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മുഖവുര
കേരളത്ിന്റെ സമ്പ്്് വത്യവസ് 2021-22ല് ശക്തമഥായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് കരഖന്പെടുത്ി. ത്വരിത 
േണക്കുേള് പ്രേഥാരം സ്ിരവിേയില് ന്മഥാത് സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തര ഉല്്ഥാ്നം 2020-21 ന്േ (-)8.43 
എന്ന നിരക്കുമഥായി തഥാരതമത്യന്പെടുത്തുകമ്പഥാള് 12.01 ശതമഥാനം എന്ന ശക്തമഥായ വളർച്ച 2021-22ല് 
സേവരിച്ചു. 2012-13നു കശഷമുള്ള ഏറ്വും ഉയർന്ന  വളർച്ചയഥാണിത്. സംസ്ഥാന സർകഥാരിന്റെ 
നയ്രമഥായ ഇടന്്ടലുേള്ന്കഥാപെം ഉകത്ജേ ്ഥാകകജുേളം വളർച്ച  കവഗത്ിേഥാകി, പ്രകതത്യേിച്ചും 
സഥാമ്പത്ിേ പ്രവർത്നങ്ങള്ക് േടുത് ്രിമിതിേള് കനരിട് സമയത്്. 

്തിമൂന്നഥാം ്ഞ്ചവത്സര ്ദ്ധതിയുന്ട  അവസഥാനകത്ഥാന്ട  ന്്ഥാതുവി്ത്യഥാഭത്യഥാസത്ിലും  ന്്ഥാതുജനഥാകരഥാഗത്യ 
രംഗത്തും ന്്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രഥാ്ത്യതയിലും കസവനങ്ങളന്ട ഗുണനിേവഥാരത്ിലും 
വേിയ മഥാറ്ങ്ങള്ക് സംസ്ഥാനം സഥാക്ത്യംവഹിച്ചു. ഭൗതിേസൗേരത്യങ്ങളന്ട രൂ്്രിണഥാമം, 
വത്യവസഥായത്ിന്േയും വിവിരസഥാകകേതിേ വി്ത്യയിന്േയും പുതിയ ്ിശഥാക�ഥാധം, പ്രഥാക്ശിേ 
സർകഥാരുേളിന്േ ജന്കേഥാളിത്ം  വർധിപെികല്,  ജീവകനഥാ്ഥാധിേളന്ടയും ന്തഥാഴില്സൃഷ്ികേിന്റെയും 
പുനരുജ്ീവനശ്രമം, സഥാമൂഹിേ സുരക്യുന്ട ന്മച്ചന്പെടുത്ല്, േിംഗശഥാക്തീേരണ രംഗന്ത് 
പുതിയ നട്ടിേള് എന്നീ േഥാരത്യങ്ങളിന്േഥാന്ക അനിതരസഥാധഥാരണമഥായ മഥാറ്ങ്ങള് സംസ്ഥാനത്് 
കരഖന്പെടുത്ി. 

സ്വഥാതന്ത്യഥാനന്തര ഇന്തത്യയില് ശക്തമഥായ സഥാമൂഹിേ ഇടന്്ടേിലൂന്ട ജനങ്ങളന്ട കക്മം 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും സഥാമൂഹിേ, രഥാഷ്ടീയ, സഥാംസ്ഥാരിേ സ്ിതിഗതിേളന്ട നിേവഥാരം 
ഉയർത്ിയതിന്റെയും ഏറ്വും നല്ല ഉ്ഥാഹരണമഥാണ് കേരളം. മഥാനവവിേസന സൂചിേേളില് 
ഇന്തത്യയിന്േ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒന്നഥാം സ്ഥാനത്ഥാണ് കേരളം. തുടർച്ചയഥായി മൂന്നുവർഷം  (2018, 2019, 
2020) എസ്.ഡി.ജി ഇന്തത്യ സൂചിേയില് ഒന്നഥാം സ്ഥാനത്ഥാണ് കേരളം. നീതി ആകയഥാഗിന്റെ �ഹുമുഖ 
്ഥാരിദ്ത്യ സൂചിേ പ്രേഥാരം കേരളത്ിന്േ പ്രതിശീർഷ അനു്ഥാതം 0.71 ശതമഥാനമഥാണ്, ഇത് രഥാജത്യന്ത് 
സംസ്ഥാനങ്ങളിന്േ ഏറ്വും തഥാഴ്ന്ന നിരകഥാണ്. ഇന്തത്യ സനപുണത്യ റികപെഥാർട്് 2022 യുവജനങ്ങളന്ട 
ന്തഥാഴില് ക്മതയുന്ട േഥാരത്യത്ില് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കേരളത്ിന് മൂന്നഥാംസ്ഥാനമഥാണ് 
നല്േിയിരിക്കുന്നത്. ജനനസമയന്ത് ആയുർസ്ർ്ത്യം, ശിശുമരണ നിരക്, മഥാതൃമരണ 
നിരക്, ജനസംഖത്യയില് സ്തീ-പുരുഷഥാനു്ഥാതം തുടങ്ങിയ സൂചേങ്ങളന്ട േഥാരത്യത്ില് രഥാജത്യത്് കേരള 
സംസ്ഥാനം മുൻനിരയിേഥാണ്. 

്തിനഥാേഥാം ്ഞ്ചവത്സര ്ദ്ധതിയുന്ട ഒന്നഥാം വർഷമഥാണ് 2022-23. സഥാമ്പത്ിേ ആസൂത്രണമഥാണ് 
സംസ്ഥാനത്ിന്റെ സഥാമ്പത്ിേ കനട്ങ്ങളന്ട കേന്ദ്ര�ിന്ദു. ആസൂത്രണത്ിലൂന്ട ആധുനിേവും 
വിേസിതവുമഥായ കേരളം സൃഷ്ികഥാനുള്ള പ്രതി�ദ്ധത സർകഥാർ ആവർത്ിച്ചുറപെിക്കുന്നു. അത് 
ശഥാസ്ത സഥാകകേതിേ പുകരഥാഗതി, ശഥാസ്തക�ഥാധത്ിന്റെ വിേഥാസം, പുതിയ തേങ്ങളിലുള്ള ഉല്്ഥാ്നം, 
ന്തഥാഴില്രംഗകത്ക്കു േടന്നുവരുന്ന യുവജനങ്ങള്ക് മഥാനത്യമഥായ ന്തഥാഴിേവസരങ്ങള് എന്നിവയഥാല് 
മിേച്ചതഥായിരിക്കും. 
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2021-22ല് ന്മഥാത് സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തര ഉല്്ഥാ്നത്ിന്േ കമഖേ തിരിച്ചുള്ള േണക്കുേള് എല്ലഥാ 
കമഖേേളിന്േയും പുകരഥാഗതി ന്വളിവഥാക്കുന്നു. കൃഷിയും അനു�ന്ധ പ്രവൃത്ിേളം, വത്യവസഥായം, ്്വി്ീയ 
കമഖേ എന്നിവ 2020-21 ന്ന അക്ക്ിച്ച് 2021-22ല് യഥഥാക്രമം 4.6 ശതമഥാനം, 3.8 ശതമഥാനം, 17.3 
ശതമഥാനം എന്നീ നിരക്കുേളില് വളർന്നു. ഇത് വളന്ര അഭിമഥാനേരമഥായ വളർച്ചയഥാണ്, പ്രകതത്യേിച്ചും 
േഴിഞ്ഞവർഷം ഈ കമഖേേള് ന്നഗറ്ീവ് വളർച്ച കരഖന്പെടുത്ിയ ്ശ്ഥാത്േത്ില്. കേന്ദ്ര സർകഥാർ 
ഏല്പെിച്ച ധന്രമഥായ ്രിമിതിേള്കിടയിേഥാണ് സംസ്ഥാന സർകഥാർ ഈ ശക്തമഥായ വളർച്ച  
സേവരിച്ചത്. ്േ ്ടേങ്ങള് വളർച്ചയ്ക് സംഭഥാവനകയേിയിട്ടുണ്്. യഥഥാക്രമം 2020 മഥാർച്ചിലും 2021 
ജൂണിലും പ്രഖത്യഥാ്ിച്ച 20,000 കേഥാടി രൂ്യുന്ട രണ്് സഥാമ്പത്ിേ ്ഥാകകജുേളം ന്ചറുേിട വത്യവസഥായങ്ങന്ള 
സഹഥായിക്കുന്നതിനഥായി പ്രഖത്യഥാ്ിച്ച 5,650 കേഥാടി രൂ്യുന്ട ്ഥാകകജും ഉള്പെന്ട, ചഥാക്രിേ വിരുദ്ധ 
ധനനയത്ിലൂന്ടയുള്ള സംസ്ഥാനത്ിന്റെ ഇടന്്ടലുേള്, വീന്ണ്ടുകേില് ഒരു പ്രധഥാന ്ങ്കുവഹിച്ചു. 

സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം 2022 ന്റെ പ്രകമയ അധത്യഥായം “പുകരഥാഗതിക്കും വിേസനത്ിനും 
ഉന്നതവി്ത്യഥാഭത്യഥാസം: ഒരു അവകേഥാേനം” എന്നതഥാണ്. സർകഥാർ വിഭഥാവനം ന്ചയ്യുന്ന ഒരു വിജ്ഥാന 
സമൂഹമഥായി സംസ്ഥാനന്ത് വിേസിപെിക്കുന്നതിന് ഉന്നതവി്ത്യഥാഭത്യഥാസ രംഗന്ത് പുകരഥാഗതി 
അനിവഥാരത്യമഥാണ്. കേരള സർകഥാർ അകഥാ്മിേ നിേവഥാരം ഉയർത്തുന്നതിനും പ്രകവശനഥാനു്ഥാതം 
വർധിപെിക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങള്ക്  അതത്യഥാധുനിേ സൗേരത്യങ്ങള് േഭത്യമഥാക്കുന്നതിനും ഒന്നിേധിേം 
നട്ടിേള് സേന്കഥാണ്ിട്ടുണ്്. 

കേരളത്ിന്േ കേഥാകളജുേളം സർവേേഥാശഥാേേളം 2022-23 ന്േ നഥാഷണല് അസസ്ന്മറെ് ആറെ് 
അക്രഡികറ്ഷൻ േൗണസിേിന്റെ റഥാകേിംഗില് പുതിയ തേത്ിലുള്ള അംഗീേഥാരം കനടിന്യടുത്തു. ഈ 
വർഷം രണ്് പുതിയ സംഭവവിേഥാസങ്ങള് കൂടിയുണ്ഥായി. ഒന്നഥാമകത്ത്, ഉന്നതവി്ത്യഥാഭത്യഥാസത്ിനുള്ള 
�ജറ്് വിഹിതത്ില് കുത്ന്നയുള്ള വർധനവുണ്ഥായി.  രണ്ഥാമത്, മൂന്ന് േമ്ീഷനുേന്ള സർകഥാർ 
നികയഥാഗിക്കുേയും അവരില്നിന്ന് റികപെഥാർട്ടുേള് സ്വീേരിക്കുേയും ന്ചയ്തു. കേരളത്ിന്േ 
സർവേേഥാശഥാേേളിന്േയും ഉന്നതവി്ത്യഥാഭത്യഥാസ സ്ഥാ്നങ്ങളിന്േയും ്രീക്ഥാ ്രിഷ്േഥാരങ്ങള്, 
ഉന്നതവി്ത്യഥാഭത്യഥാസ ്രിഷ്േരണം, സർവേേഥാശഥാേ നിയമ ്രിഷ്േരണം എന്നിവയഥായിരുന്നു 
േമ്ീഷനുേള്. 

സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം 2022ല് സർകഥാർ വകുപ്പുേളന്ട നയങ്ങളം ്രി്ഥാടിേളം സം�ന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങള് ഉള്ന്പെടുന്നു. ഇത് വിവിധ വകുപ്പുേളന്ട പ്രേടനന്ത്ക്കുറിച്ചും വരുംവർഷങ്ങളില് സേേഥാരത്യം 
ന്ചകയേണ് പ്രശ്നങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും ചർച്ചന്ചയ്യുന്നു. 

മുൻവർഷങ്ങളിന്േകപെഥാന്േ സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനം രണ്ടു വഥാേത്യങ്ങളിേഥായി അവതരിപെിക്കുന്നു.  
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കേരളം ഒറ്റക�ോട്ടത്തില്

കേരള സംസ്ോ�ം 2021-22ല് സോമ്പത്തിേരംഗത്ത് ശക്തമോയ തതിരതിച്ചുവരവത് കരഖപ്പെടുത്തി. 
പ്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉല്പന്ം 2020-21 പ്െ (-)8.43 ശതമോ�വുമോയതി 
തോരതമ്യംപ്െയ്യുകമ്പോള് യഥോര്ത്ഥത്തില് 12.01 ശതമോ�ം (ത്വരതിത േണക്ത്) വര്്തിച്ചു. പ്മോത് 
സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂെ്യം 2011-12 പ്െ സ്തിരവതിെ അടതിസ്ോ�പ്പെടുത്തി 2020-21 പ്െ (-)10.0 
ല് �തിന്ം 2021-22ല് 12.1 ശതമോ�മോയതി വര്്തിച്ചു. ത്വരതിത േണക്കുേള് പ്രേോരം സ്തിരവതിെയതില് 
പ്രതതിശീര്ഷ പ്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉല്പന്ം 2021-22ല് 1,62,992 രൂപയോയതിരുന്, 
ആനുപോതതിേ കേശീയ ശരോശരതി 1,07,670 രൂപയോണത്. മപ്റ്റോരുതരത്തില് പറഞ്ോല് 2021-22ല് 
കേശീയതെത്തില് ഒരോളുപ്ട ശരോശരതി വരുമോ�കത്ക്ോള് കൂടുതെോണത് കേരളത്തിപ്െ ഒരോളുപ്ട 
ശരോശരതി വരുമോ�ം.

പ്രതതി െോക്തിേ ്��യത്തിലൂപ്ട (Counter–cyclical fiscal policy) പ്ര്ോ�മോയം �ടപെതിെോക്തിയ 
വതിവതി് ഉകത്ജേ പോകക്ജുേളതിലൂപ്ട സംസ്ോ�ത്തി�ത് സോമ്പത്തിേ വളര്ച്ച വീപ്ടെടുക്ോന് 
സോ്തിച്ചു. സമൂഹത്തിപ്െ ഏറ്റവും ദുര്ബെരോയ വതിഭോഗങ്ങള്ക്ത് അവശ്യകസവ�ങ്ങള്, 
സോ്�ങ്ങള്, പണം എന്തിവ �ല്േതിപ്ക്ോടെത് ആശ്വോസം �ല്േോന് സര്ക്ോര് മുന്തിട്ടതിറങ്ങതി. 
സോമ്പത്തിേ സൂെേങ്ങള് സുസ്തിരമോയതി �തിെ�തിര്ത്ോന് സംസ്ോ�ം വതികവേപൂര്ണ്ണമോയ 
�ടപടതിേള് സ്വീേരതിച്ചുവരതിേയോണത്. 

റവ�യൂ േമ്തിയം പ്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉല്പെന്വും തമ്തിലുള്ള അനുപോതം 2020-21 
പ്െ 2.51 ശതമോ�ത്തില് �തിന്ത് 2021-22ല് 2.29 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു. ്� േമ്തിയം പ്മോത് 
ആഭ്യന്തര ഉല്പന്വും തമ്തിലുള്ള അനുപോതം  2020-21 പ്െ 4.57 ശതമോ�ത്തില് �തിന്ം 
2021-22ല് 4.11 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു, അതത് 2022-23ല് 3.91 ശതമോ�മോയതി കുറയപ്മന്ത് 
േണക്ോക്കുന്. 

2021-22 ല് റവ�യൂ വരുമോ�ം പ്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉല്പന്ത്തിപ്റെ 2020-21 
പ്െ 12.66 ശതമോ�ത്തില് �തിന്ം ക�രതിയകതോതതില് വര്്തിച്ചത് 12.86 ശതമോ�മോയതി. 2022-23 
പ്െ ബജറ്റു േണക്കുേള് പ്രേോരം സംസ്ോ�ത്തിപ്റെ ത�തത് �തികുതതി വരുമോ�ത്തിപ്റെയം 
�തികുതതികയതര വരുമോ�ത്തിപ്റെയം വര്ദ്ധ�വത് യഥോക്മം 27.01 ശതമോ�വും 12.49 
ശതമോ�വുമോയതിരതിക്കുപ്മന്ത് േണക്ോക്കുന്.  അതോയതത് സംസ്ോ�ത്തിപ്റെ പ്മോത് 
വരുമോ�ം 19.94 ശതമോ�മോയതി വര്ദ്ധതിക്കും. എന്തിരുന്ോലും 2021-22ല് കേന്ദ്ര �തികുതതിേളുപ്ടയം 
ഗ്ോറെതിപ്റെയം വതിഹതിതത്തില് മുന്വര്ഷപ്ത് അകപക്തിച്ചത് 0.82 ശതമോ�ം കുറവത് 
കരഖപ്പെടുത്തുേയടെോയതി. 2022-23 ബജറ്റത് േണക്കുേള് പ്രേോരം മൂെ്� അടങ്കല് 4.93 
ശതമോ�ം വര്ദ്ധതിക്കുപ്മന്ം അകതസമയം മൂെ്�പ്ച്ചെവത് 3.08 ശതമോ�ം കുറയപ്മന്ം 
േണക്ോക്കുന്. �ോഷണല് സ്റോറ്റതിസ്റതിക്ല് ഓഫീസതിപ്റെ േണക്കു പ്രേോരം, ഇന്ത്യയതിപ്െ 
സംകയോജതിത ഉപകഭോക്തൃ വതിെസൂെതിേ 2022 പ്സപത്റ്റംബറതില് 7.41 ശതമോ�മോയതിരുന്കപെോള് 
കേരളത്തികറെതത് 6.45 ശതമോ�മോയതിരുന്.

കമഖെോ്തിഷ്തിത വളര്ച്ച വ്യക്തമോക്കുന്തത് കൃഷതി, അനുബന്ധകമഖെേളതില് വളര്ച്ച 2020-
21 പ്െ 0.24 ശതമോ�പ്ത് അകപക്തിച്ചത് 2021-22ല് ത്വരതിത േണക്കുേള് പ്രേോരം 4.64 
ശതമോ�ം വര്ദ്ധതിക്കുേയടെോയതി എന്ോണത്. സമോ�േോെയളവതില് വതിളകമഖെ 0.46 
ശതമോ�പ്ത് അകപക്തിച്ചത് 3.63 ശതമോ�ം വളര്ച്ച കരഖപ്പെടുത്തി. മുന്വര്ഷപ്ത് അകപക്തിച്ചത് 
കമഖെയതിപ്െോന്ോപ്േ ശ്രകദ്ധയമോയ പുകരോഗതതി കരഖപ്പെടുത്തുേയടെോയതി. പ്മോത് സംസ്ോ� 
സംകയോജതിത മൂെ്യത്തിപ്െ കൃഷതി, അനുബന്ധകമഖെേളുപ്ട വതിഹതിതം 2020-21 പ്െ 10.00 
ശതമോ�ത്തില് �തിന്ം 2021-22ല് (സ്തിരവതിെയതില്) 9.33 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു. 

2021-22 പ്െ ഭൂവതി�തികയോഗ േണക്കുേള് പ്രേോരം പ്മോത്ം ഭൂവതിസത്തൃതതിയോയ 38.86 
െക്ം പ്ഹക്ടറതില് പ്മോത്ം കൃഷതി വതിസ്ീര്ണ്ണം 25.23 െക്ം പ്ഹക്ടറം (64.92 ശതമോ�ം) 
യഥോര്ത്ഥത്തില് കൃഷതി പ്െയ്ത സ്െം 20.29 െക്ം പ്ഹക്ടറം (52.22 ശതമോ�ം) ആണത്. 
േോര്ഷതികേതര ആവശ്യങ്ങള്ക്ോയതി ഉപകയോഗതിക്കുന് ഭൂമതി 14.7 ശതമോ�വും വ�കമഖെ 27.8 
ശതമോ�വുമോണത്.

2021-22 പ്െ പ്മോത്ം വതിളയതില് പ്�ല്ത്, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, മരച്ചീ�തി, റോഗതി, പ്െറേതിട തതി�, 
മധുരക്തിഴങ്ങത്, മറ്റു േതിഴങ്ങുേള് എന്തിവ ഉള്പ്പെടുന് ഭക്്യവതിളേള് 10.51 ശതമോ�മോണത്. 
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�ോണ്യവതിളേളോയ േശുവടെതി, റബര്, കുരുമുളേത്, �ോളതികേരം, ഏെം, കതയതിെ, േോപെതി എന്തിവ 
പ്മോത്ം കൃഷതിയതിടത്തിപ്റെ 65.8 ശതമോ�വുമോണത്. റബര്, േോപെതി, കതയതിെ, ഏെം എന്തിവ 
പ്മോത്ം കൃഷതിയതിടത്തിപ്റെ 28.2 ശതമോ�മോണത്. പ്മോത്ം കൃഷതിഭൂമതിയതില് ഗണ്യമോയ ശതമോ�ം 
(30 ശതമോ�ം) �ോളതികേര കൃഷതിക്ോയതി ഉപകയോഗപ്പെടുത്തുന്, പ്തോട്ടുപതിന്ോപ്െ റബര് (21.8 
ശതമോ�ം) വരുന്. പ്�ല്ലുല്പോേ�ം പ്മോത്ം കൃഷതിഭൂമതിയപ്ട 7.69 ശതമോ�ം പ്രകേശത്ോണത്. 
ഇഞ്തിയപ്ടയം ഏെത്തിപ്റെയം ഉല്പോേ�ം യഥോക്മം 6.5 ശതമോ�വും 3.4 ശതമോ�വും 
വര്്തിക്കുേയടെോയതി. കതോട്ടവതിളേളതില് േോപെതി, റബര്, ഏെം എന്തിവയപ്ട ഉല്പോേ�ം 
യഥോക്മം 1.97 ശതമോ�വും 7.14 ശതമോ�വും 3.4 ശതമോ�വും വര്ദ്ധതിച്ചു. അകതസമയം 2020-
21 പ്� അകപക്തിച്ചത് കതയതിെ ഉല്പോേ�ം 9.7 ശതമോ�ം കുറഞ്ഞു. �ോളതികേര ഉല്പോേ�വും 
ഉല്പോേ�ക്മതയം യഥോക്മം 15.6 ശതമോ�വും 16 ശതമോ�വും വര്ദ്ധതിച്ചു. 

2021-22ല് സംസ്ോ�ം 2.25 െക്ം ടണ് ഉള്�ോടന് മത്്യവും 6.01 െക്ം ടണ് സമുദ്രമത്്യവും 
ഉല്പോേതിപെതിച്ചു. േഴതിഞ് �ോലുവര്ഷമോയതി ഉള്�ോടന് മത്്യ ഉല്പോേ�ം വര്ദ്ധതിച്ചുവരതിേയോണത്. 
ഇതത് 2017-18 പ്െ 1.89 െക്ം ടണ്ണതില്�തിന്ത് 2021-22ല് 2.25 െക്ം ടണ്ണോയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഉള്�ോടന് 
മത്്യ ഉല്പോേ�കമഖെ ക�രതിടുന് പ്ര്ോ� പ്വല്ലുവതിളതി ഗുണ�തിെവോരമുള്ള മത്്യവതിത്തിപ്റെ 
േൗര്െഭ്യമോണത്. 

സംസ്ോ�പ്ത് പ്മോത്ം ജെകസെതിത പ്രകേശവും യഥോര്ത്ഥ ജെകസെതിത പ്രകേശവും  
2021-22ല് മുന്വര്ഷപ്ത് അകപക്തിച്ചത് വര്്തിച്ചു. യഥോര്ത്ഥ ജെകസെതിത പ്രകേശം 2020-21 പ്െ 
3.89 െക്ം പ്ഹക്ടറതില് �തിന്ം 2021-22ല് 4.03 െക്ം പ്ഹക്ടറോയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. അകതസമയം 
പ്മോത്ം ജെകസെതിത പ്രകേശം 5.21 െക്ം പ്ഹക്ടറതില് �തിന്ം 5.61 െക്ം പ്ഹക്ടറോയതി. 
പ്മോത്ം ജെകസെതിത പ്രകേശവും പ്മോത്ം കൃഷതി ഭൂമതിയമോയള്ള അനുപോതം 2020-21ല് 20.3 
ശതമോ�മോയതിരുന്തത് 2021-22ല് 22.25 ശതമോ�മോയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

സഹേരണ സ്ോപ�ങ്ങള് കേരളത്തിപ്റെ സോമൂഹതിേ-സോമ്പത്തിേ വതിേസ� പ്രക്തിയേളതില് 
ഒരു പ്ര്ോ� പങ്കുവഹതിക്കുന്. രോജ്യത്ത് ആേ്യമോയതി കേരളത്തില് 'യവജ� സഹേരണ 
സംഘങ്ങള്' സ്ോപതിക്കുേയടെോയതി. സംസ്ോ� സര്ക്ോരതിപ്റെ രടെോമപ്ത് 100 േതി� 
പരതിപോടതിക്ത് േീഴതില് പ്രോഥമതിേ സഹേരണ സംഘങ്ങള്, അപ്പക്ത് പ്ഫഡകറഷനുേള്, മറ്റത് 
സഹേരണ സ്ോപ�ങ്ങള് എന്തിവയതിലൂപ്ട 759 സ്തിരം കജോെതിേളും 34,942 തോല്ക്ോെതിേ 
പ്തോഴതിെവസരങ്ങളും വകുപെത് സൃഷ്തിച്ചു. പ്മോത്ം 14 സഹേരണ സൂപെര്മോര്ക്റ്റുേള് 
സ്ോപതിക്കുേയം 75 സഹേരണ സംഘങ്ങളുപ്ട 360 ഉല്പന്ങ്ങള് വതിപണ�ം �ടത്തുേയം 
പ്െയ്യുന്. 

വര്ഷങ്ങളോയതി കേരളം അതതിപ്റെ വ്യോവസോയതിേ കമഖെയപ്ട �വീേരണത്തിലും 
വവവതി്്യവല്ക്രണത്തിലും ഗണ്യമോയ പുകരോഗതതി വേവരതിച്ചതിട്ടുടെത്. 2021-22 പ്െ സ്തിര 
അടതിസ്ോ� വതിെേളതില് (ത്വരതിത േണക്കു പ്രേോരം) പ്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത 
മൂെ്യത്തിപ്റെ ഏേകേശം 26.82 ശതമോ�ം വ്യവസോയ കമഖെയകടതോണത്. വ്യവസോയ കമഖെ 
2021-22ല് ത്വരതിത േണക്കു പ്രേോരം 3.9 ശതമോ�ം വളര്ച്ച കരഖപ്പെടുത്തി. വ്യവസോയത്തിപ്െ 
പ്ര്ോ�പ്പെട്ട ഉപകമഖെേളോയ ഉല്പന് �തിര്മ്ോണം (3.63 ശതമോ�ം), �തിര്മ്ോണ കമഖെ (2.4 
ശതമോ�ം) എന്തിവ 2021-22ല് പ്മച്ചപ്പെട്ട വളര്ച്ച കരഖപ്പെടുത്തി. �തിര്മ്ോണ കമഖെയതിപ്െ 
പുകരോഗതതി പ്ര്ോ�മോയതി കേോവതിഡത് �തിയന്ത്രണങ്ങളതില് വരുത്തിയ ഇളവുേള്പ്േോടെോണത്. 
ത്വരതിത േണക്കുേള് പ്രേോരം 2021-22 പ്െ പ്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂെ്യത്തിപ്റെ 
12.12 ശതമോ�വും (2011-12 പ്െ സ്തിരവതിെയതില്) ഉല്പന് �തിര്മ്ോണകമഖെയകടതോണത്. 
സംസ്ോ�ത്തിപ്റെ പ്മോത് സംകയോജതിത മൂെ്യത്തിപ്റെ (സ്തിരവതിെയതില്) ഉല്പന് 
�തിര്മ്ോണകമഖെയപ്ട പങ്കത് 2014-15 പ്െ 9.78 ശതമോ�ത്തില് �തിന്ത് 2021-22ല് 12.12 
ശതമോ�മോയതി ഉയര്ന്. 

സൂക്ത്മ, പ്െറേതിട, ഇടത്രം സംരംഭേ കമഖെയപ്ട വതിേസ�വുമോയതി ബന്ധപ്പെട്ടത് 
 സംസ്ോ� സര്ക്ോര് 2022-23 സോമ്പത്തിേ വര്ഷം "സംരംഭേ വര്ഷം" ആയതി പ്രഖ്യോപതിച്ചു. 
ഈ ഉേ്യമത്തിപ്റെ െക്്യം 2022-23 സോമ്പത്തിേ വര്ഷത്തില് സംസ്ോ�ത്ത് ഒരു 
െക്ം പുതതിയ സംരംഭങ്ങള് സൃഷ്തിച്ചുപ്േോടെത് സൂക്ത്മ, പ്െറേതിട, ഇടത്രം സംരംഭേപ്ര 
കപ്രോത്ോഹതിപെതിക്കുേ എന്തോണത്. ഈ മഹത്ോയ െക്്യം ഏപ്രതില് 1, 2022 മുതല് 
ഡതിസംബര് 7 വപ്രയള്ള 250 േതിവസങ്ങള്ക്കുള്ളതില് സര്ക്ോര് വേവരതിച്ചു. ഈ ക�ട്ടത്തിപ്റെ 
ഭോഗമോയതി സംസ്ോ�ത്ത് 6,274 കേോടതി രൂപയപ്ട �തികക്പം െഭതിക്കുേയം 2,20,285 പുതതിയ 
പ്തോഴതിെവസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുേയമുടെോയതി. ആധു�തിേവല്ക്രണവും യന്ത്രവല്ക്രണവും 
കേന്ദ്രബതിന്ദുവോക്തിപ്ക്ോടെത് േയര് കമഖെയപ്ട രടെോം പു�ഃസംഘട�യോണത് സംസ്ോ�ം 
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�ടപെതിെോക്കുന്തത്. സംസ്ോ�പ്ത്ോട്ടോപ്േ 130 പുതതിയ ഡീവഫബറതിംഗത് യൂണതിറ്റുേള് സ്ോപതിച്ചു. 
2022ല് നൂെതിപ്റെ ഉല്പോേ�ം 2016 പ്െ 7,880 ടണ്ണതില് �തിന്ത് 18,662 ടണ്ണോയതി കുതതിച്ചുയര്ന്. 
ഇതതിനു േോരണം പ്ര്ോ�മോയം 140 െ്തിേം പ്സോവസറ്റതിേളതില് ഗുണ�തിെവോരമുള്ള 26,000 
െ്തിേം ഇെകട്ോണതിേത് റോട്ടുേളും 1,493 ഓകട്ടോകമറ്റഡത് സ്തിന്തിംഗത് മതില്ലുേളും സ്ോപതിച്ചതോണത്. 

ത്വരതിത േണക്കുപ്രേോരം 2021-22ല് പ്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂെ്യത്തില് 
(സ്തിരവതിെയതില്) കസവ� കമഖെയ്കത് 63.85 ശതമോ�പ്മന് എറ്റവും വെതിയ പങ്കുടെത് എന്ള്ളതത് 
സംസ്ോ� സമ്പേത് വ്യവസ്യപ്ട സവതികശഷതയോണത്. 2021-22 പ്െ ത്വരതിത േണക്കു പ്രേോരം 
കസവ� കമഖെ മുന്വര്ഷപ്ത് (-)14.44 എന് �തിരക്തിപ്� അകപക്തിച്ചത് 17.3 ശതമോ�ം എന് 
�തിെയതില് ശക്തമോയ വളര്ച്ച കരഖപ്പെടുത്തി. മുന്വര്ഷപ്ത് അകപക്തിച്ചത് കസവ�കമഖെയപ്ട 
എല്ോ ഉപരംഗങ്ങളതിലും �ല് വളര്ച്ച കരഖപ്പെടുത്തി. വതിവര സോകങ്കതതിേവതിേ്യ, വതിക�ോേസഞ്ോരം, 
വ്യോപോരം എന്തിവയോണത് കസവ� കമഖെയതില് ഏറ്റവും മുന്തില് �തില്ക്കുന്വ. 

കേരള സര്ക്ോരതിപ്റെ ക്തിയോത്മേമോയ �യസമീപ�ം വതിവര സോകങ്കതതിേവതിേ്യപ്യ 
സംസ്ോ�പ്ത് വളര്ന്പ്േോടെതിരതിക്കുന് കമഖെയോക്തി മോറ്റതി. പ്ടേത്ക�ോപോര്ക്ത് സംസ്ോ 
�പ്ത് ഈ കമഖെയതില് പ്തോഴതിപ്െടുക്കുന്വരുപ്ട ഏറ്റവും വെതിയ േ്യോമ്പസ്ോയതി മോറതി. 
പ്ടേത്ക�ോപോര്ക്തിപ്റെ മൂന്ോംഘട്ടം േമ്ീഷന് പ്െയ്തകതോപ്ട 380 ഏക്ര് സ്െത്ത് 9.7 
േശെക്ം െതുരശ്ര അടതി ബതില്റ്റത് അപെത് ഏരതിയകയോപ്ട ഇതത് ഇന്ത്യയതിപ്െ ഏറ്റവും വെതിയ ഐടതി 
പോര്ക്കുേളതില് ഒന്ോയതി മോറതി. 2020-21 പ്െ പ്ടേത് സ്റോര്ട്ടത് അപ്പുേളുപ്ട എണ്ണം 3143 എന്തതില് 
�തിന്ം 2021-22ല് 3650 ആയതി വര്്തിച്ചു. 322.98 ഏക്ര് സ്െ വതിസത്തൃതതിയള്ള പ്േോച്ചതിയതിപ്െ 
ഇന്കഫോപോര്ക്തിപ്റെ 5 േ്യോമ്പസ്സുേള് വതിേസ�ത്തിപ്റെ വതിവതി് ഘട്ടങ്ങളതിെോണത്. പ്മോത്ം 
ജീവ�ക്ോരുപ്ട എണ്ണം 2020-21 പ്െ 51,000ല് �തിന്ം 63,600 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഐടതി 
േമ്പ�തിേളുപ്ട എണ്ണം 2020 പ്െ 420 ല് �തിന്ം 546 ആയതി വര്്തിച്ചു. സംസ്ോ�പ്ത്ോട്ടോപ്േ 
ഏേകേശം 30,000 സര്ക്ോര് സ്ോപ�ങ്ങള്, സത്കൂളുേള് എന്തിവയ്ക്കുത് അതതികവഗ ഇറെര്പ്�റ്റത് 
േണക്ടതിവതിറ്റതി �ല്േോന് േഴതിയന് ഒപത്റ്റതിക്ല് വഫബര് പ്�റ്റത് വര്ക്ോയ പ്േകഫോണ് പ്പ്രോജക്ടത് 
വതിവര വതി�തിമയ കമഖെയതിപ്െ ഒരു പ്ര്ോ� ഉേ്യമമോണത്. ഇതതിലൂപ്ട സോമ്പത്തിേമോയതി പതികന്ോക്ം 
�തില്ക്കുന് 20 െക്ം കുടുംബങ്ങള്ക്കുത് സൗജ�്യമോയം മറ്റുള്ളവര്ക്ത് കുറഞ്�തിരക്തിലും 
ഇറെര്പ്�റ്റത് കസവ�ങ്ങള് െഭ്യമോക്കുന്തതി�ത് െക്്യമതിടുന്.

സേത്ഭരണ�തിര്വഹണ ഉേ്യമമോയതി ആരംഭതിച്ച 'ഇ-കസവ�ം' എന് കേരളത്തിപ്റെ 
ഇ-കസവ� കപോര്ട്ടല് സോകങ്കതതിേവതിേ്യ ഉപകയോഗപ്പെടുത്തിപ്ക്ോടെത് സംസ്ോ� 
സര്ക്ോരതിപ്റെ മതിക്വോറം എല്ോ ഓണ്വെന് കസവ�ങ്ങളും ഒപ്രോറ്റ പ്ോറ്റത്കഫോമതില് 
സംകയോജതിപെതിച്ചതിരതിക്കുന്. 70ല് അ്തിേം വകുപ്പുേളതിപ്െ 711 ഓളം കസവ�ങ്ങള് ഒപ്രോറ്റ 
പ്ോറ്റത്കഫോമതില് സംകയോജതിപെതിച്ചതിരതിക്കുന്തതിനു പുറകമ, എം-കസവ�ം എന് ഏേീകൃത പ്മോവബല് 
ആപ്തികക്ഷ�തിലൂപ്ട എല്ോ പ്മോവബല് സൗഹൃേ കസവ�ങ്ങളും (ഏേകേശം 546 എണ്ണം) 
െഭ്യമോക്കുന്. 

സ്തില് പ്ഡെതിവറതി കപ്രോജക്ടത്, കേരള (SDPK) എന്തത് വതിേ്യോര്ത്ഥതിേപ്ള വ്യവസോയവുമോയതി 
ബന്ധപ്പെടുത്തുന്തതി�ത് െക്്യമതിട്ടുള്ള ഒരു അഭതിമോ� പദ്ധതതിയോണത്. കപ്രോജക്ടതിപ്റെ ഭോഗമോയതി 150 
എഞ്തി�ീയറതിംഗത് കേോകളജുേളതിലും 3 സ്റ്റുഡതികയോേളതിലും പ്ടെതികേോണ്ഫറന്സതിംഗത് സംവതി്ോ�മുള്ള 
ഒരു പ്വര്െ്വല് പ്ോറ്റത്കഫോം സ്ോപതിച്ചു. 

2022 ല് കേരളത്തിപ്െ സംഘടതിത കമഖെയതില് കജോെതിപ്െയ്തതിരുന് 12.5 െക്ംകപരതില് 5.6 െക്ം 
(44.8 ശതമോ�ം) പ്പോതുകമഖെയതിലും 6.9 െക്ം (55.2 ശതമോ�ം) സ്വേോര്യ കമഖെയതിലുമോണത്. 
2021 പ്� അകപക്തിച്ചത് 2022ല് പ്പോതുകമഖെയതിലും സ്വേോര്യ കമഖെയതിലും പ്തോഴതിെവസരങ്ങള് 
വര്്തിച്ചു. സംസ്ോ�പ്ത് എംകപ്ോയത്പ്മറെത് എകക്ഞ്ചുേളതിപ്െ രജതിസ്റര് പ്രേോരം 2022 ജൂവെ 31 
പ്െ േണക്നുസരതിച്ചത് പ്മോത്ം പ്തോഴതിെക�്വഷേരുപ്ട എണ്ണം 28.4 െക്മോണത്. 

2022 ആഗസ്റത് വപ്രയള്ള േണക്കു പ്രേോരം കറഷന് േോര്ഡുടമേളുപ്ട എണ്ണം 92.51 
െക്മോണത്. ഇതതില് 40.83 െക്ം േോര്ഡുേള് എന്എഫത്എസത്എ യ്ക്കു േീഴതിലും 51.68 െക്ം 
േോര്ഡുേള് ക�ോണ് എന്എഫത്എസത്എ യ്ക്കു േീഴതിലുമോണത്. എന്എഫത്എസത്എ വതിഭോഗത്തില് 
5.9 െക്ം എഎവവ േോര്ഡുേളും 34.93 െക്ം മുന്ഗണ�ോ േോര്ഡുേളും ഉള്പ്പെടുന്. 
ക�ോണ് എന്എഫത്എസത്എ വതിഭോഗത്തില് മുന്ഗണക�തര സബത്സതിഡതി ഗ്രൂപെതില് 23.47 
െക്വും മുന്ഗണക�തര ക�ോണ് സബത്സതിഡതി ഗ്രൂപെതില് 28.21 െക്വും ഉള്പ്പെടുന്. 2021-
22 ല് സബത്സതിഡതി ഇ�ത്തില് വതിവതി് േോര്ഡത് ഉടമേള്ക്ോയതി 232.3 കേോടതി രൂപ പ്െെവഴതിച്ചു. 



X  | സോമ്പത്തിേ അവകെോേ�ം 2022

ഇതതില് 59.2 ശതമോ�ം മുന്ഗണ�ോ േോര്ഡുടമേള്ക്കും 40.8 ശതമോ�ം മുന്ഗണക�തര 
േോര്ഡുടമേള്ക്കുമോയതിരുന്.

റീ ബതില്ഡത് കേരള ഇ�ീകഷ്യറ്റീവത് പദ്ധതതിപ്രേോരം വരുന് �ോെത് വര്ഷത്തിനുള്ളതില് 
സംസ്ോ�പ്ത് 1,550 വതികല്ജുേളതില് റീസര്കവേ �ടത്ോനുള്ള ഒരു പ്ര്ോ� പരതിപോടതിക്ത് 
സര്ക്ോര് അംഗീേോരം �ല്േതിയതിട്ടുടെത്. സംസ്ോ�പ്ത് അനുകയോജ്യമോയ സ്െങ്ങളതില് 
ഇതതിക�ോടേംതപ്ന് CORS (തുടര്ച്ചയോയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന് റഫറന്സത് കസ്റഷനുേള്) 
സ്ോപതിച്ചതിട്ടുടെത്. റീസര്കവേ �ടത്തുന്തതി�ത് തുടര്ച്ചയോയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന് റഫറന്സത് 
കസ്റഷനുേള് (CORS), തത്മയ െെ�ോത്മേത (RTK), ക്ോണുേള്, െതിഡോര്, ഇെകട്ോണതിേത് 
കടോട്ടല് കസ്റഷനുേള് (ETS) എന്തിവ ഉപകയോഗതിപ്പെടുത്തും.

കേരള സര്ക്ോര് അടതിസ്ോ� സൗേര്യ വതിേസ�ത്തി�ത് മുന്തതിയ പ്രോ്ോ�്യം �ല്േതിയതിട്ടുടെത്. 
2021-22 ല് േതിഫത്ബതി അംഗീേോരം �ല്േതിയ പ്ര്ോ� പ്പ്രോജേത്ടുേളതില് ഒന്ത് കേോഴതികക്ോടത്, 
വയ�ോടത് ജതില്േള്ക്തിടയതിലുള്ള ആ�ക്ോംപ്പോയതില്-േല്ടതി-കമപെോടതി ടണല് കറോഡോണത്. 

പ്പോതുമരോമത്ത് വകുപെത് (വതിവതി് സ്ീമുേള്ക്ത് േീഴതില്) 14,181 േതികെോമീറ്റര് ബതിറ്റുപ്മന് പ്മക്ോഡം 
(ബതിഎം) ബതിറ്റുപ്മന് കേോണ്ക്ീറ്റത് (ബതിസതി) ഉള്പെപ്ട പ്മോത്ം 14,724 േതികെോമീറ്റര് കറോഡുേളുപ്ട 
വതിേസ�വും പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും �ടത്തി. പ്േഎസത്ആര്ടതിസതി പു�രുജ്ീവതിപെതിക്കുന്തതി�ോയതി 
കെോജതിസ്റതിക്ത്, കഷോപെത് വണ് വീല്, മൂന്ോറതില് കസ്റ ഓണ് പ്േ.എസത്.ആര്.ടതി.സതി ബസത്, പ്േ.എസത്.
ആര്.ടതി.സതി ലൂബത് കഷോപെത്, ഇന്ത്യന് ഓയതില് കേോര്പെകറഷന് ഹതിന്ദുസ്ോന് പ്പക്ോളതിയം 
കേോര്പെകറഷന് എന്തിവയമോയതി കെര്ന്ത് 'യോത്ോ ഫയുവല്' എന് കപരതില് ഇന്ധ�ം �തിറയ്ക്കുന് 
കസ്റഷനുേള് എന്ീ പുതതിയ പദ്ധതതിേള് ആവതിഷത്ക്രതിച്ചു. എന്തിരുന്ോലും വര്ഷങ്ങളോയതി 
പ്രവര്ത്�പ്ച്ചെവതിപ്െ വര്ദ്ധ�വത് പ്പന്ഷന് ബോ്്യതയതിപ്െ വര്ദ്ധ�വത്, പെതിശ അടയ്കല്, 
െോഭേരമല്ോത് റൂട്ടുേളതിപ്െ ബസത് സര്വീസത്, യോത്ോ ഇളവുേള് എന്തിവ േോരണം 
കേോര്പെകറഷപ്റെ �ഷ്ം വര്്തിച്ചതതി�ോല് പ്േഎസത്ആര്ടതിസതിയപ്ട സോമ്പത്തിേ സ്തിതതി 
കമോശമോണത്. തതിരുവ�ന്തപുരം ജതില്യതിപ്െ പോറശ്ോെയതിപ്െ പ്േോല്യതില് ഗ്ോമപഞ്ോയത്തില് 2022 
ജൂവെയതില് തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ോപ�ങ്ങളുപ്ട സഹേരണകത്ോപ്ട പ്േഎസത്ആര്ടതിസതി 
ഗ്ോമവടെതി സര്വീസുേള് ആരംഭതിച്ചു. പ്പോതുജ�ങ്ങള്ക്ത് സൗേര്യപ്രേവും സോമ്പത്തിേ 
ഭോരമതില്ോത്തുമോയ ഗതോഗത സൗേര്യങ്ങള് �ല്കുന് സതിറ്റതി സര്ക്കുെര് സര്വീസത് 
പ്േഎസത്ആര്ടതിസതി ആരംഭതിച്ചു. പ്േോച്ചതി കമഖെയതില് 1,064.83 കേോടതി രൂപ പ്െെവതില് 
ആധു�തിേ ജെഗതോഗത സൗേര്യങ്ങള് ഒരുക്ോന് വതിഭോവ�ം പ്െയ്ത വോട്ടര് പ്മക്ോ പദ്ധതതി 
അന്തതിമഘട്ടത്തിെോണത്.

സോമ്പത്തിേ വതിേസ�ത്തിപ്റെ തോകക്ോെോണത് ഊര്ജ്കമഖെ. 2022 മോര്ച്ചതില് സംസ്ോ�പ്ത് 
പ്മോത്ം സ്ോപതിത വവേയുത കശഷതി 3,145.82 പ്മഗോവോട്ടത് ആണത്. ഇതതില് ജെവവേയുതതിയപ്ട 
പങ്കത്  2,136.91 പ്മഗോവോട്ടും (67.92 ശതമോ�ം) തോപവവേയുതതി 529.54 പ്മഗോവോട്ടും (16.83 
ശതമോ�ം), കസോളോര് 409.09 പ്മഗോവോട്ടത് (13 ശതമോ�ം), 70.28 പ്മഗോവോട്ടും (2.23 ശതമോ�ം) 
േോറ്റതില് �തിന്മോണത്. പ്േഎസത്ഇബതി 11 ബള്ക്ത് വെസന്സതിേളുള്പെപ്ട 1,34,22,642 
ഉപകഭോക്തോക്ള്ക്ത് 23,499.59 മതില്്യണ് യൂണതിറ്റത് വവേയുതതി വതിറ്റു. സംസ്ോ�ത്തിനു പുറത്തുള്ള 
മറ്റത് യൂട്ടതിെതിറ്റതിേള്ക്കുള്ള വതില്പ� ഉള്പെപ്ട വവേയുതതി വതില്പ�യതില് �തിന്ള്ള ആപ്േ വരുമോ�ം 
15,766.34 കേോടതി രൂപയോണത്. 

വെഫത് (ഉപജീവ�ം, ഉള്കച്ചര്ക്ല്, സോമ്പത്തിേ ശോക്തീേരണം) മതിഷന് പദ്ധതതിക്ത് േീഴതില് 
ഒകക്ടോബര് 31, 2022 വപ്ര സംസ്ോ�ത്ത് 3,13,455 വീടുേള് പൂര്ത്ീേരതിച്ചു. കേരളപ്ത് 
പട്ടതിണതിരഹതിതമോക്ോനുള്ള സര്ക്ോരതിപ്റെ െക്്യം യോഥോര്ത്ഥ്യമോക്കുന്തതി�ത് ഏേകേശം 
1,196 ജ�േീയ കഹോട്ടലുേള് (തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ോപ�ങ്ങളുമോയതി കെര്ന്ത് കുടുംബശ്രീ 
സജ്ീേരതിച്ചത് 20 രൂപയ്കത് ഭക്ണം �ല്കുന്തത്) ആരംഭതിച്ചു. ഈ കഹോട്ടലുേളതില് ശരോശരതി 1.65 
െക്ം ഊണുേളോണത് പ്രതതിേതി�ം വതില്ക്കുന്തത്. 

2021-22ല് അയ്യങ്കോളതി �ഗര പ്തോഴതിലുറപെത് പദ്ധതതിക്ത് േീഴതില് ആപ്േ 46,33,552 പ്തോഴതില്േതി�ങ്ങള് 
സൃഷ്തിച്ചു. ഇക്ോെയളവതില് 96,990 കുടുംബങ്ങള്ക്കും 96,456 സ്തീേള്ക്കും പ്തോഴതില് �ല്കുേയം 
9,333 കുടുംബങ്ങള് 100 േതിവസപ്ത് പ്തോഴതില് പൂര്ത്തിയോക്കുേയം പ്െയത്തു. 2022-23ല് ഒകക്ടോബര് 
31, 2022 വപ്ര 20,62,951 പ്തോഴതില്േതി�ങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുേയം 48,495 കുടുംബങ്ങള്ക്കും 48,228 
സ്തീേള്ക്കും പ്തോഴതില് �ല്കുേയം 4,667 കുടുംബങ്ങള്ക്ത് 100 േതിവസപ്ത് പ്തോഴതില് െഭതിക്കുേയം 
പ്െയത്തു. 
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സോമൂഹതിേ സുരക് ഉറപെോക്കുന്തതില് കേരളം ഗണ്യമോയ പുകരോഗതതി വേവരതിച്ചതിട്ടുടെത്. 
േഴതിഞ് അഞ്ത് വര്ഷത്തി�തിടയതില് കക്മ പ്പന്ഷനുേള് 2016ല് ഒരു ഗുണകഭോക്തോവതി�ത് 
െഭതിച്ചതിരുന് 600 രൂപയതില് �തിന്ത് 2021ല് 1,600 രൂപയോയതി ഉയര്ന്. 2015-16ല് സോമൂഹതിേ 
സുരക്ോ പ്പന്ഷന് വോങ്ങുന്വരുപ്ട എണ്ണം 34 െക്മോയതിരുന്തത് 2022 ഒകക്ടോബറതില് 52.38 
െക്മോയതി ഉയര്ന്. ഇതതില് 32.67 െക്ം (62 ശതമോ�ം) സ്തീേളോണത്. വതിഭോഗങ്ങള് തരംതതിരതിച്ചു 
ക�ോക്തിയോല്, 56 ശതമോ�ം ഗുണകഭോക്തോക്ള് വോര്്േ്യ പ്പന്ഷനും 27 ശതമോ�ം വതി്വോ 
പ്പന്ഷനും 7 ശതമോ�ം വീതം വതിേെോംഗ, േര്ഷേപ്ത്ോഴതിെോളതി പ്പന്ഷനും വോങ്ങുന്വരോണത്. 
അവതിവോഹതിതരോയ സ്തീേള്ക്കുള്ള പ്പന്ഷന് 87,983 ഗുണകഭോക്തോക്ള് വേപെറ്റുന്. 

മോ�വ വതിേസ�വും ദുര്ബെ ജ�വതിഭോഗങ്ങളുപ്ട പ്മച്ചപ്പെട്ട വരുമോ�വും ഉറപെോക്കുന്തതില് 
സംസ്ോ� സര്ക്ോര് പ്രതതിജ്ോബദ്ധമോണത്. ഒരു െക്ം രൂപയതില് തോപ്ഴ വോര്ഷതിേ 
വരുമോ�മുള്ള കുടുംബങ്ങളതിപ്െ വഹസത്കൂള്, ഹയര് പ്സക്ടെറതി സത്കൂള് വതിേ്യോര്ത്ഥതിേള്ക്ോയതി 
6,611 പഠ�മുറതിേളുപ്ട �തിര്മ്ോണം പൂര്ത്ീേരതിച്ചു. ഇതതില് 139 പഠ�മുറതിേള് പട്ടതിേജോതതി 
വതിഭോഗത്തിപ്െ ദുര്ബെ വതിഭോഗത്തില്പ്പെട്ട കുട്ടതിേള്ക്കുള്ളതോണത്. വ�പുണ്യ പരതിശീെ�വും 
പ്തോഴതിലും പദ്ധതതി പ്രേോരം 171 ഗുണകഭോക്തോക്ള്ക്ത് സ്വയംപ്തോഴതില് സബത്സതിഡതിയം 
599 പട്ടതിേജോതതി വതിഭോഗത്തില്പ്പെട്ട യവ ജ�ങ്ങള്ക്ത്  വതിവതി് വ�പുണ്യ വതിേസ� 
പരതിപോടതിേളതിലൂപ്ട വവേഗ്ദ്യവും 673 കപര്ക്ത് വതികേശത്ത് കജോെതികതടോനുള്ള സഹോയവും െഭതിച്ചു. 
പട്ടതിേജോതതി വതിഭോഗത്തില്പ്പെട്ട പ്പണ്കുട്ടതിേള്ക്ോയള്ള വോത്െ്യ�തി്തി പദ്ധതതി പ്രേോരം 1,691 
പ്പണ്കുട്ടതിേള്ക്ത് ഇന്ഷുറന്സത് പരതിരക് �ല്േതി. ഭൂബോങ്കതിനു േീഴതില്, 53 ഭൂരഹതിതരോയ 
ആേതിവോസതി വതിഭോഗത്തില്പ്പെട്ടവര്ക്ത് 6.17 ഏക്ര് ഭൂമതിയം വ�ോവേോശ �തിയമത്തി�ത് 
േീഴതില് 362 ആേതിവോസതി വതിഭോഗത്തില്പ്പെട്ടവര്ക്ത് 406.66 ഏക്ര് ഭൂമതിയം വതിതരണം 
പ്െയത്തു. അംകബേത്ക്ര് പ്സറ്റതില്പ്മറെത് പ്ഡവെപെത്പ്മറെത് സ്ീമതിനു േീഴതില് തതിരപ്ഞ്ടുത് 94 
കേോള�തിേളതില് 49 കേോള�തിേളതിപ്െ അടതിസ്ോ�സൗേര്യ വതിേസ�ം പൂര്ത്തിയോയതി. 

കേരളത്തി�ത് പരമ്പരോഗതമോയതി അഭതിമോ�േരമോയ ക�ട്ടങ്ങള് വേവരതിക്ോന് േഴതിഞ് 
രടെത് കമഖെേളോണത് വതിേ്യോഭ്യോസവും ആകരോഗ്യവും. എല്ോവപ്രയം ഉള്പ്ക്ോള്ളതിച്ചുപ്േോണ്ടുള്ള 
വതിേ്യോഭ്യോസ വതിേസ�ത്തി�ത് കേരളം പുകരോഗമ�പരമോയ ചുവടുപ്വയത്പുേള് 
�ടത്തിവരതിേയോണത്. േഴതിഞ് അഞ്ത് വര്ഷമോയതി സര്ക്ോര്, എയത്ഡഡത് സത്കൂളുേളതില് 
പുതതിയതോയതി പ്രകവശ�ം ക�ടതിയ വതിേ്യോര്ത്ഥതിേളുപ്ട എണ്ണം 8,16,929 ആണത്. എല്ോവപ്രയം 
ഉള്പ്ക്ോള്ളുന് വതിേ്യോഭ്യോസം കപ്രോത്ോഹതിപെതിക്കുന്തതി�ോയതി സൗജ�്യ യൂണതികഫോം, ഉച്ചഭക്ണം, 
യോത്ോപ്ച്ചെവുേള്ക്കുള്ള സോമ്പത്തിേ സഹോയം, കഹോസ്റല് സൗേര്യങ്ങള്, വതിക�ോേയോത്ോ 
ആനുകൂെ്യം തുടങ്ങതിയവ �ല്കുന്. ഇതുകൂടോപ്ത േോഴ്ച പരതിമതിതതിയള്ളവര്ക്ോയതി ഓഡതികയോ 
ബുക്കുേളും, 10, 12 ക്ോസുേളതിപ്െ ശ്രവണ വവേെ്യമുള്ള കുട്ടതിേള്ക്ോയതി വസന് അഡോപത്റ്റഡത് 
ക്ോസുേളും വേറ്റത് വതിേസതിപെതിച്ചു. 

ഉന്തവതിേ്യോഭ്യോസ രംഗത്ത് കേരളം �യപരമോയ മോറ്റങ്ങള്ക്ത് വതിക്യമോയതിപ്ക്ോടെതിരതിക്കു 
േയോണത്. വതിജ്ോ� സമ്പേത് വ്യവസ് പ്േട്ടതിപെടുക്കുന്തതിനും പരതികപോഷതിപെതിക്കുന്തതിനുമുള്ള 
�യത്തിപ്റെ ഭോഗമോയതി ഉന്ത വതിേ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ ഗുണ�തിെവോരം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതി�ത് 
സര്ക്ോര് വെതിയ ഊന്ല് �ല്േതിയതിട്ടുടെത്. സംസ്ോ�പ്ത് ഉന്തവതിേ്യോഭ്യോസ 
സമ്പ്രേോയത്തില് തോപ്ഴപെറയന് �വീേരണ സോ്്യതേള് പരതികശോ്തിക്കുന്തതി�ോയതി 
മൂന്ത് േമ്ീഷനുേള് രൂപീേരതിച്ചതിട്ടുടെത്. 1) സംസ്ോ�ത്ത് �തിെവതിലുള്ള ഉന്തവതിേ്യോഭ്യോസ 
സമ്പ്രേോയത്തിപ്റെ വതിവതി് വശങ്ങള് പ്രകത്യേതിച്ചത്, ഒരു വതിജ്ോ� സമൂഹമോയം വതിജ്ോ� സമ്പേത് 
വ്യവസ്യോയം സ്വയംമോറേ എന് വെതിയ െക്്യം മുന് �തിര്ത്തി പരതികശോ്� �ടത്തുേ, 
2) കേരളത്തിപ്െ സര്വേെോശോെേളതിലും ഉന്തവതിേ്യോഭ്യോസ സ്ോപ�ങ്ങളതിലും �തിെവതിപ്െ 
പരീക്ോ രീതതി അവകെോേ�ം പ്െയ്യുേ, 3) യജതിസതി, എഐസതിടതിഇ, എന്സതിടതിഇ എന്തിവയപ്ട 
�തിബന്ധ�േളുപ്ട പശ്ോത്െത്തില് സര്വേെോശോെേളുപ്ട �തിയമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും സ്റോറ്റയൂട്ടുേളും 
ഓര്ഡതി�ന്സുേളും പരതികശോ്തിക്കുേ, കൂടോപ്ത സംസ്ോ�പ്ത് ഒരു വതിജ്ോ� സമൂഹമോക്തി 
മോറ്റുേ എന് െക്്യങ്ങള് േണക്തിപ്െടുത്ത് അവ പരതിഷത്േരതിക്കുന്തതിനുള്ള �തിര്കദേശങ്ങള് 
തയ്യോറോക്കുേ. 

എല്ോവര്ക്കും പ്രോപ്യമോയതും തുെ്യതയള്ളതും സോമ്പത്തിേഭോരമതില്ോത്തും ഗുണകമന്മയള്ളതു 
മോയ ആകരോഗ്യകസവ�ങ്ങളതില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീേരതിക്കുന്തോണത് സംസ്ോ�പ്ത് പ്പോതുജ�ോ 
കരോഗ്യ സംരക്ണം. കേരളത്തിപ്െ ആയര്വേര്ഘ്യം (ജ�� സമയത്ത്) 75 വര്ഷമോണത്. ഇതത് 
സംസ്ോ�ങ്ങളതില് പ്വകച്ചറ്റവും ഉയര്ന്തും കേശീയ ശരോശരതിപ്യക്ോള് (70) ഉയര്ന്തുമോണത്. 
സംസ്ോ�ങ്ങളതില് ഏറ്റവും കുറഞ് മോതൃമരണ �തിരക്ത് (19) കേരളത്തിെോണത്. അതത് 
കേശീയതെത്തില് 97 ആണത്. ഇന്ത്യയതിപ്െ വെതിയ സംസ്ോ�ങ്ങളതില് കേരളത്തില് മോത്മോണത് 
ശതിശുമരണ �തിരക്ത് ഒറ്റ അക്ത്തില് ഉള്ളതത് (6). ഇതത് അഖതികെന്ത്യോതെത്തില് 28 ആണത്. 
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�വകേരള േര്മ് പദ്ധതതി-II പ്റെ ഭോഗമോയതി 2022ല് ആര്ദ്രം മതിഷന്-2 ആരംഭതിച്ചു. 241 
കുടുംബോകരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളതില് പുതതിയതോയതി ആരംഭതിച്ച ‘ആശ്വോസം’ ഡതിപ്രഷന് മോക�ജത്പ്മറെത് 
ക്തി�തിക്കുേള്, സ്വോസത് എന് കപരതില് കക്ോണതിേത് ഒബത്സത്്ക്ടീവത് പള്മതിണറതി ഡതിസീസത് 
േണ്ക്ോള് കപ്രോഗ്ോം, 4,261 ഗ്ോമീണ ആകരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങപ്ള പ്ഹല്ത്ത് ആറെത് പ്വല്�സത് 
പ്സറെറേളോക്തി മോറ്റുന്തത്, വവകുകന്രം 6 മണതിവപ്ര എല്ോ േതിവസവും കുടുംബോകരോഗ്യ 
കേന്ദ്രങ്ങളതില് ഒപതി സൗേര്യം, െോകബോറട്ടറതി സൗേര്യങ്ങളും, ജീവതിതവശെീ കരോഗ ക്തി�തിക്കുേളും, 
സമ്പൂര്ണ്ണ മോ�സതിേ ആകരോഗ്യ കപ്രോഗ്ോം എന്തിവപ്യല്ോം ആര്ദ്രം മതിഷപ്റെ ഭോഗമോയതി 
കുടുംബോകരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളതില് ആരംഭതിച്ച പുതതിയ ഉേ്യമങ്ങളോണത്. ഇ-പ്ഹല്ത്ത് പദ്ധതതി 
സംസ്ോ�ത്ത് �ടപെോക്കുന്, 2,59,55,975 കപരുപ്ട ഡോറ്റോകബസത് കശഖരതിച്ചത് ഇെകട്ോണതിേത് 
കരഖേളോയതി സൂക്തിക്കുന് രോജ്യപ്ത് ഏേ സംസ്ോ�മോണത് കേരളം. 

കേോവതിഡത്-19 മഹോമോരതി, പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങള്, ആകഗോളമോന്്യം എന്തിവയോല് 
സമ്ര്ദേങ്ങളുടെോയതിട്ടും സമ്പേത് വ്യവസ്യതിപ്െ വളര്ച്ചയം വതിേസ�വും
കപ്രോത്ോഹതിപെതിക്കുന്തതിനും സോമൂഹതിേ സുരക്യം കക്മവും ഉറപെോക്കുന്തതിനുമുള്ള �യം 
സംസ്ോ� സര്ക്ോര് തുടരുന്. ഉയര്ന് സോമ്പത്തിേ വളര്ച്ചയം ജ�ങ്ങളുപ്ട പ്മച്ചപ്പെട്ട 
ജീവതിത�തിെവോരവും വേവരതിക്കുന്തതി�ത് സംസ്ോ�ത്തിപ്റെ �തിെവതിലുള്ള േരുത്ത് 
ഉപകയോഗതിച്ചത്പ്േോടെത് ഉന്ത �തിെവോരമുള്ള ഭൗതതിേവും സോമൂഹതിേവുമോയ അടതിസ്ോ� 
സൗേര്യങ്ങള് വതിേസതിപെതിച്ചു കേരളം മുകന്ോട്ടുകപോകും.
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കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹതിേ സാമ്പത്തിേ 
സൂചതിേേൾ: ദ്രുതവീക്ഷണം

ക്ര
മ

  
ന

മ്പ
ര്

ഇനം യൂണതിറ്റ് 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 ഭൂവതിസറ്തൃതതി സ്ക്വയര് േതി.മതി 38864 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863

ഭരണരംഗം

2 റവനയു ഡതിവതിഷനുേൾ എണ്ം. 21 21 26 27 27 27 27

3 ജതില്ലേൾ എണ്ം. 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4 താലൂക്കുേൾ എണ്ം. 56 58 61 63 63 75 75 75 77 77 77

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

6 ടൗണുേൾ എണ്ം. 88 106 197 159 520 520 520 520 520 520 520

ന്സന്സസറ് അനുസരതിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യ 1961 1971 1981 1991 2001 2011

7 ആന്േ  (ആയതിരത്തില്) 16904 21347 25454 29099 31844 33406

8 പുരുഷന്ാര്  (ആയതിരത്തില്) 8362 10588 12609 14289 15469 16027

9 സ്തീേൾ  (ആയതിരത്തില്) 8542 10760 12885 14810 16373 17379

10 ഗ്ാമം  (ആയതിരത്തില്) 14351 17880 20682 21618 23574 17471

11 നഗരം  (ആയതിരത്തില്) 2552 3467 4771 7018 8267 15935

12 പട്തിേ ജാതതിക്ാര്  (ആയതിരത്തില്) 1422 2002* 2549 2887 3124 3040

13 പട്തിേവര്ഗ്ഗക്ാര്  (ആയതിരത്തില്) 208 193* 261 321 364 485

14 ജനസാന്ദ്രത 

ആളുേളുന്ട
എണ്ം സ്ക്വയര്  
േതി.മതി.നറ്  435 549 655 749 819 860

15 സാക്ഷരതാ നതിരക്റ് ശതമാനം 55 60 70 90 90 94

16 സ്തീപുരുഷാനുപാതം 
1000 
പുരുഷന്ാര്ക്റ് 
സ്തീേൾ

1022 1016 1032 1036 1058 1084

17 നഗര ജനസംഖ്യ ശതമാനം 15 16 19 24 26 48

സ്തിരവതിലയതില് ജതില്ല 
ന്മാത്ം ആഭ്യന്തര 
ഉല്പ്പന്ം

1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 
(P)

2021-22 
(Q)

18
ജതില്ലാതല ന്മാത്ം 
ആഭ്യന്തര ഉല്പ്പന്ം 
(ജതി എസറ് ഡതി പതി) 

രൂപ കോടതിയതില് 1255 3823 12195 63715 180812 485301.54 516189.76 554228.3 559194.18 512076.08 573591.46

19 പ്ാഥമതിേകമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ) രൂപ കോടതിയതില് 653 1682 4756 14017 15966 45936.94 47619.23 46114.01 44306.26 44657.68 46515.96

20 ദക്വതിതീയ കമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ) രൂപ കോടതിയതില് 163 841 3171 14017 38249 123289.49 129866.26 130450.4 132480.25 128749.03 133735.84

21 തൃതീയ കമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ) രൂപ കോടതിയതില് 439 1300 4268 35680 126597 266144.63 283268.51 303661.64 317187.72 271393.14 318336.73

22 പ്തതിശീര്ഷ വരുമാനം 
(ജതി എസറ് ഡതി പതി) രൂപയതില് 594 1508 4207 19951 47360 141398 149650 159878 160506 146246 162992

കൃഷതി 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

23 യഥാര്ത്ഥ കൃഷതി 
വതിസറ്തൃതതി 000 ന്ഹക്ടര് 2171 2180 2247 2206 2079 2015 2040 2033 2026 2035 2029

24 ന്മാത്ം കൃഷതി ഭൂമതി 000  ന്ഹക്ടര് 2933 2885 3020 3022 2669 2584 2579 2571 2586 2568 2523

25
ന്മാത്ം ജലകസചന 
കമഖല 000 ന്ഹക്ടര് 381 385 460.3 458 497 539.87 515.39 517.64 521.48 561.31

26

ന്മാത്ം 
വതിളവതിറക്തിയ 
ഭൂവതിസറ്തൃതതിയതില് 
ന്മാത്ം ജലകസചനം 
നടത്തിയ 
ഭൂവതിസറ്തൃതതി

ശതമാനം 13 13 15 18 19 21 20 20.01 20.3 22.25
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പ്ധാന വതിളേൾ കൃഷതി ന്ചയ്ത ഭൂമതി 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

27 ന്നല് വയല് കൃഷതി 000 ന്ഹക്ടര് 875 802 559 347 197 166 189 198 191.05 201.87 193.95

28 പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ 000 ന്ഹക്ടര് 40 34 23 3 1.74 1.9 2.5 2.06 2.006 1.44

29 േരതിമ്പറ്  (വതിളന്വടുത് 
പ്കദശം) 000 ന്ഹക്ടര് 8 8 8 3 2 1.05 0.95 0.92 0.92

30 റബ്ബര് 000 ന്ഹക്ടര് 188 238 384 474 545 551.05 551 551.2 551.03 550.65 550

31 കതയതില 000 ന്ഹക്ടര് 37 36 35 37 30 30.2 30 36.47 35.87 35.87 35.87

32 ന്തങ്ങറ് 000 ന്ഹക്ടര് 719 651 870 926 798 781.5 760.4 760.94 760.77 768.8 765.4

33 േവുങ്ങറ് 000 ന്ഹക്ടര് 86 61 65 102 97.7 94.6 95.73 96.9 96.57 93.97

34 നതിലക്ടല 000 ന്ഹക്ടര് 15 9 13 0.7 0.27 0.18 0.12 0.11 0.12

35 കുരുമുളേറ് 000 ന്ഹക്ടര് 12 108 169 202 85 85.2 85.1 82.76 83.76 82.12 76.35

36 ഏലം 000 ന്ഹക്ടര് 47 56 67 41 42 39 39.1 38.88 39.69 39.14 39.14

37 ഇഞ്തി 000 ന്ഹക്ടര് 12 13 14 12 5 5.15 4.37 3.27 2.82 2.7 2.92

പ്ധാനവതിളേളുന്ട ഉല്ാദനം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

38 ന്നല്ലറ് 000 ടണ്തില് 1298 1272 1087 751 509 436 521.3 578.25 587.1 626.90 559.30

39 പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ 000 ടണ്തില് 13 22 17 3 1.7 2.04 2.3 2.18 1.92 1.47

40 േരതിമ്പറ് 000 ടണ്തില് 38 48 52 28 17 11.5 10.63 12.08 10.70 10.40

41 റബ്ബര് 000 ടണ്തില് 88 140 308 560 800 540.4 540.7 492.5 533.5 519.50 556.60

42 കതയതില 000 ടണ്തില് 43 48 63 69 63 61.5 62.23 60.76 59.26 66.85 60.36

43 നാളതികേരം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 3981 3008 4232 5536 5799 5384 5230 5299 481.4 4788.00 5535.00

44 അടയ്ക്ക 000 ടണ്തില് 13 11 13 118 116.8 108.5 99.92 92.75 103.20 103.50

45 നതിലക്ടല 000 ടണ്തില് 16 8 10 10 9 0.38 0.15 0.14 0.16

46 കുരുമുളേറ് 000 ടണ്തില് 25 29 47 61 46 34.06 37.9 36.77 34.54 33.59 32.52

47 ഏലം 000 ടണ്തില് 1 3 3 10 17.14 18.3 11.53 10.07 20.57 21.27

48 ഇഞ്തി 000 ടണ്തില് 20 32 46 42 22 20.47 18.9 15.12 11.92 12.09 12.87

േന്നുോലതി ന്സന്സസറ് 1982 1987 1996 2003 2007 2012 2019 2020 2021 2022

49 ആന്േ 
േന്നുോലതിേൾ ലക്ഷത്തില് 56 55 56 35 36 38.88 29.09 29.09 29.09 29.09

50 ആന്േ പൗൾടതി ലക്ഷത്തില് 152 185 308 139 127 238.45 297.71 297.71 297.71 297.71

വനം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

51 വനവതിസറ്തൃതതി ‘000 ന്ഹക്ടര് 1056 1123 1122 1115 1131 1131 1152 1152 1152 1152 1152

ഫാക്ടറതിേൾ 1981 1991 2001 2011 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022

52 പ്വര്ത്തിക്കുന് 
ഫാക്ടറതിേൾ എണ്ം. 9106 13255 18554 19676 20473 22998 23335 24254 24468 24453 24271

53 ജീവനക്ാര് എണ്ം 300515 368738 436410 644606 644802 678058 698679 726195 702901 652875 678586

54

ലക്ഷം 
ജനസംഖ്യയതില് 
ജീവനക്ാരുന്ട
നതിരക്റ്

എണ്ം 1181 1267 1370 1930 1930 2030 2091 2174 2104 1954 2031

വവദയുതതി 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

55 ആന്േ ഉല്ാദനം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 5242 5491 7656 6495 8351 4380 5505.73 7626.37 5781.23 7109.09 9858.27

56 ആന്േ ഉപകഭാഗം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 2869 5282 10319 12878 16182 20038 21159.19 22361.45 22948.82 22151.6 23499.54

57 വ്യാവസായതിേ 
ഉപകഭാഗം

ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 2025 2697 3784 4002 4926 5260 5648.31 5820.49 5683.3 3826.99 4481.02

58 ോര്ഷതിേ ഉപകഭാഗം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 125 288 350 225 286 322 346 337.65 348.48 412.22 382.73

59 ഗാര്ഹതിേ ഉപകഭാഗം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 409 1621 4688 5931 7706 10281 10574.8 10864.34 11898.13 12716.47 12679.39

വതിദ്യാഭ്യാസം 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22#

60 വപ്മറതി സറ്കൂളുേൾ എണ്ം 9605 9682 9714 9828 9737 9861 9852 9841 9833 9858 9847
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61 വപ്മറതി സറ്കൂളതിന്ല 
എന്കറാൾന്മറെറ് ആയതിരത്തില് 4284 4402 3637 3015 2545 2377 2384 2428 2450 2593.6 2559.1

62 വഹസറ്കൂളുേൾ  എണ്ം 1971 2451 2596 2814 2890 3021 3119 3120 3118 3128 3125

63 വഹസറ്കൂളതിന്ല 
എന്കറാൾന്മറെറ് ആയതിരത്തില് 1310 1498 1611 1443 1426 1325 1297 1276 1267 1274.51 1273.29

ആകരാഗ്യം 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2016-17# 2017-18# 2018-19# 2019-20# 2020-21# 2021-22#

64 ആശുപത്തിേൾ 
 എണ്ം. 746 1199 1319 1254 1255 1463 1470 1470 1471*** 1473*** 1477***

65 േതിടക്േളുന്ട എണ്ം എണ്ം 32447 38726 38242 37021 37388 56257 56596 56596 57713 58021 58828

വവറ്ല് സ്റാറ്തിസ്റതിക്റ് 1980-81 1990-91 2001 2009 2010 2011 2017## 2018## 2019## 2020##

66 ജനനനതിരക്റ് ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 26 20 16 15 15 15 14.2 13.9 13.5 13.2

67 മരണനതിരക്റ് ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 6 6 7 7 7 7 6.8 6.9 7.1 7

68 ശതിശുമരണനതിരക്റ് ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 37 21 11 12 14 13 10 7 6 6

ഗതാഗതം 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

69 ന്റയതില്പാതേളുന്ട
വദര്്്യം േതി.മതി 921 988 1148 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1745### 1745###

70 ആന്േ കറാഡുേളുന്ട
വദ ര്്്യം േതി.മതി 94145 128403 125835 151652 244373 218942 229349.2 273113.3 331904.11 238773.02 230934.18

71 കമാകട്ാര് 
വാഹനങ്ങൾ എണ്ം 195000 648000 2111885 6072019 8048673 11030037 12042691 13334984 14184184 14847163 15565149

തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾ 2000-01 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

72 ജതില്ലാ പഞ്ായത്റ് എണ്ം 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

73 ക്ാക്റ് പഞ്ായത്റ് എണ്ം 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152

74  ഗ്ാമപഞ്ായത്റ് എണ്ം 990 999 999 999 978 941 941 941 941 941 941

75 മുനതിസതിപ്പാലതിറ്തിേൾ എണ്ം 53 53 53 53 60 87 87 87 87 87 87

76 കോര്പ്പകറഷനുേൾ എണ്ം 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

# അകലാപ്പതതിയം ആയഷം ഉൾന്പ്പന്ട 
## എസറ്.ആര്.എസറ്  
### റൂട്തിന്റെ നീളവും റണ്തിംഗറ് ടാക്കും ഉൾന്പ്പന്ട
* അടതിസ്ാന വര്ഷം  2011-12 
** എല്.എസറ്.ജതി.ഡതി കനാണ് പക്ാകറാഡറ്  ഒഴതിന്േ
*** ആര് സതിസതി ഉൾന്പ്പന്ട
(P) ന്പ്ാവതിഷണല് എസ്റതികമറ്റ് 
(Q) േയുക്റ് എസ്റതികമറ്റ്
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3.1.5 അലരോ സർവീസപ് ലസറെറുകളുലെയും കാർഷതിക കർമ്ലസനകളുലെയും ജതില്ല 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ (2012-13 മുതൽ 2021-22 വലര)

79

3.1.6 2020-21 ൽ കാർഷതിക ലമഖ�യതില�ക്ള്ള വായപ്പാ വതിതരണം (ലകാെതി രൂപയതിൽ) 86

3.2.1 കാർഷതിക വായപ്പകളുലെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വതിതരണം (ലകാെതിയതിൽ) 98

3.3.1 പതതിമ്മൂന്നാം പഞവത്സര പദ്തതിയതിൽ വകുപ്പപ്/ഏജൻസതി തതിരതിച്ചുള്ള അെങലം 
ലച�വം- തുക ലകാെതി രൂപയതിലം ശതമാനത്തിലം

102

3.3.2 ലകരളത്തില� തീറ്പ്പുൽ കൃഷതിയതിെങ്ങളുലെ വതിസപ്തൃതതി (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര) 104

3.3.4 പതതിമ്മൂന്നാം പഞവത്സര പദ്തതിക്ാ�ലത് ക്ഷീരവതികസന ലമഖ�യുലെ 
ധനകാരത്യ നതിർവഹണം (തുക �ക്ഷത്തിൽ)

109

3.5.1 ലചറുകതിെ ജ�ലസചനത്തിലൂലെയുള്ള ഭൗതതിക ലനട്ം, 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര
(ലഹക്ടറതിൽ)

124

3.5.2 ഹരതിതലകരളം പദ്തതിയതിലൾലപ്പടുത്തി നെപ്പതി�ാക്തിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ (2017-18 
മുതൽ 2022-23 വലര)

125

3.6.1 മനുഷത്യ-വനത്യജീവതി സമ്പർക്ം മൂ�മുള്ള പ്രതതികൂ� സംഭവങ്ങളുലെ  വതിശോംശങ്ങളും
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വതിശോംശങ്ങൾ

313

6.3.1 ലകരളത്തില� വൃദ്സേനങ്ങളതില� അലന്വാസതികളുലെ എണ്ം, 2016-17 മുതൽ 
2021-22 വലര

318

6.3.2 ലപൻഷൻ ഗണലഭാക്ാക്ൾ (LSGI തതിരതിച്പ്) 319

6.3.3 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലരയുള്ള കാ�യളവതിൽ വലയാമതിത്ത്തിലറെ 
ഗണലഭാക്ാക്ൾ

320

7.1.1 പതി.എൽ.എഫപ്.എസപ് (2017-18), (2018-19), (2019-20), (2020-21) വർഷങ്ങളതില� 
സാധാരണ നതി� (ps+ss), പ്രതതിവാര സ്റാറ്സപ് എന്നതിവ അനുസരതിച്പ് ലതാഴതിൽ 
ലസനയുലെ പങാളതിത് നതിരക്പ് (LFPR) (ശതമാനത്തിൽ)

324

7.1.2 എന്നതിവ അനുസരതിച്പ് ലതാഴതിൽ ലസന പങാളതിത് നതിരക്പ് (LFPR) ശതമാനത്തിൽ 325

7.1.3 സാധാരണ നതി� (usual status) (ps+ss) അനുസരതിച്പ് ലതാഴതി�ാളതി ജനസംഖത്യ 
അനുപാതം (WPR) (ശതമാനത്തിൽ)

326

7.1.4 സംസ്ാനാെതിസ്ാനത്തിലള്ള ഇന്ത്യയതില� (പുരുഷന്ാർ - കാർഷതിലകതര) 327

7.1.5 2021-22ൽ ഒഡതിഇപതിസതി വഴതി വതിവതിധ രാജത്യങ്ങളതില�ള്ള റതിക്രൂട്പ് ലമന്റുകൾ 328

7.1.6 ഫാക്ടറതികളതില� ലതാഴതി�ാളതികളുലെ എണ്ം 328

7.1.7 ലകരളത്തില� ഫാകപ് െറീസപ് ആൻഡപ് ലബായതില�ഴപ് സപ് വകുപ്പതിലറെ പരതിധതിയതിൽ 
വരുന്ന ഫാക്ടറതികളതില� വത്യാവസായതിക അപകെങ്ങൾ - 2016 മുതൽ 2022 വലര
(എണ്ത്തിൽ)

329



 പട്തികകൾ  |  XXV

7.1.8 ആവാസപ് രജതിസപ് ലട്രഷൻ പ്രകാരം ലകരളത്തില� ജതില്ലകളതിൽ (31.08.2022 പ്രകാരം) 
മറ്പ് സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്ം / ലകന്ദ്ര ഭരണ പ്രലേശങ്ങളതിൽ നതിന്ം രജതിസ്റർ 
ലചയ്ത കുെതിലയറ് ലതാഴതി�ാളതികളുലെ കണക്പ്

329

7.2.1 ലപാതു ലമഖ� ലതാഴതിൽ-സ്തീ പങാളതിത്ം, 2021-22 336

7.3.1 പട്തികവർഗ്ഗ യുവാക്ൾക്ള്ള കനപുണത്യ പരതിശീ�നത്തിലറെ വതിശോംശങ്ങൾ 343
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7.3.5 KASE-ലറെ പരതിശീ�ന, ലലേലമെറെപ് വതിശോംശങ്ങൾ 349
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(₹ ലകാെതിയതിൽ)

509

12.1.3 13-ാം പദ്തതി കാ�യളവതിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര)  വതികസന ഫണ്പ് 
വതിഹതിതവം ലച�വം, (₹ ലകാെതിയതിൽ)

509

12.1.4 13-ാം പഞവത്സര പദ്തതിയതില� (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര) എസപ് സതിഎസപ് പതി,
െതിഎസപ്.പതി വതിഹതിതവം ലച�വം (₹ ലകാെതിയതിൽ)

510

12.1.5 പ്രലതത്യക ലമഖ�ാ പദ്തതികളതില� ലച�വതിലറെ വതിവരങ്ങൾ 2021-22 (₹ ലകാെതിയതിൽ) 515

12.1.6 
(എ)

വനതിതാ ഘെക പദ്തതി - കൃഷതി,  മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവതികസനം എന്നീ 
ലമഖ�കളതില� ലപ്രാജകപ്ടുകളും ലച�വപ് ശതമാനവം (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര)

516

12.1.6 
(ബതി)

പട്തിക 12.1.6 (ബതി) വനതിതാ ഘെക പദ്തതി - ഫതിഷറീസപ്, ലചറുകതിെ ലതാഴതിൽ, 
സ്യംലതാഴതിൽ, വത്യവസായം എന്നീ ലമഖ�കളതില� ലപ്രാജകപ്ടുകളും ലച�വപ് 
ശതമാനവം (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര)

516

12.1.7 പ്രാലേശതിക സർക്ാരുകൾ തതിരതിച്ചുള്ള ദുരന് നതിവാരണ പദ്തതികൾ (2021-2022)  516

12.1.8 2021-2022 വാർഷതിക പദ്തതിയതില� ലകാവതിഡപ് ല്ഷത്യൽ ലപ്രാജകപ്ടുകൾ (₹ ലകാെതിയതിൽ) 517

12.1.9 15-ാം ധനകാരത്യ കമ്ീഷൻ അണ്കെഡപ് രോന്റുകൾ - പ്രാലേശതിക സർക്ാരുകൾ 
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തതിരതിച്ചുള്ള വതിശോംശങ്ങൾ - 2021-2022 
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(അളവപ് �ക്ഷം ലമട്രതികപ് െണ്)

256

5.4.7 ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്ം ലകരളത്തിൽ നതിന്മുള്ള സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങളുലെയും
സുഗന്ധവത്യഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളുലെയും കയറ്റുമതതി വളർച്ാ നതിരക്പ് , 2017-18 മുതൽ 
2021-22 വലര, ശതമാനത്തിൽ

257

5.5.1 ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള റീസർലവ അപ്പീലകൾ സ്ീകരതിച്തും അന്തിമമാക്തിയതും – 2021 259

5.5.2 കസബർ ലസല്ലതിൽ രജതിസ്റർ ലചയ്ത കുറ്കൃതത്യങ്ങളുലെ എണ്ം 262

6.1.1 മാലനജപ് ലമറെപ് തതിരതിച്പ് വതിേത്യാ�യങ്ങളുലെ എണ്ം 2021-22 274

6.1.2 2022-23ൽ ലകരളത്തില� വതിേത്യാർത്തികളുലെ മാലനജപ് ലമറെപ് അെതിസ്ാനത്തിലം 
വതിഭാഗം തതിരതിച്ചുമുള്ള പ്രലവശനം

275

6.1.3 2021-22 ല� ഡതിരേതി ലകാഴപ് സുകളതില� വതിേത്യാർത്തികളുലെ സ്തീ പുരുഷ അനുപാതം 283

6.1.4 ബതിരുേ ബതിരുോനന്ര ബതിരുേ ലകാഴപ്സതില� പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ വതിേത്യാർത്തികൾ 
ശതമാനത്തിൽ

283

6.2.1 കുറഞെ എംഎംആർ ഉള്ള 5 സംസ്ാനങ്ങൾ 291

6.2.2 ഏറ്വം കുറഞെ ഐ.എം.ആർ. ഉള്ള മതികച് 5 സംസ്ാനങ്ങൾ 292

6.2.3 ലകരളത്തില� ആശുപത്തി കതിെക്കളുലെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വതിതരണം (2022) 306
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6.2.4 ലകരള ആലരാഗത്യ സർവക�ാശാ�ക്പ്  കീഴതിലള്ള സർക്ാർ, എയപ്ഡഡപ്, 
അണ്എയപ്ഡഡപ് ലകാലളജുകൾ ശതമാനത്തിൽ 

311

7.2.1 ഇന്ത്യയതില� വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങളതില�യും/ലകന്ദ്രഭരണ പ്രലേശങ്ങളതില�യും 15 
വയസ്ം അതതിൽ കൂടുതലമുള്ളവരുലെ യൂഷ്ൽ സ്റാറ്സപ് (പതി.എസപ്. + എസപ്.എസപ്) 
പ്രകാരമുള്ള ലതാഴതി�തില്ലായപ്മ നതിരക്കൾ, ശതമാനത്തിൽ

333

7.2.2 ലകരളത്തില� ലതാഴതി�തില്ലായപ്മ നതിരക്പ് [(യൂഷ്ൽ സ്റാറ്സപ് (പതി.എസപ്+എസപ്.എസപ്), 
(നതി�വതില� പ്രതതിവാര സ്റാറ്സപ് (സതി ഡബ്ലയൂ എസപ്)] ശതമാനത്തിൽ

334

7.2.3 യൂഷ്ൽ സ്റാറ്സപ് (പതി.എസപ്+എസപ്.എസപ്) പ്രകാരം ലകരളത്തില�യും ഇന്ത്യയതില�യും 
യുവജനങ്ങൾക്തിെയതില� (15 മുതൽ 29 വയസ്പ് വലര) ലതാഴതി�തില്ലായപ്മാ നതിരക്പ് 
(ശതമാനത്തിൽ) 

335

7.2.4 ലകരളത്തില� സംഘെതിത ലമഖ�യതില� ലതാഴതിൽ - (�ക്ഷത്തിൽ) 335

7.2.5 ലപാതുലമഖ�യതില� ലതാഴതിൽ വതിതരണം 336

7.2.6 സംഘെതിത ലമഖ�യതില� പ്രധാനലപ്പട് ലതാഴതിൽ വതിതരണം–മാർച്പ് 2022 
(ശതമാനത്തിൽ)

337

7.2.7 ലകരളത്തില� ലതാഴതി�ലന്ഷകർ (എണ്ം �ക്ഷത്തിൽ) 337

7.2.8 വതിേത്യാഭത്യാസ ലയാഗത്യത അെതിസ്ാനമാ ക്തിയുള്ള ലകരളത്തില� ലതാഴതി�ലന്ഷകർ 338

7.2.9 ലതാഴതി�ലന്ഷകരുലെ ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള കണക്കൾ, 2021, (�ക്ഷത്തിൽ) 338

7.2.10 ലകരളത്തില� എംലലോയപ്ലമറെപ് എക്പ്ലചഞ്ചുകൾ വഴതിയുള്ള നതിയമനങ്ങൾ 340

8.1.1 ഇന്ത്യയതില� ലതാഴതിൽ ശക്തിയതിൽ സ്തീകളുലെ പങാളതിത്ം ചതിത്ം 8.1.1 കാണതിക്ന്. 356

8.1.2 ലകരളത്തില� സ്തീ പുരുഷൻമാരുലെ (എല്ലാ പ്രായക്ാരും) ലതാഴതിൽ പങാളതിത് 
നതിരക്പ്

360

8.1.3 സ്തീ ലതാഴതി�ാളതികളുലെ വത്യാവസായതികാെതിസ്ാനത്തിലള്ള അനുപാതം 361

8.1.4 സംഘെതിത ലമഖ�യതില� ലതാഴതിൽ 362

8.2.1 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര ഭുമതി വാങ്ങുന്നതതിനപ് സഹായം �ഭതിച് പട്തികജാതതി 
കുടുംബങ്ങളുലെ എണ്ം

374

8.2.2 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര വതിവാഹ ധനസഹായത്തിനപ് അനുവേതിച് വതിഹതിതവം 
ലച�വം പ്രലയാജനം �ഭതിച് കുടുംബങ്ങളുലെ എണ്വം, (രൂപ �ക്ഷത്തിൽ)

376

8.2.3 പട്തികവർഗ്ഗ ലമഖ�യതില� ക�ഫപ് മതിഷലറെ പുലരാഗതതി 378

10.1.1 സ്തീ-പുരുഷ അന്ർലേശീയ കുെതിലയറ്ക്ാർ 2000-2020 ശതമാന കണക്തിൽ 425

10.1.2 2013 ലം 2018 ലം ലകരളത്തില� ലമാത്ം പ്രവാസതികളുലെ എണ്ം 426

10.1.3 ലകരളത്തിൽ നതിന്ള്ള കുെതിലയറ്ക്ാരുലെ എണ്ം 1998 മുതൽ 2018 വലര 427

11.1.1 വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ പരതിപാ�തിക്ന്ന ലറാഡുകളുലെ വതിശോംശങ്ങൾ, ശതമാനത്തിൽ 434

11.1.2 2013  മുതൽ 2022 വലര ലമാലട്ാർ വാഹനങ്ങളുലെ എണ്ത്തിലള്ള വർദ്നവപ്, 435
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11.1.3 2021 മുതൽ 2022 വലര രജതിസ്റർ ലചയ്ത ലമാലട്ാർ വാഹനങ്ങളുലെ എണ്ം (ഇനം 
തതിരതിച്പ്), ശതമാനത്തിൽ

436

11.1.4 2022 ജനുവരതി മുതൽ ആഗസ്റപ് വലര ലകരളത്തിൽ ഉണ്ായതിട്ടുള്ള ലറാഡപ്  
അപകെങ്ങളതിൽ ഉൾലപ്പട് വാഹനങ്ങളുലെ  ഇനം  തതിരതിച്ചുള്ള വതിശോംശങ്ങൾ, 
ശതമാനത്തിൽ

437

11.1.5 2010  മുതൽ 2022 വലര ലകരളത്തിൽ റതിലപ്പാർട്പ് ലചയ്യലപ്പട് ലമാലട്ാർ വാഹന 
അപകെങ്ങളുലെ പ്രവണത

438

11.1.6 2017 മുതൽ 2022 വലര ലകാച്തി ലമലട്രാ പദ്തതിയുലെ വരുമാനവം ലച�വം 
(ലകാെതി രൂപയതിൽ)

445

11.1.7 2018 മുതൽ 2022 വലര ലകാച്തി അന്ാരാഷ്ട്ര വതിമാനത്ാവളത്തിലൂലെയുള്ള 
യാത്ക്ാരുലെ എണ്ം

446

11.1.8 8 2018 മുതൽ 2022 വലര കണ്ണൂർ അന്ാരാഷ്ട്ര വതിമാനത്ാവളത്തിലൂലെയുള്ള 
യാത്ക്ാരുലെ എണ്ം 

447

11.1.9 2021-22 ഏപ്രതിൽ-മാർച്പ് കാ�യളവതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്ത ചരക്കളുലെ ലപാർട്പ് 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം

450

11.1.10 2021-22 ഏപ്രതിൽ-മാർച്പ് കാ�യളവതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്ത വതിലേശ ചരക്കളുലെ 
ലപാർട്പ് തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം

450

11.1.11 2021-22 ഏപ്രതിൽ-മാർച്പ് മാസത്തിൽ ആറതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്ത തീരലേശ 
ചരക്കളുലെ തുറമുഖം തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം

451

11.1.12. ലനാണ്- ലമജർ തുറമുഖങ്ങളതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്യുന്ന ചരക്പ് ഗതാഗതം 
(തുറമുഖം തതിരതിച്പ്)

452

11.1.13 2021-22 ഏപ്രതിൽ -നവംബർ വലരയുള്ള കാ�യളവതിൽ ലനാണ്- ലമജർ 
തുറമുഖങ്ങളതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്ത വതിലേശ ചരക്പ് ഗതാഗതം

452

11.1.14 2021-22 ഏപ്രതിൽ -നവംബർ വലരയുള്ള കാ�യളവതിൽ ലനാണ്- ലമജർ 
തുറമുഖങ്ങളതിൽ കകകാരത്യം ലചയ്ത തീരലേശ ചരക്പ് ഗതാഗതം

453

11.2.1 കഴതിഞെ അഞപ് വർഷങ്ങളതില�  ഊർജ്ജ ആവശത്യകതയും ഊർജ്ജത്തിലറെ 
പരമാവധതി ആവശത്യകതയും

466

11.2.2 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര ലകരളത്തില� കവേ്യുലതാർജ്ജ ഉപലഭാഗം 466

11.2.3 എ .റ്തി & സതി നഷ്ടവം, റ്തി & ഡതി നഷ്ടവം ശതമാനത്തിൽ 
(2017-18 മുതൽ   2021-22 വലര )

467

11.2.4 2021-22 ൽ ലകരളത്തിലറെ ലമാത്ം സ്ാപതിത ലശഷതി (ശതമാനത്തിൽ) 467

11.3.1 വയർല�സപ് ലസവന ോതാക്ളുലെ വതിപണതി വതിഹതിതം 472

11.3.2 വയർക�ൻ ലസവന ോതാക്ളുലെ വതിപണതി വതിഹതിതം 472

11.4.1 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുലെ പരതിധതിയതിൽ വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുലെ 
(2022 ആഗസ്റപ് 31 വലര) ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള അനുപാതം

479

11.4.2 2022 ആഗസ്റപ് 31 ല� ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള ആലളാഹരതി ജ��ഭത്യത 480

11.7.1 ലമഖ� തതിരതിച്ചുള്ള കതിഫപ്ബതി ധനസഹായത്തിലറെ വതിശോംശങ്ങൾ 500
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11.7.2 2022 ഒലക്ടാബർ വലരയുള്ള കതിഫപ്ബതി പദ്തതികളുലെ ഭൗതതിക പ്രകെനം 501

11.7.3 2022 മാർച്പ് വലരയുള്ള കതിഫപ്ബതിയുലെ സാമ്പത്തിക പ്രകെനം 502

12.1.1 എസപ് സതിഎസപ് പതി, െതിഎസപ്.പതി  എന്നതിവയതില�  2017-18 മുതൽ 2021-22 വലരയുള്ള 
ലമഖ� തതിരതിച്ചുള്ള പ്രകെനം (ശതമാനത്തിൽ)

510

12.1.2 13-ാം പദ്തതി കാ�യളവതിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര), ഉൽപ്പാേന, ലസവന, 
പശ്ാത്� ലമഖ�കളതില� ലച�വപ് (ശതമാനത്തിൽ)

510

12.1.3 
(എ)

13-ാം പദ്തതിയതിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര) ഉൽപ്പാേന ഉപലമഖ�കളതില�
ലച�വപ് (ശതമാനത്തിൽ)
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1.1 സ്ഥൂല സയാമ്പത്തിേ രംഗത്ത് സമീപേയാല 
പ്രവണതേൾ: മുക്യാട്ടുള്ള  േയാഴ്ചപ്യാട്

ത്പയാതുജനപ്രതതിബദ്തകയയാത്ട ആസൂത്രണപ്രക്തിയ 
തുടരു് ഏേ സംസ്ഥയാനമയായതി കേരളം തുടരുന്നു.  
സംസ്ഥയാന സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ വീത്ടെടുക്കലതിത്റെ 
പയാതയതിലയാണ്. സംസ്ഥയാന സർക്കയാരതിത്റെ കേയാവതിഡ്-
19 ദുരതിതയാശ്യാസ നയങ്ങളം അകതയാത്ടയാപ്ം തുടർന്നുള്ള 
പതിന്തുണ നയങ്ങളമയാണ് ഇതതിനുള്ള പ്രധയാന 
േയാരണം. മുൻേയാലയളവതിൽ മതിേച്ച പ്രേടനം കേരളം 
േയാഴ്ചത്വത്ച്ചങ്തിലം, സമീപേയാലത്യായതി സംസ്ഥയാനം 
പല തതിരതിച്ചടതിേളം കനരതികടടെതയായതി വ്തിട്ടുടെ്. പ്രകൃതതി 
ദുരന്തങ്ങളയായ 2017 ത്ല ഓഖതി ചുഴലതിക്കയാറ്്, 2018 കലയം 
2019 കലയം ത്വള്ളത്പ്യാക്കം, സമീപേയാലത്ത് കേയാവതിഡ്-
19 മഹയാമയാരതി തുടങ്ങതിയവയയാണതിത്. ഇത് മൂലമുടെയായ 
മയാന്ധ്ത്തിത്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ സയാമ്പത്തിേ തന്ത്രത്ത് 
പുനഃക്മീേരതിക്കയാൻ സംസ്ഥയാനത്ത് നതിർബന്തിതമയാക്കതി. 
ഗൾഫ് രയാജധ്ങ്ങളതിത്ല സയാമ്പത്തിേ പ്രതതിസന്തിയം 
തന്മൂലം വതികദശത്് നതിന്നുള്ള പണം അയയ്ക്കലതിത്റെ കുറവം 
സംസ്ഥയാന സമ്പദ് വധ്വസ്ഥത്യ ബയാധതിച്ചു. 

ആഗ�യാള സയാമ്പത്തിക അവഗ�യാകനം
രടെ് വർഷത്തിലധതിേമയായതി നീണ്ടുനതില്കു് മഹയാമയാരതിയത്ട 
പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങൾ ഇകപ്യാഴം അനുഭവതിച്ച് ത്േയാടെതിരതികു് 
ആകഗയാള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ മത്റ്യാരു വലതിയ ആഘയാതം 
കൂടതി കനരതിട്ടുത്േയാടെതിരതികുയയാണ്. ഉക്ക്യതിനതിത്ല 
സംഘർഷം പ്രയാകദശതിേ മയാന്ധ്ത്തിനും ആകഗയാള 
പ്രതധ്യാഘയാതത്തിനും േയാരണമയായതി. ഇത്രത്തിലള്ള 
പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങൾ മഹയാമയാരതിയത്ട പയാർശ്ഫലങ്ങൾക്ക് 
ആക്കം കൂട്ടുേയം വതിതരണ ശംഖലയതിത്ല സ്ംഭനത്തിനും 
സയാധനങ്ങളത്ട ക്മയാതീതമയായ വതിലവർദ്നവതിനും 
ഇടയയാകുേയം ത്െയ്തു. സംഘർഷത്തിത്തിത്റെ  ഭയാഗമയായതി 
നയപരമയായതീരുമയാനങ്ങൾ ക്േത്േയാള്ളു് േയാരധ്ത്തിൽ 
കുറവേൾ ഉടെയായതിട്ടുടെ്, എ്യാൽ ഇത് മഹയാമയാരതിയത്ട 

തുടക്ക സമയത്ത് അകപക്തിച്ച് വളത്ര പരതിമതിതമയാണ്. 
കൂടയാത്ത ഉക്ക്യതിനതിത്ല സംഘർഷം, ഊർജ്ജകമഖലയതിലം, 
ഭക്ധ്, െരക്ക് വതിലേളതികലയം പണത്പരുപ്ം, പ്രധയാന 
ത്സൻട്രൽ ബയാങ്കുേളത്ട സയാമ്പത്തിേ നതിലപയാട് 
േർശനമയാക്കൽ എ്തിവ ത്മയാത്ത്തിൽ ആകഗയാള 
സയാമ്പത്തിേ വളർച്ചയത്ട സയാധധ്തത്യ ദുർബലമയാക്കതി. 
ആകഗയാള സയാമ്പത്തിേ വധ്വസ്ഥേൾ േർശനമയാകുേയം, 
േടം എടുക്കൽ ത്െലവ് പ്രകതധ്േതിച്ചും എമർജതിംഗ് മയാർക്കറ്് 
ആൻഡ് ത്ഡവലപ്തിംഗ് ഇകക്കയാണമീസ് (ഇഎംഡതിഇഎസ്) 
വർദ്തികുേയം ത്െയ്തു. കൂടയാത്ത സയാമ്പത്തിേ സഹയായ 
നടപടതിേൾ തുറന്നു ത്േയാടുത് േയാരണം ആകഗയാള 
പ്രവർത്നം തുടർച്ചയയായതി ദുഷ്ക്കരമയാകുന്നു. ഈ 
പശ്യാത്ലത്തിൽ ആകഗയാള സയാമ്പത്തിേ വളർച്ചയതിൽ 
ഗണധ്മയായ കുറവടെയാവത്മ്യാണ് പ്രതീക്തികു്ത്.

കലയാേബയാങ്് േണകുേൾ പ്രേയാരം, ആകഗയാള വളർച്ച 2021 
ത്ല 5.7 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 2022 ൽ 2.9 ശതമയാനമയായം 
2023-24 ൽ ശരയാശരതി 3 ശതമയാനമയായം കുറയം. ആകഗയാള 
വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 2021 ത്ല 6.0 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 
2022 ൽ 3.2 ശതമയാനമയായം തുടർ്് 2023 ൽ 2.7 
ശതമയാനമയായം കുറയത്മ്് ഐഎംഎഫ് പ്രവെതികുന്നു. 
2008 ത്ല ആകഗയാള സയാമ്പത്തിേ പ്രതതിസന്തിയം കേയാവതിഡ്-
19 മഹയാമയാരതിയത്ട നതിർണയായേ ഘട്ടവം ഒഴതിത്േ 2001 ന് 
കശഷമുള്ള ഏറ്വം ദുർബലമയായ വളർച്ചയാ െതിത്രമയാണതിത്. 
ആകഗയാള പണത്പ്രുപ്ം 2021-ത്ല 4.7 ശതമയാനത്തിൽ 
നതി്് 2022 ൽ 8.8 ശതമയാനമയായതി ഉയരുത്മന്നും 2023 ൽ 6.5 
ശതമയാനമയായം 2024 ൽ 4.1 ശതമയാനമയായം കുറയത്മന്നും 
പ്രവെതിക്കത്പ്ടുന്നു. വതിവതിധ അന്തയാരയാഷ്ട്ര ഏജൻസതിേളത്ട 
വളർച്ചയാ പ്രവെനങ്ങൾ പട്ടിേ 1.1.1ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

കേരള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ



4  |  സയാമ്പത്തിേ അവകലയാേനം 2022 

പട്ടിേ 1.1.1  2022, 2023 വർഷങ്ങളതിത്ല വതിവതിധ 
ഏജൻസതിേളത്ട കലയാേ സയാമ്പത്തിേ വളർച്ചയാ പ്രവെനം 
(ശതമയാനത്തിൽ)
ഏജൻസതി ആകഗയാള യഥയാർത്ഥ ജതിഡതിപതി വളർച്ചയാ 

പ്രവെനങ്ങൾ

2022 2023

ഐ.എംഎഫ് 3.2 2.7

കവൾഡ് ബയാങ്് 2.9 3.0

 ഒഇസതിഡതി  3.1  2.2

അവലംബം: IMF WEO ഒക്യാബർ 2022 അപ്കഡറ്്; OECD ഇക്കകണയാമതിേ് 
ഔട്ട് ലക്ക്, നവംബർ 2022; കലയാേബയാങ്്, 
(ആകഗയാള സയാമ്പത്തിേ സയാധധ്തേൾ)-ജൂൺ 2022

ഉക്ക്യതിനതിത്ല സംഘർഷത്തിത്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ 
മൂലം വതിേസതിത സമ്പദ് വധ്വസ്ഥേളതിത്ല വളർച്ച 2022 
ൽ 2.6 ശതമയാനമയായതി കുറയത്മന്നും, തുടർ്് 2023-
24 ൽ ഇത് ശരയാശരതി 2.2 ശതമയാനമയായതി കുറയത്മന്നും 
കലയാേബയാങ്് പ്രതീക്തികുന്നു. യഎസതിത്ല വളർച്ച 2022 
ൽ 2.5 ശതമയാനമയായതി കുറയത്മ്് പ്രവെതിക്കത്പ്ടുന്നു, 
ഇത് മുൻ പ്രവെനങ്ങകളക്കയാൾ 1.2 ശതമയാനം കുറവ് 
കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. 2023-24 ൽ ഇത് ശരയാശരതി 2.4 
ശതമയാനമയായതി കുറയത്മ്് പ്രതീക്തികുന്നു. ധനസഹയായം 
തുടർച്ചയയായതി നതിർത്ലയാകു്തും, േർശനമയായ 
ധനനയവം സയാമ്പത്തിേ പ്രവർത്നങ്ങത്ള കൂടുതൽ 
സമ്മർദ്ദത്തിലയാകുന്നു.  യത്ക്യതിൻ സംഘർഷം മൂലം 
വതിതരണ ശംഖലയതിത്ല േടുത് ആഘയാതങ്ങൾ, യൂകറയാ 
കമഖലയതിത്ല വളർച്ച കുറയത്മന്നും തുടർ്്  2022ൽ 
വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 2.5 ശതമയാനമയായതി കുറയത്മന്നും 
പ്രതീക്തികുന്നു. യൂകറയാപധ്ൻ ത്സൻട്രൽ ബയാങ്് ധനനയം 
േർശനമയാകു്ത് മൂലവം ഉക്ക്യതിനതിത്ല സംഘർഷം 
മൂലവം യദ്ത്തിത്റെ നീണ്ടുനതിൽകു് പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങൾ 
സയാമ്പത്തിേ പ്രവർത്നങ്ങത്ള സമ്മർദ്ദത്പ്ടുത്തുേയം 
ത്െയ്യു്തതിനയാൽ 2023-24 ൽ വളർച്ച ശരയാശരതി 1.9 
ശതമയാനമയായതി കുറയത്മ്് പ്രതീക്തികുന്നു.

ഇഎംഡതിഇ-േളതിത്ല വളർച്ച 2021 ത്ല 6.6 ശതമയാനത്തിൽ 
നതി്് 2022ൽ 3.4 ശതമയാനമയായം, 2023ൽ 4.2 
ശതമയാനമയായം കുറയത്മ്് േണക്കയാകുന്നു. ഈ 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥേൾ മഹയാമയാരതിയതിൽ നതി്് പൂർണമയായം 
േരേയറു്തതിന് വളത്ര മുമ്പ് േണക്കയാക്കതിയതിട്ടുള്ളതയാണ്. 
അവതിേസതിത രയാജധ്ങ്ങളയാണ് (LDCs) ബയാഹധ് 
ആഘയാതങ്ങൾക്ക് ഏറ്വം കൂടുതൽ ഇരയയായതിട്ടുള്ളത്. 
ഭൂരതിഭയാഗം അവതിേസതിത രയാജധ്ങ്ങളം ഭക്ധ്വസ്തുക്കളകടയം 
എണയകടയം ഇറകുമതതിക്കയാരയായതതിനയാൽ, ആകഗയാള 
വതിലക്കയറ്വം ഭക്ധ് വതിതരണത്തിത്ല തടസ്സങ്ങളം 
ഈ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥത്യ ഗുരുതരമയായതി ബയാധതിച്ചു. ഈ 
രയാജധ്ങ്ങളത്ട വളർച്ച 2022 ൽ 4.1 ശതമയാനവം 2023 
ൽ 5.3 ശതമയാനവം ആയതിരതികുത്മ്് പ്രതീക്തികുന്നു 
(കലയാേബയാങ്്).

ഇന്ധ്യുടെ സ്ഥൂ� സയാമ്പത്തിക അവഗ�യാകനം
കേയാവതിഡ്-19 മഹയാമയാരതിയത്ട ആഘയാതത്തിൽ നതി്് ഇന്തധ് 
ഇകപ്യാഴം വീത്ടെടുക്കലതിത്റെ പയാതയതിലയാണ്. കേന്ദ്രത്തിത്റെ 
സയാമ്പത്തിേ അവകലയാേന സർകവ 2021-22 പ്രേയാരം, 
2022-23 ൽ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ 8.0 ശതമയാനത്തിനും 8.5 
ശതമയാനത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വളർച്ച ക്േവരതികുത്മ്് 
േണക്കയാകുന്നു. ഐ.എം.എഫ് േണകുേൾ പ്രേയാരം 

2022-23 ൽ ഇന്തധ്ൻ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ 6.1 ശതമയാനം 
വളർച്ച കനടതിത്േയാടെ് ഇന്തധ് കലയാേത്തിത്ല ഏറ്വം 
കവഗത്തിൽ വളരു  ്പ്രധയാന സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയയാകുത്മന്നും 
പ്രവെതികുന്നു.

പട്ടിേ 1.1.2 ഇന്തധ്യത്ട വളർച്ചയാ പ്രവെനങ്ങൾ 
(ശതമയാനത്തിൽ)
ഏജൻസതി ആകഗയാള യഥയാർത്ഥ 

ജതിഡതിപതി വളർച്ചയാ 
പ്രവെനങ്ങൾ

ഐഎംഎഫ് 2022-23 2023-24

കവൾഡ് ബയാങ്് 6.8 6.1

ഇക്കകണയാമതിേ്  സർക്വേ  2021-22 7.5 7.1

ഇക്കകണയാമതിേ്  സർക്വേ  2021-22  8.0-8.5  

അവലംബം: ഐ.എംഎഫ് , ഡബ്ല്യൂഇഒ ഒക്യാബർ 2022 അപ്കഡറ്്; 
യൂണതിയൻ സയാമ്പത്തിേ സർകവ 2021-22,
കലയാേബയാങ്് (ആകഗയാള സയാമ്പത്തിേ സയാധധ്തേൾ)-ജൂൺ 2022

1.ട�യാത്ം സംസ്യാന ആഭധ്ന്ര ഉൽപയാദനം
ഏറ്വം ഉയർ് പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന 
ആഭധ്ന്തര ഉൽപയാദനം (ജതി എസ് ഡതി പതി) ഉള്ള ഇന്തധ്യതിത്ല 
മുൻനതിര സംസ്ഥയാനങ്ങളതിൽ ഒ്യാണ് കേരളം.  സ്ഥതിര വതില 
അനുസരതിച്ച് 2021-22 ൽ കേരളത്തിത്റെ പ്രതതിശീർഷ ജതി എസ് 
ഡതി പതി 1,62,992 രൂപയം കദശീയ ശരയാശരതി 1,07,670 രൂപയം 
ആണ്. ത്രതിത േണകുേൾ പ്രേയാരം 2021-22 ൽ ത്മയാത്ം 
സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം (ജതിഎസ്ഡതിപതി) 2011-12-
ത്ല സ്ഥതിര വതില അനുസരതിച്ച് 5,73,59,146 ലക്ം രൂപയയായതി. 
2020-21 ത്ല തയാൽക്കയാലതിേ േണകുേൾ പ്രേയാരം 
5,12,07,608 ലക്ം രൂപയയായതിരുന്നു. 2020-21-ത്ല   (-)8.43 
ശതമയാനം ത്നഗറ്ീവ് വളർച്ചയമയായതി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ 
2021-22 ൽ  12.01 ശതമയാനം കപയാസതിറ്ീവ്  വളർച്ചയാ 
നതിരകക്കയാത്ട ശക്തമയായ വീത്ടെടുക്കലതിത്റെ സൂെനയയാണ് 
േയാണതികു്ത്.  നടപ്പുവതിലയതിൽ ജതിഎസ്ഡതിപതി 2020-21 ത്ല 
തയാൽക്കയാലതിേ േണക്ക് അനുസരതിച്ച്  7,71,00,866 ലക്ം 
രൂപയതിൽ നതി്് 17.63 ശതമയാനം വളർച്ചകയയാത്ട 2021-22 -ൽ 
ത്രതിത േണക്ക് അനുസരതിച്ച് 9,06,92,093 ലക്ം രൂപയയായതി 
വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിേ 1.1.3ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

കേരളത്തിൽ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന  സംകയയാജതിത 
മൂലധ്ത്തിത്റെ (GSVA)  (2011-12 സ്ഥതിര വതിലയതിൽ) വളർച്ച 
2020-21 ത്ല (-) 9.95 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 2021-22 
ൽ 12.09 ശതമയാനമയായതി ഉയർന്നു. ഇത് പ്രധയാനമയായം 
സൂെതിപ്തികു്ത് സംസ്ഥയാന സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ കേയാവതിഡ്-
19 മഹയാമയാരതിയത്ട പ്രതതികൂല ആഘയാതത്തിൽ നതി്് ഒരു 
പുനരുജ്ജീവന ഘട്ടത്തിലയാണ് എ്തയാണ്.

ഗദശീയത�ത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ
സ്ഥതിതതി വതിവരക്കണക്ക്, പദ്തതി നടപ്യാക്കൽ 
മന്ത്രയാലയത്തിന് (എംഒഎസ് പതിഐ) േീഴതിലള്ള കേന്ദ്ര 
സ്റയാറ്തിസ്റതിക്് ഓഫീസതിത്റെ (സതിഎസ്ഒ) േണക്ക് പ്രേയാരം, 
2021-22 ൽ ഇന്തധ്യത്ട ത്മയാത്ം കദശീയ വരുമയാനം 2011-
12 ത്ല സ്ഥതിരവതിലയതിൽ 143.00 ലക്ം കേയാടതി രൂപയയായതി 
േണക്കയാക്കതിയതിരതികുന്നു. മുൻവർഷം ഇത് 133.68 
ലക്ം കേയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു. വളർച്ചയാനതിരക്കതിത്റെ 
അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ ത്മയാത്ം കദശീയ വരുമയാനം 2020-
21 ത്ല (-) 7.0 ശതമയാനവമയായതി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ 
2021-22 ൽ 8.5  ശതമയാനമയായതി വർദ്തിച്ചതയായതി   േയാണയാം.  
ഇന്തധ്യത്ട ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ം (ജതിവതിഎ) 
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(2011-12) സ്ഥതിര വതിലയത്ട അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ, 2020-
21 ത്ല 125.85 ലക്ം കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 2021-22 
ൽ 8.1 ശതമയാനം വളർച്ചകയയാത്ട 136.05 ലക്ം കേയാടതി 
രൂപയയായതി. ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉത്പ്്ം (ജതിഡതിപതി) 
(2011-12) സ്ഥതിര വതിലയത്ട അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ, 2020–21 

ത്ല 135.58 ലക്ം കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 2021-22 ൽ 
147.35 ലക്ം കേയാടതി രൂപയയായതി, ഇത് 2020-21 ത്ല ജതിഡതിപതി 
ത്യക്കയാൾ 8.7 ശതമയാനം വളർച്ചയയാണ് േയാണതികു്ത്. 
വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിേ 1.1.4ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

പട്ടിേ 1.1.3  കേരളത്തിത്റെ സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്വം പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനവം

വരുമയാനം (രൂപ ലക്ത്തിൽ) നതിരക്ക് (ശതമയാനം)

2019-20 2020-21 (പതി) 2021-22  (േയു) 2020-21 (പതി) 2021-22 (േയു)

ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം

എ) സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (2011-12) 55919418 51207608 57359146 -8.43 12.01

ബതി) നടപ്് വതിലയതിൽ 81293463 77100866 90692093 -5.16 17.63

അറ് സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം

എ) സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (2011-12) 51455269 46464345 52361222 -9.70 12.69

ബതി) നടപ്് വതിലയതിൽ 72772184 68041366 80506274 -6.50 18.32

ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ം (ജതി എസ് വതി എ) അടതിസ്ഥയാന വതിലയതിൽ

എ) സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (2011-12) 49397423 44479985 49858853 -9.95 12.09

ബതി) നടപ്് വതിലയതിൽ 73019294 68442541 80813309 -6.27 18.07

സംസ്ഥയാന പ്രതതിശീർഷ ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം

എ) സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (2011-12) 160506 146246 162992 -8.88 11.45

ബതി) നടപ്് വതിലയതിൽ 233338 220196 257711 -5.63 17.04

അറ് സംസ്ഥയാന പ്രതതിശീർഷ ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം

എ) സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (2011-12) 147693 132700 148790 -10.15 12.13

ബതി) നടപ്് വതിലയതിൽ 208879 194322 228767 -6.97 17.73

പതി:തയാത്േയാലതിേം,േ്യൂ:ത്രതിതം 
അവലംബം: സയാമ്പത്തിേ സ്ഥതിതതി വതിവര േണക്ക് വകുപ്്

പട്ടിേ 1.1.4 ഇന്തധ്യത്ട ത്മയാത്ം കദശീയ വരുമയാനം, ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം , പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനം 2011-12 വതിലയതിലം 
നടപ്് വതിലയതിലം (രൂപ കേയാടതിയതിൽ)
ക്മ 
നം

ഇനം At 2011-12 Prices At Current Prices

2019-20 2020-21 2021-22 (PE) 2019-20 2020-21 2021-22 (PE)

1 ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര 
ഉൽപ്്ം (ജതി.ഡതി.പതി)

14515958 13558473 
(-6.6)

14735515 
(8.7)

20074856 19800914
 (-1.4)

23664637 
(19.5)

2 അറ് ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം 
(എൻ.ഡതി.പതി)

12783337 11726198 
(-8.3)

12754679 
(8.8)

17909710 17460845  
(-2.5)

20898019  
(19.7)

3 ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ം 
(ജതി.വതി.എ) അടതിസ്ഥയാന 
വതിലയതിൽ

1,32,19,476 1,25,85,074 
(-4.8)

1,36,05,474 
(8.1)

1,83,55,109 1,80,57,810 
(-1.6)

2,13,49,399 
(18.2)

4 ത്മയാത്ം കദശീയ 
വരുമയാനം(ജതി.എൻ.ഐ)

1,43,74,253 1,33,68,279
(-7.0)

1,45,00,812
(8.5)

1,98,81,742 1,95,34,226 
(-1.7)

2,32,96,345 
(19.3)

5 അറ് കദശീയ 
വരുമയാനം(എൻ.എൻ.ഐ)

12641633 11536004 
(-8.7)

12519976  
(8.5)

17716597 17194158  
(-2.9)

20529727 
(19.4)

6 പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത് 
ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം (രൂപ)

108247 100032 
(-7.6)

107670 
(7.6)

149701 146087 
(-2.4)

172913 (18.4)

7 പ്രതതിശീർഷ അറ് 
ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്്ം (രൂപ)

94,270 85110 
(-9.7)

91481
 (7.5)

132115 126855 
(-4.0)

150007 (18.3)

കുറതിപ്്: ബ്യാക്കറ്തിൽ പറയ് അക്കങ്ങൾ മുൻവർഷത്തിന് കമലള്ള ശതമയാനം ആകുന്നു.പതി.ഇ- ത്പ്രയാവതിഷണൽ എസ്റതികമറ്് 
അവലംബം: കേന്ദ്ര സ്റയാറ്തിസ്റതിക്കൽ ഓഫീസ്.
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2021-22 ത്ല നടപ്് വതിലയതിൽ ഇന്തധ്യത്ട ജതിഡതിപതി 236.64 
ലക്ം കേയാടതി രൂപയയായതി േണക്കയാക്കത്പ്ടുന്നു, ഇത് 2020-
21 ത്ല ജതിഡതിപതി ആയ 198.00 ലക്ം കേയാടതി രൂപയമയായതി 
തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ 19.5 ശതമയാനം വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 
േയാണതികുന്നു. 2021-22 ത്ല നടപ്് വതിലയതിൽ ഇന്തധ്യത്ട 
ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ം 213.49 ലക്ം കേയാടതി രൂപയയായതി 
േണക്കയാക്കത്പ്ടുന്നു, 2020-21 ത്ല ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത 
മൂലധ്മയായ 180.57 ലക്ം കേയാടതി രൂപയമയായതി തയാരതമധ്ം 
ത്െയ്യുകമ്പയാൾ 18.2 ശതമയാനം വർധനവ് കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. 
2021-22 ൽ പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉത്പ്്ം 
(2011-12 വതിലയതിൽ) 107670 രൂപയയായതി േണക്കയാകുന്നു. 
ഇത് 2020-21 ത്ല 100032 രൂപയതിൽ നതി്് 7.6 ശതമയാനം 
വർധനവ് കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. നടപ്് വതിലയതിത്ല പ്രതതിശീർഷ 
ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉത്പ്്ം മുൻ വർഷത്ത് 146087 
രൂപയതിൽ നതിന്നും 18.4 ശതമയാനം വളർച്ചകയയാത്ട 2021-22ൽ 
1,72,913 രൂപയയായതി വർദ്തിച്ചു.

ഇന്തധ്യത്ട ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്്ം, അറ് ആഭധ്ന്തര 
ഉൽപ്്ം, ത്മയാത്ം കദശീയ വരുമയാനം, അറ് കദശീയ 
വരുമയാനം എ്തിവത്യ സംബന്തികു് 2012-13 മുതൽ 
2021-22 വത്രയള്ള (2011-12 സ്ഥതിര വതിലയതിൽ, നടപ്് 
വതിലയതിൽ) വതിശദയാംശങ്ങൾ മുൻ വർഷത്ത് അകപക്തിച്ചുള്ള 
ശതമയാന മയാറ്കത്യാത്ട അനുബന്ധം 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4ൽ 
ത്േയാടുത്തിട്ടുടെ്. ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ത്തിത്റെ കമഖലയാ 
വതിതരണവം (2011-12 സ്ഥതിര വതിലയതിൽ, നടപ്് വതിലയതിൽ) മുൻ 
വർഷത്ത് അകപക്തിച്ചുളള ശതമയാന മയാറ്വം ഉൾത്പ്ത്ടയള്ള 
വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1.1.5-ലം 1.1.6ലം നൽേതിയതിട്ടുടെ്.

ഗ�ഖ� തതിരതിച്ചുള്ള ഘെന
ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ത്തിൽ (ജതിഎസ് വതി 
എ) കസവനകമഖലയത്ട ഉയർ് പങ്യാണ് സംസ്ഥയാന 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥത്യ മുൻപന്തതിയതിൽ നതിർത്തു്ത്. 
ഇത് 2021-22 ൽ (ത്രതിത േണക്കനുസരതിച്ച്) 63.8 
ശതമയാനമയാണ്.  2021-22 ത്ല ത്രതിത േണക്കനുസരതിച്ച് 
കേരളത്തിത്ല കസവന കമഖല ഉയർ് വളർച്ചയാ നതിരക്കയായ 
17.3 ശതമയാനം കരഖത്പ്ടുത്തി. കസവന കമഖലയതിത്ല 
ഉയർ് വളർച്ചയാ നതിരക്കയാണ് 2021-22 ത്ല ഉയർ് 

വളർച്ചയ്ക്ക് േയാരണം. വധ്വസയായ കമഖലയതിത്ല വളർച്ചയാ 
നതിരക്ക്  2021-22 ത്ല ത്രതിത േണക്കനുസരതിച്ച് 3.9 
ശതമയാനം ആണ്. 2021-22 ൽ വധ്വസയായ കമഖലയതിത്ല 
ഉപവതിഭയാഗങ്ങളയായ മയാനുഫയാേ്െറതിങ് കമഖലയതിൽ 3.63 
ശതമയാനവം േൺസ്ട്രക്ൻ കമഖലയതിൽ 2.4 ശതമയാനവം 
വളർച്ചയയാണ് േയാണതികു്ത്.  (അനുബന്ം 1.1.9). 2021-
22 ൽ നതിർമ്മയാണ കമഖലയതിൽ വളർച്ച കൂടുവയാൻ പ്രധയാന 
േയാരണം കസവന കമഖലയതിലം അകതയാത്ടയാപ്ം സയാമ്പത്തിേ 
കമഖലയതിലം കേയാവതിഡ്-19 നതിയന്ത്രണങ്ങളതിൽ നൽേതിയ 
ഇളവ് മൂലമയാണ്. േയാർഷതിേ കമഖലയതിൽ 2020-21 മുതൽ 
കപയാസതിറ്ീവ് വളർച്ചയാ നതിരക്കയാണ് േയാണതികു്ത്.  2021-
22ൽ ഈ കമഖലയതിത്ല വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 4.16 ശതമയാനമയാണ്  
(ത്രതിത േണക്ക്).

പട്ടിേ 1.1.5 അനുസരതിച്ച് ജതി എസ് വതി എ യതിൽ കസവന 
കമഖലയത്ട പങ്് 2020-21 ത്ല 62.8 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്നും 
2021-22 ൽ 64.2 ശതമയാനമയായതി ഉയർന്നു, ഇകത സമയം 
മറ്് രണ്ടു കമഖലേളത്ടയം പങ്് ഗണധ്മയായതി കുറഞ്തിട്ടുടെ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, സംസ്ഥയാനം പലവതിധ തതിരതിച്ചടതിേൾ 
കനരതിത്ട്ടങ്തിലം, ഒപ്ം കദശീയതലത്തിൽ വർദ്തിച്ച് 
വരു് നതിലയതിൽ മയാന്ധ്ം അനുഭവത്പ്ത്ട്ടങ്തിലം 2016-
17 മുതൽ 2018-19 വത്ര കേരളത്തിത്റെ ത്മയാത്ം 
സംകയയാജതിത മൂലധ്ം (ജതി എസ് വതി എ) തയാരതകമധ്ന വളത്ര 
കവഗത്തിൽ വർദ്തിച്ചു. മത്ധ് ബന്നം, അേ്യാേൾച്ചർ, 
മയാനുഫയാേ്െ്റതിംഗ്, വധ്യാപയാരം, കഹയാട്ടലം ഭക്ണശയാലയം, 
വതിദധ്യാഭധ്യാസം, ആകരയാഗധ്ം തുടങ്ങതിയ സയാമൂഹധ് കസവനങ്ങൾ, 
ത്പയാതു കസവനങ്ങൾ, ത്പ്രയാഫഷണൽ കസവനങ്ങൾ 
എ്തിങ്ങത്നയള്ള കമഖലേളത്ട സംഭയാവനേളയാണ് 
വളർച്ചയാ നതിരക്ക് കൂടുവയാൻ േയാരണം. ത്േമതിക്കൽ, 
ഇലക്ടതിക്കൽ കമഖലയതിത്ല സംസ്ഥയാന ത്പയാതുകമഖല 
യൂണതിറ്റുേളത്ട ഉൽപയാദനത്തിത്റെ പ്രേടനം, ത്പകട്രയാളതിയം 
ശുദ്ീേരണത്തിൽ പുതതിയ നതികക്പങ്ങൾ, ഇലകക്ടയാണതിക്് 
വസ്തുക്കളത്ട നതിർമ്മയാണത്തിനയായള്ള പ്രകെയാദനം 
എ്തിവയയാണ് 2016-17 മുതൽ കേരളത്തിത്റെ വധ്വസയായ 
കമഖലയത്ട ത്മച്ചത്പ്ട്ട പ്രേടനത്തിത്റെ െതില പ്രസക്ത 
ഭയാഗങ്ങൾ.  കേയാവതിഡ്- 19 മഹയാമയാരതി സംസ്ഥയാനത്തിത്റെ 

പട്ടിേ 1.1.5 കേരളത്തിത്ല GSDP, GSVA യത്ട കമഖലയാടതിസ്ഥയാനത്തിലള്ള വയാർഷതിേ വളർച്ചയാ നതിരകും, GSVA-യത്ട ഓഹരതിയം  
(ശതമയാനത്തിൽ)

       ഇനം
സ്ഥതിര വതിലയതിൽ നടപ്്  വതിലയതിൽ

2019-20 2020-21 (പതി) 2021-22 (േയു) 2019-20 2020-21 (പതി) 2021-22(േയു)

വളർച്ച നടിരക്്
ജതി.എസ്.ഡതി.പതി 0.9 -8.4 12.0 3.1 -5.2 17.6

കൃഷതിയം അനുബന് 
പ്രവർത്നങ്ങളം*

-3.9 0.8 4.2 3.8 5.0 6.4

വധ്വസയായം 1.6 -2.8 3.9 0.1 -2.1 17.3

കസവന കമഖല 4.5 -14.4 17.3 6.9 -9.8 20.8

ജതി.എസ്.വതി.എ 2.9 -10.0 12.1 4.9 -6.3 18.1

ജടി.എസ്.വടി.എ യുടെ ഓഹരടി
കൃഷതിയം അനുബന് 
പ്രവർത്നങ്ങളം*

9 10 9.3 11.5 12.9 11.6

വധ്വസയായം 26.8 28.9 26.8 23.3 24.3 24.2

കസവന കമഖല 64.2 61 63.8 65.2 62.8 64.2
അവലംബം: സയാമ്പത്തിേ സ്ഥതിതതി വ തിവര േണക്ക് വകുപ്്, * പ്രയാഥമതിേ കമഖല  പ തി: തയാത്േയാല തിേ േണക്ക,് േയു: ത്രതിത േണക്ക്
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കബോേ് സ് 1.1.1 സംസ്ഥയാന ത്മയാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്്ം

2021-22 സയാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ കേരള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ ശക്തമയായ തതിരതിച്ചു വരവ് കരഖത്പ്ടുത്തി. ത്രതിത േണക്ക് 
അനുസരതിച്ച്, സ്ഥതിര വതിലയതിൽ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്യാദനം (ജതിഎസ്ഡതിപതി) 2020-21 ത്ല (-) 8.43 
ശതമയാനവമയായതി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ, 12.01 ശതമയാനം ശക്തമയായ വളർച്ച കരഖത്പ്ടുത്തി. 2012-13 ന് കശഷമുള്ള 
ഏറ്വം ഉയർ് വളർച്ചയയാണതിത്. 2011-12 ത്ല സ്ഥതിര വതിലയതിൽ ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ം (ജതി.എസ്.വതി.എ)  2020-21 
ത്ല (-)9.95 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 2021-22 ൽ 12.09 ശതമയാനമയായതി ഉയർന്നു. തയാൽക്കയാലതിേ േണകുേൾ പ്രേയാരം, 
2021-22ൽ കദശീയ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ 8.7 ശതമയാനം വളർന്നു.

ഉയർ് വളർച്ചയാ നതിരക്ക് എല്യാ കമഖലേളതിലം സ്യാധീനം  ത്െലത്തുവയാൻ േഴതിഞ്തിട്ടുടെ് എ്് പ്രേടമയാണ്.  കൃഷതിയം 
അനുബന് കമഖലേളം 2020-21 ത്ല 0.24 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 2021-22 ൽ 4.64 ശതമയാനം വളർച്ച കരഖത്പ്ടുത്തി 
ത്േയാടെ് വളത്ര ശ്രകദ്യമയായ കനട്ടം ക്േവരതിച്ചു.  2012-13 ന് കശഷമുള്ള ഏറ്വം ഉയർ് വളർച്ചയാ നതിരക്കയാണതിത്. 
ഇകത േയാലയളവതിൽ, വധ്വസയായ കമഖലയതിത്ല വളർച്ച (-)2.82 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 3.87 ശതമയാനമയായതി ഉയർന്നു. 
കേരളത്തിത്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയത്ട കവറതിട്ട സവതികശഷത കസവന കമഖലേളത്ട ഗണധ്മയായ സംഭയാവനയയാണ്. 
2020-21ൽ കരഖത്പ്ടുത്തിയ (-)14.44 ശതമയാനത്തിൽ നതി്് 2021-2022 ൽ ഈ കമഖല 17.3 ശതമയാനം വളർച്ച 
കരഖത്പ്ടുത്തി. മുൻവർഷങ്ങളതിൽ  അപ്രതീക്തിതമയായ പല തരത്തിലള്ള ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവത്പ്ട്ടതിട്ടുടെ്.  2017ത്ല ഓഖതി 
ചുഴലതിക്കയാറ്്, 2018ലം 2019ലം ഉടെയായ മഴത്ക്കടുതതിയം തുടർന്നുടെയായ ത്വള്ളത്പ്യാക്കവം മണതിടതിച്ചതിലം ഉൾത്പ്ത്ടയള്ള 
തീവ്ര േയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാനങ്ങൾ സംഭവതികുേയം,     2018 ൽ സംസ്ഥയാനത്ത് രടെ് ജതില്േളതിൽ നതിപ ക്വറസ് 
ബയാധയടെയാകുേയം ത്െയ്തു.  2016-ത്ല കനയാട്ട് നതികരയാധനവം, 2017-ൽ ജതി.എസ്.ടതി. പ്രയാബലധ്ത്തിൽ വ്തും 
സംസ്ഥയാനത്തിത്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതിൽ പുതതിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളടെയാക്കയാൻ ഇടയയായതി. കൂടയാത്ത മറ്തിടങ്ങളതിത്ല്കപയാത്ല 
കേരളത്തിലം കേയാവതിഡ്-19 മഹയാമയാരതിയമയായതി ബന്ത്പ്ട്ട പ്രതതിസന്തി  സമ്പദ് വധ്വസ്ഥത്യ മുത്മ്പങ്ങുമതില്യാത്വതിധം 
അസ്ഥതിരത്പ്ടുത്തി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സയാമ്പത്തിേ ബന്ം സംസ്ഥയാനത്തിന് മത്റ്യാരു ആശങ്യാജനേമയായ 
അവസ്ഥ ഉടെയാകുന്നു. 

നതിരവധതി ത്വല്ലുവതിളതിേൾക്കതിടയതിലം 2021-22ൽ ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത മൂലധ്ത്തിൽ (ജതി.എസ്.വതി.എ)  കേരള സർക്കയാർ 
ശ്രകദ്യമയായ വളർച്ച ക്േവരതിച്ചു. ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് നതിരവധതി  ഘടേങ്ങൾ േയാരണമയായതിട്ടുടെ്. 2020 മയാർച്ചതിലം 2021 
ജൂണതിലം പ്രഖധ്യാപതിച്ച 20,000 കേയാടതി രൂപയത്ട രണ്ടു സയാമ്പത്തിേ പയാകക്കജുേൾ ഉൾത്പ്ത്ട മയാന്ധ്ത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
വീത്ടെടുക്കലതിനയായള്ള സംസ്ഥയാനത്തിത്റെ പ്രതതിെയാക്തിേ ധന നയത്തിലൂത്ടയള്ള ഇടത്പത്ടലേൾ വളർച്ചയ്ക്ക് 
േയാരണമയായതി.  കൂടയാത്ത, 2021 ജൂക്ലയതിൽ ത്െറുേതിട വധ്വസയായങ്ങത്ള പതിന്തുണയ്ക്കു്തതിനയായതി 5,650 കേയാടതി രൂപയത്ട 
അനുബന് പയാകക്കജ് പ്രഖധ്യാപതിച്ചു. ഈ ഉകത്ജേ പയാകക്കജുേളം കൂടയാത്ത സംസ്ഥയാന ഗവൺത്മറെതിത്റെ സജീവമയായ 
നയ ഇടത്പടലേളം, വളർച്ച വർദ്തിപ്തിക്കയാൻ പ്രകതധ്േതിച്ച് സയാമ്പത്തിേ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് േടുത് പരതിമതിതതി കനരതിട്ട 
സമയത്് സഹയായതിച്ചതിട്ടുടെ്.

സയാമ്പത്തിേ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്തികുേയം 
2020-21ൽ വളർച്ച നതിരക്കതിൽ ഇടതിവ് ഉടെയാക്കതിത്യങ്തിലം 
ഇകപ്യാൾ ത്മച്ചത്പ്ട്ടുവരു്തയായതി േയാണയാവ്തയാണ്.

േഴതിഞ് മൂ്് വർഷങ്ങളതിത്ല ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന  
സംകയയാജതിത മൂലധ്ത്തിത്റെ കമഖലയാ വതിതരണത്തിത്റെ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1.1.7, 1.1.8 എ്തിവയതിൽ 
നൽേതിയതിരതികുന്നു. േഴതിഞ് മൂ്് വർഷങ്ങളതിത്ല ത്മയാത്ം 
സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്്ത്തിത്റെ (ജതിഎസ്ഡതിപതി) 
മുൻ വർഷത്ത് അകപക്തിച്ച ശതമയാന വധ്തതിയയാനം 
അനുബന്ധം 1.1.9ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു. 2011-12 മുതൽ 2017-
18 വത്രയള്ള േയാലയളവതിത്ല സ്ഥതിരവതിലയതികലയം, നടപ്് 
വതിലയതിത്ലയം, ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന  സംകയയാജതിത മൂലധ്ം, 
അറ് സംസ്ഥയാന  സംകയയാജതിത മൂലധ്ം എ്തിവ അനുബന്ധം 
1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 എ്തിവയതിൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

സംസ്യാന പ്രതതിശീർഷ വരു�യാനം
ഉയർ് പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര 
ഉത്പയാദനമുള്ള (GSDP)  ഇന്തധ്യതിത്ല മുൻനതിര 
സംസ്ഥയാനങ്ങളതിൽ ഒ്യാണ് കേരളം. 2021-22ൽ 
കേരളത്തിത്റെ പ്രതതിശീർഷ ജതി എസ് ഡതി പതി 1,62,992 രൂപയം  
കദശീയ ശരയാശരതി 1,07,670 രൂപയം ആണ്. അതയായത്,  
2021-22ൽ കേരളത്തിത്ല ഒരയാളത്ട ശരയാശരതി വരുമയാനം 

ഇന്തധ്ൻ ശരയാശരതിത്യക്കയാൾ 1.5 മടങ്ങ് കൂടുതലയാണ്. 
ഹരതിയയാന, േർണയാടേ, ത്തലങ്യാന, തമതിഴ്നയാട്, മഹയാരയാഷ്ട്ര, 
ഗുജറയാത്് എ്ീ സംസ്ഥയാനങ്ങൾത്ക്കയാപ്ം, പ്രതതിശീർഷ 
വരുമയാനം കൂടുതലള്ള സംസ്ഥയാനമയാണ് കേരളം.

ത്രതിത േണക്ക് പ്രേയാരം, 2021-22ൽ (2011-12 സ്ഥതിര 
വതിലയതിൽ) പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര 
ഉത്പയാദനം  1,62,992 രൂപയയാണ്. തയാൽേയാലതിേ എസ്റതികമറ്്  
പ്രേയാരം, 2020-21 ത്ല പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന 
ആഭധ്ന്തര ഉത്പയാദനമയായ  146246 രൂപയമയായം 
തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ  ഇത് 11.45 ശതമയാനം വളർച്ചയാ 
നതിരക്ക് കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. നതിലവതിത്ല വതിലയതിൽ, 2021-22ൽ 
പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര ഉത്പയാദനം 
2,57,711 രൂപ ആണ്, ഇത് മുൻവർഷത്ത് എസ്റതികമറ്യായ 
2,20,196 രൂപത്യക്കയാൾ 17.04 ശതമയാനം വർദ്നവ് 
കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. ത്രതിത േണക്ക് അനുസരതിച്ച് 2021-22 
ൽ പ്രതതിശീർഷ എൻഎസ്ഡതിപതി (2011-12 സ്ഥതിര വതിലയതിൽ) 
1,48,790 രൂപയം, തയാത്േയാലതിേ എസ്റതികമറ്് പ്രേയാരം 2020-21 
ൽ  1,32,700 രൂപയമയാണ്. 2021-22 ത്ല പ്രതതിശീർഷ എൻ 
എസ് ഡതി പതി മുൻവർഷത്ത് അകപക്തിച്ച് 12.13 ശതമയാനം 
വളർച്ചയാ നതിരക്ക് കരഖത്പ്ടുത്തി. 2013-14 നും 2021-22 നും 
ഇടയതിൽ, സ്ഥതിര വതിലയതിൽ പ്രതതിശീർഷ എൻഎസ്ഡതിപതി 
അഖതികലന്തധ്യാ തലത്തിത്ല പ്രതതിശീർഷ എൻഡതിപതികയക്കയാൾ 
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ചടിത്ധം 1.1.1 പ്രതതിശീർഷ എൻഎസ് ഡതിപതിയം പ്രതതിശീർഷ എൻഡതിപതിയം 2011-12 ത്ല സ്ഥതിര വതിലയതിൽ (രൂപയതിൽ)

അവലംബം: കേന്ദ്ര സ്ഥതിതതിവതിവര േണക്ക് ഓഫീസ്, സയാമ്പത്തിേ സ്ഥതിതതി വതിവര േണക്ക് ഓഫീസ്, കേരള.
എൻഎസ്ഡതിപതി-അറ് സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്്ം
എൻഡതിപതി- അറ് സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്്ം
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കൂടുതലയായതിരുന്നു (ചടിത്ധം 1.1.1).

ടതയാഴതിൽ  പങ്യാളതിത്വത്തിത്തിടറെയും  മൂ�ധ്  
വർദ്നവതിടറെയും  ഗ�ഖ�യാെതിസ്യാനത്തിലുള്ള  വതിതരണം 
കേരളത്തിത്ല സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയത്ട ഘടനയം ത്തയാഴതിൽ 
പങ്യാളതിത്വം ഇന്തധ്യതിത്ല മറ്് സംസ്ഥയാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
പ്രതധ്ക്ത്തിൽ വധ്തധ്സ്മയാണ്. 2020-21 േയാലയളവതിൽ 
ഇന്തധ്യതിത്ല ത്മയാത്ം ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട 46.5 ശതമയാനവം 
കൃഷതിയതിലം അനുബന് പ്രവർത്നങ്ങളതിലമയാണ് 
കജയാലതി ത്െയ്തിരു്ത്.എ്തിരു്യാലം, കേരളത്തിൽ, 
വർഷങ്ങളയായതി േയാർഷതിേകമഖലയതിൽ നതി്് ത്തയാഴതിലയാളതിേൾ 
വലതിയ കതയാതതിൽ പതിൻമയാറതിയതിരതികുന്നു, അതതിനയാൽ 
ഈ കമഖലയതിത്ല ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട പങ്യാളതിത് 
വതിഹതിതം 2020-21 ൽ 22.56 ശതമയാനമയായതി കുറഞ്ഞു. 
ത്മയാത്ം മൂലധ്വർദ്നയതിൽ കൃഷതിയത്ടയം അനുബന് 
പ്രവർത്നങ്ങളത്ടയം പങ്് കേരളത്തിലം, ഇന്തധ്യതിലം 
യഥയാക്മം 9.5 ശതമയാനവം 16.27 ശതമയാനവമയാണ്. 
ത്മയാത്ം മൂലധ്വർദ്നയതിൽ മയാനുഫയാേ്െറതിംഗതിത്റെ പങ്് 
ഇന്തധ്യതിത്ല 17.86 ശതമയാനവമയായതി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ, 
കേരളത്തിൽ 13.11 ശതമയാനം  മയാത്രമയായതിരുന്നു (പട്ടിേ 1.1.6).

അകതസമയം, നതിർമ്മയാണ, കസവന കമഖലേൾ 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക്ക് നൽകു് സംഭയാവന ഇന്തധ്യതിത്ല ഇതര 
സംസ്ഥയാനങ്ങത്ള അകപക്തിച്ച് കേരളത്തിൽ കൂടുതലയാണ്. 
2020-21 ൽ ത്മയാത്ം മൂലധ്വർദ്നവതിൽ നതിർമ്മയാണ 
കമഖലയത്ട വതിഹതിതം കേരളത്തിലം ഇന്തധ്യതിലം യഥയാക്മം 
14.43 ശതമയാനവം 7.65 ശതമയാനവമയാണ്. 2020-21 ൽ 
കേരളത്തിൽ ത്മയാത്ം മൂലധ്വർദ്നയത്ട 61.01 ശതമയാനവം 
ത്മയാത്ം ത്തയാഴതിൽ പങ്യാളതിത്ം 47.29 ശതമയാനവം കസവന 
കമഖലയതിലയാണ്. കദശീയ തലത്തിൽ, ത്മയാത്ം സംകയയാജതിത 
മൂലധ്ത്തിത്റെ 53.58 ശതമയാനവം ത്തയാഴതിലവസരങ്ങളത്ട 29.6 

ശതമയാനവം കസവന കമഖലയയാണ് (പട്ടിേ 1.1.6).
2021-22 ലം ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള ജതി എസ് വതി എ അടതിസ്ഥയാന 
വതിലയ്ക്ക് നതിലവതിത്ല വതിലയതിൽ എറണയാകുളം ജതില് ഏറ്വം 
ഉയർ് വരുമയാനമുള്ള ജതില്യയായതി തുടരുന്നു. 2021-
22 ൽ എറണയാകുളം ജതില്യത്ട വരുമയാനം 1,05,58,586 
ലക്ം രൂപയയാണ്, 2020-21 ത്ല 89,45,861 ലക്ം 
രൂപയമയായതി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്പയാൾ 18.03 ശതമയാനം 
വളർച്ച കരഖത്പ്ടുത്തുന്നു. ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള ജതി.എസ്.വതി.എ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിേ 1.1.7ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു. 

ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള പ്രതതിശീർഷ വരു�യാനം (ജതിഎസ് വതി എ) 
2021-22 ലം എറണയാകുളം ജതില് 191863 രൂപയമയായതി 
പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനത്തിൽ ഒ്യാം സ്ഥയാനത്് 
തുടരു്തയായതി ജതില്യാതല പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനത്തിത്റെ 
(2011-12 സ്ഥതിര വതിലയതിൽ) വതിശേലനം േയാണതികുന്നു. 
2020-21 ൽ ഇത് 1,73,437 രൂപ ആയതിരുന്നു. ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനവം യഥയാക്മമുള്ള   റയാങ്കും വളർച്ചയാ 
നതിരകും പട്ടിേ 1.1.8ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

കേയാട്ടയം, തതിരുവനന്തപുരം, ത്േയാല്ം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, 
എറണയാകുളം, ഇടുക്കതി എ്ീ ജതില്േളതിൽ 2021-22 ത്ല 
പ്രതതിശീർഷ വരുമയാന വളർച്ചയാ നതിരക്ക്, സംസ്ഥയാന 
ശരയാശരതികയക്കയാൾ ഉയർ്തയാണ്. േയാസർകേയാട്, 
മലപ്പുറം, പയാലക്കയാട്, പത്നംതതിട്ട, കേയാഴതികക്കയാട്, േണ്ണൂർ, 
വയനയാട് ജതില്േളതിൽ പ്രതതിശീർഷ വരുമയാന വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 
സംസ്ഥയാന ശരയാശരതിത്യ അകപക്തിച്ച് കുറവയാണ് (പട്ടതിേ 
1.1.8). 2019-20 മുതൽ 2021-22 വത്രയള്ള ജതിഎസ് വതി എ യത്ട 
നടപ്് വതിലയതിലം, (2011-12) സ്ഥതിര വതിലയതിലമുള്ള ജതില്യാതല 
കമഖലയാതല ജതിഎസ് വതി എ അനുബന്ധം 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 
1.1.17, 1.1.18, 1.1.19 എ്തിവയതിൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.
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പട്ടിേ 1.1.6 വതിവതിധ കമഖലേളതിത്ല സംകയയാജതിത മൂലധ്വർദ്തിത, ത്തയാഴതിലം ഓഹരതിേൾ, കേരളംവം ഇന്തധ്യം, 2020-21

                          കമഖലേൾ ത്മയാത് സംകയയാജതിത മൂലധ് 
വതിഹതിതം

ത്തയാഴതിൽ

കേരളം (ജതി.
എസ്.വതി.എ) 

ഇന്തധ്  
(ജതി.വതി .എ)  

കേരളം ഇന്തധ്

കൃഷതി, േന്നുേയാലതിേൾ, വനം, മത്ധ്ബന്നം 9.5 16.27 22.56 46.5

ഖനനവം േ്യാറതിയം 0.52 2.34 0.32 0.3

പ്രയാഥമതിേം 10.04 18.61 22.88 46.8

മയാനുഫയാേ്ച്ചറതിംഗ് 13.11 17.86 9.82 10.9

ക്വദയുതതി, ഗധ്യാസ്, ജലവതിതരണം, മറ്് യൂട്ടതിലതിറ്തി കസവനങ്ങൾ 1.4 2.3 1.68 0.6

നതിർമ്മയാണം 14.43 7.65 12.68 12.1

ത്സക്കൻഡറതി 28.95 27.81 24.18 23.6

വധ്യാപയാരം, അറ്കുറ്പ്ണതിേൾ, കഹയാട്ടലേൾ, ത്റകസ്റയാറന്റുേൾ 14.79 17.07 18.03 12.2

ഗതയാഗതം, സംഭരണം, ആശയവതിനതിമയം 
പ്രകക്പണവമയായതി ബന്ത്പ്ട്ട കസവനങ്ങൾ

6.85 1.3 6.5 5.4

സയാമ്പത്തിേ, റതിയൽ എകസ്ററ്്, ത്പ്രയാഫഷണൽ കസവനങ്ങൾ 24.65 23.54 5.15 2.08

പബ്ലതിേ് അഡ്മതിനതിസ്കട്രഷനും മറ്് കസവനങ്ങളം 14.72 11.67 15.2 9.92

തൃതീയ 61.01 53.58 47.29 29.6

  100 100 100 100
അവലംബം: ഡതിപ്യാർട്്ട ത്മറ്െ ഓഫ് ഇക്കകണയാമതിേ് സ് ആറെ് സ്റയാറ്തിസ്റതിേ് സ് (കേരളത്തിത്റെ ജതിഎസ് വതിഎയ് ക്ക്), നയാഷണൽ അക്കകൗടെ് സ് റ്യാറ്തിസ്റതിേ് സ് 
(ഇന്തധ്യത്ട ജതിവതിഎ), ത്തയാഴതിലതിത്നകുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾക്കയായതി 2020-21ൽ ഇന്തധ്യത്ട ത്സൻട്രൽ സ്റയാറ്തിസ്റതിക്കൽ ഓഫീസ് നടത്തിയ പീരതികയയാഡതിേ് കലബർ 
കഫയാഴ് സ് സർകവ (PLFS).
ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള ജതി.എസ്.വതി.എ

പട്ടിേ 1.1.7 ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ം

ക്
മ

ന
മ്പ

ർ

    ജതില്

ത്മയാത്ം സംസ്ഥയാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ം (ലക്ം രൂപയതിൽ)

നതിലവതിത്ല വതിലയതിൽ സ്ഥതിര വതിലയതിൽ

2020-21 2021-22 വളർച്ചയാ 
നതിരക്ക് (%)

2020-21 2021-22 വളർച്ചയാ 
നതിരക്ക് (%)(പതി) (േയു) (പതി) (േയു)

1 തതിരുവനന്തപുരം 6564106 7771651 18.40 4250500 4812638 13.23

2 ത്േയാല്ം 6422860 7506331 16.87 4145608 4599803 10.96

3 പത്നംതതിട്ട 1961760 2233577 13.86 1225882 1344119 9.65

4 ആലപ്പുഴ 5507598 6381108 15.86 3661811 3984385 8.81

5 കേയാട്ടയം 4351862 5090723 16.98 2958868 3255427 10.02

6 ഇടുക്കതി 2406977 2751220 14.30 1421060 1578916 11.11

7 എറണയാകുളം 8945861 10558586 18.03 5999946 6674178 11.24

8 തൃശൂർ 6936459 8206622 18.31 4538437 5101154 12.40

9 പയാലക്കയാട് 5119242 6007069 17.34 3261691 3647124 11.82

10 മലപ്പുറം 6181182 7507973 21.47 3893788 4550872 16.88

11 കേയാഴതികക്കയാട് 5656777 6772415 19.72 3676392 4141763 12.66

12 വയനയാട് 1279161 1535265 20.02 762224 889283 16.67

13 േണ്ണൂർ 4786002 5694430 18.98 3192040 3573387 11.95

14 േയാസർകേയാട് 2322694 2796339 20.39 1491737 1705805 14.35

ജതി.എസ്.വതി.എ 68442541 80813309 18.07 44479985 49858853 12.09

അവലംബം: ഡതിപ്യാർട്ട് ത്മറെ് ഓഫ് ഇക്കകണയാമതിേ് സ് ആൻഡ് സ്റയാറ്തിസ്റതിേ് സ്, (പതി: ത്പ്രയാവതിഷണൽ േയു: േ്തിക്ക്)
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പട്ടിേ 1.1.8 ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള പ്രതതിശീർഷ ത്മയാത് സംസ്ഥയാന  സംകയയാജതിത മൂലധ്ം അടതിസ്ഥയാന വതില, സ്ഥതിര വതില, 2011-12 
എ്തിവയതിൽ കെർത്തു

ക്മ നമ്പർ ജതില് 2020-21 (പതി) 
രൂപ 

റയാങ്് 2021-22 (േയു) രൂപ റയാങ്് വളർച്ച നതിരക്ക് (ശതമയാനത്തിൽ)

1 തതിരുവനന്തപുരം 126261 7 142666 7 12.99

2 ത്േയാല്ം 154460 3 171054 3 10.74

3 പത്നംതതിട്ട 105349 12 115858 12 9.98

4 ആലപ്പുഴ 170663 2 185534 2 8.71

5 കേയാട്ടയം 148343 4 163037 4 9.91

6 ഇടുക്കതി 130363 6 145107 6 11.31

7 എറണയാകുളം 173437 1 191863 1 10.62

8 തൃശൂർ 138895 5 155365 5 11.86

9 പയാലക്കയാട് 108511 10 120476 10 11.03

10 മലപ്പുറം 83980 14 96921 14 15.41

11 കേയാഴതികക്കയാട് 111511 9 124757 9 11.88

12 വയനയാട് 89255 13 103654 13 16.13

13 േണ്ണൂർ 121078 8 134918 8 11.43

14 േയാസർകേയാട് 105520 11 119673 11 13.41

സംസ്ഥയാനം                         127032 141679 11.53

    പ തി:ത്പ്രയാവ തിഷണൽ,േയു:േ് തിക്ക് 
    അവലംബം: ഡതിപ്യാർട്ട്ത്മറെ് ഓഫ് ഇക്കകണയാമതിക്് ആൻഡ് സ്റയാറ്തിസ്റതിക്്

വതി�ക്കയറ്ം-സ�ീപകയാ� പ്രവണതകൾ
വതിലക്കയറ്ം സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക്ക്  നതിർബന്മയായം 
കദയാഷേരമയാേണത്മ്തില്. ത്െറതിയ കതയാതതിലള്ള പണത്പ് 
രുപ്ം ത്മയാത്ത്തിലള്ള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥത്യ നല് രീതതിയതിൽ 
സ്യാധീനതികുന്നുടെ്. എ്യാൽ, ഉയർ് പണത്പ്രുപ്ം 
അനതിശ്തിതത്ം സൃഷ്തികുന്നു, േയാരണം ഇത് യഥയാർത്ഥ 
കവതനം കുറയ്ക്കുേയം, വയാങ്ങൽ കശഷതി കുറയകമ്പയാൾ കുറഞ് 
സമ്പയാദധ്ം, കുറഞ് നതികക്പം, കുറഞ് ഉൽപ്യാദനം, കുറഞ് 
ത്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ എ്തിവയതികലക്ക് നയതികുേയം 
ത്െയ്യുന്നു. പണത്പ്രുപ് നതിയന്ത്രണ സംവതിധയാനത്തിൽ 
റതിസർവ് ബയാങ്് ഓഫ് ഇന്തധ്യം കേന്ദ്ര സർക്കയാരും 
അംഗീേരതിച്ച പണത്പ്രുപ് നതിരക്ക് 2 മുതൽ 6 ശതമയാനം 
വത്രയം ശരയാശരതി നതിരക്ക് 4 ശതമയാനവമയാണ്.

റഷധ്-ഉത്ക്യ്ൻ സംഘർഷം തുടരു്ത് മൂലം 
എണവതിലയതിലടെയായ വർധനയം കേയാവതിഡ്-19 
മഹയാമയാരതിയത്ട വതിവതിധ തരംഗങ്ങളം കലയാേത്മമ്പയാടും  
പണത്പ്രുപ്ത്തിത്റെ അളവ് വർദ്തികു്തതിന് 
േയാരണമയായതി. ഇറെർനയാഷണൽ കമയാണതിട്ടറതി  ഫടെതിത്റെ 
കവൾഡ് ഇക്കകണയാമതിേ് ഔട്ട് ലക്കതിത്റെ ഒക്യാബറതിത്ല 
അപ് കഡറ്് പ്രേയാരം ആകഗയാള പണത്പ്രുപ്ം 2022-ൽ 8.8 
ശതമയാനം ആയതിരതികുത്മ്് പ്രവെതികുന്നു, 2023-ൽ ഇത് 6.5 
ശതമയാനമയായം 2024-ൽ 4.1 ശതമയാനമയായം കുറയത്മന്നും 
പ്രതീക്തികുന്നു. യഎസ് ത്ഫഡറൽ പലതിശ നതിരക്ക് 2022 
നവംബർ വത്ര തുടർച്ചയയായതി നയാല് തവണ 75 കബസതിസ് 
കപയായതിറെ് വീതം വർദ്തിപ്തിച്ച് 3.75-4 ശതമയാനത്തിത്ലത്തി1. 
ഇത് 2008 ന് കശഷമുള്ള ഏറ്വം ഉയർ് നതിരക്കയാണ്. 
വർദ്തിച്ച ത്ഫഡറൽ നതിരക്ക് വളർന്നുവരു് രയാജധ്ങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള മൂലധന ഒഴക്കതിന് േയാരണമയായതി. തൽഫലമയായതി, 

ഈ രയാജധ്ങ്ങളത്ട വതിനതിമയ നതിരക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം 
ഇൻപുട്ടുേളത്ട  ഇറകുമതതി ത്െലകവറതിയതയാവേയം , ഈ 
രയാജധ്ങ്ങളതിൽ ത്പയാതു വതില നതിലവയാരം ഉയരുേയം ത്െയ്തു. 
ഈ വർഷം അന്തയാരയാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയതിൽ വതിലയതിൽ വലതിയ 
െയാഞ്യാട്ടം പ്രേടമയാകുന്നുടെ്. 2022 ജൂൺ പകുതതികയയാത്ട 
ത്ബ്റെ് ക്രൂഡ് ഓയതിൽ വതില വർഷത്തിത്ല ഏറ്വം 
ഉയർ് നതിലയതിൽ എത്തി. ഒത്പേ് പ്ലസ് രയാജധ്ങ്ങൾ 
തുടർച്ചയയായതി സക്പ്ല മയാകനജ് ത്മറെ് ഏത്റ്ടുകു്തും വതില 
വർദ്നവതിത്നകുറതിച്ച്  ആശങ്േൾ ഉയർത്തുന്നു.

കമൽപറഞ് േയാരണങ്ങളയാൽ 2022-23 സയാമ്പത്തിേ 
വർഷത്തിത്റെ ആദധ് ആറ് മയാസങ്ങളതിൽ  ഇന്തധ്യതിത്ല 
സംകയയാജതിത ഉപകഭയാക്തൃ വതില സൂെതിേ (സതി.പതി.ഐ) 
പണത്പ്രുപ് നതിയന്ത്രണ െട്ടക്കൂടതിത്റെ ഭയാഗമയായതി 
നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള ഉയർ് പരതിധതിയയായ 6 ശതമയാനകത്ക്കയാൾ 
കൂടുതലയാണ്. 2022 ഏപ്രതിൽ മയാസത്തിൽ റീത്ട്ടയതിൽ 
പണത്പ്രുപ് നതിരക്ക് എട്്ട വർഷത്ത് ഏറ്വം ഉയർ് 
നതിരക്കയായ 7.79 ശതമയാനത്തികലക്ക് ഉയർ്തിട്ടുടെ് . 
ജൂക്ലയതിത്ല ത്െറതിയ ഇളവേൾക്ക്  കശഷം ആഗസ്റ്, 
ത്സപ്റ്ംബർ മയാസങ്ങളതിൽ വതിലക്കയറ്ം വീണ്ടും ഉയർന്നു.
സയാമ്പത്തിേ ത്െരുക്കത്തിത്റെ പശ്യാത്ലത്തിൽ റതിസർ്വേ്  
ബയാങ്തിന്  ത്െലവചുരുക്കൽ  ധനനയം സ്ീേരതികക്കടെതയായതി 
വന്നു. റതിസർ്വേ് ബയാങ്്  2022 ഏപ്രതിൽ മുതൽ 2022 
ഡതിസംബർ വത്ര ഹ്രസ്േയാല വയായ്പയാ നതിരക്ക് (റതികപ്യാ) 
225 കബസതിസ് കപയായതിന്റുേൾ (ബതി.പതി.എസ്)  ഉയർത്തി. 
ത്സൻട്രൽ ബയാങ്് റതികപ്യാ നതിരക്ക് ത്മയ് മയാസത്തിൽ 40 
ബതി.പതി.എസ് ഉയർത്തുേയം, ജൂൺ, ആഗസ്റ്, ത്സപ്റ്ംബർ 
എ്ീ മയാസങ്ങളതിൽ 50 ബതി.പതി.എസ് വീതം ഉയർത്തുേയം 
ത്െയ്തു. ഡതിസംബർ മയാസം വീണ്ടും 35 കബസതിസ് 

1  വ തിവ തിധ യഎസ് ത്ഫഡറൽ ഓപ്ൺ മയാർക്കറ്് േമ്മതിറ്തി  പത്രപ്രസ്യാവനേൾ
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പട്ടിേ 1.1.9: 2022 ആഗസ്റ്, ത്സപ്ംബർ മയാസങ്ങളതിത്ല ഇന്തധ്യത്ടയം കേരളത്തിത്റെയം സതിപതിഐ(ജനറൽ) 
അടതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയള്ള പണത്പ്രുപ്ം, ശതമയാനത്തിൽ

ഉപകഭയാക്തൃ വതില 
സൂെതിേ

  ത്സപ്റ്ംബർ 
2022

    ആഗസ്റ്  2022  

  ഗ്യാമം നഗരം  സംകയയാജതിതം ഗ്യാമം നഗരം  സംകയയാജതിതം

ഇന്തധ് 7.56 7.27 7.41 7.15 6.72 7

കേരളം 6.48 6.31 6.45 5.71 5.77 5.73

ഉറവ തിടം: നയാഷണൽ സ്റയാറ്തിസ്റതിക്കൽ ഓഫീസ,് സ്റയാറ്തിസ്റതിക്് ആൻഡ് കപ്രയാഗ്യാം ഇംപ്ല തിത്മകറെഷൻ മന്ത്രയാലയം, ഭയാരത സർക്കയാർ

കപയായതിറെതിത്റെ വർധനവ്  വരുത്തി2. കമയാണതിറ്റതി കപയാളതിസതി 
േമ്മതിറ്തി (എംപതിസതി)യത്ട അഭതിപ്രയായത്തിൽ, 2022-23ത്ല 
ആദധ് മൂ്് പയാദങ്ങളതിൽ പണത്പ്രുപ്ം ഉയർ് പരതിധതിയയായ 
6 ശതമയാനത്തിനും  മുേളതിലയായതിരതിക്കയാൻ സയാധധ്തയടെ്.

നയാഷണൽ സ്റയാറ്തിസ്റതിക്കൽ ഓഫീസതിത്റെ (എൻ.
എസ്.ഒ) േണകുേൾ പ്രേയാരം, 2022 ത്സപ്റ്ംബറതിൽ 
ഇന്തധ്യതിത്ല സംകയയാജതിത ഉപകഭയാക്തൃ വതില സൂെതിേ 7.41 
ശതമയാനവം, ഗ്യാമപ്രകദശങ്ങളതിത്ല പണത്പ്രുപ് നതിരക്ക് 
(7.56 ശതമയാനം) നഗരപ്രകദശങ്ങളതികലതതികനക്കയാൾ 
(7.27 ശതമയാനം) കൂടുതലം ആണ്. കേരളത്തിൽ  െതില്റ 
വതിലക്കയറ്ം കദശീയ ശരയാശരതികയക്കയാൾ തയാത്ഴയയാണ്. 
കേരളത്തിൽ  സംകയയാജതിത ഉപകഭയാക്തൃ വതില സൂെതിേയത്ട 
അടതിസ്ഥയാനത്തിലള്ള പണത്പ്രുപ്ം 6.45 ശതമയാനമയായതി 
ഉയരുേയം, സംസ്ഥയാനത്തിത്ല നഗരപ്രകദശങ്ങകളക്കയാൾ 
(6.31 ശതമയാനം) ഗ്യാമ പ്രകദശങ്ങളതിൽ (6.48 
ശതമയാനം) പണത്പ്രുപ്ം കനരതിയ കതയാതതിൽ കൂടുേയം 
ത്െയ്തു. 2022 ആഗസ്റ്, ത്സപ്ംബർ മയാസങ്ങളതിത്ല 
ഇന്തധ്യത്ടയം കേരളത്തിത്റെയം ഉപകഭയാക്തൃ വതില സൂെതിേ 
അടതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയള്ള പണത്പ്രുപ് നതിലവയാരം പട്ടിേ 
1.1.9ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു. 2022 ജനുവരതി മുതൽ 2022 
ത്സപ്റ്ംബർ വത്രയള്ള ഇന്തധ്യതിത്ലയം കേരളത്തിത്ലയം 
പണത്പ്രുപ് നതിരക്ക് ചടിത്ധം 1.1.2ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

ഗകരളത്തിട� വതി�നതി�വയാരം

കയാർഷതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ട�യാത്വതി� സൂചതിക
കേരളത്തിത്ല േയാർഷതികേയാൽപ്്ങ്ങളത്ട ത്മയാത്വതില 
സൂെതിേ(ഡബ്ലതിയ.പതി.ഐ.) 2021 ത്ല 130.34ൽ നതി്് 
2022 ആഗസ്റ് വത്ര 142.61 ആയതി ഉയർ്തിട്ടുടെ്. 
2022ൽ (ആഗസ്റ് വത്ര) എല്യാ വതിളേളത്ടയം വതിലയതിൽ 
9.41 ശതമയാനം വർധന ത്മയാത്ത്തിൽ ഉടെയായതി. 
ധയാനധ്ങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറതിേൾ, േറതിക്കൂട്ടുേൾ 
സുഗന്വധ്ഞ്ജനങ്ങൾ എ്തിവയത്ട വതിലക്കയറ്ം േയാരണം 
ഭക്ധ്വതിളേളത്ട ത്മയാത്ത്തിലള്ള വതിലയതിൽ 16.03 ശതമയാനം 
വർധനയടെയായതി. ഭക്ധ്വതിളേളതിൽ പയറുവർഗങ്ങളത്ട 
വതില 0.06 ശതമയാനം കുറഞ്തയായതി േയാണുന്നു. ഭകക്ധ്തര 
വതിളേളത്ട ത്മയാത്ത്തിലള്ള വതില 3.67 ശതമയാനം 
കുറഞ്ഞു. ഭകക്ധ്തര വതിഭയാഗത്തിലള്ള വയാണതിജധ് വതിളേൾ, 
പയാനീയങ്ങൾ, മറ്് ഭകക്ധ്തര ഇനങ്ങൾ എ്തിവയത്ട 
വതിലയതിൽ വർധനവടെയായതിട്ടുത്ടെങ്തിലം എണകുരുക്കളത്ട 
വതില കുത്ത്ന ഇടതിഞ്ത് (25.09 ശതമയാനം) ഭകക്ധ്തര 
വതിളേളത്ട വതില ത്മയാത്ത്തിൽ ഇടതിയയാൻ  േയാരണമയായതി. 
കേരളത്തിത്ല േയാർഷതികേയാൽപ്്ങ്ങളത്ട 2021-2022ത്ല 
ത്മയാത്വതില സൂെതിേ (അടതിസ്ഥയാനം: 2015-16=100) 
അനുബന്ധം 1.1.20ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

കേരളത്തിത്ല േയാർഷതികേയാൽപ്്ങ്ങളത്ട പ്രതതിമയാസ 
ത്മയാത്വതില സൂെതിേ േയാണതികു്ത് എല്യാ വതിളേളത്ടയം 
സൂെതിേ 2021 ജനുവരതിയതിത്ല 131.25 ൽ നതി്് ഡതിസംബറതിൽ 
135.92 ആയതി ഉയർന്നു എ്യാണ്. ഇകത േയാലയളവതിൽ, 
ഭക്ധ്വതിളേളത്ട സൂെതിേ 125.69 ൽ നതി്് 130.58കലകും, 
ഭകക്ധ്തര ഇനങ്ങളത്ട വതില 144.55ൽ നതി്് 
148.7കലകും ഉയർന്നു. 2022ൽ എല്യാ വതിളേളത്ടയം 
ത്മയാത്വതില സൂെതിേ ജനുവരതിയതിത്ല 133.77ൽ നതി്് 
ആഗസ്റതിൽ 155.26 ആയതി ഉയർന്നു. ഇകത േയാലയളവതിൽ, 
ഭക്ധ്വതിളേളത്ട സൂെതിേ 130.37 ൽ നതി്് 161.11 ആയതി 
ഉയർന്നു, ഭകക്ധ്തര ഇനങ്ങളത്ട സൂെതിേ 141.9 ൽ നതി്് 
141.25 ആയതി കനരതിയ കതയാതതിൽ കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിത്ല 
േയാർഷതികേയാൽപ്്ങ്ങളത്ട  2021 ജനുവരതി  മുതൽ 
ഡതിസംബർ വത്രയള്ള  പ്രതതിമയാസ ത്മയാത്വതില സൂെതിേ 
(2015-16 അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ )  അനുബന്ധം 1.1.21ലം. 2022 
ജനുവരതി മുതൽ ആഗസ്റ് വത്രയള്ള പ്രതതിമയാസ ത്മയാത്വതില 
സൂെതിേ (2015-16 അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ ) അനുബന്ധം 1.1.21 (i)
ലം നൽേതിയതിരതികുന്നു.

