യയിൽ പൂജ്യും മുതൽ ആറ്ത വയസ്ത 
വല്ര പ്രലായമുള്ള കുട്ടികളുല്ട ആൺല്പൺ 
അനപലാതത്ിൽ ല്പല്ട്ടന്ന്ത വന്നിട്ടുള്ള കുറവ്ത 
വനിതലാശലാക്രീകരണത്ില്നതിരലായള്ള ഒരു 
പ്രധലാന സൂചകേലാണ്ത. 2001 -ൽ ഈ അനപലാതും 

1,000 ആൺകുട്ടികൾക്ക്ത 927 ല്പൺകുട്ടികൾ 
എന്ന നിരക്കിലലായിരുന്നു. എന്നലാൽ 2011 -ൽ ഈ 
അനപലാതും 919 ആയി തലാണു. 2011 ല്സന്സസ്ത 
അനസരിച്ച്ത മകരളത്ിൽ കുട്ടികളുല്ട ആൺല്പൺ 
അനപലാതും (964) 2001 ല്സന്സസിമനക്കലാൾ 
(960) നലാല്ത മപലായിറെ്ത േലാത്ും മുകളിലലാണ്ത. ആലപ്പുഴ 
(951), എറണലാകുളും (961), കലാസർമഗലാഡ്ത (961), 
തൃശ്ശൂർ (950) എന്നരീ ജില്കളിൽ ഈ അനപലാതും 
സുംസ്ഥലാന ശരലാശരിമയക്കലാൾ തലാല്ഴയലാല്ണന്നുള്ളത്ത 
ആപൽസൂചകേലാണ്ത. ല്സക്്ത ല്സലക്ഷന് 
ല്ടക്തനിക്കളുല്ട ഉപമയലാഗും നിരുത്ലാഹല്പ്ടുത്തുക, 
ല്പൺകുട്ടികൾക്ക്ത പലാരിമതലാഷികും ഏർല്പ്ടുത്തുക, 
അവമബലാധനും സൃഷ്ടിക്ക എന്നരീ ഇടല്പടലകളിലൂല്ട 
ല്പൺകുട്ടികല്ള മപ്രലാത്ലാഹിപ്ിക്കലാവന്നതലാണ്ത.

ക്ശശവ വിവയാെം

ബലാലലാവകലാശങ്ങളുല്ട ലുംഘനേലാണ്ത കശശവ 
വിവലാഹും. മദശരീയ ബലാലലാവകലാശ സുംരക്ഷണ 
കമ്രീഷല്റെ 'എന്.എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത.-4-ല്ന 
അടിസ്ഥലാനേലാക്കിയള്ള ഇന്്യയില്ല കശശവ 
വിവലാഹവും കൗേലാരപ്രലായത്ില്ല ഗർഭധലാരണവും 
സുംബന്ിച്ച റിമപ്ലാർട്ട്ത ' പ്രകലാരും 15 നും 19 നും ഇടയിൽ 
പ്രലായമുള്ള ല്പൺകുട്ടികളുല്ട കശശവ വിവലാഹും 
സുംബന്ിച്ച്ത എന്.എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത. 3, എന്. എഫ്ത.
എച്ച്ത.എസ്ത.-4 റിമപ്ലാർട്ടുകൾ തലാരതേ്യ വിശകലനും 
നടത്ിയതിൽ നിന്നുും വ്യക്േലാകുന്നത്ത കഴിഞ് 
10 വർഷത്ിൽ ല്േലാത്ത്ിലള്ള കശശവ വിഹലാഹ 
നിരക്ക്ത കുറഞ്ിട്ടുല്ണ്ന്നലാണ്ത. മകരളത്ിൽ എന്. 
എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത.-3 പ്രകലാരും കശശവ വിവലാഹ നിരക്ക്ത 
6.2 ശതേലാനേലായിരുന്നത്ത എന്. എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത.-4 
പ്രകലാരും 2.4 ശതേലാനും ആയി കുറഞ്ിട്ടുണ്്ത. മദശരീയ 
ശരലാശരി 11.9 ശതേലാനും ആണ്ത.

കുട്ികളന്െ വികസനയാവകയാശം

കുട്ടികളുല്ട ബലാല്യകലാലും അവരുല്ട പുമരലാഗതിയല്ട 
ഏറ്റവും പ്രബലേലായ കലാലഘട്ടേലാണ്ത. 18 വയസ്സിന 
തലാല്ഴയള്ള കുട്ടികളുല്ട ശലാരരീരികും, േലാനസികും, 
വികലാരും, സലാമൂഹ്യും എന്നരീ തലങ്ങൾ മക�രീകരിച്ചുള്ള 
സേഗ് പുമരലാഗതിയലാണ്ത ഇതിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നത്ത. 
ഈ നലാല്ത േണ്ഡലങ്ങളിലമുള്ള കുട്ടികളുല്ട വളർച്ചല്യ 
മപ്രലാൽസലാഹിപ്ിക്ന്ന കലാര്യത്ിൽ മകരളും എമപ്ലാഴുും 
മുന്പന്ിയിലലാണ്ത. എന്നിരുന്നലാലും കുട്ടികളുല്ട 
ബലാല്യകലാല വികസനത്ിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ 
ഇമപ്ലാഴുും നിലനിൽക്ന്നു. പ്രതിമരലാധകുത്ിവയ്തപ്ത 
എടുക്ന്ന കലാര്യത്ിൽ സുംസ്ഥലാനും വളല്ര 
മുന്നിലലാല്ണങ്ിലും മദശരീയ കുടുബ ആമരലാഗ്യ സർമവ് 
4 പ്രകലാരും 100% ൽ ല്ചറിയ കുറവലാണ്ത (12 മുതൽ 
23 േലാസുംവല്ര പ്രതിമരലാധകുത്ില്വയ്തപ്ത 82.5 
ശതേലാനും). അതുമപലാല്ലതല്ന്ന മകരളും പൂർണ്ണേലായ 
മുലയൂട്ടൽ (ആദ്യല്ത് 6 േലാസ കശശവ ഘട്ടത്ിൽ) 
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നടത്തുന്നതിൽ പുമരലാഗതി കുറഞ്ഞു വരുന്നു (എന്.എഫ്ത. 
എച്ച്ത.എസ്ത -3 പ്രകലാരും 0 മുതൽ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക്ത 
പൂർണ്ണേലായ മുലയൂട്ടൽ നടത്തുന്നതില്റെ ആധിക്യും 
56.2% ശതേലാനവും എന്.എഫ്ത.എച്ച്ത-4 പ്രകലാരും 53.3 
ശതേലാനവേലാണ്ത ). പലാലൂട്ടലിന്ത മുമ്പലായി ആഹലാരും 
നൽകൽ, മുലപ്ലാൽ നൽകുന്നതിനള്ള കലാലതലാേസും, 
കുപ്ിപ്ലാൽ നൽകൽ തുടങ്ങിയ അനലാമരലാഗ്യപരേലായ 
ആഹലാരും നൽകുന്ന സേ്തപ്രദലായും മകരളത്ിൽ 
നടക്ന്നുല്ണ്ന്ന്ത അനവധി ഗമവഷണ പഠനങ്ങൾ 
വ്യക്േലാക്ന്നു. 6-59 േലാസും പ്രലായമുള്ള കുട്ടികളുല്ട 
വിളർച്ചലാ നിരക്ക്ത സൂചിപ്ിക്ന്നത്ത ആമരലാഗ്യ 
സ്ഥിതിയിൽ വർദ്ധനവണ്ലായിട്ടുല്ണ്ന്നലാണ്ത (എന്.
എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത.-3ൽ 44.5 ഉും എന്.എഫ്ത എച്ച്ത 
എസ്ത.-4 ൽ 35.7 ആണ്ത നിരക്കൾ). സുംസ്ഥലാനത്്ത 
സലാർവ്ലൗകികേലായ പ്രരീ-സ്തക്കൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസത്ില്റെ 
അഭലാവും േല്റ്റലാരു പ്രധലാന പ്രശ്നേലാണ്ത. ഇതിന്ത 
അടിയന്ിര ശ്ദ്ധ നൽമകണ്തലാണ്ത. റലാപ്ിഡ്ത 
സർമവ് ഓഫ്ത ചിൽരൈന് (ആർ.എസ്ത.ഒ.സി) 2013-
14 പ്രകലാരും മൂന്ന്ത വയസ്സിനും 6 വയസ്സിനും ഇടയിൽ 
പ്രലായേലായ 26.2 ശതേലാനും കുട്ടികൾക്ക്ത പ്രരീ-സ്തക്കൂൾ 
വിദ്യലാഭ്യലാസും ലഭിക്ന്നില് എന്ന്ത കലാണുന്നു. കൂടലാല്ത 
ശലാസ്തത്രീയേലായി തയേലാറലാക്കിയ പലാഠ്യപദ്ധതിയല്ട 
അഭലാവവും പരിഹലാരും കലാമണണ് വിഷയേലാണ്ത.

കുട്ികളന്െ അതിജരീവനയാവകയാശം

Iശിശുേരണ നിരക്ും നവജലാത ശിശുക്കളുല്ട 
തൂക്കകുറവില്റെ ബലാഹുല്യവും കുട്ടികളുല്ട 
അതിജരീവനത്ിൽ ഉത്തകണ്ഠ ജനിപ്ിക്ന്ന 
കലാര്യങ്ങളലാണ്ത. സുംസ്ഥലാനത്്ത ശിശുേരണ നിരക്ക്ത 
1,000 ജനനത്ിന്ത 12 എന്നതിൽ നിന്ന്ത 8 ആയി 
കുറയ്കലാനലാണ്ത സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യും (എസ്ത.
ഡി.ജി) വിഭലാവനും ല്ചയ്യുന്നത്ത. അതുമപലാല്ല 2020 
ആകുമമ്പലാമഴക്ും േലാതൃേരണ നിരക്ക്ത ഒരു ലക്ഷും 
ജനനത്ിന്ത 66 -ൽ നിന്ന്ത 30 ആയി കുറയ്കലാനും 5 
വയസ്സിന്ത തലാല്ഴയള്ള ശിശുേരണ നിരക്ക്ത 1,000 
ജനനത്ിന്ത 14ൽ നിന്നുും 9 ആയി കുറയ്കലാനും 
ലക്ഷ്യേിടുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ിട്ടുള്ള രുംഗല്ത്ല്ലാും 
സുംസ്ഥലാനും കലാര്യേലായ മനട്ടും കകവരിച്ചിട്ടുല്ണ്ങ്ിലും, 
കുട്ടികളില്ല മപലാഷക കവകല്യത്ില്റെ ബലാഹുല്യവും 
(എന്.എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത - 4 പ്രകലാരും 5 വയസ്സിന്ത തലാല്ഴ 
ഉമദ്ശും 16.1 ശതേലാനും കുട്ടികൾക്ക്ത തൂക്കകുറവും 19.7 
ശതേലാനും കുട്ടികൾക്ക്ത വളർച്ചലാമുരടിപ്പുും), കുട്ടികളില്ല 
വിളർച്ചയും (എന്.എഫ്ത.എച്ച്ത.എസ്ത 4 പ്രകലാരും 
35.7 ശതേലാനും കുട്ടികൾ വിളർച്ചയള്ളവരലാണ്ത ). 
പ്രതിമരലാധകുത്ില്വയ്തപ്ില്റെ കുറവും (സുംസ്ഥലാനത്്ത 
ഉമദ്ശും 17.9 ശതേലാനും കുട്ടികൾക്ക്ത 12-23 േലാസത്ിൽ 
മുമ്പലായി 5 വലാക്ിനകൾ ലഭിക്ന്നില്) സുംസ്ഥലാനത്്ത 
ചില ജില്കളിൽ കൂടുതലലാണ്ത, പ്രമത്യകിച്ച്ത പട്ടിക 
വർഗ്ക്കലാരുല്ടയിടയിൽ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാും 
തല്ന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യും മനടില്യടുക്കലാന് 
സർക്കലാരിന്ത ഒരു ല്വല്ലുവിളിയലായി േലാറുും.

കുട്ികളന്െ േകെയാെിത്യാവകയാശം

തരീരുേലാനങ്ങൾ എടുക്ന്ന മവളയിൽ കുട്ടികളുല്ട 
കലാഴ്ചപ്ലാട്ത സ്തന്തത്േലായി അവതരിപ്ിക്കലാനള്ള 
ഒരു ചുറ്റുപലാട്ത സൃഷ്ടിക്കയലാണ്ത കുട്ടികളുല്ട 
പങ്ലാളിത്ലാവകലാശും ല്കലാണ്്ത ഉമദ്ശിക്ന്നത്ത. 
കുട്ടികളുല്ട ല്േലാത്ത്ിലള്ള വികസനത്ിന്ത സേഗ് 
സുംഭലാവന ല്ചയ്യുന്നതിന മവണ്ി തമദ്ശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥലാപനങ്ങളിലള്ള അയൽക്കൂട്ട ശ്യുംഖലയലായ മകരളലാ 
മേലാഡൽ ബലാലസഭകളുും ബലാലപഞ്ലായത്തുകളുും 
മദശവ്യലാപകേലായി അുംഗരീകലാരും പിടിച്ചു പറ്റിയതലാണ്ത.

ന്പ്രയാട്ക്ന് ഓഫസ് െില്ഡ്രന് ഫ്ം 
ന്സക്്ല് ഒഫന്സസസ് (ബേയാബക്യാ) നിയമം 
2012

കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള അധിമക്ഷപങ്ങല്ളക്റിച്ചുും 
കലുംഗരീക കകമയേറ്റും, കലുംഗരീക പരീഡനും, 
അശ്രീല സലാഹചര്യും എന്നിവയിൽനിന്ന്ത കുട്ടികല്ള 
സുംരക്ഷിമക്കണ് േലാർഗ്ങ്ങല്ളക്റിച്ചുും ഈ നിയേും 
പ്രതിപലാദിക്ന്നു. പ്രസ്തതുത നിയേും നടപ്ലാക്ന്നതിൽ 
സുംസ്ഥലാനും ഒട്ടനവധി കലാര്യങ്ങൾ ല്ചയ്ിട്ടുണ്്ത. ഈ 
നിയേത്ില്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്ത 
പരിചരണവും സുരക്ഷയും നൽകലാനലായി സുംസ്ഥലാനത്്ത 
എല്ലാ ജില്കളിലേലായി 14 വനിതലാശിശു ഭവനങ്ങൾ 
സ്ഥലാപിച്ചു. എല്ലാ ജില്കളിലും ല്സ്പഷ്യൽ ജുവകനൽ 
മപലാലരീസ്ത യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലാപിച്ചു വരുന്നു. ഈ 
നിയേത്ില്റെ കരീഴിൽ വരുന്ന മകസ്സുകൾ ല്പല്ട്ടന്ന്ത 
വിചലാരണ ല്ചയേലാന് സുംസ്ഥലാനത്്ത പ്രമത്യക 
മകലാടതികൾ പ്രഖ്യലാപിച്ചിട്ടുണ്്ത. ഇതിൽ തിരുവനന്പുരും, 
എറണലാകുളും, മകലാഴിമക്കലാട്ത എന്നിവിടങ്ങളില്ല 
മകലാടതികൾ സ്തത്രീകൾക്ും കുട്ടികൾക്ും 
എതില്രയള്ള കലഗരീകലാതിക്േണങ്ങളുേലായി 
ബന്ല്പ്ട്ട മകസുകളുല്ട പരിമശലാധനയ്കലായി 
ല്തല്രല്ഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്ത.  സുംസ്ഥലാനത്്ത രജിസ്റ്റർ 
ല്ചയ്ിട്ടുള്ള മപലാമക്ലാ മകസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു.  
2017-ൽ മകസുകളുല്ട എണ്ണും 2697 ആയിരുന്നത്ത  
2018-ൽ 3175 ആയി വർദ്ധിച്ചു.

ബകെെ സംസ്യാന �യാലയാവകയാശ 
സംെക്ണ കമ്രീഷന്

ഈ കമ്രീഷന് നിയേ പ്രകലാരും പ്രവർത്ിക്ന്ന ഒരു 
സ്ഥലാപനേലാണ്ത. ബലാലലാവകലാശും സുംരക്ഷിക്കലാന് 
നിലവില്ല നിയേങ്ങൾ പരിമശലാധിച്ച്ത അവമലലാകനും 
നടത്തുക, കുട്ടികളുല്ട അവകലാശ ലുംഘനും നടന്നത്ത 
അമന്ഷിക്ക, കുട്ടികളുല്ട അവകലാശങ്ങളുല്ട പൂർണ്ണ 
സ്ലാത�്യത്ിന്ത തടസ്സേലായി നിൽക്ന്ന ഘടകങ്ങൾ 
കണ്ടു പിടിക്ക, വസ്തതുതകൾ പരിമശലാധിച്ച്ത പരിഹലാരും 
നിർമദ്ശിക്ക എന്നിവ കമ്രീഷല്റെ അധികലാര 
പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളലാണ്ത. 2018-19 
കലാലയളവിൽ, 1692 പരലാതികൾ കമ്രീഷന്ത ലഭിച്ചു. 
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ഇതിൽ 805 പരലാതികൾക്ക്ത പരിഹലാരും കണ്ടു. പരിഹലാരും 
കണ് പരലാതികളിൽ 90 എണ്ണും മപലാമക്ലാ ആക്തടുേലായി 
ബന്ല്പ്ട്ടതുും, 190 എണ്ണും ആർ.റ്റി.ഇ യേലായും 4 
എണ്ണും ജുകവനൽ ജസ്റ്റരീസുേലായി ബന്ല്പ്ട്ടതുും 
ബലാക്കിയള്ളത്ത കുട്ടികളുല്ട അവകലാശ ലുംഘനവേലായി 
ബന്ല്പ്ട്ടതുേലാണ്ത.
ദന്ത്ടുക്ല് ബസവനങ്ങൾ

സുംസ്ഥലാന ദല്ത്ടുക്കൽ റിമസലാഴ്തസ്ത ഏജന്സില്യ 
മുമന്നലാട്ടു ല്കലാണ്ടു മപലാകുന്നതിനലായി മകരളത്ിൽ 17 
പ്രമത്യക ദല്ത്ടുക്കൽ ഏജന്സികൾ പ്രവർത്ിച്ചു 
വരുന്നു. 2013-14 മുതൽ 2018-19 വല്ര, 883 
രലാജ്യത്ിനകത്തുളള ദല്ത്ടുക്കലും 87 രലാജ്യലാന്ര 
ദല്ത്ടുക്കലും നടന്നു. 2018-19-ൽ മകരളത്ിൽ 132 
കുട്ടികല്ള ദല്ത്ടുത്തു (രലാജ്യത്ിനകത്തുള്ളത്ത 119 ഉും, 
രലാജ്യലാന്രും 13 ഉും). ഇതിൽ 59 മപർ ല്പൺകുട്ടികളലാണ്ത  
ദല്ത്ടുത് കുട്ടികല്ള സുംബന്ിച്ച വിവരും അനബന്ും 
8.3.6 -ൽ മചർത്ിരിക്ന്നു.

ക്െല്ഡസ് ക്ലന് ബസവനങ്ങൾ

ല്തരുവിൽ തലാേസിക്ന്ന ആമരലാഗ്യേില്ലാത് 
കുട്ടികൾ, ല്തലാഴില്ലടുക്ന്ന കുട്ടികൾ, ഗലാർഹിക 
ല്തലാഴില്ലടുക്ന്ന കുട്ടികൾ, ഒളിമച്ചലാടിയകുട്ടികൾ, 
കലുംഗിക ല്തലാഴിലലാളികളുല്ട േക്കൾ, കലുംഗിക 
അക്േത്ിനിരയലായ കുട്ടികൾ എന്നിവരുല്ട 
ആവശ്യങ്ങൾ മകന്ത�രീകരിച്ചുല്കലാണ്ടുള്ള മസവനേലാണ്ത 
ലക്ഷ്യേിടുന്നത്ത.  24 േണിക്കൂറുും പ്രവർത്ിക്ന്ന 
ഒരു മടലാൾഫ്രീ ല്ടലിമഫലാൺ (1098) മസവനേലാണ്ത 
കചൽഡ്ത കലന്. ഇന്ഡ്യയിൽ 430 നഗരങ്ങളിൽ 
ഈ മസവനും ലഭ്യേലാണ്ത. മകരളത്ിൽ 14 സ്ഥലത്്ത 
ഈ സുംവിധലാനും പ്രവർത്ിക്ന്നു. സർക്കലാരിത 
സുംഘടനകൾ, സന്നദ്ധ സുംഘടനകൾ എന്നിവരുല്ട 
സഹലായമത്ലാല്ട കചൽഡ്ത കലന് പ്രവർത്നും 
കൂടുതൽ ശക്ില്പ്ടുമത്ണ്ിയിരിക്ന്നു.

സംബയയാജിത ശിശുവികസന ബസവനങ്ങൾ 
(ഐ.സി.ഡി.എസസ്)

കുട്ടികളുല്ട ബലാല്യത്ിൽ തല്ന്നയള്ള വളർച്ച 
സലാധ്യേലാക്കലാന് മകന്ത�സർക്കലാർ നടപ്ലാക്ന്ന 
ഒരു ഫ്ലാഗ്തഷിപ്്ത പരിപലാടികളില്ലലാന്നലാണിത്ത. 
പൂരകമപലാഷകലാഹലാരും, പ്രതിമരലാധകുത്ില്വയ്തപ്ത, 
ആമരലാഗ്യപരിമശലാധന, റഫറൽ സർവരീസസ്ത, 
ആമരലാഗ്യ മപലാഷകലാഹലാര വിദ്യലാഭ്യലാസും, 6 വയസ്സിന്ത 
തലാല്ഴയള്ള കുട്ടികൾക്ക്ത പ്രരീ-സ്തക്കൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസും, 
അമ്േലാർ, പലാലൂട്ടുന്ന അമ്േലാർ എന്നിവർക്ക്ത 
മസവനങ്ങൾ ഉറപ്ലാക്ന്ന ഒരു സേഗ് പദ്ധതിയലാണിത്ത. 
2018-19 -ൽ 33115 അുംഗ൯വലാടികൾ മുമഖന ഈ 
പദ്ധതി നടപ്ലാക്ന്ന പൂരകമപലാഷകലാഹലാര പരിപലാടി 
10.05 ലക്ഷും മപർക്ും, പ്രരീ-സ്തക്കൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസ 
പരിപലാടി 3 മുതൽ 6 വയസ്സുളള 3.16 ലക്ഷും കുട്ടികൾക്ും 

പ്രമയലാജനല്പ്ട്ടു. പൂരകമപലാഷകലാഹലാര പരിപലാടിയിൽ 
2.74 ലക്ഷും മപർ ഗർഭിണികളുും പലാലൂട്ടുന്ന അമ്േലാരുും 
ആയിരുന്നു. (അനു�ന്ധം 8.3.7).

സുംസ്ഥലാന സർക്കലാരില്റെ സഹലായമത്ലാല്ട 
തമദ്ശഭരണ സ്ഥലാപനങ്ങൾ വിവിധതരും നൂതനേലായ 
പ്രവർത്ികൾ ഐ.സി.ഡി.എസില്റെ കരീഴിൽ 
തുടക്കും കുറിച്ചിട്ടുണ്്ത. പട്ടികവർഗ് പ്രമദശങ്ങളിൽ 
കുട്ടികളുല്ട മപലാഷകലാവസ്ഥ ല്േച്ചല്പ്ടുത്തുന്നതിനലായി 
അമൃതും നൂ്ിേിക്്ത തയേലാറലാക്ന്നതിനലായി 
വയനലാട്ടിൽ കുടുുംബശ്രീ ഉല്ലാദന യൂണിറ്റുകൾ 
ആരുംഭിച്ചു. ഗുരുതരേലായ മപലാഷകലാഹലാരക്റവ്ത 
പരിഹരിക്ന്നതിനലായി യൂണില്സഫില്റെ 
സഹലായമത്ലാല്ട ഒരു സലാമൂഹ്യലാധിഷ്ിത മപലാഷകലാഹലാര 
പുനരധിവലാസ പരിപലാടി അട്ടപ്ലാടി പട്ടിക വർഗ് 
മപ്രലാജക്തട്ത പ്രമദശത്്ത ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. മപലാഷകലാഹലാര 
അവസ്ഥയല്ട തത്േയ മേലാണിറ്ററിുംഗിനലായി GIS 
അധിഷ്ിതേലായ ജലാതക്ത-ജനനി അട്ടപ്ലാടിയിൽ 
ആരുംഭിച്ചു. കുട്ടികളുല്ട 5 വയസുവല്രയള്ള വളർച്ച 
നിരരീക്ഷിക്ന്നതിനള്ള സുംവിധലാനേലാണ്ത ജലാതക്ത. 
ല്േലാകബൽ ആപ്ിമക്കഷന് വഴി ശബ്ദമരഖയും 
ചിത്വും സ്ഥലാനവും ഉൾല്പ്ടുന്ന തത്േയ വിവരങ്ങൾ 
ജലാതകിലൂല്ട ലഭിക്ന്നു. ഇത്ത അട്ടപ്ലാടിയിലും 
േലാനന്വലാടി, മദവികുളും, ഇരിട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. സുംസ്ഥലാനല്ത് 33,115 
അുംഗന്വലാടി മകന്ത�ങ്ങളിലും സലാമൂഹ്യ ആഡിറ്റ്ത 
നടത്ല്പ്ട്ടിട്ടുണ്്ത. അുംഗന്വലാടി വർക്കർേലാർ, 
ല്ഹൽപ്ർേലാർ എന്നിവരുല്ട മക്ഷേത്ിനലായി 
അുംഗന്വലാടി മക്ഷേനിധി മബലാർഡ്ത രൂപരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത. 
കുട്ടികളുല്ട ബലാല്യത്ിൽത്ല്ന്നയള്ള വളർച്ചയും 
സുംരക്ഷണവും പ്രരീ സ്തകൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസ പരിപലാടിയും 
അുംഗന്വലാടികൾ മുമഖന ഇ.സി.സി.ഇ പദ്ധതി പ്രകലാരും 
നൽകുന്നു.

സംബയയാജിത ശിശു സംെക്ണ േദ്തി

സുരക്ഷയും സുംരക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവരുും 
നിയേപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുേലായ കുട്ടികൾക്ക്ത പ്രതിമരലാധും, 
നിയേ സുരക്ഷ, പുനരധിവലാസ മസവനങ്ങൾ എന്നിവ 
നൽകുന്ന മകന്ത�ലാവിഷ്തകൃത പദ്ധതിയലാണിത്ത. 
സുംസ്ഥലാനത്്ത ല്ജ.ല്ജ ആക്തടിൽ ഉൾല്പ്ട്ട 
നിബന്നകൾ മവഗത്ിൽ നടപ്ിലലാക്വലാനലായി 
ശിശു സുംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾ, ശിശുമക്ഷേ കമ്റ്റികൾ, 
പ്രമത്യക ജുവകനൽ മപലാലരീസ്ത യൂണിറ്റുകൾ, 
സുംസ്ഥലാന ശിശു സുംരക്ഷണ ല്സലാകസറ്റി, ജില്ലാ 
ശിശു സുംരക്ഷണ യൂണിറ്റ്ത, ല്ജ.ല്ജ മബലാർഡുകൾ 
എന്നിവ സ്ഥലാപിച്ചു. കചൽഡ്ത േലാമര്യജ്ത റരീസ്തറ്റ്തല്റയിറെ്ത 
നിയേും, മകരള യലാചക നിമരലാധന നിയേും, 
കചൽഡ്ത കററ്റ്തസ്ത കൺല്വന്ഷന് പരിപലാടികൾ, 
ദല്ത്ടുക്കലേലായി ബന്ല്പ്ട്ട നിയേങ്ങൾ മപലാലള്ള 
വിവിധ സലാമൂഹ്യ നിയേങ്ങളുേലായി ബന്ല്പ്ട്ട 
പരിപലാടികൾ ഈ പദ്ധതിക്ക്ത കരീഴിൽ നടപ്ലാക്ന്നുണ്്ത. 



386 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

മപലാമക്ലാ നിയേത്ിന് കരീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്ിട്ടുള്ള 
്യൽ മകസുകൾ തരീർപ്ലാക്കലാന് പ്രമത്യക 
മകലാടതികൾ ആരുംഭിച്ചു. ഷഫരീക്ക്ത കമ്ിറ്റി റിമപ്ലാർട്ട്ത 
നടപ്ലാക്ന്നതില്റെ ഭലാഗേലായി 'ബലാലസുരക്ഷ' 
സുംബന്ിച്ച്ത ഒരു േലാതൃകലാ മപ്രലാമട്ടലാമക്കലാൾ സർക്കലാർ 
പുറല്പ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്്ത. 1. കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള 
അക്േങ്ങൾ തടയന്നതിനമവണ്ിയള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ, 2. മകസുകൾ കല്ണ്ത്ി മനരല്ത് 
തല്ന്ന ഇടല്പടൽ നടത്തുക, 3. ഇരയ്ക്ത സുരക്ഷയും 
സുംരക്ഷണവും നൽകുക, 4. ആവർത്ിക്ന്ന 
അക്േങ്ങൾ തടയൽ എന്നിവ ഇതിൽ ല്പടുന്നു. 12-ലാും 
പദ്ധതിയിൽ കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള അതിക്േങ്ങൾ 
തടയലാനലായി സലാമൂഹ്യ നരീതി വകുപ്്ത ഐ.സി.പി.എസിന 
കരീഴിൽ വളല്രയധികും നടപടികൾ സ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത. 13- 
പദ്ധതിയിലും ചില നൂതന പദ്ധതികൾ നടപ്ലാക്കിവരുന്നു. 
ദുർബലരലായ കുടുുംബങ്ങല്ള കല്ണ്ത്തുന്നതിനും, ഫ്ണ്്ത 
കലന് ഏജന്േലാരുല്ട കഴിവ വികസിപ്ിക്ന്നതിനും 
കുട്ടികൾല്ക്കതില്രയള്ള കലുംഗികലാതിക്േങ്ങൾ 
തടയന്നതുും അദ്ധ്യലാപകരുല്ട കഴിവ വികസിപ്ിക്കൽ, 
കുട്ടികൾല്ക്കതിരലായ കലുംഗികലാതിക്േങ്ങൾ 
തടയന്നതിനും റിമപ്ലാർട്ടുല്ചയ്യുന്നതിനും 
അദ്ധ്യലാപകർക്ക്ത പരിശരീലനും നൽകുന്നതിനമുള്ള 
നടപടികൾ സ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ത.

കൗമയാെക്യാെയായ ന്േൺകുട്ികളന്െ േദ്തി 
(മുമ്പുള്ള െയാജരീവസ് ഗയാന്ധി േദ്തി)

ഈ മകന്ത�ലാവിഷ്തകൃത പദ്ധതി 11 നും 14 നും േമദ്ധ്യ 
പ്രലായമുള്ള സ്തക്കൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസും ലഭിക്കലാത് 
കൗേലാരക്കലാരലായ ല്പൺകുട്ടികളുല്ട മപലാഷകലാമരലാഗ്യ 
നിലവലാരും വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിന മവണ്ിയള്ളതലാണ്ത. 
11 നും 14 നും േമദ്ധ്യ പ്രലായമുള്ള സ്തക്കൂൾ വിദ്യലാഭ്യലാസും 
ലഭിക്കലാത് കൗേലാരക്കലാരലായ ല്പൺകുട്ടികൾ 
മകരളത്ിൽ കുറവലായതിനലാൽ ഈ മകന്ത� സർക്കലാർ 
പദ്ധതിയല്ട പ്രമയലാജനും മകരളത്ിന്ത  കുറവലാണ്ത.

കുട്ികൾള്ള കയാന്സർ സുെക്യം തയാബലയാലം 
േദ്തിയം

കലാന്സർ, േറ്റു ജരീവന ഭരീഷണിയലായ മരലാഗങ്ങൾ 
എന്നിവയലാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 18 വയസ്സിൽ തലാല്ഴയള്ള 
കുട്ടികൾക്ക്ത സർക്കലാർ അുംഗരീകൃത ആശുപത്ികളിൽ 
സൗജന്യ ചികിത് നൽകുന്ന സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ 
േിഷല്റെ പദ്ധതിയലാണിത്ത. കലാന്സർ സുരക്ഷ 12 
സർക്കലാർ ആശുപത്ികൾ മുമഖനയും തലാമലലാലും 
പദ്ധതി 18 സർക്കലാർ ആശുപത്ികൾ മുമഖനയും 
നടപ്ലാക്കി വരുന്നു. 2018-19 വർഷും കലാന്സർ 
സുരക്ഷലാ പദ്ധതിയിലൂല്ട 7162 കുട്ടികൾക്ും തലാമലലാലും 
പദ്ധതിയിലൂല്ട 16167 കുട്ടികൾക്ും സഹലായും 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.

ബനേെപൂർവ്ം
േലാതലാപിതലാക്കൾ രണ്ടുമപരുും നഷ്ടല്പ്ട്ടമതലാ 
ഒരലാളില്ലാത്മതലാ േമറ്റയലാൾക്ക്ത കുട്ടില്യ 
സുംരക്ഷിക്ന്നതിനള്ള സലാമ്പത്ിക സ്ഥിതി 
ഇല്ലാത്മതലാ ആയ കുട്ടികൾക്ക്ത സലാമ്പത്ിക 
സഹലായും നൽകുന്ന മകരള സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാ 
േിഷല്റെ ഒരു പദ്ധതിയലാണിത്ത. കുട്ടികൾക്ക്ത ബിരുദ 
പഠനും വല്ര വിദ്യലാഭ്യലാസ സഹലായും നൽകുന്നതിന്ത 
ഉമദ്ശിച്ചിട്ടുള്ളതലാണ്ത ഈ പദ്ധതി. HIV/AIDS 
ബലാധിതരലായ കുട്ടികളുും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾല്പ്ടുന്നു. 
2018-19 -ൽ 34952 കുട്ടികൾക്ക്ത ഇതില്റെ പ്രമയലാജനും 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ത.

ബനേെ സയാന്്നം

സുംസ്ഥലാനല്ത് എന്മഡലാസൾഫലാന് 
ദുരിതബലാധിതർക്ക്ത ആശ്ലാസ നടപടികൾ 
കകല്ക്കലാള്ളുന്നതിനലാണ്ത ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യേിടുന്നത്ത. 
ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരമുള്ള സലാമ്പത്ിക സഹലായും 
എന്മഡലാസൾഫലാന് ദുരിതബലാധിതർക്ക്ത നൽകി 
വരുന്നു. 1 മുതൽ 12 വല്രയള്ള ക്ലാസുകളിൽ 
പഠിക്ന്ന കുട്ടികൾക്ക്ത വിദ്യലാഭ്യലാസ സഹലായും 
നൽകുന്നു. 2018-19 -ൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ 5697 മപർ 
ഗുണമഭലാക്ലാക്കളലായിരുന്നു.

ഔവർ ന്റബസ്യാൺസി�ിലിറ്റി ടു െില്ഡ്രന് 
ബകെെ (ഒ.ആർ.സി)

വനിതലാശിശു വികസന വകുപ്പു നടപ്ലാക്ന്ന 
സുംമയലാജിത ശിശുവികസന പദ്ധതിയല്ട ഒരു 
അവിഭലാജ്യേലായ പ്രവർത്നേലാണ്ത ഔവർ 
ല്റമസ്പലാൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽരൈൺ. കുട്ടികളുല്ട 
സുംരക്ഷണത്ിനും വികസനത്ിനും വിദ്യലാഭ്യലാസ, 
ആമരലാഗ്യ, ആഭ്യന്ര തമദ്ശസ്യുംഭരണ 
വകുപ്പുകളുല്ടയും സമൂഹത്ില്റെയും ഉത്രവലാദിത്ത്ിൽ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ലാക്ന്നതു സർക്കലാർ 
സർക്കലാരിതര സുംഘടനകളുല്ട സ്തക്കൂൾ 
അധിഷ്ിതേലായ ഒരു പ്രവർത്നേലാണിത്ത. ഇതില്റെ 
ലക്ഷ്യും കുട്ടികളുല്ട ല്േച്ചല്പ്ട്ട സുരക്ഷയും വികസനവും 
ജരീവിത കനപുണ്യും ല്േച്ചല്പ്ടുത്ലും മപലാഷക 
സമൃദ്ധവും ദുരിതങ്ങല്ള പരിഹരിക്കലും ഉപമദശും 
നൽകലും  നല് രരീതിയിലള്ള മപരറെിുംഗുും ലഭ്യേലാക്ക 
ആണ്ത.  320 സ്തക്കൂളുകളിൽ ഓ.ആർ.സി. മപ്രലാജക്തട്ത 
നടപ്ലാക്കി വരുന്നു. സേരീപകലാലത്്ത േലാതലാപിതലാക്കൾ 
കുട്ടികൾക്ക്ത മനല്ര നടത്ിയ അതിക്േങ്ങളുല്ട 
പശ്ലാത്ലത്ിൽ ‘കരുതൽ സ്പർശും : കകമകലാർക്കലാും 
കുട്ടികൾക്കലായ്ത ’ എന്ന ഒരു പുതിയ പരിപലാടി 
ഉത്രവലാദിത് രക്ഷലാകർതൃത്ത്ിനലായി ആരുംഭിച്ചു.

കയാവല് 

നിയേ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്ത പിന്തുണ 
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നൽകുന്നതിനലായി കസക്യലാ്ി വകുപ്ില്റെയും 
ബുംഗളൂരുവിലള്ള നിും ഹലാന്സില്റെയും സലാമങ്തിക 
സഹലായമത്ലാല്ട വനിതശിശുവികസന വകുപ്്ത 
നടപ്ലാക്ന്ന ഒരു നവരീന പരിപലാടിയലാണിത്ത. 
ഇതില്റെ ഫലേലായി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ല്ചയേലാനള്ള 
വലാസന മുന്പുണ്ലായിരുന്ന 12.4 ശതേലാനത്ിൽ 
നിന്നുും 3.75  ശതേലാനേലായി കുറയ്കലാന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്ത. 
സുംസ്ഥലാനല്ത് 28 എന് ജി ഒ കളുല്ട സഹലായമത്ലാല്ട 
നടപ്ലാക്ന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ 1733  കുട്ടികളുും 
അവരുല്ട കുടുുംബങ്ങളുും ഗുണമഭലാക്ലാക്കളലാണ്ത.

കൗമയാെക്യാെയായ ന്േൺകുട്ികൾക്കു 
ബവണ്ിയള്ള മനഃശയാസസ്് സയാമൂെധ് 
ബസവനങ്ങൾ

വനിതലാശിശുവികസന വകുപ്ില്റെ ഈ പദ്ധതി 
കൗേലാരക്കലാരലായ ല്പൺകുട്ടികൾക്ക്ത കൗൺസിലിുംഗ്ത, 
േലാർമഗ്ലാപമദശും തുടങ്ങിയ സഹലായങ്ങൾ 
നൽകുന്നു. വിദ്യലാഭ്യലാസ വകുപ്ില്റെ പിന്തുണമയലാല്ട 
ല്തരല്ഞ്ടുക്കല്പ്ട്ട 2009-10-ൽ 163 സ്തകൂളുകളിൽ 
േനഃശലാസ്തത് സലാമൂഹ്യ കൗൺസലിുംഗ്ത ല്സറെർ 
ആരുംഭിക്കയും 1012 സ്തക്കൂളുകളിമലക്ക്ത 
വ്യലാപിപ്ിക്കയും ല്ചയ്തതു. കുട്ടികൾക്ക്ത കൗൺസലിുംഗുും 
േലാർമഗ്ലാപമദശവും നൽകുന്നതിനലായി ഓമരലാ സ്തകൂളിലും 
ഒരു ഫുൾകടും കൗൺസിലല്റ നിയേിച്ചിട്ടുണ്്ത.

കുട്ികെിന്ല ബകയാക്ിയർ ഇംപ്യാബറെഷന്

പ്രലാമദശിക സുംസ്ഥലാനതല സലാമങ്തിക കമ്ിറ്റികൾ 
ല്തരല്ഞ്ടുത് അഞ്ചു വയസ്സുവല്രയള്ള 
കുട്ടികൾക്ക്ത മകരള സലാമൂഹ്യ സുരക്ഷലാേിഷന് (ല്ക.
എസ്ത.എസ്ത.എും) ഈ പദ്ധതിയിലൂല്ട മകലാക്ിയർ 
ഇുംപ്ലാമറെഷന് സർജറിക്ളള സഹലായും നൽകുന്നു. 
പ്രമത്യക പട്ടികയിലള്ള ആശുപത്ികളിലൂല്ട 
ശസ്തത്ക്ിയ കഴിഞ് കുട്ടികൾക്ക്ത ആഡിറ്ററി 
ല്വർബൽ ഹബിലിമറ്റഷന് (എ.വി.എച്ച്ത ) മവണ്ി 
സലാമ്പത്ിക സഹലായവും നൽകുന്നു. 2017-18 ൽ 
കുട്ടികൾക്ക്ത ഇമ്പ്തളലാന്റ്ത ഉൾല്പ്ല്ട സ്പരീച്ത മപ്രലാസസ്സർ 
അപ്തഗ്മറ്റഷന് സൗജന്യേലായി നൽകുന്നതിനലായി 
'ധ്നി'എന്ന മപ്രലാജക്തറ്റ്ത ആരുംഭിച്ത ധ്നി മപ്രലാജക്തറ്റിൽ 
55 മപർ ഗുണമഭലാക്ലാക്കളലായമപ്ലാൾ ല്കലാല്ക്യലാർ 
ഇുംപ്ലാന്റഷന് പദ്ധതി പ്രകലാരും 2018-19 കലാലയളവിൽ 
113 കുട്ടികൾക്ക്ത സഹലായും ലഭിച്ചു.

അട്പ്യാെിയിന്ല ശിശുക്ൾക്സ് ബവണ്ിയള്ള 
ആദധ് 1000 ദിന േെിേയാെി

അട്ടപ്ലാടിയില്ല ശിശുക്കൾക് മവണ്ി നടപ്ിലലാക്ന്ന 
വനിതലാശിശുവികസന വകുപ്ില്റെ ഒരു പ്രമത്യക 
പരിപലാടിയലാണിത്ത. ശിശുക്കൾക് മനരമത് മുലയൂട്ടലിന്ത 
അമ്േലാല്ര മപ്രരിപ്ിക്ക, 6 േലാസേലാകുമമ്പലാൾത്ല്ന്ന 
േറ്റ്ത ആഹലാരങ്ങൾ യഥലാസേയും നൽകുക, മുലപ്ലാലിന 

പുറമേയള്ള ആഹലാരങ്ങൾ നൽകുമമ്പലാൾ ശുചിത്ും 
പലാലിക്ക, എല്ലാ പ്രതിമരലാധ കുത്ിവയ്തപുകളുും, 
വിറ്റലാേിന്-എയും വിരനലാശക േരുന്നുകളുും നൽകുക, 
എന്നിവയിൽ ശ്ദ്ധ മകന്ത�രീകരിച്ചു ല്കലാണ്ലാണ്ത ഈ 
പദ്ധതി നടപ്ലാക്ന്നത്ത.

മയാനന്വയാെി ബലേയാക്ിന്ല ജി.ഐ.എസസ് 
അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള അമ്യം കുഞ്ം 
ആബെയാഗധ് അനുഗമന വധ്വസ്

ജലാതക്ത, ജനനി എന്നരീ മസലാഫ്തറ്റ്ത ല്വയർ 
ആപ്ിമക്കഷനകളുല്ട സഹലായമത്ലാല്ട വയനലാട്ത 
ജില്യില്ല േലാനന്വലാടി മബ്ലലാക്കിൽ കുട്ടികളുമടയും 
ഗർഭിണികളുമടയും ആമരലാഗ്യനില അറിയന്നതിന 
മവണ്ി വനിതലാശിശു വികസന വകുപ്്ത നടപ്ലാക്ന്ന ഒരു 
പദ്ധതിയലാണിത്ത.

ജൂവക്നല് ഡയന്�റ്റിസസ് �യാധിച് 
കുട്ികൾക്യായള്ള സയാമൂെധ് സെയായ േദ്തി 
(മിഠയായി)

പ്രമേമഹ (കടപ്്ത-1) ബലാധിച്ച കുട്ടികൾക്ും 
കൗേലാരപ്രലായക്കലാർക്ും സേഗ് സുംരക്ഷണും നൽകുന്ന 
പദ്ധതിയലാണിത്ത. 5 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രലായമുള്ള 
കുട്ടികൾക്കലാണ്ത ഈ മരലാഗും ബലാധിക്ന്നത്ത. ല്പലാതു 
സമൂഹത്ിനും പരിചരിക്ന്നവർക്ും മരലാഗല്ത് 
സുംബന്ിച്ച്ത അവമബലാധും കുറവലാണ്ത. ഇന്സുലിന് 
നൽകുകല്യന്ന ചികിത്യും നിരന്രമുള്ള 
പരിമശലാധനയും മുമഖന േലാത്േലാണ്ത ഈ മരലാഗും 
നിയ�ിക്കലാനലാവന്നത്ത.  സുംസ്ഥലാനല്ത് 3 സർക്കലാർ 
ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജുകളിൽ േിഠലായി ല്സറെറുകൾ 
സ്ഥലാപിച്ചു.  2018-19-ൽ ഈ പദ്ധതി നിർവ്ഹണത്ിന്ത 
KSSM ന്ത മസ്ലാച്ച്ത അവലാർഡുും ലഭിച്ചു.

ശെണ�യാലധ്ം

സുംസ്ഥലാനത്്ത ബലാലമവല, കുട്ടികളുല്ട ഭിക്ഷലാടനും, 
കുട്ടികല്ള കടത്ൽ, ല്തരുവിൽ ജരീവിക്ന്ന 
കുട്ടികൾ എന്നിവ ഇല്ലാതലാക്കയലാണ്ത ശരണ 
ബലാല്യും പദ്ധതി മുമഖന നടപ്ലാക്ന്നത്ത. ഇത്രും 
അപകടങ്ങളിൽല്പ്ടുന്ന കുട്ടികൾക്കലായി അടിയന്ിര 
സഹലായവും ലഭ്യേലാക്ന്നു. ഇതിനലായി നലാല ജില്കളിൽ 
14 ല്റസ്യൂ ഓഫരീസർേലാല്ര നിമയലാഗിച്ചിട്ടുണ്്ത. 2018-19-
ൽ 161 കുട്ടികല്ള രക്ഷല്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ത.

വിജ്യാന ദരീപ്ി

കുട്ടികളുല്ട വിദ്യലാഭ്യലാസത്ിന്ത പിന്തുണ 
നൽകുന്നതില്റെ ഭലാഗേലായി േലാസും മതലാറുും 2000 
രൂപ ഈ പദ്ധതിയല്ട ഭലാഗേലായി നൽകുന്നു. 
ഇതു േറ്റു സ്ഥലാപനങ്ങളിൽ തലാേസിപ്ിക്ന്നത്ത 
തടയന്നതിനും അവരുല്ട സ്ന്ും ഭവനത്ിൽ 
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തല്ന്ന പലാർപ്ിക്ന്നതിനും സഹലായകരേലാകുന്നു. ഈ 
പരിപലാടിയിലൂല്ട 2019-20-ൽ ഒക്തമടലാബർ 2019 വല്ര 
882 കുട്ടികൾക്ക്ത സഹലായും ലഭിച്ചു.

�യാലനിധി (ജുവക്നല് ജസ്റരീസസ് ഫണ്സ്)

കുട്ടികളുല്ട ജിവിതും സുഗേേലാക്ന്നതിനലായി കൂടുതൽ 
വിഭവങ്ങൾ കല്ണ്ത്തുകയലാണ്ത ഈ പദ്ധതിയല്ട 
ലക്ഷ്യും. 2017-18 ൽ ആരുംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും 5 
കുട്ടികൾക് ചികിത്ലാ സഹലായും നൽകി.

ബകെെത്ിന്ല ശിശു സംെക്ണ 
സ്യാേനങ്ങളന്െ െജിസസ്ബട്ഷന്

മകരളത്ിൽ ഓർഫമണജ്ത കൺമ്ലാൾ മബലാർഡില്റെ 
1961-ല്ല ആക്തട്ത പ്രകലാരും രജിസ്റ്റർ ല്ചയ്തതു 
പ്രവർത്ിക്ന്ന 1154 സ്ഥലാപനങ്ങളുണ്്ത. ഈ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾക് ഓർഫമനജ്ത കൺമ്ലാൾ 
മബലാർഡുവഴി സലാമ്പത്ിക സഹലായും ലഭിച്ചു 
വരുന്നു. 2015-ല്ല ജൂവകനൽ ജസ്റ്റരീസ്ത ആക്തടില്റെ 
ല്സക്ഷന് 41 പ്രകലാരും രജിസ്റ്റർ ല്ചയേണല്േന്നു 
സർക്കലാർ ഉത്രവില്റെ അടിസ്ഥലാനത്ിൽ സർക്കലാർ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ ഉൾല്പ്ല്ട 817 സ്ഥലാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ 
ല്ചയ്തതു. 

മംഗലധ്

വിധവകളലായ സ്തത്രീകൾക്ക്ത പുനർ വിവലാഹത്ിനലായി 
ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും 25000 രൂപ അനവദിക്ന്നു. 
2018-19 കലാലയളവിൽ 109 മപർക്ക്ത സഹലായും നൽകി.

വിമുക്തഭെന്യാരുന്െയം യന്യാനന്െ 
വിധവകളന്െയം ബക്മം

വിമുക് ഭടന്ലാരുല്ടയും അവരുല്ട ആശ്ിതരുല്ടയും 
മക്ഷേവും പുനരധിവലാസവേലാണ്ത വകുപ്്ത 
പ്രവർത്ിക്ന്നത്ത. വിമുക് ഭടന്ലാല്രയും 
വിധവകല്ളയും പുനർ നിയേനത്ിനലായി 
േത്രപ്രരീക്ഷകൾക്കലായി പരിശരീലിപ്ിക്ന്നതിനും 
സ്യുംല്തലാഴിൽ പരിശരീലനും നൽകുന്നതിനേലായള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ിലലാക്കി. വിമുക് ഭടന്ലാർ, 
വിധവകൾ, ആശ്ിതർ എന്നിവല്ര പ്രലാപ്തരലാക്കലാനലായി 
ല്തലാഴിൽ/ല്പ്രലാഫഷണൽ/സലാമങ്തിക മകലാഴ്തസുകൾ 
എന്നിവയിൽ പുനരധിവലാസ പരിശരീലനും 
നൽകുന്നതലായിരുന്നു പ്രധലാന പരിപലാടി.  2018-
19 ൽ തിരുവനന്പുരും, മകലാഴിമക്കലാട്ത, തൃശ്ശൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളില്ല കമ്പയൂട്ടർ പരിശരീലന മക�ങ്ങളിലൂല്ട 
286 മപർക്ക്ത പുനരധിവലാസ പരിശരീലനും നൽകി.   
2019 -20 –ൽ  ല്കമസ്ലാൺ യൂണിമഫലാും വസ്തത് 
നിർമ്ലാണത്ില്റെ 2 യൂണിറ്റുകൾ തിരുവനന്പുരത്തുും 
തലമശ്രിയിലും ആരുംഭിച്ചു. ഈ  യൂണിറ്റുകളിൽ 15  
വനിതകൾക്ക്ത ല്തലാഴിൽ നൽകി. സൗമരലാർജ് 

പദ്ധതിയും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്ത. 

വിശപ്സ് മുക്ത നഗെം 

ചികിത്യേലായി ബന്ല്പ്ട്ട്ത പട്ടണങ്ങളിൽ 
എത്തുന്നവർക്ക്ത ദിവസും ഒരു മനരല്േങ്ിലും സൗജന്യ 
ഭക്ഷണും ഈ പദ്ധതി പ്രകലാരും ലഭ്യേലാകുന്നു. 
ആദ്യേലായി പദ്ധതി നടപ്ലാക്കിയത്ത മകലാഴിമക്കലാട്ത 
ആണ്ത. മകലാഴിമക്കലാട്ത ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജ്ത ആശുപത്ി, 
േലപ്പുറും ജില്ലാ മഹലാേിമയലാ ആശുപതി, തിരുവനന്പുരും 
ല്േഡിക്കൽ മകലാമളജ്ത, എസ്ത.എ.ടി. ആശുപത്ി, 
ല്കലാല്ും ജില്ലാ തലാലൂക്ക്ത ആശുപത്ികൾ, ഗവ. ജനറൽ 
മഹലാസ്പിറ്റൽ എന്നിവില്ട പദ്ധതി നടപ്ലാക്കി വരുന്നു. 
2018-19 ൽ 25, 89, 181 മപർക്ക്ത പ്രമയലാജനല്പ്ട്ടു.
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ഒരു രകാജ്യത്ിന്റെ വികസനത്ില് സംസ്കാരത്ിന് 
അതി പ്രധകാനമകായ പങ്കുണ്്. സംസ്കാരം ഒരു കൂട്ം 
മനനകാഭകാവങ്ങന്െയം, മൂല്യങ്ങന്െയം, ലക്്യങ്ങന്െയം, 
ആചകാരങ്ങന്െയം പ്രതിനിധകാനം ന്ചയ്യുന്നു. എല്കാ 
സകാമൂഹ്യ-സകാമ്പത്ിക പ്രവര്ത്നങ്ങെിലം 
സംസ്കാരത്ിന്റെയം സര്ഗകാത്മകതയന്െയം 
പ്രതിഫലനം കകാണകാം. സംസ്കാരത്ിന്റെ 
വകാണിജ്യവത്കരണത്ിലൂന്െനയകാ, പരമ്പരകാഗത 
സ�ദകായങ്ങെിന്ല അപചയത്ിലൂന്െനയകാ സകാംസ്കാരിക 
അധ:പതനവം സംഭവികകാം. വിഭിന്നമകായ 
കലകാരൂപങ്ങളുന്െ സമ്പന്നമകായ പകാരമ്പര്യം 
നകരെത്ിനുണ്്. ഉദകാഹരണമകായി ജനപ്രിയ 
കലകാരൂപങ്ങെകായ, ഉദകാഹരണമകായി കഥകെിയം 
നമകാഹിനിയകാട്വം പണ്ിതന്രയം സന്ദര്ശകന്രയം 
ധകാരകാെമകായി സംസ്കാനനത്ക് ആകര്്ിച്ിട്ടുണ്്.

സംസ്കാനത്ിന്റെ സകാംസ്കകാരിക പപതൃകന്ത് 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്ിക്കുന്നതിനുമകായി 
ധകാരകാെം സ്കാപനങ്ങള് നിലന്കകാള്ളുന്നുണ്്. 
അവയില് അവതരണ കലകാരൂപങ്ങള്കകായള്ള 
അകകാദമിക സ്കാപനങ്ങള്, കകാലകാസകാംസ്കകാരിക 
നപ്രകാത്കാഹനത്ിനകായള്ള മറ്് സ്കാപനങ്ങള് 
എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഈ നമഖലയ്ക്കുള്ള സകാമ്പത്ിക 
സഹകായം പ്രധകാനമകായം സകാംസ്കകാരിക ഡയറക്െനററ്് 
മുനഖനയകാണ് നല്കുന്നത്. ഈ നമഖലയിന്ല 
പ്രധകാനന്പ്ട് നിര്വ്വഹണ വകുപ്പുകെകാണ് സകാംസ്കകാരിക 
ഡയറക്െനററ്്, പുരകാവസ്തു വകുപ്്, പുരകാനരഖകാ 
വകുപ്്, കകാഴ്ച ബംഗ്കാവ്, മൃഗശകാലകാ വകുപ്്, നകരെ 
സംസ്കാന ചലചിത്ര വികസന നകകാര്പ്നറ്ന് 
മുതലകായവ. സകാംസ്കകാരിക വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള 
പ്രധകാനന്പ്ട് സ്കാപനങ്ങെകാണ് നകരെ ചലചിത്ര 
അകകാദമി, നകരെ നഫകാക് നലകാര് അകകാദമി, നകരെ 
സകാഹിത്യ അകകാദമി, നകരെ സംഗീത നകാെക 
അകകാദമി, നകരെ ലെിതകലകാ അകകാദമി, മകാര്ഗി, 
ഭകാരത് ഭവന്, കുമകാരനകാശകാന് നകാ്ണല് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്് 
ഓഫ് കള്ച്ര്, വകാസ്തു വിദ്യകാ ഗുരുകുലം, നകരെ 
കലകാമണ്ലം, പവനലകാപ്ിള്ളി സംസ്കൃതിഭവന്, 

ഗുരുനഗകാപിനകാഥ് നെന ഗ്കാമം, ജവഹര് ബകാലഭവന്, 
സംസ്കാന ഭകാ്കാ ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്, നകരെ ബുക് 
മകാര്കറ്ിംഗ് ന്സകാപസറ്ി മുതലകായവ. ഇത്രം 
പവവിധ്യമുള്ള സ്കാപനങ്ങളുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏനകകാപിപ്ിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള 
സംവിധകാനം ഈ നമഖലയ്ക് ആവശ്യമുണ്്. അതിനകാല് 
ഇത്രം സ്കാപനങ്ങന്െ നിരീക്ിക്കുന്നതിനും 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനും സകാമ്പത്ിക 
സഹകായത്ിന് അര്ഹമകായ സ്കാപനങ്ങന്െ 
ന്തരന്ഞെടുക്കുന്നതിനുമകായി ഒരു സകാംസ്കകാരിക 
ഉന്നതകാധികകാര സമിതി രൂപീകരിനകണ്തുണ്്.
2019-20 കകാലയെവില് കലകാസകാംസ്കകാരിക 
നമഖലയിലണ്കായ സുപ്രധകാന നനട്ങ്ങള് ചുവന്െ 
ന്കകാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പുരാവസ്തു വകുപ്്

പുരകാവസ്തു വകുപ്ിന് കീഴില് 12 പുരകാവസ്തു 
മ്യൂസിയങ്ങളും 180 ഓെം സംരക്ിത സ്കാരകങ്ങളുമുണ്്. 
വകുപ്ിന്റെ          പ്രധകാന നനട്ങ്ങെിന്ലകാന്നകാണ് 
ജില്കാ പപതൃക മ്യൂസിയങ്ങള് സ്കാപികല്. തൃശ്ശൂര് 
ജില്യില് ജില്കാ പപതൃക മ്യൂസിയം പൂര്ത്ീകരിക്കുകയം 
ന്പകാതുജനങ്ങള്ക് തുറന്നു ന്കകാടുക്കുകയം ന്ചയ്ിട്ടുണ്്.
പുരകാവസ്തു വകുപ്് മുനഖന നെത്തുന്ന പ്രധകാന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇനിപ്റയന്നവയകാണ് .
• പത്മനകാഭപുരം ന്കകാട്കാരത്ില് 

പകാല്പ്പുരമകാെികയന്െയം ന്കാക് റൂമിന്റെയം 
നിര്മകാണം.

• ച�ഗിരിനകകാട്ന്യ സംരക്ിക്കുന്നതിനു നവണ്ിയള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

• കൃഷ്ണപുരം ന്കകാട്കാരം സംരക്ിക്കുന്നതിനും 
വികസനത്ിനും നവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• കുഞെകാലിമരയ്കകാര് സ്കാരകം 
സംരക്ിക്കുന്നതിനുനവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• എറണകാകുെന്ത് ഹില് പകാലസ് മ്യൂസിയത്ിന്ല 
എട്ടുന്കട്ിന്റെയം കെപ്പുരയന്െയം സംരക്ണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്
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• എറണകാകുെന്ത് പപതൃക മ്യൂസിയം 
നവീകരിക്കുന്നതിനു നവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ശ്ീ പകാദം ന്കകാട്കാരം സംരക്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ഇടുകി മ്യൂസിയത്ിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്
• നകാണയശകാസ്ത്ര വിഭകാഗത്ിന്റെ സംരക്ണവം, 

വികസനവം, നഡകാക്യൂന്മനറെ്നും
• പ്രകാനദശിക സംരക്ണ ലകാബിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

(രകാസവസ്തുകള് ഉപനയകാഗിച്് നരഖകളുന്െ 
പരിരക്ണം) കൂെകാന്ത ന്മകാപബല് യൂണിറ്ിന്റെയം 
സംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും.

• പുരകാവസ്തു വകുപ്ിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങന്െക്കുറിച്ം 
അതിന്റെ പ്രകാധകാന്യന്ത്ക്കുറിച്ം ന്പകാതുജനങ്ങന്െ 
നബകാധവകാന്കാരകാക്കുന്നതിനകായി ബന്ധന്പ്ട് 
വി്യത്ില് പുരകാവസ്തു ഗനവ്കരുന്െ 
പര്യനവ്ണവം ഉത്ഖനനവമകാണ് വകുപ്ിന്റെ 
പ്രധകാന പ്രവര്ത്നം. ഐ.എന്.വി.ഐ.എസ് 
(INVIS) ഡിജിറ്ല് ജിനയകാ മകാപ്ിംഗ് ആണ് ഈ 
ഗനവ്ണം നെത്തുന്നത്.

പുരാരരഖാ വകുപ്്
 
സംസ്കാന സര്കകാരിന്റെ ഉെമസ്തയിലള്ളതും, 
ഇതിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളുന്െയം, സ്കാപനങ്ങളുന്െയം  
വ്യക്ികളുന്െയം പകവശമുള്ളതുമകായ സ്ിരമൂല്യമുള്ള 
നരഖകളുന്െ സൂക്ിപ്പു ചുമതല പുരകാനരഖകാ 
വകുപ്ിനകാണുള്ളത്. ചരിത്ര മൂല്യമുള്ള സര്കകാര് 
നരഖകള്, തകാെിനയകാലകള്, പകന്യഴുത്തു പ്രതികള് 
മുതലകായവ വകുപ്് പരിരക്ിക്കുകയം റഫറന്സ് 
ഉനദേശത്ിനകായി അവന്യ ശകാസ്ത്രീയമകായി 
സംരക്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു. 2019-20 കകാലയെവില് 
വകുപ്ിന്റെ സുപ്രധകാനമകായ നനട്ങ്ങള് 
തകാന്ഴപ്റയന്നവയകാണ്.

• സി-ഡിറ്ിന്റെ സഹകായനത്കാന്െ തകാെിനയകാല 
ഗ്ന്ഥങ്ങെിന്ല നരഖകളുന്െ ഡിജിപറ്നസ്ന് 
ആരംഭിച്.

• കകാര്യവട്ത്് അന്കാരകാ്്്ര ആര്പകവ്സ് ആറെ് 
റിസര്ച്് ന്സറെര് സജ്ീകരണം.

• അപൂര്  വ്വ പലബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുന്െ ശകാസ്ത്രീയ 
സംരക്ണം

• തകാെിനയകാലകളുന്െയം പകന്യഴുത്് പ്രതികളുന്െയം 
മ്യൂസിയം സ്കാപികല്

• ഇടുകിയില് ജില്കാ പപതൃക നക�ം സ്കാപികല്
• പുരകാനരഖകാ വകുപ്ിന്റെ നരഖകളുന്െ 

നശഖരണത്ിന്റെയം സംരക്ണത്ിന്റെയം 
പ്രകാധകാന്യന്ത്ക്കുറിച്ള്ള നബകാധവല്കരണ 
പരിപകാെികള് നെത്തുക.

• ചരിത്ര ക്ിസ് സംഘെിപ്ിക്കുക
• സംരക്ണ നരഖകന്െക്കുറിച്ള്ള നപ്രകാജക്െ്
• പുരകാനരഖകാ വകുപ്ിന്റെ നരഖകളുന്െ പ്രസിദ്ീകരണം
• പപതൃക നഫകാറത്ിന്റെ രൂപീകരണം

• പുരകാനരഖ വകുപ്ിന്റെ നരഖകളുന്െ ക്രമീകരണം
• പുരകാനരഖകാ വകുപ്ിന്റെ ജീവനകകാര്കകായി നരഖകള് 

പകകകാര്യം ന്ചയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം

സാംസ്്ാരിക ഡയറക്ടരററ്്

വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കു കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
കലകാ, സകാഹിത്യം, സകാംസ്കകാരിക സ്കാപനങ്ങളുന്െ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നിയ�ിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമകായി 
ഏനകകാപിപ്ിക്കുന്നതിനും ഒരു കുെകീഴില് ന്കകാണ്ടു 
വരുന്നതിനുമകായി രൂപീകരിച്തകാണ് സകാംസ്കകാരിക 
ഡയറക്െനററ്്. കലകാ സകാഹിത്യ വ്യക്ികള്ക്കുള്ള 
ധനസഹകായം  അവകാര്ഡു തുക എന്നിവയം, അവശ 
കലകാകകാരന്കാര്, പ്രശസ്ത കലകാകകാരന്കാരുന്െയം 
എഴുത്തുകകാരുന്െയം വിധവകള്, വിവിധ സകാംസ്കകാരിക 
സ്കാപനങ്ങെിന്ലയം അകകാദമികെിന്ലയം ജീവനകകാര് 
എന്നിവര്ക്കുള്ള ന്പന്്ന് എന്നിവ വിതരണം 
ന്ചയ്യുന്നതും സകാംസ്കകാരിക ഡയറക്െനററ്കാണ്.  
2019-20 കകാലയെവില് ഡയറക്െനററ്ിന്റെ വിവിധ 
പദ്തികെിന്ല നനട്ങ്ങള് ചുവന്െ വിവരിക്കുന്നു.

യുവ കലാകാരന്ാര്ക്കുള്ള വജ്ര ജൂബിലി 
ഫെരലാഷിപ്്

ഒരു തരത്ില് യവ കലകാകകാരന്കാന്ര 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുകയം മന്റ്കാരു തരത്ില് പ്രകാനദശിക 
സകാംസ്കകാരിക വികസനന്ത് പരിനപകാ്ിപ്ിക്കുകയം 
ന്ചയ്യുക എന്നീ രണ്് ലക്്യങ്ങെകാണ് ഈ പദ്തിയ്ക്കുള്ളത്. 
സംസ്കാനന്ത് അംഗീകൃത സ്കാപനങ്ങെില് 
നിന്നും ബിരുദം നനെിയിട്ടുള്ള യവ കലകാകകാരന്കാര്ക് 
ആയിരം വജ്രജൂബിലി ന്ഫനലകാ്ിപ്പുകള് നല്  കും 
ന്ഫനലകാ്ിപ്് നജതകാകള്ക് 10,000 രൂപ പ്രതിമകാസ 
ന്ഫനലകാ്ിപ്് സംസ്കാന സര്കകാര് ഉറപ്പു 
നല്കുന്നു. ന്ഫനലകാ്ിപ്് നജതകാവിന്, ആതിനഥയത്ം 
നല്കുന്ന ഒരു പ്രകാനദശിക ആതിനഥയന്ന 
കന്ണ്ത്തുനമ്പകാഴകാണ് ന്ഫനലകാ്ിപ്് പ്രവര്ത്ന 
ക്മമകാകുന്നത്.  തനദേശ സ്യംഭരണ സ്കാപനങ്ങളുന്െ 
സഹകരണത്ിലന്െയകാണ്  ഈ പരിപകാെി 
നെപ്കാകുന്നത്. വ്യത്യസ്ത കലകെില് കഴിവ ന്തെിയിച് 
1,000 യവ കലകാകകാരന്കാന്ര യകാണ്  ഈ നപ്രകാഗ്കാമില് 
ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. ഓനരകാ ജില്യിന്ലയം 
ന്ഫനലകാ്ിപ്് ആര്ട്ിസ്റ്റുകളുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏനകകാപിപ്ിക്കുന്നതിനും നിരീക്ിക്കുന്നതിനും 
14 ജില്കെിലം നകകാര്ഡിനനറ്ര്മകാന്ര നിയമിച്. 
സംസ്കാനന്ത്കാട്കാന്ക 237 കലകാരൂപങ്ങെിലകായി 
976 കലകാകകാരന്മകാന്ര വജ്രജൂബിലി ന്ഫനലകാ്ിപ്് 
നല്  കുന്നതിനകായി ന്തന്രന്ഞെടുത്ിട്ടുണ്്.  
ജില് തിരിച്ള്ള വിശദകാംശങ്ങള് അനുബന്ം 9.1 -ല് 
നചര്ത്ിട്ടുണ്്. 
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സംസ്്ാരത്ിഫറെ വ്ാപനം

നകരെത്ിന്റെ സമ്പന്നമകായ സകാംസ്കകാരിക 
പപതൃകന്ത് പ്രചരിപ്ിക്കുന്നതിനും നമ്മുന്െ     
കലകാരൂപങ്ങന്െ ശകാസ്ത്രീകരിക്കുന്നതിനും പദ്തി 
വിഭകാവനം ന്ചയ്യുന്നു. നകരെത്ിന്റെ സ്പഷ്ടവം, ദൃശ്യവം, 
അദൃശ്യവമകായ പപതൃകത്ിനകായി ഒരു സകാംസ്കാരിക 
ഭൂപെം വികസിപ്ിക്കുക, നകരെ സംസ്കകാരന്ത്ക്കുറിച്് 
അപനബകാധം വ്യകാപിപ്ിക്കുക, ന്പകാതുജനങ്ങള്കിെയില് 
സകാംസ്കാരിക സംരക്ണ അവനബകാധ പരിപകാെികള് 
സംഘെിപ്ിക്കുക നദശീയ, അന്ര്നദശീയ സകാംസ്കാരിക 
പകമകാറ് പരിപകാെികള്, വര്ക് ന്കാപ്പുകള്, 
പപതൃനകകാല്സവം കൂെകാന്ത സകാംസ്കാരികത്നിമ 
വിെിനച്കാതുന്ന വിഡിനയകാകള് തയ്കാറകാക്കുക.

കലാകാരന്ാര്ക്കുള്ള ഉപജീവനം/റൂറല് 
ആര്ട് ഹബ്ബുകള്

നകാെന് കലകാകകാരന്കാരുന്െയം 
പകന്ത്കാഴിലകകാരുന്െയം ജീവിത നിലവകാരം 
ന്മച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിന് റൂറല് ആര്ട്് ഹബ്ബുകള് 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പദ്തി, നകാെന് 
കല പകന്ത്കാഴിലകകാരുന്െ പനപുണ്യം 
വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും, മധ്യവര്ത്ികളുന്െ 
ചൂ്ണം ഒഴിവകാക്കുന്നതിനും, ആനഗകാെ 
വിപണിയിന്ലത്ിക്കുന്നതിന് പ്രകാപ്തരകാക്കുന്നതിനും, 
സര്കകാര് പദ്തികളുമകായി കൂട്ിനയകാജിപ്ിക്കുന്നതിനും, 
അത്രം കലകാകകാരന്കാരുന്െ വിവരനശഖരണത്ിനും 
അവരുന്െ ഉപജീവന മകാര്ഗം ശകാക്ീകരിക്കുന്നതിനും 
സഹകായിക്കുന്നു. കകാര്യനശ്ിവികസനത്ിനും 
നനരിട്് വിപണി ബന്ധിപ്ിക്കുന്നതിനും മുന്ഗണന 
നല്കും. മറ്റു സംസ്കാനങ്ങളും രകാജ്യങ്ങളുമകായള്ള 
സഹകരണത്ിലൂന്െ യവതലമുറയിന്ല 
കലകാകകാരന്കാര്ക്കും പകന്ത്കാഴിലകകാര്ക്കും പുതിയ 
വഴികന്ണ്ത്തുന്നതിനു സഹകായിക്കും. ഈ വര്്ം 
ഇതിനകായി 30 ലക്ം രൂപ ന്ചലവഴിചു.

നാടരങ്്

ഗ്കാമങ്ങെിലം ന്ചറിയ നഗരങ്ങെിലം സംസ്കാര 
സൗകര്യങ്ങള് ഇല്കാത് ന്പകാതു പകാതകെില് ഒരു 
സകാംസ്കാരിക ഇെം വികസിപ്ികകാന് പദ്തി വിഭകാവനം 
ന്ചയ്യുന്നു. സ്ലത്ിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച് ഒരു ന്ചറിയ 
നസ്റജ്, നമകപ്് റം, ഇരിപ്ിെ സൗകര്യങ്ങള് തുെങ്ങിയവ 
നിര്മിക്കും.

കാഴ്ച ബംഗ്ാവം മൃഗശാലയും ഡയറക്ടരററ്്

ഡയറക്െനററ്ിന് ന്ഹഡ് ഓഫീസ്, കകാഴ്ചബംഗ്കാവകളും 
ചിത്രശകാലകളും, തിരുവനന്പുരത്തുള്ള മൃഗശകാലയം 
കൂെകാന്ത നകകാഴിനകകാട്ടുള്ള ചിത്രശകാലയം കൃഷ്ണനമനനകാന് 
മ്യൂസിയവം, തൃശ്ശൂരിന്ല കകാഴ്ച ബംഗ്കാവം മൃഗശകാലയം, 

വയനകാെ് കുങ്ിച്ിറയിന്ല പപതൃക മ്യൂസിയവമുണ്്. 
വിനനകാദ സഞ്കാരികളുന്െ പ്രധകാന ആകര്്ണ 
നക�ങ്ങെകായി ഈ സ്കാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
2019-20 ല് വകുപ്ിന്റെ പ്രധകാന നനട്ങ്ങള് 
ഇനിപ്റയന്നവയകാണ് 

• തിരുവനന്പുരം മൃഗശകാലയിന്ല ബട്ര്പ്ലൈ 
പകാര്കിന്റെ നിര്മകാണം

• തൃശൂരിന്ല നസ്ററ്് മ്യൂസിയത്ിലം മൃഗശകാലയിലം 
അനക്റിയത്ിന്റെ നിര്മകാണം

• തിരുവനന്പുരന്ത് മൃഗശകാലയന്െ നസ്റകാറില് 
ഗ്കാപനറ്് സ്കാബുകള് നിര്മിക്കുന്നു 

• തൃശൂരിന്ല സംസ്കാന മൃഗശകാലയിന്ല പെഗര് 
വെപ്പുകെില് അറ്കുറ്പ്ണി നെത്തുന്നു.

• അനനകകാണ് എന് ന്കാസറില്  ഇന് സ്റകാള്  ന്ചയ് ത 
എയര് കണ്ീ്ണര്  സിസ്റത്ിനകായള്ള എ എം സി 
(വകാര്്ിക നെത്ിപ്് ന്ചലവ് )

• നകകാഴിനകകാെ്  ആര്ട്് ഗ്യകാലറിയിലം കൃഷ്ണ നമനനകാന് 
മ്യൂസിയത്ിലം ന്പകാതുവകായ നമല്  വിലകാസ 
സംവിധകാനം സ്കാപികല്

• ന്കസി എസ് പണികര് ഗകാലറിയില് 
പ്രദര്ശിപ്ിച്ിരിക്കുന്ന ന്പയിറെിംഗിന്റെ സംരക്ണം

രകരള കലാമണ്ഡലം

നകരെത്ിന്റെ പകാരമ്പര്യ അവതരണ കലകാരൂപങ്ങെകായ 
കഥകെി, നമകാഹിനിയകാട്ം, കൂെിയകാട്ം, തുള്ളല് എന്നിവയ്ക്കും 
അവയന്െ സംഗീത വകാദ്യ ഉപകരണങ്ങളുന്െ 
നപ്രകാത്കാഹനത്ിനും പരിരക്ണത്ിനുമകായി 
മഹകാകവി വള്ളനത്കാള് നകാരകായണ നമനനകാന് 
1930-ല് സ്കാപിച് സ്കാപനമകാണ് നകരെ 
കലകാമണ്ലം. നകരെത്ിന്റെ പരമ്പരകാഗത 
കലകാരൂപങ്ങന്െനപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
നക�മകായ നകരെ കലകാമണ്ലം 2007ല് കല്ിത 
സര്വ്വകലകാശകാല എന്ന പദവി നനെി  തന്മൂലം ഉയര്ന്ന 
നിലവകാരത്ിലള്ളകലകാ അകകാദമിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നിറനവറ്റുന്നു

രകരള സംസ്ാന ചലചിത്ര അ്ാദമി

മലയകാെത്ില് നല് രീതിയില് 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുനവണ്ി 1998 ല് നകരെ 
സംസ്കാന ചലചിത്ര അകകാദമി സ്കാപിച്. സിനിമകാ 
വ്യവസകായന്ത്കുറിച്ം ദൃശ്യമകാധ്യമ രംഗന്ത്കുറിച്ം 
നയ പരിപകാെികള് ആസൂത്രണം ന്ചയ്യുന്നതില് 
അകകാദമി സഹകായിക്കുന്നു. അന്കാരകാ്്്ര 
ചലച്ിനത്രകാത്വം, നകരെ നദശീയ ചലച്ിനത്രകാത്വം, 
അന്കാരകാ്്്ര നഡകാക്യൂന്മറെറി, ഹസ് ചലച്ിനത്രകാത്വം 
എന്നിവ ചലയിത്ര അകകാദമി സംഘെിപ്ിച്. 2019 ല് 
നകരെ സംസ്കാന ചലച്ിത്ര അകകാദമി നെത്ിയ 
പ്രധകാന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇനിപ്റയന്നവയകാണ്. 
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• 2018 ന്ല നകരെ സംസ്കാന ചലച്ിത്ര അവകാര്ഡ് 
നല്കി

• തിരുവനന്പുരം, എറണകാകുെം, പയ്ന്നൂര്, 
വയനകാെ്, എന്നിവിെങ്ങെില് കുട്ികള്കകായി ചലച്ിത്ര 
ആസ്കാദന ക്യകാമ്പ്  സംഘെിപ്ിച് 

• സി ഐ എഫ് ആര്എ (CIFRA) കകാമ്പസില് 
എഡിറ്ിംഗ് ശില്ശകാല നെത്ി 

• ‘മകാനവീയം ന്തരുവിെം സകാംസകാരിക 
കൂട്കായ്മ’യമകായിനച്ര്ന്ന് 2019ല് നകരെത്ിലണ്കായ 
പ്രെകായകാനന്ര ദുരിതകാശ്കാസ പുനരധിവകാസ 
പ്രവര്ത്നങ്ങെില് സജീവമകായി പന്ങ്ടുത്തു.

• 2019 ഒക്നെകാബറില്  മുവകാറ്റുപുഴയില് നദശീയ 
ചലച്ിത്രനമെ നെത്ി.

മലയാളം മിഷന്

പ്രവകാസി മലയകാെികളുന്െ കുട്ികള്ക് നകരെ 
സംസ്കകാരവം മലയകാെ ഭകാ്യം പകര്ന്നു ന്കകാടുക്കുക 
എന്ന ലക്്യനത്കാന്െ 2009 ലകാണ് മലയകാെം 
മി്ന് ആരംഭിച്ത്. നലകാകന്മമ്പകാടുമുള്ള പ്രവകാസി 
മലയകാെികളുന്െ സഹകരണനത്കാന്െ വിനദശത്തും 
ഇന്്യയന്െ വിവിധ ഭകാഗങ്ങെിലമുള്ള മലയകാെം 
പഠനനക�ങ്ങളുന്െ ഏനകകാപനം, നമല് നനകാട്ം, 
എന്നിവയകാണ് മലയകാെം മി്ന്റെ ലക്്യങ്ങെില് 
പ്രധകാനന്പ്ട്ത്. ‘എവിന്െ മലയകാെിയനണ്കാ അവിന്െ 
മലയകാെം’ എന്നതകാണ് മി്ന്റെ മുദ്കാവകാക്യം. ഇന്്യയില് 
ഡല്ഹി, മുപബ, ന്ചപന്ന, എന്നിവ ഉള്ന്പ്ന്െ 14 
പ്രനദശങ്ങെില് 1000 ത്ിലധികം  പഠന നക�ങ്ങള് 
ഉണ്്. സിംഗപ്പൂര്, ഒമകാന്, യ.എ.ഇ, ജര്മനി, ജപ്കാന്, 
ബഹറിന്, കുപവറ്്, യ.ന്ക., ആസ്ന്രലിയ, ഐര്  ലകാറെ്  
ന്കനിയ, ഫിന്കാറെ്, നഹകാംനകകാങ്ങ് എന്നിവിെങ്ങെിലം 
പഠന നക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. ഇന്്യയിലം 
വിനദശത്തുമകായി 200 പലബ്രറികള് ആരംഭിച്. ‘ഭൂമി 
മലയകാെം’ എന്ന നപരില് എല്കാ മകാസവം ഒരു മകാഗസിന് 
പുറത്ിറക്കുന്നുണ്്. അവരുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങള്കകായി 
‘പൂകകാലം ന്വബ് മകാഗസിന്’ എന്ന നപരില് ഒരു 
ന്മകാപബല് ആപ്ിനക്നും, നറഡിനയകാ മലയകാെം, 
വിപുലമകായ ഓപ്ണ് ഓണ്   പലന് മലയകാെം നകകാഴ്സ് 
എന്നിവയം നെപ്ിലകാക്കുന്നുണ്്.

മാര്ഗി

കഥകെി പഠിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കാപനമകായം 
കഥകെി, കൂെിയകാട്ം, നങ്ങ്യകാര്കൂത്് എന്നിവ 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സകാംസ്കകാരിക നക�മകായം 
1970 ല് ആരംഭിച് സ്കാപനമകാണ് മകാര്ഗി. ‘കെിനയകാഗ’ 
(പരിശീലന അവതരണ സംഘം) മകാതൃകയിലകാണ് 
സ്കാപനം പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. ശനിയകാഴ്ചകെിലം 
ഞകായറകാഴ്ചകെിലം സ്കൂള് വിദ്യകാര്തികള്ക് കഥകെി 
നവ്ം, സംഗീതം, ന്ചണ് മദേെം എന്നിവയില് മകാര്ഗി 
സൗജന്യ പരിശീലനം നല്കുന്നു. നക� സംഗീത 
നകാെക അകകാദമിയന്െ സഹകരണനത്കാന്െയകാണ് 

കൂെിയകാട്ം വിഭകാഗം പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. കൂെിയകാട്ത്ിന്റെ 
നപ്രകാത്കാഹനത്ിനകായി ന്സമിനകാറകളും ്കാസുകളും 
നെത്തുന്നു. ഓനരകാ വര്്വം നകരെത്ിനകത്തും പുറത്തും 
100 ല് കൂടുതല് കഥകെി, കൂെിയകാട്ം പരിപകാെികള് 
അവതരിപ്ിക്കുന്നുണ്്. കലകാസകാംസ്കകാരിക കല്പിത 
സര്വ്വകലകാശകാലയകായ നകരെ കലകാമണ്ലം മകാര്ഗിന്യ 
കൂെിയകാട്ം ഗനവ്ക വിദ്യകാര്തികള്ക്കുള്ള വിഭവ നക�ം 
(റിനസകാഴ്സ് ന്സറെര്) ആയി അംഗീകരിച്ിട്ടുണ്്. വിനദശ 
വിദ്യകാര്തികള്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള 
അംഗീകൃത സ്കാപനമകായി മകാര്ഗിന്യ 
ഇന്്യകാഗവണ്ന്മറെിന്റെ ഇന്്യന് കൗണ്സില് നഫകാര് 
കള്ച്റല് റിനല്ന്സ് ന്തന്രന്ഞെടുത്ിട്ടുണ്്. 

രകരള ലളിതകലാ അ്ാദമി 

കലകാകകാരന്കാരുന്െ പ്രനത്യകിച്് ചിത്രകകാരന്കാരുന്െയം 
ശില്പികളുന്െയം കലകാവകാസനകന്െ 
പരിനപകാ്ിപ്ിക്കുന്ന പരിപകാെികെകാണ് നകരെ ലെിതകകാല 
അകകാദമി നെപ്കാകി വരുന്നത്. പ്രദര്ശനങ്ങള് 
സംഘെിപ്ിക്കുവകാന് കലകാകകാരന്കാര്ക് ധനസഹകായവം 
ലെിതകകാല വിദ്യകാര്തികള്ക് നസ്കാെര്്ിപ്പും അകകാദമി 
നല്കി വരുന്നു. 

കുമാരനാശാന് നാഷണല് ഇന്സ്റിറ്്യൂട് 
ഓെ് കള്ച്ചര്

നകരെ നനവകാതകാന പ്രസ്കാനത്ിന്റെ മുന് 
നിരയിലണ്കായിരുന്ന മഹകാകവിയം സകാമൂഹ്യ 
പരി്്കര്ത്കാവമകായിരുന്ന ശ്ീ കുമകാരനകാശകാന്റെ 
സ്രണയ്കകായി 1958 ല് സ്കാപിച്തകാണ് കുമകാരനകാശകാന് 
നകാ്ണല് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് കള്ച്ര്. നലകാകന്മമ്പകാടും 
കുമകാരനകാശകാന്റെ ആശയങ്ങളും സകാഹിത്യ 
രചനകളും പ്രചരിപ്ിക്കുക, ഇന്്യയന്െ സകാംസ്കകാരിക 
പപതൃകം സംരക്ിക്കുക, സര്വ്വകലകാശകാലകാ 
അകകാദമിക പരിപകാെികള് സംഘെിപ്ിക്കുക, 
ഇന്്യന് സകാംസ്കകാരിക പവവിധ്യത്ില് ഗനവ്ണം 
എന്നിവയകാണ് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ിന്റെ പ്രധകാന ലക്്യങ്ങള്. 
ഏ്്യയിന്ലതന്ന്ന ഏറ്വം വലിയ ചുമര്ചിത്ര മ്യൂസിയം 
ഇവിന്െയകാണ് സ്ിതി ന്ചയ്യുന്നത്. ആശകാന്റെ 
കവിതകെകായ വീണപൂവ്, ലീല, ചിന്കാവിഷ്ടയകായ സീത, 
ചണ്കാലഭിക്ഷുകി, ദുരവസ്, കരുണ എന്നീ കവിതകന്െ 
അെിസ്കാനമകാകിയള്ള ചിത്രങ്ങള് മ്യൂസിയത്ില് 
പ്രദര്ശിപ്ിച്ിട്ടുണ്് 

രകരള സംസ്ാന ജവഹര് ബാലഭവന്

കല, സകാഹിത്യം, സംസ്കകാരം, സയന്സ് എന്നീ 
നമഖലകെില് നദശീയ സംസ്കാനതലത്ില് 
കുട്ികളുന്െ സര്ഗവകാസനകന്െ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനും 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും ലക്്യമിട്് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന സ്കാപനങ്ങെകാണ് ജവഹര് 
ബകാലഭവനുകള്. തിരുവനന്പുരത്് കനകകുന്ന് 
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ന്കകാട്കാരത്ിനടുത്കാണ് നകരെ സംസ്കാന ജവഹര് 
ബകാലഭവന് സ്ിതിന്ചയ്യുന്നത്. ന്കകാല്ം , ആലപ്പുഴ , 
നകകാട്യം  തൃശൂര് എന്നി ജില്കെില് ബകാലഭവനുകള് 
ഉണ്്. 2019 ല് ന്മച്ന്പ്ട് സൗകര്യങ്ങനെകാന്െ 
ബകാലഭവന് നഴ്സറി വിഭകാഗം നവീകരിച് .

ഗുരുരഗാപിനാഥ് നടനഗ്ാമം, വടിയൂര്്ാവ്

വിവിധ ഇന്്യന് നൃത്രൂപങ്ങള് പഠിക്കുകയം, 
പരിശീലനം നല്കുകയം ഗനവ്ണം 
നെത്തുന്നതിനുമകായി സ്കാപികന്പ്ട് നക�മകാണ് 
ഗുരുനഗകാപീനകാഥ് നെനഗ്കാമം. കഴിവം അഭിരുചിയം ഉള്ള 
കുട്ികള്ക് നൃത്ത്ിലം സംഗീനതകാപകരണങ്ങെിലം 
്കാസ്സുകള് നെത്തുന്നുണ്്. സ്ിരമകായി നകരെ 
നൃത്രൂപങ്ങെില് ന്സമിനകാറകളും സംഘെിപ്ിക്കുന്നു 

രസ്ററ്് ഫസന്ട്രല് ലലബ്രറി

ഏറ്വം പഴകമുള്ള പലബ്രറികെിന്ലകാന്നകാണ് 
നസ്ററ്് ന്സന്്രല് പലബ്രറി. പൂര്ണ്ണമകായം 
കംമ്പ്യൂട്ര്   വല്കരിച്തും അത്യകാധുനിക 
സകാനങ്തിക വിദ്യകെകായ നറഡിനയകാ ഫ്ീക്ന്സി 
സംവിധകാനവം ഡിജിറ്ല് ശകാഖയമുള്ള രകാജ്യന്ത് 
ആദ്യപലബ്രറികെിന്ലകാന്നകാണിത്. അംഗങ്ങള്ക് 
പുസ്തകങ്ങള് പുതുകിന്യടുക്കുന്നതിന് ഇറെര്ന്നറ്് 
മുനഖന ഓണ്പലന് സൗകര്യവമുണ്്. നിലവില് 
തിരുവനന്തപുരം നസ്ററ്് ന്സന്്രല് പലബ്രറിക് 
96500 ല് കൂടുതല് അംഗങ്ങളും വിവിധ വി്യങ്ങെിലകായി 
5 ലക്നത്കാെം പുസ്തകങ്ങളുമുണ്്. കുട്ികെില് 
വകായനകാശീലം വെര്ത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രനത്യക 
ന്കാക്കും തുറന്നിട്ടുണ്്. പുതിയ ന്ഹറിനറ്ജ് നമകാഡല് 
ന്കട്ിെത്ിലകാണ് ഈ ന്കാക്. നന്നകായി സജ്ീകരിച് 
ഏ. സി. റഫറന്സ് ഹകാളും ഇന്ഫര്നമ്ന് 
ന്സറെറം പലബ്രറിയില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. വിരെവം 
അമൂല്യവമകായ പഴയ പുസ്തകങ്ങള്, മകാസികകള്, ന്യൂസ് 
നപപ്ര് എന്നിവയന്െ പഴയ ലകങ്ങളും റഫറന്സ് 
വിഭകാഗത്ില് സൂക്ിച്ിട്ടുണ്്. ഇംഗ്ീഷം മലയകാെവം 
ഉള്ന്പ്ന്െ 1200 ഓെം പുസ്തകങ്ങളുന്െ ഡിജിറ്ല് 
നശഖരം പലബ്രറിക്കുണ്്. 1903 മുതലള്ള സര്കകാര് 
ഗസറ്റുകളുന്െ ഡിജിറ്ല് പലബ്രറി ന്വബ്പസറ്ില് 
ലഭ്യമകാണ്. 

അവധികകാല  സ്കൂള് സംഘെിപ്ിക്കുകയകാണ് നകരെ 
നസ്ററ്് ന്സന്്രല് പലബ്രറികളുന്െ പ്രധകാനന്പ്ട് 
പ്രവര്ത്നം. ഇത്  ഒരു മകാസന്ത് നവനലവധി 
കകാലന്ത് ക്യകാമ്പകാണ്. 600 ല് അധികം സ്കൂള് 
കുട്ികള് ഓനരകാ വര്്വം ഈ ക്യകാമ്പില് പന്ങ്ടുക്കുന്നു. 
ന്സന്്രല് പലബ്രറി കകാമ്പസിനുള്ളില് ഒരു 
ദിവസന്ത് ക്യകാമ്പകായി സമര് സ്കൂള് നെത്തുന്നു. 
ഇതിലൂന്െ കുട്ികള്ക് ജീവിതത്ിന്റെ എല്കാ നമഖലകളും 
തുറന്നു കകാട്ന്പ്ടുന്നു. സകാഹിനത്യകാല്സവം, സംഗീതം, 
നൃത് പരിപകാെികള്, നസ്പകാര്െ്സ് എന്നീ വി്യങ്ങള് 

ഉള്ന്പ്ടുത്ിന്കകാണ്ടുള്ള പരിപകാെികള് നസ്ററ്് ന്സന്്രല് 
പലബ്രറി നെത്കാറണ്്. ചലച്ിത്രം, കകായികം, 
സകാഹിത്യം, രകാ്്്രീയം തുെങ്ങിയ വിവിധ നമഖലകെില് 
നിന്നുള്ള വിശിഷ്ടകാതിഥികളുമകായി സംവദികകാന് 
കുട്ികള്ക് ഈ ക്യകാമ്പ് വഴി അവസരം ലഭിക്കും.

രകരള സംസ്ാന ഗ്ന്ഥ ശാലാ 
കൗണസില്

നകരെ സംസ്കാന ഗ്ന്ഥശകാലകാ കൗണ്സില് 
സംസ്കാനത്് ഒരു ഗ്ന്ഥശകാലകാ സംവിധകാനം 
ആവി്്കരിക്കുവകാന് തങ്ങളുന്െ വിവിധങ്ങെകായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങെിലൂന്െ ശ്മിക്കുന്നു. നകരെ 
പ്ിക് പലബ്രറീസ് ആക്െ് 1989 പ്രകകാരമുള്ള 
വിവിധങ്ങെകായ പ്രവര്ത്നങ്ങളും സകാമൂഹിക 
പ്രസക്ിയള്ള മറ്് പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഈ സ്കാപനം 
ഏന്റ്ടുത്തു നെത്തുന്നു. ഗ്ന്ഥശകാലകാ നസവനം 
സകാര്വത്രികമകാക്കുക, വിവരനശഖരണത്ിനകായി 
ആധുനിക സൗകര്യന്മകാരുക്കുക, സ്ത്രീകള്ക്കും 
കുട്ികള്ക്കും വൃദ്ന്കാര്ക്കും പ്രനത്യക ഗ്ന്ഥശകാലകാ 
നസവനങ്ങള് ലഭ്യമകാക്കുക എന്നിവ ഗ്ന്ഥ ശകാലകാ 
കൗണ്സിലിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങെില്ന്പ്ടുന്നവയകാണ്. 
ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവന്ര മകാനസികമകായി 
ശക്രകാക്കുന്നു. നകരെത്ിന്ല 14 ജില്കെിന്ലയം 
മകാതൃകകാ ഗ്കാമീണ ഗ്ന്ഥശകാലകെിലൂന്െയം അകകാദമിക 
പഠന നക�ങ്ങെിലൂന്െയം ഇതിന്റെ നസവനങ്ങള് 
നല്കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യകാഭ്യകാസ സ്കാപനങ്ങെിന്ല 
അധ്യകാപകരും വിദ്യകാര്തികളുമകാണ് അകകാദമിക 
പഠന നക�ങ്ങളുന്െ പ്രധകാന ഗുണനഭകാക്കാകള്. 
15 ജയില് പലബ്രറി നസവനം നല്കുകയം 
3 ജയിലകെില്കൂെി ഇത് വ്യകാപിപ്ിക്കുന്നതിനും 
ആനലകാചിക്കുന്നു; 5 ജുവപനല് നഹകാം പലബ്രറികള്, 
7 ആശുപത്രി പലബ്രറികള് 4 അനകാഥകാലയ 
പലബ്രറികള് എന്നിവയിലൂന്െയം സംസ്കാന 
ഗ്ന്ഥശകാലകാ കൗണ്സില് നസവനം നല്കുന്നു. ഫിലിം 
്ബ്് , ന്ബ്രയിലി ശ്വണ സൗകര്യങ്ങളും  ഡിജിറ്ല് 
പലബ്രറിയം നകരെ നസ്ററ്് പലബ്രറി കൗണ്സിലില് 
ഉണ്് .

അന്ാരാഷ്ട്ര ചലച്ചിരത്രാസ്തവം – 2019

നകരെ ഗവണ്ന്മറെ് സ്കാപനമകായ നകരെ സംസ്കാന 
ചലച്ിത്ര അകകാദമി സിനിമയന്െ പ്രചകാരത്ിനകായി 
എല്കാ വര്്വം, അന്കാരകാ്്്ര ചിലച്ിത്ര നമെ 
(ഐ.എഫ്.എഫ്.ന്ക) നെത്തുന്നുണ്്. നമെയന്െ  പ്രധകാന 
ആകര്്ണം ഇതില് മത്ര വിഭകാഗത്ില് ഏ്്യ, 
ആഫ്ിക. ലകാറ്ിനനമരിക തുെങ്ങിയ രകാജ്യങ്ങെില് 
നിന്നുള്ള സിനിമകള് മസ്തരികകാന്നത്തുന്നു 
എന്നതകാണ്. ചലച്ിത്ര നമെ ന്പകാതു ജനങ്ങളുന്െ 
പിന്തുണന്കകാണ്ടും, പങ്കാെിത്ം ന്കകാണ്ടും പ്രശസ്തി 
നനെിയിരിക്കുന്നു.



396 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

24-കാമത് ചലച്ിത്ര നമെക് തിരുവനന്പുരം നവദിയകായി. 
2019 ഡിസംബര് 6 മുതല് 13 വന്രയകായിരുന്നു 
ചിലച്ിത്ര നമെ നെന്നത്. നമെയില് 92 സിനിമകെകാണ് 
‘നലകാക സിനിമ വിഭകാഗത്ില് പ്രദര്ശിപ്ിച്ത്. വിവിധ 
വിഭകാഗങ്ങെിലകായി 73 രകാജ്യങ്ങെിന്ല നലകാക പ്രശസ്ത 
സംവിധകായകരുന്െ, 183 ചിത്രങ്ങെകാണ് പ്രദര്ശിപ്ിച്ത്. 
ബഹുമകാനന്പ്ട് മുഖ്യമ�ി ശ്ീ.പിണറകായി 
വിജയനകാണ് തിരുവനന്പുരം, നിശകാഗന്ധി ഓപ്ണ് 
ഓഡിനറ്കാറിയത്ില് ചിലച്ിത്ര നമെ ഉദ്ഘകാെനം ന്ചയ്ത്. 
തുര്കി സംവിധകായകനകായ കരകാസ്കാന് ‘പകാസ്ഡ് പബ 
ന്സന്സര്‘ ആയിരുന്നു ഉദ്ഘകാെന ചിത്രം.
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9.2 കകായികരംഗം

ഇന്്യയിന്ല ന്മകാത്ം ജനസംഖ്യയന്െ 34 ശതമകാനം 
യവകാകെകാണ്. അതത് രകാജ്യങ്ങെിന്ല യവകാകളുന്െ 
നക്മം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനകായി  സര്കകാരുകളുന്െ 
ശ്ദ് നകന്ദ്ീകരികകാന് ഐക്യരകാ്്്രസഭ 
1985 ന്ന അന്ര്നദശീയ യവജന വര്്മകായി 
പ്രഖ്യകാപിക്കുകയണ്കായി. സമകാധകാനം നിലനിര്ത്തുക, 
സകാമ്പത്ിക വികസനം ഉയര്ത്തുക അത് വഴി  
മനു്്യരകാശി നനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിെികന്െ അതിജീവികകാന് 
നലകാകന്മമ്പകാടുമുള്ള യവകാകളുന്െ ഊര്ജ്വം ഭകാവനയം 
സര്ഗശക്ിയം ഉപനയകാഗന്പ്ടുത്തുന്നതിനകായി 2010 
ല് ഐക്യരകാ്്്രസഭ വീണ്ടും അന്കാരകാ്്്ര യവജന 
വര്്ം ആചരിക്കുകയണ്കായി. 15 നും 24 നും ഇെയില് 
പ്രകായമുള്ള യവകാകന്െയകാണ്  യഎന് യവകാകെകായി 
നിര്വചിക്കുന്നത്.  എന്നകാല് 15 നും 29 നും ഇെയില് 
പ്രകായമുള്ള യവകാകന്െയകാണ് യവകാകെകായി നദശീയ 
യവജന നയം നിര്വചിക്കുന്നത്.

സകാംസ്കാരികവം വംശീയവമകായ വിഭജനം 
തെയക, ആനരകാഗ്യം-ശകാരീരികക്മത എന്നിവ 
ന്മച്ന്പ്ടുത്തുക, ന്തകാഴില് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക 
ബിസിനസ്   അഭിവൃദ്ിന്പ്ടുത്തുക, െീം വര്ക്കുകളും 
ആനരകാഗ്യപരവമകായ മത്രം വെര്ത്തുക, സകാംസ്കാരിക 
സംഭകാ്ണന്ത് മറികെകകാന് സഹകായിക്കുക, 
സമകാധകാനപരമകായ സഹവര്ത്ിത്ം ഉറപ്കാക്കുക 
എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്ന നിരവധി നനട്ങ്ങള് ന്കകാണ്്  
കകായികവിനനകാദം അനുഗ്ഹീതമകാണ്. 
ബിസിനസ്   അഭിവൃദ്ിന്പ്ടുത്തുക, െീം വര്ക്കുകളും 
ആനരകാഗ്യപരവമകായ മത്രം വെര്ത്തുക, സകാംസ്കാരിക 
സംഭകാ്ണന്ത് മറികെകകാന് സഹകായിക്കുക, 
സമകാധകാനപരമകായ സഹവര്ത്ിത്ം ഉറപ്കാക്കുക 
എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്ന നിരവധി നനട്ങ്ങള് ന്കകാണ്്  
കകായികവിനനകാദം അനുഗ്ഹീതമകാണ്. 

കകായികരംഗത്് ഒരു നിയമം നെപ്കാകിയ 
ആദ്യന്ത് സംസ്കാനം എന്ന നിലയിലം  
വിദ്യകാഭ്യകാസ പകാഠ്യപദ്തിയമകായി കകായിക വിനനകാദം  

സംനയകാജിപ്ിക്കുന്നതിലം, നസ്പകാര്െ്സ് കമീ്ന്ന 
നിയമിക്കുന്നതിലം, കകായിക വിനനകാദത്ിന് 
ആവശ്യമകായ അെിസ്കാന വികസനത്ിനുള്ള പദ്തി 
വിഹിതം ഉപനയകാഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി പ്രകാനദശിക 
സ്യംഭരണ സ്കാപനങ്ങള്ക് നല്കുന്നതിനും, 
ജനകാധിപത്യപരമകായി തിരന്ഞെടുകന്പ്ട് നസ്പകാര്െ്സ് 
കൗണ്സിലം മറ്്   കകായിക ഇനങ്ങളുമകായി 
ബന്ധന്പ്ട് നിരവധി കകാര്യങ്ങെിലം നകരെം 
മുന്പന്ിയിലകാണ്. അതുന്കകാണ്ടു തന്ന്ന കകായിക 
രംഗത്് നകരെം ഇതിനകം തന്ന്ന നലകാക ഭൂപെത്ില് 
അഭിനന്ദനീയമകായ സ്കാനം പകവരിച്തില് 
അതിശയികകാനില്. ഇന്ന്, നകരെത്ില് നിന്നുള്ള 
പ്രഗത്ഭരകായ യവകാകള് അത്ലറ്ിക്്, നവകാെിനബകാള് 
തുെങ്ങി ക്രികറ്് വന്രയള്ള വിവിധ കകായിക ഇനങ്ങെില് 
നദശീയ അന്ര്നദശീയ തലങ്ങെില് തങ്ങളുന്െ മികവ് 
ന്തെിയിക്കുന്നുണ്്.
 
നകരെത്ില് ക്രികറ്ിനുനശ്ം ഉള്ള  മന്റ്കാരു ജനപ്രിയ 
കകായിക ഇനമകാണ് ഫുെ്നബകാള്. എന്നിരുന്നകാലം 
ധകാരകാെം നകരെീയര് നസകാകര്, കബഡി, നഹകാകി, 
ക്രികറ്്, ബകാഡ്മിറെണ് തുെങ്ങിയ കകായിക ഇനങ്ങെിലം 
പന്ങ്ടുക്കുന്നുണ്്.  
 
കകായിക വിനനകാദ അെിസ്കാന സൗകര്യങ്ങളുന്െ 
കകാര്യത്ില് സംസ്കാനത്് 22 നസ്റഡിയങ്ങളുണ്്. 
നകരെത്ിന്ല പ്രധകാന നസ്റഡിയങ്ങളുന്െ ഉപനയകാഗവം 
നശ്ിയം ഉള്ന്പ്ടുന്ന വിവരങ്ങള് പട്ിക 1 ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

നകരെ സംസ്കാന നസ്പകാര്െ്സ് കൗണ്സില്, നകരെ 
സംസ്കാന യവജനനക്മ നബകാര്ഡ്, നകരെ 
സംസ്കാന ഭകാരത് സ്ൗെ്സ്& പഗഡ്സ്, കകായിക 
യവജനകകാര്യ വകുപ്്, ന്പകാതു വിദ്യകാഭ്യകാസ വകുപ്്, 
നകകാനെജ് വിദ്യകാഭ്യകാസ വകുപ്് എന്നിവയകാണ് ഈ 
നമഖലയന്െ കീഴില്  പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന  പ്രധകാന 
സ്കാപനങ്ങള്.
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കായിക യുവജനകാര് വകുപ്്

1986 ല് സ്കാപിതമകായ ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് 
നസ്പകാര്െ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് അഫനയഴ്സ് (ഡി എസ് 
പവ എ), നകരെത്ിന്ല കകായിക, വിനനകാദങ്ങളുന്െ 
വികസനത്ിനും ഉന്നമനത്ിനും നവണ്ി ചുകകാന് 
പിെിക്കുന്ന സ്കാപനമകാണ്. ഉചിതമകായതും മികച്തുമകായ 
അെിസ്കാന സൗകര്യങ്ങള്  പ്രദകാനം ന്ചയ്തുന്കകാണ്ടും, 

കകായികരംഗത്ിന്റെ പ്രകാധകാന്യന്ത്ക്കുറിച്് 
ന്പകാതുജനങ്ങെില് അവനബകാധം നല്കിന്കകാണ്ടും, 
അന്കാരകാ്്്ര നിലവകാരത്ിനലക് കകായിക തകാരങ്ങന്െ 
പരിശീലിപ്ിച് സംസ്കാനന്ത് കകായിക, വിനനകാദങ്ങളുന്െ 
ഉന്നമനവം വികസനവം ലക്്യമകാകിയകാണ്  ഈ 
സ്കാപനം പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറന്മ, 
നകരെത്ില് നിന്നുള്ള കകായിക വ്യക്ികളുന്െ മത്ര 
പനപുണ്യങ്ങള് വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുആവശ്യമകായ 
ഏറ്വം പുതിയ സകാനങ്തികവിദ്യകളും കകായികരംഗത്തു 

പടിക 9.2.1 പ്രധകാന നസ്റഡിയങ്ങളുന്െ നപരും ഉപനയകാഗവം

ക്രമ നം

ക്രമ 
നം

രസ്റഡിയത്ിഫറെ രപര് ഉപരയാഗം
ഇരിപ്ിടങ്ളുഫട 

എണ്ം (ഏകരദശ 
എണ്ം)

1 കകാര്യവട്ം നസ്റഡിയം ഗ്ീന് ഫീല്ഡ് നസ്റഡിയം (ക്രികറ്്/ഫുെ്ബകാള്) 50000

2 സ്കാ്് നകകാര്ട്്, തിരുവനന്പുരം ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (സ്കാ്് ) 500

3 ന്െന്നിസ് നകകാംന്പ്ക്്, തിരുവനന്പുരം ഔട്്നഡകാര്/ ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (ന്െന്നിസ് ) 480 / 100

4 നഹകാകി നസ്റഡിയം, ന്കകാല്ം ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം (നഹകാകി) 5000

5 ന്മഡികല് നകകാനെജ് നസ്റഡിയം, 
നകകാഴിനകകാഡു ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം (ഫുെ്ബകാള്/അനത്ലറ്ിക്് ) 15000

6 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, കണ്ണൂര് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 5000

7 നീന്ല് കുെം , ന്വള്ളയമ്പലം നീന്ല് കുെം 560

8 ജിമി നജകാര്ജ്് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 2000

9 സി എസ് എന് നസ്റഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം 

ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം
(ഫുെ്ബകാള്/അനത്ലറ്ിക്് ) 25000

10 എല് ബി എസ്  നസ്റഡിയം, ന്കകാല്ം ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം 30000

11 നകകാര്പ്നറ്ന് നസ്റഡിയം, തൃശ്ശൂര് ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം (ഫുെ്ബകാള്) 15000

12 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, തൃശ്ശൂര് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (നബകാക്ിങ് / മള്ട്ി 
നസ്പകാര്ട്്സ് ) 2000

13 നകകാര്പ്നറ്ന് നസ്റഡിയം, 
നകകാഴിനകകാെ്

ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (നബകാക്ിങ് / മള്ട്ി 
നസ്പകാര്ട്്സ് ) 80000

14 യൂണിനവര്സിറ്ി നസ്റഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം 

ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം
(ഫുെ്ബകാള്/അനത്ലറ്ിക്് ) 20000

15 രകാജീവ് ഗകാന്ധി നസ്റഡിയം, ന്കകാച്ി ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 10000

16 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, നകകാഴിനകകാെ് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 3500

17 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, ന്വള്ളകായണി, 
തിരുവനന്പുരം ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 2000

18 ശ്ീപകാദം നസ്റഡിയം, ആറ്ിങ്ങല് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 2000

19 നീന്ല് കുെം, പിരപ്ന്നകകാെ്, 
തിരുവനന്പുരം നീന്ല് കുെം 5000

20 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, തൃപ്യകാര് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 4000

21 ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം, നകകാട്യം ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം (മള്ട്ി നസ്പകാര്ട്്സ് ) 2000

22 മുന്സിപ്ല് നസ്റഡിയം, പകാലകാ ഔട്്നഡകാര് നസ്റഡിയം
(ഫുെ്ബകാള്/അനത്ലറ്ിക്് ) 1000

അവലംബം: ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് നസ്പകാര്െ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് അഫനയഴ്സ്
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രബാക്്  9.2.1
 ജ ിമി നജകാര്ജ്് ഫിറ്്നസ്് ന്സന്റര്

337 ചതുരശ് മീറ്ര് വിസ്തീര്ണ്ണത്ില് വിദഗ്ധ പരിശീലകരും അത്യകാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും നസവനങ്ങളും 
നലകാനകകാത്ര സൗകര്യം ഉള്ള രകാജീവ് ഗകാന്ധി നസ്പകാര്െ്സ് ന്മഡിസിന് ന്സറെര തിരുവനന്പുരന്ത്  ജിമി 
നജകാര്ജ്് നസ്പകാര്െ്സ് ഹബ് ലകാണ് സ്ിതി ന്ചയ്യുന്നത്. 

ഇതിന്റെ ആശയം, രൂപകല്പ്ന, ലഭ്യമകായ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ അനുസരിച്് ഈ ഫിറ്്നസ് ന്സറെര് 
സംസ്കാനന്ത് കകായികരംഗന്ത് ഒരു പ്രധകാന മുതല്കൂട്കാണ് , എല് ഇഡി പലറ്ിംഗ്, നചഞ്് റൂമുകള്, 
വിശ്മമുറികള് എന്നിവയള്ന്പ്ന്െ എല്കാ വിധ സൗകര്യങ്ങനെകാടും കൂെി  പൂര്ണ്ണമകായം എയര് കണ്ീ്ന് ന്ചയ് 
അത്യകാധുനിക സൗകര്യങ്ങനെകാടുകൂെിയകാണ് ഈ ഫിറ്്നസ്് ന്സന്റര് സജ്ീകരിച്ിട്ടുള്ളത്.

ന്പകാതുജനങ്ങള്ക്കും അതുനപകാന്ല തന്ന്ന എല്കാ കെികകാര്ക്കും വരകാനിരിക്കുന്ന അത്ലറ്റുകള്ക്കും ഈ നക�ം 
ഒരുനപകാന്ല ഉപനയകാഗപ്രദമകാണ്.  കെികകാര്ക് നിരക്കുകെില് പ്രനത്യക കിഴിവ് നല്കിയിട്ടുമുണ്്. 

ജിമി നജകാര്ജ്് നസ്പകാര്െ്സ്ഹബില് പതിവകായി പരിശീലനത്ിന് വിനധയരകാകുന്ന കകായിക വ്യക്ികള്ക്കും 
വെര്ന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകള്ക്കുമുള്ള ഒരു ആഡ്-ഓണ് സൗകര്യമകായി പലഫ് ഫിറ്്നസ് ന്സറെര് പ്രവത്ിച് 
വരുന്നു.
ഭകാവിയില് വിവിധയിനം നദശീയ പരിപകാെികള് സംസ്കാനം ആതിനഥയത്ം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള നവദി 
കൂെിയകാണിത്.

അവലംബം: വവബ് സൈറ്് ഓഫ് ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് റ്പോർട്ൈ് ആൻഡ് യൂത്് അഫറയഴ്ൈ്

നൂതന ആശയങ്ങളും ന്കകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള 
പദ്തികള്  ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് നസ്പകാര്െ്സ് ആന്ഡ് 
യൂത്് അഫനയഴ്സ് നെപ്ിലകാകിവരുന്നു. 

• ഹൂപ്സ്- താഫെ തടിലുള്ള ബാസ്കറ്് ബാള് പദ്ധതി
 ഈ നപ്രകാഗ്കാം നപ് നഫകാര് ന്ഹല്ത്് എന്ന 

ആശയം പ്രചരിപ്ികകാനും നപ്രകാത്കാഹിപ്ികകാനും 
ലക്്യമിട്ടുള്ളതകാണ്. ആനരകാഗ്യകരവം 
ഊര്ജ്സ്ലതയം  ഉത്രവകാദിത്മുള്ളതുമകായ 
ഒരു സമൂഹം ന്കട്ിപ്ടുക്കുക അതിലൂന്െ  രകാജ്യത്ിന് 
നന്ല്കാരു  ഭകാവി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയകാണ് 
പരിപകാെിയന്െ വിഭകാവനം ന്ചയ്യുന്നത്. 5 
ജില്കെിലകായി  10 സ്കൂളുകെില് ഈ പദ്തി 
ആരംഭിചിട്ടുണ്്. സംസ്കാനന്ത് എല്കാ 
സ്കൂളുകെിനലക്കും പരിപകാെി വ്യകാപിപ്ിക്കുകയകാണ് 
പദ്തിയന്െ ലക്്യം. നകരെത്ിന്ല ന്കൗമകാര 
വിദ്യകാര്തികന്െയകാണ് പദ്തി നെത്ിപ്ിനകായി  
ലക്്യമിടുന്നത്. 

• സ്്ിന്റ്- താഫെ തടിലുള്ള അരലേറ്ിക്ിനായുള്ള 
പരിശീലന പരിപാടി

 നദശീയ അന്ര് നദേശീയ തലത്ിലള്ള പ്രകെനന്ത് 
അെിസ്കാനമകാകിയള്ള നകരെത്ിന്ല 
മുന് ഗണനകാ കകായിക വിഭകാഗങ്ങെിന്ലകാന്നകാണ് 
അത് ലറ്ിക്്. പ്രകെനം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിന്, 
സംസ്കാനന്ത്കാട്കാന്കയള്ള സ്കൂള് കുട്ികള്ക് 
പരിശീലനം നല്നകണ്തും  സ്കൂളുകള് തമിലള്ളതും 
, ജില്കള് തമിലള്ളതും ആയ  ടൂര്ണന്മന്റുകള് 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിനകണ്തുമകാണ്. അതിനകാല്, 

അനത്ലറ്ിക്ിന് മുന് ഗണന നല്കി സംസ്കാനന്ത് 
നഗര, ഗ്കാമീണ, നഗകാത്രവര്ഗ, മറ്് പിനന്നകാക 
നമഖലയില് കഴിവള്ള 5-12 വയസ്ിനിെയിലള്ള 
സ്കൂെില് നപകാകുന്ന കുട്ികള്ക് നവണ്ത്ര 
പരിശീലനം നല്കി കകായിക വിനനകാദത്ില് 
പന്ങ്ടുക്കുന്നത് നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനകായള്ള 
പദ്തിയകാണിത്. 

• എ സി ഇ (താഫെ തടിലുള്ള ഫടന്ിസ് പരിപാടി)
   സംസ്നത്ിന്ല മികച് കഴിവള്ള ന്ചറപ്കകാന്ര 

കന്ണ്ത്ി അവന്ര നലകാനകകാത്ര ന്െന്നീസ് 
കെികകാരകായി വികസിപ്ികകാന് ലക്്യമിടുന്നതകാണ്  
ഈ പദ്തി. 

ജിമ്ി രജാര്ജ് ര്ാര്ട്സ് ഹബ്്

അന്കാരകാ്്്ര നിലവകാരത്ിന് തുല്യമകായി കകായിക 
സൗകര്യങ്ങള് പ്രദകാനം ന്ചയ്യുന്ന ജിമി നജകാര്ജ്് 
നസ്പകാര്െ്സ് ഹബ് നകരെത്ിന്ല കകായിക രംഗന്ത് 
പുതിയ തലത്ിനലക് ഉയര്ത്തുകയണ്കായി.

ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് നസ്പകാര്െ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് 
അഫനയഴ്സ് (ഡി എസ് പവ എ) അത്യകാധുനിക 
സൗകര്യങ്ങനെകാന്െ നവീകരിച്ന്കകാണ്് ഈ 
നസ്റഡിയന്ത് ഒരു ജന്പ്രിയ നസ്റഡിയമകാകി മകാറ്ി.  
ഐതിഹകാസികനകായ നവകാെിനബകാള് കെികകാരന് 
ജിമി നജകാര്ജിന്റെ നപരിലള്ള ഈ നസ്റഡിയത്ിന് 
രകാജ്യന്മമ്പകാടുമുള്ള കകായിക നപ്രമികളുന്െ ഹൃദയത്ില് 
ഒരു പ്രനത്യക സ്കാനം നിലനില്ക്കുന്നുണ്്.  
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കകായികതകാരങ്ങള്ക് അവരുന്െ കഴിവകള് 
ന്മച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്വം അനുനയകാജ്യമകായ 
നവദിയകായ ജിമി നജകാര്ജ്് നസ്പകാര്െ്സ് ഹബ് 
തിരുവനന്പുരന്ത് ജിമി നജകാര്ജ് ഇന്നഡകാര് 
നസ്റഡിയത്ിലകാണ്. കകായിക വ്യക്ികെിലം  
ന്പകാതുജനങ്ങെിലം  കകായികവിനനകാദവം  
കകായികക്മതയം അവരുന്െ പദനംദിന 
ജീവിതത്ിന്റെ ഭകാഗമകായി മകാറന്നത്ിന്റെ 
ആവശ്യകതന്യകുറിച്ള്ള അവനബകാധം സൃഷ്ടിക്കുക 
എന്നതകാണു ഇത് ലക്്യമിടുന്നത്. 

ഇന്രഡാര് രസ്റഡിയം

നദശീയ ന്ഗയിംസുമകായി ബന്ധന്പ്ട്് 1987 ല് 
തലസ്കാന നഗരമകായ തിരുവനന്പുരത്് നിര്മിച് 
ജിമി നജകാര്ജ്് ഇന്നഡകാര് നസ്റഡിയം നിരവധി 
കകായിക മത്രങ്ങള്ക് ആതിനഥയത്ം വഹിച്ിട്ടുണ്്.
കൂെകാന്ത  കകായികതകാരങ്ങള്ക്കും തകാല്പ്ര്യകകാര്ക്കുമുള്ള 
പതിവ് പരിശീലന പരിപകാെികളുന്െ നവദികൂെിയകാണിത്.   
നസ്പകാര്െ്സ് അനതകാറിറ്ി ഓഫ് ഇന്്യയന്െ 
പരിശീലകരുന്െ കീഴില് ബകാഡ്മിറെണ് കെികകാരുന്െ 
പരിശീലനവം ഈ നവദിയില് നെന്നു വരുന്നുണ്്.  
ജിംനകാസ്റിക്്, തകായ് നക്കാനണ്കാ എന്നിവയന്െ  
പരിശീലനവം  ഇവിന്െ വച്്  നല്കുന്നുണ്്, കൂെകാന്ത 
നെബിള് ന്െന്നീസ്, നവകാെിനബകാള്, ബകാസ്റ്്നബകാള്, 
ഹകാന്ഡ് നബകാള് എന്നിവ കെികകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും 
ലഭ്യമകാണ്.

നസ്റഡിയം അടുത്ിന്െ നവീകരിച്് അന്കാരകാ്്്ര 
മത്രങ്ങള് നെത്കാന് പ്രകാപ്തിയള്ളതകാകി  
നലകാനകകാത്ര നിലവകാരത്ിനലക് ഉയര്ത്തുകയണ്കായി.  
ഇത് പൂര്ണ്ണമകായം എയര്കണ്ീ്ന് ന്ചയ്ിട്ടുണ്്.  
കൂെകാന്ത, പ്രനത്യക ആവശ്യങ്ങള്കനുസരിച്് 
കകായികയിനങ്ങള് നെക്കുന്ന സ്ലത്തു  പലറ്ിംഗ് 
സംവിധകാനവം നല്കിയിട്ടുണ്്.  നവീകരിച് ഹകാെില് 
അത്യകാധുനിക അക ou സ്റിക്, പ്ിക് അഡ്രസ് 
സംവിധകാനവം നല്കിയിട്ടുണ്്. 

നീന്ല് കുളം 

1962 ല് ഉദ്ഘകാെനം ന്ചയ്ന്പ്ട് നീന്ല്ക്കുെം ഇനപ്കാള് 
നസ്പകാര്െ്സ് ഹബിന്റെ ഭകാഗമകാന്ണന്നതിന് പുറന്മ   
തലസ്കാന നഗരത്ിന്ല ഒരു നകാഴികകല്കാണ്. 
അന്കാരകാ്്്ര നിലവകാരവം 2015 ല് ഫിനയന്െ 
(ഇറെര്നകാ്ണല് നീന്ല് ന്ഫഡനറ്ന്) സകാനങ്തിക 
സവിനശ്തകളും പകാലിക്കുന്നതിനകായി നീന്ല് 
കുെം നവീകരിക്കുകയണ്കായി.  50m x 18m ല് നിന്ന് 
നീന്ല്കുെത്ിന്റെ വലിപ്ം 50m x 25m ആയി 
ഉയര്ത്ി.

ഒരു പുതിയ ഫില്ട്ര് പ്കാറെ്, പുതിയ നെകായ് ലറ്് 
ന്കാക്കുകള്, അഡ്മിനിസ്ന്രറ്ീവ് ന്കാക്കുകള് 

എന്നിവയം നിര്മിച്ിട്ടുണ്്. െച്് പകാഡുകളും ന്കാക്കുകളും 
നപകാലള്ള സ് നകകാര്നബകാര്ഡും സമയം അെക്കുന്ന 
ഉപകരണങ്ങളും നീന്ല് കുെത്ില്  ലഭ്യമകാണ്.നീന്ല് 
കുെം ഓനസകാണ് ഉപനയകാഗിച്് ഫില്ട്ര് ന്ചയ്യുകയം 
പഡവിങ് പ്കാറ്്നഫകാമുകള് ഫിനയന്െ മകാനദണ്ങ്ങള് 
അനുസരിച്് പുനര്നിര്മിക്കുകയം ന്ചയ്ിട്ടുള്ളതകാണ്.

രകാത്രിയില് മത്രങ്ങള് നെത്തുന്നതിനകായി പഹ-
മകാസ്റ്് പലറ്ിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുകിയിട്ടുണ്്.

രാജീവ് ഗാന്ി ര്ാര്ട്സ് ഫമഡിസിന് 
ഫസറെര്
 
നകരെ സംസ്കാന ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് നസ്പകാര്െ്സ് 
ആന്ഡ് യൂത്് അഫനയഴ്സ് 1992 ല് രകാജീവ് ഗകാന്ധി 
നസ്പകാര്െ്സ് ന്മഡിസിന് ന്സറെര് (ആര് ജി എസ് എം സി) 
സ്കാപിക്കുകയണ്കായി.  നിലവില് സംസ്കാനന്ത് 
അത് ലറ്റുകളുന്െ ന്മഡികല് ആവശ്യങ്ങള് നിറനവറ്റുന്ന 
ഒനരന്യകാരു സ് നപകാര്െ് സ് ന്മഡിസിന് നക�മകാണിത്. 
നരകാഗികള്കകായി   സൗജന്യമകായി എല്കാ സര്കകാര് 
പ്രവൃത്ി ദിവസങ്ങെിലം രകാവിന്ല 9.00 മുതല് ഉച്യ്ക് 1.00 
വന്ര നക�ം ഔട്്നപ്്യറെ് പരിചരണം നല്കുന്നു.

 
പ്രശസ്തനവകാെിനബകാള് കെികകാരനകായ ജിമി 
നജകാര്ജീന്ന്റ ഓര്മകകായി സമര്പ്ിച്ിരിക്കുന്ന 
ഗകാലറിയം നസ്പകാര്െ്സ് ഹബിലണ്്. ഇന്്യയില്  
ഇതുവന്രയള്ളരില്  നലകാകന്മമ്പകാടും വെന്രയധികം 
പരിഗണികന്പ്ടുന്നതുമകായ നവകാെിനബകാള് കെികകാരില് 
ഒരകാെകാണ് ജിമി നജകാര്ജ്.

അല്റ്ിറ്റുട് സിമൂലറ്ിങ് ഫട്രയിനിങ്(അസ്ത്ര)

ഡയറക്െനററ്് ഓഫ് നസ്പകാര്െ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് 
അഫനയഴ്സ് (DSYA) ദക്ിനണന്്യയിന്ല ആദ്യന്ത് 
സൗകര്യമകാണ് അസ്ത്ര,. അത്യകാധുനിക സൗകര്യമകായ 
നലകാ ഓക്ിജന് സിമുനലറ്ര് സൗകര്യവം ഇവിന്െ 
ലഭ്യമകാണ്.  കകായികരംഗന്ത് മികവിനകായകാണ് ഈ 
സൗകര്യം വികസിപ്ിന്ച്ടുത്ിട്ടുള്ളത്.

രകരളരസ്ററ്് ര്ാര്ട്സ്  കൗണസില്

നകരെത്ില് കകായിക വിനനകാദങ്ങള് 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുകന്യന്ന ലക്്യനത്കാന്െ 
ചകാരിറ്ബിള് ന്സകാപസറ്ീസ് രജിസ്ന്ര്ന് 
ആക്െിന് കീഴില് രൂപീകരിച് കൗണ്സില് 1974 
ല് പുന:സംഘെിപ്ിക്കുകയണ്കായി. പിന്നീെ് നകരെ 
സ് നപകാര്െ് സ് കൗണ്സില് പിരിച്വിടുകയം നകരെ 
സ് നപകാര്െ് സ് കൗണ്സില് രൂപീകരിക്കുകയം നകരെ 
സ് നപകാര്െ് സ് ആക്റ്് 2000, നകരെ സ് നപകാര്െ് സ് 
റൂള്സ് 2008 എന്നിവ പ്രകകാരം പ്രവര്ത്ിച് വരികയം 
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രബാക്്  9.2.2 എപലറ്് സ്ീമിന് കീഴ ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 3 നക�ങ്ങളുന്െ വ ിശദകാംശങ്ങള്

1.എല് എന് സി പ ി ഇ കാര്വടം (അലേറ്ിക്്)
വിദ്യകാര്ഥികളുന്െ എണ്ണം- 10  
നകകാച്കളുന്െ എണ്ണം -2

2.തൃപ്യാര് രവാളിബാള് അ്ാദമി തൃശ്ശൂര്
വിദ്യകാര്ഥികളുന്െ എണ്ണം - 23
നകകാച്കളുന്െ എണ്ണം -1

3.ബാസ്്റ്് ബാള് അ്ാദമി, ഫകാല്ം
വിദ്യകാര്ഥികളുന്െ എണ്ണം - 9 
നകകാച്കളുന്െ എണ്ണം -1

അവലംബം: റകരളറ്റേറ്് റ്പോർട്ൈ് കൗൺൈില്

ന്ചയ്യുന്നു. നക�ീകൃത സ് നപകാര്െ് സ് നഹകാസ്റലകള്, 
നകകാനെജ് സ് നപകാര്െ് സ് നഹകാസ്റലകള്, സ് നപകാര്െ് സ് 
പരിശീലനനക�ങ്ങള്, റൂറല് നകകാച്ിംഗ് ന്സറെറകള്, 
സ്കൂള് നസ്പകാര്െ്സ് നഹകാസ്റലകള്, നഡ നബകാര്ഡിംഗ് 
ന്സറെറകള് എന്നിങ്ങന്ന നിരവധി നക�ങ്ങള് 
കൗണ്സിലിന് കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്.  
ഇതുകൂെകാന്ത നവകാെിനബകാള്, അത് ലറ്ിക്്, നീന്ല് 
എന്നിവയ്കകായി 'എപലറ്് പരിശീലന നക�ങ്ങള്' 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. 

ന്സന്റര് ഓഫ് എക്ലന്സ് (നവകാെിനബകാള്, 
അത് ലറ്ിക്്, നീന്ല് എന്നിവയ്കകായി 'എപലറ്് 
പരിശീലന നക�ങ്ങള്')

പ്രഗത്ഭരകായ യവ കകായികതകാരങ്ങെിന്ല കകായിക 
പനപുണ്യന്ത് പരിനപകാ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും ഏ്്യന് 
/ നകകാമണ് ന്വല്ത്് / ഒെിമ്പിക് ന്ഗയിംസില് 
ന്മഡലകള് നനെകാന് പ്രകാപ്തരകാക്കുന്നതിനുമകായി 
അത്ലറ്ിക്്, നവകാെിനബകാള്, ബകാസ്റ്്നബകാള് തുെങ്ങിയ 
വിവിധ വിഭകാഗങ്ങെില് നകരെ നസ്ററ്് നസ്പകാര്െ്സ് 
കൗണ്സില് എപലറ്് സ്ീം നെപ്കാകിയിട്ടുണ്്. എപലറ്് 
സ്ീമിന് കീഴില് നിലവില് 3 നക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു

രഡാ.എ പി ഫജ അബ്ദുള് കലാം 
സ്രകാളര്ഷിപ് പദ്ധതി 

നമ്മുന്െ സംസ്കാനന്ത് പ്രമുഖ കകായിക കെികകാന്ര 
നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുന്നതിനകായി നകരെ നസ്ററ്് 
നസ്പകാര്െ്സ് കൗണ്സില് നഡകാ. എ പി ന്ജ അബ്ദുള് 
കലകാം നസ്കാെര്്ിപ്് പദ്തി നെപ്കാകി വരുന്നു. ഈ 
പദ്തി പ്രകകാരം 14 മുതല് 20 വയസ്സുവന്രയള്ള 
11 കകായികതകാരങ്ങള്ക് (ശകാരീരിക ന്വല്ലുവിെി 
നനരിടുന്നവര്ക് ) നസ്കാെര്്ിപ്് ലഭിച്ിട്ടുണ്്. 2015-
16 അധ്യയന വര്്ത്ില് 10 കകായിക വ്യക്ികന്െ 
തിരന്ഞെടുക്കുകയം നസ്കാെര്്ിപ്് നല്കുകയം ന്ചയ്തു. 
2019-20 അധ്യയന വര്്ത്ില് ഈ പദ്തി പ്രകകാരം 6 
കകായികതകാരങ്ങള്ക്കു നസ്കാെര്്ിപ്് നല്കിയിട്ടുണ്്. 

എല്ാവര്ക്കും രയാഗ

മനു്്യശരീരത്ിന്റെ ശകാരീരികവം മകാനസികവമകായ 
ആനരകാഗ്യന്ത് ശക്ി ന്പ്ടുത്തുന്നതില് നയകാഗയ്ക് 
പ്രത്യക പങ്കുണ്്. മനു്്യ ശരീരത്ിന്റെയം 
മനസ്ിന്റെയം ന്മകാത്ത്ിലള്ള ആനരകാഗ്യന്ത് 
ന്മച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനകാല്  നയകാഗയ്ക് നലകാകന്മമ്പകാടും 
വെന്രയധികം പ്രശസ്തിലഭിച്ിട്ടുണ്്. നയകാഗയന്െ 
പ്രശസ്തിയം എല്കാ മനു്്യരിലം വരുത്തുന്ന  അതിന്റെ 
സമഗ്മകായ നനട്വം കണകിന്ലടുത്തു, നകരെത്ിന്ല 
സ്കൂള് കുട്ികള്ക് “എല്കാവര്ക്കും നയകാഗ” 
നപ്രകാഗ്കാമിലൂന്െ നയകാഗന്യക്കുറിച്് പ്രകാഥമിക അറിവ് 
നല്കണന്മന്നതകാണ് ഈ പദ്തിയന്െ ലക്്യം. 
 
കയികാ ക്ഷമതാ മിഷന്-ഘടം 2

രണ്കാം ഘട്ത്ില്, വിദ്യകാര്തികളുന്െയം 
ന്പകാതുജനങ്ങളുന്െയം ശകാരീരിക ക്മത 
വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിന് കയികകാ ക്മതകാ മി്ന് വിഭകാവനം 
ന്ചയ്യുന്നു. പദ്തി നെത്ിപ്ിനകായി  സംസ്കാനന്ത് 
മുഴുവന് ജനങ്ങന്െയം നകാലകായി തിരിക്കും.

• നഴ്സറി ന്തകാട്്  നകാലകാം ്കാസ് വിദ്യകാര്തികള്ക്കും 
• അഞ്കാം ്കാസ് മുതല് പ്സ് ടു വന്രയം 

യൂണിനവഴ്സിറ്ി വിദ്യകാര്തികളും
• യവകാകള് നജകാലി ന്ചയ്യുന്ന ന്പ്രകാഫ്ണലകള്
• മുതിര്ന്ന പൗരന്കാര്

നകരെ സര്കകാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകെകായ  നകരെ 
നസ്പകാര്െ്സ് കൗണ്സില്, വിദ്യകാഭ്യകാസ വകുപ്്, 
പ്രകാനദശിക സ്യംഭരണ വകുപ്് എന്നീ വകുപ്പുകളുന്െ 
സഹകരണനത്കാന്െ പദ്തി നെപ്കാകി വരുന്നു. 

രകരള സംസ്ാന യുവജനരക്ഷമ രബാര്ഡ്

1985 ല് രൂപീകൃതമകായ നകരെ സംസ്കാന 
യവജനനക്മ നബകാര്ഡ് സംസ്കാനന്ത് എല്കാ 



402 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

രബാക്്  9.2.3 നകരെ നവകാെണ്റി യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ്സ്

2018 ല് നമ്മുന്െ സംസ്കാനം ചരിത്രത്ില് അഭൂതപൂര്വമകായ ന്വള്ളന്പ്കാകത്ിന് സകാക്്യം വഹിച്. 2019 ലം 
സംസ്കാനത്ിന് സമകാനമകായ ന്വള്ളന്പ്കാകം ഉണ്കായി. നകരെത്ിന്ല യവകാകള്, സന്നദ്പ്രവര്ത്കര്, 
സകാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്കര്, യൂത്് ്ബ്ബുകള്, വിദ്യകാര്തികള്, ബ്യൂനറകാക്രകാറ്റുകള്, ജനങ്ങളുന്െ 
പ്രതിനിധികള്, എന് ജി ഒകള്, ന്തകാഴിലകാെികള്, പ്രനത്യകിച്് മത്്യന്ത്കാഴിലകാെികള് എന്നിവര് നിരവധി 
ജീവന് രക്ിക്കുന്നതില് വിലന്പ്ട് പങ്് വഹിക്കുകയണ്കായി . പ്രതികൂല സമയങ്ങെില് യവകാകളുന്െ ശക്ി 
പ്രകെമകാകി. ഇത് സംസ്കാനന്ത് നകരെ നവകാെണ്ിയര് യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ് സിന്റെ (ന്ക.വി.പവ.എ 
എഫ് ) എന്ന ആശയത്ിന് വഴിന്യകാരുക്കുകയണ്കായി. 
   പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങന്െ നനരിെകാന് യവജന സന്നദ് പ്രവര്ത്കന്ര സജ്മകാക്കുകന്യന്ന ലക്്യനത്കാന്െ 
രൂപീകരിച് ഒരു സന്നദ് നസനയകാണ് നകരെ നവകാെണ്ിയര് യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ് സ്. ഇതിനകം 2,000 
യവകാകള്ക് പരിശീലനം നല്കുകയം 14 ജില്കെില് ഒരു സന്നദ്നസനന്യ രൂപീകരിക്കുകയം ന്ചയ്തു. 
നകരെ നവകാെണ്റി യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്ില് 14 ജില്കെില് കെക്ന് ന്സറെറകള് 
സ്കാപികകാനും ദുരന്ബകാധിതര്ക് അവശ്യവസ്തുകള് നല്കകാനും നകരെ സംസ്കാന യവജനനക്മ 
നബകാര്ഡിന് കഴിഞെിട്ടുണ്് .

നകരെ നവകാെണ്ിയര് യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ് സിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് വരും വര്്ങ്ങെില് കൂടുതല് 
വിപുലീകരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭകാഗമകായി, പ്രകാനദശിക സര്കകാര് തലത്ിനലക് ശക്ി വ്യകാപിപ്ിക്കുകയകാണ് 
ലക്്യം. പഞ്കായത്് / മുനിസിപ്കാലിറ്ി / നകകാര്പ്നറ്ന് തലത്ില് ഒരു യൂത്് ആക്ന് നഫകാഴ് സ് രൂപീകരിച്് 
അവര്ക് വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കുകയം വിവിധ സന്നദ്പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് തയ്കാന്റടുക്കുകയം 
ന്ചയ്യുകയകാണ് ഈ പദ്തിയിലൂന്െ വിഭകാവനം ന്ചയ്യുന്നത്.

അവലംബം: റകരള ൈംസ്പോന യുവജനറഷേമ റബപോർഡ്

യവജന ശകാക്ീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുന്െ 
ഏനകകാപനത്ിനും അവ നെപ്ിലകാകുന്നതിനും മകായിട്ടുള്ള 
ഒരു പരനമകാന്നത ഏജന്സിയകായി പ്രവര്ത്ിച് 
വരുന്നു.  രൂപീകരിക്കുകയണ്കായി. ന്തകാഴില് രഹിതരകായ  
യവകാകള്ക് പരിശീലന പരിപകാെികളും സ്യം ന്തകാഴില് 
സംരംഭങ്ങളും ആരഭിക്കുന്നതിനും യൂത്് ്ബ്ബുകള്ക്കും 
ഓര്ഗപനനസ്നുകള്ക്കും  നബകാര്ഡ് ധന സഹകായം 
നല്കിവരുന്നു. 

യൂത്് രകരള എക്്ഫ്സ്്

യൂത്് ്ബ്ബുകളുന്െ പ്രനയകാജനകരമകായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ന്പകാതുജനങ്ങള്ക് മുന്നില് 
അവതരിപ്ിക്കുകന്യന്ന ലക്്യനത്കാന്െയള്ള 
പദ്തിയകാണ് യൂത്് നകരെ എക്്പ്രസ്. 2018-19 
ല് നിലവില് വന്ന ഈ  പദ്തി നൂറിലധികം യൂത്് 
്ബ്ബുകള്ക് ഗുണം ന്ചയ്ിട്ടുണ്്. യൂത്് നകരെ എക്്പ്രസ് 
വഴി നെപ്കാക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ന്പകാതുജനങ്ങള്ക് 
ഉപനയകാഗപ്രദമകാണ്. ഈ പദ്തിയിലൂന്െ  യൂത്് 
്ബ്ബുകളുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങന്െ സമൂഹത്ിന്റെ തകാന്ഴ 
ത്ട്ിനലക് വന്ര ന്കകാണ്ടുവരുന്നുണ്്.

നകരെത്ിന്ല നദശീയ നകാനെകാെി ഉത്വം
രകാജ്യന്ത് വിവിധ സംസ്കാനങ്ങെിന്ല തനദേശീയ 
നകാനെകാെി കലന്യ നപ്രകാത്കാഹിപ്ിക്കുക, അതുവഴി 
രകാജ്യത്ിന്റെ സകാംസ്കാരിക പപതൃകം തിരിച്റിയക 

എന്നിവയകാണ് നകരെത്ിന്ല നദശീയ നകാനെകാെി ഉത്വം 
സംഘെിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്െലക്്യമിടുന്നത്.

നദശീയ നകാനെകാെി ഉത്വത്ിന്റെ പ്രതിനിധി 
സംഘത്ില് സംസ്കാനത്ിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള 
പ്രതിനിധികള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു, അവര് അവരുന്െ 
തനതകായ നകാനെകാെി കലകാ-സകാംസ്കാരിക പരിപകാെികള് 
അവതരിപ്ിക്കുകയം സമൂഹത്ിന്ല യവ പ്രതിഭകളുമകായി 
സംവദിക്കുകയം മറ്റുള്ളവരുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങന്െക്കുറിച്് 
അറിയകയം ന്ചയ്യുന്നു. അയല് സംസ്കാനങ്ങെില് 
നിന്നുള്ളവര്ക് നകരെത്ിന്ല സംസ്കാരന്ത് കുറിച് 
അറിയവകാനും ഇവിടുന്ത് കുടുംബജീവിതം, സംസ്കാരം, 
ജീവിതരീതി എന്നിവ മനസിലകാക്കുവകാനുമുള്ള  അവസരം 
ഇതുവഴി ലഭ്യമകാകുന്നുണ്്.

രകരള സംസ്ാന യുവജനകമ്ീഷന്

നകരെത്ിന്ല യവകാകന്െ ശകാക്ീകരിക്കുന്നതിനും 
അവരുന്െ അവകകാശങ്ങള് സംരക്ിക്കുന്നതിനുമകായി 
രൂപീകരിച് ഒരു ക്കാസി-ജുഡീ്്യല് നബകാഡിയകാണ് 
നകരെ സംസ്കാന യവജനകമീ്ന്.  നകരെ 
സര്കകാരിനു കീഴില് ഒരു ഗ്കാറെ് ഇന് എയ്ഡ് 
സ്കാപനമകായി ഇത് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. നകകാനെജുകെിന്ല 
നപ്രകാജക്െ് നകകാര്ഡിനനറ്റിന് കീഴിലള്ള 
നബകാധവല്കരണ പരിപകാെികള് / യവകാകള്ക്കുള്ള 
നവദികള്, എസ് സി / എസ്െി നകകാെനികെിന്ല 
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യവകാകള്കിെയില് നബകാധവല്കരണ പരിപകാെികള്, 
അദകാലത്് / ഹിയറിംഗുകള് / പ്രകാനദശിക സിറ്ിംഗുകള്, 
ജില്കാ ന്സമിനകാറകള് / സിനമ്പകാസിയങ്ങള് / 
വര്ക് ന്കാപ്പുകള്, നദശീയ ന്സമിനകാര്, യൂത്് 
ഐകണ് അവകാര്ഡുകള്, പകാര്ശ്വത്കരികന്പ്ട് 
യവകാകന്െ ശകാക്ീകരിക്കുക / ആനരകാഗ്യ 
സംരക്ണം, യൂത്് ലീഗല് സനപ്കാര്ട്് ന്സറെര്, ഇ 
എം എസ് ന്മനമകാറിയല് ഇറെര് യൂണിനവഴ്സിറ്ി 
എനലകാക്യൂ്ന് മത്രവം നദശീയ യവജന പരിപകാെിയം 
സകാംസ്കാരിക പകമകാറ്വം മികച് യവജന കമീ്ന് 
ന്ഫസിലിനറ്്ന് നപ്രകാഗ്കാമുകള്തുെങ്ങിയവയകാണ്  
യവജന കമീ്ന്റെ സുപ്രധകാന പരിപകാെികള്. 
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പ്രവാസി മലയാളി

10
അ ദ് ധ്യാ യ ം

കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വളരര പ്രധാനരപെട്ട 
ഒരു സ്ഥാനമാണ് ‘കുടികയറ്റം’ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. 
സറംസ്ഥാനത്ിരറെ സാമൂഹിേ സാമ്പത്ിേ 
കമഖലേരള രൂപരപെടുത്തുന്നതിൽ കുടികയറ്ത്ിന് 
നിർണ്ായേ പങ്ാണ് ഉള്ളത്. കുടികയറ് പ്രവണത 
കേരളത്ിരറെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ്. ഗൾഫ് 
രാജ്യങ്ങളിരല സാമ്പത്ിേ അഭിവൃദ്ി കുടികയറ്ത്ിന് 
ആക്റം കൂട്ടുേയറം എണ്ത്ിലറം പണമായാലറം അതിരറെ 
പാരമ്യത്ിൽ എത്തുേയറം രെയ്തു. എന്നാൽ അടുത് 
ോലത്് കേരളറം, കുടികയറിയവരുരട തിരിച്ചു വരവിന് 
സാക്ിയായിരക്ാണ്ിരിക്കുേയാണ് (സി.ഡി.എസ്. 
വർക്ിറംഗ് കപപെർ സീരീസ് 2019)

അന്യാരയാഷ്ട്ര കുടിയയറ്ം

അവസാനരത് അഞ്് ദശാബ്ദങ്ങളായി അന്ാരാഷ്്ര 
കുടികയറ്ത്ിരറെ എണ്ത്ിൽ വർദ്നവ് ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
2019 രല േണക്നുസരിച്് ജന്മനാട് വിട്ട് മറ്് 
രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുേളുരട എണ്റം 
(പ്രവാസിേൾ) 272 മില്യൻ ആണ് ഇത് 1990 രല 
േണക്ികനക്ാൾ 119 മില്യൻ കൂടുതലറം (153 മില്യൻ) 

1970 കനക്ാൾ 3 മടങ്ങ് കൂടുതലമാണ് (84 മില്യൻ). 
വിശദ വിവരങ്ങൾ താരെ രോടുത്ിട്ടുള്ള പട്ടിേയിൽ 
രോടുത്ിരിക്കുന്നു, പട്ിക 10.1.1.

നിയഷേപം

2018രല േണക്നുസരിച്് കുടികയറ് വികദശത്് 
നിന്നുറം പണറം സ്വീേരിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്ിയിൽ 
നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇന്്യ, ചെന, രമക്ികക്ാ, 
ഫിലിചപെൻസ്, ഈജിപ്ത് എന്നിവയാണ് ഇവയിൽ 
ഇന്്യ, ചെന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുരട കുടികയറ് 
നികക്പറം സ്വീേരിക്കുന്നതിരറെ േണക്് 67 ബില്യൺ      
കഡാളറിനുറം മുേളിലാണ്. ഇത് ചിത്ം 10.1.1 ൽ 
ോണിച്ിരിക്കുന്നു(അനുബന്ം 10.1.1)

കലാേത്ിൽ നികക്പറം അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ 
ഏറ്വറം മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്കുന്ന 5 രാജ്യങ്ങൾ 
അകമരിക്, യ.എ.ഇ, സൗദി അകറബ്യ, ജർമ്മനി, 
സ്വിററ്സർലാൻഡ്  എന്നിവയാണ്. (ചിത്ം. 10.1.2) 
അനുബന്ം 10.1.2.

പട്ിക 10.1.1. അന്ാരാഷ്്ര കൂടികയറ്ക്ാർ, 1970-2019

വർഷം കുടിയയറ്ക്യാരുടട എണ്ം ശതമയാനം ടമയാത്ം 
ജനസംഖധ്യുമയായി

1970 8,44,60,125 2.3

1975 9,03,68,010 2.2

1980 10,19,83,149 2.3

1985 11,32,06,691 2.3

1990 15,30,11,473 2.9

1995 16,13,16,895 2.8

2000 17,35,88,441 2.8

2005 19,16,15,574 2.9

2010 22,07,81,909 3.2

2015 24,88,61,296 3.4

2019 27,16,42,105 3.5

Source: UN DESA, 2008, 2019a, 2019b.
Note: The number of entities (such as States, territories and administrative regions) for which data were made available in the 2019 UN DESA Revision of 
International Migrant Stock was 232. In 1970, the number of entities was 135. In 2019, most international migrants (around 74 per cent) were of working age 
(20 to 64 years of age), with a slight decrease in migrants younger than 20 years old from 2000 to 2019 (from 16.4 per cent to 14 per cent), and a constant 
share(around 12 per cent) of international migrants 65 years of age and older since 2000.
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ഇന്്യയരട നാനാ ഭാഗത്് നിന്നുറം കജാലിക്ായി 
രതാെിലാളിേൾ വികദശത്് കുടികയറിയിട്ടുരണ്ങ്ിലറം 
കേരളത്ിൽ നിന്നുറം കുടികയറിയവർക്് താരതകമന്യ 
െില അനുകൂല ഘടേങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്നു. 
വിദ്യാഭ്യാസവറം െില പ്രകത്യേ ചനപുണ്യങ്ങളുറം 
ശക്തമായ സറംസ്ഥാനറം എന്നതായിരുന്നു 
അത്. മാറുന്ന രതാെിൽ സാഹെര്യങ്ങകളാടുറം 
സാകങ്തിേത്വകത്ാടുറം വളരര രപരട്ടന്ന് ഇഴുേി 
കെരാൻ പുതിയ െില ോകങ്തിേ വിദ്യേളിൽ പ്രാവീണ്യറം 
കനടാനുറം അവർക്് േെിഞ്ഞു. മകലഷ്യയിൽ എവിരടയറം 
കുടികയറ് രതാെിലാളിേളുരട സറംഭവാനേൾ വ്യക്തമായി 
തിരിച്റിയാവന്നതാണ്.

യകരളത്ില് നിന്നുള്ള കുടിയയറ്ം 

2013 ൽ േണക്ാക്ിയത് കപാരല തരന്ന, കേരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള കുടികയറ്ത്ിൽ ഒരു പതനറം ഉണ്ായതായി 
കേരള ചമകരേഷൻ സകര്വ്വ ോണിക്കുന്നു. കേരളത്ിൽ 
നിന്നുറം 24 ലക്കത്ാളറം കുടികയറ്ക്ാരാണ്  2013ൽ 
ഉണ്ായിരുന്നത്, ഇത് 2018ൽ 21 ലക്മായി 
കുറയേയണ്ായി. അതായത് ഏേകദശറം 12 ശതമാനറം 
കുറവാണ് 2013-18 ോലയളവിൽ കേരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള കുടികയറ്ത്ിൽ ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. കേരള 
ചമകരേഷൻ സർകവ്വ പ്രോരറം  കേരളത്ിൽ 
നിന്നുറം ഗൾഫ്  രാജ്യങ്ങളികലക്കുള്ള കുടികയറ്ത്ിൽ 

ച ിത്ം 10.1.1 നികക്പറം സ്വീേരിക്കുന്നതിൽ മുന്പന്ിയിൽ നില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ (2005-2015) 
(ബ ില്്യൻ അകമരിക്ൻ കഡാളർ)

അവലംബം: വവള്ഡ് മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2020

ച ിത്ം 10.1.2 നികക്പറം നൽകുന്നതിൽ മുന്പന്ിയിൽ നില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ (2005-2015)
(ബ ില്്യൻ അകമരിക്ൻ കഡാളർ)

അവലംബം: വവള്ഡ് മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2020
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90 ശതമാനവറം കജാലി ആവശ്യങ്ങൾക്ായള്ള 
താത്ോലിേ ഉടമ്പടി പ്രോരറം എത്ിയവരായിരുന്നു, 
അവർരക്ാന്നുറം ഗൾഫ്  രാജ്യങ്ങൾ രപൗരത്വറം 
നൽേിയിട്ടില്, ഇവരുരട കജാലി ഉടമ്പടി ോലാവധി 
േെിയന്നകതാരട ഇവർ കേരളത്ികലക്് തിരിച്ചു വരുന്നു.  

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിയേശ കുടിയയറ്ക്യാർ

2018ൽ കേരളത്ിരല ജില് തിരിച്ചുള്ള വികദശ 
കുടികയറ്ക്ാരുരട എണ്റം ചിത്ം 10.1.3 ൽ 

ോണിച്ിരിക്കുന്നു. ചിത്ം 10.1.4 ൽ, 1998-2018 
ോലയളവിരല 5 വർഷ ഇടകവളേളിരല ജില് 
തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസിേളുരട എണ്വറം ോണിച്ിരിക്കുന്നു. 
കുടികയറ്ക്ാരുരട വളർച് നിരക്ിൽ 2013-18 
ോലഘട്ടത്ിൽ ഒരു ഏറ്കുറച്ിലണ്ായിട്ടുണ്്. അതായത് 
ജില് തിരിച്ചുള്ള േണക്ിൽ ഒരു കുറവ് അനുഭവരപെട്ട് 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. കേരളത്ിൽ നിന്നുള്ള രമാത്റം 
കുടികയറ്ത്ിൽ അവസാന അഞ്് വർഷ ോലയളവിൽ 
ഒരു രനഗറ്ീവ് പ്രവണത ഉണ്്. (0.13 ശതമാനറം).

യബയാക്്ട  10.1.1 കുടികയറ്റം – സ്ഥിതി വ ിവരക്ണക്കുേൾ 

• കലാേത്ിലാേമാനറം ഉള്ള കുടികയറ്ക്ാരുരട എണ്റം 2019രല േണക്നുസരിച്് 272 മില്യൻ 
ആണ്. (കലാേ ജനസറംഖ്യയരട 3.5 ശതമാനറം)

• അന്ാരാഷ്്ര കുടികയറ്ക്ാരിൽ 52 ശതമാനറം പുരുഷൻമാരുറം 48ശതമാനറം സ്്ീേളുമാണ്. 
• രമാത്റം അന്ാരാഷ്്ര കുടികയറ്ക്ാരിൽ 74 ശതമാനവറം 20-64 വയസ്ിൽ ഉൾരപെടുന്നവരാണ്. 
• അന്ാരാഷ്്ര കുടികയറ്ക്ാരുരട എണ്ത്ിൽ ഇന്്യ മൂന്നാറം സ്ഥാനറം തുടരുന്നു.
• വ ികദശത്് കുടികയറി പാർക്കുന്ന ഇന്്യക്ാരുരട എണ്റം 17.5 മില്യൻ ആണ്. തുടർന്ന് 

രമക്ികക്ായറം (11.8 മില്യൻ) ചെനയമാണ് (10.7 മില്യൻ).
• കലാേത്ാേമാനറം ഉള്ള കുടികയറ്ക്ാരുരട പ്രധാന ലക്്യസ്ഥാനറം അകമരിക്യായി 

തുടരുേയാണ്.(50.7 മില്യൻ അന്ാരാഷ്്ര കുടികയറ്ക്ാർ).
• അന്ാരാഷ്്ര കുടികയറ് നികക്പറം 2018ൽ 689 ബ ില്യൺ അകമരിക്ൻ കഡാളറായി 

വർദ്ിച് ിട്ടുണ്്.
• നികക്പറം സ്വീേരിക്രപെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽആദ്യ 3 സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്്യ (78.6 

ബ ില്യൺ കഡാളർ) ചെന (67.4 ബ ില്യൺ കഡാളർ) രമക്ികക്ാ ഇന്്യ (35.7 ബ ില്യൺ കഡാളർ) 
എന്നിവയാണ്. 

• കുടികയറ് നികക്പറം അയ്ക്കുന്ന  രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാറം സ്ഥാനത്് തുടരുന്നത് അകമരിക്യറം (68 
ബ ില്യൺ കഡാളർ)  തുടർന്ന് യ എ ഇ (44.4 ബ ില്യൺ കഡാളർ) സൗദി അകറബ്യയറം (36.1 
ബ ില്യൺ കഡാളർ)  എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്.

