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ആമുഖം
ഈ “കഔോഴിഡ്-19 ഭസോഭോയിയും കറോക്്്ഡൌണും കഔയല ഷമ്പദ്ഗടനമിൽ ്ങലുത്തിമ
ആഗോതും - ദ്രുതഖതിമിലുള്ള ഴിറമിരുത്തൽ” ഭസോഭോയിയകടയും യോജ്യ മുള്ളൃഴെ നടപ്പിറോക്ിമ
കറോക്്്ഡൌണി്െയും പറഭോമി ഷുംസ്ഥോന ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിേ ഉാോക്ിമ നഷ്ടങ്ങളു്ട
പ്രോഥഭിഔ ഴിറമിരുത്തറോണ്.
ഴിറമിരുത്തറി്െ ്ഩോതുഩയികവോധനോ ഔോറമലഴ് കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴോണ്, അതോ
മത്, ഭോർചൃ് 25, 2020 മുതൽ ്ഭമ് 3, 2020 ഴ്യ. എനിരുനോലുും, രികപ്പോർട്ടി്റ ഴിഴിധ കഭകറ
ഔലി്റ ഩയികവോധനോ ഔോറമലഴ് ഴയതയോഷ്പ്പട്ടിയിക്കുന്നു, അഴ ഫന്ധ്പ്പട്ട ബോഖങ്ങലിേ ഴയക്ത
ഭോക്ിമിയിക്കുന്നു.
ഭസോഭോയിയും അതി്െ പറഭോയാോൊന കറോക്്്ഡൌണും മൂറമുാോമ നോവനഷ്ടത്തി്െ ഴയോപ്തി
യും ഩഠിക്കുനതി്െ ആഴവയഔതക്ോമി നടത്തിമ ദ്രുത ഴിറമിരുത്തറി്െ അടിസ്ഥോനത്തിറോ
ണ് രികപ്പോർട്ട്.
മുകയഭന്ത്രിയ്ട നിർകദവപ്രഔോയഭോണ് ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് രികപ്പോർട്ട്
തയ്യോരോക്ിമത്. കറോക്്്ഡൌൺ ഷുംസ്ഥോന ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിലുാോമ ആഗോതും, ഏറൃ്ും
ോടുതേ ഫോധിചൃ കഭകറ എനിഴ്മക്കുരിചൃ് ദ്രുതഖതിമിൽ ഴിറമിരുത്തോൻ നടത്തോനോണ്
മുകയഭന്ത്രി കഫോർഡിന് നിർകേവും നൽഔിമത്.
രികപ്പോർട്ടിൽ യാ് ഴിബോഖങ്ങളുാ്. രികപ്പോർട്ടി്െ ആദയ ഴിബോഖും ഷുംസ്ഥോനത്ത് ്ഭോത്ത മൂറയ
ഴധനഴിേ ഭസോഭോയി, കറോക്്്ഡൌൺ എനിഴയ്ട പ്രതയോഗോത്ത്തക്കുരിചൃ് പ്രതിഩോദിക്കുന്നു.
രികപ്പോർട്ടി്റ ആഗോതും ഔണക്ോക്ിമത് ഡമരക്ടകരറൃ് ഒപ് ഇക്കണോഭിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറൃിസ്റ്റി
ക്സി്െ അടിസ്ഥോന ഴിഴയ്ും ഷുംസ്ഥോന സ്റ്റോറൃിസ്റ്റിക്ൽ ഔമ്മീശൻ ്ങമർകഩഴ്സ്െ നിർകേവങ്ങ
ളുും അടിസ്ഥോനഭോക്ിമോണ്. ഇൻപുട്ട്-ഓട്ട്പുട്ട് കഭോഡറി്ന അടിസ്ഥോനഭോക്ി ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥ
യ്ക്ക് കനയിട്ടും അല്ലോ്തയമുള്ള നഷ്ടും ഔണക്ോക്ിമത് രികപ്പോർട്ടി്െ അനുഫന്ധത്തിൽ
ഉൾ്പ്പടുത്തിമിട്ടാ്.
രികപ്പോർട്ടി്െ യാോും ഴിബോഖും കഭകറ തിയിചൄള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഔണക്ോക്ിമിയിക്കുന്നു. ഴിവദഭോമ
ഩയികവോധനയ്ക്കോമി ഞങ്ങൾ ഏ്റൃടുത്ത കഭകറഔൾ മുകയഭന്ത്രിയ്ട നിർകേവ പ്രഔോയമുള്ളഴമോണ് :
ൌശി, മൃഖ ഷുംയക്ഷണും, ക്ഷീയകഭകറ, ഭത്സ്യഫന്ധനും, ഴയഴഷോമങ്ങൾ, ഴയോഩോയും, ടൂരിഷും,
ഖതോഖതും, ഴിഴയഷോകേതിഔഴിദയ, വഴദുതി, ്തോളിൽ, സ്ത്രീഔളു്ട ്തോളിൽ , പ്രഴോഷിപ്പണും.
ഴൊപ്പുഔലിൽ നിന്നുള്ള രികപ്പോർട്ടഔളു്ട അടിസ്ഥോനത്തിറോണ് ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ്
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അുംഖങ്ങളുും ഡിഴിശൻ കഭധോഴിഔളുഭോണ് ഈ രികപ്പോർട്ടഔൾ തയ്യോരോക്ിമത്. കഭകറഔളു്ട
രികപ്പോർട്ടഔൾ പൂത്തിമോക്ിമതിനനുഷയിചൃ് മുകയഭന്ത്രിക്് ഷഭർപ്പിചൃിരുന്നു.
കഔോഴിഡ് -19 ഭസോഭോയിയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഷോമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധി മുന്ഩ് ഉാോഔത്തതോണ്.
മുൻഔോറ ദുയന്തങ്ങൾ പ്രധോനഭോയും പ്രൌതിദുയന്തങ്ങലോമിരുന്നു, രു നിശൄിത ഷഭമത്തിനുള്ളിൽ
ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥയ്ട ഉൽഩോദന കവശി ഫോധിക്കുഔയും, ഹ്രഷൃ, ഇടത്തയും ഔോറമലഴിൽ
അലക്ോ്ന പ്രതയോഗോതങ്ങൾ ഉാോൊഔയും ്ങയ്തു. കഔോഴിഡ്-19 ഩഔർചൃഴയോധിയ്ട ഷഭമത്ത്
ങയക്കുഔളു്ടയും കഷഴനങ്ങളു്ടയും ഉൽഩോദനും പൂണഭോയും നിറചൄ. ോടോ്ത, കഔോഴിഡ്-19
ഩോൻ്ഡഭിഔ് ഷഭമത്ത് ഉൽഩോദനും നിർത്തുനത് പ്രകദവോധിഷ്ഠിതും
അല്ല. അതി്െ
പ്രതയോഗോതങ്ങൈ എല്ലോ പ്രകദവങ്ങലിലുും ഉാ്. പ്രതിഷന്ധി അഴഷോനിചൃതിനുകവശും ഉല്പോദനും
പുനയോയുംബിക്ോൻ എടുക്കുന ഔോറഗട്ട്ത്തക്കുരിചൃ് അനിശൄിതതൃമുാ്. മുമ്പ്ത്ത ഉല്പോദന
നിറഴോയും വഔഴയിക്ോൻ എത്ര ഷഭമ്ഭടുക്കു്ഭനതുും അനിശൄിതതൃത്തിറോണ്. ഔോയണും,
ഉൽഩോദനും പുനയോയുംബിക്കുനത് കദവീമ അന്തർകേവീമ ഴിതയണ ഴിതയണ ശൃുംകറഔ്ല
ആശ്രമിചൃ് നിറ്ക്ോള്ളുന്നു.
ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥ ങറനോത്മഔഭോ്ണേിലുും ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഴിഴിധ കഭകറഔലിൽ നിറഴിലുള്ള
കറോക്്്ഡൌണി്െ ഷൃോധീനും ഴിഴയിക്കുഔയും ഔണക്ോക്കുഔയും ്ങകയ്യാത് അതയോഴവയഭോണ്.
ഷോധോയണ ഷോസങയയങ്ങലിൽകപ്പോലുും ഴിഴിധ കഭകറഔളു്ട പുകയോഖതിയ്ട ഖണോത്മഔ ഴിഴയ
ങ്ങൾ ഴറിമ ഔോറതോഭഷമുാോഔോറുാ്. ഈ രികപ്പോർട്ടി്റ ശ്രഭും ൌതയഭോമ ഔണക്കുഔകലക്ോൾ
നിറഴിലുള്ള അഴസ്ഥ ഴിഴയിക്കുഔമോണ് ്ങയ്യുനത്. ഞങ്ങളു്ട എസ്റ്റികഭറൄഔൾ ഇന് റബയഭോമ
ഴിഴയങ്ങ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ളതോണ്. എനിരുനോലുും, സ്ഥിതി ഭോരിഭരിമോ്നതോണ്, ഇത്
ഩഔർചൃഴയോധിയ്ട ഔോറോഴധിയും അത് വഔഔോയയും ്ങയ്യോൻ ഷർക്ോരുഔൾ ഷൃീഔയിചൃ
നടഩടിഔളുും അനുഷയിചൃ് ഭോരോും, ഇത് ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഭോത്രഭല്ല, യോജ്യത്തുും കറോഔ്ഭമ്പോടുും.
നഷ്ടും ഴിറമിരുത്തുനതിനുള്ള യാോുംഗട്ടും ആയുംബിക്ോൻ ഞങ്ങൾ ഇകപ്പോൾ നിർകേവിക്കുന്നു. ഈ
ആഴവയത്തിനോമി, കഔോഴിഡ്-19 ഭസോഭോയിയ്ട ഷന്ദർബത്തിൽ ഷുംസ്ഥോനതറത്തിലുള്ള
ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടങ്ങൾ ഔണക്ോക്കുനതിനുള്ള യീതിവോസ്ത്ര്ത്തക്കുരിചൃ് രു കദവീമ
ഔൺഷൾകട്ടശൻ 2020 ്ഭമ് 2 ന് ഞങ്ങൾ നടത്തി. ഇഴ്മയും ഭറൃ് ങർചൃഔ്ലയും
അടിസ്ഥോനഭോക്ി,
കഔയലത്തി്െ
ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിൽ
ഭസോഭോയിയ്ട
യോജ്യത്തുും
ഷുംസ്ഥോനത്തുമുള്ള ഴിഴിധ സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ഴിദഗ്ധർ, ഷർക്ോർ ഴൊപ്പുഔൾ, കഔയല
കസ്റ്ററൃ് സ്റ്റോറൃിസ്റ്റിക്ൽ ഔമ്മീശൻ, കഔയല ഷുംസ്ഥോന ദുയന്ത നിഴോയണ ഏജ്ൻഷി എനിഴമിൽ
നിന്നുള്ള ഴിദഗ്ധർ ഇതിൽ ഩ്േടുത്തു. ഈ ഔൺഷൾകട്ടശനിൽ നിന്നുമന് ഴന ആവമങ്ങൽ
ഉൈ്പ്പടുത്തി ഷോമ്പത്തിഔ ആഗോതും ഩഠിക്കുനതിനുള്ള പുതിമ യീതിഔൾ ഞങ്ങൾ ഴിഔഷിപ്പിക്കുും.
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ബോഖും I

ഷുംസ്ഥോന ഴരുഭോനും
കഔോഴിഡ്-19്െ പറഭോമി ഷുംസ്ഥോന ്ഭോത്ത മൂറയ ഴധനഴിലുാോ്ന ൊരഴ്
ങിറ പ്രോഥഭിഔ എസ്റ്റികഭറൄഔൾ

ഷുംസ്ഥോന ഴരുഭോനത്തിെ കഭലുള്ള ഷൃധീനും
2020-21 ്െ ആദയ ഩോദത്തിൽ 2020 ഭോർചൃ് മുതൽ കഔയലത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിൽ ്ഭോത്ത
മൂറയഴർധനഴി്െ (ജ്ിഴിഎ) ൊര്ഔളു്ട എസ്റ്റികഭറൃ് ഭോത്രഭോണ് ഈ ബോഖും വഔഔോയയും
്ങയ്യുനത്.
2018-19ൽ, തൃയിത ഔണക്കുഔൾ പ്രഔോയും ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിൽ ്ഭോത്ത
മൂറയഴർധനഴ് (ജ്ിഴിഎ) നിറഴി്റ ഴിറമിൽ 7 റക്ഷും കഔോടി രൂഩമോണ്. ഇത് 2019-20ൽ 10
വതഭോനും ഴലന് 7.73 റക്ഷും കഔോടിമോമി ഉമരു്ഭന് പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നു.
ഷർക്ോർ, ഫോേിുംഖ്, ഴിഴയഴിനിഭമും മുതറോമഴ തിയ്െടുത്ത ഏതോനുും കഭകറഔ്ലോളി്ഔ
ങയക്കുഔളു്ടയും കഷഴനങ്ങളു്ടയും ൊരെ
ഉൽഩോദനമുള്ള കറോക്്്ഡൌണി്െ രു
ഭോഷത്തിൽ, പ്രതിഭോഷ മൂറയഴർധനഴി്െ 80 വതഭോനും നമ്മൾക്് നഷ്ട്പ്പകട്ടക്ോും.
2020 ഭോർചൃ് ഭോഷത്തിൽ, 10 ദിഴഷ്ത്ത ഉൽഩോദന നഷ്ട്ും ഭോർചൃ് ഩൊതി മുതൽ ഷോമ്പത്തിഔ
പ്രഴർത്തനും ൊരയന്നു്ഴന് ഔരുതിമോേ, ഷുംസ്ഥോനത്ത് മൂറയഴർധനഴി്െ ൊരഴ് ഏഔകദവും
29,000 കഔോടി രൂഩമോ്ണന് ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്കുന്നു.
2020-21 ്െ ആദയ ഩോദത്തിൽ, ഏപ്രിൽ ഭോഷ്ത്ത ഷോമ്പത്തിഔ പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ ആ്ഔ
തടസ്സും കനയിടുന്നു. ഇഴമിൽ ഩറതുും ്ഭമ് ഭോഷത്തിലുും തുടർന്നുള്ള ഭോഷങ്ങലിലുും തുടരു്ഭന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2020-21 ്റ ഷോധോയണ ഉൽഩോദന നിറ 2019-20 ്ന അകഩക്ഷിചൃ് 5 വതഭോനും
ോടുതറോ്ണന് ഔരുതിമോേ ആദയ ഩോദത്തിേ ഏഔകദവും 80,000 കഔോടി രൂഩയ്ട ഴ്യ
നഷ്ടമുാോൊ്ഭനോണ് ഇത് അർത്ഥഭോക്കുനത്.
കഔയല ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥയ്ട ്ഭോത്തും മൂറയഴർധനഴിൽ നോും ഩോദത്തി്റ നഷ്ടും ഏഔകദവും
80,000 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്കുന്നു.
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ഩട്ടിഔ 1 ഴിഴിധ ഷോസങയയങ്ങലിൽ 2020-21 ്റ ആദയ ഩോദത്തി്റ ജ്ിഎഷ്ഴിഎയ്ട ൊരഴി്െ
ഷോസങയയും

നോും ഩോദും 2020-21 (Rs Crores)
ഏപ്രിേ കഭമ് ജൂ
നോും
ഩോദത്തി്റ
്ഭോത്തും
60000 11400 7600
79000

്ഭോത്ത മൂറയ ഴധനഴി്റ ൊരഴ്:
ഏപ്രിൽ: 80 വതഭോനും
്ഭമ്: 15 വതഭോനും
ജൂൺ: 10 വതഭോനും
്ഭോത്ത മൂറയ ഴധനഴി്റ ൊരഴ്
ഏപ്രിൽ: 80 വതഭോനും
്ഭമ്: 20 വതഭോനും
ജൂൺ: 15 വതഭോനും
ഔണക്ോക്ൽ, കഔോടി രൂഩമിൽ
ൊരിപ്പ്

60000

15200 114000

86600

അനുഭോനും:
ജ്ിഎഷ്ഡിഩിയ്ട ്ഩോതു അഡ്ഭിൻ ബോഖും(public administration part) അകത കഩോ്റ
നിറനിേക്കുന്നു അ്ല്ലേിൽ ്ഭചൃ്പ്പടുന്നു, ഴില ഉൽഩോദനും, ആവമഴിനിഭമും, ധനഔോയയും
മുതറോമഴ ്ങരിമ ൊര്ഔൈ ഭോത്രും അനുബഴിക്കുന്നു.
കഔയലത്തി്റ ്തോളിൽ ഗടന്മയും കഭകറയ്ട ഴരുഭോന ഴിതയണ്ത്തയും അടിസ്ഥോനത്തിേ
ഷുംപൂണ കറോക്്്ഡൌ മൂറയഴർധനഴിൽ 80 വതഭോനും നഷ്ടും ഴരുത്തു്ഭന്
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു
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ബോഖും II

കഭകറ തിയിചൄള്ള ഴിറമിരുത്തൽ
ഔോശിഔ കഭകറമി്റ നഷ്ടത്തി്െ ഔണക്കുഔൾ
ഩയികവോധോന ഔോറോമലഴ്: 2020 ഭോചൃ് മുതേ ഏപ്രിേ ഴ്യ
കതോട്ടഴിലഔൾ ഉൾ്പ്പ്ട ഔോർശിഔ കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 1570.75 കഔോടി രൂഩമോണ്. കഴതനനഷ്ടും
മൂറും ഔർശഔl്ത്തോറോലിഔൾക്് ഉാോൊന നഷ്ടും ഏഔകദവും 200.30 കഔോടി രൂഩമോണ്

കഔോഴിഡ് -19 ഭസോഭോയി കഔയലത്തി്െ ഔോർശിഔ കഭകറ്മ ഩറഴിധത്തിൽ ഫോധിചൄ.
നോഭതോമി, അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിഩണിമി്റ ങോഞ്ചോട്ടും നോണയഴിലഔളു്ട ഴയോഩോയ്ത്ത ഫോധിക്കുന്നു.
അത്തയും
നോണയഴിലഔളു്ട
ഖണയഭോമ
ഉേപ്പോദനഭോണ്
കഔയലത്തി്റ
ഔോർശിഔ
കഭകറമിലുള്ളത്. കറോക്ഡൌണിനു കവശും ആകഖോല ഴയോഩോയും ഏതോാ് നിറചൄ. 2020 ൽ
ആകഖോല കറോഔ ഴയോഩോയും 13 മുതൽ 32 വതഭോനും ഴ്യ ൊരയ്ഭന് കറോഔ ഴയോഩോയ ഷുംഗടന
(WTO) ഴിറമിരുത്തുന്നു. കഔയലത്തിൽ ൌശി ്ങയ്യ്പ്പടുന ഔമറൄഭതി അധിഷ്ഠിത
സുഖന്ധഴയഞ്ജനങ്ങലിലുും കതോട്ടഴിലഔലിലുും ഇത് ഴറിമ പ്രതയോഗോതമുാോക്കുും.
യാോഭതോമി, കറോക്ഡൌ ആയുംബിചൃതിനുകവശും ഭിക് ഔോർശിഔ ഴിലഔളു്ടയും ഔന്നുഔോറി
ഉൽപ്പനങ്ങളു്ടയും ഭത്സ്യങ്ങളു്ടയും ആബയന്തയ ഴിറ ൊത്ത്ന ഇടിഞ്ഞുതോണ. ഉൽപ്പോദനത്തിൽ
ഉാോമ പ്രതിഷന്ധി പ്രതീക്ഷിചൃത്ര രൂക്ഷഭോമി്ല്ലേിലുും, ഡിഭോൻഡ് ൊരയഔയും ഴിതയണ ശൃുംകറ
തടസ്സ്പ്പടുഔയും ്ങയ്തത് ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഔർശഔർക്് ഔോയയഭോമ ഴരുഭോനനഷ്ടും ഴരുത്തി.
മൂനോഭതോമി, കറോക്്്ഡൌണി്െ പറഭോമി ്തോളിറോലിഔളു്ട റബയതക്കുര്ും പ്രകതയഔിചൃ്
അതിഥി ്തോളിറോലിഔളു്ട റബയതക്കുരഴ്, ഔോർശിഔ കഭകറമി്റ നിയഴധി കപ്രോഷസ്സിുംഖ്
യൂണിറൄഔളു്ട പ്രഴർത്തന്ത്ത ഫോധിചൄ. ഔോർശിഔ ഉൽഩനങ്ങൾ കപ്രോഷസ്സ് ്ങയ്യോൻ ഈ
യൂണിറൄഔലിൽ ഩറൃോ്ത ഴനത് ഴിതയണ ശൃുംകറ്മയും ഔർശഔ്യയും ഫോധിചൄ.
അഴഷോനഭോമി, കറോക്്്ഡോ
ഴരുഭോനനഷ്ടും ഴരുത്തി.

ഔോർശിഔ

്ഩോതുകഭകറോസ്ഥോഩനങ്ങൾക്്

ഴറിമ

കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ഔോർശിഔ ഴിഔഷന-ഔർശഔകക്ഷഭ ഴൊപ്പ് ഴിഩണിമിൽ പ്രവുംഷനീ
മഭോമ ഇട്ഩടലുഔൾ നടത്തി. ഇത് ഔോർശിഔ കഭകറയ്ക്ക് ഴല്യമധിഔും ഗുണും ്ങയ്തു. എനിരു
നോലുും, നമ്മു്ട നിമന്ത്രണത്തിന് അതീതഭോമ ങിറ ഗടഔങ്ങലോൽ ഔോയയങ്ങൾ
നിവസിക്ോനുള്ള ഔോയയപ്രോപ്തി്മ ഩയിഭിത്പ്പടുത്തി.
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1. ്നൽൌശി
കറോക്്ഡൌൺ തുടങ്ങിമ ഷഭമത്തു് ്നൽൌശി കഭകറമിൽ യാോും ഴിലയ്ട ്ഔോയ്ത്തു
നടകത്താതോമിരുന്നു.
ഴില്ഴടുപ്പ്
ഏ്റൃടുക്കുനതിന്
ൌശിസ്ഥറങ്ങലിേ
ഔോർശിഔ
്തോളിറോലിഔളു്ട ൊരഴ് ഔർശഔർ കനയിട്ട. ഴില്ഴടുപ്പ് പൂർത്തിമോമകപ്പോള്ളൃും ്നല്ലി്െ
ഷുംബയണത്തിലുും ഴയോഩോയത്തിലുും തടസ്സങ്ങളുാോമിരുന്നു. ഩറമിടത്തുും ഖതോഖത കഭകറമി്റ
ട്രക്് വൈഴർഭോരു്ട ൊര്ും കരോഡ് ഖതോഖതത്തിനുള്ള നിമന്ത്രണങ്ങളുും ഷുംബയണും
വഴഔിപ്പിചൄ. എരണോൊലും ജ്ില്ലമി്റ പ്രധോന അയി ഭില്ലുഔൾക്കുും ൊടികമറൃ ്തോളിറോലിഔളു്ട
ഔടുത്ത ക്ഷോഭും കനയികടാി ഴന്നു, ഇത് ഭില്ലിുംങും, ഷുംബയണ്ും ഭന്ദഖതിമിറോക്ി. ങിറ
പ്രകദവങ്ങലിൽ ഴില്ഴടുപ്പ് വഴഔി. എനിരുനോലുും, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഭിക് ബോഖങ്ങലിലുും
ഷുംബയണ ഴിറമിൽ ത്ന ഷുംബയണും പൂർത്തിമോമി, അതോമത് ഔൃിെറിന് 2,695 രൂഩ.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ (2020 ഏപ്രിൽ ആദയ ആഴ്ച ഴ്യ) 386,944 ടൺ ്നല്ല്
ഴില്ഴടുത്തു, അതിൽ 1,64,951 ടൺ ഷവൈകഔോ ഷുംബയിചൄ. ഷുംബയണും തുടരുഔയഭോണ്.
ധോനയങ്ങളു്ട നഷ്ട്ും ഖതോഖതത്തിൽ ഴന ഔോറതോഭഷ്ും ഔോയണും ്നൽൌശി കഭകറമിൽ
ഏഔകദവും 15 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടമുാോമതോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു. 2020 ്ഭമ് ഭോഷത്തിൽ
കഴനൽ ഷഭമത്തുള്ള ഔോർശിഔ വൃത്തിഔൾ ഉരപ്പോക്ോൻ നമുക്് ഔളിമോ്ത ഴനോൽ, 2020
ജൂണിൽ ഭൺസൂൺ ൌശിയ്ട ഴിസ്തൃതി ൊരമോൻ ഷോധയതയാ്. ഇത് ളിഴോക്ണും.

2. ഩചൃക്രിഔൾ
ഩചൃക്രിഔളു്ട ഔോയയത്തിൽ, ഔർശഔർക്് അഴരു്ട ഉൽപ്പനങ്ങളു്ട ഴിറ ൊരയഔയും
ഴില്ഴടുത്ത ഩചൃക്രിഔൾ ഷോധോയണ കഩോ്റ ഴിഩണനും ്ങയ്യോൻ ഔളിമോത്തതുും മൂറും ഴല്യ
നഷ്ടമുാോമി. കഔയലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഩചൃക്രി ഔമറൄഭതി ൊരഞ്ഞു. കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ
കഔയലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഩചൃക്രി ഔമറൄഭതിമിൽ 40 വതഭോനും ൊര്ാോമി. ഇതുമൂറും നഷ്ടും
ഷുംബഴിചൃിട്ടാ്.
കഔയലത്തി്റ ഩചൃക്രി കഭകറമി്റ നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുനതിന് നിയഴധി ബുധിമുട്ടഔൾ കനയിടുന്നു.
കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ഩചൃക്രിഔളു്ട ഉത്ഩോദനും ഏഔകദവും 12.12 റക്ഷും ്ഭട്രിഔ് ടൺ ആണ്.
കഔയലത്തിൽ ഩചൃക്രി ഉൽപ്പോദനത്തിന് മൂന് പ്രധോന ഷീഷണഔളുാ്: വഫയിഭറ ഷീഷൺ (3
ഭോഷും); ഒണും ഷീഷൺ (2 ഭോഷും), ഴിഷു/കഴനൽക്ോറും (2 ഭോഷും). ങിറ ഏഔകദവ അനുഭോന
ങ്ങളു്ട അടിസ്ഥോനത്തിൽ, 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഩചൃക്രിഔളു്ട ഉത്ഩോദനും
ഏഔകദവും 2 റക്ഷും ്ഭട്രിഔ് ടൺ ആമിയിക്കു്ഭന് അനുഭോനിക്കുന്നു. ഉൽഩോദനത്തി്െ
ഴറി്മോരു ബോഖും ഔർശഔരു്ട ഉഩകബോഖത്തിനോമി നീക്ിഴചൃിട്ടാോ്ഭകല്ലോ. ഇഴി്ട ്ങയ്തിട്ടള്ള
71

ഔണ്ക്ടുപ്പിൽ ഴിഩണനും ്ങയ്ത ഭിചൃ്ും ഔർശഔർ ഷൃമും ഉഩകബോഖത്തിനോമി ഉഩകമോഖിക്കുന
ഴിസിത്ും ഉൾ്ക്ോള്ളുന്നു.
ഭോർചൃ് 20 നുും ഏപ്രിൽ 10 നുും ഇടമിൽ കഔയലത്തി്റ ഩചൃക്രിഔളു്ട വദനുംദിന
ഴിറഔ്ലക്കുരിചൄ ള്ള ഓകദയോഖിഔ ഴിഴയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കവകയിചൄ. 2019 ലുും 2020 ലുും ഷഭോനഭോമ
ഔോറമലഴിൽ കഔ യലത്തിൽ ഴലർത്തുന തിയ്െടുത്ത 10 പ്രധോന ഩചൃക്രിഔളു്ട
ഴിറ്മക്കുരിചൄള്ള ഴിഴയങ്ങൾ ങി ത്രും നിൽ നൽൊന്നു. ങിറ ഩചൃക്രിഔൾ ളിചൃ് നിർത്തിമോൽ,
ഩറ ഩചൃക്രിഔൈക്കുും 2020 ഏപ്രിൽ 10 ്റ ഴിറഔൾ, 2019 ഏപ്രിൽ 10 ്റ ഴിറകമക്ോൾ
ൊരഴോമിരുന്നു. 2020 ഭോർചൃ് 26 നുും 2020 ഏപ്രിൽ 10 നുും ഇടമിൽ ഭിക് ഩചൃക്രിഔളു്ടയും
വയോവയി ഴിറ ഇടിഞ്ഞു. എല്ലോ ഴിറ ഴയതിമോനങ്ങളുും 2019 നുും 2020 നുും ഇടമിലുള്ള
ഴയതയോഷങ്ങളുും
ഩയിഖണിചൃതിന് കവശും, കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ഩചൃക്രിഔളു്ട
വയോവയി ഴിറ ഔികറോഗ്രോഭിന് 7രൂഩ ൊരെിയിക്ോ്ഭന് ഔണക്ോക്ിമിയിക്കുന്നു.
അങ്ങ്ന, 2 റക്ഷും ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഴിഩണന ഭിചൃ്ും ഔികറോയ്ക്ക് വയോവയി 7 രൂഩയ്ട നഷ്ട്ും
ഔണക്ി്റടുത്ത്, 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഩചൃക്രി കഭകറമി്റ നഷ്ടും ഏഔകദവും 147
കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു. ഇതിനുപുര്ഭ ഴിഎഫ്പ്ഩിഷി്ഔയ്ട ഔീളിലുള്ള
ഷൃോശ്രമ ഔർശഔ ഷഭിതിഔൾ (എ്െഎഷ്) ഏഔകദവും 11 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും രികപ്പോർട്ട്
്ങയ്തിട്ടാ്.
ഩചൃക്രി ഴിഩണനത്തിൽ ഇട്ഩടോൻ ഴൊപ്പുും ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.്ഔയും കസോർട്ടികഔോർപ്പുും നടത്തിമ
ശ്രഭ ങ്ങൾക്ിടമിലുും നഷ്ടും ഷുംബഴിചൄ (കഫോക്സ് 1 ഔോണഔ)., ഴി. എപ്..ഩി.ഷി.്ഔയും ഴിഩണി
ഴിറമി്റ അനോഴവയ ഏറൃക്കുരചൃിലുഔലിൽ നിന് ഔർശഔ്യ പ്രധോനഭോയും ഷുംയക്ഷിചൃിട്ടാ്.
എനിരുനോലുും, ഈ ഏജ്ൻഷിഔൾ നടത്തുന ഩചൃക്രി ഴയോഩോയത്തി്െ കതോത് ്ഭോത്തും
ഴയോഩോയ്ഭോമി തട്ടിചൄ കനോക്കുകമ്പോൾ തുകറോും ൊരഴോണ്.
കഫോക്സ് 1
ഩചൃക്രി ഴിഩണിഔലിൽ ഷർക്ോർ ഇട്ഩടൽ
കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ, ൌശി -ഔർശഔ കക്ഷഭ ഴൊപ്പ്, ഴിഎപ്ഩിഷി്ഔ, കസോർട്ടികഔോർപ്പ്
എനിഴയ്ട ഷഭകമോങിതഭോമ ഇട്ഩടൽ ഔോയണും ഔർശഔരു്ട നഷ്ടും ഖണയഭോമി ൊരഞ്ഞു.
പ്രോകദവിഔഭോമി സ്ഥോഩിചൃ പോർകഭള്ഷ് രീ്ട്ടമിൽഴിഩണിഔൾ മൂറും (ഒകയോ ഩഞ്ചോമത്തിലുും ന്നു
ഴീതും, മുനിഷിപ്പോറിറൃിഔലിൽ യാ് ഴീത്ും കഔോർപ്പകരശനുഔലിൽ അഞ്ച് ഴീത്ും) ഔർശഔക്്
അഴരു്ട ഉല്പനങ്ങൾ പ്രോകദവിഔഭോമി ഴിൽക്ോൻ ഔളിെിട്ടാ്. ഷർക്ോർ ഏജ്ൻഷിഔൾ
ഷൃീഔയിചൃ ഒൺവറൻ ഴിഩണന തന്ത്രും, ഭോമ്പളും, വഩനോപ്പിൾ, ഴോളപ്പളും, ഩപ്പോമ, ഩചൃക്രിഔൾ
തുടങ്ങിമ ഉൽപ്പനങ്ങൾ നഖയഴോഷിഔൾക്് കനയിട്ട് ഴിൽക്ോൻ ഷസോമിചൄ. ഭോത്രഭല്ല, ഭിചൃ
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ഉൽഩനങ്ങളു്ട ഭറൄ ജ്ില്ലഔലികറക്കുള്ള ്ഔോണ്ടുകഩോഔലുും ഷോധയഭോമി. ഩോറക്ോട്, ൊട്ടനോട്, കഔോൾ
പ്രകദവങ്ങലിൽ ഴൊപ്പ് (600 നമ്പറുഔൾ) ്നൽ ്ഭതിക്കുനതിനുള്ള ഷുംഴിധോന്ഭോരുക്ി.
ഴില്ഴടുപ്പിനുും ഔോറതോഭഷത്തിനുമുള്ള ്നല്ലി്െ നഷ്ടും ഇത് ൊരചൄ.
2020 ഭോർചൃ് 23 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 15 ഴ്യ കസോർട്ടികഔോർപ്പ് 1200 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഩളങ്ങളുും ഩചൃക്
രിഔളുും ഔർശഔയിൽ നിന്നുും ഷുംസ്ഥോനത്തിന് പുരത്തുനിന്നുും ഴോങ്ങി. തിരുഴനന്തപുയും, കഔോട്ടമും, എര
ണോൊലും, തൃശ്ശൂർ, ഔണ്ണൂർ ജ്ില്ലഔലി്റ ഷൃഔോയയ ഒൺവറൻ ബക്ഷയ ഴിതയണ കഩോർട്ടലുഔലിലൂ്ട ഩള
ങ്ങളുും ഩചൃക്രിഔളുും ഒൺവറൻ ഴിഩണനും നടത്തി. ഷുംസ്ഥോന്ത്തോട്ടോ ്ഔയള്ള ഴിഴിധ ഔമ്മൂ
ണിറൃി അടുക്ലഔൾ, രഷിഡെ്ഷ് അകഷോഷികമശനുഔൈ, അതിഥി ്തോളിറോലി ഔയോമ്പുഔൾ, ഭറൃ്
ഏജ്ൻ ഷിഔൾ എനിഴയ്ക്കുും ഩളങ്ങളുും ഩചൃക്രിഔളുും ഴിതയണും ്ങയ്തു. 100 ഷൃന്തും സ്റ്റോളുഔലിലൂ്ടയും
കസോർട്ടി കഔോർപ്പി്െ 200 ഒലും ഫ്രോവഞ്ചഷിഔലിലൂ്ടയും ഩളങ്ങളുും ഩചൃക്രിഔളുും
ഉഩകബോക്തോക്ൾക്് ഴിഩണനും നടത്തി.
ഴോർശിഔ അടിസ്ഥോനത്തിൽ, ഩചൃക്രിഔളു്ട ്ഭോത്തും ഉത്ഩോദനും 12.12 റക്ഷും ്ഭട്രിഔ് ടൺ
ആ്ണേിൽ, ഴി.എപ്.ഩി.ഷി. ്ഔ ഭോർക്റൄഔലിൽ ഴരുന അലഴ് (അതോമത്, എഷ്്ഔഎഷ്)
83,280 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഭോത്രഭോണ്. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്ഭോത്തും ഉൽഩോദനത്തി്െ 7 വതഭോനും
ഭോത്രഭോണ് അത്.
എനിരുനോലുും, 2019 ഭോർചൃ്-ഏപ്രിൽ, 2020 ഭോർചൃ്-ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഴിഎപ്ഩിഷി്ഔ
ഴിഩണിഔലിൽ നടന ഴയോഩോയത്തി്െ ഴയോപ്തി തോയതഭയും ്ങയ്തോൽ, ഴിഎപ്ഩിഷി്ഔ
ഴിഩണിഔലി്റ ഴയോഩോയും ഴർധിചൃതോമി നമുക്് ഔോണോും. 2019 ഭോർചൃ്-ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ 1627
്ഭട്രിഔ് ടൺ ഩചൃക്രിഔൾ ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.്ഔ ഴിഩണിമിൽ ഴന്നു. 2020 ഭോർചൃ്-ഏപ്രിൽ
ഭോഷങ്ങലിൽ (2020 ഏപ്രിൽ 15 ഴ്യ) 1782 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഩചൃക്രിഔൾ ഴിഎപ്ഩിഷി്ഔ
ഴിഩണിമിൽ ഴനിട്ടാ്. 2020 ഏപ്രിൽ 30 ഴ്യ ഉള്ള ഔണക്് ഩയികവോധിക്കുകമ്പോൾ, ഇത്
ഴർധികചൃക്ോും. കറോക്്്ഡൌ ഔോറോഴധിമിൽ എല്ലോ ഴി.എപ്.ഩി.ഷി.്ഔ ഴിഩണിഔളുും തനത്
ഷഭമത്ത് തുരനിട്ടില്ല എന ഔോയയും ോടി ഩയിഖണിക്കുകമ്പോൾ ഇത് ഴല്യ ആവോഴസഭോണ്.
2020 ഭോർചൃ് 1 നുും 2020 ഏപ്രിൽ 13 നുും ഇടമിൽ കസോർട്ടികഔോർപ്പ് ഴിഩണിഔലി്റഴിഩണന്ും
ഴർധിചൄ. എല്ലോ ജ്ില്ലഔലി്റയും ഴിഩണിഔൾ ഴളി ഴിറൃളിചൃ അലഴ് 38.6 റക്ഷും ഔികറോഗ്രോമുും ്ഭോ
ത്തും ഴിൽപ്പന 8.3 കഔോടി രൂഩയഭോണ്. 2019 ്റ ഇകത ഔോറമലഴിൽ ഇത് മഥോക്രഭും 11.6 റക്ഷും
ഔികറോഗ്രോമുും, മൂറയും 4.1 കഔോടി രൂഩയഭോണ്. കസോർട്ടികഔോർപ്പ് ഴളിയള്ള ്ഭോത്തും ഴിൽപ്പനയ്ട
മൂറയും ഏഔകദവും 10 കഔോടി രൂഩയും ഴിൽക്കുന അലഴ് 50 റക്ഷും ഔികറോഗ്രോമുും ആമിയിക്കുും
എനോണ് പ്രതീക്ഷിക്കുനത്. ഇഴി്ടയും രു നല്ല വതഭോനും ഔർശഔർ ഗുണകബോക്തോക്ൾ
ആ്മേിലുും, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ്ഭോത്തും ഴിഩണി ഔണക്ോക്കുകമ്പോൾ ഇത് ഴല്യ ൊരഴോണ്.
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3. ഩളഴഖങ്ങളുും ഔിള്ങുവഴഖങ്ങളുും
(i) കനന്ത്രനിലുും ഭറൄ ഴോളപ്പളങ്ങലിലുും, ഴിറമിൽ ഷുംബഴിചൃ ൊരഴോണ് ഏറൃ്ും പ്രധോന്പ്പട്ട പ്രശ്നും.
കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത് കനന്ത്ര്െ ഴിറ ഔികറോയ്ക്ക് 40-45 രൂഩമിൽ നിന് 20-25 രൂഩമോമി
ൊരഞ്ഞു. ഭറൄ ഴോളപ്പളങ്ങറിലുും ഷഭോനഭോമ നഷ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കഔയലത്തിൽ കനന്ത്ര്െയും ഭറൄ ഴോളപ്പളങ്ങളുകടയും ഴോർശിഔ ഉൽഩോദനും ഏഔകദവും 8.1 റക്ഷും
്ഭട്രിഔ് ടൺ ആണ്. 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ കനന്ത്ര്െയും ഭറൄ ഴോളപ്പളത്തി്െയും
ഉത്ഩോദനും ഏഔകദവും 1.3 റക്ഷും ്ഭട്രിഔ് ടൺ ആമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു. ഔർശഔർക്്
രു ഔികറോയ്ട ഴിറമിേ 20 രൂഩ നഷ്ടമുാോൊ്ഭന് ഔരുതുഔ, യാ് ഭോഷക്ോറകത്തക്്
ഏത്തപ്പളത്തിനുും ഭറൃ് ഴോളപ്പളത്തിനുും ഉാോൊന ്ഭോത്തും നഷ്ടും ഏഔകദവും 269 കഔോടി
രൂഩമോണ്.
(ii) ഭധയ കഔയലത്തി്റ പ്രധോന ഴിലമോമ വഩനോപ്പിലി്െ ഴിറ കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത്
ഔികറോയ്ക്ക് 20-25 രൂഩമിൽ നിന് 10-15 രൂഩമോമി ൊരഞ്ഞു. ഔോർശികഔോല്പോദന കഭകറഔലിൽ
നിന് വഩനോപ്പിൾ ഴോങ്ങോനുും ഒൺവറനിൽ ഴിൽക്ോനുമുള്ള ഔോയയഭോമ ശ്രഭും
കസോർട്ടികഔോർപ്പുും ഴി.എപ്.ഩി.ഷി്ഔയും നടത്തിമിട്ടാ്. എനിട്ടും ഷുംസ്ഥോന്ത്ത 50,000
്ഭട്രിഔ് ടൺ വഩനോപ്പിൾ ഴില്ഴടുപ്പിന് ഏഔകദവും 50 കഔോടി രൂഩമോണ് നഷ്ടും
ഔണക്ോക്കുനത്.
(iii) ഔശുഴാിമിൽ, അടചൃിടൽ ഷഭമത്ത് ഴില്ഴടുക്ോൻ ഔളിമോത്തതിനോലുും ഷുംെയണ
ഷൌഔയയങ്ങളു്ട അബോഴത്തോലുും നഷ്ടും ഷുംബഴിചൄ. 10 കഔോടി രൂഩമോണ് നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുനത്.
iv) ഔിള്ങുവഴർഗ്ഗ ഴിലഔളു്ട ഔോയയത്തിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത നഷ്ടും 20 കഔോടി രൂഩമോ്ണന്
ആസൂത്രണ കഫോർഡ് ഔണക്ോക്കുന്നു.

74

ങിത്രും 1 കഔയലത്തി്റ പ്രധോന ഩചൃക്രിഔളു്ട ഴിറപ്രഴണത , 2020 ഭോചൃ് മുതേ ഏപ്രിേ 10 ഴ്യ
, ഔി ഗ്രോഭിന് രൂഩമിലുും 100 ഗ്രോഭിന് രൂഩമിലുും
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കരോതസ്സ്: ഷോമ്പത്തിഔ വോസ്ത്ര സ്ഥിതിഴിഴയക്ണക്് ഴൊപ്പ്, കഔയല ഷർക്ോർ

4. ഴിഴിധ ഔകമ്മോഡിറൃി കഫോർഡുഔൾക്് ഔീളിലുള്ള ഴിലഔൾ
(i) 2011 ന് കവശമുള്ള ഴിറമിലുാോമ ഇടിഴ് ഔോയണും പ്രൌതിദത്ത രബ്ബർ (എൻആർ) കഭകറ
പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിറോണ്. എല്ലോ പ്രൌതിദത്ത രബ്ബർ ഭോർക്റൄഔളുും കറോക്്ഡൌൺ തീമതി മുതൽ
അടചൃിരുന്നു, അതിനോൽ ഭോർക്റൃിൽ ഔോയയഭോമ ഴയ്ാോമിട്ടില്ല. കറോക്്ഡൌൺ തുടങ്ങിമത്
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മുതൽ പ്രൌതിദത്ത രബ്ബറുും കഔയലത്തിന് പുരകത്തക്് ഔമറൄഭതി ്ങയ്തിട്ടില്ല. എനിരുനോലുും, രബ്ബർ
എകസ്റ്ററൄഔൾ, റോറൃക്സ് കപ്രോഷസ്സിുംഖ് ഴയഴഷോമങ്ങൾ, ഔയ്യുര നിർഭോണ യൂണിറൄഔൾ എനിഴ 2020
ഏപ്രിൽ 14 ന് കവശും പ്രഴർത്തിക്ോൻ അനുഭതിയാോമിരുന്നു. അതിനോൽ, എൻആർ
റോ്റൃക്സിൽ ഴയോഩോയും ഏപ്രിൽ 14 ന് കവശും ആയുംബിക്ോും എന് ഩരെിട്ടാ്. ഷോധോയണ കട്രഡ്
്ങയ്യ്പ്പടുന ആർഎഷ്എഷ് 4 കഗ്രഡി്െ ഴിറ കറോക്്ഡൌൺ പ്രകയോഩിചൃ ഷഭമും ഔികറോയ്ക്ക്
125 രൂഩമോമിരുന്നു. ഉമർന കസ്റ്റോക്്, രബ്ബർ ഉഩകബോഖത്തിൽ ഇടിഴ്, അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിറക്കുരഴ്
എനിഴ ഔോയണും ഴയോഩോയും ആയുംബിക്കുകമ്പോൾ രബ്ബരി്െ ഴിറ ൊരയ്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അന്തോയോഷ്ട്ര ഷോമ്പത്തിഔ ഴലർചൃ ൊരെതിനോൽ പ്രൌതിദത്ത രബ്ബർ ഴിഩണിഔ്ല
പ്രതിോറഭോമി ഫോധിക്കുും.
2018-19 ൽ കഔയലത്തിൽ പ്രൌതിദത്ത രബ്ബരി്െ ്ഭോത്തും ഉത്ഩോദനും 540,775 ടൺ ആമിരുന്നു.
ങിറ അനുഭോനങ്ങൾ ഉഩകമോഖിചൃ്, കഔയലത്തിൽ 45,064 ടൺ പ്രൌതിദത്ത രബ്ബരി്െ
ഴിറൄകഩോഔോത്ത കസ്റ്റോക്് ഉ്ാന് ഔണക്ോക്കുന്നു. ഇതി്െ മൂറയും 563 കഔോടി രൂഩമോണ്.
(ii) കഔോഴിഡ്-19 പ്രതിഷന്ധിക്് മുമ്പ് ത്ന കഔയലത്തി്റ കതമിറകത്തോട്ട കഭകറ
പ്രതിഷന്ധിമിൽ ആമിരുന്നു. ഴിറഔൾ ൊരഴോമിരുന്നു, ഒകയോ ഴർശ്ും ഉൽഩോദനും ൊരയഔയും
ഉൽഩോദന്ചൃറഴ് ഴർധിക്കുഔയും ്ങയ്തു.
കഔോഴിഡ് -19, കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും : (എ) ്തോളിറോലിഔളു്ട അബോഴ്ും ഷുംസ്കൄയണ
പോക്ടരിഔൾ അടചൃതുഔോയണും ഴില്ഴടുപ്പിൽ നഷ്ടും ഷുംബഴിചൄ; (ഫി) ഴിതയണ ശൃുംകറമി്റ
തടസ്സങ്ങൾ ഔോയണും ഴിഩണനത്തി്റ നഷ്ടും; (ഷി) കഴതനും നൽഔോൻ ഩണത്തി്െ അബോഴും;
(ഡി) കഖോഡൌണഔലിൽ ഴിറൄകഩോഴോത്ത
കതമിറ കവകയിക്ൽ;
(ഇ) ഔമറൄഭതിയ്ട
നിശൄറോഴസ്ഥ;
(എപ്) ഴോയ്പ തിയിചൃടഴി്െ അബോഴും ഇഴ്മല്ലോും കഔയല ഷക്ോയി്െ ഇട്ഩടലുഔൈക്്
കവശ്ും ഇ്തല്ലോും തുടരുന്നു(കഫോക്സ് 2 ഔോണഔ)
കഫോക്സ് 2
കഔയല ഷക്ോ കതമിറയ്ട ്ഔോചൃി ഴില്പനമി്റ ഴിറ ഉമത്തുന്നുന്നു
്ഩോതുഴിതയണ ഷമ്പ്രദോമത്തിലൂ്ട ഴിതയണത്തിനോമി ബ്ലോക്് ടീ ഴോങ്ങോനുള്ള കഔയല
ഷർക്ോയി്െ നീക്ും ്ഔോചൃി കററത്തി്റ ഴിറ ഉമർത്തി.
20 ദിഴഷ്ത്ത ഇടകഴലയ്ക്ക് കവശും ആയുംബിചൃ കതമിറ കററത്തിൽ ഔികറോയ്ക്ക് 10-15 രൂഩയും
ങിറകപ്പോ്ളോ്ക് അതിറധിഔ്ും ഉമർന്നു. പ്രധോനഭോയും ഷർക്ോർ ഉടഭസ്ഥതമിലുള്ള ഷിഴിൽ
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ഷവൈഷ് കഔോർപ്പകരശ്െ ഷവൈകഔോ ഴറിമകതോതിേ ഴോങ്ങിമതോണ് ഇതിന് ഔോയണും.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ഴിതയണും ്ങയ്യുന അഴവയഴസ്തുക്ളു്ട ഔിറൄഔളു്ട ബോഖഭോമി
ഩിഡിഎഷിന് ഔീളിൽ ഴിതയണത്തിനോമി 2.5 റക്ഷും ഔികറോഗ്രോും ഷവൈകഔോ ഴോങ്ങി.
ഴില്കോനോമി നേഔിമ 8.9 റക്ഷും ഔികറോമിേ, 8.19 റക്ഷും ഔികറോഗ്രോും കതമിറ വയോവയി 120.90
രൂഩയ്ക്ക് ഴിറൄ. മുൻ ഴിൽപ്പനമിൽ ഇതി്െ ഴിറ 112.64 രൂഩമോമിരുന്നു.
കരോതസ്സ്: ദി സിന്ദു ഫിഷിനസ്സ് വറെ, ്ഔോചൃി, ഏപ്രിേ 9, 2020.

കതോട്ടങ്ങളു്ട രു അധിഔ്ചൃറഴ് ്ഔോളുന്തു നുള്ളേ പുനയോയുംബിക്ോനുള്ള ്ങറഴോണ്. ദക്ഷികണ
ന്തയമിൽ 15 മുതൽ 18 ദിഴഷും ഴ്യ നീളുന ഴില്ഴടുപ്പ് ങക്രും തുടരുനത്. ഈ
ഔോറമലഴിനുള്ളിൽ ്ഔോളുന്തുഔൈ ഴില്ഴടുക്കുനി്ല്ലേിൽ, കതമിറകത്തോട്ടങ്ങൾ ഴലരുഔയും
ഗുണനിറഴോയമുള്ള ങോമ യ്ട നിർമ്മോണത്തിന് അനുകമോജ്യഭല്ലോതോ്ഔയും ്ങയ്യുും. ഩതിഴ്
ഴില്ഴടുപ്പ് ങക്രത്തികറക്് കതമിറ കതോട്ടങ്ങൾ തിയി്ഔ ്ഔോണ്ടുഴരുനതിന്, കതമിറക്ോടുഔൾ
അയിഴോൾ്ഔോണ്ടു മുരിചൄഔ ലമണും.
കതമിറകത്തോട്ടങ്ങലി്റ നഷ്ടഔണക്കുഔൈ ദക്ഷികണന്തയമി്റ കതമിറ കഭകറയ്ട ്ഭോത്തത്തിൽ
ഉള്ളതു ഭോത്രഭോണ് റബയഭോമിട്ടള്ളത്. ദക്ഷികണന്തയമി്റ കതമിറ ഉൽഩോദനത്തിൽ കഔയലത്തി്െ
ഩേ് ഏഔകദവും 26 വതഭോനഭോണ്. ദക്ഷികണന്തയമി്റ കതമിറ കഭകറയ്ക്കുള്ള നഷ്ടത്തിൽ കഔയല
ത്തി്െ ഩേ് ഇതോമിയിക്കു്ഭന് നമ്മൾ ഔരുതുന്നു. ഈ അനുഭോന്ത്ത അടിസ്ഥോനഭോക്ി ദക്ഷി
കണന്തയമി്റ കതമിറ ഴയഴഷോമത്തിനുും കഔയലത്തി്റ കതമിറ ഴയഴഷോമത്തിനുും ഉാോമ
്ഭോത്തും നഷ്ടും ഩട്ടിഔ 1 ൽ നൽഔിമിയിക്കുന്നു. കഔയലത്തി്റ കതമിറ കഭകറയ്ട ആ്ഔ നഷ്ടും
141.1 കഔോടി രൂഩമോണ്. പ്രതീക്ഷിക്കുന ഴിലനോവും തോയതകഭയന ഉമർനതോണ്, ഔോയണും ഏപ്രി
ൽ-്ഭമ് ഭോഷങ്ങൈ ഷോധോയണമോമി ഈ പ്രകദവ്ത്ത ഏറൃ്ും ഉമർന ഴില്ഴടുപ്പ് ഔോറഭോണ്.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറത്ത് കതമിറകത്തോട്ടങ്ങൾ ്തോളിറോലിഔൾക്് കഴതനും നൽഔിമിട്ടി്ല്ലന്
ഞങ്ങൾ ഭനസ്സിറോക്കുന്നു. ങിറ കതോട്ടങ്ങൾ ്തോളിറോലിഔൾക്് രു ്ങരിമ അഡൃോൻഷ് കഴതനും
നൽഔിമിട്ടാ്, എനോൽ ഇത് ഴയക്തഭോക്ോൻ കഴാ ഴിഴയങ്ങൈ ഇല്ല.
ഩട്ടിഔ 1 കതമിറ കഭകറമി്റ നഷ്ടങ്ങൈ, ദക്ഷികണന്തയയും കഔയല്ും
നഷ്ടത്തി്െ ഷൃബോഴും

ദക്ഷികണന്തയ

(1)

കഔയലത്തി്െ പ്രതീക്ഷിത നഷ്ടും

(2)

(3)

കറോക്്്ഡൌ ഔോയണമുള്ള ഴില നഷ്ടും
തൂക്ും (ദവറക്ഷും ഔികറോഗ്രോും)

23.0

6.0
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മൂറയും (കഔോടി രൂഩ)

314.0

81.6

ആബയന്തയ ഴിഩണിമിേ കതമിറ ഴിേക്ോതിയിക്കുനതി്റ നഷ്ടും
തൂക്ും (ദവറക്ഷും ഔികറോഗ്രോും)

10.0

2.6

മൂറയും (കഔോടി രൂഩ)

115.5

30.0

ഔമറൄഭതി ഴിഩണിമിേ കതമിറ ഴിേക്ോതിയിക്കുനതി്റ നഷ്ടും
തൂക്ും (ദവറക്ഷും ഔികറോഗ്രോും)

3.0

0.8

മൂറയും (കഔോടി രൂഩ)

52.5

13.7

കതോട്ടങ്ങളുും പോക്ടരിയും ഴീണ്ടുും പ്രഴത്തിചൄ തുടങ്ങനതി്െ ്ങറഴ്
മൂറയും* (കഔോടി രൂഩ)

60.8

21.8

ആ്ഔ നഷ്ടും (കഔോടി രൂഩ)

542.8

141.1

കരോതസ്സ്: കഔോലും 2 ഉഩോഷി; കഔോലും 3 ആസൂത്രണ കഫോഡി്െ ഔണക്ോക്ലുഔൈ.
ൊരിപ്പ് *: തുരന്നു പ്രഴത്തിപ്പിക്ോനുള്ള കഔയലത്തി്െ ഩേ് 36 വതഭോനഭോഴോ്ഭന്നു ഔരുതുന്നു.

iii) കറോക്്്ഡൌൺ ആയുംബിക്കുകമ്പോൾ ഔോപ്പി കഭകറയും രു പ്രമോഷഔയഭോമ ഗട്ടത്തിലൂ്ട
ഔടന്നുകഩോ്ഔമോമിരുന്നു. ഔോയണും ഉമർന ഉൽഩോദന്ചൃറ്ും ഉല്പനങ്ങളു്ട ൊരെ ഴിറയ
ഭോണ്. തിയിചൃരി്ും. ഇതിനു മുഔലികറക്ോണ് കഔോഴിഡ്-19 ഴനത്. ഇത് ഷോധോയണഭോമിട്ടള്ള
കതോട്ടും പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ തടസ്സമുാോക്കുഔയും ഔമറൄഭതി ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഴയോഩോയും
രേോക്കുഔകമോ നീട്ടി്ഴക്കുഔകമോ ്ങയ്യുഔയും യോജ്യത്തുടനീലും ഔോപ്പിയ്ട നീക്ത്തിൽ
നിമന്ത്രണങ്ങൾ ഏർ്പ്പടുത്തു ഔയും ്ങയ്തു. കതോട്ടങ്ങലിൽ, കരോഫസ്റ്റ ഔോപ്പിയ്ട ഴില്ഴടുപ്പ്
ൊടികമറൃ ്തോളിറോലിഔളു്ട അബോഴ ത്തോേ ഫോധിക്കുഔയാോമി. ങിറ ഉമർന ഉമയത്തിലുള്ള
അരഫിക് ഇനും ൌശി്ങയ്യുന പ്രകദവ ങ്ങലിൽ ഔോപ്പിക്കുരു ഩരി്ചൃടുക്േ പുകയോഖഭിക്കുന്നു.
കതോട്ടത്തികനോടു കങന്നുള്ള ഔടമി്റ ഴിൽഩന പൂജ്യഭോണ്. ഩോഔ്പ്പടുത്തുന ൈോന്റുഔലികറക്്
ഔോപ്പി എത്തിക്കുനതിൽ ബുധിമുട്ടഔൾ ഉാോമിട്ടാ്. അഴവയഴഷ്തുക്ളു്ട ഩട്ടിഔമിൽ ഔോപ്പി
ഉാോമിരുനിട്ടും പ്രോകദവിഔ തറത്തിലുള്ള ഖതോഖത്ത്ത നിയഴധി പ്രോകദവിഔ ഗടഔങ്ങൾ
തടസ്സ്പ്പടുത്തി. കറോക്്ഡൌൺ നിമന്ത്രണങ്ങൾ രു കജ്ോറിസ്ഥ റത്ത് അഞ്ചിൽ ോടുതൽ
്തോളിറോലിഔ്ല അനുഴദിക്ോത്തതിനോൽ ഷുംെയണും ത്ന ഭന്ദഖതിമി റോണ് നടക്കുനത്.
ഔോപ്പിയ്ട ഔമറൄഭതി 2018-19 ന് കവശും ൊരഞ്ഞുഴയിഔമോമിരുന്നു. പ്രഷിധീഔയിചൃ 2019-20 ്റ
ഔമറൄഭതി ഔണക്കുഔൾ ഔളിെ മ്പത് ഴർശത്തിനിടമി്റ ഏറൃ്ും തോഴ്ന്ന നിയക്ോണ്. 2018-19
നുും 2019-20 നുും ഇടമിൽ ഇന്തയമിൽ നിന്നുള്ള ഔോപ്പി ഔമറൄഭതി 12 വതഭോനും ഔാ് ൊരഞ്ഞു.
അ്ല്ല േിൽ ഏഔകദവും 600 കഔോടി രൂഩ ൊരഴ് ഇക്ോറമലഴിലുാോമി. ഇകത ഔോറമലഴിൽ
ഔോപ്പിയ്ട ഴിറ 4 വതഭോനും ഇടിഞ്ഞു. രു ടണിന് 1.64 റക്ഷും രൂഩമിൽ നിന് 1.58 റക്ഷും
87

രൂഩമോമി. കറോക്്്ഡൌൺ ഷഭമത്ത് ഔമറൄഭതിഔ്ലോന്നുും നടക്കുനില്ല. ഷുംെയണ ൈോന്റുഔ
ലിൽ നിന് തുരമുകങ്ങലികറക്കുള്ള ഖതോഖത ഷൌഔയയങ്ങൈ ട്രക്കുഔളു്ട ൊര്്ഔോണ്ടുും ഖതോഖത
നിമന്ത്രണും ്ഔോണ്ടുും തടസ്സ്പ്പടുത്തുന്നു. തുരമുക്ത്തോളിറോലിഔളു്ടയും ഔ്ായ്നറുഔളു്ടയും
അ്ല്ലേിേ വറന റുഔളു്ടയും ൊരഴ് ഭുംഖറോപുയും, ്ഔോചൃി തുരമുകങ്ങലിൽ ഷോധോയണഭോണ്.
ഔണക്ോക്കുന ്ഭോത്തും നഷ്ടും ഈ ഗട്ടത്തിൽ ഴയക്തഭോക്ോെ പ്രമോഷഭോണ്. രികപ്പോർട്ടഔൾ
പ്രഔോയും 400 കഔോടി രൂഩ ഴിറഴരുന ഏഔകദവും 21,000 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ദക്ഷികണന്തയൻ ഔോപ്പി
ഴിഴിധ ഔോപ്പി ഷുംെയണ കഔന്ദ്രങ്ങലിലുും തുരമുകങ്ങലിലുും ൊടുങ്ങിക്ിടക്കുന്നു. കഔയലത്തി്െ
ഴിസിതും ഏഔകദവും 23 വതഭോനഭോ്ണന് ഔരുതുഔമോ്ണേിേ, ഈ അക്ൌാിൽ
കഔയലത്തിന് ഉാോമ നഷ്ടും 92 കഔോടി രൂഩയകടതോണ്.

4. സുഖന്ധഴയജ്ഞനങ്ങൈ
കറോക്്്ഡൌ ഷോയഭോമി ഫോധിചൃ ഴിലഔലി്റോനോണ് ഏറും. ഏറ്ചൃടി ഷുംയക്ഷണ
പ്രഴർത്തന ങ്ങളു്ട ഩതിഴ് യീതിയും 6-8 രൌാ് ഴില്ഴടുപ്പ് ങക്രങ്ങളുും അടങ്ങിമ ഏറ ൌശി
പ്രക്രിമ ഔോണിക്കുനതി ്തോളിൽ ഴിതയണഭടക്ും അഴവയഴസ്തു ഴിതയണ ശൃുംകറഔലിൽ
ദീർഗഔോറും തടസ്സമു ാോൊനത് ഴില്മ പ്രതിോറഭോമി ഫോധിക്കുും എനോണ്. പ്രധോന ഉല്പോദന
കഭകറമോമ ഇടുക്ിമി്റ ്തോളിൽ എടുക്കുനതിനുകഭേ ഏർ്പ്പടുത്തിമ നിമന്ത്രണങ്ങൈ മൂറും
ഔോര്ശിഔ പ്രഴത്തനങ്ങ്ല ഫോധിചൄ. യോജ്യ്ത്ത ്ഭോത്തും ഏറക്കൃശി ഴിസ്തൃതിയ്ട യും
ഉൽഩോദനത്തി്െയും 50 വതഭോനത്തിറധിഔ്ും കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുനത് ഇടുക്ി ജ്ില്ലമിറോണ്.
നിറഴിൽ ഏറകത്തോട്ടത്തിേ നടക്കുന പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ ജ്റകഷങന്ും ഭറൃ് ഔോർശിഔ പ്രവൃത്തി
ഔളുും ഉൾ്പ്പടുന്നു. ഇകപ്പോൈ ഴിലനോവും നോഭഭോത്രഭോണ് എനോണ് രികപ്പോർട്ട ്ങയ്തിട്ടള്ളത്. ഏറും
കതോട്ടങ്ങലിൽ ഴില്ഴടുപ്പ് ോടുതലുും പൂർത്തിമോമതോമി രികപ്പോർട്ടഔൾ ഉ്ാേിലുും ങിറ
കതോട്ടങ്ങലിൽ അഴഷോന ഗട്ട ഴില്ഴടുപ്പ് ഇകപ്പോള്ളൃും അഴകവശിക്കുന്നു്ാന് രികപ്പോർട്ടഔൾ
സൂങിപ്പിക്കുന്നു. കഔയല ത്തി്റ ഏറത്തി്െ ഴില്ഴടുപ്പ് തഭിള്നോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ൊടികമറൃ
്തോളിറോലിഔലോണ് ്ങയ്യുനത്. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറത്ത് കഔയല-തഭിള് നോട് അതിർത്തി
അടചൃിരുനതിനോൽ, ഈ ്തോളിറോലി ഔ്ല ഴില്ഴടുപ്പിന് ഔിട്ടനില്ല. ഏറും രു നവിക്ോത്ത
ഴിലമോ്ണന്
ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ,
ഭനുശയവക്തിയ്ട
അബോഴും
മൂറും
ഏറും
ഴില്ഴടുക്ോത്തതുമൂറും ഉാോൊന നഷ്ടും ്സക്ടരിന് ൊരെ ത് 10 ഔികറോഗ്രോും എന കതോതിൽ
ഔണക്കുോട്ടി്മടുക്ോും. അതനുഷയിചൃ്, ഈ ഷീഷണിൽ ആ്ഔ ഔണക്ോക്ിമ ഴിലനോവും
ഏഔകദവും 300 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ആമിയിക്കുും.
ഔികറോയ്ക്ക് 1000 രൂഩയ്ട ഴിറ ൊത്ത്ന ഇടിെതി്നത്തുടർന് 2020 ഭോർചൃ് ഩൊതികമോ്ട
കററും നിർത്തിഴചൄ. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഏറയ്ക്കയ്ട 90 വതഭോനത്തിറധിഔും ഇ-കററ
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കഔന്ദ്രങ്ങലിലൂ്ടമോണ് ഴിൽക്കുനത്. അതി്െപറഭോമി, കസ്റ്റോക്് ൊഭിഞ്ഞുോടി, ഏറും
ഔർശഔർക്് ആഴ്ചകതോറുും ഔികട്ടാ ഩണും റബിക്കുനില്ല. ഇകപ്പോൾ രു ഏറും ഴയോഩോയ്ും
നടക്കുനില്ല.
വൈഷഷ് കഫോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഇ-കററങ്ങളു്ട ഔണക്കുഔൈ സൂങിപ്പിക്കുനത് 2019 ഭോർചൃ്,
ഏപ്രി ൽ ഭോഷങ്ങലിൽ കതോട്ട ഉടഭഔളുും ഡീറർഭോരുും ോ്ട 2861 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഏറയ്ക്ക ഴയോഩോയും
നടത്തി മിരു്നേിൽ 2020 ൽ അത് 588 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഭോത്രഭോമിരുന്നു. ഇ-കററങ്ങലി്റ
ഴയോഩോയത്തി്െ മൂറയും 2019 ഭോർചൃിലുും ഏപ്രിറിലുും ോ്ട 461 കഔോടിമിൽ നിന് 2020 ഭോർചൃിലുും
ഏപ്രിറിലുും ോ്ട

239 കഔോടി രൂഩമോമി ൊരഞ്ഞു (2019 ഏപ്രിറിൽ രു ഔികറോയ്ക്ക് 1813 രൂഩമിൽ

നിന് 2020 ഏപ്രിറികറക്്
പ്രതിപറനഭല്ല).

2667 രൂഩമോമി ഉമർന്നു. അല്ലോ്ത ഇത് തൂക്ത്തി്െ

പറപ്രദഭോമ ഴില്പന ഭോർഖഭില്ലോ്ത ഔർശഔർ ഴില്ഔൾ തങ്ങളു്ട വഔഴവും ഴയ്ക്കുന്നു.
സുഖന്ധഴയഞ്ജനങ്ങളു്ട ആകഖോല കങോദനും ൊരെിട്ടില്ല, ഩകക്ഷ ആകഖോല ഴിതയണ ശൃുംകറ്മ
കഔോഴിഡ് ഫോധിചൃിട്ടാ്. ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ ആയുംബിക്കുന രഭദോൻ ഷീഷണിൽ ഖൾപ്
കഭകറമികറക്കുള്ള ഏറക്ോമ് ഔമറൄഭതി ഒർഡറുഔൾ ഭോറൃിഴയ്ക്കുഔകമോ രേോക്കുഔകമോ ്ങയ്തു. ദില്ലി,
മുുംവഫ തുടങ്ങിമ ആബയന്തയ ഴിഩണിഔൾ അടചൃതുും ഏറും ഴില്പനമിൽ ഇടി്ാോക്ി.
ഴില നഷ്ടും ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലി്റ ഷോധോയണ ഴില്ഴടുപ്പി്െ 30 വതഭോനും ഴ്യ
എത്തു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആഴ്ചമിൽ 200 ്ഭട്രിഔ് ടൺ കസ്റ്റോക്് ഔർശഔയിൽ ൊടുങ്ങിക്ിടക്കുന്നു്ാനോണ്
ഔണക്ോക്കുനത്, രു ഭോഷകത്തക്് ഏഔകദവും 800 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഏറയ്ക്ക, ഏഔകദവും 180 കഔോടി
രൂഩ ഴിറഭതിക്കുന്നു. കഔയലത്തി്റ നഷ്ടും ഏഔകദവും 126 കഔോടി രൂഩ ഴ്യമോഔോും.
ൊരുമുലഔി്െ ഷോധോയണ ഴില്ഴടുപ്പ് ഡിഷുംഫർ മുതൽ ്പബ്രുഴയി ഴ്യമോണ്. 2020 ഭോർചൃ്
തുടക്കത്തോ്ട ഴില്ഴടുപ്പ് ഔോറും അഴഷോനിചൄ. തൽപറഭോമി കഔോഴിഡ്-19 കഔയലത്തി്റ
ൊരുമുലഔി്െ ഴില്ഴടുപ്പി്ന ഫോധിചൃില്ല. കഔയലത്തിൽ പുയമിട ൌശി ഷമ്പ്രദോമ്ും ൊടുുംഫ
്തോളിേ (family labourOഅടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള ്ങറുഔിട ഉടഭഔളു്ട ഉല്പോദന ഷമ്പ്രദോമ്ും
ആമതു്ഔോാ് 2020 ഏപ്രിൽ, ്ഭമ് ഭോഷങ്ങലിൽ ൊരുമുലഔ് ഴള്ളിഔളു്ട കഴനൽക്ോറ
ഩയിങയണ്ും ഩയിഩോറന്ും ഏ്റൃടുക്ോൻ ഭൂയിഩക്ഷും ഔർശഔർക്കുും ഔളിയും.
എനിരുനോലുും, ഴിറമിലുാോമ ഇടിഴ് ആഗോതും ഉാോക്ിമിട്ടാ്. ൊരുമുലഔ് ഴിറ ഔികറോയ്ക്ക്
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330 രൂഩമിൽ നിന് 290 രൂഩമോമി ൊരഞ്ഞു. കഔയലത്തി്റ ൊരുമുലഔ് കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും
നഷ്ടും 50 കഔോടി രൂഩമോണ്.
ജൂൺ-ആഖസ്ത് ഭോഷങ്ങലിൽ നല്ല ഴില്ഴടുപ്പ് റബിക്ോൻ ജ്ോതിക്യ്ട കഴനൽക്ോറ ഩയിങയണും
പ്രധോനഭോണ്. ൌശി ഴീട്ടഴലപ്പുഔലിൽ
ആ്ണന്നുള്ളതു്ഔോാ്
നഷ്ടും തോയതകഭയന
ൊരഴോമിയിക്ോും. കഴനൽക്ോറ പുതമിടൽ, ഷഷയഷുംയക്ഷണ പ്രവൃത്തിഔൈ, ജ്റകഷങനും
തുടങ്ങിമ പ്രഴർത്തനങ്ങ്ല ഫോധികചൃക്ോും. എനിരുനോലുും, ഈ ഷീഷണി്റ ഉൽഩോദന
ആഗോതും 5 വതഭോനത്തിൽ ൊരഴോമിയിക്കു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കഴനൽക്ോറത്ത് ഔോശിഔ ഇട്ഩടലുഔൈ തടസ്സ്പ്പടുനതിനോേ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഭയങ്ങ്ല
ദുർഫറ്പ്പടുത്തുഔയും ഴയോനിയിക്കുന ഭൺസൂൺ ഷീഷണിൽ കയോഖഫോധ ഴർധിപ്പിക്കുഔയും
്ങയ്യുും. കഔോഴിഡ് -19 അഴസ്ഥമിൽ നിന് ഉാോൊന നിമന്ത്രണങ്ങൾ ജൂൺ ഭോഷകത്തോ്ട
തീരുഔമോ്ണേിൽ, ഴിലനോവും നിമന്ത്രിക്ോൻ ഔളിയും.