ഗകരളത്തിട� ഉപഗഭയാക്തൃ വതി� സൂചതിക (സതിപതിഐ)
കേരളത്തിൽ 2020ത്ല വയാർഷതിേ ശരയാശരതി ഉപകഭയാക്തൃ വതില 
സൂെതിേ (2011-12 അടതിസ്ഥയാന വർഷം) 174.17 ആയതിരു്ത് 
2021-ൽ 182.35 ആയതി ഉയർന്നു. 2022 ആഗസ്റ് വത്രയള്ള 
േയാലയളവതിൽ സൂെതിേ വീണ്ടും വർദ്തിച്ച് 191.18 ആയതി. 2020-
ത്ന അകപക്തിച്ച് 2021-ത്ല വധ്തതിയയാനം 4.7 ശതമയാനമയാണ്. 
2021ൽ തതിരത്ഞ്ടുത് കേന്ദ്രങ്ങളതിൽ ഉപകഭയാക്തൃ വതില 
സൂെതിേയത്ട അടതിസ്ഥയാനത്തിൽ േണക്കയാക്കതിയ ഏറ്വം 
ഉയർ് പണത്പ്രുപ്ം പയാലക്കയാടും (6.92 ശതമയാനം), 
തുടർ്്  പുനലൂർ (5.88 ശതമയാനം), െയാലകുടതി (5.62 
ശതമയാനം) എ്തിവതിടങ്ങളതിലമയാണ്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളതിത്ല  
ഏറ്വം കുറഞ് പണത്പ്രുപ് നതിരക്ക് പത്നംതതിട്ടയതിൽ 
(2.14 ശതമയാനം) കരഖത്പ്ടുത്തി. തതിരത്ഞ്ടുത് 
കേന്ദ്രങ്ങളതിത്ല വയാർഷതിേ ശരയാശരതി ഉപകഭയാക്തൃ വതില 
സൂെതിേയം വധ്തതിയയാനശതമയാനവം  അനുബന്ധം 1.1.22ൽ 
േയാണതിച്ചതിരതികുന്നു. അവശധ് സയാധനങ്ങളത്ട 2022 ജനുവരതി 
മുതൽ ത്സപ്ംബർ വത്രയള്ള പ്രതതിമയാസ െതില്റ വതിലേൾ 
അനുബന്ധം 1.1.23ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

പയാരതിറ്തി സൂചതിക
േർഷേരുത്ട കൃഷതിയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനവം ത്െലവം 
േണക്കതിത്ലടുത്യാണ് പയാരതിറ്തി സൂെതിേ േണക്കയാകു്ത്. 
2008-09 മുതൽ േർഷേരുത്ട വരുമയാനകത്ക്കയാൾ 
കൂടുതലയാണ് കൃഷതിത്ച്ചലവ്. 2021-ൽ, പയാരതിറ്തി സൂെതിേ 55.58 
ആയതിരുന്നു, ഇത് 2020ത്ല 56.50-കനക്കയാൾ കുറവയാണ്. 
2022 ത്മയ് വത്ര പയാരതിറ്തി സൂെതിേ 57.20 ആയതി ഉയർന്നു. 
2020-ൽ േർഷേർ നൽേതിയ വതിലയത്ട സൂെതിേ 16,063.42ഉം 
േർഷേർക്ക് ലഭതിച്ച വതിലയത്ട സൂെതിേ 9,055.50ഉം 

2 വ തിവ തിധ പണ നയ പ്രസ്യാവനേൾ,ആർ.ബതി. ഐ
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ആയതിരുന്നു. ഇതതിനനുസൃതമയായതി 2021 ത്ല സൂെതിേേൾ 
യഥയാക്മം 16,705.42 ഉം 9,274.58 ഉം ആയതിരുന്നു. 
സംസ്ഥയാനത്ത് േർഷേർ ദുരതിതത്തിലയാത്ണ്് പയാരതിറ്തി 
സൂെതിേ ത്വളതിത്പ്ടുത്തുന്നു. ഉയർ് ഉത്പയാദന െതിലവ്, 
അമതിതമയായ ഗതയാഗതത്ച്ചലവ്, ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട കൂലതിയതിൽ 
കുത്ത്നയടെയായ വർദ്നവ് എ്തിവയയാണ് ഈ 
അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധയാന േയാരണം. 2009 മുതൽ 2022 വത്ര 
േർഷേർക്ക് ലഭതിച്ചതും നൽേതിയതുമയായ വയാർഷതിേ ശരയാശരതി 
വതില അനുബന്ധം 1.1.24ൽ േയാണതിച്ചതിരതികുന്നു

കൂ�തി
കേരളത്തിത്ല േയാർഷതിേ കമഖലയതിത്ല വതിദഗ്ധ 
ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട ശരയാശരതി ദതിവസ കവതന നതിരക്ക് 
വർഷങ്ങളയായതി വർദ്തിച്ചുത്േയാടെതിരതികുേയയാണ്. 
മരപ്ണതിക്കയാരുത്ട ദതിവസ കവതന നതിരക്ക് 2020-21ത്ല 
₹946.95ൽ നതി്് 2021-22ൽ ₹973.03 ആയതി ഉയർന്നു. 
അതുകപയാത്ല, േൽപ്ണതിക്കയാരുത്ട ദതിവസ കവതന 
നതിരകും 2020-21ത്ല 950.52 രൂപയതിൽ നതി്് 2021-22 ൽ 
978.45 രൂപയയായതി ഉയർന്നു. കമൽപ്റഞ് േയാലയളവതിൽ 
മരപ്ണതിക്കയാരത്റെ ദതിവസ കവതന നതിരക്ക് 2.75 ശതമയാനവം 
േൽപ്ണതിക്കയാരകറെത് 2.94 ശതമയാനവം വർദ്തിച്ചു. േയാർഷതിേ 
കമഖലയതിത്ല വതിദഗ്ധ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട 2008-09 മുതൽ 
2021-22 വത്രയള്ള ശരയാശരതി ദതിവസ കവതന നതിരക്ക് 
അനുബന്ധം 1.1.25ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

2020-21ൽ േയാർഷതിേ കമഖലയതിത്ല പുരുഷ അവതിദഗ്ധ 
ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട (ത്നൽവയൽ ത്തയാഴതിലയാളതിേൾ) 
ശരയാശരതി പ്രതതിദതിന കവതനം ₹741.89 ഉം സ്തീ അവതിദഗ്ധ 
ത്തയാഴതിലയാളതിേളകടത് ₹536.68 ഉം ആയതിരുന്നു. 2021-
22 ആയകപ്യാകഴകും പുരുഷ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട കവതന 
നതിരക്ക് 5.37 ശതമയാനം വർദ്തിച്ച് 781.75രൂപയതിത്ലത്തി. 
സ്തീ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട കൂലതി നതിരക്ക് 7.65 ശതമയാനം 
വർധതികുേയം 2021-22ൽ ₹577.73 രൂപയതിത്ലത്തുേയം 
ത്െയ്തു. പുരുഷ- സ്തീ ത്നൽവയൽ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട 
ശരയാശരതി കൂലതി നതിരക്കതിൽ ഉള്ള വധ്തധ്യാസം  2020-21ൽ 
₹205.21 ആയതിരു്ത് 2021-22ൽ ₹204.02 ആയതി കുറഞ്ഞു. 
േയാർഷതിേ കമഖലയതിത്ല അവതിദഗ്ധ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട  
2008-09 മുതൽ 2021-22 വത്രയള്ള ശരയാശരതി ദതിവസ കവതന 
നതിരക്ക് അനുബന്ധം 1.1.26ൽ നൽേതിയതിരതികുന്നു.

കേരളത്തിത്ലയം ഇന്തധ്യതിത്ല ഇതര സംസ്ഥയാനങ്ങളതിത്ലയം 
ഗ്യാമീണ ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട ശരയാശരതി ദതിവസ കവതന നതിരക്ക് 
തമ്മതിൽ വലതിയ അന്തരമുടെ്. ഉദയാഹരണത്തിന് 2020-21 ത്ല 
ഇന്തധ്യതിത്ല ഗ്യാമീണ കമഖലയതിത്ല പുരുഷ േർഷകേതര 
ത്തയാഴതിലയാളതിേളത്ട കവതന നതിരകുേത്ളകുറതിച്ചുള്ള കലബർ 
ബ്യൂകറയായത്ട േണകുേൾ പട്ടതിേ 7.1.4 ൽ നൽേതിയതിട്ടുള്ളതു 
പ്രേയാരം, ഇന്തധ്യതിത്ല ഗ്യാമീണ കമഖലയതിത്ല ശരയാശരതി  
കവതന നതിരക്ക് ₹315.30ഉം കേരളത്തിത്ല ഗ്യാമീണ 
കമഖലയതിത്ല ശരയാശരതി കൂലതി നതിരക്ക് ₹677.60ഉം ആണ്. 
ഇത്  രയാജധ്ത്ത് ഏറ്വം ഉയർ് നതിരക്ക് ആണ്.

സംസ്യാന ഇെടപെലുകൾ
ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ണവം അവശധ്വസ്തുക്കളം 
സയാർവത്രതിേമയായതി ലഭധ്മയാകു്തതിനയായതി കേരള 
സർക്കയാർ വതിവതിധ വതിതരണ നടപടതിേൾ സ്ീേരതിച്ചു. 
കേയാവതിഡ്-19 മഹയാമയാരതിയത്ട സയാമ്പത്തിേ ആഘയാതം 
കനരതിടയാൻ സംസ്ഥയാനം 20,000 കേയാടതി രൂപയത്ട ഒരു 
പയാകക്കജ് ഇന്തധ്യതിത്ല മറ്് സംസ്ഥയാനങ്ങകളക്കയാളം 

കേന്ദ്ര സർക്കയാരതികനക്കയാളം വളത്ര മുൻപ് തത്് 
പ്രഖധ്യാപതികുേയടെയായതി. കുടുംബശ്രീ പദ്തതിയതിലൂത്ട 2,000 
കേയാടതി രൂപ വയായ്പയയായതി വതിതരണം ത്െയ്തു, ഇതതിത്റെ 
പലതിശ ഘടേം കേന്ദ്ര സർക്കരയാണ്  വഹതികു്ത്. 
ത്തയാഴതിലറപ്് പദ്തതിയതിൽ ത്തയാഴതിൽ നൽേയാൻ 2,000 
കേയാടതി രൂപ നീക്കതിവച്ചു. കൂടയാത്ത, സ്ഥയാപനങ്ങൾകും 
വധ്ക്തതിേൾകും നൽേയാനുള്ള കുടതിശ്തിേ തീർക്കയാൻ 
സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ 14,000 കേയാടതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. 
എല്യാ വതിഭയാഗം ആളേൾകും ഭക്ധ് േതിറ്റുേൾ വതിതരണം 
ത്െയ്യുേ, സഹേരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ, സക്പ്ല-കേയാ, 
േൺസ്യൂമർത്ഫഡ് തുടങ്ങതിയവയതിലൂത്ട അവശധ്വസ്തുക്കൾ 
സബ് സതിഡതി നതിരക്കതിൽ നൽകുേ, തയാങ്ങയാവ് വതിലയതിൽ 
പയാേം ത്െയ് ഭക്ണം ഉറപ്യാകു് സുഭതിക് കഹയാട്ടലേൾ, 
ജനേീയ കഹയാട്ടലേൾ തുടങ്ങതിയവയയാണ്  മറ്റു പ്രധയാന 
നടപടതിേൾ. കറഷൻ േടേൾ വഴതി ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങളത്ടയം 
അവശധ്സയാധനങ്ങളത്ടയം വതിതരണം ഉറപ്യാകു് 
ത്പയാതുവതിതരണ സംവതിധയാനത്തിന്  സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ 
ഗണധ്മയായ തുേയം വേയതിരുത്തിയതിട്ടുടെ്. സംസ്ഥയാനത്ത് 
സർക്കയാർ നധ്യായവതില േടേളതിൽ േഴതിഞ് ആറ് 
വർഷമയായതി പതതിമൂ്് സയാധനങ്ങളത്ട വതില വർധതിച്ചതിട്ടതില്. 
സംസ്ഥയാനത്ത് വതിലക്കയറ്ം തടയ്തതിൽ  സംസ്ഥയാന 
സർക്കയാരതിത്റെ ഇടത്പടലേൾ നതിർണയായേമയായ പങ്് 
വഹതിച്ചു.
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1.2 ജനസംഖ്യ വതിവരണം

ജനസംഖ്യ വതിശക�നത്തിനായതി ഈ ഭാഗത്ത് ഉപലയാഗതി 
ച്തിരതിക്കുന്നതത് 2011 ല� ജനസംഖ്യാ ലസൻസസത് 
വതിശദാംശങ്ങളാണത്. കഴതിഞ്ഞ വർഷം നടത്ാനതിരുന്ന 
2021 ല� ജനസംഖ്യാ കണലകെടുപ്ത് നടന്നതിട്തില്ല. 2021-ല� 
ലസൻസസത്, 2023-ൽ നടത്ാനാണത് ഉലദേശതിക്കുന്നതത്.

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖത്യ
2011 ലസൻസസത് പ്രകാരം ഇന്്യയതില� ല�ാത്ം ജനസംഖ്യ 
1,21,08,54,977 ആണത്. 2001 ലസൻസസത് പ്രകാരം ല�ാത്ം 
ജനസംഖ്യ 1,02,86,18,821 ആയതിരുന്നു.  2011 ലസൻസസത് 
പ്രകാരം ഇന്്യയതിൽ 62,32,70,258 പുരുഷന്ാരും, 
58,75,84,719 സ്ത്രീകളു�ാണത് ഉള്ളതത്. രാജ്യലത് ജനസാന്ദ്രത 
ചതുരശ്ര കതില�ാ�്രീറ്ററതിനത് 382 എന്ന അനുപാതത്തി�ാണത്. 
2011-ൽ രാജ്യലത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 1,000 
പുരുഷന്ാർകെത് 943 സ്ത്രീകൾ എന്നതാണത്. ഇതത് ഗ്ാ�്രീണ 
പ്രലദശങ്ങളതിൽ 949 –ഉം നഗര ല�ഖ�യതിൽ 929-ഉം ആണത്. 
2011-ൽ രാജ്യലത് 0-6 വയസ്തിനതിടയതിലുള്ള കുട്തികളുലട 

എണ്ം 16,45,15,253 ആണത്. ഇലത പ്രായകൊർകെതിടയതില� 
ശതിശു ആണ്-ലപണ് അനുപാതം 1,000 ആണ്കുട്തികൾകെത് 
918 ലപണ്കുട്തികൾ എന്ന തരത്തി�ാണത്.

സംസ്ഥാനത്ിലറെ ജനസംഖത്യഥാ വിവരണം
2011-ല� ഇന്്യയതില� ലസൻസസത് പ്രകാരം ലകരളത്തില� 
ജനസംഖ്യ 3,34,06,061 ആണത്, ഇതത് ഇന്്യയുലട 
ജനസംഖ്യയുലട 2.76 ശത�ാന�ാണത് . ലകരളത്തില� ആലക 
ജനസംഖ്യയതിൽ 48 ശത�ാനം പുരുഷന്ാരും 52 ശത�ാനം 
സ്ത്രീകളു�ാണത് (ചിത്രം 1.2.1). ഗ്ാ�്രീണ ജനസംഖ്യ 1,74,71,135–
ഉം നഗര ജനസംഖ്യ 1,59,34,926-ഉം ആണത്. വതിശദാംശങ്ങൾ 
ചിത്രം 1.2.2ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2001 ല�യും 2011 ല�യും  ജനസംഖ്യയുലട അടതിസ്ാനത്തിൽ 
ജതില്ലകളുലട റാങതിംഗത് പ്രകാരം ��പ്പുറം  ജതില്ല ജനസംഖ്യയതിൽ 
ഒന്നാം സ്ാനത്ാണത്. 2001  ലസൻസസത് പ്രകാരം 11 
-ാം സ്ാനത്ായതിരുന്ന പത്നംതതിട് ജതില്ല 2011-ല� 

ചിത്രം 1.2.1 ലകരളത്തില� ജനസംഖ്യ

അവ�ംബം: ലസൻസസത് 2001 & 2011
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പട്ിക 1.2.1.  ജനസംഖ്യാ വ�തിപ്ം അനുസരതിച്ത് ജതില്ലകളുലട റാങതിംഗത് - 2001 ഉം 2011-ഉം 

2011-
ല� 
റാങത്

          ജതില്ല 2011 ല� 
ജനസംഖ്യ

2011 ല� സംസ്ാനലത് 
ല�ാത്ം ജനസംഖ്യയതിൽ 
ജതില്ലയുലട ശത�ാനം

2001 ല� 
ജനസംഖ്യ 

2001 ല� 
സംസ്ാനലത് 
ല�ാത്ം 
ജനസംഖ്യയതിൽ 
ജതില്ലയുലട 
ശത�ാനം

2001-ല� റാങത്

1 2 3 4 5 6 7

1 ��പ്പുറം 4,112,920 12.31 3,625,471 11.39 1

2 തതിരുവനന്പുരം 3,301,427 9.88 3,234,356 10.16 2

3 എറണാകുളം 3,282,388 9.83 3,105,798 9.75 3

4 തൃശൂർ 3,121,200 9.34 2,974,232 9.34 4

5 ലകാഴതിലകൊടത് 3,086,293 9.24 2,879,131 9.04 5

6 പാ�കൊടത് 2,809,934 8.41 2,617,482 8.22 6

7 ലകാല്ലം 2,635,375 7.89 2,585,208 8.12 7

8 കണ്ണൂർ 2,523,003 7.55 2,408,956 7.57 8

9 ആ�പ്പുഴ 2,127,789 6.37 2,109,160 6.62 9

10 ലകാട്യം 1,974,551 5.91 1,953,646 6.14 10

11 കാസർലകാടത് 1,307,375 3.91 1,204,078 3.78 12

12 പത്നംതതിട് 1,197,412 3.58 1,234,016 3.88 11

13 ഇടുകെതി 1,108,974 3.32 1,129,619 3.55 13
14 വയനാടത് 817,420 2.45 780,619 2.45 14

അവ�ംബം: ലസൻസസത് ഇന്്യ റതിലപ്ാർട്ത്, 2011

ലസൻസസത് പ്രകാരം 12-ാം സ്ാനലത്ത്തി. 2001 ല�യും 
2011 ല�യും ജനസംഖ്യ താരത�്യം ലചയ്യുലമ്പാൾ ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാ വളർച് വയനാടത് ജതില്ലയതി�ാണത്  
(പട്ിക 1.2.1). 

ജനസംഖത്യ വളർച്ച
2001-2011 കാ�യളവതില� ജനസംഖ്യയുലട ദശാബ്ദ വളർച് 
നതിരകെത് ലനാക്കുലമ്പാൾ ഇന്്യൻ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ലവച്ത് 
ഏറ്റവം കുറവത് ജനസംഖ്യാ വളർച്ാ നതിരകെത് (4.9 ശത�ാനം) 

ലകരളത്തി�ാണത്. ജതില്ലകളതിൽ ഏറ്റവം ഉയർന്ന ജനസംഖ്യാ 
വളർച് നതിരകെത് ��പ്പുറത്ം (13.4 ശത�ാനം) ഏറ്റവം കുറവത് 
പത്നംതതിട്യതിലു�ാണത് (-3.0 ശത�ാനം) ഇടുകെതിയതിലും 
ജനസംഖ്യാ വളർച്ാനതിരകെത് പൂജ്യത്തിൽ താലഴയാണത് 
കാണതിക്കുന്നതത് (-1.8 ശത�ാനം.) ഇടുകെതി, ലകാട്യം, 
ആ�പ്പുഴ, ലകാല്ലം, പത്നംതതിട്, തതിരുവനന്പുരം എന്ന്രീ 
ആറത് ലതകെൻ ജതില്ലകളതിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ാനതിരകെത് �റ്റു 
ജതില്ലകലളകൊൾ താരതല�്യന കുറവാണത്. (അനുബന്രം 1.2.1)

ചിത്രം 1.2.2 ലകരളത്തില� ഗ്ാ�്രീണ, നഗര ജനസംഖ്യ

അവ�ംബം: ലസൻസസത് 2001, 2011
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ജനസഥാന്ദ്രത
2011 ല� ലസൻസസത് പ്രകാരം ലകരളത്തില� ജനസാന്ദ്രത 
ഒരു ചതുരശ്ര കതില�ാ�്രീറ്ററതിൽ 860 ആളുകളാണത്. ഇതത് 
ഇന്്യയുലട  ജനസാന്ദ്രതലയകൊൾ (382) വളലര 
ഉയർന്നതാണത്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ജതില്ല 
തതിരുവനന്പുരവം (1,508), ഏറ്റവം കുറവത് ജനസാന്ദ്രതയുള്ള 
ജതില്ല (255) ഇടുകെതിയു�ാണത്. 2001 ലന അലപക്തിച്ത് 
പത്നംതതിട്യും ഇടുകെതിയും ഒഴതിലകയുള്ള എല്ലാ ജതില്ലകളതിലും 
ജനസാന്ദ്രത വർദ്തിച്ചു. വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.1 
ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ജനന നിരക്ക്
ഒരു നതിശ്തിത ഭൂ�തിശാസ്തപര�ായ പ്രലദശത്തില� 
ജനസംഖ്യയതിൽ  ഒരു നതിശ്തിത വർഷത്തിൽ ഉണ്ാകുന്ന 
ജനനങ്ങളുലട എണ്ലത് അലത �ധ്യവർഷലത് (ഭൂ�തി 
ശാസ്ത പര�ായ പ്രലദശത്തിലറെ) ല�ാത്ം ജനസംഖ്യ 
ലകാണ്ത് ഹരതിച്ത് 1000 ജനസംഖ്യയതിൽ എത്ര ജനനങ്ങൾ  
ആണത് ഉണ്ാകുന്നതത് എന്നത് കണകൊക്കുന്നതാണത് ക്രൂഡത് 
ബർത്ത് ലററ്റത്. ഇകെലണാ�തികത് സത് ആൻഡത് സ്റാറ്റതിസ്റതികത് സത് 
വകുപ്ത് പ്രസതിദ്്രീകരതിച് 2020ല� വാർഷതിക വവറ്റൽ 
സ്റാറ്റതിസ്റതികത് സത് റതിലപ്ാർട്ത് അനുസരതിച്ത്, 2010ൽ 15.75 
ആയതിരുന്ന ക്രൂഡത് ബർത്ത് ലററ്റത്, 2020ൽ 12.77 ആയതി 
കുറഞ്ഞു (അനുബന്രം 1.2.3). 

മരണനിരക്ക്
ഒരു നതിശ്തിത ഭൂ�തി ശാസ്ത പര�ായ പ്രലദശത്തില� 
ജനസംഖ്യയതിൽ  ഒരു നതിശ്തിത വർഷത്തിൽ ഉണ്ാകുന്ന 
�രണങ്ങളുലട എണ്ലത് അലത �ധ്യവർഷലത് ല�ാത്ം 
ജനസംഖ്യ ലകാണ്ത് ഹരതിച്ത്  1000 ജനസംഖ്യയതിൽ എത്ര 
�രണങ്ങൾ ആണത് സംഭവതിക്കുന്നതത്  എന്നത് നതിശ്യതിക്കുന്ന 
ര്രീതതിയാണത്  ക്രൂഡത് ലഡത്ത് ലററ്റത്. ഇകെലണാ�തികത് സത് ആൻഡത് 
സ്റാറ്റതിസ്റതികത് സത് ഡതിപ്ാർട്ത് ല�റെതിലറെ 2020 ല� വാർഷതിക 
വവറ്റൽ സ്റാറ്റതിസ്റതികത് സത് റതിലപ്ാർട്ത് അനുസരതിച്ത്, 2020ല� 
ക്രൂഡത് �രണനതിരകെത് 7.17 ആയതിരുന്നു, ഇതത് 2010ൽ 6.88 
ആയതിരുന്നു. ഒരു നതിശ്തിത വർഷത്തിൽ ഒരു നതിശ്തിത 
ഭൂ�തിശാസ്തപര�ായ പ്രലദശത്ത് തത്സ�യം ജനതിച്വരതിൽ, 
(ആയതിരത്തിൽ) ഒരു വയസ്തിൽ താലഴ ഉണ്ാകുന്ന 
�രണങ്ങളുലട എണ്�ാണത്, ശതിശു �രണനതിരകെത്. ശതിശു 
�രണ നതിരകെത് 2020-ൽ 5.13 ആണത്,  ഇതത് 2010-ൽ 7.42 
ആയതിരുന്നു.  �ാതൃ�രണ നതിരകെത് (എംഎംആർ) എന്നതത് 
ഗർഭധാരണം മൂ�ല�ാ ഗർഭം അവസാനതിപ്തിച്തതിനാല�ാ 
100,000 ജനനങ്ങളതിൽ എത്ര �ാതൃ �രണങ്ങൾ ആണത് 
സംഭവതിക്കുന്നതത് എന്നത്  കണകൊക്കുന്നതാണത്. 

സ്ത്രീകൾകെതിടയതിൽ ഗർഭധാരണവ�ായതി ബന്ധലപ്ട് 
അപകടസാധ്യതലയ വതിവരതികൊൻ �ാതൃ�രണ നതിരകെത് 
ഉപലയാഗതിക്കുന്നു. ലകരളത്തില� �ാതൃ�രണ നതിരകെത് 2010ൽ 
30 ആയതിരുന്നതത് 2020ൽ 14 ആയതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ത് എല്ലാ 
സൂചകങ്ങളും കുറയുന്ന പ്രവണതയാണത് കാണതിക്കുന്നതത്. 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.3 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ിക 1.2.3 ലകരളത്തിലറെ സാക്രതാ നതിരകെത് (1951-2021)
വർഷം പുരുഷൻ സ്ത്രീ അലക

1 2 3 4

1951 58.35 36.43 47.18

1961 64.89 45.56 55.08

1971 77.13 62.53 69.75

1981 84.56 73.36 78.85

1991 93.62 86.17 89.81

2001 94.24 87.72 90.86

2011 96.02 91.98 93.91

അവ�ംബം : ലസൻസസത് റതിലപ്ാർട്ത്, 2011

മതവിഭഥാഗം 
2011-ല� ലസൻസസത് പ്രകാരം ലകരളത്തില� ജന 
സംഖ്യയുലട 54.7 ശത�ാനം ഹതിന്ദുകെളാണത്, തുടർന്നത് 26.6 
ശത�ാനം മുസ്്രീങ്ങളും, ക്തിസ്്യാനതികൾ 18.4 ശത�ാനം 
ജനസംഖ്യലയാലട  മൂന്നാം സ്ാനത്ാണത്.

സഥാക്ഷരത
2011 ലസൻസസത് പ്രകാരം, ഇന്്യൻ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
ഏറ്റവം ഉയർന്ന സാക്രതയുള്ളതത് ലകരളത്തിനാണത്. 
ലകരളത്തിലറെ സാക്രതാ നതിരകെത് 94 ശത�ാന�ാണത്. 
2001-ല� ലസൻസസത് പ്രകാരം ലകരളത്തില� സാക്രതാ 
നതിരകെത് 90.9 ശത�ാന�ായതിരുന്നു. ലകരള ജനതയതിൽ 
96.11 ശത�ാനം പുരുഷൻ�ാരും, 92.07 ശത�ാനം സ്ത്രീകളും 
സാക്രരാണത്. ലദശ്രീയ ത�ത്തിൽ 82.14 ശത�ാനം 
പുരുഷൻ�ാരും 65.46 ശത�ാനം സ്ത്രീകളും സാക്രരാണത്. 
ജതില്ലകളതിൽ സാക്രതയതിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്ത് 97.2 
ശത�ാനവ�ായതി ലകാട്യവം, ലതാട്ടുപതിന്നതിൽ 96.5 
ശത�ാനവ�ായതി പത്നംതതിട്യു�ാണുള്ളതത്. ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ സാക്രതാ നതിരകെത് യഥാക്�ം വയനാട്തിലും (89 
ശത�ാനം) പാ�കൊടു�ാണത് (89.3 ശത�ാനം). ലകരളത്തില� 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ സാക്രതാ നതിരകൊയ വയനാട്തില� 89 

 പട്ിക 1.2.2 �ത വതിഭാഗം തതിരതിച്ചുളള ലകരളത്തിലറെ ജനസംഖ്യ
�തം 2001 ശത�ാനം 2011 ശത�ാനം

ഹതിന്ദു 1,788,3449 56.16 18,282,492 54.73

ഇസ്ാം 7,863,842 24.70 8,873,472 26.56

ക്തിസത്തു�തം 6,057,427 19.02 6,141,269 18.4

ബുദ്�തം 2,027 0.01 4752 0.01

വജന�തം 4,528 0.01 4489 0.01

സതിഖത് �തം 2,762 0.01 3814 0.01

�റ്റുള്ളവ 2,256 0.01 7618 0.02

പ്രസ്ാവതിച്തിട്തില്ല 25,083 0.08 88,155 0.26

ആലക 31,841,374 100 33,406,061 100

അവ�ംബം: 2001, 2011 ല� ലസൻസസത് പട്തിക
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ശത�ാനം ലദശ്രീയ ശരാശരതിലയകൊൾ മുകളതി�ാണത്. 2001-
ല� ലസൻസസു�ായതി താരത�്യം ലചയ്യുലമ്പാൾ 2011-ൽ 
എല്ലാ ജതില്ലകളതില�യും സാക്രതാ നതിരകെതിൽ വർദ്നവത് 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്ത്. വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.1ൽ 
ലകാടുത്തിട്ടുണ്ത്.

സ്ത്രീപുരുഷ അനുപഥാതം
ജനസംഖ്യയതില� 1,000 പുരുഷന്ാരതിൽ സ്ത്രീകളുലട 
എണ്�ാണത് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം. 2011 ല� ലകരളത്തിലറെ 
ലസൻസസത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലകരളത്തില� 
എല്ലാ ജതില്ലകളതിലും സ്ത്രീകളുലട എണ്ം പുരുഷന്ാലരകൊൾ 
കൂടുത�ാണത്. 2001-ല� ലസൻസസു�ായതി താരത�്യം 
ലചയ്യുലമ്പാൾ 2011-ൽ ലകരളത്തില� സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 
26 ലപായതിറെത് വർദ്തിച്ത് 1084-ൽ എത്തി. 1981 മുതൽ 1991 
വലര ഇതത് 1,032-ൽ നതിന്നത് 1,036 ആയും തുടർന്നത് 2001-ൽ 
1,058 ആയും വർദ്തിച്ചു. സ്ത്രീകളുലട എണ്ം പുരുഷൻ�ാരുലട 
എണ്ലത്കൊൾ കൂടതിനതിൽക്കുന്ന ഒലരഒരു സംസ്ാന�ാണത് 
ലകരളം. ആഖതില�ന്്യാ ത�ത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം 943 
ആണത്.

ലകരളത്തില� എല്ലാ ജതില്ലകളും ലപാസതിറ്റ്രീവത് സ്ത്രീപുരു 
ഷാനുപാതം കാണതിക്കുന്നു എന്നതാണത് സംസ്ാനത്തിലറെ 
�ലറ്റാരു പ്രധാന സവതിലശഷത. ജതില്ലകളതിൽ ഏറ്റവം ഉയർന്ന 
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം (1,136) കണ്ണൂരും ലതാട്ടുപതിന്നതിൽ 
പത്നംതതിട്യു�ാണത് (1,132). ഏറ്റവം കുറവത് ഇടുകെതിയും 
(1,006), ലതാട്ടു മുകളതി�ായതി എറണാകുളവ�ാണത് (1,027). 
എല്ലാ ജതില്ലകളതിലും 1,000-ത്തിനത് മുകളതി�ാണത് സ്ത്രീ-
പുരുഷ അനുപാതം. 2001-ൽ വയനാടതിൽ �ാത്രം സ്ത്രീ 
പുരുഷ അനുപാതം 1,000-ൽ താലഴയായതിരുന്നു (995). 
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ജതില്ലയായ ഇടുകെതിയും 
(1,006) ഏറ്റവം ഉയർന്ന ജതില്ലയായ കണ്ണൂരും (1,136) തമ്തിൽ 
130 ലപായതിറെതിലറെ അന്ര�ാണുള്ളതത്. വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്രം 1.2.2ൽ ലകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കുട്ികളിലെ ആണ്-ലപണ് അനുപഥാതം (0-6 വയസക്)
ലകരളത്തിൽ കുട്തികളതില� ആണ്- ലപണ് അനുപാതം 
(1,000 ആണ്കുട്തികളതിൽ എത്ര ലപണ്കുട്തികൾ എന്ന 
കണകെത്) 2011- ല� ലസൻസസത് പ്രകാരം 964 ആണത്. 
2001  ലസൻസസത് പ്രകാരം ഇതത് 960 ആയതിരുന്നു. 
ത�തിഴത്നാട്തിൽ കുട്തികളതില� ആണ്-ലപണ് അനുപാതം 
943-ഉം, കർണ്ാടകയതിൽ 948-ഉം ആന്ധാപ്രലദശതിൽ 939-
ഉം ലദശ്രീയ ശരാശരതി 919 ഉം ആണത്. ജതില്ലകളതിൽ ആണ്- 
ലപണ് അനുപാതത്തിൽ ഏറ്റവം മുന്നതിൽ നതിൽക്കുന്നതത് 
പത്നംതതിട്യാണത് (976). ലതാട്ടുപതിന്നതി�ായതി ലകാല്ലം 
(973), കണ്ണൂർ (971) എന്ന്രീ ജതില്ലകളാണത്. തൃശ്ശൂരതി�ാണത് 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ അനുപാതം (950). ഏറ്റവം കുറഞ്ഞതും 
കൂടതിയതും തമ്തിൽ 26 ലപായതിറെത് അന്ര�ാണുള്ളതത്. ഏറ്റവം 
ഉയർന്ന ദശാബ്ദ വർദ്നവത് ലകാല്ലത്ം (13) ലതാട്ടുപതിന്നതിൽ 
ലകാഴതിലകൊടു�ാണത് (10). �ലറ്റല്ലാ ജതില്ലകളുലടയും ദശാബ്ദ�ാറ്റം 
പത്തിൽ താലഴയാണത്.തൃശൂർ (-)8, ഇടുകെതി (-)5, ആ�പ്പുഴ 
(-)5 എന്ന്രീ ജതില്ലകളതിൽ കുട്തികളതില� ആണ്-ലപണ് 
അനുപാതത്തിൽ ദശാബ്ദ വളർച് പൂജ്യത്തിനും താലഴയാണത്. 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.2.2ൽ ലകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്ഥായവിഭഥാഗ അനുപഥാതം
കഴതിഞ്ഞ അമ്പതത് വർഷത്തിനതിടയതില� ലകരളത്തില� 
ജനസംഖ്യാപര�ായ �ാറ്റം ശ്രലദ്യ�ാണത്. 0-14 
പ്രായ വതിഭാഗത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ 1961-ൽ 43 
ശത�ാന�ായതിരുന്നതത് 2011-ൽ 23.4 ശത�ാന�ായതി കുറഞ്ഞു. 
ല�ച്ലപ്ട് ആലരാഗ്യ സംവതിധാനങ്ങളുലട �ഭ്യതയും, 
ആയുർവദർ്്യം വർദ്തിച്തും കാരണം 60 വയസ്തിനു 
മുകളതിലുള്ളവരുലട അനുപാതം,        1961 ൽ 5 ശത�ാനം 
ആയതിരുന്നതത് 2011-ൽ 12.7 ശത�ാനം ആയതി വർദ്തിച്ചു. 
ലദശ്രീയ ത�ത്തിൽ, ജനസംഖ്യയുലട 29.5 ശത�ാനം 0-14 
വയസ്തിനതിടയതിലും 62.5 ശത�ാനവം 15-59 വതിഭാഗത്തിലും 
8 ശത�ാനം 60 വയസ്തിനത് മുകളതിലുള്ളവരു�ാണത് ഈ  
പ്രവണത തുടരുകയാലണങതിൽ, 0-14 വയസ്തിനതിടയതിലുള്ള 

പട്ിക 1.2.4 വ്യത്യസ് പ്രായവതിഭാഗങ്ങളുലട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള അനുപാതം-2011

ക്� 
നമ്പർ ജതില്ല ജതില്ലയതില� ല�ാത്ം ജനസംഖ്യയതിൽ  

വ്യത്യസ് പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളുലട എണ്ം
ജതില്ലയതില� ല�ാത്ം ജനസംഖ്യയതിൽ  

വ്യത്യസ് പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളുലട ശത�ാനം

0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+

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

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

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

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

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

6 പാ�കൊടത് 6,78,192 17,95,096 3,36,646 24.1 63.9 12.0

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

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

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

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

11 ആ�പ്പുഴ 4,46,279 13,57,100 3,24,410 21.0 63.8 15.2

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

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

14 തതിരുവനന്പുരം 7,07,280 21,60,992 4,33,155 21.4 65.5 13.1
ലകരളം 78,30,974 2,13,47,208 42,27,879 23.4 63.9 12.7

അവ�ംബം: ലസൻസസത് 2011
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ജനസംഖ്യയുലട അനുപാതം കുറഞ്ഞുവരുന്നതതിനാൽ, 
ലതാഴതിൽ ലചയ്യുന്ന പ്രായ വതിഭാഗത്തില�ക്കുള്ള (15-59) 
ജനസംഖ്യ സ�്രീപഭാവതിയതിൽ കുറയും. അതുലപാല� 60 
വയസ്തിനു മുകളതിലുള്ളവരുലട വർദ്തിച്ചുവരുന്ന അനുപാതം 
സർകൊരതിനത് ഉയർന്ന സാമൂഹതിക സുരക്ാ ബാധ്യതകൾ 
ഉണ്ാക്കും.

പ്ഥായവിഭഥാഗം - ജില്ഥാതെ അനുപഥാതം
2011 ല� ലസൻസസത് പ്രകാരം വതിവതിധ പ്രായകൊ 
ർകെതിടയതിലുള്ള ജനസംഖ്യയുലട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
കണക്കുകൾ പട്ിക 1.2.4ൽ ലകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. സംസ്ാ 
നലത് ജനസംഖ്യയുലട 63.9 ശത�ാനം ലതാഴതിൽ 
ലസനയുൾലകൊള്ളുന്ന 15-59 പ്രായ വതിഭാഗത്തിലും, 23.4 
ശത�ാനം 0-14 പ്രായ വതിഭാഗത്തിലും 12.7 ശത�ാനം 
60 വയസ്തിനത് മുകളതിൽ പ്രായമുള്ള വതിഭാഗത്തിലും 
ഉൾലപ്ടുന്നവരു�ാണത്. ജതില്ലകളുലട കാര്യല�ടുത്ാൽ 
ലതാഴതിൽ ലസനയുൾലകൊള്ളുന്ന (15-59) വതിഭാഗത്തിൽ 
ഏറ്റവം ഉയർന്ന ശത�ാനം ഇടുകെതി (66 ശത�ാനം) 
ജതില്ലയതി�ാണത്, ഏറ്റവം കുറവത് ��പ്പുറം (61.4 ശത�ാനം) 
ജതില്ലയതിലു�ാണത്. വലയാജനങ്ങൾ ഉൾലകൊള്ളുന്ന (60 
ഉം അതതിനത് മുകളതിലും) പ്രായ വതിഭാഗത്തിൽ ഉയർന്ന 
ശത�ാനം പത്നംത്തിട് (17.9 ശത�ാനം ജതില്ലയും, ഏറ്റവം 
കുറവത് ��പ്പുറം (8.4 ശത�ാനം) ജതില്ലയതിലു�ാണത്. അലത 
സ�യം 0-14 പ്രായ വതിഭാഗത്തിൽ ഉൾലപ്ടുന്നവർ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ��പ്പുറം (30.2 ശത�ാനം) ജതില്ലയതിലും ഏറ്റവം കുറവത് 
പത്നംതതിട് (19.4 ശത�ാനം) ജതില്ലയതിലു�ാണത്.

വ്യത്യസ് പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളതില� എണ്ം കണകെതില�ടുത്ാൽ 
0-14, 15-59 എന്ന്രീ രണ്ത് പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളതിലും ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ആൾകൊർ ഉള്ളതത് ��പ്പുറം ജതില്ലയതി�ാണത് 
(യഥാക്�ം 12.4 �ക്ം, 25.2 �ക്ം). അലത സ�യം 60 
വയസ്ം അതതിനു മുകളതിലും പ്രായമുള്ളവരുലട വതിഭാഗത്തിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ലപരുള്ളതത് എറണാകുളം ജതില്ലയതി�ാണത്. 
എല്ലാ പ്രായ വതിഭാഗങ്ങളതിലും ഏറ്റവം കുറവത് എണ്ം 
ആൾകൊർ ഉള്ളതത് വയനാടത് ജതില്ലയതി�ാണത്.

നഗരവല്ക്രണം
വതികസനത്തില�ക്കുളള ചാ�ക�ായതിട്ാണത് നഗര 
വൽകെരണലത് ലനാകെതികൊണുന്നതത്.  ഗ്ാ�ങ്ങളും 
�നുഷ്യാധതിവാസ പ്രലദശങ്ങളും നഗര�ായതി �ാറുന്ന 
പ്രവണതലയയാണത് നഗരവതത്കെരണം എന്നത് വതിവ 
ക്തിക്കുന്നതത്.  2011 �ാർച്ത് 1 വലരയുളള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
രാജ്യലത് 1210 ദശ�ക്ം ജനങ്ങളതിൽ  ഏകലദശം 377 
ദശ�ക്ം ജനങ്ങളും നഗരപ്രലദശങ്ങളതി�ാണത് വസതിക്കുന്നതത്. 
കൂടാലത, ദശ�ക്ത്തി�ധതികമുളള നഗരങ്ങൾ/അല്ാ 
ല�ലറഷനുകൾ എന്നതിവ 2001 ല� ലസൻസസത് 
പ്രകാരം 35 ആയതിരുന്നതത് 2011 ലസൻസസത് പ്രകാരം 
53 ആയതി വർദ്തിച്തിട്ടുണ്ത്. 2031 ആകുലമ്പാലഴയ്കം പത്ത് 
ദശ�ക്ത്തി�ധതികം ജനസംഖ്യയുളള 6 നഗരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് 
ഉണ്ാകുല�ന്നത് കണകൊകെലപ്ടുന്നു.  നതി�വതില�  വളർച് 
നതിരകെത് വച്ത് ലനാക്കുലമ്പാൾ രാജ്യലത് നഗര ജനസംഖ്യ 
2030 ആകുലമ്പാലഴയ്കം 575 ദശ�ക്�ാകുല�ന്നാണത്  
കണകൊകെലപ്ടുന്നതത്. 

1901 ൽ തതിരുവതിതാംകൂർ, ലകാച്തി, ��ബാർ എന്ന്രീ 
പ്രലദശങ്ങൾ ലചർന്നത്  6.4 ദശ�ക്ം ജനസംഖ്യ 
ഉണ്ായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 5.9 ദശ�ക്ലത്ാളം ലപരും 
അതായതത് (92.2 ശത�ാനം) ഗ്ാ�്രീണ ല�ഖ�യതി�ായതിരുന്നു 
ജ്രീവതിച്തിരുന്നതത്.  നഗര ജനസംഖ്യ അഞ്ത് �ക്ം 

�ാത്ര�ായതിരുന്നു.  ഇതാകലട് സംസ്ാനലത് ല�ാത്ം 
ജനസംഖ്യയുലട 10 ശത�ാനത്തിൽ താലഴയു�ായതിരുന്നു. 
കഴതിഞ്ഞ നൂറു വർഷത്തിനതിടയതിൽ  സംസ്ാനലത് 
ല�ാത്ം ജനസംഖ്യയതിൽ ഗ്ാ�്രീണ ജനതയുലട അനുപാതം 
കുറയുകയും  2001 ആയലപ്ാലഴക്കും ജനസംഖ്യയുലട 
74 ശത�ാനം ആയതിത്്രീരുകയും ലചയത്തു.  2011 ല� 
ലസൻസസതിൽ ഗ്ാ�/നഗര ജനസംഖ്യാനുപാതം 
സംസ്ാനത്ത് ഏകലദശം തു�്യ�ായതി വതിഭജതികെലപ്ട് 
അവസ്യതി�ാലണന്നത് കാണാവന്നതാണത്. 2011 ലസൻസ 
സത് പ്രകാരം സംസ്ാനത്തിലറെ നഗര ജനസംഖ്യ 15.9 
ദശ�ക്ം ആണത്.  ഇതാകലട് ജനസംഖ്യയുലട 47.7 
ശത�ാനലത്ാളം വരും. അലത സ�യം ഗ്ാ�്രീണ ജനസംഖ്യ 
17.4 ദശ�ക്ം (52.3 ശത�ാനം) വ�ാണത്. 2001 നും 2011 നും 
ഇടയതില� നഗര ജനസംഖ്യയുലട ദശാബ്ദ വളർച്ാ നതിരകെത്  
92.72 ശത�ാന�ാണത്.  രാജ്യലത് നഗരവതത്കരതികെലപ്ട് 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നാ�ാം സ്ാന�ാണത് ലകരളത്തിനുളളതത്.  
�ാത്രവ�ല്ല ദ്രുതഗതതിയതിൽ നഗരവതത്കൃത�ാവന്ന 
സംസ്ാനം കൂടതിയാണത് ലകരളം.  സംസ്ാനത്ത് നഗര 
ജനസംഖ്യയുലട അനുപാതം കൂടുതലുള്ള ജതില്ല എറണാകുളവം 
(68.1 ശത�ാനം), കുറവത് വയനാട്തിലു�ാണത് (3.8 ശത�ാനം).

2011 ല� കാലനഷു�ാരതി പ്രകാരം ലസൻസസത് നഗരങ്ങളുലട 
എണ്ത്തിൽ വർദ്നവണ്ായതതിനാൽ നഗരങ്ങളുലട 
എണ്ത്തിൽ വൻ വർദ്നയുണ്ായതി എന്നതത് വ്യക്ത�ാണത്. 
ഒരു ലസൻസസ്ത് ടൗണ് എന്നതത് നതിയ�പര�ായതി 
നഗര�ായതി പ്രഖ്യാപതികെലപ്ടാത്തും ജനസംഖ്യ 5,000 
ൽ അധതികവം ജനസാന്ദ്രത ചുരുങ്ങതിയതത് ചതുരശ്ര 
കതില�ാ�്രീറ്ററതിനത് 400 വ്യക്തതികളും; കാർഷതിക ല�ഖ�യ്കത് പുറത്ത് 
ചുരുങ്ങതിയതത് 75 ശത�ാനം പുരുഷന്ാർ ലതാഴതില�ടുക്കുന്ന 
നഗര സ്വഭാവത്തില�ത്ലപ്ട്തു�ായ പ്രലദശ�ാണത്. 2001 
ലസൻസസത് അനുസരതിച്ത്, ലകരളത്തിൽ 99 ലസൻസസത് 
നഗരങ്ങളും, 60 സ്റാറ്റ്യൂട്റതി നഗരങ്ങളുമുണ്ായതിരുന്നു. 
എന്നാൽ 2011 ലസൻസസത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം 461 
ലസൻസസത് നഗരങ്ങളും 59 സ്റാറ്റ്യൂട്റതി നഗരങ്ങളു�ായതിട്ടുണ്ത്. 
ലസൻസസത് നഗരങ്ങളുലട എണ്ത്തിൽ �ാത്രം 366 
ശത�ാനം വളർച്യുണ്ായതിട്ടുളളതായതി കാണാം. 2011 
ല� കണകെത് ലനാകെതിയാൽ വയനാടത്, ഇടുകെതി ജതില്ലകളതിൽ 
ഓലരാ സ്റാറ്റ്യൂട്റതി നഗരങ്ങൾ �ാത്രല� ഉളളുലവന്നും ഒരു 
ലസൻസസത് നഗരം ലപാലു�തില്ല എന്നും കാണാം. 

ലസൻസസത് നഗരങ്ങളുലട വർഗ്രീകരണം ഗ്ാ� 
ജനസംഖ്യയതില� വളർച് കുറഞ്ഞത് ലനഗറ്റ്രീവതില�കെത്  
എത്തിക്കുകയുണ്ായതി.  കുടാലത 2001, 2011 ലസൻസസുകൾ 
പരതിലശാധതിച്ാൽ നഗര ജനസംഖ്യയുലട ദശാബ്ദ ജനസംഖ്യാ 
വളർച്ാ നതിരകെത് 3.90 ശത�ാന�ാലണന്നു കാണാം.  
ഇതാകലട് സംസ്ാന ശരാശരതി വളർച്ാ നതിരകൊയ 
4.86 ശത�ാനലത്കൊൾ കുറവ�ാണത്. നഗരജനസംഖ്യാ 
വളർച്യുലട കാരണം നഗരങ്ങളതില�ക്കുള്ള കുടതിലയറ്റ�ലല്ലന്നത് 
തലന്നയാണത് ഇതത് കാണതിക്കുന്നതത്. നഗര ജനസംഖ്യയതില� 
വളർച് മുഖ്യ�ായും ലസൻസസത് ടൗണുകളുലട 
വർദ്നവത് മൂ��ാലണന്നും കാണാവന്നതാണത്. 
അലതലപാല� നതി�വതിൽ സംസ്ാനത്ത് 19 അർബൻ 
അല്ാല�ലറഷനുകളാണുളളതത്. ഭൂ�തിയുലട കാര്യത്തിൽ 
ദൗർ�ഭ്യമുളള സംസ്ാന�ായതതിനാൽ തലന്ന 
ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള  നഗര വതത്കെരണം മൂ�ം പരതിസ്തിതതിയും 
കൃഷതിഭൂ�തിയും അവഗണതികെലപ്ടുന്നു.  

135 പട്ണങ്ങളുള്ള (സ്റ്യാറ്റ്യൂട്റതി+ലസൻസസത്) തൃശൂർ 
ജതില്ലയതി�ാണത് ഏറ്റവ�ധതികം പട്ണങ്ങൾ ഉള്ളതത്. ഇതത് 
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സംസ്ാനലത് ആലക പട്ണങ്ങളുലട 25 ശത�ാന 
ത്തി�ധതികം വരും. ഏകലദശം 60 ശത�ാനം പട്ണങ്ങളും 
തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം, ലകാഴതിലകൊടത് എന്ന്രീ 
ജതില്ലകളതി�ാണത്. 8 ജതില്ലകളതിൽ നഗര ജനസംഖ്യ 
ദശ�ക്ം കടന്നതിട്ടുണ്ത്. ഇതതിൽ എറണാകുളം തുടർന്നത് 
തൃശൂർ, ലകാഴതിലകൊടത്, ��പ്പുറം എന്ന്രീ  ജതില്ലകളും. 
ഈ നാ�ത് ജതില്ലകളതി�ാണത്  സംസ്ാനലത് ആലക 
നഗരജനസംഖ്യയുലട 50 ശത�ാനലത്ാളവം വസതിക്കുന്നതത്. 
2001-2011 കാ�യളവതിൽ നഗര ജനസംഖ്യാ വളർച്യുലട 
കണലകെടുത്ാൽ ഇടുകെതി ഒഴതിലകയുള്ള എല്ലാ ജതില്ലകളതിലും 
നഗര ജനസംഖ്യയതിൽ വർദ്നവണ്ായതിട്ടുണ്ത്. ��പ്പുറം 
ജതില്ലയതി�ാണത് നഗര ജനസംഖ്യയുലട  വളർച്യതിൽ വ�തിയ 
വർദ്നവത് കാണതിക്കുന്നതത്. തുടർന്നത് ലകാല്ലം, തൃശൂർ, 
കാസർലഗാഡത് ജതില്ലകളു�ാണത് വരുന്നതത്.  

സംസ്ാനലത് ഗ്ാ�്രീണ ജനസംഖ്യയുലട 25 ശത�ാ 
നലത്ാളം വസതിക്കുന്നതത് ��പ്പുറം, പാ�കൊടത് എന്ന്രീ രണ്ത് 
ജതില്ലകളതി�ാണത്. ഈ ജതില്ലകൾകൾക്കും പുറല� കാസർലഗാഡത്, 
ലകാട്യം, പത്നംതതിട്, ലകാല്ലം, ഇടുകെതി, വയനാടത് എന്ന്രീ 
ജതില്ലകളതിലും ഗ്ാ�്രീണ ജനസംഖ്യ നഗര ജനസംഖ്യലയകൊൾ 
കൂടുത�ാലണന്നും കാണാം.  ഇടുകെതി, വയനാടത് ജതില്ലകളതിൽ 
വസതിക്കുന്ന 95 ശത�ാനം ലപരും ഗ്ാ�്രീണരാണത്.

സംസ്ാനലത്  ദ്രുതഗതതിയതിലുളള നഗരവതത്കെരണം മൂ�ം 
നഗര ജനതയുലട ആവശ്യങ്ങൾ �ഭ്യ�ാക്കുക, നഗരപ്ര 
ലദശങ്ങളതില� ജ്രീവതിത നതി�വാരം ല�ച്ലപ്ടുത്ന്നതതിലും  
അടതിസ്ാന സൗകര്യങ്ങൾ �ഭ്യ�ാകെന്നതതിനുളള 
നയങ്ങളും പരതിപാടതികളും രൂപ്രീകരതിക്കുക തുടങ്ങതിയ ഭാരതിച് 
ഉത്രവാദതിത്�ാണത് സംസ്ാനത്തിനത് മുന്നതിലുളളതത്. 
എന്നതിരുന്നാലും നഗര വതത്കെരണം സാമ്പത്തിക വളർച് 
ക്കുളള അനന്സാധ്യതകൾ തുറന്നത് തരുന്നതതിനാൽ 
ശരതിയായ സ്ാപനത� സംലയാജനം സാധ്യ�ാലകെണ്തത് 
അനതിവാര്യ�ാണത്.
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1.3 ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ സൂചകങ്ങള്

ദാരതിദ്ധ് നതിര്മാര്ജ്ജനത്തില് ആല�ാളത�ത്തില് ലനടതിയ 
പുലരാ�തതിയുന്ട ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനന്ത്യാണ് 
ലകാവതിഡ്-19 അടയാളന്പെടുത്തിയത്.  ലകാവതിഡതിന് മുമ്പുള്ള 
മൂന്് ദശകങ്ങളതില് ഒരു ബതി�ധ്ണതി�ധതികം ആളുകള് 
അതതിദാരതിദ്ധ്ത്തില് നതിന്ം മുക്തി ലനടതിയതിരുന്. മാത്രവുമല്ല 
2015-ഓന്ട ആല�ാളത�ത്തില്ത്ന്ന് അതതിദാരതിദ്ധ്ം 
ലനര്പകുതതിയതി�ധതികം കുറഞ്തിരുന്.  എന്ാല്  
ആല�ാള സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയുന്ട ചുവടുപതിടതിച്ച് ദാരതിദ്ധ് 
നതിര്മാര്ജ്ജന നതിരക്ം മന്ദ�തതിയതി�ാകുകയുണ്ായതി.  
ലകാവതിഡ്-19 ന്റെ വരവും ഉക്രൈന് യുദ്വും ദാരതിദ്ധ് 
നതിര്മാര്ജ്ജനത്തില് വതിപരീത ഫ�മാണ് ഉണ്ാക്തിയത്.  
നതി�വതില്  574 മതി�ധ്ണ് ആളുകള്, അതായത് ല�ാക 
ജനസംഖധ്യുന്ട ഏകലദശം 7 ശതമാനം ലപര് പ്രതതിദതിനം  
2.15 അലമരതിക്ന് ലഡാളറതി�ാണ് ജീവതിക്ന്ത് 
ലപാലം. ഇതതില് ഭൂരതിഭാ�ം ലപരും ആഫ്തിക്ന് 
ഭൂഖണ്ഡത്തിലളളവരുമാണ്. 2030 ഓന്ട അതതിദാരതിദ്ധ്ം  
തുടച്ചുനീക്ാം എന് �ക്ധ്ം തതികച്ചും അപ്രാപധ്മാണ് 
എന്തതില�ക്ാണ് ഇത് വതിരല്ചൂണ്ടുന്ത്.  (ദാരതിദ്ധ്വും പങ്തിട്ട 
സമൃദ്തിയും - 2022 ല�ാക ബാങ്്)

ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതി ദാരതിദ്ധ്ത്തില് ഉണ്ാക്തിയ 
ആഘാതന്ത് കുറതിച്ചുള്ള ല�ാക ബാങ്തിന്റെ റതിലപൊര്ട്ട് 
പരതിലശാധതിച്ചാല്, 2020 ല് മാത്രം അതതിദാരതിദ്ധ് ലരഖയുന്ട 
താന്െ ജീവതിക്ന് ആളുകള് 70 ദശ�ക്ത്തി�ധതികം 
വര്ദ്തിച്ചു എന്ാണ്.  ആല�ാള ദാരതിദ്ധ് നതിരീക്ണം 
ആരംഭതിച്ച 1990 ന് ലശഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന് വാര്ഷതിക 
വര്ദ്നയാണതിത്.  ലകാവതിഡ്-19 ന്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും 
കൂടുതല് ബാധതിച്ചതിട്ടുളളത് ഏറ്റവും ദരതിദ്ന്രയാണ് എന്് 
തന്ന്യാണ് ഇന്തല്ലാം സൂചതിപെതിക്ന്ത്.  കൂടാന്ത ല�ാക 
ജനസംഖധ്യതിന്� ഏറ്റവും ദരതിദ്രായ 40 ശതമാനം ലപരുന്ട 
വരുമാന നഷ്ം സമ്പന്രായ 20 ശതമാനം ആളുകളുന്ട 
നഷ്ലത്ക്ാള് ഇരട്ടതിയതി�ധതികവുമാണ്.  ഇത് ആല�ാള 
അസമത്വത്തിന്റെ വര്ദ്നവതിന്ന യാണ് സൂചതിപെതിക്ന്ത്.
ചരതിത്രപരമായതി രാജധ്ന്ത് മറ്്റ സംസ്ാനങ്ങന്ള അലപക്തിച്്ച 
തതികച്ചും വധ്തധ്സ്തമായ ഒരു വതികസന പാതയാണ് 
ലകരളം പതിന്തുടര്ന്് ലപാരുന്ത്. ഭൂപരതിഷ്ക്രണം, 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ-ആലരാ�ധ് പരതിപാ�നത്തിന്റെ വധ്ാപനം, 
ജനാധതിപതധ് വതിലകന്ദീകരണം, ന്പന്ഷന് പദ്തതികള്, 

ന്പാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായം, കുടുംബശ്ീ പരതിപാടതികള്, 
തുടങ്ങതിയ സംസ്ാനത്തിന്റെ ഇടന്പടലകള് ഗ്ാമ-ന�ര 
ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ ലതാത് കുറയ്ക്കുന്തതില് വ�തിയ പങ്ാണ് 
വഹതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. ഔലദധ്ാ�തിക കണക്കള് പ്രകാരം കെതിഞ് 
40 വര്ഷത്തിനതിടയതില് ലകരളത്തിന്� ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് 
�ണധ്മായതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്.  നതി�വതില് സംസ്ാനന്ത് 
ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് 11.3 ശതമാനമാണ് (2011-12). 1973-74 മുതല് 
2011-12 വന്ര രാജധ്ന്ത്യും സംസ്ാനന്ത്യും ലകവ� 
ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് പട്ടിക 1.3.1ല് നല്കതിയതിരതിക്ന്.

സംസ്ാനന്ത് ഗ്ാമ-ന�ര ദാരതിദ്ധ്ത്തില് �ണധ്മായതി 
കുറവ് വന്തിട്ടുണ്്. 1973-74 മുതല്  2011-12 വന്ര 
കാ�യളവതില്, ലകരളത്തിന്� ഗ്ാമ ന�ര ദാരതിദ്ധ് 
അനുപാതം യഥാരൈമം 59.19 ശതമാനത്തില് നതിന്് 
7.3 ശതമാനവും 62.74 ശതമാനത്തില് നതിന്് 15.3 
ശതമാനവുമായതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. ഈ ലനട്ടം തുടര്ന്ം 
സാധധ്മാക്ന്തതില് ഒട്ടനവധതി പദ്തതികളുന്ട നടത്തിപെതില് 
സംസ്ാനം വ�തിയ ശ്ദ് നല്ലകണ്തായതിട്ടുണ്്.

സാമൂഹധ് സാമ്പത്തിക സ്തിതതിയുന്ട അടതിസ്ാനത്തില് 
കുടുംബങ്ങന്ള റാങ്് ന്ചയ്യുക എന് �ക്ധ്ലത്ാന്ട 
ഭാരത സര്ക്ാര് 2011-ല് സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി  
ന്സന്സസ് (എസ്.ഇ.സതി.സതി.) നടത്തുകയുണ്ായതി. 
ദാരതിദ്ധ്ത്തിന് വളന്ര വതിശാ�വും പരതിവര്ത്നാത്മകവുമായ 
നതിര്വ്വചനം നല്കുന്തതിനാല് തന്ന് സാമൂഹധ്-
സാമ്പത്തിക ജാതതി ന്സന്സസതിന് വളന്രയധതികം 
പ്രാധാനധ്ം ഉണ്്. ഏെ് മാനദണ്ഡങ്ങന്ള അടതിസ്ാന 
മാക്തിയാണ് സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി 
ന്സന്സസ് ഇല്ലായ്മയുന്ട സൂചതിക (deprivation index)  
നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിരതിക്ന്ത്. 2011 ന്� സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക 
ജാതതി ന്സന്സസ് പ്രകാരം സംസ്ാനന്ത് 76.99 
�ക്ം കുടുംബങ്ങളതില് 63.19 �ക്ം കുടുംബങ്ങളും (82.08 
ശതമാനം) ഗ്ാമീണലമഖ�യതില് അധതിവസതിക്ന്വരാണ്.  
ഇതതില് 10.32 ശതമാനം പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങളും 1.63 
ശതമാനം പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളുമാണ്.  ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളതില് 19.16 �ക്വും (30.33 ശതമാനം) ദാരതിദ്ധ് 
ദുരതിതമനുഭവതിക്ന്വരാണ്.  ഇല്ലായ്മയുന്ട ലതാത് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് പാ�ക്ാട് (42.33 ശതമാനം) ജതില്ലയതിലം ന്താട്ടു 
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പതിന്തി�ായതി തതിരുവനന്തപുരം (38.36 ശതമാനം), വയനാട് 
(36.33 ശതമാനം) എന്ീ ജതില്ലകളതിലമാണ്. ഇല്ലായ്മയുന്ട 
കുറഞ് ലതാത് എറണാകുളം (20.30 ശതമാനം), ലകാട്ടയം 
(23.02 ശതമാനം), കണ്ണൂര് (24.25 ശതമാനം) തുടങ്ങതിയ 
ജതില്ലകളതി�ാന്ണന്ം കാണാവുന്താണ്. സംസ്ാനന്ത് 
ആന്കയുള്ള ഗ്ാമീണ പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങളതില് 57.66 
ശതമാനവും  ഗ്ാമീണ പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളതിന്� 
61.68 ശതമാനവും  ഇല്ലായ്മയതില് കെതിയുന്വരാണ്. 
സംസ്ാനന്ത് വതിവതിധ വതിഭാ�ങ്ങളതില്ന്പെടുന് ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളുന്ട ഇല്ലായ്മയുന്ട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് 
(ശതമാനത്തില്) അനുബന്ധം  1.3.1 ല് നല്കതിയതിരതിക്ന്.
ഇല്ലായ്മയുന്ട വതിവതിധ സൂചകങ്ങള് പരതിലശാധതിച്ചാല്, 
സംസ്ാനന്ത് ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങളതില് ഇല്ലായ്മയുന്ട 
ഉയര്ന് നതിരക്് കാണതിക്ന് സൂചതികകള് വരുമാനത്തിന്റെ 
മുഖധ്പങ്ം കായതിക അധ്വാനം ആവശധ്മായ താത്ക്ാ�തിക 
ന്താെതി�തിലൂന്ട കന്ണ്ത്തുന് ഭൂരഹതിത കുടുംബങ്ങള് (18.86 
ശതമാനം), ന്താട്ടു പതിന്തി�ായതി പട്ടതികജാതതി/പട്ടതിക വര്ഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങള് (7.11 ശതമാനം), സ്തീ ഗൃഹനാഥയായതിട്ടുള്ള  
‘16-നും 59-നും ഇടയതില് പ്രായമുള്ള ഒരു പുരുഷ അം�ം 
ലപാലം ഇല്ലാത്തുമായ കുടുംബങ്ങള്’ (3.65 ശതമാനം) 
എന്തിവയാണ്. ഇല്ലായ്മയുന്ട നതിരക്തിന്� കുറവ് 
കാണതിക്ന്ത്  ‘ഭതിന്ലശഷതിക്ാരായ അം�ങ്ങളും 
പ്രായപൂര്ത്തിയായ ശാരീരീകലശഷതിയുള്ള ഒരു അം�ം ലപാലം 
ഇല്ലാത്തും’ (0.19 ശതമാനം), ‘താ�്ക്ാ�തിക ഭതിത്തിലയാടും 
ലമല്ക്കൂരലയാടുംകൂടതിയ ഒറ്റ മുറതി മാത്രമുള്ളവരതിലം 
(1.43 ശതമാനം), ‘25 വയസ്തിനു മുകളതില് പ്രായമായ 
നതിരക്രര് (1.81 ശതമാനം) എന്ീ സൂചകങ്ങളതി�ാണ്. 
വതിവതിധ ഇല്ലായ്മയുന്ട സൂചകങ്ങള് അടതിസ്ാനമാക്തി 
ദരതിദ് ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങളുന്ട ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള കണക്് 
(ശതമാനത്തില്) അനുബന്ധം 1.3.2ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

നീതതി ആലയാ�തിന്റെ പ്രഥമ ബഹുമുഖ ദാരതിദ്ധ് സൂചക 
(എംപതിഐ) റതിലപൊര്ട്ട് (2021) പ്രകാരം, ഇന്തധ്യതിന്� 
ഏറ്റവും കുറവ് ദാരതിദ്ധ്മുളള സംസ്ാനമായതി ലകരളം 
മാറതിയതിട്ടുണ്്.  ലകരളത്തിന് പതിന്തി�ായതി (0.71 ശതമാനം), 
ല�ാവ (3.76 ശതമാനം), സതിക്തിം (3.82 ശതമാനം), തമതിെ് 

നാട് (4.89 ശതമാനം) എന്ീ സംസ്ാനങ്ങളാണ് 
ഉളളത്. കുട്ടതികളുന്ടയും കൗമാരക്ാരുന്ടയും മരണനതിരക്് 
(0.19 ശതമാനം), മാതൃ ആലരാ�ധ്ം (1.73 ശതമാനം), 
സ്കൂള് വതിദധ്ാഭധ്ാസം (1.78 ശതമാനം), സ്കൂള് ഹാജര് 
നതി� (0.3 ശതമാനം), ശൂചതിത്വം (1.86 ശതമാനം) തുടങ്ങതി 
ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ ഒട്ടുമതിക് മാനദണ്ഡങ്ങളതിലം ലകരളം കുറഞ് 
ശതമാനമാണ് ലരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുളളത്. ലപാഷകാഹാരം, 
പാചക ഇന്ധനം, ശുചതിത്വം, കുടതിന്വളളം, ക്വദയുതതി, ഭവനം, 
ആസ്തതികള്, ബാങ്് അക്ൗണ്ടുകള് എന്ീ മാനദണ്ഡങ്ങളതില്  
വളന്രക്റച്ച് കുടുംബങ്ങള് മാത്രലമ ഉള്ന്ക്ാളളുന്തായും 
കാണാവുന്താണ്. ജതില്ലകളതില് പൂജധ്ം ശതമാനലത്ാളം 
ദരതിദ്ലരാന്ട ലകാട്ടയം മുന്തില് നതില്ക്ന്. 3.48% 
ഉളള  വയനാടതില് ആണ് ബഹുമുഖ ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ 
ഏറ്റവും ഉയര്ന് ശതമാനം കാണതിക്ന്ത്. ദരതിദ്രുന്ട 
സാമൂഹതികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്മനത്തിനായുളള 
സംസ്ാനത്തിന്റെ അചഞ്ച�മായ പ്രതതിബദ്ത എംപതിഐ 
സൂചതികയതില് നതിന്ം പ്രകടമാണ്. ചിത്രം 1.3.1

ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ കണക്കള് ലനാക്തിയാല്  
ലകരളം മറ്റു സംസ്ാനങ്ങന്ള അലപക്തിച്ച് ഏന്റ  
മുലന്റ്റം നടത്തിയതിട്ടുന്ണ്ങ്തിലം ഇല്ലായ്മയതില് 
കെതിയുന്വര് സംസ്ാനത്് ഉണ്്. സംസ്ാനന്ത് 
പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്�ം, മത്ധ്ന്താെതി�ാളതികള്, 
മണ്പാത്രമുണ്ാക്ന്വര്, കരകൗശ�ന്ത്ാെതി 
�ാളതികള് തുടങ്ങതിയ ചതി� സാമൂഹധ് വതിഭാ�ങ്ങള്ക്തിടയതിലം 
ദാരതിദ്ധ്ം ലകന്ദീകരതിക്ന്പെട്ടതിട്ടുള്ളതായതി കാണാന് 
സാധതിക്ന്താണ്. സംസ്ാന പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാര് പദ്തതികളതില് പുതതിയ ഉപജീവന പദ്തതികള് 
രൂപകല്പനന്ചയ്് ഇവര്ക്തിടയതില് നടപെതി�ാക്ന്തുവെതി 
മാത്രലമ ദാരതിദ്ധ്ം കുറയ്ക്കുവാന് സാധതിക്കയുള്ളു എന് 
വസ്തുതയതില�ക്ാണ് ഇന്തല്ലാം വതിരല്ചൂണ്ടുന്ത്. 
പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ്ഗ, ഫതിഷറീസ് വകുപ്പുകള് ഒട്ടനവധതി 
ദാരതിദ്ധ് നതിര്മാര്ജ്ജന/ഉപജീവനമാര്� പദ്തതികള് 
ഈ വതിഭാ�ങ്ങളുന്ട ഉന്മനത്തിനായതി നടപെതി�ാക്തി 
വരുന്ണ്്. ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ വധ്ാപ്തി കുറഞ്തിട്ടുന്ണ്ങ്തിലം 
പാര്ശ്വവത്കൃത വതിഭാ�ങ്ങള്ക്തിടയതില് ദാരതിദ്ധ്ം 

പട്ിക 1.3.1: ഇന്തധ്യതിന്�യും ലകരളത്തിന്�യും ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്്  (1973-74 മുതല് 2011-12 വന്ര)

വര്ഷം 
ലകരളം ഇന്തധ്

ഗ്ാമം ന�രം ആന്ക ഗ്ാമം ന�രം ആന്ക

1973-74 59.19 62.74 59.79 56.44 49.01 54.88

1977-78 51.48 55.62 52.22 53.07 45.24 51.32

1983 39.03 45.68 40.42 45.65 40.79 44.48

1987-88 29.10 40.33 31.79 39.09 38.20 38.86

1993-94 25.76 24.55 25.43 37.27 32.36 35.97

1999-00 9.38 20.27 12.72 27.09 23.62 26.10

2004-05 13.2 20.2 15.0 28.3 25.7 27.5

രം�രാജന് കമതിറ്റതി കണക്ാക്ല്

2009-10 9.7 23.7 16.0 39.6 35.1 38.2

2011-12 7.3 15.3 11.3 30.9 26.4 29.5

അവ�ംബം:-പ്ാനതിം�് കമീഷന്, ഭാരത സര്ക്ാര്, 2014  
(1973-74 മുതല് 2004—05 വന്ര �ക്ഡാവാ� രീതതിയതി�ാണ് കണക്ാക്തിയതിരതിക്ന്ത)്
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�ഘൂകരതിക്ന്തതിനുള്ള നടപടതികളതില് കുടുതല് ശ്ദ് 
ലകന്ദീകരതിക്ക എന്ത് സംസ്ാനത്തിന്റെ മുന്തിലള്ള 
ന്വല്ലുവതിളതി തന്ന്യാണ്. തലദേശ സ്ാപനങ്ങളുലടയും വതിവതിധ 
വകുപ്പുകളുന്ടയും ഇടന്പടലകള് വെതി ദാരതിദ്ധ്നതിര്മാര്ജ്ജനം 
സാധധ്മാക്ന്തതിനായതി സര്ക്ാര് ഒരു സമഗ് പരതിപാടതിക്് 
രൂപം നല്കതിയതിട്ടുണ്്.  

അതടിദാരടിദ്ര്യ തടിരടിച്ചറടിയല് പ്രക്ടിയ
അതതിദാരതിദ്ധ്ം തുടച്ചുനീക്ക എന് യജ്ഞത്തിന്റെ 
ഭാ�മായതി സംസ്ാനത്് അതതിദാരതിദ്ധ് സര്ലവ്വക്് 
തുടക്മതിടുകയുണ്ായതി.  ഭക്ണം, വരുമാനം, ആലരാ�ധ്ം, 
പാര്പെതിടം എന്ീ 4 ഘടകങ്ങളതിന്� ഇല്ലായ്മന്യ 
അടതിസ്ാനമാക്തിയായതിരുന് അതതിദാരതിദ് നതിര്ണ്ണയ 
പ്രരൈതിയ. ഗ്ാമവതികസന കമീഷണലററ്റതിനായതിരുന് 
സര്ന്വ്വയുന്ട ചുമത�.  ആശ്യ പദ്തതിക് കീെതില് 
വരാത് കുടുംബങ്ങന്ള യാണ് സര്ലവ്വയുന്ട 
ഭാ�മാക്തിയത് (അ�തതികന്ള കന്ണ്ത്ാനുള്ള സംസ്ാന 
പദ്തതിയാണ് ആശ്യ പദ്തതി).  നതി�വതില് 1.57 �ക്ം 
ഗുണലഭാക്ാക്ളാണ് ഈ പദ്തതിയതില് ഉള്ളത്)

ബഹുത�ത്തിലളള സര്ലവ്വ പ്രരൈീയയ്ക് ലശഷം 
സംസ്ാനത്്  64006 കുടുംബങ്ങന്ള (1,03,099 വധ്ക്തികള്) 
അതതിദാരതിദ്രായതി കന്ണ്ത്തുകയുണ്ായതി.  വാര്ഡുകള്/
ഡതിവതിഷനുകളതില് നതിന്ം പങ്ാളതിത് നാമനതിര്ലദേശ പ്രരൈതിയ 
വെതി കന്ണ്ത്തിയ 1,18,309 കുടുംബങ്ങളതില് നതിന്ം പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാര് ത�ത്തിന്�  സബ്കമറ്റതികള് പരതിലശാധതിച്ച് 
87,158 ലപന്ര ലഷാര്ട്്ട �തിസ്റ് ന്ചയ്യുകയുണ്ായതി. പ്രസ്തുത 

വതിവരങ്ങള്  എം.ഐ.എസതില്  ലരഖന്പെടുത്തുകയും  
87,158 കുടുംബങ്ങന്ള ഇതതിനായതി രൂപകല്പെന ന്ചയ്തിട്ടുളള 
ന്മാക്ബല് അപെതിന്റെ സഹായലത്ാന്ട ഇറെര്വയു 
ന്ചയ്യുകയും 20 ശതമാനം സാമ്പതിളുകള് സൂപെര് ന്ചക്തിം�തിന് 
വതിലധയമാക്കയും അതതില്നതിന്ം 73,747 കുടുംബങ്ങളുന്ട 
മുന്�ണനാ പട്ടതിക തയ്ാറാക്കയും ന്ചയ്യുകയുണ്ായതി.  ഈ 
മുന്�ണന പട്ടതിക, ഗ്ാമസഭകള് പരതിലശാധതിക്കയും 
അര്ഹതയതില്ലാത് കുടുംബങ്ങന്ള  ഒെതിവാക്തി 64006 
കുടുംബങ്ങളുന്ട അന്തതിമ �തിസ്റ് തയ്ാറാക്കയാണ് ന്ചയ്ത്.

അതതിദാരതിദ് സര്ലവ്വ വെതി കന്ണ്ത്തിയ 64006 
കുടുംബങ്ങളതില് 75 ശതമാനം ന്പാതുവതിഭാ�ത്തിലം, 
20 ശതമാനം പട്ടതികജാതതി വതിഭാ�ത്തിലം, 5 ശതമാനം 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതിഭാ�ത്തിലം ഉള്ന്പെടുന്വരാണ്.   ഏത് 
വതിഭാ�ത്തില് ഉള്ന്പെടുന് എന്റതിയാത് വളന്ര ന്ചറതിയ 
ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും ഇതതില് ഉള്പെടുന്ണ്്. 

സര്ലവ്വ പ്രകാരം 81 ശതമാനം അതതിദരതിദ്ര് ഗ്ാമ 
പഞ്ചായത്തുകളതിലം, 15 ശതമാനം മുന്സതിപൊ�തിറ്റതികളതിലം, 
4 ശതമാനം ലകാര്പെലറഷനുകളതിലം വസതിക്ന്.  
ദാരതിദ്ധ്ത്തിന്റെ ഗ്ാമ ലമഖ�കളതിന്� ലകന്ദീകരണ 
ന്ത്യാണ് ഇത് സൂചതിപെതിക്ന്ത്. ജതില്ല തതിരതിച്ച് 
വതിശക�നം ന്ചയ്യുലമ്പാള് 8553 ദാരതിദ്ധ് കുടുംബങ്ങളുളള 
മ�പ്പുറം ജതില്ലയാണ് പട്ടതികയതില് ഒന്ാം സ്ാനത്് (13.4 
ശതമാനം). ന്താട്ടുപതിന്ാന്� തതിരുവനന്തപുരം ജതില്ലയാണ് 
(11.4 ശതമാനം).  സംസ്ാനത്് ഏറ്റവും കുറവ് ദരതിദ്ര് 
വസതിക്ന്ത് ലകാട്ടയം ജതില്ലയതി�ാണ് (1071 കുടുംബങ്ങള്).

ചിത്രം 1.3.1 ജനസംഖധ്യുന്ട ശതമാനം
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ഉറവ തിടം : എം.പ തി.ഐ  റതിലപൊര്ട്ട്  നീതതി  ആലയാ�് 



അദ്ധ്ായം 1  |  ലകരള  സമ്പദ്  വധ്വസ്  |  23

ലനരന്ത് പരാമര്ശതിച്ചതുലപാന്� അതതിദരതിദ്ന്ര 
കന്ണ്ത്തുക എന് പ്രരൈതിയ ഭക്ണം, ആലരാ�ധ്ം, 
വരുമാനം, പാര്പെതിടം എന്ീ 4 ഇല്ലായ്മ ഘടകങ്ങന്ള 
ആസ്പദമാക്തിയാണ് പൂര്ത്ീകരതിച്ചത്. സര്ലവ്വയതിലൂന്ട 
കന്ണ്ത്തിയ 35 ശതമാനം കുടുംബങ്ങള് വരുമാനത്തിന്റെ 
അഭാവവും  24 ശതമാനം കുടുംബങ്ങള്ക്് ആലരാ�ധ് 
സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും 21 ശതമാനത്തിന് 
ഭക്ണത്തിന്റെ അഭാവവും 15 ശതമാനം കുടുംബങ്ങള്ക്് 
പാര്പെതിടത്തിന്റെ അഭാവവും ഉള്ളതായതി തതിരതിച്ചറതിഞ്തിട്ടുണ്്. 
ഒരു കുടുംബത്തില് തന്ന് ഒന്തി�ധതികം ഇല്ലായ്മ 
ഘടകങ്ങളുന്ട സാന്തിദ്ധ്ം പ്രലതധ്കമായതി  ശ്ദ്തിലക്ണ് 
ഒന്ാണ്.

വരുന് 4 വര്ഷം ന്കാണ്് അതതിദാരതിദ്ധ്ം സംസ്ാനത്് 
നതിന്് തുടച്ചുമാറ്റുക എന് �ക്ധ്ം ലനടതിന്യടുക്ന്തതിനായതി  
അതതിദാരതിദ്ധ് സബ്പ്ാന് തയ്ാറാക്ന്തതിനുള്ള 
കാല്ന്വയ്പ്പുകള്ക്് 2021ല് സംസ്ാനം 

തുടക്മതിടുകയുണ്ായതി.  കുടുംബാധതിഷ്തിത ക്മലരൈാപ്ാനതിന്റെ 
നതിര്വ്വഹണം കുടുംബശ്ീയുന്ട പതിന്തുണലയാന്ട തലദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളാണ് നടപെതി�ാക്കയും ലമാണതിറ്റര് 
ന്ചയ്യുകയും ന്ചയ്യുന്ത്.  സര്ലവ്വയുന്ട ഭാ�മായതി ലശഖരതിച്ച 
വതിവരങ്ങള്ക്് പുറലമ  കുടുംബങ്ങളതില് നതിന്ം അധതികമായതി 
ലശഖരതിച്ച വതിവരങ്ങള് കൂടതി ഉള്ന്പെടുത്തിയാണ്  ക്മലരൈാ 
പ്ാനുകള് തയ്ാറാലക്ണ്ത്.

1. ക്മലരൈാ പ്ാനുകന്ള മൂന്ായതിട്ടാണ് തരം 
തതിരതിച്ചതിരതിക്ന്ത്.

2. അടതിയന്തതിര പരതിചരണ പ്ാന്
3. ഹ്രസ്വകാ� പ്ാന്
4. ദീര്ഘകാ� പ്ാന്

അടതിയന്തതിര സ്വഭാവമുള്ള ലസവനങ്ങള് �ഭധ്മാക്ന് 
തതിനാണ് അടതിയന്തതിര പരതിചരണ പ്ാന്. 3 മാസം 
മുതല് 2 വര്ഷം വന്ര ക്ദര്ഘധ്മുള്ള ലസവനങ്ങള് 

ചിത്രം 1.3.2  അതതിദാരതിദ്ധ്ം തതിരതിച്ചറതിയല് പ്രരൈതിയ- ഘട്ടങ്ങള്

ഉറവ തിടം : ഇ.പ തി.ഐ.പ തി സംസ്ാന  ന്സല്, ഗ്ാമ വ തികസന  വകുപെ് 
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73,747

1.3.3 സംസ്ാനത്് തതിരതിച്ചറതിഞ് അതതിദരതിദ് കുടുംബങ്ങളുന്ട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള കണക്്

   അവ�ംബം: ഇപ തിഐപ തി ന്സല്, ഗ്ാമവ തികസന വകുപെ്
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ഉറപ്പുവരുത്ാനാണ് ഹ്രസ്വകാ� പ്ാന്.   ഇവ രണ്ടും 
മതതിയാവാത് സാഹചരധ്ത്തില് അതതിദരതിദ്ര്ക്ായതി 
ദീര്ഘകാ� പ്ാനുകള് തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
രൂപം നല്കാവുന്താണ്. 

ആധാര്കാര്ഡ്, ലറഷന്കാര്ഡ്, അടതിയന്തതിര 
ക്വദധ്സഹായം എന്തിവ ഉറപൊക്ന് അടതിയന്തതിര 
പരതിചരണ പദ്തതികള് ഏന്റ്റടുത്തതിന് പതിന്ാന്� 
അതതിദാരതിദ്ധ് സര്ലവ്വയതില് ഉള്ന്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുമായതി 
ആല�ാചതിച്ച് ഹ്രസ്വകാ�-ദീര്ഘകാ� പദ്തതികള്ക്് രൂപം 
നല്കുന്  പ്രരൈതിയകള് പ്രാലദശതിക സര്ക്ാറുകളതില് നടന്് 
വരുന്ണ്്.

സംസ്ാന സര്ക്ാരതിന്റെ ലനതൃത്വത്തില് പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാരുകള് നടത്തിയ വ�തിയ ശ്മങ്ങളുന്ട 
ഭാ�മായതിട്ടാണ് ലകവ�ം ആറ് മാസത്തിനുള്ളതില് 
തന്ന് അതതിദാരതിദ്ധ്ന്ര കന്ണ്ത്തുന്തതിനുള്ള പ്രരൈതിയ 
പൂര്ത്ീകരതിക്വാന് സാധതിച്ചത്.  സര്ലവ്വയതില് സ്വീകരതിച്ച 
മാലനജ്ന്മറ്െ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാ�മായതി പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാറുകള് ഈ പ്രരൈതിയയുന്ട ഉടമസ്ാവകാശം 
ഏന്റ്റടുക്കയും ഈ തതിരതിച്ചറതിയല് പ്രരൈതിയയതില് 
ധാരാളം സന്ദ് പ്രവര്ത്കരും മറ്റും മുന്തിട്ടതിറങ്ങുകയും 
ന്ചയ്യുകയുണ്ായതി.  അതതിദാരതിദ്ധ് സര്ലവ്വയതിലൂന്ട കന്ണ്ത്തിയ 
കുടുംബങ്ങള്ക്് അതതിജീവന ഉപജീവന സാധധ്തകള് 
ഉറപൊക്ക എന്ത് പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകളുന്ട 
ഉത്രവാദതിത്വമാണ്.  ഒരു വ�തിയ ദൗതധ്ത്തില�ക്ള്ള 
സംസ്ാന സര്ക്ാരതിന്റെ ആദധ് കാല്വയ്പ് ആയതിട്ടാണ് 
അതതിദാരതിദ് പ്രരൈതിയയും ക്മലരൈാപ്ാനും എന് കാരധ്ത്തില് 
ഒരു സംശയവുമതില്ല.

1.3.4  അതതിദാരതിദ്ധ് വതിഭാ�ങ്ങളുന്ട ലവര്തതിരതിച്ച �തിസ്റ്

അവ�ംബം: ഇപ തിഐപ തി ന്സല്, ഗ്ാമവ തികസന വകുപെ്
 

21% 
24% 

35% 

15% 

ഭക്ഷണം ആര ോഗ്യം വരുമോനം പോര്പ്പിടം 



അദ്ധ്യായം 1  |  കേരള  സമ്പദ്  വധ്വസ്ഥ  |  25

ലയാഭേരമയായ ആസ്തിേളതിൽ നതികഷേപതിക്യാന് 
തയാൽപരധ്പ്പെടുന്നവര്ക്ം സമ്പയാദതിക്യാന് 
ആഗ്രഹതിക്ന്നവര്ക്ം ഇടയതിൽ പണത്തിപ്റെ 
ഒഴുക്് സുഗമമയാക്ന്ന ഇടനതിലക്യാരയായതി ധനേയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. 'എല്യാവപ്രയം 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന്ന ഒരു സയാമ്പത്തിേ കമഖല' എന്ന 
നതിലയതികലക്് ആകഗയാളതലത്തിൽ ഒരു മയാറ്ം ഉണ്യായതിട്ടുണ്്. 
ജനസംഖധ്യപ്ട ബഹുഭൂരതിപഷേത്തിനം അവരുപ്ട 
ആവശധ്ങ്ങൾക്് അനകയയാജധ്മയായ തരത്തിലുള്ള  
നതിരവധതി സയാമ്പത്തിേ കസവനങ്ങൾ സ്ഥതിരമയായതി 
ലഭതിക്ന്നു എന്നയാണ് ഇതതിനര്ത്ം.  പയാവപ്പെട്ടവര്ക്ം 
വതിേസനത്തിപ്റെ പ്രകയയാജനം ലഭതിക്ണപ്മന്നുപ്ണ്ങ്തിൽ 
സയാമ്പത്തിേ കസവനങ്ങൾ അവര്ക്ം ലഭധ്മയാക്ണം. 
കലയാേബയാങ്ം ഐഎംഎഫം പ്രവചതിച്ചതുകപയാപ്ല, 
കലയാേത്തിപ്റെ വളര്ച്ചയാ നതിരക്് കുറഞ്ഞുപ്േയാണ്തിരതിക്ന്ന 
സയാഹചരധ്ത്തിൽ, ധനേയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങളുപ്ട പങ്് വീണ്ം 
വര്ദ്തിക്േയയാണുണ്യായത്.

ദേശീയതലത്തിലും സുംസ്ഥാന തലത്തിലും ബഥാങ്കുകളുടെ 
വളർച്ച 
ആര്ബതിഐയപ്ട ത്രൈമയാസ സ്ഥതിതതിവതിവരക്ണക്േൾ 
പ്രേയാരം, 2022 മയാര്ച്ച് അവസയാനകത്യാപ്ട  1,51,320 ബയാങ്് 
ശയാഖേൾ മുകഖന  136 പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ 
(എസ് സതിബതി)ഇന്ധ്യതിൽ പ്രവര്ത്തിക്ന്നു.  ഇതതിൽ 53,069 
ശയാഖേൾ ഗ്രയാമപ്രകദശത്ം 42,532 എണ്ം അര്ദ് 
നഗരപ്രകദശത്ം 27,641 എണ്ം നഗരപ്രകദശത്ം ബയാക്തി 
28,078 ശയാഖേൾ പ്മക്യാപ്പയാളതിറ്ന് നഗരങ്ങളതിലുമയാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്.   ഉത്ര്പ്രകദശതിലയാണ് ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ബയാങ്് ശയാഖേളുള്ളത് (17,686), തുടര്ന്ന്       മഹയാരയാഷ്ട്രയം  
(13,220), തമതിഴ് നയാടും  (11,781). കേരളത്തിൽ 6,593 
പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്് ശയാഖേളുണ്്, ഇത് ഇന്ധ്യതിപ്ല 
പ്മയാത്ം ബയാങ്് ശയാഖേളുപ്ട 4.36 ശതമയാനമയാണ്.  
ആര്ബതിഐ േണക്േൾ പ്രേയാരം, മുന്വര്െപ്ത് 
അകപഷേതിച്ച് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്് 

ശയാഖേളുപ്ട എണ്ത്തിൽ 0.66 ശതമയാനം കുറവണ്യായതി.  
ക്റേറ്് പ്ലവൽ ബയാകങ്ഴ് സ് േമ്തിറ്തി (എസ് എൽബതിസതി) 
േണക്േൾ പ്രേയാരം, 2022 മയാര്ച്ചതിൽ കേരളത്തിൽ 7,622 
ബയാങ്് ശയാഖേളുണ്്. ഇതതിൽ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ 
ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ, പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ, 
സഹേരണ ബയാങ്േൾ എന്നതിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ 
ആപ്േയള്ള 7,622 ബയാങ്് ശയാഖേളതിൽ 12.14 ശതമയാനം 
ശയാഖേൾ ഗ്രയാമപ്രകദശത്ം 66.37 ശതമയാനം ശയാഖേൾ 
അര്ദ് നഗരപ്രകദശത്ം 21.49 ശതമയാനം ശയാഖേൾ 
നഗരപ്രകദശത്മയാണ്.  ആര്ബതിഐ േണക്േൾ പ്രേയാരം 
രയാജധ്പ്ത് അര്ദ് നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ബയാങ്് ശയാഖേളുള്ളത് കേരളത്തിലയാണ്. (അനുബന്ും 1.4.1). 
എസ് എൽബതിസതി റതികപെയാര്ട്്ട അനസരതിച്ച് 2022 മയാര്ച്ച് വപ്ര 
കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്േളുപ്ട ഗ്രൂപെ് തതിരതിച്ചുള്ള ബ്യാഞ്് ശംഖല 
പട്തിക 1.4.1ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

എസ് എൽബതിസതി റതികപെയാര്ട്്ട അനസരതിച്ച് കേരളത്തിൽ, 
2021 മയാര്ച്ചതിൽ 6,319 പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്് 
ശയാഖേൾ ഉണ്യായതിരുന്നത് 11 എണ്ത്തിപ്റെ വര്ദ്നകവയാപ്ട 
2022 മയാര്ച്ചതിൽ 6,330 ശയാഖേളയായതി ഉയര്ന്നു. (ഇതതിൽ 
പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്േൾ, സ്വേയാരധ്കമഖല വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ എന്നതിവ 
മയാരൈം ഉൾപ്പെടുന്നു). 2022 മയാര്ച്ചതിൽ കേരള ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്തിപ്റെ ആപ്േ ശയാഖേളുപ്ട എണ്ം മുന്വര്െകത്ത് 
കപയാപ്ല 634 തപ്ന്നയയാണ്. 2022 മയാര്ച്ച് വപ്ര കേരളത്തിൽ 
294 പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േളും 998 കേയാ-ഓപെകററ്ീവ് 
ബയാങ്േളും ഉണ്്.  

നതിദഷേപങ്ങള് 
ആര്ബതിഐ േണക്േൾ പ്രേയാരം, രയാജധ്പ്ത് പ്മയാത്ം 
നതികഷേപങ്ങളതിൽ 2022 മയാര്ച്ച് അവസയാനകത്യാപ്ട 
മുന് വര്െകത്ക്യാൾ 10.21 ശതമയാനം വര്ദ്നവ് 
ഉണ്യായതിട്ടുണ്്. എന്നയാൽ നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വളര്ച്ചയാ 
നതിരക്് 12.3 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 10.21 
ശതമയാനമയായതി കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിപ്ല പ്മയാത്ം ബയാങ്് 

1.4  വതിേസന ഉദധ്മങ്ങളതിൽ ധനേയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങളുപ്ട പങ്്
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നതികഷേപങ്ങളതിൽ 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ന അകപഷേതിച്ച് 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ 9.75 ശതമയാനം വര്ദ്നവണ്യായതി.  രയാജധ്പ്ത് 
പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്േളതിപ്ല പ്മയാത്ം നതികഷേപം 
2021 മയാര്ച്ചതിൽ 1,54,39,970  കേയാടതി രൂപയയായതിരുന്നത് 2022 
മയാര്ച്ചതിപ്ല േണക്നസരതിച്ച്,  1,70,15,931 കേയാടതി രൂപയയായതി.  
2022 മയാര്ച്ചതിൽ  രയാജധ്പ്ത് പ്മയാത്ം നതികഷേപത്തിപ്റെ 
3.94 ശതമയാനമയാണ് കേരളത്തിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളതിപ്ല നതികഷേപത്തിപ്റെ വതിഹതിതം. രയാജധ്ത്് ഏറ്വം 
ഉയര്ന്ന നതികഷേപ വതിഹതിതമുള്ളത് മഹയാരയാഷ്ട്രയയാണ് 
(20.57 ശതമയാനം) (അനബന്ം 1.4.2). പ്മക്യാപ്പയാളതിറ്ന് 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ പ്മയാത്ം നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വളര്ച്ചയാ നതിരക്് 
2021 മയാര്ച്ചതിൽ 14.9 ശതമയാനമയായതിരുന്നത്  2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
11.6 ശതമയാനമയായതി കുറഞ്ഞു, ഗ്രയാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ ഇത് 2021 
മയാര്ച്ചതിൽ 6.9 ശതമയാനമയായതിരുന്നത് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 7.6 
ശതമയാനമയായതി വര്ദ്തിച്ചു. പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േളതിൽ, 
പ്മയാത്ം നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വളര്ച്ചയാ നതിരക്് 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 10.4 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്നും 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
8.0 ശതമയാനമയായതി കുറഞ്ഞു.  അകത സമയം പ്ചറുേതിട 
ധനേയാരധ് ബയാങ്േളതിപ്ല പ്മയാത്ം നതികഷേപത്തിൽ 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 25.6 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
37.3 ശതമയാനത്തിപ്റെ വളര്ച്ചയാ നതിരക്യാണ് ആര്ബതിഐ 
റതികപെയാര്ട്ട് പ്രേയാരം േയാണതിക്ന്നത്. പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് 
ബയാങ്േളതിപ്ല പ്മയാത്ത്തിലുള്ള നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വളര്ച്ച 
വളപ്ര കവഗത്തിലയാണ്, എന്നയാൽ  പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്േളതിൽ ഇത് മന്ദഗതതിയതിലയാണ് (5.7 ശതമയാനം).

എസ് എൽബതിസതി േണക്േൾ പ്രേയാരം, കേരളത്തിപ്ല 
പ്മയാത്ം ബയാങ്് നതികഷേപം (പ്േയാകമഴ് സധ്ൽ ബയാങ്േൾ, 
പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ, പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് 
ബയാങ്േൾ എന്നതിവയപ്ട നതികഷേപം ഉൾപ്പെപ്ട) 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 6,05,914 കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
6,66,220 കേയാടതി രൂപയയായതി വര്ദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. എന്നതിരുന്നയാലും, 
എസ് എൽബതിസതി റതികപെയാര്ട്ട് പ്രേയാരം കേരളത്തിപ്ല 
പ്മയാത്ം നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വയാര്െതിേ വളര്ച്ചയാ നതിരക്് 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 11.31 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 9.95 
ശതമയാനമയായതി കുറയന്ന പ്രവണത േയാണതിക്ന്നു. 2012-
2022 േയാലയളവതിൽ കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്് നതികഷേപങ്ങളുപ്ട 
വളര്ച്ച അനുബന്ും 1.4.3ൽ പ്േയാടുത്തിരതിക്ന്നു.

ആഭ്യന്തര നതിദഷേപവും പ്രവഥാസതി നതിദഷേപവും 
എസ് എൽബതിസതി േണക്േൾ  പ്രേയാരം 2022 മയാര്ച്ചതിൽ, 
കേരളത്തിപ്ല പ്മയാത്ം ബയാങ്് നതികഷേപത്തിൽ 
4,27,811 കേയാടതി രൂപ ആഭധ്ന്ര നതികഷേപവം (പ്മയാത്ം 
നതികഷേപത്തിപ്റെ 64.21 ശതമയാനം), 2,38,409 കേയാടതി 
രൂപ പ്രവയാസതി നതികഷേപവമയാണ് (35.79 ശതമയാനം).  
2021 മയാര്ച്ചതിൽ ഇത്  യഥയാക്രമം 3,76,278 കേയാടതി 
രൂപയം 2,29,636 കേയാടതി രൂപയമയായതിരുന്നു. 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ പ്മയാത്ം ആഭധ്ന്ര നതികഷേപത്തിപ്റെ 
വയാര്െതിേ വളര്ച്ചയാ നതിരക്് 13.70 ശതമയാനമയാണ്. ഇത് 
മുന്വര്െകത്ക്യാൾ കൂടുതലയാണ്. 2022 മയാര്ച്ചതിപ്ല  
സംസ്ഥയാനപ്ത് പ്മയാത്ം പ്രവയാസതി നതികഷേപങ്ങളതിൽ 
3.82 ശതമയാനം വര്ദ്നവ്  മയാരൈകമ ഉണ്യായതിട്ടുള്ളൂ. മുന് 
വര്െം ഇത് 10 ശതമയാനത്തികലപ്റയയായതിരുന്നു. 2021-22 
മുതൽ കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്് നതികഷേപങ്ങളുപ്ട വളര്ച്ച 
(ആഭധ്ന്രവം, പ്രവയാസതിയം) ചതിത്ും 1.4.1ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

എസ് എൽബതിസതി േണക്് പ്രേയാരം, പ്പയാതുകമഖലയാ 
ബയാങ്േളുപ്ട 2022 മയാര്ച്ച് വപ്രയള്ള പ്മയാത്ം പ്രവയാസതി  
നതികഷേപം 1,08,971.40 കേയാടതി രൂപയയാണ്, ഇത് പ്മയാത്ം 
പ്രവയാസതി നതികഷേപത്തിപ്റെ 45.71 ശതമയാനമയാണ്. 
സ്വേയാരധ്കമഖലയാ ബയാങ്േൾക്് 1,25,076.47 കേയാടതി 
രൂപയപ്ട പ്രവയാസതി നതികഷേപമുണ്്, അതയായത് 
പ്മയാത്ം പ്രവയാസതി നതികഷേപത്തിപ്റെ 52.46 ശതമയാനം. 
മുന്വര്െം ഇത് യഥയാക്രമം 45.83 ശതമയാനവം 52.60 
ശതമയാനവമയായതിരുന്നു. പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്ൾക്് 
2022 മയാര്ച്ചതിൽ പ്രവയാസതി നതികഷേപമയായതി 2,552.01 കേയാടതി 
രൂപ ലഭതിച്ചു, ഇത് പ്മയാത്ം പ്രവയാസതി നതികഷേപത്തിപ്റെ 
1.07 ശതമയാനമയാണ്. അതുകപയാപ്ല, പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്േൾക്്  പ്രവയാസതി നതികഷേപമയായതി ലഭതിച്ചത് 1,808.68 
കേയാടതി രൂപയയാണ്. സഹേരണ കമഖലയതിപ്ല ബയാങ്േളതിൽ 
പ്രവയാസതി നതികഷേപത്തിപ്റെ വതിഹതിതം വളപ്ര തുച്ഛമയാണ്. 
കേരളത്തിപ്ല പ്രമുഖ ബയാങ്േളുപ്ട 2022 മയാര്ച്ച് വപ്രയള്ള 
പ്രവയാസതി നതികഷേപങ്ങളുപ്ടയം വയായ്പയാ നതികഷേപ 
അനപയാതത്തിപ്റെയം വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 
1.4.4-ൽ നൽേതിയതിരതിക്ന്നു.

പട്തിക 1.4.1 2022ൽ കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്േളുപ്ട ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള ബ്യാഞ്്ശംഖല, 2022   
ക്ര

മ
 

ന
മ്പ

ര്
ബയാങ്േളുപ്ട ഇനം

ബ്യാഞ്ചുേളുപ്ട എണ്ം 

ഗ്രയാമം അര്ദ്നഗരം നഗരം പ്മയാത്ം

1 പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ 142 2331 832 3305

2 പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ- 
കേരള ഗ്രയാമീണ് ബയാങ്് 53 542 39 634

3 സ്വേയാരധ് വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ 127 1671 593 2391

4 പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ 147 111 36 294

5 സഹേരണ ബയാങ്േൾ * 456 404 138 998

  പ്മയാത്ം 925 5059 1638 7622

* കേരള ബയാങ്് ശയാഖേൾ ഉൾപ്പെപ്ട
അവലംബം: സംസ്ഥയാനതല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട് , മയാര്ച്ച്  2022 
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വായ്പകൾ
2022 മയാര്ച്ചതിപ്ല എസ് എൽബതിസതി േണക്േൾ 
പ്രേയാരം, വയാണതിജധ് ബയാങ്േളും സഹേരണ ബയാങ്േളും 
സംസ്ഥയാനത്് വയായ്പയയായതി 4,78,657.12 കേയാടതി രൂപ 
വതിതരണം പ്ചയ്തു. 2021 മയാര്ച്ചതിൽ വയായ്പയയായതി നൽേതിയ 
4,43,554.33 കേയാടതി രൂപകയക്യാൾ 7.91 ശതമയാനം 
കൂടുതലയാണതിത്. പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, 
സ്വേയാരധ് കമഖലയതിപ്ല വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ 
ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ, പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ 
(എസ്എഫ്ബതി) എന്നതിവയൾപ്പെപ്ട എല്യാ വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളും കചര്ന്ന് 2022 മയാര്ച്ച് അവസയാനകത്യാപ്ട 
4,24,625.73 കേയാടതി രൂപ വതിതരണം പ്ചയ്തു. 2021 

മയാര്ച്ചതിൽ ഇത് 3,92,669.16 കേയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു.  ഇതതിൽ 
പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, സ്വേയാരധ്കമഖല 
വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ, 
പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ എന്നതിവര് നൽേതിയ 
വയായ്പേൾ യഥയാക്രമം 2,32,866.27 കേയാടതി രൂപ, 1,66,524.59 
കേയാടതി രൂപ, 19,276.34 കേയാടതി രൂപ, 5,958.53 കേയാടതി 
രൂപ എന്നതിങ്ങപ്നയയാണ്. മുന്വര്െപ്ത് അകപഷേതിച്ച് 
മുന്ഗണനയാ കമഖലേളതിൽ നൽേതിയ വയായ്പയതിൽ 
(പതിഎസ്എ) ഏഴ്  ശതമയാനത്തിപ്റെ വര്ദ്നവണ്്.  
പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ്ബയാങ്േൾ അവരുപ്ട വയായ്പയപ്ട 
48.75 ശതമയാനം (പ്രയാഥമതിേകമഖലയതിൽ) വതിതരണം പ്ചയ്തു, 
ഇത് മുന്വര്െകത്ക്യാൾ കൂടുതലയാണ് 44.54 ശതമയാനം; 

ചതിത്ും 1.4.1 കേരളത്തിപ്ല ആഭധ്ന്ര, പ്രവയാസതി ബയാങ്് നതികഷേപത്തിപ്റെ വളര്ച്ച - 2012  മുതൽ 2022 വപ്ര (രൂപ 
കേയാടതിയതിൽ)

അവലംബം : സംസ്ഥയാന തല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട് ,  മയാര്ച്ച്  2൦22  
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ആഭ്യന്തര നതിദഷേപും  പ്രവഥാസതി നതിദഷേപും   

ചതിത്ും 1.4.2 പ്രയാഥമതിേ കമഖലയതിപ്ല വയായ്പ വതിതരണത്തിപ്റെ വതിഹതിതം, മയാര്ച്ച്  2022

അവലംബം : സംസ്ഥയാനതല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട്  മയാര്ച്ച്  2൦22  
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സഹേരണ ബയാങ്േൾ അവരുപ്ട വയായ്പയപ്ട 12.34 
ശതമയാനം മയാരൈമയാണ് പ്രയാഥമതിേകമഖലയ്ക് നൽേതിയത്. 
മുന് വര്െം ഇത് 20.30 ശതമയാനമയായതിരുന്നു. പ്രയാഥമതിേ 
കമഖലയതിപ്ല വയായ്പയാ വതിതരണത്തിൽ കേരള ഗ്രയാമീണ് 
ബയാങ്തിപ്റെ വതിഹതിതം 14.03 ശതമയാനമയാണ്. പ്രയാഥമതിേ 
കമഖലയതിപ്ല വയായ്പയാ വതിതരണത്തിപ്ല വതിഹതിതം 
ചതിത്ും 1.4.2ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു. ആര് ബതി ഐയപ്ട 
ത്രൈമയാസ റതികപെയാര്ട്്ട പ്രേയാരം പ്രമുഖ സംസ്ഥയാനങ്ങളതിപ്ല 
പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ നൽേതിയ  
വയായ്പയാധനസഹയായങ്ങളുപ്ട പട്തിക  അനുബന്ും 1.4.5ൽ 
ഉൾപ്ക്യാള്ളതിച്ചതിരതിക്ന്നു. 

കാർഷിക വായ് പകൾ 
2022 മയാര്ച്ചതിൽ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്േൾ, പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ, സഹേരണ 
ബയാങ്േൾ എന്നതിവ മുകഖനയള്ള ആപ്േ േയാര്െതിേ 
വയായ്പ, 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 95,676 കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 
9.6 ശതമയാനം വര്ദ്തിച്ച് 1,04,841.94 കേയാടതി രൂപയയായതി.  
മുന്വര്െപ്ത് കപയാപ്ല 2022  മയാര്ച്ചതിലും പ്മയാത്ം 
വയായ്പയപ്ട 22 ശതമയാനം തപ്ന്നയയാണ് േയാര്െതിേ 
വയായ്പയയായതി നൽേതിയത്.  2022 മയാര്ച്ച് വപ്ര േയാര്െതിേ 
വയായ്പയതിൽ വതിവതിധ ബയാങ്േളുപ്ട വതിഹതിതം ചതിത്ും 1.4.3ൽ 
േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ചതിത്ും 1.4.3 2022 മയാര്ച്ച് വപ്രയള്ള േയാര്െതിേ വയായ്പ 
വതിഹതിതം

അവലംബം : സംസ്ഥയാനതല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട് , മയാര്ച്ച്  2൦22

പട്ിക ജാതി/പട്ിക വർഗ്ഗ, ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
വായ്പകൾ 
2022 മയാര്ച്ചതിപ്ല േണക്നസരതിച്ച്, സംസ്ഥയാനത്് വതിവതിധ 
ബയാങ്േൾ വഴതി പട്ടതിേജയാതതി (എസ് സതി), പട്ടതിേവര്ഗ (എസ് ടതി) 
വതിഭയാഗക്യാര്ക്്  യഥയാക്രമം 2335.98 കേയാടതി രൂപയം 398.72 
കേയാടതി രൂപയം വയായ്പയയായതി വതിതരണം പ്ചയ്തു. 2021 
മയാര്ച്ചതിൽ ഇത് യഥയാക്രമം 5,354.1 കേയാടതി രൂപയം, 1,205.7 
കേയാടതി രൂപയമയായതിരുന്നു.  എസ് എൽബതിസതി റതികപെയാര്ട്ട് 
പ്രേയാരം മുന്വര്െപ്ത് അകപഷേതിച്ച് പട്ടതിേ ജയാതതി /പട്ടതിേ 
വര്ഗ്ഗവതിഭയാഗക്യാര്ക്് ബയാങ്േൾ നൽേതിയ വയായ്പയതിൽ, 
പട്ടതിേജയാതതി വതിഭയാഗത്തിൽ 56.37 ശതമയാനത്തിപ്റെ കുറവം 
പട്ടതിേ വര്ഗ്ഗ വതിഭയാഗത്തിൽ 66.93 ശതമയാനത്തിപ്റെ കുറവം 
ഉണ്യായതയായയാണ് േയാണുന്നത്. സംസ്ഥയാനപ്ത് ദുര്ബല 
വതിഭയാഗങ്ങൾക്് നൽേതിയ വയായ്പയാ തുേ മുന്വര്െപ്ത് 
അകപഷേതിച്ച് 16.97 ശതമയാനം വര്ദ്തിച്ചു. അതയായത് 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ വയായ്പയയായതി നൽേതിയ തുേ 101759.09 കേയാടതി 
രൂപയം 2021 മയാര്ച്ചതിൽ ഇത് 86,995 കേയാടതി രൂപയമയായതിരുന്നു.  
പട്ടതിേ ജയാതതി പട്ടതിേ വര്ഗ്ഗ വതിഭയാഗങ്ങൾക്് 2022 മയാര്ച്ച്  വപ്ര 
നൽേതിയ വയായ്പേളുപ്ട വതിവരം ഇനം തതിരതിച്ച് പട്തിക 1.4.2ൽ 
നൽേതിയതിട്ടുണ്്.  

ഭവനവായ്പ 
എസ്എൽബതിസതി േണക്േൾ പ്രേയാരം വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളും സഹേരണ ബയാങ്േളും ഉൾപ്പെപ്ട 
കേരളത്തിപ്ല ബയാങ്േൾ 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 7,52,631 
ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് ഭവനവയായ്പയയായതി 41,842.51 
കേയാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു. 2021 മയാര്ച്ചതിൽ ഇത് 7,11,356 
ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 39,507 കേയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു.  2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ന അകപഷേതിച്ച് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ അനവദതിച്ച പ്മയാത്ം 
ഭവന വയായ്പയതിൽ 5.91 ശതമയാനം വര്ദ്നവണ്യായതി. 
അവകലയാേന േയാലയളവതിൽ പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േൾ 
3,07,988 ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 23,864.67 കേയാടതി 
രൂപയം പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ 60,928 
ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 3,152.28 കേയാടതി രൂപയം, സ്വേയാരധ് 
കമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ 98,472 ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 
5899.12  കേയാടതി രൂപയം പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ 
4,791 ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 129.90 കേയാടതി രൂപയം, 
സഹേരണ ബയാങ്േൾ 2,80,452 ഗുണകഭയാക്യാക്ൾക്് 
8,796.55 കേയാടതി രൂപയം ഭവന വയായ്പയയായതി വതിതരണം 
പ്ചയ്തു.  ഭവന വയായ്പയപ്ട ഭൂരതിഭയാഗവം (57 ശതമയാനം) 
വതിതരണം പ്ചയ്യുന്നത് പ്പയാതു കമഖല വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളയാണ്.  രണ്യാം സ്ഥയാനത്് സഹേരണ 
ബയാങ്േളയാണ് (21 ശതമയാനം).

വിദ്ാഭ്ാസ വായ്പ
സംസ്ഥയാനത്് 2022 മയാര്ച്ച് വപ്ര 2,95,717 
വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്് വതിദധ്യാഭധ്യാസ വയായ്പയയായതി 11,129.03 
കേയാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു. ആപ്േ അനവദതിച്ച തുേയതിൽ 
3.62 ശതമയാനം വര്ധനവണ്യാപ്യങ്തിലും മുന്വര്െപ്ത് 
അകപഷേതിച്ച് വതിദധ്യാര്ത്തിേളുപ്ട എണ്ത്തിൽ 15.16 ശതമയാനം 
കുറവണ്യായതി. പ്മയാത്ം വതിദധ്യാഭധ്യാസ വയായ്പയപ്ട 84 
ശതമയാനവം പ്പയാതുകമഖലയാ വയാണതിജധ് ബയാങ്േളയാണ് 
വതിതരണം പ്ചയ്തത്. അതയായത് 2,20,795 വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്് 
9335.49 കേയാടതി രൂപ. പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ 
17,455 വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്് 517.61 കേയാടതി രൂപയം സ്വേയാരധ് 
കമഖലയതിപ്ല വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ 31414 വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്് 
1157.73 കേയാടതി രൂപയം വതിതരണം പ്ചയ്തു. പ്ചറുേതിട 
ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ 23,810 വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്് 49.84 
കേയാടതി രൂപ വതിതരണം പ്ചയ്തു. സഹേരണ ബയാങ്േൾ 
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പട്തിക 1.4.2 പട്ടതിേജയാതതി പട്ടതിേവര്ഗ്ഗ വതിഭയാഗങ്ങൾക്് 2022  മയാര്ച്ച്  വപ്ര നൽേതിയ വയായ്പേളുപ്ട വതിവരം ബയാങ്് ഇനം 
തതിരതിച്ച്  (രൂപ കേയാടതിയതിൽ)
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1
പ്പയാതുകമഖലയാ 
വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േൾ

53735 979.95 10161 193.53 163643 3164.92 34140 706.63 -69.04 -72.61

2
പ്രയാകദശതിേ 
ഗ്രയാമീണ 
ബയാങ്േൾ

49015 381.99 11482 67.68 37264 271.15 20065 146 40.88 -53.64

3
സ്വേയാരധ്കമഖല 
വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േൾ 

127103 356.17 28977 74.71 252138 693 66701 144.18 -48.60 -48.18

4
പ്ചറുേതിട 
ധനേയാരധ് 
ബയാങ്േൾ

13233 40.94 4151 14.82 152042 374.27 58641 147.07 -89.06 -89.92

5 സഹേരണ 
ബയാങ്േൾ 23615 576.93 3008 47.98 35462 850.71 7759 61.82 -32.18 -22.39

  പ്മയാത്ം 266701 2335.98 57779 398.72 640549 5354.05 187306 1205.7 -56.37 -66.93

അവലംബം: സംസ്ഥയാനതല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട് മയാര്ച്ച് 2022  

2022 മയാര്ച്ചതിൽ 2,243 വതിദധ്യാര്ത്തിേൾക്യായതി 68.36 കേയാടതി 
രൂപ വതിദധ്യാഭധ്യാസ വയായ്പയയായതി വതിതരണം പ്ചയ്തു.

വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം
ആര്ബതിഐയപ്ട ത്രൈമയാസ സ്ഥതിതതിവതിവരക്ണക്േൾ 
േയാണതിക്ന്നത് ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളുപ്ട വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം 2022 മയാര്ച്ച് 
അവസയാനകത്യാപ്ട 71.47 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 71.87 
ശതമയാനമയായതി കനരതിയ കതയാതതിൽ വര്ദ്തിച്ചുപ്വന്നയാണ്. 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ ആന്ധയാപ്രകദശതിലയാണ് ഏറ്വം ഉയര്ന്ന വയായ്പയാ 
നതികഷേപ അനപയാതം, (138.78 ശതമയാനം). തമതിഴ് നയാടതിപ്റെ  
(101.58 ശതമയാനം) വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം  
മുന്വര്െപ്ത്കപെയാപ്ല രണ്യാം സ്ഥയാനത്്  തപ്ന്ന തുടരുന്നു. 
മഹയാരയാഷ്ട്രയപ്ട  വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം  കുറയന്ന 
പ്രവണത േയാണതിക്ന്നു. അതയായത്, 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 94.83 
ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 90.91 ശതമയാനമയായതി. 
മറ്് സംസ്ഥയാനങ്ങപ്ള അകപഷേതിച്ച് പ്തലങ്യാനയ്കം ഉയര്ന്ന 
വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതമുണ്് (96.96 ശതമയാനം). 
2021ലും ആന്ധപ്രകദശതിലയാണ് ഏറ്വം ഉയര്ന്ന വയായ്പയാ 
നതികഷേപ അനപയാതം ഉണ്യായതിരുന്നത്.

ആര്ബതിഐ റതികപെയാര്ട്ട് പ്രേയാരം, 2022 മയാര്ച്ച് വപ്ര 
കേരളത്തിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്േളുപ്ട 
വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം 61.68 ശതമയാനമയാണ് 
(അനബന്ം 1.4.6). കേരളത്തിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളതിപ്ല പ്മയാത്ം നതികഷേപം 9.75 ശതമയാനം വര്ദ്തിച്ചു, 

അതയായത് 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 6,10,519 കേയാടതി രൂപയതിൽ 
നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 6,70,023 കേയാടതി രൂപയയായതി. ആപ്േ 
വയായ്പ 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 3,75,588 കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 
10.04 ശതമയാനം വര്ദ്തിച്ച് 4,13,288 കേയാടതി രൂപയയായതി.  
എസ്എൽബതിസതി േണക്േൾ  പ്രേയാരം, സഹേരണ 
ബയാങ്േൾ ഉൾപ്പെപ്ടയള്ള കേരളത്തിപ്ല എല്യാ 
ബയാങ്േളുപ്ടയം, 2022 മയാര്ച്ച്  വപ്രയള്ള വയായ്പയാ നതികഷേപ 
അനപയാതം 64.59 ശതമയാനമയാണ്.

ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േളുപ്ട വയായ്പയാ നതികഷേപ 
അനപയാതം 2022 മയാര്ച്ചതിലും 65 ശതമയാനമയായതിതപ്ന്ന 
തുടരുന്നു. പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േളതിൽ ഏറ്വം ഉയര്ന്ന 
വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം ആന്ധയാപ്രകദശതിലയാണ്; 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 136.20 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
145.62 ശതമയാനമയായതി വര്ദ്തിച്ചു.  രണ്യാമപ്ത് ഉയര്ന്ന 
വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം പ്തലങ്യാനയ്കയാണ്. 2021 
മയാര്ച്ചതിപ്ല 95.10 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്നും 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 
105.62 ശതമയാനമയായതി ഉയര്ന്നു.  2021 മയാര്ച്ചതിൽ (103.05 
ശതമയാനം) രണ്യാം സ്ഥയാനത്യായതിരുന്ന തമതിഴ് നയാട് 
2022 മയാര്ച്ചതിൽ (99.76 ശതമയാനം) വയായ്പയാ നതികഷേപ 
അനപയാതത്തിൽ കുറവ് കരഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിപ്ല 
പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േളുപ്ട വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം 
2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 64.74 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ 65.85 ശതമയാനമയായതി ഉയര്ന്നു. (അനബന്ം 
1.4.7). കേരളത്തിപ്ല പ്പയാതുകമഖലയാ ബയാങ്േളതിൽ, 
നതികഷേപങ്ങളുപ്ട പ്രധയാന  പങ്ം (57.70 ശതമയാനം) ക്റേറ്് 
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ബയാങ്് ഓഫ് ഇന്ധ്ക്യാണ്. എന്നയാൽ ബയാങ്് ഗ്രൂപെതിപ്ല 
ഏറ്വം തയാഴ്ന്ന വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതവം 
ക്റേറ്്  ബയാങ്് ഓഫ് ഇന്ധ്ക്യാണ്;  2022 മയാര്ച്ചതിൽ 48.48 
ശതമയാനമയാണ് അവരുപ്ട വയായ്പയാ നതികഷേപ അനപയാതം.

ബഥാങതിുംഗ് സ്തിതതി വതിവര കണക്തിടറെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശകലനും
ആര്ബതിഐ സ്ഥതിതതിവതിവരക്ണക്േളുപ്ട ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശേലനത്തിൽ എറണയാകുളത്യാണ് പ്െഡ്യൂൾഡ്് 
വയാണതിജധ് ബയാങ്േളുപ്ട ഏറ്വം കൂടുതൽ ശയാഖേൾ 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. എന്നയാൽ ബയാങ്് ശയാഖേളുപ്ട എണ്ം 
2021 മയാര്ച്ചതിൽ 1,013 ആയതിരുന്നത് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 1008 
ആയതി കുറഞ്ഞു. തൃശൂര് (756), തതിരുവനന്പുരം (742) 
എന്നതിവ യഥയാക്രമം രണ്ം മൂന്നും സ്ഥയാനങ്ങളതിലയാണ്. ഏറ്വം 
കുറവ് ബയാങ്് ശയാഖേളുള്ള വയനയാട്ടതിൽ, ശയാഖേളുപ്ട എണ്ം 
147ൽ നതിന്ന് 143 ആയതി കുറഞ്ഞു. (അനബന്ം 1.4.8). 2022 
മയാര്ച്ച് വപ്രയള്ള കേരളത്തിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് 
ബയാങ്േളുപ്ട നതികഷേപങ്ങളുപ്ടയം വയായ്പയപ്ടയം ജതില് 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിതരണം ചതിത്ും 1.4.4ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ക്കരളത്ിലല സഹകരണ ബാങിംഗ് ക്േഖല
കേരളത്തിപ്റെ വതിേസനത്തിൽ സഹേരണ ബയാങ്േൾ ഒരു 
സുപ്രധയാന പങ്് വഹതിക്ന്നു. എസ്എൽബതിസതി റതികപെയാര്ട്്ട 
പ്രേയാരം കേരളത്തിപ്ല പ്മയാത്ം ബയാങ്് ശയാഖേളുപ്ട 13 
ശതമയാനവം സഹേരണ കമഖലയതിലയാണ്. 2022 മയാര്ച്ചതിപ്ല 
േണക്നസരതിച്ച് കേരളത്തിൽ 998 സഹേരണ ബയാങ്് 
ശയാഖേളുണ്്. ആപ്േയള്ള 998 ശയാഖേളതിൽ 456 എണ്ം 
ഗ്രയാമപ്രകദശത്ം 404 എണ്ം അര്ദ് നഗരപ്രകദശത്ം 
138 എണ്ം നഗരപ്രകദശത്മയാണുള്ളത് . 

വയാണതിജധ് ബയാങ്േൾ, പ്രയാകദശതിേ ഗ്രയാമീണ ബയാങ്േൾ, 

പ്ചറുേതിട ധനേയാരധ് ബയാങ്േൾ, സഹേരണ 
ബയാങ്േൾ എന്നതിവയപ്ട പ്മയാത്ം നതികഷേപം 2022 
മയാര്ച്ച് വപ്ര 7,41,122 കേയാടതി രൂപയയാണ്, ഇതതിൽ 10 
ശതമയാനവം സഹേരണ കമഖലയതിൽ നതിന്നയാണ്. 
പ്മയാത്ം ബതിസതിനസതിൽ (നതികഷേപങ്ങളും, വയായ്പേളും  
ഒരുമതിച്ച്) സഹേരണ ബയാങ്േളുപ്ട വതിഹതിതം 
മുന്വര്െപ്ത്തുകപയാപ്ല തപ്ന്ന 11 ശതമയാനമയാണ്. 2022 
മയാര്ച്ചതിൽ സംസ്ഥയാനപ്ത് വയാണതിജധ് ബയാങ്േളതിൽ നതിന്നും 
സഹേരണ സ്ഥയാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള പ്മയാത്ം വയായ്പ 
4,78,657 കേയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു, ഇതതിൽ സഹേരണ 
സംഘങ്ങളുപ്ട വതിഹതിതം 54,031 കേയാടതി രൂപയയാണ്. 2022 
മയാര്ച്ച് വപ്ര സംസ്ഥയാനപ്ത് വയാണതിജധ്, സഹേരണ 
ബയാങ്േളതിൽ നതിന്നുള്ള പ്മയാത്ം േയാര്െതിേ വയായ്പ 1,04,842 
കേയാടതി രൂപയം അതതിൽ സഹേരണ സംഘങ്ങളുപ്ട വതിഹതിതം 
10,094 കേയാടതി രൂപയമയാണ്. േയാര്െതിേ വയായ്പയതിൽ  
സഹേരണ സംഘങ്ങളുപ്ട വതിഹതിതം 2021 മയാര്ച്ചതിപ്ല 9 
ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ന് 2022 മയാര്ച്ചതിൽ 10 ശതമയാനമയായതി 
വര്ദ്തിച്ചു. സഹേരണ ബയാങ്േൾ അവരുപ്ട വയായ്പയപ്ട 
64 ശതമയാനം മുന്ഗണനയാ കമഖലയ്കം 6 ശതമയാനം സൂഷേ്മ 
പ്ചറുേതിട ഇടത്രം വധ്വസയായ കമഖലയ്കം നൽകുന്നു. 
ബയാങ്തിംഗ് കമഖലയതിപ്ല സഹേരണ കമഖലയപ്ട പ്രേടനം 
പട്തിക 1.4.3ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ബാങിംഗ് ഇതര ധനകാര് സ്ാപനങ്ങൾ 

ക്കരള ക്്റേറ്് ഫിനാന്ഷ്ല് എന്റർപ്രൈസസ് (ലക.
എസ്.എഫ്.ഇ)
1969ൽ സ്ഥയാപതിതമയായ കേരള ക്റേറ്് ഫതിനയാന്െധ്ൽ 
എറെര്ത്പ്രസസ് (പ്േ.എസ്.എഫ്.ഇ) സര്ക്യാരതിപ്റെ 
പൂര്ണ് ഉടമസ്ഥതയതിലുള്ള ബയാങ്തിങ് ഇതര ധനേയാരധ് 
സ്ഥയാപനമയാണ്  (MNBC). പ്േഎസ്എഫ്ഇയപ്ട 
പ്രധയാന ബതിസതിനസ് വതിഭയാഗങ്ങൾ ചതിട്ടതി, കലയാണുേളും 

ചതിത്ും 1.4.4 കേരളത്തിപ്ല പ്െഡ്യൂൾഡ്് വയാണതിജധ് ബയാങ്േളുപ്ട നതികഷേപങ്ങളുപ്ടയം വയായ്പയപ്ടയം  ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിതരണം.

അവലംബം: ഭയാരതീയ റതിസര്വ് ബയാങ്തിപ്റെ  ത്രൈമയാസ റതികപെയാര്ട്ട് , മയാര്ച്ച്   2൦22  
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പട്തിക 1.4.3 കേരളത്തിപ്ല സഹേരണ കമഖലയപ്ട പ്രേടനം, മയാര്ച്ച്  2022  (രൂപ കേയാടതിയതിൽ)
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ല

 

1 ശയാഖേൾ 6622 7622 13

2 ആപ്േ നതികഷേപങ്ങൾ 74902 666220 741122 10

3 ആപ്േ വയായ്പേൾ 54031 424626 478657 11

4 ആപ്േ ബതിസതിനസ്് 128933 1090846 1219779 11

5 മുന്ഗണനയാ കമഖലയ്കള്ള 
വയായ്പേൾ 34704 203194 237898 14

6 മുന്ഗണനയാ കമഖലയ്കള്ള 
വയായ്പേൾ (ശതമയാനം) 64% 48% 50% ....

7 േയാര്െതിേ വയായ്പേൾ 10094 94748 104842 10

8 േയാര്െതിേ വയായ്പേൾ 
(ശതമയാനം) 19% 22% 22% ....

9 എം.എസ്.എം.ഇ 
വയായ്പേൾ 3004 64957 67961 4

10 എം.എസ്.എം.ഇ 
വയായ്പേൾ (ശതമയാനം) 6% 15% 14% ......

11 വയായ്പ നതികഷേപ 
അനപയാതം 63.74% 64.59% ......

അവലംബം: സംസ്ഥയാനതല ബയാകങ്ഴ്സ് േമ്തിറ്തി റതികപെയാര്ട്ട് , മയാര്ച്ച്  2൦22 

അഡ്്വയാന്സുേളും, നതികഷേപങ്ങൾ എന്നതിവയയാണ്. 
2022 മയാര്ച്ച് വപ്രയള്ള പ്മയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 59,323 
കേയാടതി രൂപയയാണ്. പ്േ.എസ്.എഫ്.ഇയപ്ട 2021-22 പ്ല 
ബതിസതിനസ്് സംബന്തിച്ച വതിവരങ്ങൾ പട്തിക 1.4.4ൽ 
േയാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

പട്തിക 1.4.4 പ്േ.എസ്.എഫ്.ഇയപ്ട 2021 -22  വര്െപ്ത് 
ബതിസതിനസ്  

ക്രമ 
നമ്പര്

വതിശദയാംശങ്ങൾ രൂപ (കേയാടതിയതിൽ)

1 ചതിട്ടതി (വയാര്െതിേ സലയാ ) 30688

2 വയായ് പേൾ   
(ഔട്ട്്റേയാന്ഡ്തിങ്)

9115

3 നതികഷേപങ്ങൾ  
(ഔട്ട്്റേയാന്ഡ്തിങ്)

19520

പ്മയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 59,323

അവലംബം: പ്േ.എസ്.എഫ്.ഇ

ക്കരള ഫിനാന്ഷ്ല് ക്കാർപ്പക്േഷന് (ലകഎഫ് സി)
1951 പ്ല ക്റേറ്് ഫതിനയാന്െധ്ൽ കേയാര്പെകറെന്സ് ആക്തിന് 
േീഴതിൽ രൂപീേരതിച്ച കേരള ഫതിനയാന്െധ്ൽ കേയാര്പെകറെന് 
(പ്േഎഫ് സതി) കേരളത്തിപ്റെ വതിേസനത്തിലും 
വധ്വസയായവൽക്രണത്തിലും ഒരു പ്രധയാന പങ്് 
വഹതിക്ന്നു. പ്േഎഫ് സതിയപ്ട അറ്ലയാഭം 2020-21പ്ല 6.6 
കേയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2021-22ൽ 13.20 കേയാടതി രൂപയയായതി 
ഉയര്ന്നു. 500 എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേൾക്്  100 ലഷേം 
രൂപ വപ്ര എല്യാ വര്െവം ധനസഹയായം നൽകുന്നത് 
ലഷേധ്മതിടുന്ന ‘മുഖധ്മന്തതിയപ്ട സംരംഭേത്വ വതിേസന 
പരതിപയാടതി (സതിഎംഇഡ്തിപതി) പ്േഎഫ് സതി മുകഖന സര്ക്യാര് 
നടപെയാക്തിയതിട്ടുണ്്. പ്േഎഫ് സതിപ്യക്റതിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വതിശദയാംശങ്ങൾ ഈ അവകലയാേനത്തിപ്റെ വധ്വസയായ 
വതിഭയാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.
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1.5 സംസ്ാനത്തിന്റെ ധനസ്തിതതി

പ്രകൃതതിദുരന്തങ്ങൾ, ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതി എന്തിവയുന്െ 
ഭവതിഷ്യത്തുകൾ ന്്ാപ്ം ആല�ാള സാമ്പത്തിക മാന്്യത്തി 
നതിെയതിലം സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്�ാതുധനകാര്യം 
സർ ് ാർ  ഫ�പ്രദമായതി കകകാര്യം ന്െയ്തു വരുന്നു. 
റഷ്യ-ഉന്രെയതിൻ യുദ്ം നതിമതിത്ം ഉണ്ായ �ണന്പ്രുപ്ം 
ല�ാക സമ്പദ് വ്യവസ്ന്യ അസ്തിരന്പ്ടുത്തി. തുെർച്ചയായ 
�ണന്പ്രുപ്ം നതിയന്ത്രണ വതിലധയമാക്കുവാൻ ആല�ാള 
നാണയ നയം കർശനമാക്കുന്തതിനുള്ള നെ�െതികൾ  
ലകന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വീകരതിച്ചു. യു.എസ് ന്ഫഡ് ഫണ്് 
നതിര്തിലണ്ായ വർദ്ന �� രാജ്യങ്ങളുന്െയും പ്രലത്യകതിച്ച്, 
വതികസ്ര രാജ്യങ്ങളതിന്� ല�യ് ന്മറ്െ ബാ�ൻസതിൽ 
ദൂരവ്യാ�കമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഉയർന് �ണന്പ്രുപ്ം 
നതിയന്ത്രതിക്കുന്തതിനായതി ��തിശ നതിര്് ഉയർത്തിന്്ാണ്ടുള്ള 
ഒരു ധന നയം ഇന്ത്യയും സ്വീകരതിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിലം ലഷേമ പ്രവർനങ്ങൾ സു�മമായതി 
നെപ്തി�ാക്കുവാനുള്ള എല്ാ ശ്രമങ്ങളും ലകരളം 
ഏന്റ്റടുത്തിട്ടുണ്്. സമ്പദ് വ്യവസ്യ്ക് ഉണർലവകുന്തതിനും 
സാമ്പത്തിക മാന്്യം മൂ�മുണ്ാകുന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുന്തതിനുമുള്ള സർ്ാരതിന്റെ സാമ്പത്തിക ലശഷതി 
നതിർണ്ണയതിക്കുന്ത് വായ്�ന്യടു്ാനുള്ള ലശഷതി, 
സർ്ാരതിന്റെ വരുമാനം എന്തിവ കണ്തിന്�ടുത്ാണ്. 
മഹാമാരതി കാ�ഘട്ടത്തിലം അതതിനുലശഷവം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി - നതികുതതിലയതര 
വരുമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയതിലണ്ായ ലശാഷണം 
കണ്തിന്�ടുത്്, ബജറ്റ് ന്െ�വകൾ്് ധനസഹായം 
നൽകുന്തതിനായതി ലകന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നുള്ള വതിഭവ 
വതിഹതിതം വർധതിപ്തിക്കുന്തതിന്റെ ആവശ്യകതലയറതി. 
എന്തിരുന്ാലം ഈ രം�ന്ത് പുലരാ�തതി ലകരളത്തിന് 
അനുകൂ�മായതിട്ടുള്ളതല്. സംസ്ാനലത്ക്കുള്ള ലകന്ദ്ര 
വതിഭവ കകമാറ്റത്തിന്റെ ഘെകങ്ങളതിൽ (i) ധനകാര്യ 
കമ്വീഷൻ ശു�ാർശ ന്െയ്യുന് പ്രകാരമുള്ള ലകന്ദ്ര നതികുതതി 
വതിഹതിതം (ii) റവനയൂ കമ്തി നതികത്ൽ, ദുരതിതാശ്ാസം, 
തലദേശ സ്ാ�നങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം, ധനകാര്യ 
കമ്വീഷന്റെ ശു�ാർശയുന്െ അെതിസ്ാനത്തിൽ 

ലമഖ�ാധതിഷ്തിത, സംസ്ാനാധതിഷ്തിത �ദ്തതികൾക്കുള്ള 
ധനസഹായം എന്തിവയ്ക്കുള്ള ഗ്ാറെ്-ഇൻ-എയ്ഡ്, 
കൂൊന്ത (iii) ലകന്ദ്ര സർ്ാരും മന്ത്രാ�യങ്ങളും വതിതരണം 
ന്െയ്യുന് ഗ്ാന്റുകൾ എന്തിവ ഉൾ ന്പ്ടുന്നു.

�തതിനാ�ാം ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ ലകന്ദ്ര സർ ് ാരതിന്റെ 
�ങ്കുവയ്കാവന് ന്മാത്ം നതികുതതി വരുമാനത്തിൽ 
സംസ്ാനങ്ങളുന്െ വതിഹതിതം �തതിമൂന്ാം ധനകാര്യ 
കമ്വീഷൻ ശു�ാർശ ന്െയ്ത 32 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്് 42 ശതമാനമായതി ഉയർത്തി. �തതിനഞാം 
ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ 41 ശതമാനം ശു�ാർശ ന്െയ് തു. 
എന്തിരുന്ാലം, �� കാരണങ്ങളാൽ സംസ്ാനങ്ങൾ്് 
�ഭതിക്കുന് ആനുകൂ�്യങ്ങളുന്െ യഥാർത്ഥ െതിത്ം ഈ 
കണക്കുകൾ ന്വളതിന്പ്ടുത്തുന്തില്. വർഷങ്ങളായതി ലകന്ദ്ര 
സർ്ാർ അവരുന്െ വരുമാനം വർദ്തിപ്തിക്കുന്തതിനായതി 
സംസ്ാനങ്ങളുമായതി �ങ്തിൊവന് നതികുതതിയതിൽ 
ഉൾ ന്പ്ൊത് സർൊർജുകളതിലം ന്സസുകളതിലം വർ ധനവ് 
വരുത്തുന്നു. രണ്ാമതായതി, ആസൂത്ണ കമ്വീഷനും 
ലകന്ദ്ര �ദ്തതികളും നതിർത്�ാക്കുകയും �ാഡ്�തിൽ 
ലഫാർമു�യുന്െ അെതിസ്ാനത്തിൽ പ്ാൻ ഗ്ാറൊയതി 
നൽകതിയതിരുന് ലകന്ദ്രസഹായം ഇല്ാതാക്കുകയും ന്െയ്തു. 
അവസാനമായതി, ലകന്ദ്രാവതിഷ് കൃത �ദ്തതികൾക്കുള്ള 
(സതിഎസ് എസ്) ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം 75 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 
60 ശതമാനമായതി കുറച്ചു. തൻ മൂ�ം സംസ്ാനങ്ങളുന്െ 
തനതു വതിഭവങ്ങളുന്െ ഏറതിയ �ങ്കും മുൻ�ണന നൽകതിയ 
�ദ്തതികൾ ് ് നൽകാന്ത ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത �ദ്തതികളുന്െ 
സംസ്ാന വതിഹതിതമായതി വകയതിരുലത്ണ്തി വരുന്നു.

െര്് ലസവന നതികുതതി സമ്പ്രദായം നെപ്തി�ാ്തിയതതിനു 
ലശഷം സംസ്ാനത്തിന് �ഭതില്ണ് വരുമാനം 
നതിർ ണ്ണയതിക്കുന്തതിനുള്ള െട്ടക്കൂെതിൽ സമൂ� മാറ്റം സംഭവതിച്ചു. 
കൂൊന്ത, റവനയൂ കമ്തി ഗ്ാറെ് ന്വട്ടതിക്കുറച്ചതും ജതി.എസ്.
റ്റതി നഷ്ട�രതിഹാരം നതിർത്തിയതും ന്�ാതുവതി�ണതിയതിൽ 
നതിന്നുള്ള കെന്മടുപ്തിന് ഏർന്പ്ടുത്തിയ പുതതിയ 
വ്യവസ്യും (അതായത്, സംസ്ാന സർ്ാർ 
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�തിരതിന്ച്ചടുത് നതികുതതിയുന്െ ഒരു ഭാ�ം നൽകുന് 
സ്ാ�നങ്ങൾ  എടുക്കുന് വായ്�യും സംസ്ാന 
സർ ് ാരതിന്റെ കെന്മടുപ്് �രതിധതിയതിൽ ഉൾ ന്പ്ടുത്തുന് 
രവീതതി) സംസ്ാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്തിതതിന്യ 
സാരമായതി ബാധതിച്ചതിട്ടുണ്്. കൂൊന്ത, ആല�ാള 
രാഷ്ടവീയ അനതിശ്തിതത്ങ്ങളും അലതാെനുബന്തിച്ചുള്ള 
ലദശവീയ, പ്രാലദശതിക സാമ്പത്തിക മാന്്യവം കാരണം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതതിസന്തി തുെർ ന്നും 
നതി�നതിലന്്ാം. എന്തിരുന്ാലം 2020-21ന്ന 
അല�ഷേതിച്ച് 2021-22 വർഷത്തിൽ സംസ്ാനത്തിന്റെ 
പ്രധാന ധന സൂെകങ്ങളതിൽ ലനരതിയ പുലരാ�തതി കാണുന്നു.

പ്രധാന കമ്മി സൂചകങ്ങൾ
റവനയു കമ്തി 2020-21ൽ 2.51 ശതമാനമായതിരുന്ത് 
2021-22ൽ 2.29 ശതമാനമായതി. 2022-23 ന്� ബജറ്റ് 
എസ്റതിലമറ്റുകൾ  പ്രകാരം റവനയൂ കമ്തി 2.3 ശതമാന 
മായതിരതിക്കുന്മന്നു കണ്ാക്കുന്നു. ധനകമ്തിയും 
ന്മാത്ം സംസ്ാന ആഭ്യന്തലരാത്�ാദനവം തമ്തിലള്ള 
അനു�ാതം 2020-21 ൽ 4.57 ശതമാനമായതിരുന്ത് 2021-
22-ൽ 4.11 ശതമാനമായതി കുറയുകയും 2022-23ൽ 3.91 
ശതമാനമായതിരതിക്കുന്മന്നു കണ്ാക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു. 
2012-13 മുതൽ 2022-23 വന്രയുള്ള കാ�യളവതിന്� 
സംസ്ാനത്തിന്റെ പ്രധാന കമ്തി സൂെകങ്ങൾ  
പട്ടിക 1.5.1ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

വരുമാനം
സംസ്ാനസർ ് ാരതിന്റെ വരവകന്ള റവനയൂ 
വരുമാനം മൂ�ധന വരുമാനം എന്തിങ്ങന്ന രണ്ായതി 
തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി 
വരുമാനം, നതികുതതിലയതര വരുമാനം, ലകന്ദ്രത്തിൽ 
നതിന്നുള്ള നതികുതതി വതിഹതിതം, ലകന്ദ്ര ധനസഹായം എന്തിവ 
ഉൾ ന്പ്ടുന്താണ് റവനയൂ വരുമാനം. എന്ാൽ മൂ�ധന 

വരുമാനത്തിൽ ആഭ്യന്തര ല്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വായ്�ാ വരുമാനം, ലകന്ദ്ര സർ ് ാരതിൽ നതിന്നുള്ള 
വായ്�കളും മുൻകൂറുകളും ഓഹരതി നതിലഷേ�ങ്ങൾ /
ന്�ാതുസ്ത്് വതിറ്റഴതി്�തിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം, 
വായ്�കളുന്െയും മുൻകൂറുകളുന്െയും തതിരതിച്ചെവകൾ, 
�ബ്ളതിക് അ്കൗണ്തിന്� ലശഖരണങ്ങൾ  എന്തിവ 
ഉൾ ന്പ്ടുന്നു.

റവനയൂ വരുമാനം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയൂ വരുമാനം 2012-13 ന്� 
44,137.31 ലകാെതി രൂ�യതിൽ നതിന്് 2021-22 ൽ 1,16,640.24 
ലകാെതി രൂ�യായതി വർദ്തിച്ചു, സംയുക്ത വാർ ഷതിക വളർച്ചാ 
നതിര്് 11.40 ശതമാനമാണ്. റവനയൂ വരുമാനത്തിന്റെ 
വളർച്ചാ നതിര്് 2012-13 ന്� 16.12 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 
2021-22ൽ 19.49 ശതമാനമായതി വർദ്തിച്ചു. ജതിഎസ്ഡതി�തി്് 
ആനു�ാതതികമായതി സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയൂ വരുമാനം 
2020-21ന്� 12.66 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2021-22ൽ 12.86 
ശതമാനമായതി വർധതിച്ചു.

സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയൂ വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന 
ഘെകം തനത് നതികുതതി വരുമാനമാണ്. 2021-22ൽ 
സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി വരുമാനം 58,340.52 
ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്നു (50.02 ശതമാനം). പ്രസ്തുത 
കാ�യളവതിൽ സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതിലയതര 
വരുമാനം 10,462.51 ലകാെതി രൂ�യും (8.97 ശതമാനം), 
ലകന്ദ്ര നതികുതതികളുന്െയും ഗ്ാന്റുകളുന്െയും വതിഹതിതം 
47,837.21 ലകാെതി രൂ�യും (41.01 ശതമാനം), ലകന്ദ്രം 
അനുവദതിച്ച തുകയതിൽ നതികുതതി വതിഹതിതം 17,820.09 ലകാെതി 
രൂ�യും ഗ്ാന്റുകൾ , ധനസഹായം എന്തിവയുന്െ വതിഹതിതം 
30,017.12 ലകാെതി രൂ�യുമാണ്. ലകന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നും �ഭതിച്ച 
�ദ്തതി വതിഹതിതത്തിൽ 21,743.99 ലകാെതി രൂ�യാണ് 
ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ അവാർഡ്. വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതിൽ 

പട്ടിക 1.5.1 പ്രധാന കമ്തി സൂെകങ്ങൾ 2012-13 മുതൽ 2022-23 വന്ര, ലകാെതി രൂ�യതിൽ

വർഷം

റവനയു കമ്തി ധന കമ്തി പ്രാഥമതിക കമ്തി

തുക
ജതി.എസ്.

ഡതി.�തിയുന്െ 
ശതമാനം

തുക
ജതി.എസ്.

ഡതി.�തിയുന്െ 
ശതമാനം

തുക
ജതി.എസ്.

ഡതി.�തിയുന്െ 
ശതമാനം

2012-13 9351.45 2.27 15002.47 3.64 7797.66 1.89

2013-14 11308.60 2.43 16944.13 3.64 8678.74 1.87

2014-15 13796.00 2.69 18641.72 3.64 8872.13 1.73

2015-16 9656.81 1.73 17818.46 3.20 6707.61 1.20

2016-17 15484.59 2.44 26448.35 4.17 14331.85 2.26

2017-18 16928.21 2.41 26837.41 3.83 11717.48 1.67

2018-19 17461.92 2.22 26958.30 3.42 10210.39 1.30

2019-20 14495.25 1.78 23837.48 2.93 4622.78 0.57

2020-21* 20063.50 2.51 35203.69 4.57 14228.33 1.85

2021-22* 20799.96 2.29 37306.47 4.11 14003.65 1.54
2022-23 

ബജറ്റ് എസ്റതിലമറ്റ് 22968.09 2.30 39116.62 3.91 13150.76 1.32

അവ�ംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ
കുറതിപ്് * ധനമന്ത്രാ�യം, ന്െ�വ് വകുപ്് (�ബ്തിക് ഫതിനാൻസ് ലസ്ററ്റ് ഡതിവ തിഷൻ), ഭാരത സർ ് ാരതിന്റെ 10.12.2021 ന്� എഫ്. 40(1) � തിഎഫ്-എസ് 2021-22 
നമ്പർ  കത്് അനുസരതിച്ച്, ജ തി.എസ.്റ്റതി. നഷ്ട�രതിഹാരത്തിന് �കരമായതി �ഭതിച്ച വായ്� സംസ്ാനത്തിന്റെ കെന്മടു്ൽ �രതിധതി്് പുറലമയുള്ളതും ഈ 
വായ്�യുന്െ തതിരതിച്ചെവ് ബാധ്യത സംസ്ാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ലത്ാതസ്തിൽ നതിന്് നൽലകണ്തതില്ാത്തുമാണ് . അതതിനാൽ, 2020-21, 2021-22 
വർഷങ്ങളതിൽ ജതി.എസ.്റ്റതി. നഷ്ട�രതിഹാരമായതി യഥാരെമം �ഭതിച്ച 5,766 ലകാെതി രൂ�യ്ക്കും 8,739.31 ലകാെതി രൂ�യ്ക്കും �കരമായതി �ഭതിച്ച വായ്�, റവനയൂ ഗ്ാറൊയതി 
കണ്ാ്തിയാണ് സാമ്പത്തിക സൂെകങ്ങൾ നതിർ ണ്ണയതിക്കുന്ത.്
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നതിന്നുള്ള സംസ്ാന റവനയു വരുമാനത്തിന്റെ വാർ ഷതിക 
വളർച്ചയുന്െ വതിവരങ്ങൾ ചടിത്രം 1.5.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
സംസ്ാന റവനയു വരുമാനത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ  
അനുബന്രം 1.5.1 ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

2013-14ൽ ന്മാത്ം റവനയൂ വരുമാനത്തിൽ ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതത്തിന്റെ അനു�ാതം 23.6 ശതമാനമായതിരുന്നു. 
2014-15 ന് ലശഷം ന്മാത്ം റവനയൂ വരുമാനത്തിൽ 
ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം വർധതിച്ചതതിന് കാരണം, ലകന്ദ്രാവതിഷ് കൃത 
�ദ്തതികളതിന്� ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം �ദ്തതി നെപ്തി�ാക്കുന് 
ഏജൻസതികൾ്് ലനരതിട്ട് നൽകുന് രവീതതി ഒഴതിവാ്തി 
സംസ്ാന ബജറ്റ് വഴതി നൽകുന്തുന്കാണ്ാണ്. 
2020-21ൽ 43.67 ശതമാനം എന് ഏറ്റവം ഉയർന് 
നതി�യതിന്�ത്തിയ ലശഷം, ലകന്ദ്ര സഹായത്തിന്റെ 
വതിഹതിതം 2021-22ൽ 41.01 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 

2022-23ൽ ഇത് 35.97 ശതമാനമായതി കുറയുന്മന്് 
പ്രതവീഷേതിക്കുന്നു. ജതി.എസ്.റ്റതി നഷ്ട�രതിഹാരം 2022 ജൂൺ 
മുതൽ നതിർ ത്�ാ്തിയതും റവനയൂ കമ്തി ഗ്ാറെതിൽ 
വന് കുറവം വരും വർഷങ്ങളതിൽ സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ധനസ്തിതതി കൂടുതൽ വഷളാക്കും. വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതിൽ 
നതിന്നുള്ള സംസ്ാന റവനയൂ വരുമാനം ചടിത്രം 1.5.2ൽ 
ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

i) സരംസ്ഥാനത്ടിന്റെ തനത് നടികുതടി വരുമഥാനരം
സംസ്ാന തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ മുഖ്യ 
ല്ാതസ് സംസ്ാന െര്് ലസവന നതികുതതി, 
ന്�ല്ാളതിയം, മദ്യം എന്തിവയുന്െ വതില്പനനതികുതതി, 
സ്റാമ്പ്ഡയൂട്ടതി, രജതിസ്ല്ഷൻ ഫവീസ്, സംസ്ാന എകസൈസ് 
ഡയൂട്ടതി, വാഹന നതികുതതി, ഭൂനതികുതതി തുെങ്ങതിയവയാണ്. 2010-
11 ൽ സംസ്ാനത്തിറെ തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിറെ 

ചടിത്രം 1.5.2 സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയൂ വരുമാനത്തിന്� വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളുന്െ വതിഹതിതം (ശതമാനത്തിൽ) 

അവ�ംബം : ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ  
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വളർ ച്ചാനതിര്് 23.24 ശതമാനം ആയതിരുന്നു. ലകാവതിഡ് -19 
മഹാമാരതിയുന്െ പ്രതതികൂ� ആഘാതം കാരണം 2020-21 ൽ 
ഇത് (-)5.29 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു (അനുബന്രം 1.5.2).

2021-22ൽ ലകരളത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിറെ 
വളർ ച്ചാനതിര്് 22.41 ശതമാനമാണ്. വളർച്ചാ 
നതിര്് ഉയർ ന്തതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം െര്് 
ലസവനനതികുതതിയതിൽ 20.68 ശതമാനത്തിന്റെയും (4,141.5 
ലകാെതി) വതിൽപ്ന നതികുതതിയതിലം വാറ്റതിലം (4,798.26 ലകാെതി) 
27.13 ശതമാനത്തിന്റെയും വർ ധനവ് ഉണ്ായതാണ്. 
സംസ്ാനത്തിറെ തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ 
വളർച്ചാ പ്രവണത ചടിത്രം 1.5.3 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി വരുമാനം 2021-
22ൽ 58,340.52 ലകാെതി രൂ�യാണ് 2020-21ൽ ഇത് 
47,660.84 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്നു. സംസ്ാനത്തിന്റെ 
തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന �ങ്കും െര്് 
ലസവന നതികുതതിയതിൽ നതിന്ാണ്. 2021-22ൽ സംസ്ാന 
െരക്കുലസവന നതികുതതി വരുമാനം 24,169.81 ലകാെതി 
രൂ�യാണ്. ഇത് ആന്ക നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ 41.43 
ശതമാനമാണ്. വതില്പനനതികുതതി 38.55 ശതമാനം (22,487.43 
ലകാെതി രൂ�), സ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടതിയും രജതിസ്ല്ഷൻ ഫവീസും 8.33 
ശതമാനം (4,857.33 ലകാെതി രൂ�) വാഹനനതികുതതി 6.92 
ശതമാനം (4,037.10 ലകാെതി രൂ�), സംസ്ാന എകസൈസ് 
ഡയൂട്ടതി 3.48 ശതമാനം (2,032.23 ലകാെതി രൂ�), ഭൂനതികുതതി 

ചടിത്രം 1.5.4 വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള തനത് നതികുതതി വരുമാനം 2020-21 ന്�യും 2021-22 ന്�യും

അവ�ംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ  
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0.81 ശതമാനം (470.84 ലകാെതി രൂ�). 2020-21 ന്�യും 
2021-22 ന്�യും വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ  ചടിത്രം 1.5.4ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

(ii) സരംസ്ഥാനത്ടിന്റെ തനത് നടികുതടിമേതര വരുമഥാനരം
സംസ്ാന നതികുതതിലയതര വരുമാനത്തിന്റെ മുഖ്യ 
ല്ാതസ്് സംസ്ാന ഭാ�്യക്കുറതികളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വരുമാനമാണ്. ��തിശ, ഡതിവതിഡറെ്, വനവതിഭവങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള വരുമാനം, സാമൂഹ്യ ലസവന ലമഖ�കളതിൽ 
നതിന്നും �ഭതിക്കുന് ഫവീസ്, �തിഴ എന്തിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന 
ല്ാതസ്സുകൾ. 2021-22ൽ സംസ്ാന നതികുതതിലയതര 
വരുമാനം 10,462.51 ലകാെതി രൂ� ആണ്. 2020-21ൽ �ഭതിച്ച 
7,327.31 ലകാെതി രൂ�യുമായതി താരതമ്യം ന്െയ്യുലമ്പാൾ  
42.79 ശതമാനം വർദ്നവാണ് ലരഖന്പ്ടുത്തിയത്. 
സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതിലയതര 
വരുമാനത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.5.3ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

(iii) മകന്ദ്ര വടിഹടിത കകമഥാറ്രം
ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ ശു�ാർ ശ ന്െയ്യുന് നതികുതതി 
വതിഹതിതവം ഗ്ാന്റും ലകന്ദ്ര സർ ് ാർ  വതിതരണം ന്െയ്യുന് 
ഗ്ാന്റുമാണ് ലകന്ദ്ര വതിഹതിത കകമാറ്റത്തിന്റെ രണ്് 
മുഖ്യഘെകങ്ങൾ . ഭരണഘെനയുന്െ ആർ ട്ടതി്തിൾ  280 
പ്രകാരമാണ് സംസ്ാനങ്ങൾ ക്കുള്ള ലകന്ദ്ര നതികുതതി 
കകമാറ്റം ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ നതിർ ണ്ണയതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്. 
നതികുതതി കകമാറ്റത്തിനു ലശഷമുള്ള റവനയൂ കമ്തി 
കുറയ്ക്കുന്തതിന് ഭരണഘെനയുന്െ ആർ ട്ടതി്തിൾ  275 
പ്രകാരം, സംസ്ാനങ്ങൾ ് ് ഗ്ാറെ് ഇൻ എയ്ഡം 
ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ ശു�ാർ ശ ന്െയ്യുന്നു. ഇതു 
കൂൊന്ത പ്രലത്യക ലമഖ�കൾ ക്കു ലവണ്തി പ്രലത്യക 
ഗ്ാന്റും ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ അനുവദതിക്കുന്നു. നതികുതതി 
കകമാറ്റവം റവനയൂ കമ്തി ഗ്ാന്റും ലെർ ന്താണ് 
ലകന്ദ്ര വതിഹതിത കകമാറ്റത്തിന്റെ ഉ�ാധതി രഹതിത 

വതിഹതിതം. ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത �ദ്തതികളതിന്� 
ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം ഉൾ ന്പ്ന്െയുള്ള മറ്റു ഘെകങ്ങൾ  
ഉ�ാധതികലളാന്െ അനുവദതിക്കുന് ഗ്ാറൊണ്, ഈ 
വതിഹതിതം ന്െ�വഴതിക്കുന്തതിൽ സംസ്ാനങ്ങൾ ് ് 
അയവവരുത്ാൻ കഴതിയതില്.

�തതിനഞാം ധനകാര്യ കമ്വീഷന്റെ ശു�ാർ ശകൾ  പ്രകാരം 
ലകന്ദ്ര സർ ് ാരതിന്റെ ന്മാത്ം നതികുതതി വരുമാനത്തിൽ 
സംസ്ാനങ്ങളുന്െ വതിഹതിതം 41 ശതമാനമാണ്. 
�തതിനാ�ാം ധനകാര്യ കമ്വീഷന്റെ കാ�യളവതിൽ 
വതിഭജതി്ാവന് ലകന്ദ്ര നതികുതതിയുന്െ അറ്റവതിഹതിതത്തിന്റെ 
2.5 ശതമാനം ലകരളത്തിന് അർ ഹമായതിരുന്നു. 
നതികുതതി വതിഭവങ്ങൾ തതിരശ്വീനമായതി വതിഭജതി്ാനുള്ള 
മാനദണ്ഡങ്ങളതിൽ വന് മാറ്റങ്ങൾ  നതിമതിത്ം ലകരളത്തിന് 
�ഭതില്ണ് അറ്റനതികുതതിയുന്െ വതിഹതിതം �തതിനഞാമത് 
ധനകാര്യ കമ്വീഷൻ കാ�യളവതിൽ 1.925 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ �ങ്കുവയ്കാൻ �റ്റുന് 
അറ്റ വതിഹതിതം വതിവതിധ ധനകാര്യ കമ്വീഷനുകന്ള 
അെതിസ്ാനമാ്തി ചടിത്രം 1.5.5ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

2021-22-ൽ സംസ്ാനത്തിനു�ഭതിച്ച ന്മാത്ം ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതം 47,837.21 ലകാെതി രൂ�യാണ്, 2020-21ൽ 
ഇത് 42,628.68 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്നു. ലകന്ദ്ര 
നതികുതതി വതിഹതിതമായതി 2021-22ൽ �ഭതിച്ച തുക 17,820.09 
ലകാെതി രൂ�യാണ്, 2020-21ൽ ഇത് 11,560.40 ലകാെതി 
രൂ�യായതിരുന്നു. കഴതിഞ്ഞ വർഷം �ഭതി്ാനുള്ള കുെതിശതിക 
3,000 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്നു. െരക്കു ലസവന നതികുതതി 
നെപ്തി�ാ്തിയതതിൽ ഉണ്ായ നഷ്ട�രതിഹാര തുകയായ 
3,855.55 ലകാെതി രൂ� ഉൾന്പ്ന്െ ഗ്ാറെ് ഇൻ ഏയ്ഡായതി 
2021-22ൽ ൽ ലകന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നും സംസ്ാനത്തിന് 
�ഭതിച്ച തുക 30,017.12 ലകാെതി രൂ�യാണ്. ലകന്ദ്ര വതിഹതിത 
കകമാറ്റത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക  1.5.2ൽ 
ലെർത്തിരതിക്കുന്നു.

ചടിത്രം 1.5.5 വതിവതിധ ധനകാര്യ കമ്വീഷനുകളതിൽ നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ �ങ്കുവയ്കാൻ �റ്റുന് അറ്റവതിഹതിതം 

അവ�ംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ
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ചചലവ് 
റവനയൂ ന്െ�വ്, മൂ�ധന ന്െ�വ്, വായ്�ാ തതിരതിച്ചെവതിൽ 
ഉണ്ാകുന് ന്െ�വ് എന്തിങ്ങന്ന മൂന്് ഘെകങ്ങളാണ് 
സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്െ�വതിൽ ഉൾ ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുന്ത്. 2012-13 
മുതൽ 2021-22 വന്രയുള്ള കാ�ഘട്ടത്തിനതിെയതിൽ, ന്മാത്ം 
ന്െ�വ് 59,228.18 ലകാെതി രൂ�യതിൽ നതിന്് 1,63,225.53 
ലകാെതി രൂ�യായതി വർദ്തിച്ചു, സംലയാജതിത വാർ ഷതിക വളർ ച്ചാ 
നതിര്് 11.92 ശതമാനം ആണ്. 2021-22 ന്� ന്മാത്ം 
ന്െ�വായ 1,63,225.53 ലകാെതി രൂ�യതിൽ 1,28,765.74 ലകാെതി 
രൂ� (78.89 ശതമാനം) �ദ്തതിലയതര ന്െ�വം, 34,459.79 
ലകാെതി രൂ� (21.11 ശതമാനം) �ദ്തതി ന്െ�വമാണ്.

റവനയൂ ചചലവുകൾ  
വതികസന ന്െ�വകളും വതികസലനതര ന്െ�വകളുമാണ് 
റവനയൂ ന്െ�വതിൽ ഉൾന്പ്ടുന്ത്. വതികസനന്ച്ച�വതിൽ 
വതിദ്യാഭ്യാസം, ആലരാ�്യം, കൃഷതി, മൃ�സംരഷേണം, 
വ്യവസായം, ന്താഴതിലം ന്താഴതി�വസരങ്ങളും എന്തിവയ്ക്കുള്ള 
ന്െ�വ് ഉൾന്പ്ടുന്നു. വതികസലനതര ന്െ�വകളതിൽ 

��തിശ അെവ്, ന്�ൻഷൻ വതിതരണം, കെബാധ്യതകൾ, 
ഭരണ�രമായ ലസവനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവ എന്തിവ 
ഉൾന്പ്ടുന്നു. റവനയൂ ന്െ�വകളുന്െ വതിശദാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 1.5.3ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പൂർത്തിയായ �ദ്തതികളുന്െ പ്രവർത്ന, സംരഷേണ 
ന്െ�വകളും റവനയു ന്െ�വതി�ാണ് ഉൾന്പ്ടു 
ത്തിയതിരതിക്കുന്ത്. സർവക�ാശാ�കളതിന്�യും 
സംസ്ാന സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളതിന്�യും 
ജവീവന്ാരുന്െ ശമ്പളവം ന്�ൻഷൻ ബാധ്യതകളും 
�ഞായത്് രാജ് സ്ാ�നങ്ങളതിന്� ജവീവന്ാരുന്െ 
ന്�ൻഷൻ ബാധ്യതകളും നതിറലവറ്റുന്തതിനായതി 
സംസ്ാനം നൽകുന് ഗ്ാന്റുകൾ റവനയുന്െ�വായാണ് 
കണ്ാക്കുന്ത്. തലദേശ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ്് 
നൽകുന് വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാ�വം 
പ്രാലദശതിക സർ്ാർ ത�ത്തിൽ മൂ�ധന ആസ്തികൾ 
സൃഷ്ടതിക്കുന്തതിനാണ് ഉ�ലയാ�തിക്കുന്ത്.

പട്ടിക 1.5.2 ലകന്ദ്ര വതിഹതിതത്തിന്റെ കകമാറ്റം (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)

വർ ഷം

ലകന്ദ്ര നതികുതതിയതിലം 
ചുങ്ത്തിലമുള്ള വതിഹതിതം

�ദ്തതി �ദ്തതിലയതര ഇനത്തിൽ 
ലകന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നും �ഭതിച്ച 

ധനസഹായം
ആന്ക കകമാറതിയ വതിഹതിതം

തുക
വാർ ഷതിക 

വളർ ച്ചാ നതിര്് 
(ശതമാനം)

തുക
വാർ ഷതിക 

വളർ ച്ചാ നതിര്് 
(ശതമാനം)

തുക
വാർ ഷതിക 

വളർ ച്ചാ നതിര്് 
(ശതമാനം)

2012-13 6840.65 14.19 3021.53 (-)18.54 9862.18 1.68
2013-14 7468.68 9.18 4138.21 36.96 11606.90 17.69
2014-15 7926.29 6.13 7507.99 81.43 15434.30 32.98
2015-16 12690.70 60.11 8921.35 18.82 21612.00 40.03
2016-17 15225.00 19.97 8510.35 (-)4.61 23735.40 9.82
2017-18 16833.10 10.56 8527.84 0.21 25360.90 6.85
2018-19 19038.20 13.10 11389.00 33.55 30427.10 19.98
2019-20 16401.10 (-)13.85 11235.30 (-)1.35 27636.30 (-)9.17
2020-21 11560.40 (-)29.51 31068.28 176.52 42628.68 54.25
2021-22 17820.09 54.15 30017.12 (-)3.38 47837.21 12.22

അവ�ംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ

പട്ടിക 1.5.3 റവനയൂ ന്െ�വതിന്� പ്രവണത  (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)

വർ ഷം

ആന്ക റവനയൂ ന്െ�വ് വതികസന ന്െ�വ് വതികസലനതര ന്െ�വ്

തുക വാർ ഷതിക വളർ ച്ചാ 
നതിര്് ശതമാനം തുക

ആന്ക റവനയു 
ന്െ�വതിന്റെ 
ശതമാനം

തുക
ആന്ക റവനയൂ 

ന്െ�വതിന്റെ 
ശതമാനം

2012-13 53488.74 16.17 29889.00 55.88 23599.70 44.12
2013-14 60485.50 13.08 32921.10 54.43 27564.40 45.57
2014-15 71746.43 18.62 39182.20 54.61 32564.20 45.39
2015-16 78689.47 9.68 41762.70 53.07 36926.80 46.93
2016-17 91096.31 15.77 48602.63 53.35 42493.68 46.65
2017-18 99948.35 9.72 52979.53 53.01 46968.82 46.99
2018-19 110316.39 10.37 56787.99 51.48 53528.40 48.52
2019-20 104719.92 -5.07 47550.18 45.41 57169.74 54.59
2020-21 123446.33 17.88 71223.99 57.70 52222.34 42.30
2021-22 146179.51 18.42 74026.85 50.64 72152.66 49.36

2022-23 ബജറ്റ് 
എസ്റതിലമറ്റ് 157065.89 7.45 82714.33 52.66 74351.56 47.34

അവ�ംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ
കുറതിപ്്: 2006-07 മുതൽ, തലദേശ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾക്കുള്ള ധന സഹായം “ഗ്ാറെ് ഇൻ എയ്ഡം സംഭാവനകളും” എന് �ട്ടതികയതി�ാണ് 
ഉൾന്പ്ടുത്തിവരുന്ത.് തലദേശ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ്് നൽകുന് വ തികസന ന്െ�വം ഈ ഇനത്തിൽ കണ്ാക്കുന്നു.
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2020-21ൽ 1,23,446.33 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന് റവനയൂ 
ന്െ�വ് 2021-22ൽ 1,46,179.51 ലകാെതി രൂ�യായതി 
ഉയർന്നു. 2021-22 ന്� ന്മാത്ം റവനയൂ ന്െ�വതിൽ 
�ദ്തതിന്ച്ച�വ് 18,433.02 ലകാെതി രൂ�യും �ദ്തതിലയതര 
ന്െ�വ് 1,27,746.49 ലകാെതി രൂ�യുമാണ്. റവനയൂ ന്െ�വം 
ന്മാത്ം ആഭ്യന്തര ഉൽ�ാദനവമായുള്ള അനു�ാതം 
2020-21ൽ 16.01 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2021-22ൽ 16.12 
ശതമാനമായതി ഉയർ ന്നു. 0.11 ശതമാനത്തിന്റെ ലനരതിയ 
വർദ്നവാണ് കാണതിക്കുന്ത്.