അവലംബം: വവള്ഡ് മൈവരേഷന് റിവ്പോര്ടഡ്  2020

െ ി്റം 10.1.3 കേരളത്ിരല ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസിേളുരട എണ്റം 2018

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, CDS, തിരുവനന്തപു്ം
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4.06 ലക്റം പ്രവാസിേളുമായി മലപ്പുററം ജില്യാണ് 
മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.  2.49 ലക്റം പ്രവാസിേളുമായി 
േണ്ണൂരുറം, 2.4 ലക്റം പ്രവാസിേളുമായി രോല്റം 
ജില്യമാണ്.

2013-18 ോലയളവിൽ കേരളത്ിരല പ്രവാസിേളുരട 
എണ്ത്ിൽ 2.78 ലക്ത്ിരറെ കുറവണ്ായിട്ടുണ്്. 
ഏറ്വറം കുറവ് ഉണ്ായിട്ടുള്ളത് എറണാകുളറം 
ജില്യിലാണ്. അത് േെിഞ്് തിരുവനന്പുരവറം 
കോെികക്ാട് ജില്യമാണ്.

യകരളത്ിടെ ജില്ലയാതെ കുടിയയറ്ക്യാരുടട 
അനുപയാതം 2013-18

ജില് തിരിച്ചുള്ള കുടികയറ്ക്ാരുരട 2013-18 
ോലയളവിരല അനുപാതറം ചിത്ം 10.1.6 
ൽ കരഖരപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 2018 ൽ 19.14 
ശതമാനകത്ാരട മലപ്പുററം ജില്യറം 11.37 ശതമനറം 
11.36 ശതമാനറം എന്നിങ്ങരനയായി യഥാക്രമറം േണ്ണൂർ  
തൃശ്ശൂർ ജില്േളുമാണ്.

ച ിത്ം 10.1.4  1998-2018 രല കുടികയറ്ക്ാരുരട ജില് തിരിച്ചുള്ള എണ്റം (1998-2018)

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, CDS, തിരുവനന്തപു്ം

ച ിത്ം 10.1.5  2013-18 രല കേരളത്ിരല കുടികയറ് പ്രവണത

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, CDS, തിരുവനന്തപു്ം
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കുടിയയറിയവരുടട വിേധ്യാഭധ്യാസ യയയാഗധ്ത

കുടികയറ്ത്ിരല സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസറം ചിത്ം 8.8. 
ൽ െി്ീേരിച്ിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നുറം കുടികയറിയ 
സ്്ീേളുരട എണ്ത്ിൽ പകുതികയാളറം കപരുറം, 

അതായത് 50 ശതമനത്ിൽ അധിേറം കപരുറം ഡിരേീ 
കയാഗ്യത ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ കുടികയറിയ 
പുരുഷൻമാരുരട എണ്രമടുത്ാൽ 50 ശതമാനകത്ാളറം 
കപർക്കുറം ഹയർ രസക്ണ്റി കയാഗ്യത മാ്കമ ഉള്ളൂ.

Figure 10.1 .6  District-wise proportion of  emigrants in Kerala 2013 and 2018

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, CDS, തിരുവനന്തപു്ം

ച ിത്ം 10.1.7 കുടികയറ്ത്ിരല സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസറം

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, CDS, തിരുവനന്തപു്ം
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യകരളത്ില് തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവയാസികളുടട 
എണ്ം

കേരളത്ികലക്്തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസിേൾ 
എന്നത് രോണ്് അർത്ഥമാക്കുന്നത്  “ ഒരു 
വ്യക്തി 6 മാസകമാ അതിലധിേകമാ, കജാലികക്ാ, 
പഠനത്ികനാ മരറ്രന്ങ്ിലറം ആവശ്യത്ികനാ 
ആയി (മാതാപിതാക്ൾരക്ാപെകമാ, ഭാര്യ/
ഭർത്ാവികനാപെകമാ) ജീവിക്കുേയറം പിന്നീട് 
കേരളത്ിൽ തിരിച്ചു വന്നു ജീവിതറം തുടരുേയറം രെയ്യുന്ന 
സ്ഥിതി വികശഷമാണ്. കേരള ചമകരേഷൻ സർകവ്വ 
പ്രോരറം 90 ശതമാനറം മലയാളിേളുറം മകദ്്യഷ്യയികലക്് 
കുടികയറുന്നത് കജാലിക്ായള്ള േരാറിൽ ആണ്. 
ഗൾഫ്  രാജ്യങ്ങൾ പൗരത്വറം നൽോത്തിനാൽ 

അവരരല്ാറം േരാർ ോലാവധി േെിഞ്ാൽ അവർ 
മാതൃരാജ്യത്ികലക്് തിരിച്ചു വരുന്നു.

യകരളത്ിയെക്്ട തിരുച്ചു വരവിടറെ പ്രവണത   

2018 രല കേരള ചമകരേഷൻ സർകവ്വ പ്രോരറം തിരിച്ചു 
വന്ന പ്രവാസിേളുരട എണ്റം 12.95 ലക്റം ആയിരുന്നു, 
ഇത് രമാത്റം പ്രവാസിേളുരട എന്നതിരറെ 60 
ശതമാനകത്ാളറം വരുറം. താരെ രോടുത്ിരിക്കുന്ന ചിത്ം 
10.1.8 തിരിരേ എത്തുന്നപ്രവാസിേളുരട എണ്ത്ിരല 
2013 മുതലള്ള വർദ്നവ്  ോണിച്ിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ 
വർദ്നവിരറെ ശതമാനത്ിൽ കുറവണ്യിരിക്കുന്നു 
(2013 രല  8.1 ൽ നിന്നുറം 2018 ൽ 3.3 ശതമാനറം ആയി 
കുറഞ്ഞു).

ച ിത്ം. 10.1.8 തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസിേളുരട എണ്ത്ിരല കുറവ്

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, സി.്ി.എസഡ്, തിരുവനന്തപു്ം

െ ി്റം 10.1.9 ജ ില്തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസിേളുരട തിരിച്ചു വരവ ിരറെ േണക്് 

അവലംബം: വേ്ള മൈവരേഷന് സവ്വ്വ് 2018, സി.്ി.എസഡ്, തിരുവനന്തപു്ം
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2018 ൽ ഏറ്വറം അധിേറം പ്രവാസിേൾ തിരിച്ചു 
വന്നത് രോല്റം താലൂക്ിൽ ആണ് (82945) അതിനു 
പുറേിലായി തിരൂർ താലൂക്കുറം (75664) കോെികക്ാട് 
(75102). 2013 ൽ ഏറ്വമധിേറം പ്രവാസിേൾ തിരിച്ചു 
വന്നത് െിറയിൻേീെ് താലൂക്ിൽ ആണ് (85507) രതാട്ടു 
പുറേിലായി കോെികക്ാടുറം (70581) തിരൂരുറം (65915) 
ആയിരുന്നു. ജില് അടിസ്ഥാനത്ിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന 
പ്രവാസിേളുരട എണ്ത്ിരറെ ശതമാനറം മലപ്പുററം 23.9 
ശതമാനവറം ഇടുക്ി 0.5 ശതമാനവറം ആണ്. തിരിച്ചു 
വരുന്ന പ്രവാസിേളുരട രമാത്റം എണ്ത്ിൽ 50 
ശതമാനവറം മലപ്പുററം, രോല്റം, കോെികക്ാട് ജില്യിൽ 
നിന്നാണ്.

തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവയാസികള്- ജില്ലതിരിച്്ട  

കേരളത്ികലക്് തിരിച്ചു വന്ന പ്രവാസിേളുരട എണ്റം 
2018 ൽ 13 ലക്റം  ആണ്.  2013 ൽ ഇത് 12.50 
ലക്വറം 2008 ൽ 11.57 ലക്വറം ആയിരുന്നു. തിരിച്ചു 
വരുന്ന പ്രവാസിേളുരട എണ്ത്ിൽ വർദ്നവ്  
ഉരണ്ങ്ിലറം വർദ്നവിരറെ കതാത് മുന്പകത്ക്ാൾ 
കുറഞ്ിരിക്കുന്നു. 3,09,881 പ്രവാസിേൾ തിരിച്ചു 
വന്നത് മലപ്പുററം ജില്യിലാണ് രതാട്ടു പുറേിലായി 
രോല്റം ജില്യറം (1,65,504) കോെികക്ാട് ജില്യറം ആണ് 
(1,51,417). ഏറ്വറം കുറവ് പ്രവാസിേൾ തിരിച്ചു വന്നത് 
റികപൊർട്ട്  രെയ്യരപെട്ടത് ഇടുക്ി ജില്യിലാണ് (6137). 
(അനുബന്ം 10.1.8 ോണുേ).

യകരളത്ിടെ പ്രവയാസികള്ക്കു യവണ്ിയുള്ള 
പദ്തികള്

സയാന്ത്വന പദ്തി

രണ്് വർഷത്ിൽ   കുറയാരത വികദശത്് കജാലി 
രെയ്തവരുറം തിരിരേരയത്ി പത്് വർഷത്ിൻ 
കമൽ ആോത്വരുമായ  കുടികയറ്ക്ാരുരട 
സമയനിഷ്ടമായ ഉന്നമനത്ിനുറം സാമ്പത്ിേ 
പിന്തുണയ്ക്കുറം കവണ്ി പ്രവർത്ിക്കുന്നതാണ് ഈ 
പദ്തി. വാർഷിേ വരുമാനറം ഒരു ലക്റം രൂപയിൽ 
േവിയാരത  ഉള്ള കുടികയറ്ക്ാർക്് ആണ് ഈ 
പദ്തിയിലൂരട ആനുകൂല്യറം ലഭ്യമാകുേ. ഒരു ലക്റം 
രൂപവരര മരണാനന്ര സഹായവറം, 50,000 
രൂപ വരര ചവദ്യസഹായവറം ലഭ്യമാണ്. 15,000 
രൂപ വിവാഹ സഹായവറം 10,000 രൂപ വരര 
അറംഗചവേല്യറം സറംഭവിച്വർക്് െക്രേകസര, 
ക്രച്സ്എന്നിവക്കുറം,കൃ്ിമ ചേോലേൾക്കുറം 
ലഭ്യമാണ്.

തിരിടക എത്തുന്ന പ്രവയാസികളുടട 
പുനരധിവയാസം (NDPREM)

രണ്് വർഷത്ിൽ കുറയാരത വികദശത്് 
കജാലി രെയ്ത് (NDPREM) തിരിരേരയത്ിയ 

രതാെിലാളിേളുരട മാന്യമായ ജീവിതത്ിന് 
സഹായിക്കുന്ന പദ്തിയാണിത്. 30 ലക്റം വരര 
പ്രാഥമിേ മൂലധനവറം കൃത്യമായ തിരിച്ടവറം  ഉള്ള 
സറംരറംഭേന് ഈ പദ്തിയിലൂരട സഹായധനറം 
ലഭിക്കുേയറം 15 ശതമാനറം സഹായധനറം മൂലധനത്ിൽ 
നിന്നുറം 3 ശതമാനറം പലിശയിൽ ഇളവറം ആദ്യരത് നാല 
വർഷത്ിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഈ സാമ്പത്ിേ വർഷത്ിൽ നാല് സാമ്പത്ിേ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഈ പദ്തിയിൽ 
പങ്ാളിേളാകുേയറം, പങ്ാളിേളുരട രമാത്റം 
എണ്റം പതിനാലമായി. ഇതിനു പുറരമ കലാൺ 
വിതരണത്ിനായ കനാർക് ഏേദിന ഫീൽഡ് 
േ്യാമ്പുേൾ നടത്ി. 2019-20 വർഷറം ഈ തീയതി 
വകരക്കുറം 567 ഗുണകഭാക്താക്ൾക്് ഈ സഹായധനറം 
ലഭിച്ിട്ടുണ്്..

വിമയാനത്യാവളങ്ങളില് അടിയന്ിര 
ആംബുെൻസ്ട പദ്തി 

കേരളത്ിരല വിമാനത്ാവളങ്ങളിൽ സൗജന്യ 
ആറംബുലൻസ് കസവനറം ലഭ്യമാക്കുേയാണ് ഈ 
പദ്തിയരട ലക്്യറം. മറംഗലാപുരറം കോയമ്പത്തൂർ 
എയർകപാർട്ടുേളിൽ പ്രവാസിേളിൽ, കേരളീയരായ 
അസുഖ ബാധിതകരയറം മരണരപെട്ടവകരയറം 
വീടുേളികലക്കുറം ആശുപ്ിേളികലക്കുറം 
എത്ിക്കുന്നത്ിനുള്ള  ഈ സൗജന്യ പദ്തിയാണ് 
ഇത്. ഇൻഡ്യൻ രമഡിക്ൽ അകസാസികയഷരറെ 
(IMA) സഹായകത്ാരടയാണ് ഈ പദ്തി 
നടപെിലാക്കുന്നത്. 

പ്രവയാസികളുടട നിയമസഹയായടസല്

വികദശത്് പ്രകത്യേിച്ചുറം ഗൾഫ് കോർപെകറഷൻ 
േൗൺസിലേളിലറം മലയാളിേൾ നിസ്ാര 
കുറ്കൃത്യങ്ങൾക്കുറം അവരുരട അറിവില്ാരതയള്ള 
കുറ്കൃത്യങ്ങൾക്കുമായി ജയിലിൽ ആകുന്നത് 
വളരരക്ാലമായി ശ്രദ്ിച്ചു വരിേയാണ്.
പ്രവാസി നിയമ സഹായ രസൽ ഇത്രത്ിലള്ള 
പ്രശ്നങ്ങരള കനരിടാനുറം ജയിലിലായ നിസഹായരുരട 
സഹായത്ിനുമായി പ്രവർത്ിക്കുന്നതാണ്. 
ഈ പദ്തി പ്രോരറം GCC േളിൽ എട്ട് നിയമ 
േൺസൾട്ടൻസിേൾ ഇതുവരര ഈ പദ്തി പ്രോരറം 
മുകന്നാട്ടു വച്ിട്ടുണ്്.
 

NORKA  യുടട വയാണിജധ് സുഗമ യകന്ട്ം 
(NBFC)

കേരള സർക്ാരിരറെ മുൻചേകയാടുകൂടിയ 
പദ്തിയാണ് NBFC. കേരളത്ിരല നികക്പ 
സാദ്്യതേരള പറ്ി പ്രവാസിയാരായ കേരളീയർക്് 
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വ്യാപേമായ പിന്തുണയറം നിർകദേശങ്ങളുറം 
നൽകുേയമാണ് ഇതിരറെ ലക്്യറം. പ്രവാസിേളായ 
കേരളീയർക്് അവരുരട സറംരറംഭറം തുടങ്ങുേകയാ 
വിപൂലീേരിക്കുേകയാ രെയ്യുന്നതിൽ സഹായറം നൽകുേ 
എന്നതാണ് NBFC യരട ലക്്യറം.

ഈ പദ്തി പ്രാരറംഭ ഘട്ടത്ിൽ ആരണങ്ിലറം നിരവധി 
സറംരഭേരുരട ശ്രദ് പിടിച്ചു പറ്റുേയറം 27 സറംരറംഭേ 
സാധ്യതേൾ ഇതുവരര തുടങ്ങുേയറം രെയ്തു.

യെയാകവധ്യാപക സമ്പർക് യക�ം (Global 
contact centre)

കേരള സർക്ാരിരറെ ഈ രീതിയിലള്ള ആദ്യരത് 
പദ്തി ആണിത്. പ്രവാസിേളായ കലാേത്ിരറെഏത് 
ഭാഗത്തുള്ളവർക്കുറം ഒരു കടാൾ ഫ്ീ നമ്പറികലക്് മിസ്ഡ് 
കോൾ അടിച്ാൽ തിരിച്് ഒരു കോൾ ലഭിക്കുറം. ഇതു വെി 
പ്രവാസിേൾക്് NORKA ROOTS രന കുറിച്ചുറം അവരുരട 
പരാതിേൾക്് ഉെിതമായ പരിഹാരവറം അറിയാൻ 
പറ്റുന്നതാണ്. ഇതു കൂടാരത രമാചബൽ സകദേശവറം 
തത്സമയ സറംസാര സൗേര്യവറം നൽകുന്നതാണ് 
2019 രഫബ്രുവരി വരര 32 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 
1.25 ലക്ത്ിനു മുേളിൽ പ്രവാസിേൾ ഈ പദ്തി 
പ്രകയാജനരപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

പുതിയ സംരംഭങ്ങള് (New limitations)

NORKA ROOTSടറെ ഡയറക്ടടർ 
സ്ടയകയാളർഷിപ്്ട പദ്തി 

NORKA ROOTSരറെ ഡയറേ്ടർ ക്ാളർഷിപെ് 
പദ്തി, പാവരപെട്ട പ്രവാസിേളുരട കുട്ടിേൾക്് 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസറം മുകന്നാട്ടു രോണ്ടു കപാകുന്നതിനു 
കവണ്ിയള്ള പദ്തിയാണ് ഇത്. സാമ്പത്ിേമായി 
പികന്നാക്റം നിൽക്കുന്ന പ്രവാസിേളുരട മക്ൾക്് 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസറം ലഭ്യമാക്കുേ എന്ന ഉകദേശകത്ാരട 
NORKA ROOTSരറെ  NRI  ഡയറേ്കടെ്സ് നൽകുന്ന 
സാമ്പത്ിേ സഹായറം ആണ് ഈ പദ്തി. 

NORKA ROOTSടറെ പ്രവയാസി സംഘത്ിനുള്ള 
സയാമ്പത്ിക സഹയായ പദ്തി

ഈ പദ്തി തിരിരേരയത്ിയ പ്രവാസിേളുരട 
കക്മത്ിനുറം അഭിവൃദ്ിക്കുറം കവണ്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
പ്രവാസി സറംഘത്ിരറെ ഉന്നമനമാണ് ഈ പദേതിയരട 
ലേ് ഷ്യറം. പകത്ാ അതിലധിേകമാ ആളുേൾക്് 
അവരുരട project ൽ കജാലി നൽകുേകയാ ആ 
പദ്തി വിപുലീേരിച്ചു പത്് അധിേ കജാലി 
സാധ്യത നൽകുേകയാ രെയ്യുന്നവർക്് ഈ 
പദ്തി പ്രോരറം സഹായറം നൽകുന്നതാണ്. 
രണ്് ലക്റം രൂപ വരര രഷയർ പാരിറ്ിയായറം 

നൽകുന്നതാണ്. വിജ്ാപനങ്ങൾ പുറരപെടുവിക്കുേയറം 
അതിരറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുേയമാണ്. 30 
ഗുണകഭാക്താക്രള ആണ് ലക്്യമിടുന്നത്.

പ്രവാസി സറംഘങ്ങളുരട ഉന്നമനത്ിനായി 
സാമ്പത്ിേ സഹായറം വർദ്ിപെിക്കുേയാണ് NORKA 
ROOTSരറെ ലക്്യറം. NORKA ഡിപൊർട്ട്രമരറെ് 
നടത്തുന്ന പദ്തിേളുരടയറം കക്മ പദ്തിേളുരടയറം 
പ്രവർത്നങ്ങരള പറ്ിയറം പ്രവാസിേളിൽ അറിവ് 
നൽകുേയറം രെയ്യുന്നതിൽ പ്രവാസി സറംഘത്ിരറെ 
േർത്വ്യറം ശ്രദ്ാവഹമാണ്.
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11.1 ഗതാഗതം

11
അ ദ് ധ്യാ യ ം

പശ്ാത്തല മേഖലയിലല അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളം 
മസവനങ്ങളം സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങലെ മുമ്ാട്ട് 
നയിക്കു്തിൽ മുഖ്യ പങ്ട് വഹിക്കുന്നു. പ്രധാന 
പശ്ാത്തല മേഖലകൊയ മ�ാഡുകൾ, ല�യിൽലവ, 
വാര്ത്താവിനിേയ സംവിധാനം, ജലഗതാഗതം, 
മവ്യാേ ഗതാഗതം, ഊര്ജം, ജലമസചനം, കായികം 
എ്ിവയ്കാണട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രധാനോയം 
ഊ്ൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതട് . സംസ്ാനലത്ത പശ്ാത്തല 
മേഖലയിൽ ഉണ്ാകു് പരിവര്ത്തനങ്ങൾ വിമേശ 
സംരഭകത്ം വര്ദിപ്ിക്കു്തിനട് സഹായിക്കുന്നു.  

സമൂഹത്തില� എല്ാ മേഖലകെിലം സേഗ്ര 
വികസനവം, സുസ്ിര വെര്ച്ചയോണട്  മകരെ 
സര്ക്ാര് ലക്്യേിടു്തട്. വ്യവസായ പശ്ാത്തല 
വികസനത്തിലൂലട സുസ്ിര വെര്ച്ചക്ട് പ്രമത്യക 
ഊ്ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതം, കുടിലവള്ളം, 
ശുചിത്ം, ഊര്ജം, സാമൂഹ്യ വാണിജ്യ 
പശ്ാത്തലങ്ങൾ, വിവര സാമങ്തികവിേ്യ, 
ഇലകട്മ്ാണികട് വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകെിൽ  
ബജറ്ിനട് പു�ലേ 50,000 മകാടി രൂപയലട പശ്ാത്തല 
വികസന പദതികൾ ഏലറ്ടുത്തട് നടപ്ിലാക്കു്തിനട് 
മകരെ ഇന്ഫാസട്്കട്ച്ചര് ഇന് ലവസട്റ്ട്ലേ�ട്  ഫണ്ട് 
മബാര്്ട് (കിഫട്ബി) ലയ സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ചുേതലലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ാനലത്ത പശ്ാത്തല മേഖലയ്കട്, 
വവകിയാലണങ്ിലം മവണ്ത്ര പരിഗണന ഇമപ്ാൾ 
ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.  ധാരാെം വന്കിട പദതികൾ വരം 
വര്ഷങ്ങെിൽ പ്രവര്ത്തനക്േോകും. കിഫട്ബി മുമഖന 
പശ്ാത്തലവികസന പദതികൾക്ാവശ്യോയ 
വിഭവ േൗര്ലഭ്യ പ്രശ്നത്തിനട് പരിഹാരം കലണ്ത്താന് 
സര്ക്ാര് ലക്്യേിടുകയാണട്. സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
സ്വീകരിച്ച നിരവധി നൂതനവം നിര്ണ്ായകവോയ 
നടപടികെിലലാ്ാണട് ഇതട്.

ഗതയാഗതം

ഒര പ്രമേശത്തില� സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനട് 
ഗതാതം മുഖ്യ പങ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്്യയലട  
വിസട്തൃത മ�ാ്ട് ശംഖല േശലക്കണക്ിനട് 
ജനങ്ങൾക്ട് ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ പ്രതിേിനം 
നി�മവറ്ിവരന്നു. 58.98 ലക്ം കിമലാ േവീറ്ര് 
വേര്്്യം വര് മലാകലത്ത രണ്ാേലത്ത വലിയ 
ഗതാഗത  ശംഖലയാണട് ഇന്്യന് മ�ാ്ട് ശംഖല. 
മേശിയ പാതകൾ/എക്ട്പ്രസ്ട്  പാതകൾ (1, 32,500 
കി. േി.) സംസ്ാന പാതകൾ (1, 56,694 കി. േി.), 
േറ്ട് വിവിധ മ�ാഡുകൾ  (56, 08,477 കി. േി.) എ്ിവ 
മചര്്താണട് ഇന്്യന് മ�ാ്ട് ശംഖല. മലാക 
ബാങ്കുട് �ിമപ്ാര്ട്ട് പ്രകാരം, ചരക്ട് കടത്തില� 65 
ശതോനവം യാത്രാ ഗതാഗതത്തില� 85 ശതോനവം 
വകകാര്യം ലചയ്യു്തട് ഇന്്യന് മ�ാ്ട് ശംഖല 
തല്യാണട്. കഴിഞ്ഞ അറുപതട് വര്ഷങ്ങൾക്ിപ്പു�ം 
ഗതാഗത്തില� 40 ശതോനം വകകാര്യം ലചയ്യു് 
മേശവീയപാതകൾ 2.2 ശതോനം വെര്ച്ച ോത്രോണട് 
മരഖലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതട്.  അതുമപാലല മ�ാ്ട്  
ശംഖലയലട 3 ശതോനം വര് സംസ്ാന 
പാതകൾ ആലക മ�ാ്ട്  ഗതാഗതത്തില� 40 
ശതോനം വകകാര്യം ലചയ്യുന്നു. 90,000കി. േി. 
ഏകമേശ വേര്്്യമുള്ള സംസ്ാന പാതകൾ ഒറ്വരി 
പാതകൊണട് (3.5 േവീ.വവീതി). വാഹന ജനസംഖ്യ 10.8 
ശതോനം മകാമ്പൗണ്ട് വാര്ഷിക വെര്ച്ചാ നിരക്ിലം 
(സിഎജിആര്) യാത്രാ ഗതാഗതം 12,000 ബില്യൺ 
പാസഞ്ചര് കിമലാേവീര് (ബിപിലകഎം) എ് കണക്ിലം 
വര്ദിച്ചട് വരന്നു. നിലവിലല ചരക്ട് ഗതാഗതം 9.7 
ശതോനം വാര്ഷിക വെര്ച്ച  തുടരകയാലണങ്ിൽ, 
2032 ഓടുകൂടി  ഇതട് 13,000 ബിടിലകഎം ആകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

ഒലരാറ് ോമനജട് േ�ില� കവീഴിൽ പ്രവര്ത്തിക്കു് 
മലാകത്തിലല ഏറ്വം വലിയ ഗതാഗത ശംഖലകെിൽ 
ഒ്ാണട് ഇന്്യന്  ല�യിൽലവ.  ഏകമേശം 1,20,000 
കി.േി വേര്്്യം വര് പാതകളം 7,300 മ്റേഷനുകളം 
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ഇതിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. ആലക വവദ്യുതവീകരിച്ച 
പാതയലട നവീെം 29,376 കി.േി ആണട്. വരോനത്തി�ല 
67 ശതോനവം ചരക്ട് ഗതാഗതത്തിലൂലടയാണട് 
ല�യിൽലവ മനടു്തട്. വിോന സര്വവീസുകെിലല 
സ്കാര്യ പങ്ാെിത്തവം,  വിോനത്താവെങ്ങെിലല 
അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനവം   യാത്രക്ാരലട 
എണ്ത്തിൽ ക്രോനുഗത വെര്ച്ച മനടു്തിനട് 
സിവിൽ മവ്യാേയാന രംഗത്തിലന  സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഇന്്യയിലല വിോനത്താവെങ്ങൾ 2019-20ൽ (ഏപ്രിൽ-
ലസപട്റ്ംബര്) 1271.40 വിോന സര് വ്വീസ്സുകളം 
(ലപാതു മവ്യാേയാനങ്ങൾ ഒഴിലക) 170.02 
േശലക്ം യാത്രക്ാലരയം 1707.98 ടൺ ചരക്കുകളം 
വകകാര്യം ലചയട്തു. യാത്രാ ഗതാഗതത്തിൽ 0.3 
ശതോനം വര്ദനവട് മരഖലപ്ടുത്തിയമപ്ാൾ  വിോന 
നവീക്ങ്ങെിലം ചരക്ട് കടത്തിലം  യഥാക്രേം 1.2 
ശതോനത്തില�യം 4.9 ശതോനത്തില�യം കു�വട് 
ഉണ്ായി. 

ചരക്ട് ഗതാഗത മേഖലയിലല േറ്ട് ഗതാഗത 
ോര്ഗ്ഗങ്ങൊയ ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതവം തവീരമേശ 
ഗതാഗതവം ചരക്ട്  നവീക്ത്തിൽ  പ്രധാന പങ്ട് 
വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 7,512 കി.േവീ വേര്്്യമുള്ള ഇന്്യയിലല 
തവീരമേശ മേഖലയിൽ 12 വന്കിട തു�മുഖങ്ങളം 
200 ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളം നിലവിലണ്ട്. ഇതിൽ 30 
തു�മുഖങ്ങൾ മുമഖന ോത്രോണട് ചരക്ട് ഗതാഗതം 
സാദ്യോകു്തട്. ലചറുകിട, വന്കിട തു�മുഖങ്ങൾ 
മുമഖന ഏകമേശം 53 േശലക്ം ടൺ ചരക്കുഗതാഗതം 
നടക്കു്തായി കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു. എ്ിര്ാലം, 
ആഭ്യന്ര ചരക്ട് ഗതാഗത മേഖലയിൽ തവീരമേശ 
ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതത്തില� പങ്ട് ഏകമേശം ഒര 
ശതോനം ോത്രോണട്. 

2.73 ലക്ം കി.േവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ, 1,588 കി.േവീറ്ര് 
ല�യിൽ ലവ, 1,687 കി.േവീറ്ര് ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം, 
585 കിമലാേവീറ്ര്  തവീരമേശ മേഖലയിൽ  18 
തു�മുഖങ്ങളം, 4 വിോനത്താവെങ്ങൾ എ്ിവ 
ഉൾലപ്ടു്താണട് സംസ്ാനലത്ത പ്രധാന 
ഗതാഗത പശ്ാത്തല മേഖല. 38,863 ച.കി.േവീറ്ര് 
വിസ്വീര്ണ്മുള്ളതും, വവവിധ്യോയ ഭൂപ്രകൃതിമയാടു 
കൂടിയ മകരെത്തില� ലപാതു ഗതാഗത മേഖലയിൽ, 
മ�ാ്ട് ഗതാഗതോണട് മുഖ്യ പങ്ട് വഹിക്കു്തട്. 
മകരെത്തിൽ ലപാതു ഗതാഗത മേഖലയിൽ ആലക 
25,449 ബസ്സുകൾ നിലവിലള്ളതിൽ 19,496 എണ്ം 
സ്കാര്യ ബസ്സുകളം (77.4 ശതോനം), 5,690 എണ്ം 
(22.6 ശതോനം) ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി ബസ്സുകളോണട്. 
തിരവനന്പുരം  ഒഴിലകയള്ള എല്ാ ജില്കെിലം 
സ്കാര്യ ബസ്സുകളലട എണ്ം, ലക.എസട്.ആര്.റ്ി.
സി ബസ്സുകമെക്ാൾ കൂടുതലാണട്. ല�യിൽലവയലട 
പാലക്ാടട്, തിരവനന്പുരം ്ിവിഷനുകെിലായി 
1,588 കി.േവീറ്ര് ്ാക്ട് വേര്്്യത്തിൽ 1,257 
കി.േവീറ്ര് ഗതാഗത വേര്്്യോണട് നിലവിലള്ളതട്. 
മകരെത്തിലല ജലഗതാഗത ോര്ഗ്ഗങ്ങൊയ നേികൾ, 

തടാകങ്ങൾ, നേവീ മുഖങ്ങൾ, കായലകൾ എ്ിവയിൽ 
1,895 കി.േവീറ്ര് വേര്്്യത്തിൽ ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതം സാധ്യോണട്. ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം 
പരിസ്ിതി സൗഹൃേവം കാര്യക്േവോയ ഗതാഗത 
ോര്ഗ്ഗോണട്. േവീര്്ദൂര ചരക്കുഗതാഗതത്തിനട് 
തവീരമേശ ഗതാഗതലത്ത അവലംബിക്ാവ്താണട് .  
ബഹുോര്ഗ്ഗ ഗതാഗത സംവിധാനം ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തു 
വഴി, മകരെത്തിൽ ലഭ്യോയ 585 കി.േവീറ്ര് തവീരമേശം  
ചരക്കുഗതാഗത പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് അനുമയാജ്യോക്ി 
ോറ്ാവ്താണട്.

തവീരമേശ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒര വന്കിട തു�മുഖവം, 
17 ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളം വിഴിഞ്ഞലത്ത നിര്ദിഷ്ട  
അന്ാരാഷട്്ാ ആഴക്ടൽ തു�മുഖ പദതിയോണട്  
മകരെത്തിനട്  ഉള്ളതട്. ബര്ത്തിംഗട്, ചരക്ട് വകകാര്യം 
ലചയ്യൽ, ചരക്ട് സൂക്ിക്കു്തിനുള്ള സൗകര്യം 
എ്ിവയലട അടിസ്ാനത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം, മബപ്പുര്, 
അഴവീക്ൽ, ലകാല്ം എ്വീ നാലട് ഇടത്തരം തു�മുഖങ്ങളം 
സംസ്ാനത്തുണ്ട്. തിരവനന്പുരം, ലകാച്ചി, 
മകാഴിമക്ാടട്, കണ്ണൂര് എ്ിങ്ങലന നാലട്  അന്ാരാഷട്് 
വിോനത്താവെങ്ങൾ മകരെത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 
നിലവിലള്ള എല്ാ വിോനത്താവെങ്ങളം അന്ാരാഷട്്ാ 
നിലവാരത്തിലള്ളവയാലണ് പ്രമത്യകത കൂടി 
മകരെത്തിനട് സ്ന്ോണട്. കണ്ണൂര് അന്ാരാഷട്്ാ 
വിോനത്താവെം പൂര്ത്തിയായമതാടുകൂടി ഏറ്വം 
കൂടുതൽ അന്ാരാഷ്ട വിോനത്താവെങ്ങളള്ള 
തേിഴട്നാടട് സംസ്ാനത്തിലനാപ്ം മകരെവം പങ്ട് 
മചരം. നഗരങ്ങലെ തമ്ിൽ ബന്ിപ്ിച്ചുള്ള ഗതാഗത 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് ലപാതുഗതാഗത ോര്ഗ്ഗത്തില� 
പ്രാമയാഗികത േനസ്ിലാക്ി മകരെ ഗവൺലേന്�ട് 
ലകാച്ചി ലേമ്ാ പദതി ആരംഭിച്ചു. ലകാച്ചി ലേമ്ാ 
കമ്വീഷന്  ലചയ്തമതാടുകൂടി ലകാച്ചി നഗരത്തിലല 
ഗതാഗത ബാഹുല്യം കു�യ്കാന് കഴിഞ്ഞു. 

ഗതയാഗത മേഖല
  
പ്രാമേശിക സര്ക്ാരകൾ, ലപാതുേരാേത്തട് 
വകുപ്ട് (മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം) വിഭാഗം, മേശവീയ 
പാതകൾ, മുന്സിപ്ാലിറ്ികൾ, മകാര്പ്മ�ഷനുകൾ, 
ജലമസചന വകുപ്ട്, വനം വകുപ്ട്, ല�യിൽ ലവ എ്വീ 
ഏജന്സികൊണട്  മകരെത്തിലല മ�ാഡുകൾ 
പരിപാലിക്കു്തട്. മേശവീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ 
ഗമവഷണ ലസ�ര് (നാറ്ട്പാകട് ), മോമട്ാര് വാഹന 
വകുപ്ട്, മകരെ സംസ്ാന മ�ാ്ട് ഗതാഗത 
മകാര്പ്മ�ഷന് (ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി), മ�ാഡുകളം 
പാലങ്ങളം വികസന മകാര്പ്മ�ഷന് (ആര്.ബി.്ി.
സി.ലക), മകരെ സംസ്ാന ഗതാഗത പദതി (ലക.
എസട്.ടി.പി), മകരെ മ�ാ്ട് ഫണ്ട് മബാര്്ട് (ലക.
ആര്.എഫട്.ബി), മ�ാ്ട് ഇന്ഫാസട്്കട്ടര് കമ്പനി 
മകരെ (ആര്.ഐ.സി.ലക) ലിേിറ്്ട് എ്ിവയാണട് 
ഗതാഗത മേഖലയോയി ബന്ിലപ്ട്ിരിക്കു് േറ്ട് 
ഏജന്സികൾ.
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2017-18ൽ മകരെത്തിലല ലോത്തം മ�ാ്ട് 
വേര്്്യം 2,73,113.30 കിമലാേവീറ്�ാണട്. ഇന്്യന് 
മ�ാ്ട് മകാൺഗ്രസട് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള ക്ാസിവഫ്ട്, 
മനാൺ-ക്ാസിവഫ്ട് മ�ാഡുകൾ ഇതിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്നു. ഓമരാ വര്ഷവം ശരാശരി 12 മുതൽ 14 
ശതോനം വലരയണ്ാകു് മ�ാ്ട് ഗതാഗതവെര്ച്ച, 
പി്ബ്ല്യു്ി മ�ാ്ട് ശംഖലയിൽ വലിയ സമ്ര്ദം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മകരെത്തിലല മ�ാ്ട് സാ�ത 
390 കിമലാേവീറ്ര്/100 ചതുരശ്ര കിമലാേവീറ്�ാണട്, 
ഇതട് മേശവീയ ശരാശരിയലട മൂ്ിരട്ിയാണട്. ഒര 
ലക്ം ജനസംഖ്യക്ട് മ�ാ്ില� നവീെം 686.55 
കിമലാേവീറ്�ാണട്, കൂടാലത മ�ാ്ട് ശംഖലയലട 
90 ശതോനവം ഒറ്വരി പാതകൊണട്. പ്രാഥേിക 
ശംഖലയായി കണക്ാക്ലപ്ടു് മേശവീയപാതകൾ, 
ലോത്തം ഗതാഗതത്തില� 40 ശതോനം വഹിക്കുന്നു, 
സംസ്ാനപാതകളം പ്രധാന ജില്ാ മ�ാഡുകളം 
(എം്ിആര്) - േ്ിതവീയ മ�ാ്ട് ശംഖല - മ�ാ്ട് 
ഗതാഗതത്തില� 40 ശതോനം കൂടി വഹിക്കുന്നു. 
ഗതാഗത വര്ദനവട് എല്ാ വര്ഷവം 10 മുതൽ 11 
ശതോനം വലര ഉണ്ായിലക്ാണ്ിരിക്കുക്കുകയാണട്, 
ഇതട് സംസ്ാനലത്ത മ�ാഡുകെിൽ അേിതോയ 
സമ്ര്ദത്തിനട് കാരണോകുന്നു. ലോത്തം 
ഗതാഗതത്തില� 80 ശതോനവം വകകാര്യം 
ലചയ്യു്തട് മ�ാ്ട് ശംഖലയലട 10 ശതോനത്തിൽ 
താലഴ ോത്രോണട്. 

മ്റേറ്ട് വക്രം ല�മക്ാര്്ട് ബയൂമ�ായലട 
കണക്നുസരിച്ചട്, 2018ൽ 40,289 മ�ാ്പകടങ്ങെിൽ 
4,172 േരണങ്ങളം 45,443 പരിക്കുകളം മകരെത്തിൽ 
�ിമപ്ാര്ട്ട് ലചയ്യലപ്ട്ിട്ടുണ്ട്. സംസ്ാനത്തട് നാറ്ട്പാകട് 
275 ബ്ലാക്ട് മ്ാട്ടുകൾ കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മ�ാ്ട് 
്ാഫികട് അപകടങ്ങെിൽ േിക്തും വരൈവര്, മ�ാ്ട് 
അവസ്, വാഹനം, പരിസ്ിതി എ്ിവയോയി 
ബന്ലപ്ട്ിരിക്കുന്നു. മ�ാ്ട് സുരക് സങ്വീര്ണ്ോയ 
പ്രശ്നോയതിനാൽ ലക്്യങ്ങൾ വകവരിക്കു്തിനട് 
വിവിധ പങ്ാെികെിൽ (മ്റേകട്മഹാൾമ്ഴട്സട് ) നി്ട് 
സ്ിരവം നവീണ്ടുനിൽക്കു്തും സംമയാജിതവോയ 
ശ്രേങ്ങൾ ആവശ്യോണട്. 

മകരെത്തിൽ ഗതാഗതത്തില� ഭാവി തവീരോനിക്കു് 

പുതിയ സാമങ്തികവിേ്യകലെക്കു�ിച്ചട് അവമബാധം 
സൃഷ്ടിക്കു്തിനട്, 2019 ജൂൺ 29, 30 തവീയതികെിൽ 
സര്ക്ാര് ഒര ഇലകട്്ികട് ലോബിലിറ്ി എകട് സട് മപായം 
മകാൺഫ�ന്സും സം്ടിപ്ിച്ചു. 2022 ഓലട ഒര 
േശലക്ം ഇലകട്്ികട് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ 
ഇ�ക്ാനും ഇതില� ഭാഗോയി 12 ോസത്തിനുള്ളിൽ 
തിരവനന്പുരം നഗരത്തിൽ മുഴുവന് വവേ്യുത 
ലപാതുഗതാഗത സംവിധാനം ലകാണ്ട് വര്തും 
സര്ക്ാ�ില� ഉമദശ്യ ലക്്യങ്ങെിൽ പ്രധാനോണട്. 
ചാര്ജിംഗട് ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് നടപ്ിലാക്കു്തിനായി, 
ജനപ്രിയ ടൂ�ിസട്റ്ട് സ്ലങ്ങെിൽ ഇ-ലോബിലിറ്ി 
മസാണുകൾ കലണ്ത്തു്തിനട്  സംസ്ാനം 
നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മകരെ ഓമട്ാലോവബൽസട് 
ലിേിറ്്ട് (ലക എ എൽ) പ്രതി വര്ഷം 8,000 ഇലകട്്ികട് 
മകരെ നവീം ജി ഓമട്ാ�ിക്കൾ നിര്മ്ിക്ാനും സ്ിസട് 
ഇലകട്്ികട് ബസട് നിര്ോതാക്ൊയ ലഹസ്സുോയി 
യ�സാേഗ്രികൾ കൂട്ിമച്ചര്ത്തട് ഇ-ബസുകൾ 
നിര്മ്ിക്കു്തിനും കരാര് ഒപ്ിടാന് പദതിയിടുന്നു.

2010 മുതലള്ള സംസ്ാനലത്ത ഗതാഗത, 
ആശയവിനിേയ മേഖലയലട പ്രധാന വികസന 
സൂചകങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.1 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഗതാഗത മേഖലയ്കട് 2018-19, 2019-20, (2019 
ലസപട്റ്ംബര് വലര)  വര്ഷങ്ങെിൽ വാര്ഷിക 
പദതിയിൽ അനുവേിച്ച തുക, ലചലവഴിച്ച തുക 
എ്ിവ സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ  പട്ടിക 11.1.1ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മ�യാഡ്  മേഖല  2018-19, 2019-20 
വർഷങ്ങളടിലല സയാമ്പത്ടിക അവമലയാകനം 
(2019 ലസപ്്ംബർ വലെ)

മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം വിഭാഗത്തിനട് 2018-19 വാര്ഷിക 
പദതിയിൽ 1, 45,432.00 ലക്ം രൂപ അനുവേിച്ചതിൽ 
2, 26,061.00 ലക്ം രൂപ (155.44 ശതോനം) 
ലചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഗതാഗത മേഖലയ്കട് 2018-19ൽ 
വകയിരത്തിയ 9,115.00 ലക്ം രൂപയിൽ 2,077.88 
ലക്ം രൂപ (22.80 ശതോനം) ലചലവാക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം വിഭാഗത്തിനും ഗതാഗത 

പട്ടിക 11.1.1 ഗതാഗത മേഖലയ്കട് 2018-19, 2019-20 വര്ഷങ്ങെിൽ വാര്ഷ ിക പദതിയിനത്തിൽ വകയിരത്തിയ തുക, 
ലചലവാക്ിയ തുക എ്ിവ സംബന്ിച്ചട് (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ ഉപമേഖലകൾ

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2017-18 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2018-19 

വ ടിഹടിതം ലെലവ് ശതേയാനം വ ടിഹടിതം ലെലവ് 
(9/19) ശതേയാനം

1 തു�മുഖ വകുപ്ട് 12642.00 16116.72 127.49 11006.00 2963.88 26.93

2 മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം 145432.00 226061 155.44 136713.00 95456.09 69.82

3 മ�ാ്ട് ഗതാഗതം 9115.00 2077.88 22.80 10243.00 408.19 3.99

4 ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം 12938.00 3939.75 30.45 13145.00 1620.85 12.33

അവലംബം: സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്് 2018-19, 2019-20 & പ്ഥാൻസ്പേസ്.
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മേഖലയ്ക്കുോയി 2019-20ൽ 1,36,713 ലക്ം രൂപയം 
10,242 ലക്ം രൂപയം അനുവേിച്ചു. അനുബന് ലചലവട് 
95,456.00 ലക്ം രൂപയം 408.19 ലക്ം രൂപയോണട് .

മ�യാഡുകൾ 

സമ്പേട്  വ്യവസ്യലട സുസ്ിര വികസനം, 
ലചലവട് കു�ഞ്ഞ ചരക്കു നവീക്ം, യാത്ര എ്ിവയ്കട് 
കാര്യക്േതയള്ള മ�ാ്ട് പശ്ാത്തലം ആവശ്യോണട്.  
മകരെത്തിലല മ�ാ്ട് ശംഖല  ഫലപ്രേോയി പര്രം 
ബന്ലപ്ട്താലണങ്ിലം, പാര്ശ്ങ്ങെിൽ വികസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടക്കു്തിനാൽ നിരവധി  
പരിേിതികൾ മനരിടുന്നു. നിലവിൽ, മ�ാഡുകെിലൂലടയള്ള 
ഗതാഗതം ഉൾലക്ള്ളാനാവ്തിലം അധികോണട്. 
മ�ാ്ട് ഗതാഗത വാര്ഷിക വെര്ച്ചാ നിരക്ട് 12 മുതൽ 
14 ശതോനോണട്. ഭൂേി ഏലറ്ടുക്കു്തിലള്ള പ്രശ്നങ്ങളം, 
മ�ാ്ില� വവീതി വര്ദിപ്ിക്ാന് കഴിയാത്തതുോണട് 
നിലവിലള്ള മ�ാഡുകെിൽ ഗതാഗത കുരക്ിനുള്ള 
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.  

സംസ്ാനത്തട് പ്രധാന മ�ാഡുകെിൽ 275 ബ്ലാക്ട്  
മ്ാട്ടുകൾ നാറ്ട്പാകട് കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് . ഇതിൽ 
159 എണ്ം എന് എച്ചിലം ബാക്ി 116 സംസ്ാന 
പാതകെിലോണട്. പി്ബ്ല്യു്ി (ആര് & ബി), ലകഎസട് 
ടിപി, സംസ്ാന പാതകൾ, േറ്ട് മ�ാഡുകൾ എ്ിവയ്കട് 
കവീഴിലള്ള മ�ാഡുകെിലല 116 ബ്ലാക്ട്  മ്ാട്ടുകളലട 
പട്ികയിൽ നി്ട് 46 ബ്ലാക്ട്  മ്ാട്ടുകൾ ഉൾലപ്ടുത്തി 
ഒര മുന് ഗണനാ പട്ിക തയ്യാ�ാക്ി. ഇപ്രകാരം 
തയ്യാ�ാക്ിയ 46 ബ്ലാക്ട് മ്ാട്ട് സ്ലങ്ങെിൽ 
37 എണ്ം പി്ബ്ല്യു്ി മ�ാ്ട് വിംഗിനട് കവീഴിലള്ള 
മ�ാഡുകളം, 7 എണ്ം ലകഎസട്ടിപി, ഒ്ട് വവീതം 
ലകആര്എഫട്ബിയലടയം ലകാച്ചി മകാര്പ്മ�ഷല�യം 
കവീഴിലള്ള മ�ാഡുകളോണട്. പി്ബ്ല്യു്ിയലട 
(മ�ാഡുകൾ)  37 ഉം ലകഎസട്ടിപിയലട  7 ഉം ബ്ലാക്ട്  
മ്ാട്ടുകൾ  ന്ാക്കുവാന്  നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

ഗതാഗത മേഖലയ്കട് 2018-19, 2019-20 വര്ഷങ്ങെിൽ 
വകയിരത്തിയ പദതി തുക, ലചലവട്  എ്ിവ വകുപ്ട് 
തിരിച്ചട് പട്ടിക 11.1.2 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.2 ഗതാഗത മേഖലയ്കട് 2018-19, 2019-20 വര്ഷങ്ങെിൽ വകയിരത്തിയ പദതി തുക, ലചലവട്  എ്ിവ വകുപ്ട് തിരിച്ചട്  
(തുക ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ. 
നമ്പർ വകുപ്പുകൾ

വയാർഷ ടിക പദ്തടി
2017-18

വയാർഷ ടിക പദ്തടി
2018-19

വ ടിഹടിതം ലെലവ് വ ടിഹടിതം ലെലവ് (10/18)
1 ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് (മ�ാഡുകളം 

പാലങ്ങളം)
134408 201346.02 

(149.8%)
125789 74727.18 (59.4%)

2 ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് (മേശവീയ 
പാത)

11024 24714.98 
(224.2%)

10924 20728.91 (189.76%)

ആലക 
(ലപാതു േരാേത്തട് വകുപ്ട് )

145432 226061 (155.44%) 136713 95456.09 (69.82%)

3 ലക.എസട്.ആര്.റ്ി.സി 4915 603.90 (12.3%) 5600 0

4 മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ട് 4200 1474 (35.1%) 4643 408.19 (8.79%)

ആലക (്ാന്മ്ാര്ട്ട് ) 9115 2077.9 (22.8%) 10243 408.19 (3.95%)

അവലംബം: സംസ്ഥാന ബബജറ്്  2018-19, പ്ഥാൻസ്പേസ് 2019-20  

പട്ടിക 11.1.3  2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങെിൽ മകരെത്തിലല വ ിവ ിധ ഏജന്സികൾ പരിപാല ിക്കു് മ�ാഡുകൾ സംബന്ിച്ച 
വ ിവരങ്ങൾ 

ക്രേ 
നമ്പർ വകുപ്പുകൾ

ദൈർ്ധ്ം        
(കടി.േടി)

2016-17
ശതേയാനം

ദൈർ്ധ്ം        
(കടി.േടി)

2017-18
ശതേയാനം

1 പഞ്ചായത്തുകൾ   
(എൽ .എസട്.ജി.്ി) 163183.99 71.15 206620.23 75.65

2 ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് (മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം) 31812.106 13.87 31812.106 11.65

3 മുനിസിപ്ാലിറ്ികൾ 18411.870 8.03 18411.870 6.74

4 മകാര്പ്മ�ഷനുകൾ 6644.000 2.90 6644.000 2.43

5 വനം വകുപ്ട് 4575.770 2.00 4903.642 1.80

6 ജലമസചന വകുപ്ട് 2611.900 1.14 2611.900 0.96

7 ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് (മേശവീയ പാതകൾ) 1781.570 0.78 1781.570 0.65

8 േറ്റുള്ളവ (ല�യിലല്, വവേ്യുതി വകുപ്ട് 328.000 0.14 328.000 0.12

ആലക 229349.206 100 273113.30 100.00
അവലംബം :  വിവിധ വകുപ്പുകൾ
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സംസ്ാനലത്ത വിവിധ ഏജന്സികൾ  പരിപാലിക്കു് 
മ�ാഡുകളലട  വേര്്്യം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.3ൽ   ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

വനംവകുപ്ട് പരിപാലിക്കു് 4903.642 കിമലാേവീറ്ര് 
മ�ാഡുകെിൽ 75.725 കിമലാേവീറ്ര് സിേ�ട് മകാൺക്രവീറ്റും 
463.166 കിമലാേവീറ്ര് ടാര് ലചയ്തവയം 3521.857 
കിമലാേവീറ്ര് േണ്ിട് മ�ാഡും 842.904 കിമലാേവീറ്ര് 
ലേറ്ൽ മ�ാഡുകളോണട്. വിവിധ പ്രാമേശിക 
സര്ക്ാരകൾ 2018-19ൽ പരിപാലിച്ച 2,06,620.23 
കവീ.േവീറ്ര് ആലക മ�ാ്ട് വേര്്്യത്തിൽ (75.65 
ശതോനം), 1,19,503.23 കവീ.േവീറ്ര് (57.84 ശതോനം) 
ടാര് ലചയ്തവയം, 15,349.50 കി.േവീറ്ര് (7.43 ശതോനം) 
മ�ാഡുകൾ സിേ�ട് മകാൺക്രവീറ്റും, 51,543.36 കി.േവീറ്ര് 
േണ്ട് പാകിയവയം (24.95 ശതോനം), 10,547.76 
കി.േവീറ്ര് ലേറ്ൽ പാകിയവയം (5.10 ശതോനം), 
9,675.36 കി.േവീറ്ര് ദൂരം (4.68 ശതോനം) േറ്ട് 
വ്യത്യസ് ഗുണ നിലവാരത്തില� അടിസ്ാനത്തിൽ 
നിര്മ്ിച്ചവയോണട്.

മൈശീയ പയാതകൾ (എന്എച്്) 

പ്രധാനോയം മക� സഹായമത്താലട നിര്മ്ിക്കു് 
മേശിയ പാതകളലട നിര്മ്ാണ ചുേതലയം 
സംരക്ണവം സംസ്ാന ലപാതുേരാേത്തട് മേശിയ 
പാത വിഭാഗത്തിനാണട്. സംസ്ാനലത്ത 11 
മേശവീയപാതകളലട ആലക വേര്്്യം  1781.50 കി. 
േവീറ്�ാണട്. മേൽപ്�ഞ്ഞ 11 മേശവീയ പാതകെിൽ , 
വാെയാര്   - എടപ്ള്ളി എന് എച്ചട് 544 (പഴയ എന് എച്ചട് 
47), എന് എച്ചട് 47 ല� എടപ്ള്ളി - അരൂര്  സട്ല്ച്ചട് 
(പുതിയ എന് എച്ചട് 66), വല്ാര്പാടം-കെേമശേരി 

എന് എച്ചട് 47 സി (പുതിയ എന് എച്ചട് 966 എ) എ്ിവ 
നാഷണൽ വഹമവ അമതാ�ിറ്ി ഓഫട്  ഇന്്യ 
(എന്എച്ചട്  എഐ) ആണട് നിര്മ്ാണ സംരക്ണ 
ചുേതലകൾ വകകാര്യം ലചയ്യു്തട്. സംസ്ാനലത്ത 
203 കിമലാേവീറ്ര് ഒഴിലകയള്ള മേശിയപാതകളലട 
പരിപാലനം മക� മ�ാ്ട് ഗതാഗത, മേശവീയപാത 
േ�ാലയം (മോര്ത്തട് ), അനുവേിച്ച ഫണ്ടുകൾ 
ഉപമയാഗിച്ചട് സംസ്ാന ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് 
നടത്തുന്നു. മേശിയപാതകലെ ബന്ിപ്ിക്കു് നഗര 
ലിങ്ട് മ�ാഡുകൾ, മേശിയ പാത കട്ട് മപാകു് 
വബപാസട് ലചയ്ത മ�ാ്ട് സട്ല്ച്ചുകളലട പരിപാലനം 
തുടങ്ങിയവ മേശിയ പാത വിഭാഗോണട് ലചയ്യു്തട്. 
വേനംേിന അറ്കുറ്പണികൾ, മേശവീയ പാതകെിലല 
്ാഫികട് സുരക്ാ മജാലികൾ, ജംഗട്ഷനുകൾ  
ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ, നഗരത്തിലല വബപാസട് ലിങ്ട് 
മ�ാഡുകളലട നവവീകരണം എ്ിവ സംസ്ാന 
ബജറ്ട് സഹായമത്താലട നടപ്ിലാക്കുന്നു. സംസ്ാന 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ിനട് ലഭിക്കു് മക� മ�ാ്ട് 
ഫണ്ട്  വിഹിതം സംസ്ാന പാതകൾ, േറ്ട് ജില്ാ 
മ�ാഡുകൾ തുടങ്ങിയവയലട വികസനത്തിനായി 
ഉപമയാഗിക്കുന്നു. വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.4ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ലകയാല്ം ആലപ്പുഴ ദബപ്യാസുകൾ  

മേശവീയപാത 47 ലല ലകാല്ം ആലപ്പുഴ വബപ്ാസ്സുകൾ 
മക� സംസ്ാന സര്ക്ാരില� ഒര സംയക്ത 
സംരംഭോണട്.  ലോത്തം പദതി ലചലവായ 700.48 
മകാടി രൂപയിൽ സംസ്ാന വിഹിതോയ 350.24 
മകാടി രൂപ സംസ്ാന ഗവൺലേ�ില� മേജര് 

പട്ടിക 11.1.4 മകരെത്തിലല മേശവീയ പാതകൾ (എന്എച്ചട്)

ക്രേ 
നമ്പർ

പുതടിയ 
നമ്പർ

പഴയ നമ്പർ
മൈശീയ പയാത പുതടിയ മൈശീയ 

പയാതകൾ 
(മകെളത്ടിൽ  കടി.േീ.)മുതൽ വലെ

1 66 എന്  എച്ചട് 17 തലപ്ാടി ഇടപ്ള്ളി 420.77 669.43

എന്  എച്ചട് 17 ഇടപ്ള്ളി കെിയിക്ാവിെ 248.66

2 544 എന്  എച്ചട് 17 വാെയാര് ഇടപ്ള്ളി 168.14

3 85 എന്.എച്ചട് 49 മബാ്ിലേട്ടു കുണ്ന്നൂര് 167.593

4 744 എന്.എച്ചട് 208 ലകാല്ം കഴുത്തുരത്തി 81.280

5 766 എന് എച്ചട് 212 മകാഴിമക്ാടട് മുത്തങ്ങ മകരെ – കര്ണ്ാടക 
അതിര്ത്തി

117.600

6 966 എന്.എച്ചട്  213 മകാഴിമക്ാടട് പാലക്ാടട് 125.300

7 183 എന്.എച്ചട്  220 ലകാല്ം മതനി (തേിഴട് നാടട് അതിര്ത്തി) 216.30

8 966  ബി എന്.എച്ചട്  47 –എ ലവല്ിംഗട്ടൺ 
ഐല�ട്

കുണ്ന്നൂര് 5.920

9 966  എ എന്.എച്ചട്  47 – സി വല്ാര്പാടം കെേമശേരി 17.20

10 183  എ എന്.എച്ചട് ഭരണിക്ാവട് പത്തനംതിട് (വഴി) വണ്ിലപരിയാര് 116.80

11 185 എന്.എച്ചട് അടിോലി വപനാവട് (വഴി) കുേിെി 96.00

ആലക 1,781.50

അവലംബം : ബ�ഥാതുമരഥാമത് വകുപ്് (സ്േശീയ �ഥാതകൾ) 
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ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് ല്വലപ്ട്ലേ�ട് പദതിയിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയാണട് ലചയ്യു്തട്. 

ആലപ്പുഴ വബപാസില� (348.43 മകാടി രൂപ) 
6.8 കി.േവീറ്ര് ആലക വേര്്്യത്തിൽ  3.2 കി.േവീറ്ര് 
ദൂരം എലിമവറ്്ട് വഹമവയാണട്. മകാോടി 
ജംഗട്ക്ന് മുതൽ കെര്മകാടട് വലരയാണട് ഇതില� 
വേര്്്യം.  എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് ലപ്രാകയൂര്ലേ�ട് 
ആന്്ട് കൺസട്്ക്ന് (ഇ.പി.സി) പദതി 
പ്രകാരം 16.03.2015ൽ  പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയ 
പ്രസട്തുത മപ്രാജകട്ടട് അതിമവഗം പുമരാഗേിക്കുന്നു. 
274.34 മകാടി രൂപ കരാര് തുകയ്കട്  പ്രസട്തുത 
പദതി ഏലറ്ടുത്തട് നടത്തു്തട് M/s RDS CVOC 
(JV) എ് കമ്പനിയാണട്. ല�യിൽ മവ ഓവര് 
ബ്ി്ട്ജട് നിര്മ്ാണവോയി ബന്ലപ്ട്താണട് 
ബാക്ിയള്ള മജാലികൾ. ഇതിനട് ല�യിൽ മവ 
സുരക്ാ കമ്വീഷണ�ിൽ നി്ട് അനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഒഎച്ചട്ഇ (OHE) മകബിൾ നവീക്ം ലചയ്യു്തിനുള്ള 
തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ല�യിൽ മവ നടത്തുന്നു. ഇതട് 
പൂര്ത്തിയാകുമമ്പാൾ ോത്രമേ ല�യിൽമവ ഓവര് 
ബ്ി്ട്ജില� പ്രധാന ്ടനയോയി ബന്ലപ്ട് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ തുടരാനാകൂ. വബ പാസട് മജാലിയലട 
98.5 ശതോനം പൂര്ത്തിയായി, 2020 ോര്ച്ചിൽ കമ്വീഷന് 
ലചയ്യുലേ്ട് പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.
കാവനാടു മുതൽ  മേവ�ം വലരയള്ള 13 കവീ േവീറ്�ാണട് 
ലകാല്ം വബപാസില� ആലക നവീെം.  352.05 മകാടി 
രൂപ  ലചലവട് വര് പ്രസട്തുത പദതിയിൽ മൂ്ട് 
പാലങ്ങളം, 7 കി.േവീറ്ര് പുതിയ മ�ാഡുകളം, 4 കി.േവീറ്ര് 
നിലവിലള്ള മ�ാഡുകളലട വവീതി കൂട്ലം ഉൾലപ്ടുന്നു. 

ഇ.പി.സി പദതിയിൽ  27.05.2015ൽ  ആരംഭിച്ച 
വബപാസില� നിര്മ്ാണം 2019 ജനുവരിയിൽ 
പൂര്ത്തിയാക്ി ഉതട്്ാടനം ലചയട്തു. സംസ്ാനലത്ത 
3 പ്രധാന മേശവീയപാതകലെ എന് എച്ചട് 66, എന് എച്ചട് 
183, എന് എച്ചട് 744 എ്ിവലയ ബന്ിപ്ിച്ചട്  
കടന്നുമപാകുന്നു എ്താണട് ലകാല്ം വബപാസില� 
പ്രമത്യകത. ലകാല്ം വബപാസട് സര്വവീസട് മ�ാഡുകളം 
നാലട് വരി ആക്കു്തട് ഉൾലപ്ലടയള്ള നിര്മ്ാണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം എന്എച്ചട്എഐ ആരംഭിച്ചു. 
അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കു്തിനട് വബമ�ാഡുകെിൽ 
നിന്നും വബപാസ്ിമലക്ട് എത്തിമച്ചര് 
കണക്ന് മപായിന്റുകെിൽ ബിറ്റുേിനസട് ഹമ്പട് 
നിര്മ്ിക്കു്തിനുള്ള നിര്മദശങ്ങൾ നൽകി. കാവനാടട് 
മുതൽ മേവ�ം  വലര ലതരവട് വിെക്കുകൾ സ്ാപിക്കു് 
പണികൾ പുമരാഗേിക്കുന്നു. സിഗ്നലകൾ, ക്യാേ�കൾ 
ഉൾലപ്ലട സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള മ�ാ്ട് സുരക്ാ 
നടപടികൾ മകരെ മ�ാ്ട് സുരക്ാ അമതാ�ിറ്ി 
ആരംഭിച്ചു.
 
തീെമൈശ പയാത (മകയാസ്റ്റൽ ദഹമവ)  

തവീരമേശപാത കാസര്മഗാ്ട്  േമജേശ്രം മുതൽ 
തിരവനന്പുരലത്ത പൂവ്ാര് വലര 654 കിമലാേവീറ്ര് 
ദൂരം 9 ജില്കെിലൂലട കടന്നുമപാകുന്നു. പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങൊയ വല്ാര്പ്ാടം, വിഴിഞ്ഞം, ലകാല്ം 
എ്ിവയോയി ഇതിലന ബന്ിപ്ിക്കുന്നു. 6,500 മകാടി 
രൂപ ലചലവട് പ്രതവീക്ിക്കു് തവീരമേശ വഹമവക്ട് 
ആവശ്യോയ തുക  മകരെ ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് 
ഇന്ലവസട്റ്ട് ലേ�ട് ഫണ്ട് മബാര്്ട് (കിഫട്ബി) 

പട്ടിക 11.1.5 നിലവിബല സ്ിതി

ജടില് ദൂെം (കടി േടി) മേഖല നടിലവ ടിലല സ്ടിതടി

തിരവനന്പുരം 78.00 ലകാല്ംമകാ്ട്- കാപ്ിൽ 
പാലം

ഇന്ലവ്റേിമഗഷന് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മരൈാൺ ഉപ-
മയാഗിച്ചട് മടാമപ്ാഗ്രാഫിക്ൽ സര്മവ നടത്തി 

ലകാല്ം 55.10 കാപ്ിൽ പാലം – അഴവീക്ൽ ഇന്ലവ്റേിമഗഷന് നടപടികൾ പൂര്ത്തിയായി. ഭൂേിയലട 
വിപണി മൂല്യം ഉൾലപ്ടുത്തി ്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ 82.10 വലിയഴവീക്ൽ- സൗത്തട് 
ലചല്ാനം 

ഇന്ലവ്റേിമഗഷന് ആരംഭിച്ചു. മരൈാൺ ഉപമയാഗിച്ചട് 
മടാമപ്ാഗ്രാഫിക്ൽ സര്മവ നടത്തി

എ�ണാകുെം 49.90 സൗത്തട് ലചല്ാനം – മുനമ്പം 
ബവീച്ചട് ഇന്ലവ്റേിമഗഷന്  നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

തൃശൂര് 63.90 അഴവീമക്ാടട്  - ഇടക്ഴിയൂര് ്ിപിആര് 12 േവീറ്�ിൽ നി്ട് 14 േവീറ്ര് മ�ായിമലക്ട് പരി-
ഷട്കരിക്കും

േലപ്പു�ം 69.40 അഴവീമക്ാടട്  - ഇടക്ഴിയൂര് ്ിപിആര് 12 േവീറ്�ിൽ നി്ട് 14 േവീറ്ര് മ�ായിമലക്ട് പരി-
ഷട്കരിക്കും

മകാഴിമക്ാടട് 102.45 കടലണ്ി- പൂഴിതല 15 കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യത്തില� ്ിപിആര് പുമരാഗേി-
ക്കുന്നു. മശഷിക്കു് ഭാഗം  ഇന്ലവ്റേിമഗഷന് ്ട്ത്തിൽ.

കണ്ണൂര് 72.70 ോഹി - രാേന്ലി 23 കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യത്തില� ്ിപിആര് പുമരാഗേി-
ക്കുന്നു. മശഷിക്കു് ഭാഗം  ഇന്ലവ്റേിമഗഷന് ്ട്ത്തിൽ.

കാസര്മഗാ്ട്  80.70 വലിയപ�മ്പ ബവീച്ചട്- തലപ്ാടി  25 കി. േിറ്ര് ദൂരലത്ത  ്ിപി ആര് പരിമശാധന പുമരാഗേി-
ക്കുന്നു, ബാക്ിയള്ളവ അമന്ഷണ ്ട്ത്തിൽ. 

Total 654.25
അവലംബം: ബ�ഥാതുമരഥാമത്് വിഭഥാഗം (സ്േശിയ �ഥാത)  
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അനുവേിക്കും. തവീരമേശ വഹമവയലട നിലവിലല 
സ്ിതി പട്ടിക 11.1.5 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലപയാതുേെയാേത്് വകുപ്് മ�യാഡ്  വടിഭയാഗം 

മകരെത്തിലല സംസ്ാന പാതകൾ, പ്രധാന 
ജില്ാമ�ാഡുകൾ തുടങ്ങിയവ പരിപാലിക്കു്തട് 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് (മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം) 
വിഭാഗോണട്. മ�ാ്ട് ശംഖലയലട 18 ശതോനം 
ഉൾലക്ാള്ളു് ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് 
മ�ാഡുകെിലൂലടയാണട് വാഹന ഗതാഗതത്തില� 80 
ശതോനവം നടക്കു്തട്.  2018-19 ൽ ലപാതുേരാേത്തട് 
വകുപ്ട് (മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം) പരിപാലിച്ച 
മ�ാഡുകളലട ആലക വേര്്്യം 31,812.106 കി.േവീ 
ആണട്. ഇതിൽ  4,341.651 (13.65 ശതോനം) കി.േവീറ്ര് 
മ�ാഡുകൾ സംസ്ാന പാതകളം, 27,470.455 (86.35 
ശതോനം) കി.േവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ പ്രധാന ജില്ാ 
മ�ാഡുകളോണട്. 

സംസ്ാന പാതകളലട 4,341.651 കി.േവീറ്ര് ആലക 
വേര്്്യത്തിൽ, 41.26 കി.േവീറ്ര് നാലട് വരി പാതകളം 
4,256.15 കി.േവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ ഇരട്വരിപ്ാതകളം, 
44.24 കി.േവീറ്ര് ഒറ്വരി പാതകളം 57.93 കി.േി. നാലട് 
വരി പാതകളം 17,183.24 കി.േവീറ്ര് ഇരട്വരിപ്ാതകളം 
ബാക്ിയള്ള  10,229.17 കി.േവീറ്ര് ഒറ്വരിപാതയോണട് .  

ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് പരിപാലിക്കു് 31,812.106 
കി.േവീറ്ര് ആലക മ�ാ്ട് വേര്്്യത്തിൽ ഏറ്വം 
കൂടുതൽ 3,456.214 കി.േവീറ്ര് (10.86 ശതോനം) 
വേര്്്യം മകാട്യം ജില്യിലം  കു�വട് 1,029.314 
കി.േവീറ്ര് (3.24 ശതോനം) വയനാടട് ജില്യിലോണട്. 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് പരിപാലിക്കു് മ�ാ്ട് 
വേര്്്യം 31.03.2019 വലരയള്ളതട് ജില് തിരിച്ചട് 
അനുബന്ം 11.1.2ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ലപയാതുേെയാേത്് വകുപ്് പയാലങ്ങൾ വടിഭയാഗം 

എല്ാ രാജ്യങ്ങെിലലയം മ�ാഡുകളലടയം വഹമവ 
ശംഖലകളലടയം പ്രധാന അടിസ്ാന ്ടകങ്ങൊണട്   

പാലങ്ങൾ. മകരെത്തിലല 2,360 പാലങ്ങൾ 
പുനര്നിര്മ്ാണം/പുനരധിവാസം ആവശ്യമുള്ളവയായി 
കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

31.03.2019 വലരയള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം  2,360 
പാലങ്ങളം, 51,400 കലങ്കുകളം ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് 
മ�ാഡുകെിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 39 പാലങ്ങളം, 1,557 
കലങ്കുകളം സുരക്ിതാവസ്യിൽ അല്ാത്തതിനാൽ 
പുനര്നിര്മ്ാണ/നവവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ആവശ്യോണട്.  ഇതട് സംബന്ിച്ചട് കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.3,11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

2018 ൽ, നിലവിലള്ള പാലങ്ങളലട പരിപാലനത്തിനും 
പുതിയ പാലങ്ങളലട നിര്മ്ാണത്തിനുോയി ഒര 
പുതിയ വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു. പുനര് നിര്മ്ാണത്തിനായി 
229 പാലങ്ങൾ  കലണ്ത്തി, അതിൽ  2 പ്രവൃത്തികൾ  
പൂര് ത്തിയായി, 3 പ്രവൃത്തികൾ  അന്ിേ ്ട്ത്തിലം, 
16 പ്രവൃത്തികൾ  പുമരാഗതിയിലം 25 പ്രവൃത്തികളലട 
ലടന്്ര് നടപടികൾ നട്ട് വരകയാണട്. 
ലവള്ളലപ്ാക്ത്തിൽ പൂര്ണോയം തകര്് 
രണ്ട്  പാലങ്ങൊണട് പാലക്ാടട് കുണ്ഡരലച്ചാല് 
പാലവം, ഇടുക്ിയിലല ലപരിയവര പാലവം. ഈ 
പാലങ്ങളലട പുനര്നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
പൂര്ത്തിയായിലക്ാണ്ിരിക്കുകയാണട്. നിലവിൽ 
120 പ്രവൃത്തികൾ ബജറ്ിൽ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്, 
112 കിഫട്ബി മപ്രാജകട്ടുകളം 25 നബാര്്ട് 
മജാലികളം പുമരാഗേിക്കുന്നു, ഇതിൽ 9 പ്രവൃത്തികൾ 
പൂര്ത്തിയാക്ിയിട്ടുണ്ട്.  

2018-19 ലല ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട്, മ�ാഡുകളം 
പാലങ്ങളം വിഭാഗത്തില�  പ്രധാന  സംരംഭങ്ങൾ  
മബയാക്് 11.1.1ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

നാഷണൽ   വഹമവ അമതാ�ിറ്ി ഓഫട് ഇന്്യ (എന്.
എച്ചട്.എ.ഐ) ക്കുമവണ്ി മേശിയ പാതകൾ, സംസ്ാന 
പാതകൾ, പ്രധാന ജില്ാ മ�ാഡുകൾ എ്ിവയലട 
നിര്മ്ാണ, പരിപാലന, നയരൂപവീകരണം, 
ആസൂത്രണം, ോതൃകകൾ തയ്യാ�ാക്ൽ എ്ിവ 

മബയാക്്   11.1.1 2018-19 ലല ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ് ില�  (മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം) പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ

• പ ി്ബ്ല്യു്ിയലട കാര്യക്േത, ഗുണമേന്മ, ോമനജട്ലേ�ട് എ്ിവ ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനുള്ള 
സംരംഭങ്ങൾ

• ്ിവസന് വ ിംഗട് വ ിമക�വീകരിച്ചട് പ്രാമേശിക ്ിവസന് ഓഫവീസുകൾ രൂപവീകരിച്ചു
• അമന്ഷണ ഗുണനിലവാര വ ിഭാഗം ശക്തിലപ്ടുത്തി.
• മ�ാ്ട് ലേയി�നന്സട് വ ിഭാഗത്തിനായി പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ രൂപവീകരിച്ചു.
• ലസന്്ൽ മ�ാ്ട് �ിസര്ച്ചട് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട്  (സി ആര് ആര് ഐ) ല� സാമങ്തിക സഹായമത്താലട 

മ�ാ്ട് ലേയട് ല�നന്സട് ോമനജുലേ�ട് സി്റേം (ആര് എം എം എസട്) നടപ് ിലാക്കു്തിനട് 
മലാകബാങ്ില� ധനസഹായമത്താലട 6,000 കിമലാേവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ (മ്റേറ്ട് വഹമവ) 
തിരലഞ്ഞടുത്തു.

അവലംബം : ബ�ഥാതുമരഥാമത്് വകുപ്് (സ്�ഥാഡുകളം �ഥാലങ്ങളം), സ്കരള സര്കഥാര് 



424 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സംസ്ാന ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ില� ചുേതലയാണട്.  
പശ്ാത്തല വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങെിൽ സംസ്ാന 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ിനട് വെലരയധികം 
പ്രധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, കാലാനുസൃത ആവശ്യങ്ങൾ 
മനരിടു്തിനട് സ്കാര്യ പങ്ാെിത്തം, ബഹുരാഷട്് 
ഫണ്ിംഗട് ഏജന്സികൊയ ജപ്ാന് അന്ാരാഷട്് 
സഹകരണ ബാങ്ട് (ലജ.ബി.ഐ.സി), മലാകബാങ്ട്, 
എ.്ി.ബി എ്ിവിടങ്ങെിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക 
സഹായം ലഭ്യോക്കു്തിനട് ആവശ്യോയ നടപടികൾ 
സ്വീകരിമക്ണ്തുണ്ട്.

2018-19 ൽ ലപാതു േരാേത്തട് വകുപ്ട് മ�ാഡുകളം 
പാലങ്ങളം വിഭാഗം 2903.88 കി.േവീറ്ര് സംസ്ാന 
പാതകളമടയം േറ്റു ജില്ാ മ�ാഡുകളമടയം വികസനവം, 
ലേച്ചലപ്ടുത്തലം പൂര്ത്തവീകരിച്ചു. 1507.426 കി.േവീറ്ര് 
ബിറ്റുേിന് ലേക്ാ്ം ആന്്ട് ബിറ്റുേിന് മകാൺക്രവീറ്ട് 
(ബി.എം &ബി.സി) മ�ാഡുകൾ നിര്മ്ിച്ചു.  വിവിധ 
പദതികെിൽ ഉൾലപ്ടുത്തി 628 കിമലാേവീറ്ര് 
സംസ്ാനപാതകളം (111 കിമലാേവീറ്ര് ബിഎം/ബിസി) 
2276.19 കിമലാേവീറ്ര് പ്രധാന ജില്ാ മ�ാഡുകളം (541 
കിമലാേവീറ്ര് ബിഎം/ ബിസി) പൂര്ത്തിയാക്ി. നബാര്്ട് 
സഹായമത്താലട 3 പാലങ്ങളം നിര്മ്ിച്ചു.

േലമയയാെ പയാത (ഹടിൽ ദഹമവ)

വടക്ട്-ലതക്ട് ഇടനാഴിയലട വിവിധ േലമയാര 
പ്രമേശങ്ങലെ ഉൾലപ്ടുത്തി നിലവിലള്ള 
ശംഖലലയ ലേച്ചലപ്ട് രവീതിയിൽ നവവീകരിക്കുകമയാ 
ലേച്ചലപ്ടുത്തുകമയാ ലചയട്തട് േലമയാര  മേഖലയ്കട്   
ആവശ്യോയ വികസനം എത്തിക്കുവാന് നിര്ദിഷ്ട 
േലമയാര പാത (ഹിൽ വഹമവ) വിഭാവനം ലചയ്യുന്നു. 

ആലപ്പുഴ ഒഴിലക മകരെത്തിലല എല്ാ ജില്കെിലൂലടയം 
േലമയാര വഹമവ കടന്നുമപാകുന്നു. കൂടാലത, 8 
ജില്കെിലല വിവിധ വനമേഖലകെിലൂലട േലമയാര 
പാത കടന്നുമപാകുന്നു. പാതയലട വികസനത്തിനട് 
ആവശ്യോയ വനഭൂേി കലണ്ത്താന് നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചുവരന്നു. ഈ പദതിയലട നടത്തിപ്ട് 
എസട് പിവി സ്ാപനോയ മകരെ മ�ാ്ട് ഫണ്ട് 
മബാര്്ാണട് ആണട് നിര്  വ്ഹിക്കുു്തട്.

ഹിൽ വഹമവയലട ആലക നവീെം 1251.04 
കിമലാേവീറ്�ാണട്, പദതി മവഗത്തിൽ നടപ്ാക്കു്തിനട് 
ഇതിലന വിവിധ �വീച്ചുകൊയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 
�വീച്ചുകളലട ്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്ി സാമ്പത്തിക 
അനുേതിക്ായി കിഫട്ബിക്ട് സേര്പ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
�വീച്ചുകളലട ആലക വേര്്്യം 656.576 കിമലാേവീറ്�ാണട്. 
25 �വീച്ചുകെിൽ; ലോത്തം 1,506.24 മകാടി രൂപയ്കട് 
18 �വീച്ചുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക അനുേതി കിഫട്ബി 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫട്ബി അനുേതി ലഭിച്ച �വീച്ചുകളലട 
ആലക വേര്്്യം 460.599 കിമലാേവീറ്�ാണട്. ഇതിൽ 
7 �വീച്ചുകളലട പണി ആരംഭിച്ചു. പദതിക്ട് ആവശ്യോയ 

ഭൂേി ലഭിക്കു്തിനട് അനുസരിച്ചട് േറ്ട് �വീച്ചുകളലട 
പണികൾ ഉടന് ഏലറ്ടുക്കും.

മകെള സംസ്യാന ഗതയാഗത പദ്തടി 
(ലകഎസ് ടടിപടി) 

മലാകബാങ്ട് സഹായമത്താലട 2013, ജൂൺ 13നട്, 2403 
മകാടി രൂപ (US$445േില്യൺ) ലചലവിൽ  ആരംഭിച്ച 
പദതിയാണട് മകരെ സംസ്ാന ഗതാഗത പദതി-
II. 2013 ജൂൺ 19 നട് ഒപ്ട് ലവച്ച വായട്പാ ഉടമ്പടി 2013 
ലസപട്റ്ംബര് ോസം നിലവിൽ വന്നു. വായട്പാ 
കാലാവധി 2019 ഏപ്രിൽ ോസം വലരയാലണങ്ിലം, 
2020, ഏപ്രിൽ വലര ഇതട് േവീര്്ിപ്ിച്ചു. പ്രസട്തുത 
പദതിയലട 56ശതോനം (മലാകബാങ്കുട് ), 44 ശതോനം 
മകരെ സര്ക്ാരില� അര്ഹോയ ഇനങ്ങെിൽ (ഭൂേി 
ഏലറ്ടുക്ൽ പ്രവര്ത്തന ലചലവട് ഒഴിലക) എ് 
അനുപാതത്തിലാണട്.  

363 കിമലാേവീറ്ര് മ�ാ്ട് നിലവാരം ഉയര്ത്തി 
ലേച്ചലപ്ട് മ�ാ്ട് സുരക്ാ വ്യവസ്കമൊലട സഞ്ചാര 
മയാഗ്യോക്കുക എ്താണട് പദതിയലട ലക്്യം. 
മൂ്ട് പ്രധാന ്ടകങ്ങൊണട് ഈ പദതിയ്ക്കുള്ളതട്. 
1) 363 കവീ.േവീറ്ര്  മ�ാ്ട്  നിലവാരം ഉയര്ത്തൽ 
2) മ�ാ്ട് സുരക്ാ മേൽമനാട്ം 3) വകുപ്പുതല 
സ്ാപന ശാക്തവീകരണം എ്ിവയാണട് ഇതിൽ 
ഉൾലപ്ടു്തട്. എട്ട് ജില്കെിലല 87 ഗ്രേങ്ങെിലൂലട 
നവവീകരണത്തിനായി ലതരലഞ്ഞടുത്ത  മ�ാഡുകൾ 
കടന്നുമപാകുന്നു. 80 കി.േവീറ്ര് വര് സുരക്ാ 
ഇടനാഴി നിര്മ്ാണം, മ�ാ്ട് സുരക്ാ അമതാ�ിറ്ി, 
പി്ബ്ലയൂ്ി മ�ാ്ട് സുരക്ാ ലസൽ എ്ിവയലട 
ശാക്തവീകരണം, ലപാതുജനപങ്ാെിത്തമത്താലട 
മ�ാഡുകെൾ ആസ്ികൾ എ്ിവയലട നടത്തിപ്ട് 
സംബന്ിച്ച പരിപാടികൾ, ലപാതു വിവര 
സംവിധാനത്തിന്ല�യം പി്ബ്ലയൂ്ി പരാതി പരിഹാര 
ലസല്ില�യം ശക്തിലപ്ടുത്തൽ, ലപാതു സ്കാര്യ 
പങ്ാെിത്തമത്താലട പരവീക്ണാടിസ്ാനത്തിൽ 
മ�ാ്ട് നവവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എ്ിവ ഈ 
പദതിയിലല നവവീന ്ടകങ്ങൊണട്. 

ഈപദതിയിൽ താലഴ പ�യ് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
പുമരാഗേിച്ചു വരന്നു. വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.6ൽ  
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

െലഞ്് ഫണ്് പെടിപയാടടി 

ചലഞ്ചട് ഫണ്ട് ലക എസട് ടി പി -2 പരിപാടിക്ായള്ള 
മലാക ബാങ്ില� മപ്രാജകട്ടട് അവപ്രസൽ 
മ്ാക്യുലേ�ട് (പിഎ്ി) അനുസരിച്ചട് ്ടകം ബി-
മ�ാ്ട് സുരക്ാ ോമനജട്ലേ�ിനട് കവീഴിലാണട് വര്തട്. 
പ്രാമേശിക പങ്ാെിത്തത്തിലൂലട സംസ്ാനത്തുടനവീെം 
അഞ്ചട്  “സുരക്ിത ഇടനാഴികൾ/മേഖലകൾ” കൂടി  
വികസിപ്ിക്കുക എ്താണട് ഈ പരിപാടിയലട ലക്്യം. 
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പ്രാമേശിക മ�ാ്ട് ഉപമയാക്തൃ മ്റേക്ട് മഹാൾ്ര് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ, ്ിആര് എസട് സി, ലക ആര് എസട് എ, 
പി ്ബ്ല്യു്ി, ലക എസട് ടി പി എ്ിവയലട 
സഹകരണമത്താലട നൂതന മ�ാ്ട് സുരക്ാ 
നിര്മേശങ്ങൾ ആവിഷട്കരിക്ാനാണട് ചലഞ്ചട് ഫണ്ട് 
ഉമദശിക്കു്തട്. ഉയര്് അപകടസാധ്യതയള്ള മ�ാ്ട് 
ഉപമയാക്താക്ലെ (കാൽനടയാത്രക്ാര്, വസക്ിൾ 
സവാരിക്ാര്, മോമട്ാര് വസക്ിൾ യാത്രികര്) 
അഭിസംമബാധന ലചയ്യാനും  അപകടസാധ്യതയള്ള 
സ്ലങ്ങൾ കലണ്ത്തു്തിനും ചലഞ്ചട് ഫണ്ിനട് 
ലക്്യമുണ്ട്. അപകട ചരിത്രം, സേവീപനത്തിലല പുതുേ, 
പ്രാമേശിക പങ്ാെിത്തം, പ്രതിബദത എ്ിവയാണട് 
ഫണ്ില� വിലയിരത്തൽ ോനേണ്ഡം.

ചലഞ്ചട് ഫണ്ില� കവീഴിൽ താലഴപ്�യ് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പുമരാഗേിക്കുന്നു. വിശോംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.7 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

2018 ലല ലവള്ളലപ്യാക്കവം േണ്ടിടടിച്ടിലം മൂലം 
തകർന്ന മ�യാഡുകളുലട പുനർനടിർമ്യാണം/ 
പുന: സ്യാപടിക്കൽ- മകെള പുനർനടിർമ്യാണ 
സംെംഭം (ആർ ലക ഐ)

മകരെ പുനര്നിര്മ്ാണ സംരംഭത്തില� (ആര് ലക ഐ) 
ഭാഗോയി, 2018 ൽ ലവള്ളലപ്ാക്ത്തിലം േണ്ിടിച്ചിെിലം 
തകര്് മ�ാഡുകൾ പുനര് നിര്മ്ിച്ചട്/പുനസ്ാപിച്ചട് 
ഗതാഗത മയാഗ്യോക്കു്തിനട് ലക എസട് ടി പി 

പട്ടിക 11.1.6 2018-19ൽ സംസ്ാന ധനസഹായമത്താലട പൂര്ത്തിയാക്ിയതും നടന്നുവര്തുോയ പദതികളലട പട്ിക 
(തുക മകാടിയിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ മ�യാഡുകളുലട മപെ് പുതുക്കടിയ 

കെയാർ തുക

സയാമ്പത്ടിക 
പുമെയാഗതടി 

7/2018 വലെ

ഭൗതടികമനട്ം 
(ശതേയാനം) പെയാേർശം

1 യ ജി-1 കാസര്മഗാ്ട് 
-കാഞ്ഞങ്ങാടട്   മ�ാ്ട് (27.78 കി.േവീ) 114 110.50 100 പൂര്ത്തവീകരിച്ചു

2 യ ജി-2 പിലാത്ത�   - പാപ്ിനിമശേരി 
മ�ാ്ട് (20.90 കി.േവീ) 102 97.54 100 പൂര്ത്തവീകരിച്ചു

3 യ ജി-3 എതലമശേരി   -  കെമ�ാ്ട് 
മ�ാ്ട് (28.80 കി.േവീ പുതുക്ിയതട് ) 156 86.42 60

പുന: ക്രേവീകരിച്ച പണികൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.2020 
ോര്ച്ചിൽ  പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

4 യ ജി 3ബി കെമ�ാ്ട്– വെവപാ� 
മ�ാ്ട് (25.20 കി.േവീ പുതുക്ിയതട് ) 200 166.79 80

പുന: ക്രേവീകരിച്ച പണികൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു. 
2019 ്ിസംബ�ിൽ  
പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു (രണ്ട് 
പാലങ്ങൾ ഒഴിലക)

5 യ ജി-4 ലചങ്ങന്നൂര് - എറ്റുോനൂര് 
മ�ാ്ട് (45.40 കി.േവീ) 288 275.47 100 പൂര്ത്തവീകരിച്ചു 

6 യ ജി-4എ തിരവല് വബപാസട്  
(2.3 കി.േവീ) 37.04 6.17 21.54

പുന: ക്രേവീകരിച്ച പണികൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.2020 
ോര്ച്ചിൽ  പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

7
യ ജി-4ബി-തിരവല് ലടൗൺ  
(1.9 ക.േവീ) 7.77 0.81 21.34

പുന: ക്രേവീകരിച്ച പണികൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു. 
2019 ്ിസംബ�ിൽ  
പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു

8 യ ജി-5 ഏറ്റൂോനൂര് - മൂവാറ്റുപുഴ 
മ�ാ്ട് (40.96 കി.േവീ) 159 163.67 100 പൂര്ത്തവീകരിച്ചു

9 യ ജി-6 ലപാന്കു്ം - ലതാടുപുഴ 
മ�ാ്ട്(50 കി.േവീ) 270 231.95 100 പൂര്ത്തവീകരിച്ചു

10 യ ജി-7 ലപരമ്പിലാവട്  - 
ലപരന്ൽേണ് മ�ാ്ട് (41 കി.േവീറ്ര്) 210 7.5 100

ഉപരിതല പാെി പൂര്ത്തവീകരണ 
സാദ്യതതവീലര 
കു�ഞ്ഞിരിലക്, ലചലവട് 10 
മകാടി രൂപയം േിച്ചം 210 മകാടി 
രൂപയോണട് 

11 കഴക്കൂട്ം-അടൂര് മസഫട് മകാ�ിമ്ാര്
ല്മോൺസട് മ്ഷന് മപ്രാജകട്ടട് 142.67 75.42 65.29

മജാലികൾ പുമരാഗേിച്ചട് 
വരന്നു. 2019 ്ിസംബ�ിൽ  
പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു. 

അവലംബം:കബ.എസ്.ടി.�ി 
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പദതികൾ ഏലറ്ടുത്തു. ഇതിനായി 62 മ�ാഡുകൾ  
(1,600 കിമലാേവീറ്ര് ) പി ്ബ്ല്യു്ി മ�ാ്ട് സട് 
വിഭാഗം നിര്മദശിച്ചു. ഇതിനട് 2,807 മകാടി രൂപ 
പ്രാഥേിക ലചലവട് കണക്ാക്ി. പ്രെയം കൂടുതൽ 
നാശം വിതച്ച ഇടുക്ി ജില്യിൽ ഉൾലപ്ടു് രണ്ട് 
മ�ാഡുകൾ ലക എസട് ടി പിയലട കവീഴിൽ മലാകബാങ്ട് 
സഹായത്തിനായി നിര്മദശിച്ചു. ഇടുക്ി ജില്യിലല 
വപനാവട് -താനിക്ണ്ം-അമശാകവാല മ�ാ്ട് 
(21 കിമലാേവീറ്ര്), ലചമ്്ാര് ഗ്യാപട് മ�ാ്ട് (29.940 
കിമലാേവീറ്ര് (10.650 കിമലാേവീറ്ര് ഒഴിലക)), അടൂര്-
ലചങ്ങന്നൂര് മ�ാ്ട് (23.80 കിമലാേവീറ്ര്) എ്ിവയ്ക്കുള്ള 
്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്ി, ലക എസട് ടി പി ്ട്ം II ല� 
മസവിംഗട്സട്  തുക ഉപമയാഗിച്ചട് ഈ പ്രവൃത്തികളലട 
ലടന്്ര് നടപടികൾ  ആരംഭിച്ചു. 

മകെള മ�യാഡ് ഫണ്് മബയാർഡ്  
(ലകആർഎഫ്ബടി)

മകരെ മ�ാ്ട് ഫണ്ട് നിയേം 2001 പ്രകാരം നിലവിൽ 
വ് ഒര ്റോറ്്യുട്�ി  സ്ാപനോണട് മകരെ മ�ാ്ട് 
ഫണ്ട് മബാര്്ട്  (ലക.ആര്.എഫട്.ബി).  സംസ്ാനലത്ത 
മോമട്ാര് വാഹന നികുതിയലട 10 ശതോനം വിഹിതം 
പദതിമയതര വിഹിതോയി ലഭിക്കു്താണട് 
മബാര്്ില� പ്രധാന വരോനം.  ലപാതു സ്കാര്യ 
പങ്ാെിത്തമത്താലട നഗര മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ  
പദതി നടപ്ിലാക്കു്തട് മകരൊ മ�ാ്ട് ഫണ്ട് 
മബാര്്ാണട്.  ഈ പദതി പ്രകാരം ലപാതു സ്കാര്യ 
പങ്ാെിത്ത (അന്റ്ി) പദതിയിലൂലട  തലസ്ാന 
നഗരത്തിലല 43 കി.േവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ, നിര്മ്ാണ 
മശഷമുള്ള  15 വര്ഷലത്ത അറ്കുറ്പണികൾ ഉ�പ്ട് 
വരത്തി നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്ിയവയാണട്. ഇതട് 
അന്റ്ി മപയട്ലേ�ട്  മോ്ിൽ സംരക്ിച്ചു വരന്നു.

ലോത്തം 401.42 മകാടി രൂപ ലചലവിൽ 22.251 
കിമലാേവീറ്ര് മ�ാ്ട് (6 ഇടനാഴികൾ മചര്്) 
വികസിപ്ിക്കു് മകാഴിമക്ാടട് സിറ്ി മ�ാ്ട് 
ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതിയലട ഒ്ാം ്ട്ം 
ലക ആര് എഫട് ബി ആരംഭിച്ചു. ്ിവസന്, 
ബിൽ്ട്, ഫിനാന്സട്, ഓപ്മ�റ്ട് ആന്്ട് 
്ാന്സട്ഫര് (്ിബിഎഫട്ഒടി) - ആന്ിറ്ി മോ്ിൽ 

ഉൾലപ്ടുത്തിയാണട് പദതി നടപ്ിലാക്കു്തട്. 2016 
ജനുവരി 5 നട് പണി ആരംഭിച്ചു, നിശ്ിത  കാലയെവിനട് 
മുമ്പട് കൺസഷനയര് 2017, ്ിസംബര് 15 നകം 
മുഴുവന് പ്രവൃത്തികളം പൂര്ത്തിയാക്ി. ആന്ിറ്ി തുക 
46.22 മകാടി രൂപയാണട്. മകാഴിമക്ാടട് സിറ്ി മ�ാ്ട് 
ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി-്ട്ം 1, ആലപ്പുഴ സിറ്ി മ�ാ്ട് 
ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി-്ട്ം 1 എ, കണ്ണൂര് സിറ്ി 
മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി, മകാഴിമക്ാടട് സിറ്ി 
മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി-്ട്ം 1 ബി (േനാച്ചി�-
ലവള്ളിോടുകു്ട് മ�ാ്ട് ), ആലപ്പുഴ നഗര പദതി 
- ്ട്ം 1 ബി (മുപ്ലം ജംഗട്ഷന് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ), 
ആലപ്പുഴ സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി-്ട്ം 
2, ലകാല്ം സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി, 
മകാട്യം സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി, േലപ്പു�ം 
സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി, മകാഴിമക്ാടട് 
സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി-്ട്ം 2, തൃശൂര് 
സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ പദതി കൂടാലത േറ്ട് 
ആ�ട് പട്ണങ്ങെിലല സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ 
പദതികൾ എ്ിവയാണട് ലക.ആര്.എഫട്.ബി 
ആരംഭിച്ച േറ്ട് പദതികൾ.

സംസ്ാനലത്ത ആേ്യലത്ത പിപിപി പദതിയായ 
തിരവനന്പുരം സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ 
പദതിയലട 42.54 കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യം 
പൂര്ത്തിയാക്ി. ഇമപ്ാൾ പദതി ഓപ്മ�ഷന് ആന്്ട്  
ലേയട്�നന്സട് (പ്രവര്ത്തനവം പരിപാലനവം) 
്ട്ത്തിലാണട്. 6 ഇടനാഴികൾ ഉൾലപ്ടു് 22.251 
കിമലാേവീറ്ര് മകാഴിമക്ാടട് സിറ്ി മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ 
പദതി-്ട്ം 1, ്ിബിഎഫട്ഒടി - ആന്ിറ്ി മോ്ിൽ 
2017, ്ിസംബ�ിൽ പൂര്ത്തിയാക്ി.

മ�യാഡ് ഇന്ഫയാസ്്രക്െർ കമ്പനടി മകെളയാ 
ലടിേടി്ഡ് (�ടിക്)

1956 ലല  ഇന്്യന് കമ്പനി നിയേേനുസരിച്ചട് രൂപം 
ലകാണ് മകരൊ മ�ാ്ട് ഫണ്ട് മബാര്്ില� ല്ഷ്യൽ 
പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ ആണട് മ�ാ്ട് ഇന്ഫാസട്്കട്ചര്  
കമ്പനി മകരെ ലിേിറ്്ട്.   ലതരഞ്ഞടുക്ലപ്ട് 
സംസ്ാന പാതകൾ, പ്രധാന ജില്ാ മ�ാഡുകൾ 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ  സംസ്ാന മ�ാ്ട് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ 

പട്ടിക 11.1.7 ചലഞ്ചട് ഫണ്ിനു കവീഴ ിൽ പ്രവര്ത്തിക്കു് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ രൂപ മകാടിയിൽ

ക്രേ. നം ഡടിആർ എസ് സടിയടിൽ നടിന്ന് 
ലഭടിച് നടിർമദേശങ്ങൾ മ്യാജക്്് ഇടനയാഴടി ഇടനയാഴടിയുലട 

നീളം ലെലവ്    

1 മകാഴിമക്ാടട് പവങ്ങാടട്- മകാരപ്പുഴ (സിവിൽ വര്ക്ട് 
അനുവധിച്ചതട് ) 5.5 കി.േി 10.00

2 തിരവനന്പുരം ലേ്ിക്ൽ മകാമെജട്-കണ്മൂല-മപട് 5.0 കി.േി 7.50

3 ലകാല്ം മകാട്ിയം- കുണ്ഡ� പി്ബ്ല്യു്ി മ�ാ്ട് 11.6 കി.േി 5.00

4 എ�ണാകുെം വവപിന്-മുനമ്പം (ഇ-യാത്രാ പദതി) 25 കി.േി 10.02

5 തൃശൂര് തൃശൂര്-കു്ംകുെം മ�ാ്ട് 24.3 കി.േി 4.00

ആലക 74.5 കി.േി 43.52
അവലംബം: ബക എസ് ടി �ി
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പദതി (എസട്.ആര്.ഐ.പി) പ്രകാരം മ�ാ്ട് വികസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്താന് ഉമദശിക്കുന്നു. ഈ പദതി 
രണ്ടു പാമക്ജുകെിലായാണട് നടപ്ിലാക്കു്തട്. 
വാര്ഷിക തവണ വ്യവസ്യിൽ  പുനരധിവാസ 
പാമക്ജട്, വിവിധ ഫണ്ിങ്ങട് ഏജന്സികളലട 
സഹായമത്താലട നടപ്ാക്കു് ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ 
പാമക്ജട് എ്ിവയാണട് ഈ രണ്ട് പാമക്ജുകൾ. 
പുനരധിവാസ പാമക്ജിൽ  ഉൾലപ്ടുത്തി 106.2 കി.േവീറ്ര്  
മ�ാഡുകൾ, എ & ബി എ്വീ രണ്ട് പമക്ജുകെിലായി  
തിരവനന്പുരം, മകാട്യം, കാസര്മഗാ്ട് 
ജില്കെിൽ  209.91 മകാടി രൂപാ ലചലവിൽ  
നടപ്ിലാക്ാനുമദശിക്കുന്നു. 

ലസേി അന്റ്ി മോ്ിൽ ഏറ്വം താഴട്് മലല 
പാമക്ജുകൊയ പാമക്ജട് എ (പരിഷട് ക്രിച്ചതട് ) 
യഥാക്രേം 10.73 മകാടി രൂപ, പാമക്ജട് ബി 18.70 
മകാടി രൂപ എ്വീ നിരക്കുകൾക്ട് സംസ്ാന 
സര്ക്ാര് അംഗവീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മജാലികൾ 
പൂര്ത്തിയാക്കു് മു�ക്ട് കൺസഷന�വീസിനട് 5 
തവണകൊയി പാമക്ജട് എയ്കട് (പരിഷട് ക്രിച്ചതട് ) 
യഥാക്രേം 14.9 മകാടി രൂപയം പാമക്ജട് ബിയ്കട് 21.5 
മകാടി രൂപയം ഗ്രാ�ായി  നൽകണം. �ിക്ില� 2018-
19 ലല പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മബയാക്് 11.1.2ൽ  
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മ�യാഡ്  മേഖലയടിലല ഗമവഷണവം 
വടികസനവം

മ�ാ്ട് സംവിധാനം നവവീകരിക്കു്തിലല 
ലവല്ലുവിെികലെ അഭിമുഖവീകരിക്കു്തിനട് നൂതന 
മോ്ലകളം ലടകട്നിക്കുകളം വികസിപ്ിക്കു്തിൽ 
ഗമവഷണ-വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മുഖ്യ പങ്ട് 
വഹിക്കുന്നു. ലചലവട് കു�ഞ്ഞ സാമങ്തികവിേ്യ 
ഉപമയാഗിച്ചട് അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 
ഉയര്ത്തുമമ്പാൾ രൂപകൽപ്ന, ഗമവഷണം, സൂക്ട് േ 
പരിമശാധന, ഗുണ നിയ�ണം എ്ിവ പ്രമത്യക 
പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്നു. ്ിവസന് �ിസര്ച്ചട് 
ഇലന്്റേിമഗഷന് ആ�ട് ക്ാെിറ്ി കൺമ്ാൾ 
മബാര്്ട് (രൈിക്ട് മബാര്്ട് ), മകരൊ വഹമവ 
�ിസര്ച്ചട് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് (ലക.എച്ചട്.ആര്.ഐ), നാഷണൽ 
്ാന്മ്ാര്മട്ഷന് പ്ാനിംഗട് ആ�ട് �ിസര്ച്ചട് ലസ�ര് 
(നാറ്ട്പാക്ട് ) എ്വീ സ്ാപനങ്ങൾ നിലവിൽ മ�ാ്ട് 
ഗമവഷണ വികസന മേഖലയിൽ  പ്രവര്ത്തിച്ചു വരന്നു.

1.   പടിഡബ്ല്യുഡടി (ഡടിദസന് വടിഭയാഗം) 

• പാലങ്ങൾ, ലകട്ിടങ്ങൾ, മ�ാഡുകളലടയം 
പാലങ്ങളലടയം ്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്ൽ, 
പി്ബ്ല്യു്ി പദതികളലട ഗുണനിലവാര 
നിയ�ണം, പി്ബ്ല്യു്ി ജവീവനക്ാര്ക്ട് 
ഗമവഷണം, നൂതന പരിശവീലന സൗകര്യം 
എ്ിവയാണട് ്ിവസന് വിഭാഗത്തില�  
പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ. ഒറ്പ്ാലം-ലചര്പ്പുെമശേരി 
മ�ാ്ട് 11 കിമലാ േവീറ്ര് ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനട് 
്ിപിആര് പണികൾ  നടന്നുവരകയം, 

മബയാക്് 11.1.2 2018-19 ലല �ിക്ില� പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

(1)   ഡടി.ബ ടി.എഫ്.എം.ടടി (DBFMT) ആന് ടി്ടി ്കയാെം പുനെധടിവയാസ പയാമക്കജ്

(എ) പയാമക്കജ് എ- സംസ്യാന മ�യാഡ് ലേച്ലപ്ടുത്ൽ  പദ്തടി
       പാമക്ജട് എ-യിൽ  രണ്ടു മ�ാഡുകളലട നിര്മ്ാണം – ഉപ്െ-കാണിയാന മ�ാ്ട് (9.4 കി.േവീ) 

വ ിേ്യാനഗര്-സവീതമങ്ാെി മ�ാ്ട് (15.6 കി.േവീ), 81 മകാടി രൂപാ ലചലവ ിൽ 1 വര്ഷ നിര്മ്ാണ 
കാലാവധിയം, 14 വര്ഷ അറ്കുറ് കാലാവധിയം ഉൾലപ്ടുത്തി 26.08.2016 ൽ നിര്മ്ാണ  
പ്രവൃത്തികൾ  ആരംഭിച്ചു. നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പൂര്ത്തവീകരിക്ാന് നിശ്യിച്ച ിര് 
തവീയതി ഓഗസട്റ്ട് 25, 2017 ആയിരന്നു. വാണിജ്യ പ്രവര്ത്തന കാലയെവട്  2017, ജൂൺ 13നട് 
ആരംഭിച്ചു. ഈ പാമക്ജിനട് കവീഴ ിലള്ള അന്ിേ പൂര്ത്തവീകരണ സര്ട്ിഫിക്റ്ട് (കംപ്വീഷന് 
സര്ട്ിഫിക്റ്ട്) 2017, നവംബര് 1 നട് നൽകി, ഇമപ്ാൾ പ്രവര്ത്തന, പരിപാലന (ഓപ്മ�ഷന് 
ആന്്ട്  ലേയട്�നന്സട്) കാലയെവട് പുമരാഗേിക്കുന്നു.

(ബ ടി) പയാമക്കജ് ബ ടിയടിലല സംസ്യാന മ�യാഡ് ലേച്ലപ്ടുത്ൽ പദ്തടി
       പാമക്ജട് ബ ി–യിൽ  2016 ആഗ്റേിൽ  ആരംഭിച്ച രണ്ട് മ�ാഡുകളലട നിര്മ്ാണം – 

കാഞ്ഞിരപ്ള്ളി-കാഞ്ഞിരംകവ ിെ മ�ാ്ട് (36.10 കി.േവീ), ലവള്ളനാടട് – ആര്യനാടട് - ലചറ്ച്ചൽ  
മ�ാ്ട് (21.90 കി.േവീ), ആലക പദതി തുക 128.91 മകാടി രൂപയോണട്. രണ്ട് വര്ഷ  
നിര്മ്ാണവം, 13 വര്ഷലത്ത അ��കുറ്പണി കാലയെവം ഉള്ള ഇതില� പ്രവര്ത്തനം 2018, 
ഒകട്മടാബര് 27നട് ആരംഭിച്ചു.

(2)   സംസ്യാന മ�യാഡ് ലേച്ലപ്ടുത്ൽ പെടിപയാടടിയടിലല പുതടിയ പദ്തടികൾ
   കരേന-ലവള്ള� മ�ാ്ട്

അവലംബം: �ിക്
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പാലക്ാടട്, വവക്ം-മടാൾ ലചമ്ങ്രി മ�ാ്ട് 7.5 
കിമലാ േവീറ്ര് (മകാട്യം ജില്), അടൂര് തുമ്പലേന് 
മകാഴന്മചരി മ�ാ്ട് 21.89 കിമലാേവീറ്ര് 
(പത്തനംതിട് ജില്) എ്ിവയലട ്ിവസന് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പൂര്ത്തിയാവകയം ലചയട്തു. 
ഏകമേശം 2021 മകാടി രൂപയലട 160 പാലങ്ങളലട 
രൂപകൽപ്ന അന്ിേ ്ട്ത്തിലാണട്.

2.  മകെളയാ ദഹമവ �ടിസർച്് ഇന്സ്റ്റടി്്യൂട്്  
     (ലകഎച്്ആർഐ) 

• ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് ഏലറ്ടുക്കു് മജാലികളലട 
ഗുണ നിലവാര നിയ�ണം നടത്തു് േക്ിണ 
മേഖലാ പ്രാമേശിക ഓഫവീസാണട് മകരൊ 
വഹമവ �ിസര്ച്ചട് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട്. പത്തനംതിട്, 
ആലപ്പുഴ, ലകാല്ം സബട് ്ിവിഷനുകൊണട് 
ലക.എച്ചട്. ആര്.ഐ യലട പരിധിയിൽലപ്ടു്തട്. 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ിലല സാമങ്തിക, 
സാമങ്തിമകതര ജവീവനക്ാര്ക്ട് ലകഎച്ചട്ആര്ഐ 
പരിശവീലനം നൽകുന്നു. വിവിധ എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് 
ആപ്ിമക്ഷനുകളലട ഉപമയാഗത്തിനായി 
മകാൺക്രവീറ്റും ബിറ്റുലേന് േിശ്രിതങ്ങളം മചര്് 
േിക്്ട് ്ിവസനുകൾ ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് ഏലറ്ടുത്തട് 
നടപ്ാക്കുന്നു.

3.   നയാഷണൽ  ്രയാന്മസ്യാർമട്ഷന് പ്യാനടിംഗ്     
      ആന്് �ടിസർച്് ലസന്ർ (നയാ്്പയാക്ക്)

• ഗതാഗതവം, ഗതാഗത അനുബന് 
മേഖലകെിലല ഗമവഷണ, വികസന വിപുലവീകരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളോണട് സയന്സട് ആ�ട് 
ലടകട്മനാെജി വകുപ്ില� കവീഴിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കു് 
മകരെ മ്റേറ്ട് കൗൺസിൽ  മഫാര് സയന്സട് 
ലടകട്മനാെജി ആ�ട് എന്മയാൺലേ�ിൽ  
(ലക.എസട്.സി.എസട്.ടി.ഇ)ൽ  ഉൾലപ്ടു് 
നാറ്ട്പാക്ില� ലക്്യം.  ഗതാഗത ആസൂത്രണവം 
മ�ാ്ട്   സുരക്യം, പ്രമേശിക ഗതാഗതം, 
വഹമവ ആസൂത്രണവം വികസനവം, ്ാഫികട് 
ോമനജട്ലേ�ട്, ജല ഗതാഗതം കൂടാലത വിവിധ 
പ്രാമയാജകര്ക്ട് പ്രവര്ത്തന മേഖലകൾക്കുള്ളിൽ  
നിന്നുലകാണ്ട്  ഉപമേശങ്ങൾ നലട്കൽ 
എ്ിവയാണട് നാറ്ട്പാക്ില� ചുേതലകൾ.

• ഗതാഗതവോയി ബന്ലപ്ട് എല്ാ കാര്യങ്ങെിലം 
തമദശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, 
ഏജന്സികൾ, േ�ാലയങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ 
തലങ്ങെിലള്ള സര്ക്ാര് സംവിധാനങ്ങൾക്ട്  
നാറ്ട്പാകട് സാമങ്തിക മസവനങ്ങളം 
ഉപമേശങ്ങളം നൽകുന്നു. മ�ാ്ട് സുരക്, ്ാഫികട് 
എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട്, പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, 
നയങ്ങളം പരിപാടികളം, നഗര ഗതാഗതം, 
ലപാതുഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ, ടൂ�ിസം, ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതം തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ 

ഉൾലപ്ടുന്നു. 2018-2019ൽ നാറ്ട്പാക്ട് നൽകിയ 
ചില പ്രധാന മസവനങ്ങൾ ചുവലട മചര്ക്കുന്നു:

i. അടൂര്-കഴകൂട്ം  എംസി മ�ാ്ട് സട്ല്ച്ചിലല  
മ�ാ്ട് സുരക്ാ നടപടികൾ. 

ii. Iസംസ്ാനലത്ത ക്രാഷട് ബ്ലാക്ട്-മ്ാട്ടുകളലട 
തിരിച്ച�ിയലം മുന് ഗണന നൽകലം.

iii. സൗകര്യപ്രേോര്് ്ാഫിക്കും സിഗ്നൽ 
സംവിധാനവം ഉപമയാഗിച്ചട് മ�ാ്ട് 
സുരക്  ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ - പ്രേര്ശനവം 
നടപ്ിലാക്ലം.

iv. കണ്ണൂര് ജില്യിലല പിലാത്ത� – പാപ്ിനിമശേരി 
ലകഎസട് ടിപി മ�ാ്ിൽ മോ്ൽ മ�ാ്ട് 
സുരക്ാ ഇടനാഴി രൂപകൽപ്ന.

v. വ്യത്യസ് ലപാതുഗതാഗത, ചരക്ട് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയി ബന്ലപ്ട് വില 
സൂചികകളലട ആനുകാലിക അപട് മ്റ്ട്.

vi. പ്രധാന അപകട സ്ലങ്ങൾ, അപകട 
കാരണം, ലഘൂകരണ നടപടികൾ എ്ിവ 
സംബന്ിച്ച വിശകലനവം അമന്ഷണവം.

മ�യാഡ് ഗതയാഗതം

സംസ്ാനലത്ത മ�ാ്ട് ഗതാഗത മേഖലയിലല 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മകരെ സംസ്ാന മ�ാ്ട് ഗതാഗത 
മകാര്പ്മ�ഷന് (ലക എസട് ആര് ടി സി)യം മോമട്ാര് 
വാഹന വകുപ്പും (എം വി ്ി)യം നിയ�ിക്കുന്നു. 
ലപാതുജനങ്ങൾക്ട് ആവശ്യവം ലാഭകരവോയ 
ഗതാഗത മസവനം ലക എസട് ആര് ടി സി നൽകുന്നു. 
മ�ാ്ട് സുരക്യം സുതാര്യതയം ഉ�പ്പുവരത്താനും 
മോമട്ാര് വാഹന നിയേങ്ങളം ചട്ങ്ങളം ഫലപ്രേോയി 
നടപ്ാക്ാനും, നികുതി വരോന മശഖരണം 
വര്ദിപ്ിക്ാനും മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ട് വിഭാവനം 
ലചയ്യുന്നു.

മകരെത്തിൽ, മ�ാ്ട് ഗതാഗത വ്യവസായത്തിൽ 
ആധിപത്യം പുലര്ത്തു്തട് സ്കാര്യ മസവനം  
നൽകു്വരാണട്. മ�ാ്ട് മുമഖനയള്ള ചരക്ട് 
ഗതാഗതം പൂര്ണ്ോയം സ്കാര്യ മേഖലയലട 
വകകെിലാണട്.  

മേയാമട്യാർ വയാഹന വകുപ്്

മകരെത്തിൽ  2019 ോര്ച്ചട് ോസം വലര 133.34 ലക്ം 
മോമട്ാര് വാഹനങ്ങൾ രജി്റേര് ലചയ്യലപ്ട്ിട്ടുണ്ട്.  
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു േശകങ്ങെിലായി മോമട്ാര് 
വാഹനങ്ങളലട പ്രതിവര്ഷ വെര്ച്ചാ നിരക്ട് 10 
ശതോനത്തിൽ അധികോണട്.  2018 ോര്ച്ചിലല 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം മകരെത്തിൽ 1000 ആളകൾക്ട് 
383 വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട്. മലാക വികസന സൂചകങ്ങൾ 
(2015) അനുസരിച്ചട്, ഇന്്യ 18, വചന 47, അമേരിക് 
507 എ്ിങ്ങലനയാണട് വാഹനങ്ങളലട എണ്ം  
മരഖലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതട്, അതിനര്ത്ം മകരെത്തിലല 
വാഹനങ്ങളലട എണ്ം വചനമയക്ാൾ വെലര 
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മു്ിലം, വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ട് തുല്യവോണട്.

മകരെത്തിൽ  മോമട്ാര് വാഹനങ്ങളലട എണ്ത്തിലല 
വര്ദനവട് കഴിഞ്ഞ വര്ഷമത്തക്ാൾ 10.7 
ശതോനം കൂടുതലാണട്. കഴിഞ്ഞ പത്തട് വര്ഷങ്ങെിൽ 
വാഹനങ്ങെിൽ ഉണ്ായ വര്ദന െടിത്ം 11.1.1 ൽ  
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

വാഹനങ്ങളലട  എണ്ം കഴിഞ്ഞ വര്ഷമത്തതുോയി 
താരതേ്യലപ്ടുത്തുമമ്പാൾ 2019, ോര്ച്ചട് 31 വലര  
നിയോനുസൃത രജിസട്മ്ഷനുള്ള വാഹനങ്ങളലട 
എണ്ം   1,20,42,691  ൽ  നിന്നും 1,33,34,984 ആയി 
വര്ദിച്ചു. വിശേ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.7 
ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2018-19 ൽ പുതിയതായി 
രജി്റേര് ലചയ്ത വാഹനങ്ങളലട എണ്ം 12,92,295 
(2017-18 ൽ 10,38,261) ആണട്.  ഇതു സംബന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം  11.1.8 ൽ മചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 
സ്കാര്യ വാഹനങ്ങളലട എണ്ത്തിൽ  മുന് 
വര്ഷലത്ത അമപക്ിച്ചട് വന് വര്ദനവാണട് 

മരഖലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതട് . വാഹന നികുതി േറ്റുള്ളവ 
എ്ിവയിലൂലട മകരെ മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ട് മനടിയ 
വരൂോനം 2012-13 ലല 1,831.15 മകാടി രൂപയിൽ 
നി്ട് 2018-19 ൽ 3,625.31 മകാടി രൂപയായം 2019-
20 ലസപട്റ്ംബര് വലര 1,765.77 മകാടി രൂപയായം 
ഉയര്ന്നു. 2018-19 വര്ഷത്തിൽ രജി്റേര് ലചയ്ത 
വാഹനങ്ങളലട ഇനം തിരിച്ചുള്ള ശതോന കണക്ട് ചിത്രം 
11.1.2 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ജില് തിരിച്ചുള്ള മകരെത്തിലല മോമട്ാര് വാഹനങ്ങളലട 
വെര്ച്ച അനുബന്ം 11.1.9 ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
മകരെത്തിൽ  ഏറ്വം കൂടുതൽ  വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളതട് 
എ�ണാകുെം ജില്യിലാണട്.  അതായതട് 19,45,451 
വാഹനങ്ങൾ (14.6%), ലതാട്ടുത്തതട് 16,64,565 (12.5%) 
വാഹനങ്ങൾ ഉള്ള തിരവനന്പുരം ജില്യാണട്.  
വയനാടട് ജില്യിലാണട് ഏറ്വം കു�വട് വാഹനങ്ങൾ 
2,06,476 (1.5%) വാഹനങ്ങൾ. 2011 മുതൽ  2019 
വലര വാഹന വെര്ച്ചയിലണ്ായ വര്ദന ഇനം തിരിച്ചട് 
അനുബന്ം 11.1.10 ൽ  മരഖലപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  

െ ടിത്ം  11.1.1 കഴിഞ്ഞ പത്തട് വര്ഷങ്ങെിൽ  ഉണ്ായ വാഹനങ്ങളലട വര്ദന

അവലംബം: സ്മഥാസ്്ഥാര് വഥാഹന വകുപ്്

െ ടിത്ം 11.1.2 2018-19 ൽ രജി്റേര് ലചയ്ത മോമട്ാര് വാഹനങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ചട്

അവലംബം: സ്മഥാസ്്ഥാര് വഥാഹന വകുപ്്, സ്കരള സര്കഥാര് 
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മോമട്ാര് വാഹനങ്ങളലട വെര്ച്ചയം മ�ാ്ട് 
വേര്്്യത്തിൽ ഉണ്ാകു് വര്ദിക്കു് അന്രവം 
മകരെത്തിലടനവീെം  ഗതാഗത ലെരക്ത്തിനും, 
മ�ാ്പകടങ്ങൾ വര്ദിക്കു്തിനും കാരണോകുന്നു.  

വാഹനമേഖലയിലല വിൽപ്ന ോന്്യം മബയാക്് 11.1.3 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

മ�ാ്ട്  സുരക്ാ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, ലവഹിക്ിൾ 
ലട്റേിംഗട് മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്ൽ, ലചക്ട് 
മപാസ്റ്റുകളലട നവവീകരണം എ്ിവയാണട് മോമട്ാര് 
വാഹന വകുപ്ട് നടപ്ിലാക്ി വര് പ്രധാന 
പദതികൾ. മകാഴിമക്ാടട് ലഹവി കമ്പയൂട്വ�സട്്ട് 
ലവഹിക്ിൾ ലട്റേിംഗട് മ്റേഷനും ഉഴവൂര്, മുവാറ്റുപുഴ 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ വരൈവര് ലട്റേിംഗട് ്ാക്കുകളം 
വകുപ്ട് കമ്വീഷന് ലചയട്തു. �്ാര് നിരവീക്ണ 

സംവിധാനത്തിൽ, ്വീ്ട്, ല�്ട് വലറ്ട് വയമലഷന് 
്ിറ്ക്ന് ക്യാേ�കളലട സഹായമത്താലട ഇതുവലര 
17, 64,430 കുറ്ങ്ങൾ കലണ്ത്തുകയം 16.33 മകാടി 
രൂപ പിരിലച്ചടുക്കുകയം ലചയട്തു. അ്ട്േിനിസട്മ്റ്വീവട്, 
ഗമവണന്സട്, ല�ഗുമലറ്�ി ഇന്ഫാസട്്കട്ചര്, മ�ാ്ട് 
സുരക്ാ സംരംഭങ്ങൾ, ോനവ വിഭവമശഷി വികസനം 
എ്ിവയ്കാണട് മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ട് ബജറ്ിൽ 
കൂടുതൽ ഊ്ൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതട്.

മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ിനട് 2018-19, 2019-20 
വര്ഷങ്ങെിൽ വിവിധ പദതികൾക്ട് അനുവേിച്ച പദതി 
വിഹിതം, ലചലവട് (2019 ലസപട്റ്ംബര് വലര) എ്ിവ 
പട്ടിക 11.1.8 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.   

മബയാക്്  11.1.3 വാഹനമേഖലയിലല വ ിൽപ്ന ോന്്യം

2019 ലസപട്റ്ംബ�ിൽ ഓമട്ാലോവബൽ രജിസട്മ്ഷന് ഏറ്വം മോശലപ്ട് അവസ്യിമലക്ട് 
താഴട്ന്നു. ലസപട്റ്ംബ�ിലല പാസഞ്ചര് ലവഹിക്ിൾ �വീലട്യിൽ വ ിൽപ്ന കഴിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത 
അമപക് ിച്ചട് 20.1 ശതോനം കു�ഞ്ഞട് 1, 57,972 യൂണിറ്ായി. 

ഇരചക്ര വാഹന വ ിഭാഗത്തിലല ച ില്� വ ിൽപ്ന 12 ശതോനം ഇടിഞ്ഞട് 2018 ലസപട്റ്ംബ�ിലല 
12,48,998 യൂണിറ്ിലന അമപക് ിച്ചട് 10, 98,271 യൂണിറ്ായി കു�ഞ്ഞു. വാണിജ്യ വാഹന 
വ ിൽപ്നയം 18.5 ശതോനം കു�ഞ്ഞട് 63,518 യൂണിറ്ായി. ഇതട് മുന് വര്ഷം ലസപട്റ്ംബ�ിൽ 77,980 
യൂണിറ്ായിരന്നു. എ്ാൽ ത്രവീ-വവീലര് വ ിൽപ്ന കഴിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത 54,560 യൂണിറ്ിൽ നി്ട് 1.8 
ശതോനം വര്ദിച്ചട്  55,553 യൂണിറ്ായി. ലസപട്റ്ംബ�ിൽ എല്ാ വ ിഭാഗത്തിലം ലോത്ത വ ിൽപ്ന 
12.9 ശതോനം ഇടിഞ്ഞട് 13, 75,314 യൂണിറ്ായി. മുന് വര്ഷം വ ിൽപ്ന ഇമത കാലയെവ ിൽ 15, 79,191 
യൂണിറ്ായിരന്നു.

േിക് സ്ലങ്ങെിലം തുടര് കനത്ത േൺസൂൺ േഴ, ശ്രദാ േിവസട്, ജിഎസട്ടി കു�യ്ക്കു്തിലല 
അനിശ് ിതത്ം എ്ിവ വ ിൽപ്ന കു�യ്തിനട് പ്രധാന കാരണങ്ങൊണട്.

അവലംബം: ലഫ്മ�ഷന് ഓഫട് ഓമട്ാലോവബൽ ്വീമലഴട്സട് അമസാസിമയഷന്സട് (F A D A)

പട്ടിക 11.1.8 മോമട്ാര് വാഹന വകുപ് ിനട് 2018-19, 2019-20 വര്ഷങ്ങെിൽ വ ിവ ിധ പദതികൾക്ട് അനുവേിച്ച പദതി വ ിഹിതം, 
ലചലവട് (2019 ലസപട്റ്ംബര് വലര) സംബന്ിച്ച വ ിവരങ്ങൾ (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

പദ്തടി
വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2018-19 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2019-20
വ ടിഹടിതം ലെലവ് വ ടിഹടിതം ലെലവ് 

മ�ാ്ട് ഗതാഗത സുരക്ാ നടപടികൾ 1825 707.1 1400 0

മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ിൽ            ഇ- ഗമവണന്സട് 24 19.36 132 0

ലവഹിക്ിൾ കം വരൈവര് ലട്റേിംഗട് മ്റേഷന്സട് 1700 733.1 675 200.61

മോമട്ാര് വാഹന ലചക്ട് മപാസ്റ്റുകളലട 
ആധുനികവൽക്രണം  500 14.47 1050 0

മോ്ൽ ഇന്സട് ലപക്ന് ആന്്ട് സര്ട്ിഫിമക്ഷന്  
ലസ�റുകൾ സ്ാപിക്ൽ 1 0 1 0

മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്ട്- പുതിയ സബട് ഓഫവീസുകൾ 
സ്ാപിക്ൽ 150 0 188 0

ഇ- ലോബിലിറ്ി പ്രമോഷന് ഫണ്ട് 1197 207.58

ആലക 4200 1474 
(35.1 ശതോനം) 4643 408.19 

(8.79 ശതോനം)

അവലംബം: പ്ഥാൻസ്പേസ്
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2018-19 ലല എംവടിഡടിയുലട ഭൗതടിക 
മനട്ങ്ങൾ

• 2017-18ൽ വകുപ്ട് വകവരിച്ച 3651.8 മകാടി രൂപ 
വരോനം 2018-19ൽ 3625.31 മകാടി രൂപയായി 
കു�ഞ്ഞു. 2019-20 കാലയെവിലല (ജൂൺ വലര) 
വരോനം 805.20 മകാടി രൂപയാണട്.

• വാഹന രജിസട്മ്ഷന്  വരൈവര് വലസന്സട് 
എ്ിവയ്കായി വാഹന്, സാരഥി എ്വീ 
ഓൺവലന് മപാര്ട്ലകൾ അവതരിപ്ിച്ചു.

• വിവിധ ജില്കെിൽ ആ�ട് പുതിയ  സബട് ആര് ടി  
ഓഫവീസുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

• ജിപിഎസട് അധിഷ്ിത വാഹന ്ാക്ിംഗട് 
സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു.

• 368 ആര് ടി ഒ, എം വി ഐ, എ എം വിഐ എ്ിവലര 
ഉൾലപ്ടുത്തി “സുരക്ിത മകരെ മപ്രാജകട്റ്ട് ” 85  
സട് ക്ാഡുകൾ രൂപവീകരിച്ചു.

• തിരവനന്പുരത്തട് വഹലടകട് �വീജിയണൽ 
്ാന്മ്ാര്ട്ട് ഓഫവീസട് സ്ാപിച്ചു

• മകാഴിമക്ാടട് ലഹവി കമ്പയൂട്വ�സട്്ട് 
ലവഹിക്ിൾ ലട്റേിംഗട് മ്റേഷനും ഉഴവൂര്, മുവാറ്റുപുഴ 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ വരൈവര് ലട്റേിംഗട് ്ാക്കുകളം,  
മകാഴിമക്ാടട് ഓമട്ാമേറ്്ട് എന്മഫാഴട്ലമെ�ട് 
കൺമ്ാൾ റൂമും കമ്വീഷന് ലചയട്തു. 

ഇ-ഗമവണന്സ് സംെംഭങ്ങൾ

നികുതികൾ ഓൺ വലന് അടയ്ക്കു്തിനും, 
രജിസട്മ്ഷന്, വാഹന ്ാക്ിംഗട്, മോണിറ്�ിംഗട് 
സി്റേങ്ങളലട ആധുനിക രവീതികൾ, ഇലകട്മ്ാണികട് 
മ�ാ്ട് വപ്രസിംഗട് (ഇആര് പി) എ്ിവ ഏര്ലപ്ടുത്തി 
അപകട സാദ്യത കൂടുതലള്ള പ്രമേശങ്ങെിൽ വാഹന 
ഗതിവിഗതികൾ കലണ്ത്തു്തിനട് ലവബട് അധിഷ്ിത 
്ാറ്ാമബസട് സര്ക്ാര് ലക്്യേിടുന്നു.

ഓമട്യാേയാ്ടിക്ക് ദരൈവർ ദലസന്സടിംഗ് 
സ�ൈയായവം വയാഹന പെടിമശയാധന 
സംവടിധയാനവം

1. എല്ാ ആര് ടി ഒകെിലം തത്സേയ മ�ാ്ട് 
പരിമശാധനയട് ലക്ാപ്ം ഓമട്ാോറ്ികട് വരൈവര് 
വലസന്സിംഗട് സ�ോയവം വാഹന 
പരിമശാധന സംവിധാനങ്ങളം ഏര്ലപ്ടുത്തി.

2. ഇ�ിമക്റ്റുകൾ, സവീറ്ട്  ലബൽറ്ട്  എ്ിവയലട 
ഉപമയാഗം സംബന്ിച്ച കര്ശന പരിമശാധന.

3. വാഹന രജിസട്മ്ഷനട് 'വാഹന്', വരൈവര് 
വലസന്സട് വിതരണത്തിനട്  'സാരഥി' എ്വീ 
മസവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

വയാഹന് & സയാെഥടി- ലവബ് അധടിഷ്ടിത 
മസയാഫ്്് ലവയർ

വാഹന് -4 (മോമട്ാര് വാഹന രജിസട്മ്ഷന്    
സംബന്ിച്ച  ലവബട് അധിഷ്ിത മസാഫട്റ്ട് ലവയര്), 
സാരഥി-4 (മോമട്ാര് വാഹന വരൈവിംഗട് 
വലസന്സട് സംബന്ിച്ച ലവബട് അധിഷ്ിത 
മസാഫട്റ്ട് ലവയര്) രാജ്യത്താകോനം നടപ്ിലാക്ാന് 
ഉമദശിച്ചിട്ടുള്ളതാണട്. നിലവിലള്ള ലാേിമനറ്്ട് 
കാര്ഡുകമെക്ാൾ വെലര േികച്ചതാണട് ‘വാഹന്, 
സാരഥി’ എ്വീ സംവിധാനങ്ങെിലൂലട നൽകു് മൊര്ട്ട് 
കാര്്ട് / പ്ാ്റേികട് കാര്്ട് അടിസ്ാനോക്ിയള്ള 
വലസന്സുകളം രജിസട്മ്ഷന് സര്ട്ിഫിക്റ്റുകളം. 

മ�യാഡ് സുെക്ഷ

മോമട്ാര് വാഹന വകുപ്പും മപാലവീസും നിരവധി 
മ�ാ്ട്  സുരക്ാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും 
മ�ാ്പകടങ്ങൾ വര്ദിച്ചു  വരന്നു. ഇങ്ങലന വര്ദിച്ചട് 
വര് മ�ാ്പകടങ്ങൾ ഉൽക്ണ്ഠ ഉെവാക്കുന്നു. 
1980-81 മുതലള്ള കണക്കുകൾ പരിമശാധിച്ചാൽ  
മ�ാ്പകടങ്ങൾ ക്രേോയി വര്ദിച്ചു വര് 
രവീതിയാണട് കണ്ടുവര്തട്.  1980-81 ൽ  7064 
ആയിര്തട് 1990-91 ൽ  20,900 ആയം 2000-01 ൽ  
34,387 ആയം, 2010-11 ൽ  35,282 ആയം, 2015-16 
ൽ  39,137 ആയം വര്ദിച്ചു. എ്ാൽ ഇതട് 2017-18 
ൽ  38,734 ആയി കു�ഞ്ഞു. ഉത്തര്പ്രമേശട്, ഗുജ�ാത്തട്, 
രാജസ്ാന് എ്വീ വലിയ സംസ്ാനങ്ങെിൽ 
മകരെലത്ത അമപക്ിച്ചട് അപകടങ്ങൾ കു�വാണട്. 
മകരെത്തിലല മ�ാ്പകടങ്ങൾ ജില് തിരിച്ചും 
അപകടത്തിൽലപടു് വാഹനങ്ങളലട വിവരങ്ങൾ 
ഇനം തിരിച്ചും യഥാക്രേം അനുബന്ം 11.1.11, 11.1.12 
എ്ിവയിൽ  മചര്ത്തിരിക്കുന്നു.  

2019 ജനുവരി മുതൽ ലസപട്റ്ംബര് വലര 31,686 
അപകടങ്ങൊണട് മകരെത്തിൽ മരഖലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതട്. 
ലക എസട് ആര് ടി സി ബസ്സുകൾ മുമഖന 664 
അപകടങ്ങളം, േറ്ട് ബസ്സുകൾ മുമഖന 2,349 
അപകടങ്ങളോണട് ഉണ്ായിട്ടുള്ളതട്. 2017-18ൽ 77.97 
ലക്ം ആയിര് ഇരചക്ര വാഹനങ്ങളലട എണ്ം 
2018-19 ൽ 86.20 ലക്ോയി ഉയര്ന്നു, ശരാശരി 
വാര്ഷിക വെര്ച്ചാ നിരക്ട് 10.5 ശതോനം. ഇരചക്ര 
വാഹനങ്ങൾ ഉൾലപ്ടു് അപകടങ്ങളലട എണ്ം 
2018ലല 34,473 ൽ (പ്രതിേിനം 94) നി്ട് 2019 ൽ 
16,785 (പ്രതിേിനം 46) ആയി കു�ഞ്ഞു. സംസ്ാനത്തട് 
ആലക �ിമപ്ാര്ട്ട് ലചയ്യലപ്ടു് അപകടങ്ങെിൽ 
യഥാക്രേം 41 ശതോനം ഇരചക്ര വാഹനങ്ങളം 28 
ശതോനം കാറുകൾ മുമഖനയോണട്  സംഭവിക്കു്തട്. 
മകരെത്തിലല മോമട്ാര് വാഹന അപകടങ്ങളലട 
പ്രവണത െടിത്ം 11.1.3 ൽ  മരഖലപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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സംസ്ാനത്തട് 2017-18 ൽ രജി്റേര് ലചയ്ത 
മ�ാ്പകടങ്ങൾ ഒര ലക്ം വാഹനങ്ങൾക്ട് 322  
എ്തട്, 2018-19ൽ 305 ആയി കു�ഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 
പത്തട് വര്ഷത്തിനിടയിൽ  സംസ്ാനത്തുണ്ായ 
മ�ാ്പകടങ്ങളലട എണ്ം പട്ടിക 11.1.9 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. സംസ്ാനലത്ത മ�ാ്പകടങ്ങൾ 
നടക്കു്തട് വ്യത്യസ് കാലയെവിലം വ്യത്യസ് 
സേയത്തും ആയതിനാൽ അപകട നിരക്ട് 
കൂടുതലാമണാ കു�വാമണാ എ്ട്  ഇതിലൂലട 
വ്യക്തോയി നിര്വ്ചിക്ാന് സാദ്യേല്. എ്ാൽ, 
2010നട് മശഷം ഓമരാ വര്ഷവം അപകടങ്ങൾ/ലക്ം 
വാഹനം നിരക്ട് കു�ഞ്ഞട് വരന്നു എ്തട് എടുത്തട് 
പ�മയണ് കാര്യോണട്.   
്ാഫികട് മപാലവീസട് ല�മക്ാര്ഡുകൾ അനുസരിച്ചട് 
േിക്വാറും മ�ാ്പകടങ്ങൾ  വരൈവര്ോരലട 
അശ്രദ മൂലോണട് സംഭവിക്കു്തട്. എ്ിര്ാലം, 
മ�ാ്ട് രൂപകൽപ്നയിലല അപര്യാപ്തത മോമട്ാര് 
വാഹനങ്ങളലട സഞ്ചാരലത്ത പ്രതികൂലോയി 
ബാധിക്കുന്നു, ഇതും മ�ാ്ട് സഞ്ചാരത്തില� മോശലപ്ട് 

അവസ്ലയ ചിത്രവീകരിക്കുന്നു. വിവിധ തരം മ�ാ്ട് 
ഉപമയാക്താക്ൾക്കുള്ള മ�ാ്ട് സുരക്ാ പരിശവീലനം, 
മ�ാ്ട് രൂപകൽപ്നയിലല തിരത്തൽ നടപടികൾ, 
മ�ാ്ട് നിര്മ്ാണത്തില� ആസൂത്രണത്തിലം 
പ്രവര്ത്തന ്ട്ങ്ങെിലം മ�ാ്ട് സുരക്ാ വശങ്ങൾ 
ഉൾലപ്ടുത്തു്തിലല അപാകതകൾ എ്ിവ 
അപകടങ്ങൾ കു�യ്ക്കു്തിനട് എടുമക്ണ് പ്രാഥേിക 
വസട്തുതകൊണട്. 2018-19 ൽ മകരെത്തിലണ്ായ 
മ�ാ്പകടങ്ങളലട ശതോനം വഹനങ്ങൾ എ്ിവ 
ഇനം തിരിച്ചട് ചിത്രം 11.1.4 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മകെള സംസ്യാന മ�യാഡ് ഗതയാഗത 
മകയാർപ്മ�ഷന് (ലകഎസ്ആർടടിസടി)

യാത്രക്ാരലട ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കു്തിനട് മവണ്ിയള്ള സംസ്ാനലത്ത 
ഏറ്വം വലിയ ഒറ് ലപാതുമേഖലാ സ്ാപനോണട് 
ലക എസട് ആര് ടി സി. ലകഎസട് ആര് ടി സിയലട ലോത്ത 
വരോനം 2,006.37 മകാടി രൂപയിൽ  നി്ട് 2018-

െ ടിത്ം 11.1.3 മകരെത്തിലല മോമട്ാര് വാഹന അപകട പ്രവണത

അവലംബം:സ്്റേറ്് ക്രം ബ�സ്കഥാര്ഡ് സ് ബയൂസ്�ഥാ

പട്ടിക 11.1.9  2010-19ൽ മകരെത്തിലല മ�ാ്ട്  അപകട പ്രവണത 

വർഷം മേയാമട്യാർ വയാഹനങ്ങളുലട എണ്ം അപകടങ്ങളുലട എണ്ം അപകടങ്ങൾ / ലക്ഷം വയാഹനങ്ങൾ
2010 53,97,652 35,633 660

2011 60,72,019 34,946 576

2012 68,70,354 35,282 514

2013 80,48,673 37,204 462

2014 85,47,966 35,198 412

2015 94,21,245 37,253 395

2016 1,01,71,813 39,137 385

2017 1,10,30,037 38,777 351

2018 1,20,42,691 38,734 322

2019 1,33,34,984 40,686 305
അവലംബം :സ്മഥാസ്്ഥാര് വഥാഹന വകുപ്്, സംസ്ഥാന ക്രം �ിസ്കഥാര്ഡ് ബയൂസ്�ഥാ
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19 ൽ 2,277.00 മകാടി രൂപയായി വര്ദിച്ചു. ലോത്തം 
വരോനലച്ചലവട് 2017-18ൽ 2,621.00 മകാടി രൂപയിൽ 
നി്ട് 2018-19ൽ 2554.00 മകാടി രൂപയായം,  
പ്രവര്ത്തനനഷ്ടം  2017-18ൽ 614.93 മകാടി രൂപയിൽ 
നി്ട്  2018-19ൽ  227.00 മകാടി രൂപയായം കു�ഞ്ഞു. 

ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി യിലല ആലകയള്ള 5,690 
ബസ്സുകെിൽ  1,693 (29.75%) ബസ്സുകൾ 10 വര്ഷമോ 
അതിലധികമോ പഴക്മുള്ളതാണട്. 2019 ൽ ലവറ്ട് ലവീസട് 
അടിസ്ാനത്തിൽ 10 ഇലകട്്ിക്ട് ബസ്സുകൾ ലക.എസട്.
ആര്.ടിസി നിരത്തിലി�ക്ിയിട്ടുണ്ട്. ലക.എസട്.ആര്.ടി 
സി ബസ്സുകളലട കാലപ്ഴക്ം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.13 ൽ  മരഖലപ്ടുത്തിരിക്കുന്നു.  
2017-18 ൽ മകാര്പ്മ�ഷല� ശരാശരി പ്രതിേിന 
വരോനം 11,872 രൂപയായിര്തട് 2018-19 ൽ 
13,450 രൂപയായി വര്ദിച്ചു. ലക എസട് ആര് ടി സിയലട 
പ്രവര്ത്തനക്േതയം ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തന 
സ്ിതിവിവര കണക്കുകളം കാണിക്കു് പ്രധാന 

സൂചകങ്ങൾ യഥാക്രേം അനുബന്ം 11.1.14, 11.1.15 
എ്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
2018-19 ൽ ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി ഓര്്ിന�ി, 
സിറ്ി ബസ്സുകളലട യാത്രാ നിരക്ട് കി.േവീറ്�ിനട് 70 
വപസ ആയിരന്നു. സൂപ്ര്ഫാസറ്ട് ബസ്സുകൾക്ട് 
കി.േവീറ്�ിനട് 78 വപസയം, സൂപ്ര് ്വീലക്ട് ബസ്സുകൾക്ട് 
100 വപസയം, എ.സി എയര് ബസ്സുകൾക്ട് 120 
വപസയം, വഹലടകട് മവാൾ മവാ ബസ്സുകൾക്ട് 145 
വപസയോണട്.  ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി ബസ്സുകളലട 
യാത്രനിരക്ില� ്ടനലയ സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.16 ൽ   ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
ഫ്വീറ്ട് പുനരദാരണത്തില� ഭാഗോയി ലക.എസട്.
ആര്.ടി.സി, ലവറ്ട് ലവീസട് അടിസ്ാനത്തിൽ സ്ാനിയ 
മപാലള്ള േൾട്ി ആക്ിൽ  ബസ്സുകൾ അതില� 
്വീലര്ോര് മുഖാന്ിരം കരസ്ോക്ി അന്ര് 
സംസ്ാന റൂട്ടുകെിൽ  സര്്വീസട് നടത്തി വരന്നു.  

ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട വിശോംശങ്ങൾ 

െ ടിത്ം 11.1.4  20218-19 ൽ മകരെത്തിൽ ഉണ്ായ മ�ാ്പകടങ്ങളലട ശതോനം വാഹനങ്ങളലട ഇനം  തിരിച്ചട്

അവലംബം:സ്്റേറ്് ക്രം ബ�സ്കഥാര്ഡ് സ് ബയൂസ്�ഥാ

മബയാക്്  11.1.4  ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി യലട പ്രധാന ആഭ്യന്ര സൂചകങ്ങൾ

• ശരാശരി ബസ്സുകൾ -  5,679
• പ്രവര്ത്തനക്േോയ ബസ്സുകൾ -  4,548
• ബസ്സുകളലട ശരാശരി കാലപ്ഴക്ം (വര്ഷം)   -   10
• കാലപ്ഴക്മുള്ള വാഹനങ്ങൾ   -   17 എണ്ം
• ജവീവനക്ാരലടഎണ്ം  - 31,844
• ബസട് ജവീവനക്ാര് അനുപാതം  (ആലക  ബസുകൾ)  -  5.6
• (പ്രവര്ത്തനക്േോയ ബസ്സുകൾ)  -  7.00
• ബസട് ജവീവനക്ാരലട കാര്യക്േത (കവീ.േവീ.) /ജവീവനക്ാര് /േിനം) - 580
• ഇന്ന ക്േത  (കി.േവീ./ ല ിറ്ര്)  -  4 കി.േവീ./ ല ിറ്ര്
• ഒക്യുപ്ന്സി   മ�മഷ്യാ  - 612 യാത്രികര്  

അവലംബം: സ്കരള സംസ്ഥാന സ്�ഥാഡ് ഗതഥാഗത സ്കഥാര്പ്സ്�ഷൻ
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അനുബന്ം 11.1.17 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വര്ദിച്ച 
പ്രവര്ത്തന ലചലവട്, ഉയര്് ലപന്ഷന് ബാദ്യത, 
പലിശ തിരച്ചടവട് വര്ദന, ലാഭകരേല്ാത്ത റൂട്ടുകെിലല 
സര് വ്വീസട്, ആനുകൂല്യ യാത്രകൾ എ്ിവ  മൂലം 
ലകഎസട് ആര് ടി സിയലട സാമ്പത്തിക പ്രകടനം 
അതില� ഭൗതിക മനട്ങ്ങളോയി ലപാരത്തലപ്ടു്ില്. 

സംസ്ാനലത്ത യാത്രാ ഗതാഗത പ്രവര്ത്തനങ്ങെിൽ 
സ്കാര്യ ഓപ്മ�റ്ര്ോര്ക്ാണട് മേൽവക ഉള്ളതട്. 
ലക എസട് ആര് ടി സിയലട വാഹന ഉപമയാഗം 88.3 
ശതോനം ോത്രോണട്. 29.8 ശതോനത്തിലധികം 
വാഹനങ്ങളം കാലപ്ഴക്മുള്ളവയാണട്. ബസ്ട്/
ജവീവനക്ാര് അനുപാതം 1:7 എ് ഉയര്് 
നിരക്ിലാണട്. ലക.എസട്.ആര്ടി.സിയലട 
ഉടേസ്തയിലള്ള ബസ്സുകൾ സംബന്ിച്ച  വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.18 ൽ  കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക.എസട്.
ആര്.ടി.സി യലട പ്രധാന ആഭ്യന്ര സൂചകങ്ങൾ 
മബയാക്് 11.1.4 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ലക.യ.ആര്.റ്ി.
സിയലട പ്രവര്ത്തനക്േത സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.19 ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

കു�ഞ്ഞ പ്രവര്ത്തന ക്േത, ഉയര്് ബസട്/
ജവീവനക്ാര് അനുപാതം, സാമ്പത്തിക മനട്േില്ാത്ത 
റൂട്ടുകെിലല സര്  വ്വീസട്, പ്രാമയാഗികേല്ാത്ത ്ിമപ്ാകൾ 
തുടങ്ങിയവയാണട് ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി മനരിടു് 
പ്രശ്നങ്ങൾ/ ലവല്ലുവിെികൾ. ലക.എസട്.ആര്.ടി.സി 
മനരിടു് ഗുരതരോയ പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവിെികളം 
േനസ്ിലാക്ി നിര്മദശങ്ങൾ സേര്പ്ിക്കു്തിനട് 
ലപ്രാഫഷണൽ സാമങ്തിക സാമ്പത്തിക പഠനം 

നടമത്തണ്തട് അനിവാര്യോണട്.

പതിമൂ്ാം പഞ്ചവത്സര പദതിയിൽ വിവിധ 
പദതികൾ/പരിപാടികൾ നടപ്ിലാക്ി യാത്രക്ാര്ക്ട് 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉ�പ്ട് വരത്തി 
ഈ മേഖലയിൽ സമൂല ോറ്ം വകവരിക്ാന് 
സാധിക്കുലേ്ട്  ലക എസട് ആര് ടി സി പ്രതവീക്ിക്കുന്നു. 

2017-18 മുതൽ 2019-20 വലരയള്ള 
ലക എസട് ആര് ടി സിയലട പദതി തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം 
ലചലവട്  (2019 ഒകട്മടാബര് വലരയള്ള ലചലവട് ) 
എ്ിവ പട്ടിക 11.1.10 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2018-19 ലല മനട്ങ്ങൾ

ലക എസട് ആര് ടി സി ലവറ്ട് ലവീസട് അടിസ്ാനത്തിൽ 
10 ഇലകട്്ികട് ബസുകൾ വാങ്ങി. ഇതിൽ 5 ബസുകൾ 
തിരവനന്പുരം സിറ്ി ്ിമപ്ായിൽ നിന്നും,  ബാക്ി 
5 ബസുകൾ എ�ണാകുെം സിറ്ിയിലല എ�ണാകുെം 
്ിമപ്ായിൽ നിന്നുോണട് സര്വ്വീസട് നടത്തു്തട്.

മകെളം ഇ-്രയാക്കടിൽ 

നവീതി ആമയാഗട് നിര്മദശം അനുസരിച്ചട് ഇ-ലോബിലിറ്ി 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനട് കര്ണാടക, ആ�ാ, 
േഹാരാഷട്്, ലതലങ്ാന എ്വീ സംസ്ാനങ്ങൾക്ട് 
മശഷം സ്ന്ം ഇലകട്്ികട് വാഹന നയം പ്രഖ്യാപിച്ച 
അഞ്ചാേലത്ത സംസ്ാനോണട്  മകരെം. 2022 
ഓലട 10 ലക്ം ഇലകട്്ികട് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ 

പട്ടിക   11.1.10  2017-18 മുതൽ 2019-20 വലരയള്ള ലക എസട് ആര് ടി സിയലട പദതി തിരിച്ചുള്ള വ ിഹിതം ലചലവട്  (രൂപ 
ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ  
നം. പദ്തടി ലക്ഷധ്ങ്ങൾ

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 
2017-18

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 
2018-19

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 
2019-20

വ ടിഹടിതം ലെലവ് വ ടിഹടിതം ലെലവ് വ ടിഹടിതം ലെലവ്
1 അടിസ്ാന സൗകര്യ 

വികസനവം 
്ിമപ്ാകളലട  ആധുനിക 
വൽക്രണവം

ബസട് ്ിമപ്ാകെിലല 
അടിസ്ാന     
സൗകര്യങ്ങൾ 
ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനട്

990 560 3464 0 3450 0

2 ഇ ഗവര്ണന്സും        
സമ്പൂര്ണ 
കമ്പയൂട്ര്വൽക്രണവം  

ഐടി സംരംഭങ്ങൾ 
നിലനിര്ത്താന് 
ഉമദശിച്ചുള്ളതാണട്

1210 0 1330 0 2030 0

3 വരൈവര്ോര്, 
സാമങ്തിക പ്രവര്ത്തകര്, 
ഉമദ്യാഗസ്ര് 
എ്ിവര്ക്കുള്ള 
പരിശവീലനം

സ്ാപനത്തിൽ 
പരിശവീലനവം     
കാര്യമശഷി 
വര്ദിപ്ിക്ൽ

110 0 120 0 120 0

4 ആധുനിക വൽക്രണവം 
ഗുണപരോയ വാഹന 
ലേച്ചലപ്ടുത്തലം  

യൂമ�ാ 
ോനേണ്ഡേനുസരിച്ചട് 
പുതിയ ഇലകട്്ിക്ൽ, 
സി എന് ജി / 
എൽ എന് ജി 
ബസുകൾ വാങ്ങുക

2158 0 1 0    

ആലക 4468 560 4915 603.90 5600 0
അവലംബം: പ്ഥാൻസ്പേസ്
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ഇ�ക്കു്തിനും 2030 ൽ എല്ാ വിഭാഗത്തിലലയം 
മോമട്ാര് വാഹനങ്ങലെ വവേ്യുതവീകരിക്കു്തിനും 
ഉമദശിക്കുന്നു.

മകരെ മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് 
(ലക എസട് ഇബി) സംസ്ാനത്തട് ഉടനവീെം 
പ്രമത്യകിച്ചട്  തിരവനന്പുരം, ലകാച്ചി, മകാഴിമക്ാടട് 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ ഇലകട്്ികട് ലവഹിക്ിൾ (ഇവി) 
ചാര്ജിംഗട് മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള പദതി 
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പബ്ലികട് ചാര്ജിംഗട് മ്റേഷനുകൾ 
സ്ാപിക്ാന് 52 സ്ലങ്ങൾ ലക എസട് ഇബി 
കലണ്ത്തി. ഇതിനട് പു�ലേ തിരവനന്പുരം - 18, 
ലകാച്ചി 17, മകാഴിമക്ാടട് 16 എ്ിവിടങ്ങെിൽ വിവിധ 
സ്ലങ്ങൾ കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ 
ചാര്ജിങട് മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്കു്തിനട് ഏകമേശം 
10.92 മകാടി രൂപ ലചലവട് പ്രതവീക്ിക്കുന്നു. 

വെര്്ട് വര് മേഖലലയ് നിലയിൽ, ഇലകട്്ികട് 
വാഹനങ്ങളലട ഫലപ്രാപ്തിലയക്കു�ിച്ചട് ആശങ്യം 
ഉതട്ക്ണ്ഠയം കൂടുതലാണട്. സംസ്ാനത്തട് ത്രവീ-വവീലര്, 
ഇരചക്രവാഹന വിഭാഗങ്ങെിൽ ോറ്ം വരത്തു്തിനട് 
സര്ക്ാര് മുന്ഗണന നൽകുന്നു. ഇതട് ഈ 
മേഖലയലട ോതൃകാപരോയ ോറ്ത്തിനട് സഹായിക്കും. 
ഇലകട്്ികട് വാഹനങ്ങെിൽ ഉപമയാഗിക്കു് ലിഥിയം 
അയൺ ബാറ്�ിയലട വിലയം വലപ്വോണട് 
പ്രധാന ലവല്ലുവിെി. ആവശ്യോയ ചാര്ജിംഗട് 
മ്റേഷനുകൾ സജവീകരിച്ചിട്ടുലണ്ങ്ിലം, വവേ്യുതി 
ഉൽപാേനവം മകരെത്തില� ഉപമഭാഗ രവീതിയം 
കണക്ിലലടുക്കുമമ്പാൾ ഇതട് ഒര കഠിന പ്രയത്ം 
തല്യാണട്. നിലവിൽ രജി്റേര് ലചയ്ത ഇലകട്്ികട് 
വാഹനങ്ങളലട വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.11 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മ�യാഡ്  ഗതയാഗത മേഖല അഭടിമുഖീകെടിക്കുന്ന 
്ശ്നങ്ങൾ, ലവല്ലുവടിളടികൾ, മുമന്നയാട്ടുള്ള വഴടി

സംസ്ാനലത്ത േിക്വാറും മ�ാഡുകൾക്ട് നിലവിലള്ള 
ഗതാഗത ബാഹുല്യം മനരിടു്തിനാവശ്യോയ 
വവീതിയള്ളവയല്,  നാലിലലാ്ട് മ�ാഡുകൾ ോത്രമേ 
രണ്ടുവരി പാതകമൊ നാലവരി പാതകമൊ ആയിട്ടുള്ളൂ. 
അമതസേയം േിക് മ�ാഡുകളം ഒറ്വരി അലല്ങ്ിൽ 
ഇടത്തരം പാത മശഷി ഉള്ളവ ോത്രോണട്. മേശവീയ 
പാതകെിൽ, ഏകമേശം 12 ശതോനം ോത്രമേ നാലവരി 
പാതകൊയിട്ടുള്ളൂ.  ബാക്ിയള്ളവ ഒറ്വരിപാതകമൊ 
ഇടത്തരം പാതകമൊ ആണട്.  ആലക മ�ാ്ട് 
ശംഖലയലട 8 ശതോനം ോത്രം വര് മേശവീയ 
പാതകൾ, സംസ്ാന പാതകൾ എ്ിവയിലൂലടയാണട് 
അന്ര് സംസ്ാന, അന്ര് നഗര ഗതാഗതം 
കൂടുതലം കട്ട് മപാകു്തട്. ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ 
കണക്ിലലടുക്കുമമ്പാൾ നിലവിലള്ള മ�ാഡുകളലട 
നിലവാരം ഉയര്മത്തണ്തട് അത്യാ വശ്യോണട്. ്ാഫിക്ട് 
തിരക്ട്, കാലതാേസം, ലക്്യസ്ാനങ്ങെിമലക്ട് 
എളപ്ത്തിൽ  എത്തിമച്ചരൽ, അപകടങ്ങൾ 
കു�യ്കൽ എ്വീ ്ടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമമ്പാൾ 
നിലവിലള്ള മ�ാഡുകളലട ഗുണനിലവാരം 
ലേച്ചലപ്ടുമത്തണ്തുണ്ട്. േിക് ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് 
മ�ാഡുകളലടയം നിലവാരം ലേച്ചലപ്ടുത്തി, വവീതി 
വര്ദിപ്ിമക്ണ്തും, മ�ാഡു സുരക്ാ സംവിധാനങ്ങൾ 
ഏര്ലപ്ടുമത്തണ്തുോണട്.