5. സ്ഥോഩനങ്ങൾ
i) ഔശുഴാി, ഒമിൽ ഩോും, രബ്ബർ എനിഴയ്ട ഴിൽപ്പനമിൽ ഉാോമ നഷ്ടും ഔോയണും
കഔയലത്തി്റ ൈോകെശൻ കഔോർപ്പകരശന് ്ഭോത്തും 6.9 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുന്നു.
ii) ോടോ്ത, നഴ്സരിഔൾ, ഖതോഖതും, ഇൻപുട്ട് ഡീറർഭോർ തുടങ്ങിമ ഔോർശിഔ ഉഩകഭകറഔലിൽ 50
കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും പ്രതീക്ഷിക്ോ്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു.
iii) കസോർട്ടികഔോർപ്പി്ന ഷുംഫന്ധിചൃിടകത്തോലും, കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ രു കഔോടി
രൂഩയ്ട നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുന്നു. ഇഴ ോടുതലുും അഴരു്ട പോമുഔലിൽ നിന്നുള്ള ഴരുഭോന
നഷ്ടഭോണ്.
iv) കഔയല അകഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ് കഔോർപ്പകരശൻ റിഭിറൃഡിന് (്ഔമ്കഔോ), കറോക്്ഡൌൺ
ഔോറമലഴിൽ ആ്ഔ നഷ്ടും 7 കഔോടി രൂഩമോണ്.
v) കറോക്് ്ഡൌ ഔോയണും കഔയല അഗ്രിഔൾചൃരൽ യൂണികഴഴ്സിറൃിക്് (്ഔഎയ) ഏഔകദവും 10
കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും ഷുംബഴിചൄ. ഴിത്തുഔൈ, നടീൽ ഴസ്തുക്ൾ, ഫകമോ ഇൻപുട്ടഔൾ,
ഔോർശികഔോൽപ്പനങ്ങൾ, ോൺ, ഷുംെയിചൃ ഉൽഩനങ്ങൾ, എനിഴയ്ട ഉേപ്പോദന്ും,
ഴിേപ്പനയും നിനതിനോലുും പൂകന്തോട്ടങ്ങലികറക്കുള്ള പ്രകഴവന പീഷ്, പ്രതീക്ഷിചൃ ഭറൃ് നഷ്ടങ്ങൾ
എനിഴ മൂറഭോണ് ഈ നഷ്ടും.
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vi) കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കഔയല കസ്റ്ററൃ് പോർഭിുംഖ് കഔോർപ്പകരശ്െ (എഷ്എപ്ഷി്ഔ) നഷ്ടും
0.85 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്കുന്നു.
vii) കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കഔയല അകഗ്രോ ്ഭശിനരി കഔോർപ്പകരശൻ റിഭിറൃഡിന് (ഔോുംകഔോ) രു
കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുന്നു.

6. നഷ്ട്പ്പട്ട ്തോളിൽ ദിനങ്ങൾ
i) ങിറ അനുഭോനങ്ങൾ ഉഩകമോഖിചൃ്, ്നല്ല്, ഩചൃക്രിഔൾ, ഔിള്ങുവഴർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിമ
ഴിലഔലിൽ കജ്ോറിയ്ട അബോഴും മൂറും ഔർശഔ ്തോളിറോലിഔൾക്് ആ്ഔ നഷ്ടും 10 കഔോടി
രൂഩമോ്ണന് ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്കുന്നു.
ii) രബ്ബരിൽ 70,000 രബ്ബർ ടോപ്പർഭോരുും ഭറൃ് ്തോളിറോലിഔളുും ഗ്രൂപ്പ് കപ്രോഷഷിുംഖ് ്ഷെറുഔലിലുും
റോ്റൃക്സ് ഔലക്ഷൻ ്ഷെറുഔലിലുും (അഷുംഗടിത ്ങറുഔിട ൌശി കഭകറമിൽ) ഉാ്.
കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും അഴർക്് കജ്ോറി നഷ്ട്പ്പട്ട. കറോക്്്ഡൌ ഷഭമത്ത് നഷ്ട്പ്പട്ട
പ്രവൃത്തി ദിഴഷങ്ങളു്ട എണും 30 ദിഴഷഭോ്ണന് അനുഭോനിക്കുന്നു. പ്രതിദിനും വയോവയി 525
രൂഩ (പ്രതിദിനും 300 ഭയങ്ങളുും ോറിക്് രു ഭയത്തിനു 1.75 രൂഩയും), കഴതനനഷ്ടും യോൾക്് 15,750
രൂഩമോൊും. ഏഔകദവും 110 കഔോടി രൂഩമോണ് ഇഴിട്ത്ത ്തോളിറോലിഔൾക്് നഷ്ടും 1.
iii) കഔയലത്തി്റ ഏറ ൌശിയ്ട ഴിസ്തീർണും ഏഔകദവും 40,000 ്സക്ടർ ആണ്. ഴില്ഴടുപ്പ്,
ജ്റകഷങനും, തലിക്ൽ എനിഴ 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ നിശൄമിചൃ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
പൂർത്തിമോക്ോൻ ൊരചൄ ്തോളിറോലിഔ്ല നിമഭിചൃിരുന്നു. നഷ്ട്പ്പട്ട ഴയക്തി ദിഴഷങ്ങളു്ട എണും
്സക്ട്രോനിന് യോൈക്് 20 ്തോളിേ ദിഴഷഭോമി ഔണക്ോക്കുന്നു. അതിനോൽ, നഷ്ട്പ്പട്ട
ഴയക്തി ദിഴഷങ്ങൾ ഏഔകദവും 800,000 ഴയക്തിഖത ദിഴഷങ്ങലോമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു.
പ്രതിദിനും 360 രൂഩ പ്രതിദിന കഴതനത്തിൽ ്തോളിറോലിഔൾക്് ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടും 28.8 കഔോടി
രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
iv) കതമിറമിേ കഔയലത്തി്റ കതോട്ടും ്തോളിറോലിഔളു്ട എണും 43,000 ആണ്. പ്രതിദിനും
399.21 രൂഩമോണ് കഴതന നിയക്് നിശൄമിചൃിയിക്കുനത്. 2020 ഭോർചൃിനുും ഏപ്രിറിനുഭിടമിൽ 30
ദിഴഷകത്തക്് ്തോളിറോലിഔൾക്് ്തോളിൽ നഷ്ട്പ്പട്ട്ഴന് ഞങ്ങൾ അനുഭോനിക്കുന്നു.

1

ഈ രികപ്പോർട്ടി്െ കറഫർ ഴിബോഖത്തിൽ രു ഫദൽ ഔണക്കുോട്ടൽ ഉാ്. ഡോറൃയ്ട ഉരഴിടത്തി്റ ഴയതയോഷും ഔോയണഭോണ്
ഔണക്കുോട്ടറി്റ ഴയതയോഷും. ഈ ഴിബോഖത്തിൽ, ഡോറൃയ്ട ഉരഴിടും യവണറൃഡ് ൈോകെഴ്സ് അകഷോഷികമശൻ ഒപ്
ഷകതൺ ഇന്തയമോണ്.
91

അതിനോൽ, കതമിറകത്തോട്ട കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും കഴതന നഷ്ടും 51.5 കഔോടി രൂഩമോമി
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു 2.

7. ബോഴി തന്ത്രങ്ങൾ
ഔോർശിഔ കഭകറമി്റ
ഉൾ്ക്ോള്ളണും.

ബോഴി

തന്ത്രും

ഈ

ഭസോഭോയിയ്ട

അനുബഴത്തി്െ

ഩോഠങ്ങൾ

1. ബക്ഷയ, ബക്ഷയഴിലഔളുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഭറൃ് ഷുംസ്ഥോനങ്ങ്ല ആശ്രമിക്കുനത് ൊരയ്ക്കുനതിന്
കഔയലും പ്രഴർത്തിക്ണും. ്നൽൌശി ഷുംഫന്ധിചൃ്. തയിശുനിറങ്ങൾ ഷുംസ്ഥോനത്തുടനീലും
തിയിചൃരിയഔയും ൌശി കജ്ോമിെ് റമഫിറിറൃി ഗ്രൂപ്പുഔ്ല (്ജ്എൽജ്ി) ഏൽപ്പിക്കുഔയും കഴണും.
അടുത്ത യാ് ഴർശത്തിനുള്ളിൽ 25,000 ്സക്ടർ സ്ഥറത്ത് ്നൽൌശി നടത്തണും.
2. ഩചൃക്രി ഉൽഩോദനത്തിൽ കഔയലത്തിന് ഷൃമുംഩയയോപ്തത വഔഴയിക്ോൻ ഔളിയും. ഔളിെ
ൊരചൃ് ഴർശങ്ങലോമി ഩചൃക്രി ഉത്ഩോദനും പ്രവുംഷനീമഭോമി ഴർധിക്കുഔയും ഉത്ഩോദനും
ഇയട്ടിമോക്കുഔയും ്ങയ്തു. എനിരുനോലുും, അടുത്ത മൂന് നോറ് ഴർശത്തിനുള്ളിൽ ഷുംസ്ഥോനത്ത്
ഩചൃക്രി ഉൽഩോദ നത്തിൽ ഇയട്ടിപ്പിക്ൽ നടത്തോും. ഇത് ഉരപ്പോക്ോൻ പ്രകതയഔ നടഩടിഔൾ
ഷൃീഔയികക്ാതുാ്. ഗ്രോഭീണ, നഖയ പ്രകദവങ്ങലിൽ റബയഭോമ എല്ലോ സ്ഥറങ്ങളുും ഈ
ഷുംയുംബത്തിനോമി ഉഩകമോഖ്പ്പ ടുത്തണും.
3. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത 14 പ്രകതയഔ പ്രകദവങ്ങൾ ്ൈശയേ അഗ്രിഔൈചൃരേ കഷോ (ഷോഷ്)
ഴിഔഷിപ്പിക്കുനതിന് ഇതിനഔും ഔ്ാത്തിമിട്ടാ്. എനിരുനോലുും, ഈ നമും മുകനോട്ട കഩോഔോെ
രു പുകയോഖതിയും ഉാോമിട്ടില്ല. അത്തയും നടഩടിഔൾക്് ോടുതൽ ഴിബഴങ്ങൾ ആഴവയഭില്ല;
എനോേ ഴിത്ത്, ഭണ്, ജ്റും, മന്ത്രഴൽക്യണും, ഴിഩണനും, മൂറയഴർധനഴ് എനിഴമിൽ
നിറഴിലുള്ള
ഇട്ഩടലുഔൾ
ഷുംകമോജ്ിപ്പിക്കുനതിന്
ശ്രധോപൂർഴഭോമ
ആസൂത്രണും
ആഴവയഭോണ്.
4. കഔോഴിഡ് -19 പ്രതിഷന്ധിക്് കഔയല ൌശിക്് രു ഩോഠമു്ാേിൽ, അത് ഔോർശിഔ ഴിഩണന
ഷുംഴിധോനും ഩയിഷ്കയികക്ാതി്െ ആഴവയഔതമോണ്. ഔോർശിഔ ഴിഩണന ഷുംഴിധോനും
ഔോയയക്ഷഭ ഭോക്കുന രു നിമഭനിർമ്മോണും കഔയലത്തിന് ആഴവയഭോണ്. അത്തയും
നിമഭനിർമ്മോണും കഔന്ദ്രഷ ർക്ോർ പ്രങയിപ്പിക്കുന onse size fits all model ഭോതൃഔമോക്ോ്ത,
ഭരിചൃ് ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ആഴവയഔതഔ്ലക്കുരിചൄള്ള ഴസ്തുനിഷ്ഠഭോമ ഴിറമിരുത്തറി്ന
2

ഈ രികപ്പോർട്ടി്െ കറഫർ ഴിബോഖത്തിൽ രു ഫദൽ ഔണക്കുോട്ടൽ ഉാ്. ഈ ഔണക്കുോട്ടറി്റ ഴയതയോഷത്തിനു
ഔോയണുംകജ്ോറിയ്ട ്തോളിേ ദിനങ്ങളു്ട അനുഭോനത്തിലുള്ളഴയതയോഷഭോണ്.
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അടിസ്ഥോ നഭോക്ിയള്ളതോണ്. കതങ്ങ, ഩചൃക്രി, ഴോളപ്പളും തുടങ്ങിമ ഴിലഔലിൽ ഇത്തയ്ഭോരു
ഩയിഷ്കയണും എങ്ങ്ന ഭിഔചൃ യീതിമിൽ നടപ്പോക്ോ്ഭന് നിർകേവിക്ോൻ ഷുംസ്ഥോനും രു ഴിദദ്ധ
ഷഭിതി്മ
നികമോഖിക്ണും.
ോടുതൽ
ഒൺവറൻ
ഭോർക്റൃിുംഖ്
ൈോറൃ്കപോമുഔൾ
സൃഷ്ടികക്ാതുാ്.
5. സുഖന്ധഴയഞ്ജന കഫോർഡി്െ ഇ-്ടെഡ ൈോറൃ്കപോഭിന്, ഩയിഷ്കയണങ്ങകലോ്ട, കററ
കഔന്ദ്രത്തി്റ ്ബൌതിഔ ഷോമ്പിളുഔളു്ട ഩയികവോധന ഷുംഴിധോനും നീക്ും്ങയ്ത് ഴയോഩോയിഔൾക്്
ഡിജ്ിറൃൽ ഇകഭജ്് അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള ഷോമ്പിളുഔൾ നൽഔി്ക്ോാ് ഔർശഔ്യ കനയിട്ട്
ഴയോഩോയിഔളുഭോമി ഫന്ധിപ്പിക്ോൻ ശ്രഭിക്ോും. ൌശിക്ോർക്് അഴരു്ട ഴീടുഔലിൽ നികനോ
ഔർശഔ ോട്ടോമ്ഭഔലിലൂ്ടകമോ ഴയോഩോയും നടത്തോൻ ഇത് ഷസോമിക്കുും.
6. കഔോഴിഡ്-19 പ്രതിഷന്ധി യഴോക്്ല ഔോർശിഔ കഭകറമികറക്് ആഔർശിക്കുനതിനുള്ള രു
പ്രങോയണത്തിൽ ശ്രധ കഔന്ദ്രീഔയിക്ോനുള്ള അഴഷയഭോമിയിക്ോും. എല്ലോഴർക്കുും അരിമോ്ന
തുകഩോ്റ, യഴോക്്ല ഔോർശിഔ കഭകറമികറക്് ആഔർശിക്കുനത് ഷോമ്പത്തിഔ ബദ്രത
ഉരപ്പോക്കുനത് ഭോത്രഭല്ല, ബുധിഩയഭോമി പ്രതിപറദോമഔ്ഭോഴണും. ഇതിന് കജ്ോറിഔളു്ട
മന്ത്രഴൽക്യണത്തിലുും ഔോർശിഔ ഷകേതങ്ങളു്ട നഴീഔയണത്തിലുും
ോടുതൽ ശ്രധ
ഩതിപ്പികക്ാതുാ്. ഔർശഔ ഉൽഩോദന ഷുംഗങ്ങൈ (എപ്ഩിഔൾ) ഉൾ്പ്പ്ട ഔർശഔരു്ട
ോട്ടോമ്ഭഔളു്ട രൂഩീഔയണും കപ്രോത്സ്ോസിപ്പി ക്കുഔ്മനതോണ് ഭ്റൃോരു ആഴവയും.
7. കഔോഴിഡ്-19 പ്രതിഷന്ധി ഔോർശിഔ കഭകറമി്റ ്തോളിൽ ക്ഷോഭത്തി്െ ്ഴല്ലുഴിലി്മ
ഴിലിചൄഴരുത്തി. ഈ പ്രവ്നും ഩയിസയിക്കുന സ്ഥോഩനഩയഭോമ ഷുംഴിധോനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
സൃഷ്ടികക് ാതുാ്. യവണറൃഡ് ഔിുംഗ്ഡും കഩോലുള്ള യോജ്യങ്ങൾ കഔോഴിഡ് -19 പ്രതിഷന്ധി
ഗട്ടത്തിൽ ഗ്രോഭത്തിൽ നിന് ഗ്രോഭത്തികറക്് ഷഞ്ചയിചൃ് ഔോർശിഔ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
ഏ്റൃടുക്കുന ‘റോെഡ് ആഭീഷ്’ അ്ല്ലേിൽ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഗ്രൂപ്പുഔൾ സൃഷ്ടികക്ാതി്െ
ആഴവയഔത്മക്കുരിചൃ് ങർചൃ ്ങയ്യുന്നു. കറഫർ ഫോേി്െ രു രൂഩഭോമ ഔോർശിഔ ഔർമ്മ
കഷനഔൾ
ഇതിനഔും
കഔയലത്തിലുാ്.
ഈ
കഷനഔ്ല
ോടുതൽ
ജ്നപ്രിമ്ും
ഴിജ്മഔയ്ഭോക്കുന്തങ്ങ്ന്മന് ഞങ്ങൾ അടിമന്തിയഭോമി ഩയികവോധികക്ാതുാ്.
പ്രോഥഭിഔ നിയീക്ഷണങ്ങൾ ഭതിമോമ ഩയിഭിതിയ്ട അബോഴ്ും കജ്ോറിയ്ട അല്ും പ്രധോന
ഩയിഭിതിഔലോമി സൂങിപ്പിക്കുന്നു.
8. ൌശിക്ോമി കഔന്ദ്രഷർക്ോർ ദുയിതോവൃോഷ ഩോകക്ജ്് പ്രകയോഩിക്ണ്ഭന് ഷുംസ്ഥോന
ഷർക്ോർ അടിമന്തിയഭോമി ആഴവയ്പ്പടണും. ആഴവയത്തിന് ഇനിപ്പരയന ഗടഔങ്ങൾ
ഉാോമിയിക്ോും. ഇ.എഷ്.ഐ, ഇ.ഩി.എപ്. എനിഴയ്ക്ക് ്തോളിലുടഭയ്ട ഩേ് കഔന്ദ്രഷർക്ോർ
നൽൊന പ്രധോൻ ഭന്ത്രി ഖയിഫ് ഔറയോൺ കമോജ്നമി്റ കഩോ്റ ൈോകെശൻ കഭകറമിറക്്
്തോളിറോലിഔളു്ട എണത്തിനു കഭേ ഩയിധി നിശൄമിക്ോ്ത ഴയോഩിപ്പിക്ണും. കതോട്ടങ്ങളു്ട
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പ്രഴർത്തനങ്ങൾക്്
ഇട്ഩടണും.

ഷഫ്ഷിഡി

നൽഔോൻ

്ഔോകമ്മോഡിറൃി

കഫോർഡുഔൾ

ഷജ്ീഴഭോമി

9. ഴില ഴോയ്പഔൾക്കുും കതോട്ടഴിലഔൾക്കുള്ള ഴോയ്പഔൾക്കുും ോടുതൽ ഔോറും ്ഭോരകട്ടോരിമും
ആഴവയഭോണ്. ഈ ഴോയ്പഔളു്ട ഩറിവ ഗടഔും കഔന്ദ്രും എള്ളൃതിത്തള്ളണും. നിറഴി്റ
പ്രതിഷന്ധി്മ കനയിടോൻ ഔർശഔ്യ ഷസോമിക്കുനതിന് ഴില ഴോയ്പയ്ട ഩയിധി 25 വതഭോനും
ഴർധിപ്പിക്ണും. ഔോർശിഔ കഭകറമി്റ ജ്ിഎസ്ടിയ്ട എല്ലോ കഩമ്്ഭന്റുഔളുും ആറുഭോഷകത്തക്്
എള്ളൃതിത്തള്ളോും.
10. രബ്ബരി്െ എല്ലോ ഇരക്കുഭതിയും രു ഴർശകത്തകക്ോ ആബയന്തയ ഴിഩണിമിൽ റബയഭോമ കസ്റ്റോക്്
തീരുനതുഴ്യകമോ നികയോധിക്ണ്ഭന്നുും ആഴവയ്പ്പടണും. ഷൃോബോഴിഔ രബ്ബരിനുള്ള തീരുഴ
നിയക്ി്െ ഩയിധി നിറഴി്റ 25 വതഭോനത്തിൽ നിന് ഉമർത്തണും. രബ്ബർ, രബ്ബർ ഉൽഩനങ്ങൾ
ഴിറൊരചൄ ഇന്തയമികറക്് ഇരക്കുഭതി ്ങയ്യുനതി്ന നിമന്ത്രിക്ോനോമി ഇന്തയ അടുത്തി്ട പ്പുഴചൃ
ഷൃതന്ത്ര ഴയോഩോയ ഔയോറുഔ്ല ഴീണ്ടുും ങചൃയ്ക്ക് ഴികധമഭോകക്ണും. ഡബ്ലുടി ഴയഴസ്ഥയ്ട
ഔീളിൽ രബ്ബരി്ന രു ഔോർശിഔ ങയക്ോമി ഔണക്ോക്ണും എന്നുും ആഴവയ്പ്പടണും.
11. ൈോകെശൻ ടോക്സും ഔോർശിഔ ഴരുഭോനനിൊതിയും നീക്ും ്ങയ്യോനുള്ള ഩധതി കഔയല ഷർക്ോർ
ഇതിനഔും പ്രകയോഩിചൃിട്ടാ്. ഇത് ഔോറതോഭഷഭില്ലോ്ത നടപ്പോക്ണും. ഷുംസ്ഥോന ഷിഴിൽ
ഷവൈഷ് കഔോർപ്പകരശൻ ്ഭോത്തും ഴോങ്ങറി്െ 45 വതഭോനും ഭോത്രഭോണ് കഔയലത്തിൽ
നിന്നുള്ള ങോമ ഴോ്ങുവനത്, ഫോക്ിയള്ളഴ തഭിള്നോട്, ഔർണോടഔ എനിഴിടങ്ങലിേ നിനോണ്.
ോടുതൽ അലഴിൽ കഔയലത്തിൽ നിന്നുള്ള ങോമ ഴോങ്ങോൻ ഷവൈകഔോയ്ക്ക് നിർകേവും
നൽഔികമക്ോും, ഇത് കഔയല ങോമയ്ട ആഴവയും ഴർധിപ്പിക്കുും.
12. ഇത്തയും പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടങ്ങലിൽ ഴില ഉഩകദവഔ കഷഴനങ്ങൾക്് രു പ്രധോന ഩങ്കുാ്. രു
ഴില ഉഩകദവഔ കഷഴനും ഴില ആകയോഖയും, ഴില ഴലരുനതിനോഴിവയഭോമ ഩയിതസ്ഥിതി, ഴിഴിധ
ഴിത്ത് ഇനങ്ങൾ, ഴിത്തി്െ റബയത, ഴയക്തിഖത ഴിലഔളുഭോമി ഔകമ്പോല ഫന്ധങ്ങൾ
എനിഴയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഴിഴയങ്ങളുും ഉഩകദവ്ും നൽൊന്നു. ഴില ഉഩകദവങ്ങൾ ഇന്തയമിൽ
ഷോധോയണഭോ്ണേിലുും, ഇത്തയും അടിമന്തിയ ഷോസങയയങ്ങലിൽ രു പ്രകതയഔ നിർണോമഔ ഴില
ഉഩകദവഔ ്ഷൽ ഷജ്ീഴഭോകക്ാതുാ്.
13. ഇരക്കുഭതി ്ങയ്യുന യോജ്യങ്ങൾ ബക്ഷയസുയക്ഷോ ഭോനദണ്ഡങ്ങളുും ഔ്ാത്തേ ഭോനദണ്ഡങ്ങളുും
ോടുതൽ ഔർവനഭോഔോൻ ഷോധയതയാ്. നല്ല ഔോർശിഔ യീതിഔൾ ജ്നപ്രിമഭോക്കുനതിനുും
കപ്രോത്സ്ോസജ്നഔഭോമ നമത്തിലൂ്ട tractability platform സൃഷ്ടിക്കുനതിനുും രു ഷഭഗ്രഭോമ ശ്രഭും
ആഴവയഭോണ്. അത്തയും നടഩടിഔലിൽ നോും പ്രകതയഔ ശ്രധ നൽഔണും.
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14. ഡിപ്പോർട്ട്്ഭെ്, ഴിഎപ്ഩിഷി്ഔ, എഷ്എചൃ്എും, കസോർട്ടികഔോർപ്പ് എനിഴയ്ട
ഩചൃക്രിഔളു്ടയും ഩളങ്ങളു്ടയും ഴിസ്തീർണും, ഉത്ഩോദനും, ഴിഩണനും എനിഴ ഷുംഫന്ധിചൃ
ഴിഴയങ്ങൾ കവകയിക്കുനതിലുും ഷഭോസയിക്കുനതിലുും രികപ്പോർട്ട ്ങയ്യുനതിലുും നിറഴിലുള്ള
നടഩടിക്രഭങ്ങലിലുും അടിസ്ഥോന ്ഷൌഔയയങ്ങലിലുും ഴിട്ഔളുാ്. കഔോഴിഡ്-19 മൂറമുാോമ
നഷ്ടത്തി്െ അലഴി്ന ഔണക്ിറോക്കുനതി്ന ഇത് ഫോധിചൄ. ഡോറൃ രികപ്പോർട്ട്ങയ്യുനതിനുും
്രകക്ോർഡു്ങയ്യുനതിനുമുള്ള കഔന്ദ്രീൌത ഒകട്ടോകഭറൃഡ് ഷിസ്റ്റും സ്ഥോഩിക്കുനതിന് ഴൊപ്പ്
അടിമന്തയ നടഩടിഔൾ വഔ്ക്ോള്ളണും. ഴൊപ്പി്െ ഭോർക്റൃിുംഖ് െീമുഔൾക്ോമി അനുഴദിചൃ
ഩധതി തുഔയ്ട രു ബോഖും ഇതിനോമി ഉഩകമോഖിക്ോും. 2020 ്ഷപ്തുംഫരിന് മുമ്പ് ഩണി
പൂർത്തിമോക്ണും. ഈ പ്രഴത്തനങ്ങ്ല ഷസോമിക്കുനതിന് ആസൂത്രണ കഫോഡിന്
ഷകന്തോശകഭ ഉള്ളു.
15. ഗ്രോഭീണ, നഖയ ബക്ഷയസുയക്ഷ, ്തോളിറഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ൽ, ഴരുഭോനും ഴർധിപ്പിക്ൽ
എനിഴ്മ ഩിന്തുണയ്ക്കുനതിന്, പ്രോകദവിഔഭോമി ഉൽഩോദന ഭോതൃഔഔ്ല ഷുംസ്ഥോനും
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോും. ഇെകഗ്രറൃഡ് പോർഭിുംഖ് ഷിസ്റ്റും (ഐഎപ്എഷ്)ത്തി്റ ഷോകേതിഔ
ഴിദയഔൈ ഷൃീഔയിചൃ് പുയമിട ൌശി ആസൂത്രണും ്ങയ്യുഔയും കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്കുഔയും
്ങകയ്യാതുാ്. ഇതിൽ നിന് റബിക്കുന ഭിചൃ ഉേപ്പനങ്ങളു്ട ഷഭോസയണ്ും ഩഞ്ചോമത്ത്
മുനിഷിപ്പോറിറൃി കഔോർപ്പകരശൻ തറത്തിലുും നടത്തോും. കതൻ, ഩോൽ, മുട്ട, ഭോുംഷും മുട്ട എനിഴയ്ട
ഉത്ഩോദനും, ഷുംെയണും, ഴിഩണനും എനിഴമ്്ക്ോപ്പും ഩചൃക്രിഔൾ, ഔിള്ങുവഴർഗ്ഗങ്ങൾ,
ഩളങ്ങൾ, ഔോറിത്തീറൃ എനിഴയും ഉൾ്പ്പടുത്തോും. ഉത്ഩോദനും, ഷുംെയണും, ഴിഩണനും എനിഴ
ആസൂത്രണും ്ങയ്യുനതിനുള്ള ഷോകേതിഔ ഷസോമ ൈോറൃ്കപോമുഔൾ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള
ആഴവയഭോമ അടിസ്ഥോന ്ഷോഔയയങ്ങൾ പ്രോകദവിഔ തറത്തിൽ ഷജീഔയിക്ോും.
നിർമ്മോതോക്ൾക്കുള്ള കഩമ്്ഭെ് ഷുംഴിധോനങ്ങൾ PACS ഴളി നടപ്പോക്ോും.
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മൃഖഷുംയക്ഷണത്തി്റ നഷ്ടത്തി്െ ഔണക്കുഔൾ
ഩയികവോധന ഔോറമലഴ്: 2020 ഭോചൃ് മുതേ ഏപ്രിേ ഴ്യ

മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും ഏഔകദവും 181 കഔോടി രൂഩയകടതോൊ്ഭന്
ഔണക്ോക്കുന്നു
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴി്റ കഔയലത്തി്റ മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറയ്ക്കുള്ള ആഗോതും ഷമ്മി
ശ്രിതഭോണ്. കറോക്്്ഡൌൺ ആയുംബിക്കുനതിന് മുമ്പുത്ന, ഈ കഭകറമിേ ഩക്ഷിപ്പനി
ഫോധിചൃിരുന്നു, ഇത് ഷുംസ്ഥോനത്തുടനീലും ആമിയക്ണക്ിന് ഇരചൃികക്ോളിഔളു്ട ഭയണ ത്തിന്
ഔോയണഭോമി. ഩനി ഫോധിചൃതു മൂറും പ്രധോനഭോയും കഔോളികക്ോട്, ഭറപ്പുരും ജ്ില്ലഔലിൽ 2,500 മുതൽ
3,000 ഴ്യ കഔോളിഔൈ ങത്തു. അതിനുപുരകഭ, ഩനി ഩടയോതിയിക്ോൻ ഩതിനോമിയ കത്തോലും
കഔോളിഔ്ല ഈ യാ് ജ്ില്ലഔലിലുും ഭോറൃിപ്പോപ്പിക്കുഔയാോമി. ഇത് കഔോളി ഴലത്തുന ഴർക്്
ഔനത്ത രു പ്രസയഭോമിരുന്നു. ഇക്ോയയത്തിേ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോർ ഇട്ഩടുഔയും രു ഩക്ഷിക്്
200 രൂഩ ഴീത്ും (2 ഭോഷത്തിൽ ോടുതൽ പ്രോമമുള്ള ഇരചൃികക്ോളിഔൈക്്) രു ഩക്ഷി ക്് 100
രൂഩഴീത്ും (2 ഭോഷത്തിൽ തോ്ള പ്രോമമുള്ള ഇരചൃികക്ോളിഔൈക്്) നഷ്ടഩയിസോയും നൽഔി.
ഩക്ഷിപ്പനി ൊരഞ്ഞുഴരുന ഷഭമത്തോണ് കഔോഴിഡ്-19 ഈ കഭകറ്മ ഫോധിചൃത്. ഩക്ഷിപ്പനി
ഔോയണും കഔോളിമിരചൃിയ്ട ആഴവയും ഇതിനഔും ൊരഴോമിരുന്നു, പ്രകതയഔിചൄും കഔോളിമിരചൃി
ഔളിക്കുനതിനുള്ള ബമും ഔോയണും.
ഔന്നുഔോറി കഭകറമി്റ എല്ലോ നഷ്ടങ്ങളുും ഔണക്ോക്ോൻ ഞങ്ങൾക്് ഔളിെിട്ടില്ല, നിയഴധി
നഷ്ടങ്ങൾ അദൃവയഭോമിയിക്കുനതോണ് ഔോയണും. ഈ കഭകറമി്റ നഷ്ടും ഷുംഫന്ധിചൃ് ഏഔകദവ
ഴിറമിരുത്തൽ നടത്തിമിട്ടാ്.

ഭോുംഷ്ും കഔോളിമിരചൃിയും
1) ഇരചൃി ഉൽഩോദനത്തിനോമി ഷുംസ്ഥോനത്ത് പ്രതിദിനും 2.6 റക്ഷും ഇരചൃികക്ോളിഔ്ല ഇരക്കുഭതി
്ങയ്യുന്നു്ാനോണ് ഔണക്ോക്കുനത്. 21 ദിഴഷ്ത്ത കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ 30 റക്ഷും
ഇരചൃികക്ോളിഔ്ല ഭോത്രഭോണ് ഇരക്കുഭതി ്ങയ്തത്. അകതഷഭമും ആഴവയഔതയും ൊരഞ്ഞു.
ഴിഴോസും, കസോട്ടലുഔൾ, ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ, ഭതഩയഭോമ ങട്ങുവഔൾ എനിഴ അടചൄപൂട്ടഔകമോ
രേോക്കുഔകമോ ്ങയ്തതിനോൽ കഔോളിമിരചൃിയ്ട ആഴവയത്തിൽ ൊര്ാോമി. ഭറുഴവത്ത്,
ആഴവയത്തിന് ഭത്സ്യും ഴിഩണിമിൽ ഴയോത്തതിനോൽ, കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത് ഭത്സ്യത്തിൽ
നിന് കഔോളിമിരചൃിമികറക്് രു ഭോറൃും ഉാോമി. എനിരുനോലുും, ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ആഴവയും
നിയോവോജ്നഔഭോമിരുന്നു.
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2) കഔയലത്തി്റ കരോമിറർ യൂണിറൄഔൾക്് ഴറിമ ഔമ്പനിഔലിേ നിനോണ് കഔോളിക്കുഞ്ഞു
ങ്ങ്ല റബിക്കുനത്. കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത് കരോമിറർ യൂണിറൄഔൾക്് ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല ഴിത
യണും ്ങയ്യോൻ ഇെകഗ്രറൃർഭോർക്് ഔളിെില്ല. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ഇരചൃികക്ോളി
ഇരക്കുഭതിമിൽ 45 വതഭോനും ൊര്ാോമി. ഇരചൃികക്ോളിയ്ട ആഴവയഔതമിലുും ഖണയഭോമ
ഇടി്ാോമി. കറോക്്്ഡൌൺ ഷഭമത്ത് ഇരചൃികക്ോളിയ്ട ഴിറ ഔികറോഗ്രോഭിന് 50 രൂഩ മോമി
ൊരഞ്ഞു, അത് രു ഔികറോയ്ട ഉൽഩോദന്ചൃറഴോമ 70 രൂഩകമക്ോൾ ൊരഴോണ്. ഏപ്രിൽ 12
ന് ഈസ്റ്റരികനോടടുത്ത് ഭോത്രഭോണ് ആഴവയും ഉമർനത്.
2020 ഭോർചൃിൽ 92.37 കഔോടി രൂഩ ഴിറഴരുന 66 റക്ഷും ഇരചൃികക്ോളിഔ്ല ഷുംസ്ഥോനകത്തക്്
ഇരക്കുഭതി ്ങയ്തു. 2019 ്റ ഇകത ഔോറമലഴിൽ ഇരക്കുഭതിയ്ട മൂറയും 103.02 കഔോടി രൂഩമോ
മിരുന്നു. 2020 ഭോർചൃിൽ ഇരക്കുഭതിയ്ട മൂറയത്തി്റ ൊരഴ് 10.65 കഔോടി രൂഩമോമിയി ക്കു്ഭന്
ഔണക്ോക്കുന്നു. ഷോധോയണഖതിമിേ, ഈസ്റ്റർ ഔോയണും ഏപ്രിൽ ഭോഷും ഇരചൃി ഴില്പന
ഴല്യോടിമ രു ഔോറഭോണ്. കഔോഴിഡ്-19 ഉും ഩക്ഷിപ്പനിയും 2020 ഏപ്രിറിൽ ഩടർനകപ്പോൾ,
ഇരക്കുഭതിയ്ട മൂറയത്തിേ 2020 ഏപ്രിൽ 14 ഴ്യ 52 കഔോടി രൂഩയ്ട ൊരഴ് ഔണക്ോക്കുന്നു.
അങ്ങ്ന, 2020 ഭോർചൃ് 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 14 ഴ്യയള്ള 45 ദിഴഷ്ത്ത ഇരക്കുഭതി മൂറയത്തി്റ
ആ്ഔ ൊരഴ് 62.65 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്കുന്നു. ഇത് 2020 ്ഭമ് 3 ഒടുോടി ഭ്റൃോരു 45
കഔോടി രൂഩ ോടിമോമി ഴർധികചൃക്ോും. ഇത് 2020 ഭോർചൃ് 1 മുതൽ 2020 ്ഭമ് 3 ഴ്യയള്ള
്ഭോത്തും ഇരക്കുഭതി മൂറയത്തിേ 107.65 കഔോടി രൂഩയ്ട ൊര്ാോക്കുും.
3) കഔയലത്തിൽ കഔോളിത്തീറൃ ്ഩോതുകഭകറമിലുും ഷൃഔോയയകഭകറമിലുും ഉൽഩോദിപ്പിക്കുന്നു.
എനിരുനോലുും, ്ഩോതുകഭകറമി്റ ഔന്നുഔോറി തീറൃയ്ട ഭിക്ഴോറുും എല്ലോ ഉൽഩോദന്ും
ഷുംസ്ഥോന പോമുഔളുും കഔോളി ഴലത്തേ പോമുഔളുഭോണ് ഉഩകമോഖിക്കുനത്. ഭ്റൃോരു തയ ത്തിൽ
ഩരെോൽ, ഴിഩണിമി്റ കഔോളിത്തീറൃയ്ട ഭിക്ഴോറുും എല്ലോ ആഴവയങ്ങളുും നിരകഴറൄ നത്
ഷൃഔോയയകഭകറമി്റ ഴിതയണക്ോയോണ്. തഭിള്നോട്, ഔർണോടഔ എനിഴിടങ്ങലിൽ നിനോണ്
ഈ ഷോധനങ്ങൾ എത്തുനത്. തഭിള്നോട്ടി്റയും ഔർണോടഔത്തി്റയും ഉൽഩോദന കതോതുും
ഖതോഖത തടസ്സങ്ങളുും ഔോയണും കഔയലത്തികറക്് കഔോളിത്തീറൃയ്ട ഴയഴ് തടസ്സ്പ്പട്ട.
തീറൃയഭോമി ഴന നിയഴധി ട്രക്കുഔൾക്് ങയക്കുഭോമി കഔയലത്തികറക്് പ്രകഴവിക്ോൻ അനുഭതി
യാോമിരുന്നു്ഴേിലുും ഔോറിമോമി ഭടങ്ങോൻ അനുഴദിചൃില്ല. ഇത് എല്ലോമിട്ത്തയും ഴിതയ ണ
ക്രഭും തടസ്സ്പ്പടുനതികറക്് നമിചൄ. ആദയ 21 ദിഴഷ്ത്ത കറോക്്്ഡൌണി്െ യാോും
ഩൊതിമിൽ ഴിതയണും ആയുംബിചൄ്ഴേിലുും ഷോധോയണ നിറകമക്ോളുും ൊരഴോമിരുന്നു. ഇത്
ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഩറ പ്രകദവങ്ങലിലുും കഔോളിത്തീറൃയ്ട ൊരഴിന് ഔോയണഭോമി.
4) ഏഔകദവും 280 മുട്ടകക്ോളി നഴ്സരിഔൾ കഔയലത്തിലുാ്. അഴക്് ഷർക്ോയി്െ കഔോളി
പോമുഔൾ ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല നൽൊന്നു. ഈ നഴ്സരിഔൾ ഏഔകദവും 45-60 ദിഴഷകത്തക്് ൊഞ്ഞു ങ്ങ്ല
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ഴലർത്തി ഴൊപ്പി്െയും പ്രോകദവിഔ ഷൃമുംബയണ സ്ഥോഩനങ്ങളു്ടയും ഴിഴിധ ഩധതി ഔൾ
പ്രഔോയമുള്ള ഗുണകബോക്തോക്ൾക്് ഴിതയണും ്ങയ്യുന്നു. നഴ്സരിഔൈ ്ഩോതുജ്നങ്ങൾക്കുും
ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല ഴിൽക്കുന്നു. രു കഔോളിക്കുെി്െ ഴിറ 110 രൂഩമോണ്. കറോക്്്ഡൌൺ ആയും
ബിചൃതിനുകവശും, കഴാത്ര അലഴിൽ തീറൃ റബയഭല്ലോത്തതുും ഴലർന്നുഴന ൊഞ്ഞുങ്ങൾക്് ഴിഩണി
മില്ലോത്തതുഭോമകപ്പോൾ ഈ നഴ്സരിഔൾ പ്രതിഷന്ധി കനയിട്ട. ഩറ നഴ്സരിഔലിലുും ഈ ൊഞ്ഞുങ്ങൾ 60
ദിഴഷും പൂർത്തിമോക്കുന്നു, അഴ ്ഩ്ട്ടന് ഴിൽകക്ാഴമോണ്. കഔോളിഔ്ല ഴോ്ങുവന
ഴയിലുാോമ ഖണയഭോമ ൊരഴ് ഈ നഴ്സരിഔളു്ട ഴരുഭോനത്തിൽ ഇടി്ാോക്കുന്നു. ഔർശഔന്
ഴലർത്തൽ ്ങറ്ും ോടുന്നു. ഇത്തയും നഴ്സരിഔളു്ട യണ്ടുഭോഷക്ോറ്ത്ത ആ്ഔ നഷ്ടും 75 റക്ഷും
രൂഩമോ്ണന്നു ഔണക്ോക്കുന്നു.
5) മൃഖഷുംയക്ഷണ ഴൊപ്പി്െ കഔോളി പോമുഔ്ലയും പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ. ഴൊപ്പി്െ പോമുഔ
ലിൽ വയോവയി ഴോർശിഔ കഔോളി ൊഞ്ഞുങ്ങളു്ട ഉത്ഩോദനും ഏഔകദവും 35 റക്ഷഭോണ്. അതി
നോൽ, വയോവയി പ്രതിഭോഷ കഔോളി ൊഞ്ഞുങ്ങളു്ട ഉത്ഩോദനും ഏഔകദവും 2.92 റക്ഷ്ും യാ്
ഭോഷ്ത്ത ഉൽഩോദനും 5.84 റക്ഷ്ഭോണ്. നിറഴി്റ കറോക്്്ഡൌണിനു കവശും ഴൊപ്പി്െ
പോമുഔലിൽ ഉത്ഩോദനും നിറചൄ. യാ് ഭോഷ്ത്ത കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴ് ഩയിഖണിക്കുഔ
മോ്ണേിൽ, ഏഔകദവ നഷ്ടും (18 രൂഩ x 5.84 റക്ഷും കഔോളിൊഞ്ഞുങ്ങൈ) 1.1 കഔോടി രൂഩ.
6) ഩറ ഴെഔിട കഔോളി പോമുഔളുും ൊടികമറൃ ്തോളിറോലിഔ്ല ഴറിമകതോതിേ ആശ്രമിചൃിയി
ക്കുനഴമോണ്. ൊടികമറൃ ്തോളിറോലിഔളു്ട റബയതക്കുരഴ് നിയഴധി ഴെഔിട കഔോളി പോമുഔ ളു്ട
പ്രഴർത്തന്ത്ത പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ. എനോൽ അത്തയും നഷ്ടങ്ങൾ ഔണക്ോക്ോൻ
ബുധിമുട്ടോണ്.

ഩനിമിരചൃി
7) കറോക്്്ഡൌൺ ഷഭമത്ത് കഔയലത്തി്റ ഩനിഔളു്ട ഴിൽപ്പനമിേ ഴറിമ ഇടിഴ് ഉാോമി.
ഴിൽപ്പന ൊത്ത്ന ഇടിെകപ്പോൾ, ഷർക്ോർ ഉടഭസ്ഥതമിലുള്ള ഭീറൃ് ്പ്രോഡക്ട്ഷ് ഇന്തയ
റിഭിറൃഡ് ഷുംെയണത്തിനുും ഴിൽപ്പനയ്ക്കുഭോമി ധോയോലും ഩനിഔ്ല ഴോങ്ങി. കറോക്്്ഡൌ ണി്െ
യാോഗട്ടത്തിൽ ഇത് ഩനി ഔർശഔ്യ ഴല്യമധിഔും ഷസോമിചൄ.

ഔന്നുഔോറിഔൾ/എരുഭഔൾ
8) ഷുംസ്ഥോനത്ത് അരക്കുന മൃഖങ്ങലിൽ 60 വതഭോന്ും അമൽ ഷുംസ്ഥോനങ്ങലിൽ നിനോണ്
ഇരക്കുഭതി ്ങയ്യുനത്. അതിനോേ കറോക്്്ഡൌൺ കഔയലത്തി്റ ഇരചൃി ഉൽഩോദ ന്ത്ത
പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോയണും ഔന്നുഔോറിഔളു്ട/എരുഭഔളു്ട ഇരക്കുഭതി
ൊരഞ്ഞു. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറും ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള 40 ദിഴഷ്ത്ത ഔോറമലഴിേ കഔയലത്തി്റ
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ഔന്നുഔോറി/എരുഭ ഇരചൃി ഉൽഩോദനും ഷോധോയണമിൽ നിന് 60 വതഭോനും അഥഴോ 15,000 ടൺ
ൊരഞ്ഞു്ഴനോണ് ഔണക്ോക്കുനത്. 45 കഔോടി രൂഩമോണ് നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുനത്. ങിറ
അര്വോറഔലിൽ കറോക്്്ഡൌൺ ആയുംബിക്കുനതിന് മുമ്പ് മൃഖങ്ങ്ല ്ഔോണ്ടുഴനിരുനതിനോേ
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറത്ത് ഷോധോയണ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ തുട ന്നു. ഩ്ക്ഷ ്ഩ്ട്ടന് കസ്റ്റോക്്
ൊരെകതോ്ട, ഇകപ്പോൾ ഭറൃ് ഷുംസ്ഥോനങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള മൃഖങ്ങളു്ട ൊരഴ് അഴർ
അബിമുകീഔയിക്കുന്നു.

മുട്ട
9) കറോക്്്ഡൌണിനു മുമ്പ് കഔയലത്തി്റ പ്രതിദിന മുട്ടയ്ട ഉഩകബോഖും 2 കഔോടി ആമിരുന്നു. ഈ
ഉഩകബോഖത്തി്െ ഩൊതിയും തകേവീമ ഉൽഩോദനത്തിൽ നിനോണ്, ഫോക്ി ഩൊതി
ഷുംസ്ഥോനത്തിന് പുരത്തുനിന്നുള്ളഴമോണ്, പ്രധോനഭോയും തഭിള്നോട്. എനിരുനോലുും
കറോക്്്ഡൌൺ തുടങ്ങിമതിന് കവശും, മുട്ടഔളു്ട ഴിതയണ്ും ആഴവയഔതയും ൊരഞ്ഞു.
ഷുംസ്ഥോനത്തിന് പുരത്തുനിന്നുള്ള മുട്ട ഇരക്കുഭതി 70 വതഭോനും ൊരഞ്ഞു. അതോമത്, 21
ദിഴഷ്ത്ത കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ പ്രതിദിനും 30 റക്ഷും മുട്ടഔൾ ഭോത്രഭോണ് ഇരക്കു ഭതി
്ങയ്യ്പ്പട്ടത്. മുട്ടയ്ട തകേവീമ ഉൽഩോദനും ൊരഞ്ഞു. അകതഷഭമുംത്ന ഴിഴോസങ്ങ ൾ,
കസോട്ടലുഔൾ, ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ, ഭതഩയ്ും ഭറൃ് ങട്ങുവഔളുും ഇല്ലോത്തതിനോൽ മുട്ടയ്ട ആഴ വയ്ും
ൊരഞ്ഞു. അതിനോൽ, മുട്ടയ്ട ഴിറ നിന് 7 രൂഩ എന നിറമിൽ ത്ന തുടർന്നു.
10) ഴൊപ്പി്െ പോമുഔലിൽ വയോവയി ഴോർശിഔ മുട്ട ഉൽഩോദനും ഏഔകദവും 53 റക്ഷും ഴരുും.
വയോവയി പ്രതിഭോഷ ഉത്ഩോദനും ഏഔകദവും 4.42 റക്ഷും മുട്ടഔലോണ്. മുട്ടയ്ട ഉത്ഩോദന്ും
കഔോളിഔളു്ട തീറൃ്ചൃറ്ും ൊരയ്ക്കുനതിനോമി ഴൊപ്പി്െ കഔോളി പോമുഔലിൽ നിറഴിൽ വോസ്ത്രീമ
ഭോമ രു ദിനും ബക്ഷണും ളിഴോക്ൽ ഩയിഩോടി നടപ്പോക്കുന്നു. ഇത് മുട്ട ഉൽഩോദനത്തിൽ 20
വതഭോനും ൊര്ാോക്കു്ഭനോണ് ഔണക്ോക്കുനത്. ഇതിനോേ പ്രതിഭോഷ മുട്ട ഉൽഩോദന ത്തിൽ
88,400 മുട്ടഔളു്ട ൊരഴ് ഴരുും എന് ഔരുതുന്നു. യാ് ഭോഷകത്തക്്, ഇത് (88,400 x 2) 176,800
മുട്ടഔൾ ആമിയിക്കുും. രു മുട്ടയ്ക്ക് വയോവയി 5 രൂഩ നിയക്ിൽ, യാ് ഭോഷ്ത്ത മുട്ട ഴിൽപ്പനമിേ
ഉാോൊന നഷ്ടും (5 രൂഩ x 176,800) 8.8 റക്ഷും രൂഩമോണ്.

കഔയല പീഡ്ഷ് റിഭിറൃഡ്
11) മൃഖഷുംയക്ഷണ ഴൊപ്പിനു ഔീളിലുള്ള ്ഩോതുകഭകറോ സ്ഥോഩനഭോണ് കഔയല പീഡ്ഷ് റിഭിറൃഡ്.
ഇത് ഷുംകമോജ്ിത ഔന്നുഔോറി തീറൃയും തീറൃ അനുഫന്ധങ്ങളുും നിർമ്മിക്കുഔയും ഴിൽക്കുഔയും
്ങയ്യുന്നു. ഔകല്ലറൄുംഔയ (തൃശൂർ), ഔരുനോഖപ്പള്ളി (്ഔോല്ലും), തിരുഴോങ്ങൂർ (കഔോളി കക്ോട്)
എനിഴിടങ്ങലിറോമി ഔമ്പനിക്് മൂന് ഉത്ഩോദന യൂണിറൄഔളുാ്. ഭറൃ് ഷുംസ്ഥോനങ്ങ ലി്റ
ഔോർശിഔോധിഷ്ഠിത അഷുംസ്കൃത ഴസ്തുക്ളു്ട ഷുംബയണ യൂണിറൄഔൾ, അഷുംസ്കൃത ഴസ്തു ഷുംെയണ
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ൈോന്റുഔൾ, പ്രകതയഔിചൃ് എണ നീക്ിമ തഴിട്, തഴിട് (ഩിണോക്്) എനിഴ കറോക്്്ഡൌൺ
ഔോയണും തുരക്ോത്തതിനോേ ഔമ്പനിക്് അഷുംസ്കൃത ഴസ്തുക്ൾ റബയഭോൊ നില്ല.
അതിർത്തിഔടന്നുള്ള ങയക്് ഖതോഖതത്തിനുും നിമന്ത്രണങ്ങളുാോമിരുന്നു. കറോ ക്്്ഡൌണി്െ
അഴഷോന ദിഴഷങ്ങലിൽ ൊരചൃ് പുകയോഖതി ഉാോ്മേിലുും ഉൽഩോദനും ൊരഞ്ഞു. 2020 ഭോർചൃ് 25
മുതൽ ഏപ്രിൽ 11 ഴ്യ ഉൽഩോദനത്തി്െ അലഴിൽ ൊര്ാോമി. ഷോധോയണ നിറയഭോമി
തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ ഴിൽപ്പന 6110 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ഴ്യ ൊരഞ്ഞു. ഇതി്െ പറഭോമി
ഔമ്പനിക്് ഉൽഩോദന്ും ഴിൽപ്പനയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഏഔകദവും 14.7 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടും
ഴന്നു കങന്നു.

കഔയല ഷുംസ്ഥോന ഔന്നുഔോറി ഴിഔഷന കഫോർഡ്
കഔയല ഷുംസ്ഥോന ഔന്നുഔോറി ഴിഔഷന കഫോർഡ് (്ഔഎൽഡിഫി) ഭോട്ട്പ്പട്ടി, കധോണി,
ൊലത്തുപ്പുള എനിഴിടങ്ങലി്റ മൂന് ൈോന്റുഔലിൽ വീതീഔയിചൃ ഫീജ്ത്തി്െ ഉൽഩോദനത്തിലുും
ഴിൽപ്പനമിലുും ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന്നു. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോയണും ഫ്രീസു്ങയ്ത ഫീജ്ത്തി്െ ഉത്ഩോ
ദനത്തിൽ ഭോട്ട്പ്പട്ടിമിൽ 125,000 കഡോസുും കധോണിമിൽ 83,000 കഡോസുും ൊലത്തുപ്പുളമിൽ 15,000
കഡോസുും ഔാ് ൊരഞ്ഞു. ഈ അക്ൌാിേ ്ഔഎൽഡിഫിയ്ട ്ഭോത്തും ഴരുഭോന നഷ്ടും 89.2
റക്ഷും രൂഩമോണ്. കഩോാികചൃയിമിൽ നിന് ഴരുന ദ്രോഴഔ വനട്രജ്്െ അബോഴഭോണ്
ഉത്ഩോദന്ത്ത പ്രധോനഭോയും ഫോധിചൃത്. ഔിട്ടിമ ഩയിഭിതഭോമ അലഴിലുള്ള ദ്രോഴഔ വനട്രജ്ൻ
വീതീഔയിചൃ ഫീജ്ത്തി്െ കഡോസുഔൾ സൂക്ഷിക്ോനോമി ഉഩകമോഖിചൄ.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ്ഔഎൽഡിഫി ഷുംസ്ഥോന്ത്ത എല്ലോ കഔന്ദ്രങ്ങലികറക്കുും
വീതീഔയിചൃ ഫീജ്ും, ദ്രോഴഔ വനട്രജ്ൻ, ഭറൃ് ൌത്രിഭ ഫീജ്ഷേറനും (എഐ) ഉഩഔയണങ്ങൈ
എനിഴ ഴിതയണും ്ങയ്യുനത് തുടർന്നു. എനിരുനോലുും ഷോകേതിഔ ഉകദയോഖസ്ഥരു്ട അബോഴും
മൂറ്ും നിയഴധി എഐ കഔന്ദ്രങ്ങൾ അടചൃതുമൂറും വീതീഔയിചൃ ഫീജ്ത്തിനുള്ള ഒഡറുഔൈ ഩറ
എഐ കഔന്ദ്രങ്ങലിൽ നിന്നുും റബിചൃില്ല. വീതീഔയിചൃ ഫീജ് ഴിൽപ്പനയ്ട ൊരഴ് 48.47 റക്ഷും രൂഩ
ഴിറഭതിക്കുന 88,132 കഡോസുഔൾ എന് ഔണക്ോക്കുന്നു. ോടോ്ത, 5.60 റക്ഷും രൂഩ ഴിറഭതിക്കുന
വീതീഔയിചൃ ഫീജ്ും (2020 ഭോർചൃ് 31 ന് മുമ്പ് നടപ്പിറോക്ോൻ) തഭിള്നോടിന് ഴിൽക്ോൻ ഔളിെില്ല.
്ഔഎൽഡിഫിയ്ട ്ഭോത്ത നഷ്ടും 1.43 കഔോടി രൂഩമോ്ണന് ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.

കഔയല കസ്റ്ററൃ് ഩൌൾട്രി ഡഴറപ്്ഭെ് കഔോർപ്പകരശൻ റിഭിറൃഡ്
13) കഔയല കസ്റ്ററൃ് ഩൌൾട്രി ഡഴറപ്്ഭെ് കഔോർപ്പകരശൻ റിഭിറൃഡ് (്ഔഎൈിഡിഷി) ഭ്റൃോരു
്ഩോതുകഭകറോ സ്ഥോഩനഭോണ്. ൊടപ്പനക്കുനിൽ (തിരുഴനന്തപുയും) കരോമിറർ രീഡിുംഖ് പോും
ഉാ്. ഷോധോയണ കഔോളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളു്ട (രു ദിഴഷും പ്രോമമുള്ള) ഉത്ഩോദനും പ്രതി ഭോഷും
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100,000 ആണ്. ഈ ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല ഔയോർ പോമുഔലിൽ 30 രൂഩ നിയക്ിൽ നേൊന്നു. രു ദിഴഷും
പ്രോമമുള്ള കരോമിറർ ൊഞ്ഞുങ്ങളു്ട ൊരെ ഴിൽപ്പന മൂറും ഉാോ്ന നഷ്ടും യാ്
ഭോഷകത്തക്് 60 റക്ഷും രൂഩമോണ് (200,000 ൊഞ്ഞുങ്ങൾ x 30 രൂഩ
കഔോളിക്കുെ്).
്ഔോട്ടിമ്ത്തയും ഭോലമി്റയും പോമുഔലി്റ നഷ്ടും ഏഔകദവും 20 റക്ഷും രൂഩമോണ്. അധിഔ
ഭയണനിയക്്, തീറൃയ്ട ഖതോഖതും എനിഴ മൂറമുള്ള ഭറൃ് നഷ്ടങ്ങൾ 28 റക്ഷും രൂഩയകടതോണ്.
്ഔഎഷ്ഩിഡിഷിയ്ട ്ഭോത്തും നഷ്ടും ഏഔകദവും 1.08 കഔോടി രൂഩമോണ്.

ഩോൽ
14) ഩോൽ ഉൽഩോദനത്തിൽ ഷൃമുംഩയയോപ്തതമികറക്് നീ്ങുവന ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഴിജ്മ ഭോണ്
ഩോൽ ഉൽഩോദന കഭകറമിൽ ഉാോമ ബോഖിഔഭോമ പ്രതിഷന്ധിക്് ഔോയണും. 2016 ൽ പ്രതിദിനും
9 റക്ഷും റിറൃർ ഩോൽ ഷുംസ്ഥോനകത്തക്് ഇരക്കുഭതി ്ങയ്തിരുന്നു. 2019 ഒ്ട പുരത്തുനിന്നുള്ള
ഩോൽ ഇരക്കുഭതി്മ ആശ്രമിക്കുനത് പ്രതിദിനും 3.5 റക്ഷും റിറൃരോമി ൊരയ്ക്കോൻ ഷുംസ്ഥോനത്തിന്
ഔളിഞ്ഞു. ആബയന്തയ ഩോൽ ഉൽഩോദനത്തിൽ ഴർധന്ാോമതിനോറോണിത്, പ്രകതയഔിചൃ് ക്ഷീയ
ഷസഔയണഷുംഗങ്ങൾ ഴളി. എനിരുനോലുും കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ, ്ഩോതു കഭകറമിൽ
നിന്നുള്ള ഩോറി്െ ആഴവയും (അതോമത്, ഭിൽഭ, എഫിഷിഎഷ്) പ്രതിദിനും 2.5 റക്ഷും റിറൃർ
ൊരഞ്ഞു. അതുകഩോ്റ, ഷൃഔോയയകഭകറമിൽ ഩോറി്െ ആഴവയും പ്രതിദിനും 4 റക്ഷും റിറൃർ
ൊരഞ്ഞു. കറോക്്്ഡൌണിന് മുമ്പ്, ഭിൽഭ, എഫിഷിഎഷ്, ഷൃഔോയയ ്ഡമരി ഔൾ എനിഴ
പ്രതിദിനും 25 റക്ഷും റിറൃർ ഩോൽ ഴിൽക്ോറുാോമിരുന്നു (അത് ോടോ്ത ഷുംസ്ഥോനത്ത് പ്രതിദിനും
50 റക്ഷും റിറൃർ ഩോൽ ഴയക്തിഖതഭോമി ഩോൽ ഔർശഔരുും കവകയണ കഔന്ദ്രങ്ങളുും
ഴിൽക്കുന്നുാോമിരുനതി്െ രു ഴിഴയ്ും റബയഭല്ല).
2019, 2020 ഴശങ്ങലി്റ ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഷസഔയണ
കഭകറമിൽ ഩോൽ ഷുംബയിക്കുനതിനുും ഴിൽക്കുനതിനുമുള്ള ഴിഴയങ്ങൾ ങിത്രും 1 ൽ പ്രതിഴർശ
തോയതഭയത്തിനോമി നൽഔിമിയിക്കുന്നു. 2019 ഭോർചൃിനുും 2020 ഭോർചൃിനുഭിടമിൽ ഩോൽ ഷുംബയ
ണത്തിൽ ്ങരിമകതോതിലുള്ള ഇടി്ാോമിട്ടാ്. നിറഴി്റ പ്രഴണത തുടരുഔമോ്ണേിൽ
കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ 2020 ഏപ്രിറി്റ ഩോൽ ഷുംബയണ്ും 2019 ഏപ്രിറിറി്ന
അകഩക്ഷിചൃ് ഩോൽ ഉൽഩോദനും ഭിതഭോമ കതോതിൽ ൊരെിയിക്ോ്ഭനതി്െ സൂങനഔ ലോണിത്.
ൌതയഭോമ ഔണക്കുഔൾ ഇതുഴ്യ റബയഭല്ല.
ങിത്രും 2 ൽ, 2019 ലുും 2020 ലുും ഭോചൃ് - ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഷസഔയണ കഭകറമി്റ ഩോൽ
ഴിറ്മക്കുരിചൄള്ള ഴിഴയങ്ങൾ നൽഔിമിട്ടാ്. രു ഴർശത്തിനിടമി്റ ഷോധോയണ യീതിമലുള്ള
ഴധനഴല്ലോ്ത, കറോക്്്ഡൌ ഷഭമത്ത് ഩോൽ ഴിറ ഉമയോ്ത നിേക്കുന്നു. 2019
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്ഷപ്തുംഫർ മുതൽ ഔർശഔയിൽ നിന്നുള്ള ഩോൽ ഷുംബയണ നിയക്് റിറൃരിന് 3.38 രൂഩയും
ഴിൽപ്പന നിയക്് റിറൃരിന് 4.00 രൂഩയും ഔാ് ഴർധിപ്പിചൄ.
ഷുംബയണത്തിലുും ഴിൽപ്പനമിലുമുള്ള ൊരഴ് ഭിൽഭ, ഷസഔയണ കഭകറ, ക്ഷീയ ഔർശഔർ
എനിഴരു്ട റോബ്ത്ത ഫോധിചൄ. ഩട്ടിഔ 1 ഇക്ോയയത്തി്റ ഴിഴയങ്ങൈ നൽൊന്നു. ്ഭോത്തും നഷ്ടും
2020 ഭോർചൃിൽ 3.6 കഔോടി രൂഩയും 2020 ഏപ്രിൽ 11 ഴ്യ 5.6 കഔോടി രൂഩയഭോണ്. ഇത് ആ്ഔ
9.2 കഔോടി രൂഩമോണ്.
ങിത്രും 1 ഷസഔയണ കഭകറ ഴളിയള്ള ഩോറി്െ ഷുംബയണ്ും ഴില്പനയും, 2019 ്റയും 2020 ്റയും
ഭോചൃ്, ഏപ്രിേ ഭോഷങ്ങലികറത് റിറൃരിേ
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Rs per…

ങിത്രും 2 കഔയലത്തി്െ ഷസഔയണ കഭകറമി്റ ഩോൽ ഴിറ, 2019, 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ
ഭോഷങ്ങലിേ, രൂഩ റിറൃ

Series1
1
0
1
Series2

Series3

15) കറോക്്ഡൌൺ

ഷഭമത്ത് ക്ഷീയകഭകറമിേ ഔോറിത്തീറൃയ്ടയും വഴകക്ോറി്െ യും

ഗുരുതയഭോമ ക്ഷോഭും കനയിട്ട. എനിരുനോലുും 2020 ഏപ്രിൽ 15 ഴ്യ ഈ കഭകറയ്ക്ക് നിറ ഴിലുള്ള
ഔോറിത്തീറൃ ഷുംബയണത്തിൽ നിന് ഉഩകമോഖ്പ്പടുത്തോെ ഔളിയ്ഭന് ഔണക്കുഔൈ ഔോണിക്കുന്നു.
2020 ഏപ്രിൽ 15 ന് കവശും തീറൃ ഴിതയണും നിമന്ത്രിക്ണും. അഷുംസ്കൃത ഴസ്തുക്ളു്ട
റബയതമില്ലോത്തതിനോൽ തീറൃ ഉൽഩോദനും ഇന്തയമിൽ തടസ്സ ്പ്പട്ടതിനോറോണിത്. ആന്ധ്രമിൽ
നിന് തീറൃ ഇരക്കുഭതി ്ങയ്യോൻ കഔയലും ശ്രഭിചൃകപ്പോൾ ഔർണോടഔ അതിർത്തി മിലൂ്ട ട്രക്കുഔൾ
ഔടത്തിഴിടോൻ അനുഴദിചൃില്ല. ഇത് ഔന്നുഔോറി തീറൃ കഭകറമിൽ അനിശൄി തതൃും സൃഷ്ടിചൄ.
ഩട്ടിഔ 1 കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത് ഭിേഭ, ക്ഷീയ ഷസഔയണഷുംഗങ്ങൈ, ഔശഔ, ഭിേഭ
പീഡ്ഷ് എനിഴയ്ക്കുാോമിട്ടള്ള നഷ്ടും, കഔോടി രൂഩമിേ

ഭിേഭ
ക്ഷീയഷുംഗങ്ങൈ

2020
ഭോചൃ്
0.93
0.11

2020 ഏപ്രിേ 11 ഴ്യയള്ളത്
0.68
0.15

ഔശഔ
ഭിേഭ പീഡ്ഷ്

2.52
0.00

3.42
1.35

ക്രഭനമ്പ

നഷ്ടും ഴനഴ

1
2
3
4
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5

ആ്ഔ നഷ്ടും

3.60

5.60

ബോഴി തന്ത്രങ്ങൾ
16) കഔയലത്തി്റ മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറമിൽ കഔോഴിഡ് 19 ഭസോഭോയിമിേ നിന്നുള്ള രു
പ്രധോന ഩോഠും മുട്ട, ഭോുംഷും തുടങ്ങിമ ഉല്പനങ്ങലിൽ ഷൃമുംഩയയോപ്തത വഔഴയികക്ാതി്െ
ആഴവയഔതമോണ്. അനയഷുംസ്ഥോനങ്ങ്ല മുട്ടഔൾക്ോമി ആശ്രമിക്കുനത് പ്രതിദിനും 25 റക്ഷും
മുട്ടമോമി ൊരയ്ക്കോനോണ് കഔയലും റക്ഷയഭിടുനത്. ഭ്റൃോരു ഴിധത്തിൽ ഩരെോൽ, ഷുംസ്ഥോനത്ത്
പ്രതിദിനും 75 റക്ഷും അധിഔ മുട്ടഔൾ ോടി ഉല്പോദിപ്പികക്ാതുാ്. ഇരചൃിമിൽ, “കഔയല ങിക്ൻ”
ഩധതി അടുത്ത അഞ്ച് ഴർശത്തിനുള്ളിൽ ഴിപുറീഔയികക്ാതുാ്. ഔോലക്കുട്ടി ഔളു്ട ഴലർചൃ്മ
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്കുനതിനുള്ള രു ഩധതിയും ഇക്ോയയത്തിൽ ങിന്തിക്ണും.
17) ഩോൽ ഉൽഩോദനത്തിൽ ഷൃമുംഩയയോപ്തത വഔഴയിക്കുനതിന് അടു്ത്തത്തിമിയിക്കുന്നു
എനോണ് ഈ ഭസോഭോയി കഔയല്ത്ത ഒർമ്മിപ്പിക്കുനത്. അടുത്ത യാ് ഴർശത്തിനുള്ളിൽ ഩോൽ
ഉല്പോദനത്തിൽ ഭിചൃുംഴരുന ഩോൽ വഔഔോയയും ്ങയ്യോൻ ഷുംസ്ഥോനും തയ്യോരോകഔാ തുാ്.
ഭറഫോർ കഭകറമിൽ നിന് പ്രതിദിനും 50,000 റിറൃർ ഩോൽ ഔർണോടഔത്തികറക്കുും
തഭിള്നോട്ടികറക്കുും ്ഔോണ്ടുകഩോമി ഩോൽ്പ്പോടിമോക്ി ഭോറൄനതിന് നിറഴിൽ റിറൃ്രോനിന് 10 രൂഩ
അധിഔ ്ങറഴ് ഴരുന്നുാ്. ഇത് ളിഴോകക്ാതുാ് (കഫോക്സ് 1 ഔോണഔ). ഭിചൃുംഴരു ന ഩോൽ,
ഩോൽ്പ്പോടിയും ഫോഷ്പീഔയിചൃ ഩോലുും ആമി ഩയിഴർത്തനും ്ങയ്യോനുും ഷുംബയിക്ോനുും കഔയലത്തിന്
രു ആധുനിഔ ഩോൽ്പ്പോടി ൈോന്റുും രു ഫോഷ്പീഔയണ ൈോന്റുും ആഴവയഭോണ്. എനിരുനോലുും, രു
ൈോെ് സ്ഥോഩിക്കുനതിന് മുമ്പോമി രു ഷോധയതോ ഩഠനും നടത്തണും, ഔോയണും അത്തയും ൈോെ്
പ്രോകമോഖിഔഭോൊനതിന് പ്രതിദിനും ൊരെത് രു റക്ഷും റിറൃർ ഩോൽ ആഴവയഭോണ്.
ഩോറിൽ നിന്നുള്ള മൂറയഴർധിത ഉല്പനങ്ങലോമ ങീഷ്, ഔട്ടിവതയ് തുടങ്ങിമഴയ്ട ഉല്പോദനും
ഴിഔഷിപ്പിക്ോനുും റക്ഷയഭികടാതുാ്. നിറഴിലുള്ള ഡമരി ൈോന്റുഔലിൽ നൂതന ഉല്പന വഴഴി
ധയഴൽക്യണ ഷൌഔയയങ്ങൾ സ്ഥോഩിക്കുനതി്നമോണ് ഇത് സൂങിപ്പിക്കുനത്. ോടോ്ത, ക്ഷീയ
ഷസഔയണഷുംഗങ്ങൾ നഴീഔയികക്ാതുാ്, ഔന്നു ഔോറിഔളു്ട തീറൃ ഷുംബയിക്കുനതിനുള്ള
കവശി ഴർധിപ്പിക്കുനതിനുും അഴ്യ ഷജഭോകക്ാതുാ്. ഔർശഔർക്ോമി ഩോൽ
ഔരക്കുനതിനുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഷബ്ഷിഡി ഴർധിപ്പികക്ാതുാ്. ക്ഷീയഔർശഔർക്്
ഩശുക്്ല നൽൊനതിനുള്ള നിറഴിലുള്ള ഩധതിഔൾ വക്തി്പ്പടുകത്താതുാ്.
18) കഔയലത്തി്റ ഔന്നുഔോറി കഭകറയ്ക്ക് ഔോറിത്തീറൃക്കുും വഴകക്ോറിനുഭോമി രു ഩധതി
ആഴവയഭോണ്. അടുത്ത യാ് ഴർശത്തിനുള്ളിൽ ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഔോറിത്തീറൃ ൌശി ്ങയ്യുന
തിനോമി 15,000 ഏക്ർ സ്ഥറും ഔണ്ടുഩിടികക്ാതുാ്. ഇഴി്ട ഴീണ്ടുും, ആബയന്തയ ഉല്പോദന കവശി
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ഴിപുറീഔയികക്ാതുാ്. ഩിഎഷ്ഇഔലോമ കഔയല പീഡ്ഷ് റിഭിറൃഡ്, ഭിൽഭ പീഡ്ഷ് എനിഴക്്
ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഉൽഩോദനും ഴിപുറീഔയിക്ോെ കപ്രോത്സ്ോസന്ും ഩിന്തുണയും നേകഔാതുാ്.