മുൻ വർ ഷവമായതി താരതമ്യംന്െയ്യുലമ്പാൾ  2021-22 
കാ�യളവതിൽ ബാധ്യതന്പ്ട്ട ന്െ�വ് വർ ദ്തിച്ചതിട്ടുള്ളതായതി 
കാണാം. ന്മാത്ം റവനയൂ ന്െ�വതിന്റെ 75.04 
ശതമാനവം ബാധ്യതന്പ്ട്ട ന്െ�വകളായ ന്�ൻ ഷൻ, 
ശമ്പളം, ��തിശ തതിരതിച്ചെവ്, സബ്സതിഡതികൾ , തലദേശ 
സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ ക്കുള്ള വതികസന ന്െ�വകൾ  
എന്തിവയാണ്. 2020-21ൽ ശമ്പളന്ച്ച�വ് ന്മാത്ം റവനയൂ 
ന്െ�വതിന്റെ 22.46 ശതമാനമായതിരുന്ത് 2021-22ൽ 
30.44 ശതമാനമായതി ഉയർ ന്നു. 2021-22ൽ ന്�ൻഷൻ 
ന്െ�വ് 2020-21ന്� 15.35 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 18.40 
ശതമാനമായതി ഉയർ ന്നു. ��തിശയതിനത്തിലണ്ായ ന്െ�വ് 
2020-21 ന്� 16.99 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2021-22 ൽ 
15.94 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. റവനയൂ ന്െ�വകളുന്െ 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 1.5.4, 1.5.5 എന്തിവയതിൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മൂലധന ചചലവ്
മാനവ ലശഷതി വതികസനത്തിനുള്ള സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ന്െ�വതിന്റെ ഭൂരതിഭാ�വം റവനയൂ ന്െ�വതിനത്തിൽ 
ഉൾ ന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്തതിനാൽ മൂ�ധന ന്െ�വതിന്റെ 
വതിഹതിതം എല്ായതിലപ്ാഴം കുറവായതിരതിക്കുന്നു. ഭാവതിയതി 
ല�ക്കുള്ള അെതിസ്ാന സകൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്തതിൽ 
സംസ്ാന സർ ് ാർ  പ്രതതിജ്ാ ബദ്മാണ്. 
സംസ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യുന്െ സുസ്തിര വതികസനം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തതിനും ന്മച്ചന്പ്ട്ട അെതിസ്ാന 
സകൗകര്യങ്ങൾ  ഒരുക്കുന്തതിനുമായതി നവവീനമായ 
ഒരു ധനവതിനതിമയരവീതതി തന്ന് സർ ് ാർ  ഇതതിനകം 
ഏന്റ്റടുത്തിട്ടുണ്്. മൂ�ധന �ദ്തതികളതിൽ ദവീർ ഘകാ� 
നതിലഷേ�ം ആകർ ഷതിക്കുക വഴതി സർ ് ാർ  ആരംഭതിച്ച 
ഇത്രം വതികസന മാതൃകകൾ  ഇതതിനകം തന്ന് നല് 
സൂെനകൾ  നൽകതി തുെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്. മൂ�ധന ന്െ�വതിന്റെയും 
ന്മാത്ം ന്െ�വകളുലെയും വതിശദാംശങ്ങൾ  അനുബന്രം 
1.5.6ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കഴതിഞ്ഞ ഏതാനും വർ ഷങ്ങളായതി വതിവതിധ ലമഖ�കളതിന്� 
മൂ�ധന �ദ്തതികളതിൽ സർ ് ാർ  മുെക്കുന് വതിഹതിതം കൂെതി 
വരുന്തായതി കാണാം. സംസ്ാനത്തിന്റെ മൂ�ധന 
ന്െ�വ് 2020-21ന്� 15,438.16 ലകാെതി രൂ�യതിൽ നതിന്് 
2021-22ൽ 17,046.02 ലകാെതി രൂ�യായതി ഉയർ ന്നു. 
2021-22 ന്� ന്മാത്ം മൂ�ധന വതിഹതിതത്തിന്റെ 24.43 
ശതമാനവമായതി ന്�ാതുമരാമത്് പ്രവർ ത്തികൾ ക്കു 
വകയതിരുത്തി മുഖ്യമൂ�ധന ലമഖ�യായതി തുെരുന്നു. 
തുെർന്് വ്യവസായങ്ങൾക്കും ന്താഴതിൽ ലമഖ�യ്ക്കും 3.81 
ശതമാനവം കൃഷതിയ്ക്കും അനുബന് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും 
3.37 ശതമാനവം ജ�ലസെനത്തിന് 3.10 ശതമാനവമാണ് 
മൂ�ധന വതിഹതിതമായതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. മൂ�ധന 
ന്െ�വതിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ  അനുബന്രം 1.5.7ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കട ബാധ്യത
വതി�ണതിയതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്�യും ധനകാര്യ സ്ാ� 
നങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്�യും ഉൾന്പ്ന്െയുള്ള ആഭ്യന്തര 
കെം, ലകന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നുള്ള വായ്�കളും മുൻകൂറുകളും, 
�ഘു സമ്പാദ്യം, ലപ്രാവതിഡറെ് ഫണ്് നതിലഷേ�ം 
എന്തിവയതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്�യും ഉൾന്പ്ടുന്താണ് 
സംസ്ാനത്തിന്റെ കെം. 2021-22 അവസാനലത്ാന്െ 
സംസ്ാനത്തിന് കുെതിശ്തികയുള്ള ന്�ാതുകെം 2,19,974.54 
ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്നു. ന്�ാതുകെത്തിന്റെ വാർഷതിക 
വളർച്ചാ നതിര്് 2020-21ന്� 14.34 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്് 2021-22ൽ 10.16 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത 
കാ�യളവതിൽ ന്�ാതുകെവം സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ന്മാത്ം ആഭ്യന്തര ഉൽ�ാദനവം തമ്തിലള്ള അനു�ാതം 
25.90 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 24.26 ശതമാനമായും 
സംസ്ാനത്തിന്റെ ആന്ക കുെതിശ്തിക ബാധ്യതകൾ  
2020-21ൽ 37.13 ശതമാനമായതിരുന്ത് 2021-22ൽ 37 
ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. 

ന്�ാതു കെവം റവനയൂ വരുമാനവം തമ്തിലള്ള അനു�ാതം 
2020-21ൽ 204.56 ശതമാനമായതിരുന്ത് 2021-22ൽ 
188.59 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 2021-22 വർ ഷത്തിൽ 
സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്�ാതു കെബാധ്യതയതിൽ 
95.83 ശതമാനവം ആഭ്യന്തര കെമാണ്. 2020-21ൽ 
1,90,474.10 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന് ആഭ്യന്തര കെം 
2021-22-ൽ 2,10,791.60 ലകാെതി രൂ�യായതി വർ ദ്തിച്ചു. 
ആഭ്യന്തര കെത്തിന്റെ വളർ ച്ചാനതിര്് 2021-22ൽ 
10.67 ശതമാനമാണ്. ലകന്ദ്ര സർ ് ാരതിൽ നതിന്നുള്ള 
വായ്�യുലെയും മുൻകൂർ  തുകയുലെയും കുെതിശ്തിക ബാധ്യത 
2020-21ൽ 9207.63 ലകാെതി രൂ�യായതിരുന്ത് 2021-22ൽ 
9182.96 ലകാെതി രൂ�യായതി കുറഞ്ഞു.സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ന്�ാതുകെത്തിൽ ലകന്ദ്ര വായ്�യുന്െ വതിഹതിതം 2021-22ൽ 
4.17 ശതമാനമാണ്.

�ഘു സമ്പാദ്യം, ലപ്രാവതിഡറെ് ഫണ്് എന്തിവയതിന്� 
ബാധ്യത 2021-22 അവസാനത്തിൽ 1,15,666.60 
ലകാെതി രൂ�യാണ്. 2020-21ൽ ഇത് 97,219.13 ലകാെതി 
രൂ�യായതിരുന്നു. 2021-22 വർ ഷന്ത് ന്മാത്ം 
നവീ്തിയതിരുപ്് കെവം അറ്റ നവീ്തിയതിരുപ്് കെവം യഥാരെമം 
38,740.29 ലകാെതി രൂ�യും 15,538.41 ലകാെതി രൂ�യുമാണ്.

സംസ്ാന സർ്ാരതിന്റെ നതിയന്ത്രണത്തിനതവീതമായതി 
�� ഭാ�ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുണ്ായ തുെർച്ചയായ തതിരതിച്ചെതികൾ 
മൂ�ം സാമ്പത്തിക ഏകവീകരണ �ാതയതിലൂന്െ ധനസ്തിതതി 
ന്മച്ചന്പ്ടുത്ാനുള്ള ലകരളത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ്് 
ഉ�ച്ചതിൽ സംഭവതിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഏകവീകരണം 
സുസ്തിരമാക്കുന്തതിന്, തനത്-വരുമാന സമാഹരണ 
യജ്ത്തിൽ നതിന്നും വ്യതതിെ�തിക്കുവാൻ സംസ്ാനത്തിന് 
സാധ്യമല്. തനത് വരുമാനം വർധതിപ്തിക്കുന്തതിനുള്ള 
�രതിശ്രമങ്ങൾ്് മുൻ�ണന നൽലകണ്തും ഈ 
�ഷേ്യം കകവരതിക്കുന്തതിന് വരുമാനം സ്രൂ�തിക്കുന് 
എല്ാ വകുപ്പുകളും 2022-23 മുതൽ ഒരു “വതിഷൻ 
ലഡാകയുന്മറെ്” തയ്ാറാ്തി അതതിന്റെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
പ്രവർത്തില്ണ്തുമാണ്. നതികുതതി-നതികുതതിലയതര 
ല്ാതസ്സുകളതിലൂന്െ വതിഭവങ്ങൾ സമാഹരതി്ാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾന്്ാപ്ം ന്െ�വകൾ , പ്രലത്യകതിച്ച് റവനയൂ 
ന്െ�വകൾ  യുക്തതിസഹമാക്കുന്തതിലം സംസ്ാനം 
ശ്രദ് ലകന്ദ്രവീകരതില്ണ്തുണ്്. അധതിക വരുമാനം 
സമാഹരതിക്കുന്തതിലനാന്ൊപ്ം മുൻ�ണനാരെമം 
അനുസരതിച്ച് ന്െ�വകൾ രെമവീകരതിച്ച് സാമ്പത്തിക 
ഏകവീകരണ പ്രരെതിയ തുെലരണ്താണ്.
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1.6 പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയം  
(2022-2027) 2022-23 വയാർഷിേ പദ്തിയം 
എല്യാവരരയം ഉൾര്യാള്ിച്ചുരേയാണ്് കവഗത്ിൽ 
സയാമ്പത്ിേ വിേസനം കേവരിക്കുന്നതിനുള് 
ഫലപ്രദമയായ ഉപേരണമയായി ആസൂത്രണം പരര് 
അംഗീേരി്രപെട്ിരിക്കുന്നു. പഞ്ചവത്സര പദ്തിേളുരെയം 
വയാർഷിേപദ്തിേളുരെയം രൂപീേരണ പ്രക്ിയ 
ഭയാരതസർ്യാർ ഉകപക്ിരചെങ്ിലം, കേരള സർ്യാർ 
സംസ്ഥയാനത്ിരറെ ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയിൽ കൂടുതൽ 
ശ്രദ്ിക്കുേയം പഞ്ചവത്സര പദ്തിേളുരെയം വയാർഷിേ 
പദ്തിേളുരെയം രൂപീേരണത്ിൽ  അർഹമയായ ശ്രദ് 
രെലത്തുേയം രെയ്ിട്ടുണ്്. നിലവിരല സയാമ്പത്ിേ 
സയാഹെരധ്ത്ിൽ സംസ്ഥയാനത്ിരറെ സർവകതയാന്മുഖമയായ 
വിേസനത്ിനും ജനങ്ങളുരെ ഉത് േെമയായ അഭിലയാഷങ്ങരള 
പദ്തിേളും പരിപയാെിേളുമയായി രൂപരപെടുത്തുന്നതിനും 
െിട്യയായ ആസൂത്രണം അനിവയാരധ്മയാണ്.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2022-27)
പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയരെ (2022-27) 
രൂപീേരണ പ്രക്ിയ 2021 മധധ്കത്യാരെ ആരംഭിക്കുേയം, 

സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ ക�യാർഡ് വിപുലമയായ 
കൂെിയയാകലയാെനേളും െർചെേളും നെത്തുേയം രെയ്തു. 
വിവിധ കമഖലേൾ  കനരിടുന്ന പ്രകതധ്േ പ്രശ്നങ്ങളും 
ആശങ്േളും െർചെരെയ്യുന്നതിന് 44 വർ്ിംഗ് ഗ്രൂപ്പുേൾ 
രൂപീേരിച്ചു. ഓകരയാ വർ്ിങ് ഗ്രൂപെിലം പ്രഗത്ഭരയായ 
അ്യാദമി്് വിദഗ്ദ്ധർ, പണ്ിതന്യാർ, വിഷയ 
വിദഗ്ദ്ധർ, ഭരണയാധിേയാരിേൾ, സയാമൂഹിേ-രയാഷ്ടീയ 
പ്രവർത്േർ എന്നിവരയാണുള്ത്. പദ്തി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപെിലയാക്കുകമ്പയാൾ അനുഭവരപെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ആശങ്േൾ, 
തെസ്സങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വർ്ിംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുേൾ നിർകദേശിചെ വിലകയറിയ ആശയങ്ങളും വധ്ക്തമയായ 
ശുപയാർശേളും പരിഗണിക്കുേയണ്യായി. തുെർന്നുള് 
അഞ്ചുവർഷ േയാലയളവിരല കേരളത്ിരറെ വിേസന 
േയാഴ്ചപെയാടുേൾ്് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പതിനയാലയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തിയരെ സമീപന  കരഖ തയ്യാറയാ്ിയിട്ടുണ്്. 

 y സയാമൂഹിേനികക്പം (പ്രകതധ്േിച്െ ആകരയാഗധ്ം, സ്കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസം, പയാർപെിെം എന്നിവയിൽ), സയാമൂഹധ്കക്മം, 
സയാമൂഹധ്നീതി, ല ിംഗനീതി എന്നിവ  ശക്തിരപെടുത്തുേ:

 y മയാനവകശഷിയരെ േരുത്ിലൂന്നി ഒരു വ ിജ്യാനസമൂഹം രേട്ിപെടുക്കുേയം സമ്പദ്ഘെനയിരല ഉൽപയാദനശക്തിേളുരെ 
വളർ ചെ ദ്രുതഗതിയിലയാക്കുേയം രെയ്യുേ

 y വിവരസയാകങ്തിേവിദധ്, വ ികനയാദസഞ്ചയാരം, രെറുേിെ വധ്യാപയാരം എന്നിവയെങ്ങുന്ന വരുമയാനദയായേ കസവനങ്ങൾ, 
കൃഷിയം അനു�ന്ധ പ്രവർത്നങ്ങളും, ആധുനിേ വധ്വസയായം, പശ്യാത്ലസൗേരധ്  വ ിേസനം എന്നിവയരെ വളർ ചെ  
രമചെരപെടുത്യാനയായി ശയാസ്തം, സയാകങ്തിേവിദധ്, ആധുനിേ നിപുണതേൾ എന്നിവ ഉപകയയാഗരപെടുത്തുേ;

 y ആധുനിേവം ഉയർന്ന രതയാഴിൽ സയാധധ്തയള്തും ഉൽപയാദനക്മവമയായ സമ്പദ്ഘെന രേട്ിപെടുക്കുേ;
 y ഉന്നത വ ിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായം ആധുനിേവൽ്രിക്കുേയം രമചെരപെടുത്തുേയം രെയ്യുേയം യവതലമുറയ്്ക  ആധുനിേ 

സമ്പദ്ഘെനയിരല ഏറ്റവം മിേചെ രതയാഴിൽ നൽകുേയം രെയ്യുേ;
 y അതിദയാരിദ്ധ്ം ഇല്യാതയാക്കുേ;
 y മയാല ിനധ്നിർമ്യാർജ്ജനത്ിന് സമഗ്രവം നൂതനവമയായ സമ്പ്രദയായങ്ങൾ സ്ഥയാപിക്കുേ; 
 y വളർ ചെയരെ െയാലേശക്തിേളയായി മയാറയാന് പ്രയാകദശിേ സർ ് യാരുേരള സഹയായിക്കുേ; 
 y എല്യാവരരയം ഉൾര്യാള്ളുന്ന ഒരു വ ിേസന പ്രക്ിയരയ കപ്രയാത്സയാഹിപെ ിക്കുേ – വ ിേസന പ്രക്ിയരയ നയിക്കുന്ന തത്ം 

ആരരയം പ ിന്നിലയാ്രുത് എന്നതയാണ.്

ബ�ാക്സ് 1.6.1 പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന കമഖലേളും പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങളും
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വാർഷിക പദ്ധതി 2022-23
2022-23  വയാർഷിേ പദ്തി പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയരെ ഒന്നയാം വർഷ പരിപയാെിയയാണ്. പദ്തി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ് ് വിഭവസമയാഹരണം നെത്തുേ 
എന്നതയാണ ്സംസ്ഥയാനത്ിരറെ മുന്നിലള് പ്രധയാനരപെട് 
രവല്ലുവിളി. പരിമിതിേൾ്ിെയിലം, േടുത് ദയാരിദ്ധ്ം 
തുെച്ചുനീക്കുേ, കൃഷിയിലം  അനു�ന്ധകമഖലേളിലം, 
വധ്വസയായത്ിലം പ്രകതധ്േിച്െ എംഎസഎ്ംഇ 
എന്നിവയിൽ ഉൽപെയാദനക്മത വർദ്ിപെിക്കുേ, വിവിധ 
കമഖലേളിൽ രപയാതുജനങ്ങൾ്് കസവനങ്ങൾ ഉറപെയാക്കുേ, 
രതയാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിന ് സൗേരധ്ങ്ങൾ 
രെയ്യുേ, വിജ്യാന സമ്പദ ്വധ്വസ്ഥ കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുേ, 
ലിംഗപദവിവിേസനവം സയാമൂഹിേ നീതിയം ഉറപെയാക്കുേ 
എന്നീ ലക്ധ്ങ്ങകളയാരെ വിവിധ കമഖലേളുരെ അഭിവൃദ്ി 
സർ്യാർ ഉറപ്പുനൽേിയിട്ടുണ്്. വിളപരിപയാലനം, 
മൃഗസംരക്ണം, ഇടു്ി, വയനയാെ,് ശ�രിമല, 
േയാസർകേയാെ ് എന്നീ  പ്രകതധ്േ പയാക്ജുേൾ, ഉന്നത 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, കവദധ്ശയാസ്തവം   രപയാതുജനയാകരയാഗധ്വം, 
ജലവിതരണം, ശുെിത്ം എന്നിവ കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നതിനും 
പദ്തി മുന്ഗണന നൽേിയിട്ടുണ്്. കലഫ് മിഷനും 
അയ്ങ്യാളി നഗര രതയാഴിലറപെ് പദ്തിക്കും മതിയയായ തുേ 
അനുവദിചെിട്ടുണ്്.

വയാർഷിേ പദ്തിയരെ രമയാത്ം അെങ്ൽ തുേ 39,640.19 
കേയാെി രൂപയയാണ്, ഇതിൽ  30,370 കേയാെി രൂപയരെ 
സംസ്ഥയാന പദ്തിയം 9,270.19 കേയാെി രൂപയരെ കേന്ദ്ര 
സഹയായവം ഉൾരപെടുത്ിയിട്ടുണ്്.   കേരളത്ിരറെ ആറയാമത്  
സംസ്ഥയാന ധനേയാരധ് േമ്ിഷരറെ ശുപയാർശ പ്രേയാരം 
₹8,048 കേയാെി രൂപ  (സംസ്ഥയാന പദ്തി വിഹിതത്ിരറെ 
26.5 ശതമയാനം) തകദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ്് 
(എൽഎസ്ജിഐ) നീ്ിവചെിട്ടുണ്്. സംസ്ഥയാന പദ്തി 
വിഹിതമയായ 30,370 കേയാെി രൂപയിൽ 22,322 കേയാെി രൂപ 
സംസ്ഥയാന പദ്തിേൾ്യായി നീ്ിവച്ചു. അതുകപയാരല, 
പട്ിേജയാതി ഉപപദ്തി്് (എസ്  സി എസ് പി) 2,979.4 
കേയാെി രൂപയം പട്ിേവർഗ ഉപപദ്തി്് (െി എസ് പി) 
859.5 കേയാെി രൂപയം നീ്ിവച്ചു. കൂെയാരത, സംസ്ഥയാന 
പദ്തി വിഹിതത്ിൽ ₹4,665.20 കേയാെി രൂപ (20.90 
ശതമയാനം) രപണ്കുട്ിേൾക്കും സ്തീേൾക്കും മയാത്രമയായയാണ് 
നീ്ിവചെിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ ₹5.80 കേയാെി രൂപ ട്യാന്സ് 
രജന്ഡർ വിഭയാഗത്ിനയായി മയാറ്റി വചെിട്ടുണ്്. 2022-23ൽ 
കുട്ിേളുരെ കക്മത്ിനയായി  ₹2,063.88 കേയാെി രൂപയയാണ് 
(9.25 ശതമയാനം) ഉകദേശിചെിട്ടുള്ത്. 2021-22 രലയം 2022-23 
രലയം വയാർഷിേ പദ്തിേളുരെ കമഖലതിരിച്ചുള് വിഹിതം 
പട്ടിക 1.6.1-ൽ നൽേിയിട്ടുണ്്.

പട്ിക 1.6.1 2021-22 രലയം 2022-23 രലയം വയാർഷിേ പദ്തിേളുരെ കമഖലതിരിച്ചുള് വിഹിതം, (രൂപ കേയാെിയിൽ)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I കൃഷിയം അനു�ന്ധ 
കസവനങ്ങളും 1528.42 287.38 1815.80 1648.44 268.09 1916.53 5.55

II ഗ്രയാമ വിേസനം 1607.72 4358.69 5966.41 1753.11 4343.19 6096.30 2.18

III പ്രയാകദശിേ വിേസനത്ിനുള് 
പ്രകതധ്േ പരിപയാെി 245.67 12.00 257.67 390.50 0.00 390.50 51.55

IV ജലകസെനവം രവള്രപെയാ് 
നിയന്ത്രണവം 469.69 59.00 528.69 540.85 11.60 552.45 4.49

V ഊർജ്ജം 1150.11 0.00 1150.11 1152.93 0.00 1152.93 0.25

VI വധ്വസയായവം, ധയാതു്ളും 1059.70 6.75 1066.45 1214.66 12.00 1226.66 15.02

VII ഗതയാഗതം 1444.25 0.00 1444.25 1788.67 0.00 1788.67 23.85

VIII ശയാസ്തവം സയാകങ്തിേ വിദധ്യം 
പരിസ്ഥിതിയം 954.44 55.30 1009.74 1027.14 61.39 1088.53 7.80

IX രപയാതു സയാമ്പത്ിേ 
കസവനങ്ങൾ 1343.38 94.38 1437.76 1425.58 108.82 1534.40 6.72

X സയാമൂഹധ് കസവനങ്ങൾ 8615.58 4523.41 13138.99 9696.23 4429.10 14125.33 7.51

XI രപയാതുകസവനങ്ങൾ 81.04 36.00 117.04 83.89 36.00 119.89 2.44

  ആരേ (I-XI) 18500.00 9432.91 27932.91 20722.00 9270.19 29992.19 7.37

XII എൽ.എസ്.ജി.ഡി 7280.00 0.00 7280.00 8048.00 0.00 8048.00 10.55

XIII ആർ.രേ .ഐ 1830.00 0.00 1830.00 1600.00 0.00 1600.00 -12.57

  ആരേ രമയാത്ം 27610.00 9432.91 37042.91 30370.00 9270.19 39640.19 7.01

അവലം�ം: 2021-22രലയം & 2022-23രലയം വയാർഷ ിേ പദ്തി കരഖേൾ
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 y പ്യാന് സ് കപസിരറെ പുതിയ പതിപെയായ പ്യാന്സ് കപസ് 2.0 രറെ പ്രവർ ത്നം 2022-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഇത് എല്യാ 
പദ്തിേളുരെയം നിർവ്വഹണത്ിരല എല്യാ ഘട്ങ്ങരളയം സം�ന്ധിചെ വ ിവരങ്ങൾ കശഖരി്യാന് സഹയായിക്കുന്നു. 
പ്രധയാന സവികശഷതേൾ ഇവയയാണ്:

 y പദ്തിേളുരെ ഭൗതിേവം സയാമ്പത്ിേവമയായ പുകരയാഗതി തത്സമയ അെിസ്ഥയാനത്ിൽ നിരീക്ി്യാന് 
സൗേരധ്രമയാരുക്കുന്നു.

 y തകദേശ സ്ഥയാപനതലം വരര വധ്യാപ ിപെ ിക്കുേയം നിരീക്ണം സയാധധ്മയാക്കുേയം രെയ്യുന്നു.
 y പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിരറെ ഭൗതിേ പുകരയാഗതി നിരീക്ിക്കുന്നതിനയായി ജികയയാ െയാഗ് രെയ് െ ിത്രങ്ങൾ അപ് കലയാഡ് 

രെയ്യുന്നതിന് രമയാക�ൽ ആപെ് വ ിേസിപെ ിച്ചു.
 y ഗുണകഭയാക്തയാ്ളുരെ വ ിശദയാംശങ്ങൾ നിരീക്ണത്ിനയായി ലഭധ്മയാ്ിയിട്ടുണ്്.
 y നികയയാജേ മണ്ല അെിസ്ഥയാനത്ിലള് ഡയാഷ്ക�യാർഡ് വ ിേസിപെ ിച്ചു.
 y സുസ്ഥിര വ ിേസന ലക്ധ്ങ്ങൾ കനെിരയടുക്കുന്നത് സം�ന്ധിചെ അവകലയാേനം സയാധധ്മയാക്കുന്നതിനയായി പദ്തിേളുരെ 

എസ.്ഡി.ജി മയാപെ ിങ് നെത്തുന്നു.
 y വിവ ിധ തലങ്ങളിൽ പദ്തി നിരീക്ണം സുഗമമയാക്കുന്നു.
 y രപയാതുജനങ്ങൾ് ്വിവരങ്ങൾ അറിയയാന് അവസരം നൽേലം പദ്തി നിരീക്ണ സംവിധനത്ിരറെ 

ജനയാധിപതധ്വൽ്രണവം.
 y നയാൽപെതിൽ അധിേം പ്രധയാന റികപെയാർട്ടുേളും നിരവധി അനു�ന്ധ റികപെയാർട്ടുേളും ലഭധ്മയാക്കുന്നു.
 y സംസ്ഥയാനത്തുെനീളമുള് 6000-ത്ിലധിേം ഉകദധ്യാഗസ്ഥർ്് പരിശീലനം നൽേിയിട്ടുണ്്.  

രവ�് കസറ്റ് സന്ദർ ശിക്കുേ: www.planspace.kerala.gov.in

ബ�ാകസ് സസ് 1.6.2 പ്യാന്സ് കപസ് 2.0- ഓണ്കലന് പദ്തി നിരീക്ണ സംവിധയാനം
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ആമുഖം
ലക�ളത്തിന്റെ വതികസനാനഭവത്തിന്റെ പ്രധാന 
സവതിലേഷത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിലം ആല�ാഗധ്ത്തിലം 
ന്�ാതുലേഖ�യുന്െ ഇെന്�െ�ാണ്. ലക�ളത്തിൽ 
സാമൂഹധ്ലേഖ�യതിൽ സർക്ാർ ന്െ�വഴതിക്ന്ന 
വതിഹതിതം ലദേീയ േ�ാേ�തിലയക്ാളം �ാജധ്ന്ത് 
േറ്് പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങന്ള അല�ക്തിച്് വളന്� 
കൂടുതലോണ്. വതിദധ്ാഭധ്ാസം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനള്ള 
നതി�ന്ത�ോയ ശ്രേങ്ങൾ വഴതി സാർവത്തിക സാക്�ത, 
സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസം, േറ്് വതികസതിത �ാജധ്ങ്ങളോയതി 
താ�തേധ്ന്പെടുത്ാവുന്ന ആല�ാഗധ് സൂെകങ്ങൾ എന്നതിവ 
ല�ാലള്ള വ�തിയ ലനട്ടങ്ങളതില�ക്് നയതിച്ചു. ലക�ളത്തിന്� 
സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസം അതതിന്റെ എല്ാവന്�യും 
ഉൾന്ക്ാള്ളുന്ന സ്വഭാവത്തിനം (ഇൻക്ലൂസതിവ്ന്നസ്്)  
�തിംഗ�ദവതി സേത്വത്തിനം അംഗീകാ�ം ലനെതിയതിട്ടുണ്്. 
സ് കൂളകളന്െ ഭൗതതികവും സാമൂഹതികവുോയ 
സൗക�ധ്ം വർദ്തിപെതിച്ചുന്കാണ്്, എല്ാ വതിഭാഗങ്ങന്ളയും 
സമുദായങ്ങന്ളയും ന്�ാതുവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ 
ഉൾന്പെടുത്ാൻ വർഷങ്ങളായതി സംസ്ാനത്തിന് 
കഴതിഞ്തിട്ടുണ്്. �തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതിയുന്െ തുെക്ം 
മുതൽ  ന്�ാതുവതിദധ്ാഭധ്ാസ സം�ക്ണ യജ്ഞത്തിന് 
കീഴതിൽ അതധ്ാധുനതിക സൗക�ധ്ങ്ങൾ ഏർന്പെടുത്തി 
ന്�ാതുവതിദധ്ാ�യങ്ങളതിന്� പ്രലവേനം വർദ്തിപെതിക്ന്നതതിനള്ള 
തീവ്രശ്രേങ്ങൾ മൂ�ം സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ� 
േതികച് പ്രകെനോണ് കാഴ്ച വച്തിട്ടുള്ളത്. തൽഫ�ോയതി, 
സംസ്ാനന്ത് ന്�ാതുവതിദധ്ാ�യങ്ങൾ ോതാ�തിതാക്ൾക്ം 
കുട്ടതികൾക്ം കൂടുതൽ ആകർഷകോയതിത്ീർന്നു, കഴതിഞ് 
അഞ്ച് വർഷത്തിനതിന്െ 10 �ക്ത്തി�ധതികം വതിദധ്ാർത്തികൾ 
സർക്ാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളകളതിൽ ലെർന്നു. നീതതി 
ആലയാഗ് തയ്ാറാക്തിയ സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസ നതി�വാ� 
സൂെതികയതിൽ തുെർച്യായതി മൂന്്ന തവണ ലക�ളം, ഇന്തധ്ൻ 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ഒന്നാം സ്ാനന്ത്ത്തി.

സാധധ്ോകും വതിധം വതിോ�ോയതി േനഷധ്ന്റെ കഴതിവുകൾ 
വതികസതിപെതിക്ാനള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രേങ്ങൾക്് ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസം അതധ്ന്താല�ക്തിതോണ്. സർക്ാർ വതിഭാവനം 
ന്െയ്യുന്ന ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹോയതി സംസ്ാനന്ത് 
വതികസതിപെതിക്ന്നതതിന് ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ പുല�ാഗതതി 
ഒരു പ്രഥേ ആവേധ്കതയായതി കണക്ാക്ന്പെടുന്നു, അത് 
ആതധ്ന്തതികോയതി നവലക�ളത്തിന്റെ അെതിത്റയായതി ോറം.

ഈ �ംഗത്് വ�തിയ കെേകളാണ് ലക�ളത്തിന് മുന്നതിലള്ളത്. 
ആദധ്ലത്ത് തൃതീയ വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ ന്ോത്ം  
പ്രലവേന അന�ാതം (ജതി.ഇ.ആർ) ഉയർത്തുന്നതുോയതി 
ബന്ധന്പെട്ടതാണ്. ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ ന്ോത്ം 
പ്രലവേന അന�ാതം 38 േതോനത്തിൽ നതിന്ന് 75 
േതോനോയതി ഉയർത്തുകന്യന്ന �ക്ധ്ോണ് സർക്ാർ 
പ്രഖധ്ാ�തിച്തി�തിക്ന്നത്. തൃതീയ വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ 
പ്രലവേന അന�ാതം 75 േതോനോയതി ഉയർത്തുക 
എന്ന ദൗതധ്ം �ക്ക്ണക്തിന് പുതതിയ വതിദധ്ാർത്തികൾക്് 
തൃതീയ വതിദധ്ാഭധ്ാസം നൽകുന്നതതിൽ ഉൾന്പെടുന്നു. 
ഈ വതിദധ്ാർത്തികൾ ന്�ാതുവും സ്വകാ�ധ്വുോയ 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ വതിവതിധ ോഖകളതിൽ 
പ്രലവേതിക്ലമ്പാൾ, �ക്ധ്ത്തിനനസ�തിച്ചുള്ള ലനട്ടത്തിന് 
തൃതീയ വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെയും ��തിേീ�നത്തിന്റെയും 
എല്ാ ത�ങ്ങളതിലം പുതതിയ �ീതതിയതിലള്ള പ്ാൻ ഫണ്തിംഗ് 
ആവേധ്ോന്ണന്ന് വധ്ക്തോണ്. �ണ്ാേതായതി, 
യുവാക്ൾക്് ബതിരുദ, ബതിരുദാനന്ത� ബതിരുദ, ഗലവഷണ 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ ഉയർന്ന നതി�വാ�ം നൽകുകന്യന്ന 
ദൗതധ്വും സംസ്ാനത്തിനണ്്.

അക്ാദേതിക് നതി�വാ�ം ഉയർത്ാനം പ്രലവേന അന�ാതം 
വർദ്തിപെതിക്ാനം യുവജനങ്ങൾക്് നതി�വതിലള്ളതും 
ഉയർന്നുവരുന്നതുോയ വതിജ്ഞാന േണ്ഡ�ങ്ങളതിൽ 

പുല�ാഗതതിക്ം വതികസനത്തിനം 
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അതധ്ാധുനതിക സൗക�ധ്ങ്ങൾ �ഭധ്ോക്ാനോയതി 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�ന്യ ��തിഷ്ക�തിക്ന്നതതിന് ലക�ള 
സർക്ാർ നെ�െതികൾ ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്. ലക�ളത്തിന്റെ 
സമ്പദ് വധ്വസ്യുന്െ വളർച്യ്കം വതികാസത്തിനമുള്ള 
ബൗദ്തികവും സാലകേതതികവുോയ �തിന്തുണയുന്െ പ്രധാന 
ല്ാതസ്ായതി ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�ന്യ ോറ്റുക 
എന്നതും ഈ സം�ംഭങ്ങളതിലൂന്െ �ക്ധ്േതിടുന്നു. 

ഉന്നതവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനുള്ള സർക്യാർ ചെലവ്
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനായുള്ള ന്�ാതു ന്െ�വ് വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
വധ്ാപ്തിയും ഗുണനതി�വാ�വും നതിർണ്ണയതിക്ന്ന ഒരു 
പ്രധാന ഘെകോണ്. വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളന്െ 
ലന�തിട്ടുള്ള ന്െ�വുകളം വതിദധ്ാഭധ്ാസവുോയതി ബന്ധന്പെട്ട് 
കുടുംബങ്ങൾക്് നൽകുന്ന ന്�ാതു ഇളവുകളം വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ  ഭ�ണ സംവതിധാനവും  ഇതതിൽ 
ഉൾന്പെടുന്നു. വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
സാമ്പത്തിക ോർഗ്ഗങ്ങൾ  പ്രലയാജനന്പെടുത്തുന്നതതിനള്ള 
േക്തോയ ��തി�ാെതികലളാന്െ, ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗന്ത് 
ന്െ�വുകളന്െ സാമൂഹധ് വരുോനം �തിെതിന്ച്ടുക്ന്നതതിന് 
േതതിയായ നതി�വാ�ം കകവ�തിക്ന്നതതിനം 
നതി�നതിർത്തുന്നതതിനം ന്�ാതു ധനസഹായത്തിൽ 
കുറഞ് സ്തി�ത ആവേധ്ോണ് (Birdshall, 1996)1. 
എന്നാൽ േതിക് വതികസ്വ� �ാജധ്ങ്ങളതിലം ന്�ാതുന്െ�വ് 
പ്രധാനോയും ഗവൺന്േറ്െ ന്െ�വ് ോത്ോയതി�തിക്ം, 
കാ�ണം േറ്് ല്ാതസ്സുകൾ വളന്� കുറവാണ്. സംസ്ാന 
രൂ�ീക�ണത്തിന ലേഷം ലക�ള സർക്ാർ, വരുോന 
പ്രതതിസന്ധതിയുന്െ സേയത്തും വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതിൽ 
വൻ നതിലക്�ം നെത്തിയതിട്ടുണ്്. കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷോയതി 

വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ പ്രലതധ്കതിച്് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ 
സർക്ാർ നെത്തിയ നതിലക്�ം പട്ിക 2.1ൽ കാണതിക്ന്നു.

�കർച്വധ്ാധതിയും അതതിന്റെ ഫ�ോയതി വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങൾ അെച്ചുപൂട്ടലം കാ�ണം 2020-21 ൽ ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനം സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനമുള്ള 
ന്െ�വ് താ�തലേധ്ന കുറവായതിരുന്നുന്വകേതിലം, ഈ അഞ്ച് 
വർഷങ്ങളതിൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള ന്�ാതുന്െ�വതിൽ 
ന്ോത്ത്തിൽ ഗണധ്ോയ വർദ്നവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. �ട്ടതിക 
2.1ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നതുല�ാന്�,  ന്ോത്ം ഗവൺന്േറെ് 
ന്െ�വതിൽ ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസന്ച്�വതിന്റെ അന�ാതം 
വർഷങ്ങളതിലെനീളം വധ്തധ്ാസന്പെട്ടതി�തിക്ന്നു, 2020-21-ൽ 
കുറഞ് അന�ാതം, 2021-22-ൽ 4 േതോനത്തില�ന്റയായതി 
വർദ്തിച്്  മുമ്പന്ത് നതി� വീന്ണ്ടുത്തു. 2017-18, 2019-20 
വർഷങ്ങളതിൽ ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനായുള്ള ന്െ�വ് 
ന്ോത്ം ന്െ�വതിന്റെ 4.86 േതോനോയതിരുന്നുന്വന്നും 
കാണുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങന്ള അല�ക്തിച്്, 2021-22ൽ 
ജതിഎസ്ഡതി�തിയതിൽ  ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ  ന്െ�വ്  
1.20 േതോനം ആയതി വർദ്തിച്ചു, ഇത് ഈ ലേഖ�യ്ക് കൂടുതൽ 
ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള ന്െ�വതിന്റെ അന�ാതം 
സ് കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസലത്ക്ാൾ കുറവാന്ണകേതിലം, 2017-
18 മുതൽ 2021-22 വന്�യുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തിനതിെയതിൽ 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള സർക്ാർ ന്െ�വ് വർദ്തിച്ചു. 
(ചിത്കും 2.1).

പട്ിക 2.1 വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� സർക്ാർ നതിലക്�ം (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)
ഇനം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

എ. സർവ്വക�ാോ� വതിദധ്ാഭധ്ാസം 2510.44 2696.75 2578.99 2501.21 3148.95

ബതി. ന്സക്ൻഡറതി വതിദധ്ാഭധ്ാസം 7400.62 7246.67 7459.27 6551.93 10433.96

സതി. പ്രാഥേതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസം 7320.74 7384.61 7192.66 6168.22 9705.78

ഡതി. പ്രലതധ്ക വതിദധ്ാഭധ്ാസം 27.54 78.74 17.17 19.52 24.04

ഇ. ന്�ാതു വതിദധ്ാഭധ്ാസം 56.56 71.80 41.80 45.59 66.11

എഫ്. സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസം 948.02 964.09 977.46 913.99 1180.54
ജതി. ല്ാർെ്സ് & യൂത്് 
അഫലയഴ്സ് 166.18 178.05 151.00 132.85 166.52

എച്്. കാർഷതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസം 514.44 496.60 511.83 548.46 589.92

ഐ. ക�യും സംസ്ാ�വും 215.06 219.40 209.19 241.11 262.39

ന്ജ. ന്േഡതിക്ൽ വതിദധ്ാഭധ്ാസം 1385.65 1598.33 1487.33 1560.70 1958.63

ന്ക. മൂ�ധന വതിഹതിതം 625.92 612.49 311.64 563.78 692.61

എൽ. വായ്�കൾ 0.97 0.97 0.91 0.00 53.00

ആന്ക 21172.14 21548.50 20939.25 19247.36 28282.45

ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസം (എച്്.ഇ.ഇ) 
(എ+എഫ്+എച്്+ന്ജ)ന്െ�വ് 5358.55 5755.77 5555.61 5524.36 6878.04

ന്ോത്ം സർക്ാർ ന്െ�വതിൽ 
എച്്.ഇ.ഇ യുന്െ േതോനം 4.86 4.79 4.86 3.98 4.17

ജതി,എസ് .ഡതി.�തി യതിൽ എച്്.ഇ.ഇ 
യുന്െ േതോനം 1.04 1.04 0.99 1.08 1.20

 ഉറവതിെം : ധനകാ�ധ് വകുപെ്,  ലക�ള  സർക്ാർ-2022
1 Birdsall, N, 1996: Public Spending on higher education in developing countries: Too much or too little? Economics of Education Review, 15(4), pp 407-419
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കേരളത്ിചല ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ കേഖല- ഒരു രൂപകരഖ
ലക�ളത്തിന്� ആധുനതിക ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യുന്െ 
ഉത്ഭവം 19-ാം നൂറ്ാണ്തി�ാണ്. ന്കാലളാണതിയൽ 
ഭ�ണാധതികാ�തികളം തതിരുവതിതാംകൂറതിന്�യും ന്കാച്തിയതിന്�യും 
ഭ�ണാധതികാ�തികളം ഈ പ്രക്തിയയതിൽ ഗണധ്ോയ �കേ് 
വഹതിച്ചു. പ്രലതധ്കതിച്ചും സംസ്ാന രൂ�ീക�ണത്തിന് ലേഷം, 
സംസ്ാനത്തുെനീളം സർക്ാർ ആർെ്സ് ആൻഡ് 
സയൻസ് ലകാലളജുകൾ സ്ാ�തിക്കയും ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സമ്പ്രദായം നതി�വധതി ��തിവർത്നങ്ങൾക്് 
വതിലധയോകുകയും ന്െയ്തിട്ടുണ്്. ന്പ്രാഫഷണൽ, സാലകേതതിക 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ വതിഭാഗത്തിന്� സ്ാ�നങ്ങളന്െ എണ്ണത്തിലം 
ഗണധ്ോയ വർദ്നയുണ്ായതി. ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ� 
ഉയർന്നുവരുന്ന കാ�ഘട്ടത്തിന്റെ ആവേധ്കതകലളാെ് 
പ്രതതിക�തിച്ചു ന്കാണ്്,  �ാഠധ്�ദ്തതിയതിൽ കാ�ധ്ോയ 
��തിഷ്കാ�ങ്ങൾ വരുത്തി. സംസ്ാനന്ത് ന്�ാതു, 
സ്വകാ�ധ്, സഹക�ണ ലേഖ�കളതിന്� ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ എണ്ണത്തി�ാണ് ഏറ്വും പ്രധാനന്പെട്ട 
ോറ്ം. ഇത് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള പ്രലവേനം 
വർദ്തിപെതിച്ചു. സാമൂഹതികവും സാമ്പത്തികവുോയ 
െ�നാത്മകത കകവ�തിക്ന്നത് പ്രധാനോയും 
താങ്ങാനാവുന്ന ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസം മൂ�ോണ്. 
വർഷങ്ങളായതി, ലക�ളത്തിന്� ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗന്ത് 
ഒരു പ്രധാന വതികസനം സംസ്ാനത്് നതി�വധതി സ്വാശ്രയ 
സ്ാ�നങ്ങൾ സ്ാ�തിക്ന്പെട്ടതാണ്.

സ്വാശ്രയ വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾക്് അനേതതി 
നൽകുന്നതതിന്നക്റതിച്ചുള്ള െർച്കൾ എല്ായ്ലപൊഴം ഈ 
സംവതിധാനത്തിൽ ഉൾന്പെട്ടതി�തിക്ന്ന സാമ്പത്തികവും 
നധ്ായവുോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്ാട്ടുന്നു. 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� തു�ധ്തന്യപെറ്തിയുള്ള ആേകേകന്ള 
ഈ ലേഖ� ലവണ്ത് അഭതിസംലബാധന ന്െയ്ാത്തതിന്റെ 
സാധധ്തന്യക്റതിച്് ��രും ആേകോകു��ാണ്. 
ഇക്ാ�ധ്ത്തിൽ, ഈ സ്ാ�നങ്ങളന്െ പ്രവർത്ന�ീതതിയതിൽ 
ന്�ാതു നതിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനം തു�ധ്തയും 
ഗുണനതി�വാ�വും ഉറപൊക്ന്നതതിനായതി നതിശ്തിത 
ോനദണ്ഡങ്ങൾ �ാ�തിക്ാൻ സർക്ാർ സംവതിധാനങ്ങൾ 
ആവതിഷ്ക�തിച്തിട്ടുണ്്.

കേരളത്ിചല ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളുചെ 
വളർച്ച:
ലന�ന്ത് �റഞ്തുല�ാന്�, ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
വളർച് സർക്ാർ, സ്വകാ�ധ് സം�ംഭങ്ങൾക്് 
കെന്പെട്ടതി�തിക്ന്നു. 1990-കളതിൽ സ്വാശ്രയ സ്ാ�നങ്ങൾക്് 
അനേതതി �ഭതിക്ന്നത് വന്� സർക്ാ�ായതിരുന്നു 
�തിന്തുണയുന്െ പ്രധാന ഉറവതിെം. ഗ്ാന്റുകളന്െയും 
അധധ്ാ�കരുന്െ േമ്പളത്തിന്റെയും രൂ�ത്തിൽ സ്വകാ�ധ് 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾക്ള്ള സർക്ാർ �തിന്തുണയാണ് 
സംസ്ാനന്ത് ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ വളർച്യതിൽ 
നതിർണായക �ങ്കുവഹതിച്ത്.

ലക�ളത്തിൽ 14 സംസ്ാന സർവക�ാോ�കളണ്്. 
ഇവയതിൽ, ലക�ളം, േഹാത്മാഗാന്ധതി, കാ�തിക്റ്്, 
കണ്ണൂർ എന്നീ നാ�് സർവക�ാോ�കൾ ന്�ാതുവായ 
സ്വഭാവമുള്ളതും കവവതിധധ്ോർന്ന ലകാഴ് സുകൾ 
വാഗ്ാനം ന്െയ്യുന്നതുോണ്. ശ്രീ േകേ�ാൊ�ധ് 
സംസ് കൃത സർവക�ാോ�, തുഞ്ചത്് എഴത്ച്ഛൻ 
േ�യാളം സർവക�ാോ�, ന്കാച്തി ോസ്ത്ര സാലകേതതിക 
സർവക�ാോ�, ലക�ള കാർഷതിക സർവക�ാോ�, ലക�ള 
ന്വറ്റതിനറതി ആൻഡ് അനതിേൽ സയൻസ് സർവക�ാോ�, 
ലക�ള ആല�ാഗധ് സർവക�ാോ�, ലക�ള യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി 
ഓഫ് ഫതിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷധ്ൻ സ്റ്റഡീസ്, ലക�ള 
സാലകേതതിക സർവക�ാോ� എന്നതിവ നതിർദ്തിഷ്ട വതിഷയ 
ലേഖ�കളതിൽ പ്രലതധ്ക ലകാഴ് സുകൾ നെത്തുന്നു. 2020ൽ 
ന്കാല്ം ആസ്ാനോയതി സ്ാ�തിതോയ ലക�ളത്തിന്� 
ഏക ഓപെൺ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയായ ശ്രീനാ�ായണ 
ഗുരു ഓപെൺ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയും 2020ൽ സ്ാ�തിതോയ 
ഡതിജതിറ്ൽ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയും പുതുതായതി സ്ാ�തിതോയ 
സർവ്വക�ാോ�കളാണ്. ഡതിജതിറ്ൽ സർവ്വക�ാോ� 
�ാജധ്ത്് ഇത്�ത്തിലള്ള ആദധ്ലത്താണ്, 
കൂൊന്ത അതധ്ാധുനതിക വതിജ്ഞാന േണ്ഡ�ങ്ങളതിൽ 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെയും ഗലവഷണത്തിന്റെയും ചുേത�കൂെതി 
ഇതതിനണ്്. ഇവ കൂൊന്ത, 2005-ൽ സ്ാ�തിതോയ 
നാഷണൽ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് 
�ീഗൽ സ്റ്റഡീസും (നവാൽസ്), കാസർലഗാഡ് ജതില്യതിൽ 
ആ�ംഭതിച് ലകന്ദ്ര സർവക�ാോ�യും സംസ്ാനത്് 
പ്രവർത്തിക്ന്നുണ്്.

ചിത്കും 2.1  2017-18 മുതൽ 2021-22 വന്�യുള്ള കാ�യളവതിൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള സർക്ാർ ന്െ�വ് (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)

ഉറവതിെം: ധനകാ�ധ് വകുപെ്
കുറതിപെ്: സർക്ാർ ന്െ�വതിൽ �ദ്തതിയും �ദ്തതിലയത� ന്െ�വും ഉൾന്പെടുന്നു
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ഈ 14 സർവക�ാോ�കളതിൽ, ലക�ള സർവക�ാോ�, 
േഹാത്മാഗാന്ധതി സർവക�ാോ�, കാ�തിക്റ്് 
സർവക�ാോ�, കണ്ണൂർ സർവക�ാോ�, ശ്രീ േകേ�ാൊ�ധ് 
സംസ്കൃത സർവക�ാോ�, തുഞ്ചത്് എഴത്ച്ഛൻ 
േ�യാളം സർവക�ാോ�, ന്കാച്തി ോസ്ത്ര സാലകേതതിക 
സർവക�ാോ�, ലക�ള സാലകേതതിക സർവക�ാോ�, 
നാഷണൽ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് 
�ീഗൽ സ്റ്റഡീസ് (നവാൽസ്) ശ്രീനാ�ായണ ഗുരു 
ഓപെൺ സർവക�ാോ� എന്നതിവ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
വകുപെതിന് കീഴതി�ാണ്. സംസ്ാന ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ 
വകുപെതിന് കീഴതിലള്ള േറ്് നതിർവ്വഹണ ഏജൻസതികൾ;  
1. ലകാലളജ് വതിദധ്ാഭാസ ഡയറക്ടലററ്് 2. ലക�ള ലസ്റ്ററ്് 
ഹയർ എജയുലക്ഷൻ കൗൺസതിൽ 3. സർവ്വക�ാോ�കൾ 
(ലക�ളം, കാ�തിക്റ്്, എം.ജതി., കണ്ണൂർ, ശ്രീ േകേ�ാൊ�ധ് 
സംസ് കൃത സർവക�ാോ�, േ�യാളം സർവക�ാോ�, 
നവാൽസ്) 4. തുെർ വതിദധ്ാഭാസ ലകന്ദ്രം 5. ലക�ള 
കൗൺസതിൽ ലഫാർ ഹതിലസ്റ്റാറതിക്ൽ റതിസർച്്  (ന്ക.സതി.എച്്.
ആർ) 6. ല�ാ ലകാലളജുകൾ (തതിരുവനന്തപു�ം, എറണാകുളം, 
തൃശൂർ, ലകാഴതിലക്ാെ്) 7. �ാഷ്ടീയ ഉച്ാതാർ േതിക്ാ 

അഭതിയാൻ (റൂസ) 8. അഡീഷണൽ സ്തിൽ അക്വതിസതിഷൻ 
ലപ്രാഗ്ാം (അസാ�്) 9. നാഷണൽ ലകഡറ്് ലകാർപ്് 
(എൻ.സതി.സതി.) ഡയറക്ടലററ്്, 10. ന്ക.ആർ. നാ�ായണൻ 
ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട ഓഫ് വതിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർെ് സ്, 
11. സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക് െലററ്് 12. ലക�ള 
സാലകേതതിക സർവക�ാോ� 13. ന്കാച്തി ോസ്ത്ര സാലകേതതിക 
സർവക�ാോ� (കുസാറ്്) 14. ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട ഓഫ് ഹ്യൂേൻ 
റതിലസാഴ് സ് ന്ഡവ��് ന്േറ്െ (ഐഎച്്ആർഡതി) 15. 
ലക�ള സയൻസ് ആൻഡ് ന്െക്ലനാളജതി േ്യൂസതിയം 
(ന്ക.എസ്.എസ്.റ്തി.എം.) 16. എൽ.ബതി.എസ്. ന്സറെർ 
ലഫാർ സയൻസ് ആൻഡ് ന്െക്ലനാളജതി 17. ന്രെസ്റ്റ്  
റതിസർച്് �ാർക്്, 18. ന്സറെർ ലഫാർ അഡ്വാൻസ്ഡ് 
പ്രതിറെതിംഗ് ന്െക്ലനാളജതി (സതി-ആ�്റ്്) എന്നതിവയാണ്. 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളന്െ/ലകാലളജുകളന്െ 
എണ്ണം പട്ിക 2.2ൽ വതിേദോയതി പ്രതതി�ാദതിച്തി�തിക്ന്നു. 
ലകാലളജുകളന്െ അഫതി�തിലയഷന്റെ കാ�ധ്ത്തിൽ, 237 
ലകാലളജുകളോയതി കാ�തിക്റ്് സർവ്വക�ാോ� ഒന്നാം 
സ്ാനത്തും 201 ലകാലളജുകളള്ള എം ജതി സർവ്വക�ാോ� 
�ണ്ാം സ്ാനത്തുോണ്.

പട്ിക 2.2 സംസ്ാനന്ത് പ്രധാന ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളന്െ എണ്ണം

ക്േ 
നമ്പർ വതിഭാഗം

സർക്ാർ 
ലകാലളജുകളന്െ 

എണ്ണം

സർക്ാർ 
എയ്ഡഡ് 

ലകാലളജുകളന്െ 
എണ്ണം

സ്വകാ�ധ്, സർക്ാർ സ്വാശ്രയ 
ലകാലളജുകളന്െ എണ്ണം 

(കപ്രവറ്്+ലകാ-ഓപെലററ്ീവ്)

1 ലക�ള സർവക�ാോ� (എല്ാ ലകാഴ്സുകളം 
ഉൾന്പെന്െ) 15 48 48

2 കാ�തിക്റ്് സർവക�ാോ� (എല്ാ ലകാഴ്സുകളം 
ഉൾന്പെന്െ) 38 60 139

3 േഹാത്മാഗാന്ധതി സർവക�ാോ� (എല്ാ 
ലകാഴ്സുകളം ഉൾന്പെന്െ) 11 66 124

4 കണ്ണൂർ സർവക�ാോ� (എല്ാ ലകാഴ്സുകളം 
ഉൾന്പെന്െ) 11 17 73

5 ലക�ള സാലകേതതിക സർവക�ാോ� 9 3 104+26*

6 കുസാറ്് 1 -  

7 ശ്രീ േകേ�ാൊ�ധ് സംസ്കൃത സർവക�ാോ� 1 -  

8 േ�യാളം സർവക�ാോ� 1    

9 ന്േഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ (എല്ാ ഔഷധ 
ോഖകളം) 24 5 53

10 നഴ്സതിംഗ് ലകാലളജുകൾ 6 - 118

11 ഫാർേസതി, �ാ�ാന്േഡതിക്ൽ സ്ാ�നങ്ങൾ 13 - 100

12 ല�ാ ലകാലളജുകൾ 4 - 19

13 ലക�ള കാർഷതിക സർവ്വക�ാോ� 9 - -

14 ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഫതിഷറീസ് ആൻഡ് 
ഓഷധ്ൻ സ്റ്റഡീസ് 1 - -

15 ലക�ള ന്വറ്റതിനറതി ആറെ് അനതിേൽ സയൻസസ് 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി 7 - -

16
ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഡതിജതിറ്ൽ 
സയൻസസ്, ഇന്ന്നാലവഷൻ ആൻഡ് 
ന്െക്ലനാളജതി (ോലസ്റ്റഴ്സ് ആൻഡ് �തിഎച്്ഡതി)

1 - -

17 ല�ാളതിന്െക്നതിക്കൾ 45 6 49**

* 104 സ്വകാ�ധ് സ്വാശ്രയ ധനസഹായം, 26- ഗവ. സ്വാശ്രയ ധനസഹായം
**49(IHRD- 8, CAPE-4, SF ല�ാളതി-36, KELTRAC-1)
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ലക�ളത്തിന്� േറ്് പ്രലതധ്ക സർവക�ാോ�കൾ 
ബന്ധന്പെട്ട വതികസന വകുപ്പുകളോയതി അഫതി�തിലയറ്് 
ന്െയ്തിട്ടുണ്്. ലക�ള കാർഷതിക സർവ്വക�ാോ� കാർഷതിക 
വതികസന കർഷക ലക്േ വകുപെതിന് കീഴതി�ാണ് വരുന്നത്, 
ലക�ള ന്വറ്റതിനറതി ആറെ് അനതിേൽ സയൻസസ് 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി കകകാ�ധ്ം ന്െയ്യുന്നത് മൃഗസം�ക്ണ 
വകുപൊണ്, ലക�ള ആല�ാഗധ് സർവക�ാോ� ആല�ാഗധ് 
വകുപ്പുോയതി അഫതി�തിലയറ്് ന്െയ്തി�തിക്ന്നു. ലക�ള 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഫതിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷധ്ൻ 
സ്റ്റഡീസ്, ഫതിഷറീസ് വകുപ്പുോയതി ബന്ധന്പെട്ടതി�തിക്ന്നു.

2021-22ൽ ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിചല 
വിദധ്യാർത്ിേളുചെ വയാർഷിേ പ്രകവശനം
2021-22 വർഷത്തിൽ ലകാലളജുകളതിന്�യും 
സർവക�ാോ�കളതിന്�യും വതിദധ്ാർത്തികളന്െ വാർഷതിക 
പ്രലവേനം പട്ിക 2.3-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. റതിലപൊർട്ട് 
പ്രകാ�ം, 2021-22 വർഷത്തിൽ 4,04,799 വതിദധ്ാർത്തികൾ 
വതിവതിധ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ ലെർന്നതിട്ടുണ്്. സംസ്ാനന്ത് 
ആർെ് സ് ആറെ് സയൻസ് ലകാലളജുകളതിലം എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതിലം ആണ് കൂടുതൽ വതിദധ്ാർത്തികളം 
ലെർന്നതി�തിക്ന്നത്. സാലകേതതിക സർവക�ാോ�, 
ല�ാളതിന്െക് നതിക് ലകാലളജുകൾ, കുസാറ്്, ലക�ള ഡതിജതിറ്ൽ 
സയൻസ് ഇന്നലവഷൻ ആൻഡ് ന്െക് ലനാളജതി 
യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി എന്നതിവയതിന്�ാഴതിന്ക ന്�ൺകുട്ടതികളന്െ 
അന�ാതം 50 േതോനത്തില�ന്റയാന്ണന്നത് 
ശ്രലദ്യോണ്. (അധ്ോയകും 6.1 കാണുക).

സംസ്യാനചത് ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിചറെ പ്രേെന 
സൂെേങ്ങൾ - ഒരു രൂപകരഖ
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗന്ത് ന്ോത്ം പ്രലവേന 
അന�ാതം (ജതി.ഇ.ആർ.എച്്.ഇ) ഉയർത്ാൻ ലക�ളം 
ഉത്സുകോണ്. 2019-20 ൽ, ലക�ളത്തിന്� പ്രലവേനാന�ാതം 
38.8 േതോനോയതി കണക്ാക്ന്പെടുന്നു, ഇത് ലദേീയ 
േ�ാേ�തിയായ 27.1 േതോനലത്ക്ാൾ കൂടുത�ാണ്. 
1972-73ൽ ലക�ളത്തിന്റെ ന്ോത്ം പ്രലവേന അന�ാതം 
5.9 േതോനവും 1986-87ൽ ഇത് ലകവ�ം 4.5 േതോനവും 
ആയതിരുന്നതതിനാൽ ഇത് ശ്രലദ്യോയ ലനട്ടോണ്. 
അതതിനലേഷം സംസ്ാനം ന്ോത്ം പ്രലവേനാന�ാതം 
ഗണധ്ോയതി ന്േച്ന്പെടുത്തി. 2006-07ൽ ലക�ളത്തിൽ ഈ 
അന�ാതം 11.8 േതോനോയതി വളർന്നു. 2009-10ന് 
ലേഷം 2019-20ൽ 38.8 േതോനത്തിന്�ത്തുന്നതുവന്� 
ലക�ളത്തിന്റെ ന്ോത്ം പ്രലവേനാന�ാതം അതതിലവഗം 
ഉയ�ാൻ തുെങ്ങതി.

സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്ോത്ം പ്രലവേനാന�ാതം 
2015-16ൽ 30.8 േതോനത്തിൽ നതിന്ന് 2019-20ൽ 38.8 
േതോനോയതി ഗണധ്ോയതി ന്േച്ന്പെട്ടലപൊൾ, ഇന്തധ്യുന്െ 
പ്രലവേനാന�ാതം വളന്� കുറഞ് ലവഗതയതിൽ വളരുകയും 
2019-20ൽ 27.1 േതോനത്തിൽ എത്തുകയും ന്െയ്തു 
എന്നതും ശ്രലദ്യോണ്.

പട്ിക 2.3 2021-22 ന്� ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിന്� വതിദധ്ാർത്തികളന്െ വാർഷതിക പ്രലവേനം
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1 ലക�ള സർവക�ാോ� 44,453 22,367   66,820 66.53

2 കാ�തിക്റ്് സർവക�ാോ� 71,907 40,307   112,214 64.08

3 േഹാത്മാഗാന്ധതി സർവക�ാോ� 72,287 49,766 1 122,054 59.23

4 കണ്ണൂർ സർവക�ാോ� 13,454 7,178   20,632 65.21

5 ലക�ള സാലകേതതിക സർവക�ാോ� (ന്ക.റ്തി.യു.) 12,568 17,579   30,147 41.69

6 ല�ാളതിന്െക്നതിക്കൾ 2,656 9,665   12,321 21.56

7 കുസാറ്് 4,111 5,019   9,130 45.03

8 ശ്രീ േകേ�ാൊ�ധ് സംസ്കൃത സർവക�ാോ� 1,043 389   1,432 72.84

9 േ�യാളം സർവക�ാോ� 64 120   184 34.78

10 ആല�ാഗധ്വും അനബന്ധ ോസ്ത്രങ്ങളം 18,800 4,361   23,161 81.17

11 ലക�ള കാർഷതിക സർവ്വക�ാോ� 2,585 900   3,485 74.18

12 ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഫതിഷറീസ് ആൻഡ് 
ഓഷധ്ൻ സ്റ്റഡീസ് (കുലഫാസ്) 379 134   513 73.88

13 ലക�ള ന്വറ്റതിനറതി ആറെ് അനതിേൽ സയൻസസ് 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി (ന്ക.വതി.എ.എസ്.യു) 1,605 905   2,510 63.94

14
ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഡതിജതിറ്ൽ സയൻസസ്, 
ഇന്ന്നാലവഷൻ ആൻഡ് ന്െക്ലനാളജതി (ോലസ്റ്റഴ്സ് 
ആൻഡ് �തിഎച്്ഡതി)

75 121   196 38.27

  ആന്ക 2,45,987 1,58,811  1 4,04,799 60.77

ഉറവതിെം: സർവ്വക�ാോ�കൾ, ലകാലളജ് വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക് െലററ്്, സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക് െലററ്്
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ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� പ്രലവേന  അന�ാതന്ത് 
ക്റതിച്ചുള്ള വതിവ�ങ്ങൾ  കാണതിക്ന്നത് 2019-20ൽ ന്ോത്ം 
പ്രലവേന അന�ാതത്തിന്റെ കണക്തിൽ പ്രധാന 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ലക�ളം ആറാം സ്ാനത്ാണ്. 
തേതിഴ് നാട്ടതിൽ 51.4 േതോനവും, ഡൽഹതിയതിൽ 48 
േതോനവും, ആണ് ഏറ്വും ഉയർന്ന ന്ോത്ം പ്രലവേന 
അന�ാതം ഉള്ളത്. ശ്രലദ്യോയ കാ�ധ്ം എന്ന്തന്നാൽ, 
സേീ�കാ�ത്് ദ്രുതഗതതിയതിലള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ാ 
നതി�ക്് ല�ഖന്പെടുത്തിയ �� സംസ്ാനങ്ങളതിലം 
ലക�ളലത്ക്ാൾ താഴ്ന്ന ന്ോത്ം പ്രലവേനാന�ാതം 
(ജതി.ഇ.ആർ) ആയതിരുന്നു. ഉദാഹ�ണത്തിന്, ഗുജറാത്തിന്� 
പ്രലവേന അന�ാതം 21.3 േതോനം,  ഹ�തിയാന 29.3 
േതോനം, കർണാെക 32 േതോനം ന്ത�കോനയതിൽ 35.6 
േതോനം എന്നതിങ്ങന്നയായതിരുന്നു.

�തിംഗ�ദവതി സേത്വം ഉറപൊക്ാനള്ള ശ്രേങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ത്രീ 
ന്ോത്ം പ്രലവേന അന�ാതത്തിന്റെ ന്തളതിവായതി േതികച് 
ഫ�ം കണ്ടു. 2019-20ൽ ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ സ്ത്രീകളന്െ 
പ്രലവേന അന�ാതം 44.7 േതോനവും പുരുഷന്ാരുലെത് 
32.9 േതോനവുോണ്. അലതസേയം ലദേീയ ത�ത്തിൽ 
സ്ത്രീ  പ്രലവേന അന�ാതം 27.3 േതോനോണ്. 
എന്നതിരുന്നാലം, പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ അഞ്ചാം 
സ്ാനത്ാണ് ലക�ളം, (ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� 
��തിഷ് കാ�ങ്ങൾക്ായുള്ള കമ്ീഷന്റെ റതിലപൊർട്ട്, 2022).

എല്ാവന്�യും ഉൾന്ക്ാള്ളുന്ന വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ, 2019-
20ൽ ലക�ളത്തിന്� എല്ാ �ട്ടതികജാതതി വതിഭാഗക്ാരുന്െയും 
(എസ് .സതി) പ്രലവേനാന�ാതം  26.7 േതോനോയതിരുന്നു. 
പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ വച്്  നമ്മുന്െ സംസ്ാനം 
�തതിന്നാന്നാം സ്ാനത്ാണ്. ലദേീയ േ�ാേ�തി 23.4 
േതോനത്തിൽ കുറവാന്ണകേതിലം  ഈ അന�ാതം 
വർദ്തിപെതിലക്ണ്താണ്. �ട്ടതികജാതതി സ്ത്രീകളലെതുോയതി (34.8 
േതോനം) അല�ക്തിച്് �ട്ടതികജാതതി പുരുഷന്ാരുന്െ (18.7 
േതോനം) പ്രലവേന  അന�ാതം വളന്� കുറവായതാണ് 
ഇതതിന്റെ കാ�ണം. ലദേീയ േ�ാേ�തികൾ ഇത് യഥാക്േം 
22.8 േതോനവും 24.1 േതോനവുോണ്. �ട്ടതികജാതതി 
സ്ത്രീ പ്രലവേന  അന�ാതത്തിൽ  ലക�ളം, പ്രധാന 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ അഞ്ചാം സ്ാനന്ത്ത്തിയലപൊൾ, 
�ട്ടതികജാതതി പുരുഷ പ്രലവേന അന�ാതത്തിൽ  �തതിലനഴാം 
സ്ാനത്ാണ്.

ലക�ളത്തിന്� �ട്ടതികവർഗ്ഗ ജനസംഖധ്യുന്െ പ്രലവേന 
അന�ാതം 2019-20ൽ 24 േതോനോയതിരുന്നു, പ്രധാന 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ വച്് എട്ടാം സ്ാനത്ാണ് ഇത്. ലദേീയ 
േ�ാേ�തി 18 േതോനത്തിൽ താന്ഴയാണ്. �ട്ടതിക ജാതതി 
വതിഭാഗക്ാരുന്െ കാ�ധ്ത്തിന്�ന്നല�ാന്�, പുരുഷന്ാരുന്െയും 
സ്ത്രീകളന്െയും പ്രലവേന അന�ാതം തമ്തിൽ പ്രകെോയ 
വധ്തധ്ാസമുണ്്. �ട്ടതികവർഗ്ഗ പുരുഷന്ാരുന്െ പ്രലവേന 
അന�ാതം 19.1 േതോനോയതിരുന്നലപൊൾ �ട്ടതികവർഗ 
സ്ത്രീകളന്െ അന�ാതം 28.7 േതോനോണ്. യഥാക്േം 
ലദേീയ േ�ാേ�തിയായ 18.2 േതോനത്തിനം 17.7 
േതോനത്തിനം വളന്� മുകളതി�ാന്ണകേതിലം സ്ത്രീ പ്രലവേന 
അന�ാതത്തിൽ ഏഴാം സ്ാനവും പുരുഷ പ്രലവേന 
അന�ാതത്തിൽ �തതിലനഴാം സ്ാനവും ോത്ോണ് ലക�ളം 
ലനെതിയത്.

എന്നതിരുന്നാലം, നാഷണൽ സാമ്പതിൾ സർലവ 
ഓർഗകനലസഷന്റെ (എൻ.എസ്.എസ്.ഒ.) ഗാർഹതിക 
സർലവ പ്രകാ�മുള്ള കണക്കൾ അല്ം വധ്തധ്സ്തോയ 
െതിത്ം കാണതിക്ന്നു. 2017-18ൽ ല�ാസ്റ്റ്-ഹയർ 

ന്സക്ൻഡറതി ന്�വ�തിന്റെ ന്ോത് ഹാജർ അന�ാതം  
(ജതി.എ.ആർ.എച്്.ഇ) അതായത്, 18-23 പ്രായത്തിലള്ളവരുന്െ 
എണ്ണവും െതി പ്രായത്തിനലേഷം ഹയർ ന്സക്ൻഡറതി 
ത�ത്തിൽ �ഠതിക്ന്ന ആളകളന്െ എണ്ണത്തിന്റെയും 
അന�ാതം) ലക�ളത്തിൽ 37.6 േതോനവും ഇന്തധ്യതിൽ 
22.8 േതോനവും ആയതിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ല�ാസ്റ്റ്-
ഹയർന്സക്ണ്റതി ത�ത്തിൽ എല്ാ സംസ്ാനങ്ങളതിലം 
വച്്  ഏറ്വും ഉയർന്ന ന്ോത് ഹാജർ അന�ാതം 
ലക�ളത്തിനണ്ായതിരുന്നു.

പ്രായ-നതിർദ്തിഷ്ട ഹാജർ അന�ാതം (എ.എസ്. 
എ.ആർ.എച്്.ഇ) അതായത്, നതി�വതിൽ വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളതിൽ �ഠതിക്ന്ന 18-23 വയസ്തിനതിെയതിലള്ള 
ആളകളന്െ, അവർ �ഠതിക്ന്ന നതി�വാ�ലോ ക്ാലസാ 
��തിഗണതിക്ാന്ത തന്ന്നയുള്ള  അന�ാതം) എൻ.
എസ്.എസ്.ഒ സർലവകൾ കാണതിക്ന്നു. 2017-18ൽ 
പ്രായ-നതിർദ്തിഷ്ട ഹാജർ അന�ാതം ലക�ളത്തിൽ 47.4 
േതോനോയതിരുന്നു, ഇത് �ാജധ്ത്് ഏറ്വും ഉയർന്നതാണ്, 
ഈ അന�ാതം ഇന്തധ്യതിൽ 28.8 േതോനോണ്.

എ.ഐ.എസ്.എച്്.ഇ ഡാറ് പ്രകാ�ം, ഒരു �ക്ം 
ജനസംഖധ്യ്ക് (18-23 വയസ്്) ഉള്ള ലകാലളജുകളന്െ 
എണ്ണത്തിന്റെ കാ�ധ്ത്തിൽ, 2019-20ൽ ഒരു �ക്ം 
ജനസംഖധ്യതിൽ 48 ലകാലളജുകളള്ള ലക�ളം പ്രധാന 
ഇന്തധ്ൻ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ അഞ്ചാം സ്ാനത്ാണ്. ഒരു 
�ക്ം ജനസംഖധ്യതിൽ 30 ലകാലളജുകൾ എന്നതായതിരുന്നു 
ലദേീയ േ�ാേ�തി. ഒരു �ക്ം ജനസംഖധ്യതിൽ 59 
ലകാലളജുകളള്ള കർണാെകയാണ് ഒന്നാേത്, ന്ത�കോന 
(53), ആന്ധാപ്രലദേ് (51), ഹതിോെൽപ്രലദേ് (49) 
എന്നതിവയാണ് ന്താട്ടു�തിന്നതിൽ.

സംസ്യാനചത് ഉന്നതവിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളുചെ 
റയാങിംഗ്: ലക�ളത്തിന്റെ ഒരു സുപ്രധാന ലനട്ടം 
സംസ്ാനന്ത് വതിദധ്ാഭധ്ാസ നതി�വാ�ോണ്. 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ േതികച് നതി�വാ�ം കകവ�തിക്ന്നതതിൽ 
ലക�ളം ശ്രലദ്യോയ പ്രകെനം കാഴ്ചവച്ചു എന്നത് 
ോനവവതിഭവലേഷതി വതികസന േന്ത്രാ�യത്തിന്റെ (എം.
എച്്. ആ ർ.ഡതി.) നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂഷണൽ റാകേതിംഗ് 
ന്രെയതിംവർക്തിന് (എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്) കീഴതിലള്ള 
ലകാലളജുകളന്െ റാകേതിംഗതിൽ നതിന്ന് വധ്ക്തോണ്.  
2022ൽ ആദധ് 100 റാകേതിൽ ലക�ളത്തിൽ നതിന്ന് 17 
ലകാലളജുകളം (17 േതോനം) ആദധ് 200 റാകേതിൽ 
ലക�ളത്തിൽ നതിന്ന് 38 ലകാലളജുകളം (19 േതോനം) 
ഉണ്ായതിരുന്നു. സംസ്ാനത്തിന്റെ വ�തിപെവും ജനസംഖധ്യും 
കണക്തിന്�ടുക്ലമ്പാൾ, ഇത് തീർച്യായും ശ്രലദ്യോയ 
ലനട്ടോണ്. സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങൾ ലനെതിയ പ്രധാന അംഗീകാ�ങ്ങൾ  
ര�ോക്സ് 2.1ൽ സംഗ്ഹതിച്തി�തിക്ന്നു.

പ്രധാന സർവക�ാോ�കൾ അന്ക്ഡതിലറ്ഷനതിൽ േതികച് 
ലഗ്ഡുകൾ ലനെതിന്യടുത് ശ്രലദ്യോയ ലനട്ടം, നാക് 
അക്ഡതിലറ്ഷനതിൽ േതികച് ലഗ്ഡുകൾ ലനടുന്നതതിനം 
ഉയർന്ന നതി�വാ�ം നതി�നതിർത്തുന്നതതിനോയതി എല്ാ 
സർവക�ാോ�കൾക്ം അവരുന്െ അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ്ങ്ങൾ നവീക�തിക്ന്നതതിനം അക്ാദേതിക് 
നതി�വാ�ം ഉയർന്ന നതി�വാ�ത്തില�ക്് ഉയർത്തുന്നതതിനം 
ഒരു ലപ്ര�ണയായതി ോറതി. ചുരുങ്ങതിയ സേയത്തിനള്ളതിൽ 
ഈ �ക്ധ്ം കകവ�തിക്ാനള്ള ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ േഹത്ായ സാധധ്ത കണക്തിന്�ടുത്്, 
എല്ാ സർവക�ാോ�കന്ളയും ന്�ാതുലേഖ�ാ 
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സ്ാ�നങ്ങന്ളയും അവരുന്െ റാകേതിംഗ് ��ോവധതി 
ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിന്�തി ന്തുണയ് ക്ന്നതതിനള്ള 
നതിർലദ്േങ്ങളം സംസ്ാന സർക്ാർ ആവതിഷ് ക�തിച്തിട്ടുണ്്.

സംസ്യാനചത് ഉന്നതവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിചറെ 
പ്രകവശനക്ഷേതയം ചെലവ് വഹിക്യാനുള്ള പ്രയാപ്ിയം 
പട്ിക 2.1ൽ കാണുന്നത് ല�ാന്�, സർക്ാർ ലേഖ�യതിൽ 
ധാ�ാളം ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾ ഉണ്്. 1990 
കളതിൽ സംസ്ാനത്് സ്വകാ�ധ് സ്വാശ്രയ ലകാലളജുകൾ 
പ്രവർത്തിക്ാൻ അനവദതിക്ന്നത് വന്� ഈ ലേഖ�യതിൽ 
ആന്ക ഉണ്ായതിരുന്നത് സർക്ാർ ലേഖ�യതിന്� ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളാണ്. സർക്ാർ ലേഖ�യതിൽ 
പ്രവർത്തിക്ന്ന അലനകം ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ സാന്നതിധധ്ോണ് സംസ്ാനന്ത് 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസന്ത് എല്ാവർക്ം  താങ്ങാനാവുന്നതും 
ഉൾന്ക്ാള്ളാവുന്നതും ആയതി ോറ്റുന്നത്.

എയ്ഡഡ് സ്ാ�നങ്ങൾക്ം ഗ്ാന്റുകൾ 
നൽകതിന്ക്ാണ്് വതിദധ്ാഭധ്ാസ ന്െ�വ് താങ്ങാനാവുന്ന 
ത�ത്തിൽ നതിയന്ത്രതിച്തിട്ടുണ്്. ഇത് എല്ാ വതിഭാഗങ്ങൾക്ം 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തില�ക്ള്ള പ്രലവേനപ്രാ�ധ്ത 
വർദ്തിപെതിക്കയും അതതിന്റെ താങ്ങാനാവുന്ന നതി�ക്് 
വർഷങ്ങളായതി ഗണധ്ോയതി വർദ്തിപെതിക്കയും ന്െയ്തു.

സ്കേയാളർഷിപ്പുേൾ: വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ ഗുണനതി�വാ�ം 
ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനം ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ തു�ധ്ത 
ഉറപൊക്ന്നതതിനോയതി ബതിരുദാനന്ത� ബതിരുദ, ബതിരുദ 
ത�ങ്ങളതിൽ വതിവതിധ ലസ്ാളർഷതിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്്. 2019-
20ൽ ലകന്ദ്ര-സംസ്ാന ലേഖ�കളതി�ായതി, വതിദധ്ാർത്തികൾക്് 
13 ത�ത്തിലള്ള ലസ്ാളർഷതിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്്. 2019-20ൽ 
65,626 വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ല�ാസ്റ്റ്-ന്േരെതിക് ലസ്ാളർഷതിപ്പും 
20,409 വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ജതില്ാ ന്േറതിറ്് ലസ്ാളർഷതിപ്പും 
4,473 വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ലക�ള സംസ്ാന സുവർണ 
ജൂബതി�തി ലസ്ാളർഷതിപ്പും �ഭതിച്ചു. കൂൊന്ത, ആ്യർ 
ലസ്ാളർഷതിപെ്, സാമൂഹധ് ോസ്ത്രം, സാഹതിതധ്ം, സംഗീതം, 
ക�കൾ, ന്�ർലഫാേതിംഗ് ആർെ് സ് തുെങ്ങതിയവയ്ക് 
പ്രലതധ്കം സ് ലകാളർഷതിപ്പുകളം നൽകുന്നുണ്്. ഇവ കൂൊന്ത 
ആർെ് സ് ആറെ് സയൻസ് ലകാഴ് സുകളതിന്� ബതിരുദ, �തിജതി 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ കൗൺസതിൽ 
പ്രലതധ്ക ന്േറതിറ്് ലസ്ാളർഷതിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. പ്രേസ്തോയ 
കക�ളതി ലസ്ാളർഷതിപ്പുകളം സതി.എം. ന്ഫല�ാഷതിപ്പുകളം ഈ 
�ട്ടതികയതിൽ അടുത്തിന്െ ഉൾന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

സംസ്ാനന്ത് സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ ഉയർന്ന 
നതി�വാ�മുള്ള ഗലവഷണം ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിന്റെ 
ഭാഗോയതി മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ നവലക�ള ല�ാസ്റ്റ്-ലഡാക്ടറൽ 
ന്ഫല�ാഷതിപ്പുകൾ ആ�ംഭതിച്ചു. 2021-22 ന്� സംസ്ാന 
ബജറ്തി�ാണ് ഇത് പ്രഖധ്ാ�തിച്ത്. �ണ്് വർഷലത്ക്് 
പ്രതതിോസം 50,000 രൂ� മുതൽ 1,00,000 രൂ� വന്� 

നാഷണൽ അസസ് ന്േറ്െ ആൻഡ് അക്ഡതിലറ്ഷൻ കൗൺസതിൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങന്ള 
വതി�യതിരുത്തുകയും അംഗീകാ�ം നൽകുകയും ന്െയ്യുന്ന ഇന്തധ്യതിന്� ഒരു സർക്ാർ സ്ാ�നോണ്. ബാംഗ്ലൂർ 
ആസ്ാനോയതി പ്രവർത്തിക്ന്ന യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഗ്ാറെ്സ് കമ്ീഷൻ ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നോണതിത്.

2022ൽ, 3.67 എന്ന കയുമുല�റ്ീവ് ലഗ്ഡ് ല�ായതിറെ് ആവലറലജാന്െ (സതി.ജതി.�തി.എ.) ലക�ള സർവ്വക�ാോ� ഏറ്വും 
ഉയർന്ന നാക് ലഗ്ഡതിംഗ് ആയ A++ ലനെതി. സംസ്ാനന്ത് ഏന്താരു സർവക�ാോ�യും ലനെതിയ ഉയർന്ന 
ലഗ്ഡതിംഗും ല�ായതിന്റുോണതിത് . 2015-ൽ ലക�ളത്തിന്� ഏറ്വും േതികച് സർവ്വക�ാോ�യ്കള്ള ആദധ് ൊൻസ�ർ 
അവാർഡ് ഈ സർവ്വക�ാോ�യ്ക് �ഭതിച്തിരുന്നു. 2022 വർഷത്തിൽ സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ 40-ാം സ്ാനവും ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട റാകേതിംഗ് െട്ടക്കൂെ് (എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്.) പ്രകാ�ം ഇന്തധ്യതിൽ 
ന്ോത്ത്തിൽ 52-ആം സ്ാനവും ഈ സർവ്വക�ാോ�യ്ക് �ഭതിച്ചു.  

േഹാത്മാഗാന്ധതി സർവ്വക�ാോ�യ്ക് 2017-ൽ 3.24 സതി.ജതി.�തി.എ-ലയാന്െ നാക്,  A ലഗ്ഡ് അംഗീകാ�ം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
2021-ൽ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ത�ത്തിൽ 31-ാം റാങ്കും ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ ലദേീയ ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട റാകേതിംഗ് 
െട്ടക്കൂെ് പ്രകാ�ം (എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്.) ഇന്തധ്യതിൽ ന്ോത്ത്തിൽ 52-ാം റാങ്കും ലനെതി.  2015-16, 2017-18, 2019-
20 വർഷങ്ങളതിൽ ലക�ളത്തിന്� േതികച് യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി ഓഫ് എക് സ�ൻസതിനള്ള ൊൻസ�റന്െ അവാർഡും 
സർവക�ാോ�യ്ക് �ഭതിച്ചു. ലദേീയ ത�ത്തിൽ േതികച് �ീതതിയതിൽ ലകാഹ നെപെതി�ാക്തിയതതിനള്ള  ക�ബ്രറതി ന്െക് ലനാളജതി 
ലകാൺലക്വ് (എൽ.റ്തി.സതി.) 2019 ലകാഹ ക�ബ്രറതി അവാർഡ് സർവക�ാോ� ക�ബ്രറതിക്് �ഭതിച്ചു. 2022-ന്� 
ല�ാക സർവ്വക�ാോ� റാകേതിംഗതിൽ ഇന്തധ്ൻ സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ 15-ാം റാങ്കും ഈ സർവ്വക�ാോ� ക�സ്ോക്തി.

25-�ധതികം ബതിരുദാനന്ത� ബതിരുദ �ഠന, ഗലവഷണ വകുപ്പുകളള്ള കാ�തിക്റ്് സർവക�ാോ� ലക�ളത്തിന്� ഏറ്വും 
വ�തിയ സർവക�ാോ�യാണ്. നാഷണൽ അസസ് ന്േറെ് ആൻഡ് അക്ഡതിലറ്ഷൻ കൗൺസതിൽ (നാക്) അടുത്തിന്െ 
നെത്തിയ നാ�ാേന്ത് മൂ�ധ്നതിർണയത്തിൽ നാ�തിൽ 3.45 ല�ായതിന്റുോയതി കാ�തിക്റ്് സർവക�ാോ� അതതിന്റെ 
ലഗ്ഡ് 'എ+' ആയതി ന്േച്ന്പെടുത്തി. 2022 ന്� നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട റാകേതിംഗ് െട്ടക്കൂെ് (എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്) 
അനസ�തിച്്, സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ (ന്ോത്ത്തിൽ ഇന്തധ്യതിൽ) 69-ാം സ്ാനവും കാ�തിക്റ്് സർവ്വക�ാോ�യ്കണ്്. 
കയു.എസ് ഏഷധ് യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി റാകേതിംഗ് 2022 പ്രകാ�ം കാ�തിക്റ്് യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി 401-450 ബാൻഡതിന് കീഴതിലം 
യുഎസതിന്� ഇന്തധ്ൻ സർവ്വക�ാോ�കളതിന്� 100 സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ 45-ാം സ്ാനത്തും എത്തിയതിട്ടുണ്്.
2021-ൽ നാക് അക്ഡതിലറ്ഷന്റെ �ണ്ാം ആവൃത്തിയതിൽ കണ്ണൂർ സർവക�ാോ�യ്ക് ബതി++ ലഗ്ഡ് �ഭതിച്ചു.

ര�ോക്സ് 2.1 ലക�ളത്തിന്� പ്രമുഖ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളന്െ അവാർഡുകൾ /അക്ഡതിലറ്ഷൻ/ റാകേതിംഗുകൾ

ഉറവതിെം: സർവ്വക�ാോ�കളം ലകാലളജ് വതിദധ്ാഭാസ ഡയറക്ടലററ്റും
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ന്ഫല�ാഷതിപ്പുകൾ നൽകാൻ സംസ്ാനം �ദ്തതിയതിടുന്നു. 
�ാ�തിസ്തിതതിക കവവതിധധ്ം, കൃഷതി, ഡതിജതിറ്ൽ സാലകേതതികവതിദധ്, 
ജനതിതകോസ്ത്രം, കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനം, ലക�ളത്തിന്റെ 
തലദ്േീയ സംസ്ാ�ം തുെങ്ങതിയ ലേഖ�കളതിൽ ഗലവഷണം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിലൂന്െ സംസ്ാനത്തിന്റെ വതികസന 
�ദ്തതികൾ കൂടുതൽ ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനാണ് ഈ �ദ്തതി 
രൂ�കൽപെന ന്െയ്തി�തിക്ന്നത്.

അല�ക്കൻ ലക�ളീയനായതി�തിക്ണന്േന്നും ലഡാക്ടറൽ 
ബതിരുദം ഉണ്ായതി�തിക്ണന്േന്നും നതിർബന്ധമുണ്്. 
അല�ക്തിക്ന്ന തീയതതിയതിന്� ഉയർന്ന പ്രായ��തിധതി 
45 വയസ്ാണ്, േറ്് ലയാഗധ്തയുള്ള വതിഭാഗങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്ം ഉലദധ്ാഗാർത്തികൾക്ം ഇളവുണ്്. 
സംസ്ാനന്ത് ഏന്തകേതിലം സർവ്വക�ാോ�യതിൽ ല�ാസ്റ്റ്-
ലഡാക്ടറൽ ഗലവഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുകയും ഒരു 
അംഗീകൃത സ്ാ�നത്തിൽ സ്തി�ം സംവതിധാനത്തിൽ 
ഒരു ന്േറെർ ഉണ്ായതി�തിക്കയും ലവണം. ന്ഫല�ാഷതിപെ് 
ലക�ളത്തിൽ ോത്ോണ് പ്രാബ�ധ്ത്തിൽ ഉള്ളത്, കൂൊന്ത 
സംസ്ാനന്ത് ഏന്തകേതിലം അംഗീകൃത സ് കൂളകളതിലം/
ഡതിപൊർട്്ട ന്േന്റുകളതിലം ഇത് നെപെതി�ാക്ാം. ലക�ള ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ കൗൺസതിൽ നതിർലദ്േതിച് ഉന്നതത� വതിദഗ്ധ 
സേതിതതിയാണ് ന്പ്രാലപൊസലകൾ ന്ത�ന്ഞ്ടുക്ന്നത്. 
ന്പ്രാലപൊസലകൾ ഉയർന്ന നതി�വാ�മുള്ളതാന്ണന്ന് 
ഉറപൊക്ാൻ ഈ ന്ഫല�ാഷതിപ്പുകൾക്ള്ള ന്ത�ന്ഞ്ടുപെ് 
പ്രക്തിയ കർേനോയതതിനാൽ, മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ ല�ാസ്റ്റ്-
ലഡാക്ടറൽ ന്ഫല�ാഷതിപ്പുകൾ വളന്� അഭതിോനക�ോണ്. 
ഈ �ദ്തതി സർവ്വക�ാോ�കന്ളയും േറ്് ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങന്ളയും നവീക�തിക്ാനം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ വതികസനത്തിന് ഉതകുന്ന 
സാലകേതതികവതിദധ് നൽകാനം പ്രാപ്ോക്ന്േന്്ന 
പ്രതീക്തിക്ന്നു.

ഉന്നതവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിൽ സേഗ്രതയം ലിംഗപദവി 
സേത്വവം
ജാതതി, സമുദായം, �തിംഗലഭദം, ഭൗതതിക സാഹെ�ധ്ങ്ങൾ 
എന്നതിവ കണക്തിന്�ടുക്ാന്ത എല്ാ വതിഭാഗം 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്ം ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള 
അവസ�ങ്ങൾ നൽകാനള്ള ലബാധപൂർവോയ ശ്രേങ്ങൾ 
സർക്ാർ സ്വീക�തിച്തിട്ടുണ്്. �ാർേ്വവൽക്�തിക്ന്പെട്ട 
സമുദായങ്ങൾക്് വതിദധ്ാഭധ്ാസം ഏന്റക്ന്റ 
സൗജനധ്ോക്തിയും അവരുന്െ പ്രാതതിനതിധധ്ത്തിന് 
ആന�ാതതികോയതി േതതിയായ സീറ്് സംവ�ണം 
ഉറപൊക്തിന്ക്ാണ്ടും ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള 
അവസ�ങ്ങൾ �ഭധ്ോക്ന്നു. സർക്ാർ, എയ്ഡഡ് 
സ്ാ�നങ്ങളതിൽ സൗജനധ് വതിദധ്ാഭധ്ാസം നൽകുന്നതതിന് 
പുറന്േ, സ്വകാ�ധ് സ്വാശ്രയ സ്ാ�നങ്ങളതിന്� �ട്ടതികജാതതി/
�ട്ടതികവർഗ വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ഫീസ് സർക്ാ�ാണ് 
വഹതിക്ന്നത്. ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിന്� 
എസ്.സതി./എസ് .െതി. വതിദധ്ാർത്തികളന്െ അന�ാതം 
അവരുന്െ ജനസംഖധ്ാ അന�ാതവുോയതി താ�തേധ്ം 
ന്െയ്യുലമ്പാൾ താ�തലേധ്ന േതികച്താണ്. എന്നതിരുന്നാലം, 
ലന�ന്ത് വതിേദീക�തിച്തുല�ാന്�, 2019-20ൽ എല്ാ 
�ട്ടതികജാതതിക്ാരുന്െയും (എസ് . സതി) ലക�ളത്തിന്റെ 
പ്രലവേന അന�ാതം  26.7 േതോനോയതിരുന്നു, 
കൂൊന്ത സംസ്ാനം, പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
11-ാം സ്ാനന്ത്ത്തി. �ട്ടതികജാതതി സ്ത്രീകന്ള (34.8 
േതോനം) അല�ക്തിച്് �ട്ടതികജാതതി പുരുഷന്ാരുന്െ 
(18.7 േതോനം) കുറഞ് പ്രലവേന അന�ാതോണ് 
ലക�ളത്തിൽ ല�ഖന്പെടുത്തിയതി�തിക്ന്നത്. അതുല�ാന്�, 

�ട്ടതികവർഗക്ാർക്തിെയതിന്� പുരുഷന്ാരുന്െയും 
സ്ത്രീകളന്െയും പ്രലവേന അന�ാതം തമ്തിൽ കാ�ധ്ോയ 
വധ്തധ്ാസമുണ്ായതിരുന്നു. �ട്ടതികവർഗ പുരുഷന്ാരുന്െ 
പ്രലവേന അന�ാതം 19.1 േതോനോയതിരുന്നലപൊൾ 
�ട്ടതികവർഗ സ്ത്രീകളന്െ അന�ാതം 28.7 േതോനോണ്. 
സ്ത്രീ പ്രലവേന അന�ാതത്തിൽ ഏഴാം സ്ാനവും പുരുഷ 
പ്രലവേന അന�ാതത്തിൽ 17-ാം സ്ാനവും ോത്ോണ് 
ലക�ളം ലനെതിയത്. വതിേദവതിവ�ങ്ങൾക്് എസ് .സതി/ എസ് .െതി. 
വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ലകാഴ് സ് തതി�തിച്ചുള്ള എൻലറാൾന്േറെതിന്റെ 
വതിേദാംേങ്ങൾ നൽകതിയതി�തിക്ന്ന അധ്ോയകും 6.1 കാണുക.

ലക�ളത്തിന്� ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യുന്െ േന്റ്ാരു 
പ്രധാന സവതിലേഷത അതതിന്റെ �തിംഗ�ദവതി സേത്വോണ്. 
സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ പ്രകെന 
സൂെകങ്ങൾ: ഒരു അവല�ാകനം,  എന്ന വതിഭാഗത്തിൽ െർച് 
ന്െയ്തുല�ാന്�, ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ ന്�ൺകുട്ടതികളന്െ 
പ്രാതതിനതിധധ്ം വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തി�തിക്കയാണ്. ജനറൽ, 
എസ് .സതി, എസ് .െതി. വതിഭാഗങ്ങളതിന്� ന്�ൺകുട്ടതികളന്െ 
പ്രലവേന അന�ാതം ലദേീയ േ�ാേ�തിലയക്ാൾ 
വളന്� കൂടുത�ാന്ണകേതിലം, പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
വച്് ലക�ളത്തിന് അഞ്ചാം സ്ാനലേ �ഭതിച്തിട്ടുള്ളൂ. 
എന്നതിരുന്നാലം, പ്രാലദേതിക ഭ�ണം ഉൾന്പെന്െയുള്ള േറ്് �� 
ലേഖ�കളതിലം �തിംഗസേത്വം ഉറപൊക്ന്നതതിന്റെ ശ്രേങ്ങളന്െ 
ഭാഗോയതി പ്രതതിബന്ധങ്ങളതില്ാന്ത നതി� ന്േച്ന്പെടുത്ാനം 
ലദേീയ ത�ത്തിൽ മുൻ�ന്തതിയതിൽ എത്ാനം കഴതിയും.

അധ്ോയകും 8.1 (�തിംഗ�ദവതിയും വതികസനവും),  ന്പ്രാഫഷണൽ 
വതിദധ്ാഭധ്ാസം ഉൾന്പെന്െ എല്ാ ലകാഴ് സുകളതിലം 
എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് വതിദധ്ാഭധ്ാസം ഒഴതിന്ക ന്�ൺകുട്ടതികൾ 
ആൺകുട്ടതികലളക്ാൾ കൂടുത�ാന്ണന്ന് നതി�ീക്തിക്ന്പെടുന്നു. 
�ഭധ്ോയ കണക്കൾ പ്രകാ�ം, 4 വർഷത്തിനലേഷം, 
ലഡാക്ടർോരും അഭതിഭാഷകരും കാർഷതിക വതിദഗ്ധരും 
ഉൾന്പെന്െ എല്ാ ന്പ്രാഫഷണലകളതിലം 60 
േതോനത്തി�ധതികം ലക�ളത്തിന്� സ്ത്രീകളായതി�തിക്ം.

13ഉം 14-ഉം പഞ്ചവത്സര പദ്തിേളിൽ 
ഉന്നതവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിചറെ േിേവ് കേവരിക്കുന്ന 
തിനയായി ഏചറെടുത് പ്രധയാന സംരംഭങ്ങൾ
വതികസനത്തിന്റെ ഉലത്ജകന്േന്ന നതി�യതിൽ ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ നതി�വാ�ം ന്േച്ന്പെടുലത്ണ്തതിന്റെ 
പ്രാധാനധ്ം തതി�തിച്റതിഞ്്, ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
ഗുണനതി�വാ�ം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനം തു�ധ്ത 
ഉറപൊക്ന്നതതിനം പ്രലവേനം വർദ്തിപെതിക്ന്നതതിനം 
ഗലവഷണ നതി�വാ�ം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനം 
സർക്ാർ നതി�വധതി സം�ംഭങ്ങൾ കകന്ക്ാണ്തിട്ടുണ്്. 
�ാഠധ്�ദ്തതിയും അധധ്ാ�നവും േക്തതിന്പെടുത്തുകയും 
��തിഷ്കാ�ങ്ങൾ ഫ�പ്രദോയതി നെപെതി�ാക്ന്നതതിനള്ള 
സംവതിധാനങ്ങൾ രൂ�ന്പെടുത്തുകയും ന്െയ്യുക, ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങന്ള ആലഗാള നവീക�ണ 
ആവാസവധ്വസ്യുോയതി ബന്ധതിപെതിക്ക; അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ്ങ്ങൾ ന്േച്ന്പെടുത്ൽ; ന്ോത്ത്തിലള്ള 
പ്രലവേന അന�ാതവും പ്രലതധ്കതിച്് സമൂഹത്തിന്� 
നാേോത് വതിഭാഗങ്ങളലെത് വർദ്തിപെതിക്ക; ഉയർന്ന 
ത�ത്തിലള്ള ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി, വതിവർത്ന 
ഗലവഷണ ��തി�ാെതികൾ ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ക 
തുെങ്ങതിയവ ഈ �ക്ധ്ത്തില�ക്ള്ള ോർഗ്ഗങ്ങളാണ്. 

അധധ്ാ�ന തന്ത്രങ്ങൾ ഈ ��തിവർത്നം 
പ്രാപ്ോലക്ണ്തും ആവേധ്ോണ്. �ഠന പ്രക്തിയ കൃതധ്ോയ 
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ഫ�ങ്ങന്ള അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ളതായതി�തിക്ണം. 
ആവർത്തിച്് �ഠതിച്് ഗ്ഹതിക്ന്ന ത�ത്തിലള്ള �ഠനം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്ന അക്ാദേതിക് അന്ത�ീക്ം 
നതിരുത്സാഹന്പെടുലത്ണ്തുണ്്. അധധ്ാ�ന-�ഠന-
മൂ�ധ്നതിർണ്ണയ പ്രക്തിയകളന്െ പ്രാഥേതിക �ക്ധ്ം 
വതിദധ്ാർത്തികളതിൽ വതിേർേനാത്മക െതിന്തയും വതിേക�നവും  
വളർത്തിന്യടുക്ണം എന്നതായതി�തിക്ണം.

അതതിനനസൃതോയതി, ഉയർന്നുവരുന്ന മൂ�ധ്നതിർണ്ണയ 
സംവതിധാനങ്ങൾ, ഒരു�ലക് നന്നായതി രൂ�കൽപെന ന്െയ് 
��ീക്ണങ്ങളതിലൂന്െ, �ഠന പ്രക്തിയകൾക്് ഗണധ്ോയ 
പ്രാധാനധ്ം നൽകുകയും വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ഭാഗത്തുനതിന്ന് 
പുതതിയ െതിന്തകൾക്ം �ഠന�ീതതികൾക്ം ഇെം നൽകുകയും 
ലവണം. ഒരു വതിദധ്ാർത്തിയുന്െ �ഠനത്തിന്� യുക്തതിസഹോയ 
പുല�ാഗതതി ��തിഗണതിക്ാന്തയുള്ള സംഗ്ഹ മൂ�ധ്നതിർണ്ണയം 
ഒരു വേലത്ക്് ോത്ം ശ്രദ്യുള്ളതായതി�തിക്ം. 
ആഭധ്ന്ത�ോയ വതി�യതിരുത്�തിന്റെ ഘെകങ്ങൾ �ഠന 
ോലനജ് ന്േറെ് വധ്വസ്യുോയതി സംലയാജതിപെതിലക്ണ്തുണ്്. 
മൂ�ധ്നതിർണ്ണയ ോനദണ്ഡങ്ങൾ നധ്ായവും വസ്തുനതിഷ്ഠവും 
വതിദധ്ാർത്തികൾ ഇ�യാക്ന്പെടുന്നതതിൽ നതിന്ന് 
മുക്തവുോക്ന്നതതിന് അനലയാജധ്ോയതി�തിലക്ണ്താണ്.

ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസന്ത്ക്റതിച്ചുള്ള സംസ്ാന 
ആസൂത്ണ ലബാർഡതിന്റെ വർക്തിംഗ് ഗ്രൂപെ്, ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ നതി�വതിൽ നതി�നതിൽക്ന്ന 
പ്രതതികൂ�ോയ അക്ാദേതിക് അന്ത�ീക്ം ഉള്ളെക്ത്തിന്റെ 
നെത്തിപെതിന്നയും ക്ാസ്റൂേതിന്� ഗുണനതി�വാ�ന്ത്യും 
സാ�ോയതി ബാധതിക്ന്നതായതി നതി�ീക്തിച്ചു. ഈ ��തിേതിതതികൾ 
അെതിലച്ൽപെതിക്ന്പെടുന്നത്, അേതിതോയ കദനംദതിന 
ഭ�ണ��ോയ ലജാ�തികൾ, വതിദധ്ാർത്തി �തിന്തുണാ 
സംവതിധാനങ്ങളോയുള്ള ഇെ�ഴകൽ, അനകൂ�േല്ാത് 
അധധ്ാ�ക-വതിദധ്ാർത്തി അന�ാതങ്ങളന്െ ഫ�ോയതി 
ഉയർന്ന ലജാ�തിഭാ�ം എന്നതിവമൂ�ോണ്. കൂൊന്ത, 
അധധ്ാ�ക വതികസനത്തിന് വതിലധയോകാനള്ള 
അവസ�ത്തിന്റെ അഭാവം �ാഠധ്�ദ്തതി �ക്ധ്ങ്ങളന്െ 
ഫ�പ്രാപ്തിന്യ ബാധതിക്ന്നു. ല�ാകന്േമ്പാടും, 
ബതിരുദാനന്ത�/ലഡാക്ടലററ്് ത�ങ്ങളതിൽ േക്തോയ 
അച്െക് അെതിസ്ാനത്തിലം ഇറെർ/േൾട്ടതി ഡതിസതിപ്തിനറതി 
സേീ�നങ്ങളതിലം ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ ഊന്നൽ 
വർധതിച്ചുവ�തികയാണ്. അക്ാദേതിക് ആവാസവധ്വസ്, 
അച്െക് കഴതിവുകൾ േക്തതിന്പെടുത്തുകയും അധധ്ാ�ക�തിലം 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്തിെയതിലം േൾട്ടതി/ഇറെർ-ഡതിസതിപ്തിനറതി 
ദതിോലബാധത്തിന്ന ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്കയും ന്െയ്യുന്ന 
സംവതിധാനങ്ങൾ വതികസതിപെതിലക്ണ്തുണ്്.
 
സംസ്ാനന്ത് ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹോക്തി 
ോറ്റുകയും വതിജ്ഞാനം സ്ാ�തിക്കയും 
ന്െയ്യുക എന്നതാണ് സർക്ാ�തിന്റെ �ക്ധ്ം. 
ഈ �ശ്ാത്�ത്തി�ാണ് സംസ്ാനന്ത് 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ സമ്പ്രദായന്ത് തെസ്ന്പെടുത്തുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ സേഗ്ോയതി ��തിലോധതിക്ാനം അത് 
കാല�ാെതിതവും ഭാവതി��വുോക്ന്നതതിനള്ള തന്ത്രങ്ങൾ 
ആവതിഷ് ക�തിക്ാനം സർക്ാർ തീരുോനതിച്ത്. ഇതതിന്റെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ, ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗത്് നതി�വതിന്� 
സ്തിതതി ��തിലോധതിക്ന്നതതിനം ��തിഷ് കാ�ങ്ങൾ 
നതിർലദ്േതിക്ന്നതതിനോയതി മൂന്ന് കമ്ീഷനകൾ 
രൂ�ീക�തിച്ചു. എന്നതിരുന്നാലം, കമ്ീഷനകളന്െ 
റതിലപൊർട്ട് സേർപെതിക്ന്നതതിന് മുമ്പുതന്ന്ന ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിന് സർക്ാർ 
നതി�വധതി നെ�െതികൾ ആ�ംഭതിച്തിരുന്നു. ലബാക് സ് 2.1-ൽ 

കാണതിച്തി�തിക്ന്നതുല�ാന്�, ഈ ശ്രേങ്ങൾ നല് ഫ�ങ്ങൾ 
ലനൊൻ തുെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്.

പുതിയ സ്യാപനങ്ങൾ /സ്യാപന വിേസനം:
പുതതിയ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾ 
ന്കട്ടതിപെടുക്കന്യന്നത് സർക്ാ�തിന്റെ മുൻഗണനയാണ്. 
അടുത്തിന്െ, ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗത്് നതി�വതിലള്ള െതി� 
വതിെവുകൾ നതികത്ാനം സാർവത്തികോക്ാനമുള്ള പ്രലതധ്ക 
�ക്ധ്ങ്ങലളാന്െയാണ് �ണ്് പുതതിയ സർവക�ാോ�കൾ 
സ്ാ�തിക്ന്പെട്ടത്.

വതിദൂ� �ഠനത്തിലൂന്െയും ഓൺക�ൻ �ീതതിയതിലൂന്െയും 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസം നൽകുന്നതതിനായതി ശ്രീനാ�ായണ ഗുരു 
ഓപെൺ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി സ്ാ�തിച്ചു. ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസന്ത് 
സാർവത്തികോക്ാനം ലദേീയത�ത്തിലള്ള വതിദൂ��ഠന 
ലകന്ദ്രോയതി ോറാനം ഈ സർവ്വക�ാോ�യ്ക് കഴതിയുന്േന്ന് 
പ്രതീക്തിക്ന്നു.

2020-ൽ സ്ാ�തിതോയ ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് 
ഡതിജതിറ്ൽ സയൻസസ്, ഇന്ന്നാലവഷൻസ് ആൻഡ് 
ന്െക്ലനാളജതി (മുമ്പ് ഐഐഐെതിഎം-ന്ക) �ാജധ്ത്് 
ഇത്�ത്തിലള്ള ആദധ്ലത്താണ്, ഈ ോതൃക 
വളന്�ന്പെന്ട്ടന്ന് ലദേീയ ത�ത്തിൽ അനക�തിക്ന്പെട്ടു. 
ഉയർന്നുവരുന്ന സാലകേതതികവതിദധ്കളതിൽ ഉയർന്ന 
നതി�വാ�മുള്ള അക്ാദേതിക്, ഗലവഷണ ��തി�ാെതികൾ 
നെത്ാൻ ഡതിജതിറ്ൽ സർവക�ാോ� നതിർബന്ധതിതോണ്. 
ചുരുങ്ങതിയ സേയത്തിനള്ളതിൽ, ഡതിജതിറ്ൽ സർവ്വക�ാോ� 
ഗലവഷണത്തിന്റെ അതധ്ാധുനതിക ലേഖ�കളതില�ക്് 
കെക്കയും അക്ാദേതിക-വധ്വസായ ബന്ധങ്ങളന്െ പുതതിയ 
ോതൃകകൾ വതികസതിപെതിക്ാൻ സഹായതിക്ന്ന നതി�വധതി 
നൂതന ��തി�ാെതികൾ ആ�ംഭതിക്കയും ന്െയ്തു.

താ�തലേധ്ന പുതുതായ േ�യാളം സർവ്വക�ാോ�യുന്െയും 
സാലകേതതിക സർവ്വക�ാോ�യുന്െയും അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ് വതികസനത്തിന് ഭൂേതി ഏന്റ്ടുക്ന്നതതിനം 
വതിേദോയ ലപ്രാജക്ട് റതിലപൊർട്ടുകൾ തയ്ാറാക്ന്നതതിനം 
സർക്ാർ �തിന്തുണ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

സംസ്ാനന്ത് ന്താഴതി�ധതിഷ്ഠതിത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
സേഗ്വതികസനത്തിനായതി വതിപു�ോയ പ്രവർത്ന 
ങ്ങലളാന്െ ലസ്റ്ററ്് ലബാർഡ് ഓഫ് ന്െക് നതിക്ൽ 
എജയുലക്ഷന്റെ പുനഃക്േീക�ണോണ് േന്റ്ാരു സേീ�കാ� 
സംഭവവതികാസം.

പുതിയ തസ്ിേേൾ/നിയേനങ്ങളും കേയാഴ്സുേളും:
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ ഗുണനതി�വാ�ം  
വർദ്തിപെതിക്ന്നതതിന് ആവേധ്ോയ ോനവവതിഭവലേഷതി 
വതിനധ്ാസം ഒരു പ്രധാന ആവേധ്ോണ്. �തതിമൂന്നാം 
�ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതിയതിൽ 1000-�ധതികം അധധ്ാ�ക 
തസ്തതികകൾ സൃഷ്ടതിക്കയും സർക്ാർ, എയ്ഡഡ് 
ലകാലളജുകളതിൽ നൂതനോയ നതി�വധതി ലകാഴ് സുകൾ 
ആ�ംഭതിക്കയും ന്െയ്തു. എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകളതിൽ 
സേീ�കാ� സാലകേതതികവതിദധ്കൾക്ായതി 17 ലകാഴ്സുകൾ 
ബതിരുദ ബതിരുദാനന്ത� ബതിരുദ ത�ങ്ങളതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു. 
ഏന്റ നാളായതി മുെങ്ങതിക്തിെന്ന അധധ്ാ�ക നതിയേനം 
എല്ാ സർവക�ാോ�കളതിലം പുന�ാ�ംഭതിച്ചു. 
�തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതി സംസ്ാനന്ത് എല്ാ 
സർവക�ാോ�കളതിന്�യും അധധ്ാ�ക തസ്തതികകളന്െ 
എണ്ണത്തിൽ അഭൂതപൂർവോയ കുതതിപെ് ല�ഖന്പെടുത്തി. 
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പുതുതായതി സ്ാ�തിതോയ സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ പുതതിയ 
തസ്തതികകൾ സൃഷ്ടതിക്ന്പെട്ടലപൊൾ, ധാ�ാളം ഒഴതിവുകൾ 
നതികത്ന്പെട്ടു.

അസതിസ്റ്ററെ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അസതിസ്റ്ററെ്, േറ്് ക്റതിക്ൽ 
തസ്തതികകളതില�ക്ള്ള നതിയേനം മുത�ായവ ലക�ള 
�തിഎസ് സതി വഴതിയാണ് നെക്ന്നത്. പ്രവർത്നക്േത 
വർധതിപെതിക്ന്നതതിനായതി സർവക�ാോ�യതിന്� നതി�വധതി 
സ്റ്റാറ്്യൂട്ടറതി ഓഫീസർോരുന്െ കാ�ാവധതി നതിശ്യതിക്കയും 
ഈ ഉലദധ്ാഗസ്രുന്െ വതി�േതിക്ൽ പ്രായം 56 വയസ്ായതി 
��തിേതിതന്പെടുത്തുകയും ന്െയ്തിട്ടുണ്്. ഏറ്വും പുതതിയ 
ഓർഡതിനൻസ് പ്രകാ�ം �ജതിസ്രൊർോരുന്െയും ഫതിനാൻസ് 
ഓഫീസർോരുന്െയും ��ീക്ാ കൺലരൊളർോരുന്െയും 
കാ�ാവധതി നാ�് വർഷോയതി ��തിേതിതന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

അെിസ്യാന സൗേരധ് വിേസനം:
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ, പ്രലതധ്കതിച്് 
സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ അെതിസ്ാന സൗക�ധ്ങ്ങളതിൽ 
പ്രകെോയ പുല�ാഗതതി ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. �തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� 
�ദ്തതി കാ�ത്തും അതതിനലേഷവും ധനസഹായം 
നൽകുന്ന വതിവതിധ ഏജൻസതികളതിൽ നതിന്നുള്ള �ദ്തതി 
ഫണ്ടുകളം ഗ്ാന്റുകളം ഉ�ലയാഗതിച്് അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ്ങ്ങൾ ന്േച്ന്പെടുത്ാനള്ള ആത്മാർത്ോയ 
ശ്രേങ്ങൾ നെന്നതിരുന്നു. സർവ്വക�ാോ�കളതിലം സർക്ാർ 
ലകാലളജുകളതിലം അക്ാദേതിക് ല്ാക്കൾ, ക്ാസ് മുറതികൾ, 
�ലബാറട്ടറതികൾ, ക�ബ്രറതികൾ, കായതിക സൗക�ധ്ങ്ങൾ, 
േറ്് സൗക�ധ്ങ്ങൾ എന്നതിവയുന്െ നതിർമ്ാണം 
പൂർത്ീക�ണത്തിന്റെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്.

അെതിസ്ാന സൗക�ധ് വതികസനത്തിന്� പ്രധാന 
ലനട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്: കാ�ധ്വട്ടത്് ഒരു അക്ാദേതിക് 
ലകാംപ്ക്്, ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയതിൽ നതിർമ്തിച് ന്സനറ്് 
ഹൗസ് കാമ്പസതിന്� ഇൻലഡാർ ലസ്റ്റഡതിയം, എംജതി 
സർവക�ാോ�യതിൽ അക്ാദേതിക് ലകാംപ്ക്സും ആധുനതിക 
�ാബ് ന്കട്ടതിെവും, കുസാറ്തിൽ പുരുഷന്ാരുന്െ ലഹാസ്റ്റലം 
അക്ാദേതിക് ന്കട്ടതിെവും, ആറ്തിങ്ങ�തിന്�യും, കണ്ണൂ�തിന്�യും 
(വനതിത), ലകാഴതിലക്ാന്ട്ടയും ഗവന്മെറെ് ലകാലളജുകളതിലം 
എറണാകുളം ലോഡൽ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജതിലം 
തതിരുവനന്തപു�ം എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജതിലം (സതി ഇ 
റ്തി) ആർ എൽ വതി േ്യൂസതിക് & ഫതിനാൻസ് ലകാലളജതിലം, 
തൃപ്പൂണതിത്റ, േട്ടന്നൂർ, ന്നടുേങ്ങാെ്, പൂഞ്ാർ, �യ്ന്നൂർ 
എന്നതിവതിെങ്ങളതിന്� ല�ാളതിന്െക് നതിക് ലകാലളജുകളതിന്�യും  
അക്ാദേതിക് ല്ാക്്/ക�ബ്രറതി/�ലബാറട്ടറതികൾക്ായതി 
പുതതിയ ന്കട്ടതിെങ്ങൾ, തതിരുവനന്തപു�ം എൻജതിനീയറതിങ് 
ലകാലളജതിൽ ഇൻഡസ്രെതിയൽ ആൻഡ് ന്പ്രാഡക്ൻ 
എൻജതിനീയറതിങ് ല്ാക്് എന്നതിവ നതിർേതിച്തിട്ടുണ്്.

ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�ന്യ നവീക�ണത്തില�ക്ം 
സം�ംഭകത്വ വതികസനത്തില�ക്ം നയതിക്ന്നതതിന്� 
ഊന്നൽ എല്ാ സർക്ാർ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകളതിലം 
സർവക�ാോ�കളതിലം ഇൻകുലബഷൻ ന്സറെറകളം 
േതികവതിന്റെ ലകന്ദ്രങ്ങളം സ്ാ�തിക്ന്നതതിന് കാ�ണോയതി. 
ഇക്ാ�ധ്ത്തിൽ, എല്ാ സർക്ാർ ലകാലളജുകളതിലം, 
പ്രലതധ്കതിച്് വതിദൂ� സ്�ങ്ങളതിൽ ല�ാലം ഇത്�ം 
സൗക�ധ്ങ്ങൾ ഏർന്പെടുത്തുന്നതതിന് പ്രലതധ്ക ശ്രദ് 
ന്െലത്തിയതിട്ടുണ്്.

േിഫ്ബിയചെ സഹയായകത്യാചെയള്ള അെിസ്യാന 
സൗേരധ് വിേസനം
സംസ്ാനന്ത് വതിവതിധ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളതിന്� വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ലക�ള 
ഇൻരൊസ്രെക്െർ ഇൻന്വസ്റ്റ് ന്േറ്െ ഫണ്് ലബാർഡ് 
(കതിഫ്ബതി) 570 ലകാെതി രൂ�യുന്െ സഹായം നൽകുന്നു. 
കതിഫ്ബതി ധനസഹായം നൽകുന്ന �ദ്തതികൾ 
പൂർത്ീക�ണത്തിന്റെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്. 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ വകുപെതിന് കീഴതിലള്ള വതിവതിധ 
സ്ാ�നങ്ങളതിൽ 70 ലകാെതി രൂ�യുന്െ അെതിസ്ാന സൗക�ധ് 
വതികസന �ദ്തതികൾ പൂർത്ീക�തിച്് ന്കട്ടതിെങ്ങളന്െ 
ഉദ്ഘാെനം 2020 ഒലക്ടാബറതിൽ നെന്നു. എൻസതിസതി 
ലകഡറ്റുകളന്െ ��തിേീ�നത്തിനള്ള എയർ സ്രെതിപെതിന്റെ 
നതിർോണം പൂർത്ീക�തിച്് ഉദ്ഘാെനം ന്െയ്തു. ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതിൽ കതിഫ്ബതിയുന്െ വതിവതിധ �ദ്തതികളന്െ 
കീഴതിൽ 48 ലകാലളജുകൾക്് 8.5 ലകാെതി വീതവും 5 ന്ഹറതിലറ്ജ് 
ലകാലളജുകൾക്് 30 ലകാെതി വീതവും 12 ലകാലളജുകൾക്് 
10 ലകാെതി വീതവും അനവദതിച്ചു. അെതിസ്ാന സൗക�ധ് 
വതികസനത്തിന്റെ ഭാഗോയതി 45 ന്കട്ടതിെങ്ങളന്െ നതിർോണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുല�ാഗേതിക്കയാണ്. 2016 ജൂണതിനം 
2020 നവംബറതിനേതിെയതിൽ 30-�ധതികം ന്കട്ടതിെങ്ങൾ 
ഇതതിനകം പൂർത്തിയാക്തി അതത് സ്ാ�നങ്ങൾക്് 
കകോറതി.

കേയാകളജ ്വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകറററെിചറെ േീഴിലുള്ള 
സംരംഭങ്ങൾ
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ  ഗുണനതി�വാ�ം 
ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനള്ള ഊന്നൽ അെതിസ്ാന സൗക�ധ് 
വതികസനത്തിലം  േനഷധ്േക്തതി  വതിനധ്ാസത്തിലം 
ോത്േല്, ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങന്ള ോക്തീക�തിക്ന്നതതിനം 
�തിംഗ�ദവതിസേത്വം  ഉറപൊക്ന്നതതിനം  ബൗദ്തിക 
ഫ�പ്രാപ്തി  ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനം  നവീക�ണം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിനം സൗക�ധ്ങ്ങൾ  ന്േച് 
ന്പെടുത്തുന്നതതിനം കഹബ്രതിഡ് ലോഡതിലള്ള ന്േച്ന്പെട്ട �ഠന 
ആവാസവധ്വസ്കൾ സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിലം ന്പ്യ് സ് ന്േന്റുകൾ 
സുഗേോക്ന്നതതിലം, സഹ�ാഠധ് പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിലം, വതിദധ്ാർത്തികൾക്്  േതികച് 
അവസ�ങ്ങൾ സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിലം നൂതനോയ നതി�വധതി 
സം�ംഭങ്ങൾക്്  വഴതിന്യാരുക്കയും  ന്െയ്തുോയതി 
ബന്ധന്പെട്്ട ലകാലളജ ്വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക്ടലററ് ്വതിഭാവനം 
ന്െയ്യുകയും  നെപെതി�ാക്കയും  ന്െയ്  െതി�  പ്രധാന 
��തി�ാെതികൾ ചുവന്െ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു:

• ജീവനി: വതിദധ്ാർത്തി സമൂഹത്തിന് കൗൺസതി�തിംഗ് 
ലസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതതിനള്ള ഒരു ��തി�ാെതിയാണതിത്. 
ലകാലളജ് വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ോനസതികാല�ാഗധ് 
ആവേധ്ങ്ങൾക്ായതി എല്ാ സർക്ാർ 
ലകാലളജുകളതിലം ജീവനതി കൗൺസതി�ർോന്� 
നതിയേതിച്തിട്ടുണ്്. സമ്ർദ്ം ോലനജ്  ന്െയ്ൽ, അവർ 
അഭതിമുഖീക�തിക്ന്ന അക്ാദേതിക്, അക്ാദേതിലകത� 
പ്രേ് നങ്ങൾ എന്നതിവയതിൽ ഉ�ലദേം �ഭതിക്ന്നതതിന് 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ഒരു ലവദതി ഒരുക്ന്നതതിനാൽ 
ഈ �ദ്തതി വളന്�യധതികം പ്രേംസതിക്ന്പെട്ടു. 
�ഹ�തിവസ്തുക്ളന്െ ദുരു�ലയാഗം, ആസക്തതി 
മുത�ായ പ്രേ് നങ്ങൾ കകകാ�ധ്ം ന്െയ്ാൻ കഴതിയുന്ന 
ലകന്ദ്രങ്ങളായതി വതികസതിക്ാനള്ള ലവദതിയായതി ഇതതിന് 
വ�തിയ സാധധ്തയുണ്്.
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• ചപർകഫയാേനസ് ലിങ്െ് എനേകറജ്ചേറെ് കഫയാർ 
അക്യാദേിേ് സ്റ്റെീസ് ആനഡ്  എന്ചെവർ 
(പ്ീസ്്) - പുതതിയതും സകേീർണ്ണവുോയ ഗലവഷണ 
�ദ്തതികളം ആേയങ്ങളം ഏന്റ്ടുക്ാൻ അക്ാദേതിക് 
സമൂഹന്ത് ലപ്ര�തിപെതിക്ന്ന �ദ്തതിയാണതിത്. 
ഗവൺന്േറ്െ ആർെ്സ് സയൻസ് ലകാലളജുകൾ, 
എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകൾ, സർവ്വക�ാോ�കൾ 
എന്നതിവതിെങ്ങളതിന്� ഗലവഷണത്തിനം േറ്് 
അക്ാദേതിക് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ോയതി നൂതന 
ആേയങ്ങൾ ��ധ്ലവക്ണം ന്െയ്യുന്നതതിന്ന ഈ 
�ദ്തതി ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നു. ഇതതിന്റെ ഭാഗോയതി 
എല്ാ സ്ാ�നങ്ങൾക്ം �ാബ് നതിർമ്തിക്ന്നതതിനം 
ഗലവഷണം േക്തതിന്പെടുത്തുന്നതതിനം ഉ�ക�ണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതതിനം േറ്റും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

• ഗ്രീന േയാമ്പസ്: കാമ്പസുകളതിന്� പ്ാസ്റ്റതിക് ോ�തിനധ്ങ്ങൾ 
ഇല്ാതാക്ന്നതതിനം കജവോ�തിനധ്ങ്ങൾ േ�തിയായതി 
സംസ്�തിക്ന്നതതിനോയതി ഗ്ീൻ കാമ്പസ് �ദ്തതി 
നെപെതി�ാക്ന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളന്െ സഹായലത്ാന്െ 
ഒഴതിഞ് സ്�ങ്ങളതിൽ �ച്ക്റതി കൃഷതി, പുഷ്പകൃഷതി, 
ബട്ടർകലൈ �ാർക്്, േതിലയാവാകതി വനം എന്നതിവ �ദ്തതി 
വഴതി നെപൊക്ന്നു.

• മുഖധ്േന്തിയചെ 100 ദിന േർമ്മ പദ്തിയചെ ഭയാഗേയായി 
പ്രതിഭയാധനരയായ വിദധ്യാർത്ിേൾക്കുള്ള അവയാർഡ്: 
മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ 100 ദതിന ��തി�ാെതിയുന്െ ഭാഗോയതി 
സാമ്പത്തികോയതി �തിലന്നാക്ം നതിൽക്ന്ന 1000 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് അവാർഡ് നൽകുന്നതതിനായതി 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ വകുപെ് രൂ�കല്ന ന്െയ് നൂതന 
�ദ്തതിയാണ് ബഹുോനന്പെട്ട മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ ല��തിലള്ള 
ലസ്ാളർഷതിപെ്. ലസ്ാളർഷതിപെ് തുക ഒരു �ക്ം രൂ�യാണ്.

• ഒകറസ്, ഓൺകലന പരിപയാെിേൾ/കസവനങ്ങൾ: 
ലകാലളജ് വതിദധ്ാഭധ്ാസ വകുപെ് ഓൺക�ൻ റതിലസാഴ് സ് 
ഇനതിലഷധ്റ്ീവ്സ് ഓഫ് ന്കാളീജതിയറ്് എജയുലക്ഷൻ 
(ഒകറസ്) ലപ്രാഗ്ാേതിന്റെ ഭാഗോയതി ലേഘനാഥ 
സാഹ ന്സറെർ ലഫാർ കണ്റെ് ന്ഡവ��് ന്േറ്െ 
സ്റ്റുഡതിലയാ വഴതി ബതിലയാണ്് സതി�ബസ്, േ�യാള 
സാഹതിതധ് യാത്, വതിംഗ്ീഷ് എന്നീ മൂന്ന് �ഠന 
��മ്പ�കൾ നെപെതി�ാക്തി. ഇന്തധ്യതിലം വതിലദേത്തുമുള്ള 
പ്രമുഖ അക്ാദേതിക് വതിദഗ്ധരുന്െ വീഡതിലയാ ഉള്ളെക്ം 
വതികസതിപെതിക്ന്നതതിനം പ്രെ�തിപെതിക്ന്നതതിനമുള്ള 
ലക�ള സർക്ാ�തിന്റെ ഒരു സം�ംഭോണ് ഒകറസ്. 
ഇ-ല�ണതിംഗതിനായതി ഗുണനതി�വാ�മുള്ള വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
ഉള്ളെക്ം വതികസതിപെതിക്ന്നതതിനള്ള തുെർച്യായ 
ശ്രേങ്ങളന്െ ഭാഗോണ് ഈ ലപ്രാഗ്ാം. ബതി.എസ്.
എൻ.എൽ സതിംഗതിൾ ഒ�്റ്തിക്ൽ കഫബർ ശംഖ� 
സ്ാ�തിച്് സർക്ാർ ലകാലളജുകളതിൽ അതതിലവഗ 
സ്തി�തയുള്ള ഇറെർന്നറ്് ലസവനം �ഭധ്ോക്ന്നു. 
പ്രലവേനവും സർട്ടതിഫതിലക്ഷനം ഉൾന്പെന്െ 
സർവക�ാോ�കൾ വാഗ്ാനം ന്െയ്യുന്ന േതിക് 
ലസവനങ്ങളം ഓൺക�ൻ ആക്തി; എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ഒഴതിന്കയുള്ള ന്പ്രാഫഷണൽ ലകാഴ് സുകളതില�ക്ള്ള 
പ്രലവേന ��ീക്കൾ ഓൺക�നായതി നെത്തി.

• അക്യാദേിേ് ചേച്ചചപെടുത്ൽ കപ്രയാഗ്രയാമുേൾ: 
അക്ാദേതിക് നതി�വാ�ം വർധതിപെതിക്ന്നതതിനായതി വകുപെ് 
വതിവതിധ അക്ാദേതിക് ന്േച്ന്പെടുത്ൽ ��തി�ാെതികൾ 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്. പ്രധാന ലപ്രാഗ്ാമുകൾ ഇവയാണ്: 
അക്ാദേതിക േതികവ് ഉറപൊക്ാനായതി ലസ്ാളർ 
സലപൊർട്ട് ലപ്രാഗ്ാം, ലവാക്് വതിത്് ലസ്ാളർ ആൻഡ് 
ന്ലൈയർ (ലഫാന്സ്റ്ററതിംഗ് �തിലകേജ് ലഫാർ അക്ാദേതിക് 
ഇന്ന്നാലവഷൻ ആൻഡ്  റതിസർച്്). ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ േതികവതിന്റെ ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്ാ�തിക്ാനള്ള നതിർലദ്േോണ് േന്റ്ാരു സം�ംഭം. 
വളർന്നുവരുന്ന വതിജ്ഞാന ലേഖ�കളതിൽ ഗലവഷണം 
നെത്തുന്നതതിനം നൂതന വതിജ്ഞാന ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
വതികസതിപെതിക്ന്നതതിന് അവന്� �തിന്തുണയ്കന്നതതിനം 
�ാജധ്ത്തും സംസ്ാനത്തും േതികച് സംഭാവനകൾ 
ന്കാണ്ടുവ�ാൻ ഈ �ദ്തതി ഉലദ്േതിക്ന്നു.

സയാകങതിേ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിന് േീഴിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ
സ്ാ�നങ്ങളന്െ കഴതിവ് വർധതിപെതിക്ക, നൂതനാേയങ്ങൾ 
വളർത്തുക, സാധധ്ോയതും പ്രാലയാഗതികവുോയ സാലകേതതിക 
��തിഹാ�ങ്ങൾ വതികസതിപെതിക്ാൻ അവന്� സഹായതിക്ക,   
പുതതിയ ഊന്നൽ �തിന്തുെരുക, എന്നതിവയ്കായതി ഊന്നൽ 
ന്കാടുത്തുന്കാണ്്  സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ വകുപെ് നതി�വധതി 
��തി�ാെതികൾക്് തുെക്േതിട്ടതിട്ടുണ്്. ഇക്ാ�ധ്ത്തിൽ െതി� പ്രധാന 
സം�ംഭങ്ങൾ ചുവന്െ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു:

• പ്രകതധ്േ സയാകങതിേ വിേസന കേന്ദ്രങ്ങൾ: വതിവതിധ 
എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകളതിൽ സാലകേതതിക 
വതിഭാഗങ്ങളതിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന നതി�വധതി പ്രലതധ്ക 
ലകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ാ�തിച്ചു. ഇതതിൽ ഗവ. എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജ്, കണ്ണൂ�തിന്� റൂറൽ ന്െക് ലനാളജതി 
ന്ഡവ��് ന്േറെ് ന്സറെർ, തതിരുവനന്തപു�ം ലകാലളജ് 
ഓഫ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗതിന്� രൊൻസ് ല�ാർലട്ടഷൻ 
റതിസർച്് ന്സറെറം, ലപ്രാഡക്റ്് ഡതികസൻ ആൻഡ് 
ന്ഡവ��് ന്േറ്െ ന്സറെറം, ലകാട്ടയന്ത് �ാജീവ് 
ഗാന്ധതി ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് ന്െക് ലനാളജതിയതിൽ 
പുനരു�ലയാഗതിക്ാവുന്ന ന്കട്ടതിെ സംവതിധാനം, 
ഗവന്മെറെ് ബാർട്ടൺ ഹതിൽ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജതിന്� ബാംബൂ ന്െക് ലനാളജതി ലകന്ദ്രം എന്നതിവ 
പ്രലതധ്ക ��ാേർേം അർഹതിക്ന്നു. സാമൂഹതിക 
പ്രസക്തതിയും േതികച് പ്രലയാഗക്േതയുമുള്ള 
ഗലവഷണ �ദ്തതികൾ അവർ ആവതിഷ്ക�തിക്കയും 
നെപെതി�ാക്കയും ന്െയ്യുന്നു.

• ഇറെർ ഡിസിപ്ിനറി ഗകവഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ: 
സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക്ടലററ്് എല്ാ 
ഗവന്മെറെ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകളതിലം 
അവർ കന്ണ്ത്തിയ  പ്രലതധ്ക ലേഖ�കളതിൽ  ഘട്ടം 
ഘട്ടോയതി ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി ഗലവഷണ ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്ാ�തിക്ം. അധധ്ാ�കരുന്െ ഇെയതിൽ ഇറെർ 
ഡതിസതിപ്തിനറതി ഗലവഷണം സുഗേോക്ന്നതതിനം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിനമുള്ള ലവദതിയായതി 
പ്രവർത്തിക്ാൻ ലകന്ദ്രങ്ങൾ വതിഭാവനം ന്െയ്യുന്നു, 
അതുവഴതി സമൂഹത്തിന് ഉ�ലയാഗപ്രദോയ 
ഗുണനതി�വാ�മുള്ള ഗലവഷണ ഫ�ങ്ങൾ ഉണ്ാകുന്നു. 
�തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതി കാ�യളവതിൽ മൂന്ന് 
ലകന്ദ്രങ്ങൾ ഇതതിനകം സ്ാ�തിച്തിട്ടുണ്്. ഈ ലകന്ദ്രങ്ങളന്െ 
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വതിേദാംേങ്ങൾ താന്ഴ ന്കാടുക്ന്നു.
• സതിഇെതി ന്സറെർ ലഫാർ ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി 

റതിസർച്് (സതിസതിഐആർ) ലനാഡൽ 
ഏജൻസതിയായതി തതിരുവനന്തപു�ന്ത് ലകാലളജ് 
ഓഫ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, ഒരു സ്റ്റുഡറെ് സാറ്ക�റ്് 
വതിലക്�തിക്ന്നതതിനള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• തൃശ്ശൂർ ഗവൺന്േറെ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജതിൽ ലറാലബാട്ടതിക് സതിലം ആർട്ടതിഫതിഷധ്ൽ 
ഇറെ�തിജൻസതിലം ഒരു ലനാഡൽ ന്സറെർ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• കണ്ണൂ�തിന്� ഗവൺന്േറെ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജതിൽ സതിസ്റ്റം, എനർജതി, 
എൻവലയാൺന്േറെ് എന്നീ ലേഖ�കളതിന്� 
േതികവതിന്റെ ലകന്ദ്രം സ്ാ�തിച്ചു.

• ഉൽപെയാദനത്ിനും പരിശീലനത്ിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ, 
ചേറെീരിയൽ ചെസ്റ്റിംഗ് ചസറെറുേൾ, ആധുനിേേയായ 
ഫയാബ്ികക്ഷന ലകബയാറട്ടറിേൾ: ന്െക്ലനാളജതിയതിന്� 
ഏറ്വും പുതതിയ വതികസനം വതിദധ്ാർത്തികന്ള 
��തിെയന്പെടുത്ാനം പ്രാലയാഗതിക ��തിേീ�നത്തിലൂന്െ 
അധധ്ാ�ന-�ഠന പ്രക്തിയ ന്േച്ന്പെടുത്ാനം, 
ഡതിപൊർട്ട്ന്േറ്െ, ന്പ്രാഡക്ൻ, ��തിേീ�ന 
ന്സറെറകൾ, ന്േറ്ീ�തിയൽ ��തിലോധന ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
നൂതന ഫാബ്രതിലക്ഷൻ �ലബാറട്ടറതികൾ എന്നതിവ 
എല്ാ ഗവൺന്േൻറ്  ല�ാളതിന്െക് നതിക് ലകാലളജുകളതിലം 
ഘട്ടംഘട്ടോയതി സ്ാ�തിക്ന്നു.

• അഡീഷണൽ സ് കതിൽ ന്ഡവ��് ന്േറ്െ 
ന്സറെറകളായതി തതി�തിച്റതിയന്പെടുന്ന എല്ാ 
ഗവൺന്േറ്െ ല�ാളതിന്െക് നതിക് ലകാലളജുകളതിലം 
ഇൻഡസ്രെതി ഓൺ കാമ്പസ് (ഐ.ഒ.സതി) എന്ന �ദ്തതി 
നെപെതി�ാക്തിന്കാണ്തി�തിക്കയാണ്.

• ചെേ് കനയാളജി ബിസിനസ് ഇനകുകബഷന ചസറെറുേൾ 
(െി.ബി.ഐ) : എല്ാ സർക്ാർ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതിലം തതി�ന്ഞ്ടുത് ഗവൺന്േറ്െ 
ല�ാളതിന്െക് നതിക് ലകാലളജുകളതിലം ന്െക് ലനാളജതി 
ബതിസതിനസ് ഇൻകുലബഷൻ ന്സറെറകളതിലൂന്െയാണ് 
സം�ംഭകത്വ സം�ംഭങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്ന്നത്. ലക�ള 
സ്റ്റാർട്ടപ്െ േതിഷനോയതി സഹക�തിച്ാണ് അവന്� 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നത്. െതിബതിഐകളന്െ പ്രധാന 
�ക്ധ്ങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1. ഭാവതി സം�ംഭകന്� അവരുന്െ സാലകേതതിക 

ആേയങ്ങൾ ��തില�ാഷതിപെതിക്ന്നതതിന് 
സഹായതിക്കയും വതിജയക�ോയ ലകാർപെലററ്് 
സ്ാ�നന്ത് പ്രീ-സ്റ്റാർട്ട് അപെ്, സ്റ്റാർട്ട് അപെ് 
ഘട്ടങ്ങളതിൽ ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്കയും ന്െയ്യുക.

2. സ്ാ�നം ��തിേീ�തിപെതിച് ബഡതിംഗ് 
എഞ്ചതിനീയർോർക്തിെയതിൽ നൂതനതന്യ 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ക.

3. നെന്നുന്കാണ്തി�തിക്ന്ന ഗലവഷണം 
വാണതിജധ്വൽക്�തിക്ക.

4. വതിദധ്ാർത്തികളതിൽ നതിന്നുള്ള സം�ംഭക കഴതിവുകന്ള 
കന്ണ്ത്തി ��തില�ാഷതിപെതിക്ക.

5. വതിദധ്ാർത്തികൾക്ം അധധ്ാ�കർക്ം 
വധ്വസായത്തിൽ ലജാ�തി ന്െയ്യുന്ന 

ന്പ്രാഫഷണലകൾക്ം വധ്ക്തതികൾക്ം ലവണ്തി 
സം�ംഭകത്വ വതികസന ��തി�ാെതികൾ (ഇഡതി�തി) 
നെത്തുക. 

നതി�വതിൽ സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറക്ടലററ്തിന്റെ കീഴതിൽ 
ഏകലദേം 50 െതിബതിഐ യൂണതിറ്റുകൾ സജീവോണ്, അതതിൽ 
21 എണ്ണം 2021-22 കാ�യളവതിൽ പ്രവർത്നം ആ�ംഭതിച്ചു. 
നതി�വധതി ആപ്തിലക്ഷനകൾ ന്േറെർ ന്െയ്ന്പെടുന്നു, 
അവ ഇൻകുലബഷനായതി തയ്ാറാകും. ഇതുകൂൊന്ത, 
ഏകലദേം 40 പ്രീ-ഇൻകുലബഷൻ യൂണതിറ്റുകൾ 
��തില�ാഷതിപെതിക്ന്പെടുന്നു, കൂൊന്ത 2014-ൽ �ദ്തതി 
ആ�ംഭതിച്തു മുതൽ 50-�ധതികം യൂണതിറ്റുകൾ അവയുന്െ 
കാ�ാവധതി പൂർത്തിയാക്തി. 2021-22 കാ�യളവതിൽ, 
10 യൂണതിറ്റുകൾ അവരുന്െ കാ�ാവധതി പൂർത്തിയാക്തി. 
നൂതന െതിന്തകൾ വളർത്തുന്നതതിനള്ള നെ�െതികളം 
ലകാലളജുകളതിൽ നെപെതി�ാക്ന്നു. ഈ �ക്ധ്ലത്ാന്െ, ഭാവതി 
സം�ംഭകന്� സ്വാഗതം ന്െയ്യുന്നതതിനായതി സ്ാ�നങ്ങളതിൽ 
നതി�വധതി ബൂട്ട് കധ്ാമ്പുകൾ സംഘെതിപെതിക്ന്നു. 

ഹയൂേന റികസയാഴ്സ് ചഡവലപ്ചേറെ് (എച്ച്.ആർ.ഡി.) ചസൽ: 
അധധ്ാ�കന്� അവരുന്െ ലേഖ�കളതിന്� ഏറ്വും പുതതിയ 
സംഭവവതികാസങ്ങൾ അറതിയാൻ ��തിേീ�തിപെതിക്ന്നതതിനള്ള 
പ്രലതധ്ക ��തി�ാെതികളം നെപെതി�ാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
അധധ്ാ�കരുന്െയും ഗലവഷകരുന്െയും പ്രധാന കഴതിവുകൾ 
വർധതിപെതിലക്ണ്തതിന്റെ പ്രാധാനധ്ം അംഗീക�തിച്ചുന്കാണ്്, 
അധധ്ാ�കന്� ഉന്നത �ഠനത്തിന് ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നു. 
ഉയർന്ന സാമൂഹതിക പ്രതതിബദ്തയുള്ള യുവാക്ളന്െ 
സേഗ്ോയ വതികസനം സാധധ്ോക്ന്നതതിന്, 2019-
20 കാ�യളവതിൽ ഹ്യൂേൻ റതിലസാഴ് സ് ന്ഡവ��് ന്േറ്െ 
(എച്്ആർഡതി) ന്സൽ സ്ാ�തിക്ന്പെട്ടു, അത് വതിവതിധ 
സ്ാ�നങ്ങളതിൽ വതിജയക�ോയതി പ്രവർത്തിക്ന്നു.
• നയാഷണൽ കബയാർഡ് ഓഫ് അക്രഡികറെഷന: 

അന്താ�ാഷ്ട ത�ത്തിൽ ദൃേധ്��തയും അംഗീകാ�വും 
ലനടുന്നതതിന് നമ്മുന്െ സാലകേതതിക സ്ാ�നങ്ങന്ള 
പ്രാപ്ോക്ന്നതതിന്, 2022-23 കാ�യളവതിൽ എല്ാ 
ഉയർന്ന ത�ത്തിലള്ള സ്ാ�നങ്ങൾക്ം നാഷണൽ 
ലബാർഡ് ഓഫ് അക്ഡതിലറ്ഷൻ �ഭതിക്ന്നതതിനള്ള 
തന്ത്രങ്ങൾ വകുപെ് ആവതിഷ്ക�തിച്തിട്ടുണ്്. ഇടുക്തിയതിന്� 
സർക്ാർ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജ് ഒഴതിന്കയുള്ള 
എല്ാ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുകളം എൻബതിഎ 
അക്ഡതിലറ്ഷൻ �ദവതി വതിജയക�ോയതി ലനെതി. 
ഇടുക്തിയതിന്� സർക്ാർ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജതില�യ്കള്ള നെ�െതിക്േങ്ങൾ ഇതതിനകം 
നെന്നുന്കാണ്തി�തിക്കയാണ്. ല�ാളതിന്െക് നതിക് 
ലകാലളജുകളതിൽ, ന്നടുപുഴയതിന്� ഡ്തി.യു.�തി.റ്തി.സതി 
ആണ് എൻബതിഎ അക്ഡതിലറ്ഷൻ ലനെതിയത്, കൂൊന്ത 
അഞ്്ച ല�ാളതിന്െക്നതിക് ലകാലളജുകൾ കൂെതി �ജതിസ്ലരെഷൻ 
നെ�െതികൾ പൂർത്തിയാക്തി, ��തിലോധനയ്കായതി 
കാത്തി�തിക്ന്നു.

ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ േൗൺസിലിചറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ
• സയാക്്: അഫതി�തിലയറ്് ന്െയ് സ്ാ�നങ്ങൾ/

വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾ എന്നതിവന്യ വതി�യതിരുത്തി 
ലഗ്ഡതിംഗ് ന്െയ്യുക എന്ന �ക്ധ്ലത്ാന്െ നാഷണൽ 
അസസ് ന്േറ്െ ആൻഡ് അക്ഡതിലറ്ഷൻ 
കൗൺസതി�തിന്റെയും യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഗ്ാറെ്സ് 
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കമ്ീഷന്റെയും നതിർലദ്േങ്ങൾക്് അനസൃതോയതി 
സാക്് എന്ന ല��തിൽ സംസ്ാനത� അക്ഡതിലറ്ഷൻ 
ന്േക്ാനതിസം എന്ന ആേയം കൗൺസതിൽ രൂ�ീക�തിച്ചു.

• േമ്മയൂണിറെി ഹയർ എജയുകക്ഷന (പ്രബുദ്ത): 
നൂതനോയ അറതിവ്, ജീവതിത നതി�വാ�ന്ത്യും 
േനഷധ്ന്റെ നതി�നതിൽപെതിന്റെ അവസ്ന്യയും എങ്ങന്ന 
ബാധതിക്ന്നു എന്നതതിന്നക്റതിച്് ലബാധവാന്ാ�ാകാൻ 
ന്�ാതുജനങ്ങന്ള സഹായതിക്ന്നതതിന് രൂ�ന്പെടുത്തിയ 
ഒരു സം�ംഭോണതിത്.

• ഇ-കജണൽ േൺകസയാർഷധ്ം: �ാജധ്ന്ത് 
സ്ാ�നങ്ങളതിലെനീളമുള്ള ഇ-ലജണലകളതില�ക്ള്ള 
സൗജനധ് പ്രലവേനസൗക�ധ്ോണ് ഇൻഫർലേഷൻ 
ആൻഡ് ക�ബ്രറതി ന്നറ്് വർക്് ന്സറെറകൾ 
നൽകുന്നത്, അതതിലൂന്െ ന്െ�വ് ഗണധ്ോയതി 
കുറയ്കാനാകും. പ്രസക്തോയ വതിഷയങ്ങളതിന്� 
േതിക്വാറം എല്ാ ലജണലകളം ഡാറ്ാലബസും 
കുറഞ് ന്െ�വതിൽ പൂർണ്ണോയും സർക്ാർ 
അന്ല്കേതിൽ സർവ്വക�ാോ�കളന്െ സഹായലത്ാന്െ 
സബ് സ് കക്ബുന്െയ്ാനാകും. സംസ്ാനന്ത് 
എല്ാ സർവ്വക�ാോ�കളന്െയും �കോളതിത്ലത്ാന്െ 
ലക�ള സംസ്ാന ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ കൗൺസതിൽ 
സംസ്ാനത്് ഒരു ലനാഡൽ ഏജൻസതിയായതി 
പ്രവർത്തിക്ന്നു.

• കേരള അക്യാദേിേ് കലബ്റി ചനറ്െ വർക്് 
(േയാൽചനറ്െ): ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളോയതി 
ബന്ധന്പെട്ട ക�ബ്രറതികളന്െ സഹക�ണലത്ാന്െ, 
സംസ്ാനത്് ഒരു ക�ബ്രറതി ശംഖ� രൂ�ീക�തിച്് 
വതിഭവങ്ങൾ �കേതിെൽ ഈ സം�ംഭം ഉറപൊക്ന്നു. 
കാൽന്നറ്തിൽ �ണ്് ന്�വലകൾ ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നു.
1. ഒരു സർവ്വക�ാോ�യുന്െ ക�ബ്രറതികൾ 

ന്നറ്് വർക്് ന്െയ്ന്പെടുകയും സർവ്വക�ാോ�യുന്െ 
ല��തിൽ അറതിയന്പെടുകയും ന്െയ്യുന്നു.

2. അഫതി�തിലയറ്ഡ് ലകാലളജ് ക�ബ്രറതികളന്െ ശംഖ� 
കാൽന്നറ്തില�ക്് ബന്ധതിപെതിക്ക.

• സ്കേയാളർഷിപ്പുേൾ: ലക�ള സംസ് ഥാന ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭാസ കൗൺസതിൽ ബതിരുദ വതിദധ്ാർത്തികൾക്് 
12,000, 14,000, 24,000 രൂ�യും (1, 2, 3 വർഷം), 
ബതിരുദാനന്ത� ബതിരുദ വതിദധ്ാർത്തികൾക്് 
40,000 രൂ�യും 60,000 രൂ�യും (1, 2 വർഷം) 
ന്േറതിറ്് ലസ്ാളർഷതിപെ് നൽകുന്നു. ഭതിന്നലേഷതിയുള്ള 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ലസ്ാളർഷതിപെ് തുക അൽപെം 
കൂടുത�ാണ്. കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനതിന്െ ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ് ലകാളർഷതിപൊയതി 4031.95 �ക്ം രൂ�യും 
മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ ല�ാസ്റ്റ് ലഡാക്ടറൽ ന്ഫല�ാഷതിപൊയതി 
127.41 �ക്ം രൂ�യും വതിത�ണം ന്െയ്തിട്ടുണ്്.

കേരളത്ിചല സർവ്വേലയാശയാലേൾ ആരംഭിച്ച പ്രധയാന 
പരിപയാെിേൾ
• ഐെി അധിഷ്ിത അക്യാദേിേ് സംരംഭങ്ങൾ: 

ആർട്ടതിഫതിഷധ്ൽ ഇറെ�തിജൻസ് അെതിസ്ാന 
ോക്തിയുള്ള െയർ-3 ഡാറ്ാ ന്സറെറതിനാൽ എല്ാ 
സർവ്വക�ാോ�കളം, ഐെതി പ്രവർത്നക്േ 
ോക്കയും ഡതിജതിറ്�ായതി ബന്ധതിപെതിക്കയും ന്െയ്യുന്നു. 
എൽഎംഎസ് (മൂഡതിൽ അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ളത്), 
ഓൺക�ൻ േീറ്തിംഗുകൾക്ം ക്ാസുകൾക്ോയതി 

യുഒന്ക േീറ്്, സംലയാജതിത ക�ബ്രറതികൾക്ായതി 
ലകാഹ അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ള യുണതി@ലഹാം, ന്കയു 
�ാഠോ� (യുെ്യൂബ് അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ള വീഡതിലയാ 
ആർകക്വ്), സു�ക്തിതോയ ഓൺക�ൻ 
��ീക്കൾക്ം മൂ�ധ്നതിർണയത്തിനമുള്ള സു�ക്തിത 
��ീക് ബ്രൗസർ, അധധ്ാ�കരുന്െ സംഭാവനകൾ 
ഏകീക�തിക്ന്നതതിനള്ള ആൊ�ധ് ന്ോകബൽ ആപെ്, 
ഓൺക�ൻ ലകാഴ്സുകൾക്ള്ള ന്വർെ്വൽ സ്കൂൾ 
എന്നതിങ്ങന്ന ഓപെൺ ലസാഴ് സ് പ്ാറ്് ലഫാമുകന്ള 
അെതിസ്ാനോക്തി സർവ്വക�ാോ�കൾ അവരുന്െ 
പ്രലതധ്ക ആവേധ്ങ്ങൾക്ായതി സ്വന്തം ഇറെർലഫസുകൾ 
വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തിട്ടുണ്്. അധധ്ാ�കർ ഈ ഐസതിെതി 
സൗക�ധ്ങ്ങളം ഇ-ലജണലകൾ, ഇ-ബുക്കൾ, 
ഓൺക�ൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഇ-ഡാറ്ാലബസ് 
തുെങ്ങതിയ േറ്് ബാഹധ് ഓൺക�ൻ ഉറവതിെങ്ങളം 
വതിപു�ോയതി ഉ�ലയാഗതിക്ന്നു. �കർച്വധ്ാധതിക്ലേഷം 
ഓൺക�ൻ വതിഭവങ്ങളന്െ പ്രാധാനധ്ം ഗണധ്ോയതി 
വർദ്തിച്ത് വൻലതാതതിലള്ള ഡതിജതിറ്ൽ ഉള്ളെക് 
ഉൽപൊദനം, അെതിസ്ാനസൗക�ധ്ങ്ങൾ സ്ാ�തിക്ൽ, 
േതികച് കണക്റ്തിവതിറ്തി എന്നതിവ ആ�ംഭതിലക്ണ്തതിന്റെ 
ആവേധ്കത വർദ്തിപെതിച്ചു.

• ഓകട്ടയാകേഷന/ഇ-ഗകവണനസ്: എല്ാ സർവ്വക�ാ 
ോ�കളതിന്�യും ഭ�ണനതിർവഹണം,, അക്ാദേതിക്, 
ധനകാ�ധ്ം, ആസൂത്ണം, ��ീക്ാ തുെങ്ങതിയ 
വതിഭാഗങ്ങൾ, ഏന്താരു ഗുണലഭാക്താക്ൾക്ം 
ലവഗത്തിലള്ളതും കാ�ധ്ക്േവുോയ ഇെ�ാടുകൾ 
ഉറപൊക്ന്നതതിന് തക്വണ്ണം പൂർണ്ണോയും 
യന്ത്രവൽകൃതോക്തിയതിട്ടുണ്്.  എന്നതിരുന്നാലം, ഒരു 
ന്�ാതു ഇെന്�െൽ ഉള്ള എല്ാ പ്രവർത്നങ്ങളം 
��തിഹ�തിക്ന്നതതിന് യന്ത്രവൽക്�ണ പ്രക്തിയകൾ 
കൂടുതൽ ന്േച്ന്പെടുലത്ണ്തുണ്്. ഇത് അക്ാദേതിക് 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ പ്രതതിക�ണം ന്േച്ന്പെടുത്തുകയും 
ഫ�പ്രഖധ്ാ�നം ല�ാലള്ള പ്രക്തിയകൾ തെസ് 
�ഹതിതോക്കയും ന്െയ്യും. ഈ ലേഖ�യതിന്� അടുത് 
ത�മുറ ��തിഷ് കാ�ങ്ങൾ സം�ംഭ  വതിഭവ ആസൂത്ണ 
പ്രലയാഗങ്ങളന്െ സകേീർണ്ണതയതിലം വതിദധ്ാർത്തികളന്െ 
ആവേധ്ങ്ങലളാെ് കൂടുതൽ പ്രതതിക�തിക്ന്നതതിലം ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീക�തിക്ം.

• ചവർെ്വൽ കലണിംഗ് ചസറെർ: ലക�ള സർവക�ാോ� 
അടുത്തിന്െ ��ീക്ണാെതിസ്ാനത്തിൽ ഒരു 
ന്വർെ്വൽ ല�ണതിംഗ് ന്സറെർ http://www.hpc.
ku.in/moodle ആ�ംഭതിക്കയും െതി� ഓൺക�ൻ 
ലകാഴ്സുകൾ വതിജയക�ോയതി നെത്തുകയും 
ന്െയ്തിട്ടുണ്്. ഇത് സൗജനധ്വും ഓപെൺ ലസാഴ് സ് 
ലസാഫ് റ്് ന്വയർ ല�ണതിംഗ് ോലനജ് ന്േറ്െ 
സതിസ്റ്റന്ത് അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ളതും �തിഎച്്�തി 
യതിൽ തയ്ാറാക്തിയതും ജതി.എൻ.യു ജനറൽ �്തിക് 
ക�സൻസതിന് കീഴതിൽ വതിത�ണം ന്െയ്യുന്നതുോണ്. 
ലകന്ദ്രത്തിന്� സൗക�ധ്ങ്ങൾ, ന്്ൻഡഡ് ല�ണതിംഗ്, 
വതിദൂ� വതിദധ്ാഭധ്ാസം, ലൈതിപെ്ഡ് ക്ാസ്റൂം, േറ്് ഇ-ല�ണതിംഗ് 
ലപ്രാജക്ടുകൾ എന്നതിവയ്കായതി ഉ�ലയാഗതിക്ാം. േറ്് 
സർവ്വക�ാോ�കളതിന്� ന്വർെ്വൽ �ഠന ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
അവയുന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾ കവവതിധധ്വൽക്�തിച്് 
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േക്തതിന്പെടുത്തുന്നുണ്്. നതി�വധതി ലകാലളജുകളം 
സോനോയ സൗക�ധ്ങ്ങൾ ഏർന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

• ഗ്രീന എനർജി സംരംഭങ്ങൾ: സർവ്വക�ാോ�കളം 
േറ്് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളം 
സൗല�ാർജ്ം കൂടുതൽ ഉ�ലയാഗതിക്ന്നതതിനള്ള 
വധ്വസ്കളം കാ�ധ്ക്േോയ ജ�സംഭ�ണവും 
ോ�തിനധ് സംസ്�ണവും ഉൾന്പെന്െയുള്ള ഊർജ് 
കാ�ധ്ക്േോയ ഹ�തിത കാമ്പസുകൾ ആ�ംഭതിച്ചു. 
ഉദാഹ�ണത്തിന്, കാ�ധ്വട്ടം കാമ്പസതിന്റെ 
ലഗാൾഡൻ ജൂബതി�തി ബതിൽഡതിംഗതിന്റെ ലേൽക്കൂ�യതിൽ 
സ്ാ�തിച്തിട്ടുള്ള 100 ന്ക ഡ്യു ഗ്തിഡ് കണക്ട് ന്െയ് 
ലസാളാർ ലഫാലട്ടാ ലവാൾട്ടായതിക് �വർ പ്ാറെ്, ഒരു 
വർഷം 146000 യൂണതിറ്് കവദയുതതി ഉത്�ാദതിപെതിക്ന്നു. 
ഇത് ലക�ള സർവ്വക�ാോ�യുന്െ ‘ലഗാ ഗ്ീൻ‘ 
സം�ംഭങ്ങൾക്് അനസൃതോണ്, കൂൊന്ത ഇത് 
ഇന്തധ്ൻ ഉ�ഭൂഖണ്ഡത്തിന്� തന്ന്ന അതു�ധ്ോയ  എക 
സം�ംഭോണ്.

• ക്യാബൽ ഇനീകഷധ്റെീവ് ഓഫ് അക്യാഡേിേ് 
ചനറെ് വർക്കുേളുചെ (ജി.ഐ.എ.എന) േീഴിലുള്ള വികദശ 
അധധ്യാപേർ: എം.എച്്.ആർ.ഡതിയുന്െ സഹായലത്ാന്െ, 
ഇന്തധ്ാ ഗവൺന്േറെ്, ലഗ്ാബൽ ഇനീലഷധ്റ്ീവ് ഓഫ് 
അക്ാദേതിക് ന്നറ്് വർക്കളന്െ (ജതി.ഐ.എ.എൻ) 
സ്ീമുകൾക്് കീഴതിൽ വതിലദേ അധധ്ാ�കരുന്െ മൂന്ന് 
ലകാഴ് സുകൾ ലക�ള സർവക�ാോ�യതിൽ അനവദതിച്ചു.

• ഇചന്നയാകവഷന ആനഡ് ഇനകുകബഷന 
ചസറെറുേൾ: എല്ാ പ്രധാന സർവക�ാോ�കളം 
പ്രലതധ്ക സർവക�ാോ�കളം നൂതന, വധ്വസായ 
ഇൻകുലബഷൻ ന്സറെറകൾ സ്ാ�തിച്തിട്ടുണ്്. ലക�ള 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ബതിസതിനസ് ഇന്ന്നാലവഷൻ ആൻഡ് 
ഇൻകുലബഷൻ ന്സറെർ (ന്കയുബതിഐഐസതി) 
സ്ാ�തിക്കയും �തതിന്നാന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്് 
�തിന്തുണ നൽകുകയും ന്െയ്തിട്ടുണ്്. അടുത്തിന്െ, ന്ക.യു.
ബതി.ഐ.ഐ.സതി ആേയങ്ങൾ ഒരു ഓൺക�ൻ 
ലകാൾ ഹാക്ലത്ാൺ േത്സ�ോയ കലൈ 2021 
(�ാബതിൽ നതിന്ന് ന്സാകസറ്തിയതില�ക്്), നെത്തിയതതിന് 
ലേഷം ആേയ രൂ�തിക�ണ ഘട്ടത്തിൽ 52 പുതതിയ 
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകന്ള (42 ഡതിപൊർട്്ട ന്േന്റുകളതിൽ നതിന്നും 10 
എണ്ണം ലക�ള സർവക�ാോ�യുന്െ അഫതി�തിലയറ്ഡ് 
ലകാലളജുകളതിൽ നതിന്നും) ന്ത�ന്ഞ്ടുത്തു.

• കലബ്റിേളുചെ േംപയൂട്ടർവൽക്രണം: ലക�ള 
സർവ്വക�ാോ�യതിന്� േതിക്വാറം എല്ാ ക�ബ്രറതി 
പ്രവർത്നങ്ങളം �തിബ്സതിസ്-4 ലസാഫ് റ്് ന്വയർ 
ഉ�ലയാഗതിച്് കമ്പ്യൂട്ടർവത്ക�തിച്താണ്. മുഴവൻ 
അംഗങ്ങളന്െയും ഡാറ്ാലബസ് സൃഷ്ടതിക്കയും, 
അത് ദതിവലസന നവീക�തിക്കയും ന്െയ്യുന്നു. 
വായ്�യുന്െ െതിക്റ്റുകൾ സ്വയലേവ ജനലററ്റുന്െയ്യുന്നു. 
പ്രമുഖർ, ഗലവഷണ �ണ്ഡതിതർ, അധധ്ാ�കർ 
തുെങ്ങതിയ അംഗത്വ വതിഭാഗങ്ങൾക്ായതി 
ആർഎഫ്ഐഡതി അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ള 
സ്ാർട്ട് കാർഡ് സംവതിധാനം നെപെതി�ാക്തി. എല്ാ 
വതിഭാഗങ്ങളം �ാൻ വഴതി ബന്ധതിപെതിച്തി�തിക്ന്നു.  

ലക�ള സർവ്വക�ാോ�യതിന്� മുഴവൻ ക�ബ്രറതി 
സംവതിധാനങ്ങളം ന്േച്ന്പെടുത്ാൻ സഹായതിക്ന്ന 
ഓപെൺ ലസാഴ് സ് പ്ാറ്് ലഫാോയ "ലകാഹ" ഉ�ലയാഗതിച്് 
ഇറെലഗ്റ്ഡ് ക�ബ്രറതി ോലനജ് ന്േറ്െ സതിസ്റ്റം 
നെപെതി�ാക്ന്നത് പൂർത്തിയായതി. മുഴവൻ ക�ബ്രറതി 
സതിസ്റ്റത്തിലം "ലകാഹ ഇറെലഗ്റ്ഡ് ക�ബ്രറതി 
ോലനജ്ന്േറ്െ സതിസ്റ്റം" അവത�തിപെതിക്ന്നലതാന്െ, 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ആർഎഫ്ഐഡതി യുള്ള ഒറ് കാർഡ് 
ഉ�ലയാഗതിച്് യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിക്് കീഴതിലള്ള വതിവതിധ 
ക�ബ്രറതികളന്െ ലസവനങ്ങൾ ഉ�ലയാഗതിക്ാൻ 
കഴതിയും. കൂൊന്ത, േറ്് അക്ാദേതിക് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ം 
ഇത് ഉ�ലയാഗതിക്ാം, ഇത് ആതധ്ന്തതികോയതി ലക�ള 
സർവക�ാോ�യതിൽ ‘ഒരു കാമ്പസ്, ഒരു ക�ബ്രറതി 
സതിസ്റ്റം’ എന്ന �ക്ധ്ം കകവ�തിക്ന്നതതിന്  
സഹായതിക്ം.

• സ്റ്റുഡറെ് കലഫ് കസക്ിൾ േയാകനജ്ചേറെ് 
സിസ്റ്റം (എക്യാേികനഷന കസയാഫ് റെ് ചവയർ): 
ലക�ള യൂണതിലവഴ് സതിറ്തിയതിന്� ‘സ്റ്റുഡറെ് ക�ഫ് 
കസക്തിൾ ോലനജ് ന്േറ്െ സതിസ്റ്റം (എക്ാേതിലനഷൻ 
ലസാഫ് റ്് ന്വയർ)’ എന്ന ലപ്രാജക്റ്് ഒരു വതിദധ്ാർത്തിയുന്െ 
"ക�ഫ് കസക്തിൾ", അതായത് പ്രലവേന നെ�െതിക്േം 
മുതൽ, അന്തതിേ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ നൽകുന്നതുവന്�  
കകകാ�ധ്ം ന്െയ്യുന്നതതിനള്ള ഒരു സേഗ് 
ലസാഫ് റ്് ന്വയർ വതികസതിപെതിന്ച്ടുക്ാൻ വതിഭാവനം 
ന്െയ്യുന്നു. കൂൊന്ത വതിദധ്ാർത്തികളന്െ �ജതിസ്ലരെഷൻ, 
പ്രലവേനം, ന്േരെതിക്ല�ഷൻ, കേലഗ്ഷൻ, 
ലയാഗധ്ത, എസ്ഡതിസതി തുെങ്ങതിയ വതിദധ്ാർത്തികൾക് 
ലവണ്തിയുള്ള  ലസവനങ്ങൾ, ��ീക്ാ �ജതിസ്ലരെഷൻ, 
ന്വ�തിഫതിലക്ഷൻ സതിഎ ോർക്്, ഹാജർ, അധധ്ാ�ക 
സൂെതിക കാർഡ്, ഓൺക�ൻ ലൊദധ്ല�പെറകൾ, 
ഹാൾ െതിക്റ്റുകൾ, കയുആർ ലകാഡ് ന്െയ് ഫാൾസ് 
നമ്പറതിംഗ്, ഓൺക�ൻ ��ീക്, കധ്ാമ്പ് ോലനജ് ന്േറെ്, 
ഓൺക�ൻ മൂ�ധ്നതിർണ്ണയം, കയുആർ ലകാഡ് 
സംവതിധാനം, ൊബുല�ഷൻ, ഫ� പ്രസതിദ്ീക�ണം, 
പുനർമൂ�ധ്നതിർണയം, ഏകീകൃത ോർക്് �തിസ്റ്റ്, 
ബതിരുദ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളം േറ്് പ്രസക്തോയ 
എല്ാ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളം 2022 ഡതിസംബലറാന്െ 
സാധധ്ോകുന്േന്ന് പ്രതീക്തിക്ന്നു.