സംസ്ാനത്തില� മ�ാ്ട് വികസനത്തിനട് 
മുന്ഗണന നൽകു്തിനട് ചില കര്മ് പദതികൾ 
ആവിഷട് ക്രിമക്ണ്താണട്.  സംസ്ാന പാതകളം, 
പ്രധാന ജില്ാ മ�ാഡുകളം ലപ്രാഫഷണൽ  
രൂപകല്പനമയാലടയം, ആവശ്യോയ ലരൈയിമനജട് 
സൗകര്യങ്ങമൊലടയം നവവീകരിമക്ണ്താണട്.  നാല 

പട്ടിക 11.1.11 രജി്റേര് ലചയ്ത ഇലകട്്ികട് വാഹനങ്ങളലട വിശോംശങ്ങൾ

ക്രേ. നം. വയാഹന ഇനം െജടിസ്റ്റർ ലെയ്ത ഇലക്്രടിക്  
വയാഹനങ്ങൾ 

ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ 

1 ഇലകട്്ികട് ഓമട്ാ �ിക് 41

2 ത്രവീ വവീലര് ഗു്ട്സട് 25

3 ഇ �ിക് 64

4 മോമട്ാര് ക്യാബട് 1

ആലക 131

ഇതര ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ

1 മോമട്ാര് വസക്ിൾ 99

2 മോമട്ാര് കാര് 20

3 ത്രവീ വവീലലര് 24

ആലക 143

ആലക ലോത്തം 274

അവലംബം: സ്മഥാസ്്ഥാര് വഥാഹന വകുപ്് 
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വരി മേശവീയപാതകൾ, േലമയാര വഹമവ, തവീരമേശ 
വഹമവ, വബപ്ാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ മ�ാ്ട് 
വികസന സംരംഭങ്ങൾ പതിമൂ്ാം പഞ്ചവത്സര പദതി 
കാലത്തട് പൂര്ത്തിയാമക്ണ്വയാണട്.  

മകരെത്തിലല സംസ്ാനപാതകൾ, പ്രധാനലപ്ട് 
ജില് മ�ാഡുകൾ, സിറ്ി മ�ാഡുകൾ എ്ിവയിൽ 
മജ്യാേ്ിക്ൽ ഇംപ്രൂവട്ലേന്�ട്, ജംഗട്ക്ന് 
ഇംപ്രൂവട്ലേന്�ട്, നടപ്ാത ലേച്ചലപ്ടുത്തൽ, യട്ിലിറ്ി 
്കട്ടുകൾ, തുടങ്ങിയ സാമങ്തിക തിരത്തലകൾ 
ഉൾലപ്ടുത്തി മ�ാഡുകൾ പുനഃനിര്മ്ിക്കുകയം, 
അറ്കുറ്പ്ണി കരാറുകെിലൂലട മ�ാഡുകളലട 
അത്യന്ാധുനിക വികസനം നടപ്ാക്കുകയം 
ലചമയ്യണ്തട് അത്യാവശ്യോണട്. മസവന നിലവാരം 
ഉയര്ത്തു്തിനട്, പ്രധാന തടസ്ോയ മ�ാ്ട്  വക്ിലല 
പാര്ക്ിംഗട് സ�ോയം നാം ശ്രദിമക്ണ്താണട്.

ഭൗതിക പശ്ാത്തല ോതാക്ൊയ ലപാതുേരാേത്തട് 
വകുപ്ട്, ല�യിൽ ലവ, ഉൾനാടന് ജലഗതാഗത 
അമതാ�ിറ്ി, വിോനത്താവെ അമതാ�ിറ്ി, തവീരമേശ 
ഷിപ്ിംഗട് വകുപ്ട് എ്ിവയലട ഏമകാപനം ഗതാഗത 
പശ്ാത്തല മേഖലയലട നിര്മ്ാണം, പരിപാലനം 
പ്രവര്ത്തനം എ്ിവയ്കട് അത്യാവശ്യോണട്. ഒര 
ബഹുവിധ ഗതാഗത ശംഖല സംരക്ിക്കു്തിനട് 
ഭൗതിക അടിസ്ാന സൗകര്യ രൂപവീകരണം 
അത്യാവശ്യോണട്.

ല�യടിൽ ഗതയാഗതം   

ഒറ് ോമനജട്ലേ�ിനട് കവീഴിലള്ള മലാകലത്ത രണ്ാേലത്ത 
വലിയ ല�യിൽ ശംഖലയാണട് ഇന്്യന് ല�യിൽമവ.  

ഇന്്യയിലല ഏറ്വം കു�ഞ്ഞ നിരക്ിലള്ള യാത്ര 
ല�യിൽമവ സാദ്യോക്കുന്നു. ഇന്്യയിലല ഏറ്വം 
ലചലവട് കു�ഞ്ഞ ഗതാഗത ോര്ഗ്ഗോണിതട്. 1,15,000 
കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യമുള്ള ഇന്്യന് ല�യിൽമവ 
ശംഖലക്ട് 7,349 മ്റേഷനുകൾ വഴി ഓമരാ േിവസവം 
12,617 പാസഞ്ചര് ല്യിനുകളം 7,421 ചരക്ട് 
ല്യിനുകളം 23 േശലക്ം യാത്രക്ാരം 3 േശലക്ം 
ടൺ (എംടി) ചരക്കുനവീക്വം  േിവമസന നടക്കുന്നു. 
അമേരിക്, �ഷ്യ, വചന എ്ിവ കഴിഞ്ഞാൽ 
മലാകലത്ത ഏറ്വം വലിയ നാലാേലത്ത ല�യിൽമവ 
ശംഖലയാണട് ഇന്്യയമടതട്.  1,257 കിമലാ േവീറ്ര് റൂട്ട് 
വേര്്്യവം 1,588 കിമലാ േവീറ്ര് ്ാക്കുകളം അടങ്ങിയ 
മകരെത്തിലല ല�യിൽമവ ശംഖല ഇന്്യന് ല�യിൽമവ 
ഭൂപടത്തിൽ മുന്ിയ സ്ാനോണട് മനടിയിട്ടുള്ളതട്. 
േക്ിണ ല�യിൽമവയലട തിരവനന്പുരം, പാലക്ാടട് 
്ിവഷനുകൊണട് മകരെത്തിലള്ളതട്. പാലക്ാടട് 
്ിവിഷനു കവീഴിൽ പാതയലട നവീെം 577.74 കിമലാേവീറ്ര് 
ആണട്. 99 ലേയിൽ/എക്ട്പ്രസട് ല്യിനുകൾ, 60 
പാസഞ്ചര് ല്യിനുകൾ, 64 ചരക്ട് ല്യിനുകൾ 
എ്ിവ ഈ ്ിവിഷനിൽ നിന്നും സര്വവീസട് നടത്തുന്നു. 
തിരവനന്പുരം ്ിവിഷല� പാതയലട ആലക നവീെം 
623 കി.േി ആണട്. പ്രതിേിനം 170 ലേയിൽ/എക്ട്പ്രസട്/
പാസഞ്ചര് ല്യിനുകളം 8 ഗു്ട്സട് ല്യിനുകളം 
ഇവിലട നിന്നും സര്വവീസട് നടത്തുന്നുണ്ട്. സംസ്ാനത്തട് 
കൂടി കട്ട് മപാകു് ല�യിൽമവ വലനുകൾ 
മബ്ാ്ട്മഗജുകൊക്ി ോറ്ിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ാനത്തട് 
200 ഓെം ല�യിൽമവ മ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട് (പാലക്ാടട് 
്ിവിഷനട് കവീഴിൽ 95 ഉം തിരവനന്പുരം ്ിവിഷനട് 
കവീഴിൽ 105 ഉം). 2018-19ൽ തിരവനന്പുരം ്ിവിഷനട് 
കവീഴിൽ വവേ്യുതവീകരിച്ച പാതയലട നവീെം 1,197 
കിമലാേവീറ്�ാണട്, ഈ കാലയെവിൽ 1,703.67 മകാടി 
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ക്രേ.നം. പദ്തടികൾ നടിലവടിലല സ്ടിതടി 
1 തലമശേരിലയയം വേസൂ�ിമനയം 

തമ്ിൽ  ോനന്വാടി  വഴി 
ബന്ിപ്ിക്കു് പുതിയ മബ്ാ്ട് 
മഗജട് വലന്

•	 പ്രാഥേിക / പ്രവീ- ഫവീസിബിലിറ്ി �ിമപ്ാര്ട്ട് ലക ആര് ്ി സി എൽ 
തയ്യാ�ാക്ി ല�യിൽ മവ മബാര്്ിനട് സേര്പ്ിച്ചു .

•	 ല�യിൽമവ മബാര്്ട് വിശേ മപ്രാജകട്റ്ട് �ിമപ്ാര്ട്ട് അംഗവീകരിച്ചു 
•	 നിര്ദിഷ്ട അവലന്ലേ�ട്   കര്ണാടക സര്ക്ാരിനട് സേര്പ്ിച്ചു.

2 നിലമ്പൂര് മുതൽ നഞ്ചമങ്ാടട് വലര 
പുതിയ മബ്ാ്ട് മഗജട്  പാതയലട 
നിര്മ്ാണം

•	 നിലമ്പൂര് - നഞ്ചന്ഗു്ട്, തലമശേരി - വേസൂര് എ്ിവയലട 
ആവശ്യങ്ങൾ നി�മവറ്റു്തിനായി പശ്ിേ്ട്ത്തിനട് കുറുലക മകരെ 
കര്ണാടക വനാതിര്ത്തിയിൽ ഒര ലപാതു കവാടം  സ്ാപിക്ാന് 
ലക ആര് ്ി സി എൽ പഠനം നടത്തി നിര്മദശം വച്ചു.

3 പാലക്ാടട് തിരവനന്പുരം 
ല�യിൽ മവ ്ിവിഷനട് കവീഴിൽ 
മകരെത്തിൽ 27 ആര് ഒബികൾ / 
ആര് യബികൾ സ്ാപിക്ൽ 

•	 27 ആര് ഒബികൾ ക്കുള്ള ലപാതു ക്രേവീകരണ മരൈായിംഗുകൾ (ജി എ്ി) 
അംഗവീകാരത്തിനായി സമതൺ ല�യിൽ മവയ്കട് വകോ�ി. അതിൽ 6 
എണ്ം അംഗവീകരിച്ചു.

•	 എ്റേിമേറ്ട്  ്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്ൽ എ്ിവ പുമരാഗേിക്കുന്നു.
•	 എല്ാ ആര് ഒബികൾക്കും �വനയൂ വകുപ്ിൽ നി്ട് ഭൂേി 

ഏലറ്ടുക്കു്തിനുള്ള ഭരണപരോയ അനുേതി ലഭിച്ചു.
•	 ഭൂേി ഏലറ്ടുക്കു്തിനട് പി്ബ്ല്യു്ി വകുപ്ിൽ നിന്നുള്ള 

ഭരണാനുേതിയ്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
•	 സര്ക്ാരം  ല�യിൽ മവ േ�ാലയവം, മകരെ സര്ക്ാരം 

ലക ആര് ്ി സി എൽഉം, ല�യിൽ മവയം തമ്ിലള്ള കരടട് 
ധാരണാപത്രങ്ങൾ, നിലവിൽ സമതൺ ല�യിൽ മവയലട 
അംഗവീകാരത്തിനായി സേര്പ്ിച്ചിരിക്കുകയാണട്.

അവലംബം: സ്കരള ബ�യിൽ ബഡവബലഥാ�്ബമൻ�് സ്കഥാര്പ്സ്�ഷൻ ലിമിറ്ഡ് (ബക ആര് ഡി സി എൽ)
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രൂപ  വരോനോയി ലഭിച്ചു. സംസ്ാനത്തില� വിവിധ 
ഭാഗങ്ങെിൽ പാത ഇരട്ിപ്ിക്ൽ, വവേ്യുതവീകരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എ്ിവ നടക്കുന്നു. ല�യിൽമവ 
മേഖലയിൽ പുതിയ ചില വലനുകൾക്കുള്ള സാദ്യതാ 
പഠനങ്ങൾ നടന്നുവരന്നു. 

മകെള ല�യടിൽ  ലഡവലപ്്ലേന്് 
മകയാർപ്മ�ഷന് (ലകആർഡടിസടിഎൽ )

മകരെത്തിലല പ്രധാന ല�യിൽമവ പശ്ാത്തല 
വികസന പദതികൾ നടപ്ിലാക്കു്തിനായി 
രൂപവീകരിക്ലപ്ട് മക�-സംസ്ാന സര്ക്ാരകളലട 
സംയക്ത സംരംഭോണട് മകരെ ല�യിൽ  
ല്വലപ്ട്ലേ�ട് മകാര്പ്മ�ഷന് (ലകആര്്ിസിഎൽ). 
51 ശതോനം സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഓഹരിയം, 
49 ശതോനം മകനട്്രസര്ക്ാര് ഓഹരിയോയി 
സംസ്ാനത്തട് ഭാവിയിൽ  നിലവിൽ  വര് 
ല�യിൽ ലവ പദതികൾ നടപ്ിലാക്കു്തിനുള്ള 
ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ സംരംഭോണട്  ഇതട്.

ഏലറ്ടുക്കു് പദതികളലട അടിസ്ാനത്തിൽ 
പ്രസട്തുത സംയക്ത സംരംഭ കമ്പനിക്ട് 100 മകാടി 
രൂപ മൂലധന നിമക്പോയി ആവശ്യോണട്. ല�യിൽമവ 
േ�ാലയത്തില�യം (ല�യിൽമവ മബാര്്ട് ) 
സംസ്ാന സര്ക്ാരിമ�യം അനുേതിമയാലട 
പ്രസട്തുത മൂലധനത്തിൽ ോറ്ം വരത്താവ്താണട്. 
2019 ലേയട് വലര പദതിക്ട് ആവശ്യോയതട് 1,226.45 
ലഹകട്ടര് ഭൂേിയാണട് . ഇതിൽ 1,074.19 ലഹകട്ടര് 
സ്കാര്യ ഭൂേിയം 107.98 ലഹകട്ടര് സര്ക്ാര് 
ഭൂേിയം 44.28 ലഹകട്ടര് ല�യിൽ മവ ഭൂേിയോണട്. 
ലക ആര് ്ി സി എൽ ഏലറ്ടുത്ത പദതികളലട 
നിലവിലല സ്ിതി പട്ടിക 11.1.12 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തടിരുവനന്തപുെം-കയാസ�മഗയാഡ് ലസേടി 
ദഹ സ്ീഡ് ല�യടിൽ

തിരവനന്പുരത്തിനും കാസ�മഗാ്ിനുേിടയിൽ 
നിലവിലള്ള ഇരട് പാതയിലല ല്യിന് ഗതാഗതം 
പലേടങ്ങട് വര്ദിക്കുകയം ചില വിഭാഗങ്ങെിൽ ഇതട് 
മശഷിയലട 115 ശതോനത്തിലധികം വിനിമയാഗിച്ചട് 
വരകയോണട്. ല�യിൽ പാസഞ്ചര് ്ാഫിക്ില� 
വര്ദിച്ചുവര് ആവശ്യം നി�മവറ്റു്തിനായി, 
തിരവനന്പുരത്തിനും കാസ�മഗാ്ിനുേിടയിൽ 
മൂന്നും നാലം ല�യിൽ മവ പാതകൾ നിര്മ്ിച്ചട്  ലസേി 
വഹ ്വീ്ട് ല�യിൽ (എസട്എച്ചട്എസട്ആര്) ഇടനാഴി 
പ്രാവര്ത്തികോക്ാന് മകരെ സര്ക്ാര് തവീരോനിച്ചു. 
ഇതനുസരിച്ചട് ഈ പാതയിലൂലട േണിക്കൂ�ിൽ 
200 കിമലാേവീര് മവഗതയിൽ 4 േണിക്കൂര്ലകാണ്ട് 
വടക്ട് നി്ട് ലതക്ട് വലര എത്താന് കഴിയം. 
മകരെ ല�യിൽ വികസന മകാര്പ്മ�ഷന് ലിേിറ്്ട് 
പാരവീസിലല M/s ലേസട്്ാ സിസട്് കമ്പനി വഴി 
മേൽപ്�ഞ്ഞ പദതിയലട സാധ്യതാ പഠന �ിമപ്ാര്ട്ട് 
തയ്യാ�ാക്കുകയം ടി പദതികൾക്ട് ഏകമേശം 
5 വര്ഷലത്ത നിര്മ്ാണ കാലയെവിൽ 66,079 
മകാടി രൂപയലട പൂര്ത്തവീകരണലച്ചലവട് വരലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

തിരവനന്പുരം-കാസ�മഗാ്ട് ലസേി വഹ ്വീ്ട് 
ല�യിലില� സാമങ്തിക / രൂപകൽപ്ന സവിമശഷത 
പട്ടിക 11.1.13 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
         
മ�ാഡുകെിലല തിരക്കും േലിനവീകരണ മതാതും 
കു�ച്ചട് സുരക് ലേച്ചലപ്ടുത്തുകയം ഇന്ന 
ഇ�ക്കുേതി കു�യ്ക്കുവാനും ഈ പദതി സഹായിക്കും. 
എസട്എച്ചട്എസട്ആര് വലന് പുനരപമയാഗ 
ഊര്ജലത്ത ആശ്രയിച്ചട് പ്രവര്ത്തിക്കു്മതാലടാപ്ം 

പട്ടിക  11.1.13 സാമങ്തിക/ ്ിവസന് സവ ിമശഷതകൾ

ഇനം ഡടിദസന് സവ ടിമശഷത
റൂട്ട് വേര്്്യവം മ്റേഷല� എണ്വം 531.45 കി.േവീ, 10 എണ്ം 

മഗജട് ്റോന്മ്ര്്ട് മഗജട്, 1435 േിേി 

പാതകളലട എണ്ം ഇരട് ്ാക്ട് (ഒമര േിശയിമലക്ട് )

മ�ാെിംഗട് മ്റോക്ട് തുടക്ത്തിൽ 9 മകാച്ചുകളം പി്വീടട് 12 മകാച്ചുകളം 

അവലംബം സ്കരള ബ�യിൽ ഡവല�്ബമന്് സ്കഥാര്പ്സ്�ഷൻ ലിമിറ്ഡ്

പട്ടിക  11.1.4 ലകാച്ച ി ലേമ്ാ– വ ിശേ വ ിവരങ്ങൾ,  രൂപ മകാടിയിൽ 

ക്രേ നമ്പർ ബന്ടിപ് ടിക്കുന്ന സ്ലങ്ങൾ ദൈർ്ധ്ം 
(കടി.േീ) അടങ്കൽ  തുക 

ഒ്ാം്ട്ം ആലവ – മപട് (22 മ്റേഷനുകൾ) 25.6 5181.79 (യഥാര്ത് നിരക്ട് )
5687.79 (പുതുക്ിയ നിരക്ട് )

ഒ്ാം്ട്ം (എ) മപട് – എസട്.എന് ജംഗട്ഷന് (എക്ട്ലറ്ന്ഷന്) 2.00 359.00

ഒ്ാം്ട്ം (ബി) എസട് എന്  ജംഗട്ഷന് മുതൽ തൃപ്പുണിത്തു� വലര 1.2 355.70

രണ്ാം്ട്ം ജവഹര്ലാൽ ലനഹട് റു മ്റേ്ിയം മുതൽ ഐ ടി 
സിറ്ി കാക്നാടട് വലര

11 2310.00

അവലംബം : ബക.എം.ആര്.എൽ  



438 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ല�യിൽ ലവ ഇടനാഴികൾ, പാര്ശ് ഭിത്തികൾ, 
മ്റേഷനുകൾ ്ിമപ്ാകൾ എ്ിവിടങ്ങെിൽ 
സൗമരാര്ജ ഉൽപ്ാേനം എ് നവവീന ആശയവം 
ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇടനാഴികെിലല  ആസൂത്രിത നഗര 
വികസനം, എസട്എച്ചട്എസട്ആര് വലനിനട് സോന്ര 
പ്രമേശങ്ങെിലല നഗര  സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക 
മനട്ങ്ങൾക്ട് കാരണോകും.

ലകയാച്ടി ലേമ്രയാ ല�യടിൽ മ്യാജക്്് 
(ലകഎംആർപടി)  

ലകാച്ചി നഗരത്തില�  ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കു്തിനായി  മകരെ സര്ക്ാരില� ഒര 
ഫ്ാഗട്ഷിപ്ട് പരിപാടിയാണട് ലകാച്ചി ലേമ്ാ ല�യിൽ  
പദതി (ലക.എം.ആര്.പി). ഭാരത സര്ക്ാരില�യം, 
മകരെ സര്ക്ാരില�യം സംയക്ത സംരംഭോയ 
പ്രസട്തുത പദതി, ലകാച്ചി ലേമ്ാ ല�യിൽ ലിേിറ്്ട് 
(ലക. എം.ആര്.എൽ) ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ 
രവീതിയിലാണട് നടപ്ിലാക്കു്തട്.  2012, ജൂവലയിൽ 
5,181.79 മകാടി രൂപ ലചലവട് പ്രതവീക്ിക്കു്തും 
25.612 കിമലാേവീറ്ര് നവീെവം 22 മ്റേഷനുകളള്ള 
ലേമ്ാ വയാ്കട്റ്ിനട് (അലവ-മപട് പദതിക്ട് ) 
സര്ക്ാര് അനുേതി നൽകി. പ്രസട്തുത പദതി 
നടപ്ിലാക്കു്തിനായി  ലക.എം.ആര്.എൽ, ഭാരത 
സര്ക്ാര്, ്ൽഹി ലേമ്ാ ല�യിൽ  മകാര്പ്മ�ഷന് 
ലിേിറ്്ട് (്ി.എം.ആര്.സി) എ്ിവരോയി ഒര 
തൃകക്ി കരാര് ഒപ്പുലവച്ചിട്ടുണ്ട്. നടന്നുലകാണ്ിരിക്കു് 
പദതികളലട വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.14 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ആലവ മുതൽ  പാലാരിവട്ം വലര 13.4 കി.േവീറ്ര് 
നവീെത്തിൽ 11 മ്റേഷനുകൾ അടങ്ങു്  ഒ്ാം �വീച്ചട് 
19.6.2017ൽ  ഉലട്്ാടനം ലചയട്തു. പാലാരിവട്ം 
മുതൽ  േഹാരാജാസട് മകാമെജട് വലര 4.892 കി.േവീറ്ര് 
വേര്്്യത്തിൽ 5 മ്റേഷനുകൾ ഉൾലപ്ടു് II എ 
�വീച്ചില� ഉതട്്ാടനം 3.11.2018ൽ നടന്നു. 5.65 
കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യവം 5 മ്റേഷനുകളം അടങ്ങിയ 
േഹാരാജാസട് മകാമെജട് മുതൽ വതക്കൂടം വലരയള്ള 
�വീച്ചട് 2 ബി യലട പ്രവര്ത്തനം 2019 ലസപട്റ്ംബര് 3 
നട് കമ്വീഷന് ലചയട്തു. പുതുക്ിയ പദതി ലചലവില� 
ഒ്ാം ്ട് സാമ്പത്തിക പുമരാഗതി 5,687.79 മകാടി 
രൂപ അഥവാ 98.59 ശതോനോണട്.

ലകാച്ചി ലേമ്ായലട ലോത്ത വരോനം 2017-18ലല 
44.67 മകാടി രൂപയിൽ നിന്നും 2018-19ൽ 81.37 മകാടി 
രൂപയായി വര്ദിച്ചു. 2017-18 ലല 87.96 മകാടി രൂപ 
ലോത്തം വരോനലച്ചലവട് അമപക്ിച്ചട് 2018-19ൽ 
101.30 മകാടി രൂപയം പ്രവര്ത്തനനഷ്ടട്ടം 2017-18ലല 
43.29 മകാടി രൂപ അമപക്ിച്ചട്  2018-19ൽ 19.93 മകാടി 
രൂപയാണട്. യാത്രക്ാരലട എണ്ം 2018-19ൽ 100.71 
ലക്ത്തിൽ നി്ട് 126.25 ലക്ോയി ഉയര്ന്നു, ഇതട് 
യാത്രികരലട എണ്ത്തിൽ 25.54 ശതോനം വര്ദന 

മരഖലപ്ടുത്തുന്നു. വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.20 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലക എം ആര് എൽ നിലവിലല 13 മ്റേഷനുകളലടയം 
മേൽക്കൂരകെിൽ മപാെി വിവനൽ റൂഫട് മടാപട് മസാൊര് 
പാനലകൾ സ്ാപിക്കുകയം മുട്ം ്ിമപ്ായിലല 
വിവിധ ലകട്ിടങ്ങെിൽ നിന്നും ഉല്പട്പാേിപ്ിക്കു് 
2.670 ലേഗാവാട്ട് ഉൾലപ്ലട പ്രതിേിനം ശരാശരി 
10,444 കിമലാവാട്ട് വവദുതി ലക എം ആര് എൽ 
ഉതട്പാേിപ്ിക്കുന്നു. മുട്ം ്ിമപ്ായിൽ 2.719 ലേഗാവാട്ട് 
മശഷിയള്ള ലാന്്ട് േൗണ്്ട് മോ്ൽ മസാൊര് 
ലോ്യൂളൾ സ്ാപിക്കു്തിനട് ലക എം ആര് എൽ 
2017 ്ിസംബര് 8 നട് എ എം പി മസാൊര് ഇന്്യ 
വപ്രവറ്ട് ലിേിറ്ഡുോയി കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ടു, പവര് 
പര്മച്ചസട് കരാര് പ്രകാരം എഎംപി മസാൊര് 
ഇന്്യ വപ്രവറ്ട് ലിേിറ്്ട് 25 വര്ഷമത്തക്ട്  
വവേ്യുതി നൽകും. പ്രതിേിനം ശരാശരി 12000 
കിമലാവാട്ട് വവേ്യുതി നൽകു് ഈ പദതി 2019 
ോര്ച്ചട് 31 നട് വിജയകരോയി കമ്വീഷന് ലചയട്തു. 
ലേമ്ാ പരിസരലത്ത (വയ്ാകട്റ്ട്, ചുറ്ട് േതിൽ 
മുതലായവ) ഒഴിഞ്ഞ സ്ലങ്ങെിൽ മസാൊര് പ്ാ�ട് 
സ്ാപിക്കു്തിനും സാദ്യതാപഠനം നടത്തു്തിനും 
്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്കു്തിനും  2018 ലേയട് 31 നട് M/s 
ടിയവി  എസട് യ്ി അന്ിേ ്ിപിആര് സേര്പ്ിച്ചു.

തടിരുവനന്തപുെം മകയാഴടിമക്കയാട് നഗെങ്ങളടിലല 
ദല്് ലേമ്രയാ പദ്തടി 

ഒര ോസട് �ാപി്ട് ്ാന്സിറ്ട് സി്റേം (എം.ആര്.റ്ി.
എസ്ട് ) എ് നിലയിൽ  തിരവനന്പുരത്തും, 
മകാഴിമക്ാടും വലറ്ട് ലേമ്ാ പദതി 
നടപ്ിലാക്കു്തിനായി  മകരൊ �ാപി്ട് ്ാന്സിറ്ട് 
സി്റേം മകാര്പ്മ�ഷന് ലിേിറ്്ട് (ലക.ആര്ടി.  
എൽ) എ് ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ 
രൂപവീകരിച്ചു. ്ൽഹി ലേമ്ാ ല�യിൽ  മകാര്പ്മ�ഷന് 
(്ി.എം. ആര്.സി) ഇതില� വിശേോയ പദതി 
�ിമപ്ാര്ട്ട് (്ി.പി.ആര്) തയ്യാ�ാക്ിയിട്ടുണ്ട്. ലേമ്ാ 
പദതികൾക്ട് മകരെ സര്ക്ാര്  6,728 മകാടി 
രൂപയലട ഭരണാനുേതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 
സംസ്ന  സര്ക്ാരില� വിഹിതം 1,619 മകാടി 
രൂപയം, മകനട്്ര ഗവലമെ�ില�  വിഹിതം 1,278   
മകാടി രൂപയം വായട് പ്ാ വിഹിതം  3,831  മകാടി 
രൂപയോണട്. 13.33 കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യവം 14 
മ്റേഷനുകളള്ള മകാഴിമക്ാടട് റൂട്ട് പദതിയലട ആേ്യ 
്ട്ോയി ഏലറ്ടുത്തു. പദതിയലട ഏകമേശ ലചലവട് 
തിരവനന്പുരത്തിനട് 4,219.00 മകാടി രൂപയം 
മകാഴിമക്ാടട് 2,509 മകാടി രൂപയം മചര്്ട് ആലക 
6,728.00 മകാടി രൂപ (മക� നികുതിയം ഭൂേിയം 
ഉൾലപ്ലട).

തിരവനന്പുരം, മകാഴിമക്ാടട് എ്ിവിടങ്ങെിൽ 
വലറ്ട് ലേമ്ാ തുടങ്ങു്തിനട് സര്ക്ാര് ഭരണാനുേതി  
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നൽകി. രാജ്യലത്ത പുതിയ ലേമ്ാ പദതികൾക്ട് 
അനുമയാജ്യോയി മക� സര്ക്ാരിൽ നിന്നും 
ധനസഹായം ലഭിക്കു്തിനട്  നിര്മദശങ്ങൾ 
സേര്പ്ിക്ാന് 2017 ആഗസട്റ്ട് ോസത്തിൽ 
മകനട്്ര സര്ക്ാര് പുതുക്ിയ ോര്ഗ്ഗനിര്മദശം 
പു�ലപ്ടുവിച്ചു. നിലവിൽ  മക� സര്ക്ാരില�  
പരിഗണനയിലള്ള ലേമ്ാ ല�യിൽ പദതികൾക്കും 
ഈ ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ ബാധകോണട്. 
തിരവനന്പുരം, മകാഴിമക്ാടട് എ്ിവിടങ്ങെിലല 
വലറ്ട് ലേമ്ാ പദതികൾക്കുള്ള നിര്മദശങ്ങളം 
പുതിയ നയത്തില� ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾക്ട്  
അനുസരിച്ചട് പരിഷട്കരിമക്ണ്തുണ്ട്. പദതി ലചലവട് 
യഥാക്രേം മകാഴിമക്ാടിനട്  2,773 മകാടി രൂപയം, 
തിരവനന്പുരത്തിനട് 4,673 മകാടി രൂപയോണട്. 
നിര്ദിഷ്ട മകാഴിമക്ാടട് വലറ്ട് ലേമ്ാ ഇടനാഴിയിലൂലട 
ോനാഞ്ചി� - േവീന് ചന് മ�ാ്ട് വവീതികൂട്ടു്തിനും 
ഭരണപരോയ അനുേതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫട്ബി 
ധനസഹായമത്താലട തിരവനന്പുരത്തട് 3 വഫ് 
ഓവര് നിര്മ്ിക്കു്തിനട് പ്രാഥേിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ഏലറ്ടുത്തു. വലറ്ട് ലേമ്ാ പദതികളലട ്ിമപ്ാകൾ 
സ്ാപിക്കു്തിനട് ആവശ്യോയ സര്ക്ാര് ഭൂേി 
കലണ്ത്തി അനുവേിച്ചു. 

ലടകട്മനാപാര്ക്ിലന തിരവനന്പുരം വലറ്ട് 
ലേമ്ായോയി  ബന്ിപ്ിക്കു്തിനട് സാധ്യതാ 
പഠനം നടത്താന്  യ എം ടി സി, വഹേരാബാേിലന 
ചുേതലലപ്ടുത്തി. 2020 ലഫബ്രുവരി അവസാനമത്താലട 
ഇതില� പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കും.

ജല ലേമ്രയാ പദ്തടി  

748 മകാടി രൂപ ലചലവിൽ  76 കി.േവീറ്ര് വേര്്്യത്തിൽ  
16 റൂട്ടുകെിലല 38 ലജട്ികൾ ഉൾലപ്ടു് ലകാച്ചി ലേമ്ാ 
വാട്ര് പദതിയ്കട് 2015 നവംബ�ിൽ അംഗവീകാരം 
നൽകി. 682.01 മകാടി രൂപയലട ഭരണാനുേതി 
ലഭ്യോയതിൽ, 579.71 മകാടി രൂപ മലാൺ ്ടകവം 
102.30 മകാടി രൂപ സംസ്ാന വിഹിതവോണട്. മകനട്്ര 
സര്ക്ാരം ലക.എഫട്.്ബ്ലയൂ (ജര്മ്നി), ലക.എം 
ആര്.എൽ എ്വീ ഏജന്സികൾ തമ്ിൽ 2016 ജൂണിൽ 
ഏര്ലപ്ട് ത്രികക്ി ധാരണ പ്രകാരം 85 േില്യൺ 
യൂമ�ാ ലഭിക്കു്തിനായി കരാര് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എമ്ാം 
കൺമസാര്ഷ്യലത്ത ജന�ൽ കൺസൾട്ന്സിയായി 
അംഗവീകരിച്ചട് 2017 ജൂൺ 2നട് കരാര് ഒപ്പുലവച്ചു. 
വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.15 ൽ മചര്ത്തിരിക്കുന്നു.
ലകാച്ചി വാട്ര് ലേമ്ാ പദതിയലട ആേ്യലത്ത 
ലടര്േിനലില� (വവറ്ില) ഗ്രൗണ്ട് മബ്ക്ിംഗട് 
ചടങ്ങട് 2019 ലസപട്റ്ംബര് 3 നട് ഉേട്്ാടനം ലചയട്തു. 
2019 ലസപട്റ്ംബര് 4 നട് 100 പാക്ട് മബാട്ടുകൾ 
നിര്മ്ിക്കു്തിനട്     ലകാച്ചി ഷിപ്ട് യാര്്ട് ലിേിറ്്ിനട് 
ലലറ്ര് ഓഫട് ഓതവ�മസഷന് (എൽഒഎ) നൽകി. 
മലാട്ട് -2 ലടര്േിനലോയി ബന്ലപ്ട്ട് മേരിോതാ 
ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് വപ്രവറ്ട് ലിേിറ്്ിനട് ‘മനാട്വീസട് ടു 
ലപ്രാസവീ്ട് ’ (എന്ടിപി) നൽകി. 15 ലടര്േിനലകളലട 
നിര്മ്ാണവോയി ബന്ലപ്ട്ട് ഭൂേി ഏലറ്ടുക്കു്തിനട് 
�വനയൂ വകുപ്ിൽ നി്ട് ഭരണാനുേതി ലഭിക്കുകയം ഭൂേി 
ഏലറ്ടുക്ൽ നടപടികൾ പുമരാഗേിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 
ആേ്യ ്ട്ം 2020 നവംബമ�ാലട കമ്വീഷന് ലചയ്യുലേ്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

 പട്ടിക 11.1.15 ജലലേമ്ാ- ധനകാര്യ രവീതി, രൂപ മകാടിയിൽ

മ്യാതസ്് ഒന്നയാം ്ട്ം െണ്യാം ്ട്ം അനുബന്പശ്യാത്ലം ആലക
വായട് പ് 181.81 132.78 265.12 579.71

ഓഹരി (ഇക്ിറ്ി) 32.08 23.43 46.79 102.30

ആലക 213.89 156.21 311.91 682.01

അവലംബം- ബക.എം.ആര്.എൽ 

മബയാക്് 11.1.5 ഉ്ാന് (ഉല് മേശട് ക ആം നാഗ്രികട്)

ലച�ിയ നഗരങ്ങെിലല സാധാരണക്ാര്ക്ട് വ ിോന യാത്ര സൗകര്യപ്രേവം താങ്ങാനാകു്തുോക്ി 
ോറ്റു്തിനായി നാഷണൽ സിവ ിൽ ഏവ ിമയഷന് മപാെിസിയലട  (എന് സി എപ ി) ഭാഗോണട് ഉ ്ാന്. 
ഒര വ ിോനത്താവെം പ്രവര്ത്തനക്ോക്കു്തിനട് ആവശ്യോയ കൂടുതൽ വ ിഭവങ്ങളം നവീണ് കാലയെവം  
ഒഴിവാക്ി  നൂതനോയ ോതൃകയിലാണട് ഉ്ാന് പ്രവര്ത്തിക്കു്തട്. ഉ്ാന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ വകകാര്യം 
ലചയ്യു് ലച�ിയ നഗരങ്ങെിൽ നിലവ ിലള്ള എയര്സട്്ിപ്പുകൾ പുനരജവീവ ിപ് ിക്ാനും നവവീകരിക്ാനും 
ഈ പദതി സഹായിക്കുന്നു. മക�ം, സംസ്ാനങ്ങൾ, എയര്മപാര്ട്ട് ഓപ്മ�റ്ര്ോര് എ്ിവരിൽ നിന്നുള്ള 
ഇെവകൾ വ ിപുലലപ്ടുത്തി എയര്വലന്  പ്രവര്ത്തനലച്ചലവട് കു�യ്ക്കുന്നു. ഈ പുതിയ സേവീപനം ലച�ിയ 
പട്ണങ്ങെിലല പരിേിത ജനസംഖ്യാ മക�ങ്ങൾക്ട് വ ിോന മസവനങ്ങൾ ലഭ്യോക്കുക ോത്രേല്, അവര്ക്ട് 
മസവനങ്ങൾ താങ്ങാനാകു് വ ിധത്തിൽ ലഭ്യോക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 2017 ൽ ഉ്ാന്   പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ആരഭിച്ചതട് മുതൽ 61 പുതിയ മേഖലകലെകൂടി ഉൾലപ്ടുത്തി മവ്യാേയാന ശംഖല വ ിപുലലപ്ടുത്തി. ലച�ിയ 
നഗരങ്ങലെ ലേമ്ാ നഗരങ്ങളോയി ബന്ിപ് ിച്ചട് പുതിയ പട്ണ മജാ്ികൾ രൂപം ലകാള്ളുകയം പ്രാമേശിക 
കമമ്പാെങ്ങൾ വെര്ച്ച മനടുകയം ലചയട്തു. 

അവലംബം: ്യ�കടര് ജന�ൽ ഓഫട് സിവിൽ ഏവിമയഷന്
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മവധ്യാേ ഗതയാഗതം
രാജ്യലത്ത സിവിൽ ഏവിമയഷന് മേഖലയലട 
വികസനത്തിനും നിയ�ണത്തിനും മേശവീയ നയങ്ങളം 
പരിപാടികളം രൂപവീകരിക്കു്തില� ഉത്തരവാേിത്തം 
സിവിൽ ഏവിമയഷന് േ�ാലയത്തിനാണട്. സിവിൽ 
ഏവിമയഷന് മേഖലയിലല സുരക്ാ പ്രശട് നങ്ങൾ 
പ്രധാനോയം വകകാര്യം ലചയ്യു് ല�ഗുമലറ്�ി 
മബാ്ിയാണട് ്ിജിസി എ. ഇന്്യയിമലയട് ക്കും/
തിരിച്ചും/ഇന്്യയ്കകത്തും ഉള്ള വിോന സര്വ്വീസുകൾ 
നിയ�ിക്കു്തും സിവിൽ  എയര് ല�ഗുമലഷനുകൾ , 
വായ സുരക്, പ�ക്ൽ മയാഗ്യത ോനേണ്ഡങ്ങൾ  
എ്ിവ നടപ്ിലാക്കു്തും ്ിജിസി എയലട 
ഉത്തരവാേിത്ോണട്. സ്കാര്യ ഓപ്മ�റ്ര്ോര്ക്ട് 
വിോന  സര്്ിസട് നടത്തുവാന് ്ിജിസി എയലട 
അനുേതി ഉണ്ായിരന്നു. എ്ിര്ാലം, ഒര 
വിമേശ വിോനക്മ്പനിക്കും ആഭ്യന്ര എയര്വലന് 
കമ്പനിയിൽ മനരിമട്ാ അല്ാലതമയാ ഓഹരി വകവശം 
ലവക്കുവാന് കഴിയില്. ഇ്ട്, ഇന്്യന് മവ്യാേയാന 
വ്യവസായത്തിൽ സ്കാര്യ വിോനക്മ്പനികൊണട് 
ആധിപത്യം പുലര്ത്തു്തട്, ലചലവട് കു�ഞ്ഞ 
വിോനകമ്പനികളലട വരവട്, വിോനയാത്ര താങ്ങാവ് 
തരത്തിലാക്ി.

പ്രാമേശിക വിോനത്താവെ വികസനവം ഭാരത 
സര്ക്ാരില� "�വീജിയണൽ കണകട്റ്ിവിറ്ി സ്വീം" 
(ആര് സി എസട് ) അലല്ങ്ിൽ ഉ്ാന് (ഉല് 
മേശട്ക ആം നാഗ്രികട് ) പരിപാടി മബയാക്് 11.1.5 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

േറ്ട് സംസ്ാനങ്ങെിൽ മവ്യാേ ഗതാഗതം തലസ്ാന 
മക�വീകൃതോകുമമ്പാൾ മകരെത്തിൽ അതട് നാലട് 
വ്യത്യസ് വിോനത്താവെങ്ങെിൽ തുല്്യോയി വകകാര്യം 
ലചയ്യതട് വരന്നു. ഇന്്യയിലല ഏറ്വം തിരമക്�ിയ 
15 വിോനത്താവെങ്ങെിൽ മകരെത്തിലല മൂ്ട് 
അന്ാരാഷട്് വിോനത്താവെങ്ങളം ഉൾലപ്ടുന്നു. 
സംസ്ാനത്തട് പ്രതിവര്ഷം എട്ട് ലക്ത്തിലധികം 
ആഭ്യന്ര യാത്രക്ാരം 50 ലക്ം അന്ാരാഷട്് 
യാത്രക്ാരം ഈ വിോനത്താവെങ്ങെിലല മസവനങ്ങൾ 
ഉപമയാഗിക്കുന്നു.  

തിരവനന്പുരം, ലകാച്ചി, മകാഴിമക്ാടട്, കണ്ണൂര് 
എ്വീ നാലട് അന്ാരാഷട്് വിോനത്താവെങ്ങൾ 
മകരെത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. മകരെത്തിലല 
എല്ാ വിോനത്താവെങ്ങളം അന്ാരാഷട്്ാ 
വിോനത്താവെങ്ങൾ ആലണ് പ്രമത്യകത 
കൂടി ഉണ്ട്. ലതലക് ഇന്്യയിലല പ്രധാനലപ്ട് 
വിോനത്താവെോണട് തിരവനന്പുരം  അന്ാരാഷട്്ാ 
വിോനത്താവെം.  മലാക മവ്യാേയാന ഭൂപടത്തിലല 
ഒന്പതട് അന്ാരാഷട്്ാ റൂട്ടുകൾ, എട്ട് ആഭ്യന്ര എയര് 
റൂട്ടുകൾ, എട്ട് വന്കിട ലചറുകിട വിോനത്താവെങ്ങളലട 
നിയ�ണം  എ്ിവ തിരവനന്പുരം അന്ാരാഷട്് 
വിോനത്താവെം വഹിക്കുന്നു. ഇന്്യയിലല ഏറ്വം 

തിരമക്�ിയ പ�ണ്ാേലത്തയം മകരെത്തിലല 
മൂ്ാേലത്തയം വിോനത്താവെോണട് മകാഴിമക്ാടട് 
അന്ാരാഷട്് വിോനത്താവെം. കണ്ണൂര്  അന്ാരാഷട്്ാ 
വിോനത്താവെം പൂര്ത്തിയായമതാലട കൂടുതൽ 
അന്ാരാഷട്്ാ വിോനത്താവെങ്ങൾ ഉള്ള തേിഴട് 
നാടിലനാപ്ം  മകരെവം അണിമചര്ന്നു.

ലകയാച്ടി അന്തയാെയാഷ്്ര വടിേയാനത്യാവളം 
ലടിേടി്ഡ് (സടിയയാൽ)

കാന്യിലല മോൺ്ിയൽ  ആസ്ാനോയള്ള എയര് 
മപാര്ട്ട്  കൗൺസിൽ  ഇ�ര്നാണൽ  (എ.സി.ഐ) 
2016 അടിസ്ാനോക്ി നടത്തിയ എയര്മപാര്ട്ട് 
സര്്വീസട് ക്ാെിറ്ി (എ.എസട്.കയൂ) സലര്യിൽ  50 
മുതൽ 150 ലക്ം വലര യാത്രക്ാലര വകകാര്യം 
ലചയ്യു് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾലപ്ട് വിോനത്താവെങ്ങെിൽ  
മൂ്ാം സ്ാനം സിയാലിനാണട് നൽകിയിരിക്കു്തട്. 
സേഗ്രവം സുസ്ിരവം ലചലവട് കു�ഞ്ഞതുോയ നൂതന 
മോ്ലകൾ സിയാൽ പരവീക്ിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക 
സൗകര്യങ്ങളള്ള നവവീകരിച്ച ആഭ്യന്ര ലടര്േിനൽ 
2018 ്ിസംബര് 12 നട് ഉേട്്ാടനം ലചയട്തു. 

വിോനത്താവെത്തിനട് 3,400 േവീറ്ര് നവീെവം 45 േവീറ്ര് 
വവീതിയള്ള മകാ്ട് ഇ �ൺമവയാണട് ഉള്ളതട്. പുതിയ 
ആഭ്യന്ര ലടര്േിനലില� ലോത്തം വിസ്വീര്ണ്ം 
നിലവിലള്ള ഒര ലക്ം ചതുരശ്ര അടിയിൽ നി്ട് 6 
ലക്ം ചതുരശ്രയടിയായി വര്ദിപ്ിച്ചു. 56 ലചക്ട് ഇന് 
കൗണ്റുകൾ, 11 മഗറ്റുകൾ, 7 എയട്മ�ാബ്ി്ട്ജുകൾ 
എ്ിവ ഉൾലപ്ടു് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങെൾ 
ഇവിലടയണ്ട്. ആധുനിക ബാമഗജട് വകകാര്യം 
ലചയ്യാനുള്ള സൗകര്യവം വിോനത്താവെത്തില� 
പ്രമത്യകതയാണട്. സൗമരാര്ജ നിലയങ്ങളലട മശഷി 
40 ലേഗാവാട്ട് ആയി ഉയര്ത്തിയതില� ഫലോയി 
110 ലകവി ഇലകട്്ിക്ൽ സബട്മ്റേഷന്  അടുത്തിലട 
ഉേട്്ാടനം ലചയട്തു. നിലവിൽ 40 ലേഗാവാട്ട് 
സൗമരാര്ജ നിലയങ്ങൾ പ്രതിേിനം 1.63 ലക്ം 
യൂണിറ്ട് വവേ്യുതി ഉതട്പാേിപ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 
പ്രതിേിനം ശരാശരി ഉപമഭാഗം 1.53 ലക്ം യൂണിറ്ാണട്. 
വവേ്യുതി ബില്ിലല വാര്ഷിക ലാഭം 36 മകാടി രൂപയം 
ോത്രേല് ഇതിലൂലട ഉണ്ാകാോയിര് 37,200 ടൺ 
ഹരിതഗൃഹ വാതകം പു�ംതള്ളു്തട് സൗമരാര്ജ 
നിലയങ്ങൾ  ഒഴിവാക്കുകയം ലചയ്യുന്നു.

2018-19 ൽ 41,104 ആഭ്യന്ര വിോനങ്ങളം 30,762 
അന്ാരാഷട്് വിോനങ്ങളം ഈ  വിോനത്താവെത്തിൽ 
നി്ട് സര്വവീസട് നടത്തിയമപ്ാൾ, 2019-20 (ഓഗസട്റ്ട് 
30 വലര) 17,574 ആഭ്യന്ര വിോനങ്ങളം 12,659 
അന്ാരാഷട്് വിോനങ്ങളം സര്വവീസട് നടത്തി. 
2018-19ൽ 52,68,824 ആഭ്യന്ര യാത്രക്ാരം 
49,32,265 അന്ാരാഷട്് യാത്രക്ാരം ഇവിലട നിന്നും 
വിവിധ സ്ലങ്ങെിമലക്ട് യാത്ര ലചയ്തമപ്ാൾ 2019-
20ൽ (30.8.2019 വലര) ഇതട് 22,67,923 ആഭ്യന്ര 
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യാത്രക്ാരം 21,20,217 അന്ാരാഷട്് യാത്രക്ാരം 
ആയിരന്നു. ആഭ്യന്ര മസവനങ്ങെിലൂലട 2018-
19ൽ 14,918 ടണ്ം അന്ാരാഷട്് മസവനങ്ങെിലൂലട 
61,447 ടണ്ം ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയട്തു. 2019-20 
ഓഗസട്റ്ട് 30 വലര ആഭ്യന്ര മസവനങ്ങെിലൂലട 17,574 
ടണ്ം അന്ര്മേശവീയ മസവനങ്ങെിലൂലട 12,659 ടൺ 
ചരക്കുകളം വകകാര്യം ലചയട്തു. ഇതിലൂലട 2018-19 ൽ 
650.34 മകാടി രൂപയം, 2019-20 ൽ ഓഗസട്റ്ട് 30 വലര 
283.20 മകാടി രൂപയം വരോനം മനടി. േറുവശത്തട്, 
2018-19, 2019-20 (ഓഗസട്റ്ട് 30 വലര) കാലയെവിൽ 
യഥാക്രേം 403.51 മകാടി രൂപയം 160.39 മകാടി രൂപയം  
ലചലവഴിച്ചു.
ഏഷ്യാ പസഫികട് മേഖലയിലല എയര്മപാര്ട്ട് 
കൗൺസിൽ ഇ�ര്നാഷനലില� (എസിഐ) മസവന 
ഗുണനിലവാര ോനേണ്ഡങ്ങൾക്ട് അനുസരിച്ചട് 
വിോനത്താവെത്തിൽ ഹരിത ഊര്ജ വിതരണം 
നടത്തിയതിനട് ഐക്യരാഷട്്സഭ ഏര്ലപ്ടുത്തിയ 
പരമോ്ത പാരിസ്ിതിക ബഹുേതി ‘ഭൗേ അവാര്്ട് 
2018’ സിയാലിനട് മനടിലക്ാടുത്തു. 
  
ലപരിയാര് നേിയിൽ നി്ട് 500 േവീറ്ര് ോത്രം 
അകലലയാണട്    സിയാൽ സ്ിതിലചയ്യു്തട്.  
ലവള്ളലപ്ാക്ം വിോനത്താവെത്തില� 
പ്രവര്ത്തനലത്ത സാരോയി ബാധിച്ചു. ഇതട് കാരണം 
2018 ഓഗസട്റ്ട് 15 മുതൽ ഓഗസട്റ്ട് 29 വലരയള്ള 
കാലയെവിൽ വിോനത്താവെം അടച്ചിമടണ്ി വന്നു.

കണ്ണൂർ അന്തയാെയാഷ്്ര വടിേയാനത്യാവളം 
ലടിേടി്ഡ് (കടിയയാൽ)

കണ്ണൂര് അന്ര്മേശവീയ വിോനത്താവെം നിര്മ്ിച്ചട്, 
പ്രവര്ത്തിപ്ിക്കു്തിനട് മകരെ സര്ക്ാര് കണ്ണൂര് 
അന്ാരാഷട്്ാ വിോനത്താവെം ലിേിറ്്ട് (കിയാൽ) 
രൂപവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ്ട്ങ്ങെിലായാണട് കിയാൽ, 
കണ്ണൂര് വിോനത്താവെ വികസനം നടപ്ിലാകു്തട്.  
ഒ്ാം ്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 2016-17 മുതൽ  2025-26 
വലരയം, രണ്ാം്ട് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 2026-
27 മുതൽ  2045-46 വലരയോണട്. ഒ്ാം ്ട്ത്തിൽ 
പ്രതിവര്ഷം 39,638 എണ്ം വിോനങ്ങൾ (തിരമക്�ിയ 
സേയങ്ങെിൽ 18 എണ്ം വലര), 4.67 േശലക്ം 
യാത്രക്ാര്, 60,758 ടൺ ചരക്കുകൾ എ്ിവ പ്രസട്തുത 
വിോനതാവെത്തിൽ  വകകാര്യം ലചയ്യാന്  സാധിക്കും.  

3,050 േവീറ്ര് േവീര്്മുള്ള �ൺ ലവ (10,006.56 അടി), 
96,000 ച.േവീ വിസട്തൃതിയള്ള ലടര്േിനൽ  ലകട്ിടം, 
20 പാര്ക്ിംഗട് ്റോ�ട് (ഏപ്രൺ), 22,000 ച.േവീ. 
കാര്/ബസട് പാര്ക്ിംഗട്, 1200 ച.േവീ. എ.ടി.സി/
ലടകട്നിക്ൽ  ബിൽ്ിംഗട്,  7,750 ച.േവീ. ഗ്രൗണ്ട് 
സര്വീസട് എക്ിപട്ലേ�ട് പാര്ക്ിംഗട് ഏരിയ തുടങ്ങിയ 
സൗകര്യങ്ങളം ഇവിലട ലഭ്യോണട്. ്യ�കട്ടര് 
മബാര്്ി�ല തവീരോന പ്രകാരം �ലണ് 
വേര്്്യം 3,050 േവീറ്�ിൽ   നിന്നും 3,400 േവീറ്�ായി 

വര്ദിപ്ിക്കു്തിനാവശ്യോയ ഭൂേി ഏലറ്ടുക്കു് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പുമരാഗേിച്ചു വരന്നു. 

2018-19 കാലയെവിൽ 1,579 ആഭ്യന്ര വിോനങ്ങളം 
578 അന്ാരാഷട്് വിോനങ്ങളം ഇവിലട നിന്നും  
സര്വവീസട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019-20 ൽ (2019 
ലസപട്റ്ംബര് 30 വലര) ഇതട് 5,439 ആഭ്യന്ര 
വിോനങ്ങളം 2,649 അന്ാരാഷട്് വിോനങ്ങളോണട്. 
2018-19 ൽ 1, 35,251 ആഭ്യന്ര യാത്രക്ാരം 89,134 
അന്ാരാഷട്് യാത്രക്ാരം യാത്ര ലചയ്തമപ്ാൾ 
2019-20 ൽ 4, 60,490 ആഭ്യന്ര യാത്രക്ാരം  4, 
06,899 അന്ാരാഷട്് യാത്രക്ാരം യാത്ര ഇവിലട 
നിന്നും വിവിധ സ്ലങ്ങെിമലക്ട് ലചയട്തു. 2018-19ൽ 
വരോനം 19.36 മകാടി രൂപയം 2019-20ൽ (2019 
ലസപട്റ്ംബര് 30 വലര) 47.01 മകാടി രൂപയോണട്. 
അമതസേയം  2018-19, 2019-20 കാലയെവിൽ 
ലചലവട് യഥാക്രേം 76 മകാടി രൂപയം 83.15 മകാടി 
രൂപയോണട് (2019 ലസപട്റ്ംബര് 30 വലര).

ജലഗതയാഗതം

ജലഗതാഗതം ലചലവ കു�ഞ്ഞ ഗതാഗത രവീതിയാണട്.
ഇതട് സുരക്ിതവം ഊര്ജക്േതയമുള്ളതും കൂടുതൽ 
പരിസ്ിതി സൗഹൃേവം ഏറ്വം കു�വട് കാര്ബൺ 
നിര്ഗേനവം ഉള്ളതാകുന്നു. മകരെത്തിൽ മ�ാ്ട്, 
ല�യിൽ ഗതാഗതം എ്ിവയ്കട് അനുമയാജ്യോയ 
അനുബന്ോയി ഉപമയാഗിയ്കാവ് േര 
ഗതാഗത രവീതിയാണിതട് ഇതിനട് വലിയ ഭാരങ്ങൾ 
ഉൾലക്ാള്ളാനുള്ള മശഷിയണ്ട്. കൂടാലത കൂടുതൽ 
ദൂരമത്തക്ട് ഭാരിച്ച സാധനങ്ങൾ വഹിക്ാനും 
അനുമയാജ്യോണട്. ജലഗതാഗതത്തിനട് പ്രധാനോയം 
മൂ്ട് പ്രാഥേിക വിഭാഗങ്ങൊണുള്ളതട്. സമു്രഗതാഗതം, 
ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം, തവീരമേശ കപ്ൽ 
ഗതാഗതം എ്ിവയാണട്. തവീരമേശ തു�മുഖങ്ങൾ, 
ഉൾനാടന് തു�മുഖങ്ങൾ, ല�യിൽ വികസനം, 
്ക്ട് റൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾലപ്ടു് സങ്വീര്ണ് 
ശംഖലയായ ഇതട് സാമ്പത്തിക അടിത്ത�യലട 
മൂലാധാരോയി മലാകലേമ്പാടും വ്യാപിച്ചട് കിടക്കുന്നു. 
ജലഗതാഗതത്തില� കാര്യക്േതയം സുസ്ിരതയം 
ഉയര്ത്തു്തിലൂലട ജലഗതാഗതവോയി ബന്ലപ്ട് 
സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്ട് ഒര സേഗ്രോയ ചട്ക്കൂടട് 
രൂപലപ്ടുമത്തണ്താണട്. തവീരമേശ കപ്ൽ ഗതാഗതം, 
വിമേശ വ്യാപാരം, ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം എ്ിവ 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനും തു�മുഖങ്ങളമടയം ഉൾനാടന് 
ജലപാതകളമടയം സേഗ്രവികസനത്തിനായം ഉള്ള 
വിവിധ സര്ക്ാര് പദതികളം നയങ്ങളോണട് ഈ 
അദ്യായത്തിൽ പ്രതിപാേിച്ചിരിക്കു്തട്.
 
തു�മുഖ മേഖല

സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട പ്രധാന 
മക�ങ്ങെിലലാ്ാണട്  തു�മുഖങ്ങൾ. ചരിത്രപരോയി 



442 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നഗരങ്ങളലടയം വ്യാവസായിക ക്്റേറുകളലടയം 
വികസനത്തിനട് തു�മുഖങ്ങൾ ആക്ം കൂട്ി. 1980 കൾക്ട് 
മശഷം, വ്യാപാരത്തിനുള്ള അന്ാരാഷട്് തടസ്ങ്ങൾ 
കു�യാന് തുടങ്ങിയമപ്ാൾ മുതൽ, ഉൽപ്ാേകര്ക്ട് 
അവരലട ഉൽപാേന സംമയാജന സൗകര്യങ്ങൾ 
ലചലവട് കു�ഞ്ഞ സ്ലമത്തക്ട് ോറ്ിസ്ാപിക്ാന് 
കഴിഞ്ഞു. അസംസട്കൃത വസട്തുക്ളലടയം അന്ിേ 
ഉൽ പ്്ങ്ങളലടയം ചരക്ട് ഗതാഗതം ഇര േിശയിലം 
വന്മതാതിൽ വര്ദിക്ാന് ഇതട് കാരണോയി.
മലാക കപ്ൽ മേഖല ആമഗാെ ചരക്ട് വകോറ്ം 
ോത്രേല്, സമു്ര സംബന്ോയ മേഖലയിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കു്വര്ക്ട് ഉപജവീവനവം നൽകുന്നു.  2018 
ൽ അന്ാരാഷട്് സമു്ര വ്യാപാര പ്രവര്ത്തനത്തില� 
മവഗത നഷ്ടലപ്ട്തായി ോരിവടം ്ാന്മ്ാര്ട്ില� 
അവമലാകനം, 2019 (ഐക്യരാഷട്് വ്യാപാരവം 
വികസനവം സംബന്ിച്ച മകാൺഫ�ന്സട് (യ.
എന്. സി .ടി. ്ി) ലവെിലപ്ടുത്തുന്നു.  ഈ കാലയെവിൽ 
ലോത്തം ചരക്ട് നവീക് അെവട് 2.7 ശതോനോയി ോത്രം 
വികസിച്ചു, ഇതട് 2017 ൽ 4.1 ശതോനോയിരന്നു.  
2017 ൽ മലാക വ്യാപാര പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് മവഗത 
കൂടിയിരന്നു. എ്ാൽ അന്ാരാഷട്് വ്യാപാര 
പിരിമുറുക്ങ്ങളം സംരക്ണവാേവം  ആമഗാെ 
വാണിജ്യത്തി� ഭാവിയിൽ ഇരട്ട് പടര്ത്തി.  നിരവധി 
തടസ്ങ്ങൾ ഉണ്ായിര്ിട്ടും, ആമഗാെ വ്യാപാരത്തില� 
ലോത്തം അെവട് 2018 ൽ 11 ബില്്യൺ ടണ്ിലലത്തി. 
2019-24 കാല്ട്ത്തിൽ 3.5ശതോനം വെര്ച്ച 
വകവരിക്കുലേ്ട് യ.എന്.സി.റ്ി.എ.്ി പ്രവചിക്കുന്നു. 
ആമഗാെ വ്യാപാരത്തില� 80 ശതോനവം മൂല്യത്തില� 
70 ശതോനവം അന്ാരാഷട്് കപ്ൽ ഗതാഗതം 
വഴിയാണട് കടത്തു്തട്. 2018 ജനുവരിയിലല 
കണക്നുസരിച്ചട് ആലക 53,732 കപ്ലകൊണുള്ളതട്. 
ഇതിൽ, 17,000 ചരക്ട് കപ്ലകളം 11,562 ബൾക്ട് 
കാരിയറുകളം 7,400 എണ് ടാങ്റുകളോയിരന്നു. 
2018 ലല സാമ്പത്തിക സര്മവ പ്രകാരം, ഇന്്യയലട 
വ്യാപാരത്തില� അെവില� 95 ശതോനവം 
മൂല്യത്തില� 68 ശതോനവം കടലിലൂലടയാണട് 
കടത്തു്തട്. മലാകത്തട് ഏകമേശം 1,300 പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങളണ്ട്. ഇന്്യന് േഹാസമു്രത്തിൽ  
200 പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളം ഇന്്യയ്കട് 12 പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങളമുണ്ട്.

7,500 കിമലാേവീറ്�ിലധികം നവീെമുള്ള കടൽത്തവീരം 
ഇന്്യയിലണ്ട്. കിഴക്ന് ഏഷ്യയ്ക്കും-അമേരിക്യ്ക്കും, 
യൂമ�ാപ്ിനും-ആഫിക്യ്ക്കും ഇടയിൽ സഞ്ചരിക്കു് 
േിക് ചരക്ട് കപ്ലകളം ഇന്്യന് പ്രമേശലത്ത 
കടലിലൂലടയാണട് കടന്നുമപാകു്തട്. മലാകത്തിലല 
താപ കൽക്രി ഏറ്വം കൂടുതൽ ഇ�ക്കുേതി 
ലചയ്യു് രാജ്യോണട് ഇന്്യ. സമു്രമേഖല 
വികസിപ്ിക്കു്തിനുള്ള ഒര സംരംഭോയ നാഷണൽ 
ോരിവടം ്വലപട്ലേ�ട് മപ്രാഗ്രാം (എന് എം ്ി പി) 
മക� സര്ക്ാര് ‘ആരംഭിച്ചു’. ഈ പദതിയലട ബജറ്ട് 
വിഹിതം 11.8 ബില്യൺ യ.എസട് മ്ാെര് ആണട് 

(നിലവിലല നിരക്ട് അനുസരിച്ചട് ഏകമേശം 84,116 
മകാടി മ്ാെര്). 2020 ഓലട  പ്രതവീക്ിക്കു് 2,500 
ലേ്ികട് ടൺ ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്യു്തിനായി 
3,200 േശലക്ം ലേ്ികട് ടൺ (എംഎംടി) തു�മുഖ മശഷി 
സൃഷ്ടിക്കുക എ്താണട് പ്രധാന ലക്്യം. കിഴക്ട്, 
പടിഞ്ഞാ�ന് തവീരങ്ങെിൽ 6 വവീതോയി രാജ്യത്തട് 
12 പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളണ്ട്. ഇന്്യയിൽ 200 ഓെം 
ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളണ്ട്. അതിൽ മൂ്ിലലാ്ട് 
പ്രവര്ത്തനക്േോണട്. പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ 
മക�സര്ക്ാരില� അധികാരപരിധിയിലാണട്. 
ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ അതതട് സംസ്ാന 
സര്ക്ാരകളലട ോരിവടം മബാര്ഡുകളലട 
(ജിഎംബി) അധികാരപരിധിയിലാണട്. പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങൾ ലചവ്, കാേരാജര്, എണ്ണൂര്, വി ഒ 
ചിേംബരനാര് (തേിഴട് നാടട് ), ലകാച്ചി (മകരെം), കണ്ട് 
ല (ഗുജ�ാത്തട് ), ലകാൽക്ത്ത (പശ്ിേ ബംഗാൾ), 
മുംവബ, ജവഹര്ലാൽ ലനഹട് റു മപാര്ട്ട് ്സട്റ്ട് 
(ലജ എന് പി ടി) (േഹാരാഷട്്) നയൂ േംഗലാപുരം 
(കര്ണാടക), പാരേവീപട് (ഒ്വീഷ), വിശാഖപട്ണം 
(ആനട്്രപ്രമേശട് ) എ്ിവയാണട്.

ഇന്തധ്യടിലല ്ധയാന തു�മുഖങ്ങൾ 
ദകകയാെധ്ം ലെയ്യുന്ന െെക്ക് വടിവെം

ഇന്്യയിലല പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ 2019 ഏപ്രിൽ 
മുതൽ ഒകട്മടാബര് വലരയള്ള കാലയെവിൽ 
405.391 ലക്ം ടൺ ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഇതട് 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒകട്മടാബര് വലരയള്ള 
കാലയെവിമനക്ാൾ 0.44 ശതോനം കൂടുതലാണട്. 
ലോത്തം ചരക്ട് ഗതാഗതത്തില� 33.21 ശതോനം 
ലപമ്ാെിയം (ക്രൂ്ട് ഉൽപ്ങ്ങൾ/എൽ.എന്.ജി) 
എ്ിവ ഉൾലപ്ട് വിഭാഗോണട്. മുന് വര്ഷം ഇമത 
കാലയെവിൽ ഇതട് 33.11 ശതോനോയിരന്നു. കഴിഞ്ഞ 
വര്ഷവോയി താരതേ്യലപ്ടുത്തുമമ്പാൾ പി.ഒ.എൽ 
(2.17ശതോനം), ഉരെകൾ ഉൾലപ്ലടയള്ള ഇരമ്പയിരട് 
(32.74ശതോനം), വെം (7.88 ശതോനം), പാചകം, േറ്ട് 
കൽക്രി (14.86), അസംസട്കൃത രാസവെങ്ങൾ (14.65) 
എ്വീ ഇനങ്ങളലട ചരക്ട് ഗതാഗതത്തിൽ വര്ദനവട് 
ഉണ്ായി. എ്ാൽ േറ്ട് ്രാവകങ്ങൾ, (-1.50), 
താപ, നവീരാവി കൽക്രി (-13.16), േറ്ട് വസട്തുക്ൾ 
(-8.33) എ്ിവയലട വ്യാപാരത്തിൽ കു�വണ്ായി. 
വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.16 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു  

ഇന്്യയിലല പ്രധാന തു�മുഖങ്ങെിൽ ചരക്കുവകകാര്യം 
ലചയ്യു്തില� വെര്ച്ച 2019 ൽ 1.85 ശതോനോണട്. 
ഇന്്യന് മപാര്ട്ട്സട് അമസാസിമയഷല� 
കണക്നുസരിച്ചട് 2018 ലല വെര്ച്ച 4.77 ശതോനവം 
2017 ൽ 6.91 ശതോനവോയിരന്നു. 2018 ലല മപാലല 
തല് ലകാച്ചി തു�മുഖം 2019 ലം ചരക്ട് വകകാര്യം 
ലചയ്യു്തിൽ ഏറ്വം ഉയര്് വെര്ച്ചാ നിരക്ട് (9.00) 
മരഖലപ്ടുത്തി. കിഴക്ന് തു�മുഖങ്ങെിലല ചരക്കുകളലട 
വെര്ച്ച ഇപ്രകാരോണട്, ലകാൽക്ത്ത (6.73 
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ശതോനം), പാരേ്വീപട് (4.86 ശതോനം), വിശാഖപട്ണം 
(7.63 ശതോനം), എണ്ണൂര് (-5.8 ശതോനം), ലചവ് 
(-7.2 ശതോനം), വി ഒ ചിേംബരനാര് (7.29 ശതോനം). 
എ്ാൽ പടിഞ്ഞാ�ന് ഭാഗലത്ത തു�മുഖങ്ങെിലല 

വെര്ച്ചാനിരക്ട് ലകാച്ചി തു�മുഖം (9.00 ശതോനം), നയൂ 
േംഗലാപുരം (-12.37 ശതോനം), മോര്മുഗാമവാ (-21.3 
ശതോനം), ലജഎന്പിടി (0.45 ശതോനം), മുംവബ 
(2.83%), കാണ്ട് ല (5.39) എ്ിങ്ങലനയാണട്.

പട്ടിക 11.1.16  പ്രധാന തു�മുഖങ്ങെിൽ വകകാര്യം ലചയ്യു് ചരക്ട് വ ിവരം ('000 ടണ്ിൽ)

െെക്ക് പ ടി.എ.എൽ േറ്റുള്ളവ ഇരുമ്പ് 
അയടിെ് വളം കൽക്കെടി കണ്യ്നർ േറ്റുള്ളവ
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2019 
ഏപ്രിൽ 
മുതൽ 
ആഗസട്റ്ട് 
വലര

97580 12526 21504 3968     2226 38690 24958 63554 28798 293804

ലോത്ത-
ത്തില� 
ശതോനം

33.21 4.26 7.32 1.35 0.76 13.17 8.49 21.63 9.8 100

2018 
ഏപ്രിൽ 
മുതൽ 
ആഗസട്റ്ട് 
വലര

95507 12717 16200 3678 2608 44552 21730 60060 31415 288467

ലോത്ത-
ത്തില� 
ശതോനം

33.11 4.41 5.62 1.28 0.9 15.44 7.53 20.82 10.89 100

മുന് വര്ഷ-
ത്തിൽ നി-
ന്നുള്ള ോറ് 
ശതോനം

2.17 -1.50 32.74 7.88 -14.65 -13.16 14.86 5.82 -8.33 1.85

അവലംബം: ഇന്ത്യൻ തു�മുഖ അസ്സഥാസിസ്യഷൻ

െടിത്ം 11.1.5 ഇന്്യയിലല പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളലട സ്ാനവം 2019 ലല ചരക്ട് വെര്ച്ചാ നിരക്കും

ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ തു�മുഖ അസ്സഥാസിസ്യഷൻ 
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ഭൂേിശാസട്ത്രപരോയി മനാക്ിയാൽ, ലതമക് 
അറ്ത്തുള്ള തു�മുഖങ്ങളം വടക്ട് വന്കരയ്കടുത്തുള്ള 
തു�മുഖങ്ങളം ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്യു്തിൽ 
ഗണ്യോയ വെര്ച്ച കാണിക്കുന്നു. ഇവയ്കിടയിലള്ള 
തു�മുഖങ്ങൾ ലനഗറ്വീവട് വെര്ച്ചമയാ കു�ഞ്ഞ വെര്ച്ചമയാ 
കാണിക്കുന്നു. പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം 
ലചയ്യു് ചരക്കുകളലട വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
11.1.21 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്്യയിലല പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങെിലല ചരക്കുകളലട സ്ാനവം വെര്ച്ചയം 
െടിത്ം 11.1.5 കാണിക്കുന്നു.

്വർത്ടിക്കുന്ന തു�മുഖങ്ങൾ

ഇന്്യയിൽ 12 പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളം 200 ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങളമുണ്ട്. പ�ണ്ട് പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളം 
ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്യുന്നു. എ്ാൽ 200 ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങെിൽ 66 എണ്ം ോത്രോണട് വ്യാപാര 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ായി ഉപമയാഗിക്കു്തട്. േറ്റുള്ളവ 
പ്രധാനോയം േത്സ്യബന്നവോയി ബന്ലപ്ട് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് ഉപമയാഗിക്കുന്നു. ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങളലട വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.17 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.18 ഇന്്യയിലല ലചറുകിട  തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം ലചയ്യു് ചരക്ട് ഗതാഗതം – (‘000 ടണ്ിൽ)

 വർഷം അന്തയാെയാഷ്്രം ശതേയാന േയാ്ം 
ആഭധ്ന്തെം/
തീെമൈശം ശതേയാന േയാ്ം ആലക ശതേയാന േയാ്ം

2015-16 411836 54035 465871

2016-17 418499 1.62 66715 23.47 485214 4.15

2017-18 450811 7.72 78278 17.33 529089 9.04
ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ സ്�ഥാര്ട്സ് അസ്സഥാസിസ്യഷൻ

പട്ടിക 11.1.19 മകരെത്തിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം ലചയ്യു് ചരക്ട് ഗതാഗതം (‘000 ടണ്ിൽ)

 വർഷം അന്തയാെയാഷ്്രം ശതേയാന േയാ്ം 
ആഭധ്ന്തെം/
തീെമൈശം ശതേയാന േയാ്ം ആലക ശതേയാന േയാ്ം

2015-16 16 128 144

2016-17 10 -37.5 131 2.34 141 -2.08

2017-18 6 -40 132 0.76 138 -2.13

ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ സ്�ഥാര്ട്സ് അസ്സഥാസിസ്യഷൻ

പട്ടിക 11.1.17  ഇന്്യയിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളലട വ ിശോംശങ്ങൾ

ക്രേനമ്പർ സംസ്യാനം ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങൾ (എണ്ം) ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങൾ 
(്വർത്ടിക്കുന്നവ)

1 ഗുജ�ാത്തട് 41 14

2 ആ�ാപ്രമേശട് 12 5

3 േഹാരാഷട്് 48 15

4 കര്ണ്ാടക 11 7

5 ലക്േ്വീപട് 10 0

6 മഗാവ 5 1

7 പുതുമച്ചരി 2 2

8 ോേന് േിയ 2 0

9 പശ്ിേ ബംഗാൾ 1 0

10 തേിഴട്നാടട് 15 7

11 മകരെം 17 4

12 ഒ്വീഷ 13 2

13 ആന്്ോന് നിമക്ാബാര് 23 9

ആലക 200 66
ഉ�വിടം: സ്ക� കപ്ൽ ഗതഥാഗത മ�ഥാലയം, സ്ലഥാകസഭഥാ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടഥാത് സ്ചഥാേത്യം നമ്പര് 3821, സ്ലഥാകസഭഥാ 09/08/2018
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ഇന്തധ്യടിലല ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങളടിൽ െെക്ക് 
ദകകയാെധ്ം ലെയ്യൽ

ഇന്്യയിലല പ്രധാന ഇതര തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം 
ലചയ്യു് ലോത്തം ചരക്ട് 2017-18 കാലയെവിൽ 
9.04 ശതോനം വര്ദിച്ചു. 2016-17ൽ 4.15 
ശതോനോയിരന്നു വര്ദനവട്. അമതസേയം, 
മകരെത്തിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം 
ലചയ്യു് ചരക്ട് തുടര്ച്ചയായി കു�യന്നു (2016-17 
ൽ -2.08, 2017-18 ൽ -2.13). വിശോംശങ്ങൾ പട്ിക 
11.1.18, 11.1.19 എ്ിവയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കര്ണാടകത്തിലലയം തേിഴട് നാട്ിലലയം ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങളലട കാര്യവം ഇതുതല്.  കര്ണാടകയിലല 
ലചറുകിട  തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം ലചയ്യു് ലോത്തം 
ചരക്ട് ഗതാഗതം 2017-18ൽ 3.82 ശതോനം 
കു�ഞ്ഞു. 2016-17ൽ ഇതട് 15.33 ശതോനോയിരന്നു.  
അതുമപാലല, തേിഴട് നാട്ിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ 
വകകാര്യം ലചയ്യു് ലോത്തം ചരക്ട് 2017-18ൽ 4.25 
ശതോനം കു�ഞ്ഞു. വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.20, 
11.1.21 എ്ിവയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങളടിലല യയാത്ക്കയാരുലട 
ഗതയാഗതം

യാത്രക്ാലരയം ചരക്കുകലെയം കയറ്ാന് തു�മുഖങ്ങൾ 
ഉപമയാഗിക്കുന്നു. മകരെം, തേിഴട് നാടട്, കര്ണാടക 
എ്ിവിടങ്ങെിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിലൂലട സഞ്ചരിച്ച 

യാത്രക്ാരലട വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.22 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. മകരെലത്തയം കര്ണാടകലയയം 
അമപക്ിച്ചട് ധാരാെം യാത്രക്ാലര തേിഴട് നാടട് 
വകകാര്യം ലചയ്യുന്നു.

ഇന്തധ്യടിലല ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങളുലട മശഷടി 
വടിനടിമയയാഗം
സാഗര്ോല, സാഗര് പദതികെിലൂലട രാജ്യലത്ത 
തു�മുഖങ്ങളലട മശഷി ഉയര്ത്തു്തിനായി ഇന്്യാ 
ഗവൺലേ�ട് പദതി നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്ട്.  മകരെത്തിലല 
ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളലട ലോത്തം മശഷി 0.55 േശലക്ം 
ടൺ ആണട്, അതില� മശഷിയലട 37.10 ശതോനം 
ോത്രോണട് ഉപമയാഗിച്ചതട്. രാജ്യലത്ത ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ചരക്ട് വകോറ് മശഷിയള്ള (542 േശലക്ം ടൺ) 
ഗുജ�ാത്തട് തല്യാണട് 2018-19 ൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്തതട്.  മശഷി വിനിമയാഗത്തില� 
വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.23 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

മകെളത്ടിലല തു�മുഖങ്ങൾ

മകരെ തവീരത്തിനട് ഏകമേശം 585 കിമലാേവീറ്ര് 
വേര്്്യമുണ്ട്.  ലകാച്ചിയിൽ ഒര പ്രധാന തു�മുഖവം 
േറ്ിടങ്ങെിലായി 17 ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളമുണ്ട്. 
മകരെത്തിലല 17 ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിൽ നാലലണ്ം 
ലബര്ത്തിംഗട്, ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്യൽ, 
സംഭരണ സൗകര്യങ്ങൾ എ്ിവ അടിസ്ാനോക്ി 
ഇ�ര്േവീ്ിയറ്ട് തു�മുഖങ്ങൊയി കണക്ാക്കുന്നു. 

പട്ടിക 11.1.20 കര്ണാടകയിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം ലചയ്യു് ചരക്ട് ഗതാഗതം – (‘000 ടണ്ിൽ)

 വർഷം അന്തയാെയാഷ്്രം ശതേയാന േയാ്ം 
ആഭധ്ന്തെം/
തീെമൈശം ശതേയാന േയാ്ം ആലക ശതേയാന േയാ്ം

2015-16 553  282  835  

2016-17 373 -32.55 334 18.44 707 -15.33

2017-18 319 -14.48 361 8.08 680 -3.82
ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ സ്�ഥാര്ട്സ് അസ്സഥാസിസ്യഷൻ

പട്ടിക 11.1.21 തേിഴട്നാട്ിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ വകകാര്യം ലചയ്യു് ചരക്ട് ഗതാഗതം (‘000 ടണ്ിൽ)

 വർഷം അന്തയാെയാഷ്്രം ശതേയാന േയാ്ം 
ആഭധ്ന്തെം/
തീെമൈശം ശതേയാന േയാ്ം ആലക ശതേയാന േയാ്ം

2015-16 439  417  856  

2016-17 641 46.01 511 22.54 1152 34.58

2017-18 537 -16.22 566 10.76 1103 -4.25
ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ സ്�ഥാര്ട്സ് അസ്സഥാസിസ്യഷൻ

പട്ിക 11.1.22  ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിലല യാത്രാക്ാരലട വ ിവരങ്ങൾ (00 എണ്ത്തിൽ)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2015-16 2016-17 2017-18

മകരെം 211 11 182 247 230 173 183

തേിഴട്നാടട് 19250 20380 20698 20698 0 19918 20800

കര്ണ്ാടകം 46 2 16 76 106 54 54
ഉ�വിടം: ഇന്ത്യൻ സ്�ഥാര്ട്സ് അസ്സഥാസിസ്യഷൻ
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വിഴിഞ്ഞം, മബപ്പൂര്-മകാഴിമക്ാടട്, അഴവീക്ൽ, 
ലകാല്ം തു�മുഖങ്ങൊണട് അവ. നവീണ്കര, ആലപ്പുഴ, 
വലിയതു�, കായംകുെം, ോനാമക്ാടം, മുനമ്പം-
ലകാടുങ്ങല്ലൂര്, ലപാ്ാനി, തലമശേരി, മകാഴിമക്ാടട്, 
കണ്ണൂര്, ലചറുവത്തൂര്-നവീമലശ്രം, കാസര്മഗാ്ട്, 
േമഞ്ചശ്രം എ്ിവയാണട് സംസ്ാനലത്ത 
ബാക്ി 13 ലച�ിയ തു�മുഖങ്ങൾ. ലക്േ്വീപിലന 
ബന്ിപ്ിക്കു് സ്ിരം കപ്ൽ സര് വ്വീസട് മബപ്പൂര് 
തു�മുഖത്തു നിന്നും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞം 
തു�മുഖം ോലിേ്വീപിമലക്ട് പ്രതിവാര കപ്ൽ സര് വ്വീസട്  
നടത്തുന്നു. തവീരമേശ ഷിപ്ിംഗട് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ായി 
മുന് ഗണനാടിസ്ാനത്തിൽ തു�മുഖങ്ങൾ വികസിപ്ിച്ചു 
വരന്നു. 

ലകയാച്ടി മപയാർട്്

ഇന്്യയിലല പ്രധാന തു�മുഖങ്ങെിലലാ്ാണട് 
മകരെത്തിലല ലകാച്ചി തു�മുഖം. ലവല്ിംഗട്ടൺ, 
വല്ാര്പാടം എ്വീ രണ്ട് േ്വീപുകെിലായാണട് ഈ 
തു�മുഖം സ്ിതി ലചയ്യു്തട്. ഇന്്യയിലല പ്രധാന 
തു�മുഖങ്ങെിൽ  ചരക്ട് വകകാര്യം ലചയ്യു്തിൽ 2018 
ലം 2019 ലം ഏറ്വം ഉയര്് വെര്ച്ചാ നിരക്ട് ലകാച്ചി 
തു�മുഖം മരഖലപ്ടുത്തി.

ലകയാച്ടി തു�മുഖത്ടിലല െെക്ക് ഗതയാഗതം

2018-19 ൽ ലകാച്ചി തു�മുഖം വകകാര്യം ലചയ്ത 
ലോത്തം ചരക്ട് 32.02 േില്യൺ ടൺ ആയിരന്നു, 
2017-18 ൽ ഇതട് 29.39 േില്യൺ ടൺ ആയിരന്നു. 
മുന്വര്ഷമത്തക്ാൾ 9 ശതോനം വര്ധനവാണട് 
ഇതട് കാണിക്കു്തട്. രാസവെങ്ങൾ, അസംസട്കൃത 

വസട്തുക്ൾ എ്ിവയൾലപ്ലടയള്ള േറ്ട് ചരക്കുകൾ, 
ഭക്്യധാന്യങ്ങൾ, ഇരമ്പട്, ഉരക്ട്, യ�ങ്ങൾ 
എ്ിവ ഇ�ക്കുേതിയലട പ്രധാന ്ടകങ്ങൊണട്.  
മതയില, കശുഅണ്ിപ്രിപ്ട്, സമുമ്രാതട്പ്ങ്ങൾ, 
കയര് ഉൽപ്ങ്ങൾ, സുഗന്വ്യജേനങ്ങൾ, കാപ്ി, 
േറ്ിനങ്ങൾ എ്ിവയാണട് പ്രധാന കയറ്റുേതി 
വസട്തുക്ൾ.  2018-19 കാലയെവിൽ 596 ചരക്ട് 
കപ്ലകൾ ലകാച്ചി തു�മുഖം സന്ര്ശിച്ചു. ഈ വര്ഷലത്ത 
മശഷി വിനിമയാഗം 43 ശതോനം ആണട്.

ഇന്്യയിലല വിമനാേസഞ്ചാര മക�ങ്ങെിൽ ഒ്ാണട് 
ലകാച്ചി തു�മുഖം. 2018-19ൽ 49 അന്ാരാഷട്് 
ക്രൂയിസട് കപ്ലകൾ 62,753 യാത്രക്ാരോയം 
28,828 ക്രൂ അംഗങ്ങളോയം ലകാച്ചി തു�മുഖം 
സന്ര്ശിച്ചു. ലകാച്ചി തു�മുഖലത്ത ലവല്ിങട്ടൺ 
േ്വീപിൽ നി്ട് ടൂ�ിസ്റ്റുകൾക്ായി ലഹലിമകാപട്റ്ര് 
മസവനം ഏര്ലപ്ടുത്തി. 2019 നവംബര് 21 നാണട് 
ലഹലിമകാപട്റ്ര് മസവനം ആരംഭിച്ചതട്. മു്ാര്, 
ജടായ എര്ത്തട് ലസ�ര് തുടങ്ങിയ സ്ലങ്ങെിമലക്ട് 
യാത്രനടത്തുകലയ്താണട് ഇതില� ലക്്യം. പുതിയ 
േംഗലാപുരം തു�മുഖം ഇതിനകം (2019 നവംബര് 3 നട് ) 
ലഹലിമകാപട്റ്ര് സര്വവീസട് ആരംഭിച്ചിരന്നു. 

ലകയാച്ടി കപ്ൽശയാല

രാജ്യലത്ത ഏറ്വം വലിയ കപ്ൽശാലയാണട് 
ലകാച്ചി കപ്ൽശാല. ഇതട് 1,10,000 ്ി ്ബ്ല്യുടി 
വലരയള്ള കപ്ലകൾ നിര്മ്ിക്കുകയം എല്ാത്തരം 
കപ്ലകളം ന്ാക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. അന്ാരാഷട്് 
പ്രശസ് കമ്പനികെിൽ നി്ട് കപ്ൽ നിര്മ്ാണ 
ഓര്്റുകൾ മനടിലയടുക്കു്തിൽ ലകാച്ചി കപ്ൽശാല 

പട്ടിക 11.1.23 ഇന്്യയിലല ലതലരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളലട (സംസ്ാനതലം) മശഷ ി വ ിനിമയാഗം (2018-2019)
              (‘000ടണ്ിൽ)

സംസ്യാനങ്ങൾ /മകന്്ര ഭെണ ്മൈശങ്ങൾ മശഷ ടി *ഗതയാഗതം മശഷ ടി 
വ ടിനടിമയയാഗം

ആന്്ോന് നിമക്ാബാര് 3.00 1.92 64.00

ആ�ാ പ്രമേശട് 178.00 105.62 59.30

മഗാവ 0.02 0.01 75.00

ഗുജ�ാത്തട് 542.00 396.88 73.20

കര്ണ്ാടക 17.80 0.72 4.10

മകരെം 0.55 0.20 37.10

േഹാരാഷട്് 102.40 44.42 43.40

ഒ്വീഷ 47.50 19.30 40.60

പുതുമച്ചരി 16.90 8.43 49.90

തേിഴട്നാടട് 2.15 0.95 44.60

ഇന്്യ 910.32 578.50 63.50

* സ്നഥാ്്: തഥാൽകഥാലികം
ഉ�വിടം: സ്ലഥാകസഭഥാ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടഥാത് സ്ചഥാേത്യം നമ്പര് 954, തീയതി 27.06.2019
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പ്രശസ്ോണട്. നിലവിൽ, രാജ്യലത്ത ആേ്യലത്ത 
തമദശവീയ മവ്യാേ പ്രതിമരാധ കപ്ൽ (എയര് ക്രാഫട്റ്ട് 
കാരിയര് ഐ എന് എസട് വിക്രാന്ട് ) നിര്മ്ിക്കു്തട് 
ഈ കപ്ൽശാലയിലാണട്. ലകാച്ചിന് ഷിപ്ട് യാര്്ട് 
ലിേിറ്ഡുോയി ബന്ലപ്ട് അടിസ്ാന വിശോംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.24 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

എം എസട് എം ഇയിൽ നിന്നുള്ള സംഭരണം 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനായി സി എസട് എൽ 
മകരെത്തിലല വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്ില� 
പിന്തുണമയാലട എക്ിബിഷനുകൾ സം്ടിപ്ിക്കുന്നു. 
2017-18 കാലയെവിൽ, ലോത്തം തമദശവീയ 
സംഭരണത്തിൽ, 20 ശതോനം ചരക്കുകളം 
മസവനങ്ങളം എം എസട് എം ഇയിൽ നിന്നുള്ളതായിരന്നു. 
2018-19ൽ ഇതട് 25 ശതോനോയി ഉയര്ന്നു.

സംസ്യാനലത് ്ധയാന തു�മുഖങ്ങൾ

വടിഴടിഞ്ം ഇന്ർനയാഷണൽ സീമപയാർട്് 
ലടിേടി്ഡ് (വടിഐഎസ്എൽ)

ഇന്്യയിലല ആേ്യലത്ത ്വീപട് വാട്ര് ്ാന്സട്ഷിപ്ട്ലേ�ട് 
ലടര്േിനലായിരിക്കും വിഴിഞ്ഞം ഇ�ര്നാഷണൽ 
്ാന്സട്ഷിപ്ട്ലേ�ട് ലടര്േിനൽ. വിഴിഞ്ഞം 
തു�മുഖത്തില� പ്രധാന അനുകൂലാവസ് അതില�  
സ്ാഭാവിക ആഴം 18 േവീ. അന്ര്മദശവീയ ഷിപ്ിംഗട് 
റൂട്ിമലക്ട് 10 മനാട്ിക്ൽ വേൽ ോത്രം ദൂരം, 
തവീരത്തട് കു�ഞ്ഞ േണ്ടിയൽ എ്ിവയാണട്. 
വിഴിഞ്ഞം ഇ�ര്നാഷണൽ സവീ മപാര്ട്ട് ലിേിറ്്ട് 
(വിഐഎസട്എൽ) എ് പ്രമത്യക ഉമദശ്യ 
യാനം മകരെ സര്ക്ാര് ഇതിനായി രൂപവീകരിച്ചു 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

േില്്യൺ ടി.ഇ.യ (ഇരപതട് അടി തുല്യോയ യൂണിറ്റുകൾ) 
കലണ്യട്നര് വകകാര്യം ലചയ്യാനുള്ള മശഷിയാണട് 
800 േവീറ്ര് ലബര്ത്തട് നവീെമുള്ള തു�മുഖത്തില� ആേ്യ 
്ട്ത്തിൽ ആസൂത്രണം ലചയ്തിരിക്കു്തട്. ഭാവിയിൽ 3 
േില്്യൺ ടി.ഇ.യ/2,000 േവീറ്ര് ലബര്ത്തട് നവീെത്തിമലക്ട് 
വികസിപ്ിക്ാനുള്ള പദതിയണ്ട്. പദതിയലട ആേ്യ 
്ട്ത്തില� ആലക ലചലവട് 7,700.00 മകാടി രൂപയാണട് 

(i) ലപാതു സ്കാര്യ ്ടകോയി 4,089.00 മകാടി 
രൂപ (ii) 1,463.00 മകാടി രൂപയലട മബ്ക്ട് വാട്ര് 
(iii) ഇന്ഫാസട്്കട്ച�ിനും ഭൂേി ഏലറ്ടുക്ലിനുോയി 
1,808 മകാടി രൂപയലട ബാഹ്യ ധന സോഹരണം (iv)  
പദതി ബാധിതര്ക്ട് (പിഎപി) പുനരധിവാസത്തിനും 
നടത്തിപ്പു ലചലവകൾക്കും  (ആര്. ആര്) പി.എ.പി ക്കും 
മവണ്ി 3,40.00 മകാടി രൂപയം ആണട് ഈ പദതിയിൽ 
വിഭാവനം ലചയ്തിരിക്കു്തട്. 

ഗവൺലേ�ിൽ നിന്നുള്ള വയബിലിറ്ി ഗ്യാപട് 
ഫണ്ിംഗട് (വിജിഎഫട് ) ഉപമയാഗിച്ചട് പബ്ലികട് വപ്രവറ്ട് 
പാര്ടട്ണര്ഷിപ്ട് (പിപിപി) ോതൃകയിൽ നടപ്ിലാക്കു് 
രാജ്യലത്ത ആേ്യലത്ത തു�മുഖ പദതിയാണിതട്.  
4,089.00 മകാടി രൂപയലട പി പി പി ്ടകത്തിൽ 
1,635.00 മകാടി രൂപയലട നിമക്പം വി ജി എഫട് 
ഭാഗോണട് ( മക� ഗവൺലേ�ിൽ നി്ട് 817.8 
മകാടി രൂപയം സംസ്ാന ഗവൺലേ�ില� 817.2 
മകാടി രൂപയം) 2,454.00 മകാടി രൂപയലട നിമക്പം 
നടത്തിപ്പുകാരനായ അോനി വിഴിഞ്ഞം മപാര്ട്ട് 
വപ്രവറ്ട് ലിേിറ്്ാണട് (എ.വി.പി.പി.എൽ) നടത്തു്തട്. 

തു�മുഖ നിര്ോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 2015 
്ിസംബ�ിൽ ആരംഭിച്ചു. 565 േവീറ്ര് നവീെമുള്ള 
മബ്ക്ട് വാട്ര്, 800 േവീറ്ര് നവീെമുള്ള ലബര്ത്തട്, 
കലണ്യട്നര് യാര്്ട്, അതിര്ത്തി േതിലകൾ, ആക്സട് 
മ�ാഡുകൾ എ്ിവയലട നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു. പ്രതിേിനം 3.3 േശലക്ം ലിറ്ര് 
മശഷിയള്ള (എം എൽ ്ി) വാട്ര് ്വീറ്ട് ലേ�ട് പ്ാ�ില�യം 
11 ലകവി പവര് സബട് മ്റേഷല�യം മജാലികൾ 
പൂര്ത്തിയായി. ഇതുവലര പദതിയിൽ സര്ക്ാര് 
നിമക്പിച്ച ആലക തുക  1,100.00 മകാടി രൂപയാണട് 
പദതിയലട സാമ്പത്തിക പുമരാഗതി പട്ിക 11.1.25 ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

മകരെ ഗവൺലേ�ില� എ്റേിമേറ്ട് പ്രകാരം, 2018-
19 ൽ നൽമകണ്ടു് 237 മകാടി രൂപയിൽ ₹80 മകാടി 
രൂപ വിഴിഞ്ഞം മപാര്ട്ിനട് നൽകുകയം, അതിൽ ₹20 
മകാടി �ിലവീസിനട് അംഗവീകാരം ലഭിക്കുകയം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ല�യിൽ നിര്ോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കു്തിനട് 
ലകാങ്ൺ ല�യിൽമവ മകാര്പ്മ�ഷന് ലിേിറ്്ിനട് 

പട്ടിക 11.1.24 ലകാച്ച ിന് ഷ ിപ്ട് യാര്്ട് അടിസ്ാന വ ിവരങ്ങൾ (രൂപ മകാടിയിൽ)

ഇനം 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
വരവട് 1993.45 2058.00 2335.00 2962.00

നികുതി കഴിച്ചട് ലാഭം 273.79 322.15 396.75 481.00

കപ്ൽ നിര്മ്ാണ വരവട് 1625.96 1515.82 1731.86 2130.00

കപ്ൽ �ിപ്യ�ിംഗട് വരവട് 367.49 543.05 623.27 832.00

ലതാഴിലാെികളലട എണ്ം 1829.00 1671.00 1781.00 1744.00

സി.എസട്.ആര് ലചലവഴിച്ച തുക 6.27 7.24 8.57 10.15
ഉ�വിടം: ബകഥാച്ിൻ ഷിപ്് യഥാര്ഡ്.സ്കഥാം,വഥാര്ഷിക �ിസ്പ്ഥാര്്് 2016-17, 2017-18, 2018-19. 
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(ലകആര്സിഎൽ) അ്്ാന്സട് നൽകു്തിനട് 
77 മകാടി രൂപയം പിഎപിയലടയം സാമൂഹ്യമക്േം, 
ആര്, ആര്  നടപടികൾക്കുോയി 60 മകാടി രൂപ 
കണക്ാക്കുന്നു. 2018-19 ൽ, ഫണ്ില� ആേ്യ ഗഡു 
അടയ്ക്കു്തിനായി ഹ്ട്മകായിൽ നി്ട് വായട്പയായി 
366 മകാടി മ്ാെര് അധികോയി സോഹരിക്കുലേ്ട് 
കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു. തു�മുഖ നിര്മ്ാണത്തില� 
നിലവിലല സ്ിതി പട്ിക 11.1.26 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അഴീക്കൽ മപയാർട്് ലടിേടി്ഡ്

ബഹുോനലപ്ട് മുഖ്യേ�ി ലചയര്ോനായം 
ബഹുോനലപ്ട് തു�മുഖ േ�ി വവസട് ലചയര്ോനായം 
രൂപം ലകാണ് മപാര്ട്ട് ലിേിറ്്ട് 2018 ോര്ച്ചട് 6 നട് 
അഴിക്ൽ തു�മുഖത്തില� വികസനത്തിനായി 
സംമയാജിപ്ിച്ചു. കമ്പനിയലട അംഗവീകൃത മൂലധനം 100 
മകാടി രൂപയം പ്രാരംഭ ലപയട്്ട് അപ്ട് ക്യാപിറ്ൽ 25 
മകാടി രൂപയോണട്. കമ്പനി ആകട്ടട് 2013 പ്രകാരം 
രജി്റേര് ലചയ്തിട്ടുള്ളതും ഗവൺലേ�ില� പൂര്ണ 

ഉടേസ്തയിലള്ളതുോണട് ഈ കമ്പനി. ലടകട്നിക്ൽ 
കൺസൾട്ന്സി മസവനങ്ങൾ മഹാവട് എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് 
മപ്രാജകട്ടട്സട് ഇന്്യ/വപ്രവറ്ട് ലിേിറ്്ിനട് 2018 
ഏപ്രിൽ 23 നട് ചുേതലലപ്ടുത്തുകയം 2018 ലേയട് 9 നട് 
കരാര് നൽകുകയം ലചയട്തു. 

14.5 േവീറ്ര് വലര രൈാഫട്റ്ട് ഉള്ള കപ്ലകലെ വകകാര്യം 
ലചയ്യാന് തു�മുഖത്തിനട് സൗകര്യമുണ്ട്. തു�മുഖത്തിനട് 
ഒ്ാം ്ട്ത്തിൽ 2-3 ലബര്ത്തട് ഉണ്ായിരിക്കുകയം 
അടുത്ത ്ട്ങ്ങെിൽ ബര്ത്തുകൾ വര്ദിപ്ിക്കുകയം 
ലചയ്യും. ഭാവി ്ട്ങ്ങെിൽ എൽ എന് ജി സൗകര്യം 
പരിഗണിക്കു്താണട്. ഭക്്യധാന്യങ്ങൾ, സിേന്�ട്, 
ഭക്്യ എണ് തുടങ്ങിയവ വകകാര്യം ലചയ്യു്തിനായി 
സേര്പ്ിത ലടര്േിനലകൾ വികസിപ്ിക്ാനുള്ള 
സാധ്യതകൾ പരിമശാധിക്കു്താണട്.
അഴവീക്ൽ തു�മുഖം ഗ്രവീന്ഫവീൽ്ട് തു�മുഖോയി 
വികസിപ്ിക്ാനാണട് വിഭാവനം ലചയ്തിരിക്കു്തട്. 
്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്ൽ പുമരാഗേിക്കുകയാണട്.

പട്ിക 11.1.26 വ ിഴ ിഞ്ഞം തു�മുഖ നിര്മ്ാണം – 2019 ഒകട്മടാബര് 31 ലല സ്ിതി

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം ലഫബ്രുവെടി 2018 

ൽ
നവംബർ 2019 ൽ 
പൂർത്ടിയയാക്കടിയവ ലക്ഷധ്ം

1 മബ്ക്ട് വാട്ര് 565 േവീറ്ര് നവീെം 600 േവീറ്ര് നവീെം 3100 േവീറ്ര്

2 കലണ്യട്നര് യാര്്ിനായി ഒരക്ിയ ഭൂേി 33 ലഹകട്ടര് 33 ലഹകട്ടര് 53 ലഹകട്ടര്

3 800 േവീ. ബര്ത്തിനായള്ള വപലകളലട 
എണ്ം

142 615 615

4 മബ്ക്ട് വാട്�ിനായള്ള അമക്രാമപാ്ട് II ല� 
നിര്മ്ാണം

2240 10400 17000 എണ്ം

5 11 ലക.വി വവേ്യുതി വിതരണ സംവിധാനം പൂര്ത്തവീകരിച്ചു പൂര്ത്തവീകരിച്ചു

6 അതിര്ത്തി േതിൽ 30 ശതോനം 40 ശതോനം 

7 3.3 േില്യൺ ലിറ്ര് ജലവിതരണ സംവിധാനം പൂര്ത്തവീകരിച്ചു പൂര്ത്തവീകരിച്ചു പ്രമേശവാസികൾക്ട് 
ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചു.

8 എന്.എച്ചട് 66 ോയി ബന്ിപ്ിക്കു്തിനുള്ള 
ഭൂേി ഏലറ്ടുക്ൽ

പുമരാഗതിയിൽ 97 ശതോനം 

ഉ�വിടം: വിഴിഞ്ം അന്ഥാരഥാഷ്്ര തു�മുഖം

പട്ടിക 11.1.25 വ ിഴ ിഞ്ഞം തു�മുഖ നിര്മ്ാണം, ഫണ്ട് ലചലവഴിക്ൽ വ ിവരം

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം

ലെലവ് വടിവെം
2017-18 2018-19 2019-20 ആലക

1 മബ്ക്ട് വാട്�ില�യം ഫിഷിംഗട് 
ഹാര്ബ�ില�യം നിര്മ്ാണം

146.3 146.3 292.6

2 ഭൂേി 596.46 26.06 30.21 0.54 653.27

3 ലവള്ളം 7.28 - - - 7.28

4 ഊര്ജം 51 - - - 51.00

5 �യിൽ  ലവ കണകട്ടിവിറ്ി 4.09 - 10.46 - 14.55

6 പുനരധിവാസം 20.39 11.37 49.01 2.23 83.00

7 നടത്തിപ്ട് ലചലവട് 72.93 6.2 5.80 1.37 86.30

ആലക ലചലവഴിച്ച തുക 898.45 189.93 95.48 4.14 1188.00

സര്ക്ാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക 931.57 141.11 100.69 - 1173.37

പലിശ വരോനം 19.73 0.04 0.11 - 19.88
ഉ�വിടം: വിഴിഞ്ം അന്ഥാരഥാഷ്്ര തു�മുഖം
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മകെളത്ടിലല ലെറുകടിട തു�മുഖങ്ങൾ

17 ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിൽ, നാലട് തു�മുഖങ്ങൾ 
2018-19 ൽ കടൽ  വഴിയള്ള വ്യാപാരത്തിനായി 
പ്രവര്ത്തിച്ചിരന്നു. ലകാല്ത്തിനട് യ�സാേഗ്രികളലട 
കയറ്റുേതിയം ഇ�ക്കുേതിയം ഉണ്ായിരന്നു. വിഴിഞ്ഞത്തട് 
പച്ചക്�ികളലട ചരക്ട് ഗതാഗതം ഉണ്ായിരന്നു. 
അഴിക്ൽ, മബപ്പൂര് (മകാഴിമക്ാടട് ) തു�മുഖങ്ങൾക്കും 
2018-19 ൽ വ്യാപാര പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഉണ്ായിരന്നു. 
വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.22 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

്റേവീേറുകളം കപ്ലകളം സന്ര്ശിച്ചതിൽ മകരെത്തിലല 
നാലട് ഓപ്മ�റ്ിംഗട് തു�മുഖങ്ങെിൽ ഏറ്വം തിരമക്�ിയ 
തു�മുഖോണട് മബപ്പൂര് (മകാഴിമക്ാടട് ). 2018-19 
കാലയെവിൽ 298 ്റേവീേറുകളം കപ്ലകളം മകരെത്തിലല 
ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങൾ സന്ര്ശിച്ചു. ഇതിൽ 222 
്റേവീേറുകളം 259 കപ്ലകളം മബപ്പൂര് തു�മുഖത്താണട് 
വ്തട്. വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.23 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകരെത്തിലല നാലട് ഓപ്മ�റ്ിംഗട് തു�മുഖങ്ങെിൽ 
ഏറ്വം കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളള്ളതട് മബപ്പൂര് 
തു�മുഖത്താണട്. മബപ്പൂരിൽ 310 േവീറ്ര് വാര്ഫട്, 500 
േവീറ്ര് ചാനൽ വവീതി, മഫാര്ക്ട് ലിഫട്റ്ില� ലഭ്യത, 
1,600 േവീറ്ര് 2 മഗാ്ൗൺ ഏരിയ എ്ിവയണ്ട്. 
മകരെത്തിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിൽ ലഭ്യോയ 
സൗകര്യങ്ങളലട വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.24 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകരെത്തിലല ഇ�ര്േവീ്ിയറ്ട്, വേനര് തു�മുഖങ്ങൾ 
വഴി 2018-19 കാലയെവിൽ തു�മുഖവോയി ബന്ലപ്ട് 
വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങെിൽ നി്ട് 48.41 മകാടി രൂപ 
വരോനം ലഭിച്ചു. ലരൈ്ട്ജട് ലചയ്ത വസട്തുക്െിൽ 
നി്ാണട് ഏറ്വം കൂടുതൽ വരോനം ലഭിച്ചതട് (43.42 
മകാടി രൂപ). 2018-19 ലല ലോത്തം ഇ�ക്കുേതി 
കയറ്റുേതി വരോനം 32 ലക്ം രൂപയായിരന്നു. 
മകരെത്തിലല ഇ�ര്േവീ്ിയറ്ട്, വേനര് തു�മുഖങ്ങൾ 
വഴി മനടിയ വരോനത്തില� വിശോംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.25 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മബപ്പൂര് തു�മുഖത്തട് ക്റേംസട് ക്ിയ�ന്സിനട്  
സഹായിക്കു് ഇലകട്മ്ാണികട് ്ാറ് ഇ�ര്മഫസട് 
സ്ാപിച്ചു.
 
തു�മുഖ വകുപ്്

തു�മുഖ വകുപ്ാണട് സംസ്ാനലത്ത ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങൾ മനാക്ിനടത്തു്തട്. നിലവിൽ 
17 മനാട്ിവഫ്ട് മനാൺ-മേജര് തു�മുഖങ്ങൾ 
മകരെത്തിലണ്ട്. സംസ്ാനലത്ത ലചറുകിട 
തു�മുഖങ്ങളലട സ്ത്തുക്ൾ സംരക്ിക്കുകയം 

പരിപാലിക്കുകയോണട് തു�മുഖ വകുപ്ില� പ്രധാന 
പ്രവര്ത്തനം. സംസ്ാനത്തിനട് 585 കിമലാേവീറ്ര് 
നവീെമുള്ള തവീരപ്രമേശമുലണ്ങ്ിലം സ്വീകാര്യോയ 
ോനേണ്ഡങ്ങമൊടട്  താരതേ്യലപ്ടുത്താവ് 
സമു്ര പ്രവര്ത്തനങ്ങളം തത്സേയ ഷിപ്ിംഗട് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം ലകാച്ചിയിൽ ോത്രം മക�വീകരിച്ചു. 
സംസ്ാനലത്ത പതിനാലട് ജില്കെിൽ ഒമ്പതട് 
എണ്ം കടൽ തവീരത്താണട്. സംസ്ാനത്തില� 
സമു്രവിഭവങ്ങളലട േികച്ചതും സുസ്ിരവോയ 
വിനിമയാഗം അതില� സാമ്പത്തിക വെര്ച്ചയ്കട് ധാരാെം 
അവസരങ്ങൾ അനാവരണം ലചയ്യും. ഈ ലക്്യം 
വകവരിക്കു്തിനായി സാധ്യോയ സ്ലങ്ങെിലലല്ാം 
സമു്രവോയി ബന്ലപ്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ലേച്ചലപ്ടുമത്തണ്തുണ്ട്. അതിനാൽ, തവീരമേശ ഷിപ്ിംഗട് 
വികസിപ്ിക്കു്തിനുള്ള ഒര പദതി രൂപകൽപ്ന 
ലചയ്യുകയം ത�പരോയി നടപ്ാക്കു്തിനട് ഒര 
പ്രവര്ത്തന പദതി തയ്യാ�ാക്കുകയം ലചയട്തു. 
ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങെിലൂലട മ�ാ്ട്/ല�യിൽ, തവീരമേശ 
ജലപാതകെിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ട് ഗതാഗതം/യാത്രാ 
ഗതാഗതം എ്ിവ വഴിതിരിച്ചുവിടു്തിനട് പദതി 
വിഭാവനം ലചയ്യുന്നു. സംസ്ാനത്തില� ഗതാഗത/
മലാജി്റേികട് മേഖലലയ രൂപാന്രലപ്ടുത്തു് 
തരത്തിലാണട് പദതി ആസൂത്രണം ലചയ്തതട്. 
തു�മുഖ വകുപ്ിനട് കവീഴിൽ നടപ്ാക്കു് തവീരമേശ 
ഷിപ്ിംഗട് പദതി രാജ്യലത്ത ആേ്യമത്തതാണട്. ഇതട് 
േത്സ്യബന്നം, വ്യവസായങ്ങൾ, സമു്ര വിേ്യാഭ്യാസം, 
ടൂ�ിസം എ്ിവയോയി സേന്യിപ്ിച്ചട് മേഖലയിൽ 
മനട്ങ്ങൾ വകവരിക്കും. മകരെ ഉൾനാടന് ലവസ്ൽ 
നിയേങ്ങൾ (ലക ഐ വി നിയേങ്ങൾ)/സംസ്ാനത്തട് 
നടപ്ാക്കു്തിനട് മപാര്ട്ട് ്ിപ്ാര്ട്ട് ലേ�ട് 
്യ�കട്ടര്ക്ട് ഉത്തരവാേിത്തമുണ്ട്. മകരെ ോരിവടം 
മബാര്്ട് ആകട്റ്ട് 2017 ല� അംഗവീകാരത്തിനട് മശഷം, 
തു�മുഖ വകുപ്ട് നടത്തു് എല്ാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം 
മകരെ ോരിവടം മബാര്്ില� നിയ�ണത്തിലാണട് 
നടമക്ണ്തട്.

മകെള േയാെടിദടം മബയാർഡ്

ലസപട്റ്ംബര് 16 നട് മകരെ ോരിവടം മബാര്്ട് 
ആകട്ടട് 2017 ല� അംഗവീകാരത്തിനട് മശഷോണട് 
മകരെ ോരിവടം മബാര്്ട് നിലവിൽ വ്തട്. ഈ 
നിയേപ്രകാരം മകരെത്തിലല ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളലട 
ഭരണം, നിയ�ണം, പരിപാലനം എ്ിവയ്കായി 
ലകഎംബി രൂപവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒര ലചയര്ോന്, 
വവസട് ലചയര്ോന്, 6 എക്ട്-അഫവീമഷ്യാ അംഗങ്ങൾ, 
നാേനിര്മേശം ലചയ്യലപ്ട് നാലട് അംഗങ്ങൾ 
എ്ിവരടങ്ങു്താണട് മബാര്്ട്. ഈ നിയേത്തില� 
ഫലോയി മകരെ മ്റേറ്ട് ോരിവടം ല്വലപട് ലേ�ട് 
മകാര്പ്മ�ഷനും മകരെ മ്റേറ്ട് ോരിവടം 
ല്വലപട് ലേ�ട് ലസാവസറ്ിയം ലക.എം.ബിയലട 
നിയ�ണത്തിലായി. തു�മുഖവോയി ബന്ലപ്ട് 
എല്ാത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, തു�മുഖങ്ങളലട 



450 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നവവീകരണം, ഷിപ്ിംഗട് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ വര്ദിപ്ിക്കുക 
എ്ിവയാണട് മകരെ ോരിവടം മബാര്്ില� 
പ്രധാന ലക്്യങ്ങൾ.

മകെള ഉൾനയാടന് ലവസ്ൽ (ലക ഐ വടി) 
നടിയേങ്ങൾ, 2010

2010 ലസപട്റ്ംബര് 15 നട് ലക ഐ വി നിയേങ്ങൾ 
നിലവിൽ വന്നു. ്യ�കട്ടര്, മപാര്ട്ട് 
്ിപ്ാര്ട്ട് ലേ�ാണട് ഇതില� നടപ്ിലാക്ൽ 
അമതാ�ിറ്ി. എ്ാൽ ഇമപ്ാൾ നടപ്ാക്ൽ 
ലക എം ബിലയ ചുേതലയിൽ വരന്നു. ലക ഐ വി 
ചട്േനുസരിച്ചട് വിഴിഞ്ഞം, ലകാല്ം, ആലപ്പുഴ, 
ലകാടുങ്ങല്ലൂര്, മബപ്പൂര്, അഴവീക്ൽ എ്ിങ്ങലന 
6 മപാര്ട്ട് രജിസട്്ികൾ ഉണ്ട്. ലക ഐ വി 
നിയേേനുസരിച്ചട്, ജലയാനങ്ങളലട രജിസട്മ്ഷന് 
കാലാവധി 5 വര്ഷോയിരിക്കു്തും വാര് ഷിക സര് മവ 
സര് ട്ിഫിക്റ്ട് 1 വര്ഷമത്തക്ട് സാധുതയള്ളതുോണട്. 
ജലയാനങ്ങളലട പ്രവര്ത്തനത്തിനട് ഈ രണ്ട് 
സര്ട്ിഫിക്റ്റുകളം അത്യാവശ്യോണട്. കൂടാലത, 3 
വര്ഷത്തിലലാരിക്ൽ കപ്ലകൾ വരൈ മ്ാക്ിൽ 
സര്മവ ലചയ്യണം. ലക ഐ വി ചട്േനുസരിച്ചട്, 3 
വര്ഷമത്തക്ട് േലിനവീകരണ നിയ�ണ മബാര്്ിൽ 
നി്ട് വയബിലിറ്ി സര്ട്ിഫിക്റ്റും മൂ്ാം കക്ി 
ഇന്ഷു�ന്സും നൽകിയാൽ ോത്രോണട് ഹൗസട് 

മബാട്ടുകൾക്ട് സര്മവ സര്ട്ിഫിക്റ്റുകൾ നൽകു്തട്.

മകരെത്തിലല വിവിധ തു�മുഖങ്ങെിൽ (2010 മുതൽ 
2018 നവംബര് വലര) 928 ജലയാനങ്ങൾ രജി്റേര് 
ലചയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായതട്, വിഴിഞ്ഞം (301), ലകാല്ം 
(32), ആലപ്പുഴ (292), ലകാടുങ്ങല്ലൂര് (237), അഴവീക്ൽ 
(34), മബപ്പൂര് (32).  കൂടുതൽ ജലയാനങ്ങളലട 
രജിസട്മ്ഷന് വിഴിഞ്ഞത്താണട് നടക്കു്തട്. ലതാട്ടു 
പു�ലക ആലപ്പുഴയാണട്. അഴവീക്ലിലം മബപ്പൂരിലം 
താരതമേ്യന കു�ഞ്ഞ എണ്ം ജലയാനങ്ങൾ കപ്ലകൾ 
രജി്റേര് ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. പാസഞ്ചര് കപ്ൽ, ്വീ്ട് മബാട്ട്, 
ഹൗസട് മബാട്ട്, കാര്മഗാ കപ്ൽ, മഫ്ാട്ിംഗട് �ിമസാര്ട്ട്, 
മോമട്ാര് മബാട്ട്, കട്ര് ലസക്ന് ലരൈ്ട്ജര്, ജങ്ര്, 
ഷിക്ാ�സട്, ടഗട്, ലജറ്ട്സ്ി, ല�സ്യൂ മബാട്ട്, ക്രൂയിസട് 
മബാട്ട് എ്ിവ രജി്റേര് ലചയ്ത ജലയാനങ്ങെിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്നു. 2016 ൽ രജി്റേര് ലചയ്ത ആലക 
ജലയാനങ്ങളലട എണ്ം 102 ഉം 2017 ലം 2018 ലം 
ഇതട് 81 വവീതോണട്. 2010 മുതൽ 2018 നവംബര് വലര 
ലോത്തത്തിൽ രജി്റേര് ലചയ്ത യാത്രാ കപ്ലകളലടയം 
ഹൗസട് മബാട്ടുകളലടയം എണ്ം യഥാക്രേം 556 ഉം 139 
ഉം ആണട്.

തു�മുഖ വകുപ്ട് ലക ഐ വി നിയേങ്ങൾ 
നടപ്ിലാക്കു്തിനാൽ, ഇതട് പരിമശാധനകൾ 
നടത്തുകയം ജലയാനങ്ങളലട രജിസട്മ്ഷന് 

പട്ടിക 11.1.29 ലക.എം.ബ ി/തു�മുഖ വകുപ്ട് നടത്തു് മപ്രാത്സാഹനപരിപാടിയലട വ ിവരങ്ങൾ  (തുക രൂപയിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം 2016-17 2017-18 2018-19

1 പുതിയ കപ്ലകൾക്ട് നൽകിയ മപ്രാത്സാഹനം 0 0 0

2 നിലവിലല കപ്ലകൾക്ട് നൽകിയ മപ്രാത്സാഹനം 215876 709726 6926139

ആലക മപ്രാത്സാഹനം 215876 709726 6926139
ഉ�വിടം: സ്കരള മഥാരികടം സ്ബഥാര്ഡ്

   പട്ടിക 11.1.27 ലക.ഐ.വ ി നിയേം നടപ് ിലാക്കു്തിനായള്ള പരിമശാധനാ വ ിവരങ്ങൾ

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം 2016-17 2017-18 2018-19

1 പരിമശാധിച്ച യാനങ്ങൾ (എണ്ം) 899 712 833

2 കുറ്േറ്യായി കലണ്ത്തിയവ (എണ്ം) 532 402 485

3 തകരാറുള്ളവയായി കലണ്ത്തിയവ (എണ്ം) 367 310 348

4 തടഞ്ഞു വയ്കൽ ഉത്തരവട് നൽകിയവ (എണ്ം) 25 41 25
ഉ�വിടം: തു�മുഖ വകുപ്്

   പട്ടിക 11.1.28 മകരെത്തിൽ രജി്റേര് ലചയ്ത യാനങ്ങളലട എണ്ം      
ക്രേ 
നമ്പർ യയാനങ്ങൾ തെം 2016-17 2017-18 2018-19

1 കാറ്ഗ�ി - എ NIL 1 NIL

2 കാറ്ഗ�ി - ബി 50 33 84

3 പുതുതായി നിര്മ്ിച്ച യാനങ്ങൾ 54 33 84

4 പഴയമപരട് ോറ്ിയതട് 4 3 7

ആലക 108 70 175
ഉ�വിടം: തു�മുഖ വകുപ്്
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സുഗേോക്കുകയം ഷിപ്ിംഗിനട് മപ്രാത്സാഹനം 
നൽകുകയം ലചയ്യുന്നു. വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.27, 
11.1.28, 11.1.29 എ്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തു�മുഖ മേഖലയടിലല സർക്കയാർ 
ഏജന്സടികളുലട ഭൗതടിക മനട്ം

നിര്ദിഷ്ട ലക്്യങ്ങൾ മനടു്തിനും നിര്ദിഷ്ട 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നിര്വഹിക്കു്തിനും മപാര്ട്ട് 
മേഖലയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കു് ഏജന്സികളണ്ട്. 
മപാര്ട്ട് ്ിപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട്, വഹമരൈാ ഗ്രാഫികട് 
സര്മവ വകുപ്ട്, ഹാര്ബര് എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് വകുപ്ട്, 
ലകഎസട്എം്ിസിഎൽ എ്ിവയാണട് അവ. 
ഇവയലട പ്രവര്ത്തനത്തിലല ഭൗതിക മനട്ങ്ങൾ ചുവലട 
മചര്ക്കുന്നു.

2017-18
1. ലകാല്ം തു�മുഖത്തട് 11.00 മകാടി രൂപയലട 

ലബര്ത്തട് നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായി.
2. വിഴിഞ്ഞം തു�മുഖത്തട് കടൽത്തവീരത്തിമലക്കും 

ലവീവാര്്ട് വാര്ഫിമലക്കും മ�ാഡുകളലട 
വികസനം പുമരാഗേിക്കുന്നു.

3. മബപ്പൂര് തു�മുഖ വികസനത്തിനായി ഭൂേി 
ഏലറ്ടുക്ൽ പുമരാഗേിക്കുകയാണട്.

4. മബപ്പൂര്, അഴിക്ൽ തു�മുഖം എ്ിവയ്കായി ടഗട് 
വാങ്ങൽ പുമരാഗേിക്കുന്നു.

5. ലക എം ഐ നവീണ്കരയലട നിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായി.

6. മബപ്പൂര് മപാര്ട്ില� ോ്റേര് പ്ാന് തയ്യാ�ാക്ൽ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.

2018-19

1. ലകാല്ം മപാര്ട്ട് മഫസട് 1 (100 േവീറ്ര്) ലല 
പാസഞ്ചര് കം േൾട്ി പര്പ്സട് ലബര്ത്തില� 
നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായി

2. മബപ്പൂര്, അഴവീക്ൽ എ്വീ തുഖമുഖങ്ങൾക്കുള്ള 
ടഗ്ഗുകൾ പൂര്ത്തിയായി.

3. മബപ്പൂര് തു�മുഖത്തിനായി 25 മകാടി രൂപയലട 
ഭൂേി ഏലറ്ടുക്ൽ (മകാവിലകം ഭൂേി)

4. വലിയതു� സംരക്ണ േതിലില� നിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായി.

5. ലപാ്ാനി, കാസ�മഗാ്ട്, അഴിക്ൽ, മബപ്പൂര് 
തു�മുഖങ്ങെിൽ ലരൈ്ട്ജിംഗട് തുടരന്നു.

6. ആലപ്പുഴ ഗ്രവീന്ഫവീൽ്ട് തു�മുഖലത്ത പാരിസ്ിതി 
ആ്ാത പഠനം അവസാന ്ട്ോയി. 
സാമ്പത്തിക   സാമങ്തിക സാധ്യതാ �ിമപ്ാര്ട്ട് 
അംഗവീകരിച്ചു.

7. അഴിക്ൽ തു�മുഖത്തട് 450 എച്ചട്പി ടഗ്ഗില� 
വാങ്ങൽ.

8. ആഴാകുെം വിഴിഞ്ഞം മ�ാ്ില� നിര്ോണം 
പൂര്ത്തിയായി.

9. വിഴിഞ്ഞലത്ത ്ാന്സിറ്ട് ലഷ്ില� 

അറ്കുറ്പ്ണി പൂര്ത്തിയായി.
10. വിഴിഞ്ഞലത്ത ലവീവാര്്ട് വാര്ഫിൽ ജല ലഭ്യത 

സ്ാപിച്ചു.
11. ലപാ്ാനിയിലല ്റോഫട് ക്ാര്മട്ഴട്സില� 

നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായി.
12. മകരെ ോരിവടം ഇന്്റേിറ്യൂട്ിൽ ലവബട് 

മപാര്ട്ൽ തയ്യാ�ാക്ി.
13. ലക.എം.ബി രൂപവീകരിച്ചു.

്ശ്നങ്ങൾ/ലവല്ലുവടിളടികൾ

മ�ാ്ട്, ല�യിൽ സംവിധാനങ്ങൊണട് മകരെത്തില� 
മലാജി്റേികട് മേഖലയലട ആധിപത്യം പുലര്ത്തു്തട്. 
കു�ഞ്ഞ പ്രാപ്യത, ലചലവട്, സൗകര്യ കു�വട് തുടങ്ങിയ 
വിവിധ കാരണങ്ങൊൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ 
ജലപാതകളലട സംഭാവന വെലര കു�വാണട്. 
ഈ മേഖലയിലല പ്രശനങ്ങൾ 2017 ലസപട്റ്ംബര് 
22 നട് നട് മകാ്റേൽ ഷിപ്ിംഗട് ഉച്ചമകാടിയിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്നുണ്ട്.

1. തവീരമേശ ഷിപ്ിംഗട് പദതി വിജയകരോയി 
നടപ്ാക്കു്തിനുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങെിലലാ്ട് 
തു�മുഖങ്ങെിലല ലതാഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൊണട്

2. മകരെ ോരിവടം മബാര്്ട് രൂപവീകരണവം 
ജവീവനക്ാരോയി ബന്ലപ്ട് പ്രശ്നങ്ങെിലല 
വ്യക്തതക്കു�വട്.

3. സര്ക്ാരം ലകഎംബിയം തമ്ിലള്ള വരോനം 
പങ്ിടൽ

4. �ിമട്ൺ ചരക്ില� അഭാവം.
5. മബപ്പൂര് തു�മുഖ പുനരധിവാസത്തിനായി 

ഭൂേി ഏലറ്ടുക്ൽ (മകാവിലകം ഭൂേി) 
അവസാന്ട്ോയിട്ടും പൂര്ത്തിയാക്ാന് 
പറ്ാത്ത സാഹചര്യം.

6. േത്സ്യലത്താഴിലാെി സമൂഹവോയള്ള തര്ക്ങ്ങൾ.
7. ദുരന് നിവാരണ സംവിധാനത്തില� അഭാവം.
8. മപാര്ട്ട് ്റോഫുകളലട വനപുണ്യം 

പുതുക്കു്തിലല അപര്യാപ്തത.
9. അപര്യാപ്തോയ സമു്ര/കര അടിസ്ാന 

സൗകര്യങ്ങൾക്കും ലരൈ്ട്ജിങ്ങിനുമുള്ള വലിയ 
ലചലവട്.

10.  ചില തു�മുഖങ്ങെിലല വികസനത്തിനും 
ഭൂേി ഏലറ്ടുക്ലിനുലേതിലര പ്രാമേശിക 
സമൂഹവോയി തര്ക്ം.

ഹയാർബർ എഞ്ടിനീയ�ടിംഗ് വകുപ്്

ഫിഷ�വീസട്, മപാര്ട്ട്, ടൂ�ിസം വകുപ്പുകളലട മസവന 
വിഭാഗോയി ഹാര്ബര് എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് വകുപ്ട് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കൂടാലത, മുനമ്പം ഫിഷിംഗട് ഹാര്ബര് 
ഒഴിലകയള്ള എല്ാ േത്സ്യബന്ന തു�മുഖങ്ങളം ഇതട് 
വകകാര്യം ലചയ്യുന്നു.
സമു്രമേഖലയിൽ അടിസ്ാന സൗകര്യ 
വികസനം സൃഷ്ടിക്കു്തിനുള്ള പുതിയ രവീതികളം 
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സാമങ്തികവിേ്യയം അമന്ഷിക്കുക, പര്യമവക്ണം 
ലചയ്യുക, വികസിപ്ിക്കുക, നടപ്ിലാക്കുക എ്ിവയാണട് 
വകുപ്ില� പ്രധാന േൗത്യം. തവീരമേശ മേഖലയിൽ 
ഫിഷ�വീസട് വകുപ്ട്, തു�മുഖ വകുപ്ട്, ടൂ�ിസം വകുപ്ട് 
എ്ിവയ്കട് ഇതട് സാമങ്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

ഹയാർബർ എഞ്ടിനീയ�ടിംഗ് വകുപ്ടിലന് 
്ധയാന മനട്ങ്ങൾ

2017-18

1. മവഗത്തിലം സുതാര്യവോയ 
അ്ട്േിനിസട്മ്ഷനായി സിഇ ഓഫവീസിൽ 
ഇ-ഓഫവീസട് നടപ്ിലാക്ി.

2. ഹാര്ബര് മപ്രാജകട്റ്റുകളലട മോ്ൽ 
പഠനത്തിനായി ഒര നയൂലേ�ികട് മോ്ലിംഗട് 
മസാഫട്റ്ട് ലവയര് വേക്ട് -21 മസാഫട്റ്ട് ലവയര് 
വാങ്ങി.

3. ക്ാെിറ്ി കൺമ്ാൾ വിഭാഗം ശാസട്ത്രവീയ 
ഉപാധികളം ഉപകരണങ്ങളം ഉപമയാഗിച്ചട് 
പ്രവര്ത്തിക്ാന് തുടങ്ങി.

4. ഇരവിപുരം-പരവൂര് തവീരമേശ മ�ാ്ില� 
നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായി.

2018-19

1. നയൂലേ�ികട് മോ്ലിംഗിനായള്ള വേക്ട് 
21 മസാഫട്റ്ട് ലവയര് ഉപമയാഗിച്ചട് 6 
മപ്രാജകട്റ്റുകലെക്കു�ിച്ചട് മോ്ൽ പഠനം നടത്തി.

2. തങ്മശേരിയിലല പ്രധാന മബ്ക്ട് വാട്ര് 
മജാലികൾ ലചയിമനജട് 1350 േവീറ്ര് മുതൽ 
ലചയട്മനജട് 1500 േവീറ്ര് വലര ശക്തിലപ്ടുത്തു്തട് 
പൂര്ത്തിയായിലക്ാണ്ിരിക്കുകയാണട് (95 
ശതോനം).

3. കേമലശ്രത്തട് വടപ്ട് III ക്ാര്മട്ഴട്സില� 
നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാകുന്നു (95 ശതോനം).

4. മകാഴിമക്ാടട് ജില്യിലല മബപ്പൂരിലല അമന്ഷണ 
നിര്മ്ാണ ഉപവിഭാഗത്തിനായി പുതിയ ഓഫവീസട് 
ലകട്ിടം നിര്മ്ിക്കു്തിനട് ഭരണാനുേതി ലഭിച്ചു.

5. എ�ണാകുെം ജില്യിലല മുനമ്പം തു�മുഖത്തട് 
്റോഫട് ക്ാര്മട്ഴട്സട് നിര്ോണത്തിനട് 
ഭരണാനുേതി ലഭിച്ചു.

6. ലപാ്ാനിയിൽ പുതിയ വാര്ഫട് നിര്മ്ാണം 
പുമരാഗതിയിലാണട്

ദഹമരൈയാഗ്യാഫടിക് സർമവ വടിംഗ് 
(എച്്എസ്ഡബ്ല്യു)

ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതത്തിനും സംസ്ാനലത്ത 
എല്ാ ലചറുകിട തു�മുഖങ്ങളലടയം വികസനത്തിനും 
മവണ്ിയള്ള വഹമരൈാഗ്രാഫികട് ്ാറ് അമന്ഷിച്ചട് 
മശഖരിക്കുക എ് ലക്്യമത്താലടയാണട് 1967 ൽ 
വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവ വിംഗട് സ്ാപിതോയതട്. 

ലരൈ്ട്ജിംഗട് ആവശ്യകത, അടിസ്ാന സൗകര്യ 
വികസനത്തിനട് ആവശ്യോയ ബാത്തട്ലേ്ികട് ്ാറ്, 
ഫിഷിംഗട് ഹാര്ബറുകളലട നിര്മ്ാണം, തുടങ്ങി വിവിധ 
ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ കലണ്ത്തു്തിനായി 
വിംഗട് രൂപവീകരിച്ചതു മുതൽ പതിവായി പ്രവീ-
ലരൈ്ട്ജിംഗട്, മപാസട്റ്ട് ലരൈ്ട്ജിംഗട്, േൺസൂണിനട് 
മുമ്പുള്ളതും മശഷമുള്ളതും ആയ  സര് ലവകൾ എ്ിവ 
നടത്തുന്നു. ഫിഷട് ലാന്്ിംഗട് ലസ�റുകൾ, ലച�ിയ 
തു�മുഖങ്ങൾ, നാവിമഗഷന്, ടൂ�ിസം, ഗമവഷണം 
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബാത്തട്ലേ്ികട് ്ാറ് 
കലണ്ത്തു്തിനായി സര് ലവകൾ നടത്തുന്നു. 
മപാര്ട്ട് ്ിപ്ാര്ട്ട് ലേ�ിനും ഹാര്ബര് എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് 
വിഭാഗത്തിനും മവണ്ിയാണട് വിംഗട് പ്രധാനോയം 
പ്രവര്ത്തിക്കു്തട്. ജലമസചനം, പി്ബ്ല്യു്ി, 
ഫിഷ�വീസട്, ടൂ�ിസം, ഉൾനാടന് നാവിമഗഷന്, േറ്ട് 
പ്രധാന ഏജന്സികൊയ മകരെ വാട്ര് അമതാ�ിറ്ി, 
മകരെ ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട്, മകരെ മ്റേറ്ട് 
ോരിവടം ല്വലപട് ലേ�ട് മകാര്പ്മ�ഷന് ലിേിറ്്ട്, 
വിവിധ ഗമവഷണ സ്ാപനങ്ങൾ എ്ിവയ്കായി 
സര്മവ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ വിംഗട് ഏലറ്ടുക്കുന്നു. 
മകരെ എഞ്ചിനവീയ�ിംഗട് �ിസര്ച്ചട് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട്, 
സി്ബ്ല്യുആര്്ിഎം, ലസസ്ട്, ഇന്്യന് അ്ട്േി�ൽറ്ി 
ചാര്ട്ടുകൾ (നാവിക വഹമരൈാഗ്രാഫികട് ഓഫവീസട് 
പ്രസിദവീകരിക്കു് നാവിമഗഷന് ചാര്ട്ടുകൾ) 
എ്ിവ അപട് മ്റ്ട് ലചയ്യു്തിനട് ല്�ാ ഡൂണിലല 
(ഇന്്യന് മനവി) മനവൽ വഹമരൈാഗ്രാഫികട് ഓഫവീസട് 
ആവശ്യലപ്ടു് വട്ൽ, വഹമരൈാഗ്രാഫികട് 
വിവരങ്ങളം വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവ വിംഗട് 
വകോറുന്നു.

ദഹമരൈയാഗ്യാഫടിക് സർമവ വടിഭയാഗത്ടിലന് 
ഭൗതടിക മനട്ങ്ങൾ

പ്രവീ, മപാസട്റ്ട് ലരൈ്ട്ജിംഗട് സര്മവ, പ്രവീ, മപാസട്റ്ട് 
േൺസൂൺ സര്മവ, ്ാറ് മശഖരിക്കുകയം 
പരിമശാധിക്കുകയം ക്രേവീകരിക്കുകയം കംവപൽ 
ലചയ്യുകയം സര്മവ ചാര്ട്ടുകൾ തയ്യാ�ാക്കുകയം 
ലചയട്തു. 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 
(2018 ഒകട്മടാബര് വലര) യഥാക്രേം 45, 44, 36, 23 
സര്മവകൾ നടത്തി.

1. വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവ ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് - 
മകരെ ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് മഫാര് വഹമരൈാഗ്രഫി 
ആന്്ട് അ്്ാന്സട്്ട് ്റേ്വീസട് (കിഹാസട് ), 
2013 ൽ സ്ാപിതോയതും തിരവിതാംകൂര് 
ലകാച്ചിന് ലിറ്��ി സയ�ിഫികട് ആന്്ട് 
ചാരിറ്ബിൾ ലസാവസറ്വീസട് രജിസട്മ്ഷന് 
ആകട്റ്ട് 1955 പ്രകാരം രജി്റേര് ലചയ്തതുോണട്. 
ഇതട് ലകാച്ചിയിലല ഫിഷ�വീസട് യൂണിമവഴട്സിറ്ി 
കാമ്പസിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് 
ആറുോസ വേര്്്യമുള്ള  അടിസ്ാന 
വഹമരൈാഗ്രാഫികട് മകാഴട് സട് നടത്തുന്നു. ഈ 
വര്ഷം, രണ്ട് ബാച്ചുകൾക്കുള്ള മകാഴട്സട് നടത്തി. 
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22 വിേ്യാര്ത്ികൾ ഈ മകാഴട് സട് പൂര്ത്തിയാക്ി 
സര്ട്ിഫിക്റ്റുകൾ മനടി. ഈ അടിസ്ാന 
വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവ മകാഴട് സട് 
പൂര്ത്തിയാക്ിയ ഭൂരിഭാഗം വിേ്യാര്ത്ികൾക്കും 
ഇന്്യയിലം വിമേശത്തും ലതാഴിൽ ലഭിച്ചു. 
മടാട്ൽ മ്റേഷനിൽ വിഭാഗത്തിലം കിഹാസട് 
മകാഴട് സും നടത്തുന്നു. ഈ സ്ാപനലത്ത 
മകരെ യൂണിമവഴട്സിറ്ി ഓഫട് ഫിഷ�വീസട് 
ആന്്ട് ഓഷ്യാമനാഗ്രഫി (കുമഫാസട് ) 
യോയി ബന്ലപ്ടുത്തു്തിനുള്ള നടപടികൾ 
സ്വീകരിച്ചു വരന്നു. 2013 മുതൽ 2017 വലര 88 
വിേ്യാര്ത്ികൾ വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവ 
മകാഴട് സട് പൂര്ത്തിയാക്ി 46 വിേ്യാര്ത്ികൾക്ട് 
മജാലി ലഭിച്ചു. 2018 ൽ 17 വിേ്യാര്ത്ികളള്ള 
ആ�ാേലത്ത ബാച്ചില� മകാഴട് സട് പ്രവര്ത്തനം 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.

2. 1 ്ിജിപിഎസട്, 2 എടിജികൾ, 3 വഹപാക്ട് 
മസാഫട്റ്ട് ലവയറുകൾ, 1 എമക്ാ സൗണ്ര് 
എ്ിവ ലോത്തം 69.11 ലക്ം രൂപയ്കട് 
വാങ്ങു്തിനട് സര്ക്ാര് അനുേതി നൽകി.

3. എം.വി.നിര്മദശകട്, എം.വി. സര്മവയര് എ്വീ 
കപ്ലകളലട പ്രമത്യക അറ്കുറ്പ്ണിക്ായി 
ഭരണാനുേതി ലഭിച്ചു.  പ്രവര്ത്തി പുമരാഗേിക്കുന്നു.

2018-19

1. വഹമരൈാഗ്രാഫികട് സര്മവയ്കായി 3 വഹപാക്ട് 
മസാഫട്റ്ട് ലവയര് വാങ്ങി.

2. സര്മവ മകാഴട്സിനായി ഒര വഹപാക്ട് 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് മസാഫട്റ്ട് ലവയര് വാങ്ങി.

3. കണ്ണൂരിലല എ .എം .എസട് ഓഫവീസിനായി ഒര 
ആധുനിക സര്മവ ഉപകരണം (്ിജിപിഎസട് ) 
വാങ്ങി.

4. ഒര ട്ിന് സട്ക്രൂ സര്മവ ലവസ്ൽ നിര്മ്ിച്ചു.
5. ലരൈ്ട്ജിംഗട് സര്മവകൾ -9 എണ്ം നടത്തി.
6. സ്കാര്യ സര്മവ -7 എണ്ം നടത്തി.

ഉൾനയാടന് ജലഗതയാഗതം (ഐ .ഡബ്ലു.്ടി)

മ�ാ്ട്, ല�യിൽ, മവ്യാേ ഗതാഗത ോര്ഗ്ഗങ്ങൾലക്ാപ്ം 
ഒര ബേൽ ഗതാഗത ോര്ഗ്ഗോണട് ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതം (ഐ .്ബ്ലു.റ്ി). ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതത്തിനട് സമ്പേട് വ്യവസ്കളലട 
വികസനത്തിനട് സംഭാവന ലചയ്യാനും സമൂഹങ്ങലെ 
കൂട്ിയിണക്ാനുള്ള കഴിവണ്ട്. ഇ്ട്, സുസ്ിര 
വികസന ലക്്യങ്ങൾ വകവരിക്ാന്  രാജ്യങ്ങലെ 
സഹായിക്ാനും സാമ്പത്തിക വികസനത്തില� 
ഒര യ�ോയി പ്രവര്ത്തിക്ാനും ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതത്തിനട് കഴിയം. നിലവിലള്ള ഗതാഗത 
സംവിധാനങ്ങമെക്ാൾ കൂടുതൽ ഊര്ജ ക്േവോണട് 
ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം. 

പാരിസ്ിതികാ്ാതം കു�ഞ്ഞതും ലചലവട് കു�ഞ്ഞതും 

ആയ ഗതാഗത ോര്ഗ്ഗങ്ങെിലലാ്ാലണങ്ിലം, ഇതട് 
വലിയ മതാതിൽ പ്രമയാജനലപ്ടുത്തിയിട്ില്. ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതത്തില� കാര്യക്േതയം സുസ്ിരതയം 
വര്ദിപ്ിക്കു്തിലൂലട 20 ശതോനം ചരക്ട് നവീക്ങ്ങൾ 
മ�ാഡുകെിൽ നി്ട് ജലോര്ഗത്തിമലക്ട് ോറ്ാന് 
കഴിയം.

ലപാതുമവ, വലിയ നേികളള്ള പ്രമേശങ്ങെിലാണട് 
ഉൾനാടന് ജലപാത സംവിധാനങ്ങൾ കാണലപ്ടു്തട്. 
കനാലകൾ ഈ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളലട 
ഉപമയാഗം വിപുലവീകരിക്കുകയം ലേച്ചലപ്ടുത്തുകയം 
ലചയ്യുന്നു. മലാകത്തിലല സഞ്ചാരമയാഗ്യോയ 
ജലോര്ഗ്ഗങ്ങൾ ഏകമേശം 6,23,000 കിമലാേവീറ്�ാണട്. 
ആമഗാെ വേര്്്യത്തില� 18 ശതോനം ഉള്ള 
വചനയിലാണട് ഏറ്വം കൂടുതൽ സഞ്ചാരമയാഗ്യോയ 
ജലോര്ഗമുള്ളതട്. തുടര്്ട് �ഷ്യ (16 ശതോനം), 
ബ്സവീൽ (8 ശതോനം), യഎസട്എ (7 ശതോനം) 
എ്ിവയാണട്. ഇന്്യന് സഞ്ചാരമയാഗ്യോയ ജലപാത 
ജലോര്ഗ്ഗങ്ങളലട ആമഗാെ വേര്്്യത്തില� രണ്ട് 
ശതോനം വരം.

ഇന്്യയിൽ സഞ്ചാരമയാഗ്യോയ ഉൾനാടന് 
ജലപാതകൾ  ഏകമേശം 14,500 കിമലാേവീറ്ര് ഉണ്ട്.  
ഇതിൽ, 9,200 കിമലാേവീറ്ര് (5,200 കിമലാേവീറ്ര് 
നേി, 4,000 കിമലാേവീറ്ര് കനാൽ), യ�വൽകൃത 
ജലയാനങ്ങൾ ഉപമയാഗിക്ാവ്താണട്.  
രാജ്യലത്താട്ാലക 111 ജലാശയങ്ങൾ/വിഭാഗങ്ങൾ 
മേശവീയ ജലപാതകൊയി ഇന്്യന് സര്ക്ാര് 
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മലാകത്തില� േറ്റു ഭാഗങ്ങലെ 
അമപക്ിച്ചട് ജലപാതയിലൂലടയള്ള ചരക്ട് ഗതാഗതം 
ഇന്്യയിൽ വെലര കു�വാണട്. ഉൾനാടന് 
ജലപാതകെിലൂലടയള്ള നവീക്ിയ ലോത്തം ചരക്ട് 
(ടൺ കിമലാേവീറ്�ിൽ) നവീക്ം ഇന്്യയിലല ലോത്തം 
ചരക്ട് നവീക്ത്തില� 0.1 ശതോനോണട്. ഇതട് 
അമേരിക്യിലല 21 ശതോനവോയി താരതേ്യം 
ലചയ്യുമമ്പാൾ വെലര കു�വാണട്. ഇന്്യയിലല 
മഗാവ, പശ്ിേ ബംഗാൾ, അസം, മകരെം തുടങ്ങിയ 
സംസ്ാനങ്ങെിൽ ചരക്ട് ഗതാഗത സംവിധാനം 
വികസിപ്ിലച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്്യയിലല ഉൾനാടന് ജലപാതകെിൽ ഗംഗ-
ഭഗവീരഥി-ഹൂഗ്ി നേികൾ (1620 കിമലാേവീറ്ര്), ബ്ഹ്മപുത്ര 
(891 കിമലാേവീറ്ര്), ബരാകട് നേി, മഗാവയിലല 
നേികൾ, മകരെത്തിലല കായലകൾ, മുംവബയിലല 
ഉൾനാടന് ജലപാതകൾ, മഗാോവരി-കൃഷ്ണ ല്ൽറ്ാ 
പ്രമേശങ്ങെിലല നേികൾ (1078 കിമലാേവീറ്ര്) എ്ിവ 
ഉൾലപ്ടുന്നു. യ�വതട്കൃത കപ്ലകളം മബാട്ടുകളം 
ഉപമയാഗിച്ചട് പ്രതിവര്ഷം 44 േശലക്ം ടൺ ചരക്ട് ഈ 
ജലപാതകെിലൂലട ലകാണ്ടു മപാകുന്നു. എന് എച്ചട് എ ഐ 
ആകട്റ്ട് - 1985 പ്രകാരം രൂപവീകരിച്ച ഇന്്യയിലല 
മേശവീയ ജലപാതകളലട ചുേതലയള്ള ്റോറ്യൂട്�ി 
അമതാ�ിറ്ിയാണട് ഇന് ലാന്്ട് വാട്ര്മവ അമതാ�ിറ്ി 
ഓഫട് ഇന്്യ (ഐ .്ബ്ലു.എ.ഐ) ജലപാതകെിൽ 



454 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ആവശ്യോയ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 
നിര്മ്ിക്ാന് ഇന് ലാ�ട്  വാട്ര് അമതാ�ിട്ിലയ 
അധികാരലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പദതികളലട 
സാമ്പത്തിക സാധുതയം ഇതട് പരിമശാധിക്കുന്നു. 
രാജ്യത്തുടനവീെമുള്ള മേശവീയ ജലപാതകെിലല ചരക്ട് 
നവീക്ത്തില� വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.30 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2018-19 (ഏപ്രിൽ മുതൽ ലസപട്റ്ംബര് വലര) 
കാലയെവിൽ മേശവീയ ജലപാത1 മുതൽ ജലപാത 4 
വലരയള്ള ്ാഫിക്ില� അവസ് പട്ിക 11.1.30 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഐ .്ബ്ല്യു.എ.ഐ ്ാറ് പ്രകാരം, 
2018 ഏപ്രിൽ - ലസപട്റ്ംബ�ിനും 2019 ഏപ്രിൽ 
മുതൽ ലസപട്റ്ംബ�ിനും ഇടയിലള്ള കാലയെവിൽ 
മകരെത്തിലല ജലപാത 3 ലല ഗതാഗതം 38 ശതോനം 
വലര വര്ദിച്ചു.

മേശവീയ ജലപാത-3 ലന ബന്ിപ്ിക്കു് ലവസട്റ്ട് 
മകാസട്റ്ട് കനാൽ വികസിപ്ിക്കു്തിനട് മകരെ 
സര്ക്ാര് മുന് ഗണന നൽകുന്നു. ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് 

കനാൽ (്ബ്ല്യുസിസി), ഫവീ്ര് കനാലകൾ എ്ിവ 
സംസ്ാനലത്ത ജലപാതകെിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. 
സംസ്ാനലത്ത ഉൾനാടന് ജലപാതകളലട ആലക 
നവീെം 1,687 കി.േവീ. ആണട് മകരെത്തിലല ഉൾനാടന് 
ജലപാതയലട ലോത്തം നവീെം 616 കിമലാേവീറ്�ാണട്. 
്ബ്ല്യുസിസിലയ ബന്ിപ്ിക്കു് 1,100 കിമലാേവീറ്ര് 
ഫവീ്ര്/ലിങ്ട് കനാലകളം വാണിജ്യ മക�ങ്ങൾ, 
തു�മുഖങ്ങൾ, ടൂ�ിസം മ്ാട്ടുകൾ എ്ിവ മപാലള്ള 
പ്രധാന സ്ലങ്ങളം ഇവിലടയണ്ട്. ആലക 616 
കിമലാേവീറ്�ിൽ ോഹിക്കും വെപട്ണത്തിനും 
ഇടയിലള്ള മൂ്ട് ഭാഗങ്ങൾ (ലോത്തം 26 കിമലാേവീറ്ര്) 
കരഭാഗോണട്. നവീമലശ്രം മുതൽ കാസ�മഗാ്ട് വലര 
(41 കിമലാേവീറ്ര്) പാത നവീട്ടു്തും പരിഗണനയിലാണട്. 
പടിഞ്ഞാ�ന് തവീരമേശ കനാലില� ലകാല്ം മുതൽ 
മകാട്പ്പു�ം വലരയള്ള ഭാഗം മനരലത്ത മേശവീയ 
ജലപാത -3 ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിരന്നു. മകാട്പ്പു�ം 
മുതൽ മകാഴിമക്ാടട് വലരയള്ള ഭാഗവം ആ�ട് ഫവീ്ര് 
കനാലകളം മേശവീയ ജലപാതകളലട ഭാഗോക്ി 
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് കനാലിലന അഞ്ചട് 
വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിക്ാം (1) മകാവെം-ലകാല്ം (74.18 

പട്ടിക 11.1.30 മേശവീയ ജലപാതകെിലല ചരക്ട് ഗതാഗതം 

ക്രേ
നമ്പർ ഉൾനയാടന് േയാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഏ്ടിൽ 2018 മുതൽ 
ലസപ്്ംബർ 2018 വലെ 
(ലേ്രടിക് ടണ്)

ഏ്ടിൽ 2019 മുതൽ 
ലസപ്്ംബർ 2019 വലെ 
(ലേ്രടിക് ടണ്)

1 ഗംഗ – ഭാഗവീരഥി ഹൂഗ്വീ – എന്.്ബട്െിയ 1 2167946 3649806

2 ബ്ഹ്മപുത്ര എന്.്ബട്െിയ 2 275204 193907

3 ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് കനാൽ ചമ്പക്ര കനാൽ & ഉമേ്യാ-
ഗേണ്ഡൽ കനാൽ എന്.്ബട്െിയ 3

152333 211658

4 കൃഷ്ണ നേി എന്.്ബട്െിയ 4 166524 82226

സബട് മടാട്ൽ (മേശവീയ ജലപാത 1-4 2,762,007 4,137,596

േഹയാെയാഷ്്ര ജലപയാത 
5 എന്.്ബട്െിയ 10 (അംബാ നേി) 9,341,048 10,648,963

6 എന്.്ബട്െിയ 83 (രാജട് പുരി നേവീമുഖം) 550,174 427,832

7 എന്.്ബട്െിയ 85 (മരവട്േണ്ഡ നേവീമുഖം & കുണ്ഡലിക 
നേി)

959,107 448,550

8 എന്.്ബട്െിയ 91 (ശാസട്ത്രി നേി – ജയട്ഗാ്ട് മകാട് 
നേവീമുഖം)

3,140,991 66,643

ആലക 13,991,320 11,591,988

മഗയാവ ജലപയാത
9 എന്.്ബട്െിയ 68 (േമണ്ഡാവി നേി) - 818,985

10 എന്.്ബട്െിയ 111 (സുവരി നേി) 2,304,798 494,009

ആലക 2,304,798 1,312,994

ഗുജ�യാത്് ജലപയാത
11 എന്.്ബട്െിയ 73 (നര്േോ നേി) 31,656 49,246

12 എന്.്ബട്െിയ 100 (താപി നേി) 13,256,943 15,048,526

ആലക 13,288,599 15,097,772

13 എന്.്ബട്െിയ 97 (സുന്ര്ബന്സട് ) 1,521,409.17 1,950,196

14 എന്.്ബട്െിയ 16 (ബാരാകട് നേി) - 119

ആലക തുക (ലേ്രടിക് ടണ്ടിൽ) 33,868,133 34,090,665
ഉ�വിടം: സ്േശീയ ഉൾനഥാടൻ അസ്തഥാ�ിറ്ി  
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കിമലാേവീറ്ര്), (2) ലകാല്ം-മകാട്പ്പു�ം (ലകാടുങ്ങല്ലൂര്) 
(168 കിമലാേവീറ്ര്), (3) മകാട്പ്പു�ം-മകാഴിമക്ാടട് (160 
കിമലാേവീറ്ര്), (4) മകാഴിമക്ാടട്-നവീമലശ്രം (187.82 
കിമലാേവീറ്ര്), (5) നവീമലശ്രം-കാസര്മഗാ്ട് (41 
കിമലാേവീറ്ര്) എ്ിവയാണട് അവ. മകരെത്തിലല 
മുഴുവന് ജലപാതാ സംവിധാനത്തിനും വര്ഷം മുഴുവന് 
ജലലഭ്യത ഉ�പ്ാക്ാനും മൊര്ട്ട് ജലപാതകൊയി 
വികസിപ്ിക്ാനും കഴിയം.

സംസ്ാനലത്ത ജലപാത സംവിധാനത്തില� 
വികസനത്തിനായി മൂ്ട് ്ട്ങ്ങെിലായി 
ഒര പ്രവര്ത്തന പദതി അംഗവീകരിക്കുകയം 
താലഴപ�യ്മപാലല നടപ്ാക്കുകയം ലചയ്യുന്നു.

്ട്ം I-്ബ്ലു.സി.സി ലഭ്യോയ ഭൂേിയിൽ  സാധ്യോയ 
വവീതിമയാലട 2020 ൽ പൂര് ത്തിയാക്ാന്  കഴിയ്വ 
നടപ്ാക്കും.
്ട്ം II- വകമയറ്ക്ാരലട പുനരധിവാസം, ഭൂേി 
ഏലറ്ടുക്ൽ, കനാൽ വവീതികൂട്ൽ എ്ിവ 2020-22 ൽ 
പൂര്ത്തിയാക്കും.

്ട്ം III- കാസ�മഗാ്ട് ജില്യിലല മബക്ൽ വലര 
ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് കനാലിലന നവീട്ടുക, ഫവീ്ര് 
കനാലകളലട വികസനം, ചരക്ട് ഗതാഗത, 
ടൂ�ിസം എ്ിവയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ 2022-25 
കാലയെവിൽ വകവരിക്കും. മുഴുവന് സേയ ഗതാഗതം 
പ്രാപ്തോക്കു്തിനട് മൊര്ട്ട് ജലപാതകൾക്ായി 
നാവിമഗഷന് സഹായകങ്ങളം സിഗ്നലകളം 
സ്ാപിക്കും.