കഫോക്സ് 1
ഩോൽ ഷുംബയണത്തി്െയും ഴിഩണനത്തി്െയും പ്രതിഷന്ധി വഔഔോയയും ്ങയ്യൽ
2020 ഭോർചൃ് 31 ഴ്യ ഩോറി്െ ഒപ്പണിഘ് കസ്റ്റോക്് 23.88 റക്ഷും റിറൃറുും പ്രതിദിന ഷുംബയ ണും
13.21 റക്ഷും റിറൃറുും ആമിയിന്നു. എനോൽ ഴിൽപ്പന പ്രതിദിനും 10.94 റക്ഷും ഭോത്രഭോമി രുന്നു; മുൻ
ആഴ്ചഔ്ല അകഩക്ഷിചൃ് 27.53 വതഭോനും (പ്രതിദിനും 2.81 റക്ഷും റിറൃർ) ഴില്പനമി ൽ ഇടിഴ്. ഇത്
ഔോയണും ഭിചൃുംഴന ഩോറി്ന ഩോൽ്പ്പോടിമോക്ി ഭോകറൃാതുാ്. പ്രതിദിനും 1.2 മുതൽ 1.25 റക്ഷും
റിറൃർ ഴ്യ ഩോൽ തഭിള്നോട്ടികറക്് ഩോേ്പ്പോടിമോക്ി ഭോറൄഴോനോമി അമചൃിരുന്നു. എനോൽ
കഔോഴിഡ് -19 കഩടി്മത്തുടർന് കഔയലത്തിൽ നിന് ഩോൽ ഴോങ്ങോ ൻ തഭിള്നോട് ഷർക്ോർ
ഴിഷമ്മതിചൄ.
കഔയല, തഭിള്നോട് ഷർക്ോരുഔൾ തമ്മിൽ നടന ങർചൃഔൾക്് കവശും അടിമന്തയ അടി
സ്ഥോനത്തിൽ പ്രതിദിനും 50,000 റിറൃർ ഩോൽ ്ഩോടിമോക്ി ഭോറൄനതിന് ഴോങ്ങോെ തഭിള്നോ ട്
ഷമ്മതിചൄ. ഭിചൃുംഴന ഩോൽ ഩോളോഔോതിയിക്ോൻ ഭിേഭ ഴളി അുംഖന ഴോടിഔൾ, അതിഥി
്തോളിറോലി ഔയോമ്പുഔൾ, ഷമൂസ അടുക്ലഔൾ, ഔൺഷൂഭർ്പഡ്, ഷിഴിൽ ഷവൈഷ്,
ഷസഔയണും എനിഴമിലൂ്ട ഩോലുും ഩോലുൽപ്പനങ്ങളുും ഴിതയണും ്ങയ്യോൻ കഔയല ഷർക്ോ ർ
തീരുഭോനിചൄ.
ഈ ഷന്ദബത്തിറോണ് കഔയലത്തിൽ രു ആധുനിഔ ഩോൽ്പ്പോടി നിമ്മോണ സ്ഥോഩനത്തി ്െ
ആഴവയഔത ങർചൃ ്ങയ്യ്പ്പടുനത്.
19) ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഩോൽ, ഭോുംഷും, മുട്ട കഭകറഔലിൽ നിറഴിലുള്ള ഭോർക്റൃിുംഖ്, ഴിതയണ
ശൃുംകറഔ്ലക്കുരിചൃ് ഷർക്ോർ ഩഠനും നടത്തുഔയും ഉല്പോദഔയിേനിന്നുും നിന്നുും ഉഩകബോക്തോ
ക്ലികറക്് എത്തോനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്ോെ നടഩടിഔൾ ആയുംബിക്കുഔയും കഴണും. ഷുംസ്ഥോ
നത്ത് ഩോൽ, ഭോുംഷും, മുട്ട എനിഴയ്ട ഴിഩണന ശൃുംകറ ഴിഔഷിപ്പി ക്കുനതിന് ആധുനിഔ
ഴിഴയഷോകേതിഔഴിദയയ്ട ഉഩകമോഖും കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ണും. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത എല്ലോ ക്ഷീയ
ഷസഔയണ സ്ഥോഩനങ്ങ്ലയും ഩയൈയും ഫന്ധിപ്പിചൃ് രു കഷോ്വൃമരിന് ഔീളിൽ ്ഔോണ്ടുഴ
രുഔ്മനത് ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
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20) ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഔന്നുഔോറി യൂണിറൄഔലി്റ വജ്ഴ സുയക്ഷോ നടഩടിഔളു്ട അഴകറോ ഔനും
അനിഴോയയഭോണ്. ബോഴിമിൽ മൃഖങ്ങലിേ നിന് ഭനുശയയികറക്് ഩടരുന കയോഖങ്ങൾ ോടുതേ
കനയികടാിഴരു്ഭനതിനോൽ, നമ്മു്ട ഔോണഔലിഔ്ലയും ക്ഷീയ യൂണിറൄഔ്ലയും ഫ്ലൂകഩോ്റയള്ള
ഩഔർചൃഴയോധിഔലിൽ
നിന്നുും
ഷുംയക്ഷിക്കുനതിനുും
ഭനുശയയികറക്കുള്ള
ഴയോഩനും
ഭന്ദഖതിമിറോക്കുനതിനുും ആധുനിഔ വജ്ഴ സുയക്ഷോ ്ഷൌഔയയങ്ങൈ അഴതയിപ്പികക് ാതുാ്.
അത്തയ്ഭോരു ആധുനിഔ വജ്ഴ സുയക്ഷോ ങട്ടക്കൂട് നമ്മു്ട മൃഖങ്ങലിേ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പനങ്ങ്ല
ഭിഔചൃ യീതിമിൽ ഴിഩണനും ്ങയ്യുനതിനുും ഉഩകമോഖിക്ണും.

മൃഖഷുംയക്ഷണ കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 181 കഔോടി രൂഩമോ്ണന്നു (ഭോുംഷും- 154.50 കഔോടി, മുട്ട18.09 കഔോടി, ഩോൽ- 9.2 കഔോടി രൂഩ)ഔണക്ോക്കുന്നു.
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ഭത്സ്യകഭകറമി്റ നഷ്ടങ്ങളു്ട ഔണക്കുഔൈ
ഩയികവോധനോ ഔോറമലഴ്: 2020 ഭോചൃ് മുതേ ഏപ്രിേ ഴ്യ

ഭത്സ്യകഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 1371 കഔോടി രൂഩയകടതോ്ണന് ഔണക്ോക്കുന്നു.
കഔയലത്തി്റ ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൈ ങയിത്രഩയഭോമി ഷോധോയണ ജ്നങ്ങ്ല അകഩക്ഷിചൃ് തോഴ്ന്ന
ജ്ീഴിത നിറഴോയ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ടിയിക്കുനഴയോണ്. ഇഴ, പ്രകതയഔിചൃ് ഔടേ ഭത്സ്യഫന്ധന
കഭകറ മിലുള്ളഴ, അ്നൌഩങോയിഔ ഩണഭിടഩോടുഔോകയോട് ഔട്പ്പട്ടിയിക്കുന്നു. കഔോഴിഡ്-19 ഔടേ,
ഉൾനോട ൻ ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൾ, ഭത്സ്യ ഔശഔ, അനുഫന്ധ കഭകറഔലി്റ
്തോളിറോലിഔൾ, ഭത്സ്യ ഔമറൄഭതി ഴയഴഷോമങ്ങൾ എനിഴമിേ സ്ത്രീ-പുരുശ ഴയതയോഷഭില്ലോ്ത
എല്ലോഴരു്ടയും ഉഩജ്ീഴന ്ത്ത പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ.
കഔോഴിഡ് -19 ഭസോഭോയി ആയുംബിക്കുനതിനു മുമ്പുത്ന ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറ നിറധിഔും
പ്രശ്നങ്ങൾ കനയിടുഔമോമിരുന്നു. മുമ്പ്ത്ത യാ് ഴർശങ്ങലിൽ, ചുളറിക്ോറൄഔളുും ്ഴള്ള്പ്പോക്്ും
്തോളിേ ദിഴ ഷങ്ങളു്ട എണും ൊരചൃിരുന്നു. കറോക്്്ഡൌൺ നടപ്പിറോക്ിമകപ്പോൾ
ഷുംസ്ഥോന്ത്ത എല്ലോ ഭത്സ്യ ഫന്ധന തുരമുകങ്ങളുും പിശ് റോൻഡിുംഖ് ്ഷെറുഔളുും അടചൄ.
മന്ത്രഴൽൌത ഭത്സ്യഫന്ധന കഫോട്ട ഔൾ പ്രഴർത്തിപ്പിക്ോൻ അനുഴദിചൃില്ല, ഭത്സ്യ കററും
നികയോധിചൄ. എനോേ ഩയമ്പയോഖത ഭത്സ്യ ഫന്ധന ഷോഭഗ്രിഔൈ ഉഩകമോഖിചൃ് ഭത്സ്യും ഩിടിക്ോെ
അനുഴോദമുാോമിരുന്നു. ഩയമ്പയോഖത ഭത്സ്യ ്ത്തോളിറോലിഔൾക്് ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിന് കഩോഔോൻ
അനുഭതിയാോമിരുന്നു്ഴേിലുും ഷോമൂസിഔ അഔറുംഩോറിക്കുഔ നടഩടിഔൾ നടപ്പിറോക്ോൻ
പ്രമോഷമുള്ളതിനോൽ അഴരു്ട ഉൽപ്പനങ്ങൾ കററും ്ങയ്യരു്തന് ആഴവയ്പ്പട്ട. ഩഔയും,
ഔടേ ഭത്സ്യങ്ങളു്ട ഴോങ്ങലുും ഴിൽപ്പനയും ഷർക്ോർ നിശൄ മിചൃ ഴിറയ്ക്ക് നടത്തോൻ അനുഴദിചൄ.
ഴിഴിധ ഭത്സ്യങ്ങളു്ട ഴിറ നിർണമിക്ോൻ സോർഫർ ഭോകനജ്് ്ഭെ് ്ഷോവഷറൃിഔ്ല
ചുഭതറ്പ്പടുത്തി. ഭത്സ്യഫന്ധന തുരമുകങ്ങലിലുും റോൻഡിുംഖ് ്ഷെറുഔ ലിലുും തിയക്്
ളിഴോക്ോൻ രു കടോക്ൺ ഷുംഴിധോനും ഏർ്പ്പടുത്തി. ഭത്സ്യത്തി്െ ഒൺവറൻ
ഴിഩണനത്തിനോമി രു ്ഭോവഫൽ ആൈികക്ശനുും ഴിഔഷിപ്പി്ചൃടുത്തു. ഭത്സ്യ ൌശിയഭോമി
ഫന്ധ ്പ്പട്ട പ്രഴർത്തനങ്ങൾ, ഭത്സ്യ പോമുഔൾ, ഭത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങ്ല ഴലത്തുനിടങ്ങൾ, തീറൃ,
ഴിത്ത്, ഭത്സ്യ ക്കൃശിയ്ട അഴവയഴസ്തുക്ൾ എനിഴ കറോക്്ഡൌൺ നിമന്ത്രണങ്ങലിൽ നിന്
ളിഴോക്ോൻ ഷർക്ോർ ഉത്തയ്ഔൾ പുര്പ്പടുഴിചൃിട്ടാ്.
ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഭത്സ്യഫന്ധന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നിമന്ത്രിത യീതിമിൽ തുടരുന്നു്ാേിലുും 2020
ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഖണയഭോമ ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടമുാോമതോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
2020 ്ഭമ് ഴ്യ നഷ്ടങ്ങൈ നീണ്ടുനിൽക്ോും (അതോമത്, മൂന് ഭോഷകത്തക്്).
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ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധനും
ഷമുദ്ര ഭത്സ്യ കഭകറമിൽ 1,15,668 ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി ൊടുുംഫങ്ങ്ല കറോക്്്ഡൌ ഫോധിചൃിയി
ക്കുന്നു. 5 ൽ തോ്ള ആളുഔ്ല ഔമറൃോ്ന ഭത്സ്യഫന്ധന മോനും ഉഩകമോഖിചൃ് ഩയമ്പയോഖത
ഭത്സ്യ ്ത്തോളിറോലിഔൾക്് ഭോത്രകഭ ഭീെ ഩിടിക്ോനോവൂ. ഭത്സ്യഫന്ധന തുരമുകങ്ങളുും റോൻഡിുംഖ്
്ഷെറു ഔളുും അടചൃിയിക്കുനതിനോൽ ഩയിഭിതഭോമ എണും ഩയമ്പയോഖത മോനങ്ങൈക്കുഭോത്രകഭ
ഭത്സ്യഫന്ധ നത്തിന് കഩോഔോൻ ഔളിയൂ. കറോക്്്ഡൌൺ ആയുംബിക്കുകമ്പോൾ അതിനഔും ഔടറിൽ
ഉാോമിരുന ഩറ ്ങരിമ ഴള്ളങ്ങൈക്കുും ഔട്ടത്തടിക്കു്ഭോ്ക് അഴ ഩിടിചൃ ഭീൻ ഴിൽക്ോൻ
ഔളിമോത്തതു ്ഔോാ് നഷ്ടും കനയിട്ട. മുഔലിൽ സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ, കറോക്്ഡൌൺ ആയുംബിചൃതിന്
കവശും മന്ത്രഴ ത്ൌത കഫോട്ടഔ്ല ഔടറിൽ കഩോഔോൻ അനുഴദിചൃില്ല.
ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധന അനുഫന്ധ കഭകറഔലിൽ 23,881 ്തോളിറോലി ൊടുുംഫങ്ങളുമുാ്. അഴ്യയും
കറോക്്്ഡൌ പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ. ഭത്സ്യക്ചൃഴടും, പുരും്തോറി ഉയിമേ, കഔടുഴയോ്ത
സൂക്ഷി ക്േ, തുരമുക്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട കജ്ോറിഔൾ എനിഴമിൽ ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുനഴർ ഈ
അനുഫന്ധ ്തോളിറോലിഔലിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
ഭത്സ്യത്തി്െ ങില്ലര ഴയോഩോയ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഴിഩണിഔലികറക്് ഭത്സ്യ്ത്ത ്ഔോണ്ടുകഩോൊന
ഴിഴിധ ഖതോഖത ഷുംഴിധോനങ്ങൾ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ളഴയും നിറചൄ. ങില്ലര ഭത്സ്യക്ചൃഴടും
നിർത്തിമത് സ്ത്രീഔ്ല പ്രകതയഔിചൃ് കഭോവഭോമി ഫോധിക്കുന്നു. കഫോട്ട് നനോക്ൽ, ഴറഔൾ
വയിമോക്ൽ തുടങ്ങിമ പ്രഴർത്തനങ്ങളുും നിറചൄ. ഐഷ് പോക്ടരിഔൾ, വീതീഔയണ യൂണിറൄഔൾ,
പിശിുംഖ് ഖിമർ, കഫോട്ട ഔൾ, എഞ്ചിനുഔൾ, ൈോെ്, ്ഭശിനരിഔൾ എനിഴയൾ്പ്പ്ട ഉൽഩോദന
ഩശൄോത്തറ്ഷൌഔയയ കഭകറ ഴല്യക്ോറഭോമി നിശ്ക്രിമഭോണ്, ഉഩകമോഖഭില്ലോത്തതു മൂറും
അഴയ്ക്ക് നോവനഷ്ടമുാോഔോും.

ഉൈനോടൻ ഭത്സ്യഫന്ധനും
ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമിലുും അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലുഭോമി 23,848 ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി
ൊടുുംഫങ്ങളുും 766 ്തോളിറോലി ൊടുുംഫങ്ങളുും ഉാ്. പ്രതിഷന്ധി അഴ്യയും ഫോധിക്കുന്നു.
കറോക്്്ഡൌൺ ഷഭമത്ത് ഈ ്തോളിറോലിഔൾക്് ഭത്സ്യഫന്ധനും നടത്തോനുും ഔളിെിട്ടില്ല.
ഷർക്ോർ കഭകറമിൽ 27 ഭീെ ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല ഴലത്തുന കഔന്ദ്രങ്ങളുും 25 പോമുഔളുും ഷൃഔോയയകഭക
റമിൽ 20 ഴൻഔിട ഭത്സ്യ പോമുഔളുും ഉാ്. ഭത്സ്യക്കൃശിയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട പ്രഴർത്തനങ്ങളുും
ഴിത്തുും തീറൃയും കറോക്്ഡൌൺ നിമന്ത്രണങ്ങലിൽ നിന് ളിഴോക്ിമിട്ട്ാേിലുും അനുഫന്ധ
കഭകറഔലിൽ നിറധിഔും നിമന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനോൽ ഭീെ ൊഞ്ഞുങ്ങ്ല ഴലത്തുന
കഔന്ദ്രങ്ങളുും പോമുഔളുും നിമന്ത്രിത കതോതികറ പ്രഴർത്തിക്കുന്നുള്ളു.
108

ഫിഷിനസ്സ് നഷ്ട്ും ഭത്സ്യങ്ങൈ ങത്തുകഩോൊനതുും മൂറും അറേോയ ഭത്സ്യകഭകറ്മയും ഷോയഭോമി
ഫോധിക്കുന്നു.

മൂറയഴധന്ും ഴിഩണന്ും
ഭത്സ്യഫന്ധനത്തി്റ ഴില്ഴടുപ്പിനു കവശമുള്ള എല്ലോ പ്രഴർത്തനങ്ങളുും ്ഭോത്തും ഭീൻഩിടിത്തും
ൊരയനതുും ഴിഩണിഔൾ അടചൄപൂട്ടനതുും ഔോയണും പ്രതിോറഭോമി ഫോധിക്്പ്പട്ട. ്ഔോല്ലും
വക്തിൊലങ്ങയമി്റ കഔയല ഷുംസ്ഥോന തീയകദവ കഭകറോ ഴിഔഷന കഔോർപ്പകരശൻ നടത്തുന
ഭത്സ്യ ഷുംെയണ യൂണിറൃി്െ എല്ലോ പ്രഴർത്തനങ്ങളുും നിത്തിമതിനോേ നഷ്ടും ഷുംബഴിക്കുന്നു.

ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔളു്ട ഷസഔയണഷുംഗങ്ങളുും സൂഷ്മ ഷുംയുംബങ്ങളുും
ഭത്സ്യ്പഡിന് ഔീളിൽ 649 പ്രോഥഭിഔ ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി ഷസഔയണഷുംഗങ്ങൾ
പ്രഴർത്തിക്കുന്നു. കറോക്്്ഡൌണിനുകവശും റോൻഡിുംഗുഔളു്ട എണും ൊരെതിനോൽ
ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി ഷസഔ യണ ഷുംഗങ്ങളു്ട ഴിഩണന പ്രഴർത്തനും ൊരഞ്ഞു. ്ഷോവഷറൃി
കപോർ അഷിസ്റ്റൻഷ് ടു പിശർ ്ഭൺ പ്രഔോയും സൂഷ്മ ഷുംയുംബങ്ങലിേ കജ്ോറി ്ങയ്യുന
ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔ്ലയും ഫോധിചൃിട്ടാ്. 5000 ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി പ്രഴർത്തന ഗ്രൂപ്പുഔൾ
ഷുംസ്ഥോനത്ത് പ്രഴർത്തിക്കുന്നുാ്. ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമിൽ മൂറയഴർധന്ും ഴസ്ത്രനിർമ്മോണും
തുടങ്ങിമ പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ അഴർ ഏർ്പ്പടുന്നു.

ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടങ്ങൾ
പിശരീഷ് കഭകറമി്റ നഷ്ടും ഔണക്ോക്ോൻ ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പരയന ഩകയോക്ഷ യീതി ഷൃീഔയിചൄ.
2019 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഷമുദ്ര, ഉൾനോടൻ ഭീൻഩിടിത്ത്ത്തക്കുരിചൄും അഴയ്ട
മൂറയ്ത്തക്കുരിചൄും ഞങ്ങൾ പ്രതിഭോഷ ഡോറൃ കവകയിചൄ. 2020 ്റ നഷ്ടും ഔണക്ോക്ോൻ ഈ ഡോറൃ
അടിസ്ഥോനഭോമി ഉഩകമോഖിചൄ. ഭോർചൃിൽ ഭീൻഩിടിത്തത്തിൽ 20 വതഭോനും ൊര്്ാന് ഞങ്ങൾ
അനുഭോനിചൄ ഷമുദ്ര, ഉൾനോടൻ കഭകറഔലിൽ 2020. 2020 ഏപ്രിറിൽ, ഷമുദ്ര ഭീൻഩിടിത്തും
കഫഷ്വറനി്െ രു വതഭോനും ഭോത്രഭോ്ണന്നുും ഉൾനോടൻ ഭീൻഩിടിത്തും കഫഷ്വറനി്െ 10
വതഭോനും ഭോത്രഭോ്ണന്നുും ഞങ്ങൾ അനുഭോനിചൄ. ഈ അനുഭോനങ്ങ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ി, 2020
ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലി്റ നഷ്ടും ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്ി. ഞങ്ങളു്ട യീതി അനുഷയിചൃ്,
ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമി്റ നഷ്ടും യാ് ഭോഷ ഔോറമലഴിൽ ഏഔകദവും 1,311.3 കഔോടി രൂഩമോണ്
(ഩട്ടിഔ 1 ഔോണഔ).
നഷ്ടും ഔണക്ോക്ോനുള്ള രു യീതി ോടി ഞങ്ങൾ ശ്രഭിചൄ. ഡോറൃ റബയഭോമ ഏറൃ്ും പുതിമ
ഴശഭോമ 2015-16 ൽ ഇന്തയമി്റ ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും
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ഉൽഩോദനത്തി്െ മൂറയും ഞങ്ങൾ എടുത്തു, ഉൽഩോദനത്തി്െ മൂറയത്തിൽ മന്ത്രഴത്ൌത
കഭകറയ്ട ഴിസിതും 76 വതഭോന്ും ഩയമ്പയോഖത, കഭോട്ടവരസ്ഡ് കഭകറഔളു്ട ഴിസിതും 24
വതഭോന്ഭോ്ണന് ഞങ്ങൾ അനുഭോ നിചൄ. ഈ അടിസ്ഥോനത്തിൽ, ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധന
കഭകറമിൽ നഷ്ട്പ്പടുന ഉൽഩോദനത്തി്െ മൂറയും 2015-16 ഴിറമിൽ പ്രതിഭോഷും 567 കഔോടി
രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്ി. കഔയലത്തി്റ ഭത്സ്യ ഴിറക്മറൃും ഩയിഖണിചൃോേ ,
2019-20 ഇേ ഴിറമിൽ നഷ്ട്പ്പട്ട ഉല്പോദന മൂറയും പ്രതിഭോഷും 794 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കുും. യാ്
ഭോഷകത്തക്് (2020 ഭോർചൃിൽ 20 വതഭോനും നഷ്ട്ും 2020 ഏപ്രിറിൽ 99 വതഭോനും നഷ്ട്ും
ഔണക്ിറോക്ിമോേ), ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമി്റ ഭോത്രും ഉൽഩോദനത്തി്െ മൂറയത്തിൽ
ആ്ഔ നഷ്ടും 944.9 കഔോടി രൂഩമോണ്. ഈ ഷുംകയഔൾ ഩട്ടിഔ 1 ്റ ഞങ്ങളു്ട എസ്റ്റികഭറൄഔ്ല
ഴിവോറഭോമി ഷോധൂഔയിക്കുന്നു.
ഩട്ടിഔ 1 കഔയലത്തി്റ ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിലുും മൂറയത്തിലുും ഉാോമ നഷ്ടും 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ
ഭോഷങ്ങലിേ, ്ഭട്രിഔ് ടണിലുും, കഔോടി രൂഩമിലുും
പ്രതിഭോഷും ഩിടിക്കു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന ഷമുദ്ര ഭത്സ്യും (എുംടി)
ഭോചൃ് 2020

40648.7

ഏപ്രിേ 2020

1016.2

യാ് ഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

41664.9

ഷമുദ്ര ഭത്സ്യത്തി്െ ഩിടിത്തത്തിൽ പ്രതിഭോഷും പ്രതീക്ഷിക്കുന ൊരഴ്
(എും.ടി.)
ഭോചൃ് 2020

10162.2

ഏപ്രിേ 2020

49794.6

യാ് ഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

59956.8

പ്രതിഭോഷും ഩിടിക്കു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യും (എുംടി)
ഭോചൃ് 2020

12801.8

ഏപ്രിേ 2020

320.1

യാ് ഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

13121.9

ഉൈനോടെ ഭത്സ്യത്തി്െ ഩിടിത്തത്തിൽ പ്രതിഭോഷും പ്രതീക്ഷിക്കുന ൊരഴ്
(എും.ടി.)
ഭോചൃ് 2020

3200.5
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ഏപ്രിേ 2020

15682.2

യാ് ഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

18882.7

ഷമുദ്ര, ഉൾനോടൻ ഭീെഩിടുത്തത്തി്െ പ്രതീക്ഷിത പ്രതിഭോഷ മൂറയും (കഔോടി
രൂഩ)
ഭോചൃ് 2020

896.6

ഏപ്രിേ 2020

33.6

യാ് ഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

930.2

ഷമുദ്ര, ഉൾനോടൻ കഭകറമി്റ പ്രതീക്ഷിത പ്രതിഭോഷ നഷ്ടും (കഔോടി രൂഩ)
ഭോചൃ് 2020

224.2

ഏപ്രിേ 2020

1087.1

യണ്ടുഭോഷകത്തക്് ആ്ഔ

1311.3

ഭത്സ്യ ഔമറൄഭതിമി്റ നഷ്ടങ്ങൾ
ഔമറൄഭതി ഷുംെയണ കഭകറമി്റ സ്ഥോഩനങ്ങളുും ഴറിമ നഷ്ടത്തിറോണ്. കഔോഴിഡ്-19
ആയുംബിക്കു നതിന് മുമ്പുത്ന, ഈ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുള്ള അഷുംസ്കൃത ഴസ്തുക്ളു്ട റബയത
ൊരഞ്ഞുഴയിഔമോമി രുന്നു. ഔമറൄഭതി കറോ്ക്ടൌണിന് മു്നയള്ള ഔമറൄഭതിയ്ട രു
വതഭോനഭോമി ൊരഞ്ഞു. അകഭയിക്, യൂകരോഩയൻ യൂണിമൻ, വങന എനിഴമോണ് കഔയലത്തി്െ
പ്രധോന ഔമറൄഭതി ഴിഩണി. അകഭയിക് മികറക്കുും യൂകരോഩയൻ ഴിഩണിഔലികറക്കുും ഉള്ള ഔമറൄഭതി
പൂർണഭോയും
നിറചൄ,
അകതഷഭമും
ഴിമറൃ്നോും,
ഇകന്തോകനശയ,
ജ്പ്പോൻ,
വങന
എനിഴിടങ്ങലികറക്കുള്ള ഔമറൄഭതി ്ങരിമ കതോതിൽ തുട രുന്നു. ഈ ഔമറൄഭതി പ്രധോനഭോയും
ഇൻ്ഴെരിഔലിൽ നിനോണ്, രു പോക്ടരിമിലുും പുതിമ ഷുംെയണ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നടക്കുനില്ല.
ഩറ യോജ്യങ്ങലി്റ ഴിഴിധ ഴോങ്ങലുഔോയിൽ നിന്നുള്ള ഔമറൄഭതി ഒർഡർ പ്രതിഫധതഔൾ
ഩോറിക്ോനോൊനില്ല, ഇത് മൂറും നിറഴി്റ ഒർഡറുഔൾ രേോക് ്പ്പടുന്നു. ബോഴിമി്റ ഒർഡറുഔളുും
രേോക്ോൻ ഷോധയതയാ്. ഴിഴിധ ഭത്സ്യ ഷുംെയണ ൈോന്റുഔലിൽ ്തോളിറോലിഔൾ
റബയഭോ്ണേിലുും ഷർക്ോർ ഭോർഗ്ഗനിർകേവങ്ങൾ അനുഷയിചൃ് കജ്ോറി അനുഴദിക്ോ ത്തതോണ്
ഇതിന് ഔോയണും. തുരമുകങ്ങലിൽ ്ട്രമിററുഔൾ, ട്രക്കുഔൾ, അഴയ്ട വൈഴർഭോർ
തുടങ്ങിമഴയ്ട റബയത ൊരയനതോണ് ഔമറൄഭതി്മ തടസ്സ്പ്പടുത്തുനത്. അകതഷഭമും, ഈ
സ്ഥോഩനങ്ങൾ ്തോളിറോലിഔൾക്കുും ജ്ീഴനക്ോർക്കുും കഴതന്ും വമ്പല്ും നൽൊനത് തുടരുഔ
മോണ്. ഭത്സ്യത്തി്െ ഔമറൄഭതി ഴിഩണി എകപ്പോൾ തിയിചൃ് ഩളമ നിറമിറോൊും അത് എത്ര
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കഴഖത മിറോൊും എനത് ഴയക്തഭല്ല. ഈ കഭകറ ആകഖോല കങോദനത്തിന് ദീർഗഔോറ ഭോന്ദയും
അനുബഴിക്ോൻ ഇടയ്ാന് കതോന്നുന്നു.
കഔയലത്തിന് ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിൽ നിന് 6000 കഔോടി രൂഩ ഴോർശിഔ ഔമറൄഭതി ഴരുഭോനമുാ്.
ഔടൽ ്ഔോഞ്ച്, ഔട്ടിൽ പിശ്, ഔണഴ, വീതീഔയിചൃ ഭത്സ്യും, ്ങമ്മീൻ, ങിറ ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യങ്ങൾ
എനിഴമോണ് ഔമറൄഭതിമിൽ പ്രധോന ഩേ്. കഔോഴിഡ് -19 ഔോയണും, യാ് ഭോഷകത്തക്്
ഔമറൄഭതി ്ങയ്യുന ഷമുദ്രഴിബഴത്തി്െ ഏഔകദവ നഷ്ടും ഏഔകദവും 16,000 ്ഭട്രിഔ് ടൺ ആണ്.
്ഭോത്തും ഴിറൄഴയഴി്റ നഷ്ട്ടും ഔണക്ോക്കുനത് 600 കഔോടി രൂഩമോണ്. ഇഴിട്ത്ത മഥോർത്ഥ
്ങറഴ് ഏഔകദവും 60 കഔോടി രൂഩമോ്ണന് ഔണക്ോക്കുന്നു.
ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും യാ് ഭോഷകത്തക്് 1371.3 കഔോടി രൂഩമോമി
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.

ബോഴി തന്ത്രങ്ങൾ
ഭത്സ്യഫന്ധന
കഭകറയ്ക്ക്
ഷഭഗ്രഭോമ
ഷോമ്പത്തിഔ
ഩോകക്ജ്്
കഔന്ദ്രഷർക്ോർ
ഩയിഖണികക്ാതുാ്. കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിനുും ഭത്സ്യഫന്ധന
ഷുംഫന്ധിമോമ ഭറൄ പ്രഴർത്ത നങ്ങൾക്കുഭോമി ്ഔോടുത്ത ഴോയ്പഔൾക്കുള്ള ഩറിവ എള്ളൃതിത്തള്ളൽ,
ഴോയ്പഔളു്ട ഩണഭടയ്ക്കൽ ഭോറൃി ഴയ്ക്കൽ, ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൾക്് ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ
ഷസോമങ്ങൾ, കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമല ഴിൽ ്തോളിറോലിഔൾക്് ോറി നൽൊനതിനുള്ള ബോഖിഔ
ഩിന്തുണ തുടങ്ങിമ ഗടഔങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടണും.
കഔോഴിഡിന് കവശമുള്ള ഔോറഗട്ടത്തിൽ, ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറ അടിമന്തിയ പുനരുജീഴന
നടഩടി ഔലിൽ ശ്രധ കഔന്ദ്രീഔയികക്ാതുാ്. 2020 ഏപ്രിറിനുകവശും നികയോധനും നീക്ിമോലുും
2020 ജൂൺ മുതൽ കട്രോലിുംഖ് നികയോധനും ഈ കഭകറ്മ ഷോയഭോമി ഫോധിക്കുും. ദുയിതങ്ങൾ
റഘൂഔയിക്കുനതിന്
ഫദൽ
ഉഩജ്ീഴനഭോർഗ്ഗങ്ങൾ നൽൊനതിൽ
ഷർക്ോർ ശ്രധ
കഔന്ദ്രീഔയിക്ണ്ഭന് ഇത് സൂങിപ്പിക്കുന്നു.
1) ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഉൾനോടൻ, ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിനുള്ള ഴിതയണ ശൃുംകറഔളു്ട നഴീഔ
യണ്ും സ്ഥോഩനഴൽക്യണ്ഭോണ് ഏറൃ്ും പ്രധോന്പ്പട്ട ആഴവയും. ഭത്സ്യ്പഡ് നിറഴിൽ
നഖയ ഴോഷിഔൾക്് കഷഴനും നൽൊനതിൽ ഩയിഭിത്പ്പടുത്തിമിയിക്കുന്നു; അതി്െ
കഷഴനങ്ങൾ അഩ യയോപ്തഭോണ്. ഭത്സ്യ ഴിതയണ ശൃുംകറ ഩയിഷ്കയിക്കുനതിനുള്ള ന്ല്ലോരു ഩധതി
ഉടൻ ആയുംബിക്ണും. യഎൽടിഎഷി്നോപ്പും ഴിഔഷിപ്പിചൃ പുതിമ ്ഭോവഫൽ ആൈികക്ശ്െ
ഷോധയതഔൾ ഴിപുറ്പ്പ ടുത്തുനതികനപ്പറൃി ഩയികവോധിക്ണും (കഫോക്സ് 1 ഔോണഔ).
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കഫോക്സ് 1
പിശ് ഭോർക്റൃിുംഖി്റ ്ഭോവഫൽ ആൈികക്ശനുഔൾ
കഔയലത്തി്റ പിശരീഷ് ഡിപ്പോർട്ട്്ഭെി്െ അബയർത്ഥനപ്രഔോയും, കഔയലത്തി്റ 17 തുരമുകങ്ങലി
ലുടനീലും ഭത്സ്യും ഴിൽക്ോൻ ഷസോമിക്കുനതിനോമി യാ് ആൻകൈോമിഡ് ്ഭോവഫൽ
ആൈികക് ശനുഔൾ യഎൽടിഎഷ് ഴിഔഷിപ്പി്ചൃടുത്തിട്ടാ്. ആൈികക്ശന് തുടർചൃോമി ഡിജ്ിറൃൽ
കററങ്ങൾ കങർക്ോനുള്ള ഴയഴസ്ഥയാ്. കഔോഴിഡ്-19 ഩോൻ്ഡഭിക്ി്െ ഩശൄോത്തറത്തിൽ
ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്ൽ ആഴവയഔത്മ അൈികക്ശന്
അബിഷുംകഫോധന
്ങയ്യോനോൊന്നുാ്. ഭത്സ്യ്ത്തോ ളിറോലിഔൾ ്ഔോണ്ടുഴന ഭത്സ്യത്തി്െ വഴഴിധയ്ും ഴിബോഖ്ും
ഴിറയും അല്ും ഷസിതും രു ഡിജ്ിറൃൽ ഇൻ്ഴെരി സൃഷ്ടിക്ോൻ സോർഫർ ഭോകനജു്ഭെ് ഔമ്മിറൃി
ഉകദയോഖസ്ഥർക്് സോർഫർ ആൈികക്ശൻ (്ഔഎൽ-പിശ്_സോർഫർ) ഉഩകമോഖിക്ോും.
റബയഭോമ ഷോധന ഷോഭഗ്രിഔൾ ഔോണോനുും ഒർഡറുഔൾ നൽഔോനുും ഉഩകബോക്തോക്ൾക്് ഫമർ
ആൈികക്ശൻ (KL-Fish_Buyer) ഉഩകമോഖിക്ോും. ഉഩകബോക്തോക്ൾ അഴരു്ട ്ഭോവഫൽ ആൈി
കക്ശനിൽ ഒർഡറുഔൾ സ്ഥിതിഔയിചൃ കവശും റബിക്കുന കടോക്ൺ ്ഭോവഫൽ കപോണിൽ
ഭത്സ്യും ഴോ്ങുവനതിന് തുരമുകത്ത് ഔോണികക്ാതുാ്. ഈ ്ഭോവഫൽ അൈികക്ശനുഔളു്ട
പ്രോയും ബ ഩതിപ്പുഔൾ സോർഫർ ഉകദയോഖസ്ഥർ ഩയീക്ഷിക്കുഔയും Google കൈകസ്റ്റോരിൽ
കസോസ്റ്റിുംഖിനോമി ഷഭ ർപ്പിക്കുഔയും ്ങയ്തിട്ടാ്.
2) ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യക്കൃശിക്കു ഔീളിലുള്ള ഩധതി ഴിസിതും ഉഩകമോഖ്പ്പടുത്തുനതിനുള്ള നടഩടി
ഴൊപ്പ് ഉടൻ ത്ന ആയുംബിക്ണും. ഴറിമ ജ്റോവമങ്ങൾ ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യക്കൃശിക്കു ഔീളിൽ
്ഔോണ്ടുഴ യണും. ജ്റോവമങ്ങളു്ട ഴയോപ്തിയും എണ്ും റക്ഷയഭിടുഔയും എൽഎഷ്ജ്ിഡിഔളു്ടയും
ൊടുുംബുുംഫശ്രീ യ്ടയും ഷസോമകത്തോ്ട ഭത്സ്യൌശി കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്കുഔയും ്ങയ്യോും.
3) കഔോഴിഡ്-19 ്െ ഩശൄോത്തറത്തിൽ, ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറമികറക്് എത്തിക്ോ്ന
ഴിബഴങ്ങൾ സ്ഥോഩന ഴോയ്പ ഇട്ഩടറിലൂ്ട ഴർധിപ്പിക്ണും. കഔയലത്തി്റ ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധന
കഭകറമിൽ സ്ഥോഩന ഴോയ്പഔളു്ട അലഴ് തുച്ഛഭോണ്. ഷൃഔോയയ ഩണഭിടഩോടുഔോരു്ട ആധിഩതയും
ബമോനഔഭോ ണ്; ഉമർന ഩറിവ നിയക്ിറോണ് അഴർ ഴോയ്പ നൽൊനത്. കഔയലത്തി്റ
ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൾ ക്ിടമിൽ ഷമ്പോദയും ൊരയനതിന് ഇത് രു ഔോയണഭോണ്. പിശരീഷ്
ഴൊപ്പി്െ ഏകഔോഩന കത്തോ്ട ഭത്സ്യഫന്ധന കഭകറയ്ക്ക് പുതിമ ഴോയ്പോ നമും രൂഩീഔയിക്ണും.
ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യഫന്ധനും ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഭത്സ്യകഭകറയ്ട ഴോയ്പോ ആഴവയങ്ങൾ ഷർക്ോർ
ഴിറ മിരുത്തണും. പിശരീഷ് ഡമരക്ടർ അധയക്ഷനോമി, ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ്,
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നഫോർഡ്, എഷ്എൽഫിഷി, ഷസഔയണ ഫോങ്കുഔൾ, ആർആർഫിഔൾ, ഴോണിജ്യ ഫോങ്കുഔൾ,
ഭത്സ്യ്പഡ്, ഷുംസ്ഥോന അഔൃോഔൾചൃർ ഴിഔഷന ഏജ്ൻഷി (അഡോക്്) എനിഴമി്റ
ഉകദയോഖസ്ഥർ ഉൈ്പ്പ ടുന രു ടീഭി്ന ഇതിനോമി ഷുംസ്ഥോനതറത്തിൽ രൂഩീഔയിക്ണും.
ജ്ില്ലോതറത്തിൽ ഔലക്ടറു്ട അധയക്ഷതമിൽ റീഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഭോകനജ്രുും (എൽഡിഎും) രു
നഫോർഡ് പ്രതിനിധിയഭോമി ടീമുഔൾ രൂഩീഔയിക്ണും. ഈ ഔമ്മിറൃി ആഴവയങ്ങൾ ഴിറമിരുത്തി
നടപ്പിറോക്ോ്ന പ്രഴർത്തന ങ്ങൈക്് രൂഩും നേഔണും.
4) ഭിക് ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൾക്കുും 100-250 ഭീറൃർ ഴ്യ ആളത്തിനപ്പുരും പ്രഴർത്തിക്ോൻ കവശിമി
ല്ലോത്ത ്ങരിമ അ്ല്ലേിൽ ഇടത്തയും കട്രോലറുഔലോണ് ഉള്ളത്. ഭത്സ്യങ്ങ്ല
എഴി്ട
ഔ്ാത്തോ്ഭ നതി്നക്കുരിചൄള്ള ൌതയഭോമ ഴിഴയങ്ങളു്ട അബോഴ്ും ഭിഔചൃ ആളക്ടൽ
ഭത്സ്യഫന്ധന്ത്ത തടസ്സ ്പ്പടുത്തുന്നു. ആളക്ടൽ ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിനുള്ള ്ങറ്ഔളുും
ഩയിശ്രഭങ്ങളുും ഖണയഭോമി ൊരയ്ക്കോൻ അത്തയും അരി്ഔൈ ഷസോമിക്കുും. കട്രോലറുഔൈക്്
ഴിഴയങ്ങൾ ഴിതയണും ്ങയ്യുനത് ്ഭചൃ്പ്പടുത്തു നതിനു കഴാിയള്ള നടഩടിഔൾ ഴൊപ്പ്
വഔ്ക്ോള്ളണും.
5) ഗുണനിറഴോയമുള്ള ഭത്സ്യ ഴിത്ത്, ശുധജ്റ ്ങമ്മീൻ, ഉപ്പു്ഴള്ള ്ങമ്മീൻ, ഭത്സ്യും, ഔടുക്, ങിപ്പി,
ഞാ് എനിഴയ്ട ഉല്പോദനത്തിന് അഴവയഭോമ ഴിത്തി്െ റബയതമിലുള്ള അഩയയോപ്തത രു
പ്രധോന തടസ്സഭോണ്. ഴിത്ത് ഉല്പോദനും വക്തി്പ്പടുത്തണും.
6) ഩോയമ്പകയയതയ ഭത്സ്യഫന്ധനത്തിന് ഴറിമ ഷോമ്പത്തിഔ ഷോധയതയാ്. ഩോയമ്പകയയതയ
ഇനങ്ങ ലോമ ഔക്, ഔടുക്, ങിപ്പി എനിഴയ്ട ഴിഩണന ഫന്ധങ്ങൾ കഔയലും ്ഭചൃ്പ്പടുത്തണും.
7)കഔോഴിഡ്-19 പ്രതിഷന്ധി ഩറ പുതിമ കഭകറഔലിറോമി പുതിമ അഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുനതിനുും
ഉഩകമോഖിക്ോ്നതോണ്. ഇന്തയൻ ഷമുദ്ര ഭത്സ്യഫന്ധനത്തി്െ ബോഴി എന നിറമിറോണ്
ഔടറിേ ഭത്സ്ക്കൃശി എനത് ഴിബോഴനും ്ങയ്യുന്നു. ഴല്യമധിഔും ഷോധയതഔൾ ഉാോമിരുനിട്ടും
ഇന്തയമിലുും കഔയലത്തിലുും ഷമുകദ്രോൽപ്പനങ്ങളു്ട പ്രധോന ബോഖഭോമി ഔടറി്റ ഭത്സ്ക്കൃശി
ഇതുഴ്യ ഴിഔഷിചൃിട്ടില്ല. ഔടറി്റ ഭത്സ്ക്കൃശി ഴിപുറീഔയിക്ോനോമി (എ) ധോയോലും ഷമുദ്ര
പിന്നുഔൈ, കതോടുള്ള ഭത്സ്യ (്ശൽപിശ്) ഇനങ്ങൈ എനിഴയ്ട ഴിത്ത് ഉൽഩോദനത്തിനുും
ൌശി ഴിപുറീഔയിക്കുനതിനുും (ഫി) തീയകദവ ഉപ്പു്ഴള്ളത്തിലുും അനുകമോജ്യഭോമ ഔടൽത്തീയ,
ഔടൽ പ്രകദവങ്ങലിലുും ഭത്സ്യക്കൃശി ഴിഔഷി പ്പിക്കുനതിനുും, ( ഷി) തീയകദവ ൊലങ്ങൾ, രോഫ്റ്റുഔൾ,
കഩന ൌശി, ഔടൽത്തീയ, ഔടേ കഔജ്് ൌശി തുടങ്ങിമ ഉൽഩോദന ഷുംഴിധോനങ്ങൾ
വഴഴിധയഴേക്യിക്കുനതിനുും ഷോകേതിഔ ഴിദയഔൈ ഴിഔഷി പ്പിക്ണും.
ഇന്തയമിൽ ഴിത്ത് ഉൽഩോദന്ത്തക്കുരിചൄള്ള ഖകഴശണങ്ങൾ വക്തി പ്രോഩിചൃിട്ടാ്, ഩ്ക്ഷ
ആകഖോല തറത്തിൽ എന് ഭോത്രഭല്ല, ഏശയ-ഩഷപിഔ് കഭകറമിലുും നമ്മൈ ഴല്യ ഩിനിറോണ്.
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അതിനോൽ ൊരെത് ഉമർന മൂറയമുള്ള യാ് ഡഷൻ ഖണും (ൈീശീഷ്) ഷമുദ്ര പിൻ
ഭത്സ്യങ്ങളു്ട ൌശിക്കുും ഴിത്ത് ഉൽഩോദനത്തിനുും കഴാിയള്ള യീതിഔളുും ഭോനദണ്ഡങ്ങളുും
അടിമന്തിയഭോമി ഴിഔഷിപ്പികക്ാ തോണ്.
8) ഭത്സ്യ കഭകറമി്റ രു പ്രധോന പ്രഴർത്തനഭോമി അറേോയ ഭത്സ്യ ഷുംെോയും അതികഴഖും
ഉമർന്നുഴരുന്നുാ്. ഴല്യ അനുകമോജ്യഭോമ ഔോറോഴസ്ഥയള്ള കഔയലത്തിന് അറേോയ ഭത്സ്യ
കഭറമിേ ഴിപുറീഔയണത്തിന് ധോയോലും ഷോധയതയാ്. ഗ്രോഭീണ കഭകറമി്റ ജ്നങ്ങൾക്്
ഉഩജ്ീഴനത്തിന് രു ഩിന്തുണ നൽൊനതിലുും ഴികദവനോണയ ഴരുഭോനും കനടുനതിലുും ഈ
കഭകറയ്ക്ക് ഴറിമ പ്രോധോനയമുാ്. 150 ഒലും അറേോയ ഭത്സ്യ ഴയോഩോയ യൂണിറൄഔൾ ഷുംസ്ഥോനത്ത്
പ്രഴർത്തിക്കുന്നു്ാനോണ് ഔണക്ോക്കുനത്. ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഴിഴിധ നദിഔലിലുും അതി്െ
വഔഴളിഔലിലുും ഴരുഭോനും കനടോൻ ഷോധയതയള്ള തകേവീമ അറേോയ ഭത്സ്യങ്ങളു്ട
ഷമ്പനഭോമ ഴിബഴങ്ങളുാ്. അറേോയ ഭത്സ്യ പ്രജ്നനത്തിനുും ഔമറൄഭതിക്കുും എുംഩിഡിഎ
ഷസോമും നൽൊന്നുാ്.
9) ഭൂയിബോഖും ഉപ്പു്ഴള്ള പ്രകദവങ്ങളുും ഉഩകമോഖിക്ോ്തമിയിക്കുഔകമോ അ്ല്ലേിൽ
അവോസ്ത്രീമഭോമി
ഉഩകമോഖിക്കുഔകമോ
്ങയ്യുന്നു.
ഈ
പ്രകദവങ്ങളു്ട
ഩയയോപ്തഭോമ
ഉഩകമോഖത്തിനോമി രു തന്ത്രും ആഴിഷ്കയികക്ാതുാ്. ഉപ്പു്ഴള്ള ജ്റകഭകറയ്ട സുസ്ഥിയ
ഴിഔഷനത്തിന് ്ങമ്മീൻ ളി്ഔയള്ള ഇനും ഉഩകമോഖിചൃ് ൌശിയ്ട വഴഴിധയഴൽക്യണും
ആഴവയഭോണ്. പിന് പിശ് ഇനങ്ങലോമ ഷീ ഫോഷ് (കററൃ്ഷ്), ഭിറ്ക്് പിശ് (ങോകനോഷ്),
കഩൾ കൈോട്ട് (ഔയിഭീൻ) എനിഴയ്ട ൌശി കപ്രോത്സ്ോ സിപ്പികക്ാതുാ്. ഇഴമിൽ ങിറതി്െ
ഴിത്തുഔളു്ട ഴോണിജ്യോധിഷ്ഠിത ഉൽഩോദനത്തിനുള്ള ഷോകേ തിഔഴിദയ ഇകപ്പോൾ റബയഭോണ്.
ഉപ്പു്ഴള്ളത്തി്റ ങിപ്പി ൌശി (ഩചൃ, തഴിട്ട് നിരമുള്ളഴ) ഴോണിജ്യ ഩയഭോമി റോബഔയഭോ്ണന്
്തലിമിക്കുഔയും
ഩറ
ജ്ില്ലഔലിലുും
ഇത്
നടപ്പോക്കുഔയും
്ങയ്യുന്നു.
ഴനിതോ
ഷൃോശ്രമഷുംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉഩജ്ീഴന ഷസോമ ഩധതിമോമി ഇത് പ്രങയിപ്പിക്ോും. ഉപ്പു്ഴ
ള്ളത്തിന് അനുകമോജ്യഭോമ ഭ്റൃോരു പ്രഴർത്തനഭോണ് ബക്ഷയകമോഖയഭോമ ങിപ്പിഔളു്ട ൌശി. ഈ
പ്രഴ ർത്തനങ്ങൾക്് ്ഷൻട്രൽ ഭവരൻ പിശരീഷ് രിഷർചൃ് ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട്, ഷുംസ്ഥോന
അഔൃോഔൾചൃർ ഴിഔഷന ഏജ്ൻഷി (അഡോക്്) എനിഴമിൽ നിന്നുള്ള ഩിന്തുണ റബയഭോണ്.
ഉപ്പു്ഴള്ളത്തിന് അനുകമോജ്യഭോമ ഭ്റൃോരു പ്രഴർത്തനഭോണ് ഞാ് ൌശി.
10) ഴനോഭി ്ങമ്മീനി്െ (്റപ്കറൃോഩീനിമഷ് ഴണോവഭ അ്ല്ലേിൽ വഴറൃ് ്റഖ് പ്രൌണ്ഷ്)
ൌശി അടുത്ത ഔോറത്തോമി ഴർധിചൄഴയിഔമോണ്, ഴനോഭി ്ങമ്മീനി്െ കയോഖ പ്രതികയോധ
വക്തിയും അതികഴഖ ഴലർചൃയഭോണ് ഇതിനു ഔോയണും. നിമന്ത്രിത യീതിമിേ ഷക്ോ
ഴയക്തഭോക്ിമ നടഩടിക്രഭങ്ങൈ അനുഷയിചൃോണ് ഇന്തയമിൽ ഴനോഭി ്ങമ്മീനി്െ ൌശിക്്
തുടക്ും ൊരിചൃത്. ഷോധയത ഩഠനങ്ങ്ലത്തുടർന് 2009 ൽ ഴോനോഭിയ്ട ഴോണിജ്യഩയഭോമ
ഉഩകമോഖും ഴറിമ കതോതിൽ തുടങ്ങോെ ഷർക്ോർ തീരുഭോനിചൄ. എനിരുനോലുും, കഔയലത്തിൽ
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ഴനോഭി ്ങമ്മീെ ൌശി ഴയോഩഔഭോമില്ല, അതിനോൽ ഔശഔക്ിടമിേ ഴനോഭി ്ങമ്മീെ ൌശി
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്കുനതിന് മുൻവഔ്മടുക്ോും. കദവീമ ഔമറൄഭതിമിൽ ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഩേ് 14
വതഭോനഭോണ്.
ഇന്, ആന്ധ്രോപ്രകദവ് ഴനോഭി ്ങമ്മീൻ കറോഔത്തി്റ ഏറൃ്ും ഭിഔചൃതുും ഗുണനിറഴോയമുള്ളതുഭോമ
്ങമ്മീനുഔലി്റോനോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു. കഔയലത്തി്റ ഷമുദ്രഴിബഴ പോക്ടരിഔൾ അഴരു്ട
നിറനിൽപ്പിനോമി ഇകപ്പോൾ പ്രധോനഭോയും ആശ്രമിക്കുനത് ്ങരിമ ഴറിപ്പത്തിലുള്ള ഴണോവഭ
ഴലർത്തുന ്ങമ്മീനുഔൈ ആണ്. ആന്ധ്രോപ്രകദവ് ഔമറൄഭതിക്ോർക്് ഇകപ്പോൾ ്ങരിമ ഴലുപ്പത്തി
ലുള്ള ഈ ്ങമ്മീൻ ഷുംസ്കൄയിക്ോനുള്ള അടിസ്ഥോന ഷൌഔയയങ്ങലില്ല. ആന്ധ്രോപ്രകദവി്റയും തഭിള്
നോട്ടി്റയും പോമുഔലിൽ നിന് ്ഔോചൃിമിൽ എത്തുന ്ങമ്മീൻ കഔയല തുരമുകങ്ങലിൽ ഇരങ്ങിമ
ഔടൽത്തീയകത്തക്ോൾ പുതുഭയള്ളതോണ്. ഈ ഷോസങയയും നിറഴിൽ കഔയല ഔമറൄഭതിക്ോർക്്
ബോഖയഭോണ്, എനോൽ ആന്ധ്രോപ്രകദവ് പോക്ടരിഔൾ ്ങരിമ ഴറിപ്പമുള്ള ്ങമ്മീൻ വഔഔോയയും
്ങയ്യുനതിന് ആഴവയഭോമ അടിസ്ഥോന ്ഷൌഔയയങ്ങൾ ഴിഔഷിപ്പിചൄഔളിെോൽ, ഈ ഴലുപ്പത്തി
ല്ലുള്ള ്ങമ്മീനുഔൈ കഔയല ഔമറൄഭതിക്ോർക്് ഷുംെയണത്തിനോമി റബയഭോഔില്ല. തന്മൂറും, ഔളിെ
10 ഴർശഭോമി ്നല്ല് ൌശി ്ങയ്യോത്ത ജ്റോവമങ്ങലിൽ ഴർശും മുള്ളൃഴനുും ്ങമ്മീൻ ൌശി
നടത്തോൻ കഔയല ഷർക്ോർ അനുഴദിക്കുനത് നിർണോമഔഭോണ്.
11) ഏശയൻ ഷീ ഫോഷ് (കററൃ്െോൽഔരിപർ), എകട്രോൈഷ് തുടങ്ങിമ ഇനങ്ങലിൽ കഔജ്് ഔൾചൃർ
ഷോകേതിഔഴിദയ
ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔയും
ഴിജ്മഔയഭോമി
പ്രദർവിപ്പിക്കുഔയും
്ങയ്തു.
ൌശിക്ോർക്ിടമിൽ, പ്രകതയഔിചൃ് ്ജ്എൽജ്ി ഗ്രൂപ്പുഔലിൽ ഈ ഷുംെോയ യീതി കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോും.
ഷോമൂസയ കറോജ്ിസ്റ്റിക്സ് ഔണക്ി്റടുത്ത് ജ്ിഐഎഷ് അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള വഷറൃ്
തിയ്െടുക്ൽ,
കഔജ്് പോഭിുംഖ് ഴയോഩിപ്പിക്കുനതിനുള്ള അടിമന്തയ ആഴവയഔതമോണ്.
അനുകമോജ്യഭോമ വഷറൄഔൾ ഩോട്ടത്തി്നടു ക്കുനതിനുള്ള നമും, ഫോേ് പിനോൻഷ്, ഷബ്ഷിഡി
ഷസോമത്തിലൂ്ട ഷർക്ോർ ഷസോമും എനിഴ ഈ ഔോറത്തി്െ ആഴവയഔതമോണ്.
12) ഉമർന അഩഔടഷോധയത ഔണക്ി്റടുത്ത് ഭത്സ്യഫന്ധന പ്രഴർത്തനങ്ങളു്ട ഔോയയത്തിൽ
ഇൻഷുരൻഷ്
പ്രീഭിമങ്ങൾ
്ഩോതു്ഴ
ഉമർനതോണ്.
ഇൻഷുരൻഷ്
ഩധതിഔൾ
ഉദോയഴൽക്യികക് ാതുാ്, ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ ഔർശഔ ഷൌസോർേഩയഭോകക്ാതുാ്.
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ഴയഴഷോമത്തിലുും ഴയോഩോയത്തിലുും കഔോഴിഡ്-19 ്െ ആഗോതും
ഴയഴഷോമ, ഴയോഩോയ ബോഖങ്ങളു്ട ഷുംഗ്രസും
ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് നടത്തിമ ഩഠനത്തി്െ പ്രധോന റക്ഷയങ്ങൾ
ഇനിപ്പരയനഴമോണ്: നോഭത്, ഉല്പോദനത്തി്റയും ഴയോഩോയത്തി്റയും ഷുംയുംബ ങ്ങൾക്കുാോമ
ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടും ഴിറമിരുത്തോൻ ശ്രഭിചൄ. യാോഭതോമി, കഔയലത്തി ്റ ഴയഴഷോമ്ും
ഴോണിജ്യ്ും കനയിടുനതുും ഴരുും ദിഴഷങ്ങലിേ ഴറിമ ്ഴല്ലുഴിലിഔ ലോഴോെ ഷോധയതയള്ളതുഭോമ
പ്രധോന തടസ്സങ്ങ്ലക്കുരിചൃ് രു അഴകറോഔനും നടത്തി. മൂനോഭതോമി, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ
ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥ്മ മുകനോട്ട് ്ഔോണ്ടുകഩോൊനതിനു കഴാ ൊരചൃ് നമഷഭീഩനങ്ങളുും
നിർകേവങ്ങളുും ആഴിഷ്കയിക്ോൻ ഩഠനും ശ്രഭിക്കുന്നു.

കഔയലത്തി്െ ഷമ്പദ്ഗടനയ്ടയും ്തോളിേകഷനയ്ടയും ഗടന
ഩീയികമോഡിഔ് കറഫർ കപോള്ഷ് ഷർകഴ (ഩിഎൽഎപ്എഷ്) അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള
ഔണക്കുഔൾ പ്രഔോയും, 2018 ജ്നുഴയിമിൽ കഔയലത്തി്റ ്തോളിേകഷനയ്ട ഴലുപ്പും 127.0
റക്ഷഭോമിരുന്നു. ഇത് ഭോനുപോക്ങരിുംഖിേ 15.0 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ, നിർമ്മോണത്തിൽ 24.0
റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ, ഴയോഩോയ, അറൃൊറൃപ്പണിഔലിൽ 18.9 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ, ഖതോഖത,
ഷുംബയണ കഭകറഔലിൽ 11.9 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ, കസോട്ടലുഔലിലുും ്രകസ്റ്റോരന്റുഔലിലുും 3.5
റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ എനിഴയട്ങുവനതോണ്. നിറഴിലുള്ള കറോക്്്ഡൌൺ മുഔലിൽ സൂങിപ്പിചൃ
എല്ലോ കഭകറഔ്ലയും ഉടകന ഫോധികചൃക്ോും.
കഔയലത്തിൽ 7649 പോക്ടരിഔളുാോമിരുന്നു (ഷോധോയണഖതിമിൽ 10 ്തോളിറോലിഔകലോ അതിൽ
ോടുതകറോ കജ്ോറി ്ങയ്യുനത്). ്ഭോത്തും 3.1 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു (2017-18 ൽ).
പോക്ടരിഔലി്റ ്തോളിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഭോനുപോക്ങരിുംഖ് കഭകറമി്റ ്തോളിറോലിഔലിൽ
മൂനി്റോന് (15.0 റക്ഷും) ഴരുും. അകതഷഭമും, കഔയലത്തി്റ ഫോക്ി 75 വതഭോനും
ഭോനുപോക്ങരിുംഖ് ്തോളിറോലിഔളുും അഷുംഗടിത കഭകറമി്റ ്ങരിമ സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ കജ്ോറി
്ങയ്യുന്നു.
2015-16 ്റ കദവീമ ഷോമ്പിൾ ഷർകഴയ്ട ഔണക്നുഷയിചൃ് (റബയഭോമ ഏറൃ്ും പുതിമ
പ്രധോന്പ്പട്ട
ഡോറൃ),
കഔയലത്തിൽ
23.8
റക്ഷും
അഷുംഗടിത
ഔോർശികഔതയ
ഷുംയുംബങ്ങളുാോമിരുന്നു. ഇതിേ 5.5 റക്ഷും ഭോനുപോക്ടരിുംഖ് ഷുംയുംബങ്ങൾ, 7.4 റക്ഷും ഴയോഩോയ
സ്ഥോഩനങ്ങൾ, ഭറൃ് കഷഴന പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ 10.9 റക്ഷും ഷുംയുംബങ്ങൾ എനിഴ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
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നിറഴിലുള്ള പ്രതിഷന്ധി്മ ഫോധികചൃക്ോ്ന ്ങറുഔിട ഷുംയുംബങ്ങളു്ട എണ്ത്തക്കുരിചൃ് ഈ
ഔണക്കുഔൾ ങിറ ആവമങ്ങൾ നൽൊന്നു.

കഴതന നഷ്ടത്തി്െയും ഴരുഭോന ഇടിഴി്െയും ഔണക്ോക്ലുഔൈ
കഔയലത്തി്റ ആ്ഔ ്തോളിേ കഷനമി്റ
127 റക്ഷത്തിേ 48.1 റക്ഷും
ഷൃമും്തോളി്റടുക്കുനഴരുും 35.2 റക്ഷും ഔോശൃേ ്തോളിറോലിഔളുും ഫോക്ിഴരുന 43.8 റക്ഷും
സ്ഥിയും ്തോളിറോലിഔളുഭോണ്. കഔയലത്തി്റ ആ്ഔ ്തോളിറോലിഔലിൽ 37.8 വതഭോന്ും
ഷൃമും്തോളിറോലിഔളുും 27.7 വതഭോനും ഷോധയണ

്തോളിറോലിഔളുും ഫോക്ി 34.5 വതഭോനും

്തോളിറോലിഔൾ ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔളുും ആണ് (എല്ലോ ഔണക്കുഔളുും 2017-18 ്റ ഔണക്കുഔൾ).
കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔളു്ട അനുഩോതത്തിൽ ഏ്തേിലുും തയത്തിലുള്ള ഷോമൂസിഔ
സുയക്ഷ കനടുന സ്ഥിയും ്തോളിറോലിഔൾ 17.4 വതഭോനഭോണ്, അകതഷഭമും യോജ്യത്തി്െ
്ഭോത്തത്തിലുള്ള അനുഩോതും 12.3 വതഭോനഭോണ്. കഔയലത്തി്റ ആ്ഔ സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലിൽ
50.4 വതഭോനും കഩർ ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔലോണ് (കദവീമ വയോവയി 22.6 വതഭോനും). 27.5
വതഭോനും ആളുഔൾ ഏ്തേിലുും തയത്തിലുള്ള ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ കനടിമ ്തോളിറോലിഔലോണ്
(കദവീമ വയോവയി 11.1 വതഭോനും) (ഩട്ടിഔ 1 ഔോണഔ).
കറോക്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ഒകയോ ദിഴഷ്ും, കഔയലത്തി്റ ഷൃമും്തോളിൽ, ഔോശൃൽ
്തോളിറോലിഔളു്ട ്ഭോത്തും കഴതന ഴരുഭോന നഷ്ടും ഏഔകദവും 350 കഔോടി രൂഩമോണ് (2020 ്റ
്തോളിറോലിഔളു്ട ്ഭോത്തും എണും 2018 കറതിന് തുറയഭോമിയിക്കു്ഭന് അനുഭോനിക്കുന്നു).
്ഭോത്തത്തിൽ, 2020 ഭോർചൃ് മുതൽ ജൂൺ ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്ഭോത്തും
കഴതന ഴരുഭോന നഷ്ടും 14,000 മുതൽ 15,000 കഔോടി രൂഩ ഴ്യമോൊും.
നിറഴിലുള്ള പ്രതിഷന്ധി കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബങ്ങ്ല ഫോധിക്ോൻ ഷോധയതയള്ള മൂന്
ഴളിഔളു്ാന് ഔോണന്നു. ആദയും, 2020 ഭോർചൃ് 25 ന് ആയുംബിചൃ യോജ്യഴയോഩഔഭോമ
കറോക്്ഡൌൺ
ഉൽഩോദനത്തി്െകമോ
ഫിഷിനസുഔളു്ടകമോ
കനയിട്ടള്ള
നഷ്ടത്തിന്
ഔോയണഭോമി. യാോഭതോമി, ഖതോഖത ഴിതയണ ശൃുംകറമി്റയും ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ഴിതയണ
ശൃുംകറമി്റയും തടസ്സങ്ങൾ ഔോയണും നഷ്ടങ്ങൾ ഉാോമിട്ടാ്. മൂനോഭതോമി, കഔയലത്തിനഔത്തുും
ഭറൃിടങ്ങലിലുും കങോദനും ദുർഫറഭോമതിനോൽ നഷ്ടമുാോമി.
കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കനയിട്ടള്ള നഷ്ടും കഔയലത്തി്റ യോഷഴസ്തുക്ൾ, പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ്,
്ഩകട്രോലിമും ഉൽഩനങ്ങൾ എനിഴയ്ട ഉല്പോദനത്തിൽ തോയതകഭയന ൊരഴോണ്, ഇത് ഭോത്രും
2017-18 ൽ കഔയലത്തി്െ പോക്ടരി കഭകറമിൽ നിന് ്ഭോത്തും മൂറയത്തികറക്കുള്ള ഷുംബോഴനയ്ട
37.3 വതഭോനും ഴരുും.
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ഩത്ത് ദിഴഷ ഔോറമലഴിൽ കഔയലത്തി്റ ഉൽഩോദന കഭകറയ്ട ്ഭോത്തും മൂറയഴർധന
ഏഔകദവും 2200 കഔോടി രൂഩമോണ്. 2020 ഭോർചൃ് മുതൽ ജൂൺ ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിൽ
കഔയലത്തിൽ ഉൽഩോദന കഭകറയ്ട ്ഭോത്തും മൂറയഴർധനഴിൽ ഴയോ്ന ൊരഴ് ഏഔകദവും
8000 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു (ഩട്ടിഔ 2 ഔോണഔ).
ഩത്ത്

ദിഴഷ്ത്ത

ഔോറമലഴിൽ

ഴയോഩോയ്ും

കസോട്ടലുഔളുും

്രകസ്റ്റോരന്റുഔളുും

്ഭോത്തും

മൂറയഴർധനഴിൽ കങർക്കുഔ ഏഔകദവും 5000 കഔോടി രൂഩമോണ്. 2020 ഭോർചൃ് മുതൽ ജൂൺ
ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിൽ കഔയലത്തി്റ കട്രഡ്, കസോട്ടലുഔൾ, ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ എനിഴമിൽ
നിന്നുള്ള ജ്ിഴിഎമി്റക്് ഉാോഔോ്ന ൊരഴ് ഏഔകദവും 17,000 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന്
ഔണക്ോക്കുന്നു (ഩട്ടിഔ 2 ഔോണഔ).
2020 ഭോർചൃ് മുതൽ ജൂൺ ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിൽ കഔയലത്തി്റ കട്രഡ്, കസോട്ടലുഔൾ,
്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ എനിഴമിൽ നിന്നുള്ള ജ്ിഴിഎമി്റ ൊരഴ് ഏഔകദവും 17,000 കഔോടി
രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു (ഩട്ടിഔ 2 ഔോണഔ).

തടസ്സങ്ങൾ: അടിമന്തിയ്ും ദീർഗഔോറ്ും
ഴരുും ആഴ്ചഔലിലുും ഭോഷങ്ങലിലുും ആബയന്തയ, ഔമറൄഭതി ഴിഩണിഔലിൽ ഴോങ്ങേകവശി
നിശൄറഭോഔോൻ ഷോധയതയ്ാന് കഔയലത്തി്റ നിർമ്മോണ, ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങൾ
ആവേ്പ്പടുന്നു. ്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും ്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പടുനതിനു മുമ്പുത്ന, 2019 ്റ
ഭൂയിബോഖും യോജ്യങ്ങലിലുും ഴോങ്ങേകവശി ദുർഫറഭോ്ണന് അഴർ ഩരയന്നു.
കറോഔ് ്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ഴരുഭോനും നശ്ട്പ്പട്ടിട്ടും, ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ്, ജ്ിഎസ്ടി
കഩമ്്ഭന്റുഔൾ, ഴോടഔ, വഴദുതി ങോർജുഔൾ എനിഴ ഉൾ്പ്പ്ട നിയഴധി ഴസ്തുക്ൾക്്
ഔമ്പനിഔൾ ്ങറഴളികക്ാിഴരുും. കറോക്്ഡൌഷഭമത്ത് അഴരു്ട ജ്ീഴനക്ോർക്്
കഴതനകഭോ ഭറൃ് ആവൃോഷകഭോ നൽൊനത് രു ഴറിമ ബോയഭോണ്, പ്രകതയഔിചൃ് പൂണഭോയും
്തോളിറധിഷ്ഠിതഭോമ ഴയഴഷോമങ്ങലോമ ഩോദയക്ഷഔൾ അ്ല്ലേിൽ വൈ്ഡ് നിർമ്മോണും
എനിഴമിേ.

മുകനോട്ടള്ള ഴളി: സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ആഴവയങ്ങൈ
നിറഴി്റ പ്രതിഷന്ധി്മ കനയിടോൻ ഫോേിുംഖ് ഷുംഴിധോനത്തിൽ നിന്നുും ഷർക്ോയിൽ നിന്നുും
ഉമർന ഷസോമും റബിക്കു്ഭന് കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ്ഭോരകട്ടോരിമും
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ഔോറമലഴിൽ ഩറിവമടഴ് ഖണയഭോമി അ്ല്ലേിൽ പൂർണഭോമി എള്ളൃതിത്തള്ളണ്ഭന് ഩറ
ഷുംയുംബഔരുും ആഴവയ്പ്പടുന്നു. അകതഷഭമും, ്ഭോരകട്ടോരിമും ഔോറമലഴ് രു ഴർശകത്തക്്
(നിറഴി്റ മൂന് ഭോഷും മുതൽ) ഴർധിപ്പിക്ണ്ഭന്നുും അഴർ ആഴവയ്പ്പടുന്നു. മൂന് ഭോഷകത്തക്്
ഇഎുംഐ കഩയ്്ഭന്റുഔൾ പുനക്രഭീഔയിക്കുഔ, ഩറിവനിയക്കുഔലിൽ നിന് ളിഴോക്ൽ
എനിഴ്മോന്നുും ഉൾ്പ്പടോത്ത രിഷർഴ് ഫോേി്െ നിറഴി്റ നിർകദവങ്ങൾ മഥോർത്ഥത്തിൽ
അഴരു്ട ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ഷോമ്പത്തിഔ ബോയും ഴർധിപ്പിക്കു്ഭന് ഷുംയുംബഔർ ബമ്പ്പടുന്നു.
്ങറുഔിട ഷുംയുംബങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ഭ്റൃോരു ആഴവയും, അധിഔ ഈടില്ലോ്ത പ്രഴർത്തന
മൂറധനത്തി്െ ൊരെത് 50 വതഭോനും ോടുതേ എേിലുും (ഷോധോയണഖതിമിൽ
അനുഴദിചൃതികനക്ോൾ) ഫോങ്കുഔൾ അഴർക്് നൽഔണും എനതോണ്. ജ്ിഎസ്ടി ൊടിശ്ശിഔ
ഷർക്ോർ കഴഖത്തിൽ തിയിചൃടയ്ക്കുനത് ഈ ഷുംയുംബങ്ങൾക്് ഴറിമ ആവൃോഷഭോമിയിക്കുും.
പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ ്ഔഎഷ്ഇഫി ചുഭത്തിമ നിശൄിത നിയക്കുഔൾ ഉൾ്പ്പ്ട ങിറ
കഩമ്്ഭന്റുഔൾക്് ഇല്ഔൾ നൽഔണ്ഭന് ഷുംയുംബഔർ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയികനോടുും തകേവ
ഷൃമുംബയണ സ്ഥോഩനങ്ങകലോടുും അബയർത്ഥിചൄ (്ഔഎഷ്ഇഫിയ്ട എനജ്ി പിക്സഡ് നിയക്കുഔൾ
എള്ളൃതിത്തള്ളോൻ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോർ ഇകപ്പോൾ ഷമ്മതിചൃിട്ടാ്).
പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ ്ഔഎഷ്ഇഫി ചുഭത്തിമ ഫ്കിക്സഡ് നിയക്കുഔൾ ഉൾ്പ്പ്ട ങിറ
കഩമ്്ഭന്റുഔൾക്് ഇല്ഔൾ നൽഔണ്ഭന് ഷുംയുംബഔർ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയികനോടുും തകേവ
ഷൃമുംബയണ സ്ഥോഩനങ്ങകലോടുും അബയർത്ഥിചൄ (്ഔഎഷ്ഇഫിയ്ട പിക്സഡ് നിയക്കുഔൾ
എള്ളൃതിത്തള്ളോൻ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോർ ഇകപ്പോൾ ഷമ്മതിചൃിട്ടാ്).