• എം ജി സർവ്വേലയാശയാലയിചല േൺചവർജനസ് 
അക്യാഡേിയ കേയാംപ്ക്്: �തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� 
�ദ്തതി കാ�യളവതിന്� പ്രധാന ലനട്ടങ്ങളതിന്�ാന്നാണ് 
എം ജതി സർവ്വക�ാോ�യതിന്� "കൺലവർജൻസ് 
അക്ാദേതിയ ലകാംപ്ക്തിന്റെ" നതിർമ്ാണം 
പൂർത്ീക�തിച്ത്. ഇന്തധ്യതിലം വതിലദേത്തുമുള്ള 
ലകന്ദ്രങ്ങൾ, എംഎൻജതിയു ഗലവഷണ സ്കൂളകൾ, 
എൻ ജതി ഒകൾ, ഗലവഷണ സ്ാ�നങ്ങൾ, 
വധ്വസായങ്ങൾ എന്നതിവയ് ക്തിെയതിൽ വ�തിയ ലതാതതിലള്ള 
ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി ഗലവഷണ ��തി�ാെതികൾ 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിനം ഏലകാ�തിപെതിക്ന്നതതിനോയതി 
രൂ�കൽപെന ന്െയ് തതിട്ടുള്ളതാണ് കൺന്വർജൻസ് 
അക്ാദേതി ലകാംപ്ക് സ്.
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• ഓകട്ടയാകേറെഡ് കലണിംഗ് ആനഡ് ഇവയാലുകവഷന 
േയാകനജ് ചേറെ് സിസ്റ്റവം എംജി യൂണികവഴ് സിറെിയിചല 
വിദധ്യാർത്ി കസവനങ്ങൾക്യായള്ള അെിസ്യാന 
സൗേരധ്ങ്ങളും : ഓലട്ടാലേറ്ഡ് ല�ണതിംഗ് ആൻഡ് 
ഇവാലലവഷൻ ോലനജ് ന്േറ്െ സതിസ്റ്റത്തിന്റെ 
അവത�ണവും വതിദധ്ാർത്തി ലസവനങ്ങൾക്ായതി 
അകപ്ഡ് ലഷാർട്ട് ലെം ലപ്രാഗ്ാമുകൾക്ായുള്ള 
ഡയറക് െലററ്തിന്� അെതിസ്ാന സൗക�ധ്ങ്ങളം 
ന്േച്ന്പെടുത്തുക എന്നത് �തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്സ� 
�ദ്തതി കാ�യളവതിന്� പ്രധാന ശ്രേങ്ങളതിന്�ാന്നാണ്. 
ഓൺക�ൻ ല�ണതിംഗ് ോലനജ് ന്േറ്െ സതിസ്റ്റം 
(എൽഎംഎസ്) വതികസതിപെതിക്ക, വതിദധ്ാർത്തി പ്രലവേന 
പ്രക്തിയ കാ�ധ്ക്േോക്ന്നതതിന് ഇറെറാക്ടീവ് 
സ്റ്റുഡറെ് ഇൻഫർലേഷൻ സതിസ്റ്റം വതികസതിപെതിക്ക, 
ഓൺക�ൻ ��ീക്ാ അെതിസ്ാനസൗക�ധ്ങ്ങൾ  
സജ്ീക�തിക്ന്നതതിന്നാപെം ഓൺക�ൻ 
��ീക്കൾക്് ഫ�പ്രദോയ സംവതിധാനം 
വതികസതിപെതിക്ക വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ലൊദധ്ങ്ങൾ 
കകകാ�ധ്ം ന്െയ്യുന്നതതിനം ഉത്�ം നൽകുന്നതതിനോയതി 
ഒരു ലകാൾ ന്സറെർ സൃഷ്ടതിക്ക എന്നതിവയായതിരുന്നു 
ഈ �ദ്തതിയുന്െ �ക്ധ്ങ്ങൾ. 

• ‘െയാബുകലഷന രജിസ്റ്ററുേളുചെ ഡിജികറെകസഷന’- 
േഹാത്മാഗാന്ധതി സർവക�ാോ� 1983-ൽ 
ആ�ംഭതിച്തുമുതൽ വതിദധ്ാർത്തികളന്െ എല്ാ ��ീക്ാ 
ല�ഖകളം ഡതിജതികറ്സ് ന്െയ്തിട്ടുണ്്. നാേത്തിന്റെ 
വക്തി�ായതിരുന്ന ന്ോത്ം ന്റലക്ാർഡുകളം ഇലപൊൾ 
ഡതിജതിറ്ൽ �ീതതിയതിൽ  �ഭധ്ോണ്.

• ‘നിർേലം-എംജിയ': 2018-ൽ സംസ്ാന 
സർക്ാർ ആ�ംഭതിച് ഗ്ീൻ ലപ്രാലട്ടാലക്ാളതിന്റെ 
അെതിസ്ാനത്തി�ാണ് ഹ�തിത വൽക്�ണത്തിനായതി 
രൂ�തിക�തിച് ഈ �ദ്തതിക്് ലവരുകൾ ഉള്ളത്. എല്ാ 
ഖ�ോ�തിനധ്ങ്ങളന്െയും വതിജയക�ോയ പുനരു�ലയാഗം 
അന്ല്കേതിൽ അ�് കസക്തിംഗ്, എല്ാ കജവ നേീക�ണ 
ോ�തിനധ്ങ്ങളം വതിള സൗഹൃദ കലമ്പാസ്റ്റ് ല�ാന്�യുള്ള 
മൂ�ധ്വർദ്തിത ഉൽപെന്നങ്ങളാക്തി ോറ്റുക എന്നതിവയാണ് 
ഈ �ദ്തതിയുന്െ ഒരു പ്രധാന ലനട്ടം.

• ‘എംജിയ ഡിഎഎസ് പി ഓൺകലന പരീക്ഷയാ കേന്ദ്രം’ 
പ്രവർത്നക്േോക്തി. ഈ ലകന്ദ്രത്തിൽ ഒല�സേയം 
100 വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ഓൺക�ൻ ��ീക്യതിൽ 
�ന്കേടുക്ാം. ആദധ് ഘട്ടത്തിൽ, ഇഷ്ടാനസൃതോയതി 
വതികസതിപെതിച് ഓലട്ടാലേറ്ഡ് ല�ണതിംഗ് ആൻഡ് 
ഇവാലലവഷൻ ോലനജ് ന്േറെ് സതിസ്റ്റം (എ.എൽ.ഇ.എം.
എസ്.) വഴതി ഓലട്ടാലേറ്ഡ് സ്റ്റുഡറെ് ക�ഫ് കസക്തിൾ 
ോലനജ് ന്േറെ് സൗക�ധ്ം വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തു.

• എ.പി.ചജ അബ്ദുൾ േലയാം സയാകങതിേ 
സർവേലയാശയാലയചെ ബ്ിഡ്ജിംഗ് ഡിജിറെൽ 
ഡികവഡ് സംരംഭം: ലകാവതിഡ്-19 സാഹെ�ധ്ത്തിൽ 
സാലകേതതികവതിദധ്യുന്െ സഹായലത്ാന്െയുള്ള 
അധധ്ാ�ന-�ഠന പ്രക്തിയ സാധധ്ോക്ന്നതതിനം 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്തിെയതിൽ നതി�വതിലള്ള ഡതിജതിറ്ൽ 

വതിഭജനം ��തിഹ�തിക്ന്നതതിനം, എ�തിന്ജ അബ്ദുൾ 
ക�ാം സാലകേതതിക സർവക�ാോ�യുന്െ ഈ സം�ംഭം 
വതിദധ്ാർത്തികന്ള സഹായതിച്ചു. സർവക�ാോ�യുന്െ 
എല്ാ അഫതി�തിലയറ്ഡ് ലകാലളജുകളതിൽ നതിന്നും 
സമൂഹത്തിന്� ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങൾക്് �ാ�് ലൊപ്പുകൾ 
നൽകുന്നതതിനായതി  2021-2022 കാ�യളവതിൽ ബജറ്് 
വതിഹതിതത്തിൽ നതിന്ന് 410.39 �ക്ം രൂ� വതിനതിലയാഗതിച്ചു. 

• കുസയാറെിചല ചെേ് കനയാളജി ബിസിനസ് ഇനകുകബഷനും 
സ്റ്റയാർട്ടപെ് സംരംഭങ്ങളും: 4000 െതു�ശ്ര അെതി 
വതിസ്തീർണമുള്ള ന്െക് ലനാളജതി ബതിസതിനസ് ഇൻകുലബറ്ർ 
(െതിബതിഐ) സതി.ഐ.റ്തി.റ്തി.ഐ.സതി എന്ന ല��തിൽ 
ലക�ള സർക്ാ�തിൽ നതിന്ന് 1 ലകാെതി രൂ� ഗ്ാലറൊന്െ 
സ്ാ�തിക്ന്ന ലക�ളത്തിന്� ആദധ്ന്ത് സംസ്ാന 
സർവ്വക�ാോ�യാണ് കുസാറ്്. പ്രധാനോയും 
സതി.ഐ.റ്തി.റ്തി.ഐ.സതി യതിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന 
50 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കുസാറ്് വതിദധ്ാർത്തികളം പൂർവ്വ 
വതിദധ്ാർത്തികളം വഴതിയാണ് നെത്തുന്നത്. ഈ ലകന്ദ്രം 
അക്ാദേതിക് വതിദഗ്ധരുോയും വധ്വസായതികളോയും 
ബന്ധന്പെട്ട് ആവേധ്ോയ സഹായങ്ങൾ 
നൽകതിന്ക്ാണ്് അവരുന്െ ബതിസതിനസ്് വളർത്ാൻ 
സഹായതിക്ന്നു. കുസാറ്് െതിബതിഐയതിൽ ഇൻകുലബറ്് 
ന്െയ് നതിധതി പ്രയാസ്, ബതി�ാക്, ന്കഎസ് യുഎം, 
ലേക്ർ വതിലല്ജ് എന്നതിവയുൾന്പെന്െ 19 സ്ാ�നങ്ങൾ 
വതിവതിധ ഏജൻസതികളതിൽ നതിന്ന് സ്റ്റാർട്ടപെ് ഗ്ാന്റുകൾ 
ലനെതിയതിട്ടുണ്്.

• കേരള േയാർഷിേ സർവ്വേലയാശയാല: 2018-ൽ 
60 വതിദധ്ാർത്തികന്ള ഉൾന്പെടുത്തി വയനാട്ടതിന്� 
അമ്പ�വയ�തിൽ ഒരു പുതതിയ കാർഷതിക ലകാലളജ് 
ആ�ംഭതിച്ചു. സംസ്ാനത്തിന്റെ കാർഷതിക 
ലേഖ�യ്ക് കൂടുതൽ ന്പ്രാഫഷണൽ ലയാഗധ്തയുള്ള 
േനഷധ്ലേഷതി പ്രദാനം ന്െയ്യുന്നതതിനായതി കഴതിഞ് 
അഞ്ച് വർഷത്തിനതിെയതിൽ, ലക�ള കാർഷതിക 
സർവ്വക�ാോ�യതിൽ ബതിഎസ് സതി (ഓലണഴ് സ് 
അഗ്തിക്ൾച്ർ) വതിദധ്ാർത്തികളന്െ എണ്ണം 220 ൽ നതിന്ന് 
420 ആയതി ഉയർത്തി. ഈ കാ�യളവതിൽ, കൃഷതിയതിലം 
അനബന്ധ ോസ്ത്രങ്ങളതിലം കാ�ാവസ്യുോയതി 
ബന്ധന്പെട്ട കാ�ധ്ങ്ങളതിലം ��തിേീ�നം �ഭതിച് 
േനഷധ്വതിഭവലേഷതിയുന്െ ആവേധ്കത കണക്തിന്�ടുത്് 
തൃശ്ശൂ�തിന്� ന്വള്ളാനതിക്�യതിൽ ലകാലളജ് ഓഫ് 
കക്േറ്് ലെഞ്ച് ആൻഡ് എൻവലയാൺന്േറ്െ 
സയൻസും സർവക�ാോ� സ്ാ�തിച്ചു.  2021-22 
അധധ്യന വർഷം മുതൽ, ബതിഎസ് സതി (ഓലണഴ്സ്) 
പ്രലവേനം,  സഹക�ണവും ബാകേതിംഗും, ബതി.ന്െക്. 
(ബലയാന്െക് ലനാളജതി), ബതി.എസ് സതി (ഓലണഴ് സ്) 
കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനവും ��തിസ്തിതതി സയൻസും 
എന്നീ ലകാഴ് സുകൾ ലക�ളത്തിന്� പ്രലവേന ��ീക്ാ 
കമ്ീഷണർ മുലഖന കാ�ധ്ക്േോക്തി.

 ന്വള്ളായണതിയതിന്� കാർഷതിക ലകാലളജതിൽ സീഡ് 
സയൻസ് ആൻഡ് ന്െക്ലനാളജതിയതിൽ എം.എസ്.
സതി (അഗ്തിക്ൾച്ർ) തുെങ്ങതിയ പുതതിയ അക്ാദേതിക് 
ലപ്രാഗ്ാമുകൾ ആ�ംഭതിച്ചു. 2021-22 അധധ്യന 
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വർഷത്തിൽ, ലക�ള കാർഷതിക സർവ്വക�ാോ� 
ബതി.ന്െക് (ബലയാന്െക്ലനാളജതി), കാ�ാവസ്ാ 
വധ്തതിയാനവും ��തിസ്തിതതി സയൻസും എന്ന 
ലകാഴ്സതിൽ ബതി.എസ്.സതി. (ഓലണഴ് സ്) മുത�ായ 4 
വർഷന്ത് കദർഘധ്മുള്ള �ണ്് പുതതിയ അക്ാദേതിക് 
ലപ്രാഗ്ാമുകളം ആ�ംഭതിച്ചു. ലഹാർട്ടതികൾച്റൽ 
ന്തറാപെതിയതിലം �ാൻഡ് സ് ലകപെതിംഗതിലം അ�കോ� 
ഉദധ്ാനത്തിലം  ഒരു വർഷന്ത് �ണ്് പുതതിയ �തിജതി 
ഡതിലപ്ാേ ലപ്രാഗ്ാമുകളം ഈ കാ�യളവതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു. 
ഈ കാ�യളവതിൽ, നാലനാന്െക്ലനാളജതി, റതിലോട്ട് 
ന്സൻസതിംഗ് & ജതിഐഎസ്, ഓർഗാനതിക് അഗ്തികൾച്ർ 
എന്നതിങ്ങന്ന മൂന്ന് പുതതിയ ഡതിപൊർട്ട് ന്േന്റുകളം, 
ഒരു പുതതിയ ന്സറെർ ലഫാർ ലരെഡ് ആൻഡ് 
ഐ�തിആർ എന്നതിവയും സർവക�ാോ� ആ�ംഭതിച്ചു. 
കൂൊന്ത, ഓസ് ലരെ�തിയയതിന്� ന്വലസ്റ്റൺ സതിഡ് നതി 
യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി, യു .എസ് .എയതിന്� ലകാർണൽ 
യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി എന്നതിവയുൾന്പെന്െയുള്ള അന്തർലദ്േീയ 
സർവ്വക�ാോ�കളോയതി സഹക�തിച്്   പ്രവർത്തിക്ാൻ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• കേരള ചവറെറിനറി ആനഡ് അനിേൽ സയനസ് 
യൂണികവഴ്സിറെി: കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനതിന്െ 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിക്് ഇന്തധ്ൻ കൗൺസതിൽ ഓഫ് 
അഗ്തികൾച്റൽ റതിസർച്തിന്റെ (ഐ.സതി.എ.ആർ), 
ന്യൂഡൽഹതിയുന്െ  2016-17, 2017-18, 2018-19 
വർഷങ്ങളതിന്� പ്രസ്റ്റീജതിയസ് എേർജതിംഗ് യംഗ് 
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി അവാർഡ് ഉൾന്പെന്െ നതി�വധതി 
അഭതിോനക�ോയ ബഹുേതതികൾ �ഭതിച്ചു. 
സർവക�ാോ�യുന്െ കീഴതിലള്ള മുൻനതി� 
ലകാഴ് സുകൾക്്   ഐ.സതി.എ.ആർ, ന്വറ്റതിനറതി 
കൗൺസതിൽ ഓഫ് ഇന്തധ്, എ.ഐ.സതി.െതി.ഇ  തുെങ്ങതിയ 
ലദേീയ കൗൺസതിലകളന്െ  അംഗീകാ�മുള്ളതാണ്. 
കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനതിെയതിൽ, സംസ്ാന പ്ാൻ 
ഫണ്്, നബാർഡ്, നാഷണൽ ക�വ് ലസ്റ്റാക്് േതിഷൻ, 
�ാഷ്ടീയ ലഗാകുൽ േതിഷൻ, കതിഫ്ബതി എന്നതിവയുന്െ 
സഹായലത്ാന്െ നതി�വധതി അക്ാദേതിക് ലപ്രാഗ്ാമുകളം 
സഹക�ണ ഗലവഷണ �ദ്തതികളം സർവക�ാോ� 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• കേരള യൂണികവഴ്സിറെി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആറെ് ഓഷധ്ന 
സ്റ്റഡീസ് (കുകഫയാസ്): ഫതിഷറീസ്, ഓഷധ്ൻ സ്റ്റഡീസ് 
എന്നതിവയതിൽ ോനവ വതിഭവലേഷതി വതികസനത്തിന്റെ 
േതികവതിന്റെ ലകന്ദ്രോയതി സർവ്വക�ാോ� 
പ്രവർത്തിക്ന്നു, കൂൊന്ത ഫതിഷറീസ്, അക്വാകൾച്ർ, 
ഫതിഷ് ലപ്രാസസതിംഗ്, ഫതിഷറീസ് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, 
ഓഷധ്ൻ �ഠനങ്ങൾ, ഫതിഷറീസ്-തീ�ലദേ ��തി�ാ�നം, 
കാ�ാവസ്ാ �ഠനം, ദു�ന്തനതിവാ�ണം, ഭക്ധ് 
സാലകേതതികവതിദധ്, ോലനജ്ന്േറ്െ, േകറൻ നതിയേം 
എന്നീ ലേഖ�കളതിൽ ന്്ഷധ്�തിസ്്റ്റ ന്പ്രാഫഷണലകളന്െ 
ആവേധ്ം നതിറലവറ്റുന്നു. സംസ്ാന, ലദേീയ 
മുൻഗണനകളന്െ ആവേധ്കത നതിറലവറ്റുന്നതതിനായതി 
പ്രലതധ്ക ലകാഴ് സ് അവത�തിപെതിക്ന്നു. പ്രമുഖ ലകന്ദ്ര-
സംസ്ാന ഗലവഷണ സ്ാ�നങ്ങളോയതി ഒപ്പുന്വച് 
ധാ�ണാ�ത്ങ്ങളന്െ ഫ�ോയതി നതി�വധതി സഹക�ണ 

ഗലവഷണ ��തി�ാെതികൾ വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തിട്ടുണ്്. 
എൽന്സവതിയർ റതിസർച്് ഇറെ�തിജൻസ് റതിലപൊർട്ട് 
പ്രകാ�ം, 2020-ൽ ഫീൽഡ് ന്വയ്റ്ഡ് സതിലറ്ഷൻ 
ഇം�ാക്റ്് അനസ�തിച്് കുലഫാസ് �ണ്ാം 
സ്ാനത്ാണ്.

ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിചല കവദഗ്ധധ്ം
വൻലതാതതിലള്ള ന്താഴതി�വസ�ങ്ങളം സം�ംഭകത്വ 
വതികസനവും സുഗേോക്ക എന്ന സർക്ാ�തിന്റെ �ക്ധ്ം 
കണക്തിന്�ടുത്്, സേീ� വർഷങ്ങളതിൽ കനപുണധ്ത്തിന് 
മുഖധ് പ്രാധാനധ്ം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതിന്� 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ആധുനതിക സം�ംഭങ്ങളതിലം വതിജ്ഞാന 
ലേഖ�കളതിലം കവദഗ്ധധ്ം നൽകുന്നതതിന് വകുപ്പും 
സർവ്വക�ാോ�കളം നതി�വധതി ��തി�ാെതികൾ ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്:

• സയാകങതിേ സ്യാപനങ്ങളിചല നൂതന കനപുണധ് 
വിേസനം: എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, ല�ാളതിന്െക് നതിക് 
സ്ാ�നങ്ങളതിന്� കനപുണധ് വതിെവ് നതികത്തുന്നതതിനം 
വതിദധ്ാർത്തികന്ള ഭാവതി സാലകേതതികവതിദധ്കളോയതി 
ബന്ധതിപെതിക്ന്നതതിനം, 66 എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതിലം 45 ല�ാളതിന്െക് നതിക്കളതിലം അസാ�് 
അഡ്വാൻസ്ഡ് സ് കതിൽ ന്ഡവ��് ന്േറെ് ന്സറെറകൾ 
(എഎസ്ഡതിസതി) സ്ാ�തിച്ചു. ഈ എഎസ്ഡതിസതികൾ 
വധ്വസായ പ്രമുഖരുോയതി സഹക�തിക്കയും 
ആർട്ടതിഫതിഷധ്ൽ ഇറെ�തിജൻസ്, ന്േഷീൻ ല�ണതിംഗ്, 
ലറാലബാട്ടതിക് ലപ്രാസസ് ഓലട്ടാലേഷൻ എന്നതിവ 
ല�ാലള്ള വതിപു�ോയ ലകാഴ് സുകൾ വാഗ്ാനം ന്െയ്യുകയും 
ന്െയ്യുന്നു. ��മ്പ�ാഗത ന്താഴതിൽ �ീതതിയതിൽ നതിന്ന് 
ലോെനം ലനൊനള്ള ആഗ്ഹത്തിന്റെ സൂെനയായതി, 
ഈ നൂതന ലകാഴ്സുകളതിൽ ലെ�ാൻ വതിദധ്ാർത്തിനതികൾ 
വ�തിയ താൽപെ�ധ്ം കാണതിക്ന്നു. 2021-22ൽ, 9,180 
വതിദധ്ാർത്തികൾ അസാ�് ന്�വൽ 2 ലകാഴ്സുകളതിലം 
(എഎസ്ഡതിസതി ലകാഴ്സുകൾ), 2018-19ൽ 249 ല�രും 
2019-2020ൽ 8,931 വതിദധ്ാർത്തികളം പ്രലവേനം ലനെതി. 
ആർട്ടതിഫതിഷധ്ൽ ഇറെ�തിജൻസ് ആറെ് ന്േഷീൻ ല�ണതിംഗ് 
ലകാഴ് സതിൽ 96 വതിദധ്ാർത്തികൾക്് പ്രലവേനം �ഭതിച്ചു. 
ഈ കണക്കൾ കനപുണധ് ലപ്രാഗ്ാമുകളന്െ 
എണ്ണത്തിൽ പുല�ാഗതതി കാണതിക്ന്നുന്ണ്കേതിലം, 
േതികച് കവദഗ്ധധ്ത്തിന്റെ പ്രഖധ്ാ�തിത �ക്ധ്ം 
കകവ�തിക്ന്നതതിനം വതിദധ്ാർത്തികളന്െ ന്താഴതിൽ 
ക്േത വർദ്തിപെതിക്ന്നതതിനം കനപുണധ് വതികസന 
�ദ്തതികളതിന്� നതി�വതിന്� പ്രലവേന നതി�ക്് നതി�വധതി 
േെങ്ങ് വർദ്തിപെതിലക്ണ്തുണ്്. ഇതതിന് ��തിേീ�കന്� 
��തിേീ�തിപെതിക്ന്നതതിനം കഴതിവുള്ള ഏജൻസതികന്ള 
ഉൾന്പെടുത്തുന്നതതിനം സംസ്ാനത്തുെനീളം കനപുണധ് 
ഏജൻസതികളന്െ ഒരു ശംഖ� സ്ാ�തിക്ന്നതതിനമുള്ള 
ലപ്രാഗ്ാമുകൾ ആവേധ്ോയതി വലന്നക്ാം.

• പഠനകത്യാചെയാപെം സമ്പയാദധ്ം-ബിരുദ വിദധ്യാർത്ി 
േൾക്കുള്ള ഇകറെൺഷിപെ് കപ്രയാഗ്രയാം: ബതിരുദ 
വതിദധ്ാർത്തികൾ ഒരു ��മ്പ�ാഗത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
��തി�ാെതിയതിൽ ഭാഗോകുലമ്പാൾ തന്ന്ന ലജാ�തി 
ന്െയ്ാനള്ള അവസ�ം നൽകുന്നതതിനായതി 
ആവേധ്ോയ ഒരു സംസ്ാന ഇലറെൺഷതിപെ് 
ല�ാർട്ടൽ പ്രവർത്തിപെതിക്ാനള്ള ചുേത� സംസ്ാന 
സർക്ാർ അസാ�തിന്ന ഏൽപെതിച്ചു. ‘ന്െയ്് �ഠതിക്ക’ 
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എന്ന സേീ�നോണ് ല�ാർട്ടൽ �ക്ധ്േതിടുന്നത്. 
ലസ്റ്ററ്് ഇനതിലഷധ്റ്ീവ് ഓൺ ഇലറെൺഷതിപെ് ലഫാർ 
എംലപ്ായബതി�തിറ്തി എൻഹാൻസ് ന്േറ്െ ലപ്രാജക് റ്്, 
എല്ാ ഗുണലഭാക്താക്ളം വതിദധ്ാർത്തികളം, അക്ാദേതിക് 
വതിദഗ്ധരും, വധ്വസായങ്ങളം ഒല� ല�ായതിറെതിൽ 
കണ്ടുമുട്ടുന്ന വതിധത്തിൽ രൂ�കൽപെന ന്െയ് തതി�തിക്ന്ന 
ഒരു ഓൺക�ൻ ന്വബ് പ്ാറ്് ലഫാോണ്. ഇലറെൺഷതിപെ് 
ല�ാർട്ട�തിന്റെ പ്രധാന സവതിലേഷതകളതിന്�ാന്ന് 
അത് വതിദധ്ാർത്തികന്ള വധ്വസായങ്ങളോയതി ോത്േല്, 
സാലകേതതിക ലജാ�തികൾ ഉൾന്പെടുന്ന സംസ്ാന 
വകുപ്പുകളോയും ബന്ധതിപെതിക്ന്നു എന്നതാണ്.

• േമ്മയൂണിറെി സ്േിൽ പയാർക്കുേൾ: വധ്വസായ 
ലനതൃത്വത്തിലള്ള ന്�ാതു സ്വകാ�ധ് �കോളതിത് 
ോതൃകയായതി കനപുണധ് ��തിേീ�നത്തിനായതി 
സംസ്ാനത്തുെനീളമുള്ള വതിവതിധ സ്�ങ്ങളതിൽ 
വതിഭാവനം ന്െയ് അതധ്ാധുനതിക ��തിേീ�ന 
സൗക�ധ്ങ്ങളള്ള േൾട്ടതി സ്തിൽ ന്രെയതിനതിംഗ് 
ന്സറെറകളായാണ് അസാ�തിന്റെ മുൻനതി� 
സം�ംഭോയ കമ്്യൂണതിറ്തി സ്തിൽ �ാർക്കൾ (സതി.എസ്.
�തി) വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കനപുണധ് വതികസന 
ആവാസവധ്വസ്ന്യ ��തില�ാഷതിപെതിക്ന്നതതിനായതി 
സതി.എസ്.�തികൾ ഒരു ലകന്ദ്രോയും ഹബ് ആൻഡ്  
സ് ല�ാക്് ലോഡ�ായും പ്രവർത്തിക്കയും അക്ാദേതിക് 
സ്ാ�നങ്ങൾ, ന്താഴതി�ധതിഷ്ഠതിത ��തിേീ�ന 
സ്ാ�നങ്ങൾ, പ്രാലദേതിക വധ്വസായം എന്നതിവയുോയതി 
ബന്ധന്പെടുകയും ന്െയ്യുന്നു. സംസ്ാനത്് ആന്ക 16 
സതി.എസ്.�തികൾ നെപൊക്ാനണ്്, അതതിൽ 9 എണ്ണം 
ഇതതിനകം പ്രവർത്നക്േോണ്, ബാക്തിയുള്ള 7 
സതി.എസ്.�തികളന്െ നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പ്രാ�ംഭ ഘട്ടത്തി�ാണ്.

• നയാഷണൽ േ്വയാളിഫികക്ഷന രജിസ്റ്റർ (എന.േയൂ.
ആർ): നാഷണൽ സ്തിൽസ് ക്വാളതിഫതിലക്ഷൻ 
ന്രെയതിംവർക്് (എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്) അനസ�തിച്് 
കനപുണധ് ലയാഗധ്തകൾ വതികസതിപെതിക്ന്നതതിനള്ള 
കവദഗ്ധധ്വും കഴതിവും അസാ�് ലനെതിയതിട്ടുണ്്. കഴതിഞ് 
�ണ്് വർഷത്തിനതിെയതിൽ, നാഷണൽ ക്വാളതിഫതിലക്ഷൻ 
�ജതിസ്റ്ററതിൽ ഇലപൊൾ �ഭധ്ോയ അഞ്ച് എൻ.എസ്.ക്യൂ 
എഫ് ലയാഗധ്തകൾ അസാ�് വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തിട്ടുണ്്. 
ഇലതാന്െ കനപുണധ് ലകാഴ്സ് �ാഠധ്�ദ്തതി 
വതികസന േണ്ഡ�ത്തില�ക്് അസാ�് പ്രലവേതിച്ചു. 
കമ്്യൂണതിലക്റ്ീവ് ഇംഗ്ീഷ് ന്രെയതിനർ (എൻ.എസ്.ക്യൂ.
എഫ്.ന്�വൽ 6), ജൂനതിയർ കറസ് ല�ാണ്റെ് ലകാഴ് സ് 
(എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 5), അസതിസ്റ്ററെ് 
ഓഫ് ന്സറ്് പ്രതിറെതിംഗ് ഓപെലററ്ർ (എൻ.എസ്.ക്യൂ.
എഫ്. ന്�വൽ 4), എയർ കാർലഗാ ോലനജ് ന്േറ്െ 
എക് സതിക്യൂട്ടീവ് (എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 
6), സർട്ടതിഫതിക്റ്് ഇൻ കഹന്െക് ലകാഴ് സ്, ഫാം 
ോലനജ്ന്േറ്െ (എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 6) 
എന്നതിവയാണ് അസാ�് വതികസതിപെതിച് എൻ.എസ്.ക്യൂ.
എഫ്. ലയാഗധ്തകൾ. 2019ൽ നാ�് ലയാഗധ്തകൾ കൂെതി 
വതികസതിപെതിന്ച്ടുത്തു. 3 ഡതി ലപ്രാലട്ടാകെപെതിംഗ് ോലനജർ- 
എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 6, ോലനജർ പ്രീ പ്രസ്- 

എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 6, കബൻഡതിംഗ് 
ന്േഷീൻ ഓപെലററ്ർ- എൻ.എസ്.ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 4, 
എ ഐ -ന്േഷീൻ ല�ണതിംഗ് ന്ഡവ�പെർ- എൻ.എസ്.
ക്യൂ.എഫ്. ന്�വൽ 7 എന്നീ ലയാഗധ്തകൾ എൻ.എസ്.
ക്യൂ.എഫ്. ന്റെ അംഗീകാ�ം ലനെതിയതിട്ടുണ്് . 

• കപയാളിചെേ് നിക്കുേളിചല അസയാപ് േമ്മയൂണിറെി 
കേയാകളജുേൾ: ഓൾ ഇന്തധ് കൗൺസതിൽ ലഫാർ 
ന്െക് നതിക്ൽ എജയുലക്ഷന്റെ (എഐസതിെതിഇ) 
കീഴതിലള്ള കമ്്യൂണതിറ്തി ലകാലളജ് ലോഡൽ, പ്രാലദേതിക 
ന്താഴതി�വസ�ങ്ങളം സ്വയം ന്താഴതി�വസ�ങ്ങളം 
കന്ണ്ത്തി പ്രസക്തോയ കനപുണധ് ��തിേീ�നം 
നൽകതിന്ക്ാണ്് സമൂഹത്തിന്� ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങളന്െ 
ഉന്നേനം �ക്ധ്േതിടുന്നു. യഥാർത് വധ്വസായതികളായ 
കനപുണധ് വതിജ്ഞാന ദാതാക്ളാണ് ��തിേീ�ന 
��തി�ാെതികൾ നെത്തുന്നത്.

• ഷീ സ്േിൽസ്: 15 വയസ്തിന് മുകളതിലള്ള സ്ത്രീകൾക്് മൂന്ന് 
ോസലത്യ്കള്ള ഒരു പ്രലതധ്ക ��തിേീ�ന ��തി�ാെതിയാണ് 
ഷീ സ്തിൽസ്. സ്ത്രീകന്ള, കൂടുതലം വീട്ടമ്ോന്�, വതി�ണന 
കഴതിവുകൾ �ഠതിക്ാൻ സഹായതിക്ന്നതതിലൂന്െയും 
സാമ്പത്തികോയതി സ്വയം��ധ്ാപ്ത കകവ�തിക്ന്നതതിന് 
സം�ംഭകത്വം ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്നതതിലൂന്െയും 
ജീവതിതനതി�വാ�ം ന്േച്ന്പെടുത്തുകയാണ് �ക്ധ്ം. 
ഷീ-സ്തിൽസ് 2019, 11 ന്താഴതിൽ ലേഖ�കളതി�ായതി 23 
ലകാഴ്സുകൾ വാഗ്ാനം ന്െയ്തു. ന്പ്യ് സ് ന്േറ്െ 
ഗ്രൂേതിംഗ്, ലസാഫ്റ്് സ് സ്തിൽസ് ��തിേീ�നം എന്നതിവ 
ലപ്രാഗ്ാേതിന്റെ പ്രധാന സവതിലേഷതകളാണ്. 5,529 
സ്ത്രീകളാണ് ��തി�ാെതിയതിൽ �ന്കേടുത്ത്.

വിജ്യാന സമ്പദ് വധ്വസ്യികലക്കുള്ള േിേവം 
പരിവർത്നവം: കേരളത്ിചല ഉന്നത 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിചറെ ഭയാവി
ലന�ന്ത് �റഞ്തുല�ാന്�, ഒരു സംസ്ാനന്േന്ന 
നതി�യതിൽ, േറ്് ഇന്തധ്ൻ സംസ്ാനങ്ങളോയതി 
താ�തേധ്ന്പെടുത്തുലമ്പാൾ, പ്രലവേനം, തു�ധ്ത, 
സ്കൂൾ വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� േതികവ് എന്നീ 
വതിഷയങ്ങളതിൽ ലക�ളത്തിന് അസൂയാവഹോയ 
ഒരു രൊക്് ന്റലക്ാർഡുണ്്. ഈ ലനട്ടം ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതില�ക്ം വധ്ാ�തിപെതിലക്ണ്തുണ്്. 
െ�തിത്��ോയും �ാ�മ്പ�ധ്ോയും ഉണ്ായ പ്രാലദേതിക 
സാമൂഹധ് അസേത്വങ്ങൾ നതി�നതിൽക്ലമ്പാഴം ലകന്ദ്ര 
സർക്ാ�തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളം ലദേീയ 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ നയങ്ങളം ഏർന്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തികവും 
േറ്് നതിയന്ത്രണങ്ങളം കണക്തിന്�ടുക്ലമ്പാഴം ഗുണലേന്യും 
നതി�വാ�വും ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിനള്ള ��തിഷ്കാ�ങ്ങൾ 
ന്കാണ്ടുവന്ന്നകേതിലം  ഇവതിന്െയുള്ള ന്വല്ലുവതിളതി വളന്� 
വലതാണ്.

ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹോയതി സ്വയം രൂ�ാന്ത�ന്പെൊനം 
വതിജ്ഞാന സമ്പദ് വധ്വസ് ന്കട്ടതിപെടുക്ാനം ശ്രേക�വും 
എന്നാൽ സാധധ്ോയതുോയ ഒരു ദൗതധ്ോണ് ലക�ളം 
ആ�ംഭതിച്തി�തിക്ന്നത്. ലക�ളം, ഒരു സമൂഹന്േന്ന 
നതി�യതിൽ, േനഷധ്ന്റെ അവസ് ന്േച്ന്പെടുത്ാൻ 
ഉ�ലയാഗതിക്ാവുന്ന അറതിവ് അതതിന്റെ എല്ാ 
അംഗങ്ങൾക്ം ലവണ്തി സൃഷ്ടതിക്കയും �കേതിടുകയും 
�ഭധ്ോക്കയും ന്െയ്ണന്േന്ന് ഉലദ്േതിക്ന്നു. സമൂഹന്ത് 
ഫ�പ്രദോയ നെ�െതിന്യടുക്ാൻ അനവദതിക്ന്ന, അതതിന്റെ 
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വതിവ�ങ്ങൾ വതിഭവങ്ങളാക്തി ോറ്ാനം വതികസനവും 
ലക്േവും സുഗേോക്തി ോറ്ാനം ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹം 
സഹായതിക്ന്നു. വതിവ�ങ്ങൾ ലേഖ�തിക്ാനം വതിേക�നം 
ന്െയ്ാനമുള്ള കഴതിവ് േനഷധ്െ�തിത്ത്തിലെനീളം 
നതി�വതിലണ്്. വർത്ോനകാ� വതിജ്ഞാന സമൂഹം എന്ന 
ആേയം അലനകം കവജ്ഞാനതിക ലേഖ�കളതിന്� 
നൂതനാേയങ്ങളന്െയും വതിവ�സാലകേതതിക വതിദധ്കളന്െ 
സകേീർണ്ണോയ പ്രലയാഗങ്ങളന്െയും ഫ�ോയുണ്ാകുന്ന 
വതിവ� നതിർമ്ാണത്തിലം വതിവ� വധ്ാ�നത്തിലമുള്ള 
വൻലതാതതിലള്ള വർദ്നന്യ അെതിസ്ാനോക്തിയുള്ളതാണ് 
എന്നതതിനാൽ, അതതിനള്ള സംവതിധാനങ്ങൾ ന്കട്ടതിപെടുക്ാൻ 
ലക�ളം ലബാധപൂർവോയ ശ്രേങ്ങൾ നെലത്ണ്തുണ്്. 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതിന്� ��തിഷ്കാ�ങ്ങന്ള ഈ 
വീക്ണലകാണതിലൂന്െയാണ് വീക്തിക്ന്നത്. വതിജ്ഞാന 
ഉൽപൊദനം ഉലത്ജതിപെതിക്ന്നതതിനം ലക�ളത്തിലെനീളം 
അതതിന്റെ വധ്ാ�കോയ പ്രലയാഗം ഉറപൊക്ന്നതതിനോയതി 
ഗലവഷണവും നവീക�ണവും ഉൾന്പെന്െ സ്കൂൾ ത�ം 
മുതൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ ത�ം വന്� സേഗ്ോയ 
പുനഃക്േീക�ണം �ക്ധ്േതിടുന്നു. ലേൽപെറഞ് �ക്ധ്ങ്ങൾ 
കണക്തിന്�ടുത്് വതിഭാവനം ന്െയ്തിട്ടുള്ള ��തിഷ്കാ�ങ്ങൾ 
ഇനതിപെറയുന്നവന്യ വതിോ�ോയതി അഭതിസംലബാധന 
ന്െയ്യും:

സംസ്ാനത്തുെനീളമുള്ള  ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ പ്രാലദേതിക വതിത�ണന്ത്യും 
അവയുന്െ വതിഭവങ്ങന്ളയും കുറതിച്ചുള്ള ഒരു സർലവയ്ക്, 
പ്രാലദേതിക അസേത്വങ്ങൾ ��തിഹ�തിക്ന്നതതിനള്ള 
നയങ്ങൾ രൂ�ന്പെടുത്തുന്നതതിന് ആവേധ്ോയ വതിവ� 
അെതിസ്ാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകാൻ കഴതിയും. 
ലക�ളത്തിന്� വധ്ക്തതിഗത ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങൾ ��്�ം തതികച്ചും വധ്തധ്സ് തോയ 
പ്രാലദേതിക സാമൂഹധ്, സാമ്പത്തിക, �ാഷ്ടീയ, 
സാംസ് കാ�തിക പ്രക്തിയകളതിൽ നതിന്ന് ��തിണേതിച്താണ്. 
വർഷങ്ങളായതി, സംസ്ാനത്തിന് ന്ോത്ത്തിൽ 
ബാധകോയ നതിയേങ്ങളം നതിയന്ത്രണങ്ങളം നയങ്ങളം 
ഉ�ലയാഗതിച്്, ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾക്തിെയതിൽ 
സംസ്ാനത്തുെനീളം ഒരു ��തിധതിവന്� ഒത്തുലെ�ൽ 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. എന്നതിരുന്നാലം, �� സ്ാ�നങ്ങളം 
െതി� വധ്തതി�തിക്തോയ �ാ�മ്പ�ധ് സവതിലേഷതകൾ 
നതി�നതിർത്തുകയും വധ്തധ്സ് തോയ �ീതതിയതിൽ 
വതികസതിക്കയും ന്െയ് തു. ഓല�ാ സ്ാ�നത്തിന്റെയും 
പ്രലതധ്ക േക്തതികൾ പ്രലയാജനന്പെടുത്തുന്ന സ്ാ�ന-
നതിർദ്തിഷ് െ �ദ്തതികളന്െയും ലപ്രാഗ്ാമുകളന്െയും 
വതികസനം ലപ്രാത്സാഹതിപെതിലക്ണ്തുന്ണ്കേതിലം, ബന്ധന്പെട്ട 
സ്ാ�നങ്ങന്ള അവരുന്െ �ക്ധ്ങ്ങളം ഉലദ്േധ്ങ്ങളം 
അതുല�ാന്� തന്ന്ന സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്ോത്ത്തിലള്ള 
നയ��ോയ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ ആവേധ്കതകളോയതി 
ലയാജതിപെതിക്ാൻ ലപ്രാത്സാഹതിപെതിലക്ണ്തുണ്്.

ലക�ളത്തിന്� ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ ��തിവർത്ന 
ത്തിനായുള്ള കാഴ്ചപൊെതിൽ അെതിസ്ാന സൗക�ധ് വതികസനം, 
ോനവലേഷതി വതിനധ്ാസം, ആലഗാള പ്രേസ്തതിയുള്ള 
സ്ാ�നങ്ങളോയുള്ള സഹക�ണം, ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളതിൽ കാ�ധ്ക്േവും ലയാജതിച്തുോയ 
അക്ാദേതിക ഭ�ണസംവതിധാനങ്ങൾ ന്കട്ടതിന്പെടുക്ൽ 
എന്നതിവയ്കായതി ഗണധ്ോയ നതിലക്�ം ഉൾന്പെടുന്നു. 
ന്�ാതു ധനസഹായത്തിന് പുറന്േ, ോനദണ്ഡങ്ങളതിലം 
നതി�വാ�ത്തിലം കൃതധ്ോയ നതിയന്ത്രണ ജാഗ്തലയാന്െ 

സാമ്പത്തികവും ബൗദ്തികവുോയ സഹായത്തിന്റെ പുതതിയ 
ല്ാതസ്സുകൾ കന്ണ്ത്തുകയും ഉ�ലയാഗതിക്കയും ലവണം. 

ബതിരുദ, ബതിരുദാനന്ത� �ാഠധ്�ദ്തതികളന്െ ഉള്ളെക്ം 
േക്തതിന്പെടുത്തുന്നതതിനം ഈ �ാഠധ്�ദ്തതികൾ 
കകകാ�ധ്ം ന്െയ്യുന്നതതിൽ ഉ�ലയാഗതിക്ന്ന 
അധധ്ാ�നോസ്ത്രത്തിന്റെ  േതികവതിനായുള്ള കന്ണ്ത്തുല 
കൾക്് മുൻ ഗണനയുണ്്. �ാഠധ്�ദ്തതി ഉള്ളെക്ം 
പുനഃ��തിലോധതിക്ന്നതതിന്നാപെം, വതിഭാവനം ന്െയ് 
�ക്ധ്ങ്ങൾ നതിറലവറ്റുന്നതതിനായതി നതി�വതിലള്ള 
അക്ാദേതിക് സംവതിധാനങ്ങൾ ��തിഷ്ക�തിക്കയും 
അവ േക്തതിന്പെടുത്തുകയും നെപെതി�ാക്കയും ന്െലയ്ണ് 
�ീതതികളം സൂക്്േോയതി വതി�യതിരുലത്ണ്ത് ആവേധ്ോണ്. 
നമ്മുന്െ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ നതി�വതിലള്ള 
ഭ�ണ�ീതതികളം സംവതിധാനങ്ങളം വതിേർേനാത്മകോയതി 
��തിലോധതിക്കയും ��തിഷ് ക്�തിക്കയും തു�ധ്തയുന്െയും 
േതികവതിന്റെയും �ക്ധ്ങ്ങൾ കകവ�തിക്ന്നതതിന് 
നവീക�തിക്കയും ലവണം. ഉയർന്ന ക്േത്തിലള്ള 
വതിജ്ഞാന ഉൽപൊദനത്തിന് ോത്േല്, സ്വതന്ത്രവും 
സർഗ്ഗാത്മകവും വതിേർേനാത്മകവുോയ െതിന്തയ്കം 
ഉതകുന്ന ഒരു അക്ാദേതിക് ആവാസവധ്വസ് സൃഷ്ടതിക്ാൻ 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾ �ക്ധ്േതിടുന്നു. 
ഇത് ലനടുന്നതതിന്, അക്ാദേതിക് സ്വാതന്ത്രധ്ലത്ാടുള്ള 
ദൃഢോയ പ്രതതിബദ്തയും അലന്വഷണ േലനാഭാവം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ലം ആവേധ്ോണ്. നമ്മുന്െ ബതിരുദ, 
ബതിരുദാനന്ത� �ാഠധ്�ദ്തതികളം അധധ്ാ�നവും അതത് 
വതിഷയങ്ങളതിൽ േക്തോയ അെതിത്റയും പ്രസക്തോയ 
േറ്് വതിഷയങ്ങളോയതി േതതിയായ സമ്പർക്വും  പ്രദാനം 
ന്െയ്യുന്നുന്വന്നും വതിദധ്ാർത്തികന്ള ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി 
ഗലവഷണത്തിനം �തിഎച്് ഡതി ത�ത്തിലം പ്രാപ്�ാക്ന്േന്നും 
ഉറപൊക്ണം.

വതിവ� വതിനതിേയ സാലകേതതിക വതിദധ്കളതിന്� ഗണധ്ോയ 
പുല�ാഗതതിയും താ�തലേധ്ന കുറഞ് െതി�വതിൽ 
സംലവദനാത്മക ഡതിജതിറ്ൽ ആേയവതിനതിേയ 
സാധധ്തകളന്െ ആവതിർഭാവവും വതിപു�ോയ വതിജ്ഞാന 
ഉൽപൊദനത്തിനം പ്രലക്�ണത്തിനം വ�തിയ 
അവസ�ോണ് നൽകുന്നത്. നവീനവും ഫ�പ്രദവുോയ 
അധധ്ാ�ന�ീതതികളന്െ ഉ�ലയാഗത്തിനള്ള സാധധ്തയും 
വതിോ�ോക്ന്നു. േ�തിയായതി രൂ�കൽപെന ന്െയ്യുകയും 
പ്രലയാഗതിക്കയും ന്െയ്ാൽ, നധ്ായോയതും തു�ധ്വുോയ 
പ്രലവേനം ദാ�തിദ്ധ്വും ദു�തിതവും ഉള്ളവർക് കൂെതി  
അനഭവലവദധ്ോക്ാനം  ഈ മുലന്നറ്ങ്ങൾ നന്മ് 
സഹായതിക്ം. 

��്�ം �തിന്തുണയ്കകയും സേന്വയതിപെതിക്കയും ന്െയ്യുന്ന 
സ്ാ�നങ്ങൾ നെത്തുന്ന സഹക�ണ ശ്രേങ്ങൾ 
എന്ന നതി�യതിൽ അറതിവതിന്റെ ആർജതിക്ൽ, സമ്പാദനം, 
വതിനതിേയം എന്നതിവ ഏറ്വും നന്നായതി �തിന്തുെരുന്നു. 
ഇതതിനായതി, നമ്മുന്െ സർവ്വക�ാോ�കളതിലം ഗലവഷണ 
സ്ാ�നങ്ങളതിലം േതികച്തും സജീവവുോയ ഗലവഷണവും 
നവീക�ണവും അക്ാദേതിക് േതികവതിന്റെ സംസ്ാ�വും 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിലക്ണ്തുണ്്, കൂൊന്ത ഇന്തധ്യുന്െ 
േറ്് ഭാഗങ്ങളതില�ാ വതിലദേലത്ാ ഉള്ള അക്ാദേതിക് 
സ്ാ�നങ്ങളോയുള്ള ആേയവതിനതിേയത്തിനം ഈ 
വതിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന �കേ് വഹതിക്ാനാകും. 
സംസ്ാനത്തിനകത്് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങൾ 
��്�ം സഹക�തിക്ന്നത് ഒരു നല് തുെക്ോയതി�തിക്ം. 
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ലദേീയ അന്തർലദ്േീയ ത�ങ്ങളതിൽ േറ്് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളോയതി അക്ാദേതിക സഹക�ണലത്ാന്െ 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളന്െ സംഘെതിത 
ശ്രേങ്ങളം ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ണം. അക്ാദേതിക ലേഖ�യ്ക് 
അതീതോയതി, ഗലവഷണ-വതികസന�ംഗത്തും അവയുന്െ 
വാണതിജധ്വൽക്�ണത്തിലം േതികവും മൂ�ധ്വത്ായ 
പ്രലയാഗസാധധ്തയും �ക്ധ്ോക്തിയുള്ള സംസ്ാന-
ലദേീയ ത�ങ്ങളതിന്� വധ്വസായങ്ങളോയുള്ള സഹക�ണം 
ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ന്പെലെണ്താണ്. ഈ പ്രക്തിയയതിൽ, 
ന്�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങൾക്് മുൻഗണന നൽകുകയും 
അത്�ം സഹക�തിച്ചുള്ള ഗലവഷണ-വതികസന-നവീക�ണ 
ശ്രേങ്ങളന്െ പ്രലയാജനങ്ങൾ സംസ്ാനന്ത് ജനങ്ങൾക്് 
താങ്ങാനാവുന്ന �ീതതിയതിൽ �ഭധ്ോക്കയും ന്െയ്യുക എന്നത് 
ഒരു പ്രധാന �ക്ധ്ോയതി�തിക്ണം.
  
കേരളത്ിചല ഉന്നത വിദധ്യാഭയാസ കേഖലയിചല 
പരിഷ് േയാരങ്ങൾക്യായള്ള സേീപേയാല സംരംഭങ്ങൾ
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതിന്� സേീ�കാ� സം�ംഭങ്ങൾ 
മുകളതിൽ വതിേദീക�തിച് വതിോ�ോയ �ക്ധ്ങ്ങന്ള 
അഭതിസംലബാധന ന്െയ്ാൻ ശ്രേതിച്തിട്ടുണ്്. തുെക്ന്േന്ന 
നതി�യതിൽ, നതി�വതിന്�  സംവതിധാനങ്ങന്ള പ്രതതികൂ�ോയതി 
സ്വാധീനതിച്തി�തിക്ന്ന ��തിേതിതതികൾ നതിർവെതിക്ാനം 
വതി�യതിരുത്ാനം ഈ ലേഖ�ന്യ നവീക�തിക്ന്നതതിനള്ള 
തന്ത്ര��ോയ �ദ്തതി ആവതിഷ് ക�തിക്ന്നതതിന് കൃതധ്ോയ 
േതി�ാർേകൾ രൂ�ീക�തിക്ാനം സർക്ാർ ശ്രേതിച്തിട്ടുണ്്. 
ഇതതിനായതി സംസ്ാനന്ത് ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
വതിവതിധ വേങ്ങൾ ��തിലോധതിച്് േതി�ാർേകൾ തയ്ാറാക്ാൻ 
സർക്ാർ മൂന്ന് കമ്ീഷനകന്ള നതിലയാഗതിച്ചു. ഇങ്ങന്ന 
രൂ�ീക�തിച് കമ്ീഷനകളന്െ വതിേദാംേങ്ങൾ ര�ോക്സ് 2.2ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

ഹ്രസ്വകാ�, ഇെക്ാ�, ദീർഘകാ� അെതിസ്ാനത്തിൽ 
നെപെതി�ാക്ാൻ കഴതിയുന്ന നതി�വധതി നെ�െതികൾ 
കമ്ീഷനകൾ നതിർലദ്േതിച്തിട്ടുണ്്. ന്ോത്ം പ്രലവേന 
അന�ാതം  നതി�വതിന്� 37 േതോനത്തിൽ നതിന്ന് 75 
േതോനോയതി ഉയർത്തുന്നതതിന് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 

ലേഖ�യതിൽ ഗണധ്ോയ നതിലക്�ം നെത്ണന്േന്നതാണ് 
ന്�ാതുവായ േതി�ാർേകൾ. സർക്ാർ നതിലക്�ം 
ന്കാണ്് ോത്ം ഇത് ലനൊനാകതിന്ല്ന്ന് അവർ 
നതി�ീക്തിച്ചു. വതിജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്�ാതുവായതിട്ടുള്ള 
ഗുണക�ോയ സ്വഭാവവും അത് സൃഷ്ടതിക്ന്ന നല് 
ബാഹധ്ഘെകങ്ങളന്െ അളവും കണക്തിന്�ടുക്ലമ്പാൾ 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ ന്�ാതുനതിലക്�ത്തിന്റെ �ങ്കും 
പ്രാധാനധ്വും വതിസ്�തിക്ാനാവതില്. ധനസഹായത്തിന്റെ 
ഉറവതിെം (ന്�ാതു നതിലക്�ം അന്ല്കേതിൽ സ്വകാ�ധ് 
നതിലക്�ം) ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്� പ്രലവേനവും 
ഫ�ങ്ങളം സംബന്ധതിച് തു�ധ്തയുന്െ ലൊദധ്ത്തിൽ ഒരു 
പ്രധാന സ്വാധീനം ന്െലത്തുന്നു. ന്�ാതുനതിലക്�ം 
വളർച്ാ ലേഷതിയുന്െ വതികസനം തീരുോനതിക്ന്നതതിൽ 
വളന്� നതിർണായകോണ്. ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗന്ത് 
ന്�ാതുനതിലക്�ം വർധതിപെതിക്ന്നതതിനായതി ന്�ാതു 
നതിലക്�ത്തിന് പുറന്േ, സർവ്വക�ാോ�കളം േറ്് 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളം (എച്്.ഇ.ഐ) 
സ്വകാ�ധ് ജീവകാരുണധ് ഫണ്ടുകൾ, സതി.എസ്.ആർ 
ഫണ്ടുകൾ, പൂർവ്വ വതിദധ്ാർത്തികളന്െ സംഭാവന, സ്വകാ�ധ് 
സംഭാവനകൾ, എൻലഡാവ് ന്േന്റുകൾ എന്നതിവ 
സോഹ�തിക്ന്നതതിനള്ള സാധധ്തകൾ ആ�ായണം. 
അതുല�ാന്� "��തിേ �ഹതിത വായ്�" എന്ന ആേയത്തിന്റെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ഫണ്് സോഹ�ണത്തിന്റെ സാധധ്തയും 
അലന്വഷതിലക്ണ്തുണ്്. സംസ്ാനത� സഹക�ണ 
സ്ാ�നലോ മുഖധ്േന്ത്രതിയുന്െ ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ നതിധതിലയാ 
(പ്രലതധ്ക ഉലദ്േധ് �ദ്തതിയായതി) രൂ�ീക�തിച്് അത്�ം 
ഫണ്ടുകന്ളല്ാം അത് വഴതിയാക്ണം. അത്�ന്ോരു 
സ്ാ�ന��ോയ ക്േീക�ണം ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ 
ധനസഹായത്തിൽ സാമൂഹധ് നതിയന്ത്രണം ഉറപൊക്ം. 
േറ്് പ്രധാന േതി�ാർേകളതിൽ േതികവതിന്റെ ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്ാ�തിക്ക, ഇറെർ-ഇൻസ്റ്റതിറ്്യൂഷണൽ �തിലകേജതിന്റെ 
ന്േക്ാനതിസങ്ങൾ, വധ്വസായവുോയുള്ള സജീവ ബന്ധം 
എന്നതിവ ഉൾന്പെടുന്നു.

ന്സനറ്തിന്റെയും സതിൻഡതിലക്റ്തിന്റെയും ഘെനയും 
പ്രവർത്നങ്ങളം, ��ീക്ാ നെത്തിപെ്, സതി�ബസുക 

വതിജ്ഞാന സമ്പദ് വധ്വസ് ന്കട്ടതിപെടുക്ന്നതതിനം ��തില�ാഷതിപെതിക്ന്നതതിനമുള്ള നയത്തിന്റെ ഭാഗോയതി 
സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ ഗുണനതി�വാ�ം ന്േച്ന്പെടുത്തുന്നതതിന് സർക്ാർ പ്രലതധ്ക ഊന്നൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. സംസ്ാനന്ത് ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നവീക�ണ സം�ംഭങ്ങൾ ��ധ്ലവക്ണം 
ന്െയ്യുന്നതതിനായതി സർക്ാർ സംസ്ാന ത�ത്തിൽ മൂന്ന് കമ്ീഷനകൾ രൂ�ീക�തിച്തിട്ടുണ്്. സംസ്ാനത്് നതി�വതിലള്ള 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സുപ്രധാന വേങ്ങൾ, പ്രലതധ്കതിച്് സംസ്ാനന്ത് ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹോക്തി 
ോറ്റുന്നതതിനം വതിജ്ഞാന സമ്പദ് വധ്വസ് വതികസതിപെതിക്ന്നതതിനമുള്ള വ�തിയ �ക്ധ്ങ്ങൾ ലഡാ. േധ്ാം ബതി ലേലനാൻ 
അധധ്ക്നായ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ ��തിഷ്ക�ണ കമ്ീഷൻ ��തിലോധതിച്ചു. ലക�ളത്തിന്� സർവ്വക�ാോ�കളതിന്�യും 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിന്�യും ��ീക്യുന്െ നതി�വതിന്� അവസ്  അവല�ാകനം ന്െയ്യുകയും ��ീക്ാ 
സമ്പ്രദായത്തിലം അതതിന്റെ പ്രക്തിയകളതിലം കാ�ധ്ോയ ��തിഷ്ക�ണം, ലക�ളത്തിന്� സർവ്വക�ാോ�കളതിന്�യും 
ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാ�നങ്ങളതിന്�യും ��ീക്ാ ��തിഷ്കാ�ങ്ങൾക്ായുള്ള കമ്ീഷൻ അധധ്ക്നായ ന്പ്രാഫ.
(ലഡാ.) സതി.െതി.അ�വതിന്ദകുോർ മുലന്നാട്ടുന്വക്കയും ന്െയ്തു. ന്പ്രാഫ. (ലഡാ) എൻ.ന്ക ജയകുോർ അധധ്ക്നായ 
ലക�ള ലസ്റ്ററ്് യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ല�ാ റതിലഫാംസ് കമ്ീഷൻ,  യു.ജതി.സതി., എ.ഐ.സതി.െതി.ഇ., എൻ.സതി.െതി.ഇ. എന്നതിവയുന്െ 
നതിയന്ത്രണങ്ങളന്െ �ശ്ാത്�ത്തിൽ സർവക�ാോ�കളന്െ നതിയേങ്ങളം െട്ടങ്ങളം ഓർഡതിനൻസുകളം 
��തിലോധതിക്കയും,  സംസ്ാനന്ത് ഒരു വതിജ്ഞാന സമൂഹോക്തി ോറ്റുക എന്ന �ക്ധ്ം കകവ�തിക്ന്നതതിനായതി അവ 
��തിഷ്ക�തിക്ന്നതതിനള്ള നതിർലദ്േങ്ങൾ രൂ�ീക�തിക്കയും ന്െയ്തു. കമ്ീഷനകൾ വധ്ക്തതിഗതോയതി സ്തിതതിഗതതികൾ 
��തിലോധതിക്കയും സംസ്ാനന്ത് ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ അെതിസ്ാന��വും ദൂ�വധ്ാ�കവുോയ 
ോറ്ങ്ങളോയതി മുലന്നാട്ടു വ�തികയും ന്െയ്തിട്ടുണ്്. കമ്ീഷനകളന്െ േതി�ാർേകൾ മുൻഗണനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
��തിലോധതിച്് നെപെതി�ാക്ന്നതതിനായതി സർക്ാ�തിൽ ഒരു നതിർവ്വഹണ ന്സൽ രൂ�ീക�തിച്തിട്ടുണ്്.

ര�ോക്സ് 2.2 ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ �ംഗന്ത് േതികവതിനള്ള കമ്ീഷനകൾ
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ളന്െയും �ാഠധ്�ദ്തതികളന്െയും ആവതിഷ്ക�ണം 
എന്നതിവയുൾന്പെന്െയുള്ള ഭ�ണസംവതിധാനങ്ങളന്െ 
പുനഃക്േീക�ണലത്ാന്ൊപെം ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളന്െ ഭ�ണസംവതിധാനങ്ങളതിൽ സമൂ�ോയ 
ോറ്ങ്ങൾക്് കമ്ീഷനകൾ േതി�ാർേ ന്െയ്തിട്ടുണ്്,  ഇതതിന് 
സർവക�ാോ�കളന്െ നതിയേങ്ങന്ളയും െട്ടങ്ങന്ളയും കുറതിച്് 
സേഗ്ോയ ഒരു പുന�വല�ാകനം ആവേധ്ോയതി വരും.

ഉപസംഹയാര കുറിപെ്
കഴതിഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനള്ളതിൽ, ലക�ളത്തിന്� ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�യതിൽ സുപ്രധാനോയ ചുവടുകൾ 
കകന്ക്ാണ്തിട്ടുണ്്. കഴതിഞ് കുറച്് വർഷങ്ങളായതി 
കാ�ധ്ോയ പുല�ാഗതതി കകവ�തിച് ലകാലളജുകളന്െയും 
സർവ്വക�ാോ�കളന്െയും റാകേതിംഗതിൽ ോറ്ം 
പ്രതതിഫ�തിക്ന്നു. ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിന്റെ പുല�ാഗതതിയും 
ഈ ലേഖ�യതിന്� അധധ്ാ�നവും അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ്ങ്ങളം ഈ സർക്ാ�തിന്റെ മുൻഗണനാ 
ലേഖ�യാണ്. ോസ്ത്രം, സാലകേതതിക വതിദധ്, നവീനത 
എന്നീ ലേഖ�കളതിൽ ലക�ളം േക്തോയതി മുലന്നലറണ്തുണ്്. 
സർവ്വക�ാോ�കന്ളയും വധ്വസായങ്ങന്ളയും ബന്ധതി 
പെതിക്ക, അധധ്ാ�കർക്ം വതിദധ്ാർത്തികൾക്ം ഇെയതിൽ 
സം�ംഭകത്വവും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളം ലപ്രാത്സാഹതിപെതിക്ക, ഈ 
ോറ്ങ്ങന്ള സഹായതിക്ന്നതതിന് േക്തോയ അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ്ങ്ങൾ ന്കട്ടതിപെടുക്ക എന്നതിങ്ങന്ന ഈ 
��തിവർത്നത്തിൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസം ഒരു ഹബ്തിന്റെ 
രൂ�ത്തിൽ നതിർണായക �കേ് വഹതിക്ണം. ോസ്ത്രം, 
സാലകേതതികവതിദധ്, നവീക�ണം എന്നതിവയതിന്�ന്നല�ാന്�, 
സാമൂഹധ്ോസ്ത്രം, ോനവതികത, ഭാഷകൾ, ക�കൾ 
എന്നതിവയതിൽ ഇറെർ ഡതിസതിപ്തിനറതി, രൊൻസ് ഡതിസതിപ്തിനറതി 
ഗലവഷണങ്ങൾക്ായതി സ്ാ�ന ശംഖ�കളം േതിഷനകളം 
സ്ാ�തിക്ന്നതതിന് സർക്ാർ തുെക്േതിട്ടതിട്ടുണ്്. നമ്ൾ 
പുതതിയ സ്ാ�നങ്ങൾ സ്ാ�തിക്ലമ്പാഴം നമുക്് 
വധ്ക്തോകുന്നത് ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ�ംഗന്ത് അളവതിലം 
ഗുണനതി�വാ�ത്തിലം വർദ്നവതിനള്ള യഥാർത് ഊന്നൽ 
നതി�വതിലള്ള സർവക�ാോ�ാ വകുപ്പുകളതിൽ നതിന്നും 
ലകാലളജുകളതിൽ നതിന്നുോയതി�തിക്ണം എന്നതാണ്. ഇവ 
ലനെതിന്യടുക്ാൻ സർക്ാർ ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിൽ 
കൂടുതൽ നതിലക്�ം നെത്ാൻ ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്. കഴതിഞ് 
ബജറ്തിലൂന്െ സർവക�ാോ�കളന്െ പ്ാൻ ഫണ്തിൽ 
25 േതോനം സർക്ാർ വർദ്തിപെതിച്തിട്ടുണ്്. കതിഫ്ബതിക്് 
കീഴതിൽ ഗണധ്ോയ നതിലക്�വും വതിഭാവനം ന്െയ്തിട്ടുണ്്, 
കൂൊന്ത സർവ്വക�ാോ�കളന്െ അെതിസ്ാന സൗക�ധ് 
വതികസനത്തിന് കതിഫ്ബതിയതിൽ നതിന്ന് 2,000 ലകാെതി 
രൂ�യുന്െ സാമ്പത്തിക സഹായവും വതിഭാവനം ന്െയ്തിട്ടുണ്്. 
ഉന്നതവതിദധ്ാഭധ്ാസ ലേഖ�ന്യ നവീക�തിക്ാനള്ള 
സർക്ാ�തിന്റെ ശ്രേങ്ങൾ തുെരുകയാണ്. എന്നതിരുന്നാലം, 
സംസ്ാനത്തിന്റെ �ാ�മ്പ�ധ്വും സർക്ാ�തിന്റെ 
നതിശ്യദാർഢധ്വും കണക്തിന്�ടുക്ലമ്പാൾ, ഉന്നത 
വതിദധ്ാഭധ്ാസന്ത് ��തിവർത്നം ന്െയ്യുക എന്ന ദൗതധ്ം 
പൂർത്ീക�തിക്ന്പെലെണ് ഒന്നാണ്.
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3.1 കയാരഷികമേഖല 

കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

കൃഷിയുടെ പ്രകെനം 
മകരളത്ിന്റെ വൈൈിധധ്േയാരന്ന ഭൂപ്രകൃതിയം 
കയാലയാൈസ്ഥയം േണ്ിന്റെ പ്രമതധ്കതകളം ന്കയാണ്ട് 
നയാണധ്ൈിളകള്, ഭക്ധ്ൈിളകള്, മതയാട്ടൈിളകള് 
എന്നിൈ ഉള്ന്്പെടുന്ന ൈധ്തധ്സ്തേയായ ൈിളരീതികള്കട് 
അനുമയയാജധ്േയാണട്.  കഴിഞ്ഞ നിരൈധി ൈരഷങ്ങളയായി 
സംസ്ഥയാന കയാരഷിക മേഖല,  ഭക്ധ്ൈിളകളില് നിന്ം 
ഭമക്ധ്തര ൈിളകളിമലക്കുള്ള പരിൈരത്നം മപയാന്ലയള്ള  
നിരണ്യായക േയാറ്റങ്ങള്ക്കു സയാക്ധ്ം ൈഹിച്ിട്ടുണ്ട്. 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റയാണ്ടുകളയായി സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ 
ന്േയാത്ം ഭൂൈിസട്തൃതിയില് കയാരഷിമകതര 
ആൈശധ്ങ്ങള്ക്കുപമയയാഗിക്കുന്ന ഭൂേിയന്െ ൈിഹിതം 
(കൃഷിയ്ക്കനുമയയാജധ്േയായ പയാഴട് ഭൂേിയം നിലൈിന്ല തരിശു 
ഭൂേിയില്ന്്പെെയാത് തരിശുഭൂേിയമുള്ന്്പെന്െ)  ഗണധ്േയായി 
ൈരദ്ിച്ിരിക്കുന്. സംസ്ഥയാനന്ത് ശരയാശരി പ്രതിശീരഷ 
ഭൂലഭധ്തയിലം ഗണധ്േയായ കുറൈട് സംഭൈിച്ട്   നിലൈില് 0.18 
ന്ഹക്ടറയായി നില്ക്കുന്(കയാരഷിക ന്സന്സസട് 2015-16).

കൃഷി സംസ്ഥയാനന്ത്  ഭൂരിപക്ം  ജനങ്ങളന്െയം പ്രയാഥേിക 
ഉപജീൈനേയാരഗേയായി തുെരുന്. 2021-22 ൈരഷന്ത് ദ്രുത 
കണന്കടു്പെട് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ  ന്േയാത് 
മൂലധ് ൈരധനൈില് കൃഷി അനുബന്ധ  മേഖലകളന്െ 
ൈിഹിതം 11.28 ശതേയാനേയായിരുന്(നിലൈിന്ല ൈില). ഓഖി 
ചുഴലികയാറ്റട് (2017), പ്രളയം (2018), മകയാൈിഡട് േഹയാേയാരി 
തുെങ്ങിയ അപ്രതീക്ിത ൈിപത്തുകള് പതിമൂന്നയാം 
പഞ്ചൈത്സരപദ്തി കയാലയളൈില് സംസ്ഥയാനന്ത് 
കയാരഷിക മേഖലയന്െ പ്രകെനന്ത് സയാരേയായി ബയാധിച്ചു.  
2017-18 ല്,  2.11 ശതേയാനത്ിന്ലത്ിയ   ൈളരച്യാ നിരകട് 
പിന്നീടുള്ള  രണ്ടു ൈരഷങ്ങളിലം കുറഞ്ഞട് ന്നഗറ്റീൈട് 
നിരകിമലകയായി.  എന്നയാല്, തുെരന്ള്ള ൈരഷങ്ങളില് 
ൈളരച്യാ നിരകില് പുമരയാഗതി മരഖന്്പെടുത്ി.  2020-21 
ന്ല  0.24 ശതേയാനേയായിരുന്ന  ൈളരച്യാനിരകട്  2021-22 
ൈരഷത്ില് മേശിയ  ൈളരച്യാ  നിരകിമനകയാള് ഉയരന് 
4.64 ശതേയാനേയായി. 

കുറഞ്ഞ  ഭൂലഭധ്ത നിേിത്ം  സംസ്ഥയാനത്ട് കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയന്െ ൈലിയ രീതിയിലള്ള  ൈരദ്നൈിനട് സയാധധ്ത 
കുറൈയാണട്. ആയതിനയാല്  ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുക 

േയാത്രേയാണട് കരഷകരുന്െ ൈരുേയാനം ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഏക േയാരഗം.  ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുൈയാന് 
ആധുനിക കൃഷി ൈിജ്യാനന്ത് ആശ്രയിമച് 
േതിയയാകൂ.  പയാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയം ഉയരന്ന 
കയാരഷിക ബിസിനസ്ട് ൈരുേയാനവം ഉറ്പെയാകയാനുതകുന്ന 
ശയാസ്തീയ ഉല്്പെയാേമനയാപയാേികളം കൃഷി മുറകളം 
അെിസ്ഥയാനേയാകിയ കയാരഷിക ആധുനികൈല്കരണ 
ത്ിനയാണട് ഈ സന്ദരഭത്ില് ഊന്നല് നല്മകണ്തട്.  
സംസ്ഥയാനന്ത് കരഷകരകട് ൈരുേയാന സുരക് 
ഉറപ്പു ൈരുത്തുക എന്ന കയാഴ്ച്പെയാെട് സഫലേയാക്കുന്നതിനു 
കൃഷിയന്െ വൈൈിധധ്ൈല്കരണത്ിനു അതിയയായ 
പ്രയാധയാനധ്മുണ്ട്.  ന്തയാഴിലൈസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
ൈരുേയാനം ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും, േയാത്രേല്ല  കയറ്റുേതി 
ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനും  ആഭധ്ന്തര ൈിതരണ ശംഖല 
ശക്ിന്്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള  മൂലധ് ൈരധനൈിന്റെ 
മശഷി കണകിന്ലടുത്ട്  കയാരഷിക മേഖലയില്  ഈ 
പ്രൈരത്നത്ിനട് ഊന്നല് നല്മകണ്തിന്റെ 
ആൈശധ്കതയണ്ട് .

കയാരഷികമേഖലയിടല ടേയാത്ം  മൂലധ് വരദ്നവ്
രയാജധ്ത്ിന്റെ ന്േയാത്ം മൂലധ് ൈരദ്നൈില് കൃഷി, ൈനം, 
േത്സധ്ബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളന്െ ൈിഹിതം(സ്ഥിരൈില) 
2013-14 ൈരഷത്ിന്ല 17.8 ശതേയാനത്ില് നിന്ം 2021-
22ല് 15.5 ശതേയാനേയായി (തയാല്കയാലികം) കുറഞ്ഞു. 
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചൈല്സരപദ്തികയാലത്ട് സംസ്ഥയാനന്ത് 
കയാരഷിക മേഖലയന്െ പ്രകെനം ഏറ്റക്കുറച്ിലകള് 
നിറഞ്ഞതയായിരുന്. 2020-21 ല് കയാരഷിക അനുബന്ധ 
മേഖലയന്െ ൈിഹിതം 9.52 ശതേയാനേയായിരുന്നതട്(തയാല്കയാ
ലികം)2021-22ല് 8.88 ശതേയാനേയായി (ദ്രുതകണന്കടു്പെട്) 
കുറഞ്ഞു (പട്ിക 3.1.1).

മുന് ൈരഷങ്ങളില് കൃഷി-അനുബന്ധ മേഖലകളന്െ 
(ൈിളകള്, കന്കയാലികള്, ൈനം, േത്സധ്ബന്ധനം എന്നിൈ 
ഉള്ന്്പെന്െ) ൈയാരഷിക ൈളരച്യാ നിരകട്  (ജി.എസട്.ൈി.എ 
2011-12 ന്ല സ്ഥിരൈിലയില്) ഏറിയം കുറഞ്ഞുേിരുന്.  
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷന്ത് ൈളരച്യാനിരകട് ൈിശകലനം 
ന്െയ്യുമ്യാള് 2017-18ല് 2.11 ശതേയാനം മപയാസിറ്റീൈട് 
ൈളരച്യയാണട് കയാണിച്തട്.  2018-19 മുതല് ൈളരച്യാ 
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നിരകട് ന്നഗറ്റീൈയായിരുന്(അൈലംബം: സംസ്ഥയാന 
സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി ൈിൈരകണകട് ൈകു്പെട് 2022).  കയാരഷിക 
അനുബന്ധ മേഖലകളന്െ ൈളരച്യാനിരകട് 2020-21 ല് 0.24 
ശതേയാനേയായിരുന്നതട് 2021-22 ല് 4.64 ശതേയാനേയായി 
(പട്ിക 3.1.2).  ഇമത കയാലയളൈില് ൈിളമേഖലയിന്ല 
ൈളരച് 0.46 ശതേയാനത്ില് നിന്ം 3.63 ശതേയാനേയായി  
(അൈലംബം: സംസ്ഥയാന സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി 
ൈിൈരകണകട് ൈകു്പെട് 2022). 

പട്ിക 3.1.1 ന്േയാത്ം മൂലധ്ൈരദ്നൈില് (ജി.ൈി.എ/
ജി.എസട്.ൈി.എ) കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖലയന്െ പങ്ട്, 
മേശീയ തലത്ിലം സംസ്ഥയാനതലത്ിലം (സ്ഥിരൈില, 
അെിസ്ഥയാനൈരഷം 2011-12)

ൈരഷം

ന്േയാത്ം 
മൂലധ്ൈരദ്നൈില് (ജി.
ൈി.എ) കൃഷി അനുബന്ധ 
മേഖലകളന്െ പങ്ട് 
(ശതേയാനത്ില്) ഇന്തധ്

ന്േയാത്ം 
മൂലധ്ൈരദ്നൈില് 
(ജി.എസട്.ൈി.എ) 
കൃഷി അനുബന്ധ 
മേഖലകളന്െ പങ്ട് 
(ശതേയാനത്ില്) മകരളം

2013-14 17.8 12.37

2014-15 16.5 11.92

2015-16 15.4 10.74

2016-17 15.2 9.96

2017-18 15.1 9.61

2018-19 14.6. 9.03

2019-20 15.0 8.55

2020-21 16.3 9.52(P)

2021-22 15.5(P) 8.88(Q)

കുറി്പെട്:  P തയാല്കയാലികം (Q )ദ്രുതകണന്കടു്പെട്
അൈലംബം: നയാഷണല് അകകൗണ്ട്സട് സ്റയാറ്റിസ്റിക്ട് 2022, സംസ്ഥയാന 
സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി ൈിൈര കണകട് ൈകു്പെട്  2022

പട്ിക 3.1.2 മകരളത്ിന്ല കയാരഷിക അനുബന്ധ 
മേഖലയിന്ല ൈളരച്യാ നിരകട്,   2013-14 മുതല്  
2021-22 ൈന്ര

ൈരഷം ൈയാരഷിക ൈളരച്യാ നിരകട് മകരളം 
(ശതേയാനത്ില്)

2013-14 (-)6.31

2014-15 0.02

2015-16 (-)5.10

2016-17 (-)0.65

2017-18 2.11

2018-19 (-)2.09

2019-20 (-)2.56

2020-21 0.24

2021-22 4.64 (P)

കുറി്പെട്: (P) തയാല്കയാലികം
അൈലംബം: സംസ്ഥയാന സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി ൈിൈര കണകട്   
ൈകു്പെട് 2022

വളരചയാ നിരക്ിടറെ ഗതി 
2013-14 ൈരഷം മുതല്  കൃഷി, അനുബന്ധ മേഖലകളന്െ 
അഖിമലന്തധ്യാ ൈളരച്യാ നിരകട്  ഏറിയം  കുറഞ്ഞുേിരുന്.  

കൃഷി, ൈനം, േല്സധ്ബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളില് 
2020-21ല് 3.3 ശതേയാനേയായിരുന്ന ൈളരച് നിരകട് 
2021-22ല് 3.00 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു.  രയാജധ്ത്ിന്റെ 
ന്േയാത്ം മൂലധ് ൈരദ്നൈില് കൃഷി, ൈനം, േത്സധ്ബന്ധനം 
എന്നീ മേഖലകളന്െ ൈിഹിതം 2013-14 മുതല് ഏറിയം 
കുറഞ്ഞുേിരുന്.  മേശീയ ൈരുേയാനത്ിന്റെ തയാല്കയാലിക 
എസ്റിമേറ്റട് പ്രകയാരം ഈ മേഖലകളന്െ ൈിഹിതം 2020-21ല് 
മരഖന്്പെടുത്ിയ 16.3 ശതേയാനത്ില് നിന്ം 2021-22ല് 15.5 
ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു (പട്ിക 3.1.1).

കയാലവരഷം 2022
2022 േയാരച്ട്  ഒന് മുതല്  2022 ന്േയട് 31 ൈന്ര 
സംസ്ഥയാനത്ട് സയാധയാരണ നിലയില് നിന്ം 84 ശതേയാനം 
ൈധ്തിയയാനമത്യാന്െ ‘ൈളന്ര അധികം’ കയാലൈരഷ പൂരവ്വ 
േഴ ലഭിച്ചു.  ഈ കയാലയളൈില് സംസ്ഥയാനത്ട് ലഭിച് 
േഴയന്െ ശരയാശരി അളൈട് 676 േി.േീ ആയിരുന്. ഈ 
കയാലയളൈില് സയാധയാരണ മതയാതിലള്ള  േഴ  367 േി.േീ 
ആണട്. തിരുൈനന്തപുരം, ന്കയാല്ലം, ആലപ്പുഴ, േലപ്പുറം 
ഒഴിന്കയള്ള   എല്ലയാ   ജില്ലകളിലം ‘ൈളന്ര അധികം’ േഴ 
ലഭിച്ചു.  എറണയാകുളം  (1007.6 േി.േീ), മകയാട്ടയം  (971.6 േി.േീ) 
ജില്ലകളിലയാണട്   ഈ കയാലയളൈില്   ഏറ്റവേധികം േഴ 
ലഭിച്തട്.  സയാധയാരണ നിലയില് നിന്മുള്ള ൈധ്തിയയാനം 
ഏറ്റവം കൂടുതല് മരഖന്്പെടുത്ിയതട് എറണയാകുളം ജില്ലയിലം 
(152 ശതേയാനം) തുെരന്നട് മകയാട്ടയം (124 ശതേയാനം) 
ജില്ലയിലേയാണട്.

ന്തക്കു പെിഞ്ഞയാറന്  കയാലൈരഷ സേയത്ട് (2022 ജൂണ് 1 
മുതല് ന്സപ്ംബര 30 ൈന്ര) മകരളത്ില് ലഭിച് യഥയാരത്ഥ 
േഴ 1720 േി.േീ ആയിരുന്.  പ്രസട്തുത കയാലയളൈില് 
ലഭിമകണ് സയാധയാരണ േഴ 2004 േി.േീ ആണട്.  
അതയായതട് സയാധയാരണ നിലയില് നിന്ം (-)14 ശതേയാനം 
ൈധ്തിയയാനേയാണട് ഈ കയാലയളൈില് മരഖന്്പെടുത്ിയതട്.  
2022 ല് സംസ്ഥയാനന്ത് പതിന്നയാന്നട് ജില്ലകളില് 
‘സയാധയാരണ’ മതയാതിലള്ള േഴ ലഭിച്ചു.  തിരുൈനന്തപുരം 
(592.9 േി.േീ), ന്കയാല്ലം (998.7 േി.േീ), ആലപ്പുഴ (1159.3 േി.േീ) 
എന്നീ മൂന് ജില്ലകളില് ‘കുറൈട് ‘ േഴ ലഭിച്ചു.  എല്ലയാ  ൈെകന് 
ജില്ലകളിലം ‘സയാധയാരണ’ േഴ ലഭിച്ചു.  കയാസറമഗയാഡട് 
ജില്ലയിലയാണട് ഏറ്റവേധികം േഴ ലഭിച്തട് (2785.7 േി.േീ) 
(ചിത്ും 3.1.1).

2022-ല് ൈെക്കു കിഴകന് കയാലൈരഷ സേയത്ട് 
(2022 ഒമക്ടയാബര ഒന് മുതല് നൈംബര 2 ൈന്ര) 
സംസ്ഥയാനത്ട് ലഭിച്തട് 233 േി.േീ േഴയയായിരുന്.  അതട് 
സയാധയാരണ േഴമയകയാള്(322 േി.േീ.) (-)27 ശതേയാനം 
ൈധ്തിയയാനേയായിരുന്.  തിരുൈനന്തപുരം, പത്നംതിട്ട, 
ഇടുകി, ൈയനയാെട് എന്നീ ജില്ലകളില് ‘സയാധയാരണ’ 
മതയാതിലള്ള േഴ ലഭിച്ചു.  േന്റ്റല്ലയാ ജില്ലകളിലം ‘കുറൈട്’ േഴയയാണട് 
ലഭിച്തട്.  ഏറ്റവം കൂടുതല് േഴ ലഭിച്തട് ഇടുകി ജില്ലയിലം 
(420.7 േി.േീ.) തുെരന്നട് പത്നംതിട്ട ജില്ലയിലേയാണട്(352.2േി.
േീ.) (ചിത്ും 3.1.2). 2022-ല് സംസ്ഥയാനത്ട് ലഭിച് േഴയന്െ 
അളൈട് ജില്ല തിരിച്ട് അനുബന്ധും 3.1.1ല് മെരത്ിരിക്കുന്.

ഭൂവിനിമയയാഗക്രേം 
മകരളത്ിന്റെ ഭൂൈിനിമയയാഗ രീതിയില് കഴിഞ്ഞ നിരൈധി 
ൈരഷങ്ങളയായി സമൂലേയായ േയാറ്റങ്ങളയാണട് കയാണന്്പെട്ടിട്ടുള്ളതട്. 
ന്േയാത്ം  ഭൂൈിസട്തൃതിയയായ 38.86 ലക്ം ന്ഹക്ടറില് , 
യഥയാരത്ഥ കൃഷി ൈിസട്തൃതി 20.29 ലക്ം ന്ഹക്ടറം (52.22 
ശതേയാനം) , കയാരഷിമകതര ആൈശധ്ങ്ങള്ക്കുപമയയാഗിക്കുന്ന 
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ഭൂേി 5.72 ലക്ം ന്ഹക്ടറം (14.71 ശതേയാനം), ൈനമേഖല  
10.82 ലക്ം ന്ഹക്ടറേയാണട് (27.82 ശതേയാനം). 2021-22 

ൈരഷന്ത്, ഭൂൈിനിമയയാഗ രീതിയനുസരിച്ചുള്ള ൈരഗീകരണം 
ചിത്ും 3.1.3ല് കയാണുക.

ചിത്ും 3.1.2 ൈെക്കു കിഴകന് കയാലൈരഷത്ില് 2022 ഒമക്ടയാബര ഒന് മുതല് നൈംബര 2 ൈന്ര ലഭിച് േഴ

അൈലംബം: മേശീയ കയാലയാൈസ്ഥയാ ൈകു്പെട് 2022
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അൈലംബം: മേശീയ കയാലയാൈസ്ഥയാ ൈകു്പെട് 2022

ചിത്ും 3.1.1 ന്തകട് പെിഞ്ഞയാറന് കയാലൈരഷത്ില് 2022 ജൂണ് ഒന് മുതല് ന്സപട്റ്റംബര 30 ൈന്ര ലഭിച് േഴ.
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അൈലംബം: സംസ്ഥയാന സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി ൈിൈരകണകട് ൈകു്പെട് 2022
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തരിശം കൃഷി ചെയ്യചെടാത്തതുമാ  ഭൂമി 
കൃഷി ിടത്തില് ഉള്ക്ചെടാത്ത മറ്റ് വൃക്ഷ വിളകള്ക് 
കൃഷിയ്ക്കു ക ാഗയമാ  തരിശഭൂമി 
ഇകൊള്ക് ഉള്ള തരിശഭൂമി ില് ഉള്ക്ചെടാത്ത തരിശഭൂമി 
നിലവിലുള്ള തരിശഭൂമി 
 ഥാര്ഥത്തില് കൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലം 

ചിത്ും 3.1.3 2021-22 ല് മകരളത്ിന്ല ഭൂൈിനിമയയാഗ രീതി
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ഓമരയാ ൈിളകളന്െ കൃഷി ൈിസട്തൃതിയിലം ന്േയാത്ം കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയിലമുണ്യായ  േയാറ്റം കയാരഷിക ഭൂൈിനിമയയാഗത്ില്  
േയാറ്റമുണ്യാകിയതയായി കയാണയാം. 2000-01 ല് ന്േയാത്ം  
ഭൂൈിസട്തൃതിയില് 77 ശതേയാനവം ൈിളൈിറകിയ 
പ്രമേശേയായിരുന്നന്തങ്ില് 2021-2022ല് അതട് 64.92 
ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു. 2021-22ന്ല ഭൂൈിനിമയയാഗ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം 
ഭൂൈിസട്തൃതിയയായ  38.86 ലക്ം ന്ഹക്ടറില്,  25.23 ലക്ം 
ന്ഹക്ടര (64.92 ശതേയാനം) ൈിളയിറകിയ പ്രമേശേയാണട്. 
ഇതില് യഥയാരത്ഥ കൃഷി ൈിസട്തൃതി 20.29 ലക്ം ന്ഹക്ടറയാണട് 
(52.22 ശതേയാനം).
  
2020-21ന്ല ഭൂൈിനിമയയാഗ കണക്കുകളേയായി തയാരതേധ്ം 
ന്െയ്യുമ്യാള് കൃഷികനുമയയാജധ്േയായ പയാഴട്ഭൂേിയന്െയം 
നിലൈിലള്ള തരിശുഭൂേിയന്െയം ൈിസട്തൃതി യഥയാക്രേം 5.83 
ശതേയാനവം 0.63 ശതേയാനവേയായി കുറഞ്ഞു.  എന്നയാല് 
നിലൈിലള്ള തരിശുഭൂേിയിലള്ന്്പെെയാത് തരിശുഭൂേി, തരിശും 
കൃഷി ന്െയ്യന്്പെെയാത്തുേയായ ഭൂേി എന്നിൈയന്െ ൈിസട്തൃതി 
യഥയാക്രേം 15.6 ശതേയാനവം 2.67 ശതേയാനവേയായി 
ഉയരന്(അനുബന്ധും 3.1.2).

യഥയാരത്ഥ കൃഷി ൈിസട്തൃതിയം ഒന്നില്കൂടുതല് തൈണ 
കൃഷിയിറകിയ സ്ഥലത്ിന്റെ ൈിസട്തൃതിയം യഥയാക്രേം 
0.28 ശതേയാനവം 7.53 ശതേയാനവേയായി കുറഞ്ഞു.  2021-
22 ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് 
1.79 ശതേയാനത്ിന്റെ കുറവണ്യായി.  ൈിളതീവ്രത 126 
ശതേയാനത്ില് നിന്ം 124 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു 
(അനുബന്ധും 3.1.2). 

സംസ്ഥയാനന്ത് കൃഷിയിെങ്ങളന്െ എണ്ം 2010-11 ല് 68.31 
ലക്ം ആയിരുന്നതട് 2015-16 ആയമ്പെയാള് പതിന്നയാന് 
ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 75.83 ലക്ം ആയി.  പ്രതിശീരഷ 
ഭൂലഭധ്ത 2010-11 ല് 0.22 ന്ഹക്ടറയായിരുന്നതട് 2015-16ല് 
0.18 ന്ഹക്ടറയായി കുറഞ്ഞു (അനുബന്ധും 3.1.3). 2019 
ന്ല നയാഷണല് സയാ്ിള് സരമവ്വയന്െ 77 ആം റകൗണ്ട് 
കയാരഷിക കുടുംബങ്ങളന്െ സ്ഥിതി ൈിലയിരുത്ല് കണക്കു 
പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനന്ത് 33.2 ശതേയാനം ഗ്യാേീണ 
കുടുംബങ്ങളം കയാരഷിക കുടുംബങ്ങളയാണട്.  മേശീയ തലത്ില് 
ഇതട് 54 ശതേയാനേയാണട്.  സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷിക 
കുടുംബങ്ങളില് 34.4 ശതേയാനവം ൈിള മേഖലയില് സ്വയം 
ന്തയാഴില് ന്െയ്യുന്നൈരയാണട്.  മേശീയതലത്ില് ഇതട് 68.9 
ശതേയാനേയാണട്. 

വിളക്രേം
മകരളത്ില്  കൃഷി ന്െയ്യുന്ന പ്രധയാന ൈിളകളന്െ 
ൈിസട്തൃതി, ഉല്്പെയാേനം, ഉല്്പെയാേനക്േത എന്നിൈ 
സംബന്ധിച് ൈിശേയാംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.4ല് 
മരഖന്്പെടുത്ിയിരിക്കുന്.

2021-22ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷിഭൂേിയയായ 25.23 
ലക്ം ന്ഹക്ടറില് 10.51 ശതേയാനത്ില് ഭക്ധ് ൈിളകളയായ 
ന്നല്ലട്, പയരൈരഗങ്ങള്, േരച്ീനി, റയാഗി, ന്െറ ധയാനധ്ങ്ങള്, 
േധുരകിഴങ്ങട് എന്നിൈ കൃഷി ന്െയ്യുന്.  2020-21 ന്ന 
അമപക്ിച്ട് ന്െറധയാനധ്ങ്ങള് ഒഴിന്ക േറ്റു ഭക്ധ്ൈിളകളന്െ 
ഉല്്പെയാേനത്ില് ഇെിവണ്യായി. ഏലം, ഇഞ്ചി ഒഴിന്ക 
േന്റ്റല്ലയാ സുഗന്ധ ൈധ്ഞ്ജനങ്ങളന്െ ഉതട്പയാേനത്ില്  2021-
22 ല് കുറൈട് മരഖന്്പെടുത്ി.  ഇഞ്ചി, ഏലം എന്നിൈയന്െ 
ഉല്്പെയാേനത്ില് യഥയാക്രേം 6.5 ശതേയാനവം 3.4 
ശതേയാനവം ൈരദ്നൈട് മരഖന്്പെടുത്ി. മതയാട്ടൈിളകളില് 

കയാ്പെി, റബ്ബര, ഏലം എന്നിൈയന്െ ഉല്്പെയാേനം യഥയാക്രേം 
1.97 ശതേയാനം, 7.14 ശതേയാനം, 3.4 ശതേയാനം എന്നിങ്ങന്ന 
ൈരദ്ിച്മ്പെയാള് മതയിലയന്െ ഉല്്പെയാേനം 2020-21ല് നിന്ം  
9.7 ശതേയാനം കുറൈട് മരഖന്്പെടുത്ി.  നയാളീമകരത്ിന്റെ 
ഉല്്പെയാേനവം ഉല്്പെയാേനക്േതയം യഥയാക്രേം 15.6 
ശതേയാനവം, 16 ശതേയാനവം ൈരദ്ിച്ചു.
  
സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 65.8 
ശതേയാനം കശുൈണ്ി, റബ്ബര, കുരുമുളകട്, ഏലം, കയാ്പെി 
എന്നിൈ ഉള്ന്്പെടുന്ന നയാണധ്ൈിളകളയാണട്.  റബ്ബര, കയാ്പെി, 
മതയില, ഏലം എന്നിൈ, ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
28.2 ശതേയാനേയാണട്. ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 30 
ശതേയാനം ന്തങ്ങട് കൃഷിയം, തുെരന്നട് 21.8 ശതേയാനം റബ്ബര 
കൃഷിയേയായിരുന്.  ന്നല്കൃഷിൈിസട്തൃതി  ന്േയാത്ം കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയന്െ 7.69 ശതേയാനം ആയിരുന്.

വിള തിരിച്ചുള്ള വിശകലനം
  
ടനല്്
ഭക്ധ് കയാരഷിക സംഘെന (എഫട്.എ.ഒ) യന്െ 2020 ന്ല 
സ്ഥിതിൈിൈര കണകനുസരിച്ട് അരി ഉല്്പെയാേനത്ില് 
വെന ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്തും ഇന്തധ്യം, ബംഗ്യാമേശും 
രണ്ടും മൂന്ം സ്ഥയാനങ്ങളിലം നില്ക്കുന്.  2021-22ന്ല 
നയാലയാം അഡ്വയാന്സട് എസ്റിമേറ്റട് പ്രകയാരം ഇന്തധ്യന്െ 
ന്നല്ലുല്്പെയാേനം മുന്ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് 4.8 ശതേയാനം 
ൈരദ്ിച്ട് 130.29 േശലക്ം െണ്യായി.

2021-22ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്നല്കൃഷിയന്െ(ന്നല്ൈയല്) 
ൈിസട്തൃതി 1.94 ലക്ം ന്ഹക്ടറയായി കുറഞ്ഞു.  2020-21 ന്ന 
അമപക്ിച്ട് ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് 3.9 ശതേയാനം 
കുറൈയാണട് ഉണ്യായിട്ടുള്ളതട്.  ഈ കയാലയളൈില് ഉതട്്പെയാേനം 
5.59  ലക്ം െണ്ം  ഉല്്പെയാേനക്േത ന്ഹക്ടറിനു 2884  
കിമലയാഗ്യാമും മരഖന്്പെടുത്ി.  ഇതട് മുന്ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട് യഥയാക്രേം 10.7 ശതേയാനവം 7.1 ശതേയാനവം 
കുറൈയാണട് (അൈലംബം:സംസ്ഥയാന സയാ്ത്ിക സ്ഥിതി 
ൈിൈരകണകട് ൈകു്പെട് 2022).

2021-22ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
7.69 ശതേയാനം ന്നല്കൃഷിയയായിരുന്.  കഴിഞ്ഞ 
േശയാബ്ദകയാലന്ത് ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതി ൈിശകലനം 
ന്െയ്യുമ്യാള്  ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതി ഏറ്റവം കൂടുതല് 
മരഖന്്പെടുത്ിയിട്ടുള്ളതട് 2020-21 ലയാന്ണന് കയാണയാം.  
2020-21ല് ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതി 2.02 ലക്ം ന്ഹക്ടറം 
ഉല്്പെയാേനം 6.27 ലക്ം െണ്േയായിരുന്.  ഉല്്പെയാേനത്ിലം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയിലം 2017-18 മുതല് കയാണന്്പെട്ട 
ക്രേയാനുഗതേയായ ൈരദ്നൈട് 2021-22 ല് കുറൈട് മരഖന്്പെടുത്ി 
(അനുബന്ധും 3.1.5).

2021-22ല് ൈിരി്പെട് (ശരതട്കയാലം) മുണ്കന് (ശീതകയാലം) 
സീസണുകളില് ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതി മുന്ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട്   കുറയകയം,  പുഞ്ച(മൈനല്) കൃഷി  ൈിസട്തൃതി 
കൂടുകയം ന്െയട്തു.  മൂന് സീസണുകളിലം ന്നല്ലിന്റെ 
ഉല്്പെയാേനവം, ഉല്്പെയാേനക്േതയം കുറഞ്ഞു.  കഴിഞ്ഞ രണ്ടു 
ൈരഷത്ില് നിന്ം  ൈധ്തധ്സ്തേയായി  2021-22 ല് മുണ്കന് 
കൃഷിയിലയാണട് ഉയരന്ന ഉല്്പെയാേനക്േത ലഭിച്തട്.  
ഇതട് ന്ഹക്ടറിനു 3066 കി.ഗ്യാം മരഖന്്പെടുത്ിന്യങ്ിലം 
കഴിഞ്ഞ ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട്  മുണ്കന് കൃഷിയിന്ല  
ഉല്്പെയാേനക്േത 3.12 ശതേയാനം കുറൈയായിരുന്. 
(അനുബന്ധും 3.1.6)
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2021-22 ൈരഷത്ില് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്നല്കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയന്െ 44 ശതേയാനവം മുണ്കന് 
കൃഷിയയായിരുന്.  ഇതില് 62.8 ശതേയാനവം പയാലകയാെട്, 
തൃശ്ശൂര ജില്ലകളിലയായിരുന്.  ൈിരി്പെട് കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
78 ശതേയാനവം ആലപ്പുഴ, പയാലകയാെട് ജില്ലകളിലയായിരുന്.  
ഇതില് 69 ശതേയാനവം പയാലകയാെട് ജില്ലയിലയായിരുന്.  
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് പുഞ്ചകൃഷിക്കും പയാലകയാെട് ജില്ലയില് 
മുണ്കന് കൃഷിക്കും ൈിരിപ്പു കൃഷിക്കുേയായിരുന് പ്രയാധയാനധ്ം.  
(അനുബന്ധും 3.1.7)

സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് 
79 ശതേയാനവം പയാലകയാെട് (39 ശതേയാനം), ആലപ്പുഴ 
(18.8 ശതേയാനം), തൃശ്ശൂര (12 ശതേയാനം), മകയാട്ടയം (9.1 
ശതേയാനം) ജില്ലകളിലയായിരുന്.  സംസ്ഥയാനന്ത് 
ന്േയാത്ം ന്നല്ലുല്്പെയാേനത്ില് 82 ശതേയാനവം ഈ 
ജില്ലകളില് നിന്േയായിരുന്.  േലപ്പുറം, ൈയനയാെട് ഒഴിന്ക 
േന്റ്റല്ലയാ ജില്ലകളിലം 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് ന്നല്കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയില് കുറൈട് മരഖന്്പെടുത്ി.

ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതിയിലം ഉല്്പെയാേനത്ിലം പയാലകയാെട് 
ജില്ല ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്തും ആലപ്പുഴ ജില്ല രണ്യാം 
സ്ഥയാനത്തുേയാണട്.  എന്നയാല് ഉല്്പെയാേനക്േതയില് 
േലപ്പുറം ജില്ലയയായിരുന് മുന്പന്തിയില് തുെരന്നട് പയാലകയാെട് 
ജില്ലയം.  2021-22 ൈരഷത്ില്  േലപ്പുറം ഒഴിന്ക എല്ലയാ 
ജില്ലകളിലം ന്നല്ലുല്്പെയാേനം കുറഞ്ഞു.  സംസ്ഥയാനന്ത് 
പ്രധയാന ന്നല്ലുല്്പെയാേന ജില്ലകളിന്ലയാന്നയായ ആലപ്പുഴയില്,  
2020-21 ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് ഉല്്പെയാേനവം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയം (ന്നല്ൈയല്) യഥയാക്രേം 25 
ശതേയാനവം 18 ശതേയാനവം കുറഞ്ഞു (അനുബന്ധും 3.1.8).

ന്നല്ൈയല് കൃഷിക്കു പുറമേ 1,784 ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്ട് 
കരന്നല് കൃഷി നെ്പെിലയാക്കുകയം 2,761 െണ് ഉല്്പെയാേനം 
നെക്കുകയം ന്െയട്തു.  ന്ഹക്ടറിനു 1,548 കിമലയാഗ്യാേയായിരുന് 
കരന്നല്കൃഷിയന്െ ഉല്്പെയാേനക്േത.  മുന് ൈരഷങ്ങന്ള 
അമപക്ിച്ട് കരന്നല്കൃഷി 3,175 ന്ഹക്ടറില് നിന്ം 1,784 
ന്ഹക്ടറയായി കുറഞ്ഞു. (അനുബന്ധും 3.1.8)

ഉല്്പെയാേനക്േത കൂെിയ ന്നല്ലിനങ്ങളന്െയം 
പ്രയാമേശിക ന്നല്ലിനങ്ങളന്െയം കൃഷി ൈിസട്തൃതി 
സീസണെിസ്ഥയാനത്ില് അനുബന്ധും 3.1.9, 3.1.10ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്. ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് 97 
ശതേയാനവം അതയായതട് 1.88 ലക്ം ന്ഹക്ടറിലം 
ഉല്്പെയാേനക്േത കൂെിയ ന്നല്ലിനങ്ങളയാണട് കൃഷി ന്െയ്തതട്.  
പ്രയാമേശിക ഇനങ്ങളന്െ  കൃഷി  5,777 ന്ഹക്ടറിലയായിരുന്. 

ഉല്്പെയാേമനയാപയാേികള്കയായി ന്ഹക്ടര ഒന്നിനട് 5,500 രൂപ 
കൂെയാന്ത ന്നല്കൃഷി ൈിസട്തൃതി ൈരധി്പെിക്കുന്നതിനുള്ള 
സഹയായവം ന്നല്കൃഷി  മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിനയായി 
സംസ്ഥയാന പദ്തിയിലൂന്െ  നല്കി ൈരുന്. ഇതട് കൂെയാന്ത 
തമദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിലൂന്െ ന്ഹക്ടര ഒന്നിനട് 
25,000 രൂപ ന്നല്കൃഷിയ്ക്കട് സഹയായേയായി നല്കിൈരുന്. 
ന്പയാകയാളി, വക്പെയാെട്, മകയാള് പ്രമേശങ്ങളിന്ല 
ന്നല്കൃഷിയ്ക്കട്  ഈ സഹയായം ന്ഹക്ടര ഒന്നിനട് 32,000 
രൂപ എന്ന രീതിയിലയാണട്. ൈളം, ൈിത്ട്, കീെനയാശിനികള് 
തുെങ്ങിയ ഉല്്പെയാേമനയാപയാേികള്കയായം, നിലന്േയാരുകല് 
പ്രൈരത്നങ്ങള്ക്കുമുള്ള സഹയായേയാണട് ഇതിലൂന്െ 
നല്കുന്നതട്. 

ന്നല്ലുല്്പെയാേന മബയാണസയായി ഓമരയാ സീസണിലം 
ന്ഹക്ടര ഒന്നിനട് 1,000 രൂപ ൈീതവം സകൗജനധ് വൈേയുതിയം 
ന്നല്കരഷകരകട് മപ്രയാല്സയാഹനേയായി നല്കി ൈരുന്. 
2020-21 മുതല് ന്നല്ൈയലകള് സംരക്ിക്കുന്നതിനയായി 
ന്നല്ൈയലെേകള്കട് നല്കി ൈന്നിരുന്ന  മറയായല്റ്റി, 
2022-23 മുതല്  ന്ഹക്ടര ഒന്നിനട് 3,000 രൂപ എന്ന 
നിരകിലം നല്കി ൈരുന്ണ്ട് .

പചക്റികള്
പച്കറി ഉല്്പെയാേനത്ില് സ്വയംപരധ്യാപ്ത വകൈരിക്കുക 
എന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ പതിമൂന്നയാം പഞ്ചൈത്സര 
പദ്തികയാലത്ട് പച്കറി കൃഷികട് ഊന്നല് നല്കി.  
ഇതിന്റെ ഫലേയായി കഴിഞ്ഞ ൈരഷങ്ങളില്  പച്കറി 
ഉല്്പെയാേനത്ില് ഗണധ്േയായ ൈരദ്നവണ്യായി. 
ൈീട്ടുൈള്പെിന്ല പച്കറികൃഷി, മഗ്ഡഡട്, സ്റയാമഗരഡട്, 
അരബന് എന്നിങ്ങന്നയള്ള പച്കറി ക്ലസ്ററകള് കൂെയാന്ത 
സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല പച്കറി കൃഷിയ്ക്കുള്ള  മപ്രയാത്സയാഹനം, 
ന്െറകിെ ജലമസെനം, ജലമസെനത്ിലൂന്െ ൈളം നല്കല്, 
തരിശുനിലങ്ങളിന്ല കൃഷി തുെങ്ങിയ പ്രൈരത്നങ്ങള്കട് 
പിന്തുണ എന്നിൈ നല്കി  സംസ്ഥയാനത്ട് പച്കറികൃഷി 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്.  കൃഷി ൈകു്പെട്, ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക, 
സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടി കള്ച്ര േിഷന്, തമദേശസ്വയംഭരണ 
ൈകു്പെട്, കുടുംബശ്രീ എന്നിൈയന്െ പിന്തുണമയയാന്െയയാണട് 
സംസ്ഥയാനത്ട് പച്കറി ൈികസന പദ്തികള് 
നെ്പെിലയാക്കുന്നതട്.

കഴിഞ്ഞ  അഞ്ചു ൈരഷന്ത് കണന്കടുക്കുമ്യാള്, 
2017-18ല് 10.01 ലക്ം ന്േട്ികട് െണ്യായിരുന്ന പച്കറി 
ഉല്്പെയാേനം 2021-22ല് 16.01 ലക്ം െണ്യായി ൈരദ്ിച്ചു.  
ഇമത കയാലയളൈില് പച്കറി കൃഷിയന്െ ൈിസട്തൃതി 69,047 
ന്ഹക്ടറില് നിന്ം 1.08 ലക്ം ന്ഹക്ടറയായി ഉയരന്.  2020-
21ല് 1.02 ലക്ം ന്ഹക്ടര കൃഷിയിെത്ില് നിന്ം 15.7 
ലക്ം െണ് പച്കറിയയാണട് ഉല്്പെയാേി്പെിച്തട്. ഇതുേയായി 
തയാരതേധ്ം ന്െയ്യുമ്യാള് 2021-22ല് പച്കറി  കൃഷിയന്െ 
ൈിസട്തൃതിയം ഉല്്പെയാേനവം യഥയാക്രേം 5.9 ശതേയാനവം 2 
ശതേയാനവേയായി ൈരദ്ിച്ചു.

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചൈത്സര പദ്തികയാലത്ട് സംസ്ഥയാനം 
സുരക്ിത ഭക്ണന്േന്ന ആശയത്ിനു ഊന്നല് 
നല്കിന്കയാണ്ട് വജൈകൃഷിയം, നല്ല കൃഷി മുറകളം 
സംസ്ഥയാനത്ട് മപ്രയാല്സയാഹി്പെിച്ചു.  കൃഷിൈകു്പെിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം വജൈകൃഷിയിെൈിസട്തൃതി 2017-18ല് 
7,355.12 ന്ഹക്ടറയായിരുന്നതട് 2021-22ല്,  73,543 ന്ഹക്ടറയായി  
ൈരദ്ിച്ചു. 

കീെനയാശിനി അവശിഷ്ട നിരണ്ണയം
കയാരഷിക സരവ്വകലയാശയാലയ്ക്കു കീഴില്  പ്രൈരത്ിക്കുന്ന  
ന്ൈള്ളയായണി  കയാരഷിക  മകയാമളജിന്ല എന് എ ബി 
എല്  (ഐ.എസട്.ഒ:17025) അംഗീകൃതേയായ മകരള 
സരകയാരിന്റെ കീഴിലള്ള കീെനയാശിനി അൈശിഷ് ൈിഷയാംശ 
പരിമശയാധനയാ  ലമബയാറട്ടറിയില് മേശീയ അന്തരമേശീയ 
േയാനേണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതേയായി സംസ്ഥയാനത്ട് ൈിൈിധ 
ഭക്ധ്ൈസട്തുകളില് കീെനയാശിനി അൈശിഷ് നിരണ്യം 
നെത്തുന്.  പച്കറികള്, പഴങ്ങള്, ധയാനധ്ങ്ങള്, 
പയരൈരഗങ്ങള്, സുഗന്ധൈധ്ഞ്ജനങ്ങള്, പയാല്, േയാംസം, 
ന്ൈള്ളം, ഔഷധസസധ്ങ്ങള് (കറിമൈ്പെില), കുരുമുളകട്, 
േീന് എന്നിൈയന്െ സയാ്ിളകളില് കീെനയാശിനി 
അൈശിഷ്ത്ിന്റെ സയാന്നിധധ്ം പരിമശയാധിച്ട് എന്.എ.ബി.
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എല് മലയാമഗയായള്ള സരട്ടിഫികറ്റട് നല്കുന്. 98 
തരം കീെനയാശിനികള് നിരണ്യ പരിധിയില് 
ഉള്ന്്പെടുത്ിയിരിക്കുന്.  മകരളത്ിന്ല ന്പയാതുൈിപണികള്, 
ഫയാം മഗറ്റട്, ഇമകയാമഷയാപ്പുകള്, വജൈ ൈിപണികള് 
എന്നിൈിെങ്ങളില് നിന്ം മശഖരിക്കുന്ന പഴങ്ങളിലം 
പച്കറികളിലം കീെനയാശിനികളന്െ സയാന്നിധധ്ം 
പരിമശയാധിക്കുകയം നിരീക്ണ ഫലങ്ങള് നിശ്ിത 
കയാലയളൈില് ന്പയാതുജനങ്ങള്കയായി www.kerala.gov.in 
എന്ന ന്ൈബട്  വസറ്റില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുകയം ന്െയ്യുന്.

2021-22 കയാലയളൈില് ന്പയാതുൈിപണികള്, ഫയാം മഗറ്റട്, 
ഇമകയാ മഷയാപ്പുകള്, വജൈൈിപണികള് എന്നിൈിെങ്ങളില് 
നിന്ം മശഖരിച് 1,136 സയാ്ിളകളില് കീെനയാശിനി 
അൈശിഷ്ങ്ങളന്െ സയാന്നിധധ്ം  പരിമശയാധിച്ചു.  ആന്ക 
പരിമശയാധന  നെത്ിയ  സയാ്ിളകളില് 344 (30.28 
ശതേയാനം) എണ്ത്ില് കീെനയാശിനി അൈശിഷ്ത്ിന്റെ 
സയാന്നിധധ്ം കന്ണ്ത്ി.  ഇമകയാമഷയാപ്പുകളില് (21.11 
ശതേയാനം) നിന്ം, ഓരഗയാനികട് ൈിപണിയില് (21.05 
ശതേയാനം) നിന്ം മശഖരിച് സയാ്ിളകളിലയാണട് 
ഏറ്റവം കുറൈട് കീെനയാശിനി സയാന്നിധധ്ം കണ്തട്.  
ന്പയാതുൈിപണികളില് നിന്ം മശഖരിച് സയാ്ിളകളിലയാണട് 
ഏറ്റവം  ഉയരന്ന കീെനയാശിനി സയാന്നിധധ്ം കന്ണ്ത്ിയതട് 
(32.87 ശതേയാനം).  മുളകട്, കധ്യാപ്ികം, അേര, കറിമൈ്പെില, 
േല്ലിയില, പുതിനയില എന്നിൈയിലയാണട് ഏറ്റവം കൂടുതല് 
കീെനയാശിനി സയാന്നിധധ്ം കണ്തട്. പരിമശയാധിച് 77 
പഴങ്ങളന്െ സയാ്ിളകളില് 14 സയാ്ിളകളില് (18.18 
ശതേയാനം) കീെനയാശിനി അൈശിഷ്ം കലരന്നതയായി 
കന്ണ്ത്ി. ആ്പെിളിലം മുന്തിരിയിലേയാണട് ഏറ്റവേധികം 
കീെനയാശിനി സയാന്നിധധ്ം കന്ണ്ത്ിയതട്.

ടതങ്്
ഭക്ധ് കയാരഷിക സംഘെനയന്െ 2020 ന്ല സ്ഥിതിൈിൈര 
കണക്കു പ്രകയാരം മലയാകത്ിന്ല നയാളിമകരം 
ഉല്്പെയാേി്പെിക്കുന്ന രയാജധ്ങ്ങളില് ഇമന്തയാമനഷധ് ഒന്നയാം 
സ്ഥയാനത്തും, ഇന്തധ്യം ഫിലിവ്പെന്സും യഥയാക്രേം രണ്ടും 
മൂന്ം സ്ഥയാനത്തുേയാണട്.

2021-22 ന്ല രണ്യാേന്ത് മുന്കൂര എസ്റിമേറ്റട് പ്രകയാരം 
(കയാരഷിക ൈികസന കരഷക മക്േ േന്തയാലയം), 
രയാജധ്ന്ത് ന്തങ്ങട് കൃഷിയന്െ ൈിസട്തൃതി 21.10 ലക്ം 
ന്ഹക്ടറയായിരുന്.  ഉല്്പെയാേനവം ഉല്്പെയാേനക്േതയം 
യഥയാക്രേം 19,247 േശലക്ം നയാളിമകരവം ന്ഹക്ടറിനട് 
9123 നയാളിമകരവേയായിരുന്.  ന്േയാത്ം ന്തങ്ങട് കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയന്െ 89 ശതേയാനവം ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 91 
ശതേയാനവം നയാളിമകര കൃഷിയ്ക്കട് പ്രയാധയാനധ്മുള്ള  ന്തകന് 
സംസ്ഥയാനങ്ങളയായ തേിഴട് നയാെട്, മകരളം, കരണയാെക, 
ആന്ധയാപ്രമേശട് എന്നിൈ സംഭയാൈന ന്െയ്യുന്.  2020-
21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 2021-22ല് രയാജധ്ന്ത് ന്തങ്ങട് കൃഷി 
ൈിസട്തൃതി, ഉല്്പെയാേനം, ഉല്്പെയാേനക്േത എന്നിൈ 
കുറഞ്ഞു. ‘ഗജ’ ചുഴലികയാറ്റും ൈരള്ച്യം മൂലമുള്ള പ്രതികൂല 
കയാലയാൈസ്ഥയം ന്തങ്ങട് കൃഷി ന്െയ്യുന്ന പ്രധയാന 
സംസ്ഥയാനങ്ങന്ള ബയാധിക്കുന്ന ന്ൈള്ളീച് ശലധ്വേയാണട് 
ഇതിനു കയാരണേയായി കയാണുന്നതട്.  രയാജധ്ത്ട് ന്തങ്ങട് 
കൃഷി ന്െയ്യുന്ന സംസ്ഥയാനങ്ങളില്, ഉല്്പെയാേനത്ില് 
കരണയാെകവം ഉല്്പെയാേനക്േതയില് ആന്ധയാപ്രമേശും 
ഒന്നയാേതയാണട്. ന്തങ്ങട് കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് ഒന്നയാേതും 
ഉല്്പെയാേനത്ില് മൂന്നയാേതുേയാണട് മകരളം.

നയാളിമകര ൈികസന മബയാരഡിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകയാരം 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷ കയാലത്ട് രയാജധ്ന്ത് നയാളിമകര 
മേഖലയില്  ഉല്്പെയാേനത്ിലം ഉല്്പെയാേനക്േതയിലം 
ഇെിവള്ളതയായി കയാണുന്. എന്നയാല് 2021-22 ന്ലയാഴിന്ക 
കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് ൈരദ്നവണ്യായിട്ടുണ്ട്.  ഉല്്പെയാേനവം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയം 19 ശതേയാനം കുറഞ്ഞു. 2021-
22ല് മുന്ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് കൃഷി ൈിസട്തൃതി 
കുറന്ഞ്ഞങ്ിലം 2017-18 ന്ന അമപക്ിച്ട് 0.6 ശതേയാനം 
ൈരദ്നവണ്യായിട്ടുണ്ട്.

2021-22ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
30.3 ശതേയാനം,  അതയായതട് 7.65 ലക്ം ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്ട് 
നയാളിമകരകൃഷി ന്െയട്തു.  2021-22 ല് ഉല്്പെയാേനവം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയം യഥയാക്രേം 5,535 േശലക്ം 
നയാളിമകരവം, ന്ഹക്ടറിനട് 7,231 നയാളിമകരവേയായിരുന്.  മുന് 
ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് ഉല്്പെയാേനവം ഉല്്പെയാേനക്േതയം 
യഥയാക്രേം 15.6 ശതേയാനവം 16 ശതേയാനവം ൈരദ്ിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുൈരഷേയായി സംസ്ഥയാനന്ത് നയാളിമകര 
മേഖലയന്െ പ്രകെനം ഏറിയം കുറഞ്ഞുേയായിരുന്.  
എന്നിരുന്നയാലം 2017-18 ന്ന അമപക്ിച്ട് കൃഷി ൈിസട്തൃതി, 
ഉല്്പെയാേനം, ഉല്്പെയാേനക്േത എന്നിൈ യഥയാക്രേം 0.65 
ശതേയാനം, 5.83 ശതേയാനം, 5.13 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ചു.  
(അനുബന്ധും 3.1.11)

മേഖലയിന്ല   ന്ൈല്ലുൈിളികന്ള മനരിടുന്നതിനയായി  ക്ലസ്റര 
അെിസ്ഥയാനത്ില് ന്തങ്ങിന്മതയാട്ടങ്ങളന്െ സംമയയാജിത 
പരിപയാലത്ിനയായള്ള മകരഗ്യാേം, ആൈരത്ന 
നെീല്, പരിപയാലനം, ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെികല്, 
കയാരഷികൈധ്ൈസയായ മേഖലയേയായി മുമന്നയാട്ടുള്ള ബന്ധം 
ഉറ്പെയാകല് എന്നീ പ്രെയാരണ പരിപയാെികളിലൂന്െ നയാളിമകര 
േിഷന്,  എന്നിങ്ങന്ന  മകരളത്ിന്റെ നയാളിമകര 
സ്ത്ട് പുനരുജ്ീൈി്പെിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിപയാെികള് 
സംസ്ഥയാനത്ട് നെ്പെിലയാകി ൈരുന്. ബഹുേയാനന്്പെട്ട 
മുഖധ്േന്തിയന്െ  നിരമദേശപ്രകയാരം, 2018-ല് ബൃഹത്യായ 
ന്തങ്ങട് നട്ടുൈളരത്ല് പരിപയാെി ആരംഭിച്ചു, ഇതട് 2028 
ൈന്ര തുെരുന്നതയാണട്. സംസ്ഥയാനം മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്ന 
ഫയാരേര ന്പ്രയാഡയൂസര ഓരഗവനമസഷനുകള് (എഫട്.
പി.ഒ) ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ സേയാഹരണത്ിനും അതുൈഴി 
ഗതയാഗത ന്െലവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൂലധ്ൈരദ്നൈട് 
സഹയായകരേയാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്.  േികച് ഉമപയാല്്പെന്ന 
ൈിനിമയയാഗത്ിനും കയാരധ്ക്േേയായ ൈിപണത്ിനും 
അതുൈഴി ന്േച്ന്്പെട്ട ൈില കരഷകരക്കുറ്പെയാക്കുന്നതിനും 
ഇതു സഹയായിക്കുന്.

കുരുമുളക്
അന്തയാരയാഷ്ട്ര ന്പ്പെര കമ്മയൂണിറ്റിയന്െ കണകനുസരിച്ട് 
കുരുമുളകുല്്പെയാേനം 2020 ന്ല 5.93 ലക്ം െണ്ില് നിന്ം  
കുറഞ്ഞട് 2021 ല് 5.37 ലക്ം െണ്യായി മരഖന്്പെടുത്ി.  
ഏറ്റവം കൂടുതല് കുരുമുളകുല്്പെയാേി്പെിക്കുന്ന രയാജധ്േയായ 
ൈിയറ്റട്നയാേയാണട് ആമഗയാള കുരുമുളകുല്്പെയാേനത്ിന്റെ 31 
ശതേയാനവം സംഭയാൈന ന്െയ്തതട്.

2018-19 മുതല് ൈരദ്ിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുന്ന ആഭധ്ന്തര 
കുരുമുളകുല്്പെയാേനം 2021-22 ല് കുത്ന്ന കുറഞ്ഞു.  
സുഗന്ധൈധ്ഞ്ജന മബയാരഡിന്റെ അഡ്വയാന്സട് 
എസ്റിമേറ്റട് പ്രകയാരം 2021-22 ന്ല ഇന്തധ്യന്െ കുരുമുളകട് 
ഉല്്പെയാേനം 60,000 െണ്യായി കണകയാകന്്പെട്ടിരിക്കുന്.   
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ഇതട് 2020-21ല് മരഖന്്പെടുത്ിയ 65,000 െണ്ില് 
നിന്ം ഇെിൈയാണട് കയാണിക്കുന്നതട്.  കുരുമുളകിന്റെ കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയിലം ഉല്്പെയാേനത്ിലം കരണ്യാെകം ഒന്നയാം 
സ്ഥയാനത്തും, മകരളം ന്തയാട്ടു പിന്നിലേയാണട്.

സംസ്ഥയാന സയാ്ത്ിക സ്ഥിതിൈിൈര ൈകു്പെിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 2021-
22 ല് സംസ്ഥയാനന്ത് കുരുമുളകട് ഉല്്പെയാേനത്ിലം 
ൈിസട്തൃതിയിലം കുറവ മരഖന്്പെടുത്ി.  കുരുമുളകിന്റെ 
ഉല്്പെയാേനം 3.2 ശതേയാനം കുറഞ്ഞട് 32,516 െണ്യായി 
മരഖന്്പെടുത്ി.  76,351 ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്യാണട് കുരുമുളകട് 
കൃഷി നെത്ിയതട് (അനുബന്ധും 3.1.4).  എന്നയാല് ഈ 
കയാലയളൈില് ഉല്്പെയാേനക്േത ന്ഹക്ടറിനട് 409 കിമലയാഗ്യാം 
എന്നതില് നിന്ം 429 കിമലയാഗ്യാേയായി  ൈരദ്ിച്ചു.

2016 മുതല് കുരുമുളകിന്റെ ആഭധ്ന്തര ൈില കുറയന്നതയായി 
യവണറ്റഡട് പ്യാമറെഴട് സട് അമസയാസിമയഷന് ഓഫട് സകൗത്ട് 
ഇന്തധ്യന്െ (യ.പി.എ.എസട്.ഐ) റിമ്പെയാരട്ടു സൂെി്പെിക്കുന്.  
2020ല് കിമലയായ്ക്കട് 697.69 രൂപയില് നിന്ം 336.47 
രൂപയയായി ൈില കുറഞ്ഞു.  എന്നയാല് 2021 ല് കുരുമുളകട് ൈില 
കിമലയായ്ക്കട് 419.44 രൂപയയായി ൈരദ്ിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷങ്ങളില് 2021-22 ല് കുരുമുളകട് 
കയറ്റുേതി ഏറ്റവം ഉയരന്നട് 21,860 െണ്യായി മരഖന്്പെടുത്ി.  
2021-22ല് ന്േയാത്ം വകൈരിച് മൂലധ്ം 753.31 മകയാെി രൂപയം 
യൂണിറ്റട് മൂലധ്ം കിമലയാഗ്യാേിനട് 344.56 രൂപയേയായിരുന്.  
ഇതട് 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് വകൈരിച് മൂലധ്ത്ില് 182.63 
മകയാെി രൂപയം യൂണിറ്റട് മൂലധ്ത്ില് കിമലയായ്ക്കട് 58.93 രൂപയം 
കൂടുതലയാണട്.

കുരുമുളകട് ഉല്്പെയാേനം ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനയായി 
സംമയയാജിത കുരുമുളകട് ൈികസനവം കുരുമുളകട് 
പുനരുജ്ീൈന പരിപയാെികളം സംസ്ഥയാനം 
മപ്രയാല്സയാഹി്പെിക്കുന്. ൈിളന്ൈടു്പെിനുമശഷമുള്ള 
പ്രൈരത്നങ്ങള് ശുെിത്വപൂരണ്േയാക്കുക, മൂലധ്ൈരദ്ന 
പ്രൈരത്നങ്ങളിലം മനരിട്ടുള്ള ൈിപണി ബന്ധം 
സ്ഥയാപിക്കുന്നതിലം കരഷകന്ര എഫട്.പി.ഒ-കളേയായി 
സംമയയാജി്പെിക്കുക എന്നതും കുരുമുളകട് കൃഷിയിന്ല ൈരുേയാന 
ൈരദ്നൈിനു സഹയായകേയാകും.

കശുവണ്ി
2020 ന്ല ഭക്ധ് കയാരഷിക സംഘെനയന്െ സ്ഥിതി 
ൈിൈര കണക്കുകള് പ്രകയാരം ഏറ്റവം കൂടുതല് കശുൈണ്ി 
ഉല്്പെയാേി്പെിക്കുന്നതട് ഐൈറിമകയാസ്റം തുെരന്നട് 
ഇന്തധ്യേയാണട്.

കശുൈണ്ി, ന്കയാമകയാ ൈികസന ഡയറക്ടമററ്റിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2021-22ല് രയാജധ്ത്ട് അസംസട്കൃത 
കശുൈണ്ിയന്െ ഉല്്പെയാേനം 7.52 ലക്ം െണ്യായിരുന്.  
ഇതട് 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് പതിനയാലയായിരം െണ്ിന്റെ 
ൈരദ്നൈയാണട്.  ഈ കയാലയളൈില് കശുൈണ്ിയന്െ 
കൃഷി ൈിസട്തൃതി 4 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 11.84 ലക്ം  
ന്ഹക്ടറിന്ലത്ി.  2021-22ല് അൈസയാനിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 
അഞ്ചു ൈരഷന്ത് കണക്കുകള് പ്രകയാരം  രയാജധ്ത്ട് 
കശുൈണ്ി കൃഷിയന്െ ൈധ്യാപ്ിയില് ക്രേയാനുഗതേയായ 
ൈരദ്നൈട് മരഖന്്പെടുത്ി. അമതസേയം 

അസംസട്കൃത കശുൈണ്ി്പെരി്പെട് ഉല്്പെയാേനത്ില് 
ഏറ്റക്കുറച്ിലകലണ്യായിട്ടുണ്ട് (അനുബന്ധും 3.1.12).

കശുൈണ്ിയന്െ ആഭധ്ന്തര ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 25.23 
ശതേയാനം സംഭയാൈന ന്െയ്യുന്ന േഹയാരയാഷ്ട്രയയാണട് 
ഇന്തധ്യിന്ല കശുൈണ്ി കൃഷി ന്െയ്യുന്ന സംസ്ഥയാനങ്ങളില് 
മുന്നിലള്ളതട്. ന്തയാട്ടു പിന്നില് 16.9 ശതേയാനം സംഭയാൈന 
ന്െയ്യുന്ന ആന്ധയാപ്രമേശയാണട്.  കൃഷി ൈിസട്തൃതിയില് 
ഒറീസയയാണട് മുന്പില്. 2.23 ലക്ം ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്യാണട് 
ഒറീസയിന്ല കശുൈണ്ികൃഷി.  ന്തയാട്ടു പിന്നില്  1.98 ലക്ം 
ന്ഹക്ടര ൈിസട്തൃതിയേയായി ആന്ധയാപ്രമേശയാണട്.  കശുൈണ്ി, 
ന്കയാമകയാ ൈികസന ഡയറക്ടമററ്റിന്റെ കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം 2021-22ല് ഇന്തധ്യില് നിന്ള്ള കശുൈണ്ി 
കയറ്റുേതി 51,908 െണ്യാണട്.  ഇതട് 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 
6.8 ശതേയാനം കൂടുതലയാണട്.  

കശുൈണ്ി ന്കയാമകയാ ൈികസന ഡയറക്ടമററ്റിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം, മകരളത്ില് കശുൈണ്ിയന്െ കൃഷി 
ൈിസട്തൃതി ൈരദ്ിച്ചു.  എന്നയാല് മുന്ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് 
ഉല്്പെയാേനം കുറഞ്ഞു.  2017-18ല് 92,810 ന്ഹക്ടറയായിരുന്ന 
കശുൈണ്ിയന്െ കൃഷി ൈിസട്തൃതി 2021-22ല് 14.7 ശതേയാനം 
ൈരദ്ിച്ട് 1,06,520 ന്ഹക്ടറയായി.  ഇകയാലയളൈില് 
സംസ്ഥയാനന്ത് കശുൈണ്ിയന്െ ഉല്്പെയാേനം 88,180 െണ്ില് 
നിന്ം 71,760 െണ്യായി കുറഞ്ഞു.

സി.എം.ഐ.ഇ യന്െ സംസ്ഥയാനയാെിസ്ഥയാനത്ിലള്ള 
കയറ്റുേതി കണക്കുകള് പ്രകയാരം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുൈരഷ 
ത്ിനിന്െ മകരളത്ില് നിന്ള്ള കശുൈണ്ിയന്െ 
കയറ്റുേതിയില് ഇെിൈട് കയാണിക്കുന്.  2017-18ല് 45,133 
െണ്യായിരുന്ന കയറ്റുേതി,  2021-22ല് 29,091 െണ്യായി 
കുറഞ്ഞു.

മതയാട്ടവിളകള്
കയറ്റുേതി, ന്തയാഴിലൈസരങ്ങള് സൃഷ്ികല്, 
േയാരിദ്ധ് നിരമ്മയാരജ്നം എന്നീ സയാധധ്തകള് 
കണകിന്ലടുക്കുമ്യാള് മതയാട്ടൈിളകള് മേശീയ-സംസ്ഥയാന 
സ്േട് ൈധ്ൈസ്ഥയില് സുപ്രധയാന പങ്കു ൈഹിക്കുന്.

റബ്ബര, മതയില, കയാ്പെി, ഏലം എന്നീ നയാലട് മതയാട്ടൈിളകളന്െ 
കൃഷിയില് മകരളത്ിനട് ഗണധ്േയായ പങ്കുണ്ട്.  ഈ നയാലട് 
ൈിളകളം കൂെി 7.11 ലക്ം ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്ട് കൃഷി ന്െയ്യുന്.  
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 28.2 
ശതേയാനം മതയാട്ട ൈിളകളയാണട് (അനുബന്ധും 3.1.4).   
2021-22ല് മേശീയ റബ്ബറല്്പെയാേനത്ില് മകരളത്ിന്റെ 
പങ്ട് 72 ശതേയാനേയായിരുന്. എന്നയാല് ഏലം, കയാ്പെി, 
മതയില എന്നിൈയന്െ മേശീയ ഉല്പയാേനത്ിന്ല പങ്ട് 
യഥയാക്രേം 91 ശതേയാനം, 20.4 ശതേയാനം, 4.5 ശതേയാനം 
എന്നിങ്ങന്നയയായിരുന്.

സ്േട് ൈധ്ൈസ്ഥയില് മതയാട്ടൈിളകളന്െ പങ്ട് 
കണകിന്ലടുത്ട് ൈിപുലീകരണത്ിനും പുനരനെീലിനും 
ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്നൈിനും പുറമേ മതയാട്ടൈിളകളന്െ 
സംസ്കരണവം മൂലധ്ൈരദ്നയം ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 
സംരംഭങ്ങളില് ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കുന്നതട് മതയാട്ടൈിളകളന്െ 
ൈിപുലീകരണത്ിനും മതയാട്ടങ്ങളില് നിന്മുള്ള ൈരുേയാനം 
ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും സഹയായകേയാകും. 
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റബ്ബര
2021ല് േമലഷധ് ഒഴിന്കയള്ള എല്ലയാ റബ്ബര ഉല്്പെയാേക 
രയാജധ്ങ്ങളം സ്വയാഭയാൈിക റബ്ബറല്്പെയാേനത്ില് ഉയരന്ന 
ൈളരച്യാനിരകട് മരഖന്്പെടുത്ി.  അന്തരമേശീയ റബ്ബര 
സ്റഡീ ഗ്രൂ്പെിന്റെ കണക്കു പ്രകയാരം 2021ന്ല ആമഗയാള 
പ്രകൃതിേത് റബ്ബറിന്റെ ഉല്്പെയാേനം 13.77 േശലക്ം 
െണ്യായിരുന്.  ഇതട് 2020 ന്ല ഉതട്പയാേനത്ില് നിന്ം  
5.4 ശതേയാനം ൈരദ്നൈയാണട് കയാണിക്കുന്നതട്.  പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബര ഉല്്പെയാേി്പെിക്കുന്ന രയാജധ്ങ്ങളില് 48.36 ലക്ം  
െണ് ഉല്്പെയാേനവേയായി തയായട്  ലയാന്ഡട് ഒന്നയാേതയാണട്.   
ഇമന്തയാമനഷധ്യം, ൈിയറ്റട്നയാമുേയാണട് രണ്ടും മൂന്ം 
സ്ഥയാനത്ട്.  ആമഗയാള റബ്ബര ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 5.5 
ശതേയാനം ൈിഹിതവേയായി ഇന്തധ് ആറയാേതയാണട്. പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബറിന്റെ ആമഗയാള ഉപമഭയാഗം 10.2 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 
13.978 േശലക്ം െണ്യായി മരഖന്്പെടുത്ി.  പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബര ഉപമഭയാഗത്ില് വെനയ്ക്കട് ന്തയാട്ടുപിന്നില് ഇന്തധ് 
രണ്യാം സ്ഥയാനത്യാണട്.

റബ്ബര മബയാരഡിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകയാരം,  
2021-22ല് രയാജധ്ന്ത് പ്രകൃതിേത് റബ്ബറിന്റെ ഉല്്പെയാേനം 
മുന്ൈരഷന്ത്കയാള് ന്േച്ന്്പെട്ടു.  2021-22 ല് പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബറിന്റെ ഉല്്പെയാേനം 8.4 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 7.75 
ലക്ം െണ്യായി.  െയാ്പെട് ന്െയ്യയാന് കഴിയന്ന 7.19 ലക്ം 
ന്ഹക്ടര പ്രകൃതിേത് റബ്ബര കൃഷിയില് നിന്ം 5.27 
ലക്ം ന്ഹക്ടറില് േയാത്രേയാണട് പ്രകൃതിേത് റബ്ബര 
ഉല്്പെയാേനം നെന്നതട്.  െയാ്പെട് ന്െയ്ത കൃഷിയിെത്ിന്റെ 
അെിസ്ഥയാനത്ില് കണകയാകിയ ശരയാശരി ൈിളൈട് 
ന്ഹക്ടറിനട് 1,442 കിമലയാഗ്യാേില് നിന്ം ന്ഹക്ടറിനട് 1,472 
കിമലയാഗ്യാേയായി ൈരദ്ിച്ചു.  ൈിളൈട് ൈരദ്ിച്തിന്നയാ്പെം െയാ്പെട് 
ന്െയ്യയാവന്ന കൃഷിയിെത്ിന്റെ ൈിസട്തൃതി ൈരദ്ിച്തും 
മുന് ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് െയാ്പെട് ന്െയ്യയാവന്ന കൃഷി 
ൈിസട്തൃതിയന്െ ശതേയാനത്ിന്ല ൈരദ്നവം പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബര ഉല്്പെയാേനം ൈരദ്ി്പെിക്കുൈയാന് കയാരണേയായി. റബ്ബര 
ഉല്്പെയാേന മപ്രയാത്സയാഹന പദ്തി (ആര.പി.ഐ.എസട്)യം 
അതിന്റെ നിരകട് കിമലയായ്ക്കട് 170 രൂപയയായി ൈരദ്ിച്തും 
ൈരഷം മുഴുൈനും ലഭിച്  ലയാഭകരേയായ ൈിലയം ഉല്്പെയാേനം 
ന്േച്ന്്പെടുത്യാനുള്ള ഘെകങ്ങളയായി േയാറി.  

2021-22ല് രയാജധ്ത്ട് 12.38 ലക്ം െണ് പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബറിന്റെ ഉപമഭയാഗം നെന്.  ഇതട് 2020-21ല് ഉപമയയാഗിച് 
10.96 െണ്ിന്നകയാള് 12.9 ശതേയാനം കൂടുതലയാണട്.   
2021-22ല് പ്രകൃതിേത് റബ്ബറിന്റെ ഇറക്കുേതി, 2020-21ന്ല 
4.10 ലക്ം െണ്ില് നിന്ം 33 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 5.46 
ലക്ം െണ്യായി (അനുബന്ധും 3.1.14). രയാജധ്ത്ില് നിന്ള്ള 
പ്രകൃതിേത് റബ്ബറിന്റെ കയറ്റുേതിയന്െ അളൈട് 2020-21 ല് 
11,343 െണ്യായിരുന്നതട് 2021-22 ല് 3560 െണ്യായി കുറഞ്ഞു.

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
21.8 ശതേയാനം റബ്ബറയാണട്. 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 
സംസ്ഥയാനന്ത് റബ്ബര ഉല്്പെയാേനം 7.1 ശതേയാനം 
ൈരദ്ിച്ട് 5.57 ലക്ം െണ്യായി. എന്നയാല് കൃഷി ൈിസട്തൃതി 
5.5 ലക്ം ന്ഹക്ടറയായി കുറഞ്ഞു. മുന് ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട് റബ്ബറിന്റെ ഉല്്പെയാേനക്േത ന്ഹക്ടറിനട് 
1,534 കിമലയാഗ്യാേില്  നിന്ം 1565 കിമലയാഗ്യാേയായി ൈരദ്ിച്ചു 
(അനുബന്ധും 3.1.13).

സംസ്ഥയാനന്ത് റബ്ബറിന്റെ ഉല്്പെയാേനവം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷത്ിനിന്െ 
ന്േച്ന്്പെട്ടതയായി കയാണുന്.  2017-18ല് റബ്ബറല്്പെയാേനം 

5.4 ലക്ം െണ്യായിരുന്നതട് 2021-22 ല്  5.57 ലക്ം െണ്യായി 
ൈരദ്ിച്ചു.

ആര.എസട്.എസട് 4 മഗ്ഡട് റബ്ബറിന്റെ ൈയാരഷിക 
ശരയാശരി ആഭധ്ന്തര ൈില 2020-21ല് 100 കിമലയായ്ക്കട് 14,185 
രൂപയയായിരുന്നതട് 2021-22 ൈരഷത്ില് 100 കിമലയായ്ക്കട് 
17,101 രൂപയയായിരുന്.  ൈരഷത്ിലെനീളം ആഭധ്ന്തര ൈില 
അന്തയാരയാഷ്ട്ര ൈിലമയകയാള് മുകളിലയായിരുന്.  2017-18 മുതല് 
2021-22 ൈന്രയള്ള അഞ്ചു ൈരഷ കയാലയളൈിന്ല പ്രകൃതിേത് 
റബ്ബറിന്റെ ൈില മനയാക്കുമ്യാള് 2018-19 ഒഴിന്ക േന്റ്റല്ലയാ 
ൈരഷങ്ങളിലം ൈില ൈരദ്നവണ്യായിരുന്ന്ൈന്നയാണട് 
കയാണുന്നതട് (അനുബന്ധും 3.1.15, 3.1.16).

കയാപ്ി
അന്തയാരയാഷ്ട്ര  മകയാഫി ഓരഗവനമസഷന്റെ കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം 2021-22ല് ആമഗയാള കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനം 167.17  
േശലക്ം ബയാഗുകള് (60 കിമലയാ ബയാഗുകള്) ആയി 
കണകയാക്കുന്.  ഇതട് 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 3.66 
േശലക്ം ബയാഗുകളന്െ കുറൈയാണട്.  ആമഗയാള കയാ്പെി 
ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 35.7 ശതേയാനം ൈിഹിതവേയായി 
ബ്രസീല് ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്തും  18.7 ശതേയാനം 
ൈിഹിതവേയായി ൈിയറ്റട്നയാം രണ്യാം സ്ഥയാനത്തുേയാണട്. 3.7 
ശതേയാനം ൈിഹിതവേയായി ഇന്തധ് ഏഴയാം സ്ഥയാനത്യാണട്.  
ആമഗയാളതലത്ില് ഈ കയാലയളൈില് അറബിക 
ഉല്്പെയാേനം കുറയകയം മറയാബസ്റ ഉല്്പെയാേനം കൂടുകയം 
ന്െയട്തു.  

മകയാഫി മബയാരഡിന്റെ കണക്കു പ്രകയാരം 2021-22ല് 
ആഭധ്ന്തര കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനം 3.42 ലക്ം  െണ്യായിരുന്.  
ഇതട് ന്േയാത്ം കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 8,000 െണ് 
ൈരദ്നൈയാണട് കയാണിക്കുന്നതട്. ഇതില് അറബിക 
കയാ്പെിയന്െ ഉല്്പെയാേനം 95,000 െണ്ം (27.8 ശതേയാനം) 
മറയാബസ്റ കയാ്പെിയന്െ ഉല്്പെയാേനം 2,47,000 െണ് (72.2 
ശതേയാനം)േയാണട്. 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് അറബിക, 
മറയാബസ്റ ഇനങ്ങളന്െ ഉല്്പെയാേനം യഥയാക്രേം 4000 
െണ്ം 12,000 െണ്ം ൈരദ്ിച്ചു. രയാജധ്ന്ത് കയാ്പെി 
ഉല്്പെയാേനത്ില് പ്രധയാന പങ്ട് ൈഹിക്കുന്ന സംസ്ഥയാനങ്ങള് 
കരണ്യാെകവം മകരളവം തേിഴട് നയാടുേയാണട്.  രയാജധ്ന്ത് 
കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനത്ില് ഒന്നയാേതട് കരണ്യാെകവം  രണ്യാം 
സ്ഥയാനത്ട് മകരളവേയാണട്.

2021-22ല് ഇന്തധ്യന്െ  കയാ്പെി കയറ്റുേതി 35 ശതേയാനം 
ൈരദ്ിച്ട് 4.2 ലക്ം െണ്യായി. 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 
2021-22 ല് വകൈരിച് മൂലധ്ം 43 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 7,767 
മകയാെി രൂപയയായി.  യൂണിറ്റിനു വകൈരിച് മൂലധ്ം 5 ശതേയാനം 
ഉയരന്നട് കിമലയാഗ്യാേിനട് 185 രൂപയയായി.

മകരളത്ിന്ല കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനം 2020-21 ല് 68,545 ന്േട്ികട് 
െണ്യായിരുന്നതട്, 2021-22ല് 69,900 ന്േട്ികട് െണ്യായി 
ൈരദ്ിച്ചു.  2021-22 ലം മുന് ൈരഷന്ത് ൈിസട്തൃതിയില് 
േയാറ്റേില്ലയാന്ത,  85,880 ന്ഹക്ടര കൃഷിയിെത്ില് കയാ്പെി 
കൃഷി നെത്ി (അനുബന്ധും 3.1.13).  രയാജധ്ന്ത് കയാ്പെി 
ഉല്്പെയാേനത്ില് മകരളത്ിന്റെ പങ്ട് 20.4 ശതേയാനേയാണട്.  
ന്ഹക്ടറിനട് 814 കിമലയാഗ്യാേയായിരുന് സംസ്ഥയാനത്ട് 
കയാ്പെിയന്െ ഉല്്പെയാേനക്േത. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു 
ൈരഷത്ിനിന്െ സംസ്ഥയാനന്ത് കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനത്ില് 
5.2 ശതേയാനം ൈരദ്നവണ്യായി.  പ്രതിേിനം 44,194 മപര 
കയാ്പെി മതയാട്ടങ്ങളില് ന്തയാഴിന്ലടുക്കുന്.
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സി.എം.ഐ.ഇ യന്െ കണകനുസരിച്ട് 2021-22ല് 
മകരളത്ില് നിന്ള്ള കയാ്പെി കയറ്റുേതി 45,000 
െണ്യായിരുന്.  ഇതട് മുന്ൈരഷന്ത്കയാള് കൂടുതലയാണട്.  
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷത്ില് കയാ്പെി കയറ്റുേതിയില് 
ൈരദ്നവണ്യായി.  2017-18ല് 27,000 െണ്യായിരുന്ന 
കയറ്റുേതിയില്  നിന്ം 66 ശതേയാനം ൈരധനൈയാണട്  
ഉണ്യായതട് .

െിട്ടയയായ നെീല്, ജലമസെന സകൗകരധ്ങ്ങളന്െ 
ലഭധ്ത ഉറപ്പുൈരുത്ല് എന്നിൈയിലൂന്െ നിലൈിലള്ള 
കയാ്പെിമത്യാട്ടങ്ങളന്െ ഉല്്പെയാേനക്േത ന്േച്ന്്പെടുത്ി 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ കയാ്പെി ഉല്്പെയാേനം ൈരദ്ി്പെിക്കുൈയാന് 
സയാധിക്കും. ഇമകയാ സരട്ടിവഫഡട് കയാ്പെി 
ഉല്്പെയാേനത്ിലൂന്െ ഉയരന്ന മൂലധ്മുള്ള ന്പെഷധ്യാലിറ്റി 
ൈിപണികളില് പ്രമൈശികയാന് കയാ്പെി കരഷകന്ര 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതട് അൈരകട് ഉയരന്ന ൈരുേയാനം 
മനെയാന് സഹയായകേയാകും.  ന്േച്ന്്പെട്ട സയാമങ്തിക 
ൈിേധ്യിലന്െയള്ള മൂലധ് ൈരദ്നവം, എഫട്.പി.ഒ കളന്െ 
രൂപീകരണവം, ഇ-പ്യാറ്റട്മഫയാേിലൂന്െ കരഷകരകട് 
ൈിപണിയിമലകട് മനരിട്ടുള്ള പ്രമൈശനവം ഉല്്പെയാേനത്ിലം 
ൈിപണനത്ിലം കയാ്പെി മേഖലയന്െ പുമരയാഗതികട് 
സഹയായകേയാകും.  

മതയില
അന്തയാരയാഷ്ട്ര െീ കമ്മിറ്റിയന്െ കണക്കുകള് പ്രകയാരം, 2017 
മുതല് ആമഗയാള മതയില ഉല്്പെയാേനത്ില് സ്ഥിരേയായ 
ൈരദ്നൈട് കയാണിക്കുന്.  2020 ന്ന അമപക്ിച്ട് 2021 
ല് ആമഗയാള മതയില ഉല്്പെയാേനം 2.7 ശതേയാനം ൈരദ്ിച്ട് 
6,455 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാേയായി.  ആമഗയാള മതയില 
ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 47.5 ശതേയാനം സംഭയാൈനമയയാന്െ  
വെന ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്യാണട്.  ഇന്തധ്യം ന്കനിയയം  
യഥയാക്രേം 21 ശതേയാനവം 8.3 ശതേയാനവം 
സംഭയാൈനമയയാന്െ  രണ്ടും മൂന്ം സ്ഥയാനത്യാണട്.

െീ മബയാരഡിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകയാരം  6.37 ലക്ം 
ന്ഹക്ടര കൃഷിയിെത്ില് കൃഷി ന്െയ്യുന്ന 2.12 ലക്ം 
മതയില കരഷകര രയാജധ്ത്തുണ്ട്.  ൈെമക ഇന്തധ്യില് 
മതയില കൃഷി പ്രബലേയാണട്.  രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം മതയില 
കൃഷിയില്  84 ശതേയാനവം ൈെമക ഇന്തധ്യിലയാണട്.  
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷങ്ങളില് 2020-21 ന്ലയാഴിന്ക 
ഇന്തധ്യിന്ല മതയില ഉല്്പെയാേക മേഖലയില് ൈരദ്നൈിന്റെ 
പ്രൈണതയയാണുള്ളതട്.  2021-22ന്ല ആഭധ്ന്തര മതയില 
ഉല്്പെയാേനം 1,344.40 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാേയായിരുന്.  
2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 4.8 ശതേയാനം ൈരദ്നൈയാണട് 
കയാണിക്കുന്നതട് (അനുബന്ധും 3.1.17).  ആഭധ്ന്തര മതയില 
ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 50 ശതേയാനവം സംഭയാൈന ന്െയ്യുന്ന 
പ്രധയാന മതയില ഉല്്പെയാേന സംസ്ഥയാനം  അസ്ംേയാണട്.  
ആഭധ്ന്തര ഉല്്പെയാേനത്ില് മു്പെതട് ശതേയാനം ൈിഹിതമുള്ള 
പശ്ിേബംഗയാളയാണട് ന്തയാട്ടുപിന്നില്.  രയാജധ്ന്ത് മതയില 
ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 17 ശതേയാനം േക്ിമണന്തധ്ന് 
സംസ്ഥയാനങ്ങളില് നിന്നയാണട്.  േക്ിമണന്തധ്യില്   മതയില 
ഉല്്പെയാേനത്ില് തേിഴട് നയാെയാണട് മുന്നില്.

2021-22ല് മതയില കയറ്റുേതി മുന്ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട് 3 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാം കുറഞ്ഞട് 201 
േശലക്ം കിമലയാഗ്യാേയായിരുന്.  യൂണിറ്റിനട് വകൈരിച് 
മൂലധ്ം കിമലയാഗ്യാേിനട് 260.64 രൂപയില് നിന്ം ൈരദ്ിച്ട് 
കിമലയാഗ്യാേിനട് 269.72 രൂപയയായി.  ഇമത കയാലയളൈില് 

മതയില കയറ്റുേതിയിന്ല ന്േയാത്ം വകൈരിച് മൂലധ്ം 104.25 
മകയാെി ൈരദ്ിച്ട് 5,415.78 മകയാെി രൂപയയായി.  2020-21 ന്ന 
അമപക്ിച്ട് 2021-22ല് രയാജധ്ന്ത് മതയില ഇറക്കുേതി 1.78 
േശലക്ം കിമലയാഗ്യാം കുറഞ്ഞു.

െീ മബയാരഡിന്റെ  കണക്കുകള് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനത്ട് 
8,590 മതയില  കരഷകര 35,872 ന്ഹക്ടര സ്ഥലത്ട് 
കൃഷി ന്െയ്യുന്.  2021-22 ൈരഷത്ില് രയാജധ്ന്ത് 
ന്േയാത്ം ആഭധ്ന്തര മതയില ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 4.5 
ശതേയാനം മകരളത്ില് നിന്േയായിരുന്.  2020-21 ന്ന 
അമപക്ിച്ട് സംസ്ഥയാനന്ത് മതയിലയന്െ ഉല്്പെയാേനവം 
ഉല്്പെയാേനക്േതയം 9.7 ശതേയാനം കുറഞ്ഞട് യഥയാക്രേം 
60.36 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാമും, ന്ഹക്ടറിനട് 1,683 
കിമലയാഗ്യാമുേയായിരുന് (അനുബന്ധും 3.1.13).  സി.എം.ഐ.ഇ 
യന്െ സംസ്ഥയാനം തിരിച്ചുള്ള കയറ്റുേതി കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം മകരളത്ില് നിന്ള്ള മതയിലയന്െ കയറ്റുേതി 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുൈരഷത്ിനിന്െ കുറഞ്ഞുൈരുന്നതയായയാണട് 
കയാണുന്നതട്.  മകരളത്ില് നിന്ള്ള മതയില കയറ്റുേതി 
2017-18ല് 35 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാേയായിരുന്നതട്, 2021-22ല് 
23.7 േശലക്ം കിമലയാഗ്യാേയായി കുറഞ്ഞു.

ഏലം
അന്തയാരയാഷ്ട്ര തലത്ില്  ന്െറിയ ഏലം ഉല്്പെയാേനത്ില് 
രണ്യാം സ്ഥയാനം ഇന്തധ്യ്ക്കയാണട്.  സുഗന്ധൈധ്ഞ്ജന 
മബയാരഡിന്റെ    2021-22 ൈരഷന്ത് അഡ്വയാന്സട് 
എസ്റിമേറ്റട് പ്രകയാരം 2021-22 കയാലയളൈില് 
ഇന്തധ്യിന്ല ഏലം ഉല്്പെയാേനം 23,340 െണ്യായി 
കണകയാകന്്പെട്ടിരിക്കുന്.  ഇതട് 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ട് 
3.6 ശതേയാനം ൈരദ്നൈയാണട്.

2019-20ല് ഏലത്ിനട്  കിമലയായ്ക്കട്  ഏറ്റവം ഉയരന്ന 
ൈിലയയായ 2,980.50 രൂപ ലഭിച്ചു.  തുെരന്നട് ൈില കുത്ന്ന 
കുറഞ്ഞട് 2021-22ല് കിമലയായ്ക്കട് 953.16 രൂപയയായി 
മരഖന്്പെടുത്ി.  കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷ കയാലയളൈില് ഏറ്റവം 
ഉയരന്ന ഏലം കയറ്റുേതി 2021-22ല് 10,570 െണ്യായി 
മരഖന്്പെടുത്ി.

മേശീയ തലത്ില് ഏലം ഉല്്പെയാേനത്ില് മകരളത്ിനു 
ഗണധ്േയായ പങ്കുണ്ട്.  രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം ഉല്്പെയാേനത്ിന്റെ 
91 ശതേയാനം ഉല്്പെയാേനം മകരളത്ില് നിന്നയാണട്.  ന്െറിയ 
ഏലത്ിന്റെ ഉല്്പെയാേനം 2021-22 ല്  മുന് ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട്  3.4 ശതേയാനം ൈരധിച്ട്  21,270 െണ്യായി 
മരഖന്്പെടുത്ി (അനുബന്ധും 3.1.13).

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷത്ില് (2017-18 മുതല് 2021-22 ൈന്ര), 
ആേധ് മൂന് ൈരഷങ്ങളില് ഏലം ഉല്്പെയാേനം കുറഞ്ഞു.  
2020-21 ല് ഇതട് ഇരട്ടിയയായി ൈരദ്ിച്ട് 20,570 െണ്യായി 
മരഖന്്പെടുത്ി.  എന്നയാല് ഈ കയാലയളൈില് ഏലത്ിന്റെ  
കൃഷി ൈിസട്തൃതി ഏറിയം കുറഞ്ഞുേിരുന്.  എന്നിരുന്നയാലം 
2017-18 ന്ല 39,080 ന്ഹക്ടര ൈിസട്തൃതി  അമപക്ിച്ട്  
2021-22ല് ഏല കൃഷി ൈിസട്തൃതി 39,143 ന്ഹക്ടറയായി 
ൈരദ്ിച്ചു.

വളങ്ളുടെയും കീെനയാശിനികളുടെയും ഉപമ�യാഗം
2021-22 ല് കീെനയാശിനികളന്െ ഉപമഭയാഗം 484.05 ന്േട്ികട് 
െണ്യായിരുന്.  ഇതില് രയാസകീെനയാശിനി 207.38 ന്േട്ികട് 
െണ്ം വജൈകീെനയാശിനി 276.67 ന്േട്ികട് െണ്േയായിരുന്.  
മുന്ൈരഷന്ത്  അമപക്ിച്ട് ന്േയാത്ം കീെനയാശിനി 
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ഉപമഭയാഗത്ില് 1.7 ശതേയാനം കുറവണ്യായതയായി 
കയാണുന്.  ഈ കയാലയളൈില് വജൈകീെനയാശിനികളന്െ 
ഉപമഭയാഗത്ില് മനരിയ ൈരദ്നവണ്യായിട്ടുണ്ട്.  
കഴിഞ്ഞ നയാല ൈരഷങ്ങളയായി കീെനയാശിനി ഉപമഭയാഗം 
കുറയന്നതയായയാണട് കീെനയാശിനി ഉപമഭയാഗത്ിന്റെ 
കണക്കുകള് സൂെി്പെിക്കുന്നതട്.  2018-19 ന്ന അമപക്ിച്ട് 
2021-22 ല് രയാസവജൈ കീെനയാശിനി ഉപമഭയാഗം 60 
ശതേയാനം കുറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ൈരഷങ്ങളില്  വനട്ജന്, മഫയാസട് ഫറസട്, 
ന്പയാട്ടയാസധ്ം (എന്.പി.ന്ക.) ൈളങ്ങളന്െ ഉപമഭയാഗം ഏറിയം 
കുറഞ്ഞുേിരുന്.  എന്നയാല് 2017-18 ന്ന അമപക്ിച്ട് 2021-
22 ല് വനട്ജന്, മഫയാസട് ഫറസട്, ന്പയാട്ടയാസധ്ം ൈളങ്ങളന്െ 
ഉപമഭയാഗം യഥയാക്രേം 44 ശതേയാനം, 16 ശതേയാനം, 17 
ശതേയാനം എന്നിങ്ങന്ന കുറൈട് മരഖന്്പെടുത്ി (പട്ിക 3.1.3). 

പട്ിക 3.1.4ല് സൂെി്പെിച്ിരിക്കുന്നതുമപയാന്ല ഏറ്റവം 
കൂടുതല് കീെനയാശിനി  ഉപമഭയാഗം  നെന്നതട് ൈയാഴയിലം 
തുെരന്നട് ന്നല്ലിലം ന്തങ്ങിലേയായിരുന്.  എന്നയാല് 2019-
20 ന്ന അമപക്ിച്ട് 2021-22ല് കീെനയാശിനി ഉപമഭയാഗം 
ന്നല്ലില് 33 ശതേയാനവം ന്തങ്ങില് 34.5 ശതേയാനവം കുറൈട് 
മരഖന്്പെടുത്ി.

2021-22 ൈരഷത്ില് ന്ഹക്ടറെിസ്ഥയാനത്ില് മനയാക്കുമ്യാള് 
വനട്ജന് ൈളങ്ങളന്െ ഉപമഭയാഗം കഴിഞ്ഞ മൂന് 
ൈരഷങ്ങന്ള അമപക്ിച്ചു 29 കിമലയാഗ്യാേയായി ൈരദ്ിച്ചു.  
ഇതട് വനട്ജന്, മഫയാസട് ഫറസട്, ന്പയാട്ടയാസധ്ം ൈളങ്ങളന്െ 
ഉപമഭയാഗത്ിന്റെ 47 ശതേയാനേയാണട്.  മഫയാസട് ഫറസട്, 
ന്പയാട്ടയാസധ്ം എന്നിൈയന്െ ഉപമഭയാഗം യഥയാക്രേം ന്ഹക്ടറിനട് 
14 കിമലയാഗ്യാമും 19 കിമലയാഗ്യാമുേയായിരുന്.  മുന്ൈരഷന്ത് 
അമപക്ിച്ട് ഇതു കുറൈയാണട് (അനുബന്ധും 3.1.18).

കുടംബശ്ീ വഴിയുള്ള കൂട്ടുകൃഷി
ഭക്ധ് സുരക്യിമലകട് നീങ്ങുന്നതില് പ്രയാമേശിക 
സരകയാരുകന്ള സഹയായിക്കുക, സ്തീകളന്െ സയാ്ത്ിക 
ശയാക്ീകരണം എന്നീ ലക്ധ്മത്യാന്െ പയാട്ടത്ിന്നടുത് 
കൃഷിഭൂേിയില് കൃഷി ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിനയായി സ്തീകന്ള 
സംഘെി്പെിച്ട് കുടുംബശ്രീയയാണട് കൂട്ടുകൃഷി ആരംഭിച്തട്.  
നബയാരഡട് മപ്രയാല്സയാഹി്പെിക്കുന്ന മജയായിറെട് ലയബലിറ്റി 
ഗ്രൂപ്പുകളന്െ ആശയത്ിന്റെ േയാതൃകയില് ഉെന്ലടുത്ിട്ടുള്ള 
സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകള് പഞ്ചയായത്തുകളന്െയം സയാമൂഹധ് 
ശംഖലകളന്െയം പിന്തുണമയയാന്െ തരിശുഭൂേി 
അനകൗപെയാരികേയായി പയാട്ടത്ിന്നടുത്യാണട് കൃഷി 
ന്െയ്യുന്നതട്.
  
2021-22ല് ന്നല്ലട്, പച്കറി, ൈയാഴ, കിഴങ്ങുൈരഗങ്ങള്, േറ്റു 
ൈിളകള് എന്നിൈ 58,755 മജയായിന്റട് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളന്െ 
പങ്യാളിത്മത്യാന്െ 20,441 ന്ഹക്ടര സ്ഥലത്ട് കൃഷി ന്െയട്തു.  
3,286 ന്ഹക്ടര സ്ഥലത്ട് ന്നല്ലും, 4,681 ന്ഹക്ടര സ്ഥലത്ട് 
പച്കറികളം, 5,674 ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്ട്  കിഴങ്ങുൈരഗങ്ങളം,  
5,683  ന്ഹകട് െര  പ്രമേശത്ട് ൈയാഴയം, 1,117 ന്ഹക്ടര 
പ്രമേശത്ട് േറ്റു ൈിളകളം കൃഷി ന്െയട്തു.  2020-21ന്ന 
അമപക്ിച്ട് കൂട്ടുകൃഷിയിലൂന്െയള്ള  കൃഷിൈിസട്തൃതി എല്ലയാ 
ൈിളകളിലം കുറഞ്ഞു.  2021-22 ന്ല കൃഷി ൈിസട്തൃതിയന്െ 
ൈിശേയാംശങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.19ല് നല്കിയിരിക്കുന്.  

മ�യായില് ടെല്ത്് കയാര്്
കയാരഷിക ൈികസന കരഷകമക്േ ൈകുപ്പും േണ് 
പരധ്മൈക്ണ േണ് സംരക്ണ ൈകുപ്പും സംസ്ഥയാനന്ത് 
കരഷകരകട് മസയായില് ന്ഹല്ത്ട്  കയാരഡട് ൈിതരണം 
നെത്തുന്.  മേശീയ സുസ്ഥിര കയാരഷിക േിഷന്റെ കീഴിലള്ള 
മകന്ദ മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് കയാരഡട് പദ്തി പ്രകയാരം  
2017-18 മുതല് 2021-22 കയാലയളൈില് 23.62 ലക്ം 
മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് കയാരഡുകള് ൈിതരണം ന്െയട്തു.  

പട്ിക 3.1.4 ഉല്്പെയാേനം തിരിച്ചും ൈിളതിരിച്ചുമുള്ള രയാസവജൈ കീെനയാശിനികളന്െ ഉപമഭയാഗം 2019-20 മുതല് 2021-22 ൈന്ര 
(ന്േട്ികട് െണ്, ന്െകട്  നികല് മഗ്ഡട്)

ഉല്്പെന്നം
രയാസകീെനയാശിനികള് വജൈകീെനയാശിനികള് ആന്ക

2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22

ധയാനധ്ങ്ങള്, ന്നല്ലട് 72.32 52.85 48.97 85.64 62.88 56.30 157.96 115.73 105.27
പച്കറികള് 40.00 34.14 35.64 57.01 42.79 58.25 97.01 76.94 93.89

സുഗന്ധൈധ്ഞ്ജനങ്ങള് 32.47 22.05 15.15 45.00 31.19 24.84 77.46 53.25 39.99
മതങ്ങ 78.05 52.89 46.22 81.70 63.66 58.43 159.75 116.55 104.65
അെക 17.20 12.35 10.68 19.73 19.89 23.11 36.94 32.24 33.79
ൈയാഴ 50.97 50.24 50.72 54.72 47.94 55.74 105.69 98.19 106.46
ആന്ക 291.01 224.53 207.38 343.80 268.37 276.67 634.81 492.89 484.05

അൈലംബം: സംസ്ഥയാന കയാരഷിക ൈികസന കരഷകമക്േ ൈകു്പെട്.

പട്ിക 3.1.3 സംസ്ഥയാനന്ത് കീെനയാശിനി -രയാസൈള  (വനട്ജന്, മഫയാസട് ഫറസട്, ന്പയാട്ടയാസധ്ം) ഉപമഭയാഗം, 2017-18 മുതല് 
2021-22 ൈന്ര (ന്േട്ികട്  െണ്)
ൈരഷം രയാസ 

കീെനയാശിനികള്
വജൈ 
കീെനയാശിനികള് ന്േയാത്ം വനട്ജന് മഫയാസട് ഫറസട് ന്പയാട്ടയാസധ്ം

2017-18 ലഭധ്േല്ല ലഭധ്േല്ല ലഭധ്േല്ല 138213 43295 60472
2018-19 517.30 676.76 1194.06 73109 40802 67877
2019-20 291.01 343.80 634.81 75292 36797 55866
2020-21 224.53 268.37 492.89 89238 42613 75085
2021-22 207.38 276.67 484.05 76682 36327 50072

അൈലംബം: സംസ്ഥയാന കയാരഷിക ൈികസന കരഷകമക്േ ൈകു്പെട്
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മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് കയാരഡട് പദ്തിയന്െ രണ്യാം ഘട്ടേയായ 
2017-19 കയാലഘട്ടത്ില് പത്തു ന്ഹക്ടറിനട് ഒരു സയാ്ിന്ളന്ന 
നിലയ്ക്കട് േഴന്യ ആശ്രയിച്ട് കൃഷി ന്െയ്യുന്ന പ്രമേശങ്ങളിലം, 
2.5 ന്ഹക്ടറിനട് ഒരു സയാ്ിന്ളന്ന നിലയ്ക്കട് ജലമസെിത  
പ്രമേശങ്ങളിലം   േണ്ട് സയാ്ിളകള്  മശഖരിച്ട് 20.52 ലക്ം 
മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് കയാരഡുകള് ൈിതരണം ന്െയട്തു.

2019-20 മുതല്, പദ്തിയന്െ മൂന്നയാംഘട്ടത്ില്, േയാതൃകയാ 
ഗ്യാേങ്ങളന്െ ൈികസനം എന്ന ആശയം ന്കയാണ്ടുൈരികയം  
അതിനു കീഴില് ൈധ്ക്ിഗത കരഷകന്റെ പുരയിെത്ില് 
നിന്ം സയാ്ിള് മശഖരിച്ചുേയാണട് േണ് പരിമശയാധന 
നെത്ിയതട്.  അതനുസരിച്ട് സംസ്ഥയാനത്ട് 2019-
22 കയാലഘട്ടത്ില് 3.09 ലക്ം മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് 
കയാരഡുകള് ൈിതരണം നെത്ി (അൈലംബം: സംസ്ഥയാന 
കയാരഷിക ൈികസന കരഷകമക്േ ൈകു്പെട്.)