സംസ്ാന ജലഗതാഗത വകുപ്ട് (എസട് ്ബ്ല്യുടി്ി), 
തവീരമേശ ഷിപ്ിംഗട്- ഉൾനാടന് ജലഗതാഗത വകുപ്ട് 
(സി എസട് ഐ എന് ്ി), മകരെ ഷിപ്ിംഗട് & ഇന് ലാന്്ട് 
നാവിമഗഷന് മകാര്പ്മ�ഷന് (ലക എസട് ഐ എന് സി) 
എ്ിവയാണട് മകരെത്തിലല ഉൾനാടന് 
ജലഗതാഗതത്തിലല പ്രധാന ഏജന്സികൾ. 
സംസ്ാന ജലപാതകളലട വികസനം സംസ്ാന 
സര്ക്ാരം ഒര പ്രധാന പങ്ാെിയായി ലകാച്ചി 
ഇ�ര്നാഷണൽ എയര്മപാര്ട്ട് ലിേിറ്ഡും (സിയാൽ) 
മചര്ന്നു രൂപവീകരിച്ച പ്രമത്യക ഉമദശ്യയാനോയ മകരെ 
വാട്ര് മവയട്സട് ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് ലിേിറ്ഡും (ക്ിൽ) 
സി എസട് ഐ എന് ്ിയം സംയക്തോയി നടത്തുന്നു 

പട്ടിക 11.1.31 ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് കനാല ില� നിലവ ിലല സ്ിതി
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1 മകാവെം - ആക്കുെം മേശവീയപാത/
സംസ്ാന പാത

0 കി.േവീ-16.04 കി.േവീ 16.04 14 ഭാഗിഗോയി 
സഞ്ചാര മയാഗ്യം

2 ആക്കുെം-ലകാല്ം സംസ്ാന പാത 16.04 കി.േവീ-74.14 കി.േവീ 58.10 32 ഭാഗിഗോയി 
സഞ്ചാര മയാഗ്യം

3 ലകാല്ം-മകാട്പ്പു�ം മേശവീയപാത 74.14 കി.േവീ-242.14 
കി.േവീ

168 168 സഞ്ചാരമയാഗ്യം

4 മകാട്പ്പു�ം-മകാഴിമക്ാടട് മേശവീയപാത 242.14 കി.േവീ-402.00 
കി.േവീ

160 28 ഭാഗിഗോയി 
സഞ്ചാരമയാഗ്യം

5 മകാഴിമക്ാടട് നഗര 
ഭാഗം(കമനാലി 
കനാൽ)

സംസ്ാന പാത 402.14 കി.േവീ-412.00 
കി.േവീ

9.86 7 ഭാഗിഗോയി 
സഞ്ചാരമയാഗ്യം 
ആഴം പ്രശ്നോണട്

6 മകാഴിമക്ാടട്-വടകര സംസ്ാന പാത 412.00 കി.േവീ-450.08 
കി.േവീ

40.08 25 ഭാഗിഗോയി 
സഞ്ചാരമയാഗ്യം

7 വടകര-ോഹി 
(മു�ിക്ലപ്ടാത്ത ഭാഗം)

സംസ്ാന പാത 450.08 കി.േവീ-467.69 
കി.േവീ

17.61 10 പ്രവര്ത്തി  
പുമരാഗതിയിൽ

8 ോഹി-വെപ്ട്ണം (26കി.
േി മു�ിക്ലപ്ടാത്ത 
ഭാഗം & 32.20 കി.േവീ നേവീ 
ഭാഗം)

സംസ്ാന പാത 467.69 കി.േവീ-526.20 
കി.േവീ

58.51 32 സഞ്ചാരമയാഗ്യേല്

9 വെപ്ട്ണം-നവീമലശ്രം സംസ്ാന പാത 526.20 കി.േവീ-590 km 63.80 km 58 സഞ്ചാരമയാഗ്യം

10 നവീമലശ്രം-മബക്ൽ 
(മു�ിക്ലപ്ടാത്ത ഭാഗം)

സംസ്ാന പാത 590 കി.േവീ-616 കി.േവീ 26 0 അമന്ഷണം 
നടക്കുന്നു

ഉ�വിടം: സ്േശീയ ഉൾനഥാടൻ അസ്തഥാ�ിറ്ി  



456 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കിഫട്ബി സഹായമത്താലട പാര്വതി-പുത്തനാ�ിലല 
(മകാവെം - ആക്കുെം സട്ല്ച്ചട് ) വികസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ക്ിൽ ഏകമേശം പൂര്ത്തിയാക്ി. 
ആക്കുെം - ലകാല്ം, മകാഴിമക്ാടട് - ോഹി, വെപ്ട്ണം-
നവീമലശ്രം എ്ിവയലട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
സി എസട് ഐ എന് ്ി ഏലറ്ടുക്കുമമ്പാൾ, ലകാല്ം - 
മകാഴിമക്ാടട് (മേശവീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചഭാഗം) 
സട്ല്ച്ചിലലയം അതില� ഫവീ്ര് കനാലകെിലലയം 
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട ചുേതല മക� 
ഗവൺലേ�ട് ഏജന്സിയായ ഇന്  ലാന്  ്ട് വാട്ര് 
അമതാ�ിറ്ി ഓഫട് ഇന്്യയ്ക്കുോണട്.

ആഴേില്ായട്േ, വവീതികു�വട്, കരയിടിച്ചിൽ, 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളലട അഭാവം 
എ്ിങ്ങലനയള്ള പല തരത്തിലള്ള തടസ്ങ്ങളം 
കനാലകളലട പല ഭാഗങ്ങെിലമുണ്ട്. ലകാല്ത്തിനും 
മകാട്പ്പു�ത്തിനുേിടയിലള്ള മേശവീയ ജലപാത 
-3, ചമ്പക്ര, ഉമേ്യാഗട് േണ്ഡൽ എ്ിവയലട 
ഫവീ്ര് കനാലകൾ ക്ാസട് -3 നിലവാരത്തിൽ 
വികസിപ്ിലച്ചടുത്തു.  ഈ കനാലകെിൽ ബാര്ജട് 
സര്  വ്വീസുകൾ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ലകാല്ം, ആലപ്പുഴ, 
എ�ണാകുെം, കണ്ണൂര്, കാസ�മഗാ്ട് എ്ിവിടങ്ങെിൽ 
യാത്രാ മബാട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ട്.  മേശവീയ ജലപാത 
3 ൽ മുനമ്പം, ലകാച്ചി, കായംകുെം, നവീണ്കര 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ കടലിമലയ്കട് ബന്ലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
കൂടാലത, ഹൗസട് മബാട്ടുകൾ, ഷിങ്ര് മബാട്ടുകൾ, 
്വീ്ട് മബാട്ടുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ തരം യാനങ്ങൾ ഈ 
കനാലകെിലം ടൂ�ിസലത്ത ബന്ിപ്ിക്കു് ബാക്ട് 
വാട്റുകെിലം സഞ്ചരിക്കുന്നു.  ചില സ്ലങ്ങെിൽ ജങ്ാര് 
മസവനങ്ങളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

പടിഞ്ഞാ�ന് തവീരമേശ കനാലില� വിവിധ �വീച്ചുകളലട 
വികസനത്തില� നിലവിലല സ്ിതി പട്ടിക 11.1.31 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ലവസട്റ്ട് മകാസട്റ്ട് കനാലില� വിവിധ 
ഭാഗങ്ങെിൽ 25 ലടര്േിനലകളം പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

സംസ്യാന ജല ഗതയാഗത വകുപ്്

ആലപ്പുഴ ജില് ആസ്ാനോക്ി (്യ�കട്ടമ�റ്ട് ) 
സംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകുപ്ട് 1968-ൽ 
രൂപവീകൃതോയി. രൂപവീകരണ സേയത്തട്, ആലപ്പുഴ, 
മകാട്യം, ലകാല്ം ജില്കെിൽ ോത്രോയിരന്നു മസവന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ. അ്ട് ആലപ്പുഴയായിരന്നു എല്ാ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളലടയം നാ്ി മക�ം. പി്വീടട്, ഒര 
ലേക്ാനിക്ൽ എഞ്ചിനിയറുലട ഓഫവീസും, മൂ്ട് 
സവീനിയര് സൂപ്രണ്ടുോരലട മനതൃത്ത്തിൽ എ�ണാകുെം, 
മകാട്യം (ചങ്ങനാമശേരി), കാസര്മഗാ്ട് എ്വീ മൂന്നു 
ജില്കെിൽ മേഖലാ ഓഫവീസുകളം സ്ാപിച്ചുലകാണ്ട്, 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്ിച്ചു. ഇമപ്ാൾ വകുപ്ിനട് 
പതിനാലട് മ്റേഷന് ഓഫവീസുകളണ്ട്. 

സംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകുപ്ട് ആലപ്പുഴ, മകാട്യം, 
ലകാല്ം, എ�ണാകുെം, കണ്ണൂര്, കാസര്മകാടട് 
ജില്കെിലല ലവള്ളലക്ട്ട് പ്രമേശ നിവാസികളലട  
ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ നി�മവറ്ി ലകാടുക്കുന്നു. 
പ്രസട്തുത വകുപ്ട് ഒര വാണിജ്യ വകുപ്ാലണങ്ിൽ 
കൂടി, അതില� പ്രവര്ത്തനം ഒര മസവന വകുപ്ട് 
മപാലലയാണട്. “ഗതാഗതം” അവശ്യ മസവനത്തില� 
കവീഴിൽ ആയതിനുമശഷം ഈ വകുപ്ട് അവശ്യ മസവന 
വകുപ്ില� ോതൃകയിലാണട് പ്രവര്ത്തിച്ചട് വര്തട്. 

േരം/ഉരക്ട്/മസാൊര് അധിഷ്ിത വഫബര് ഗ്ാസട് 
പാസഞ്ചര് മബാട്ടുകൾ എ്ിവ ഉപമയാഗിച്ചട് 
പ്രതിവര്ഷം 150 ലക്ം യാത്രക്ാരലട ആവശ്യങ്ങൾ 
വകുപ്ട് നി�മവറ്റുന്നു. ലവള്ളം കയ�ിയ പ്രമേശങ്ങൾ 
ജലഗതാഗത മേഖലലയ ആശ്രയിച്ചട് കഴിയന്നു 
എ്താണട് ഈ വകുപ്ില� പ്രസക്തി.

2018-19 ലല നൂതന സംെംഭങ്ങൾ

രക്ാപ്രവര്ത്തനം ആംബുലന്സട് മസവനം എ്ിവയ്കട്  
ഉപമയാഗിക്ാന് അഞ്ചട് പ്രധാന മ്റേഷനുകൾക്ായി 
വകുപ്ട്, അഞ്ചട് നൂതന ല�സ്യൂ മബാട്ടുകൾ വാങ്ങി. 
ലവള്ളലപ്ാക്ത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ആളകലെ സുരക്ിത 
മക�ങ്ങെിമലക്ട് ോറ്റു്തിൽ വകുപ്ട്  േികച്ച 
മസവനോണട്   കാഴട്ച്ചവച്ചതട്.

വവക്ം -എ�ണാകുെം മേഖലയിൽ 120 യാത്രക്ാലര 
വലര വഹിക്ാന് മശഷിയള്ള ശവീതികരിച്ച പാസഞ്ചര് 
കം ടൂ�ിസട്റ്ട് സര്വവീസട് അതിമവഗ കടത്തട് 
മബാട്ട് 2018 നവംബര് 4 നട് ഉേട്്ാടനം ലചയട്തു. 
സ്മേശികളം വിമേശികളോയ യാത്രക്ാര്ക്ട് 
മ�ാഡുകെലല്മപാലല ്ാഫികട് മബ്ലാക്ിൽലപ്ടാലത 
ഏറ്വം കു�ഞ്ഞ സേയത്തിനുള്ളിൽ ലക്്യ സ്ാനത്തട് 
എത്തിമച്ചരാം എ്താണട് ഈ മസവനത്തില� 
പ്രധാന മനട്ം. യാത്രക്ാരലടയം മബാട്ില�യം 
സുരക് ഉ�പ്പുവരത്തുക എ് ലക്്യമത്താലട വകുപ്ട് 60 
ബിൽജും പുക മു്�ിയിപ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി.

2018-19 കാലയെവിൽ വാട്ര് ടാക്ി, ബാര്ജട് 
മസവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടപ്ിലാക്കു്തിനുള്ള 
സാദ്യതകലെക്കു�ിച്ചട് വിവിധ പഠനങ്ങൾ നടത്തി. രണ്ട് 
പാസഞ്ചര് കം ടൂ�ിസട്റ്ട് മബാട്ട്, മസാൊര് ക്രൂയിസട് 
മബാട്ട്, ഏഴട് കട്േരം മബാട്ടുകൾ എ്ിവയലട 
നിര്മ്ാണം അന്ിേ ്ട്ത്തിലാണട്. രണ്ട് മസാൊര് 
മബാട്ടുകളലട നിര്മ്ാണം പുമരാഗേിക്കുന്നു. ഈ 
മബാട്ടുകളലട നിര്മ്ാണം പൂര് ത്തിയാകുമമ്പാൾ , 
വകുപ്ില� ടൂ�ിസം സാധ്യതകൾ ക്ട് വെലരയധികം 
പ്രമയാജനം ലചയ്യുകയം, കൂടാലത തമദശവീയരായ 
യാത്രക്ാര് ക്ട് കു�ഞ്ഞ സേയത്തിനുള്ളിൽ  
ലക്്യസ്ാനലത്തത്തി മചരാന് സാധിക്കുകയം ലചയ്യും.
േരം/ ഉരക്ട്, വഫബര് ഗ്ാസട് പാസഞ്ചര് മബാട്ടുകൾ 
എ്ിവ ഉപമയാഗിച്ചട് വകുപ്ട് പ്രതിവര്ഷം 130.48 
ലക്ം യാത്രക്ാലര വഹിച്ചുലകാണ്ടു മപാവന്നു. 
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നിലവിൽ ടൂ�ിസം മസവനങ്ങൾ ഉൾലപ്ലട 54 
പാസഞ്ചര് മബാട്ടുകളം 5 രക്ാപ്രവര്ത്തന മബാട്ടുകളം 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഉൾനാടന് ഗതാഗതത്തില� 
ആലക വരോനം (ടൂ�ിസട്റ്ട് മബാട്ടുകൾ + ബാര്ജട്  
+ ജങ്റുകെിൽ നിന്നുള്ള മശഖരം) 70.85 ലക്ം 
രൂപയാണട്.

സംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകുപ്ില� 2018-19, 
2019-20 കാലയെവിലല പദതി വിഹിതവം ലചലവം 
(ലചലവട് 2019 ലസപട്റ്ംബര് വലര) പട്ിക 11.1.16 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പുതടിയ സംെംഭങ്ങളും കയാഴ്ച്പ്യാടുകളും

മേശവീയ ജലപാതകലെ ഉപമയാഗലപ്ടുത്തി 
ജല ടൂ�ിസത്തില� സാധ്യതകൾ പരോവധി      
മനടിലയടുക്കുവാന് വകുപ്ട്, നൂതന തരത്തിലള്ള 
ടൂ�ിസട്റ്ട്, ക്രൂയിസട് മബാട്ടുകൊയ വാട്ര് ടാക്ി, 
വാട്ര് ബസട് എ്ിവ നടപ്ിലാക്ാന് ഒരങ്ങുന്നു. 
കൂടാലത, ്വീസൽ ഇന്നമുള്ള ചില മബാട്ടുകൾ ്ട്ം 
്ട്ോയി ഇലകട്്ികട് മബാട്ടുകൊക്ി ോറ്ാനും വകുപ്ട് 
തവീരോനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, മേശവീയ ജലപാതകലെ 
ഉപമയാഗലപ്ടുത്തി, ്ട്ം്ട്ോയി സോന്ര മ�ാ്ട് 
ഗതാഗതക്കുരക്ട് കു�യ്ക്കു്തിനായി, ഭാവിയിൽ ഏറ്വം 
ലചലവട് കു�ഞ്ഞ ജലപാതകൾ ഉപമയാഗിച്ചട് അതിമവഗ 
മബാട്ട് സര്വവീസട് ആരംഭിക്ാന് വകുപ്ട് ഉമദശിക്കുന്നു. 
അതുമപാലല, ജലപാതകെിലല ചരക്ട് നവീക്ത്തില� 
സാദ്യതലയക്കു�ിച്ചട് പഠനം നടത്തുന്നു.

േലിനവീകരണ രഹിതവം പരിസ്ിതി സൗഹൃേവോയ 
വാട്ര് ടൂ�ിസം ആവിഷട്കരിക്കു്തിനായി സൗമരാര്ജ  
മബാട്ടുകൾ കൂടുതൽ നിര്മ്ിക്ാന് വകുപ്ട് ശ്രേിക്കുന്നു. 
അഞ്ചട് മ്റേഷന് ഓഫവീസുകൾ പുതുക്ിപ്ണിയാനും 
ആലപ്പുഴയിലം എ�ണാകുെത്തും സട്ത്രവീകൾക്ട് പ്രമത്യക 

വിശ്രേമു�ികൾ സജവീകരിക്ാനും വകുപ്ട് ഉമദശിക്കുന്നു. 
യാത്രക്ാര്ക്കും മബാട്ടുകൾക്കും കൂടുതൽ സുരക്ാ 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും വകുപ്ട് പദതിയിട്ിട്ടുണ്ട്. 
ആലപ്പുഴ മേഖലയിൽ ഇലകട്്ിക്ൽ മബാട്ടുകളലട 
മസവനം ആരംഭിക്കു്തിനുള്ള സാദ്യതാ 
പഠനം  പുമരാഗേിക്കുന്നു. േലിനവീകരണം കു�യ്കാനും 
ജലഗതാഗത മേഖലലയ കൂടുതൽ ശക്തിലപ്ടുത്താനും 
ഇലകട്്ികട് മ�ാ-മ�ാ മസവനലത്തക്കു�ിച്ചുള്ള  സാദ്യതാ 
പഠനം നടത്തു്തിനും ഈ പദതി സഹായിക്കും.  

്ശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവടിളടികളും

വകമയറ്ം ജലപാതകളലട വികസനലത്ത 
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലപാതകളലട കരയിൽ നി്ട് 
വകമയറ്ക്ാലര ഒഴിപ്ിക്കുകയം അവരലട 
പുനരധിവാസവം ഒര ലവല്ലുവിെിയാണട്. തുടര്ച്ചയായ 
േണ്ിടിയൽ, ോലിന്യങ്ങൾ കനാലിമലയ്കട് വലിലച്ച�ിയൽ, 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളലട അഭാവം എ്ിവ 
ജലപാതയിൽ ജലയാനങ്ങളലട സ്ത�ോയ യാത്രയ്കട് 
തടസ്മുണ്ാക്കുന്നു.

മുമന്നയാട്ടുള്ള വഴടി 

അത്തരം നിരവധി തടസ്ങ്ങൾ 
നിലനിൽക്കുന്നുലണ്ങ്ിലം, മകാവെത്തട് നി്ട് 
കാസര്മഗാമ്യ്ക്കുള്ള ജലയാത്ര നടത്തുക എ് 
ലക്്യത്തിമലയ്കട് സര്ക്ാര് നവീങ്ങുന്നു. ശക്തോയ 
നയപരിപാടിയിലൂലടയം സാമങ്തിക വിേ്യയലട 
ഉപമയാഗത്തിലൂലടയം 2022-25 ഓലട വന്മതാതിൽ 
ഗതാഗതവം ടൂ�ിസവം വികസിപ്ിക്കു്തിനും 
അതിനാവശ്യോയ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ 
ലഭ്യോക്കു്തിനും മകരെ ഗവൺലേ�ട് 
അതിമവഗത്തിൽ നടപടികൾ വകലക്ാള്ളുന്നു.

പട്ടിക 11.1.32  2017-18 മുതൽ 2019-20 വലര പദതി തിരിച്ചുള്ള അവമലാകനം  (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

പദ്തടിയുലട മപെ്

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2017-18 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 
2018-19

വയാർഷ ടിക പദ്തടി  
2019-20

പദ്തടിയുലട 
മപെ്

പുതുക്കടിയ
വ ടിഹടിതം ലെലവ്

ബജ്് 
വ ടിഹടിതം ലെലവ് ബജ്്  

വ ടിഹടിതം

ലെലവ് 2019 
ലസപ്്ംബർ 

വലെ
ഭൂേിയം ലകട്ിടവം 
ലടര്േിനൽ 
സൗകര്യങ്ങളം

110 - 46.12 400 13.51 160 9.99

മബാട്ടുകൾ വാങ്ങലം 
കടത്തു സര്വ്വീസുകൾ 
വിപുലവീകരിക്ലം

1815 1745 1154.7 1600 1042.18 2110 161.5

വര്ക്ട്മഷാപ്ട് 
സൗകര്യങ്ങൾ

165 - 159.42 270 0 250 0

പുതിയ എഞ്ചിന് 
വാങ്ങലം പഴയ 
മബാട്ടുകൾ 
പുതുക്ിപ്ണിയലം

110 180 179.72 150 147.84 291 68.31

ആലക 2200 1925 1540 (80 
ശതോനം)

2420 1203.51 
(53.03 
ശതോനം)

2811 238.80 (8.5 
ശതോനം)

ഉ�വിടം: പ്ാന് മ്സട്
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11.2 ഊർജ്ജം

ആമഗാെതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക വെര്ച്ചയ്ക്കും 
ോനവികമക്േത്തിനും ഊര്ജം നിര്ണായക 
പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ലക്ക്ണക്ിനട് കുടുംബങ്ങൾക്ട് 
ഇന്നവം ലവെിച്ചവം നൽകു്തിനും പു�ലേ 
വ്യവസായം, കൃഷി, വാണിജ്യം, േറ്റുമസവന 
മേഖലകൾ എ്ിവയ്കട് ശക്തി പകര്തിനും 
ഊര്ജം അനിവാര്യോണട്. രാജ്യത്തട് ഉര്ജത്തില� 
ആവശ്യകത അനുേിനം ത്രിതഗതിയിൽ വര്ദിച്ചു 
ലകാണ്ിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വര്ദിച്ചുലകാണ്ിരിക്കു് 
ആവശ്യകതയ്കനുസരിച്ചട് ഊര്ജം 
കലണ്ത്താന് നിലവിലള്ള ഊര്മജാതട്പാേന 
മ്ാതസ്സുകളലട ഉതട്പാേനമശഷി വന്മതാതിൽ 
വര്ധിപ്ിമക്ണ്താവശ്യോണട്. ആവശ്യോയ 
ഊര്ജം േിതോയ നിരക്ിൽ ഗുണനിലവാരമത്താലട 
ലഭ്യോക്കുക എ്തട് സര്ക്ാരില� 
ഉത്തരവാേിത്തങ്ങെിൽ ഏറ്വം പ്രധാനലപ്ട് ഒ്ാണട്.  
ഊര്ജ മേഖല നിലനിൽപ്ിനായള്ള ലവല്ലുവിെി 
അഭിമുഖവീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വെലരയധികം വവവിധ്യമുള്ളതും വെലര എളപ്ത്തിൽ 
നിയ�ിക്ാവ്തുോയ ഊര്ജരൂപോണട് വവേ്യുതി. 
േലിനവീകരണം ഇല്ാലതയം നഷ്ടമുണ്ാകാലതയം 
ോറ്ിലയടുക്ാവ് പ്രമയാജനപ്രേോയ ഊര്ജം 
വവേ്യുമതാര്ജോണട്. മലാക ബാങ്ില� 
കണക്നുസരിച്ചട് ഇ്ട് 840 േശലക്ം േനുഷ്യര് 
വവേ്യുതി ഇല്ാലത ജവീവിക്കുന്നു. കൂടാലത, 100 േശലക്ം 
േനുഷ്യര് ആവശ്യത്തിനട് വവേ്യുതി ഉപമയാഗം 
ഇല്ാലതയം ജവീവിക്കുന്നു. േനുഷ്യല� നിലനില്പിനുള്ള 
അടിസ്ാന ആവശ്യോണട് വവേ്യുതി.   

ദവൈ്യുതടി മേഖലയടിലല പുതടിയ 
ലവല്ലുവടിളടികളും അവസെങ്ങളും

ആമഗാെതലത്തിലം ആഭ്യന്രോയം സേകാലിക 
ഉര്ജമേഖലാ രംഗം വെലര ശ്രദാപൂര്വ്ം 
പരിഗണിമക്ണ്തായ നിരവധി ലവല്ലുവിെികലെയം 
അവസരങ്ങലെയം മനരിടുന്നു. പ്രമത്യകിച്ചും 

മകരെത്തില� പശ്ാത്തലത്തിൽ, സംസ്ാനത്തില� 
വവീക്ണമകാണിൽ നി്ട് അത്തരം ലവല്ലുവിെികളം 
ആവശ്യങ്ങളം കണക്ിലലടുക്കു് ഒര വികസനഗതി 
ചാര്ട്ട് ലചമയ്യണ്തുണ്ട്. അമതസേയം, സംസ്ാനലത്ത 
ഊര്ജമേഖലയലട മനട്ങ്ങളം ശക്തിയം പ്രധാനോയം 
ശ്രദിമക്ണ്തും മുമ്ാട്ട് മപാകുമമ്പാഴും ഇവ 
സംരക്ിക്ലപ്ടുന്നുലവ്ട് ഉ�പ്ാമക്ണ്തുോണട്. 
ഊര്ജമേഖലയലട പ്രധാന ലവല്ലുവിെികെിൽ 
ഒ്ട് തവീര്ച്ചയായം സുസ്ിര േിശയിമലക്കുള്ള ഭാവി 
പരിവര്ത്തനോണട്, പ്രമത്യകിച്ചും പുനരപമയാഗ 
ഊര്ജത്തില� പങ്ട് മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിൽ. 
രാജ്യത്തുടനവീെം, പുനരപമയാഗ ഊര്ജ  
ഉൽപാേനവം ഇന്്റേമലഷനും വര്ദിപ്ിക്കു്തിൽ 
ഭാരത സര്ക്ാര് മുമ്റുകയാണട്. അമതസേയം, 
ഊര്ജലച്ചലവട് കണക്ിലലടുത്തട്, ആമഗാെ 
കാര്ബൺ മ്സില� ന്യായോയ വിഹിതത്തിനുള്ള 
അവകാശത്തില� ഭാഗോയി ഇന്്യ താപവവേ്യുതിലയ 
ഉൽ പാേിപ്ിക്കു്തട് തുടരം. കൽക്രി അധിഷ്ിത 
ഉല്പാേനത്തിൽ നി്ട് മനരമത്ത പു�ത്തുകട്തട് 
സുസ്ിരതയ്ക്കുമവണ്ിയാണട്. എ്ിര്ാലം, വികസിത 
രാജ്യങ്ങൾ മപാലം, കൽക്രി അധിഷ്ിത ഊര്ജ 
ഉതട്പാേനത്തിൽ നി്ട് പു�ത്തുകടക്കുമമ്പാൾ, 
യഥാര്ത്ത്തിൽ വാതക അധിഷ്ിത ഉതട്പാേനം 
വര്ദിപ്ിച്ചിട്ടുലണ്് കാര്യം ഓര്ക്ണം. വാതകത്തിൽ 
ഉള്ള പരിേിതോയ ഓപട്ഷനുകളം ഇ�ക്കുേതി ലചയ്യു് 
വാതകലത്ത ആശ്രയിക്കു്തിനുള്ള ഉയര്് ലചലവം 
കണക്ിലലടുക്കുമമ്പാൾ, ഇന്്യയ്കട് ഇമപ്ാഴും കൽക്രി 
അധിഷ്ിത ഊര്ജ ഉതട്പാേനം ആവശ്യോണട്. 
ഇടത്തരം കാലയെവിമലക്ട് താമപാര്ജ ഉൽ പാേനം 
തുടര്ന്നും വികസിപ്ിക്ണണലേ്തട് േനസ്ിൽ 
വച്ചുലകാണ്ട് ഇതട് മകരെത്തില� ഊര്ജ നയത്തിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തണം.

നയരൂപവീകരണ മവെയിൽ, പുനരപമയാഗ 
ഊര്ജം ചിലമപ്ാൾ സ്ാപിതോയ മഫാസിൽ 
ഇന്ന അധിഷ്ിത ഊര്ജ ഉതട്പാേനത്തില� 
എതിരാെിയായി കാണലപ്ടുന്നു. എ്ിര്ാലം, 
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ഇന്്യയിലല വികസനത്തില� മൂലധന പരിേിതികൾ 
കണക്ിലലടുക്കുമമ്പാൾ, ഇന്്യയിൽ, പ്രമത്യകിച്ചും 
ലപാതുമേഖലയിൽ, വെര്ന്നുവര് പുനരപമയാഗ 
ഊര്ജ മേഖലയലട എതിരാെി എ് തരത്തിൽ 
വലിയ വവേ്യുതി യൂട്ിലിറ്ികെിൽ വന്മതാതിൽ 
നിമക്പിക്കു്തട് വിപരവീത ഫലമുെവാക്കും. 
അത്തരം യൂട്ിലിറ്ികൾക്ട് അ�ിവില�യം 
ോനവവിഭവമശഷിയലടയം കാര്യത്തിൽ വെലരയധികം 
മൂലധനമുണ്ട്, അവ പുനരപമയാഗ ഊര്ജവോയി 
േത്സരിക്കു്തിനട് സജോക്ി പാഴാക്കുകമയാ േിച്ചം 
നൽകുകമയാ ലചയ്യരതട്. പുനരൽപ്ാേിപ്ിക്ാവ് 
ഊര്ജ ഉൽ പാേനത്തിമലക്കും ഇന്്റേമലഷനിമലക്കും  
ോറു്തിനട് വലിയ യൂട്ിലിറ്ികലെ പങ്ാെികൊയി 
പരിഗണിക്കുക എ്താണട് കൂടുതൽ ഫലപ്രേോയ 
ഒര ത�ം. മകരെലത്ത സംബന്ിച്ചിടമത്താെം, 
സംസ്ാനത്തില� വെര്ച്ചയ്ക്കും അഭിവൃദിക്കും 
ഗണ്യോയ സംഭാവന നൽകിയ വിലലപ്ട് 
സ്ത്താണട് മകരെ സംസ്ാന വവേ്യുതി മബാര്്ട്. 
പുനരപമയാഗ  ഊര്ജ കാല്ട്ത്തിൽ മപാലം, ഒര 
മനതാവായിനിന്നുലകാണ്ടു സ്ാപിത മ്ാതസ്സുകെിൽ 
നിന്നുള്ള ഊര്ജ േൗത്യം നി�മവറ്റു്തിൽ 
ലക എസട് ഇബിയ്കട് വിലലപ്ട്തും പ്രധാനവോയ പങ്ട് 
വഹിക്ാനുണ്ട്. ഊര്മജാതട്പാേനത്തിൽ ഇന്്യയിലല 
ലപാതുമേഖലയിലല നിരവധി വലിയ സ്ാപനങ്ങൾ 
ലക എസട് ഇബിയലട കാഴ്ചപ്ാടട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ 
വവീക്ണമകാണിൽ നി്ാണട് ഊര്ജ മകരെ േിഷനിൽ 
ലക എസട് ഇബിയലട പ്രധാന പങ്ട് ശ്രമദയോയി 
പരിഗണിമക്ണ്തട്. ഗണ്യോയ മൂല്യമുള്ള ഈ 
േിഷല� വിജയകരോയ നിര്വ്ഹണവം നടപ്ാക്ലം 
ഈ അവമലാകനത്തിലല ഊര്ജ മകരെ േിഷല� 
പ്രസക്തോയ ഭാഗത്തട് ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എ്തട് 
വായനക്ാരല� ശ്രദയിൽലപ്ടുത്തുന്നു.

ലചലവകൾ  നഷ്ടലപ്ടാലത എല്ാ വിഭാഗം 
ഉപമഭാക്താക്ലെയം ബാധിക്കു് താരിഫിനട്  പ്രധാന 
പരിഗണന ഉണ്ട്. അത്തരം പരിവര്ത്തനത്തില� 
സേയം നിര്ണ്യിക്കു്തില� ഭാഗോയ ലചലവകൾ 
ശ്രദാപൂര്വ്ം പരിഗണിക്ാലത സുസ്ിരതയിമലക്കുള്ള 

ോറ്ം നയിക്രതട്. ഇതട് അവഗണിക്കു്തില� 
അനന്രഫലങ്ങൾ സാമ്പത്തികവം സാമൂഹികവോയ 
അനന്രഫലങ്ങെിമലക്ട് നയിമച്ചക്ാം. നിരന്രോയ 
ലടകട്മനാെജി അപ്ട് മഗ്രമ്ഷനും ്വലപട്ലേന്റും 
നിര്ണായകോണട്, കൂടാലത ഊര്ജ കാര്യക്േത 
എല്ാ വിഭാഗങ്ങെിലമുള്ള ഊര്ജ ഉപമയാഗത്തിൽ 
സ്ിരോയി മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ണം.

ഇന്തധ്യടിലല ഊർജ്ജ മേഖല 

മലാകത്തട്  ഊര്ജ ഉതട്പാേനത്തിലം ഉപമയാഗത്തിലം 
ഇന്്യയ്കട് മൂ്ാം സ്ാനമുണ്ട്. 2019 ഒകട്മടാബര് 
31നു രാജ്യത്തില� ലോത്തം സ്ാപിത മശഷി 
3,64,960.14 ലേഗാവാട്ാണട്. ഇന്്യയിൽ, 
താമപാര്ജത്തിൽ നിന്നുള്ള വവേ്യുതിയാണട് 
ഊര്ജ മ്ാതസ്സുകെിൽ പ്രധാനോയിട്ടുള്ളതട്. 
2019 ഒകട്മടാബര് 31ല� കണക്നുസരിച്ചട് ഇതട് 
രാജ്യത്തില� ലോത്തം സ്ാപിത മശഷിയലട 
62.86 ശതോനം വരന്നു. നാഷണൽ ഗ്രി്ിമലക്ട് 
വിവിധ ഊര്ജ മ്ാതസ്സുകെിൽ നിന്നുട് 2019 
ഒകട്മടാബര് 31 അടിസ്ാനോക്ിയള്ള ഊര്ജ 
വിഹിതവം അതില� ശതോനവം പട്ടിക 11.2.1 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ചട് രാജ്യത്തില� 
ലോത്തം ഊര്ജ സ്ാപിത മശഷി 3,64,960.14 
ലേഗാവാട്ാണട്. അടുത്തകാലത്തട്, പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജമ്ാതസ്സുകെിൽ നിന്നുള്ള ഊര്ജ 
ഉൽപാേനം ജല വവേ്യുതി ഉൽപാേനലത്ത മൂ്ാം 
സ്ാനമത്തക്ട് പിന്ള്ളി രണ്ാം സ്ാനലത്തത്തി.
 
ഊര്മജാൽപ്ാേനത്തില� മേഖലാ തിരിച്ചുള്ള ആലക 
കണക്കുകൾ പട്ടിക 11.2.2 ൽ ഉൾലപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
അതിന് പ്രകാരം, 103,814.69 ലേഗാവാട്ട് (28.46 
ശതോനം) സംസ്ാന മേഖലയിൽ നിന്നും 91,496.93 
ലേഗാവാട്ട് (25.06 ശതോനം) മകനട്്ര മേഖലയിൽ 
നിന്നും 1,69,648.52 ലേഗാവാട്ട് (46.48 ശതോനം) 
സ്കാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുോണട്.

പട്ടിക 11.2.1 31.10.2019 അനുസരിച്ചുള്ള ഇന്്യയലട ലോത്തം സ്ാപ ിതമശഷ ി

ഇന്നം

31.8.2017 
അനുസെടിച്ചുള്ള 

സ്യാപടിതമശഷടി (ലേ.
വയാ.)

ലേയാത്ം 
സ്യാപടിത 

മശഷടിയുലട 
ശതേയാനം

31.10.2018 
അനുസെടിച്ചുള്ള 
സ്യാപടിതമശഷടി 

(ലേ.വയാ.)

ലേയാത്ം 
സ്യാപടിത 

മശഷടിയുലട 
ശതേയാനം

31.10.2019 
അനുസെടിച്ചുള്ള 
സ്യാപടിതമശഷടി 

(ലേ.വയാ.)

ശതേയാനം

1 2 3 4 5 6 7
താപവവേ്യുതി 2,19,490.00 66.67 2,21,768.00 64.1 229,401.42 62.86

ജല വവേ്യുതി 44,653.00 13.56 45,487.00 13.1 45,399.22 12.44

ആണമവാര്ജം 6,780.00 2.06 6,780.00 2 6,780.00 1.86

പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജം 58,303.00 17.71 72,013.00 20.8 83,379.50 22.84

ആലക 3,29,226.00 100 3,46,048.00 100 3,64,960.14 100

അവലംബം: കസ്ന്േ്ര ഇലക്ട്രിസി�്�ി അതോ�ി�്�ി (സി.ഇ.എ)
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മകെളത്ടിലല ഊർജ്ജ മേഖല

രാജ്യത്തട്  100 ശതോനം വവീടുകളം വവേ്യുതവീകരിച്ച 
ആേ്യ സംസ്ാനം മകരെോണട്. പവര്ക്ലട്ാ 
മലാ്ട്ലഷഡിംമഗാ ഇല്ാലത 365 േിവസവം 
24 േണിക്കൂറും  സംസ്ാനത്തു വവേ്യുതി 
ലഭ്യോക്കുന്നു. 1980 കെിൽ മകരെം വവേ്യുതി 
േിച്ചമുള്ള സംസ്ാനം ആയിരല്ങ്ിലം 2018-19 
ൽ ലോത്തം വവേ്യുതി ആവശ്യകതയലട 30.49 
ശതോനം ോത്രമേ ഉല്പാേിപ്ിച്ചിരന്നുള്ളൂ. ബാക്ി 68.63 
ശതോനം ആവശ്യമുള്ള വവേ്യുതി പു�ത്തുനിന്നും 
വാങ്ങുകയായിരന്നു. മശഷം 0.88 ശതോനം ഓപ്ൺ 
ആക്സട്  ഉപമഭാക്താക്ൊകുന്നു.   

ഊർജ്ജമേഖലയടിലല ഏജന്സടികളുലട 
്വർത്ന മനട്ം 

മകരെ സംസ്ാന വവേ്യുതി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് 
(ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ), ഏജന്സി മഫാര് മനാൺ 
കൺലവന്ഷണൽ എനര്ജി ആ�ട് റൂ�ൽ ലടകട്മനാെജി 
(അനര്ട്ട് ), ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട്, എനര്ജി 
ോമനജട്ലേ�ട് ലസ�ര് (ഇ.എം.സി) എ്വീ നാലട് 
ഏജന്സികൾ മുമഖനയാണട് മുഖ്യോയം മകരെത്തിൽ 
ഊര്ജവികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ി 
വര്തട്. ഈ വകുപ്പുകളലട 2018-19, 2019-20 എ്വീ 
വര്ഷങ്ങെിലല വിഹിതം, ലചലവട്, ലചലവട് ശതോനം 
എ്ിവ പട്ടിക 11.2.3 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

2019-20 വര്ഷലത്ത വാര്ഷിക പദതിയിൽ 
1,78,145.00 ലക്ം രൂപയാണട് ഊര്ജമേഖലയ്കായി 
വകയിരത്തിയിരിക്കു്തട്. വാര്ഷിക പദതിയിൽ 
1,71,237.00 ലക്ം രൂപ മകരെ സംസ്ാന വവേ്യുതി 
മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് (ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ)നും 
5,200.00 ലക്ം രൂപ ഏജന്സി മഫാര് മനാൺ 
കൺലവന്ഷണൽ എനര്ജിആ�ട് റൂ�ൽ ലടകട്മനാെജി 
(അനര്ട്ട് ) യ്ക്കും 825.00 ലക്ം രൂപ േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് 
ആന്്ട് ്റോന്മ്ര്്ട്സട് ലമബാ�ട്�ി (എം ടി എസട് 
ൽ) യ്ക്കും 883.00 ലക്ം രൂപ എനര്ജി ോമനജട്ലേ�ട് 
ലസ��ിനും(ഇ.എം.സി) വകയിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
പ്ാന് ല്യട്സിൽ �ിമപ്ാര്ട്ട് ലചയ്ത പ്രകാരം, 2019 
ഒകട്മടാബര് വലര 91,522.08 ലക്ം രൂപയാണട് 
ലചലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതട്, അതായതട് ലോത്തം വിഹിതത്തില� 
51.37 ശതോനം. ഇതിൽ, ലക.എസട്.ഇ.ബി എൽ 
91,161.14 ലക്ം രൂപയം (53.24 ശതോനം), അനര്ട്ട് 
198.12 ലക്ം രൂപയം (3.81 ശതോനം), ഇ.എം.സി 
129.80 ലക്ം രൂപയം (14.70 ശതോനം) ഇലകട്ടിക്ൽ 
ഇന്്കട്ടമ�റ്ട് 33.02 ലക്ം രൂപയം (4.00 ശതോനം) 
2019 ഒകട്മടാബര് വലര ലചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മകെള സംസ്യാന ദവൈ്യുതടി മബയാർഡ് 
ലടിേടി്ഡ് (ലക.എസ്.ഇ.ബടി.എൽ)

ഇന്്യന് കമ്പനവീസട് ആകട്ടട് 1956 (മകനട്്ര 
നിയേം 1956 ല� 1) പ്രകാരം സംമയാജിക്ലപ്ട് 
പവര് യൂട്ിലിറ്ി കമ്പനിയാണട് മകരെ സംസ്ാന 

പട്ടിക 11.2.2 31.10.2018 അനുസരിച്ചുള്ള ഇന്്യയലട ലോത്തം സ്ാപ ിതമശഷ ി

മേഖല സ്യാപ ടിതമശഷ ടി (ലേ.വയാ.) ശതേയാനം
സംസ്ാന മേഖല 1,03,814.69 28.46

മകനട്്ര മേഖല 91,496.93 25.06

സ്കാര്യ മേഖല 1,69,648.52 46.48

ആലക 3,64,960.14 100

അവലംബം: കസ്ന്േ്ര ഇലക്ട്രിസി�്�ി അതോ�ി�്�ി (സി.ഇ.എ)

പട്ടിക 11.2.3 വ ിഹിതവം ലചലവകളം (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ

വകുപ് ടിലന്/ ഏജന്സടിയുലട 
മപെ്

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2018-19 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2019-20

വ
ടിഹ

ടിത
ം

ലെ
ല

വ
്

ലെ
ല

വ
് 

ശ
ത

േയാ
ന

ത്
ടിൽ

വ
ടിഹ

ടിത
ം

ലെ
ല

വ
് 

ഒക
്മട

യാബ
ർ 

20
19

ലെ
ല

വ
് 

ശ
ത

േയാ
ന

ത്
ടിൽ

1 ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ 2,09,960.24* 1,97,594.10 94.10 1,71,237.00 91,161.14 53.24

2 അലനര്ട്ട് 5300.00 1,293.01 24.40 5,200.00 198.12 3.81

3 ഇ.എം.സി 895.00 464.00 51.84 883.00 129.80 14.70

4 ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട് 836.00 135.42 16.20 825.00 33.02 4.00

ആലക 1,78,411.00 1,99,486.52 93.10 1,78,145.00 91,522.08 51.37

*�ിവകസ്ഡ് എസ്�്�ിമസ്�്�് �്രകഥാരമുള്ള വിഹിതം
അവലംബം: �്ലഥാന് സ്�സ്സ്
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വവേ്യുതി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് (ലക.എസട്.ഇ.ബി.
എൽ). 2003 ലല ഇലലകട്്ിസിറ്ി ആകട്ടട്, വകുപ്ട് 
131 പ്രകാരം മകരെ സര്ക്ാരില� പൂര്ണ 
ഉടേസ്തയിലള്ളതാലണങ്ിലം വകുപ്ട് 131, 133 
എ്ിവയലട ഉപവകുപ്ട്  2 പ്രകാരം സംസ്ാന 
സര്ക്ാരിൽ നിക്ിപ്തോയിര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം, 
പ്രമത്യകതകളം, താതട്പര്യങ്ങളം, അവകാശങ്ങളം, 
ബാധ്യതകളം, ഉത്തരവകളം, സ്കാര്യതകളം പഴയ 
മകരെ സംസ്ാന വവേ്യുതി മബാര്്ിനട് 2013 
ഒകട്മടാബര് 31 നട് തിരിലക ഏല്പിച്ചു. ലക.എസട്.ഇ.ബി.
എൽ ഉതട്പാേനത്തിനും, പ്രസരണത്തിനും, 
വിതരണത്തിനും മപ്രമത്യകം ലാഭമകനട്്രങ്ങളള്ള 
സ്ത� ചുേതലയള്ള കമ്പനിയാണട്. 2011 ജനുവരി 
14 നട് മകരെ മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് 
ലയിപ്ിക്കുകയം 2013 നവംബര് 1 മുതൽ സ്ത� 
ചുേതലയള്ള കമ്പനിയായി പ്രവര്ത്തിക്കു്തിനും 
തുടങ്ങി. സംസ്ാനത്തട് വവേ്യുതി ഉല്പാേനം, 
പ്രസരണം, വിതരണം, എ്ിവ ലക.എസട്.ഇ.ബി.
എൽ നിര്വ്ഹിക്കുന്നു. ഗാര്ഹികാവശ്യങ്ങൾക്കും 
കാര്ഷികാവശ്യങ്ങൾക്കും മവണ് വവേ്യുതി താങ്ങാവ് 
വിലയ്കട് ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് നൽകുക എ്താണട് 
പ്രഖ്യാപിത ലക്്യം.

2018-19 കയാലയളവടിലല ഉൽപയാൈന മശഷടി 
വർദ്ന 

മകരെത്തിലല 2019 ോര്ച്ചട് വലരയള്ള ലോത്തം ഊര്ജ 
സ്ാപിത മശഷി 2,995.88 ലേഗാവാട്ട് ആണട്. ഇതിൽ 
2,124.92 ലേഗാവാട്ട് (70.93 ശതോനം) ജല വവേ്യുത 
പദതികെിൽ നിന്നും, 676.56 ലേഗാവാട്ട്(22.58 
ശതോനം) ലതര്േൽ പദതികെിൽ നിന്നും, 60.28 
ലേഗാവാട്ട് (2.01 ശതോനം) കാറ്ിൽ നിന്നും, 134.117 
ലേഗാവാട്ട്(4.48 ശതോനം) സൗമരാര്ജത്തിൽ 
നിന്നും ഉൽപാേിപ്ിക്കുന്നു. ജലം, താപം, പുനരാവര്ത്തക 

ഊര്ജ മ്ാതസ്സുകൾ എ്ിവയിൽ നിന്നുള്ള 
മകരെത്തില� ലോത്തം സ്ാപിത മശഷി  െടിത്ം 11.2.1 
ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഊര് ജ മ്ാതസ്ട് സംബന്ിച്ചും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വര്ഷലത്ത സ്ാപിതമശഷി സംബന്ിച്ചും ഉള്ള 
വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.1 ലം മേഖല 
തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.2 ലം 
നലട്കിയിരിക്കുന്നു. 2018-19 ലല ലോത്തം സ്ാപിത 
മശഷിയായ 2,995.88 ലേഗാവാട്ിൽ, 2,237.60 
ലേഗാവാട്ട് (74.69 ശതോനം) സംസ്ാന മേഖലയിൽ 
നിന്നും, 359.60 ലേഗാവാട്ട് (12.00ശതോനം) മകനട്്ര 
മേഖലയിൽ നിന്നും, 398.68 ലേഗാവാട്ട് (13.31 
ശതോനം) സ്കാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുോണട്. 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷലത്ത ഊര്ജ ലഭ്യത 
സംബന്ിച്ച വിശേംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.3 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

സ്യാപടിത ഉൽപയാൈന മശഷടി

മകരെ മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ില� 
ഉടേസ്തയിൽ 2058.76 ലേഗാ വാട്ട് മശഷിയള്ള 37 ജല 
വവേ്യുത നിലയങ്ങളം 2.025 ലേഗാ വാട്ട് മശഷിയള്ള 
ഒര കാറ്ാടിപ്ാടവം 159.96 ലേഗാ വാട്ട് മശഷിയള്ള  2 
ലതര്േൽ പവര് പട്ൊന്റുകളം വിവിധ സ്ലങ്ങെിലായി 
16.85 ലേഗാ വാട്ട് മശഷിയള്ള മസാൊര് പ്ാന്റുകളം 
നിലവിലണ്ട്. സംസ്ാനലത്ത ഒമരഒര മകനട്്ര 
ഉൽപ്ാേക നിലയം (സി ജി എസട് ) ആണട് 
കായംകുെത്തുള്ള ആര് ജി സി സി പി പി. കാസര്മഗാട്ട് 
ഇന്്യന് �ിനയൂവബിൾ എനര്ജി ല്വലപട്ലേ�ട് 
ഏജന്സി ലിേിറ്്ട് (ഐ ആര് ഇ ്ി എ) ല� 
50 ലേഗാവാട്ട് മസാൊര് പാര്ക്കും കുഴൽേ്ത്തട് 
അലനര്ട്ില� 2 ലേഗാവാട്ട് മസാൊര് പ്ാന്റും 
സംസ്ാന നിമക്പമുള്ള പദതികൊണട്. 2019 ോര്ച്ചട് 

െ ടിത്ം 11.2.1 ലോത്തം സ്ാപ ിത മശഷ ി 

അവലംബം: ബക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.
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31 നട് സംസ്ാനത്തില� ലോത്തം സ്ാപിതമശഷി 
2960.63 ലേഗാവാട്ട് ആണട്. 2018-19 ൽ ലക എസട് ഇ 
ബി ൽ 3 ലേഗാവാട്ട് കക്യം ലചറുകിട ജല വവേ്യുത 
പദതിയം 2 ലേഗാവാട്ട് മസാൊര് പ്ാന്റും കൂട്ിമച്ചര്ത്തു.  

ഉല്യാൈനം

2018-19 ൽ ലക എസട് ബി എൽ ല� ആഭ്യന്ര 
ഉതട്പാേനം കഴിഞ്ഞ വര്ഷമത്തക്ാൾ 38.5 
ശതോനം വര്ധിച്ചട് 7,626.37 േില്യൺ യൂണിറ്ായി. 
സംസ്ാനത്തില� ലോത്തം ഊര്ജ ഉതട്പാേനം 
7,874.34 േില്യൺ യൂണിറ്ാണട്. 2018-19 ൽ ക്യാപട്റ്വീവട്/
മകാ-ജലനമ�ഷന് ഉല്പാേിപ്ിച്ച 194.4 േില്യൺ യൂണിറ്ിൽ 
ഉപമയാഗത്തിനുമശഷം 18.92 േില്യൺ യൂണിറ്ട് ഗ്രി്ിനട് 
വകോ�ി. ലക എസട് ഇ ബി ൽ ല� ആഭ്യന്ര 
ഉതട്പാേനം മശഷി പട്ടിക 11.2.4 ൽ മചര്ത്തിരിക്കുന്നു. 

സംസ്യാനത്് നടിർമ്യാണത്ടിലടിെടിക്കുന്ന 
ജല ദവൈ്യുത പദ്തടികൾ

സംസ്ാനലത്ത നിര്മ്ാണത്തിലിരിക്കു് പ്രധാന 
ജല വവേ്യുതി പദതികളം അവയലട പ്രതവീക്ിക്കു് 

പൂര്ത്തവീകരണ തവീയതിയം പട്ടിക 11.2.5 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
നടന്നു ലകാണ്ിരിക്കു് േറ്റു ജല വവേ്യുതി 
പദതികളലട വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.4 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സൗമെയാർജ്ജ പദ്തടികൾ 

സംസ്ാനത്തട് ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ ല� 9.85 
ലേഗാ വാട്ട് സ്ാപിത മശഷിയള്ള 28 സൗമരാര്ജ 
പദതികൾ നിര്മ്ാണത്തിലാണട്.

ദവൈ്യുതടി ആവശധ്കത

2018-19 ൽ മകരെ പരിധിയിലള്ള ഊര്ജ ആവശ്യകത 
24849.15 ലേഗാ യൂണിറ്ാണട്. സംസ്ാനത്തട് 2018-
19 ൽ ഏറ്വം കൂടിയ ഊര്ജ ആവശ്യകത ോര്ച്ചട് 27 
നട് 22.00 മുതൽ 22.30 വലരയള്ള േണിക്കൂ�ികെിൽ 
4242 ലേഗാവാട്ായിരന്നു. രാവിലലത്ത ഏറ്വം കൂടിയ 
ഊര്ജ ആവശ്യകത ോര്ച്ചട് 28 നട് 06.00 മുതൽ 06.30 
വലരയള്ള േണിക്കൂ�ികെിൽ 3323 ലേഗാവാട്ായിരന്നു. 

പട്ടിക11.2.4 ലക എസട് ബ ി എല് ില� ആഭ്യന്ര ഉൽപാേന മശഷ ി

ക്രേ 
നമ്പർ ഇനം

31.03.2018 ൽ 
ഉത്പയാൈന മശഷടി (ലേ.

വയാ.)

20178-19 ൽ 
കൂട്ടിമച്ർത് 

ഉത്പയാൈന മശഷടി 
(ലേ.വയാ.)

31.03.2019 ൽ 
ആലക ഉത്പയാൈന 
മശഷടി (ലേ.വയാ.) 

(2+3)

2018-19 ൽ ആലക 
ഉല്യാൈനം (േടി. യു)

0 1 2 3 4 5
1 ജല വവേ്യുതി 2,055.76 3.00 2,058.76 7,602.41

2 താപവവേ്യുതി 159.96 159.96 4.093

3 കാറ്ട് 2.025 2.025 1.33

4 സൗമരാര്ജം 14.71 2.14 16.85 18.54

ആലക 2,232.46 5.14 2,237.60 7,626.37 
അവലംബം: കബ.എസ്.ഇ.ബി.എല്

പട്ടിക 11.2.5  നിര്മ്ാണം പുമരാഗേിക്കു് സംസ്ാനലത്ത പ്രധാന ജല വവേ്യുത പദതികൾ

ക്രേ 
നമ്പർ പദ്തടിയുലട മപെ്

സ്യാപ ടിത 
മശഷ ടി 

(ലേ.വയാ)
ജടില് ്വർത്ടി 

ആെംഭടിച് തീയതടി

്തീക്ഷ ടിക്കുന്ന 
പൂർ ത്ീകെണ 

േയാസം
1 മതാട്ിയാര് എച്ചട്.ഇ.പി 40 ഇടുക്ി 16.01.2009 ്ിസംബര്, 2021

2 ലസങ്കുെം ഓലമെമ�ഷന് പദതി 85 MU ഇടുക്ി 06.07.2009 ോര്ച്ചട്, 2022

3 ചാത്തന്മകാട്ടു നട II എസട്.എച്ചട്.ഇ.പി 6 മകാഴിമക്ാടട് 09.11.2017 ോര്ച്ചട്, 2021

4 ലപരിങ്ങൽകുത്തട് എസട്.എച്ചട്.ഇ.പി 24 തൃശൂര് 01.04.2014 ലേയട്, 2020

5 ഭൂതത്താന്ലകട്ട് എസട്.എച്ചട്.ഇ.പി 24 എ�ണാകുെം 15.02.2014 ഓഗസട്റ്ട്, 2020

6 അപ്ര് കല്ാര് 2 ഇടുക്ി 12.08.2016 ോര്ച്ചട്, 2020

7 പള്ളിവാസൽ എക്ട്റ്ന്ഷന് 60 ഇടുക്ി 02.03.2007 ്ിസംബര്, 2021

8 പഴശേി സാഗര് 7.5 കണ്ണൂര് 27.10.2017 ്ിസംബര്, 2021

9 ചി്ാര് 24 ഇടുക്ി 27.04.2018 ഏപ്രിൽ, 2022

10 ലപരവണ്ാമ്മൂഴി 6 മകാഴിമക്ാടട് 25.05.2018 ലേയട്, 2021

അവലംബം: കബ.എസ്.ഇ.ബി.എല്
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ഏറ്വം കു�ഞ്ഞ ഊര്ജ ആവശ്യകത ഓഗസട്റ്ട് 16 
നട് 3.30 മുതൽ 4.00 വലരയള്ള േണിക്കൂ�ികെിൽ 1155 
ലേഗാവാട്ായിരന്നു. ശരാശരി േിവമസന ഉപമയാഗം 
68.386 ലേഗാ യൂണിറ്റും കൂടിയ േിവമസന ഉപമയാഗം 
86.40 ലേഗാ യൂണിറ്റും ോര്ച്ചട് 28, 2019 നട് മരഖലപ്ടുത്തി.

പവർ പർമച്സ്

ലക എസട് ഇ ബി എല്ിനട് 16 മകനട്്ര ഉൽ പാേന 
മകനട്്രങ്ങെിൽ നി്ട് വവേ്യുതി ലഭ്യോക്കുന്നുണ്ട്. 
ലവള്ളലപ്ാക് സേയത്തട് മ്റേഷനുകൾ ലഷ്യൂൾ 
ലചയ്യാത്തതും, കുടംകുെം മ്റേഷല� ഒര യൂണിറ്ട് 
തകരാ�ിലായതും കൽക്രി ക്ാേം മൂലം 
ലഭ്യത കു�ച്ചതും കാരണം മകനട്്ര ഉതട്പാേക 
മ്റേഷനുകെിൽ നിന്നുമുള്ള വവേ്യുതി ലഭ്യതയിൽ 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷമത്തതിൽ നിന്നും 1329.19 ലേഗാ 
യൂണിറ്ില� കു�വണ്ായി. ലവള്ളലപ്ാക്ം 
കാരണം സംസ്ാനത്തിനുള്ളിലല സ്ത� 
ഊര്മജാതട്പാേകരിൽ നിന്നും 2018-19 ൽ 
63.57 ലേഗാ യൂണിറ്ട് വവേ്യുതി വാങ്ങു്തിൽ 
കു�വണ്ായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലച�ിയ വഹ്ൽ 
സ്ത� ഊര്മജാതട്പാേകരിൽ നിന്നുള്ള ഊര്ജം 
25.23 ലേഗാ യൂണിറ്ട് ആണട്. ലക എസട് ഇബി എൽ 

്ിവസന്, ബിൽ്ട്, ഫിനാന്സട്, ഓൺ ആന്്ട് 
ഓപ്മ�റ്ട് (്ിബിഎഫട് ഓ ഓ) രവീതിയിൽ 765 ലേഗാവാട്ട് 
വവേ്യുതി ലഭ്യോക്കു്തിനട് 25 വര്ഷമത്തയ്കട് വവേ്യുതി 
വാങ്ങൽ കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്�ഞ്ഞവയട് ക്ട് 
പു�മേ 450 ലേഗാവാട്ട് ആര് ടി സി വവേ്യുതിക്ായി 
വിവിധ ഉതട്പാേക മ്റേഷനുകളോയി ലക എസട് ഇബി 
ലിേിറ്്ട് േവീര്്കാല കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ടു. വവേ്യുതി 
വാങ്ങൽ കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ിട്ടുള്ള വിവിധ നിലയങ്ങളം 
അവയലട വിഹിതവം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.2.5 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്കാല 
ആവശ്യങ്ങൾ നി�മവറ്റു്തിനട്, യൂണിറ്ിനട് ശരാശരി 
3.54 രൂപാ നിരക്ിൽ എക്ട്മചഞ്ചുകെിലൂലട വവേ്യുതി 
വാങ്ങലം നടത്തുന്നു. ലക എസട് ഇബിയ്കട് സമതൺ 
ഗ്രി്ിൽ നി്ട് 252.45 ലേഗാ യൂണിറ്ട്  ഊര്ജം 
്വീവിമയഷന് ലസറ്ിൽലേ�ട് ലേക്ാനിസം 
(്ി എസട് എം) വഴി യൂണിറ്ിനട് ശരാശരി 2.44 രൂപാ 
നിരക്ിൽ ലഭിച്ചു. വവേ്യുതി ലഭ്യത കണക്ിലലടുത്തട്, 
വവേ്യുതി വകോറ്വം 2018-19 ൽ നടന്നു. 
മകരെത്തില� ചുറ്െവിൽ ലോത്തം 18046.57 ലേഗാ 
യൂണിറ്ട് ഊര്ജം വാങ്ങി. ഉതട്പാേനത്തില�യം 
വവേ്യുതി വാങ്ങലില�യം സംഗ്രഹം െടിത്ം 11.2.2 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

െ ടിത്ം 11.12.2  ഉതട്പാേനത്തില�യം വവേ്യുതി വാങ്ങല ില�യം സംഗ്രഹം

അവലംബം: ബക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. 

പട്ടിക 11.2.6  2019 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ മകരെത്തില� ചുറ്െവിലള്ള ഓപ്ൺ അക്സ്ട് ഊര്ജ 
പരിചകട്ക്രത്തില� കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങെിലല താരതേ്യം

ഇനം 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
ഊര്ജം(ഇ�ക്കുേതി) 4.66 142 435.6 284.96 216.60

ഊര്ജം (കയറ്റുേതി) 25.43 40.44 43.06 43.07 37.40
അവലംബം: ബക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ
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സംസ്യാനത്ടിനുള്ളടിലല ഊർജ്ജ വടിൽപ്ന 

2018-19 ൽ ബൾക്ട് വലലസന്സികൾ ഉൾലപ്ലട 
1,25,52,206 ഉപമഭാക്താക്ൾക്ായി 21,536.77 
ലേഗാ യൂണിറ്ട് വവേ്യുതി ലക എസട് ഇ ബി എൽ വിറ്റു. 
ലോത്തം വിറ്റുവരവട് 12,71,392 ലക്ം രൂപയാണട്. 
സംസ്ാനത്തിനട് പു�ത്തട് േറ്റു യൂട്ിലിറ്ികൾക്ട്  വവേ്യുതി 
വിറ്തുൾലപ്ലട  ലോത്തം വിറ്റുവരവട്13,053.27 മകാടി 
രൂപയാണട്.

ഓപ്ണ് അക്സ്് ഉപമഭയാക്യാക്കളുലട 
ഊർജ്ജ പെടിെക്രം

ഓപ്ൺ അക്സ്ട് ഉപമഭാക്താക്ളം സ്ത� 
ഊര്മജാതട്പാേകരം വില്പനയ്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള 
ഊര്ജ പരിചകട്ക്രത്തില� 2018-19 ലല 
വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.6 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഡീപ്് (ഡടി ഇ ഇ പടി), എക്്മെഞ്ചുകൾ എന്നടിവ 
വഴടിയുള്ള ഊർജ്ജ വടിൽപ്ന

ലക എസട് ഇബി ലിേിറ്്ട്, ലേമസ്ര്സട് 
ബി എസട് എച്ചട് പി സി  ലിേിറ്്ിനട്  2018 ജൂണിൽ 50 
ലേഗാവാട്ടും  2018 ഓഗസട്റ്ട് മുതൽ ഒകട്മടാബര് വലര 
100 ലേഗാവാട്ടും  േിച്ച വവേ്യുതി ്ിഇഇപി (്ിസ്വ�ി 
ഓഫട് ഇലകട്്ിസിറ്ി എഫിഷ്യ�ട് വപ്രസട് ) മപാര്ട്ൽ 
വഴി വിറ്റു. 2018 ഒകട്മടാബര് 1 മുതൽ 2018 നവംബര് 
30 വലര ലേമസ്ര്സട് സി എസട് പി ്ി സി  ലിേിറ്്ിനട് 
ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ േിച്ച വവേ്യുതി ലടണ്ര് 
നടപടിക്രേം മുമഖലന വിറ്റു. മകരെ ചുറ്െവിൽ യൂണിറ്ിനട് 
4.85 രൂപാ നിരക്ിൽ ലോത്തം 144.16 ലേഗാ യൂണിറ്ട് 
വവേ്യുതിയാണട് വിറ്തട്. 

കൂടാലത എക്ട്മചഞ്ചുകെിലൂലടയം  ലകഎസട്ഇബിഎൽ 
അധിക വവേ്യുതി വിറ്ിട്ടുണ്ട്. മകരെത്തില� ചുറ്െവിൽ 
2018-19 വര്ഷം ലക.എസട്.ഇ.ബി. ലിേിറ്്ില� 
എക്ട്മചഞ്ചുകെിലൂലടയള്ള സംസ്ാനത്തിനട് പു�ലത്ത 
ലോത്തം വവേ്യുതി വിൽപ്ന 3.85 രൂപാ നിരക്ിൽ 
680.63 ലേഗാ യൂണിറ്ാണട്. ഐ  ഇ  എക്ട് വഴി 3.84 രൂപാ 
നിരക്ിൽ 656.45 ലേഗാ യൂണിറ്റും, പി എക്ട് ഐ എൽ 
വഴി 4.07 രൂപാ നിരക്ിൽ 24.18 ലേഗാ യൂണിറ്റും േിച്ച 
വവേ്യുതി  വിറ്റു.

പുനെയാവർത്ക ഊർജ്ജത്ടിനയായുള്ള പുതടിയ 
നടിർമദേശങ്ങൾ

പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജം ഉപമയാഗലപ്ടുത്താനുള്ള 
എല്ാ ോര്ഗ്ഗങ്ങളം ലക എസട് ഇ ബി എൽ പരിഗണിക്കുന്നു. 
ലവസട്റ്ട് കല്ടയിലല 50 ലേഗാവാട്ില� മഫ്ാട്ിംഗട് 
മസാൊര് ലപ്രാമപ്ാസലിൽ നി്ട് ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ 
10 ലേഗാവാട്ിനട് എന് എച്ചട് പി സിയോയം 
കായംകുെലത്ത മഫ്ാട്ിംഗട് മസാൊര് ലപ്രാമപ്ാസലിൽ 

നി്ട് 92 ലേഗാവാട്ിനട് എന് ടി പി സിയോയം 9.76 
ലേഗാവാട്ിനട് ബ്ഹ്മപുരലത്ത ോലിന്യത്തിൽ നി്ട് 
ഊര്ജ പദതിയോയം കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ടു. കാറ്ാടി 
പദതികെിൽ നി്ട് 300 ലേഗാവാട്ിനട് മസാൊര് 
എനര്ജി മകാര്പ്മ�ഷന് ഓഫട് ഇന്്യ (എസട്ഇസിഐ) 
യോയം കാസര്മഗാ്ട് മസാൊര് പാര്ക്ിൽ 55 
ലേഗാവാട്ട് മശഷി വര്ദിപ്ിക്കു്തിനട് ലതഹ്രി 
വഹമരൈാ ല്വലപട്ലേ�ട് മകാര്പ്മ�ഷന് ഇന്്യ 
ലിേിറ്്ട് (ടിഎച്ചട്്ിസിഐഎൽ) ോയം  വവേ്യുതി 
വിതരണ കരാര് (പിഎസട്എ)  ഒപ്പുലവച്ചിട്ടുണ്ട്. 
അഗെിയിലല 82 ലേഗാവാട്ട് വിന്്ട് ഫാം  
എന് എച്ചട് പി സിയം ഇടുക്ി �ിസര്മവായ�ിൽ 300 
ലേഗാവാട്ട് മഫ്ാട്ിംഗട് സൗമരാര്ജ പദതി 
എന് ടി പി സിയം ബനാസുരസാഗര് �ിസര്മവായ�ിൽ 
100 ലേഗാവാട്ട് മഫ്ാട്ിംഗട് സൗമരാര്ജ പദതി  
എസട്ഇസിഐയം തിരിച്ച�ിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാലത, 
കുെോവട് �ിസര്മവായ�ിൽ 50 ലേഗാവാട്ട് പദതി 
പരിഗണനയിലോണട്.

ഊർജ്ജ ഉപമഭയാഗത്ടിലന് െീതടി 

കാര്ഷിക വിഭാഗത്തിലം വ്യാവസായിക വിഭാഗത്തിലം 
കു�വണ്ായലതാഴിലക േലറ്ല്ാ മലാ ലടന്ഷന് 
(എൽ ടി) വിഭാഗങ്ങളലടയം ഉപമഭാക്താക്ളലട 
ഉപമഭാഗം വര്ദിച്ചു. വഹ ലടന്ഷന് (എച്ചട്ടി) 
ഇന്്സട്്ിയൽ കാറ്ഗ�ിയിലല ഉപമഭാഗം (ഓപ്ൺ 
ആകട് സസ്ിലൂലടയള്ളലതാഴിലക) ലോത്തത്തിലള്ള 
മുന്വര്ഷലത്ത 6.66 ശതോനത്തിൽ നി്ട് 4.14 
ശതോനം ആയി.  എൽ ടി വിഭാഗത്തിലല ഊര്ജ 
വിൽപ്നയിൽ 2.78 ശതോനം ോത്രം വര്ദനവട് 
കാണിക്കുന്നു, അമതസേയം ബൾക്ട് സവപ് 
ഉൾലപ്ലടയള്ള എച്ചട്ടി, ഇ എച്ചട് ടി വിഭാഗങ്ങെിമലക്കുള്ള 
ഊര്ജ വിൽപ്നയിൽ 3.79 ശതോനം വര്ദനവട് 
കാണിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതട് ലോത്തം ഊര്ജ വിൽ പനയിൽ 
3.05 ശതോനം വര്ദനവട് കാണിക്കുന്നു. മപാണ്ിമച്ചരി 
ഇലകട്്ിസിറ്ി ്ിപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് വഴി ആര് ഇ എ 
യിമലക്ട് സ്ിച്ചട് ഓവര്  ലചയ്ത കാരണത്താൽ ബൾകട് 
വലലസന്സികളലട ഊര്ജ ഉപമഭാഗത്തിലം 
കു�വണ്ായിട്ടുണ്ട്. 2018-19 ലല ഊര്ജ ഉപമഭാഗ 
രവീതിയലടയം വരോനത്തില�യം കണക്ട്  
അനുബന്ം 11.2.6 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മകരെത്തിലല വവേ്യുമതാര്ജ ഉപമഭാഗം 2017-18 
വര്ഷലത്ത 21,159.19 േില്യൺ യൂണിറ്ിൽ നി്ട് 2018-
19 വര്ഷം (ഓപ്ൺ അക്സ്ട് ഉപമഭാഗം ഉൾലപ്ലട) 
21,750.25 േില്യൺ യൂണിറ്ായി വര്ദിച്ചു. 2.72 
ശതോനം വര്ദനവാണട് ഇക്ാലയെവിലണ്ായതട്. 
2012-13 മുതൽ 2018-19 വലരയള്ള മകരെത്തിലല 
വവേ്യുമതാര്ജ ഉപമഭാഗം, െടിത്ം 11.2.3 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ലേയാത്ം സയാമങ്കതടിക വയാണടിജധ് നഷ്ടങ്ങൾ 
(എ. ്ടി. ആന്ഡ് സടി) 

2018-19 വര്ഷം ലോത്തം സാമങ്തിക വാണിജ്യ നഷ്ടം 
15.38 ശതോനത്തിൽ നിന്നും 13.14 ശതോനോയി 
കു�യകയം പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 13.07 
ശതോനത്തിൽ നിന്നും 12.47 ശതോനോയി 
കു�യകയം ലചയട്തു. ലോത്തം സാമങ്തിക വാണിജ്യ 
നഷ്ടം കു�ച്ചു ലകാണ്ടു വര്തിൽ േികച്ച മനട്ം 
വകവരിക്ാന് ലക.എസട്.ഇ.ബിയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
്ിസട്്ിബൂഷന് എസട് ബി യ ലട ലോത്തം സാമങ്തിക 
വാണിജ്യ നഷ്ടം 10.83 ശതോനവം പ്രസരണ വിതരണ 
നഷ്ടം 9.07 ശതോനവം ആണട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വര്ഷോയെെ എ.റ്ി. & സി നഷ്ടം അനുബന്ം 11.2.7 
ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്ഷോയി, 
ലോത്തം സാമങ്തിക വാണിജ്യ (എ.റ്ി.&സി) നഷ്ടത്തിലം 
പ്രസരണ വിതരണ (റ്ി&്ി) നഷ്ടത്തിലം ഉണ്ായിട്ടുള്ള 
പ്രവണത െടിത്ം 11.2.4 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

വടിതെണം

2019 ോര്ച്ചട് 31 ലല കണക്ട്  പ്രകാരം ലക എസട് ഇ ബി 
ലിേിറ്്ിനട് വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ 62,450 സര്കയൂട്ട് 
കിമലാേവീറ്ര് 11 ലക വി വലനുകളം 160.59 സര്കയൂട്ട് 
കിമലാേവീറ്ര് 22 ലക വി വലനുകളം 2,89,804 സര്കയൂട്ട് 
കിമലാേവീറ്ര് എൽ റ്ി വലനുകളം 9,703.9 ലേഗാ 
മവാൾട്ട് ആംപിയര് ല്റേപട്  ്ൗൺ കപ്ാസിറ്ിയള്ള 
79,876 ്ിസട്്ിബൂഷന് ്ാന്സട്മഫാര്േറുകളം ഉണ്ട്. 
2018-19 ൽ വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ ലക്്യേിട്ിര് 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളം മനട്ങ്ങളം അനുബന്ം 
11.2.8  ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഊര്ജ മകരെ 
േിഷല� കവീഴിലള്ള േ്യുതി 2021 പദതിയിൽ വിതരണ 
വിഭാഗത്തില� അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനം 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബിൽ ഇന്ഫര്മേഷന് 
സി്റേോയ ഊര്ജസൗഹൃേ, ഔമട്ജട്  ോമനജട് ലേ�ട് 
സി്റേോയ ഊര്ജദൂതട്, മകനട്്രവീകൃത ക്റേേര് 
ലകയര് സര്വവീസട്, ലവബട് ലസൽഫട് സര്വവീസട്, 

െ ടിത്ം 11.2.3  മകരെത്തിലല വവേ്യുമതാര്ജ ഉപമഭാഗം

അവലംബം: ബക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. 

െ ടിത്ം 11.2.4  എ .റ്ി & സി നഷ്ടവം, റ്ി & ്ി നഷ്ടവം (ശതോനത്തിൽ)cent

അവലംബം: ബക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. 
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എന് എ സി എച്ചട് സൗകര്യം ഉൾലപ്ലടയള്ള 
ഓൺവലന് മപയട്ലേ�ട് ലഫസിലിറ്ി തുടങ്ങിയ  എല്ാ 
ഓൺവലന് ലസര്വിസുകളം ലക എസട് ഇ ബി 
എൽ ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. 2018-19 
ൽ എല്ായിടത്തും ഭാരതട് ബിൽ മപയട് ലേ�ട് സി്റേം 
(ബി ബി പി എസട് )പ്ാറ്ട്മഫാം  മുമഖന  എമപ്ാൾ 
മവണലേങ്ിലം പണം, ലക്ര്ിറ്ട്/ല്ബിറ്ട് കാര്ഡുകൾ, 
ഐ എം പി എസട്, ഇന്�ര്ലനറ്ട് ബാങ്ിംഗട്, ലനഫട്റ്ട്, 
പ്രവീലപയട്്ട് കാര്്ട്, വാലറ്ട്, യപിഐ തുടങ്ങി വിവിധ 
മോഡുകൾ വഴി ബിൽ മപയട്ലേ�ട് സാധ്യോക്ി. 
ലോത്തം ബിൽ മപയട് ലേ�ില� 50 ശതോനം ഇമപ്ാൾ 
ഓൺവലനിൽ ലഭിക്കുന്നു.

കുടടിശ്ടിക മശഖെണം

കാലാകാലങ്ങെിൽ കുടിശേികയള്ള വവേ്യുതി ബിൽ 
തുക മശഖരിക്കു്തിനട് പ്രമത്യക ശ്രദ നൽകി. 
2018-19 കാലയെവിൽ ലക്ബ്ല്യുഎയലടയം 
ആമരാഗ്യ വകുപ്ില�യം കുടിശേിക തവീര്ക്കു്തിൽ 
കാര്യോയ മനട്ം വകവരിച്ചു. 30-9-2018 വലരയള്ള 
ലക ്ബ്ല്യുഎയലട കുടിശേികയായ 1,326.69 മകാടി 
രൂപ 2019-20 മുതൽ 331.67 മകാടി രൂപ വച്ചട് നാലട് 
തവണകൊയി അടച്ചുതവീര്ക്കു്തിനട് 14.1.2019 ലല 
ജി.ഒ പ്രകാരം തവീരോനോയി. ആമരാഗ്യ വകുപ്ിൽ 
നി്ട് 5.65 മകാടി രൂപ കുടിശേികയം ലഭിച്ചു. 2018 
്ിസംബര് 31 നട് അവസാനിച്ച ഒടിഎസട് പദതിയിൽ 
എച്ചട്ടി ഉപമഭാക്താക്െിൽ നി്ട് 13.32 മകാടി രൂപയം 
എൽ ടി ഉപമഭാക്താക്െിൽ നി്ട് 7.14 മകാടി രൂപയം 
കുടിശേിക പിരിലച്ചടുത്തു.

്സെണം- സയാധയാെണ

വര്ദിച്ചുവര് വവേ്യുതി ആവശ്യകത 
നി�മവറ്റു്തിനായി ്ാന്സട്ഗ്രി്ട് 2.0 മപ്രാജകട്ടുകൾ 
ഫലപ്രേോയി വിനിമയാഗിക്കു്തിനുള്ള ്ൗൺസട്്വീം 
വര്ക്കുകൾലക്ാപ്ം പുതിയ സബട്മ്റേഷനുകളലട 
നിര്മ്ാണവം സബട്മ്റേഷനുകളലടയം 
വലനുകളലടയം അപ്ട്മഗ്രമ്ഷനും പദതിയിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് 24x7 
തടസ്േില്ാത്ത ഗുണനിലവാരമുള്ള വവേ്യുതി 
ഉ�പ്പുവരത്തു്തിനും ആവശ്യാനുസരണം വവേ്യുതി 
ലഭ്യോക്കു്തിനും ്ാന്മെിഷന് ശംഖലയലട 
േതിയായ മശഷി വികസിപ്ിമക്ണ്തുണ്ട്. കൂടാലത, 
മകനട്്ര വവേ്യുതി അമതാ�ിറ്ി മുമ്ാട്ടുവച്ച എന്-1 
ആസൂത്രണ ോനേണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കു്തിനുള്ള 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ആവശ്യോണട്. വ്യത്യസ് മവാൾമട്ജട് 
ലലവലില� 35 സബട്മ്റേഷനുകളം 1084.64 
സര്കയൂട്ട് കിമലാേവീറ്ര് ്ാന്മെിഷന് വലനുകളം 
വരം വര്ഷങ്ങെിൽ പൂര്ത്തിയാക്ാന് ലക്്യേിടുന്നു. 
2019 ോര്ച്ചട് 31 ലല സബട്മ്റേഷനുകൾ, അതില� 
ലക്്യങ്ങൾ, മനട്ങ്ങൾ, ലനറ്ട് വര്ക്ട് വിശോംശങ്ങൾ 
എ്ിവ ഉൾലപ്ടു് മകരെത്തില� ്ാന്മെിഷന് 

ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് അനുബന്ം 11.2.9 ലം 
അനുബന്ം 11.2.10 ലം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ മകെള േടിഷന്

സംസ്ാനലത്ത വവേ്യുതി മേഖലയലട 
സേഗ്രവികസനം ലക്്യേിട്ട് 2018 ജൂൺ 14 നട് മകരെ 
സര്ക്ാര് 'ഊര്ജ മകരെ േിഷന്' ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത 
3 വര്ഷത്തിനുള്ളിൽ ചുവലട വിശേോക്ിയിരിക്കു് 
അഞ്ചട് പ്രധാന മപ്രാജകട്ടുകൾ നടപ്ിലാക്ാന് ഇതട് 
ലക്്യേിടുന്നു.

സൗെ

2021 ഓലട പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജോയ 
സൗമരാര്ജ പദതികെിലൂലട 1000 ലേഗാവാട്ില� 
മശഷി വര്ധന വകവരിക്ാന് ലക എസട് ഇബി 
ഉമദശിക്കുന്നു, ഇതിൽ 50 ശതോനം മേൽക്കൂരയിൽ 
നിന്നും (ആര് ടി എസട് ) പ്രതവീക്ിക്കുന്നു. മസാൊര് 
പാര്ക്കുകെിൽ നിന്നും മഫ്ാട്ിംഗട് മസാൊര് 
പദതികെിൽ നിന്നും 150 ലേഗാവാട്ട് വവീതം 
പ്രതവീക്ിക്കുന്നു. മശഷിക്കു് 200 ലേഗാവാട്ട് രാജ്യത്തട് 
കമ്വീഷന് ലചയ്ത സൗമരാര്ജ പദതികെിൽ 
നി്ട് �ിമവഴട്സട് ഇ-ബിഡിംഗട് വഴി സംഭരിക്ാന് 
പദതിയിട്ിട്ടുണ്ട്. ആര് ടി എസില� ആേ്യ 
്ട്ത്തിനായള്ള ്ിോന്്ട് അഗ്രമഗഷന് ഇതിനകം 
പൂര്ത്തിയായി. 200 ലേഗാവാട്ില� ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ 
ഈ പദതിയോയി സഹകരിക്ാന് താതട് പര്യമുള്ള 
2.78 ലക്ം ഉപമഭാക്താക്െിൽ നി്ട് 42,500  
ഗൃഹപരിസരങ്ങൾ തിരലഞ്ഞടുത്തു. ലടന്്�ിംഗട് 
പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു, ആേ്യ ്ട്ം 2020 ോര്മച്ചാലട 
പൂര്ത്തിയാകുലേ്ട് പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

ഫടിലലേന്് െഹടിത മകെളം

ഈ പദതിയിലൂലട പവീക്ട് ്ിോന്്ട്, മഗ്ാബൽ 
വാേിങട്, വഹരൈജന്(എച്ചട്ജി) ലപാലയൂഷന്  തുടങ്ങിയവ 
കു�യ്ക്കുക എ് ലക്്യമത്താലട സംസ്ാനലത്ത 
വവീടുകെിലലയം, ലതരവട് വിെക്ട് മേഖലയിലലയം 
നിലവിലള്ള എല്ാ സി എഫട് എൽ, ഫിലലേ�ട് 
ബൾബുകൾക്ട്  പകരം ഉര്ജക്േവം  േവീര്്കാലം 
നിലനിൽക്കു്തുോയ എൽഇ്ി വിെക്കുകൾ 
സ്ാപിക്കും. ഗാര്ഹവീക മേഖല ലക്്യേിട് ആേ്യ 
്ട്ത്തിൽ 13 ലക്ത്തിലധികം ഉപമഭാക്താക്ൾ 
എൽഇ്ി വിെക്കുകൾക്ായി രജി്റേര് ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒര 
മകാടി 9 വാട്ട് എൽഇ്ി വിെക്കുകൾ വാങ്ങു്തിനായി 
ലടണ്ര് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പദതി 
സുഗേോയി പുമരാഗേിക്കുന്നു.

ൈ്യുതടി 2021 

ലക എസട് ഇബി ലിേിറ്്ില� വിതരണ ഗ്രി്ട് 
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അന്ാരാഷട്് തലത്തിമലക്ട് ഉയര്ത്താനുള്ള 
േൗത്യവോയി ഊര്ജ മകരെ േിഷനിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള   പദതികൾ  2018-19 
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. ലോത്തം പദതി 
വിഹിതം 4,036.30 മകാടി രൂപയാണട്. ജി ഐ എസട് ോപ്ട് 
തയ്യാ�ാക്ലം ്ി പി ആര് രൂപവീകരണവം വിതരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് പുതിയ അനുഭവോയിരന്നു. 
മപ്രാജകട്റ്ട് വഫനവലമസഷനിലം ്ിപിആര് 
തയ്യാ�ാക്ലിലം വ് കാലതാേസം പദതി 
ആരംഭിക്കു്തിനട് താേസം വരത്തി. മകനട്്ര 
സഹായമത്താലടയള്ള പദതികൊയ ്ി.്ി.യ.ജി.
ലജ.വവ, ഐ.പി.്ി.എസട് എ്ിവ യഥാസേയം 
പൂര്ത്തവീകരിക്കു്തിലള്ള ശ്രദയം പദതി വവകിപ്ിച്ചു. 
2018 ലം 2019 ലം ഉണ്ായ വിനാശകരോയ 
ലവള്ളലപ്ാക്വം പുമരാഗതിലയ ബാധിച്ചു. ഇതട് 
േ്യുതി 2021 ല� യഥാര്ത് പദതിയിൽ  നിന്നും ചില 
പുനര് നിര്മ്ാണങ്ങൾ  അനിവാര്യോക്ി.

്രയാന്സ്ഗ്ടിഡ് 2.0 - ലസക്കന്് ജനമ�ഷന് 
്രയാന്സ്േടിഷന് ലന്് വർക്ക്

സംസ്ാനത്തില� ഭാവി ഊര്ജ ആവശ്യകത 
നി�മവറ്റു്തിനായി ്ാന്മെിഷന് ശംഖല 
ശക്തിലപ്ടുത്തു്തിനാണട് ഇതട് പദതിയിടു്തട്, 
ഇതട് രണ്ട് ്ട്ങ്ങൊയി നടപ്ാക്ാന് തവീരോനിച്ചു. 
പദതിയലട ആേ്യ ്ട്ം 2017-2022 കാലയെവിലം 
രണ്ാം ്ട്ം   2019-2024 കാലയെവിലം 
നടപ്ാക്ാനാണട് ലഷ്യൂൾ ലചയ്തിരിക്കു്തട്. 
12 സബട്മ്റേഷനുകളലടയം 2084 സര്കയൂട്ട് 
കിമലാേവീറ്ര് ഇഎച്ചട്ടി വലനുകളലടയം നിര്മ്ാണം 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള  13 പാമക്ജുകൊയി പദതിയലട 
ആേ്യ ്ട് മജാലികൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാലത. ഈ 12 
സബട്മ്റേഷനുകെിൽ 4 എണ്ം എയര് ഇന്സുമലറ്്ട് 
സബട്മ്റേഷനുകളം (എഐഎസട് ), ബാക്ി 8 ഗ്യാസട് 
ഇന്സുമലറ്്ട് സബട്മ്റേഷനുകളം (ജിഐഎസട് ) 
ആണട്. 12 പാമക്ജുകൊയി തിരിച്ചിരിക്കു് 
പദതിയലട രണ്ാം ്ട്ത്തിൽ 12 സബട്മ്റേഷനുകൾ 
(എഐഎസട് - 3 എണ്ം, ജിഐഎസട് - 9 എണ്ം) 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദതിയലട രണ്ട് ്ട്ങ്ങൾക്കും 
കൂടിയള്ള ആലക ലചലവട് 10,000 മകാടി  രൂപയാണട്. 
പ്രധാനോയം കിഫട് ബി, സി ഇ എ,  എം ഒ പി എ്ിവയ്കട് 
കവീഴിലള്ള പി എസട് ്ി എഫട്, എം എന് ആര് ഇയ്കട് കവീഴിലള്ള 
ഗ്രവീന് എനര്ജി മകാ�ിമ്ാര് (ജി ഇസി) എ്ിവ വഴി 
പണം കലണ്ത്തു്തിനട് ആമലാചിക്കുന്നു.

ഒ്ാം ്ട്ത്തിലല പദതികൾ 
നടപ്ാക്ിലക്ാണ്ിരിക്കുകയം ലഷ്യൂൾ ലചയ്തമപാലല 
പുമരാഗേിക്കുകയോണട്. ആേ്യ ്ട്ത്തിലല 13 ൽ 
12 പാമക്ജുകളം അവാര്്ട് ലചയ്തിട്ടുള്ളതും  ബാക്ി  
ലടണ്ര് മപ്രാസസ്ിലോണട്. ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ 
ടാര്ലഗറ്റുലചയട് ത 12 സബട് മ്റേഷനുകെിൽ, 
അനുബന് ഇഎച്ചട് ടി വലനുകൾ ഉൾലപ്ലട 7 

സബട് മ്റേഷനുകൾ (4 എണ്ം എ ഐ എസട്, 3 എണ്ം 
ജി ഐ എസട് ) 2020 ജൂവലയിൽ പൂര്ത്തിയാകും. 
മശഷിക്കു് 5 സബട് മ്റേഷനുകളം അനുബന് 
ഇഎച്ചട് ടി വലനുകളം 2021 ോര്മച്ചാലട കമ്വീഷന് 
ലചയ്യും. ഈ പദതിയിൽ 257.4 സര്കയൂട്ട് കിമലാേവീറ്ര് 
ഇ.എച്ചട്.ടി വലനുകൾ ഇതിനകം പൂര്ത്തിയായി. 
രണ്ാം ്ട്ത്തിൽ ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള പദതികളലട 
പ്രാഥേിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 12 
പാമക്ജുകെിൽ രലണ്ണ്ം ലടന്്ര് ലചയട്തു, 
മശഷിക്കു് പാമക്ജുകൾക്കുള്ള ്ിപിആര് 
തയ്യാ�ാക്ിലക്ാണ്ിരിക്കുകയാണട്.

ഇ-ലസയ്ഫ് 

ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്ല്കട്ടമ�റ്റും ലക എസട് ഇബിയം 
സംയക്തോയി വികസിപ്ിലച്ചടുത്ത ഇമസഫട് 
മപ്രാജകട്റ്ട് വവേ്യുത അപകടങ്ങൾ ഇല്ാതാക്കുക 
എ്താണട് ലക്്യേിടു്തട്. വവേ്യുതി 
ഉപമയാഗിക്കു്വലര അതില� സുരക്ാ വശങ്ങെിൽ 
സംമവേനക്േോക്കു്തിനട് വിപുലോയ ഒര പ്രചാരണ 
പരിപാടി ഈ പദതിയലട പ്രമത്യകതയായിരിക്കും. 
പ്രമക്പണ, വിതരണ മേഖലയലട ്ട്ം ്ട്ോയള്ള 
നവവീകരണം ലക്്യേിടുന്നു. കവചിത കണ്കട്ടറും 
അണ്ര് ഗ്രൗണ്ട് മകബിളകളം ഉപമയാഗിച്ചട് 
കവചിതേല്ാത്ത കണ്കട്ടല� ോറ്ിസ്ാപിക്കും. ഓമട്ാ 
�ിമക്ാഷറുകളം സര്കയൂട്ട് മബ്ക്റുകളം വിതരണ 
ശംഖലയിൽ ഉൾലപ്ടുത്തും. ഓമരാ മജാലിക്കും 
നടപടിക്രേങ്ങൾ നൽകും. വര്ക്ട് അംഗവീകാരവം 
മജാലി ലചയ്യാനുള്ള അനുേതിയം ഓൺവലനിൽ 
നൽകും. മേൽമനാട്ം വഹിക്കു്വരം ഇലകട്്ിക്ൽ 
മജാലികെിൽ ഏര്ലപ്ടു്വരോയ ആളകൾക്ട് 
ഇലകട്്ികട് സുരക്ാ പരിശവീലനം നൽകും. ജാഗ്രത 
പദതിയിൽ , ബി പി എൽ ഉപമഭാക്താക്ളമടതായ 
എല്ാ വവീടുകെിലം ഇ എൽ സി ബി  സ്ാപിക്കുകയം 
ആവശ്യമുള്ളിടത്തട് �വീവവ�ിംഗട് നടത്തുകയം ലചയ്യും. 
ആശാ വര്ക്ര്ോര്, കുടുമ്പശ്രവീ, അയൽക്ട്ം, 
�സി്�ട് അമസാസിമയഷനുകൾ എ്ിവയിലൂലട 
സുരക്ലയക്കു�ിച്ചുള്ള മബാധവൽക്രണ ക്യാമ്പയിന് 
നടത്തും. ലക എസട് ഇ ബി എൽ സുരക്ാ വിഭാഗം 
മബാധവൽക്രണ ക്ാസുകൾ നടത്തു്തട് 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.

ലക എസ് ഇ ബടി എല്ടിലന് ഫ്യാഗ്ഷടിപ് 
പദ്തടികൾ

മുകെിൽ സൂചിപ്ിച്ച ഊര്ജ മകരെ േിഷനിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ചട് മപ്രാജകട്ടുകൾക്ട് 
പു�മേ, ഇനിപ്�യ് നാലട് മപ്രാജകട്ടുകളം 
ലക എസട് ഇ ബി എല്ില� ഫ്ാഗട്ഷിപട് പദതികൊണട്..

ഇ-ലേയാബടിലടി്ടി

മഫാസിൽ ഇന്ന മശഖരം കു�യ്തട്, ഓമസാൺ 
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പാെിയിൽ വിള്ളൽ വര്ദിക്കു്തട്, ഉയര്് അന്രവീക് 
േലിനവീകരണം എ്ിവ ആമഗാെതലത്തിലം 
ഇന്്യയിലം ഇലകട്്ികട് വാഹനങ്ങൾ മവഗത്തിൽ 
ലകാണ്ടുവര്തിനുള്ള നടപടികൾക്ട് തുടക്േിട്ടു. 
ഇ-ലോബിലിറ്ി നയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്്യയിലല 
ആേ്യലത്ത സംസ്ാനങ്ങെിലലാ്ാണട് മകരെം. 
സംസ്ാനത്തുടനവീെം ഇ-ലവഹിക്ിൾ ചാര്ജിംഗട് 
മ്റേഷനുകൾ വിന്യസിക്കു്തട് ഉ�പ്ാക്കു്തിനട് 
ലക.എസട്.ഇ.ബി.എലിലന മ്റേറ്ട് മനാ്ൽ 
ഏജന്സിയായി നിയേിച്ചു. ലക.എസട്.ഇ.ബി.എല്ില� 
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ാനലത്ത ആേ്യലത്ത 
ഫാസട്റ്ട് ചാര്ജിംഗട് മ്റേഷന് ഇതിനകം തല് 
തിരവനന്പുരം സര്ക്ാര് ലസക്രമട്�ിയറ്ിൽ 
ആരംഭിച്ചു. ലക എസട് ഇ ബി എൽ ഉടന് തല് 6 
മുനിസിപ്ൽ മകാര്പ്മ�ഷനുകെിലം ഒര ഇ-ലവഹിക്ിൾ 
ചാര്ജിംഗട് മ്റേഷന് വവീതം ആരംഭിക്കും, ഇതിനായി 
ലടണ്ര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരവനന്പുരം, എ�ണാകുെം, 
മകാഴിമക്ാടട് എ്വീ വപലറ്ട് ജില്കെിൽ 60 പ്സട് 
ലലാമക്ഷനുകെിൽ ഇ-ലവഹിക്ിൾ ചാര്ജിംഗട് 
മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്കു്തിനട് ഇംപ്ിലേ�ിംഗട് 
ഏജന്സികലെ തിരലഞ്ഞടുക്കു്തിനട് താൽപര്യപത്രം  
ക്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക എസട് ഇ ബി എൽ സേര്പ്ിച്ച 
്ി പി ആ�ില� അടിസ്ാനത്തിൽ തലസ്ാന ജില്യിൽ 
32 ചാര്ജിംഗട് മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്കു്തിനട് 8.22 
മകാടി രൂപ സര്ക്ാര് അനുവേിച്ചു.

മകെള ദഫബർ ഒപ്്ടിക് ലന്് വർക്ക് 
(ലക-മഫയാണ്)

30,000 സര്ക്ാര് ഓഫവീസുകൾക്കും വിേ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും ലചലവട് കു�ഞ്ഞതും 
അതിമവഗവോയ ഇ�ര്ലനറ്ട് കണക്ന്, 20 ലക്ം 
ബിപി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ട് സൗജന്യ ഇന്�ര്ലനറ്ട്, 
ഐ എസട് പികെിമലക്ട് വിമവചനരഹിതോയ പ്രമവശനം, 
ലടലിമകാം ഓപ്മ�റ്ര്ോര്ക്കും പൗരന്മാര്ക്കും 
ഗുണനിലവാരവം താങ്ങാനാവ്തുോയ ഇ�ര്ലനറ്ട് 
മസവനങ്ങൾ നൽകൽ എ്ിവ ലഭ്യോക്കു്തിനായി 
സംസ്ാനത്തുടനവീെം ഒര വവ്ട് ഏരിയ 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് നിര്മ്ിക്കുക എ്താണട് പദതിയലട 
ലക്്യം. കണക്ാക്ിയ പദതി ലചലവട് 1028 മകാടി 
രൂപയാണട്. 49: 49: 2 എ് അനുപാതത്തിൽ 
ലക എസട് ഇ ബി എൽ, ലക എസട് ഐ ടി എൽ, സംസ്ാന 
സര്ക്ാര് എ്ിവയലട ഇക്ിറ്ി പങ്ാെിത്തമത്താലട 
ഒര പ്രമത്യക ഉമദശ്യ വാഹനം (എസട് പി വി) 
ലനറ്ട് വര്ക്ില� നടപ്ാക്ലം പരിപാലനവം നടത്തും. 
ലക എസട് ഇ ബി എല്ിനുള്ള േറ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലക്ാപ്ം,  
എല്ാ ഓഫവീസുകെിമലക്കും വഹ ്വീ്ട് ഇന്�ര് ലനറ്ട് 
കണകട്റ്ിവിറ്ി ഈ മപ്രാജകട്റ്ട് ഉ�പ്ാക്കുന്നു. വിതരണ 
നിരയിൽ (47,289 കിമലാേവീറ്ര്) മപാൾ വാടകയം 
4 വഫബറുകളം ലക എസട് ഇബിക്ട് സൗജന്യോയി 
ലഭിക്കും. കൺമ്ാൾ & ലപ്രാട്ക്ന്, മൊര്ട്ട് ഗ്രിഡുകൾ, 
മൊര്ട്ട് േവീറ്റുകൾ, ഇ�ര്ലനറ്ട് ഓഫട് തിംഗട്സട് 

എ്ിവയ്ക്കുള്ള അധിക ്ാറ്ാ ആശയവിനിേയ 
ആവശ്യകതകൾ ഇതട് നി�മവറ്റും. സൃഷ്ടിച്ച ആസ്ികൾ 
ലക എസട് ഇ ബി എല്ിൽ നിക്ിപ്തോയിരിക്കും.

എന്ർദ്സ് �ടിമസയാഴ് സ് പ്യാനടിംഗ് 
(ഇആർപടി)

ബിസിനസ്ട് ോമനജുലചയ്യു്തിനും അക്ൗണ്ിംഗട്, 
ലേറ്വീരിയൽ ോമനജുലേ�ട്, ോനവ വിഭവമശഷി 
എ്ിവയോയി ബന്ലപ്ട് നിരവധി ബാക്ട് 
ഓഫവീസട് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഓമട്ാമേറ്ട് ലചയ്യു്തിനും 
സംമയാജിത ആപ്ിമക്ഷനുകളലട ഒര സി്റേം 
ഉപമയാഗിക്ാന് ഇആര് പി അനുവേിക്കും. 
ഐ പി ്ി എസിനട് കവീഴിലള്ള മകനട്്ര മ്ാൺമസര്്ട് 
പദതിയായാണട് ഈ പദതി ആവിഷട് കരിച്ചതട്. പദതി 
നടപ്ാക്ൽ കാലയെവട് 30 ോസോണട്.

കമ്്യൂണടിമക്ക്ടിംഗ് മഫയാൾട് പയാസ് 
ഡടി്ക്മടർസ് (സടി എഫ് പടി ഡടി)

ലക എസട് ഇബിയലട ജവീവനക്ാര് , ഇന് -ഹൗസട് 
ഗമവഷണത്തിനുമശഷം, വെലര ഉപമയാക്തൃ 
സൗഹൃേോയ ലചലവട് കു�ഞ്ഞ കമ്യൂണിമക്റ്ിംഗട് 
മഫാൾടട് പാസട്  ്ിറ്കട്ടറുകൾ  വികസിപ്ിച്ചു. 
ഇതട്, ലക എസട് ഇ ബി എൽ എഞ്ചിനവീയര്ോര് 
വികസിപ്ിലച്ചടുത്ത ഗ്രാഫിക്ൽ യൂസര് 
ഇ�ര്മഫസുോയി (ജി.യ.ഐ) സംമയാജിപ്ിച്ചട്, 
യൂട്ിലിറ്ി ്റോഫില� ലോവബൽ മഫാണിൽ അമലര്ട്ട് 
നൽകുകയം ലനറ്ട് വര്ക്ില� ജിഐ എസട് ോപ്ിൽ 
ലതറ്ായ ലസഗട് ലേ�ില� ദൃശ്യം തിരിച്ച�ിയാന് 
സഹായിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 2022 നകം 16,000 
പ്സട് സിഎഫട് പി്ികലെ എച്ചട്ടി ലനറ്ട് വര്ക്ിൽ 
വിന്യസിക്ാന് ലക എസട് ഇബി എൽ ഉമദശിക്കുന്നു.

മക� സർക്കയാർ പദ്തടികൾ

മകരെത്തിൽ നടപ്ിലാക്കു്, മകനട്്ര സര്ക്ാരില� 
പ്രധാനലപ്ട് ഊര്ജമേഖല പദതികളലട  
വിശോംശങ്ങൾ ചുവലട വിശേവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉജ്ജ്ൽ ഡടിസ്മകയാം അഷ്�ന്സ് മയയാജന 
(യുഡടിഎഐ)   

വവേ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളലട (്ിമസ്ാം) 
സാമ്പത്തിക ോറ്വം പുനരജവീവനവം ലക്്യംവച്ചട് 
ഇന്്യാ ഗവൺലേ�ട് ആരംഭിച്ച പാമക്ജാണട് 
ഉജ്ൽ ്ിമസ്ാം അഷ്�ന്സട് മയാജന. മകരെ 
സര്ക്ാരം ലക എസട് ഇ ബി എല്ലും 2017 ോര്ച്ചട് 15 
നട് മകനട്്ര ഗവൺലേന്റുോയി ധാരണാപത്രം ഒപ്ിട്ടു.  
ലക എസട് ഇ ബി എല്ില� ആഭ്യന്ര കാര്യക്േത 
ലേച്ചലപ്ടുത്തലാണട്  ധാരണാപത്രം ഒപ്ിട്തില� 
ഉമദശ്യം. ധാരണാപത്രത്തിൽ സാമ്പത്തിക 
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സഹായലോന്നും ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ില്. മൊര്ട്ട് േവീറ്ര് 
നടപ്ാക്ൽ ലടന്്�ിംഗട് ്ട്ത്തിലം ഇആര് പി 
മകാ്ിംഗട് ്ട്ത്തിലം ആയിട്ടുള്ളലതാഴിലക 
ലക എസട് ഇബി എൽ പ്രധാനലപ്ട് പ്രവര്ത്തന 
ലക്്യങ്ങൾ മനടിയിട്ടുണ്ട്. അലല്ങ്ിൽ മനട്ത്തില� 
അവസാന ്ട്ത്തിലാണട്.

ൈീന് ൈയയാൽ ഉപയാധധ്യായ ഗ്യാേ മജധ്യാതടി 
മയയാജന (ഡടി.ഡടി.യു.ജടി.ലജ.ദവ)

ഗ്രാേവീണ വവേ്യുതവീകരണത്തിനും ഉപ പ്രസരണ, 
വിതരണ ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് ശക്തിലപ്ടുത്തു്തിനും 
മവണ്ി ഗ്രാേവീണ മേഖലകൾക്ായി (വിതരണ 
്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾ, ഫവീ്റുകൾ, ഉപമഭാക്താക്ൾ 
എ്ിവിടങ്ങെിലല േവീറ്�ിങട് ഉൾലപ്ലട) മകനട്്ര 
സര്ക്ാരില� പദതിയാണട് േവീന് േയാൽ ഉപാധ്യായ 
ഗ്രാേ മജ്യാതി മയാജന (്ി.്ി.യ.ജി.ലജ.വവ). ്ി.്ി.
യ.ജി.ലജ.വവ നടപ്ിലാക്കു്തില� സാമ്പത്തികവം 
ഭൗതികവോയ പുമരാഗതിയലട വിശോംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.2.11 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 2019 
്ിസംബമ�ാലട പദതി അവസാനിക്കു്താണട്.

്ധയാനേ�ടി സഹജ് ബടിജടിലടി ഹർ ്ർ 
മയയാജന-"സൗഭയാഗധ്"
ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല എല്ാ വവീടുകൾക്കും (എപി എല്ലും 
േരി്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും) നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
ബിപി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും സിംഗിൾ മപായിന്�ട് 
വയ�ിംഗട് ഉൾലപ്ലട സൗജന്യ വവേ്യുതി കണക്ന് 
സൗഭാഗ്യയിൽ വിഭാവന ലചയ്തിരിക്കുന്നു. സൗഭാഗ്യയ്കട് 
മകരെത്തിനട് അനുേതി ലഭിച്ചില്. 2018 ലല 
ലവള്ളലപ്ാക്ത്തിൽ വവേ്യുതവീകരിച്ച 3,19,171 വവീടുകൾ 
വവീണ്ടും ന്ാക്കു്തിനട് 90 മകാടി രൂപ മകരെത്തിനട് 
അനുവേിച്ചു. ഇതിൽ 41.3234 മകാടി രൂപ ലഭിച്ചു. ബാക്ി 
തുക ലഭ്യോക്കു്തിനട് ലക എസട് ഇ ബി എൽ ഇതിനകം 
മനാ്ൽ ഏജന്സി ആര് ഇസിമയാടട് അഭ്യര്ത്ിച്ചു. 
കഴിഞ്ഞ േശകത്തിൽ തല് ഹൗസട്മഹാൾ്ട് 
വവേ്യുതവീകരണത്തിൽ മകരെം കൂടുതൽ മനട്ം 
വകവരിക്കുകയം 2017 ല� തുടക്ത്തിൽ 100 
ശതോനം ഹൗസട്മഹാൾ്ട് വവേ്യുതവീകരണം 
പൂര്ത്തിയാക്കുകയം അതില� ഫലോയി സൗഭാഗ്യയിൽ 
തുച്ഛോയ വിഹിതം ലഭിക്കുകയം ലചയട്തു.

സംമയയാജടിത ദവൈ്യുതടി വടികസന പദ്തടി-
ഐപടിഡടിഎസ്

ഉപപ്രസരണ, വിതരണ ശംഖലകൾ, വിതരണ 
്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾ, നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
ഫവീ്റുകൾ, ഉപമഭാക്താക്ൾ എ്ിവ 
ശക്തിലപ്ടുത്തു്തിനായി സംസ്ാനലത്ത 25 
വിതരണ സര്ക്ിളകെിൽ ഐപി്ിഎസട് ്ട്ം -1 
നടപ്ാക്ി. 25 സര്ക്ിളകെിൽ 21 സര്ക്ിളകൾക്ട് 
കവീഴിലള്ള മജാലികൾ പൂര്ത്തിയായി. മ�ാ്ട് 

മു�ിക്ാനുള്ള അനുേതി വവകിയതിനാൽ 
എ�ണാകുെം, ലപരംബാവൂര്, ലകാല്ം, ശ്രവീകണ്ഠപുരം  
എ്ിവിടങ്ങെിൽ മകബിൾ ഇടു് മജാലികൾ 
പൂര്ത്തവീകരിച്ചിട്ില്. ഈ മപ്രാജകട്റ്ിനായി 2019 നവംബര് 
വലര സേയ വിപുലവീകരണം ലക എസട് ഇ ബി എൽ 
അഭ്യര്ത്ിച്ചു. 

ഐപടിഡടിഎസ് ്ട്ം II മ്യാജക്ടുകൾ-

i. എന്ർദ്സ് �ടിമസയാഴ് സ് പ്യാനടിംഗ് 
(ഇആർ പടി) - ഭാഗിക മടൺ കവീ അടിസ്ാന 
നിര്വ്ഹണത്തില� ഭാഗോയി ഐ ടി 
വിഭാഗത്തിനട് കവീഴിലള്ള ഇന് -ഹൗസട് 
ല്വലപട്ലേന്�ട് ടവീമുോയി ഇ ആര്പി 
പരിഹാരം നടപ്ാക്ൽ ക്റേവേമസഷന്/
ല്വലപട്ലേന്�ട് എ്ിവ ലക എസട് ഇബി എൽ 
നടത്തുന്നു. ലസര്വര്, മ്റോമ�ജട് തുടങ്ങിയവയലട 
വിതരണം, ഇന്്റോമലഷന്, കമ്വീഷന് ലചയ്യൽ 
തുടങ്ങിയവ മടൺകവീ എക്ികയൂഷന് വഴിയാണട് 
നടപ്ാക്കു്തട്. നടപ്ാക്ൽ പ്രക്രിയയിലല 
രണ്ട് നാഴികക്ല്ലുകൾ ഇതിനകം മനടിയിട്ടുണ്ട്, 
ഇമപ്ാൾ മകാ്ിംഗട് പുമരാഗതിയിലാണട്.

ii.  സ്േയാർട്് േീ്ർ നടപ്യാക്കൽ - ഉേയട് സ്വീേില� 
ഭാഗോയി 3,21,000 േവീറ്ര് സ്ാപിക്ണം. 
ഒര ബിഡര് ോത്രം, ലേമസ്ര്സട് യവണറ്്ട് 
ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്്സട്്വീസട് ലിേിറ്്ട് 
ലടന്്�ിൽ പലങ്ടുത്തു. �വീ ലടന്്�ിംഗുോയി 
മുമ്ാട്ട് മപാകാന് മബാര്്ട് തവീരോനിച്ചു.

iii. ഐ പടി ഡടി എസടിന് കീഴടിലള്ള ലക എസ് ഇബടി 
ലടിേടി്ഡടിലല െണ്യാം ്ട് ഐടടി നടപ്യാക്കൽ-  
എസട് സി എ ്ി എ ഇല്ാത്ത 21 നഗരങ്ങൾ 
ഉൾലക്ാള്ളു് പദതിക്ട് അനുേതി നൽകി. 
21 പട്ണങ്ങെിൽ �ിംഗട് ലഫന്സിംഗട് മപാലള്ള 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പൂര്ത്തിയായി. മബാര്്ര് 
േവീറ്റുകെിൽ 367 മോ്മുകളം 21 നഗരങ്ങെിലല 
ഫവീ്ര് േവീറ്റുകളം സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോ്മുകൾ  
ലസന് ് ൽ  ലസര് വറുോയി ആശയവിനിേയം 
നടത്തുന്നു. ്ിടിആര് േവീറ്ര് നടപ്ാക്ൽ ഇമപ്ാൾ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു. വപലറ്ട് ടൗണില� അസറ്ട് 
സര്മവയം പുമരാഗേിക്കുന്നു.

iv. ഐ പടി ഡടി എസടിന് കീഴടിലള്ള മനയാണ്-
എസ് സടി ഡടി എ ടൗണുകൾ ക്കയായുള്ള �ടിയൽ  
ദടം ഡയാ്യാ അക്ടിസടിഷന് സടിസ്റ്റം (ആർ ടടി-
ഡടിഎഎസ് )- 2019 ജൂവല 9 നട് ലടന്്ര് 
ക്ണിച്ചുലകാണ്ടുള്ള അ�ിയിപ്ട് പ്രസിദവീകരിച്ചു. 
സാമങ്തിക ബി്ട് 2019 ലസപട്റ്ംബര് 
7 നട് തു�ന്നു. ബിഡ്ഡുകളലട സാമങ്തിക 
വിലയിരത്തലകൾ പുമരാഗേിക്കുന്നു.
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്ധയാന് േ�ടി കടിസയാന് ഊർജ്ജ സുെക്ഷയാ 
ഏവം ഉത്ഹയാന് േഹയാഭടിയയാന് 
(പടിഎം കുസും)

സൗമരാര്ജ പമ്പുകളം ഗ്രി്ട് കണകട്റ്റുലചയ്ത 
സൗമരാര്ജവം േറ്ട് പുനരപമയാഗ ഊര്ജ 
നിലയങ്ങളം സ്ാപിക്കു്തിനായി േിനിസട്്ി ഓഫട് 
നയൂ ആന്്ട് �ിനയൂവബിൾ എനര്ജി (എം.എന്.ആര്. 
ഇ) കര്ഷകര്ക്ായി ആരംഭിച്ച  പദതിയാണട് 
പ്രധാന് േ�ി കിസാന് ഊര്ജ സുരക്ാ ഏവം 
ഉത്തഹാന് േഹാഭിയാന് (പിഎം കുസും). 2022 
ഓലട 25,750 ലേഗാവാട്ില� സൗമരാര്ജവം േറ്റു 
പുനരതട്പാേക ഊര്ജവം ഉല്പാേിപ്ിക്കു്തിനുള്ള 
മശഷി വര്ധിപ്ിക്ാന് പദതി ലക്്യേിടുന്നു. 
നടപ്ാക്കു് ഏജന്സികൾക്ട് മസവന നിരക്കുകൾ 
ഉൾലപ്ലട 34,422 മകാടി രൂപയലട മകനട്്ര സഹായം 
വകയിരത്തവീട്ടുണ്ട്. 

സ്കീേടിൽ മൂന്ന് ്ടകങ്ങൾ 
അടങ്ങടിയടിെടിക്കുന്നു

്ടകം എ: സബട് മ്റേഷനിൽ നി്ട് 5 കിമലാേവീറ്ര് 
ദൂരത്തിനുള്ളിൽ തരിശു  ഭൂേിയള്ള കര്ഷകര്ക്ട് 500 
കിമലാവാട്ട് മുതൽ 2 ലേഗാവാട്ട് വലര മശഷിയള്ള 
വവേ്യുതി  നൽകു്തിനായി 10,000 ലേഗാവാട്ട് 
വിമകനട്്രവീകൃത ഗ്രൗണ്ട് േൗണ്ട്്ട് ഗ്രി്ട് കണകട്റ്റുലചയ്ത 
�ിനയൂവബിൾ എനര്ജി പവര് പ്ാന്റുകൾ സ്ാപിക്ാന് 
പദതി വിഭാവനം ലചയ്യുന്നു. പ്രവീ-ഫിക്്ട് താരിഫിൽ 
്ിമസ്ാം വവേ്യുതി വാങ്ങുകയം അതിനട് അവര്ക്ട് 
വാങ്ങിയ യൂണിറ്ിനട് 0.40 രൂപ നിരക്ിൽ പി ബി ഐ 
അലല്ങ്ിൽ ഒര ലേഗാവാട്ട് സ്ാപിത മശഷിയ്കട് 6.6 
ലക്ം രൂപ ഇതിൽ ഏതാമണാ കു�വട് അതട് സി ഒ ്ി 
യിൽ നി്ട് അഞ്ചട് വര്ഷമത്തക്ട് ലഭിക്കും. 

്ടകം ബടി: 7.5 എച്ചട്പി വലര വ്യക്തിഗത പമ്പട് 
മശഷിയള്ള 17.50 ലക്ം സ്യം പ്രവര്ത്തിക്കു്തായ 
മസാൊര് പവര് കാര്ഷിക പമ്പുകൾ സ്ാപിക്ാന് 
ലക്്യേിടുന്നു. സൗമരാര്ജ പമ്പില� വിലയലട 30 
ശതോനം വലര ഇന്്യാ സര്ക്ാര് ധനസഹായം 
നൽകും. മസാൊര് പമ്പില� ചിലവില� 30 
ശതോനലേങ്ിലം സംസ്ാന സര്ക്ാരകളം 
ബാക്ി ഗുണമഭാക്തൃ വിഹിതോയി കൃഷിക്ാരനും 
എടുമക്ണ്ിവരം. ്ടകം -ബി പ്രകാരമുള്ള 1.75 
ലക്ം സ്യം പ്രവര്ത്തിക്കു്തായ  മസാൊര് പവര് 
കാര്ഷിക പമ്പുകൾക്ായള്ള മകനട്്രവീകൃത ലടന്്�ിംഗട് 
ഇ.ഇ.എസട്.എൽ ആരംഭിച്ചു, ബി്ട് അവസാന തവീയതി 
30.9.2019 ആയിരന്നു, സാമങ്തിക വിലയിരത്തൽ 
പുമരാഗേിക്കുന്നു.

്ടകം സടി: 7.5 എച്ചട്പി വലര വ്യക്തിഗത പമ്പട് 
മശഷിയള്ള 10 ലക്ം ഗ്രി്ട് കണകട്റ്റുലചയ്ത കാര്ഷിക 
പമ്പുകൾ മസാെവ�മസഷനായി പദതി വിഭാവനം 

ലചയ്യുന്നു. ഇന്്യാ ഗവണ്ലേന്് മസയാളദ�മസഷലന് 
ലെലവടിലന് 30 ശതേയാനം വലെ ധനസഹയായം 
നൽകും. സൗമെയാർജ്ജവത്കെണത്ടിലന് െടിലവടിലന് 
30 ശതേയാനലേങ്കടിലം സംസ്യാന സർക്കയാരുകളും 
ബയാക്കടി ഗുണമഭയാക്തൃ വടിഹടിതേയായടി കൃഷടിക്കയാെനും 
എടുമക്കണ്ടിവരും.

ദപല്് നടപ്യാക്കൽ

പദതി നടപ്ാക്കു്തിനായി എം എന് ആര് ഇയലട 
മ്റേറ്ട് മനാ്ൽ ഏജന്സികൾ (എസട് എന് എ) 
സംസ്ാനം, ്ിമസ്ാം, കര്ഷകര് എ്ിവരോയി 
ഏമകാപിപ്ിക്കും. പദതിയലട എ, സി ്ടകങ്ങൾ 2019 
്ിസംബര് 31 വലര വപലറ്ട് മോ്ിൽ നടപ്ിലാക്കും. 
നടന്നുലകാണ്ിരിക്കു് ഉപ-മപ്രാഗ്രാോയ ്ടകം 
ബി, വപലറ്ട് മോ്ിലൂലട മപാകാലത പൂര്ണ്ോയം 
നടപ്ിലാക്കും.

സ്വീേില� ്ടകങ്ങൊയ എ, സി എ്ിവയലട വപലറ്ട് 
�ൺ വിജയകരോയി നടപ്ിലാക്കുമമ്പാൾ, ആവശ്യോയ 
അംഗവീകാരം ലഭിച്ച മശഷം ഈ ്ടകങ്ങൾ ലസ്യിൽ-
അപ്ട് ലചയ്യുലേ്ട് േനസ്ിലാക്ാം.

കമമ്പാണ�ട്-എയിലല വിമകനട്്രവീകൃത ഗ്രൗണ്ട് 
േൗണ്ട്്ട് ഗ്രി്ട് കണകട്റ്റുലചയ്ത �ിനയൂവബിൾ എനര്ജി 
പവര് പ്ാന്റുകൾ തരിശായ, കൃഷി ലചയ്യാത്ത ഭൂേിയിൽ 
ഭൂവടേകൾക്ട് സ്യം സജവീകരിക്ാം അലല്ങ്ിൽ 
്വലപ്ര്ോര്ക്ട് ഭൂേി പാട്ത്തിനട് നൽകാം. 
ഭൂവടേകൾക്ട് മവണ്ി പുനരപമയാഗ ഊര്ജ 
നിലയങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കു്തും ലക എസട് ഇ ബി എല്ിനട് 
പരിഗണിക്ാം. കൃഷി ലചയ്യാവ് ഭൂേിയലട 
കാര്യത്തിൽ, ഊന്നുകാലകെിൽ മസാൊര് പ്ാന്റുകെിൽ 
സ്ാപിക്ാന് കഴിയം, അങ്ങലന കര്ഷകര്ക്ട് 
സൗമരാര്ജ പ്ാന്റുകെിൽ നി്ട് ആനുകൂല്യം 
ലഭിക്കു്തിനട് പു�ലേ കൃഷിലചയ്യു്തട് തുടരാം. 
ഉപമയാഗമയാഗ്യേല്ാത്ത ഭൂേിയലട ഉൽ പാേനപരോയ 
ഉപമയാഗത്തിലൂലടമയാ കാര്ഷിക ഭൂേിയലട അധിക 
വിനിമയാഗത്തിലൂലടമയാ ഇതട് ഭൂവടേകൾക്ട് സ്ിരവം 
നിരന്രവോയ വരോന ോര്ഗ്ഗം തു�ക്കും.

കാര്ഷിക പമ്പുകൾ ഉപമയാഗിക്കു് നിലവിലള്ള 
കാര്ഷിക ഉപമഭാക്താക്ലെ സംബന്ിച്ചിടമത്താെം, 
ഈ ഉപമഭാക്താക്െിൽ നിന്നുള്ള വവേ്യുതി 
ഉപമയാഗത്തിലനതിരായ വരോനം ശരാശരി 
വിതരണലച്ചലവിമനക്ാൾ വെലര കു�വാണട്. 
2018-19 കാലയെവിൽ, ലക എസട് ഇ ബി എൽ 
വിതരണം ലചയ്യു് ശരാശരി ലചലവട് യൂണിറ്ിനട് 
619 വപസയാണട്, കാര്ഷിക ഉപമഭാക്താക്ളലട 
താരിഫിൽ നി്ട് ശരാശരി തിരിച്ചടവട് ഒര 
യൂണിറ്ിനട് 257 വപസ ോത്രോണട്. കാര്ഷിക 
ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് താരിഫിൽ 0.85 രൂപ നിരക്ിൽ 
സര്ക്ാര് സബട്സി്ി അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു. 2018-
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19ൽ ഗ്രിഡുോയി ബന്ിപ്ിച്ച 5,38,918 കാര്ഷിക 
പമ്പുകൾ 337.65 എം.യ എനര്ജി ഉപമയാഗിക്കുകയം 
സംസ്ാന ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള സബട്സി്ിയായി 
28.70 മകാടി രൂപ ലക്യിം ലചയ്യുകയം ലചയട്തു. 30 
ശതോനം സി.എഫട്.എ, 30 ശതോനം സംസ്ാന 
പിന്തുണ, 10 ശതോനം പ്രാരംഭ ലപയട് ലേ�ട്, 30 
ശതോനം ബാലന്സട് മലാൺ (ഓപട്ഷണൽ) 
എ്ിവ ഉപമയാഗിച്ചട് ഈ പദതിയലട ്ടകം-സി 
യിലല പമ്പുകളലട സൗരവതട്കരണം കര്ഷകര്ക്കും 
സര്ക്ാരിനും യൂട്ിലിറ്ിക്കും ആകര്ഷകോകും. ഈ 
മസാെവ�മസഷന് സംസ്ാനത്തില� സബട്സി്ി 
ഭാരം കു�യ്ക്കു്തിലനാപ്ം േറ്ട് വിഭാഗങ്ങെിലല 
ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് മക്രാസട് സബട്സി്ി ഭാരം 
കു�യ്ക്കും. ോത്രേല്, സേവീപഭാവിയിൽ മക്രാസട് 
സബട്സി്ി ഇല്ാതാക്ാനുള്ള മകനട്്രസര്ക്ാരില� 
നിര്മേശങ്ങളലട ലവെിച്ചത്തിൽ കര്ഷകര്ക്ട് 
പ്രതവീക്ിക്കു് ഭാരം മസാെവ�മസഷന് വഴി 
ഒഴിവാക്ാനാകും.

ഇന്തധ്യുലട മസയാളയാർ 
്രയാന്സ്ഫടിഗമ�ഷനയായടി സുസ്ടിെ മേൽക്കൂെ 
നടപ്യാക്കൽ (എസ് ആർ ഐ എസ് ്ടി ഐ)

പവര് ്ിസട്്ിബയൂട്ിംഗട് കമ്പനികൾ (്ിമസ്ാംസട് ) 
നിര്വ്ഹണ ഏജന്സികൊയി  ലോത്തം 11,814 മകാടി 
രൂപയലട മകനട്്ര സാമ്പത്തിക സഹായമത്താലട  
2022 ആകുമമ്പാമഴക്കും മേൽക്കൂര മസാൊര് 
(ആര് ടി എസട് ) പദതികെിൽ നി്ട് 40,000 ലേഗാവാട്ട് 
സഞ്ചിതമശഷി വകവരിക്ാനുള്ള ലക്്യമത്താലട 
ഇന്്യാ ഗവൺലേ�ട്, രണ്ാം ്ട് ഗ്രി്ട് കണകട്റ്റുലചയ്ത 
മേൽക്കൂര മസാൊര് മപ്രാഗ്രാം നടപ്ാക്കും. 10 
കിമലാവാട്ട് പ്ാന്റുകൾ വലര ല�സി്ന്ഷ്യൽ 
മേഖലയ്കട് മകനട്്ര സാമ്പത്തിക സഹായം/സബട്സി്ി 
ലഭിക്കും. അടിസ്ാന മശഷിയലട അതായതട് കഴിഞ്ഞ 
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില� അവസാനത്തിൽ 
മനടിയ ലോത്തം മശഷിയലട അടിസ്ാനത്തിൽ, 
പദതിയലട കാലാവധി വലര, ഒര സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ മനടിയ ആര് ടി എസട് മശഷിക്നുസരിച്ചട് 
പ്രകടനലത്ത അടിസ്ാനോക്ിയള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
്ിമസ്ാമുകൾക്ട് നൽകും. തരിശുഭൂേി ദുര്ലഭോയ 
മകരെം മപാലള്ള സംസ്ാനങ്ങൾക്ട് അനുമയാജ്യോയ 
ഒര പദതിയാണട് സൃഷ്ടട്ടി. സൃഷ്ടട്ടിയിൽ, 
ആേ്യലത്ത ബാച്ചട് വിഹിതം നടപ്ാക്കു്തിനുള്ള 
സേയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2019-20 ലല പദതി 
പ്രകാരം ലക.എസട്.ഇ.ബിക്ട് 50 ലേഗാവാട്ട് 
അനുവേിച്ചു. മഫ്ാട്ിംഗട് ലടന്്�ിനായള്ള പ്രക്രിയ 
ആരംഭിമക്ണ്തുണ്ട്. തുടര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങെിൽ കൂടുതൽ 
വിഹിതം പ്രതവീക്ിക്കുന്നു.

എല്യാവർക്കും 24 x7 പവർ

കാര്ഷിക ഉപമഭാക്താക്െടക്ം സംസ്ാനത്തില� 
എല്ാ മേഖലകെിലം 24 x7 വവേ്യുതി വിതരണ നില 
മകരെം മനടിയിട്ടുണ്ട്. 1,100 അര്ബന് ഫവീ്റുകളം 
640 ഗ്രാേവീണ 11 ലകവി ഫവീ്റുകളം മേശവീയ പവര് 
മപാര്ട്ലോയി (എന് പി പി) ബന്ിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ 
മോണിറ്ര് ലചയ്യാനും കഴിയം

പുന: സം്ടടിപ്ടിച് ത്െടിത ഊർജ്ജ വടികസന 
നവീകെണ പദ്തടി (ആർ-എ പടി ഡടി ആർ പടി)

മൂ്ട് നഗര പദതികെിലം എസട് സി എ ്ി എ യലട 
ഭാഗം- എ ഇന്്റേമലഷന് പൂര്ത്തിയായി. മൂ്ാം 
കക്ി പരിമശാധന പൂര്ത്തിയായി. പാര്ട്ട്-ബി 
പ്രവൃത്തികൾ 31-3-2018 നട് പൂര്ത്തിയായി. 2018 ജൂൺ 
ോസത്തിലാണട് പദതി മക്ാസട് ലചയ്തതട്. 

ഉന്നത് മജധ്യാതടി ദബ അലഫയാർഡബടിൾ 
എൽഇഡടി മഫയാർ ഓൾ (യുലജഎഎൽഎ)

2019 ോര്മച്ചാലട രാജ്യത്തട് 770 േശലക്ം 
ഇന്കാന്്ലസ�ട് ബൾബുകൾ ോറ്ി പകരം 
എൽഇ്ി ബൾബുകൾ സ്ാപിക്കുകലയ് 
ലക്്യമത്താലട ഗാര്ഹവീക ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് 
എൽഇ്ി ബൾബുകൾ നൽകു്താണട് ഈ പദതി. 
മകരെം ഇതിനകം തല് 135 ലക്ം വിെക്കുകൾ ോറ്ി 
വവീടുകെിൽ എൽഇ്ി ബൾബുകൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലപർമഫയാം അച്ീവ് ആന്ഡ് മ്രഡ് (പടിഎടടി)

നാഷണൽ േിഷന് മഫാര് എന്ഹാന്സട്്ട് എനര്ജി 
എഫിഷ്യന്സി (എന് എം ഇഇ) യലട കവീഴിലള്ള ബയൂമ�ാ 
ഓഫട് എനര്ജി എഫിഷ്യന്സിയലട ഒര ഫ്ാഗട്ഷിപട് 
മപ്രാഗ്രാോണട് പാറ്ട് സ്വീം. ്ിമസ്ാമുകലെയം 
ഉൾലക്ാള്ളു് പാറ്ില� രണ്ാേലത്ത വസക്ിൾ 
2016 ോര്ച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകരെ മ്റേറ്ട് 
ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് പാറ്ട് നിയേങ്ങൾ  
പ്രകാരം എല്ാ ആവശ്യകതകളം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. 
പിഎടി വസക്ിൾ II ല� ഭാഗോയി പിഎടി സ്വീേിൽ 
പ�ഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ാ ആക്ന് മപായിന്റുകെിലം മകരെ 
മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ലിേിറ്്ട് കൃത്യവം 
സേയബന്ിതവോയ മനട്ം ഉ�പ്ാക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
വവേ്യുതി വിതരണ കമ്പനിലയ് നിലയിൽ ഊര്ജ 
സംരക്ണ നിയേം 2001 ലല എല്ാ നിര്ബന്ിത 
വ്യവസ്കളം മകരെ മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് 
ലിേിറ്ഡും (ലക എസട് ഇബി ലിേിറ്്ട് ) പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്യാന വടിഹടിതമുള്ള പദ്തടികൾ 

2018-19 ലല സംസ്ാന വിഹിതമുള്ള പദതികളലട 
പുമരാഗതി വിശോശംസങ്ങൾ പട്ടിക11.2.7ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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2019-20 വര്ഷത്തിൽ, ഇആര്പി നടപ്ാക്ൽ (5.68 
മകാടി രൂപ), മൊര്ട്ട് ഗ്രി്ട് ലകാച്ചി (17.6 മകാടി 
രൂപ), വട്ൽ & മവവട് എനര്ജി (0.02 മകാടി രൂപ), 
എച്ചട് വി ്ി എസട് (0.46 മകാടി രൂപ), വിതരണ 
്ാന്സട് മഫാര്േര് മ്റേഷല� ്റോന്മ്ര്വ്മസഷന് 
(0.54 മകാടി രൂപ) എ്ിവയാണട് പദതികൾ. 
ഇടേൺ ലകാച്ചി 400 ലകവി ്ാന്മെിഷന് വലന് 
നഷ്ടപരിഹാര പാമക്ജിനുള്ള സംസ്ാന വിഹിതോയി 
3 മകാടി രൂപയം 2019-20 ലല സംസ്ാന പിന്തുണാ 
പദതിയിൽ ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പടി ജടി സടി എൽ അന്തർസംസ്യാന പദ്തടികൾ

പ്രധാന അന്ര്സംസ്ാന ്ാന്മെിഷന് പദതികൾ.

പുഗലൂർ-തൃശൂർ എച്് വടി ഡടി സടി പദ്തടി- 
മകരെത്തിമലക്കുള്ള �ായട്ഗ്ട്-പുഗലൂര് എച്ചട് വി ്ി 
സി ഇടനാഴിയലട വിപുലവീകരണോണട് ഈ പദതി. 
153.5 കിമലാേവീറ്ര് വേര്്്യമുള്ള ഈ 320 ലകവി 
്ിസി വലനിനട് മകരെത്തിനുള്ളിൽ 92 കിമലാേവീറ്ര് 
വേര്്്യമുണ്ട്. ഇതിൽ 64 കിമലാേവീറ്ര് വടക്ാമഞ്ചരി 
വലര ഓവര്ലഹഡും ബാക്ി 28 കിമലാേവീറ്ര് യജി 
മകബിെിലൂലടയോണട്. വലനിനട് 2000 ലേഗാവാട്ട് 
മശഷി ഉണ്ട്. ഒ.എച്ചട് ഭാഗത്തട് 30 ശതോനം ടവര് 
നിര്മ്ാണവം 49 ശതോനം മകബിൾ ഇടലം ഇമപ്ാൾ 
പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ഇടേണ്-ലകയാച്ടി 400 ലകവടി ദലന്-29-8-2005 
നട് അംഗവീകാരം ലഭിച്ച ലകാച്ചി-തിരലനൽമവലി 
വലനില� ഭാഗോയ 148 കിമലാേവീറ്ര് ഇടേൺ-
ലകാച്ചി വലനില� നിര്മ്ാണം 2008 ൽ ആരംഭിച്ചു. 

പമക് ശരിയായ വഴിയലട തര്ക്വം നഷ്ടപരിഹാര 
തര്ക്വം കാരണം ഇതട് തടസ്ലപ്ട്ടു. സംസ്ാന 
സര്ക്ാരില� ഇടലപടമലാലട ദുരിതബാധിതര്ക്ട് 
പ്രമത്യക ത്രിപാര്വട്റ്ട് നഷ്ടപരിഹാര പാമക്ജട് 
പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനുമശഷം നിര്മ്ാണം 
പുനരാരംഭിക്കുകയം 2-9-2019 നട് വലനിൽ 
ലടസട്റ്ട് ചാര്ജട് ലചയ്യുകയം ലചയട്തു. ഈ സട്ല്ച്ചട് 
പൂര്ത്തിയാകു്മതാലട സംസ്ാനത്തിലൂലട 
ആേ്യലത്ത 400 ലകവി വവേ്യുതി വഹമവ, അതായതട് 
തിരലനൽമവലി-ലകാച്ചി-തൃശൂര്-ഉദുേൽമപട് 
യാഥാര്ത്്യോകും. വലനിനട് 2000 ലേഗാവാട്ട് മശഷി 
ഉണ്ട്.

അണലക്കട്് പുനെധടിവയാസ വടികസന പദ്തടി 
(രൈടിപ്്)

മകനട്്ര സര്ക്ാര് മുമഖന മലാക ബാങ്ട് ധന 
സഹായമത്താലട സംസ്ാനലത്ത നിലവിലള്ള 
്ാമുകളലട സുരക്ിതത്വം സ്ായിയായ പ്രകടനവം 
്ടനാപരോയ കാര്യങ്ങളം ലേച്ചലപ്ടുത്തുക 
എന്നുള്ളതാണട് ഈ പദതിയലട ലക്്യം. 
ലക.എസട്.ഇ.ബി.എൽ നു മവണ്ി 28 ്ാമുകൾ 
ഉൾലപ്ടു് 12 മപ്രാജകട്ടുകൾ ഈ പദതിയിൽ 
ലതരലഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ാന അണലക്ട്ട് 
സൗകര്യങ്ങൾ, പരിഹാര നടപടികൾ, സ്ാപന 
ശക്തിലപ്ടുത്തൽ എ്ിവ ഈ പദതിയിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്നു. പ�ണ്ട് ജലവവേ്യുത പദതികൾക്കു 
കവീഴിൽ 153.67 മകാടി രൂപയലട വര്ക്ട്/ഗു്ട്സട്/
കൺസൾട്ന്സിക്ട് ബി്ട് ക്ണിച്ചു. ഈ 97 
പാമക്ജുകെിൽ 86.55 മകാടി രൂപയലട 79 
പാമക്ജുകളം അവാര്്ട് ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 36.68 

പട്ടിക 11.2.7 2018-19 ലല സംസ്ാന വ ിഹിതമുള്ള പദതികളലട പുമരാഗതി

പദ്തടി  ഭെണയാനുേതടി തുക 
(രൂപ മകയാടടിയടിൽ) സ്ടിതടി ലെലവ് തുക  (രൂപ 

മകയാടടിയടിൽ)
ലവസട്റ്ട് കല്ട മഫ്ാട്ിങട് മസാൊര് 13.8 വിജിഎഫട് പ്രതവീക്ിക്കുന്നു 0

മഫാൾടട് പാസട് ഇന്്ിമക്റ്ര്സട് 3.095 1400 എണ്ം വികസിപ്ിച്ചു 1.56

ബൾക്ട് ചാര്ജിങട് മ്റേഷന്സട് 1 ലകട്ിടത്തിനുള്ള എ്റേിമേറ്ട് 
തയ്യാ�ാക്ി 0

പിഎൽബിഇ യിൽ  ട്ിന് വേമക്രാ 
ടര്വബന് 1.145 ഉമപക്ിച്ചു 0

മരൈാൺ മബസട്്ട് മകാ�ിമ്ാര് 
ോപ്ിംഗട് 2.75 മരൈാൺ മബസട്്ട് സി്റേം വാങ്ങി 2.73

സൗമരാര്ജ സാധ്യതകൾ മുന് കൂട്ി 
വിലയിരത്തു്തിനുള്ള അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ

1 മസാഫട്റ്ട് ലവയറും എക്യുപട്ലേന്റും 
വാങ്ങി 0.35

എസട് മകാട്ട് - ്ി ടി ആര് 
മ്റേഷനുകളലടയം എച്ചട് 
വി ്ി എസില�യം 
്റോന് മ്ര് വ്മസഷന്

0.6 പുമരാഗതിയിൽ 0.71

എച്ചട് വി ്ി എസട് 0.4 പുമരാഗതിയിൽ  

ആലക 23.79 5.34
Source: KSEBL
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മകാടി രൂപയലട ബാക്ി 9 പാമക്ജുകളം ബി്ട് 
മപ്രാസസ്ിംഗില� വിവിധ ്ട്ങ്ങെിലാണട്. 20.44 മകാടി 
രൂപയ്ക്കുള്ള ബാക്ി 9 പാമക്ജുകൾക്ായി ബിഡ്ഡുകൾ 
ക്ണിക്ാന് നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

പവർ മേയാഷണം

നിയേത്തില� കര്ശനോയ നടപ്ാക്ലം 
സമൂഹത്തിലള്ള അവമബാധവം മൂലം സംസ്ാനത്തട് 
വവേ്യുതി മോഷണവം ബന്ലപ്ട് തകരാറുകളം 
വെലര കു�വാണട്. വവേ്യുതി ലചറുമോഷണവം  
ദുരപമയാഗവം കലണ്ത്തു്തിനായി എല്ാ 
ജില്കെിലം ലക എസട് ഇ ബി എല്ിനട് ആ�ി പവര് ലതഫട്റ്ട് 
സ്്ാ്ട് (എപി ടി എസട് ) ഉണ്ട്. ഫവീൽ്ട് ്റോഫിനട് 
പരിമശാധനയ്കായി പ്രതിോസ ലക്്യങ്ങളം നൽകുന്നു. 
2018-19 കാലയെവിൽ 237 മോഷണമക്സുകൾ 
കലണ്ത്തി, അതിൽ 1.9867 മകാടി രൂപ 
ഊര്ജലച്ചലവള്ള 11,15,443 യൂണിറ്റുകൾ മോഷണം 
നടത്തിയതായി കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു. 232 മകസുകെിൽ 
നഷ്ടം തിരിച്ച�ിഞ്ഞു.

ദവൈ്യുത അപകടങ്ങൾ

2018-19 വര്ഷം അപകട രഹിത വര്ഷോക്ാന് 
ലക എസട് ഇ ബി എൽ  ലക്്യേിടുകയം ലക്്യം 
വകവരിക്ാനുള്ള ശ്രേങ്ങൾ നടന്നു വരികയം 
ലചയ്യുന്നു. ലക എസട് ഇ ബി എൽ ഇന്്റേമലഷനിൽ നി്ട് 
േനുഷ്യര്ക്ട് 123 ോരക അപകടങ്ങളം മൃഗങ്ങൾക്ട് 
56 ോരക അപകടങ്ങളം ഉണ്ായി. േനുഷ്യര്ക്ട് 211 
ോരകേല്ാത്ത അപകടങ്ങളം ഉണ്ായിട്ടുണ്ട്. ഉപമഭാക്തൃ 
ഇന്്റേമലഷനുകെിൽ നി്ട് 122 േനുഷ്യര്ക്കും 13 
മൃഗങ്ങൾക്കും ോരകോയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. 
േനുഷ്യര്ക്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ോരകേല്ാത്ത 
അപകടങ്ങൾ 9 ആയിരന്നു.

്കൃതടിദുെന്തങ്ങൾ

2018 ലം 2019 ലം ഉണ്ായ ലവള്ളലപ്ാക്ം 
വിനാശകരോയ പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൊയിരന്നു. വവേ്യുതി 
മേഖലയിലല ആ്ാതം ചുവലട മചര്ക്കുന്നു.

ലവള്ളലപ്യാക്കം 2018

2018 ഓഗസട്റ്ട് രണ്ാം വാരത്തിൽ 
മകരെം അഭൂതപൂര്വോയ േഴലയ മനരിട്ടു. 
സംസ്ാനലത്താട്ാലക േണ്ിടിച്ചിലം ലവള്ളലപ്ാക്വം 
ഉണ്ായി. മകരെത്തിലല േധ്യ ജില്കെിൽ 
ആഴ്ചകമൊെം ഭൂപ്രമേശം ലവള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. 
ലക എസട് ഇബി ലിേിറ്്ില� അഞ്ചട് പ്രധാന 
ജലവവേ്യുത നിലയങ്ങലെയം പതിനാലട് ലച�ിയ 
വഹ്ൽ മ്റേഷനുകലെയം ലവള്ളലപ്ാക്ലത്ത 
തുടര്ന്നുണ്ായ േണ്ിടിച്ചിൽ ബാധിച്ചു. 10 ്ാന്മെിഷന് 

മകാ�ിമ്ാറുകൾ നശിക്കുകയം പൂട്ടുകയം ലചയിതു. 
യാര്ഡുകളം കൺമ്ാൾ റൂമുകളം ലവള്ളത്തിൽ 
മുങ്ങിയതിനാലം വലനുകൾ ലഭ്യേല്ാത്തതിനാലം 50 
്ാന്മെിഷന് സബട്മ്റേഷനുകൾ അടച്ചു.

വന് ലവള്ളലപ്ാക്ം വിതരണ ഇന്ഫാസട്്കട്ച�ിലന 
സാരോയി ബാധിച്ചു. ഏഴട് ജില്കെിലല 300 ഓെം 
ഇലകട്്ിക്ൽ വിഭാഗങ്ങെിലല വവേ്യുതി വിതരണം 
തകര്ന്നു. 16,158 വിതരണ ്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾ 
പ്രവര്ത്തനക്േേല്ായിരന്നു. 25.60 ലക്ം 
ഉപമഭാക്താക്ൾക്കുള്ള മസവനം ദുരന്ത്തിൽ 
തടസ്ലപ്ട്ടു. വവേ്യുതി വിതരണത്തിൽ സാധാരണ 
നില പുനഃസ്ാപിക്ാന് 1735 വിതരണ 
്ാന്സട്മഫാര്േര് മ്റേഷനുകളം 5275.80 കിമലാേവീറ്ര് 
വിതരണ വലനുകളം പുനര്നിര്േിമക്ണ്തുണ്ട്. 
ഒര ലക്മത്താെം വവേ്യുതി തൂണുകൾ തകര്ന്നു. 
ലവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ മൂ്ട് ലക്ം സിംഗിൾ 
മഫസട് എനര്ജി േവീറ്റും അമ്പതിനായിരം ത്രവീ മഫസട് 
എനര്ജി േവീറ്റും മകടായി. ലോത്തം 352 മകാടി രൂപയലട 
നാശനഷ്ടം കണക്ാക്ി. 

പുനഃസ്യാപടിക്കൽ (േടിഷന് �ീകണക് ട്) 2018   

സാധാരണ സംവിധാനങ്ങളം നടപടിക്രേങ്ങളം 
പാലിക്കുകയാലണങ്ിൽ, ലവള്ളലപ്ാക്ം 
ഗുരതരോയി ബാധിച്ച ജില്കെിൽ സാധാരണ 
നില പുനഃസ്ാപിക്ാന് ോസങ്ങലെടുക്കുലേ്ട് 
േനസ്ിലായി. ഏറ്വം കു�ഞ്ഞ കാലയെവിൽ 
സാധാരണ നില പുനഃസ്ാപിക്കു്തിനായി 
േിഷന് മോ്ിലല ഒര മപ്രാഗ്രാം, േിഷന് �വീകണകട്ടട് 
ലക എസട് ഇ ബി എൽ ആരംഭിച്ചു. 31.08.2018 ഓലട 
തകര്് എല്ാ വിതരണ ലനറ്ട് വര്ക്കുകളം ബാധിച്ച 
മസവന കണക്നുകളം പുനഃസ്ാപിക്ാന് 
ലക എസട് ഇബി ആന്രികോയി ലക്്യം ലവച്ചിരന്നു. 
ഈ ടാര്ഗറ്ില� 99.99 ശതോനം വകവരിക്ാനായി. 
ലവള്ളലപ്ാക്ം കാരണം ഇന്്റേമലഷനുകൾ 
തകരാ�ിലായ 720 സിംഗിൾ മപായി�ട് കണക്നുകൾ 
സൗജന്യോയി  ശരിയാക്ി  നൽകി. ലക.എസട്.ഇ.ബി.
എൽ പ്രെയബാധിതരായ ഉപമഭാക്താക്ൾക്കുള്ള 
പണേടയ്കൽ കാലാവധി നവീട്ിനൽകി. എല്ാ 
്ാന്മെിഷന് ഇടനാഴികളം പവര്ഹൗസുകളം സബട് 
മ്റേഷനുകളം പദതി പ്രകാരം പുനഃസ്ാപിച്ചു. 
വ്യക്തിഗത ലപ്രാഫഷണലിസവം കൃത്യോയ �ിമസാഴട്സട് 
ോമനജട്ലേന്�ിലനാപ്ം ശക്തോയ ടവീം പരിശ്രേവം 
ലകാണ്ട് േികച്ച ഫലങ്ങൾ എങ്ങലന മനടാം എ്തില� 
മശ്രഷ്ടോയ ോതൃകയാണട് േിഷന് �വീകണകട്ടട്.

ലവള്ളലപ്യാക്കം 2019

2019 ലല േൺസൂൺ മൂലമുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങെിൽ 
ഭൂരിഭാഗവം വടക്ന് ജില്കൊയ പാലക്ാടട്, 
കണ്ണൂര്, മകാഴിമക്ാടട്, േലപ്പു�ം, വയനാടട് 



474 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

എ്ിവിടങ്ങെിലായിരന്നു. കാക്യലത്ത മൂ്ട് 
ജനമ�റ്റുകൾ, ഏഴട് ലചറുകിട ജലവവേ്യുത നിലയങ്ങൾ, 
ബരാമപാൾ കനാലിലല മഫ്ാട്ിംഗട് മസാൊര് പ്ാ�ട് 
എ്ിവയ്കട് മകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. രണ്ട് 220 ലകവി 
സബട്മ്റേഷനുകളം ആ�ട് 110 ലകവി സബട്മ്റേഷനുകളം 
ഉൾലപ്ലട 43 സബട്മ്റേഷനുകളലട പ്രവര്ത്തനം 
തടസ്ലപ്ട്ടു. 2019 ലല ലവള്ളലപ്ാക്ം 50.47 ലക്ം 
ഉപമഭാക്താക്ലെ ബാധിച്ചതായി കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു. 
ഈ േഴക്ാലത്തട് ലക എസട് ഇ ബി എല്ിനട് 243.05 മകാടി 
രൂപയലട നഷ്ടമുണ്ായതായി കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു.

േടിഷന് �ീകണക് ട് 2019 

മുന് അനുഭവത്തില� ലവെിച്ചത്തിൽ, 2019 ലല 
ലവള്ളലപ്ാക്ലത്തത്തുടര്്ട് ആവശ്യോയ 
ഉപകരണങ്ങളം േനുഷ്യശക്തിയം ശരിയായി 
ഉപമയാഗലപ്ടുത്തു്തിനും ലപാതുജനങ്ങളലട 
സുരക് ഉ�പ്ാക്ാന് മുന്വകലയടുക്കു്തിനും 
വിവിധ ടവീമുകലെ ഏമകാപിപ്ിച്ചു േിഷന് കണകട്റ്ട് 
പുനര്രൂപകൽപ്ന ലചയട്തു. സാധാരണക്ാരലട 
ബുദിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കു്തിനായി 
ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകൾക്കും ലക ്ബ്ല്യു എ യലട 
പമ്പട്ഹൗസുകൾക്കും യദകാലാടിസ്ാ നത്തിൽ 
വവേ്യുതി വിതരണം ലചയ്യാന് സാധിച്ചു. േിഷന് 
�വീകണകട്ടട് 2019 ല� ഭാഗോയി, 20.08.2019 ഓലട 
എല്ാ വാസമയാഗ്യോയ വവീടുകെിലം േറ്ട് ലകട്ിടങ്ങെിലം 
വവേ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ാപിച്ചു. ല�മക്ാര്്ട് 
സേയത്തിനുള്ളിൽ കക്യം, ലവള്ളത്തൂവൽ 
എസട്എച്ചട്ഇപി  എ്ിവിടങ്ങെിലല ഒര ജനമ�റ്ര് 
ഒഴിലകയള്ള േറ്ട് മ്റേഷനുകളം ജനമ�റ്റുകളം 
പ്രവര്ത്തനക്േോക്ി.

ലവള്ളലപ്യാക്കത്ടിനുമശഷം

ലക എസട് ഇ ബി എല്ില� ഉടേസ്തയിലള്ള 24 
അണലക്ട്ടുകൾക്ായള്ള അടിയന്ര കര്േപദതി 
(ഇഎപി) മകനട്്ര ജല കമ്വീഷല� സാമങ്തിക 
സഹായമത്താലട തയ്യാ�ാക്ി. കൂടാലത, വര്ഷത്തിൽ 
വിവിധ സേയങ്ങെിൽ ഒര ജലസംഭരണിയിലല 
ജലസംഭരണമത്താമതാ ശൂന്യോയ സ്ലമോ 
വ്യക്തോക്കു് റൂൾ കര്വട് തയ്യാ�ാക്ി, 
പ്രധാന ്ാമുകൊയ ഇടുക്ി, ഇടേലയാര്, 
കക്ി,  ബാണാസുരസാഗര് എ്ിവയലട 
ജലസംഭരണികെിലല ജലനിരപ്ട് റൂൾ  കര്വട് 
അനുസരിച്ചട് നിജലപ്ടുത്തി. മകനട്്ര ജല കമ്വീഷന് 
തയ്യാ�ാക്ിയ റൂൾ കര്വിനട് സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
അംഗവീകാരം നൽകി.

ജലസംഭെണടികളുലട േലടിനീകെണം

2018 ഓഗസട്റ്ട്, 2019 ഓഗസട്റ്ട് ോസങ്ങെിലല 
അഭൂതപൂര്വോയ േഴയലടയം േണ്ിടിച്ചിലില�യം 

ലവള്ളലപ്ാക്ത്തില�യം ലവെിച്ചത്തിൽ, മകരെ 
സര്ക്ാരില�  അംഗവീകൃത ്റോന്മ്ര്്ട് ഓപ്മ�റ്ിങട് 
ലപ്രാസവീജ്യ�ിൽ (എസട്ഒപി) വ്യക്തോക്ിയ 
ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ അനുസരിച്ചട് ലക എസട് ഇബിയലട 
ജലസംഭരണികെിൽ  നിന്നും ചെി നവീക്ം 
ലചയ്യു്തിനുള്ള �ിക്സട്റ്ട് മഫാര് ലപ്രാമപാസൽ 
(ആര് എഫട് പി) ക്ണിക്ാന് ലക എസട് ഇബിഎൽ 
അനുേതി നൽകി. ്ട്ം്ട്ോയി ജലസംഭരണികൾ 
്ിസിൽറ്ട് ലചയ്യു്തിനുള്ള ആര് എഫട് പി 
ക്ണിക്കു്തിനുള്ള നടപടി ഇതിനകം ആരംഭിക്കുകയം  
ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ ലപരിങ്ങൽകുത്തട് , കല്ാര്കുട്ി, 
ോട്ടുലപ്ട്ി, കുണ്ഡല എ്വീ ജലസംഭരണികൾ 
ഉൾലപ്ടുത്തുകയം ലചയട്തു.

2018-19 ൽ ലക.എസ്.ഇ.ബടി.എല്ടിലന് 
മനട്ങ്ങൾ

• പ്രെയസേയത്തട് ലക എസട് ഇ ബി എൽ 
ആരംഭിച്ച േിഷന് �വീകണകട്ടട് 2018 
ൽ ഉൾലപ്ടുത്തി 16,158 വിതരണ 
്ാന്സട്മഫാര്േറുകളലട അറ്കുറ്പ്ണികൾ, 
1735 വിതരണ ്ാന്സട്മഫാര്േര് മ്റേഷനുകളലട 
പുനര്നിര്മ്ാണം, 25.60 ലക്ം മസവന 
കണക്നുകളലട പുനഃസ്ാപനം, ഒര 
ലക്ം മകടായ വിെക്കുകാലകൾ  ഉൾലപ്ലട 
5275.80 കിമലാേവീറ്ര്വിതരണ വലനുകളലട 
പുനര്നിര്മ്ാണം,  ലവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിനാൽ 
മകടുപാടുകൾ പറ്ിയ മൂ്ട് ലക്ം സിംഗിൾ മഫസട് 
എനര്ജി േവീറ്റുകളം അമ്പതിനായിരം മൂ്ട് മഫസട് 
എനര്ജി േവീറ്റുകളം ോറ്ി സ്ാപിക്ൽ, 21 േിവസം 
േഴയിൽ മുങ്ങി മകടുപറ്ിയ സിംഗിൾ മപായി�ട് 
കണക്നുകളലട ഇന്്റേമലഷന് ശരിയാക്ൽ 
തുടങ്ങിയ പ്രവര്ത്തികൾ ലചയട്തു. 

• 3 ലേഗാവാട്ട് കക്യം എസട്എച്ചട്ഇപി കമ്വീഷന് 
ലചയ്യുകയം, 2.14 ലേഗാവാട്ട് മസാൊര് പ്ാന്റുകൾ 
കൂട്ിമച്ചര്ക്കുകയം ലചയട്തു.

• 3,68,673 പുതിയ മസവന കണക്നുകൾ 
നൽകുകയം 2401 പുതിയ വിതരണ 
്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾ സ്ാപിക്കുകയം ലചയട്തു. 
1773 കിമലാേവീറ്ര് 11 ലകവി വലനുകളം 3401 
കിമലാേവീറ്ര് എൽടി വലനുകളം നിര്മ്ിച്ചു.

• മൂ്ട് 110 ലകവി, ഒര 66 ലകവി, അഞ്ചട് 33 
ലകവി സബട്മ്റേഷനുകളലട  നിര്മ്ാണം, 33 
ലകവി ഉൾലപ്ലട മവാൾമട്ജട് ലലവലിൽ 117.05 
കിമലാേവീറ്ര് വലനുകളലട നിര്മ്ാണം, 10 
എംവി എ ല്റേപ്ട് അപ്ട് ്ാന്സട്മഫാര്േറുകളലട 
മശഷി വര്ധിപ്ിക്ൽ, 381 എംവി എ ല്റേപ്ട് 
്ൗൺ ്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾകളലട  
മശഷി വര്ധിപ്ിക്ൽ എ്ിവ ്ാന്മെിഷന് 
മേഖലയിലല മനട്ങ്ങൊണട്.