മുകനോട്ടള്ള ഴളി: ബക്ഷയഷുംെയണത്തിലുും ആകയോഖയത്തിലുും പുതിമ അഴഷയങ്ങൾ
ഇതുഴ്യ പ്രതിഷന്ധി ഴിജ്മഔയഭോമി വഔഔോയയും ്ങയ്തതിനുും വക്തഭോമ ഷോമൂസിഔ
ഷുംഴിധോനങ്ങൾക്കുും ഔോയയക്ഷഭഭോമ ബയണ ഷുംഴിധോനങ്ങൾക്കുും കഔയലത്തിന് കറോഔത്തി്െ
ഴിഴിധ ബോഖങ്ങലിൽ നിന് പ്രവുംഷ റബിചൃിട്ടാ്. ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഔോർശിഔ, ഴയോഴഷോമിഔ
ഉൽഩോദനത്തി്നയും ഷുംയുംബഔതൃത്തി്നയും പുനരുജീഴിപ്പിക്ോനുള്ള അഴഷയഭോണിത്.
ആകയോഖയ, ഷോമൂസിഔ കഭകറഔലി്റ കനട്ടങ്ങൾക്ോമി കഔയലും കനടിമ
പ്രവസ്തി, ബക്ഷയ
ഷുംെയണും, ഫകമോ്ടകനോലജ്ി, പോർഭഷൂട്ടിക്ൽ രിഷർചൃ്, ്ഭഡിക്ൽ ഉഩഔയണ നിർമ്മോണും
എനിഴയൾ്പ്പടുന നൂതന ഴയഴഷോമങ്ങലികറക്കുള്ള ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഴിജ്മഔയഭോമ
പ്രകഴവനത്തിന് പ്രകങോദനഭോമിയിക്ണും.
ങക്, വഩനോപ്പിൾ, ജ്ോതിക്, ഴോളപ്പളും എനിഴയൾ്പ്പടുന കഔയലത്തി്റ ഔോർശിഔ
ഉൽഩനങ്ങൾക്ോമി ഷുംബയണ, ഷുംെയണ കവശി ഴർധിപ്പിക്കുനതിന് ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോരിനു
രു ഔോമ്പമിൻ ആയുംബിക്ോും. ഉൽഩോദനത്തിലുും ഴിഩണനത്തിലുും നൂതന ആവമങ്ങൾ
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സുഖഭഭോക്കുനതിനുും ബക്ഷണും, ഔോർശിഔ ഷുംെയണും എനിഴമി്റ പുതിമ അഴഷയങ്ങലികറക്്
ഷർക്ോരിനു യഴോക്്ലയും ്തോളിൽ കമോഖയതയള്ള ഷുംയുംബഔ്യയും കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോും.
ആകയോഖയും, ഫകമോ്ടകനോലജ്ി, പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ്, ്ഭഡിക്ൽ ഉഩഔയണങ്ങൾ തുടങ്ങിമ
കഭകറഔലിൽ നിർമ്മോണത്തിലുും ഖകഴശണത്തിലുും കഔയലത്തിൽ ഴറിമ ഷോധയതഔളുാ്.
്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും ്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പട്ടതിനുകവശും ആഴവയഔത ഴർധിചൃ ഴയക്തിഖത
ഷുംയക്ഷണ ഉഩഔയണങ്ങളു്ട (ഩിഩിഇ) നിർമ്മോണഭോണ് ഷുംസ്ഥോനത്തിന് ഇകപ്പോളുള്ള
അഴഷയും.

കഔയലത്തിൽ നിർഭിക്കുഔ എന ഴോണിജ്യ ഭിശൻ
ഴയഴഷോമ-ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പ് രൂഩീഔയിചൃ ഴോണിജ്യ ഭിശന് കഔയലത്തി്റ എുംഎഷ്എുംഇഔൾ
കനയിടുന പ്രധോന ്ഴല്ലുഴിലിഔ്ല കനയിടുനതിനുും പുതിമ ഷോകേ തിഔഴിദയഔൾ
റബയഭോക്കുനത്തിലുും രു പ്രധോന ഩേ് ഴസിക്ോൻ ഔളിയും. കഔയലത്തിൽ നിർഭിക്കുന ഉൽ
പ്പനങ്ങൾക്ോമി ഒൺവറൻ ൈോറൃ്കപോമുഔൾ ഉൾ്പ്പ്ട പ്രങയണ തന്ത്രങ്ങൾ ആഴിശ്
ഔയിക്കുനതിന് ഴോണിജ്യ ഭിശന് ്പ്രോപശണലുഔ്ല ഉൾ്പ്പടുത്തോ്നതോണ്. എുംഎഷ്എും
ഇഔലിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പനങ്ങൾക്ോയള്ള ഗുണനി റഴോയ ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ ഴിഔഷിപ്പിക്കുഔയും
ഷുംസ്ഥോന്ത്തോട്ടോ്ഔയള്ള തിയ്െ ടുത്ത സ്ഥറങ്ങലിൽ ഗുണനിറഴോയ ഩയികവോധനോ
ഷൌഔയയങ്ങൾ (ഷർഴഔറോവോറഔ ളുഭോകമോ ഖകഴശണ സ്ഥോഩനങ്ങളുഭോകമോ ഷുംയക്തഭോമി)
സ്ഥോഩിക്കുഔയും ്ങയ്യോ് നതോണ്.
ഷുംയുംബഔർക്് ഷോകേതിഔ്ും ്തോളിൽഩയ്ഭോമ ഷസോമും തുടർചൃമോമി റബയഭോ ക്കുനത്തിനുള്ള
ഷുംഴിധോനും സൃഷ്ടിക്കുനതിന് ഴോണിജ്യ ഭിശൻ കഔയലത്തി്റ ഖകഴശ ണ സ്ഥോഩനങ്ങളുും
ഷർഴഔറോവോറഔളുഭോയും വഔകഔോർക്ോും.
അടചൄപൂട്ടറിന് കവശമുള്ള ഗട്ടത്തിൽ കഔയലത്തി്െ ഷോമ്പത്തിഔ ഴീ്ാടുക്ൽ കഴഖ
ത്തിറോക്ോൻ ഴയഴഷോമ ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പി്െ നിറഴിലുള്ള ങിറ ഩധതിഔൾ ഉഩകമോ ഖ്പ്പടുത്തോും.
ഷുംയുംബഔ്യ ഷസോമിക്കുന െീും (ഇ.എഷ്.എഷ്), ഷമ്മർേമുള്ള ആസ്തി ഔളുള്ള
എും.എഷ്.എും.ഇ യൂണിറൄഔളു്ട പുനരുജീഴനത്തിനുും പുനയധിഴോഷത്തിനുമുള്ള ഩധതി എനിഴ
ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
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ഩട്ടിഔ 1: ജ്നുഴയി 1, 2018 ്റ കഔയലത്തി്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഔണക്്: പ്രവൃർത്തി അനുഷയിചൃ്,
റക്ഷത്തിൽ
ഴിബോഖും
്ഭോത്തും
പുരുശേോർ
സ്ത്രീഔൾ
ഷൃമും്തോളിൽ, ഷൃന്തും
്തോളിറോലിഔൾ
45.0
37.5
7.4
ഷൃമും ്തോളിൽ, ഷസോമിഔൾ
3.1
0.7
2.3
ഷൃമും ്തോളിൽ, ആ്ഔ
48.1
38.2
9.7
ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔൾ
35.2
28.4
6.8
സ്ഥിയ ്തോളിറോലിഔൾ
43.8
27.0
16.8
ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ റബിക്കുന സ്ഥിയ
്തോളിറോലിഔൾ
22.1
12.9
9.2
്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔൾ
127.1
93.7
33.4
കരോതസ്സ്: കതോഭഷിൽ (2020) രികപ്പോർട്ട ്ങയ്ത ഩിഎൽഎപ്എഷ്, ്ഷൻഷഷ് ഒപ് ഇന്തയ
എനിഴ അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള എസ്റ്റികഭറൄഔൾ.

ഩട്ടിഔ 2: കഔയലത്തി്െ ്ഭോത്ത മൂറയ ഴർധനഴിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന ൊരഴ്, ഭോർചൃ് - ജൂൺ 2020,
കഔോടി രൂഩ
ഴയോഩോയും കസോട്ടലുഔളുും
ഷോമ്പത്തിഔ ഴർശും
ഭോഷങ്ങൾ
നിർമ്മോണും
്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ
2019-2020
ഭോർചൃ് 2020
1500
4000
2020-2021

ഏപ്രിൽ 2020

4500

10000

്ഭമ് 2020

2000

3000

ജൂൺ 2020
്ഭോത്തും

500
8500

0
17,000
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ഴയഴഷോമത്തിലുും ഴയോഩോയത്തിലുും കഔോഴിഡ് -19 ്െ ആഗോതും
പ്രധോന രികപ്പോർട്ട്
്ഔോകരോണ വഴരഷ് (കഔോഴിഡ്-19) കയോഖപ്രതികയോധത്തിനോമി കറോക്്്ഡൌൺ ഏർ്പ്പ
ടുത്തിമത് കഔയലത്തി്റ ഷോമ്പത്തിഔ പ്രഴർത്തനങ്ങലിലുും യോജ്യ്ത്തയും കറോഔ്ത്ത ഇതയ
പ്രകദവങ്ങ്ലയും കഩോ്റ ഴറിമ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിചൄ. ഈ ഷോസങയയത്തിൽ, ഉല്പോദന
കഭകറഔലിലുും ഴയോഩോയ, ഴോണിജ്യ കഭകറഔലിലുും കറോക്്്ഡൌൺ സൃഷ്ടിചൃ ഷോമ്പത്തിഔ
നോവനഷ്ടങ്ങൾ ഴിറമിരുത്തോൻ കഔയല ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് രു ഩഠനും നടത്തി.
ഩഠനത്തി്െ പ്രധോന റക്ഷയങ്ങൾ തോ്ളപ്പരയനഴമോണ്:
നോഭതോമി, ഈ ഩഠനും ഉല്പോദനും, ഴയോഩോയും, ഴോണിജ്യും എനീ കഭകറഔലി്റ ഷുംയുംബ ങ്ങൾക്്
ഉാോമ ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടും ഴിറമിരുത്തോൻ ശ്രഭിക്കുന്നു. യാോ ഭതോമി, കഔയല ത്തി്റ
ഴയഴഷോമ്ും ഴോണിജ്യ്ും കനയിടുന പ്രധോന തടസ്സങ്ങ്ല ക്കുരിചൃ് രു അഴകറോ ഔനും നടത്തി.
അഴ ഴരുന ആഴ്ചഔലിലുും ഭോഷങ്ങലിലുും ഷുംയുംബങ്ങൾ ഩളമ ഩടിമിറോൊ നതിേ ഴറിമ
്ഴല്ലുഴിലിഔലോഴോെ ഷോധയതയാ്. മൂനോഭതോമി, ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമി്റ പ്രതിഷന്ധി
ഩയിസയിക്കുനതിനോമി ഷുംസ്ഥോന-കഔന്ദ്ര ഷർക്ോരുഔളു്ട നമഩയഭോമ ഉദയഭങ്ങളുഭോമി
ഫന്ധ്പ്പട്ട് കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബങ്ങളു്ട പ്രതീക്ഷഔൾ ഭനസ്സിറോക്ോൻ ഩഠനും ശ്രഭിക്കുന്നു.
ഈ ഩഠനും ്ഩോതുഴിേ റബയഭോമിട്ടള്ള പ്രഷക്തഭോമ സ്ഥിതിഴിഴയക്ണക്കുഔളു്ടയും ഷോമ്പത്തിഔ
ഴിഴയങ്ങളു്ടയും ഴിപുറഭോമ ഴിവഔറന്ത്ത അടിസ്ഥോനഭോക്ിമോണ് നടത്തിമിട്ടള്ളത്. ഇത്
കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമ, ഴോണിജ്യ കഭകറയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട തിയ്െടുത്ത ഷുംയുംബഔരുഭോയും
ഴയക്തിഔളുഭോയും നടത്തിമ ങർചൃഔളു്ട അടിസ്ഥോന ത്തിറോണ്. ആസൂത്രണ കഫോർഡ് രു
കങോദയോഴറി തയ്യോരോക്ി ഴയഴഷോമ അകഷോഷികമ ശനുഔലിൽ നിന്നുും തിയ്െടുത്ത
ഷുംയുംബങ്ങലിൽ നിന്നുും കയകോമൂറമുള്ള പ്രതിഔയണങ്ങൾ കതടി 3. ഇതി്നത്തുടന് ങിറ
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ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് ഴിതയണും ്ങയ്ത് കങോദയോഴറിക്് ഴിവദഭോമ പ്രതിഔയണങ്ങൾ നൽഔിമ പ്രധോന
ഴയഴഷോമ, ഴോണിജ്യ ഷുംഗടനഔളു്ട ഩട്ടിഔ ചുഴ്ട നൽഔിമിയിക്കുന്നു (ഩട്ടിഔ ഷഭഗ്രഭല്ല, കങോദയോഴറിക്് പ്രതിഔയണങ്ങൾ
നൽഔിമ ഴയക്തിഖത ഴയോഴഷോമിഔ യൂണിറൄഔളു്ടകമോ ഷുംയുംബങ്ങളു്ടകമോ കഩരുഔൾ ഇഴി്ട ഉൾ്പ്പടുത്തിമിട്ടില്ല). ഏപ്രിൽ
10, 2020 മുതൽ ഏപ്രിൽ 25, 2020 ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിറോണ് ഈ പ്രതിഔയണങ്ങൾ റബിചൃത്.
കഔോൺ്പഡകരശൻ ഒപ് ഇന്തയൻ ഇൻഡസ്ട്രി (ഷിഐഐ) - കഔയലും, ്പഡകരശൻ ഒപ് ഇന്തയൻ കങകമ്പള്ഷ് ഒപ്
്ഔോകഭള്ഷ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ് (എപ്.ഐ.ഷി.ഷി.ഐ), കഔയല കമോൾ വെൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ് അകഷോഷികമശൻ,
കഔയലും ഴയോഩയി ഴയഴഷോമി ഏകഔോഩന ഷഭിതി, കഔയല കമോൾ വെൽ ഇൻഡസ്ട്രീമറിസ്റ്റ്ഷ് ്പഡകരശൻ, ഔിൻഫ്ര
ഇൻഡസ്ട്രീഷ് കപോരും, ട്ടഩോറും, കഔയല കമോൾ വെൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ് അകഷോഷികമശൻ, കഔോളികക്ോട് ജ്ില്ലോ ഗടഔും,
രബ്ബർ ക്ലസ്റ്റർ, ങേനകശ്ശയി, ൈോസ്റ്റിഔ് ക്ലസ്റ്റർ, ആലുഴ, വൈ്ഡ് ക്ലസ്റ്റർ, ്ഩരുമ്പോവൂർ, വരഷ് ഭികല്ലർഷ് ക്ലസ്റ്റർ, ഔോറടി,
കഔയല പർണികചൃൃർഷ് ക്ലസ്റ്റർ, എരണോൊലും, ്ഡ് ക്ലസ്റ്റർ, ്ഩയിന്തൽഭന, ഭറപ്പുരും, ഩോദയക്ഷോ ഴയഴഷോമങ്ങൾ, കഔോളികക്ോട്,
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അകഷോഷികമശനുഔളുഭോയും
നടത്തിമിട്ടാ്.

ഷുംയുംബങ്ങളുഭോയും

്ടറികപോ

ണിലൂ്ട

ഷുംബോശണ

ങ്ങൾ

കഔയലത്തി്െ അധൃോനവക്തിയ്ട ഴലുപ്പ്ും ഷൃബോഴ്ും: ങിറ ഔണക്കുഔൈ
ഈ ബോഖത്ത് ഇന്തയമി്റ ്ഔോകരോണ വഴരഷ് ഭസോഭോയി മൂറമുാോമ ഉഩജ്ീഴന പ്രതിഷ ന്ധി
ഫോധിചൃ ്തോളിറോലിഔളു്ടയും ഷുംയുംബങ്ങളു്ടയും എണും ഏഔകദവും ഔണക്ോക്ോൻ ശ്രഭിക്കുന്നു.
2017-18 ്റ ഩീയികമോഡിഔ് കറഫർ കപോള്ഷ് ഷർകഴ (ഩിഎൽഎപ്എഷ്), ്ഷൻഷഷ് ഒപ്
ഇന്തയ, കദവീമ ഷോമ്പിൾ ഷർകഴഔളു്ട തിയ്െടുത്ത ്രൌണ്ടുഔൾ, ഴയഴഷോമങ്ങളു്ട
ഴോർശിഔ ഷർകഴ, കഔയല ഷക്ോയി്െ ഷോമ്പത്തിഔ ഴൊപ്പിൽ (ഡിഎഷ്ഇ) റബയഭോമ
സ്ഥിതിഴിഴയക് ണക്കുഔൾ എനിഴ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഓകദയോഖിഔ സ്ഥിതിഴിഴയക്ണക്കുഔളു്ട
അടിസ്ഥോനത്തിറോണ് ഈ ഔണക്ോക്ലുഔൾ.
2017-18 ഔോറമലഴിൽ നടത്തിമ ഩീയികമോഡിഔ് കറഫർ കപോള്ഷ് ഷർകഴയ്ടയും
്ഷൻഷഷി്െയും ഔണക്നുഷയിചൃ്, 2018 ജ്നുഴയി 1 േ കഔയലത്തി്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട
എണും 127 റക്ഷഭോമിരുന്നു (യീതിവോസ്ത്ര്ത്തക്കുരിചൄള്ള ഴിവദോുംവങ്ങ ൾക്് കതോഭഷ് 2020
ഔോണഔ). ഇതിൽ 93.7 റക്ഷും പുരുശ ്തോളിറോലിഔളുും 33.4 റക്ഷും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളുും
ഉൾ്പ്പടുന്നു.
കഭൽപ്പരെ ഔണക്കുഔൾ കഔയലത്തി്റ പ്രതീക്ഷിത ജ്നഷുംകയമിൽ നിന്നുും (2018 ൽ)
ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്തോളിൽ ഩേോലിത്ത നിയക്കുഔലിൽ നിന്നുും ഉരുത്തിയിെതോണ്. ്ഷൻഷഷ്
ഒപ് ഇന്തയയ്ട ഔണക്കുഔൈ പ്രഔോയും
2011 ൽ കഔയലത്തി്റ ജ്നഷുംകയ 334.06
റക്ഷഭോമിരുന്നു, അത് ആ ഴർശ്ത്ത ഇന്തയമി്റ ജ്നഷുംകയയ്ട 2.8 വതഭോനഭോമിരുന്നു
(121.06 കഔോടി). 2018 ജ്നുഴയി 1 ്റ കഔയലത്തി്റയും ഇന്തയമി്റയും ജ്നഷുംകയ്മക്കുരിചൄള്ള
പ്രഴങനങ്ങൾ മഥോക്രഭും 345.2 റക്ഷ്ും 135.7 കഔോടിയഭോണ്.
2017-18 ഔോറത്ത് നടത്തിമ ഩീയികമോഡിഔ് കറഫർ കപോള്ഷ് ഷർകഴ പ്രഔോയും, ജ്നഷും കയയ്ട
അനുഩോതത്തി്റ ്തോളിറോലിഔളുും അ്ല്ലേിൽ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഩേോലിത്ത നിയക്കുും
കഔയലത്തി്റ പുരുശേോർക്് 50.5 വതഭോന്ും സ്ത്രീഔൾക്് 16.4 വതഭോന്ഭോണ്. ഈ
നിയക്കുഔൾ അനുഫന്ധ കദവീമ വയോവയികമക്ോൾ ്ങരിമകതോതിേ ൊരഴോണ് (ഩട്ടിഔ 1
ഔോണഔ). ഓകദയോഖിഔ സ്ഥിതിഴിഴയക്ണക്് ഏജ്ൻഷിഔൾ രികപ്പോർട്ട് ്ങയ്ത പ്രഔോയും
ഇന്തയമി്റ ്തോളിൽകഷനമിൽ സ്ത്രീ ഩേോലിത്തത്തി്െ ൊരെ നിയക്് ഴല്യമധിഔും
കഔയല കസോട്ടൽഷ് ആൻഡ് ്രകസ്റ്റോരെ്ഷ് അകഷോഷികമശൻ, കഔയല ഒകട്ടോ്ഭോവഫൽ ഡീകറള്ഷ് അകഷോഷികമശൻ
എനിഴർ ഈ ഩട്ടിഔമിൽ ഉൾ്ഩട്ടിട്ടാ്.
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ആവേോജ്നഔഭോണ്. ഈ പ്രശ്നും ഩഠിചൃ ഩണ്ഡിതേോർ ൊരെ നിയക്ി്ന ഷോമൂസിഔ,
ഷോമ്പത്തിഔ, യീതിവോസ്ത്രഩയഭോമ ഗടഔങ്ങൈ ഴ്യ ഔോയണഭോൊന്നു (അഴ മിൽ സ്ത്രീഔൾക്്
അനുകമോജ്യഭോമ ്തോളിറഴഷയങ്ങളു്ട അബോഴ്ും സ്ത്രീ കജ്ോറിഔൾ തിട്ട്പ്പടുനതി്റ ബുധിമുട്ടും
ഉൾ്പ്പടുന്നു). സ്ത്രീഔളു്ട ്തോളിൽ ഩേോലിത്ത്ഭോമി ഫന്ധ ്പ്പട്ട്, കഔയലും ഇന്തയയ്ട ഭറൃ്
ബോഖങ്ങ്ല അകഩക്ഷിചൃ് ഭിഔചൃ പ്രഔടനും ഔോഴ്ചഴചൄ: 2017-18 ൽ ഫന്ധ്പ്പട്ട നിയക്് കഔയലത്തിനുും
ഇന്തയയ്ക്കുും മഥോക്രഭും 21.3 വതഭോന്ും 17.5 വതഭോന്ഭോമിരുന്നു. എനിരുനോലുും, അകത ഷഭമും
സ്ത്രീഔൾക്ിടമി്റ ്തോളിറില്ലോയ്മ നിയക്് കഔയലത്തിൽ (23.2 വതഭോനും) യോജ്യത്ത്
്ഭോത്തത്തിലുള്ളതികനക്ോൾ ഴല്യ ോടുതറോണ് (ഩട്ടിഔ 1 ഔോണഔ).

കറോക്്്ഡൌ ഗുരുതയഭോമി ഫോധികചൃക്ോ്ന ്തോളിറോലിഔൈ
2018 ൽ കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔലോമ 127 റക്ഷത്തിൽ 21.3 റക്ഷും ്തോളിറോ ലിഔൾ
(അ്ല്ലേിൽ 16.7 വതഭോനും) ൌശിമിലുും അനുഫന്ധ കഭകറഔലിലുും ്തോളി്റടുക്കു ന്നു (ഩട്ടിഔ 2
ഔോണഔ). ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഭനുപോക്ങരിുംഖ്, നിർമ്മോണ കഭകറഔലിൽ മഥോ ക്രഭും 15 റക്ഷും, 24
റക്ഷും ്തോളിറോലിഔലോണ് കജ്ോറി ്ങയ്യുനത്. 65.6 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൈ (അ്ല്ലേിൽ ്ഭോത്തും
്തോളിറോലിഔലിൽ 51.6 വതഭോനും) കജ്ോറി ്ങയ്യുന കഷഴന കഭകറമോണ് കഔയലത്തി്റ ഏറൃ്ും
ഴറിമ ്തോളിൽ കരോതസ്സ് (ഩട്ടിഔ 2, 3 ഔോണഔ).
കഔയലത്തി്റ 33.4 റക്ഷും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലിൽ 19.7 റക്ഷും കഩർ കഷഴനകഭകറമിൽ
്തോളി്റടുക്കുന്നു. കഔയലത്തി്റ ഴിദയോബയോഷ, ആകയോഖയ കഭകറഔലിറോമി ്തോളി്റടുക്കുന സ്ത്രീ
്തോളിറോലിഔളു്ട എണും 8.1 റക്ഷഭോണ് (ഩട്ടിഔ 2 ഔോണഔ).
കറോക്്്ഡൌ ഉടൻ ഫോധിക്ോൻ ഷോധയതയള്ള കഭകറഔൾ ഭോനുപോക്ങരിുംഖ്, നിർമ്മോണും,
ഴയോഩോയും, ഖതോഖതും, കസോട്ടലുഔൾ, ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ എനിഴമോണ്. ഈ കഭകറഔലി്റല്ലോഭോമി
73.3 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔലോണ് അ്ല്ലേിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔളു്ട 57.7
വതഭോനും (2018 ്റ ഔണക്നുഷയിചൃ്)്തോളി്റടുക്കുന്നു. ഇന് കഔയലത്തി്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട
കഭകറ തിയിചൄള്ള ഴിതയണും 2018 ്റ അകത കതോതിൽ തുടരുന്നു്ഴന് ഔരുതുഔ, കഔയലത്തി്റ
്ഭോത്തും്തോളിറോലിഔളു്ട 57.7 വതഭോ ന്ും 36.8 വതഭോനും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളുും
കറോക്്്ഡൌണും തുടർന്നുള്ള തടസ്സങ്ങളുും ഫോധിക്കുന്നു.
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ഩട്ടിഔ 1 ഇന്തയമി്റയും കഔയലത്തി്റയും ്തോളിേ ഩേോലിത്ത നിയക്കുഔൈ (LFPR),
്തോളിേകഷനോ ഩേോലിത്ത നിയക്കുഔൈ (WPR) ്തോളിറില്ലോയ്മ നിയക്കുഔൈ %
കഔയലും
ഇന്തയ
പുരുശേോ
LFPR
53.9
WPR
50.5
്തോളിറില്ലോയ്മോ നിയക്്
6.2
സ്ത്രീഔൈ
LFPR
21.3
WPR
16.4
്തോളിറില്ലോയ്മോ നിയക്്
23.2

55.5
52.1
6.2
17.5
16.5
5.7

കരോതസ്സ്: ഩീയികമോഡിഔ് കറഫ കപോഴ്സ് ഷ്ഴ (PLFS), NSO (2019).

ഩട്ടിഔ 2 2018 ജ്നുഴയി 1 പ്രഔോയും കഔയലത്തി്റ ്തോളിേകഷനയ്ട ഔണക്്: കഭകറതിയിചൄള്ള
ഴിതയണും, റക്ഷത്തിേ
്ഭോത്തും
കഭകറഔൈ
സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔൈ
്തോളിറോലിഔൈ
ൌശി, ഴനും, ഭത്സ്യഫന്ധനും
21.3
5.2
കനന്ും ഔൃോരിമിുംഗുും
0.3
0.0
ഭോനുപോക്ങരിുംഖ്
15.0
4.7
വഴദുതി, ഴോതഔും, സ്റ്റീും ആെ് എമ
0.5
0.1
ഔാീശനിുംഖ് ഴിതയണും
ജ്റഴിതയണും; ഭറിനജ്റും, ഭോറിനയ
0.4
0.1
നിമ്മോജനും
നിമ്മോണും
24.0
3.6
്ഭോത്ത, ങില്ലര ഴയോഩോയങ്ങൈ; ഴാിഔളു്ട
18.9
2.9
രിപ്പമരിുംഖ്
ഖതോഖത്ും ഷുംബയണ്ും
11.9
0.5
കസോട്ടലുഔൈ(തോഭഷത്തിനുള്ളത്)
3.5
0.6
്രകസ്റ്റോരന്റുഔൈ (ബക്ഷണഴിതയണും)
ഴിഴിയഷോകേതിഔഴിദുും ഴോത്തോഴിതയണ്ും
2.2
0.5
ധനഔോയയ, ഇെഷുരെഷ് പ്രഴത്തനങ്ങൈ
4.2
2.3
രിമേ എകസ്റ്ററൃ് പ്രഴത്തനങ്ങൈ
0.3
0.0
്പ്രോപശണേ, വോസ്ത്രീമ, ഷോകേതിഔഴിദയ
2.0
0.7
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പ്രഴത്തനങ്ങൈ
ബയണ്ും അനുഫന്ധപ്രഴത്തനങ്ങളുും
ഩബ്ലിഔ് അഡ്മിനികസ്ട്രശെ

2.4
2.8

0.7
0.9

ഴിദയോബയോഷും

6.4

4.7

4.7
0.9
3.5
2.0
127.0

3.4
0.1
0.9
1.7
33.4

ആകയോഖയ, ഷമൂസയ പ്രഴത്തനങ്ങൈ
ഔറ, ഴികനോദും, ഉല്ലോഷും
ഭറൃ് കഷഴന പ്രഴത്തനങ്ങൈ
ഴീട്ടകജ്ോറിഔൈ
്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔൈ

കരോതസ്സ്: PLFS ്നയും ്ഷെഷഷി്നയും അടിസ്ഥോന്പ്പടുത്തി തയ്യോരോക്ി കതോഭഷ് പ്രഷിധീഔയിചൃത് (2020)

ഩട്ടിഔ 3 കഔയലത്തി്റയും ഇന്തയമി്റയും ്ഭോത്ത ആബയന്തകയോല്പോദനത്തി്െയും ്തോളിറി്െയും
കഭകറ തിയിചൄള്ള ഔണക്് 2017-18, വതഭോനത്തിേ
ജ്ിഎസ്ഡിഩി/ജ്ിഡി
ഩി
്തോളിേ
കഔയലും
ഇന്തയ കഔയലും ഇന്തയ
ൌശി, ഴനും, ഭത്സ്യഫന്ധനും
9.5
14.9
16.7
41.8
കനന്ും ഔൃോരിമിുംഗുും
0.7
3.0
0.2
0.4
ഭോനുപോക്ങരിുംഖ്
12.8
18.0
11.8
12.8
വഴദുതി, ഴോതഔും, ജ്റഴിതയണും & ഭറൃ് അഴവയ
കഷഴനങ്ങൈ
1.1
2.2
0.7
0.6
നിമ്മോണും
13.8
8.0
18.9
11.6
ഴയോഩോയ്ും രിപ്പമ കഷഴനങ്ങളുും
16.0
11.6
14.9
10.6
കസോട്ടലുഔളുും രകസ്റ്റോരന്റുഔളുും
1.5
1.1
2.7
2.0
ഖതോഖത്ും ഷുംബയണ്ും
5.9
4.9
9.4
5.1
ധനഔോയയ കഷഴനങ്ങൈ
4.7
6.0
3.3
1.1
ഴിഴിയഷോകേതിഔഴിദുും ഴോത്തോഴിതയണ്ും, രിമേ
എകസ്റ്ററൃ്, ഴീട്ടഭസ്ഥതയും ്പ്രോപശണേ കഷഴനങ്ങളുും
18.2
17.5
3.5
2.3
ഩബ്ലിഔ് അഡ്മിനികസ്ട്രശനുും പ്രതികയോധ്ും
3.6
5.6
2.2
1.7
ഭറൃ് കഷഴനങ്ങൈ
12.2
7.2
15.6
9.9
എല്ലോ യുംഖങ്ങളുും ോടി
100.0
100.0
100.0 100.0
കരോതസ്സ്: PLFS ്നയും നോശണേ അ്ക്ൌാ് ഔണക്കുഔളുും കഔയലത്തി്െ ഡിഇഎഷ് ്നയും
അടിസ്ഥോന്പ്പടുത്തി തയ്യോരോക്ി കതോഭഷ് പ്രഷിധീഔയിചൃത് (2020)
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പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ ഏത് ്തോളിറോലിഔലോണ് ോടുതൽ ഫോധിതയോൊനത്?
2018 ൽ കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ഔണക്ോക്ിമ 127 റക്ഷും ്തോളിേകഷനമി്റ
(ഩിഎേഎപ്എഷ് ഔണക്കുഔൈ പ്രഔോയും) 48.1 റക്ഷും (അ്ല്ലേിൽ 37.8 വതഭോനും)
ഷൃമും്തോളിേ ഏ്പ്പടുനഴരുും 43.8 റക്ഷും കഩർ സ്ഥിയും ്തോളിറോലിഔളുഭോണ് (അ്ല്ലേിൽ
34.5 വതഭോനും). കവശിക്കുന 35.2 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ (അ്ല്ലേിൽ ്ഭോത്തും 27.7 വതഭോനും)
ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔലോണ് (ഩട്ടിഔ 4 ഔോണഔ).
കഔയലത്തിൽ ോടുതറോമി സ്ഥിയും ്തോളിറോലിഔ്ല നിമഭിക്കുന കഭകറഔൾ ഇഴമോണ്:
ഴിദയോബയോഷും (2018 ൽ 6.4 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു), ആകയോഖയും, ഷോമൂസിഔ
പ്രഴർത്തനങ്ങൾ (4.7 റക്ഷും), ്പ്രോപശണൽ, വോസ്ത്ര-ഷോകേതിഔ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ (2 റക്ഷും
്തോളിറോലിഔൾ), ബയണ, കഷഴന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ( 2.4 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ), ്ഩോതുബയണും
(2.8 റക്ഷും), ഷോമ്പത്തിഔ, ഇൻഷുരൻഷ് പ്രഴർത്തനങ്ങൾ (4.2 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ), ഴിഴയ,
ആവമഴിനിഭമും (2.2 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ). ഭോനുപോക്ങരിുംഖിേ ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന
്തോളിറോലി ഴിബോഖങ്ങളുും സ്ഥിയും ്തോളിറോലിഔലോണ്. ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔലിൽ സ്ഥിയും
്തോളിറോലിഔളു്ട അനുഩോതും യോജ്യത്തി്െ ഭറൄ ബോഖങ്ങ്ല അകഩക്ഷിചൃ് കഔയലത്തിൽ ഴല്യ
ോടുതറോണ് എനത് ശ്രകധമഭോണ്. 2018 ൽ ഈ അനുഩോതും കഔയലത്തിന് 34.5 വതഭോന്ും
യോജ്യത്തിന് ്ഭോത്തത്തിൽ 24.3 വതഭോന്ഭോമിരുന്നു (ഩട്ടിഔ 4 ഔോണഔ).
കഔയലത്തി്റ 43.8 റക്ഷും ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔലിൽ 22.1 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ ഏ്തേിലുും
തയത്തിലുള്ള ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ കനടുന്നു. 2018 ൽ കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔലിൽ
ഷോമൂസയ സുയക്ഷ കനടുന ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔൾ 17.4 വതഭോനഭോമിരുന്നു, അകതഷഭമും
യോജ്യത്തി്െ ്ഭോത്തത്തിലുള്ള അനുഩോതും 12.3 വതഭോനഭോമിരുന്നു (ഩട്ടിഔ 4, 5 ഔോണഔ).
യോജ്യ്ത്ത ഭറൃിടങ്ങലി്റ സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളുഭോമി തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ കഔയലത്തി്റ സ്ത്രീ
്തോളിറോലിഔൾക്് അഩഔടഷോധയത ൊര്ള്ളതോമിട്ടോണ് ഔോണനത്. 2018 ൽ കഔയലത്തി്റ
33.4 റക്ഷും ഴനിതോ ്തോളിറോലിഔലിൽ 16.8 റക്ഷും (്ഭോത്തും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളു്ട 50.4
വതഭോനും) ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔളുും 9.2 റക്ഷും (27.5 വതഭോനും) ്തോളിറോലിഔൾ ഏ്തേിലുും
തയത്തിലുള്ള ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ കനടിമ ്തോളിറോലിഔളുും ആണ്. കദവിമ വയോവയിയഭോമി
തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ, ്ഭോത്തും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളുഭോയള്ള ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔളു്ട
അനുഩോതും 22.6 വതഭോന്ും ്ഭോത്തും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔൾക്് ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ റബിചൃ ഩതിഴ്
്തോളിറോലിഔളു്ട എണും 11.1 വതഭോന്ഭോണ് (ഩട്ടിഔ 4, 5 ഔോണഔ).

128

ഩട്ടിഔ 4 2018 ജ്നുഴയി 1 ഴ്യ കഔയലത്തി്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഔണക്്: ആക്റ്റിഴിറൃി സ്റ്റോറൃഷ്
അനുഷയിചൄള്ള ഴിതയണും, എണും റക്ഷത്തിൽ
ഴിബോഖും
ഷൃമും്തോളിൽ, ഷൃന്തും അക്ൌാ് ്തോളിറോലിഔൾ
ഷൃമും ്തോളിൽ, ഷസോമിഔൾ

പുരുശേോർ
സ്ത്രീഔൾ
ആ്ഔ
45.0
37.5
7.4
3.1
0.7
2.3

ഷൃമും ്തോളിൽ, ആ്ഔ

48.1

38.2

9.7

ഷോധോയണ ്തോളിറോലിഔൾ

35.2

28.4

6.8

ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔൾ

43.8

27.0

16.8

ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ കനടുന ഩതിഴ് ്തോളിറോലിഔൾ

22.1

12.9

9.2

എല്ലോ ്തോളിറോലിഔളുും

127.1

93.7

33.4

കരോതസ്സ്: ഩിഎൽഎപ്എഷ്, ്ഷൻഷഷ് ഒപ് ഇന്തയ എനിഴ അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള എസ്റ്റികഭറൄഔൾ
കതോഭഷ് (2020) രികപ്പോർട്ട ്ങമ്തതിൽ നിന്

ഩട്ടിഔ 5 ആക്ടിഴിറൃി സ്റ്റോറൃഷ് അനുഷയിചൄള്ള ്തോളിറോലിഔളു്ട ഴിതയണും: കഔയല്ും ഇന്തയയും,
2017-18 ൽ, വതഭോനത്തിൽ
കഔയലും
ആ്ഔ
ഷൃമും്തോളിൽ,
ഷൃന്തും അക്ൌാ്
്തോളിറോലിഔൾ
ഷൃമും ്തോളിൽ,
ഷസോമിഔൾ
ഷൃമും ്തോളിൽ,
ആ്ഔ
ഷോധോയണ
്തോളിറോലിഔൾ
ഩതിഴ്
്തോളിറോലിഔൾ
ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷ
കനടുന ഩതിഴ്
്തോളിറോലിഔൾ
എല്ലോ
്തോളിറോലിഔളുും

ഇന്തയ
ആ്ഔ പുരുശേോർ സ്ത്രീഔൾ

പുരുശേോർ

സ്ത്രീഔൾ

35.4

40.1

22.2

38.2

43.5

20.4

2.4

0.8

7.0

13.2

7.9

30.7

37.8

40.9

29.2

51.4

51.6

50.9

27.7

30.3

20.4

24.3

23.7

26.4

34.5

28.9

50.4

24.3

24.8

22.6

17.4

13.8

27.5

12.3

12.7

11.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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കരോതസ്സ്: ഩിഎൽഎപ്എഷ്, ്ഷൻഷഷ് ഒപ് ഇന്തയ എനിഴ അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള എസ്റ്റികഭറൄഔൾ
കതോഭഷ് (2020) രികപ്പോർട്ട ്ങമ്തതിൽ നിന്

ഴയഴഷോമത്തികറയും ഴയോഩോയത്തികറയും ഷുംയുംബങ്ങളു്ടയും ്തോളിറോലിഔളു്ടയും
ഴലുപ്പ്ത്തക്കുരിചൄള്ള എസ്റ്റികഭറൄഔൾ
കനയ്ത്ത സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ, ഩീയികമോഡിഔ് കറഫർ കപോള്ഷ് ഷർകഴ അടിസ്ഥോനഭോ ക്ിയള്ള
ഞങ്ങളു്ട ഔണക്നുഷയിചൃ്, 2018 ജ്നുഴയിമി്റ കഔയലത്തി്െ നിർമ്മോണ ്തോളിറോലിഔളു്ട
എണും 15 റക്ഷഭോമിരുന്നു, അത് ആ ഴർശ്ത്ത ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔളു്ട
11.8 വതഭോനഭോമിരുന്നു. ഉൽപ്പോദന കഭകറമി്റ ്തോളിൽ ഷുംഫന്ധിചൃ് മുഔലിൽ സൂങിപ്പിചൃ
ഔണക്ിൽ ഷുംഗടിത, അഷുംഗടിത കഭകറഔലി്റ ്തോളിറോലിഔൾ ഉൾ്പ്പടുന്നു. ഷുംഗടിത
ഉൽഩോദന കഭകറ പോക്ടരി കഭകറയഭോമി ഏ്ര ക്കു്ര ഷഭോനഭോണ്, അതിൽ ഩത്തിറധിഔും
്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന പോക്ടരിഔൾ ഉൾ്പ്പടുന്നു (ോടോ്ത വഴദുകതോർജത്തി്െ
ഷസോമകത്തോ്ട പ്രഴർത്തിക്കുന്നു).
ഴോർശിഔ ഷർകഴ ഒപ് ഇൻഡസ്ട്രീഷി്െ ഡോറൃ അനുഷയിചൃ്, 2017-18 ൽ 7649
പോക്ടരിഔലിറോമി 3.1 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ കഔയലത്തി്റ പോക്ടരി കഭകറമിൽ ്തോളിൽ
്ങയന്നു (ഈ ൊറുപ്പി്െ അഴഷോനും ്ഔോടുത്തിട്ടള്ള ഩട്ടിഔ 6 ഔോണഔ). പോക്ടരിഔലി്റ
്തോളിറോലിഔൾ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഉൽപ്പോദന കഭകറമി്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട മൂനി്റോന് (15
റക്ഷും)
ഴരുും.
അകതഷഭമും,
ഫോക്ി
75
വതഭോനും
കഔയലത്തി്റ
ഉല്പോദനകഭകറ്ത്തോളിറോലിഔളുും അഷുംഗടിത കഭകറമി്റ ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ കജ്ോറി
്ങയ്യുന്നുാ് (ഷോധോയണഖതിമിൽ 10 ൽ തോ്ള ്തോളിറോലിഔൾ ഭോത്രകഭ അതിൽ കജ്ോറി
്ങയ്യുന്നുള്ളൂ).
അഷുംഗടിത കഭകറമി്റ (ഉൽപ്പോദന കഭകറമിലുും കഷഴനങ്ങലിലുും) സ്ഥോഩനങ്ങളു്ടയും
്തോളിറോലിഔളു്ടയും എണത്തിൽ, കദവീമ ഷോമ്പിൾ ഷർകഴയ്ട (എൻഎഷ്എഷ്) 73-ാോാും
രൌാിൽ നിന്നുള്ള ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഇന്തയമി്റ ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങ ളു്ട
(നിർമ്മോണും ളി്ഔ)
ഴിഴയങ്ങളുും ഞങ്ങളു്ട ഩക്ലുാ് (യീതിവോസ്ത്ര്ത്തക്കുരിചൄള്ള
ഴിവദോുംവങ്ങൾ, കതോഭഷ് 2020 ഔോണഔ). ഈ ഔണക്നുഷയിചൃ്, 2015-16 ൽ കഔയലത്തിൽ 23.8
റക്ഷും ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങലിൽ (നിർമ്മോണും ളി്ഔ) ്ഭോത്തും
44.9 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നുാ്.
കഔയലത്തി്റ ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങലിൽ (23.8 റക്ഷും), 5.5 റക്ഷും
ഉൽഩോദന ഷുംയുംബങ്ങളുും 7.4 റക്ഷും ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങളുും 10.9 റക്ഷും ഭറൃ് കഷഴന പ്രഴർത്തന
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ഷുംയുംബങ്ങളുും (2015-16 ൽ) ഉാോമിരുന്നു. ഉൽഩോദന ഷുംയുംബങ്ങലിൽ 10.1 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔളുും
ഴയോഩോയ, ഭറൃ് കഷഴന ഷുംയുംബങ്ങലിൽ മഥോക്രഭും 14.3 റക്ഷും, 20.3 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔളുഭോണ്
കജ്ോറി ്ങയ്യുനത്. ഈ ്തോളിൽ ഔണക്കുഔൾ (2015-16 ്റ അഷുംഗടിത അ്ല്ലേിൽ
ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഷുംയുംബങ്ങലി്റ ്തോളിലുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ടത്) 2018 ്റ
്തോളിറിനോയള്ള നമ്മു്ട എസ്റ്റികഭറൄഔളുഭോമി തോയതഭയ്പ്പടുത്തോും (ഷുംഗടിത, അഷുംഗടിത
ഷുംയുംബങ്ങലി്റ ്തോളിൽ): ഉൽപ്പോദനത്തിൽ 15.0 റക്ഷ്ും ഴയോഩോയ്ും നനോക്റിലുും 18.9
റക്ഷ്ും.
കഔയലത്തി്റ ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങലി്റ

17.9 റക്ഷും ഷൃന്തും

അക്ൌാ് എെർവപ്രഷഷിൽ (എഇ) ്ഭോത്തും 21.2 റക്ഷും ്തോളിറോലി ഔളുും 5.9 റക്ഷും
ഴയഴഷോമസ്ഥോഩനങ്ങലിൽ 23.7 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔളുും ഉാ്. സ്ഥിയ ഭോമി രു
കജ്ോറിക്ോയനില്ലോ്ത പ്രഴർത്തിക്കുന സ്ഥോഩനങ്ങലോണ് എഇഔൾ, അകത ഷഭമും
ഴയഴഷോമസ്ഥോഩനങ്ങലിൽ ൊരെത് രു കജ്ോറിക്ോയ്ന്മേിലുും സ്ഥിയഭോമി നിമഭിക്കുന്നു.
2015-16ൽ, ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങളുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഇന്തയമിൽ
കഔയലത്തി്െ ഩേ് 3.8 വതഭോനഭോമിരുന്നു. നമ്മൾ ഴയഴഷോമസ്ഥോഩനങ്ങൾ ഭോത്രും
ഩയിഖണിക്കുഔമോ്ണേിൽ, ഇന്തയമിൽ കഔയലത്തി്െ ഩേ് 5.9 വതഭോനഭോമിരുന്നു.
2015-16ൽ, ഉൾ്പ്പടുത്തോ്ത കഩോമ എഇഔലി്റയും ഴയഴഷോമസ്ഥോഩനലി്റയും രു
്തോളിറോലിയ്ട ഴോർശിഔ ്ഭോത്ത മൂറയഴർധനഴ് (ജ്ിഴിഎ) മഥോക്രഭും 1.16 റക്ഷും, 7.60 റക്ഷും
രൂഩമോണ്. കദവീമ വയോവയി മഥോക്രഭും 0.95 റക്ഷും, 6.4 റക്ഷും രൂഩമോണ്. ആകലോസയി
വയോവയി ഴോർശിഔ വമ്പലും കദവീമ വയോവയിമോമ 0.87 റക്ഷും ്ന അകഩക്ഷിചൃ് കഔയലത്തിൽ
1.26 റക്ഷും രൂഩമോണ് (കതോഭഷ് 2020).
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ഩട്ടിഔ 7 ഉൾ്പ്പടുത്തോത്ത ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങളുും (നിർമ്മോണും ളി്ഔ) ്തോളിറോലിഔളുും,
കഔയല്ും ഇന്തയയും, 2015-16, എണും റക്ഷത്തിൽ
എണും റക്ഷത്തിൽ
ഇന്തയ

കഔയലും

എഇഔൾ
ഴയഴഷോമ
സ്ഥോഩന

കഔയലത്തി്െ ഩേ്
വതഭോനത്തിൽ

ഷുംയുംബ

്തോളിറോലി

ഷുംയുംബ

്തോളിറോലി

ഷുംയുംബങ്ങ

്തോളിറോലി

ങ്ങൾ

ഔൾ

ങ്ങൾ

ഔൾ

ൾ

ഔൾ

17.9

21.2

533.6

690.8

3.3

3.1

5.9

23.7

100.3

421.9

5.9

5.6

23.8

44.9

633.9

1112.7

3.8

4.0

ങ്ങൾ
്ഭോത്തും

ഷുംയുംബങ്ങൾ കഭകറ തിയിചൃ്
ഉൽഩോദ
നും

5.5

10.1

196.6

360.4

2.8

2.8

ഴയോഩോയും

7.4

14.5

230.4

387.4

3.2

3.7

ഭറൄ
കഷഴനങ്ങ

10.9

20.3

206.9

364.8

5.3

5.6

23.8

44.9

633.9

1112.7

3.8

4.0

ൾ
്ഭോത്തും

കരോതസ്സ്: ഉൾ്ഩടുത്തോത്ത ഔോർശികഔതയ ഷുംയുംബങ്ങ്ലക്കുരിചൄള്ള കദവീമ ഷോമ്പിൾ ഷർകഴയ്ട
(എൻഎഷ്എഷ്) 73-ാോാും രൌാ് (നിർമ്മോണും ളി്ഔ), ജൂവറ 2015 മുതൽ ജൂൺ 2016 ഴ്യ, കതോഭഷിൽ (2020)
രികപ്പോർട്ട്ങമ്തത്

2015-16 മുതൽ 2019-20 ഴ്യയള്ള അഞ്ചുഴർശത്തിനി്ട 65,662 പുതിമ എുംഎഷ്എുംഇ
യൂണിറൄഔൾ കഔയലത്തിൽ പ്രഴർത്തനും ആയുംബിചൃതോമി കഔയല ഷർക്ോയി്െ ഴയഴഷോമ
ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പി്െ ഔണക്കുഔൾ ഴയക്തഭോക്കുന്നു. ഈ ഷുംയുംബങ്ങലിൽ 15,138 എണും കഷഴന
കഭകറമിലുും 33,000 പുതിമ ഷുംയുംബങ്ങൾ ഉൽപ്പോദന കഭകറമിലുഭോണ് ആയുംബിചൃിട്ടള്ളത് (2015-16
മുതൽ 2019-20 ഴ്യ). ഇതിൽ പ്രധോന നികക്ഷഩും ഔോർശിഔ, ബക്ഷയ ഷുംെയണ
ഴയഴഷോമങ്ങലിറോണ് (11,286 പുതിമ ഷുംയുംബങ്ങൾ), ്തോട്ടഩിനോ്റ തുണിത്തയങ്ങളുും ഴസ്ത്രങ്ങളുും
(8308 പുതിമ ഷുംയുംബങ്ങൾ), വററൃ് എഞ്ചിനീമരിുംഖ് ഴയഴഷോമങ്ങളുും (7764 പുതിമ
ഷുംയുംബങ്ങൾ) ആണ് ഉള്ളത്.
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ഩട്ടിഔ 8: ഒകയോ ഉഩഴിബോഖത്തിലുും കഔയലത്തിൽ ആയുംബിചൃ പുതിമ എുംഎഷ്എുംഇ യൂണിറൄഔളു്ട
ഴർശും തിയിചൄള്ള ഴിവദോുംവങ്ങൾ
ഉഩഴിബോഖത്തി്െ കഩയ്
ഔോർശിഔ്ും ബക്ഷണ്ും
അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ളത്
തുണിത്തയങ്ങളുും
ഴസ്ത്രങ്ങളുും

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20*

Total

2388

2395

2553

2712

1238

11286

1910

1695

1947

1858

898

8308

ജ്നരൽ ്ഭക്ോനിക്ൽ
വററൃ് എഞ്ചിനീമരിുംഖ്

2003

1606

2001

1533

621

7764

കഷഴന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
ഭയ ഉൽപ്പനങ്ങൾ
ഷിഭൻര് ഉൽപ്പനങ്ങൾ

3134
891
385

3057
775
344

3679
871
469

3259
644
329

2009
280
141

15138
3461
1668

അചൃടിയും അനുഫന്ധ്ും
കഩപ്പർ ഉൽപ്പനങ്ങൾ
ഴിഴയ ഷോകേതിഔഴിദയ

366
190
349

322
158
263

392
163
316

348
192
294

162
80
116

1590
783
1338

ഭറൄള്ളഴ

4243

3098

3077

2657

1251

14326

ആ്ഔ

15859

13713

15468

13826

6796

65662

* 30/09/19 ഴ്യയള്ള ഡോറൃ
കരോതസ്സ്: ഡമരക്ടകരറൃ് ഒപ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ് ആൻഡ് ്ഔോകഭള്ഷ്, കഔയല ഷർക്ോർ

കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണമുള്ള ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടങ്ങളു്ട ഴിറമിരുത്തൽ
്ഔോകരോണ വഴരഷ് ്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പട്ടകപ്പോൾ യോജ്യ്ത്ത നടപ്പിറോക്ിമ കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും
ഉൽപ്പോദനും, ഴയോഩോയും, ഴോണിജ്യും എനീ കഭകറഔലി്റ ഷുംയുംബങ്ങൾക്് ഉാോമ ഷോമ്പത്തിഔ
നഷ്ടും ഭനസ്സിറോക്ോൻ ഈ ഩഠനും ശ്രഭിചൃിട്ടാ്. കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബ ങ്ങൾക്് നഷ്ടും കനയിട്ടത്
പ്രധോനഭോയും മൂന് ഗടഔങ്ങൾ ഔോയണഭോ്ണന് ഞങ്ങൾ ഔ്ാത്തി:
 നോഭകത്തത്, 2020 ഭോർചൃ് 25 ന് ആയുംബിചൃ യോജ്യഴയോഩഔഭോമ കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും


കനയിട്ട് ഉൽഩോദനത്തികറോ അ്ല്ലേിൽ ഫിഷിനഷികറോ ഉാോമ നഷ്ടും.
യാോഭകത്തത്, ഖതോഖത ഴിതയണ ശൃുംകറമി്റയും ്ഭോത്തത്തിലുള്ള
ശൃുംകറമി്റയും തടസ്സങ്ങൾ മൂറും ഉാോൊന നഷ്ടും.



മൂനോഭതോമി, കഔയലത്തിനഔത്തുും ഭറൃിടങ്ങലിലുും കങോദനും ദുർഫറഭോമതുമൂറമുള്ള നഷ്ടും.
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ഴിതയണ

കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും ഉൽഩോദനത്തികറോ ഫിഷിനസുഔലികറോ കനയിട്ടാോമ നഷ്ടും
കഔയലത്തിൽ ഉൽഩോദന കഭകറയ്ക്കുള്ളിൽത്ത്ന, മൂറയഴർധനഴിന് പ്രധോന ഷുംബോഴന റബി
ക്കുനത് ഏതോനുും ഴയഴഷോമങ്ങലിൽ നിനോണ്: ശുധീഔയിചൃ ്ഩകട്രോലിമും ഉൽഩനങ്ങൾ,
യോഷഴസ്തുക്ൾ, പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ്. ഈ മൂന് ഴയഴഷോമങ്ങളുും കങർന് 2017-18 ൽ
കഔയലത്തി്െ പോക്ടരി കഭകറമിൽ നിന് ്ഭോത്തും മൂറയത്തികറക്കുള്ള ഷുംബോഴനയ്ട 37.3
വതഭോനും ഴരുും (ഩട്ടിഔ 6 ഔോണഔ).
കഔയലത്തി്റ യോഷഴസ്തുക്ൾ, പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ്, ശുധീഔയിചൃ ്ഩകട്രോലിമും ഉൽഩന ങ്ങൾ
എനിഴയ്ട ഉല്പോദനത്തിൽ കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കനയിട്ടാോമ നഷ്ടും തോയത കഭയന
ൊരഴോണ്. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത പ്രധോന ്ഩോതുകഭകറോ നിർഭോതോക്ലോമ ഫിഩിഷിഎൽ ്ഔോചൃി
രിവപനരി ഇതുഴ്യ ഗുരുതയഭോമ ഉൽഩോദന നഷ്ടും കനയിട്ടിട്ടില്ല. ്ഔഎുംഎുംഎൽ, ടിടിഩി,
ടിഷിഷി, ഭറഫോർ ഷിഭൻറ്ഷ് എനീ ഷുംസ്ഥോന ്ഩോതുകഭകറോ യൂണിറൄഔലോണ് കഔയലത്തി്റ
പ്രധോന യോഷഴസ്തുക്ളു്ടയും അനുഫന്ധ ഉൽപ്പനങ്ങളു്ടയും ഉൽഩോദഔർ. ഭോർചൃ് 25 മുതൽ
ഉത്ഩോദനത്തി്െ മൂനോഴ്ചകമോലും ഈ യൂണിറൄഔൾക്് നഷ്ട്പ്പട്ട, ഩകക്ഷ ഇകപ്പോൾ ഉൽഩോദന
പ്രഴർത്തനങ്ങൾ പുനയോയുംബിചൄ (2020 ഏപ്രിൽ മൂനോും ആഴ്ചമിൽ). ഭ്റൃോരു പ്രധോന ്ഩോതു
്ഩോതുകഭകറോ യൂണിറൃോമ ്ഔഎഷ്ഡിഩി അഴവയ ഭരുന്നുഔളു ്ടയും പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷി്െയും
നിർമ്മോണും തുടരുഔമോണ്. ഴോസ്തഴത്തിൽ, നിറഴിലുള്ള ആകയോഖയ പ്രതിഷന്ധിയ്ട
ഩശൄോത്തറത്തിൽ ഷോനിവറൃഷർൻ്ര റബയതൊരഴ് ഩയിസയി ക്കുനതിന് ്ഔഎഷ്ഡിഩി
ഷോനിവറൃഷർ്െ ഉൽഩോദനത്തി്െ രു പുതിമ നിയ ആയുംബിചൃിട്ടാ്.
ബക്ഷയ ഉൽഩനങ്ങളു്ടയും ഩോനീമങ്ങളു്ടയും ഴയഴഷോമും ്തോളിറി്െ ഔോയയത്തിൽ
കഔയലത്തി്റ ഏറൃ്ും ഴറിമ ഴയഴഷോമഭോണ്, 2017-18 ൽ, ഏഔകദവും രു റക്ഷും പോക്ടരി
്തോളിറോലിഔൾ അ്ല്ലേിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔളു്ട 32.8 വതഭോനും
ഉൾ്ഩടുനത്രയും (ഩട്ടിഔ 6 ഔോണഔ). ബക്ഷയ ഴയഴഷോമത്തിൽ ത്ന, ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഏറൃ്ും
ഴറിമ ്തോളിൽ കരോതഷ് ആണ് ഔശുഴാി ഷുംെയണും. 2020 ഭോർചൃ് മുതൽ കഔയലത്തി്റ
ഔശുഴാി ഷുംെയണ ഴയഴഷോമത്തി്റ ഉൽഩോദന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഴല ്യ തോഴ്ന്ന
നിറമിറോണ്, പ്രധോനഭോയും അഷുംസ്കൃത ഔശുഴാി (ആർഷിഎൻ) റബയതയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട
പ്രശ്നങ്ങൾ ഔോയണും. അകതഷഭമും, കഔയലത്തി്റ ബക്ഷയ ഴയഴഷോമത്തി്െ ഩറ ബോഖങ്ങളുും
(യോജ്യ്ത്ത ഭ്റൃഴി്ടയും കഩോ്റ) (്രോട്ടി, അയി ഉൽഩനങ്ങൾ, ഩോൽ ഉൽഩനങ്ങൾ തുടങ്ങിമഴ)
കറോക്്ഡൌൺ ഉാോമിരുനിട്ടും പ്രഴർത്തനും തുടരുഔമോണ് (കറോക്്ഡൌണിൽ നിന് ഈ
ഴയഴഷോമങ്ങൾ ളിഴോക്ിട്ടാ്).
കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കഔയലത്തി്റ ഭറൃ് ഭിക് ഴയഴഷോമ കഭകറഔളുും അടചൄപൂട്ടി. രബ്ബർ,
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ൈോസ്റ്റിഔ് ഉൽഩോദന യൂണിറൄഔൾ (പോക്ടരി കഭകറമിൽ ഭോത്രും 2017-18 ൽ 24,300 ്തോളിറോ ലിഔൾ
കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു), ്ടക്വസ്റ്റൽ യൂണിറൄഔൾ (23,700 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു),
ഴസ്ത്ര യൂണിറൄഔൾ (9800 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔളുള്ളത്), 19,200 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി
്ങയ്യുന കറോകസതയ ധോതു ഉൽഩനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന യൂണിറൄ ഔൾ (കഔയലത്തിൽ പ്രധോനഭോയും
ഷി്ഭെ് ഔട്ടഔളുും ്ഔട്ടിടനിർമ്മോണ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഭറൃ് ഴസ്തുക്ളുും) എനിഴ ഇതിൽ
ഉൾ്പ്പടുന്നു.
കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും കഔയലത്തി്റ ഭറൃ് ഭിക് ഴയഴഷോമ കഭകറഔളുും അടചൄപൂട്ടി. രബ്ബർ,
ൈോസ്റ്റിഔ് ഉൽഩോദന യൂണിറൄഔൾ (പോക്ടരി കഭകറമിൽ ഭോത്രും 2017-18 ൽ 24,300 ്തോളിറോലിഔൾ
കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു), ്ടക്വസ്റ്റൽ യൂണിറൄഔൾ (23,700 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു),
ഴസ്ത്ര യൂണിറൄഔൾ (9800 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔളുള്ളത്), കറോകസതയ ധോതു ഉൽഩനങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന യൂണിറൄഔൾ (19,200 പോക്ടരി ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന കഔയലത്തിൽ
പ്രധോനഭോയും ്ഩോള്ളമോമ ഇഷ്ടിഔഔളുും നിർമ്മോണ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഭറൃ് ഴസ്തുക്ളുും). ഩോദയക്ഷോ
നിർമ്മോണ ക്ലസ്റ്ററുഔൾ (പ്രധോനഭോയും കഔോളികക്ോട്), വൈ്ഡ്, ഭറൃ് ഭയും ഷുംഫന്ധിമോമ
നിർഭോണ യൂണിറൄഔൾ (പ്രധോനഭോയും ്ഩരുുംഫോവൂയിൽ), ഷുംസ്ഥോന്ത്തോട്ടോ്ഔയള്ള പർണിചൃർ
നിർമ്മോണ യൂണിറൄഔൾ എനിഴയ്ട പ്രഴർത്തനങ്ങ്ല കറോക്്്ഡൌ ഫോധിചൄ.
ഴയോഩോയ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുും (അഴവയഴസ്തുക്ൾ ഴിൽക്കുന ഔടഔൾ ളി്ഔ) ഷുംസ്ഥോന
്ത്തോട്ടോ്ഔയള്ള കസോട്ടലുഔൾക്കുും ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾക്കുും കറോക്്്ഡൌ ഴറിമ തിയിചൃടി മോണ്.
കനയ്ത്ത സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ, കട്രഡ് ആെ് രിപ്പമർ കഭകറമിേ 18.9 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ
കജ്ോറി ്ങയ്തിരുന്നു. 2018 ്റ ഞങ്ങളു്ട ഔണക്നുഷയിചൃ് കസോട്ടലുഔളുും ്രകസ്റ്റോരന്റുഔളുും
കഔയലത്തിേ 3.5 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾക്് ്തോളിൽ നൽഔി.

ഴിതയണ ശൃുംകറമി്റ തടസ്സങ്ങൾ ഔോയണും ഉാോൊന നഷ്ടങ്ങൾ
ഖതോഖത ഴിതയണ ശൃുംകറമി്റ തടസ്സങ്ങൾ ഔോയണും കഔയലത്തി്റ നിയഴധി
ഴയഴഷോമങ്ങൾക്കുും ഴയോഩോയ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുും നഷ്ടും ഷുംബഴിചൄ. ഉദോസയണത്തിന്, ഔശുഴാി
ഴയഴഷോമത്തിൽ, ആഫ്രിക്ൻ യോജ്യങ്ങലിൽ നിന് ഇരക്കുഭതി ്ങയ്യുന അഷുംസ്കൃത ഔശുഴാി
ഇതിനഔും തുരമുകങ്ങലിൽ (ഇന്തയമിൽ) എത്തിമിട്ട്ാന് ങിറ നിർമ്മോതോക്ൾ രികപ്പോർട്ട്
്ങയ്യുന്നു. എനിരുനോലുും, തുരമുകങ്ങലിൽ നിന് ആർഷിഎൻ കഭോങിപ്പിക്കുനതുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട്
അഴർ പ്രശ്നങ്ങൾ അബിമുകീഔയിക്കുന്നു.
കറോക്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ എെർവപ്രഷഷ് വഔഴവും ഴചൃിയിക്കുന കസ്റ്റോക്കുഔളു്ട
തഔർചൃ്മക്കുരിചൃോമിരുന്നു കഔയലത്തി്റ ഴയോഩോയിഔളു്ടയും നിർഭോതോക്ളു്ടയും ോട്ടോയ്മമോമ
കഔയലഴയോഩോയി ഴയോഴഷോമി എകക്ോഩോന ഷഭിതി ഉനമിചൃ രു പ്രധോന ആവേ. ങിറ
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ഉൽപ്പനങ്ങൾ, പ്രധോനഭോയും ഷിഭൻര്, ബക്ഷയ
കസ്റ്റോക്കുഔളു്ട നോവനഷ്ടങ്ങൾ ോടുതറോമിയിക്കുും.

ഉൽപ്പനങ്ങൾ,

ഴസ്ത്രങ്ങൾ

എനിഴമ്ക്്

ആഴവയും ൊരയനതു ഔോയണമുള്ള നഷ്ടും
കറോഔ്ഭമ്പോടുമുള്ള ്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും ഩടരുനതുും ഩഔർചൃഴയോധിമ്്ക്തി്യ
കഩോയോടുനതിന് ഇന്തയമിൽ ഏർ്പ്പടുത്തിമ കറോക്്്ഡൌണും ഔമറൄഭതിയും ആബയന്തയ
ആഴവയ്ും ഖണയഭോമി ദുർഫറ്പ്പടുത്തി. കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമ്ും ഴയോഩോയ്ഭോമി
ഫന്ധ്പ്പട്ട നിയഴധി ആളുഔൾക്കു
പ്രതിഷന്ധി അഴഷോനിചൃോലുും ആഴവയും ഴർധിക്ോൻ
ആഴ്ചഔ്ലടുക്കു്ഭന് ബമ്പ്പടുന്നു. ഭോർചൃ് മുതൽ ജൂൺ ഴ്യയള്ള ഭോഷങ്ങൾ കഔയലത്തിൽ
ഉമർന ഉഩകബോക്തൃ ഡിഭോൻഡുള്ള ഔോറഗട്ടഭോ്ണന് ഩറ ഴയോഩോയിഔളുും ഷുംയുംബഔരുും ഩരയന്നു.
ഈ ഔോറമലഴിൽ ഉത്സ്ഴങ്ങൾ നടക്കുനതുും സ്കൂളുഔൾ ഴീണ്ടുും തുരക്കുനതുഭോയും ഭൺസൂൺ
ആയുംബിക്കുനതുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഉമർന ഡിഭോൻഡുും (ഩോദയക്ഷഔൾ കഩോലു ള്ളഴ) ആണ്
ഇതിന് ഔോയണും. കറോക്്്ഡൌണും തുടർന്നുള്ള തടസ്സങ്ങളുും ഔോയണും ഈ ആഴവയും പൂർണഭോയും
നഷ്ട്പ്പടു്ഭന് ഴയോഩോയ, ഉൽഩോദന ഷുംയുംബങ്ങൾ ബമ്പ്പടു ന്നു. കഔയലത്തി്റ നിയഴധി
നിർഭോണ യൂണിറൄഔൾ ഔമറൄഭതി ഴിഩണിമിൽ നിന്നുള്ള പ്രധോനഭോയും യഎഷ്, യൂകരോഩയൻ
യോജ്യങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ഡിഭോൻഡി്ന ആശ്രമിചൃിയി ക്കുന്നു. ഩതിനോമിയത്തിറധിഔും
്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുന എരണോൊലും ജ്ില്ല ആ സ്ഥോനഭോമി പ്രഴർത്തിക്കുന രു ഴറിമ
ഴസ്ത്ര നിർമ്മോതോഴ് രു ഭിഔചൃ ഉദോസയണഭോണ്. കഔയലത്തി്റ ്ങറുഔിട, ഇടത്തയും രബ്ബർ
അധിഷ്ഠിത യൂണിറൄഔൾ (പ്രധോനഭോയും കഔോട്ടമും ജ്ില്ലമിൽ) തങ്ങളു്ട ഉൽപ്പനങ്ങൾ യഎഷ്
ഴിഩണിമികറക്് ഔമറൄഭതി ്ങയ്യുന്നു. കഔയല ത്തി്റ യാ് പ്രധോന ഩയമ്പയോഖത ഴയഴഷോമങ്ങൾ
- ഔമർ, ഔശുഴാി എനിഴ പ്രധോന ഭോയും ഔമറൄഭതി ഴിഩണി്മ ആശ്രമിക്കുന്നു. യഎഷിലുും ഩറ
യൂകരോഩയൻ യോജ്യങ്ങലിലുും നിറനിൽക്കുന ആകയോഖയ-ഷോമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധി ഈ ആഴവയ്ത്ത
ഴല്യമധിഔും ഫോധിക്കുന്നു.