മകന്ദ പദ്തി കൂെയാന്ത ൈിൈിധ പദ്തികളിലൂന്െ േണ് 
പരധ്മൈക്ണ േണ് സംരക്ണ ൈകു്പെട് 8,325ഉം ൈി.എഫട്.
പി.സി.ന്ക 5,500 ഉം മസയായില് ന്ഹല്ത്ട് കയാരഡുകള് 
ൈിതരണം ന്െയട്തു (അൈലംബം: േണ്ട്  പരധ്മൈഷണ-േണ്ട്  
സംരക്ണ  ൈകു്പെട് )

കയാരഷിക വിപണനം  
സംസ്ഥയാന സരകയാരിന്റെയം തമദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളന്െയം കരഷക ഉല്്പെയാേക സംഘെനകളന്െയം 
പിന്തുണമയയാന്െയയാണട് സംസ്ഥയാനത്ട് കയാരഷിക 
ൈിപണനം നെക്കുന്നതട്. നഗര ഗ്യാേ പ്രമേശങ്ങളില് 
സ്ഥയാപിച്ിട്ടുള്ള ൈിപണി ശംഖലയിലൂന്െയയാണട് 
സംസ്ഥയാനത്ട് കയാരഷിമകയാല്്പെന്നങ്ങളന്െ സംഘെിത 
ൈിപണനം സയാധധ്േയാകുന്നതട്.  ഇതില് ആറട് ന്േയാത് 
ൈിപണികളണ്ട്, അതില് മൂന്ന്നണ്ം നഗരപ്രമേശത്തും 
(തിരുൈനന്തപുരത്ട് ആനയറ, എറണയാകുളത്ട് േരെട്, 
മകയാഴിമകയാെട് മൈങ്ങരി), മൂന്ന്നണ്ം ഗ്യാേപ്രമേശത്തുേയാണട് 
(തിരുൈനന്തപുരത്ട് ന്നടുേങ്ങയാെട്, എറണയാകുളത്ട് 
മൂൈയാറ്റുപുഴ, ൈയനയാട്ടില് സുല്ത്യാന്ബമത്രി).  ഇതട് 
കൂെയാന്ത അഞ്ചട് ജില്ലയാ സംഭരണ ൈിപണന മകന്ദങ്ങളം 
ന്കയാല്ലത്ട്  കയാളിയന് െന്ത, ആലപ്പുഴയില് മകയാെന്തുരുത്ട്, 
മകയാട്ടയത്ട് കുറ്പെന്തുറ, ഇടുകിയില് ന്തയാടുപുഴ, തൃശ്ശൂരില് 
പൈറട്ടി  എന്നിൈിെങ്ങളില് പ്രൈരത്ിക്കുന്ണ്ട്.  കൃഷി 
ൈകു്പെിനട് കീഴിലള്ള ഈ മകന്ദങ്ങള് മകരള സരകയാരിന്റെ 
ൈിപണി നിയേങ്ങള്കനുസരിച്യാണട് പ്രൈരത്ിക്കുന്നതട്.  
കരഷകരകട് സുതയാരധ്േയായ േല്സരയാധിഷ്ിത 
ഓണ്വലന് ബിഡിംഗട് സുഗേേയാക്കുന്നതിനും അതുൈഴി 
അൈരുന്െ ഉല്്പെന്നങ്ങള്കട് ആേയായകരേയായ ൈില 
ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനുേയായി മകന്ദ സരകയാര ആരംഭിച്  
മേശീയ കയാരഷിക ൈിപണിയയായ ഇ-നയാേിനു കീഴില് 
ആറട് കയാരഷിക ന്േയാത് ൈധ്യാപയാര ൈിപണികള് രജിസ്റര 
ന്െയ്തിട്ടുണ്ട്.  അങ്ങന്ന 998 കരഷകരും 165 ൈധ്യാപയാരികളം 
ഈ േയാരകറ്റുകളിലൂന്െ സംസ്ഥയാനത്ട് ഇ-നയാേില് 
രജിസ്റര ന്െയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇൈ കൂെയാന്ത ൈിൈിധ തലങ്ങളിലള്ള 
പ്രയാമേശിക ൈിപണന മകന്ദങ്ങള്, ക്ലസ്റര അധിഷ്ിത 
ബിസിനസട് േയാതൃകയിലൂന്െയം കരഷകരില് നിന്നട് 
മനരിട്ടും  സേയാഹരിച്ചുന്കയാണ്ട് ൈധ്തധ്സ്ത  രീതിയിലള്ള 
സംമയയാജനത്ിലൂന്െ പ്രയാമേശിക കയാരഷിക ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ 
ൈിപണനം സയാധധ്േയാകി.  ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക ഉല്്പെയാേന 
മകന്ദങ്ങളില് സ്ഥയാപിച് 289 സ്വയാശ്രയ കരഷക 
സേിതികളന്െ ൈിപണന സംൈിധയാനം, സംമയയാജനത്ിനും 
മനരിട്ടുള്ള ൈിപണനത്ിനും ഇെനിലകയാന്ര 

ഒഴിൈയാക്കുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്.  ഈ ൈിപണികളന്െ 
ൈിറ്റുൈരൈട് 2021-22ല് 212.3 മകയാെിയയായിരുന്.  ഇൈിന്െ 
78,373 ന്േട്ികട് െണ്ിന്റെ പച്കറികളം പഴങ്ങളം ൈില്്പെന 
നെന്.  ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക സ്ഥയാപിച് ഏഴട് പ്രയാഥേിക 
സംസ്കരണ മകന്ദങ്ങളം ഒരു മകന്ദീകൃത പഴംപച്കറി 
സംസ്ക്കരണ ൈിപണന മകന്ദത്ിനും 15.96 ലക്ം 
രൂപയന്െ തളിര ബ്രയാന്ഡഡട് ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ  ൈധ്യാപയാരം 
ഫലപ്രേേയായി നെത്തുൈയാന്  സയാധിച്ചു.  

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ‘മകരള ഫയാം ഫ്രഷട് പഴം പച്കറി 
അെിസ്ഥയാന ൈില’  പദ്തി പ്രകയാരം പതിനയാറിനം 
പച്കറികള്ക്കും പഴങ്ങള്ക്കും നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള അെിസ്ഥയാന 
ൈില പ്രകയാരം എല്ലയാ സീസണുകളിലം നിശ്ിത ൈില 
ഉറപ്പുൈരുത്തുന്.  അെിസ്ഥയാനൈിലമയകയാള് ൈിപണി 
ൈില ഇെിയന്ന സയാഹെരധ്ത്ില് ൈിലയിന്ല ൈധ്തധ്യാസം 
കരഷകരകട് നഷ്പരിഹയാരേയായി നല്കി ൈരുന്.  2021-22 
ല്, കൃഷി ൈകു്പെിന്റെ 250 പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ 
ന്സയാവസറ്റിയം 300 മനയാഡല് േയാരകറ്റുകളം ഉള്ന്്പെന്െ  
തിരന്ഞ്ഞടുത് 550 മനയാഡല് േയാരകറ്റുകള് ൈഴി ഈ പദ്തി 
നെ്പെിലയാകി.  ഇതുൈഴി 2,675 ഗുണമഭയാക്യാകള്കയായി 
2.99 മകയാെി രൂപ ൈിതരണം ന്െയട്തു.  ഉപമഭയാക്യാകള്കട് 
നധ്യായേയായ ൈിലയില് ഉല്്പെന്നങ്ങള് ലഭധ്േയാക്കുക എന്ന 
ലക്ധ്മത്യാന്െയള്ള ൈിലസ്ഥിരതയ്ക്കയായള്ള ൈിപണി 
ഇെന്പെല് പദ്തിയന്െ ഭയാഗേയായി 2021 ന്ല ഓണകയാലത്ട് 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക, കൃഷി ൈകു്പെട്, മഹയാരട്ടിമകയാര്പെട് 
എന്നിൈ മുമഖന 2,000 ഓണെന്തകള് സംഘെി്പെിച്ചു. 10.76 
മകയാെി രൂപയന്െ 3,203 ന്േട്ികട് െണ് ഉല്്പെന്നങ്ങളയാണട് 
ഈ ൈിപണികളിലൂന്െ ൈിറ്റഴികന്്പെട്ടതട്.  ഇതിനുപുറമേ, 
സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം  ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക യന്െ കീഴില് 28 
ന്േയാവബല് െില്ലറ ൈില്പനശയാലകള്, 33.27 ലക്ം രൂപയന്െ 
76.24 ന്േട്ികട് െണ് ഉല്്പെന്നങ്ങള് ൈിറ്റഴിച്ചു.

സംഘെിത ൈിപണി ൈധ്ൈസ്ഥയന്െയം േയാരകറ്റട് 
ഇറെലിജന്സട് സംൈിധയാനത്ിന്റെയം അഭയാൈം, 
ഉല്്പെന്നങ്ങന്ള തരംതിരിക്കുന്നതിനും നിലൈയാരം 
നിശ്യിക്കുന്നതിനുമുള്ള മപ്രയാമട്ടയാമകയാളിന്റെ അഭയാൈം, 
ൈിഘെിതേയായ ഉല്്പെയാേനം, നിശ്ിത മലയാജിസ്റികട് 
സംൈിധയാനത്ിന്റെ അഭയാൈം, കയാരഷിക ഉല്്പെന്നങ്ങള്കട് 
പ്രമതധ്കിച്ചും െീഞ്ഞുമപയാകുന്ന പച്കറികളന്െ 
സംഭരണത്ിനയായി  സംഭരണശയാലകളന്െ അഭയാൈം 
എന്നിൈ സംസ്ഥയാനത്ട്  കയാരധ്ക്േേയായ കയാരഷിക 
ൈിപണന സംൈിധയാനത്ിന്റെ ൈികസനത്ിനുള്ള 
ന്ൈല്ലുൈിളികളയാണട്.

വിളടവടപ്ിനുമശഷമുള്ള പരിപയാലനവം മൂലധ്വരദ്നവം
സംസ്ഥയാന കയാരഷിക ൈികസന കരഷക മക്േ 
ൈകു്പെിനു കീഴിലള്ള ന്െറകിെ കരഷക അഗ്ിബിസിനസട് 
കണ്മസയാരഷധ്ം (എസട്.എഫട്.എ.സി) കരഷകരുന്െയം 
സംരംഭകരുന്െയം പ്രമയയാജനത്ിനയായി ൈിജയകരേയായി 
അഗ്ിബിസിനസട് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനും  അൈയന്െ 
നെത്ി്പെിനും ആൈശധ്േയായ ലിമങ്ജട് ലഭധ്േയാക്കുന്. 
ഒന്പതു സൂക്ട്േ യൂണിറ്റുകള് (വേമക്രയാ), 5 ന്െറകിെ 
യൂണിറ്റുകള്, 2 ഇെത്രം യൂണിറ്റുകള് എന്നിൈ അെങ്ങിയ 
16 കയാരഷിക സംരംഭകരകട് 2021-22ല് സംസ്ഥയാന എസട്.
എഫട്.എ.സി മുമഖന ധനസഹയായം നല്കി.  ഈ പതിനയാറട് 
യൂണിറ്റുകള്ക്കു  പുറമേ 2017-18 മുതല് എസട്.എഫട്.എ.സി 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്ന 48 മൂലധ്ൈരദ്ന യൂണിറ്റുകള് 
സംസ്ഥയാനത്ട് ൈിജയകരേയായി പ്രൈരത്ിക്കുന്.
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കരഷകന്ര സംഘെി്പെിക്കുന്നതിനും, സംഘെിതേയായി 
ഉല്്പെയാേനവം ൈിപണനവം നെത്തുന്നതിനുമുള്ള മശഷി 
ഉണ്യാകുന്നതിനട് ഏറ്റവം ഉെിതേയായ സംൈിധയാനേയാണട് 
കയാരഷിക ഉതട്പയാേക സംഘങ്ങള്.  അതുന്കയാണ്ടുതന്ന്ന 
സയാമങ്തിക വൈേഗട്ധധ്മത്യാന്െയാ്പെം  പരിപയാലനത്ിലം 
പ്രയാധയാനധ്ം നല്കിന്കയാണ്ട്  പുതിയ എഫട്.പി.ഒ കള് 
രൂപീകരിക്കുന്നതിനയാൈശധ്േയായ അനുകൂല അന്തരീക്ം 
പ്രേയാനം ന്െയ്യുന്നതില് സംസ്ഥയാന സരകയാര ശ്രദ് 
ന്െലത്ി.  എസട്.എഫട്.എ.സിയന്െ മനതൃത്വത്ില് 50 
പുതിയ  എഫട്.പി.ഒ കള് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനും നിലൈിലള്ള 
50 എഫട്.പി.ഒ. കള് ശക്ിന്്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള 
പ്രൈരത്നങ്ങള്കട് ഊന്നല് നല്കി.  ഇമത കയാലയളൈില് 
ൈയാഴ, വപനയാ്പെിള്, സുഗന്ധൈധ്ഞ്ജനങ്ങള്, െക, 
േയാമങ്യാസ്റിന്, പച്കറികള് തുെങ്ങിയ ൈിളകള് ഉള്ന്്പെടുത്ി 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക. യ്ക്കു കീഴില് സംസ്ഥയാനത്ട് 41 എഫട്.
പി.ഒ കള് രജിസ്റര ന്െയ്യയാന് സയാധിച്ചു.  പതിനയായിരം 
എഫട്.പി.ഒ-കള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മകന്ദ സരകയാര 
പദ്തിയന്െ ഭയാഗേയായി നബയാരഡട്, എന്.സി.ഡി.
സി, എന്.എ.എഫട്.ഇ.ഡി, എസട്.എഫട്.എ.സി എന്നീ 
സ്ഥയാപനങ്ങള് ൈഴി സംസ്ഥയാനത്ട് 25 എഫട്.പി.ഒ. കള് 
രജിസ്റര ന്െയട്തു.  മുന് ൈരഷം ഈ പദ്തിയന്െ കീഴില് 
34 എഫട്.പി.ഒ കള് രജിസ്റര ന്െയട്തു.

രയാജധ്ന്ത്  കയാരഷിക അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ്ങ്ങള് 
ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതില്, പ്രമതധ്കിച്ചും  ൈിളന്ൈടു്പെിനുമശഷമുള്ള 
പരിപയാലനത്ിനയാൈശധ്േയായ അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ്ങ്ങള് 
ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനട്  ലക്ധ്േിട്ടുന്കയാണ്ട് നെ്പെിലയാക്കുന്ന 
കയാരഷിക അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ് ൈികസന ഫണ്ട് 
പ്രമയയാജനന്്പെടുത്യാന് സംസ്ഥയാന കൃഷി ൈകു്പെട് നെപെികള് 
സ്വീകരിച്ചു.  പ്രയാഥേിക സംസ്കരണ മകന്ദങ്ങള് , ശീതീകരിച് 
സംഭരണികള്, കസ്റം ഹയറിങട് ന്സറെറകള്, തരം 
തിരികല്,  ൈില്പന യൂണിറ്റുകള്, കൃതധ്ത കൃഷി  എന്നിൈയ്ക്കയായി  
ഫണ്ട് പ്രമയയാജനന്്പെടുത്ി.   എഫട്.പി.ഒ കള് സ്റയാരട്ടട് 
അപ്പുകള്, കരഷകര, സഹകരണ സംഘങ്ങള്, കരഷക 
സംരംഭകര, പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
എന്നിൈയ്ക്കട് മേല്്പെറഞ്ഞ പദ്തികള്കയായി 102.14 മകയാെി 
രൂപ അനുൈേിച്ചു. 

േതിയയായ ഇന്കയുമബറ്ററകള് ലഭധ്േയാക്കുക, ന്െറകിെ 
സംരംഭകരകട് ഉപമയയാഗികയാന് പയാകത്ിലള്ള 
പയാമകജിങ്ങിനുള്ള സയാമങ്തിക മപ്രയാമട്ടയാമകയാള് 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുക, ഓണ്വലന് േയാരകറ്റിങിന്ലയം 
ഇ-ന്കയാമേഴട്സിന്ലയം അറിൈട് പ്രെരി്പെിക്കുക 
ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ ഗുണനിലൈയാരം  ക്രേീകരിക്കുക, 
മകയാള്ഡട് മസ്റയാമറജുകള്ക്കും കമ്മയൂണിറ്റി മപ്രയാസസിംഗട് 
ന്സറെറകള്ക്കും ന്പയാതു അെിസ്ഥയാനസകൗകരധ്ങ്ങള് 
ൈികസി്പെിക്കുക തുെങ്ങിയൈ സംസ്ഥയാനന്ത്  കയാരഷിക 
ബിസിനസട് സംരംഭങ്ങന്ള ശയാക്ീകരിക്കുൈയാന് 
സഹയായകേയാകും.

യന്ത്രവല്ക്രണം
സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷിക മേഖലയിന്ല പ്രധയാന 
പരിേിതികളിന്ലയാന്നയായ കയാരഷിക ന്തയാഴിലയാളികളന്െ 
ലഭധ്തക്കുറൈട് കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ 
യന്തൈല്കരണം അനിൈയാരധ്േയാക്കുന്.  കരഷകരകട് 
ആൈശധ്േയായതും സേയബന്ധിതവേയായ യന്തൈല്കരണ 
പിന്തുണയ്ക്കയായി അെിസ്ഥയാനസകൗകരധ്ങ്ങളം പരിശീലനം 
സിദ്ിച് ന്തയാഴിലയാളികന്ള സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും കൃഷി ൈകുപ്പും 

ൈിൈിധ ഏജന്സികളം മുമഖന നിമക്പം നെത്ിയിട്ടുണ്ട്.  
കരഷകരകട് യന്തൈല്കരണ പിന്തുണയം േറ്റു കയാരഷിക 
മസൈനങ്ങളം ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭങ്ങളില് 
മ്യാകട്തല അമഗ്യാ സരൈീസട്   ന്സറെറകള് (എ.എസട്.
സി), പഞ്ചയായത്തുതല കയാരഷിക കരമ്മമസനകള് 
(ന്ക.ന്ക.എസട്), കസ്റം ഹയറിങട് ന്സറെറകള് (സി.
എച്ട്.സി) എന്നിൈ സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്തി 
ഉള്ന്്പെടുന്. ൈധ്ക്േയായ ഒരു ബിസിനസ്ട് പ്യാനിന്റെ 
അഭയാൈം, യൂണിറ്റുകള് തമ്മിലള്ള ഏമകയാപനേില്ലയായട്േ, 
അപരധ്യാപ്േയായ പരിശീലനം, ൈയാങ്ങിയ കയാരഷിക 
യന്തങ്ങളന്െ ശരിയയായ പരിപയാലനേില്ലയായട്േ, എന്നിൈ 
പ്രധയാന മപയാരയായട്േകളയായിരുന്.

അമഗ്യാ സരൈീസട് ന്സറെര (എ.എസട്.സി), കയാരഷിക 
കരമ്മമസന (ന്ക.ന്ക.എസട്), കസ്റം ഹയറിങട് ന്സറെര, 
മകരളയാ അമഗ്യാ ന്േഷിനറി മകയാര്പെമറഷന്, മകരള 
അമഗ്യാ ഇന്ഡസട്ട്ീസട് മകയാര്പെമറഷന് തുെങ്ങിയ മസൈന 
േയാതയാകളന്െ പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ ഏമകയാപനത്ിനും 
നിരീക്ണത്ിനുേയായി 2018 ൈരഷത്ില് സംസ്ഥയാന 
കയാരഷിക യന്തൈല്കരണ േിഷന് രൂപീകൃതേയായി.  
കൂെയാന്ത ഇതട് കരഷകരകട് മസൈനങ്ങള് എത്ിക്കുന്നതിനട് 
ഏകജയാലക സംൈിധയാനം പ്രയാപ്േയാക്കുന്നതിനും ലക്ധ്േിടുന്.  
2021-22 ന്ല േിഷന്റെ റിമ്പെയാരട്ടട് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനത്തു 
സ്ഥയാപിതേയായ 107 അമഗ്യാ സരൈീസട് ന്സറെറകള്, 
368 കയാരഷിക കരമ്മമസന എന്നിൈയില് 95 എ.എസട്.
സികളിലം 194 ന്ക.ന്ക.എസുകളിലം കയാരഷിക യന്തങ്ങള് 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. േിഷന് നെത്ിയ ഫയാം ന്േഷിനറി 
കണന്കടു്പെട് പ്രകയാരം, സംസ്ഥയാനത്തുെനീളമുള്ള 
അമഗ്യാ സരൈീസട് ന്സറെറകളിലം കയാരഷിക കരമ്മ 
മസനകളിലേയായി 4633 യന്തങ്ങള് ലഭധ്േയാണട്. അതില് 
3788 യന്തങ്ങള് പ്രൈരത്നക്േേയാണട്. േിഷന്റെ തുെകം 
മുതല് 1855 യന്തങ്ങളന്െ അറ്റകുറ്റ്പെണികള് നെത്ി 
പ്രൈരത്നക്േേയാക്കുകയം എ.എസട്.സി., ന്ക.ന്ക.എസട് 
എന്നിൈയിന്ല 705 അംഗങ്ങള് യന്തങ്ങള്  റി്പെയര 
ന്െയ്യുന്നതില് വൈേഗട്ധധ്ം മനടുകയം ന്െയട്തു. എ.എസട്.
സികളിലം ന്ക.ന്ക.എസട് കളിലം പ്രൈരത്നക്േേയായ 
കയാരഷികയന്തങ്ങളന്െ ലഭധ്ത, ജില്ല തിരിച്ട് പട്ിക 3.1.5ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്.

2021-22 കയാലയളൈില് 161 പുരുഷന്േയാരും 87 സ്തീകളം 
ഒരു ട്യാന്സട് ന്ജന്ഡറം അെങ്ങുന്ന 249 ൈധ്ക്ികള്കട് 
കയാരഷികയന്തങ്ങളന്െ അറ്റകുറ്റ്പെണികള്ക്കും പരിപയാലന 
ത്ിനും പരിശീലനം നല്കി. യന്തൈല്കരണ 
മസൈനങ്ങള് നല്കുന്നതിനു പുറന്േ അമഗ്യാ സരവ്വീസട് 
ന്സറെറകളം കയാരഷിക കരമ്മമസനകളം 2021-22ന്ല ഒരു 
മകയാെി ഫലവൃക്വത് ൈിതരണ പരിപയാെിയന്െ ഭയാഗേയായി 
15.22 ലക്ം ഫലവൃക് വതകള് ഉല്്പെയാേി്പെികയാനും 
ൈിതരണം ന്െയ്യയാനുമുള്ള പിന്തുണ നല്കി.   

2021-22 വരഷത്ില് കയാരഷിക വിക�ന കരഷക 
മഷേേ വകുപ്ിടറെ പ്രധയാന മനട്ടങ്ള്
2021-22 ൈരഷത്ില് കയാരഷിക ൈികസന കരഷക മക്േ 
ൈകു്പെിന്റെ പ്രൈരത്നങ്ങള് ൈിള പരിപയാലനം, ൈിപണനം, 
മൂലധ്ൈരദ്ന, ൈിജ്യാന ൈധ്യാപന പ്രൈരത്നങ്ങള്, 
കരഷകമക്േ പദ്തികള് എന്നിൈയില് ശ്രദ് 
മകന്ദീകരിച്ചു. കയാരധ്ക്േേയായ ൈിഭൈ പരിപയാലനം, 
കയാലയാൈസ്ഥന്യ പ്രതിമരയാധിക്കുന്ന രീതികള്, സയാമങ്തിക 
ൈിേധ്യാധിഷ്ിത ൈികസനം എന്നിൈയ്ക്കും പ്രയാധയാനധ്ം നല്കി. 
നിരദേിഷ് ൈിള ഉല്പയാേന പദ്തികള്ക്കു പുറമേ ശയാസ്തീയവം 
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നല്ലതുേയായ കൃഷി രീതികള് മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിനും ശ്രദ് 
മകന്ദീകരിച്ചു. കരഷകരക്കു ൈരുേയാന സുരക് ഉറ്പെയാക്കുക 
എന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ മൂലധ്ൈരദ്നൈിലൂന്െ കയാരഷിക 
മേഖലയന്െ ൈധ്യാൈസയായികയാധിഷ്ിത ൈികസനത്ിനും 
പിന്തുണ നല്കി. കയാരഷിക ൈയായട്പയാ സകൗകരധ്ങ്ങള്, 
ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് പരിരക്, ൈില സ്ഥിരതയ്ക്കു ൈിപണി 
ഇെന്പെല്, കരഷക ന്പന്ഷന് എന്നിൈയയായിരുന് 
സംസ്ഥയാനം പിന്തുണച് കരഷകമക്േ പരിപയാെികള്. ൈില 
ഇെിയന്ന സയാഹെരധ്ത്ില് കരഷകരകട് അെിസ്ഥയാനൈില 
ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനയായി 2021-22ല് ‘മകരള ഫയാം ഫ്രഷട് പഴം 
പച്കറി അെിസ്ഥയാന ൈില’ എന്ന പദ്തി ആരംഭിച്ചു. ഈ 
കയാലയളൈിന്ല പ്രധയാന മനട്ടങ്ങള് തയാന്ഴ പറയന്. 
• ന്ഹക്ടറിനട് 5,500 രൂപ ഇന്പുട്ടട് സബട് സിഡിയയായി 

1.67 ലക്ം ന്ഹക്ടറിന്ല ന്നല്കൃഷി ൈികസനത്ിനട് 
സഹയായം നല്കി. 

• 18,519.9 ന്ഹക്ടര കൃഷിമയയാഗധ്േയായ ന്നല്കൃഷി 
ഭൂേിയന്െ ഉെേകള്കട് ന്ഹക്ടറിനട് 2,000 രൂപ നിരകില് 
ആൈയാസൈധ്ൈസ്ഥയാ മസൈനങ്ങള്കയായി മറയായല്റ്റി 
നല്കി.

• തണ്ീരത്െവം ന്നല്ൈയലം നിയേം 2017 
നെ്പെിലയാക്കുന്നതിന്റെ ഭയാഗേയായി 1,061 
പഞ്ചയായത്തുകളന്െ തണ്ീരത്െ ഡയാറ്റയാ ബയാങ്കുട് 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചു.

• നയാളിമകര കൃഷി പുനരുദ്യാരണത്ിമറെയം 
പുനരുജ്ീൈനത്ിമറെയം ഭയാഗേയായി നയാളിമകര േിഷന്റെ 
കീഴില് 8,98,467 ന്നെിയ ഇനവം 31,293 കുള്ളന് 
വതകളം, 1,30,052 സങ്രയിനം വതകളം ൈിതരണം 
ന്െയട്തു. 

• ഫലൈരഗ ൈികസന പയാമകജിന്റെ ഭയാഗേയായി 30 

ഇനങ്ങളിലയായി 84.3 ലക്ം നെീല് ൈസട്തുകള് 
ൈിതരണം ന്െയട്തു. 

• കരഷകമക്േനിധി മബയാരഡില് 11,735 കരഷകര 
അംഗങ്ങളയായി. പി.എം.കിസയാന് പദ്തിയില് 37,32,621 
കരഷകരകട് ആനുകൂലധ്ം ലഭിച്ചു.

• ന്നല്ലുല്പയാേന മബയാണസയായി ന്ഹക്ടറിനട് 1000 രൂപ 
നിരകില് 752.42 ലക്ം രൂപ ൈിതരണം ന്െയട്തു. 

• കയാരഷിക ൈിപണനം ശക്ിന്്പെടുത്തുന്നതിന്റെ 
ഭയാഗേയായി പഴങ്ങള്ക്കും പച്കറികള്ക്കുേയായി 32 
കന്ണ്യട്  നര മേയാഡല് ഔട്ടട്  ന്ലറ്റുകളം 19 തയാപനില 
നിയന്തിത ൈയാഹനങ്ങളം സ്ഥയാപിച്ചു. 

   
പതിമൂനയാം പഞ്ചവത്സരപദ്തിയിടല  പ്രധയാന മനട്ടങ്ള് 
• കൃഷിമയയാഗധ്േയായ ന്നല്്പെയാെങ്ങള്  സംരക്ിക്കുന്നതി 

നയായി ന്നല്ൈയല് ഉെേകള്കയായി ന്ഹക്ടറിനു  2,000 
രൂപ നിരകില് മറയായല്റ്റി 2020-21 മുതല് നെ്പെിലയാകി.

• നയാളിമകരകൃഷി പുനരുജ്ീൈി്പെിക്കുന്നതിനയായി, 
അതയുല്്പെയാേനമശഷിയള്ള ഇനങ്ങളം പ്രയാമേശിക 
ഇനങ്ങളം നട്ടുപിെി്പെിക്കുന്നതിനും  ഉതട്പയാേനക്േത 
ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും  കയാരഷിക ൈധ്ൈസയായവേയായി 
മുമന്നയാട്ടുള്ള ബന്ധം ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനുേയായി  10 
ൈരഷന്ത് ൈികസന കയാഴ്ച്പെയാമെയാന്െ 2018ല് നയാളിമകര 
ൈികസന കകൗണ്സിലിനട്   ആരംഭേിട്ടു.

• സയാ്ത്ികവം പയാരിസ്ഥിതികവേയായ സുസ്ഥിരതയം 
കരഷക മക്േവം ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനയായി പ്രയാമേശിക 
അെിസ്ഥയാനത്ിലള്ള  ൈിള തിരന്ഞ്ഞടുക്കുന്നതിന്റെയം  
ൈിള പരിപയാലന ശിപയാരശകളന്െയം പ്രയാധയാനധ്ം 
കണകിന്ലടുത്ട്, കയാരഷിക ൈികസന കരഷക മക്േ 
ൈകു്പെട്    5 പയാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളം 23 കയാരഷിക 

പട്ിക 3.1.5 അമഗ്യാ സരവ്വീസട് ന്സറെറകളന്െയം കയാരഷിക കരമ്മമസനകളന്െയം ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ൈിൈരങ്ങള്  
(2012-13 മുതല് 2021-22 ൈന്ര)

ജില്ല
ന്േയാത്ം 

യന്തങ്ങളന്െ 
എണ്ം

അമഗ്യാ സരൈീസട് ന്സറെറകളന്െ 
(എണ്ം) കയാരഷിക കരമ്മ മസന (എണ്ം)

എ.എസട്.സി പ്രൈരത്നക്േ 
േയായ യന്തങ്ങള് ന്ക.ന്ക.എസട് പ്രൈരത്നക്േേയായ 

യന്തങ്ങള്
തിരുൈനന്തപുരം 305 10 168 23 74

ന്കയാല്ലം 343 7 146 18 151

പത്നംതിട്ട 247 4 95 27 51

ആലപ്പുഴ 383 8 144 31 193

മകയാട്ടയം 314 8 177 23 119

ഇടുകി 340 6 206 20 95

എറണയാകുളം 310 8 118 31 126

തൃശ്ശൂര 251 12 163 37 52

പയാലകയാെട് 139 7 41 27 72

േലപ്പുറം 300 7 92 36 99

മകയാഴിമകയാെട് 562 10 294 32 194

ൈയനയാെട് 275 4 103 11 99

കണ്ണൂര 624 11 267 39 270

കയാസരമഗയാഡട് 240 5 103 13 76

ആന്ക 4633 107 2117 368 1671

അൈലംബം:സംസ്ഥയാന  കയാരഷിക  യന്തൈതട്കരണ  േിഷന് 
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പരിസ്ഥിതി യൂണിറ്റുകളം അെിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള  പദ്തി 
ആസൂത്രണത്ിനും നിരവ്വഹണത്ിനും പ്രയാധയാനധ്ം 
നല്കി.

• കയാരഷിക ൈിജ്യാന ൈധ്യാപനം കയാരധ്ക്േ 
േയാക്കുന്നതിനയായി,  കയാരഷിക സരവ്വകലയാശയാലയിന്ല 
ശയാസ്തജ്ര, ഫീല്ഡട് ന്ലൈല് ഉമേധ്യാഗസ്ഥര, 
ജനപ്രതിനിധികള്, കരഷക പ്രതിനിധികള് 
എന്നിൈരുന്െ പങ്യാളിത്മത്യാന്െ മ്യാകട്തല 
കയാരഷിക ൈിജ്യാന മകന്ദങ്ങള് (എ.ന്ക.സി) 152 
മ്യാക്കുകളിലം പ്രൈരത്ന ക്േേയാകി. കയാരഷിക 
മേഖലയിന്ല ഏറ്റവം പുതിയ മുമന്നറ്റങ്ങന്ളക്കുറിച്ട് 
കരഷകരകട് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനും ശയാസ്തീയ 
ൈിൈരങ്ങളന്െ മകന്ദേയായി ൈരത്ിക്കുക എന്നതുേയാണട് 
ഇതിന്റെ   പ്രധയാന  ലകട് ഷധ്ം .

• കയാരഷിക കരേ മസന,അമഗ്യാ സരൈീസട് ന്സറെറകള് 
എന്നിൈയന്െ പ്രൈരത്നം ഏമകയാപി്പെിക്കുന്നതിനയായി 
സംസ്ഥയാന കയാരഷിക യന്തൈല്കൃത േിഷന്  2018ല് 
ആരംഭിച്ചു.

• ന്കയാൈിഡട്-19 േഹയാേയാരിയന്െ കയാലത്ട് ഭക്ധ്ക്യാേം 
േറികെകയാന് മകരള സരകയാര ആൈിഷട് കരിച് 
സുഭിക്മകരളം പദ്തി മൃഗസംരക്ണം, 
േത്സധ്ബന്ധനം, സഹകരണം, തമദേശ സ്വയംഭരണ  
ൈകുപ്പുകളേയായി സംമയയാജി്പെിച്ട് കൃഷിൈകു്പെട് നെ്പെയാകി.  

• കയാരഷിക മേഖലയിന്ല ഗുണനിലൈയാര 
നിയന്തണത്ിനുള്ള അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ്ങ്ങള് 
ശക്ിന്്പെടുത്തുന്നതിനയായി 2020ല് പട്ടയാ്ിയില് 
വജൈൈളങ്ങളന്െയം ഗുണനിലൈയാര നിയന്തണ 
ലമബയാറട്ടറി (BOQCL) സ്ഥയാപിച്ചു .

• സംസ്ഥയാനത്ട് പച്കറികളന്െയം പൂകളന്െയം 
സേഗ്േയായ മപ്രയാത്സയാഹനത്ിനും കരഷകരകട് 
ഉയരന്ന ൈരുേയാനം മനടുന്നതിനുള്ള മൂലധ് ശംഖലകള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുേയായി ൈയനയാെട് ജില്ലയില് 
പച്കറികള്ക്കും പൂകള്ക്കും മൈണ്ിയള്ള ഒരു 
ന്സറെര ഓഫട് എക്ലന്സട് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
നെപെികള്കട് തുെകേിട്ടു.

• കരഷകരുന്െ ഉല്പന്നങ്ങള്കട് ഉറ്പെയായ ൈില 
ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനയായി സംസ്ഥയാനന്ത് 16 
ഇനം പച്കറികള്ക്കും പഴങ്ങള്ക്കും തറ ൈില 
പ്രഖധ്യാപിച്ചു. അെിസ്ഥയാന ൈിലമയകയാള് ൈില തയാഴുന്ന 
സയാഹെരധ്ത്ില്  ൈിലയിന്ല ൈധ്തധ്യാസം കരഷകരകട് 
നഷ്പരിഹയാരേയായി നല്കുന്നതിനയായി   2021-22-മുതല്  
“മകരള ഫയാം ഫ്രഷട് പഴം പച്കറി - അെിസ്ഥയാന ൈില”  
എന്ന പദ്തികട് ആരംഭേിട്ടു.

• 2020 ന്േയട് േയാസത്ില് മകരള ഫയാരേര ന്പ്രയാഡയൂസര 
ഓരഗവനമസഷന്സട് (എഫട്.പി.ഒ) നയം 
ന്കയാണ്ടുൈരുകയം  പ്രൈരത്ന േയാരഗനിരമദേശങ്ങള് 
പുറന്്പെടുൈിക്കുകയം ന്െയട്തു. 2021-22ല് ൈി. എഫട്. പി.സി.
ന്ക, എസട്.എഫട്.എ.സി. എന്നിൈ ൈഴി 85 എഫട്.പി.ഒ കള് 
സംസ്ഥയാനത്ട് രൂപീകരിക്കുൈയാന് സയാധിച്ചു.

• ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്കയന്െ കീഴില് ഇടുകിയില് 
െക ൈധ്യാപയാര മകന്ദം സ്ഥയാപിച്തും ശീതീകരണ  
സംഭരണം  ഉള്്പെന്െ   കയാരഷിക ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ 
സംഭരണത്ിനയായള്ള  അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ്ങ്ങളന്െയം 
അഭയാൈം മൂലം  ൈിളന്ൈടു്പെിനു മശഷമുണ്യാകുന്ന  നഷ്ം 

കുറയ്ക്കുന്നതിനയായി  20 ന്േട്ികട് െണ് സംഭരണ   
മശഷിയള്ള പ്രീ കൂളിംഗട്, കൂളിംഗട്, പഴു്പെികല് 
സകൗകരധ്ങ്ങളള്ള സംമയയാജിത പച്കറി, ൈയാഴ്പെഴം 
പയായ്ക്കട് ഹകൗസട്, എ.പി.ഇ.ഡി.എ യന്െ സഹയായമത്യാന്െ 
ൈയനയാട്ടില് സ്ഥയാപിച്തും ൈിളന്ൈടു്പെിനു മശഷമുള്ള  നഷ്ം 
കുറയ്ക്കുന്നതിനയായള്ള പ്രൈരത്നങ്ങളില് ഉള്ന്പടുന്.

വിള ഇന്ഷുറന്�് പദ്തി
കൃഷിയില് നഷ്ം സംഭൈിക്കുന്നതിനുള്ള  അധിക 
സയാധധ്തകള് കണകിന്ലടുത്ട് കയാരഷിക സമൂഹന്ത് 
അതില് നിന്ം സംരക്ിക്കുന്നതിനുമൈണ്ി സംസ്ഥയാനത്ട് 
ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് പദ്തി നെ്പെിലയാകി ൈരുന്. സംസ്ഥയാന 
ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് പദ്തി, പ്രധയാനേന്തി ഫസല് 
ബീേ മയയാജന (പി.എം.എഫട്.ബി.വൈ),  പരിഷട്കരിച് 
കയാലയാൈസ്ഥയാ അെിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് 
എന്നിൈയയാണട് സംസ്ഥയാനത്തുട് നിലൈില് നെ്പെിലയാക്കുന്ന 
ൈിള ഇന്ഷുറന്സട്  പദ്തികള്.

സംസ്ഥയാന ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് പദ്തിയിലൂന്െ പ്രകൃതി 
ൈധ്തിയയാനങ്ങള് മൂലവം കീെമരയാഗ ആക്രേണങ്ങള് 
നിേിത്വമുള്ള നഷ്ത്ില് നിന്ം പരിരക് നല്കുന്. 
ന്തങ്ങട്, ൈയാഴ, റബ്ബര, കുരുമുളകട്, അെയ്ക്ക, ഏലം, കശുൈണ്ി, 
വപനയാ്പെിള്, കയാ്പെി, ഇഞ്ചി, മതയില, േരച്ീനി, േഞ്ഞള്, 
ന്കയാമകയാ, നിലകെല, എള്ളട്, പച്കറി, ജയാതിയ്ക്ക, ഗ്യാമ്പൂ, 
ന്ൈറ്റില, പയര ൈരഗങ്ങള്, കിഴങ്ങുൈരഗങ്ങള്, കരി്ട്, 
പുകയില, ന്നല്ലട്, േയാങ്ങ, ന്െറധയാനധ്ങ്ങള് തുെങ്ങിയ ൈിളകള് 
ഈ പദ്തിയില് ഉള്ന്്പെടുന്. ൈരള്ച്, ന്ൈള്ളന്്പെയാകം, 
ഉരുള്ന്്പെയാട്ടല്, ഭൂക്ം, കെല്മക്യാഭം, ന്കയാടുങ്യാറ്റട്, 
ചുഴലികയാറ്റട്, ഇെിേിന്നല്, ൈനധ്ജീൈി  ഭീഷണി, കയാട്ടുതീ 
തുെങ്ങി പ്രകൃതിമക്യാഭങ്ങള് മൂലമുണ്യാകുന്ന നഷ്ങ്ങള്കട് 
ഈ പദ്തിയില് പരിരക് നല്കിൈരുന്. 2021-22 ല് 
ഈ പദ്തി മുമഖന 31.80 മകയാെി രൂപ കൃഷിനയാശത്ിനട് 
നഷ്പരിഹയാരേയായി ൈിതരണം ന്െയട്തു. 

പരിഷട്കരിച് കയാലയാൈസ്ഥ അെിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള 
ൈിള ഇന്ഷുറന്സട് പദ്തിയില് ഖയാരിഫട് സീസണില് 
ന്നല്ലട്, അെയ്ക്ക, കുരുമുളകട്, ഇഞ്ചി, കരി്ട്, േഞ്ഞള്, 
ഏലം, വപനയാ്പെിള്, ൈയാഴ, ജയാതി എന്നീ ൈിളകളം റയാബി 
സീസണില് ന്നല്ലട്, ൈയാഴ, കശുൈണ്ി, േയാങ്ങ, കരി്ട്, 
വപനയാ്പെിള്, ഉരുളകിഴങ്ങട്, കയാമബജട്, കയാരറ്റട്, ന്ൈളത്തുള്ളി, 
ബീന്സട്, ൈയാളരി്പെയര, പെൈലം, പയാൈയ്ക്ക എന്നിൈയം 
ഉള്ന്്പെടുന്. 2021 ഖയാരിഫട് സീസണില് 28661 കരഷകര 
അംഗങ്ങളയായി. 26,788 കരഷകരകട് 29.53 മകയാെി 
രൂപയന്െ ആനുകൂലധ്ം  നല്കുകയണ്യായി. ന്ൈള്ളന്്പെയാകം, 
ഉരുള്ന്്പെയാട്ടല് മൂലമുണ്യാകുന്ന നഷ്ത്ിനട് എല്ലയാ 
ൈിളകമളയം, കനത് കയാറ്റട് മൂലമുണ്യാകുന്ന നഷ്ത്ിനട് ൈയാഴ, 
ഏലം, ജയാതിയ്ക്ക, അെയ്ക്ക എന്നീ ൈിളകമളയം ഉള്ന്്പെടുത്ി. 
കയാലയാൈസ്ഥയാ ൈിൈരങ്ങളന്െ അെിസ്ഥയാനത്ില് പ്രതികൂല 
കയാലയാൈസ്ഥയ്ക്കുള്ള ന്ക്ലയിമുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനട് 
പഞ്ചയായത്തുകന്ള ബന്ധി്പെിക്കുന്ന തരത്ില് 140 
സ്ഥലങ്ങളില് ഓമട്ടയാേയാറ്റികട് ന്ൈതര മസ്റഷനുകള് സ്ഥയാപിച്ചു.

ന്നല്ലട്, മനന്തന്, േരച്ീനി, ൈയാഴ എന്നീ ൈിളകള് 
പ്രധയാനേന്തി ഫസല് ബീേ മയയാജന പദ്തിയില് 
ഉള്ന്്പെടുത്ിയിരിക്കുന്. 2021 ഖയാരിഫട് സീസണില് 8796 
കരഷകര അംഗങ്ങളയാകുകയം, ന്നല്കൃഷിയ്ക്കു േയാത്രേയായി 
4,741 കരഷകരകയായി 4.53 മകയാെി രൂപയന്െ ആനുകൂലധ്ം  
നല്കുകയം ന്െയട്തു.
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ടവജിറ്റബിള് ആറ്െ ഫ്രൂട്്ട ടപ്രയാമേയാഷന് കൗണ�ില്,മകരള 
(വി. എഫ്.പി.�ി.ടക.)
മകരളത്ിന്ല കരഷകരകട് ൈയാണിജധ്യാെിസ്ഥയാനത്ില് 
പഴം, പച്കറി കൃഷി നെ്പെിലയാക്കുന്നതിനട് ൈിത്തു മുതല് 
ൈിപണനംൈന്രയള്ള ൈിൈിധ കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളില് 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക പിന്തുണ നല്കുന്. കരഷകരക്കുള്ള 
സയാമങ്തിക പിന്തുണ, പങ്യാളിത് സയാമങ്തിക 
പരീക്ണങ്ങള്, സ്വയംസഹയായ സംഘങ്ങളന്െ 
രൂപീകരണം, പ്രെയാരണം/പരിശീലനപരിപയാെികള്, 
ഗുണമേന്മയള്ള ൈിത്ട്/നെീല് ൈസട്തുകളന്െ ഉല്പയാേനം, 
പങ്യാളിത് ൈയായട്പയാ പിന്തുണ, ഗ്രൂ്പെെിസ്ഥയാനത്ിലള്ള 
ൈിപണനം, കയറ്റുേതി, നഗരപ്രമേശന്ത് പച്കറി കൃഷി 
മപ്രയാത്സയാഹനം തുെങ്ങിയൈയയാണട് ഇതിന്റെ പ്രധയാന 
പ്രൈരത്നങ്ങള്.

കകൗണ്സിലിന്റെ കീഴില് രൂപന്്പെടുത്ിയ സ്വയം 
സഹയായസംഘം എന്ന ആശയത്ിലൂന്െ പതിമൂന്നയാം 
പഞ്ചൈത്സരപദ്തികയാലയളൈില് 392 സ്വയം 
സഹയായസംഘങ്ങളിലയായി 19,000 കരഷകര രജിസ്റര 
ന്െയട്തു. അങ്ങന്ന ആന്ക 10,211 സംഘങ്ങളിലയായി 2,08,194 
കരഷകര കകൗണ്സിലിനട് കീഴില് രജിസ്റര ന്െയ്തിട്ടുണ്ടുട്. 
2022 ആഗസ്റട് േയാസന്ത് കണകനുസരിച്ചുട് ഇതട് 2,09,091 
കരഷകരയാണട്.

ആലത്തൂരിന്ല ൈിത്ട് സംസ്കരണ പ്യാറെട്, എറണയാകുളം 
നടുകരയിന്ല വഹന്െകട് പ്ഗട് നഴട്സറി, എറണയാകുളം, 
തിരുൈനന്തപുരം, കയാസറമഗയാഡട് എന്നിൈിെങ്ങളിന്ല 
കൃഷി ബിസിനസട് മകന്ദങ്ങള് ൈഴി ഗുണനിലൈയാരമുള്ള 
ൈിത്തുകളമെയം നെീല് ൈസട്തുകളമെയം ഉല്പയാേനവം 
ൈിതരണവം നെത്ിൈരുന്. 2021-22ല് 68 ന്േട്ികട് െണ് 
ൈിത്തുകളം, 50.35 ലക്ം പച്കറി-ഫലവൃക് വതകളം ഈ 
മകന്ദങ്ങള് ൈഴി ഉല്പയാേി്പെിച്ട് ൈിതരണം ന്െയട്തു. പച്മത്ങ്ങ 
സംഭരണം ആരംഭിക്കുകയം േലപ്പുറം, മകയാഴിമകയാെട്, 
പയാലകയാെട് എന്നിൈിെങ്ങളിന്ല 34 സംഭരണ മകന്ദങ്ങളിലൂന്െ 
2301 ന്േട്ികട് െണ് പച്മത്ങ്ങ സംഭരിക്കുകയം ന്െയട്തു. 

േണ്പരിമശയാധന അെിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള ൈളപ്രമയയാഗം 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിന്റെ ഭയാഗേയായി 5,500 മസയായില് 
ന്ഹല്ത്ട്  കയാരഡുകള് ൈിതരണം ന്െയ്യുകയം കുമ്മയായം, 
സൂക്ട്േമൂലകങ്ങള് എന്നിൈ ൈിതരണം ന്െയ്യുകയം ന്െയട്തു. 
പയാട്ടഭൂേി കരഷകര ഉള്ന്്പെന്െയള്ള കരഷകരകട് ൈയായട്പയാ 
സകൗകരധ്ം നല്കുകയം കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡട് പ്രകയാരം 
76.51 മകയാെി രൂപ ൈിതരണം ന്െയ്യുകയം ന്െയട്തു. കൃതധ്േയായി 
തിരിച്െയ്ക്കുന്ന കരഷകരകട് 2 ശതേയാനം സബട് സിഡി 
എന്ന രീതിയില് 109.07 ലക്ം രൂപ നല്കി. പങ്യാളിത് 
സേീപനമത്യാന്െയള്ള സയാമങ്തിക ൈിേധ് പ്രെയാരണത്ിന്റെ 
ഭയാഗേയായി 70 പരീക്ണങ്ങള് നെത്തുകയം 12 പുതിയ 
സയാമങ്തിക ൈിേധ്കള് പ്രെരി്പെിക്കുകയം ന്െയട്തു. ഇതില് 
ബയാംഗട് ളൂര ഐ.ഐ.എച്ട്.ആര ന്റെ സൂക്ട്േ മൂലകങ്ങളന്െ 
കുറൈട് നികത്തുന്നതിനയായിട്ടുള്ള ബനയാന ന്പെഷധ്ല്, 
ന്ൈജിറ്റബിള് ന്പെഷധ്ല് എന്ന േിശ്രിതത്ിന്റെ ഉല്പയാേനവം 
ൈിതരണവം, കയാരഷിക സരവ്വകലയാശയാലയന്െ ൈയാഴക്കുലകള് 
ന്പയാതിയന്ന ൈിേധ്യം, നിരജ്ലീകരിച്  പഴങ്ങള് 
ഉണ്യാക്കുന്ന മപ്രയാമട്ടയാമകയാളം ഉള്ന്്പെടുന്.

കയാരഷിക കയറ്റുേതി നയത്ിനയായള്ള നിയക് 
സംസ്ഥയാന മനയാഡല് ഏജന്സി എന്ന നിലയ്ക്കുട് 
ത്രിച്ിയില് പ്രൈരത്ിക്കുന്ന നയാഷണല് റിസരച്ട് ന്സറെര 
മഫയാര ബനയാനയേയായി സഹകരിച്ചുട് ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക 

മനന്തന് ൈയാഴയന്െ കെല് കയറ്റുേതി മപ്രയാമട്ടയാമകയാള് 
ൈികസി്പെിച്ട് 2020-21ല് കയറ്റുേതി ന്െയട്തു തുെങ്ങി.  2022 
ആഗസ്റട് ൈന്രയള്ള കണകനുസരിച്ചുട് 6 കയറ്റുേതി 
സ്ഥയാപനങ്ങളേയായി മെരന്നട് 55 ന്േട്ികട് െണ് പഴങ്ങളം 
പച്കറികളം കയറ്റുേതി ന്െയട്തു. അഗ്ികള്ച്റല് 
ആന്ഡട് മപ്രയാസസട്ഡട് ഫുഡട് മപ്രയാഡക്ടട്സട് എക്ട്മപയാരട്ടട് 
ന്ഡൈലപട്ന്േറെട് അമതയാറിറ്റിയന്െ (എ.പി.ഇ.ഡി.എ) 
േയാരഗനിരമദേശപ്രകയാരം തിരുൈനന്തപുരം, ൈയനയാെട്, തൃശ്ശൂര 
എന്നിൈിെങ്ങളില് ക്ലസ്റര രൂപീകരിക്കുന്നതിനട് ൈി.എഫട്.
പി.സി.ന്ക മനതൃത്വം നല്കി. വഹേരയാബയാേിലള്ള ഇന്തധ്ന് 
ഇന്സ്റിറ്റയൂട്ടട് മഫയാര പ്യാനിംഗട് ആറെട് േയാമനജട്  ന്േറെട് എന്ന 
സ്ഥയാപനം മുമഖന ഉപമയയാക്യാകള്കട് പരിശീലനവം 
നല്കി.

കരഷക ഉല്പയാേക സംഘങ്ങളന്െ രൂപീകരണത്ിനും 
രജിസട്മട്ഷനുേയായി മകന്ദ ന്െറകിെ കരഷക കയാരഷിക 
ൈധ്ൈസയായ കണ്മസയാരഷധ്ത്ിന്റെ    ക്ലസ്റര അധിഷ്ിത 
ബിസിനസ്ട് ഓരഗവനമസഷന് (സി.ബി.ബി.ഒ) പേൈി 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക യ്ക്കുട് ലഭിച്ചു. കൂെയാന്ത, ‘MANAGE’ ന്റെ 
കയാരഷിക സംരംഭകത്വ പരിശീലനം ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള 
മനയാഡല് പരിശീലന സ്ഥയാപനേയായം ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക 
തിരന്ഞ്ഞടുകന്്പെട്ടു. കയറ്റുേതി ബിസിനസ്ം മൂലധ്ൈരദ്ന 
സയാധധ്തകളം ലക്ധ്േിട്ടുട് 41 കരഷക ഉല്പയാേക സംഘങ്ങള് 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക ൈഴി രജിസ്റര ന്െയട്തു. 

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചൈത്സര പദ്തികയാലയളൈില്, 
ഈ സ്ഥയാപനം പഴങ്ങളമെയം പച്കറികളമെയം 
ഉല്പയാേനത്ിലം ൈിപണനത്ിലം പുറമേ സംസ്കരണത്ിലം 
മൂലധ്ൈരദ്നയിലം, ഉല്പന്നങ്ങളന്െ ബ്രയാന്ഡിംഗിലം, 
കയറ്റുേതി മപ്രയാത്സയാഹന പ്രൈരത്നങ്ങളിലം ഏരന്്പെട്ടു. 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക യന്െ കരഷകരുന്െ ഉല്പന്നങ്ങള് 
‘തളിര’ എന്ന ബ്രയാന്ഡില് ൈിപണനം ന്െയട്തുൈരുന്. 
നിരജ്ലീകരിച് പഴുത് ൈയാഴ്പെഴം, എണ് കുറഞ്ഞ ൈയാഴ്പെഴ 
െിപ്ട് തുെങ്ങിയ മൂലധ്ൈരദ്ിത ഉല്പന്നങ്ങള് ജനപ്രീതി 
മനെി. നടുകരയില് പ്രൈരത്ിച്ചുൈരുന്ന വഹന്െകട് 
പ്ഗട് നഴട്സറി കമ്മീഷന് ന്െയ്തതും ആലത്തൂരില് 
പ്രൈരത്ിക്കുന്ന ൈിത്ട് സംസ്കരണ പ്യാറെട് സ്ഥയാപിച്തും 
ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്കയന്െ അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ് ൈികസന 
പ്രൈരത്നങ്ങളയായിരുന്. കൂെയാന്ത തിരുൈയാലിയിലം 
തുറവൂരിലം േണ് പരിമശയാധന ശയാലകളം, ഏഴട് പ്രയാഥേിക 
സംസ്കരണ ന്സറെറകളം, പഴം പച്കറികളന്െ പ്രയാഥേിക 
സംസ്കരണത്ിനുമൈണ്ിയം ‘തളിര’ ബ്രയാന്ഡട്  ന്െയ്ത 
ഉല്പന്നങ്ങള് ൈിപണനം ന്െയ്യുന്നതിനുേയായി മകന്ദീകൃത 
പഴം പച്കറി സംസ്കരണ ൈിതരണ മകന്ദവം സ്ഥയാപിച്ചു. 
വജൈ ഉല്പന്നങ്ങളന്െ മപ്രയാത്സയാഹനത്ിനയായി സ്ഥയാപിച് 63 
തളിര ഹരിത ഇമകയാമഷയാപ്പുകളം,  ഇടുകിയിലം ൈയനയാട്ടിലം 
സ്ഥയാപിച് െക സംഭരണ മകന്ദങ്ങളം, ഇടുകിയിന്ല 
െക സംസ്കരണ മകന്ദവം ൈിപണന മേഖലയിലം 
സംസ്കരണ മേഖലയിലം ൈി.എഫട്.പി.സി.ന്ക യന്െ പങ്കുട് 
ശക്ിന്്പെടുത്ി. എ.പി.ഇ.ഡി.എ യന്െ സഹയായമത്യാന്െ 
ഇടുകിയിലം ൈയനയാടും രണ്ടുട് പയായ്ക്കട് ഹകൗസുകള്  സ്ഥയാപിച്തും 
ശ്രമദ്യേയായ മനട്ടേയാണട്.

�ംസ്യാന മെയാരട്ടിക്ള്ചര േിഷന് (എ�്.എച്.എം)
സംസ്ഥയാനന്ത് മഹയാരട്ടികള്ച്ര മേഖലയന്െ സേഗ് 
ൈികസനം എന്നതയാണട് സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടികള്ച്ര 
േിഷന്റെ ലക്ധ്ം. േിഷന് മഫയാര ഇറെമഗ്റ്റഡട് 
ന്ഡൈലപട്ന്േറെട് ഓഫട് മഹയാരട്ടികള്ച്ര (എം.ഐ.ഡി.
എച്ട്), പ്രധയാന്േന്തി കൃഷി സിഞ്ചയായി മയയാജന – 
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വേമക്രയാ ഇറിമഗഷന് ഘെകം (പി.എം.ന്ക.എസട്.
വൈ), പരംപരയാഗതട് കൃഷി ൈികയാസട് മയയാജന (പി.
ന്ക.ൈി.വൈ), രയാഷ്ട്രീയ കൃഷി ൈികയാസട് മയയാജന (ആര.
ന്ക.ൈി.വൈ) എന്നീ മകന്ദയാൈിഷട്കൃത പദ്തികള് 
േിഷന് നെ്പെിലയാക്കുന്. 2021-22 ൈരഷത്ില് ഉല്പയാേനം, 
ഉല്പയാേനക്േത എന്നിൈ ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്ന പരിപയാെികള് 
കൂെയാന്ത സംസ്കരണശയാലകള്, മഗ്ഡിംഗട് യൂണിറ്റുകള്, 
തരംതിരികല്, സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രീകൂളിംഗട് യൂണിറ്റുകള്, 
സംമയയാജിത പയായ്ക്കട്ഹകൗസുകള്, െില്ലറ ൈിപണികള്, റിഫര 
കന്ണ്യട്നറകള് തുെങ്ങിയ ൈിപണന പശ്യാത്ല സകൗകരധ് 
ൈികസന പരിപയാെികളിലം േിഷന് ശ്രദ് മകന്ദീകരിച്ചു.

ബയാല്കണി, ന്െറസ്ട് മപയാന്ലയള്ള സൂരധ്പ്രകയാശം 
ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ലംബേയാനൈധ്യാപ്ി പരേയാൈധി 
ഉപമയയാഗിച്ചുന്കയാണ്ടുട് ന്തരന്ഞ്ഞടുത് പച്കറികള്, 
ഔഷധസസധ്ങ്ങള്, അലങ്യാരന്ച്െികള് എന്നിൈ 
സുരക്ിതേയായി ൈളരത്തുന്നതിനയായി ബംഗ്ലൂരൂൈിന്ല 
ഇന്തധ്ന് ഇന്സ്റിറ്റയൂട്ടട് ഓഫട് മഹയാരട്ടികള്ച്ര റിസരച്ിന്റെ 
‘അരക ന്ൈരട്ടികല് ഗയാരഡന്’ േയാതൃക േിഷന് 
പ്രൈരത്നങ്ങളിലൂന്െ സംസ്ഥയാനത്ട് പ്രെരി്പെിച്ചു. അതുൈഴി 
340 യൂണിറ്റുകള് സ്ഥയാപിക്കുൈയാനും സയാധിച്ചു.

തമദേശീയവം ൈിമേശ പഴൈരഗങ്ങളമെയം കൃഷി 
മപ്രയാത്സയാഹനപരിപയാെിയന്െ ഭയാഗേയായി 131 ന്ഹക്ടര 
പ്രമേശത്തുട് ഡ്യാഗണ് ഫ്രൂട്ടട് കൃഷിയ്ക്കും  660 ന്ഹക്ടര പ്രമേശത്തുട് 
തുള്ളിനനയ്ക്കുള്ള പിന്തുണമയയാന്െ േറ്റട്  ൈിമേശഫലങ്ങള് കൃഷി 
ന്െയ്യുന്നതിനും  സഹയായം നല്കി.

ൈിളന്ൈടു്പെിനട് മശഷമുള്ള പ്രൈരത്നങ്ങള്ക്കുള്ള 
അെിസ്ഥയാനസകൗകരധ് ൈികസന പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ 
ഭയാഗേയായി പത്ട് പ്രയാഥേിക സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്, 20 
പയായ്ക്കട് ഹകൗസുകള്, ഒരു സംമയയാജിത പയായ്ക്കട് ഹകൗസട്, ഒരു 
റീഫരൈയാന്, 2 െില്ലറ ൈില്പനശയാല, 9 പ്രിസരമൈഷന് 
യൂണിറ്റുകള് എന്നിൈ ൈിൈിധ ജില്ലകളില് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനട് 
സഹയായം നല്കി. ഇതില് ഇടുകി ജില്ലയിന്ല കട്ട്പെന 
സരവ്വീസട് സഹകരണ ബയാങ്ിനു നല്കിയ റീഫര 
ൈയാനും ഉള്ന്്പെടുന്.  കയാസറമഗയാഡട് ജില്ലയിന്ല 
തുളനയാെട് ഇമകയാ ഗ്ീന് കരഷക ഉല്പയാേക ക്നിയ്ക്കയായി 
സുഗന്ധൈധ്ജ്നങ്ങള്, മതന്, പച്കറികള്, ഫലങ്ങള് 
എന്നിൈയ്ക്കയായി പയായ്ക്കട് ഹകൗസട് സ്ഥയാപിച്തട് 250 കരഷകരകട് 
പ്രമയയാജനന്്പെട്ടു.

േിഷന് പിന്തുണമയയാന്െ 600 കരഷക കുടുംബങ്ങള്കട് 
പ്രമയയാജനന്്പെടുന്ന ൈിധത്ില് രയാജകയാെട്  വപെസസട് 
ഫയാരമേഴട്സട് ന്സയാവസറ്റിയ്ക്കയായി ഏലം സംസ്കരണ യൂണിറ്റട് 
സ്ഥയാപിച്ചു. കൂെയാന്ത, മകയാട്ടയം ജില്ലയിന്ല അഞ്ഞൂമറയാളം 
കരഷകരകട് ന്കയാമകയാ ബീന്സട് സൂക്ിക്കുന്നതിനയായി 
േണിേല ന്കയാമകയാ ന്പ്രയാഡയൂമസഴട്സട് ന്സയാവസറ്റിയ്ക്കുട് 
ന്കയാമകയാ പ്രിസരമൈഷന് യൂണിറ്റട് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനട് 
സഹയായം നല്കി. ആര.ന്ക.ൈി.വൈ സഹയായമത്യാന്െ 
സ്ഥയാപിച് 8 കൂണ് മൂലധ്ൈരദ്ിത യൂണിറ്റുകളം ഈ 
മനട്ടങ്ങളില് ഉള്ന്്പെടുന്. 

കയാരഷിമകയാല്പന്നങ്ങള്, നിമൈശങ്ങള്  എന്നിൈയന്െ 
ൈില, കയാരഷിക  ൈികസന സൂെികകള് എന്നിൈയന്െ 
ൈിൈരങ്ങള് അനുബന്ധും 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24  
എന്നിൈയില് നല്കിയിരിക്കുന്.

കയാരഷിക ഗമവഷണവം വിദധ്യാ�ധ്യാ�വം
കയാരഷിക മേഖലയിലം അനുബന്ധമേഖലകളിലം 
ൈിേധ്യാഭധ്യാസം, ഗമൈഷണം, ൈിജ്യാനൈധ്യാപനം എന്നീ 
പ്രൈരത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിനും കയാരഷിക മേഖലയന്െ 
സുസ്ഥിരേയായ ൈികസനത്ിനും പരിപയാലനത്ിനുേയായി 
വൈേഗ്ദധ്വം അറിവമുള്ള േനുഷധ്ൈിഭൈമശഷി പ്രേയാനം 
ന്െയ്യുന്നതിനും നിയക്േയായിട്ടുള്ള മകരളത്ിന്ല 
പ്രധയാന കയാരഷിക സ്ഥയാപനേയാണട് മകരള കയാരഷിക 
സരവ്വകലയാശയാല.  ന്േച്ന്്പെട്ട ൈിള ഇനങ്ങള്, കയാരധ്ക്േേയായ 
കയാരഷിക സയാമങ്തികൈിേധ്കള് ൈിള ഉല്പയാേനത്ിനും 
ൈിളന്ൈടു്പെിനുമശഷമുള്ള പ്രൈരത്നങ്ങള്ക്കുേയായള്ള 
ഉപകരണങ്ങള് എന്നിൈയന്െ ൈികസനത്ിനും   കൂെയാന്ത 
ൈിളകളന്െ മൂലധ്ൈരദ്നൈിനും അനുബന്ധ സംരംഭക  
ൈികസനത്ിലം സരവ്വകലയാശയാലയന്െ പ്രൈരത്നങ്ങള്  
മകന്ദീകരിക്കുന്.

കയാരഷിക ഗമൈഷണ  മേഖലയിന്ല ൈിെവകള് 
നികത്ിന്കയാണ്ട് സേഗ്വം സുസ്ഥിരവേയായ 
ൈളരച് ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനുമൈണ്ിയയാണട് പതിമൂന്നയാം 
പഞ്ചൈത്സരപദ്തിയില് സരവ്വകലയാശയാല ലക്ധ്േിട്ടതട്.  
കയാലയാൈസ്ഥയാ ൈധ്തിയയാനം മൂലം കയാരഷിക മേഖലയിന്ല 
ആഘയാതങ്ങളന്െ ൈിലയിരുത്ല് സയാമൂഹിക ദുരബ്ബലതയം  
ലഘൂകരണവം, ആഘയാതങ്ങള് വകകയാരധ്ം ന്െയ്യുന്നതിനുള്ള 
തന്തങ്ങളന്െ  ആൈിഷട്കരണം, കയാലയാൈസ്ഥയാ 
ൈധ്തിയയാനന്ത് പ്രതിമരയാധിക്കുന്ന ൈിളയിനങ്ങളന്െ 
സംരക്ണവം ഉപമയയാഗവം, പര്രയാഗത ൈിളയിനങ്ങളന്െ 
സംരക്ണവം ഉപമയയാഗവം, പ്രകൃതി ൈിഭൈ സംരക്ണം 
(ൈിളയിനങ്ങള്, േണ്ട്, ജലം, സസധ്ജന്തുജയാലങ്ങള്) 
തുെങ്ങിയ മേഖലകളില് സരവ്വകലയാശയാലയിന്ല 
ഗമൈഷണ പ്രൈരത്നങ്ങള് ഊന്നല് നല്കി.  കൂെയാന്ത 
ഉപമയയാഗികയാന് എള്പെവം സുരക്ിതവേയായിട്ടുള്ള 
കയാരഷികയന്തങ്ങളന്െ രൂപകല്്പെന, കൃഷിയില് 
രയാസൈസട്തുകളന്െ ഉപമയയാഗം പരിേിതന്്പെടുത്ല്, പ്രകൃതി 
സകൗഹൃേ മരയാഗകീെ പരിപയാലന േയാരഗങ്ങള്, േണ്ിന്റെ 
ആമരയാഗധ്ം സുസ്ഥിരേയായി നിലനിരത്തുന്നതിനട് കൃതധ്തയാ 
കൃഷി, വഹന്െകട് കൃഷി മപയാന്ലയള്ള കൃഷി രീതികള്ക്കുള്ള 
സയാമങ്തികൈിേധ്യാ ൈികസനം തുെങ്ങിയൈയില് 
മകന്ദീകരിച്യായിരുന് ഗമൈഷണങ്ങള്.  ന്തയാഴിലൈസരങ്ങള് 
ഉറ്പെയാക്കുന്നതിന്നയാ്പെം ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ ഫലപ്രേേയായ 
ൈിനിമയയാഗം ഉറ്പെയാക്കുന്നതും കൂെയാന്ത ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ 
വൈൈിധധ്ൈല്കരണം, മപയാഷകയാഹയാര സമൃദ്േയായ 
ഉല്്പെന്നങ്ങളന്െ ൈികസനം, അത്രം സയാമങ്തിക 
ൈിേധ്കളന്െ ൈയാണിജധ്പരേയായ പ്രമയയാഗം എന്നിൈ 
ലക്ധ്േിട്ടുന്കയാണ്ട് േ്വിതീയകൃഷി പ്രൈരത്നങ്ങള്കട് ഊന്നല് 
നല്കി. 

കൃഷിയില് നിന്ം േികച് ൈരുേയാനം, ന്െറകിെ നയാേേയാത്ര 
കരഷകരുന്െ ജീൈിതനിലൈയാരം ന്േച്ന്്പെടുത്തുക, 
ഭക്ധ്മപയാഷകയാഹയാര സുരക്, പയാരിസ്ഥിതിക സുരക്, 
പ്രകൃതിൈിഭൈ സംരക്ണം എന്നിൈ ലക്ധ്േിട്ടുന്കയാണ്ടുള്ള  
പദ്തികളയാണട്  രൂപകല്്പെന ന്െയ്തതട്.  അങ്ങന്ന 
കയാരഷികമേഖലന്യ സുസ്ഥിരേയായി ഉമത്ജി്പെികയാന് 
സഹയായകേയാകുന്ന ഫലങ്ങള് ന്കയാണ്ടുൈരുന്നതിനട് 
പദ്തികള് ലക്ധ്േിട്ടു.  േയാത്രേല്ല ഗുണനിലൈയാരമുള്ള 
ൈിത്തുകളം നെീല് ൈസട്തുകളം ൈികസി്പെിക്കുന്നതിനും  
ൈിത്തു പരിമശയാധനയാ സകൗകരധ്ങ്ങള് ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും 
തുലധ് ഊന്നല് നല്കി.
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2021-2022ല് �രവ്വകലയാശയാലയുടെ  പ്രധയാന മനട്ടങ്ള്   
• കുറ്റധ്യാട്ടൂര േയാ്ഴം,  എെയൂര മുളകട് എന്നിൈയ്ക്കട്  

ഭകൗേസൂെിക പേൈി ലഭധ്േയാകി.  സരവ്വകലയാശയാലയന്െ 
പരിശ്രേത്ിലൂന്െ ജനിതകഘെന സംരക്ണത്ിലം 
ഭകൗേസൂെിക രജിസട്മട്ഷനിലം മകരളം ഒന്നയാം സ്ഥയാനം 
കരസ്ഥേയാകി.

• സരവ്വകലയാശയാലയന്െ പ്രൈരത്നത്ിലൂന്െ സംസ്ഥയാന 
ത്ിനട് മൂന്നട് മേശീയ ‘സസധ് ജീമനയാം മസൈിയര’  
അൈയാരഡുകള് ലഭിച്ചു.

• നയാമനയാ സയന്സട്, റിമേയാട്ടട് ന്സന്സിംഗട്, വജൈകൃഷി 
എന്നീ മേഖലകളില് ആധുനിക സയാമങ്തിക ൈിേധ്കള് 
ൈികസി്പെിക്കുന്നതിനയായി മൂന്നട് പുതിയ ൈിഭയാഗം  
രൂപീകരിച്ചു.  ബകൗദ്ിക സ്വത്ൈകയാശമത്യം 
ൈയാണിജധ്ന്ത്യം കുറിച്ചുള്ള പഠന മകന്ദവം സ്ഥയാപിച്ചു. 

• ന്നല്ലട്, ന്തങ്ങട്, ൈയാഴ എന്നിൈന്യ അെിസ്ഥയാനേയാകി 
സംമയയാജിത കയാരഷിക സമ്പ്രേയായ േയാതൃകകള് 
ൈികസി്പെിച്ചു.

• ഉണങ്ങിയ കശുേയാങ്ങ ന്പയാെി, ഓസട്  മേയാ  എയര 
ഡീന്ഹമഡ്റ്റഡട് ഫ്രൂട്ടട്സട് (െതുരപുളി, പ്പെയായ), െക 
പയായ്ക്കട് ന്െയ്യുന്നതിനും, ന്ൈജിറ്റബിള്,േിന്ക്ഡട്  ഫ്രൂട്ടട്  ജയാം 
എന്നിൈയന്െ നിരമ്മയാണത്ിനുമുള്ള സയാമങ്തികൈിേധ്  
പ്രേയാണയാനുസയാരേയാക്കുകയം ൈിേധ് വകേയാറന്നതിനയായി 
നെപെികള് സ്വീകരിക്കുകയം ന്െയട്തു.

• കശുേയാങ്ങയില് നിന്ം പുതിയ ആമരയാഗധ്പയാനീയം 
ൈികസി്പെിക്കുകയം, കൂെയാന്ത മുള്പെിച്  
കശുേയാൈിന്റെ ഉല്്പെയാേന മപ്രയാമട്ടയാമകയാള് 
ൈയാണിജധ്ൈല്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൈരത്നങ്ങള് 
നെ്പെിലയാക്കുകയം ന്െയട്തു.

• 1365 െണ് ൈിത്ട്, 68 ലക്ം വതകള്/ഗ്യാഫട്റ്റട്/ന്ലയര, 
520 െണ് വജൈനിയന്തണ ഉപയാധികള് എന്നിൈ 
ഉല്്പെയാേി്പെിച്ട് കരഷകരകട് ൈിതരണം ന്െയട്തു.

• ന്ക.എ.യ ൈീഡട് വൈ്പെര, െിലൈട് കുറഞ്ഞ 
“ഇലമട്യാസ്റയാറ്റികട് സട്  മപ്ര െയാരജിംഗട്” സംൈിധയാനം, 
കളനിയന്തണത്ിനയായള്ള “ഹയാന്ഡട് 
ന്ഹല്ഡട്  വൈ്പെര”, ‘ൈീല് മഹയാ ൈീഡര’, ന്പയാകയാളി 
കൃഷിയില് ഉപമയയാഗിക്കുന്ന മ്യാട്ടിംഗട് ന്നല്ലട് 
ന്കയായട്ത്തുയന്തം എന്നിൈയ്ക്കട് മപറ്ററെട് ലഭിച്ചു.

• ൈിജ്യാനൈധ്യാപന പ്രൈരത്നങ്ങളില് 
കയാരധ്മശഷി ൈരദ്ന പരിപയാെികള്, 
കൃഷിയിെങ്ങളിന്ല പരീക്ണങ്ങള്, ഫ്രണ്ട് വലന് 
ന്ഡമേയാണ്സട് ട്ഷനുകള്, ഉപമേശക മസൈനങ്ങള്, 
പ്രേരശനങ്ങള്, ന്സേിനയാറകള്, ൈരകട്മഷയാപ്പുകള് 
എന്നിൈ ഉള്ന്്പെടുന്. േള്ട്ടിഡിസിപ്ിനറി 
ഡയഗട്  മനയാസ്റികട് െീം (എം.ഒ.ഡി.റ്റി) സന്ദരശനങ്ങളം 
മുഖയാമുഖം പരിപയാെികളേയായിരുന് േറ്റു പ്രൈരത്നങ്ങള്.  
966 കരഷകന്ര ഉള്ന്്പെടുത്ി 21 ഫീല്ഡട് 
സന്ദരശനങ്ങള് നെത്ി.  

• കൃഷി ൈിജ്യാന മകന്ദത്ിന്റെ സഹകരണമത്യാന്െ 
സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം 7 കരഷക ഉല്്പെയാേന 
സംഘെനകള്  രൂപീകരിക്കുന്നതിനു  ൈിജ്യാന ൈധ്യാപന 
ഡയറക്ടമററ്റട് മനതൃത്വം നലട്കി .

• വജൈകീെനിയന്തണ ഉപയാധികള് ഉപമയയാഗിച്ചു 
ന്കയാണ്ടുള്ള കീെമരയാഗനിയന്തണം, കൂണ് കൃഷി, 
മതനീച് ൈളരത്ല് എന്നീ മൂന് ൈിഷയങ്ങളില് 
ഓ്പെണ് ഓണ്വലന് മകയാഴട്സുകള് (എം.ഒ.ഒ.സി) 

ന്സറെര മഫയാര ഇ-മലരണിംഗട്, 300 രജിമസ്റരഡട് 
ൈിേധ്യാരത്ഥികള്കയായി നെ്പെിലയാകി.

പതിമൂനയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവില് 
�രവ്വകലയാശയാലയുടെ ശ്മദ്യേയായ മനട്ടങ്ള് തയാടഴ 
പറയുന്നു.
• ൈിൈിധ ൈിളകളിലയായി 35 ഇനങ്ങളന്െ ൈികസനം, 

സുരക്ിത ഭക്ണം മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിന്റെ 
ഭയാഗേയായി 3 കീെനയാശിനി അൈശിഷ് നിരണ്യ 
ലമബയാറട്ടറികളന്െ (മഹയാരട്ടികള്ച്ര മകയാമളജട്, 
ന്ൈള്ളയാനികര, കയാരഷിക മകയാമളജട്, പെന്നകയാെട്,  
പ്രയാമേശിക കയാരഷിക ഗമൈഷണ മകന്ദം, കുേരകം) 
സ്ഥയാപനം, േ്വിതീയ സൂക്ട്േ മൂലക േിശ്രിതങ്ങളയായ 
അയര, സമ്പൂരണ്, ബനയാന വേമക്രയാേിക്ട്, 
ന്ൈജിറ്റബിള് േിക്ട് എന്നിൈയന്െ ൈികസനം.

• പ്രയാമേശിക ഇനങ്ങളമെയം പര്രയാഗത ഇനങ്ങളമെയം 
സംരക്ണം, പരിപയാലനം, ലഭധ്ത, ൈധ്യാപനം എന്നിൈ 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിനയായി ആരംഭിച് ൈിത്തു ബയാങ്കുട് 
പദ്തിയില് ഏകമേശം 50,000 ൈിത്തു മശഖരങ്ങള് 
30 ൈരഷമത്യ്ക്കുട് സംരക്ികയാന് സകൗകരധ്മുള്ള ൈിത്തു 
ബയാങ്കുകള് സ്ഥയാപിച്ചു. 

• R-ABI (RKVY-RAFTAAR Agribusiness incubator) 
എന്ന പദ്തിയിലൂന്െ 122 സ്റയാരട്ടട് അപ്പുകള് 
സ്ഥയാപിതേയായി. ഇതില് 45 ശതേയാനവം സംസ്കരണ 
മേഖലയിലള്ളൈയയാണട്.

• ഇന്പുട്ടുട് ഡീലരേയാന്ര കരഷകരുന്െ വേനംേിന 
പ്രശ്നങ്ങള്കട് പരിഹയാരം നല്കുന്നതിനട് പ്രയാപ്േയാക്കുക 
എന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ 4 ജില്ലകളില് ഡിമപ്യാേ ഇന് 
അഗ്ികള്ച്റല് എക്ട്റ്റന്ഷന് മകയാഴട്സട് നെ്പെിലയാകി.

• ശയാസ്തീയ കയാരഷിക രീതികള് പ്രെരി്പെിക്കുന്നതിനും 
അതധ്യാധുനിക സയാമങ്തിക ൈിേധ്കള് കരഷകരകട് 
നല്കുന്നതിനുേയായി 152 മ്യാക്കുകളിലയായി 
പ്രൈരത്ിക്കുന്ന മ്യാകട് തല കയാരഷിക ൈിജ്യാന 
മകന്ദങ്ങളന്െ പ്രൈരത്നത്ില് പ്രധയാന പങ്കു ൈഹിച്ചു. 

• കുടുംബശ്രീ, ൈിേധ്യാഭധ്യാസ ൈകുപ്പുട്, തമദേശ സ്വയംഭരണ 
ൈകുപ്പുട്, മേശീയ കയാരഷിക വനപുണധ് കകൗണ്സില്, 
സയാമൂഹിക മസൈന ൈകുപ്പുട് എന്നീ ൈകുപ്പുകളേയായി 
മെരന്നട് ൈിൈിധ ഉപമയയാക്യാകള്കട് പരിശീലന 
പരിപയാെികള് നെ്പെിലയാകി. 

• ൈയനയാെട് ജില്ലയിന്ല അ്ലൈയലില് പ്രൈരത്ിക്കുന്ന 
പ്രയാമേശിക കയാരഷിക ഗമൈഷണ മകന്ദമത്യാടു മെരന്നട് 
60 ൈിേധ്യാരത്ഥികന്ള ഉള്ന്കയാള്ളുന്ന പുതിയ കയാരഷിക 
മകയാമളജട് സ്ഥയാപിച്ചു.

• സമ്പുഷ് മകരളം പദ്തിയ്ക്കുട് കീഴില് സംസ്ഥയാനന്ത് 
ന്െറ്പെകയാരുമെയം കകൗേയാരകയാരുമെയം മപയാഷകയാഹയാര 
ക്കുറൈട് പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി േള്ട്ടിനയൂട്ിയറെട് 
നയൂട്ിബയാര ൈികസി്പെിച്ചു.

പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയുടെ പ്രധയാന �ംരം�ങ്ള്
കൃഷിയിെന്ത് അെിസ്ഥയാന യൂണിറ്റയായി കണകയാകി 
ലഭധ്േയായ ൈിഭൈമശഷി പരേയാൈധി ഉപമയയാഗന്്പെടുത്ി 
ബഹുൈിളകൃഷി/സംമയയാജിതകൃഷി സമ്പ്രേയായരീതി 
എന്നിങ്ങന്നയള്ള ശയാസ്തീയേയായ കൃഷിരീതികളിലൂന്െ 
പരേയാൈധി ൈരുേയാനം ഉറ്പെയാക്കുക എന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ 
ആരംഭേിട്ട കൃഷിയിെയാസൂത്രണയാധിഷ്ിത ൈികസന 
സേീപനം പതിനയാലയാം പഞ്ചൈത്സര പദ്തിയന്െ പുതിയ 
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സംരംഭങ്ങളിന്ലയാന്നയാണട്. കന്കയാലി, േത്സധ്ബന്ധനം, ൈിള,  
കൂെയാന്ത  മതനീച്ൈളരത്ല്, പട്ടുനൂല്കൃഷിമപയാന്ലയള്ള 
സംരംഭങ്ങള് ഈ സേീപനത്ില് ഉള്ന്്പെടുന്. 
ൈിളയധിഷ്ിത ആസൂത്രണത്ില് നിന്ം സംമയയാജിത 
കൃഷി സമ്പ്രേയായംമപയാന്ലയള്ള സമ്പ്രേയായയാധിഷ്ിത 
പദ്തികളിമലയ്ക്കുള്ള  േയാറ്റേയാണട് ഇതിലൂന്െ ന്കയാണ്ട് ൈരയാന് 
ലക്ധ്േിടുന്നതട്.

കൃഷിഭൈനുകളന്െ പ്രൈരത്നക്േത ന്േച്ന്്പെടുത്തുക 
എന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ നിലൈിലള്ള കൃഷിഭൈനുകന്ള 
‘സ്യാരട്ടട് കൃഷിഭൈനു’കളയായി പരിൈരത്നം ന്െയ്യുക 
എന്നതയാണട് േന്റ്റയാരു സംരംഭം. ൈിൈരസയാമങ്തികൈിേധ് 
ഉള്ന്്പെന്െയള്ള അതധ്യാധുനിക സയാമങ്തിക ൈിേധ്കളന്െ 
സംമയയാജനത്ിലൂന്െ ഉല്പയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുന്ന 
രീതിയില് കരഷകന്ര സഹയായിക്കുന്നതിനയായി കൃഷി 
ഭൈനുകളന്െ പ്രൈരത്നങ്ങന്ള സജ്േയാക്കും.

ഉല്പന്നങ്ങള്കയായള്ള സേയാഹരണ സംൈിധയാനം, 
ശീതീകരണ സംൈിധയാനം ഉള്ന്്പെന്െ ൈിപണികളന്െ 
പശ്യാത്ല സകൗകരധ്ൈികസനം എന്നിങ്ങന്ന  കയാരഷിക 
ൈിപണന സംൈിധയാനം ശയാക്ീകരിക്കുന്നതിനും 
സംഘെിതേയാക്കുന്നതിനുേയായള്ള പദ്തികള്ക്കു ഊന്നല് 
നല്കും. സംഭരണ സംൈിധയാനം  ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതട് 
കൂെയാന്ത പുതിയ ൈിപണികള്, ൈധ്ൈസ്ഥയാപിത ൈിതരണ 
ശംഖല ൈികസനം എന്നീ പ്രൈരത്നങ്ങള്ക്കും 
തുലധ്പ്രയാധയാനധ്ം നല്കും.

പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്, തമദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്, സഹകരണസംഘങ്ങള്, 
കുടുംബശ്രീ, ൈധ്ൈസയായ ൈകുപ്പുട് എന്നിൈയേയായി 
ഏമകയാപി്പെിച്ചുന്കയാണ്ടുട് മൂലധ്ൈരദ്ന, കയാരഷികസംസ്കരണം 
ഉള്ന്്പെന്െയള്ള കൃഷിയധിഷ്ിത സംരംഭകത്വത്ിനട് പിന്തുണ 
നല്കുന്ന പരിപയാെികളില് ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കും.

കയാരഷികമേഖലയിന്ല സംരംഭകത്വം മപ്രയാത്സയാ 
ഹി്പെിക്കുന്നതില് നിലൈിലള്ള സ്ഥയാപന അെിസ്ഥയാന 
സകൗകരധ്ൈികസനം, ധനസഹയായം, ൈിപണനം, അറിൈട്, 
ൈിൈരപരിേിതികള് എന്നിൈ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 
നെപെികള് എന്നിൈ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്രൈയാേിത്ം 
മൂലധ്ൈരദ്ിത കയാരഷിക േിഷനിലൂന്െ ലക്ധ്േിടുന്. 
കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ നൈീകരണത്ിലൂന്െ 
ന്േയാത്ത്ിലള്ള കയാരധ്ക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുക എന്ന 
ലക്ധ്മത്യാന്െ മൂലധ്ശംഖലയള്ന്്പെന്െ, കയാരഷിക ഉല്പയാേന 
പ്രക്രിയകളില് ഡിജിറ്റല് സയാമങ്തികൈിേധ്യന്െ ഉപമയയാഗം 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കും.

ഓമരയാ കയാരഷിക ആൈയാസൈധ്ൈസ്ഥയാ യൂണിറ്റുകള്ക്കും 
അനുമയയാജധ്േയായ ൈിളയിനങ്ങളം, ഉല്പയാേന 
മപ്രയാമട്ടയാമകയാളകളം ഉള്ന്്പെന്െ ൈിളകള്ക്കും 
ൈിളക്രേങ്ങള്ക്കും അനുമയയാജധ്േയായ ശുപയാരശകള് 
ശയാസ്തീയത ഉറപ്പു ൈരുത്ി ൈികസി്പെിക്കുന്നതിനും 
കയാരഷിക ഗമൈഷണം ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കും. കയാലയാൈസ്ഥ 
േയാറ്റം ഉള്ന്്പെന്െയള്ള സമ്മരദേങ്ങന്ള പ്രതിമരയാധിക്കുന്ന 
ഹ്രസ്വകയാല ഇനങ്ങളന്െ ൈികസനം, കൃതധ്തയാ കൃഷി, 
ഡിജിറ്റല് കൃഷിയിന്ല നൂതനയാശയങ്ങള്കയായള്ള 
മപ്രയാമട്ടയാമകയാള് ൈികസനം എന്നിൈയ്ക്കും ഊന്നല് നല്കും. 
കൃഷി ൈകു്പെിന്റെ  കയാരഷിക ൈികസന പരിപയാെികളേയായി 
മയയാജിച്ചു മപയാകുന്ന പ്രൈരത്നങ്ങളില് കയാരഷിക 
സരവ്വകലയാശയാല കൂടുതല് ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കും.

മുമനയാമട്ടക്കുള്ള �യാധധ്ത
സുസ്ഥിര കയാരഷിക ൈികസനം എന്നതിന്റെ 
ൈിജയം കയാരഷിക സയാമങ്തിക ൈിേധ്കളന്െ 
സേീപകയാല മുമന്നറ്റങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും അതനുസരിച്ചുട് 
കയാരഷിക നിമൈശങ്ങളന്െ കയാരധ്ക്േവം 
ഫലപ്രേവേയായ പരിപയാലനന്ത്ക്കുറിച്ചും കരഷകന്ര 
മബയാധൈയാന്മയാരയാക്കുന്നതിന്ന ആശ്രയിച്ിരിക്കുന്. 
കുറഞ്ഞ ഉല്പയാേനക്േത, ഉയരന്ന ഉല്പയാേനന്ച്ലൈട്, 
ന്തയാഴിലയാളികളന്െ േകൗരലഭധ്ം, കയാരധ്ക്േേല്ലയാത് 
യന്തൈല്കരണം, ൈിഘെിതേയായ ൈിതരണ ശംഖല, 
ൈിളന്ൈടു്പെിനു മശഷമുള്ള പരിപയാലനത്ിനയായിട്ടുള്ള 
സംൈിധയാനത്ിന്റെ അപരധ്യാപ്ത എന്നിൈ 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ കയാരഷിക മേഖലയന്െ ൈികസനത്ിനട് 
നിരണ്യായകേയായി നില്ക്കുന്ന െില ഘെകങ്ങളയാണട്. 
ലഭിക്കുന്ന  ലയാഭത്ില് സുസ്ഥിരത ൈരുത്തുന്നതിനയായി 
ഉല്പയാേനം, കയാരഷിക ൈധ്ൈസയായം, മൂലധ്ശംഖല, 
നിമക്പൈരദ്ന എന്നിൈയിന്ല േയാറ്റങ്ങളിലൂന്െ കയാരഷിക 
ആസൂത്രണത്ില് േയാറ്റം ന്കയാണ്ടുൈമരണ്തുണ്ടുട്. ആധുനിക 
കൃഷി രീതിയിലം േറ്റു കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളിലം കഴിവകള് 
ൈികസി്പെിക്കുന്നതട് ഭമക്ധ്യാല്പയാേനത്ില് സ്വയംപരധ്യാപ്ത 
വകൈരിക്കുന്നതിമലയ്ക്കുള്ള ശരിയയായ നീകേയായിരിക്കും.

കൃഷിയില് സ്തീകളന്െ പ്രയാധയാനധ്ം കണകിന്ലടുത്തുട് 
കയാരഷിക മൂലധ്ശംഖലയള്ന്്പെന്െ എല്ലയാ തലങ്ങളിലം 
സ്തീകളന്െ ശയാക്ീകരണം ന്കയാണ്ടുൈരുന്നതിന്റെ 
സയാധധ്ത കയാമണണ്തയാണട്. കരഷക ഉല്പയാേക 
സംഘങ്ങളന്െ രൂപീകരണം, യന്തൈല്കരണം 
എന്നിൈ സഹയായിക്കുന്നതിനയായി ക്ലസ്റര 
കൃഷി, ഉല്പയാേനത്ിലം ൈിളന്ൈടു്പെിനു മശഷമുള്ള 
സംസ്കരണത്ിനയായി ആധുനികൈല്കരണം എന്നിൈ 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്നതിലൂന്െ കരഷകരകട് അൈരുന്െ 
ഉല്പന്നങ്ങളന്െ മനരിട്ടുള്ള ൈിപണനത്ിലൂന്െ േികച് ൈില 
സയാക്യാതട്കരിക്കുൈയാന് സഹയായിക്കും. ൈിളയിറക്കുന്ന 
സീസണിനട് മു്യായി കയാരഷിക കയാലയാൈസ്ഥയാ കയാരഷിക 
പരിസ്ഥിതി മേഖലകന്ള അെിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള ൈിള 
ആസൂത്രണം, കയാലയാൈസ്ഥയാ അനിശ്ിതത്വത്ിനട് 
തയ്യയാന്റടുക്കുൈയാന് കരഷകന്ര സഹയായിക്കും.

കൃഷിക്കും അനുബന്ധ മേഖലകള്ക്കും ധന�െയായം
കയാരഷിക മേഖലയന്െ ൈളരച്ന്യ പരിമപയാഷി്പെിക്കുന്നതില് 
കയാരഷിക ധനസഹയായം നിരണയായകേയായ ഒരു സ്ഥയാനം 
ൈഹിക്കുന്ണ്ട്.  ഭക്ധ്സുരക്യ്ക്കും ന്തയാഴിലൈസരങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും കയാരഷികമേഖലയന്െ ആന്കയള്ള 
സയാ്ത്ിക ൈളരച്യ്ക്കും കയാരഷിക ധനസഹയായം 
അതധ്ന്തയാമപക്ിതേയായ ഒന്നയാണട്.  കയാരഷിക ധനസഹയായം 
പയാൈന്്പെട്ട കരഷകന്ര അൈരുന്െ സ്ത്ട് ൈരധി്പെികയാന് 
പ്രയാപ്രയാക്കുന്നതിമനയാന്െയാ്പെം ഭക്ധ് മൂലധ് ൈരദ്ിത 
ശംഖലകളന്െ ൈികസനം സുഗേേയാക്കുകയം ന്െയ്യുന്ണ്ട്.  
കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനയാൈശധ്േയായ ൈിത്തുകള്, ൈളങ്ങള്, 
ഉപകരണങ്ങള് ൈയാങ്ങല്, അഥൈയാ ൈിളന്ൈടു്പെട് സേയത്ിനട് 
മുന്പുള്ള പ്രൈരത്നന്ച്ലവകള് എന്നിൈയ്ക്കട് സയാ്ത്ിക 
സഹയായം കന്ണ്ത്തുന്നതില് കയാരഷിക ധനകയാരധ്ത്ിനട് 
നിരണ്യായകേയായ ഒരു സ്ഥയാനമുണ്ട്.  
  
ആമഗയാള ൈളരച്യ്ക്കും ഭക്ധ്സുരക്യ്ക്കും ആൈശധ്േയായ 
കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളില് നിമക്പ മൂലധനത്ിനും, 
സുസ്ഥിര സയാ്ത്ിക മസൈനങ്ങള്ക്കും ൈലിയ 
മതയാതിലള്ള ആൈശധ്കതയണ്ട്.  പ്രമതധ്കിച്ചും, ൈികസ്വര 
രയാജധ്ങ്ങളിന്ല ന്െറകിെ കയാരഷിക സംരംഭ ഉെേകളയായ 
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കുടുംബങ്ങള്ക്കും സംരംഭങ്ങള്ക്കും  ആൈശധ്േയായ 
നിമക്പ മൂലധനവം സയാ്ത്ിക മസൈനങ്ങളം 
ലഭധ്േയാകുന്നതിനു ൈലിയമതയാതിലള്ള പ്രയയാസങ്ങള് 
മനരിടുന്ണ്ട്.  ഇതട് കുറഞ്ഞ കയാര ഷിക ഉല്്പെയാേനക്േത, 
കയാരധ്ക്േതയില്ലയായട്േന്കയാണ്ടുള്ള കുറഞ്ഞ ൈരുേയാനം, 
കയാരഷിക പ്രൈരത്ികള്ക്കുള്ള ഉയരന്ന നഷ്ം എന്നിൈകട് 
കയാരണേയാകുന്. 2050 ആകുമ്യാമഴക്കും ആമഗയാള ഭക്ധ് 
ആൈശധ്ം 70 ശതേയാനം കണ്ട് ൈരദ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സയാധധ്ത കയാണുന്ണ്ട്.  അതനുസരിച്ട് കയാരഷിക, 
കയാരഷിക-മൂലധ് ൈരദ്ിത ശംഖലകളില് കുറഞ്ഞതട് 80 
ബിലധ്ണ് മഡയാളര ൈയാരഷിക നിമക്പം ആൈശധ്േയായിൈരും.  
ൈലിയ മതയാതിലള്ള യന്തൈല്കരണം, കയാലയാൈസ്ഥയാ, 
നയൂതന സയാമങ്തികൈിേധ്കള്, സംസ്കരണം, കയാരഷിക-
ഭക്ധ് ൈിതരണ ശംഖല എന്നിൈ ൈലിയമതയാതില് 
ആൈശധ്േയായിൈരും. പരിേിതേയായ ന്പയാതുൈിഭൈങ്ങള്  
േയാത്രമേ നമുകട് ഇൈിന്െ ലഭധ്േയായിട്ടുള്ളൂ ആയതിനയാല്  
ഇൈയില് ഭൂരിഭയാഗവം തന്ന്ന സ്വകയാരധ് മേഖലയില് നിന്നട് 
ൈമരണ്തയായിട്ടുണ്ട്.  പയാരിസ്ഥിതിക ആഘയാതം കുറച്ചുന്കയാണ്ടും 
കയാലയാൈസ്ഥയാ അപകെസയാധധ്തകള് കണകയാകിന്കയാണ്ടും 
കയാരഷിക പ്രൈരത്ികളില് ഏരന്്പെടുന്ന കരഷകരക്കും 
കയാരഷിക സൂക്ട്േ, ന്െറകിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള്ക്കും 
ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനട് ന്െറിയ 
നിമക്പങ്ങള് ആൈശധ്േയായിൈരും.

ആഭധ്ന്തര ഉല്്പെയാേന ൈളരച്യില് കയാരഷിക 
മേഖലയന്െ ൈിഹിതവേയായി തയാരതേധ്ം ന്െയ്യുമ്യാള് 
കയാരഷിക ൈയായട്പകളം നിമക്പ പദ്തികളം 
നിലൈില് ആനുപയാതികേയായി കുറൈയാണട്.  കയാരഷിക 
മേഖലയിന്ല തനതയായ അപകെസയാധധ്തകള് 
വകകയാരധ്ം ന്െയ്യുന്നതിലള്ള പരിെയക്കുറൈട്, കയാരഷിക 
ധനകയാരധ്ത്ിനുള്ള പരിേിതേയായ ആൈശധ്ം, കയാരഷിക 
ൈയായട്പയാ പദ്തികള് വകകയാരധ്ം ന്െയ്യുന്നതില് ധനകയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ വൈേഗട്ധധ്ത്ിന്റെ അഭയാൈം, ന്െറകിെ 
കരഷകരും സൂക്ട്േ ന്െറകിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങളം 
മനരിടുന്ന ഉയരന്ന ഇെപയാെട് ന്െലൈട് എന്നിൈ സയാ്ത്ിക 
ൈിപണി മനരിടുന്ന പ്രധയാന ന്ൈല്ലുൈിളികളയാണട്.

പട്ടിണി, േയാരിദ്ധ്ം, അസേത്വം എന്നിൈ അൈസയാനി 
്പെിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങള് ഉള്ന്്പെന്െയള്ള 17 
ആമഗയാള സുസ്ഥിര ൈികസന ലക്ധ്ങ്ങള് (എസട്.ഡി.ജി.
എസട്) വകൈരിക്കുന്നതിനട് കൃഷിക്കും അതുേയായി ബന്ധന്്പെട്ട 
നിരൈധി മൂലധ്ൈരദ്ിത കയാരഷിക ൈധ്യാപയാരങ്ങള്ക്കും 
മസൈനങ്ങള്ക്കും നിരണയായക പങ്ട് ൈഹികയാനയാകും.  
ഇന്തധ്യില് നബയാരഡട്, ൈരദ്ിച്ചുൈരുന്ന മൂലധന 
രൂപീകരണത്ിനയായി കൃഷിയിലം അനുബന്ധമേഖലകളിലം 
നിമക്പ അൈസരങ്ങള് മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്ണ്ട്.  
കൂെയാന്ത ൈിൈിധ ന്പ്രയാമേയാഷണല് & ന്ഡൈലപട് േറെട് 
സംരംഭങ്ങളിലൂന്െയം ബയാങ്കുകള്കട് പുനരൈയായട്പയാ പിന്തുണ 
നല്കുന്നതിലൂന്െയം കയാരഷികരംഗത്ട് സുസ്ഥിര ൈികസനം 
വകൈരികയാന് സഹയായിക്കുന്ണ്ട്. 

ൈിഭൈസേയാഹരണം, ഭൂൈിനിമയയാഗം, കൃഷിരീതി, 
കൃഷിയന്െ മതയാതട്, സയാമൂഹിക-സയാ്ത്ിക ഘെകങ്ങള് 
എന്നിൈയില് മകരളത്ില് നിലനില്ക്കുന്ന കൃഷിരീതി 
രയാജധ്ത്ിന്റെ േറ്റട് ഭയാഗങ്ങളില് നിന്നട് ൈധ്തധ്സ്തേയാണട്.  
സംസ്ഥയാനന്ത് ഭൂരിഭയാഗം കരഷകരും ന്െറകിെ നയാേേയാത്ര 
കരഷകരയാണട്, നയാേേയാത്ര-ന്െറകിെ മതയാട്ടങ്ങളിലയാണട് 
ഉതട്പയാേനം കൂടുതലയായം നെക്കുന്നതട്.  മകരളം മപയാന്ലയാരു 

സംസ്ഥയാനത്ട് കയാരഷിമകയാല്്പെന്നങ്ങളന്െ മശഖരണത്ിനട് 
ൈലിയ പ്രയാധയാനധ്മുണ്ട്.  ആയതുന്കയാണ്ടുതന്ന്ന 
കൃഷിക്കും അനുബന്ധ പ്രൈരത്നങ്ങള്ക്കും ൈയായട്പ 
നല്കുന്നമതയാന്െയാ്പെം തന്ന്ന കയാരഷിക-കയാരഷിമകയാല്്പെന്ന 
ൈിതരണ ശംഖലയ്ക്കും ൈയായട്പ നല്കുന്നതില് മകരളത്ിന്ല 
ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങള് ൈലിയ പങ്ട് ൈഹിച്ചുൈരുന്.
 
സംസ്ഥയാനന്ത് ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങള് പ്രയാഥേിക 
മേഖലയ്ക്കട് േീരഘകയാല, ഇെത്രം, ഹ്രസ്വകയാല ൈയായട്പകള് 
നല്കിൈരുന്ണ്ട്.  2021 േയാരച്ിന്ല കണകനുസരിച്ട് 
രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം കയാരഷിക ൈയായട്പയാ ൈിതരണത്ിന്റെ 
5.64 ശതേയാനമത്യാളം മകരളത്ിന്റെ ൈിഹിതേയാണട്.  
കഴിഞ്ഞ കുറച്ട് ൈരഷങ്ങളയായി  മകരളത്ിന്ല കയാരഷിക 
ൈയായട്പയാ ൈിതരണ മതയാതട് ഗണധ്േയായി ൈരദ്ിച്ിട്ടുണ്ട്.  
സംസ്ഥയാനതല ബയാമങ്ഴട് സട് കമ്മിറ്റിയന്െ കണകട് 
പ്രകയാരം മകരളത്ില് ഒരു േികച് ബയാങ്ിംഗട് ശംഖലതന്ന്ന 
നിലൈിലണ്ട്.  2022 േയാരച്ിന്ല കണക്കു പ്രകയാരം 
മകരളത്ില് ബ്രയാഞ്ചുകള് ഉള്ന്്പെന്െ ആന്ക 7622 
ബയാങ്കുകള് പ്രൈരത്ിക്കുന്ണ്ട്, അതില് 6624 ൈയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകളം പ്രയാമേശിക ഗ്യാേീണ ബയാങ്കുകളം ന്െറകിെ 
ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകളേയാണട്, കൂെയാന്ത 998 സഹകരണ 
ബയാങ്കുകളം അൈയന്െ ശയാഖകളം ഉള്ന്്പെന്െ കയാരഷിക 
ധനകയാരധ് മേഖലയില് ൈയാണിജധ് ൈയാണിമജധ്തര ബയാങ്കുകള് 
നല്ല രീതിയില് പ്രൈരത്ിച്ചുൈരുന്. 

സഹകരണ ബയാങ്കുകളം പ്രയാഥേിക കയാരഷിക ൈയായട്പയാ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളം (പി.എ.സി.എസട്) സംസ്ഥയാനത്ട് 
കയാരഷിക മേഖലയില് കൂടുതല് സയാ്ത്ിക ൈളരച് 
മനെിന്യടുക്കുന്നതില് ൈലിയ പങ്ട് ൈഹിച്ിട്ടുണ്ട്.  
സഹകരണവം പ്രയാഥേിക സഹകരണ സംഘങ്ങളം 
മകരളത്ിന്റെ ശക്ിയയാണട്, അതട് സ്വയാതന്തധ് 
സേരത്ിന്റെ സ്ന്നേയായ പയാര്രധ്വം മപറന്ണ്ട്.  ഈ 
സ്ഥയാപനങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്കുള്ള ൈിശ്വയാസം മകരളത്ിന്റെ 
െരിത്ര വപതൃകത്ിന്റെ ഭയാഗം കൂെിയയാണട്, ഇന്നട് ഈ 
സ്ഥയാപനങ്ങള് സംസ്ഥയാനന്ത് ഗ്യാേീണ സയാ്ത്ിക 
പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ നന്ട്ടല്ലയാണട്.  മകരളത്ിന്ല സഹകരണ 
മേഖല അൈരുന്െ ൈികസനത്ിലം പ്രൈരത്നത്ിലം 
സരകയാരില്  നിന്ള്ള എല്ലയാ സഹയായ സഹകരണങ്ങളം 
അനുഭൈമഭേധ്േയായ ഒരു മേഖലയയാണട്.  ൈയാസ്തൈത്ില്, 
മകരളത്ിന്ല ഒട്ടുേിക സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളന്െയം 
അെച്ചുതീരത് ഓഹരി മൂലധനത്ില് സരകയാര 
ഓഹരിയം ഉള്ന്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  പ്രയാമേശിക തലത്ില് 2022, 
േയാരച്ട് ൈന്രയള്ള കണകനുസരിച്ട് മകരള മസ്ററ്റട് മകയാ-
ഓ്പെമററ്റീൈട് അഗ്ികള്ച്ര റൂറല് ന്ഡൈലപട് േറെട് ബയാങ്ിന്റെ 
170 ഓഫീസുകളിലൂന്െയം 1,644 പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളിലൂന്െയം ന്ക്രഡിറ്റട് സഹകരണ സംഘങ്ങള്കട് 
മകരളത്ില് നന്ല്ലയാരു ശംഖലതന്ന്നയണ്ട്.

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ൈയായട്പയാ-നിമക്പ അനുപയാതം, 2022 
േയാരച്ിന്ല കണകനുസരിച്ട് 65 ശതേയാനത്ില് നിന്നട് 64 
ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു.  ഈ അനുപയാതം ൈരഷംമതയാറം 
കുറഞ്ഞു ൈരുന്നതയായയാണട് കണക്കുകള് സൂെി്പെിക്കുന്നതട്.  
കയാരഷിക, കയാരഷിക-അനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല നിഷട് ക്രീയ 
ആസ്തി ന്േയാത്ം കയാരഷിക ൈിതരണത്ിന്റെ 4.08 
ശതേയാനേയാണട്.  2021-22 ല് നിശ്യിച്ിരുന്ന ലക്ധ്ത്ില് 
നിന്നട് 28 ശതേയാനം ൈരദ്നമൈയാന്െ മകരളത്ിന്ല 
പ്രയാഥേികമേഖല ൈയായട്പ 128 ശതേയാനം ഉയരച് വകൈരിച്ചു.  
2022 േയാരച്ട് ൈന്ര കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡിനട് (ന്ക.
സി.സി) കീഴില് പിരിഞ്ഞുകിട്ടയാനുള്ള ബയാകി തുക 43,159.41 
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മകയാെി രൂപയയാണട്.  2020-21 ൈരഷത്ില് കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് 
കയാരഡിനട് (ന്ക.സി.സി) കീഴില് എല്ലയാ ഏജന്സികളം കൂെി 
നല്കിയ 12.89 ലക്ം കയാരഡുകളിലൂന്െ ഇതുൈന്ര ആന്ക 
ൈിതരണം ന്െയ്തതട് 24,413.31 മകയാെി രൂപയയാണട്.

കയാരഷിക ൈയായട്പയന്െ ൈിതരണം 2017-18 ന്ല 67,089 
മകയാെി രൂപയില് നിന്ം 2020-21ല് 83,102 മകയാെി രൂപയയായി.   
2020-21 ല് ൈിതരണം ന്െയ്ത ന്േയാത്ം 52,224 മകയാെി രൂപ 
ന്പയാതു-സ്വകയാരധ് മേഖലയിന്ല ൈയാണിജധ് ബയാങ്കുകളം, 16,872 
മകയാെി രൂപ സഹകരണ ബയാങ്കുകളം, 12,846 മകയാെി രൂപ 
റീജണല് റൂറല് ബയാങ്കുകളം,  1,160 മകയാെി രൂപ േറ്റട് ന്െറകിെ 
ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകളം മെരന്നയാണട് ൈിതരണം ന്െയ്തതട്.  
കയാരഷിക, കയാരഷികയാനുബന്ധ പ്രൈരത്നങ്ങളിന്ല 
ൈയായട്പയാ മുമന്നറ്റത്ില് ൈയാണിജധ് ബയാങ്കുകള് ഒരു പ്രധയാന 
പങ്ട് ൈഹിക്കുന്നതയായി ഇതട് കയാണിക്കുന് (പട്ിക 3.1.6). 
2020-21 കയാലയളൈിന്ല ൈിളൈയായട്പയാ ൈിതരണത്ിന്റെ 
കണന്കടുത്യാല് ൈിള ൈയായട്പയന്െ മനട്ടം 110 
ശതേയാനേയായി ഉയരന്നതയായി കയാണയാം.  അമതസേയം 
2019-20 ല് ൈിളൈയായട്പ ൈിതരണം നിശ്യിച് ലക്ധ്ത്ിന്റെ 

105 ശതേയാനം േയാത്രേയായിരുന്.  സഹകരണ ബയാങ്കുകളന്െ 
മുന് സയാ്ത്ിക ൈരഷന്ത് ഹ്രസ്വകയാല ൈയായട്പയാ 
ൈിതരണം 55 ശതേയാനേയായിരുന്നതട്  2020-21ല് അതട് 
84 ശതേയാനം മനട്ടം വകൈരിച്ചുന്കയാണ്ട് സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള് കയാരഷിക ൈയായട്പ നല്കുന്നതില് ഗണധ്േയായ 
പുമരയാഗതി വകൈരിച്ിട്ടുള്ളതയായി കയാണയാന് കഴിയം.
   
കയാരഷിക േീരഘകയാല ൈയായട്പയാ മനട്ടം  2019-20 ന്ല 97 
ശതേയാനത്ില് നിന്നട് 2020-21ല് നിശ്യിച് ലക്ധ്ത്ിന്റെ 
117 ശതേയാനം വകൈരിച്തയായി കയാണയാം. 2020-21ല് 
േീരഘകയാല ൈയായട്പയാ ലക്ധ്ത്ിന്റെ 119 ശതേയാനം 
വകൈരിച്ചുന്കയാണ്ട് ഉതട്പയാേന ൈയായട്പ നല്കുന്നതില് 
സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് 19 ശതേയാനം അധിക ൈളരച് 
മനെി എന്നതട് ശ്രമദ്യേയാണട്, ന്പയാതുമേഖലയാ ൈയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകന്ള അമപക്ിച്ട് സഹകരണ ബയാങ്കുകളന്െ ഈ 
മനട്ടം ശ്യാഘനീയേയാണട്.  ഇതട് കയാണിക്കുന്നതട് കഴിഞ്ഞ 
അഞ്ചട് ൈരഷേയായി മുന്ഗണനയാ മേഖലയന്െ അന്ല്ലങ്ില് 
കയാരഷിക ഉതട്പയാേന ൈയായട്പയന്െ ൈിതരണത്ില് 
ൈരദ്നവ ൈരുന്ന്ണ്ന്ള്ള ഒരു പ്രൈണത കയാണിക്കുന് 
(ചിത്ും 3.1.5).

പട്ിക 3.1.6 2020-21ല് കയാരഷിക മേഖലയിമലക്കുള്ള ൈയായട്പയാ ൈിതരണം (മകയാെി രൂപയില്)

ക്രേനം ഏജന്സിയന്െ മപരട്
ഹ്രസ്വകയാല (ൈിള) ൈയായട്പ േീരഘകയാല (ഉതട്പയാേന) ൈയായട്പയാ ആന്ക കയാരഷിക ൈയായട്പ

ലക്ധ്ം മനട്ടം ശതേയാനം ലക്ധ്ം മനട്ടം ശതേയാനം ലക്ധ്ം മനട്ടം ശതേയാനം

1 ന്പയാതു 
സ്വകയാരധ്മേഖല 
ൈയാണിജധ് ബയാങ്കുകള്

27433.55 30088.46 110 18378.59 22135.19 120 45812.15 52223.66 114

2 സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള് 12490.94 10530.03 84 5323.05 6341.73 119 17813.99 16871.76 95

3 പ്രയാമേശിക ഗ്യാേീണ 
ബയാങ്കുകള് 7227.59 11342.91 157 2270.28 1503.72 66 9497.87 12846.63 135

4 ന്െറകിെ ധനകയാരധ് 
ബയാങ്കുകള് 305.90 218.57 71 477.57 941.01 197 783.47 1159.58 148

ആന്ക 47457.98 52179.97 110 26449.49 30921.65 117 73907.48 83101.63 112

അൈലംബം: മസ്ററ്റട് മഫയാകസട് മപ്പെര, 2022-23

ചിത്ും 3.1.5 മകരളത്ില് 2017-18 മുതല് 2021-22 ൈന്രയള്ള കയാരഷിക ൈയായട്പകള്
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നിമഷേപ വയായ്പ
ന്േയാത്ം കയാരഷിക ൈയായട്പന്യ ഉല്്പെയാേനൈയായട്പയയായം 
നിമക്പൈയായട്പയയായം ൈിഭജിച്ട് ൈിലയിരുത്ിയയാല് 
നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ ൈിഹിതം 2021-22 ന്ല 
ന്േയാത്ം ൈയായട്പയന്െ 36 ശതേയാനേയാണട്.  
േീരഘകയാലയാെിസ്ഥയാനത്ില് നിമക്പ ൈയായട്പയില് 2015-16 
ന്ല 20 ശതേയാനത്ില് നിന്നട് 2021-22 ല് 36 ശതേയാനേയായി 
ക്രേയാനുഗതേയായ ൈരദ്നവണ്യായതയായി കയാണയാം.  
എന്നിരുന്നയാലം േീരഘകയാല/നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ  
ൈിഹിതം 2018-19 ല് കയാരഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള ന്േയാത്ം 
ഗ്കൗണ്ട് ന്ലൈല് ന്ക്രഡിറ്റിന്റെ 38 ശതേയാനേയായിരുന്നതട് 
2019-20 ല് 33 ശതേയാനേയായി കുറയകയം 2020-21 ല് ഇതട് 
37 ശതേയാനവം, 2021-22 ല് 36 ശതേയാനവം ആയതയായി 
കയാണയാം.  ഇതട് ഹ്രസ്വകയാല/ഉതട്പയാേന ൈയായട്പയേയായി 
തയാരതേധ്ന്്പെടുത്തുമ്യാള് േീരഘകയാല/നിമക്പ ൈയായട്പയില് 
സ്ഥിരതയള്ളതയായി കയാണയാം.  (ചിത്ും 3.1.6)

ചിത്ും 3.1.6 മകരളത്ിന്ല ന്േയാത്ം കയാരഷിക 
ൈയായട്പയില് ഉല്പയാേന, നിമക്പ ൈയായട്പകളന്െ 
ൈിഹിതം
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കഴിഞ്ഞ കുറച്ട് ൈരഷങ്ങളയായി നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ 
അനുപയാതത്ില് ൈളന്രമയന്റ േയാറ്റം സംഭൈിച്തയായി 
കയാണയാന് സയാധിക്കും.  2015-16-ല് കൃഷിയിമലക്കുള്ള 
ന്േയാത്ം ഗ്കൗണ്ട് ന്ലൈല് ന്ക്രഡിറ്റിന്റെ (ജി.എല്.സി 
ൈിതരണത്ിന്റെ) യഥയാക്രേം 80 ശതേയാനം ഉല്്പെയാേന 
ൈയായട്പയം 20 ശതേയാനം നിമക്പ ൈയായട്പയം ആയിരുന്നതട്  

2020-21-ല് ഉല്്പെയാേന നിമക്പ ൈയായട്പകളന്െ അനുപയാതം 
യഥയാക്രേം 64 ശതേയാനേയായം 36 ശതേയാനേയായം 
േയാറി.  ഹ്രസ്വകയാല ൈയായട്പ 13 ശതേയാനം മകയാ്കൗണ്ട് 
ൈയാരഷിക ൈളരച്യാ നിരകിലം േീരഘകയാലൈയായട്പ 20 
ശതേയാനം സി.എ.ജി.ആറിലം ആണട് നല്കി ൈരുന്നതട്.  
േീരഘകയാലയാെിസ്ഥയാനത്ില് കയാരഷിക ഉല്്പെയാേനക്േത 
ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനട് അതധ്ന്തയാമപക്ിതേയായ 
ആസ്തികള് സൃഷ്ികയാന് കയാരഷിക മേഖലന്യ േീരഘകയാല 
ൈയായട്പകള് സഹയായിക്കുന്ണ്ട്,  എന്നതിനയാല്തന്ന്ന 
നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ ൈിഹിതം ൈരദ്ി്പെികയാനയാകുന്നതട് 
ൈളന്ര പ്രധയാനേയാണട്.  േീരഘകയാലയാെിസ്ഥയാനത്ില് 
കൃഷിയില് നിന്ള്ള ൈരുേയാനത്ില് സുസ്ഥിരേയായ 
ൈരദ്നയണ്യാക്കുന്നതിനും, ആൈശധ്കതകള്കട് 
അനുസൃതേയായി ഉല്്പെയാേനവം ഉല്്പെയാേനക്േതയം 
ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ പ്രയാധയാനധ്ം 
ൈരദ്ിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുന്.

2021-22 ല് സംസ്ഥയാനത്ട് 97,265 മകയാെി രൂപ കയാരഷിക 
ൈയായട്പയയായി ൈിതരണം ന്െയട്തു.  ഇതില് 62,609 മകയാെി 
രൂപ ഉല്്പെയാേന ൈയായട്പയം 34,657 മകയാെി നിമക്പ 
ൈയായട്പയേയാണട്.  അനുബന്ധും 3.1.25ല് ഉപമേഖലയാ 
തിരിച്ചുള്ള കയാരഷിക ൈയായട്പയാ ൈിതരണവം അനുബന്ധും 
3.1.26ല്  ഉല്്പെയാേന, നിമക്പ ൈയായട്പകളന്െ ൈിഭജനവം 
നല്കിയിരിക്കുന്.  കയാരഷിക മേഖലയില് മൂലധന 
രൂപീകരണം സുഗേേയാക്കുന്നതിനട് േീരഘകയാല കയാരഷിക 
ൈയായട്പ ൈിതരണത്ില് തെസ്ങ്ങമളതുേിന്ല്ലന്നട് ബയാങ്കുകള് 
ഉറ്പെയാമകണ്തുണ്ട്.  ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ളതും മേഖല 
തിരിച്ചുള്ളതുേയായ  കയാരഷിക ൈയായട്പയാൈിതരണം അനുബന്ധും 
3.1.27ല് നല്കിയിരിക്കുന്.

കയാരഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള നിമഷേപ വയായ്പയുടെ ഏജന്�ി 
തിരിച്ചുള്ള വിതരണം
2020-21 കയാലയളൈില് മകരളത്ിന്ല കയാരഷിക 
മേഖലയ്ക്കുള്ള നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ള 
ൈിതരണം ചിത്ും 3.1.7ല് നല്കിയിരിക്കുന്.  2020-21 ല് 
സംസ്ഥയാനത്ട് നിമക്പ ൈയായട്പയയായി 30,922  മകയാെി 
രൂപ ൈിതരണം ന്െയട്തു, അതില് സ്വകയാരധ് ന്പയാതുമേഖലയാ 
ൈയാണിജധ് ബയാങ്കുകള് 22,135 മകയാെി രൂപയം സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള് 6342 മകയാെി രൂപയം ആര.ആര.ബി കള് 
1504 മകയാെി രൂപയം േറ്റുള്ളൈ 941 മകയാെി രൂപയേയാണട് 
ൈിതരണം ന്െയ്തതട്.  ന്േയാത്ം േീരഘകയാല ൈയായട്പയന്െ 
72 ശതേയാനേയാണട് ൈയാണിജധ് ബയാങ്കുകളന്െ ൈിഹിതം.  
അമതസേയം സഹകരണ ബയാങ്കുകളന്െ ൈിഹിതം 20 
ശതേയാനം േയാത്രേയായിരുന്.  മുന്ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് 
സഹകരണ ബയാങ്കുകളന്െ ൈിഹിതത്ില് മനരിയ ൈരദ്നൈട് 
കയാണുന്ണ്ട്.  േീരഘകയാല/നിമക്പ ൈയായട്പയില് ആര.
ആര.ബികളന്െയം ന്െറകിെ ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകളന്െയം 
ൈിഹിതം യഥയാക്രേം 5 ശതേയാനവം 3 ശതേയാനവേയായിരുന്.
കിസാന് ക്രെഡിറ്റ് കാരഡറ് (ക്ക.സി.സി) : ബയാങ്ിംഗട് 
മേഖലയില് നിന്നട് കരഷകരകട് േിതേയായതും 
സേയബന്ധിതവേയായ ൈയായട്പ ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
നെപെിന്യന്ന നിലയിലയാണട് 1998-99 ല് ന്ക.സി.സി പദ്തി 
അൈതരി്പെിച്തട്.  നബയാരഡിനട് ലഭധ്േയായ റിമ്പെയാരട്ടുകള് 
പ്രകയാരം, 2021-22 കയാലയളൈില് സംസ്ഥയാനത്ട് 24,413 
മകയാെി രൂപയന്െ 12.89 ലക്ം കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡുകള് 
(ന്ക.സി.സി) ൈിതരണം ന്െയട്തു.   ൈിൈിധ ഏജന്സികള് 
മുമഖനയള്ള ന്ക.സി.സിയന്െ ൈിതരണം അനുബന്ധും 
3.1.28ല്  നല്കിയിരിക്കുന്.  കരഷകരകട് ഓമട്ടയാമേറ്റഡട് 
ന്െല്ലര ന്േഷീനുകള്, എൈിന്െയം ബയാങ്ിംഗട്, ന്ഡബിറ്റട് 
കയാരഡുകള് എന്നിൈ മപയാലള്ള മൂലധ്ൈരദ്ിത മസൈനങ്ങള് 
നല്കുന്നതിനട് ബയാങ്കുകള് അൈരുന്െ മകയാര ബയാങ്ിങട് 
ന്സയാലയുഷന് പ്യാറ്റട്മഫയാമുകള് പ്രമയയാജനന്്പെടുത്തുന്േന്നട് 
പ്രതീക്ിക്കുന്. ന്ക.സി.സി യില് സ്യാരട്ടട് കയാരഡുകമളയാ 
ന്ഡബിറ്റട് കയാരഡുകമളയാ നല്കുന്നതിനട് ബയാങ്കുകള്കട് റമപ 
ന്നറ്റട് ൈരകട് ഉപമയയാഗികയാനയാകും. അതുൈഴി കരഷകരകട് 
അൈരുന്െ സകൗകരധ്ത്ിനനുസരിച്ട് എല്ലയാ മസൈനങ്ങളം 
ഒരു കുെകീഴില് ലഭധ്േയാകും.  2020 ഏപ്രില് മുതല് ൈിതരണം 
ന്െയ്ത ഹ്രസ്വകയാല ൈയായട്പകളന്െ പലിശ സബട് ൈന്ഷന്റെ 
(ഐ.എസട്.എസട്) ആനുകൂലധ്ം ലഭിക്കുന്നതിനട് ന്ക.സി.
സി മൈണന്േന്ള്ളതട് നിരബന്ധേയാകി.  ഐ.എസട്.
എസട്-ന്റെ ആനുകൂലധ്ം ലഭിക്കുന്നതിനട് ആധയാറം 
നിരബന്ധേയാകിയിട്ടുണ്ട്.  ഏകമേശം മൂന്നട് മകയാെിമയയാളം 
കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡുകള് സഹകരണ മേഖലയില് 
റൂറല് മകയാ-ഓ്പെമററ്റീൈട് ബയാങ്കുകളിലം, പി.എ.സി.
എസുകളിലേയായി ഉന്ണ്ന് കണകയാകന്്പെട്ടിരിക്കുന്, 
അതിനയാല്ത്ന്ന്ന കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡുകള് റമപ 
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കയാരഡുകളയാകി േയാറ്റുന്നതിനട് സഹകരണ മേഖലന്യ 
പിന്തുണമയ്ക്കണ്തട് ൈളന്ര പ്രധയാനേയാണട്.  മകരള ഗ്യാേീണ് 
ബയാങ്ിലം ഡി.സി.ബി കളിലേയായി ഏകമേശം 8 ലക്ം 
കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റട് കയാരഡട് അകകൗണ്ടുകളന്ണ്ന്നയാണട് 
കണക്കുകള് സൂെി്പെിക്കുന്നതട്.

ചിത്ും 3.1.7 2020-21 ല് കയാരഷിക മേഖലയിന്ല നിമക്പ 
ൈയായട്പയന്െ ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ള ൈിതരണം

 

വാണിജ� ബാ�കൾ  
സഹകരണ ബാ�കൾ  
�ാേദശിക �ാമീണ ബാ�കൾ  
മ��വർ 

അൈലംബം: മസ്ററ്റട് മഫയാകസട് മപ്പെര 2022-23

നബയാര്്  
നബയാരഡട് സംസ്ഥയാനങ്ങള്കട് ൈയായട്പ/പുനരൈയായട്പയാ 
രൂപത്ിലം ഗ്യാറെട് പിന്തുണയയായം സഹയായങ്ങള് 
നല്കി ൈരുന്.  കയാരഷിക മേഖലകളിമലക്കും 
അനുബന്ധ മേഖലകളിമലക്കും ഗ്കൗണ്ട് ന്ലൈല് ൈയായട്പയാ 
പ്രൈയാഹം ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന 
സകൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുേയായി ൈയായട്പ 
ൈിപുലീകരിമകണ്തയായിട്ടുണ്ട്.  കയാരഷിക മേഖലയിന്ല 
നൈീകരണം മുതല് കരഷക ഉല്്പെയാേക സംഘെനകളന്െ 
മപ്രയാത്സയാഹനം, ഫയാം പ്രൈരത്നങ്ങളന്െ മപ്രയാത്സയാഹനം, 
വനപുണധ് ൈികസനം, സയാ്ത്ിക സഹയായ പിന്തുണ, 
ബയാങ്ിംഗട് ഇെപയാടുകള് ഡിജിവറ്റസട് ന്െയ്യല്, ഉപജീൈന 
സയാധധ്തകള് സൃഷ്ികല് തുെങ്ങി ൈിൈിധ ൈികസന 
പ്രൈരത്നങ്ങള്കട് ഗ്യാറെട് രൂപത്ിലള്ള സയാ്ത്ിക 
സഹയായം ൈിപുലീകരിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുന്. അമതയാന്െയാ്പെം 
തന്ന്ന സ്വയം സഹയായ ഗ്രൂ്പെട് /മജയായിറെട് ലയബിലിറ്റി 
ഗ്രൂപ്പുകള് എന്നിൈക്കുള്ള പരിശീലനത്ിലൂന്െയം 
ൈിപണന  പിന്തുണയിലൂന്െയം അൈരുന്െ മശഷി 
ൈരദ്ി്പെികയാനുതകുന്ന പദ്തികളം നെത്ിൈരുന്.  2021-
22 സയാ്ത്ിക ൈരഷത്ില്, നബയാരഡട് മകരള മേഖല 
19660 മകയാെി രൂപ സംസ്ഥയാനത്ട് ൈിതരണം ന്െയട്തു.  മുന് 
സയാ്ത്ിക ൈരഷന്ത് അമപക്ിച്ട് 46 ശതേയാനം ൈളരച് 
മരഖന്്പെടുത്ിയതയായി കയാണുന്ണ്ട്. 

ദീരഘകയാല ഗ്യാേീണ വയായ്പയാ ഫണ്് (എല്റ്റി.ആര.
�ി.എഫ്), ഹ്ര�്വകയാല പുനര വയായ്പ, മനരിട്ടുള്ള പുനര 
വയായ്പ
നിമക്പ ൈയായട്പ, കരഷകരക്കും സംരംഭകര ക്കും, അൈരുന്െ 
ഉല്്പെയാേനം, ഉല്്പെയാേനക്േത, അധിക ൈരുേയാനം എന്നിൈ 
ആരജിക്കുന്നതിനു കയാരണേയാകുന്ണ്ട്.  കരഷകരുന്െയം 
ഗ്യാേീണ കരകകൗശല-വകന്ത്യാഴിലയാളികള് എന്നിൈരുന്െ 
നിമക്പ പ്രൈരത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുക്കുന്നതിനട് േതിയയായ 
ൈയായട്പകള് നല്കുന്നതിനട് ബയാങ്കുകള്കട് േീരഘകയാല, 
ഇെത്രം പുനരൈയായട്പ നബയാരഡട് നല്കുന്.  സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള്ക്കും റീജിയണല് റൂറല് ബയാങ്കുകള്ക്കും (ആര.
ആര.ബി) േയാത്രേയായി കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങളിന്ല 
നിമക്പ ൈയായട്പയ്ക്കട് േീരഘകയാല റീഫിനയാന്സട് പിന്തുണ 
നല്കുന്നതിനയായി നബയാരഡുേയായി മെരന്നട് ഇന്തധ് 

ഗൈണ്ന്േറെട് ഒരു “മലയാംഗട് മെം റൂറല് ന്ക്രഡിറ്റട് ഫണ്ട്” 
രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. എല്ലയാ സംസ്ഥയാന സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള്ക്കും സംസ്ഥയാന സഹകരണ കയാരഷിക 
ഗ്യാേൈികസന ബയാങ്കുകള്ക്കും (എസട്.സി.എ.ആര.
ഡി.ബി.എസട്), ആര.ആര.ബി-കള്ക്കും മയയാഗധ്തയാ 
േയാനേണ്ഡങ്ങളന്െ നിബന്ധനകള്ക്കു ൈിമധയേയായി 
നബയാരഡില് നിന്നട് റീഫിനയാന്സട് സകൗകരധ്ങ്ങള് 
ലഭിക്കുന്നതിനട് അരഹതയണ്ട്.

2021-22 സയാ്ത്ികൈരഷത്ില് നബയാരഡട് മകരള 
മേഖല 18,350 മകയാെി രൂപ പുനരൈയായട്പയയായി നല്കി. 
അതില് േീരഘകയാല, ഹ്രസ്വകയാല, മനരിട്ടുള്ള പുനരൈയായട്പ 
എന്നിൈയം ഉള്ന്്പെടുന്ണ്ട്.  േീരഘകയാല, ഹ്രസ്വകയാല 
ൈയായട്പകളന്െ രൂപത്ില് 18,250.95 മകയാെി രൂപയം, 
ന്പെഷധ്ല് ലിക്വിഡിറ്റി ന്ഫസിലിറ്റി (ആര.ബി.ഐ 
ൈിപുലീകരിച്തട്) ഉള്ന്്പെന്െ ഹ്രസ്വകയാല പുനരൈയായട്പയയായി 
11,280 മകയാെി രൂപയം, േീരഘകയാല പുനരൈയായട്പയയായി  
6970.95 മകയാെി രൂപയം മകരള മേഖല ൈിതരണം ന്െയട്തു.  
ഇങ്ങന്ന ൈിതരണം ന്െയ്തതില് ഭൂരിഭയാഗവം ൈയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകള്ക്കും  ന്െറകിെ ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകള്ക്കുേയാണട് 
ൈിതരണം ന്െയ്തതട്.

കയാരഷിക പ്രൈരത്നങ്ങള് സുഗേേയായി നെത്തുന്നതിനട് 
ബയാങ്കുകളില് നിന്നട് കരഷകരകട് തെസ്േില്ലയാത് ൈയായട്പയാ 
പ്രൈയാഹം ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനട്, ആര.ആര.ബി കള്ക്കും  
സഹകരണ ബയാങ്കുകള്ക്കും വേമക്രയാഫിനയാന്സട് 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കും ഫ്രണ്ട് എന്റെഡട് ലിക്വിഡിറ്റി സമ്പെയാരട്ടട് 
നല്കുന്നതിനട് ആര.ബി.ഐ നബയാരഡിനട് പ്രമതധ്ക 
സംൈിധയാനങ്ങള് ലഭധ്േയാകിയിട്ടുണ്ട്.  2021-22 ല് നബയാരഡട് 
മകരള സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാങ്കുകള്കട് 1720 മകയാെി 
രൂപയം മകരള ഗ്യാേീണ ബയാങ്ിനട് 1000 മകയാെി രൂപയം 
ന്ക.എസി.സി.ആര.ഡി.ബി കട് 200 മകയാെി രൂപയം 
ലികയുഡിറ്റി പിന്തുണന്യന്ന നിലയില് പ്രമതധ്ക ലിക്വിഡിറ്റി 
ന്ഫസിലിറ്റി-2 പ്രകയാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള്ക്കും ആര.ആര.ബി-കള്ക്കും എല്.െി.ആര.
സി.എഫിനട് കീഴില് കയാരഷിക മേഖലയ്ക്കട് കുറഞ്ഞ പലിശ 
നിരകില് േീരഘകയാല പുനരൈയായട്പ നല്കുന്നതിനട് 
പുറമേയയാണട് ഇതട് നല്കുന്നതട്. നബയാരഡിന്റെ 
പുനരൈയായട്പയാ സഹയായത്ിന്റെ ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ള 
ൈിതരണം അനുബന്ധും 3.1.29ല്  നല്കിയിരിക്കുന്.

നബയാര്ിടറെ േറ്റ് �െയായം
നബയാരഡട് ഗ്യാേീണ മേഖലകളില് ൈയായട്പയന്െ സുഗേേയായ 
ൈിതരണം സയാധധ്േയാക്കുകയം അമതയാന്െയാ്പെം അതിന്റെ 
ൈയായട്പയാ മപ്രയാത്സയാഹന ൈികസന ഇെന്പെലകളിലൂന്െ 
ഗ്യാേീണ മേഖലകളന്െ സേഗ് ൈികസനം സയാധധ്േയാക്കുകയം 
ന്െയ്യുന്. സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാങ്കുകള്ക്കും 
(എസട്.സി.ബി) റീജിയണല് റൂറല് ബയാങ്കുകള്ക്കും  
(ആര.ബി.ഐ) ൈയായട്പയാ പരിധി നിശ്യിച്ട് കുറഞ്ഞ 
നിരകില് കയാരഷിക, കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല 
േീരഘകയാല നിമക്പ ആൈശധ്ങ്ങള്ക്കും ഉല്്പെയാേനത്ിനും 
നബയാരഡട് പുനരൈയായട്പ നല്കി ൈരുന്.

കയാരഷിക ൈികസനത്ിനുള്ള അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ്ങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ശ്രേങ്ങന്ള 
ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന സകൗകരധ് ൈികസന ഫണ്ട് പിന്തുണ 
നല്കുന്ണ്ട്.  2021-22 ല് കൃഷി, കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല, 
സയാമൂഹിക മേഖല, കണക്ടിൈിറ്റി മേഖല എന്നിൈയിലയായി 
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507.17 മകയാെി രൂപ, 4.4 ശതേയാനം പലിശനിരകില് 
അനുൈേിച്ിരുന്. ആര.ഐ.ഡി.എഫിന്റെ ട്യാന്ഞ്ച 
തിരിച്ചുള്ള അനുേതിയം ൈിതരണവം അനുബന്ധും 3.1.30ല്   
നല്കിയിരിക്കുന്. ഇതു കൂെയാന്ത പൂരത്ീകരികയാനുള്ള 
ൈന്കിെ ഇെത്രം ജലമസെന പദ്തികള് മൈഗത്ില് 
നെ്പെിലയാക്കുന്നതിനട് ധനസഹയായം നല്കുന്നതിമലകയായി 
നബയാരഡട് ഒരു േീരഘകയാല ജലമസെന ഫണ്ടും  
(എല്.റ്റി.ഐ.എഫട്) രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. 

നബയാരഡട് ഇന്ഫ്രയാസട്ട്കട്െര ന്ഡൈല്പെട്ന്േറെട് 
അസിസ്റന്സട് (എന്.ഐ.ഡി.എ) എന്നതട് ഗ്യാേീണ 
അെിസ്ഥയാനസകൗകരധ് പദ്തികള്കട് ധനസഹയായം 
നല്കുന്നതിനുള്ള നബയാരഡിന്റെ ഒരു ൈയായട്പയാ 
പിന്തുണ പദ്തിയയാണട്.  സംസ്ഥയാന സരകയാരുകള്ക്കും 
മകയാര്പെമറഷനുകള് മപയാന്ലയള്ള േറ്റട് സരകയാര 
ഉെേസ്ഥതയിലള്ള സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കും എന്.ഐ.ഡി.എ 
യന്െ സഹയായം ലഭധ്േയാക്കുന്ണ്ട്.  ഇതുകൂെയാന്ത ഗ്യാേീണ 
മേഖലയിന്ല അെിസ്ഥയാനസകൗകരധ് പദ്തികന്ള 
സഹയായിക്കുന്നതിനയായി ഭക്ധ് സംസ്കരണ ഫണ്ട് 
(എഫട്.പി.എഫട്), ഫിഷറീസട് ആന്ഡട് അക്വയാകള്ച്ര 
ഇന്ഫ്രയാസട്ട്കട്െര ന്ഡൈലപട് േറെട് ഫണ്ട് (എഫട്.ഐ.ഡി.
എഫട്), ഡയറി മപ്രയാസസിംഗട് & ഇന്ഫ്രയാസട്ട്കട്െര 
ന്ഡൈലപട് േറെട് ഫണ്ട് (ഡി.ഐ.ഡി.എഫട്), വേമക്രയാ 
ഇറിമഗഷന് ഫണ്ട് (എം.ഐ.എഫട്) തുെങ്ങിയ ധയാരയാളം 
സയാ്ത്ിക സഹയായ പരിപയാെികള് നബയാരഡിമറെതയായി 
നിലൈിലണ്ട്.  2021-22 കയാലയളൈില് േറ്റട് അെിസ്ഥയാന 
സകൗകരധ്ങ്ങള്ക്കുള്ള നബയാരഡിന്റെ ധനസഹയായം 802.55 
മകയാെി രൂപയയായിരുന്. 
    
മകന്ദ മേഖലയാ പദ്തികളയായ വേമക്രയാ ഫുഡട് 
എറെരവപ്രസസട്(എം.എഫട്.ഇ) ഫണ്ട്, പ്രധയാന് േന്തി േത്സധ് 
സ്ത്ട് മയയാജന, മൃഗസംരക്ണ ഇന്ഫ്രയാസട്ട്കട്െര 
ന്ഡൈലപട് േറെട് ഫണ്ട് എന്നിൈ നബയാരഡിന്റെ 
സഹയായം കൂെയാന്തയള്ള കയാരഷിക അെിസ്ഥയാന 
സകൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ികയാന് സഹയായിക്കുന്ന മകന്ദ 
പദ്തികളയാണട്.  മേല്്പെറഞ്ഞ സ്കീമുകള്കട് അനുസൃതേയി 
പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങന്ള േള്ട്ടി 
സരൈീസട് ന്സറെറകളയാകി േയാറ്റുന്നതിനട് ഇളമൈയാന്െ 
പുനരൈയായട്പ നല്കുന്നതിനട് എ.ഐ.എഫിനട് കീഴില് 
ഒരു പ്രമതധ്ക പുനരൈയായട്പ പദ്തിയേയായി നബയാരഡട് 
രംഗന്ത്ത്ിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ സ്കീേിനു കീഴില് മകരള 
ബയാങ്ിനട് 3 ശതേയാനം പുനരൈയായട്പ അനുൈേിക്കുകയം 
അതട് പി.എ.സി.എസു-കള് 4 ശതേയാനം എന്ന നിരകില് 
ധനസഹയായം നല്കുകയം ന്െയ്യുന്.  സംസ്ഥയാനത്ട് 
എ.ഐ.എഫട് നെ്പെിലയാക്കുന്നതിന്റെ ഭയാഗേയായി അതിന്റെ 
സുഗേേയായ ൈിതരണം ഉറ്പെയാക്കുന്നതിനട് മകരളത്ില് 
ഒരു മപ്രയാജക്ടട് േയാമനജട് േറെട് യൂണിറ്റട് സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനട് 
സംസ്ഥയാന സരകയാര നയാബട്മകയാണുേയായി ഒരു 
കരയാറില് ഒപ്പുൈച്ിട്ടുണ്ട്.  നബയാരഡിന്റെ ഇെന്പെലകള് 
ന്തയാഴിലൈസരങ്ങള് സൃഷ്ിച്ചുന്കയാണ്ട് ൈരുേയാനം 
സുഗേേയാക്കുകയം അമതയാന്െയാ്പെം കൃഷിയന്െയം 
അനുബന്ധമേഖലകളന്െയം, സയാമൂഹിക സയാ്ത്ിക 
മേഖലകളന്െയം അൈസ്ഥ ന്േച്ന്്പെടുത്തുന്നതിനും 
സഹയായകരേയാണട്.  നബയാരഡിന്റെ ഇത്രത്ിലള്ള 
ഇെന്പെലകള് ഗ്യാേൈികസനത്ിനട് കൂടുതല് 
ഉതകുന്േന്ം മേഖലകളിലെനീളമുള്ള സുസ്ഥിര ൈികസനം 
മപ്രയാത്സയാഹി്പെിക്കുന്േന്ം പ്രതീക്ികയാവന്നതയാണട്.

മകരളത്ില് ആൈശധ്മുള്ള കരഷകരകട് സേയബന്ധിതവം 
േതിയയായതുേയായ ൈയായട്പയന്െ ലഭധ്ത യയാന്തയാരു 
തെസ്വേില്ലയാന്ത ഉറ്പെയാകയാന് ബയാങ്ിംഗട് സംൈിധയാനം 
എല്ലയായിമ്പെയാഴും സംസ്ഥയാന സരകയാരുേയായി മെരന്നട് 
പ്രൈരത്ിച്ചുൈരുന്ണ്ട്.  നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ ൈിഹിതം 
സംസ്ഥയാനത്ട് ന്പയാതുന്ൈ കുറൈയാണട്, എന്നിരുന്നയാലം 
സേീപ ൈരഷങ്ങളില് ഇതട് ൈരദ്ിച്ചുൈരുന്ന പ്രൈണത 
കയാണിക്കുന്ണ്ട്.  മകരളത്ിന്ല ഭൂേി വകൈശഘെന 
അനുസരിച്ട് ഓമരയാ വകൈശഭൂേിയം ശരയാശരി 0.18 
ന്ഹക്ടര ൈിസട്തൃതിയള്ള തുണ്ടുൈല്കരിച് ഭൂേിയയാണട്. 
ഇതുതന്ന്നയയാണട് കയാരഷിക മേഖലയിമലക്കുള്ള കുറഞ്ഞ 
നിമക്പ ൈയായട്പയന്െ പ്രധയാന കയാരണം.  കയാരഷിക 
ഉല്്പെന്നങ്ങള്കട് ൈിപണിയില് ലഭധ്േയാകുന്ന സ്വീകയാരധ്ത 
ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ ഉപമഭയാക്യാകമളയാടുള്ള 
സേീപനം, ഭൂവെേസ്ഥത എന്നിൈ നമ്മുന്െ സംസ്ഥയാനത്ട് 
കയാരഷിക ധനസഹയായം ൈിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രധയാനന്്പെട്ട ന്ൈല്ലുൈിളികളയാണട്. കയാരണം അൈ 
കയാരഷിക ധനസഹയായത്ിനുള്ള ശക്േയായ 
തെസ്ങ്ങന്ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്. ഇങ്ങന്നയള്ള 
ന്ൈല്ലുൈിളികള്കട് പരിഹയാരംകണ്ടുന്കയാണ്ടു േയാത്രമേ 
കയാരഷിക ധനസഹയായത്ിന്റെ മുമന്നയാട്ടുള്ള പ്രയയാണം 
സുഗേേയാകുകയള്ളൂ.  ഉല്്പെയാേനക്േത ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനും 
ൈിഭൈമശഷി ൈരദ്ി്പെിക്കുന്നതിനുേയായി കയാലയാൈസ്ഥയാ 
അനുകൂല നിമക്പങ്ങള് സുഗേേയാമകണ്തും 
ഉയരത്ിന്കയാണ്ടുൈമരണ്തുമുണ്ട്. അമതയാന്െയാ്പെം 
തന്ന്ന കയാരഷിക ൈയായട്പയാ പദ്തികളില് കയാലയാൈസ്ഥയാ 
അപകെസയാധധ്തകള് വകകയാരധ്ം ന്െയ്യയാന്,  ധനകയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങന്ള സഹയായിക്കുന്ന തരത്ിലള്ള ഇെന്പെലകളം 
ആൈശധ്േയാണട്. 
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3.2 ലകരളത്തില� സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള്    

സഹകരണ പ്രസ്ാനം ല�ാകലെമ്പാടം വ്യപതിക്കുകയം 
സമ്പദ് വ്യവസ്യലെ എല്ാ ലെഖ�കലളയം ഉള്ലക്ാ 
ള്ളുകയം ലെയ്യുന്നു. ല�ാകലെമ്പാടമുള്ള 3 ദശ�ക്ം 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ഭാഗൊണ് െനുഷ്യരാശതിയലെ 
12 ശതൊനത്തി�ധതികം വരുന്ന ജനങ്ങള്. സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള് സുസ്തിര സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക് സംഭാവന 
നല്കുകയം ല�ാകലെമ്പാടമുള്ള 280 ദശ�ക്ലത്ാളം 
വരുന്ന ജനങ്ങള്ക്് ലതാഴതി�വസരങ്ങള് നല്കുകയം 
ലെയ്യുന്നു. ലവള്്് ലകാപ്പലേറ്റീവ് ലൊണതിറ്േതിലറെ കണക് 
നുസരതിച്ച് ല�ാകത്തില� ലതാഴതില് ലെയ്യുന്ന ജനസംഖ്യയലെ 
10 ശതൊനവം സഹകരണ ലെഖ�യതി�ാണ്.

സമ്പദ് വ്യവസ്യതില് സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളുലെ 
സ്ാനം സുപ്രധാനൊണ്. വായ്പ, സംഭരണം, 
ഉത്പാദനം, നതിര്മാണം, വതിപണനം, കാര്ഷതിക 
സംസ്കരണം, ഉപലഭാക്തൃ വതിപണതി, പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായങ്ങള്, അെതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസനം 
എന്നതിവയള്ലപ്പലെ സമ്പദ് വ്യവസ്യലെ െതിക്വാറം 
എല്ാ ലെഖ�കളതിലം സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങളുലെ 
പ്രവര്ത്നം വ്യാപതിച്ചുകതിെക്കുന്നു. ഇന്നലത് 
െത്സരാധതിഷ്തിതവം നതിയന്ത്രണാതറീതവൊയ സാമ്പത്തിക 
അന്തരറീക്ത്തില് സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് 
ആലഗാളത�ത്തില് െത്സരാധതിഷ്തിതൊകുവാന് ലവണ്തിയള്ള 
പുതുതന്ത്രങ്ങള് ലെനഞ്ഞുലകാണ്് അവരുലെ നയങ്ങള് 
പുനഃക്രെറീകരതിലക്ണ്തുണ്്. 

ലകരളത്തില് സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ശംഖ�കള് 
ഗ്ാെങ്ങളതിലം നഗരങ്ങളതിലം വ്യാപകൊണ്. സംസ്ാനലത് 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് സാമ്പത്തിക വതികസനത്തില് 
പ്രലത്യകതിച്ച് ഗ്ാെറീണ ലെഖ�യതില� ദുര്ബ�രുലെയം 
പാര്ശ്വവല്ക്രതിക്ലപ്പട്ടവരുലെയം വതികസനത്തിന് 
സുപ്രധാന പങ്് വഹതിച്ചതിട്ടുണ്്. കാര്ഷതിക വായ്പ, 

ലപാതുവതിതരണ സംവതിധാനം, കാര്ഷതിലകാല്പ്പന്നങ്ങളുലെ 
വതിതരണം, വനതിതാ വതികസനവം െത്സ്യബന്ധനവം, 
ആലരാഗ്യം, ലപ്രാഫഷണല് വതിദ്യാഭ്യാസവമുള്ലപ്പലെയള്ള 
വതിദ്യാഭ്യാസം, പാര്പ്പതിെം, കാര്ഷതിക സംസ്കരണം, 
പട്ടതികജാതതി-പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതികസനം തുെങ്ങതി വതിവതിധങ്ങളായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ലപ്പട്ടതിരതിക്കുന്ന സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ വതിപു�ൊയ ശംഖ� തലന്ന സംസ്ാനത്തുണ്്.
ദറീര്ഘകാ� വായ്പ നല്കുന്നതതിനായതി 1932 �ാണ് 
ഭൂപണയ ബാങ്് രൂപറീകരതിച്ചത്. ലകാച്ചതിന് ലകാ-
ഓപ്പലേറ്റീവ് ലസാസസറ്തി ആക്് 1913-ല് നതി�വതില് വന്നു. 
ഈ നതിയെത്തിനു കറീഴതില് രജതിസ്റ്റര് ലെയ്ത ആദ്യലത് 
സഹകരണസംഘം “ദതി അ്്വാന്സ്്് ലകാപ്പലേറ്റീവ് 
ലസാസസറ്തി” ആയതിരുന്നു (ലകരള വതികസന േതിലപ്പാര്ട്്ട 
2021, സംസ്ാന ആസൂത്രണ ലബാര്്്). ലകരളത്തില് 
സഹകരണ സംഘങ്ങലള നതിയന്ത്രതിക്കുന്നത് സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ രജതിസ്്ാര് (ആര്.സതി.എസ്) ആണ്. 
പ്രവര്ത്നത്തിലറെ വതിസ്തൃതതിയം സ്വഭാവവം 
അലതാലൊപ്പം അവ ഏലറ്ടക്കുന്ന അധതികാരങ്ങള് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ അനുസരതിച്ച് സഹകരണ 
സംഘങ്ങലള വതിവതിധങ്ങളായതി തരം തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. നതി�വതില് 
ലകരളത്തില് 16,256 സഹകരണ സംഘങ്ങളാണുള്ളത്. 
അതതില് 12,285 എണ്ം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയം 
ബാക്തിയള്ളവ പ്രവര്ത്നരഹതിതവൊണ്. ഭൂരതിഭാഗവം 
ഉപലഭാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങളും (4,640), വായ്പാ 
സഹകരണസംഘങ്ങളും (3,753), വനതിതാ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളും (1,245)ആണ്. ഇവ കൂൊലത വതിപണനം, 
പാര്പ്പതിെം, സംസ്കരണം, ആലരാഗ്യം, പട്ടതികജാതതി-
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്്. 2022 വലരയള്ള 
കണക്നുസരതിച്ച് വതിവതിധ തരത്തിലള്ള സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.2.1ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.
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ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘങ്ങള്
ലകരളത്തില� ഒരു പ്രധാന വായ്പാ ല്ാതസ്ാണ് 
ലക്ര്തിറ്് സഹകരണ സംഘങ്ങള്. പ്രലത്യകതിച്ച് ഗ്ാെറീണ 
വായ്പകളുലെ വതിതരണത്തില് 2018 ല� കണക്നുസരതിച്ച് 
ലകരളത്തില� ലൊത്ം ഗാര്ഹതിക കെത്തിലറെ 33 
ശതൊനവം ലക്ര്തിറ്് സഹകരണ സംഘങ്ങളതില് 
നതിന്നുള്ളതായതിരുന്നു. അതതിലറെ അനുബന്ധ വതിഹതിതം 
അഖതില�ന്ത്യാത�ത്തില് 8 ശതൊനം ൊത്രൊണ്. 
ലകരള ബാങ്്, പതി.എ.സതി.എസ്, ഫാര്ലെഴ് സ് സര്വറീസ് 
ലസാസസറ്തികള് (എഫ്.എസ്.എസ്), ലക.എസ്.
സതി.ആര്.്തി.ബതി, സപ്രെേതിഅഗ്തികള്ച്ചര് ആന്്് 
റൂേല് ല്വ�പ്ലെറെ് ബാങ്കുകള് (പതി.സതി.ആര്.്തി.ബതി) 
എന്നതിവയള്ലപ്പലെയള്ള വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
പ്രാഥെതിക ലെഖ�യതില�ക്കുള്ള വായ്പാ വതിതരണത്തില് 
മുഖ്യ പങ്് വഹതിക്കുന്നു. പതി.എ.സതി.എസ് ഉള്ലപ്പലെയള്ള 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് 14 ജതില്കളതിലം ശാഖകളുണ്്. സം 
സ്ാനലത് സഹകരണ കാര്ഷതിക വായ്പാ ലെഖ�യതില് 
ഘെനാപരൊയ ൊറ്ം ലകാണ്ടുവരാന് സര്ക്ാര് നതിരവധതി 
നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു. അതതിലറെ ഭാഗൊയതി 
സംസ്ാനത്തിലറെ വായ്പാ ഘെനലയ ദ്വതിത� ഘെനയാക്തി 
ൊറ്ാന് സര്ക്ാര് നയപരൊയ തറീരുൊനലെടക്കുകയം, 
തുെര്ന്ന് ലകരള ബാങ്കും, െ�പ്പുേം ജതില്ാ സഹകരണ 
ബാങ്കും (എം.്തി.സതി.ബതി), താലഴത്ട്ടതിലള്ള ഫാര്ലെഴ് സ് 
സര്വറീസ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ലസാസസറ്തി (എഫ്.
എസ്.സതി.എസ്) ഉള്ലപ്പലെയള്ള പ്രാഥെതിക കാര്ഷതിക 
സഹകരണ സംഘവം (പതി.എ.സതി.എസ്) അെങ്ങുന്ന 
ഹ്രസ്വകാ� ഇെത്രം ഘെനയാക്തി ൊറ്തിയതിട്ടുണ്്. 
2022 ൊര്ച്ച് വലര 3,753, ലക്ര്തിറ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
ലസാസസറ്തികള് സംസ്ാനത്് രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തതിട്ടുണ്്. 
അതതില് 3383 എണ്ം നല് നതി�യതില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു, 
ബാക്തിയള്ളവ പ്രവര്ത്നരഹതിതവൊണ്. ലക്ര്തിറ്് 
സഹകരണസംഘങ്ങളുലെ ലതരലഞെടത് െതി� ലക്ര്തിറ്് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഭൗതതിക ലനട്ടങ്ങളും അനുബന്ധം 3.2.2ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്രാഥമിക കരാര്ിക സഹകരണ സംഘം (പി.എ.സി.എസറ്)
സംസ്ാനലത് സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളുലെ 
ഹ്രസ്വകാ� വായ്പയലെ പ്രാഥെതികത�ൊണ് പതി.എ.സതി.
എസുകള്. ലകരളത്തില� സപ്രെേതി ലസാസസറ്തികള് 
ഗണ്യൊയ നതിലക്പം സൊഹരതിക്കുകയം അവരുലെ 
അംഗങ്ങള്ക്് വായ്പകളും അ്്വാന്സുകളും 
നല്കുകയം ഈ ലെഖ�യതില് ഒരു വതിപു�ൊയ വതിപണതി 
വതിഹതിതം സകവശം വയ്ക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. ലകരളത്തില� 
പതി.എ.സതി.എസതിലറെ പ്രാഥെതിക ത�ത്തിലള്ള ഘെനയലെ 
ശക്തൊയ അെതിത്േയതിലൂലെ, അതതിലറെ വതിജയഗാഥ 
വതിശദറീകരതിക്ലപ്പടന്നുണ്്. കാര്ഷതിക ആവശ്യത്തിനുള്ള 
സാധനങ്ങളുലെ വതിതരണം, കണ്സ്യൂെര്, ലെ്തിക്ല് 
ലസ്റ്റാറകളുലെ പ്രവര്ത്നം, കാര്ഷതിക ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ 
സംലയാജനവം വതിപണനവം, മൂ�്യവര്ദ്നം, ലഗ്്തിംഗ്, 
ബ്ാന്്തിംഗ്, പാക്തിംഗ് തുെങ്ങതിയ ലസവനങ്ങളും ഈ 
സ്ാപനങ്ങള് ഏലറ്ടത്തുവരുന്നുണ്്. 2022 ൊര്ച്ച് വലര 
സംസ്ാനത്് സഹകരണ രജതിസ്്ാര്ക്് കറീഴതില് 1644 
പതി.എ.സതി.എസുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. പതി.എസതി.
എസുകള് അതതില� അംഗങ്ങള്ക്് 1.08 �ക്ം ലകാെതി 
രൂപ വായ്പയായതി നല്കുകയം 1.39 �ക്ം ലകാെതി രൂപ 
നതിലക്പം സ്വറീകരതിക്കുകയം ലെയ്തു. വതിതരണം ലെയ്ത 
ലൊത്ം വായ്പയതില് നതിലക്പങ്ങളുലെ 72 ശതൊനവം 
ഹ്രസ്വ, ഇെത്രം, ദറീര്ഘകാ� വായ്പകളായതി അംഗങ്ങ 
ള്ക്തിെയതില് വതിതരണം ലെയ്തതിട്ടുള്ളതാണ്. പതി.എ.സതി.എസ്-

കളുലെ ലക്ര്തിറ്് പ്രവര്ത്നങ്ങളുലെ വതിശദാംശങ്ങളും 
ലതരലഞെടത് സൂെകങ്ങളും അനുബന്ധം 3.2.3, 
അനുബന്ധം 3.2.4 എന്നതിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

കകരള ക്റേറ്റ് കകരാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് ബരാങ്റ് ലിമിറ്ഡറ് (കകരള 
ബരാങ്റ്)
കാര്ഷതിക ലെഖ�യ്ക്കും സംരംഭകര്ക്കും പ്രവര്ത്ന 
മൂ�ധനം നല്കുന്നതതില് ലകരള ബാങ്് മുഖ്യ പങ്് 
വഹതിച്ചുവരുന്നു. പതി.എ.സതി.എസ് ല� അംഗങ്ങള് ഏലതങ്തിലം 
സാമ്പത്തിക ഉല്പ്പന്നത്തിലനാ ലസവനത്തിലനാ ലവണ്തി 
െറ്ാലരയം ആശ്രയതിലക്ണ്ാത്വതിധത്തില് പതി.എ.സതി.
എസ്-നും അതതില� അംഗങ്ങള്ക്കും സാമ്പത്തികവം 
സാലങ്തതികവൊയ പതിന്തുണ/ലസവനങ്ങള് ലകരള ബാങ്് 
നല്കുന്നുണ്്. ലഹ്് ഓഫറീസതിനു പുേലെ, ബാങ്തിന് ഒരു 
ലകാര്പ്പലേറ്് ബതിസതിനസ്് ആന്്് ല�യ്സണ് ഓഫറീസും 
ഏഴ് േറീജതിയണല് ഓഫറീസുകളും 13 ലക്ര്തിറ്് ലപ്രാസസ്തിംഗ് 
ലസറെറകളും 769 ശാഖകളും ഉണ്്. 2022 ൊര്ച്ച് 31 വലര 
ലകരള ബാങ്തില് 1,558 അംഗങ്ങളുണ്്. അംഗങ്ങളതില് 
എ ക്ാസ് അംഗങ്ങളായതി ലകരളസര്ക്ാരും 1,557 
പ്രാഥെതിക ലസാസസറ്തികളുൊണ് ഉള്ലപ്പടന്നത്. 2022 
ൊര്ച്ച് 31 വലര ബാങ്തിലറെ ലൊത്ം ഓഹരതി മൂ�ധനം 
2042.08 ലകാെതി രൂപയാണ്. അതതില് ഗവണ്ലെറ്െ 
ലസാസസറ്തികള്, വ്യക്തതികള് എന്നതിവയലെ വതിഹതിതം 
ഉള്ലപ്പടന്നു. ലസാസസറ്തികളുലെയം വ്യക്തതികളുലെയം 
സ്ാപനങ്ങളുലെയം നതിലക്പം ഉള്ലപ്പലെ 69,907 ലകാെതി 
രൂപയലെ നതിലക്പമുണ്്. ബാങ്തിന് 816.5 ലകാെതി രൂപ 
കരുതല് ധനവം െതിച്ചഫണ്ടും ഉണ്്. നബാര്്തില് നതിന്നുള്ള 
വായ്പകളും ദറീര്ഘകാ� നതിക്പങ്ങളും, ലകരള സര്ക്ാരതില് 
നതിന്നും കെലെടത്തിട്ടുള്ളതും ഉള്ലപ്പലെ 10,574.82 ലകാെതി 
രൂപയാണ് ബാങ്് ലൊത്ം കെലെടത്തിട്ടുള്ളത്. 2022 
ൊര്ച്ച് 31 വലരയള്ള കണക്നുസരതിച്ച് ബാങ്തിലറെ 
ലൊത്ം വായ്പാ കുെതിശ്തിക 40,950 ലകാെതി രൂപയാണ്. 
സഹകരണ വതിഭാഗത്തില് നതിന്നുള്ള ബാങ്ായതതിനാല് 
തലന്ന ലകരള ബാങ്തിലറെ ഭൂരതിഭാഗം ഉപലഭാക്താക്ളും 
ഗ്ാെറീണ, അസംഘെതിത ലെഖ�കളതില് നതിന്നുള്ളവരാണ്.  
2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷലത് ലകരള ബാങ്തിലറെ 
വതിശദൊയ സാമ്പത്തിക വതിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 3.2.5ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

കകരള സംസ്രാന സഹകരണ കരാര്ിക ഗ്രാമവികസന 
ബരാങ്റ് (ക്ക.എസറ്.സി.എ.ആര.ഡി.ബി)
ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലകാപ്പലേറ്റീവ് അഗ്തികള്ച്ചര് റൂേല് 
ല്വ�പ്ലെറെ് ബാങ്് (ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.്തി.ബതി) 
ദറീര്ഘകാ� വായ്പകള്, കാര്ഷതിക അനുബന്ധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, കാര്ഷതിലകതര ലെഖ�യതില� പ്രവര്ത് 
നങ്ങള്, ഗ്ാെറീണ ഭവനങ്ങള് എന്നതിവയ്ക് പ്രാഥെതിക 
സഹകരണ കാര്ഷതിക ഗ്ാെവതികസന ബാങ്കുകള് (പതി.
സതി.എ.ആര്.്തി.ബതി) മുലഖന ല�ാണുകളും അ്്വാന്സുകളും 
നല്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സഹകരണ സ്ാപനൊണ്. 
വായ്പ നല്കുന്നതതിനു ബാങ്തിന് സ്വന്തൊയതി പരതിെതിതൊയ 
വതിഭവങ്ങള് ൊത്രലെയള്ളൂ. പ്രധാനൊയം നബാര്്് 
നല്കുന്ന പുനര്വായ്പലയ ആശ്രയതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഓലരാ 
താലൂക്തിലം സ്തിതതി ലെയ്യുന്ന പതി.സതി.എ.ആര്്തി.ബതി 
കളുലെ ശംഖ�യതിലൂലെയം അവയലെ ശാഖകളതിലൂലെയം 
ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.്തി ബാങ്് ഈ പരതിെതിതൊയ 
വതിഭവങ്ങള് ആത്യന്തതികൊയതി വായ്പ്പലയടക്കുന്നവരതില�ക്് 
എത്തിക്കുന്നു. സംസ്ാനത് 79 പതി.സതി.എ.ആര്.്തി.ബതി-
കളുണ്്. ഇതതിലറെ ആസ്ാനം തതിരുവനന്തപുരത്ാണ്. 
സഹകരണലെഖ�യതില് കുെതിശ്തികയള്ള വായ്പയലെ 
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33 ശതൊനവം ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.്തി.ബതിയലെത് 
ൊത്രൊണ് (പതതിനാ�ാം പഞ്ചവത്സരപദ്തതി ലരഖകള് 2022, 
സംസ്ാന ആസൂത്രണ ലബാര്്്). ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.
്തി.ബതി വായ്പലയടക്കുന്നവരതില് സതിംഹഭാഗവം 
അതായത് 80 ശതൊനവം ലെറകതിെ നാെൊത്ര കര്ഷക 
വതിഭാഗത്തില്ലപ്പടന്നവരാണ്. ഗ്ാെറീണ ജനതയലെ 
അെതിസ്ാന ത�ത്തിലള്ള സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവൊയ 
ഉന്നെനൊണ് ബാങ്തിലറെ പ്രധാന �ക്്യം. 2021-22 ല� 
ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.്തി.ബതി യലെ വായ്പാ വതിതരണം 
762.5 ലകാെതിയായതിരുന്നു, അതതില് 11.41 ലകാെതി സാധാരണ 
വായ്പയം 751.09 ലകാെതി സ്കറീം വായ്പയൊണ്. ഈ 
വായ്പയലെ വ�തിലയാരു ഭാഗം ആസ്തി സൃഷ്തിക്ാനാണ് 
ഉപലയാഗതിക്കുന്നത്. ലക.എസ്.സതി.എ.ആര്.്തി.ബതി 
നല്കുന്ന ദറീര്ഘകാ� വായ്പ്പകളുലെ വര്ഗ്ഗറീകരണം 
അനുബന്ധം 3.2.6ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഉപക�രാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങള്
ഉപലഭാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങള് ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് 
സബ് സതി്തി നതിരക്തില് ഉപലഭാക്തൃ സാധനങ്ങള്, 
െരുന്നുകള്, ലസ്റ്റഷനേതി എന്നതിവ �ഭ്യൊക്കുന്നതതിലം 
സ്വകാര്യ െതില്േ വ്യാപാരതികളുലെ ചൂഷണത്തില് നതിന്ന് 
ഉപലഭാക്താക്ലള സംരക്തിക്കുന്നതതിനും ഒരു പ്രധാന 
പങ്് വഹതിച്ചുവരുന്നു. 2022 ൊര്ച്ച് 31 വലര സംസ്ാനത്് 
4640 ഉപലഭാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങള് രജതിസ്റ്റര് 
ലെയ്തതിട്ടുണ്്. അതതില് 3801 സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
പ്രവര്ത്നക്െൊണ്. സംസ്ാനത�ത്തില് ലകരള 
ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് കണ്സ്യൂെര് ലഫ്ലേഷനും 
(കണ്സ്യൂെര്ലഫ്്), ജതില്ാത�ത്തില് ലൊത്വ്യാപാര 
സഹകരണ ലസ്റ്റാറകളും, താലഴത്ട്ടതില് പ്രാഥെതിക 
ഉപലഭാക്തൃ ലസാസസറ്തികള്, ലസ്റ്റാറകള് എന്നതിവ 
ഉള്ലപ്പടന്നതാണ് സംസ്ാനലത് ഉപലഭാക്തൃ 
സഹകരണ ലെഖ�. ജതില്ാ ലഹാള്ലസയതില് ലസ്റ്റാറകളും, 
സപ്രെേതി ലസ്റ്റാറകളും അവരുലെ സ്വന്തം ഔട്ട്ട് �റ്റുകള്, 
സൂപ്പര്ൊര്ക്റ്റുകള്, ്തിപ്പാര്ട്ട്ലെറ്െ ലസ്റ്റാറകള് 
എന്നതിവയതിലൂലെ ഉപലഭാക്താക്ളുലെ ആവശ്യങ്ങള് 
നതിേലവറ്റുന്നു. കണ്സ്യുെര്ലഫ്് അവരുലെ 
സൂപ്പര്ൊര്ക്റ്റുകളതിലൂലെ േറീലട്ടയതില് ബതിസതിനസതിലം 
ഏര്ലപ്പട്ടതിരതിക്കുന്നു. ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
കണ്സ്യുലെഴ് സ് ലഫ്ലേഷന് �തിെതിറ്്് (കണ്സ്യുെര് 
ലഫ്്) 1965-ല് ലകരളത്തില� ഉപലഭാക്തൃ ലൊത്വ്യാപാര 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ഒരു അലപക്് ലബാ്തിയായതി 
സ്ാപതിതൊയതി. സംസ്ാനത്തുെനറീളം 179 ത്രതിലവണതി 
സൂപ്പര്ൊര്ക്റ്റുകളും 47 ലൊസബല് ത്രതിലവണതി 
ഔട്ട്ട് �റ്റുകളും 13 ഇ-ത്രതിലവണതി ബതിസതിനസ്് ലസറെറകളും 
ഉള്ലപ്പലെ േറീലട്ടയതില് ഔട്ട്ട് �റ്റുകളുലെ ഒരു ശംഖ�തലന്ന 
കണ്സ്യൂെര് ലഫ്തിനുണ്്. കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് വതിപണതി 
ഇെലപെല് എന്ന ഉത്രവാദതിത്ം നതിക്തിപ്തൊയതിട്ടുണ്് 
പ്രലത്യകതിച്ച് ഉത്സവ സറീസണുകളതില്. കണ്സ്യൂെര്ലഫ്് 
അതതിലറെ നറീതതി ലെ്തിക്ല് സ്കറീെതിലൂലെ ഔഷധ ശസ്ത്രക്രതിയാ 
വസ്തുക്ള് ലകണ്ടുവന്ന് അതതിലറെ േറീലട്ടയതില് വ്യാപാരം 
വതിപു�റീകരതിക്കുകയണ്ായതി. കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് ഇന്ന് 12 
നറീതതി ലെ്തിക്ല് ലവയര്ഹൗസുകളും 76 നറീതതി ലെ്തിക്ല് 
ലഷാപ്പുകളും ഉണ്്. അലതാലൊപ്പം സംസ്ാനത്തുെനറീളമുള്ള 
36 വതിലദശ െദ്യവതിതരണ ലകന്ദ്രങ്ങള് 3 ബതിയര് ഔട്ട്ട് �റ്റുകള് 
എന്നതിവ ഇതതിലറെ ഭാഗൊയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കുന്നംകുളത്് 
ഒരു ലനാട്ട്ബുക്് നതിര്മാണ യൂണതിറ്്, പാ�ക്ാെ് നറീതതി 
ഗ്യാസ് പ്ാറെ്, തൃശ്ശൂരതില് ത്രതിലവണതി ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഫാര്െസതി (റ്തി.ഐ.പതി) എന്നതിവ കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് 
സ്വന്തൊണ്. കുന്നംകുളലത് ലനാട്ട്ബുക്് നതിര്മാണ 

യൂണതിറ്തിന് 2022 ൊര്ച്ച് വലര 512.3 �ക്ം രൂപയലെ 
വതിറ്റുവരവണ്്.