• 2017-18 ൽ 784.09 മകാടി രൂപയായിര് 
വരോനക്മ്ി 2018-19ൽ 290.01 മകാടി 
രൂപയായി കു�ഞ്ഞു.
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മബയാക്് 11.2.1 കരടട് മകരെ വവേ്യുതി നയം 2019

സംസ്ാന സര്ക്ാര് പ്രസിദവീകരിച്ച കരടട് ഊര്ജ നയം, വ ിനാശകരോയ സാമങ്തികവ ിേ്യകൊൽ  
തകര് ആമഗാെ വവേ്യുതി വ ിപണിയിൽ പുതിയ മവഗതയം ഊര്ജവം മയാജിപ് ിച്ചട്, കൂടുതൽ 
ഉപമഭാക്തൃ സൗഹൃേ സംരംഭങ്ങൾ, തന്േയത്ോയ സംഗ്രഹണം, അത്യന്ാധുനികോയ ്ട്ങ്ങൾ 
എ്ിവ മുന്കൂട്ി കാണുന്നു. ഗ്രി്ട് തലത്തിൽ എനര്ജി മ്റോമ�ജട് സംവ ിധാനം സ്ാപ ിക്ാനുള്ള 
സാധ്യതയാണട് പ്രധാന ലക്്യങ്ങെിലലാ്ട്, ഇതിലൂലട സൗകര്യപ്രേോയ ഉപമയാഗത്തിനായി 
സൗമരാര്ജം സംഭരിക്ാന് സംസ്ാനലത്ത സഹായിക്കും

്ധയാന ലക്ഷധ്ങ്ങൾ

1. ‘നവമകരെ’ ത്തില� പ്രതവീക്കൾക്ട് അനുസൃതോയി മകരെത്തിലല വവേ്യുതി മസവനങ്ങലെ 
അന്ാരാഷട്് നിലവാരത്തിമലയ്കട് ഉയര്ത്തുക.

2. ആധുനിക വവേ്യുതി ശംഖല വ ിശ്സനവീയവം സുരക് ിതവം കാര്യക്േവം മൊര്ട്ടുോണട്.
3. നിയ�ണങ്ങെില്ാലത സംസ്ാനത്തില� വവേ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾ ഇടതടവ ില്ാലത നി�മവറ്റുക.
4. വ ിവ ിധ മ്ാതസ്സുകെിൽ നിന്നുള്ള വവേ്യുതി േത്സരാധിഷ് ിത വ ിലയിൽ ലഭ്യോക്കുകയം 

സംസ്ാനത്തില� ഊര്ജ ഭ്രത ഉ�പ്പുവരത്തുകയം ലചയ്യുക.
5. പുനരപമയാഗ ഊര്ജ ഉൽപാേനം, അതിലല അസ്ിരത അനുമയാജ്യോയ സാമങ്തിക 

വ ിേ്യകൾ കലണ്ത്തി പരിഹരിക്കുകയം ബന്ലപ്ട് ലചലവകൾ പങ്ിടു്തിനുള്ള ചട്ക്കൂടുകൾ 
സൃഷ്ട ിക്കുകയം ലചയട്തട് വര്ദിപ് ിക്കുക.

6. വവേ്യുതി വ ിതരണം താങ്ങാവ് നിരക്ിൽ നിലനിര്ത്തു്തിമനാലടാപ്ം വവേ്യുതി 
വ്യവസായത്തില� സാമ്പത്തിക ഭ്രത ഉ�പ്പുവരത്തുകയം ലചയ്യുക.

7. ലക.എസട്.ഇ.ബ ി ല ിേിറ്്ില� കാര്യക്േതയം പ്രവര്ത്തന ക്േതയം ലേച്ചലപ്ടുത്തുകയം 
പ്രവര്ത്തന ലചലവകൾ യക്തിസഹോക്കുകയം ലചയ്യുക.

8. ലക.എസട്.ഇ.ബ ി ല ിേിറ്്ില� പുന:സം്ടനയിലൂലടയം വ ിവര സാമങ്തിക വ ിേ്യയലട 
വര്ദിച്ച ഉപമയാഗത്തിലൂലടയം ഉപമഭാക്താക്ളലട പ്രതവീക്കളം നൽകിവര് മസവനങ്ങളലട 
നിലവാരവം തമ്ിലള്ള വ ിടവട് ഇല്ാതാക്കുക.

9. പുനരപമയാഗ ഊര്ജം, ഊര്ജക്േത, വവേ്യുതി മോമട്ാര് വാഹനങ്ങൾ, സംഭരണ 
സാമങ്തികവ ിേ്യ തുടങ്ങിയ പുതുതലമു� മസവനങ്ങൾ നൽകാന് കഴിയ് വ ിധം വവേ്യുതി 
വ്യവസായ ്ടനയലട പരിേിതികൾ േ�ികടക്കുക.

Source: അവലംബം : കരട് സ്കരള കവേയുതി നയം 2019

• ലക എസട് ഇ ബി എൽ നട് നഷ്ടം കു�യ്കാന് കഴിഞ്ഞു,  
്ാന്മെിഷന്, വിതരണ നഷ്ടങ്ങൾ 2017-18 
ൽ 13.07 ശതോനത്തിൽ നി്ട് 2018-19 
ൽ 12.47 ശതോനോയം എടി ആന്്ട് സി 
യൂട്ിലിറ്ി നഷ്ടം 15.38 ശതോനത്തിൽ നി്ട് 
13.14 ശതോനോയം കു�ഞ്ഞു. ്ിസട്്ിബയൂഷന് 
സട്്ാറ്ജികട് ബിസിനസട് യൂണിറ്ിനായള്ള 
എടി ആന്്ട് സി നഷ്ടം 2017-18ൽ 12.44 
ശതോനത്തിൽ നി്ട് 2018-19ൽ 10.83 
ശതോനോയം വിതരണ നഷ്ടം 2017-18 ൽ 
9.39 ശതോനത്തിൽ നി്ട് 2018-19ൽ 9.07 
ശതോനോയം കു�ച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലവല്ലുവടിളടികളും ്ശ്നങ്ങളും 

യൂട്ിലിറ്ിയലട ഉപമഭാക്തൃ അടിത്ത�ലയ ഗണ്യോയി 
ഇല്ാതാക്കു് ഓപ്ൺ ആക്സട് വാഴ്ചയലടയം 
വിമകനട്്രവീകൃത പുനരപമയാഗ ഊര്ജ തലമു�യലടയം 
ലവല്ലുവിെിയാണട് ലക എസട് ഇ ബി എൽ മനരിടു്തട്. 
പരിസ്ിതി ഗ്രൂപ്പുകളലട എതിര്പ്ിലനത്തുടര്്ട് വലിയ 

ജലവവേ്യുത നിലയങ്ങളം കൽക്രി അധിഷ്ിത 
മ്റേഷനുകളം വികസിപ്ിക്കു്തിനുള്ള പരിേിതികൾ 
കാരണം മശഷി കൂട്ടു്തട് ഒര പ്രശ്നോയി ോ�ി. 
സൗമരാര്ജ നിലയങ്ങൾ സ്ാപിക്ാനുള്ള 
തരിശുഭൂേിയലട േൗര്ലഭ്യം, പരിേിതോയ കാറ്ില� 
ഊര്ജ സാധ്യത, വടക്ന് ഗ്രി്ിൽ നി്ട് 
വവേ്യുതി ഇ�ക്കുേതി ലചയ്യാന് അപര്യാപ്തോയ പവര് 
ഇടനാഴികൾ, അന്ര് സംസ്ാന ്ാന്മെിഷന് 
വലനുകളലട അപര്യാപ്തോയ ശംഖല എ്ിവയാണട് 
സംസ്ാനം മനരിടു് േറ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. പുതിയ 
്ാന്മെിഷന് വലനുകൾ വലിയ്ക്കു്തിനുള്ള 
അവകാശത്തില� പ്രശ്നവം ഭൂേിയലട േൗര്ലഭ്യവോണട് 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് വികസനത്തിനട് പ്രധാന തടസ്ം. മോശം 
ലനറ്ട് വര്ക്ിംഗട്, പഴയതും  നിലവാരേില്ാത്തതുോയ 
വലനുകൾ, ഒ്ിടവിട്ട് ോറ്ാവ് ഫവീ്റുകളലട 
അഭാവം, കു�ഞ്ഞ എച്ചട്ടി/എൽടി അനുപാതം, 
നിലവാരേില്ാത്ത ്ടനകൾ എ്ിങ്ങലനയള്ള 
നിരവധി തടസ്ങ്ങൾ വിതരണ ശംഖലയിലണ്ട്. 
വവേ്യുത അപകടങ്ങൾ വര്ദിക്കു്തട് േലറ്ാര 
പ്രശ്നോണട്. വരാനിരിക്കു് ഇ-വാഹനങ്ങളലട 



476 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കുതിച്ചുചാട്ം, േതിയായ ചാര്ജിംഗട് ഇന്ഫാസട്്കട്ചറും 
അധിക വവേ്യുതിയം ആവശ്യലപ്ടുന്നു.

ഒ്ിലധികം ഫാവഞ്ചസികളലടയം സവപ് 
വലസന്സികളലടയം കടന്നുകയറ്ം മൂലം  ത്ിഷ്ട 
പ്രകാരം ലതരലഞ്ഞടുത്ത ലാഭകരേല്ാത്ത 
മേഖലകെിമലക്ട് ്ിമസ്ാമുകലെ വിടു്തുവഴി 
കടവം നഷ്ടവം വര്ദിച്ചു. ക്രവീേി കൺസയൂമേഴട് സിനട് 
നൽമകണ് മക്രാസട് സബട്സി്ി സര്ചാര്ജട്, 
നിലവിലള്ള മൂല്യത്തില� 25 ശതോനം വര്ഷംമതാറും 
ക്രോനുഗതോയി കു�യ്ക്കുലേ്ട് താരിഫട് നയത്തിൽ 
നിര്മദശിച്ച മഭേഗതി, നിലവിലള്ള മക്രാസട് 
സബട്സി്ിയലട നിലവാരലത്ത പരാേര്ശിക്ാലത, 
കു�ഞ്ഞ ്ിോന്ഡുള്ളതും സമൂഹത്തിൽ പി്ാക്ം 
നിൽക്കു്തുോയ ഉപമഭാക്താക്ലെ പ്രതികൂലോയി 
ബാധിക്കും. മകരെത്തിൽ ഇതട് ഉപമഭാക്താക്െിലല 
േിക് വിഭാഗങ്ങൾക്കും താരിഫട് മഷാക്ട് സൃഷ്ടിമച്ചക്ാം.

പയാെമ്പമെധ്തെ പുനെയാവർത്ക ഊർജ്ജ 
മ്യാതസ്സുകൾ

ഊര്ജലത്ത ലപാതുലവ പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജലേന്നും പുനരാവര്ത്തിക്ാനാവാത്ത 
ഊര്ജലേന്നും രണ്ായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മലാകത്തിലല 85 ശതോനത്തിലധികം ഊര്ജം 
പുനരാവര്ത്തിക്ാനാവാത്ത മ്ാതസ്സുകെിൽ 
നി്ാണട് ലഭിക്കു്തട്. േിക് വികസിത 
രാജ്യങ്ങളം പുനരാവര്ത്തിക്ാനാവാത്ത ഊര്ജ 
മ്ാതസ്സുകൊയ  മഫാസിൽ ഇന്നങ്ങൾ (കൽക്രി, 
എണ്), ആണമവാര്ജം എ്ിവലയയാണട് 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കു്തട്. സമരാര്ജം, ജിമയാ ലതര്േൽ, 
ജലവവേ്യുതി, ബമയാോസട്, കാറ്ട് തുടങ്ങിയവ 
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജമ്ാതസ്സുകെിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു.  
േിക്  വികസ്ര രാജ്യങ്ങെിലം ധാരാെം പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജ  മ്ാതസ്സുകൾ ഉണ്ട്.

മകരെത്തിൽ പാരമ്പമര്യതര പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജ മ്ാതസ്സുകൾ നിയ�ിക്കുകയം 
നടപ്ിലാക്കുകയം ലചയ്യു്തട് (i) ഏജന്സി മഫാര് 

മനാൺകൺലവന്ഷണൽ എനര്ജി ആ�ട് റൂ�ൽ 
ലടകട്മനാെജി (അനര്ട്ട് ), (ii) എനര്ജി ോമനജട്ലേ�ട് 
ലസ�ര് (ഇ.എം.സി), (iii) േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് ആ�ട് 
്റോമ�ര്്ട്സട് ലമബാ�ട്�ി (എംറ്ിഎസട്എൽ) എ്വീ 
ഏജന്സികൾ മുമഖനയാണട്.  

ഏജന്സടി മഫയാർ മനയാണ്കണ്ലവന്ഷണൽ 
എനർജടി ആന്് റൂ�ൽ ലടക്മനയാളജടി 
(അനർട്്)

മകരെ സര്ക്ാരില�  ഊര്ജ വകുപ്ിനട് കവീഴിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കു് ഒര സ്യം ഭരണ സ്ാപനോണട് 
ഏജന്സി മഫാര് മനാൺ കൺലവന്ഷണൽ എനര്ജി 
ആ�ട് റൂ�ൽ ലടകട്മനാെജി (അനര്ട്ട് ). സംസ്ാനത്തട് 
പാരമ്പമര്യതര ഊര്ജപ്രചരണത്തിനും നടപ്ാക്ലിനും 
അധികാരമുെെ മനാ്ൽ ഏജന്സിയാണട് അനര്ട്ട്. 
മകരെത്തിൽ മകനട്്രസര്ക്ാര് പരിപാടികൾ 
നടപ്ിലാക്കു്തിനുള്ള േിനിസട്്ി ഓഫട് നയൂ ആന്്ട് 
�ിനയൂവബിൾ എനര്ജിയലട (എം.എന്.ആര്. ഇ) 
മനാ്ൽ ഏജന്സി കൂടിയാണട് ഇതട്. 

2018-19, 2019-20 (2019 ഒകട്മടാബര് 30 വലരയള്ള) 
വര്ഷങ്ങെിൽ അനര്ട്ില� പദതി വിഹിതവം ലചലവം  
പട്ടിക 11.2.7 ൽ  നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അനർട്ടിലന് 2018-19 ലല മനട്ങ്ങൾ 

• ഇ-ലഗമവണന്സട് - പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
സംവിധാനങ്ങൾക്ായി ഇലകട്മ്ാണികട് 
ോര്ക്റ്ട് മപ്സട്ആരംഭിച്ചതാണട് ഏറ്വം 
വലിയ മനട്ം. www.buymysun.com എ് 
മപാര്ട്ൽ മലാക പരിസ്ിതി േിനത്തിൽ 
(ജൂൺ 5, 2018) സോരംഭിച്ചു. ലവണ്ര്ോര്, 
ഉൽ പ്്ങ്ങൾ , പ്രക്രിയകൾ  മുതലായവയലട 
അംഗവീകാരങ്ങൾ ക്കും വര് ക്ട്മഫ്ായിമലക്കും 
ആധാര് , ഇ എസട് എം എസട്, എന് ജി ഒ-
േര്പൺ , എം എന് ആര് ഇ-്ിന് , 
ലക എസട് ഇ ബി എൽ, ഓൺവലന് മപയട് ലേ�ട് 
മഗറ്ട് മവ മുതലായവയിമലക്കും പ്ാറ്ട് മഫാേിൽ 
ലിമങ്ജുകളണ്ട്. ലോവബൽ ആപ്ിമക്ഷന് 

പട്ടിക  11.2.8 2018-19,  2019-20 വര്ഷങ്ങെിൽ  അനര്ട്ില� വ ിഹിതവം ലചലവകളം (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ പദ്തടി

വയാർഷടിക പദ്തടി 2018-19 വയാർഷടിക പദ്തടി 2019-20

വടിഹടിതം ലെലവ് ലെലവ് 
ശതേയാനം വടിഹടിതം

2019 
ഒക്മടയാബർ 
വലെയുള്ള 

ലെലവ്

ലെലവ് 
ശതേയാനം

1 പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജത്തിലള്ള പരിപാടികൾ         

3,830.00 612.36 15.9 3,500 305.96 8.7

2 പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
ലപാതു സമ്പര്ക്ം, 
എത്തിമച്ചരൽ, പഠനങ്ങളം 
വികസനവം

1,470.00 577.15 39.3 1,700 192.74 11.3

ആലക - അനര്ട്ട് 5,300.00 1,189.51 22.4 5,200 498.7 9.6
അവലംബം : പ്ഥാൻസ്പേയ്സ്
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ഉപമയാഗിച്ചുള്ള സാധ്യതാ പരിമശാധനയം 
ഫവീൽ്ട് പരിമശാധനയം, ്ിബിടി വഴി കടലാസട് 
രഹിത സബട്സി്ി വിതരണവം ലചയ്യുന്നു. 
ഇത്തരത്തിലള്ള, ഇന്്യയിലല ആേ്യലത്ത 
മപാര്ട്ലാണിതട്.

• സൗമരാര്ജ മകാൾ്ട് മ്റോമ�ജട് - 
കൃഷിക്ാലര സഹായിക്കു്തിനായി വപലറ്ട് 
അടിസ്ാനത്തിൽ  മകാഴിമക്ാടട് സുബിക് 
മകാക്നട്ട് ലപ്രാ്യൂസര് കമ്പനി ലിേിറ്്ിൽ 
അനര്ട്ട് ഒര മസാൊര് മകാൾ്ട് മ്റോമ�ജട് 
സംവിധാനം സ്ാപിച്ചു. 5 കിമലാവാട്ട് മശഷിയള്ള 
5 എച്ചട്പി കംപ്രസര് മോമട്ാര്, 6 കിമലാ  വാട്ട് 
മശഷിയള്ള മസാൊര് പാനലകൾ എ്ിവ 
ഉൾലക്ാള്ളു് ഈ സി്റേത്തിനട്, 5 ടൺ 
വലരയള്ള ഉൽ പ്ങ്ങൾ സംഭരിയ്കാന് കഴിയം. 
വവേ്യുതി മുടക്ം ഉണ്ായാൽ മകാൾ്ട് 
മ്റോമ�ജിനട് 30 േണിക്കൂര് വലര തണുത്ത 
താപനില നിലനിര്ത്താന് കഴിയം. ഇതില� 
ഉേട്്ാടനം 2019 ലസപട്റ്ംബര് 24 നാണട് 
നട്തട്.

• മസാൊര് മ�്ിമയഷന് �ിമസാഴട്സട് 
അസലമെ�ട് മ്റേഷനുകൾ സ്ാപിക്ൽ- എന് 
ഐ ്ബ്ലയൂ ഇ  (ഭാരത സര്ക്ാര്) മുമഖന  
കുഴൽേ്ം (പാലക്ാടട് ), രാേക്ൽമേടട് (ഇടുക്ി) 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ രണ്ട് മസാൊര് മ�്ിമയഷന് 
�ിമസാഴട് സട് അസലമെ�ട് മ്റേഷനുകൾ 
സ്ാപിച്ചു. എം എന് ആര് ഇ മപ്രാഗ്രാേിനട് കവീഴിൽ 
എന് ഐ ്ബ്ല്യുഇ കണ്ണൂരിലം പുെിങ്കു്ിലം 
(ആലപ്പുഴ) സ്ാപിച്ച നിലവിലള്ളവയ്കട് 
പു�ലേയാണട് ഇവ.

• മസാൊര് പാചക സംവിധാനം - 
ഒര പരാമബാെികട്-ടഫട് മസാൊര് 
മകാൺലസന്മ്റ്ര് അധിഷ്ിത നവീരാവി പാചക 
സംവിധാനം എ�ണാകുെം,  ലനരിയേംഗലലത്ത, 
പ്രവീ ലേ്ികട് മഹാ്റേലിൽ, ല്മപ്ാസിറ്ട് 
വര്ക്ായി സ്ാപിച്ചു. 100 താേസക്ാര്ക്ട് 
ഭക്ണം പാചകം ലചയ്യു്തിനായി കമ്യൂണിറ്ി 
മസാൊര് ്റേവീം പാചക സംവിധാനം രൂപകൽപ്ന 
ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 ചതുരശ്ര േവീറ്ര് കെകട്ടര് 
ഏരിയയിലല പരാമബാെികട് -ടഫട് മസാൊര് 
മകാൺലസന്മ്റ്റുകൾ, സംഭരണ ടാങ്ട്, 
വാട്ര് പമ്പട്, മസാൊര് ്ാക്ിംഗട് സംവിധാനം, 
പാചക പാത്രങ്ങൾ, ഇന്സുമലറ്്ട് ്റേവീം വപപ്ട് 
വലനുകൾ, വിപുലവീകരണ ടാങ്ട്, ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഹവീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയാണട് ഇതിൽ 
ഉൾലപ്ട്ിരിക്കു്തട്. മകരെത്തിൽ സ്ാപിച്ച 
ആേ്യലത്ത മസാൊര് കമ്യൂണിറ്ി ്റേവീം പാചക 
സംവിധാനോണിതട്. 2019 ലസപട്റ്ംബ�ിലാണട് 
സി്റേം സ്ാപിച്ചതട്.

• ഗമവഷണവം വികസനവം, ഇല്ാമവഷന് 
എ്ിവലയ പിന്തുണക്ൽ - പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജത്തിൽ നൂതന ആശയങ്ങളം 

സാമങ്തിക അ്ാപട്മറ്ഷനുകളം 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനായി 2018-19 
ൽ അനര്ട്ട് ഗമവഷണവം വികസനവം, 
ഇല്ാമവഷന് (എസട്ആര്ഐ) എ്ിവലയ 
പിന്തുണയ്ക്കു് ഒര മപ്രാഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. 
വിവിധ സ്ാപനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 37 
പദതി നിര്മേശങ്ങൾ അനര്ട്ിനട് ലഭിച്ചു. 
സൂക്ട്േപരിമശാധനയ്കട് മശഷം, 32 നിര്മേശങ്ങൾ 
ചുരക് - പട്ികയിൽ ഉൾലപ്ടുത്തിയവയിൽ,  12 
ലപ്രാമപ്ാസലകൾ  അനര്ട്ില� സാമങ്തിക 
ഉപമേശക സേിതി (ടിഎസി) സാമ്പത്തിക 
സഹായത്തിനായി ശുപാര്ശ ലചയട്തു.

• മസാൊര് പവര് പ്ാ�ട് ഇന്ല്കട്ടര്ോരലട 
അക്ര്ിമറ്ഷന് - സൗമരാര്ജ നിലയങ്ങെിലല 
ഇന്്റേമലഷന് രവീതികെിലം ഉപമയാഗിച്ച 
്ടകങ്ങെിലം ഉള്ള ഗുണനിലവാരം ഉ�പ്പു 
വരത്തു്തിനായി, അംഗവീകൃത മസാൊര് പവര് 
പ്ാ�ട് ഇന്ല്കട്ടര്ോരലട പാനൽ അനര്ട്ട് 
വികസിപ്ിക്കുന്നു. 2 ബാച്ചുകെിലായി 47 മസാൊര് 
പവര് പ്ാ�ട് ഇന്ല്കട്ടര്ോര്ക്ട് പരിശവീലനം 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്

• മസാൊര് പവര് പ്ാ�ട് ഇന്്റോമെഴട് സട് 
(ലടകട്നവീഷ്യന്ോരലട) അക്ര്ിമറ്ഷന് - 
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ മേഖലമയാടുള്ള 
വര്ദിച്ച താൽപ്ര്യം കണക്ിലലടുത്തട് 
ഇന്്റേമലഷനുകളലട ഗുണനിലവാരം 
ഉ�പ്പുവരത്തു്തിനായി, അനര്ട്ട് സൗമരാര്ജ 
നിലയങ്ങളലട ഇന്്റോമെഴട് സിനട് അംഗവീകാരം 
നൽകാന് ആരംഭിച്ചു. 5 ബാച്ചുകൊയി 150 
ഇന്്റോമെഴട് സിനട് പരിശവീലനം ലകാടുത്തു.

• 14 ജില്കെിലം സംമയാജിത പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജ സമുച്ചയങ്ങൾ സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

• കാര്യമശഷി വര്ദിപ്ിക്ൽ  ഔട്ട് �വീച്ചട്  
പരിപാടിയോയി ബന്ലപ്ട്ട് 3 പരിശവീലന 
നടത്തി

• 558 അനര്ട്ട് എംപാനൽ്ട് പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജ ലടകട്നവീഷ്യന്ോര്ക്ട് അപകട 
ഇന്ഷു�ന്സട് പരിരക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്

• ലപാതു ലകട്ിടങ്ങെിലല മസാൊര് പവര് പ്ാന്റുകൾ 
(ഓൺ-ഗ്രി്ട്, ഓഫട് ഗ്രി്ട് ) - ഓൺ-ഗ്രി്ട് 25 
കിമലാവാട്ട്, ഓഫട് ഗ്രി്ട് 41 കിമലാവാട്ട് എ്ിവ 
സ്ാപിച്ചു.

• മസാൊര് വിന്്ട് മ്റോമ�ജട് വഹബ്ി്ട് പവര് 
പ്ാ�ട് രാേക്ൽമേട്ിൽ സ്ാപിച്ചു. 1 ലേഗാവാട്ട് 
മശഷിയള്ള സൗമരാര്ജ നിലയത്തില� 500 
കിമലാവാട്ട് ലോ്യൂളകൾ സ്ാപിച്ചു. മശഷിക്കു് 
500 കിമലാവാട്ട് സൗമരാര്ജത്തില�യം 
കണകട്റ്ിവിറ്ിയലടയം പ്രവര്ത്തനം 
പുമരാഗേിക്കുകയാണട്.

• നൂതന പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
മപ്രാജകട്ടുകൾ- മസാൊര് പവര് കയര് 
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�ാട്ിലനക്കു�ിച്ചുള്ള വപലറ്ട് മപ്രാജകട്ടിനട് 
കവീഴിൽ, 2 കയര് ലസാവസറ്ികെിൽ ലോത്തം 
3 കിമലാവാട്ട് സി്റേങ്ങൾ സ്ാപിച്ചു, ഇതട് 
ഉൽ പാേനക്േേല്ാത്ത േിവസങ്ങളലട എണ്ം 
വെലരയധികം കു�യ്ക്കുകയം അതുവഴി മവതനം 
വര്ദിപ്ിക്കുകയം ലചയട്തു.

• മജ്യാതി-മസാൊര് വലറ്ിംഗട് വഴി 1000 മസാൊര് 
വിെക്കുകൾ വിൽപ്നക്ാര്ക്ായി വിതരണം 
ലചയട്തു.

• അക്യ ഊര്ജ സര്വവീസട് ലസ�റുകൾ- 
സംസ്ാനത്തുടനവീെം 140 എണ്ം അക്യ 
ഊര്ജ സര്വവീസട് ലസ�റുകൾ സജവീകരിച്ചു.

ലവല്ലുവടിളടികളും  ്ശ്നങ്ങളും

• ഭൂേിയലട ലഭ്യതയം പരിമശാധനയം
• പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ പദതികൾ 

മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിൽ വിഭവങ്ങളലട 
പരിേിതികൾ

• മ്ാതസ്സുകെിൽ നിന്നുള്ള വവേ്യുതി 
സംഭരണലത്തക്കു�ിച്ചട് വ്യക്തോയ നയേില്ായട്േ

• �ിനയൂവബിൾ പര്മച്ചസട് ഒബ്ലിമഗഷന് (ആര് പി ഒ) 
ലക്്യങ്ങൾ പാലിക്ാത്തതും അതിനുള്ള 
നഷ്ടപരിഹാരവം.

• പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
മപ്രാജകട്റ്റുകൾക്ായള്ള എസട്ഒപി - യലട 
അഭാവം, വവീലിംഗട്, ്ാന്മെിഷന് ചാര്ജുകെിൽ 
ഇെവട്

അനര്ട്ില� ഭാഗോയി, പ്രിഫ�ന്ഷ്യൽ താരിഫട്/
ജനമ�ഷന് അധിഷ്ിത ഇന് ലസ�വീവട്/ ആര് പി ഒ 
ലക്്യങ്ങൾ  നി�മവറ്റു് പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
മപ്രാജകട്ടുകൾ  മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനട് വയബിലിറ്ി 
ഗ്യാപട് ഫണ്ിംഗട്, പുനരാവര്ത്തിക്ാനാവാത്ത 

ഊര്ജത്തില� ഓമരാ യൂണിറ്ട്  ഉപമഭാഗത്തിലനതിലര 
ഹരിത ഊര്ജ ലസസട് രൂപത്തിൽ ഒര 
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ ഫണ്ട്, പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജത്തില� വവീലിംഗട്/ ്ാന്മെിഷന് ചാര്ജുകൾ 
പരിേിതലപ്ടുത്തു്തിനുള്ള നയങ്ങളം ഗ്രി്ിമലക്കുള്ള 
മസാൊര് ജനമ�റ്റുകളലട പരിധി വര്ദിപ്ിക്ൽ, 
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ മപ്രാജകട്റ്റുകൾക്ായി 
നിലവാരമുള്ള  ഓപ്മ�റ്ിംഗട് നടപടിക്രേങ്ങൾ, പ്രധാന 
ആഭ്യന്ര ലകട്ിടങ്ങൾ/വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ 
എ്ിവയിൽ പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ ോര്ക്റ്ിംഗട്,  
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ മപ്രാജകട്ടുകൾക്ായി വിവിധ 
മേഖലകെിലല ഇന്ഫാ ഫണ്ില� ഹാൾോര്ക്ിംഗട് 
ശതോനം, �ിനയൂവബിൾ എനര്ജിയലട വിജ്ാന 
മകനട്്രോയി അനര്ട്ിലന നവവീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ 
പരിഗണിമക്ണ്താണട്.

എനർജടി േയാമനജ്ലേന്് ലസന്ർ- മകെള 
(ഇ.എം.സടി)  

സംസ്ാനത്തട് ഊര്ജ സംരക്ണം 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനും ഊര്ജ കാര്യക്േത 
വര്ധിപ്ിക്കു്തിനും 2001 ലല ഊര്ജ സംരക്ണ 
നിയേം നടപ്ാക്കു്തിനും മകനട്്ര ഊര്ജ 
േ�ാലയത്തില� ബയൂമ�ാ ഓഫട് എനര്ജി 
എഫിഷ്യന്സിയലട സംസ്ാന അംഗവീകൃത 
ഏജന്സിയാണട്  എനര്ജി ോമനജട്ലേ�ട് ലസ�ര് (ഇ 
എം സി). സട് മോൾ/ േിനി/ വേമക്രാ ജല വവേ്യുത 
പദതികലെ മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തും ഇ എം  സി 
ആണട്. സ്കാര്യ പങ്ാെിത്തമത്താലട ലചറുകിട 
ജലവവേ്യുത പദതികളലട വികസനത്തിനട് പ്രമചാേനം 
നൽകു്തിനായി സംസ്ാന സര്ക്ാര് വവേ്യുതി 
വകുപ്ിനട് കവീഴിൽ രൂപവീകരിച്ച എസട്.എച്ചട്.പി.ലസൽ 
ഇ.എം.സിയോയി മചര്്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

മബയാക്് 11.2.2  പവീല ിമക്ാ്ട് - ഇന്്യയിലല ആേ്യലത്ത ഫിലലേ�ട് രഹിത  പഞ്ചായത്തട്

കാസര്മഗാ്ിലല പവീല ിമക്ാ്ട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട് ഇന്്യയിലല ആേ്യലത്ത ഫിലലേ�ട് 
രഹിത (ഇന് കാന്്ലസ�ട് വ ിെക്ട്) ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട് ആയി 2018 ഏപ്ര ില ിൽ പ്രഖ്യാപ ിച്ചു. 
ലപാതുജനങ്ങളലട സജവീവ പങ്ാെിത്തമത്താലട, എനര്ജി ോമനജട് ലേ�ട് ലസ��ില� (ഇഎംസി മകരെ) 
പ ിന്തുണമയാലടയാണട് പവീല ിമക്ാ്ട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട് ഈ പദതി നടപ് ിലാക്ിയതട്. ആേ്യ ്ട്ത്തിൽ 
ഇ.എം.സി പവീല ിമക്ാ്ട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിൽ നി്ട് 600 മവാെ�ിയര്ോര്ക്ട് പരിശവീലനം നൽകി. 
എല്ാ ആഭ്യന്ര ഉപമഭാക്താക്െിലം അവര് മബാധവൽക്രണ പരിപാടികൾ നടത്തുകയം വവീടുകെിലല 
വവേ്യുത വ ിെക്കുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എ്ിവലയക്കു�ിച്ചട് ഒര സര്മവ നടത്തുകയം ലചയട്തു. സര്മവയലട 
അടിസ്ാനത്തിൽ, എല്ാ ഗാര്ഹിക ഉപമഭാഗങ്ങൾക്കും 50 രൂപയ്കട് 9 വാട്ില�  16,500 എൽഇ്ി 
ബൾബുകൾ ഇ.എം.സി വ ിതരണം ലചയട്തു. മകരെ മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി മബാര്്ട് ല ിേിറ്്ട് 65 രൂപക്ട് 
9 വാട്ില� 20,000 എൽഇ്ി ബൾബുകൾ വ ിതരണം ലചയട്തു. എല്ാ സര്ക്ാര് ലകട്ിടങ്ങെിലം എനര്ജി 
ഓ്ിറ്റുകൾ നടത്തുകയം 9 വാട്ട് എൽഇ്ി ബൾബുകളം വഫവട് ്റോര് മ�റ്്ട് സവീല ിംഗട് ഫാനുകളം 
എല്ാ സര്ക്ാര് ഓഫവീസുകെിലം സൗജന്യോയി വ ിതരണം ലചയ്യുകയം ലചയട്തു. 250 എൽഇ്ി സട്്വീറ്ട് 
വലറ്റുകളം  സൗജന്യോയി നൽകി. ഈ ശ്രേങ്ങെിലൂലട പവീല ിമക്ാ്ട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട് പ്രതിവര്ഷം 12 
ലക്ം (പ�ണ്ട് ലക്ം) രൂപയലട വവേ്യുതി (പ്രതിോസം ഒര ലക്ം രൂപയലട വവേ്യുതി) ലാഭിച്ചു.

അവലംബം : ഇ എം സി
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2018 -19, 2019-20 എ്വീ വര്ഷങ്ങെിലല ഇ.എം.സി-
യലട വിഹിതവം ലചലവകളം (ലസപട്റ്ംബര് 2019 വലര) 
പട്ടിക 11.2.8 ൽ മചര്ത്തിരിക്കുന്നു.

എനർജടി േയാമനജ്ലേന്് ലസന്�ടിലന്  
മനട്ങ്ങൾ

അവയാർഡുകളും അംഗീകയാെങ്ങളും

• ഉത്തരവാേിത്ത ഊര്ജ സംരക്ണ ബ്ാന്്ട് 
വിഭാഗത്തിൽ ഇഎംസി- ക്ട് ഫയൂച്ചര് മകരെ 
ബ്ാന്്ട് അവാര്്ട് 2018, ോര്ച്ചട് 27, 2019 നട് 
ലകാച്ചിയിൽ വച്ചട് ലഭിച്ചു.

• നവീതി ആമയാഗട് ബി ഇഇയലട പിന്തുണമയാലട 
ആേ്യലത്ത സംസ്ാന ഊര്ജ കാര്യക്േത 
തയ്യാല�ടുപ്ട് സൂചിക തയ്യാ�ാക്ിയതിൽ 
രാജസ്ാന്, ആനട്്രപ്രമേശട്, േഹാരാഷട്്, 
പഞ്ചാബട് എ്വീ സംസ്ാനങ്ങലെ പി്ിലാക്ി 
77 മപായിന്റുോയി മകരെം ഒ്ാേതായി. 

• ഊര്ജ േ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര് സ്ാപിച്ച 
സംസ്ാന നിയക്ത ഏജന്സി വിഭാഗത്തിൽ 
മേശവീയ ഊര്ജ സംരക്ണ അവാര്്ിൽ 
ഇ.എം.സി ഒ്ാം സ്ാനം മനടി.  

• ഇഎംസി നിര്മ്ിച്ച "അണയം മുന്മപ" (ലവെിച്ചം 
അണയ്തിനട് മുമ്പട് ) എ് ഹ്രസ്ചിത്രത്തിനട് 
ലോഹാലിയിൽ നട് ഒന്പതാേതട് മേശവീയ 
സയന്സട് ഫിലിം ലഫ്റേിവൽ ഓഫട് ഇന്്യ 2019 
ൽ പ്രമത്യക ജൂ�ി അവാര്്ട് ലഭിച്ചു.

ഊർജ്ജ സംെക്ഷണ പെടിപയാടടികൾ

• 2018-19 ൽ ഊര്ജ സംരക്ണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട ഫലോയി സംസ്ാനത്തട് 
33.754 േില്യൺ യൂണിറ്ട് വവേ്യുതിയം 88,305 
കിമലാ ലിറ്ര് എണ്യം ലാഭിക്കുവാനായി.  

• ആലപ്പുഴ, ലകാല്ം, പത്തനംതിട് സിവിൽ മ്റേഷന് 
ലകട്ിടങ്ങെിൽ എനര്ജി ഓ്ിറ്ട് �ിമപ്ാര്ട്ില� 
ശുപാര്ശകൾ നടപ്ാക്ി.

• 10 പ്രാഥേിക ആമരാഗ്യ മകനട്്രങ്ങെിൽ ഊര്ജ 
കാര്യക്േോയ ഉപകരണങ്ങൾ (327 എൽഇ്ി 
ടയൂബട്, 145 സവീലിംഗട് ഫാന്, 240 എൽഇ്ി 
ബൾബട് ) 

• ആര്യാടട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട്, വാത്തിക്കുടി 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട്, േംഗലപുരം ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട്, 
രാജക്ാടട് ഗ്രാേപഞ്ചായത്തട് എ്വീ നാലട് 
ഗ്രാേപപഞ്ചായത്തുകലെ ോതൃകാ ഊര്ജ 
കാര്യക്േ പഞ്ചായത്തുകൊക്ി.

• 17 മുനിസിപ്ാലിറ്ികെിലം/
മകാര്പ്മ�ഷനുകെിലമുള്ള എല്ാ സട്്വീറ്ട് 
വലറ്റുകളലടയം എനര്ജി ഓ്ിറ്ട് പൂര്ത്തിയാക്ി.

• ഊര്ജ കിരൺ-ല� ഭാഗോയി 155 
സര്ക്ാമരതര സ്ദ സം്ടനകളോയി 
മചര്ന്നുലകാണ്ട് മകരെത്തിലല 140 നിമയാജക 
േണ്ഡലങ്ങെിലോയി 280 മബാധവതട്കരണ 
പരിപാടികളം 140 �ാലികളം സം്ടിപ്ിച്ചു.

• എനര്ജി ക്ിനികട് മപ്രാഗ്രാേില� ഭാഗോയി 
9 ജില്കെിൽ ഉടനവീെം  372 സട്ത്രവീകൾക്ട് 
പരിശവീലനം നൽകി. സംസ്ാനത്തുടനവീെം ഒര 
ലക്ം ഉപമഭാകട് താക്ലെ ഉൾലപ്ടുത്തിലക്ാണ്ട് 
5,000 എനര്ജി ക്ിനിക്കുകൾ സം്ടിപ്ിച്ചു.

• മൊര്ട്ട് എനര്ജി മപ്രാഗ്രാേിൽ 41 വിേ്യാഭ്യാസ 
ജില്കെിൽ നി്ായി 4,530 സട്കൂളകലെ 
അംഗങ്ങൊയി മചര്ത്തു. �വനയൂ ജില്ാ തലത്തിൽ 
41 ലസന്സിവറ്മസഷന് ക്യാമ്പുകളം 
50 ഊര്മജാത്സവങ്ങളം, 14 ജില്ാതല 
പരിപാടികൾകളം നടത്തി.  

• ഊര്ജ സംരക്ണലത്തക്കു�ിച്ചുള്ള 13 
പ്രേര്ശനങ്ങളം 12 പ്രമത്യക ഊര്ജ സംരക്ണ 
പരിപാടികളം ഇ എം സി പലങ്ടുക്കുകയം/
സം്ടിപ്ിക്കുകയം ലചയട്തു.

പട്ടിക 11.2.9  2018 -19, 2019-20 വര്ഷങ്ങെിലല ഇ.എം.സി യലട വ ിഹിതവം ലചലവകളം (രൂപ  ലക്ത്തിൽ) 

ക്രേ 
നമ്പർ പദ്തടി

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2018-19 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2019-20

വ ടിഹടിതം ലെലവ് ലെലവ് 
ശതേയാനം വ ടിഹടിതം

ലെലവ് 
ലസപ്്ംബർ 
2019 വലെ

ലെലവ് 
ശതേയാനം

1 സംസ്ാന ഊര്ജ 
സംരക്ണ അവാര്ഡുകൾ 25.00 25 100 25 0.00 0

2 ഊര്ജ സംരക്ണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 310.00 210 67.74 312 80.00 25.64

3 പശ്ാത്തല വികസനവം 
സ്ാപനം ശക്തിലപ്ടുത്തലം 190.00 147 77.37 361 94.00 26.04

4 മകരെ സംസ്ാന ഊര്ജ 
സംരക്ണ നിധി 370.00 82 22.16 185 17.50 9.46

ആലക - ഇ എം സി 895.00 464 51.84 883 191.5 21.68

അവലംബം : പ്ഥാൻസ്പേയ്സ്   



480 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

• അനര്ട്ടുയോയി മചര്്ട് 9 സട്കൂളകെിൽ 2 
കിമലാവാട്ട് ഓഫട് ഗ്രി്ട് മസാൊര് പവര് പ്ാ�ട് 
സ്ാപിച്ചു.

• 61 ലവള്ളലപ്ാക് ബാധിത സട്കൂളകൾക്ായി 
ഊര്ജ കാര്യക്േോയ ഉപകരണങ്ങൾ 
സംഭരിച്ചു (433 എൽഇ്ി ബൾബട്, 385 
എൽഇ്ി ടയൂബട്, 329 സവീലിംഗട് ഫാന്).

• കാര്ബൺ നയൂ്ൽ സട്കൂളകൾക്ായി 
ലോവബൽ ആപ്ിമക്ഷന് വികസിപ്ിച്ചു.  245 
സട്കൂളകൾ കാര്ബൺ നയൂ്ൽ മപ്രാഗ്രാേിനായി 
രജി്റേര് ലചയട്തു.

ലെറുകടിട ജലദവൈ്യുതടി വടികസനം

• തിരവനന്പുരം മകാര്പ്മ�ഷല� പരിധിയിൽ  
കാടുലവട്ി പാലത്തിൽ 20 കിമലാവാട്ട് മവാര്ലടക്ട് 
വേമക്രാ ജലവവേ്യുത പദതി സ്ാപിച്ചു.

• തിരവനന്പുരം ജില്യിലല 3 പദതികൾക്ായി 
(സായിഗ്രാേം, ോരതന്കുഴി, വഴയില 
ആ�ാംകല്ട് ) മടാമപ്ാഗ്രാഫിക്ൽ 
ഇന്ലവ്റേിമഗഷന്  പഠനം പൂര്ത്തിയാക്ി.

ഗമവഷണവം വടികസനവം

• മകരെ സംസ്ാനലത്ത 25 ലക എസട് ഇബി 
വിതരണ ്ാന്സട്മഫാര്േറുകളലടയം കാര്ഷിക 
പമ്പട് ലസറ്റുകളലടയം ഊര്ജ കാര്യക്േത 
പഠനം പൂര്ത്തിയാക്ി, �ിമപ്ാര്ട്ട് അവതരിപ്ിച്ചു.

ലവല്ലുവടിളടികളും  ്ശ്നങ്ങളും

• മുന് ഗണനാ മേഖലകെിലല ഊര്ജ 
സംരക്ണം/ഉൽ പാേനക്േത/ോനേണ്ഡങ്ങൾ 
എ്ിവ അടിസ്ാനോക്ിയള്ള ധനസഹായ 
മോ്ലകൾ.

• ഊര്ജ ോമനജുലേ�ട് മപ്രാജകട്ടുകൾ 
വകകാര്യം ലചയ്യാനും നടപ്ാക്ാനുമുള്ള 
സംവിധാനം

• ഉേ്േനം കു�യ്ക്കു്തും കാലാവസ്ാ വ്യതിയാന 
ലഘൂകരണവം നിര്ബന്േല്

• രൂപകൽപന/നിര്മ്ാണ ്ട്ങ്ങെിൽ ഊര്ജ 
കാര്യക്േത പിന്തുടരൽ വാണിജ്യ മേഖലയിലല 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് ബാധകേല്.

• എനര്ജി കൺസര്മവഷന് ബിൽ്ിംഗട് 
മകാ്ട് റൂളകൾ (ഇസിബിസി) പി്ബ്ല്യു്ി, 
എൽഎസട്ജി്ി, ്വലപ്ര്ോര് എ്ിവയിലൂലട 
ഉപമയാഗലപ്ടുത്തൽ ആവശ്യോണട്.

• നിലവിലള്ള കാര്യക്േേല്ാത്ത ഉപകരണങ്ങളലട 
്ിോന്്ട് സോഹരണവം അവ 
ോറ്ിസ്ാപിക്ലം.

• കാര്ഷിക മൂല്യ ശംഖലയിൽ ഊര്ജ 
കാര്യക്േതയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ വകലക്ാള്ളുക 

• ഗാര്ഹിക മേഖലയിൽ ഊര്ജ കാര്യക്േത 
സ്വീകരിക്കു്തിനുള്ള മപ്രാമട്ാമക്ാളകൾ/
നയങ്ങൾ

• ലചറുകിട ജലവവേ്യുതി വികസനത്തിൽ ഭൂേിയലട 
ഉയര്് വിലയം വന അനുേതി പ്രശ്നങ്ങളം.

ഡടിപ്യാർട്ലേന്് ഓഫ് ഇലക്്രടിക്കൽ 
ഇന്ലസ്ക്ടമ�്്

മകരെ സര്ക്ാരില� ഊര്ജ വകുപ്ില� കവീഴിൽ 
ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
സുരക്ാ പരിമശാധനകൾ നടത്തു്തും 
വഹലടന്ഷന്, എക്ട്്ാ വഹലടന്ഷന്, േവീ്ിയം 
മവാൾമട്ജട് ഇന്്റേമലഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് 
അനുവാേം നൽകു്തും ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട് ആണട്. വിവിധ ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങളലട പരിമശാധന, കാലിബമ�ഷന് 
എ്ിവ നടത്തുക എ്താണട് േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് 
ആന്്ട് ്റോന്മ്ര്്ട് സട് ലമബാ�ട്�ി (എംടിഎസട്ൽ)  
യലട ലക്്യം. മവാൾമട്ജട്, ക��ട്, ല�സി്റേന്സട്, 
ഫവീക്ന്സി, പവര്, പവര് ഫാകട്ടര്, എനര്ജി 
മുതലായവയലട കാലിമബ്ഷന് അെക്കു്തിനുള്ള 
ലസൗകര്യങ്ങൾ നിലവിൽ ഇവിലട  ലഭ്യോണട്.  
ലപ്രാട്ക്ന് �ിലല, ഇന്സട്ടുലേ�ട് ്ാന്സട്മഫാര്േര് 
എ്ിവയ്ക്കുള്ള പ്രവീ കമ്വീഷണിംഗട് ലട്റേിംഗട് 
ലസൗകര്യം എ്ിവ ഇതിലൾലപ്ടുന്നു.  പവര് 
്ാന്സട്മഫാര്േറുകൾ, മകബിളകൾ, സര്ക്യൂട്ട് 
മബ്ക്കുകൾ എ്ിവയ്ക്കുള്ള പ്രവീ കമ്വീഷണിംഗട് 
ലടസ്റ്റുകൾ എ്ിവ ഇവിലട നടത്തലപ്ടുന്നു.  ഇവിലട 
നടത്തു് എല്ാ  കാലിബമ�ഷനുകളം ലടസ്റ്റുകളം  
മേശവീയ, അന്ര് മേശവീയ നിലവാരത്തിലനാത്തതാണട്. 
സംസ്ാനലത്ത എല്ാ ഇലകട്്ിക്ൽ അപകടങ്ങളം 
അമന്ഷിപ്ിക്കു്തും അമന്ഷണ �ിമപ്ാര്ട്ടുകൾ 
സര്ക്ാരിനു സേര്പ്ിക്കു്തും അപകടങ്ങൾക്ട് 
ഉത്തരവാേിയായ വ്യക്തി/അധികാരികൾ 
എ്ിവര്ലക്തിലര നടപടികൾ എടുക്കു്തും ഈ 
വകുപ്ാണട്.

ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട് മൂ്ട് പദതികൾ 
നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്ട്. േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് ആ�ട് 
്റോന്മ്ര്്ട് ലമബാ�ട്�ി, ഗുണനിലവാര 
നിയ�ണ ഓര്്ര് ഫലപ്രേോയി നടപ്ിലാക്ൽ, 
ഇ-മസഫട് മകരെ എ്ിവയാണട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് 
വര്ഷോയി വകുപ്ിൽ നിന്നുള്ള വരോനം 124.376 
മകാടി രൂപയാണട് (ലക എസട് ഇ ബി എല്ിൽ നിന്നുള്ള 
തവീരവ ഒഴിലക), ഇതിൽ േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് ആ�ട് 
്റോന് മ്ര്്ട്സട് ലമബാ�ട്�ി (എം ടി എസട് എൽ), 
േറ്ട് പ്രാമേശിക ലട്റേിംഗട് ലമബാ�ട്�ികൾ, േറ്ട് 
മസവനങ്ങൾ എ്ിവയിൽ നിന്നുള്ള ലട്റേിംഗട് 
ഫവീസും ഉൾലപ്ടുന്നു. ഗുണനിലവാര നിയ�ണ 
പരിമശാധനയിലൂലട, നിലവാരേില്ാത്ത ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങളലട വിൽപ്ന ഒര പരിധിവലര 
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നിയ�ിക്ാന് കഴിഞ്ഞു. 

2018-19, 2019-20 കാലയെവിലല (ലചലവട് 
2019 ലസപട്റ്ംബര് വലര) ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ില� പദതി വിഹിതവം ലചലവം പട്ടിക 
11.2.9 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇലക്്രടിക്കൽ ഇന്ലസ്ക്ടമ�്ടിലന് 
2018-19 ലല മനട്ങ്ങൾ

• 2018-19 കാലയെവിൽ 485 വവേ്യുത 
അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിൽ, 327 േരണങ്ങൾ 
(249 േനുഷ്യമരയം 78 മൃഗങ്ങമെയം ബാധിച്ചു)

• കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷോയി വകുപ്ിൽ നിന്നുള്ള 
വരോനം 124.376 മകാടി രൂപയാണട് 
(ലക എസട് ഇ ബി എല്ിൽ നിന്നുള്ള തവീരവ ഒഴിലക), 
ഇതിൽ േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് ആ�ട് ്റോന് മ്ര്്ട്സട് 
ലമബാ�ട്�ി (എം ടി എസട് എൽ), േറ്ട് പ്രാമേശിക 
ലട്റേിംഗട് ലമബാ�ട്�ികൾ, േറ്ട് മസവനങ്ങൾ 
എ്ിവയിൽ നിന്നുള്ള ലട്റേിംഗട് ഫവീസും 
ഉൾലപ്ടുന്നു.

• 2018 ഒകട്മടാബര് 1 നട് ഓൺ വലന് 
മസാഫട്റ്ട്ലവയര് സുരക് വിജയകരോയി 
സോരംഭിച്ചു. ഇമപ്ാൾ സ്വീം അംഗവീകാരത്തിനും 
എനര്വജമസഷനുമുള്ള അമപക് ഓൺ വലന് 
വഴിയാണട് ലഭിക്കു്തട്. 

• വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ, മസവനങ്ങൾ, നൂതന 
മപ്രാജകട്ടുകൾ എ്ിവയ്കായി സര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങൾക്ട് നൽകു് അഖിമലന്്യാ 
അവാര്്ാണട് മസ്ാച്ചട് അവാര്്ട്. 
ഇ-ഗമവണന്സട് വിഭാഗത്തിൽ ഇലകട്്ിക്ൽ 
ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ില� ഓൺ വലന് മസാഫട്റ്ട് 
ലവയ�ായ സുരക്യ്കട് മസ്ാച്ചട് ഓര്്ര് ഓഫട് 
ലേ�ിറ്ട് അവാര്്ട് ലഭിച്ചു.

• പാലക്ാടട് ജില്യിലല അഗെി, മഷാലയാര്, 
പുതുര് എ്ിവിടങ്ങെിലല 400 വവീടുകെിൽ 
എര്ത്തട് ലവീമക്ജട് സര്കയൂട്ട് മബ്ക്റുകളലട 
്റോന്മ്ര്വ്മസഷനും �ിവവ�ിംഗട് 

മജാലികളം പൂര്ത്തിയായി. 460 വവീടുകളലട ബാക്ി 
മജാലികൾ പുമരാഗേിക്കുകയാണട്.

• തിരവനന്പുരം, േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് ആ�ട് 
്റോന്മ്ര്്ട്സട് ലമബാ�ട്�ിയിൽ ഇലകട്മ്ാ 
ലടകട്നിക്ൽ കാലിമബ്ഷനിൽ എന്.എ.ബി.
എൽ അക്ര്ിമറ്ഷന് നിലനിര്ത്തി.  തൃശ്ശൂര്, 
വയനാടട്, പാലക്ാടട്, മകാഴിമക്ാടട്, 
കാസര്മഗാ്ട് ജില്കെിലല �വീജിയണൽ േവീറ്ര് 
ലട്റേിംഗട് ലമബാ�ട്�ികൾക്കും എന്.എ.ബി.എൽ 
അക്ര്ിമറ്ഷന് ലഭിച്ചു.

• ബയൂമ�ാ ഓഫട് ഇന്്യന് ്റോന്മ്ര്്ിൽ 
നിന്നും ഐ.എസട്. 15700:2005 ോനേണ്ഡം 
അനുസരിച്ചട് ‘മസമവാതം സര്ട്ിഫിമക്ഷന്’ 
(മസവന ഗുണനിലവാര ോമനജട്ലേ�ട് സി്റേം 
സര്ട്ിഫിമക്ഷന്) നിലനിര്ത്തി.

• മകാഴിമക്ാടട്, എ�ണാകുെം എ്ിവിടങ്ങെിലല 
പ്രാമേശിക ലട്റേിംഗട് ലാബിൽ രണ്ട് പൂര്ണ് 
ഓമട്ാോറ്ികട് എനര്ജി േവീറ്ര് ലടസട്റ്ട് ലബഞ്ചട് (10 
സ്ാനങ്ങൾ ലഭ്യോക്ി).

• ഗുണനിലവാര നിയ�ണ ഉത്തരവട് പ്രകാരം 
പ്രവീ-കമ്വീഷനിംഗട് ലടസട്റ്ട് നടത്തു്തിനായി 
മൂ്ട് പൂര്ണ് ഓമട്ാോറ്ികട് ്ാന്സട്മഫാര്േര് 
ലടസട്റ്ട് ലസറ്ട് ലഭ്യോക്ി.

• പവര് സി്റേം അനാലിസിസട് മസാഫട്റ്ട് ലവയര് 
ഇ.റ്ി.എ.പി – യം മകാംപാകട്റ്ട് എൽ.ഇ.്ി 
പരിമശാധനാ ഉപകരണങ്ങളം എം.ടി.എസട്.
എലിൽ ലഭ്യോക്ി.

• ഈ വകുപ്പുോയി ബന്ിപ്ിച്ചിരിക്കു് േവീറ്ര് 
ലട്റേിംഗട് ലമബാ�ട്�ികെിൽ ആലക 56,504 
േവീറ്ര്/ഉപകരണങ്ങൾ പരിമശാധിച്ചു.

• ‘വിന്സര്’, ‘സൂപ്ര്മനാവ’ എ്ിവയലട 
നിലവാരേില്ാത്ത ഇ.എൽ.സി.ബി നിമരാധിച്ചു.

• സംസ്ാനത്തുടനവീെം വവേ്യുത സുരക്ാ 
മബാധവൽക്രണ ക്ാസ്സുകൾ നടത്തി.

• ഇലകട്്ിക്ൽ സുരക്ലയക്കു�ിച്ചുള്ള ഹ്രസ്ചിത്രം 
“ലവെിച്ചം” 2018 ജൂൺ 14 നട് പു�ത്തി�ങ്ങി.

പട്ടിക 11.2.10   ഇലകട്്ിക്ൽ  ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ില�  2018-19, 2019-20 കാലയെവ ിലല വ ിഹിതവം ലചലവകളം
 (രൂപ ലക്ത്തിൽ)

ക്രേ 
നമ്പർ പദ്തടി

വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2018-19 വയാർഷ ടിക പദ്തടി 2019-20

വ ടിഹടിതം ലെലവ് ലെലവ് 
ശതേയാനം വ ടിഹടിതം

ലെലവ് 
ലസപ്്ംബർ 
2019 വലെ

ലെലവ് 
ശതേയാനം

1 േവീറ്ര് ലട്റേിംഗട് & 
്റോന്മ്ര്്ട്സട് ലമബാ�ട്�ി 
(എം.റ്ി.എസട്.എൽ)

418 92.53 22.14 470 5.36 1.14

2 ഗുണനിലവാര നിയ�ണ 
ഓര്്ര് ഫലപ്രേോയി 
നടപ്ിലാക്ൽ

220 7.63 3.47 155 1.59 1.03

3 ഇ-മസഫട് മകരെ 198 35.25 17.80 200 30.17 15.08

ആലക 836 135.42 16.2 825 37.12 4.5
അവലംബം : പ്ഥാൻസ്പേയ്സ്
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ലവല്ലുവടിളടികളും  ്ശ്നങ്ങളും

• കു�ഞ്ഞ വിലയ്കട് വിപണിയിൽ ലഭിക്കു് 2 
കിമലാവാട്ിനട് താലഴയള്ള നിലവാരേില്ാത്ത 
വവേ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ/ഉപകരണങ്ങെിൽ 
നിന്നുള്ള  ഇലകട്്ിക്ൽ മഷാക്കുകളം 
അപകടങ്ങളം (പ്രധാനോയം ബിപിഎൽ 
വവീടുകെിൽ) വര്ദിക്കുന്നു.

• അെവിൽ വ്യത്യാസം മശഷി/സട് ലകയിൽ 
കലണ്ത്തു്തിനട് പവര് ലനറ്ട് വര്ക്കുകളലടയം 
ഇന്്റോമലഷനുകളലടയം ഗുണനിലവാര 
പാരാേവീറ്റുകൾ പരിമശാധിക്കുക. 

മകെള സംസ്യാന ദവൈ്യുത നടിയ�ണ 
കമ്ീഷന് (ലകഎസ്ഇആർസടി)

ഇലകട്്ിസിറ്ി ല�ഗുമലറ്�ി കമ്വീഷന്സട് 
ആകട്ടട് പ്രകാരം 2002 ൽ സ്ാപിതോയ മകരെ 
മ്റേറ്ട് ഇലകട്്ിസിറ്ി ല�ഗുമലറ്�ി കമ്വീഷന് 
(ലകഎസട്ഇആര്സി) അര്ദ ജു്വീഷ്യൽ 
സ്ഭാവമുെെ  ഒര ്റോറ്യൂട്�ി ഓര്ഗവനമസഷന് 
ആണട്. സംസ്ാനലത്ത ഊര്ജ രംഗത്തട് ഫലപ്രേവം 
കാര്യക്േവോയ നിയ�ണ നടപടിക്രേങ്ങൾ 
നടപ്ാക്കു്തിനട് കമ്വീഷന് ശ്രേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ലകഎസ്ഇആർസടി യുലട ്ധയാന 
്വർത്നങ്ങൾ

വേനംേിന ഭരണ നിര്ഹണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട 
ഭാഗോയം ചട്ങ്ങൾ രൂപവീകരിക്കു്തില�യം 
അന്ിേോക്കു്തില�യം ഭാഗോയം ലപറ്വീഷനുകൾ 
സ്വീകരിക്കു്തുോയി ബന്ലപ്ട്ടും വലസന്സികളലട 
അഗ്രമഗറ്ട് �വന്യു �ിക്യര്ലേന്റും എക്ട്ലപകട്റ്്ട് 
�വനയൂ ചാര്ജ്ജുകളലട (എആര്ആര് ആന്്ട് 
ഇആര്സി) കാര്യങ്ങൾക്കുമവണ്ിയം സാധാരണ 
ഇമ�ണൽ േവീറ്ിംഗുകളം കമ്വീഷന് ഇക്ാലയെവിൽ 
നടത്തുകയണ്ായി. 2018-19 കാലയെവിൽ 
കമ്വീഷന് സ്വീകരിച്ചതും തവീര്പ്ാക്ിയതുോയ 
അമപക്കളലട എണ്ം യഥാക്രേം 49 ഉം 36 ഉം 
ആണട്. ലപാതുജനങ്ങെിൽ നി്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ 
മനടു്തിനായി കമ്വീഷന് ഇനിപ്�യ് കരടട് 
ചട്ങ്ങൾ പു�ലപ്ടുവിച്ചു.

• ലകഎസട്ഇആര്സി (�ിനയൂവബിൾ എനര്ജി  
ആന്്ട്  ലനറ്ട് േവീറ്�ിംഗട് ) ചട്ങ്ങൾ 2019

• ലകഎസട്ഇആര്സി (മകരെ സംസ്ാന 
വവേ്യുതി ഗ്രി്ട് മകാ്ട് ) ചട്ങ്ങൾ 2019

• ലകഎസട്ഇആര്സി (വിതരണ 
സംവിധാനത്തിനുള്ള പവര് ക്ാെിറ്ി) ചട്ങ്ങൾ 
2018

• മകരെ വവേ്യുതി വിതരണം (മഭേഗതി) മകാ്ട് 
2019

• ലകഎസട്ഇആര്സി. (ഉപമഭാക്തൃ പരാതി 

പരിഹാര മഫാ�വം വവേ്യുതി ഓംബു്ട് മൊനും) 
(മഭേഗതി) ചട്ങ്ങൾ 2019

ലേമസ്ര്സട് ലക പി യ പി എൽ- ല� വലസന്സട് ഏരിയ 
വിപുലവീകരിക്കുൽ, 2019 ലല താരിഫട് ഓര്്ര്, വവേ്യുതി 
വാങ്ങൽ കരാറുകളലട അംഗവീകാരം എ്ിവയാണട് ഈ 
കാലയെവിലല പ്രധാന ഉത്തരവകൾ.
വവേ്യുതി ആകട്റ്ട്, നിയേം, ചട്ങ്ങൾ, എ്ിവ 
രൂപവീകരിച്ചട് വലസന്സികളം ജനമ�റ്ിംഗട് കമ്പനികളം 
അവ പാലിക്കു്തട് നിരവീക്ിക്കു്തിനുള്ള 
ചുേതല കമ്വീഷനിലല കംപ്യിന്സട് ഓ്ിറ്ട് 
വിഭാഗത്തിനാണട്. ലക എസട് ഇ ബി എൽ -ല� വിതരണ 
വിഭാഗം ഓഫവീസുകെിലം സംസ്ാനലത്ത േറ്ട് 
വലസന് സുകെിലം കംപ്യിന്സട് വിഭാഗം സട് മപാട്ട് 
പരിമശാധന നടത്തുകയം, ഒപ്ം സ്വീകരിമക്ണ് 
തിരത്തൽ നടപടികളം വലസന് സികളോയി മചര്ന്നു 
എടുക്കുന്നു. ഉപമഭാക്തൃ അഭിഭാഷണം, ഉപമഭാക്തൃ 
സംരക്ണം, കമ്വീഷല� അവമബാധ സംരംഭങ്ങൾ, 
ഓംബു്ട് മൊന്, സിജിആര്എഫട് എ്ിവയലട 
നിരവീക്ണം എ്ിവയോയി ബന്ലപ്ട് അധിക 
ഉത്തരവാേിത്തങ്ങളം കംപ്യിന്സട് എക്ാേിനല� 
ഏൽപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ാനലത്ത എല്ാ വിതരണ വലസന്സികളം 
ഉപമഭാക്താക്ളലട പരാതികൾ പരിഹരിക്കു്തിനായി 
2003 ലല വവേ്യുത ചട്പ്രകാരം സ്ാപിച്ചതാണട് 
ഉപമഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര മഫാ�ം (സിജിആര്എഫട് ). 
ഉപമഭാക്തൃ പരാതി പരിഹാര മഫാ�ം മുമഖന 
പരിഹാരം ലഭിക്ാത്ത ഉപമഭാക്താക്ളലട പരാതികൾ 
പരിഹക്കു്തിനായി ലകഎസട്ഇആര്സി നിമയാഗിച്ച 
്റോറ്യൂട്�ി അമതാ�ിറ്ി ആണട് ഇലകട്്ിസിറ്ി 
ഓംബു്ട്മൊന്.  

വവേ്യുതി നിയേം 2003 ലല വ്യവസ്കൾ പ്രകാരം 
ഇന്്യാ ഗവൺലേ�ട്, മകനട്്ര വവേ്യുതി ല�ഗുമലറ്�ി 
കമ്വീഷല�യം സംസ്ാന വവേ്യുതി നിയ�ണ 
കമ്വീഷനുകളലടയം ലചയര്മപഴട് സൺോര് 
അടങ്ങു് മഫാ�ം ഓഫട് ല�ഗുമലറ്ര്ോര് (FOR) 
രൂപവീകരിച്ചു. പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജത്തില� 
ചട്ക്കൂടട് നടപ്ിലാക്കു്തിനും മപ്രാമട്ാമക്ാളകൾ 
രൂപവീകരിക്കു്തിനും പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ 
ഉൽ പാേന അഗ്രിമഗറ്ര് ോര്ക്കുള്ള കരാര്  
രൂപവീകരിക്കു്തിനുോയി ലകഎസട്ഇആര്സി 
ലചയര്മപഴട്സല� മനതൃത്ത്തിൽ ഒര സാമങ്തിക 
സേിതി രൂപവീകരിച്ചു.

ഇലകട്്ിസിറ്ി ല�ഗുമലറ്�ി കമ്വീഷന് 
ലചയര്മപഴട് സൺോരലടയം അംഗങ്ങളലടയം 
അമസാസിമയഷനായ മഫാ�ം ഓഫട് ഇന്്യന് 
ല�ഗുമലമറ്ഴട് സിൽ (എഫട് ഒ ഐ ആര്) അംഗോണട് 
ലക എസട് ഇആര് സി. േറ്ട് ല�ഗുമലറ്�ി മബാ്ികൊയ 
ലപമ്ാെിയം ആന്്ട് നാച്ചു�ൽ ഗ്യാസട് ല�ഗുമലറ്�ി 
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മബാര്്ട് (പി എം ജി ആര് ബി), മകാമ്പറ്വീഷന് 
കമ്വീഷന് ഓഫട് ഇന്്യ (സി സി ഐ), എയര്മപാര്ട്ട്സട് 
ഇക്മണാേികട് ല�ഗുമലറ്�ി അമതാ�ിറ്ി (എഇആര് എ), 
പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളലട താരിഫട് അമതാ�ിറ്ി, 
അ്ട്േിനിസട്മ്റ്വീവട് ്റോഫട് മകാമെജട് ഓഫട് ഇന്്യ, 
എനര്ജി �ിമസാഴട് സട് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് എ്ിവയം 
അംഗങ്ങൊണട്. വിവിധ മേഖലകെിലല ഇന്്യന് 
ല�ഗുമലറ്ര്ോര്ക്ിടയിൽ അഭിപ്രായങ്ങളം വിവരങ്ങളം 
വകോറു്തിനുള്ള മവേി മഫാ�ം നൽകുന്നു. 
എഫട് ഒ ഐ ആര് - ല� 19-േതട് വാര്ഷിക ജന�ൽ 
മബാ്ി മയാഗം 2018 ജൂൺ 22 നും 45-േതട് ഭരണ 
സേിതി മയാഗം 2018 ജൂൺ 20 നും നയൂ്ൽഹിയിൽ 
കൂടുകയണ്ായി.

േക്ിമണന്്യന് സംസ്ാനങ്ങൊയ ആനട്്രാപ്രമേശട്, 
കര്ണാടക, തേിഴട് നാടട്, ലതലങ്ാന, മകരെം എ്വീ 
േക്ിമണന്്യന് സംസ്ാനങ്ങെിലല ല�ഗുമലറ്�ി 
കമ്വീഷനുകളോയി ഇടപഴകു്തിനുള്ള ഒര 
മവേിയാണട് േക്ിണ ഇലകട്്ിസിറ്ി ല�ഗുമലറ്�ി മഫാ�ം 
(ലസര്ഫട് ). അഞ്ചട് സംസ്ാനങ്ങളലട ലപാതുവായ 
പ്രശ്നങ്ങളം നിര്മദശങ്ങളം ചര്ച്ച ലചയ്യുക എ്താണട് 
മഫാ�ത്തില� ലക്്യം. ലസര്ഫട് - ല� 18-േതട് മയാഗം 
2018 ്ിസംബര് 6 മുതൽ 8 വലര തേിഴട് നാട്ിലല 
തിരച്ചി�പ്ള്ളിയിൽ നടന്നു.

മുമന്നയാട്ടുള്ള വഴടി

ഊര്ജമേഖലയലട ആമരാഗ്യകരോയ 
വെര്ച്ചയ്ക്കും നിശ്യിച്ച നയങ്ങളം പരിപാടികളം 
നടപ്ാക്കു്തിനും ഊര്ജ വ്യവസായത്തില� 
വിവിധ സം്ടനകൾക്ിടയിൽ നിരന്രോയ 
ആശയവിനിേയവം േികച്ച ഏമകാപനവം 
ഉണ്ായിരിക്ണം. ഊര്ജ മകരെ േിഷന് മപാലള്ള 
സേഗ്രോയ പദതികെിലൂലട ലക എസട് ഇ ബി എൽ, 
അനര്ട്ട്, ഇഎം സി, ഇലകട്്ിക്ൽ ഇന്ല്കട്ടമ�റ്ട് 
തുടങ്ങിയ സമഹാേര സ്ാപനങ്ങൾക്ിടയിലല േികച്ച 
സേന്യത്തിലൂലട 2021 ഓലട സംസ്ാനലത്ത 
ഊര്ജ മേഖലലയ ആമഗാെ നിലവാരത്തിമലക്ട് 
വികസിപ്ിക്കുവാന് സാധിക്കും. പുനരാവര്ത്തക 
ഊര്ജ വിഭാഗങ്ങെിൽ അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കു്തിനും 
പുനരാവര്ത്തക ഊര്ജ ഉപകരണങ്ങളലട 
നിരന്രോയ ഉപമയാഗത്തിനട് അനുമയാജ്യോയ ഒര 
ഇമക്ാ സി്റേം വികസിപ്ിക്കു്തിനും അനര്ട്ിലന 
പുനഃസൃഷ്ടിമകണ്താണട്. സംസ്ാനലത്ത വവേ്യുതി 
മേഖലയലട സ്ിതി ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനായി, 
ഇതിനകം ആരംഭിച്ച എല്ാ ജലവവേ്യുത നിലയങ്ങളം 
പൂര്ത്തവീകരിമകണ്താണട്. േിനി-വേമക്രാ വഹ്ൽ 
പ്ാന്റുകൾ സാധ്യോയത്രയം നിര്മ്ിക്ാന് മുന്ഗണന 
നൽമകണ്താണട്. വര്ദിച്ച ആവശ്യകതക്ട് 
അനുസരിച്ചട് ഊര്ജ ലഭ്യത ഉ�പ്പുവരത്തുവാന്  
ഊര്മജാതട്പാേനം വര്ധിപ്ിക്കു്തിനട് ഗവലമെ�ട് 
ഏറ്വം പ്രധാന മുന്ഗണന നൽകുന്നു. അമതാലടാപ്ം, 

ഊര്ജ നിലവാരവം വെലര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണട്. 
പാരമ്പമര്യതര ഊര്ജ മ്ാതസ്സുകൾ നമ്മുലട 
ഊര്ജ ആവശ്യകതകൾ നി�മവറ്റു്തിൽ പരോവധി 
ഉപമയാഗലപ്ടുത്തണം. കാറ്ട്, മസാൊര് മഫാമട്ാ 
മവാൾട്ായിക്ട്, ലചറുകിട ഇടത്തരം ജലവവേ്യുത 
പദതികൾ എ്ിവയിൽ നിന്നുള്ള വവേ്യുതി 
ഉതട്പാേനത്തില� മുഴുവന് സാധ്യതയം പരോവധി 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിമക്ണ്താണട്. ഏലതാര രാജ്യത്തും 
േതിയായ സാമ്പത്തികവം സാമൂഹികവോയ 
വെര്ച്ച ഉ�പ്ാക്ാന്, ലഭ്യോയ എല്ാ ഊര്ജ 
മ്ാതസ്സുകളം ഏറ്വം ഫലപ്രേവം ലാഭകരവോയ 
രവീതിയിൽ, പ്രമത്യകിച്ചട് വവേ്യുതി ഉൽപാേനത്തിനായി 
ഉപമയാഗിമക്ണ്തട് അനിവാര്യോണട്.

ഊര്ജ കാര്യക്േത, നയങ്ങൾ/മപ്രാമട്ാമക്ാളകൾ/
ഊര്ജ കാര്യക്േതലയക്കു�ിച്ചുള്ള നിയേങ്ങളം 
നിയ�ണങ്ങളം/ോമനജട്ലേ�ട്, പതിപ്ട് 
പരിഷട് കരിക്ൽ, ഊര്ജ കാര്യക്േത 
ഉയര്ത്തിക്ാട്ടു് പദതികൾക്ട് ധനസഹായം, 
ഫലങ്ങലെ ബന്ിപ്ിക്കു് എനര്ജി ഓ്ിറ്റുകെിലൂലട 
സ്ിരതയം പാലനവം, ഗുണനിലവാരമുള്ള/
വനപുണ്യമുള്ള ോനവവിഭവം തമ്ിൽ ശരിയായ 
തുല്യത ആവിഷട് ക്രിക്കുക, ല�ഗുമലറ്ര്ോരലട 
സംരംഭങ്ങൾ, ഉപകരണത്തില� വിപണി 
സേവീപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിഗണിമക്ണ്താണട്.
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11.3 വചാർത്തചാവിനിമയജം

മകെളത്ടിലല തപയാൽ  ശംഖല 
മലാകലത്ത ഏറ്വം  വിപുലോയ തപാൽ ശംഖലകെിൽ 
ഒ്ാണട് ഇന്്യയിമലതട്. രാജ്യത്തട് നിലവിലള്ള 
1,55,531 തപാലാഫവീസുകെിൽ  1,39,882 (89.94 
ശതോനം) ഗ്രാേവീണ മേഖലയിലം 15,649 (10.26 
ശതോനം) നഗരപ്രമേശങ്ങെിലം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
രാജ്യത്തട് ശരാശരി 8,770 മപര്ക്ട് ഒര തപാൽ 
ആഫവീസാണുള്ളതട്.  ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിൽ ഇതട് 6455 
മപരം നഗരപ്രമേശങ്ങെിൽ 29,458 മപരോണട്. 
തപാലാഫവീസുകളലട ശരാശരി മസവന വിസ്വീര്ണ്ം 
21.14 ചതുരശ്ര കിമലാേവീറ്�ാണട്.  ലഹ്ട് മപാസട്റ്ട് 
ഓഫവീസുകൾ, സബട് മപാസട്റ്ട് ഓഫവീസുകൾ, എക്ട്്ാ 
്ിപ്ാര്ട്ടുലേ�ട്  സബട് മപാസട്റ്ട് ഓഫവീസുകൾ, എക്ട്്ാ 
്ിപ്ാര്ട്ടുലേ�ൽ ബ്ാഞ്ചട് മപാസട്റ്ട് ഓഫവീസുകൾ 
എ്ിങ്ങലന നാലട് വിഭാഗങ്ങൾ മചര്്താണട് ഇന്്യന് 
തപാൽ  ശംഖല.

1974 ലസപട്റ്ംബര് 1 നാണട് മകരെ തപാൽ സര്ക്ിൾ 
നിലവിൽ വ്തട്. സംസ്ാനത്തില� മുഴുവന് 
പ്രമേശങ്ങളം ലക്േ്വീപട്, ോഹി എ്വീ മക�ഭരണ 
പ്രമേശങ്ങളം മചര്്താണട് മകരെത്തിലല തപാൽ  
ശംഖല. എല്ാ വിമല്ജുകെിലം  കു�ഞ്ഞതട് ഒര  തപാൽ 
ഓഫവീലസങ്ിലം ഉള്ള  ഒമരമയാര സംസ്ാനോണട് 
മകരെം.  31.08.2019 വലരയള്ള കണക്കുകെനുസരിച്ചട് 
മകരെ സര്ക്ിെില� കവീഴിൽ  5,063 തപാൽ  
ഓഫവീസുകളണ്ട്. ഇതിൽ 1509 ്ിപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് 
തപാലാഫവീസുകളം 3,554 എക്ട്്ാ ്ിപ്ാര്ട്ടുലേ�ൽ  
തപാൽ ആഫവീസുകളോണട് . മകരെത്തിലല തപാൽ 
ആഫവീസുകൾ ശരാശരി 7.70 ചതുരശ്ര കി.േവീ. 
വിസ്വീര്ണ്ത്തിൽ 6,611 മപര്ക്ട് മസവനം നൽകുമമ്പാൾ  
മേശവീയതലത്തിൽ  ഇതട് ശരാശരി 21.14 ച.കി. േവീറ്�ിനട് 
7,175 ആണട്.  83 ശതോനം തപാലാഫവീസുകളം 
ഗ്രാേവീണ മേഖയിലാണട് പ്രവര്ത്തിച്ചട് വര്തട്.  മകരെ 

മബയാക്്  11.3.1 മകരെ തപാൽ സര്ക്ിെില� പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ

1. സര്ക്ിെിലല 1,509 ്ിപ്ാര്ട്ടുലേ�ൽ  മപാ്റോഫവീസുകൾ കംപയൂട്ര്      വൽ  ക്രിക്കുകയം, ഇഎംഒ 
(eMO)  മസവനങ്ങൾ ഏര്ലപ്ടുത്തുകയം ലചയട്തു.

2. ഇന്്യ മപാസട്റ്ട് മപയട്ലേ�ട് ബാങ്ട് (ഐപ ിപ ിബ ി)- ഈ സംവ ിധാനത്തിലൂലട മസവ ിങട്സട് 
അക്ൗണ്ട്, ക��ട് അക്ൗണ്ട്, ല�േിറ്ന്സസട് , േണി ്ാന്സട്ഫര്,  ്യ�കട്റ്ട് ലബനഫിറ്ട് 
്ാന്സട്ലഫര്സട്, ്ാന്സട് ബ ില്ലുകളം യൂട്ില ിറ്ി മപയട് ലേന്റുകളം,  എ�ര്വപ്രസട്, േര്ച്ച�ട് 
മപയട്ലേന്�ട്സട് എ്വീ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യോക്കുന്നു. 2018 ്ിസംബര് 31 നകം മകരെ 
സര്ക്ിെിലല എല്ാ മപാസട്റ്ട് ഓഫവീസുകെിമലക്കും ഇതില� മസവനം വ്യാപ ിപ് ിക്ാന് 
ഉമദശിക്കുന്നു.

3. ഇന്്യയിൽ നിന്നും 99 രാജ്യങ്ങെിമലക്ട് അന്ാരാഷട്് ്വീ്ട് മപാസട്റ്ട് അലല്ങ്ിൽ ഇഎംഎസട് 
സൗകര്യം ഏര്ലപ്ടുത്തി.

4. ഇഎംഒയലട പതിപ്ായ ഐഎംഒ സംവ ിധാനത്തിലൂലട ഇന്്യക്കത്തട് 50,000 രൂപവലര നിമക്പം 
നടത്താന് സാധിക്കുന്നു. 

5. പായ്കട് മപാസട്റ്ട്  സര്വ്വീസട്– മലാകലത്തവ ിമടയ്ക്കും 30 കിമലാഗ്രാം സാധനങ്ങൾ തപാലാഫവീസുകൾ 
മുമഖന അയയ്ക്കു്തിനുള്ള സൗകര്യം.

6. മലാജി്റേികട് മപാസട്റ്ട്- സംസ്ാനത്തിനുള്ളിലല പാഴട്സലകളലട വകോറ്വം േറ്ട് 
സംസ്ാനങ്ങെിലല സ്ലങ്ങൾ തിരലഞ്ഞടുക്കു്തിനും സൗകര്യം ഒരക്കുന്നു.

7. ഉപമയാക്താക്ൾക്ട് പാസട് മപാര്ട്ട് ലഭിക്കു്തിനുള്ള പ്രക്രിയ സുഗേോക്കു്തിനട് മപാസട്റ്ട് 
ഓഫവീസട് പാസട് മപാര്ട്ട് മസവാ മക�ങ്ങൾ (പ ിഒപ ിഎസട് ലക) സ്ാപ ിച്ചു. 



485അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

8. ഉ്തട് മജ്യാതി വബ അലഫാര്്ബ ിൾ എൽഇ്ിസട് മഫാര് ഓൾ (ഉജാല) പരിപാടിയലട 
ഭാഗോയി എൽഇ്ി ബൾബുകൾ, ടയൂബട് വലറ്റുകൾ, ഊര്ജ ക്േതയള്ള ഫാനുകൾ 
എ്ിവയലട വ ിൽപ്നയ്കായി മകരെ തപാൽ സര്ക്ിൾ എനര്ജി എഫിഷ്യന്സി സര്വവീസസട് 
ല ിേിറ്്ട്  എ് കമ്പനിയോയി കരാ�ിൽ ഏര്ലപ്ട്ടു. 

9. മപ്രാ്കട്ടട് ഓഫട് ഇന്്യ  “എക്ട്പ്രസട് പാഴട്സൽ” “ബ ിസിനസ്ട് പാഴട്സൽ” എ്വീ രണ്ട് പുതിയ 
പാഴട്സൽ  സര് ് വീസുകൾ ഏര്ലപ്ടുത്തി.

10. ഉപമഭാക്താക്ൾക്ട് അവരലട ചരക്കുകൾ വെലര ലപലട്്ട് അയയ്ക്കുവാനും/എത്തിക്കുവാനും 
മലാജി്റേികട് മപാസട്റ്ട് എയര് നടപ് ിലാക്ി. 

11. മകാര്പ്മ�റ്ട് വേ ്റോമ്പട്- വ്യക്തിഗത മസവനോയ ഇതിലൂലട മകാര്പ്മ�റ്ട് േറ്ട് ഇതര  
സ്ാപനങ്ങൾ എ്ിവയ്കട് ആവശ്യോയ  ്റോമ്പട് ഷവീറ്റുകളലട ലഭ്യത ആവശ്യാനുസരണം ഉ�പ്ട് 
വരത്തുന്നു.

12. പുതിയ ്റോമ്പുകളം പ്രമത്യക കവറുകളം പ്രസിദവീകരിച്ചു. 
13. ഏലതാര  വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിഗത ്റോമ്പുകൾ ലഭ്യോക്കുവാന്“വേ ്റോമ്പട്” പദതി  നടപ് ിലാക്ി.
14. എം ജി എന് ആര് ജി എസിനട് കവീഴ ിൽ ഫലപ്രേോയ മവതന വ ിതരണത്തിനായി പബ്ല ികട് ഫണ്ട് 

മോണിറ്�ിംഗട് സി്റേം (പ ി എഫട് എം എസട്) അലല്ങ്ിൽ എന്.ഇ.എഫട്.എം.എസട് പ്ാറ്ട്മഫാം 
നടപ് ിലാക്ി. പ ി എഫട് എം എസിനട് കവീഴ ിൽ, 2017 ജനുവരി 1 മുതൽ 2018 ഓഗസട്റ്ട് 31 വലര 26 
മകാടി രൂപ വ ിതരണം ലചയട്തു.

15. താലഴ പ�യ് േറ്ട് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു:    

• മകാര്പ്മ�റ്ട് ഇ – മപാ്റേിനായി മകരെ സംസ്ാന സര്ക്ാരോയി വടഅപ്ട്.
• മകരെ പ്രമവശന പരവീക്ാ കമ്വീഷണറുോയി വടഅപ്ട്.
• എൽ .ബ ി.എസട് ലസ�ര് മഫാര് സയന്സട് ആ�ട് ലടകട്മനാെജി ്യ�കട്ടുോയി വടഅപ്ട്.
• മകരെ ജല അമതാ�ിറ്ിയോയി ഇ – മപയട്ലേ�ട് സംവ ിധാനത്തിലൂലട ജല ഉപമഭാഗ ബ ില്ലുകൾ 

സ്വീകരിക്ൽ.
• അഥര്വ അമസ്ാസിമയറ്റുോയി മചര്്ട് പ്രവീ ലപയട്്ട് ലോവബൽ �വീചാര്ജട് സൗകര്യം.
• ബുക്ിംഗട്, വരൈവ ിംഗട് വലസന്സട്, രജിസട് മ്ഷന് സര്ട്ിഫിക്റ്ട് എ്ിവയലട 

വ ിതരണത്തിനട് �വീജിയണൽ ്ാന്സട് മപാര്ടട് ഓഫവീസുകളോയി വകമകാര്ക്ൽ.
• മകരെ മ്റേറ്ട് കൗൺസിൽ മഫാര് ഓപ്ൺ ആന്്ട് വലഫട് മലാങട് എ്യൂമക്ഷനുോയി 

മചര്ന്നുള്ള സംരംഭം.
• എ.പ ി.ലജ അബട്ദുൾ കലാം സാമങ്തിക സര് വ്കലാശാല
• മകരെ സാമങ്തിക പരവീക്ാ കമ്വീഷണറുോയള്ള ഇടപാടട്. 
• ഏഷ്യാലനറ്ട് സാറ്വലറ്ട് കമ്യൂണിമക്ഷന്സട് ല ിേിറ്ഡുോയള്ള ഇടപാടട്.
• പാസഞ്ചര് �ിസമര്ഷന് സ�ോയത്തിലൂലട (പ ി.ആര്.എസട്) ല�യിൽ ലവ ടിക്റ്ട് ബുക്ിംഗട്.

അവലംബം: ചവീഫട് മപാസട്റ്ട്ോ്റേര് ജന�ൽ, മകരെ സര്ക്ിൾ, തിരവനന്പുരം

തപാൽ  സര്ക്ിെില� പ്രധാന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
മബയാക്് 11.3.1 ൽ  ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മകരെത്തിലല എല്ാ   തപാലാഫവീസുകളം ഓമരാ  
പൗരമക�ങ്ങൊയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഓമരാ 
പൗരനും അവല�/അവളലട പടിവാതിൽക്ൽ ഈ 
ഹബ്ിമലക്കുള്ള പ്രമവശനം സാദ്യോണട്. വിശേ 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 
11.3.4 ൽ  മചര്ത്തിരിക്കുന്നു.

വയാർത്യാ്മക്ഷപണം

ഒര സമ്പേട് വ്യവസ്യലട ത്രിതഗതിയിലള്ള 
വികസനത്തിനട് വാര്ത്താപ്രമക്പണം 
അത്യാവശ്യോണട്.  സ്ാത�്യാനന്രം ഇന്്യയലട 
വാര്ത്താ പ്രമക്പണ രംഗം ഗണ്യോയ പുമരാഗതി 
വകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

മലാക വാര്ത്താപ്രമക്പണ കമമ്പാെത്തിൽ രണ്ാം 
സ്ാനത്തുള്ള ഇന്്യയിൽ 1,189.28 േശലക്ം 
ഉപമഭാക്താക്ൾ (1,168.32 േശലക്ം ലോവബൽ  
വരിക്ാരം 20.96 േശലക്ം ലാന്്ട് മഫാൺ 
വരിക്ാരം) ഉണ്ട്. രാജ്യത്തില� വാര്ത്താപ്രമക്പണ 
സാ�ത 90.23 ശതോനോണട്. 2019 ജൂവലയിലല  
കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യലത്ത ഗ്രാേവീണ 
വാര്ത്താപ്രമക്പണ സാ�ത 57.01 ശതോനവം 
നഗരത്തിൽ 160.87 ശതോനവോണട്.  

സര്ക്ാരില� ‘്ിജിറ്ൽ ഇന്്യ’ പദതിയ്കട് ഊര്ജം 
പകര്താണട് ഇല�ര്ലനറ്ട്, മബ്ാ്ട്ബാ�ട് 
എ്ിവയലട രംഗപ്രമവശം. രാജ്യത്തട് 665.31 
േശലക്ം ഇ�ര്ലനറ്ട് ഉപമഭാക്താക്ൾ ഉലണ്്ട് 
(മബ്ാ്ട്ബാന്റും നാമരാബാന്ഡും മചര്്ട് ) 
2019 ജൂൺ അവസാനം വലരയള്ള കണക്കുകൾ 
സൂചിപ്ിക്കുന്നു.  വയര് ലലസട് ഇ�ര്ലനറ്ട് മസവനം 
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വരിസംഖ്യ 643.64 േശലക്വം വമയര്്ട് 
മസവനം ഉപമയാഗിക്കു്വര് 21.67 േശലക്വം 
മബ്ാ്ട്ബാന്്ട് ഉപമഭാക്താക്ൾ 594.59 
േശലക്വോണട്. വാര്ത്താപ്രമക്പണ വകുപ്ില� 
ഒറ് അടിയന്ിര നമ്പര് മബയാക്് 11.3.2 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.  

മകരെ ലടലിമകാം സര്ക്ിെില� മസവനം 
മകരെം, മക� ഭരണ പ്രമേശങ്ങൊയ ലക്േ്വീപട്, 
മപാണ്ിമച്ചരിയലട (ോഹി) വിവിധ പ്രമേശങ്ങൾ 
എ്ിവിടങ്ങെിൽ ലഭ്യോക്കുന്നു.  മകരെ സര്ക്ിെിനു 
കവീഴിൽ 11 മേജര്  ലസക്��ി സ്ിച്ചിംഗട് ഏര്യകളം 
(എസട്.എസട്.എ) ലക്േ്വീപിലല ഒര വേനര് 
ലസക്��ി സ്ിച്ചിംഗട് ഏര്യയം ഉണ്ട്. മകരെ ലടലിമകാം 
രംഗലത്ത നിലവിലല അവസ് മബയാക്് 11.3.3 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
11.3.5 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വയാർത്യാ്മക്ഷപണ പശ്യാത്ലം

പുതിയ ലതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു്തിനും 
വിവരസാമങ്തികവിേ്യ കൂടുതൽ 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനും സര്ക്ാര് വിവിധ 
നടപടികൾ സ്വീകരിചുവരന്നു. വിവരസാമങ്തിക 
പാര്ക്കുകെിൽ കൂടുതൽ സ്ലസൗകര്യം, മ�ാഡുകൾ, 

�ാമ്പുകൾ, വിവരസാമങ്തിക മേഖലകെിമലക്ട് 
ലേച്ചലപ്ട് ഉപരിതല സൗകര്യങ്ങൾ, ഊര്ജ ലഭ്യത 
അടിസ്ാന സൗകര്യവികസനത്തിനട് വിവര 
സാമങ്തികത ആ്േോക്ി സ്കാര്യ പദതികൾ 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ൽ, രാജ്യലത്ത പ്രധാന നഗരങ്ങലെ 
വിവരസാമങ്തിക മേഖലകളോയി ബന്ിപ്ിച്ചട് 
ലേച്ചലപ്ട് വാണിജ്യ ബന്ങ്ങൾ ഉ�പ്പുവരത്തു്തിനട് 
േതിയായ സാമൂഹ്യ സുരക് പരിപാടികൾ, ലപാതു 
സ്ലങ്ങെിൽ  സൗജന്യ വവവഫ, ഇ�ര് ലനറ്ട് ഓഫട് 
തിങ്ങട്സട് (ഐ.ഒ. റ്ി) തുടങ്ങിയവ ഇതില� ഭാഗോണട്. 

്ിജിറ്ൽ ലപാതു മസവനങ്ങൾ അനായാസവം 
മവഗതമയ�ിയതും സുഗേവം ചിലവകു�ഞ്ഞതുോണട് . 
ലപാതുമേഖലലയ ഇതട് കാര്യക്േവം 
ലാഭകരവോക്കുന്നു.  ്ിജിറ്ൽ രംഗലത്ത വിടവട് 
നികത്തി 2020ഓലട ്ിജിറ്ൽ അധിഷ്ിത സമൂഹം 
വാര്ലത്തടുത്തട് സ്ിരതയാര്് സാമ്പത്തിക 
വികസനം വകവരിക്കുക എ്താണട് സര്ക്ാര് 
ലക്്യേിടു്തട്.  

സംസ്ാന സര്ക്ാരില� ഇ- ഗമവണന്സട് 
സംരഭങ്ങളലട അടിസ്ാനങ്ങെിൽ മുഖ്യോയവയിൽ 
ചിലതാണട് മകരെ മ്റേറ്ട് വവ്ട് ഏരിയ 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് (ലകസ്ാന്), ലസക്രമട്�ിമയറ്ട് 
ഏരിയ ലനറ്ട് വര്ക്ട്, മ്റേറ്ട് ്ാറ്ാ ലസന്�ര്, 

മബയാക്് 11.3.2 ഒറ് അടിയന്ിര നമ്പര് ‘112’

വാര്ത്താപ്രമക്പണ വകുപ്ട് 2016 ഓഗ്റേിൽ ലടല ികമ്യൂണിമക്ഷന് സര് വ്വീസട് പ്രമയാരിറ്ിസട്  
(ട ി.എസട്.പ ി) അനുസരിച്ചട് എല്ാ സംസ്ാനങ്ങളം മക� ഭരണ പ്രമേശങ്ങളം അടിയന്ര ്ട് 
നമ്പര് ‘100’നട് പകരം ‘112’ന ലകാണ്ടുവരണലേ്ട് നിര്മദശിച്ച ിരന്നു. ്ൽഹി ഒഴിലക േറ്ട് എല്ാ 
സംസ്ാനങ്ങളം/മകനട്്ര ഭരണ പ്രമേശങ്ങളം ‘100’ നട് പകരം ‘112’ ഒറ് അടിയന്ിര നമ്പരായി 
സ്വീകരിച്ച ിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തട് നിലവ ിലള്ള 101, 102, 108 എ്വീ വ്യത്യസ് അടിയന്ിര നമ്പരകൾക്ട് 
പകരോയിട്ാണട് ‘112’ അടിയന്ിരനമ്പരായി നിര്മദശിച്ച ിട്ടുള്ളതട്. ആഭ്യന്രവകുപ് ിനട് കവീഴ ിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കു് പ ി.എസട്.എ.പ ി (പബ്ല ികട് മസഫട്റ്ി ആന്സ�ിംഗട് മപായി�ട്) സംവ ിധാനത്തിനട് 
കവീഴ ിലാണട് എല്ാ സംസ്ാനങ്ങളം മകനട്്രഭരണ പ്രമേശങ്ങളം ഈ പദതി നടപ് ിലാക്കു്തട്. 
പ ി.എസട്.എ.പ ിയിൽ അടിയന്ിര സമന്ശം ലഭിച്ചാലടന് ബന്ലപ്ട് സംസ്ാനങ്ങെിലല/മക� 
ഭരണ പ്രമേശങ്ങെിലല പ്രമത്യകം പരിശവീലനം ലഭിച്ച ഉമേ്യാഗസ്ര്/സമന്ശം സ്വീകരിക്കു് ആൾ/
ബന്ലപ്ട് സംസ്ാനങ്ങെിലല/മക� ഭരണ പ്രമേശലത്ത വ ിേഗ്ദര് എ്ിവര് സമന്ശത്തില� 
അടിയന്ിര സ്ഭാവം കണക്ിലലടുത്തട് മപാലവീസട്, അഗ്നിരക്ാ മസന, ആമരാഗ്യ വകുപ്ട് േറ്ട് 
ബന്ലപ്ട് സംവ ിധാനങ്ങൾ എ്ിവയ്കട് ഇവ വകോറുന്നു.

അവലംബം: വാര്ത്താപ്രമക്പണ വകുപ്ട്, ഭാരത സര്ക്ാര് 

മബയാക്് 11.3.3  2019, ജൂൺ 30 അനുസരിച്ചട് മകരെ ലടല ിമകാം മേഖലയലട അവസ്

• ലടലമഫാൺ എക്ട്മചഞ്ചുകളലട എണ്ം : 1407
• സജവീകരണ മശഷ ി  : 2708568
• പ്രവര്ത്തനക്േോയ കണക്നുകൾ  : 12651432 ലോവബൽ (10909530)  + ലാന്്ട് വലന് 

(1741902)
• ച.കി േവീറ്�ിനട് ശരാശരി ലടലമഫാണുകൾ : 320
• ലടലമഫാൺ സാനട്്രത : 1000നട് 378     

അവലംബം: ബി എസട് എന്എൽ
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മ്റേറ്ട് ്ാറ്ാ സര്വവീസട് ല്ലിവ�ി മഗറ്ട് മവ, 
ലപാതുസ്ലങ്ങെിലല സൗജന്യ വവവഫ സൗകര്യം 
എ്ിവ. തിരവനന്പുരം, ലകാച്ചി, മകാഴിമക്ാടട് 
ജില്കലെ തമ്ിൽ ബന്ിപ്ിക്കു്തും, 14 ജില്കൾ, 
152 മബ്ലാക്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ എ്ിവലയ 
മകാര്ത്തിണക്കു്തുോയ ലകസ്ാന് (ലക.എസട്.
്ബ്ലയൂ.എ.എന്) പദതി സംസ്ാന ഇന്ഫര്മേഷന്  
ഇന്ഫാസട്്കട്ചട്�ില� (എസട്.ഐ.ഐ) നലട്ല്ാണട്. 
ഈ ലനറ്ട് വര്ക്ട് സംവിധാനത്തിലൂലട 3,500ൽപ്രം 
ഓഫവീസുകലെ വയര്ലലസ്ട് സംവിധാനം വാടകയ്കട് 
എടുത്ത േറ്ട് വലനുകൾ തുടങ്ങിയ മലാക്ൽ  
ഏരിയ ലനറ്ട് വര്ക്കുകെിലൂലട ബന്ിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഒര സുരക്ിത ലടലികമ്യൂണിമക്ഷന് 
ശംഖലവഴി  സംസ്ാന ഗവലമെന്റുകലെ തമ്ിലം 
ഗവൺലേ�ും ലപാതുജനങ്ങളം തമ്ിലമുള്ള ബന്ം 
നിലനിര്ത്തു്തിനട് മ്റേറ്ട് ്ാറ്ാ ലസ��ില�യം, 
ലകസ്ാന്ല�യം  ഏമകാപനം സാദ്യോകുന്നു.

മകെള ദഫബർ ഒപ്്ടിക് ലന്് വർക്ക് 
(ലകമഫയാണ്)

മകരെലത്ത ബൗദികവം നവവീനവം ഉൾക്ാഴ്ച 
ഉള്ളതുോയ ഒര സമൂഹോക്ി വാര്ലത്തടുക്കു്തിനും 
്ിജിറ്ൽ ജവീവിതസാഹചര്യം വെര്ത്തി 
എടുക്കു്തിനുോണട് സംസ്ാന സര്ക്ാര് മ്റേറ്ട് 
വവ്ട് ഒപട്റ്ിക്ൽ വഫബര് ലനറ്ട് വര്ക്ട് - മകരെ 
വഫബര് ലനറ്ട് വര്ക്ട് (ലകമഫാൺ) സംരംഭത്തിനട് 
തുടക്േിട്തട്. 

്ിജിറ്ൽ മകരെയലട ഭാഗോയ ജി2ജി, ജി2സി, ബി2സി 
എ്വീ പ്ാറ്ട്മഫാമുകെിൽ വെലര കാര്യക്േോയി ലക 
മഫാൺ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. സങ്വീര്ണ ആപ്ിമക്ഷനുകൾ 
ഉപമയാഗിച്ചട് തയ്യാ�ാക്ിയ ഉള്ളടക്ങ്ങൾ ഫലപ്രേോയി 
തു�ക്കു്തിനും, മൊര്ട്ട് സിറ്ി, മൊര്ട്ട് ്ാഫിക്ട് 
ോമനജട്ലേന്�ട്, വവീ്ിമയാ നിരവീക്ണം, സാമ്പത്തിക 
ഉൾലപ്ടുത്തൽ, മൊര്ട്ട് േവീറ്�ിംഗട് പരിഹാരങ്ങൾ, 
്ിജിറ്ൽ ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ മസവനങ്ങളം ഈ 
ലനറ്ട് വര്ക്ിലൂലട  ലചയ്യുവാന്  കഴിയം. മകരെത്തിലല 
ഉൽപാേന മസവന ഇന്കയൂമബറ്റുകൾക്ട് 
വവവിധ്യ അവസരങ്ങൾ തു�ക്കു്തിനും  ്റോര്ട്ട്പ്ട് 
സംരഭങ്ങൾക്ട് മവണ്ത്ര ഊര്ജം പകര്തിനും ഇതട് 
പ്രമയാജനം ലചയ്യും. 

ജില്ാ മക�ങ്ങൾ, മബ്ലാക്ട് ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തുകൾ 
എ്ിവയോയി തലസ്ാനലത്ത ബന്ിപ്ിക്കു്തിനട് 
ഒപട്റ്ികട് വഫബര് ലനറ്ട് വര്ക്ട് (മകരെ 
മ്റേറ്ട് വഫബര് ലനറ്ട് വര്ക്ട് ) സംവിധാനം 
ഏര്ലപ്ടുത്തു്തിനട് സംസ്ാനസര്ക്ാര് 
ഉമദശിക്കുന്നു. വിപുലോയ ലനറ്ട് വര്ക്ട് സൗകര്യങ്ങൾ 
ലകമഫാൺ പദതി വഴി ഒരക്കുക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
പക്ംകൂടാലത ആവശ്യാനുസരണം താങ്ങാവ് 
തരത്തിൽ രണ്ട് എം.ബി.പി.സട് മുതൽ 100എം.

ബി.പി.സട് വലര മവഗതയിൽ എല്ാ ഭവനങ്ങെിലം 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് സൗകര്യം ലഭിക്കു്തിനട് ലകമഫാൺ 
വിഭാവനം ലചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനട് ലകഎസട്ഇബിയലട 
സഹകരണമത്താലട നിലവിലള്ള വവേ്യുതി മപാളകൾ 
ബന്ിപ്ിച്ചട് ഒ.എഫട്.സി തയ്യാ�ാക്കുന്നു. 

നിര്ദിഷ്ട ലകമഫാൺ ലനറ്ട് വര്ക്ട് മകരെത്തിലല 
്ിജിറ്ൽ പരിവര്ത്തനത്തില� മുമ്ാടിയാക്കു്തിനട് 

• ്ിജിറ്ൽ വിഭജനം പരിഹരിക്കു്തിനട് 
എല്ാ നഗര-ഗ്രാേ പ്രമേശങ്ങലെയം തമ്ിൽ 
ബന്ിപ്ിച്ചട് സംസ്ാനത്തട് ഉടനവീെം വഫബര് 
ഒപട്ടികട് കണക്നുകൾ സ്ാപിക്കു്തിനട് 
വന്കിട അടിസ്ാന സൗകര്യ പദതികൾ 
ആസൂത്രണം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാലത ബി.പി.എൽ 
കുടുംബങ്ങൾക്ട് 2 എം.ബി.പി.സട് വലര വലര 
സൗജന്യ പരിേിത ഇ�ര്ലനറ്ട് സൗകര്യവം.

• എല്ാ ജില്കൾ, മബ്ലാക്കുകൾ, പഞ്ചായത്തുകൾ, 
നഗര തമദശ സ്ാപനങ്ങൾ എ്ിവലയ തമ്ിൽ 
ബന്ിപ്ിച്ചുലകാണ്ട് ഒപട്റ്ിട്ക്ൽ വഫബര് ബാക്ട് 
മബാൺ ലനറ്ട് വര്ക്ട് സൗകര്യം. 

• സംസ്ാനലത്ത ഗ്രാേ നഗര പ്രമേശങ്ങെിലല 
വിേ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ, ആമരാഗ്യ 
മക�ങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ വിവിധ സര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങലെ തമ്ിൽ പര്രം ബന്ിപ്ിക്ൽ. 

• സംസ്ാനലത്ത നഗര ഗ്രാേ പ്രമേശങ്ങെിലല 
വവീടുകൾ (വഫബര് ടു മഹാം), േറ്റു വാണിജ്യ 
സ്ാപനങ്ങൾ എ്ിവ തമ്ിൽ കൂട്ി 
മയാജിപ്ിക്ൽ.

• അതിമവഗ ഇന്�ര്ലനറ്ട്, ഐ.പി.്ി.വി, 
മവായിസട്, വവീ്ിമയാ മകാൺഫ�ന്സിംഗട് 
തുടങ്ങിയ വിവിധ മസവനങ്ങൾ നൽകു്തിനട് 
ലടലിമകാം, ഇന്�ര്ലനറ്ട് മസവനോതാക്ൾ, 
പ്രാമേശിക മകബിൾ ഓപ്മ�റ്ര്ോര് എ്ിവര്ക്ട് 
വിമവചനരഹിതോയി ലകമഫാൺ സൗകര്യം 
നൽകുക. 

• ആവശ്യാനുസരണം ഉയര്് 
സേയവം വിശ്ാസ്തയം ബാന്്ട് 
വി്ട്ത്തും ഉ�പ്ാക്കു്തിനട് അധികവം 
വിപുലലപ്ടുത്താവ്തുോയ ഒ.എഫട്.സി 
ലനറ്ട് വര്ക്ട് സൗകര്യം. 
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11.4 കുടിവവള്ജം

കുടടിലവള്ളം

സുരക്ിതവം വിശ്സനവീയവം 
ആവശ്യാനുസരണവോയ ജലവിതരണം 
മലാകത്തില� പല ഭാഗങ്ങെിലല്മപാലല 
ഇന്്യയിലം ഒര ലവല്ലുവിെിയാണട്. മലാക 
ജനസംഖ്യയലട 16 ശതോനവം ഇന്്യയിലാലണങ്ിലം 
ശുദജല മ്ാതസ്സുകളലട 4 ശതോനം 
ോത്രോണു ഇവിലടയള്ളതട്. കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനം, ഭൂഗര്ഭജലനിരപ്ട് കു�യക, 
അേിതോയി ചൂഷണം ലചയ്യുക, ജലത്തില� 
ഗുണനിലവാരം കു�യക എ്ിവ എല്ാവര്ക്കും 
കുടിലവള്ളം നൽകു്തിനുള്ള പ്രധാനലപ്ട് 
ചില ലവല്ലുവിെികൊണട്. ജലപരിപാലനവോയി 
ബന്ലപ്ട് പര്രബന്ിതോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
ഏകവീകരിക്കു്തിനായി ഭാരത സര്ക്ാര് 
ജൽശക്തി േ�ാലയം രൂപവീകരിച്ചു. അഞ്ചട് പ്രധാന 
ജലസംരക്ണ ഇടലപടലകൾ ഉ�പ്ാക്കു്തിനട് 256 
ജില്കെിലല 1592 ജല സമ്ര്ദമുള്ള മബ്ലാക്കുകെിൽ 
ജലസംരക്ണത്തിനും ജല സുരക്യ്ക്കുോയി ജൽശക്തി 
അഭിയാന് എ് കാമ്പയിന് ആരംഭിച്ചുലകാണ്ട് ജല 
ലവല്ലുവിെിലയ േ�ികടക്ാന് ഇതട് പരിശ്രേിച്ചു.

ഇന്്യന് സംസ്ാനങ്ങെിൽ ഫലപ്രേോയി 
ജലപരിപാലനം സാധ്യോക്കു്തിനായി നാഷണൽ 
ഇന്്റേിറ്യൂഷന് മഫാര് ്ാന്സട്മഫാര്േിംഗട് ഇന്്യ 
(എന് ഐ ടി ഐ-നവീതി) ആമയാഗട് സംമയാജിത 
ജല ോമനജുലേ�ട് സൂചിക (സി്ബ്ല്യുഎംഐ) 
വികസിപ്ിലച്ചടുത്തു. സി്ബ്ല്യുഎംഐ 2019 അനുസരിച്ചട് 
സംസ്ാനങ്ങൾ ജല പരിപാലനത്തിൽ പുമരാഗതി 
കാണിക്കുന്നുലണ്ങ്ിലം ലോത്തത്തിലള്ള പ്രകടനം 
ഇന്്യയലട ജല ലവല്ലുവിെികലെ മവണ്വിധം മനരിടാന് 
ആവശ്യോയതിമനക്ാൾ വെലര താലഴയാണട്. കഴിഞ്ഞ 
മൂ്ട് വര്ഷത്തിനിടയിൽ സൂചികയിൽ വിലയിരത്തിയ 
80 ശതോനം സംസ്ാനങ്ങളം അവരലട ജല 
ോമനജുലേ�ട് മസ്ാറുകൾ ശരാശരി പുമരാഗതി +5.2 

മപായിന്റുകമൊലട നില ലേച്ചലപ്ടുത്തി.  പമക് 27 
സംസ്ാനങ്ങെിൽ 16 എണ്ം ഇമപ്ാഴും സൂചികയിൽ 50 
മപായി�ിൽ (100 ൽ)  താലഴ മസ്ാര് ലചയട്തുലകാണ്ട്  
താഴട്് പ്രകടന വിഭാഗത്തിൽലപ്ടുന്നു. ഈ 
സംസ്ാനങ്ങൾ ലോത്തം ജനസംഖ്യയലട 48 
ശതോനം, കാര്ഷിക ഉൽപാേനത്തില� 40 ശതോനം, 
ഇന്്യയലട സാമ്പത്തിക ഉൽപാേനത്തില� 35 
ശതോനം എ്ിവ സോഹരിക്കു്വയാണട്.

സംമയാജിത ജല ോമനജുലേ�ട്   സൂചിക �ിമപ്ാര്ട്ട് 
അനുസരിച്ചട് ഹിോലമയതര സംസ്ാനങ്ങെിൽ 
ഗുജ�ാത്തട് ഒ്ാം സ്ാനത്താണട്. ആനട്്ര പ്രമേശട്, 
േധ്യപ്രമേശട്, മഗാവ, കര്ണാടക, തേിഴട്നാടട് 
എ്ിവയാണട് തുടര്ന്നുള്ള സ്ാനങ്ങെിൽ. മകരെം 
പ�ണ്ാം സ്ാനത്താണട്. വടക്കുകിഴക്ന്, 
ഹിോലയന് സംസ്ാനങ്ങെിൽ ോമനജട്ലേ�ട് 
സൂചികയിൽ ഹിോചൽ പ്രമേശാണട് ഒ്ാം സ്ാനത്തട്,  
തുടര്്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡട്, ത്രിപുര, അസം  എ്ിവയാണട്. 
വടക്കുകിഴക്ന്, ഹിോലയന് സംസ്ാനങ്ങെിൽ 
അരണാചൽ പ്രമേശട്, സൂചികയിൽ ഏറ്വം താഴട്് 
സ്ാനത്താണട്. ജലമ്ാതസ്സുകളലട കാര്യക്േോയ 
പരിപാലനത്തിൽ സംസ്ാനങ്ങളലട/മകനട്്രഭരണ 
പ്രമേശങ്ങളലട പ്രകടനം വിലയിരത്തു്തിനും 
ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനുമുള്ള ഒര പ്രധാന ഉപകരണോണട് 
സംമയാജിത ജല ോമനജുലേ�ട് സൂചിക. മകരെത്തിൽ 
തിരിച്ച�ിഞ്ഞ ജലാശയങ്ങളലട ജലമസചന 
മശഷി 95 ശതോനവം പുനസ്ാപിച്ചുലവന്നും 
അവയലട ജലമസചന മശഷിലയ 80 ശതോനവം 
ഉപമയാഗലപ്ടുത്തുന്നുലവന്നും സി്ബ്ല്യുഎംഐ 
കലണ്ത്തലകൾ തവീര്പ്ാക്കുന്നു. പ്രധാന ഭൂഗര്ഭജല 
�വീചാര്ജട് പ്രമേശങ്ങെിൽ 30 ശതോനത്തിൽ 
താലഴയാണട് സംസ്ാനം ോപ്ട് ലചയ്തിട്ടുള്ളതട്, അത്തരം 
ോപ്ട് ലചയ്ത പ്രമേശങ്ങെിൽ 5 ശതോനം ോത്രോണട് 
�വീചാര്ജട് ലചയ്യു്തട്. ഗ്രാേവീണ ജനസംഖ്യയലട മൂ്ിൽ 
രണ്ട് ഭാഗവം നഗര ജനസംഖ്യയലട മൂ്ിലലാ്ട് 
ഭാഗവം കുടിലവള്ള വിതരണ ലഭ്യതയിൽ ഉൾലപ്ടു്ില്.
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ഇന്്യയിൽ ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 48.6 
ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
ഏകമേശം 57.5 ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും 
പ്രധാന കുടിലവള്ള മ്ാതസ്ട് ലഭ്യോയിരന്നു. 
ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 87.6 ശതോനം 
കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 
90.9 ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും വര്ഷം മുഴുവന് 
ആവശ്യോയ കുടിലവള്ളം പ്രധാന മ്ാതസ്ിൽ 
നി്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല  ഏകമേശം 
58.2 ശതോനം വവീടുകെിലം നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
ഏകമേശം 80.7 ശതോനം വവീടുകെിലം പരിസര 
പ്രമേശങ്ങെിൽത്തല് കുടിലവള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. 
ഗ്രാേവീണ മേഖലയിലല ഏകമേശം 42.9 ശതോനം 
കുടുംബങ്ങളം പ്രധാന കുടിലവള്ള മ്ാതസ്ായി 
ഹാന്്ട് പമ്പും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല  ഏകമേശം 
40.9 ശതോനം കുടുംബങ്ങളം പ്രധാന 
കുടിലവള്ള മ്ാതസ്ായി വാസസ്ലങ്ങെിലല 
വപപ്ട് ലവള്ളവോണട് ഉപമയാഗിക്കു്തട്. 
ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 94.5 ശതോനം 
കുടുംബങ്ങളം നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 
97.4 ശതോനം കുടുംബങ്ങളം ‘ലേച്ചലപ്ട് കുടിലവള്ള 
മ്ാതസ്ട് ’ ഉപമയാഗിച്ചു വരന്നു (അവലംബം: 

എൻ എസ് എസ്ഒ 76-ഥാം �ൗണ്്).

മകരെത്തിൽ, കുടിലവള്ള മേഖലയിലല പ്രധാന 
നടപ്ാക്ൽ ഏജന്സികൊണട് മകരെ വാട്ര് 
അമതാ�ിറ്ി (ലക്ബ്ല്യുഎ), മകരെ റൂ�ൽ 
വാട്ര് ആന്്ട് സാനിമറ്ഷന് ഏജന്സി 
(ലകആര്്ബ്ല്യുഎസട്എ-ജലനിധി) എ്ിവ. 
പ്രാമേശിക സര്ക്ാരകളം ഇതിൽ ഒര പ്രധാന പങ്കു 
വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

മകെള വയാട്ർ അമതയാ�ടി്ടി (ലകഡബ്ല്യുഎ)

മകരെത്തിലല കുടിലവള്ള വിതരണത്തില�യം 
േലിനജല മശഖരണം, പു�ംതള്ളൽ എ്ിവയലടയം 
വികസനത്തിനും ക്രേലപ്ടുത്തലിനുോയി 
ലക ്ബ്ല്യുഎ സ്ാപിച്ചു. ജലവിതരണ പദതികളലട 
തയാ�ാക്ൽ, നിര്വ്ഹണം, പ്രചരണം, പ്രവര്ത്തനം, 
പരിപാലനം, ധനസഹായം എ്ിവയം േലിനജല 
നിര്മ്ാര്ജനവം ഇതില� പ്രധാന ധര്മ്ങ്ങെിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്നു. നിലവിൽ ലക ്ബ്ല്യുഎ വിവിധ തലങ്ങെിൽ 
പദതികൾ ഏലറ്ടുക്കുന്നു. 2018-19 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ 35 മപ്രാജകട്ടുകൾ പൂര്ത്തവീകരിച്ചു, അതുവഴി 
കവമ�ജട് വര്ദിപ്ിക്കുകയം സുരക്ിത കുടിലവള്ളം 
നൽകിലകാണ്ട് 15 ലക്മത്താെം ആളകൾക്ട് 
പ്രമയാജനലപ്ടുകയം ലചയട്തു.

2018-19 കാലയെവിൽ ലക ്ബ്ല്യുഎ ഉൽ പാേന 
മശഷി പ്രതിേിനം 150 േശലക്ം ലിറ്�ിൽ (എം എൽ ്ി)  
കൂടുതലായി വര്ദിപ്ിച്ചു. വാട്ര് ചാര്ജിൽ നിന്നുള്ള 
വരോനോയി 2018-19 ൽ 633.97 മകാടി രൂപയം 

31.8.19 വലര 251.60 മകാടി രൂപയം മശഖരിച്ചു. 
്ിജിറ്ൽ ഇടപാടുകൾ മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തില� 
ഭാഗോയി വാട്ര് ബില്ലുകൾ മശഖരിക്കു്തിനായി 
ലക ്ബ്ല്യുഎ, ‘ക്ിക്ട് മപ (quick pay)’  എ് ഒര 
ഓൺവലന് സംവിധാനം അവതരിപ്ിക്കുകയം 
ലപാതുജനങ്ങൾക്ായി പുതിയ വാട്ര് കണക്നട് 
അമപക്ിക്കു്തിനുോയി ഒര ഓൺവലന് 
മപാര്ട്ൽ വികസിപ്ിക്കുകയം ലചയട്തു. കുടിലവള്ള 
മേഖലയിൽ 2018 ലല ലവള്ളലപ്ാക്ത്തില� 
ആ്ാതം സേയബന്ിത ഇടലപടലകെിലൂലട 
കു�യ്കാന് കഴിഞ്ഞു. അമപ്ാൾ 483 പദതികൾ അടച്ചു 
പൂട്ിയതിനാൽ ഉതട്പാേനമശഷി 50 ശതോനത്തിലധികം 
കു�ഞ്ഞു. 4-5 േിവസത്തിനുള്ളിൽത്തല് ഇതട് 90 
ശതോനത്തിലധികം പുനസ്ാപിക്കുകയണ്ായി. 
ദുരിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട ഭാഗോയി ഏകമേശം 
318 ലക്ം ലിറ്ര് ലവള്ളം ടാങ്റുകെിലൂലട വിതരണം 
ലചയട്തു. ബേൽ ഊര്ജ മ്ാതസ്ായി മസാൊര് 
പ്ാന്റുകൾ സ്ാപിക്ാന് മുന്വകലയടുക്കുകയം 285 
കിമലാവാട്ട് മസാൊര് പ്ാ�ട് അനര്ട്ടുോയി സഹകരിച്ചട് 
ആരംഭിക്കുകയം ലചയട്തു.

വയാസസ്ല കവമ�ജ്

ഭാരത സര്ക്ാര് പരിപാലിക്കു് ഇ�മഗ്രറ്്ട് 
ോമനജട്ലേ�ട് ഇന്ഫര്മേഷന് സി്റേം 
(ഐ.എം.ഐ.എസട് ) നൽകു് 2018 ഏപ്രിൽ 
1 ലല വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചട് 21,520 ഗ്രാേവീണ 
വാസസ്ലങ്ങെിൽ 5,966 എണ്ം പൂര്ണ് 
കവമ�ജിലള്ളതും (എണ്ലത്തക്കു�ിച്ചട് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ 
ഉണ്ട് ) 15,227 എണ്ം ഭാഗിക കവമ�ജിലള്ളതും 327 
എണ്ം ഗുണനിലവാരലത്ത ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതുോയ 
വാസസ്ലങ്ങളോണട്. പദതികൾ കമ്വീഷന് 
ലചയ്യു്തിലൂലട 2018-19 ൽ 178 വാസസ്ലങ്ങൾ 
പൂര്ണ്ോയം വപപ്പുലവള്ള വിതരണത്തിലൾലപ്ടുത്തി. 
ഇക്ാലയെവിൽ ഗുണനിലവാരം ബാധിക്ലപ്ട് 
വാസസ്ലങ്ങളലട ആലക എണ്ം വലിയ മതാതിൽ 
കു�ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമപ്ാൾ മകരെത്തിൽ ആഴട്ലസനിക്ട് 
ബാധിക്ലപ്ട് വാസസ്ലങ്ങൾ ഇല്. 2019 ഏപ്രിൽ 
1 പ്രകാരം ഫ്ലൂവ�്ട് ബാധിത വാസസ്ലങ്ങെിൽ 
കവമ�ജട് പരിധിയിലലത്താനുള്ളവയലട ആലക എണ്ം 
32 ആയി കു�ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

േലടിനജല നടിയ�ണം

സംസ്ാനലത്ത േലിനജലനിയ�ണ 
സംവിധാനത്തിനട് തുച്ഛോയ വ്യാപ്തിമയയള്ളു.  
തിരവനന്പുരം നഗരത്തിലല അഴുക്കുചാൽ 
സംവിധാനത്തിനട് ഏകമേശം 53000 കണക്നുോയി 
39 ശതോനം വ്യാപ്തിയമുണ്ട്. എ�ണാകുെത്തട് 
1200 കണക്നുകമൊടുകൂടി ഒര ലച�ിയ 
സംവിധാനോണുള്ളതട്. േലിനജല മശഖരണവം 
ഒഴിവാക്ലം, സുരക്ിത ജലവിതരണം മപാലല 



490 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

തല് ലപാതുജനാമരാഗ്യം നിലനിര്ത്തു്തിൽ 
തുല്യ പ്രധാന്യേര്ഹിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ 
മകനട്്രവീകൃത ശ്രദ നൽമകണ്തട് ആവശ്യോണട്. 
സാമ്പത്തിക ലഭ്യത,  േലിനജല പ്ാന്റുകൾക്കും പമ്പട് 
ഹൗസുകൾക്കും എതിമരയള്ള ലപാതുജനപ്രതിമഷധം, 
ഭൂേി ലഭിക്കു്തിനും മ�ാഡു മു�ിക്കു്തിനുള്ള 
അനുവാേം ലഭിക്കു്തിനുള്ള കാലതാേസം മുതലായ 
ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ അഴുക്കുചാൽ പദതികൾ 
ഏലറ്ടുക്കു്തിലന ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

ജലവടിതെണ കവമ�ജ്

2019 ആഗസട്റ്ട് 31 പ്രകാരം 1058 ജല വിതരണ 
പദതികൾ ആലക, ഉപമയാഗമശഷി 2838.45 
എം.എൽ.്ി (േില്്യന് ലിമറ്ഴട്സട് ലപര് മ്)
മയാടുകുടി മകരെ വാട്ര് അമതാ�ിറ്ിയമടതായി ഉണ്ട്. 
വപപ്ട് ലവള്ളത്തില� ശരാശരിപ്രതിശവീര്ഷ ലഭ്യത 
േിവമസന 84.76 ലിറ്ര് ആണട്. എ്ിര്ാലം 
എല്ാ ജില്കെിമലയം വിവിധ ജനവാസ മേഖലകെിൽ 
എൽ.പി.സി.്ി (ലിമറ്ഴട്സട് ലപര്കാപ്ിറ്ാ ലപര്മ്) 
വ്യത്യാസലപ്ട്ിരിക്കും. പമക് വരോന രഹിത 
ജല(ജലമച്ചാര്ച്ച)ത്തില�യം വ്യാവസായികവം 
ഗാര്ഹിമകതര ജലാവശ്യത്തിന്ല�യം   ഉയര്് 
ശതോനം കണക്ാക്ിയ മശഷം  പ്രതിശവീര്ഷ ലഭ്യത 
തവീലര കു�വാണട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ 
ഏകമേശം 35  പദതികൾ കമ്വീഷന് ലചയ്തതിലൂലട 
കവമ�ജട് വര്ദിച്ചു.  ജലവിതരണ വ്യാപ്തിയിലില്ാത്ത 
പ്രമേശങ്ങൾ കൂടി ഉൾലപ്ടുത്തു്തിനായി കിഫട്ബി, 
അമൃതട്, സംസ്ാന പദതി, നബാര്്ട് എ്ിവ 
പ്രകാരം നിരവധി പദതികൾ അനുവേിച്ചു.  2019 
ആഗസട്റ്ട് 31 പ്രകാരം മകരെ വാട്ര് അമതാ�ിറ്ിയലട 
നിലവിലള്ള പദതികെിലായി മകരെ ജനസംഖ്യയലട 
56.38 ശതോനത്തിനട് വപപ്ട് ജലവിതരണം ലഭ്യോണട്. 
അതിൽ 52.10 ശതോനം ഗ്രാേവീണ മേഖലയിലം 70.33 
ശതോനം നഗരങ്ങെിലോണട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ 1,60,364 പുതിയ ഗാര്ഹികമസവന 
കണക്നുകൾ നൽകി. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം 2019 
ആഗസട്റ്ട് 31 വലര 96,650 പുതിയ കണക്നുകൾ 
വാട്ര് അമതാ�ിറ്ി നൽകുകയണ്ായി.

2019 ആഗസട്റ്ട് 31 പ്രകാരമുള്ള ജലവിതരണ 
പദതികളലട പരിധിയിൽ വര് ജില്ാതല ജനസംഖ്യ 
കാണിക്കു്തട് മകരെത്തിലല 14 ജില്കെിൽ ഏറ്വം 
കൂടുതൽ കവമ�ജട് എ�ണാകുെം (84.14 ശതോനം) 
ജില്യിലം തുടര്്ട് ആലപ്പുഴ ജില്(77.47 ശതോനം)
യോണട്. കാസര്മഗാ്ട് ജില്(28.16 ശതോനം)
യിലാണട് കവമ�ജട് ഏറ്വം കു�വട്. ജനസംഖ്യയലട 
ആലക ജലവിതരണ വ്യാപ്തി 56.38 ശതോനോണട്. 
വിശോംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.4.1 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ജില്ാ തലവം ഇനം തിരിച്ചുമുള്ള വിശകലനം, 
തൃശ്ശൂരിലാണട് ഏറ്വം കൂടുതൽ ജലവിതരണ 
പദതികലെ്ാണട് (114)കാണിക്കു്തട്. ഏറ്വം 

കൂടുതൽ നഗരജല വിതരണ പദതികൾ മകാഴിമക്ാടട് 
(17) ആണട്. വയനാടട്(27) ആണട് ഏറ്വം കു�വട് 
ജലവിതരണ വ്യാപ്തിയള്ള ജില് എ്ാണട് ജലവിതരണ 
പദതികളലട ജില്ാതലവം ഇനം തിരിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ 
കാണിക്കു്തട് (അനുബന്ം- 11.4.2).

ഗാര്ഹിക മസവന കണക്നുകൾ (എച്ചട്.എസട്.
സി), ലതരവ ടാപ്പുകൾ എ്ിവയിലൂലട ലക്ബ്ലയൂഎ 
കുടിലവള്ളം വിതരണം ലചയ്യുന്നു. ഗാര്ഹിക, 
ഗാര്ഹിമകതര, വ്യാവസായിക കണക്നുകളലട 
ആലക എണ്ം യഥാക്രേം 23,59,359, 1,75,170, 
2190 എ്ിവയാണട്. 2019 ആഗസട്റ്ട് 31  പ്രകാരം 
ലോത്തം 2,03,627 സട്്വീറ്ട് ടാപ്ട് കണക്നുകെിൽ 
1,53,272 എണ്ം പഞ്ചായത്തുകെിലം 19,244 
എണ്ം മകാര്പ്മ�ഷനുകെിലം 31,111 എണ്ം 
മുനിസിപ്ാലിറ്ികെിലം (അനുബന്ം 11.4.3) ഉണ്ട്. 
മുന് വര്ഷവോയി താരതേ്യലപ്ടുത്തുമമ്പാൾ ഗാര്ഹിക 
മസവന കണക്നുകൾ വര്ദിച്ചുവരകയം ലതരവട് 
ടാപ്പുകൾ കു�യകയം ലചയ്യു് പ്രവണത ഈ ്ാറ്ാ 
കാണിക്കുന്നു. 2018-19, 2019-20 (ആഗസട്റ്ട് 31 
വലര) കാലയെവിൽ ഗാര്ഹിക, ഗാര്ഹിമകതര, 
വ്യാവസായിക പദതികെിലല ലവള്ളക്രത്തിൽ 
നിന്നുള്ള വരോനം യഥാക്രേം 45108 ലക്ം, 19,881 
ലക്ം രൂപയാണട്. അമതസേയം ലതരവ ടാപ്പുകെിൽ 
നിന്നുള്ള വരോനം യഥാക്രേം 18,286 ലക്ം 
രൂപയം 5,279 ലക്ം രൂപയം (അനുബന്ം 11.4.4) 
ആണട്. 2019 ആഗസട്റ്ട് 31 പ്രകാരം പ്രാമേശിക 
സര്ക്ാരകൾക്ട് വകോ�ിയ വാട്ര് അമതാ�ിറ്ിയലട 
ഗ്രാേവീണ ജല വിതരണ പദതികളലട എണ്ം 481 
ആണട്.  പ്രാമേശിക സര്ക്ാരകെിമലക്ട് ോറ്ിയ 
ജലവിതരണ പദതികളലട ജില്ാതല വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.4.5 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2019 
ആഗസട്റ്ട് 31  ലല കണക്നുസരിച്ചട് ഓമരാ ജില് 
തിരിച്ചുള്ള ജലലഭ്യത ്ാറ് പ്രകാരം എ�ണാകുെം 
ജില്യിലാണട് ഏറ്വം കൂടുതൽ ജലലഭ്യത (188.18 
എൽപിസി്ി), കാസര്മഗാ്ാണട് ഏറ്വം കു�ഞ്ഞ 
ലഭ്യത (18.19 എൽപിസി്ി) (അനുബന്ം 11.4.6).

കിഫട്ബി, അമൃതട്, യഐ്ിഎസട്എസട്എംറ്ി, 
ലജഎന്എന് യആര്എം എ്ിവയാണട് സംസ്ാന 
പദതികെല്ാലത ലക്ബ്ലയൂഎ ഏലറ്ടുക്കു് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ. ഇതിനുപു�ലേ വിവിധ വകുപ്പുകളലട 
ജലവിതരണ പദതികൾ ്മപ്ാസിറ്ട് മജാലികൊയി 
ലക ്ബ്ല്യുഎ നിര്്ഹിക്കുന്നു.

കിഫട്ബി (ലകഐഐഎഫട്ബി) ലക ്ബ്ല്യു എയലട 72 
കുടിലവള്ള പദതികൾക്ട് മകരെ സര്ക്ാര് പ്രാഥേിക 
അനുേതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 69 പദതികൾക്ട് 4,351.55 
മകാടി രൂപയലട ധനസഹായം നൽകു്തിനട് 
ലക ഐ ഐഫട് ബി ഇതുവലര അനുേതിയം 
അംഗവീകാരവം നൽകിയിരന്നു. കിഫട്ബിയലട 
കവീഴിലള്ള ധനസഹായ പദതികൾ പാമക്ജുകൊയി 
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നടപ്ിലാക്കുന്നു, അവ നിര്വ്ഹണത്തില� വിവിധ 
്ട്ങ്ങെിലാണട്. ചില മജാലികൾ ഇതിനകം 
പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 11 സര്ക്ിളകെിലായി ‘പഴയ 
്ാന്മെിഷന് ലേയിനുകൾ ോറ്ിസ്ാപിക്കുക’ 
എ്തിനട് കവീഴിൽ 11 പദതി നിര്മദശങ്ങൾ ഉണ്ട്, 
അതിൽ 10 മപ്രാജകട്ടുകൾക്ട് 382.64 മകാടി രൂപയ്കട് 
കിഫട്ബി അംഗവീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ‘ലകാച്ചിയിലല 
ോറ്ിസ്ാപിക്ൽ’ പദതി സര്ക്ിൾ കിഫട്ബി 
അവപ്രസൽ ്ിവിഷല� വിലയിരത്തലിലാണട്. 
അതില� മജാലികൾ നിര്വ്ഹണത്തില� വിവിധ 
്ട്ങ്ങെിൽ നടന്നുവരന്നു.

അമൃത് (അടൽ േടിഷന് മഫയാർ ല�ജുവമനഷന് 
ആന്് അർബന് ്രയാന്സ്മഫയാർമേഷന്) - മകനട്്ര, 
സംസ്ാന, നഗര തമദശ സ്ാപനങ്ങൾ എ്ിവ 
സംയക്തോയി ധനസഹായം നൽകു് അടൽ 

േിഷന് മഫാര് ല�ജുവമനഷന് ആ�ട് അര്ബന് 
്ാന്സട്മഫാര്മേഷന് (എ എം ആര് യടി-അമൃതട് )-
നുമവണ്ി അടൽ േിഷനു കവീഴിൽ ജലവിതരണ, 
േലിനജല മജാലികൾ നടപ്ിലാക്കു്തിനുള്ള 
ഏജന്സിയാണട് മകരെ വാട്ര് അമതാ�ിറ്ി. 
തിരവനന്പുരം, ലകാല്ം, ലകാച്ചി, തൃശ്ശൂര്, മകാഴിമക്ാടട്, 
കണ്ണൂര് മുനിസിപ്ൽ മകാര്പ്മ�ഷനുകൾ, ആലപ്പുഴ, 
ഗുരവായൂര്, പാലക്ാടട് മുനിസിപ്ാലിറ്ികൾ 
എ്ിങ്ങലന മകരെത്തിലല ഒന്പതട് നഗരങ്ങലെ 
മക� നഗരവികസന േ�ാലയം(എംഒയ്ി) 
ഈ പദതിക്ായി തിരലഞ്ഞടുത്തു. മേൽപ്�ഞ്ഞ 
നഗരങ്ങെിലല ജലവിതരണ, േലിനജല പദതികൾ 
(ആലക 283 മജാലികൾ) നിര്വഹിക്കു്തിനട് 1,254.22 
മകാടി രൂപയലട ഭരണാനുേതി ലക ്ബ്ല്യുഎയ്കട് 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോത്തം പദതി ധനവിഹിതം 
യഥാക്രേം മകനട്്ര, സംസ്ാന, അതതട് നഗര 

മബയാക്്  11.4.1 ജൽജവീവന് േിഷന് (ലജലജഎം)

ജൽജീവന് േടിഷന് (ലജലജഎം)

2024 ഓലട എല്ാ ഗ്രാേവീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും 100 ശതോനം പ്രവര്ത്തനക്േോയ ഗാര്ഹിക ടാപ്ട് 
കണക്ന് (എഫട്എച്ചട് ട ിസി) നൽകാനാണട് ഇന്്യാ ഗവൺലേ�ില� ജൽജവീവന് േിഷന് പദതി 
ലക്്യേിടു്തട്. നാലരവര്ഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തുടനവീെമുള്ള 14.59 മകാടി കുടുംബങ്ങലെ ഇതിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തണം. 3.6 ലക്ം മകാടി രൂപയാണട് ജൽജവീവന് േിഷല� കണക്ാക്ിയിട്ടുള്ള ലചലവട്, 
ഇതിൽ മക� വ ിഹിതം 2.08 ലക്ം മകാടി രൂപയാണട്. ജൽജവീവന് േിഷനിൽ, ഹിോലയന്, വടക്ട് 
കിഴക്ന് സംസ്ാനങ്ങെിൽ 90:10, േറ്ട് സംസ്ാനങ്ങൾക്ട് 50:50 ഉം മകനട്്രഭരണ പ്രമേശങ്ങൾക്ട് 
മക� വ ിഹിതം 100 ശതോനവം എ് രവീതിയിലാണട് മക� സംസ്ാനങ്ങളലട ധനസഹായ 
വ ിന്യാസം. 

േഴലവള്ള സംഭരണം, ഭൂഗര്ഭജല �വീചാര്ജട്, കാര്ഷ ിക മേഖലയിലല പുനരപമയാഗത്തിനായി 
ഗാര്ഹിക േല ിനജല പരിപാലനം തുടങ്ങിയവ മപാലല ഉ�വ ിട സുസ്ിരതയ്കായി പ്രാമേശിക 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ട ിക്കു്തട് ഉൾലപ്ലട പ്രാമേശിക തലത്തിൽ ജലത്തില� 
സേഗ്രോയ ആവശ്യ-വ ിതരണ വശം വകകാര്യം ലചയ്യു്തിൽ ഈ േിഷന് ശ്രദ മകനട്്രവീകരിക്കും. 
രാജ്യത്തുടനവീെം സുസ്ിര ജലവ ിതരണ പരിപാലനത്തില� ലക്്യങ്ങൾ വകവരിക്കു്തിനായി 
േിഷന് േറ്ട് മക�, സംസ്ാന സര്ക്ാര് പദതികളോയി ഒത്തുമചരം. മക� സര്ക്ാര് 
ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ പു�ലപ്ടുവ ിച്ചു കഴിഞ്ഞാലടന് തല് േിഷല� കര്മ്പദതിക്ട് അന്ിേ രൂപം 
നൽകുകയം സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഇക്ാര്യത്തിൽ പ്രാഥേിക നടപടികൾ വകലക്ാള്ളുകയം ലചയ്യും.

2024 ഓലട ഇന്്യയിലല ഓമരാ ഗ്രാേവീണ കുടുംബത്തിനും പ്രതിേിനം ഒരാൾക്ട് 43-55 ല ിറ്ര് 
ലവള്ളം നൽകാന് ജൽ ജവീവന് േിഷനിൽ സര്ക്ാര് ലക്്യേിടുന്നു. സവീസണിലന ആശ്രയിച്ചട് ഇതട് 
വ്യത്യാസലപ്ടാം. ശുച ിത് േൗത്യത്തില� പരിപാലനത്തിനായി രൂപവീകരിച്ച സ്ച്ഛട് ഭാരതട് മകാഷ ില� 
ോതൃകയിൽ രാഷട്്വീയജൽജവീവന് മകാഷട് എ് മപരിൽ ഈ േിഷനായി ഒര ഫണ്ട് രൂപവീകരിക്കും. 
2024 ഓലട എല്ാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വപപ്ട് ലവള്ളം നൽകു്തിനായി ജലവോയി ബന്ലപ്ട് എല്ാ 
േ�ാലയങ്ങലെയം ഒര പുതിയ ജലശക്തി േ�ാലയത്തിനട് കവീഴ ിൽ സര്ക്ാര് ലകാണ്ടുവരം. മപായി�ട് 
�വീചാര്ജട്, ലചറുകിട ജലമസചന ടാങ്കുകളലട ശുദവീകരണം, സംസ്രിച്ച ജലം കൃഷ ിക്ട് ഉപമയാഗിക്കുക, 
ഉ�വ ിട സുസ്ിരത എ്ിങ്ങലന വ ിവ ിധ ജലസംരക്ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലെ അടിസ്ാനോക്ിയാണട് 
ജൽജവീവന് േിഷന് സജവീകരിച്ച ിരിക്കു്തട്.  2024 ഓലട പ്രവര്ത്തനക്േത ഗാര്ഹിക ടാപ്ട് 
കണക്ല� ലക്്യം വകവരിക്കു്തിനട് 'ജന് ആമന്ാെന്' രൂപത്തിൽ പരോവധി സാമൂഹിക 
പങ്ാെിത്തം. സൃഷ്ട ിക്ാന് പ്രധാനേ�ി എല്ാ സംസ്ാനങ്ങമൊടും അഭ്യര്ത്ിച്ച ിട്ടുണ്ട്

Source: KWA
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തമദശസ്ാപനങ്ങൾക്ിടയിൽ 50: 30: 20 എ് 
രവീതിയിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കു് തരത്തിലാണട് ഫണ്ിംഗട് 
രവീതി.

ജലനടിധടി

മലാകബാങ്ട് സഹായമത്താലട മകരെ 
സംസ്ാന ഗ്രാേവീണ ജലവിതരണ, ശുചിത് 
ഏജന്സി (ലകആര്്ബ്ല്യുഎസട്എ-ജലനിധി) 
നടപ്ാക്കു്തിനുള്ള ഒര പ്രമത്യമകാമദശ്യയാനോയി 
രൂപവീകരിച്ചു. ജലനിധി ്ട്ം -1 നടപ്ാക്ിയതട് 2000-
2008 കാല്ട്ത്തിലാണട്. ഒ്ാം ്ട്ത്തില� 
തുടര്ച്ചയായി, ജലനിധി-II 2012-19 കാലയെവിൽ 
നടപ്ാക്ാന് ഉമദശിച്ചുള്ളതാണട്. 1,022.30 മകാടി 
രൂപ ആലക ലചലവായി കണക്ാക്ി, പദതി 
നടപ്ാക്കു്തിനായി 155.3 േശലക്ം യഎസട് 
മ്ാെര് വായട്പ തുക മലാക ബാങ്ട് അംഗവീകരിച്ചു. 
വിനിേയ നിരക്ട് വ്യത്യാസലത്തത്തുടര്്ട് ഇതട് പി്വീടട് 
1355 മകാടി രൂപയായി പരിഷട്കരിച്ചു. പദതി കരാര് 
2012 ലഫബ്രുവരി 12 നാണട് ഒപ്പുവച്ചതട്. പദതിയലട 
പ്രധാന ്ടകങ്ങൾ ഇവയാണട്: 1. സിംഗിൾ ജിപി 
(ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തട് ) ലക ്ബ്ല്യുഎ പദതികളലട 
പുനരധിവാസം ഉൾലപ്ട് ജലവിതരണ പദതി. 2. േൾട്ി 
ജിപി ലക്ബ്ല്യുഎ പുനരധിവാസം 3. ജിപികൾക്ായി 
ജല സുരക്ാ പദതി തയ്യാ�ാക്ലം വികസനവം. 4. 
ഭൂഗര്ഭജല �വീചാര്ജട് (ജി്ബ്ല്യുആര്). 5. പരിസ്ിതി 
ശുചിത്ം (ഖര / ്രാവക ോലിന്യ സംസ്രണം) 6. മഗാത്ര 
വികസന പരിപാടി.

ജലനിധി പദതി മ്ാതസ്സുകെിൽ 74 ശതോനവം 
തു�് കിണറുകളം 12 ശതോനം കുഴൽക്ിണറുകളം 
8 ശതോനം േഴലവള്ളലക്ായട്ത്തട് സംഭരണികളം 
(ആര് ്ബ്ല്യുഎച്ചട് ) ബാക്ിയള്ളവ നേി / പുഴ 
മ്ാതസ്സുകളോണട്. ജലനിധി രണ്ാം ്ട്ത്തിലല 365 
പദതികലെ മകരെത്തിലല 2018-ലല ലവള്ളലപ്ാക്ം 
ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 356 പദതികൾ ഇതുവലര 
പുനസ്ാപിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ജലനിധി ്ട്ം II പദതി 
കാലയെവട് 2019 ജൂൺ 28 നട് അവസാനിച്ചു.

ജലനടിധടി - II 31.08.2019 വലെയുള്ള 
മനട്ങ്ങൾ

1. പദതി നടപ്ാക്കു്തിനായി 115 ജിപികൾ 
ഇതുവലര ലക ആര് ്ബ്ല്യുഎസട്എയോയി 
കരാര് ഒപ്ിട്ടു.

2. 2,64,015 കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങു് 3,672 
ഗുണമഭാക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകൾ (ബിജി) പദതി 
നടപ്ാക്കു്തിൽ സജവീവോണട്.

3. 2176 പദതികെിൽ 2,167 ജലവിതരണ 
പദതികൾ കമ്വീഷന് ലചയട്തു .2,59,952 
വവീടുകെിൽ (11,56,780 ഗുണമഭാക്താക്ൾ) 
ഇമപ്ാൾ കമ്വീഷന് ലചയ്ത പദതികെിൽ നി്ട് 
ലവള്ളം ലഭിക്കുന്നു.

4. 7,213 എസട് സി / എസട്ടി കുടുംബങ്ങൾ 
ഉൾലപ്ടു് 28,997 കുടുംബങ്ങൾക്ട് 24*7 
രവീതിയിൽ പ്രവര്ത്തിക്കു് 288 സ്വീമുകെിൽ 
നി്ട് പ്രമയാജനം ലഭിക്കുന്നു.

5. 412 ൽ 411 ജിപി പുനരധിവാസ പദതികളം 
ഏലറ്ടുത്ത എല്ാ (56) ലക ്ബ്ല്യുഎ 

11.4.1 ജലനിധി ്ട്ം II- മനട്ങ്ങൾ
ക്രേ 
നം ഇനം യൂണടി്് ആലക 

ലക്ഷധ്ം
ഏല്ടുത് പദ്തടികൾ 

31.08.19 വലെ മനട്ങ്ങൾ/പൂർത്ടിയയായത്

1 ജിപി (ഗ്രാേ പഞ്ചായത്തട് ) 
പദതികളലട എണ്ം എണ്ം 200 115 113

2 ഉപമഭാക്തൃ സം്ങ്ങളലട 
എണ്ം എണ്ം 2760 3672 3578

3 ഉൾലപ്ടുത്തിയ കുടുംബങ്ങൾ ലക്ം 2.87 2.64 2.60

4 ജലവിതരണ പദതികെിൽ 
ഉൾലപ്ട് ജനസംഖ്യ ലക്ം 13.76 11.74 11.57

5 ശുചിത് സംവിധാനത്തിൽ 
ഉൾലപ്ട് ജനസംഖ്യ ലക്ം 3.7 3.90 3.90

6 ജലവിതരണ പദതികളലട 
ആലക എണ്ം എണ്ം 2175 2176 2167

7 ഉൾലപ്ടുമത്തണ് റ്ി്ിപി/ജിപി 
കളലട എണ്ം (മഗാത്ര വര്ഗ്ഗം) എണ്ം 22 19 19

8 പരിശവീലന േിനങ്ങൾ ലഭിച്ച 
വ്യക്തികൾ ലക്ം 6.02 6.27 6.27

9 ശുചിത് പദതികൾ എണ്ം - 46,028 46,028

10 ഭൂഗര്ഭ ജല �വീചാര്ജട് 
പദതികൾ എണ്ം - 1,902 1,899



493അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

പുനരധിവാസ പദതികളം ഇതുവലര 
കമ്വീഷന് ലചയ്യുകയം പ്രവര്ത്തനത്തിനും 
പരിപാലനത്തിനുോയി കമ്യൂണിറ്ികൾക്ട് 
വകോറുകയം ലചയട്തു.

6. ജി പി പദതിയിൽ ഒ ്ി എഫട് മപ്രാഗ്രാേിനട് 
കവീഴിൽ നിര്മ്ിച്ച 36,376 വ്യക്തിഗത 
ശൗചാലയങ്ങൾക്ട് പു�മേ 9,652 ശുചിത് 
്ടനകൾ ഇതുവലര നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7. ഉ�വിട സുസ്ിരത ഉ�പ്ാക്കു്തിനായി 1899 
ഭൂഗര്ഭജല �വീചാര്ജട് ്ടനകൾ നിര്മ്ിച്ചു.

8. പദതി നടപ്ാക്ലില�യം 
പരിപാലനത്തില�യം വിവിധ വശങ്ങൾ 
ഉൾലപ്ടുത്തി വിവിധ തലങ്ങെിലള്ള 
6,12,325 തല്പര കക്ികൾ പലങ്ടുക്കു് 
8,546 പരിശവീലന പരിപാടികൾ ഇതുവലര 
സം്ടിപ്ിച്ചു.

9. ലക ആര് ്ബ്ല്യുഎസട്എ യലട എല്ാ 
ഓഫവീസുകെിലം ഇ-ഓഫവീസട് ‘സി്റേം’ 
നടപ്ാക്ി.

10. ജലനിധിക്ട് കവീഴിൽ നിര്മ്ിച്ച ഉപരിതല 
അസറ്റുകൾ ഇമപ്ാൾ ജി ഐ എസട് 
പ്ാറ്ട് മഫാേിൽ ോപ്പുലചയട് തു.

11. ലക ആര് ്ബ്ല്യുഎസട്എയ്കട് മടാൾ ഫവീ 
മകാൾ സി്റേവം പരാതി പരിഹാര 
ലേക്ാനിസത്തിനായി ലവബട് അധിഷ്ിത 
സംവിധാനവം ഉണ്ട്.

12. സര്വ്വീസട് ല്ലിവ�ി നിരവീക്ണത്തിനായി ഒര 
ലോവബൽ ആപ്ിമക്ഷന് സോരംഭിച്ചു.

1, 2 ്ട്ങ്ങെിലല ശുചിത് പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട 
ജില് തിരിച്ചുള്ള മനട്ങ്ങൾ കാണിക്കു്തട് േലപ്പു�ം 
ജില്യിൽ 26,385 േവീറ്ര് ലരൈയിമനജട് കവമ�ജട് 
ഉണ്ട്, ഇതട് 14 ജില്കെിൽ ഏറ്വം ഉയര്്താണട് 
(അനുബന്ം 11.4.7). 2019 ആഗസട്റ്ട് 31 പ്രകാരം 
ലോത്തം ഭൂഗര്ഭജല �വീചാര്ജട് (ജി്ബ്ല്യുആര്) 
്ടനകളലട എണ്ം 2,912 ആണട്.  ജി ്ബ്ല്യുആര് 
്ടനകൾ ഭൂരിഭാഗവം മകാട്യത്താണട് 
(988). അതുമപാലല, ലക ആര് ്ബ്ല്യുഎസട്എ 
സംസ്ാനത്തട് സ്ാപിച്ച ലോത്തം േഴലവള്ള 
സംഭരണ (ആര് ്ബ്ല്യുഎച്ചട് ) ടാങ്കുകളലട എണ്ം 
2019 ഓഗസട്റ്ട് 31 വലര 31,316 ആണട്. ഇതട് 
ഏറ്വം കൂടുതൽ എണ്ം ഇടുക്ിയിലം (9828) ഏറ്വം 
കു�വട് വയനാട്ിലം (151) ആണട്  (അനുബന്ം 
11.4.8). ലക ആര് ്ബ്ല്യു എസട് എ ്ാറ് പ്രകാരം, 
2019 ഓഗസട്റ്ട് 31 ലല കണക്നുസരിച്ചട് 5,877 
പദതികെിൽ 4,539 ലചറുകിട ജലവിതരണ പദതികളം 
41 വലിയ / ബൾക്ട് ജലവിതരണ പദതികളം 
പ്രവര്ത്തനക്േോണട് (അനുബന്ം 11.4.9). 2008 
മുതൽ പദതിയലട 35 ശതോനവം ഭാഗികോമയാ 
പൂര്ണ്ോമയാ പ്രവര്ത്തനരഹിതോയിരിക്കുന്നുലവ്ട് 
നിരവീക്ിക്ലപ്ടുന്നു. നടപ്ാക്ിക്ഴിഞ്ഞ 
പദതികൾക്കുള്ള പിന്തുണയ്കായി ‘കമ്യൂണിറ്ി 

നിയ�ിത ജലവിതരണ പദതികൾക്കുള്ള സുസ്ിര 
സഹായം’ എല്ാര പദതി തുടരന്നുണ്ട്.

േഴ മക�ം

സംസ്ാനത്തട് േഴലവള്ള സംഭരണവം ഭൂഗര്ഭജല 
�വീചാര്ജട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനായി 
ലക ആര് ്ബ്ല്യുഎസട്എയലട ഭാഗോയി  
പ്രവര്ത്തിക്കു് േഴ മക�ം 2004 ൽ രൂപവീകരിച്ചു. 
തുടക്ത്തിൽ േഴലവള്ള സംഭരണം എ് 
ആശയം പ്രചരിപ്ിക്കു്തിൽ ഈ മക�ം 
ശ്രദ മകനട്്രവീകരിച്ചു. അതില� ഭാഗോയി 
നിരവധി ഐ ഇ സി പ്രവര്ത്തനങ്ങളം പരിശവീലന 
പരിപാടികളം സംസ്ാനത്തുടനവീെം നടത്തി. 
ലഫമ�ാ സിേന്�ട് സാമങ്തികവിേ്യ എ് ആശയം 
ലപാതുജനങ്ങെിലലത്തിക്കുക എ് ഉമദശ്യമത്താലട 
വിവിധ അെവകെിൽ ല്മോ ആര് ്ബ്ല്യുഎച്ചട് 
ടാങ്കുകൾ ലപാതു സ്ാപനങ്ങെിൽ നിര്മ്ിച്ചു.

ഭൂഗര്ഭജല �വീചാര്ജട് ഉൾലപ്ലടയള്ള മേൽക്കൂരയിലല 
േഴലവള്ളലക്ായട്ത്തട് പദതി ഓമരാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 
കുടിലവള്ളം എത്തിക്കു്തിനും ക്രമേണ ജല പട്ിക 
ലേച്ചലപ്ടുത്തു്തിനുമുള്ള ബേൽ ോര്ഗ്ഗോക്ാന് 
അനുമയാജ്യോയികാണുന്നു. സംസ്ാനലത്ത ജനങ്ങൾ, 
പ്രമത്യകിച്ചട് േലമയാര, കടൽത്തവീര, വിദൂര പ്രമേശങ്ങെിലം 
താേസിക്കു് കുടിലവള്ള ലഭ്യത പരിേിതോയള്ളവര്ക്ട് 
ഈ പദതി നല് രവീതിയിൽ സ്വീകാര്യോണട്.

കഴിഞ്ഞ ആ�ട് വര്ഷത്തിനിടയിൽ കുടിലവള്ള 
പ്രശട് നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകലയ് പ്രാഥേിക 
ലക്്യമത്താലട േഴലവള്ളലക്ായട്ത്തട് 
സംഭരണികൾ നിര്മ്ിക്ാന് വ്യക്തിഗത 
കുടുംബങ്ങമെയം സട്കൂളകലെയം മകനട്്രം 
സഹായിക്കുകയായിരന്നു. േഴലവള്ള സംഭരണം 
എ് ആശയം ജനപ്രിയോക്കുകലയ് േ്ിതവീയ 
ലക്്യം ലപാതുജനങ്ങൾക്കും വിേ്യാര്ത്ി സമൂഹത്തിനും 
ഇടയിൽ പ്രചരിപ്ിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുകളം, 
പ്രമത്യകിച്ചട് േലമയാര, തവീരപ്രമേശങ്ങെിൽ ഉൾലപ്ട് 
ഗ്രാേപഞ്ചായത്തുകൾ അവരലട കുടിലവള്ള 
പ്രശട് നങ്ങൾ പരിഹരിക്കു്തിനുള്ള സാമങ്തിക 
ോര്ഗോയി േഴലവള്ള സംഭരണം ഗൗരവമത്താലട 
നടപ്ാക്കുന്നു.