ഴരുഭോനത്തിലുും കഴതനത്തിലുമുള്ള ഷൃോധീനങ്ങളു്ട രു ഴിറമിരുത്തേ: ഭോനുപോക്ങരിുംഗുും
ഴയോഩോയ്ും
2019-20 ൽ ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിൽ നിറഴി്റ ഴിറയ്ക്ക് ഉൽപ്പോദിപ്പിക്കുന
്ഭോത്തും മൂറയഴർധനഴ് (ജ്ിഴിഎ) ഏഔകദവും 80,000 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന്
പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നു (2018-19ൽ ഇത് 75,000 കഔോടി ആമി ഔണക്ോക്കുന്നു). ഇത് ഏഔകദവും 10
ദിഴഷത്തിനുള്ളിൽ (അ്ല്ലേിൽ എല്ലോ ഭോഷ്ും 6600 കഔോടി രൂഩ) ്ഭോത്തും മൂറയഴർധിത
ഉൽപ്പോദനും നടത്തുന്നു.
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2020 ഭോർചൃ് ഭോഷത്തിൽ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഭിക് ഉൽഩോദന ഷുംയുംബങ്ങൾക്കുും 10 ഉൽഩോദന
ദിഴഷങ്ങൈ നഷ്ട്പ്പട്ട. എനിരുനോലുും, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഉൽഩോദന കഭകറ ്ഭോത്ത മൂറയ
ഴധനഴി്െ 20 വതഭോനും ഴരുന ശുധീഔയിചൃ ്ഩകട്രോലിമും ഉൽഩനങ്ങളു്ട നിർമ്മോണും
തുടർന്നുും പ്രഴർത്തിക്കുന്നു. ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഉൽഩോദന കഭകറ ്ഭോത്ത മൂറയ ഴധനഴി്െ 14
വതഭോനും ഴരുന ബക്ഷണഩോനീമങ്ങളു്ട ഷുംെയണും കറോക്്്ഡൌ ആമിട്ടും അതി്െ
കവശിയ്ട 50 വതഭോനകത്തോലും പ്രഴർത്തിക്കുന്നു. കറോക്്്ഡൌണും തുടർന്നുള്ള തടസ്സങ്ങളുും
ഔോയണും ഭറൃ് ഭിക് നിർമ്മോണ യൂണിറൄഔളുും അടചൄ. 2020 ഭോർചൃ് മൂനോും ഴോയും മുതൽ ആയുംബിചൃ
കറോക്്്ഡൌണും തടസ്സങ്ങളുും മൂറും ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഉൽഩോദനത്തി്െ 70 വതഭോന്ും
നഷ്ട്പ്പട്ട്ഴന് അനുഭോനിക്ോും. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത യോഷഴസ്തുക്ൾ ഉത്ഩോദിപ്പിക്കുന ങിറ പ്രധോന
പോക്ടരിഔൾ ഏപ്രിൽ ഭധയത്തിൽ പ്രഴർത്തനും ആയുംബിചൄ. 2020 ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ
ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ങിറ ബോഖങ്ങലിൽ കറോക്്്ഡൌ ക്രകഭണ നീക്ും്ങയ്യോൻ തുടങ്ങി.
കഭൽപ്പരെ ഷോസങയയത്തിൽ, 2020 ഭോർചൃ് ഭോഷത്തിൽ (2019-20 ഔോറമലഴിൽ) 1500 കഔോടി
രൂഩയും 2020 ഏപ്രിറിൽ 4500 കഔോടി രൂഩയഭോണ് കഔയലത്തിൽ ഉൽപ്പോദന കഭകറമി്റ
ജ്ിഴിഎ ൊരഴ്. ജ്ിഴിഎമി്റ ൊര്ഔൾ 2020 ്ഭമ് ഭോഷത്തിൽ 2000 കഔോടി രൂഩയും 2020
ജൂണിൽ 500 കഔോടി രൂഩയും ആൊന്നു.
2019-20 ്റ നിറഴി്റ ഴിറയ്ക്ക് കഔയലത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമി്റ ഴയോഩോയ്ും കസോട്ടലുഔളുും
്രകസ്റ്റോരന്റുഔളു്ടയും ്ഭോത്ത മൂറയ ഴധനഴ് 180,000 കഔോടി രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന്
പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നു. ഇത് ഒകയോ 10 ദിഴഷത്തിലുും ഏഔകദവും 5000 കഔോടി രൂഩയ്ട (അ്ല്ലേിൽ
രു ഭോഷത്തിൽ 15,000 കഔോടി രൂഩ) ജ്ിഴിഎമികറക്് ഴിഴർത്തനും ്ങയ്യുന്നു. കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴിൽ, അഴവയ കഷഴനങ്ങൾ ഭോത്രും നൽൊന ഴയോഩോയ സ്ഥോഩനങ്ങൾ പ്രഴർത്തിക്ോൻ
അനുഴദിചൃിയിക്കുന്നു. കസോട്ടലുഔളു്ടയും ്രകസ്റ്റോരന്റുഔളു്ടയും പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നിറചൄ (ബക്ഷണും
കടക്് അകഴ കഩോലുള്ള തിയ്െടുത്ത ങിറ കഷഴനങ്ങൾ ളി്ഔ). കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴിൽ (ഭോർചൃിൽ 10 ദിഴഷ്ും 2020 ഏപ്രിറിൽ 20 ദിഴഷ്ും) ഴയോഩോയും, കസോട്ടലുഔൾ,
്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ എനിഴമിൽ നിന്നുള്ള ജ്ിഴിഎയ്ട 80 വതഭോനും നഷ്ട്പ്പട്ട്ഴന്
അനുഭോനിക്ോും. 2020 ഏപ്രിറി്റ അഴഷോന 10 ദിഴഷങ്ങലിൽ ഴരുഭോനക്കുരഴ് 40 വതഭോനഭോമി
ൊരമോനിടയാ്, ഇത് 2020 ്ഭമ് ഭോഷത്തിൽ 20 വതഭോനഭോമി ൊരയും.
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ഩട്ടിഔ 9 കഔയലത്തിൽ ്ഭോത്തും മൂറയ ഴധനഴിേ പ്രതീക്ഷിക്കുന ൊരഴ്, ഭോർചൃ് - ജൂൺ 2020,
രൂഩമിൽ
നിർമ്മോ
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ണും
്രകസ്റ്റോരന്റുഔളുും
2019-2020
ഭോർചൃ് 2020
1500
4000
2020-2021

ഏപ്രിേ 2020

4500

10000

്ഭമ് 2020
ജൂ 2020
എല്ലോ ഭോഷ്ും

2000
500
8500

3000
0
17,000

കഴതന നഷ്ടും
കഔയലത്തി്റ ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔലിൽ 127 റക്ഷത്തിൽ 48.1 റക്ഷും കഩർ ഷൃമും്തോളിൽ
്തോളിറോലിഔളുും 35.2 റക്ഷും ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔളുഭോണ്. ഫോക്ി 43.8 റക്ഷും കഩർ
ഷോധോയണ ്തോളിറോലിഔലോണ്. 2020 ്റ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഴലുപ്പും 2018 ്റ അകത
നിറമിറോ്ണന്നുും കറോക്്്ഡൌ ഷഭമത്ത് കഴതനും
ഴരുഭോനനഷ്ടും പ്രധോനഭോയും
ഷൃമും്തോളിൽ, ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔൾക്ിടമിറോ്ണന്നുും ഞങ്ങൾ ഇഴി്ട അനുഭോനിക്കുന്നു.
രു ്തോളിറോലി (ഷൃമും്തോളിൽ അ്ല്ലേിൽ ഔോശൃൽ ഴിബോഖത്തിൽ) 400 മുതൽ 500 രൂഩ ഴ്യ
ഴരുഭോനും കനടുന്നു്ഴന്നുും ഞങ്ങൾ അനുഭോനിക്കുന്നു. കഔയലത്തിൽ പ്രതിദിനും 450 രൂഩമോണ്
(കഔയലത്തി്റ ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔളു്ട പ്രതിദിന കഴതന നിയക്് ങിറ കഭകറഔലി്റ (പുരുശ)
്തോളിറോലിഔൾക്് 800 രൂഩ മുതൽ 1000 രൂഩ ഴ്യ. ങിറ കഭകറഔലിൽ 300 രൂഩ ഴ്യ).
അത്തയ്ഭോരു
ഷോസങയയത്തിൽ,
കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴിൽ
കഔയലത്തി്റ
്തോളിറോലിഔൾക്് കഴതനകഭോ ഴരുഭോനകഭോ നഷ്ട്പ്പടുനത് പ്രതിദിനും ഏഔകദവും 350 കഔോടി
രൂഩമോണ്. ഇത് 2020 ഭോർചൃി്റ ഩത്ത് ദിഴഷങ്ങലിൽ ഷുംസ്ഥോനത്ത് ആ്ഔ കഴതനും
അ്ല്ലേിൽ ഴരുഭോനനഷ്ടും 300 കഔോടി രൂഩയും 2020 ഏപ്രിറി്റ ആദയ ഇരുഩത് ദിഴഷങ്ങലിൽ
7000 കഔോടി രൂഩയഭോണ്. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്ഭോത്തും കഴതനകഭോ ഴരുഭോന നഷ്ടകഭോ ഇതികറക്്
ഴയോും. 2020 ഏപ്രിൽ അഴഷോന ഩത്ത് ദിഴഷങ്ങലിൽ 1500 കഔോടി രൂഩയും 2020 ്ഭമ്
ഭോഷത്തിൽ 1500 കഔോടി രൂഩയും 2020 ജൂൺ ഭോഷത്തിൽ 500 കഔോടി രൂഩമോയും തോഴ്ന്നു ഴകനക്ോും.
്ഭോത്തും കഴതനത്തിലുും ഴരുഭോനത്തിലുും (2020 ഭോർചൃ് മുതൽ) ഷുംസ്ഥോനത്ത് ആ്ഔ നഷ്ടും
14000 മുതൽ 15000 കഔോടി ഴ്യമോണ്.
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ഴലർചൃമ്ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ: അടിമന്തിയ്ും ദീർഗഔോറ്ും
ആബയന്തയ, ഔമറൄഭതി ഴിഩണിഔലിൽ ൊര്ാോക്കുന്നു
ആബയന്തയ, ഔമറൄഭതി ഴിഩണിഔലിൽ ഴരുന ആഴ്ചഔലിലുും ഭോഷങ്ങലിലുും ഡിഭോൻഡ്
ഭന്ദഖതിമിറോഔോനുള്ള ഷോധയതമോണ് കഔയലത്തി്റ ഉൽഩോദന, ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങ്ല
ആവേ്പ്പടുത്തുനതിനുള്ള രു പ്രധോന ഔോയണും. ്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും
്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പടുനതിന് മുമ്പുത്ന 2019 ്റ ഭൂയിബോഖും ഷഭമത്തുും ഡിഭോൻഡ് അഴസ്ഥ ഴല്യ
ദുർഫറഭോ്ണന് അഴയിൽ ഩറരുും ചൂാിക്ോട്ടന്നു.
അടുത്ത ഔോറത്തോമി ഇന്തയമിൽ ആബയന്തയ ഡിഭോൻഡ് ഭന്ദഖതിമിറോമതിന് ഩിനിൽ നിയഴധി
ഗടഔങ്ങളുാ്. നികക്ഷഩത്തി്റ സ്തുംബനോഴസ്ഥമോണ് ഇഴമിൽ പ്രധോനും. കറോഔ ഫോേ്
തയ്യോരോക്ിമ ഔണക്കുഔൾ പ്രഔോയും, ഇന്തയയും വങനയും വഔഴയിചൃ നികക്ഷഩ നിയക്് 2007
ആമകപ്പോകളക്കുും 40 വതഭോനകത്തോലും ഷഭോനഭോമ നിറമി്റത്തി. എനിരു നോലുും, വങനീഷ്
നികക്ഷഩ നിയക്് ഴർധിചൄ്ഔോാിയിക്കുകമ്പോൾ, ഇന്തയയ്ട നികക്ഷഩ നിയക്് 2011 മുതൽ ൊത്ത്ന
ൊരമോൻ തുടങ്ങി. 2011 ആമകപ്പോകളക്കുും വങനമി്റ ്ഭോത്തും മൂറധന രൂഩീഔയണും (ജ്ിഷിഎപ്)
ജ്ിഡിഩിയ്ട അനുഩോതഭോമി 47.7 വതഭോന ഭോമി ഉമർന്നു, ഔോയണും ആകഖോല ഷോമ്പത്തിഔ
പ്രതിഷന്ധി ഷഭമത്തുും (2008-09 ്റ) വങന അടിസ്ഥോന ്ഷൌഔയയങ്ങലിലുും പുതിമ
ഷോകേതിഔഴിദയഔലിലുും ഴൻ നികക്ഷഩും നട ത്തി. അകതഷഭമും, കദവീമ ഴരുഭോന
ഔണക്നുഷയിചൃ് 2011-12 അടിസ്ഥോന ഴർശഭോമി ജ്ിഷിഎപ് ഇന്തയമി്റ ജ്ിഡിഩിയ്ട
അനുഩോതഭോമി 2012-13ൽ 39.0 വതഭോനത്തിൽ നിന് 2016-17 ൽ 33.3 വതഭോനഭോമി ൊരഞ്ഞു
(കതോഭഷ് 2019; ഔോണഔ ങിത്രും 1).
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ങിത്രും 1 ്ഭോത്തും ആബയന്തയ ഉൽഩനഭോമി ്ഭോത്ത മൂറധന രൂഩീഔയണും, ഇന്തയയും വങനയും: 1992
മുതൽ 2017 ഴ്യ; വതഭോനത്തിേ
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കരോതസ്സ്: കറോഔ ഴിഔഷന സൂങഔങ്ങൾ, കറോഔ ഫോേ്, കതോഭഷ് (2019) രികപ്പോർട്ട് ്ങയ്തത്

ആബയന്തയ ഡിഭോൻഡിൽ തുടരുന സ്തുംബനത്തിനു ഩിനി്റ ഭ്റൃോരു പ്രധോന ഗടഔഭോണ് 2016
നഴുംഫരിൽ ഇന്തയമിൽ ഉമർന മൂറയമുള്ള കനോട്ടഔളു്ട രേോക്േ. കനോട്ട് രേോക്േ
അ്നൌഩങോയിഔ കഭകറമി്റ ഴയഴഷോമങ്ങൾക്് ഔനത്ത പ്രസയകഭൽപ്പിചൄ, യോജ്യത്തുടനീലമുള്ള
ഉൽപ്പോദനും, ഴയോഩോയും, രിമൽ എകസ്റ്ററൃ് കഭകറഔലിൽ ഔോയയഭോമ പ്രതിോറ പറങ്ങൾ കനയിടോെ
തുടങ്ങി. കഔയല ഩശൄോത്തറത്തിൽ, ഖൾപ് യോജ്യങ്ങലി്റ ൊടികമറൃ ്തോളിറോലിഔലിൽ നിന്നുള്ള
ഩണഭടയ്ക്കൽ ഭന്ദഖതിമിറോക്കുനത് പ്രവ്നത്തിന് രു അധിഔ ഭോനും നൽഔി.

ഴർധിചൄഴരുന മൂറധന ആഴവയങ്ങൾ
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ, ഭിക് നിർമ്മോണ, ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങളുും ഴരുഭോനും കനടുനില്ല.
എനിരുനോലുും, അഴർക്് ഇനിയും നിയഴധി ഇനങ്ങളു്ട ങിറ്ഔൾ ഴസികക്ാിഴരുും. അഴർ
എടുത്ത ഴോയ്പഔളു്ട തിയിചൃടഴ്, ഴോടഔ, ജ്ിഎസ്ടി, വഴദുതി ങോർജ്്, ഭറൃ് സ്ഥിയ (അ്ല്ലേിൽ
അറൃൊറൃപ്പണി) ്ങറ്ഔൾ എനിഴ ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു. അതിനോൽ, നിറഴിലുള്ള
കറോക്്്ഡൌ ഷുംയുംബങ്ങൾക്് അഭൂതപൂർഴഭോമ പ്രമോഷഔയഭോമ ഷോസങയയങ്ങൾ സൃഷ്ടിചൄ,
പ്രകതയഔിചൄും ഉൽപ്പോദനും, ഴയോഩോയും, കസോട്ടൽ, ്രകസ്റ്റോരെ് ഫിഷിനസ്സ് എനിഴമിൽ
ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾ.
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നിറഴിലുള്ള ഷോമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധിയ്ട ഴയോഩനും, അത് ഴയഴഷോമങ്ങ്ലയും കറോഔത്തി്െ
ഭിക് പ്രകദവങ്ങ്ലയും ഫോധിക്കുന്നു എനീ ഔയണങ്ങലോേ പ്രഴർത്തന മൂറധന ത്തി്െ
ആഴവയഔതയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഷുംയുംബങ്ങൾ കനയിടുന ്ഴല്ലുഴിലിഔൾ ഇകപ്പോൾ ഔഠിനഭോണ്,
കഔയലത്തി്റയും യോജ്യ്ത്ത ഭറൃിടങ്ങലി്റയും ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾ ഴറിമ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്്
ബോഖങ്ങകലോ അനുഫന്ധ ഉഩഔയണങ്ങകലോ നൽൊനത് കഴാി യള്ള ്ഩയ്്ഭന്റുഔൈക്് 45 മുതൽ
90 ദിഴഷും ഴ്യ ഔോറതോഭഷും കനയിടുന്നു. ങിറ ഷന്ദർബങ്ങലിൽ, കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ആറുഭോഷും ഴ്യ
വഴഔികമക്ോും. ഷോധോയണ ഷഭമങ്ങ ലിൽ ഇത് ഇങ്ങ്നമോമിരുന്നു. ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമിൽ
ഇകപ്പോൾ നിറനിൽക്കുന പ്രതിഷ ന്ധി ഔോയണും, ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾക്് അഴരു്ട
കഩമ്്ഭന്റുഔൾ റബിക്കുനതിന് ഩതിഴിലുും ോടുതൽ ഔോത്തിയികക്ാി ഴരു്ഭന് ബമ്പ്പടുന്നു.

്തോളിലുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ ്തോളിറോലിഔൾക്് ഉള്ള കഴതനും നൽഔൽ
നിറഴി്റ കറോൄ്ഡൌ ഷഭമത്ത് ഷുംയുംബങ്ങൾക്ോമി ്ങറഴളിക്കുന രു പ്രധോന ഇനും
അഴരു്ട ജ്ീഴനക്ോർക്് കഴതനും നൽൊനതിനുും ോടോ്ത അ്ല്ലേിൽ ഭറൃ് ആവൃോ ഷത്തിനുും
ആഴവയഭോമ ഩണഭോണ്. ഩോദയക്ഷഔൾ അ്ല്ലേിൽ വൈ്ഡ് നിർമ്മോണും കഩോലുള്ള ്തോളിറോലി
ഴയഴഷോമങ്ങൾക്് ഇത് കക്ലവഔയും ആണ്. ഭറൃ് ഇന്തയൻ ഷുംസ്ഥോനങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി
്തോളിറോലിഔ്ല ഴല്യമധിഔും ആശ്രമിക്കുന ഴയഴഷോമങ്ങളുും ഇഴമോണ്. ത്െ
്തോളിറോലിഔൾക്് വമ്പലും നൽഔോൻ ഭോത്രും പ്രതിഭോഷും 15 കഔോടി രൂഩ ആഴവയഭോമി ഴരു്ഭന്
കഔയലത്തി്റ രു പ്രധോന ഩോദയക്ഷോ നിർഭോണ യൂണിറൃി്െ ഉടഭ ഩരയന്നു. അത്തയും ഴറിമ
അലഴിലുള്ള പ്രഴർത്തന മൂറധന ത്തി്െ ആഴവയഔത ഷുംയുംബങ്ങൾക്് ്ങരിമ ഴരുഭോനും
റബിക്കുന രു ഔോറമലഴിൽ ബുധിമുട്ടഔൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
2020 ഭോർചൃിൽ കഔന്ദ്രഷർക്ോർ പ്രകയോഩിചൃ ദുയിതോവൃോഷ ഩോകക്ജ്ി്െ ബോഖഭോമി, ങിറ തയും
സ്ഥോഩനങ്ങൾക്ോമി മൂന് ഭോഷകത്തക്് ്പ്രോഴിഡെ് പാികറക്് ജ്ീഴനക്ോരു്ടയും
്തോളിലുടഭയ്ടയും ഷുംബോഴനഔൾ ഷർക്ോർ നൽൊും. 100 ൽ തോ്ള ്തോളിറോലിഔൾ കജ്ോറി
്ങയ്യുന സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ 90 വതഭോന്ും 15,000 രൂഩകമോ അതിൽ ൊരകഴോ (പ്രതിഭോഷും)
ഷമ്പോദിക്കുന സ്ഥോഩനങ്ങലോണിഴ. എനിരുനോലുും, കഭൽപ്പരെ ഴയഴസ്ഥഔൾ ഔോയണും
(പ്രകതയഔിചൃ് 15,000 രൂഩ വമ്പല ഩയിധി) തങ്ങൾക്് ഈ ആനുോറയും റബിക്ി്ല്ലന് കഔയലത്തി്റ
ഩറ സ്ഥോഩനങ്ങളുും ചൂാിക്ോട്ടന്നു. എല്ലോ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുും ആവൃോഷും റബയഭോക്ണ്ഭന്
അഴർ അബയർത്ഥിക്കുന്നു.
ഔമ്പനിഔളു്ട ഭ്റൃോരു ആഴവയും കഴതന ഴർധനഴിന് കഴാിയള്ള ഔമ്പനി-തറത്തിലുള്ള
ങർചൃഔലോണ്. പ്രതിഷന്ധിയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട തടസ്സങ്ങൾ അഴഷോനിചൃതിനുകവശും ഭോത്രകഭ ഈ
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ങർചൃഔൾ നടത്തോവൂ എന് അഴർ അബയർത്ഥിക്കുന്നു. ഉടനടി പുതുക്കുനതിന് ഫോധയതയള്ള
കഴതന ഔയോറുഔൾ രു ഴർശകത്തക്് ോടി നീട്ടോ്ഭന് ഔമ്പനിഔൾ ഩരയന്നു.
അകതഷഭമും, കറോഔ് ്ഡൌനു കവശമുള്ള ഗട്ടത്തിൽ അഴവയോനുഷയണും ്തോളിറോലിഔളു്ട
റബയത്മ ഩറൃി ഔമ്പനിഔൾ ആഔോുംക്ഷമിറോണ്, പ്രകതയഔിചൄും ്തോളിൽ-തീവൄ കഭകറഔലോമ
(ഩോദയക്ഷ, വൈ്ഡ്) കഩോലുള്ളഴ.

ഫോേിുംഖ് ഷുംഴിധോനത്തി്െ പ്രശ്നങ്ങൾ
കഔയലത്തി്റയും ഇന്തയമി്റ ഭറൃിടങ്ങലി്റയും ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾക്് ഷഃഗടിത
കഭകറഔൈ നിന് ഴോയ്പ ്ങറകഴരിമതുും അനോമോകഷന റോബമ്ും അല്ല. കദവീമ തറത്തിൽ,
2000 മുതൽ യോജ്യത്ത് ഴിഔഷന ഫോേിുംഖി്െ അഴഷോനും ഴയോഴഷോമിഔ ഴിഔഷനത്തിനുള്ള
ധനഷസോമ്ത്ത ഫോധിചൄ. അകതഷഭമും, ഴോണിജ്യ ഫോങ്കുഔൾ ഴൻഔിട ഴയഴഷോമങ്ങൾക്കുള്ള
ഴോയ്പ 2000 ത്തി്െ ഩൊതി മുതൽ ഴർധിപ്പിചൃകതോ്ട ഇത് അഴരു്ട നിഷ്ക്രിമ ആസ്തിഔളു്ട
(എൻഩിഎ) അഭിത ഴധനഴികറക്് നമിചൄ. ്ങറുതുും ്ങറുതുഭോമ സ്ഥോഩനങ്ങ്ല ആണ് ഇത്
ഏറൃ്ും ോടുതൽ ഫോധിചൃത്. ബകക്ഷയതയ ്ഭോത്ത ഫോേ് ഴോയ്പയ്ട അനുഩോത്ഭന നിറമിൽ,
്ങറുഔിട ഴയഴഷോമങ്ങലികറക്കുള്ള (എഷ്എഷ്ഐ) ഴോയ്പ 1990-91ൽ 15.1 വതഭോനത്തിൽ നിന്
2005-06 ൽ 6.5 വതഭോനഭോയും 2010-11 ൽ 5.7 വതഭോനഭോയും 42017-18ഇേ .9 വതഭോനഭോയും
ൊരഞ്ഞു. (കതോഭഷ്, 2019; ങിത്രും 2 ഔോണഔ).
ങിത്രും 2 ഇന്തയമി്റ ബകക്ഷയതയ ്ഭോത്ത ഫോേ് ഴോയ്പമിൽ
ഔോർശിഔത്തി്െയും ഒസയിഔൾ, 1991-92 മുതൽ 2016-17 ഴ്യ

ഴയഴഷോമത്തി്െയും
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കരോതസ്സ്: രിഷർഴ് ഫോേ് അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള ഔണക്കുോട്ടലുഔൾ കതോഭഷിൽ (2019)
രികപ്പോർട്ട്ങമ്തതുകഩോ്റ

പ്രഴർത്തന മൂറധന ആഴവയഔതഔളു്ട ധനഷസോമും ്ങറുഔിട ഷുംയുംബഔർക്് അഭിത ബോയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒർഡറുഔളു്ട ൊര്ും ൊടിശ്ശിഔ അടയ്കത്തതുും ഔോയണും ഷോധോയണ ഖതിമിൽ,
ഷോമ്പത്തിഔ ഭോന്ദയഔോറത്ത് പ്രഴർത്തന മൂറധന ആഴവയഔതഔൾ അധിഔ ഭോണ്. ഷോമ്പത്തിഔ
ഭോന്ദയഔോറത്ത് ഔമ്പനിഔൾക്് ഴോയ്പ നൽഔോൻ ഫോങ്കുഔൾ പ്രകതയഔി ചൄും ഴിമുകത ഔോണിക്കുന്നു
(ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് ബമന്). തൽപറഭോമി, ഷുംയുംബഔർക്് അഴരു്ട പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
നിറനിർത്തുനതിന് ഉമർന ഩറിവ നിയക്ിൽ ഴോയ്പ്മടുകക് ാിഴരുും.
ഴോയ്പ്മ നിഷ്ക്രിമ ആസ്തിമോമി (എൻഩിഎ) തയുംതിയിക്കുനതുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഫോങ്കുഔൾ
ഷൃീഔയിചൃ ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ ്ങറുഔിട ഷുംയുംബങ്ങ്ല ആവേ്പ്പടുത്തുന്നു. രു ഴോയ്പക്ോയൻ
തുടർചൃമോമി മൂന് ഭോഷകത്തക്് (അതോമത്, 90 ദിഴഷകത്തക്്) ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് നടത്തുനതിൽ
ഩയോജ്മ്പ്പട്ടോൽ, ഫോങ്കുഔൾ അഴളു്ട ഴോയ്പ്മ എൻഩിഎ ആമി തയുംതിയിക്കുന്നു. തുടർന്,
ഫോങ്കുഔൾ ഈ ഴോയ്പയ്ക്ക് ഉമർന (ഩിള) ഩറിവ നിയക്് ഈടോക്കുഔയും ഴോയ്പ ഴീ്ാടുക്ൽ
നടഩടിഔൾ ആയുംബിക്കുഔയും ്ങയ്യുന്നു. ഴോയ്പോ തിയിചൃടഴ് ഷുംഫന്ധിചൃ ഫോങ്കുഔളു്ട അത്തയും
ഷഭീഩനും ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾക്്, പ്രകതയഔിചൃ് ്ഩോതു ഷോമ്പത്തിഔ ഭോന്ദയത്തി്െ രു
ഔോറഗട്ടത്തിൽ ഴിഩയീത പറപ്രദഭോൊും. നിറഴി്റ പ്രതിഷന്ധി ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ, ഴോയ്പോ
ഴീഴ്ചയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ോടുതൽ ഷസോനുഭൂതി പുറർത്തുന ഷഭീഩനഭോണ് ്ങറുഔിട
ഷുംയുംബങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ദീർഗഔോറ ആഴവയും ഫോങ്കുഔൾ ഩയിഖണികക്ാത്.

്ഭോരകട്ടോരിമത്തി്െ പ്രകയോഩന്ത്തക്കുരിചൄള്ള പ്രതിഔയണും
യോജ്യഴയോഩഔഭോമി കറോൄ്ഡൌ ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ, കടും കറോൺ എടുക്കുന എല്ലോ
ഴോയ്പക്ോർക്കുും തുറയഭോമ പ്രതിഭോഷ തഴണഔൾ (ഇഎുംഐ) അടയ്ക്കുനതിന് മൂന്നുഭോഷ ്ത്ത
്ഭോരകട്ടോരിമും നൽഔോൻ രിഷർഴ് ഫോേ് ഫോങ്കുഔ്ലയും ഭറൃ് ധനഔോയയ സ്ഥോഩനങ്ങ ്ലയും
അനുഴദിചൄ. ്ഭോരകട്ടോരിമും പ്രധോന തുഔകമോ ഩറിവ നിയക്കുഔകലോ തിയിചൃടയ്ക്കുനതി ന് രു ഇല്ും
സൂങിപ്പിക്കുനില്ല. ഇഎുംഐഔളു്ട കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ഩിനീടുള്ള തീമതിമികറ ക്് ്ശഡൂൾ
്ങയ്യോ്ഭനോണ് ഇതിനർത്ഥും (ഭോർചൃ് 1 മുതൽ ്ഭമ് 31 ഴ്യ ഩണഭടയ്കക് ാ കടും
കറോണഔൈക്ോണ് ്ഭോരകട്ടോരിമും. കടും കറോണഔലിൽ ഴോസന ഴോയ്പ രീ്ട്ടമിൽ ഴോയ്പഔൈ,
ബഴനഴോയ്പ, ഴയക്തിഖത ഴോയ്പ, ഔോർശിഔ ഔോറോഴധിയള്ള ഴോയ്പഔൾ, ഴില ഴോയ്പഔൾ എനിഴ
ഉൈ്പ്പടുും.)
എനിരുനോലുും, അകത ഷഭമും, ഔടും ഴോ്ങുവനഴർ പ്രതിഭോഷ ഖഡുക്ലിൽ (ഇഎുംഐ)
കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ഭോറൃിഴമ്ക്കുന ഔോറമലഴിനോമി റലിതഭോമ ഩറിവ നൽകഔാിഴരുും. ഇത്
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അഴരു്ട ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ഩറിവ ബോയും ഴർധിപ്പിക്കുനതിന് തുറയഭോണ്. ്ങറുഔിട ഷുംയുംബ
ങ്ങളു്ട പ്രതിനിധിഔൾ അഴരു്ട ദുയിതോവൃോഷ നടഩടിഔലിൽ ഇഎുംഐ കഩമ്്ഭന്റുഔളു ്ട
്ഭോരകട്ടോരിമും ഭോത്രഭല്ല, ഩറിവനിയക്ിൽ ൊര്ാോക്ണ്ഭന്നുും അബിപ്രോമ്പ്പടുന്നു.

ജ്ി.എഷ്.ടി യ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ
2016 നഴുംഫരിൽ ഉമർന മൂറയമുള്ള ഔരൻഷി കനോട്ടഔളു്ട നികയോധന്ും 2017 ൽ ങയക്് കഷഴന
നിൊതി (ജ്ി.എഷ്.ടി) തിടുക്ത്തിൽ അഴതയിപ്പിചൃതുും ഇന്തയമി്റ ്ങറു, ്ങറുഔിട ഉൽഩോദന
സ്ഥോഩനങ്ങൾ കനയിടുന പ്രശ്നങ്ങ്ല രൂക്ഷഭോക്ി. ഈ ഭോറൃങ്ങകലോ്ട, ഩറ വഭകക്രോ, ്ങറുഔിട
സ്ഥോഩനങ്ങളുും ൊരെത് ഔടറോഷിൽ എേിലുും ഷഗടിത കഭകറയ്ട ബോഖഭോണ്. അഴർക്്
ഇകപ്പോൾ ഫോേ് അക്ൌണ്ടുഔൾ റബിക്കുഔയും ജ്ിഎസ്ടി അടയ്ക്കുഔയും കഴണും, എനോൽ പ്രഴർത്തന
മൂറധന ഴോയ്പഔൾ റബിക്കുനതിന് അഴ ഇകപ്പോള്ളൃും ബുധിമുട്ട് അനുബഴിക്കുന്നു. അകതഷഭമും,
ജ്ിഎസ്ടി കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ഇകപ്പോൾ ഷുംയുംബഔ്യ ആവേ്പ്പടുത്തുന രു പുതിമ ഉരഴിടഭോമി
ഭോരിമിയിക്കുന്നു.
കഔയലത്തി്റയും ഭറൃിടങ്ങലി്റയും ്ങറുഔിട ഷുംയുംബങ്ങൾക്് ജ്ിഎസ്ടി ൊടിശ്ശിഔ അടയ്ക്കു ഴോെ
ഔോറതോഭഷും കനയികടാിഴരുും. ഭ്റൃോരു ഷുംയുംബത്തിന് 10 റക്ഷും രൂഩ ഴിറഭതിക്കുന രു
മന്ത്രഷോഭഗ്രിഔൾ ഴിതയണും ്ങയ്ത രു ്ങറുഔിട നിർമ്മോതോഴി്െ ഔോയയും ഩയിഖണി ക്കുഔ.
ഴിതയണും ്ങയ്ത ഏതോനുും ദിഴഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഴക്് ജ്ിഎസ്ടി 1.8 റക്ഷും രൂഩ (18%
നിയക്ിൽ ജ്ിഎസ്ടി) അടയ്ക്കണും. ജ്ിഎസ്ടി ആമി അടചൃ തുഔ അഴക്് തിയി്ഔ റബയഭോൊും, ഩകക്ഷ
ഩിനീട് ഭോത്രും. അകതഷഭമും, ഈ ഷുംയുംബഔന് ഉഩകബോക്തോഴിേ നിന്നു കഩമ്്ഭെ് (10 റക്ഷും
രൂഩ) റബിക്ോൻ ആറുഭോഷും ഴ്യ ഔോത്തിയികക്ാി ഴരുും. അതി്െ പറഭോമി, ആഴവയഭോമ
ജ്ിഎസ്ടി കഩയ്്ഭന്റുഔൾ നടത്തോൻ അഴക്് (്ങറുഔിട നിർമ്മോതോഴ്) ഩറകപ്പോള്ളൃും ഉമർന
ഩറിവ നിയക്ിൽ ഴോയ്പ എടുകക്ാിഴരുും.

I. മുകനോട്ടള്ള ഴളി
ഷുംയുംബഔയിൽ നിന്നുള്ള നിർകേവങ്ങളു്ട ഷുംഗ്രസും
ഫോേിുംഖ് ഷുംഴിധോനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഷസോമും
നിറഴി്റ പ്രതിഷന്ധി്മ കനയിടോൻ ഫോേിുംഖ് ഷുംഴിധോനത്തിൽ നിന് ഉമർന കതോതി ലുള്ള
ഷസോമും റബിക്കു്ഭന് കഔയലത്തി്റ നിർമ്മോണ, ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കു ന്നു.
ൊടിശ്ശിഔയള്ള ഴോയ്പഔൾക്് നൽകഔാ ഩറിവനിയക്് ഫോങ്കുഔൾ ഖണയഭോമി ൊരയ്ക്കണ ്ഭനോണ്
ഴിഴിധ ഴിബോഖങ്ങലിൽ നിന്നുള്ള ആഴവയും. ഴോസ്തഴത്തിൽ, ്ഭോരകട്ടോരിമും ഔോറമലഴിൽ
ഩറിവനിയക്് ഖണയഭോമി അ്ല്ലേിൽ പൂർണഭോമി എള്ളൃതിത്തള്ളണ്ഭന് ഩറ ഷുംയുംബങ്ങളുും
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ആഴവയ്പ്പടുന്നു. അകതഷഭമും, ്ഭോരകട്ടോരിമും ഔോറോഴധി രു ഴർശകത്തക്് (നിറഴി്റ മൂന്
ഭോഷും മുതൽ) നീട്ടണ്ഭന്നുും അഴർ ആഴവയ്പ്പടുന്നു.
കനയ്ത്ത സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ, ്ഭോരകട്ടോരിമത്തിനോയള്ള രിഷർഴ് ഫോേി്െ നിറഴി്റ
നിർകേവും, മഥോർത്ഥത്തിൽ മൂന് ഭോഷകത്തക്് ഇഎുംഐ കഩയ്്ഭന്റുഔൾ പുന ക്രഭീഔയി ക്കുഔ
ഭോത്രഭോണ് ്ങയ്യുനത് - ഩറിവ നിയക്ിൽ ഇലഴ് നൽഔോതിയിക്കുഔ - ഩയയോപ്തഭ്ല്ലന്
കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബങ്ങൾ ഩരയന്നു. പുനക്രഭീഔയിചൃ ഇഎുംഐ കഩമ്്ഭന്റുഔൾക്ോമി
(നിറഴി്റ ആർഫിഐ നിർകേവത്തി്െ ബോഖഭോമി) നൽകഔാ റലിതഭോമ ഩറിവ
ഴോസ്തഴത്തിൽ അഴരു്ട ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ഷോമ്പത്തിഔ ബോയും ഴർധിപ്പിക്കു്ഭന്നുും അഴർ
ചൂാിക്ോട്ടന്നു.
കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബഔയിൽ നിന്നുള്ള ഭ്റൃോരു പ്രധോന ആഴവയും, ഫോങ്കുഔൾ അഴർക്് ോടുതേ
പ്രഴർത്തന മൂറധനും നൽഔണും - അഴർക്് ഷോധോയണ അർസതയള്ള പ്രഴർത്തന
മൂറധനത്തി്നക്ോൈ ൊരെത് 50 വതഭോനും അധിഔഭോമിയിക്ണും - അധിഔ ്ഔോലോറൃരൽ
ഇല്ലോ്ത.

ജ്ിഎസ്ടി: സ്ഥോഩനങ്ങലികറക്കുള്ള ഩണഭടയ്ക്കറിനുമുള്ള ൊടിശ്ശിഔ കഴഖത്തിറോക്കുഔയും
ഇല്ഔൾ നല്കുഔയും ്ങയ്യുഔ
ജ്ിഎസ്ടി ഷുംഴിധോനത്തിൽ നിന് തങ്ങൾക്് ഔോയയഭോമ ഩിന്തുണ നൽഔണ്ഭന് കഔയലത്തി്റ
ഷുംയുംബങ്ങൾ ആഴവയ്പ്പട്ടിട്ടാ്. തുടക്ത്തിൽ, ജ്ിഎസ്ടി ൊടിശ്ശിഔ ഷർക്ോയിൽ നിന്
തിയിചൃടയ്ക്കുനതിൽ ഴല്യ കഴഖത്തിലുള്ള പ്രക്രിമ ഔോണ്ഭന് അഴർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തൃയിത
ഖതിമിേ ഉള്ള ജ്ിഎസ്ടി തിയിചൃടഴ് ഈ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്് അഴരു്ട പ്രഴർത്തന മൂറധന
നിറയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ഖണയഭോമ ആവൃോഷും നൽൊും.
ജ്ിഎസ്ടി ഷമ്പ്രദോമത്തിൽ നിന്നുും ങിറ ഇല്ഔൾ റബിക്കു്ഭന് കഔയലത്തി്റ ഷുംയുംബഔ ർക്്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കറോൄ്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ കഔടുഩോടുഔൾ ഷുംബഴിചൃ നിറഴി്റ കസ്റ്റോഔിനുള്ള
ജ്ിഎസ്ടി ഷർക്ോർ തിയിചൃടയ്ക്കണ്ഭന് ഴയോഩോയിഔളു്ട രു അകഷോഷികമ ശൻ അബയർത്ഥിചൄ.
പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ ഴയോനിയിക്കുന ജ്ിഎസ്ടി കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ഩിനീടുള്ള തീമതിമികറക്്
ഭോറൄഴോെ അനുഴദിക്ോ്ഭന് ങിറ നിർമ്മോതോക്ൾ അബിപ്രോമ ്പ്പടുന്നു. അകതഷഭമും,
കഩമ്്ഭന്റുഔൾ പുനക്രഭീഔയിക്കുനതിന് ഩറിവ നിയക്കുഔ്ലോന്നുും ഩോടില്ല.
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കഩമ്്ഭന്റുഔലിൽ നിന് ആവൃോഷും
ങിറ കഩമ്്ഭന്റുഔൾക്് ഇല്ഔകലോ ആവൃോഷകഭോ നൽഔണ്ഭന് സ്ഥോഩനങ്ങൈ ഷുംസ്ഥോന
ഷർക്ോയികനോടുും തകേവ ഷൃമുംബയണ സ്ഥോഩനങ്ങകലോടുും അബയർത്ഥിചൄ. നിയഴ ധി
വറഷൻസുഔൾ പുതുക്കുനതിനുള്ള കഩമ്്ഭന്റുഔൾ ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു (അഴമിൽ ങിറത്
തകേവ
ഷൃമുംബയണ
സ്ഥോഩനങ്ങൾ
നൽൊനതോണ്).
നിറഴി്റ
പ്രതിഷന്ധി
അഴഷോനിക്കുനതുഴ്യ കഔയല കസ്റ്ററൃ് ഇറക്ട്രിഷിറൃി കഫോർഡ് നിശൄിത ങോർജുഔൾ നൽൊനതിൽ
നിന് ളിഴോക്ണ്ഭന്ആണ് ഩറ ഷുംയബങ്ങളു്ട രു പ്രധോന ആഴവയും. വഴദുതിക്് നിശൄിത
നിയക്കുഔൾ നൽൊനത് ആറുഭോഷകത്തക്് ഭോറൃിഴയ്ക്കോ്ഭന് കഔയല ഷർക്ോർ ഇകപ്പോൾ
പ്രകയോഩിചൄ. കഔയല ഷക്ോ ഇകപ്പോൈ വഴദുതി നിയക്ി്റ പിക്സഡ് ങോജ് അടയ്ക്കുനത് ആറു
ഭോഷകത്തക്് നീട്ടിഴചൃിയിക്കുനതോമി പ്രകയോഩിചൃിട്ടാ്.
പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ അടയ്കക്ാ പ്രതിഭോഷ ഴോടഔമിൽ ങിറ ഇല്ഔൾ നൽഔണ ്ഭന്
നിർമ്മോണ, ഴയോഩോയ ഷുംയുംബങ്ങൾ അബയർത്ഥിചൄ. ഴോടഔ ്ങറഴ് കഔയലത്തിൽ ഴല്യ
ോടുതറോ്ണന് (ഇന്തയയ്ട ഭറൃ് ബോഖങ്ങളുഭോമി തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ) ഴയോഩോയ
സ്ഥോഩനങ്ങൾ ചൂാിക്ോണിക്കുന്നു. ഩറിവ നിയക്് ജ്ീഴനക്ോരു്ട വമ്പലും എനിഴകമോ ്ടോപ്പും
ഴോടഔയും ഏറൃ്ും ഴറിമ ്ങറഴ് ഇനങ്ങലിൽ നോ്ണന് കഔയലത്തി്റ രു പ്രമുക ഴോസന
ഡീറർ അബിപ്രോമ്ഩട്ട. ഷർക്ോർ സ്ഥോഩനങ്ങൾ (്ഔഎഷ്ഐഡിഷി, ഔിൻഫ്ര കഩോലുള്ളഴ)
അഴർ
ഴോടഔയ്ക്ക്
നൽഔിമ
ഴയോഴഷോമിഔ
ഇടങ്ങലിൽ
ഴോടഔ
ഇല്ഔൾ
നൽൊനതി്നക്കുരിചൄള്ള
ഴിവദോുംവങ്ങൾ
രൂഩ്ഩടുത്തുഔമോണ്
ഇകപ്പോൾ,
ഷൃഔോയയ
ഉടഭസ്ഥതമിലുള്ള
ഴോണിജ്യ
്ഔട്ടിടങ്ങ്ലയും
ങിറ
ഇല്ഔൾ
നൽഔോൻ
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോ്നതോണ്.

ഭറൃ് പ്രശ്നങ്ങളുും നിർകേവങ്ങളുും
അടചൄപൂട്ടൽ ളിഴോക്ിമ ഉടനുള്ള ഗട്ടത്തിൽ ഉാോഔോനിടയള്ള പ്രശ്നങ്ങ്ലക്കുരിചൃ് ഩറ
സ്ഥോഩനങ്ങളുും ങിന്തിക്കുന്നുാ്. അഴരു്ട പ്രധോന ആവേഔലി്റോന് കജ്ോറി സ്ഥറത്ത്
ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്കുനതുും കജ്ോറിക്ോമി ദിഴകഷന മോത്ര ്ങയ്യുന ്തോളിറോലിഔൾക്്
ഖതോഖത ഷൌഔയയങ്ങൾ രുക്കുനതുും ഫന്ധ്ഩട്ടതോണ്.
ഔടഔലിൽ രു പ്രകതയഔ എണും ്തോളിറോലിഔളുഭോമി ഭോത്രകഭ പ്രഴർത്തിക്ോനോൊും എന്
ഒകട്ടോ്ഭോവഫൽ രിപ്പമർ കഷഴനങ്ങലിൽ ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന ങിറ ഷുംയുംബങ്ങൾ ചൂാിക്ോ
ണിക്കുനത്, അകതോ്ടോപ്പും പ്രഴർത്തനങ്ങൾ തുടർചൃമോമി നടകഔാതുാ്. ഭ്റൃോരു ഴിധ ത്തിൽ
ഩരെോൽ, അടചൄപൂട്ടറിൽ ളിഴോക്ിമതിന് കവശും, ഴല്യ ഩയിഭിതഭോമ ്തോളി റോലിഔലുഭോമി
146

ആഴ്ചമി്റ ഏതോനുും ദിഴഷങ്ങലിൽ ഭോത്രകഭ പ്രഴർത്തിക്ോൻ അനുഴദിക്കു ഔയള്ളൂ്ഴേിൽ, ഈ
ഷുംയുംബങ്ങൾ ഗുരുതയഭോമ ്ഴല്ലുഴിലിഔൾ കനയികടാി ഴരുും.
അടചൄപൂട്ടൽ ളിഴോക്ിമത്തിന് കവശും പോക്ടരിഔൾ ഴീണ്ടുും തുരക്കുകമ്പോൾ ങിറ നിർഭോണ
സ്ഥോഩനങ്ങൾ (ഩോദയക്ഷോ നിർമ്മോണും കഩോലുള്ളഴ) ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്ോനുള്ള
ഭോർഖങ്ങൾ ഩയിഖണിക്കുന്നുാ്. ഩണിമിടങ്ങലിൽ ൈോസ്റ്റിഔ് ഔർട്ടനുഔൾ സ്ഥോഩിക്കുഔ എനത് രു
ഭോർഖഭോണ്, ഩകക്ഷ ഇത് കഴഖത ൊരമ്ക്കുഔയും അധിഔ ്ങറ്ഔൾ ഴരുത്തുഔയും ്ങയ്യു്ഭന
ആവേയും നിറനിൽക്കുന്നു.
ഴോണിജ്യ, ഷോുംെോയിഔ കഭകറഔലിൽ രു പ്രധോന ഇടും ഴസിക്കുന പുസ്തഔ പ്രഷോധഔർ പുസ്തഔ
ഴിൽപ്പനക്ോർ എനിഴയിൽ നിന്നുും അബിപ്രോമങ്ങൾ റബിചൃിട്ടാ്. പുസ്തഔ പ്രഷിധീ ഔയണ
ഴയഴഷോമത്തിന് രു പുതുജ്ീഴൻ നൽൊനതിന്, പ്രധോന നഖയങ്ങലിലുടനീലും പുസ്തഔ കഭലഔകലോ
എക്സിഫിശനുഔകലോ നടത്തുനത് ഷർക്ോരിന് ഩയിഖണിക്ോ്നതോണ് (്ഔോചൃിമിൽ ഷസഔയണ
കഭകറ നടത്തുന പുസ്തഔകഭലഔൾ കഩോലുള്ളഴ). ൊടുുംഫശ്രീ യൂണി റൄഔൾക്് ജ്ില്ലോ, തോലൂക്്
ആസ്ഥോനങ്ങലിൽ (ഷോധയ്ഭേിൽൽ ഷിഴിൽ കസ്റ്റശനുഔലിലുും ഭിനി ഷിഴിൽ കസ്റ്റശനുഔലിലുും)
പുസ്തഔഔടഔൾ സ്ഥോഩിക്്നതോണ്. സ്കൂൾ പണ്ടുഔലിൽ നിന് പുസ്തഔങ്ങൾ ഴോങ്ങോൻ
നീക്ിഴചൃിയിക്കുന തുഔ ്ങറഴളിക്ോൻ കപ്രോത്സ്ോസിപ്പി ക്ോ്നതോ. ഡിജ്ിറൃൽ കപോർഭോറൃിൽ
ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഭറമോല പുസ്തഔങ്ങ്ല കപ്രോത്സ്ോസി പ്പിക്കുനതിന് പ്രകതയഔ നടഩടി
ഉാോമിയിക്ണും.

II. മുകനോട്ടള്ള ഴളി
കഔയലത്തിന് പുതിമ അഴഷയങ്ങൾ ഴിബോഴനും ്ങയ്യുന്നു
പ്രതിഷന്ധി വഔഔോയയും ്ങയ്യുനതിൽ കഔയലത്തി്െ ആകഩക്ഷിഔ ഴിജ്മും കറോഔ്ഭ മ്പോടുും
ശ്രധ ആഔർശിചൄ. പ്രകതയഔിചൄും, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ പറപ്രദഭോമ ആകയോഖയ കഷഴ നങ്ങൾ,
ഔോയയക്ഷഭഭോമ ബയണ ഷുംഴിധോനങ്ങൾ, വക്തഭോമ ഷോമൂസിഔ സ്ഥോഩനങ്ങൾ എനിഴയ്ക്ക്
പ്രവുംഷ റബിചൄ. ഔോർശിഔ, ഴയോഴഷോമിഔ ഉൽഩോദനത്തി്െയും ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഷുംയുംബഔതൃ
ഭകനോബോഴത്തി്െയും
പുനരുജീഴനത്തിന്
ഇത്
അഴഷയ്ഭോരുക്കുന്നു്ഴനതോണ്
കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ടഴർ ഴയോഩഔഭോമി ഩേിട്ട ഴിഔോയും. ആകയോഖയഷോമൂസിഔ കഭകറഔലിൽ ഩിടിചൄഩറൃിമ കഔയലും പ്രവുംഷ പുതിമതുും നൂതന്ഭോമ
ഴയഴഷോമങ്ങളു്ട രു കശ്രണിമികറക്് ഷുംസ്ഥോനും ഴിജ്മഔയഭോമി പ്രകഴവിക്കുനതിനുള്ള അരു
ഭോർഖഭോമി ഭോരണും.
ആകഖോല തറത്തിൽ, ്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖ്ത്തത്തുടർന്നുാോമ പ്രതിഷന്ധി
ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ, നികക്ഷഩഔർ തങ്ങളു്ട നികക്ഷഩങ്ങ്ല പുതിമ പ്രകദവങ്ങലികറക്്
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ഴയോഩിപ്പിക്ോൻ ആഗ്രസിക്കുന്നു്ഴന്നുും പ്രതീക്ഷയാ് (വങന കഩോലുള്ള യോജ്യത്ത് നികക്ഷഩങ്ങളു്ട
കഔന്ദ്രീഔയണ്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട അഩഔടഷോധയതഔൾ ൊരയ്ക്കുനതിന്). അത്തയ്ഭോരു
ഷോസങയയും ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ, ജ്പ്പോൻ, ദക്ഷിണ ്ഔോരിമ തുടങ്ങിമ യോജ്യങ്ങലി്റ
ഔമ്പനിഔൾ ഇന്തയ്മയും കഔയല്ത്തയും നികക്ഷഩത്തിന് അനുകമോജ്യഭോമ സ്ഥറഭോമി
ഔണക്ോക്ോും, പ്രകതയഔിചൄും ഉമർന ഷോകേതിഔ കഭകറഔലികറക്്. ഴോസ്തഴത്തിൽ, ഷഭീഩ
ഴർശങ്ങലിൽ, സ്റ്റോർട്ടപ്പുഔൾക്കുും ഉമർന ഷോകേതിഔ ഷുംയുംബങ്ങൾക്കുും രു പ്രധോന കഔന്ദ്രഭോമി
കഔയലും ഭോരിമിയിക്കുന്നു.

ഷോകേതിഔ നഴീഔയണത്തിനുും മൂറയഴർധനഴിനുഭോമി പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
പ്രതിഷന്ധിഔളു്ട നിഭിശങ്ങൾ ങിറകപ്പോൾ പുതിമ ഷോധയതഔൾ തുരക്കുന്നു്ഴന് ഩറകപ്പോള്ളൃും
അബിപ്രോമ്പ്പടുന്നു. നമ്മൾ ഷുംഷോയിചൃ നിയഴധി ഷുംയുംബഔർ അത്തയ്ഭോരു ഴിഔോയും
ഩേിടുനതോമി ഔോണ്പ്പട്ട. അഴരു്ട ഷുംയുംബങ്ങ്ല പുനർഴിങിന്തനും ്ങകയ്യാതുും
ഷോകേതിഔഴിദയഔൾ നഴീഔയിക്കുനതുും മൂറയഴർധനഴ് ഴർധിപ്പിക്കുനതുും നൂതന യീതിഔൾ
ഷൃീഔയികക്ാതി്െ ആഴവയഔതയും അഴർ ഊനിപ്പരഞ്ഞു.
ഉദോസയണത്തിന്, ്ഩരുുംഫോവൂയി്റ വൈ്ഡ് നിർമ്മോണ ക്ലസ്റ്റരി്െ ബോഖഭോമ ങിറ
യൂണിറൄഔൾ, ഖഴൺ്ഭെി്െ ക്ലസ്റ്റർ ഴിഔഷന ഩയിഩോടിഔലിലൂ്ട ഷോകേതിഔഭോമ
നഴീഔയിക്കുനതിനുള്ള പണ്ടുഔൾ റബയഭോക്ണും എന് ഩരഞ്ഞു. ഩറ ബക്ഷയ ഷുംെയണ
യൂണിറൄഔലിൽ നിന്നുും ഷഭോനഭോമ നിർകേവങ്ങൾ ഴനിട്ടാ്.

ബക്ഷയ-ഔോർശിഔ ഷുംെയണത്തിലുമുള്ള അഴഷയങ്ങൾ
ഇകപ്പോൾ നിറനിൽക്കുന പ്രതിഷന്ധി കഔയലത്തി്റ ബക്ഷയ-ഔോർശിഔ ഷുംെയണ കഭകറ മി്റ
നിർണോമഔ ആഴവയഔത്മയും അഴഷയങ്ങ്ലയും ഉമർത്തിക്ോട്ടന്നു. ഩതിമൂനോും ഩഞ്ചഴത്സ്യ
ഩധതിയ്ട ഷഭീഩന കയക സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ അയി, കതങ്ങ, രബ്ബർ, ൊരുമുലഔ്, ഏറും, ഴോളപ്പളും,
വഩനോപ്പിൾ എനിഴയൾ്പ്പ്ട ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഷമ്പന ഭോമ ഔോർശിഔ ഉൽഩനങ്ങളു്ട
ഉൽഩോദനത്തിന് കഔയലത്തി്റ ഔോർശിഔ അധിഷ്ഠിത ഴയഴഷോമങ്ങളു്ട ഴലർചൃ ഉകത്തജ്നും
നൽൊും. അകതഷഭമും, ഈ ഴയഴഷോമങ്ങൾക്് ഷുംസ്ഥോനത്തിനഔത്തുും പുരത്തുും ബക്ഷയ-ഔോർശിഔ
അധിഷ്ഠിത ഉൽഩനങ്ങളു്ട ഴറിമ ഴിഩണിമിൽ ഇട്ഩടോൻ ഔളിയും.
്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും മൂറമുാോമ ഖതോഖത ഴിഩണന ശൃുംകറഔലി്റ തടസ്സങ്ങൾമൂറും
പ്രോകദവിഔ തറത്തിൽ കഩോലുും ബക്ഷയ ഉൽഩോദനത്തിലുും ഷുംെയണത്തിലുും ഷൃോശ്രമതൃത്തി്െ
പ്രോധോനയ്ത്തക്കുരിചൃ് ഇകപ്പോൾ ങർങഔൾ നടൊന്നുാ്. അകതഷഭമും, ബക്ഷയ-ഔോർശിഔ
ഷുംെയണത്തിൽ കഔയലത്തി്െ നിറഴി്റ കവശി ഩയയോപ്തഭല്ല. ഉദോസയണത്തിന്,
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അടചുപൂട്ടോറി്െ ദിഴഷങ്ങലിൽ, ഷുംെയണ ഷൌഔയയങ്ങളു്ട അബോഴും ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഩോലുും
വഩനോപ്പിളുും ഉൽഩോദിപ്പിക്കുനഴർക്് ഗുരുതയഭോമ ബുധിമുട്ടഔളുും നഷ്ടങ്ങളുും സൃഷ്ടിചൄ.
ഩളങ്ങളു്ടയും ഩചൃക്രിഔളു്ടയും പ്രോഥഭിഔ ഷുംെയണത്തിന് ഷൌഔയയങ്ങൾ രുക്കുനത് കഩോലുും
അഴരു്ട ഴരുഭോനും ്ഭചൃ്പ്പടുത്തുനതിനോമി ഴല്യമധിഔും ഷസോമഔഭോക്കുും എന് ഔർശഔർ
അബിപ്രോമ്ഩട്ട. വഩനോപ്പിൾ ഩൾപ്പ് (വഩനോപ്പിൾ ഩളത്തിൽ നിന്നുള്ള ങോര്) ഉാോക്ോൻ
ഷുംസ്ഥോനത്ത് അടിമന്തിയഭോമി ഷുംെയണ ഷൌഔയയങ്ങൾ രുകക്ാതു്ാന് വഩനോപ്പിൾ
ഔർശഔർ ഩരയന്നു.
ങക്, വഩനോപ്പിൾ, ജ്ോതിക്, ഴോളപ്പളും എനിഴയൾ്പ്പ്ട കഔയലത്തി്റ ഔോർശിഔ ഉൽ
ഩനങ്ങൾക്ോമി ഷുംബയണ, ഷുംെയണ കവശി ഴർധിപ്പിക്കുനതിന് ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയിന് രു
ആയുംബിക്ോ്നതോണ്. ബക്ഷയ ഉൽഩനങ്ങളു്ട ഉൽഩോദനത്തിലുും ഴിഩണനത്തിലുും നൂതന
ആവമങ്ങൾ സുഖഭഭോക്കുനതിന് ഷർക്ോർ യഴോക്്ലയും ്തോളിൽ കമോഖയതയള്ള
ഷുംയുംബഔ്യയും ഈ കഭകറമികറക്് കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോും.

ആകയോഖയും, ഭരുന് ഖകഴശണും, ങിഔിത്സ്ോഷോഭഗ്രിഔളു്ട നിർഭോണും എനിഴമി്റ
അഴഷയങ്ങൾ
്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും കഔയലും ഴിജ്മഔയഭോമി വഔഔോയയും ്ങയ്യുനത് ഷോമൂസയ
കഭകറഔലി്റ, പ്രകതയഔിചൃ് ആകയോഖയും കഭകറമി്റ, കനട്ടങ്ങലിൽ ശ്രധ ആഔർശിക്ോൻ
ഔളിെിട്ടാ്. ആകയോഖയും, ഫകമോ്ടകനോലജ്ി, ഭരുന് നിർഭോണും, ്ഭഡിക്ൽ ഉഩഔയണ ങ്ങൾ
തുടങ്ങിമ കഭകറഔലിൽ ഉൽപ്പോദനത്തിനുും ഖകഴശണത്തിനുമുള്ള കഔന്ദ്രഭോമി ഉമർന്നുഴയോൻ
കഔയലത്തിന് ഇകപ്പോൾ വക്തഭോമ അഴഷയമു്ാന് കതോന്നുന്നു. ്ഔോകരോണ വഴരഷ് കയോഖും
്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പട്ടതിനു കവശും ആഴവയഔത ഴർധിചൃ ഴയക്തിഖത ഷുംയക്ഷണ ഉഩഔയണങ്ങളു്ട
(ഩിഩിഇ) നിർമ്മോണത്തിറോണ് കഔയലത്തിന് രു അടിമന്തയ അഴഷയും ഔോണനത്.
കഭൽപ്പരെ ഴയഴഷോമങ്ങൾക്് കഔയലത്തി്റ ആകയോഖയകഭകറമി്റ തോയതകഭയന ഴിപുറഭോമ
അടിസ്ഥോന ഷൌഔയയങ്ങലിൽ നിന്നുും കഡോക്ടർഭോർ ഭറൃ് ആകയോഖയ ഴിദഗ്ധർ ഉൾ്പ്പ്ട ഭോനഴ
ഴിബഴകവശിമിൽ നിന്നുും കനട്ടമുാോഔോും. നിറഴിലുള്ള സ്ഥോഩനങ്ങ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ി ഈ
യുംഖും ഴിപുറീഔയിക്ണും. ഫകമോ്ടകനോലജ്ി, വറപ് ഷമൻഷ് അധിഷ്ഠിത ഴയഴഷോമങ്ങൾക്്
കറോകഔോത്തയ അടിസ്ഥോന ഷൌഔയയങ്ങൾ പ്രദോനും ്ങയ്യുന്നു തിരുഴനന്തപുയ്ത്ത വറപ്
ഷമൻഷഷ് ഩോർക്്, കഔയല കസ്റ്ററൃ് ൈഗ്ഷ് ആൻഡ് പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ് റിഭിറൃഡ് എനിഴ
ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
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III. മുകനോട്ടള്ള ഴളി
ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയി്െ നമഩയഭോമ മു്നോരുക്ങ്ങൾ
അടചൄപൂട്ടൽ ളിഴോക്ിമതിന് കവശമുള്ള ഗട്ടത്തിൽ കഔയലത്തി്െ ഷോമ്പത്തിഔ ഴീ്ാടുക്ൽ
കഴഖത്തിറോക്ോൻ, ഴയഴഷോമ ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പി്െ നിറഴിലുള്ള ങിറ ഩധതിഔൾ
ഉഩകമോഖ്പ്പടുത്തോും. 2020-21 ്റ കഔയല ഷുംസ്ഥോന ഫജ്റൃിൽ ഈ ഩധതിഔൾക്് ഉങിതഭോമ
ഷോമ്പത്തിഔ കരോതസ്സുഔൾ അനുഴദിചൃിട്ടാ്.

ഴയഴഷോമ-ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പി്െയും ഩധതിഔൾ
ഷുംയുംബഔ ഩിന്തുണ ഩധതി: ഷോകേതിഔഴിദയ നഴീഔയിക്കുനതിനുും വഴഴിധയഴൽക്യിക്കുന
തിനുഭോമി പുതിമതുും നിറഴിലുള്ളതുഭോമ യൂണിറൄഔൾക്് മൂറധന ഗ്രോന്റുഔൾ ഈ ഩധതി മുകകന
നൽൊന്നു
എുംഎഷ്എുംഇ ക്ലസ്റ്റർ ഴിഔഷന ഩയിഩോടി: അഷുംസ്കൃത ഴസ്തുക്ളു്ട ഉരഴിടും, ്ഩോതു രോൻഡ്
സൃഷ്ടിക്ൽ, ഴിഩണനും എനിഴയ്ക്കോമി എുംഎഷ്എുംഇഔൾക്് ഈ ഩധതി ഴളി ഷസോമും
നൽൊന്നു. ഴോയ്പഔൾ റബയഭോക്കുനതിന് ഭൂങൃൽ ്ക്രഡിറൃ് ഖയോയാി കനടുനതിനുും ഩയിവീറന
കഔന്ദ്രങ്ങളുും ഗുണനിറഴോയ ഩയികവോധന റോബുഔളുും സ്ഥോഩിക്കുനതിനുും ഇത് ഷസോമിക്കുന്നു.
ഷമ്മർേ ആസ്തിഔകലോ പ്രഴർത്തനയസിതഭോമ യൂണിറൄഔകലോ ഉള്ള എുംഎഷ്എുംഇ യൂണിറൄഔളു്ട
പുനരുജീഴന്ും പുനയധിഴോഷ്ും: പ്രഴർത്തനയസിതഭോമ യൂണിറൄഔൾ ഷമ്മർേ ആസ്തിഔൾ
എനിഴയള്ള എുംഎഷ്എുംഇ യൂണിറൄഔൾ എനിഴയ്ക്ക് പ്രഴർത്തന മൂറധന ഷസോമും
നൽൊനതിനുള്ള ഩധതിമോണിത്.
വഭകക്രോ (അ്ല്ലേിൽ നോകനോ) യൂണിറൄഔൾക്് ഭോർജ്ിൻ ഭണി ഗ്രോെ് നൽൊനതിനുള്ള ഩധതി.
ഷുംയുംബഔ ഴിഔഷന ഩയിഩോടിഔൾ, ഴിദഗ്ധ ഷുംയുംബഔ ഴിഔഷന കഔന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള ഩധതി
എനിഴ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഷുംയുംബഔതൃും ഴിഔഷിപ്പിക്കുനതിനുള്ള ഩധതിഔൾ.

150

ഴോണിജ്യ ഭിശൻ: ഴിഩണനത്തിനുും പുതിമ ഷോകേതിഔഴിദയഔൾക്കുും ഴയഴഷോമ യൂണിറൄഔ്ല
ഷസോമിക്കുനതിനുള്ള രു സ്ഥോഩനും
കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമങ്ങൾ, പ്രകതയഔിചൄും ബക്ഷയ-ഔോർശിഔ ഷുംെയണത്തി്റ എും
എഷ്എുംഇഔൾ,
കനയിടുന യാ് പ്രധോന ്ഴല്ലുഴിലിഔൾ (i) ഭോർക്റൃിുംഖ (ii) പുതിമ
ഷോകേതിഔഴിദയഔളുും പുതുഭഔളുും തുടർചൃമോമി റബയഭോക്കു എനിഴയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ടതോണ്.
തോയതകഭയന പുതിമ ഉൽപ്പനങ്ങളു്ട (്ഴർജ്ിൻ ്ഴലി്ചൃണ, നീ കഩോലുള്ളഴ) ഔോയയത്തിൽ ഈ
്ഴല്ലുഴിലിഔൾ പ്രകതയഔിചൃ് ഔഠിനഭോണ്.
കഔയലത്തി്റ തോയതകഭയന ്ങരിമ ഴറിപ്പത്തിലുള്ള ഴയക്തിഖത യൂണിറൄഔൾക്് ഷൃന്തഭോമി ങില്ലര
ഴിതയണ ശൃുംകറ നിർമ്മിക്കുനത് ബുധിമുട്ടോണ്. ഴിഩണിമിൽ ആധിഩതയും പുറർത്തുന ഴൻഔിട
സ്ഥോഩനങ്ങളുഭോമി ഭത്സ്യിക്ോനുള്ള ഔളി്ഔകലോ ഷോമ്പത്തിഔ വക്തികമോ അഴർക്ില്ല.
അത്തയ്ഭോരു ഷന്ദർബത്തിൽ, ഴയഴഷോമ ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പ് രൂഩീഔയിചൃ ഴോണിജ്യ ഭിശന് രു
പ്രധോന ഩേ് ഴസിക്ോൻ ഔളിയും.

ഴിഩണന ഷസോമും
പുതിമ ഉൽപ്പനങ്ങൾക്ോമി (്ഴർജ്ിൻ ്ഴലി്ചൃണ, നീയ കഩോലുള്ളഴയ്ക്കോമി) ്പ്രോകഭോശണൽ
തന്ത്രങ്ങൾ
ആഴിശ്ഔയിക്കുനതിന്
ഴോണിജ്യ
ഭിശന്
്പ്രോപശണലുഔ്ല
ഉൾ
്പ്പടുത്തോ്നതോണ്. ഈ ഉൽപ്പനങ്ങ്ലക്കുരിചൃ് (പ്രകതയഔിചൃ് ഇഴയ്ട ആകയോഖയ കഭൻഭഔ്ല
ൊരിചൃ്) ്ഩോതുജ്നങ്ങലിൽ അഴകഫോധും സൃഷ്ടിക്ോൻ പ്രങയണങ്ങൾ
ഷസോമിക്കുും. ഈ
പ്രങയണങ്ങലിൽ ങിറത് ടൂരിഷും ഴൊപ്പി്നോപ്പും നടത്തോ്നതോണ്.
ഷർക്ോർ ഷസോമും റബിക്കുന സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട കശോറൂമുഔൾ ഴളി കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമ
യൂണിറൄഔലിൽ നിന് ഉൽപ്പനങ്ങൾ ഴിതയണും ്ങയ്യുനത് ഷർക്ോർ ഩയിഖണികക്ാതുാ്
(ഉദോസയണത്തിന്, സോൻ്ടക്സ്, സൻഴീഴ്, കോദി കഫോർഡ്, സുയബി).
ഴോണിജ്് ഭിശൻ ഷുംസ്ഥോനത്തുടനീലും തിയ്െടുത്ത സ്ഥറങ്ങലിൽ ങിറ തയത്തിലുള്ള
ഗുണനിറഴോയ ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ രൂഩഴേക്യിക്കുഔയും ഗുണനിറഴോയ ഩയികവോധനോ ഷൌഔയയങ്ങൾ
സ്ഥോഩിക്കുഔയും ്ങയ്യണും (ഷർഴഔറോവോറഔളുഭോകമോ ഖകഴശണ സ്ഥോഩനങ്ങളുഭോകമോ
ഷുംയക്തഭോമി സ്ഥോഩിക്ോ്നതോണ്). ങിറ ഗുണനിറഴോയ ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ ഩോറിക്കുന
ഉൽപ്പനങ്ങൾ ഭോത്രകഭ മുഔലിൽ സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ (ഷർക്ോർ ഏജ്ൻഷിഔൾ ഴളി)
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോകനോ ഭോർക്റൃ് ്ങയ്യകനോ ഷോധിക്കൂ.
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ഴോണിജ്യ ഭിശൻ രു ഒൺവറൻ ഭോർക്റൃിുംഖ് ൈോറൃ്കപോും നിർമ്മിക്കുനത് ഩയിഖണിക് ണും.
ഴോണിജ്യ ഭിശെ ഭറൃ് പ്രഴത്തനങ്ങകലോ്ടോപ്പും കഔയലത്തിൽ നിർമ്മിചൃ ഉൽപ്പനങ്ങ ളു്ട (ബക്ഷയ
ഉൽഩനങ്ങൾ, ഔയ്ഔൌവറ ഴസ്തുക്ൾ ഴസ്ത്രങ്ങൾ) തുടങ്ങിമഴയ്ട ഴിൽപ്പന്മ
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോും.