സംസ്ാനത്തുെനറീളം 179 ത്രതിലവണതി യൂണതിറ്റുകളും 47 
ലൊസബല് ത്രതിലവണതി യൂണതിറ്റുകളുമുണ്്. 2021-22ല് 
ത്രതിലവണതി യൂണതിറ്റുകളതില� ലൊത്ം വതില്പ്പന 290.55 
ലകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 2020-21ല് 2478 ലഫസ്റ്റതിവല് 
ൊര്ക്റ്റുകള് നെത്തി 56.8 ലകാെതി രൂപയലെ ലൊത്ം 
സബ്  സതി്തി വതില്പ്പന ലഫ്ലേഷന് ലനെതി. 2022 ല� 
ഓണക്ാ�ത്് 42.36 ലകാെതി രൂപയലെ സ്ബ സതി്തി 
വതില്പ്പനലയാലെ ഏകലദശം 1685 ലഫസ്റ്റതിവല് 
ൊര്ക്റ്റുകള് സംഘെതിപ്പതിച്ചതിരുന്നു. ഈ െത്സരാധതിഷ്തിത 
ബതിസതിനസ്് അന്തരറീക്ത്തില് അതതിജറീവതിക്ണലെങ്തില് 
ത്രതിലവണതി ഔട്ട്ട് �റ്റുകളും ലഗാ്ൗണുകളും വ�തിയ ലതാതതില് 
നവറീകരതിലക്ണ്തായതിട്ടുണ്്.

കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് ലകരളത്തില് 36 വതിലദശ െദ്യശാ�കളും 
മൂന്ന് ബതിയര് ലഷാപ്പുകളുമുണ്്. ഇവതിെങ്ങളതില� െദ്യവതില്പ്പന 
വതിറ്റുവരവ് 2018-19ല് 1,790 ലകാെതി രൂപയതിലം 2019-
2020ല് 1821.60 ലകാെതി രൂപയതിലം 2020-21ല് 1,084 ലകാെതി 
രൂപയതിലം എത്തി നതില്ക്കുന്നു. 2021-22ല് വതിലദശെദ്യത്തില് 
നതിന്നുള്ള വതിറ്റുവരവ് 1500.99 ലകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 
വതിലദശ െദ്യശാ�കളതില�യം ബതിയര് ലഷാപ്പുകളതില�യം 
വതില്പ്പന വര്ദ്നവതിലറെ ഭാഗൊയതി അവ സ്വയം 
ലസവന കൗണ്റകള്, പ്രറീെതിയം കൗണ്റകള്, ല്�തിവേതി 
കൗണ്റകള് എന്നതിവ ആരംഭതിച്ചുലകാണ്് നവറീകരതിച്ചു.
 
കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് ലകരളത്തിലെനറീളം 12 ലെ്തിക്ല് 
ലവയര്ഹൗസുകളും 76 ലെ്തിക്ല് ലസ്റ്റാറകളും ഉണ്്. 2021-
22ല് നറീതതി ലെ്തിക്ല് സ്കറീം വതില്പ്പന 200.88 ലകാെതി രൂപയം 
2022 ഓഗസ്റ്റ് വലരയള്ള വതില്പ്പന 86.76 ലകാെതി രൂപയാണ്. 
കണ്സ്യൂെര്ലഫ്തിന് പാ�ക്ാെ് മൂങ്തില്െെയതില് ഒരു 
ഗ്യാസ് പ്ാറെ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. അതതിലൂലെ “നറീതതിഗ്യാസ്” 
എന്ന ലപരതില് ഗാര്ഹതിക പാെക വാതകം ലകരളത്തില് 
വതിതരണം ലെയ്തുവരുന്നു. 2021-22ല് 101.4 �ക്ം 
രൂപയായതിരുന്നു നറീതതി പാെക വാതകത്തിലറെ ലൊത്ം 
വതില്പ്പന, 2022 ഓഗസ്റ്റ് വലരയള്ള വതില്പ്പന 48.15 �ക്ം 
രൂപയായതിരുന്നു. ത്രതിലവണതി ഔട്ട്ട് �റ്റുകള് വഴതി വതിതരണം 
ലെയ്യുന്നതതിനായതി ലെേതിയ ഗ്യാസ് സതി�തിണ്റകളുലെ വതില്പ്പന 
കണ്സ്യൂെര്ലഫ്് ഏലറ്ടക്കുന്നുണ്്. ലെല്പ്പേഞെ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും ബതിസതിനസ്സുകള്ക്കും പുേലെ “ദതി ത്രതിലവണതി 
ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട ഓഫ് ഫാര്െസതി” എന്ന ലപരതില് ഒരു ബതി-ഫാം 
ലകാഴ് സ് ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്ടും കണ്സ്യൂെര്ലഫ്് നെത്തുന്നുണ്്.

വനിതരാ സഹകരണസംഘം
സ്ത്രറീ ശാക്തറീകരണത്തിന് സഹകരണ പ്രസ്ാനം വ�തിയ 
സംഭാവന നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ലകരള വതിെന് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
ലഫ്ലേഷന്  �തിെതിറ്്് (വനതിതാലഫ്്) എന്നത് 
പ്രാഥെതിക വനതിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ഒരു അലപക്് 
ലഫ്ലേഷനാണ്. 2022 ൊര്ച്ച് വലര 1,245 വനതിതാ 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തതിട്ടുണ്്. അതതില് 
951 ലസാസസറ്തികള് നതി�വതില് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 
സംസ്ാനലത് സ്ത്രറീകളുലെ സാമൂഹതികവം സാമ്പ 
ത്തികവൊയ അവസ്കള് ലെച്ചലപ്പടത്തുന്നതതിന്, 
ഫ�പ്രദൊയ രറീതതിയതില് അംഗസംഘങ്ങള് മുലഖന 
ഗുണലഭാക്താക്ള്ക്് സംലയാജതിത വായ്പയം 
ലസവനങ്ങളും �ഭ്യൊക്കുക എന്നതാണ് ലഫ്ലേഷലറെ 
പ്രധാന �ക്്യം. 
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�വന നിരമരാണ സഹകരണ സംഘങ്ങള്
ലകരളത്തില് ഹൗസതിംഗ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ലസാസസറ്തികള് 
ദ്വതിത� ഘെനയതി�ാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 2022 ൊര്ച്ചതില� 
കണക്നുസരതിച്ച് 395 ഹൗസതിംഗ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
ലസാസസറ്തികള് രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തതിട്ടുണ്്. അതതില് 288 
ലസാസസറ്തികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. ലകരള ലസ്റ്ററ്് 
ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ഹൗസതിംഗ് ലഫ്ലേഷന് �തിെതിറ്്്  
(ഹൗസ് ലഫ്്) ആണ് ഹൗസതിംഗ് സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ പരലൊന്നത സ്ാപനം. സംസ്ാന 
സര്ക്ാരും പ്രാഥെതിക ഭവന സഹകരണ സംഘങ്ങളും 
ഇതതില് അംഗങ്ങളാണ്. 2021-22ല് 970 വായ്പാ 
അലപക്കളതിലൂലെ 56.14 ലകാെതി രൂപ വതിതരണം ലെയ്തു. 
 
പട്ികജരാതി/പട്ികവരഗ്ഗ സഹകരണ സംഘങ്ങള്
പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ്ഗ സഹകരണസംഘങ്ങള് 
സംസ്ാനലത് പട്ടതികജാതതി-പട്ടതികവര്ഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളുലെ 
സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിനായതി 
സംഘെതിപ്പതിക്കുകയം സ്ാപതിക്കുകയം ലെയ്തതിട്ടുള്ള 
സംഘെനയാണ്. 2022 ൊര്ച്ച് 31 വലര സംസ്ാനത്് 
രജതിസ്റ്റര് ലെയ്ത 837 പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ്ഗ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുണ്്, അതതില് 434 എണ്ം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ്ഗ കുടംബങ്ങള്ക്് പുതതിയ 
ലതാഴതി�വസരങ്ങളും ഉപജറീവനവം സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനും എസ്.
സതി/എസ്.െതി വതിഭാഗങ്ങളുലെ ലപ്രാത്സാഹനത്തിനുൊയതി ലകരള 
ലസ്റ്ററ്് ലഫ്ലേഷന് ഓഫ് ലഷ്്യൂള്്് കാസ്റ്റ് ആന്്് 
ലഷ്്യൂള്്് സ്ബ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് എന്നേതിയലപ്പടന്ന 
പ്രാഥെതിക എസ്.സതി/എസ്.െതി സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ 
ഒരു ഉന്നത സ്ാപനവം സംസ്ാനത്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

മരാരക്കറ്ിംഗറ് സഹകരണസംഘങ്ങള്
ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ൊര്ക്റ്തിംഗ് ലഫ്ലേഷന് 
(ൊര്ക്റ്് ലഫ്്) എന്നേതിയലപ്പടന്ന സപ്രെേതി 
ൊര്ക്റ്തിംഗ് ലസാസസറ്തിയലെ അലപക്് സ്ാപനവം 
അലതാലൊപ്പം ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
േബ്ബര് ൊര്ക്റ്തിംഗ് ലഫ്ലേഷന് (േബ്ബര് ൊര്ക്്) 
എന്നേതിയലപ്പടന്ന പ്രാഥെതിക േബ്ബര് ൊര്ക്റ്തിംഗ് 
ലസാസസറ്തികളുലെ അലപക്് ലബാ്തിയം ലെര്ന്നാണ് 
വതിപണന ലെഖ�യതില� സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നതിയന്ത്രതിക്കുന്നത്. 2020-21ല് 612 സപ്രെേതി 
ൊര്ക്റ്തിംഗ് ആന്്് ലപ്രാസസതിംഗ് ലസാസസറ്തികള് 
രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തതിട്ടുണ്്, അതതില് 234 എണ്ം സംസ്ാനത്് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

ആകരരാഗ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങള്
2022 ൊര്ച്ച് വലര സംസ്ാനത്് 194 ആശുപത്രതി-
്തിസ്ട് പന്സേതി സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്, അതതില് 98 ലസാസസറ്തികള് 
പ്രവര്ത്നക്െൊണ്. ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലഹാസ് പതിറ്ല് 
ലഫ്ലേഷന് �തിെതിറ്്് എന്ന ലപരതില് ആലരാഗ്യ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ഒരു അലപക്് ലബാ്തി 
എേണാകുളം ആസ്ാനൊയതി സംസ്ാനത്് 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.

വിവിധ സഹകരണ സ്രാപനങ്ങള്
സംസ്ാനത്് 4,557 രജതിസ്റ്റര് ലെയ്ത വതിവതിധ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുണ്്, അവയതില് 3,074 എണ്ം 2022 ൊര്ച്ച് 
വലര പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നുണ്്. കരാര് ലതാഴതില്, ഗതാഗതം, 
േബ്ബര് ലതാട്ടം, ലകാഴതിവളര്ത്ല്, സംയക്ത കൃഷതി, കൂട്ടുകൃഷതി 
ലസാസസറ്തികള്, ടൂേതിസം ലസാസസറ്തികള് എന്നതിവ 

ഉള്ലപ്പടന്ന വതിവതിധ സഹകരണ സംഘങ്ങള് ഇതതിലറെ 
കറീഴതില് വരും.

വിദ്യരാ�്യരാസം, ഗകവ്ണം, പരിശറീലനം
വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പരതിശറീ�നത്തിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള് 
�ഭ്യൊക്കുന്നതതിനായതി വതിവതിധ ലപ്രാഫഷണല് ലെഖ�കളതില് 
വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള് സ്ാപതിക്കുന്നതതിനായതി 
ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് അക്ാദെതി ഓഫ് ലപ്രാഫഷണല് 
എ്്യൂലക്ഷന് (സതി.എ.പതി.ഇ) രൂപറീകരതിച്ചത്. സഹകരണ 
വകുപ്പാണ് സതി.എ.പതി.ഇ-ലയ ലപ്രാത്സാഹതിപ്പതിക്കുന്നത്. 
ഇത് ലകരള സര്ക്ാരതിന് കറീഴതിലള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ 
ലസാസസറ്തിയാണ്. സതി.എ.പതി.ഇ-ന് കറീഴതില് ഒന്പത് 
എഞ്ചതിനറീയേതിംഗ് ലകാലളജുകളും, ഒരു എം.ബതി.എ ലകാലളജും 
പുന്നപ്രയതില് ഒരു ഫതിനതിഷതിംഗ് സ്കൂളും പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 
ഇത് ഏകലദശം 12,000 വതിദ്യാര്തതികള്ക്് ഉപരതിപഠനത്തിന് 
അവസരം നല്കുന്നു. വതിവതിധ സതി.എ.പതി.ഇ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ടതിഫതിലക്ഷനും, 
നാഷണല് അസസ്ട് െറ്െ ആന്്് അക്ര്തിലറ്ഷന് 
കൗണ്സതില്/നാഷണല് ലബാര്്് ഓഫ് അക്ര്തിലറ്ഷനും 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
 
ക്റേറ്റ് കകരാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് യൂണിയന് (എസറ്.സി.യു)
1969 -ല� ലകരള ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ലസാസസറ്തി 
ആക്് ലസക്ന് 89 പ്രകാരം സഹകരണ തത്വങ്ങളും 
സമ്പ്രദായങ്ങളും പഠതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും പരതിശറീ�ന പരതിപാെതികള് 
സംഘെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുൊയതി സ്ാപതിതൊയ ഒരു 
നതിയൊനുസൃത സ്ാപനൊണ് സംസ്ാന സഹകരണ 
യൂണതിയന്. ഹയര് ്തിലപ്ാെ ഇന് ലകാ-ഓപ്പലേഷന് (എച്ച്.
്തി.സതി), ജൂനതിയര് ്തിലപ്ാെ ഇന് ലകാ-ഓപ്പലേഷന് (ലജ.
്തി.സതി) ലകാഴ് സുകള്ക്ായതി 13 ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ല്യതിനതിംഗ് 
ലകാലളജുകളും 10 പരതിശറീ�ന ലകന്ദ്രങ്ങളും ആേ് എക്്റ്ന്ഷന് 
ലസറെറകളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അംഗങ്ങളുലെ വതിദ്യാഭ്യാസ 
പരതിപാെതികള്ക്കും എസ്.സതി/എസ്.െതി പരതിശറീ�ന ലകന്ദ്രങ്ങള് 
നെത്തുന്നതതിനും ഗ്ാറ്െ-ഇന്-എയ്്് ഇനത്തില് സര്ക്ാര് 
സഹായം �ഭതിച്ചുലപാരുന്നു. സംസ്ാന സഹകരണ 
യൂണതിയന്, എം.ബതി.എ ലകാഴ് സുകള് പഠതിപ്പതിക്കുന്നതതിന് 
ലകരള ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട ഓഫ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ൊലനജ്ട് െറെ് 
എന്ന ഒരു സലഹാദര സ്ാപനം ലനയ്ാര്്ാെതില് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്.

ഇന്്റേിറ്്യൂട്റ് ഓഫറ് കകരാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് മരാകനജറ് മന്റ്  
(ഐ.സി.എം)
സഹകരണ ലെഖ�യതില� ഉലദ്യാഗസ്ര്ക്കും അലതാലൊപ്പം 
അനൗലദ്യാഗതിക അംഗങ്ങള്ക്കും വതിപു�ൊയ പരതിശറീ�ന 
ലകാഴ് സുകള് നല്കുന്നതതിനായതി നാഷണല് കൗണ്സതില് 
ലഫാര് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ല്യതിനതിംഗതിലറെ ഭരണ 
നതിയന്ത്രണത്തില് തതിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരതിലം 
ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട ഓഫ് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ൊലനജ്ട് െറ്െ 
സ്ാപതിച്ചു. സംസ്ാന സര്ക്ാര് എല്ാ വര്ഷവം 
ബജറ്് വതിഹതിതത്തിലൂലെ സഹകരണ ലെഖ�യതില� ഈ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ഗ്ാറെ്-ഇന്-എയ്്ായതി സാമ്പത്തിക 
സഹായം നല്കുന്നു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 
524 ലപര് പലങ്ടത്  13 പരതിശറീ�ന പരതിപാെതികള് ഐ.സതി.
എം കണ്ണൂരും, 2022 ഓഗസ്റ്റ് വലര 3,866 ലപര് പലങ്ടത് 
123 പരതിശറീ�ന പരതിപാെതികള് ഐ.സതി.എം തതിരുവനന്തപുരവം 
നെത്തിയതിരുന്നു. 
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അഗ്ികള്ച്ചേല് കകരാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് ്റേരാഫറ് ക്രെയിനിംഗറ് 
ഇന്്റേിറ്്യൂട്റ് (എ.സി.എസറ്.റ്ി.ഐ)
നാഷണല് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ല്വ�പ്ലെറ്െ ലകാര്പ്പ 
ലേഷലറെ ആഭതിമുഖ്യത്തില് 1992ല് സ്ാപതിതൊയ 
അഗ്തികള്ച്ചേല് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ല്യതിനതിംഗ് 
ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട (എ.സതി.എസ്.റ്തി.ഐ) കഴതിഞെ 30 വര്ഷൊയതി 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന സ്ാപനൊണ്. സഹകരണ 
ലെഖ�യതില� സഹകരണ വായ്പാ ഘെനയതില് ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട 
ഉലദ്യാഗസ്ര്ക്് പരതിശറീ�നം നല്കതിവരുന്നു. ലകരള 
ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്് �തിെതിറ്്തിലറെ കറീഴതില് 
പ്രവര്ത്തിച്ചതിരുന്ന അഗ്തികള്ച്ചേല് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് 
സ്റ്റാഫ് ല്യതിനതിംഗ് ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്ടതിന് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് 
ലകരള സര്ക്ാര് സ്വയംഭരണ പദവതി നല്കതിയതനുസരതിച്ച് 
ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്ടതിലന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ാപനൊയതി 
ഔലദ്യാഗതികൊയതി പ്രഖ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്്.

2021-22 ക്ല നൂതന സംരം�ങ്ങളം മരാതൃകരാ പദ്ധതികളം 
സഹകരണ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ബ്രാന്ഡധംഗധം വഡപണനവധം
ഭക്്യ-ഭലക്്യതര ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, വതിവതിധതരം 
ഉപലഭാക്തൃ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നതിവ നതിര്മതിക്കുന്ന 
നതിരവധതി സഹകരണ സംഘങ്ങള് ലകരളത്തിലണ്്. 
ചുരുക്ം െതി� ലസാസസറ്തികള് സ്വന്തം ബ്ാന്ഡുകള് 
വതികസതിപ്പതിലച്ചടക്കുകയം നല് വതിപണതി വതിഹതിതം 
പതിെതിലച്ചടക്കുകയം ലെയ്തതിട്ടുണ്്. എന്നാല് സാമ്പത്തിക 
ഭദ്രത കുേവള്ളതും ഉല്പ്പാദനം കുേവായതുൊയ പ� 
ലസാസസറ്തികള്ക്കും ബ്ാന്്് ദൃശ്യപരതയലെ അഭാവം 
മൂ�ം തങ്ങളുലെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വതിപണനം ലെയ്ാന് 
കഴതിയന്നതില് എന്നുള്ളത് വാസ്വൊണ്. അതതിനാല് 
ബ്ാന്്് ദൃശ്യപരത വര്ദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനും ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ 
വതില്പ്പന വര്ദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനുൊയതി സഹകരണ വകുപ്പ് 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ ബ്ാന്്തിംഗ്, വതിപണനം എന്നതിവയ്കായതി 
ഒരു പുതതിയ പദ്തതി ആവതിഷ്ക്രതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് 
ഗുണനതി�വാരത്തിലള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതതിനും 
ലദശറീയ അന്തര്ലദശറീയ വതിപണതികളതില�ക്് 
പ്രലവശതിക്കുന്നതതിനും പ്രധാന സ്�ങ്ങളതില് ഔട്്ടട് �റ്റുകള് 
സ്ാപതിക്കുന്നതതിനും ഓണ്സ�ന് വതിപണതികള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനും ഒരു സംലയാജതിത ബ്ാന്്തിംഗ്, ൊര്ക്റ്് 
ശംഖ� ലകട്ടതിപ്പടക്കുക എന്നതാണ് പദ്തതിലകാണ്് 
�ക്്യെതിടന്നത്. പദ്തതിയലെ ഭാഗൊയതി 14 ജതില്കളതി�ായതി 
14 ലകാപ് ൊര്ട്്ട ഔട്ട്ട് �റ്റുകള് സ്ാപതിച്ചു. ലകരളത്തില� 75 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴതി നതിര്മതിക്കുന്ന 360ഓളം 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഈ ഔട്ട്ട് �റ്റുകള് വഴതി വതില്ക്കുക 
എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്തതി ലകണ്് ഉലദേശതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. 
“ലകാപ്ലകരള” എന്ന ബ്ാന്്് നാെവം, ഔട്ട്ട് �റ്് വ്യാപാര 
നാെൊയ “ലകാപ്ൊര്ട്ട്” ഉം 1999-ല� ല്്് ൊര്ക്് ആക്് 
പ്രകാരം രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തതിട്ടുണ്്. “ലകാപ്ലകരള” എന്ന വ്യാപാര 
നാെം നല്കുന്നതതിനായതി 11 അംഗ ൊലനജതിംഗ് കമതിറ്തി 
രൂപറീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്. സഹകരണ വകുപ്പ് നതിശ്ചയതിച്ചതിട്ടുള്ള 
ൊനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്കളും പാ�തിക്കുന്ന സഹകരണ 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്് സര്ട്ടതിഫതിലക്ഷന് ൊര്ക്് നല്കുന്നു. 
വതിവതിധ സഹകരണ സംഘങ്ങലള ലപാതുവായ B2B, 
B2C ഐെതി പ്ാറ്്ലഫാെതില് സംലയാജതിപ്പതിച്ച് സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്തിെയതിലം സാധാരണ പൗരന്ാര്ക്തിെയതിലം 
വ്യാപാരം നെത്ാന് അവലര പ്രാപ്തൊക്കുകലയന്നതാണ് 
പദ്തതിലകാണ്് ഉലദേശതിക്കുന്നത്. 

പരാലക്രാെ് ടനല്് സധംഭരണ സധംസ്കരണ വഡപണന 
സഹകരണ സധംഘധം ലഡമഡറ്റ്് (പരാപ്്കരാസ്): പാ�ക്ാടം 
സെറീപ ജതില്കളതിലം ലനല്കര്ഷകര് ലനരതിടന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 

പരതിഹാരൊയാണ് 2019ല് പാപ്ലകാസ് സ്ാപതിച്ച് 
പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിച്ചത്. ഈ സഹകരണ സംഘം 
വതിളലവടപ്പ് കഴതിഞെ ഉെന് തലന്ന ലനല്് സംഭരതിക്കുകയം, 
സംഭരണ സെയത്് തലന്ന കര്ഷകര്ക്് പണം 
നല്കുകയം ലെയ്യുന്നു. അരതി, ഞുറക്് അരതി, തവതിെ്, 
അരതിലപ്പാെതി എന്നതിവ സംഭരതിക്കുകയം സംസ്ക്കരതിക്കുകയം 
വതിപണനം ലെയ്യുകയം ലെയ്യുക എന്നതാണ് 
ലസാസസറ്തിയലെ പ്രധാന �ക്്യം. ഇെനതി�ക്ാരായ 
വതില്പ്പനക്ാര്ക്് കുേഞെ വതി�യതില് തങ്ങളുലെ 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വതില്ക്കുന്നത് ഒഴതിവാക്ാന് കര്ഷകലര 
ഇത് സഹായതിക്കും. ലസാസസറ്തിയലെ ഇലപ്പാഴലത് 
അെഞ്ഞു തറീര്ന്ന ഓഹരതി മൂ�ധനം 13.7 ലകാെതി രൂപയാണ്. 
പാ�ക്ാെ് ജതില്യതില� 36 പ്രാഥെതിക കാര്ഷതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്് (പതി.എ.സതി.എസ്) ഇതതില് അംഗത്വമുണ്്. 

സധംസ്രാനത്് വ്രാപകമരായഡ ടനല്് സധംഭരണ ടസരാസസറ്റഡ 
രൂപീകരഡക്കുകയധം കുട്ടനരാട്ടഡലധം അപ്പര് കുട്ടനരാട്ടഡലധം 
ആധുനഡക സൈസ് മഡല്ലുകള് സ്രാപഡക്കുകയധം ടെയ്യുക 
(കരാപ്്കരാസ്): 310 ലകാെതി രൂപയലെ അംഗറീകൃത ഓഹരതി 
മൂ�ധനലത്ാലെ ലകരള ലനല്് സംഭരണ വതിപണന 
സഹകരണ സംഘം (കാപ്ലകാസ്) 2021 ല് രജതിസ്റ്റര് 
ലെയ്തു. ലനല്കര്ഷകര് ലനരതിടന്ന സംഭരണ വതിപണന 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുകയാണ് ലസാസസറ്തിയലെ 
�ക്്യം. കാപ്ലകാസ് കര്ഷകരതില് നതിന്ന് ന്യായവതി�യ്ക് 
ലനല്് സംഭരതിച്ച് സംസ്ക്കരതിച്ചതതിനുലശഷം സര്ക്ാര്, 
അര്ദ് സര്ക്ാര്, സഹകരണ, സ്വകാര്യ വതിപണന 
സ്ാപനങ്ങള്, ഓണ്സ�ന് വതിപണതികള്, സ്വന്തം 
വതിപണന ലകന്ദ്രങ്ങള് എന്നതിവ വഴതി വതിതരണം ലെയ്യുക 
എന്നതാണ് കാപ്ലകാസതിലൂലെ �ക്്യെതിടന്നത്. 
ഈ സംഘത്തിന് ലകാട്ടയം ജതില്യതില് 26 പതി.എ.സതി.
എസുകള് അംഗ സംഘങ്ങളായതിട്ടുണ്്. ലകാട്ടയത്ാണ് 
ലസാസസറ്തിയലെ ആസ്ാനം. പാ�ക്ാെ് ഒഴതിലകയള്ള 
എല്ാ ജതില്കളും ഈ പുതതിയ സഹകരണ സംഘത്തിലറെ 
ഭാഗൊണ്. അലതാലൊപ്പം കുട്ടനാട്ടതിലം അപ്പര് 
കുട്ടനാട്ടതിലം ഈ സംഘം സേസ് െതില്ലുകള് സ്ാപതിക്ാന് 
ഉലദേശതിക്കുന്നുണ്്.

ടക.എസ്.ആര്.െഡ.സഡ യഡടല വഡരമഡച്ച ജീവനക്രാര്ക്കുള്ള 
ടപനഷന വഡതരണധം: 2021-22ല് ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതി.
യതില് നതിന്ന് വതിരെതിച്ച ജറീവനക്ാര്ക്് ലപന്ഷനായതി 821 
ലകാെതി രൂപ സഹകരണ ലെഖ� വഴതി വതിതരണം ലെയ്തു. 
ലകരള ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്തിലറെ ലനതൃത്വത്തില് 
സഹകരണ വകുപ്പ് പതി.എ.സതി.എസുകളുലെ ഒരു 
കണ്ലസാര്ഷ്യം രൂപറീകരതിച്ചുലകാണ്ാണ് ഈ ലപന്ഷന് 
വതിതരണം നെത്തി വരുന്നത്. ഈ ഇനത്തില് 10 ശതൊനം 
പ�തിശ സഹതിതം 754 ലകാെതി രൂപ അതത് പതി.എ.സതി.
എസുകള്ക്് സര്ക്ാര് തതിരതിലക നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

യവജന സഹകരണ സധംഘങ്ങള്: യവാക്ള്ക്ായള്ള 
രാജ്യലത് ആദ്യ സഹകരണ ലെഖ�യതില� സംരംഭൊണ് 
ഇത്. ഇവതിലെ യവ സഹകരണ സംഘങ്ങള്, 
വായ്പാ പ്രവര്ത്നലത്ക്ാള് സംരംഭകത്വത്തിന് 
ഊന്നല് നല്കുന്നു. കൂൊലത 18 നും 45 നും ഇെയതില് 
പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇതതില് അംഗങ്ങളായതിട്ടുള്ളത്. 
വതിവരസാലങ്തതികവതിദ്യ, കൃഷതി, ൊ�തിന്യ സംസ്ക്കരണം, 
വ്യാപാരം, ഉല്പ്പാദനവം വതിപണനവം, സതിനതിെ, 
ഇലക്ാടൂേതിസം, കാറ്േതിംഗ് ലസവനങ്ങള്, സജവകൃഷതി 
എന്നതിവയള്ലപ്പലെ വതിവതിധ ലെഖ�കളതില് ഈ 



അദ്്യായം 03 |  കൃഷതിയം അനുബന്ധ ലെഖ�കളും |  95

സരാ്കേതഡക വഡദ്രാധഡഷ്ഡത കൃഷഡയഡല് സഹകരണ ്മഖലയടെ നൂതന പദ്ധതഡ (CITA)

ലകരളത്തില� ലെറകതിെ നാെൊത്ര കര്ഷകരുലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി സഹകരണ ലെഖ�യലെ 
സഹായലത്ാലെയം ആധുനതിക സാലങ്തതികവതിദ്യയലെ പതിന്ബ�ലത്ാലെയം കര്ഷകരുലെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ലനരതിലട്ടാ 
മൂ�്യവര്ദ്നയതിലൂലെലയാ/സംസ്കരതിലച്ചാ വതിപണനം ലെയ്യുന്നതതിന് അവലര സഹായതിക്കുന്നതതിനുള്ള 2022-23 
സാമ്പത്തികവര്ഷലത് ഒരു സംസ്ാന പദ്തതിയാണ് സാലങ്തതികവതിദ്യാധതിഷ്തിത കൃഷതിയതില് സഹകരണ ലെഖ�യലെ 
നൂതന പദ്തതി (CITA) എന്ന ഈ പുതതിയ പദ്തതി. ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ലബാര്ഡും സഹകരണ വകുപ്പും 
സംയക്തൊയതി ആവതിഷ്ക്രതിച്ച ഈ പദ്തതി ലെറകതിെ നാെൊത്ര കര്ഷകരുലെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്് പരൊവധതി വതി� ഉേപ്പാക്തി 
ഉല്പ്പാദനം, മൂ�്യവര്ദ്ന, വതിപണനം, ഗതാഗതം, ബ്ാന്്തിംഗ് എന്നതിവലയ പതിന്തുണയ്കാന് �ക്്യെതിട്ടുള്ളതാണ്.

ഉല്പ്പാദനത്തിലം വതിപണനത്തിലമുള്ള ഇെലപെല്, തുേസ്ായ സ്�ങ്ങളതില� കൃഷതി, കൃത്യതാ കൃഷതി, അടക്ളലത്ാട്ടങ്ങള്, 
ലെേസ് ഫാമുകള് എന്നതിവയതിലൂലെ ഉല്പ്പാദനം കാര്യക്െൊയതി വര്ദ്തിപ്പതിക്ാനും മൃഗസംരക്ണം, െത്സ്യബന്ധനം തുെങ്ങതിയ 
അനുബന്ധ പ്രവര്ത്നങ്ങലള സെന്വയതിപ്പതിക്ാനും പദ്തതി �ക്്യെതിടന്നു. പ്രാഥെതിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ (പതി.എ.സതി.
എസ്) സഹായലത്ാലെ പ്രലദശലത് ലെറകതിെ കര്ഷകലര പ്രലയാജനലപ്പടത്തിയാണ് പദ്തതി നെപ്പാക്കുന്നത്. അടത് അഞ്ച് 
വര്ഷത്തിനുള്ളതില് ഘട്ടംഘട്ടൊയതി 14 ജതില്കളതിലം പദ്തതി നെപ്പാക്ാനാണ് �ക്്യെതിടന്നത്. 2022-23 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് 
ഏഴ് ജതില്കളതി�ാണ് പദ്തതി നെപ്പാക്കുന്നത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഈ പദ്തതിക്ായതി 22.5 ലകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. വതിവതിധ ലെഖ�കളതില് നതിന്നുള്ള സാലങ്തതിക ലയാഗ്യതയള്ള ലപ്രാഫഷണലകള് ഉള്ലപ്പടന്ന 11 അംഗ 
ഉന്നതത� സാലങ്തതിക സെതിതതിയലെ സൂക്്െപരതിലശാധനയ്ക് ലശഷം 7 ജതില്കളതില് നതിന്നുള്ള 15 പതി.എ.സതി.എസ്-കളുലെ പദ്തതികള് 
ലതരലഞെടത്തു. ഇതതില് നതിന്നും ഒമ്പത് ലപ്രാജക്ടകള് സാലങ്തതിക സെതിതതി ലതരലഞെടക്കുകയം വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പതിലറെ 
അംഗറീകാരം ലനടകയം ലെയ്തതിട്ടുണ്്. പദ്തതിയലെ സംസ്ാനത� ഉദ്ഘാെനം ബഹുൊനലപ്പട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് െന്ത്രതി  
ശ്രറീ. വതി.എന് വാസവന് അവര്കള് ലകാട്ടയം ജതില്യതില� ആനതിക്ാെ് സപ്രെേതി അഗ്തികള്ച്ചര് ലക്ര്തിറ്് ലസാസസറ്തിയതില് 
നതിര്വഹതിച്ചു. ലതരലഞെടക്ലപ്പട്ട പതി.എ.സതി.എസുകളും അവയലെ പ്രവര്ത്ന ലെഖ�യം ചുവലെ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ക്രമനധം. സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്)

രൈവര്ത്നധം/രൈവര്ത്ന ്മഖല

1 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), ആനഡക്രാെ്, ്കരാട്ടയധം

സഹടെക് നഴ് സൈഡ

2 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), പനയരാല്, കരാസര്്രാ്്

പച്ചക്ൈഡകള്, അരഡ, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്നഡവയടെ കൃഷഡ, 
കരാര്ഷഡ്കരാല്പ്പന്നങ്ങളുടെ സധം്യരാജനവധം വഡപണനവധം 
അ്ഗ്രാ ക്ഡനഡക്് എന്നഡവ

3 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), വഡല്ങ്ങഡവഡത്ഡന്ശേരഡ, പരാലക്രാെ്

അരഡയധം പച്ചക്ൈഡകളുധം

4 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), മരാെപ്പള്ളഡ, ്കരാട്ടയധം

വരാഴ, മരച്ചീനഡ, മത്്കൃഷഡ, പരാലഡടറെയധം 
പരാലല്പ്പന്നങ്ങളുടെയധം സമ്ഡശ്ര കൃഷഡ

5 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), മരാങ്കുളധം, ഇടുക്ഡ

സധം്യരാജഡത കൃഷഡ സമ്പ്രദരായധം, പരാഷന ഫ്രൂട്ട്, വരാഴ, പച്ചക്ൈഡ, 
തീറ്റപ്പുല്് എന്നഡവയടെ കൃഷഡ, സധംസ്കരണധം, മൂല്വര്ദ്ധന, 
വഡപണനധം, കൂെരാടത മൃസധംരക്ഷണവമരായഡ ബന്ടപ്പട്ട 
പദ്ധതഡകള്.

6 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്),തകേമണഡ, ഇടുക്ഡ

മരച്ചീനഡ, വരാഴ,സപനരാപ്പഡള്, െക് തുെങ്ങഡയവയടെ കൃഷഡയധം 
മൂല്വര്ദ്ധനയധം ഉണങ്ങഡയ പഴങ്ങളുടെയധം മറ്റ് മൂല്വര്ദ്ധഡത 
ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെയധം സധംസ്ക്കരണവധം സധംഭരണവധം 
വഡതരണവധം

7 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്),ഒക്ല്, എൈണരാകുളധം

രൈഡസഡഷന ഫരാമഡധം്, ഫരാര്്മഴ്സ് ഇനഫര്്മഷന 
ടസറെര്, ഫരാര്്മഴ് സ് സര്വീസ് ടസറെര്, ്ഹരാര്ട്ടഡകള്ച്ചര്, 
വഡളടവടുപ്പഡനു ്േഷമുള്ള ്സവനങ്ങള്, മൂല്വര്ദ്ധഡത 
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, െഡഷയുകള്ച്ചര് ലരാബ്, നഴ് സൈഡ എന്നഡവ

8 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), പട്ടുവധം, കണ്ണൂര്

ടനല്്, ഉഴുന്ന്, ധരാന്ങ്ങളുധം, പച്ചക്ൈഡകളുധം ഉള്ടപ്പടെയള്ള 
സമ്ഡശ്ര കൃഷഡ, മത്്ക്കൃഷഡ-ടകരാഞ്് (അക്രാകള്ച്ചര്) 
തുെങ്ങഡയവ

9 സരൈമൈഡ അഗ്ഡകള്ച്ചര് ടക്ര്ഡറ്റ് ടസരാസസറ്റഡ 
(പഡ.എ.സഡ.എസ്), ്ബ്ഡുക്, കരാസര്്രാ്്

പച്ചക്ൈഡ കൃഷഡ, വളധം വഡല്പ്പന ്കന്ദ്രങ്ങള്, ്ഗ്്ഡധം്, 
സധംസ്കരണധം, കരാര്ഷഡക ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ പരാക്ഡധം്, 
വഡതരണധം, കരാര്ഷഡക യന്ത്രങ്ങള് പരാട്ടത്ഡടനടുക്ല് 
(വഡല്പ്പന & പരാട്ടധം), കരാര്ഷഡക ്മഖലയഡടല ്ലബര് 
ബരാകേ്, കരാര്ഷഡക പരഡേീലന ്കന്ദ്രധം, ്കരാള്്് ടെയഡന 
സൗകര്ങ്ങള് എന്നഡവ
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ലസാസസറ്തികള് പ്രവര്ത്നം നെത്തിവരുന്നു. ഈ 
യവജന സഹകരണ സംഘങ്ങള് യവാക്ള്ക്ായതി 
സര്ക്ാര് നെത്തുന്ന ഒരു നൂതന സംരഭൊണ്. ഇതുൊയതി 
ബന്ധലപ്പട്ട് സംസ്ാനത്് 30 യവജന സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് രജതിസ്റ്റര് ലെയ്തു പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.

ഊരരാളുകേല് ്ലബര് ്കരാണ്ടരാക്് ്കരാ-ഓപ്പ്ൈറ്റീവ് 
ടസരാസസറ്റഡ ലഡമഡറ്റ്് (നമ്പര്.10957): 1925 മുതല് 
യ.എല്.സതി.സതി.എസ് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. സമൂഹത്തില� 
ദുര്ബ� വതിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതില് ലതാഴതി�വസരങ്ങള് 
സൃഷ്തിച്ച് സാമൂഹതിക ഉന്നെനത്തിനായതി പ്രവര് ത്തിക്കുക 
എന്ന പ്രധാന �ക്്യലത്ാലെയാണ് ലസാസസറ്തി 
രൂപറീകരതിച്ചത്. പതതിമൂവായതിരത്തി�ധതികം ലതാഴതി�ാളതികള് 
അവരുലെ ഉപജറീവനത്തിനായതി ലസാസസറ്തിലയ 
ലനരതിട്ട് ആശ്രയതിക്കുന്നു. കൂൊലത ഓലരാ വര്ഷവം 
ലസാസസറ്തിക്് കറീഴതില് 35 �ക്ത്തി�ധതികം ലതാഴതില് 
ദതിനങ്ങള് സൃഷ്തിക്ലപ്പടന്നുണ്്. ലസാസസറ്തി അെതിസ്ാന 
സൗകര്യ വതികസനപ്രവര്ത്നങ്ങളും സതിവതില്  നതിര്മാണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഏലറ്ടത്തുവരുന്നു. ലോഡുകള്, പാ�ങ്ങള്, 
അനുബന്ധ അെതിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് തുെങ്ങതിയവയലെ 
വതികസനത്തിന് ലപരുലകട്ട സ്ാപനങ്ങളതില�ാന്നാണ് 
യ.എല്.സതി.സതി.എസ്. ലകരളത്തില് 7,500-�ധതികം പ്രധാന 
പദ്തതികള് യ.എല്.സതി.സതി.എസ് പൂര്ത്തിയാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
4587.28 ലകാെതിയതി�ധതികം രൂപയലെ പദ്തതികള് 
പൂര്ത്റീകരണത്തിലറെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്. ക�യലെയം 
കരകൗശ�ത്തിലറെയം വതികസനത്തിനായതി ഇരതിങ്ങ�തിലം 
തതിരുവനന്തപുരത്തും ആര്ട്ട് ആന്്് ക്രാഫ്റ്് വതിലല്ജ്, 
സനപുണ്യ വതികസനത്തിലനാലൊപ്പം വതിദ്യാഭ്യാസം 
ലെച്ചലപ്പടത്തുന്നതതിനായതി ലകാല്ലത് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റതിറ്്യൂട്്ട 
ഓഫ് ഇന്ഫാസ്്ക്െര് ആന്്് കണ്സ്്ക്ന് 
എന്നതിവയം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്, ഇലതല്ാംതലന്ന യ.എല്.
സതി.സതി.എസതിലറെ െറ്് പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്. 2021-
22 ല് യ.എല്.സതി.സതി.എസ്-യലെ വാര്ഷതിക വതിറ്റുവരവം 
അറ്ാദായവം യഥാക്രെം 77.76 ലകാെതി രൂപയം, 4.08 
ലകാെതി രൂപയൊണ്. യസണറ്്് ലനഷന്സ് ഇന്ത്യയതില� 
ൊതൃകാ സഹകരണ സംഘൊയതി യ.എല്.സതി.സതി.
എസതിലന തതിരലഞെടത്തിട്ടുണ്്. യ.എല്.സതി.സതി.എസതിലറെ 
വതിജയഗാഥ ല�ാകത്് സംലപ്രക്ണം ലെയ്യുന്നതതിനായതി 
യ.എല്.സതി.സതി.എസതിലറെ ഒരു ല്ാക്യുലെറെേതി 
തയ്ാോക്തിലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. യ.എല്.സതി.സതി.എസ് 
ആണ് ഇന്ത്യയതില്തലന്ന ഇറെര്നാഷണല് ലകാഓപ്പലേറ്റീവ് 
അ�യന്സ് അംഗത്വമുള്ള ഏക പ്രാഥെതിക സഹകരണ 
സംഘം. 

ടകയര് ്കരള: 2018 ല� പ്രളയലക്ടതതിയലെ പശ്ചാ 
ത്�ത്തില് പ്രളയബാധതിതരായ ജനങ്ങള്ക്് ആശ്വാസവം 
പുനരധതിവാസവം നല്കുന്നതതിനായതി സഹകരണ വകുപ്പ്, 
ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് അ�യന്സ് ട േറീബതില്്് ലകരള (ലകയര് 
ലകരള) എന്ന പദ്തതിക്് രൂപം നല്കതി. പദ്തതിയതില് മൂന്ന് 
സ്കറീമുകള് ഉള്ലപ്പടത്തിയതിട്ടുണ്്. ലകയര് ലഹാം, ലകയര് 
ല�ാണ്, ലകയര് ലഗ്സ്.

പ്രളയബാധതിതരായവര്ക്് അനുലയാജ്യൊയ ഭൂെതി 
യലണ്ങ്തില് അവര്ക്് വറീടകള് നതിര്മതിച്ചുനല്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്തതിയാണ് ലകയര് ലഹാം പദ്തതി. സഹകരണ സ്ാപ 
നങ്ങളുലെ സഹകരണലത്ാലെയം പതിന്തുണലയാലെയൊണ് 
ഈ പദ്തതി നെപ്പതി�ാക്കുന്നത്. സംസ്ാനലത് വതിവതിധ 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളതില് നതിന്നാണ് വറീടകളുലെ 
നതിര്മാണത്തിനാവശ്യൊയ തുക സൊഹരതിക്കുന്നത്. 

ലസാസസറ്തികളതില് നതിന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് 52.7 
ലകാെതി രൂപ സൊഹരതിക്കുകയം അത് സതി.എം.്തി.ആര്.
എഫ്-ല�ക്് നതിലക്പതിക്കുകയം ലെയ്യുന്നു. അതതില് നതിന്നുള്ള 
തുക ഉപലയാഗതിച്ചാണ് ലകയര് ലഹാം പദ്തതിയതില് വറീടകള് 
നതിര്മതിക്കുന്നത്. ലകയര് ലഹാം പദ്തതിയലെ നെത്തിപ്പ് 
ഏലറ്ടക്കുന്നതതിനായതി സതി.എം.്തി.ആര്.എഫതില് നതിലക്പതിച്ച 
തുകയ്ക് തു�്യൊയ തുക സര്ക്ാര് സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ 
രജതിസ്്ാര്ക്് അനുവദതിച്ചുലകാടക്കുന്നു. ഇതുകൂൊലത 
അംഗങ്ങളുലെ ദുരതിതാശ്വാസ നതിധതിയതില് നതിന്നുള്ള 35 ലകാെതി 
രൂപയം തനതു വര്ഷം ഈ പദ്തതിക്ായതി വതിനതിലയാഗതിച്ചു.
സംസ്ാന ദുരന്ത പ്രതതികരണ നതിധതിയതില് (എസ്.
്തി.ആര്എഫ്) നതിന്ന് ഗുണലഭാക്താക്ള്ക്് 
അനുവദനറീയൊയ തുകയായ 5 �ക്ം രൂപ ലെ�വതിട്ടാണ് 
ഓലരാ വറീടം നതിര്മതിക്കുക. അനുവദതിച്ച തുകയ്ക് പുേലെ 
ഗുണലഭാക്താക്ള്ക്് സ്വന്തം ഫണ്് കൂട്ടതിലച്ചര്ത്തുലകാണ്ടും 
വറീെ് നതിര്മതിക്ാം. ഇതതിനായതി സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളതില് 
നതിന്നും ലപാതുജനങ്ങളതില് നതിന്നും സ്വലെധയാ നല്കുന്ന 
സംഭാവനകളും പണം/ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നതിവയം 
സ്വറീകരതിക്കും. ഈ പദ്തതി പ്രകാരം 2018ല് വറീടകളുലെ 
നതിര്മാണം ആരംഭതിക്കുകയം, 2021ല് ഏകലദശം 2,000 
വറീടകള് നതിര്മതിച്ചു നല്കുകയമുണ്ായതി. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 
വലര 90 വറീടകള് കൂെതി പൂര്ത്തിയാക്ാനായതി. 3 വറീടകളുലെ 
നതിര്മാണം പുലരാഗെതിക്കുകയാണ്.

ഭൂരഹതിതര്ക്കും ഭവനരഹതിതര്ക്കും ലവണ്തി 14 കൂട്ടായ 
വാസസ്�ങ്ങള് (ഫ്ാറ്്) നതിര്മതിക്കുന്നതതിനുള്ള ലകയര് ലഹാം 
പദ്തതിയലെ രണ്ാം ഘട്ടം സഹകരണ വകുപ്പ് ഇലപ്പാള് 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. കുട്ടതികള്ക്കുള്ള കളതിസ്�ം, അങ്ണവാെതി, 
സ�ബ്േതി, വായനശാ�, െറീറ്തിംഗ് ഹാള്, ൊ�തിന്യ 
സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങള് തുെങ്ങതിയ സൗകര്യങ്ങള് ഓലരാ 
വാസലകന്ദ്രത്തിലം ഉണ്ായതിരതിക്കും. ഓലരാ വാസസ്�ത്തും 
30 മുതല് 40 വലര ഭവന യൂണതിറ്റുകള് ഉള്ലപ്പടന്നു. തൃശ്ശൂര് 
ജതില്യതില് ലകയര് ലഹാം പദ്തതിയലെ രണ്ാം ഘട്ടത്തിന് 
കറീഴതിലള്ള പാര്പ്പതിെ യൂണതിറ്റുകളുലെ താലക്ാല് സകൊറ്ം 
്തിസംബര് 6 ന് ബഹു. ലകരള മുഖ്യെന്ത്രതി ശ്രറീ.പതിണോയതി 
വതിജയന് നതിര്വ്വഹതിച്ചു. അനുലയാജ്യൊയ ഭൂെതി �ഭ്യൊയാല് 
ഈ പദ്തതി തതിരുവനന്തപുരം, ലകാല്ം, ആ�പ്പുഴ, പാ�ക്ാെ്, 
ലകാഴതിലക്ാെ്, കണ്ണൂര് എന്നറീ ജതില്കളതിലം നെപ്പാക്കും.

നവ്കരളീയധം കുെഡേഡക നഡവരാരണധം (ഒറ്റത്വണ 
തീര്പ്പരാക്ല്): സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളുലെ 
നതിഷ് ക്രറീയ ആസ്തി കുേയ്ക്കുന്നതതിനായതി സഹകരണ 
വകുപ്പ് ‘നവലകരളറീയം കുെതിശതിക നതിവാരണം’ എന്ന 
ലപരതില് ഒറ്ത്വണ തറീര്പ്പാക്ല് പദ്തതി പ്രഖ്യാപതിച്ചു. 
സഹകരണസംഘങ്ങളുലെ രജതിസ്്ാറലെ കറീഴതിലള്ള 
എല്ാ സഹകരണ സംഘങ്ങലളയം ബാങ്കുകലളയം ഈ 
പദ്തതിയതില് ഉള്ലപ്പടത്തുകയം വായ്പലയടക്കുന്നവര്ക്് 
പ�തിശ ഇളവകള് വാഗ്ാനം ലെയ്യുകയം ലെയ്തു. ഈ 
സ്കറീെതിന് കറീഴതില് കുെതിശ്തികയള്ള വായ്പ തുകകള്ക്് 
�ളതിതൊയ പ�തിശ ൊത്രലെ ഈൊക്കുകയള്ളൂ. ക്യാന്സര്, 
ഹൃലദ്രാഗം, വൃക്ലരാഗം തുെങ്ങതിയ ഗുരുതരൊയ 
ആലരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് അനുഭവതിക്കുന്നവര്ക്കും, ല�ാക്്്ൗണ് 
മൂ�വം പ്രളയംമൂ�വം ലതാഴതില്നഷ്ം സംഭവതിച്ചവര്ക്കും ഈ 
പദ്തതിയതില് പരൊവധതി ഇളവതിന് അര്ഹതയണ്്. 2021-
22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ലൊത്ം അെവ് മുെങ്ങതിയ 
4,28,450 അക്ൗണ്ടുകള്ക്ായതി 843.57 ലകാെതി രൂപ ഇളവ് 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 
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സരാമൂഹഡക സുരക്ഷരാ ടപനഷന വഡതരണധം:  സംസ്ാനലത് 
സാമൂഹതിക സുരക്ാ ലപന്ഷന് സുഗെൊയതി വതിതരണം 
ലെയ്യുന്നതതിനായതി പ്രാഥെതിക കാര്ഷതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് ജറീവനക്ാരുലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്, െറ്് 
പ്രാഥെതിക സഹകരണ സംഘങ്ങള് എന്നതിവ ഉള്ലപ്പടന്ന 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ കണ്ലസാര്ഷ്യം കമ്പനതി 
നതിയെപ്രകാരം സര്ക്ാര് ത�ത്തില് രൂപറീകരതിച്ചു.  ‘ദതി 
ലകരള ലസാഷ്യല് ലസക്യൂരതിറ്തി ലപന്ഷന് �തിെതിറ്്് എന്ന 
ലപരതി�ാണ് ഈ കണ്ലസാര്ഷ്യം അേതിയലപ്പടന്നത്. 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതില് നതിന്ന് 8 ശതൊനം 
പ�തിശയ്കാണ് കണ്ലസാര്ഷ്യം ഫണ്് സ്വരൂപതിക്കുന്നത്. 
കണ്ലസര്ഷ്യത്തിലറെ അക്ൗണ്തില� നതി�വതില� 
ബാ�ന്സ് 3585.80 ലകാെതി രൂപയാണ്.  ലക്െ ലപന്ഷന്, 
കര്ഷക ലതാഴതി�ാളതി ലപന്ഷന്, വാര്ദ്ക്യ ലപന്ഷന്, 
വതിക�ാംഗ ലപന്ഷന്, അവതിവാഹതിതരായ ൊതാക്ള്ക്കുള്ള 
ലപന്ഷന്, വതിധവാ ലപന്ഷന് എന്നതിവ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് വഴതി അര്ഹരായവര്ക്് ലനരതിട്ട് വതിതരണം 
ലെയ്തുവരുന്നു. പ്രളയത്തിലറെയം, െഹാൊരതിയലെയം 
കാ�ത്തും ലവല്ലുവതിളതി നതിേഞെ സാഹെര്യങ്ങളതിലം 
ലപന്ഷന് ഫ�പ്രദൊയതി വതിതരണം ലെയ്ാനായതി എന്നത് 
സഹകരണ ലെഖ�യലെ ഒരു ലനട്ടൊണ്. 2022 ൊര്ച്്ച വലര 
നാല്പ്പത്തിയാോം ഘട്ടം വലരയള്ള സാമൂഹതിക സുരക്ാ 
ലപന്ഷന് സഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴതി വതിതരണം 
ലെയ്യുവാന് സാധതിച്ചു. അതായത് മുപ്പത്തിലയാന്നാം ഘട്ടം 
മുതല് നാല്പ്പത്തിയാോം ഘട്ടം വലരയള്ള ലപന്ഷന് 
തുകയായ 4,218 ലകാെതി രൂപ ഈ ഇനത്തില് വതിതരണം 
ലെയ്തു.

പഴങ്ങളുടെയധം പച്ചക്ൈഡകളുടെയധം സധംഭരണത്ഡനുധം 
വഡതരണത്ഡനുമരായഡ പഡ.എ.സഡ.എസ് മു്ഖന ്കരാപ്മരാര്ട്ട് 
ടവജ് ഫ്രഷ് ഔട്ട്ട് ലറ്റുകളുടെ സ്രാപനധം: പച്ചക്േതി 
ഉല്പ്പാദനത്തില് സ്വയംപര്യാപ്തത സകവരതിക്കുന്നതതിനും 
ഭക്്യസുരക് ഉേപ്പാക്കുന്നതതിനുമുള്ള �ക്്യലത്ാലെ 
സര്ക്ാര് ‘ലകാപ്ൊര്ട്ട് ലവജ് ഫഷ് ഔട്ട്ട് �റ്റുകള്’ 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ൊര്ഗ്ഗനതിര്ലദേശങ്ങള് പ്രഖ്യാപതിച്ചു. 
നാെന് പച്ചക്േതികളും, പഴങ്ങളും ഉപലഭാക്താക്ളുലെ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്നുസരതിച്ച് സുരക്തിതൊയതി എത്തിക്കുക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്തതിയലെ �ക്്യം. കൃഷതി വകുപ്പതിലറെ 
സഹായലത്ാലെ ആവശ്യൊയ പഴം, പച്ചക്േതി എന്നതിവയലെ 
ലശഖരണവം വതിതരണവം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. കര്ഷകന് 
ലെച്ചലപ്പട്ട വതി� �ഭതിക്കുന്നതതിനായതി വതിപണന സംവതിധാനം 
ശക്തതിലപ്പടത്തുകയം വതി� സ്തിരത ഉേപ്പാക്കുകയം ലെയ്യുക 
എന്നതാണ് പദ്തതിയലെ �ക്്യം. പദ്തതിയലെ പ്രാഥെതിക 
സംഭരണ ഏജന്സതികളായതി 198 പതി.എ.സതി.എസുകള് 
തതിരലഞെടത്തിട്ടുണ്്.

മുറ്റടത് മുല് പദ്ധതഡ: സ്വകാര്യ പണെതിെപാടകാരുലെ 
പതിെതിയതില് നതിന്ന് സാധാരണക്ാലര രക്തിക്ാന് 2018-
�ാണ് മുറ്ലത് മുല് പദ്തതി അവതരതിപ്പതിച്ചത്. കുടംബശ്രറീ 
യൂണതിറ്റുകള് വഴതിയാണ് പദ്തതി നെപ്പാക്തിയത്. 
ഈ പദ്തതി പ്രകാരം 2022 ഓഗസ്റ്റ് വലര 5,25,986 
ഗുണലഭാക്താക്ള്ക്ായതി 2,421.58 ലകാെതി രൂപ വതിതരണം 
ലെയ്തു.

നഡ്ക്ഷപ സമരാഹരണ രൈെരണധം: യവാക്ള് ഉള്ലപ്പലെയള്ള 
നതിലക്പകലര ആകര്ഷതിക്കുന്നതതിനായതി 2022-ല് 
സഹകരണ വകുപ്പ് നാല്പ്പത്തിരണ്ാെത് നതിലക്പ 
സൊഹരണ പ്രെരണം നെത്തി. ഈ പ്രൊരണ പരതിപാെതി 

വളലര വതിജയകരൊയതിരുന്നു. നതിലക്പസൊഹരണ 
പ്രെരണത്തിലൂലെ 6,000 ലകാെതി രൂപ �ക്്യെതിട്ടതിരുന്നെത്് 
ഈ ലെഖ� 9,967 ലകാെതി രൂപ സൊഹരതിച്ചു, അതുവഴതി 
1,527 ലകാെതി രൂപയലെ വര്ദ്ന സകവരതിക്ാന് 
സാധതിച്ചു. മുന്വര്ഷം 6,000 ലകാെതി രൂപ �ക്്യെതിട്ടതിരുന്ന 
സ്ാനത്് 8,440 ലകാെതി രൂപയായതിരുന്നു സൊഹരതിക്ാന് 
സാധതിച്ചതിരുന്നത്. മുന് നതിശ്ചയതിച്ചതിരുന്ന തുകലയക്ാള് 
കൂടതല് നതിലക്പങ്ങള് ആകര്ഷതിക്കുന്നതതില് ഇങ്ങലനയള്ള 
പ്രെരണ പരതിപാെതികള് സഹകരണ ലെഖ�യതില് 
വതിജയതിച്ചതിട്ടുള്ളതായതി കാണാം അനുബന്ധം 3.2.7.

്കരാ-ഓപ്പ്ൈറ്റീവ് എക്്പരാ: 2022ല് സര്ക്ാര് 
രൂപറീകരണത്തിലറെ ഒന്നാം വാര്ഷതികലത്ാെനുബന്ധതിച്ച്, 
സഹകരണ വകുപ്പ് “ഒരുെയലെപൂരം” എന്ന 
അെതിക്കുേതിലപ്പാലെ ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് എക്്ലപാ സംഘെതിപ്പതിച്ചു. 
ഏപ്രതില് 18, 2022 മുതല് 25 വലര നെന്ന 8 ദതിവസലത് 
എക്്ലപാ എേണാകുളം െസേന് സരൈവതില് 
ബഹുൊനലപ്പട്ട ലകരള മുഖ്യെന്ത്രതി ശ്രറീ. പതിണോയതി വതിജയന് 
ഉത്ഘാെനം ലെയ്തു. സജവ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, ഭക്ണം, 
െഞെള്, ആയര്ലവദ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, ശുദ്റീകരതിച്ച 
ശര്ക്ര, ഫര്ണതിച്ചര്, ഫതിന്ലെക് ലസവനങ്ങള്, 
പുനരുപലയാഗതിക്ാവന്ന സൗലരാര്ജ്ജ നതിര്മതിതതികള് 
എന്നതിവ അവതരതിപ്പതിച്ച് പരമ്പരാഗത സഹകരണ 
ബാങ്കുകള് എങ്ങലന സ്ാര്ട്ട് ബാങ്കുകളായതി ൊറന്നു 
എന്ന കാഴ്ച്ച ഈ എക്്ലപായതിലൂലെ കാണുവാന് സാധതിച്ചു. 
സവവതിധ്യൊര്ന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങളെങ്ങതിയ സ്റ്റാളുകളുലെ ഒരു 
വതി�തിയ നതിരയാണ് എക്്ലപായതില� എക്തിബതിഷന് കം 
ലസയതില്സ് സ്റ്റാളുകള് അവതരതിപ്പതിച്ചത്. സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ രജതിസ്്ാറലെ കറീഴതിലള്ള സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള്, ഫങ്ഷണല് രജതിസ്്ാറലെ കറീഴതിലള്ള 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള്, ലദശറീയ സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള് തുെങ്ങതി 60,000 െതുരശ്ര അെതി വതിസ്റീര്ണ്മുള്ള 
പവ�തിയനതില് 210 ഓളം സ്റ്റാളുകള് ഒരുക്തിയതിരുന്നു. ലകാ-
ഓപ്പലേറ്റീവ് എക്്ലപാ 2022 ലകരളത്തില� സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് അവരുലെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ഉല്പ്പ 
ന്നങ്ങള്, ലസവനങ്ങള് എന്നതിവയലെ പ്രദര്ശനം, വ്യാപാരം, 
ബ്ാന്്തിംഗ്, അവലബാധം, വതിപണനം എന്നതിവയ്കായതി 
ഒരു സവതിലശഷ പ്ാറ്്ലഫാം തുേന്നുലകാടത്തു. ഏകലദശം 28 
വ്യത്യസ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളതിലൂലെ 12 ലസാസസറ്തികള്ക്് ലകാപ്-
ലകരള ൊര്ട്്ട സര്ട്ടതിഫതിക്റ്റുകള് സഹകരണ െന്ത്രതി ശ്രറീ.
വതി.എന്,വാസവന് വതിതരണം ലെയ്തു. എക്്ലപായതിലെനറീളം 
ലസെതിനാറകള്, പ്രഭാഷണ പരമ്പരകള് ബതിസതിനസ്് 
െറീറ്റുകള്, സാംസ്കാരതിക പരതിപാെതികള് എന്നതിവയം 
ഉണ്ായതിരുന്നു.

രണരാം ഘട് 100 ദിന പരിപരാടി 
20,000 ടതരാഴഡലവസരങ്ങള് സൃഷ്ഡക്ല്: 100 ദതിവസം 
ലകാണ്് പ്രത്യക്ൊയം പലരാക്ൊയം 20,000 
ലതാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള പദ്തതിക്് 
ബഹുൊനലപ്പട്ട മുഖ്യെന്ത്രതി തുെക്ം കുേതിച്ചു. പ്രത്യക്ൊയം 
പലരാക്ൊയം 20,000 ലതാഴതി�വസരം സൃഷ്തിക്കുക 
എന്നതാണ് �ക്്യം വച്ചതിരുന്നലതങ്തില്ലപ്പാലം സഹകരണ 
വകുപ്പ് 759 സ്തിരം ലജാ�തികളും 34,942 താല്ക്ാ�തിക 
ലജാ�തികളും, പ്രാഥെതിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്, അലപകസ് 
ലഫ്ലേഷനുകള്, െലറ്ല്ാ സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
എന്നതിവ വഴതി സൃഷ്തിച്ചു.
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ഇന്്രാര് ഫുെ്്ബരാള്/ക്രഡക്റ്റ്/ബരാ്് മഡറെണ് െര്ഫ്: 
ലകരള സര്ക്ാരതിലറെ രണ്ാം നൂേ് ദതിന പരതിപാെതിയലെ 
ഭാഗൊയതി ഓലരാ ജതില്യതിലം പ്രാഥെതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്് കറീഴതില് ഇന്ല്ാര് ഫുെ്ലബാള്/ക്രതിക്റ്്/
ബാ്്െതിറെണ് െര്ഫുകള് നതിര്മതിക്ാന് സഹകരണ വകുപ്പ് 
തറീരുൊനതിച്ചു. തതിരുവനന്തപുരം ജതില്യതില് വതിതുര സര്വ്വറീസ് 
സഹകരണ ബാങ്തിന് കറീഴതിലം പാ�ക്ാെ് ജതില്യതില് 
പട്ടാമ്പതി സര്വറീസ് സഹകരണ ബാങ്തിന് കറീഴതിലം, െ�പ്പുേം 
ജതില്യതില് കെന്നെണ് സര്വ്വറീസ് സഹകരണ ബാങ്തിനു 
കറീഴതിലം,  കണ്ണൂര് ജതില്യതില് കതതിരൂര് സര്വറീസ് സഹകരണ 
ബാങ്തിനും കറീഴതിലം െര്ഫുകള് പൂര്ത്തിയാക്തി പ്രവര്ത്നം 
ആരംഭതിച്ചു. എേണാകുളം ജതില്യതില് വെലക്ക്ര സര്വ്വറീസ് 
സഹകരണ ബാങ്തിലറെയം കാസര്ലഗാ്് ജതില്യതില് 
മുട്ടലത്ാെതി സര്വറീസ് സഹകരണ ബാങ്തിലറെ കറീഴതിലമുള്ള 
െര്ഫുകള് നതിര്മാണത്തിലറെ അവസാനഘട്ടത്തി�ാണ്. 

സഹകരണ സൗഹൃദധം: ലകരള സര്ക്ാരതിലറെ നൂറദതിന 
പരതിപാെതിയലെ രണ്ാം ഘട്ടലത്ാെനുബന്ധതിച്ച് ലകരള ലസ്റ്ററ്് 
ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്്/അര്ബന് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്് 
എന്നതിവ വഴതി ഭതിന്നലശഷതിക്ാര്ക്് ലതാഴതി�വസരങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനായതി ഒരു വായ്പ്പാ പദ്തതി ആരംഭതിക്ാന് 
സഹകരണ വകുപ്പ് തറീരുൊനതിച്ചു. പദ്തതിയലെ ഉദ്ഘാെനം 
ബഹുൊനലപ്പട്ട സഹകരണ െന്ത്രതി ശ്രറീ. വതി.എന്.വാസവന് 
അവര്കള് 2022 ലെയ് 10-ന് നതിര്വ്വഹതിച്ചു. ഈ പദ്തതിക്ായതി 
2022 ലസപ്റ്ംബര് വലര 508 വായ്പകളതിലൂലെ 4.25 ലകാെതി 
രൂപ വതിതരണം ലെയ്തു.

സഹകരണ പരാലഡ്യറ്റീവ് ടകയര് പദ്ധതഡ: നൂേ്ദതിന 
പരതിപാെതിയലെ രണ്ാംഘട്ടത്തിലറെ ഭാഗൊയതി സഹകരണ 
വകുപ്പ് മുലഖന ഗുണലെന്യള്ള സാന്ത്വന പരതിെരണം 
എന്ന ഉലദേശലത്ാലെ സഹകരണ ആശുപത്രതി 
ലസാസസറ്തികളുലെ ലനതൃത്വത്തില് പാ�തിലയറ്റീവ് ലകയര് 
പദ്തതി നെപ്പതി�ാക്തി. സഹകരണ ലെഖ�യതില� ഈ 
പദ്തതിയലെ സംസ്ാനത� ഉദ്ഘാെനം ലെയ് 18, 2022ന് 
ബഹുൊനലപ്പട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് െന്ത്രതി.വതി.എന്.
വാസവന് അവര്കള് നതിര്വ്വഹതിച്ചു. വാര്ദ്ക്യ സഹജൊയ 
അസുഖങ്ങള് ബാധതിച്ച അവശത അനുഭവതിക്കുന്നവര്ക്് 
െതികതിത്സയം പരതിെരണവം നല്കുക എന്നതാണ് 
പദ്തതിയലെ പ്രധാന �ക്്യം. ലസപ്റ്ംബര്  2022 
വലര 10 ജതില്കള് ഉള്ലപ്പട്ട പദ്തതിയതില് 20 സഹകരണ 
ആശുപത്രതികളും സഹകരണ സംഘങ്ങളും പലങ്ടത്തു. 

“ഹരഡതധം സഹകരണധം” എന്ന പദ്തതിക്് കറീഴതില് ഏകലദശം 
1.14 �ക്ം ൊവതിന് സതകള് സഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴതി 
നട്ടുപതിെതിപ്പതിച്ചു. “സുഭഡക്ഷ്കരളധം പദ്ധതഡയമരായഡ” ബന്ധലപ്പട്്ട 
കൃഷതി, മൃഗസംരക്ണം, ക്റീലരാല്പ്പാദനം എന്നതിവയലെ 
സംലയാജതിത പദ്തതികള്ക്ായതി 554.72 ലകാെതി രൂപ 
ലെ�വഴതിച്ചു. ദുരഡതരാേ്രാസ നഡധഡയലെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് 
അംഗങ്ങളുലെ 10,271 അലപക്കള് പരതിഗണതിച്ചുലകാണ്് 
21.36 ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു.

സഹകരണ സംവിധരാനത്ികലക്കുള്ള (എസറ്.റ്ി-എസറ്.എ.ഒ) 
നബരാരഡിക്ന് സഹരായം: 
നാഷണല് ബാങ്് ലഫാര് അഗ്തികള്ച്ചര് ആന്്് റൂേല് 
ല്വ�പ്ലെറ്െ (നബാര്്്) 2021-22ല് ലകരള ലസ്റ്ററ്് 
ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്തിന് ഹ്രസ്വകാ� ലസഷനല് 
അഗ്തികള്ച്ചേല് ഓപ്പലേഷന്സ് (എസ്.റ്തി-എസ്.എ.ഒ) 
േറീഫതിനാന്സായതി 1200.00 ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. ലകരള 
ലസ്റ്ററ്് ലകാ-ഓപ്പലേറ്റീവ് ബാങ്തിലറെ വതിഹതിതലത്ാലൊപ്പം 

ഈ തുകയം ലെര്ത്് കാര്ഷതിക വായ്പയായതി ജതില്ാ 
ഓഫറീസുകളതിലൂലെ അത് വതിതരണം ലെയ്തു. (പട്ടഡക. 3.2.1)

പട്ടഡക 3.2.1 കാര്ഷതിക വായ്പകളുലെ ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിതരണം (ലകാെതിയതില്)
ക്രെ.നം ജതില്ാ സഹകരണ ബാങ്് ആലക

1 തതിരുവനന്തപുരം 430.84

2 ലകാല്ം 406.35

3 പത്നംതതിട്ട 220.94

4 ആ�പ്പുഴ 737.89

5 ലകാട്ടയം 465.98

6 ഇടക്തി 322.14

7 എേണാകുളം 539.13

8 തൃശ്ശൂര് 544.02

9 പാ�ക്ാെ് 348.59

10 െ�പ്പുേം 0.00

11 ലകാഴതിലക്ാെ് 312.82

12 വയനാെ് 121.27

13 കണ്ണൂര് 477.75

14 കാസര്ലഗാ്് 229.35

ആലക 5157.07

ഉേവ തിെം: സഹകരണ രജതിസ്്ാര്, ലകരള സര്ക്ാര്

കദശറീയ സഹകരണ വികസന കകരാരപ്പകേ്ക്ന്  
(എന്.സി.ഡി.സി) സഹരായം: 
എന്.സതി.്തി.സതി സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
അവരുലെ ബതിസതിനസ്സുകള് വതികസതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും 
ശക്തതിലപ്പടത്തുന്നതതിനും ലക്ര്തിറ്്, ൊര്ക്റ്തിംഗ്, റൂേല് 
ഇന്ഫാസ്്ക്െര്, ആലരാഗ്യം, വതിദ്യാഭ്യാസം, ടൂേതിസം 
തുെങ്ങതിയ ലസവന ലെഖ�കളതില് അെതിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനും സംസ്ാന സര്ക്ാര് മുലഖനലയാ 
ലനരതിലട്ടാ സഹായം നല്കുന്നുണ്്.

സഹകരണ ശംഖ�കളതിലൂലെ തതിരലഞെടത് ജതില്കളുലെ 
സെഗ്വം സംലയാജതിതവൊയ വതികസനത്തിന്, എന്.
സതി.്തി.സതി യലെ സഹായലത്ാലെയള്ള സവതിലശഷൊയ 
ഒരു പദ്തതിയാണ് സംലയാജതിത സഹകരണ വതികസന 
പദ്തതി (ഐ.സതി.്തി.സതി). വ്യാപാരത്തിലറെ മൂ�്യവം വ്യാപ്തതിയം 
വര്ദ്തിപ്പതിച്ചുലകാണ്് നതി�വതിലള്ള സഹകരണ ഘെനലയ 
�ംബൊയം തതിരശ്ചറീനൊയം ബന്ധതിപ്പതിച്ച് ശക്തതിലപ്പടത്തി 
കാര്ഷതിക-വായ്പ ലെഖ�ലയ നവറീകരതിക്കുക, ലെറകതിെ 
നാെൊത്ര കര്ഷകരുലെയം ദുര്ബ� വതിഭാഗങ്ങളുലെയം 
ആവശ്യങ്ങള് നതിേലവറ്റുന്നതതിനായതി പതി.എ.സതി.എസ്-
ലന പ്രാലയാഗതിക െള്ട്ടതി പര്പ്പസ് ലസാസസറ്തികളായതി 
വതികസതിപ്പതിക്കുക എന്നതിവയാണ് പദ്തതിയലെ െറ്് �ക്്യങ്ങള്.
ലകരളത്തില� സഹകരണ ലെഖ�യ്ക് ധനസഹായം 
നല്കുന്നതതിനായതി സംസ്ാനലത് എന്.സതി.്തി.സതി 200 
ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചതിരുന്നു, അതതില് 92.12 ലകാെതി രൂപ 
2021 ഏപ്രതില് മുതല് 2022 ഓഗസ്റ്റ് വലരയള്ള കാ�യളവതില് 
അനുവദതിച്ചു. 2022 ൊര്ച്ച് വലരയള്ള ലകരളത്തില� വതികസന 
പ്രവര്ത്ന പദ്തതികള്ക്ായതി തുക അനുവദതിച്ചതതില് 2227.38 
ലകാെതി രൂപ സംസ്ാന സര്ക്ാര് മുലഖനയം 6750.62 
ലകാെതി രൂപ ലനരതിട്ടുള്ള ധനസഹായത്തിലൂലെയൊണ് 
വതിതരണം ലെയ്തത്. ഇതതില് 2.26 ലകാെതി രൂപ ദറീര്ഘകാ� 
വായ്പയം, 0.48 ലകാെതി രൂപ സബ് സതി്തിയം 6747.88 
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ലകാെതി രൂപ പ്രവര്ത്ന മൂ�ധനവൊണ്. എന്.സതി.്തി.
സതി സഹായത്തിലറെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.2.8ല് 
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ലകരളത്തില�ക്കുള്ള എന്.സതി.്തി.സതി 
ഫണ്ടുകള് അനുവദതിച്ചതതിലറെയം വതിതരണം ലെയ്തതതിലറെയം 
കണക്കുകള് അനുബന്ധം 3.2.9ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. വര്ഷം 
തതിരതിച്ചുള്ള ല�ാണുകളും പ�തിശ നതിരക്കുകളും അനുബന്ധം 
3.2.10ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

ലകരളത്തിലറെ സഹകരണ ഘെനയതില� മുന്നതിര 
സ്ാപനൊയ ലകരളബാങ്് അതതിലറെ വതികസന 
പങ്് പരതിഷ്ക്രതിക്കുകയം ബാങ്തിംഗ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളുലെ 
ലപാര്ട്ട്ലഫാളതിലയാ വതിശാ�ൊക്കുകയം ലെയ്തുലകാണ്് 
സംസ്ാനത്തിലറെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക് ഉലത്ജനം 
നല്ലകണ്തായതിട്ടുണ്്. ലകരള ബാങ്കും, പ്രാഥെതിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങളും തമതിലള്ള സാമ്പത്തിക 
ബന്ധം ശക്തതിലപ്പടത്തുകയം പ്രാഥെതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുലെ പ്രവര്ത്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങളും 
ലകരള ബാങ്തിലറെ വാണതിജ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങളുൊയതി 
ഏലകാപതിപ്പതിക്കുകയം ലവണം. 
 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് സ്വയം ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങളതില് 2 
�ക്ം ലകാെതിയതി�ധതികം രൂപയലെ നതിലക്പമുണ്്. 
സംസ്ാനത്തിലറെ ലപാതുവായ ഉപലയാഗത്തിനായതി 
സഹകരണ ലെഖ�യ്ക് ഈ ഫണ്് ഉല്പ്പാദന 
ലെഖ�കളതില�ക്് ഉപയക്തൊക്ാന് കഴതിയണം. 
അതതിനുപുേലെ ലകരളത്തില� ബാങ്തിംഗ്, സാമ്പത്തിക 
ലെഖ�കളതില് ലകരള ബാങ്് ഒരു സുപ്രധാന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നുണ്്. അതതിനാല്തലന്ന അവര്ക്് ഏകലദശം 
രണ്് �ക്ത്തി അന്പതതിനായതിരം ലകാെതി പ്രവാസതികളുലെ 
െതിതേതിക്തിെക്കുന്ന നതിലക്പങ്ങള് ലകരള ബാങ്തില�ക്് 
എളുപ്പത്തില് ലശഖരതിക്ാനാകും. ഇലതാലൊപ്പം ഉല്പ്പാദനം, 
നതിര്മാണം, സംഭരണം, വതിതരണം, അെതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങള് തുെങ്ങതിയ ലെഖ�കളതില് ഇെലപട്ട് 
ലകരളത്തിലറെ സാമ്പത്തിക ലെഖ�യതില് പുത്ന് ഉണര്വ് 
സൃഷ്തിക്ാന് ലകരള ബാങ്തിന് കഴതിയം.  
 
പ്രാഥെതിക ലെഖ�, കാര്ഷതിക വതിപണനം, ഉല്പ്പന്ന 
സംലയാജനം, വ്യവസായം, ലസവനം, െതില്േ വ്യാപാരം, െറ്് 
ലെഖ�കള് എന്നതിവയതില�ക്് നതിലക്പം വര്ദ്തിപ്പതിക്ണം. 
അതതിലൂലെ പ്രാഥെതിക, വ്യവസായതിക ലസവന വ്യാപാര 
ലെഖ�കളതില് സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളുലെ പങ്ാളതിത്ം 
വര്ദ്തിപ്പതിക്ാന് കഴതിയം. അലതാലൊപ്പം തലന്ന 
സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങള്ക്് യവാക്ലള വന്ലതാതതില് 
ആകര്ഷതിക്ാനും പങ്ാളതികളാക്ാനും കഴതിയണം. എങ്തില് 
ൊത്രലെ സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങലള ഭാവതിയലെ ഒരു 
സംഘെനാ രൂപൊയതി സ്വയം സ്ാപതിക്ാന് കഴതിയകയള്ളൂ. 
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള് ഉള്ലപ്പലെയള്ള പുതതിയ സംരംഭങ്ങള്ക്് 
സഹകരണ ലെഖ� കൂടതല് സാലങ്തതികവതിദ്യയം ഫണ്ടും 
നല്ലകണ്തായതിട്ടുണ്്. എന്നാല് ൊത്രലെ ഇന്നലത് സാലങ് 
തതികവതിദ്യാധതിഷ്തിത കാ�ഘട്ടത്തിലനാത്് സഹകരണ 
പ്രസ്ാനങ്ങള്ക്കും നതി�നതില്ക്ാന് കഴതിയകയള്ളൂ. 
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3.3 കന്നുകാ�തി വതികസനം

ഗ്ാമീണ കുടംബങ്ങളുടെ സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിന് കന്നുകാ�തി ലമഖ�യുടെ സംഭാവന 
വതിവതിധ ത�ങ്ങളതി�ാണ്. കന്നുകാ�തികളുടെ വതിതരണം 
ഭൂവതിതരണലത്ക്ാള് തു�്യമായതതിനാല്, കന്നുകാ�തി 
ലമഖ�യതിട� ഉല്പാദനം കാര്തിക വരുമാനത്തിലം 
ഗ്ാമീണ ലമഖ�യതിട� ദാരതിദ്്യ നതിരമാരജനത്തിലം 
ഗുണപരമായ സ്ാധീനം ടെലത്തുന്നു. മതിക് കര്കരുടെയും 
പ്രധാന വരുമാന ല്ാതസ്സുകളതില് ഒന്ാണ് 
കന്നുകാ�തികള്. ഇത് കാര്തികലമഖ�യ്കാവശ്യമായ 
ഉല്പാദലനാപാധതികള് നല്കുകയും ആലരാഗ്യവം 
ലപാ്കാഹാരവം പ്രദാനം ടെയ്യുകയും, ഗ്ാമീണ 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ലഷേമം വരധതിപതിക്കുകയും 
ടെയ്യുന്നു. കാര്തിക-അനുബന്ധ ലമഖ�കളതില് ഏറ്റവം 
പ്രതീഷേ നല്കുന് ലമഖ�യാണ് കന്നുകാ�തി ലമഖ�. 
ഉല്പാദനഷേമത വരധതിപതിക്ല്, ലരാഗനതിയന്ത്രണം, 
കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദനം, മൂ�്യവരധന, ശാസ്തീയമായ 
പ്രജനനരീതതികള് സ്ീകരതിക്ല് എന്തിവയതില് ഈ 
ലമഖ�യുടെ പ്രകെനം ടമച്ചടപടത്തുന്തതിന് സരക്ാര 
ഗണ്യമായ വതിഹതിതം വകയതിരുത്തുന്നുണ്്. 

ഇന്്യയതിട� കന്നുകാ�തി ലമഖ� ല�ാകത്തിട� തടന് 
ഏറ്റവം ബൃഹത്ായ ഒന്ാണ്. ഇരുപതാമത് കന്നുകാ�തി 
ടസന്സസ് (2019) പ്രകാരം, രാജ്യടത് ടമാത്ം 
കന്നുകാ�തി എണ്ം 536.76 ദശ�ഷേമാണ്. 

കന്നുകാ�തി ടസന്സസ് (2019) പ്രകാരം ലകരളത്തിട� 
കന്നുകാ�തികളുടെ എണ്ം 29.09 �ഷേമാണ്. സംസ്ഥാ 
നടത് ലകാഴതി, താറാവ് മുത�ായ വളരത്തു പഷേതികളുടെ 
എണ്ം 297.71 �ഷേം ആയതിരുന്നു, ഇത് രാജ്യടത് 
ടമാത്ം വളരത്തു പഷേതികളുടെ എണ്ത്തിടറെ 3.49 
ശതമാനമാണ്. കഴതിഞ്ഞ കന്നുകാ�തി ടസന്സസതില് 
ലരഖടപടത്തിയതതിടനക്ാള് 22.61 ശതമാനം 
വരധനയാണ് വളരത്തുപഷേതികളുടെ എണ്ത്തില് 
ലരഖടപടത്തിയതിട്ടുള്ളത്. ഈ വരധനവ് ലദശീയ 
വരധനവതിലനക്ാള് (16.81 ശതമാനം) കൂടത�ാണ്. 

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെദദശീയ-സംസ്ഥഥാനസംഭഥാവനകള്
നാ്ണല് അക്കൗണ്്സ് സ്റാറ്റതിസ്റതിക്തിടറെ (എന്.എ.എസ്) 
2022 ട� കണക്നുസരതിച്ച് കൃ്തി അനുബന്ധലമഖ�യുടെ 
ടമാത്ം മൂ�്യ വരധനവതില് കന്നുകാ�തി ഉപലമഖ�യുടെ 
വതിഹതിതം 2019-20ല് 29.33 ശതമാനമായതിരുന്ത് 2020-
21ല് 30.13 ശതമാനമായതി വരധതിച്ചു. 2020-21ല് ടമാത്ം 
മൂ�്യവരധനവതിടറെ (ജതി.വതി.എ) 4.90 ശതമാനമായതിരുന്നു 
കന്നുകാ�തിലമഖ�യുടെ സംഭാവന. 

ലകരളത്തിട� ഗ്ാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയതില് ത്രതിത 
ഗതതിയതില് വളരുന് ലമഖ�കളതിട�ാന്ാണ് കന്നുകാ�തി 
ലമഖ�. കൃ്തി അനുബന്ധ ലമഖ�കളുടെ ടമാത്ം 
മൂ�്യവരധനവതില് (ജതി.എസ്.വതി.എ, 2011-12 ട� സ്ഥതിര 
വതി�യതില്) കന്നുകാ�തി ലമഖ�യുടെ വതിഹതിതം 26.44 
ശതമാനമാണ്. (ഡതി.ഇ.എസ്, ദ്രുതകണടക്ടപ്, 2021-
22). 2021-22 വര്ത്തില് സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്ം 
മൂ�്യവരധനവതില് കന്നുകാ�തിലമഖ�യുടെ വതിഹതിതം 2.35 
ശതമാനമായതിരുന്നു. കന്നുകാ�തി ലമഖ�യതിട� ആഭ്യന്ര 
മൂ�്യവരധനവ് (2011-12-ട� സ്ഥതിരവതി�യതില്) 2020-21ല് 
11,701.86 ലകാെതി രൂപയായതിരുന്ത് 2021-22ല് 11,714.01 
ലകാെതി രൂപയായതി ലനരതിയ വളരച്ച ലരഖടപടത്തി.

മൃഗസംരക്ഷണദേഖെയ്്്കീഴിലുള്ളപ്രധഥാനവകുപ്പുകളം
ഏജനസികളം
ലകരള സംസ്ഥാന മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, ലകരള 
ഫീഡ് സ് �തിമതിറ്റഡ് (ടക.എഫ്.എല്), ലകരള ല�വ്സ സ്റാക്് 
ടഡവ�പ്ടമറ്െ ലബാരഡ് (ടക.എല്.ഡതി.ബതി), മീറ്റ് 
ലപ്രാഡക്സ് ഓഫ് ഇന്്യ �തിമതിറ്റഡ് (എം.പതി.ഐ), ലകരള 
ലസ്ററ്റ് പകൗള്ടതി വതികസന ലകാരപലറ്ന് (ടക.എസ്.
പതി.ഡതി.സതി), ലകരള ലകാ-ഓപലററ്റീവ് മതില്ക്് മാരക്റ്റതിങ്ങ് 
ടഫഡലറ്ന് �തിമതിറ്റഡ് (മതില്മ), ലകരള ടവറ്ററതിനറതി 
ആന്ഡ് അനതിമല് സയന്സ് യൂണതിലവഴ് സതിറ്റതി (ടക.
വതി.എ.എസ്.യു) എന്തിവയാണ് മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യ്ക് 
കീഴതിലള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകളും ഏജന്സതികളും.
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ഈ ഉപലമഖ�യുമായതി ബന്ധടപട്ട വതികസന 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് മൃഗസംരഷേണ വകുപ് 
ലനതൃത്ം നല്കുന്നു. ടവറ്ററതിനറതി ലസവനങ്ങള്, 
മൃഗസംരഷേണം, ലരാഗ നതിരമാരജനം, കന്നുകാ�തി, 
ആെ്, പന്തി, ലകാഴതി എന്തിവയുടെ വതികസനം, ജന്തുജന്യ 
ലരാഗങ്ങളുടെ നതിയന്ത്രണം, കര്കരക്കും ടവറ്ററതിനറതി 
ഉലദ്യാഗസ്ഥരക്കുമുള്ള പരതിശീ�ന പരതിപാെതികള് സംഘ 
െതിപതിക്ലം അവയുടെ ഏലകാപനവം, വാക്തിനുകളുടെ 
ഉല്പാദനം എന്തിവയാണ് വകുപതിടറെ പ്രധാന 
പ്രവരത്നങ്ങള്.

സംസ്ഥാനടത് കന്നുകാ�തികളുടെ എണ്വം ഗുണനതി� 
വാരവം വരധതിപതിക്കുക എന്താണ് വകുപതിടറെ പ്രാഥമതിക 
�ഷേ്യം. പാ�തിടറെയും മാംസത്തിടറെയും ഉല്പാദനം 
വരധതിപതിക്കുന്തതിനായതി സംസ്ഥാനം കന്നുകാ�തി 
വതികസന പദ്തതികള് നെപതി�ാക്തി വരുന്നു. അവയതില് 
ഏറ്റവം പ്രധാനടപട്ടത് സങ്കരയതിനങ്ങളുടെ പ്രജനന 
പ്രവരത്നങ്ങളാണ്. കൂൊടത മൃഗസംരഷേണ വകുപ് 
ആടവളരത്ല്, എരുമ വളരത്ല്, പന്തി, മുയല്, ലകാഴതി 
എന്തിവയുടെ പ്രജനന പ്രവരത്നങ്ങളും നെത്തിവരുന്നു. 
ഉല്പാദന വരധനയ്ക്കു് കര്കരക്് ഉല്പാദന 
യൂണതിറ്റുകളുടെ ശാസ്തീയ മാലനജ്ടമറെതിന് ആവശ്യമായ 
പരതിശീ�നം നല്കുന്നുണ്്. സ്തീകള്ക്് അവരുടെ 
കുടംബവരുമാനം വരധതിപതിക്കുന്തതിന് കന്നുകാ�തികടളയും 
വളരത്തുപഷേതികലളയും വളരത്ാന് പരതിശീ�നം നല്കുന്നു. 
ഡയറതി ഫാമതിങ്ങ്, ആെ് വളരത്ല്, താറാവ് വളരത്ല്, 
പന്തി വളരത്ല്, ഇറച്ചതിലക്ാഴതി ഉല്പാദനം, മുട്ടലക്ാഴതി 
പരതിപാ�നം, വീട്ടുമുറ്റടത് ലകാഴതി വളരത്ല്, കാെലക്ാഴതി 
വളരത്ല്, ലകാഴതിക്കുഞ്ഞുങ്ങളതിട� പൂവനും പതിെയും 
നതിരണയതിക്ല് തുെങ്ങതിയ വതിവതിധ പരതിശീ�നങ്ങളാണ് 
വകുപ് നല്കുന്ത്. പ്രധാന കന്നുകാ�തി ഉല്പന്ങ്ങളായ 
പാല്, മുട്ട, മാംസം എന്തിവയുടെ ഉല്പാദനം വര്ം 
ലതാറം കണക്ാക്കുന്തതിനായതി വകുപ് മൃഗ ടസന്സസം 
സംലയാജതിത സാമ്പതിള് സരലവയും നെത്തുന്നു.

മൃസംരഷേണ വകുപതിടറെ കീഴതില് 14 ജതില്ാ ടവറ്ററതിനറതി 
ലകന്ദ്രങ്ങള്, 50 ടവറ്ററതിനറതി ലപാളതിക്തിനതിക്കുകള്, 
214 ടവറ്ററതിനറതി ലഹാസ്തിറ്റലകള്, 868 ടവറ്ററതിനറതി 
ഡതിടസ്ന്സറതികള്, 38 പ്രാലദശതിക മൃഗസംരഷേണ 
ലകന്ദ്രങ്ങള്, 1,330 ടവറ്ററതിനറതി സബ്  ടസറെറകള്, 9 
ടമാലബല് ടവറ്ററതിനറതി ആശുപത്തികള്, 7 ടമാലബല് 
ഫാം എയ്ഡ് യൂണതിറ്റുകള്, ഒരു ലമാലട്ടാര ലബാട്ട് 
ടവറ്ററതിനറതി ആശുപത്തി എന്തിവ മുലഖന കന്നുകാ�തികള്ക്് 
ടമച്ചടപട്ട ആലരാഗ്യസരഷേ നല്കതിവരുന്നു. 
സാംക്രമതിക ലരാഗങ്ങള് പൂരണമായും നതിരമാരജനം 
ടെയ്യുന്തതിനായതി തലദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായതി 
ലെരന്് മൃഗസംരഷേണ വകുപ് കാര്യഷേമവം 
സമയബന്ധതിതവമായ നെപെതികള് സ്ീകരതിച്ചുവരുന്നു. 
കുളമ്പുലരാഗ നതിരമാരജന പരതിപാെതി, ലപവതി് രഹതിത ലകരള 
വാക്തിലന്ന് ലപ്രാഗ്ാം, മൃഗലരാഗ നതിയന്ത്രണത്തിനു 
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായം (എ.എസ്.സതി.എ.ഡതി) 
പകൗള്ടതി വാക്തിലന്ന് തുെങ്ങതിയ വാക്തിലന്ന് പരതിപാെതികള് 
വ്യവസ്ഥാപതിതമായതി നെത്തിവരുന്നു. 2015-16 മുതല് 2021-
22 വടര ലകരളത്തിട� കന്നുകാ�തികടള ബാധതിച്ച പ്രധാന 
പകരച്ചവ്യാധതികള്, അവ മൂ�മുണ്ായ മരണം തുെങ്ങതിയവ 
സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.3.1ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യുടെ ധനകാര്യ 
നതിരവഹണം പട്ടിക 3.3.1ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യ്ക് പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതി 
കാ�യളവതില് 1,517.84 ലകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. 
പന്ത്രണ്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയതില് ഇത് 1,355.96 ലകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു (11.94 ശതമാനം വരധന). 2021-22ല് 
മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യതിട� ടമാത്ം അെങ്കല് 289 ലകാെതി 
രൂപയും ടമാത്ം ടെ�വ് 242.11 ലകാെതി രൂപയുമാണ് (83.77 
ശതമാനം).

ദകരളത്ിലെ കന്നുകഥാെി ദേഖെയിലെ പ്രധഥാന
ഉല്പ്പന്നങ്ങള്
പാലം മാംസവം മുട്ടയുമാണ് സംസ്ഥാനടത് കന്നു 
കാ�തിലമഖ�യതിട� പ്രധാന ഉല്പന്ങ്ങള്. 2014-15 മുതല് 
2021-22 വടരയുള്ള കന്നുകാ�തി ഉല്പന്ങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം 
ചടിത്ധം 3.3.1ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

പഥാല്ഉല്പ്പഥാദനം
2020-21 ല് ല�ാകടത് ടമാത്ം പാല് ഉല്പാദനത്തില് 23 
ശതമാനം സംഭാവന ടെയ്് ഇന്്യ ഏറ്റവം കൂടതല് പാല് 
ഉല്പാദതിപതിക്കുന് രാജ്യമായതി തുെരുന്നു. ലദശീയ ത�ത്തില്, 
പാലല്പാദനം 2019-20ല് 19.84 ലകാെതി െണ്ായതിരുന്ത് 
5.80 ശതമാനം ഉയരന്് 2020-21ല് 20.9 ലകാെതി െണ്ായതി. 
കഴതിഞ്ഞ മൂന്് ദശാബ്ദക്ാ�മായതി പാലല്പാദനത്തില് 
വരധനവ് നതി�നതില്ക്കുന്നു. 2020-21 ല് ഇന്്യയതില് ഏറ്റവം 
കൂടതല് പാല് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള് 
ഉത്രപ്രലദശ് (14.94 ശതമാനം), രാജസ്ഥാന് (14.63 
ശതമാനം), മധ്യപ്രലദശ് (8.57 ശതമാനം), ഗുജറാത്് 
(7.51 ശതമാനം), ആന്ധാപ്രലദശ് (7.01 ശതമാനം) 
എന്തിവയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള് രാജ്യടത് ടമാത്ം 
പാല് ഉല്പാദനത്തിടറെ 52.69 ശതമാനം സംഭാവന 
ടെയ്തു (ഇന്്യാസ്റാറ്റ്.ലകാം). പാല് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് പ്രമുഖ 
സംസ്ഥാനങ്ങളതില് പതതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്ാണ് ലകരളം. 
പാ�തിടറെ പ്രതതിശീര് �ഭ്യത കഴതിഞ്ഞ കുലറ വര്ങ്ങളായതി 
വരധതിച്ചുടകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 2020-21 ല് ഇത് പ്രതതിദതിനം 
427 ഗ്ാം ആയതി കണക്ാക്ടപടന്നു (താല്ക്ാ�തിക 
കണക്കുകള്, സാമ്പത്തിക സരലവ, 2021-22). ഏറ്റവം 
ഉയരന് പ്രതതിശീര് �ഭ്യത പഞ്ചാബതിലം(പ്രതതിദതിനം 1,219 
ഗ്ാം) തുെരന്് രാജസ്ഥാനതിലമാണ് (പ്രതതിദതിനം 1,075 
ഗ്ാം). ലകരളത്തിടറെ പ്രതതിശീര് പാല് �ഭ്യത പ്രതതിദതിനം 
197 ഗ്ാമാണ് (ഇന്്യാസ്റാറ്റ്-ലകാം). മൃഗങ്ങളുടെ ഇനം 
തതിരതിച്ചുള്ള കണക്നുസരതിച്ച് ടമാത്ം പാലല്പാദനത്തിടറെ 
33 ശതമാനവം തലദേശീയ എരുമകളതില് നതിന്നും ഏതാണ്് 
30 ശതമാനം സങ്കരയതിനം പശുക്ളതില് നതിന്നുമാണ് 
�ഭതിക്കുന്ത്. രാജ്യടത് ടമാത്ം പാലല്പാദനത്തിടറെ 
8.82 ശതമാനവം സംഭാവന ടെയ്യുന്ത് നാെന് 
കന്നുകാ�തികളാണ്. രാജ്യത്് ആടക ഉല്പാദതിപതിക്കുന് 
പാ�തില് 2.98 ശതമാനവം ആട്ടതിന് പാ�ാണ് (താല്ക്ാ�തിക 
കണക്കുകള്, ഇന്്യാസ്റാറ്റ്-ലകാം). 

2021-22ല് ലകരളത്തിട� ടമാത്ം പാ�തിടറെ ആവശ്യകത 
33.51 �ഷേം ടമടതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. എന്ാല് വാര്തിക 
ഉല്പാദനം 25.32 �ഷേം ടമടതിക് െണ് മാത്മായതിരുന്നു. 
ഇതുമൂ�ം പ്രതതിദതിനം ശരാശരതി 1.34 �ഷേം �തിറ്റര പാ�തിടറെ 
ഇറക്കുമതതി ലവണ്തിവന്നു. സംസ്ഥാനത്് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് 
25.32 �ഷേം ടമടതിക് െണ് പാ�തിടറെ ഭൂരതിഭാഗവം 
സങ്കരയതിനത്തില്ടപടന് പശുക്ളതില് നതിന്നുമാണ് (93.56 
ശതമാനം). നാെന് പശുക്ള് 0.04 ടമടതിക് െണ് (0.16 
ശതമാനം) പാല് മാത്ലമ ഉല്പാദതിപതിക്കുന്നുള്ളൂ. നാെന് 
(ലനാണ്ഡതിസ്ക്തിപ്ററ്) കന്നുകാ�തികളുടെ സംഭാവന 0.24 
ടമടതിക് െണ് (0.95 ശതമാനം) ആയതിരുന്നു. ആടകളതില് 
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പട്ടിക 3.3.1 പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയതില് വകുപ്/ഏജന്സതി തതിരതിച്ചുള്ള അെങ്കലം ടെ�വം- തുക ലകാെതി രൂപയതിലം ശതമാനത്തിലം

വകു്പ/ഏജന്സതി പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവല്സര പദ്തതി

വതിഹതിതം ടെ�വ് ശതമാനം

മൃഗസംരഷേണ വകുപ് 870.77 741.13 85.11

ലകരള ല�ഫ് ലസ്റാക്് ഡവ�പ്ടമറെ് ലബാരഡ് (ടക.എല്.ഡതി.ബതി) 109.06 95.24 87.33

ലകരള ഫീഡ്സ് �തിമതിറ്റഡ് (ടക.എഫ്.എല്) 36.86 20.9 56.7

മീറ്റ് ലപ്രാഡക്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്്യ �തിമതിറ്റഡ് (എം.പതി.ഐ) 58.43 19.32 33.07

ലകരള സംസ്ഥാന പകൗള്ടതി വതികസന ലകാരപലറ്ന് (ടക.എസ്.പതി.ഡതി.സതി) 58.44 25.86 44.25

ലകരള ലകാ-ഓപലററ്റീവ് മതില്ക് മാരക്റ്റതിംഗ് ടഫറലഡ്ന് (ടക.സതി.എം.എം.എഫ്) 37.91 37.91 100

ലകരള ടവറ്ററതിനറതി ആന്ഡ് ആനതിമല് സയന്സ് യൂണതിലവഴ് സതിറ്റതി (ടക.വതി.എ.എസ്.യു) 346.37 152.07 43.9

ആടക 1517.84 1092.43 71.97
അവ�ംബം: ലകരള സംസ്ഥാന ആസൂത്ണ ലബാരഡ്

നതിന്നുള്ള പാല് ഉല്പാദനം 1.23 ടമടതിക് െണ് (4.86 
ശതമാനം) ആയതിരുന്നു. ബാക്തിയുള്ളത് തലദേശീയ 
എരുമകളതില് നതിന്നും നാെന് (ലനാണ്ഡതിസ്ക്തിപ്ററ്) 
എരുമകളതില് നതിന്നുമുള്ള ഉല്പാദനമാണ് (മൃഗസംരഷേണ 
വകുപ്പു്). 2021-22ല് ലകരളത്തിട� ഷേീലരാല്പാദനം 
മൃഗങ്ങളുടെ ഇനം തതിരതിച്ച് ചടിത്ധം 3.3.2ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.
പ്രധാന പാല് ഉല്പാദകസംസ്ഥാനങ്ങളുമായതി താരതമ്യം 
ടെയ്യുലമ്പാള് കന്നുകാ�തികളുടെ എണ്ം കുറവാടണങ്കതിലം 
ലകരളത്തിട� കന്നുകാ�തി ഉല്പാദനഷേമത ലദശീയ 
ശരാശരതിലയക്ാള് കൂടത�ാണ്. 2020-21ല് ഇന്്യയതിട� 
വതിലദശ, സങ്കരയതിനം കന്നുകാ�തികളുടെ ശരാശരതി 
പ്രതതിദതിന പാലല്പാദനം യഥാക്രമം 11.1 കതില�ായും 6.98 
കതില�ായുമാണ്. നാെന് കന്നുകാ�തികളുടെയും നാെന് 
(ലനാണ്ഡതിസ്ക്തിപ്ററ്) കന്നുകാ�തികളുടെയും ശരാശരതി 
പാലല്പാദനം യഥാക്രമം പ്രതതിദതിനം 3.08 കതില�ായും 2.7 
കതില�ായും ആണ് (ഇന്്യാസ്റാറ്റ്-ലകാം). ലകരളത്തിട� 
സങ്കരയതിനം കന്നുകാ�തികളുടെ ശരാശരതി പാലല്പാദനം 
പ്രതതിദതിനം 10.27 കതില�ാഗ്ാം ആണ്. സങ്കരയതിനം 
കന്നുകാ�തികളുടെ ഉല്പാദനഷേമതയതില് പഞ്ചാബ് ഒന്ാം 

സ്ഥാനത്തും (പ്രതതിദതിനം 13.23 കതില�ാഗ്ാം)െണ്തിഗഢ് 
രണ്ാം സ്ഥാനത്തും (പ്രതതിദതിനം 11.05 കതില�ാഗ്ാം), ലകരളം 
മൂന്ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങടള അലപഷേതിച്ച് 
കന്നുകാ�തി എണ്ത്തില് വതിലദശ/സങ്കരയതിനം മൃഗങ്ങളുടെ 
ഉയരന് ശതമാനമാണ് ലകരളത്തിടറെ ഈ ലനട്ടത്തിനു 
കാരണം.

മുട്ടഉല്പ്പഥാദനം
കഴതിഞ്ഞ നാ�് പതതിറ്റാണ്തിനതിടെ ഇന്്യയതിട� മുട്ടയുടെയും 
മാംസത്തിടറെയും ഉല്പാദനത്തില് കുതതിച്ചുൊട്ടം 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. ഈ ലമഖ� അശാസ്തീയമായ കൃ്തിരീതതിയതില് 
നതിന്നും അത്യാധുനതിക സാലങ്കതതിക ഇെടപെലകളുള്ള 
വാണതിജ്യ ഉല്പാദന സമ്പ്രദായത്തില�ക്് ഉയരന്നു 
വന്തിരതിക്കുന്നു. 2020-ട� എഫ്.എ.ഒ സ്റാറ്റതിടറെ ഉല്പാദന 
കണക്കുകള് അനുസരതിച്ച് മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് ഇന്്യ 
ആലഗാളത�ത്തില് മൂന്ാം സ്ഥാനത്ാണ് (സാമ്പത്തിക 
സരലവ, 2021-22). ഇന്്യയതിട� ടമാത്ം മുട്ട ഉല്പാദനം 
2019-20ല് 11,438 ലകാെതിയായതിരുന്ത് 6.7 ശതമാനം 
വളരച്ച ലരഖടപടത്തിടക്ാണ്് 2020-21ല് 12,205 
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ചടിത്ധം 3.3.1 2014-15 മുതല് 2021-22 വടരയുള്ള കന്നുകാ�തി ലമഖ�യതിട� ഉല്പന്ങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, ലകരള സരക്ാര, 2022
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ലകാെതിയായതി ഉയരന്നു. 2000-01 മുതല് മുട്ടയുടെ പ്രതതിശീര് 
�ഭ്യതയതില് ക്രമാനുഗതമായ വരധനവണ്ായതിട്ടുണ്്. 
2020-21ല് പ്രതതിശീര് മുട്ട �ഭ്യത പ്രതതിവര്ം 91 മുട്ടകള് 
എന് ലതാതതില് വരധതിച്ചു (സാമ്പത്തിക സരലവ 2021-
22). 2020-21ല് ഏറ്റവം കൂടതല് മുട്ട ഉല്പാദതിപതിച്ചത് 
ആന്ധാപ്രലദശാണ്, ഇത് രാജ്യടത് ടമാത്ം മുട്ട 
ഉല്പാദനത്തിടറെ 20.45 ശതമാനമാണ്. ടതാട്ടുപതിന്തില് 
തമതിഴ് നാടം (16.49 ശതമാനം) ടത�ങ്കാനയുമാണ് 
(12.98 ശതമാനം). പശ്തിമബംഗാളും (8.64 ശതമാനം) 
കരണാെകയുമാണ് (6.2 ശതമാനം) രാജ്യത്തിടറെ 
മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് പ്രധാന പങ്ക് വഹതിക്കുന് മറ്റ് 
സംസ്ഥാനങ്ങള്. രാജ്യടത് ടമാത്ം മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് 
1.81 ശതമാനമാണ് ലകരളത്തിടറെ സംഭാവന. പ്രതതിശീര് 
മുട്ടയുടെ ഏറ്റവം ഉയരന് �ഭ്യത അന്ധാപ്രലദശതി�ാണ് 
(പ്രതതിവര്ം 475 മുട്ടകള്) ടതാട്ടുപതിന്തില് ടത�ങ്കാനയും 
(പ്രതതിവര്ം 423 മുട്ടകള്) തമതിഴ് നാടമാണ് (പ്രതതിവര്ം 
265 മുട്ടകള്) (ഇന്്യാസ്റാറ്റ്.ലകാം). 

 

സ�രയിനം (93.56 %) 
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ചടിത്ധം 3.3.2 2021-22-ല് ലകരളത്തിട� ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള ഷേീര 
ഉല്പാദനം

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, ലകരള സരക്ാര, 2022 
 
മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് ഇന്്യയതിട� സംസ്ഥാനങ്ങളതില് 
പതതിന്ാ�ാം സ്ഥാനത്ാണ് ലകരളം. പതതിമ്മൂന്ാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തതി കാ�യളവതില് ലകരളത്തില് മുട്ടയുടെ 
ഉല്പാദനം കുറയുന് പ്രവണതയാണ് കാണതിക്കുന്ത്. 
2017-18ല് സംസ്ഥാനടത് ടമാത്ം മുട്ട ഉല്പാദനം 
235 ലകാെതി ആയതിരുന്നു. ഇത് 2018-19ല് 229 ലകാെതി ആയതി 
കുറഞ്ഞു. 2019-20ല് ആടക മുട്ട ഉല്പാദനം 218.12 ലകാെതി 
ആയതിരുന്നു. 2020-21ല് സംസ്ഥാനത്് ആടക മുട്ട 
ഉല്പാദനം 217.68 ലകാെതിയായതി കുറഞ്ഞു (മൃഗസംരഷേണ 
വകുപ്). എന്ാല്, 2021-22 വര്ത്തില് ടമാത്ം മുട്ട 
ഉല്പാദനം 223.01 ലകാെതിയായതി വരധതിടച്ചങ്കതിലം 536.14 
ലകാെതി മുട്ടകളാണ് സംസ്ഥാനത്് ആവശ്യമായതിരുന്ത് 
(മൃഗസംരഷേണ വകുപ്). നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്് 
മുട്ടയുടെ പ്രതതിശീര് �ഭ്യത 2020-21ല് പ്രതതിവര്ം 63 
എണ്മായതിരുന്നു. ഇത് രാജ്യടത് മുട്ടയുടെ പ്രതതിശീര് 
�ഭ്യതയായ 90 ലനക്ാള് കുറവാണ്.

മൃഗസംരഷേണ വകുപതിടറെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 
സംസ്ഥാനത്് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് മുട്ടയുടെ 75.58 
ശതമാനവം ഉല്ാദനഷേമത കൂടതലള്ള ലകാഴതികളതില് 
നതിന്നും 18.89 ശതമാനം നാെന് ലകാഴതികളതില് നതിന്നുമാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്ം മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് 
നാെന് താറാവതിടറെയും ഉല്ാദനഷേമത കൂടതലള്ള 
താറാവതിടറെയും സംഭാവന യഥാക്രമം 2.59 ശതമാനവം 
2.92 ശതമാനവമാണ്. ലകരളത്തിട� വളരത്തു 

പഷേതികളുടെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള മുട്ട ഉല്പാദനം ചടിത്ധം 3.3.3 
ല് ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു.
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ചടിത്ധം 3.3.3 ലകരളത്തിട� വളരത്തുപഷേതികളുടെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള 
മുട്ട ഉല്പാദനം 2021-22

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, ലകരള സരക്ാര, 2022

േഥാംസഉല്പ്പഥാദനം
നമ്മുടെ രാജ്യത്് കഴതിഞ്ഞ പത്് വര്മായതി മാംസ 
ഉല്പാദനത്തില് ക്രമാനുഗതമായ വരധനവ് 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. എഫ്.എ.ഒസ്റാറ്റ് (2020) പ്രകാരം 
ല�ാകത്് മാംസ ഉല്പാദനത്തില് ഇന്്യ എട്ടാം 
സ്ഥാനത്ാണ്. രാജ്യടത് മാംസ ഉത്പാദനം 2019-
20ല് 8.60 ദശ�ഷേം െണ്ായതിരുന്ത് 2020-21ല് 8.80 
ദശ�ഷേം െണ്ായതി ഉയരന്നു (സാമ്പത്തിക സരലവ, 
2021-22). 2020-21 വര്ത്തില് രാജ്യത്് ഏറ്റവം കൂടതല് 
മാസം ഉത്പാദതിപതിക്കുന് സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. 
ടമാത്ം മാംസഉല്പാദനത്തിടറെ 12.60 ശതമാനവം 
മഹാരാഷ്ട്രയതില് നതിന്ാണ്. ടതാട്ടു പതിന്തി�ാണ് 
ഉത്രപ്രലദശ് (11.79 ശതമാനം). പശ്തിമബംഗാള് (11.29 
ശതമാനം), ആന്ധാപ്രലദശ് (10.84 ശതമാനം), ടത�ങ്കാന 
(10.45 ശതമാനം) എന്ീ സംസ്ഥാനങ്ങടളല്ാം ലെരന്് 
രാജ്യടത് ടമാത്ം മാംസ ഉല്പാദനത്തിടറെ 57 
ശതമാനവം സംഭാവന ടെയ്യുന്നു. രാജ്യടത് ടമാത്ം 
മാംസ ഉല്പാദനത്തില് ലകരളത്തിടറെ സംഭാവന 5.24 
ശതമാനമാണ് (ഇന്്യാസ്റാറ്റ്.ലകാം). 2020-21 വര്ത്തില് 
രാജ്യടത് ടമാത്ം മാംസ ഉല്പാദനത്തിടറെ 50 
ശതമാനത്തി�ധതികം വളരത്തുപഷേതികളുടെ ഇറച്ചതിയതില് 
(പകൗള്ടതി) നതിന്ാടണന്് ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകള് 
സൂെതിപതിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരതിയാന, ആന്ധാപ്രലദശ് 
എന്ീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രാജ്യടത് ഏറ്റവം വ�തിയ 
പകൗള്ടതി മാംസ ഉത്പാദകര. ഇന്്യയുടെ ടമാത്ം മാംസ 
ഉല്പാദനത്തില് എരുമകളുടെയും ആടകളുടെയും മാംസം 
യഥാക്രമം 18 ശതമാനവം 14 ശതമാനവമാണ്.

പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയതില് ലകരളത്തിട� 
മാംസ ഉല്പാദനം 23.01 �ഷേം ടമടതിക് െണ് 
ആയതിരുന്നു. 2018 ട�യും 2019 ട�യും ടവള്ളടപാക്വം  
ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയുടെ ആഘാതവം ഈ ലമഖ�ടയ 
പ്രതതികൂ�മായതി ബാധതിച്ചു. 2021-22ല് ടമാത്ം ഇറച്ചതി 
ഉല്പാദനം 4.63 �ഷേം ടമടതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. 2021-
22ല് സംസ്ഥാനത്് ടമാത്ം ആവശ്യമുള്ള ഇറച്ചതി 8.71 
�ഷേം ടമടതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. മാംസത്തിടറെ ആഭ്യന്ര 
ആവശ്യം അതതിലവഗം വളരുകയാണ്. ഈ സാഹെര്യത്തില് 
അടത് അഞ്ച് വര്ത്തിനുള്ളതില് “ലകരള െതിക്ന്” പദ്തതി 
വതിപു�ീകരതിലക്ണ്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാളക്കുട്ടതികളുടെ 
വളരച്ച ലപ്രാത്സാഹതിപതിക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു പദ്തതിയും 
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പരതിഗണതിലക്ണ്തുണ്്. ലകരളത്തിട� ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള മാംസ 
ഉല്പാദനം ചടിത്ധം 3.3.4ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

 

ക�കാലി(36.13%) 

േപാ�്(22.03%) 

ആട് (3.26%) 

പ�ി (3.97%) 

പൗൾ�ി (34.61 %) 

ചടിത്ധം 3.3.4 ലകരളത്തിട� ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള മാംസ ഉല്പാദനം, 
2021-22

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, ലകരള സരക്ാര, 2022

ലകരളത്തിട� മാംസലമഖ�യുടെ യഥാരഥ സാധ്യതകള് 
ഇനതിയും പൂരണമായതി പ്രലയാജനടപടത്തിയതിട്ടതില്. ലകരള 
ത്തിട� മാംസത്തിടറെ ആവശ്യം, പ്രലത്യകതിച്ച് ബീഫതിടറെ 
ആവശ്യകത സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനതിന്്, പ്രധാനമായും 
ആന്ധാപ്രലദശ്, കരണാെക, തമതിഴ് നാെ് എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
നതിന്് കശാപതിനായതി ടകണ്ടുവരുന് മൃഗങ്ങളതില് നതിന്ാണ് 
നതികത്തുന്ത്.

മാംസ ഉല്പാദന ലമഖ� കൂടതല് ഊരജസ്�വം 
�ാഭകരവം സരഷേതിതവമാകണടമങ്കതില് അസംഘെതി 
തലമഖ�യതില് നതിന്നും സംഘെതിത ലമഖ�യതില�ക്കുള്ള 
മാറ്റം അനതിവാര്യമാണ്.വൃത്തിയുള്ളതും ഹരതിതവം 
നീതതിയുക്തവമായ (സതി.ജതി.ഇ) കൃ്തിയും ഉല്പാദന 
സംവതിധാനവം അെതിസ്ഥാനമാക്തി സരഷേതിതവം ആലരാ 
ഗ്യകരവമായ മാംസത്തിടറെ ഉല്പാദനത്തില�ക്് 
മാംസ ഉല്പാദന ലമഖ�ടയ നവീകരതിക്കുന്തതിനുള്ള 
തന്ത്രപ്രധാനമായ പദ്തതി അനതിവാര്യമാണ്.

സരഷേതിതവം ആലരാഗ്യകരവമായ മാംസത്തിടറെ 
ഉല്പാദനത്തിന്, കശാപതിനാവശ്യമായ ആധുനതിക 
ശാസ്തീയ അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യങ്ങള് സ്ഥാപതിക്കുകയും 
മൂ�്യവരധനവ് ലപ്രാത്സാഹതിപതിക്കുകയും ഈ ലമഖ�യതില് 
പരതിശീ�നം ലനെതിയ മാനവവതിഭവലശ്തി വതികസനം 
ശക്തതിടപടത്തുകയും ടെലയേണ്ത് അനതിവാര്യമാണ്. 
തലദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ സഹായലത്ാടെ 
സരക്ാര പബ്തിക്-ലപ്രവറ്റ് പാരട്ടതിസതിലപ്ന് മാതൃകയതില് 
40 ടറന്ഡറതിങ് പ്ാന്റുകള് സ്ഥാപതിച്ചു. ശാസ്തീയമായ 
അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യങ്ങള് പരതിസ്ഥതിതതി മ�തിനീകരണം 
ഇല്ാതാക്കുകയും പകരച്ചവ്യാധതികളും മൃഗലരാഗങ്ങളും 
പെരുന്ത് തെയുകയും ഉലപാല്പന്ങ്ങളതില് നതിന്നും 
മാ�തിന്യത്തില് നതിന്നും സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഉണ്ാക്കുകയും 
ടെയ്യും. 

കന്നുകഥാെിത്ീറ്റയംതീറ്റപ്പുല്ഉല്പ്പഥാദനവം
കന്നുകാ�തി ലമഖ�യുടെ വതികസനടത് പതിന്തുണ 
യ്ക്കുന്തതിനായതി, കന്നുകാ�തിത്ീറ്റയുടെയും തീറ്റപ്പുല്തിടറെയും 
�ഭ്യതയതിട� വതിെവ് കണക്തിട�ടത്് കാ�തിത്ീറ്റയ്ക്കും 
തീറ്റപ്പുല് ഉല്പാദനത്തിനും പ്രലത്യക ശ്രദ് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥാനടത് തീറ്റപ്പുല് വതികസന പ്രവരത്നങ്ങളുടെ 
ലനാഡല് ഏജന്സതിയാണ് ഷേീരവതികസന വകുപ്. 

കൃ്തിയതിെങ്ങളതിലം ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങളതിലം 
കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദനവം സംരഷേണവം എന് 
പദ്തതി പ്രകാരം തരതിശുനതി�ങ്ങളതിലം പാഴ് ഭൂമതിയതിലം 
വാണതിജ്യാെതിസ്ഥാനത്തില് വന്ലതാതതില് കാ�തിത്ീറ്റ 
ഉല്പാദനം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. പുലരാഗമന കര്കര, മറ്റ് 
വ്യക്തതികള്, തലദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ടപാതുലമഖ�ാ 
സ്ഥാപനങ്ങള് തുെങ്ങതിയവയുടെ ഉെമസ്ഥതയതില് 
ഒഴതിഞ്ഞു കതിെക്കുന് ഫ�ഭൂയതിഷ്ഠമായ ഭൂമതി തീറ്റപ്പുല്  കൃ്തി 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ായതി ഏടറ്റടക്കുന്നുണ്്. 2021-22 ല് 
2397 ടഹകര സ്ഥ�ത്് തീറ്റപ്പുല് കൃ്തി നെത്തുകയും 
343 �ഷേം ലവരു പതിെതിപതിച്ച തീറ്റപ്പുല് ലതകള് വതിതരണം 
ടെയ്യുകയും ടെയ്തു. കൂൊടത, അലസാള കൃ്തി, തീറ്റപ്പുല് 
കൃ്തി, വതിളടവടപ്, ജ�ലസെനം തുെങ്ങതിയ പ്രവരത്നങ്ങള് 
യന്ത്രവല്ക്രതിക്കുന്തതിനും കര്കരക്് സഹായം നല്കതി. 
2020-21 ല് 3.26 �ഷേം ടമടതിക് െണ്ായതിരുന് കാ�തിത്ീറ്റ 
ഉല്പാദനം 2021-22 ല് 3.58 �ഷേം ടമടതിക് െണ് ആയതി 
വരധതിച്ചു. കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദനത്തിടറെ വതിശദാംശങ്ങള് 
യഥാക്രമം അനുബന്ം3.3.2,3.3.3,3.3.4എന്തിവയതില് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്് നതി�വതില് 7,755 കാ�തിത്ീറ്റ 
കൃ്തിയതിെങ്ങള് ഉണ്്. അതതില് 5,638 കൃ്തിയതിെങ്ങള് 
(72.7 ശതമാനം) ഒലരക്റതിനും 2.5 ഏക്റതിനും ഇെയതില് 
വതിസ്തൃതതിയുള്ളവയാണ്. 2.5 ഏക്റതിനും 5 ഏക്റതിനും 
ഇെയതില് വതിസ്തൃതതിയുള്ള 1858 കൃ്തിയതിെങ്ങളുണ്് (23.9 
ശതമാനം). 5 ഏക്റതില് കൂടതല് വതിസ്തൃതതിയുള്ള 
259 കൃ്തിയതിെങ്ങള് (3.3 ശതമാനം) മാത്മാണുള്ളത്. 
ലകരളത്തിട� തീറ്റപ്പുല് കൃ്തിയതിെങ്ങളുടെ വതിസ്തൃതതി  
പട്ടിക 3.3.2ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.3.2 ലകരളത്തിട� തീറ്റപ്പുല് കൃ്തിയതിെങ്ങളുടെ വതിസ്തൃതതി 
(2017-18 മുതല് 2021-22 വടര)

വര്ം ലഹബ്തിഡ് ലനപതിയര 
(ടഹകറതില്)

2017-18 2250

2018-19 2750

2019-20 2865

2020-21 2363

2021-22 2397

അവ�ംബം: ഷേീരവ തികസന വകുപ്, 2022

പ്രജനനത്ിനുള്ളപന്തുണ
ഉല്പാദന സാധ്യതകള് സഗമമാക്കുന്തതിനും 
മൃഗങ്ങളതില് ദീരഘകാ�ാെതിസ്ഥാനത്തില് ഉല്പാദനത്തില് 
ജനതിതക പുലരാഗതതി ടകാണ്ടുവരുന്തതിനുമുള്ള പ്രധാന 
മാരഗങ്ങളതിട�ാന്ാണ് പ്രജനനം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്് 
കന്നുകാ�തി വളരത്ല് ആസൂത്തിതമായതി നെപതി�ാക്തി 
വരുന്നു. കൂൊടത കൃത്യമായ ആസൂത്തിത ബ്ീഡതിങ് 
നയവം നമുക്കുണ്്. സംസ്ഥാനത്തിടറെ പ്രജനന നയ 
മനുസരതിച്ച് ലകരള ല�വ് ലസ്റാക്് ടഡവ�പ്സ മറ്െ 
ലബാരഡ് നല്കുന് ജനതിതക ദ്വ്യം (ലജംപ്ാസം) 
മാത്മാണ് മൃഗസംരഷേണ ഡയറകറടെ ലമല്ലനാട്ടത്തില് 
സംസ്ഥാനത്് ഉപലയാഗതിക്കുന്ത്. മൃഗസംരഷേണ വകുപ് 
എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളതിട�യും മൃഗാശുപത്തികള് വഴതി കൃത്തിമ 
ബീജ സങ്ക�ന സകൗകര്യം ഉറപാക്കുന്നുണ്്. ടമാലബല് 
ടവറ്ററതിനറതി യൂണതിറ്റുകള് വഴതി കൃത്തിമ ബീജസങ്ക�ന പദ്തതി 
വീട്ടുപെതിക്ട�ത്തിക്കുന് സകൗകര്യവം മൃഗസംരഷേണ 
വകുപ് ഒരുക്തിയതിരതിക്കുന്നു. 



അദ്്യായം 03 |  കൃ്തിയും അനുബന്ധ ലമഖ�കളും |  105

നതി�വതിലള്ള പ്രജനന നതിയമനുസരതിച്ച് എലക്ാട്ടതിക് 
ഇന്ടഹറതിറ്റന്സ് ട�വല് ഏകലദശം 50 ശതമാനം ആയതി 
പരതിമതിതടപടത്തിയതിരതിക്കുന്നു. എന്ാല് നല് വതിഭവങ്ങളുള്ള 
വാണതിജ്യ/അരധ വാണതിജ്യ ഷേീലരാല്പാദനത്തില് 
ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന് കര്കരക്് മൃഗസംരഷേണ 
വകുപതിടറെയും ലകരള ല�വ്ലസ്റാക്് ടഡവ�പ്ടമറ്െ 
ലബാരഡതിടറെയും സൂഷേ്മ നതിരീഷേണത്തില് ഉയരന് 
മൂ�്യമുള്ള ശുദ്മായ ലഹാള്സ്റതിന് ഫ്ീസതിയന് കാളകളുടെ 
(ഇറക്കുമതതി ടെയ്/ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നതിന്് 
സംഭരതിച്ച) ബീജം നല്കുന്നു. സംസ്ഥാനടത് തലദേശീയ 
ഇനങ്ങളുടെ (ടവച്ചൂര ലപാലള്ളവ) സംരഷേണ പരതിപാെതിയും 
നെപതി�ാക്തി വരുന്നു. ടവച്ചൂര, ഗതിര,കാസരലഗാഡ് 
കുള്ളന്, ടറഡ് സതിന്ധതി, കാങ്കായം, കാംലഗ്ജ് 
തുെങ്ങതിയ നാെന് ഇനങ്ങളുടെ ബീജം ടക.എല്.ഡതി 
ലബാരഡ് വതിതരണം ടെയ്യുന്നുണ്്. വന്ധ്യതാ ക്യാമ്പുകള് 
നെത്തുന്തതിനും കന്നുകാ�തികളുടെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങള് 
ലകകാര്യം ടെയ്യുന്തതിനുമായതി ലസ്ററ്റ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്്ട ലഫാര 
ടഫരട്ടതി�തിറ്റതി മാലനജ്സ മറെ് എന് പ്രലത്യക സ്ഥാപനത്തിന് 
മൃഗസംരഷേണ വകുപ് പദ്തതി പണം ടെ�വഴതിക്കുന്നുണ്്.
ലകരള കന്നുകാ�തി വതികസന ലബാരഡതിടറെ (ടക.
എല്.ഡതി.ബതി) �ഷേ്യം സംസ്ഥാനത്തിടറെ നതി�വതിലള്ള 
ഷേീര പരതിസ്ഥതിതതിക്് അനുലയാജ്യമായ കറവ 
കന്നുകാ�തികടള വതികസതിപതിക്കുക എന്താണ്. 
ബ്ീഡതിങ് ഇന്പുട്ടുകളുടെ ഉല്പാദനവം ഗലവ്ണവം 
വതികസനവം പരതിശീ�നവമാണ് ലബാരഡതിടറെ പ്രധാന 
പ്രവരത്നങ്ങള്.

ടക.എല്.ഡതി.ബതി ക്് മൂന്് ബുള് ലസ്റ്നുകളും നാ�് ബുള് 
മദര ഫാമുകളും ഓലരാ നാെന് കന്നുകാ�തി, ആെ്, പന്തി 
ഫാമുകളും ഉണ്്. രണ്ടു ജതില്കള്ക്് ഒന്് എന് ക്രമത്തില് 
ഏഴ് പ്രാലദശതിക ബീജ ബാങ്കുകളുണ്്. ശീതീകരതിച്ച ബീജ 
ഉല്പാദനത്തിനു ലകന്ദ്ര സരക്ാര നതിരലദശതിക്കുന് 
മതിനതിമം സ്റാന്ലഡരഡ് ലപ്രാലട്ടാലക്ാളുകള് അനുസരതിച്ച് 
ബീജ ഉല്പാദനത്തിനായതി ഉപലയാഗതിക്കുന് കാളകളതില് 
പകരച്ചവ്യാധതികളും മറ്റു ജനതിതക ലരാഗങ്ങളും ഇടല്ന്നു 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ടക.എല്.ഡതി.ബതിക്് കീഴതിലള്ള മൂന്് 
ബീജ ലസ്റ്നുകള്ക്കും ISO 9001:2015 സരട്ടതിഫതിലക്്നും 
ബലയാടസക്യൂരതിറ്റതി നെപെതികള് പ്രാബ�്യത്തിലള്ള 
ഹസാരഡ് അനാ�തിസതിസ് ആന്ഡ് ക്രതിട്ടതിക്ല് കണ്ലടാള് 

ലപായതിറെ് (എച്ച്.എ.സതി.സതി.പതി) സരട്ടതിഫതിലക്്നുമുണ്്. 
ടക.എല്.ഡതി ലബാരഡ് മൃഗസംരഷേണ വകുപ് മുലഖന 
സംസ്ഥാനടത് കന്നുകാ�തി കര്കരക്് ആെതിടറെ 
ബീജം ഉല്പാദതിപതിച്ചു വതിതരണം ടെയ്യുന്തതിനും തുെക്ം 
കുറതിച്ചതിട്ടുണ്്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സരക്ാര 
ഏജന്സതികള്ക്് പന്തികളുടെ ബ്ീഡതിങ്ങ് ലസ്റാക്കും 
കര്കരക്് പന്തികളുടെ ടകാഴു്പ കൂട്ടുന്തതിനുള്ള ബ്ീഡതിങ്്ങ 
ലസ്റാക്കുകളും വതിതരണം ടെയ്യുന്നു. 

ലകരള ല�വ് ലസ്റാക്് ടഡവ�പ്ടമറെ് ലബാരഡതിടറെ 
കണക്കുകള് പ്രകാരം 2021-22ല് ശീതീകരതിച്ച 
ബീജത്തിടറെ ഉല്പാദനം 29.87 �ഷേം ലഡാസാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു ശീതീകരതിച്ച ബീജത്തിടറെ വതിതരണം 
14.96 �ഷേം ലഡാസാണ്. ഇലത കാ�യളവതില് 2021-22 
ല് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്് ശീതീകരതിച്ച ബീജത്തിടറെ 
വതിതരണം 9.01 �ഷേം ലഡാസായതിരുന്നു. ലകരളത്തിട� 
ശീതീകരതിച്ച ബീജത്തിടറെ ഉല്പാദനത്തിടറെയും 
വതിതരണത്തിടറെയും വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.3.5 
ല് ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു. 2021-22ല് 2515 ബീജസങ്ക�ന 
ലകന്ദ്രങ്ങളതി�ായതി 11.07 �ഷേം കൃത്തിമ ബീജസങ്ക�നങ്ങള് 
നെത്തി, 2.53 �ഷേം കതിൊങ്ങളുണ്ായതി. ഒരു കതിൊവ് 
ജനതിക്കുന്തതിന് ശരാശരതി നാ�് ബീജസങ്ക�നങ്ങള് 
ആവശ്യമായതിട്ടുണ്്. കൃത്തിമബീജ സങ്ക�നത്തിടറെ 
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.3.6 ലം ടക.എല്.ഡതി.ബതി 
യുടെ പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള് അനുബന്ധം 3.3.7 ലം 
ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു. മൃഗസംരഷേണ, ഷേീരവതികസന 
വകുപ്പുകളുടെ സമാന ആപ്തിലക്്നുകളുമായതി സമന് 
യതിപതിച്ചുടകാണ്ടു് ഡതിജതിറ്റല് യൂണതിലവഴ് സതിറ്റതിയുമായതി 
(ഐ.ഐ.ഐ.െതി.എം.ടക) സഹകരതിച്ച് ഇ�ലട്ാണതിക് 
രീതതിയതില് ടഹരഡ് ബുക്് രജതിസ്ലട്നായതി ടക.എല്.
ഡതി.ബതി ഒരു പുതതിയ ലസാഫ്റ്റ് ടവയര ആപ്തിലക്്ന് 
വതികസതിപതിടച്ചടത്തിട്ടുണ്്. കുടംബശ്രീയുമായതി സഹകരതിച്ച് 
തീറ്റപ്പുല് വളരത്ല് പരതിപാെതികളും കാ�തിത്ീറ്റ പ്രദരശന 
യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥാപതിക്ലം നാെന് കന്നുകാ�തികളുടെ 
ബീജ സംരഷേണവം വ്യാപനവം ലബാരഡ് ഏടറ്റടത്് 
നെപാക്കുന്നു. ഫീല്ഡ് ടപരലഫാ മന്സ് ടറലക്ാരഡതിങ് 
ലപ്രാഗ്ാമതിലൂടെ കന്നുകാ�തികളുടെ ജനതിതക നവീക 
രണവം ജീലനാമതിക് ടസ�ഷേനതിലൂടെ കാളകടള 
തതിരടഞ്ഞടക്കുന്തതിനുള്ള സഹായവം നെപാക്തി വരുന്നു.
കന്നുകാ�തി ലമഖ�യതില് വതിലദശ കന്നുകാ�തികളുടെ 

കാ�തിത്ീറ്റ സ്യംപര്യാപ്തതയ്ക്കു് ലകരളടത് സജ്ജമാക്ാന്: ലകരളത്തിട� കാ�തിത്ീറ്റ വതികസനത്തിനുള്ള ലനാഡല് ഏജന്സതിയാണ് 
ഷേീരവതികസന വകുപ്. ഷേീരവതികസന വകുപതിടറെ കണക്കുകള് പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്് കറവയുള്ള മൃഗങ്ങള്ക്് പ്രതതിദതിനം 
335.5 �ഷേം കതില�ാഗ്ാം കാ�തിത്ീറ്റയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്ാല് ആടക ആവശ്യമുള്ള കാ�തിത്ീറ്റയുടെ 47 ശതമാനം 
മാത്മാണ് നതി�വതിട� തീറ്റപ്പുല് കൃ്തിയതിലൂടെ �ഭതിക്കുന്ത്. കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദനത്തിട� കുറവ് നതികത്തുന്തതിനും പാ�തിടറെ 
ഉല്പാദനടച്ച�വ് കുറയ്ക്കുന്തതിനും മൃഗങ്ങള്ക്് സമീകൃത ആഹാരം ഉറപാക്കുന്തതിനും ഉല്പാദനഷേമതയും മൃഗങ്ങളുടെ ആലരാഗ്യവം 
നതി�നതിരത്തുന്തതിനും സംസ്ഥാനത്തിടറെ കന്നുകാ�തി ലമഖ�യ്ക് കാ�തിത്ീറ്റ പദ്തതി അെതിയന്തിരമായതി ആവശ്യമാണ്.

ഷേീരവതികസന വകുപതിടറെ കണക്കുകള് പ്രകാരം പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയതില് 10,078 ടഹകര സ്ഥ�ത്് തീറ്റപ്പുല് 
കൃ്തി നെത്തി. ഇതതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്് 17.08 �ഷേം ടമടതിക്െണ് അധതിക കാ�തിത്ീറ്റയാണ് �ഭതിച്ചത്. 2021-22ല് തീറ്റപ്പുല് കൃ്തി 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ായതി ഷേീരവകുപ് നല്കതിയ ആടക സബ് സതിഡതി 585.4 �ഷേം രൂപയാണ്.

നാരെങ്ങതിയ കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദന �ഷേ്യം ലകവരതിക്ണടമങ്കതില് സംസ്ഥാനത്തിന് കുറഞ്ഞത് 54,750 ടഹകറതില് തീറ്റപ്പുല് കൃ്തി 
ലവണ്തി വരുടമന്ാണ് കണക്ാക്കുന്ത്. സംസ്ഥാനത്് കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്പാദനം ആരംഭതിക്കുന്തതിനും വതിപു�ീകരതിക്കുന്തതിനും 
ടപാതുലമഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള്, അതായത് ലകരള ഫീഡ്സ് �തിമതിറ്റഡ്, മതില്മ, ജതില്ാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്, ലജായതിറെ് �യബതി�തിറ്റതി 
ഗ്രൂപ്പുകള് എന്തിവടയ ലപ്രാത്സാഹതിപതിക്കുകയും പതിന്തുണയ്ക്കുകയും ലവണം.

ബബോക്സ്   3.3.1 2021-22ല് തീറ്റപ്പുല് കൃ്തിയുടെ വതിസ്തൃതതിയതില് ലനരതിയ വരധനവണ്ായതായതി പട്ടതിക സൂെതിപതിക്കുന്നു

അവ�ംബം: ഷേീര വതികസന വകുപ്പു്
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ലജംപ്ാസമുപലയാഗതിച്ചുള്ള ലക്രാസ് ബ്ീഡതിങ്ങതില് ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന്തതിനാല് , ടമച്ചടപട്ട ടപാരുത്ടപടത്ലം 
ലരാഗ പ്രതതിലരാധലശ്തിയും തീറ്റ കാര്യഷേമത 
അനുപാതവമുള്ള തലദേശീയ ഇനങ്ങളുടെ എണ്ം 
കുറയുന്നു. അതതിനാല് ഇന്്യന് തലദേശീയ ഇനങ്ങളുടെ 
സംരഷേണവം ഉല്പാദനഷേത ടമച്ചപടത്ലം 
അത്യാവശ്യമാണ്. നൂതനമായ പ്രതയുല്പാദന സാലങ്കതതിക 
പ്രലയാഗലത്ാടൊപം സംസ്ഥാനത്് സമ്പൂരണലമാ 
പൂരണലമാ ആയ കൃത്തിമബീജ സങ്ക�നത്തില് വകു്പ ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന്നു. 

മൃഗങ്ങളുടെ ആലരാഗ്യവം പരതിരഷേയും ഇന്ഷുറന്സം 
ഉള്ടപടെ 32 മാസം വടര കാ�തിത്ീറ്റ സബ് സതിഡതി അെക്ം 
നല്കുന് ഒരു കന്നുകാ�തി വളരത്ല്  പരതിപാെതിയാണ് 
ടസ്്്യല് ല�വ് ലസ്റാക്് ബ്ീഡതിങ് ലപ്രാഗ്ാം (എസ്.
എല്.ബതി.പതി). 1976 �ാണ് ഇതാരംഭതിച്ചത്. എരുമകളുടെ 
എണ്ം ഗണ്യമായതി കുറയുന്തു തെയാന് 2006-07 മുതല് 
ഈ പദ്തതി എരുമക്കുട്ടതികളതില�ക്് വ്യാപതിപതിച്ചു. 2014-15 
മുതല് എരുമക്കുട്ടതികടള പദ്തതിയതില് ഉള്ടപടത്തിയതിട്ടതില്. 
ഈ പദ്തതിയനുസരതിച്ച് 2020-21ല് 42,410 പുതതിയ 
പശുക്തിൊങ്ങടള ലെരത്തു. 2021-22ല് ഇത് വരധതിച്ച് 56,373 
പശുക്തിൊങ്ങളായതി. 2010-11 മുതല് പ്രലത്യക കന്നുകാ�തി 
പ്രജനന പരതിപാെതിയതില് ലെരത് പശുക്തിൊങ്ങളുടെ 
വര്ം തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.3.8ല് 
ഉള്ടപടത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

പഥാദെഥാട്ലവറ്ററിനറിബദയഥാളജി്ല്ഇനസ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ
വഥാക്ിനഉല്പ്പഥാദനം.
സംസ്ഥാനത്് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക്തിന് നതിരമതിച്ച് വതിതരണം 
ടെയ്യുന് ഒലര ഒരു സ്ഥാപനമാണ് പാല�ാടള്ള ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്്ട 
ഓഫ് ആനതിമല് ടഹല്ത്് ആന്ഡ് ടവറ്ററതിനറതി 
ബലയാളജതിക്ല്സ്. ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതില് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് 
വാക്തിനുകള് സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
3.3.9ല് ലെരത്തിരതിക്കുന്നു. 2021-22ല് പകൗള്ടതി വാക്തിന് 
ഉല്പാദനം 197.45 �ഷേം ലഡാസം, കന്നുകാ�തി 
വാക്തിന് 6.44 �ഷേം ലഡാസമായതിരുന്നു. മുന്വര്ടത് 
അലപഷേതിച്ച് പകൗള്ടതി വാക്തിന് ഉല്പാദനം 9.01 ശതമാനവം 
കന്നുകാ�തി വാക്തിന് 18.87 ശതമാനവം വരധതിച്ചു. 2021-22 
ല് കന്നുകാ�തികള്ക്് 9.43 �ഷേവം ലകാഴതികള്ക്് 93.78 
�ഷേവമാണ് വാക്തിലന്ന് നെത്തിയത്. മുന്വര്ടത് 
അലപഷേതിച്ച് കന്നുകാ�തികള്ക്കുള്ള വാക്തിലന്ന് 26.07 
ശതമാനവം ലകാഴതികളുടെ വാക്തിലന്ന് 31.67 ശതമാനവം 
വരധതിച്ചു. നായ്കളുടെ ലപവതി്ബാധയ്ക് എതതിടരയുള്ള 
വാക്തിലന്ന് 2020-21ല് 1.8 �ഷേത്തില് നതിന്് 2021-22 
ല് 3.04 �ഷേമായതി ഉയരന്നു. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
3.3.10ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഭൂേിക-ജി.ഐ.എസ്അടിസ്ഥഥാനത്ിലുള്ളഅനിേല്
റിദസഥാഴ്സ്േഥാപ്പിങ്സിസ്റം
സംസ്ഥാനടത് കന്നുകാ�തി ലമഖ�യതില് മൃഗസംരഷേണ 
പ്രവരത്നങ്ങളതില് ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന് കര്കടര 
സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങള് ജതി.ഐ.എസ് അെതിസ്ഥാനത്തില് 
ലരഖടപടത്തുന് “ഭൂമതിക” എന് വതിവര ലശഖരണ 
പ്രക്രതിയ മൃഗസംരഷേണ വകുപ് വതികസതിപതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
ആലരാഗ്യം, പ്രജനനം, ഉല്പാദനം, ദുരന്നതിവാരണം, 
മനു്്യവതിഭവലശ്തി ലകകാര്യം ടെയേല് എന്തിവ ക്രമമായതി 
നതിരീഷേതിക്കുന്തതിന് പര്യപ്തമാണ് ഈ സംവതിധാനം. 
വകുപതിടറെ പരതിധതിയതില് വരുന് സ്ഥാപനങ്ങള് ഈ 
സംവതിധാനത്തില് ഉള്ടപടന്നു. സംസ്ഥാനത്് 

മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യതില് ഏകലദശം 25 �ഷേം 
കുടംബങ്ങള് ഉള്ളതതില്, കന്നുകാ�തി/എരുമ വളരത്�തില് 
ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന് 5.4 �ഷേം കര്കടര 2022 വടര 
ഈ പദ്തതിയതില് ഉള്ടപടത്തിയതിട്ടുണ്്. ഡതിജതിറ്റല് യൂണതി 
ലവഴ്സതിറ്റതിയുമായതി ലെരന്ാണ് മൃഗസംരഷേണ വകുപ്, 
കര്കരുടെ ഭൂമതിശാസ്തപരമായ സ്ഥാനം നതിരണയതിക്കുന് 
“ഭൂമതിക” വതികസതിപതിച്ചത്. ഗൂഗതിള് ലപ് ലസ്റാറതില് ഈ ആപ് 
ഡകൗണ്ല�ാഡ് ടെയോന് സാധതിക്കും. 

വിെകള്
കന്നുകാ�തി വളരത്ല് ലമഖ�യതിട� ഉല്പന്ങ്ങളുടെയും 
കാ�തിത്ീറ്റയുടെയും കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ങ്ങളതിട� 
ശരാശരതി വതി�കള് അനുബന്ധം 3.3.11ല് ടകടത്തിരതിക്കുന്നു. 
ഈ കാ�യളവതില് എല്ാ ഉല്പന്ങ്ങളുടെയും വതി�യതില് 
വരധനവ് ലരഖടപടത്തി. കഴതിഞ്ഞ വര്വമായതി 
താരതമ്യം ടെയ്യുലമ്പാള് ലബ്ായതി�ര െതിക്ടറെ വതി� 7.24 
ശതമാനവം, നാെന് െതിക്ടറെ വതി�യതില് 0.48 ശതമാനവം 
വരധനവ് ലരഖടപടത്തി. ആട്ടതിറച്ചതി, മാട്ടതിറച്ചതി, പന്തിയതിറച്ചതി 
എന്തിവയുടെ വതി� യഥാക്രമം 1.79 ശതമാനം, 0.42 
ശതമാനം, 0.72 ശതമാനം എന്തിങ്ങടന വരധതിച്ചു. 2020-
21 മായതി താരതമ്യടപടത്തുലമ്പാള് ടവള്ളലക്ാഴതി മുട്ടയുടെ 
വതി� 1.82 ശതമാനവം, തവതിട്ടുനതിറമുള്ള മുട്ടയുടെ വതി� 2.27 
ശതമാനവം, താറാമുട്ടയുടെ വതി� 2.56 ശതമാനവം 2021-
22 ല് വരധതിച്ചു. പശുവതിന് പാ�തിടറെ വതി� 1.87 ശതമാനവം, 
എരുമപാ�തിടറെ വതി� 0.26 ശതമാനവം പ്രസ്തുത 
കാ�യളവതില് വരധതിച്ചു.

2021-22ല് വലയ്കാ�തിടറെ വതി�യതില് 2.44 ശതമാനവം, 
പുല്തിടറെ വതി�യതില് 7.17 ശതമാനവം വതി�വരധനവ് 
ലരഖടപടത്തി. കഴതിഞ്ഞ വര്ടത് വതി�യുമായതി 
താരതമ്യടപടത്തുലമ്പാള് നതി�ക്െ�പതിണ്ാക്തിടറെ 
വതി� 4.02 ശതമാനവം ലതങ്ങാപതിണ്ാക്തിടറെ വതി� 
2.64 ശതമാനവം എള്ളതിന് പതിണ്ാക്തിടറെ വതി� 4.17 
ശതമാനവം വരധതിച്ചു. ഈ വതി�വരധനവ് ഷേീര 
കര്കടര സംബന്ധതിച്ചതിെലത്ാളം ഒരു ഭീ്ണതിയാണ്. 
ആയതതിനാല് സംസ്ഥാനത്് �ഭ്യമാവന് തലദേശീയമായ 
തീറ്റല്ാതസ്സുകളുടെ സാധ്യത കടണ്ത്തുന്തതിനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് ഉണ്ാലകണ്തുണ്്. 2017-18 മുതല് 
2021-22 വടര കന്നുകാ�തി ഉല്പന്ങ്ങളുടെ ശരാശരതി 
വതി�നതി�വാരത്തിലണ്ായ പ്രവണത ചടിത്ധം 3.3.5ല് 
ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു.

പതിമ്മൂന്നഥാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയലടദനട്ടങ്ങള്
പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതി കാ�യളവതില് 
മൃഗസംരഷേണ, ഷേീര ലമഖ�കളതില് നതിന്നുള്ള �ാഭം 
വരധതിപതിക്ാന് ഗകൗരവകരമായ ഇെടപെലകള് 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്. െതി� ലനട്ടങ്ങള് ഈ ലമഖ�യതിട� 
ഉല്പാദനത്തിലം ഉല്പാദനഷേമതയതിലം വരധ 
നവതിന് കാരണമായതി. മറ്റു െതി�ത് നയപരമായ 
പ്രാധാന്യമുള്ളവയായതിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുെനീളം 
45 ലബ്ാക്കുകളതി�ായതി 31 പ്രവരത്നഷേമമായ 
മൃഗാശുപത്തികള് ആരംഭതിച്ചത് വ�തിയ ലനട്ടമാണ്. 
കന്നുകാ�തികള്ക്് ഇന്ഷുറന്സ് പദ്തതി നതി�വതില് വന്നു. 
85,000 മൃഗങ്ങടള പദ്തതിയതില് ഉള്ടപടത്തിയതിട്ടുണ്്. 
മൃഗവതിഭവ വകുപതിന് കീഴതിലള്ള നാ�് പ്രാലദശതിക 
�ലബാറട്ടറതികള്ക്് അടക്രഡതിലറ്റ്ന് പദവതി �ഭതിച്ചു. രണ്് 
ടെ�തി ടവറ്ററതിനറതി യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥാപതിച്ചു. ആടകള്ക്ായതി 
അഞ്ഞൂലറാളം കൃതൃതിമ ബീജസങ്ക�ന ലകന്ദ്രങ്ങള് തുറന്തിട്ടുണ്്. 
ആലരാഗ്യം, പ്രജനനം, ഉല്പാദനം, അപകെസാധ്യത, 
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ദുരന്നതിവാരണം, മാനവവതിഭവലശ്തി മാലനജ്ടമറ്െ 
എന്തിവ ഫ�പ്രദമായതി ലകകാര്യം ടെയ്യുന്തതിനും 
നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനുമായതി കന്നുകാ�തി വളരത്�തില് 
ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന് കര്കരുടെ ജതിലയാലസ്്്യല് 
ഡാറ്റാലബസ് നതിരമതിക്കുന്തതിന് മൃഗസംരഷേണ വകുപ് 
ജതി.ഐ.എസ് അെതിസ്ഥാനമാക്തി “ഭൂമതിക” എന് ആപ് 
വതികസതിപതിടച്ചടത്തു. വതിഭവലശ്തി മാലനജ്ടമറെ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്്ട 
ഓഫ് ആനതിമല് ടഹല്ത്് ആന്ഡ് ബലയാളജതിക്ല്സ് 
– പാല�ാെ്, എറെലറാലൊക്്ടസമതിയ വാക്തിന് ഉല്പാദനം 
ആരംഭതിച്ചു. ലഗാട്ട് സാറ്റല�റ്റ് പദ്തതി ലപാലള്ള 
പദ്തതികളതിലൂടെ പതതിമ്മൂന്ാം പദ്തതി കാ�യളവതില് ആെ് 
ഉല്പാദനം ലപ്രാത്സാഹതിപതിക്കുന്തതിന് പ്രലത്യക ഊന്ല് 
നല്കതി.

ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് ന്യായമായ വതി�യ്ക് സരഷേതിതമായ 
ലബ്ായതി�ര െതിക്ന് വതിതരണം ടെയോനും കര്കരുടെ 
ഉപജീവനമാരഗം വതികസതിപതിക്ാനുമുള്ള പദ്തതിയായ 
‘ലകരള െതിക്ന്’ ലപ്രാഗ്ാം ആരംഭതിച്ചതാണ് മടറ്റാരു 
പ്രധാന ലനട്ടം. 82 ലകരള െതിക്ന് ഔട്ട്സ �റ്റുകള് ഇതുവടര 
തുറന്തിട്ടുണ്്. 106 ലകാെതിയുടെ വതില്പന നെന്തിട്ടുണ്്. വെക്ന് 
ലകരളത്തിട� ഷേീരകര്കരക്് ന്യായമായ വതി�യ്ക് നല് 
ഗുണനതി�വാരമുള്ള കാ�തിത്ീറ്റ സ്ഥതിരമായതി വതിതരണം 
ടെയ്യുന്തതിനായതി ലകാഴതിലക്ാെ് തതിരുവങ്ങൂരതില് 46 ലകാെതി 

രൂപയുടെ 300 റ്റതി.പതി.ഡതി ലഹടെക് കാ�തിത്ീറ്റ പ്ാറെ് 
സരക്ാര സഹായലത്ാടെ സ്ഥാപതിച്ചു.

2021-22ലെഭൗതികദനട്ടങ്ങള്
 y 156 ലകന്ദ്രങ്ങളതില�ക്് രാത്തികാ� അെതിയന്തിര 

ടവറ്ററതിനറതി ലസവനം വ്യാപ തിപ തിച്ചു. 
 y സമഗ് കന്നുകാ�തി വ തികസന പരതിപാെതിക്കു കീഴ തില് 

“ലഗാസമൃദ്തി” പദ്തതിയതില് 43,953 കന്നുകാ�തികടള 
ഇന്്്ര ടെയ്തു.

 y ടമച്ചടപട്ട ലരാഗനതിരണയ സകൗകര്യങ്ങള്ക്ായതി 
�ാബുകളതില് അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യ വ തികസനം 
നെത്തിടക്ാണ്് മൃഗസംരഷേണ വകുപതിന് കീഴ തിലള്ള 
�ലബാറട്ടറതി ശക്തതിടപടത്തി.

 y മുമ്പ് സതി.ഡതി.ഐ.ഒ പാല�ാെ് എന്റതിയടപട്ടതിരുന് 
ലസ്ററ്റ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്്ട ലഫാര ആനതിമല് ഡതിസീസസ് 
(എസ.്ഐ.എ.ഡതി), തതിരുവല്യതിട� ഏവതിയന് 
ഡതിസീസ് ഡയല്ാസതിസ് �ാബ്, പാ�ക്ാെ് ജതില്ാ 
�ാബ്, എറണാകുളത്് മരെതിട� ലസ്ററ്റ് ല�വ്ലസ്റാക്് 
മലറന് ആന്ഡ് അഗ്തി-ടപ്രാഡകസ്് �ലബാറട്ടറതി 
എന്തിവയ്ക് എന്.എ.ബതി.എല് അടക്രഡതിലറ്റ്ന് 
�ഭതിച്ചു.

 y ‘ലഗാവരധതിനതി’ ‘എസ.്എല്.ബതി.പ തി’ പദ്തതികള്ക്് 
കീഴ തില് 56,373 പുതതിയ പശുക്തിെങ്ങടള ഉള്ടപടത്തി. 
85,157 കന്നുകുട്ടതികള്ക്് പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു.

ചടിത്ധം 3.3.5 കന്നുകാ�തി ഉല്ന്ങ്ങളുടെ ശരാശരതി വതി�നതി�വാര പ്രവണത 2017-18 മുതല് 2021-22 വടര

മോധംസധം മുട്

പോൽ കോലടിത്തീറ്റ

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ് അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്

അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ് അവ�ംബം: മൃഗസംരഷേണ വകുപ്
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 y വകുപ് ഫാമുകളതില് 64.39 �ഷേം മുട്ടകളും 39.60 �ഷേം 
ലകാഴതിക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയും ഉല്പാദതിപ തിച്ചു.

 y 214 വാണതിജ്യ ലഗാട്ടറതി യൂണതിറ്റുകളും, 911 വീട്ടുമുറ്റത്് 
ആെ് വളരത്ല് യൂണതിറ്റുകളും ടക.എല്.ഡതി.ബതി 
യുമായതി സഹകരതിച്ച് ആടകള്ക്ായതി 500 കൃത്തിമ 
ബീജസങ്ക�ന ലകന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപതിച്ചു.

 y നാ്ണല് ല�ഫ്ലസ്റാക്് മതി്ന് ലപ്രാഗ്ാമതിന് 
(എന്.എല്.എം) കീഴ തില് 2362 കാളക്കുട്ടതികളുടെ ടകാഴുപ് 
വരധതിപ തിക്കുന് യൂണതിറ്റുകളും സ്ഥാപതിച്ചു.

 y കന്നുകാ�തികള്ക്് ഇന്ഷുറന്സ് പരതിരഷേ 
�ഭതിക്ാത് കര്കരക്് നഷ്ടപരതിഹാരമായതി 
1.70 ലകാെതി രൂപ വ തിതരണം ടെയത്ു. 

മൃഗസംരഷേണവം ഷേീലരാല്പാദനവം വര്ങ്ങളായതി 
തുെരുന് പരമ്പരാഗത രീതതിയതില് നതിന്നും ആധുനതിക 
സാലങ്കതതികവതിദ്യയതില�ക്കുള്ള പരതിവരത്നത്തിന് 
വതിലധയമായതിട്ടുണ്്. കൃത്തിമ ബീജസങ്ക�നം, ലരാഗ-
കീെ നതിയന്ത്രണം, പാല്, മാംസം ഉല്പന്ങ്ങളുടെ 
ലവവതിധ്യവല്ക്രണം എന്തിവയതിട�ല്ാം ലനപുണ്യ 
ലവദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. സസ്ഥതിരമായ വളരച്ച 
ലകവരതിക്കുന്തതിന് ഈ ലമഖ�യതില് ഉല്പാദനം 
വരധതിപതിക്കുന്തും മാ�തിന്യം കുറയ്ക്കുന്തുമായ 
സാലങ്കതതികവതിദ്യകള് ആരംഭതിലക്ണ്ത് അനതിവാര്യമാണ്. 
കന്നുകാ�തികളുടെ ഉല്പാദനഷേമത നതി�നതിരത്തുന്തതിനും 
വരധതിപതിക്കുന്തതിനും മൃഗങ്ങളുടെ ലപാ്ണം 
നതിരണായകമാടണങ്കതിലം വാക്തിലന്നും ആലരാഗ്യ 

സംരഷേണ അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യങ്ങളും ലസവനങ്ങളും 
ഒരുലപാട� പ്രധാനമാണ്. ലരാഗം പെരുന് 
സാഹെര്യത്തിലം ഉയരന് ഉല്പാദനമുള്ള വതിലദശ 
ഇനങ്ങടള വളരത്തുന്തതിലം ആലരാഗ്യം, ക്ാറലറെന്, 
ശുെതിത് ലസവനങ്ങള് എന്തിവയ്ക് കൂടതല് പ്രാധാന്യം 
ഉണ്്. കന്നുകാ�തി ലമഖ�യതിട� ഉല്പാദനത്തിലം 
ലവദഗ്ധ്യത്തിലം ഉള്ള വതിെവകള് പരതിഹരതിക്കുന്തതിന് 
സമഗ്മായ സംരംഭകത് വതികസന പരതിപാെതികള് 
അനതിവാര്യമാണ്. സംരംഭകത്ം, നവീകരണം, 
ലനപുണ്യവതികസനം, ലശ്തിവതികസനം എന്തിവ 
ടവറ്ററതിനറതി വതിപു�ീകരണത്തില് ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്ാനുള്ള 
സാധ്യതയുള്ള ലമഖ�കളായതി ഉയരന്നുവലരണ്തുണ്്. 
കന്നുകാ�തി, ഷേീര, പകൗള്ടതി സംരംഭകത് പരതിപാെതി 
വതിലദശത്തു നതിന്നും മെങ്ങതിടയത്തിയവരക്കും (എന്.ആര.
ടക) ടതാഴതി�തില്ാത് യുവാക്ള്ക്കും ലകാവതിഡതിന് ലശ്മുള്ള 
കാ�ഘട്ടത്തില് വാണതിജ്യ കന്നുകാ�തി സംരംഭങ്ങള് 
സ്ഥാപതിക്ാന് താല്പര്യമുള്ള സ്തീകള്ക്കും പ്രലയാജനം 
ടെയ്യും. 

ക്ഷീരവികസനം
ലപാ്കാഹാരത്തിടറെ സപ്രധാന ഉറവതിെങ്ങളാണ് 
പാലം പാലല്പന്ങ്ങളും. കൂൊടത ല�ാകടമമ്പാടമുള്ള 
ഷേീര മൂ�്യ ശംഖ�യതിട� ദശ�ഷേക്ണക്തിനാളുകള്ക്് 
ഉപജീവനമാരഗം കൂെതി ഈ ലമഖ� �ഭ്യമാക്കുന്നു. ഭഷേ്യ-
കാര്തിക സംഘെനയുടെ (എഫ്.എ.ഒ) കണക്കുകള് പ്രകാരം 
ല�ാകടമമ്പാടം ഏകലദശം 150 ദശ�ഷേം കുടംബങ്ങള് 

ഏതു പശുവതില് നതിന്്/കാളയതില് നതിന്് ജനതിച്ചതാടണന്നു തതിരതിച്ചറതിയാവന് കന്നുകാ�തികളുടെ ഔലദ്യാഗതിക പട്ടതികയാണ് 
ബ്ീഡ് രജതിസ്ടതി. കന്നുകാ�തി പുസ്തകം, സ്റഡ്ബുക്് അടല്ങ്കതില് രജതിസ്റര എന്നും ഇത് അറതിയടപടന്നു. മൃഗങ്ങടള അതതിടറെ 
ടെറതിയ പ്രായത്തില് തടന് ഉെമകള് രജതിസ്റര ടെയ്യും. അങ്ങടന രജതിസ്റര ടെയ്യുന്ലതാടെ രജതിസ്റര ടെയ് ഓലരാ മൃഗത്തിനും 
സരട്ടതിഫതിക്റ്റുകള് നല് കുന്നു. അവടയ ടപഡതിഗ്തി, ടപഡതിഗ്തിഡ് ആനതിമല് ലഡാകയുടമലറെ്ന്, മൃഗത്തിടറെ ലപപറകള് എന്നു 
വതിളതിക്കുന്നു. രജതിസ്ലട്ന് ലപപറകളതില് സരട്ടതിഫതിക്ലറ്റാ മൃഗത്തിടറെ പൂരവതികരുടെ പട്ടതികലയാ അെങ്ങതിയതിരതിക്കും. െതി�ലപാള് 
ഇലതാടൊപം വംശപരമ്പര സൂെതിപതിക്കുന് ൊരട്ടുമുണ്ാകും.

1970 കളതില് തടന് ലകരളത്തില് ക്രതൃതിമ ബീജസങ്ക�നം ആരംഭതിടച്ചങ്കതിലം സംസ്ഥാനടത് ഏറ്റവം മതികച്ച പശുക്ടളലയാ 
ഏതതിനം കാളകളതില് നതിന്ാണ് മതികച്ച ഉല്പാദനലശ്തിയുള്ള പശുക്ളുണ്ായടതന്നു കടണ്ത്ാലനാ, മതികച്ച പശുക്ളുടെ നതിര 
കടണ്ത്ാലനാ ഉതകുന് പശുക്ളുടെ വംശാവ�തി ലരഖകള് നമ്മുടെ വതിരല്ത്തുമ്പതില് �ഭ്യമായതിരുന്തില്. പ്രജനന െരതിത്ം ഡതിജതിറ്റ�ായതി 
സൂഷേതിക്കുന്തതിലനാടൊപം (ഡതിജതിറ്റല് ലഹരഡ് രജതിസ്റര) മൃഗങ്ങളുടെ ആലരാഗ്യ പരതിപാ�ന വതിശദാംശങ്ങള്, ഉല്പാദനത്തിനു 
കാ�ാവസ്ഥയുമായുള്ള ബന്ധം എന്തിവ ഉള്ടപടത്തുന്ലതാടെ ലകരളത്തിനനുലയാജ്യമായ മുന്തിയ ഇനം പശു/കാള/കന്നുകാ�തി 
ഇനടത് കടണ്ത്ാന് സംസ്ഥാനത്തിനു കഴതിയും. അലതാടെ, ഭാവതിയതില് സംസ്ഥാനത്തിനു അനുലയാജ്യമായ കന്നുകാ�തി 
ഇനടത് വതികസതിപതിക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ലശഖരമായും ഇതു മാറം.

ലകരള സംസ്ഥാന ആസൂത്ണ ലബാരഡ് നതിരലദശതിച്ചതു പ്രകാരം 2022 സാമ്പത്തിക വര്ത്തില് മൃഗസംരഷേണ വകുപതിടറെ 
പദ്തതിയായ ആധുനതികവല്ക്രണവം ഇ-ഗലവണ്സതിനും കീഴതില് ഡതിജതിറ്റല് ടഹരഡ് ബുക്് ഒരു ഡതിസതി്ന് സലപാരട്്ട സതിസ്റമായതി 
(ഡതി.എസ്.എസ്) വതികസതിപതിക്കുന്തതിന് 100 �ഷേം രൂപ സരക്ാര വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഡതിജതിറ്റല് യൂണതിലവഴ് സതിറ്റതിയാണ് ഡതിജതിറ്റല് 
ലഹാരഡ് ബുക്് വതികസതിപതിക്കുന്ത്. ആലരാഗ്യം, പ്രജനനം, വംശാവ�തി, ഭഷേണം, പാലല്പാദനം, പ്രതതിലരാധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്, 
ജനതിതക ലശ്തിക്് കാര്തിക കാ�ാവസ്ഥയുമായുള്ള ബന്ധം, കന്നുകാ�തി ഉല്പന്ങ്ങളുടെ ലടസബതി�തിറ്റതി തുെങ്ങതി ഷേീര മൃഗങ്ങളുടെ 
ജനനം മുതല് മരണം വടരയുള്ള എല്ാ വതിശദാംശങ്ങളും ഈ ഡതിസതി്ന് സലപാരട്ട് സതിസ്റം പകരത്തും. ഭാവതിയതില് എല്ാ 
മൃഗസംരഷേണ വതികസന പ്രവരത്നങ്ങളുടെയും അെതിസ്ഥാനമായതിരതിക്കും ഈ വതിവര സഞ്ചയം.

ടക.എല്ഡതി.ബതി, എന്.ഡതി.ഡതി.ബതി മുത�ായ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉപലയാഗതിക്കുന് ലസാഫ്റ്റ് ടവയറകളതിലൂടെ ജനനം, ആലരാഗ്യം, 
പ്രജനനം, ഉല്പാദനം, മരണം എന്തിവയുടെ വതിശദാംശങ്ങള് ഉെതിതമായ ഡാ്് ലബാരഡുകള് ഉപലയാഗതിച്ചു സംലയാജതിപതിച്ച് 
മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു വതിവര സഞ്ചയം (ഡാറ്റാലബസ്) മൃഗസംരഷേണ വകുപ് വതികസതിപതിച്ചതിട്ടുണ്്. മൃഗങ്ങളുടെ ലദനംദതിന ഉല്പാദന 
വതിവരങ്ങള് നല്കുന്തതിനായതി അവയുടെ െതികതിത്സ, പ്രജനനം എന്ീ വതിശദാംശങ്ങള് ഉള്ടപടെയുള്ള ഒരു ടമാലബല് ആപ്തിലക്്ന് 
കര്കരക്ായും വതികസതിപതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഈ ഡാറ്റാലബസ് ഒരു ലകന്ദ്രീകൃത ലശഖരമായതി മാറം. അതതില് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ാ പരതിപാ�ന 
പ്രവരത്നങ്ങളും ഉള്ടപട്ടതിരതിക്കുകയും ഒരു മൃഗ ആധാര ഡാറ്റാലബസ് ലപാട� പ്രവരത്തിക്കുകയും ടെയ്യും.

ബബോക്സ് 3.3.2 ഡതിജതിറ്റല് ടഹരഡ്ബുക്് പദ്തതി

അവ�ംബം:- മൃഗസംരഷേണ വകുപ്പു്
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പാല് ഉല്പാദനത്തില് ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന്നു. മതിക് വതികസ്ര 
രാജ്യങ്ങളതിലം ടെറകതിെ ഉെമകളാണ് പാല് ഉല്പാദനത്തില് 
ഏരടപട്ടതിരതിക്കുന്ത്, കൂൊടത ഗാരഹതിക ഉപജീവനത്തിനും 
ഭഷേ്യസരഷേയ്ക്കും ലപാ്കാഹാരത്തിനും പാല് ഉല്പാദനം 
സഹായകമാകുന്നു. ടെറകതിെ ഉല്പാദകരക്് പാല 
ല്പാദനം താരതലമ്യന ടപടട്ടന്നുള്ള വരുമാനം നല്കുന്നു. 
വരുമാനത്തിടറെ ഒരു പ്രധാന ല്ാതസ്സുമാണ് 
പാലല്പാദനം. ദശ�ഷേക്ണക്തിന് ഗ്ാമീണരക്് 
ടതാഴതില് നല്കുകയും ഗ്ാമീണ കുടംബങ്ങളുടെ വരുമാനം 
വരധതിപതിക്കുക വഴതി ലദശീയ വരുമാനത്തില�ക്് സംഭാവന 
ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന് ഇന്്യന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയതിട� ഒരു 
പ്രധാന ലമഖ�യാണ് ഷേീര ലമഖ�. ഭഷേ്യസരഷേ, ദാരതിദ്്യ 
�ഘൂകരണം, സ്തീകളുടെ ടമച്ചടപട്ട ടതാഴതി�വസരസാധ്യത 
എന്ീ �ഷേ്യങ്ങള് സാധ്യമാക്കുന്തതിന് ഈ ലമഖ� 
ഒരു സപ്രധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. സസ്ഥതിര വതികസന 
�ഷേ്യങ്ങള് ലകവരതിക്കുന്തതില് ഷേീരലമഖ� പ്രധാന 
പങ്കു വഹതിക്കുന്നുണ്്. പ്രലത്യകതിച്ചും എസ്.ഡതി.ജതി 3, എസ്.
ഡതി.ജതി 5, എസ്.ഡതി.ജതി 8, എസ്.ഡതി.ജതി 10 എന്തിവ കാര്തിക 
ലമഖ�യതിട� ജനങ്ങളുടെ ജീവതിത സാഹെര്യങ്ങടള 
മാറ്റുന്തതില് സപ്രധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു.