ഈ പരിപാടിയലട സഹായം ഇമപ്ാൾ സര്ക്ാര്, 
എയട്്്ട് മേഖലകെിലല സട്കൂളകെിമലക്ട് 
വ്യാപിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. േഴലവള്ളലക്ായട്ത്തട് ്ടനകൾ 
നിര്മ്ിക്കു്തിനട് തിരലഞ്ഞടുത്ത സര്ക്ാര്/ 
എയട്്്ട് സട്കൂളകലെ സാമ്പത്തികോയി 
സഹായിച്ചുലകാണ്ട് സംസ്ാന വ്യാപകോയി ‘ജല 
സൗഹൃേ വിേ്യാലയം’ എ്ട് മപരിട്ിരിക്കു് പരിപാടി 
നടപ്ിലാക്കുന്നു. പരിപാടിക്ട് കവീഴിലള്ള സട്കൂളകളലട 
തിരലഞ്ഞടുപ്ട് വിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്ിലന ചുേതലലപ്ടുത്തി.
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ലചലവട് പങ്ിടൽ അടിസ്ാനത്തിലാണട് ഈ പരിപാടി 
നടപ്ിലാക്കു്തട്. വ്യക്തിഗത കുടുംബങ്ങൾക്ട് 
ആര് ്ബ്ല്യുഎച്ചട് യൂണിറ്റുകളലട നിര്മ്ാണത്തിനായി 
പിന്തുടര് ലചലവട് പങ്ിടൽ രവീതി, ബിപി എൽ 
വിഭാഗത്തിനായള്ള ലോത്തം യൂണിറ്ട് ലചലവില� 5 
ശതോനവം എപി എൽ വിഭാഗത്തിനായള്ള ലോത്തം 
യൂണിറ്ട് ലചലവില� 10 ശതോനവോണട്. 10000 ലിറ്ര് 
മശഷിയള്ള ലഫമ�ാ സിേന്�ട് േഴലവള്ളലക്ായട്ത്തട് 
സംവിധാനം നിര്മ്ിക്കു്തിനട് കണക്ാക്ിയ 
യൂണിറ്ട് ലചലവട് 65,600 രൂപയാണട്. വിപണിയിലല 
നിര്മ്ാണ വസട്തുക്ളലട നിരക്ട് ഏറ്ക്കു�ച്ചിലകലെ 
അടിസ്ാനോക്ി യൂണിറ്ട് ലചലവട് ഓമരാ സ്ലത്തും 
വ്യത്യാസലപ്ട്ിരിക്ാം.
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11.5 ഭവനനിർമചാണജം

ഭവനനിര്മ്ാണം ോനവ മക്േത്തില� 
അടിസ്ാന ആവശ്യകതയം േതിയായ പാര്പ്ിടം 
നൽകു്തട് ഒര സാമൂഹിക ഉത്തരവാേിത്തവോണട്. 
ഓമരാ കുടുംബത്തിനും സുരക്ിതവം ോന്യവോയ 
അഭയത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സുരക്, സോധാനം, 
അന്സ്ട് എ്ിവയെെിടത്തട് ജവീവിക്കുക എ്തട് 
ഒര അവകാശോയി കാണണലേ്ട് സാമ്പത്തിക, 
സാമൂഹിക, സാംസ്ാരിക അവകാശങ്ങൾക്ായള്ള 
ഐക്യരാഷട്് സേിതി അടിവരയിട്ടു പ�യന്നു. 
പാര്പ്ിടത്തിനും ഉപജവീവനത്തിനുമുള്ള അവകാശലത്ത 
ഇന്്യന് ഭരണ്ടനയം ഉയര്ത്തിപ്ിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതട് 
സാമൂഹിക നില, സ്ത്ം എ്ിവയലട സൂചകോയി 
ോറുകയം സംതൃപ്തി, ലതാഴിൽ, വരോനം എ്ിവയ്ക്കുള്ള 
അടിസ്ാനം നൽകുകയം ലചയ്യുന്നു. എല്ാവര്ക്കും 
വവീടട് നൽകുക എ്തട് ഓമരാ സര്ക്ാരിനും 
ലവല്ലുവിെിയാണട്. മകരെത്തിൽ താേസിക്കു് 
എല്ാവര്ക്കും സുഖകരവം സുരക്ിതവം ോന്യവോയ 
ഭവനങ്ങൾ പ്രോനം ലചയ്യു്തിനട് 13-ാ പഞ്ചവത്സര 
പദതി ലക്്യേിടുന്നു. ഏറ്വം പുതിയ ലസന്സസട് 
അനുസരിച്ചട് ഇന്്യയിലല േറ്ട് സംസ്ാനങ്ങലെ 
അമപക്ിച്ചട് ഓമരാ വവീടില�യം ശരാശരി വലിപ്വം 
ഗുണനിലവാരവം  നിമക്പവം മകരെത്തിൽ വെലര 
ഉയര്്താണട്. എ്ാൽ മകരെത്തിൽ സമൂഹത്തിലല 
നിരാലംബരം േരി്രരോയ ഒര വലിയ വിഭാഗത്തിനട് 
ഇമപ്ാഴും ആവശ്യോയ വാസസ്ാനം ഇല്. 
അമതസേയം, ഭവന നിമക്പവം ലകട്ിട നിര്മ്ാണവം 
സംസ്ാനലത്ത ഒര പ്രധാന സാമ്പത്തിക 
പ്രവര്ത്തനോയി ോ�ിയതായി കാണാം. തൽഫലോയി, 
1991-2001 കാല്ട്ത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വെര്ച്ച 9.42 
ശതോനോയിര്മപ്ാൾ 16 ശതോനോയിര് 
ഭവന യൂണിറ്റുകളലട ശരാശരി വെര്ച്ച, 2001-2010 
കാല്ട്ത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വെര്ച്ച 4.86 ശതോനോയി 
കു�യമമ്പാഴും ഇതട് 17 ശതോനോയി വര്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഇന്്യയിലല എന്.എസട്.എസട്.ഒ 76-ാ �ൗണ്ട് 
�ിമപ്ാര്ട്ട് പ്രകാരം ഗ്രാേവീണ നഗര പ്രമേശങ്ങെിലല 

ഭവന സവിമശഷതകൾ മുന്പുണ്ായിര് (69-ാം)
�ിമപ്ാര്ട്ിലന അമപക്ിച്ചട് ലേച്ചലപ്ടുന്നുണ്ട്. വവീടുകെിൽ 
താേസിക്കു് കുടുംബങ്ങെിൽ ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല 
96.7 ശതോനവം നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 91.5 
ശതോനവം പാര്പ്ിട ആവശ്യങ്ങൾക്ായി ോത്രോണട് 
വവീടട് ഉപമയാഗിച്ചതട്. മനരലത്ത ഇതട് യഥാക്രേം 
91.5 ഉം 86.8 ഉം ശതോനോയിരന്നു. ഇമപ്ാൾ 
ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 96.0 ശതോനം 
കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 
63.8 ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്ന്ോയി പാര്പ്ിട 
സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 89.0 
ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
ഏകമേശം 56.4 ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും 
സ്ത� ഭവനമുണ്ട്. വവീടുകെിൽ താേസിക്കു് 
കുടുംബങ്ങെിൽ , ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 76.7 
ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല 
96.0 ശതോനം കുടുംബങ്ങൾക്കും പക്ാ ്ടനയള്ള 
വവീടുകൊണുള്ളതട്. മുന് �ിമപ്ാര്ട്ിൽ ഇതട് യഥാക്രേം 65.8 
ശതോനവം 93.6 ശതോനവോയിരന്നു. വവീടുകെിൽ 
താേസിക്കു് കുടുംബങ്ങളലട പാര് പ്ിടത്തില� 
ശരാശരി ത� വിസ്വീര്ണ്ം ഏകമേശം 46.6 ചതുരശ്ര 
േവീറ്ര് ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലം ഏകമേശം 46.1 ചതുരശ്ര 
േവീറ്ര് നഗരപ്രമേശങ്ങെിലമുണ്ട്. ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിലല 
ഏകമേശം 93.9 ശതോനം വവീടുകെിലം 
നഗരപ്രമേശങ്ങെിലല ഏകമേശം 99.1 ശതോനം 
വവീടുകെിലം ഗാര്ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള വവേയൂതി 
ഉണ്ായിരന്നു.

ഭവനരാഹിത്യം നിര്മ്ാര്ജനം ലചയ്യുകലയ് 
ലക്്യമത്താലട 2016 ൽ മകരെ സര്ക്ാര് േിഷന് 
വലഫട് (ഉപജവീവനോര്ഗം, ഉൾലപ്ടുത്തൽ, സാമ്പത്തിക 
ശാക്തവീകരണം) ആരംഭിച്ചു. സംസ്ാനലത്ത ഭൂരഹിത 
ഭവനരഹിതര്ക്കുമവണ്ി ജവീവിതോര്ഗ്ഗം ലേച്ചലപ്ടുത്തുക 
എ് ഉമദശമത്താലട അവരലട ഉപജിവന, സാമൂഹിക, 
സാമ്പത്തിക സുരക്, വനപുണ്യം ഉയര്ത്തൽ എ്ിവ 
ഉൾലപ്ടുത്തിലക്ാണ്ടുള്ള ഒര സേഗ്ര പരിപാടിയാണട് 
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ഇതട് വിഭാവനം ലചയ്യു്തട്. േിഷലനക്കു�ിച്ചുള്ള 
വിശോംശങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലല തുടര്ന്നുള്ള ഒര 
വിഭാഗത്തിൽ ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവന നടിർമ്യാണ മേഖലയടിലല 
ഏജന്സടികൾ  

ഹൗസിംഗട് കമ്വീഷണമ�റ്ിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ 
പ്രകാരം മകരെത്തിൽ 20-മലല� ഏജന്സികൾ 
ഭവന നിര്മ്ാണ പദതികൾ നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്ട്. 
തമദശ സ്യം ഭരണ വകുപ്ട് (എൽ.എസട്.ജി.്ി), 
കുടുംബശ്രവീ, മകരെ സംസ്ാന ഭവന നിര്മ്ാണ 
മബാര്്ട് (ലക.എസട്.എച്ചട്.ബി), മകരെ സംസ്ാന 
നിര്മ്ിതി മകനട്്രം (ലകസ്ികട് ), മകരെ സംസ്ാന 
പട്ികജാതി/പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്ട്, പട്ിക ജാതി/
പട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസന മകാര്പ്മ�ഷന് തുടങ്ങിയവ 
ഉൾലപ്ടു്താണട് ഈ മേഖലയിലല പ്രധാന 
ഏജന്സികൾ. സര്ക്ാരിതര ഏജന്സികൊയ 
മകാസട്റ്ട്മഫാര്്ട്, ഹാബിറ്ാറ്ട് ലടകട്മനാെജി ഗ്രൂപ്ട്, 
സഹകരണ സം്ങ്ങൾ മുതലായവയം മകരെ 
സംസ്ാന സഹകരണഭവന ലഫ്മ�ഷന് മപാലള്ള 
സഹകരണ  സ്ാപനങ്ങളം മകരെത്തിലല ഭവന 
നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങെിൽ ഏര്ലപ്ടുന്നുണ്ട്.  
വിവിധ സര്ക്ാരിതര സം്ടനകളം ഈ മേഖലയിൽ 
കാര്യോയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ലതാഴിൽ, േത്സ്യബന്നം, വസനികമക്േം, 
നഗരകാര്യം, നയൂനപക്മക്േം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളം 
സാമ്പത്തിക ദുര്ബല വിഭാഗക്ാര്ക്കും പാവലപ്ട്  
(കുടിമയറ്ക്ാരൾലപ്ലടയള്ള)  ലതാഴിലാെികൾക്കും 
താങ്ങാനാകു് തരത്തിലള്ള വിവിധ ഭവന 
നിര്മ്ാണ പദതികൾ നടപ്ിലാക്ി വരന്നു. ഈ 
ഏജന്സികൾ/ വകുപ്പുകൾ 2015-16 മുതൽ 2019-
20 (ലസപട്റ്ംബര് 2019 വലര) ഏകമേശം 2,57,572 
വവീടുകളലട നിര്മ്ാണത്തിനട് സഹായം നലട്കിയിട്ടുണ്ട്. 
മകരെത്തിലല വിവിധ ഭവന നിര്മ്ാണ ഏജന്സികൾ 
നടപ്ിലാക്ിയ പ്രധാനലപ്ട് ഭവന പദതികെിലല 
മനട്ങ്ങൾ അനുബന്ം 11.5.1 ൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മകെള സംസ്യാന ഭവന നടിർമ്യാണ 
മബയാർഡ് 

ഭവന നിര്മ്ാണ മബാര്്ട് സര്ക്ാരിനു 
കവീഴിൽ ലപാതു ഭവന പദതികൾ നടപ്ിലാക്കു് 
ഏജന്സിയാണട്.  അതട് ഭവന പദതികെിലൂലട 
സാധ്യതയള്ള ഗുണ മഭാക്താക്ൾക്ട് ധന 
സഹായത്തിനു പു�ലേ പാര്പ്ിട സൗകര്യങ്ങളം 
നൽകുന്നു.

നഗെ ൈെടി്രർക്കയായുള്ള നവീന ഭവന പദ്തടി 
(ഫ്യാറ്റുകൾ):  മജാലി സ്ലത്തുനിന്നും , നഗര 
പരിധിയിൽ നിന്നും വെലര ദൂലര താേസിക്കുവാന് 
നിര്ബന്ിതരായ പാവലപ്ട് കുടിമയറ് 

ലതാഴിലാെികൾക്ായി നഗര പ്രമേശങ്ങെിൽ വാസ 
സൗകര്യം നൽകു് വാടക ഭവന പദതിയാണിതട്. 
ഇതിൽ ഫ്ാറ്റുകൾ നിസ്ാര വാടകയ്കാണട് 
അനുവേിക്കു്തട്. ഇതിൽ മൂ്ിലലാ്ട് ഫ്ാറ്റുകൾ 
സട്ത്രവീലതാഴിലാെികൾക്ായി സംവരണം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
പൂജപ്പുരയിലല നവവീന ഭവന പദതി ്ട്ം 111, 1V 
എ്ിവ 2018-19 കാലയെവിൽ 184 ഫ്ാറ്റുകൾ 
നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്കുകയം ഉേട്്ാടനം ലചയ്യുകയം 
ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് അനുവേിക്കുകയം ലചയട്തു.

ഗൃഹശ്ീ ഭവന പദ്തടി:  2013-14 മുതൽ ബ്ട്ജറ്ട് 
പിന്തുണമയാലട വവീടട് നിര്മ്ിക്കു്തിനട് 2 ലക്ം 
രൂപ വവീതം സര്ക്ാര് സബട്സി്ി നൽകിലക്ാണ്ട് 
സര്ക്ാരിതര സം്ടനകൾ/സ്ദ ഏജന്സികൾ/
േനുഷ്യ മസ്ഹികൊയ വ്യക്തികൾ എ്ിവരലട 
പങ്ാെിത്തമത്താലട 2/3 ലസ�ട് ഭൂേി സ്ന്ോയള്ള 
സാമ്പത്തിക ദുര്ബല വിഭാഗക്ാര്ക്കും താഴട്് 
വരോനക്ാരോയ ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ായി ഗൃഹശ്രവീ 
ഭവന പദതി ഹൗസിംഗട് മബാര്്ട് നടപ്ാക്കുന്നു. 
2018-19 കാലയെവിൽ 407 വവീടുകളം 2019 ആഗസട്റ്ട്  
31 വലര 27 വവീടുകളം ഈ പദതി പ്രകാരം നിര്മ്ിച്ചു.  
ഈ പദതി പ്രകാരം  ഇതുവലര 3056  വവീടുകൾ 
നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭവന വകുപ്് സയാമങ്കതടിക ലസൽ 

ഭവന നിര്മ്ാണ മേഖലലയ ആസൂത്രണം  
ലചയ്യുകയം സംമയാജിപ്ിക്കുകയം ലചയ്യുക എ് 
ഉമദശമത്താലട 1980-ൽ ഹൗസിംഗട് കമ്വീഷണമ�റ്ട് 
രൂപവീകൃതോയി. ഭവന നിര്മ്ാണ മേഖലയിലല 
വിവിധ ഏജന്സികൾക്ട് സാമങ്തിക സഹായം 
നൽകുക,  നയരൂപവീകരണം എ്ിവയിൽ ഈ ഓഫവീസട് 
വ്യാപൃതോണട്. ഈ മേഖലയിലല വിവരമശഖരണം, 
വ്യാഖ്യാനം, തവീരോനലേടുക്ൽ എ്ിവയിൽ 
ഹൗസിംഗട് കമ്വീഷണമ�റ്ട് ഊര്ജസ്ലോയി 
ഏര്ലപ്ട്ടു വരന്നു.

2018-19 കാലയെവിൽ സംസ്ാന ഭവന നിര്മ്ാണ 
മബാര്്ട്, നിര്മ്ിതി മക�ം, തിരവനന്പുരലത്ത 
പ്രമുഖ എന്ജിനവീയ�ിംഗട് മകാമെജുകൾ എ്ിവയോയി 
മയാജിച്ചട് ഹൗസിംഗട് കമ്വീഷണമ�റ്ട് മലാക പാര്പ്ിട 
േിനം ആമ്ാഷിക്കുകയണ്ായി. ഈ സ്ാപനത്തില� 
‘പുതിയ ലകട്ിട നിര്മ്ാണ സാമങ്തിക വിേ്യകളലട 
പ്രചരണവം ഭവന സാക്രതാ പരിപാടിയം’ എ് 
പദതിയലട കവീഴിൽ  തിരവനന്പുരം, കാസര്മഗാ്ട്, 
പാലക്ാടട്, ലകാല്ം, കണ്ണൂര് എ്വീ വിവിധ ജില്ാ 
മകനട്്രങ്ങെിൽ ജില്ാ നിര്മ്ിതി മകനട്്രങ്ങളോയി 
സഹകരിച്ചട്  ‘നവമകരെ നിര്മ്ാണം-പുതിയ 
സംരംഭങ്ങൾ’ എ് വിഷയത്തിൽ ഏകേിന 
ലസേിനാറുകൾ സം്ടിപ്ിച്ചു. മകരെ ബിൽ്ിംഗട് 
മകാ്ട് വികസിപ്ിക്കു്തിനു മവണ്ിയള്ള വിേഗ്ദരലട 
ആേ്യലത്ത േവീറ്ിംഗട് സം്ടിപ്ിച്ചു.
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മകെള സംസ്യാന നടിർമ്ടിതടി മക�ം

ഭവന നിര്മ്ാണ മേഖലയിൽ  ലചലവട് കു�ഞ്ഞതും 
ഉര്ജ കാര്യക്േവം പരിസ്ിതി സൗഹൃേവോയ 
നിര്മ്ാണ വിേ്യകളലട പ്രേര്ശനത്തിനും 
പ്രചരണത്തിനുോയി 1989-ൽ നിര്മ്ിതി മക�ം 
സ്ാപിച്ചു.  2018-19 കാലയെവിൽ നിര്മ്ിതി മക�ം 
17 പരിശവീലന പരിപാടികൾ സം്ടിപ്ിച്ചു.  ഇവയിൽ 
15 എണ്ം വകലത്താഴിലം 2 എണ്ം ്ിജിറ്ൽ 
സര്മവ്യിലമുള്ള പരിശവീലനങ്ങൊയിരന്നു. ലകട്ിടപ്ണി, 
ഭവന കല, േരപ്ണി, പൂമന്ാട് നിര്മ്ാണം  
തുടങ്ങിയവയിൽ 238 ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 
പരിശവീലനം നൽകി. ഇവരിൽ 189 മപര് സട്ത്രവീകൊണട്. 
സ്ായിയായ ലകട്ിട നിര്മ്ാണ രവീതികലെ 
കു�ിച്ചട് അവമബാധം സൃഷ്ടിക്കു്തിനായി വിവിധ 
എന്ജിനിയ�ിംഗട് മകാമെജുകെിൽ നിരവധി 
വിേ്യാര്ത്ികൾക്ട് ഗുണപ്രേോകുംവിധം നാലട് 
പരിശവീലന പരിപാടികൾ സം്ടിപ്ിച്ചു. നിര്മ്ിതി 
മകനട്്രത്തിലല ഉമദ്യാഗസ്ര്ക്ായി രണ്ട് പരിശവീലന 
പരിപാടികൾ സം്ടിപ്ിക്കുകയം അവയിൽ 40 മപലര 
ഉൾലപ്ടുത്തുകയം ലചയട്തു. കലവ� പദതിയലട  
കവീഴിൽ സംസ്ാനത്താലകയള്ള സാമ്പത്തികോയി 
പിമ്ാക്ം നിൽക്കു്വര്ക്ട് ്റേവീൽ, സിേ�ട് എ്ിവ 
15 ശതോനം സബട് സി്ി നിരക്ിൽ നൽകി. 
ഇക്ാലയെവിൽ മബ്ലാക്കുകൾ ഉണ്ാക്കു് പുതിയ 
യ�ങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലൂലട പാലക്ാടട് ഉല്പാേന മക�ം 
ലേച്ചലപ്ടുത്തി. മുകെിൽ പ�ഞ്ഞവ കൂടാലത ടൂ�ിസം, 
മലാട്�ി, സബട് രജിസട്്ാര്, എവക്സട്, എന്.എച്ചട്.എം, 
എ്ിവ മപാലള്ള സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങൾക്കു മവണ്ി 
്മപ്ാസിറ്ട് വര്ക്കുകളം നിര്മ്ിതി മക�ം ഏലറ്ടുത്തു 
നടത്തുന്നു. 

ഭവന നടിർമ്യാണ മേഖലയടിലല േ്് 
ഏജന്സടികൾ

്യാമൈശടിക സ്യംഭെണ വകുപ്്

കുടുംബശ്രവീ വഴി വകുപ്ട് നടപ്ാക്കു് പ്രധാന ഭവന 
പദതിയാണട് പ്രധാനേ�ി ആവാസട് മയാജന 
(നഗരം). മചരി നിവാസികൾ ഉൾലപ്ലടയള്ള 
നഗരത്തിലല േരി്രരലട ഭവന ആവശ്യങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കു്തിനായി സംസ്ാന സര്ക്ാരം നഗര 
തമദശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം സംയക്തോയി 
നടപ്ാക്കു് മക�ാവിഷട്കൃത പദതിയാണിതട്. 
(1) ഭൂേി ഒര വിഭവോയി ഉപമയാഗിച്ചു ലകാണ്ട് 
സ്കാര്യ ല്വലപ്ര്ോരലട പങ്ാെിത്തമത്താലട 
മചരി നിവാസികളലട മചരി പുനരധിവാസം (2) 
വായട്പയോയി ബന്ിപ്ിച്ച സബട്സി്ി വഴി 
ദുര്ബല വിഭാഗത്തിനട് താങ്ങാനാവ് ഭവന 
നിര്മ്ാണം മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുക, (3) ലപാതു, 
സ്കാര്യ മേഖലകളോയള്ള പങ്ാെിത്തത്തിൽ 
താങ്ങാനാവ് ഭവനം നിര്മ്ാണം,  (4) ഗുണമഭാക്തൃ 
മനതൃത്ത്തിലള്ള വ്യക്തിഗത ഭവന നിര്മ്ാണത്തിനുള്ള 

സബട്സി്ി എ്ിവ മപാലള്ള പരിപാടികെിലലട 
എല്ാ ഭവന രഹിതര്ക്കും 2022 ഓടുകൂടി വവീടുകൾ 
നൽകണലേ്ാണട് പദതി അനുശാസിക്കു്തട്.

ഭവനരഹിതരായ എല്ാ സാമ്പത്തിക ദുര്ബല 
വിഭാഗങ്ങൾക്കും 2022 ഓലട വവീടുകൾ നൽകാനാണട് 
പദതി ലക്്യേിടു്തട്. ്ിോന്്ട് സര്മവയിലൂലടയം 
ഫവീൽ്ട് ലവരിഫിമക്ഷനിലൂലടയോണട് 
ഗുണമഭാക്താക്ലെ തിരിച്ച�ിയ്തട്. പരോവധി  
40 ചതുരശ്ര േവീറ്ര് പ്ിന്ട് ഏരിയായള്ള വവീടുകൾ 
നിര്മ്ിക്ാന് ഈ േിഷന് സഹായിക്കും. ഒര 
യൂണിറ്ിനട് നൽകു് തുക 4 ലക്ം രൂപയാണട് (ഇതിൽ 
മക�സര്ക്ാര് വിഹിതം 1.5 ലക്ം രൂപയാണട് ), 
ഇതട് നാലട് തവണകൊയി വിതരണം ലചയ്യുന്നു. 
2018-19 കാലയെവിലം 2019 ലസപട്റ്ംബര് വലരയം 
പിഎംഎവവ (പ്രധാന് േ�ി ആവാസട് മയാജന) 
അര്ബന് - വലഫട് പദതി പ്രകാരം യഥാക്രേം 13,250, 
9,458 വവീടുകൾ നിര്മ്ിച്ചു. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 12- യാ 
അധധ്യായത്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

ഗ്യാേവടികസന കമ്ീഷണമ�്്

ഗ്രാേവികസന വകുപ്ില� പ്രാഥേിക പരിഗണന 
ഗ്രാേവീണ ജനങ്ങളലട ആവശ്യങ്ങൾ സുസ്ിര 
സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, പാര്പ്ിട ശുചിത് 
ആശങ്കൾ, ഗ്രാേവീണ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
കണകട്റ്ിവിറ്ി എ്ിവ നി�മവറ്റു്തിനാണട്. വകുപ്ട് 
നടപ്ിലാക്ിയ പ്രധാന ഭവന പദതി പ്രധാന് 
േ�ി ആവാസട് മയാജന-ഗ്രാേം (പിഎംഎവവ-ജി) 
ആണട്. പ്രധാന് േ�ി ആവാസട് മയാജന-ഗ്രാേം 
(പിഎംഎവവ-ജി) പദതിയലട ഗുണമഭാക്താക്ലെ 
തിരിച്ച�ിയകയം തിരലഞ്ഞടുക്കുകയം ലചയ്യു്തട് ഗ്രാേ 
സഭ വഴി, പാര്പ്ിട അപര്യാപ്തതലയയം  േറ്ട് സാമൂഹിക 
ോരി്രട്യ അെവകമെയം അടിസ്ാനോക്ിയള്ള 
എസട്.ഇ.സി.സി 2011 പട്ികയിൽ നി്ാണട്. 
ഇതില� ോര് ഗ്ഗനിര് മദശങ്ങൾ  പ്രകാരം, ഒര 
ഗുണമഭാക്താവിനുള്ള ആലക ധനസഹായം 1.2 
ലക്ം രൂപയാണട്. ഓമരാ യൂണിറ്ില� (വവീടട് ) 
ലചലവിനായി മകനട്്രവം സംസ്ാനവം തമ്ിൽ 60:40 
അനുപാതത്തിൽ  ധനസഹായം പങ്ിടണം. ഏറ്വം 
കു�ഞ്ഞ യൂണിറ്ില� (വവീടട് ) വലപ്ം, ശുചിത്മുള്ള 
പാചകത്തിനായി ഒര പ്രമത്യക സ്ലം ഉൾലപ്ലട 
നിലവിലള്ള 20.2 ചതുരശ്ര േവീറ്ര്, 25.2 ചതുരശ്ര 
േവീറ്�ായി വര്ദിപ്ിച്ചു. 2022 ഓലട ഗ്രാേപ്രമേശലത്ത 
‘കച്ചാ’ വവീടുകെിലം തകര്് വവീടുകെിലം താേസിക്കു് 
എല്ാ ഭവനരഹിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കും അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളള്ള ഒര ‘പക്ാ’ വവീടട് നൽകാനാണട് 
പി എം വവ-ജി ലക്്യേിടു്തട്.  2018-19 കാലയെവിലം 
2019 ലസപട്റ്ംബര് 30 വലരയം യഥാക്രേം 7356 ഉം 
787 വവീടുകളം പി.എം.എ.വവ-(ജി) പദതി പ്രകാരം 
നിര്മ്ിച്ചു. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 12- ാ  അധ്യായത്തിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.)



498 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ലതയാഴടിൽ വകുപ്്

ലതാഴിൽ, വനപുണ്യ വകുപ്ിനട് കവീഴിലള്ള ലപാതുമേഖലാ 
ഏജന്സിയാണട് ഭവനം ഫൗമണ്ഷന് മകരെ (ബി 
എഫട് ലക). മകരെത്തിലല ലതാഴിലാെികൾക്കും 
കു�ഞ്ഞ മവതനക്ാരായ ജവീവനക്ാര്ക്കും പാര്പ്ിടം, 
വിേ്യാഭ്യാസം, ആമരാഗ്യ സംരക്ണം, േറ്ട് അനുബന് 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ, മസവനങ്ങൾ എ്ിവ 
നൽകി  മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുകയാണട് കമ്പനിയലട 
ലക്്യം. മകരെത്തിലല ലതാഴിലാെികൾക്കും 
മജാലിക്ാര്ക്കുോയി ബി എഫട് ലക വിവിധ ഭവന 
പദതികൾ നടപ്ാക്ിവരന്നു. 

നിലവിൽ, ബി എഫട് ലകക്ട് മൂ്ട് പദതികൾ ഉണ്ട് 
– അപ്ാ്ര്, ജനനി, ഭവനം. അസം്ടിതരായ 
പാവലപ്ട് നഗര ലതാഴിലാെികൾക്കും മകരെത്തിലല 
കു�ഞ്ഞ മവതന ലതാഴിലാെികൾക്കും േിതോയ 
നിരക്ിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭവനങ്ങൾ 
നൽകാനാണട് ജനനി ഭവന പദതി ലക്്യേിടു്തട്. 
ഇമപ്ാൾ ബി എഫട് ലക ജനനി പദതി - 
എ�ണാകുെത്തിലല ലപാഞ്ചാമശേരി പദതി  
ഇടുക്ിയിലല ജനനി മപ്രാജകട്ടട്-അടിോലി പദതിയിലം  
നടപ്ിലാക്ി വരന്നു.  ജനനി - അടിോലി പദതിക്കു 
കവീഴിൽ  217 അപ്ര്ട്ട് ലേന്റുകളം ജനനി - ലപാഞ്ചാമശേരി 
പദതിക്കു കവീഴിൽ  74 അപ്ാര്ട്ടുലേന്റുകളം 
ഇതുവലര നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ര്സംസ്ാന 
കുടിമയറ് ലതാഴിലാെികൾക്ായി 280 ചതുരശ്ര അടി 
വിസ്വീര്ണമുള്ള 64 മു�ികൾ അപ്ാ്ര് പാലക്ാടട് 
പദതി പ്രകാരം പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ഫടിഷ�ീസ് വകുപ്്

2018-19 കാലയെവിൽ ഭവന നിര്മ്ാണ പദതിയിന് 
കവീഴിൽ  ഒര  യൂണിറ്ിനട്  4 ലക്ം രൂപ എ് നിരക്ിൽ 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളം േത്സ്യലത്താഴിലാെികളലട 
വികസനവം എ് പദതിയിൽ 27 വവീടുകളം 
ഭൂരഹിതരായ േത്സ്യലത്താഴിലാെികൾക്ട് സുരക്ിത 
പാര്പ്ിടത്തിനായി 192 വവീടുകളം നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പട്ടികജയാതടി വടികസന വകുപ്്

ഭവന രഹിതര്ക്ായള്ള ഭവന പദതി, ദുര്ബല 
സമൂഹങ്ങൾക്ായള്ള വികസന പരിപാടി, ഭവന 
നിര്മ്ാണ ധന സഹായ പദതി എ്ിവയാണട് 
ഈ വകുപ്ില� പ്രധാന ഭവന പദതികൾ. ഭവന 
നിര്മ്ാണ ധന സഹായ പദതി വഴി  പട്ികജാതി 
കുടുംബങ്ങൾക്ട് 4 ലക്ം രൂപ അനുവേിക്കുന്നു. 
ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് സ്ന്ോയി ഭൂേി 
ഉണ്ായിരിക്ണം, വാര്ഷിക വരോനം 50,000 
രൂപയിൽ താലഴയായിരിക്ണം. പദതിക്ായി 
നിര്മദശിച്ചിരിക്കു് വവീടുകൾ കു�ഞ്ഞതട് 323 ചതുരശ്ര 
അടി, പരോവധി 750 ചതുരശ്ര അടി  വിസ്വീര്ണ്ം 

ആകാം എ്ിവയാണട് പദതിയിലല നിബന്നകൾ.  
2018-19 കാലയെവിൽ 9,929 വവീടുകളം 2019 
ലസപട്റ്ംബര് വലര   1756 വവീടുകളം നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദസനടിക ലവൽലഫയർ ഡയ�ക്ടമ�്്

സംസ്ാനലത്ത മസവനേനുഷ്ിക്കു്തും 
വിരേിച്ചതുോയ സായധ മസനയിലല എല്ാ 
ഉമേ്യാഗസ്രലടയം മക്േം ഉ�പ്പുവരത്തു്തിനാണട്  
മകരെ സര്ക്ാരിനു കവീഴിലള്ള വസനികട് ലവൽലഫയര് 
വകുപ്ട് രൂപവീകരിച്ചിരിക്കു്തട്.  കരാര് കാലാവധി 
കഴിയ്തിനു മുമ്പട് അവശമരാ വികലാംഗമരാ 
ആയവര്, വവകല്യ ലപന് ഷനുള്ള നിയേനങ്ങൾ,  
മസവനത്തിൽ  നിന്നും വിരേിച്ച പട്ാെക്ാര്,  യദ 
വിധവകൾ , മസവനത്തിലിരിലക് േരണേടഞ്ഞ 
വസനികരലട വിധവകൾ, എ്ിങ്ങലനയള്ളവര്ക്ട്   
ഹൗസട് ബിൽ ്ിംഗട് ഗ്രാ�ട് അനുവേിക്കുന്നു .  
മേൽപ്�ഞ്ഞ അമപക്കരലട അഭാവത്തിൽ, 
അമപക്ിച്ച തവീയതി മുതൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചട് വര്ഷോയി 
സ്ന്ം മപരിമലാ/ഭാര്യയലട/ഭര്ത്താവില� 
മപരിമലാ ഒര വവീടട് സ്ന്ോക്ിയിട്ില്ാത്ത 60 
വയസ്ിനട് താലഴയള്ള മുന് വസനികമരയം പദതി 
പരിഗണിക്കും. നിലവിലല ഗ്രാ�ട് നിരക്ട് 2 ലക്ം 
രൂപയാണട്, ഗുണമഭാക്താവില� വാര്ഷിക വരോനം 
3 ലക്ം രൂപയിൽ കു�വായിരിക്ണം, എ്ിര്ാലം 
ലകാല്ലപ്ട്മതാ വികലാംഗമരാ അലല്ങ്ിൽ 
മസവനേനുഷ്ടിക്മവ കാണാതായമതാ ആയ 
ജവാന്ോലര ആശ്രയിക്കു്വര്ക്ട് ഇതട് ബാധകേല്. 
2018-19 കാലയെവിൽ ഹൗസട് ബിൽ്ിംഗട് ഗ്രാ�ട് 
എ് പദതി പ്രകാരം ഒര വവീടട് നിര്മ്ിച്ചു.

പട്ടികജയാതടി, േ്് നടിർമദേശടിത സമുൈയായങ്ങൾ 
എന്നടിവയടിൽ നടിന്നുള്ള പെടിവർത്ടിത 
ദക്രസ്തവർക്കു മവണ്ടിയുള്ള മകെള  
സംസ്യാന വടികസന മകയാർപ്മ�ഷന് 
ലടിേടി്ഡ്, മകയാട്യം

പട്ികജാതിയിൽ നിന്നും ശുപാര്ശ ലചയ്യലപ്ട് 
സമുോയങ്ങെിൽ നിന്നും േതപരിവര്ത്തനം ലചയ്ത 
ക്രിസ്്യാനികളലട സാമൂഹികവം വിേ്യാഭ്യാസപരവം 
സാംസ്ാരികവം സാമ്പത്തികവോയ ഉ്േനലത്ത 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുക അവരലട ജവീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ 
ലേച്ചലപ്ടുത്തുക എ്  പ്രധാന ലക്്യമത്താലടയാണട് 
പട്ികജാതി, േറ്ട് നിര്മദശിത സമുോയങ്ങൾ 
എ്ിവയിൽ നിന്നുള്ള പരിവര്ത്തിത വക്രസ്വര്ക്കു 
മവണ്ിയള്ള മകരെ  സംസ്ാന വികസന 
മകാര്പ്മ�ഷന് ലിേിറ്്ട്, മകാട്യം രൂപവീകരിച്ചതട്. ഭവന 
നിര്ോണ പദതി, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത പദതി, ഭവന 
നവവീകരണ പദതി എ്ിവയാണട് മകാര്പ്മ�ഷല� 
ഭവന പദതികൾ. ഭവന നിര്ോണ പദതി പ്രകാരം 
2018-19 ൽ 168 വവീടുകളം 2019 (ലസപട്റ്ംബര് 30 
വലര) ൽ 51 വവീടുകളം നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദതി 



499അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

പ്രകാരം ഒര പുതിയ വവീടട് നിര്മ്ിക്കു്തിനട് 3,00,000 
/ - രൂപ വായട്പയായി അനുവേിച്ചിരിക്കു്തട്. 6 
ശതോനം പലിശ സഹിതം 144 തവണകൊയി വായട്പ 
തിരിച്ചടമയ്കണ്താണട്. ഭവന നവവീകരണ പദതി 
പ്രകാരം 2018-19 ൽ 70 ഉം 2019 ൽ 20 ഉം (2019 
ലസപട്റ്ംബര് വലര) നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ പദതി 
പ്രകാരം നിലവിലള്ള വവീടട് പുതുക്ിപ്ണിയാന് 1,00,000/ 
- രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്. 120 പ്രതിോസ തവണകൊയി 
തുക തിരിച്ചടമയ്കണ്താണട്. പലിശ നിരക്ട് 6 
ശതോനം. ഒലരാറ് തവണയായി ഫണ്ട് വിതരണം 
ലചയ്യുന്നു. ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 18-55 പ്രായപരിധി 
ഉണ്ായിരിക്ണം, കൂടാലത വരോന പരിധി 81,000 
രൂപയിലം (ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിൽ) 1,03,000 രൂപയിലം 
(നഗര പ്രമേശത്തട് ) കവിയരതട്. 

മകെള സംസ്യാന സഹകെണ ഭവന 
നടിർമ്യാണ ലഫഡമ�ഷന് (ഹൗസ്ലഫഡ്)

ലഫ്മ�ഷനിൽ അംഗങ്ങൊയള്ള പ്രാഥേിക 
സഹകരണ ഭവന നിര്മ്ാണ സം്ങ്ങൾക്ട് 
(പി.സി.എച്ചട്.എസട് ) ഭവന നിര്മ്ാണത്തിനും 
പുനരദാരണത്തിനും അറ്കുറ്പ്ണികൾക്കും 
സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. സാമ്പത്തിക 
ദുര്ബ്ലവിഭാഗം, താഴട്് വരോനക്ാര്, ഇടത്തര 
വരോനക്ാര്, േറ്റുള്ളവര് എ്ിവര്ക്ായി 2018-
19 കാലയെവിൽ 9590.08 ലക്ം രൂപയം 2019-20 
(ലസപട്��ംബര് 30 വലര) 4118.21 ലക്ം രൂപയം 
വവീടുകളലട നിര്മ്ാണത്തിനായി  വിതരണം ലചയട്തു. 
2018-19 കാലയെവിൽ 2294  ഭവന വായട്പകളം 2019-
20 ലസപട്��ംബര് 30  വലര 759 ഭവന വായട്പകളം 
ഹൗസട് ലഫ്ട് അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഭവന നിര്മ്ാണ 
ലഫ്മ�ഷനും, കാര്ഷിക ഗ്രാേ വികസന ബാങ്കും 
സഹായം നൽകിയ വവീടുകളലട എണ്വം വിതരണം 
ലചയ്ത തുകയം അനുബന്ം 11.5.2-ൽ മചര്ത്തിട്ടുണ്ട്. 
(അവലംബം: ഹൗസിംഗ് കമ്ീഷണസ്�റ്്, തിരുവനന്പുരം.)

ധനകയാെധ് സ്യാപനങ്ങൾ 

സ്ന്ം പണം, ബാങ്കുകെിൽ നിമ്ാ േറ്ട് ധനകാര്യ 
സ്ാപനങ്ങെിൽ നിമ്ാ ഉള്ള വായട്പകൾ, സര്ക്ാര് 
ഗ്രാന്റുകൾ എ്ിവയാണട് മകരെത്തിലല പ്രധന 
ഭവന ധനകാര്യ ഉ�വിടങ്ങൾ. സംസ്ാനലത്ത 
സര്ക്ാര് ഏജന്സികൾലക്ാപ്ം ധാരാെം ധനകാര്യ 
സ്ാപനങ്ങൾ വവീടട് നിര്മ്ാണത്തിനട് സഹായം 
നൽകി വരന്നു. മേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, മകരെ 
ഗ്രാേിന് ബാങ്ട്, സ്കാര്യമേഖല വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, 
മകരെ മ്റേറ്ട് മകാ-ഓപ്മ�റ്വീവട് ബാങ്ട്, മകരെ മ്റേറ്ട് 
മകാ-ഓപ്മ�റ്വീവട് അഗ്രികൾച്ച�ൽ ആന്്ട് റൂ�ൽ 
ല്വലപട്ലേ�ട് ബാങ്ട് (ലക എസട് സിഎആര്്ിബി) 
ലിേിറ്്ട്, ലചറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ, ഇസാഫട്, 
ഉജിവന് തുടങ്ങിയവ,   ഹൗസട്ലഫ്ട്, ഹ്ട്മകാ, എച്ചട് 
്ി എഫട് സി, എൽഐസി ഹൗസിംഗട് ഫിനാന്സട് 
ലിേിറ്്ട്, ജിഐസി ഹൗസിംഗട് ഫിനാന്സട്, 
കാന്ഫിന്മഹാംസട് തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിലള്ള 
ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങൊണട്. ഭാരത സര്ക്ാരില�യം  
�ിസര്വട് ബാങ്ില�യം പ്രഖ്യാപനേനുസരിച്ചട് ഭവന 
വായട്പകളലട പലിശ നിരക്ട് ോറുന്നുണ്ട്. വിവിധ 
ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളലട ഭവന വായട്പകളലട പലിശ 
നിരക്ട് 2018 ജൂവല 31 വലര അനുബന്ം 11.5.3 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ദലഫ് (ഉപജീവനേയാർഗ്ഗം, ഉൾലപ്ടുത്ൽ, 
സയാമ്പത്ടിക ശയാക്ീകെണം) േടിഷന്

സംസ്ാനലത്ത ഭവനരഹിത പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കു്തിനായി സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ആരംഭിച്ച സുപ്രധാന പദതിയാണട്  വലഫട് 
േിഷന്. ഒര ബഹുമുഖ സേവീപനത്തിലൂലട 
അടിസ്ാന പ്രശ്നങ്ങലെ പരിഹരിക്കു്തിനുള്ള 
ഒര സേയബന്ിത പരിപാടിയായിട്ാണട് ഇതിലന 
വിഭാവനം ലചയ്തിരിക്കു്തട്. സംസ്ാനലത്ത 
ജനങ്ങളലട ജവീവിത നിലവാരം ലേച്ചലപ്ടുത്തുക എ് 

പട്ടിക 11.5.1  ോര്ച്ചട് 2019 പ്രകാരം ഭവന മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കു് വായട്പകൾ

്തധ്ക്ഷ ഭവനവയായ്പ പമെയാക്ഷ ഭവന വയായ്പ

അക്കൗണ്ടുകളുലട 
എണ്ം

തുക 
(ലക്ഷത്ടിൽ)

അക്കൗണ്ടുകളുലട 
എണ്ം

തുക 
(ലക്ഷത്ടിൽ)

ലപാതുമേഖല വാണിജ്യ ബാങ്ട് 305828 1912718 4 2

ആര്.ആര്.ബി – മകരെ ഗ്രാേവീൺ ബാങ്ട് 56827 280941 0 0

സ്കാര്യ മേഖല വാണിജ്യ ബാങ്ട് 70175 538750 160 1822

ലചറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ 14222 4378 0 0

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ 163600 340675 140818 523213

ആലക 610652 3077463 140982 525037

അവലംബം: ഹൗസിംഗ് കമ്ീഷണസ്�റ്്



500 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഉമദശമത്താലട ഭവനമത്താലടാപ്ം അനുബന് 
സൗകര്യങ്ങൊയ അംഗനവാടികൾ, പാലിമയറ്വീവട് 
സംരക്ണം, വമയാജന സംരക്ണം, ആമരാഗ്യ 
പരിചരണം എ്ിവ ലഭ്യോക്കു്തിനുപു�ലേ  
വനപുണ്യവൽക്രണം, ലതാഴിലധിഷ്ിത പരിശവീലനം, 
ലതാഴിലവസര സാധ്യതകൾ, ജവീവമനാപാധികളലട 
ഇടലപടലകൾ എ്ിവയിലൂലട ജനങ്ങളലട ജവീവിത 
നിലവാരം ഉയര്ത്തു്തിനും വലഫട് േിഷന് 
ലക്്യംലവക്കുന്നു.  

മൂ്ട് ്ട്ങ്ങെിലായിട്ാണട് വലഫട് േിഷന് പദതിയലട 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ രൂപകല്പന ലചയ്തിരിക്കു്തട്.  
പ്രഥേ്ട്ത്തിൽ 2000 മുതൽ വിവിധ ഭവന 
പദതികെിലായി ആരംഭിച്ചതും എ്ാൽ വിവിധ 
കാരണങ്ങൊൽ നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തവീകരിക്ാന് 
സാധിക്ാത്തതുോയ വവീടുകളലട നിര്മ്ാണ 
പൂര്ത്തവീകരണോണട് ലക്്യേിട്തട്.  പൂര്ത്തവീകരിക്ാത്ത 
വവീടുകൊയി പ്രാഥേികോയി കലണ്ത്തിയ 54,850 
വവീടുകെിൽ തമദശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ വഴി നടത്തിയ 
പരിമശാധനയിൽ 54,256 എണ്മേ പൂര്ത്തവീകരിക്ാന് 
ഉള്ളതായി കലണ്ത്തിയള്ളൂ.  പൂര്ത്തവീകരിക്ാത്ത 
54,256 വവീടുകെിൽ 2019 ഒകട്മടാബര് 31 വലരയള്ള 
കണക്ട് പ്രകാരം 51,851 വവീടുകളലട (95.57 ശതോനം) 
നിര്മ്ാണം വിജയകരോയി പൂര്ത്തവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ാം ്ട്ോയി,  സ്ന്ോയി ഭൂേിയള്ള വ്യക്തികൾക്ട് 
വവീടട് വയ്ക്കു്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായോണട് 
നൽകു്തട്. ഇതിനായി വലഫട് േിഷന് നടത്തിയ 
സര്ലവ്യിൽ സ്ന്ോയി ഭൂേിയള്ളതും എ്ാൽ 
വവീടില്ാത്തതുോയ 1.84 ലക്ം ഗുണമഭാക്താക്ലെ 
കലണ്ത്തിയിരന്നു. ഇവരിൽനിന്നും എല്ാ മരഖകളം 
പരിമശാധിച്ചമശഷം 97,336 ഗുണമഭാക്താക്ലെ 
അര്ഹരായി കലണ്ത്തുകയം 89,686 
ഗുണമഭാക്താക്ൾ തമദശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളോയി 
എഗ്രിലേ�ട് വയ്ക്കുകയം ഭവന നിര്മ്ാണ പുമരാഗതിയലട 
അടിസ്ാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായോയി 4 ലക്ം 
രൂപ (നാലട് ്ട്ോയി) അനുവേിക്കുകയം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
പട്ിക വര്ഗ്ഗ മകാെനികെിൽ താേസിക്കു് പട്ികവര്ഗ്ഗ  
ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 6 ലക്ം രൂപ (5 ്ട്ോയി) 
അനുവേിക്കുന്നുണ്ട്.  2019 ഒകട്മടാബര് 31 വലരയള്ള 
കണക്ട് പ്രകാരം 48,955 (54.58%) ഗുണമഭാക്താക്ൾ 
വവീടുകളലട നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മശഷിക്കു് 
വവീടുകളലട നിര്മ്ാണം പുമരാഗതിയിലാണട്.

സംസ്ാനലത്ത സ്ലവം വവീടുേില്ാത്ത 
ഗുണമഭാക്താക്ളലട പുനരധിവാസോണട് േിഷല� 
മൂ്ാം ്ട്ോയി ഉമദശിക്കു്തട്. ഏകമേശം 
3.28 ലക്ം ഗുണമഭാക്താക്ലെ സ്ലവം വവീടും 
ഇല്ാത്തവരായി വലഫട് േിഷന് നടത്തിയ 
സര്ലവ്യിലൂലട കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മസാഫട്റ്ട് 
ലവയ�ിലൂലട ഈ ഗുണമഭാക്താക്ളലട പൂര്ണ്ോയ 
പരിമശാധന നടത്തുകയം, അങ്ങലന കലണ്ത്തിയ  

2,29,310 ഗുണമഭാക്താക്െിൽ 1,07,393 മപലര 
2019 ഒകട്മടാബര് 31 വലര അര്ഹരായവരായി 
ലതരലഞ്ഞടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.  വലഫട് േിഷന് ഈ 
ഗുണമഭാക്താക്ലെ ഹൗസിംഗട് മകാംപ്കട്സുകെിൽ  
പുനരധിവസിപ്ിക്ാന് ഉമദശിക്കുന്നു. കൂടാലത, 
സ്ന്ോയി ഭൂേി വാങ്ങി വവീടട് നിര്മ്ിക്ാന് 
കഴിയ് ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് അതിനുള്ള 
സഹായം നൽകു്താണട്. സേയവം അദ്ാനവം 
കു�യ്ക്കു്തില� ഭാഗോയി എല്ാ ഹൗസിംഗട് 
മകാംപ്കട്സുകളം ഫവീഫാബട് ലടകട്മനാെജി ഉപമയാഗിച്ചട് 
നിര്മ്ിക്ാനാണുമദശിക്കു്തട്. ആേ്യ്ട്ോയി 
ഇടുക്ി ജില്യിലല അടിോലി ഗ്രാേപഞ്ചായത്തിൽ 
ഭവനം ഫൗമണ്ഷന് നിര്മ്ിച്ച ഹൗസിംഗട് മകാംപ്ക്ട് 
24.82 മകാടി രൂപയ്കട് വലഫട് േിഷന് ഏലറ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്.  
ഈ ഏഴട് നിലകളള്ള മകാംപ്ക്ിലല 217 വ്യത്യസ് 
അപ്ാര്ട്ടുലേന്റുകെിൽ 163 എണ്ം ഉപമയാഗത്തിലാണട്. 
ഓമരാ അപ്ാര്ട്ട്ലേന്റും 460 ചതുരശ്ര അടി 
വലിപ്മുള്ളതും,  ലിഫട്റ്ട്, അലക്കു്തിനായള്ള 
സ്ലം, കമമ്പാസട്റ്ട് പ്ാ�ട്, ആമരാഗ്യ ഉപമക�ം, 
കുടുംബശ്രവീ കൗൺസിലിംഗട് മക�ം, യൂത്തട് ക്ബ്ട്, 
ലജന്്ര് ക്ബ്ട്, ക്രഷട് എ്ിങ്ങലനയള്ള ലപാതു 
സൗകര്യങ്ങമൊടുംകൂടിയള്ളതാണട്. കൂടാലത 
ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് വിവിധ തരത്തിലള്ള 
ജവീവമനാപാധി പരിശവീലന പരിപാടികളം നൽകുന്നു.

2020 ഒകട്മടാബര് ോസമത്താലട സംസ്ാനത്തട് 
84 ഹൗസിംഗട് മകാപ്കട്സുകൾ വലഫട് േിഷനിലൂലട 
പൂര്ത്തവീകരിക്ാനാണുമദശിക്കു്തട്. ഇതില� 
നിര്മ്ാണത്തിനുള്ള ഭരണാനുേതിയം ലഭ്യോയിട്ടുണ്ട്. 
പ്രാരംഭ ്ട്ോയി ഓമരാ ജില്കെിലം ഓമരാ്ട്  
വവീതം അപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് മകാംപ്കട്സുകൊണട് 
നിര്മ്ിക്ാനുമദശിക്കു്തട്. ഇതില� ലടണ്ര് 
മരഖകളോയി ബന്ലപ്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ വലഫട് 
േിഷനിൽ നടന്നുലകാണ്ിരിക്കുന്നു. കൂടാലത സഹകരണ 
വകുപ്ില� കവീഴിലല ലകയര് മഹാം മപ്രാജകട്ടിലൂലട 14 
അപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് മകാംപ്കട്സുകളം സംസ്ാനത്തുടനവീെം 
നിര്മ്ിക്ാനുമദശിക്കുന്നു. നിര്മ്ാണത്തിനായി 
ലതരലഞ്ഞടുത്ത പ്രമേശങ്ങെിൽ േണ്ട് പരിമശാധന 
നടന്നുലകാണ്ിരിക്കുകയാണട്. കൂടാലത 56 
അപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് മകാപ്കട്സുകൾ കൂടി 2020-21 ൽ 
വലഫട് േിഷന് നിര്മ്ിക്ാനുമദശിക്കുന്നു.  ഇതിനായള്ള  
പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണട്.

ഇതുകൂടാലത വലഫട് േിഷന് അപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് 
മകാംപ്കട്സുകൾ നിര്മ്ിക്കു്തിനായി 200 
പ്രമേശങ്ങൾകൂടി കലണ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 
പ്രമേശങ്ങെിൽകൂടി അപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട് മകാംപ്കട്സുകളലട 
നിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്കു്തിലൂലട വലഫട് 
േിഷല� മൂ്ാം്ട്ം പൂര്ത്തിയാക്ാനാണട് സര്ക്ാര് 
ഉമദശിക്കു്തട്.

വലഫട് േിഷന് പദതി പ്രകാരം വവീടുകൾ 
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നിര്മ്ിക്കുമമ്പാൾ ഗ്രാേപ്രമേശങ്ങെിൽ േഹാത്ാഗാന്ി 
മേശവീയ ഗ്രാേവീണ ലതാഴില�പ്പുപദതിയലടയം നഗര 
പ്രമേശങ്ങെിൽ അയ്യങ്ാെി ലതാഴിൽ സൃഷ്ടിക്ൽ 
പദതിയലടയം 90 ലതാഴിൽ േിനങ്ങൾ വവീടട് 
നിര്മ്ാണത്തിനട് വിനിമയാഗിക്ാവ്താണട്. 
ഇതിനുപു�ലേ വലഫട് േിഷല� ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 
മവണ്ി കുടുംബശ്രവീ വഴി വനിതാ ലകട്ിട നിര്മ്ാണ 
യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയം ലചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആവര്ത്തിച്ചുണ്ാകു് പ്രെയത്തില�യം 
േണ്ിടിച്ചിലില�യം പശ്ാത്തലത്തിൽ 
വവീടില്ാത്തവര്ക്ട് സ്ായിയായതും പരിസ്ിതി 
സൗഹാര്ദവോയ നിര്മ്ാണം എ്തട് വലഫട് 
േിഷലന സംബന്ിച്ചിടമത്താെം വലിയ ലവല്ലുവിെി 
ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്.

നിര്മ്ാണ സാേഗ്രികൾക്ട് മവണ്ി വര് വലിയ 
ലചലവട് വലഫട് േിഷല� ഗുണമഭാക്താക്ൾ 
മനരിടു് ഒര പ്രധാന പ്രശ്നോണട്.  വലഫട് േിഷന് 
ഈ വിഷയം വിവിധ വിൽപ്നക്ാരോയി ചര്ച്ച  
ലചയ്തതില� അടിസ്ാനത്തിൽ പരോവധി വില്പന 
വിലലയക്ാളം (എം.ആര്.പി) 20-60 ശതോനം 
വലര കു�ഞ്ഞനിരക്ിൽ  സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ലചയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തതട്ഫലോയി 
ഇലകട്്ിക്ൽ ഫിറ്ിംഗട്സട്, വയ�ിംഗട് സാധനങ്ങൾ, 
ലപയി�ട്, ലസ�ാേികട് ലേറ്വീരിയൽ, വപപ്ട് ഫിറ്ിംഗട്സട്, 
വാട്ര് ടാങ്കുകൾ, സിലേ�ട് മുതലായവ കു�ഞ്ഞ 
നിരക്ിൽ വലഫട് ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട്  വിതരണം 
ലചയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി വലഫട് ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 
50,000 രൂപ മുതൽ 1,00,000 ലക്ം രൂപയലട വലര 
പ്രമയാജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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11.6 നവകകരള നിർമചാണജം

ഇന്്യന് സംസ്ാനങ്ങെിൽ ഏറ്വം 
ജനസാനട്്രതയള്ളതും പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൾ, 
ചലനാത്കോയ കാലാവസ്, ആമഗാെതാപനം 
എ്ിവയ്കട് ഇരയായതുോയ മകരെലത്ത 
വിവിധതര-പ്രകൃതിദുരന് സാധ്യതാ മേഖലയിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മകരെ സംസ്ാന 
ദുരന് നിവാരണ പദതിയിൽ സംസ്ാനലത്ത 
ബാധിക്ാവ് 39 തരം പ്രകൃതിദുരന് നരവംശ 
അപകട സാധ്യതകൾ ചൂണ്ിക്ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രെയം, 
ഉരൾലപാട്ൽ, േണ്ിടിച്ചിൽ, കാലാനുസൃതോയ 
വരൾച്ച മപാലള്ള അവസ്കൾ, േി്ൽ, കാട്ടുതവീ, 
മസായിൽ വപപ്ിംഗട്, തവീരമേശലത്ത േലണ്ാലിപ്ട്, 
സുനാേി, കാറ്ില� ഉയര്് മവഗത തുടങ്ങിയവയാണട് 
സംസ്ാനലത്ത ബാധിക്കു് പ്രധാന പ്രകൃതി 
ദുരന്ങ്ങൾ. ഇതിൽ പ്രെയത്തിനുള്ള സാധ്യത 
മകരെത്തിൽ വെലര കൂടുതലാണട്. മകരെത്തില� 
ലോത്തം ഭൂപ്രമേശത്തില�  14.5 ശതോനവം, ചില 
ജില്കെിൽ 50 ശതോനം വലരയം, പ്രെയസാധ്യതാ 
പ്രമേശങ്ങൊണട്. സംസ്ാനലത്ത വയനാടട്, 
മകാഴിമക്ാടട്, േലപ്പു�ം, മകാട്യം, ഇടുക്ി എ്വീ 
ജില്കെിലല പശ്ിേ്ട് പ്രമേശങ്ങെിലല  േലമയാര 
മേഖലകങ്ങെിൽ ഉരൾലപാട്ലിനും േണ്ിടിച്ചിലിനും 
സാധ്യതകൾ വെലര കൂടുതലാണട്. 

സംസ്ാനം തുടര്ച്ചയായി 2018, 2019 വര്ഷങ്ങെിൽ  
പ്രെയ ഉരൾലപാട്ൽ ദുരന്ങ്ങൾ അഭിമുഖവീകരിച്ചു. 
2018 ആഗ്റേിൽ മകരെത്തിലണ്ായ കനത്തേഴ 
കഴിഞ്ഞ ഒന്പതട് േശകങ്ങെിൽ സംസ്ാനത്തുണ്ായ 
ഏറ്വം തവീവ്രവം അതിശക്തവോയ േഴയാണട്.  
ഇതുോയി താരതേ്യലപ്ടുത്താവ് ഒര പ്രകൃതി ദുരന്ം 
സംസ്ാനത്തട് ഇതിനുമുമ്പട് ഉണ്ായതട് 1924-ലല 
പ്രെയം ആണട്. (ലകാല്വര്ഷം 1099, ഇതിലന “99 ലല 
പ്രെയം”എ്�ിയലപ്ടുന്നു). 2018-ലല  പ്രെയത്തിനട് 
സംസ്ാനം സാക്്യം വഹിക്കു്തട് വലര ഇ്ലത്ത 
തലമു�യ്കട് 99 ലല പ്രെയം ഒര പഴംകഥ ോത്രോയിരന്നു. 
2019 ലം മകരെത്തിൽ പ്രെയം ആവര്ത്തിച്ചു. 

2018 ലല ്ളയം 

സംസ്ാനത്തട്  2018 ജൂൺ ഒ്ട് മുതൽ ആഗസട്റ്ട് 
19 വലര, സാധാരണയായി ലഭിമക്ണ് 1,649.5 
േില്ിലിറ്ര് േഴമയക്ാൾ, 42 ശതോനം ഉയര്്ട് 2,346.6 
േില്ിേവീറ്ര് അസാധാരണോയ ഉയര്് േഴയാണട് 
ലഭിച്ചതട്.  2018 ജൂൺ, ജൂവല, ആഗസട്റ്ട് (1 മുതൽ 
19 വലര) ോസങ്ങെിൽ സംസ്ാനത്തട് ലഭിമക്ണ് 
സാധാരണ േഴമയക്ാൾ യഥാക്രേം 15 ശതോനം, 
18 ശതോനം, 164 ശതോനം േഴയാണട് ലഭിച്ചതട്. 
എ്ാൽ 2018 ആഗസട്റ്ട് 8 മുതൽ ലഭിച്ച കനത്ത 
േഴ, പ്രമത്യകിച്ചും ആഗസട്റ്ട് 15 മുതൽ 17 വലര ലഭിച്ച 
അതിശക്തോയ കനത്ത േഴ, സംസ്ാനത്തട് വന് 
പ്രെയത്തിനട് കാരണോയി. ആലപ്പുഴ, എ�ണാകുെം, 
ഇടുക്ി, മകാട്യം, പത്തനംതിട്, തൃശൂര്, വയനാടട് 
ജില്കലെയാണട് ഏറ്വം അധികം ബാധിച്ചതട്. 
സംസ്ാനത്തുടനവീെം 35 ്ാമുകൾ തു�ന്നു 
വിമടണ്തായിവന്നു. വയനാടട്, ഇടുക്ി ജില്കെിൽ ലഭിച്ച 
കനത്ത  േഴ വിനാശകരോയ ഉരൾലപാട്ലകൾക്ട് 
കാരണോയി. കനത്ത േഴ ഏറ്വേധികം ബാധിച്ച 
പ്രമേശങ്ങൾ വയനാടട് (കബനി ഉപ-നേവീതട 
പ്രമേശങ്ങൾ),  ഇടുക്ി (ലപരിയാര് ഉപ-നേവീതട 
പ്രമേശങ്ങൾ), ആലവയം ചാലക്കുടിയം (ലപരിയാര്, 
ചാലക്കുടി ഉപ-നേവീതട പ്രമേശങ്ങൾ)  ലചങ്ങന്നൂര്, 
പത്തനംതിട് (പമ്പ ഉപ-നേവീതട പ്രമേശങ്ങൾ) 
എ്ിവയാണട്.  സംസ്ാനലത്ത 10 ജില്കെിലായി 341 
ലചറുതും വലതുോയ ഉരൾലപാട്ലകൊണട് ഉണ്ായതട്. 
ഇടുക്ി ജില്യിൽ ോത്രം 143 ഉരൾലപാട്ലകൊണട് 
�ിമപ്ാര്ട്ട് ലചയ്തതട്. 
 
2018-ലല പ്രെയം സംസ്ാനലത്ത 80 ശതോനം 
(1,259) വിമല്ജുകമെയം  54 ലക്ം ജനങ്ങലെയം മനരിട്ട് 
ബാധിച്ചു. ആലക 433 മപര്ക്ട് ജവീവന് നഷ്ടലപ്ടുകയം  
14 ലക്ം മപലര ഒഴിപ്ിമക്ണ്ിയം വന്നു. ജവീവന് 
നഷ്ടലപ്ട്വരിൽ 268 (62 ശതോനം) പുരഷന്മാരം, 
98 (23 ശതോനം)  സട്ത്രവീകളം,  67(15ശതോനം) 
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കുട്ികളോണട്. സംസ്ാനലത്ത 12,251 ദുരിതാശ്ാസ 
ക്യാമ്പുകെിലായി 15 ലക്ത്തിലധികം ആളകൾക്ട് 
അഭയം നൽകി. കൂടാലത ആയിരക്ണക്ിനാളകൾ 
സുഹൃത്തുക്ളലടയം ബന്ധുക്ളലടയം വവീടുകെിൽ 
അഭയം മതടി.  സംസ്ാനലത്ത 1,700 സട്കൂളകൾ 
ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകൊയി. 1.75 ലക്ത്തിലധികം 
ലകട്ിടങ്ങൾക്ട് പൂര്ണോമയാ ഭാഗികോമയാ ആയ 
മകടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പ്രെയം സംസ്ാനലത്ത 1,613 
സട്കൂളകലെ ബാധിക്കുകയം, 322 ലധികം ആമരാഗ്യ 
സംവിധാനങ്ങൾ പൂര്ണ്ോമയാ ഭാഗികോമയാ 
നശിക്കു്തിനട് കാരണോകുകയം ലചയട്തു. 
ഏകമേശം 74.5 ലക്ം ലതാഴിലാെികലെയം, 22.8 
ലക്ം കുടിമയറ്ക്ാലരയം, 34,800 ലചറുകിട ഇടത്തരം 
സംരംഭങ്ങെിൽ ലതാഴിൽ ലചയ്യു്വലരയം, 35,000 
മതാട്ം ലതാഴിലാെികലെയം പ്രെയം ബാധിച്ചിരന്നു 
(പി.്ി.എന്.എ 2018). പ്രെയാനന്രം 6.9 
ലക്ം വവീടുകൾ താേസ മയാഗ്യോക്കു്തിനായി 
വൃത്തിയാമക്ണ്ിവന്നു.  മുഴുവന് സര്ക്ാര് 
സംവിധാനങ്ങലെ ഏമകാപിപ്ിച്ചുലകാണ്ട് ജനങ്ങളലട 
സജവീവ പങ്ാെിത്തമത്താടുകൂടി, പ്രമത്യകിച്ചും 669 
േത്സ്യബന്ന വള്ളങ്ങളലട സഹായമത്താലട 
പ്രെയത്തിൽ അകലപ്ട് 65,000 ൽ അധികം മപരലട 
ജവീവന് രക്ിച്ച, യഥാര്ത് ഹവീമ�ാകൊയ, 4,537 
േത്സ്യലത്താഴിലാെികളലട മസവനം പ്രമയാജനലപ്ടുത്തി 
ലകാണ്ട്, രക്ാപ്രവര്ത്തനങ്ങളം ദുരിതാശ്ാസ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയി സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
അതിമവഗം പ്രതികരിച്ചു. പ്രെയലത്ത മനരിടു്തിനായി 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് മകനട്്ര-സംസ്ാന മസനകലെ 
അണിനിരത്തുകയണ്ായി.  മുഴുവന് രക്ാപ്രവര്ത്തന 
ഉപകരണങ്ങളോയി 4,100 മപരടങ്ങു് മകരെ 
ഫയര് ആന്്ട് ല�സ്യൂ സര്വവീസസട്, 207 മബാട്ടുകളം 
58 ടവീമുകളോയി മേശവീയ ദുരന്നിവാരണ മസന 
(എന്.്ി.ആര്.എഫട് ), കരമസനയലട  23 ടവീമുകൾ, 
നാവികമസനയലട 94 ല�സ്യൂ ടവീമുകൾ, ഒര ലേ്ിക്ൽ 
സം്ം, 9 ലഹലിമകാപട്റ്റുകൾ, 2 എയര്ക്രാഫട്റ്ട്കൾ 
94  മബാട്ടുകൾ മകാസട്�ട്ഗാര്്ില� 36  ടവീമുകൾ, 
49  മബാട്ടുകൾ, 2 എയര്ക്രാഫട്റ്ട്കൾ, 27  വാടക 
മബാട്ടുകൾ, വായ മസനയലട 22 ലഹലിമകാപട്റ്റുകൾ, 

23 എയര്ക്രാഫട്റ്ട്കളം,  10 ടവീമുകളോയി മക� 
�ിസര് വ്ട് മപാലവീസട് മസനയം, 2 കമ്പനി അതിര്ത്തി 
സുരക്ാ മസനയം ഒര ജലവാഹനവം സംസ്ാനത്തട് 
രക്ാപ്രവര്ത്തനങ്ങെിലം ദുരിതാശ്ാസ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങെിലം ഏര്ലപ്ട്ടു. 

2018-ലല പ്രെയത്തിലം ഉരൾലപാട്ലിലം വവീടുകൾ, 
എല്ാതരം മ�ാഡുകൾ, ല�യിൽമവ, പാലങ്ങൾ, 
വവേ്യുതി വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ, ജലമസചനം, 
കുടിലവള്ള വിതരണം, വാര്ത്താവിനിേയ ശംഖല, േറ്ട് 
അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ എ്ിവയ്കട് വെലരയധികം 
നാശനഷ്ടങ്ങളണ്ായി. കൂടാലത കൃഷി, േത്സ്യബന്നം, 
മൃഗസംരക്ണം എ്വീ മേഖലകലെ സാരോയി 
ബാധിച്ചു. ഇതട് സംസ്ാനലത്ത ലക്കണക്ിനട് 
ആളകളലട ജവീവിതലത്തയം ജവീവമനാപാധികമെയം 
പ്രതികൂലോയി ബാധിച്ചു.  മപാസട്റ്ട് ്ിസാ്റേര് 
നവീ്ട് അലസസ്ട്ലേ�ട് (പി.്ി.എന്.എ) �ിമപ്ാര്ട്ട് 
അനുസരിച്ചട് കണക്ാക്ിയ ലോത്തം നാശനഷ്ടങ്ങൾ  
(ഗതാഗതം, വവേ്യുതി, ജലമസചനം, േറ്ട്  അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യാപാരികളലടയം ബിസിനസ്ട് 
യൂണിറ്റുകളലടയം നാശനഷ്ടങ്ങൾ എ്ിവ  
ഉൾലപ്ടുത്താലത) 42,425.0 മകാടി രൂപയാണട്. 
പൂര്വ്സ്ിതി വകവരിക്കു്തിനായി 31,000 മകാടി 
രൂപ ലചലവട് വരലേ്ട് �ിമപ്ാര്ട്ട് കണക്ാക്കുന്നു. 
2018-ലല പ്രെയത്തിലണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളലട 
കണക്കുകൾ പട്ടിക 11.6.1-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

വിവിധ മേഖലകളലട വവീലണ്ടുക്ൽ ആവശ്യങ്ങൾ 
കണക്ാക്ിയതട് അനുസരിച്ചട് അടിസ്ാനസൗകര്യ 
മേഖലയിലാണട് ഏറ്വം അധികം  ലചലവട് 
വര്തട് (51 ശതോനം). സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ 20 
ശതോനവം ഉൽപാേന മേഖലയിൽ 15 ശതോനവം  
മക്രാസ്ട് കട്ിംഗട് വിഭാഗത്തിൽ 14 ശതോനവം 
വവീലണ്ടുക്ൽ ആവശ്യോയി വര്തായി 
കണക്ാക്കുന്നു(െടിത്ം11.6.1).

പട്ടിക 11.6.1, 2018 ലല പ്രെയത്താലള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളലട കണക്ാക്ൽ, രൂപ മകാടിയിൽ

ക്രേ 
നമ്പർ മേഖല മകടുപയാടുകൾ നഷ്ടങ്ങൾ മകടുപയാടുകൾ 

+ നഷ്ടങ്ങൾ
ലേയാത്ം വീലണ്ടുപ്് 

ആവശധ്ങ്ങൾ
1 ഉല്പാേനം 2,975.0 4,180.0 7,155.0 4,498.0

2 സാമൂഹികം 5,743.0 1,448.0 7,191.0 6,337.0

3  അടിസ്ാനസൗകര്യ മേഖല 890.0* 471.0* 1,361.0* 15,659.0

4 മക്രാസട് കട്ിംഗട് 10,561.0 16,159.0 26,718.0 42,21.0

5 സംമയാജിത ജലവിഭവ ോമനജട്ലേ�ട് 24.0

ആലക 20,169.0 22,258.0 42,425.0 30,739.0

  ആലക (�ൗണ്ട് ലചയ്തതട് ) 31,000.0

* ഗതഥാഗതം, കവേയുതി, ജലസ്സചനം, മറ്് അടിസ്ഥാന സൗകരത്യങ്ങൾ, വത്യഥാ�ഥാരികളബടയം ബിസിനസ്് യൂണിറ്റുകളബടയം നഥാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്ിവ 
ഉൾബപ്ടുത്ഥാബത.
അവലംബം: �ി ഡി എൻ എ �ിസ്പ്ഥാര്്് 2018, യ എൻ ഡി �ി. 
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2019-ലല ്ളയം 

മകരെം 2019-ലം പ്രെയത്തിനും ഉരൾ ലപാട്ലകൾക്കും 
സാക്്യം വഹിച്ചു.  സാധാരണയായി ജൂൺ ജൂവല 
ോസങ്ങൊണട്  മകരെത്തിലല േഴക്ാലം.  എ്ാൽ 
2019 ജൂവല 31 വലര സംസ്ാനത്തട് ലഭിച്ച േഴ 
സാധാരണ േഴമയക്ാൾ 32 ശതോനം കു�വായിരന്നു.  
എ്ാൽ 2019 ആഗസട്റ്ട് ോസത്തിൽ സാധാരണ 
ലഭിമക്ണ് 426.7 േില്ി േവീറ്ര് േഴമയക്ാൾ 123 
ശതോനം അധികോയി േഴ ലഭിച്ചു (951.4 േില്വീേവീറ്ര്).  
ബംഗാൾ ഉൾക്ടലിൽ രൂപം ലകാണ് നയൂന േര്ദവം 
തുടര്ന്നുണ്ായ ശക്തോയ േൺസൂൺ കാറ്റുോണട് 

ഇതിനട് കാരണം.  2019 ആഗസട്റ്ട് ോസത്തിൽ 
സംസ്ാനത്തട് ലഭിച്ച യഥാര്ത് േഴയം േവീര്്കാല 
ശരാശരി േഴയമടയം (സാധാരണ േഴ) വിവരങ്ങൾ 
ചിത്രം 11.6.2 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2019 ആഗ്റേിൽ ഏറ്വം അധികം േഴ 
മതഖലപ്ടുത്തിയതട് 176 ശതോനം േഴ ലഭിച്ച 
മകാഴിമക്ാടട് ജില്യിലാണട് (1,407.8 േില്ിേവീറ്ര്). കൂടുതൽ 
േഴ ലഭിച്ച േറ്ട് ജില്കൾ, കാസര്മഗാ്ട് (1,194.5 
േില്ിേവീറ്ര്), വയനാടട് (1,190.8 േില്ിേവീറ്ര്), കണ്ണൂര് 
(1,107.2 േില്ി േവീറ്ര്), േലപ്പു�ം (1,084.2 േില്ിേവീറ്ര്), 
തൃശ്ശൂര് (1,062.0 േില്ിേവീറ്ര്), പാലക്ാടട് (1,030.6 

െ ടിത്ം 11.6.1 വ ിവ ിധ മേഖലകളലട വവീലണ്ടുക്ൽ ആവശ്യങ്ങൾ,ശതോനത്തിൽ.

അവലംബം: �ി ഡി എൻ എ �ിസ്പ്ഥാര്്് 2018, യ എൻ ഡി �ി

െ ടിത്ം 11.6.2, 2019 ആഗസട്റ്ട് ോസത്തിൽ സംസ്ാനത്തട് ലഭിച്ച യഥാര്ത് േഴയം േവീര്്കാല ശരാശരി േഴയമടയം 
(സാധാരണ േഴ) വ ിവരങ്ങൾ, േഴയലട അെവട് േില് ി േവീറ്�ിൽ

അവലംബം: �ി ഡി എൻ എ �ിസ്പ്ഥാര്്് 2018, യ എൻ ഡി �ി
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േില്ി േവീറ്ര്), എ�ണാകുെം (957.7 േില്ിേവീറ്ര്) എ്വീ 
ജില്കെിലാണട്.  2019-ലല പ്രെയം ഏറ്വം അധികം 
ബാധിച്ചതട് േധ്യവടക്ന് ജില്കൊയ മകാഴിമക്ാടട് 
(176 ശതോനം അധികേഴ), വയനാടട് (110 ശതോനം 
അധികേഴ), േലപ്പു�ം (176 ശതോനം അധികേഴ), 
പാലക്ാടട് (217 ശതോനം അധികേഴ), തൃശ്ശൂര് (127 
ശതോനം അധികേഴ), എ�ണാകുെം (140 ശതോനം 
അധികേഴ) എ്വീ ജില്കൊയിരന്നു.  2019 ആഗസട്റ്ട് 
ോസത്തിൽ സംസ്ാനലത്ത ജില്കെിൽ ലഭിച്ച േഴയലട 
അെവിലണ്ായ വ്യതിയാനത്തില� വിശോംശങ്ങൾ 
െടിത്ം 11.6.3 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

2019 ആഗസട്റ്ട് 6 മുതൽ 14 വലര സംസ്ാനത്തട് 
ലപയ്ത അതിതവീവ്രേഴയാണട് വിനാശകരോയ 
ലവള്ളലപ്ാക്ത്തിനും ഉരൾ ലപാട്ലിനും 
കാരണോയതട്.  ഈ കാലയെവിൽ സംസ്ാനത്തട് 
602.2 േില്ി േവീറ്ര് േഴ ലഭിച്ചു.  ഇതട് സാധാരണ 
േഴമയക്ാൾ (122.0 േില്ി േവീറ്ര്) 394 ശതോനം 
കൂടുതലാണട്.  സംസ്ാന ദുരന്നിവാരണ 
അമതാ�റ്ിയലട ലേമമ്ാ�ാണ്ം അനുസരിച്ചട് എല്ാ 
ജില്കെിലം, ഏറ്വം കൂടുതൽ േഴ ലഭിച്ച സേയത്തട്, 
300 ശതോനത്തിലധികം േഴ ലഭിച്ചു.  2018 ആഗസട്റ്ട് 
ോസവോയി താരതേ്യലപ്ടുത്തുമമ്പാൾ 2019 ആഗ്റേിൽ 
അതിതവീവ്ര േഴയലട എണ്ം കു�വായിര്ലവങ്ിലം 
2019 ആഗ്റേിൽ േഴയണ്ായിര് േിവസങ്ങളലട 
എണ്ം കൂടുതലായിരന്നു. സംസ്ാനത്തട് 14 
ജില്കെിൽ 10 എണ്ത്തിലം പ്രതിോസ സഞ്ചിതേഴ 
2018 ആഗ്റേിമനക്ാൾ കൂടുതലം ആയിരന്നു. 
2018-ലല പ്രെയം േധ്യ/ ലതക്ന് ജില്കലെയാണട് 
അധികം ബാധിച്ചലതങ്ിൽ, 2019 ലല പ്രെയം വടക്ന് 
ജില്കലെയാണട് ഏറ്വം കൂടുതൽ ബാധിച്ചതട്. 

രക്ാപ്രവര്ത്തനങ്ങളം ദുരിതാശ്ാസ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളോയി സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
അതിമവഗം വവീണ്ടും പ്രവര്ത്തിച്ചു.  2019 ആഗസട്റ്ട് ോസം 
എട്ാം തവീയതി സംസ്ാന സര്ക്ാര് എേര്ജന്സി 
ഓപ്മ�ഷന് ലസന്�ര് ആരംഭിച്ചു.  മകനട്്ര-സംസ്ാന 
മസനകൊയ, മേശവീയ ദുരന് നിവാരണ മസന, 
കരമസന, വായമസന, മകാസട്റ്ട് ഗാര്്ട്, ഇടിഎഫട് 
എം.ആര്.സി, മകരെ മപാലവീസട്, ഫയര് ആ�ട് ല�സ്യൂ 
സര്വവീസുകൾ തുടങ്ങിയവലയ വിന്യസിച്ചുലകാണ്ട് 
രക്ാപ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ലപാതുജനങ്ങൾക്ട് 
കൃത്യോയ വിവരങ്ങൾ സേയബന്ിതോയി നൽകി. 
പ്രെയബാധിത പ്രമേശങ്ങെിൽ നിന്നും ജനങ്ങലെ 
മവഗത്തിലം ശ്രദാപൂര്വ്ം ോറ്റു്തിനുമുള്ള 
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സംസ്ാനലത്ത 
അണലക്ട്ടുകളലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ സൂക്ട്േോയി 
നിരവീക്ിക്കുകയം തുടര്്ട് അണലക്ട്ടുകെിൽ നിന്നും 
ജലം തു�്ട് വിടു്തട് സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
യഥാസേയം ലപാതുജനങ്ങലെ അ�ിയിക്കുകയം 
ലചയട്തു. പ്രെയബാധിത  പ്രമേശങ്ങെിമലയ്കട് 
ആവശ്യോയ സാധനങ്ങളലട  ലേച്ചലപ്ട് വിതരണം 
സാധ്യോക്കു്തിനട് മവണ്ിയള്ള ലവബട് മപാര്ട്ൽ 
പുനരാരംഭിച്ചു. സംസ്ാന സര്ക്ാരില� അടിയന്ിര 
രക്ാ-ദുരിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളലട ഫലോയി 
ദുരന്ത്തില� ആ്ാതം പരോവധി കു�യ്കാന് 
കഴിഞ്ഞുലവങ്ിലം 125 മപരലട ജവീവന് നഷ്ടലപ്ടുകയം, 
42 മപര്ക്ട് പരിമക്ൽക്കുകയം 6.1 ലക്ം ആളകലെ 
3,151 ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകെിമലക്ട് ോമറ്ണ്തായം 
വന്നു. 

2019-ലല വിനാശകരോയ പ്രെയവം ഉരൾ ലപാട്ലം 
സംസ്ാനലത്ത 1,030 ഗ്രാേങ്ങലെ ബാധിച്ചു. 
സംസ്ാനലത്ത 1,967 വവീടുകൾ പൂര്ണോയം, 19,297 

െ ടിത്ം 11.6.3  2019 ആഗസട്റ്ട് ോസത്തിൽ സംസ്ാനലത്ത ജില്കെിൽ ലഭിച്ച േഴയലട അെവ ിലണ്ായ വ്യതിയാനം, 
ശതോനത്തിൽ

അവലംബം  : �ി ഡി എൻ എ �ിസ്പ്ഥാര്്് 2018, യ എൻ ഡി �ി
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വവീടുകൾക്ട് വെലരയധികം മകടുപാടുകളം, 2.16 ലക്ം 
വവീടുകൾക്ട് (പ്രെയം ബാധിച്ചതും വൃത്തിയാക്ിയതുോയ) 
ഭാഗികോയ നാശങ്ങളം വരത്തി. 3,900.17 
കിമലാേവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ, 95 പാലങ്ങൾ, 91 സട്കൂൾ 
ലകട്ിടങ്ങൾ, 61 പ്രാഥേിക ആമരാഗ്യ മകനട്്രങ്ങൾ, 283 
അംഗനവാടികൾ എ്ിവയ്കട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരത്തി.  
കൂടാലത ഇതട് കൃഷി, ജലമസചനം, ജലവിതരണം, 
വവേ്യുതി, േത്സ്യബന്നം, കന്നുകാലികൾ എ്ിവലയ 
സാരോയി ബാധിക്കുകയം സംസ്ാനലത്ത 
ലക്ക്ണക്ിനട് ആളകളലട ജവീവിതലത്തയം 
ജവീവമനാപാധികമെയം പ്രതികൂലോയി ബാധിക്കുകയം 
ലചയട്തു. സംസ്ാന ദുരന്നിവാരണ അമതാ�ിറ്ിയലട  
ദ്രൂതവിലയിരത്തൽ പ്രകാരം 2019-ലല പ്രെയത്തില� 
ഫലോയി സംസ്ാനത്തുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, 
ദുരിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് ആവശ്യോയ തുക 
ഉൾലപ്ലട, 2,101.88 മകാടി രൂപയായിരന്നു എ്ട് 
കണക്ാക്കുന്നു. ഇതില� കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ  പട്ടിക 
11.6.2-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

്ളയയാനന്തെ പുന:സ്യാപന 
്വർത്നങ്ങൾ - ഒ്മനയാട്ത്ടിൽ

വിനാശകരോയ പ്രെയത്തിമ�യം 
ഉരൾലപാട്ലിമ�യം ഫലോയി ജനങ്ങളലട സ്ത്തിനും 
ഉപജവീവനോര്ഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
പരിഹരിച്ചട് പുന:സ്ാപനം ഉ�പ്ാക്ി ചുരങ്ങിയ 
സേയത്തിനുള്ളിൽ പ്രെയ ദുരിതം അനുഭവിക്കു്വലര 
സാധ്യോയ രവീതിൽ സാധാരണ ജവീവിതത്തിമലക്ട് 
േടങ്ങാന് പ്രാപ്തരാക്കുക എ്തായിരന്നു സംസ്ാന 
സര്ക്ാരില� അടിയന്ിര കര്ത്തവ്യം.  ലപാതുവായ 
അടിസ്ാന സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ,  ഭൂേിയ്ക്കും 
പ്രകൃതിേത്തസംവിധാനങ്ങൾ എ്ിവയ്ക്കുണ്ായ 
നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിച്ചട് പുനസ്ാപിക്കു്തിനട് 
വെലരയധികം ഫണ്ടും സേയവം ആവശ്യോയതിനാൽ, 
അടിയന്ിര വവീലണ്ടുക്ൽ നടപടികൾ ഉടന് 
ആരംഭിക്കുവാന് സംസ്ാന സര്ക്ാര് തവീരോനിച്ചു.  
അപ്രതവീക്ിതോയ പ്രെയദുരന്ം സംസ്ാന 
സര്ക്ാരിനട് വെലരയധികം സാമ്പത്തിക 
ലവല്ലുവിെികൾ സൃഷ്ടിച്ചുലവങ്ിലം  വാര്ഷിക പദതിയിൽ 
ആവശ്യോയ ോറ്ങ്ങൾ വരത്തി  അടിയന്ര 
പുന:സ്ാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ാവശ്യോയ 
ഫണ്ട് കലണ്ത്തു്തിനുള്ള നടപടികൾ സര്ക്ാര് 
സ്വീകരിക്കുകയണ്ായി. എല്ാ പ്രധാന വകുപ്പുകളം 

പട്ടിക 11.6.2  2019 ലല പ്രെയലത്ത ലത്തത്തുടര്ന്നുണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളലട കണക്കുകൾ, 
രൂപ  ലക്ത്തിൽ

ക്രേ 
നമ്പർ മേഖല / ദുെടിതയാശ്യാസം

കണക്കയാക്കടിയ 
തുക (രൂപ 

ലക്ഷത്ടിൽ)

1

ആശ്ാസോയി നൽകിയ തുക
•	 േരണേടഞ്ഞവരലട കുടുംബങ്ങൾക്ട് - @ 4 ലക്ം രൂപ / വ്യക്തി,
•	 ആശുപത്രിയിൽ പ്രമവശനം ആവശ്യോയ  ഗുരതരോയ പരിക്ട്-@   4,300 രൂപ  / വ്യക്തി
•	 വവീടുകൾ  പൂര്ണ്ോയം തകര്് കുടുംബങ്ങൾക്ട്  വസട്ത്രങ്ങളലടയം പാത്രങ്ങളലടയം 

ലചലവകൾ,
•	 ജവീവമനാപാധികലെ വെലര പ്രതികൂലോയി ബാധിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ട്  ഉെെ  സഹായം

37,421.8

2

ആശ്ാസ നടപടികൾ-
•	 താൽക്ാലിക താേസം - ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തു്തിനുള്ള ലചലവട് (20 

േിവസമത്തക്ട് / 200 രൂപ  / വ്യക്തി)
•	 ഗ്രാേവീണ നഗരപ്രമേശങ്ങെി ലല  അടിയന്ര കുടിലവള്ള വിതരണ ലചലവട്

24,514.4

3
തിരയൽ, രക്ാപ്രവര്ത്തനങ്ങൾ- പ്രെയം ബാധിച്ച/  ബാധിക്ാനിടയള്ള ആളകലെ 
ഒഴിപ്ിക്ൽ
തിരച്ചിൽ, രക്ാപ്രവര്ത്തനലച്ചലവട് 270.3

4 ലപാതു ഭൂേിയിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നവീക്ം ലചയ്യു്തിനുള്ള ലചലവട് 1,272.0

5  കൃഷിയിലല -നഷ്ടം 6,635.8

6 പാര്പ്ിടം - നാശനഷ്ടങ്ങൾ 74,858.3

7 േത്സ്യബന്നം-മബാട്ടുകൾക്കും വലകൾക്കും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 609.6

8 മൃഗസംരക്ണം - നഷ്ടം 4,470.7

9 വവേ്യുതി (പുന സ്ാപിക്കു്തിനുള്ള ലചലവട് ) 10,227.2

10  ലപാതുേരാേത്തട്- മ�ാഡുകൾക്കും പാലങ്ങൾക്കും  ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 20,349.4

11  ജലമസചനവം കുടി ലവള്ളവം - നാശനഷ്ടങ്ങൾ 12,725.7

12 ലപാതു  ഉടേസ്തയിലള്ള ആസ്ികൾക്ട്ഉണ്ായ നാശനഷ്ടം 16,832.7

ആലക 2,10,188.1
അവലംബം: ബമസ്മ്ഥാ�ഥാണ്ം, സംസ്ഥാന ദുരന്നിവഥാരണ അസ്തഥാ�ിറ്ി
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അവരലട മേഖലകെിൽ പുന:സ്ാപന/
പുനര്നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ട് മപ്രാജകട്ടുകൾ 
തയ്യാ�ാക്ി നടപ്ാക്കു്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

 2018-ലല ദുരന്ത്തിനട് ലതാട്ടുപി്ാലല 
അടിസ്ാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമപാലം വിഭവങ്ങൾ 
സോഹരിക്കു്തിനട് പ്രെയബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള 
ബുദിമുട്ടുകൾ കണക്ിലലടുത്തട് ദുരിതബാധിതരായ 
ജനങ്ങൾക്ട് അടിയന്ിര സാമ്പത്തിക സഹായം 
നൽകാന് സംസ്ാന സര്ക്ാര് തവീരോനിച്ചു. 
അടിയന്ിര സാമ്പത്തിക സഹായോയി ഒര 
കുടുംബത്തിനട് 10,000 രൂപ എ് നിരക്ിൽ 6.87 
ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ട് 687.84 മകാടി രൂപ സര്ക്ാര് 
നൽകി.  ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകെിൽ നി്ട് നാട്ിമലക്ട് 
േടങ്ങിയവര്ക്ട് 22 അവശ്യസാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ 
7,24,352 കിറ്റുകളം തുടര്്ട് 500 രൂപ വിലവര് 
ഭക്്യവസട്തുക്ൾ അടങ്ങിയ 10,50,838 കിറ്റുകളം 
വിതരണം ലചയട്തു.  ഇതിനായി 51.54 മകാടി രൂപ 
ലചലവഴിച്ചു.

അടുത്ത ്ട്ോയി പ്രെയത്തിൽ തകര്്മതാ 
നഷ്ടലപ്ട്മതാ ആയ വവീടുകളലട അറ്കുറ്പ്ണികൾക്കും 
പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനുോണട് സര്ക്ാര് ഊ്ൽ 
നൽകിയതട്. ഇതിനായി �വനയൂ ഉമേ്യാഗസ്രം 
പ്രാമേശിക സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങെിലല 
ഉമേ്യാഗസ്രം മചര്്ട് തകര്്തും നഷ്ടലപ്ട്തുോയ 
വവീടുകളലട വിപുലോയ സര്മവ നടത്തി. നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ായ വവീടുകലെ അതില� തവീവ്രതയലട 
അടിസ്ാനത്തിൽ 5 വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചു. 2018-
ലല പ്രെയത്തിൽ സംസ്ാനത്താലക 17,623 
വവീടുകൾ പൂര്ണോയം നഷ്ടലപ്ടുകമയാ മകടുപാടുകൾ 
തവീര്ക്ാന് കഴിയാത്ത വിധം നശിച്ചുമപാകുകമയാ 
ലചയ്തിട്ടുണ്ട്.  അമതസേയം വവീടട് സ്ന്ോയി 
നിര്മ്ിക്ാന് താല്പര്യമുള്ള എല്ാവര്ക്കും പുതിയ 
ഭവന നിര്ോണത്തിനായി നാലട് ലക്ം രൂപ വവീതം 
നൽകാന് സര്ക്ാര് തവീരോനിച്ചു.  ഇതിൽ മൂന്നു ലക്ം 
രൂപ മുഖ്യേ�ിയലട ദുരിതാശ്ാസനിധിയിൽ (സി.
എം.്ി.ആര്.എഫട് ) ലഭിച്ച സംഭാവനകെിൽ നിന്നും, 
ബാക്ി തുക സംസ്ാന ദുരന് നിവാരണ ഫണ്ിൽ 
നിന്നും നൽകാനും  തവീരോനിച്ചു. അതുമപാലല േറ്റു 

വിഭാഗങ്ങൾക്ായി സി.എം.്ി.ആര്.എഫട് ൽ ലഭിച്ച 
സംഭാവനകളലട സഹായമത്താടുകൂടി വവീടുകൾക്ട് 
നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ട് നൽമകണ് 
തുക സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഗണ്യോയി വര്ദിപ്ിച്ചു.  
പൂര്ണ്ോയം തകര്് 17,623 വവീടുകെിൽ 9,409 
വവീടുകൾ, 2019 ്ിസംബര് 5 വലര, പുനര്നിര്മ്ിച്ചു.  
കൂടാലത ഓമരാ വിഭാഗത്തിനും നൽമകണ് 
നഷ്ടപരിഹാരം സര്ക്ാര് നിശ്യിക്കുകയം തുക 
നൽകുകയം ലചയട്തു. 2019 ്ിസംബര് 5 വലര 
നൽകിയ തുകയലട വിശോംശങ്ങൾ പട്ിക 11.6.3-ൽ 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

2018-ൽ ഉണ്ായ പ്രെയത്തിൽ സംസ്ാനലത്ത 2.37 
ലക്ം ലഹകട്ടര് കൃഷിഭൂേിയിൽ വിെനാശം ഉണ്ായി. 
വിെനാശത്തിനട്  നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി 3,05,964 
അമപക്കൊണട് ലഭിച്ചതട്. ഇതിൽ 2,38,376 മപര്ക്ട് 
2019 ്ിസംബര് വലര എസട്.്ി.ആര്.എഫട് ഫണ്ട് 
വിനിമയാഗിച്ചട്  78.43 മകാടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം 
നൽകി. സംസ്ാന ബജറ്ട് വിഭവങ്ങെിൽ നിന്നും 
3,54,810 മപര്ക്ട് 165 മകാടി രൂപ വിതരണം 
ലചയട്തു. സംസ്ാന വിെ ഇന്ഷു�ന്സട് പദതി 
പ്രകാരം, 1,52,350 കര്ഷകര്ക്ട്  നഷ്ടപരിഹാരോയി 
51.0 മകാടി രൂപയം നൽകി. പ്രെയത്തിൽ കയ�ിയ 
ലവള്ളം ഒഴുക്ി കെയ്തിനും ബണ്ട്/മബ്ലാക്കുകൾ 
നവവീകരിക്കു്തിനും, വാട്ര് പമ്പിംഗട്  മസവനങ്ങളലട 
അറ്കുറ്പ്ണികൾക്കുോയി 2019 ്ിസംബര് വലര 
197.78 മകാടി രൂപ അനുവേിച്ചിരന്നു. 

ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് ബജറ്ട് വിഭവങ്ങൾ 
പുന:ക്രേവീകരിച്ചുലകാണ്ട് 2,764 മകാടി രൂപയലട 
പ്രവൃര്ത്തികൾക്ട് 2019 നവംബര് ോസം വലര 
ഭരണാനുേതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പി.്ബ്ലയൂ.്ിയം 
തമദശസ്യംഭരണ വകുപ്പുകളം സംയക്തോയി 7,602 
കിമലാേവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ പുനര്നിര്മ്ിച്ചു.  ഇതിൽ 
4,429 കിമലാേവീറ്ര് പ്രെയത്തിൽ തകര്് മ�ാഡുകൾ 
ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് പുനര്നിര്മ്ിക്കുകയം 
ഗതാഗതത്തിനായി തു�്ട് ലകാടുക്കുകയം ലചയട്തു. 
കൂടാലത 656 കൽവര്ട്ടുകളം 127 പാലങ്ങളം 
പുനര്നിര്മ്ിച്ചു. മ�ാഡുകളലട നവവീകരണത്തിനും 
പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനുോയി വിവിധ ഫണ്ടുകെിലൂലട 

പട്ടിക 11.6.3 പ്രെയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവ ിച്ച വവീടുകൾക്ട് 2019 ്ിസംബര് 5 വലര നൽകിയ തുകയലട വ ിവരങ്ങൾ, 
രൂപ മകാടിയിൽ

ക്രേ നമ്പർ ്ളയത്ടിൽ  നയാശനഷ്ടം സംഭവ ടിച് വീടുക ളുലട 
വ ടിഭയാഗം എണ്ം

നൽകടിയ തുക
(രൂപ മകയാടടിയടിൽ) 

1 15% ൽ കു�മവാ തുല്യമോ 1,59,283 158.637

2 16% മുതൽ  29% വലര 1,11,354 664.524

3 30% മുതൽ 59% വലര 47,214 585.350

4 60% മുതൽ 74% വലര 17,781 438.775

ആലക 1,847.286
അവലംബം:  ആര് ബക ഐ
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3,135 മകാടി രൂപ ഇതിനകം ലചലവഴിച്ചു.  ഇതിനട് പു�ലേ 
നഗരകാര്യ വകുപ്ട് 1,274 കിമലാേവീറ്ര് മ�ാഡുകൾ 
പുനര് നിര്േിക്കു്തിനായി 30 മകാടി രൂപയം 
ലചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
പ്രെയത്തിൽ തകര്് ഉപജവീവനോര്ഗങ്ങളലട 
പുനരജവീവനത്തിനായി മകരെ പുനരജവീവന 
വായട്പാ പദതി പ്രകാരം കുടുംബശ്രവീ വഴി പലിശരഹിത 
വായട്പ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  24,753 അയൽക്കൂട്ങ്ങെിലല 
1,65,769 ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 1,395.16 മകാടി രൂപ 
വിതരണം ലചയട്തു. പ്രെയബാധിത പ്രമേശങ്ങെിലല 
ലതാഴിൽ കമമ്പാെത്തിനട് അനുമയാജ്യോയ 
വിധത്തിൽ പ്രെയബാധിതരലട ലതാഴിൽ വനപുണ്യ 
വികസനത്തിനായി കുടുംബശ്രവീ ഒര നൂതന പദതിക്ട് 
തുടക്േിട്ടു.  തിരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട് പത്തട് മേഖലകെിലല 
50,000 മപര്ക്ട്  വനപുണ്യ വികസന പരിശവീലനം 
നൽകുക എ്താണട് ഈ പദതിലകാണ്ട് 
ഉമദശിക്കു്തട്. വവീട്ടുമജാലി, പ്ംബിംഗട്, ഇലകട്മ്ാണികട് 
�ിപ്യര്, ഇലകട്്ിക്ൽ വര്ക്ട്സട്, മ് ലകയര്, 
ലസയിൽസട്, ്ാറ്ാ എന്്ി, അലക്ൽ, ഇസ്ിരിയിടൽ  
എ്ിവ ഇതിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു.  ഈ പദതിക്ായി 
ലോത്തം 47,105 മപര് രജി്റേര് ലചയ്തിരന്നു.  ഇതിൽ 
9,116 മപര്ക്ട് 2019 ലേയട് ോസം വലര പരിശവീലനം 
നൽകിയിരന്നു.  കൂടാലത എല്ാ സൗകര്യങ്ങളമുള്ള 
246 നിര്മ്ാണ യൂണിറ്റുകളം കുടുംബശ്രവീ ആരംഭിച്ചു. 
15 കമ്പനികളലട മുന്നൂ�ിലധികം വവീട്ടുപകരണങ്ങളം 
കുടുംബശ്രവീ വഴി വിതരണം ലചയ്യുകയണ്ായി. 

പ്രെയത്തില� ഫലോയി  ജലവിതരണ 
സൗകര്യങ്ങെിലല വവേ്യുതവീകരണങ്ങെിൽ ഉണ്ായ 
മകടുപാടുകൾ, കുടിലവള്ള കിണറുകെിലല എക്ൽ, ജലം 
ലതെിലച്ചടുക്കു് സംവിധാനത്തിലണ്ായ തകരാറുകൾ, 
ശുദജലവിതരണ വപപ്ട് വലനുകൾ ഒഴുകിമപ്ാകുക 
എ്ിവ സംസ്ാനലത്ത ജലവിതരണ അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങലെ മോശോയി ബാധിക്കുകയണ്ായി. 
പ്രെയബാധിത പ്രമേശങ്ങെിലലല്ാം കുടിലവള്ളം 
എത്തിക്കു്തിനുള്ള ഉത്തരവാേിത്ം മകരെ വാട്ര് 
അമതാ�ിറ്ിക്ട് ആയിരന്നു. പ്രെയം വെലരയധികം 
നാശനഷ്ടങ്ങൾ ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിനട് 
ഉണ്ാക്ിലയങ്ിലം ദുരിതബാധിത പ്രമേശങ്ങെിലലല്ാം 
ടാങ്റുകെിലൂലട കുടിലവള്ളലേത്തിക്ാന് മകരെ വാട്ര് 

അമതാ�ിറ്ിക്ട് കഴിഞ്ഞു.
പ്രെയം ബാധിച്ച  സൂക്ട്േ, ലചറുകിട, ഇടത്തര 
സംരംഭങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
പുനര്ജവീവിപ്ിക്കു്തിനട് ബാങ്ട് വായട്പ 
നൽകു്തിനായി “ഉജവീവനി” എ് പുതിയ 
പദതിക്ട് രൂപം നൽകി.  ഈ പദതി അനുസരിച്ചട് 
എടുത്ത വായട്പയ്കട് രണ്ട് ലക്ം രൂപ വലര ോര്ജിന് 
േണിയായി നൽകിവരന്നു. 10 ലക്ം രൂപ വായട്പ 
എടുക്കുമമ്പാൾ രണ്ട് ലക്ം രൂപ ോര്ജിന് േണിയായി 
നൽകുന്നു.  പ്രെയ ബാധിത സംരംഭങ്ങൾക്ട് ബാങ്ട് 
വായട്പ ലഭിക്കു്തിനട് ആവശ്യോയ മസവനങ്ങൾ 
ജില്ാ വ്യവസായ മകനട്്രങ്ങെിലല ജന�ൽ ോമനജറും 
നൽകുന്നു.  ഈ പദതി പ്രകാരം അനുവേിച്ച 
വായട്പ സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 11.6.4 ൽ 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

േഹാത്ാഗാന്ി മേശവീയ ഗ്രാേവീണ ലതാഴില�പ്ട് പദതി 
പ്രകാരം (എം ജി എന് ആര് ഇ ജി എസട് ) പ്രകാരം 
2019 ജൂൺ ോസം വലര 14.72 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ട് 
മവതന ലതാഴിൽ നൽകുകയണ്ായി.  16.96 ലക്ം 
മപര്ക്ാണട് ഇതില� പ്രമയാജനം ലഭിച്ചതട്.  2018 
ആഗസട്റ്ട് 16നട് മശഷം 10.31 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ട് 
ഈ പദതിയലട കവീഴിൽ ലതാഴിൽ നൽകിയതിൽ 4.83 
ലക്ം കുടുംബങ്ങൾ പുതുതായി (2019 ജൂൺ 12 വലര) 
ഉൾലപ്ടുത്തിയവരായിരന്നു. 2018 ആഗസട്റ്ട് 16നട് 
മശഷം 12.02 ലക്ം മപര്ക്ാണട് ലതാഴിൽ ലഭിച്ചതട്.  
ഇതിൽ 6.12 ലക്ം മപര് പുതുതായി ഈ പദതിയിൽ 
ഉൾലപ്ടുത്തിയവരായിരന്നു. ഇതില� ഫലോയി 
7.6 മകാടിയിലധികം വ്യക്തിഗത ലതാഴിൽേിനങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്ലപ്ട്ടു.  പ്രെയാനന്ര കാലയെവിൽ 2,068.74 
മകാടി രൂപയലട ലതാഴിലാണട് ഈ പദതിയിലൂലട 
സൃഷ്ടിക്ലപ്ട്തട്.  2019 ജൂൺ 12 വലര മനരിട്ടുള്ള 
ആനുകൂല്യ വകോറ്ം വഴി മകനട്്രസര്ക്ാര് അവിേഗ്ദ്ധ 
മവതനോയി 700.14 മകാടി രൂപ ഗുണമഭാക്താക്ൾക്ട് 
വിതരണം ലചയട്തു.

പ്രെയത്തിൽ നിന്നും രക്ലപ്ടുത്തിയ മൃഗങ്ങൾക്ട് 
താൽക്ാലിക അഭയം, കാലിത്തവീറ്, വവേ്യസഹായം 
എ്ിവ നൽകു്തിനായി ആവശ്യകതയലട 
അടിസ്ാനത്തിൽ മൃഗസംരക്ണ ക്യാമ്പുകളം 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് ആരംഭിച്ചു.  പ്രെയ ദുരിത ബാധിത 

പട്ടിക 11.6.4  ഉജവീവനിപദതി പ്രകാരം അനുവേിച്ച വായട്പകളലട വ ിവരങ്ങൾ,
 2019 ജൂൺ ോസം വലര, രൂപ ലക്ത്തിൽ

ക്രേ 
നമ്പർ

സൂക്ഷ്േ, ലെറുകടിട, ഇടത്െ 
സംെംഭങ്ങൾ/ വധ്യാപയാെ 

സ്യാപനങ്ങൾ
അനുവൈടിച് വയായ്പകൾ (എണ്ം)

തുക 
(രൂപ ലക്ഷത്ടിൽ)

1 സൂക്ട്േ, ലചറുകിട, ഇടത്തര 
സംരംഭങ്ങൾ 356 3339.70

2 വ്യാപാര സ്ാപനങ്ങൾ 491 2790.99

ആലക 847 6130.69
അവലംബം:  ആര് ലക ഐ
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പ്രമേശങ്ങെിൽ ഇത്തരത്തിലള്ള 1,772 ക്യാമ്പുകൾ 
(ഉപഗ്രഹ ക്യാമ്പുകൾ ഉൾലപ്ലട) ആരംഭിച്ചു. 80,538 
മൃഗങ്ങൾക്ട്  ഇതില� പ്രമയാജനം ലഭിച്ചു.  കൂടാലത 
മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ട് സംസ്ാനലത്ത ദുരിതാശ്ാസ 
ക്യാമ്പുകെിൽ 40,813.5 ലിറ്ര് പാലം വിതരണം 
ലചയ്യുകയണ്ായി. സംസ്ാനലത്ത പാലല്പാേക 
സഹകരണ സം്ങ്ങൊണട് ഇതിനാവശ്യോയ 
14.28 ലക്ം രൂപ ലചലവഴിച്ചതട്. സംസ്ാനലത്ത 
പ്രെയബാധിത കന്നുകാലി കര്ഷകര്ക്ട് കന്നുകാലി 
ഇന്ഷു�ന്സട് നഷ്ടപരിഹാരോയി 33.75 ലക്ം 
രൂപ വിതരണം ലചയട്തു. സംസ്ാന  ദുരന് 
നിവാരണ ഫണ്ിൽ നിന്നും മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ട് 
വഴി കന്നുകാലി, മകാഴി കര്ഷകര്ക്കും 21.99 മകാടി 
രൂപ നഷ്ടപരിഹാരോയി വിതരണം ലചയട്തു. ഉടന് 
പ്രാബല്യത്തിൽ വരത്തു്തിനായി പ്രെയാനന്ര 
മൃഗമരാഗപ്രവചനത്തിനും  മരാഗനിയ�ണത്തിനുോയി 
ഒര മപ്രാമട്ാമകാൾ അനിേൽ ്ിസവീസട് കൺമ്ാൾ 
ലപ്രാജകട്റ്ട് ഓഫവീസട് തയ്യാ�ാക്ി. മൃഗങ്ങൾക്ട് മരാഗ 
ബാധയണ്ായാൽ ലപലട്്ട് കലണ്ത്തു്തിനട് 
നിരവീക്ണം ശക്തിലപ്ടുത്തി.  നയൂ്ൽഹി, സമതൺ 
�വീജിയൺ  ്ിസവീസട് ്യഗമനാ്റേിക്ട് ലമബാ�ട്�ി,  
ബാംഗ്ലൂര് എ്ിവിടങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള ശാസട്ത്രജ്ര് 
അടങ്ങു് മകനട്്രസം്ം പ്രെയബാധിത പ്രമേശങ്ങളം 
മൃഗസംരക്ണ ക്യാമ്പുകളം സന്ര്ശിക്കുകയം 
സര്ക്ാര് സ്വീകരിച്ച നടപടികെിൽ സംതൃപ്തി 
മരഖലപ്ടുത്തുകയം ലചയട്തു. പ്രെയം വെലരയധികം 
ബാധിച്ച ക്വീരകര്ഷകര്ക്ട് ഒര ക�വപശു 
അലല്ങ്ിൽ ഒര പശുക്ിടാവിലന നൽകി്തിനായി 
സാമ്പത്തികോയി സംഭാവന നൽകാന് 
ലപാതുജനങ്ങലെ മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കു്തിനായി 
‘ഒര പശുവിലന ോനം ലചയ്യുക’ എ് പദതി 
സം്ടിപ്ിക്കുകയണ്ായി. ഈ പദതിപ്രകാരം 
മുന്നൂ�ിലധികം ക�വപ്ശുക്ലെ പ്രെയത്തിൽ 
പശുക്ലെ നഷ്ടലപ്ട് ക്വീരകര്ഷകര്ക്ട് വിതരണം 
ലചയട്തു. പ്രെയബാധിത ക്വീര കര്ഷകര്ക്ായി 
22.00 മകാടി രൂപയലട പ്രമത്യക പുനരധിവാസ 
പദതി ക്വീരവികസന വകുപ്ട് 2018-19 ൽ 
നടപ്ിലാക്ി.  ഈ പദതിയിൽ മൂവായിരത്തിലധികം 
ക�വപ്ശുക്ലെ വിതരണം ലചയട്തു. ആവശ്യകതയലട 
അടിസ്ാനത്തിൽ ലഷ്ട് നവവീകരണം/നിര്മ്ാണം 
േറ്ട്  സഹായങ്ങൾ എ്ിവ നൽകി  2,130 
ക്വീരകര്ഷകലര സഹായിച്ചു.  

സംസ്ാന സര്ക്ാര് 2018 ആഗ്റേിൽ പ്രെയബാധിത 
പ്രമേശങ്ങെിലല എല്ാ കാര്്ട് ഉടേകൾക്കും 5 
കിമലാഗ്രാം അരി സൗജന്യോയി അനുവേിച്ചു. 2018 
ലസപട്റ്ംബര് മുതൽ ്ിസംബര് വലര മുന്ഗണമനതര 
കാര്ഡുടേകൾക്ട് ഒര കിമലാഗ്രാേിനട് ഒരരൂപ 
ഈടാക്ി ലകാണ്ട് പ്രതിോസം 5 കിമലാഗ്രാം അരിയം 
അനുവേിച്ചു.  കൂടാലത സംസ്ാനലത്ത എല്ാ മതാട്ം 
ലതാഴിലാെികൾക്കും 15 കിമലാ അരി സൗജന്യമ�ഷന് 
ആയി അനുവേിച്ചു. കൂടാലത പ്രെയബാധിതരിൽ നിന്നും 

ലതരലഞ്ഞടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ട് (മ�ഷന് മുന്ഗണനാ 
കാര്്ട് ഉടേകൾ, ലതാഴില�പ്ട് കാര്്ട് ഉള്ളവര്, 
എസട്.സി/എസട്.റ്ി, സട്ത്രവീമകനട്്രവീകൃത കുടുംബങ്ങെിലല 
വിധവകൾ, ഭി്മശഷിക്ാര്, നിരാലംബര്) 2018 
ഒകട്മടാബര് മുതൽ ്ിസംബര് വലരയള്ള ോസങ്ങെിൽ 
500 രൂപ വിലവര് ഉപജവീവന കിറ്ട് സിവിൽ 
സവപ്സട് മകാര്പ്മ�ഷന് വഴി വിതരണം ലചയട്തു.  
2019 ജനുവരി ോസം വലര 54,45,87,500 രൂപയ്കട് ഉള്ള 
10,89,175 കിറ്റുകൾ വിതരണം ലചയ്യുകയണ്ായി.  
മകനട്്രസര്ക്ാര് അധികോയി അനുവേിച്ച 12,000 
കിമലാ ലിറ്ര് സബട്സി്ി ഇതര േലണ്ണ്, ഗതാഗത 
വകകാര്യം ലചയ്യൽ ചിലവകൾ സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
വഹിച്ചുലകാണ്ട്, മക�സര്ക്ാര് അനുവേിച്ച അമത 
നിരക്ിൽ പ്രെയ ബാധിത പ്രമേശങ്ങൾക്ട് മുന്ഗണന 
നൽകി വിതരണം ലചയട്തു.
 
2018-19 വര്ഷം എസട്.സി/എസട്.റ്ി വകുപ്ില� 
വാര്ഷിക പദതി വിഹിതം പുനക്രേവീകരിച്ചട്  പ്രെയ 
ബാധിതരായ എസട്.സി/എസട്.റ്ി കുടുംബങ്ങൾക്ട് 
ആശ്ാസോയി 37.57 മകാടി രൂപ വിതരണം ലചയട്തു. 
പ്രെയബാധിത പട്ികജാതി-പട്ികവര്ഗ്ഗ മകാെനികളം 
സ്ാപനങ്ങളം വൃത്തിയാക്കു്തിനുള്ള ചിലവം 
മകാെനികെിൽ ഭക്്യ, ഭമക്്യതര സാധനങ്ങൾ 
എത്തിക്കു്തിനുള്ള വിതരണ ലചലവം വകുപ്ട് 
ഏലറ്ടുക്കുകയണ്ായി. കൂടാലത 8,487 എസട്.സി/എസട്.
റ്ി കുടുംബങ്ങൾക്ട് 2.12 മകാടി രൂപ വിലവര് ഗ്യാസട് 
്റേൗ മ്ാണട്സര്ഷിപ്ട് വഴി വകുപ്ട് വിതരണം ലചയട്തു. 

സഹകരണ വകുപ്ട് പ്രെയം മൂലം ഉണ്ായ 
നാശനഷ്ടങ്ങൾ ലപലട്്ട് തല് വിലയിരത്തു്തിനും 
പുനര് നിര്മ്ിക്കു്തിനുമുള്ള ത�ം 
ആവിഷട്കരിക്കുകയം ‘ലകയര് മകരെ’ (മകാ-ഓപ്മ�റ്വീവട് 
അവലന്സട് റ്റു �ിബിൽ്ട് മകരെ) പദതിയ്കട്  രൂപം 
നൽകുകയം ലചയട്തു. മൂ്ട് സ്ത� സ്വീമുകൾ 
ഉൾലക്ാള്ളു്താണട് ഈ പദതി. ലകയര്-മഹാം, 
ലകയര് മലാൺ, ലകയര് മഗ്രസട്. ഇതിൽ എറ്വം  
പ്രധാനലപ്ട്തട് ലകയര്-മഹാം പദതിയാണട്. ഈ 
പദതി പ്രകാരം സംസ്ാനത്തട് പ്രവര്ത്തിക്കു് വിവിധ 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളലട പിന്തുണമയാടുകൂടി 
പ്രെയംമൂലം വവീടുകൾ തകര്്/നഷ്ടലപ്ട്വര്ക്ട് വവീടട് 
നിര്മ്ിച്ചട്  നൽകുന്നു.  വിവിധ സഹകരണസം്ങ്ങൾ 
(44.98 മകാടി രൂപ), എസട്.്ി.ആര്.എഫട് (58 
ലക്ം രൂപ) എ്ിവയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫണ്ട് 
വിനിമയാഗിച്ചട് ഒര വവീടിനട് 5 ലക്ം രൂപ ലചലവിൽ 
അതാതട് പ്രമേശങ്ങെിൽ സഹകരണ സം്ങ്ങൾ വഴി 
നിര്മ്ാണം ഏലറ്ടുക്കു്തിലൂലടയാണട് ലകയര്മഹാം 
പദതി നടപ്ാക്കു്തട്. സംസ്ാന തല  നിര് വ്ഹണ 
സേിതിയലട മേൽമനാട്ത്തിൽ സഹകരണ സം്ം 
രജിസട്്ാര്ക്ാണട്  നിര്വ്ഹണ ചുേതല. 

സംസ്ാന സര്ക്ാര്, ആമരാഗ്യവകുപ്ട് 
്യ�കട്ടമ�റ്ിലം എല്ാ ജില്ാ ആസ്ാനങ്ങെിലം, 



510 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഇന്സി്�ട് കോന്്ട് ലസ�റും കൺമ്ാൾ 
റൂമുകളം സ്ാപിച്ചു. കൺമ്ാൾ റൂമുകളോയി 
ബന്ലപ്ടാനുള്ള ലടലിമഫാൺ നമ്പറുകൾ 
എല്ാവര്ക്കും ലഭ്യോക്ി. സാംക്രേിക 
മരാഗങ്ങൾ തടയ്തിനും നിയ�ിക്കു്തിനും 
ദുരിതാശ്ാസക്യാമ്പുകളലട ചിട്യായ പ്രവര്ത്തനത്തിനും 
ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ തയ്യാ�ാക്ി നൽകി. എല്ാ 
ദുരിതാശ്ാസ ക്യാമ്പുകെിലം ആമരാഗ്യ ശുചിത് 
പരിപാലനത്തിനട് മേൽമനാട്ം വഹിക്ാന് ഒര 
ലഹൽത്തട് ഇന്ല്കട്ടര്/വിവിമധാമദശ ആമരാഗ്യ 
പ്രവര്ത്തകലന ചുേതലലപ്ടുത്തി. പ്രാമേശിക 
ആശാവര്ക്ര്, അംഗന്വാടി വര്ക്ര്, കുടുംബശ്രവീ 
സ്ദപ്രവര്ത്തകര്, വാര്്ട് ലഹൽത്തട് ആന്്ട് 
സാനിമറ്ഷന് കമ്ിറ്ി അംഗങ്ങൾ എ്ിവര് 
ദുരിതാശ്ാസക്യാമ്പുകെിൽ ഉണ്ാകണലേ്ട് 
നിര്മദശം നൽകി.  പ്രെയ ബാധിതര്ക്ട് ആവശ്യോയ 
വവേ്യസഹായം നൽകു്തിനട് മേൽമനാട്ം 
വഹിക്കു്തിനും പ്രാഥേിക ആമരാഗ്യ മകനട്്രങ്ങെിലല 
ലേ്ിക്ൽ ഓഫവീസര്ോര്ക്കും സര്ക്ാര് 
നിര്മദശം നൽകി. ദുരിത ബാധിത പ്രമേശങ്ങെിലല 
പി.എച്ചട്.സി/ആശുപത്രികളലട പ്രവര്ത്തനം 
ഉ�പ്ാക്കു്തിനുപു�മേ ദുരിതാശ്ാസക്യാമ്പുകെിൽ 
എല്ാ േിവസവം ലേ്ിക്ൽ ക്യാമ്പുകളം സം്ടിപ്ിച്ചു. 
പ്രതിമരാധ ആമരാഗ്യ വിഷയങ്ങലെക്കു�ിച്ചട് ആമരാഗ്യ 
പ്രവര്ത്തകര്, ലപാതുജനങ്ങൾ, സ്ദസം്ടനകൾ 
എ്ിവര്ക്ട് മവണ് ഉപമേശ നിര്മദശങ്ങൾ ഇംഗ്വീഷട്, 
േലയാെം ഭാഷകെിൽ തയ്യാ�ാക്ി പ്രചരിപ്ിച്ചു. 
ഭക്്യജന്യമരാഗങ്ങൾ, ജലജന്യമരാഗങ്ങൾ, എലിപ്നി, 
പാമ്പുകടി, േറ്ട് അസാധാരണ ലക്ണങ്ങൾ 
എ്ിവ കണ്ാൽ ഉടന് പ്രതിമരാധ നടപടികൾ 

സ്വീകരിക്കു്തിനും അടുത്തുള്ള പ്രാഥേിക ആമരാഗ്യ 
മകനട്്രങ്ങെിൽ വിവരം അ�ിയിക്കു്തിനും പ്രമത്യകം 
ശ്രദിച്ചു. പ്രെയത്തിൽ കയ�ിയ ജലം ഇ�ങ്ങാന് 
തുടങ്ങിയമപ്ാൾ ദുരിതത്തിൽലപ്ട്വരലട സുരക്ിത 
േടങ്ങിവരവിനുള്ള നടപടികളം സ്വീകരിച്ചു.  പ്രെയ 
ദുരന്ത്തിൽലപ്ട്വര്ക്ായി കൗൺസിലിംഗട് മസവന 
സൗകര്യങ്ങളം, സാംക്രേിമകതര മരാഗങ്ങൾ 
പിടിലപട്വലര തുടര്്ട് നിരവീക്ിക്കു്തിനും 
ആവശ്യോയ നടപടികൾ  സ്വീകരിച്ചു. പ്രെയത്താൽ 
േലിനോക്ലപ്ട് എല്ാ കുടിലവള്ള മ്ാതസ്സുകളം 
വൃത്തിയാക്കു്തിനും മൃഗസംരക്ണ വകുപ്ിലല 
ഉമേ്യാഗസ്രലട സഹായമത്താടുകൂടി ശവശരവീരങ്ങൾ 
സുരക്ിതോയി നവീക്ം ലചയ്യു്തിനുമുള്ള 
ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ തയ്യാ�ാക്ി നൽകു്തിനുള്ള 
നടപടികളം സ്വീകരിച്ചു. ജലജന്യമരാഗങ്ങൾ 
ലപാട്ിപ്പു�ലപ്ടു്തിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിച്ചട് 
അതട് തടയ്തിനുള്ള എല്ാ പ്രതിമരാധ നടപടികളം 
സ്വീകരിച്ചു.  

മകെള പുനർനടിർമ്യാണം

സംസ്ാനലത്ത  പൂര്വ്സ്ിതിയിമലക്ട് 
ലകാണ്ടുവര്തിനും പ്രകൃതിദുരന് 
പ്രതിമരാധമശഷിയള്ള ഹരിതാഭോയ മകരെം 
ലകട്ിപ്ടുക്കു്തിനും ആവശ്യോയ സേഗ്ര വികസനം 
സാധ്യോക്കു്തില� ഭാഗോയി ചിട്യായ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ായി സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ആരംഭിച്ചതാണട് മകരെ പുനര് നിര്മ്ാണം.  ഭാവിയിൽ 
പ്രെയദുരന്ലത്ത പ്രതിമരാധിക്ാന്  കഴിയ് 
തരത്തിൽ പാരിസ്ിതികവം സാമങ്തികവോയ 

മബയാക്് 11.6.1 2019-20 വാര്ഷ ിക പദതിയിലല ഉപജവീവന പദതികൾ

സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാര്്ട് മവതന ലതാഴിൽ, സ്യം ലതാഴിൽ, വനപുണ്യ വ ികസനം 
എ്ിവയോയി ബന്ലപ്ട് പ്രെയാനന്ര ഉപജവീവനപുനരജവീവന സാധ്യതകൾ ചര്ച്ച 
ലചയ്യു്തിനായി 2018 നവംബര് 1, 2 തവീയതികെിൽ തിരവനന്പുരത്തട് േ് ിേ ിന ലസേിനാര് 
സം്ടിപ് ിച്ചു. തുടര്്ട് ഉപജവീവന പുനരജവീവനവോയി ബന്ലപ്ട് പ്രശ്നങ്ങളലട വവവ ിധ്യം 
കണക്ിലലടുത്തട് 2019- 20 വാര്ഷ ിക പദതിയിൽ സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഉപജവീവന വ ികസന 
പദതികൾക്ട് കൂടുതൽ ഊ്ൽ നൽകുകയണ്ായി. ക്വീമരാല്പാേനം, േത്സ്യബന്നം, ആടുവെര്ത്തൽ 
തുടങ്ങിയവ മപ്രാത്സാഹിപ് ിക്കു്തിനുള്ള പദതികൾ; ലതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട ിക്കു്തിനും 
സംരംഭകത്ം വെര്ത്തു്തിനും സഹകരണ സം്ങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം; കൃഷ ി, മകാഴി വെര്ത്തൽ, 
മൃഗസംരംക്ണം എ്ിവയ്ക സഹായം നൽകു് സ്യം ലതാഴിൽ മവതന ലതാഴിൽ പദതികൾ; 
ലതാഴിൽ മേെകൾ; വ ിപണിയലട ആവശ്യകത അനുസരിച്ചുള്ള വനപുണ്യ വ ികസന പരിശവീലന 
പദതികൾ; സംമയാജിത മഗാത്ര വനപുണ്യ വ ികസന പരിപാടികൾ; സൂക്ട്േ ലചറുകിട, ഇടത്തരം 
സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പദതികൾ; ഉത്തരവാേിത്ത വ ിമനാേസഞ്ചാരം; പരമ്പരാഗത മേഖലകളലട 
നവവീകരണത്തിനുള്ള പദതികൾ; എ്ിങ്ങലന വ ിവ ിധ തരത്തിലാണട് ഉപജവീവന വ ികസനപദതി 
2019-20 വാര്ഷ ിക പദതിയലട ഭാഗോക്ിയിട്ടുള്ളതട്.  ഉപജവീവന വ ികസനത്തിനായി  2019-20 
വാര്ഷ ിക പദതിയിൽ 4,578.64 മകാടി രൂപ വകയിരത്തി.  മേഖല തിരിച്ചുള്ള വ ിഹിതം സംബന്ിച്ച 
വ ിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 11.6.1-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അവലംബം: ജവീവമനാപാധി വികസനപാമക്ജട്, സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാര്്ട്



511അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

സുരക്ാസംവിധാനങ്ങൾ ഉ�പ്ാക്ിലക്ാണ്ട്, 
ോനേണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചട്,  നല് ഗുണനിലവാരമുള്ള 
അടിസ്ാനസൗകര്യ പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനായി 
വികസന പദതികെിലൂലട ജനങ്ങളലട ജവീവിതത്തിലം 
ഉപജവീവമനാപാേികെിലം പ്രകടോയ ോറ്ം വരത്തുക 
എ്താണട് ഇതുലകാണ്ട് ഉമദശിക്കു്തട്. മകരെ 
പുനര് നിര്മ്ാണത്തിനാവശ്യോയ സുതാര്യോയ  
തവീരോനലേടു ക്ൽ പ്രക്രിയയള്ള സ്ാപന 
ക്രേവീകരണോണട് ആര്ലകഐ-ൽ ഉള്ളതട്. 
മവഗത്തിലം ഫലപ്രേവോയ പുനര്നിര്ോണലത്ത 
ലക്്യേിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ/ ഭരണപരോയ 
നടപടികൾ ഏമകാപിപ്ിക്കു്തിനട് ആവശ്യോയ  
ചട്ക്കൂടും സംവിധാനവം ഇതിനായി രൂപവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
േ�ിോരലട സേിതി, ഉപമേശക സേിതി, 
ഉ്താധികാര ഉ്തതല സേിതി (എച്ചട്എൽ.ഇ.സി), 
നിര്വഹണ സേിതി,  ആര്.ലക.ഐ ലസക്രട്�ിമയറ്ട്, 
സ്ാപനപിന്തുണാ സംവിധാനം എ്ിവയാണട് ആര്.
ലക.ഐ-യലട സ്ാപന സംവിധാനങ്ങൾ. 

മവഗത്തിൽ കാര്യക്േോയി സേന്യമത്താലട 
പ്രകൃതിദുരന് പ്രതിമരാധമശഷിയള്ള പുനര്നിര്മ്ാണം, 
േികച്ച നിര്മ്ാണ തത്ചിന്, നുതനവം ആധുനികവം 
ആയ സാമങ്തിക വിേ്യകൾ, ന്യായവം തുല്യവോയ 
പുനരധിവാസരവീതികൾ, മശഷി വര്ദിപ്ിക്ൽ, 
ആസ്ി ോമനജട്ലേന്�ട് സംവിധാനങ്ങൾ, 
പ്രക്രിയകളലടയം നടപടിക്രേങ്ങളമടയം 
ലെിതവൽക്രണം എ്ിവയാണട് ആര്ലകഐ-യലട 
അടിസ്ാന തത്ങ്ങൾ. ‘പുനര്നിര്മ്ാണത്തിലൂലട 
നവമകരെത്തിലലക്ട് ’ എ് സംസ്ാന സര്ക്ാരില� 
കാഴ്ചപ്ാടാണട് ആര്ലകഐ-ലയ നയിക്കു്തട്. 
ഉയര്്നിലവാരവം  പാരിസ്ിതിക സുരക്ിതത്വം 
ഉള്ള അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ, ലേച്ചലപ്ട് ജവീവിത 
സാഹചര്യങ്ങൾ,പുതിയ പ്രധാന വികസന പദതികൾ 
എ്ിവ ഭാവിയിൽ ഉണ്ാകാവ് പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങലെ 
മനരിടാന്, പുനര്നിര്മ്ാണത്തിലൂലട സൃഷ്ടിക്ലപ്ടു് 
ആസ്ികൾക്കും  ജനങ്ങൾക്കും സാധ്യോകുലേ്ട് 
ഉ�പ്ാക്കു് ഒര മകരെലത്തയാണട് ആര്.ലക.ഐ 
വിഭാവനം  ലചയ്യു്തട്. ‘മകരെ പുനര്നിര്മ്ാണ 
വികസന പരിപാടി’ തയ്യാ�ാക്ൽ, ഏമകാപനം, 
സുഗേോയ നടത്തിപ്ട്, മേൽമനാട്ം എ്ിവയാണട് 
ആര് ലക ഐ-യലട കര്ത്തവ്യം.

മകെള പുനർനടിർേയാണ വടികസന പെടിപയാടടി 
(ആർ.ലക.ഡടി.പടി)

 സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഐക്യരാഷട്്സഭ 
ഏജന്സികളലട സഹായമത്താലട 
സംസ്ാനത്തില� ഫലപ്രേവം കാര്യക്േവോയ 
പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനായി മേഖല അടിസ്ാനത്തിലം 
മക്രാസ്ട് കട്ിംഗട് സേവീപനമത്താടുകൂടിയള്ള 
നയരൂപവീകരണം, സ്ാപന ക്രേവീകരണങ്ങൾ, 
മുന്ഗണനാ മപ്രാജകട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ വിഭാവനം 

ലചയ്യു് ഒര സേഗ്ര മകരെ പുനര്നിര്മ്ാണ വികസന 
പരിപാടി തയ്യാ�ാക്ിയിട്ടുണ്ട്. സംമയാജിത ജലവിഭവ 
ോമനജട്ലേന്�ട്, ജലവിതരണം, ശുചിത്ം, വികസനം, 
മ�ാഡുകളം പാലങ്ങളം, ഗതാഗതം, വനവൽക്രണം, 
കൃഷി, മൃഗസംരക്ണവം ക്വീരവികസനവം, ഫിഷ�വീസട്, 
ഉപജവീവനോര്ഗ്ഗങ്ങൾ, ഭൂേി എ്ിവയാണട് ഈ 
പരിപാടിയിൽ ഊ്ൽ നൽകു് പ്രധാന മേഖലകൾ. 
ഇതിനുപു�മേ ദുരന്സാധ്യതാ ോമനജട്ലേന്�ട്, 
പരിസ്ിതിയം കാലാവസ് വ്യതിയാനവം, സ്ാപന 
കാര്യക്േത ശക്തിലപ്ടുത്തലം ഓപ്ൺ മ്റ്യം 
ഉൾലപ്ടു് നാലട് മക്രാസ്ട് കട്ിംഗട് മേഖലകൾ കൂടി 
ഉൾലപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

പുനർനടിർമ്യാണത്ടിലന് ധനകയാെധ്ം 

പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനായി  2019 മുതൽ 2027 
വലരയള്ള വികസന കാലയെവിമലക്ട് 36,500 
മകാടി രൂപ ആവശ്യോയി വരലേ്ട് ആര്ലക്ിപി 
കണക്ാക്കുന്നു. സാധ്യോയ എല്ാ ഉ�വിടങ്ങെിൽ 
നിന്നും ഫണ്ട് കലണ്മത്തണ്തുണ്ട്.  മകരെ 
പുനര്നിര്ോണ പരിപാടിയിലല സംസ്ാന 
സര്ക്ാരില� മുന്ഗണന സംബന്ിച്ചട് ഭാവി വികസന 
പങ്ാെികളലട മുന്പിൽ അവതരിപ്ിക്കു്തിനായി 
2019 ജൂവല 15നട് തിരവനന്പുരത്തട് വച്ചട് വികസന 
പങ്ാെികളലട ഒര മയാഗം മചരകയണ്ായി. പ്രധാന 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഉമേ്യാഗസ്മരാലടാപ്ം 
മലാകബാങ്ട്, എ്ിബി, ലജഐസിഎ, ലകഎഫട്്ബ്ലയൂ, 
എ.എഫട്.്ി, നബാര്്ട്, ഹ്ട്മകാ, യൂണിലസഫട്, 
ബിൽ ആന്്ട് ലേലി�ാ മഗറ്ട്സട് ഫൗമണ്ഷന്, ടാറ്ാ 
്സട്റ്ട്, എന്.്ി.ബി, ഏ.ഐ.ഐ.ബി തുടങ്ങിയവരം 
മയാഗത്തിൽ പലങ്ടുത്തു. ഈ മയാഗത്തിൽ വച്ചട് 
മലാകബാങ്ട് മകരെലത്ത വികസന പങ്ാെിയായി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയം വികസന നയ വായട്പയലട 
ഒ്ാം ഗഡുവായി 250 േശലക്ം മ്ാെര് (1,779.58 
മകാടി രൂപ) മകരെ പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനായി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയം ലചയട്തു.  ഇതട് കൂടാലത സംസ്ാന 
സര്ക്ാര് 2019-20 വാര്ഷിക പദതിയിൽ 1,000 
മകാടി രൂപ മകരെ പുനര്നിര്മ്ാണത്തിനായി 
വകയിരത്തുകയം ലചയട്തു.
 
മകെള പുനർനടിർേയാണ വടികസന 
പെടിപയാടടിയുലട നടിർവ്വഹണം

ആര്ലക്ിപി യലട ഭാഗോയി സേര്പ്ിക്ലപ്ട് 
677.92 മകാടി രൂപയലട സ്വീമുകൾക്ട് 2019 ്ിസംബര് 
10 വലര സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഭരണാനുേതി 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 250 മകാടി രൂപയട്കട് 
കുടുംബശ്രവീയലട  പദതിയ്ക്കും, 666.30 മകാടി രൂപയട്കട് 
എൽ.എസട്.ജി.്ി മ�ാ്ട് വികസന പദതിക്കുോണട് 
ഭരണാനുേതി നൽകിയിട്ടുള്ളതട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.6.5-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
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വിവിധ വകുപ്പുകളം ഏജന്സികളം സേര്പ്ിച്ച 2,022.62 
മകാടി രൂപയലട ആര്ലക്ിപി മപ്രാജകട്ടുകൾക്ട് 2019 
്ിസംബര് 6 വലര സംസ്ാന സര്ക്ാര് തത്ത്തിൽ 
അംഗവീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 
11.6.6 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പുനനിര്മ്ിക്കു്  ആസ്ികൾക്ട് ഭാവിയിൽ പ്രെയലത്ത  
മനരിടാന് കഴിയം വിധം പ്രധാന മേഖലകെിൽ 
പ്രകടോയ ോറ്ം വരത്തു്തിനട്  ഉയര്് 
നിലവാരമുള്ള  അടിസ്ാന സൗകര്യ വികസനത്തിനട് 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് ഊ്ൽ നൽകുന്നു. മകരെ 
പുനര്നിര്ോണ വികസന പരിപാടിയിൽ വിഭാവനം 
ലചയ്തിട്ടുള്ള രവീതിയിൽ ജനങ്ങളലട ജവീവമനാപാധികെിലം 
ജവീവിതത്തിലം ആവശ്യോയ ോറ്ങ്ങൾ ഉ�പ്ാക്കു്തിനട് 
കാര്യക്േോയ മേൽമനാട്വം തുടര്ച്ചയായ 
വിലയിരത്തലം അത്യന്ാമപക്ിതോണട്.

പട്ടിക 11.6.5 ആര് ലക ്ി പ ി സ്വീമുകെിൽ  ഉൾലപ്ടുത്തി, ഭരണാനുേതി നൽകിയതില� വ ിശോംശങ്ങൾ, 2019 ്ിസംബര് 10  
വലര, രൂപ  മകാടിയിൽ

ക്രേ 
നമ്പർ

വകുപ്്/ ഏജന്സടി തുക
 (രൂപ മകയാടടിയടിൽ)

1 എൽ.എസട്.ജി.്ി- മ�ാഡുകൾ 266.30

2 വനം 130.41

3 ഫിഷ�വീസട് 3.20

4 കുടുംബശ്രവീ 250.00

5 വജവവവവിധ്യ മബാര്്ട് 5.00

6 മൃഗസംരക്ണം 23.01

ആലക 677.92
അവലംബം:  ആര് ബക ഐ

പട്ടിക 11.6.6 ആര് ലക ്ി പി സ്വീമുകെിൽ  ഉൾലപ്ടുത്തി, , തത്ത്തിൽ അംഗവീകാരം നൽകിയതില� വിശോംശങ്ങൾ , 2019 
്ിസംബര്  6 വലര, രൂപ  മകാടിയിൽ

ക്രേ 
നമ്പർ വകുപ്്/ ഏജന്സടി

തുക
 (രൂപ മകയാടടിയടിൽ)

1 പി.്ബ്ല്യു.്ി 654.50

2 ജലവിഭവങ്ങൾ 350.00

3 ക്വീന് മകരെ കമ്പനി 53.50

4 ഗതാഗതം 30.00

5 �വനയൂ 35.00

6 എൽ.എസട്.ജി.്ി- മ�ാഡുകൾ 488.00

7 വനം 130.41

8 ഫിഷ�വീസട് 3.20

9 കുടുംബശ്രവീ 250.00

10 വജവവവവിധ്യ മബാര്്ട് 5.00

11 മൃഗസംരക്ണം 23.01

ആലക 2022.62
അവലംബം:  ആര് ലക ഐ
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11.7 കകരള അടിസ്ചാന സൗകര്യ നികഷേപ  
         നിധി ക�ചാർഡ് (കിഫ്�ി)

മകരെ അടിസ്ാന സൗകര്യ നിമക്പ നിധി 
ആകട്റ്ട്, 1999 പ്രകാരം ധനകാര്യ വകുപ്ിനട് കവീഴിൽ 
ഒര ്റോറ്റൂട്�ി മബാ്ിയായി നവംബര് 11, 1999 
നട് മകരെ അടിസ്ാന സൗകര്യ നിമക്പ നിധി 
മബാര്്ട് (കിഫട്ബി) നിലവിൽ വന്നു. എ്ാൽ മകരെ 
ഇന്ഫാസട്്കട്ച്ചര് ഇന്ലവസട്റ്ട്ലേ�ട് (മഭേഗതി) 
ആകട്ടട് 2016 പ്രകാരം, ഇതില� പ്രവര്ത്തനങ്ങെിൽ 

സേഗ്രോയ മഭേഗതികൾ വരത്തി സംസ്ാനത്തട് 
വന്മതാതിൽ പശ്ാത്തല വികസന നിമക്പങ്ങൾ 
നടത്തു്തിനട് സജോക്ി.  

മഭേഗതി ലചയ്ത കിഫട്ബി ആകട്ടട്, 2016 നിയേം 
അനുസരിച്ചട്, മബാര്്ില� ്ടന താലഴ 
ലകാടുത്തിരിക്കു് പ്രകാരം പരിഷട്കരിച്ചു:

1. മുഖ്യേ�ി ലചയര്മപഴട്സൺ

2. ധനകാര്യ േ�ി വവസട് 
ലചയര്മപഴട്സൺ

3. ചവീഫട് ലസക്രട്�ി അംഗം
4. വവസട് ലചയര്മപഴട്സന്, സംസ്ാന ആസൂത്രണ മബാര്്ട് അംഗം
5. ലസക്രട്�ി (നിയേം) അംഗം
6. ലസക്രട്�ി (ധനകാര്യം) അംഗം
7. ലസക്രട്�ി (ധനവിഭവങ്ങൾ) അംഗം

8.
ഏഴട് സ്ത� അംഗങ്ങൾ, മേശവീയ തലത്തിൽ പ്രസിദോയ 
സ്ാപനത്തിൽ ധനകാര്യം, ബാങ്ിംഗട്, ഇക്മണാേിക്ട് എ്ിവയിൽ 
ഒമ്ാ അതിലധികമോ, മേഖലകെിൽ പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ള വിേഗട്ധര്

അംഗങ്ങൾ

9. ചവീഫട് എക്ികയൂട്വീവട് ഓഫവീസര് ലേമ്പര് ലസക്രട്�ി

1. ധനകാര്യ േ�ി ലചയര്മപഴട്സൺ
2. ചവീഫട് ലസക്രട്�ി അംഗം
3. ലസക്രട്�ി (നിയേം) അംഗം
4. ലസക്രട്�ി (ധനകാര്യം) അംഗം
5. ലസക്രട്�ി (ധന-വിഭവങ്ങൾ) അംഗം

6. സര്ക്ാര് നാേനിര്മദശം ലചയ്ത മബാര്്ിലല മൂ്ട് സ്ത� 
അംഗങ്ങൾ അംഗം

7. ചവീഫട് എക്ികയൂട്വീവട് ഓഫവീസര് അംഗം ഫണ്ട് ോമനജര്
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1. ലപ്രാഫ. സി.പി. ച�മശഖര്, ലപ്രാഫസര്, ലസ�ര് മഫാര് ഇക്മണാേികട് ്റേ്വീസട് ആന്്ട് 
പ്ാനിംഗട്.

2. ലപ്രാഫ. സുശവീൽ ഖ്, ലപ്രാഫസ്ര്, എക്മണാേിക്ട് ആന്്ട് ഫിനാന്സട്, ഇന്്യന് ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് 
ഓഫട് ോമനജട്ലേ�ട്, കൽക്ട്.

3. ശ്രവീ. സലിം ഗംഗാധരന്, മുന് �വീജിയണൽ ്യ�കട്ടര്, �ിസര്വട് ബാങ്ട് ഓഫട് ഇന്്യ, 
തിരവനന്പുരം.

4. ശ്രവീ. ലജ. എന്. ഗുപ്ത, മുന് എക്ികയൂട്വീവട് ്യ�കട്ടര്, ലസബി & ോമനജിങട് ്യ�കട്ടര്, 
മ്റേക്ട്മഹാൾലടര്ഴട്സട് എംപവര്ലേന്�ട് സര്വവീസസട്

5. ശ്രവീ. രാധാകൃഷ്ണന് നായര്, മുന് എക്ികയൂട്വീവട് ്യ�കട്ടര്, ലസകയൂരിറ്വീസട് ആന്്ട് എക്ട്മചഞ്ചട് 
മബാര്്ട് ഓഫട് ഇന്്യ (ലസബി)

6.

മ്ാ.സുേവീമപ്താ മുണ്ിൽ, 14-േതട് ധനകാര്യകമ്വീഷന് അംഗം, മുന് ്യ�കട്ടര് സട്്ാറ്ജി ആ�ട് 
മപാെിസി ്ിപ്ാര്ട്ട്ലേ�ട്, ഏഷ്യന് ല്വലപട്ലേ�ട് ബാങ്ട് (എ്ിബി), എമേരിറ്സട് ലപ്രാഫസ്ര്, 
മബാര്്ട് ഓഫട് ഗവര്മണഴട്സട്, നാഷണൽ ഇന്്റേിറ്യൂട്ട് ഓഫട് പബ്ലികട് ഫിനാന്സട് ആന്്ട് 
മപാെിസി (എന്ഐപിഎഫട് പി)

മബാര്്ില� ഇമപ്ാഴലത്ത സ്ത� അംഗങ്ങൾ

മബാര്്ില� എക്ികയൂട്വീവട് കമ്ിറ്ിയിൽ ഉൾലപ്ടു്വര്
വിവിധ തരത്തിലള്ള  സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ 
പദതികൾക്ട് സാധ്യോക്കു്തട് കൂടാലത,  ഈ 
മഭേഗതി ലസകയൂരിറ്വീസട് ആ�ട് എക്ട്മചഞ്ചട് മബാര്്ട് 
ഓഫട് ഇന്്യ (ലസബി) യം  �ിസര്വ്ട് ബാങ്ട് ഓഫട് ഇന്്യ 
(ആര്.ബി.ഐ) യം അംഗവീകരിച്ച നൂതന പശ്ാത്തല 
ഫണ്ട് സോഹരണരവീതി  ഉപയക്തോക്കു്തിനും 
സഹായിക്കുന്നു.

ഫണ്ട് ദുര്വിനിമയാഗം തടയകയം, ആകട്ടിനട് 
അനുസൃതോയി ോത്രം വിനിമയാഗം ഉ�പ്ാക്കു്തിനും  
മവണ്ി ഒര ഫണ്ട് ്്റേിയം, അവ്്സ�ി കമ്വീഷനും 
നിലവിൽ ഉണ്ട്.  ഇന്്യയലട മുന് കൺമ്ാെര് 
ആന്്ട് ആ്ിറ്ര് ജന�ൽ ശ്രവീ വിമനാേട് �ായട് 
ആണട് ഈ കമ്വീഷല� ലചയര്ോന്. �ിസര്വ്ട് ബാങ്ട് 
ഓഫട് ഇന്്യയലട മുന് ല്പയൂട്ി ഗവര്ണര് േിസട് 
ഉഷാ ലതാ�ാറ്ട്,  �ിസര്വ്ട് ബാങ്ട് ഓഫട് ഇന്്യയലട 
മുന് എക്ികയൂട്വീവട് ്യ�കട്ടര് ശ്രവീ. ജി. പത്നാഭന്  
എ്ിവരാണട് ഈ കമ്വീഷല� അംഗങ്ങൾ.
ബജറ്ിനു പു�ത്തു നി്ട് ഫണ്ട് സോഹരിച്ചട് 
പശ്ാത്തല വികസന പദതികൾ പ്രമത്യകിച്ചട് 
ജലമസചനം, മ�ാഡുകൾ, ഊര്ജം, ജലവിതരണം, 
ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം, തു�മുഖങ്ങൾ, ഖരോലിന്യ 
പരിപാലനവം,  രൈയിമനജട്   മുതലായ  മേഖലകൾക്ട് 
സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുക എ്താണട് കിഫട്ബി 
ഉമദശിക്കു്തട്.

കിഫട്ബി ആകട്റ്ട് അനുസരിച്ചട് സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
സോഹരിക്കു് മോമട്ാര് വാഹന നികുതിയമടയം,  
ലപമ്ാെിയം  ലസസ്ിമ�യം  ഒര വിഹിതം കിഫട്ബിയ്കട് 
അര്ഹതലപ്ട്താകുന്നു. വരോനത്തില�  മുഖ്യപങ്കും 
മോമട്ാര് വാഹന നികുതിയിൽ നിന്നുോണട് 
(ഇതട്  2017-18 ൽ 10 ശതോനോയിരന്നു.  2022 
ആകുമമ്പാൾ ഇതില� ഓഹരി 50 ശതോനത്തിൽ 

എത്തുലേ്ാണട് കണക്ാക്കു്തട് ). സംസ്ാനത്തട് 
വിറ്ഴിക്ലപ്ടു് ലപമ്ാെിൽ നിന്നു ലിറ്ല�ാ്ിനട്  
കു�ഞ്ഞതട്  ഒര രൂപ നിരക്ിൽ ലപമ്ാെിയം  ലസസ്ട് 
ലഭിക്കുന്നു.  ഇങ്ങലനയായാൽ പ്രതിവര്ഷം ഏകമേശം 
1300 മകാടിരൂപ സോഹരിക്ാം. സംസ്ാന 
ധനകാര്യ വകുപ്ിൽ ധനകാര്യ (ഇന്ഫാസട്്കട്ചര്) 
വകുപ്ട് എ് ഒര പ്രമത്യക വിഭാഗം കിഫട്ബിയലട 
അ്ട്േിനിസട്മ്റ്വീവട് ്ിപ്ാര്ട്ട് ലേ�ായി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതട് കിഫട്ബിലയാലടാപ്ം 
പ്രവര്ത്തിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു.  സംസ്ാനലത്ത 
വിവിധ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾക്ട് മവണ്ി ഫണ്ട് 
സോഹരിക്കു്തിനും അതട് വിതരണം ലചയ്യു്തിനും 
കിഫട്ബി ഒര ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ (എസട്.
പി.വി)  ആയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.   കിഫട്ബിയലട പദതി 
നടത്തിപ്ിനായള്ള പ്രധാന ോര്ഗ്ഗ നിര്മദശങ്ങൾ  
പ്രകാരം, ഒര പദതിയലട ലോത്തം തുക കു�ഞ്ഞതട് 
100 മകാടി രൂപയ്കട് മുകെിൽ ആയിരിക്ണം.  കൂടാലത  
ഉപപദതികൾ 10 മകാടി രൂപയിൽ കു�യാനും  
പാടില്ലയ്തുോണട്.  സാമൂഹികവം ഭൗതികവോയ 
അടിസ്ാനസൗകര്യ  പദതികലെയാണട്  
നിക്പത്തിനട് കിഫട്ബി പരിഗണിക്കു്തട്.

കിഫട്ബിയലട സാമ്പത്തികസഹായമത്താലട 
ധാരാെം അടിസ്ാന സൗകര്യവികസന പദതികൾ 
ലപാതുമേഖലാ തലങ്ങെിൽ നിര്വ്ഹിക്കു്തിനട് 
സര്ക്ാര് അംഗവീകാരം നൽകുന്നു. ഈ പദതികൾ 
ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ (എസട്.പി.വി) വഴി 
മവണം നിര്വ്ഹിക്ാന്. ഇവ സംസ്ാന മക� 
സര്ക്ാരകളലട നിയ�ണത്തിലായതിനാൽ 
ലപാതുേരാേത്തട് പണികൾ ലചയ്യു്തിനട് 
ബാധകോയ പി്ബ്ല്യു്ി/ സിപി്ബ്ല്യു്ി/ 
ചട്ങ്ങൾ, ോര്ഗ്ഗനിര്മദശങ്ങൾ, ോനേണ്ഡങ്ങൾ 
പാലിമക്ണ്താണട്.  കൂടാലത വിവിധ സംസ്ാന 
സര്ക്ാര്, മക� സര്ക്ാര്, കംമ്ാെര് ആ�ട്  
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ഓ്ിറ്ര് ജന�ൽ, നാഷണൽ ഗ്രവീന് ്ിബയൂണൽ, 
ലസന്്ൽ വിജിലന്സട് കമ്വീഷണര്, സംസ്ാന 
േലിനവീകരണ നിയ�ണ മബാര്്ട്, എ്ിവരലട 
നിര്മദശങ്ങളം പാലിക്ണം. 24/02/2018 
തവീയതിയിലല ജി.ഒ (എം.എസട് ) നം. 69/2018/
ഫിന് കിഫട്ബി   ോര്ഗ്ഗനിര്മദശ പ്രകാരം, പദതി 
നിര്വ്ഹണത്തിനട് ല്ഷ്യൽ പര്പ്സട് ലവഹിക്ിൾ 
(എസട്.പി.വി) ഒര വിശേോയ മപ്രാജകട്ടട് �ിമപ്ാര്ട്ട് 
(്ി.പി.ആര്) ഉണ്ാക്കുകയം മവണം. ഇതട് 
കിഫട്ബിയിൽ നി്ട് ഭാഗികോയം /പൂര്ണ്ോയം 
ധനസഹായം ലഭിക്കു്തിനട്  ഉതകും.  കൂടാലത 
ഉപപദതികൾക്കും പദതി ്ടകങ്ങൾക്കും പ്രമത്യകം 
്ിപിആര് തയ്യാ�ാക്കുകയം മവണം. ്ിസംബര് 
31, 2019 വലര, കിഫട്ബിയലട കവീഴിൽ ലോത്തം 
51352.60 മകാടി രൂപയലട 592 അടിസ്ാനസൗകര്യ 
വികസന പദതികൾക്ട് അംഗവീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
മേഖല തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.7.1 ൽ 
ലകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

കിഫട്ബി, ഒ്ിലധികം നിമക്പ സോഹരണ 
ോര്ഗങ്ങെിലൂലട വിഭവങ്ങൾ സോഹരിക്കുന്നു. 
ഇതിൽ ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് ഇന്ലവസട്റ്ട്ലേന്�ട് 
്സട്റ്ട്, ഇന്ഫാസട്്കട്ചര് ല്റ്ട് ഫണ്ട് (ഐ.്ി.
എഫട് ), ആൾട്ര്മനറ്വീവട് ഇന്ലവസട്റ്ട്ലേ�ട് ഫണ്ട് 
(എ.ഐ.എഫട് ),  ജന�ൽ ഒബ്ലികട്മഗഷന്സട് 
മബാണ്ടുകൾ, ലാന്്ട് മബാണ്ടുകൾ,  ഇന്ഫ 
മബാണ്ടുകൾ മുതലായ നിമക്പങ്ങൾ,  മകരെ മ്റേറ്ട് 
ഫിനാന്ഷ്യൽ എ�ര്വപ്രസസട് ലിേിറ്്ട് (ലക.എസട്.
എഫട്.ഇ) മപാലള്ള സര്ക്ാര് ഫിനാന്ഷ്യൽ ഏജന്സി 
വഴി ലറ്യിലര്-ലേയട്്ട്  നിമക്പ  പാമക്ജുകൾ,  
പില് ഗ്രാന്റ്റുകൾ, ആന്ിറ്വീസട്, സര്ക്ാര് ഗ്യാരണ്ി 
നൽകു് േറ്റു ഫണ്ടുകൾ, നിമക്പങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 
വരവകൾ, ആഭ്യന്ര/ ഉഭയകക്ി/ ബഹുരാഷട്് 
സാമ്പത്തിക സ്ാപനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള വായട്പകൾ 
തുടങ്ങിയവയിലൂലടയം വിഭവങ്ങൾ സോഹരിക്കുന്നു.   