ഷോകേതിഔ ഷസോമും
ഖകഴശണ സ്ഥോഩനങ്ങൾ (്ഷൻട്രൽ ൈോകെശൻ കക്രോപ്സ് രിഷർചൃ് ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട്, ്ഷൻട്രൽ
ഫുഡ് ്ടകനോലജ്ി രിഷർചൃ് ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട്, ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒപ് വൈഷഷ് രിഷർചൃ്),
കഔയലത്തി്റ ഷർവഔറോവോറഔൾ എനിഴയഭോമി ഴോണിജ്യ ഭിശൻ വഔകഔോർത്ത്
എുംഎഷ്എുംഇഔൾക്് ഷോകേതിഔ്ും ്തോളിൽഩയ്ഭോമ ഷസോമും തുടർചൃമോമി ഴോഗ്ദോനും
്ങയ്യുനതിനുള്ള ഷുംഴിധോനും സൃഷ്ടിക്ണും.
സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുും ഷുംയുംബഔർക്കുും ഩയിവീറന ഩയിഩോടിഔൾ നൽൊനതിന് ്ഔോകഭള് ഷ് ഭിശൻ
്ഡഩൂകട്ടശൻ
അടിസ്ഥോനത്തിൽ
മുഔലിൽ
സൂങിപ്പിചൃ
സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ
നിന്നുള്ള
വോസ്ത്രജ്ഞ്യയും ്പ്രോപഷർഭോ്യയും ഉഩകമോഖിക്ണും.
ഈ ഷുംയുംബങ്ങളു്ട പറപ്രോപ്തി ഴർധിപ്പിക്കുനതിന് ഴയഴഷോമ ഴോണിജ്യ ഴൊപ്പി്െ പീൽഡ്
്റഴൽ
ഒപീഷർഭോർ
ഷുംയുംബഔരുഭോയും
സ്ഥോഩനങ്ങളുഭോയും
(നിറഴിലുള്ളതുും
ഴയോനിയിക്കുനതുഭോമ) രുഭിചൃ് കങന് പ്രഴർത്തിക്ോും.
(്ഔഐഇഡി) ഭിഔഴി്െ കഔന്ദ്രഭോക്ി ഭോറൃോനുള്ള നിർകേവമുാ്. കഔയല ഇൻസ്റ്റിറൃൂട്ട് ഒപ്
എെർപ്രണർശിപ്പ് ്ഡഴറഩ്്ഭെിന് ഉമർന ഷോകേതിഔ ഷുംയുംബങ്ങൾ സ്ഥോഩിക്കുനതി
്നോപ്പും പുതിമതുും നിറഴിലുള്ളതുഭോമ ഷുംയുംബഔർക്് ഷസോമും നൽഔോും - മൂറയഴർധനഴ്,
ഷോകേതിഔഴിദയയ്ട വഔഭോറൃും, ഖകഴശണ-ഴിഔഷന ഉേപ്പനങ്ങളു്ട ഴോണിജ്യഴൽക് യണും.
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ഩട്ടിഔ 6 കഔയലത്തി്റ ഴയഴഷോമ കഭകറമിൽ ഴയഴഷോമങ്ങളുകടയും ജ്ീഴനക്ോരു്ടയും എണ്ും,
്ഭോത്തും മൂറയ്ും ( two digit ഴയഴഷോമങ്ങളു്ട ഴിതയണും) , 2017-18
ഴിതയണും (%)
ഴയഴഷോ
്തോളിറോലിഔൈ
മങ്ങളു
ഴയഴ ്തോളി ോട്ടികചൃത്ത
, (1000
്ട
കഭകറ
ഷോ റോലിഔ
്ഭോത്തും
numbers)
എണും
മും
ൈ
മൂല്ലയും
ബക്ഷയ ഉൽപ്പനങ്ങളുും
21.9
32.8
15.3
101.6
ഩോനീമങ്ങളുും (10, 11)
1672
രബ്ബർ, ൈോസ്റ്റിഔ് ഉൽപ്പനങ്ങൾ
8.2
7.8
9.8
24.3
(22)
626
തുണിത്തയങ്ങൾ (13)
5.4
7.6
3.1
23.7
415
ഭറൃ് കനോൺ-്ഭറൃോറിഔ് ധോതു
12.8
6.2
4.9
19.2
ഉൽപ്പനങ്ങൾ (23)
976
പുഔമിറ ഉൽഩനങ്ങൾ (12)
7.1
4.4
0.5
13.7
543
യോഷഴസ്തുക്ൾ (20)
1.8
3.9
13.3
12.1
139
തുഔലുും അനുഫന്ധ
2.8
3.2
1.7
9.8
ഉൽപ്പനങ്ങളുും (15)
211
ഴസ്ത്രങ്ങല് (14)
0.7
3.1
1.5
9.5
57
ഭയും, ഭയും ഉൽപ്പനങ്ങൾ,
13.0
4.3
1.6
13.1
പർണിചൃറുഔൾ (16, 31)
996
പോർഭഷൂട്ടിക്ൽഷ് (21)
2.2
2.7
2.9
8.5
166
കഔോക്കുും ശുധീഔയിചൃ ്ഩകട്രോലിമും
0.4
2.5
19.1
7.9
ഉൽപ്പനങ്ങളുും (19)
27
ഇറക്ട്രിക്് ഉഩഔയണും (27)
1.5
2.3
2.2
7.1
117
്രകക്ോർഡു്ങമ്ത
ഭീഡിമയ്ട അചൃടിയും
1.9
1.9
3.9
6.0
പുനർനിർമ്മോണ്ും (18)
147
ഭറൃ് ഖതോഖത ഉഩഔയണങ്ങൾ
0.3
1.9
4.4
5.8
(30)
24
ഔമ്പൂട്ടർ, ഇറകക്ട്രോണിഔ്,
0.6
1.7
2.8
5.2
പ്റൃിക്ൽ ഉൽപ്പനങ്ങൾ (26)
47
ഭറൃ് ഭോനുപോക്്രിങ്ങ്(32)
1.0
1.4
4.5
4.4
76
അടിസ്ഥോന കറോസങ്ങൾ (24)
1.6
1.4
0.5
4.4
120
പോരികക്റൃഡ് ്ഭറൃൽ
2.4
1.4
0.8
4.3
186
153

ഉൽപ്പനങ്ങൾ (25)
കഩപ്പർ, കഩപ്പർ ഉൽപ്പനങ്ങൾ (17)
മന്ത്രങ്ങളുും ഉഩഔയണങ്ങളുും (28)
കഭോകട്ടോർ ഴോസനങ്ങൾ,
്ട്രമിററുഔൾ, ്ഷഭി
്ട്രമിററുഔൾ (29)
്ഭോത്തും ഴയഴഷോമങ്ങൈ

1.9
1.1

1.1
1.0

0.5
0.9

3.3
3.2

0.2

0.3

0.1

1.0

100

100

100

310.3

കരോതസ്സ്: കരോതസ്സ് 2017-18 ഴോർശിഔ ഴയഴഷോമ ഷർകഴയ്ട അടിസ്ഥോനത്തിൽ കതോഭഷിൽ (2020)
രികപ്പോർട്ട്ങമ്തതുകഩോ്റ

154

142
85

16
7649

ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറമി്റ നഷ്ടങ്ങളു്ട ഔണക്കുഔൾ
ഩയികവോധനോ ഔോറമലഴ്: 2020 ഭോർചൃ്, ്ഷപ്റൃുംഫർ

ടൂരിഷും കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 20,000 കഔോടി രൂഩമോണ്.
ഔളിെ മൂന് ഴർശഭോമി കഔയലത്തി്റ ടൂരിഷും ഴയഴഷോമും ഴല്യമധിഔും ഷമ്മദത്തിറോണ്.
2018 ്റ നിപ്പ വഴരഷ് ബമ്ും ഴറിമ ്ഴള്ള്പ്പോക്്ും ഈ കഭകറ്മ പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ.
അതിേ നിന്നു തിയിചൄ ഴരുന അഴസ്ഥമിറോണ് 2019 ൽ ഴീണ്ടുും ്ഴള്ള്പ്പോക്ും ഉാോമത്. ഈ
യാ് ആഗോതങ്ങൾക്കുും കവശും, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ടൂരിഷും കഭകറ്മ രിരോെഡ് നടത്തോൻ
ഷർക്ോരുും ടൂരിഷും ഴയഴഷോമ്ും രുഭിചൃ് പ്രഴർത്തിക്കുന്നു. ഈ 360 ഡിഗ്രി ഭോർക്റൃിുംഖ്
പ്രഴത്തനത്തിേ ആഔർശഔഭോമ ഩോകക്ജുഔളുും ഒൺവറൻ, ഒപ്വറൻ ഭോധയഭത്തി്െ
വക്തഭോമ ഉഩകമോഖ്ും ഉൾ്പ്പടുന്നു.
ഈ നടഩടിഔൾ ഴല്യ ഴിജ്മഔയഭോമിരുന്നു. ഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഴയഴ് 2019 ൽ ഖണയഭോമി
ഴർധിചൄ. 2018 ്ന അകഩക്ഷിചൃ് ്ഭോത്തും ഴികനോദഷഞ്ചോയിഔളു്ട എണത്തിൽ 17.2 വതഭോനും
ഴർധനയാോമി. ഴികനോദഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഈ ഴലർചൃോ നിയക്് 1995 ന് കവശമുള്ള ഏറൃ്ും
ഉമർന നിയക്ോണ്. മഥോക്രഭും ഴികദവ, ആബയന്തയ ഴികനോദഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഴയഴി്െ ഴലർചൃോ
നിയക്് 8.5 വതഭോന്ും 17.8 വതഭോന്ും ആമി. ടൂരിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ്ഭോത്തും ഴികദവനോണയ
ഴരുഭോനും 2019 ൽ ആദയഭോമി 10,000 കഔോടി ഔടന് 10,271 കഔോടിമി്റത്തി. 2019 ൽ ടൂരിഷും
കഭകറമിൽ നിന് കനടിമ ്ഭോത്തും ഴരുഭോനും 24.1 വതഭോനും ഉമർന് 45,011 കഔോടി
രൂഩമി്റത്തി.
2020 ലുും ഇത്തയും ഴലർചൃോ പ്രഴണതഔൾ തുടരു്ഭന് ഷുംസ്ഥോനും പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നു.
ഴോസ്തഴത്തിൽ, 2020 ജ്നുഴയി ഴ്യ ഴികനോദഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഴയഴ് അതികഴഖും ഴലർന്നു.
അന്തോയോഷ്ട്ര ഷീഷണി്െ അഴഷോനത്തിലുും ആബയന്തയ കഴനൽക്ോറ ഷീഷണിലുും കഩോലുും
ബുക്ിുംഗുും ഔുപ്പൻഷി നിയക്കുും ഴർധിചൄ.
2020 ജ്നുഴയി അഴഷോന ഴോയത്തിൽ വങനമിൽ COVID-19 ്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പടുനത്
ആകഖോലതറത്തിൽ മോത്രോ, ടൂരിഷും ഴയഴഷോമ്ത്ത ഫോധിചൄ. 2020 ്പബ്രുഴയി
അഴഷോനകത്തോ്ട, ഩടിെോരൻ യൂകരോപ്പി്റ (ഇറൃറി, ്ൈമിൻ, യവണറൃഡ് ഔിുംഗ്ഡും,
ഫ്രോൻഷ്, ജ്ർമ്മനി) പ്രധോന ഉരഴിട ഴിഩണിഔലിൽ വഴരഷ് ഫോധിചൄ. ഷുംസ്ഥോനും
ഷന്ദർവിക്കുനഴരു്ട എണത്തിൽ ഖണയഭോമ ൊര്ാോമി. ഭറൃ് അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിഩണിഔലോമ
ഴടകക് അകഭയിക്, ഩശൄികഭശയ എനിഴകഩോലുും വഴരഷ് ഫോധ്മ അബിമുകീഔയിചൄ. 2020 ഭോർചൃ്
11 ന് കറോഔോകയോഖയ ഷുംഗടന (ഡബ്ലുഎചൃ്) ഩഔർചൃഴയോധി്മ രു ഭസോഭോയിമോമി പ്രകയോഩിചൄ,
ഇത് കറോഔ്ഭമ്പോടുമുള്ള മോത്രോ നികയോധനത്തിന് ഔോയണഭോമി.
155

ഗട്ടുംഗട്ടഭോമി, നിറഴിലുള്ള എല്ലോ ഴിഷഔളുും (ഓകദയോഖിഔ നമതന്ത്രും ളി്ഔ) 2020 ്ഭമ് 3
ഴ്യ തോൽക്ോറിഔഭോമി നിർത്തിഴയ്ക്കോൻ ഇന്തയൻ ഷർക്ോർ തീരുഭോനിചൄ. പുതിമ ഴിഷഔൾ
നൽൊനില്ല. ്ഭഡിക്ൽ ഩയികവോധനഔൾ, നിയീക്ഷണത്തിനുും ഔൃരെരിെ തുടങ്ങിമ ആകയോഖയ
നിമന്ത്രണങ്ങൾ ആഴവയ്ഭേിൽ അഴധിക്ോറും ്ഴട്ടിക്കുരചൃ് ഭടങ്ങിഴയോൻ അന്തോയോഷ്ട്ര ഴികനോദ
ഷഞ്ചോയിഔ്ല കപ്രയിപ്പിക്കുന്നു. മോത്രഔൾക്കുും ഩയിഭിതഭോമ ഔണക്ടിഴിട്ടിഔേക്കുള്ള നിമന്ത്രണങ്ങളുും
ഩയികവോധനഔളുും ആബയന്തയ മോത്ര്മയും ടൂരിഷ്ത്തയും ഷോയഭോമി ഫോധിചൄ.
ഭസോഭോയി ഔോയണും ഏറൃ്ും ോടുതേ ഫോധിചൃ കഭകറ ടൂരിഷും ഴഴയഴഷോമഭോണ്. ടൂരിഷും
കഭകറമി്റ രു പ്രതിനിധി ഩരെതനുഷയിചൃ്, ടൂരിഷും കഭകറക്ോണ് ആദയ്ത്ത പ്രസയ്ും
ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥമി്റ ഏറൃ്ും കഭോവും തിയിചൃടിയും. ഈ കഭകറയ്ട 80 വതഭോന്ും ്ങറുഔിട,
ഇടത്തയും ഷുംയുംബങ്ങലോൽ നിർമ്മിക്്പ്പ ട്ടതിനോൽ കറോഔത്തി്റ ദവറക്ഷക്ണക്ിന്
ഉഩജ്ീഴനഭോർഖങ്ങൾ ദുർഫറഭോമിത്തീ ർനിയിക്കുന്നു. ഴയഴഷോമത്തി്റ ഩേോലിഔൾ (ടൂർ
ഒപ്പകരറൃർഭോർ, കസോട്ടലുഔൾ, രികഷോർട്ടഔൾ) ഴൻകതോതിൽ രേോക്ലുഔളുും ആൈക്ോ
എത്തി്പ്പടോ്ത ഇയിക്കുഔയും അനുബഴ്പ്പടുന്നു. നിറഴിൽ, COVID-19 കറോഔ്ഭമ്പോടുമുള്ള 150
റധിഔും യോജ്യങ്ങലികറക്് ഉാോമ ഴയോഩനും ഇതുഴ്യ അടങ്ങിമിട്ടില്ലോത്തതിനോൽ, രു
തിയിചൄഴയഴിന് എത്ര ഷഭമ്ഭടുക്കു്ഭന് ടൂരിഷും കഭകറയ്ക്ക് ഔണക്ോക്കുനത് ബുധിമുട്ടോണ്.
അടുത്ത 3 ഭോഷ കത്തക്് നിമന്ത്രണങ്ങളുും ആകയോഖയ ഉഩകദവങ്ങളുും തുടരുഔമോ്ണേിൽ,
ഭിക്ഴോറുും ഇത് 6 ഭോഷകത്തോലും നീണ്ടുനിൽക്കു്ഭന് ടൂരിഷും കഭകറ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കഭകറ
മിൽ നിന്നുള്ള ഴോർശിഔ ഴരുഭോനും 45000 കഔോടി രൂഩമോ്ണന് ഔരുത്തുഔമോ്ണ േിേ, 202021ൽ ഏഔകദവും 20,000 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടമുാോൊ്ഭന് ഞങ്ങൾ ഔണക്ോക്കുന്നു.
ആഴവയഔതമി്റ ഭോന്ദയും 2021 ്ഷപ്റൃുംഫർ ഴ്യ ഴയതയസ്ത യീതിഔലിൽ തുടരു്ഭന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
്ങറുഔിട ട്രോൻകൈോർട്ട് ഒപ്പകരറൃർഭോർ മുതൽ ഴറിമ കസോട്ടലുഔൾ, രികഷോർട്ടഔൾ ഴ്യ എല്ലോ
ഫിഷിനസ്സ് കഭകറഔലിലുും ഈ ആഗോതും ഴയോഩഔഭോമി അനുബഴ്പ്പടുന്നു. ഭിക്ഴോറുും എല്ലോ
ഫിഷിനസ്സുഔ്ലയും ഫോധിക്കുഔയും ഫിഷിനസ്സ് അടചൄപൂട്ടലുും ഉഩജ്ീഴന നഷ്ട്ും ഈ കഭകറ
കനയിടുഔയും ്ങയ്യുന്നു. ട്രോഴൽ ഏജ്ൻഷിഔൾക്കുും ടൂർ ഒപ്പകരറൃർഭോർക്കുും ഷീകരോ ബുക്ിുംഗുും ഴറിമ
രേോക്ലുഔളുും അനുബഴ്പ്പടുും. തങ്ങളു്ട സ്റ്റോപി്െ വമ്പലും നൽഔോൻ അഴർ ഩോടു്ഩടുഔമോണ്.
രു ടൂർ ഒപ്പകരറൃർ ഏത് ഷഭമത്തുും ൊരെത് 100 ്ഴാർഭോരുഭോമി ഇടഩളഔണും. കസോട്ടൽ
രികഷോർട്ട് മുരിഔൾ ബുക്ിുംഖ് ഇല്ല, ഭോത്രഭല്ല അഴരു്ട സ്ഥോഩനങ്ങലിേ ഉഩകബോക്തോക്ലില്ല.
ഴരുഭോന്ഭോന്നുഭില്ലോ്ത കസോട്ടൽ ഉടഭഔൾക്് അഴരു്ട ഷൃത്തുും പ്രധോന ജ്ീഴനക്ോ്യ
നിറനിർത്തോൻ ബുധിമുട്ടോണ്. കസോുംകസ്റ്റഔലിലുും ഷന്ദർവഔകയോ ബുക്ിുംകഖോ ഇല്ല. എല്ലോ ്സൌഷ്
കഫോട്ടഔളുും നങ്കൂയും ്ങമ്തു. ഖതോഖത പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നിറചൄ. ്രകസ്റ്റോരന്റുഔളുും
ബക്ഷണവോറഔളുും അടചൃിയിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥോഩനങ്ങൾ്ക്ല്ലോും, 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ
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ഭോഷങ്ങലിൽ നൽകഔാ വഴദുതി, ്ഴള്ളും എനിഴകഩോലുള്ള ഫില്ലുഔൾ ഉാ്. ഭിക്
കഔസുഔലിലുും, കറോഔ് ്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ഫന്ധ്പ്പട്ട വറഷൻസുഔൾ പുതുക്ണും എന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ോടോ്ത ഴിപുറീഔയണങ്ങൾ ഉാോൊകഭോ എന ആവേയാ്. മഥോഷഭമും റബിചൄ.
കസോട്ടലുഔൈ രികഷോട്ടഔൈ, പുയഴഞ്ചിഔൈ, രകസ്റ്റോരെറുഔൈ എനിഴയ്ക്കുള്ള ഩോേ, ഩചൃക്രി, ഇരചൃി
തുടങ്ങിമഴയ്ട
ഴിതയണും
ഇനി്മോരു
ഉത്തയ്ാോൊനതുഴ്യ
ഔഷ്ടപ്പോടിറോണ്.
ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഔന്ദ്രങ്ങലി്റ ഔടഔൈ ഷഞ്ചോയിഔൈ ഇല്ലോത്തതു്ഔോാ് ്തോളിലുും ഴരുഭോന്ും
ഇല്ലോതോമിയിക്കുന്നു.
ഉത്തയഴോദിത്ത
ഴികനോദഷഞ്ചോയ
യൂണിറൄഔൈക്്
മോ്തോരുഴിധ
ഷോമ്പത്തിഔ പ്രഴത്തനങ്ങളുും ഇല്ല. ടൂരിഷും യുംഖത്ത് ഴറിമ നികക്ഷഩും നടത്തിമിട്ടള്ള
ഷുംയുംബഔരുും ഫോേികറക്കുള്ള തിയിചൃട്ും പ്രതിഷന്ധിമിറോണ്.
ടൂരിഷും ഴയഴഷോമത്തിൽ കജ്ോറിമിൽ നിന് ഩിയിചൄഴിടൽ, ഉകദയോഖസ്ഥരു്ട യക്തിഩയഭോമ
പുനഗടന, വമ്പലും റബിക്ോത്ത അഴധിഔൈ, ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ഉഩജ്ീഴന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
എനിഴ നഷ്ട്പ്പടു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഔയലത്തി്െ ടൂരിഷും കഭകറമിൽ ഏഔകദവും 15
റക്ഷകത്തോലും ്തോളിറോലിഔളുാ്. ഈ ്തോളിറോലിഔലിൽ രു ഴിബോഖത്തിന് 2020 ഭോർചൃിൽ
വമ്പല്ും കഴതന്ും റബിക്ോൻ ബോഖയമുാോമിട്ടാ്. എനിരുനോലുും, എല്ലോ ്തോളിറോലിഔൾക്കുും
2020 ഏപ്രിറിൽ എല്ലോ കഴതന്ും നൽൊഴോെ ഔളിയ്ഭന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുനില്ല.
ഇഴെ് ഭോകനജു്ഭെ് ഗ്രൂപ്പുഔൾക്് ടൂരിഷും കഭകറമിൽ രു പ്രധോന ചുഴടു്ഴപ്പുാ്. ഭീറൃിുംഗുഔൾ,
കപ്രോത്സ്ോസനങ്ങൾ, കഔോൺപരൻസുഔൾ, എക്സിഫിശൻ (വഭഷ്), ്ഡസ്റ്റകനശൻ ഴിഴോസങ്ങൾ
എനിഴമിൽ ഴികദവത്തുനിന്നുും ഇന്തയയ്ക്കഔത്തുനിന്നുും ഫിഷിനസ്സ് ആഔർശിക്കുനതിൽ അഴർ
പ്രധോന ഩേ് ഴസിക്കുന്നു. കഔയലത്തിേ ജ്ിഎസ്ടി യജ്ികസ്ട്രശകനോട് ോടി 1500 ഒലും ഇഴെ്
ഭോകനജ്്്ഭെ് ഔമ്പനിഔളുാ്. ഏഔകദവും 45,000 ആളുഔൾ ഈ ഴയഴഷോമത്തിൽ കനയിട്ട് കജ്ോറി
്ങയ്യുന്നു, രു റക്ഷും ആളുഔൾ ഩകയോക്ഷഭോമി ഏർ്പ്പടുന്നു. ഈ കഭകറ അതി്െ ഷൃബോഴത്തിൽ
അ്നൌ ഩങോയിഔഭോണ്. ഈ ഉഩകഭകറയ്ക്ക് ഴോർശിഔ ഴിറൄഴയഴ് 3600 കഔോടി രൂഩമോണ്.
രേോക്ിമ ബുക്ിുംഗുും ഭറൃ് നഷ്ടങ്ങളുും ഔോയണും ഇഴെ് ഭോകനജ്്്ഭെ് അകഷോഷികമശൻ 300 കഔോടി
രൂഩയ്ട നഷ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കഔയലത്തി്റ സൌഷ് കഫോട്ട് ഴയഴഷോമത്തിേ
പ്രധോനഭോയും ്ങറുഔിട, ഇടത്തയും
ഒപ്പകരറൃർഭോയോണ്. ഩറ കഫോട്ട് ഉടഭഔളുും വൈഴർ ൊക്് ഷസോമിഔളുും അകത കഫോട്ടിൽ
കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു. ്സൌഷ് കഫോട്ടഔൾക്് ഖണയഭോമ ഴോർശിഔ ഩയിഩോറന്ചൃറഴ് ആഴവയഭോണ്.
എനോൽ ഇകപ്പോൾ ഫിഷിനസ്സ് നിറചൄ. ്സൌഷ് കഫോട്ട് ഉടഭഔളു്ട അബിപ്രോമത്തിൽ, അഴയിൽ
ഩറരുും ധനഷഭോസയണത്തിനോമി ഷൃത്ത് അ്ല്ലേിൽ കഫോട്ട് ഩണമും ഴചൃിട്ടാ്. പുതിമ
പ്രഴർത്തന മൂറധന ആഴവയഔതഔൾക്ോമി ഭ്റൃോരു ഷൃത്ത് ഩണമും ഴയ്ക്കുഔമല്ലോ്ത കഴ്ര
ഭോർഖങ്ങലില്ല.
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ബോഴി തന്ത്രങ്ങൾ
ഩയിങമഷമ്പനയോമ ഩറ ഴയക്തിഔളുും ഩരയനതനുഷയിചൃ് ടൂരിഷും ഴയഴഷോമത്തി്റ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഩയിസയിക്കുനതിനുള്ള പ്രധോന ഔോയയും ഹ്രഷൃഔോറഭോമിട്ട് (രു ഴർശും) അതിജ്ീഴന്ും
ഇടത്തയഭോമിട്ട് (മൂന് ഴർശും) പുനരുജീഴനും എനതോണ്. നിറഴി ലുള്ള സ്ഥോഩനങ്ങളു്ടയും
കജ്ോറിഔളു്ടയും ഔളിയനിടകത്തോലും ഷുംയക്ഷണ്ത്തമോണ് അതിജ്ീഴനത്തിലൂ്ട ഞങ്ങൾ
ഩയോഭർവിക്കുനത്. പുനരുജീഴനത്തിലൂ്ട, 2020-21 ്റ ഴരുഭോന്ും ഴയ്ും 2020 ജ്നുഴയി ഴ്യ
ഉാോമിരുനതി്െ ഖണയഭോമ അനുഩോതത്തികറക്് ഭടങ്ങിഴരുന്നു്ഴന് ഉരപ്പോക്കുന
ഗട്ടങ്ങ്ലമോണ് ഞങ്ങൾ ഩയോഭർവിക്കുനത്. ഇത് കനടുനതിന് ഞങ്ങൾ പ്രകതയഔ റക്ഷയങ്ങൾ
നിശൄമികക് ാതുാ്, അഴ ശ്രധോപൂർവും നിയീക്ഷിക്കുഔയും കഴണും. ഹ്രഷൃ, ഇടത്തയും
പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ, COVID-19 ്നതിയോമ പ്രങോയണ കഴലമിൽ കഔയലത്തി്െ ഔരുത്തുും
കനട്ടങ്ങളുും അടിസ്ഥോനഭോക്ി രു അതിതീവൄഭോമ ഴിഩണന തന്ത്രും ഞങ്ങൾക്് ആഴവയഭോണ്.
അതിതീവൄഭോമ ഴിഩണന പ്രഴർത്തനങ്ങൾ നടത്തുനതിന് മുമ്പ്, കഔയല്ത്ത സുയക്ഷിത്ും
ആകയോഖയഔയ്ഭോമ ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഔന്ദ്രഭോമി പുനരുധയിക്ണും. അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിഭോന
ഷർഴീസുഔൾ, ഴിഷ ഭോനദണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിമഴയ്ട ഔോയയും അനിശൄിതതൃത്തിറോമതിനോൽ
ആബയന്തയ ഴികനോദ ഷഞ്ചോയത്തിറോണ് ശ്രധ കഔന്ദ്രീഔയികക്ാത്. അന്തർഷുംസ്ഥോന ഖതോഖതും
ഷോധോയണ നിറമിറോമതിന് കവശും ഴയോഩോയ കഭലഔ്ലയും കരോഡ് കശോഔ്ലയും ൊരിചൃ്
ങിന്തിക്ോ്നതോണ്. മുൻനിയ കസോൈിറൃോറിറൃി കഷഴന ദോതോക്ൾക്് തീവൄ ഩയിവീറനും
നൽൊനതിന് ഈ ഷഭമും ഉഩകമോഖിക്ണും. മൂറധന ഷോന്ദ്രത ോടിമ പുതിമ നികക്ഷഩങ്ങൾ
ഭോറൃിഴയ്ക്കോ്നതോണ്,
നിറഴിലുള്ള
അടിസ്ഥോന
ഷൌഔയയങ്ങളു്ട
ഩയിഩോറനത്തിനുും
അറൃൊറൃഩണിഔൾ നടത്തുനതിലുും നിറഴിലുള്ള ഩധതിഔൾ അതികഴഖും പൂർത്തീഔയിക്കുനതിലുും
ഊനൽ നൽഔണും.
ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറമി്റ സൂക്ഷ്മ, ്ങറുഔിട, ഇടത്തയും ഴയഴഷോമങ്ങൾക്് (MSMEഔൾക്് )
അടിമന്തിയ പ്രഴർത്തന മൂറധനും റബയഭോക്കുനതിനുള്ള രു ഩധതിക്് രൂഩും നൽക്കുനത്
ഴൊപ്പിന് ഩയിഖണിക്ോ്നതോണ്.
അടിസ്ഥോന ഷൌഔയയങ്ങൾക്ോമി ഇതിനഔും അനുഴദിചൃ തുഔ ഴിനികമോഖക്കുകമ്പോൾ പ്രമുക
ഴികനോദഷഞ്ചോയ റക്ഷയസ്ഥോനങ്ങലിൽ ശ്രധ കഔന്ദ്രീഔയിഔണും. ഈ റക്ഷയസ്ഥോനങ്ങലിൽ
കഔോഴിഡുഭോമി ഫന്ധ്ഩട്ട സുയക്ഷിത ശുങിതൃ ഷൌഔയയങ്ങളുും പ്രഴർത്തന ഭോനദണ്ഡങ്ങളുും
നടഩടി ക്രഭങ്ങളുും രൂഩീഔയിക്ണും.
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ഹ്രഷൃഔോറ നിറനിൽപ്പ്
ഈ കഭകറമി്റ ദ്രഴയത റബയത ഉരപ്പുഴരുത്തുനതിനോമി ഫോങ്കുഔളു്ടയും ഭറൃ് ധനഔോയയ
സ്ഥോഩനങ്ങളു്ടയും രു ഔൺകഷോർശയും ്ഔോണ്ടുഴയിഔമോണ് ഹ്രഷൃഔോറത്തിൽ കഔയലും
റക്ഷയഭികടാത്. കഔയല ഫോങ്കുും കഔന്ദ്രതറത്തിലുള്ള കസ്റ്ററൃ് ്റഴൽ ഫോകേഴ്സ് ഔമ്മിറൃിയും
(എഷ്എൽഫിഷി) ഈ ഔൺകഷോർശയും സൃഷ്ടികചൃക്ോും. ൌതയഷഭമത്ത് തിയിചൃടഴ്
നടത്തുഔമോ്ണേിൽ ഩറിവ നിയക്് ഷഫ്ഷിഡിഔൾ റബിക്കു്ഭന വരഡറുഭോമി 25 റക്ഷും
രൂഩ ഴ്യ ഴോയ്പഔൾ ഈ കഭകറയ്ക്ക് കഷോവ് കടഭിൽ റബയഭോക്ോും. ഇത് ടൂരിഷും കഭകറ്മ
ഹ്രഷൃഔോറകത്തക്് അഴരു്ട ഫിഷിനസ്സ് മുറു്ഔ ഩിടിക്ോൻ അനുഴദിക്കുഔ ഭോത്രഭല്ല, ൊരചൃ്
മുതൽമുടക്ിൽ ഩയിവീറനും കനടിമ ്തോളിറോലിഔ്ല നിറനിർത്തോനുും ഷസോമിക്കുും.
ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറമിൽ ്തോളിറോലിഔ്ല ഩിയിചൃ് ഴിടോ്ത ്തോളിൽ വക്തി നിറനിർത്തോൻ
ഷോധിക്കുനതിന് കഴാി രു പാ് രൂഩീഔയിക്ോൻ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോർ കഔന്ദ്ര ഷർക്ോയികനോട്
ഷജ്ീഴഭോമി ആഴവയ്പ്പടണും. പാി്െ ഗുണകബോക്തോക്ലോഔണ്ഭേിൽ സ്ഥോഩനങ്ങൾ
്തോളിറോലിഔ്ല ഩിയിചൄഴിടരു്തന ഴയഴസ്ഥയമുാോഔണും. ഈ കഭകറമി്റ ഷൃമും്തോളിറിൽ
ഏർ്ഩട്ടഴർക്് ഉഩജ്ീഴന അറഴൻഷ് നൽഔോനുും ഈ പാ് ഉഩകമോഖിക്ോ്നതോണ്.
ഴികനോദഷഞ്ചോയ
കഭകറമി്റ
്ങറുഔിട,
ഇടത്തയും
ഷുംയുംബങ്ങൾ
അടയ്കക്ാ
ആറുഭോഷകത്തക്കുള്ള എല്ലോ ഩറിവയ്ക്കുും കഔന്ദ്ര ഷർക്ോർ ഷുംപൂർണ ഇലഴ് നൽഔണും. ്പബ്രുഴയി,
ഭോർചൃ് ഭോഷങ്ങലിൽ ങയക്് കഷഴന നിൊതി രികട്ടൺ ഷഭർപ്പിക്കുനത് ഭോറൃിഴയ്ക്കോൻ കഔന്ദ്രകത്തോട്
ആഴവയ്പ്പടണും. ങയക്് കഷഴന നിൊതി അടയ്ക്കുനത് മൂന് ഭോഷകത്തക്് ഭോറൃിഴയ്കണും. 90
വതഭോനും ജ്ീഴനക്ോർക്കുും പ്രതിഭോഷും 15,000 രൂഩ വമ്പലും നൽൊന സ്ഥോഩനങ്ങൾക്്
ഇഎഷ്ഐ / ഇഩിഎപികറക്് ്തോളിലുടഭയ്ട ഷുംബോഴന കഔന്ദ്ര ഷർക്ോർ നൽക്കുും എന്
ഇതിനഔും പ്രകയോഩിങിട്ടാ്. ഈ ഴയഴസ്ഥ കഔയലത്തി്റ ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറ്മ പൂർണഭോമി
ഇതിൽ നിന് ളിഴോക്കുനതോണ്. പ്രതിഭോഷ വമ്പല ഩയിധിമില്ലോ്ത ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറ്മ
്ഭോത്തത്തിൽ
ഇതി്െ
ഔീളിൽ
ഉൾ്പ്പടുത്തോൻ
കഔന്ദ്രകത്തോട്
ആഴവയ്പ്പടണും;
വമ്പലപ്പട്ടിഔമിൽ നിറഴിലുള്ള എല്ലോ ജ്ീഴനക്ോ്യയും നിർഫന്ധിതഭോമി നിറനിർത്തണും എന
നിഫന്ധനമോഔോും.
ഷസോമും നൽഔോൻ ഴികനോദഷഞ്ചോയഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട കഭകറഔലി്റ ്തോളിറോലി
കക്ഷഭനിധിഔൾ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയിന് ഉഩകമോഖിക്ോ്നതോണ്. ടോക്സി വൈഴർഭോരു്ട
കക്ഷഭനിധിമിൽ യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്ത ടോക്സി വൈഴർഭോർക്് ൊരെത് മൂന് ഭോഷ്ത്ത വമ്പലും
നൽൊ്ഭന് ഔരുതുന്നു. അടചൄ തീർക്ോത വഴദുതി, ജ്റും ഫില്ലുഔൾ ഷുംഫന്ധിചൃ് ഈ
കഭകറമി്റ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്് ഷർക്ോരിന് ങിറ ഇല്ഔൾ നൽഔോ്നതോണ്.
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ഩറ ഫോർ വറഷൻസുഔളുും 2020 ഭോർചൃ് 31 ന് പുതുകക്ാതോണ്. ോടുതറ് ഩണഭടയ്ക്കോ്ത ത്ന
ഈ വറഷൻസുഔൾ മൂന് ഭോഷകത്തക്് നീട്ടോ്നതോണ്. ഫോർ വറഷൻഷ് പുതുക്ൽ പീഷ്
രു ഴർശകത്തക്് 30 റക്ഷും രൂഩയും ഫിമർ ആൻഡ് വഴൻ വറഷൻഷ് പുതുക്ൽ പീഷ്
രു ഴർശകത്തക്് 5 റക്ഷും രൂഩയഭോണ്.
2020-21 ഷോമ്പത്തിഔ ഴർശത്തി്െ ആദയ ഩൊതിമിൽ തകേവ ഷൃമുംബയണ സ്ഥോഩനങ്ങൾക്്
നൽകഔാ ്ഔട്ടിട നിൊതിയ്ട അടഴ് 6 ഭോഷകത്തക്് നീട്ടി്ഴക്ോ്നതോണ്. കഔയല ഷർക്ോർ
അുംഖീഔയിചൃ ട്രോൻകൈോർട്ട് ഒപ്പകരറൃർഭോർക്് ആറു ഭോഷകത്തക്് കരോഡ് നിൊതി ഇലഴ്
റബയഭോക്ോ്നതോണ്. ്ഔഎഷ്ഇഫിക്് നൽകഔാ വഴദുതി ഫില്ലുഔളു്ട അടഴ് മൂന്
ഭോഷകത്തക്് ഭോറൃിഴയ്ക്കോ്നതോണ്, ോടോ്ത അടചൃിയിക്കുഔകമോ ്ങരിമ കതോത്തിൽ
പ്രഴർത്തിക്കുഔകമോമോണ് കസോട്ടലുഔൾ ്ങയ്യുനത് എന ഴസ്തുത ഔണക്ി്റടുത്ത് ങിറ
ഇല്ഔൾ അനുഴദിക്ോ്നതോണ്. ഷർക്ോയിനുും ഭറിനീഔയണ നിമന്ത്രണ കഫോർഡിനുും
നൽകഔാ ഴോടഔയ്ട അടഴ് ആറു ഭോഷകത്തക്് ഭോറൃിഴയ്ക്കോ്നതോണ്.

ഇടക്ോറ പുനരുജീഴനും
മോത്രോ നിമന്ത്രണങ്ങളു്ടയും ആകയോഖയ നിർകദവങ്ങളു്ടയും ഷഭമും ഔളിെതിന് കവശും ഈ
കഭകറ്മ പുനരുജീഴിപ്പിക്കുഔ എനതോമിയിക്ണും ഇടത്തയും ഔോറഗ ട്ടത്തികറക്കുള്ള തന്ത്രും.
ആബയന്തയ ഴികനോദഷഞ്ചോയ കഭകറമിൽ നോും പ്രകതയഔും ശ്രധിക് ണും. ടൂർ ഒപ്പകരറൃർഭോർ,
കസോട്ടലുഔൾ, രികഷോർട്ടഔൾ, കസോുംകസ്റ്റഔൾ എനിഴയ്ട ഴിഩണി ഴിഔഷിപ്പിക്കുനതിന്
ഷസോമഔഭോമി ഷർക്ോർ പ്രകതയഔ ഩധതിഔൾ ആയുംബിക്ണും. കദവീമ അന്തർകേവീമ ഴയോഩോയ
കഭലഔലിലുും ഫി 2 ഫി ഭീറൄഔലിലുും ടൂർ ഒപ്പകരറൃർഭോർക്കുും കസോട്ടലുഔോർക്കുും എനിഴയ്ക്്
ഩ്േടുക്ോനുള്ള പീഷിൽ ഔിളി്ഔൾ അനുഴദിഔോ്നതോണ്. നിറഴിലുള്ള ഉത്തയഴോദിത്ത
ഴികനോദഷഞ്ചോയും യൂണിറൄഔളു്ട ഴയോപ്തി ഴിപുറീഔയിക്കുഔയും ോടുതൽ പ്രകദവങ്ങ്ലയും
ഷമൂസങ്ങകലയും
ഉത്തയഴോദിത്ത ഴികനോദഷഞ്ചോയ ഩോകക്ജുഔളു്ട ഩയിധിമിൽ ്ഔോണ്ടു
ഴരുഔയും കഴണും.

ദീർഗഔോറ തന്ത്രും
ഩതിമൂനോും ഩഞ്ചഴത്സ്യ ഩധതി ഴയക്തഭോക്ിമ അടിസ്ഥോന റക്ഷയങ്ങലിൽ നിന് ദീർഗഔോറ
തന്ത്രും ഴയതിങറികക്ാതില്ല. ഴികദവ ഴികനോദ ഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഴയഴ് ഇയട്ടിമോക്കുഔ, ആബയന്തയ
ഴികനോദ ഷഞ്ചോയിഔളു്ട ഴയഴ് 50 വതഭോനും ഴർധിപ്പിക്കുഔ, 2021-22 ഒ്ട ഈ കഭകറമിൽ
400,000 ്തോളിറഴഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുഔ എനിഴമോ മിരുന്നു റക്ഷയും. ആഴർത്തിചൄള്ള
പ്രൌതിദുയന്തങ്ങൾ ഇക്ോയയത്തിൽ ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഩയിശ്രഭങ്ങൾക്് തടമോമി, ഩകക്ഷ
റക്ഷയങ്ങലിൽ ഭോറൃും ഴരുകത്താതില്ല. ഭോർക്റൃിുംഖ് ഫജ്റൃി്റ ഴർധനഴ് 2016 ൽ കഔയല
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ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് മുകനോട്ടഴചൃ ഈ റക്ഷയത്തി്െ ബോഖഭോമിരുന്നു. ആകഖോല
അഴധിക്ോറ റക്ഷയസ്ഥോനങ്ങളു്ട ഩട്ടിഔമിൽ കഔയലത്തി്െ സ്ഥോനും ഉരപ്പ് ഴരുത്തുനതിലുും
കറോഔത്തി്െ ഈ ബോഖത്ത് ഉമർന മൂറയമുള്ള ഴികനോദഷഞ്ചോയ റക്ഷയസ്ഥോനഭോമി
ഷുംസ്ഥോന്ത്ത പുന:സ്ഥോഩി ക്കുനതിലുും ശ്രധ കഔന്ദ്രീഔയിക്ണും.
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ഖതോഖതത്തി്റ നഷ്ടത്തി്െ ഔണക്കുഔൾ
കഔോഴിഡ്-19 ഔോയണത്തോേ ഴിഴിധ കഭകറഔലിലുാോ്ന ഷോമ്പത്തിഔ നഷ്ടും ഴിറമിരു
ത്തുനതി്െ ബോഖഭോമി ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് കഔയലത്തി്റ ഖതോഖത കഭകറമി്റ
നഷ്ട്ത്തക്കുരിചൃ് തൃയിത ഴിറമിരുത്തേ നടത്തി. ഈ കഭകറമി്റ ഴരുഭോന നഷ്ട്ും ഫന്ധ്പ്പട്ട
്തോളിൽ, കഴതന നഷ്ടങ്ങളുും ഖതോഖത കഭകറമിൽ ്ഭോത്തത്തിേ ഭസോഭോയി ഉാോക്ിമ
ആഗോത്ും ഔ്ാത്തുഔമോമിരുന്നു പ്രധോന റക്ഷയും. ഈ മൂറയനിണമും ്ഷക്ാരി ഡോറൃയും
ഭറൃ്
ഴിഴയങ്ങളുും
ഈ
കഭകറയഭോമി
ഫന്ധ്പ്പട്ട
ഴിഴിധ
ഏജ്ൻഷിഔൾക്കുും
അകഷോഷികമശനുഔൾക്കുും ഴിതയണും്ങയ്ത കങോദയോഴറിമിൽ നിന് റബിചൃ പ്രതിഔയണങ്ങളുും
അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ളതോണ്.
ഷുംസ്ഥോന്ത്തോട്ടോ്ഔ ഴയോഩിചൄഔിടക്കുന രു ഫഹുതറ ഖതോഖത ഷുംഴിധോനും എന പ്രകതയഔത
കഔയലത്തിനുാ്. പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടങ്ങലിളുും അടുത്തി്ടയാോമ ്ഴള്ള്പ്പോക് ത്തിലുും ഏറൃ്ും
ോടുതൽ ഫോധിക്്പ്പട്ട കഭകറഔലി്റോനോണ് ഖതോഖത കഭകറ. എല്ലോ ഖതോഖത ഭോർഗ്ഗങ്ങളുും
(അടിമന്തയ കഷഴനങ്ങൾ ളി്ഔ) നിറചൃതിനോൽ ഇകപ്പോള്ത്ത ഭസോഭോയിയും ഈ കഭകറ്മ
പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ.

കറോക്്്ഡൌ ഷോസങയയും
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ എല്ലോ ഖതോഖത യീതിഔ്ലയും പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൄ.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറഗട്ടത്തിൽ, ങയക്കുനീക്ത്തി്െയും അഴവയ ്തോളിറോലിഔളു്ടയും നീക്ും
ഉരപ്പുഴരുത്തുനതിനോമി ഖതോഖത ഷുംഴിധോനും പ്രഴർത്തനക്ഷഭഭോക്കുഔ എനതോമിരുന്നു ഈ
യുംഖ്ത്ത ഷുംഗടനഔളു്ട മുൻഖണന.
കറോക്്്ഡൌ
ഔോറത്ത്
ഇനിപ്പരയനഴമോണ്.

ഖതോഖത

കഭകറ്മ

ഫോധിചൃ

പ്രധോന

ഔോയയങ്ങൈ

1) ്ഔഎഷ്ആടിഷിയ്ടയും ഷൃഔോയയ ഉടഭഔളു്ടയും ഴരുഭോനും പൂണഭോയും നഷ്ട്പ്പട്ട. ഩകക്ഷ
്ങറഴിേ ഖണയഭോമ ൊര്ാോമിട്ടില്ല.
2) ഒകട്ടോ/ടോക്സി/വൈഴരേോ എനിഴയിേ ഭുയിഩക്ഷത്തി്െയും ഴരുഭോനും നഷ്ട്പ്പട്ട.
3) ദിഴഷ കഴതനോടിസ്ഥോനത്തിേ കജ്ോറി്ങയ്തിരുന ഭിക് വൈഴരേോരു്ടയും കജ്ോറി
നഷ്ട്പ്പടുഔയും അതിലൂ്ട അഴരു്ട ഴരുഭോന ഭോഗ്ഗും അടയഔയും ്ങയ്തു.
4) കഭോരകട്ടോരിമും ഔോറ്ത്ത ഩറിവ ഔോയണും തിയിചൃടയ്കക്ാ ഴോയ്പോ തുഔ ഴധിക്കുും.
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5) ഴോസനങ്ങൈ ഒടുനി്ല്ലേിലുും കരോഡ് ടോക്സ് അടയ്കക്ാതുാ്.
6) ഴോസനങ്ങളു്ട ബോഖങ്ങൈ ഉഩകമോഖിക്ോ്തമിയിക്കുനതുമൂറും കഔടോ്ന്നു.
7) ഖതോഖത്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഫിഷിനസ്സുഔ്ലല്ലോും നിറചൄ എേിലുും വമ്പലും, ഴോടഔ, തകേവ
സ്ഥോഩനങ്ങലികറക്കുള്ള നിൊതിഔൈ എനീ ്ങറ്ഔൈ ഴസികക്ാിഴരുന്നു.
8) ട്രക്കുഔൈ ഴോടഔയ്ക്ക് എടുത്ത് ങയക്കുഔൈ ഔടത്തുന ചുരുക്ും ഔടത്തുഔോക്് ഴോടഔ ഖണയഭോമി
ഉമനത് അഴരു്ട പ്രഴത്തനത്തിേ ബുധിമുട്ട് കനയിടുന്നു.
9)
ഴികനോദഷഞ്ചോയത്തിന്
ളിചൄോടോനോഴോത്തതോണ്
ഴികനോദഷഞ്ചോയ്ഭോനോ്ഔ ്ഩോലിെിയിക്കുന്നു.

ഖതോഖതും,

എനോേ

ഈ കഭകറമി്റ നഷ്ടത്തി്െ ഔണക്ോക്േ
ഖതോഖത കഭകറമിൽ ഷർക്ോയിന് കഴാി നിയക്് ഩയിഷ്കയണ നിർകേവങ്ങൾ തയ്യോരോക്കുനതിന്
നോറൃ്ഩോഔ് (NATPAC) ഩിന്തുടരുന ഔണക്കുഔളുും നടഩടിക്രഭങ്ങളുും ഈ എസ്റ്റികഭറൄഔളുും
്പ്രോജ്ക്ഷനുഔളുും തയ്യോരോക്ോൻ കഴാി ഉഩകമോഖിചൃിട്ടാ്.
ഇലഴി്െ ബോഖഭോമി കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറത്ത് ങിറ തയും മോത്രക്ോരു്ടയും ങയക്്
ഖതോഖതത്തി്െയും ബോഖിഔ ഉഩകമോഖ്ത്ത അടിസ്ഥോനഭോക്ി പ്രതിദിന അറൃോദോമത്തി്െ നഷ്ടും
ഏഔകദവും 241 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു. ഖതോഖത കഭകറമി്റ കറോക്്്ഡൌൺ
24.2 റക്ഷകത്തോലും ആളുഔ്ല കനയിട്ടും അല്ലോ്തയും ഫോധിക്കുും.
മോത്രക്ോരു്ടയും ങയക്് ഖതോഖതത്തി്െയും പ്രതീക്ഷിത അറൃ ഴരുഭോന നഷ്ടും ഩട്ടിഔ 1
നൽൊന്നു. പ്രതിദിനും പ്രതീക്ഷിക്കുന അറൃ ഴരുഭോന നഷ്ടും ഔണക്ോക്കുനതി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൾ
ഩട്ടിഔ 2 നൽൊന്നു. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ 40 ദിഴഷ്ത്ത ഖതോഖത കഭകറമി്റ നഷ്ടും
9600 കഔോടി രൂഩമോണ്.
ഩട്ടിഔ 1 കരോഡ് ഖതോഖത കഭകറമിൽ ഔണക്ോക്ിമ പ്രതിദിന അറൃഴരുഭോനും, രൂഩമിൽ
ഷോധുഴോമ
പ്രതീക്ഷിക്കുന
യജ്ിസ്റ്റകരശനുള്ള
പ്രതിദിന
ഖതോഖതും
ഴോസനങ്ങൾ
ഴോസനങ്ങളു്ട അറൃഴരുഭോന നഷ്ടും
എണും
(രൂഩമിൽ)
163

മോത്രോ
ഖതോഖതും

ങയക്്
ഖതോഖതും

ഒകട്ടോരിക്ഷഔൾ
ടോക്സി ഔോറുഔൾ
കസ്റ്റജ്് ഴാിഔൾ (ഷർക്ോയി്െയും
ഷൃഔോയയ സ്ഥോഩങ്ങളു്ടയും)
ഔയോർ ഴാിഔൾ
മുങക്ര ഴോസനങ്ങളുും ്ടകമ്പോഔളുും
കപോർ ഴീറർ ട്രക്കുഔൾ / കറോരിഔൾ
്ട്രമിററുഔൾ
ഉള്മന്ത്രങ്ങൾ

കരോതസ്സ്: നോറൃ്ഩോഔ്
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6,71,906
1,37,181

58,72,45,844
40,47,52,541

22,500

11,99,92,500

77,133
4,77,027
1,55,705
14,296
2,813
ആ്ഔ ഴരുഭോന നഷ്ടും

41,47,82,708
62,49,05,370
20,04,70,188
5,75,41,400
63,29,250
241,60,19,800

ഩട്ടിഔ 2 കരോഡ് ഖതോഖത കഭകറമിൽ കറോക്്്ഡൌ ഷോസങയയത്തിൽ ഔണക്ോക്ിമപ്രതിദിനും അറൃ ഴരുഭോന്ും പ്രതിദിന അറൃ
ഴരുഭോന നഷ്ട്ും
രു
ഔണക്ോക്്പ്പടു
ഔണക്ോക്കുന്നു
ഴോസനത്തി
അടചൃിട
ഔണക്ോക്ി
ന പ്രതിദിന
ഷോധുഴോമ
പ്രതിദിന
ന് പ്രതിദിനും
ൽ
മ പ്രതിദിന
ഴരുഭോനനഷ്ടും
ഖതോഖത
യജ്ിസ്റ്റകരശനു
അറൃഴരുഭോനും
റബിക്കുന
ഗടത്തി
അറൃഴരുഭോ
(ഷോധോയണ
ഭോർഖങ്ങ
ഴോസനങ്ങൾ
ള്ള
(കറോക്്ഡൌൺ
വയോവയി
്റ
നും
ഷോസങയയുംൾ
ഴോസനങ്ങളു്ട
ഷോസങയയത്തി
അറൃ
ഉഩകമോ
(രൂഩമിൽ)
അടചൃിടൽ
എണും
ൽ)
ഴരുഭോനും
ഖും
ഷോസങയയും)
(രൂഩമിൽ)
(രൂഩമിൽ)
(രൂഩമിൽ)
ഒകട്ടോരിക്ഷഔൾ
മോത്രോ
ഖതോഖതും

6,71,906

400

0.065

17,469,556

60,47,15,400

587,245,844

ടോക്സി ഔോറുഔൾ

1,37,181

1,350

0.07

12,963,605

41,77,16,145

404,752,541

കസ്റ്റജ്് ഴാിഔൾ

22,500

2,700

0.01

6,07,500

12,06,00,000

11,99,92,500

ഔയോർ ഴാിഔൾ

77,133

4,500

0.005

17,35,493

41,65,18,200

41,47,82,708

മുങക്ര
ങയക്്
ഖതോഖതും

ഴോസനങ്ങളുും

27,24,83,750
4,77,027

2,800

0.175

23,37,43,230

1,55,705

2,500

0.185

7,20,13,563

62,49,05,370

്ടകമ്പോഔളുും
കപോർ ഴീറർ
ട്രക്കുഔൾ /
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85,86,48,600

20,04,70,188

കറോരിഔൾ
്ട്രമിററുഔൾ
ഉള്മന്ത്രങ്ങൾ

14,296

4,000

0.05

28,59,200

6,04,00,600

5,75,41,400

2,813

-

0

-

63,29,250

6,329,250

34,13,92,146

275,74,11,945

241,60,19,800

പ്രതീക്ഷിക്കുന ്ഭോത്ത ഴരുഭോനും
കരോതസ്സ്: നോറൃ്ഩോഔ്
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കഔയല കസ്റ്ററൃ് കരോഡ് ട്രോൻകൈോർട്ട് കഔോർപ്പകരശൻ (്ഔഎഷ്ആർടിഷി)
ഷോധോയണ ഷോസങയയങ്ങലിൽ ്ഔഎഷ്ആർടിഷി പ്രതിദിനും 4500 ഫസുഔൾ പ്രഴർത്തി പ്പിക്കുും.
ഇഴ 16.5 റക്ഷും ഔികറോഭീറൃർ ഷഞ്ചയിചൃ് വയോവയി 6.25 കഔോടി രൂഩ കനടുന്നു. പ്രതിഭോഷും
പ്രഴർത്തനയസിതഭോമ ഴരുഭോനഭടക്ും ഩിയി്ചൃടുക്കുനത് വയോവയി 190 കഔോടി രൂഩമോണ്.
വയോവയി പ്രതിഭോഷ ്ങറഴ് 291 കഔോടി രൂഩമോണ്; കഴതനും (85 കഔോടി രൂഩ), ്ഩൻശൻ (62
കഔോടി രൂഩ), ഇന്ധനും, ഉഩകബോഖഴസ്തുക്ൾ എനിഴ (85 കഔോടി രൂഩ), ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് (27 കഔോടി
രൂഩ). അടചൃിടൽ ഷോസങയയത്തിൽ എല്ലോ ഫസുഔളുും നിശ്ക്രിമഭോണ്. 50 ഒലും ഫസുഔൾ
ഭോത്രഭോണ് അടിമന്തിയ ആഴവയ ങ്ങൾക്ോമി കഷഴനങ്ങൈ നടത്തുനത്. അതിനോൽ, പ്രതിഭോഷും
ഩിയി്ചൃടുക്കുന തുഔ പൂജ്യഭോണ്. ഇന്ധനും, ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് എനിഴ ളിചൄ നിർത്തിമോൽ കഴതനും,
്ഩൻശൻ, വഴദുതി, ്ഴള്ളും തുടങ്ങിമഴയ്ക്കോമി ഭോത്രും 150 കഔോടി രൂഩമോണ് ്ങറഴ്. ഩട്ടിഔ 1ൽ
പ്രതിദിന അറൃഴരുഭോന നഷ്ടും ഔണക്ോക്ിമത്തിൽ ഇഴ ഉൾ്പ്പടുത്തിമിട്ടാ്.

കറോക്്്ഡൌണിനു കവശമുള്ള ഷോസങയയും
കറോക്്്ഡൌണിനു കവശമുള്ള ഷോസങയയത്തിൽ, ഖതോഖത കഭകറയ്ക്ക് ഇനിപ്പരയന പ്രശ്നങ്ങൾ
കനയികടാിഴരുും.
1. മോത്രോ-ങയക്് ഖതോഖത കഷഴനങ്ങൾ ഴല്യ്മ്ര മൂറധനും ആഴവയമുള്ള കഭകറമോണ്. ഈ
കഷഴനങ്ങൾക്ോയള്ള ഡിഭോൻഡ് ൊരെതുും ഩണത്തി്െ ള്ളൃക്് തടസ്സ്പ്പടുത്തുന്നു ഔോയണും
ഹ്രഷൃ-ഇടത്തയും ഔോറമലഴിൽ കഷഴനങ്ങൾ തടസ്സ്പ്പടുത്തു്ഭന് ഔരുത്പ്പടുന്നു.
2. ഴിഴിധ കഭകറഔലിലുടനീലും ഉൽഩോദനും ൊരെതിനോൽ ഖതോഖതും-ങയക്് നീക്ങ്ങൈ
ഷുംഫന്ധിമോമ ആഴവയങ്ങൾ ൊരയും.
3. തുരമുകങ്ങലിൽ ട്രോപിക്ി്െ അലഴ് ൊരയഔയും ്ഭോത്തത്തിലുള്ള ഉഩകമോഖ്ും ഴരുഭോന്ും
ഹ്രഷൃഔോറ-ഇടത്തയും ഔോറകത്തക്് ൊരയഔയും ്ങയ്യു്ഭന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4. വോയീയിഔ അഔറും ഩോറിക്ോനുള്ള നിമന്ത്രണങ്ങൾ ഔോയണും മോത്രോ ഖതോഖത്തി്െ
ഡിഭോെിൽ
ഇടി്ാോമി;
കഔോഴിഡ്-19
ആളുഔളു്ട
മോത്രോ
വീറങ്ങ്ല
ദീർഗഔോറോടിസ്ഥോനത്തിൽ ഫോധികചൃക്ോും. ഷോസങയയും ഷോധോയണ നിറമിറോമതിനു കവശ്ും,
തിയകക്രിമ ഩയിഷയങ്ങ്ല ഫന്ധ്പ്പട്ട് അഩഔടഷോധയത്മക്കുരിചൄള്ള പ്രങയിചൃ ധോയണഔൾ
്ഩോതുഖതഖതും ളിഴോക്ി ഷൃഔോയയ മോത്രോ യീതിഔൾക്് മുൻഖണന നൽക്ോൻ ഇടമോക്കുും.
അതോമത്, ആളുഔൾ തിയകക്രിമ ്ഩോതുഖതോഖത ഭോർഖങ്ങൾ ഉഩകമോഖിക്കുനത്
ളിഴോക്ികമക്ോും. അതുകഩോ്റ ഒകട്ടോരിക്ഷഔൾ കഩോലുള്ള ഩേോലിത്ത മോത്രോ ഭർഖങ്ങളുും
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ആളുഔൾ ളിഴോക്ികമക്ോും. കഔോഴിഡ്-19 അടചൃിടൽ ഔോയണും ആൈികക്ശൻ അധിഷ്ഠിത ടോക്സി
കഷഴനങ്ങലിൽ കജ്ോറി ്ങയ്യുന വൈഴർഭോർ ഹ്രഷൃ ഔോറകത്തക്് ഷോമ്പത്തിഔഭോമി
ദുയിതഭനുബഴിക്കുനതോമി ഔോണ്പ്പടുന്നു. ഩ്ക്ഷ പ്രസ്തുത ഖതോഖത ഭോർഖങ്ങൾ ൊരെ ഡിഭോെ്
ഔോയണും ദീർഗഔോറ ഷോമ്പത്തിഔ പ്രതയോഗോതങ്ങൾ കനയികടാിഴരു്ഭന് ഩരമോനോഴില്ല.
5. ഖതോഖത കഭകറമിേ ഭോറുന ആഴവയങ്ങ്ല ഷൃീഔയിക്ൽ. ഉദോസയണത്തിന്, ഇന്തയൻ
്രമിൽകഴ കയഷഭമും ഩോഷഞ്ചർ ്ട്രമിനുഔൾ രേോക്കുഔയും അഴവയഴസ്തുക്ൾക്ോമി ഩോർഷൽ
കഷഴനങ്ങളുും ഭറൃ് ങയക്് കഷഴനങ്ങളുും ഴർധിപ്പിക്കുഔയും ്ങയ്തു.
ഈ കറോക്്്ഡൌണി്ന രു ഴറിമ മോത്രോ ഡിഭോൻഡ് ഩയീക്ഷണഭോമി ഔണക്ോക്കുകമ്പോൾ,
ഉൽഩോദനക്ഷഭതയും ്ങറ്ും ഔണക്ി്റടുത്ത് ബോഴിമിൽ ജ്ീഴനക്ോരു്ട ഖതോഖതും
ഉത്തഭീഔയിചൃതിൽ നിന് ഷർക്ോയിന് ഴല്യമധിഔും കനട്ടങ്ങളുാ്. എനിരുനോലുും, ഖതോഖത
കഭകറമിേ ദവറക്ഷക്ണക്ിന് ആളുഔൾ കജ്ോറി ്ങയ്യുനതിനോൽ, ദീർഗഔോറോടിസ്ഥോനത്തിൽ,
ഉഩകബോക്തൃ മുൻഖണന്മ ഫോധിക്കുന ഭസോഭോയിയ്ട ആഗോത്ും മോത്രക്ോർക്കുും
ങയക്കുഔൾക്കുഭോയള്ള തുടർന്നുള്ള ഖതോഖത ആഴവയ്ും ഭനസ്സിറോകക്ാത് ആഴവയഭോണ്.

കഭോകട്ടോർ ഴോസന ഴൊപ്പ്
2019ഭോചൃ് ഏപ്രിേ ഭോഷങ്ങലിേ ഴോസന നിൊതി, യജ്ികസ്ട്രശൻ, പീഷ്, ഩിള എനിഴയ്ട
രൂഩത്തിൽ ഷർക്ോയി്െഴരുഭോന നഷ്ടും തോയതഭയും ്ങയ്യുകമ്പോൈ 2020 ഭോർചൃിലുും ഏപ്രിൽ
ഭോഷത്തിലുും ഇതു 276.20 കഔോടി രൂഩമോണ്.

ഷുംസ്ഥോന ജ്റഖതോഖത ഴൊപ്പ്
2020 ഭോർചൃ് 11 മുതൽ ഷുംസ്ഥോന ജ്റഖതോഖത ഴൊപ്പി്െ പ്രഴർത്തനങ്ങൈ
ഫോധിചൄ.കറോക്്്ഡൌണിന് മുമ്പ് 2020 ഭോർചൃ് 11 മുതൽ ഭോർചൃ് 24 ഴ്യ ഴരുഭോനത്തി്റ ൊരഴ്
0.34 കഔോടി രൂഩമോമിരുന്നു. 2020 ഭോർചൃ് 25 മുതൽ 2020 ്ഭമ് 3 ഴ്യയള്ള കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴിൽ 1.23 കഔോടി രൂഩമോണ് നഷ്ടും. 2020 ഭോർചൃ് 11 മുതൽ 2020 ്ഭമ് 3 ഴ്യയള്ള
്ഭോത്തും നഷ്ടും 1.57 കഔോടി രൂഩമോണ്.

ഔണ്ണൂർ അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിഭോനത്തോഴലും
2020 ഭോർചൃിൽ ഴിഭോനങ്ങൾ ബോഖിഔഭോമി ഩിൻഴറിചൃതിനോൽ ഔണക്ോക്ിമ ഴരുഭോനും 5.33
കഔോടി രൂഩമോണ്.2020 ഏപ്രിറിൽ 12.78 കഔോടി രൂഩമോണ് ഴരുഭോനത്തിൽ ഉാോമ നഷ്ടും.2020
്ഷപ്റൃുംഫകരോ്ട
ഭോത്രകഭ
ഴിഭോന
പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
ആയുംബിക്കൂ
എനോണ്
അനുഭോനിക്കുനത്.2020 ഭോർചൃ് മുതൽ ്ഷപ്റൃുംഫർ ഴ്യയള്ള ഴരുഭോനത്തിൽ ഉാോമ നഷ്ടും 82
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കഔോടി
രൂഩമോമി
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
ൊരചൃ്
എമർവറനുഔൾ
പ്രഴർത്തനും
ആയുംബിക്കുനതിനോൽ, 2020 കക്ടോഫർ 1 മുതൽ 2021 ഭോർചൃ് 31 ഴ്യയള്ള ഔോറമലഴിൽ
ഴരുഭോനത്തിൽ ഉാോമ നഷ്ടും 58 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു. 2020-21ൽ ഈ
കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 140 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.

്ഔോചൃി ്ഭകട്രോ
്ഔോചൃി ്ഭകട്രോയ്ട വയോവയി ഴരുഭോനും 23 റക്ഷും രൂഩമോണ്. 40 ദിഴഷ്ത്ത കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴിൽ 9.20 കഔോടി രൂഩയ്ട നഷ്ടമുാോമി. കറോക്്ഡൌൺ ്ങയ്യുനതിന് മുമ്പോമി
ഴരുഭോനും ൊരഞ്ഞു. കറോക്്്ഡൌണിന്മൂന് ദിഴഷും മുമ്പ് വയോവയി ഴരുഭോനും 5 കഔോടി രൂഩ
ഭോത്രഭോണ്.

നമ ഇട്ഩടലുഔൾ
ഇത് ഴൊപ്പുഔളു്ട നിർകേവങ്ങൾ ആണ്. കറോക്്ഡൌണിനു കവശമുള്ള ഔോറഗട്ടത്തിൽ
ഷർക്ോർ ഖതോഖത ആസൂത്രണും ആയുംബിക്ണും, ഔോയണും ്ഩോതുഖതോഖതും പൂർണ കവശിമിൽ
പ്രഴർത്തിപ്പിക്കുനത് അഩഔടഔയഭോണ്. ഭറുഴവത്ത്, ഷൃഔോയയ ഖതോഖതത്തി്െ ഴർധിചൃ
ഉഩകമോഖും ഖതോഖതക്കുരുക്്, ഭറിനീഔയണും തുടങ്ങിമ ഭറൃ് ഖതോഖത പ്രശ്നങ്ങലികറക്്
നമികചൃക്ോും.
ോടോ്ത, ശുങിതൃ ്ഩോതുഖതോഖതും, നടത്തും, വഷക്ലിുംഖ് എനിഴ്മ പ്രതികയോധകവശിയള്ളതുും
ഷമ്പർക്യസിത്ഭോമ ഖതോഖത ഭോർഗ്ഗങ്ങലോമി കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിചൃ് ഷർക്ോർ രു ഭോറൃും
ഴരുത്തണും.
കഭൽപ്പരെഴ്മല്ലോും ഔണക്ി്റടുക്കുകമ്പോൾ, ഖതോഖത കഭകറമി്റ പ്രശ്നങ്ങ്ല ഭരിഔടക്ോൻ
ഇനിപ്പരയന പ്രധോന നമ ശുഩോർവഔൾ ഴയ്ക്കുന്നു –
1) നിൊതി, ഇൻഷുരൻഷ്, ഩയിഩോറനും ഷുംഫന്ധിചൃഴ. ഹ്രഷൃഔോറ നടഩടിഔലിൽ നിൊതി
ആനുോറയങ്ങൾ, ഇന്ധന ്ഷസ്സിൽ ഇലഴ്, ഇൻഷുരൻഷിൽ ഇലഴ്, ഷഭമഩയിധിഔലിൽ ഇലഴ്,
ഩോറിക്ോനുള്ള കഡോഔു്ഭകെശൻ എനിഴ ഉൾ്പ്പടുന്നു. ഩോറിക്ൽ അനുഫന്ധ പ്രക്രിമഔളു്ട
ഡിജ്ിറൃവറകഷശൻ ഇടത്തയും അലഴിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
2) ഈ കഭകറമി്റ ഷോമ്പത്തിഔ ഷമ്മർേും ൊരയ്ക്കുഔ. ഹ്രഷൃഔോറ നടഩടിഔലിൽ (i) ഩറിവ
ഭോറൃിഴയ്ക്കൽ, ഴർധിചൃ ്ഭോരകട്ടോരിമും ഔോറമലഴ് മുതറോമ നടഩടിഔലിലൂ്ട നിറഴിലുള്ള
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ഴോയ്പഔളു്ട നിഫന്ധനഔലിൽ ഇലഴ് ഴരുത്തുഔ, (ii) കറോക്് ്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ൊരെത് 3
ഭോഷകത്തക്് ഩറിവയസിത രൂഩത്തിൽ പ്രഴർത്തന മൂറധനും ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് ഩിന്തുണ എനിഴ
ഉൾ്പ്പടുന്നു.
3) കസ്റ്റജ്് ഔോകയജുഔളുും ഇെർഭീഡിമറൃ് ഩബ്ലിഔ് ട്രോൻകൈോർട്ട്
ഉൾ്ക്ോള്ളുന ്ഩോതുഖതോഖതത്തി്െ ഗുണനിറഴോയും ്ഭചൃ്പ്പടുത്തുഔ.

(ഐഩിടി)

യീതിഔളുും

(i) ഹ്രഷൃഔോറ നടഩടിഔലിൽ ഇനിപ്പരയനഴ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
1. ്ഴസിക്ിൾ ഔുപ്പൻഷിമിലൂ്ടയള്ള ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്ൽ നടഩടിഔൾ.
2. എല്ലോ കസ്റ്റജ്് ഔോയികമജുഔളുും ഐഩിടി കഭോഡുഔളുും പ്രധോന ഫഷ് ്ടർഭിനലുഔളുും
വൃത്തിമോക്ൽ.
3. അധിഔ സ്ഥറും നൽഔൽ തിയക്് ൊരയ്ക്കൽ
4. ഷോകേതിഔ ഇട്ഩടലുഔലിലൂ്ടയും ഡിജ്ിറൃവറകഷശനിലൂ്ടയും കഔോൺടോക്റ്റ്
കഩോമിന്റുഔൾ ൊരചൄ.
(ii) ഫഷ് ്ഴസിക്ിൾ ട്രോക്ിുംഖ് ഷിസ്റ്റും, ഩോഷഞ്ചർ ഇൻപർകഭശൻ ഷിസ്റ്റും (ഩിഐഎഷ്),
ആൈികക്ശൻ അധിഷ്ഠിത ഇെർഭീഡിമറൃ് ഩബ്ലിഔ് ട്രോൻകൈോർട്ട് കഷഴനങ്ങളു്ട
കപ്രോത്സ്ോസനും എനിഴ ഇടത്തയും നടഩടിഔലിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
(iii) ട്രേ് ആെ് പീഡ ഷിസ്റ്റത്തി്െ ഴിഔഷനും, ഩോർക്ിുംഖ് ഭോർഗ്ഗനിർകേവ ഷുംഴിധോനും
എനിഴ ദീർഗഔോറ നടഩടിഔലിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
4) ൊരെത് രു ഴർശ്ഭേിലുും ഩഔൽ ഷഭമത്ത് പ്രഴർത്തിക്കുനതിന് ഇലഴ് നൽഔി്ക്ോാ്
ങയക്് ഖതോഖതും പ്റൃിവഭഷ് ്ങയ്യുഔ.
5) കഭോകട്ടോർ ഇതയ ഖതോഖത ഷുംഴിധോനത്തി്െ കപ്രോത്സ്ോസനും.
6) ഷൃഔോയയ ഴോസനങ്ങളു്ട എണും ൊരയ്ക്കുഔ.
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ഐടി കഭകറയ്ക്കുകഭലുള്ള കഔോഴിഡ്-19 ്െ ആഗോത്ും
പ്രതിഔയണ നടപടികളും
ഐടി കഭകറമിൽ കഔോഴിഡ്-19 ഏല്പിചൃ ആഗോത്ും ഭസോഭയികമോട് ഈ കഭകറ ഷൃീഔയിചൃ
പ്രതിഔയണ നടഩടിഔളുും ഴല്യ പ്രധോന്പ്പട്ടതോണ്. ഈ ഹ്രഷൃ രികപ്പോർട്ട് ഈ ആഗോത ത്തി്െ
ങിറ ഔോയയങ്ങൾ ഴിഴയിക്കുന്നു. ഷോസങയയും ഩറ അനിശൄിതതൃങ്ങകലോ്ട സ്ഥിയതമി ല്ലോത്തതുും
ഴിഔഷിചൄ്ഔോാിയിക്കുനതുഭോണ്.
ഹ്രഷൃഔോറകത്തക്കുള്ള
ആഗോതും
ഴയക്തഭോക്ി
്മടുക്ോ്ഭേിലുും, ഒർഡറുഔലിലുും ഐടി ഴയഴഷോമത്തി്െ ഴരുഭോനത്തിലുും ഴറിമ നഷ്ട്ും
ഉാോഔോൻ ഷോധയതയള്ളകപ്പോൾ, ദീർഗഔോറോടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള ആഗോതും ഔണക്ോക്ോൻ
ോടുതൽ ബുധിമുട്ടാ്.
ഈ ൊരിപ്പ് ജ്ി്ടഔ് (ഴയഴഷോമ സ്ഥോഩനത്തി്െ രു പ്രതിനിധി), നോകെോഭി്െ രീജ്ിമണൽ
ഭോകനജ്ർ, ്ടകനോഩോർക്് ഷിഇ എനിഴരുഭോയള്ള ഴിവദഭോമ അബിമുകങ്ങ്ല അടിസ്ഥോന
ഭോക്ി തയ്യോരോക്ിമതോണ്. ഈ രികപ്പോർട്ടിനോമി ഴിഴയങ്ങളുും ഴിവഔറനങ്ങ്ല അടിസ്ഥോഭോ
ക്ിയള്ള അബിപ്രോമങ്ങളുും നൽഔോനുള്ള അഴരു്ട ഷനധത്മ നന്ദികമോ്ട അുംഖീഔയി ക്കുന്നു.
രു ഹ്രഷൃ കങോദയോഴറിയും ഴിഴിധ ഔമ്പനിഔൾക്് വഔഭോരിമിരുന്നു. ഇഴയ്ക്കുള്ള പ്രതിഔ യണങ്ങൾ,
എണത്തിൽ ൊരഴോ്ണേിലുും, ഏറൃ്ും ോടുതറോമി ഫോധിക്്പ്പടോെ ഷോധയതയള്ള ഈ
ഴയഴഷോമത്തി്റ നിയഴധി ്ങറുഔിട ഔമ്പനിഔളു്ട സ്ഥിതി ഭനഷിറോക്ോൻ പ്രകമോജ്ന
പ്രദഭോണ്.

ഷോമ്പത്തിഔോഗോതും
1. കങോദനത്തി്െ തഔചൃ (Demand Collapse)
പ്രധോന ഴിഩണിഔലിൽ നിന്നുള്ള കങോദനത്തി്െ ഇടിഴോണ് ഐടി ഴയഴഷോമത്തി്െ പ്രധോന
പ്രശ്നും. രു ്ഩോതു ഭോന്ദയത്തിന് ഇതിനഔുംത്ന ഷോധയതയ്ാേിലുും, COVID-19 പ്രതിഔയണ
നടഩടിഔളുും കറോക്്്ഡൌണഔളുും കറോഔത്തോ്ഔ ഈ ബീശണി മഥോർത്ഥ്ും ്ഩ്ട്ടന്നുള്ളതു ഭോക്ി
ഭോറൃി.
കഔയലത്തി്റ ഐടി കഭകറ ഴല്യമധിഔും ഔമറൄഭതി ആശ്രമിചൃിട്ടള്ളതോണ്, അതിനോൽ
അതി്െ ഴിഩണിഔലോമ യൂകരോപ്പ്, അകഭയിക്, ഖൾപ് കഭകറ എനിഴിടങ്ങലിേ നിന് ഴറിമ
കതോതിേ ഴരുഭോനും നഷ്ട്പ്പടോൻ ഷോധയതയാ്. ഔയോറുഔളു്ട പൂർണഭോമ അഴഷോനിപ്പി ക്ൽ
ഇകപ്പോൈ ൊരഴോണ്, ഩകക്ഷ ഭൂയിബോഖും ഔയോറുഔളുും അടുത്ത മൂന് ഭോഷകത്തക്് നിർത്തിഴ
ചൃിയിക്കുഔമോണ്. നിമഩയഭോമി ഔയോ്ങയ്യ്പ്പട്ട രു ഔോയയും മുെോട്ടിഔോണോത്ത ഷോസങയയ
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ങ്ങലോേ തടസ്സ്പ്പടു്ഭന ഴൊപ്പ് ഴല്യ ഴയോഩഔഭോമി നടപ്പോക്ിമിട്ടാ്. വങനീഷ് ഔമ്പനി
ഔളുഭോയള്ള നിയഴധി ഔയോറുഔളു്ട ഔോയയത്തിേ, ഇ്ഭമിൽ, ്ടറികപോൺ അകനൃശണങ്ങ കലോട്
കഩോലുും പ്രതിഔയണങ്ങളുാോ്നില്ല.
കഴയോഭഖതോഖതും, കസോട്ടലുഔൾ, ഴികനോദഷഞ്ചോയും, ഴികനോദങ്ങൈ, ഇഴെ് ഭോകനജു്ഭെ് എനീ
കഭകറഔളുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഔമ്പനിഔലോണ് ഏറൃ്ും ്ഩ്ട്ടന് ഫോധിക്്പ്പടുന ഔമ്പനിഔൾ.
നോകെോും, ഷിഐഐ എനിഴയഭോമി ഷസഔയിചൃ് ജ്ി്ടഔ് നോറ് ഩോദങ്ങലിറോയാോ്ന
ഴരുഭോന നഷ്ട്ത്തക്കുരിചൃ് തോ്ള്ക്ോടുക്കുന ഔണക്കുഔൈ നൽഔിമിട്ടാ്.
ഩട്ടിഔ 1 കഔയലത്തി്റ
ഴിറമിരുത്തേ*

ഐടി ഐടിഇഎഷ്

ഇനും

കഭകറമി്റ

കഔോഴിഡ്-19്െ

2019-20

ആഗോത

2020-21

Q4

Q1

125000

125000

118666

109083

പ്രതീക്ഷിത ഴിബഴ ഉഩകമോഖും (%)

80

70

70

70

ഭണിക്കൂ നിയക്് കഡോലരിേ

12

12

12

12

എഷ്എുംഇ ക്് രു ഩോദത്തി്റ
ഴരുഭോനും കഡോലരിേ (ദവറക്ഷും)

270

236

224

206

ഴറിമ സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട ഒകയോ
ഩോദത്തി്റയും ഴരുഭോനും കഡോലരിേ
(ദവറക്ഷും)

330

289

274

252

എഷ്എുംഇ യ്ക്കുള്ള ്പ്രോജ്ക്ട് ഫിഷിനഷ്
ഭോന്ദയും (%)

0

40

60

60

ഴറിമ സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട ്പ്രോജ്ക്ട്
ഫിഷിനഷ് ഭോന്ദയും (%)

0

20

35

35

ഐടി കഭകറമിേ
്തോളി്റടുക്കുനഴരു്ട എണും
(വമ്പലും്ഔോടുക്കുനതി്ന
അടിസ്ഥോന്പ്പടുത്തി)
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Q2

Q3

എഷ്എുംഇ യ്ക്കുള്ള ഴരുഭോന
കഡോലരിേ (ദവറക്ഷും)

നഷ്ടും

0

94

134

124

ഴറിമ സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട ഴരുഭോന നഷ്ടും
(ദവറക്ഷും)

0

58

96

88

ആ്ഔ ഴരുഭോന
(ദവറക്ഷും)

കഡോലരിേ

0

152

230

212

എുംഎഷ്എുംഇഔലി്റ ഴരുഭോനും
ൊരയനതിലൂ്ട പ്രതീക്ഷിക്കുന ്തോളിൽ
നഷ്ടും

0

3917

5583

5167

ഴറിമ ഔമ്പനിഔലി്റ പ്രതീക്ഷിത
്തോളിൽ നഷ്ടും

0

2417

4000

3667

ഷകപ്പോട്ട് സ്റ്റോപി്െ പ്രതീക്ഷിത
്തോളിേ നഷ്ടും

0

380

575

530

6714

10158

9364

6714

16872

26236

നഷ്ടും

പ്രതീക്ഷിക്കുന ആ്ഔ ്തോളിേ നഷ്ടും
പ്രതീക്ഷിക്കുന ്ഭോത്തും ്തോളിേ നഷ്ടും

0

കരോതസ്സ്: ഐടി ഴയഴഷോമത്തി്െ ഔണക്ോക്േ
* രു ജ്ീഴനക്ോയന് രു ഩോദത്തിൽ 500 ഭണിക്കൂറുും ഐടി കഭകറമി്റ എഷ്എുംഇഔലിൽ നിന്നുള്ള
ഴരുഭോനത്തി്െ 45 വതഭോന്ും ഔണക്ോക്ിക്ോക്കുന്നു.
2020-21 ്െ ആദയ മൂന് ഩോദങ്ങലിൽ ്ഭോത്തും ഴരുഭോന ഇടിഴ് 594 ദവറക്ഷും കഡോലർ അ്ല്ലേിൽ 4500 കഔോടി
രൂഩ.