ഭഷേ്യ കാര്തിക സംഘെനയുടെ (എഫ്.എ.ഒ) ‘ആലഗാള 
ഷേീര വതിപണതി വതികസനത്തിടറെ അവല�ാകനം 2020’ 
പ്രകാരം ആഫ്തിക് ഒഴതിടകയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളതിട� 
ഉയരന് പാല് ഉല്പാദനം മൂ�ം 2020 ട� ആലഗാള 
പാല് ഉല്പാദനം 906 ദശ�ഷേം െണ്തില് എത്തി. 
ഇന്്യയതിട� പാല് ഉല്പാദനം 2020-ല് 195 ദശ�ഷേം 
െണ്തിട�ത്തി. കറവപശുക്ളുടെ എണ്ത്തില് വന് 
തുെരച്ചയായ വരധനവം അനുകൂ�മായ മണ്സൂണ് 
മഴയതില് (ജൂണ് മുതല് ടസപ് റ്റംബര വടര) �ഭ്യമായ 
ടമച്ചടപട്ട തീറ്റയും, കാ�തിത്ീറ്റ �ഭ്യതയും ഈ വരധനവതിന് 
അെതിസ്ഥാനമുറപതിച്ച ഘെകങ്ങളണ്. ഗ്ാമീണ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുടെ ശംഖ�യതിലൂടെ മഹാമാരതിയുടെ പ്രാരംഭ 
ഘട്ടത്തില് തടന് നെത്തിയ ദ്രുതഗതതിയതിലള്ള പാല് 
സമാഹരണവം, ലരൈയതിങ് പ്ാന്റുകളതില�ക്് പാല് 
കൃത്യമായതി എത്തിച്ചതുടമല്ാം പാല് ഉല്പാദന വളരച്ചടയ 
കൂടതല് സഗമമാക്തി. ല�ാകത്് ഏറ്റവം കൂടതല് പാല് 
ഉല്പാദതിപതിക്കുന് രാജ്യമായതി ഇന്്യ തുെരുന്നു. ല�ാകത്തിട� 
ഏറ്റവം കൂടതല് കന്നുകാ�തികളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്്യ. 2021 
ട� ആലഗാള പാല് ഉല്ാദനത്തിടറെ 23 ശതമാനവം 
ഇന്്യയുടെ സംഭാവനയാണ്. രാജ്യടത് പാല് ഉല്പാദനം 
6.2 ശതമാനം വാര്തിക വളരച്ചാ നതിരക്തില് 2014-15 
കാ�യളവതിട� 146.31 ദശ�ഷേം െണ്തില് നതിന്് 2020-21ല് 
209.96 ദശ�ഷേം െണ്തിട�ത്തി. 2020-21ല് ഇന്്യയതിട� 
പാ�തിടറെ പ്രതതിശീര് �ഭ്യത ദതിവസത്തില് 427 ഗ്ാം ആണ്.

രാജ്യത്് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് ടമാത്ം പാ�തിടറെ 
46 ശതമാനവം ഉല്പാദക ത�ത്തില് തടന് 
ഉപലയാഗതിക്കുകലയാ അടല്ങ്കതില് ഗ്ാമീണ ലമഖ�യതില് 
വതില്ക്കുകലയാ ആണ് ടെയ്യുന്ത്. ബാക്തിയുള്ള 54 
ശതമാനം മാത്ം പാ�ാണ് നഗരപ്രലദശങ്ങളതിട� 
ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് വതില്ക്കുന്തതിന് �ഭ്യമായതിട്ടുള്ള 
വതിപണതി മതിച്ചം. 2020ല് ഷേീരവതിപണതിയുടെ ആടക വ�തിപം 
11.35 �ഷേം ലകാെതിയാണ്. ഐ.എം.എ.ആര.സതി (ഇറെര 
നാ്ണല് മാരക്റ്റ് അനാ�തിസതിസ് റതിസരച്ച് ആറെ് 
കണ്സള്ട്ടതിങ്ങ് ഗ്രൂപ്) 2021 റതിലപാരട്ട് പ്രകാരം ഷേീര 
വതിപണതി കഴതിഞ്ഞ 15 വര്ത്തിനതിെയതില് 15 ശതമാനം വളരച്ച 
ലകവരതിച്ചതിട്ടുണ്്. രാജ്യടത് ടമാത്ം ഷേീര വതിപണതിയുടെ 
പകുതതിലയാളം പ്രതതിനതിധീകരതിക്കുന്ത് പാല് വതിപണതിയാണ്. 

കഴതിഞ്ഞ 3 വര്ത്തിനതിെയതില് ടമാത്ം പാല് വതിപണതിയതില് 
സംഘെതിത ലമഖ�യുടെ വതിഹതിതം 32 ശതമാനത്തില് 
നതിന്നും 41 ശതമാനമായതി ഉയരന്നു. 2026 ഓടെ സംഘെതിത 
ലമഖ�യുടെ വതിഹതിതം 54 ശതമാനത്തില�ടക്ത്തുടമന്് 
കണക്ാക്ടപടന്നു. (വാര്തിക റതിലപാരട്ട് 2021-22, 
മൃഗസംരഷേണ ഷേീര വതികസന വകുപ്, ജതി.ഒ.ഐ)

സര്്ഥാര്പദ്ധതികളംസംരംഭങ്ങളം
സംസ്ഥാനടത് ഗ്ാമീണ ഷേീര വതികസനത്തിനും, 
കാ�തിത്ീറ്റ വതികസനത്തിനും, ഗ്ാമീണ പാല് 
വതിപണനത്തിനുള്ള ലനാഡല് ഏജന്സതിയായതി 
ഷേീര വതികസന വകുപ് പ്രവരത്തിക്കുന്നു. പാല 
ല്പാദനത്തില് സ്യം പര്യാപ്തത ലകവരതിക്ല്, 
കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്ാദനം വരധതിപതിക്ല്, ഉല്ാദനടച്ച�വ് 
കുറയ്കല്, ഷേീരസഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ശാക്തീ 
കരണം, ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് സരഷേതിതവം, ഗുണനതി� 
വാരമുള്ളതുമായ പാല് �ഭ്യമാക്ല്, ഉല്ാദകരക്് 
ന്യായമായ മാരജതിനും, ഷേീരകര്കരക്് സാമൂഹതിക 
സാമ്പത്തിക ലനട്ടങ്ങളും ഉറപാക്ല് എന്ീ �ഷേ്യങ്ങലളാടെ 
ലകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സരക്ാര ഫണ്ടുകളുടെ സഹായത്ാല് 
ഷേീരവതികസന വകുപ് വതിവതിധ പദ്തതികള് സംസ്ഥാനത്് 
നെപാക്തി വരുന്നു. ഷേീര കര്കര, ഉപലഭാക്താക്ള്, മറ്റ് 
പങ്കാളതികള് എന്തിവരുടെ ലഷേമത്തിടനാപം സമഗ്വം, 
സസ്ഥതിരവമായ ഷേീര വതികസനമാണ് ലകരളത്തിട� 
ഷേീര വതികസനവകുപതിടറെ �ഷേ്യങ്ങള്. സംസ്ഥാനടത് 
കാ�തിത്ീറ്റ വതികസനത്തിനുള്ള ലനാഡല് ഏജന്സതിയായും 
ഷേീരവതികസന വകുപ് പ്രവരത്തിക്കുന്നു.

162 ഡയറതി എക്ടറ്റന്്ന് സരവീസ് യൂണതിറ്റുകള്, 14 
ക്ാളതിറ്റതി കണ്ലടാള് യൂണതിറ്റുകള്, പാലം പാലല്പന്ങ്ങളും 
കന്നുകാ�തിത്ീറ്റയും പരതിലശാധതിക്കുന്തതിനായതി ഒരു 
സംസ്ഥാന ഡയറതി �ാബ് (എന്.എ.ബതി.എല് അംഗീകൃതം), 
മൂന്് പ്രാലദശതിക ഡയറതി �ാബുകള്, 14 ടമാലബല് 
ഗുണനതി�വാര നതിയന്ത്രണ യൂണതിറ്റുകള്, 6 ഷേീര പരതിശീ�ന 
ലകന്ദ്രങ്ങള്, ഒരു സംസ്ഥാന ലഫാഡര ഫാം, ഒരു സംസ്ഥാന 
ഡയറതി മാലനജ്ടമറ്െ ഇന്ഫരലമ്ന് ടസറെര എന്തിവ 
വകുപതിടറെ കീഴതില് പ്രവരത്തിക്കുന്നു.

പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിക്ാ�ടത് ഷേീരവ 
കുപതിടറെ ധനകാര്യ നതിരവ്വഹണം പട്ടിക 3.3.4ല് 
ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 3.3.4 പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിക്ാ�ടത് 
ഷേീരവതികസന ലമഖ�യുടെ ധനകാര്യ നതിരവ്വഹണം  
(തുക �ഷേത്തില്)

വര്ം വതിഹതിതം ടെ�വ് ശതമാനം

2017-18 9775.00 12863.40 131.59

2018-19 10753.00 11399.55 106.00

2019-20 10853.00 7598.52 70.01

2020-21 9621.00 9409.45 97.80

2021-22 9621.00 8639.62 89.79

ആടക 50623.00 49910.54 98.59

അവ�ംബം: സംസ്ഥാന ആസൂത്ണ ലബാരഡ് 
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പതിമ്മൂന്നഥാംപഞ്ചവത്സരപദ്ധതികഥാെയളവിലെപ്രധഥാന
ദനട്ടങ്ങള്
ഷേീരവതികസന ലമഖ�യതില് നതിന്നുള്ള ആദായം 
വരധതിപതിക്കുന്തതിനായതി പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതി 
കാ�യളവതില് ഗകൗരവകരമായ ഇെടപെലകള് നെത്തി. െതി� 
ലനട്ടങ്ങള് ഈ ലമഖ�യതിട� ഉല്പാദന-ഉല്പാദഷേമത 
വരധനവതിന് കാരണമായതി. മറ്റു െതി�ത് നയപരമായതി 
പ്രാധാന്യമുള്ളവയായതിരുന്നു. പാലല്പാദനത്തില് 
സ്യംപര്യാപ്തത ലകവരതിക്കുന്തതിന് സംസ്ഥാനടത് 
സജ്ജമാക്കുന്തതിടറെ ഭാഗമായതി പാല് സംഭരണത്തില് 
ഇക്ാ�യളവതില് 16.46 ശതമാനം വരധനവണ്ായതി. 

ഈ കാ�യളവതില് 134 ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
പുതതിയതായതി രജതിസ്റര ടെയ്യുകയും, പ്രവരത്നരഹതിതമായ 
120 ടസാലസറ്റതികടള പുനരുജ്ജീവതിപതിച്ച് പ്രവരത് 
നഷേമമാക്കുകയും ടെയ്തു. ലകരളത്തില് എട്ട് 
�ഷേലത്ാളം കുടംബങ്ങള് ഷേീരലമഖ�യുമായതി ബന്ധടപട്ട 
പ്രവരത്നങ്ങളതില് ഏരടപട്ടതിട്ടുണ്്. ലകരളത്തിടറെ 
ഷേീരലമഖ�യുടെ നടട്ടല്ാണ് ഷേീര സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്. പതതിമ്മൂന്ാം പദ്തതിക്ാ�ത്് ഷേീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതിട� അംഗസംഖ്യ 25,000 ആയതി 
ഉയരന്നു. 26 �ഷേം ടമടതിക് െണ് ആണ് സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
വാര്തിക പാല് ഉല്പാദനം. ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
വഴതിയുള്ള പാല് ലശഖരണം 2021 ഡതിസംബറതില് പ്രതതിദതിനം 
21.37 �ഷേം �തിറ്റര എന് ടറലക്ാരഡ് കണക്തിട�ത്തി. 
പാല് സംഭരണത്തില് 2015-16 മുതല് 2020-21 വടരയുള്ള 
കാ�യളവതില് ഏകലദശം 30 ശതമാനം വരധനവണ്ായതി. 
ലകരളത്തിട� ഷേീരസഹകരണ ലമഖ�യതില് പ്രതതിവര്ം 
9.5 �ഷേം ടതാഴതില് ദതിനങ്ങള് സൃഷ്ടതിക്ടപട്ടു. തതിരടഞ്ഞടത് 
ജതില്കളതിലം ലബ്ാക്കുകളതിലമായതി നെത്ടപടന് സംലയാജതിത 
ഷേീര വതികസന പരതിപാെതിയും, ഡയറതി ലസാണ് ലപ്രാഗ്ാമും 
ഷേീര ലമഖ�ടയ സസ്ഥതിരമാക്കുന്തതില് ഹീഫര 
പാരക്കുകളുടെ സ്ഥാപനവം, പശുക്കുട്ടതികടള ദടത്ടക്കുന് 
പരതിപാെതിയും ഏടറ സഹായതിച്ചതിട്ടുണ്്. കന്നുകാ�തി 
ഇന്ഡഷേന് ലപ്രാഗ്ാമതിടറെ ഭാഗമായതി 29,577 കറവ 
കന്നുകാ�തികള്ക്കും, 7,576 പശുക്തിൊങ്ങള്ക്കും സാമ്പത്തിക 
സഹായം അനുവദതിച്ചു. കര്കരുടെ സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക 
സ്ഥതിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്തതിനായുള്ള ‘ഷേീരവതികസനം’ 
എന് സമഗ് ഷേീര ഇന്ഷുറന്സ് പദ്തതിയതിലൂടെ 18,278 
കന്നുകാ�തികടളയും 60,792 കന്നുകാ�തി ഉെമകടളയും 
ഇന്്്ര ടെയ്തു.

ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങള്
ഇന്്യയതില് പാല്, പാല് ഉല്പന്ങ്ങള് എന്തിവയതില് 
സ്യം പര്യാപ്തത ലകവരതിക്കുന്തതില് ഷേീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് നതിരണായക പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. 
സഹകരണ പ്രവരത്നങ്ങളതിലൂടെ കര്കരുടെ �ാഭവം 
ഉല്പാദനഷേമതയും പരമാവധതി വരധതിപതിക്കുക എന് 
തത്ടത് അെതിസ്ഥാനമാക്തിയുള്ളതാണ് ഇന്്യയതിട� 
മതിക് ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങളും. രാജ്യടത് 
തടന് ഏറ്റവം മതികച്ചതും സസ്ഥതിരവമായ ഷേീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതില് ഒന്ാണ് ലകരളത്തിട� ഷേീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്. രാജ്യടത് മറ്റ് യൂണതിയനുകടള 
അലപഷേതിച്ച് സംസ്ഥാനടത് പ്രാലദശതിക യൂണതിയനുകള് 
അംഗങ്ങളായ ഉല്പാദകരക്് പരമാവധതി വതി� നല്കുന്നു. 
ഷേീരവ്യവസായത്തിടറെ നടട്ടല്ായ ഷേീര സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് ഷേീര കര്കരക്് ഒരു സസജ്ജമായ 
വതിപണതിയും സ്ഥതിരവതി�യും �ഭ്യമാക്കുന്നു. 2022 മാരച്ച് വടര 
രജതിസ്റര ടെയ് 3633 ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് (ഡതി.

സതി.എസ്) ഉണ്്. (ആപ്ലകാസം ലനാണ് ആപ്ലകാസം 
ഉള്ടപടെ) ആടക രജതിസ്റര ടെയ് 3,633 ഡതി.സതി.എസകളതില് 
3,364 എണ്ം പ്രവരത്നഷേമവം, ബാക്തി 269 ഡതി.സതി.
എസകള് പ്രവരത്നരഹതിതവമാണ്. സംസ്ഥാനത്് 
പ്രവരത്തിക്കുന് 3,643 ഡതി.സതി.എസകള് അവരുടെ 
കര്കരതില് നതിന്് രണ്് തവണ പാല്ലശഖരതിക്കുകയും, 
ഗുണനതി�വാരം (ടകാഴുപ്, എസ്.എന്.എഫ് ശതമാനം) 
അെതിസ്ഥാനമാക്തി പാ�തിടറെ മൂ�്യം നല്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വതിശദാംശങ്ങള്  
ചടിത്ധം 3.3.6ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ഷേീര വതികസന കാഴ്ചപാെ് 2022 റതിലപാരട്ടതിട� ലദശീയ 
കരമപദ്തതി പ്രകാരം ഗ്ാമത�ത്തില് ഷേീരലമഖ�യതിട� 
അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യവതികസനം സജ്ജമാക്തിടക്ാണ്് 
പാല് സംഭരണവം സംക്രണവം വരധതിപതിക്ാന് 
വതിഭാവനം ടെയ്തിട്ടതിട്ടുണ്്. ഈ പദ്തതി പ്രകാരം സംഘെതിത 
പാല് സംഭരണം 2022ല് 41 ശതമാനമായും 2023-24ല് 
50 ശതമാനമായും വരധതിക്കും. സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
വഴതിയുള്ള പാല് സംഭരണം 2020ല് 10 ശതമാനമായതിരുന്ത് 
2023ല് 20 ശതമാനമായതി വരധതിപതിക്ാനാണ് 
�ഷേ്യമതിട്ടതിരതിക്കുന്ത്.

ഇന്്യയതിട� ഷേീര സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സ്കാര്യ 
സംരംഭകരക്കും അടത് ദശകത്തില് 4.5-4.8 ലകാെതി 
�തിറ്റര അധതിക പാല് സംക്രണലശ്തി സൃഷ്ടതിക്ാനാകും. 
ഇന്്യയുടെ പാല് സംക്രണലശ്തി പ്രതതിദതിനം 12 ലകാെതി 
�തിറ്ററതില് നതിന്് 17 ലകാെതി �തിറ്ററായതി ഉയരത്തും. സംഘെതിത 
ലമഖ�യതില് ഒരു �ഷേം �തിറ്റര പാല് സംഭരതിക്കുകയും 
വതിതരണം ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നുടവന്് കണക്ാക്ടപടന്നു. 
പ്രതതിവര്ം 6,000 ലപരക്് ടതാഴതില് �ഭതിക്കുന്നു. 
കൂൊടത, ലമഖ�യ്ക് ആവശ്യമായ അെതിസ്ഥാന സകൗകര്യ 
വതികസനം ഉറപാക്ാന് ആനതിമല് ഹസ് ബന്ഡറതി 
ഇന്ഫ്ാസ്ടക്െര ഇന്ടവസ്്റടമറ്െ ഫണ്് വഴതി സാധതിക്കും. 
ഷേീരകര്കരതില�ക്് കതിസാന് ടക്രഡതിറ്റ് കാരഡ് (ടക.
സതി.സതി) പദ്തതി വതിപു�ീകരതിക്കുന്തതിലൂടെ പണ�ഭ്യത 
ഉറപാക്കുകയും ടെറകതിെ കര്കരുടെ പ്രവരത്നമൂ�ധന 
ആവശ്യകത നതിറലവറ്റാനും സാധതിക്കും.

ക്ഷീരവിപണനം
രാജ്യടത് കര്കരക്് ഉയരന് പാല്വതി� നല്കുന് 
സംസ്ഥാനമാണ് ലകരളം. ത്തിത� ഷേീര സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുടെ ഉന്തലകന്ദ്രമായ ലകരളാ ഷേീര 
സഹകരണ വതിപണന ടഫഡലറ്ന് (ടക.സതി.എം.
എം.എഫ്) അഥവാ മതില്മ സംസ്ഥാനത്് ഓപലറ്ന് 
ഫ്ലഡ് പദ്തതി നെപതി�ാക്കുന്നുണ്്. ഈ വര്ം മതില്മയുടെ 
പാല് വതില്പനയതില് കുറവ് ലരഖടപടത്തിയതിട്ടുണ്്. 
ഷേീരവതികസന വകുപതില് നതിന്് �ഭ്യമായ വതിവര പ്രകാരം 
2021-22 കാ�യളവതില് സംസ്ഥാനത്് ഷേീര സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് 7,732.72 �ഷേം �തിറ്റര പാല് സംഭരതിച്ചതതില് 
5,502.69 �ഷേം �തിറ്റര പാല് ഡയറതിയതില�ക്് അയയ്ക്കുകയും 
2,201.08 �ഷേം �തിറ്റര പാല് ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
വഴതി പ്രാലദശതിക വതില്പന നെത്തുകയും ടെയ്തു. ടമാത്ം 
സംഭരണത്തിടറെ 28.95 �ഷേം �തിറ്റര മാത്മാണ് വതിവതിധ 
ഉല്പന്ങ്ങള് തയോറാക്കുന്തതിനായതി വതിനതിലയാഗതിച്ചത്. 
2020-21ല് ആനന്് മാതൃക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 
(ആപ്ലകാസ്) പ്രതതിദതിന ശരാശരതി ഷേീര സംഭരണം 
കഴതിഞ്ഞ വര്ടത് 1,367.67 ടമടതിക് െണ്തില് നതിന്നും 
1,565.84 ടമടതിക് െണ്ായതി. 2021-22 ല് പ്രതതിദതിനം ഒരു ഷേീര 
സഹകരണ സംഘത്തിടറെ സംഭരണം 508.17 �തിറ്ററാണ്. 
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2021-22ല് ടക.സതി.എം.എം.എഫതിടറെ പാല് സംഭരണവം, 
വതില്നയും യഥാക്രമം 5,549.07 �ഷേം �തിറ്റര, 5,214.06 
�ഷേം �തിറ്റര എന്തിങ്ങടനയായതിരുന്നു. എറണാകുളം, 
പാ�ക്ാെ്, ലകാഴതിലക്ാെ്, കാസരലഗാഡ്, വയനാെ് 
ഡയറതികള് ഒഴതിടക ബാക്തി എല്ാ ഡയറതികളതിലം പാല് 
വതിതരണം, സംഭരണലത്ക്ാള് കൂടത�ാണ്. ആഭ്യന്ര 
�ഭ്യത കുറവായതതിനാല് കരണാെക, തമതിഴ് നാെ് തുെങ്ങതിയ 
സംസ്ഥാനങ്ങളതിട� ടഫഡലറ്നുകളതില് നതിന്നും പാല് 
ഇറക്കുമതതി ടെയ്യുകയും, പാെ നീക്ം ടെയ് പാല്ടപാെതി 
വാങ്ങുകയും ടെയ്തു. പാ�തിടറെ വതില്പനടയ്കാപം 
ടക.സതി.എം.എം.എഫ് അവരുടെ കീഴതിലള്ള യൂണതിറ്റുകള് 
വഴതി പാല് ഉല്പന്ങ്ങളുടെ വതിപു�മായ ലശ്രണതിയായ 
ടനയേ്, ടവണ്, ലതര്, ഐസ്ക്ീം, പനീര, ലൊലക്റ്റ്, 
ലഫ്ലലവരഡ് മതില്ക്്, ഗു�ാബ് ജാമുന്, �സ്തി, പാ�െ മതിക്്, 
ലപഡ, ടെടാ പാക്് ഉല്പന്ങ്ങള്, ഡയറതി ടവറ്റ് നര, 
മാമ്പഴ ജ്യൂസ്, പാക്് ടെയ് ടവള്ളം എന്തിവ ഉല്പാദതിപതിച്ച് 
വതിപണനം ടെയ്യുന്നു. 2021-22ല് ടക.സതി.എം.എം.എഫതിടറെ 
ഷേീരശാ�കള് സംഭരതിച്ചതും, വതിപണനം നെത്തിയതുമായ 
പാല് സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങള് ഇക്ാ�യളവതില് 
ടഫഡലറ്ടറെ പ്രവരത്നം സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങള്, 
പ്രതതിദതിനം ആപ്ലകാസ് സംഭരതിച്ച പാ�തിടറെ ശരാശരതി 
കണക്് എന്തിവ യഥാക്രമം അനുബന്ധം 3.3.12, 3.3.13, 
3.3.14 എന്തിവയതില് ടകാടത്തിരതിക്കുന്നു. 2010 മുതലള്ള 
പാ�തിടറെ വതി� പരതി്് കരണവം, വതി� വ്യാപനവം യഥാക്രമം 
അനുബന്ധം 3.3.15, 3.3.16 എന്തിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഷേീരകര്കരുടെ വരുമാനം വരധതിപതിക്കുന്തതിനായതി 
ഡതിസംബര 2022 മുതല് ലകരള സരക്ാര പാ�തിടറെ വതി� 
�തിറ്ററതിന് നാല രൂപ മുതല് ആറ രൂപ വടര വരധതിപതിച്ചു.

ബകരള പുനര് നടിര്മോണ പദ്ധതടി (ആര്.കക.ഐ)
ലകരള പുനര നതിരമാണ പദ്തതിയുടെ ഭാഗമായതി 2021-22ല് 
മ�ബാര മതില്ക്് യൂണതിയന് 630 �ഷേം രൂപാ ടെ�വതില് 

വയനാെ്, മ�പ്പുറം, പാ�ക്ാെ് ജതില്കളതില് കാ�തിത്ീറ്റ 
ഹബ്ബുകള് സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനുള്ള നെപെതികള്ക്് തുെക്മതിട്ടു. 
വയനാെ് ജതില്യതിട� മാനന്വാെതി യൂണതിറ്റ് പ്രവരത്തികള് 
പൂരത്തിയാക്തി പ്രവരത്നം ആരംഭതിച്ചു. 2022-23 ല് 
മ�പ്പുറം ജതില്യതിട� നതി�മ്പൂര യൂണതിറ്റും പാ�ക്ാെ് യൂണതിറ്റും 
പ്രവരത്നഷേമമാകും.

ലകരളത്തില് ഇറക്കുമതതി ടെയ്യുന് പാ�തിലള്ള ആശ്രതിതത്ം 
കുറഞ്ഞുവരുകയാണ്. ഷേീര സഹകരണ ലമഖ�യ്ക് 
െരതിത്ത്തി�ാദ്യമായതി 2021 നവംബലറാടെ പാല് 
ഉല്പാദനത്തിടറെ കാര്യത്തില് സ്യം പര്യാപ്തത 
ലകവരതിക്ാന് സാധതിച്ചു. 21.19 �ഷേം �തിറ്ററാണ് പ്രതതിദതിന 
പാല് സംഭരണം. പതതിമ്മൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയുടെ 
അവസാനലത്ാടെ പ്രതതിദതിനം 6 �ഷേം �തിറ്റലറാളം 
പാല് ഇറക്കുമതതി ടെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം 
അധതികം പാല്, പാല്ടപാെതി നതിരമാണത്തിനായതി 
അയല് സംസ്ഥാനത്തില�ക്് അയക്കുകയാണ്. 2017-
18 മുതല് 2021-22 വടരയുള്ള കാ�യളവതില് പാല് 
സംഭരണത്തില് ഏകലദശം 16.46 ശതമാനം വരധനവാണ് 
ഉണ്ായതിരതിക്കുന്ത് (ഷേീരവതികസനവകുപ്).

േിച്ചമുള്ളപഥാലും,ഉല്പന്നവവവിധ്യവല്്രണവം
ലകരളത്തിട� മൃഗസംരഷേണ ലമഖ�യതില് ലകാവതിഡ്-19 
മഹാമാരതിയതില് നതിന്നും ഉള്ടക്ാണ് ഒരു പ്രധാന പാഠം 
മൃലഗാല്ന്ങ്ങള് ലകകാര്യം ടെയ്യുന്തതില് കൂടതല് 
സ്യം പര്യാപ്തത ലകവരതിക്ണടമന്ായതിരുന്നു. 
പാലല്പാദനത്തില് സംസ്ഥാനത്തിന് ഏതാണ്് 
സ്യംപര്യാപ്തത ലനൊനായതി എന്നുള്ള ഓരമടപടത്ലം 
മഹാമാരതി നല്കതി. ആയതതിനാല്, പാ�തില് നതിന്് 
െീസ്, ലയാഗരട്്ട തുെങ്ങതിയ മൂ�്യവരധതിത വസ്തുക്ളുടെ 
ഉല്ാദനം വതികസതിപതിലക്ണ്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. 
നതി�വതിലള്ള ഡയറതിപ്ാന്റുകളതില് വതിപു�മായ ഉല്ന് 

അവ�ംബം: ഡയറതി ടഡവ�പ്  ടമറെ് ഡതിപാരട്ട്ടമറെ്

ചടിത്ധം 3.3.6 ലകരളത്തിട� ആനന്് മാതൃകയതിലള്ള സഹകരണ ടസാലസറ്റതികളുടെയും (ആപ്ലകാസ്) അല്ാത്വയുടെയും (ലനാണ് 
ആപ്ലകാസ്) വതിശദാംശങ്ങള്
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ലവവതിധ്യവല്ക്രണ സകൗകര്യങ്ങള് സ്ഥാപതിക്ാന് ഇത് 
കാരണമായതി. ഫാം ത�ത്തില് അസംസ്കൃത പാ�തിടറെ 
ഗുണനതി�വാരം പ്രലത്യക പരതിഗണന അരഹതിക്കുന്നു. 
ഫാം ത�ം മുതല് ഭഷേ്യലയാഗ്യമാക്കുന്തുവടര ലകാള്ഡ് 
ടെയതിന് ടമയതിറെനന്സ് ഉറപാലക്ണ്തുണ്്. ഫാം 
ത�ത്തില് നതിന്നും സംഭരതിക്കുന് പാല് ബാകീരതിയല് 
ല�ാഡ് കുറയ്ക്കുന്തതിനായതി ചുരുങ്ങതിയ സമയത്തിനുള്ളതില് 
തണുപതിലക്ണ്തായുണ്്. ആയതതിനാല് ലകാള്ഡ് 
ടെയതിന് ടമയതിറെനന്സ് ഉറപാക്കുന്തതിനായതി 
സാമ്പത്തികസഹായം ആവശ്യമുണ്്. നതി�വതില്, 
പ്രതതിദതിനം 17.7 �ഷേം �തിറ്റര ലശ്തിയുള്ള 442 ബള്ക്് 
മതില്ക്് െതില്തിങ് ടസറെറകള് (ബതി.എം.സതി.സതി) മാത്മാണ് 
സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഷേീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 
പാല് സംഭരണലശ്തിക്് അനുസൃതമായതി ഇത് 
വരധതിപതിലക്ണ്തുണ്്.

കിസഥാനലരെഡിറ്റ്കഥാര്ഡ്കഥാമ്പയിന
ബജറ്്റ പ്രഖ്യാപനത്തിടറെ ഭാഗമായതി 2020 ടഫബ്രുവരതിയതില്, 
കന്നുകാ�തി ലമഖ�ടയ കതിസാന് ടക്രഡതിറ്റ് കാരഡ് 
പദ്തതിയതില് ഉള്ടപടത്തി ഷേീരകര്കരക്് ടക്രഡതിറ്റ് 
കാരഡ് വതിതരണം ടെയ്യുന്തതിനുള്ള പ്രൊരണത്തിന് 
ലനതൃത്ം നല്കുന്തതിനുള്ള ലനാഡല് ഏജന്സതിയായതി 
ഷേീര വതികസന വകുപതിടന ചുമത�ടപടത്തി. 
ഷേീരലമഖ�യതില് 1.96 �ഷേം സജീവ കര്കരുള്ളതതില് 
21,410 കര്കരക്് പ്രെരണത്തിനു മുന്പു തടന് ടക.സതി.
സതി �ഭ്യമായതിട്ടുണ്ായതിരുന്നു. 1.26 �ഷേം കര്കര ഇതതിനകം 
ടക.സതി.സതി ലഫാമുകള് പൂരതിപതിച്ചു നല്കുകയും, 1.21 �ഷേം 
ലഫാമുകള് ബാങ്കുകളതില് സമരപതിക്കുകയും ടെയ്തിട്ടുണ്്. 52,975 
കര്കരക്് ടക.സതി.സതി വായ്പയായതി 335.20 ലകാെതി രൂപ 
ബാങ്കുകള് അനുവദതിച്ചു. ഷേീരവതികസന പ്രവരത്നങ്ങളതില് 
ഉള്ടപട്ട ആവരത്ന ടെ�വകള് ക്ായാണ് കതിസാന് 
ടക്രഡതിറ്റ് കാരഡ് നല്കുന്ത്. ഷേീര കര്കരക്് 
തീറ്റപ്പുല്, കാ�തിത്ീറ്റ എന്തിവ വാങ്ങുന്തതിനും, ഡയറതിഫാം 
ഉപകരണങ്ങള്, പാരതിസ്ഥതിതതിക സമ്മരദം ലനരതിൊന് 
ശാസ്തീയമായ കന്നുകാ�തിടത്ാഴുത്തുകളുടെ നതിരമാണം, 
നതി�വതിലള്ള കാ�തിടത്ാഴുത്തിടറെ അറ്റകുറ്റപണതികള്, 
പരതിപാ�നം, ഇന്്്റന്സ്, ടവറ്ററതിനറതി സഹായം 
എന്തിവയ്ക് നാമമാത്മായ പ�തിശ നതിരക്തില് വായ്പ 
�ഭ്യമാകുന്താണ്.

മുദന്നഥാട്ടുള്ളേഥാര്ഗം
കര്കരക്് മാന്യമായും സംതൃപ്തതിലയാടെയും ഈ 
ലമഖ�യതില് തുെരാനുള്ള അന്രീഷേം സൃഷ്ടതിക്കുന്തതിനു 
അത്യന്ാലപഷേതിതമായ ആധുനതികവല്ക്രണത്തിലൂടെയും 
യന്ത്രവല്ക്രണത്തിലൂടെയും ഷേീര, മൃഗസംരഷേണ 
ലമഖ�യുടെ സമഗ്മായ വതികസനം സംസ്ഥാനം വതിഭാവനം 
ടെയ്യുന്നു. കാ�തിത്ീറ്റ ഉല്ാദനം വരധതിപതിക്കുന്തതിനായതി 
ലകരളത്തിന് അനുലയാജ്യമായ ഒരു കാ�തിത്ീറ്റ പദ്തതി 
ആവശ്യമാണ്. വാണതിജ്യാെതിസ്ഥാനത്തിലള്ള കാ�തിത്ീറ്റ 
ഉല്പാദനത്തിടനാപം സഹകരണ സംഘങ്ങള് മുലഖന 
വതിപണതി ഉറപ്പു നല്കുകയും, തീറ്റപ്പുല് കൃ്തിടയ എം.ജതി.എന്.
ആര.ഇ.ജതി.എസമായതി ബന്ധതിപതിക്കുകയും ടെലയേണ്തുണ്്. 
തരതിശുഭൂമതിയതില് തീറ്റപ്പുല്കൃ്തി കുടംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകള്, 
സ്യംസഹായസംഘങ്ങള്, സംരംഭകര എന്തിവ മുലഖന 
ലപ്രാത്സാഹതിപതിലക്ണ്തുണ്്. സംസ്ഥാനടത് പ്രജനന 
നയലത്ാടൊപം, തീറ്റപ്പുല്, കാ�തിത്ീറ്റ നയത്തില് 
സരക്ാര ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിലക്ണ്താണ്. ഷേീര 
കര്കരക്് ഉയരന് ജനതിതകലശ്തിയുള്ള കന്നുകാ�തികടള 
�ഭ്യമാലക്ണ്തും ഗുണനതി�വാരമുള്ള കാ�തിത്ീറ്റ�ഭ്യത 

ഉറപ്പുവരുലത്ണ്തും ഷേീരലമഖ�യുടെ ത്രതിതഗതതിയതിലള്ള 
വതികസനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. 

വരുംവര്ങ്ങളതില് ലപ്രാട്ടീന് സമ്പുഷ്ടമായ ഭഷേണത്തിടറെ 
ആവശ്യകത പതതിന്മെങ്ങ് വരധതിക്കുടമന്ാണ് കണ 
ക്ാക്കുന്ത്. അതതിനാല് പരതിസ്ഥതിതതി സസ്ഥതിരത 
ഉറപ്പുവരുത്തിടക്ാണ്് ഉല്പാദനഷേമത ടമച്ച 
ടപടത്തുന്തതിനുള്ള മാറ്റങ്ങള് ഉള്ടക്ാള്ളുന് തന്ത്ര 
പ്രധാനമായ പാതയതിലൂടെ സംസ്ഥാനം മുലന്ാട്്ട ലപാകണം. 
ലകരളത്തിടറെ ഉല്പന്ങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും 
പുറത്തും വതിപണനം ടെയ്യുന്ത് അത്യന്ാലപഷേതിതമാണ്. 
ലകരളത്തില് ഉല്പാദതിപതിക്കുന് ഭഷേണത്തിടറെ ആവ 
ശ്യകത ഉയരത്തുക എന്തായതിരതിക്ണം നെപതി�ാക്കുന് 
എല്ാ പദ്തതികളുടെയും �ഷേ്യം. 
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3.4 േത്ധ് വികസനം    

േത്ധ്ബന്ധന മേഖല മകരളത്ിന്റെ സയാമൂഹിക 
സയാമ്പത്ിക പയാരമ്പരധ്ത്ില് ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് 
വഹിക്കുന്നു. മപയാഷകയാഹയാര നിലവയാരം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനു 
പുറമേ ന്തയാഴിലം, വരുേയാനവം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
ഈ മേഖല സഹയായിച്ിട്ടുണ്ക്. മലയാകത്ിന്ല ന്േയാത്ം 
േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ിന്റെ 7.96 ശതേയാനം ഇന്ധ്യന്െ 
സംഭയാവനയയാണക്. 2021-22 സയാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 
13.69 ലക്ം ന്േട്ികക് െണ് സമുദ്ര ഉല്പ്ന്നങ്ങള് ഇന്ധ്യില് 
നിന്നക് കയറ്റുേതി ന്െയ്ിരുന്നു. സമുദ്ര ഉല്പ്ന്നങ്ങളന്െ 
കയറ്റുേതി മൂലധ്ം 57,586.5 മകയാെി രൂപ ആയിരുന്നു. 
(േററന് മപ്രയാഡകക്റ്ക്സക് എക്സമപയാര്ട്ക് ന്ഡവലപ്ക്ന്േറെക് 
ഏജന്സി). ഉള്നയാെന് േമത്ധ്യാല്പ്യാദനത്ില് ഇന്ധ് 
രണ്യാം സ്യാനത്യാണക്.

സംസ്യാന സമ്പദക് വധ്വസ്യില് േത്ധ്ബന്ധന മേഖല 
ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2021-22 ന്ല ന്േയാത്ം 
ജി.എസക്.വി.എയില് (സ്ിരവിലയില്) േത്ധ്ബന്ധന 
മേഖലയന്െ പങ്ക് 0.97 ശതേയാനവം ജി.എസക്.ഡി.പിയന്െ 
0.84 ശതേയാനവേയാണക്. കയാര്ഷിക അനുബന്ധമേഖലയില് 
നിന്നുള്ള ന്േയാത്ം സംസ്യാനമൂലധ്വര്ദ്നവിന്റെ 
(ജി.എസക്.വി.എ) 2021-22 സ്ിരവിലയില് 10.92 
ശതേയാനം േത്ധ്ബന്ധന, അക്യാകള്ച്ര് മേഖലയന്െ 
സംഭയാവനയയാണക്. ജി.എസക്.വി.എ യില് േത്ധ്ബന്ധന 
മേഖലയന്െ സംഭയാവന സംബന്ധിച് വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.4.1ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

മകരളത്ിന്റെ സമുദ്ര അതിര്ത്ി 590 കിമലയാേീറ്ര് 
റദര്ഘധ്മുള്ളതം, 2.18 ലക്ം െതരശ്ര കിമലയാേീറ്ര് പ്രമതധ്ക 
സയാമ്പത്ിക മേഖലയേയാണക് (ഇ.ഇ.ഇസഡക്). ഈ പ്രമദശം 
കെല് േത്ധ്ബന്ധനത്ില് ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ക്. 
കൂെയാന്ത വിപുലേയായ ജലവിഭവങ്ങളള്ള സംസ്യാനത്ക് 
ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷി വികസിപ്ിക്യാവന്നതയാണക്. 
മകരളത്ിന്റെ ജലമ്യാതസ്സുകളന്െ വിശദയാംശങ്ങള് ചിത്ധം 
3.4.1ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

വളര്ച്ചാനിരക്കുകള്
2020-21 ന്ല മൃഗസംരക്ണ, ക്ീരവികസന േത്ധ് 
ബന്ധന വകുപ്ക്, ഭയാരത സര്ക്യാരിന്റെ റിമപ്യാര്ട്ക് പ്രകയാരം 
ഇന്ധ്യന്െ േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം 147.3 ലക്ം ന്േട്ിക്ക് 
െണ്യായിരുന്നു. അതില് ഉള്നയാെന് േത്ധ്മേഖലയില് 
നിന്നും 112.5 ലക്ം ന്േട്ിക്ക് െണ്ം, സമുദ്രമേഖലയില് 
നിന്നും 34.8 ലക്ം ന്േട്ിക്ക് െണ്േയായിരുന്നു. 2021-22 
കയാലയളവില് മകരളത്ിന്ല സമുദ്ര മേഖലയന്െ േത്ധ് 
ഉല്പ്യാദനം 6.01 ലക്ം െണ് ആയിരുന്നു. അതില് 
ഉള്നയാെന് േത്ധ്മേഖലയന്െ സംഭയാവന 2.25 ലക്ം െണ് 
ആയിരുന്നു. ഉയര്ന്ന മൂലധ്മുള്ള േത്ധ്ങ്ങളയായ സിയര് ഫിഷക്, 
ന്കയാഞ്ക്, റിബണ് ഫിഷക് എന്നിവ മകരളത്ിന്ല സമുദ്ര 
േത്ധ്ലഭധ്തയില് കുറവയാണക്. കയാലയാവസ്യാവധ്തിയയാനം, 
അശയാസ്തീയേയായ േത്ധ്ബന്ധനം തെങ്ങിയ കയാരണങ്ങളയാല് 
േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ില് കുറവണ്യായിട്ടുണ്ക്. എന്നയാല് 
മകരള േററന് ഫിഷറീസക് ന്റഗുമലഷന് ആക്ിന്റെ (ന്ക.
എം.എഫക്.ആര്.എ) സേമയയാെിതേയായ മഭദഗതിയം, ന്ക.എം.
എഫക്.ആര് റൂള് കര്ശനേയായി നെപ്യാക്ിയതം 2018-19 
കയാലയളവില് സമുദ്ര മേഖലയിന്ല േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം 26 
ശതേയാനേയായി വര്ദ്ിക്കുവയാന് സയാഹെരധ്മുണ്യായി. 2019-
20, 2020-21 എന്നീ വര്ഷങ്ങളില് ലഭിച് ഉല്പ്യാദനന്ത് 
അമപക്ിച്ക് 2021-22 വര്ഷം കെല് േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ില് 
വര്ദ്നവക് മരഖന്പ്ടുത്ിയിരുന്നു. ഈ വര്ദ്നവക് 
േത്ധ്മേഖലന്യ പുനര്ജീവിപ്ിക്യാന് സഹയായിച്ചു. 
റവവിധധ്േയാര്ന്നതം നൂതന സയാമങ്തികവിദധ്യന്െ 
ഉപമയയാഗവം ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷിയില് േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം 
വര്ദ്ിപ്ിച്ചു.

ഷയാര്ക്ക്, േത്ി, സയാധയാരണ േത്ി, ന്നമത്യാലി, സൗരിത, 
കണവ, സ്ിയയാനിസക്, ചുണ്യാമ്പുവയാള, ചൂര, ലിമയയാഗക് 
കയാത്യാസക്, അയല, ന്നയക്േീന് സയാധയാരണ ന്കയാഞ്ക്, 
ഞണ്ക്, കണവ എന്നീ ഇനം േത്ധ്ങ്ങളന്െ ഉല്പ്യാദനം 2021-
22ല് വര്ദ്ിച്ചു. മകരളത്ിന്റെ പ്രതിശീര്ഷ േത്ധ്ഉപമഭയാഗം 
19.4 കിമലയായം, മകന്ദ്രഭരണ പ്രമദശേയായ ആന്ഡേയാന് 
നിമക്യാബയാര് ദ്ീപുകളന്െ പ്രതിശീര്ഷ േത്ധ്ഉപമഭയാഗം 59.5 
കിമലയായേയാണക്. 2018-19 മുതല് 2021-22 വന്ര മകരളത്ിന്ല 
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സം�ാനം 85000  െഹ�ർ വിസ്�തി�� പടി�ാേറാെ�ാ��� 41 നദികളാ�ം, 
കിഴേ�ാെ�ാ��� ��് നദികളാ�ം അ��ഹീതമാണ്. 

1620 െഹ�ർ വിസ�്തി�� 9 ��ജല തടാക�ളാൽ  സ��മാണ് 

46,128.9 െഹ�ർ വിസ്�തി�� 51 കായ�ക�ം �ിതി െച��. 

 17,780 െഹ�ർ വിസ്�തി�� 35 റിസർേവായ�കൾ വന�ജീവി 
സേ�ത�ൾ�് �റ�് �ിതി െച��. 

17,209.5 െഹ�ർ വിസ�്തി�� 12 ജലസംഭരണികൾ വന�ജീവി സേ�ത�ളിൽ 
�ിതി െച��. 

ച ിത്ധം 3.4.1 മകരളത്ിന്ല ജലയാശയങ്ങളന്െ സംഗ്രഹം

ഉറവ ിെം: അക്യാകള്ച്ര് റിമസയാഴക്സക്, 2021, ഫിഷറീസക് വകുപ്ക്, (മകരള സര്ക്യാര്)

ഇനം തിരിച്ചുള്ള സമുദ്രേത്ധ് ലഭധ്ത അനുബന്ധം 3.4.2ല് 
ന്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. സംസ്യാന സര്ക്യാരിന്റെ ‘സുഭിക് 
മകരളം’ മപയാന്ലയള്ള പദ്തികളിലൂന്െ ഉള്നയാെന് 
േത്ധ്ഉല്പ്യാദനത്ിലം വര്ദ്നവണ്യായി. 2018-19 മുതല് 
2021-22 വന്രയള്ള മകരളത്ിന്ല ഉള്നയാെന് േത്ധ് 
ഉല്പ്യാദനത്ിന്റെ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.3ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ധ്യിന്ലയം മകരളത്ിന്ലയം േത്ധ് ഉല്പ്യാദന 
മേഖലയിന്ല വധ്തധ്യാസം ചിത്ധം 3.4.2ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
മകരളത്ിന്ല ജില്ല തിരിച്ചുള്ള േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ിന്റെ 
വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.5ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

മദശീയ സമുദ്ര ഉല്പ്യാദന കയറ്റുേതിയില് മകരളം 
ഗണധ്േയായ സംഭയാവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ക്.  
2021-22ല് 6,396.2 മകയാെി രൂപയന്െ 1.8 ലക്ം െണ് സമുദ്ര 
ഉല്പ്ന്നങ്ങള് കയറ്റുേതി ന്െയക്ത. രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം 
സമുമദ്രയാല്പ്ന്നങ്ങളന്െ കയറ്റുേതിയില് മകരളത്ിന്റെ 
സംഭയാവന 13.2 ശതേയാനേയാണക്. മൂലധ്ത്ിന്റെ അെിസ്യാ 
നത്ില് മകരളത്ിന്റെ പങ്ക് 11.1 ശതേയാനേയാണക്. ഇതേയായി 
ബന്ധന്പ്ട് വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.6ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

േത്ധ്ബന്ധന മേഖലയില് ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷി 
വളന്ര മവഗത്ില് വളര്ന്നുന്കയാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു 
മേഖലയയാണക്. സമുദ്ര മശയാഷണവം, അേിതേയായ കെല് 
േത്ധ്ബന്ധനവം വര്ദ്ിച്ചു വരുന്ന സയാഹെരധ്ത്ില് 
ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷി മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്െ 
േത്ധ്ലഭധ്തയില് മനരിടുന്ന വിെവക് ലഘൂകരിക്കുവയാന് 
സയാധിക്കും. വരുംതലമുറക്ക് മപയാഷകഗുണമുള്ളതം, 
പ്രകൃതി സൗഹൃദവേയായ പരിഹയാരന്േന്ന നിലയില് 
സുസ്ിരവം, ഉത്രവയാദിത്വമുള്ള ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷി 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്ണം.

വിപണനമയയാഗധ്േയായ േത്ധ്ഉല്പ്യാദനം ആശ്രയി 
ച്ിരിക്കുന്നതക് ഏറ്വം കുറഞ്ഞ സേയത്ിനുള്ളില് 

ഏറ്വം ഗുണമേന്മയള്ള േത്ധ്ം ലഭിക്കുക എന്നതിലയാണക്. 
ഗുണമേന്മയള്ള േത്ധ്വിത്ിന്റെ വിതരണേയാണക് 
ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷി വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധയാന 
ഘെകം. േത്ധ്വിത്തുകളന്െ ആവശധ്ം വര്ദ്ിച്ചുവരികയയാണക്. 

ഇന്ധ്യിന്ല േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം 2020-21

ചിത്ധം 3.4.2 ഇന്ധ്യിന്ലയം മകരളത്ിമലയം േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം

അവലംബം:- ഫിഷറീസക് വകുപ്ക് (മകരള സര്ക്യാര്), മൃഗസംരക്ണ 
ക്ീരവ ികസന േത്ധ്ബന്ധന വകുപ്ക്(2021)(ഭയാരത സര്ക്യാര്)

മകരളത്ിന്ല േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം 2021-22  

76% 

24% 

ഉൾനാടൻ 

സ��ം 

 

27% 

73% 

ഉൾനാടൻ 

സ��ം 
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േത്ധ്വിത്തുല്പ്യാദനത്ില് സ്യംപരധ്യാപ്തത റകവരി 
ക്കുന്നതിന്റെ ഭയാഗേയായി 2021-22ല് ഫിഷറീസക് വകുപ്ിന്റെ 
അധീനതയിലള്ള 20 ഹയാച്റികള് മുമഖന 7.6 മകയാെി 
േത്ധ്വിത്ക് ഉല്പ്യാദിപ്ിക്കുവയാന് സയാധിച്ചു. 2021-22ല് 
വകുപ്ിന്റെ ഹയാച്റികളില് നിന്നും േറ്റു ഏജന്സികളില് 
നിന്നുേയായി 15.9 മകയാെി വിത്തുല്പ്യാദനം റകവരിക്കുവയാന് 
സയാധിച്ചു. വര്ഷം തിരിച്ക് വകുപ്ം േറ്റു ഏജന്സികളം 
റകവരിച് വിത്തുല്പ്യാദനത്ിന്റെ വിശദയാശംങ്ങള് ചിത്ധം 
3.4.3ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. ന്നയ്യാര്, കുളത്തൂപ്ഴ, ന്വസ്റക് 
കല്ലെ, പീച്ി, തളിപ്ഴ, കയാരയാപ്ഴ എന്നിവിെങ്ങളിലയാണക് 
പുതിയ ഹയാച്റികള് സ്യാപിച്ിട്ടുള്ളതക്. വിത്തുല്പ്യാദനമശഷി 
വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനക് നിലവിലള്ള കരിേീന്  ഹയാച്റികള്, 
മപയാളച്ിറ, പള്ളം, േീന്കര, കല്ലമനയാെക്, ചുള്ളിയയാര് 
എന്നീ ഹയാച്റികളിന്ല അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
വികസിപ്ിച്ചു. പന്നിമവലിച്ിറയിലം, ന്നയ്യാറിലം 
ഗിഫക്റ്ക് േത്ധ്വിത്ക് ഹയാച്റികള് സ്യാപിച്ചു. തൃശ്ശൂര് 
ജില്ലയിന്ല അഴീമക്യാെില് ന്പയാമ്പമനയാ േത്ധ്വിത്ക് 
ഹയാച്റി സ്യാപിച്ചു. േത്ധ്വിത്തുകളന്െ ഗുണനിലവയാരം 
ഉറപ്വരുത്തുന്നതിനുമവണ്ി ന്കയാല്ലം മതവള്ളിയില് 
സ്യാപിച്ിട്ടുള്ള സംസ്യാന േത്ധ്വിത്ക് മകന്ദ്രം, 
സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള ഹയാച്റികള്ക്യാവശധ്േയായ വിത്ക് 
ഉല്പ്യാദിപ്ിക്കുകയം, വിതരണം ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. 
കൂെയാന്ത േത്ധ്വിത്തുല്പ്യാദന മകന്ദ്രങ്ങള്, ഹയാച്റികള് 
എന്നിവക്കുള്ള രജിസക്മട്ഷന് സൗകരധ്ങ്ങളം ലഭധ്േയാക്കുന്നു. 

േത്ധ്ങ്ങന്ള ബയാധിക്കുന്ന മരയാഗങ്ങളന്െ ദ്രുതഗതിയിലള്ള 
മരയാഗനിര്ണ്യം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനും അവയന്െ വധ്യാപനം 
തെയന്നതിനുേയായി സംസ്യാനത്ക് ജലജീവി ആമരയാഗധ് 
മകന്ദ്രങ്ങള് സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. േത്ധ് കര്ഷകരുന്െ സയാമ്പത്ിക 
നഷ്ം തെയന്നതിനയായി മരയാഗനിര്ണ്യവം, നിരീക്ണ 
പരിപയാെികളം സംഘെിപ്ിച്ചു. പി.എം.എം.എസക്.റവ 

2020-21ല് ഉള്ന്പ്ടുത്ി കുമഫയാസില് അക്യാകള്ച്ര് 
റഫറല് ലയാബക് സ്യാപിച്ചു. കൂെയാന്ത തിരുവനന്പുരന്ത് 
ആയിരംന്തങ്ങക് േത്ധ് ഫയാേില് “മപള് മ്യാട്ക് ബ്രൂഡക്  
ബയാങ്ക്  ” സ്യാപിച്ക് വിവിധ ഇനം േത്ധ്ങ്ങളന്െ മശഖരണവം 
പുമരയാഗേിക്കുന്നു.

ഉള്നയാെന് േത്ധ്കൃഷിയന്െ വികസനത്ിനക് ഏറ്വം 
പ്രധയാനന്പ്ട് രണ്ടു ഘെകങ്ങളയാണക് ഗുണമേന്മയള്ള 
േത്ധ്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളം, േത്ധ്തീറ്യം. േത്ധ്ങ്ങളന്െ 
വളര്ച്ക്കും പ്രതയുല്പ്യാദനത്ിനും ആവശധ്േയായ മപയാഷ 
കങ്ങള് തീറ്യില് അെങ്ങിയിട്ടുണ്ക്. തീറ്യന്െ അളവില് 
വരുന്ന വധ്തിയയാനങ്ങള് േത്ധ്ങ്ങളന്െ വളര്ച്ന്യ 
സ്യാധീനിക്കും. ഫിഷറീസക് സര്വ്വകലയാശയാല പംഗയാസിയസക് 
മപയാന്ലയള്ള േത്ധ്ങ്ങള്ക്ക് അനുമയയാജധ്േയായ കൃത്ിേതീറ് 
വികസിപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. േത്ധ്ങ്ങള്ക്കും, അലങ്യാര േത്ധ്ങ്ങള്ക്കും 
അനുമയയാജധ്േയായ വിവിധ ഇനം തീറ് സര്വ്വകലയാശയാല 
വികസിപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. 

മകരളത്ില് കഴിഞ്ഞ നയാലക് വര്ഷത്ിനുള്ളില് ഉള്നയാെന് 
േത്ധ്ഉല്പ്യാദനത്ില് വര്ദ്നവക് ഉണ്യായിട്ടുണ്ക്. ഉള്നയാെന് 
േത്ധ്ഉല്പ്യാദനം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി സംസ്യാന 
സര്ക്യാര് ‘സുഭിക് മകരളം’ മപയാന്ലയള്ള പദ്തികള് 
നെപ്ിലയാക്ി. തിലയാപ്ിയ, മുരള്, ബസ, അനയാബസക്, 
കരിേീന്, ഭീേന് ശുദ്ജല ന്കയാഞ്ക്, ന്പനിയസക് വനയാേി, 
ന്പനിയസക് മേയാമണയാഡണ്, ഏഷധ്ന് കെല് ബയാസക്, 
മപയാമ്പയാമനയാ, മകയാബിയ, മുള്ളറ്റുകള് എന്നിവക്ക് മകരളത്ില് 
ഉയര്ന്ന ഉല്യാദമൂലധ്മുണ്ക്. ഉള്നയാെന് േത്ധ്ഉല്പ്യാദനത്ില് 
സ്യംപരധ്യാപ്തത റകവരിക്കുവയാന് തമദേശസ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങന്ള സംമയയാജിപ്ിച്ക് ‘സുഭിക് മകരള’ത്ിന്റെ 
ഭയാഗേയായി ജനകീയ േത്ധ്കൃഷി നെപ്ിലയാക്ി. ഉള്നയാെന് 
േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ില് ഉപമയയാഗിച്ചുവരുന്ന ലളിതവം, 

ചിത്ധം 3.4.3 2015-16 മുതല് 2021-22 വന്രയള്ള മകരളത്ിന്ല േത്ധ് വിത്ക് ഉല്പ്യാദനം 

അവലംബം:ഫിഷറീസക് വകുപ്ക് 
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പരമ്പരയാഗതവേയായ രീതികളില് (ഉദയാ: വീട്ടുവളപ്ിന്ല 
കുളങ്ങളില് പരിേിതേയായ ഉപമയയാഗത്ിനു മവണ്ി) നിന്നും 
ഉയര്ന്ന സയാമങ്തിക സംവിധയാനങ്ങള് (ഉദയാ: കയറ്റുേതി 
േയാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതേയായി) വികസിപ്ിച്ചു. 
ഉള്നയാെന് േത്ധ് ഉല്പ്യാദനത്ില് ഉപമയയാഗിക്കുന്ന 
സയാമങ്തിക രീതികള് തയാരതമേധ്ന ലളിതവം, േത്ധ് 
ഇനങ്ങളന്െ വളര്ച്യാ നിരക്ക് വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതേയാണക്. 
ജനകീയ േത്ധ്കൃഷിയന്െ ഭയാഗേയായി സ്ീകരിച് കൃഷി 
രീതികള് ചിത്ധം 3.4.4 നല്കിയിരിക്കുന്നു.

മത്സ്യത്്ചാഴില്ചാളി സമൂഹ്ിന്ചായുള്ള സ്ചാമൂഹിക 
സുരക്ഷയുും ഉപജീവനന്ചാപ്ചാധിയുും. 
േത്ധ്ബന്ധനവേയായി ബന്ധന്പ്ട് ഉപജീവമനയാപയാധികള് 
വളന്ര സങ്ീര്ണ്വം നിരന്രേയായ േയാറ്ത്ിനക് വിമധയേയാ 
ക്കുന്നവയേയാണക്. മകരളത്ിന്ല 2.4 ലക്ം ഉള്നയാെന് 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളം, 8.1 ലക്ം സമുദ്രമേഖലയില് 
നിന്നുള്ള േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളം ഉള്ന്പ്ന്െ േത്ധ് 
ന്ത്യാഴിലയാളി ജനസംഖധ് ഏകമദശം 10.5 ലക്േയാണക്. 
സംസ്യാനന്ത് 222 സമുദ്ര േത്ധ്ഗ്രയാേങ്ങളിലം, 
113 ഉള്നയാെന് േത്ധ്ബന്ധന ഗ്രയാേങ്ങളിലേയാണക് 
ഇവര് വസിക്കുന്നതക്. േത്ധ്ന്ത്യാ ഴിലയാളികളന്െ ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.7 ല് 
നല്കി യിരിക്കുന്നു. 2021 ന്ല മകരള േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി 
മക്േനിധി മബയാര്ഡില് രജിസ്റര് ന്െയ് സജീവ 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ എണ്ം 2.4 ലക്േയാണക്. 
തങ്ങളന്െ ഉപജീവനത്ിനയായി േത്ധ്ബന്ധനത്ില് 
ഏര്ന്പ്ടുകയം മകരള േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി മക്േനിധി 
മബയാര്ഡില് രജിസ്റര് ന്െയ് േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികന്ളയയാണക് 
സജീവ േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളയായി കണക്യാക്കുന്നതക്. 
മകരളത്ിന്ല േത്ധ്ബന്ധന മേഖലയിന്ല അനുബന്ധ 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ എണ്ം 85,094 ആണക്. ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള സജീവ േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െയം, അനുബന്ധ 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െയം വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
3.4.8ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ സയാമൂഹിക സുരക്യം 

ഉപജീവനവം ഉറപ്യാക്കുന്നതില് മകരള സര്ക്യാര് വിവിധ 
പദ്തികള് നെപ്ിലയാക്കുന്നു. ഫിഷറീസക് വകുപ്ിനക് പുറമേ, 
മകരള േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി മക്േനിധി മബയാര്ഡക്, 
േത്ധ്ന്ഫഡക് എന്നീ സ്യാപനങ്ങള് മുമഖനയം വിവിധ 
ന്പന്ഷന് പദ്തികള്, ഇന്ഷുറന്സക് പദ്തികള്, 
പുനരധിവയാസ പദ്തികള് എന്നിവയം നെപ്ിലയാക്കുന്നു. ഈ 
കയാലഘട്ത്ില് 2.4 ലക്ം േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളിക്കും 84,603 
അനുബന്ധ േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള്ക്കും ഇന്ഷുറന്സക് 
പദ്തിയന്െ പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചു. സമ്പയാദധ് സേയാശ്യാസ 
പദ്തി മുമഖന 1.6 ലക്ം േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള്ക്കും 
21,743 അനുബന്ധ േത്ധ്ന്തയാഴിലയാളികള്ക്കും പ്രമയയാജനം 
ലഭിച്ചു. മകരള േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി മക്േനിധി മബയാര്ഡക് 
നെപ്ിലയാക്കുന്ന പദ്തികളന്െ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
3.4.9, 3.4.10ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

കെല് േത്ധ്ബന്ധനത്ില് ഏര്ന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന േത്ധ് 
ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ ജീവന് സംരക്ിക്കുന്നതിനയായി 
തിരുവനന്പുരത്ക് വിഴിഞ്ഞം, എറണയാകുളത്ക് 
റവപ്ിന്, മകയാഴിമക്യാെക് മബപ്പൂര് എന്നീ മൂന്നക് 
മേഖലകളിലയായി ഒമരസേയം 10 മപര്ക്ക് അെിയന്ിര 
റവദധ്സഹയായം നല്കുന്നതിനക് ആവശധ്േയായ 
എല്ലയാ ആധുനിക സൗകരധ്ങ്ങളം സജ്ീകരിച് മൂന്നക് 
ആംബുലന്സുകള് സര്ക്യാര് കമ്ീഷന് ന്െയ്ിട്ടുണ്ക്. 
കൂെയാന്ത തീരമദശ മേഖലകളില് ആശുപത്ികളം നിര്മ്ിച്ചു. 
ആമരയാഗധ്മേഖലയിന്ല സൗകരധ്ങ്ങള് വര്ദ്ിപ്ിച് 
തിനയാല് കെലില് േത്ധ്ബന്ധനത്ിനക് മപയാകുന്ന 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ ജീവന് നഷ്ന്പ്ടുന്നവരുന്െ 
എണ്ം 79ല് നിന്നക് 33 ആയി കുറയ്ക്കുവയാന് സയാധിച്ചു.

മകരളത്ിന്റെ േത്ധ്മേഖലയില് 6,474 യന്ത്രവല്കൃത 
യയാനങ്ങളം, 34,008 മേയാമട്യാററസ്റക് യയാനങ്ങളം, 3,050 
മനയാണ്-മേയാമട്യാററസ്റക് യയാനങ്ങളം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. കൂെയാന്ത 
ഇന്ഷുറന്സക് പരിരക് ഏര്ന്പ്ടുത്ിയ യയാനങ്ങളന്െ 
എണ്ം 2020-21ല് 924ല് നിന്നക് 2021-22ല് 2,758 ആയി 
വര്ദ്ിക്കുകയം ന്െയ്ിട്ടുണ്ക്.
േത്ധ്ബന്ധന മേഖലയിന്ല വിതരണ ശംഖലയില് സ്തീകള് 

ബബോക്സ് 3.4.1 ഉള്നയാെന് േമത്ധ്യാല്പ്യാദനം

അക്ോകൾച്ചർ ഉതസ്്ോദനധം ഉയർന്ന വിഭവബേഷിയുള്ളതോണസ്

മപ്രയാട്ീന് റീന്െന്ഷന് 31% 21% 18% 15%
എനര്ജി റീന്െന്ഷന് 23% 10% 14% 27%
ഫീഡക് കണ്ന്വന്ഷന് 
അനുപയാതം 1.1 2.2 2.0 4-10

ഭക്ധ്മയയാഗധ്േയായ 
േയാംസം 100 കി.മലയാ. 
തീറ്ക്ക്

61kg 21kg 17kg 4-10kg

ഉപമഭയാക്യാക്ള്ക്ക് ലഭധ്േയാകുന്ന ഫയാേഡക് മപ്രയാട്ീനുകളില് അക്യാകള്ച്റില് നിന്നക് ലഭധ്േയാകുന്ന മപ്രയാട്ീനുകള്ക്ക് 
സുസ്ിരേയായ ലഭധ്ത ഉറപ്വരുത്തുവയാന് സയാധിക്കും. കെലില് നിന്നും ലഭധ്േയാകുന്ന ഭക്ധ്മയയാഗധ്േയായ ഉല്പ്ന്നങ്ങള്ക്ക് േറ്ക്  
േയാംമസധ്യാല്പ്ന്നങ്ങളയായ മകയാഴി, മപയാര്ക്ക്, ബീഫക് എന്നിവന്യക്യാള് അധിക മപ്രയാട്ീന് ലഭധ്തയണ്ക്. പയാരിസ്ിതികേയായം 
അക്യാകള്ച്ര് േറ്ക് കൃഷിരീതികന്ള അമപക്ിച്ക് കുറവക് ഹരിതഗൃഹവയാതകം േയാത്മേ പുറംന്ള്ളുന്നുള്ളൂ. 

അവലംബം: ദ ി മനയാര്വീജിയന് ഫുഡക് റിസര്ച്ക് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ക്, മ്യാബല് സീ ഫുഡക് അറലന്സക്
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ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ക്. േത്ധ്ബന്ധനവേയായി 
ബന്ധന്പ്ട് പ്രവര്ത്നങ്ങളയായ വില്ന, മൂലധ്വര്ദ്ിത 
ഉല്പ്ന്നങ്ങളന്െ ഉതക്പയാദനം, വിപണനം, എന്നിവയില് 
സ്തീകളന്െ പ്രയാതിനിധധ്ം വളന്ര കൂടുതലയാണക്. േത്ധ്ബന്ധന 
മേഖലയിന്ല വിതരണ ശംഖലയില് പ്രധയാന പങ്ക് 
വഹിക്കുന്ന സ്തീ േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള്ക്യായി ഫിഷറീസക് 
വകുപ്ം, ന്ക.എസക്.ആര്.െി.സിയം സംമയയാജിതേയായി 
നെപ്ിലയാക്ിയ പദ്തിയയാണക് ‘സമുദ്ര’.  

പ്രയാമദശിക വിഭവങ്ങള് പ്രമയയാജനന്പ്ടുത്ി സൂക്ക്േ 
സംരംഭങ്ങന്ള മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിലൂന്െ േത്ധ്ന്ത്യാ 
ഴിലയാളികള്ക്ിെയില് സംരംഭകത് കഴിവക് വര്ദ്ിപ്ിക്കുവയാനും, 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി സ്തീകളന്െ ശയാക്ീകരണത്ിനും 
ആകേയാനമുള്ള വികസനം സയാധധ്േയാക്കുന്നതിനു 
മവണ്ിയം ന്സയാറസറ്ി മഫയാര് അസ്ിസ്റന്സക് റ്റു 
ഫിഷര്വേണ് (സയാഫക്) എന്ന സ്യാപനം പ്രവര്ത്ിച്ചു 
വരുന്നു. േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി സ്തീകളന്െ കൂട്യായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് തെങ്ങുവയാനും, ന്െറുകിെ സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുവയാനും, നിലനിര്ത്തുവയാനും, സയാമ്പത്ികവം 
സയാമങ്തികവേയായ പിന്തുണ നല്കുന്നു. േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി 
സ്തീകളന്െ ബദല് ഉപജീവമനയാപയാധി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനക് 349 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി ഗുണമഭയാ 
ക്യാക്ള്ക്ക് ന്െറുകിെ സംരംഭങ്ങള് തെങ്ങുന്നതിനക് 
സഹയായം നല്കി.  2021-22 കയാലയളവില് 275 തീരറേത്ി 
ആക്ിവിറ്ി ഗ്രൂപ്കള്ക്ക് പലിശരഹിത പ്രവര്ത്ന മൂലധനം 
അനുവദിച്ചു. 2,633 ഗുണമഭയാക്യാക്ള്ക്ക് കയാരധ്ക്േത 
ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നല്കി. 81 
ഗ്രൂപ്കള്ക്ക് സയാമങ്തിക വിദധ് ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള 
സഹയായങ്ങള് അനുവദിച്ചു. ഓണ്റലന് വിപണന 
മേഖലയേയായി ബന്ധന്പ്ട് 30 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി 
സ്തീകള്ക്ക് പരിശീലനം ലഭധ്േയാക്ി. വിവിധ പരിപയാെികളിലൂന്െ 
സയാഫക് റകവരിച് മനട്ങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.11ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

പ്രയാഥേിക തലത്ിലള്ള 687 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി വികസന 
മക്േ സഹകരണ സംഘങ്ങളന്െ ഒരു അന്പക്സക് 
ന്ഫഡമറഷനയാണക് േത്ധ്ന്ഫഡക്. ഇതില് 346 സംഘങ്ങള് 
സമുദ്ര മേഖലയിലം 204 സംഘങ്ങള് ഉള്നയാെന് 
മേഖലയിലം 137 എണ്ം വനിതയാ സംഘങ്ങളേയാണക്. ഈ 
ന്സയാറസറ്ികളിന്ല ആന്ക അംഗസംഖധ് 4,62,614 
ആണക് (േയാര്ച്ക് 31, 2022-ന്ല േത്ധ്ന്ഫഡിന്റെ റിമപ്യാര്ട്ക് 
പ്രകയാരം). ന്ഫഡമറഷന്റെ ആന്ക ഓഹരി മൂലധനം 150 
മകയാെി രൂപയയാണക്. േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി സമൂഹത്ിനുള്ളില് 
സ്യം സഹയായ സംഘങ്ങള് രൂപന്പ്ടുത്തുവയാനും അതവഴി 
സമ്പയാദധ്ശീലം വളര്ത്തുവയാനും േത്ധ്ന്ഫഡിനക് സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 
റേമ്യാഫിനയാന്സും, പലിശരഹിത വയായക്പ്കളം നല്കുക 
വഴി േത്ധ്ന്ഫഡിനക് റേമ്യാ ന്്ഡിറ്ക് മേഖലയില് 
കയാരധ്േയായ പ്രഭയാവം ഉണ്യാക്യാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്.  2021-22ല് 
57.6 മകയാെി രൂപയന്െ റേമ്യാ ഫിനയാന്സിന്റെ സഹയായം 
17,892 ഗുണമഭയാക്യാക്ള്ക്ക് ലഭിച്ചു. വിഷരഹിതേയായി 
മപയാഷകഗുണമുള്ള േത്ധ്ം വിതരണം ന്െയ്യുന്നതിനക് 
‘അന്ിപ്ച്’ എന്ന മപരില് 10 യൂണിറ്റുകള് സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 
2021-22 ല് 5,566 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി സ്തീകള്ക്ക് 10.6 
മകയാെി രൂപയന്െ പലിശരഹിത വയായക്പ അനുവദിച്ചു. വിവിധ 
പരിപയാെികളിലൂന്െ േത്ധ്ന്ഫഡക് റകവരിച് മനട്ങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.4.12ല് നല്കിയിട്ടുണ്ക്. 

വിപുലവം പരമ്പരയാഗതവേയായ േത്ധ്കൃഷിയില് നിന്നും 
പയാലയാക്രി േത്ധ്ഫയാേില് സ്ീകരിച് ശയാസ്തീയേയായ 
േത്ധ്കൃഷി േത്ധ്ന്ഫഡിന്റെ ഒരു മനട്േയായി 
കണക്യാക്യാവന്നതയാണക്. വയാണിജധ് അെിസ്യാനത്ില് 
കരിേീന്, േില്ക്ക് ഫിഷക്, മുള്ളറ്റുകള്, ന്കയാഞ്ക്, ഞണ്ക് 
എന്നിവ എറണയാകുളം ജില്ലയിന്ല ഞയാറയ്ക്കല്, േയാലിപ്റം 
എന്നീ പ്രമദശങ്ങളിലം, മകയാട്യം ജില്ലയിന്ല പയാലയാക്രി 
േത്ധ്ഫയാേിലം ഉല്പ്യാദിപ്ിക്കുന്നുണ്ക്. കരിേീന് കൂെക് കൃഷി 
രീതികള്  ഞയാറയ്ക്കല്, പയാലയാക്രി േത്ധ്ഫയാമുകളിലം, ഗിഫക്റ്ക് 
കൃഷി രീതി പയാലയാക്രി േത്ധ്ഫയാേിലം പരിശീലിപ്ിക്കുന്നുണ്ക്. 

ചിത്ധം 3.4.4 ജനകീയ േത്ധ്കൃഷിക്ക് കീഴില് സ്ീകരിച് കൃഷി രീതികള്

അവലംബം: ഫിഷറീസക് വകുപ്ക്
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തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിന്ല ന്പയായ് ഗ്രയാേപഞ്യായത്ില് ന്സപക്റ്ംബര് 07, 2015 നക് സ്യാപിച് ഒരു തീരറേത്ി ആകക്റ്ിവിറ്ി ഗ്രൂപ്ക് ആണക് 
‘അമ് ന്നയ്ല് ന്്ഷധ്ല് സീ ഫുഡക് കിച്ന്’. സയാഫിന്റെ പിന്തുണയം േയാര്ഗ്ഗനിര്മദശവം ഉപമയയാഗന്പ്ടുത്ി ആറക് സ്തീ 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള് ആരംഭിച് സംരംഭം, വരുേയാനത്ിന്റെ കയാരധ്ത്ിലം, ഒരു ന്െറുകിെ സംരംഭം എന്ന നിലയിലം വന് 
വിജയേയായിരുന്നു. അംഗങ്ങളന്െ വരുേയാനം വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും, ജീവിതനിലവയാരം ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനും സഹയായിച്ചു. സയാഫില് 
നിന്നുള്ള സഹയായം, ഗുണമഭയാക്തൃ വിഹിതം, ബയാങ്ക് വയായക്പ എന്നിവയള്ന്പ്ന്െ 8 ലക്ം രൂപയയായിരുന്നു യൂണിറ്ിന്റെ അെങ്ല് 
തക. പ്രയാരംഭ ഘട്ത്ില് യൂണിറ്ിന്റെ പ്രതിദിന വരുേയാനം 5,000 രൂപയയായിരുന്നു. അതക് 15,000 രൂപയയായി ഉയര്ന്നു. ഒരു യൂണിറ്ക് 
അംഗത്ിന്റെ േയാസവരുേയാനവം 3,000 രൂപയില് നിന്നക് 10,000 രൂപയയായി വര്ദ്ിച്ചു. കൂെയാന്ത യൂണിറ്ക് അംഗങ്ങള് ഒരു െിട്ിയില് 
വരുേയാനത്ിന്റെ ഒരു വിഹിതം നിമക്പിക്കുകയം ന്െയ്യുന്നു. യൂണിറ്ിന്റെ സ്ിരനിമക്പം 6.00 ലക്ം രൂപയയാണക്. യൂണിറ്ക് 
അംഗങ്ങള്ക്കു പുറമേ 5 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി സ്തീകള്ക്ക് ന്തയാഴില് ലഭധ്േയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. ന്പയായ് പഞ്യായത്ില് സ്ിതി ന്െയ്യുന്ന 
അഡയാക്ിന്റെ ഫയാേില് നിന്നുള്ള ഗുണനിലവയാരമുള്ള േത്ധ്േയാണക് പയാെകത്ിനയായി ഉപമയയാഗിക്കുന്നതക്. േില്ക്ക് ഫിഷക്, എമട്യാപ്ലസക്, 
ന്കയാഞ്ക്, ഞണ്ക് തെങ്ങിയ േത്ധ്ങ്ങളില് വീട്ിന്ല മെരുവകള് ഉപമയയാഗിച്ക് തയ്യാറയാക്കുന്ന ഭക്ണത്ിന്റെ രുെിയം ഗുണവം വിവിധ 
തറകളിലള്ളവന്ര ആകര്ഷിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് േികച് ന്െറുകിെ സംരംഭേയായി അമ് ന്നയ്ല് തീരറേത്ി അക്യാകള്ച്ര് 
ഗ്രൂപ്ിന്ന ന്തരന്ഞ്ഞടുത്ിരുന്നു.

എറണയാകുളം ജില്ലയിന്ല ന്െല്ലയാനം ഗ്രയാേ പഞ്യായത്ിന്ല മൂന്നക് വനിത േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള് ആരംഭിച് ‘മുത്ക്’ എന്ന അക്യാകള്ച്ര് 
ഗ്രൂപ്ിന്റെ സ്ിരനിമക്പം 1.28 മകയാെി രൂപയയാണക്. ഉണക്േീന് വിപണനം ന്െയ്യുന്നതിനക് മകയാപ്മറഷന് ബയാങ്ില് നിന്നക് വയായക്പ 
എടുത്യാണക് യൂണിറ്ിന്റെ പ്രവര്ത്നം ആരംഭിച്തക്. സയാഫിന്റെ പിന്തുണ സ്ീകരിച്ക് സേീപ പ്രമദശങ്ങളില് നിന്നക് േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി 
സ്തീകള് മശഖരിക്കുന്ന േത്ധ്ം വയാങ്ങി യൂണിറ്ിന്റെ പ്രവര്ത്നന്ത് വിപുലീകരിച്ചു. യൂണിറ്ിന്റെ ലയാഭം ഉപമയയാഗിച്ക് വയാങ്ങിയ 
ഭൂേിയില് ന്കട്ിെം നിര്മ്ിച്ക് വധ്തധ്സ്ത ഇനം േത്ധ്ങ്ങളന്െ വിപണനം ആരംഭിച്ചു. എറണയാകുളം ജില്ലയിന്ല േികച് ആക്ിവിറ്ി 
ഗ്രൂപ്ിനുള്ള അവയാര്ഡം സംഘം കരസ്േയാക്ി.

ബബോക്സ് 3.4.2 േത്ധ് മേഖലയില് വനിത ന്െറുകിെ സംരംഭങ്ങള് റകവരിച് മനട്ങ്ങള്

ഞയാറയ്ക്കല്, േയാലിപ്റം, പയാലയാക്രി എന്നീ പ്രമദശങ്ങളില് 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ അക്യാടൂറിസം സൗകരധ്ങ്ങളം 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ക്. ഒരു വര്ഷം 30 ദശലക്ം ന്കയാഞ്ക്/
ന്െമ്ീന് വിത്തുകള് ഉല്പ്യാദിപ്ിക്കുവയാന് മശഷിയള്ള നയാലക് 
ഹയാച്റികള് സംസ്യാനത്ക് സ്ിതി ന്െയ്യുന്നതക് ന്കയാല്ലം 
ജില്ലയിന്ല തിരുമുള്ളയാവരം, തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിന്ല കയക്പേംഗലം, 
േലപ്റം ജില്ലയിന്ല ന്വളിയംമകയാെക്, കണ്ണൂര് ജില്ലയിന്ല 
േയാപ്ിളമബ എന്നീ പ്രമദശങ്ങളിലയാണക്. 

അലങ്യാര േത്ധ്മേഖലന്യ മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനു 
മവണ്ി ന്കയാല്ലം, മകയാട്യം, റവക്ം എന്നിവിെങ്ങളില് 
മൂന്നക് ന്പയാത അക്യാറിയങ്ങള് സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. അലങ്യാര 
േത്ധ്മേഖലയില് തയാല്പ്രധ്മുള്ള സംരംഭകര്ക്ക് പരിശീലനം 
നല്കിയം ഈ മേഖലയന്െ വളര്ച് ത്രിതന്പ്ടുത്തുന്നു. 
കൂെയാന്ത കുമഫയാസക് ആസ്യാനത്ക് അലങ്യാര േത്ധ് 
പ്രജനനത്ിനും, േത്ധ്കൃഷിക്കും ഗമവഷണ സൗകരധ്ങ്ങള് 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ക്. പുതറവയക്പ്ിന് ഗമവഷണ നിലയത്ില് 
കെല് േത്ധ്ങ്ങളേയായി ബന്ധന്പ്ട് ഒരു അലങ്യാര 
േത്ധ് ഹയാച്റി, റീ സര്ക്കുമലറ്ിംഗക് അക്യാകള്ച്ര് 
സംവിധയാനമത്യാടുകൂെി സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്.

മകരള അക്യാന്വഞ്ര് ഇറെര് നയാഷണല് ലിേിറ്ഡക് 
(കയാവില്) ഒരു മകരള സര്ക്യാര് സ്യാപനേയാണക്. 
അലങ്യാരേത്ധ് കര്ഷകര്ക്കും ആഭധ്ന്ര, അന്ര്മദശീയ 
വിപണികള്ക്കുേിെയില് ഒരു ശക്േയായ സംമയയാജനം 
സൃഷ്ിക്കുകന്യന്ന ലക്ധ്മത്യാന്െ അലങ്യാര 
േത്ധ്മേഖലയില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന സ്യാപനേയാണക് 
കയാവില്. ന്െറുകിെ, ഇെത്രം, വന്കിെ സംരംഭങ്ങന്ള 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സയാധധ്തകള് തിരിച്റിഞ്ഞക് 
വധ്യാപയാരത്ിന്റെ ഗുണനിലവയാരവം ആവശധ്കതകളം 
േനസ്ിലയാക്ി തന്ത്രപരേയായ മസവനങ്ങള് നല്കുക എന്ന 
ലക്ധ്മത്യാന്െ കയാവില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
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ച ിത്ധം 3.4.5 േത്ധ്ന്ഫഡിന്റെ വ ിപണന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

അവലംബം: ഫിഷറീസക് വകുപ്ക്

അടിസ്്ചാന സൗകരസ്യങ്ങള്
േത്ധ്ബന്ധന തറമുഖം ഉല്പ്യാദനന്ത്യം വധ്യാപയാ 
രന്ത്യം സംമയയാജിപ്ിക്കുന്ന ഒരു മകന്ദ്രേയായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. കൂെയാന്ത ഉത്രവയാദിത്മുള്ള േത്ധ്ബന്ധ 
നത്ിനുള്ള അവസരം പ്രദയാനം ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. കെല് 
േത്ധ്ബന്ധനവേയായി ബന്ധന്പ്ട് 22 തറമുഖങ്ങളന്െ 
നിര്മ്യാണം പൂര്ത്ീകരിക്കുകയം 3 തറമുഖങ്ങളന്െ 
നിര്മ്യാണം പുമരയാഗേിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുകയം ന്െയ്യുന്നു. 
മകരളത്ിന്ല േത്ധ്ബന്ധന തറമുഖങ്ങള് സ്ിതി 
ന്െയ്യുന്ന സ്യാനവം, നിലവിന്ല അവസ്യാ റിമപ്യാര്ട്ടും 
അനുബന്ധം 3.4.13ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 2021-22ല് 
േത്ധ്ബന്ധന തറമുഖങ്ങളില് നിന്നും, ഫിഷക് ലയാന്ഡിംഗക് 
മകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ലഭധ്േയായ ന്േയാത്ം വരുേയാനം 

അവലംബം: ഫിഷറീസക് വകുപ്ക്
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6.9 മകയാെി രൂപയയാണക്. മതയാട്പ്ള്ളി, നീണ്കര എന്നീ 
തറമുഖങ്ങളില് നിന്നുേയാണക് ഏറ്വം കൂടുതല് വരുേയാനം 
ലഭിച്തക്. ആന്ക ലഭധ്േയായ വരുേയാനത്ിന്റെ 73 ശതേയാനവം 
മതയാട്പ്ള്ളി, നീണ്കര, കയായംകുളം എന്നീ തറമുഖങ്ങളില് 
നിന്നുേയാണക്. േത്ധ്ബന്ധന തറമുഖങ്ങളില് നിന്നക് ലഭധ്േയായ 
വരുേയാനത്ിന്റെ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.14ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

പുതിയ ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറുകളന്െ നിര്മ്യാണത്ിനക് പുറമേ 
നിലവിലള്ള ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറുകളന്െ നവീകരണം, ഫിഷക് 
ലയാന്ഡിംഗക് ന്സറെറുകളന്െ നിര്മ്യാണം, മറയാഡകള്, 
പയാലങ്ങള്, നെപ്യാതകള് തെങ്ങിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് 
നബയാര്ഡക് ഫണ്ക് വിനിമയയാഗിച്ിട്ടുണ്ക്. നബയാര്ഡക് 
ആര്.ഐ.ഡി.എഫക് XXIIIല് ഉള്ന്പ്ടുത്ി ന്വള്ളയില് 
ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബര്, തങ്മശേരി ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബര്, 
പുതിയയാപ് ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബര് എന്നിവയന്െ അെിസ്യാന 
സൗകരധ് വികസനത്ിനക് 25.37 മകയാെി രൂപയന്െ നയാലക് 
പദ്തികള് അനുവദിച്ചു. ആര്.ഐ.ഡി.എഫക് XXVI ന്റെ 
ഭയാഗേയായി തങ്മശേരി, നീണ്കര ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറില് 
അധിക സൗകരധ്ങ്ങള്, നീണ്കര ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറിന്റെ 
(ശക്ികുളങ്ങര റസഡക്) വിപുലീകരണവം, നവീകരണവം, 
കയായംകുളം ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറില് അധിക ന്ബര്ത്ിംഗക് 
സൗകരധ്ങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കയായി 57.4 മകയാെി രൂപയന്െ 4 
പദ്തികള് അനുവദിച്ചു.  ആര്.ഐ.ഡി.എഫക് XXVII-ല് 
തയാനൂര്, ന്വള്ളയില്, ന്െല്ലയാനം ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറുകളിലം 
വലിയഴീക്ല് ഫിഷക് ലയാന്ഡിംഗക് ന്സറെറിലം അധിക 
അെിസ്യാനസൗകരധ്ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിനയായി 55.55 മകയാെി 
രൂപയന്െ 4 പദ്തികള് അനുവദിച്ചു. 

സംസ്യാനന്ത് തീരമദശ മേഖലയന്െ സേഗ്രേയായ 
വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെപ്യാക്കുന്നതിനയായള്ള 
സംസ്യാന സര്ക്യാര് സ്യാപനേയാണക് മകരള സംസ്യാന 
തീരമദശ വികസന മകയാര്പ്മറഷന് (ന്ക.എസക്.സി.എ.ഡി.
സി). തീരമദശ വികസനം, േത്ധ്ബന്ധനമേഖലയിന്ല 
അെിസ്യാനസൗകരധ്വികസനം, സയാമങ്തികവിദധ് 
ആര്ജ്ിക്ല്, വയാണിജധ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്, വിദമദ്യാ 
പമദശം എന്നിവ സ്യാപനത്ിന്റെ ചുേതലയില്ന്പ്ടുന്നു. 
2021-22 ല് തീരസംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
േമഞ്ശ്രം ഫിഷിംഗക് ഹയാര്ബറിന്റെ ന്തക്ക് ഭയാഗത്ക് 
ബീച്ക് സ്ിരന്പ്ടുത്ല്, പൂന്തുറ, ബീേയാപള്ളി, വലിയതറ 
േത്ധ്ബന്ധന വിമല്ലജുകളന്െ തീരത്ക് കൃത്ിേ റീഫക് 
സ്യാപിക്ല് എന്നിവ പൂര്ത്ിയയാക്ി. ന്െല്ലയാനന്ത് 
േയാതൃകയാ േത്ധ്ബന്ധന ഗ്രയാേേയാക്കുന്നതിനുള്ള സേഗ്ര 
വികസന പദ്തിക്യായി ഒരു ഡി.പി.ആര് തയ്യാറയാക്കുകയം 
ന്െയക്ത. കമ്പനിയന്െ വയാണിജധ് പ്രവര്ത്നങ്ങളില് “ദ്രിഷക് 
മകരള” എന്ന ബ്യാന്ഡിലള്ള ഉണക്ിയ മൂലധ്വര്ദ്ിത േത്ധ് 
ഉല്പ്ന്നങ്ങളന്െ വിപണനവം ഉള്ന്പ്ടുന്നു.  

പതിമൂന്ചാും പഞ്ചവത്ര പദ്ധതി ക്ചാലയളവിതല പ്രധ്ചാന 
നനട്ടങ്ങള്
പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്ര പദ്തിക്യാലത്ക് തീരമദശ 
മേഖലയില് ശുെിത്ം, ആമരയാഗധ് സംരക്ണം, കുെിന്വള്ളം, 
റവദയുതി, റലബ്റി സൗകരധ്ങ്ങള് തെങ്ങിയ അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങള് ലഭധ്േയാക്ി േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ 
ഉപജീവനം ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനും ജീവനക് സംരക്ണം 
നല്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്തികളയാണക് ഊന്നല് ന്കയാടുത്തു 
നെപ്ിമലയാക്ിയതക്. ഉള്നയാെന് േത്ധ്മേഖലയന്െ 
വികസനം, വിപുലീകരണം, ആവശധ്േയായ പരിശീലനം 
ലഭധ്േയാക്ല്, വിപണികളന്െ നവീകരണവം, മൂലധ്വര്ദ്ിത 

ഉല്പ്ന്നങ്ങളന്െ വിപണന ശംഖല സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
പ്രയാമുഖധ്ം നല്കിയിരുന്നു. തറമുഖങ്ങളന്െ വികസനം, 
ഫിഷറീസക് സര്വ്വകലയാശയാലക്ക് മവണ്ിയള്ള പദ്തികളം 
നെപ്ിലയാക്ിയിരുന്നു.

പ്രധ്ചാന നനട്ടങ്ങള്
 y മുതലന്പ്യാഴി, ന്െല്ലയാനം, മെറ്റുവ, തയാനൂര്, തലയായി, 

ന്വള്ളയില്, ന്കയായിലയാണ്ി, േമഞ്ശ്രം എന്നീ 
ഫിഷ ിംഗക് ഹയാര്ബറുകളന്െ അെിസ്യാന സൗകരധ്ം 
വര്ദ്ിപ് ിക്കുകയം പദ്തികളന്െ നിര്മ്യാണം 
പൂര്ത്ീകരിക്കുകയം, കമ്ീഷന് ന്െയ്യുകയം ന്െയക്ത.

 y േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ പ്രതിനിധികള്, ജനപ്രതി 
നിധികള്, േത്ധ്മേഖലയിന്ല വ ിദദ്ര് എന്നിവരുന്െ 
പങ്യാളിത്മത്യാന്െ ഹയാര്ബര് േയാമനജക്ന്േറെക് 
ന്സയാറസറ്ികളം, ഫിഷറീസക് േയാമനജക്ന്േറെക് 
കൗണ്സിലകളം രൂപീകരിച്ചു.

 y വിദധ്യാഭധ്യാസവേയായി ബന്ധന്പ്ട് 9 തീരമദശ 
ജില്ലകളിന്ല തിരന്ഞ്ഞടുക്ന്പ്ട് 17 സക്കൂളകളിന്ല 
അെിസ്യാന സൗകരധ് വ ികസനം പൂര്ത്ിയയായി. 
951 വധ്ക്ിഗത ഭവന യൂണിറ്റുകളന്െ നിര്മ്യാണം 
ന്ക.എസക്.സി.എ.ഡി.സി പൂര്ത്ീകരിച്ചു.  ആമരയാ 
ഗധ്മേഖലയില് 9 തീരമദശ ജില്ലകളിന്ല 16 
ആമരയാഗധ് സ്യാപനങ്ങളന്െ അെിസ്യാന സൗകരധ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളം ഈ കയാലയളവില് പൂര്ത്ിയയാക്ി.

 y കെലില് നിന്നും 50 േീറ്ര് ചുറ്ളവില് 
തയാേസിക്കുന്നവന്ര പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പുനരധിവയാസ പദ്തിയയായ ‘പുനര്മഗഹം’ വഴി 2785 
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഭൂേി രജിസ്റര് ന്െയ്യുകയം, അതില് 614 
കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വീെക് നിര്മ്യാണം പൂര്ത്ിയയാക്കുകയം 
ന്െയക്ത.

 y ബഹു.മുഖധ്േന്ത്രിയന്െ മുന്ഗണനയാ പദ്തികളന്െ 
കീഴ ില് ന്പയാതകുളങ്ങളില് കൃഷി നെത്തുകയം 
1367.8 ന്ഹക്റില് 6.8 ലക്ം കരിേീന് വ ിത്തുകള് 
സംഭരിക്യാന് ഉപമയയാഗിക്കുകയം ന്െയക്ത. 1,344 
കുളങ്ങളില് വ ിളന്വടുപ്ക് പൂര്ത്ിയയാക്ി 2.3 മകയാെി രൂപ 
വ ിലേതിക്കുന്ന 230.16 െണ് േത്ധ്ം ഉല്പ്യാദിപ് ിച്ചു.

 y േത്ധ് വകുപ്ം വ ിവ ിധ ഏജന്സികളം പ്രദയാനം 
ന്െയ്യുന്ന മസവനങ്ങന്ളയം പദ്തികന്ളയം കുറിച്ക് 
ന്പയാതജനങ്ങളന്െ സംശയങ്ങള് പരിഹരിക്യാന് 
ലക്ധ്േിട്ടുന്കയാണ്ക് ‘ഫിഷറീസക് മകയാള്ന്സറെര്’ 
സ്യാപിച്ചു.

 y സയാഫിന്റെ സഹയായമത്യാന്െ 2,699 േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളി 
സ്തീകള് 934 പുതിയ സൂക്ക്േ സംരംഭങ്ങള് സ്യാപിച്ചു. 
46 തീരറേത്ി സീഫുഡക് ന്റമസ്റയാറന്റുകള്, 12 
ന്െയക് ലറിംഗക് ഗയാര്ന്േറെക് യൂണിറ്റുകള് ഉള്ന്പ്ടുന്ന 
ഒരു അപ്യാരല് കണ്മസയാര്ഷധ്ം, 34 ശീതീകരിച് 
ന്േയാറബല് ഫിഷക് ന്വന്ഡിംഗക് കിമയയാസ്ക്കുകള് 
എന്നിവയം സ്യാപിച്ചു. 

 y 2017 ലം 2019 ലം നെന്ന ഇന്ധ് ഇറെര്നയാഷണല് മട്ഡക് 
ന്ഫയറില് േികച് രണ്യാേന്ത് വയാണിജധ് പ്രദര്ശക 
അവയാര്ഡക് മകരള പവലിയന് കരസ്േയാക്ി.

 y മക്േ പദ്തികള്, മസവനങ്ങള് എന്നിവ നെപ്ി 
ലയാക്കുന്നതിനും നിരീക്ിക്കുന്നതിനും (ഡയറക്ക് 
ന്ബനിഫിറ്ക് ട്യാന്സക്ഫര്) ഡി.ബി.റ്ി വഴി ബയാങ്ിമലക്ക് 
ആനുകൂലധ്ം റകേയാറുന്നതിനുേയായി ‘ഫിഷറീസക് 
ഇന്ഫര്മേഷന് േയാമനജക്ന്േറെക് സിസ്റം’ (എഫക്.ഐ.എം.
എസക്) സ്യാപിച്ചു.

 y കെലില് േത്ധ്ബന്ധനത്ിനയായി മപയാകുന്ന 
യയാനങ്ങള്, പുറന്പ്ടുന്നതം, തിരിന്ച്ത്തുന്നതം 
മരഖന്പ്ടുത്യാന് സയാഗര് ന്േയാറബല് ആപ്ക് 
ആവിഷക്കരിച്ചു. 1980 കളില് മകരളം രൂപീകരിച് 
േററന് ഫിഷറീസക് നിയന്ത്രണ നിയേവം െട്ങ്ങളം 
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(ന്ക.എം.എഫക്.സി.എ.ആര്) 2017ല് സേഗ്രേയായി 
പരിഷക്ക്രിച്ചു. 

 y സമുദ്രത്ിന്ല പ്ലയാസ്റികക് േയാല ിനധ്ങ്ങള് തെയന്ന 
തിനയായി, ‘ശുെ ിത്സയാഗരം’ (ശുദ്േയായ കെല്) 
എന്ന പദ്തി നെപ്ിലയാക്ി. സമുദ്രത്ില് പ്ലയാസ്റികക് 
േയാല ിനധ്ം കുറയ്ക്കുക, കെല ില് പ്ലയാസ്റികക് േയാല ിനധ്ങ്ങള് 
വലിന്ച്റിയന്നതക് തെയക, എല്ലയാത്രം പ്ലയാസ്റിക്കുകളം 
നീക്ം ന്െയ്യുക എന്നിവ ലക്ധ്േിട്ക് ഒരു ശുെിത് 
പരിപയാെി ആരംഭിച്ചു. ഫിഷറീസക് വകുപ്ക്, ഹയാര്ബര് 
എഞ്ിനീയറിംഗക് ഡിപ്യാര്ട്ക്ന്േറെക്, ന്സയാറസറ്ി 
മഫയാര് അസിസ്റന്സക് ടു ഫിഷര് വേണ് (സയാഫക്), 
ശുെ ിത് േിഷന്, ന്നറ്ക് വര്ക്ക് മഫയാര് ഫിഷക് ക്യാളിറ്ി 
േയാമനജക് േറെക് ആറെക് സമസ്റനബിള് ഫിഷ ിംഗക് 
(ന്നറ്ക്ഫിഷക്) എന്നിവയേയായി സഹകരിച്യാണക് ഈ 
സംരംഭം നെപ്ിലയാക്ിയതക്. ‘ശുെ ിത്സയാഗരം’ എന്ന 
സംരംഭത്ിലൂന്െ സമുദ്ര പരിസ്ിതി വൃത്ിയയായി 
സൂക്ിക്കുന്നതിന്നക്കുറിച്ചുള്ള അവമബയാധം വധ്യാപ ി 
പ് ിക്കുന്നതിനും വലിയ മതയാതിലള്ള പ്രെയാരണ 
പരിപയാെികള് നെത്ി.

 y കെലില് േത്ധ്ബന്ധനത്ിനു മപയാകുന്ന 
േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ സംരക്ണത്ിനയായി 
തിരുവനന്പുരന്ത് വിഴ ിഞ്ഞം, എറണയാകുളന്ത് 
റവപ്ിന്, മകയാഴിമക്യാന്ട് മബപ്പൂര് എന്നീ മൂന്നക് 
മേഖലകളിലയായി സമ്പൂര്ണ സജ്ീകരണങ്ങളള്ള 
േററന്  ആംബുലന്സുകള് സര്ക്യാര് കമ്ീഷന് 
ന്െയക്ത.

 y േത്ധ് വ ിത്തുല്പ്യാദനത്ില് സ്യംപരധ്യാപ്തത 
റകവരിക്കുന്നതിനയായി ന്നയ്യാര്, പീച് ി, ന്വസ്റക് കല്ലെ, 
കുളത്തൂപ്ഴ, തളിപ്ഴ, കയാരയാപ്ഴ എന്നിവിെങ്ങളില് ആറക് 
പുതിയ ഹയാച്റികള് സ്യാപിച്ചു. റജവ മപ്രയാമട്യാമക്യാള് 
പയാല ിച്ക് കുമഫയാസക് ഒരു റപലറ്ക് ഹയാച്റി പദ്തി 
“ന്പനിയയാസിസക് മേയാമണയാഡണ്” ആരംഭിച്ചു.

 y കുമഫയാസക് 150 ലധികം ഗമവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള് 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചു. േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െയം 
േത്ധ്കര്ഷകരുന്െയം പരമ്പരയാഗത അറിവകള് 
മരഖന്പ്ടുത്തുകയം േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികളന്െ 
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക സ്ിതി വ ിലയിരുത്തുന്നതിനക് 
ഒരു സര്മവ നെത്തുകയം ന്െയക്ത.

 y മകയാവ ിഡക്-19 പകര്ച്വധ്യാധിയന്െ കയാലത്ക് 
വ ിവ ിധ േത്ധ്ങ്ങളന്െ വ ില നിശ്ചയിക്യാന് 
ഹയാര്ബര് േയാമനജക്ന്േറെക് ന്സയാറസറ്ികന്ള 
ചുേതലന്പ്ടുത്ി. ഫിഷ ിംഗക് ഹയാര്ബറുകളിലം 
ലയാന്ഡിംഗക് ന്സറെറുകളിലം തിരക്ക് ഒഴിവയാക്യാന് 
മെയാക്ണ് സംവിധയാനം ഏര്ന്പ്ടുത്ി. േത്ധ്ത്ിന്റെ 
ഓണ്റലന് വിപണനത്ിനയായി ന്േയാറബല് 
ആപ്ലിമക്ഷനും വ ികസിപ്ിന്ച്ടുത്തു. 

2021-22 തല പ്രധ്ചാന നനട്ടങ്ങള്
 y തമദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളേയായി സഹകരിച്ക് 

നെപ്ിലയാക്ിയ സുഭിക് മകരളം പദേതിയിലൂന്െ 
ഉള്നയാെന് േത്ധ് ഉല്പ്യാദനം വര്ദ്ിപ് ിക്കുവയാനും, 
75,226 കര്ഷകര്ക്ക് വ ിവ ിധ കൃഷിരീതികളില് 
പരിശീലനം ലഭധ്േയാക്കുകയം 11,939 നൂതന േത്ധ്കൃഷി 
യൂണിറ്റുകള് സ്യാപിക്കുകയം ന്െയക്ത.

 y തൃശ്ശൂര്, േലപ്റം ജില്ലകളിന്ല മകയാള് നിലങ്ങളിലം 
കുട്നയാെക് മേഖലയിലം 17,854.9 ന്ഹക്റില് ഒരു ന്നല്ലക് 
ഒരു േീന് വളര്ത്ല്/ഒരു ന്നല്ലക് ഒരു ന്െമ്ീന് കൃഷി 
എന്നിവ നെപ്ിലയാക്ി.

 y റിസര്മവയായര് ഫിഷറീസുേയായി ബന്ധന്പ്ട് വനധ്ജീവ ി 
സമങ്തത്ിനക് പുറത്ക് സ്ിതി ന്െയ്യുന്ന ന്തന്മല, 
കല്ലെ, ഇടുക്ി, ഭൂതത്യാന്ന്കട്ക്, മഷയാളയയാര് എന്നീ 5 
റിസര്മവയായറുകളിലയായി 18.7 ലക്ം േത്ധ് വ ിത്തുകള് 
നിമക്പിച്ചു.

 y 119 യന്ത്രവല്കൃത േത്ധ്ബന്ധന യയാനങ്ങളില് 
മഹയാമളയാഗ്രയാഫികക് മപ്ലറ്ക് ഘെിപ് ിച്ചു. യന്ത്രവതക്കൃത 
േത്ധ്ബന്ധന യയാനങ്ങളന്െ കളര് മകയാഡിംഗക് 
പൂര്ത്ിയയാക്ി. 300 യന്ത്രവതക്കൃത േത്ധ്ബന്ധന 
യയാനങ്ങളില് ന്വസല് ട്യാക്ിംഗക് സംവ ിധയാനം 
ഘെിപ് ിച്ചു. തീരസുരക് ഉറപ്യാക്യാന് ശക്ികുളങ്ങര, 
വ ിഴ ിഞ്ഞം, ന്പയാന്നയാനി ഫിഷ ിംഗക് ഹയാര്ബറുകളില് 
നിരീക്ണ കധ്യാേറകള് സ്യാപിച്ചു.

 y ‘ആഴക്െല് േത്ധ്ബന്ധനവം കെല് സുരക്യാ 
ഉപകരണങ്ങളം’ എന്ന പദ്തി നെപ്യാക്കുന്നതിന്റെ 
ഭയാഗേയായി പരമ്പരയാഗത േത്ധ്ന്ത്യാഴിലയാളികള്ക്ക് 360 
േൗണ്ിംഗക് ജി.പ ി.എസും (മ്യാബല് ന്പയാസിഷനിംഗക് 
സിസ്റം) 400 ഹയാന്ഡക് ന്ഹല്ഡക് ജിപ ിഎസും നല്കി.

 y പി.എം.എം.എസക്.റവ പദ്തിയന്െ ഭയാഗേയായി 4 
ജലസംഭരണികളിലയായി നയാലക് കൂെക് കൃഷി യൂണിറ്റുകള് 
സ്യാപിച്ചു. ബയാണയാസുരസയാഗര്, കയാരയാപ്ഴ, ന്പരു 
വണ്യാമുഴി, കക്ി എന്നീ ജലസംഭരണികളില് 
400 കൂടുകള് സ്യാപിക്കുകയം നൂതന കയാര്ഷിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളന്െ ഭയാഗേയായി 366 യൂണിറ്ക് 
റീസര്ക്കുമലറ്റി അക്യാകള്ച്ര് സംവിധയാനം 
സ്യാപിക്കുകയം ന്െയക്ത.

 y ആലപ്ഴ ജില്ലയിന്ല മതയാട്പ്ള്ളി, തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിന്ല 
അഴീമക്യാെക്, േലപ്റം ജില്ലയിന്ല ന്പയാന്നയാനി, 
കയാസര്മകയാെക് ജില്ലയിന്ല കീഴൂര് എന്നിവിെങ്ങളില് 
നയാലക് പുതിയ ഫിഷറീസക് മസ്റഷനുകള് സ്യാപിച്ചു.

 y പ്രതിഭയാതീരം പദ്തിയന്െ ഭയാഗേയായി 75 തീരമദശ 
റലബ്റികളില് ഇലമട്യാണികക് ഉപകരണങ്ങളം 
ഇറെര്ന്നറ്ക് സൗകരധ്ങ്ങളമുള്ള പഠനമുറികള് 
സ്യാപിച്ചു. ‘വ ിദധ്യാതീരം’ മപ്രയാജക്ിന്റെ ഭയാഗേയായി 
വ ിദധ്യാര്തികള്ക്ക് ന്േഡിക്ല് പ്രമവശനത്ിനും, 
ബയാങ്ക് മകയാച് ിംഗിനും, സിവ ില് സര്വീസക് പരീക്യ്ക്കും 
മകയാച് ിംഗക് പരിപയാെികള് നെപ്ിലയാക്ി. 

കയാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളില് മവഗത്ിലള്ള വളര്ച് 
മരഖന്പ്ടുത്ിയ ഒരു മേഖലയയായിട്യാണക് േത്ധ്ബന്ധന 
മേഖല കണക്യാക്ന്പ്ടുന്നു. വിഭവങ്ങളന്െ അേിതേയായ 
ചൂഷണം മനരിട്ടുന്കയാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയയാണക് 
േത്ധ്ബന്ധന മേഖല. കെല് േത്ധ്ത്ില് നിന്നും 
ഉള്നയാെന് േത്ധ്ബന്ധനത്ിമലക്ക് സ്യാഗതയാര്ഹേയായ 
ഒരു േയാറ്ം ഉണ്യായിട്ടുണ്ക്. ഉള്നയാെന് േത്ധ്മേഖലന്യ 
ന്തയാഴില് പ്രദയാനം ന്െയ്യുന്നതിനും, ജീവിതനിലവയാരം 
ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്ിക്യാവന്നതയാണക്. 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം, തയാപനിലയിന്ല വര്ദ്നവക് 
എന്നിവ ഈ മേഖലയില് നിന്നുള്ള ഉതക്പയാദനത്ിന്ന 
ബയാധിക്കുന്നു. സയാമൂഹിക പശ്ചയാത്ലവം, വിഭവങ്ങളന്െ 
ലഭധ്ത അെിസ്യാനന്പ്ടുത്ി നവീനവം ശയാസ്തീയവേയായ 
ഇെന്പെലകള് ഈ മേഖലയന്െ വികസനത്ിനക് 
അനിവയാരധ്േയാണക്. േത്ധ്മേഖലയിന്ല സ്തീകള് 
ഉള്ന്പ്ന്െയള്ള ന്തയാഴിലയാളിസമൂഹങ്ങളന്െ സേഗ്രേയായ 
വികസനത്ിനക് പ്രമതധ്ക ഊന്നല് നല്കിന്കയാണ്ടുള്ള 
പദ്തികള് ആവിഷക്ക്രിക്ണം. 
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3.5 ജലവിഭവങ്ങൾ

സവിമേഷവം പകരം വയ്കയാൻ കഴിയയാത്തതുേയായ ഒരു 
വിഭവേയാണ് ജലസമ്പത്ത് . കയാർഷിമകയാൽപ്യാദനത്തിന് 
സഹയായകേയാകുന്ന ഒരു സുപ്രധയാന ഘടകേയാണിത്. 
കൂടയാതത, ഭക്ധ്സുരക്യിലം ഒരു പ്രധയാന പങ്് 
വഹിക്കുന്നു. “വയാലയൂയിങ്  വയാട്ടർ” എന്ന വിഷയത്തിലള്ള 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയതട മലയാക ജലവികസന 
റിമപ്യാർട്ടിൽ, ജലമൂലധ്നിർണ്ണയത്തിതല നിലവിതല 
രീതികളം തവല്ലുവിളികളം വിലയിരുത്തുന്നമതയാതടയാപ്ം, 
സുസ്ിരത കകവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപയാധിയയായി 
മൂലധ്നിർണ്ണയതത്ത മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സയാദ്ധ്തകൾ തിരിച്ചറിയകയം തെയ്യുന്നു. ജല 
വിഭവങ്ങളതട നിലവിതല സ്ിതി സൂെിപ്ിക്കുന്നത് 
ജലവിഭവ േയാമനജ്തേന്ിതന് ആവേധ്കതതയയയാണ്. ജല 
ഉപമയയാഗത്തിൽ സുസ്ിരത കകവരിക്കുന്നതിനയായി, ജല 
പരിപയാലനത്തിൽ ബഹുമുഖ സേീപനം ആവേധ്േയാണ്. 
ജലത്തിതന് മൂലധ്ം തിരിച്ചറിയകയം, േനസ്ിലയാക്കുകയം, 
കൂടയാതത തീരുേയാനങ്ങൾ കകത്യാള്ളുന്നതിൽ ഇവതയ 
ഉൾതപ്ടുത്തുകയം തെയ്യുകതയന്നത് സുസ്ിരവം 
നിക്്പക്വേയായ ജല പരിപയാലനത്തിനും, സുസ്ിര 
വികസനത്തിനയായള്ള ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയതട 2030 
അജണ്ടയതട സുസ്ിര വികസന ലക്ധ്ങ്ങൾ (SDGs) 
കകവരിക്കുന്നതിനും അടിസ്യാനപരേയായ ആവേധ്േയാണ് . 

ജലത്തിതന് യഥയാർത്ഥ മൂലധ്ം പലമപ്യാഴം 
അവഗണി്തപ്ടുന്നതുകയാരണം അത് പയാഴയായി 
മപയാകുന്നതിനും, ദുരുപമയയാഗം തെയ്യതപ്ടുന്നതിനും 
ഇടയയാകുന്നു. വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖധ്യതട 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവേധ്ങ്ങളം, അതിമവഗം 
വികസിച്ചുതകയാണ്ടിരിക്കുന്ന ആമഗയാള സമ്പദ് വധ്വസ്യം, 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനത്തിതന് അനന്തര ഫലങ്ങളം മൂലം 
ഗയാർഹിക ആവേധ്ങ്ങൾക്കുള്ള ജലലഭധ്ത സങ്ീർണ്ണേയാകും. 
ജലപരിപയാലനവേയായി ബന്ധതപ്ട്ട തവല്ലുവിളികൾ 
മനരിടയാനുള്ള ശ്രേങ്ങളതട ഭയാഗേയായി, 2018 മുതൽ 2028 

വതരയള്ള കയാലയളവ് “സുസ്ിര വികസനത്തിനയായി ജലം” 
എന്ന ആേയത്തിന് മവണ്ടിയള്ള അന്തയാരയാഷ്ട്ര ദേകേയായി 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭ പ്രഖധ്യാപിച്ചു.

ജലസംബന്ധിയായ വധിവര സാങ്കേതധിക രീതധികള് 
(ഹൈങ്്ാളജധി ഇൻഫർങ്േഷൻ സധിസ്റംസ്)
പടിഞ്യാമറയാട്ട് ഒഴകുന്ന നയാല്പത്തിതയയാന്ന് നദികളം 
കിഴമ്യാട്ട് ഒഴകുന്ന മൂന്ന് നദികളം സംസ്യാനത്തുണ്ട്. 
േരയാേരി വയാർഷിക േഴ ഏകമദേം 3,000 േില്ിേീറ്ററയാണ്. 
എന്നയാൽ, ലഭധ്േയായ ജലം നിലനിർത്തയാനും, സംഭരി്യാനും, 
കയാർഷിക ആവേധ്ങ്ങൾ്് ഉപമയയാഗി്യാനും 
സയാധധ്േയാകുന്ന മതയാത് ഇമപ്യാഴം അപരധ്യാപ്തേയാണ്. 
സംസ്യാനതത്ത ജലമ്യാതസ്സുകളതട യയാഥയാർത്ഥധ്ം 
വിലയിരുത്തുന്നതിനയായി, റിയൽ കടം ഡയാറ്റ അക്ിസിഷൻ 
സിസ്റം ഉപമയയാഗിച്ച് നിലവിലള്ള കഹമ യ്ാളജി 
ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റം നവീകരി്യാനുള്ള പ്രക്ിയയിലയാണ് 
ജലമസെന വകുപ്ിതന് ഇൻതവസ്റിമഗഷൻ ഡികസൻ 
ആൻഡ് റിസർച്ച് മബയാർഡ്. മകരളത്തിതല നദീതടങ്ങളിൽ 
സ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ മഗജിംഗ് മസ്റഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള 
ജലസംബന്ധിയയായ വിവരങ്ങളതട മേഖരണം, 
സയാധൂകരണം, മക്യാഡീകരണം എന്നിവയയാണ് 
ജലമസെന വകുപ്ിതല കഹമ യ്ാളജി വിഭയാഗത്തിതന് 
പ്രധയാന പ്രവർത്തനം. മലയാകബയാങ്് ധനസഹയായമത്തയാതട 
നടപ്ിലയാക്കുന്ന മദേീയ കഹമ്യാളജി പദ്തിയിലൂതട, 
ജലവിഭവ വിവരങ്ങളതട ഗുണനിലവയാരവം ഉപ 
മയയാഗക്േതയം തേച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനും, സംസ്യാനതത്ത 
ജലവിഭവ േയാമനജ് തേന്് സ്യാപനങ്ങളതട പ്രവർത്തനമേഷി 
േക്ിതപ്ടുത്തുന്നതിനും ലക്ധ്േിടുന്നു. ജലമ്യാതസ്സുകളതട 
തേച്ചതപ്ട്ട ആസൂത്രണത്തിനും േയാമനജ്  തേന്ിനുേയായി, 
ജലസംബന്ധ വിവരങ്ങളതട ഒരു ഡയാറ്റയാമബസും, വിവര 
സയാമങ്തിക സംവിധയാനവം ഫലപ്രദേയായരീതിയിൽ 
രൂപീകരിക്കുക എന്നതയാണ് ഇതിലൂതട ലക്ധ്േിടുന്നത്.
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2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയയായണ്ടയായ തവള്ള 
തപ്യാ്ം മൂലം, തവള്ളതപ്യാ് സയാധധ്ത മുൻകൂട്ടി 
അറിയിക്കുന്നതിനു മവണ്ട സംവിധയാനം (എഫ്.
എഫ്.ഇ.ഡബ്ലയൂ.എസ്) സംസ്യാനത്തിന് ആവേധ്േയായി 
വന്നു. തപരിയയാർ, െയാലക്കുടി നദീതടങ്ങളിതല റിസർമവയായർ 
പ്രവർത്തനങ്ങളേയായി സംമയയാജിപ്ിച്ചുതകയാണ്്ട തവള്ളതപ്യാ് 
സയാധധ്തയാ മുന്നറിയിപ്് സംവിധയാനങ്ങൾ നടപ്ിലയാക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്ര പദ്തി്യാലയളവിൽ 
മദേീയ കഹമ യ്ാളജി പദ്തിയ്ക് കീഴിൽ ആരംഭിച്ചു. 
സേയബന്ധിതേയായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 
ഒരു സംവിധയാനേയായി എഫ്.എഫ്.ഇ.ഡബ്ലയൂ.എസ് 
പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. തത്േയം ലഭിക്കുന്ന കഹമ യ്ാ-
തേറ്റ് ഡയാറ്റയായതടയം, സ്ലസംബന്ധിയയായ വിവരങ്ങളതട 
ലഭധ്േയായ ഗുണനിലവയാരതത്തയം ആശ്രയിച്ചയായിരിക്കും 
പ്രവെനത്തിതന് കൃതധ്ത.

പതധിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതധിയുടെ അവങ്ലാകനം
ജലമസെിതപ്രമദേം വിപുലതപ്ടുത്തുന്നതിലൂതട കയാർഷിക 
ഉൽപ്യാദനക്േത വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിലം, ജലമസെന 
കയാരധ്ക്േതയം സയാധധ്തയം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിലം 
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്ര പദ്തി ശ്രദ് മകന്ദീകരിച്ചു. 
കനയാൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ, വരൾച്ച 
മനരിടുന്നതിനുള്ള േയാർഗ്ഗങ്ങൾ, കൂടയാതത നിർമയാണം 
പുമരയാഗേിക്കുന്ന വൻകിട ഇടത്തരം ജലമസെന 
പദ്തികളതട പൂർത്തീകരണത്തിനും കമീഷനിങ്ങിനും 
ഈ കയാലയളവിൽ പ്രമതധ്ക ഊന്നൽ നൽകുകയണ്ടയായി. 
പദ്തി്യാലയളവിൽ തെറുകിട ജലമസെനത്തിതന് 
വിഹിതത്തിൽ വർദ്നവ്വുണ്ടയാതയങ്ിലം, വൻകിട ഇടത്തരം 
മേഖലയ്കയായിരുന്നു വിഹിതത്തിതന് പ്രധയാന പങ്്. 
പതിമൂന്നയാം പദ്തി്യാലയളവിൽ ഈ മേഖലയതട ബജറ്റ് 
വിഹിതം 2,682.15 മകയാടി രൂപയയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രധയാന 
വിഹിതം വൻകിട ഇടത്തരം ജലമസെനത്തിനയായിരുന്നു 
(51.79 േതേയാനം). തുടർന്ന്, തെറുകിട ജലമസെനം (33 
േതേയാനം), തവള്ളതപ്യാ് നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ (14.46 
േതേയാനം), കേയാൻഡ് ഏരിയ വികസനം (0.74 േതേയാനം) 
എന്നിങ്ങതനയയായിരുന്നു.

ജലങ്സചധിത പ്രങ്േശത്ധിടറെ കണക്കുകള്
ഡയറക് ടമററ്റ് ഓഫ് ഇ്മണയാേിക് സ് ആൻഡ് 
സ്റയാറ്റിസ്റിക് സിതന് വിലയിരുത്തൽ പ്രകയാരം, 2021-22ൽ 
സംസ്യാനതത്ത ജലമസെിത പ്രമദേത്തിതന് വിസ്തൃതി 
4.03 ലക്ം തഹക്ടറും, തേയാത്തം വിസ്തൃതി 5.61 ലക്ം 

തഹക്ടറുേയായിരുന്നു. മുൻവർഷതത്ത അമപക്ിച്ച്, 2021-22ൽ 
സംസ്യാനതത്ത തേയാത്തം ജലമസെിത വിസ്തൃതിയിലം, 
അറ്റ വിസ്തൃതിയിലം വർദ്നവണ്ടയായി.

കൃഷി തെയ്ത പ്രമദേത്തിതന് തേയാത്തം വിസ്തൃതിയം, 
ജലമസെിത പ്രമദേത്തിതന് തേയാത്തം വിസ്തൃതിയം 
തമിലള്ള അനുപയാതം 2020-21ൽ 20.30 
േതേയാനേയായിരുന്നത്, 2021-22ൽ 22.25 േതേയാനേയായി 
വർദ്ിച്ചുതവന്നത് ശ്രമദ്യേയാണ്. സ്യായിയയായ 
വർദ്നവയാണ് ജലമസെിത പ്രമദേത്തിതന് തേയാത്തം 
വിസ്തൃതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. 2019-20ൽ 5.17 
ലക്ം തഹക്ടറിൽ നിന്നും, 2020-21ൽ 5.21 ലക്ം 
തഹക്ടറയായം, തുടർന്ന് 2021-22ൽ 5.61 ലക്ം തഹക്ടറയായം 
വർദ്ിച്ചു. ജലമ യ്ാതസ്ിതന് അടിസ്യാനത്തിൽ, 
കിണറുകളിലൂതടയള്ള ജലമസെനേയായിരുന്നു 2021-
22ൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടയായിരുന്നത് (1.66 ലക്ം 
തഹക്ടർ). തുടർന്ന്, േറ്റ് മ യ്ാതസ്സുകൾ (1.16 ലക്ം 
തഹക്ടർ), തെറിയ മതയാടുകൾ (0.72 ലക്ം തഹക്ടർ) 
എന്നിങ്ങതനയയായിരുന്നു. മ യ്ാതസ്് തിരിച്ചുള്ളതും, ജില് 
തിരിച്ചുള്ളതുേയായ ജലമസെിതപ്രമദേത്തിതന് യഥയാർത്ഥ 
വിസ്തൃതി വിേദയാംേങ്ങൾ അനുബന്ധം 3.5.1 ലം, 3.5.2 ലം 
മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വിളകളിൽ, തനല്ിനും, നയാളിമകരത്തിനുേയാണ് 
ജലമസെനത്തിലൂതട ഏറ്റവം അധികം പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചത്. 
എന്നിരുന്നയാലം, തനല്ിതന്യം നയാളിമകരത്തിതന്യം 
തേയാത്തം ജലമസെിത വിസ്തൃതിയിൽ മുൻവർഷതത്ത 
അമപക്ിച്ച് 2021-22-ൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തനൽകൃഷിയതട 
ജലമസെിത വിസ്തൃതി 2020-21ൽ 1.59 ലക്ം 
തഹക്ടറയായിരുന്നത്, 2021-22ൽ 1.54 ലക്ം തഹക്ടറയായം, 
നയാളിമകരത്തിമന്ത് 1.58 ലക്ം തഹക്ടറിൽ നിന്ന് 1.52 
ലക്ം തഹക്ടറയായം കുറവ് മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
തനൽകൃഷിയതട ജലമസെിത പ്രമദേവം തേയാത്തം 
ജലമസെിത പ്രമദേവം തമിലള്ള അനുപയാതത്തിലം 
കുറവണ്ടയായിട്ടുണ്ട്. 2020-21ൽ 30.61 േതേയാനേയായിരുന്നത്, 
27.44 േതേയാനേയായി കുറയകയണ്ടയായി. വയാഴയതട 
ജലമസെിതവിസ്തൃതിയിലയാണ് ഗണധ്േയായ കുറവ് 
മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2020-21ൽ 0.52 ലക്ം 
തഹക്ടറയായിരുന്നത്, 2021-22ൽ 0.37 ലക്ം തഹക്ടറയായി 
കുറഞ്ഞു. പച്ച്റിയതട ജലമസെിതവിസ്തൃതിയിലം 
ഇപ്രകയാരം കുറവ് മരഖതപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2020-21ൽ 0.28 
ലക്ം തഹക്ടറിൽ നിന്നും 2021-22ൽ 0.25 ലക്ം തഹക്ടറയായി 

േയാസ്തീയേയായ സയാമങ്തികവിദധ്യിലൂതട ജലവിഭവങ്ങതളപ്റ്റിയള്ള വിവരങ്ങൾ വിേകലനം നടത്തുവയാൻ ഉതകുന്ന ഒരു 
സംവിധയാനേയാണ് മകരള വയാട്ടർ റിമസയാഴ്സസ്് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റം. ഈ സംവിധയാനത്തിതല വിവിധ മേയാഡയൂളകളയായ 
കയാലയാവസ്, ജല ലഭധ്ത, ജല ആവേധ്കത, ജല ബജറ്റ്, ജല ഓഡിറ്റ് എന്നിവ ഇതര വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇതുവതര ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ഡയാറ്റയാ ഉൾതപ്ടുത്തിയയാണ് വികസിപ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജല അനുബന്ധ മേഖലകളിതല ഡയാറ്റ ഒരു പ്യാറ്റ്മഫയാേിൽ സംമയയാജിപ്ിക്കുകയം 
അതിലൂതട നയ നിർമയാതയാ്ൾക്കും ജലമേഖലയിതല അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾക്കും അഭികയാേധ്േയായ ഒരു തവബ് മപയാർട്ടലയായയാണ് 
Kerala WRIS വിഭയാവനം തെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീബിൽഡ് മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവ് (R.K.I) അനുവദിച്ച 3.8 മകയാടി രൂപ ഉപമയയാഗിച്ചയാണ് 
Kerala WRIS വികസിപ്ിതച്ചടുത്തത്. മകരള സംസ്യാനത്തിനകതത്ത ജലമ്യാതസ്സുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും, സുഗേവം 
നീതിപൂർവ്വവം സുസ്ിരവേയായ േയാമനജ് േന്്, ജലമ്യാതസ്സുകളതട വിനിമയയാഗം എന്നിവ ഉറപ്യാ്യാനും മേൽപ്റഞ് 
സംവിധയാനം ഉപമയയാഗപ്രദേയാകും. ജലമേഖലയ്ക് ഒരു മുതൽകൂട്ടയാകുന്ന ഈ പദ്തിയതട പ്രവർത്തമനയാദ് ഘയാടനം ആഗസ്റ് 
2022ന് നിർവഹിക്കുകയണ്ടയായി.

ബബോക്സ് 3.5.1 മകരള വയാട്ടർ റിമസയാഴ്സസ്് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റം (Kerala WRIS)

അവലംബം: ജലമസെന വകുപ്് (ഐ ഡി ആർ ബി), മകരള സർ്യാർ
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കുറഞ്ിട്ടുണ്ട്. തേയാത്തം ജലമസെിത പ്രമദേങ്ങളതടയം 
പ്രമയയാജനം ലഭിച്ച വിളകളതടയം വിേദയാംേങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 3.5.3 ലം, 3.5.4 ലം മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പതധിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതധിക്ാലയളവധിൽ വകുപ്ധിടറെ 
പ്രധാന ങ്നട്ടങ്ങള്

വൻകധിെ ഇെത്രം ജലങ്സചന പദ്ധതധികള്ക്് നൽകധിയ 
പ്രാധാന്ം
നയാല് വൻകിട ഇടത്തരം ജലമസെന പദ്തികളയായ 
മൂവയാറ്റുപുഴ, ഇടേലയയാർ, കയാരയാപ്പുഴ, ബയാണയാസുര സയാഗർ 
എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഏതയാനും പതിറ്റയാണ്ടുകളയായി 
തുടർന്നുവരികയയായിരുന്നതിനയാൽ ഇവ പരിമേയാധിക്കുവയാൻ 
സർ്യാർ തീരുേയാനതേടുത്തു. ഈ ജലമസെന 
പദ്തികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനയായി, പതിമൂന്നയാം 
പദ്തി്യാലയളവിതന് ആദധ് വർഷത്തിൽ തതന്ന 
അഞ്ചംഗ സയാമങ്തിക സേിതിയ്ക് സംസ്യാന ആസൂത്രണ 
മബയാർഡ് രൂപീകരണം നൽകി. പദ്തി നിർവ്വഹണത്തിതല 
തടസ്ങ്ങൾ േനസ്ിലയാ്ിയ മേഷം, ഇവയതട 
പൂർത്തീകരണത്തിന്/കമീഷൻ തെയ്യുന്നതിന് െില 
ലക്ധ്ങ്ങളം സേയക്േങ്ങളം കമിറ്റി നിർമദേേിക്കുകയം 
അതിനനുസൃതേയായി പദ്തി്യാലയളവിൽ വിഹിതം 
വകയിരുത്തുകയം തെയ്തിരുന്നു.

മൂവയാറ്റുപുഴവയാലി ജലമസെന പദ്തിയതട കമീഷനിംഗ് 
നടപ്ിലയാ്ിയത്  2020 ജൂകല േയാസത്തിലയായിരുന്നു. ഈ 
കയാലയളവിതല ശ്രമദ്യേയായ ഒരു മനട്ടേയാണിത്. പദ്തി 
കമീഷൻ തെയ്ത തീയതി പ്രകയാരം, ആതക 1,083.64 മകയാടി 
രൂപ തെലവിൽ, ഇതിലൂതട പ്രമയയാജനം ലഭിച്ച തേയാത്തം 
ആയകട്്ട 33,670 തഹക്ടറും, അറ്റ ആയകട്്ട 17,179 
തഹക്ടറും ആണ്. ഇടേലയയാർ ജലമസെന പദ്തിയതട 
മലയാ തലവൽ കനയാലിൽ എം.സി മറയാഡ് ഭയാഗതത്ത 
തടസ്ം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജലവിഭവ വകുപ്ിന് സയാധിച്ചു. 
ജലവിഭവ വകുപ്ിൽ ആദധ്േയായി പുഷ്–ത്രൂ രീതി അവലംബിച്ച് 
തകയാണ്ടയാണ് എം.സി മറയാഡ് ഭയാഗതത്ത തടസ്ങ്ങൾ നീ്ം 
തെയ്തത്. മലയാ-തലവൽ കനയാലിതന് ഈ ഭയാഗത്തുകൂടിയള്ള 
ജലവിതരണത്തിലൂതട തനടുമ്പയാമശേരി പഞ്ചയായത്തിതന്യം 
അങ്േയാലി മുനിസിപ്യാലിറ്റിയതടയം കയാർഷിക, കുടിതവള്ള 
ആവേധ്ങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്നതിന് സയാധിച്ചു. മലയാ തലവൽ 
കനയാലിതന് തറയിൽതവ മക്യാസ്ിങ്ങ് ഭയാഗതത്ത നിർമയാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ്യായി 3.06 മകയാടി രൂപ തറയിൽതവ 
അധികൃതർ്് കകേയാറിയിട്ടുണ്ട്. 

കയാരയാപ്പുഴ പദ്തിയതട ഇടതുകര പ്രധയാന കനയാലിലം 
(എൽബിഎംസി), വലത് കര പ്രധയാന കനയാലിലം 
(ആർബിഎംസി) നടപ്ിലയാ്ിയ പുനരുദ്യാരണ 
പ്രവൃത്തികളതട ഫലേയായി, 2022 മുതൽ, ആതക 25.54 
കിമലയാേീറ്റർ നീളത്തിൽ പ്രധയാന കനയാലകളിലൂതട 
പൂർണ്ണേയായം ജലവിതരണം സയാധധ്േയാകും. ഇതുവഴി 
636.48 തഹക്ടർ പ്രമദേത്ത് പ്രമയയാജനം ലഭിക്കുകയം 
തെയ്യും. കയാരയാപ്പുഴ പദ്തി ആരംഭിച്ചതിനുമേഷം പ്രധയാന 
കനയാലകൾ പ്രവർത്തനക്േേയാക്കുവയാൻ ഇതിലൂതട 
സയാധിക്കും. കയാരയാപ്പുഴ തേഗയാ ടൂറിസം പദ്തി 2017ൽ 
ഉദ്ഘയാടനം തെയ്തതും ഈ മേഖലയതട വികസനത്തിന് 
സഹയായകേയായി. ബയാണയാസുരസയാഗർ പദ്തിയതട പ്രധയാന 
കനയാലിതല, തെ.1130 േീറ്റർ മുതൽ 1,500 േീറ്റർ വതരയള്ള 
തടസ്ം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. 
തവണ്ണിമയയാട്, കയാപ്പുംകുന്ന് വിതരണ ശംഖലകൾ്യായള്ള 
ഭൂേി ഏതറ്റടു്ൽ നടപടികളം ഇ്യാലയളവിൽ ആരംഭിച്ചു.

ഡാം റീൈാബധിലധിങ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ടേറെ് ങ്പ്രാജക്് 
(്ധിപ്് )
മലയാകബയാങ്ിതന് സയാമ്പത്തിക സഹയായമത്തയാതട 
ജലമസെന വകുപ്ിതന് പതിനയാറ് അണത്ട്ടുകൾ/
ബയാമരജുകൾ/തറഗുമലറ്ററുകൾ എന്നിവയതട സുരക്യം 
പ്രവർത്തനവം തേച്ചതപ്ടുത്തുക എന്നതയാണ് ഡയാം 
റീഹയാബിലിമറ്റഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് തേന്് മപ്രയാജക്റ്റ് 
( ി്പ്്) ലക്ധ്േിടുന്നത്. 2012-ൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നയാം ഘട്ട 
പദ്തി 2021 േയാർച്ച് വതര നീട്ടിയിരുന്നു. DRIP ഘട്ടം ഒന്നിതന് 
പ്രധയാന മനട്ടങ്ങൾ ഇവതയല്യാേയാണ് – (1) സിവിൽ, 
തേ്യാനി്ൽ, ഇലക്ടി്ൽ മജയാലികൾ ഉൾതപ്തടയള്ള 
പുനരുദ്യാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13 ഡയാമുകളിൽ 
നടപ്ിലയാ്ി (2) മൂലത്തറ റഗുമലറ്ററിതന് നവീകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ (3) 14 അണത്ട്ടുകളതട കഹമ യ്ാ 
തേ്യാനി്ൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (4) െിമേയാണി, 
കല്ട, കയാഞ്ിരപ്പുഴ, കുറ്റിയയാടി, േലമ്പുഴ, േലങ്ര, പഴശേി, 
മപയാത്തുണ്ടി എന്നീ എട്്ട ഡയാമുകൾ ബലതപ്ടുത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ (5) 14 ഡയാമുകളതട അടിയന്തര പ്രവർത്തന 
പദ്തിയ്ക്കുള്ള CWCയതട അംഗീകയാരം (6) ഡയാമുകളതട 
സുരക്യാ ഡയാറ്റ ഫലപ്രദേയായി മേഖരിക്കുന്നതിനും 
പരിപയാലനത്തിനുേയായി തവബ് അധിഷ്ിത മസയാഫ്റ്റ് തവയർ 
പയാമ്ജ്.

ജലമസെന വകുപ്ിതന് 15 ഡയാമുകൾ/ബയാമരജുകൾ/
തറഗുമലറ്റർ എന്നിവയതട സുരക്യം പ്രവർത്തനവം 
തേച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിനയായി, ി്പ്് രണ്ടയാം ഘട്ടത്തിതന് 
(2021-2027) ഭയാഗേയായി സംസ്യാന ജലവിഭവ വകുപ്് 
പ്രവൃത്തിക്കുന്നു.

ടചറുകധിെ ജലങ്സചനത്ധിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്ം 
ജലവിനിമയയാഗം കുറയ്ക്കുന്നതരത്തിൽ ജലമസെന 
സംവിധയാനങ്ങൾ േരിയയായി രൂപകൽപ്ന തെയ്യുന്നതിലൂതട, 
ജലമസെനത്തിൽ കൂടുതൽ കയാരധ്ക്േത കകവരിക്കുവയാൻ 
സയാധിക്കും. തെറിയ വിസ്തൃതിയള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ 
ജലമസെനം നടത്തുന്നതിന് മവണ്ടിയള്ളതയാണ് തെറുകിട 
ജലമസെന പദ്തികൾ. നദികളിൽ നിന്നും കനയാലകളിൽ 
നിന്നും തവള്ളം തിരിച്ചുവിടുന്നതിലൂതടയം, പയാർേ്ഭിത്തികൾ, 
സ്ലൂയിസുകൾ, മക്യാസ് ബയാറുകൾ എന്നിവ നിർമിച്ച് 
േരിയയായ ത്യിമനജ് സമ്പ്രദയായത്തിലൂതടയേയാണ് ഇവ 
നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. സൃഷ്ി്തപ്ട്ട ജലമസെിത പ്രമദേങ്ങളതട 
വിസ്തൃതി, അവയതട വിനിമയയാഗം, ജലവിതരണ 
രീതികൾ, പദ്തികളതട ഊർജ്ജ മ യ്ാതസ്സുകൾ 
എന്നിവതയക്കുറിച്ചുള്ള സേഗ്രേയായ ഒരു ഡയാറ്റയാ മബസയാണ്  
തെറുകിട ജലമസെന തസൻസസ്.

സുസ്ിരേയായ രീതിയിൽ ജലമ യ്ാതസ്സുകൾ കയാരധ് 
ക്േേയായി പരിപയാലിക്കുന്നതിനു മവണ്ട പ്രവൃത്തികൾ 
ആവേധ്േയാണ്. ജല ഉപമയയാഗം കയാരധ്ക്േേയാക്കുന്നതിൽ 
സൂക്്േ ജലമസെനത്തിന് ഒരു പ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുവയാൻ 
സയാധിക്കും. 2021 േയാർച്ച് 31-തല കണക്കു പ്രകയാരം, 
സംസ്യാനതത്ത സൂക്്േ ജലമസെനത്തിതന് വിസ്തൃതി 
( ി്പ്് & സ്പിംഗ്ളർ) 33,264 തഹക്ടറയാണ്. (ഉറവിടം: 
കൃഷി േന്ത്രയാലയം, കർഷക മക്േ വകുപ്്; ഇന്തധ്യാസ്റയാറ്റ്). 
സ്പിംഗ്ളർ, ി്പ്് ഇറിമഗഷൻ തുടങ്ങിയ ജലസംരക്ണ 
സയാമങ്തികവിദധ്കൾ സ്ീകരിക്കുന്നതിലൂതട ജലസംരക്ണം 
കയാരധ്ക്േേയാകുതേന്നു േയാത്രേല്, വിളവ് വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിലം 
ഫലപ്രദേയാതണന്ന് തതളിയി്തപ്ട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിതന് ഭയാഗേയായി, േറ്റ് വകുപ്പുകളതട 
സഹയായമത്തയാതട സംസ്യാനത്തുടനീളം കമയൂണിറ്റി 
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കേമക്യാ ഇറിമഗഷൻ പദ്തികൾ നടപ്യാക്കുന്നതിന് 
ജലമസെന വകുപ്് തുട്േിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷി, ജലമസെന 
വകുപ്പുകൾ സംയക്േയായി നടത്തിയ പരിമേയാധനയതട 
അടിസ്യാനത്തിൽ ഇരുപത്തിതയയാന്ന് പദ്തി 
പ്രമദേങ്ങൾ തതരതഞ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പത്തനംതിട്ട, 
ഇടു്ി, വയനയാട്, തൃശൂർ ജില്കളിൽ നിന്നുേയായി ആറ് 
പദ്തികളയാണ് ആദധ്ഘട്ടത്തിൽ ഏതറ്റടുത്തത്. ഇവതയല്യാം 
രൂപമരഖ തയ്യയാറയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലയാണ്.

പതധിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതധിക്ാലയളവധിടല ടചറുകധിെ 
ജലങ്സചന പദ്ധതധികള്
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്ര പദ്തി്യാലയളവിതല പ്രധയാന 
ലക്ധ്ങ്ങളിതലയാന്നയായിരുന്നു വൻകിട ഇടത്തരം 
ജലമസെനത്തിൽ നിന്നും തെറുകിട ജലമസെനത്തിമലയ്ക് 
ശ്രദ് പതിപ്ിക്കുകതയന്നത്. 2017-18 മുതൽ 2021-22 
വതരയള്ള കയാലയളവിൽ തെറുകിട ജലമസെനത്തിതന് 
(ഉപരിതല ജലം) ഭൗതിക മനട്ടങ്ങൾ പട്ടിക 3.5.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 3.5.1 തെറുകിട ജലമസെനത്തിലൂതടയള്ള ഭൗതിക 
മനട്ടം, 2017-18 മുതൽ 2021-22 വതര (തഹക്ടറിൽ)

വർഷം ഭൗതിക മനട്ടം (അറ്റ) തഹക്ടറിൽ

2017-18 8006.64

2018-19 3388.05

2019-20 4474.86

2020-21 3164.81

2021-22 4566.45

ആതക 23600.81

അവലംബം: ജലമസെന വകുപ്് (ഐ &എ), മകരള സർ്യാർ

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്ര പദ്തി്യാലയളവിൽ തെറുകിട 
ജലമസെനത്തിലൂതട പ്രമയയാജനം ലഭിച്ച അയ്ട്ടിൽ 
വധ്തിയയാനം പ്രകടേയായിരുന്നു. 2017-18ന് മേഷം, തുടർന്നുള്ള 
രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ അയ്ട്ടിൽ ഗണധ്േയായി കുറവ് 
മരഖതപ്ടുത്തിതയങ്ിലം, 2021-22ൽ സ്ിതി അല്പം തേച്ചതപ്ട്ടു. 
2018തലയം 2019തലയം തവള്ളതപ്യാ്ത്തിൽ ജലമസെന 
നിർമിതികൾ, നദീതീരങ്ങൾ, കനയാലകൾ എന്നിവയ്് 
സയാരേയായ മകടുപയാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. തനൽകൃഷിയിൽ 
നിന്നും നയാണധ്വിളകളിമല്് കൃഷിരീതിയിലണ്ടയായ 
േയാറ്റവം, തഷഡയുൾ നിരക്കുകളിലണ്ടയായ േയാറ്റം മൂലം 

നിർമയാണതച്ചലവ് വർദ്ിച്ചതിനയാൽ അയ്ട്ടിലണ്ടയായ 
കുറവ് മൂലവം ജലമസെിതപ്രമദേത്തിതന് ഭൗതിക 
മനട്ടത്തിൽ കുറവണ്ടയായി. 2019-20 മുതൽ 2021-22 വതരയള്ള 
കയാലയളവിൽ തെറുകിട ജലമസെനത്തിലൂതടയള്ള (വിവിധ 
പദ്തികളിലൂതട) ഭൗതിക മനട്ടങ്ങളതട വിേദയാംേങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 3.5.5-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തവന്ഡ് 
മക്യാസ് ബയാറുകൾ (വി.സി.ബി), തെ്് ഡയാമുകൾ, മക്യാസ് 
ബയാറുകൾ, ലവണയാംേം പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള നിർമിതികൾ 
തുടങ്ങിയ തെറുകിട ജലമസെന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു 
നബയാർഡ് ധനസഹയായം നൽകുന്നുണ്ട്. RIDF XXVII വതര 
1,619 സ്ീമുകൾ്് നബയാർഡ് അനുേതി നൽകിയതിൽ, 
1,354 സ്ീമുകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലയായി പൂർത്തിയയാ്ി. 
വിേദയാംേങ്ങൾ അനുബന്ധം 3.5.6 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കയാസർമഗയാഡ് ജില്യിലൂതട ധയാരയാളം നദികൾ ഒഴകുന്നുണ്ട്. 
കൂടയാതത, ജില്യ്ക് ഗണധ്േയായ േഴയം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നയാൽ, 
ജലസംരക്ണ പദ്തികളതട അഭയാവം ജില്യതട കയാർഷിക 
ഉൽപയാദനക്േതതയ പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ലഭധ്േയായ ജലം ഫലപ്രദേയായി ജലമസെനത്തിനയായി 
വിനിമയയാഗിക്കുന്നതിനുമവണ്ടി ജില്യിൽ വിസിബികൾ 
നിർമി്യാൻ കയാസർമകയാട് പയാമ്ജിലൂതട വിഭയാവനം 
തെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തന റിമപ്യാർട്്ട പ്രകയാരം, 2015-16 മുതൽ 
2020-21 വതരയള്ള കയാലയളവിൽ, 77 വിസിബികളതട 
നിർമയാണത്തിനയായി 42.62 മകയാടി രൂപ തെലവഴിച്ചു. 
62 വിസിബികളതട നിർമയാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പുമരയാഗേിക്കുകയയാണ്. (അവലംബം: കയാസർമകയാട് ജില്യാ 
കളക്ടറുതട 18.11.2022 തല റിമപ്യാർട്്ട).

ൈരധിതങ്കരളം േധിഷൻ - ജലസംരക്ഷണവം പ്രകൃതധിവധിഭവ 
പരധിപാലനവം
2015 മുതൽ 2021 വതരയള്ള കയാലയളവിൽ, സംസ്യാ 
നത്തിതന് സേഗ്ര വികസനത്തിനയായി, നവമകരളം 
േിഷതന് ഒരു പ്രധയാന ഭയാഗേയായി ഹരിതമകരളം േിഷൻ 
മകരള സർ്യാർ രൂപീകരിക്കുകയണ്ടയായി. ശുെിത്ം, 
കയാർഷിക വികസനം, ജലസംരക്ണം എന്നിവയയായിരുന്നു 
ഹരിതമകരളത്തിതന് മൂന്ന് ഉപേിഷനുകൾ. ഹരിതമകരളം 
േിഷൻ പരിപയാടിയതട കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്ിതന് 
ചുേതല ജലസംരക്ണേയായിരുന്നു. കുളങ്ങൾ, നദികൾ, 
കയായലകൾ തുടങ്ങിയ ജലമ്യാതസ്സുകൾ നവീകരിക്കുക, 
വലിയ കുളങ്ങതള ജലമസെന കനയാലകളേയായി 
ബന്ധിപ്ിക്കുക, ജലമസെന കനയാലകളിതല മെയാർച്ച തടയക 
എന്നിവയയായിരുന്നു ജലസംരക്ണം ലക്ധ്േിട്ടത്.

സൂക്്േ ജലമസെന രീതികളതട പ്രമയയാജനവം ആവേധ്കതകളം ജനകീയേയാക്കുന്നതിനും, സംവിധയാനത്തിതന് ആസൂത്രണത്തിലം, 
രൂപകല്പനയിലം, നടത്തിപ്ിലമുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾ തരണം തെയ്യുന്നതിനുേയായി ഒരു സൂക്്േ ജലമസെന നയം രൂപീകരിമ്ണ്ടത് 
ആവേധ്േയാണ്. സംസ്യാനത്തിനയായി ഒരു സൂക്്േ ജലമസെന നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുമവണ്ടി, ഒരു ്യാഫ്റ്റിംഗ് കമിറ്റി സർ്യാർ 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്യാന ആസൂത്രണ മബയാർഡ് കൃഷി വിഭയാഗം െീഫ് തെയർമപഴ്സനയായം, ജലമസെന വകുപ്് െീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
(ഐ ആൻഡ് എ) കൺവീനറയായം, വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അംഗങ്ങളയായം ഉൾതപ്ട്ട കമിറ്റിയയാണ് 
രൂപീകരിച്ചത്.

സൂക്്േ ജലമസെനത്തിൽ മകരളത്തിതന് സയാധധ്ത, നയപരേയായ ലക്ധ്ങ്ങൾ, പദ്തി ആസൂത്രണത്തിലം രൂപകൽപ്നയിലമുള്ള 
സയാമങ്തികരീതികൾ, ധനസഹയായവം സബ് സിഡിയം, പ്രവർത്തന രീതികളം അവയതട നടത്തിപ്പും, സുസ്ിര നിർവ്വഹണ 
സംവിധയാനങ്ങളം പയാലി്തപ്മടണ്ട രീതികളം, വിവിധ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളതട സംമയയാജനം എന്നിവയയാണ് നയ 
രൂപീകരണത്തിലള്ള പ്രധയാന ഘടകങ്ങൾ.

ബബോക്സ് 3.5.2 സംസ്യാനത്തിതന് സൂക്്േ ജലമസെന നയം

മ്യാതസ്:് മകരള സംസ്യാന ആസൂത്രണ മബയാർഡ്
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ഹരിതമകരളം പദ്തിയിലൾതപ്ടുത്തി നടപ്ിലയാ്ിയ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പട്ടിക 3.5.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂഗർഭജല വധികസനം
ജലമസെനത്തിതന് ഒരു പ്രധയാന മ യ്ാതസ്യാണ് 
ഭൂഗർഭജലം. ഭൂഗർഭജലതത്ത ആശ്രയിക്കുന്നത് 
ഇ്യാലത്ത് വർദ്ിച്ചുവരികയയാണ്. ഉപരിതല ജലത്തിതന്യം 
ഭൂഗർഭജലത്തിതന്യം യക്ിസഹജേയായ ഉപമയയാഗം 
സംസ്യാനത്തിതന് ജല പരിപയാലനത്തിൽ ഒരു പ്രധയാന 
പങ്് വഹിക്കുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലമ്യാതസ്സുകളതട സുസ്ിര 
വികസനേയാണ് ഭൂഗർഭജല സംരക്ണത്തിലൂതടയം 
പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂതടയം ലക്ധ്േിടുന്നത്. കിണറുകൾ, 
റീച്ചയാർജ് പിറ്റുകൾ, കുഴൽ്ിണറുകൾ, തെറിയ തെ്് 
ഡയാമുകൾ എന്നിവയിലൂതടയയാണ് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നുള്ള 
േഴതവള്ള സംഭരണം നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. മകരളത്തിതല 
ഭൂഗർഭജലം പ്രധയാനേയായം ഗയാർഹിക ഉപമയയാഗത്തിനും 
ജലമസെന ആവേധ്ങ്ങൾക്കുേയാണ്.

മകന്ദ ഭൂഗർഭജല മബയാർഡം സംസ്യാന ഭൂഗർഭജല വകുപ്പും 
ഒരുേിച്ചു തയ്യയാറയാ്ിയ “ഗ്രൗണ്ട് വയാട്ടർ റിമസയാഴ് സസ് ഓഫ് 
മകരള (േയാർച്ച് 2020)” റിമപ്യാർട്്ട പ്രകയാരം സംസ്യാനതത്ത 
തേയാത്തം വയാർഷിക ഭൂഗർഭജല റീെയാർജ് 5,654.19 എംസിഎം 
ഉം, എല്യാ ആവേധ്ങ്ങൾക്കും മവണ്ടി നിലവിലള്ള ഭൂഗർഭജല 
ഉപമയയാഗം 2,645.9 എംസിഎം ഉം ആണ്. ഗയാർഹിക 
ആവേധ്ത്തിനും വധ്യാവസയായിക ഉപമയയാഗത്തിനും മവണ്ടത് 
1,483.16 എംസിഎം ഉം, ജലമസെന ആവേധ്ത്തിനയായി 
1,162.74 എംസിഎം ഉം ആയയാണ് കണ്യാ്തപ്ട്ടത്. 
മകരളത്തിതല ഭൂഗർഭജല ഉപമയയാഗത്തിതന് മതയാത് 51.68 
േതേയാനേയാണ്. സംസ്യാനത്ത്  നിർണ്ണയം നടത്തിയ 
152 യൂണിറ്റുകളിൽ, 3 മബ്ലയാക്കുകൾ (പയാല്യാട് ജില്യിതല 
െിറ്റൂർ, േലമ്പുഴ മബ്ലയാക്കുകളം, കയാസർമകയാട് ജില്യിതല 
കയാസർമഗയാഡ് മബ്ലയാക്കും) ‘ക്ിട്ടി്ൽ’ വിഭയാഗത്തിലം 
29 മബ്ലയാക്കുകൾ ‘തസേി ക്ിട്ടി്ൽ’ വിഭയാഗത്തിലം, 120 
മബ്ലയാക്കുകൾ ‘സുരക്ിത’ വിഭയാഗത്തിലേയാണ്.

2017-തലയം 2020-തലയം ഭൂഗർഭ ജലമ യ്ാതസ്സുകളതട 
ഘടകങ്ങളതട തയാരതേധ് വിേകലന പ്രകയാരം, 2020-
ൽ മകരളത്തിതല വയാർഷിക ഭൂഗർഭജല റീെയാർജ്ജിൽ, 
2017 തന അമപക്ിച്ച്, 1.76 േതേയാനം കുറവ് 
മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്യാ ആവേധ്ങ്ങൾക്കുമുള്ള 
വയാർഷിക ഭൂഗർഭജലം ഇ്യാലയളവിൽ 0.93 േതേയാനേയാണ് 
കുറഞ്ത്. 2017തല കണക്കുേയായി തയാരതേധ്ം തെയ്യുമമ്പയാൾ 
സംസ്യാനത്ത് ഭയാവിയിതല ഉപമയയാഗത്തിനുള്ള 
ഭൂഗർഭജല ലഭധ്തയിൽ 11.34 േതേയാനത്തിതന് 

കുറവയാണ് 2020ൽ മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2017 
തല വിലയിരുത്തലേയായി തയാരതേധ്ം തെയ്യുമമ്പയാൾ 
വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിതല മബ്ലയാക്കുകളതട എണ്ണത്തിലം 
േയാറ്റമുണ്ടയായിട്ടുണ്ട്. സംസ്യാനതത്ത ‘തസേി ക്ിട്ടി്ൽ’ 
മബ്ലയാക്കുകളതട എണ്ണം 30-ൽ നിന്ന് 29 ആയി കുറഞ്ഞു, 
അമതസേയം ‘മസഫ്’ മബ്ലയാക്കുകളതട എണ്ണം 119-
ൽ നിന്ന് 120 ആയി ഉയരുകയം തെയ്തു. ‘ക്ിട്ടി്ൽ 
മബ്ലയാക്കുകളതട’ എണ്ണം 2 ൽ നിന്നും 3 ആയിട്ടുണ്ട്. (ഉറവിടം: 
കഡനയാേിക് ഗ്രൗണ്ട് വയാട്ടർ റിമസയാഴ്സസ് ഓഫ് 
മകരള, േയാർച്ച് 2020) ഭൂഗർഭജലത്തിതന് സുസ്ിരേയായ 
ഉപമയയാഗത്തിനുള്ള മബയാധവൽ്രണമത്തയാതടയാപ്ം, 
ഭൂഗർഭ ജലമ്യാതസ്സുകളതട തേച്ചതപ്ട്ട വിനിമയയാഗത്തിതന് 
ആവേധ്കതയിമലക്കും ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്ര പദ്തി്യാലത്ത്, തിരുവനന്തപുരം 
ജില്യിതല കയാട്ടയാ്ട നിമയയാജക േണ്ഡലത്തിൽ ജലസമൃദ്ി 
പദ്തിയതട ഭയാഗേയായി, കിണറുകളിതല ഭൂഗർഭജലനിരപ്് 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി റീെയാർജ് പിറ്റിലൂതട മേൽക്കൂരയിതല 
േഴതവള്ള സംഭരണം വിജയകരേയായി ഭൂഗർഭജല വകുപ്് 
നടപ്യാക്കുകയണ്ടയായി. എല്യാ സർ്യാർ സ്കൂളകളിലം 
ഓഫീസുകളിലം കൃത്രിേ ഭൂഗർഭജല റീെയാർജിംഗ് രീതികൾ 
നടപ്ിലയാ്ിയ സംസ്യാനതത്ത ആദധ് നിയേസഭയാ 
േണ്ഡലേയായി കയാട്ടയാ്ട േണ്ഡലം 2019 ൽ പ്രഖധ്യാപി്തപ്ട്ടു. 
ഈ കയാലയളവിൽ വകുപ്ിതന് ശ്രമദ്യേയായ െില മനട്ടങ്ങൾ 
ഇവയയാണ്.

 y 178 തെറിയ കുടിതവള്ള വിതരണ പദ്തികൾ സ്യാ 
പിക്കുകയം 384 പദ്തികൾ നവീകരിക്കുകയം തെയ്തു. 
4,074 ഹയാൻഡ് പമ്പുകളതട മകടുപയാടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

 y 361 കുഴൽ്ിണറുകളതട നിർമയാണത്തിലൂതട സംസ്യാ 
നതത്ത 68,842 കുടുംബങ്ങൾക്കും, 22 സ്യാപനങ്ങൾക്കും 
പ്രമയയാജനം ലഭധ്േയായി.

 y വിവിധ സർ്യാർ തകട്ടിടങ്ങളിലയായി 767 ഭൂഗർഭ ജല 
സംരക്ണ നിർമിതികൾ സ്യാപിച്ചതിലൂതട പദ്തി 
പ്രമദേതത്ത ജലനിരപ്് വർദ്ിപ്ി്യാൻ സയാധിച്ചു.

 y ഭൂഗർഭജല ഗമവഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (52,308), 
കിണർ നിർമയാണം (11,030), പമ്പിംഗ് തടസ്റ്റുകൾ 
(2,398), കിണർ മലയാഗ്ഗിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ (235), തവൽ 
തഡവലപ്ിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ (2,452), ജലത്തിതന് 
ഗുണനിലവയാര വിേകലനം (19,534) എന്നിവയയാണ് 
േറ്റ് മനട്ടങ്ങൾ.

 y സംസ്യാന ഭൂഗർഭജല വകുപ്പും മകന്ദ ഭൂഗർഭജല 
മബയാർഡം സംയക്േയായി ആനുകയാലിക ഭൂഗർഭ 
ജലവിഭവ എസ്റിമേഷൻ കമിറ്റി റിമപ്യാർട്്ട തയ്യയാറയാ 
ക്കുകയണ്ടയായി. 

പട്ടിക 3.5.2 ഹരിതമകരളം പദ്തിയിലൾതപ്ടുത്തി നടപ്ിലയാ്ിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (2017-18 മുതൽ 2022-23 വതര)
ക്േ 

നമ്പർ പ്രവൃത്തിയതട മപര് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

1 ഹരിതമകരളം പദ്തിയിലൾതപ്ടുത്തി കുളങ്ങളതടയം, 
ടയാങ്കുകളതടയം നവീകരണം 711 326

2 തെറുകിട ജലമസെനം ക്യാസ്്  1 – ഹരിത മകരളം 67 33

3 തെറുകിട ജലമസെനം ക്യാസ്്  11 – ഹരിത മകരളവം, 
കേമക്യാ ഇറിമഗഷനും 99 59

അവലംബം: ജലമസെന വകുപ്് (ഐ &എ), മകരള സർ്യാർ
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y 2016 മുതൽ 2024 വതരയള്ള എട്്ട വർഷങ്ങളിലയായി 
നടപ്ിലയാക്കുന്ന 100 േതേയാനം മകന്ദയാവിഷ് കൃത 
പദ്തിയയാണ് നയാഷണൽ കഹമ യ്ാളജി തപ്രയാജക്ട്. 
വയാട്ടർ ബജറ്റിംഗ് എന്ന ആേയത്തിലൂതട ഒരു 
സംമയയാജിത ജലവിഭവ സംവിധയാനം വികസിപ്ിക്കുവയാൻ 
പദ്തിയതട മൂന്നയാം ഘട്ടം ലക്ധ്േിടുന്നു. പദ്തി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവതയല്യാേയാണ് -
y ഭൂഗർഭജല നിരീക്ണ സംവിധയാനങ്ങളതട 

നവീകരണവം േക്ിതപ്ടുത്തലം.
y ജല ഗുണനിലവയാര നിരീക്ണ സംവിധയാന ത്തിതന് 

നവീകരണം.
y കിണർ തസൻസസ് നടപ്യാക്കുക (ഭൂഗർഭ 

ജലത്തിതന് വിവരമേഖരണം) - കിണർ തസൻസസ് 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനയായി “നീരറിവ്” എന്ന 
തേയാകബൽ ആപ്ിമ്ഷൻ മകരള മസ്ററ്റ് റിമേയാട്്ട 
തസൻസിംഗ് ഏജൻസി വികസിപ്ിച്ചു. കുടുംബശ്രീ 
േിഷൻ മുമഖന സംസ്യാനതത്ത 39 മബ്ലയാക്കുകളിൽ 
ഇതിതന് പ്രവർത്തനം നടപ്ിലയാക്കും. 

y ഡിസിഷൻ സമപ്യാർട്്ട സിസ്റം (ഡിഎസ്എസ്), 
വയാട്ടർ ബജറ്റിംഗ് സിസ്റം എന്നിവ വികസിപ്ി്ൽ 
- നീർത്തടയാധിഷ്ിത ജല ബജറ്റിംഗ് സംവിധയാനം 
തനയ്യയാർ നദീതടത്തിൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനും, 
ഡിഎസ്എസ് സംവിധയാനം െിറ്റൂർ നദീതടത്തിൽ 
വികസിപ്ിക്കുന്നതിനും ലക്ധ്േിടുന്നു. 

y രണ്ട് പഠനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു- 
1. എറണയാകുളതത്ത വധ്വസയായവൽ്രണം മൂലമു 

ണ്ടയാകുന്ന ജലേലിനീകരണം
2. ഇടു്ിയിതല ഏലമത്തയാട്ടങ്ങളിലള്ള ഭൂഗർഭജല 

മ്യാതസ്സുകളിൽ കീടനയാ േിനികളതട സ്യാധീനം.

ഭൂഗർഭജല വികസന പദ്തികളതട ഭൗതിക മനട്ടങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 3.5.7ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സംസ്യാനതത്ത 
തേയാത്തം വയാർഷിക ഭൂഗർഭജല റീെയാർജ്, യഥയാർത്ഥ 
വയാർഷിക ഭൂഗർഭജല ലഭധ്ത, ഭൂഗർഭജല ഉപമയയാഗത്തിതന് 
മതയാത് എന്നിവതയക്കുറിച്ചുള്ള വിേദയാംേങ്ങൾ അനുബന്ധം 
3.5.8ൽ മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ടവള്ളടപ്ാക് നധിവാരണ പദ്ധതധികള്
രണോധം കുട്നോടസ് പോബകേജസ്
2018-തല തവള്ളതപ്യാ്തത്ത തുടർന്ന് കുട്ടനയാട് മേഖലയതട 
സേഗ്രേയായ പുനരുദ്യാരണത്തിനയായി “പ്രളയയാനന്തര 
കുട്ടനയാടിനുള്ള പ്രമതധ്ക പയാമ്ജ് ” എന്ന റിമപ്യാർട്ട് മകരള 
സംസ്യാന ആസൂത്രണ മബയാർഡ് തയ്യയാറയാക്കുകയണ്ടയായി. 
ഈ റിമപ്യാർട്ടിതല ശുപയാർേകൾ, 2020ൽ ബഹുേയാനതപ്ട്ട 
മുഖധ്േന്ത്രി രണ്ടയാം കുട്ടനയാട് പയാമ്ജയായി പ്രഖധ്യാപിച്ചിരുന്നു. 
കുട്ടനയാട്ടിതല ജനങ്ങളതട മക്േത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും 
മവണ്ടുന്ന വിവിധ മേഖലകൾ ഇതിൽ ഉൾതപ്ടുന്നു. 
സംസ്യാന വിഹിതം, റീബിൽഡ് മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവ് 
(ആർതകഐ), മകരള ഇൻഫ്യാസ്്രക്െർ ഇൻതവസ്്റ തേന്് 
ഫണ്ട് മബയാർഡ് (കിഫ്ബി) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 
സഹയായേയാണ് ഈ പയാമ്ജിതന് പ്രധയാന സയാമ്പത്തിക 
മ്യാതസ്സുകൾ.

കുട്ടനയാട് മേഖലയിതല ജല പരിപയാലനത്തിന് കൂടുതൽ 
ശ്രദ് നൽമകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനയായി നൂതനവം പരമ്പ 
രയാഗതവേയായ സേീപനങ്ങൾ ആവേധ്േയാണ്. ഈ 
മേഖലയിതല ജലമ യ്ാതസ്സുകതള വിവിധ തലങ്ങളിൽ 
തരംതിരിക്കുക, തവള്ളതപ്യാ് തകടുതികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
“കംപയാർട്്ടതേന്കലമസഷൻ” എന്ന സയാമങ്തികത 

അവലംബിക്കുക, “റം മഫയാർ റിവർ” എന്ന ആേയത്തിന് 
അനുസൃതേയായി മവമ്പനയാട് കയായലിതന്യം, പമ്പ 
നദിയതടയം സ്യാഭയാവിക ഒഴ്ിന് പരേയാവധി ഇടം 
നൽകുക, മവമ്പനയാട് കയായലിതന് വിസ്തൃതി സംരക്ിക്കുക, 
മതയാട്ടപ്ള്ളി ്പിൽമവയതട കയാരധ്ക്േത വർദ്ിപ്ിക്കുക 
എന്നീ പ്രവൃത്തികളയാണ് നടപ്ിലയാമ്ണ്ടത്.

പതധിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതധിക്ാലയളവധിൽ കുട്ടനാട്ടധിൽ 
നെപ്ധിലാക്ധിയ ടവള്ളടപ്ാക് നധിവാരണ പ്രവൃത്ധികള്
തവള്ളതപ്യാ്ത്തിൽ നിന്നും കുട്ടനയാടൻ പയാടമേഖരങ്ങതള 
സംരക്ിക്കുന്നതിനയായി, ആവേധ്യാനുസരണം, െളി, വലിയ 
കല്ലുകൾ, കപൽ ആൻഡ് സ്യാബ് എന്നിവ ഉപമയയാഗിച്ച് 
പുറം ബണ്ടുകൾ ബലതപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
നടപ്ിലയാ്ി. മേയാമട്ടയാർത്തറ, മേയാമട്ടയാർ തഷഡ്, മബയാക്് 
കൾവർട്്ട എന്നിവയതട നിർമയാണവം അടിസ്യാന 
സൗകരധ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളതട ഭയാഗേയായി 
നടപ്ിലയാക്കുകയണ്ടയായി. ഈ കയാലയളവിതല പ്രധയാന 
മനട്ടങ്ങൾ ഇവതയല്യാേയാണ്-

1. മകയാട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലമുള്ള 231 പയാടമേഖ 
രങ്ങളിലയായി 128.63 കി.േീ നീളത്തിൽ ബണ്ട് 
നിർമിച്ചു തകയാണ്ടുള്ള തവള്ളതപ്യാ് നിവയാരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്ിലയാക്കുകയം, അതിലൂതട 2818 
തഹക്ടർ തനൽപ്യാടം സംരക്ിക്കുകയം തെയ്തു.

2. ഓണയാട്ടുകര മേഖലയിൽ 33.2 കിമലയാേീറ്റർ 
കദർഘധ്മുള്ള ബണ്ട് നിർമയാണത്തിലൂതട 5834 
തഹക്ടർ തനൽപ്യാടം സംരക്ിക്കുവയാൻ സയാധിച്ചു. 

3. കുട്ടനയാട് തയാലൂ്ിതല 397 പയാടമേഖരങ്ങളിലം, 
വിയ്യപുരം പഞ്ചയായത്തിതല 14 പയാടമേഖരങ്ങളിലം 
തവള്ളതപ്യാ്ം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനയായി, 177.64 
കിമലയാേീറ്റർ കദർഘധ്ത്തിൽ ബണ്ട് നിർമിച്ചു, 
അതിലൂതട 3,871.75 തഹക്ടർ തനൽപ്യാടം 
സംരക്ിക്കുവയാൻ സയാധിച്ചു.

4. തണ്ണീർമു്ം ബയാമരജിതന് മൂന്നയാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ 
2018 ജൂകലയിൽ പൂർത്തിയയാ്ി ഗതയാഗതത്തിനയായി 
തുറ്തപ്ട്ടു.

5. കുട്ടനയാട് തയാലൂ്ിതല ഡി-മബ്ലയാ്ിതല പുത്ത 
നയാറയായിരം പയാടമേഖരത്തിതല ബണ്ട് തകർന്നത് 
മൂലമുള്ള പുനരുദ്യാരണ പ്രവൃത്തികൾ 2019 
തസപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതിലൂതട 2019-
20ൽ കൃഷി സയാധധ്േയാകുകയം, ഇരുന്നൂറിലധികം 
കർഷകർ്് പ്രമയയാജനം ലഭിക്കുകയം തെയ്തു. 

6. േല്പ്ള്ളി കയായലിതന് കിഴക്കുവേത്തയായി 2019-
ലണ്ടയായ ബണ്്ട തകർച്ചയിൽ, കനകയാമശേരി പയാടത്ത് 
48.90 തഹക്ടറിതലയം, േീനപ്ള്ളി പയാടമേഖരത്തിൽ 
58.7 തഹക്ടറിതലയം, വലിയകരി പയാടമേഖരത്തിൽ 
100.8 തഹക്ടറിതലയം തനൽക്കൃഷി നേിച്ചു. തകരയാർ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി, 60 േീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു 
തയാത്കയാലിക ബണ്ട് ജലമസെന വകുപ്് നിർമിച്ചു.

7. മതയാട്ടപ്ള്ളി ്പിൽമവയിലൂതട അധികജലം 
കടലിമല്് ഒഴ്ിവിടുന്നതിനയായി മതയാട്ടപ്ള്ളി 
അഴിമുഖത്തിന് സേീപം അടിഞ്ഞുകൂടിയ 
േണൽ നീ്ം തെമയ്യണ്ടതുണ്ട്. തവള്ളതപ്യാ് 
നിയന്ത്രണ നടപടിതയന്ന നിലയിൽ, അഴിമുഖം 
വീതികൂട്ടുന്നതിനയായി, 2020ൽ മതയാട്ടപ്ള്ളി 
്പിൽമവയതട തപയാഴിമുഖത്തു നിന്നും െയാനലിൽ 
നിന്നുേയായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ 2,04,481 കയുബിക് േീറ്റർ 
േണൽ നീ്ം തെയ്തു. ഇതിലൂതട തപയാഴിമുഖത്തിതന് 
വീതി 100 േീറ്ററിൽ നിന്ന് 310 േീറ്ററയായി വർദ്ിച്ചു. 
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2021, 2022 വർഷങ്ങളിലയായി യഥയാക്േം 2,49,121.50 
കയുബിക് േീറ്ററും 2,01,476. 36 കയുബിക് േീറ്ററും േണൽ 
നീ്ം തെയ്തു.