പട്ടിക 11.7.1 കിഫട്ബ ി അംഗവീകരിച്ച പദതികൾ - വകുപ്ട് തിരിച്ചുള്ളതട്

വകുപ്് 
കടിഫ്ബ ടി അംഗീകെടിച് പദ്തടികൾ

അംഗീകെടിച് പദ്തടികളുലട 
എണ്ം

അംഗീകെടിച് തുക     (രൂപ 
മകയാടതടിയടിൽ)

ലപാതുേരാേത്തട് വകുപ്ട് 279 17,670.43

ഊര്ജം 15 5200

ജലവിഭവങ്ങൾ 80 4,753.21

ലപാതുവിേ്യാഭ്യാസം 76 2,037.91

ആമരാഗ്യ കുടുംബ മക്േം 24 2,035.99

വിവരസാമങ്തികവിേ്യ 3 1,412.86

തവീര പ്രമേശ കപ്ൽ ഗതാഗതം - ഉൾനാടന് ജലഗതാഗതം 1 566.51

ഉ്തവിേ്യാഭ്യാസം 26 562.02

കായികം, യവജന കാര്യം 35 732.53

ഗതാഗതം 3 556.49

വനം 4 441.67

സാംസ്ാരികം 8 194.34

പട്ികജാതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ വികസനം 9 186.1

ഫിഷ�വീസട്-തു�മുഖം 4 212.04

മേവസ്ം 1 141.75

രജിസട്മ്ഷന് 6 89.88

ലതാഴിൽ -വനപുണ്യം 5 82.5

ടൂ�ിസം 3 72.47

പാര്പ്ിടം 1 50.14

തമദശസ്യംഭരണം 3 31.69

കൃഷി 1 14.28

�വന്യു 2 32.62

വ്യവസായം 3 14,275.17

ആലക 592 51,352.6
ഉ�വിടം : കിഫ്ബി
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ആഗ�ോളവത്കരണത്തിന്റെ ഈ കോലഘട്ടത്തിലും 
ദരതിദ്രര് ക്ും സ്്രീകള് ക്ും പ്രകൃതതിക്ും ന്തോഴതിലതിനും 
അനകൂലമോയ വളര്ചോ ഉറപ്ോക്ന്നതതില് 
വതിഗക�രീകരണത്തിന് നതിസ്തുലമോയ സ്ോനമോണ് 
ഉള്ളത്. കഗ്ോള ഏകരീകരണവും നവരീന 
സോഗകേതതിക വതിദ്യകളും രോജ്യോതതിര്ത്തികളന്െ 
അതതിര് വര്ുകള് തന്ന്ന ഇല്ോതോക്തിയഗപ്ോള് 
അതതിന്റെ പരതിണതിതഫലങ്ങന്ള അതതിജരീവതിക്ന്നതതിന് 
കൂെതിയോഗലോചനകളും (negotiation) 
നതിയ�ണങ്ങളും (regulation)  വതിഗകന്ദ്രരീകൃത 
ഭരണ നതിര് വ്വഹണത്തിനമുള്ള സുംവതിധോനങ്ങളും 
ശക്തിന്പ്ടുഗത്ണ്ടത് വളന്ര അത്യോവശ്യമോയതിരതിക്ന്നു. 
ഇവയതിലൂന്െ, മഹോത്ോ�ോന്തിയുന്െ സ്വപ്ും ഗപോന്ല, 
പരമ ദരതിദ്രരുന്െ ആവശ്യങ്ങളും ആകുലതകളും 
ആഗ�ോള, ഗദശരീയ, പ്രോഗദശതിക തലങ്ങളതിന്ല 
നയ രൂപരീകരണ പ്രക്തിയയതില് മുഖ്യ ചര്ചോ 
വതിഷയമോകുന്മന്ന് ഉറപ്ോക്ോന് കഴതിയുും. (ഇന്്യയതിന്ല 
വതിഗക�രീകൃതോസൂ്ണും- സോധ്യതകളും ന്വല്് 
വതിളതികളും- യു.എന്.ഡതി.പതി).

രോജ്യത്് തന്ന്ന ഒരു പഗഷേ സമോനതകളതില്ോത് 
അനഭവ ചരതി്മോണ് ഗകരളത്തിന്ല 
വതിഗക�രീകരണത്തിനള്ളത്. അധതികോരങ്ങളും 
ചുമതലകളും സ്ോപനങ്ങളും പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകള്ക്് ഒരുമതിച് കകമോറുക വഴതി 
പ്രോഗദശതികോസൂ്ണത്തിലും വതികസനത്തിലും 
തോന്ഴതട്ടതില് ജനപകേോളതിത്ഗത്ോന്െയുള്ള 
ഇെന്പെലകള് സോധ്യമോക്തിയ ആദ്യ സുംസ്ോനമോയതി 
മോറതി ഗകരളും. പദ്ധതതി വതിഭവങ്ങള് സുതോര്യവും, 
വതിഗവചനമതില്ോന്തയുും മോനദണ്ഡങ്ങളതിലധതിഷ്തിതമോയുും 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് നല്കുന്നു എന്നതോണ്  
സുംസ്ോനന്ത് വതിഗകന്ദ്രരീകരണത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. 
സുംസ്ോനത്തിന്റെ പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിന്റെ  ഒരു 
നതിശ്തിത ശതമോനും (25 ശതമോനും) പ്രോഗദശതിക 
തലത്തില് ഗപ്രോജക്ടുകള് രൂപരീകരതിച് 
നെപ്തിലോക്ന്നതതിനോയതി പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള്ക്്  
നല്കുന്നു. കൂെോന്ത  സുംസ്ോനത്തിന്റെ തനത് 

നതികുതതി വരുമോനത്തിന്റെ 3.5 ശതമോനും തുക 
ജനറല് പര്പ്സ് ഫണ്ടോയുും 6 ശതമോനും തുക 
ന്മയതിറെന്നന്സ് ഫണ്ടോയുും വര്ഷോ വര്ഷങ്ങളതില് 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് നല്കുന്നുണ്ട്. സര്ക്ോര് 
പുറന്പ്ടുവതിപ്തിക്ന്ന ന്പോതു മോര്�നതിര്ഗദേശങ്ങള്ക്് 
വതിഗധയമോയതി മുന്�ണനോെതിസ്ോനത്തില് 
വതികസന പദ്ധതതികള്ക്് രൂപുംനല്കുന്നതതിനും 
അവ നെപ്തിലോക്ന്നതതിനമുള്ള സ്വോത�യും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്. 
വതികസനും ഗനെതിന്യടുക്ക മോ്മല്, അതതിന്റെ 
ഗുണനതിലവോരത്തിലും ഫലപ്രോപ്തിയതിലും വ്യോപനത്തിലും 
സുംസ്ോനത്് വതിഗകന്ദ്രരീകരണും കോര്യമോയ 
സ്വോധരീനും ന്ചലത്തിയതിട്ടുണ്ട് എന്നത് ന്പോതുന്വ 
അും�രീകരതിക്ന്പ്ട്ട ഒരു വസ്തുതതന്ന്നയോണ്. 
സോമൂഹതികമോയതി പോര്ശ്വവല്ക്രതിക്ന്പ്ട്ട പട്ടതികജോതതി, 
പട്ടതികവര്�ക്ോര്ക്ും രോഷ്്രീയമോയതി മോറ്തി 
നതിര്ത്ന്പ്ട്ടതിരുന്ന സ്്രീകള്ക്ും മുന്ന്പോരതിക്ലും 
കോണോന് സോധതിക്ോത്വതിധും ന്പോതു സമൂഹത്തിഗലക്് 
കെന്നു ന്ചല്ോനമുള്ള വോതോയനും തുറന്നുന്കോടുത്തുും 
പ്രോഗദശരീകോസൂ്ണത്തിന്റെ എടുത്തു പറഗയണ്ട 
സവതിഗശഷതതന്ന്നയോണ്.

ഭരണഘെനോ ഗഭദ�തതിന്യ തുെര്ന്ന് ഗകരള 
പഞ്ോയത്തിരോജ് ആക്െ് (1994), ഗകരള മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തി 
ആക്െ് (1994) എന്നരീ നതിയമങ്ങള് നതിര്മതിച്ചുന്കോണ്ട് 
9-ോും പഞ്വത്സര പദ്ധതതി കോലത്ോണ് ഗകരളത്തില് 
വതിഗകന്ദ്രരീകൃതോസൂ്ണത്തിന്റെ തുെക്ന്മകേതില് 
13-ോും പഞ്വത്സര പദ്ധതതിക്ോലത്ോണ്  രണ്ടോും 
ഘട്ടത്തിന് തുെക്ും കുറതിചത്.  ഉയര്ന്ന വളര്ചോ  നതിരക്് 
ഗനെതിന്യടുക്ക എന്ന ലഷേ്യത്തിനോയതി ജനപകേോളതിത്ും 
കൂടുതല് വര്ദ്ധതിപ്തിച് പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് വഴതി 
ജനകരീയോസൂ്ണും തോന്ഴ തട്ടതിഗലന്ക്ത്തിക്ന്ന 
വതികസന ത�മോയതിരുന്നു 13- ോും പദ്ധതതിയതില് 
ആവതിഷ്കരതിചത്. ഇക്ോലയളവതില് ജതില്ോ പദ്ധതതികള് 
രൂപരീകരതിക്ന്നതതിലും അതതിലൂന്െ ജതില്ോ ആസൂ്ണ 
സമതിതതികളന്െ സ്ോനും ആസൂ്ണ പ്രക്തിയയുന്െ 
മുന്നതിരയതില് എത്തിക്ന്നതതിനും 13- ോും പദ്ധതതിയതില് 
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ഊന്നല് നല്കതിയതിരുന്നു. കൂെോന്ത പതതിമൂന്നോും 
പദ്ധതതിയതില് മുന്കൂട്ടതി നതിശ്യതിചതിരുന്ന ലഷേ്യങ്ങള് 
ഗനെതിന്യടുക്ോനും  പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകന്ള 
ശോക്രീകരതിക്ോനും പ്രഗത്യക ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്.

941 ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള്, 152 ഗ്ോക്് 
പഞ്ോയത്തുകള്, 14 ജതില്ോ പഞ്ോയത്തുകള്, 87 
മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള്, 6 ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് അെക്ും 
1200 തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളോണ് നതിലവതില് 
സുംസ്ോനത്് ഉള്ളത്. തഗദേശസ്ോപനങ്ങള്ക്് 
വതിതരണും ന്ചയ്യുന്ന വതികസന ഫണ്ട്, ന്പോതുവതിഭോ�ും, 
പട്ടതികജോതതി ഉപപദ്ധതതി (എസ്.സതി.എസ്.പതി), 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി (െതി.എസ്.പതി) എന്നതിങ്ങന്ന 
മൂന്ന് വതിഭോ�ങ്ങളതിലോയതിട്ടോണ് നല്കുന്നത്.  സുംസ്ോന 
ധനകോര്യ കമരീഷന്റെ ശുപോര്ശകളതിന്ഗമല് 
സ്വരീകരതിച നെപെതി  റതിഗപ്ോര്ട്ടതിന്റെ (എ.െതി.ആര്) 
അെതിസ്ോനത്തിലോണ് തഗദേശ സര്ക്ോരുകള്ക്ള്ള 
വതികസന ഫണ്ട് വതിഹതിതും വതിതരണും ന്ചയ്യുന്നത്. 5- ോും 
സുംസ്ോന ധനകോര്യ കമരീഷന് സുംസ്ോന പദ്ധതതി 
വതിഹതിതത്തിന്റെ ഒരു നതിശ്തിത ശതമോനും തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് അവരുന്െ പദ്ധതതി നെത്തിപ്തിന് 
വകയതിരുത്ോന് ശുപോര്ശ്ശ ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-19 ല് 
സുംസ്ോന പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിന്റെ 24 ശതമോനും 
തുക (7000 ഗകോെതി രൂപ) തഗദേശ �വണന്മന്റുകള്ക്് 
വതികസന ഫണ്ടോയതി വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. ഇതതില് 
ഗക� ധനകോര്യ കമരീഷന് വതിഹതിതവും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
എന്നോല് 2019-20 ല് സുംസ്ോന പദ്ധതതി 
വതിഹതിതത്തിന്റെ 24.5 ശതമോനും തുകയോണ് (7500 ഗകോെതി 
രൂപ) വതികസന ഫണ്ടോയതി തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.

13-യാം പദ്തി - നയപരമയായ മയാറ്റങ്ങളം 
പുതിയ ഉദധ്മങ്ങളം.

13-ോും പദ്ധതതിയുന്െ (2017-22) ആദ്യ 
വര്ഷും തന്ന്ന തഗദേശസര്ക്ോരുകള്ക്് 
പ്രോഗദശതിക പദ്ധതതികള് രൂപരീകരതിക്ന്നതതിനും 
നെപ്തിലോക്ന്നതതിനമുള്ള മോര്ഗ്ഗനതിര്ഗദേശങ്ങള് 
പതതിമൂന്നോും  പദ്ധതതി സമരീപനത്തിന് അനസൃതമോയതി 
പുറത്തിറക്കയുണ്ടോയതി. മുന്കോലങ്ങളതില് 
പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിന്ല സകേരീര്ണ്ണമോയ 
നെപെതിക്മങ്ങള് കോരണും പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനും 
അും�രീകോരത്തിനും പദ്ധതതി നതിര് വ്വഹണഗത്ക്ോള് 
കൂടുതല് സമയന്മടുക്മോയതിരുന്നതതിനോല് 
സോ്ത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവസോന മോസങ്ങളതില് 
പദ്ധതതി നതിര് വ്വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ദ്രുത�തതിയതില് 
പൂര്ത്തിയോക്വോന് തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് 
നതിര്ബന്തിതരോവകയുും ഇത് മോര്ച് മോസത്തിഗലക്് 
ഗപയ്ന്മന്റുകള് കുമതിഞ്ഞുകൂെോനും കോരണമോയതിരുന്നു. 
ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ന്ക്ല്ോും പരതിഹോരും കോണുക 
എന്ന ലഷേ്യഗത്ോന്െയോണ് മോര്ഗ്ഗഗരഖയതില് 
ചതില ഗഭദ�തതികള് വരുത്തിയത്. പതതിമൂന്നോും 

പദ്ധതതിയുന്െ ആദ്യവര്ഷന്ത് അനഭവന്വളതിചത്തില് 
2018 ജനവരതിയതില് മോര്ഗ്ഗഗരഖ പരതിഷ്കരതിച്ചു.  
എന്നോല് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ോത്ലത്തില് 2019-
20 ല് മോര്ഗ്ഗഗരഖയതില് ചതില കൂട്ടതിഗചര്ക്ലകള് 
വരുത്തുകയുണ്ടോയതി. ഇതതില് പ്രധോനന്പ്ട്ടത് 
കോലോവസ്ോ വ്യതതിയോനന്ത് അതതിജരീവതിക്ന്ന 
ആസൂ്ണത്തിന് പ്രോധോന്യും നല്കതിന്കോണ്ട് കജവ 
കവവതിധ്യ സുംരഷേണും, കോലോവസ്ോ വ്യതതിയോനും, 
പരതിസ്തിതതി സുംരഷേണും, ദുരന്നതിവോരണും എന്ന ഒരു 
പുതതിയ വര്ക്തിും�് ഗ്രൂപ്തിന്റെ രൂപരീകരണമോയതിരുന്നു. 
പുതതിയ മോര്ഗ്ഗഗരഖ തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് അവരുന്െ 
വോര്ഷതിക പദ്ധതതിന്യയുും ബഡ്ജറ്തിന്നയുും പരസ്പരും 
സുംഗയോജതിപ്തിച്ചുന്കോണ്ട് പദ്ധതതി നതിര് വ്വഹണത്തിന് 
ഒരു പൂര്ണ്ണ സോ്ത്തിക വര്ഷും  ലഭ്യമോക്വോനും 
സഹോയതിചതിട്ടുണ്ട്.  

13-ോും പദ്ധതതിയതില് എടുത്തു പറഗയണ്ട ഒരു പ്രഗത്യകത 
ബഹുതല ആസൂ്ണത്തിന് നല്കതിയ പ്രോധോന്യമോണ്. 
പ്രോഗദശതികും എന്ന് കരുതതിയതിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും 
പ്രോഗദശതികത്തിനപ്പുറും സുംസ്ോനന്ത് ആകമോനും 
ബോധതിക്ന്ന തരത്തിലള്ളവയോണ് എന്നുള്ളതതിനോല് 
(ഉദ: മോലതിന്യസുംസ്ക്കരണും, കുെതിന്വള്ള പ്രശ്നും) ഇത്രും 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരതിഹോരും കോണോന് ബഹുതല 
ആസൂ്ണും അനതിവോര്യമോന്ണന്ന തതിരതിചറതിവോണ് 
അതതിന് ഊന്നല് നല്കുന്നതതിഗലയ്ക് നയതിചത്. 13- 
ോും. പദ്ധതതിയുന്െ മന്റ്ോരു പ്രഗത്യകത, പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളന്െ ഭരണഘെനോപരമോയ ചുമതലകളും  
ഉത്രവോദതിത്ങ്ങളും നതിര് വ്വഹതിക്ോന് അവന്യ 
സഹോയതിക്ന്ന തരത്തിലള്ള പൂരകമോയവതികസന  
ഇെന്പെലകള് വതിവതിധ സര്ക്ോര് വകുപ്പുകളന്െ 
ഭോ�ത്തുനതിന്ന് ഉണ്ടോകുന്മന്നതോണ്. സോഗകേതതിക 
വതിദഗ്ദ്ധരുന്െയുും വതിദ്യോഭ്യോസ �ഗവഷണ 
സ്ോപനങ്ങളന്െയുും ഗസവനും പ്രോഗദശതിക പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണ പ്രക്തിയയതില് വലതിയ രരീതതിയതില് ലഭ്യമല് 
എന്നുള്ളതതിനോല് പ്രോഗദശതിക വതികസന പദ്ധതതികളതില്, 
വതിജ്ോനവും കവദഗ്ദ്ധ്യവും തമതിലള്ള വതിെവ് 
നതികത്ോന് കഴതിയുന്ന തരത്തിലള്ള ഇെന്പെലകള്ക്് 
13-ോും പദ്ധതതിയതില് ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. 
സുംസ്ോനത്് ദ്രുത�തതിയതില് നെന്നുന്കോണ്ടതിരതിക്ന്ന 
ന�രവല്ക്രണും ഉയര്ത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 
പരതിഹോരും കന്ണ്ടത്ോനും 13-ോും പദ്ധതതിയതില് പ്രഗത്യക 
ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. ന�രവല്ക്രണും ഉയര്ത്തുന്ന 
ന്വല്ലുവതിളതികന്ള തരണും ന്ചയ്യുന്നതതിന് ലഭ്യമോയ 
അവസരങ്ങന്ള ഫലപ്രദമോയതി വതിനതിഗയോ�തിക്ക വഴതി 
പ്രഗത്യക പദ്ധതതികളും അനഗയോജ്യ ത� പരതിപോെതികളും 
ആവതിഷ്കരതിഗക്ണ്ടതിയതിരതിക്ന്നു. ഇതതിനോയ് 
ന�ര തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണത്തിനോയതി  പ്രഗത്യക മോര്�ഗരഖതന്ന്ന 
13-ോും പദ്ധതതിയതില് പുറന്പ്ടുവതിക്കയുണ്ടോയതി.

ഉത്പോദനവര്ദ്ധനവ് ലഷേ്യമതിട്ടുന്കോണ്ട്, പദ്ധതതി 
തുക വതിനതിഗയോ�തിക്ന്നത് സുംബന്തിച ഗമഖല തല 
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മോനദ്ണ്ഡങ്ങളതില്  ചതില നയപരമോയ മോറ്ങ്ങള് 
വരുത്തുകയുണ്ടോയതി. ്തിതല പഞ്ോയത്തുകള് 
ന്പോതുവതിഭോ�ത്തില് സോധോരണ വതിഹതിതത്തിന്റെ 30 
ശതമോനും തുകയുും ന�ര തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് 
10 ശതമോനും തുകയുും നതിര്ബന്മോയുും ഉത്പോദന 
ഗമഖലോ ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് നരീക്തിന്വക്ണന്മന്ന് 
നതിഷ്കര്ഷതിക്കയുണ്ടോയതി. ഇതുകൂെോന്ത പട്ടതികജോതതി 
ഉപപദ്ധതതി ഫണ്ട്, പട്ടതികവര്� ഉപപദ്ധതതി ഫണ്ട്, 
ന്പോതുവതിഭോ�ത്തിന്ല സോധോരണ വതിഹതിതും 
എന്നതിവയുന്െ ആന്ക തുകയുന്െ 5 ശതമോനും, 
കവകല്യമുള്ളവര്ക്ും കുട്ടതികള്ക്ും, 5 ശതമോനും 
വൃദ്ധര്ക്ും പോലതിഗയറ്രീവ് പരതിപോെതികള്ക്ും 10 
ശതമോനും വനതിതോഘെക പദ്ധതതിക്ും മോറ്തിന്വയ്കോന് 
നതിര്ഗദേശതിചതിട്ടുണ്ട്. 2018 ല് ഉണ്ടോയ മഹോപ്രളയത്തിന്റെ 
പശ്ോത്ലത്തില് തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
അവരുന്െ ഗപ്രോജക്ടുകള് പുന:ക്മരീകരതിക്ോനും 
പ്രളയ പശ്ോത്ലത്തില് പ്രോഗദശതിക തലത്തില് 
ഉയര്ന്നുവന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്് അെതിയന്തിര പരതിഹോരും 
കോണുന്നതതിനമോയതി 2018-19 വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയതിന്ല  
ഗമഖല വകയതിരുത്ലകളതില് ചതില ഇളവകള് 
നല്കുകയുണ്ടോയതി. 

പ്രോഗദശതിക വതികസന പ്രശ്നങ്ങള് മനസ്തിലോക്തി 
ലഭ്യമോയ വതിഭവങ്ങളന്െ അെതിസ്ോനത്തില്  പ്രശ്നങ്ങന്ള 
പരതിഹരതിക്ോനള്ള പദ്ധതതികള് ആസൂ്ണും 
ന്ചയ്യുക എന്നതോണ് വതിഗകന്ദ്രരീകൃതോസൂ്ണും 
ന്കോണ്ട് യഥോര്ത്ഥത്തില് അര്ത്ഥമോക്ന്നത്. 
എന്നോല് സുംസ്ോന സര്ക്ോര് സമയോ 
സമയങ്ങളതില് പുറന്പ്ടുവതിക്ന്ന  സബ്സതിഡതി 
മോര്�ഗരഖയ്കനസൃതമോയതി പദ്ധതതികള് തയ്ോറോക്ോന് 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് ചതിലഗപ്ോള് സോധതിന്ചന്ന് 
വരുകയതില്. ഇത്രും സോഹചര്യത്തില് ‘നൂതന 
പരതിപോെതികള്’  എന്ന ഒരു പുതതിയ ജോലകും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 13-ോും പദ്ധതതിയതില് 
ലഭ്യമോക്കയുണ്ടോയതി. സബ്സതിഡതി മോര്�ഗരഖ 
വഴതി ഏന്റ്ടുക്ോന് സോധതിക്ോത് നൂതനവും 
അനതിവോര്യവമോയ പദ്ധതതികള് ഇത് വഴതി ഏന്റ്ടുക്ോന് 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് സോധതിക്ും എന്നതോണ് 
ഇതതിന്റെ പ്രഗത്യകത.

13-ോും പദ്ധതതിയുന്െ തുെക്ത്തില് തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനും 
നതിര് വ്വഹണത്തിനും കൂടുതല് സ്വയും ഭരണോധതികോരും 
നല്കുന്നതതിന്റെ ഭോ�മോയതി  കൂടുതല് നതിര് വ്വഹണ 
ഉഗദ്യോ�സ്ന്ര അനവദതിച്ചു നല്കുകയുണ്ടോയതി. കഴതിഞ്ഞ 
പഞ്വല്സര പദ്ധതതിവന്ര കകമോറ്ും ന്ചയ്ത് കതിട്ടതിയ 
സ്ോപനത്തിന്ല ഏറ്വും മുതതിര്ന്ന ഉഗദ്യോ�സ്ന്ന 
മോ്ഗമ ബന്ന്പ്ട്ട ഗമഖലയതിന്ല നതിര് വ്വഹണത്തിനോയതി 
നതിഗയോ�തിക്ോന് കഴതിയുമോയതിരുന്നുള്ളൂ. എന്നോല് ഇതതില് 
വരുത്തിയ മോറ്ും നതിര് വ്വഹണും ഗവ�ത്തിലോക്വോന് 
സോധതിച്ചു പ്രഗത്യകതിച്ചു എഞ്തിനരീയറതിും�് പദ്ധതതികളന്െ 
സു�മമോയ നതിര് വ്വഹണന്ത്  ഇത്ഏന്റ 

സഹോയതിക്കയുണ്ടോയതി.  13-ോും പദ്ധതതിയുന്െ ആദ്യ 
വര്ഷങ്ങളതില് വരുത്തിയ മന്റ്ോരു മോറ്ും പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണും, നതിര് വ്വഹണും, ഗമോണതിറ്റതിും�് എന്നതിവയതില് 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങന്ള സോഹോയതിക്വോനോയതി 
രൂപരീകരതിച ആസൂ്ണ കമറ്തികളോണ്. ഇത് പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണത്തില് ഗ്റേക്്ഗഹോള്ഡര്മോരുന്െ 
പകേോളതിത്ും ഉറപ്ോക്ന്നതതിന് സഹോയകമോയതിട്ടുണ്ട്. 
അഗതഗപോന്ല തഗദേശ സര്ക്ോര് പദ്ധതതി വഴതി വതിതരണും 
ന്ചയ്ോന് കഴതിയുന്ന സബ്സതിഡതിയുന്െ സോധ്യതകള് 
കൂടുതല് വതിപുലമോക്തി  എന്നതുും എടുത്തു പറഗയണ്ട ഒരു 
കോല് ന്വയ്പ്് തന്ന്നയോണ്. 

ജില്യാ പദ്തി : സുംസ്ോനന്ത്  എല്ോ ജതില്കളും 
ജതില്ോപദ്ധതതികള്ക്് 2018 ല് രൂപും നല്കുകയുണ്ടോയതി. 
ഭരണഘെനയതിന്ല ആര്ട്ടതിക്തിള് 243 (ZD) 
അനസരതിച് ജതില്കളന്െ സമഗ് വതികസനത്തിനോയതി 
ഒരു സുംഗയോജതിത സമരീപനും കകന്ക്ോള്ളുന്നതതിന് 
ജതില്ോ ആസൂ്ണ സമതിതതികള് ജതില്ോ പദ്ധതതികള് 
നതിര്ബന്മോയുും തയ്ോറോഗക്ണ്ടതോന്ണന്ന് 
നതിഷ്കര്ഷതിക്ന്നു. ജതില്ോ പദ്ധതതിയുന്െ മന്റ്ോരു ലഷേ്യും 
ബഹുതല ആസൂ്ണന്ത് ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്കയുും 
വതിവതിധ തലത്തിലള്ള തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ 
വതികസനോവശ്യങ്ങളും, മുന്�ണനകളും 
സുംസ്ോനന്ത്യുും ജതില്കളതിന്ലയുും വതിവതിധ സോമൂഹ്യ 
സോ്ത്തിക വതിഭോ�ങ്ങള്  തമതിലള്ള സുംഗയോജനവും 
ഉറപ്ോക്ക എന്നതുമോണ്.  
ജതില്ോ പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനോയ് സര്ക്ോര് 
വതിശദമോയ മോര്�ഗരഖ പുറന്പ്ടുവതിപ്തിക്കയുും 
സുംസ്ോനന്ത് എല്ോജതില്കളും ജതില്ോ പദ്ധതതി 
തയ്ോറോക്ക എന്ന യജ്ും പൂര്ത്രീകരതിക്കയുും 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. തഗദേശ �വന്മെന്റുകളന്െയുും മറ്് 
ഏജന്സതികളന്െയുും സഹോയഗത്ോന്െ സുംയുക്മോയതി 
നതിര് വ്വഹണും നെഗത്ണ്ട  ജതില്ോ പദ്ധതതിയതില് ഉയര്ന്ന് 
വന്ന ചതില വന്കതിെ പദ്ധതതി നതിര്ഗദേശങ്ങള് വതിശദ 
പദ്ധതതി നതിര്ഗദേശങ്ങളോയതി രൂപും നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്. ഇത്രും 
വന്കതിെ ഗപ്രോജക്ടുകന്ള ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്ക എന്ന 
ലഷേ്യഗത്ോന്െ സുംസ്ോന ബഡ്ജറ്തില് 40 ഗകോെതി 
രൂപ പ്രഗത്യക ധനസഹോയും നല്കുന്നതതിനോയതി  
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. അതോയത്, ജതില്ോ പദ്ധതതിയുന്െ 
ഭോ�മോയതി രൂപും നല്കതിയ സുംഗയോജതിത പരതിപോെതികള് 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങളന്െ വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയുന്െ 
ഭോ�മോക്ന്നതതിനള്ള ശ്രമും ഇതതിനകും ആരുംഭതിചതിട്ടുണ്ട്. 
കൂെോന്ത സുംഗയോജതിത/സുംയുക് ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് 
ഗകരള പുനര്നതിര്മോണ പദ്ധതതിയുന്െ (RKI) ഭോ�മോയതി  
ധനസഹോയും ലഭ്യമോക്ന്നതതിനും സര്ക്ോര് 
തരീരുമോനതിചതിട്ടുണ്ട്.

ജില്യാ റിസ�യാഴ്�് സ�ന്ററുകളസെ രൂപീകരണം 
: 13-ോും പദ്ധതതിയുന്െ ആദ്യ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളതില് 
സമയബന്തിതമോയതി പദ്ധതതി രൂപരീകരതിക്വോനും 
നതിര് വ്വഹണും ഗനരന്ത് ആരുംഭതിക്ന്നതതിനമോണ് 
ഊന്നല് നല്കതിയതിരുന്നത്. അതതിനോല് തന്ന്ന 



522 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ആദ്യ രണ്ട് വര്ഷങ്ങളതില് പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിന്ല 
ഉയര്ന്ന വതിനതിഗയോ�ത്തിന് ഇത് സഹോയകമോയതിട്ടുണ്ട്.  
തുെര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളതില് പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളന്െ 
പദ്ധതതികളന്െ ഗുണഗമന്മ  വര്ദ്ധതിപ്തിക്വോനോയതിരുന്നു 
ഊന്നല് നല്കതിയത്. സുംസ്ോനത്് നെപ്ോക്തിയ 
ജനകരീയോസൂ്ണവമോയതി ബന്ന്പ്ട്ട് നെന്ന പല 
പഠനങ്ങളതിലും പ്രോഗദശതിക പദ്ധതതിരൂപരീകരണവമോയതി 
ബന്ന്പ്ട്ട് പല ഗപോരോയ്മകളും കുറവകളും 
ചൂണ്ടതികോണതിക്ന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്ട്. അവശ്യും ഗവണ്ട 
പഠനങ്ങള് നെത്ോന്ത വതികസന പരതിപോെതികള്ക്് 
രൂപും നല്കുക, ഫലപ്രോപ്തി കുറഞ്ഞ തരീന്ര ന്ചറതിയ 
ഗപ്രോജക്ടുകള് ഏന്റ്ടുക്ക, ആവശ്യ വതിവരങ്ങള് 
ഉള്ന്ക്ോള്ളതിക്ോന്ത ഗപ്രോജക്ടുകള് അപൂര്ണ്ണമോയതി 
തയ്ോറോക്ക തുെങ്ങതിയ ഗപോരോയ്മകള് ഇതതില്ന്പ്ടുന്നു. 
ഇത്രും കുറവകള് പരതിഹരതിക്ോനും പ്രോഗദശതിക 
പദ്ധതതികളന്െ അറതിവ് ഉള്ളെക്വും സോഗകേതതിക 
മതികവും ന്മചന്പ്ടുത്ോനും, 2019 ന്സപ്റ്ുംബറതില് 
എല്ോ ജതില്കളതിലും ജതില്ോ റതിഗസോഴ്സ് ന്സറെറുകള് 
രൂപരീകരതിക്ോന് സര്ക്ോര് തരീരുമോനതിക്കയുണ്ടോയതി. 
വതികസന, �ഗവഷണ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല 
ഉഗദ്യോ�സ്ന്രയുും, സര്ക്ോര് വകുപ്പുകളതില് നതിന്ന് 
വതിരമതിച വതിദഗ്ദ്ധന്രയുും ഉള്ന്പ്ടുത്തിന്കോണ്ടുള്ള ജതില്ോ 
റതിഗസോഴ്സ് ന്സറെറുകളന്െ മുഖ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
തോന്ഴ ന്കോടുക്ന്നു. (1) ജതില്ോ ആസൂ്ണ സമതിതതിയുും 
പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളും ആവശ്യന്പ്ടുന്ന 
വതിഷയങ്ങളതിലും, ഗമഖലകളതിലും വതിശദമോയ പഠനും 
നെത്തി റതിഗപ്ോര്ട്ട് നല്കുക. (2)പ്രോഗദശതിക 
പദ്ധതതികളന്െ അറതിവള്ളെക്വും സോഗകേതതിക 
മതികവും ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിനഗവണ്ട സോഗകേതതിക 
ഉപഗദശും നല്കുക. (3) പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് 
ആവശ്യന്പ്ടുന്ന വതിശദമോയ ഗപ്രോജക്െ് റതിഗപ്ോര്ട്ടുകള് 
(ഡതി.പതി.ആര്) തയ്ോറോക്തി നല്കുക, സോധ്യതോപഠനും 
നെത്തുക. (4) പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളന്െ പദ്ധതതിയുും, 
ഗപ്രോജക്ടുകളും പരതിഗശോധതിച്, അവയുന്െ മതികവ്, 
ഗപോരോയ്മകള്, ഗപോരോയ്മ ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിനള്ള 
നതിര്ഗദേശങ്ങള് എന്നതിവന്യ സുംബന്തിക്ന്ന 
റതിഗപ്ോര്ട്ട് തയ്ോറോക്തി ജതില്ോ ആസൂ്ണ സമതിതതിക്് 
നല്കുക (5) മോതൃകോ ഗപ്രോജക്ടുകള് പഠതിച് പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകള്ക്്  ഇെയതില് പ്രചരതിപ്തിക്ക, (6) 
വര്ഷോ വര്ഷും ജതില്ോ പദ്ധതതി പരതിഷ്കരതിക്ക. 
ജതില്ോ റതിഗസോഴ്സ് ന്സറെറുകളന്െ പ്രവര്ത്നും 
ദരീര്ഘകോലോെതിസ്ോനത്തില് തഗദേശ�വന്മെന്റുകളന്െ 
പദ്ധതതികളന്െ ഗുണനതിലവോരും ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിനും 
അതുവഴതി അെതിയന്തിര ശ്രദ്ധഗവണ്ട ഗമഖലകള്ക്് 
പ്രഗത്യക ഊന്നല് നല്കുന്മന്നുും കരുതുന്നു.

ജില്യാ ദുരന്ത നിവയാരണ പദ്തി : സുംസ്ോനത്് 
പ്രകൃതതിഗഷേോഭങ്ങളും കോലോവസ്ോ വ്യതതിയോനവും 
അനദതിനും മോറതി ന്കോണ്ടതിരതിക്ന്ന സോഹചര്യത്തില്, 
ന്വള്ളന്പ്ോക്ും, വരള്ച, ഉരുള്ന്പോട്ടല്, കെല്ഗഷേോഭും 
എന്നരീ പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്് ഒരു 
ന്വല്ലുവതിളതിതന്ന്നയോണ്. ഈ സോഹചര്യത്തില് ഇത്രും 

ദുരന്ങ്ങളന്െ ആഘോതങ്ങള് ലഘൂകരതിക്വോനും, 
പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളന്െ ദുരന് തയ്ോന്റടുപ്് 
കോര്യഷേമമോക്ോനും, രോജ്യത്തില് തന്ന്ന  ആദ്യമോയതി  
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് എല്ോ തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങഗളോടുും പ്രോഗദശതിക ദുരന് നതിവോരണ പദ്ധതതി 
രൂപരീകരതിക്ോന് നതിര്ഗദേശും നല്കതിയതിരതിക്കയോണ്. 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല ദുരന് നതിവോരണ 
പദ്ധതതിയുന്െ ഘെകങ്ങള് ഇവന്യല്ോമോണ്. (1) 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനത്തിന്റെ ന്പോതുവതിവരങ്ങള് 
(2) അപകെ സോധ്യത നതിറഞ്ഞതുും  എളപ്ത്തില് 
ദുരന്ും ബോധതിക്ന്നവരുന്െയുും വതിവരണും. (3)തഗദേശ 
സ്ോപനത്തിന്റെ ഗശഷതിയുും വതിഭവങ്ങളും (4) ദൂരന് 
പ്രതതികരണ ആസൂ്ണ ഗരഖ (5)ദുരന് അതതിജരീവന 
തയ്ോന്റടുപ്പുകള് , ദുരന് ലഘൂകരണും, സോമൂഹതിക 
ശോക്രീകരണ പദ്ധതതികള്.

തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് അവരുന്െ ദുരന് 
നതിവോരണ പദ്ധതതികള് 2020 ജനവരതി-മോര്ച്   
കോലയളവതില് തയ്ോറോഗക്ണ്ടതുും 2020-21 ന്ല 
വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയുമോയതി സുംഗയോജതിപ്തിഗക്ണ്ടതുമോണ്. 
ദുരന് സോധ്യതയുും ദുര്ബലതയുമനസരതിച് 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്  ദുരന് നതിവോരണ 
പദ്ധതതികള് അവരുന്െ വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയുന്െ  
ഭോ�മോഗക്ണ്ടതോണ്. ഇതുകൂെോന്ത എല്ോ തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങഗളോടുും രഷേോപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ും 
ദുരതിതോശ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ും ഗനതൃത്വും 
നല്കോന് നോല് അെതിയന്തിര പ്രതതികരണ െരീമുകന്ള 
രൂപരീകരതിക്വോനും സര്ക്ോര് നതിര്ഗദേശതിചതിട്ടുണ്ട്. 
ദുരതിതോശ്വോസ ക്യോ്്യുകളോയുും ന്റസ്ക്യൂ ന്ഷല്ട്ടറുകളോയുും 
മോറ്ോവന്ന ന്പോതു സ്ലങ്ങള് കന്ണ്ടത്ോനും 
അത്രും ന്സറെറുകളന്െ അറ്കുറ്പണതികള് 
പൂര്ത്രീകരതിച് ആവശ്യത്തിന് ഗെോന്യലെറ്റുകള്, 
ശുചരീകരണ സുംവതിധോനങ്ങള് എന്നതിവ ഉന്ണ്ടന്ന് 
ഉറപ്് വരുത്തുവോനും തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങഗളോെ് 
സര്ക്ോര് നതിര്ഗദേശതിചതിട്ടുണ്ട്. അതുവഴതി കോലോവസ്ോ 
വ്യതതിയോനുംമൂലും അെതിക്െതിയുണ്ടോവന്ന 
പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങന്ളയുും അപകെങ്ങന്ളയുും ഒരു 
പരതിധതിവന്ര തെയോന് സോധതിക്ന്മന്നോണ് 
വതിലയതിരുത്ന്പ്ടുന്നത്. ആഗ�ോള തലത്തില് തന്ന്ന 
അെതിക്െതിയുണ്ടോകുന്ന പ്രകൃതതി ദുരന്ത്തിന്റെയുും 
കോലോവസ്ോവ്യതതിയോനത്തിന്റെയുും പശ്ോത്ലത്തില് 
രൂപരീകരതിക്ന്ന   ദുരന് നതിവോരണ പദ്ധതതി എന്നത് 
രോജ്യത്് എല്ോയതിെത്തുും വ്യോപതിപ്തിക്ോന് പറ്റുന്ന 
ഒന്നോയതിരതിക്ും.  

ഡീസ�ന്ട്രലൈസ�ഷന് റൗണ്്: സുംസ്ോനത്് 
ജനകരീയോസൂ്ണ പ്രസ്ോനും ആരുംഭതിചതിട്ട് രണ്ടു 
ദശോബ്ും പതിന്നതിന്ട്ടകേതിലും നോളതിതുവന്ര പ്രോഗദശതിക 
ആസൂ്ണന്ത് ഫലപ്രദമോയതി സഹോയതിക്ോന് 
കഴതിയുന്ന ഒരു സ്തിതതിവതിവരണ ഗശഖരണ 
വതിതരണ സ�ദോയും രൂപന്പ്ടുത്തി എടുക്ോന് 
നമുക്്കഴതിഞ്ഞതിട്ടതില് എന്നതോണ് യോഥോര്ത്ഥ്യും. പദ്ധതതി 



523അദ്ധ്യായം 12, പ്യാദേശിക സര്കയാരുകളം  വിദക�ീകൃതയാസൂത്രണവം

അെകേലതിന്റെയുും അതതിന്റെ വതിനതിഗയോ�ത്തിന്റെയുും 
സ്തിതതി വതിവരകണക്കള് ഇന്ഫര്ഗമഷന് 
ഗകരളോ മതിഷന് ഗശഖരതിക്ന്നുണ്ട്. എന്നോല് 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് സ്വന്ും നതിലയ്കോണ് 
വതികസനഗമഖലകളന്െ അവസ്ോവതിവരങ്ങള് ഗശഖരതിച് 
പ്രഗദശതിക ആസൂ്ണത്തിന് ഉപഗയോ�തിക്ന്നത്. 
അതുന്കോണ്ടുതന്ന്ന പ്രോഗദശതിക പദ്ധതതികളന്െ 
ഫലപ്രോപ്തിഗയയുും ഗനട്ടങ്ങഗളയുും കുറതിച്ചുള്ള സ്തിതതിവതിവര 
കണക്കളന്െ അഭോവും വളന്ര വലതോണ്. 
നതിലവതിലള്ള ഭരണസമതിതതികളന്െ കോലോവധതി 
അവസോനതിക്കയുും പുതതിയ സമതിതതികള് തോമസുംവതിനോ 
അവഗരോധതിക്ന്പടുകയുും ന്ചയ്യുന്ന സോഹചര്യത്തില് 
ഇത്രത്തില് ഒരു വതിവരഗശഖരണും നെത്തുവോന് 
ഏറ്വും അനഗയോജ്യമോയ സമയും ഇതോയതതിനോല്, 
‘ഡരീന്സന്്കലഗസഷന് റൗണ്ട് ’ എന്ന ഗപരതില് 
പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് കകവരതിച ഗനട്ടങ്ങന്ളകുറതിച് 
ഒരു ഗചോദ്യോവലതിയുന്െ അെതിസ്ോനത്തില് വതിവരങ്ങള് 
ഗശഖരതിക്ോനഗദേശതിക്ന്നു. നതിലവതിലള്ള പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളന്െ കോര്യഷേമത അളക്വോനും 2020 
നവുംബര് മോസഗത്ോന്െ അധതികോരത്തില് വരുന്ന 
ഭരണ സമതിതതികള്ക്് ഭോവതി കോര്യപരതിപോെതികളും 
മുന്�ണനകളും നതിശ്യതിക്ോനും ഇത് സഹോയതിക്ും. 
കൂെോന്ത മോതൃകോപദ്ധതതികള് കന്ണ്ടത്തുന്നതതിനും, മതികച 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കോഴ്ചവച തഗദേശ സര്ക്ോരുകന്ള 
കന്ണ്ടത്ോനും കഴതിഞ്ഞകോല അനഭവങ്ങളതില് നതിന്നുും 
പുതതിയ അറതിവകള് സ്ോദതിക്ോനും ഈ ന്റൗണ്ട് 
സഹോയതിക്ും. വതിവരഗശഖരണവമോയതി ബന്ന്പ്ട്ട 
ഉത്രവോദതിത്വങ്ങള് സോ്ത്തിക സ്തിതതി വതിവരകണക്് 
വകുപ്തിനോണ് നല്കതിയതിട്ടുള്ളത്. ഓഗരോ അഞ്് 
വര്ഷും കൂടുഗ്ോഴും ന്റൗണ്ട് സുംഘെതിപ്തിക്ോനോണ് 
ഉഗദേശതിക്ന്നത്. �ഗവഷണ ത്വരയുള്ളവര്ക്ും 
ആസൂ്ണ വതിദഗ്ദര്ക്ും  വതിവരങ്ങളന്െ നന്ല്ോരു 
ഗശഖരമോയതിരതിക്ും ഇത് വഴതി ലഭതിക്ോന് ഗപോകുന്നത്.

പ്രളയ ബയാധിത തസദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങള്ക് 
പ്രസതധ്ക �ഹയായം– 2018 ന്ല പ്രളയത്തില് 
കോര്യമോയ നോശനഷ്ങ്ങള് ബോധതിച തഗദേശഭരണ 

സ്ോപനങ്ങള്ക്് 2019-20 വോര്ഷതിക ബഡ്ജറ്തില് 
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് 250 ഗകോെതി രൂപ 
പ്രഗത്യകധനസഹോയമോയതി വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. 
പ്രളയബോധതിത തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങന്ള 
തതിരന്ഞ്ഞടുക്ോനും, പ്രസ്തുത ഫണ്ട് വതിതരണും 
ന്ചയ്യുവോനമുള്ള മോനദണ്ഡും തരീരുമോനതിക്ോനമോയതി 
സര്ക്ോര് ഒരു കമറ്തിന്യ നതിയമതിചതിരുന്നു. ഈ 
കമറ്തിയുന്െ ശുപോര്ശ്ശ പ്രകോരും 15 ശതമോനും തുക 
അതോയത് 37.5 ഗകോെതി രൂപ മണ്ണതിെതിചതിലകോരണും 
നോശനഷ്ങ്ങള് സുംഭവതിച തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് നരീക്തിന്വക്കയുും ബോക്തി 
തുകയോയ 212 .50 ഗകോെതിരൂപ പ്രളയ ബോധതിത 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് വതിതരണും 
ന്ചയ്ോനും തരീരുമോനതിക്കയുണ്ടോയതി. ഇതനസരതിച് 
സുംസ്ോനന്ത്  240 ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ും, 33 
മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള്ക്ും, 3 ഗകോര്പ്ഗറഷനകള്ക്ും  
യഥോക്മും 169.04 ഗകോെതി, 35.85 ഗകോെതി, 7.61 ഗകോെതി 
രൂപ വരീതും വതിതരണും ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയതി. ഈ 
തുകയുന്െ വതിനതിഗയോ�ും സുംബന്തിച് വതിശദമോയ 
മോര്�ഗരഖയുും സര്ക്ോര് പുറന്പ്ടുവതിചതിട്ടുണ്ട്. 
പ്രളയത്തില് ജരീവഗനോപോധതി നഷ്ന്പട്ടവര്ക്് 
അത് ഗനെതിന്യടുക്ോനതകുന്ന തരത്തിലള്ള 
ഗപ്രോജക്റ്റുകള്ക്് മുന്�ണന നല്കണന്മന്നുും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങഗളോെ് ആവശ്യന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്ട്. 
കൂെോന്ത പ്രളയുംമൂലും നശതിച ന്പോതുആസ്തികള് 
പുന:സ്ോപതിക്ോനും ന്റസ്ക്യൂ ന്ഷല്ട്ടറുകള് റതിപ്യര് 
ന്ചയ്യുവോനും പ്രസ്തുത തുക ഉപഗയോ�തിക്ന്നതതിനള്ള 
അനവോദവും തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.

13 -യാം പഞ്ചവത്സരപദ്തിയിസൈ പ്രധയാന 
സനട്ടങ്ങള്

i. പ്രയാസദശിക പദ്തികളസെ 
�മയബന്ിത രൂപീകരണം

പ്രോഗദശതിക പദ്ധതതികള് സമയബന്തിതമോയതി 
രൂപരീകരതിക്വോനും നതിര് വ്വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്  

സബയാക്്  12.1.1 ഗ്ോമപഞ്ോയത്് വ തികസന പദ്ധതതി (Grama Panchayat Development Plan)

ഗകരളത്തിന്ല വ തിഗക�രീകൃതോസൂ്ണത്തിന്റെ കോതലോയ പ്രഗത്യകത ജന പകേോളതിത്ഗത്ോന്െയുള്ള 
ആസൂ്ണമോണ്. 9-ോും പഞ്വത്സര പദ്ധതതിയതില് ആരുംഭതിച ജനകരീയോസൂ്ണ ക്യോ്യതിന് 
പ്രോഗദശതിക ആസൂ്ണത്തിന് ഒരു പകേോളതിത് രരീതതിശോസ്്ും തന്ന്ന വ തികസതിപ് തിന്ചടുക്ന്നതതില് 
വ തിജയതിക്കയുണ്ടോയതി. കഴതിഞ്ഞ രണ്ട് ദശോബ്ക്ോലമോയതി നതിരന്രും സ്ഫുെും ന്ചയ് സുംസ്ോനന്ത് 
വ തിഗക�രീകൃതോസൂ്ണ പ്രക്തിയ ഗക� ഗ്ോമവ തികസന മന്്ോലയും പ്രോഗദശതിക വ തികസന ത�മോയതി 
അനവര്ത്തിക്കയുും രോജ്യത്് മുഴവന് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് വ തികസന പദ്ധതതി (ജതി.പ തി.ഡതി.പ തി) എന്ന 
ഗപരതില് നെപ് തില് വരുത്തുകയുും ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയതി. പകേോളതിത് ആസൂ്ണും രോജ്യവ്യോപകമോക്ന്ന 
ഈ പരതിപോെതിയുന്െ മുദ്രോവോക്യും ‘ഏവര്ക്ുംവ തികസനും എല്ോവരുന്െയുും പദ്ധതതി’ എന്നതോണ്. 
സുംസ്ോനന്ത് വ തിഗക�രീകൃതോസൂ്ണും എല്ോ സുംസ്ോനങ്ങളതിലും നെപ് തിലോക്ന്പ്ടുഗ്ോള് ഗദശരീയ 
തലത്തില് ഗകരളത്തിന് ലഭതിച അും�രീകോരമോയതിട്ടോണ് ഇതതിന്ന ഗനോക്തി കോണുന്നത്. 
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ഗനരഗത് തന്ന്ന തുെങ്ങോനമോണ് 
പഞ്വത്സര പദ്ധതതിയതില് ലഷേ്യമതിട്ടതിട്ടുള്ളത്. 
13-ോും പദ്ധതതിയുന്െ ആരുംഭത്തില് സകേരീര്ണ്ണ 
നെപെതിക്മങ്ങള് ഒഴതിവോക്തി മോര്�ഗരഖ 
സമഗ്മോയതി പരതിഷ്കരതിചതതിനോല് തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് അവരുന്െ വോര്ഷതിക 
പദ്ധതതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഗനരഗത് തന്ന്ന 
ആരുംഭതിക്വോന് സോധതിച്ചു. പദ്ധതതി രൂപരീകരണ 
പ്രക്തിയ  2017-18 വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില് 
ജൂണ 2017 നും, 2018-19 ല് മോര്ച് 2018 
ലും പൂര്ത്രീകരതിക്ോന് സോധതിച്ചു. ഇത് മൂലും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്് അവരുന്െ 
വോര്ഷതിക പദ്ധതതിന്യ ബഡ്ജറ്റുമോയതി 
സുംഗയോജതിപ്തിക്ോനും നതിര് വ്വഹണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി ഒരു മുഴവന്  വര്ഷും  
ലഭ്യമോക്ോനും കഴതിഞ്ഞു. 2019-20 ലോകന്ട്ട 
വോര്ഷതിക  പദ്ധതതി രൂപരീകരണ പ്രക്രീയ 2018 
ഡതിസുംബറതില് പൂര്ത്തിയോക്കയുണ്ടോയതി. 
ഗകരളത്തിന്ല ജനകരീയോസൂ്ണ ചരതി്ത്തിന്ല 
അഭൂതപൂര്  വ്വമോയ ഗനട്ടമോയതി ഇതതിന്ന 
കോണോവന്നതോണ്. പദ്ധതതി നതിര് വ്വഹണത്തിനോയതി 
പൂര്ണ്ണമോയുും ഒരു വര്ഷും ലഭതിചതതിനോല് മുന് 
വര്ഷഗത്ക്ോള് ഉയര്ന്ന പദ്ധതതി ചതിലവ് 
ഗനെതിന്യടുക്ോനും ഇത് സഹോയതിചതിട്ടുണ്ട്. 2016-17 
ല് പദ്ധതതി ചതിലവ് 76.7 ശതമോനമോയതിരുന്ന്നകേതില് 
2017-18 ല് 85 ശതമോനവും, 2018-19 ല് 81.6 
ശതമോനവമോയതിരുന്നു.

ii. സെണ്ര് സ�വിംഗ്�ില് ഗണധ്മയായ 
വര്ദ്നവ്

പതതിമൂന്നോും പദ്ധതതി  മുതല് പദ്ധതതി 
നതിര് വ്വഹണത്തിന്ല സുതോര്യത 
ഉറപ്ോക്ന്നതതിനോയതി മരോമത്് പ്രവര്ത്തികള് 
നതിര് വ്വഹണും നെത്തുഗ്ോള് ഗുണഗഭോക്തൃ സമതിതതി 
വഴതി ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിന പകരും ഇ-ന്െണ്ടറതിും�തിന്ന 
ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്ന്നതതിന് പ്രോധോന്യും 
നല്കുകയുണ്ടോയതി. അനുബന്ം 12.1.1 
നല്കതിയതിട്ടുള്ള കണക്കള് സൂചതിപ്തിക്ന്നത് 
തഗദേശഭരണ  സ്ോപനങ്ങള്ക്് 2017-18 ല് 
239.60 ഗകോെതി രൂപയുും 2018-19 ല് 212.23 
ഗകോെതി രൂപയുും ന്െണ്ടര് ഗസവതിും�്സ് ഇനത്തില് 

ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്ട് എന്നോണ്.  ഈ തുക ഉപഗയോ�തിച് 
പുതതിയ പദ്ധതതികള് ഏന്റ്ടുക്ോന് തഗദേശ 
സര്ക്ോരുകള്ക്് സോധതിചതിട്ടുണ്ട്.

iii. സപയാതുവിഭയാഗം പദ്തി ചിൈവില് 
ഉത്പയാദന സമഖൈയുസെ വിഹിതത്ില് 
ഉണ്യായ വര്ദ്നവ്

തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് ന്പോതു 
വതിഭോ�ത്തിന്ല  സോധോരണ വതിഹതിതത്തില് 
നതിന്നുും ഒരു നതിശ്തിത ശതമോനും തുക ഉത്പോദന 
ഗമഖലയതിഗലക്ോയതി നരീക്തിന്വഗക്ണ്ടതോന്ണന്ന് 
നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുള്ളതോണ്. 12-ോും പദ്ധതതിയുന്െ 
ആദ്യ നോലവര്ഷങ്ങളതില് തഗദേശ സ്ോപന 
പദ്ധതതികളതില് ഉത്പോദന ഗമഖലക്് ഗമഖല 
പരതിധതി ബോധകമോയതിരുന്നതില്. എന്നോല് നോല 
വര്ഷക്ോലന്ത് അനഭവത്തിന്റെ ന്വളതിചത്തില് 
2016 ല് അധതികോരത്തിന്ലത്തിയ  പുതതിയ 
സര്ക്ോര് ഇത് അവഗലോകനും നെത്തുകയുണ്ടോയതി. 
അതതിന്റെ അെതിസ്ോനത്തില് 2016-17 വോര്ഷതിക 
പദ്ധതതിയതില് ഉത്പോദന ഗമഖലയതില് കുറഞ്ഞത് 
20 ശതമോനവും ശുചതിത്വത്തിനോയതി കുറഞ്ഞത് 
10 ശതമോനും തുകയുും നതിര്ബന്മോയതി 
വകയതിരുത്ോന്  തരീരുമോനതിക്കയുണ്ടോയതി. 13-ോും 
പദ്ധതതിയുന്െ ആരുംഭത്തില് തന്ന്ന ഗമഖലോ 
പരതിധതിയതില് കോതലോയ മോറ്ും വരുത്തുകയുും 
ഗ്ോമ, ഗ്ോക്്, ജതില്ോപഞ്ോയത്തുകള് 
ഉത്പോദന ഗമഖലയതിഗലക്് 30 ശതമോനും 
തുക നതിര്ബന്മോയുും വകയതിരുത്ോനും 
ഗകോര്പ്ഗറഷനകള്ക്ും മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള്ക്ും 
ഇത് 10 ശതമോനമോയുും നതിശ്യതിക്കയുണ്ടോയതി. 
ഇതോവന്ട്ട പശ്ോത്ലഗമഖലയതില് കൂടുതല് 
ശ്രദ്ധ നല്കതിയതിരുന്ന തഗദേശസ്ോപനങ്ങള്ക്് 
ഉത്പോദന ഗമഖലയതില് കൂടുതല് തുക 
വകയതിരുത്ോനും കൂടുതല് ഗപ്രോജക്ടുകന്ളടുക്ോനും 
സഹോയകമോയതി. 13- ോും പദ്ധതതിയുന്െ സമരീപന 
ഗരഖയതില് പ്രതതിപോദതിചത് ഗപോന്ല ഉത്പോദന 
ഗമഖലക്് കൂടുതല് പ്രോധോന്യും നല്കുക എന്ന 
ലഷേ്യും ഇത് വഴതി സോധ്യമോവകയുണ്ടോയതി. 
ഇതതിന്റെ വതിശദവതിവരങ്ങള് പട്ടിക 12.1.1 ല് 
ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.  

പട്ടിക 12.1.1 ന്പോതു വ തിഭോ�ും സോധോരണ വ തിഹതിതത്തിന്റെ ന്മോത്ന്ചലവ തില് ഉത്പോദന ഗമഖലയുന്െ ന്ചലവ് വ തിഹതിതും(രൂപ 
ഗകോെതിയതില്)

വര്ഷം സപയാതുവിഭയാഗം 
�യാധയാരണ വിഹിതത്ിസൈ 
ഉത്പയാദനസമഖൈ സചൈവ്

സപയാതുവിഭയാഗം �യാധയാരണ 
വിഹിതത്ിസൈ ആസകയുള്ള 

സചൈവ്

സപയാതുവിഭയാഗം �യാധയാരണ 
വിഹിതംചിൈവില് ഉത്പയാദന സമഖൈയുസെ 

പങ്്
2015-16 242.43 2400.98 10.10

2016-17 373.42 2040.85 18.30

2017-18 660.46 2750.19 24.02

2018-19 674.26 3330.11 20.25
അവലംബം :  ഐ.കെ.എം 2019
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iv. സകരളത്ിസൈ തസദേശ �്വയം ഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളസെ ഐ.എ�്.ഒ 
നിൈവയാരം 

സുംസ്ോനന്ത് എല്ോ തഗദേശ സ്വയും 
ഭരണ സ്ോപനങ്ങന്ളയുും ഐ.എസ്.ഒ 
നതിലവോരത്തിഗലക്യര്ത്തി ഗുണഗമന്മയുള്ള 
ഗസവനും ജനങ്ങള്ക്് സമയബന്തിതമോയതി 
നല്കുക എന്നത് 13- ോും പദ്ധതതിയുന്െ 
സമരീപന ഗരഖയതില് പ്രതതിപോദതിചതിട്ടുണ്ട്. ഇത് 
ഗനെതിന്യടുക്ോനും ഗകരളത്തിന്ല തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് സോധതിചതിട്ടുണ്ട്. സുംസ്ോനന്ത് 
941 ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തുകളതില് 861 എണ്ണവും 
152 ഗ്ോക്് പഞ്ോയത്തുകളും അന്ോരോഷ്് 
ഗുണഗമന്മ സര്ട്ടതിഫതിഗക്ഷനോയ ഐ.എസ്.ഒ 
9001: 2015 ഗനെതികഴതിഞ്ഞു. ഈ സോ്ത്തിക 
വര്ഷും തന്ന്ന എല്ോ ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തുകളും 
ഈ ലഷേ്യും കകവരതിക്ന്മന്ന് പ്രതരീഷേതിക്ന്നു. 
ഗകോര്പ്ഗറഷനകളും മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികളും 
ജതില്ോ പഞ്ോയത്തുകളും അടുത് സോ്ത്തിക 
വര്ഷത്തില് ഐ.എസ്.ഒ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പൂര്ത്രീകരതിക്ും. ഗുണഗമന്മയുള്ള ഗസവന 
സുംവതിധോനും ഒരുക്ന്നതതിലൂന്െ മോ്ഗമ 
സമയബന്തിതമോയതി ഗസവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്് 
നല്കോന് സോധതിക്കയുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമോയ 
ധോരണയുള്ളതുന്കോണ്ടോണ് തഗദേശ സ്വയും 
ഭരണ സ്ോപനങ്ങള് ഈ അന്ോരോഷ്് 
അും�രീകോരത്തിനോയതി പരതിശ്രമതിക്ന്നത്. 
ന്പോതുജന സൗഹൃദവും കൃത്യതയുമുള്ള 
ഫ്രണ്ട് ഓഫരീസ് സുംവതിധോനും ഒരുക്കവഴതി 
കോലതോമസമതില്ോന്ത ഗസവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക് 

ലഭതിക്ന്നുന്വന്ന് ഉറപ്് വരുത്തിയോല് മോ്ഗമ 
ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടതിഫതിഗക്ഷന് ലഭതിക്കയുള്ളൂ. 
ഗുണഗമന്മയുള്ള ഗസവനും ജനങ്ങള്ക്് നല്കുന്ന 
ജനസൗഹൃദ സ്ോപനമോയതി നതിലന്കോള്ളുകന്യന്ന 
ലഷേ്യത്തിഗലക്ള്ള ചുവടുവയ്പ്ോണ് 
അന്ോരോഷ്് സര്ട്ടതിഫതിഗക്ഷന് ഗനടുന്നതതിന് 
തഗദേശ സ്വയും ഭരണ സ്ോപനങ്ങള് നെത്തിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്എന്ന് കോണോവന്നതോണ്.

v. മിഷന് അസന്തധ്യാദയ �ര് സവേ

ഗക� ഗ്ോമ വതികസന മ�ോലയും 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്് വതികസന പദ്ധതതി (ജതി.പതി.ഡതി.
പതി) തയ്ോറോക്ന്നതതിന് മുഗന്നോെതിയോയതി എല്ോ 
സുംസ്ോനങ്ങഗളോടുും മതിഷന് അഗന്്യോദയ സര് ഗവ്വ 
നെത്തുവോന് ആവശ്യന്പ്ടുകയുണ്ടോയതി. അെതിസ്ോന 
സൗകര്യും, മോനവവതികസനും, സോ്ത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നരീ മോനദണ്ഡങ്ങന്ള 
അെതിസ്ോനമോക്തി ചതില സൂചതികകളപഗയോ�തിച് 
രോജ്യന്ത് എല്ോ ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകന്ളയുും 
റോകേ് ന്ചയ്യുകയുും അതതിന്റെ അെതിസ്ോനത്തില് 
ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തുകളതിന്ല വതികസന വതിെവകള് 
നതികത്തുന്നതതിനോയ് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് വതികസന 
പദ്ധതതി വഴതി ഗപ്രോജക്ടുകളും പരതിപോെതികളും 
ആസൂ്ണും ന്ചയ്യുക എന്നതുമോണ് സര് ഗവ്വ 
ലഷേ്യും ന്വക്ന്നത്.  ഗക� സുംസ്ോന 
പദ്ധതതികളന്െയുും പ്രോഗദശതിക വതിഭവങ്ങളന്െയുും 
സുംഗയോജനും വഴതി വതികസന വതിെവ് 
നതികത്തുന്നതതിനോയ് ഏന്റ്ടുക്ന്ന പദ്ധതതികള്ക്് 
വതിഭവ സമോഹരണും നെത്ോവന്നതോണ്. 
2017-18 ല് സുംസ്ോനന്ത് തതിരന്ഞ്ഞടുത് 195 

ച ിത്ം 12.1.1 മതിഷന് അഗന്്യോദയ സര്  ഗവ്വ 2018 – സുംസ്ോനങ്ങളന്െ ശരോശരതി ഗസ്കോര്

ഉറവിടം – കെന്ദ്ര ഗ്രാമ വിെസന മന്ദ്രാലയം



526 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളതിലോണ് മതിഷന് അഗന്്യോദയ 
സര് ഗവ്വ  നെത്തിയന്തകേതില്, 2018-19 ല് 941 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളതില് 939 എണ്ണത്തിലും സര് ഗവ്വ  
നെത്തുകയുണ്ടോയതി. 

2018-19 ല് ഗദശരീയ തലത്തിന്ല 2,47,910 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളതിലോണ് സഗര്വ്വ  
നെത്തിയത്. ഇതതില് 62 ശതമോനും 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് മോ്ന്മ ശരോശരതി 
ഗസ്ക്കോര് 50 ല് തോന്ഴ ആയതിരുന്നുള്ളു. ഒരു 
ശതമോനും ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് മോ്ഗമ 80 ന് 

മുകളതില് ഗസ്ക്കോര് ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയുള്ളൂ. എന്നോല് 
ഗകരളത്തില് 939 ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളതില് 905 
എണ്ണവും (96.3 ശതമോനും) 60 ന് മുകളതില് ഗസ്ക്കോര് 
ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയതി. വതിശദോുംശങ്ങള് അനബന്ും 
12.1.2 ല് ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു. ഗകരളത്തിന്റെ 
ഗസ്കോര് 29 സുംസ്ോനങ്ങളക്ോളും ഗദശരീയ 
ശരോശരതിന്യക്ോളും ഏന്റ മുകളതിലോണ് എന്നോണ് 
ഈ കണക്കള് സൂചതിപ്തിക്ന്നത്.
 
മതിഷന് അഗന്്യോദയ സര്  ഗവ്വയുന്െ ശരോശരതി ഗസ്ക്കോര് 
പരതിഗശോധതിചോല് 72 ഗസ്കോര് ഗനെതി ഗകരളും ആദ്യ 

സബയാക്് 12.1.2 2018 ന്ലയുും 2019 ന്ലയുും പ്രളയും ഗനരതിടുന്നതതില് പ്രഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് വഹതിച പകേ്

പ്രളയോനന്രും ജനങ്ങന്ള പുനരധതിവസതിപ് തിക്ന്നതതിലും ദൂരതിതോശ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏഗകോപ തിപ് തിക്ന്നതതിലും പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് മുന്പന്തിയതില് തന്ന്നയോയതിരുന്നു. 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് മുതല് ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് വന്രയുള്ള എല്ോ പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോര് 
ഉഗദ്യോ�സ്രുും രഷേോപ്രവര്ത്നത്തിലും ദതിരതിതോശ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും പകേോളതികളോകുവോനും 
ഫണ്ടുകള് ആവശ്യോനസരണും ഉപഗയോ�തിക്ോനും നതിര്ഗദേശും നല്കുകയുണ്ടോയതി. അനോവശ്യമോയ 
ആശയകുഴപ്ങ്ങള് ഒഴവോക്ന്നതതിനും സോഹചര്യങ്ങഗളോെ് അതതിഗവ�ത്തില് പ്രതതികരതിക്ന്നതതിനും ഇത് 
സഹോയതിക്കയുും ദുരന് ലഘൂകരണ െരീമുകള്ക്് അവരുന്െ ദൗത്യും ഫലപ്രദമോയതി നെപ് തിലോക്വോനും 
ഇത് വഴതിന്യോരുക്കയുണ്ടോയതി.

ഐക്യരോഷ്് സുംഘെനയുന്െ യു.എന്.ഡതി.പ തി നെത്തിയ ഗപോസ്റ്് ഡതിസോ്റേര് നരീെ്സ് അസ്സ്്ന്മറെ് 
ആറെ് മോഗനജ്ന്മറെ് പഠന ഗരഖയതില് പ്രളയ അതതിജരീവനത്തിലും പുനരുദ്ധോരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് വഹതിച നതിര്ണോയക പകേതിന്ന തോന്ഴ പ്രതതിപോദതിക്ന്ന കോര്യങ്ങളതില് 
അും�രീകരതിക്കയുണ്ടോയതി.

I. ഗ്ോമസഭകളും മറ്് ന്പോതുഗവദതികളതിലമുള്ള ജനങ്ങളന്െ പകേോളതിത്ും ഉറപ്ോക്ല്
II. പുനപ്രോപ് തി സഹോയ പോഗക്ജുകന്ള കുറതിച് വ തിവരങ്ങളന്െ വ്യോപനും 
III. പ്രളയും ബോധതിച ജനങ്ങളന്െ പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്ക
IV. പുന.പ്രോപ് തിക്ോയുള്ള ഫണ്ടതിന്റെ വ തിനതിഗയോ�ത്തിന്ല സുതോര്യതയുും  ഉത്രവോദതിത്വവും 
V. വോര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതില് പുനപ്രോപ് തിക്ോയുള്ള പരതിപോെതികന്ള സമന്വയതിപ് തിക്ക

പ്രളയവും മണ്ണതിെതിച തിലും മൂലും ച തില തെസ്ങ്ങള് ഉണ്ടോന്യകേതിലും തതിരച തില്, രഷേോപ്രവര്ത്നും, 
ദുരതിതോശ്വോസപ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നരീ കോര്യങ്ങളതില് മുന്പന്തിയതില് തന്ന്നയുണ്ടോയതിരുന്നു പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകള്. ദൂരതിതോശ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏഗകോപ തിപ് തിക്ന്നതതിലും, ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള 
തതിരതിചറതിയുന്നതതിലും സോധ്യമോയ ഇെങ്ങളതില് ആവശ്യ വസ്തുക്ള് എത്തിക്ന്നതതിലും  ജനങ്ങന്ള 
സഹോയതിക്ന്നതതിലും എല്ോും തഗദേശ സ്ോപന ജരീവനക്ോരുും ജനപ്രതതിനതിധതികളും ജതില്ോ 
അധതികോരകഗളോന്െോപ്ും തന്ന്നയുണ്ടോയതിരുന്നു. ദുരതിതോശ്വോസ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി ഫണ്ട് 
ആവശ്യോനസരണും ച തിലവഴതിക്ോനും എഞ് തിനരീയറതിും�് വ തിഭോ�ും ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള പഞ്ോയത്് 
ഉഗദ്യോ�സ്ന്ര ദുരന്നതിവോരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി  വ തിന്യസതിപ് തിക്ോനും സുംസ്ോന സര്ക്ോര് 
പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകഗളോെ് ആവശ്യന്പ്ടുകയുണ്ടോയതി. ദുരതിതോശ്വോസ രഷേോപ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏഗകോപ തിപ് തിക്ന്നതതിന് പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളതിന്ല ജനപ്രതതിനതിധതികളും മുഴവന് സമയവും 
പ്രവര്ത്നനതിരതരോയതിരുന്നു. പ്രളയോനന്ര ഘട്ടത്തില്, വരീടുകള്, ന്പോതുസ്ലങ്ങള്, സ്ക്കുളകള്, 
ആശുപ്തികള് എന്നതിവ വൃത്തിയോക്ന്നതതിനള്ള വ തിപുലമോയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകള് ഗനതൃത്വും നല്കുകയുണ്ടോയതി. പ്രളയും മൂലും വരീടുകള്ക്ും, ന്കട്ടതിെങ്ങള്ക്ും, തഗദേശ 
സ്ോപന അധരീനതയതിലള്ള സ്ോപനങ്ങള്ക്ും, മറ്് അെതിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള്ക്ും ഉണ്ടോയ 
നോശനഷ്ങ്ങള് വ തിലയതിരുത്തുന്നപ്രക്തിയയതിലും തഗദേശ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല എഞ് തിനരീയര്മോര് 
പകേോളതികളോവകയുണ്ടോയതി. 

അവലംബം : കെരള ക�രാസ്ദ്്ദ ഡിസരാസ്റ്റര് നിഡ്ദസ്ദ ആനഡ്ദ അസ്സസ്സ്ദകമന്്ദ - കവള്ളക്രാക്കവം,മണ്ിടിച്ിലം -ആഗസ്ദ്്ദ 2018



527അദ്ധ്യായം 12, പ്യാദേശിക സര്കയാരുകളം  വിദക�ീകൃതയാസൂത്രണവം

സ്ോനത്ോണ്. ഗുജറോത്്, ആന്ദ്രോപ്രഗദശ്, 
തമതിഴ്നോെ് എന്നരീ സുംസ്ോനങ്ങള് യഥോക്മും 64, 
61, 60 എന്നരീ ഗസ്ക്കോര് ഗനെതി ഗകരളത്തിന് ന്തോട്ട് 
പതിന്നതിലോയ് നതില്ക്ന്നു. റതിഗപ്ോര്ട്ട് പ്രകോരും 
ശുചതിത്വത്തില് രണ്ടോും സ്ോനത്തുും കൃഷതിയതില് 
അഞ്ോും സ്ോനത്തുും കുെതിന്വള്ളെോപ്പുകളന്െ 
കോര്യത്തില് രണ്ടോും സ്ോനത്തുും 
ശതിശുുവതികസനത്തില് പ്രഥമ സ്ോനത്തുമോണ് 
സര്  ഗവ്വ പ്രകോരും സുംസ്ോനും. 

തസദേശ �ര്കയാരുകളസെ പദ്തി 
ധനവിനിസയയാഗം 

വോര്ഷതിക പദ്ധതതി വതിഹതിതമോയതി തഗദേശ 
സര്ക്ോറുകള്ക്് സോധോരണയോയതി രണ്ട് രരീതതിയതിലോണ് 
ഫണ്ടുകള് ലഭതിക്ന്നത്. ആദ്യഗത്ത് ഉപോധതിരഹതിത 
പദ്ധതതി ധനസഹോയും (വതികസനഫണ്ട് ). രണ്ടോമഗത്ത് 
ആവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികള്ക്ള്ള (Sponsored 
schemes) പദ്ധതതി സഹോയും. ഗപ്രോജക്ടുകള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിലും മുന്�ണനകള് നതിശ്യതിക്ന്നതതിലും 
നതിര്  വ്വഹണും നെത്തുന്നതതിലും സുംസ്ോന 
�വന്മെറെ് പുറന്പ്ടുവതിക്ന്ന മോര്ഗ്ഗഗരഖകള്ക്് 
വതിഗധയമോയതി തഗദേശസ്ോപനങ്ങള്ക്് പൂര്ണ്ണമോയ 
സ്വോത�മോണുള്ളത്. മുന്പ് സൂചതിപ്തിചത് 
പ്രകോരും സുംസ്ോന ധനകോര്യ കമരീഷന്റെ 
ശുപോര്ശകളതിന്ഗമല് സ്വരീകരതിച ആഷേന് ഗെക്ണ 
റതിഗപ്ോര്ട്ട് പ്രകോരമോണ് തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
വതികസനഫണ്ട് വകയതിരുത്തുന്നത്. അഞ്ോും 
സുംസ്ോന ധനകോര്യ കമരീഷന് സുംസ്ോന പദ്ധതതി 
വതിഹതിതത്തിന്റെ ഒരു നതിശ്തിത ശതമോനും  അതോയത് 
24 ശതമോനുംതുക (7000 ഗകോെതി രൂപ) തഗദേശ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്ള്ള വതികസന ഫണ്ടോയതി 2018-19 
ല് വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. ഇതതില് 3777.58 ഗകോെതിരൂപ 
ന്പോതു വതിഭോ�ത്തിലും (സോധോരണ വതിഹതിതും) 
1738.1 ഗകോെതി രൂപ ധനകോര്യകമരീഷന് അവോര് ഡ് 

വതിഹതിതത്തിലും, 1289.26 ഗകോെതി രൂപ പട്ടതികജോതതി 
ഉപപദ്ധതതിയതിലും 193.60 ഗകോെതി രൂപ പട്ടതികവര്ഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിയതിലമോണ് വകയതിരുത്തിയതിരുന്നത്. 14-ോും 
ധനകോര്യ കമരീഷന് ഗ്ോറെ് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള്ക്ും, 
മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള്ക്ും, ഗകോര്പ്ഗറഷനകള്ക്ും  
മോ്ഗമ ലഭതിചതിട്ടുള്ളൂ. വതിവതിധ വതിഭോ�ത്തിന്ല ഫണ്ട് ഓഗരോ 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനത്തിനും വതിതരണും നെത്തുന്നത് 
5-ോും ധനകോര്യ കമരീഷന്റെ ശുപോര്ശകളതിഗന്മല് 
സ്വരീകരതിച നെപെതി റതിഗപ്ോര്ട്ട് പ്രകോരമോണ്. വതിവതിധ 
തലത്തിലള്ള തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള്ക്് ഓഗരോ 
വതിഭോ�ത്തിലും 2018-19 ല് വകയതിരുത്തിയ വതികസന 
ഫണ്ട് വതിഹതിതന്ത് സുംബന്തിച വതിശദോുംശങ്ങള് പട്ടിക 
12.1.2 ല് ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു. 

വതികസന ഫണ്ട് കൂെോന്ത തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് തനത് ഫണ്ട്, ന്മയതിറെതിനന്സ് 
ഫണ്ട്, എന്നരീ ഫണ്ടുകള്കൂെതി വതിവതിധ ഗപ്രോജക്ടുകള് 
നെപ്തിലോക്ോനോയതി ലഭ്യമോകുന്നുണ്ട്. 2018-19 ല് 
എല്ോ തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െയുും പദ്ധതതികളന്െ 
ആന്ക വതിഹതിതും 19,613.05 ഗകോെതി രൂപയോയതിരുന്നു. 
ഇതതില് 100,10.19 ഗകോെതി രൂപ ചതിലവഴതിക്കയുണ്ടോയതി. 
ചതിലവകള് ഇനും തതിരതിച്ചു ഗനോക്തിയോല് ആന്ക ന്ചലവതില് 
56.9 ശതമോനും ന്ചലവും വതികസന ഫണ്ടതില് നതിന്നോണ് 
ഉണ്ടോയതിട്ടുള്ളന്തന്ന് കോണോും. 19.26 ശതമോനും ന്ചലവ് 
ന്മയതിറെതിനന്സ് ഫണ്ടതില് നതിന്നുും 5.58 ശതമോനും തനത് 
ഫണ്ടതില് നതിന്നുമോണ്.  ഗകന്ദ്രോവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികള്, 
സഹകരണ സ്ോപനങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള വോയ്ച, 
ഗുണഗഭോക്തൃ വതിഹതിതും എന്നതിവയതില് 17.71 ശതമോനും 
ചതിലവ് ഉണ്ടോയതിട്ടുണ്ട്. തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്ന ഗപ്രോജക്ടുകളന്െ പ്രധോന ധനമോര്ഗ്ഗമോയതി 
കോണുന്നത് വതികസന ഫണ്ടതിന്നയോന്ണന്നോണ് 
കണക്കള് കോണതിക്ന്നത്. ഇതുകൂെോന്ത 
ഏകഗദശും 20 ശതമോനും തുക ഗറോഡുകളന്െയുും വതിട്ട് 
കതിട്ടതിയ സ്ോപനങ്ങളന്െ പരതിപോലനത്തിനമോയതി 
ന്ചലവോക്ന്നുന്ണ്ടന്നുും കോണതിക്ന്നു. വതിശദോുംശങ്ങള് 

പട്ടിക 12.1.2 വ തിവ തിധ തലത്തിലള്ള തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്്  വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ള വ തികസന ഫണ്ട് വ തിഹതിതും (2018-19) 
(രൂപ ലഷേത്തില്)

തസദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങള്

സപയാതുവ ിഭയാഗം

പട്ടികജയാതി 
ഉപപദ്തി

പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
ഉപപദ്തി ആസക�യാധയാരണ 

വ ിഹിതം

   14-)ഠ ധനകയാരധ് കമ്ീഷന് 
അവയാര്ഡ്

സബ�ിക് 
ഗ്യാന്റ്

സപര്സയാമന്�് 
ഗ്യാന്റ്

1.ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് 1,75,264.6 80,278 10,125 64,401.89 10,619.38 3,40,688.87

2.ഗ്ോക് പഞ്ോയ-
ത്തുകള്

64,124.42 0 0 21,467.29 3,539.79 89,131.5

3.ജതില്ോ പഞ്ോയത്തുകള് 64,124.42 0 0 21,467.29 3,539.79 89,131.5

4. ന�രസഭകള് 39,808.14 36,635.78 10,396.2 13,206.89 1,255.9 1,01,302.91

5. ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് 34,436.42 28,448.22 8,072.8 8,382.64 405.14 79,745.22

ആന്ക 3,77,758 1,45,362 28,594 1,28,926 19,360 7,00,000
അവലംബം -സംസ്രാന ബഡ്ദജ്്ദ 2018-19, അനുബന്ം 4 
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ചിത്ം 12.1.2. ലും അനുബന്ം 12.1.3, 12.1.4 ലും 
നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.
തസദേശസ്യാപനങ്ങളസെ  പ്രകെനം- 
വിക�നണ്്

ഗനരന്ത് സൂചതിപ്തിചതുഗപോന്ല തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളന്െ പ്രധോന ധനകോര്യ ഗ്ോതസ്് 
വതികസന ഫണ്ട് തന്ന്നയോണ്. 2018-19 ല് 

തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ വതികസന ഫണ്ടതിന്ല 
പദ്ധതതി വതിഹതിതും 7000 ഗകോെതി രൂപയോയതിരുന്ന്നകേതിലും  
6721.90 ഗകോെതി രൂപന്യ വതിതരണും ന്ചയ്തിരുന്നുള്ളു. 
ഇതതില് ചതിലവോക്തിയത് 5696.34 ഗകോെതി രൂപയോണ് 
(84.74 ശതമോനും). വതിവതിധ തലങ്ങളതിന്ല തഗദേശ 
സ്ോപനങ്ങളന്െ ന്ചലവ് പരതിഗശോധതിചോല്, 
ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് ഒഴതിന്ക എല്ോ തലങ്ങളതിലും 
ചതിലവ് 80 ശതമോനത്തിന മുകളതില് കകവരതിചതോയതി 

ച ിത്ം 12 .1.3 വ തിവ തിധ തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ ന്ചലവ് ശതമോനും (2018-19)

അവലംബം :  ഇനഫര്കമഷന കെരള മിഷന 2019
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കോണുന്നു. തലും തതിരതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള് ചിത്ം-12.1.3 ല് 
ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.

വിക�ന ണ്ിസന്റ വിഭയാഗം തിരിച്ചുള്ള 
പ്രകെനം  

തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്ള്ള വതികസന ഫണ്ട് 
മൂന്ന് വതിഭോ�ങ്ങളോയതിട്ടോണ് വകയതിരുത്തുന്നത്. 
ന്പോതുവതിഭോ�ും, പട്ടതികജോതതി ഉപപദ്ധതതി (എസ്.
സതി.എസ്.പതി), പട്ടതികവര്ഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതതി (െതി.എസ്.
പതി) എന്നതിവയോണവ.  വതികസന ഫണ്ടതില് നതിന്നുും 
വതിതരണും ന്ചയ് 6721.91 ഗകോെതി രൂപയതില് 5239.05 
ഗകോെതി രൂപ (77.9 ശതമോനും) ന്പോതു വതിഭോ�ത്തിലും 
1289.26 ഗകോെതി രൂപ (19.17ശതമോനും) എസ്.
സതി.പതി. വതിഭോ�ത്തിലും 193.60 ഗകോെതി രൂപ (2.88 
ശതമോനും) െതി.എസ്.പതിയതിലും  ന്ചയ്തതിരതിക്ന്നത്. 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനും തതിരതിച്ചു ഗനോക്തിയോല് എല്ോ 
വതിഭോ�ത്തിലും ഗ്ോമ-ഗ്ോക്് പഞ്ോയത്തുകള് 
80 ശതമോനത്തിലധതികും ചതിലവ് കകവരതിച് മതികച 
പ്രകെനമോണ് കോഴ്ചന്വചതിരതിക്ന്നന്തന്ന് കോണോും. 
എന്നോല് ന�രപ്രഗദശന്ത് തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള് എസതി.എസ്.പതി യതിലും െതി.എസ്.
പതി വതിഭോ�ത്തിലും വളന്ര കുറഞ്ഞ  ചതിലവോണ് 
ഗരഖന്പ്ടുത്തിയത്.  ന�ര പ്രഗദശന്ത് തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള് െതി.എസ്.പതി ഫണ്ട് വനതിഗയോ�തിക്ന്നതതില് 
കവമുഖ്യും കോണതിക്ന്നതോയുും ഇക്ോര്യത്തില്  ഗവണ്ട് 
മുന്കക  എടുക്ന്നതില് എന്നുമോണ് ഇതതില് നതിന്നുും 

മനസ്തിലോഗക്ണ്ടത്. ഇതു സുംബന്തിച വതിശദോുംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 12.1.5 ലും 12.1.6 ലും ചിത്ം 12.1.4 ലും 
കോണതിചതിരതിക്ന്നു.

സമഖൈയാ വിശകൈനം

പദ്ധതതി മോര്ഗ്ഗഗരഖ പ്രകോരും തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള് മൂന്നു ഗമഖലകളതിലോയതിട്ടോണ് 
ഫണ്ട് വകയതിരുത്തുന്നത്. ഉത്പോദനും, ഗസവനും, 
പശ്ോത്ലും എന്നതിവയോണവ. 2018-19 ന്ല ആന്ക 
ന്ചലവതിന്റെ ഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള വതിഭജനും ചതി്ും-12.1.5ല് 
ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു. ആന്കയുള്ള ചതിലവതില് ഉത്പോദന 
ഗമഖലയുന്െ പകേ്-13 ശതമോനമോയതിരുന്നു. ഗസവന 
ഗമഖലയതിലോണ്  കൂടൂതല് തുക ചതിലവഴതിചതിട്ടുള്ളത് (63 
ശതമോനും). 2017-18 മോയതി തോരതമ്യും ന്ചയ്യുഗ്ോള് 
ഉത്പോദന ഗമഖലയതിന്ല ചതിലവതില് ഗനരതിയ 
കുറവും, പശ്ോത്ല ഗമഖലയതില് വര്ദ്ധനവമോണ് 
കോണതിക്ന്നത്. 2018 ന്ല പ്രളയത്തിന്റെ 
പശ്ോത്ലത്തില് ഗമഖല നതിബന്നകളതില് ചതില 
ഇളവകള് അനവദതിചതതിനോലോണ് പശ്ോത്ല 
ഗമഖലയതില് വര്ദ്ധനവ് കോണതിക്ന്നന്തന്ന് 
മനസ്തിലോക്ോും. വതിശദോുംശങ്ങള് ചിത്ം-12.1.5 ലും 
അനുബന്ം 12.1.7 ലും, 12.1.8 ലും നല്കതിയതിരതിക്ന്നു.

ഉത്പയാദന സമഖൈ 

ചിത്ം 12.1.6 ല് 2018-19 ല് ഉത്പോദന ഗമഖലയതിന്ല 

ച ിത്ം 12.1.4 തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല വ തിഭോ�ും തതിരതിച്ചുള്ള ന്ചലവ്-വ തികസന ഫണ്ട് വ തിഹതിതും (2018-19)

അവലംബം :  ഇനഫര്കമഷന കെരള മിഷന 2019
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ച ിത്ം 12 .1.5 വ തിവ തിധ തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ ന്ചലവ് ശതമോനും (2018-19)

അവലംബം :  ഇനഫര്കമഷന കെരള മിഷന 2019

ച ിത്ം 12 .1.6 ഉത്പോദനഗമഖലയതിന്ല ആന്ക ന്ചലവ തില് ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ന്ചലവ് വ തിഹതിതും 2018-19 (ശതമോനത്തില്)

അവലംബം :  ഇനഫര്കമഷന കെരള മിഷന 2019

ആന്ക ന്ചലവതിന്റെ ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള  
ചതിലവതിന്നയോണ് കോണതിക്ന്നത്. ഉത്പോദന 
ഗമഖലയതിന്ല 40 ശതമോനവും ചതിലവോക്തിയത് 
കോര്ഷതികഗമഖലയ്കോണ്. മൃ�സുംരഷേണും (20.75 

ശതമോനും), ഷേരീരവതികസനും (13.7 ശതമോനും), 
ജലഗസചനും (8.56 ശതമോനും) മണ്ണ്-ജല സുംരഷേണും 
(4.91 ശതമോനും) എന്നതിങ്ങന്നയോയതിരുന്നു മറ്് 
ഉപഗമഖലകളന്െ പകേ്. മത്സ്യബന്ന ഗമഖലയതില് 
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ന്വറുും 1.86 ശതമോനവും, വ്യവസോയ സ്വയും ന്തോഴതില് 
ഗമഖലയതില്   9.34 ശതമോനവമോണ് ന്ചലവഴതിചതിട്ടുള്ളത്. 
വതിശദോുംശങ്ങള് അനുബന്ം 12.1.9 ലും ചിത്ം 12.1.5 
ലും നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.

2018-19 വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില്, പ്രളയ 
പശ്ോത്ലത്തില് ഗമഖലോതല മോനദണ്ഡങ്ങള്ക്് 
ചതില ഇളവകള് നല്കതിയതിരുന്നു. ഇതതിന്റെ 
അെതിസ്ോനത്തില് ്തിതല പഞ്ോയത്തുകള് ന്പോതു 
വതിഭോ�ും സോധോരണ വതിഹതിതത്തിന്ല 20 ശതമോനും 
തുകയുും ഗകോര്പ്ഗറഷനകളും, മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികളും 
10 ശതമോനും തുകയുും ഉത്പോദന ഗമഖലയ്കോയതി 
നരീക്തി ന്വഗക്ണ്ടതോയതിരുന്നു. പട്ടിക 12.1.3 തഗദേശ 
സ്ോപനങ്ങളന്െ ന്പോതു വതിഭോ�ും സോധോരണ 
വതിഹതിതത്തിന്ല ഉത്പോദന ഗമഖലയതിന്ല ചതിലവോണ് 
കോണതിക്ന്നത്. ഗ്ോമ, ഗ്ോക്്, ജതില്ോ പഞ്ോയത്തുകള്, 
മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള് എന്നതിവ ഉത്പോദന ഗമഖലക്് 
നതിഷ്കര്ഷതിച തുകഗയക്ോള് കൂടുതല് തുക 
ന്ചലവഴതിചഗപ്ോള് ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് ഗവണ്ട് തുക 
ഉല്പോദന ഗമഖലയതില് ന്ചലവഴതിചതിട്ടതില് എന്നോണ് പട്ടതിക 
കോണതിക്ന്നത്.

സ�വന സമഖൈ

2018-19 ല് തഗദേശ സ്ോപനങ്ങളന്െ ഗസവന 
ഗമഖലയതിന്ല ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ചതിലവോണ് ചതി്ും 
12.1.6 ല് കോണതിചതിട്ടുള്ളത്. ഗസവനഗമഖലയതിന്ല 
ആന്ക ന്ചലവതില് 41.31 ശതമോനും ചതിലവ് വരീെതിനും 
വരീെ് കവദ്യുതരീകരണത്തിനും ഗവണ്ടതിയുള്ളതോണ്. 
തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങള് ന്പോതുവതിഭോ�ും 
സോധോരണ  വതിഹതിതും എസ്.സതി.പതി, െതി.എസ്.
പതി എന്നതിവയുന്െ, ആന്ക തുകയുന്െ 20 ശതമോനും 
തുക ഭവന പദ്ധതതികള്ക്ോയതി നതിര്ബന്മോയുും 
നരീക്തിന്വക്ണന്മന്ന് നതിഷ്കര്ഷതിചതിരുന്നു. 
ഗസവനഗമഖലയതിന്ല ആന്ക തുകയുന്െ 12.50 ശതമോനും 
തുക വതിദ്യോഭ്യോസത്തിനും 9.92 ശതമോനും സോമൂഹ്യ 
സുരഷേയ്കും 6.86 ശതമോനും കുെതിന്വള്ളത്തിനും 5.66 
ശതമോനും ശുചതിത്വത്തിനോയതി വതിനതിഗയോ�തിചതിട്ടുണ്ട്. 
വതിശദോുംശങ്ങള് അനുബന്ം-12.1.10 ചിത്ം 12.1.7 ല് 
നല്കതിയതിരതിക്ന്നു.

പട്ടിക 12.1.3 വോര്ഷ തിക പദ്ധതതി 2018-19 -ന്പോതുവ തിഭോ�ും സോധോരണ വ തിഹതിതത്തിന്ല ന്ചലവ തില് ഉത്പോദന ഗമഖലയുന്െ 
വ തിഹതിതും  (രൂപ ഗകോെതിയതില്)

തസദേശ ഭരണ 
സ്യാപനങ്ങള്

സപയാതുവ ിഭയാഗം �യാധയാരണ 
വ ിഹിതത്ില് ഉത്പയാദന 

സമഖൈയുസെ സചൈവ്

സപയാതുവ ിഭയാഗം �യാധയാരണ 
വ ിഹിതത്ില് ആസകയുള്ള സചൈവ് സചൈവ് ശതമയാനം

ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് 364.94 1,621.21 22.51

ഗ്ോക് പഞ്ോയത്തുകള് 143.37 583.73 24.56

 ജതില്ോ പഞ്ോയത്തുകള് 108.52 535.59 20.26

 ന�രസഭകള് 40.67 352.01 11.55

 ഗകോര്പ്ഗറഷനകള് 16.75 237.53 7.05

ആന്ക 674.25 3,330.11 20.25

അവലംബം :  ഇനഫര്കമഷന കെരള മിഷന 2019

ച ിത്ം 12 .1.7 ഗസവനഗമഖലയതിന്ല ആന്ക ന്ചലവ തില് ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ന്ചലവ് വ തിഹതിതും 2018-19(ശതമോനത്തില്)
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പശ്യാത്ൈ സമഖൈ 

2018-19 വോര്ഷതിക പദ്ധതതിയതില്, പശ്ോത്ല 
ഗമഖലയതിന്ല ആന്ക ന്ചലവതില് 24 ശതമോനും 
തുക ന്തരുവ വതിളക്്, യോ്ോ സൗകര്യും, 
നതിര്മോണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവയ്കോണ് 
ന്ചലവഴതിചതിട്ടുള്ളത്. 2017-18 ന്ല ന്ചലവ് ശതമോനും 
25 ശതമോനമോയതിരുന്നു. ആന്ക ചതിലവഴതിച തുകയതില് 
നന്ല്ോരു ശതമോനവും (77 ശതമോനും) �തോ�ത  
ഉപഗമഖലയതിന്ല ഗറോഡ്, പോലും എന്നതിവയ്കോണ്. 2018-
19 ല് പശ്ോത്ല ഗമഖലയതില് ആന്ക ചതിലവഴതിച 1375 
ഗകോെതി രൂപയതില് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകള് 682.14 ഗകോെതി 
രൂപയുും മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികള് 257.68 ഗകോെതി രൂപയുമോണ് 
ന്ചലവഴതിചതിട്ടുള്ളത്. ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള- ചതിലവ 
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 12.2.11 ചിത്ം 12.1.8 ലും 
നല്കതിയതിരതിക്ന്നു. 

പ്രസതധ്ക വിഭയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്തികളസെ 
നിര് വേഹണം

വനതിതോഘെക പദ്ധതതിയുും ദുര്ബല വതിഭോ�ങ്ങള്ക്ള്ള 
(വൃദ്ധര്, കുട്ടതികള്, ഭതിന്നഗശഷതിയുള്ളവര്, സോന്്വന 
പരതിചരണും ആവശ്യമുള്ളവര്)പദ്ധതതികളമോണ് 
ഗകരളത്തിന്ല വതിഗകന്ദ്രരീകൃത ആസൂ്ണത്തിന്റെ 
എടുത്തു പറഗയണ്ട ഒരു സവതിഗശഷത. തഗദേശ 
സ്ോപനങ്ങള്, ന്പോതുവതിഭോ�ും, പട്ടതികജോതതി 
ഉപപദ്ധതതി പട്ടതിക വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി എന്നതിവയുന്െ 
ആന്ക വതിഹതിതത്തിന്റെ 10 ശതമോനും വനതിതോഘെക 
പദ്ധതതിക്ും കുട്ടതികള്ക്ും, ഭതിന്നഗശഷതിക്ോര്ക്മോയതി  
5 ശതമോനവും വൃദ്ധര്ക്ും    പോലഗയറ്രീവ് 
ന്കയറതിനമോയതി 5 ശതമോനവും നതിര്ബന്തിതമോയതി 
വകയതിരുത്ണന്മന്ന് നതിഷ്കര്ഷതിചതിട്ടുണ്ട്. 2018-19 
ല് ന്പോതുവതിഭോ� സോധോരണ വതിഹതിതും എസ്.സതി.പതി, 
റ്തി.എസ്.പതി എന്നതിവയതില് നതിന്നുള്ള ആന്ക ന്ചലവതില് 
വനതിതോ ഘെക പദ്ധതതിയുന്െ ന്ചലവ് വതിഹതിതും 6.87 
ശതമോനമോയതിരുന്നു. കുട്ടതികള്, ഭതിന്നഗശഷതിയുള്ളവര് 
എന്നതിവയ്കോയുള്ള പദ്ധതതിയുന്െ ചതിലവ് യഥോക്മും 3.36 
ശതമോനവും 2.10 ശതമോനവമോയതിരുന്നു. സോന്്വന 
പരതിരഷേ പദ്ധതതികള്ക്ോയതി  ന്ചലവോയത് 1.61 

ച ിത്ം 12.1.8 പശ്ോത്ല ഗമഖലയതിന്ല ആന്ക ന്ചലവ തില് ഉപഗമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ന്ചലവ് വ തിഹതിതും 2018-19 (ശതമോനത്തില്)

അവലംബം :  ഐ.കെ.എം 2019

പട്ടിക 12.1.4 വോര്ഷ തിക പദ്ധതതി 2018-19 - പ്രഗത്യക പദ്ധതതികളന്െ ന്ചലവ് വ തിഹതിതും

പ്രസതധ്ക പദ്തികള്
സപയാതുവ ിഭയാഗം �യാധയാരണ വ ിഹിതം എ�്.�ി.പ ി റ്റി.
എ�്.പ ി എന്ിവയുസെ ആസക സചൈവ് തുകയില് പ്രസതധ്ക 
പദ്തികളസെ പങ്് (ശതമയാനം)

വനതിതോ ഘെക പദ്ധതതി 6.87

കുട്ടതികള്ക്ോയുള്ള പ്രഗത്യക പദ്ധതതി 3.36

വഗയോജനങ്ങള്ക്ോയുള്ള പ്രഗത്യക പദ്ധതതി 2.89

ഭതിന്നഗശഷതിയുള്ളവര്ക്ള്ള പദ്ധതതി 2.10

മറ്റു ദുര്ബല വതിഭോ�ക്ോര് 0.48

സോന്്വന പരതിരഷേ 1.61
അവലംബം :  ഐ.കെ.എം 2019
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ശതമോനവമോണ്. പ്രഗത്യക വതിഭോ�ങ്ങള്ക്ോയുള്ള 
പദ്ധതതിയതില് സര്ക്ോര് നതിഷ്കര്ഷതിചതതിഗനക്ോളും 
കുറഞ്ഞ പ്രകെനമോണ് തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള് 
കോഴ്ച വചതിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗമഖലകളതില് പദ്ധതതികള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്നതതില് പ്രഗത്യകമോയ ശ്രദ്ധ 
തഗദേശ സ്ോപനങ്ങളന്െ ഭോ�ത്് നതിന്നുും 
ഉണ്ടോഗകണ്ടതോയതിട്ടുണ്ട്. 2018-19 ന്ല പ്രഗത്യക 
വതിഭോ�ക്ോര്ക്ോയുള്ള പദ്ധതതികള് പട്ടിക 12.1.4 ലും 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനും തതിരതിച്ചുള്ള ന്ചലവകള് 12.1.12 
ലും 12.1.13 ലും നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥൂലതലത്തിന്ല വതിവരങ്ങള് പരതിഗശോധതിചോല് 
(പ്രഗത്യകതിച് കോര്ഷതിക, പോല് ഉല് പ്ോദനത്തിന്ല 
കണക്കള്) പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളന്െ 

ഫലപ്രദമോയ ഇെന്പെലകള് സുംസ്ോനത്തിന്റെ 
വതികസനത്തില് നതിര്ണ്ണോയകമോയ പകേ് 
വഹതിചതിട്ടുന്ണ്ടന്ന് കോണോന് സോധതിക്ും. ഇത് 
ഗദശരീയ തലത്തില് തന്ന്ന സുംസ്ോനത്തിന് 
സ്വരീകോര്യത ലഭതിക്ന്നതതിന് കോരണമോയതിട്ടുണ്ട്. 
കവകല്യമുള്ളവരുന്െ ശോക്രീകരണത്തിനോയതി 
രോജ്യത്് മതികച പ്രകെനും കോഴ്ചവച സുംസ്ോനത്തിനള്ള 
2019 ന്ല ഗദശരീയ അവോര്ഡ് ഗകരളത്തിന് 
ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി. ഇത്രത്തില് മോതൃകയോക്ോന് 
പറ്റുന്ന 100 ലധതികും പദ്ധതതികളും തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളും ഉയര്ന്നുവന്നതിട്ടുണ്ട്. ഏതോന ചതില 
മോതൃകകള് തോന്ഴ ന്കോടുക്ന്നു.

സബയാക്് 12.1.3 ധോന്യമണതിന്കോണ്ടുള്ള അത്ഭുതും

കണ്ണൂര് ജതില്യതിന്ല മയ്തില് ഗ്ോമപഞ്ോയത്് അരതിയുന്െ ഉത്പോദനത്തില് നെത്തിയ ച തില അല്ഭുത 
ഇെന്പെല തിന്റെ ഗപരതിലോണ് അറതിയന്പ്ടുന്നത്. കുറച്ചുകോലും മുഗന്ന ഇവ തിന്െയുള്ള പോെങ്ങള് തരതിശ്ശോയുും 
ന്നല്കൃഷ തി വരുമോനദോയക പ്രവൃത്തി അല്ോതതിരതിക്കയുും കര്ഷകര് വരുമോനത്തിനോയതി മറ്റു 
മോര്ഗ്ഗങ്ങള് ഗതടുകയുും ന്ചയ്തിരുന്നു. സ്തിതതി�തതികള് ഏന്റ നതിരോശോജനകമോയതിരുന്ന്നകേതിലും കഴതിഞ്ഞ 
2 വര്ഷങ്ങളതിന്ല മോറ്ും വളന്ര അഭൂതപൂര്  വ്വമോയതിരുന്നു. ന്നല് ഉത്പോദത്തിന്ല കുത്ന്നയുള്ള 
കുറവ തിന്റെ കോരണങ്ങള് ഗതടുകയുും 2016 ല് സമ്പൂര്ണ്ണ ന്നല്ലുകൃഷ തി എന്ന യജ്ും ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തില് 
നെപ് തിലോക്കയുും ന്ചയ്തു.

കര്ഷകര്, കോര്ഷ തിക ശോസ്്ജ്ര്, സര്ക്ോര് ഏജന്സതികള്, രോഷ്്രീയക്ോര്, യുവോക്ള്, 
സ്്രീകള് എന്നതിവര് സമ്പൂര്ണ്ണ ന്നല്കൃഷ തി യജ്ും വന് വ തിജയകരമോക്ോന് പ്രയത്തിക്കയുണ്ടോയതി. 
കര്ഷകര് വ്യത്യസ്മോയതി ച തിന്തിക്ോന് തുെങ്ങതിയഗപ്ോള് ന്ചറതിയ അളവ തില് ന്നല്് അരതി ആക്തി മോറ്ോന് 
കഴതിയുന്ന മതിനതി കറസ് മതില് തിന് രൂപും നല്കുകയുും, വല തിയ മതില്ലുകോരുന്െ പ തിെ തിയതില് നതിന്ന് കൃഷ തിക്ോന്ര 
മുക്ോരോക്വോന് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിന് കഴതിയുകയുും ന്ചയ്തു. 

കര്ഷകര് ഉത്പോദതിപ് തിക്ന്ന ന്നല്് പ്രോഗദശതികമോയതി വ തില്ക്ോനും അവര് ഉല്പ്ോദതിപ് തിച അരതി 
ഉപഗയോ�തിക്ോനും ഇത് സഹോയതിച്ചു. മയ്തില് ഗ്ോമ പഞ്ോയത്തിന് ഇന്ന് സ്വന്മോയതി ഒരു കര്ഷക 
ഉത്പോദക സുംഘെന തന്ന്നയുണ്ട്- മയ്തില് കറസ് ന്പ്രോഡ്യൂഗസഴ്സ് ക്നതി (എും. ആര്.സതി.പ തി). 
ന്നല് ഉത്പോദനും 2 വ തിളകള് കൂെതി 300 ന്ഹക്െറതില് നതിന്ന് 600 ന്ഹക്െറോയതി വര്ദ്ധതിപ് തിക്കയുും 
ന്നല് തിന്റെ ഉത്പോദന ഷേമത നോലര ഇരട്ടതിയോയതി വര്ദ്ധതിപ് തിക്കയുും ന്ചയ്തു. വ തിജയത്തിന്റെ 
കഥയോണ് മയ്തിന്ല കൃഷ തിക്ോര്ക്് ഇന്ന് പറയുവോനള്ളത്. 2016-17 ല് മയ്തില് 645 െണ ന്നല്ോണ് 
വ തിളയതിചത്. എന്നോല് 2017-18 ല് ഇതോവന്ട്ട 3000 െണ്ും. മോരുതതി എന്നറതിയന്പ്ടുന്ന ന്ചറതിയ 
അരതിമതില്ലുകളോണ് ഈ വ തിജയത്തിന്റെ പ തിന്നതിന്ല യഥോര്ത്ഥ ശതില് തികള്. 3 എച്.പ തി ഗമോട്ടര് സ്ോപ തിച തിട്ടുള്ള 
ഈ മതില് തില് ഒരു മണതിക്കൂറതില് 120 കതി. ഗ്ോും ന്നല്് അരതിയോക്തിമോറ്ോന് സോധതിക്ും. ഒരു ന്മോകബല് 
മതില് ഉള്ന്പ്ന്െ ഇത്രത്തില് 13 അരതിമതില്ലുകളോണ് വ തിവ തിധ തരത്തിലള്ള അരതി ഉല്പ്ോദതിപ് തിക്ന്നത്. 
കൂെോന്ത 50 മതില്ലുകള് കൂെതി സ്ോപ തിക്ന്നതതിനള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നുവരതികയോണ്. മോരുതതിയുന്െ 
വ തിജയഗത്ോന്െ പ്രഗദശന്ത് വല തിയ രണ്ട് അരതി മതില്ലുകള് പൂട്ടതിഗപ്ോവകയുും പ്രോഗദശതിക കൃഷ തി, പ്രോഗദശതിക 
മതില് തിും�്, പ്രോഗദശതിക ഉപഗഭോ�ും, പ്രോഗദശതിക വ തിപണനും എന്നതിവ ഉറപ്ോക്തിന്കോണ്ട് ഭഷേ്യ സുരഷേയുും 
കൃഷ തിക്ോര്ക്് വരുമോനവും ഉറപ്ോക്തിയ വ തിജയത്തിന്റെ കഥകൂെതിയോണ് മയ്തില തിഗറെത്.

അവലുംബും: ജതില്ോ പ്ോനതിും�് ഓഫരീസ് കണ്ണൂര്
സബയാക്് 12.1.4 ജലരഷേ ജരീവ രഷേ

ജതില്ോ പദ്ധതതിയുന്െ ഭോ�മോയതി തൃശ്ശൂര് ജതില്ോ പഞ്ോയത്തിന്റെ ഗനതൃത്വത്തില് ജതില്യതിന്ല തഗദേശ സ്വയും 
ഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െയുും വ തിവ തിധ വകുപ്പുകളന്െയുും സഹകരണഗത്ോന്െ രൂപരീകരതിച നെപ് തിലോക്തി 
വരുന്ന ജലസുംരഷേണ പദ്ധതതിയോണ് ‘ജല രഷേ-ജരീവരഷേ’. സമഗ്മോയ ജലസുംരഷേണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂന്െ ജതില്യുന്െ കോര്ഷ തികോവശ്യത്തിനും കുെതിന്വള്ളത്തിനമുള്ള ശുദ്ധജല ലഭ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതോണ് പദ്ധതതിയുന്െ ലഷേ്യും. ജതില്ോ പദ്ധതതിയുന്െ ഭോ�മോയതി രൂപരീകരതിച് 
സുംസ്ോനത്് ആദ്യമോയതി നെപ് തിലോക്തി വരുന്ന പദ്ധതതികളതിന്ലോന്നോണ് ‘ജല രഷേ-ജരീവരഷേ പദ്ധതതി.
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ജതില്യതിന്ല തഗദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങള്, മണ്ണ് സുംരഷേണ വകുപ്്, ഭൂജല വകുപ്്, ജലഗസചന 
വകുപ്്, കൃഷ തി എഞ് തിനരീയറതിും�് വ തിഭോ�ും, ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി എന്നതിവര് സുംഗയോജതിപ് തിചോണ് 
ഈ പദ്ധതതി ജതില്യതില് നെപ് തിലോക്തി വരുന്നത്. ജതില്ോ മണ്ണ് സുംരഷേണ ഓഫരീസറോണ് 
പദ്ധതതിയുന്െ ഗനോഡല് ഓഫരീസറോയതി പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. ഈ പദ്ധതതിയതില് രണ്ട് ഘെകങ്ങളോണ് 
ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്ന്നത് - മണല തിപ്പുഴ സുംരഷേണവും ബ്ലൂ ആര്മതി പ്രവര്ത്നവും. ഇതതിന്റെ 
വ തിശദോുംശങ്ങള് തോന്ഴ ഗചര്ക്ന്നു. മണല തിപുഴ പരീച തി ഡോമതില് നതിന്നുും ഉത്ഭവ തിച് ഒല്ലുക്ര, ന്കോെകര, 
ഗചര്പ്് തുെങ്ങതിയ ഗ്ോക്തില് കൂന്െ ഒഴകതി പോലക്െവ തില് ന്വച് കുറുമോല തി പുഴയുമോയതി ഗചര്ന്ന് 
കരുവന്നൂര് പുഴയോയതി ഒഴകുന്നു. ഈ പുഴ വെഗക് ഗകോള്, ന്തഗക്ഗകോള് എന്നതിങ്ങന്ന ഗകോള് 
നതിലങ്ങന്ള രണ്ടോയതി വ തിഭജതിച് ഒഴകുകയുും തുെര്ന്ന് കഗനോല തി കനോല തില് ഗചര്ന്ന് അവസോനും ലഷേദ്വരീപ് 
കെല തില് ഗചരുകയുും ന്ചയ്യുന്നു. മണല തിപുഴ ആരുംഭതിക്ന്ന പരീച തി ഡോമതില് നതിന്ന് കരുവന്നൂര് പുഴയതില് 
ഗചരുന്ന പോലക്െവ് ഭോ�ും വന്രയുള്ള 32.4 കതി.മതി ദൂരും (ഇരു കരകളതിലമോയതി 64 കതി.മരീ) സര്  ന്വ്വ നെത്തി 
അതതിര്ത്തി തതിരതിച് സര്  ന്വ്വ കല്ലുകള് സ്ോപ തിച് മുള ന്വച് പ തിെ തിപ് തിക്ന്ന പ്രവര്ത്തി ഈ പദ്ധതതിയുന്െ 
ഭോ�മോയതി പൂര്ത്തിയോക്തിയതിട്ടുണ്ട്. ജതില്ോ പഞ്ോയത്്, ഗ്ോമ പഞ്ോയത്്, ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി, 
എന്നതിവരുന്െ വ തിഹതിതങ്ങള് ഗചര്ത്് 89 ലഷേും രൂപയോണ് പദ്ധതതി അെകേല്. മണല തിപ്പുഴയുന്െ 10.50 
ന്ഹക്െര് വ തിസ്രീര്ണ്ണമുള്ള ന്ചറു നരീര്ത്െമോയ ന്തക്പോെും ഗതോെ് ഈ പദ്ധതതിയുന്െ ഉപഘെകമോണ്. 
്തിതല പഞ്ോയത്തുകളഗെയുും, വകുപ്പുകളഗെയുും നബോര്ഡതിന്റെയുും സഹോയും ലഭതിച തിട്ടുണ്ട്. ജല 
സുംരഷേണത്തിന് ഊന്നല് നല്കതിന്കോണ്ട് സ്കൂള് തലത്തില് ‘ബ്ലൂ ആര്മതി’ യുും ഈ പരതിപോെതിയുന്െ 
ഭോ�മോയതി രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്ട്

അവലുംബും: ജതില്ോ പ്ോനതിും�് ഓഫരീസ് തൃശ്ശൂര്

സബയാക്് 12.1.5 ന്നടുമങ്ങോെ് ഗ്ോക്് പഞ്ോയത്തിന്ല ഗസോഷ്യല് ആഡതിറ്്

വ തിഗകന്ദ്രരീകൃത ആസൂ്ണ പ്രക്തിയയതില് ഗുണഗഭോക്തൃ തലത്തില് അതതിന്റെ അന്തിമ ഫലങ്ങളും 
പ്രക്തിയകളും വ തിലയതിരുത്തുന്നതതിനോയതി വ തിവ തിധ ആന്രതികവും നതിയമപരമോയ ഓഡതിറ്് സുംവ തിധോനങ്ങള് 
നതിലവ തിലണ്ട്. മൂല്യ നതിര്ണ്ണയത്തിനോയതി വ തിവ തിധ സുംവ തിധോനങ്ങള് ഉന്ണ്ടകേതിലും പകേോളതിത്ും, സ്വയും 
നതിര്ണ്ണയതിക്ല്, സമഗ്ത തുെങ്ങതിയ പ്രഗത്യകതകളോല് ഗസോഷ്യല് ഓഡതിറ്് സുംവ തിധോനും ഗവറതിട്ടു 
നതില്ക്ന്നതോയതി കോണോും. വ തികസനത്തിന്റെ ഗുണഗഭോക്ോക്ളോയ പ്രോഗദശതിക പൗരന്മോര് 
തന്ന്ന ച തില ഇെന്പെലകള് നെത്തുകയുും വ തിവ തിധ പദ്ധതതികളന്െ പ്രകെനവും അതതിന്റെ ഫലങ്ങളും 
വ തിലയതിരുത്തുകയുും ന്ചയ്യുന്നതതിന്നയോണ് ഗസോഷ്യല് ഓഡതിറ്് എന്ന് പറയുന്നത്.
കഴതിഞ്ഞ നോല് വര്ഷത്തിനതിെയതില് ന്നടുമങ്ങോെ് ഗ്ോക്് പഞ്ോയത്് ഏന്റ്ടുത് സുസ്തിരവും 
നൂതനവമോയ പത്് ഗപ്രോജക്റ്റുകളന്െ സോമൂഹതിക ഓഡതിറ്് ഗ്ോക്് പഞ്ോയത്് നെത്തുകയുണ്ടോയതി. 
വ തിദഗ്ദ്ധരുന്െ  മോര്ഗ്ഗ നതിര്ഗദേശപ്രകോരും ഗസോഷ്യല് ഓഡതിറ്തിും�് ഏഗകോപ തിപ് തിചത് ന്നടുമങ്ങോെ് ഗ്ോക്് 
പഞ്ോയത്് പ്രസതിഡറെോയതിരുന്നു.  രോജ്യത്് തന്ന്ന ഇത് ഒരു പുതതിയ അനഭവമോയതിരുന്നു.
ഗസോഷ്യല് ഓഡതിറ്തിന് വ തിഗധയമോയ നതിര്ദേതിഷ്ഠ പദ്ധതതികളും തന്്ങ്ങളും

• സുസ്തിര കൃഷ തി മോഗനജ്ന്മന്റുും ഗ്ോമ വ തികസന കോല് ന്വയ്പ്പുകളും - ഗ്ോക്തിന്ല കോര്ഷ തിക 
നതിഗഷേപ സോധ്യതകള് മനസ്തിലോക്ക (സമൃദ്ധതി).

• വള്ളും നതിറ : �ോര്ഹതിക തലത്തില് ഗപോഷകോഹോര സ്വയും പര്യോപ്തയ്കള്ള  പദ്ധതതി.
• കജവ ഗ്ോമും  : ആവര്ത്തിത ഓര്�ോനതിക് രരീതതിയതിലള്ള  മോതൃക കജവഗ്ോമും
• ഗജ്യോതതിര്�മയ ബോല്യും : കുട്ടതികള്ക്് പ്രതതിഗരോധവും പ്രതതിഗരോധ പരതിചരണവും ഉറപ്ോക്ക.
• ഗജ്യോതതിര്�മയ കൗമോരും- : കൗമോരക്ോര്ക്ും അവരുന്െ  മോതോപ തിതോക്ള്ക്ും ആഗരോ�്യ 

വ തിദ്യോഭ്യോസും, സോമൂഹ്യ ഗബോധവത്കരണും, ആഗരോ�്യ പരതിരഷേ എന്നതിവ നല്കല്.
• മരോമത്്, ന്പോതുമരോമത്തിലൂന്െ അെതിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള് ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്നു.
• കതിള്ളതിയോര് സുംരഷേണും  : പകേോളതിത് സമരീപനത്തിലൂന്െ കതിള്ളതി നദതിയുന്െ പുനരുജ്രീവനും 
• അഗ്തി  ഇന്ക്യുഗബഷന് ന്സറെര്  : കോര്ഷ തിക – ഭഷേ്യ സുംസ്കരണ ഗമഖലയതിലള്ള വനതിതോ 

സുംരഭകര്ക്് പരതിശരീലനവും പ തിന്തുണയുും നല്കല്.
• പ്രഗദശതികമോയുള്ള സോമൂഹതിക സോുംസ്കോരതിക നതിര്മോണങ്ങന്ള  ശക്തിന്പ്ടുത്തുകയുും സുസ്തിര 

ഉപജരീവന മോര്ഗ്ഗും സൃഷ് തിക്കയുും ന്ചയ്യുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതികള്
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പ്രയാസദശിക �ര്കയാരുകള് നെപ്ിൈയാക്കുന് 
സക�-�ംസ്യാന പരിപയാെികളസെ 
അവസൈയാകനം

2011 ന്സന്സസ് പ്രകോരും സുംസ്ോനന്ത് 
നോ�രതിക ജനസുംഖ്യ 1.59 ഗകോെതി ആയതിരുന്നു. 
അതോവന്ട്ട ന്മോത്ും ജനസുംഖ്യയുന്െ 47.6 
ശതമോനഗത്ോളമോയതിരുന്ന്നകേതില് ഗ്ോമരീണ 
ജനസുംഖ്യ 1.75 ഗകോെതി ആയതിരുന്നു (52.4 ശതമോനും). 
രോജ്യത്തിന്റെ മറ്് ഭോ�ങ്ങളതില് നതിന്നുും തതികച്ചുും 
വ്യത്യസ്മോയതി സുംസ്ോനത്് തോമസസ്ലങ്ങള് 
തമതില് ഗവര്തതിരതിക്ന്ന തുറന്ന ഭൂപ്രഗദശങ്ങഗളോ 
വയലകഗളോ ഇല്ോന്ത ജനവോസസ്ലങ്ങള് 
തുെര്ചയോയതി വ്യോപതിച്ചു കതിെക്ന്നതോയതിക്ോണോും. 
ഇന്്യയതില് മന്റ്വതിന്െയുും ഗ്ോമപ്രഗദശും വ്യക്മോയതി 
തതിരതിചറതിയോന് കഴതിയുുംവതിധും വതിസ്തൃതമോയ 
കൃഷതിഭൂമതിയതില് വരീടുകളന്െ കൂട്ടങ്ങള് ഇെവതിട്ട് കോണോന് 
സോധതിക്ന്നതോണ്. എന്നോല് സുംസ്ോനത്തിലെനരീളും 
ഗ്ോമരീണ പശ്ോത്ലത്തില് ന്ചറുതുും ഇെത്രവമോയ 
പട്ടണങ്ങള് സ്തിതതിന്ചയ്യുന്നതുന്കോണ്ടുതന്ന്ന  
ഗകരളത്തില ഗ്ോമ-ന�ര പ്രഗദശങ്ങളന്െ 
സവതിഗശഷതകള്  ഏകഗദശും ഒരുഗപോന്ലയോന്ണന്നതുും 
ശ്രഗദ്ധയമോണ്.  ന�ര പശ്ോത്ല സൗകര്യങ്ങള് 
വര്ദ്ധതിപ്തിക്ക, ഗ്ോമങ്ങന്ള ബന്തിപ്തിക്ക, ശുചതിത്വ-
മോലതിന്യ നതിര്മോര്ജ്നത്തിനള്ള അെതിസ്ോന 
സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്തിക്ക, ഗ്ോമ-ന�ര പ്രഗദശങ്ങളതില് 
ഭവനഗത്ോന്െോപ്ും ന്തോഴതിലും ഉപജരീവനമോര്ഗ്ഗങ്ങളും 
സൃഷ്തിക്ക തുെങ്ങതിയ സുംസ്ോനത്തിന്റെ അെതിസ്ോന 
സൗകര്യങ്ങള്ക്ോയുള്ള കോല് ന്വയ്പ്പുകള് ചുവന്െ 
വതിവരതിക്ന്നു. 

I.  അെിസ്യാന�ൗകരധ് വിക�നം

സോ്ത്തിക വളര് ചയ്കും ജനങ്ങളന്െ ജതിവതിതനതിലവോരും 
ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിലും സോമൂഹ്യ പശ്ോത്ല 
വതികസനും നതിര്ണ്ണോയക പകേ് വഹതിക്ന്നു. 
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് അെതിസ്ോനസൗകര്യ 
വതികസനത്തിനോയതി സുംസ്ോനത്തിഗറെതോയ തനത് 
പരതിപോെതികളന്െ വതിഹതിതും കൂട്ടതിഗചര്ത്തുന്കോണ്ട് 
ഗക�ോവതിഷ്കൃതപദ്ധതതികള് നെപ്തിലോക്ന്നു.

i. പയാര്പ്ിെം

മനഷ്യന്റെ അെതിസ്ോന ആവശ്യങ്ങളതില് ഒന്നോയ 
സുരഷേതിതവും ഉറപ്പുള്ളതുമോയ ഭവനും ജനങ്ങളന്െ 
ജരീവതിത നതിലവോരന്ത്യുും ഉല്ോദനഷേമതന്യയുും 
ഗനരതിട്ട് സ്വോധരീനതിക്ന്ന ഒന്നോണ്.  വതിശോലമോയ 
അര്ത്ഥത്തില് ഒരു ന്കട്ടതിെന്മന്നതതിനപ്പുറും ശുദ്ധജലും, 
ശുചതിത്വ സുംവതിധോനങ്ങള്, ജരീവതിക്ോനോവശ്യമോയ മറ്് 
അെതിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള് എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നതോണ് 
ഭവനങ്ങള്. 
 
സുംസ്ോന സര്ക്ോരുകളന്െ പകേോളതിത്ഗത്ോന്െ 
ഗക� സര്ക്ോര് നെപ്തിലോക്ന്ന ഭവന നതിര്മോണ 
പദ്ധതതിയോണ് പ്രധോനമ�തി ആവോസ് ഗയോജന (പതി.
എും.എ.കവ.).  പ്രധോനമ� ആവോസ് ഗയോജന–
ഗ്ോമരീണ, പ്രധോനമ�തി ആവോസ് ഗയോജന-ന�രും 
എന്നതിങ്ങന്ന ഗ്ോമ-ന�ര ഗമഖലകള്ക്ോയതി 
പ്രഗത്യകും പദ്ധതതികളണ്ട്. പതി.എും.എ.കവ. പദ്ധതതിയുന്െ  
ഗ്ോമരീണ ഗമഖലയതിന്ല ഗുണഗഭോക്ോവതിന് 

• ഗ്ോക്തിന്ല വ തിവ തിധ വകുപ്് പദ്ധതതികളന്െ സമന്വയത്തിലൂന്െയുള്ള ന്പോതു നയ നതിര്  വ്വഹണും.
     
 ശോസ്്രീയവും സമഗ്വമോയ ഒരു രരീതതിശോസ്്ും സ്വരീകരതിക്ന്നതതിന്റെ ഭോ�മോയതി വ തിവ തിധ 

ഓഡതിറ്് ടൂളകള്, ഫരീല്ഡ് സന്ദര്ശനങ്ങളന്െ ഏഗകോപനും, സന്നദ്ധ ഗസവകരുും  വ തിദഗ്ദ്ധരുും, 
നതിരരീഷേണും നെത്ല്, വ തിശകലന ചര്ചകള് എന്നതിവ നെത്തുന്നതതിനോയതി വ തിവ തിധ തലത്തില് 
സോമൂഹ്യ ഓഡതിറ്് കമതിറ്തികള് രൂപരീകരതിക്കയുണ്ടോയതി. പദ്ധതതി നെപെതിക്ങ്ങളും തോത്കോല തിക 
കന്ണ്ടത്ലകളും സമയബന്തിതമോയതി ചര്ചയ്കും വ തിശകലനത്തിനും വ തിഗധയമോക്കയുണ്ടോയതി. 
രൂപരീകൃതമോയ ഈ കമതിറ്തിയതിന്ല സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കര്, ഗുണഗഭോക്ോക്ള്, വ തിദഗ്ദ്ധര് എന്നതിവര് 
ഓഗരോ ഗപ്രോജക്ടുകളമോയതി ബന്ന്പ്ട്ട് വ തിവര ഗശഖരണും നെത്തുകയുും ഉഗദേ്യോ�സ്രുന്െ 
അഭതിപ്രോയങ്ങള്, നതിര്ഗദേശങ്ങള് എന്നതിവ ഗശഖരതിക്കയുും ന്ചയ്തു. ഇതു കൂെോന്ത ഗസോഷ്യല് 
ഓഡതിറ്തിന്റെ ഭോ�മോയതി പ്രഗത്യക ഗ്ോമസഭ ഗചര്ന്ന്  പ്രതതികരണത്തിനോയുള്ള കന്ണ്ടത്ലകള് 
അതതില് അവതരതിപ് തിക്കയുും ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയതി. തുെര്ന്ന് കരെ് റതിഗപ്ോര്ട്ട് ശ്രരീമതതി.അരുണോ ഗറോയ് 
(സോമൂഹ്യ പ്രവര്ത്ക),  ശ്രരീമതതി. സൗമ്യകതിെ് തി  (ഡയറക്െര്, ന്സോകസറ്തി ഗഫോര് ഗസോഷ്യല്  
ഓഡതിറ്് അക്ൗണ്ടബ തില തിറ്തി & ്ോന് സ്പരന് സതി), ശ്രരീ.എസ്.എും വ തിജയോനന്ദ് (മുന് ചരീഫ് ന്സക്ട്ടറതി) 
എന്നതിവര് ഉള്ന്പ്ട്ട ഗ്ോക്് ജനസഭയതില് അവതരതിപ് തിക്കയുും ന്ചയ്തു. കരെ് റതിഗപ്ോര്ട്ട് ഓഗരോ 
നൂതന പദ്ധതതികളന്െയുും സോമൂഹതിക, സോ്ത്തിക, പോരതിസ്തിതതിക സുസ്തിരതന്യകുറതിച്ചുും 
പദ്ധതതിയുന്െ തുെര്ച, സുസ്തിരത, ഭോവ തി സോധ്യതകള് എന്നതിവന്യകുറതിച്ചുും ചര്ച ന്ചയ്യുകയുണ്ടോയതി. 
ച തില പോഠങ്ങള്ക് പുറന്മ പ്രോഗദശതിക സ്വയുംഭരണന്ത് വ തിലയതിരുത്തുന്നതതിനും തോന്ഴ തട്ടതിലള്ള 
ഇെന്പെല തിനോയതി വ തിവ തിധ വകുപ്പുകന്ള സുംഗയോജതിപ് തിക്ോനള്ള തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളന്െ 
കഴതിവ തിന്ന വ തിലയതിരുത്ോനും ഇത് സഹോയതിച്ചു.

അവലുംബും: ജതില്ോ പ്ോനതിും�് ഓഫരീസ് തതിരുവനന്പുരും



536 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഭവനനതിര്മോണത്തിനോയതി 90 ദതിവസും വന്രയുള്ള 
അവതിദഗ്ദ്ധ ന്തോഴതിലതിനള്ള ഗവതനും മഹോത്ോ�ോന്തി 
ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതിലൂന്െയുും 
ശൗചോലയും നതിര്മതിക്ന്നതതിനോയതി 12,000 രൂപ 
സ്വച്് ഭോരത് മതിഷന് (ഗ്ോമരീണ) പദ്ധതതിയതിലൂന്െയുും 
ലഭതിക്ന്നതോണ്.
 
പ്രധോനമ�തി ആവോസ് ഗയോജന-ഗ്ോമരീണ, 
ഗ്ോമരീണഗമഖലയതില് 2016-17 ല് 32,559 ഉും  
2017-18 ല് 9,872 ഉും പുതതിയ വരീടുകള് വരീതും 
നതിര്മതിക്ോന് ലഷേ്യമതിട്ടതിരുന്നു. ഗക� സര്ക്ോര് 
ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്നതതിനോയതി 
സ്വരീകരതിച മോനദണ്ഡങ്ങള് മൂലും ഈ ലഷേ്യും 
ഗനെതിന്യടുക്ോന് സോധതിചതില്. 2018-19, 2019-
20 വര്ഷങ്ങളതില് നതിര്മതിഗക്ണ്ട വരീടുകന്ള 
സുംബന്തിച് കൃത്യമോയലഷേ്യും ഗക� 
സര്ക്ോര് നല്കതിയതിട്ടതില്ോത്തതിനോല് പ്രസ്തുത 
വര്ഷങ്ങളതില് 2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളതിന്ല 
ലഷേ്യത്തിനനസൃതമോയതിട്ടോണ് (42,431) 
ഭവനനതിര്മോണും നെത്തിയത്. 2018-19 ല് 744 
പട്ടതികജോതതി ഗുണഗഭോക്ോക്ളും 2,374 പട്ടതികവര്ഗ്ഗ 
ഗുണഗഭോക്ോക്ളും 4,238 മറ്് ഗുണഗഭോക്ോക്ളും 
ഉള്ന്പ്ന്െ 7,356 പുതതിയ വരീടുകളന്െ നതിര്മോണും 
പൂര്ത്രീകരതിക്കയുണ്ടോയതി. പ്രധോനമ�തി ആവോസ് 
ഗയോജന-ഗ്ോമരീണ പദ്ധതതിയുന്െ 2018-19 ന്ലയുും  
2019-20 (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) യുമുള്ള 
സോ്ത്തിക ഭൗതതിക പുഗരോ�തതി യഥോക്മും 
അനുബന്ം 12.1.14, 12.1.15 ല് ഗചര്ത്തിരതിക്ന്നു.

ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്നതതിനോയതി 2011 
ന്ല സോമൂഹ്യസോ്ത്തിക ജോതതി ന്സന്സസതിന്ല 
വതിവരങ്ങളോണ് ഗക�സര്ക്ോര് അവലുംബതിചത്. 
എന്നോല് അര്ഹരോയ ഗുണഗഭോക്ോക്ളതില് ഭൂരതിഭോ�ും 
ഗപരുും സോമൂഹ്യസോ്ത്തിക ജോതതി ന്സന്സസതില് 
ഉള്ന്പ്ട്ടതിട്ടതില്ോത്തതിനോല് ഇതതിന്നതതിന്ര സുംസ്ോന 
സര്ക്ോര് നതിഗവദനും നല്കതി.  ഇഗത തുെര്ന്ന് 
സോമൂഹ്യ സോ്ത്തിക ജോതതി ന്സന്സസതിന്റെ 
അഗത മോനദണ്ഡും പോലതിച്ചുന്കോണ്ട് സോമൂഹ്യ 
സോ്ത്തിക ജോതതി ന്സന്സസ് ഡോറ്ോയതില് 
നതിന്നുും ഒഴതിവോക്ന്പ്ട്ട ഗയോ�്യരോയ മുഴവന് 
ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ളയുും ഉള്ന്പ്ടുത്ോന് സുംസ്ോന 
സര്ക്ോരതിന് അനമതതി നല്കുകയുണ്ടോയതി. ഗക� 
സര്ക്ോര് നതിര്ഗദേശതിച ഗസോഫ്റ്് ന്വയര് ആയ 
‘ആവോസ് ഗസോഫ്റ്തി’ല് ഉള്ന്പ്ട്ട അര്ഹരല്ോത് 
ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള ഒഴതിവോക്തി നതിലവതിലള്ള 
ഗുണഗഭോക്തൃ പട്ടതിക അവസോനതിപ്തിക്വോനും പുതുതോയതി 
രൂപകല്ന ന്ചയ് ‘ആവോസ് പ്സതില്’ രജതി്റേര് ന്ചയ് 
ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള പദ്ധതതിയതില് ഉള്ന്പ്ടുത്തുന്നതതിനും 
ഗക� സര്ക്ോര് അനമതതി നല്കുകയുണ്ടോയതി. 
ഇതനസരതിച് സുംസ്ോനന്ത് 3,11,700 അര്ഹരോയ 
ഗുണഗഭോക്ോക്ന്ള കന്ണ്ടത്തുകയുും ‘ആവോസ് പ്സതില്’ 
രജതി്റേര് ന്ചയ്യുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

പതി.എും.എ.കവ-ന�രും പദ്ധതതിയുന്െ അും�രീകരതിച 
ന്മോത്ും പദ്ധതതി തുക (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30)  വന്ര 
3732.26 ഗകോെതി രൂപയോണ്. 2018-19 ലും 2019-20 
ലും ഗക� സുംസ്ോന വതിഹതിതമോയതി യഥോക്മും 767.09 
ഗകോെതി രൂപയുും 218.61 ഗകോെതി രൂപയുും വതിതരണും 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  പതി.എും.എ.കവ. -ന�രും ഭവന നതിര്മോണ 
പദ്ധതതിയ്ക് നോല് ഘെകങ്ങളോണുള്ളത്.  ഗുണഗഭോക്തൃ 
ഗനതൃത്വഗത്ോന്െയുള്ള പുതതിയ ഭവന നതിര്മോണന്മന്ന 
മുഖ്യ ഘെകത്തില് 93 ന�ര തഗദേശ സ്ോപനങ്ങള് 
സമര്പ്തിച 424 വതിശദമോയ പദ്ധതതി ഗരഖ (ഡതി.പതി.ആര്.) 
ഗക� ഭവന ന�രകോര്യ മ�ോലയും അും�രീകരതിചതിട്ടുണ്ട്. 
അതതില് വതിശോല ന്കോചതി വതികസന അഗതോറതിറ്തി  
(ജതി.സതി.ഡതി.എ), ഗ�ോശ്രരീ ഐലറെ് വതികസന അഗതോറതിറ്തി 
(ജതി.ഐ.ഡതി.എ), തതിരുവനന്പുരും വതികസന 
അഗതോറതിറ്തി എന്നരീ മൂന്ന് വതികസന അഗതോറതിറ്തികളന്െ 
ഡതി.പതി.ആറുകളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. സമര്പ്തിച ഡതി.പതി.
ആറതിന്റെ അെതിസ്ോനത്തില് 1,11,252 വരീടുകളന്െ 
നതിര്മോണത്തിന് അും�രീകോരും ലഭതിക്കയുും 71,719 
വരീടുകളന്െ നതിര്മോണും ആരുംഭതിക്കയുും അതതില് 2019 
ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര 25,198 വരീടുകളന്െ നതിര്മോണും 
പൂര്ത്രീകരതിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘ന്പോതു സ്വകോര്യ 
പകേോളതിത്ഗത്ോന്െ ന�ര ദരതിദ്രര്ക്് പോര്പ്തിെങ്ങള്’ 
എന്ന ഘെകത്തില് 488 ഗുണഗഭോക്ോക്ള്ക്ഗവണ്ടതി 
ന്പരതിന്ല്മണ്ണ, വതിശോലന്കോചതി വതികസന 
അഗതോറതിറ്തികളന്െ രണ്ട് വതിശദമോയ പദ്ധതതിഗരഖകള്ക്ും 
അും�രീകോരും ലഭതിചതിട്ടുണ്ട്. 

ന�ര ദരതിദ്രരുന്െ ഭവന പ്രശ്നങ്ങള്ക്് വതിവതിധ 
സ്ോപനങ്ങള് വഴതിയുള്ള വോയ്പോ ലഭ്യത 
ഉറപ്ോക്ന്നതതിനോണ് ന്ക്ഡതിറ്് ലതികേ്ഡ് സബ്സതിഡതി 
(സതി.എല്.എസ് ) എന്ന ഘെകും ലഷേ്യമതിടുന്നത്.  വരീെ് 
വയ്കന്നതതിനും ഭൂമതി ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിനമോയതി അര്ഹരോയ 
ന�ര ദരതിദ്രര്ക്് ഭവന വോയ്പയ്ക് പലതിശ സബ്സതിഡതി 
ഇതതിലൂന്െ നല്കുന്നു. ന്ക്ഡതിറ്് ലതികേ്ഡ് സബ്സതിഡതി 
ഘെകത്തിലൂന്െ 14,552 ഗുണഗഭോക്ോക്ള്ക്് ഭവന 
വോയ്പ ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്ട്.  പതി.എും.എ.കവ ന�രും 
പദ്ധതതിയുന്െ 2018-19 ന്ലയുും 2019-20 (2019 
ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) യുമുള്ള ധനകോര്യ-ഭൗതതിക 
പുഗരോ�തതിയുും ന�ര തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങള് 
തതിരതിച്ചുള്ള പുഗരോ�തതിന്യയുും സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് 
യഥോക്മും അനുബന്ം 12.1.16, 12.1.17 എന്നതിവയതില് 
ഗചര്ത്തിരതിക്ന്നു.

ഗക�ോവതിഷ്കൃത പദ്ധതതിന്യന്ന നതിലയതില് ഗ്ോമ-ന�ര 
പ്രഗദശങ്ങളതിന്ല ഓഗരോ ഭവനങ്ങളന്െ നതിര്മോണത്തിനും 
പ്രധോനമ�തി ആവോസ് ഗയോജന – ഗ്ോമരീണ, ന�രും 
എന്നരീ പദ്ധതതികളതിലൂന്െ യഥോക്മും 72,000 രൂപ, 1.5 
ലഷേും രൂപ വരീതമോണ് ഗക� സര്ക്ോരതില് നതിന്നുും 
ലഭതിക്ന്നത്. സുംസ്ോനത്തിന്റെ പോര്പ്തിെ ആവശ്യങ്ങള് 
നതിറഗവറ്ോന് ഈ ഭവന നതിര്മോണ പദ്ധതതികള് 
പ്രകോരമുള്ള സഹോയും അപര്യോപ്മോയതുന്കോണ്ടോണ് 
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് ഇക്ോര്യത്തില് സമഗ്മോയ 
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ഒരു  സമരീപനും സ്വരീകരതിക്കയുും സുംസ്ോനന്ത് 
ഭവനരഹതിതരുന്െ പ്രശ്നങ്ങന്ള അഭതിസുംഗബോധന 
ന്ചയ്യുന്നതതിനോയതി കലഫ് (ഉപജരീവനും, ഉള്ന്പ്ടുത്ല്, 
സോ്ത്തിക ശോക്രീകരണും) മതിഷന് എന്ന 
പദ്ധതതി ആരുംഭതിക്കയുും ന്ചയ്ത്. ഭൂമതിയുള്ള 
ഭവനരഹതിതര്ക്് ഭവന നതിര്മോണത്തിനോയതി കലഫ് 
മതിഷനതില്നതിന്നുും, വതിദൂരത്തുും ഒറ്ന്പ്ട്ടുും നതില്ക്ന്ന 
പട്ടതികവര്�സഗകേതങ്ങളതില് തോമസതിക്ന്ന പട്ടതികവര്� 
ഗുണഗഭോക്ോക്ളോന്ണകേതില് 6 ലഷേും രൂപയുും 
മറ്് എല്ോ ഗുണഗഭോക്ോക്ള്ക്ും 4 ലഷേും രൂപയുും 
കലഫ് മതിഷനതില് നതിന്നുും നല്കുന്നതോണ്. ഇതതിന്റെ 
വതിശദോുംശങ്ങള് പതതിന്നോന്നോും അദ്ധ്യോയത്തില് 
ന്കോടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ii. ശുചിത്വവം മയാൈിനധ്നിര്മ്യാര്ജ്ജനവം 

ശുചതിത്വ സൗകര്യങ്ങളന്െ അഭോവും ദോരതിദ്ര്യ അെതിസ്ോന 
സൂചകങ്ങളതില് ഒന്നോണ്. ശരതിയോയ ശുചതിത്വ മോലതിന്യ 
നതിര്മോര്ജ്ന സൗകര്യങ്ങള് ജനങ്ങളന്െ ജരീവതിത 
നതിലവോരത്തില് സ്പഷ്മോയ സ്വോധരീനമുണ്ടോക്ന്നുണ്ട്. 
സുംസ്ോനത്് മോലതിന്യ നതിര്മോര്ജ്നും രൂഷേമോയ 
ഒരു പ്രശ്നമോയതുന്കോണ്ട് സര്ക്ോര് ഈ ഗമഖലയതില് 
കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. ഖരദ്രവമോലതിന്യ 
നതിര്മോര്ജ്ന നയങ്ങളും ഗപ്രോജക്ടുകളും 
രൂപരീകരതിക്ന്നതതിന് പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള്ക്ും 
സുംസ്ോന സര്ക്ോരതിനും ആവശ്യമോയ സോഗകേതതിക 
സഹോയും നല്കുന്നതതിനും നതിര് വ്വഹണ ത�ും 
രൂപന്പ്ടുത്തുന്നതതിനമുള്ള ഗനോഡല് ഏജന്സതിയോണ് 
ശുചതിത്വ മതിഷന്. 

2016 നവുംബര് 1 മുതല് സുംസ്ോനന്ത് ഗ്ോമ 
പ്രഗദശങ്ങള് ന്വളതിയതിെ വതിസര്ജ്ന മുക്മോയതിട്ടുണ്ട് 
(ഒ.ഡതി.എഫ് ). ഇഗപ്ോള് ന്വളതിയതിെ വതിസര്ജ്ന 
മുക് നതിലവോരും സുസ്തിരമോയതി നതിലനതിര്ത്ോന് 
ശ്രമതിക്ന്നഗതോന്െോപ്ും ഒ.ഡതി.എഫ് പ്സ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും ശ്രദ്ധ ഗക�രീകരതിക്ന്നുണ്ട്. 
സ്വച്് ഭോരത് മതിഷന്  (ഗ്ോമരീണ) ന്റെ ‘സോമൂഹതിക 
ശുചതിത്വ ഗകോപ്ക്സുകളും, ന്പോതു ഗെോയ് ലറ്റുകളും’ 
എന്ന ഘെകത്തിലൂന്െ 2018-19 ല് 16 ശുചതിത്വ 
ഗകോുംപ്ക്സുകളും ന്പോതു ഗെോയ് ന്ലറ്റുകളും 
നതിര്മതിക്കയുും അതതിനോയതി 33.52 ലഷേും രൂപ 
ന്ചലവഴതിക്കയുും ന്ചയ്തു. ഇഗത കോലയളവതില്തന്ന്ന 
സുംസ്ോനത്തുെനരീളും 8,059 ഖര ദ്രവ മോലതിന്യ 
സുംസ്ക്കരണ ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്ോയതി 20.04 ഗകോെതി 
രൂപയുും ന്ചലവഴതിചതിട്ടുണ്ട്. ന്വളതിയതിെ വതിസര്ജ്ന മുക് 
നതിലവോരും നതിലനതിര്ത്തുന്നതതിനോയതി  
2018-19 ല് സ്വച്് ഭോരത് മതിഷന് (ഗ്ോമരീണ) 
പദ്ധതതിയതില് വതിവതിധ തരത്തിലള്ള വതിവര വതിദ്യോഭ്യോസ 
വതിനതിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്ടുക്കയുും 1,347 ഓളും 
വതിവര വതിദ്യോഭ്യോസ വതിനതിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ും  
കോര്യഗശഷതി വതികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്മോയതി 
1.5 ഗകോെതി രൂപ ന്ചലവഴതിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  സ്വച്് 

ഭോരത് മതിഷന് ഗ്ോമരീണതിന്റെ ഭോ�മോയതി 2017-18 
ല് 59.36 ഗകോെതി രൂപ 100 % ഗക� സഹോയമോയതി 
പ്രവര്ത്ന മതികവ് അെതിസ്ോനമോക്തിയുള്ള ഗ്ോറെോയതി 
സുംസ്ോനത്തിന് ലഭതിചതിട്ടുണ്ട്.  മോര്�ഗരഖ  പ്രകോരും 
വതിവതിധ തരത്തിലള്ള ഖരദ്രവ മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിഗലക്ോയതി ഓഗരോ 
ഗ്ോമപഞ്ോയത്തിലമുള്ള കുടുുംബങ്ങളന്െ എണ്ണത്തിന്റെ 
അെതിസ്ോനത്തില്  14 ജതില്കളതിലോയതി 56.46 ഗകോെതി രൂപ 
വതിതരണും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

ന�രപ്രഗദശങ്ങളതില് 29,578 വ്യക്തി�ത ഗെോയ് 
ന്ലറ്റുകള്  നതിര്മതിചതതിലൂന്െ വ്യക്തി�ത ഗെോയ് ന്ലറ്് 
നതിര്മോണ ലഷേ്യും പൂര്ണ്ണമോയുും കകവരതിക്ോന് 
സോധതിചതിട്ടുണ്ട്. സുംസ്ോനന്ത് 77 ന�ര തഗദേശ 
ഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്്  ക്വോളതിറ്തി കൗണസതില് ഓഫ് 
ഇന്ഡ്യയുന്െ ഒ.ഡതി.എഫ് അും�രീകോരവും  ലഭതിചതിട്ടുണ്ട്. 
മറ്റുള്ള ന�ര തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങളതില് ഒ.ഡതി.
എഫ് പരതിഗശോധന നെന്നുന്കോണ്ടതിരതിക്കയോണ്. 
10,532 വ്യക്തി�ത ഗെോയ് ലറ്റുകള് പ്രളയത്തില് 
നശതിച്ചുഗപോയതിട്ടുണ്ട്.  സുംസ്ോനതല എുംപഗവര്ഡ് 
കമതിറ്തിയുും  ഭവന ധനകോര്യ മ�ോലയവും പ്രളയത്തില് 
തകര്ന്ന ഗെോയ് ന്ലറ്റുകള് പുനര്നതിര്മതിക്ന്നതതിന്  
അും�രീകോരും നല്കുകയുും  ന�ര തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള് ഇതതിനോയുള്ള ഗപ്രോജക്ടുകള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്ന പ്രക്തിയയതിലമോണ്. ന്പോതുഗെോയ് 
ന്ലറ്റുമോയതി  ബന്ന്പ്ട്ട് 1,598 ഗെോയ് ലറ്റുകളന്െ 
നതിര്മോണും ഏന്റ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതതില് 265 ഗെോയ് 
ന്ലറ്റുകളന്െ നതിര്മോണും പൂര്ത്തിയോവകയുും, 420  
ഗെോയ് ന്ലറ്റുകളന്െ നതിര്മോണും പുഗരോ�തതിയതിലമോണ്. 
913 ഗെോയ് ന്ലറ്റുകള് ന്െന്ഡറതിും�് പ്രക്തിയയതിലമോണ്.

സര്ക്ോര് ആശുപ്തികളതിന്ല കക്കൂസ് മോലതിന്യും 
കകകോര്യും ന്ചയ്യുന്നതതിന് സ്വരീഗവജ് ്രീറ്്ന്മറെ്  
പ്ോന്റുകള് (എസ്.റ്തി.പതി) ഒന്നുുംതന്ന്ന നതിലവതില് 
ഇല്ോത്തതിനോല് ഓഗരോ ജതില്യതിന്ലയുും ഒരു 
ആശുപ്തിയതിന്ലകേതിലും എസ്.റ്തി.പതി നതിര്മതിക്ന്നതതിന് 
ഉഗദേശതിക്ന്നു. ആശുപ്തികളതിലും  കഗ്ോള 
സ്ലങ്ങളതിലും നതിര്മതിക്ോനഗദേശതിക്ന്ന എട്ട് ദ്രവ 
മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണ ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് ശുചതിത്വ മതിഷന് 
സോഗകേതതികോനമതതിയുും  ഭോ�രീകമോയതി സോ്ത്തിക 
സഹോയവും നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.

ഖരമോലതിന്യ  സുംസ്ക്കരണത്തിനോയതി 82 ന�ര 
തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങള് തയ്ോറോക്തിയ വതിശദമോയ 
പദ്ധതതിഗരഖയ്ക് (ഡതി.പതി.ആര്) ഗക� സര്ക്ോരതിന്റെ 
ഭവന ന�ര കോര്യ മ�ോലയത്തിന്റെ  അും�രീകോരും 
ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്ട്. ന�ര തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല 
കജവ മോലതിന്യും ഉറവതിെത്തില്തന്ന്ന കകകോര്യും 
ന്ചയ്യുന്നതതിനോയതി സോമൂഹതിക, സ്ോപന, ഭവന 
തലങ്ങളതിലോയതി 8,37,763 കഗ്ോ്റേതിും�് കുഴതികള് 
ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള കഗ്ോ്റേതിും�് ഇന്്റേഗലഷന്സുും 
17,260 ബഗയോ�്യോസ് പ്ോന്റുകളും പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്ട്.  
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ഉറവതിെ മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണത്തിനോയതി സുംസ്ോനന്ത് 
നോല് ന�രസഭകള് 61.35 ലഷേും രൂപയുന്െ 
ഗപ്രോജക്ടുകള് ഏന്റ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യ ന്തോഴതിലോളതികള് 
കെലതില്നതിന്നുും ഗശഖരതിക്ന്ന പ്ോ്റേതിക് വസ്തുക്ള് 
കകകോര്യും (shred and bale) ന്ചയ്യുന്നതതിനോയതി 
നരീണ്ടകര തുറമുഖത്് ഒരു പ്ോ്റേതിക് ന്്ഷഡ് ന്ചയ്തുും 
ന്ബയ്ന് ന്ചയ്തുും ന്്ഷഡതിും�് സുംവതിധോനും 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്ട്. ന്ചറുകതിെ സുംരുംഭങ്ങള്ക്ും 
സ്വയും സഹോയ സുംഘങ്ങള്ക്ും മോലതിന്യും കകകോര്യും 
ന്ചയ്യുന്നതതിന് പ്രോരുംഭഘട്ട സഹോയും എന്ന 
ഘെകത്തിലൂന്െ പ്ോ്റേതിക് ന്്ഷഡതിും�് യൂണതിറ്തിന്റെ 
പ്രവര്ത്നത്തിനോയതി 4.5 ലഷേും രൂപ അനവദതിചതിട്ടുണ്ട്.  
ആഗരോ�്യ ഡയറക്െഗററ്റുും, ഗദശരീയ ആഗരോ�്യ മതിഷനും 
ഹരതിത ഗകരളും മതിഷനമോയതി സഹകരതിച്ചുന്കോണ്ട് 
ശുചതിത്വ മതിഷന് മഴക്ോലപൂര്വ്വ  ശുചരീകരണ പ്രചോരണ 
പരതിപോെതികളും സുംസ്ോനത്് നെപ്തിലോക്തിയതിട്ടുണ്ട്.

സുംസ്ോനത്് ആഗഘോഷ പരതിപോെതികളതിലും 
ന്പോതുപരതിപോെതികളതിലും ഹരതിത ന്പരുമോറ്ചട്ടും 
നെപ്തിലോക്തിയതിട്ടുണ്ട്. എല്ോ ഉണങ്ങതിയ മോലതിന്യങ്ങളും 
ഗശഖരതിച് പുനരുപഗയോ�ത്തിന് ഉപയുക്മോക്ന്നതതിനും 
ഉറവതിെത്തില്തന്ന്ന മോലതിന്യും സുംസ്ക്കരതിക്ന്നതതിനമോയതി 
കുടുുംബങ്ങള്ക്ോവശ്യമോയ സഹോയും 
നല്കുന്നതതിഗലക്ോയതി സുംസ്ോനന്ത് തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങള് ഹരതിത കര്മഗസനന്യന്ന ഗപരതില് 
ന്തോഴതില്ഗസന രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്ട്.  1,033 തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങളതില് ഹരതിത കര്മഗസന രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്ട്. 
ഇതതില് 2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്രയുള്ള കണക്കള് 
പ്രകോരും 712 എണ്ണും പ്രവര്ത്നഷേമമോണ്. 
കൂെോന്ത ന്മറ്രീരതിയല് കളഷേന് ഗകന്ദ്രങ്ങളും (എും.
സതി.എഫ് ) റതിഗസോഴ്സ് റതിക്വറതി ഗകന്ദ്രങ്ങളും 
(ആര്.ആര്.എഫ് ) സ്ോപതിക്ന്നതതിനോവശ്യമോയ 
സോ്ത്തിക സോഗകേതതിക സഹോയങ്ങളും ശുചതിത്വ 
മതിഷന് നല്കുന്നുണ്ട്. വതിവതിധ തരത്തിലള്ള 
അകജവ മോലതിന്യങ്ങള് പുനരുപഗയോ�ത്തിഗനോ, 
പുനചുംക്മണത്തിഗനോ  ഗവണ്ടതി തരുംതതിരതിച് 
കകകോര്യും ന്ചയ്യുന്നതതിന്  ആര്.ആര്.എഫുകള് 
സഹോയതിക്ന്നു. 2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്രയുള്ള 
കണക്കള് പ്രകോരും 128 ആര്.ആര്.എഫുകള് 
14 ജതില്കളതിലോയതി പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്ട്. വരീടുകളതില് 
നതിന്നുും ഗശഖരതിക്ന്ന  അകജവ മോലതിന്യങ്ങള് 
ആര്.ആര്.എഫുകള്ക്് കകമോറുന്നതുവന്ര 
തോല്ക്ോലതികമോയതി  സൂഷേതിക്ോനള്ള സുംവതിധോനമോണ് 
എും.സതി.എഫ്. സുംസ്ോനത്ോകമോനും 724 
എും.സതി.എഫുകള് സ്ോപതിചതതില് 674 എണ്ണും 
ഇഗപ്ോള് പ്രവര്ത്നഷേമമോണ്. പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളതിന്ല  ഹരതിതകര്മഗസനന്യ 
സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് അനബന്ും 12.1.18 ലും 
റതിഗസോഴ്സ് റതിക്വറതി ന്ഫസതിലതിറ്തിഗയയുും ന്മറ്രീരതിയല് 
കളഷേന് ന്ഫസതിലതിറ്തിഗയയുും സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് 
അനബന്ും 12.1.19 ലും ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.
ഗ്റേക്് ഗഹോള്ഗഡഴ്സതിന്റെ കോര്യഗശഷതി 

വര്ദ്ധതിപ്തിക്ന്നതതിന്റെ ഭോ�മോയതി ഉഗദ്യോ�സ്ര്, 
ജനപ്രതതിനതിധതികള്, റതിഗസോഴ്സ് ഗപഴ്സണസ്, 
ഹരതിത കര്മഗസന അും�ങ്ങള് എന്നതിവര്ക്ഗവണ്ടതി 
കനപുണ്യ വതികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്ടുത്് 
നെത്തിയതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിന്റെ ഭോ�മോയതി 17 പരതിശരീലന 
പരതിപോെതികള് സുംസ്ോനതലത്തില് സുംഘെതിപ്തിക്കയുും 
ഇതതില് 2018-19 ല് 2,799 ഗപര് പന്കേടുക്കയുും 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-19 ലും 2019-20 ലും (2019 
ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര)  ജതില്ോതലത്തില് 416 ഉും 108 ഉും 
പരതിശരീലന പരതിപോെതികള് സുംഘെതിപ്തിക്കയുും യഥോക്മും 
50,967 ഉും 1,05,362 ഉും ആളകള് പന്കേടുക്കയുും  
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-19ന്ലയുും 2019-20 (2019 
ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) ന്ലയുും ജതില്ോതല പരതിശരീലന 
പരതിപോെതികന്ള സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് അനബന്ും 
12.1.20 ല് ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.