ഩട്ടിഔ 1 ൽ ഔോണനത് കഩോ്റ ഏഔകദവും 26,236 കഩരു്ട ്തോളിൽ നഷ്ടത്തിന് പുര്ഭ,
കഷഴനങ്ങൾ, ഖതോഖതും, കസോട്ടലുഔൾ, ക്ലീനിുംഖ്, സുയക്ഷ എനിഴമിൽ 80,000 ഩകയോക്ഷഭോമ
്തോളിൽ നഷ്ട്ും ജ്ി്ടഔ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
രു ജ്ീഴനക്ോ്യയും ഩിയിചൄഴിടുഔമി്ല്ലന്നുും അടുത്തി്ട രിക്രൂട്ട് ്ങയ്ത എല്ലോഴ്യയും
ഉൾ്ക്ോള്ളു്ഭന്നുും ടിഷിഎഷിൽ നിന്നുള്ള ഩയഷയപ്രകയോഩനഭോണ് നിറഴിലുള്ള ്തോളിൽ
ഷോസങയയങ്ങലിൽ ൊരചൃ് ആവൃോഷും നൽൊനത്. കഔയലത്തി്റ ഐടി ്തോളിറോലിഔലിൽ
ഏഔകദവും 12 വതഭോന്ും സുയക്ഷിതയോമി തുടരുന്നു്ഴന് ഇത് ഉരപ്പോക്കുന്നു. എനിരുനോലുും,
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ഔയോഩ്്ജ്ഭിനിയും ഭ്റൃോരു എുംഎൻഷിയും ളി്ഔ ഭ്റൃോരു ഐടി കഭജ്റുും ഷഭോനഭോമ
പ്രകയോഩനങ്ങൾ നടത്തിമിട്ടില്ല.
2. ്ങറുഔിട കഭകറമി്റ ഷൃോധീനും
കഔയലത്തി്റ ഐടി ഇകക്ോഷിസ്റ്റത്തി്െ ഴറി്മോരു ബോഖും പ്രതിഴർശും 5 കഔോടി രൂഩമിൽ
തോ്ള ഴിറൄഴയ്ള്ള സ്ഥോഩനങ്ങലോണ്. ഡിഭോൻഡ് തഔർചൃ ഇഴ്മ ഷോയഭോമി ഫോധിചൄ.
അഴർക്് ഭോർചൃ് വമ്പലും നൽഔോൻ ഔളിഞ്ഞു, ഩകക്ഷ ഩറരുും ഏപ്രിൽ വമ്പലും നേൊനതിേ
ഴീഴ്ചഴരുത്തോെ ഷോധയതയാ്. ഭോർചൃി്റ വമ്പലത്തിൽ ഷീനിമർ തറങ്ങലിൽ കഴതനും ്ഴട്ടി
ക്കുരചൃ നിയഴധി ഉദോസയണങ്ങൈ അഴർക്ിടമിേ ഉാ് . കഔോളികക്ോ്ട്ട നൂരിറധിഔും ഔമ്പനി
ഔൾക്് ഖൾപ് ഏയിമ ഔയോറുഔൾ നഷ്ട്പ്പട്ട. ഈ ഔമ്പനിഔൾ ഩറകപ്പോള്ളൃും കഔോെരോക്റ്റ് ടു
കഔോെരോക്റ്റ് ആമി പ്രഴർത്തിക്കുന്നു്ാന്നുും സ്ഥിയഭോമി ഔയോറുഔളു്ട ഴയഴ് ോടോ്ത വമ്പല ്ും
ഭറൃ് ്ങറ്ഔളുും കനയിടോൻ ഔളിമി്ല്ലന്നുും ഴയഴഷോമ പ്രതിനിധിഔൾ അബിപ്രോമ്പ്പട്ട.
ഷുംസ്ഥോന ആസൂത്രണ കഫോർഡ് ഴിതയണും്ങയ്ത ഐടി ഴയഴഷോമ സ്ഥോഩനങ്ങകലോടുള്ള
കങോദയോഴറിമിൽ ്ങറുഔിട കഭകറ ഭോത്രഭോണ് പ്രതിഔയിചൃത്. പ്രതിഔയിചൃ 51 കഩരു്ട വയോവയി
ജ്ീഴനക്ോരു്ട എണും 8 ആമിരുന്നു. അഴരു്ട ഴിറൄഴയഴ് രികപ്പോർട്ട് ്ങയ്ത 38 കഩയിൽ വയോവയി
മൂറയും ഏഔകദവും 12.6 റക്ഷ്ും 2019 കക്ടോഫർ മുതൽ ഡിഷുംഫർ ഴ്യ വയോവയി 6.5 റക്ഷും
രൂഩയഭോമിരുന്നു.
ഷർകഴമിൽ, ഈ ഔമ്പനിഔലിൽ 66 വതഭോന്ും പ്രഴർത്തന മൂറധനത്തി്െ ൊരഴ് തങ്ങളു്ട
ഏറൃ്ും ഴറിമ ആഴവയഭോമി രികപ്പോർട്ട് ്ങയ്തു. ഈ ആഴവയും ോടുതറോയും ഴോടഔയും ഭറൃ് ആഴ
വയഔതഔളുും കഴതന്ും നൽൊനതിനോറോണ്. പ്രഴർത്തന മൂറധനത്തി്െ വയോവയി ആഴവയ
ഔത രികപ്പോർട്ട് ്ങയ്തത് Rs. 6.5 റക്ഷും രൂഩമോ്ണേിലുും ഴയക്തിഖത ആഴവയങ്ങൾ 20,000 രൂഩ
മുതൽ 80 റക്ഷും രൂഩ ഴ്യമോണ്. എനിരുനോലുും, ഴയഴഷോമ പ്രതിനിധിഔളുഭോമി നടത്തിമ
ങർചൃമിൽ, ഩരെ ഔണക്് വയോവയി 15 മുതൽ 20 റക്ഷും രൂഩോ ഴ്യമോണ്.
ഐടി കഭകറമി്റ ഏറൃ്ും ഴറിമ ആവേ ഈ കഭകറമി്റ എുംഎഷ്എുംഇഔൈ ഇല്ലോതോകമക്കുും
എനതോണ്, ഇത് കഔയലത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥയ്ട ഴലന്നു ഴരുന പ്രസ്തുത കഭകറയ്ക്ക്
ഗുരുതയഭോമ പ്രതയോഗോതങ്ങൈ ഉാോക്കുും. ഇക്ോയയത്തിൽ, ്തോളിൽ നശ്ട്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട
ഔണക്കുഔൈ മോഥോസ്ഥിതിഔഭോമിയിക്ോും, ഈ കഭകറമി്റ അഴസ്ഥ ഴോസ്തഴത്തിേ ഇതിലുും
ഗുരുതയഭോമിയിക്ോും.
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3. റഘൂഔയണ നടഩടിഔൈ
പ്രതിഷന്ധിമിേ നിന് ഔയഔമറുനത്തിന് ആഴവയഭോമ രു ഴർശും സ്ഥോഩങ്ങ്ല ഔളിയന
ത്രയും അടചൄപൂട്ടി കഩോഔോ്ത നിറനിർത്തുഔമോണ് ഈ ഗട്ടത്തിൽ പ്രധോനും. ഴെഔിട സ്ഥോഩ
നങ്ങൈ ഇത് ഭറൄള്ളഴ്യക്ോളുും ഴല്യ ഭിഔചൃ യീതിമിൽ വഔഔോയയും ്ങയ്യു്ഭനതിൽ ഷുംവ
മഭില്ല, ഩകക്ഷ ്ങറുഔിട-ഇടത്തയും സ്ഥോഩനങ്ങ്ല ഔളിയനത്ര നിറനിത്തി മുകനോട്ട്ഔോണ്ടു
കഩോകഔാത് ആഴവയഭോണ്. ്ങറുഔിട ഔമ്പനിഔൈക്് പുതിമ ഔയോറുഔലിേ ഫന്ധ്പ്പടുത്തുന
തിനുും, ഴികദവങ്ങലിൽ നിന്നുും ഴറിമ ആബയന്തയ സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ നിന്നുമുള്ള ഔചൃഴടും ്ങറുഔിട
ഔമ്പനിഔലികറക്് തിയിചൄഴിടുനതിന് നോകെോും (NASSCOM) ഇതിനഔും ത്ന നടഩടിഔൾ
ഷൃീഔയിചൄ തുടങ്ങിമിയിക്കുന്നു.
്ടകനോഩോർക്ി്െ ഷിഇ രു ഷുംയുംബും മുകനോട്ട് ്ഴചൄ, ആകഖോല ഫിഷിനസ്സ് യുംഖ്ത്ത ഭോറൃ
ങ്ങ്ലക്കുരിചൄും ഷഭീഩ ബോഴിമിൽ ഩയിഖണിക്ോ്ന പുതിമ അഴഷയങ്ങ്ലക്കുരിചൄും ഴിദകദ്ധോഩ
കദവും നൽൊനതിന് യാ് ഔൺഷൾട്ടന്റുഭോ്യ (്ജ്എൽഎൽ, ഷിഫിആർ) നിമഭിക്കുഔ
എനോണ് ഇത്. ഐടിമി്റ എുംഎഷ്എുംഇ കഭകറയ്ക്ക് പുതിമ പ്രഴത്തനങ്ങ്ല ൊരിചൄും പുതിമ
വഴദഗ്ധയങ്ങലിലുും പുന:ഩയിവീറനും നൽഔോനുും ്ടകനോഩോർക്് തയ്യോരോണ്. ഇത്തയും
പ്രഴത്തനങ്ങലിലൂ്ട തുരന്നു ഴരുന പുതിമ ഫിഷിനസ്സ് അഴഷയങ്ങൾ ഉഩകമോഖിചൄ ്ഔോാ്
സ്ഥോഩനങ്ങൾക്് നിറനിൽക്ോകനോ അഴരു്ട ഷോധയതഔൾ ്ഭചൃ്പ്പടുത്തോകനോ ഔളിയും.
്തോളിൽ ഴിനിഭമ കഴദി എന രു ഷുംയുംബും സൃഷ്ടിക്കുനതിലുും ്ടകനോഩോർക്് ഩേോലിമോണ്.
ഇതിലൂ്ട കജ്ോറി നഷ്ട്പ്പട്ട അ്ല്ലേിേ കജ്ോറിമില്ലോത്ത ഐടി ്തോളിറോലിഔൾക്് ഇകപ്പോള്ളൃും
ഭോനഴ ഴിബഴകവശി ആഴവയമുള്ള സ്ഥോഩനങ്ങലിൽ അഴഷയങ്ങൾ കതടോും. ഇത് ഴയഴഷോമ
ങ്ങളുഭോമി ഷസഔയിചൃോണ് നടപ്പിറോക്കുനത്.

കറോക്്ഡൌണി്ന കനയിടൽ
്ങറുഔിട ഔമ്പനിഔൾക്് ഴീട്ടിറിരുന് കജ്ോറി എന യീതിമികറക്കുള്ള ഭോറൃും ഴറിമ ഔമ്പനിഔകല
ക്ോൾ ഭിഔചൃ യീതിമിൽ ്ങയ്യോൻ ഔളിഞ്ഞു. ഴറിമ ഔമ്പനിഔ്ല ഷുംഫന്ധിചൃിടകത്തോലും, അഴ
രു്ട ജ്ീഴനക്ോർക്് ഴീട്ടിൽ നിന് കജ്ോറി ്ങയ്യുനതിനോമി ്ഡെ്കടോപ്പുഔൾ, റോഩ്കടോപ്പ്
എനിഴ കഩോലുള്ള ഉഩഔയണങ്ങൾ നൽൊനത്തിന് ഇഴയ്ട ഷുംബയണ്ും ഇഴ ആഴവയമുള്ള
ഇടങ്ങലികറക്് എത്തിക്കുനതുും എളുപ്പഭമിരുനില്ല (ഉദോസയണത്തിന്, ടിഷിഎഷ് ന് ്ഔോചൃി
മിൽ ഏഔകദവും 12,000 ജ്ീഴനക്ോരുും തിരുഴനന്തപുയത്ത് 4,000 ജ്ീഴനക്ോരുമുാ്). എനിരു
നോലുും, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വഔഔോയയും ്ങയ്യുഔയും ജ്ീഴനക്ോരു്ട സുയക്ഷ ഉരപ്പോക്ിമതിൽ ഴയഴ
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ഷോമും ഷുംതൃപ്തയോൊഔയും ്ങയ്യുന്നു. ്ഷർഴർ ഩയിഩോറനത്തിനോമി ൊരചൃ് സ്റ്റോപ് ഭോത്രഭോ ണ്
അഴരു്ട പ്രധോന ഒപീസുഔലിൽ ഉാോമിരുനത്.
ഐടി കഭകറമി്റ സോർഡ്്ഴമറുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട അ്ല്ലേിൽ സോർഡ്്ഴമർ അധിഷ്ഠിത
ഔമ്പനിഔൾക്്, ഫോക്ിയള്ളഴയ്ക്ക് ഴിഩയീതഭോമി, ഒപീസുഔലി്റ ഷൌഔയയങ്ങളുും ഉഩഔയണ
ങ്ങളുും അതയോഴവയഭോമതു്ഔോാ് കറോക്് ഡൌൺ ഗുരുതയഭോമി ഫോധിചൄ. ഉദോസയണത്തിന്
ടോറൃോ എറക്സി, ഔൃസ്റ്റ് കലോഫൽ എനീ യാ് പ്രധോന ഔമ്പനിഔ്ല കറോക്് ഡൌൺ ഫോധിചൄ.
അഴയ്ട ഉൽഩോദനക്ഷഭത്മയും പ്രഔടന്ത്തയും ഷോയഭോമി ഫോധിചൄ.
കറോക്്്ഡൌൺ ഔോയണും കഷോവ് ്ഴമർ അധിഷ്ഠിത ഔമ്പനിഔളു്ട ഉൽഩോദനക്ഷഭത ൊരഞ്ഞു,
ഩകക്ഷ ഔഠിനഭോമില്ല. ഐടി ഴയഴഷോമ പ്രതിനിധിഔളു്ട ഔണക്ോക്റിൽ, ഴയഴഷോ മത്തി്റ
നിറഴി്റ ്ഭോത്തും ഉൽഩോദനക്ഷഭത റബയഭോമ ഭോനഴ ഴിബഴകവശിയ്ട 70 വതഭോനഭോണ്,
ഷോധോയണ സ്ഥിതിമിൽ ഇത് 80 വതഭോനഭോണ് ഉഩകമോഖിക്്പ്പടറുള്ളത്.
ധനഔോയയ കഷഴന കഭകറമിൽ, കറോക്് ഡൌൺ ഔോറത്ത് ഇടഩോടുഔോരുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട
പ്രശ്നങ്ങറോണ് ഉമർനത്. ഡോറൃോ സുയക്ഷയ്ട ഔോയണങ്ങലോൽ കജ്ോറിസ്ഥറും

ഴീട്ടികറക്്

ഭോറുനതി്നക്കുരിചൃ് ധനഔോയയ കഷഴന ഇടഩോടുഔോർ ആവേോൊറയോണ്. ഴീട്ടിൽ നിന്നുള്ള
കജ്ോറി എന യീതി ഷൃീഔയിക്ോൻ ഇടഩോടുഔോർ തയ്യോരോഔോത്തതിനോൽ ഴറിമ ധനഔോയയ
കഷഴന സ്ഥോഩനത്തികറക്കുള്ള രു പ്രധോന ഔയോ്രേിലുും അഴഷോനിപ്പികക്ാിഴനിട്ടാ്.
ഷോമ്പത്തിഔ കഭകറമി്റ ഇടഩോടുഔോർക്് കഷഴനും നൽൊന ഔമ്പനിഔലോണ് ഴീട്ടിൽ ഇരുന്നുള്ള
കജ്ോറി ഭോതൃഔമികറക്കു അഴഷോനഭോമി ഭോരിമത്, ഭറൄള്ളഴർ ഭോർചൃ് ആദയ ഴോയും മുതൽ ത്ന
ഭോരി.
കറോക്്ഡൌൺ ദീർഗഔോറകത്തക്് തുടരുനത് പുതിമ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുും, പ്രകതയഔിചൄും
ഉഩഔയണങ്ങൾക്കുും അറൃൊറൃപ്പണിഔൾക്കുഭോമി ്ൈമർ ഩോർട്ഷ് റബയഭോൊനതിന്. ങിറ
ജ്ില്ലഔലിൽ നിമന്ത്രണങ്ങൾ റഘൂഔയിക്കുന പുതിമ നമകത്തോ്ട ഈ പ്രശ്നും ഩയിസയിക് ്പ്പടോും.

കറോക്് ഡൌൺ ഔളിെോൽ ഴകനക്ോ്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
കറോക്്്ഡൌ റഘൂഔയിക്കുനതിനുള്ള ഷഭമ്ും കഴഖതയും കറോക്്ഡൌണിേ പുതുതോമി
അടികചൃൽപ്പിക്ോനുള്ള ഷോധയത്മയും ഩറൃി ഐടി ഴയഴഷോമത്തിന് ആവേയാ്. ഴയഴഷോമ
സ്ഥോഩനഭോമ നോകെോുംന് ഈ ഴിശമ്ത്തപ്പറൃി ഴിവദഭോമ രു കയകയാ്. പ്രകതയഔിചൄും, ഴീണ്ടുും
പുന:സ്ഥോഩിക്കുഔമോ്ണേിേ സ്ഥോഩനങ്ങൈ ഴീട്ടിൽ നിന് ഒപീഷികറക്കുും തിയിചൄും
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ഭോറൃിസ്ഥോഩിക്ോനുള്ള ഩയിശ്രഭും നടത്തുഴോെ തയ്യോരല്ല. ഴറിമ, എമർ ഔാീശൻ ്ങയ്ത ഒപീഷ്
സ്ഥറങ്ങലികറക്് ഭട്ങുവനതി്റ ആകയോഖയ അഩഔടഷോധയത്മക്കുരിചൄും അഴർ ആൊറയോണ്.
ഐടി ഴയഴഷോമും അഴരു്ട ജ്ീഴനക്ോയിൽ 50 വതഭോനും കഩ്യ ഒപീസുഔലിൽ കജ്ോറി
്ങയ്യോൻ അനുഴദിക്കുന നിറഴി്റ നിമന്ത്രണങ്ങൾ ്ഩ്ട്ടന് ളിഴോക്കുനതി്ന ഴിഭർവി ക്കുന്നു.
ോടുതലുും, കഔയലത്തിലുും യോജ്യത്തുടനീല്ും, അഴരു്ട 10 വതഭോനും ജ്ീഴനക്ോരുഭോമി പ്രഴത്തനും
ആയുംബിക്ോൻ ഷോധയതയാ്, ഈ എണും ക്രകഭണ ഴധിപ്പിക്ോും. എനിരു നോലുും,
സോർഡ്്ഴമറുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഔമ്പനിഔൾക്് കഔന്ദ്രീൌത ഷൌഔയയങ്ങൾ ആഴവയ മുള്ളതിനോൽ
ഈ ഇലഴ് ോടുതറോമി ഉഩകമോഖിക്ോൻ ഷോധയതയാ്. ഩറ കഷോവ്്ഴമർ അധിഷ്ഠിത
ഔമ്പനിഔളുും കഔന്ദ്രീൌത ഒപീഷ് പ്രഴർത്തനത്തികറക്കുള്ള ്ഭോത്ത ഴരുഭോനത്തി നുഩഔയും
അറൃൊറൃപ്പണിഔൾ, ഉഩഔയണങ്ങൾ ഭോറൃിസ്ഥോഩിക്കുഔ തുടങ്ങിമഴയ്ക്കോമി നിറഴി്റ ഇലഴ്
ഉഩകമോഖിക്ോൻ ഷോധയതയാ്.

നമ ശുഩോർവഔൾ
1. കറോക്്ഡൌ നടപ്പോക്ലുും കറോക്്ഡൌൺ ഩിൻഴറിക്ലുും ങിറ മുനരിമിപ്പുഔളുഭോമി മുകനോ
ട്ടകഩോഔണും (4 ദിഴഷ്ഭനതോണ് ഴയഴഷോമത്തി്െ അബയർത്ഥന, മഥോർത്ഥ എണും ആഴ
വയഔതഔ്ല ആശ്രമിചൃിയിക്കുും), അതിലൂ്ട ഴയഴഷോമത്തിന് ആസൂത്രണും ്ങയ്യോനുും അതിന
നുഷയിചൃ് ക്രഭീഔയിക്ോനുും ഷഭമമുാ്.
2. ഉഩഔയണങ്ങളു്ട ഔടത്തലുും ങറന്ും ഴയഴഷോമ്ും അധിഔോയിഔളുും തമ്മിൽ ോടുതൽ
ഏകഔോഩിപ്പിക്ോും. ഴയഴഷോമ അകഷോഷികമശനുഭോയള്ള അുംഖീഔോയ്ത്ത അടിസ്ഥോനഭോക്ി
ഔമ്പനിഔൾക്് ഩോസുഔളു്ട പ്രശ്നും കഴഖത്തിറോക്ോൻ റൃ ജ്ോറഔ ഷുംഴിധോനും സ്ഥോഩിക്ോും.
3. ്ങറുഔിട ഔമ്പനിഔൾക്ോമി (10,000 ങതുയശ്ര അടിമിൽ തോ്ള ഴോടഔയ്ക്ക് എടുക്കുനഴർ) കഔയല
ഷക്ോയി്െ കഷോവ്്ഴമർ ഩോർക്കുഔലിൽ ഴോടഔ എള്ളൃതിത്തള്ളലുും ഴറിമ ഔമ്പനി ഔൾക്് (>
10,000 ങതുയശ്ര അടി) ഴോടഔ 3 ഭോഷകത്തക്് ഭോറൃി്ഴക്കുഔ. ഴിറമിരുത്തറി്ന ആശ്രമിചൃ് ഇത്
നീട്ടി്ഴക്ോ്ന തുഭോണ്. അത്തയ്ഭോരു എള്ളൃതിത്തള്ളൽ അടിമന്തിയഭോമി ആഴവയഭോണ്.
4. ഷഭോനഭോമ അടിസ്ഥോനത്തിൽ വഴദുതി ങോർജുഔൾ എള്ളൃതിത്തള്ളോും.
5. ഫോങ്കുഔൾ ഫിൽ ഡിെൌാ് നൽൊനത്, ഔോറതോഭഷത്തിനുള്ള ഩറിവ നിയക്കുഔൾ എള്ളൃതി
ത്തള്ളുനതുൾ്പ്പ്ട ഴോയ്പ തിയിചൃടഴ് ്ഭോരകട്ടോരിമും നൽഔോൻ ഫോങ്കുഔ്ല കപ്രോത്സ്ോസി പ്പിക്കുഔ
(നിറഴി്റ ്ഭോരകട്ടോരിമും ഔോറതോഭഷ ഔോറമലഴിനുള്ള ഩറിവ നിയക്കുഔൾ അനുഴദി ക്കുന്നു),
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പുതിമ
ഫിഷിനസ്സ്
അഴഷയങ്ങൾ
അമഴ്എനിഴ്മല്ലോും നിർണോമഔഭോണ്.

ഉമർന്നുഴരുകമ്പോൾ

ഴോയ്പ

നൽൊനതി്റ

6. ഷുംസ്ഥോന ജ്ിഎസ്ടി ഇല്ഔളുും രു ഷോധയതമോമി ഩയികവോധിക്ോും.
7. ്ങറുഔിട സ്ഥോഩനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഴർത്തന മൂറധന ഴോയ്പ അത്തയും ഴോയ്പഔൾക്് മൂന് മുതൽ
ആര് ഭോഷും ഴ്യ ഩറിവ ൊരയ്ക്കുനതിനുള്ള ്ങറഴ് ഷക്ോയിനു ഩയിഖണിക്ോും. ൈോൻ പണ്ടുഔൾ
ഴീണ്ടുും അനുഴദിക്കുനതിൽ നിന് ഇത് നൽഔോനുള്ള ഷോധയത ഩയികവോധിക്ോും.
8. ഐടി കഭകറയ്ക്ക് ഖണയഭോമ ഷസോമ്ും ഩിന്തുണയും നൽൊനതിൽ ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോർ
കഔന്ദ്ര ഷക്ോയിേ ഷജ്ീഴഭോമി ഇട്ഩടണും, ഇത് ോടോ്ത ഷുംസ്ഥോനതറത്തിലുള്ള
ഷസോമത്തി്െ ഴയോപ്തി തുച്ഛഭോമതിനോൽ ോടുതൽ ആവൃോഷും നൽഔോനോഴില്ല.
9. ഷർക്ോർ, ്ഩോതുകഭകറോ ഔയോറുഔൾ നടപ്പിറോക്കുനതിൽ ഈ കഭകറ്മ ഷജ്ീഴഭോമി
കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ണും.
10. നിറഴി്റ ആകഖോല പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിൽ കഩോലുും തുരക്ോനിടയള്ള പുതിമ കഭകറഔലിൽ
പുതിമ അഴഷയങ്ങൾ ഴിഔഷിപ്പിക്കുനതിന് ഈ കഭകറ്മ ഷജ്ീഴഭോമി കപ്രോത്സ്ോസിപ്പി ക്കുഔയും
സുഖഭഭോക്കുഔയും കഴണും.
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കഔോഴിഡ്-19 ്െ ഊജ കഭകറമി്റ ആഗോത്ും പ്രതിഔയണ നടഩടിഔളുും
ഊർജ കഭകറ്മ കറോക്്്ഡൌ ഔോറത്ത് അഴവയ കഷഴനഭോമി പ്രകയോഩിചൃിട്ടാ്. കഔയല
ഷുംസ്ഥോന വഴദുതി കഫോർഡുും (്ഔഎഷ്ഇഫി) ഊർജ, വഴദുതി കഭകറമി്റ ഭറൃ്
സ്ഥോഩനങ്ങളുും കഔയലത്തിേ ്ഩോതുകഭകറമിറോമതിനോേ ്തോളിൽ, കഴതന നഷ്ടും ഉാോമിട്ടില്ല.
ഊർജ കഭകറമി്റ പ്രധോന്പ്പട്ട ആഗോതും കറോക്്ഡൌൺ ഔോയണും ഊർജ ആഴവയഔത
ൊത്ത്ന ഇടിഞ്ഞു എനതോണ്. ഊർജകഭകറമി്റ ഴിഴിധ ഩധതിഔൾ നടപ്പോക്കുനതി്റ
ഔോറതോഭഷ്ും അതി്െ പ്രതയോഗോതങ്ങളുഭോണ് യാോഭ്ത്ത ആഗോതും.
്ഡഩൂട്ടി ങീപ് എഞ്ചിനീമർ (്ഔോകഭള്ഷയൽ ആെ് ൈോനിുംഖ്), ്ഔഎഷ്ഇഫിമിൽ നിന് റബിചൃ
ൊരിപ്പി്ന അടിസ്ഥോനഭോക്ിമോണ് ഈ രികപ്പോർട്ടി്റ ഡോറൃയും ഴിഴയങ്ങളുും. ്ഔഎഷ്ഇഫി
നൽഔിമ ഴിഴയങ്ങളുും ഞങ്ങളു്ട ഴിറമിരുത്തലുും അടിസ്ഥോനഭോക്ി ഊർജ കഭകറയ്ക്കോമി
ഞങ്ങൾ ങിറ ശുഩോർവഔൾ തയ്യോരോക്കുന്നു.

്ഔഎഷ്ഇഫി വഴദുതിയ്ട ആഴവയഔതമിലുും ഴരുഭോനത്തിലുമുാോമ പ്രതയോഗോതും
തോ്ള്ഔോടുക്കുന ഩട്ടിഔ വഴദുതി ഉഩകബോഖത്തി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൈ നേൊന്നു.
ഩട്ടിഔ 1 ഊജ ആഴവയത്തി്െ തോയതഭയും -ഉഩകബോഖും ദവറക്ഷും യൂണിറൃിേ, ഔികറോഴോട്ടിേ
ഭോഷും

ഴശും
2019

% ഴധനഴ്/ൊരഴ്
2020

്പബ്രുഴയി

2050.0641

2190.4363

6.84

ഭോചൃ്

2484.7681

2377.6513

-4.31

1183.37

942.896

-20.32

ഏപ്രിേ 1-14

2019 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലി്റയും 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലി്റയും വഴദുതി
ഉഩകബോഖും തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ ൊത്ത്ന ഇടിെതോമി ഔോണോും. ോടുതൽ നഷ്ടും ഏപ്രിൽ
ഭോഷത്തി്െ ഫോക്ി ബോഖത്തുും ്ഭമ് ഭോഷത്തിലുും പ്രതീക്ഷിക്ോും. ഇകപ്പോള്ത്ത വഴദുതി
ഉഩകബോഖത്തി്െ ൊരഴ് പ്രതിദിനും 15-20 ദവറക്ഷും യൂണിറൃോണ്. ഴിഴിധ ഷോമ്പത്തിഔ
കഭകറഔലി്റ ഷോധോയണ പ്രഴർത്തനും പുന:യോയുംബിക്കുനതി്ന ആശ്രമിചൃിയിക്കുും ആഴവയഔത
ഴർധിക്കുനത്.
ഒകയോ കഭകറയ്ക്കുും പ്രകതയഔ പീഡറുഔൾ ഇല്ലോതിനോലുും ഒകയോ കഭകറമിലുും നിന്നുള്ള നഷ്ടും
വഴദുതി ഴിതയണ ഡോറൃമിൽ നിന് കനയിട്ട് ഔണക്ോക്ോൻ ഔളിമോത്തതിനോലുും ഴയോഴഷോമിഔ,
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ഴോണിജ്യ, ആബയന്തയ ഉഩകബോക്തോക്ലിൽ നിന്നുള്ള ഴരുഭോന നഷ്ടും ഴിവദഭോമി ഔണക്ോക്ോെ
ഔളിയഔ ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഫില്ലിുംഖിന് കവശഭോൊും.
പ്രധോന ഴരുഭോന നഷ്ടും ഴയോഴഷോമിഔ, ഴോണിജ്യ, സ്ഥോഩന ഉഩകമോക്തോക്ലിൽ നിന്നുള്ളതോണ്
എനതിനോൽ, ഴരുഭോന നഷ്ടും യൂണിറൃിന് ഏഔകദവും 6 രൂഩമോമി ഔണക്ോക്ോും. അതിനോൽ
ഭോർചൃി്റ ഴരുഭോന നഷ്ടും ഏഔകദവും Rs. 64.2 കഔോടി രൂഩയും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 14 ഴ്യയള്ള
നഷ്ടും. 144.2 കഔോടി രൂഩയഭോഴോും.
ആഴവയഔതമിേ ഖണയഭോമ ൊര്ാോൊനത് ദീർഗഔോറ വഴദുതി ഴോങ്ങൽ ഔയോറുഔൾ
(ഩിഩിഎ) പ്രഔോയമുള്ള വഴദുതി ്ങറഴ് ഴർധിപ്പിക്കുും. യാ് ബോഖങ്ങളുള്ള തോയിപ്
ബയണോടഭോണ് ഇതിന് ഔോയണും യാ് തോയിപ് ഴയഴസ്ഥമോണ്. ൊരെ അലഴിലുള്ള ഴോങ്ങൽ
ഔണക്ി്റടുക്ോ്ത തോയിപി്െ സ്ഥിയഭോമിട്ടള്ള ബോഖും അകതഩടി നിറനിൽക്കുഔയും ഴയതയോഷും
ഴരുന ബോഖും ഭോത്രും തോഴ്ത്തുഔയും ്ങയ്യുും. വഴദുതിയ്ട വയോവയി ്ങറഴ് ്പബ്രുഴയിമിൽ രു
യൂണിറൃിന് 4.04 രൂഩ ആമിരുന്നു. ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഫില്ലിുംഖിന് കവശകഭ വഴദുതിയ്ട വയോവയി
്ങറഴ് അരിയഴോെഩറൄ.
നിറഴി്റ ഩിഩിഎ പ്രഔോയും ്ഔഎഷ്ഇഫിക്കു ഉഩകമോഖിക്കുഴോെ ഩറൃോത്ത വഴദുതിയ്ട
്ങറ്ും ഏ്റൃടുകക്ാി ഴരുും.
വഴദുതി ഉഩകബോഖും ഩഔർചൃഴയോധിയും തുടർന്നുള്ള കറോക്്ഡൌണും ഔോയണും കഴനൽക്ോറത്ത്
പ്രതീക്ഷിക്കുന ഉഩകബോഖ്ത്തക്ോൈ 20 വതഭോനും ൊരഞ്ഞു. ്ഭരിറൃ് ഒർഡർ അനുഷയിചൃ് കഔന്ദ്ര
ഉൽഩോദന കഔന്ദ്രങ്ങലിൽ നിന് വഴദുതി വഔഭോറുഔയും ഷുംസ്ഥോനത്തിനുള്ളി്റ ജ്റവഴദുതി
ഉല്പോദനും ൊരയ്ക്കുഔയും ്ങയ്തു്ഔോാോണ് ഈ സ്ഥിതി കസ്റ്ററൃ് കറോഡ് ഡിൈോചൃ് ്ഷെർ
വഔഔോയയും ്ങയ്യുനത്. അധിഔോയും അടിമര്ഴചൃതിലൂ്ട, വഴദുകതോല്പോദന ഔമ്പനിഔൾക്്
നൽകഔാ ഭോറൃുംഉാോഔോ്ന ങോർജ്ിൽ ൊര്ാോൊും, എനോൽ ഩിഩിഎ പ്രഔോയും, നിശൄിത
ങോർജ്് നൽകഔാതുാ്. അതിനോൽ, വഴദുതി ആഖിയണും ൊരയ്ക്കുനതോ്ണേിലുും കഴയിമഫിൾ
ങോർജുും പിഔ്ഷഡ് ങോർജുും ്ഔഎഷ്ഇഫി ഉത്ഩോദന ഔമ്പനിഔൾക്് നൽൊന്നു.
നിറഴിൽ, കഔന്ദ്രഷർക്ോർ നമും ഩിന്തുടർന്, പുനരുഩകമോഖ ഊജ് കരോതസ്സുഔൾ “ഉരപ്പോയും
പ്രഴർത്തികക്ാ” നിറ തുടരുന്നു. ൊരെ ഴിറമിലുള്ള തോഩവഴദുതി (കറോഴർ കഴയിമഫിൾ
ങോർജുഔൾ) റബിക്ോെ ഔളിമി്ല്ലന്നുും ൊരെ ആഴവയഔതയള്ള ഔോറമലഴിൽ ഉമർന ്ങറഴ്
പുനരുഩകമോഖ ഊജ്ും ആഖിയണും ്ങകയ്യാതു്ാന്നുും ഇത് സൂങിപ്പിക്കുന്നു. പുനരുഩകമോഖ
കരോതസ്സുഔലിൽ നിന്നുള്ള വഴദുതിയ്ട വയോവയി ഴിറ 2020 ജ്നുഴയിമി്റ നിറഴിലുള്ള
ഔയോർ അനുഷയിചൃ് യൂണിറൃിന് 3.81 രൂഩമോണ്. ഈ ഉമർന ്ങറഴ് ഊജത്തി്െ
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പുനരുഩകമോഖത്തിന് മുൻഖണന നൽൊനതി്െ ൌതയഭോമ ആഗോതും ഫില്ലിുംഖിന് കവശും
ഭോത്രകഭ അരിയഔയള്ളൂ.

ഉർജ കഔയല ഭിശനു ഔീളിലുള്ള പുയപ്പുര ഷൌകയോർജ ഴിഔഷന ഩധതിക്കുകഭലുള്ള
ആഗോതും
1. ഷൌയ കപഷ് നിന് ഔീളിൽ 50 ്ഭഖോഴോട്ട് പുയപ്പുര ്ഷൌകയോജ കപ്രോജ്ക്ടി്െ
പ്രഴർത്തനത്തിന് ഭസോഭോയി ഔോയണും ഔോറതോഭഷമുാോഔോൻ ഷോധയതയാ്, ഷുംബയണത്തിലുും
നിർമ്മോണത്തിലുമുള്ള ഔോറതോഭഷും കനയിടോൻ ഡഴറപ്പർഭോർ ്ങറഴ് ഴർധിപ്പിക്ണ്ഭന്
ആഴവയ്പ്പടുന്നു.
2. 50 ്ഭഖോഴോട്ട് പുയപ്പുര ്ഷൌകയോജ കപ്രോജ്ക്റ്റി്െ (എുംഎൻആർഇ ഷബ്ഷിഡി െീും) കററും
നടകക്ാ തീമതി, ഩ്േടുക്ോൻ ഷോധയതയള്ള കററക്ോർ ആഴവയ്പ്പട്ടതനുഷയിചൃ് ഭോറൃിഴചൄ.
ഇത് ഩധതി വഴഔിപ്പിക്കുും. ഴയഴഷോമങ്ങലിലുടനീലമുള്ള പ്രതയോഗോതങ്ങൾ മൂറും ഴിറക്മറൃും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
3. ഫോസയ ഏജ്ൻഷിഔലോമ നോശണൽ ്തർഭൽ ഩഴർ കഔോർപ്പകരശൻ (എൻടിഩിഷി),
എൻഎചൃ്ഩിഷി, ടിഎചൃ്ഡിഷിഐഎൽ,

കഷോലോർ എനർജ്ി കഔോർപ്പകരശൻ ഒപ് ഇന്തയ

(എസ്ഷിഐ) എനിഴ ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഏ്റൃടുക്കുന ഩധതിഔ്ലയും ഫോധിക്കുന്നു.
4. 260 ്ഭഖോഴോട്ട് ഷൌകയോർജ ഩധതിഔൾക്ോമി കററും ഴിലിക്കുനതിനുള്ള ്രഗുകററൃരി
അുംഖീഔോയങ്ങളുും വഴൊഔമോണ്.

കറോക്്ഡൌൺ ഫോധിചൃ പ്രധോന കപ്രോജ്ക്റ്റുഔളുും അഴയ്ട ഴയോപ്തിയും
1. എല്ലോ മൂറധന, നഴീഔയണ, ആധുനിഔഴൽക്യണ കജ്ോറിഔളുും ഈ ഔോറമലഴിൽ
തോൽക്ോറിഔഭോമി നിർത്തിഴചൃിയിക്കുന്നു. ഴിതയണും പുന:സ്ഥോഩിക്കുനതിനുള്ള അടിമന്തിയ
പ്രഴർത്തനങ്ങൾ ഭോത്രഭോണ് ഇകപ്പോൾ ഏ്റൃടുക്കുനത്.
2. ട്രോൻസ്ഗ്രിഡ് 2.0 ന് ഔീളിലുള്ള മ്പത് 220 ്ഔഴി ഷഫ് കസ്റ്റശനുഔളു്ട പ്രഴർത്തനങ്ങളുും
ഈ ഴർശും ഔമ്മീശൻ ്ങയ്യോൻ ്ശഡൂൾ ്ങയ്തിട്ടള്ള ഷോധോയണ ഩധതി പ്രഔോയമുള്ള ഴിഴിധ
കജ്ോറിഔ്ലയും പ്രതിോറഭോമി ഫോധിചൃിട്ടാ്. 2020 ജൂണിൽ ഔമ്മീശൻ ്ങയ്യോനിരുന പുനലൂർഭോടക്ത്രര

എചൃ്

ഴി

ഡി

ഷി വറൻ

നിർഭോണ്ത്തയും
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ഷോയഭോമി

ഫോധിക്കുന്നു.

3. 6 നഖയങ്ങലിൽ ആയുംബിചൃ ഇറക്ട്രിഔ് ്ഴസിക്ിൾ ങോർജ്ിുംഖ് കസ്റ്റശനുഔളു്ട പ്രഴർത്തനങ്ങൾ
കറോക്്ഡൌണിൽ നിർത്തിഴചൃിയിക്കുന്നു, ഇത് ഇ-്ഴസിക്ിൾ കപ്രോജ്ക്റ്റ് തുട്ങുവനത് വഴഔിപ്പിക്കുും.
4. 2020 ഏപ്രിറിനുമുമ്പ് ഔമ്മീശൻ ്ങയ്യോൻ ഩധതിമിട്ടിരുന ്ഩയിങ്ങൽക്കുത്ത്, ഭൂതത്തോൻ്ക്ട്ട്,
അപ്പർ ഔല്ലോർ മുതറോമ നിയഴധി ജ്റവഴദുത ഩധതിഔളു്ട പ്രഴർത്തനങ്ങ്ലയും
കറോക്്ഡൌൺ ഫോധിചൄ.
5.

ഩധതിഔൾ

തിയിചൄഴിടൽ,

തമ്മിൽ

ആഗോതത്തി്െ

വഷറൃി്റ

ഴികദവ

ഴയോപ്തി

ഴിദഗ്ധരു്ട

ഴയതയോഷ്പ്പടുന്നു.
ആഴവയഔത,

്തോളിൽകഷന്മ
ഴിതയണ

ശൃുംകറ

അഴതോലത്തിറോ്ഔ തുടങ്ങിമ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകതയഔും ഴിറമിരുകത്താതുാ്.

നമ ഷുംഫന്ധിമോമ ശുഩോർവഔൾ
1. ്ഔഎഷ്ഇഫി നിറഴിൽ നിയഴധി ്ഴല്ലുഴിലിഔൾ കനയിടുനാേിലുും ഴിഴിധ തയും ഉഩകബോ
ക്തോക്ളു്ട അകഩക്ഷഔളുും നിറഴി്റ പ്രതിഷന്ധി ഔോയണും അഴ അബിമുകീഔയിക്കുന പ്രശ്ന
ങ്ങളുും ഴിറമിരുത്തി വഴദുതി ങോർജ്് എള്ളൃതിത്തള്ളോൻ ഷർക്ോരി്െ ബോഖത്തു നിന് അമ്
ഔൈ ഉാോഔണും. ഐടി, സ്റ്റോർട്ടപ്പ് കഭകറഔൈ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള എുംഎഷ്എുംഇ കഭകറയ്ക്ക്
വഴദുതി ങോർജുഔൾ അടയ്ക്കുനതിന് ആനുോറയങ്ങൾ ആഴവയഭോമി ഴരുും. ഇതിേ പൂർണഭോ യള്ള
എള്ളൃതിത്തള്ളൽ മുതൽ ഩണഭടയ്ക്കേ നീട്ടി്ഴചൃ് ഴിഴിധ ഗടങ്ങലിറോമി അടചൄ തീക്കുഔ എന
തയത്തിലുള്ള നടഩടിഔൈ ഴ്യ കഴാിഴരുും. ഇതു ഔോയണും ്ഔഎഷ്ഇഫിക്് നഷ്ടമുാോ
ൊ്ഭേിലുും ഭറൃ് ്ഩോതുകഭകറോ ഡികെോമു (DISCOMS)ഔളുഭോമി തോയതഭയ്പ്പടുത്തുകമ്പോൾ അതി്െ
ഴിബഴ ഷഭോസയണ കവശിയും നിറഴി്റ ആകയോഖയഔയഭോമ ഷോമ്പത്തിഔ നിറയും അത്തയും
ഇല്ഔൾ നൽഔോൻ ്ഔഎഷ്ഇഫിക്് പ്രോപ്തി നേൊന്നു.
2. മുഔലിേ സൂങിപ്പിചൃതുകഩോ്റ, എള്ളൃതിത്തള്ളലുും ഩണഭടയ്ക്കേ ഭോറൃി്ഴക്ലുും ഔോയണും ്ഔഎഷ്
ഇഫിക്് ഴരുഭോനും നഷ്ടമുാോക്കുും. ഈ നഷ്ടും ്ഔഎഷ്ഇഫിയ്ടയും ഉഩകബോക്തോക്ളു്ടയും
ഷർക്ോയി്െയും ഇടമിേ എങ്ങ്ന ഩേിടുും എനതി്നക്കുരിചൃ് ഷർക്ോർ നമഩയഭോമ
തീരുഭോനും എടുകക്ാിഴരുും.
3. പുനരുഩകമോഖ ഊർജ കരോതസ്സുഔളു്ട “നിർഫന്ധഭോമ പ്രഴർത്തനും” എന നിറ ആറു
ഭോഷകത്തക്് രേോക്കുനതിന് കഔന്ദ്ര ഷർക്ോരുഭോമി ഷജ്ീഴഭോമി ഇട്ഩകടാതുാ്. അടചൄപൂ
ട്ടകറോ ഷോമ്പത്തിഔ പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ നിമന്ത്രണങ്ങകലോ തുടരുഔമോ്ണേിൽ പ്രസ്തുത നടഩ
ടിയ്ട ഔോറഗട്ട്ും നീകട്ടാി ഴരുും. പുനരുഩകമോഖ ഊർജ കരോതസ്സുഔലിേ നിന്നുള്ള
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വഴദുതിക്് തോഩവഴദുതിക്് നൽൊന വയോവയി നിയക്ിൽ ഴിറ നൽൊഔ എന് കഩോലുള്ള
ങിറ ഫദലുഔൾ ഷൃീഔയിക്ോ്നതോണ്.
4. കഔന്ദ്ര ധനഭന്ത്രോറമും കഔോഴിഡ്-19്ന രു മുെോട്ടിഔോണോത്ത (force majeure) ഷുംബഴഭോമി
പ്രകയോഩിചൃിട്ടാ്. അതിനോൽ, ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ വഴദുതി ആഴവയഔതയ്ട തിയക്്
ഔണക്ി്റടുത്ത് തിയ്െടുത്ത വഴദുതി ഴോങ്ങൽ ഔയോറുഔളുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് കപോള്ഷ്
ഭജ്ൂർ (force majeure) അരിമിപ്പ് കഔയല ഷർക്ോ, ്ഔഎഷ്ഇഫി എനിഴ നേകഔാതോണ്.
നിറഴി്റ ഴിഩണി ഴിറകമക്ോൾ ഴല്യ ഉമർന ഴിറയ്ക്ക് ഴോ്ങുവന വഴദുതി
ഩയിതയജ്ിക്കുനതുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട് ോടുതൽ ങർചൃഔൾക്് ഇത് ഷോസങയയും രുക്ും. ഉമർന
്ങറ്ള്ള കരോതസ്സുഔലിേ നിന്നുള്ള വഴദുതി ഩയിതയജ്ിക്കുനതിന് മുൻഖണന നേഔണും.
5. മുഔലിലുള്ള നോറ് ശുഩോർവഔൾ ോടോ്ത, ഷർക്ോരുും ്ഔഎഷ്ഇഫിയും നിറഴി്റ
പ്രതിഷന്ധി്മയും കപോള്ഷ് ഭജ്ൂയ് (force majeure) ഷോസങയയ്ും ഉമത്തി കഔന്ദ്ര പൂലിൽ
നിന്നുള്ള ഩയിതയജ്ിക്ോത വഴദുതി ഴിസിത്ഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട ഭ്റൃല്ലോ ്ങറ്ഔളുും, നിശൄിത
ങോർജുഔളുും പ്രഷയണ ങോർജുഔളുും ഉൾ്പ്പ്ട, നിശൄിത ഔോറമലഴികറക്് ഷഭഗ്രഭോമി
പുതുകക്ാതോണ്, ഇത് ആഴവയ്ഭേിേ ഩഔചൃഴയോധിയ്ട ഔോറഗട്ടത്തികറക്കു മുള്ളൃഴനോമി
നീട്ടോ്നതോണ്.
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കഔോഴിഡ് 19 മൂറും ്തോളിൽ കഭകറമി്റ ആഗോതും
ഷുംഗ്രസും
1. 2020 ഭോർചൃ് ഴ്യയള്ള ഔണക്നുഷയിചൃ് കഔയലത്തിേ കക്ഷഭ കഫോർഡുഔൾ, ജ്ീഴനക്ോരു്ട
ഷുംഗടനഔൾ, കതോട്ടും ്തോളിറോലിഔൾ (കതമിറ, രബ്ബർ) എനിഴയ്ട ബോഖഭോമി 10.2 ദവറക്ഷും
്തോളിറോലിഔലോണള്ളത്.
ഷുംസ്ഥോന്ത്ത
10.1
ദവറക്ഷും
്തോളിറോലിഔൾ
കക്ഷഭ
കഫോർഡുഔളു്ടയും ജ്ീഴനക്ോരു്ട ഷുംഗടനഔളു്ടയും ബോഖഭോണ്. കഔയല അകഷോഷികമശൻ
ഒപ് ൈോകെഴ്സി്െ ഔണക്നുഷയിചൃ് 0.1 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾ കതമിറ, രബ്ബർ കഭകറമിൽ
ഏർ്പ്പട്ടിട്ടാ്.
2. കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലി്റയും, ജ്ീഴനക്ോരു്ട ഷുംഗടനഔലി്റയും റബയഭോമ സ്ഥിതി ഴിഴയ
ഔണക്് പ്രഔോയും, 10.1 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔലിൽ റിുംഖഩയഭോമ ഴിബജ്നും റബയഭോമ
സ്ഥിതിഴിഴയക്ണക്് 9.3 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔളുകടതോണ്. ്ഭോത്തും ്തോളിറോലിഔലിൽ 5.3
ദവറക്ഷും അ്ല്ലേിൽ 57 വതഭോനും പുരുശേോരുും 4 ദവറക്ഷും അ്ല്ലേിൽ 43 വതഭോനും
സ്ത്രീഔളുഭോണ്. കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലി്റയും ഭറൃ് ജ്ീഴനക്ോരു്ട ഷുംഗടനഔലി്റയും
്തോളിറോലിഔളു്ട ഴിവദോുംവങ്ങൾ ഩട്ടിഔ 1 ൽ ്ഔോടുത്തിയിക്കുന്നു.
3. 9.3 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔലിൽ 1.3 ദവറക്ഷും (1.2 ദവറക്ഷും പുരുശേോരുും 0.1 സ്ത്രീഔളുും)
യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്യോത്ത ്തോളിറോലിഔലോണ് ഴിഴിധ കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലിറോമി ഴയോഩിചൃിയിക്കുനത്.
4. 21 ദിഴഷ്ത്ത കറോക്് ്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ (ഭോർചൃ് 25 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 14 ഴ്യ) 10.1
ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔളു്ട ്തോളിൽ നഷ്ടും 211.16 ദവറക്ഷും ്തോളിേ ദിനഭോമി
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
5. ഷുംസ്ഥോന്ത്ത കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലി്റയും ഭറൃ് ജ്ീഴനക്ോരു്ട ഷുംഗടനഔലി്റയും
്തോളിറോലിഔളു്ട വയോവയി കഴതനും പ്രതിദിനും 555.3 രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
6. അതിനോൽ, ഷുംസ്ഥോന്ത്ത 10.1 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔളു്ട കഴതന ഴരുഭോനത്തി്െ നഷ്ടും
പ്രതിദിനും 560.8 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു (കതോട്ടും കഭകറ ളി്ഔ).
7. കതോട്ടും കഭകറമിൽ, കതമിറ, രബ്ബർ എനിഴമിൽ ഭോത്രും ്തോളിൽ നഷ്ടമുാോക്കു്ഭനോണ്
ഔണക്ോക്കുനത്. ഭറൃ് ഴിലഔൈ ഷീഷ അല്ലോത്തതിനോേ അഴമിേ നിന്നുള്ള നഷ്ടും
ഩയിഖണിചൃില്ല.
യോൈക്കുള്ള ്തോളിൽ നഷ്ടും പ്രതിദിനും 98,000 ആമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു,
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ോടോ്ത 21 ദിഴഷകത്തക്് കതോട്ടും കഭകറമിേ ആ്ഔ ്തോളിൽ നഷ്ടും 1.82 ദവറക്ഷഭോമി
ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു 4.
8. ഏപ്രിൽ 14 ഴ്യയള്ള കറോക്്്ഡൌണ് ഔോറമലഴിൽ കതോട്ടും കഭകറമി്റ ്ഭോത്തും കഴതന
ഴരുഭോന നഷ്ടും 80.0 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു.
9. അതിനോൽ കറോക്്്ഡൌണ് ഔോറമലഴിേ ആ്ഔ ്തോളിൽ നഷ്ട്പ്പട്ട ഴയഔിതി ദിനങ്ങൈ
(യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്തഴ, യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്യോത്തഴ, കതോട്ടും കഭകറമിേ കജ്ോറ് ്ങയ്യുനഴ) 213
ദവറക്ഷഭോണ് (കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലിലുും, ്തോളിേ ഷുംഗടനഔലിലുും 211.2 ദവറക്ഷും, കതോട്ടും
കഭകറമിേ 1.82 ദവറക്ഷും). അതിനോൽ 21 ദിഴഷകത്തക്് 10.2 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔളു്ട
്ഭോത്തും കഴതന ഴരുഭോന നഷ്ടും 12976.9 കഔോടി രൂഩമോണ് (കതോട്ടും കഭകറ ഉൾ്പ്പ്ട).
ഔണക്ോക്ിമതി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൾ ഩട്ടിഔ 1 ൽ നൽഔിമിയിക്കുന്നു.
10. ദുയിതോവൃോഷ നടഩടിഔളു്ട ബോഖഭോമി ഷുംസ്ഥോന്ത്ത 10.2 ദവറക്ഷും ്തോളിറോലിഔൾക്കുും
(കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലിൽ യജ്ിസ്റ്റ ്ങയ്തതുും, ്ങയ്യോത്തതുും, കതമിറ രബ്ബ കതോട്ടും കഭകറമി്റ
്തോളിറോലിഔളുും) 1000 രൂഩ ഴീതും ഴിതയണും ്ങയ്യോൻ ഷർക്ോർ തീരുഭോനിക്കുഔമോ്ണേിൽ,
ഷർക്ോയി്െ ഷോമ്പത്തിഔ ഫോധയത 1015.0 കഔോടി രൂഩ ആമിയിക്കുും.
11. കക്ഷഭ കഫോർഡുഔലി്റ യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്ത ്തോളിറോലിഔൾക്് ധനഷസോമഭോമി ഷർക്ോർ
ഇതിനഔും 1000 കഔോടി രൂഩ അനുഴദിചൃിട്ടാ്.
12. കറോക്്്ഡൌൺ ഔോറമലഴിേ ഏഔകദവും 5.0 മുതൽ 6.0 റക്ഷും ഴ്യ അതിഥി
്തോളിറോലിഔൾ ഷുംസ്ഥോനത്ത് ഉാ്.
13. ഇഴി്ട ഔണക്ോക്ിമ ്തോളിറോലിഔലിേ ഉൈ്പ്പടോ്ത കഩോമഴയിേ തുണിഔൾ
ഔള്ളൃൊനതിലുും ഇസ്തിയിമിടുനതിലുും ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന ്തോളിറോലിഔൾ, ഔോറൃരിുംഖ് കജ്ോറിഔലിൽ
ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുനഴർ, ങിത്രഔോയേോർ, ഖോർസിഔ, ഷൃഔോയയ സ്ഥോഩനങ്ങലി്റ ഴനിതോ
്തോളിറോലിഔൈ, വററൃ് ആൻഡ് ഷൌാ് ്തോളിറോലിഔൈ, ഩന്തൽ ്തോളിറോലിഔൈ, ്തരുഴ്
ഔചൃഴടക്ോർ, ്ഩോതു കടോമ്ററൄഔൾ വൃത്തിമോക്കുന ്തോളിറോലിഔൈ, ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔൈ
എനിഴ ഉൈ്പ്പടുും. അഴയിൽ ഩറരുും അതിഥി ്തോളിറോലിഔലോണ്. ദുയിതോവൃോഷ നടഩടിഔളു്ട
ഴിതയണത്തി്െ ബോഖഭോമി അഴ്യ ഷോമൂസയ സുയക്ഷോ ഩധതിയ്ട ഗുണകബോക്തോക്ലോക്കുഔ
എനതോണ് ഷർക്ോയി്െ മഥോർത്ഥ ്ഴല്ലുഴിലി.
4

ഈ രികപ്പോർട്ടി്െ ഔോർശിഔ ഴിബോഖത്തിൽ രു ഫദൽ ഔണക്കുോട്ടൽ ഉാ്. ഡോറൃയ്ട ഉരഴിട്ും കജ്ോറിയ്ട ്തോളിേ
ദിനങ്ങളു്ട അനുഭോനത്തിലുള്ളഴയതയോഷഭോണ് ഈ ഴയതയോഷത്തിനു ഔോയണും. ഈ ഴിബോഖത്തി്റ ഡോറൃയ്ട ഉരഴിടും
കഔയലത്തി്റ അകഷോഷികമശൻ ഒപ് ൈോകെഴ്സ് ആണ്.
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14. ഷോമ്പത്തിഔ ഩോകക്ജുഔളുും ദുയിതോവൃോഷ നടഩടിഔളുും പ്രകയോഩിക്കുകമ്പോൾ കറോക്്്ഡൌണി്െ
ആഗോതും ഴനിതോ ്തോളിറോലിഔലിലുും (രു പ്രകതയഔ ൊരിപ്പ് തയ്യോരോക്ിമിട്ടാ്), കഴതന്ും
കജ്ോറിയ്ട ഷൃബോഴ്ും ഔണക്ി്റടുത്ത് ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥയ്ട തോള്ത്ത ഴിബോഖത്തിേ
ഉൈ്പ്പടുന ഩട്ടിഔജ്ോതി ഩട്ടിഔഴർഗ്ഗത്തിൽ്പ്പട്ടഴയിലുും എപ്രഔോയഭോ്ണനതിേ പ്രകതയഔ ശ്രധ
ഉാോകഔാതുാ്.
15. ഷർക്ോയിന് 1.3 ദവറക്ഷും യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്യോത്ത ്തോളിറോലിഔ്ല (1.2 ദവറക്ഷും പുരുശേോരുും
0.1 സ്ത്രീഔളുും) ഫന്ധ്പ്പട്ട കക്ഷഭ കഫോർഡുഔളു്ട ഔീളിൽ ്ഔോണ്ടുഴയോൻ ഷോധിക്കുും.

കറോക്്്ഡൌൺ ഷഭമത്ത് ഷർക്ോർ നടത്തിമ ഇട്ഩടലുഔൾ
കറോക്്്ഡൌൺ
ഔോറമലഴിേ
്ഴൽ്പമർ
കഫോർഡുഔലി്റ
്തോളിറോലിഔൾക്് ഷർക്ോർ ധനഷസോമും നൽഔിമിട്ടാ്. 2020
ഴിവദോുംവങ്ങൾ അനുഫന്ധത്തി്റ ഩട്ടിഔ 2 ൽ ഔോണിചൃിയിക്കുന്നു.

യജ്ിസ്റ്റർ
്ങയ്ത
ഏപ്രിൽ 24 ്റ

മുകനോട്ടള്ള ഴളി
1. യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്യോത്ത എല്ലോ ്തോളിറോലിഔ്ലയും കക്ഷഭ കഫോർഡിന് ഔീളിൽ ്ഔോണ്ടുഴയോൻ
ഷർക്ോർ ശ്രഭങ്ങൾ നടകത്താതുാ്.
2. യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്ത എല്ലോ ്തോളിറോലിഔൾക്കുും അടുത്ത ഗട്ടും ധനഷസോമും ഴിതയണും ്ങയ്യണും.
3. ്ങറുഔിട, ഇടത്തയും ഴയഴഷോമങ്ങൾക്കുും ഷുംയുംബങ്ങൾക്കുും ഩറിവയസിതകഭോ ഷബ്ഷിഡി
ഩറിവകമോടുോടിമകതോ ആമ ഴോയ്പഔൾ ക്രഭീഔയികക്ാതുാ് (ഔോർശിഔ ഴോയ്പഔൾ 3 റക്ഷും ഴ്യ
ഷൃർണും ഈടു നേഔി്ക്ോാ്). സൂക്ഷ്മ ഷുംയുംബങ്ങൈക്് യാ് ഴർശകത്തക്് 25,000 മുതൽ 2
റക്ഷും ഴ്യ ഩറിവയസിത ഴയക്തിഖത ഴോയ്പ നേൊനത് ഩയിഖണിക്ോും.
4. ഴിഴിധ കക്ഷഭ കഫോർഡുഔ്ല മൂകനോ നോകറോ കഫോഡുഔലോമി തയുംതിയിക്കുഔ. ഭ്റൃോരു
ഴിധത്തിൽ ഩരെോൽ, നിറഴിലുള്ള ്തോളിൽ കക്ഷഭ കഫോർഡുഔൾ (്തോളിൽ ഴൊപ്പിന് ഔീളിൽ
16 ഉും ഷർക്ോരി്െ ഭറൃ് ഴിഴിധ ഴൊപ്പുഔൾക്് ഔീളിൽ 12 ഉും) ആകരോ ഏകളോ കഫോർഡുഔലോമി
ഷുംകമോജ്ിപ്പിക്കുഔ, അത് കക്ഷഭ കഫോർഡുഔളു്ട ഔോയയക്ഷഭതയും ബയണ്ും ്ഭചൃ്പ്പടുത്തുും.
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5. ങിറ കഭകറഔലിേ (ഉദോ. കസോട്ടൽ, ്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ, നിർമ്മോണും, ഩോദയക്ഷഔൾ) ്തോളിൽ
ക്ഷോഭും കനയികടാി ഴരുും അന്തർഷുംസ്ഥോന മോത്രക്് കവശും ആഴവയഭോമ ഔൃോരവെെ
എടുത്തതിനുകവശും, ഫന്ധ്പ്പട്ട ഴയഴഷോമ പ്രമുകരുഭോമി ങർചൃ ്ങയ്ത കവശും ഷുംസ്ഥോന്ത്ത
അതിഥി ്തോളിറോലിഔ്ല കഔയലത്തിേ ത്ന നിറനിർത്തോൻ ശ്രഭിക്ണും.
6. അതിഥി ്തോളിറോലിഔ്ല നിയീക്ഷിക്കുനതിനുും, അഴക്ോഴവയഭോമ ്ഷൌഔയയങ്ങൈ
രുക്കുനതിനുും തകധവ ഷൃമും ബയണ സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട ഩേ് ഴർധിപ്പിക്ോും, പ്രകതയഔിചൄും
അഴക്് ഭിഔചൃ തോഭഷഷൌഔയയും നൽൊനതിന്.
7. ്തോളിൽ ഴൊപ്പി്റ ജ്ീഴനക്ോരു്ട ൊരഴ് ഔോയണും ്ഔട്ടിട നിർമ്മോണത്തിനോമി ്ഷഷ്
കവകയിക്കുഔ ബുധിമുട്ടോണ്. നിറഴിൽ 50 വതഭോനും ്ഷഷ് ഩിയികക്ാതുാ്. ്ഔട്ടിട
നിർമ്മോണ്ും ഭറൃ് നിർമ്മോണ ്ഷസ്സുഔളുും കവകയിക്കുനതിനുള്ള ഉത്തയഴോദിത്തും ഷർക്ോർ
തകേവ ഷൃമും ബയണ സ്ഥോഩനങ്ങൈക്് വഔഭോരിമോൽ ഇത്തയും പ്രഴത്തനങ്ങൈക്്
ഷസോമഔയഭോൊും.
8. ഴോയ്പ തിയിചൃടഴിന് 6 ഭോഷും മുതൽ രു ഴർശും ഴ്യ ്ഭോരകട്ടോരിമും നീട്ടഔ.
അനുഫന്ധും
ഩട്ടിഔ 1 കക്ഷഭ കഫോഡുഔലിേ യജ്ിസ്റ്റ ്ങയ്ത ്തോളിറോലിഔൈക്ോമി ഷക്ോ അനുഴദിചൃ
ധനഷസോമത്തി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൈ , കഔോടി രൂഩമിേ
ക്ര

കക്ഷഭ കഫോഡി്െ കഩയ്

.

യജ്ിസ്റ്റ

യജ്ിസ്റ്റ

അ്ഔ

യജ്ിസ്റ്റ ്ങയ്ത

്ങയ്തഴ

്ങയ്യോ

്തോളിറോ

്തോളിറോലിഔ

ത്തഴ

ലിഔൈ

ൈക്് ഭോത്രും

ന

ധനഷസോമും,
കഔോടി
രൂഩമിേ
കഔയല ്ഔട്ടിട്ത്തോളിറോലി
1

കക്ഷഭനിധി കഫോഡ്

2000304

2000304

200.0

1589997

1589997

159.0

(KBOCWWFB)
2 കഔയല ഔശഔ്ത്തോളിറോലി

100

കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KAWWFB)
കഔയല കശോപ്പ് ആെ് കഔോകഭഴ്സയേ
3 എസ്റ്റോബ്ലി്ഭെ് ഴകക്ഴ്സ്

1211527

100000

1311527

51.0

942054

1000000

1942054

258.0

852185

25000

877185

73.0

513518

0

516518

30.4

443566

0

443566

44.3

258762

0

258762

10.8

91125

0

91125

9.1

38474

35800

74274

86.0

37646

40000

77646

3.0

26344

694

27038

24.3

19656

25000

44656

1.7

കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KSCEWFB)
4

5

6

7

8

കഔയല കഭോകട്ടോ്ത്തോളിറോലി കക്ഷഭ
പാ് കഫോഡ് (KMWWFB)
കഔയല തയ്യേ ്തോളിറോലി
കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KTWWFB)
കഔയല ്തോളിറോലി കക്ഷഭ നിധി
കഫോഡ് (KLWFB)
കഔയല അഷുംഗിടിത ്തോളിറോലി
ഷോമൂസയ സുയക്ഷ കഫോഡ്
കഔയല ഔശുഴാി ്തോളിറോലി
കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KCWWFB)
കഔയല മുല, ഈറൃ, വഔത

9 ്തോളിറോലി കക്ഷഭനിധി കഫോഡ്
(KBEPLWWFB)

10

11

12

കഔയല ചുഭട്ട്്ത്തോളിറോലി കക്ഷഭ
നിധി കഫോഡ് (KHLWWFB)

കഔയല വഔത്തരി്ത്തോളിറോലി
കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KHWWFB)
കഔയല ഔള്ള് ്ങത്ത് ്തോാിളിറോലി
കക്ഷഭ നിധി കഫോഡ് (KTWWFB)

13 കഔയല ജ്ൃല്ലരി ്തോളിറോലി കക്ഷഭ

101

നിധി കഫോഡ് (KJWWFB)
1

കഔയല ഫീഡി ഷിഖോ ്തോളിറോലി

4 കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KBCWWFB)
15

16

6837

25000

31837

2.1

3068

0

3068

1.4

കഔയല അബ്ഔോയി ്തോളിറോലി
കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KAWWFB)
കഔയല ്ങറുഔിട്ത്തോളിറോലി
8.5

കക്ഷഭനിധി കഫോഡ് (KPWWFB)

17 ഭറൃ് കക്ഷഭനിധി കഫോഡുഔൈ

721342

721342

14.0

10010899

976.6

ആ്ഔ 1 മുതേ 17 ഴ്യ (കക്ഷഭ
നിധി കഫോഡുഔലി്റ

8756405

്തോളിറോലിഔൈ)
# 2020 ഏപ്രിൽ 24 ഴ്യയള്ള ഡോറൃ
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കഔോഴിഡ്-19 ്െ സ്ത്രീഔളു്ട ്തോളിറികേലുള്ള ആഗോതും
സ്ത്രീഔൈ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത അ്നൌഩങോയിഔ ്തോളിേകഷനയ്ട രു പ്രധോന ബോഖഭോണ്. ോടോ്ത
അഴ ഖോസിഔ ഷമ്പദ് ഴയഴസ്ഥയ്ക്കുും ഖോസിഔ കജ്ോറിഔൈക്കുും
നിണോമഔ്ഭോണ്. സ്ത്രീ
്തോളിേ കഷനയ്ട ഖണയഭോമ രു ബോഖും ഩയമ്പയോഖത ്തോളിലുഔലോമ ഔമ, ഔശുഴാി
ഷുംെയണും, മുല, വഔത്തരി, കോദി, കതോട്ടും എനിഴമിേ കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുന്നു. ്തോളിേ ഴൊപ്പ്
നേഔിമ ഔണക്നുഷയിചൃ് ഴൊപ്പിനു ഔീളിലുള്ള കക്ഷഭനിധി കഫോഡുഔലിേ യജ്ിസ്റ്റ ്ങയ്തതുും
്ങയ്യോത്തതുഭോമ ്തോളിറോലിഔലിേ 4.0 ദവറക്ഷും അ്ല്ലേിേ 43 വതഭോനും സ്ത്രീഔലോ്ന്നു.
ഭോനുപോക്ങരിുംഖ്, നിമ്മോണും, ഴയോഩോയും, കസോട്ടലുഔൈ, രകസ്റ്റോരന്റുഔൈ, ഴീട്ടകജ്ോറിഔൈ
ഉൈപ്പ്ടയള്ള ഖോസിഔ കഷഴനങ്ങൈ തുടങ്ങിമ കഭകറഔലിലുള്ള പുരുശ, സ്ത്രീ ്തോളിറോ ലിഔലിേ
ഩറക്കുും കഔോഴിഡ്-19 ഫോധിചൃിട്ടാ്. ഇതിേ ഴറി്മോരു ഴിബോഖും അ്നൌഩങോ യിഔ
്തോളിറോലിഔലോണ്. അ്നൌഩങോയിഔ ്തോളിേ എന ഗടനയ്ട തോ്ളത്തട്ടിേ ഴറി്മോരു
ബോഖും സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലോണ് കജ്ോറി്ങയ്യുനത്. അഴ തോേക്ോറിഔും അഥഴോ ഩോട്ട് വടും
്തോളിറോലിഔൈ, ഔയോ ്തോളിറോലിഔൈ, യജ്ിസ്റ്റ്ങയ്യോത്ത അ്ല്ല േിേ ്തോളിറോലിഔൈ
എനരിമ്പ്പടോത്തഴ,
ഴയോഴഷോമിഔ
പുരും്തോളിറോലിഔൈ
(ഴീടു
കഔന്ദ്രഭോക്ി
്തോളി്റടുക്കുനഴ എന്നുും അരിമ്പ്പടുന്നു) എനിഴയോണ്. അതോമത് സുയ ക്ഷോ
ഴറമങ്ങ്ലോന്നുഭില്ലോത്ത ്തോളിേ, ്തോളിറോലി ആനുോറയങ്ങൈ അ്ല്ലേിേ ഷോമൂ സിഔ
ഩയിയക്ഷ എനിഴ ഇല്ലോത്തതിനോേ ഩിഎേഎപ്എഷി്െ ഔണക്ിേ്പ്പടുനില്ല.
ഈ ൊരിപ്പി്റ ഔണക്കുഔൈ യൂണിമനുഔൈ, അകസ്സോഷികമശനുഔലഅ, കക്ഷഭനിധി കഫോഡുഔൈ
എനിഴമിേ നിന്നുള്ളതോണ്. എുംഎെആഇജ്ിഎഷ്, വഭകക്രോ എെ വപ്രഷഷ്,
ൊടുുംഫശ്രീക്്
ഔീളിലുള്ള
ഫോധയതഔൈ
ഩങ്കുഴയ്ക്കുന
ഗ്രൂപ്പുഔൈ,
ഴീട്ടകജ്ോറിക്ോ,
ഴയോഩോയസ്ഥോഩനങ്ങലിേ കജ്ോറി്ങയ്യുന ്ഩൊട്ടിഔൈ, ്ങറുഔിട കഷഴനങ്ങൈ ഴയോഩോയും,
പോെഷി കസ്റ്റോ, ങോമക്ടഔൈ, ്ങരുപ്പുഔടഔൈ, ഡിടിഩി കപോകട്ടോസ്റ്റോറൃ് യൂണിറൄഔൈ, ഭീെ ഴില്പന,
ഫൂട്ടി ഩോററുഔൈ, ഴിഴിധ ഩധതിഔളു്ട ഏജ്ന്റുഭോ, ഔശുഴാി, ഔമ, വഔത്തരി, കോദി
എനിഴമി്റ സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔൈ ഇതിേ ഉൈ്പ്പടുന്നു.