ശുചിത്വ മിഷന് ഏസറ്റടുത് പ്രളയയാനന്തര 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

പ്രളയത്തിന്റെ പ്രോരുംഭദതിനങ്ങളതില് തന്ന്ന 
 പ്രളയബോധതിത പ്രഗദശങ്ങളതിന്ലയുും ദുരതിതോശ്വോസ 
ക്യോമ്പുകളതിന്ലയുും ശുചതിത്വ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശുചതിത്വ 
മതിഷന് ഏന്റ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രളയോനന്രും ശുചതിത്വ മതിഷന് 
ന്വള്ളന്ക്ട്ട് പ്രഗദശങ്ങളതിലും തോഴ്ന്ന പ്രഗദശങ്ങളതിലും 
പ്രോഗദശതികവും സോഗകേതതികവമോയതി അനഗയോജ്യമോയ 
ഗെോയ് ന്ലറ്് സുംവതിധോനങ്ങള് കന്ണ്ടത്തുന്നതതിനോയതി 
ഒരു ശതില്ശോല നെത്തിയതിരുന്നു. പ്രളയോനന്ര 
വതിവര വതിദ്യോഭ്യോസ വതിനതിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
ഫണ്ട് ലഭതിക്ന്നതതിനോയതി ശുചതിത്വ മതിഷന് പദ്ധതതി 
നതിര്ഗദേശങ്ങള് തയ്ോറോക്തി യൂണതിന്സഫതിന് 
സമര്പ്തിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരതിതഗകരളും മതിഷന് 
കരീഴതിലള്ള ശുചതിത്വ മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണ െോസ്ക് 
ഗഫോഴ്സതിന്റെ തരീരുമോനപ്രകോരും തഗദേശ ഭരണ 
സ്ോപനങ്ങന്ള സഹോയതിക്ന്നതതിനള്ള തോല്ക്ോലതിക 
സുംവതിധോനമോയ ഹരതിതസഹോയ സ്ോപനങ്ങന്ള 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്നതതിനും ഹരതിത കര്മഗസനയുന്െ 
പ്രവര്ത്നങ്ങന്ള സഹോയതിക്ന്നതതിനും ശുചതിത്വമതിഷന്ന 
ചുമതലന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്.

നൂതന ദൗതധ്ങ്ങള്

പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളമോയതി സഹകരതിച് 
മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണത്തിന്ല തരുംതതിരതിക്ലതിന്റെ 
ആവശ്യകതന്യക്റതിച് സ്ക്കൂള് കുട്ടതികന്ള 
മനസ്തിലോക്ന്നതതിനഗവണ്ടതി ശുചതിത്വ മതിഷന്  
സുംസ്ോനതലത്തില് നെപ്തിലോക്തിയ 
ഗബോധവല്ക്രണ പരതിപോെതിയോണ് കളക്ഗെഴ്സ്@
സ്ക്കൂള്. മോലതിന്യും തരുംതതിരതിക്ന്ന ശരീലും കുട്ടതികളതില് 
വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിലൂന്െ  സമൂഹത്തിന്റെയുും 
വ്യക്തികളന്െയുും സ്ോയതിയോയ വതികസനത്തിനും 
പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളന്െ ഫലപ്രദമോയ വതിനതിഗയോ�ത്തിനും 
പുനരുപഗയോ�ും, പുനചുംക്മണും, ഉപഗഭോ�ും കുറയ്കല് 
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എന്നരീ (3R’S) ആശയങ്ങളന്െ വ്യോപനത്തിനും ഇതു 
ലഷേ്യമതിടുന്നു.

വധ്വ�യായ എസ്റേറ്റുകളിലം കിന്ഫയാ 
പയാര്ക്കുകളിലം പ്യാ്റേിക് പുനചംക്രമണ 
യൂണിറ്റുകള്:

അകജവ മോലതിന്യങ്ങള് പുനചുംക്മണത്തിനോയതി 
മറ്് സുംസ്ോനങ്ങളതിലള്ള ഗകന്ദ്രങ്ങളതിഗലക്് 
ന്കോണ്ടുഗപോകുക എന്നത് ഒരു സ്ോയതിയോയ 
സുംവതിധോനമല്ോത്തുന്കോണ്ട് അത് 
മൂലമുണ്ടോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്ന്നതതിനോയതി 
സുംസ്ോനത്തിന് സ്വന്മോയതി പുനചുംക്മണ 
ഗകന്ദ്രങ്ങള് അത്യോവശ്യമോണ്.  ഇതതിനോയതി 
കതിന്ഫ്രോ പോര്ക്്, വ്യവസോയതിക എഗ്റേറ്റുകള്, മറ്് 
വ്യവസോയതിക പ്രഗദശങ്ങള് എന്നതിവതിെങ്ങളതിന്ലല്ോും 
പുനചുംക്മണ പോര്ക്കളും പുനചുംക്മണ 
യൂണതിറ്റുകളും സ്ോപതിക്ന്നതതിനോവശ്യമോയ സ്ലും 
കന്ണ്ടത്തുന്നതതിന് നതിര്ഗദേശും നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.

iii. നഗര അെിസ്യാന �ൗകരധ്ങ്ങള്

സുംസ്ോനന്ത് ദ്രുത�തതിയതിലളള 
ന�രവത്ക്രണത്തിന്റെ വ്യോപനും അെതിസ്ോന 
സൗകര്യ വതികസനത്തിനോയതി വര്ദ്ധതിത നതിഗഷേപും 
ആവശ്യമോക്തിയതിരതിക്ന്നു. ന�രവല്ക്രണത്തിന്റെ 
പ്രഗത്യകമോയ സവതിഗശഷതയുും സുംസ്ോനന്ത് 
ഭൂമതിശോസ്്പരമോയ പ്രഗത്യകതകളും 
പരതി�ണതിക്ഗ്ോള് വതിവതിധ ന�ര അെതിസ്ോന 
സൗകര്യവതികസന പദ്ധതതികള് രൂപന്പ്ടുത്തുഗ്ോള് 
ഇക്ോര്യത്തില് പ്രഗത്യകമോയ ഊന്നലും ശ്രദ്ധയുും 
നല്ഗകണ്ടതോയതിട്ടുണ്ട്. 

കുെതിന്വള്ള വതിതരണും, മോലതിന്യ പരതിപോലനും, 
ന�ര ശുചരീകരണും, ന്പോതു ശൗചോലയങ്ങള് 
സ്ോപതിക്ലും വ്യോപനവും, അഴക്ചോലകളന്െ 
നതിര്മോണവും നന്നോക്ലും, ഓവചോലകളന്െ 
നതിര്മോണും, വോഹന പോര്ക്തിും�്, ആധുനതിക 
യന്്വത്കൃത  പോര്ക്തിും�് സുംവതിധോനും, 
ന�രങ്ങളന്െ മഗനോഹോരതിത വര്ദ്ധതിപ്തിക്ല്, ഹരതിത 
ന�രും സൃഷ്തിക്ല്, യന്്വല്ക്കൃതമല്ോത് ന�ര 
�തോ�ത സുംവതിധോനങ്ങളന്െ സ്ോപനും മുതലോയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളോണ് ന�ര അെതിസ്ോനസൗകര്യ 
വതികസന പരതിപോെതികളതില് ഉള്ന്പ്ടുന്നത്. 
സുംസ്ോനത്് നെപ്ോക്തിവരുന്ന പ്രധോന ന�ര 
അെതിസ്ോനസൗകര്യ വതികസന പരതിപോെതികള് ചുവന്െ 
വതിവരതിക്ന്നു.

കുെതിന്വള്ള വതിതരണും, അഴക്ചോല് നതിര്മോണും, 
കക്കൂസ് മോലതിന്യ നതിര്മോര്ജ്നും, മഴന്വള്ള 
ഓവചോലകളന്െ നതിര്മോണും, ന�ര �തോ�തും, ഹരതിത 
പ്രഗദശങ്ങള്, പോര്ക്കള്, കോര്യഗശഷതി വര്ദ്ധതിപ്തിക്ല് 

തുെങ്ങതിയ ഗമഖലകള് അഭതിമുഖരീകരതിക്ന്ന 
ന്വല്ലുവതിളതികന്ള അതതിജരീവതിക്ന്നതതിനോയതി ന�ര 
പ്രഗദശന്ത് ഭൗതരീകവും സ്ോപനപരവമോയ 
അെതിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള് ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്നതതിനോയതി 
അെല് മതിഷന് ഗഫോര് റതിജുവഗനഷന് ആറെ് അര്ബന് 
്ോന്സ്ഫര്ഗമഷന് (അമൃത് ) എന്ന പദ്ധതതി 
ലഷേ്യുംവയ്കന്നു.  സുംസ്ോനന്ത് ആറ് മുനതിസതിപ്ല് 
ഗകോര്പ്ഗറഷനകന്ളയുും  ആലപ്പുഴ, പോലക്ോെ്, 
ഗുരുവോയൂര് എന്നരീ മൂന്ന് മുനതിസതിപ്ോലതിറ്തികന്ളയുും 
അമൃത് പദ്ധതതിയതില് ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. 2015-16 
ല് ആരുംഭതിച് 2019-20 വന്രയുള്ള അഞ്് വര്ഷമോണ് 
പദ്ധതതിയുന്െ കോലോവധതി. പദ്ധതതി കോലോവധതി അടുത് 
സോ്ത്തികവര്ഷഗത്ക്് കൂെതി നരീട്ടുന്നതതിനള്ള 
നതിര്ഗദേശും സുംസ്ോനും സമര്പ്തിചതിട്ടുണ്ട്.

ഗമല്പ്റഞ്ഞ ഒ്ത് ന�ര പ്രഗദശങ്ങളതിന്ല കുെതിന്വള്ള 
വതിതരണും, അഴക്ചോല് /കക്കൂസ് മോലതിന്യും 
കകകോര്യും ന്ചയ്ല്, മലതിനജല ഓെകള്, ന�ര 
�തോ�തും, ന്പോതു സ്ലങ്ങളും പോര്ക്കളും തുെങ്ങതി 
അഞ്് ഗമഖലകളതിലോയതി 2,357.66 ഗകോെതി രൂപയുന്െ 1024 
ഉപഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് (388 പ്രധോന ഗപ്രോജക്ടുകള്)  
ഗകന്ദ്ര സര്ക്ോരതിന്റെ അും�രീകോരും ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്ട്. 
ആന്ക ഗപ്രോജക്െ് ന്ചലവതില് ഗകന്ദ്രവും സുംസ്ോനവും 
തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങളും യഥോക്മും 1,161.20 
ഗകോെതി രൂപ, 732.01 ഗകോെതി രൂപ, 464.45 ഗകോെതി രൂപ 
വരീതും പദ്ധതതി വതിഹതിതമോയതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ട്.  
1,024 ന്മോത്ും ഗപ്രോജക്ടുകളതില് 1,016 ഗപ്രോജക്ടുകള്  
ന്െണ്ടര് ന്ചയ്യുകയുും 950 ഗപ്രോജക്ടുകളന്െ കരോര് 
നല്കുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതതില്, 13 പോര്ക്കള്, 
11 ന�ര �തോ�ത ഗപ്രോജക്ടുകള്, 196 മഴന്വള്ള  
ഓവചോല് ശുംഖലകള്, 38 അഴക് ചോല് ശുംഖലകള്, 
33 കുെതിന്വള്ള ഗപ്രോജക്ടുകള് എന്നതിങ്ങന്ന 291 
ഗപ്രോജക്ടുകള് പൂര്ത്രീകരതിചതിട്ടുണ്ട്. അമൃത് പദ്ധതതിയുന്െ 
2018-19 മുതല് 2019-20 (ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) 
യുള്ള സോ്ത്തിക പുഗരോ�തതി സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് 
അനബന്ും 12.1.21 ല് ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു. കൂെോന്ത 
ഒ്ത് ന�ര തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിന്ല 
പ്രവര്ത്ന പുഗരോ�തതി സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് 
അനബന്ും 12.1.22 ലും അമൃത് ഗപ്രോജക്െതിന്റെ ഗമഖല 
തതിരതിച്ചുള്ള പുഗരോ�തതി സുംബന്തിച വതിശദോുംശങ്ങള് 
അനബന്ും 12.1.23 ലും ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.

പ്രധോന അെതിസ്ോന സൗകര്യങ്ങള്, വ്യക്തികള്ക്് 
ന്മചന്പ്ട്ട ജരീവതിത സൗകര്യങ്ങള്, വൃത്തിയുള്ളതുും 
സ്ോയതിയോയതുമോയ പരതിസ്തിതതി, സ്ോര്ട്ട് 
ന്സോല്യൂഷന്സ് എന്നതിവ പ്രോവര്ത്തികമോക്തി 
ന�രങ്ങളന്െ വളര്ച ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്ന്നതതിനോയതി 
ഭവന ന�രകോര്യ മന്്ോലയും 2015 – ല് 
ആരുംഭതിച പ്രധോന അെതിസ്ോന സൗകര്യ വതികസന 
പരതിപോെതിയോണ് സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തി മതിഷന്.  ഈ 
പദ്ധതതിയുന്െ ഒന്നോുംഘട്ടത്തില് ന്കോചതി ന�രവും 
മൂന്നോും ഘട്ടത്തില് തതിരുവനന്പുരും ന�രന്ത്യുും 



540 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2019, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ന്തരന്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്കോചതി സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തിക്് 2,076 
ഗകോെതി രൂപയുും തതിരുവനന്പുരത്തിന്  1,538.20 
ഗകോെതി രൂപയുും പദ്ധതതിയുന്െ എ്റേതിഗമറ്് തുകയോയതി 
കണക്ോക്തിയതിരതിക്ന്നു. അതതില് ഗക� �വണന്മറെ് 
വതിഹതിതവും സുംസ്ോന �വണന്മറെ് വതിഹതിതവും 500 
ഗകോെതി രൂപ വരീതമോണ്. ബോക്തിതുക പുറന്മ നതിന്നുള്ള 
സഹോയും, ന്പോതു സ്വകോര്യ പകേോളതിത്ും മറ്റുള്ള 
പദ്ധതതികളമോയുള്ള സുംഗയോജനും എന്നതിവയതിലൂന്െയോണ് 
കന്ണ്ടത്തുന്നത്.

അെതിസ്ോന സൗകര്യും ന്മചന്പ്ടുത്തി ഗഫോര്ട്ട്  
ന്കോചതി-മട്ടോഗഞ്രതി പ്രഗദശന്ത് ആസൂ്തിതവും 
സമഗ്വമോയ വതികസനമോണ് ന്കോചതി സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തി 
ലഷേ്യമതിടുന്നത്.  ന്കോചതി സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തിക്ോയതി 42 
ഗപ്രോജക്ടുകള് വതിഭോവനും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇതതില് 18 
ഗപ്രോജക്ടുകള് ആരുംഭതിക്കയുും 22 ഗപ്രോജക്ടുകളന്െ  
ന്െണ്ടറതിും�് നെപെതികള് നെക്കയുും ന്ചയ്യുന്നു. ഇതതില് 
2 ഗപ്രോജക്ടുകള് ഭവന ഗപ്രോജക്ടുകളോണ്. ന്പോതു 
സ്വകോര്യ പകേോളതിത്ഗത്ോന്െയോണ് കബകസക്തിള് 
ന്ഷയറതിും�് ഗപ്രോജക്െ് നെപ്തിലോക്ോന് ഉഗദേശതിക്ന്നത്.  
റൂഫ് ഗെോപ്് ഗസോളോര് ഗപ്രോജക്െ്, ഇറെലതിജറെ് ്ോഫതിക് 
മോഗനജ്ന്മറെ് സുംവതിധോനും, ജനറല് ആശുപ്തിക്ോയതി 
ക്യോന്സര് ഗ്ോക്്, മോലതിന്യ ഗശഖരണ ബതിന്നുകളന്െ 
വതിതരണും, സ്ോര്ട്ട് ഗറോഡുകള് മുതലോയവയോണ് 
ആരുംഭതിച ഗപ്രോജക്ടുകള്.

സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തി തതിരുവനന്പുരും ലതിമതിറ്ഡ് 43 
ഗപ്രോജക്ടുകളോണ് വതിഭോവനും ന്ചയ്തിരതിക്ന്നത്.  
ഇതതില് 636.82 ഗകോെതി രൂപയുന്െ 29 ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് 
ഡതി.പതി.ആര് തയ്ോറോക്കയുും സുംഗയോജതിത 
ഗപ്രോജക്ടുകള് ഉള്ന്പ്ന്െ 604.80 ഗകോെതി രൂപയുന്െ 28 
ഗപ്രോജക്ടുകള്ക്് ഭരണോനമതതിയുും ഗനടുകയുമുണ്ടോയതി.  
സ്വഗദശ് ദര്ശനതിലും അമൃത് പദ്ധതതിയതിലമോയതി 89.21 
ഗകോെതി രൂപയുന്െ സുംഗയോജതിത ഗപ്രോജക്ടുകളന്െ 
നതിര്  വ്വഹണും  നെന്നുന്കോണ്ടതിരതിക്കയോണ്.
തതിരുവനന്പുരും സ്ോര്ട്ട് സതിറ്തി ഗപ്രോജക്െതില് 
ആയുര്  ഗവ്വദ ഗകോഗളജ്, പനവതിള, കതിള്ളതിപ്ോലും  എന്നരീ 
സ്ലങ്ങളതില് സ്ോര്ട്ട് ബസ് ന്ഷല്ട്ടറുകള്, ന്പോതു 
ഗെോയ് ന്ലറ്റുകള് ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിന്റെ ഭോ�മോയതി 
ത്ോനൂര് ബസ് ന്െര്മതിനല്, ഗകോര്പ്ഗറഷന് 
ഓഫരീസ് ഗകോ്ൗണ്ട്, പുത്രതിക്ണ്ടും കമതോനും 
എന്നതിവതിെങ്ങളതില് സുലഫ് ഗെോയ് ന്ലറ്റുകളന്െ 
നതിര്മോണവും, ഗകോര്പ്ഗറഷന് ഓഫരീസ് ഗകോ്ൗണ്ടതിലും 
�ോന്തി പോര്ക്തിലും ഇന്ഫര്ഗമഷന് കതിഗയോസ്ക്കുകള്, 
കുെതിന്വള്ള കതിഗയോസ്ക്കുകളന്െ സ്ോപനും എന്നരീ 
ഗപ്രോജക്ടുകളന്െ നതിര്മോണും അന്തിമ ഘട്ടത്തിലോണ്.  
15 ഇലക്്തിക് ആഗട്ടോയുും 15 ഇലക്്തിക്  റതിഷേോയുും  
വോങ്ങുന്നതതിനും തരീരുമോനതിചതിട്ടുണ്ട്.  സ്ോര്ട്ട് ഗറോഡുകള്, 
ഇറെഗഗ്റ്ഡ് കമോറെ്  ആറെ് കണഗ്ോള് ന്സറെര്, 
കതിഴഗക്ഗക്ോട്ടയതില് ഭൂ�ര്ഭ നെപ്ോത സുംവതിധോനും, 
രോജോജതി ന�റതിന്റെ പുനര് വതികസനും, ന്വയര് 
ഹൗസതിും�് സുംവതിധോനും, ചോലയതിന്ല ബഹുനതില കോര് 

പോര്ക്തിും�് സുംവതിധോനും എന്നരീ ബൃഹത് പദ്ധതതികളന്െ 
ഡതി.പതി.ആര് തയ്ോറോക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
അന്തിമഘട്ടത്തിലോണ്.
പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ോത്ലത്തില് ഭോവതിയതില് ജനങ്ങളന്െ 
ജരീവനും സ്വത്തിനും ഉണ്ടോകോനതിെയുള്ള  ദുരന്ങ്ങള്   
തെയുന്നതതിഗലക്ോയതി ന�ര ഗ്ോമോസൂ്ണ വകുപ്് 
ഇെക്ോല പ്രോഗദശതിക വതികസന രൂപഗരഖ (ഐ.എല്.
ഡതി.പതി) രൂപരീകരതിക്ന്ന പ്രക്തിയ ആരുംഭതിചതിട്ടുണ്ട്. 
പോരതിസ്തിതതിക ഗലോല പ്രഗദശങ്ങളന്െ സുംരഷേണവും, 
ദുരന് സോധ്യതയുള്ള സ്ലങ്ങള് കന്ണ്ടത്തുകയുും 
അതതിന്റെ ഭോ�മോയതി ആവോസ വ്യവസ്യതില് 
വരുഗത്ണ്ട മോറ്ങ്ങള്, കോര്യഷേമമോയ ഗറോഡ്  
ശുംഖലകള് തുെങ്ങതിയവയ്കോണ് ഇെക്ോല പ്രോഗദശതിക 
വതികസന രൂപഗരഖ ഊന്നല് നല്കുന്നത്. 
ദുരന്ത്തിന്റെയുും ദുരന് സോധ്യതയുള്ള സ്ലങ്ങളന്െ 
പുനര് നതിര്മോണത്തിന്റെയുും  പശ്ോത്ലത്തില് 
നെഗത്ണ്ട അെതിസ്ോന സൗകര്യ വതികസന സൃഷ്തിയുും 
ഈ പദ്ധതതി ലഷേ്യും വയ്കന്നുണ്ട്.  സുംസ്ോനന്ത് ന�ര 
ഗ്ോമ തഗദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങള്ക്ോയതി ഐ.എല്.
ഡതി.പതി രൂപരീകരതിക്ോനഗദേശതിക്ന്നുണ്ട്.  

iv. ഗ്യാമങ്ങസള തമ്ില് ബന്ിപ്ികല്

സുംസ്ോനന്ത് ഗ്ോമരീണ നതിവോസതികള്ക്് വളന്ര 
ഉപകോരപ്രദവും ഗ്ോമരീണ ഗമഖലന്യ പരസ്പരും 
ബന്തിപ്തിക്ന്നതുമോയ പദ്ധതതിയോണ് പ്രധോനമ�തി 
ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന (പതി.എും.ജതി.എസ്.കവ). 
ഗദശരീയും, സുംസ്ോനും, ജതില് എന്നരീ മൂന്ന് തലത്തില് 
ഗുണനതിലവോര പരതിഗശോധനോസുംവതിധോനും നതിലവതിലള്ള 
പതി.എും.ജതി.എസ്.കവ. പദ്ധതതിയതില് നതിര്മതിക്ന്ന 
ഗറോഡുകള് ഉയര്ന്ന ഗുണനതിലവോരമുള്ളതുും ദരീര്ഘകോലും 
നതിലനതില്ക്ന്നതുമോണ്. സുംസ്ോന ഗനോഡല് 
ഏജന്സതിയോയ ഗകരള സുംസ്ോന ഗ്ോമരീണ ഗറോഡ് 
വതികസന ഏജന്സതി (ന്ക.എസ്.ആര്.ആര്.ഡതി.എ.) 
യോണ് ഈ പദ്ധതതിയുന്െ നതിര്  വ്വഹണും നെത്തുന്നത്. 
ഗക� സര്ക്ോര് നല്കുന്ന തുകയതില് നതിന്നുും 
പദ്ധതതിയുന്െ എ്റേതിഗമറ്് പ്രകോരമുള്ള തുക മോ്ന്മ 
ന്ചലവഴതിക്ോന് പോടുള്ളു.  ന്െണ്ടര് എന്സെസ്്, സോധന 
സോമഗ്തികള് മോറ്തിസ്ോപതിക്ല്, പണതി പൂര്ത്രീകരതിച 
ഗറോഡുകളന്െ  അറ്കുറ്പ്ണതികള് എന്നതിവയ്കോയതി ഗക� 
വതിഹതിതും ഉപഗയോ�തിക്ോന് പോടുള്ളതല്. അതതിനോല് 
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് പതി.എും.ജതി.എസ്.കവ. 
പദ്ധതതിയുന്െ സുംസ്ോന വതിഹതിതമോയതി വകുയതിരുത്തുന്ന 
40 ശതമോനും തുകയ്ക് ഉപരതിയോയതി ‘പതി.എും.ജതി.എസ്.
കവ. പദ്ധതതിക്ോയുള്ള സുംസ്ോന സഹോയും’ എന്ന 
പദ്ധതതിയതിലൂന്െ പ്രധോനമ�തി ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന 
പദ്ധതതിയുന്െ പരതിധതിയതില് വരോത് മുകളതില് പ്രതതിപോദതിച 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിനോയതി തുക 
വകയതിരുത്തുന്നു. 

ഗ്ോമരീണ കോര്ഷതിക വതിപണതികള്, ഹയര് ന്സക്റെറതി 
സ്ക്കൂളകള്, ആശുപ്തികള് എന്നതിവയുമോയതി 
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ബന്തിപ്തിചതിട്ടുള്ള നതിലവതിലള്ള ഗറോഡുകള് 
നവരീകരതിക്ന്നതതിലൂന്െ ഗ്ോമരീണ ഗറോഡ് ശുംഖലയുന്െ  
ഏകരീകരണും പ്രധോന മന്്തി ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന-
IIIന്റെ മോര്ഗ്ഗനതിര്ഗദേശങ്ങളതില് വതിഭോവനും ന്ചയ്യുന്നു. 
1,425 കതിഗലോമരീറ്ര് കദര്ഘ്യും ഗറോഡോണ് ഈ 
പദ്ധതതിയതില് സുംസ്ോനത്തിന് അനവദതിചതിരതിക്ന്നത്. 
ഇതുമോയതി ബന്ന്പ്ട്ട് നതിര്ബന്മോയുും ന്ചഗയ്ണ്ട 
ജതിഗയോ െോ�തിും�തിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നുവരുന്നു.  
അതതിന്റെ അെതിസ്ോനത്തിലോണ് പ്രധോന മന്്തി 
ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന-III ല് അനഗയോജ്യമോയ 
ഗറോഡുകന്ള ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കയുും മുന്�ണനോക്മും 
നതിശ്യതിക്കയുും ന്ചയ്യുന്നത്.

‘പ്രധോനമ�തി ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന’ പദ്ധതതിയതിലൂന്െ 
2018-19 ല് 22,666.00 ലഷേും രൂപയുും 2019-20 ല് 
(2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) 7,011.71 ലഷേും രൂപയുും 
‘പതി.എും.ജതി.എസ്.കവ. പദ്ധതതിയ്കോയുള്ള സുംസ്ോന 
സഹോയും’ എന്ന പദ്ധതതിയതിലൂന്െ  
2018-19 ല് 3,000.00 ലഷേും രൂപയുും ന്ചലവഴതിചതിട്ടുണ്ട്. 
‘പ്രധോനമ�തി ഗ്ോമ സഡക് ഗയോജന’ പദ്ധതതിയതിലൂന്െ 
2018-19 മുതല് 2019-20 വന്ര (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 
30 വന്ര) നതിര്മോണും പൂര്ത്രീകരതിച ഗറോഡുകളന്െ 
ജതില്ോെതിസ്ോനത്തിലള്ള വതിശദോുംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 12.1.24 ല് നല്കതിയതിരതിക്ന്നു. 

II. സതയാഴിൈവ�രങ്ങള് സൃഷ്ികലം 
ഉപജീവന മയാര്ഗ്ഗത്ിനുള്ള �ഹയായവം

ന്തോഴതിലവസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്ന്നതതിലൂന്െ 
വരുമോനത്തിലണ്ടോവന്ന വര്ദ്ധനവ് ദോരതിദ്ര്യ 
നതിര്മോര്ജ്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രധോന സൂചകമോണ്. 
ഗ്ോമരീണ ഗമഖലയതിലള്ളവര്ക്് ന്തോഴതില് നല്കുന്നതതില് 
സുപ്രധോന പകേ് വഹതിക്ന്ന പ്രധോന ഗക�ോവതിഷ്കൃത 
പദ്ധതതികളതില് ഒന്നോണ്  മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ 
ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി. അവതിദഗ്ദ്ധ ന്തോഴതില് 
ന്ചയ്ോന് കഴതിവും തോല്ര്യവമുള്ള ഗ്ോമപ്രഗദശങ്ങളതിന്ല 
പ്രോയപൂര്ത്തിയോയ കുടുുംബോും�ങ്ങള്ക്് എല്ോ 
സോ്ത്തിക വര്ഷവും 100 ദതിവസും ഗവതനഗത്ോടുകൂെതി 
ന്തോഴതില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിലൂന്െ ഗ്ോമരീണ ഗമഖലയതിന്ല  
കുടുുംബങ്ങളന്െ  ഉപജരീവന സുരഷേ വര്ദ്ധതിപ്തിക്ന്നു.  
ഈ പദ്ധതതിയതില് അവതിദഗ്ദ്ധ ന്തോഴതിലതിനള്ള ഗവതനും 
2017-18 ല് 258 രൂപയോയതിരുന്നു.  ഇത് 2018 ഏപ്രതില് 1 
മുതല് 271 രൂപയോയതി വര്ദ്ധതിപ്തിചതിട്ടുണ്ട്. സുംസ്ോനത്് 
2017-18 മുതല് മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ 
ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഹരതിത ഗകരളും മതിഷനമോയതി  സുംഗയോജതിപ്തിചോണ് 
നെപ്തിലോക്ന്നത്.  

മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് 
പദ്ധതതിയുന്െ സുംഗയോജന സോധ്യതകന്ള പൂര്ണ്ണമോയുും  
ഉപഗയോ�ന്പ്ടുത്തുന്നതതിനോയതി മറ്് വകുപ്പുകളന്െ 
പദ്ധതതികളമോയതി സുംഗയോജതിപ്തിച് 2018-19, 2019-20 

എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതില് സുംസ്ോനത്് നെപ്തിലോക്തിയ 
പ്രധോന കോല്  ന്വയ്പ്പുകള് ചുവന്െ വതിശദമോക്ന്നു.
• കൃഷതി, ജലഗസചനും, മൃ�സുംരഷേണും, 

മത്സ്യബന്നും, ഷേരീരവതികസനും, വനും എന്നരീ 
ഗമഖലകളതിന്ല ഉത്പോദനവും വതികസനവും  
വര്ദ്ധതിപ്തിക്ന്നതതിനോയതി ഈ ഗമഖലകളതിന്ല 
വ്യക്തി�തവും ന്പോതുവോയതുമോയ ഉത്പോദന 
ആസ്തികള് സൃഷ്തിക്ന്നതതിന് ഊന്നല് നല്കുന്നു.

• വതിദ്യോലയങ്ങള്ക്് ചുറ്റുമതതില്, കളതിസ്ലും 
എന്നതിവയുന്െ നതിര്മോണും, അും�ന് വോെതികളന്െ 
നതിര്മോണും എന്നതിങ്ങന്നയുള്ള ന്പോതു ആസ്തികള് 
സൃഷ്തിക്ന്ന നതിര്മോണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്നു.

• കന്നുകോലതികള്, ആെ്, ഗകോഴതി എന്നതിവയ്കോയുള്ള 
ന്ഷഡുകള് ഗപോന്ലയുള്ള വ്യക്തി�ത ഉപജരീവന 
ആസ്തികള് നല്കുന്നു.

• പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതിഭോ�ത്തിനോയുള്ള പ്രഗത്യക സഹോയും 
(സുംസ്ോനോവതിഷ്കൃത ഘെകും)

• ക്ബല് പ്സ് പദ്ധതതി – സുംസ്ോന 
സര്ക്ോരതിന്റെ പ്രഗത്യക ധനസഹോയും 
ഉപഗയോ�തിച് പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള്ക്് 100 
ദതിവസന്ത് അധതിക ന്തോഴതില് നല്കുന്നതതിന് 
ഈ പദ്ധതതി ലഷേ്യമതിടുന്നു.

• ഗവതനും മുന്കൂറോയതി നല്കല് – 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ ന്തോഴതിലോളതികളന്െ പകേോളതിത്ും 
ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്ന്നതതിനോയതി പട്ടതികവര്ഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്തിന്റെ സുംസ്ോന 
പദ്ധതതിയുന്െ തുക ഉപഗയോ�തിച് പട്ടതികവര്ഗ്ഗ 
ന്തോഴതിലോളതികള്ക്് മുന്കൂറോയതി ഗവതനും 
നല്കുന്നതതിനള്ള ഒരു സുംവതിധോനും കുടുുംബശ്രരീ 
മുഗഖന സുംസ്ോന സര്ക്ോര് ആരുംഭതിച്ചു.  
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിന്റെ ഗകോര്പ്സ് 
ഫണ്ട് ഉപഗയോ�തിച് ഗുണഗഭോക്ോക്ള്ക്് 
ഓഗരോ ആഴ്ചയുും അവതിദഗ്ദ്ധ ഗവതനും 
മുന്കൂറോയതി നല്കുകയുും മഹോത്ോ�ോന്തി 
ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയുന്െ 
ഗവതനും ബന്ന്പ്ട്ട ബോകേ് അക്ൗണ്ടുകളതില് 
എത്തുഗ്ോള് ഗുണഗഭോക്ോക്ളന്െ 
സമതഗത്ോന്െ, മുന്കൂറോയതി നല്കതിയ 
ഗവതനും തതിരതിച്ചുപതിെതിക്ന്നതുമോണ്.

ഗമല്പറഞ്ഞ നൂതന പരതിപോെതികളന്െ ഫലമോയതി 
2018-19- ല് മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ 
ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയതില് പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളന്െ 
പകേോളതിത്ത്തില് വലതിയ പുഗരോ�തതി ഉണ്ടോയതിട്ടുണ്ട്.  
2018-19 ന്ല പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളന്െ ശരോശരതി 
ന്തോഴതില്ദതിനങ്ങള് എന്നത്  79 ഉും  ആന്ക സൃഷ്തിച 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് 53.55 ലഷേവമോണ്.  
ഇതോവന്ട്ട മുന്  വര്ഷങ്ങന്ള അഗപഷേതിച് ഇരട്ടതിയുമോണ്.  
2018-19 ല് മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ 
ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയുന്െ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് 
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പകേോളതികളോയ 67,729 പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളതില് 
23,042 കുടുുംബങ്ങള് 100 ദതിവസന്ത്യുും 2,061 
കുടുുംബങ്ങള് 200 ദതിവസന്ത്യുും ന്തോഴതില് 
പൂര്ത്തിയോക്കയുണ്ടോയതി.

2018 സൈ പ്രളയസത്ത്തുെര്ന്് ഏസറ്റടുത് 
പ്രസതധ്ക �ംരംഭങ്ങള്

പ്രളയോനന്ര പുന:സ്ോപന ശ്രമങ്ങളതില് 
ന്പോതുസ്വത്തുകളന്െ നവരീകരണത്തിലൂന്െയുും 
സമൂഹത്തിന്ല ദുര്ബല ജനവതിഭോ�ങ്ങളന്െ 
ഉപജരീവനമോര്� പുനരുജ്രീവനത്തിലൂന്െയുും 
മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് 
പദ്ധതതി ഗകരള പുനര്നതിര്മോണ പ്രക്തിയയതില് 
നതിര്ണ്ണോയകമോയ പകേ് വഹതിക്കയുണ്ടോയതി. 2018-19 
ല് 5.5 ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്ന്നതതിനോണ് 
ഗക� സര്ക്ോര് അനമതതി നല്കതിയത്. എന്നോല് 
പ്രളയത്തിന്റെ പ്രഗത്യകമോയ  സോഹചര്യത്തില് 
സുംസ്ോന സര്ക്ോരതിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന പ്രകോരും 7 
ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്ന്നതതിന് ഗക� 
സര്ക്ോര് അനമതതി നല്കുകയുണ്ടോയതി. 2018-19 
സോ്ത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവസോനും 9.75 ഗകോെതി 
ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങളോണ് സുംസ്ോനത്് സൃഷ്തിചത്. 
കനത് ന്വള്ളന്പ്ോക് ബോധതിതമോയ ഏഴ് ജതില്കളതിന്ല 
ഓഗരോ കുടുുംബത്തിനും 50 ദതിവസന്ത് അധതിക ന്തോഴതില് 
അനവദതിക്ോന് ആദ്യഘട്ടത്തില് സുംസ്ോനത്തിന് 
അനമതതി ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി. എന്നോല് പതിന്നരീെ് 
ഭോ�രീകമോയതി ന്വള്ളന്പ്ോക് ബോധതിതമോയ ആറ് 
ജതില്കളതിന്ല 87 ഗ്ോമപഞ്ോയത്തുകളതിലും 50 ദതിവസന്ത് 
അധതിക ന്തോഴതില് നല്കുകയുണ്ടോയതി. 2018-19 ന്ല 
പ്രളയത്തിനഗശഷും (16.08.2019 മുതല് 31.03.2019 
വന്ര) 10.31 ലഷേും കുടുുംബങ്ങളതിന്ല 12.02 ലഷേും 
ഗപര്ക്് ഈ പദ്ധതതിയതിലൂന്െ ന്തോഴതില് നല്കതിയതിട്ടുണ്ട്.  
ഇതതില് 4.83 ലഷേും കുടുുംബങ്ങളതില് നതിന്നുമുള്ള 6.12 
ലഷേും ഗപര് പുതതിയതോയതി ഗജോലതിക്് എത്തിയതോണ്. 
പ്രളയത്തിനഗശഷും 82,605 കുടുുംബങ്ങള്ക്് പുതതിയ 
ന്തോഴതില് കോര്ഡുകള് നല്കുകയുും അതുവഴതി 7.63 
ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്കയുും ന്ചയ്തതിന്റെ 
ഫലമോയതി 2068.74 ഗകോെതി രൂപയുന്െ ന്തോഴതില് 
(പ്രതതിദതിനും 271 രൂപ ഗവതനും എന്ന നതിരക്തില്) 
പ്രസ്തുത കോലയളവതില് സൃഷ്തിക്ന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്ട്.

2018-19 ല് മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ന്തോഴതിലറപ്് 
പദ്ധതതിയുന്െ ന്ചലവ് 2990.05 ഗകോെതി രൂപയോയതിരുന്നു.  
തന്   വര്ഷും അനവദതിച ന്മോത്ും തുകയുന്െ 98.49 
ശതമോനമോണതിത്.  ഇക്ോലത്് സൃഷ്തിക്ന്പ്ട്ട 
ന്മോത്ും ന്തോഴതില്ദതിനങ്ങള് 9.75 ഗകോെതിയോയതിരുന്നു.  
ഇതതില് 1.54 ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് പട്ടതികജോതതി 
വതിഭോ�ത്തിന്റെയുും 0.54 ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ  വതിഭോ�ത്തിഗറെതുമോയതിരുന്നു. 2019-20 ല് 
(2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) 1103.23 ഗകോെതി രൂപ 
ന്ചലവഴതിക്കയുും 3.04 ഗകോെതി ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് 

സൃഷ്തിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ 
ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയുന്െ 2018-19, 2019-20 
(2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിന്ല 
ധനകോര്യവും ഭൗതരീകവമോയ വതിവരങ്ങള് യഥോക്മും 
അനുബന്ം 12.1.25, 12.1.26, 12.1.27, 12.1.28 
എന്നതിവയതില് ഗചര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് 
പദ്ധതതി ഗ്ോമപ്രഗദശങ്ങള്ക്്  മോ്മോയതിട്ടുള്ളതോണ്. 
ഗ്ോമപ്രഗദശങ്ങളതിന്ല ദോരതിദ്ര്യും നതിര്മോര്ജ്നും 
ന്ചയ്യുന്നതതില് ഈ പദ്ധതതി വഹതിചതിരുന്ന പകേോണ് 2009-
10 ല് സുംസ്ോന സര്ക്ോര് ന�ര പ്രഗദശങ്ങളതില് 
അയ്ന്കോളതി ന�ര ന്തോഴതില്സൃഷ്തിക്ല് പദ്ധതതി 
ആരുംഭതിക്വോന് കോരണമോയത്. ന�ര പ്രഗദശങ്ങളതിന്ല 
ഓഗരോ കുടുുംബത്തിന്ലയുും അവതിദഗ്ദ്ധ ന്തോഴതില് ന്ചയ്ോന് 
തോല്ര്യമുള്ള പ്രോയപൂര്ത്തിയോയ അും�ത്തിന് കുറഞ്ഞത് 
100 ദതിവസന്ത് ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് നല്കതിന്ക്ോണ്ട് 
അവരുന്െ ജരീവഗനോപോധതി ന്മചന്പ്ടുത്ോനഗദേശതിചതിട്ടുള്ള 
ഒരു സുംസ്ോന പദ്ധതതിയോണതിത്. പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളന്െ സ്തിര ആസ്തികള് സൃഷ്തിക്ോനോണ് 
ഈ ഫണ്ട് വതിനതിഗയോ�തിക്ന്നത്. 

2018-19 ല് 50.00 ഗകോെതി രൂപ ഈ പദ്ധതതിക്ോയതി 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു.  ഇതതില് 48.91 ഗകോെതി രൂപ 
ന്ചലവഴതിക്കയുും വതിവതിധ ഗകോര്പ്ഗറഷനതിലും 
ന�രസഭകളതിലമോയതി 16,68,195 ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്പോതുവതിഭോ�ും, പട്ടതികജോതതി, 
പട്ടതികവര്�ും എന്നരീ വതിഭോ�ങ്ങളതിലോയതി യഥോക്മും 
1,54,623; 35,766; 3,444 വ്യക്തികള്ക്് ന്തോഴതില് 
കോര്ഡുകള് ഇക്ോലയളവതില് നല്കുകയുണ്ടോയതി. 
അതതില് 15,865 പുരുഷന്മോരുും 1,77,698 സ്്രീകളും 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 85,943 കുടുുംബങ്ങള്ക്് (80,735 
സ്്രീകള് ഉള്ന്പ്ന്െ) ന്തോഴതില് നല്കുന്നതതിനും 
1,225 കുടുുംബങ്ങള്  100 ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് 
പൂര്ത്തിയോക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.   

2018 ആ�്റേതിന്ല പ്രളയ പശ്ോത്ലത്തില് 
ന�രദരതിദ്രരുന്െ ജരീവഗനോപോധതി 
ന്മചന്പ്ടുത്തുന്നതതിനഗവണ്ടതി 2019-20 വര്ഷും 
അയ്കേോളതി ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതിയുന്െ വതിഹതിതും 75 ഗകോെതി 
രൂപയോയതി ഉയര്ത്തിയതിരുന്നു. അതതില്  31.10.2019 വന്ര 
28.76 ഗകോെതി രൂപ ന്ചലവഴതിക്കയുും 12,31,670 ന്തോഴതില് 
ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  31.10.2019 
വന്ര 94,455 കുടുുംബങ്ങള്ക്് (89,314 സ്്രീകള് 
ഉള്ന്പ്ന്െ) ന്തോഴതില് ലഭതിക്കയുും 784 കുടുുംബങ്ങള് 100 
ന്തോഴതില് ദതിനങ്ങള് പൂര്ത്തിയോക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 
കോലയളവതില് ന്പോതുവതിഭോ�ും, പട്ടതികജോതതി, പട്ടതികവര്�ും  
എന്നരീ വതിഭോ�ങ്ങളതിലോയതി യഥോക്മും 1,81,586;  41,049; 
3,444 വ്യക്തികള്ക്് ന്തോഴതില് കോര്ഡ്  നല്കുകയുും 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതതില് 20,954 പുരുഷന്മോരുും 2,04,586 
സ്്രീകളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. അയ്കേോളതി ന്തോഴതില് 
സൃഷ്തിക്ല് പദ്ധതതിയുന്െ ന്തോഴതിലോളതികന്ള ആഗരോ�്യ 
ജോഗ്തോ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ും മഴക്ോലപൂര്  വ്വ 
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ശുചരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ും ഉപഗയോ�തിചതതിലൂന്െ 
2019 ഒക്ഗെോബര് 31 വന്ര 55,195 ന്തോഴതില് 
ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്കയുണ്ടോയതി.  പതി.എും.എ.കവ-
കലഫ് പദ്ധതതിയുന്െ ഗുണഗഭോക്ോക്ളോയ 48,574 
ഗപര്ക്് അയ്കേോളതി ന്തോഴതില് പദ്ധതതിയുന്െ ന്തോഴതില് 
കോര്ഡ് ലഭതിചതതിലൂന്െ 90 ദതിവസന്ത് ന്തോഴതില് 
ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി. 2019-20 ല് ഷേരീഗരോല്ോദനവും 
ഈ പദ്ധതതിയുന്െ ഭോ�മോക്തിയതതിലൂന്െ രണ്ട് 
കന്നുകോലതികളതില് കൂടുതലള്ള കര്ഷകര്ക്് ന്തോഴതിലും 
ഗവതനവും ഈ പദ്ധതതിയുന്െ മോനദണ്ഡമനസരതിച് 
ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി. അയ്കേോളതി ന�ര 
ന്തോഴതില്സൃഷ്തിക്ല് പദ്ധതതിയുന്െ 2018-19, 2019-
20 (31-10-2019 വന്ര) വര്ഷങ്ങളതിന്ല തഗദേശഭരണ 
സ്ോപനും തതിരതിചതിട്ടുള്ള  ഫണ്ട് വതിതരണും സുംബന്തിച 
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 12.1.29 ലും പദ്ധതതിയുന്െ ജതില് 
തതിരതിച്ചുള്ള ഭൗതരീകഗനട്ടങ്ങള് സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് 
അനബന്ും 12.1.30 ലും ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു. 

ന്തോഴതില് ഉറപ്പു നല്കുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതിയോയതിട്ടോണ് 
മഹോത്ോ�ോന്തി ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ന്തോഴതിലറപ്് പദ്ധതതി 
അറതിയന്പ്ടുന്നന്തകേതിലും അതതില് ജരീവഗനോപോധതികളന്െ 
ഗപോഷണത്തിന് പ്രഗത്യക ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്.  
ഉപജരീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ദോരതിദ്ര്യ ലഘൂകരണും, 
ന്തോഴതിലവസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്ല് എന്നരീ ഘെകങ്ങള് 
ജനങ്ങളന്െ ജരീവതിത നതിലവോരും ഉയര്ത്തുന്നതതില് 
വലതിയ പകേ് വഹതിക്ന്നു. ഉപജരീവനത്തിനോയുള്ള ഗക� 
സര്ക്ോരതിന്റെ പ്രധോന ഉദ്യമങ്ങളോണ് ഗ്ോമരീണ 
ഗമഖലയതില് നെപ്ോക്ന്ന ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന 
മതിഷനും (എന്.ആര്.എല്.എും.) ന�രഗമഖലയതില് 
നെപ്ോക്ന്ന ഗദശരീയ ന�ര ഉപജരീവന മതിഷനും (എന്.
യു.എല്.എും). ഗക� സുംസ്ോന സര്ക്ോരുകള് 60:40 
എന്ന അനപോതത്തിലോണ് ഈ പദ്ധതതിക്് തുക 
വതിനതിഗയോ�തിക്ന്നത്.

ഗ്ോമരീണ ദരതിദ്രരുന്െ സ്വയും ന്തോഴതില് സുംരുംഭങ്ങന്ള 
ഗപ്രോത്സോഹതിപ്തിക്ക എന്ന ലഷേ്യഗത്ോന്െ    
ആവശ്യകതയ്കനസരതിച് സഹോയും ലഭ്യമോക്ന്ന 

പദ്ധതതിയോണ് ദരീന്ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന-
ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന മതിഷന്. ദരീന് ദയോല് 
ഉപോദ്ധ്യോയ ഗ്ോമരീണ കൗശല്യ ഗയോജന (ഡതി.ഡതി.യു. 
ജതി.ന്ക.കവ.), ്റേോര്ട്ട്-അപ് ഗ്ോമരീണ സുംരുംഭകത്വ 
പരതിപോെതി (എസ്.വതി.ഇ.പതി.), മഹതിളോ കതിസോന് 
ശശോക്രീകരണ പരതിഗയോജന (എും.ന്ക.എസ്.പതി.) 
എന്നതിവ ദരീന് ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന-ഗദശരീയ 
ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന മതിഷന്റെ ഉപഘെകപദ്ധതതികളോണ്.  
ദരീന് ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന-ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ 
ഉപജരീവന മതിഷന്റെ കരീഴതില് കവദഗ്ദ്ധ്യും നല്കുന്നതതിനും 
ഗജോലതി ലഭ്യമോകുന്നതതിനമുള്ള സുംരുംഭങ്ങളോണ് ദരീന് 
ദയോല് ഉപോദ്ധ്യോയ ഗ്ോമരീണ കൗശല്യ ഗയോജന. 
ഗ്ോമരീണ ഗമഖലകളതിന്ല സോ്ത്തിക വളര്ചന്യ   
ഉഗത്ജതിപ്തിക്ന്നതതിനും ദോരതിദ്ര്യവും ന്തോഴതിലതില്ോയ്മയുും 
കുറയ്കന്നതതിനും ഗ്ോമരീണ സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭതിക്ന്നതതിനള്ള സഹോയവും പതിന്തുണയുും എസ്.
വതി.ഇ.പതി.യതിലൂന്െ നല്കുന്നു. സോമൂഹ്യോെതിസ്ോനത്തിലള്ള 
സുംഘെനോ ശുംഖല ഉപഗയോ�തിക്ന്ന സുംരുംഭങ്ങള്ക്് 
വോണതിജ്യ കവദഗ്ദ്ധ്യും, സമോന ഗമഖലകളമോയതി 
സ്ര്ക് സോധ്യത, സുംരുംഭങ്ങള് തുെങ്ങുന്നതതിന് 
വോയ്പയുും, സുംരുംഭത്തിന്റെ നതിര്ണ്ണോയകമോയ 
ആദ്യന്ത് ആറ് മോസഗത്യ്ക് വോണതിജ്യ സഹോയവും 
എസ്.വതി.ഇ.പതി. നല്കുന്നു.  കോര്ഷതിക ഗമഖലയതിന്ല 
സ്്രീ പുരുഷ  വ്യത്യോസും കുറയ്കക, കോര്ഷതിക വൃത്തിയതില് 
നതിന്നുും പതിന്  വോങ്ങുന്ന പ്രവണത കുറയ്കക, സ്്രീ 
കര്ഷകര് സുസ്തിര കോര്ഷതിക രരീതതികള് സ്വരീകരതിക്ക 
എന്നതിവയ്കോണ് എും.ന്ക.എസ്.പതി. പ്രോധോന്യും 
നല്കുന്നത്. കുടുുംബശ്രരീയുന്െ സുംയുക് ഉത്രവോദതിത് 
സുംഘങ്ങളന്െ (ന്ജ.എല്.ജതി.) ശുംഖല ഉപഗയോ�തിചോണ് 
സുംസ്ോനത്് ഈ പദ്ധതതി നെപ്തിലോക്ന്നത്.  

2018-19 ല് ദരീന്ദയോല് അഗന്്യോദയ-ഗദശരീയ 
ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന മതിഷനതിലൂന്െ 4107 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് 
രൂപരീകരതിച്ചു. എും.ന്ക.എസ്.പതി.യതിലൂന്െ 62,527 സുംയുക് 
ഉത്രവോദതിത് സുംഘങ്ങളതിലോയതി 3,30,516 കര്ഷകര് 
കോര്ഷതിക വൃത്തിയതില് ഏര്ന്പ്ടുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.ന്ക.കവ.-യതിലൂന്െ പരതിശരീലനും ലഭതിച 

പട്ടിക 12.2.1 ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന മതിഷന്റെ ഭൗതതിക ഗനട്ടങ്ങള്

പദ്തിയുസെ സപര് ഘെകങ്ങള് 

ഭൗതീക സനട്ടങ്ങള് (എണ്ണത്ില്)

2018-19
2019-20 

(2019 സ�പ്റ്റംബര് 
30 വസര)

ദരീന് ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന -ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ 
ഉപജരീവന മതിഷന് അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് 4,107 1,153

ദരീന് ദയോല് ഉപോദ്ധ്യോയ ഗ്ോമരീണ കൗശല്യ ഗയോജന
പരതിശരീലനും ലഭതിചവര് 13,702 5,839

ന്തോഴതില് ലഭതിചവര് 10,972 4,387

മഹതിളോ കതിസോന് ശശോക്രീകരണ പരതിഗയോജന
സുംയുക് ഉത്രവോദതിത് 
സുംഘങ്ങള് (ന്ജ.എല്.ജതി.) 62,527 7,055

കര്ഷകര് 3,30,516 35,275

്റേോര്ട്ട് അപ് ഗ്ോമരീണ സുംരുംഭകത്വ പരതിപോെതി
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് (ആന്ക) 3,935 4,182

സുംരുംഭങ്ങള് (ആന്ക) 3,607 4,011
അവലംബം: കുടംബശ്രീ, കെരള സര്ക്കരാര്
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13,702 വ്യക്തികളതില് 10,972 വ്യക്തികള്ക്് (80.08 
ശതമോനും) ന്തോഴതില് ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി.  ദരീന് ദയോല് 
അഗന്്യോദയ ഗയോജന -ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന 
മതിഷന്റെ ഭൗതതിക ഗനട്ടങ്ങള് പട്ടിക 12.2.1 ല് 
നല്കതിയതിരതിക്ന്നു.

ന�രദരതിദ്രരുന്െ ദോരതിദ്ര്യും, കഷ്ത എന്നതിവ 
ലഘൂകരതിക്ോന് ലഷേ്യമതിടുന്ന പദ്ധതതിയോണ് 
ഗഡ-എന്.യു.എല്.എും. സുംസ്ോനന്ത് എല്ോ 
ന�ര തഗദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളതിലും ഈ 
പദ്ധതതി നെപ്തിലോക്തിവരുന്നു. ഭവനരഹതിതര്ക്്  
അഭയഗക�ന്മന്ന ഈ പദ്ധതതിയുന്െ ഘെകത്തിലൂന്െ 
3,195 ഭവനരഹതിതന്ര കന്ണ്ടത്തിയതിട്ടുണ്ട്. ന�രത്തിന്ല 
വഴതിഗയോര കചവെക്ോര്ക്് സഹോയും എന്ന 
ഘെകത്തില് 22,722 വഴതിഗയോര കചവെക്ോന്ര 
കന്ണ്ടത്തുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ കോലയളവതില് 
11,744 വഴതിഗയോര കചവെക്ോര്ക്് തതിരതിചറതിയല് 
കോര്ഡ്  നല്കുകയുണ്ടോയതി. കനപുണ്യ വതികസനവും 
ഗജോലതി  ഉറപ്ോക്ലും എന്ന ഘെകത്തില് 8,709 ഗപന്ര 
ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതതില് 3,548 ഗപര്ക്് സര്ട്ടതിഫതിക്റ്് 
നല്കുകയുും 3,157 ഗപര്ക്് ഗജോലതി ഉറപ്ോക്കയുും 
ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ന�രപ്രഗദശങ്ങളതിന്ല ന്തോഴതില്  രഹതിതരോയ 
ദരതിദ്ര ജനങ്ങള്ക്് കസബര് സുരഷേതിതത്വും, 
അക്ൗണ്ടതിും�്, ആഗരോ�്യ സുംരഷേണും, പ്ോ്റേതിക് 
സോഗകേതതിക വതിദ്യ, ഇലക്ഗ്ോണതിസെ്, ഇലക്്തിക്ല്, 
ആയുര്  ഗവ്വദ നഴ്സതിും�്, ഗഹോസ്പതിറ്ോലതിറ്തി, ന്െലതിഗകോും, 
ഭഷേ്യസുംസ്ക്കരണും തുെങ്ങതി 74 ഓളും ന്തോഴതില് 
ഗമഖലകളതില് പരതിശരീലനും നല്കുകയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 
എന്.യു.എല്.എും. പദ്ധതതിയുന്െ സ്വയും ന്തോഴതില് 
പരതിപോെതിയതിലൂന്െ 1,322 വ്യക്തി�ത സുംരുംഭങ്ങളും 
245 ഗ്രൂപ്് സുംരുംഭങ്ങളും ആരുംഭതിക്കയുും, 10,568 
അയല്ക്കൂട്ട സുംഘങ്ങള്ക്്  ലതിഗകേജ് വോയ്പ 
ലഭ്യമോക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്.യു.എല്.എും. 
പദ്ധതതിയുന്െ സോമൂഹ്യ വതിഭവ സമോഹരണവും 
സ്ോപന ശോക്രീകരണവും എന്ന ഘെകത്തിലൂന്െ 
സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭതിക്ന്നതതിന് അവസരും 
ലഭതിചതിട്ടുണ്ട്.  ഇതതിന്റെ ഭോ�മോയതി 5,410 പുതതിയ 
അയല്ക്കൂട്ട സുംഘങ്ങള് രൂപരീകരതിക്കയുും, 3,607 
അയല്ക്കൂട്ട സുംഘങ്ങള്ക്ും 247 പ്രോഗദശതിക വതികസന 
ന്സോകസറ്തികള്ക്ും റതിഗവോള്  വതിും�് ഫണ്ട് സഹോയും 
ലഭ്യമോക്കയുും എട്ട് ന�ര ജരീവഗനോപോധതി  ഗക�ങ്ങള് 
അനവദതിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗഡ-എന്.യു.എല്.എും. 
പദ്ധതതിയുന്െ സോ്ത്തികവും ഭൗതരീകവമോയ ഗനട്ടങ്ങന്ള 
സുംബന്തിച വതിവരങ്ങള് യഥോക്മും അനുബന്ം 
12.1.31 ലം 12.1.32 ലും ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.  ജതില്ോതല 
സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങന്ള സുംബന്തിച വതിവരങ്ങളും 
വോയ്പോ ബന്തിത അയല്ക്കൂട്ടങ്ങന്ള സുംബന്തിച 
വതിവരങ്ങളും യഥോക്മും അനുബന്ം 12.1.33 ലം 
12.1.34 ലും ന്കോടുത്തിരതിക്ന്നു.

ഗഡ-എന്.യു.എല്.എും. പദ്ധതതിയുന്െ ഭോ�മോയതി 
രൂപരീകരതിച സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങള് വഴതി നതിര്മതിക്ന്ന 

ഉല്ന്നങ്ങള്ക്് വതിപണതി കന്ണ്ടത്തുന്നതതിനോയതി 
ന്ചറു വതിപണന ഗക�ങ്ങള് കന്ണ്ടത്തുക, ന്വബ് 
ഗപോര്ട്ടലതില് സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങളന്െ ഉല്ന്നങ്ങള് 
പരതിചയന്പ്ടുത്തുക, ഫുഡ് കതിഗയോസ്ക്കുകളും ഫുഡ് 
ന്ഫസ്റ്റുകളും സുംഘെതിപ്തിക്ക തുെങ്ങതി പ്രഗത്യകമോയ 
ഇെന്പെലകള് നെത്തിയതിട്ടുണ്ട്.  ന്തോഴതില് ഉറപ്ോക്ന്ന 
കനപുണ്യ വതികസന പരതിപോെതികളതിന്ലല്ോും 
ന്തോഴതില്  രഹതിതരോയ യുവജനങ്ങളന്െ 
അഭതിരുചതിക്നസൃതമോയതി ന്തോഴതിലവസരങ്ങള് 
നല്കോന് കനപുണ്യ വതികസന ഏജന്സതികള്ക്്  
സോധതിക്ോറതില്.  മോനവ വതിഭവ (എച്.ആര്) വതിതരണ 
ഏജന്സതികളതില് നതിന്ന് ഉഗദ്യോ�ോര്ത്ഥതികന്ള 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കയോണ് പല നതിയമനോധതികോരതികളും 
ന്ചയ്യുന്നത്. ആയതതിനോല് ഗഡ-എന്.യു.എല്.
എും. പദ്ധതതിയതിലൂന്െ കനപുണ്യ വതികസനും 
ഗനെതിയ സ്്രീകന്ള ഉള്ന്പ്ടുത്തിന്ക്ോണ്ട് എച്.
ആര് വതിതരണ ഏജന്സതി, ‘ഹ്യൂമന് ആും’ എന്ന 
ഗപരതില് ഒരു ന്സോകസറ്തി രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്ട്.  187 
ഉഗദ്യോ�ോര്ത്ഥതികള്ക്്  ന്തോഴതില് നല്കുകവഴതി 
ന്സോകസറ്തിയുന്െ കഴതിഞ്ഞ വര്ഷന്ത് വോര്ഷതിക 
വരുമോനും 1.79 ഗകോെതി രൂപയോയതിരുന്നു.  വനതിതോ 
ന്തോഴതിലോളതികള്ക്് മോസശ്ളമോയതി 14,321 രൂപ 
ലഭതിക്കയുും അവര്ക്്  പതി.എഫതിന്റെയുും ഇ.എസ്.ഐ 
യുന്െയുും ആനകൂല്യും   ലഭതിക്കയുും ന്ചയ്യുന്നുണ്ട്.  

കുടുംബശ്ീ

സ്്രീ ശോക്രീകരണത്തിലൂന്െ ദോരതിദ്ര്യ നതിര്മോര്ജ്നും 
ലഷേ്യമോക്തിയോണ് സുംസ്ോന ദോരതിദ്ര്യ നതിര്മോര്ജ്ന 
മതിഷന് അഥവോ കുടുുംബശ്രരീ രൂപരീകരതിചത്.  1998-ല് 
സുംസ്ോന  സര്ക്ോര് ആരുംഭതിച നൂതനവും സ്്രീ 
ഗക�രീകൃതവും ആയ പകേോളതിത് ദോരതിദ്ര്യ നതിര്മോര്ജ്ന 
പരതിപോെതിയോണതിത്.  വതിവതിധ ഗക�ോവതിഷ്കൃത 
പദ്ധതതികളോയ ദരീന്ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന, 
ഗദശരീയ ഗ്ോമരീണ ഉപജരീവന മതിഷന്  (ഡതി.എ.കവ-എന്.
ആര്.എല്.എും.), ദരീന്ദയോല് അഗന്്യോദയ ഗയോജന-
ഗദശരീയ ന�ര ഉപജരീവന ദൗത്യും (ഡതി.എ.കവ-എന്.
യു.എല്.എും.), പ്രധോന മ�തി ആവോസ് ഗയോജന 
(ന�രും) എന്നതിവയുന്െ നതിര്  വ്വഹണും നെത്തുന്ന 
ഗനോഡല് ഏജന്സതി കൂെതിയോയ കുടുുംബശ്രരീയതില് 43.93 
ലഷേും വനതിതകളന്െ പകേോളതിത്ും ഉണ്ട്. കൂെോന്ത 
സുംസ്ോനന്ത് വതിവതിധ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും കുടുുംബശ്രരീ 
മതിഷന് ഏര്ന്പ്ട്ടതിരതിക്ന്നു.  2018-19 ലും 2019-20 ലും 
(2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) കുടുുംബശ്രരീ കകവരതിച 
പ്രധോന ഗനട്ടങ്ങള് തോന്ഴ വതിവരതിക്ന്നു.

ദരതിദ്രരതില് ദരതിദ്രരോയ അ�തതികളന്െ 
പുനരധതിവോസത്തിനോയുള്ള ‘ആശ്രയ’ ന്യ 
വതിപുലരീകരതിച്  ‘അ�തതിരഹതിത ഗകരളും’ എന്നു 
പുനര്നോമകരണും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അ�തതികളോയ 
കുടുുംബങ്ങന്ള കന്ണ്ടത്തുന്നതതിനോയതി  2017-18 ല് 
ജതിഗയോ-െോ�തിങ്ങതിലൂന്െ ഒരു സര് ഗവ്വ നെത്തുകയുും 
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2018-19 ല് 748 ഉും 2019-20 ല് (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 
30 വന്ര) 271 ഉും പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകള് 
അ�തതിപുനരധതിവോസത്തിനോയതി വതിശദമോയ 
ഗപ്രോജക്െ് റതിഗപ്ോര്ട്ട് സമര്പ്തിച് അും�രീകോരും 
ഗനടുകയുും ന്ചയ്തു.  ഇഗതോന്െ സുംസ്ോനത്് 
1,019 പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളതില്  “അ�തതിരഹതിത 
ഗകരളും” പദ്ധതതി നെപ്തിലോക്തിവരുന്നുണ്ട്. പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളന്െ നതിയ�ണത്തില് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന 
കവവതിദ്ധ്യ  കഴതിവകള് ഉള്ള കുട്ടതികള്ക്ോയുള്ള ബഡ്സ് 
സ്ോപനങ്ങള് കുടുുംബശ്രരീയുന്െ ഗമല്ഗനോട്ടത്തിലോണ് 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. 2018-19 ല് 25 ഗകോെതി രൂപ 
200 പ്രോഗദശതിക സര്ക്ോരുകളതിലോയതി 200 പുതതിയ 
ബഡ്സ് സ്ോപനങ്ങള് ആരുംഭതിക്ന്നതതിന് 
ഓഗരോ സ്ോപനത്തിനും 12.5 ലഷേും രൂപ വരീതും 
ആദ്യ�ഡുവോയതി നല്കുകയുമുണ്ടോയതി. 2018-19 ല് 57 
ഉും 2019-20 ല് (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര) 16 ഉും 
ബഡ്സ് സ്ോപനങ്ങള് പ്രവര്ത്നും ആരുംഭതിചതിട്ടുണ്ട്.

സ്്രീകള്ക്് സുരഷേതിത യോ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിന്റെ 
ഭോ�മോയതി 2018-19 ല് കുടുുംബശ്രരീ 226 വനതിതോ 
കരൈവര്മോരുന്െ കൂട്ടോയ്മ രൂപരീകരതിക്കയുണ്ടോയതി. 
ബുദ്ധതികവകല്യമുള്ള കുട്ടതികളന്െ അമമോര്, 
അും�കവകല്യമുള്ളവര്, പ്രോയമോയവര്, 
പരീഡതിതര്, വതിധവകള്, കഠതിന ഗരോ�ബോധതിതര് /
കതിെപ്പുഗരോ�തികളന്െ ആശ്രതിതര് തുെങ്ങതിയ ദുര്ബലരോയ 
സ്്രീകള്ക്തിെയതില് സൂഷ്മ സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭതിക്ോന് 
ലഷേ്യമതിടുന്ന ‘പ്രത്യോശ പദ്ധതതി’യതിലൂന്െ 668 സ്്രീ 
സുംരുംഭകര്ക്് പ്രഗയോജനും ലഭതിക്കയുണ്ടോയതി.  
2018-19 ലും 2019-20 (2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 
വന്ര) ലമോയതി യഥോക്മും 301 ഉും 100 ഉും പ്രത്യോശ 
സുംരുംഭങ്ങള് രൂപരീകരതിക്കയുണ്ടോയതി. ഇതതില് 194 ഉും 
35 ഉും വ്യക്തി�ത സുംരുംഭങ്ങളും 107 ഉും 65 ഉും സുംയുക് 
സുംരുംഭങ്ങളമോണ്.

മോലതിന്യ സുംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിന് പ്രോഗദശതിക സര് ക്ോരുകന്ള 
സഹോയതിക്ന്നതതിനോയുള്ള ഹരതിത കര്മഗസന 
അും�ങ്ങള്ക്് കുടുുംബശ്രരീയോണ് പരതിശരീലനും 
നല്കുന്നത്.  2018-19 ല് 27,988 വനതിതകള്ക്ോണ് 
കുടുുംബശ്രരീയതിലൂന്െ പരതിശരീലനും നല്കതിയത്.

2018-19 ല് കുടുുംബശ്രരീ ഏന്റ്ടുത്  
ആഗരോ�്യഗമഖലയതിന്ല ഒരു പ്രധോന സുംരുംഭമോണ്    
‘ഹര്ഷും വഗയോജന പരതിപോലന പദ്ധതതി’. ഉപജരീവന 
ആവശ്യങ്ങള് നതിറഗവറ്റുന്നതതിനോയതി ആഗരോ�്യ 
പരതിപോലന ഗമഖലയതില് പരതിശരീലനും ലഭതിച പരതിചരണും 
നല്കുന്നവരുന്െ ഒരു സുംഘന്ത് വതികസതിപ്തിന്ചടുക്ക 
എന്നതോണ് ഈ പരതിപോെതിയുന്െ പ്രധോന ലഷേ്യും. 
2018-19 ല് 231 കുടുുംബശ്രരീ അും�ങ്ങള്ക്് 
പരതിചരണും നല്കുന്ന ഗജോലതിക്ോയുള്ള പരതിശരീലനും 
നല്കുകയുണ്ടോയതി.  2019-20 ല് (ന്സപ്റ്ുംബര് 30 
വന്ര) 550 അും�ങ്ങള്ക്് പരതിശരീലനും നല്കോനും 

അതതില് 211 ഗപര്ക്് ന്തോഴതില് സോധ്യതകള് 
കന്ണ്ടത്ോനും കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ട്.

നതിര്മോണ ഗമഖലയതിന്ല അവസരങ്ങള് പരമോവധതി 
പ്രഗയോജനന്പ്ടുത്തുന്നതതിനോയതി നതിര്മോണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് തോല്ര്യമുള്ള കുടുുംബശ്രരീ 
അും�ങ്ങന്ള കന്ണ്ടത്തി നതിര്മോണ ഗമഖലയതില് 
പരതിശരീലനും നല്കുകയുും അവന്ര അതോത് പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളതില് രജതി്റേര് ന്ചയ്ത് പ്രോഗദശതിക 
സര്ക്ോരുകളന്െ നതിര്മോണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്തുന്നതതിനോയതി ഈ ഗ്രൂപ്തിന്ന ചുമതലന്പ്ടുത്തുകയുും 
ന്ചയ്യുന്നുണ്ട്. 2019-20 ല് 2,209 അും�ങ്ങള് 
ഉള്ന്പ്ട്ട 318 നതിര്മോണ ഗ്രൂപ്പുകള് (251 ഗ്ോമരീണ 
യൂണതിറ്റുകളും 67 ന�ര യൂണതിറ്റുകളും) സുംസ്ോനത്് 
രൂപരീകരതിക്കയുും അവര്ക്് പരതിശരീലനും നല്കുകയുും 
269 വരീടുകള് നതിര്മതിക്കയുും ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. കലഫ് 
മതിഷന് (120 വരീടുകള്), പ്രധോന മ�തി ആവോസ് 
ഗയോജന-ന�രും (56 വരീടുകള്), ഗനേഹവരീെ് (4 വരീടുകള്), 
പ്രധോന മ�തി ആവോസ് ഗയോജന - ഗ്ോമരീണ (1 വരീെ് ), 
ആശ്രയ   (5 വരീടുകള്), ന്കയര് ഗകരള (2 വരീടുകള്), 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിന്റെ പതി.ന്ക.കോളന് 
കുടുുംബ ഗഷേമ പദ്ധതതി (12 വരീടുകള്) എന്നതിങ്ങന്ന 
വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിന്ല ഭവന നതിര്മോണ പദ്ധതതികള് 
ഈ നതിര്മോണ ഗ്രൂപ്പുകള് ഏന്റ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കുടുംബശ്ീയുസെ പ്രളയയാനന്തര 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

പ്രളയോനന്ര ഗകരളത്തിന്റെ പുനരുജ്രീവന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്െ ഭോ�മോയതി കുടുുംബശ്രരീ ‘എകറസ് ’ 
(സുസ്തിരമോയ ന്തോഴതിലതിലൂന്െ നതിലനതില്പുും 
വ്യക്തിത്വവും ഗനെതിന്യടുക്ല്) എന്ന ഗപരതില്  
കനപുണ്യ ക്യോ്യതിന് ആരുംഭതിക്കയുണ്ടോയതി. 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട്ട 10 ഗമഖലകളതിലോയതി 50,000 
പരതിശരീലനോര്ത്ഥതികള്ക്്  കനപുണ്യ പരതിശരീലനും 
നല്കുകയോയതിരുന്നു ഈ പരതിപോെതിയുന്െ ലഷേ്യും. ഹൗസ് 
കരീപ്തിും�്, �ോര്ഹതികഗജോലതി, പ്ുംബതിും�്, ഇലക്ഗ്ോണതിസെ് 
റതിപ്യര്, ഇലക്്തിക്ല് ഗജോലതികള്, ഗഡ-ന്കയര്, 
കൃഷതി അനബന്ഗജോലതികള്, വതില്ന, ഡോറ്ോ എന്്തി, 
അലക്ലും ഇസ്തിരതിയതിെലും എന്നതിവയോണ് 10 
ഗമഖലകള്.  2019 ന്സപ്റ്ുംബര് 30 വന്ര ഏകഗദശും 
12,000 ഗപര്ക്് പരതിശരീലനും നല്കുകയുും 89 മള്ട്ടതി 
െോസ്ക് െരീമുകള് രൂപരീകരതിക്കയുും ന്ചയ്തു.

പ്രളയോനന്ര ഇെന്പെല് എന്ന നതിലയ്ക് 
‘നോഗശോന്മുഖമോയ സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങളന്െ 
ഉന്നമനത്തിനോയുള്ള ഫണ്ട് ' (SMERF) എന്ന 
ഗപരതില് കുടുുംബശ്രരീ ഒരു പുതതിയ ധനസഹോയ പദ്ധതതി 
ആരുംഭതിചതിട്ടുണ്ട്.  വ്യക്തി�ത യൂണതിറ്തിന് 50,000 രൂപയുും 
സുംയുക് യൂണതിറ്റുകള്ക്്  2,50,000 രൂപയുും വരീതും  
SMERF ല് ധനസഹോയമോയതി ലഭതിക്ന്നതോണ്.
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സകരള പുനരുജ്ജീവന വയായ്പയാ പദ്തി

2018 ന്ല മഹോപ്രളയത്തില് ഉപജരീവനമോര്ഗ്ഗും നഷ്മോയ 
കുടുുംബങ്ങളന്െ പുനരുജ്രീവനത്തിനോയതി സുംസ്ോന 
സര്ക്ോര് ആരുംഭതിചതോണ് ഗകരള പുനരുജ്രീവന 
വോയ്പോ പദ്ധതതി. സ്്രീ ഗൃഹനോഥയോയതിട്ടുള്ള ഓഗരോ 
കുടുുംബത്തിനും ഒരു ലഷേും രൂപ വന്ര പലതിശരഹതിത 
വോയ്പയോയതി ഈ പദ്ധതതിയതിലൂന്െ നല്കുന്നു. 
ഗൃഗഹോപകരണങ്ങള് വോങ്ങുന്നതതിനും ഉപജരീവന മോര്ഗ്ഗും  
കന്ണ്ടത്തുന്നതതിനമോണ് സഹോയും നല്കുന്നത്. 
അെതിയന്ര പ്രളയ ധനസഹോയമോയതി 10,000 രൂപ 
ലഭതിച ഗുണഗഭോക്ോക്ളതില് തോല്ര്യമുള്ള കുടുുംബശ്രരീ 
അും�ങ്ങള്ക്്  ഒരു ലഷേും രൂപയുന്െ വന്ര ബോകേ് 
വോയ്പയ്ക് അര്ഹതയുണ്ട്.  ഈ വോയ്പയുന്െ 9 
ശതമോനും പലതിശ സര്ക്ോര് നല്കുന്നതോണ്. 2019 
ഓ�സ്റ്് വന്ര 28,212 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളതിന്ല 1.95 ലഷേും 
ആളകള്ക്്  1,680.13 ഗകോെതി രൂപയുന്െ പലതിശ രഹതിത 
വോയ്പ നല്കുകയുണ്ടോയതി. ഗകരള പുനരുജ്രീവന 
വോയ്പ പദ്ധതതിയതിലൂന്െ ധനസഹോയും ലഭതിച 
അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളന്െ ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദോുംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 12.1.35 ല് നല്കതിയതിരതിക്ന്നു. 

പ്രസതധ്ക ജീവസനയാപയാധി വിക�ന പയാസകജ് 

2018-ന്ല മഹോപ്രളയത്തില് ജരീവഗനോപോധതികള് 
നഷ്മോയവന്ര പുനരുജ്രീവതിപ്തിക്ന്നതതിനോയതി 
സുംസ്ോന ആസൂ്ണ ഗബോര്ഡ് ഒരു 
പ്രഗത്യക ജരീവഗനോപോധതി വതികസന പോഗക്ജ് 
തയ്ോറോക്കയുണ്ടോയതി. ഈ പോഗക്ജ് 
നെപ്തിലോക്ന്നതതിനോയതി  2019-20 ന്ല ബജറ്തില് 75.00 
ഗകോെതി രൂപ വകയതിരുത്തുകയുും ന്ചയ്തിരുന്നു. 

പ്രളയ ബോധതിത പ്രശ്നങ്ങന്ള ഈ പോഗക്ജ് 
സമരീപരീക്ന്നത് രണ്ട് തരത്തിലോണ്. യ�സോമഗ്തികള് 
വോങ്ങുക, മോര്ക്റ്തിും�് തുെങ്ങതിയ ഉപജരീവന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുനരുജ്രീവതിപ്തിക്ന്നതതിനോയതി 
വ്യക്തികള്ക്് അെതിയന്ര ധനസഹോയും നല്കുക 
എന്നതോണ് ആദ്യഗത്ത്. സുംസ്ോനത്ോകമോനും 
തോല്ര്യമുള്ളവര്ക്തിെയതില് പുതതിയ ഉപജരീവന മോര്ഗ്ഗങ്ങള്  
വതികസതിപ്തിക്ക എന്നതോണ് രണ്ടോമഗത്ത്.

പോഗക്ജതിന്റെ ആദ്യ�ഡുവോയതി കുടുുംബശ്രരീയ്ക് 
ലഭതിച 25.00 ഗകോെതി രൂപയതില്നതിന്നുും 7.02 ഗകോെതി 
രൂപ (2019 ഡതിസുംബര് 31 വന്ര) തോന്ഴ പറയുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി ന്ചലവഴതിക്കയുണ്ടോയതി.

• ന്തരന്ഞ്ഞടുത് 14,000 സുംയുക് 
ഉത്രവോദതിത് സുംഘങ്ങള്ക്് (ന്ജ.എല്.ജതി) 
5,000 രൂപ വതിലവരുന്ന കോര്ഷതിക ഉപകരണ 
കതിറ്റുകള് വതിതരണും ന്ചയ്യുന്നതതിനോയതി  7.00 
ഗകോെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. ഇതതില് 
2.09 ഗകോെതി രൂപ 2019 ഡതിസുംബര് വന്ര 

ന്ചലവഴതിക്കയുണ്ടോയതി.
• സരസ് ഗമളയതില് പന്കേടുത് 130 പ്രളയബോധതിത 

യൂണതിറ്റുകള്ക്് 1.42 ഗകോെതി രൂപ വതിതരണും 
ന്ചയ്തു.

• നോഗശോന്മുഖമോയ 68 പ്രളയബോധതിത 
യൂണതിറ്റുകള്ക്ോയതി 1.20 ഗകോെതി രൂപ 
‘നോഗശോന്മുഖമോയ സൂഷേ്മ സുംരുംഭങ്ങളന്െ 
പുനരുജ്രീവനത്തിനള്ള ഫണ്ടതില്’ നതിന്നുും 
നല്കുകയുണ്ടോയതി.  ഇതുകൂെോന്ത സോഗകേതതിക 
നവരീകരണത്തിന്റെ ഭോ�മോയതി 16 യൂണതിറ്റുകള്ക്് 
51.00 ലഷേും രൂപയുും അനവദതിക്കയുണ്ടോയതി.

• എകറസ് (സുസ്തിരമോയ ന്തോഴതിലതിലൂന്െ 
നതിലനതില്പ്പുും വ്യക്തിത്വവും ഗനെതിന്യടുക്ല്) 
പരതിപോെതിയുന്െ ഭോ�മോയതി 10 ഗമഖലകളതില് 
കനപുണ്യ വതികസന പരതിശരീലനും നല്കതിയത് 
വഴതി  ഏകഗദശും 4,000 ഗത്ോളും ആളകളന്െ 
ഉപജരീവനമോര്ഗ്ഗും ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും ഇതതിന്റെ 
ഭോ�മോയതി ഗ്ോക്് തലത്തില് മള്ട്ടതി െോസ്ക് 
െരീമുകള് ആരുംഭതിക്കയുും 1.17 ഗകോെതി രൂപ 
ന്ചലവഴതിക്കയുും ന്ചയ്തു.

• ആലപ്പുഴ, എറണോകുളും, പോലക്ോെ്, ഗകോഴതിഗക്ോെ്, 
വയനോെ് ജതില്കളതിന്ല 15 ഷേരീരസോ�രും 
യൂണതിറ്റുകള്ക്ും (പശുവളര്ത്ല് സുംരുംഭും), 60 
ആടുഗ്ോമും യൂണതിറ്റുകള്ക്ും (ആടുവളര്ത്ല് 
സുംരുംഭും) സബ്സതിഡതിയോയതി 63.00 ലഷേും രൂപ 
വതിതരണും ന്ചയ്തു.



547ശബ്ദാവലി

അടിസ്ഥാന വില
ഒരു  ഉല്ഥാദകന്  അയഥാളുടട  ഉല്ഥാദനത്ിടറെയയഥാ 
വിലപ്പനയുടടയയഥാ ഫലമഥായി  തടറെ  ഉല്പന്നത്ിടറെ  
(സഥാധനത്ിടറെയയഥാ  യസവനത്ിടറെയയഥാ) ഒരു യൂണിറ്ിന് 
വഥാങ്ങുന്ന ആളില നിന്നും  സ്വീകരിക്കുന്ന തുകയില 
നിന്നും അടയകേണ്ട നികുതികള് കിഴിച്നും , ലഭിയകേണ്ട 
സബ്സിഡികള്  സനുംയയഥാജിപ്പിച്നും ഉളളതഥാണ് അടിസ്ഥാന 
വില.  ഉദ്്ഥാദകന് പ്രയതയേകമഥായി വരുത്തുന്ന ഗതഥാഗത 
ടെലവുകള്  ഇതില നിന്നും ഒഴിവഥാകേിയിരിക്കുന്.

സമഗ്ര ആയരഥാഗയേ ഇന്ഷുറന്സ് ്ദ്ധതി 
(സി.എച്്.ഐ.എസ് )
പ്ഥാനിനുംഗ് കമ്വീഷടറെ മഥാര്ഗ്ഗ നിര്യ്ദേശപ്രകഥാരനും ആര്. 
എസ്.ബി.വവയുടട കവീഴില വരുന്ന  ദഥാരിദ്രയരഖയ്ക്കു തഥാടഴ 
(തവീടര ദരിദ്രര്)  അല്ഥാത് എല്ഥാ കുടനുംബങ്ങള്ക്കുനും പ്രസ്തുത 
്ദ്ധതിയുടട  പ്രയയഥാജനനും ലഭിക്കുന്നതഥാണ്.

ഉ്യഭഥാക്തൃവില സൂെിക (സി്ിഐ)
ഒരു നിശ്ിത കഥാലയളവിനുളളില നിശ്ിത ഇനങ്ങളിലടപ്പട്ട  
െരക്കുകളുടടയുനും യസവനങ്ങളുടടയുനും  െില്റ വില്ന 
വിലയില  ഉണ്ടഥാകുന്ന വയേതിയഥാനമഥാണ്  ഉ്യഭഥാക്തൃവില 
സൂെിക സൂെിപ്പിക്കുന്നത്.  ഒരു പ്രയതയേക സ്ലടത്,  
പ്രയതയേകനും നിര്യ്ദേശികേടപ്പട്ട  ജനങ്ങളുടട  സനുംഘങ്ങളില 
നിന്നും  ഒരു ശരഥാശരി കുടനുംബനും ഒരു നിശ്ിത കഥാലയളവില  
ഉ്യയഥാഗിക്കുന്ന  െരക്കുകളുടടയുനും  യസവനങ്ങളുടടയുനും  
വില വയേതയേഥാസത്ിടറെ  അടിസ്ഥാനത്ിലഥാണ് ഇത് 
കണകേഥാക്കുന്നത്.

സി.ഡി.എസ്.
കററെ് ടഡയിലി സ്റഥാറ്സ്: സി.ഡി.എസ്, സി.ഡബ്ല്യൂ.
എസ്., യു.്ി.എസ്., യു.്ി.എസ്.എസ്., എന്നവീ നഥാല് 
ആശയങ്ങളഥാണ് ടതഥാഴില ടതഥാഴില രഹിത സര്ടവെയില 

ടതഥാഴിലഥാളികള്, ടതഥാഴിലരഹിതര്, ബഥാഹയേടതഥാഴിലഥാളികള് 
എന്നവീ ടതഥാഴിലസ്ിതി കണകേഥാകേഥാനഥായി 
ഉ്യയഥാഗിക്കുന്നത്. സി.ഡി.എസ്. രവീതിയില, 
്രഥാമര്ശികേടപ്പടന്ന ആഴ്ചയിടല ഓയരഥാദിവസയത്യുനും 
ടതഥാഴിലസ്ിതി നിര്ണ്ണയിക്കുന് (സര്ടവെയ്ക്കുമുമ്പുള്ള 
7 ദിവസനും).  ദിവസത്ില ഒരു മണിക്കൂറില  ക്കൂടതലനും 
നഥാല് മണിക്കൂറിലക്കുറവുനും ്ണിടയടക്കുന്ന വയേക്ി 
്കുതി ദിവസനും യജഥാലിടെയ്തതഥായി കണകേഥാക്കുന്.  
നഥാല് മണിക്കൂറില കൂടതല യജഥാലിടെയ്തവര് ഒരു ദിവസനും 
യജഥാലിടെയ്തതഥായി കണകേഥാക്കുന്.

സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.
നിലവിടല പ്രതിവഥാര നില: സര്യവ തവീയതികേ് മുമ്പുള്ള 
ഏഴു ദിവസടത് കഥാലയളവിടന ്രഥാമര്ശിച്ഥാണ് 
ഇവിടട പ്രവര്ത്ന നില നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത്. ഒരഥാഴ്ചടത് 
റഫറന്സ് കഥാലയളവില ഒരു ദിവസത്ില കുറഞ്ഞത് ഒരു 
മണിക്കൂടറങ്ിലനും യജഥാലി ടെയ്തിട്ടുടണ്ടന്ന് റിയപ്പഥാര്ട്ടുടെയ്യുന്ന 
ഒരു വയേക്ിടയ യജഥാലിയില പ്രയവശിക്കുന്നതഥായി 
കണകേഥാക്കുന്. ഒരഥാഴ്ചടത് റഫറന്സ് കഥാലയളവില 
ഒരു മണിക്കൂര് യ്ഥാലനും യജഥാലി ടെയ്ഥാത്തുനും എന്നഥാല 
യജഥാലി യതടന്നയതഥാ ലഭയേയമഥാ ആയ ഒരു വയേക്ി 
ടതഥാഴിലില്ഥാത്വനഥായി കണകേഥാകേടപ്പടന്.

ദവീന് ദയഥാല  ഉ്ഥാദ്ധയേഥായ് ഗ്രഥാനും  യജയേഥാതി 
യയഥാജന (ഡി.ഡി.യു.ടജ.വവ.ടജ.)
ഗ്രഥാമ പ്രയദശങ്ങളുടട  അടിസ്ഥാന സൗകരയേ വിതരണനും 
ടമച്ടപ്പടത്തുന്നതിനുനും  എല്ഥാ ഗ്രഥാമവീണ കുടനുംബങ്ങള്ക്കുനും  
24x7   വവദയുതി ലഭയേത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമഥായി  
ഊര്ജ്ജ മ�ഥാലയനും  സമഥാരനുംഭിച്  പുതിയ ്ദ്ധതിയഥാണ്   
ദവീന് ദയഥാല  ഉ്ഥാദ്ധയേഥായ് ഗ്രഥാനും  യജയേഥാതി യയഥാജന. 

ജനസഥാ�ത 
ജനങ്ങള് തിങ്ങിപ്പഥാര്ക്കുന്ന  അവസ്  മനസ്ിലഥാക്കുന്ന  

ശബ്ഥാവലി
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സൂെകങ്ങളില  പ്രധഥാനടപ്പട്ട  ഒന്നഥാണ്  ജനസഥാ�ത. 
ഒരു െതുരശ്ര കിയലഥാമവീറ്റില  അധിവസിക്കുന്ന 
ജനങ്ങളുടട എണ്ണടത്യഥാണ്  ജനസഥാ�ത എന്ന ്ദനും 
ടകഥാണ്ടുയ്ദേശിക്കുന്നത്.  ഭൂമിശഥാസ്്ര്രമഥായ  യൂണിറ്്, 
വഥാര്ഡ്, ടൗൺ,  ജില്, സനുംസ്ഥാനനും, മുതലഥായവയഥാകഥാനും.   

ഇ-ടപ്രഥാക്യൂര്ടമന്റ് 
ഇറെര്ടനറ്് വഴിയുള്ള  സഥാധന  യസവന  ക്രയവിക്രയ രവീതി

ടമഥാത്നും യദശവീയ വരുമഥാനനും 
(ജി.എന്.ഐ)
ടമഥാത്നും ആഭയേന്തര  ഉല്ഥാദനത്ില നിന്  
നിര്മഥാണത്ിനുനും ഇറക്കുമതിക്കുമുള്ള  നികുതികളുനും 
ടതഥാഴിലഥാളികള്ക്കുള്ള നഷ്ട ്രിഹഥാരവുനും  മറ്റു രഥാജയേങ്ങള്ക്കു 
നലയകണ്ട ആസ്ി വരുമഥാനവുനും  കുറവ് ടെയ്തതിനു യശഷനും  
സമ്പത്ിയനഥാട് മറ്റു രഥാജയേങ്ങളില നിന്ന് ലഭിയകേണ്ട 
വരുമഥാനനും കൂട്ടിയച്ര്ത്ഥാല ലഭിക്കുന്ന സനുംഖയേയഥാണ്  
ടമഥാത്നും യദശവീയ വരുമഥാനനും.  മടറ്ഥാരു രവീതിയില 
്റഞ്ഞഥാല ടമഥാത്നും ആഭയേന്തര  ഉല്ഥാദനത്ില നിന് 
പ്രവഥാസി യൂണിറ്റുകള്കേ്  നലയകണ്ട പ്രഥാഥമിക വരുമഥാനനും 
കിഴിവ് ടെയ്ത്  പ്രവഥാസി യൂണിറ്റുകളില നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന 
പ്രഥാഥമിക വരുമഥാനനും  കൂട്ടിയച്ര്ക്കുയമ്പഥാള് ലഭിക്കുന്നതഥാണ്  
ടമഥാത്നും യദശവീയ വരുമഥാനനും.  ഇത് കണകേഥാക്കുന്നതിനുള്ള  
മടറ്ഥാരു മഥാര്ഗ്ഗനും  എല്ഥാ യമഖലയിടലയുനും ടമഥാത്നും 
പ്രഥാഥമിക  വരുമഥാനങ്ങളുടട അടക  മൂലയേനും കണകേഥാകേി 
നിശ്യിക്കുക  എന്നതഥാണ്.  (ടമഥാത്നും ആഭയേന്തര 
ഉല്ഥാദനത്ിനനുസരിച്ഥായിരിക്കുനും ടമഥാത്നും യദശവീയ 
വരുമഥാനനും  എന്നതു പ്രയതയേകനും  ശ്രദ്ധിക്കുക).  

യഗ്രഥാസ്  വഥാലയു ആഡഡ് (ജി.വി.എ.)
സമ്പദ് വയേവസ്യിടല ഒരു പ്രയദശയത്ഥാ, 
വയേവസഥായത്ിയലഥാ സമ്പദ് വയേവസ്യിടല ഒരു 
യമഖലയിയലഥാ ഉല്പഥാദിപ്പിച് സഥാധനങ്ങളുടടയുനും 
യസവനങ്ങളുടടയുനും മൂലയേമഥാണ് ജി.വി.എ. യദശവീയ കണകേില 
ഉല്പന്നത്ിലനിന്ന് ഇറെര്മവീഡിയറ്് ഉ്യഭഥാഗനും കുറച്ഥാണ് 
ജി.വി.എ കണകേഥാക്കുന്നത്.  നഥാഷണല അകേൗണ്ടിടല 
ഉല്പഥാദനകണകേിടന സന്തുലിതമഥാക്കുന്ന ഒരു 
ഘടകമഥാണിത്.

ടമഥാത്നും സനുംയയഥാജിത മൂലയേനും (ജിവിഎ)
(ജിവിഎ) എന്നഥാല  ഒരു സമ്പദ് വയേവസ്യുടട  ഒരു 
യമഖലയില അടല്ങ്ില ഒരു വയേവസഥായത്ില അടല്ങ്ില 
ഒരു പ്രയദശത്തു ഉദ്്ഥാദിപ്പിക്കുന്ന സഥാധനങ്ങളുടടയുനും 
യസവനങ്ങളുടടയുനും മൂലയേത്ിടറെ  അളവഥാണ്.

അടിസ്ഥാന വിലയിടല ടമഥാത്നും  
സനുംയയഥാജിത മൂലയേനും 
അടിസ്ഥാന വിലയില  ഉല്പന്നത്ിടറെ  മൂലയേത്ില 
നിന്ന്  വഥാങ്ങുന്ന ആളിടറെ വിലയില ഇടക്കുള്ള  
ഉ്യഭഥാഗത്ിടറെ മൂലയേനും  കുറച്തിടന  അടിസ്ഥാന 
വിലയില ടമഥാത്നും  സനുംയയഥാജിത മൂലയേനും എന്ന് 
നിര്വെിച്ിരിക്കുന്. ഉല്പന്നത്ിടറെ മൂലയേനും കണകേഥാക്കുന്ന 
വിലയഥാണ് ഇവിടട  ജി വി എ എന്ന് അറിയടപ്പടന്നത്.  
ഉല്ഥാദകടറെ  കഥാഴ്ചപ്പഥാടില  നിന്ന് യനഥാകേിയഥാല 
നിയവശത്ിനു  കര്ത്ഥാവിടറെ വിലയുനും ഉലപ്പന്നത്ിന് 

അടിസ്ഥാന വിലയുമഥാണ് യഥഥാര്ത്ഥത്ില  ടകഥാടക്കുകയുനും 
സ്വീകരിക്കുകയുനും ടെയ് ത വിലടയ പ്രതിനിധഥാനനും 
ടെയുന്നത്.  അവയുടട ഉ്യയഥാഗനും ടമഥാത്നും സനുംയയഥാജിത 
മൂലയേനും കണകേഥാക്കുന്നതിയലയ്ക്  നയിക്കുകയുനും പ്രയതയേകിച്്  
ഉദ്്ഥാദകന്  പ്രസക്മഥാകുകയുനും ടെയ്യുന്.

ശിശു മരണ നിരകേ് 
ഒരു ശിശുവിടറെ  ഒരു വയസു തികയുന്നതിനു മുന്പുള്ള 
മരണടത്യഥാണ് ശിശു മരണനും എന്ന് ്റയുന്നത്.  
ഓയരഥാ ആയിരനും  ശിശു ജനനത്ിലനും ഉണ്ടഥാകുന്ന  ശിശു 
മരണ കണകേിടനയഥാണ്  ശിശു മരണ നിരകേ് എന്ന് 
്റയുന്നത്.  

ടതഥാഴിലഥാളി ്ങ്ഥാളിത് നിരകേ്  
(എല.എഫ്.്ി.ആര്.)
രഥാജയേടത് ഒരു സമപ്രഥായത്ിലടപ്പട്ട  ജനസനുംഖയേയുനും  
ടതഥാഴില  ശക്ിയുനും  തമ്ിലള്ള അനു്ഥാതമഥാണ്  
ടതഥാഴിലഥാളി ്ങ്ഥാളിത് നിരകേ്.

ടതഥാഴില ശക്ി  

ഒന്കില 'യജഥാലി ടെയ്യുന്ന' (അടല്ങ്ില യജഥാലി ടെയ്യുന്ന) 
അടല്ങ്ില 'അയന്ഷിക്കുന്ന അടല്ങ്ില ലഭയേമഥായ 
വയേക്ികള് യജഥാലിയ്കഥായി (അടല്ങ്ില ടതഥാഴിലില്ഥാത്വര്) 
ടതഥാഴില യസനടയ രൂ്വീകരിച്. ആക്റ്ിവിറ്ി സ്റഥാറ്സ് 
യകഥാഡുകള് ഉള്ള വയേക്ികള് 11 - 82 ടതഥാഴില 
യസനയഥാണ്.

സഥാക്ഷരതഥാ നിരകേ് 
ഏഴു വയസിനു മുകളില പ്രഥായമുള്ള  ജനങ്ങളില  നിതയേ 
ജവീവിതത്ില ഉ്യയഥാഗിയകേണ്ടി വരുന്ന  ഭഥാഷയില 
എഴുതഥാനുനും വഥായികേഥാനുനും  അറിയഥാവുന്നവരുടട 
ശതമഥാനമഥാണ്  സഥാക്ഷരതഥാ   നിരകേ്. 
 
യദശവീയ കുടനുംബ ആയരഥാഗയേ സര്യവെ
ഇന്തയേയിടലഥാട്ടഥാടക ടതടരടഞ്ഞടകേടപ്പട്ട കുടനുംബങ്ങടള 
ആസ്പദമഥാകേി നടത്ിവരുന്ന വിപുലമഥായ സര്യവെയഥാണ് 
യദശവീയ കുടനുംബ ആയരഥാഗയേ സര്യവെ.

വഥാര്ധകയേ ആശ്രയ നിരകേ് 
60-നുനും അതിനുമുകളിലനും പ്രഥായമുള്ളവരുനും 15  മുതല 59  
പ്രഥായമുള്ളവരുനും തമ്ിലള്ള അനു്ഥാതമഥാണ്  ആശ്രയ 
നിരകേ് .

സമത് സൂെിക
സമ്പത് വയേവസ്യിടല വിലയുടട അസ്ിരതകളുടട 
്രിണത ഫലമഥായി കര്ഷകര്കേ് ഉണ്ടഥായ യനട്ടങ്ങളുടടയുനും 
നഷ്ടങ്ങളുടടയുനും ആനു്ഥാതികമഥായ കണകേഥാണ് സമത് 
സൂെിക.  

യ്ഴ്സൺസ്   വിത്് ഡിസബിലിറ്ി 
ആക്ട്   1995
ഇന്തയേന് ഭരണഘടനയുടട  (ഇനനും 13, യൂണിയന്  ലിസ്റ്് ) 
ആര്ട്ടികേിള് 253 ല    ഈ നിയമനും വയേവസ് ടെയ്തിരിക്കുന്  
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ഏഷയേ, ്സഫിക്  റവീജിയണിലള്ള  വവകലയേമുള്ളവരുടട  
ടമഥാത്ത്ിലള്ള ്ങ്ഥാളിത്വുനും  തുലയേ ്ദവിയുനും  ഈ 
ആക്ടില ഉറപ്പുവരുത്തുന്.  വവകലയേമുള്ളവരുടട 
വിദയേഥാഭയേഥാസനും , ടതഥാഴില, സഥാമൂഹയേ സുരക്ഷ,  
പ്രതിബന്ധമുക്മഥായ ചുറ്റു്ഥാട്, തുടങ്ങിയവയുനും  ഈ നിയമനും 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്.  

യപ്രരക്മഥാര്
അനൗ്െഥാരികമഥായ  വിദയേഥാഭയേഥാസത്ിനു  യനതൃത്നും 
നലകിടകഥാണ്ട്  തുടര് വിദയേഥാഭയേഥാസ യകന്ദ്രങ്ങളുടടയുനും  
പ്രഥായദശിക വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങളുടടയുനും  ചുമതല 
വഹിക്കുന്നവരഥാണ് യപ്രരക്മഥാര്.

വലനുംഗിക  അതിക്രമങ്ങളില നിന്നും  
കുട്ടികടള  സനുംരക്ഷിക്കുന്ന ആക്ട്, 2012
ഈ ആക്ട്   കുട്ടികള്കേ് യനടര ഉണ്ടഥാവുന്ന  
അധിയക്ഷ്ങ്ങടളക്കുറിച്  പ്രതി്ഥാദിക്കുകയുനും  വലനുംഗിക 
കയയ്റ്നും,  വലനുംഗിക ്വീഡനനും  എന്നിവയില നിന്ന്  
കുട്ടികടള  സനുംരക്ഷികേഥാനുള്ള രക്ഷഥാമഥാര്ഗ്ഗങ്ങള്  
നിര്യ്ദേശിക്കുകയുനും  ടെയ്യുന്.

രഥാഷ്്വീയ  സ്ഥാസ്യേ  ബവീമഥാ യയഥാജന  
(ആര്.എസ്.ബി.വവ)
പ്ഥാനിനുംഗ് കമ്വീഷന്  ദഥാരിദ്ര്യയരഖയ്ക്കു തഥാടഴയുള്ള  
ടതഥാഴിലഥാളികളഥായി  നിര്വെിക്കുന്ന അസനുംഘടിത  
യമഖലയിടല  ടതഥാഴിലഥാളികള്ക്കുനും  അവരുടട  
കുടനുംബങ്ങള്ക്കുനും  ഏര്ടപ്പടത്ിയ  ആയരഥാഗയേ  ഇന്ഷുറന്സ്  
്ദ്ധതിയഥാണിത്.

െില്റ വില്പന വില
െില്റ വില്പന  വിലടയന്നത്  ഉ്യഭഥാക്ഥാകേള് ഒരു 
സഥാധനനും ടെറിയ അളവില വഥാങ്ങുയമ്പഥാള്  നലയകണ്ടി 
വരുന്ന വിലയഥാണ്.

സ്്രവീ പുരുഷ അനു്ഥാതനും
ജനസനുംഖയേ സ്ിതി  വിവരകേണക്കുകളിടല സവിയശഷ  
സൂെകങ്ങളില  പ്രധഥാനടപ്പട്ട  ഒന്നഥാണ് സ്്രവീ-പുരുഷ 
അനു്ഥാതനും. ഒരു പ്രയദശത്് ആയിരനും  പുരുഷന്ഥാര്കേ് 
എ്ര സ്്രവീകളുടണ്ടന്  കണകേഥാകേിയഥാണ്  സ്്രവീ-
പുരുഷ അനു്ഥാതനും  നിര്ണയിക്കുന്നത്.   മരണത്ിടലയുനും 
കുടിയയറ്ത്ിടലയുനും സ്്രവീ-പുരുഷ അനു്ഥാതനും 
എന്നിവയിടല  വയേതിയഥാനങ്ങള് സ്്രവീ-പുരുഷ 
അനു്ഥാതടത് നിര്ണയിക്കുന്.

ഉദയ് (ഉജ്ജ്ല ഡിസ് യകഥാനും  
അശ്രന്സ് യയഥാജന)
കടടപ്പട്ടു കിടക്കുന്ന ഊര്ജ്ജ വിതരണ കമ്പനികടള 
സഥാമ്പത്ികമഥായി പുനരുജ്ജവീവിപ്പിക്കുവഥാനുനും അതിനു 
സുസ്ിരമഥായ ്രിഹഥാരനും ഉറപ്പു വരുത്തുവഥാനുനും ഉദയ് 
ലക്ഷയേമിടന്.

യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല സ്റഥാറ്സ് 
(യു.്ി.എസ് )
സമവീ്നത്ിന് കവീഴില ഒരുവയേക്ി ്ിന്തുടരുന്ന 

പ്രവര്ത്നനും തവീരുമഥാനികേഥാനഥായി ഉ്യയഥാഗിക്കുന്നതിടറെ 
മുഖയേ സമയ മഥാനദണ്നും  365 ദിവസത്ിടന 
അടിസ്ഥാനമഥാകേിയഥാണ്. അപ്രകഥാരനും ഒരു 
വയേകതി  ടെലവഴിക്കുന്ന കൂടതല സമയ(183 
ദിവസയമഥാ അതിലധികയമഥാ)മഥാണ് ആ വയേക്ി 
ടതഥാഴിലശക്ിയില ഉള്ടപ്പട്ടിട്ടുയണ്ടഥാ ഇല്യയഥാ എന് 
തവീരുമഥാനിക്കുന്നത്.  ഈ സമവീ്നത്ിലൂടട ഒരു വയേക്ികേ് 
ടതഥാഴിലില് എന് കണ്ടഥാല അത് െിരസ്ഥായിയഥായ 
ടതഥാഴിലില്ഥായ്മടയയഥാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. 
അവസഥാന ്ന്്രണ്ടു മഥാസങ്ങള് എന് മഥാറുന്ന 
ഒരു ്രഥാമര്ശ കഥാലഥാവധിക്കു യവണ്ടിയഥാണ് യൂഷ്ല 
പ്രിന്സിപ്പല സ്റഥാറ്സ് കണക്കുകള് അനുമഥാനനും  
നടത്തുന്നത്.

യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല ആറെ് 
സബ്സിഡിയറി സ്റഥാറ്സ് 
(യു.്ി.എസ്.എസ് ) സമവീ്നനും
ടതഥാഴിലശക്ിയുടട അളവുകള് കണകേഥാക്കുന്നതിനുള്ള 
മടറ്ഥാരു പ്രധഥാന സമവീ്നമഥാണ് യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല 
ആറെ് സബ്സിഡിയറി സ്റഥാറ്സ് (യു.്ി.എസ്.എസ് ) 
സമവീ്നനും.  ഇത്രനും സമവീ്നത്ില  കൂടിയ സമയ 
മഥാനദണ്നും കുറഞ്ഞ സമയ കഥാലഥാവധി (30 ദിവസനും 
അടല്ങ്ില അതില കൂടതല ഏടതങ്ിലനും സഥാമ്പത്ിക 
പ്രവര്ത്നത്ില ്ടങ്ടക്കുക) എന്നവീ രണ്ടു കഥാരയേങ്ങളുനും 
്രിഗണിച്ടകഥാണ്ട് ഒരു മിശ്ര സമവീ്നമഥാണുള്ളത്.  
അങ്ങടന ഒരു വയേക്ി അവസഥാന  12 മഥാസകഥാലയളവില 
30 ദിവസയമഥാ അതില കൂടതയലഥാ ഏടതങ്ിലനും യവതനനും 
ലഭിക്കുന്ന യജഥാലി ടെയ്തഥാല അത് ഈ സമവീ്നത്ില 
ടതഥാഴിലള്ളതഥായി ്രിഗണിക്കുനും.  ഈ സമവീ്നത്ില 
്രഥാമര്ശ കഥാലഥാവധി യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല സ്റഥാറ്സ് 
സമവീ്ന(യി.്ി.എസ് )ത്ിയലതു യ്ഥാടല തടന്നയഥാണ്.  
ഇത് യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല സ്റഥാറ്സ് സമവീ്നനും എന്നും 
അറിയടപ്പടന്.

ടമഥാത് വയേഥാ്ഥാര വില സൂെിക  
(ഡബ്ല്യൂ്ിഐ)
യകരളത്ില  ഉത്്ഥാദിപ്പിച് വിതരണനും നടത്തുന്ന   
്തിയനഴ് കഥാര്ഷിക ഉത്്ന്നങ്ങളുടട  ടമഥാത് വയേഥാ്ഥാര 
വിലയില ഒരു പ്രയതയേക  കഥാലയളവിലണ്ടഥാവുന്ന 
ശരഥാശരി വയേതയേഥാസനും  1952-53 വര്ഷടത് അടിസ്ഥാന 
വര്ഷമഥായി  കണകേഥാകേി അളക്കുന്ന സൂെികയഥാണ്  
ടമഥാത് വയേഥാ്ഥാര വില സൂെിക.  ഈ സൂെകങ്ങള്  എല്ഥാ 
മഥാസവുനും   കണകേഥാക്കുന്ണ്ട്.  സൂെകത്ിനു പൂര്ണ്ണമഥായ 
പ്രഥാതിനിതയേനും വകവരുന്നതിന് ഉലപ്പന്നങ്ങളുടട  വിലകേ്  
ആനു്ഥാതികമഥായി അധിക വില നലകുകയഥാണ് 
ടെയ്യുന്നത്.     

ടതഥാഴില ശക്ി
ഒന്കില 'യജഥാലി ടെയ്യുന്ന' (അടല്ങ്ില യജഥാലി ടെയ്യുന്ന) 
അടല്ങ്ില 'അയന്ഷിക്കുന്ന അടല്ങ്ില ലഭയേമഥായ 
വയേക്ികള് യജഥാലിയ്കഥായി (അടല്ങ്ില ടതഥാഴിലില്ഥാത്വര്) 
ടതഥാഴില യസനടയ രൂ്വീകരിച്. ആക്റ്ിവിറ്ി സ്റഥാറ്സ് 
യകഥാഡുകള് ഉള്ള വയേക്ികള് 11 - 82 ടതഥാഴില 
യസനയഥാണ്.



കഥാഷ്ല യലബര് 
മറ്റുള്ളവരുമഥായി ആകസ്ികമഥായി ഏര്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരഥാള് ഫഥാനും അടല്ങ്ില ഫഥാനും അല്ഥാത് എറെര്വപ്രസസ് 
(ഗഥാര്ഹിക, യനഥാൺ-ഗഥാര്ഹിക) കൂടഥാടത, പ്രതിദിന 
അടല്ങ്ില ആനുകഥാലിക ടതഥാഴില കരഥാറിടറെ 
നിബന്ധനകള്കേനുസൃതമഥായി യവതനനും ലഭിച്, ഇത് ഒരു 
സഥാധഥാരണ ടതഥാഴിലഥാളിയഥായി കണകേഥാകേടപ്പടന്.

സഥാധഥാരണ പ്രവര്ത്ന നില:
സര്യവ തവീയതികേ് മുമ്പുള്ള 365 ദിവസടത് റഫറന്സ് 
കഥാലയളവില ഒരു വയേക്ിയുടട പ്രവര്ത്ന നിലയുമഥായി 
സഥാധഥാരണ പ്രവര്ത്ന നില ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്. 
സര്യവ തവീയതികേ് മുമ്പുള്ള 365 ദിവസങ്ങളില ഒരു 
വയേക്ി തഥാരതയമയേന ദവീര്ഘയനരനും (പ്രധഥാന സമയ 
മഥാനദണ്നും) ടെലവഴിച് പ്രവര്ത്ന നില വയേക്ിയുടട 
സഥാധഥാരണ പ്രധഥാന പ്രവര്ത്ന നിലയഥായി 
കണകേഥാകേടപ്പടന്. ഒരു വയേക്ിയുടട ്തിവ് പ്രധഥാന 
പ്രവര്ത്നനും തവീരുമഥാനിക്കുന്നതിന്, പ്രധഥാന സമയ 
മഥാനദണ്ത്ിടറെ അടിസ്ഥാനത്ില റഫറന്സ് 
കഥാലയളവില അവടന / അവടള ആദയേനും ടതഥാഴില 
യസനയില ഉള്ടപ്പട്ടവരഥായണഥാ അല്യയഥാ എന്ന് 
തരനുംതിരിച്, ടതഥാഴില യസനയില ട്ട്ടവരടല്ന്ന് 
വിധികേടപ്പടന്ന വയേക്ികള്കേ് 'പ്രവര്ത്നയമഥാ യജഥാലിയ്ക് 
ലഭയേയമഥാ അല്' എന്ന വിശഥാലമഥായ പ്രവര്ത്ന നില 
നലകുനും. ടതഥാഴില യസനയില ഉള്ടപ്പടന്ന വയേക്ികടള 
സനുംബന്ധിച്ിടയത്ഥാളനും, 'യജഥാലിടെയ്യുന്' അടല്ങ്ില 
യജഥാലി ടെയ്ഥാത്തുനും എന്നഥാല യജഥാലി യതടന്നതുനും കൂടഥാടത/ 
അടല്ങ്ില ലഭയേമഥായതുമഥായ വിശഥാലമഥായ പ്രവര്ത്ന 
നില നിര്ണ്ണയികേടപ്പട്ടു. സര്യവ തവീയതികേ് മുമ്പുള്ള 
365 ദിവസങ്ങളില ടതഥാഴില യസനയില ടെലവഴിച് 
തഥാരതയമയേന നവീണ്ട സമയത്ിടറെ അടിസ്ഥാനത്ില 
വവീണ്ടുനും. അങ്ങടന നിര് ണ്ണയികേടപ്പട്ട വിശഥാലമഥായ 
ആക്റ്ിവിറ്ി സ്റഥാറ്സിനുള്ളില , അത്രനും ഒന്നിലധികനും 
പ്രവര് ത്നങ്ങള്  ്ിന്തുടരുന്ന ഒരു വയേക്ിയുടട വിശദമഥായ 
ആക്റ്ിവിറ്ി സ്റഥാറ്സ് വിഭഥാഗനും “തഥാരതയമയേന നവീണ്ട 
സമയനും” മഥാനദണ്ത്ിടറെ അടിസ്ഥാനത്ില വവീണ്ടുനും 
നിര്ണ്ണയികേടപ്പട്ടു.
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സി-ഡിറ്റ് :ടസറെര് യഫഥാര് ടഡവലപ്പ്ടമറെ് ഓഫ്  
    ഇയമജിനുംഗ് ടടക ്യനഥാളജി
സി.ഡി.എസറ് :ടസറെ യഫഥാര് ടഡവലപ്പ്ടമറെ്   
     സ്റഡവീസ്
സി.ഡി.എസറ്കള് :കമ്്യൂണിറ്ി ഡവടലപ്പ്ടമറെ്   
     ടസഥാവസറ്ികള്
സിഇപിസി.ഐ :കഥാഷയു എക്യ്ഥാര്ട്ട് ടപ്രഥായമഥാഷന്  
     കൗൺസില ഓഫ് ഇന്തയേ
സിഇആര്റ്ി :കനുംമ്പ്യൂട്ടര് എമര്ടജന്സി ടറസ്   
                                        യവഥാൺസ്  റ്വീനും
സിഎഫറ്എസറ്സി : യകഥാമൺ ടഫസിലിറ്ി സര്വവീസ്
                                       ടസറെര്
ചിയാകറ്  :സമ്പൂര്ണ്ണ ആയരഥാഗയേ ഇന്ഷുറന്സ് 
    ഏജന്സി യകരള
ചിസറ്  :സമഗ്ര ആയരഥാഗയേ ഇന്ഷുറന്സ്  
     ്ദ്ധതി
സിഐഎഎല് : ടകഥാച്ിന് ഇറെര്നഥാഷണല 
                                      എയര്യ്ഥാര്ട്ട് ലിമിറ്ഡ്
സിഎംഡിര്ഫറ്:മുഖയേ മന്്രിയുടട ദുരിതഥാശ്ഥാസ നിധി
സിഎംആര്ഐ :ക്രിട്ടികേല മിനറല റിസര്ച്് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് 
കയര്ഫഫഡറ് :യകരള സനുംസ്ഥാന കയര് -ഓപ്പയററ്വീവ്  
    കയര് മഥാര്കേറ്ിനുംഗ് ടഫഡയറഷന്
സിപിസി :ടസറെറലയ്സ്ഡ്  യപ്രഥാസസ്ിനുംഗ്  
                                          ടസറെര്
സിപിഐ :കൺസ്യൂമര് വപ്രസ് ഇന്ഡക്
സിപിഎസറ്ഇകള് :യക� ട്ഥാതുയമഖലഥാ സ്ഥാ്നങ്ങള്
സിഎസറ്ഒ :ടസന്്ല  സ്റഥാറ്ിസ്റികേല 
                                          ഓര്ഗവനയസഷന്  
സിഎസറ്എസറ് :യക�ഥാവിഷ്കൃത ്ദ്ധതി
സിഡബ്ല്യൂആര്ഡിഎം:ടസറെര് യഫഥാര് വഥാട്ടര് റിയസഥാഴ്സ്  

എഎബിവൈആം : ആദ്മി ഭവീമഥാ യയഥാജന
എഎവൈ: അയന്തയേഥാദയ അന്ന യയഥാജന 
എഎംആര്യുറ്ി :അടല മിഷന് യഫഥാര് റവീ ജുവയനഷന്
     ആറെ് അര്ബന് ്ഥാന്സ്യഫഥാര്യമഷന് 
അനര്ടറ്  :ഏജന്സി യഫഥാര് യനഥാൺ   
                                      കടണ്ന്ഷണല  എനര്ജി  ആന്ഡ്     
                                      റൂറല  ടടക്യനഥാളജി 
എഎനപി :അന്നപൂര്ണ്ണ ്ദ്ധതി 
എപിഎല് : ദഥാരിദ്രയേയരഖയ്ക് മുകളിലള്ളവര്
എ.പി.റ്ി.എസറ് : ആന്റി ്വര് ടതഫ്റ്് സ്ഥാഡ്
എ.എസറ്.സി. : അയഗ്രഥാ സര്വവീസ് ടസറെര്
എസറ്.എ.പി : അഡവീഷണല സ്ില അക്ിസിഷന് 
    യപ്രഥാഗ്രഥാനും
എ.റ്ി.എം.എ. :അഗ്രികള്ച്റല ടടക്യനഥാളജി 
                                      മഥായനജ്ടമറെ്ഏജന്സി.
ആയുഷറ്  : ആയുര്യവെദ, യയഥാഗ ആന്ഡ് 
                                      നഥാച്യറഥായപ്പഥാതി , സിദ്ധ, യുനഥാനി  
                                      ആന്ഡ്  യഹഥാമിയയഥാ്തി 
ബിഡിഎ   : ബാംബു ഡെവലപ്ഡെന്്  ഏജന്സി 
ബി.ഇ.   : ബജറ്് എസ്റസിമെറ്്
ബിഎംസി  : ബമ�ാെ�് മവഴ്്സിറ്സി  ൊമേജ്ഡെന്് 
                                  കമ്സിറ്സി
ബി.പി.എല് :ദഥാരിദ്രയ് യരഖയ്ക് തഥാടഴയു ള്ളവര്
ബി.എസറ്.എന.എല്:ഭഥാരത് സഞ്ഥാര് നിഗനും ലിമിറ്ഡ്
കാഫപക്റ്  : യകരള യസ്ററ്്  കഥാഷ്യൂ വര്യകേഴ്സ്  
                                       അപ്പക്  യകഥാ ഓപ്പയററ്വീവ് ടസഥാവസറ്ി
സി.ബി.എസറ്.ഇ :ടസന്്ല യബഥാര്ഡ് ഓഫ് ടസകേറെറി
    എഡ്യൂയകേഷന്
സിഡിസി :വെലഡ് ടഡവല്്ടമറെ്  
                                        ടസറെര്സ്
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    ഡവടലപ്പ്ടമറെ് ആറെ് മഥായനജ്ടമറെ്
ഡിബിഎഫറ്ഒറ്ി :ഡിവസന് ,ബിലറ്് , ഫിനഥാന്സ്  
                                      ഓപ്പയററ്് ആന്ഡ് ്ഥാന്സ്ഫര്
ഡിഇഎസറ് :ഡയറ്കയററ്് ഓഫ് എകേയണഥാമിക്  
   ആറെ് സ്റഥാറ്ിസ്റിക്
ഡി.ജി.ഇ.ആന്റ്റ്ി :ഡയറക്ടര് ജനറല ഓഫ്  
    എനുംയപ്ഥാ-യ്ടമറെ് ആറെ് ്യിനിനുംഗ്
ഡിഐസി :ഡയറക്ടയററ്് ഓഫ് ഇറെ്സ്്വീസ് 
    ആറെ് യകഥായമഴ്സ്
ഡിഎംആര്സി :ഡലഹി ടമയ്ഥാ റയില യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഡിസിബി :ഡിസ്്വീക്ട് യകഥാ ഓപ്പയററ്വീവ് ബഥാങ്്
ഡിആര്ഐക്യൂബബാര്ഡറ്: ഡിവസന് റിസര്ച്് 
                                                    ഇന്ടവസ്റിയഗഷന്  ആന്ഡ് 
                                                    ക്ഥാളിറ്ി കൺയ്ഥാള്  യബഥാര്ഡ്
ഇഡിസി :എയകേഥാ ടഡവല്്ടമറെ്  കമ്ിറ്ി
ഇഎംസി :എനര്ജി മഥായനജ്ടമറെ് ടസറെര്
ഇപിസി  :എഞ്ിനവീയറിനുംഗ് ടപ്രഥാകയുയര്ടമറെ്  
    ആറെ് കൺസ്്ക്ഷന്
ഇഎസറ്ഐ :എനുംയപ്ഥായവീസ് യസ്ററ്് ഇന്ഷുറന്സ്
ഇഎസറ്എസറ് :ഓൺ്പ്രണര് സയപ്പഥാര്ട്ട് സ്വീനും
എഫറ്എഒ :ഫുഡ് ആന്ഡ് അഗ്രികള്ച്ര് 
                                   ഓര്ഗവനയസഷന്
ഫറ്സി  : ഫിനഥാന്സ് കമ്വീഷന്
ഫറ്സിഐ  - ഫുഡ് യകഥാര്്യറഷന് ഓഫ് ഇന്തയേ
എഫറ്ഒഎംഐഎല് :യഫഥാനും മഥാറ്ിനുംഗ്സ് ഇന്തയേ ലിമിറ്ഡ്
എഫറ്എസറ്ഐ : യഫഥാറസ്റ്് സര് യവെ ഓഫ് ഇന്തയേ
ബേറ്റ്  :ഗ്രഥാഡുയവറ്് ആ്്റ്ിറ്്യൂഡ് ടടസ്റ്് ഇന് 
    എഞ്ിനവീയറിനുംഗ്
ജിസിഡിഎ :വിശഥാല ടകഥാച്ി വികസന അയതഥാറിറ്ി
ജിഒഐ  :ഭഥാരത സര്കേഥാര്
ജിഎസറ്റ്ി : ഗുഡ്സ് ആറെ് സര് വെവീസ് ടഥാക്
ജിഎസറ്ൈിഎ :യഗ്രഥാസ് യസ്ററ്് വഥാല്യൂ ആഡഡ്
ജിൈിഎ  :യഗ്രഥാസ് വഥാല്യൂ ആഡഡ്
എച്ചഡിസി.ഫക :യകരള വകടത്ഥാഴില വികസന 
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
എച്ചറ്ൈിഡിസി :വഹ യവഥാള്യട്ടജ് ഡയറക്ട് കററെ് 
എച്ചറ്ഡിഐ :മഥാനവ വികസന സൂെിക
എച്ചറ്എസറ് : വഹസ്കൂള്
എച്ചറ്എസറ്സി :ഹയര് ടസകേന്ഡറി യകഥാഴ്സ്
ഹഡറ്ബകാ :ഹൗസിനുംഗ് ആറെ് അര്ബന്  
    ഡവടലപ്പ്ടമറെ് യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഐസിഡിഎസറ് :സനുംയയഥാജിത ശിശുവികസന ്ദ്ധതി
ഐസിപിഎസറ് :സനുംയയഥാജിത ശിശു സനുംരക്ഷണ ്ദ്ധതി
ഐസിഎസറ്ഇ :ഇന്തയേന് സര്ട്ടിഫികേറ്് ഓഫ്  
    ടസകേണ്ടറി എഡയുയകേഷന്
ഐസിഎഫറ്ഒഎസറ്എസറ്:ഇറെര്നഥാഷണല ടസറെര് 
                                                    യഫഥാര് ഫ്വീ ആന്ഡ് ഓപ്പൺ
                                                    യസഥാഴ്സ് യസഥാഫ്റ്്  
                                                    ടവയര് 
ഐഐച്ചറ്ടി:ഇന്തയേന് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് ഹഥാന്ഡ് ലൂനും
                                        ടടക്യനഥാളജി
ഐഐഐറ്ിഎംഫക:ഇന്തയേന് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ്  
    ഇന്യഫഥാര്യമഷന് ടടക്യനഥാളജി ആറെ്  
    മഥായനജ്ടമറെ് യകരള

ഐഐഎസറ്സി :ഇന്തയേന് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ്
ഐഐറ്ി :ഇന്തയേന് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ്  
    ടടക്യനഥാളജി
ഐജിസി :ഇന്ഡസ്്ിയല യഗ്രഥാത്് 
                                       ടസടറെഴ്സ്
ഐഎല്ഒ :അന്തര്യദശവീയ ടതഥാഴില സനുംഘടന
ഐഎനഡിസി :ഇന്തയേഥാസ് ഇടറെന്ടഡഡ് നഥാഷണലി 
    ഡിറ്ര്വമറെ് യകഥാൺ്ിബ്യൂഷന്  
ഐസിഐ :ഇറെര്നഥാഷണല  വലൈമറ്് 
                                       ഇനിയഷ്റ്വീവ്
ഐഎംഡി :ഇന്തയേന് മവീറ്ര്യയഥായളഥാജികേല 
                                       ഡിപ്പഥാര്ട്ടമന്റ്
ഐപിഡിഎസറ് :ഇറെ യഗ്രറ്ഡ്  ്വര് ഡടവലപ്പ്ടമറെ്  
                                       സ്വീനും
ഐയുസിഎന :ഇന്രനഥാഷണല  യൂണിയന് യഫഥാര് 
                                      കൺസര്യവഷന് ഓഫ് യനച്ര്
ഐഎസറ്എം :അന്തര് സനുംസ്ഥാന കുടിയയറ്കേഥാര്
ഐഎസറ്ആര്ഒ :ഇന്തയേന് ബഹിരഥാകഥാശ ഗയവഷണ  
    യക�നും
ഐറ്ി  :വിവര സഥായങ്തി വിദയേ
ഐറ്ിഐ : ഇന്ഡസ്്വീയല ട്യിനിനുംഗ്  
    ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്
ഫജഫജ  :ജുവവനല ജസ്റിസ്
ഫജഎനപിറ്ി :ജവഹര്ലഥാല ടനഹ്റു യ്ഥാര്ട്ട്  ്സ്റ്്
ഫജന്റം  :ജവഹര് ലഥാല ടനഹ്രു യദശവീയ നഗര 
    നവവീകരണ ദൗതയേനും
ഫജല്ജികള്            : യജഥായിറെ് ലയബിലിറ്ി  ഗ്രൂ്്സ്
ഫജഎനറ്ിബിജിആര്ഐ:ജവഹര് ലഥാല ടനഹ്രു യ്ഥാപ്പികേല
         ടബഥാട്ടഥാണിക് ഗഥാര്ഡന് ആറെ്  
         റിസര്ച്് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്
കാഡറ്ബകാ :യകരള ആര്ട്ടിസഥാന്സ് 
                                       ടഡവലപ്പ്ടമറെ് യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎഎസറ്ഇ :യകരള അകേഥാദമി യഫഥാര് സ്ില  
    എകലന്സ്
ഫകഎയു  : യകരള കഥാര്ഷിക സര് വെകലഥാശഥാല
ഫകസിസി :കിസഥാന് ടക്രഡിറ്് കഥാര്ഡ്
ഫകസിഎച്ചറ്ആര് :യകരള െരി്ര ഗയവഷണ കൗൺസില
ഫകസിഎംഎംഎഫറ് :യകരള സഹകരണ ക്ഷവീരവി്ണന 
    ടഫഡയറഷന്
ഫകഇഎസറ്ആര്യു:യകരള ടസലഫ് എനുംയപ്ഥായ്ടമറെ് സ്വീനും  
                                         യഫഥാര്  ടറജിസ്യ്ര്ഡ് അൺ
                                         എനുംയപ്ഥായ്ഡ്
കിഫറ്ബി  : യകരള ഇന്ഫ്ഥാസ്്ക്ച്ര് 
                                       ഇന്ടവസ്റ്്ടമറെ് ഫണ്ട് യബഥാര്ഡ്
കില  : യകരള ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്  ഓഫ് യലഥാകേല 
                                  അഡ്മിനിസ്യ്ഷന്
ഫകഎഫറ്സി : യകരള ഫിനഥാന്ഷയേല യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎഫറ്ആര്ഐ :യകരള വന ഗയവഷണ യക�നും
ഫകഎഫറ്ഡബ്ല്യുഎഫറ്ബി:യകരള ഫിഷര്ടമന് ടവലടഫയര് 
         ഫണ്ട് യബഥാര്ഡ്
ഫകഎച്ചറ്ആര്ഐ :യകരള വഹടവ റിസര്ച്് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്
ഫകഐഇഡി :യകരള സനുംരനുംഭകത് വികസന യക�നും
ഫകഐഎല്ഇ :യകരള ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് യലബര് 
    ആറെ് എനുംയപ്ഥായ്ടമറെ്
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കിനഫ്ര  :യകരള ഇന്ഡസ്്വീയല  
    ഇന്ഫ്ഥാസ്്ക്ച്ര് ഡവടലപ്പ്ടമറെ്  
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകആര്ഡിസിഎല്:യകരള ടറയില   ടഡവലപ്പ്ടമറെ് 
                                         യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകആര്എഫറ്ബി :യകരള യറഥാഡ്  ഫണ്ട് യബഥാര്ഡ്
ഫകഐറ്ിറ്ിഎസറ് :യകരള ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസനും ആറെ്  
    ്ഥാവലസ് സ്റഡവീസ്
ഫകഎല്ഡിബി :യകരള വലവ് യസ്റഥാകേ് ഡവടലപ്പ്  
    ടമറെ് യബഥാര്ഡ്
ഫകഎസറ്ബിബി :യകരള യസ്ററ്്  ബയയഥാ വഡയവഴ്സിറ്ി  
                                       യബഥാര്ഡ്
ഫകഎസറ്ബിഎം :യകരള യസ്ററ്് ബഥാനുംബൂ മിഷന്
ഫകഎസറ്ബിസിഡിസി:യകരള  യസ്ററ്് ബഥാകേ് യവര്ഡ് 
                                               ലൈഥാസസ് ഡവലപ്പ്ടമറെ് 
                                          യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎസറ്സിഎആര്ഡിബി: യകരള സനുംസ്ഥാന കഥാര്ഷിക  
                                              സഹകരണ പ്രഥായദശിക                 
                                                   വികസന ബഥാങ്്
ഫകഎസറ്സിസി :യകരള സനുംസ്ഥാന കയര് 
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎസറ്സിഡിസി:യകരള യസ്ററ്് കഥാഷ്യൂ ടഡവലപ്പ്ടമറെ് 
                                       യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎസറ്ഇബിഎല്:യകരള യസ്ററ്് ഇലക്്ിസിറ്ി 
                                          യബഥാര്ഡ് ലിമിറ്ഡ്
ഫകഎസറ്സിഎംഎംസി:യകരള സ്ററ്് കയര് ടമഷിനറി 
                                                മഥാനുഫഥാക്ച്റിനുംഗ് കമ്പനി ലിമി.
ഫകഎസറ്ഡിഐ :യകരള യസ്ററ്് യസ്പഷയേല  ഡഥാറ്  
                                       ഇന്ഫ്ഥാ സ്്ക്ച്ര്
ഫകഎസറ്ഐറ്ിഐഐ:യകരള യസ്ററ്് ഇന്ഫര്യമഷന്
                                                ടടക്യനഥാളജി ഇന്ഫ്ഥാ 
                                                സ്്ക്ച്ര് ലിമി.
ഫകഎസറ്ഐറ്ിഎം:യകരള യസ്ററ്് ഇന്ഫര്യമഷന് 
                                        ടടക്യനഥാളജി മിഷന്
ഫകഎസറ്സിഎസറ്റ്ിഇ:യകരള സനുംസ്ഥാന ശഥാസ്്ര 
    സഥായങ്തിക ്രിസ്ിതി ടകൗൺസില
ഫകഎസറ്ഇആര്സി: യകരള സനുംസ്ഥാന വവദയുതി നിയ�ണ 
    കമ്ിഷന്
ഫകഎസറ്സിഎഡിസി:യകരള യസ്ററ്് യകഥാസ്റല ഏരയേ 
                                            ഡവലപ്പ്ടമറെ് യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎസറ്ഐഡിസി:യകരള സനുംസ്ഥാന വയേവസഥായ വികസന 
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകഎസറ്ഐഎനസി:യകരള ഷിപ്പിനുംഗ ്ആറെ ്ഇന് ലഥാന്ഡ്   
    നഥാവിയകഷന് യകഥാര്പ്പയറഷന്
ഫകസറ്എന   : യകരളനും യസ്ററ്് വവഡ് ഏരിയ 
                                        ടനറ്് വര്കേ്
ഫകഎസറ്ഒഎം :യകരള സ്കൂള് ഓഫ് മഥാത്മഥാറ്ിക്
ഫകഎസറ്പിസിബി:യകരള യസ്ററ്് ട്ഥാല്യൂഷന് കൺയ്ഥാള്
                                        യബഥാര്ഡ്
ഫകഎസറ്ആര്ആര്ഡിഎ: യകരള സനുംസ്ഥാന ഗ്രഥാമവീണ ്ഥാത
           വികസന ഏജന്സി.
ഫകഎസറ്ആര്റ്ിസി :  യകരള സനുംസ്ഥാന യറഥാഡ് ്ഥാന്യസ്പഥാര്ട്ട്  
    യകഥാര്പ്പയറഷന്

ഫകഎസറ്എസറ്ഇഡിഎം:യകരള യസ്ററ്്  എറെര്പ്രണര് 
          ടസലഫ് ഡവടലപ്പ്ടമറെ് മിഷന്
ഫകഎസറ്എസറ്എം :യകരള യസഥാഷയേല ടസക്യൂരിറ്ി മിഷന്
ഫകഎസറ്ഡബ്ല്യൂഎഎന:യകരള യസ്ററ്് വവഡ് ഏരയേ 
                                                ടനറ്്  വര്കേ്
ഫകഎസറ്യുഎം :യകരള സ്റഥാര്ട്ടപ്പ് മിഷന്
എല്ബിഐ :വലവ് ലി ഹുഡ് ബിസിനസ്്  
    ഇന്കുയബയറ്ഴ്സ്
എല്ഇഎഡിഎസറ് : ലവീഡ് ഫഥാര്മര് കഥാന്യഡര്ഡ്   
    എക്റ്ന്ഷന് ആറെ് അവഡ്സറി  
    ടഡലിവറി സര് വെവീസസ്്
എല്ഇഡി :വലറ്് എമിഷന് ഡയയഥാഡ്
എല്എഫറ്പിആര് :യലബര് യഫഥാഴ്സ ്്ഥാര്ട്ടിസിയപ്പഷന് യററ്്
വലഫറ്  :വലവിലി ഹുഡ് ,ഇന്ക്ലൂഷന് ആന്ഡ്  
                                       വഫനഥാന്ഷയേല   എനും്വര്ടമറെ്
എല്പിജി  :ദ്രവവീകൃത ട്യ്ഥാളിയനും വഥാതകനും
എല്എസറ്ജികള് :തയ്ദേശ സ്യനും ഭരണ സ്ഥാ്നങ്ങള്
എല്റ്ിആര്സിഎഫറ്:യലഥാനുംഗ് യടനും റൂറല ടക്രഡിറ്് ഫണ്ട്
എംഎഎച്ചറ് :യമജര് ആകിഡറെ് ഹസ്ഥാഡ്
മാര്ഫ്കെറ്റ്ഫഫഡറ് :യകരള സനുംസ്ഥാന സഹകരണ  
    വി്ണന ടഫഡയറഷന് ലിമിറ്ഡ്
എംബിജിഐപിഎസറ്:മലബഥാര് യബഥാട്ടഥാണികേല ഗഥാര്ഡന് 
    ആറെ് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ഥാറെ്  
    സ്റഡവീസ്
എംസിസി : മലബഥാര് കഥാന്സര് ടസറെര്
എംഡിഎഫറ് :യമഥാഡയററ്് ടഡന്സ് യഫഥാറസ്റ്്
എംഡിജി  :മിയലനിയനും ഡവടലപ്പ്ടമറെ് യഗഥാള്ഡ്
എംഎഫറ്ഐ :മെമ്ാ മൈോന്്  
    ഇന്സ്റിറ്്യൂഷന്സ്
എംജിഎനആര്ഇജിഎസറ്:മഹഥാത്ഥാഗഥാന്ധി യദശവീയ ഗ്രഥാമവീണ 
           ടതഥാഴില ഉറപ്പു ്ദ്ധതി.
എംഐഡിഎച്ചറ് :മിഷന് യഫഥാര്  ഇറെയഗ്രറ്ഡ് 
                                      ടഡവലപ്പ്ടമറെ് ഓഫ്  
                                      യഹഥാര്ട്ടികള്ച്ര്
എംഐസിഇ :മവീറ്ിനുംഗ് ഇന്ടസന്റ്വീവ്  
      യകഥാൺഫറന്സ് ആറെ് ഇടവറെ്സ്
എംഎല്എ :നിയമസഭഥാ സഥാമഥാജികന്
എംഎനഎഐഎസറ്:്രിഷ്കൃത യദശവീയ കഥാര്ഷിക  
    ഇന്ഷുറന്സ് സ്വീനും.
എംഒഎഫറ്പിഐ :മിനിസ്്ി ഓഫ് ഫുഡ് യപ്രഥാസസ്ിനുംഗ്  
    ഇന്ഡസ്്വീസ്
എംഎസറ്എംഇ :സൂക്ഷ്മ ടെറുകിട ഇടത്രനും 
    സനുംരനുംഭങ്ങള്
എംറ്ി  :ടമ്ിക് ടൺ
മുദ്ര  :വമടക്രഥാ യൂണിറ്്സ് ഡവടലപ്പ്ടമറെ്  
    ആറെ് റവീ - വഫനഥാന്സ് ഏജന്സി 
    ലിമിറ്ഡ്
എംൈിഐപി : മുവഥാറ്റുപ്പുഴ വഥാലി ജലയസെന യപ്രഥാജക്ട്
എംൈിആര്സി :മുനുംവബ ടറയില വികഥാസ്  
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
നബാര്ഡറ് :യദശവീയ കഥാര്ഷിക ഗ്രഥാമ വികസന 
     ബഥാങ്്
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എനഎസി :നഥാഷണല അടക്രഡിയറ്ഷന്
    കൗൺസില
നാറ്റ്പാ്കെറ് :യദശവീയ ഗതഥാഗത ആസൂ്രണ  
    ഗയവഷണ യക�നും
എനഎഫറ്സിസി   : നഥാഷണല അഡഥാ്് ഷന് ഫണ്ട് ഓൺ 
                                       വലൈമറ്് യെഞ്്
എനബിഎസറ്എസറ്ആന്റ്എല്യുപി:നഥാഷണല ബ്യൂയറഥാ  
    ഓഫ് യസഥായില സര് യവെ ആറെ് ലഥാറെ്
    യൂസ് പ്ഥാനിനുംഗ്
എനസിഇയുഎസറ് :നഥാഷണല കമ്ിഷന് യഫഥാര്  
    എറെര്വപ്രസസ്് ഇന് ദി 
    അൺഓര്ഗവനസ്ഡ് ടസക്ടര്
എനസിഐപി : യദശവീയ വിള ഇന്ഷുറന് ്ദ്ധതി
എനസിആര്ബി :നഥാഷണല വക്രനും ടറയകേഥാര്ഡ്സ്  
    ബ്യൂയറഥാ
എനസിആര്എംഐ:നഥാഷണല കയര് റിസര്ച്് ആറെ്  
    മഥായനജ്ടമറെ് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്
എനസിൈിറ്ി :നഥാഷണല ടകൗൺസില യഫഥാര്  
    യവഥായകേഷണല ട്യിനിനുംഗ്
എനഎഫറ്എച്ചറ്എസറ്:യദശവീയ കുടനുംബഥായരഥാഗയേ സര്ടവെ
എനഎഫറ്എസറ്എ :നഥാഷണല ഫുഡ് ടസക്യൂരിറ്ി ആക്്ട്
എനജിഒകള് :സര്കേഥാര് ഇതര സനുംഘടനകള്
എനഎച്ചറ്എഐ :നഥാഷണല വഹയവ അയതഥാറിറ്ി ഓഫ് 
                                       ഇന്ഡയേ
എനഎംഎഫറ്പി :യദശവീയ ഭക്ഷയേസനുംരക്ഷണ ഭൗതയേനും
എനഎനഐ :ടനറ്്  നഥാഷണല ഇന്കനും
ബനാര്്കെ  :യനഥാൺ റസിഡറെ് യകരവളറ്്  
    അഫയയഴ്സ്
എനപിആര്ഡി :നഥാഷണല യപ്രഥാഗ്രഥാനും യഫഥാര് 
    യ്ഴ്സൺസ ്വിത് ്ഡിടസബിലിറ്ിസ്
എനആര്ഐകള് :വിയദശവഥാസികളഥായ ഇന്തയേകേഥാര്
    എന്ആര്ടകകള് യനഥാൺടറസിഡറെ്
    യകരവളറ്്സ്
എനആര്ഫക :യനഥാൺ ടറസിഡറെ്  യകരവളറ്്സ്
എനആര്എല്എം :നഥാഷണല റൂറല വലവ് ലിഹുഡ്  
    മിഷന്
എനഎസറ്എസറ്ഒ :നഥാഷണല സഥാമ്പിള് സര് യവെ ഓഫവീസ്
എനറ്ിഎഫറ്പി :യനഥാൺ ടിമ്പിള് യഫഥാറസ്റ്് യപ്രഥാഡക്ട്
എനയുഎല്എം :നഥാഷണല അര്ബന്  വലവിലിഹുഡ്  
                                       മിഷന്
എനയുഎഎല്എസറ്: നഥാഷണല യുണിയവഴ്സിറ്ി ഓഫ് 
    അഡ്ഥാന്സ് പ്ഥാനിനുംഗ് ആറെ് ലവീഗല  
    സ്റഡവീസ്
എനയുഇപിഎ :നഥാഷണല യൂണിയവഴ്സിറ്ി ഓഫ്  
    എഡ്യൂയകേഷണല പ്ഥാനിനുംഗ് ആറെ് 
    അഡ്മിനിസ്യ്ഷന്
ഓടിആര്  : ഓൺ റഥാസ്  ടറവന്യൂ
ഒഎഫറ്  :ഓപ്പൺ യഫഥാറസ്റ്്
ഓര്സി   : ഔര് ടറയസ്പഥാണ്സിബിലിറ്ി യട്ടഥാ 
                                        െിലഡ്രന് യകരളനും
ഒഎസറ്സിസി :വൺ യസ്റഥാ്് വക്രസിസ് ടസല 
പിഎസിഎസറ് : പ്രഥാഥമിക കഥാര്ഷിക വഥായ്്ഥാ  

    സനുംഘങ്ങള്
പിഎഐഎസറ് :യ്ഴ്സണല ആകിഡറെ് ഇന്ഷുരന്സ്  
    സ്വീനും ്ഥാര്ട് നര്ഷിപ്പ് ഇന്  
    ടടക്യനഥാളജവീസ്
പിബിഡി  :പ്രവഥാസി ഭഥാരതവീയ ദിവസ് 
പിഡിനഎ               :യ്ഥാസ്റ്് ഡിസഥാസ്റര് നവീഡ് 
                                      അസ്ടസ്റെ്
പിഡിഎസറ് :്ബ്ളിക് ഡിസ്്ിബ്യൂഷന് സിസ്റനും
പിഎഫറ്  :സനുംരക്ഷിത വനയമഖലകള്
പിഐഎസറ് :്ഥാസഞ്ര് ഇന്ഫര്യമഷന് സിസ്റനും
പിഎംഎവൈ :പ്രധഥാനമ�ി ആവഥാസ് യയഥാജന
പിഎംഎവൈ-ജി :പ്രധഥാന് മ�ി ആവഥാസ് യയഥാജന -
                                       ഗ്രഥാമവീൺ
പിഎംഎവൈ–യു :പ്രധഥാന് മ�ി ആവഥാസ് യയഥാജന- 
                                  അര്ബൺ
പിഎംജിഎസറ്വൈ :പ്രധഥാനമ�ി ഗ്രഥാനും സഡക് യയഥാജന
പിഎംഫകൈിവൈ : പ്രധഥാനമ�ി കൗശല വികഥാസ് 
    യയഥാജന
പിഒസിഎസറ്ഒആകറ്റ്റ്:വലനുംഗിക അതിക്രങ്ങളില നിന്നും
    കുട്ടികടള സനുംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമനും
പിപിഎ  :്വര് ്ര്യച്സ് എഗ്രിടമറെ്
പിപിപി  :ട്ഥാതുസ്കഥാരയേ ്ങ്ഥാളിത്നും 
പിആര്ഡി :ട്ഥാതുജന സമ്പര്കേ വകുപ്പ്
പിഎസറ്  :വപ്രമറി സ്കൂള്
പിഎസറ്യു :്ബ്ലിക് ടസക്ടര് അണ്ടര്യടകേിനുംഗ്സ്
പിഡബ്ല്യൂഡി :ട്ഥാതുമരഥാമത്് വകുപ്പ്
പിഡബ്ലിയുഡി :യ്ര്സൺസ് വിത്് ഡിസബിളി റ്വീസ്
ആര്സിസി :റവീജണല കയേഥാന്സര് ടസറെര്
ആര്ബിഡിസിഫക: യറഥാഡ്സ് ആന്ഡ് ബ്ിഡ്ജസ് 
                                       ഡവലപ്പ്ടമറെ് യകഥാര്്യറഷന് ഓഫ് 
                                       യകരള
ര്സിസി : റവീജിയണല കഥാന്സര് ടസറെര്
ആര്എഫറ് :റിസര് ഡ് യഫഥാറസ്റ്്സ്
ആര്എഫറ്എ :ടറയകേഥാര്ഡഡ് യഫഥാറസ്റ്്സ് ഏരിയ
ആര്ഐഎബി :റവീ-സ്്ക്െറിനുംഗ്ആറെ് ഇയറെര്ണല  
    ആഡിറ്് യബഥാര്ഡ്
ആര്ഐഡിഎഫറ് :ഗ്രഥാമവീണ അടിസ്ഥാന സൗകരയേ  
    വികസന നിധി
ആര്ഐഎസറ്സി :റയിന്ഫഥാള് ഇന്ഷുറന്സ് സ്വീനും യഫഥാര്  
    യകഥാഫി
ആര്ഐസിഫക :യറഥാഡ് ഇന്ഫ്ഥാ സ്്കച്ര് കമ്പനി 
                                       യകരള
ആര്ഫകൈിവൈ :രഥാഷ്്്വീയ കൃഷി വികഥാസ് യയഥാജന
ആര്പിഐ :റബ്ബര് പ്ഥായറെഷന് ഇന്ഷുറന്സ്
ആര്ആര്ബി :പ്രഥായദശിക ഗ്രഥാമവീണ ബഥാങ്്
ആര്എസറ്ബിവൈ :രഥാഷ്്വീയ സ്ഥാസ്യേ ബവീമഥാ യയഥാജന
ആര്എസറ്ഇടിഐ :ഗ്രഥാമവീണ സ്യനും ടതഥാഴില ്രിശവീലന  
    യക�ങ്ങള്
ആര്എസറ്പിഎം :ടറസ്പയറബിള് സടസ്പറെഡ് 
                                   ്ര്ട്ടിക്കുയലറ്് മഥാറ്ര്
റബ്ബര്മാര്്കെറ് :യകരള സനുംസ്ഥാന സഹകരണ റബ്ബര്  
    വി്ണന ടഫഡയറഷന് ലിമിറ്ഡ്
എസറ്.ബി.എം :സ്ച്ഛഭഥാരത് മിഷന്
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എസറ്എഎഫറ് :ടസഥാവസറ്ി  യഫഥാര് അസിസ്ററെ്സ്  
                                        ട ഫിഷര് വുമന്
എസറ്എപിസിസി :യസ്ററ്് ആക്ഷന് പ്ഥാന് ഓൺ വലൈമറ്് 
                                        ടെയ്ഞ്്
എസറ്എഎസറ്എച്ചറ് :സിനുംഗിള് ഫഥാമിലി അയഫഥാര്ഡബിള്  
     യസഥാളഥാര് ടഹൗസിനുംഗ്
എസറ്സിഎം :സ്ഥാര്ട്ട് സിറ്വീസ് മിഷന്
എസറ്സി/എസറ്റ്ി :്ട്ടികജഥാതി ്ട്ടികവര്ഗ്ഗനും
എസറ്ഡിജി :സസ് വറ്നബിള് ഡവലപ്പ്ടമറെ് 
                                        യഗഥാള്സ്
എസറ്സി.എം :സ്ഥാര്ട്ട് സിറ്ി മിഷന്
എസറ്സിബി :ടഷഡ്യൂള്ഡ് യകഥായമഴ്സയേല ബഥാങ്കുകള്
എസറ്ഇസിസി : സഥാമുഖയേ സഥാമ്പത്ിക ജഥാതി 
                                         ടസന്സസ്
എസറ്ഇസിഡബ്ലിയുഎഎന:ടസക്രട്ടറിയയറ്് വവഡ് ഏരയേ 
                                                      ടനറ്വര്കേ്
സറ്്ിപറ്റ്റ്  :യസ്ററ് ്ടസറെര് റിയസഥാഴ്സ ്ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട്
എസറ്സിടിഐഎംഎസറ്റ്ി: ശ്രവീെിത്ിര തിരുനഥാള്  
               ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് ടമഡികേല  
               സയന്സ് ആറെ് ടടക്യനഥാളജി
എസറ്സിൈിറ്ി :യസ്ററ്് ടകൗൺസില യഫഥാര്  
    ടവഥായകേഷണല ട്യിനിനുംഗ്
എസറ്ഡിഐ :സ്ില ഡവല്്ടമറെ് ഇനിയഷയേറ്വീവ്
എസറ്ഇജിപി :പ്രയതയേക ടതഥാഴില ദഥാന ്രി്ഥാടി
എസറ്എഫറ്ഡിഎ :സനുംസ്ഥാന വന വികസന ഏജന്സി
എസറ്എച്ചറ്ജികള് :സ്യനും സഹഥായ സനുംഘങ്ങള്
എസറ്എച്ചറ്എം :യസ്ററ്് യഹഥാര്ട്ടി കള്ച്ര് മിഷന്
എസറ്ഫജഡി :സഥാമൂഹയേനവീതി വകുപ്പ്
എസറ്ഐഡി :യസ്ററ്് ഇനിയഷയേറ്വീവ്സ് ഓൺ 
                                       ഡിസബിളിറ്വീസ്
എസറ്ഐ-ഫമറ്റ് :യസ്ററ്്  ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ്  ടമഡികേല
                                        എഡ്യൂയകേഷന് ആന്ഡ് ടടക്യനഥാളജി
എസറ്എല്ബിസി :യസ്ററ്് ലവല ബഥായങ്ഴ്സ് കമ്ിറ്ി
എസറ്എല്ബിപി :ടസ്പഷയേല വലവ്യസ്റഥാകേ് ബ്വീഡിനുംഗ്  
     യപ്രഥാഗ്രഥാനും.
എസറ്എല്എല് :പ്രയതയേകവുനും പ്രഥായദശികവുമഥായ  
    നിയമങ്ങള്
എസറ്എല്പിഇകള് :സനുംസ്ഥാനതല ട്ഥാതുയമഖലഥാ  
    സനുംരനുംഭങ്ങള്
എസറ്എംസി :സ്കൂള് മഥായനജ്ടമറെ് സിസ്റനും
എസറ്ഒഎനടിആര് :യസ്ററ്്സ് ഓൺ യനഥാൺടഥാക് റവന്യൂ
എസറ്ഒടിആര് :യസ്ററ്്സ് ഓൺ ടഥാക് റവന്യൂ
എസറ്ആര്ഇപി : സ്്ഥാറ്ജിക് റിസര്ച്് ആറെ്  
    എകറ്ന്ഷന് പ്ഥാന്
എസറ്എസറ്എല്സി :ടസകേറെറി സ്കൂള് ലവീവിനുംഗ്  
    സര്ട്ടിഫികേറ്്
എസറ്പിബി :യസ്ററ്് പ്ഥാനിനുംഗ് യബഥാര്ഡ്
എസറ്റ്ിഡി :സബ്സ്വക്രബര് ്ങ്് ഡയലിനുംഗ് 
എസറ്ടിഇസി :ശഥാസ്്ര സഥായങ്തിക ്രിസ്ിതി  
    കമ്ിറ്ി
സവലൈബകാ :യകരള സനുംസ്ഥാന സിവില സവപ്സ്  
    യകഥാര്പ്പയറഷന്
എസറ്ഡബ്ലിയുറ്ിഡി:യസ്ററ്് വഥാട്ടര്  ്ഥാന്സ് യ്ഥാര്ട്ട് 
                                      ഡിപ്പഥാട്ട്ടമറെ്ഗ്

റ്ിസിപിസി :ട്യിനിനുംഗ് ടകൗൺസിലിനുംഗ് ആറെ്  
    യപ്ടസ്റെ് ടസലസ്
റ്ിആര്ഇഎസറ്റ്ി :്ിവഥാന്്നും എന്ഞ്ിനവീയറിനുംഗ് 
                                       സയന്സ് ആന്ഡ്  ടടക്യനഥാളജി
റ്ിറ്ിഎ  :അദ്ധയേഥാ്ക ്രിശവീലന സ്ഥാ്നങ്ങള്
യുഎ  :അര്ബന് അയഗ്രഥാമയറഷന്
യുഎഎം  :ഉയദയേഥാഗ്  ആധഥാര് ടമഥായമ്ഥാറഥാന്ഡനും
യുഡിഐഎസറ്എസറ്എംടി:അര്ബന് ഇന്ഫ്ഥാസ്്ക്െര്  
         ഡവല്്ടമറെ്
യൂണിബസഫറ് :യുവണറ്ഡ് യനഷന്സ്  
        ഇറെര്നഥാഷണല െിലഡ്രന്സ്  
     എമര്ജന്സി ഫണ്ട്
യുപിഎസറ്എസറ് :യൂഷ്ല പ്രിന്സിപ്പല സബ്സിഡിയറി  
    സ്റഥാറ്സ്
യുആര്  :അൺ എനുംയപ്ഥായ്ടമറെ് യററ്്
യുറ്ി  :യൂണിയന് ടടറിട്ടറി
ൈിഡിഎഫറ് :അതിനിബിഢ വനനും
ൈിഡിപിഐപിഎം :ടവജിറ്ബിള് ഡവല്്ടമറെ് യപ്രഥാജക്ട്  
    ഇറെയഗ്രറ്ഡ് ട്സ്റ്് മഥായനജ്ടമറെ്
ൈിഎഫറ്പിസിഫക :ടവജിറ്ബിള്  ആന്ഡ് ഫ്രൂട്സ്
                                       ടപ്രഥായമഥാഷന് ടകൗൺസില യകരള
ൈിഎചറ്സറ്ഇ  :ടവഥായകേഷണല ഹയര് ടസകേറെറി 
                                        എഡ്യൂയകേഷന്
ൈിഎസറ്പിസി :ടവജിറ്ബിള് ആറെ് ഫ്രൂട്ട് യപ്രഥായമഥാഷന്  
    ടകഥാൺസിലസ് യപ്രഥാഗ്രഥാനും
ൈിജിഎഫറ് :വയബിലിറ്ി ഗയേഥാ്് ഫണ്ട്
ൈിഎച്ചറ്എസറ്ഇ : ടവഥായകേഷണല ഹയര് ടസകേണ്ടറി  
    വയബിലിറ്ി ഗയേഥാ്് ഫണ്ട്
ൈി.ജി.എഫറ്. :യവള്ഡ് വഥാട്ടര് ടഡവല്്ടമറെ് 
                                       റിയപ്പഥാര്ട്ട്
ഡബ്ലൂപിഐ : യഹഥാള്ടസയില വപ്രസ് ഇന്ഡക്
ഡബ്ലൂപിആര് :വര്കേര് യ്ഥാപുയലഷന് യറയഷയേഥാ
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