ഴിശമങ്ങൈ
1. ഇകപ്പോള്ത്ത ഭസോഭോയിക്കു മുമ്പുത്ന സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലിേ ഭൂയിബോഖ്ും ൊരെ
ദിഴഷക്കൂറിക്് കജ്ോറി്ങയ്തുഴയിഔമോമിരുന്നു. ്തോളിലുരപ്പു ്തോളിറോലിക്് 200 രൂഩയ്ക്കുും 291 നുും
ഇടമിേ, ഭീെ ഴില്പന, ഴീട്ടകജ്ോറി, ഴയോഩോയസ്ഥോഩനങ്ങലിേ കജ്ോറി എനിഴയ്ക്ക് 400 രൂഩമുതേ
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500 രൂഩഴ്യ, ഫൂട്ടിഩോററുഔലിേ ൊരചൄോടുതലുും
ഭൂയിബോഖത്തിനുും മോ്തോരുഴിധ ഷോമൂസിഔ സുയക്ഷയഭില്ല.

ഇതോമിരുന്നു

നിയക്്.

അഴയിേ

2. സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലിേ 60 വതഭോനത്തിന് കഷഴന കഭകറമോണ് (ഩിഎേഎപ്എഷ് 2017-18)
്തോളിേ നേൊനത്. അതിേ 9 വതഭോനും നഖയപ്രകദവങ്ങലി്റ, ഴല്യ ദൃവയഭോമ ഖോസിഔ
കജ്ോറിഔലികറ്പ്പടുന്നു.
3.
അ്നൌഩങോയിഔ്തോളിറ്െ
ബോഖഭോമിയിക്കുന
ട്ടഭിക്
സ്ത്രീഔളുും
ഷൃോശ്രമവഭകക്രോപിനോെഷി്െ ഔടഫോധയതയള്ളഴയോണ്. കറോക്്്ഡൌ ഩിെഴറിചൃോലുടെ ഈ
ഴോയ്പഔൈ തിയിചൃടയ്ക്കണും.
4. അ്നൌഩങോയിഔ ഷമ്പദ്ഗടനമി്റ ഭിക് ്തോളിറോലിഔളുും ൌതയഭോമ കയകഔകലോ,
ഔയോറുഔകലോ ഇല്ലോത്തഴയോണ്. അതു്ഔോാ് അഴരു്ട ്തോളിേ പുന:സ്ഥോഩിക്കുഔ്മ നത്
ഴറി്മോരു പ്രശ്നഭോമിയിക്കുും.
5. ഩഠനങ്ങൈ ്തലിമിക്കുനത് ഴറി്മോരു വതഭോനും ൊടുുംഫങ്ങളുും ൊടുുംഫത്തി്റ സ്ത്രീ
്തോളിറോലിഔളു്ട ്ങരിമ ഴരുഭോനും്ഔോാ് ഔളിഞ്ഞുകഩോൊന്നു്ഴനോണ്. ഩറ ൊടുുംഫ ങ്ങലിലുും
സ്ത്രീഔൈ ഭോത്രഭോണ് ഴരുഭോനും ഉള്ളഴ, അഴരു്ട ഔഠിനോധൃോന്ും അതിലൂ്ട കനടുന ്ങരിമ
ഴരുഭോന്ും്ഔോാോണ് ഴീട്ട്ങറ്ഔൈ നടക്കുനത്. അതു്ഔോാ് ഭിഔചൃ യീതിമിേ, ങിറ
ഷുംഗോടന അ്ല്ലേിേ ഷോകേതിഔഴിദയോഭോറൃത്തിലൂ്ട അഴരു്ട ഉഩജ്ീഴ നഭോഗ്ഗും
ഉമത്തി്ക്ോാ് അഴരു്ട ്തോളിേ പുന:സ്ഥോഩിക്കുഔ്മനത് പ്രധോന്പ്പട്ട തോണ്.
6. ഭിക് സ്ത്രീഔളുും രു കക്ഷഭനിധിമിലുും അുംഖഭല്ലോത്തതു്ഔോാ് ഷക്ോ നേൊന ധന
ഷസോമും അഴക്് കനടോെ ഔളിയനില്ല.

മുകനോട്ടള്ള ഩോത
1. ്തോളിലുരപ്പ് കജ്ോറിഔൈ ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്േ ഴയഴസ്ഥഔൈ ഩോറിചൄ്ഔോാ്
പുനയോയുംബിക്ണും.
2. സ്ത്രീ കഔന്ദ്രിത ്തോളിേ സൃഷ്ടിക്കുനതി്െ ഷോധയത ആയോമണും, പ്രകതയഔിചൄും ഭസോഭോയി
ഉമത്തിഔ പുതിമ ആഴവയങ്ങളു്ട ഩശൄോത്തറത്തിേ ആകയോഖയ, ആകയോകഖയതയ്ഭോമി
ഫന്ധ്പ്പട്ടഴ യുംഖങ്ങലിേ. അഴക്് ഩറിവയസിത ഴോയ്പഔൈ ൊടുുംഫശ്രീ അമേക്കൂട്ടങ്ങൈ ഴളി
ഉഩജ്ീഴനും ്ഭചൃ്പ്പടുത്തുനതിനോമി അനുഴദിക്ണും.
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3.
സൂക്ഷ്മ,
്ങറുഔിട,
ഇടത്തയും
സ്ഥോഩനങ്ങളു്ട
ഉടഭഔൈ
കജ്ോറിയ്ട
രു
നിശൄിതവതഭോനത്തിേ സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔ്ല
നിഫന്ധഭോയും നിമഭിക്ണും, അതിന്
്തോളിലുടഭഔൈക്് കഴാ ഷസോമും നേഔണും.
4. സ്ത്രീഔൈക്കുകഴാി നിശൄിത വതഭോനും പണ്ടുഔൈ ഴഔമിരുത്തിമ ഴൊപ്പുഔൈ ഴിബഴങ്ങൈ
ക്രിമോത്മഔഭോമി ഉഩകമോഖിചൃ് സ്ത്രീഔൈക്് ്തോളിേ സൃഷ്ടിക്ണും.
5. ഴയഴഷോമ ഩോക്കുഔലി്റ നിമ്മിത സ്ഥറങ്ങലിേ ൊരചൄബോഖും സ്ത്രീഔൈക്് പ്രകതയഔഭോമി
ഭോറൃിഴയ്ക്കണും.
6. സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔലിേ ഭൂയിബോഖ്ും ൊടുുംഫശ്രീ അമേക്കൂട്ട ഷുംഗത്തി്റ അുംഖങ്ങലോണ്.
ഫോങ്കുഔലിേ
സൂക്ഷിചൃിയിക്കുന
അഴരു്ട
്ങറഴ്
ചുരുക്ി
സൂക്ഷിചൃ
തുഔമിേ
നിന്ഩണ്ഭടുക്ോനുള്ള അഴഷയും അഴക്് നേഔികമക്ോും. ഇതിന് ഷക്ോയിേ നിന്
നികേവും ആഴവയഭോണ്.
7. ൊടുുംഫശ്രീക്് ഔീളിലുള്ള വഭകക്രോ-എെവപ്രഷഷി്ന ഷസോമിക്കുഔ.
(i) ഒപീസുഔലിേ ഴിതയണും ്ങയ്യുന ബക്ഷണും, ജ്ീഴനക്ോക്കുകഴാി ൊടുുംഫശ്രീ
യൂണിറൄഔലിേ തയ്ക്കുന യൂണികപോും എനിഴകഩോലുള്ള ഉല്പനങ്ങളുും കഷഴനങ്ങളുും ഷൃഔോയയ
ഫിഷിനസ്സുഔോ ഉഩകമോഖ്പ്പടുത്തോെ ഷക്ോയിന് കപ്രോത്സ്ോസിപ്പിക്ോ്നതോണ്.
(ii) പ്രഴത്തന മൂറധനും ഇല്ലോതിയിക്കുന ഷുംയുംബങ്ങൈക്്, നവിചൄകഩോഴോത്ത ഷോധനങ്ങൈ,
നോറ് വതഭോനും ഩറിവയ്ക്ക് ഴോയ്പ, അകതോ്ടോപ്പും പ്രഴത്തന മൂറധന ഩിന്തുണയ്ക്കുള്ള രു
ഗടഔും എനിഴ നേഔോും. ഴോയ്പയ്ട ഔോറോഴധി നോറ് ഴശഭോമിയിക്കുും. തിയിചൃടഴിേ രു
ഴശും കഭോരകട്ടോരിമും നേഔോും.
(iii) കഴഖും കഔടുഴരുന ഴയോഩോയങയക്കുഔളു്ട ഷുംബയണും ഔോയണും നഷ്ടും കനയിട്ട
ഷുംയുംബങ്ങൾക്്, ഫിഷിനസ്സി്െ ഴലുപ്പ്ത്തയും പ്രഴർത്തന മൂറധന ങക്ര്ത്തയും
അടിസ്ഥോനഭോക്ി ഷബ്ഷിഡി ഗടഔമുള്ള നോറ് വതഭോനും ഩറിവ നിയക്ിൽ പ്രഴർത്തന
മൂറധന ഴോയ്പ ്ഔോടുക്കുനത് ഩയിഖണിക്ോും.
8. പൂട്ടിമിട്ടതി്ന തുടർന് ്തോളിൽ നഷ്ട്പ്പട്ട ഴീട്ടകജ്ോറിക്ോരു്ട എല്ലോ ്തോളിലുടഭഔളുും ഈ
്തോളിറോലിഔൾക്് നഷ്ട്പ്പട്ട കഴതനും നൽഔോൻ ആഴവയ്പ്പടണും.
9.

ഔോരുണയ

ആകയോഖയ

സുയക്ഷ ഩധതിയ്ട
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ഩയിധിമിൽ

ഴയോത്ത

അഷുംഗടിത

്തോളിറോലിഔൾക്് ഷോമൂസിഔ ഷുംയക്ഷണും
ഩധതിയ്ട ഩയിധിമിൽ ്ഔോണ്ടുഴയണും.

നൽൊനതിന്

ഈ

്തോളിറോലിഔ്ല ഈ

10. ഴനിതോ ്തോളിറോലിഔളു്ട ഷൃമും ്തോളിൽ പ്രഴർത്തനങ്ങൾ പുനരുജീഴിപ്പിക്കുനതിന്
ഴരുഭോന ഷസോമ ഩധതി ഩയിഖണിക്ോും.
11. കദവിമ ഷമ്പോദയ ഩധതി ഏജ്ന്റുഭോർക്് ്ഴൽ്പമർ പാ് കഫോർഡ് ഇ്ല്ലേിലുും,
ഏജ്ന്റുഭോർ (്ഭോത്തും 10618 കഩയിൽ 9778 സ്ത്രീഔലോണ്) രു കക്ഷഭനിധി ഩധതിമി്റ
അുംഖങ്ങലോണ്. നോശണൽ കഷഴിുംഗ്ഷ് ഡമരക്ടകരറൃിൽ (ധനഔോയയ ഴൊപ്പിന് ഔീളിൽ) അഴർ
200 രൂഩ കക്ഷഭത്തിനോമി നികക്ഷഩിക്കുന്നു. ്ഴൽ്പമർ പാിൽ നിന് 10,000 രൂഩ
അഡൃോൻഷ് നൽഔോും. ഈ തുഔ ഏജ്ന്റുഭോർ (പ്രതിഭോഷ ഔമ്മീശനിൽ നിന്നുും) രു
ഴർശത്തിനുള്ളിൽ തഴണഔലോമി ഷർക്ോയികറക്് തിയിചൃടയ്ക്കോും.
12. ഫൂട്ടി ഩോർററുഔളുള്ള സ്ത്രീഔ്ല ഷസോമിക്കുനതിന്, ഇനിപ്പരയന നടഩടിഔൾ വഔ്ക്ോള്ളോും
(i)

അഷുംഗടിത ്തോളിറോലി കക്ഷഭ

കഫോർഡ്

(ഫൂട്ടിശയൻഷ്

അകഷോഷികമശ്െ

ചുഭതറയള്ള) നൽൊന ഷർട്ടിപിക്റൃി്െ അടിസ്ഥോനത്തിൽ എല്ലോ ്തോളിറോലിഔൾക്കുും
ഷോമ്പത്തിഔ ഷസോമും നൽഔോും.
(ii) കറോക്് ഡൌണിനുകവശും പ്രഴർത്തനത്തി്െ പുനരുജീഴനത്തിനോമി ഫൂട്ടി ഩോർററുഔളു്ട
ഉടഭഔൾക്് 2 റക്ഷും ഴ്യ ൊരെ ഩറിവക്് ഴോയ്പ നൽഔോും. ൊടുുംഫശ്രീ എൻഎചൃ്ജ്ി
അുംഖങ്ങൾക്് ൊടുുംഫശ്രീ ഴളി ഴോയ്പ്മടുക്ോും.

അനുഫന്ധും
ഴിഴിധ കഭകറഔലിൽ കജ്ോറി ്ങയ്യുന സ്ത്രീഔളു്ട ഴരുഭോനത്തിൽ ഉാോമ നഷ്ടത്തി്െ
ഴിവദോുംവങ്ങൾ
ഷൃമും്തോളിൽ (9.7 റക്ഷും സ്ത്രീഔൾ), ഔോശൃൽ ്തോളിറോലിഔൾ (6.8 റക്ഷും സ്ത്രീഔൾ) എനിഴ്യ
കങർത്ത് നഷ്ട്പ്പട്ട ്തോളിേ ദിനങ്ങലിേ രു ്തോളിറോലിയ്ട വയോവയി കഴതനും ്ഔോാ്
ഗുണിചൄ്ഔോാ് സ്ത്രീ്തോളിറോലിഔളു്ട കഴതനനഷ്ടും ആകഖോലഭോമി ഔണക്ോക്ോൻ ഞങ്ങൾ
ശ്രഭിചൃിട്ടില്ല. എൻഎഷ്എഷ് ഡോറൃമിൽ, പ്രകതയഔിചൃ് കഭല്പരെ യാ് ഴിബോഖങ്ങൾക്് ഔീളിലുള്ള
സ്ത്രീ ്തോളിറോലിഔളു്ട എണും ഴല്യ ൊരചൄ ഔണക്ോക്ിമിയിക്കുന്നു്ഴനതോണ് ഇതിനു ഔോയണും
എനോണ് ഞങ്ങളു്ട അബിപ്രോമും. അതിനോൽ, ആ്ഔ ്ഭോത്തും നഷ്ടങ്ങളു്ട ഴിഴയഔണക്കു
ഞങ്ങളു്ട ഩക്ലുള്ള എുംജ്ിഎൻആർഇജ്ിഎ, അയ്യേോലി അർഫൻ എുംകൈോമ്്ഭെ് ഖയോയാി
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െീും, ൊടുമ്പശ്രീ വഭകക്രോ എെർവപ്രഷഷ്, കജ്ോമിെ് റമഫിറിറൃി ഗ്രൂപ്പുഔൾ എനിഴ്മോളി്ഔ,
ഭറൃ് ്തോളിേ ഴിബോഖങ്ങലിൽ ആ കഭകറമി്റ രു സ്ത്രീ ്തോളിറോലിക്് പ്രതിദിന വയോവയി
കഴതന്ും 21 മുതേ 25 ദിഴഷും ഴ്യയള്ള കറോക്്്ഡൌ ദിനങ്ങളു്ട
നഷ്ട്ും
്ഔോടുത്തിയിക്കുന്നു (2020 ഏപ്രിൽ 14 ഴ്യ).

ഭസോത്മോഖോന്ധി കദവീമ ഗ്രോഭീണ ്തോളിലുരപ്പ് ഩധതി (എുംഎൻആർഇജ്ിഎഷ്)
എുംഎൻആർഇജ്ിഎഷിന് ഔീളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന ്ഭോത്തും ്തോളിേ ദിനങ്ങലിൽ കഔയലത്തി്റ
സ്ത്രീഔളു്ട എണും 90 വതഭോനകത്തോലഭോണ്. കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ െീഭിന് ഔീളിലുള്ള
പ്രഴർത്തനങ്ങൾ സ്തുംബിചൃിയിക്കുനതിനോലുും, എുംഎൻആർഇജ്ിഎഷിൽ നിന്നുള്ളത് പ്രധോന
ഴരുഭോന ഭോർഗ്ഗഭോമതിനോലുും സ്ത്രീഔളു്ട ഴരുഭോന്ത്ത ഇത് ഷോയഭോമി ഫോധിചൄ. ഏഔകദവും 50
റക്ഷും ്തോളിേ ദിനങ്ങൾ നഷ്ട്പ്പട്ട. 2020 ഭോർചൃ്, ഏപ്രിൽ ഭോഷങ്ങലിൽ ഈ ഩധതി പ്രഔോയും
കഴതന്ും ്ബൌതിഔ ്ങറ്ും ഉൾ്പ്പ്ട ്ഭോത്തും നഷ്ടഭോണ് 177 കഔോടി രൂഩ.

അയ്യേോലി നഖയ ്തോളിലുരപ്പ് ഩധതി
കറോക്്്ഡൌ
ആമതിനോേ
അയ്യേോലിനഖയ്തോളിലുരപ്പ്ഩധതിയ്ട
ഔീളിൽ
5,00,000്തോളിേ ദിനങ്ങൈ നഷ്ട്പ്പട്ട. ്ഭോത്തും 5,00,000്തോളിേ ദിനങ്ങലിൽ4,00,000
സ്ത്രീഔളു്ട ്തോളിേ ദിനങ്ങൾനഷ്ട്പ്പട്ട.
്ഭോത്തും കഴതനനഷ്ട്ും ്ബൌതിഔ ്ങറഴിൽ ഉാോമ നഷ്ട്ും മഥോക്രഭും 13.55 കഔോടി രൂഩയും
1.45 കഔോടി രൂഩയഭോണ്. അതിനോൽ ഔണക്ോക്ിമ ്ഭോത്തും നഷ്ടും 15.00 കഔോടി രൂഩമോണ്.

ൊടുുംഫശ്രീ സൂക്ഷ്മ ഷുംയുംബങ്ങൾ (എുംഇഎഷ്)
വടറരിുംഖ്, ജ്നരൽ ഔിയോന കസ്റ്റോർ, ഔ്പ, ടീകശോപ്പുഔൾ, ഫോഖ് നിർമ്മോണും, നിർമ്മോണും,
ഐടി യൂണിറൄഔൾ എനിങ്ങ്നയള്ള ഴിപുറഭോമ പ്രഴർത്തനങ്ങലിൽ ഏർ്പ്പട്ടിയിക്കുന 28,000
സൂക്ഷ്മ ഷുംയുംബങ്ങൾ ഉാ്; ്ങറുഔിട ഗ്രൂപ്പുഔലി്റ ഷുംയുംബഔരു്ട എണും 64,475 ആണ്, 15,000
്തോളിറോലിഔളുാ്. കയോ ഷുംയുംബത്തി്െയും വയോവയി നഷ്ടും 17,881 രൂഩമോണ്. 28,083
ഷുംയുംബങ്ങൾക്് രു ഭോഷത്തിൽ വയോവയി 20 പ്രവൃത്തി ദിഴഷങ്ങൾ ഔണക്ോക്ിമോൽ 50 കഔോടി
രൂഩമോണ് ആ്ഔ നഷ്ടും. ഇത് 28,083 ഷുംയുംബങ്ങളു്ട ഉടഭസ്ഥരു്ട ഴരുഭോന്ും കഴതന്ും
ഔണക്ി്റടുത്തിട്ടള്ള പ്രതിഭോഷ നഷ്ടഭോണ്.
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ൊടുുംഫശ്രീക്് ഔീളിലുള്ള ഷുംയക്ത ഫോധയതോ ഗ്രൂപ്പുഔൾ (്ജ്എൽജ്ി)
3,38,202 ഴനിതോ ഔർശഔയട്ങുവന 68,388 ്ജ്എൽജ്ി ൊടുുംഫശ്രീ ഗ്രൂപ്പുഔൾ, 50,000 ്സക്ടരിൽ
ൌശി ്ങയ്യുന്നുാ്. ഈ ഷീഷണിൽ ഏഔകദവും 48940 ്ജ്എൽജ്ിഔൾ ൌശി്ങയ്യുന്നു, അതിൽ
31241 ്ജ്എൽജ്ിഔൾ ഴില്ഴടുപ്പിന് തയ്യോരോമിട്ടാ്. ഇനി ഩരയന ഔളിഴില്ലയ്മഔൾ മൂറും
്ഭോത്തത്തിലുള്ള നഷ്ടും 3.5 കഔോടി രൂഩമോമി ഔണക്ോക്്പ്പടുന്നു (I) ൌതയഷഭമത്ത്
ഴില്ഴടുക്ോൻ ഔളിമോത്തതുും (ii) ഴില്ഴടുത്ത ഴിലഔൾ ഴിറൃളിക്ോൻ ഔളിമോത്തകതോ ്ഔോകാോ
അ്ല്ലേിൽ ഴിലഔൾക്് ൊരെ ഴിൽപ്പന ഴിറ്മ ഔിട്ടന്നുള്ളു എനതു്ഔോകാോ ഉള്ള ഴിഩണി
നഷ്ടും.

ഴീട്ടകജ്ോറിക്ോർ
കഷഴന കഭകറ 60 വതഭോനും ഴനിതോ ്തോളിറോലിഔൾക്് (ഩിഎൽഎപ്എഷ് 2017-18) ്തോളിൽ
നൽൊന്നു, അതിൽ 9 വതഭോനും ഴീട്ടകജ്ോറിഔൾ ഉൾ്പ്പ്ടയള്ള ഖോർസിഔ കഷഴനങ്ങലിറോണ്.
ഴീട്ടകജ്ോറി ്ങയ്യുനഴരു്ട മഥോർത്ഥ എണും ഔണക്ോക്ോൻ പ്രമോഷഭോണ്. 15,000
ഴീട്ടകജ്ോറിക്ോർ യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്തിട്ടള്ള ്ഷഴോ യൂണിമനിൽ നിന് റബയഭോമ ഴിഴയങ്ങളു്ട
അടിസ്ഥോനത്തിൽ, കറോക്് ഡൌൺ ഔോറമലഴിൽ പ്രതിദിനും രു ്തോളിറോലിയ്ട ഴരുഭോനും
നഷ്ടും 450-500 രൂഩമോണ്. 475 രൂഩ വയോവയി വദനുംദിന കഴതനഭോമി ഔണക്ോക്കുകമ്പോൾ,
ഒകയോ ഴീട്ടകജ്ോറി ്ങയ്യുനഴർക്കുും ഏഔകദവും ഭോഷത്തിൽ 12,000 രൂഩ നഷ്ട്പ്പടുന്നുാ്.

ഭത്സ്യ ഴിേപ്പനക്ോ, ഖോർസിഔ ്തോളിറോലിഔൾ, ഩയമ്പയോഖത ഈറൃ മുല വഔത ൊലഴോള,
ഭൺഩോത്ര ്തോളിറോലിഔൾ
തിരുഴനന്തപുയും, ്ഔോല്ലും എനിഴിടങ്ങലിൽ ഭത്സ്യക്ചൃഴടക്ോയിൽ ഭൂയിബോഖ്ും സ്ത്രീഔലോണ്.
ഷീഷണി്ന ആശ്രമിചൃ് ഈ സ്ത്രീഔലിൽ ഭൂയിബോഖ്ും പ്രതിദിനും 500-1500 രൂഩ ഷമ്പോദിക്കുന്നു.
500 രൂഩയ്ട തോഴ്ന്ന ഩയിധി എടുത്തോൽ, ഒകയോ ്തോളിറോലിക്കുും രു ഭോഷത്തിൽ 1500 രൂഩ
നഷ്ട്പ്പടുും. ഇതിനുപുര്ഭ ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലിഔളുും ഷൃന്തഭോമി ്ശൽ ഭീനുഔളുും
്ങമ്മീനുും കവകയിക്കുന്നു. വയോവയി 550 രൂഩ കഴതനകത്തോ്ട, ഉൾനോടൻ ഭത്സ്യ്ത്തോളിറോലി
സ്ത്രീഔൾക്് രു ഭോഷ്ത്ത ഴരുഭോനത്തിൽ ഉാോമ നഷ്ടും ഏഔകദവും 14000 രൂഩമോണ്.
ഖോർസിഔ ്തോളിറോലിഔൾ ഷൃമും്തോളിൽ കജ്ോറിഔലിലുും ഷവൈ ്ങമിൻ ഩീഷ് കജ്ോറിഔലിലുും
ഏർ്പ്പടുന്നു. ഷൃമും ്തോളിൽ ്ങയ്യുന സ്ത്രീഔളു്ട പ്രതിദിന വയോവയി ഴരുഭോനും ഏഔകദവും 300400 രൂഩമോണ്, ഴിതയണ ശൃുംകറമിലുള്ളഴർക്് ഇത് ൊരഴോണ്, അതോമത് 8 ഭണിക്കൂർ
ദിഴഷത്തിന് 150-200 രൂഩ. അതിനോൽ ഷൃമും ്തോളിൽ ്ങയ്യുന സ്ത്രീഔളു്ട പ്രതിഭോഷ
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ഴരുഭോനത്തിൽ ൊരഴ് ഏഔകദവും 9000 രൂഩയും ഩീഷ് ഴർക്് സ്ത്രീഔൾക്് ഇത് 5000
രൂഩയഭോണ്.
ഩയമ്പയോഖത ്തോളിലുഔലോമ ഈറൃ, മുല, വഔത്തരി, ഭൺഩോത്രങ്ങൾ, വഔത, ൊലഴോള മുതറോമ
്തോളിറോലിഔൾക്് കജ്ോറി നഷ്ട്പ്പട്ട. അഴയിൽ ഩറരുും ഷൃമും്തോളിറോ ലിഔലോണ്, അഴരു്ട
വദനുംദിന ഉൽപ്പനങ്ങൾ ഴിഩണിമിൽ ഴിൽക്കുനതിലൂ്ടമോണ് അഴർ ജ്ീഴിക്കുനത്. ഒകയോ
്തോളിറോലിയും വയോവയി 250-300 രൂഩ ഴ്യ ഷമ്പോദിക്കുന്നു, രു ഭോഷത്തിൽ രു ്തോളിറോലിക്്
ആ്ഔ 7000 രൂഩ നഷ്ടും.

അഷുംഗടിത ്ങറുഔിട ഴയോഩോയും കഷഴനങ്ങൾ (ഩോദയക്ഷഔൾ, പ്റൃിക്ലുഔൾ, ഡിടിഩി
കപോകട്ടോസ്റ്റോറൃ്, പോൻഷി കസ്റ്റോർ, തുണിത്തയങ്ങൾ, ടീകശോപ്പുഔൾ, ക്ലീനിുംഖ് സ്റ്റോപ്, ഷൃഔോയയ
നഴ്സരി കഡ ്ഔമർ തുടങ്ങിമഴ)
്ഷമിൽഷ് ്ഭൺ, ്ടക്വസ്റ്റൽ ഴർക്ർ, ഩോദയക്ഷ, പോൻഷി കസ്റ്റോറുഔൾ, ക്ലീനിുംഖ്
ഴർക്ർഭോർ എനിങ്ങ്ന അകനഔും സ്ത്രീഔൾ ്ങറുഔിട ഴയോഩോയ കഷഴനങ്ങലിൽ അഷുംഗടിത
കഭകറഔലിൽ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു. 18 റക്ഷത്തിറധിഔും സ്ത്രീഔൾ ഔടഔലിലുും ഴോണിജ്യ
സ്ഥോഩനങ്ങലിലുും കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു.
ഉദോസയണത്തിന്, അനൌഩങോയിഔ ഴനിതോ ്തോളിറോലിഔളു്ട കഔന്ദ്രഭോമ കഔോളികക്ോട്ടി്റ
ഭിഠോമി ്തരുഴിൽ 3200 ഒലും ്തോളിറോലിഔൾ ആ പ്രകദവത്ത് പ്രതിദിനും 400-500 രൂഩ കഴതനും
കനടുന്നു. അതിനോൽ ആ ക്ലസ്റ്റരിൽ ത്ന കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ഒകയോ ്തോളിറോലിക്കുും
ഏഔകദവും 1500 രൂഩ നഷ്ട്പ്പടുും.

കദവിമ ഷമ്പോദയ ഩധതി ഏജ്ന്റുഭോർ
കദവിമ ഷമ്പോദയ ഩധതി (നോശണൽ കഷഴിുംഗ്ഷ് െീും) ഏജ്ന്റുഭോയോമി ഷുംസ്ഥോനത്ത് 10618
്തോളിറോലിഔളുാ്. ഇതിൽ 9864 ്തോളിറോലിഔലോണ്. ഔമ്മീശൻ എന നിറമിൽ ഈ
്തോളിറോലിഔളു്ട വയോവയി പ്രതിഭോഷ ഴരുഭോനും 4,000 മുതൽ 50,000 ഴ്യ ഴയതയോഷ്പ്പടുന്നു.

കശോപ്പുഔൾ-്ഷമിൽഷ് ്ഩൺൊട്ടിഔൾ
കശോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റോബ്ലിശ്്ഭെ് ആക്ട് പ്രഔോയും 4,87,693 കശോപ്പുഔൾ അതിേ 18,34,917
കജ്ോറിക്ോരുാ്. 75 വതഭോനത്തിറധിഔും, 13,86,604 കഩർ സ്ത്രീഔലോണ്. രു കശോപ്പ്
ജ്ീഴനക്ോയ്െ വയോവയി വമ്പലും 8,000 രൂഩ.
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ഫൂട്ടി ഩോർററുഔൾ
ഷുംസ്ഥോനത്ത് 1.5 റക്ഷത്തിറധിഔും ഫൂട്ടി ഩോർററുഔലോണള്ളത്. 4.5 റക്ഷകത്തോലും കഩർ ഈ
ഩോർററുഔലിൽ കജ്ോറി ്ങയ്യുന്നു, 90 വതഭോനത്തിറധിഔും സ്ത്രീഔൾ. 4.5 റക്ഷും ്തോളിറോലിഔലിൽ
36,000 കഩർ ഭോത്രഭോണ് അഷുംഗടിത ്തോളിറോലി കക്ഷഭ കഫോർഡ് അുംഖങ്ങൾ. വയോവയി
ഴരുഭോനും പ്രതിദിനും 400 മുതൽ 5000 രൂഩ ഴ്യ ഴയതയോഷ്പ്പടുന്നു, ഇത് കറോക്്്ഡൌ
ഔോറമലഴി്റ വദനുംദിന നഷ്ടഭോമിയിക്കുും. ഴല്യ ൊരചൄകഩർ ഭോത്രകഭ പ്രതിദിനും 5000 രൂഩ
ഷമ്പോദിക്കൂ എനതിനോൽ വയോവയി 500 രൂഩ ഴരുഭോനും ഔണക്ോക്ിമോേ, അതോമത് രു
്തോളിറോലിക്് പ്രതിഭോഷും 12500 രൂഩ നഷ്ടുംഭോൊും.

കോദി ഴയഴഷോമും
കോദി, ഴികല്ലജ്് ഇൻഡസ്ട്രീഷ് കഫോർഡിന് ഔീളിൽ 15,000 ്തോളിറോലിഔളുാ്. അഴയിൽ 95
വതഭോന്ും വയോവയി പ്രതിദിനും 350 രൂഩ ഴരുഭോനും കനടുന സ്ത്രീഔലോണ്. ഭോർചൃ് 24 മുതൽ
യൂണിറൄഔൾ അടചൃിരുന്നു. ഭോർചൃികറക്കുള്ള കഴതനും ഴിതയണും ്ങയ്തു. ഏപ്രിറിൽ 14 ദിഴഷകത്തക്്
ഒകയോ ്തോളിറോലിക്കുും ഴരുഭോനത്തിേ നഷ്ടും 4900 രൂഩമോണ്.

ഔമർ നൂൽ ഉത്ഩോദനും
ഔമർ ഷസഔയണ ്ഷോവഷറൃി കഭകറമിൽ യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്തിട്ടള്ള ്തോളിറോലിഔ്ല ഴരുഭോന
ഷസോമ ഩധതി പ്രഔോയമുള്ള ഷൃഔോയയ യൂണിറൄഔ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ി, ഔമർ നൂൽ
ഉൽഩോദനത്തി്റ ആ്ഔ ്തോളിറോലിഔളു്ട എണും 29,500 (ഷൃമും്തോളിൽ, ഷൃഔോയയ ്തോളിൽ
ളി്ഔ) ആൊന്നു. ഈ ്തോളിറോലിഔലിൽ 90 വതഭോന്ും സ്ത്രീഔലോണ്. ഴരുഭോന
ഷസോമകത്തോ്ട 350 രൂഩയും ഇത് ഇല്ലോത്തഴ 240 രൂഩയഭോണ് ഷമ്പോദിക്കുനത്. പ്രതിദിനും
വയോവയി 350 രൂഩ ഴരുഭോനും അനുഭോനിചൃോേ, കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ രു
്തോളിറോലിയ്ട നഷ്ടും ഏഔകദവും 7350 രൂഩമോണ്.

ഔശുഴാി
ഔശുഴാി കഭകറമിൽ ഏഔകദവും 1,07,000 ്തോളിറോലിഔളുാ്, ഏഔകദവും 95 വതഭോനും സ്ത്രീഔൾ.
പ്രതിദിനും വയോവയി 350 രൂഩമോണ് അഴർ ഷമ്പോദിക്കുനത്, കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ രു
്തോളിറോലിയ്ക്ക് 7350 രൂഩമിറധിഔും ഴരുഭോനും നഷ്ട്പ്പട്ട.
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വഔത്തരി
16,000 കത്തോലും ഷസഔയണ ഷുംഗങ്ങലിൽ യജ്ിസ്റ്റർ ്ങയ്തിട്ടള്ള ്നയ്ത്തുഔോയിൽ 70 വതഭോന്ും
സ്ത്രീഔലോണ്; പ്രതിദിനും വയോവയി കഴതനും 350 രൂഩമോണ്, എനോൽ ആനുോറയങ്ങകലോ്ട
പ്രതിദിനും 400-450 രൂഩ ഴ്യ കഩോഔോും. പ്രതിദിനും വയോവയി 350 രൂഩമോമി ഔണക്ോക്ിമോേ,
കറോക്്്ഡൌ ഔോറമലഴിൽ ഒകയോ ്തോളിറോലിക്കുും 7350 രൂഩ നഷ്ട്പ്പട്ട.

111

കഔോഴിഡ്-19 ്െ പ്രഴോഷിപ്പണത്തികേലുും പ്രഴോഷിഔലിലുമുള്ള ഷൃോധീനും
ആകഖോലതറത്തിേ 2019 ്റ ൊടികമറൃക്ോരു്ട എണും 272 ദവറക്ഷും അ്ല്ലേിേ
കറോഔജ്നഷുംകയയ്ട 305 വതഭോനഭോണ് (കഴൈഡ് വഭകഗ്രശെ രികപ്പോട്ട്, 2020, ഐഎും,
യഎെ വഭകഗ്രശെ). അഴയിേ 52 വതഭോനും പുരുശേോരുും 48 വതഭോനും സ്ത്രീഔളുഭോണ്.
യോജ്യോന്തയ ൊടികമറൃക്ോയിേ 74 വതഭോന്ും ്തോളി്റടുക്ോെ ഔളിയന പ്രോമത്തിലുള്ളഴയോണ്
(20-64 ഴമസ്സ്).
ഇന്തയമിേ നിനോണ് ഭകറൃ്തോരു യോജ്യ്ത്തക്ോളുും ൊടികമറൃക്ോ ഴികദവത്ത് തോഭഷി ക്കുനത്.
അഴ 17.5 ദവറക്ഷും അഥഴോ യോജ്യോന്തയ ൊടികമറൃക്ോയിേ 6.4 വതഭോനും ഴരുന്നു.
കറോഔഫോേി്െ ഔണക്കുഔൈ പ്രഔോയും പ്രഴോഷിപ്പണും ഏറൃ്ഭധിഔും ഷൃീഔയിക്കു ന യോജ്യ്ും
ഇന്തയമോണ്. 2019 ്റ ്ഭോത്തും 706.62 വതകഔോടി അകഭയിക്െ കഡോലരിേ 82.2 വതകഔോടി
അകഭയിക്െ കഡോല (11.6 വതഭോനും) ഇന്തയയ്ക്ക് റബിചൄ.
കഔയലത്തിേ നിന്നുും കറോഔ്ത്തമ്പോടുഭോമി 21.22 റക്ഷും പ്രഴോഷി ഭറമോലിഔളുാ് (കഔയല
വഭകഗ്രശെ ഷ്ഴ, 2018). കഔയലത്തിേ നിന്നുള്ള ൊടികമറൃക്ോരു്ട പ്രധോന റക്ഷയസ്ഥോനും
ഖൈപ് യോജ്യങ്ങലോണ്. ഷുംസ്ഥോനത്തുനിന്നുള്ള ്ഭോത്തും പ്രഴോഷിഔലിേ 89 വതഭോന്ും
അഴി്ടമോണ്. പ്രഴോഷിപ്പണും ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ ഷമ്പദ്ഗടനമിേ രു പ്രധോന ഩേ്
ഴസിക്കുന്നു. പ്രഴോഷിപ്പണും ഷുംസ്ഥോന ഴരുഭോനും ഴധിപ്പിക്കുഔയും അതി്െപറഭോമി ഉഩകബോഖും,
ഷമ്പോദയും, നികക്ഷഩും, ഭോനുപോക്ങരിുംഖിേ മൂറയഴധനഴ്, ഴയോഴഷോമിഔ ഴിഔഷനും എനിഴമിേ
പുകയോഖതി ഉാോക്കുഔയും ്ങയ്യുന്നു.

കഔയലത്തികറക്കുള്ള പ്രഴോഷിപ്പണ ഴയഴിനുകഭലുള്ള കഔോഴിഡ്-19 ്െ ഷൃോധീനും
ഏപ്രിൽ 2020-ൽ കറോഔഫോേ് ഇകപ്പോള്ത്ത ആകഖോല ഷോമ്പത്തിഔ പ്രതിഷന്ധി
ഔണക്ി്റടുത്തു്ഔോാ് 2019 ്റ ഇന്തയമികറക്കുള്ള പ്രഴോഷിപ്പണത്തി്െ ഴലചൃോ നിയക്ോമ
5.5 വതഭോനത്തിനു ഴിഩയീതഭോമി 2020 േ 2.3 വതഭോനഭോമി ൊരയ്ഭന് പ്രഴങിക്കുഔയാോമി.
രിഷഴ് ഫോേ് ഒപ് ഇന്തയയ്ട ഷ്ഴ ഒ ഇന്തയോഷ് ഇെഴോഡ് ്രഭിറൃെഷ ഷ് (2018)
പ്രഔോയും യോജ്യ്ത്ത ്ഭോത്തും പ്രഴോഷിപ്പണ ഴയഴി്റ 19 വതഭോനും കഔയല ത്തിനു റബിക്കുന്നു.
ഷുംസ്ഥോനകത്തക്് കനയിട്ടള്ള ഭോഗ്ഗങ്ങലോമ ഴോണിജ്യ ഫോങ്കുഔലി്റ എെആഐ
നികക്ഷഩങ്ങലിലൂ്ടയും അുംഖീൌത ഴികദവനോണമ ഡീറഭോ ഴളിയും പ്രഴോഷിപ്പണും എത്തുന്നു.
അതിനു പുരകഭ പ്രഴോഷിപ്പണും ഔണക്ോക്കുകമ്പോൈ ങിറ ഩണ്ഡിത പ്രഴോഷിഔലിേ നിന്
ഷുംസ്ഥോനത്തുള്ളഴക്് റബിക്കുന ഷോധനഷോഭ ഗ്രിഔളു്ട മൂറയ്ും ഩയിഖണിക്ോറുാ്. ോടോ്ത
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വഔഭോറൃും നടക്കുന അനധിൌത ഭോഖ ങ്ങളുമുാ്. ഇകപ്പോള്ത്ത പ്രതിഷന്ധി ഗട്ടത്തിേ
അനധിൌത വഔഭോറൃും ൊരയും.
ഈ ൊരിപ്പിേ ഷൃോഔയയ വഔഭോറൃങ്ങലിലൂ്ടയും എെആഐ നികക്ഷഩങ്ങലിലൂ്ടയും കനയിട്ട്
ഴരുന പ്രഴോഷിപ്പണും ഭോത്രകഭ ഔണക്ി്റടുക്കുന്നുള്ളൂ.
കഔയലത്തികറക്് 2018-19 േ അുംഖീൌത ഡീറരേോ ഴളി 95,623 കഔോടി രൂഩയും ഫോങ്കുഔലി്റ
എെആഐ നികക്ഷഩത്തിലൂ്ട 1,46,912 കഔോടി രൂഩയും പ്രഴോഷിപ്പണും എത്തിമതോമി
ഔണക്ോക്കുന്നു. കഔയലത്തി്റ ഫോങ്കുഔലി്റ പ്രതിഭോഷ വയോവി എെആഐ നികക്ഷഩും 12,243
കഔോടി രൂഩയും ഷൃഔോയയ വഔഭോറൃും 7,669 കഔോടി രൂഩ യഭോണ്. (ഇന്തയമികറക്കുള്ള ്ഭോത്തും
ഷൃഔോയയ ഩണുംഴയ്ഔളുും യോജ്യ്ത്ത ്ഭോത്തും എെആഐ നികക്ഷഩങ്ങളുും ഷുംഫന്ധിചൃ
ഔണക്കുഔൈ രിഷഴ് ഫോേിേ നിന്നുള്ള തോണ്. കഔയലത്തി്െ തോയതഭയ ഴിസിതും രിഷഴ്
ഫോേ് ഩഠന്ത്തയും കഔയല വഭ കഗ്രശെ ഷകഴയ്ട (്ഔഎുംഎഷ്)രികപ്പോട്ടഔ്ലയും
അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള തോണ്).
മുെഔോറ പ്രഴണതഔളു്ട അടിസ്ഥോനത്തിേ കഔയലത്തികറക്കുള്ള 2019-20 ്റ എെആഐ
നികക്ഷഩും, ഷൃഔോയയ വഔഭോറൃും എനിഴയൈ്പ്പ്ടയള്ള പ്രഴോഷിപ്പണ ഴയഴ് 2.6 റക്ഷും കഔോടി
രൂഩമോമിയിക്കു്ഭന് ഔണക്ോക്കുന്നു. ഷുംസ്ഥോനത്തിന് 2015-16 മുതേ 2019-20 ഴ്യ റബിചൃ
പ്രഴോഷിപ്പണത്തി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൈ ഩട്ടിഔ 1 േ ്ഔോടുത്തിയിക്കുന്നു.
ഩട്ടിഔ 1 കഔയലത്തി്റ പ്രഴോഷിപ്പണത്തി്െ ഴിവദോുംവങ്ങൈ (ഷൃഔോയയ വഔഭോറൃ്ും എെആഐ
നികക്ഷഩ്ും) കഔോടി രൂഩമിേ

ഴശും
1
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

ഇന്തയമി
കറക്കുള്ള
പ്രഴോഷിപ്പ
ണ ഴയഴ്*
2
429072
411120
445567
534207

കഔയല
ത്തികറക്കു
ള്ള
ഩണഴയ
ഴി്െ
ഴിസിതും#
3
69081
78113
78420
95623

കഔയല
ത്തി
്െ
ഴിസി
തും
(വത
ഭോന
ത്തിേ
)#
4
16
19
18
18

കഔയല
ത്തികറ
ക്കുള്ള
പ്രതിഭോ
ഷ
വയോവയി
ഩണ
ഴയഴ്
5
5757
6509
6535
7969
113

ഇന്തയ
മി്റ
എ
െആ
ഐ
നികക്ഷ
ഩും*
6
720997
841956
757751
820737

കഔയലത്തി
്റ
എെആ
ഐ
നികക്ഷഩും
ഴിസിതും#
7
116081
159972
133364
146912

കഔയലത്തി
്റ
്ഭോത്ത
പ്രഴോഷി
പ്പണും
(3+7)
8
185161
238084
211784
242535

2019-20**

528966

96272

18

8023

902152

164192

260463

കരോതസ്സ് *രിഷഴ് ഫോേ് ഒപ് ഇന്തയ, Handbook of Statistics on Indian Economy, 2019
ൊരിപ്പ്: # 2015-16 മുതേ 2017-18 ഴ്യയള്ള കഔയലത്തി്െ ഴിസിതും രിഷഴ് ഫോേ് ഷ്ഴയും കഔയല
വഭകഗ്രശെ ഷ്ഴ രികപ്പോട്ട് 2018 ്നയും അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ളതോണ്. കഔയലത്തി്െ 2018-19 ്റയും
2019-20 ്റയും ഴിസിതും മുെ പ്രഴണതഔ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള ഔണക്കുോട്ടലുഔലോണ്.
** 2019-20 കറക്കുള്ള കഔോലും 2 ്റയും 6 ്റയും ഔണക്കുഔൈ മുെ പ്രഴണതഔ്ല അടിസ്ഥോനഭോക്ിമതോണ്.

കഔയലത്തിേ നിന്നുള്ള പ്രഴോഷിഔൈ ഏ്രയും കഔന്ദ്രീഔയിചൃിയിക്കുനത് ഷോമ്പത്തിഔ ഭോന്ദയും
ഇതികനോടഔുംത്ന പ്രഔടഭോമിട്ടള്ള ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലിറോണ്. ഇതി്െ ബോഖഭോമി, ആ
യോജ്യങ്ങലി്റ ഷക്ോരുഔൈ ഴിഴധതയത്തിലുള്ള ്തോളിേ ഩയിഷ്കോയങ്ങൈക്കുും ൊടികമറൃ
നമങ്ങൈക്കുും തുടങ്ങിക്ളിഞ്ഞു. അതി്െ പറഭോമി കഔയലത്തികറക്് ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലിേ
നിന്നുള്ള പ്രഴോഷിഔളു്ട ഭടങ്ങിഴയഴ് 2013 മുതേ പുകയോഖഭിക്കുഔമോണ്. കഔോഴിഡ്-19 ഭസോഭോയി
ഖൈപ് കഭകറമി്റ എല്ലോ ്തോളിറോലിഔ്ലയും ഩറ തയത്തിേ ഫോധിചൄ. ഴയഴഷോമവോറഔൈ
അടചൄപൂട്ടനത്, കജ്ോറിമിേ നിന് ഩിയിചൄഴിടുനത്, കഴതനും നേൊനത് തോഭഷിക്കുനത്
എനിഴ ്തോളിറോലിഔ്ല ഫോധിചൄ. ങിറ വമ്പലഭില്ലോ്ത അഴധി്മടുക്ോെ നിഫന്ധിതയോമി.
ഇഴ്മല്ലോും ഷുംസ്ഥോനകത്തക്കു ഴരുന പ്രഴോഷിപ്പണ്ത്ത ഖണയഭോമി ഫോധിക്കുും.
പ്രഴോഷിപ്പണഴയഴിേ 2020 ജ്നുഴയി, ്പബ്രുഴയി എനീ യാ് ഭോഷകത്തക്് ഉാോമ ൊരഴ്
ഔണക്ോക്ിമിട്ടാ്. ഭോർചൃ് ഭോഷ്ത്ത ഔണക്കുഔൈ റബയഭല്ല. ഴയക്തഭോൊനതുകഩോ്റ,
പ്രഴോഷിപ്പണ ഴയഴി്റ ൊരഴ് ഈ ൊരിപ്പിൽ ഔണക്ോക്ിമതികനക്ോൾ ോടുതറോമിയിക്ോും.
കഔോഴിഡ്-19 മൂറമുള്ള ഩണഴയഴി്െ ൊരഴ് ഔണക്ോക്ിമിയിക്കുനത് പ്രധോന ഴോണിജ്യ
ഫോങ്കുഔലി്റ എൻആർഐ നികക്ഷഩത്തി്െ അലഴ് (കസ്റ്ററൃ് ്റഴൽ ഫോകേഴ്സ് ഔമ്മിറൃി നൽഔിമ
ഡോറൃ അനുഷയിചൃ്) ഴിവഔറനും ്ങയ്തതിലൂ്ടയും അുംഖീൌത ഴികദവനോണയ ഡീറർഭോർ
മുകകനയള്ള ഷൃഔോയയ ഩണ വഔഭോറൃത്തിലുാോമ (അുംഖീൌത ഡീറർഭോർ നൽൊനത്)
ൊരഴിേനിന്നുഭോണ്.
2019-20 ൽ ഷുംസ്ഥോനകത്തക്് ഷൃഔോയയ യഷീതുഔലിലൂ്ട പ്രതിഭോഷും അമചൃ വയോവയി തുഔ
8023 കഔോടി രൂഩമോണ്. അുംഖീൌത ഴികദവനോണയ ഴയോഩോയിഔലിൽ നിന് കവകയിചൃ
ഴിഴയഭനുഷയിചൃ് ജ്നുഴയി മുതൽ ്പബ്രുഴയി ഴ്യ ഷൃഔോയയ വഔഭോറൃത്തിേ 28.19 വതഭോനും
ൊര്ാോൊും, അഥഴോ 2261.68 കഔോടി രൂഩയകടത്. 2020 ജ്നുഴയി മുതൽ ്പബ്രുഴയി ഴ്യ പ്രമുക
ഴോണിജ്യ ഫോങ്കുഔളു്ട നികക്ഷഩത്തിൽ 138.29 കഔോടി രൂഩ ൊര്ാോമിട്ടാ്. 2020 ജ്നുഴയി മുതൽ
്പബ്രുഴയി ഴ്യ ഷുംസ്ഥോനകത്തക്് അമചൃ നികക്ഷഩത്തിേ ആ്ഔ 2399.97 കഔോടി രൂഩ
ൊര്ാോമിട്ടാ്.
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ങിത്രും 1 എൻആർഐ നികക്ഷഩങ്ങലിലുും ഷൃഔോയയ വഔഭോറൃങ്ങലിലുും 2020 ജ്നുഴയി, ്പബ്രുഴയി
ഭോഷങ്ങലിൽ ഉാോമ ൊരഴ്, കഔോടി രൂഩമിേ

കരോതസ്സ്: 1. ഷുംസ്ഥോനതറ ഫോകേഴ്സ് ഔമ്മിറൃി
2. ആർ ഫി ഐ, സോൻഡ്ബുക്് ഒൺ സ്റ്റോറൃിസ്റ്റിഔ്ഷ് ഒപ് ഇന്തയൻ ഇകക്ോണഭി
3. അുംഖീൌത ഭണി എക്കസ്ങഞ്ച് ഡീറർഭോരുഭോയള്ള അബിമുക്ത്ത അടിസ്ഥോനഭോക്ിയള്ള
ഔണക്കുോട്ടൽ

കഔയല വഭകഗ്രശൻ ഷർകഴയ്ട ഔണക്നുഷയിചൃ് 6.4 വതഭോനും ഩണഭടയ്ക്കൽ
ഷോധനങ്ങലോമോണ് റബിചൃത്. കറോക്്ഡൌ ഔോയണും, ങയക്കുഔളു്ട വഔഭോറൃും നിനിയിക്കുന്നു.
കഔയലത്തി്െ ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥ പ്രഴോഷിപ്പണ്ത്ത ഴല്യമധിഔും ആശ്രമിചൃിയിക്കുനതിനോലുും
ഇത് ഷുംസ്ഥോന ആബയന്തയ ഉൽഩോദനത്തി്െ രു പ്രധോന ഩേ് ഴസിക്കുനതിനോലുും, അത്തയും
പണ്ടുഔളു്ട ഴയഴ് ൊരയനത് ഷമ്പദ്ഴയഴസ്ഥ്മ ്ഭോത്തത്തിൽ ഫോധിക്കുും. ഉദോസയണത്തിന്,
ഇത് ഷുംസ്ഥോനത്തി്െ നിർമ്മോണ കഭകറയ്ക്കുും ്തോളിൽ ഔകമ്പോലത്തിനുും കനയിട്ടള്ള
പ്രതയോഗോതങ്ങൾ ഉാോക്കുും.

ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലി്റ പ്രഴോഷിഔളു്ട കഭലുള്ള കഔോഴിഡ്-19 ്െ ഷൃോധീനും
കഔയലത്തി്െ ്ഭോത്തും 22 റക്ഷും പ്രഴോഷിഔലിേ 19 റക്ഷകത്തോലും കഩർ ജ്ിഷിഷി
യോജ്യങ്ങലിറോണ്: ഷൌദി അകരഫയ (39 വതഭോനും), യഎഇ (23 വതഭോനും), ഭോൻ (8.6
വതഭോനും), ൊവഴറൃ് (6 വതഭോനും), ഫസ്വരൻ (3.8 വതഭോനും), കത്തർ (8.7 വതഭോനും) (കഔയല
വഭകഗ്രശൻ ഷർകഴ, 2018). ്ഔോകരോണ വഴരഷ് ്ഩോട്ടിപ്പുര്പ്പടുനത് ഷൌദി അകരഫയ
ളി്ഔയള്ള എല്ലോ ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലി്റയും പ്രഴോഷി കഔയലീമർക്് ബീശണിമോണ്. ഭറൃ്
ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലി്റ ൊടികമറൃക്ോർക്് ്തോളിൽ നഷ്ടും, ഷോമൂസിഔ അഔറും ഩോറിക്ോനുള്ള
ഔളിഴില്ലോയ്മ, വയിമോമ വഴദയഷസോമത്തി്െ അബോഴും, ഇന്തയമികറക്് തിയി്ഔ
്ഔോണ്ടുകഩോൊനതി്റ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിഴ ഉൾ്പ്പടുന്നു.
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ഷോമ്പത്തിഔ ആഗോതും
ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലി്റ ഷോമ്പത്തിഔ ഭോന്ദയും കഔോഴിഡ്-19 ഭസോഭോയി രൂക്ഷഭോക്ി. കഔോഴിഡ്-19
്െ ആഗോതും ഔണക്ി്റടുത്ത്, അന്തോയോഷ്ട്ര നോണമ നിധി അഴരു്ട കഴൈഡ് എക്കണോഭിഔ്
ഓട്ട് ലുക്ിേ, 2020 ൽ ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലി്റ മഥോർത്ഥ ജ്ിഡിഩി ഴലർചൃ 3.9
വതഭോനഭോമിയിക്കു്ഭന് പ്രഴങിചൄ. ദുഫോമിൽ കഴൾഡ് എക്കൈോ 2020, കക്ടോഫ
ഭോഷകത്തോ്ട തുരക്ോൻ തീരുഭോനിചൃിരുന്നു എനോേ അത് അടുത്ത ഴർശകത്തക്് ഭോറൃി. ഩറ
ഔമ്പനിഔളുും ആ ഇഴെിൽ ഴറിമ തുഔ നികക്ഷഩിചൃിട്ടാ്, ഇഴെിൽ നികക്ഷഩും പൂട്ടനത് അഴർക്്
ഖണയഭോമ നഷ്ടഭോമിയിക്കുും.

്തോളിൽ ഴിഩണി
ഷോമ്പത്തിഔ ഭോന്ദയ്ത്തത്തുടർന് ഴിഴിധ ജ്ിഷിഷി യോജ്യങ്ങലിൽ പുതിമ ്തോളിൽ നമങ്ങൾ
അഴതയിപ്പിചൄ. ഔമ്പനിഔലി്റ 30 വതഭോനും ജ്ീഴനക്ോ്യ ഩിയിചൄഴിടൽ, കഴതനും നൽൊനത്
തീരുഭോനിക്ോൻ ഷൃഔോയയ ഔമ്പനിഔ്ല ഉഩകദവിക്കുഔ, ഩൌയേോർക്് ്തോളിൽ ഷുംഴയണും
നമങ്ങൾ അഴതയിപ്പിക്കുഔ എനിഴ ഇതിൽ ഉൾ്പ്പടുന്നു. നിർമ്മോണും, ഴികനോദും, ടൂരിഷും, ഇഴെ്
ഭോകനജു്ഭെ്, ഴോസന ഴയഴഷോമങ്ങൾ തുടങ്ങിമഴമോണ് തിയിചൃടി ഫോധിചൃ ഴയഴഷോമങ്ങൾ.
്രകസ്റ്റോരന്റുഔൾ, ഭോളുഔൾ, ഷിനിഭോ തികമറൃറുഔൾ, ഔോമിഔ ഇഴന്റുഔൾ എനിഴ 6 ഭോഷകത്തക്്
പൂർണഭോയും അടയ്ക്കുും. ഩറ ഔമ്പനിഔലി്റയും ്തോളിറോലിഔൾ ആറുഭോഷകത്തക്് വമ്പലഭില്ലോ്ത
അഴധി എടുക്ോൻ നിർഫന്ധിതയോമി. ഔമ്പനിഔൾ ഴീണ്ടുും തുരക്കുനതുഭോമി ഫന്ധ്പ്പട്ട്
അനിശൄിതതൃമുാ്. യഎഇമിൽ, ഫോേിുംഖ് കഭകറമി്റ ്തോളിറോലിഔൾക്് അഴരു്ട
വമ്പലത്തി്െ 50 വതഭോനും ഭോത്രകഭ റബിക്കുന്നുള്ളൂ, ബോഴിമിൽ വമ്പലും നൽൊ്ഭന് ഉരപ്പില്ല.

ഭടങ്ങിഴരുന ൊടികമറൃക്ോരു്ട നമഩയഭോമ ഇട്ഩടൽ
തിയിചൄ ഴരുന പ്രഴോഷിഔൈക്് വഴദഗ്ധയ്ും അർധ-വനപുണയമുള്ള കജ്ോറിഔലിൽ
വഴദഗ്ധയ്ും ഩയിങമ്മുാോൊും, പ്പും ഭോകനജ്ർ വഴദഗ്ധയമുള്ള ഴയക്തിഔളുും അഴർക്ിടമിൽ
ഉാോൊും. അഴയിേ ഩറഔോയയങ്ങളുും ്ങയ്യോെ ഔളിയന ്തോളിറോലിഔൈ, എണഴയഴഷോമത്തി്റ
ഩയിങമഷമ്പത്തുള്ള
്തോളിറോലിഔൈ,
അധയോഩഔ,
ഭറൄള്ളഴ
എനിഴയട്ങുവന
ഴയതയസ്തഗുണങ്ങളുള്ള രു ഷുംഗഭോമിയിക്കുും. അഴ്യ ഷുംസ്ഥോന്ത്ത ്തോളിേ ഔകമ്പോലത്തിേ
ഉൈ്ക്ോള്ളോനുും പുനയധിഴഷിപ്പിക്ോനുമുള്ള അനുകമോജ്യഭോമ നടഩടിഔൈ ഷൃീഔയിക്ണും.
രികട്ടൺ എഭിഗ്രന്റുഔളു്ട ഩശൄോത്തറത്തിൽ പുനയധിഴോഷും, പുന:ഏഔീഔയണും, ഴീണ്ടുും ഴികദവത്ത്
ൊടികമറൃും എനിങ്ങ്ന ഷുംസ്ഥോന ഷർക്ോയിനു മുമ്പിലുള്ള ്ഴല്ലുഴിലിഔ്ല മൂന് ഴിബോഖങ്ങലോമി
തിയിക്ോും.
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നിറഴി്റ അനിശൄിതതൃത്തിൽ, പുനയധിഴോഷ നടഩടിഔലിൽ ഇനിപ്പരയനഴ ഉൾ്പ്പടോും,
(i) ഫോങ്കുഔലിൽ നിന്നുള്ള ഴോയ്പഔളു്ട ്ഭോരകട്ടോരിമും.
(ii) തിയി്ഔ ഴരുന ൊടികമറൃക്ോർക്കുള്ള ആകയോഖയ ഇൻഷുരൻഷ്.
(iii) ഷുംസ്ഥോന്ത്ത വഴഴിധയഭോർന വഴദഗ്ധയങ്ങളു്ട ഷഭനൃമും
(iv) കഔയലീമർക്് ഴീണ്ടുും ൊടികമകരാിഴനോൽ വനപുണയും രു പ്രധോന ഔത്തഴയഭോണ്.
കനോർക്
ഴൊപ്പിനുള്ള
ഴിസിതും
ഴർധിപ്പിക്കുനത്
ഷർക്ോർ
ഩയിഖണികചൃക്ോും.
എൻആർ്ഔഔൾക്ോമി നിറഴിലുള്ള കപ്രോഗ്രോമുഔൾ നഴീഔയിക്കുഔയും പുന:ക്രഭീഔയിക്കുഔയും
കഴണും. അന്തോയോഷ്ട്ര ഴിഩണിമി്റ ്തോളിൽ, കജ്ോറിക്ോയള്ള എഭികഗ്രശെ യോജ്യും തിയിചൄള്ള
ഷോധയതഔൾ ഭനഷിറോക്കുനതിനുും ഭടങ്ങി്മത്തുന ൊടികമറൃക്ോരു്ട പുനയധിഴോഷും
എനിഴയ്ക്കുും ആളത്തിലുള്ള ഩഠനും ആഴവയഭോണ്.
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APPENDIX
ESTIMATING LOSSES FOR KERALA USING AN INPUT-OUTPUT MODEL
Overview of Methodology
1. An Input-Output (IO) Table for Kerala is not available. Hence, the first step is to scale down the
IO Table for India to represent the inter industry linkages for Kerala.5 However, in the immediate
absence of output data at the State level, and for other technical reasons, two significant
assumptions are made that are explained further on. These assumptions appear reasonable though
because of the need to provide urgently rapid estimates of both the direct and indirect losses to
Kerala‟s economy due to Covid-19 and the response measures this has required.
2. The IO table for India for 2017-18 has been constructed by ADB6. It is a 34 sector IO. Since data
is available for 16 aggregate sectors for the state of Kerala, the 34 sector India IO was first
aggregated to 16 sectors.
3. The GVA for India for 16 aggregated sectors is available for year 2017-18 (GNVA). The GSVA
for Kerala for the same 16 aggregated sectors is also available for the year 2017-18. To scale down
from national to state IO using non-survey methods, a standard methodology7 is applied. The
technical details of the methodology are given in the end of this note. The ratio between the sectorwise output of the state and sector-wise output of at the national level is required for this method. In
the absence of sector-wise output data at the State level, the ratio of state to national GVA is used
as a proxy to estimate the ratio of sector-wise state output to national output. This is the first
major assumption in the model. With this assumption state-level output can be estimated.
4. Once the IO table for Kerala for year 2017-18 is thus constructed, the IO coefficients are
assumed to hold unchanged subsequently. Using the estimates for the GSVA available from the
DES for the year 2019-2020, the values of final demand for the year for each sector are
manually adjusted to get the same values of GSVA in the IO table for 2019-20 with the IO
coefficients unchanged. This is the other major assumption. A similar adjustment is carried out
for the year 2020-2021 as well since GSVA estimates are provided for this year as well.
5. Thus self-consistent IO Tables are constructed for the “normal year” 2019-2020 without the
impact of Covid-19. Similarly, for 2020-21, based on the projections, we set up an IO Table without
the impact of Covid-19.
5

An alternative methodology to estimate the input-output coefficients based on GST data is in progess.

Economic Research and Regional Cooperation Department (ERCD), Asian Development
https://data.adb.org/dataset/india-input-output-economic-indicators (Accessed on 14 April 2020).
6

Bank

7 Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge university press.
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6. Remittances have not been accounted for. This is a major gap and the impact of Covid-19 on
remittances and through that on final demand is not accounted for in this analysis.
However, in the absence of remittances and their likely decline on account of Covid-19, our
estimate of the economic loss on account Covid-19, represents a lower limit. Inclusion of
remittances and their impact would increase the estimate of economic loss.
7. The losses estimated by the Kerala DES in GVSA are taken as the direct losses in output for all
sectors, based on our earlier assumption of equating state-level output and GVSA.
8. Using this we estimate the loss in final demand using the standard I-O analysis methodology and
recalculate the loss in output, that is now inclusive of both direct and indirect impact of Covid-19.
9. From the post-Covid-19 output, the post-Covid-19 GSVA can be calculated and compared to the
projected GSVA for both 2019-20 and 2020-21, to estimate the scale of the loss for both years.
10. The total estimated losses in GSVA and sector wise losses as per both the DES estimates and IO
estimates for the years 2019-20 and 2020-21 are given in Tables 1, 2, and 3.
11. We reiterate that this estimate (within the scope of our assumptions) is a lower limit on the
possible sum of direct + indirect impact since the remittances have not been accounted for, and they
are likely to have an important contribution especially through indirect effects.
Results
Table 1 Total GVSA loss: comparison of DES estimates and IO model results
Total Loss in GVSA for Kerala
GVA
PostGVA
Post
Covid: Direct
Covid: Direct
Impact
+
Indirect
Normal Year Estimates
Impact
Estimates
DES
Direct Loss Estimates - IO
(Rs in lakh (Rs in lakh Estimates
(Rs in lakh
crore)
crore)
(DES) (%)
crore)

Direct
+
Indirect Loss
Estimates (IO)
(%)

2019-20

7.73

7.23

7%

6.93

10%

2020-21

8.56

7.52

12%

6.87

20%
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Table 2 Sector-wise loss estimates in 2019-2020: DES & IO
2019-20

Agriculture, hunting,
forestry, and fishing
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, and
water supply
Construction
Trade and Repair
Hotels and
restaurants
Inland transport
Water transport
Air transport
Other supporting and
auxiliary transport
activities; activities of
travel agencies
Post and
telecommunications
Financial
intermediation
Real Estate and
Accommodation
Public administration
and defence;
compulsory social
security
Other Services
Total

Estimated
GVA
Normal Year
(Rs.
Lakh
Crore)
0.76

Estimated GVA
Post-Covid
Direct Impact:
DES (Rs. Lakh
Crore)
0.74

Direct
Loss
Estimates
(DES) [%]

0.03
0.81
0.10

0.02
0.76
0.10

15%
6%
1%

0.02
0.69
0.09

32%
15%
14%

1.01
1.39
0.12

0.86
1.26
0.11

15%
9%
10%

0.86
1.18
0.11

15%
15%
14%

0.33
0.00
0.01
0.02

0.30
0.00
0.01
0.02

10%
9%
9%
9%

0.27
0.00
0.01
0.02

17%
11%
10%
17%

0.10

0.10

2%

0.10

7%

0.30

0.29

4%

0.26

13%

1.29

1.20

7%

1.18

8%

0.30

0.30

0%

0.30

0%

1.14

1.14

0%

1.14

1%

7.73

7.23

7%

6.93

10%
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Estimated GVA
Post
Covid
Direct + Indirect
Impact: IO (Rs.
Lakh Crore)
3%
0.71

Direct
+Indirect
Loss
Estimates
(IO) [%]
8%

Table 3 Sector-wise loss estimates in 2020-2021: DES & IO
2020-21
Estimated Estimated
Direct
Estimated GVA
GVA GVA PostLoss
Post Covid
Normal
Covid
Estimates
Direct +
Year (Rs.
Direct
(DES)
Indirect Impact:
Lakh
Impact:
[%]
IO (Rs. Lakh
Crore)
DES (Rs.
Crore)
Lakh
Crore)
Agriculture, hunting,
0.78
0.70
10%
0.61
forestry, and fishing
Mining and quarrying
0.02
0.02
22%
0.01
Manufacturing
0.87
0.68
22%
0.56
Electricity, gas, and
0.12
0.11
7%
0.08
water supply
Construction
1.11
0.89
20%
0.88

Direct
+Indirect
Loss
Estimates
(IO) [%]

22%
72%
35%
31%
21%

Trade and Repair

1.56

1.36

13%

1.17

25%

Hotels and restaurants

0.14

0.10

25%

0.09

32%

Inland transport

0.34

0.27

20%

0.22

36%

Water transport

0.01

0.01

16%

0.00

19%

Air transport

0.01

0.01

16%

0.01

17%

Other supporting and
auxiliary transport
activities; activities of
travel agencies
Post and
telecommunications

0.02

0.02

17%

0.02

31%

0.11

0.10

5%

0.09

16%

Financial
intermediation
Real Estate and
Accommodation

0.32

0.30

6%

0.24

25%

1.46

1.34

8%

1.30

11%

Public administration
and defence;
compulsory social
security
Other Services

0.33

0.33

0%

0.33

0%

1.35

1.28

5%

1.26

7%

Total

8.56

7.52

12%

6.87

20%
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Technical Details
1. To scale down from national to state IO using non-survey methods, a standard methodology
from Miller and Blair (2009)8 is used. The state output xir (total regional output for sector i) and
national output xin are first used to estimate the Location Quotients using Equation (1)
(1)

2. The location quotients are then used to calculate the regional technical coefficients matrix [A ij]
using Equation (2)
(2)
The notation „n‟ denotes values at the national level and „r‟ denotes values at the regional level.
3. Once the matrix of technical coefficients for the region (i.e. the square matrix [A rij] and vector [xir]
are available, the square matrix of inter-industry flows[Zij], the column vector of final demands [f],
and row vector of GSVA are calculated using the standard Leontief method and a regional IO Table
for Kerala for the year 2017-18 is constructed.
4. Since the estimates for the GSVA are available from the DES for the year 2019-2020, the values
of final demand [f] for the year for each sector are manually adjusted to self-consistently obtain the
same values of GSVA in the IO table for 2019-20 as well. The same procedure is applied for the
year 2020-2021.
5. The final demand for the “normal year” 2020 [f2020-NY] is then used to calculate the total output
vector [X2020-NY] using the standard Leontief equation
. The final demand, Z2020-NY,is
rr
then calculated assuming the technical coefficients [A ij] remain constant between 2017-18
and 2020-21. I-O Tables for “normal years” (before impact of Covid-19) for years 2019-20 and
2020-21are then calculated.
6. The next step is to estimate the total loss in output due to the lock-down implemented to contain
the spread of Covid-19. The losses estimated by the Kerala DES are used to calculate the
proportionate loss in total annual output.

8 Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge university press.
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7. This loss is an output loss (i.e. a Δx), but the standard linear IO analysis using the Leontief matrix
requires a change in the final demand [Δf]. Therefore, the change in output is converted to a change
in final demand using the methodology discussed by Miller and Blair (2009), i.e. dividing the total
output vector [x2020] by the diagonal of the square matrix [L]. This is because the direct impact on
final demand of a loss in output is captured by the diagonal elements of the matrix [L].
8. The resultant vector [Δf] is the corresponding loss in final demand. The new final demand vector
[f2020-CV]9 is then estimated by subtracting [Δf] from [f2020]. A new row vector [X2020-CV], square matrix
[Z2020-CV], and column vector [GVA2020-CV] is calculated and a new IO2020-CV is constructed to reflect
the system of economic transactions post Covid-19 for year 2019-20. The same is done for year
2020-21 as well.
9. Based on these, we may now compute the loss in GVSA due to both direct and indirect impact of
Covid-19.

The term 2020-CV is used to denote the estimates of all relevant vectors and matrices post COVID-19, i.e. after taking
into account the losses due to the lock-down period.
9
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