8. കുട്ടനയാട്ടിതലയം മകയാട്ടയതത്തയം വിവിധ 
പഞ്ചയായത്തുകളിലയായി 47.09 കിമലയാേീറ്റർ നീളത്തിൽ 
പുറംബണ്ടുകൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനു മവണ്ടി 2020-
21ൽ സംസ്യാന വിഹിതം ഉപമയയാഗിച്ച് ആരംഭിച്ച 
42 പ്രവൃത്തികളിൽ 38 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 
ഇ്യാലയളവിൽ 30.51 കിമലയാേീറ്റർ നീളത്തിൽ 
മതയാട് നവീകരണ പ്രവൃത്തികളം നടപ്ിലയാ്ി. 
ഇതിനുപുറതേ നബയാർഡിതന് സഹയായമത്തയാതട, 
12.15 കിമലയാേീറ്റർ കദർഘധ്ത്തിൽ പുറംബണ്ട് 
സംരക്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളം നടപ്ിലയാ്ി. 2021-
22ൽ 48 കിമലയാേീറ്റർ നീളത്തിൽ പുറംബണ്ടുകൾ 
നിർമിക്കുന്നതിന് മവണ്ടി 53 പ്രവൃത്തികൾ 
ഏതറ്റടുത്തതിൽ, 22 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു.

കുട്ടനയാടൻ പ്രമദേതത്ത കുടിതവള്ളത്തിതന് ഗുണനിലവയാരം 
ഗുരുതര ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതിനയാൽ, അടിയന്തര 
ശ്രദ് ആവേധ്േയാണ്. വിഷയം േനസ്ിലയാക്കുന്നതിനും, 
വിേകലനം തെയ്യുന്നതിനുേയായി, തെകന്ന ഐഐടിയിൽ 
നിന്നുള്ള ഒരു വിദഗ്ധ സംഘം 2022-ൽ ഈ പ്രമദേം 
സന്ദർേിച്ചിരുന്നു. ഈ മേഖലയിതല നിലവിതല സയാഹെരധ്ം 
വിേകലനം തെയ്യുകയം, തേച്ചതപ്ട്ട സയാമങ്തികവിദധ് 
അടിസ്യാനേയാ്ിയള്ള പരിഹയാരങ്ങൾ നിർമദേേിക്കുകയം 
തെയ്യുക എന്നതയായിരുന്നു സന്ദർേനത്തിതന് ലക്ധ്ം. 
തലവടി പഞ്ചയായത്തിതല നീമരറ്റുപുറത്ത് നിലവിലള്ള 
ജലശുദ്ീകരണ പ്യാന്് സംഘം സന്ദർേിച്ചു. കുട്ടനയാട് 
തയാലൂ്ിതല 13 പഞ്ചയായത്തുകളിതല ജലവിതരണം 
തേച്ചതപ്ടുത്തുന്നതിന് മവണ്ടിയള്ള ഒരു പുതിയ 
ജലശുദ്ീകരണ പ്യാന്് കിഫ്ബിയതട സഹയായമത്തയാതട 
പ്രവർത്തനക്േേയാക്കും. കുടിതവള്ളത്തിതന് ഗുണനിലവയാരം 
രൂക്േയായി ബയാധിച്ച പ്രമദേങ്ങളിതല തമദേേ സ്യാപന 
പ്രതിനിധികളേയായം, േലിനജലം മൂലം മേഖലയിൽ 
നിലവിലള്ള ആമരയാഗധ്പ്രേ് നങ്ങൾ േനസ്ിലയാ്യാനയായി 
ആലപ്പുഴ തേഡി്ൽ മകയാമളജ് കമയൂണിറ്റി തേഡിസിൻ 
വിഭയാഗം മേധയാവിയേയായം അവർ െർച്ച നടത്തുകയണ്ടയായി. 

തെകന്ന ഐഐടി ഒരു പ്രധയാന സ്യാപനേയായതിനയാൽ, 
അവരുതട േയാർഗനിർമദേേങ്ങൾ്നുസൃതേയായം, 
സയാമങ്തിക പിന്തുണമയയാടും കൂടി കുട്ടനയാട്ടിതല ജലഗുണ 
നിലവയാരപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരി്യാനുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേധികളധിടലയും ജലസംഭരണധികളധിടലയും ഡധിസധിൽങ്റേഷൻ 
പ്രവർത്ധികള് 
2018-തലയം 2019-തലയം തവള്ളതപ്യാ്ം മൂലം 
നദികളിലം ജലസംഭരണികളിലം അടിഞ്ഞു കൂടിയ 
േയാലിനധ്ങ്ങൾ നിർമയാർജ്ജനം തെയ്യുന്നതിനും, 
നദികളതട പുനരുജ്ജീവനത്തിനുേയായി 2021ൽ മകരള 
സർ്യാർ ഉത്തരവിറ്ിയിരുന്നു. ജില്യാ ഭരണകൂടത്തിതന് 
ഏമകയാപനമത്തയാതടയയാണ് േയാലിനധ് നിർമയാർജ്ജന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 2022 തസപ്തംബർ 
േയാസം വതരയള്ള കണക്കു പ്രകയാരം, ആതകയള്ള 44 
നദികളിൽ, 30 നദികളതട ഡിസിൽമറ്റഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 
പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതിലൂതട 98,35,939 കയുബിക് േീറ്റർ േയാലിനധ്ം 
നീ്ം തെയ്തു.

സംസ്യാനതത്ത ഡയാമുകളിലം റിസർമവയായറുകളിലം 
അടിഞ്ഞു കൂടിയ േയാലിനധ്ങ്ങൾ നീ്ം തെയ്യുന്നതിനുള്ള 
സ്റയാൻമഡർഡ് ഓപ്മററ്റിംഗ് നടപടിക്േങ്ങൾ (എസ്ഒപി) 
2017ൽ മകരള സർ്യാർ പുറതപ്ടുവിച്ചതിതന് അടിസ്യാ 
നത്തിൽ പയാല്യാട് േംഗലം റിസർമവയായറിൽ നിന്ന് 
1,55,941 കയുബിക് േീറ്റർ േയാലിനധ്ം നീ്ം തെയ്തു. ചുള്ളിയയാർ, 
വയാളയയാർ, േീങ്ര അണത്ട്ടുകളിതല ഡിസിൽതറ്റഷൻ 
പ്രവൃത്തികൾ പുമരയാഗേിക്കുകയയാണ്. അതുമപയാതല, വലിയ 
കുളങ്ങളതട (ഏരികൾ) (ഒരു തഹക്ടറിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള വലിയ 
ജലയാേയങ്ങൾ) ഡിസിൽമറ്റഷനു മവണ്ട എസ്ഒപിയതട 
അടിസ്യാനത്തിൽ, പയാല്യാട് ജില്യിതല കുന്നുംപിഡയാരി 
ഏരി, കമ്പളത്തറ ഏരി, തവങ്ല്യം ഏരി എന്നിവയതട 
പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. പീച്ചിയിതല മകരള എൻജിനീയറിങ് 
റിസർച്ച് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ടയാണ് ഈ മൂന്ന് ഏരികളതട 
ഡിസിൽമറ്റഷനു മവണ്ട പരിസ്ിതി േയാമനജ്തേന്് പ്യാൻ 
തയ്യയാറയാ്ിയത്. തെ്്ഡയാമുകൾ, തറഗുമലറ്ററുകൾ 
എന്നിവയതട ഡിസിൽമറ്റഷൻ പ്രവൃത്തികൾ്് മവണ്ടി 

കുട്ടനയാട് മേഖലയിതല തവള്ളതപ്യാ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി “റം മഫയാർ ദി റിവർ” പദ്തി നടപ്യാക്കുന്നതിന് 
മവണ്ടിയള്ള കഹമ്യാകഡനയാേിക് പഠനം നടത്തുന്നതിനയായി തെകന്ന ഐഐടിതയ നിമയയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. റീബിൽഡ് 
മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവിതന് സയാമ്പത്തിക സഹയായമത്തയാതടയയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്. പഠനത്തിതന് ലക്ധ്ങ്ങൾ ഇവതയല്യാേയാണ് 

1. ലീഡിങ് െയാനലിതന് തീരത്തുള്ള ബണ്ടുകളതട ഉയരം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും േക്ിതപ്ടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സയാധധ്തകൾ 
പരിമേയാധിക്കുക.

2. പമ്പ, അച്ചൻമകയാവിൽ നദികളിൽ നിന്നും തവള്ളതപ്യാ്ം മൂലമുണ്ടയാകുന്ന അധിക ജലം കുട്ടനയാട് ഭയാഗമത്ത്് കട്യാതത 
ലീഡിങ് െയാനൽ വഴിയം, കബപയാസ് കനയാലകൾ വഴിയം മതയാട്ടപ്ള്ളി അഴിമുഖമത്ത്് തിരിച്ചുവിടുന്നതിനയായി ഫ്ളഡ് 
തറഗുമലറ്ററുകളതട കയാരധ്ക്േത പരിമേയാധിക്കുക.

3. തവള്ളതപ്യാ് നിയന്ത്രണത്തിതന് ഭയാഗേയായി ലീഡിങ് െയാനലിന് സേയാന്തരേയായി കുറച്ച് െയാനലകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും, 
മതയാട്ടപ്ള്ളിയിമല്് ഒരു കബപ്യാസ് കനയാലം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള സയാധധ്ത.

4. തവള്ളതപ്യാ്ം മൂലമുണ്ടയാകുന്ന അധിക ജലം േണിേലയയാറിൽ നിന്നും പള്ളയാത്തുരുത്തിയിമല്് തിരിച്ചുവിടുന്നതിനയായി 
എസി കനയാൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതിതന് ഫലപ്രയാപ്തി വിേകലനം തെയ്യുക.

തെകന്ന ഐഐടി സേർപ്ിച്ച കരട് പഠന റിമപ്യാർട്ട് ജലമസെന വകുപ്് പരിമേയാധിച്ചുവരികയയാണ്. അന്തിേ റിമപ്യാർട്ട് ഉടൻ 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

ബബോക്സ് 3.5.3 “റം മഫയാർ ദി റിവർ” (നദിതയ്കയാരിടം) മതയാട്ടപ്ള്ളി ലീഡിംഗ് െയാനൽ വികസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള തെകന്ന 
ഐഐടിയതട കഹമ്യാകഡനയാേിക് പഠനം

അവലംബം: തെകന്ന ഐഐടിയതട കഹമ്യാകഡനയാേിക് പഠനത്തിതന് ഇട്യാല റിമപ്യാർട്്ട
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തിരതഞ്ടുത്ത ആറു പദ്തികളിൽ, തെങ്ങനയാംകുന്ന് 
റഗുമലറ്റർ, േഞ്ഞുമമൽ റഗുമലറ്റർ, തെറുതുരുത്തി തെ്്ഡയാം 
എന്നീ മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

റധിസർങ്വായറുകളധിടല ജലസംഭരണനധില 
കയാലവർഷയാരംഭത്തിലം, കയാലവർഷത്തിനു മേഷവം 
ജലസംഭരണികളിതല സംഭരണ നിലയതട വിേദയാംേങ്ങൾ 
ചടിത്ധം 3.5.1ൽ മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 2021ലം 2022ലം 
യഥയാക്േം 1,312.93 ദേലക്ം കയുബിക് േീറ്ററും 1,127.41 
ദേലക്ം കയുബിക് േീറ്ററുേയാണ് വർഷകയാലത്തിന് 
മേഷമുള്ള സംഭരണ നില. വർഷകയാലത്തിന് മേഷം 
സംഭരണ നിലയിലണ്ടയായ വർദ്നവ് 2021ൽ 713.55 
ദേലക്ം കയുബിക് േീറ്ററും, 2022ൽ 495.94 ദേലക്ം 
കയുബിക് േീറ്ററുേയാണ്. 2020 മുതൽ 2022 വതരയള്ള 
കയാലയളവിതല ജലസംഭരണികളിതല സംഭരണ നില 
(വർഷകയാലത്തിന് മുൻപും മേഷവം) അനുബന്ധം 3.5.9ൽ 
മരഖതപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

പതധിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതധിയുടെ സേീപനം
പതിമൂന്നയാം പദ്തി്യാലത്ത് ആരംഭിച്ച ശ്രേങ്ങൾ 
തുടരുകതയന്നതയാണ് പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്ര 
പദ്തിയിൽ ജലമസെന മേഖലമയയാട് സ്ീകരിക്കുന്ന 
തപയാതുവയായ സേീപനം, പ്രമതധ്കിച്ച് ഇടേലയയാർ, 
കയാരയാപ്പുഴ, ബയാണയാസുരസയാഗർ പദ്തികൾക്കുള്ള 
സഹയായം. ജലമസെനപദ്തി കനയാലകളതട, 
പ്രമതധ്കിച്ച് കൃഷിയിടത്തിമലക്കുള്ള കനയാൽ ഭയാഗതത്ത 
അറ്റകുറ്റപ്ണികൾക്കും നവീകരണത്തിനും കൂടുതൽ 
ശ്രദ് നൽകുന്നതയാണ്. തെറുകിട ജലമസെനതത്ത 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നമതയാതടയാപ്ം, സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള 
നദികൾ, കനയാലകൾ, തടയാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, മതയാടുകൾ 
എന്നിവയതട ത്ഡ്ജിംഗിനും ശുെീകരണത്തിനുമുള്ള 
പിന്തുണയം പതിനയാലയാം പദ്തി്യാലയളവിൽ 
നൽകുന്നതയായിരിക്കും. കുട്ടനയാട് മേഖലയിതല തവള്ളതപ്യാ് 
നിയന്ത്രണ നടപടികൾ തുടരുന്നതയാണ്. “റം മഫയാർ ദി 
റിവർ” എന്ന ആേയം നടപ്ിലയാക്കുന്നതിന് പ്രമതധ്ക 
പിന്തുണ നൽകും. തെറുതും വലതുേയായ ജലസംഭരണികളിൽ 
തവള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സയാധധ്തകൾ പരിമേയാധിക്കും, 

ഇതിലൂതട ജലമസെിത പ്രമദേം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും 
കുടിതവള്ള ആവേധ്ങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്നതിനും സഹയായിക്കും.

മുങ്നാട്ടുള്ള സാദ്ധ്തകള്
മകരളത്തിതല നദികൾ്യായി ഒരു നദീതട പദ്തി 
വികസിപ്ിമ്ണ്ടതയായണ്ട്. തെറുതും വലതുേയായ 
ജലസംഭരണികളിൽ തവള്ളം സംഭരി്യാനുള്ള നടപടികൾ 
അതത് നദീതട പദ്തികളേയായി സംമയയാജിപ്ി്ണം. 
സംഭരണമേഷി വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി ജല 
സംഭരണികളിൽ ത്ഡ്ജിങ്ങിലൂതട േണലം േറ്റ ്
വസ്തു്ളം നീ്ംതെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ േക്ി 
തപ്ടുമത്തണ്ടതുണ്ട്. കൂടയാതത, പ്രിസിഷൻ കൃഷിരീതികളിൽ 
ശ്രദ് മകന്ദീകരിച്ചുതകയാണ്ട് കണിക ജലമസെിത 
പ്രമദേം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ സംസ്യാനം 
ശ്രദ് നൽമകണ്ടതുണ്ട്. 2018തല തവള്ളതപ്യാ്ത്തിനു 
മേഷമുള്ള മകരളത്തിതന് ജലസ്ിതി വിേകലനം തെയ്ത 
ഡച്ച് വിദഗ്ധ സംഘം ശുപയാർേ തെയ്തത് സംമയയാജിത 
ജലവിഭവ േയാമനജ് തേന്് (ഐഡബ്ലയുആർഎം) എന്ന 
ആേയത്തിന് അനുസൃതേയായി മകരളത്തിതന് ജലനയം 
േയാറ്റണതേന്നതയാണ്. അതിനയാൽ, ഒരു സംമയയാജിത 
നദീതട േയാമനജ്തേന്് (ഐആർബിഎം) എന്ന ആേയം 
സംസ്യാനം പരിഗണിമ്ണ്ടതുണ്ട്.

ചടിത്ധം 3.5.1 ജലമസെന വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള ജലസംഭരണികളതട സംഭരണ നില

അവലംബം: ജലമസെന വകുപ്് (ഐഡിആർബി ), മകരള സർ്യാർ  
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3.6 വനം- വനധ്ജീവി സംരക്ഷണം 

നമ്മുടെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയടെയം ആമരയാഗധ്ത്ിടറെയം 
അവിഭയാജധ്ഘെകേയാണ് വനങ്ങള്.  ഭൂവിസ്തൃതിയടെ 
ഏതയാണ്് മൂന്ിടലയാന്് ഭയാഗം ഉള്ടക്യാള്ളുന് 
വനങ്ങളിലയാണ് മലയാകത്ിടല കരയില് ജീവിക്കുന് 
ജീവികളില് പകുതിയിലധികവം വസിക്കുന്ത്.  ഭൂേിയില് 
ലഭധ്േയാകുന് ശുദ്ജലത്ിടറെ 75 ശതേയാനത്ിടറെ 
ഉറവിെം വനങ്ങളിലയാണ്.  2022 ടല മവള്്് വവല്്് 
ഫണ്് (്ബ്ല്യു.്ബ്ല്യു.എഫ്) റിമ്യാര്ടയായ ‘വനനശീകരണ 
വശങ്ങള്: ടവല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മലയാകടത് സയാരഥികളം 
പ്രതികരണങ്ങളം,’ അനുസരിച്് ഒരു ബിലധ്ണിലധികം 
ആളകള് വനങ്ങളിലം പരിസരങ്ങളിലേയായി വസിക്കുന്നു.  
സമുദ്രങ്ങള് കഴിഞ്ഞയാല് കയാര്ബണിടറെ ഏറ്റവം വലിയ 
സംഭരണവം വനങ്ങളിലയാണ്.  േനുഷധ്രയാശി ഓമരയാ 
വര്ഷവം പുറന്തള്ളുന്തിടനക്യാള് ഏഴിരടി കയാര്ബണ് 
ഉഷ്ണമേഖലയാ വനങ്ങളില് േയാത്ം സംഭരിക്കുകയം പ്രതിവര്ഷം 
1.8  ഗിഗയാ െണ് വടര കയാര്ബണ് കുറയ്ക്കുകയം ടെയ്യുന്നു.  
കയാര്ബണ്വ് ഓക ് വസ്് ആഗിരണം ടെയ്് ഓക്ിജന് 
പുറത്തുവിടുന്തിലൂടെ കയാലയാവസ്ഥടയ സുസ്ഥിരേയായി 
നിലനിര്ത്യാന് സഹയായിക്കുന്മതയാടെയാ്ം ജലവിതരണ 
നിയന്ത്രണത്ിലൂടെ അതിടറെ ഗുണനിലവയാരം 
ടേച്ട്ടുത്തുകയം  അതു വഴി വനങ്ങള് നമ്മുടെ പല 
പ്രകൃതിദത് സംവിധയാനങ്ങടളയം നിലനിര്ത്തുകയം 
ടെയ്യുന്നു.  എഫ്.എ.ഒ യടെ ‘മ്റേറ്റ് ഓഫ് മവള്്്സ് 
മഫയാറ്റേ് 2022’ റിമ്യാര്ട് അനുസരിച്് വനമേഖല മലയാക 
ജി്ിപിയിമലക്് 1.52 ട്ിലധ്ണ് മ്യാളറിലധികം സംഭയാവന 
നല്കുകയം  33 ദശലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്് ടതയാഴില് 
നല്കുകയം ടെയ്യുന്നുണ്്. 
 
വനങ്ങള് കടുത് പ്രതിസന്ധിയയാണ് ഇമ്യാള്  മനരിടുന്ത്. 
കയാട്ടുതീ മൂലമുള്ള നയാശനഷ്ടമത്യാടെയാ്ം കൃഷിക്കും 
ഇന്ധനത്ിനും തെിക്കുേയായി അവടയ ടവടി േയാറ്റുകയം 
നശി്ിക്കുകയം ടെയ്യുന്നുണ്്.  വനങ്ങളടെ ദുരുപമയയാഗം 
കയാര്ബണ് ബഹിര്ഗേനം വര്ദ്ി്ിക്കുന്മതയാടെയാ്ം 
വജവവവവിധധ്ടത്യം, സുപ്രധയാന ആവയാസ 
വധ്വസ്ഥകടളയം നശി്ിക്കുകയം അമതയാടെയാ്ം 
ആമഗയാളതലത്ിലം പ്രയാമദശിക തലത്ിലം  സമൂഹങ്ങളടെ 
ഉപജീവനടത്യം മക്ഷേടത്യം പ്രതികൂലേയായി 
ബയാധിക്കുന്നുമുണ്്.  േനുഷധ് ഇെടപെലകള് മൂലം മലയാകടത് 
40 ശതേയാനം വനങ്ങളം ഇതിനകംതടന് നശിച്ിട്ടുണ്്.  

പ്രതിവര്ഷം 10 ദശലക്ഷം ടഹക്ടര് എന് മതയാതില് 
നമുക്് വനങ്ങള് നഷ്ടട്ടുന്നുണ്്.  വനനശീകരണം 
തെയക, വനങ്ങടള സംരക്ഷിക്കുകയം സുസ്ഥിരേയായി 
നിയന്ത്രിക്കുകയം, പുനഃസ്ഥയാപിക്കുകയം ടെയ്യുക എന്ിവ 
ഒരിക്ലം അെിയന്തിരപ്രശ് നേയായി സമൂഹം കണ്ിരുന്ില്ല. 

പ്രയാമദശിക-ആമഗയാളതലങ്ങളില് ടവല്ലുവിളികടള 
മനരിടുന്തിനുള്ള പരിഹയാരേയായി വനങ്ങടള  അെിസ്ഥയാന 
േയാക്ിയള്ള മൂന്് ഉപയാധികള് എഫ്.എ.ഒ മുമന്യാട്ടുവയ്ക്കുന്നു.  
വനനശീകരണം തെയകയം വനങ്ങളടെ പരിപയാലനവം, 
നശിച് വനങ്ങളടെ പുനഃസ്ഥയാപനവം കയാര്ഷിക 
വനവല്ക്രണവം വിപുലീകരണവം, വനങ്ങളടെ 
സുസ്ഥിരേയായ ഉപമയയാഗം, ഹരിത മൂലധ് ശംഖലകള് 
എന്ിവയയാണവ.  ്ബ്ല്യു.്ബ്ല്യു.എഫ് “മഫയാറ്റേ് 
മഫയാര്മവ്്” എന് പുതിയ പരിപയാെിക്് തുെക്േിട്ടു.  ഇത് 
മലയാകടേമ്പയാടുമുള്ള േറ്റ് പങ്യാളികളേയായി സഹകരിക്യാനും 
വനങ്ങള്ക്യായി ബിസിനസ്്, സുസ്ഥിരത ലക്ഷധ്ങ്ങള് 
വകവരിക്യാന് സഹയായിക്കുന് ഫലപ്രദേയായ 
പ്രകൃതധ്യാധിഷ്ിത തന്ത്രങ്ങള്ക്് രൂപം നല്കയാനും 
ഇെയയാക്ി.  ഇതിലൂടെ പരസ് പര സഹകരണത്ിന് 
അെിസ്ഥയാനേയാകുന്  പ്രകൃതിക്കും സമൂഹങ്ങള്ക്കും 
ആവശധ്േയായ ലയാന്്്മകേ്് അവസരങ്ങള്, ഭയാവിയിമല 
ക്കുള്ള ഉത്രവയാദിത്വ  വിതരണ ശധ്ംഖലകള്, ടേച്ട്ട 
വനപരിപയാലനം എന്ീ അെിസ്ഥയാന സ്ംഭങ്ങള് 
ലഭധ്േയാവകയം ടെയ്തു.  

വനവിസ്തൃതി  
1988ടല മദശീയ വനനയം  വിഭയാവനം ടെയ്യുന്ത് രയാജധ്ടത് 
ഭൂവിസ്തൃതിയടെ 33 ശതേയാനം വനത്ിനും േരങ്ങള്ക്കും 
കീഴില് ടകയാണ്ടു വരിക എന്തയാണ്.  മഫയാറ്റേ് സര്മവ 
ഓഫ് ഇന്തധ് (എഫ്എസ്ഐ)യടെ “ഇന്തധ് മ്റേറ്റ് ഓഫ് 
മഫയാറ്റേ് റിമ്യാര്ട് 2021”ല് രയാജധ്ടത് വനവിഭവങ്ങളടെ 
വിശദേയായ വിലയിരുത്ല് നെത്തുകയണ്യായി.  റിമ്യാര്്ട 
അനുസരിച്് രയാജധ്ടത് ടേയാത്ം വനവിസ്തൃതി 7.14 
ലക്ഷം െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്ററയാണ്.  ഇത് രയാജധ്ടത് 
ഭൂവിസ്തൃതിയടെ 21.71 ശതേയാനേയാണ്.  എഫ്.എസ്.ഐ 
യടെ കണക്് പ്രകയാരം 10 ശതേയാനത്ിലധികം േരങ്ങളടെ 
മേലയാ്് സയാന്ദ്രതയള്ളതും, ഒരു ടഹക്ടറില് കൂടുതല് 
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വിസ്തൃതിയള്ളതുേയായ (വനങ്ങളിലം േറ്റ് സര്ക്യാര് 
ഭൂേികളിലം സ്വകയാരധ്-സയാമൂഹധ് സ്ഥയാപനങ്ങളടെ ഭൂേികളിലം 
ഉള്ള)  മതയാടങ്ങള്, മുള, ഈന്ത്ന മുതലയായ എല്ലയാ ഭൂേിയം 
വനമേഖലയില് ഉള്ട്ടുന്നു.  രയാജധ്ടത് ഭൂവിസ്തൃതിയടെ 
2.91 ശതേയാനേയായ 95,748 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്ററില് േരങ്ങള് 
വധ്യാപിച്ചുകിെക്കുന്നു.  രയാജധ്ടത് വനവം േരങ്ങളം ഉള്ട്ട 
വിസ്തൃതി 8.09 ലക്ഷം െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്ററയാണ് (80.9 
ദശലക്ഷം ടഹക്ടര്), ഇത് രയാജധ്ടത് ഭൂവിസ്തൃതിയടെ 
24.61 ശതേയാനേയാണ്.  മദശീയ തലത്ില് 2019നും 2021നും 
ഇെയില് വനത്ിടറെയം േരങ്ങളടെയം വിസ്തൃതിയില് 0.25 
ശതേയാനം വര്ദ്നവയാണ് റിമ്യാര്ട് ടെയ്ത്.

വജവ-ഭൂേിശയാസ്ത്രപരേയായി മകരളത്ിടല വനങ്ങള് 
പശ്ിേഘടം, പശ്ിേതീരം എന്ീ രണ്് പ്രവിശധ്കളിലയായി 
കയാണട്ടുന്നു. അപൂര്വ്വവം വംശനയാശഭീഷണി 
മനരിടുന്തുേയായ സസധ്ജന്തുജയാലങ്ങളടെ മശഖരേയായ 
ഇവിെം  വജവവവവിധധ്ത്യാല് സമ്പന്വം പരിസ്ഥിതി 
സംരക്ഷണത്ിന് അതധ്ന്തയാമപക്ഷിതവേയാണ്.  
മകരളത്ിടല ഭൂവിസ്തൃതി ഇന്തധ്യടെ 1.2 ശതേയാനം 
േയാത്േയാടണങ്ിലം മദശീയ വനവിസ്തൃതിയടെ 2.3 
ശതേയാനം മകരളത്ിലയാണ്.  എഫ്.എസ്.ഐ റിമ്യാര്ട് 
പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനടത് ടേയാത്ം കയാര്ബണ് മ്റേയാക്് 
(വനത്ിന് പുറത്് ഒരു ടഹക്ടറില് കൂടുതലള്ള േരങ്ങള് 
ഉള്ട്ടെ) 205.5 ദശലക്ഷം െണ് (753.57 ദശലക്ഷം െണ് 
കയാര്ബണ് വ് ഓവക്്ിന് തുലധ്ം) ആണ്.  ഇത് 
രയാജധ്ടത് വനത്ില് നിന്നുള്ള ടേയാത്ം കയാര്ബണ് 
മ്റേയാക്ിടറെ 2.8 ശതേയാനേയാണ്.

സംസ്ഥയാനടത് വനവിസ്തൃതി 11,524.2 െതുരശ്ര 
കിമലയാേീറ്ററയാണ്, ഇത് ഭൂവിസ്തൃതിയടെ ഏകമദശം 
29.65 ശതേയാനേയാണ് (38,863 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്റര്), 
എന്യാല് സംരക്ഷിത വനങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ളവ ഉള്ട്ട 
യഥയാര്ത്ഥ വനമേഖല വളടര കൂടുതലയാണ്.  മഫയാറ്റേ് 
സര്മവ ഓഫ് ഇന്തധ്യടെ (എഫ്.എസ്.ഐ) 2021 ടല 
വിലയിരുത്ല് പ്രകയാരം മതയാടങ്ങള് ഉള്ട്ടെയള്ള 
വനവിസ്തൃതി 21,253 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്ററയാണ്.   ഇത് 
സംസ്ഥയാനടത്  ഭൂവിസ്തൃതിയടെ  54.7 ശതേയാനേയാണ്.  
വളടര ഇെതൂര്ന് വനങ്ങളടെ വധ്യാപ്ി 1944 െതുരശ്ര 
കിമലയാേീറ്ററയാണ്. അതയായത് വനമേഖലയടെ 9.2 ശതേയാനം.   
േിതേയായ ഇെതൂര്ന് വനങ്ങളടെ വധ്യാപ്ി 9472 െതുരശ്ര 
കിമലയാേീറ്ററയാണ്.  ഇത് ടേയാത്ം വനവിസ്തൃതിയടെ 44.6 
ശതേയാനം വരും.  എന്യാല് 9837 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്റര്, 
അതയായത് വനവിസ്തൃതിയടെ 46.3 ശതേയാനവം തുറന് 
വനങ്ങളയാണ്.  എഫ്.എസ്.ഐ റിമ്യാര്ട് പ്രകയാരം 2019 
നും 2021 നും ഇെയില് സംസ്ഥയാനടത് വനവിസ്തൃതി 
യില് 0.52 ശതേയാനം വര്ദ്നവ് ഉണ്യായിട്ടുണ്് (109 െതുരശ്ര 
കിമലയാേീറ്റര്). വനവിസ്തൃതിയടെ വര്ദ്നവില് ഇന്തധ്യിടല 
േറ്റ് സംസ്ഥയാനങ്ങളേയായി തയാരതേധ്ം ടെയ്യുമമ്പയാള് മകരളം 
എടയാം സ്ഥയാനത്യാണ്.

വനമേഖലയടെ ജില്ല  തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.6.1ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.  സംസ്ഥയാനടത് 
ജില്ലകളില് ഇടുക്ിയില് 3,155 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്റര് 
വനഭൂേിയണ്്. ടതയാട്ടു പിന്യാടല 2104 െതുരശ്ര 
കിമലയാേീറ്ററുള്ള പയാലക്യാടും, േലപ്പുറവേയാണ് (1,984 
െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്റര്).  ഭൂവിസ്തൃതിയടെ ശതേയാനേയായി 
കണക്യാക്കുമമ്പയാള് പത്നംതിട, വയനയാെ് ജില്ലകളില് 74 
ശതേയാനവം വനങ്ങളയാണ്.  ടതയാട്ടു പിന്യാടല ഇടുക്ിയം 
(73 ശതേയാനം).  

സംസ്ഥയാനടത് വനങ്ങളം കയാര്ഷിക ഭൂപ്രകൃതിയം 
അമഭദധ്േയായി ബന്ധട്ടിരിക്കുന്തിനയാലം 
ടപയാതുവിഭവങ്ങള് പങ്ിടുന്തിനയാലം വനങ്ങളടെയം 
വനധ്ജീവികളടെയം സുസ്ഥിരേയായ പരിപയാലനത്ിന്  
ലയാന്്്മകേ്് തലത്ിലള്ള സേീപനേയാണ് 
ആവശധ്േയായിട്ടുള്ളത്  മകരളത്ില് ആവയാസവധ്വസ്ഥ 
നിര്ണ്ണയിക്കുന്തില് വനങ്ങളടെ പയാരിസ്ഥിതിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളടെ പങ്് വളടര വലതയാണ്.  വനങ്ങള്ക്്  
പുറത്തുള്ള േരങ്ങളടെ കൂടത്ില് കയാര്ഷിക മതയാടവിളകള്, 
ഗയാര്ഹിക മതയാടങ്ങള്, ഫയാം മഫയാറസ്ട്ി, കയാവകള്, 
നഗര ഹരിത ഇെങ്ങള് എന്ിവയള്ട്ട വളടര 
വവവിധധ്േയാര്ന് ഭൂവിഭയാഗങ്ങള് ഉള്ടക്യാള്ളുന്നു;  അതില് 
ഗണധ്േയായ പങ്ം സ്വകയാരധ് ഭൂേിയിലയാണ്.  സംസ്ഥയാനടത് 
തെി വിതരണത്ിടറെ 82 ശതേയാനത്ിടറെയം പ്രധയാന 
മ്യാതസ്് റബ്ബര് മതയാടങ്ങളം വീട്ടുമതയാടങ്ങളേയാണ്.  
സംസ്ഥയാനടത് തെി വിതരണത്ില് 1.6 ശതേയാനം 
േയാത്േയാണ് വനങ്ങളില് നിന്നുള്ളത്.  തെി ഉല്്യാദനത്ില് 
വീട്ടുമതയാടങ്ങളടെ പങ്് ഗണധ്േയായി വര്ദ്ി്ിക്യാനും അതുവഴി 
ടപയാതു വനങ്ങളടെ പയാരിസ്ഥിതിക മസവനങ്ങള് കൂടുതല് 
ടേച്ട്ടുത്യാനും കഴിയം.

കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാനത്ിടറെ പശ്യാത്ലത്ില് 
പയാരിസ്ഥിതികവം സയാമ്പത്ികവേയായ പരയാധീനതകള് 
കുറയ്ക്കുന്തില് വനങ്ങളടെ പങ്് നിര്ണ്ണയായകേയാണ്.  
പഞ്ചവത്സര പദ്തികള് വനങ്ങളടെ  പരിപയാലനത്ിലൂടെ 
ജലസുരക്ഷ, വജവവവവിധധ് സംരക്ഷണം, പ്രമദശിക 
സമൂഹങ്ങളടെ ഉപജീവനേയാര്ഗ്ഗങ്ങള്, േറ്റ് സയാമൂഹിക 
ലക്ഷധ്ങ്ങള് തുെങ്ങിയ ടപയാതുമസവനങ്ങള്ക്യാണ് ഊന്ല് 
നല്കിയിട്ടുള്ളത്.  ജലസുരക്ഷ  വര്ദ്ി്ിക്കുക, േനുഷധ്-
വനധ് മൃഗ സമ്പര്ക്ം കുറയ്ക്കുക, വനടത് ആശ്രയിക്കുന് 
സമൂഹങ്ങളടെ ജീവിതവം ഉപജീവനവം സുരക്ഷിതേയാക്കുക, 
കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാനത്ിടനതിരയായ സംരക്ഷണ 
കവെേയായി  വനങ്ങടള നിലനിര്ത്തുക തുെങ്ങിയ  പ്രധയാന 
വിഷയങ്ങളില് വനം വകു്് ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.  

സ്വാഭവാവിക വനങ്ങളുടെ പരിപവാലനം
മകരളത്ിടല വന പരിപയാലനത്ില് കമയേറ്റങ്ങള്, 
മവടയയാെല്, േരംടവടല് എന്ിവയില് നിന്നുള്ള 
സംരക്ഷണം, വജവ ഇെടപെലില് നിന്നും കയാട്ടുതീയില് 
നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണം, നദീതീര സംരക്ഷണം, ജീര്ണ്ണിച് 
വനമേഖലകളടെ പുനരുദ്യാരണം, ദുര്ബലേയായ 
പരിസ്ഥിതി വധ്വസ്ഥകളടെ സംരക്ഷണം, പങ്യാളിത് വന 
പരിപയാലനം, ആദിവയാസികളടെ വര്ദ്ിച് പങ്യാളിത്ം 
എന്ിവ ഉള്ട്ടുന്നു.  പ്രകൃതിദത് വനങ്ങളടെ 
പരിപയാലനത്ില് വനങ്ങളടെ സര്മവയം അതിര്ത്ി 
നിര്ണയവം, കമയേറ്റങ്ങളില് നിന്നും േറ്റ് നിയേവിരുദ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണം, കയാട്ടുതീ  
പ്രതിമരയാധ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, േണ്ണ്-ഈര്് സംരക്ഷണം, 
പ്രമതധ്ക ആവയാസവധ്വസ്ഥകളടെ സംരക്ഷണം, 
റയാ്ി്് ടറസ്  മപയാണ്സ് െീമുകളടെയം (ആര്ആര്െി) 
എലിഫറെ് വരൈവിംഗ്  െീമുകളടെയം ശയാക്ീകരണം 
എന്ിവ ഉള്ട്ടുന്നു.  2021-22 കയാലയളവില് ഏടറ്റടുത്  
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് വനയാതിര്ത്ികളടെ സര്മവ, 
വനസംരക്ഷണം, നയാശം സംഭവിച് വനങ്ങളടെ 
പുനരുജ്ീവനം എന്ിവ ഉള്ട്ടുന്നു.  വനയാതിര്ത്ിയില് 
വഴിയെയയാളങ്ങളം കയേയാലകളം (കുള്ളന് േതിലകള്) 
നിര്മിച്യാണ് അതിര്ത്ി നിര്ണ്ണയിക്കുന്ത്.  
നയാമശയാന്മുഖേയായ വനമേഖലകളില് പ്രയാമദശിക ഇനങ്ങള് 
നട്ടുപിെി്ിച്യാണ് പുനരുജ്ീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്തുന്ത്.  ഫയര് വലനുകള് നിര്മിച്് ഫയര് 
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ടപ്രയാടക്ഷന് വയാച്ര്േയാരുടെ സഹയായമത്യാടെയയാണ് 
വനങ്ങടള തീയില് നിന്് സംരക്ഷിക്കുന്ത്.

എഫ്.എസ്.ഐയടെ കണക്കുകളനുസരിച്് മകരളത്ിടല 
ടേയാത്ം വനമേഖലയില് 2.2 ശതേയാനവം തീപിടുത് 
സയാധധ്ത കൂടുതലള്ളവയയാണ്.  വനസംരക്ഷണ സേിതികള് 
(വി.എസ്.എസ്), ഇമക്യാ ട്വലപ്  ടേറ്െ കമിറ്റികള് 
(ഇ.്ി.സി) എന്ിവ മുമഖനയയാണ് അഗ്ി സംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്ത്.  മെയാല വനങ്ങള്, 
െന്ദനക്യാടുകള് , തണ്ണീര്ത്െങ്ങള്, കണ്ല്ക്യാടുകള്, 
കയാവകള്, േറ്റ് ദുര്ബല ആവയാസവധ്വസ്ഥകള് 
എന്ിങ്ങടന സവിമശഷേയായ ആവയാസവധ്വസ്ഥകളടെ 
പ്രമതധ്ക സംരക്ഷണവം നയാശം സംഭവിച് വനങ്ങളടെ 
പുനരുദ്യാരണത്ിമനയാടെയാ്ം നെത്ി.

തതവാട്ടങ്ങളുടെ ഉത്പവാദനക്ഷമത ടമച്ചടപെടുത്തല്
വനം വകു്ിന് ഏകമദശം 1.5 ലക്ഷം ടഹക്ടറില് (ആടക 
വനവിസ്തൃതിയടെ 13 ശതേയാനം) വിവിധ ഇനങ്ങളില്ട്ട 
വനമത്യാടങ്ങള് ഉണ്്.  അതില് മതക്് ഏകമദശം 
77,000 ടഹക്ടര് (ടേയാത്ം മതയാടം വിസ്തൃതിയടെ 51 
ശതേയാനം) വധ്യാപിച്ചുകിെക്കുന്നു.  വനമത്യാട പരിപയാലനം 
യക്ിസഹേയായതിനയാല് ഉയര്ന് ഉല്്യാദനക്ഷേതയള്ള 
പ്രമദശങ്ങളില് േണ്ണിടറെ ഉല്്യാദനക്ഷേത  
ടേച്ട്ടുത്ിടക്യാണ്് തീവ്ര പരിപയാലനത്ിന് 
വിമധയേയാക്കും.  മതക്് പ്യാമറെഷന് േയാമനജ്  ടേറെിടറെ 
ദീര്ഘകയാല െരിത്ം പ്രമയയാജനട്ടുത്ി, ശയാസ്ത്രീയേയായ 
പരിപയാലന രീതികള് ഉപമയയാഗിച്് ഉല്്യാദനക്ഷേത 
ടേച്ട്ടുത്തുന്തിനുള്ള സംവിധയാനം സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്്.

2021-22ല് 38.2 ടഹക്ടര് മതയാടപ്രമദശത്് പരിപയാലനം 
നെത്ി. വനമത്യാടങ്ങളടെ സ്ീഷീസ് തിരിച്ചുള്ള വിസ്തൃതി 
അനുബന്ം 3.6.2ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.  വനമത്യാടങ്ങളടെ 
വിസ്തൃതി 2020-21 ല് 156.2 ആയിരം ടഹക്ടറില് നിന്് 
2021-22ല് 156.1 ആയിരം ടഹക്ടറയായി കുറഞ്ഞു.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സമ്പര്ക്ക പവാലനം
േനുഷധ്-വനധ്ജീവി സമ്പര്ക് പയാലനം ഒരു സങ്ീര്ണ്ണേയായ 
പ്രശ്നേയാണ്.  ഈ പ്രശ്നം ഫലപ്രദേയായി മനരിെയാന് വനംവകു്് 
വിവിധ തലങ്ങളിലള്ള നെപെികള് സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്്.  

എലിടഫറെ് പ്രൂഫ് കിെങ്ങുകള്, ആനടയ തെയന് കല്ല് 
ഭിത്ികള്, മസയാളയാര് പവര് ടഫന്സിങ്ങ് എന്ിവയടെ 
നിര്മയാണം, േറ്റ് പ്രതിമരയാധ നെപെികള്, വനധ്ജീവി 
ആക്രേണത്ിലം വിളനയാശത്ിലം ഇരയയായവര്ക്കുള്ള 
നഷ്ടപരിഹയാരം നല്കല്, വനധ്ജീവികളടെ 
ആവയാസവധ്വസ്ഥ ടേച്ട്ടുത്ല്, വനധ്ജീവികള്ക്് 
ഉള്ക്യാടുകളില് തീറ്റയം ടവള്ളവം ഉറ്യാക്ല്, ആര്.
ആര്.റ്റി കള്ക്കുള്ള പിന്തുണ മുതലയായവ വകടക്യാണ് 
പ്രതിമരയാധ നെപെികളില് ഉള്ട്ടുന്നു.  വനയാതിര്ത്ികളില് 
തയാേസിക്കുന് ആളകളടെ ജീവിതത്ിനും വിളകള്ക്കും 
നയാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തുന്തില് പ്രധയാന കയാരണം 
ആനകളടെ ആക്രേണേയാണ്.  കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി, പന്ി, 
േയില് തുെങ്ങിയ വനധ്മൃഗങ്ങളം േനുഷധ്-വനധ്ജീവി 
സംഘര്ഷങ്ങള്ക്് കയാരണേയാവന്നുണ്്.  വനധ്ജീവി 
സംഖധ്യിടല വര്ദ്നവ്, ആവയാസവധ്വസ്ഥയടെ 
നയാശവം തുണ്ടുവല്ക്രണവം, കൃഷി രീതിയിടല േയാറ്റം, 
കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാനം, എന്ിവയയാണ് േനുഷധ്-വനധ്ജീവി 
സംഘര്ഷത്ിനുള്ള (എച്്.്ബ്ല്യു.സി) പ്രധയാന കയാരണങ്ങള്.  
പ്രതിമരയാധത്ിലൂന്ിയതും ലഘൂകരണത്ിലൂന്ിയതുേയായ 
ദീര്ഘകയാല-ഹ്രസ്വകയാല നെപെികളള്ടക്യാള്ളുന് 
സേഗ്രേയായ ഒരു തന്ത്രം ഇക്യാരധ്ത്ില് ആവശധ്േയാണ്.  
േനുഷധ്-വനധ്ജീവിസംഘര്ഷം സേീപകയാലത്് വലിയ 
മതയാതില് വര്ദ്ിച്ിട്ടുണ്്.  ഇത് നഷ്ടപരിഹയാരത്ിനയായള്ള 
ടലെയ്മുകളില് വര്ദ്നവിന് കയാരണേയായി.   
2021-22ല് േയാത്ം 13.1 മകയാെി രൂപ നഷ്ടപരിഹയാരേയായി 
വിതരണം ടെയ്തു.  ഇത് മുന്വര്ഷമത്ക്യാള് 25 
ശതേയാനം കൂടുതലയാണ്.  വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 3.6.1ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

േനുഷധ്-വനധ്ജീവി സംഘര്ഷം പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള 
ലഘൂകരണ നെപെികളില് േനുഷധ്വയാസ മകന്ദ്രങ്ങളിമലക്കും 
കൃഷിയിെങ്ങളിമലക്കും വനധ്മൃഗങ്ങള്  എത്തുന്ത് 
തെയന്തിന് ഭൗതിക തെസ്ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ത് 
ഉള്ട്ടെയള്ള സംമയയാജിത ഭൂപ്രകൃതധ്യാധിഷ്ിത 
പരിപയാലന രീതിയയാണ് അവലംബിക്കുന്ത്.   ഇതില് 
മുന്റിയി്ിനുള്ള ഇലമട്യാണിക് സംവിധയാനങ്ങള്, 
മരൈയാണുകളടെ ഉപമയയാഗം, പ്രശ്നക്യാരയായ ആനകളിടല 
മറ്ിമയയാ മകയാളറിംഗ്, വനധ്ജീവികള്ക്യായി ഇെനയാഴികള് 
സൃഷ്ടിക്ല് (േനുഷധ് ആവയാസ മകന്ദ്രങ്ങള് വനങ്ങളയാല് 
ഇെകലര്ന്ിെത്്) എന്ിവയം ഉള്ട്ടുന്നു.   

പട്ടിക 3.6.1  േനുഷധ്-വനധ്ജീവി സമ്പര്ക്ം മൂലമുള്ള പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളടെ  വിശദയാംശങ്ങളം നഷ്ടപരിഹയാരവം, 2021-22 
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േനുഷധ് ജീവഹയാനി 65 35 6 3 1 0 4 114 4,44,10,030

േനുഷധ്ര്ക്കുണ്യാകുന് 
അപകെങ്ങള്

547 44 127 3 0 1 36 758 2,54,90,087

കന്നുകയാലിേരണം 33 9 3 1 179 180 109 514 1,11,65,868

കൃഷി നയാശവം വസ്തു 
നയാശവം

0 3349 1737 75 24 0 1395 6580 5,00,20,732

അവലംബം: വനം, വനധ്ജീവി വകുപ്പു്, മകരള സര്ക്യാര്, 2022
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വപ്രേറി ടറമസ്യാണ്സ് െീമുകളടെയം (പി.ആര്െി) 
ആര്.ആര്.െികളടെയം രൂപീകരണം, പ്രശ്നബയാധിത 
ടസറ്റില്ടേന്റുകളടെ പുനഃസ്ഥയാപനം എന്ിവയം ഇതില് 
ഉള്ട്ടുന്നു.  ജനജയാഗ്രതയാ സേിതികള് (ടജ.ടജ.എസ്), 
വി.എസ്.എസുകള്, ഇ.്ി.സി കള് എന്ിവയടെ 
സഹകരണമത്യാടെ വനംവകു്് പഞ്ചയായത്തുകളേയായം 
ബന്ധട്ട വകുപ്പുകളേയായം സഹകരിച്് 
പ്രയാന്തപ്രമദശങ്ങളിടല സംഘര് ഷങ്ങള് വകകയാരധ്ം 
ടെയ്യുന്നുണ്്.  സംസ്ഥയാനടത് ഉയര്ന് സംഘര്ഷ 
ബയാധിത മേഖലകളില് 15 ആര്.ആര്.റ്റികള് (സ്ഥിരേയായി 
എട്ടും തയാല്ക്യാലികേയായി ഏഴം ഉള്ട്ടെ) ഇതിനകം 
രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്്.  കൂെയാടത പുതിയ 25 ആര്.ആര്.റ്റികള് 
രൂപീകരിക്കുന്തിനുള്ള നെപെികടളടുത്ിട്ടുമുണ്്.  നിലവില് 
മകരള വനം വകു്ിന് കീഴില് 427 വി.എസ്.എസുകളം 213 
ഇ.്ി.സികളമുണ്്.  േനുഷധ്-വനധ്ജീവി സംഘര്ഷങ്ങള് (എച്്.
്ബ്ല്യു.സി) വര്ദ്ിച് മേഖലകളില് ഇ.്ി.സി/വി.എസ്.എസ് 
അംഗങ്ങളടെ പങ്യാളിത്ം ഉറ്യാക്കുന്നുണ്്.

വനധ്മൃഗങ്ങളയാല് േരണം, പരിക്കുകള്, വസ്തുവകകള്ക്് 
നയാശനഷ്ടം എന്ിവ പതിവയായി റിമ്യാര്്ട ടെയേട്ടുന്തും, 
േനുഷധ് പ്രവൃത്ികള് മൂലം വനധ്മൃഗങ്ങള്ക്് േരണവം 
പരിക്കും സംഭവിക്കുന്തുേയായ മഹയാട സ്് പയാട്ടുകള് 
്ിവിഷന്  തിരിച്് കടണ്ത്തുകയം മരഖട്ടുത്തുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്്.  പ്രയാമദശിക കമ്യൂണിറ്റി  പ്രതിനിധികളടെ 
പങ്യാളിത്മത്യാടെയള്ള സംയക് പമട്യാളിംഗ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് മറഞ്ച്, മ്റേഷന് തലങ്ങളില് പ്രമതധ്കിച്് 
മഹയാട് മസ്യാട്ടുകളില് നെത്തുന്നു.  െീഫ് വവല്്് വലഫ് 
വയാര്്ടറെ മനരിട്ടുള്ള മേല്മനയാടത്ില് ജി.ഐ.എസ് 
അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയള്ള സുരക്ഷിതേയായ എം.ഐ.എസ് 
പ്യാറ്റ്മഫയാേില് ഇത്രം മഹയാ്ട മസ്യാട്ടുകളടെ സംസ്ഥയാനതല 
ഇന്ടവറെറികള് പരിപയാലിക്കുകയം വവല്്് വലഫ് 
വയാര്്ന്േയാര്ക്് ഇത്രം പ്യാറ്റ്മഫയാമുകള് ലഭധ്േയാക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്്.

പുനലൂര്, മകയാന്ി, േറയൂര്, പയാലക്യാെ്, തിരുവനന്തപുരം, 
മൂന്യാര്, വയനയാെ് തുെങ്ങിയ വിവിധ ്ിവിഷനുകളില് 
േനുഷധ്-വനധ്മൃഗ സംഘര്ഷം  പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള  
മുന്റിയി്് സംവിധയാനം നിലവിലണ്്. വളടര 
പ്രമയയാജനപ്രദേയായ ഈ സംവിധയാനത്ിടറെ 42 
യൂണിറ്റുകള് കൂെി സംസ്ഥയാനടത് വിവിധ ഭയാഗങ്ങളിലയായി 
സ്ഥയാപിക്കും.  സയാമൂഹിക വികസനത്ിലം പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങളടെ സംരക്ഷണത്ിലം ഗ്രയാേപഞ്ചയായത്തുകളടെ 
പ്രയാധയാനധ്ം പരിഗണിച്് സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം 246 
ടജ.ടജ.എസുകള് രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്്.  ജനപ്രതിനിധികള്, 
കര്ഷക പ്രതിനിധികള്, മഫയാറ്റേ് ഓഫീസര്േയാര് 
എന്ിവരെങ്ങുന്തയാണ് പഞ്ചയായത്് തലത്ിലള്ള ടജ.ടജ.
എസ്. പ്രയാമദശിക പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്തിന് വയാര്ഡുതല 
സേിതികള് രൂപീകരിക്യാനും മുന്വകടയേടുത്ിട്ടുണ്്.  
സംഘര്ഷ വിഷയങ്ങള് വിശദേയായി െര്ച് ടെയ്യുകയം 
പരിഹയാരങ്ങള് നിര്മ്ദേശിക്കുകയം ടെയ്യുന്തിനയാല് 
ഈ സേിതികള് ഫലപ്രദേയാകുന്മതയാടെയാ്ം ടവല്ലുവിളി 
മനരിടുന്തിന് ടപയാതുജന പിന്തുണ ഉറ്യാക്കുകയം 
ടെയ്യുന്നുണ്്.

വനത്തില് നിന്നുള്ള വരുമവാനം 
സംസ്ഥയാനടത് നികുതിമയതര വരുേയാനത്ില് വനംവകു്് 
ഗണധ്േയായ സംഭയാവന നല്കുന്നുണ്്.  തെിയടെയം േറ്റ് 
വമനയാത്പന്ങ്ങളടെയം വില്്നയിലൂടെ വനമേഖലയില് 

നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2021-22ല് 196 മകയാെി രൂപയയാണ്. 
വനത്ില് നിന്നുള്ള വരുേയാനത്ിടറെ വലിടയയാരുഭയാഗം 
തെി വില്്നയിലൂടെയയാണ് ലഭധ്േയാകുന്ത്.   
2021-22ല് വനത്ില് നിന്നുള്ള വരുേയാനത്ിടറെ 90 
ശതേയാനവം തെി വില്്നയില് നിന്യാണ്,  അതയായത് 
176 മകയാെി രൂപ വരുേയാനേയായി ലഭിച്ചു.  തെി, വിറക്, മുള, 
യൂക്യാലിപ് റ്റസ്, അമക്ഷധ് എന്ിവയടെ ഉത്്യാദനം 2021-
22 ല് വര്ദ്ിച്മ്യാള് മതന്, ഈറ, െന്ദനം എന്ിവയടെ 
ഉത്പയാദനം 2020-21 ടന അമപക്ഷിച്് കുറഞ്ഞു.  2020-21, 
2021-22 വര്ഷങ്ങളിടല പ്രധയാന വന ഉല്്ന്ങ്ങളടെ 
ഉല്്യാദനം അനുബന്ം 3.6.3ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

2018-19 മുതല് 2021-22 വടരയള്ള കയാലയളവില് 
തെിയില് നിന്നും േറ്റ് വന ഉല്്ന്ങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 
വരുേയാനത്ിടറെ ഗതിവിഗതികള് അനുബന്ം 3.6.4ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.  2020-21 ടന അമപക്ഷിച്് 2021-22ല് 
വന ഉല്്ന്ങ്ങളില് നിന്നുള്ള അറ്റയാദയായം 236 മകയാെിയില് 
നിന്് 196 മകയാെി രൂപയയായി കുറഞ്ഞു.  തെിയില് നിന്നുള്ള 
വരുേയാനം കുറഞ്ഞതയാണ് ഈ ഇെിവിനുള്ള പ്രധയാന 
കയാരണം.

ചടിത്ം 3.6.1ല് വനത്ില് നിന്നുള്ള വരുേയാനത്ിടല 
ഗതിവിഗതികള് കയാണിക്കുന്നു.  2017-18 മുതല് 2018-19 വടര, 
വനത്ില് നിന്നുള്ള അറ്റയാദയായം 17 ശതേയാനം വര്ദ്ിച്ചു.
എന്യാല് 2019-20 ല് അത് 12.5 ശതേയാനേയായി കുറയകയം 
2020-21ല് 5.8 ശതേയാനേയായി വീണ്ടും കുറയകയം ടെയ്തു.   
2020-21നും 2021-22നും ഇെയില്, തെിയില് നിന്നുള്ള 
വരുേയാനം 18 ശതേയാനം കുറയകയണ്യായി.

2021-22ടല അെിസ്ഥയാന വിലയില് ടേയാത്ം 
മൂലധ്വര്ദ്നവില് വനമേഖലയടെ വിഹിതം 
0.96 ശതേയാനേയായിരുന്നു. 2020-21ല് ഇത് 1.07 
ശതേയാനേയായിരുന്നു.  സംസ്ഥയാനടത് ടേയാത്ം ആഭധ്ന്തര 
ഉത്പയാദനത്ില് പ്രയാഥേിക മേഖലയടെ വിഹിതം 2020-21 
ല് 8.7 ശതേയാനേയായിരുന്ത് 2021-22ല് 8.1 ശതേയാനേയായി 
കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥയാനടത് ടേയാത്ം ആഭധ്ന്തര 
ഉത്പയാദനത്ില് വനമേഖലയടെ സംഭയാവന അനുബന്ം 
3.6.5ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ജജവജവവിധ്യ സംരക്ഷണവം സംരക്ഷിത 
പ്രതദശങ്ങളുടെ പരിപവാലനവം 
വനധ്ജീവികളടെയം വജവവവവിധധ്ത്ിടറെയം 
സംരക്ഷണത്ിന് ഈ അടുത് കയാലത്യായി വളടര 
പ്രയാധയാനധ്ം ലഭിക്കുന്നുണ്്.  മകരളത്ിടല വനങ്ങള് 
മലയാകത്ിടല വജവവവവിധധ് മഹയാട്സ്  മപയാട്ടുകളടെ 
ഭയാഗേയാണ്. അതുടകയാണ്് തടന് സമ്പന്േയായ 
വജവവവവിധധ് സംരക്ഷണത്ിന്, പ്രമതധ്കിച്് 
സംരക്ഷിത പ്രമദശങ്ങളിടല സംരക്ഷണത്ിന് 
വളടരയധികം പ്രയാധയാനധ്മുണ്്.  മദശീയ പയാര്ക്കുകള്, 
വനധ്ജീവി സമങ്തങ്ങള്, കമ്യൂണിറ്റി റിസര്വ് എന്ിവ 
ഉള്ട്ടുന് 3,441.21 െതുരശ്ര കിമലയാേീറ്റര് സംരക്ഷിത 
വനങ്ങള് വകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്ത്    വനധ്ജീവിവിഭയാഗം 
ആണ്.  മകരളത്ില് ആറ് മദശീമയയാദധ്യാനങ്ങളം 18 
വനധ്ജീവി സമങ്തങ്ങളം ഒരു കമ്യൂണിറ്റി റിസര്വമുണ്്.  ഇത് 
സംസ്ഥയാനടത് വന മേഖലയടെ 30 ശതേയാനമത്യാളം 
വരും.  സംരക്ഷിത പ്രമദശങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ള പ്രധയാനട്ട 
വജവവവവിധധ് മേഖലകളടെ സംരക്ഷണവം 
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പരിപയാലനവം വനധ്ജീവി വിഭയാഗത്ിടറെ പരിധിയിലയാണ്.  
ജലമ്യാതസ്സുകളടെ വികസനം, അധിനിമവശ 
കളകളടെ ഉന്മൂലനം, ടട്ക്് പയാതകളടെ നിര്മയാണം 
ഉള്ട്ടെയള്ള അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്വികസനവം 
അറ്റകുറ്റ്ണികളം, ആശയവിനിേയത്ിനുള്ള 
സൗകരധ്ം, കയാട്ടുതീ നിയന്ത്രണം തുെങ്ങിയവയയാണ് 
ആവയാസവധ്വസ്ഥയടെ ടേച്ട്ടുത്ലില് ഉള്ട്ടുന്വ.  
വനധ്ജീവി സമങ്തങ്ങള്, മദശീയ ഉദധ്യാനങ്ങള്, കമ്യൂണിറ്റി 
റിസര്വകള്, ബമയയാസ്ഫിയര് റിസര്വകള് എന്ിവയടെ 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.6.6ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

വനമേഖലകളിടല ടപയാതു വനധ്ജീവി ടസന്സസിന് 
പുറമേ കടുവ, ആന, നീലഗിരി തയാര് എന്ിവയ്കയായി 
പ്രമതധ്ക ടസന്സസ് നെത്തുന്നുണ്്.  പരിസ്ഥിതി, വനം, 
കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാന േന്ത്രയാലയത്ിടറെ (എം.ഒ.ഇ.എഫ്.
സി.സി) റിമ്യാര്്ട അനുസരിച്് കടുവകളടെ എണ്ണം 2014ല് 
136 ആയിരുന്ത് 2018 ല് 190 ആയി ഉയര്ന്നു.  രയാജധ്ടത് 
കടുവകളടെ എണ്ണത്ിടറെ 6.4 ശതേയാനവം കയാടയാനകളടെ 
19 ശതേയാനവം മകരളത്ിലയാണ്.  മകരളത്ിടല പ്രയാമദശിക 
ഇനേയായ നീലഗിരി തയാറുകളടെ എണ്ണം 2017ല് 575 
ആയിരുന്ത് 2018 ല് 643 ആയി വര്ദ്ിച്ചു.  എന്യാല് 
2019ല് ഇത് 526 ആയി കുറയകയയാണ് ടെയ്ത്.

വിശദേയായ ശയാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളടെ അെിസ്ഥയാനത്ില് 
വനധ് മൃഗങ്ങളടെ ആവയാസവധ്വസ്ഥകടള ബന്ധി്ിക്കുന് 
വനധ്ജീവി ഇെനയാഴികള് സ്ഥയാപിക്കുന്തിന് മവണ്ി ഭൂേി 
ഏടറ്റടുത്ിട്ടുണ്്.  കൂെയാടത ജനവയാസമകന്ദ്രങ്ങടള വനങ്ങളില് 
നിന്് വനയാതിര്ത്ികളിമലക്് േയാറ്റി്യാര്്ിച്ചുടകയാണ്ടുള്ള 
പുനരധിവയാസ പരിപയാെി നെ്യാക്ി.  വജവവവവിധധ്ം  
സംരക്ഷിക്കുന്തിന് തമ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് ക്് 
(എല്.എസ്.ജി) പിന്തുണ നല്കുന്നുണ്്.  വജവവവവിധധ് 
രജി്റേറുകളടെ വികസനത്ിനും നവീകരണത്ിനും 
പിന്തുണ നല്കുന്മതയാടെയാ്ം കയാവകള്, കണ്ല്ക്യാടുകള് 
മുതലയായ അതുലധ് ആവയാസവധ്വസ്ഥകള്ക്് സംരക്ഷണം 
നല്കുകയം ടെയ്യുന്നു.  അതുലധ് വജവവവവിധധ്മുള്ള 
രണ്് ബമയയാസ് ഫിയര് റിസര്വകള് മകരളത്ിലണ്്.  
അവ അഗസ്ധ്േല ബമയയാസ്ഫിയര് റിസര്വം, നീലഗിരി 

ബമയയാസ്ഫിയര് റിസര്വം ആണ്.  ടപയാതുടവ നയാശം 
സംഭവിച് വനങ്ങളടെ ടേച്ട്ടുത്ലിനു പുറടേ 
മെയാല വനങ്ങള്, െന്ദനക്യാടുകള് തുെങ്ങിയ സവിമശഷ 
പരിസ്ഥിതി വധ്വസ്ഥകളടെ പ്രമതധ്ക സംരക്ഷണവം 
ഇതിടറെ പരിധിയിലയാണ്.  പരിസ്ഥിതി മബയാധവം 
ഉത്രവയാദിത്വമുള്ള നിരവധി പൗരന്യാരും കൂടയായ്േകളം 
ഉണ്്.  അവര് വധ്ക്ിപരേയായ/കൂടയായ ശ്രേങ്ങളിലൂടെ 
വനങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ള വജവവവവിധധ്ത്ിടറെയം 
വജവവിഭവങ്ങളടെയം സംരക്ഷണത്ില് സജീവേയായി 
പടങ്ടുക്യാറുണ്്.  ഇത്രം പൗരന്യാടരയം കൂടയായ്േകടളയം 
മപ്രയാത്സയാഹി്ിക്കുന്തിനയായി പഞ്ചയായത്് തലത്ില് 
പ്രകൃതി േിത് അവയാര്്് ഏര്ട്ടുത്തുകയണ്യായി.

സുസ്ിര പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ടൂറിസം 
തെിയിതര വനവിഭവങ്ങളടെ മശഖരണവം മൂലധ്വര്ദ്നയം 
ഉള്ട്ടെ വനവല്ക്രണത്ില് ടതയാഴിലവസരങ്ങള് 
ഉറ്യാക്കുന്തിനു പുറമേ, ഇമക്യാ-ടൂറിസം മപയാലള്ള ബദല് 
േയാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയം അവസരങ്ങള് മപ്രയാത്സയാഹി ി്ക്കുന്നുണ്്.  
ടൂറിസടത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് സെക്ഷന് 5.3ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.  

സവാമൂഹിക വനവല്ക്കരണവം നഗരവനവല്ക്കരണവം
മകരളത്ിടല നഗര-ഗ്രയാേ ഇെനയാഴികളില് ജനസംഖധ് 
കൂടുതലയായി മകന്ദ്രീകരിക്കുന്തുടകയാണ്് ടപയാതു ഹരിത 
ഇെങ്ങളടെ വിസ്തൃതിയില് ശ്രമദ്യേയായ കുറവണ്യായിട്ടുണ്്.  
ഇത് നഗര/അര്ദ് നഗര പ്രമദശങ്ങളിടല ടപയാതു 
ഇെങ്ങളില് ഹരിത തുരുത്തുകള് സൃഷ്ടിമക്ണ്തിടറെ 
ആവശധ്കതിയിമലക്് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു.  മകരള വനം 
വകു്് നഗരവനം പദ്തിയിലൂടെ നഗര/അര്ദ് നഗര 
പ്രമദശങ്ങളില് ഇത്രം പച് തുരുത്തുകള് നിര്മിക്യാന് 
നിര്മ്ദേശിച്തിടറെ അെിസ്ഥയാനത്ില് 2021-22 
കയാലയളവില് 11 നഗരവനങ്ങള് സ്ഥയാപിച്ചു.  1980-കളടെ 
തുെക്ത്ില് സ്കൂളകളില് ‘മഫയാറസ്ട്ി ലെബ്ബുകള്’ 
എന് ആശയം ്ി്യാര്ട്ടേറ്െ അവതരി്ിയ്ക്കുകയം 
അടുത്കയാലത്യായി േിഷന് മഫയാറസ്ട്ി ലെബ്ബുകളിലൂടെ 
ഇവയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുനരുജ്ീവി്ിക്കുകയം 
വിപുലീകരിക്കുകയം ടെയ്തു.  സ്കൂളകളടെയം 

ചിത്ം 3.6.1 വനത്ില് നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2017-18 മുതല് 2021-22 വടര

അവലംബം:- വനം, വനധ്ജീവി വകു്്, മകരള സര്ക്യാര്, 2022
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മകയാമളജുകളടെയം പരിസരത്് വിദധ്യാവനം/ടെറിയ 
വനങ്ങള് സ്ഥയാപിക്കുക എന്തയാണ് േടറ്റയാരു പ്രവര്ത്നം.  
സയാമൂഹിക വനവിഭഗം 2021-22 കയാലയളവില് 26 
വിദധ്യാവനങ്ങള് സ്ഥയാപിക്കുകയം മഫയാറസ്ട്ി ലെബ്ബുകള് 
ആരംഭിക്കുകയം ടെയ്തു.

വനവല്ക്രണ പരിപയാെിക്് കീഴില് 2021-22ല് 
രണ്് ലക്ഷം വതകള് നട്ടുപിെി്ിച്ിട്ടുണ്്.  പക്ഷികടള 
നിരീക്ഷിക്കുന്തിനയായി 2014 ല് ഓമരയാ ജില്ലയിലം 
സംരക്ഷണ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. മകരളടത് 
ഹരിതയാഭേയാക്കുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാടെ 2009-
10-ല് മകരള വനം വകു്് ഹരിതമകരളം പദ്തി 
ആരംഭിച്ചു. സ്കൂളകളള്ട്ടെ എല്ലയാ വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്ഥയാപനങ്ങളിലൂടെയം സയാമൂഹിക രയാഷ്ടീയ സംഘെനകളടെ 
പങ്യാളിത്മത്യാടെയം ടപയാതു സ്ഥലങ്ങളില് നട്ടു 
പിെി്ിക്യാന് സൗജനധ്േയായി വതകള് വിതരണം 
ടെയ്തു.  വതകള് ഉല്്യാദി്ിച്് സബ ് സി്ി നിരക്ില് 
തമ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്, േയാധധ്േങ്ങള്, 
ടപയാതുജനങ്ങള്, േറ്റ് സ്ഥയാപനങ്ങള് എന്ിവയ്ക് വിതരണം 
ടെയ്യുന്തും ഈ പദ്തിയടെ ഭയാഗേയാണ്.    ഹരിത മകരളം 
പദ്തിയടെ പതിമൂന്യാം ഘടം 2021-22-ല് നെ്യാക്കുകയം 
ഇതിനയായി 46.6 ലക്ഷം വതകള് നട്ടു വളര്ത്തുകയം 
ടെയ്തു.  മസയാഷധ്ല് മഫയാറസ്ട്ി വഴി വിതരണം ടെയ് 
വതകളടെ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.6.7ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

തഹവാം ഗവാര്ഡനുകള് 
മകരള കയാര്ഷിക സര്വ്വകലയാശയാലയടെയം (ടക.എ.യ) 
േറ്റ് സ്ഥയാപനങ്ങളടെയം സയാമങ്തിക വവദഗ്ധധ്മത്യാടെ 
തമ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ പങ്യാളിത്മത്യാടെ 
വീട്ടുമതയാടങ്ങളില് നിന്നുള്ള തെി ഉല്്യാദനം 
ടേച്ട്ടുത്തുന്തിനുള്ള പരിപയാെി നെ്ിലയാക്ിവരുന്നു.  
ഇതിനയായി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളടെ സജീവേയായ 
പങ്യാളിത്മത്യാടെ വതകളടെയം േറ്റ് നെീല് 
വസ്തുക്ളടെയം ഉത്പയാദനം വര്ദ്ി്ിമക്ണ്തുണ്്.  
സില്വികള്ച്ര് രീതികള് പിന്തുെര്ന്് പ്രധയാനട്ടതും, 
അപൂര്വ്വവം, വംശനയാശഭീഷണി മനരിടുന്തുേയായ 
ഇനങ്ങളടെ വതകള് ഉല്്യാദി്ിക്കുകയം പരിസ്ഥിതി 
മസവനങ്ങളടെ പ്രയാധയാനധ്ടത്ക്കുറിച്് ടപയാതുജന 
അവമബയാധം സൃഷ്ടിക്കുകയം ടെയ്യുക എന്തയാണ് ജില്ലയാ 
സ്ഥിരം നഴ്  സറിയടെ ലക്ഷധ്ം. തിരുവനന്തപുരം, പത്നംതിട, 
ആലപ്പുഴ, മകയാടയം, പയാലക്യാെ്, വയനയാെ്, മകയാഴിമക്യാെ്, 
കയാസര്മകയാെ് എന്ിവിെങ്ങളില് ജില്ലയാ സ്ഥിരം നഴ് സറികള് 
നെ്യാക്കുന്തിനുള്ള നെപെികള് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.  

കര്ഷകര്ക്് കധ്യാഷ് ഇന്ടസറെീവ് നല്കുന്ത് ഉള്ട്ടെ 
സ്വകയാരധ്ഭൂേിയില് കൂടുതല്   േരങ്ങള് വളര്ത്തുന്തിനും 
തെി ഉല്്യാദനം വര്ദ്ി്ിക്യാനും സ്വകയാരധ് 
വനവല്ക്രണ പരിപയാെികടള മപ്രയാത്സയാഹി ി്മക്ണ്തുണ്്.  
മപ്രയാത്സയാഹനത്ിടറെ 50 ശതേയാനം ആദധ് 
വര്ഷയാവസയാനവം ബയാക്ിയള്ളത് മൂന്യാവര്ഷയാവസയാനവം 
നല്കും.  േികച് പ്രകെനം നെത്തുന്വര്ക്് അഞ്ചയാം 
വര്ഷവം പത്യാം വര്ഷവം അനുമയയാജധ്േയായ കധ്യാഷ് 
അവയാര്ഡുകളം പദ്തി ഉറ്യാക്കുന്നു.  കര്ഷകര്, വി.എസ്.
എസ്, ഇ.്ി.സി, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്, സ്വയംസഹയായ 
സംഘങ്ങള്, സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്, എന്ജിഒകള് 
എന്ിവ മുമഖനയയാണ് പദ്തി നെ്യാക്കുന്ത്.

വനവാവകവാശ നിയമത്തിടറെ അംഗീകവാരം
2006ടല വനയാവകയാശ നിയേം വനവയാസി പടിക 
വര്ഗ്ഗക്യാരുടെ അവകയാശങ്ങള് അംഗീകരിക്യാന് 
നിര്മ്ദേശിക്കുന്നു.  വനവയാസി/പടികവര്ഗ്ഗക്യാരുടെയം 
ആശ്രിത സമൂഹങ്ങളടെയം അവകയാശങ്ങളം, വധ്ക്ിപരവം 
സയാമുദയായികവേയായ അവകയാശങ്ങളടെ അെിസ്ഥയാനത്ില്, 
സുസ്ഥിരേയായ ഉപമയയാഗത്ിനും വജവവവവിധധ് 
സംരക്ഷണത്ിനും പയാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതയാവസ്ഥ 
നിലനിര്ത്തുന്തിനുമുള്ള ഉത്രവയാദിത്വം അധികയാരവം 
ഈ നിയേം ഉറ്യാക്കുന്നു. വനയാവകയാശ നിയേം 
നെ്യാക്യാന് ചുേതലയള്ള സംസ്ഥയാനടത് മനയാ്ല് 
ഏജന്സിയയാണ് പടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകു്്.  റവന്യു, 
വനം വകുപ്പുകള് ആവശധ്േയായ സഹയായം നല്കുന്നുണ്്.  
സംസ്ഥയാനത്് 511 ഗ്രയാേസഭകള്, 14 സബ്  ്ിവിഷണല് 
കമിറ്റികള്, 12 ജില്ലയാതല കമിറ്റികള് എന്ിവയിലൂടെയയാണ് 
നിയേം നെ്യാക്കുന്ത്.  നിയേപ്രകയാരം വികസനയാവകയാശം 
നല്മകണ്ത് വനം വകു്ിടറെ ചുേതലയയാണ്.  ഏകമദശം 
27,121 വധ്ക്ിഗത അംഗീകയാരങ്ങളം 190 കമ്യൂണിറ്റി 
അംഗീകയാരങ്ങളം, 501 വികസന അവകയാശങ്ങളം 2022 
ജൂവല വടര നല്കിയിട്ടുണ്്.

വനടത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ 
ഉപജീവനമവാര്ഗം
വനംവകു്് ബന്ധട്ട വകുപ്പുകളേയായം ഏജന്സി 
കളേയായം സഹകരിച്് വനവയാസികളയായ ആദിവയാസി 
സമൂഹങ്ങളടെ ഉപജീവനേയാര്ഗ്ഗം ടേച്ട്ടുത്തുന്തിന് 
വിവിധ പരിപയാെികള് നെ്യാക്ിവരുന്നുണ്്.  വനവിഭവ 
ങ്ങളിലള്ള തമ്ദേശവയാസികളടെ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്തിന്  
അത്യുല്്യാദനമശഷിയള്ള കന്നുകയാലികള്, തയേല് 
ടേഷീനുകള് മുതലയായവ വിതരണം ടെയ്യുകയം ഇതര 
ഉപജീവനേയാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉറ്യാക്കുകയം ടെയ്യുന്നു.  വനങ്ങളടെ 
ചൂഷണം തെയന്തിന് മസയാളയാര് വിളക്കുകള്, പുകയില്ലയാത് 
അടുപ്പുകള്, എല്.പി.ജി.വിതരണം, ബമയയാഗധ്യാസ് 
പ്യാന്റുകളടെ നിര്മയാണം എന്ിവയം വിഭയാവനം ടെയ്ിട്ടുണ്്.  
വനമേഖലയിടല ആദിവയാസികളടെ ജീവിതനിലവയാരം 
ടേച്ട്ടുത്തുന്തിടറെ ഭയാഗേയായി വകു്് സൗജനധ്േയായി 
ടെറുകിെ വനവിഭവങ്ങള് മശഖരിക്യാന് അനുവദിക്യാറുണ്്.  
തെിയിതരവനവിഭവ പരിപയാലനത്ിടറെ ഭയാഗേയായി എന്.
റ്റി.എഫ്.പി-ഐ.എം.എസ് എന് ടവര്െ്വല് മഗയാ്ൗണ് 
വികസി്ിടച്ടുത്തു.  ഇത് തെിയിതരവനപരിപയാലനവേയായി 
ബന്ധട്ട വിവിധ ഏജന്സികള്ക്് തെസ്േില്ലയാത്തും 
പരിഷ്കരിച്തുേയായ വിവരങ്ങള് നല്കുന്നുണ്്.

1988 ടല മദശീയ വനനയം, വനടത് ആശ്രയിക്കുന് 
സമൂഹങ്ങളടെ പ്രമതധ്കിച്് ആദിവയാസി ജനവിഭയാഗങ്ങളടെ 
പങ്യാളിത്മത്യാടെ വനങ്ങളടെ പരിപയാലനം വിഭയാവനം 
ടെയ്യുന്നു.  ടെറിമടയാറിയല് മഫയാറ്റേ് ്ിവിഷനുകളില് 
വനസംരക്ഷണ സേിതികടളയം  വവല്്് വലഫ് 
്ിവിഷനുകളില് ഇമക്യാട്വലപ്ടേറെ് കമിറ്റികടളയം 
അെിസ്ഥയാനേയാക്ി സംസ്ഥയാനത്് പയാര്ടിസിമ്റ്ററി 
മഫയാറ്റേ് േയാമനജ്  ടേറ്െ (പി.എഫ്.എം) ആരംഭിച്ചു.  
മഫയാറ്റേ് ്ിവിഷന് തലത്ിലള്ള വനസംരക്ഷണ 
സേിതികളടെയം ഇമക്യാട്വലപ്ടേറെ് കമിറ്റികളടെയം 
ടഫ്മറഷനയാണ് മഫയാറ്റേ് ട്വലപ്ടേറെ് ഏജന്സി 
(എഫ്.്ി.എ).  ഇവ വിവിധ പങ്യാളിത് വനപരിപയാലന 
പരിപയാെികളിലൂടെ വനടത് ആശ്രയിക്കുന് 
സമൂഹങ്ങള്ക്്, പ്രമതധ്കിച്് ആദിവയാസികള്ക്് ടേച്ട്ട 
ടതയാഴിലവസരങ്ങളം ഉപജീവനേയാര്ഗവം കടണ്ത്യാന് 
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സഹയായിക്കുന്നു.  നിലവില് സംസ്ഥയാനത്് 50 എഫ്.്ി.എ-
കള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്.  വനസംരക്ഷണത്ിനയായി 
സംമയയാജിത വനവികസനം, ഗ്രയാേീണ ടതയാഴിലറ്് 
എന്ീ രണ്് സേീപനങ്ങടള ഒരു കുെക്ീഴില് ബന്ധി്ിക്കുക 
എന്തയാണ് എഫ്.്ി.എ യടെ ലക്ഷധ്ം.  ടെറുകിെ 
വനവിഭവങ്ങളടെ തയാങ്ങുവില അവയടെ മശഖരണത്ിലം 
മൂലധ്വര്ദ്നയിലം ഏര്ട്ടിരിക്കുന്വര്ക്് നധ്യായേയായ 
വരുേയാനം ഉറ്യാക്കുന്നു.  ടെറുകിെ വനവിഭവങ്ങളടെ 
െില്ലറ വിപണനടത്യം മൂലധ്വര്ദ്നടയയം 
പിന്തുണയ്ക്കുന്തിനയായി മഗയാത്കയാരധ് േന്ത്രയാലയം 
(ഗവണ്ടേറ്െ ഓഫ് ഇന്തധ്) ആരംഭിച്തയാണ് വന് 
ധന് വികയാസ് മകന്ദ്രങ്ങള് (വി.്ി.വി.ടക). ഇമക്യാ 
ട്വലപ്ടേറ്െ മപ്രയാഗ്രയാം ആദിവയാസി ഗ്രയാേങ്ങളിടല 
വികസനത്ിലം ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്്.

നവതകരള നിര്മവാണ വികസന പദ്ധതിയുടെ 
(ആര്ടകഡിപി) കീഴിലുള്ള സംരംഭങ്ങള്
പ്രളയബയാധിത പ്രമദശങ്ങള് പുനര്നിര്മിക്കുന്തിനയായി, 
റീബില്്് മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവിടറെ (ആര്.
ടക.ഐ) ഭയാഗേയായി വനംവകു്് സംസ്ഥയാനടത് 
വനമേഖലകള്ക്യായി ഒരു മപ്രയാജക്റ്റ് തയേയാറയാക്ി.  
2019-20 മുതല് മൂന്് വര്ഷമത്ക്് ടേയാത്ം 800 
മകയാെി രൂപയടെ പദ്തിയയാണ് വിഭയാവനം ടെയ്ത്.  
സ്വകയാരധ് വയാസസ്ഥലങ്ങളടെ േയാറ്റി സ്ഥയാപിക്ല്, 
കണ്ല്ക്യാടുകളടെയം സ്വകയാരധ് എമ്റേറ്റുകളടെയം 
ഏടറ്റടുക്ല് എന്ിവ ഈ പദ്തിയില് വിഭയാവനം ടെയ്യുന്നു.  
വനങ്ങളില് നിന്നും ജനവയാസ മകന്ദ്രങ്ങള് േയാറ്റുന്തിന് 
291.96 മകയാെി രൂപയം വനത്ിനുള്ളിടല സ്വകയാരധ് 
എമ്റേറ്റുകള് ഏടറ്റടുക്കുന്തിന് 385.31 മകയാെി രൂപയം, 
കണ്ല്ക്യാടുകള് ഏകീകരിക്കുന്തിന് 120 മകയാെി രൂപയം 
സയാധധ്തയാ പഠനത്ിനും വധ്യാപ്ി പഠനത്ിനും 5.98 മകയാെി 
രൂപയം അനുവദിച്ിട്ടുണ്്.

2021-22ല് വനം-വന്യജീവി വകുപെിന് കീഴിടല പ്രധവാന 
തനട്ടങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും
അതിര്ത്ി ഏകീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളടെ ഭയാഗേയായി 
2021-22ല് 5,954 ടകയ്നുകള് നിര്മിച്ചു.  ഇക്യാലയളവില് 
46.52 ലക്ഷം വതകള് നട്ടുവളര്ത്തുകയം 42.82 ലക്ഷം 
വതകള് ടപയാതുജനങ്ങള്ക്് വിതരണം ടെയ്യുകയം 
ടെയ്തു.  തെിയിതര വനവിഭവ പദ്തി പ്രകയാരം 33.13 
ടഹക്ടറില് ഔഷധ സസധ്ങ്ങളടെ പരിപയാലനം നെത്ി.  
പദ്തി കയാലയളവില് 143 കുടുംബങ്ങടള വയനയാെ് വനധ്ജീവി 
സമങ്തത്ില് നിന്്  േയാറ്റി്യാര്്ിച്ചു.  േനുഷധ് വനധ്ജീവി 
സംഘര്ഷം ലഘൂകരിക്കുന്തിടറെ ഭയാഗേയായി മസയാളയാര് 
മവലി (226.5 കി.േീ), തൂക്കുമവലി (9.5 കി.േീ), കല്ഭിത്ി (0.8 
കി.േീ) എന്ിവ നിര്മിച്ചു.  വനധ്ജീവി ആക്രേണത്ിന് 
ഇരയയായവര്ക്് 13.1 മകയാെി രൂപ നഷ്ടപരിഹയാരേയായി നല്കി.  
ഈ കയാലയളവില് ഏകമദശം 500 ആനകടള തെയന് 
കിെങ്ങുകളടെ പരിപയാലനവം നെത്ി.

വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുന്തിനും, നശിക്കുന് 
വനങ്ങള് പുനഃസ്ഥയാപിക്കുന്തിനും വനടത് 
ആശ്രയിക്കുന് സമൂഹങ്ങള്ക്് ടതയാഴിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുേയായി ഗ്രീന് ഇന്തധ് േിഷന് പദ്തി 
സംസ്ഥയാനത്് വിജയകരേയായി നെ്യാക്ി.  സംസ്ഥയാനടത് 
465 ആദിവയാസി മകയാളനികളിലയായി വനവയാസി 
സമൂഹത്ിടറെ പങ്യാളിത്മത്യാടെ ഒരു ലക്ഷമത്യാളം 
വൃക്ഷവത്കള് നട്ടുപിെി്ിച്ചു.  സംസ്ഥയാനത്് 

ആദധ്േയായി ടെക്് മപയാസ്റ്റുകള് സംമയയാജിത മഫയാറ്റേ് 
ടെക്് മപയാസ്റ്റുകളയാക്ി േയാറ്റുന് പദ്തിക്് തുെക്േയായി.  
േയാനവവിഭവമശഷി വികസനത്ിടറെ ഭയാഗേയായി വിവിധ 
മക്റുകളിലയായി 557 ഉമദധ്യാഗസ്ഥര്ക്് പരിശീലനം നല്കി.  
വനങ്ങളിടല കയാട്ടുതീ നിയന്ത്രണത്ിടറെ ഭയാഗേയായി 
എല്ലയാ സര്ക്ിളകളിലം ഫയര് േയാമനജ്  ടേറെ് പ്യാനുകള്  
തയേയാറയാക്ി.    ഇരുപത്ിനയാല് േണിക്കൂറും പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
ഫയര് കണ്മട്യാള് റൂമുകള്  ആരംഭിക്കുകയം ഇമക്യാ 
ട്വലപ്ടേറ്െ  കമിറ്റികള്/വനസംരക്ഷണ 
സേിതികള് എന്ിവയിടല അംഗങ്ങള് ഉള്ട്ടെയള്ള 
പ്രതിമരയാധ സംഘങ്ങടള വിനധ്സിച്് കയാട്ടുതീ നിയന്ത്രണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കൂടുതല് കയാരധ്ക്ഷേേയാക്കുകയം ടെയ്തു.  
മഫയാറ്റേ് ഫയര് പ്രിവന്ഷന് ആന്്് േയാമനജ്  ടേറ്െ 
കേീേിന് (എഫ്.പി.എം.എസ്) കീഴില് 193.47 കിമലയാേീറ്റര് 
ഫയര് വലനുകള് സൃഷ്ടിക്കുകയം പരിപയാലിക്കുകയം ടെയ്തു.  

സയാമൂഹിക വനവല്ക്രണത്ിടറെ ഭയാഗേയായി വനങ്ങള്ക്് 
പുറത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളടെ വിസ്തൃതി വര്ദ്ി്ിക്കുന്തിന് 
നഗര വനം, വിദധ്യാവനം, തീരമദശ വനം തുെങ്ങിയ 
പദ്തികള് നെ്യാക്ി.  ഇക്യാലയളവില് 12 നഗരവനങ്ങള് 
നിര്മിക്കുകയം ടനയേയാര് ഇമക്യാടൂറിസം പദ്തി 
പൂര്ത്ീകരിക്കുകയം ടെയ്തു.  ഗ്രയാേപ്രമദശങ്ങളില് 
വൃക്ഷസമൃദ്ി പദ്തിയിലൂടെ കൂടുതല് ടതയാഴില് ദിനങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുകയം വിദധ്യാവനം പദ്തിയടെ ഭയാഗേയായി 
സ്കൂളകളില് 31 ‘കുടി വനങ്ങള്’ രൂപീകരിക്കുകയം ടെയ്തു.  
ഇക്യാലയളവില് 14 സംമയയാജിത മഫയാറ്റേ് ടെക്് മപയാ്റേ് 
മകയാംപ്ക്സുകളടെയം 15 മഫയാറ്റേ് മ്റേഷനുകളടെയം 
നിര്മയാണം ആരംഭിച്ചു.  നബയാര്്ില് നിന്് ആര്.ഐ.്ി.
എഫ് മുമഖന 130.5 ടഹക്ടറില് പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്യാരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ി.  സുനയാേി, കെല്മക്ഷയാഭം, 
ചുഴലിക്യാറ്റ് മുതലയായ പ്രകൃതിമക്ഷയാഭങ്ങളില് നിന്് 
തീരപ്രമദശടത് സംരക്ഷിക്കുന്തിനയായി േണലില് 
വളരുന് സസധ്ജയാലങ്ങളടെ വജവകവെം എന് ‘തീരവനം’ 
പരിപയാെി ആരംഭിച്ചു.  കിഫ് ബിയടെ കീഴില് തിരുവനന്തപുരം, 
വയനയാെ്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലയായി 64 കുടുംബങ്ങടള 
േയാറ്റി്യാര്്ിച്ചു.  

പതിമൂന്നവാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രധവാന 
തനട്ടങ്ങള്
പതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി സംസ്ഥയാനടത് 
വനമേഖലയടെ വികസനത്ിന് സേഗ്രേയായ ഒരു സേീപനം 
നല്കുന്മതയാടെയാ്ം വനങ്ങടള എങ്ങടന വകകയാരധ്ം 
ടെയേണടേന്തിടനക്കുറിച്ചുള്ള വധ്ക്േയായ കയാഴ്ച്യാടും 
നല്കുന്നുണ്്.  വനപരിപയാലനം ടേച്ട്ടുത്തുന്തിടറെ 
ഭയാഗേയായി പ്രവര്ത്ന പദ്തികളടെ തയേയാറയാക്ല് 
പരിഷ്ക്രിച്ചു.  കൂെയാടത വനപരിപയാലനത്ിടല 
മകന്ദ്ര വിഷയേയായി വഹമരൈയാളജിടയ േയാറ്റുകയം, 
അതിനനുസൃതേയായി പ്രവര്ത്ന പദ്തി നിര്മ്ദേശങ്ങള് 
തയേയാറയാക്കുകയം ടെയ്തു.  അതിര്ത്ി ഏകീകരണത്ിടറെ 
ഭയാഗേയായി പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവില് 49,344 
ടകയ്നുകള് നിര്മിച്ചു.  എല്ലയാ ജില്ലകളിലം വനം അദയാലത്് 
നെത്തുകയം, ലഭിച് 3,870 പരയാതികളില് 3,304 എണ്ണം 
പരിഹരിക്കുകയം, 2.59 മകയാെി രൂപ നഷ്ടപരിഹയാരേയായി 
വിതരണം ടെയ്യുകയം ടെയ്തു.  ‘ബുദ് േയൂരി’ടയ 
സംസ്ഥയാനടത് ഔമദധ്യാഗിക െിത്ശലഭേയായി പ്രഖധ്യാപിച്ചു.  
ഇക്യാലയളവില് മസയാഷധ്ല് മഫയാറസ്ട്ിയടെ ഭയാഗേയായി 165 
ലക്ഷം വതകള് ടപയാതുജനങ്ങള്ക്് വിതരണം ടെയ്തു. 
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മകരള വനം വകു്ിടറെ ഇമക്യാ ട്വലപ്ടേറ്െ, 
വട്ബല് ടവല്ഫയര് വിഭയാഗങ്ങള്ക്് കീഴില് 
യഥയാക്രേം 2016-17, 2019-20 വര്ഷങ്ങളില് ആരംഭിച് 
രണ്് പദ്തികളയാണ് ഗ്രീന് ഇന്തധ് േിഷന് കേീമും 
(ജി.ഐ.എം),  ടെറുകിെ വനവിഭവങ്ങള്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ 
തയാങ്ങു വിലയം (എം.എസ്.പി).  ശയാസ്ത്രീയേയായ 
സംഭരണം, മൂലധ്വര്ദ്നവ്, തെിയിതരവനവിഭവങ്ങളടെ 
വിപണനം തുെങ്ങിയ ഇെടപെലകളിലൂടെ ആദിവയാസി 
സമൂഹങ്ങളടെ ഉപജീവനവം ടതയാഴിലവസരങ്ങളം 
അതുവഴി വനസംരക്ഷണവം ഉറ്യാക്കുകയയാണ് ലക്ഷധ്ം.  
സംയക് വന പരിപയാലനത്ിടറെ ഭയാഗേയായി, 640 
വനസംരക്ഷണ സേിതികള്/ഇമക്യാ ട്വലപ്ടേറ്െ  
കമിറ്റികള് രൂപീകരിച്ചു. വനസംരക്ഷണ സേിതി/ഇമക്യാ 
ട്വലപ്ടേറെ്  കമിറ്റി അംഗങ്ങളയാണ് എന്.റ്റി.എഫ്.
പി മശഖരണത്ില് ഏര്ട്ടിരിക്കുന്ത്, അതിനയായി 
്ി്യാര്്ട  ടേറെ് മൂലധ്വര്ദ്നയ്ക്കുള്ള സൗകരധ്ങ്ങളം അത്രം 
മൂലധ്വര്ദ്ിത ഉല്്ന്ങ്ങളടെ വില്്നയ്ക്കുള്ള േയാര്ഗ്ഗങ്ങളം 
ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്.  വി.എസ്.എസ്/ഇ.്ി.സികള് മശഖരിക്കുന് 
തെയിതര വനവിഭവങ്ങളടെ വില്്നയ്കയായി വകു്് 34 
വനശ്രീ ഔട്  ടലറ്റുകളം രണ്് ടേയാവബല് യൂണിറ്റുകളം 
സജ്ീകരിച്ിട്ടുണ്്.  ഈ ഔ്ട  ടലറ്റുകളില് 10 മകയാെിയിലധികം 
രൂപയടെ വയാര്ഷിക വിറ്റുവരവയാണ് ഉള്ളത്.  േലപ്പുറം 
ജില്ലയിടല കരിമ്പുഴടയ പുതിയ വനധ്ജീവി സമങ്തേയായി 
ഇക്യാലയളവില് പ്രഖധ്യാപിച്ചു.

സംഘെിത കമയേറ്റം, കള്ളക്െത്് തുെങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള് 
ഫലപ്രദേയായി മനരിടുന്തിന്, വകു്് റയാ്ി്് ആക്ഷന് 
മഫയാഴ് സിടറെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥയാപിക്കുകയം, േനുഷധ്-
വനധ്ജീവി സംഘര്ഷം (എച്്.്ബ്ല്യു.സി) മനരിെയാന്  റയാ്ി്് 
ടറമസ്യാണ്സ് െീമുകള് (ആര്.ആര്.റ്റി) രൂപീകരിക്കുകയം 
ടെയ്തു.  േനുഷധ്-വനധ്ജീവി സംഘര്ഷം വകകയാരധ്ം 
ടെയ്യുന്തില് ജനജയാഗ്രതയാ സേിതികള്, വനസംരക്ഷണ 
സേിതികള്, ഇമക്യാ-ട്വലപ്ടേറ്െ  കമിറ്റികള് 
എന്ിവര്ടക്യാ്ം വനംവകു്് പഞ്ചയായത്തുകളേയായം, 
േറ്റ് വകുപ്പുകളേയായം സഹകരിച്് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്.    
വയനയാെ് വനധ്ജീവി സമങ്തത്ിടല  പുനരധിവയാസത്ിടറെ 
ഭയാഗേയായി 37.96 മകയാെി രൂപയടെ ഫണ്് ഉപമയയാഗിച്് 
ഒമ്പത് ടസറ്റില്ടേന്റുകളില് നിന്നുള്ള മയയാഗധ്രയായ 382 
കുടുംബങ്ങടള േയാറ്റി്യാര്്ിച്ചു.

മഫയാറ്റേ് ്ി്യാര്ട്  ടേറെിടല മസയാഷധ്ല് മഫയാറസ്ട്ി 
വിഭയാഗത്ിടറെ പ്രധയാന പ്രവര്ത്നങ്ങളിടലയാന്യായിരുന്നു 
മഫയാറസ്ട്ി ലെബ്ബുകള്.  നിലവില് സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം 
1,131 മഫയാറസ്ട്ി ലെബ്ബുകള് രജി്റേര് ടെയ്ിട്ടുണ്്.  
“േിഷന് മഫയാറസ് ട്ി ലെബ്ബുകള്” വഴി മഫയാറസ് ട്ി  
ലെബ്ബുകളടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുനരുജ്ീവി്ിക്യാനും 
വിപുലീകരിക്യാനുമുള്ള ഒരു പരിപയാെി അടുത്ിടെ വകു്് 
ആരംഭിച്ചു.  നഗരപ്രമദശങ്ങളിടല പയാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്യാന് സര്ക്യാര് നഗര വനവല്ക്രണം 
മപ്രയാത്സയാഹി്ിക്കുന്നുണ്്.  ഇതിടറെ ഭയാഗേയായി 
സംസ്ഥയാനടത് നഗരങ്ങളില് ഹരിത ഇെങ്ങളം 
‘നഗരവനങ്ങള്’  എന് മപരില് നഗര പയാര്ക്കുകളം 
സ്ഥയാപിച്ചു.  ടെറുകിെ വന ഉല്്ന്ങ്ങളടെ മശഖരണത്ിലം 
മൂലധ്വര്ദ്നയിലം, ഇവ മശഖരിക്കുന്വര്ക്് നധ്യായേയായ 
വരുേയാനം ഉറ്യാക്യാന് േിനിേം തയാങ്ങുവിലയിലൂടെ 
ശ്രേിക്കുന്നുണ്്.  പദ്തി പ്രകയാരം വിവിധ മഫയാറ്റേ് 
ട്വലപ്ടേറ്െ  ഏജന്സികള്ക്് (എഫ്.്ി.എ) 
കീഴില് ആദിവയാസികള് വനങ്ങളില് നിന്് മശഖരിക്കുന് 
ടെറുകിെവനവിഭങ്ങള്ക്യായി 16 സംഭരണ മകന്ദ്രങ്ങള് 

സ്ഥയാപിക്കുകയം, ടെറുകിെ വനവിഭവങ്ങളടെ 
വിപണനത്ിനയായി വിവിധ മഫയാറ്റേ് ട്വലപ്ടേറെ്  
ഏജന്സികള്ക്് കീഴില് 25 ബസയാറുകള് സ്ഥയാപിക്കുകയം 
ടെയ്തു.  നിലവില് സംസ്ഥയാനത്് 64 ഇമക്യാമഷയാപ്പുകള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്.  

പതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടെ രണ്യാം വര്ഷേയായ, 
2018 ല് മഫയാറ്റേ്-പ്സ് 2.0 എന് പഞ്ചവത്സര 
പരിപയാെി പരിസ്ഥിതി-വനം-കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാന 
േന്ത്രയാലയത്ിടറെ (എം.ഒ.ഇ.എഫ്)യം യഎസ് ഏജന്സി 
മഫയാര് ഇറെര്നയാഷണല് ട്വലപ് ടേറെിടറെയം 
സഹകരണമത്യാടെ നെ്യാക്ി.  ഈ പദ്തിയടെ മുഖമുദ്ര 
ജലത്ിനും സമൃദ്ിക്കും മവണ്ിയള്ള വനം എന്തയാണ്.  

ജലശയാസ്ത്ര െയാക്രീകരണത്ില് വനങ്ങടള ശയാക്ീ 
കരിക്കുന്തിടറെ ഭയാഗേയായി അനധ്മദശ സ് പീഷീസുകളടെ 
മതയാടങ്ങള് ഘടംഘടേയായി നിര്ത്ലയാക്യാനും അത്രം 
പ്രമദശങ്ങടള പ്രകൃതിദത് വനങ്ങളയായി പുനഃസ്ഥയാപിക്യാനും 
നിരവിധ സംരംഭങ്ങള് സംസ്ഥയാന സര്ക്യാര് നെ്യാക്ി.  
ഇതില് ദുരന്തസയാധധ്തയള്ള പ്രമദശങ്ങള്, വനധ്ജീവി 
ഇെനയാഴികള്, നദീതീര പ്രമദശങ്ങള് എന്ിവയ്ക് മുന്ഗണന 
നല്കുകയണ്യായി.  ഇത്രം പ്രമദശങ്ങള് കടണ്ത്തുകയം 
തുെര്നെപെികള് അന്തിേഘടത്ിലേയാണ്.  ഇത്രം 
വനങ്ങള് ഘടംഘടേയായി ടവടിേയാറ്റുന്തും സ്വയാഭയാവിക 
വനങ്ങളയാക്ി േയാറ്റുന്തും 2034ല് പൂര്ത്ിയയാക്കും.   
നബയാര്്ിടറെ ആര്.ഐ.്ി.എഫിന് കീഴില് ഇത്രടേയാരു 
പദ്തിക്് അംഗീകയാരം നല്കുകയം  തൃശ്ശൂരില് ഇതിടറെ  
പ്രവര്ത്നം ആരംഭിക്കുകയം ടെയ്തു.  േറ്റ് എ്ട പദ്തികള് 
അന്തിേഘടത്ിലയാണ്. 

പതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയില് 2017-18 മുതല്  
2021-22 വടരയള്ള മേഖലയടെ അെങ്ല്, ടെലവ് തുെങ്ങിയ 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.6.8ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.   
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3.7 പരിസ്ിതി

ശുചിത്വപൂര്ണ്ണവം ആമരയാഗധ്കരവം സുസ്ിരവേയായ 
പരിസ്ിതി സയാര്വത്ിക േനുഷധ്യാവകയാശേയാണെന്ന് 2022 
ജൂലല 28 നന് ഐകധ്രയാഷ്ട്ര ണപയാതുസഭ അംഗീകരിച്ചു. യ.എന് 
മ�യാറം അംഗീകരിച്ച ചരിത്പരേയായ ഈ പ്രമേയത്ിനന് 
193 അംഗരയാജധ്ങ്ങളണെയം പിന്തുെയണ്യായിരുന്നു. 2030 
ണല അജണ്യിണല പുമരയാഗതി ത്വരിതണപെടുത്തുന്തിനും 
സേഗ്രേയായി ഹരിതയാഭേയാക്കുന്തിണറെ ഭയാഗേയായി 
സയാമൂഹികവം സയാമ്പത്ികവേയായ പരിവര്ത്നത്ിനും 
ഇതന് തുെക്കേയാകം. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ഇറെര് ഗവണണേറെല് പയാനലിണറെ (ഐ.പി.സി.സി) ആറയാം 
വിലയിരുത്ല് റിമപെയാര്ടന് കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം മൂലമുള്ള 
ഭീഷെിണയ അഭിമുഖീകരിമക്കണ്തിണറെ ആവശധ്കത 
വധ്ക്തേയാക്കുന്നു. യ.എന് ഉള്ണപെണെയള്ള അന്യാരയാഷ്ട്ര 
ഏജന്സികളം മലയാകണേമ്പയാടുമുള്ള ഗവണണേന്റുകളം 
പരിസ്ിതി സംരക്ഷെത്ിണറെ പ്രയാധയാനധ്ം ഇന്ന് 
തിരിച്ചറിയന്നുണ്ന്. യ.എന്.ഇ.പി യണെ 2022-ണല 
മ്യാണ്ിമയഴന് സന് റിമപെയാര്ടന് നിലവിലുള്ളതും പുതിയതയായി 
ഉയര്ന്നുവരുന്തുേയായ പയാരിസ്ിതിക ആശങ്കകള് 
തിരിച്ചറിയയാനും സൂക്ഷന്േ പരിമശയാധന നെത്യാനും 
നഗരങ്ങളിണല ശബ്ദേലിനീകരെം, വര്ദ്ിച്ചുവരുന് 
കയാട്ടുതീ ഭീഷെി, കയാലയാവസ്യാ സംബന്ധിയയായ 
വധ്തിയയാനങ്ങള് എന്ിവ പരിമശയാധിക്കയാനും ശ്രേിക്കുന്നുണ്ന്. 
സുസ്ിര വികസനത്ിമലക്കുള്ള പ്രവര്ത്നണത്യം 
ണെലിവറിണയയം സംബന്ധിച്ച ദശയാബ്ദത്ിണറെ 
സയാഹചരധ്ത്ില്, 2022 ജൂെിണല മറ്യാക്കന്മഹയാം+50-യണെ 
ഉമദേശധ്ം പ്രതിബദ്തകള് ത്വരിതണപെടുത്തുന്തിനന് സുസ്ിര 
വികസനത്ിനയായി പയാരിസ്ിതികേയായ തലത്ിമലക്കന് 
സംഭയാവനകള് ണചയ്യുക എന്തയായിരുന്നു.

ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയണെ കെക്കുകളനുസരിച്ചന് ഒരു ദശലക്ഷം 
സസധ് ജന്തുജയാലങ്ങള് വംശനയാശത്ിണറെ വക്കിലയാെന്. 
മലയാകത്യാകേയാനം 36 ലജവലവവിധധ് മഹയാടന് സന്   
മപയാട്ടുകളയാണുള്ളതന്. അവയില് നയാണലണ്ണം ഇന്ധ്യിലയാെന്. 
ഈ 36 മഹയാടന് സന്  മപയാട്ടുകള് ആമഗയാള ഭൂവിസന്തൃതിയണെ 2.3 
ശതേയാനം േയാത്േയാെന് പ്രതിനിധയാനം ണചയ്യുന്ണതങ്കിലും 
മലയാകത്ിണല പകതിയിലധികം എന്ണെേികന് സസധ് 
ജയാലങ്ങള് ഇവിണെയയാെന് കയാെണപെടുന്തന്. ഏയന്ന് ല് ണസറെര് 
മ�യാര് എന്വമയയാണണേറെല് മലയാ ആന്െന് മപയാളിസിയണെ 

180 രയാജധ്ങ്ങളള്ണപെട 2022 ണല എന്വമയയാണണേറെല് 
ണപര്മ�യാര്േന്സന് ഇന്െക്ന് (ഇ.പി.ഐ) പടികയില് 
ഇന്ധ്യണെ സ്യാനം അവസയാനേയാെന്. ആമഗയാള സുസ്ിര 
അവസ്യണെ വസന്തുനിഷ്ഠേയായ സംഗ്രഹേയാെന് ഇ.പി.ഐ 
നല്കന്തന്. 

സവിമശഷേയായ ലജവലവവിധധ് മഹയാടന്സന് മപയാട്ടുകളില് 
ഒന്യാെന് മകരളം. ഉഷ്ണമേഖലയാ േഴക്കയാടുകള്, ശുദ്ജല- 
ഉപ്പുണവള്ള തണ്ണീര്ത്െങ്ങള്, സമുദ്ര പവിഴപ്പുറ്റുകള് തുെങ്ങിയ 
ഉല്പെയാദനക്ഷേവം ലജവലവവിധധ് സമ്പന്വേയായ മൂന്ന് 
ആവയാസവധ്വസ്കളം മകരളത്ിലുണ്ന്. പയാരിസ്ിതിക 
അവമബയാധം ബൗദ്ിക വമരെധ്വര്ഗ്ഗത്ിണറെ 
ഇടുങ്ങിയ പരിധിക്കപ്പുറമത്ക്കന് മകരളത്ില് ആഴത്ില് 
മവമരയാെിയിരിക്കുന്തുണകയാണ്ന് ണപയാതുേണ്ഡലത്ില് 
പരിസ്ിതി സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള് ആധികയാരികേയായി 
ചര്ച്ച ണചയ്യണപെടുന്നുണ്ന്.

കാലാവസ്ാവ്യതിയാനം
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം പരിസ്ിതിയിലും േനുഷധ് 
മക്ഷേത്ിലും സയാരേയായ സ്വയാധീനം ണചലുത്തുന്നുണ്ന്. 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം മൂലമുള്ള പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങള്, 
ഭയാവിയിണല അപകെസയാധധ്തകള് എന്ിവണയക്കുറിച്ചന് 
ശയാസ്തീയേയായ വിലയിരുത്ലുകള് നെത്ി നയ 
രൂപീകരെത്ില് സഹയായിക്കുന്തിനും, അതുമപയാണല 
ണപയാരുത്ണപെെല്, ലഘൂകരെ േയാര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്ിവ 
മുമന്യാടന് വയ്ക്കുന്തിനുേയായി രൂപീകരിക്കണപെട ഐകധ്രയാഷ്ട്ര 
സംഘെനയണെ ഏജന്സിയയാെന് ഐ.പി.സി.സി. 2022 
ഏപ്രില് പുറത്ിറങ്ങിയ വര്ക്കിംഗന് ഗ്രൂപെന് 3-ണറെ ഏറ്റവം 
പുതിയ ഐ.പി.സി.സി റിമപെയാര്ടന് കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം 
ലഘൂകരിക്കുന്തിനും, ഹരിതഗൃഹ വയാതക ബഹിര്ഗേനം 
കറയ്ക്കുന്തിനുള്ള രീതികള് വിലയിരുത്തുന്തിനും, 
അന്രീക്ഷത്ില് നിന്ന് ജി.എച്ചന്.ജി നീക്കം ണചയ്യുന്തിനും 
ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കുന്നു. ആമഗയാള തയാപനം 1.5 െിഗ്രി 
ണസല്ഷധ്സയായി പരിേിതണപെടുത്തുന് പയാതകളില്, 
കയാര്ബണ ലെ ഓകന്  ലസെന് ബഹിര്ഗേനം 2019 
ണന അമപക്ഷിച്ചന് 2030-ല് 48 ശതേയാനവം 2040-ല് 80 
ശതേയാനവം കറമ്കേണ്തുണ്ന്. കൂെയാണത ആമഗയാള േീമേന് 
ബഹിര്ഗേനം 2030-ഓണെ 34 ശതേയാനവം 2040-ല് 44 
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ശതേയാനവം കറമ്കേണ്ിയിരിക്കുന്നു. ബന്ധണപെട നയങ്ങള് 
ശക്തിണപെടുത്യാതിരുന്യാല് ജി.എച്ചന്.ജി ബഹിര്ഗേനം 2025-
നപ്പുറം ഉയരുണേന്ന് കെക്കയാക്കണപെടുന്നു. ആമഗയാളതയാപനം 
2100-ഓണെ 3.2 െിഗ്രി ണസല്ഷധ്സില് എത്തുണേന്ന് 
റിമപെയാര്ടന് മുന്റിയിപെന് നല്കന്നു.

കയാലയാവസ്യാ സംബന്ധിയയായ ദുരന്ങ്ങളണെ ഉയര്ന് 
സയാധധ്ത കെക്കിണലടുത്തും സമ്പദന് വധ്വസ് പ്രധയാന 
േയായം കയാലയാവസ്യാ ണസന്സിറ്റീവന് മേഖലകളയായ 
കൃഷി, വനം, വിമനയാദസഞ്യാരം, േത്ധ്ബന്ധനം 
എന്ിവണയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്തിനയാലും കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനണത് പ്രതിമരയാധിക്കയാനുള്ള ഇന്ധ്യണെ മശഷി 
വളണര ദുര്ബലേയാണെന്ന് പറയയാം. ഇന്ധ് 2007-ല് 
ആക്ഷന് പ്യാനിണറെ പ്രവര്ത്നം ആരംഭിക്കുകയം, 
കയാലയാവസ്യാവധ്തിയയാനണത് പ്രതിമരയാധിക്കയാനുള്ള 
മദശീയ ആക്ഷന് പ്യാന് (എന്.എ.പി.സി.സി) 2008-ല് 
പുറത്ിറക്കുകയം ണചയന്തു. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനമത്യാെന് 
പ്രതികരിക്കയാന് എന്.എ.പി.സി.സി എടന് മദശീയ 
ദൗതധ്ങ്ങള്ക്കന് രൂപം ണകയാടുത്തു. സൗമരയാര്ജം, 
ണേച്ചണപെടുത്ിയ ഊര്ജ കയാരധ്ക്ഷേത, സുസ്ിര 
കൃഷി, സുസ്ിര ആവയാസവധ്വസ്, ജലം, സുസ്ിര 
ഹിേയാലയന് ആവയാസവധ്വസ്, ഹരിത ഇന്ധ് ദൗതധ്ം, 
ണപയാരുത്ണപെെലും ലഘൂകരെവം ഉള്ണപെട കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള തന്ത്രപരേയായ അറിവന് 
എന്ിവ മദശീയ ദൗതധ്ത്ില് ഉള്ണപെടുന്നു. കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനം മകരളത്ിണല പരിസ്ിതിക്കന് ഗുരുതര 
ഭീഷെി ഉയര്ത്തുന്തുണകയാണ്ന് സേീപ വര്ഷങ്ങളില് 
വികസന ആസൂത്െത്ിണല ഒരു അജണ്യയായി ഇതന് 
േയാറിയിട്ടുണ്ന്. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനവേയായി ബന്ധണപെട 
ഏമകയാപനത്ിനുള്ള സംസ്യാനണത് മനയാെല് 
ഏജന്സിയയാെന് പരിസ്ിതി വകപെന്. എന്.എ.പി.സി.സി 
യണെ ആവിര്ഭയാവത്ിനന് മശഷം എന്.എ.പി.സി.സി 
യണെ തന്ത്രങ്ങള്ക്കന് അനുസൃതേയായി കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള സംസ്യാന പ്രവര്ത്ന 
പദ്തി (എസന്.എ.പി.സി.സി) തയ്യയാറയാക്കയാന് സംസ്യാന 
സര്ക്കയാരുകമളയാെന് നിഷന്കര്ഷിച്ചു. ബന്ധണപെട വകപ്പുകള്, 
ഏജന്സികള്, ഗമവഷെ സ്യാപനങ്ങള് തുെങ്ങിയവയണെ 
സഹകരെമത്യാണെ പരിസ്ിതി കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാന 
െയറക്ടമററ്റന് (െി.ഒ.ഇ.സി.സി) തയ്യയാറയാക്കിയ കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള ആദധ് മകരള സംസ്യാന 
കര്മ്മപദ്തി 2014-ല് ഇന്ധ്യാ ഗവണണേറെന് അംഗീകരിച്ചു. 
എസന്.എ.പി.സി.സി-യണെ പുനരവമലയാകനത്ിനന് 2019-ല് 
പരിസ്ിതി േന്ത്രയാലയം േയാര്ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള് പുറണപെടുവിച്ചു. 
പുതുക്കിയ േയാര്ഗ്ഗനിര്മദേശങ്ങള് അനുസരിച്ചന് െയറക്ടമററ്റന് 
85 മറ്യാക്കന് മഹയാള്െര് െിപെയാര്ടന്ണേന്റുകളില് നിന്നുള്ള 
മനയാെല് ഓ�ീസര്േയാരുേയായി കൂെിയയാമലയാചിക്കുകയം 
പുതുക്കിയ എസന്.എ.പി.സി.സി സര്ക്കയാരിനന് സേര്പെിക്കുകയം 
ണചയന്തു. സംസ്യാനണത് ജനങ്ങളണെ ജീവിതനിലവയാരം 
നിലനിര്ത്തുന്തിനുള്ള ഒരു സുപ്രധയാന ദര്ശന മരഖ 
എന് നിലയില് സുസ്ിര വികസനത്ിണറെ മുന്നിരയില് 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് 
എസന്.എ.പി.സി.സി മുമന്യാട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ന്. കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാന തന്ത്രങ്ങള് സംസ്യാനതല ആസൂത്െത്ിലും 
വികസന പ്രക്ിയയിലും മുഖധ്ധയാരയയാക്കുകയം കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനവേയായി ബന്ധണപെട സംസ്യാനത്ിണറെ 
അപകെസയാധധ്തകള് കറയ്ക്കുകയേയാെന് ഇതിണറെ പ്രധയാന 
ലക്ഷധ്ം.

പരിസ്ിതി-കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാന വകപെിണറെ 
(െി.ഒ.ഇ.സി.സി) 2021-22 ണല പ്രധയാന സംരംഭങ്ങളില് 
ചുവണെ പറയന്വ ഉള്ണപെടുന്നു.

2021-22ല് കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാന ണസല്ിണറെ 
ശയാക്തീകരെത്ിനന് ഭരെയാനുേതി ലഭിച്ചു. ബന്ധണപെട 
െിപെയാര്ട്ടുണേന്റുകള്, തമദേശസ്വയംഭരെ സ്യാപനങ്ങള്, 
വിവിധ നിയന്ത്രെ അമതയാറിറ്റികള്, ഗമവഷെ-വികസന 
സ്യാപനങ്ങള്, സര്ക്കയാരിതര സംഘെനകള് (എന്.ജി.ഒ), 
കമ്മ്യൂെിറ്റി അധിഷ്ഠിത സംഘെനകള് (സി.ബി.ഒ), മദശീയ-
അന്യാരയാഷ്ട്ര സ്യാപനങ്ങള് എന്ിവയേയായി ബന്ധണപെടന് 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് 
ലകേയാറുന്തിനും െയാറ്റയാ പങ്കിടുന്തിനും പദ്തികളണെ 
തത്േയ നിരീക്ഷെം സുഗേേയാക്കുന്തിനുേയാെന് ണസല് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്തന്. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാന െയാറ്റയായണെയം 
വിവരങ്ങളണെയം മശഖരെം, വിശകലനം, പ്രചരിപെിക്കല് 
എന്ിവ ഉറപെയാക്കയാന് ഒരു കയാലവസ്യാ വധ്തിയയാന 
വിജ്യാന േയാമനജന്ണേറെന് മപയാര്ടല് വികസിപെിക്കയാന് ണസല് 
തീരുേയാനിച്ചിട്ടുണ്ന്.

മകയാമളജുകളിലും ഹയര്ണസക്കന്െറി സന്കൂളകളിലും 
ഭൂേിത്മസന ക്ലബ്ബുകളണെ കീഴില് വിദധ്യാര്തികളണെ 
പയാരിസ്ിതിക പ്രതിബദ്ത ശക്തിണപെടുത്തുന്തിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെക്കുന്നുണ്ന്. നിലവിലുള്ള 
ക്ലബ്ബുകള്ക്കുള്ള സഹയായമത്യാണെയാപെം 2021-22 ല് 
സന്കൂള്/മകയാമളജുകളില് 58 പുതിയ ബി.എം.സികള് 
രൂപീകരിച്ചു. പ്രയാമദശിക പയാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങണളക്കുറിച്ചന് 
അവമബയാധം സൃഷ്ിക്കുന്തിനയായി പയാരിസ്ിതികം 
പരിപയാെിയിലൂണെ മബയാധവല്ക്കരെവം പ്രവര്ത്ന-
അധിഷ്ഠിത പരിപയാെികളം നെത്യാന് 12 സ്യാപനങ്ങള്ക്കന് 
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നല്കി. പരിസ്ിതി അവമബയാധവം 
മപ്രയാത്യാഹനവം എന് സ്ീേിണല മപ്രയാഗ്രയാമുകള് 
�ലപ്രദേയായി നെപെയാക്കുന്തിനയായി ഓണലലന് 
െയാറ്റയാമബസന് േയാമനജന്ണേറെന് സിറ്വം ണേയാലബല് 
ആപ്പും വികസിപെിച്ചുവരുന്നു. മലയാക പരിസ്ിതി ദിനം, മലയാക 
തണ്ണീര്ത്െ ദിനം, മലയാക ജലദിനം, മലയാക വനദിനം, മലയാക 
ഓമസയാണ ദിനം തുെങ്ങിയ പരിസ്ിതി പ്രസക്തേയായ 
ദിനങ്ങള് ആചരിക്കുന്തിനയായി വിവിധ പരിപയാെികള് 
സംഘെിപെിച്ചു.

പരിസ്ിതി ഗമവഷെത്ിണറെയം വികസനത്ിണറെയം 
ഭയാഗേയായി പുതിയ പദ്തികമളയാണെയാപെം തുെര്പദ്തികളം 
നെപെിലയാക്കി. ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ വിദധ്യാര്തികള്ക്കന് 
പരിസ്ിതി മേഖലയില് ഹ്രസ്വകയാല ഗമവഷെ 
പദ്തികള് ഏണറ്റടുക്കുന്തിനന് വിദധ്യാമപയാഷിെി സ്റ്റുെറെന് 
ണ�മല്യാഷിപെന് മപ്രയാഗ്രയാേിലൂണെ സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നല്കന്നുണ്ന്. പരിസ്ിതി മപയാഷിെി ഗമവഷെ 
ണ�മലയാഷിപെന് മപ്രയാഗ്രയാേിലൂണെ പരിസ്ിതി, കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനം എന്ിവയേയായി ബന്ധണപെട വിഷയങ്ങളില് 
യവ ഗമവഷകണര മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നു. ഈ കയാലയളവില് 
രണ്ന് പി.എച്ചന്.െി ഗമവഷകര് ണ�മലയാഷിപെന് മപ്രയാഗ്രയാം 
വിജയകരേയായി പൂര്ത്ിയയാക്കി.

സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള 21 സംഘെനകള്ക്കന് പരിശീലന 
പരിപയാെികള്/ ശില്പശയാലകള് നെത്തുന്തിനന് 
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നല്കകയം, കയാലയാവസ്ണയ 
പ്രതിമരയാധിക്കുന് പ്രധയാന കയാര്ഷിക വിളകളണെ 
േയാതൃകകളം സയാമങ്കതിക വിദധ്കളം വികസിപെിക്കയാന് എടന് 
പദ്തികള്ക്കന് ആവര്ത്ന �ണ്ന് അനുവദിയ്ക്കുകയം 
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ണചയന്തു. തന്ത്രപരേയായ ഗമവഷെം, സയാമങ്കതികവിദധ്യാ 
വികസനം, പ്രദര്ശനം എന്ിവയിലൂണെ കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനത്ിണറെ പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങണള മനരിെയാന് കയാര്ഷിക 
മേഖലയണെ പ്രതിമരയാധമശഷി വര്ദ്ിപെിക്കുകയയാെന് 
കയാലയാവസ്ണയ പ്രതിമരയാധിക്കുന് കൃഷി പദ്തിയിലൂണെ 
ലക്ഷധ്േിടുന്തന്. സംസ്യാനണത് കയാര്ബണ ഫൂടന് പ്രിറെന് 
കെക്കയാക്കുന്തിനുള്ള രീതിശയാസ്തത്ിനന് അന്ിേരൂപം 
നല്കന്തിനന് കണസള് മടറ്റീവന് വര്ക്കന് മഷയാപെന് നെത്തുകയം 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനം സംബന്ധിച്ച മറ്യാക്കന് മഹയാള്െര് 
കണസള്മടഷന് വര്ക്കന് മഷയാപെന് സംഘെിപെിക്കുകയം ണചയന്തു.

തീരമദശ നിയന്ത്രെ മേഖലയാ വിജ്യാപനേനുസരിച്ചന്, 
തീരമദശ ജില്കള്ക്കുള്ള തീരമദശ പരിപയാലന പദ്തികളണെ 
(സി.ഇസെന്.എം.പി) കരെന് തയ്യയാറയാക്കുന്തന് മകരള തീരമദശ 
പരിപയാലന അമതയാറിറ്റി (ണക.സി.ഇസെന്.എം.എ) ആെന്. 
മദശീയ അക്വയാടികന് ഇമക്കയാസിറ്ംസന് (എന്.പി.സി.എ) 
സംരക്ഷെ പദ്തിയണെ കീഴില് ണകയാല്ം ജില്യിണല 
ശയാസയാംമകയാടയില് വിവിധ സംരക്ഷെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പുമരയാഗേിക്കുകയയാെന്. തണ്ണീര്ത്െങ്ങള് വിജ്യാപനം 
ണചയ്യുന്തിണറെ ഭയാഗേയായി എറെയാകളം, കണ്ണൂര്, 
േലപ്പുറം, ണകയാല്ം ജില്കളിണല റവന്യൂ ഉമദധ്യാഗസ്രുണെയം 
തമദേശ സ്വയംഭരെ സ്യാപന പ്രസിെന്റുേയാരുണെയം 
ണസക്ടറിേയാരുണെയം മയയാഗങ്ങള് പൂര്ത്ിയയായി വരുന്നു.

ജൈവജവവിധ്യം
ലജവലവവിധധ്ം, ആവയാസവധ്വസ്യണെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
പരിസ്ിതി സംഭയാവനകള് എന്ിവയിണല ദ്രുതഗതിയിലുള്ള 
കറവന് കയാെിക്കുന്തന് ഏയന്ച്ചി ലജവലവവിധധ് ലക്ഷധ്ങ്ങളം 
സുസ്ിര വികസനത്ിനയായള്ള അജണ് 2030ഉം 
ഉള്ണക്കയാള്ളുന് അന്യാരയാഷ്ട്ര സയാമൂഹിക പയാരിസ്ിതിക 
ലക്ഷധ്ങ്ങള് നിലവിണല അവസ്യില് ലകവരിക്കയാന് 
കഴിയില് എന്യാെന്. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയണെ ണ്യിംവര്ക്കന് കണണവന്ഷണറെയം 
ലജവലവവിധധ്ത്ിനയായള്ള 2050 കയാഴ്ചപെയാെിണറെയം 
പരിധിയിലുള്ള പയാരീസന് ഉെമ്പെിയിണല ലക്ഷധ്ങ്ങണളയം ഈ 
കറവന് ദുര്ബലണപെടുത്തും. 

ഭയാവി തലമുറക്കന് വലിയ മൂലധ്മുള്ള ആമഗയാള സ്വത്യാെന് 
ലജവലവവിധധ്ം. േനുഷധ്ണറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് മൂലം 
ജീവജയാലങ്ങളണെ എണ്ണം ഗെധ്േയായി കറഞ്ഞുവരുന്നു. 
യ.എന്.ഇ.പി യണെ പഠനങ്ങളനുസരിച്ചന് കരയിണല 
പരിസ്ിതിയണെ മുക്കയാല് ഭയാഗവം സമുദ്ര പരിസ്ിതിയണെ 
66 ശതേയാനവം േനുഷധ് പ്രവര്ത്നങ്ങളയാല് ഗെധ്േയായി 
േയാറിണക്കയാണ്ിരിക്കുന്നുണവന്യാെന്. ഒരു ദശലക്ഷമത്യാളം 
മൃഗങ്ങളം സസധ്ജയാലങ്ങളം ഇമപെയാള് നയാശത്ിണറെ 
ഭീഷെിയിലയാെന്. നയാം ണകടിപെടുക്കുന് നയാഗരികതകളണെ 
അെിസ്യാനേയാെിവ. അതുണകയാണ്ടുതണന് ലജവ 
ലവവിധധ്ത്ിണറെ നയാശം നമ്മുണെ ആമരയാഗധ്മുള്ണപെണെ 
എല്യാവരുണെയം നിലനില്പെിനന് ഭീഷെിയയാകന്നു. 
ലജവലവവിധധ്ത്ിണറെ നയാശം മൃഗങ്ങളില് നിന്ന് 
േനുഷധ്രിമലക്കന് പകരുന് ജന്തുജനധ്മരയാഗങ്ങള് 
വര്ദ്ിപെിക്കയാന് കയാരെേയാകന്നുണവന്ന് ണതളിയിക്ക 
ണപെടിട്ടുണ്ന്. ണപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിണറെ പ്രയാധയാനധ്വം ഈ 
വിഷയണത്ക്കുറിച്ചുള്ള അവമബയാധത്ിണറെ ആവശധ്വം 
കെക്കിണലടുത്ന് ലജവ ലവവിധധ്ത്ിനയായള്ള 
അന്യാരയാഷ്ട്ര ദിനം വര്ഷം മതയാറും ആമഘയാഷിക്കയാന് യ.എന് 
തീരുേയാനിച്ചു. 

ഫുെന് ആന്െന് അഗ്രികള്ച്ചര് ഓര്ഗലനമസഷണറെ 
(എ�ന്.എ.ഒ) ‘ഭക്ഷെത്ിനും കൃഷിക്കും മവണ്ിയള്ള 
ലജവലവവിധധ് പ്രവര്ത്നങ്ങളണെ ചടക്കൂെന് 
2022’ എന് റിമപെയാര്ടന് പറയന്തന് ഭക്ഷെത്ിനും 
കൃഷിക്കുേയായള്ള ലജവലവവിധധ് പരിപയാലനത്ിലും, 
ആവയാസവധ്വസ്യാ മസവനങ്ങളണെ മപ്രയാത്യാഹനത്ിനും 
പ്രയാമദശിക മദശീയ ആമഗയാള തലങ്ങളിലുള്ള ബഹുമുഖ 
സഹകരെം ആവശധ്േയാണെന്യാെന്. യ.എന്.ഇ.പിയണെ 
മ്യാബല് ബമയയാലെമവഴന് സിറ്റി ഔടന് ലുക്കന്-5 റിമപെയാര്ടന് 
അനുസരിച്ചന് സംരക്ഷിത മേഖലകളണെ വിസന്തൃതിയില് 
ഗെധ്േയായ വര്ദ്നവണ്യായിട്ടുണ്ന്. 2000-2020 
കയാലയളവില് (ലജവലവവിധധ്ത്ിനയായള്ള യ.എന് 
ദശകം) കരപ്രമദശങ്ങളില് 10 ശതേയാനത്ില് നിന്ന് 15 
ശതേയാനേയായം സമുദ്രമേഖലയില് 3 ശതേയാനത്ില് നിന്ന് 
7 ശതേയാനേയായം വര്ദ്നവണ്യായി. ലജവലവവിധധ്ത്ിനന് 
പ്രമതധ്ക പ്രയാധയാനധ്മുള്ള മേഖലകളണെ സംരക്ഷെവം 
(പ്രധയാന ലജവലവവിധധ് മേഖലകള്) ഇമത കയാലയളവില് 
29 ശതേയാനത്ില് നിന്ന് 44 ശതേയാനേയായി വര്ദ്ിച്ചിട്ടുണ്ന്.

ഭൂവിസന്തൃതിയില് 2.4 ശതേയാനം ഉള്ണക്കയാള്ളുന് 
ഇന്ധ്യിലയാെന് മരഖണപെടുത്ിയിരിക്കുന് ജീവജയാലങ്ങളില് 
ഏഴന് ശതേയാനവം, മലയാക ജനസംഖധ്യണെ 18 
ശതേയാനവം. ഇന്ധ് വികസന പദ്തികള് വഴി 
(മകന്ദ-സംസ്യാന സര്ക്കയാരുകള്) പ്രതധ്ക്ഷേയായം 
പമരയാക്ഷേയായം ലജവലവവിധധ്മേഖലയില് വലിയ തുക 
നിമക്ഷപിക്കുന്നുണ്ന്. ഇന്ധ്യണെ ഭൂവിസന്തൃതിയണെ മൂന്ില് 
രണ്ന് ഭയാഗവം വരണ്മതയാ അര്ദ്-ശുഷന്കമേയാ ആയ 
ഈര്പെമുള്ള പ്രമദശങ്ങളയാെന്. ഗ്രയാേീെ, അര്ദ്-നഗര 
പ്രമദശങ്ങളിണല പയാവണപെട ജനവിഭയാഗങ്ങളണെ ഉപജീവന 
േയാര്ഗ്ഗേയാെന് ഇവ. ബമയയാളജിക്കല് ലെമവഴന്സിറ്റി ആക്ടന് 
നിലവില് വന് ആദധ് രയാജധ്േയാെന് ഇന്ധ്.

മകരളത്ിണല ലവവിധധ്േയാര്ന് ഭൂപ്രകൃതി 13 കയാര്ഷിക-
കയാലയാവസ്യാ മേഖലകള്ക്കും, വനങ്ങള്, പുല്മേടുകള്, 
തണ്ണീര്ത്െങ്ങള്, തീരമദശ, സമുദ്ര ആവയാസവധ്വസ്കള് 
തുെങ്ങി ലവവിധധ്േയാര്ന് പരിസ്ിതി വധ്വസ്കള്ക്കും 
കയാരെേയായി. യണനമക്യായണെ മലയാക ലപതൃക പടികയില് 
ഉള്ണപെടിട്ടുള്ള പശ്ിേഘടത്ിണല 39 ലസറ്റുകളില് 19 
എണ്ണവം മകരളത്ിലയാെന്. സമുദ്രനിരപെിനന് തയാണഴയള്ള 
കടനയാെന് കൃഷി ആമഗയാള പ്രയാധയാനധ്മുള്ള കയാര്ഷിക 
ലപതൃക സംവിധയാനേയായി (ജി.ഐ.എ.എച്ചന്.എസന്) 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതയാെന്. ലജവവിഭവങ്ങളണെ സുസ്ിരേയായ 
വിനിമയയാഗത്ില് മകരളം എന്നും മുന്പന്ിയിലയാെന്. 
നയാമഗയായ മപ്രയാമടയാമക്കയാളിനന് വളണര മുമമ്പ 2002-ല് 
തണന് ഇമക്വറ്റര് സമ്മയാനം ആദധ്േയായി ലഭിച്ചതന് കനി 
മേയാെലിനയായിരുന്നു. േലറന് സ്റ്റുവയാര്െന്ഷിപെന് കൗണസില് 
(എം.എസന്.സി) സര്ടി�ിമക്കഷന് ലഭിക്കുന് ഏഷധ്യിണല 
മൂന്യാേണത് േത്ധ്ബന്ധനരീതിയയാെന് അഷ്മുെി ‘മഷയാര്ടന്-
ണനക്കന് ക്ലയാം �ിഷറി’. 

2002 ണല മദശീയ ലജവലവവിധധ് നിയേത്ിണറെ 
വധ്വസ്കള്ക്കനുസൃതേയായി 2004ല് സംസ്യാന 
ലജവലവവിധധ് മബയാര്െന് (ണക.എസന്.ബി.ബി) 
സ്യാപിക്കുകയം അതനുസരിച്ചന് ലജവലവവിധധ് 
നിയേങ്ങള് രൂപണപെടുത്തുകയം ണചയന്തു. 
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2021-22 ണല ലജവലവവിധധ് മബയാര്െിണറെ പ്രധയാന 
സംരംഭങ്ങള് ചുവണെ മചര്ക്കുന്നു. 

സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങള്ക്ക് പുറത്തുള്ള ജൈവജവവഷിധ്യ 
സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളെ തഷിരഷിച്ചറഷിയുകയും അവളയ 
പ്രാദേശഷിക ജൈവജവവഷിധ്യ ജൈതൃക ജസറ്റുകൊയഷി 
(എല്.ബഷി.എച്ച്ക്.എസ്ക്) സംരക്ഷിക്കുകയും ളെയ്യുക: 
‘�ലപ്രദേയായ പ്രമദശയാധിഷ്ഠിത സംരക്ഷെ 
നെപെികളയായി’ പ്രഖധ്യാപിക്കയാന് കഴിയന് 13 മേഖലകള് 
കണണ്ത്ി. വിവിധ ജില്കളിലയായി പ്രഖധ്യാപിച്ച 10 എല്.
ബി.എച്ചന്.എസുകണളക്കുറിച്ചുള്ള �ീല്െന് പഠനങ്ങളം 
അതിണറെ സംരക്ഷെത്ിനുള്ള െി.പി.ആറും 
തയ്യയാറയാക്കി.

ൈീപ്ഷിള്സ്ക് ബദയാജൈദവഴ്ക്സഷിറ്ഷി രൈഷിസ്റ്ററുകള് 
(ൈഷി.ബഷി.ആര്), ‘ൈഷിജറവ്ക്ൈ്ക് ആക്ന് പ്ാന്’, 
ജൈവജവവഷിധ്യ സംരക്ണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
എന്നഷിവയുളെ നെപ്ാകല്: ബി.എം.സി കള് വഴി 
പ്രയാമദശിക തലത്ില് ലജവലവവിധധ് പയാര്ക്കുകള് 
സ്യാപിക്കുകയം 14 ബി.എം. സി കളില് പി.ബി.ആര് 
നവീകരെം പുമരയാഗേിക്കുകയം ണചയ്യുന്നു. ജില്യാതല 
ബി.എം.സി പരിശീലന പരിപയാെികള് നെത്തുകയണ്യായി.

ബഷി.എം.സഷികളുളെ ശാക്ീകരണം: ജില്യാതല 
ണ�സിലിറ്റികളണെയം അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളണെയം 
നവീകരെത്ിലൂണെ ബി.എം.സികളണെ ശയാക്തീകരെം 
പുമരയാഗേിക്കുന്നു.

അപൂര്വ്വവം വംശനാശഭീഷണഷി ദനരഷിടുന്നതുമായ 
(ആര്.ഇ.റ്ഷി) തദദേശീയ ഇനങ്ങളുളെ പ്രൈനനം: ലജവ 
ലവവിധധ് നിയേപ്രകയാരം വിജ്യാപനം ണചയ്ത 
തമദേശീയ ആര്.ഇ.റ്റി സ്ീഷീസുകള്ക്കയായി പ്രജനന 
സയാമങ്കതികവിദധ്യണെ വികസനവം, മനഴന്സറികള് 
സ്യാപിക്കലും, ഗമവഷെ സ്യാപനങ്ങള്, 
കടുംബശ്രീ, എം.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസന് എന്ിവയണെ 
പിന്തുെമയയാണെ കൃഷിയണെ മപ്രയാത്യാഹനവം.

എബഷിഎസ്ക് ളസല്ഷിളറെ ശാക്ീകരണം: നിയേ 
വിദഗ്ദ്ധരുേയായം പ്രയാമദശിക അറിവള്ളവരുേയായം 
കൂെിയയാമലയാചിച്ചന് റിമസയാഴന്സന് യൂസര് ഗ്രൂപ്പുകളണെ 
കപെയാസിറ്റി ബില്െിംഗന് വഴി എബിഎസന് 
ണസല് ശയാക്തീകരിക്കുകയം കളക്ഷന് �ീസന് 
ഈെയാക്കുന്തിനയാവശധ്േയായ സൗകരധ്ങ്ങളം ണചയ്യുന്നു.

ജൈവജവവഷിധ്യ ൈഠനം: േനുഷധ്ന്, മൃഗം, സസധ്ങ്ങളണെ 
ഇെണപെലുകള്, ലജവലവവിധധ് നഷ്വേയായി 
ബന്ധണപെട പ്രശ്നങ്ങള്, ലജവലവവിധധ് നിരീക്ഷെം 
എന്ിവണയ സംബന്ധിച്ച ലജവലവവിധധ് പഠനം 
നെത്തുകയണ്യായി.

മയൂസഷിയത്തഷില് അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളുളെ 
നവീകരണം: മകരള ലജവലവവിധധ് േ്യൂസിയത്ില് 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളണെ നവീകരെം ഏണറ്റടുത്തു.

ളമാജബല് ആപ്ഷിദകഷളറെ വഷികസനം: 
മബയാധവല്ക്കരെത്ിണറെ ഭയാഗേയായി എന്.ഐ.സി 
യേയായി സഹകരിച്ചന് ഒരു ണേയാലബല് ആപ്ിമക്കഷന് 
വികസിപെിണച്ചടുത്തു.

റീബഷില്ൈ്ക് ദകരെ ഇനഷിദഷ്യറ്ീവ്ക്: റീബില്െന് മകരള 
ഇനിമഷധ്റ്റീവിണറെ ഭയാഗേയായി ചുവണെ മചര്ക്കുന് മൂന്ന് 
പദ്തികള് ണക.എസന്.ബി.ബി നെപെിലയാക്കി. ഇവ 2022 
േയാര്മച്ചയാണെ പൂര്ത്ിയയായി.

ദകരെത്തഷില് വ്യാൈാരം ളെയ്യളപ്ടുന്ന 
ജൈവവഷിഭവങ്ങളുളെ ൈാറ്ാദബസം അവയുളെ 
സാമ്പത്തഷിക മൂല്യനഷിര്ണ്ണയവം: 250 അസംസന് കൃത 
േരുന്ന് വധ്യാപയാരികള്, 800 പ്യാറെന് നഴന് സറികള്, 
138 േലറന് ലയാന്െിംഗന് ണസറെറുകള്, 4000 
േത്ധ്ണത്യാഴിലയാളികള്, 100 ആയര്മവദ േരുന്ന് 
നിര്മ്മയാതയാക്കള് എന്ിവണര പദ്തിയില് 
ഉള്ണപെടുത്ി. ലജവവിഭവങ്ങളണെ (വനം, വനത്ിനു 
പുറത്തുള്ള ഭൂേി, സമുദ്രം, ഉള്നയാെന് ജലവിഭവങ്ങള്, 
കൃഷി, കന്നുകയാലികള്) ഉത്ഭവസ്യാനത്തുള്ള 
ണേയാത്ം വയാര്ഷിക മൂലധ്ം 66,883.11 മകയാെി 
രൂപയയായി കെക്കയാക്കുന്നു. ഇതന് സംസ്യാനണത് 
ലജവലവവിധധ്ത്ിണറെ സംഭയാവനയണെ 
വധ്യാപ്ി സൂചിപെിക്കുന്നു. കൂെയാണത, സംസ്യാനണത് 
ലജവലവവിധധ് ആവയാസവധ്വസ്കള് വിപെനം 
ണചയ്യയാന് കഴിയയാത് നിരവധി മസവനങ്ങളം 
നല്കന്നുണ്ന്.

നേീതീര ജൈവജവവഷിധ്യ പുനരുജ്ീവനം-ൈമ്പാ നേഷി: 
നയാശം സംഭവിച്ച നദീതീരങ്ങളിണല സസധ്ജയാലങ്ങള് 
പുനഃസ്യാപിക്കുന്തിനും പ്രമദശവയാസികള്ക്കന് 
സുസ്ിരേയായ ഉപജീവനേയാര്ഗ്ഗം ഉറപെയാക്കുന്തിനും 
പദ്തി ലക്ഷധ്േിടുന്നു. പത്നംതിടയിണല 
ണതരണഞെടുത് 14 പഞ്യായത്തുകളിലയാെന് ഇതന് 
നെപെയാക്കിയതന്.

കാര്ഷഷിക ജവവഷിധ്യ സംരക്ണം: സംരക്ഷകരയായ 
കര്ഷകര് മുമഖന വിളകളണെയം അവയണെ വനധ്േയായ 
സ്ീഷീസുകളണെയം, നയാെന് ഇനങ്ങളണെയം ജനിതക 
ലവവിധധ്ണത് സംരക്ഷിക്കയാന് പദ്തി ലക്ഷധ്േിടുന്നു. 
മക്യാസന് മലെിംഗന്, ണരെയിനിംഗന്, എക്ന്മപയാഷര് 
സന്ദര്ശനങ്ങള്, സീെന് ണ�സ്റ്റുകള് തുെങ്ങിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂണെ കയാര്ഷികലജവലവവിധധ് 
സംരക്ഷെത്ിനയായി സംരക്ഷകരയായ കര്ഷകണര 
ശയാക്തീകരിക്കുക എന്തയാെന് പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം.

മലഷിനീകരണ നഷിയന്ത്രണം
മവള്െന് ണേറ്റീരിമയയാളജിക്കല് ഓര്ഗലനമസഷണറെ 
(െബ്ല്യു.എം.ഒ) 2022-ണല എയര് ക്വയാളിറ്റി ആന്െന് ലക്ലേറ്റന് 
ബുള്ളറ്റിന് അനുസരിച്ചന്, േലിനീകരെവം കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനവം തമ്മിലുള്ള ഇെണപെല് ദശലക്ഷക്കെക്കിനന് 
ആളകളില് ലക്ലേറ്റന് ണപനയാല്റ്റി ആയി േയാറുന്നുണവന്യാെന്. 
2025ല് മലയാകത്ിണല നഗരങ്ങള് 2.2 ബിലധ്ണ 
െണ േയാലിനധ്ം ഉല്പെയാദിപെിക്കുണേന്ന് യ.എന്.ഇ.പി 
യണെ ബീറ്റന് ണപയാല്യൂഷന് മുന്റിയിപെന് നല്കന്നു. ഇതന് 
2009ല് പുറംതള്ളിയതിണറെ മൂന്ിരടിയിലധികേയാെന്. 
േലിനീകരെ രഹിത ഭൂേിണയന് ആമഗയാള പദ്തിയണെ 
നെത്ിപെന് ഏമകയാപിപെിക്കുന്തിനന് യ.എന്.ഇ.പി 
ണയ യ.എന് എന്വമയയാണണേറെന് അസംബ്ലി 
ചുേതലണപെടുത്തുകയണ്യായി. േലിനീകരെം പരിഹരിക്കുക 
എന്തന് പയാരിസ്ിതിക മുന്ഗെന േയാത്േല്; എസന്.
െി.ജി-കള് ലകവരിക്കുന്തിനും ഇതന് ആവശധ്േയാെന്. 
പ്യാറ്ികന് േലിനീകരെത്ില് നിന്ന് ഒരു വഴി 
കണണ്ത്തുകണയന്തന് പരിസ്ിതിയണെയം സമുദ്രങ്ങളണെയം 
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നിലവയാരം ണേച്ചണപെടുത്തുന്തിനന് േയാത്േല്, േറിച്ചന് 
സമ്പദന് വധ്വസ്, ണപയാതുജനയാമരയാഗധ്ം, ഉപജീവനേയാര്ഗം 
എന്ിവ ണേച്ചണപെടുത്തുന്തിനും ആവശധ്േയാെന്. പ്യാറ്ികന് 
േയാലിനധ്ത്ിണറെ 98 ശതേയാനവം കരയില് അെിഞ്ഞുകൂടുന്നു. 
അവിണെ നിന്ന് അതന് സമുദ്രത്ിമലക്കന് നയിക്കുന് 
ഉള്നയാെന് ജലപയാതകണള ക്മേെ േലിനേയാക്കുന്നു. 
ആവശധ്േയായ നെപെികള് സ്വീകരിച്ചിണല്ങ്കില് 
സമുദ്രങ്ങളിമലക്കുള്ള പ്യാറ്ിക്കിണറെ പ്രവയാഹം 2040-ഓണെ 
ഏകമദശം മൂന്ിരടിയയാകം. 

മലയാകത്ില് ഏറ്റവം മവഗത്ില് വളരുന് സമ്പദന് വധ് 
വസ്കളിണലയാന്യായ ഇന്ധ്, മലയാകത്ിണല ജി.എച്ചന്.
ജി ബഹിര്ഗേനത്ിണറെ ഏഴന് ശതേയാനമത്യാളം 
സംഭയാവന ണചയ്യുന്നുണ്ന്. ജി.എച്ചന്.ജി ബഹിര്ഗേനത്ില് 
ലചനയ്ക്കും യ.എസിനും മശഷം മൂന്യാം സ്യാനത്യാെന് 
ഇന്ധ്. എന്യാല് ഇന്ധ്യണെ സഞ്യ ബഹിര്ഗേനം 
വളണര കറവയാെന്. ണസറെര് മ�യാര് സയന്സന് ആന്െന് 
എന്വമയയാണണേറെന് പ്രസിദ്ീകരിച്ച മറ്റ്റന് ഓ�ന് ഇന്ധ്യണെ 
2022 ണല പരിസ്ിതി റിമപെയാര്ടന് പ്രകയാരം ഇന്ധ്യിണല 
നയാലില് മൂന്ന് റിവര് മേയാെിറ്ററിംഗന് മറ്ഷനുകളിലും 
ഈയം, ഇരുമ്പന്, നിക്കല് , കയാെന്േിയം, ആര്ണസനികന്, 
മക്യാേിയം, ണചമ്പന് തുെങ്ങിയ ഘന വിഷ മലയാഹങ്ങളണെ 
അളവന് ഭയയാനകേയായ അളവില് വര്ദ്ിക്കുന്നുണവന്ന് 
മുന്റിയിപെന് നല്കന്നു. േലിനീകരെ മതയാതന് നിരീക്ഷിച്ച 21 
സംസ്യാനങ്ങളിണല 588 ജലഗുെനിലവയാര മറ്ഷനുകളില്, 
ണേയാത്ം മകയാളിമ�യാം, ബമയയാണകേിക്കല് ഓക്ിജന് 
െിേയാന്െന് (ബി.ഒ.െി) എന്ിവ യേയാക്േം 239, 88 
എന്ീ ഉയര്ന് നിലകളിലയായിരുന്നു. വധ്വസയായം, കൃഷി, 
വീടുകള് എന്ിവയില് നിന്നുള്ള മേയാശണപെട േലിനജല 
സംസ്രെത്ിണറെ സൂചകേയാെിതന്.

മകരള സംസ്യാന േലിനീകരെ നിയന്ത്രെ 
മബയാര്െന് (ണക.എസന്.പി.സി.ബി) സംസ്യാനണത് 34 
മറ്ഷനുകളില് അന്രീക്ഷ വയായവിണറെ ഗുെനിലവയാരം 
നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ന്. ഇതില് 28 മറ്ഷനുകള് നയാഷെല് 
ആംബിയറെന് എയര് ക്വയാളിറ്റി മേയാെിറ്ററിംഗന് മപ്രയാഗ്രയാേിനന് 

(എന്.എ.എം.പി) കീഴില് വരുന്വയയാെന്. മകയാഴിമക്കയാെന്, 
എറെയാകളം, ണകയാല്ം, കണ്ണൂര്, തിരുവനന്പുരം, തൃശ്ശൂര് 
ജില്കളില് തുെര്ച്ചയയായ അന്രീക്ഷ വയായ ഗുെനിലവയാര 
നിരീക്ഷെ മറ്ഷനുകള് സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ന്. മകരളത്ിണല 
ജനവയാസമകന്ദങ്ങളിണല പ്രധയാന നിരീക്ഷെ 
മറ്ഷനുകളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ വയാര്ഷിക 
ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള് െഷിത്ം 3.7.1ലും മകരളത്ിണല നിരീക്ഷെ 
മറ്ഷനുകളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ വയാര്ഷിക 
ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള് െഷിത്ം 3.7.2ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
മകരളത്ിണല വധ്യാവസയായിക മേഖലകളിണല നിരീക്ഷെ 
മകന്ദങ്ങളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ വയാര്ഷിക 
ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള് െഷിത്ം 3.7.3ല് ണകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

നയാഷെല് വയാടര് ക്വയാളിറ്റി മേയാെിറ്ററിംഗന് മപ്രയാഗ്രയാേിനന് 
(എന്.െബ്ല്യു.എം.പി) കീഴില് സംസ്യാനത്ന് 128 വയാടര് 
ക്വയാളിറ്റി മേയാെിറ്ററിംഗന് മറ്ഷനുകളണ്ന്. ഇക്കൂടത്ില് 
48 നദികളിണല (വലിയ ഇെത്രം, ലേനര് നദികള്) 
72 മറ്ഷനുകള്, റിസര്മവയായറുകളിണല ആറന്, ശുദ്ജ 
തെയാകങ്ങളിണല മൂന്ന്, അഴിമുഖ തെയാകങ്ങളില് എടന്, 
കനയാലുകളിണല മൂന്ന്, കളങ്ങളിണല രണ്ന്, ഗ്രൗണ്ന് വയാടറിണല 
34 മറ്ഷനുകള് എന്ിവ ഉള്ണപെടുന്നു. മറ്റ്റന് വയാടര് 
ക്വയാളിറ്റി മേയാെിറ്ററിംഗന് മപ്രയാഗ്രയാം (എസന്.െബ്ല്യു.എം.പി) 23 
നദികളിലയായി 115 മറ്ഷനുകളിലും നയാലന് തെയാകങ്ങളിണല 
23 മറ്ഷനുകളിലും പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ന്. ശബരിേല ഉത്വ 
കയാലണത് പമ്പയാ നദിയം കരേന, ണപരിയയാര്, ഭയാരതപ്പുഴ, 
വയാേനപുരം, കെലുണ്ി നദികളിണല തയാഴന് ന് ഭയാഗങ്ങളിലും 
ഉയര്ന് ബി.ഒ.െി മരഖണപെടുത്ിയിട്ടുണ്ന്. കരേനയയാറിണല 
മൂന്യാറ്റുമുക്കന്, കല്യായി പുഴയിണല കല്യായി പയാലം, പമ്പയാ 
നദി, മൂന്യാര് നദി, ണതയാടുപുഴ, മകയാരപ്പുഴയിണല പുറക്കയാമടരി 
എന്ിവിെങ്ങളില് മകയാളിമ�യാേിണറെ അളവന് വളണര 
കൂടുതലയാെന്. 

േലിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െിണറെ ഓ�ീസുകമളയാെന് 
മചര്ന്നുള്ള ലമബയാറടറികള് എന്.എ.ബി.എല് 
അക്െിമറ്റഷന് മനടുന്തിനയായി നൂതന ഉപകരെങ്ങളം 
യന്ത്രങ്ങളം ഉള്ണപെടുത്ി ആധുനികവതന്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ന്. 

െഷിത്ം 3.7.1 മകരളത്ിണല ജനവയാസമകന്ദങ്ങളിണല പ്രധയാന നിരീക്ഷെ മറ്ഷനുകളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ 
വയാര്ഷിക ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള്, 2021

അവലംബം: മകരള സംസ്യാന േല ിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന്, 2022
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ആർ .എസ്.പി.എം (ൈമേ�ാ�ാം/ക�ബിക് 
മീ�ർ ) 
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അവലംബം: മകരള സംസ്യാന േല ിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന്, 2022

െഷിത്ം 3.7.2 മകരളത്ിണല നിരീക്ഷെ മറ്ഷനുകളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ വയാര്ഷിക ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള്, 2021
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െഷിത്ം 3.7.3 മകരളത്ിണല വധ്വസയായിക മേഖലകളിണല നിരീക്ഷെ മറ്ഷനുകളിണല വയായ േലിനീകരെത്ിണറെ വയാര്ഷിക 
ശരയാശരി മൂലധ്ങ്ങള്, 2021

അവലംബം: മകരള സംസ്യാന േല ിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന്, 2022 
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എസ്.ഒ2 (ൈമേ�ാ�ാം/ക�ബിക ്മീ�ർ ) 

എൻ .ഒ.എ�് (ൈമേ�ാ�ാം/ക�ബിക് മീ�ർ ) 

ആർ .എസ്.പി.എം (ൈമേ�ാ�ാം/ക�ബിക് 
മീ�ർ ) 

ണകയാച്ചിയിണല അമ്പലമേടില് ണപയാതു ബമയയാണേെിക്കല് 
േയാലിനധ് സംസ്രെത്ിനും, നീക്കം ണചയ്യുന്തിനുമുള്ള 
സൗകരധ്ം (സി.ബി.െബ്ല്യു.റ്റി.െി.എ�ന്) സ്യാപിക്കുന്തിനന് 
മകരള എന്വിമറയാ ഇന്്യാസന്രെകന്ചര് ലിേിറ്റെിനന് 
(ണക.ഇ.ഐ.എല്) സയാമ്പത്ിക സഹയായം നല്കി.
ഇക്കയാലയളവില് അഷ്മുെിക്കയായലിണല ശുചിത്വ സര്മവ 
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക യൂെിറ്റന് �ൗമണ്ഷന് വഴി 
നെത്ി. ണക.എസന്.പി.സി.ബിയണെ ഇ-ഗമവെന്സിണറെയം 
ബിസിനസ്ന് എളപെേയാക്കുന്തിണറെയം ഭയാഗേയായള്ള 
െിജിറ്റല് പ്യാറ്റന്മ�യാം മസയാ�ന്റ്റന് ണവയര് ആപ്ിമക്കഷന് 

അന്ിേ ഘടത്ിലയാെന്. സംസ്യാനണത് േലിനേയായ 21 
സന്ണരെച്ചുകള്ക്കയായള്ള കര്േപദ്തി, തീരമദശ കര്േപദ്തി, 
കളങ്ങള്ക്കയായള്ള കര്േ പദ്തി പുമരയാഗേിക്കുകയയാെന്.

മകരള ആറെിലേമക്യാബിയല് ണറസിറ്ന്സന് 
സന്രെയാറ്റജികന് ആക്ഷന് പ്യാന് (ണക.എ.ആര്.എസന്.എ.പി) 
നെപെിലയാക്കുന്തിനന് േലിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന് 
മുന്ലകണയടുത്തു. നയാഷെല് ഇന്മ�യാര്േയാറ്റിക്ന് ണസറെര് 
(എന്.ഐ.സി) വികസിപെിണച്ചടുത് ഓണലലന് കണസറെന് 
േയാമനജന്  ണേറെന് മേയാെിറ്ററിംഗന് സിറ്ം (ഒ.സി.എം.എം.എസന്) 
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െഷിത്ം 3.7.4 ണതരണഞെടുത് റിവര് മറ്ഷനുകളിണല ബി.ഒ.െി ണലവലുകള്, 2020-21

അവലംബം: മകരള സംസ്യാന േല ിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന്, 2022 
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െഷിത്ം 3.7.5 മകരളത്ിണല എം.എസന്.െബ്ല്യു ഉതന്പയാദനവം സംസ്രെവം 2019-20 മുതല് 2021-22 വണര

 അവലംബം: മകരള സംസ്യാന േല ിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന്, 2022
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എം.എസ്.ഡ�� ഉത്പാദനം 

എം.എസ്.ഡ�� സം�രണം 

വഴിയയാെന് കണസറെന് അെന് േിനിസന്മരെഷന് നെത്തുന്തന്. 
െഷിത്ം 3.7.4-ല് മകരളത്ിണല ണതരണഞെടുത് റിവര് 
മറ്ഷനുകളിണല ബി.ഒ.െി ണലവലുകള് ചിത്ീകരിക്കുന്നു. 
2020 ണന അമപക്ഷിച്ചന്, 2021ല് ചയാലിയയാര്, കല്െ, ചന്ദഗിരി, 
പമ്പ എന്ിവിെങ്ങളിണല ബി.ഒ.െി നില ഉയര്ന്തയാെന്.

സംസ്യാനത്ന് ഖരേയാലിനധ് സംസ്രെം ഇക്കയാല 
യളവില് വലിയ മതയാതില് ണേച്ചണപെടിട്ടുണ്ന്. മുനി 
സിപെല് ഖരേയാലിനധ്ത്ിണറെ (എം.എസന്.െബ്ല്യു) 
ഉല്പെയാദനത്ിണറെയം സംസ്രെത്ിണറെയം വിശദയാം 
ശങ്ങള് െഷിത്ം 3.7.5-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. എം.എസന്.
െബ്ല്യു സംസ്രെം 2019-20ല് 52 ശതേയാനേയായിരുന്നു, 
ഇതന് 2021-22ല് 77 ശതേയാനേയായി ഉയര്ന്നു. 2020-21 ല് 
സംസ്യാനത്ന് അപകെകരേയായ േയാലിനധ് ഉല്പെയാദനം 
5949 ണേരെികന് െണ ആയിരുന്നു. ഇതന് മുന്വര്ഷമത്ക്കയാള് 
65 ശതേയാനം വര്ദ്നവയാെന് കയാെിക്കുന്തന്. 2021-22ല് 

സംസ്യാനത്ന് ഉല്പെയാദിപെിച്ചന് സംസ്രിച്ച ലജവ ണേെിക്കല് 
േയാലിനധ്ം (ബി.എം.െബ്ല്യു) 611.4 െണ ആയിരുന്നു.

പതിമൂനാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലല നനട്ടങ്ങള് 
േനുഷധ് മക്ഷേത്ിണറെ അവിഭയാജധ് ഘെകേയായി 
കെക്കയാക്കണപെടുന് ശുദ്വം ആമരയാഗധ്കരവം 
സുസ്ിരവേയായ പരിസ്ിതിയയാെന് പതിമൂന്യാം പഞ്വത്ര 
പദ്തി വിഭയാവനം ണചയ്തതന്. വിദധ്യാര്തികള്ക്കന് പരിസ്ിതി 
വിദധ്യാഭധ്യാസ അവസരങ്ങള് നല്കന്തിണറെയം 
പയാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്തില് അവണര 
ഉള്ണപെടുത്തുന്തിണറെയം ഭയാഗേയായി 112 ഭൂേിത് 
മസനയാ ക്ലബ്ബുകള് ഹയര്ണസക്കന്െറി സന്കൂളകളിലും 
മകയാമളജുകളിലും ആരംഭിച്ചു. നിലവില് 426 ഭൂേിത് 
മസനയാക്ലബ്ബുകള് സംസ്യാനത്ന് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്ന്. ഈ 
ക്ലബ്ബുകള്  ജലഗുെനിലവയാര നിരീക്ഷെം, പ്രളയയാനന്ര 
പരിസ്ിതി പുനരുദ്യാരെ പരിപയാെികള് എന്ിവ 
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പ്രചരിപെിക്കുന്തില് സഹയായിക്കുന്നു. പയാരിസ്ിതികം 
പരിപയാെിയിലൂണെ സന്കൂളകള്, മകയാമളജുകള്, എന്.
ജി.ഒ-കള് എന്ിവയള്ണപെണെ 139 സ്യാപനങ്ങള്ക്കന് 
ഇെണപെലുകമളയാണെയാപെം മബയാധവല്ക്കരെ പരിപയാെികള് 
നെത്യാന് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നല്കി. വകപെിണറെ 
ആഭിമുഖധ്ത്ില് നയാഷെല് എന്വമയയാണണേറെന് ആറെന് 
ലക്ലേറ്റന് മചഞ്ന് മകയാണഗ്രസന് (എന്.ഇ.സി.സി.സി) 
സംഘെിപെിക്കുകയം പരിസ്ിതി പ്രയാധയാനധ്മുള്ള മദശീയ 
അന്ര്മദശീയ ദിനങ്ങള് ആചരിക്കുകയം ണചയന്തു. ഈ 
കയാലയളവില് 10 പരിസ്ിതി മപയാഷിെി ണ�മലയാഷിപ്പുകള് 
നല്കകയം പുതിയ വിദധ്യാര്തി ണ�മലയാഷിപെയായ 
വിദധ്യാമപയാഷിെി ണ�മലയാഷിപെന് ആരംഭിക്കുകയം ണചയന്തു. 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനവേയായി ബന്ധണപെട 13 
പദ്തികള്ക്കന് ഈ കയാലയളവില് സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നല്കി. ണകയാല്ം ജില്യിണല േണമറയാ തുരുത്ില് ബമയയാ-
സലലന് കൃഷിയം ഓപെണ വയാടര് �ിഷന് �യാേിംഗും 
ആരംഭിച്ചു. കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനണത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
സംസ്യാന പ്രവര്ത്ന പദ്തിയണെ (എസന്.എ.പി.
സി.സി) പുനരവമലയാകനത്ിണറെ ഭയാഗേയായി കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാന ദുര്ബലത വിശകലനം നെത്തുകയം കരെന് 
റിമപെയാര്ടന് തയ്യയാറയാക്കുകയം ണചയന്തു. 

മകരളത്ിണല എടന് പ്രധയാന തണ്ണീര്ത്െങ്ങളണെ 
േയാമനജന്  ണേറെന് ആക്ഷന് പ്യാനുകള് സി.െബ്ല്യു.ആര്.െി.എം-
ണറെ സഹയായമത്യാണെ തയ്യയാറയാക്കി. അഷ്മുെി, ശയാസയാംമകയാട, 
മവമ്പനയാെന് അഴിമുഖം എന്ീ കര്മ്മപദ്തികള് 
നെപെയാക്കലിമനയാണെയാപെം മൂന്ന് റയാംസര് തണ്ണീര്ത്െങ്ങള് 
എന്ിവ പുമരയാഗേിക്കുകയയാെന്. നൂറന് പരിവര്ത്ന 
ആശയങ്ങള് എന് േിഷന് പദ്തിയണെ ഒന്യാം ഘടത്ിണറെ 
ഭയാഗേയായി, സംമയയാജിത േയാമനജന്  ണേറെന് കര്മ്മ പദ്തി 
നെപെയാക്കിയതിമനയാണെയാപെം ണവള്ളയായെി തെയാകണത് 
ണതരണഞെടുത്തു. സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള എല്യാ പ്രധയാന 
തണ്ണീര്ത്െങ്ങളിലും  പ്രളയയാനന്ര ആവയാസവധ്വസ്യണെ 
സ്ിതി െയറക്ടമററ്റന് വിലയിരുത്ി. സംസ്യാന മപ്രയാജക്ടന് 
േയാമനജന്ണേറെന് യൂെിറ്റയായ മകരള ണസറെര് മ�യാര് 
ഇറെമഗ്രറ്റെന് മകയാറ്ല് േയാമനജന്  ണേറെന് (ണക.സി.ഐ.സി.
എം) പരിസ്ിതി വകപെിനന് കീഴിലയാെന് സ്യാപിച്ചതന്. തീരമദശ 
നിയന്ത്രെ മേഖലയാ വിജ്യാപനേനുസരിച്ചന്, മകരള 
തീരമദശ പരിപയാലന അമതയാറിറ്റി (ണക.സി.ഇസെന്.എം.എ) 
എല്യാ തീരമദശ ജില്കള്ക്കും തീരമദശ പരിപയാലന പദ്തി 
തയ്യയാറയാക്കി.

പതിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്തിയില് എല്യാ 
തമദേശസ്വയംഭരെ സ്യാപനങ്ങളിലും ലജവലവവിധധ് 
േയാമനജന്ണേറെന് കമ്മിറ്റികള് (ബി.എം.സി) രൂപീകരിക്കുകയം 
ജനകീയ ലജവലവവിധധ് രജിറ്ര് തയ്യയാറയാക്കുകയം 
ണചയന്തു. ശയാക്തീകരെത്ിണറെ ഭയാഗേയായി, ലജവ 
ലവവിധധ് പയാര്ക്കന്, നദീതീര സസധ്ങ്ങളണെ പുനരുജീവനം, 
കണ്ല്ക്കയാടുകളണെ പുനരുജീവനം, ചിത്ശലഭ-
പയാര്ക്കന്, നയാെന് �ലസസധ്ങ്ങളണെ സംരക്ഷെം, 
നയാെന് ഇനം ണനല്ലുകള്, കിഴങ്ങുകള്, കയാവകള് തുെങ്ങി 
വിവിധ ലജവലവവിധധ് സംരക്ഷെ പദ്തികള് 
നെപെിലയാക്കുന്തിനയായി 55 ബി.എം.സികള്ക്കന് പിന്തുെ 
നല്കകയണ്യായി. ണകയാല്ം ജില്യിണല അഷ്മുെിക്കയായലിണറെ 
തീരത്തുള്ള കണ്ല്ക്കയാടുകള് ലപതൃക സ്യാനേയായി 
പ്രഖധ്യാപിക്കണപെട്ടു. ലജവലവവിധധ് സംരക്ഷെത്ിനും 
ആനുകൂലധ്ങ്ങളണെ നധ്യായേയായ പങ്കുവ്കേലിനും മവണ്ിയയാെന് 
മകരള ലജവലവവിധധ് �ണ്ന് രൂപീകരിച്ചതന്. ണക.എസന്.
ബി.ബി, പ്രളയയാനന്രം 187 തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങളില് 

ബി.എം.സികള് വഴി ലജവലവവിധധ്ത്ിണല 
ആഘയാതം വിലയിരുത്തുകയം ഉപജീവനേയാര്ഗ്ഗങ്ങള്, 
ലജവലവവിധധ് നഷ്ം, ഭൂപ്രകൃതി നയാശം, സസധ് 
ജന്തുജയാലങ്ങളണെ നയാശം എന്ിവണയക്കുറിച്ചുള്ള െയാറ്റ 
മശഖരിക്കുകയം, അതനുസരിച്ചന് ആവശധ്മുള്ള മേഖലകള്ക്കന് 
മുന്ഗെന നല്കകയം ണചയന്തു. ഇതിണറെ ഭയാഗേയായി 
ലജവലവവിധധ്ത്ിലും ആവയാസവധ്വസ്യിലും 
ണവള്ളണപെയാക്കത്ിണറെയം ഉരുള്ണപെയാടലിണറെയം 
ആഘയാതം വിലയിരുത്തുന്തുേയായി ബന്ധണപെട 28 
പഠനങ്ങള് ഗമവഷെ വികസന സ്യാപനങ്ങള്ക്കും 
സര്വകലയാശയാലകള്ക്കും നല്കകയണ്യായി. ബി.എം.
സി.കളിലൂണെ നദീതീര ലജവലവവിധധ് പുനരുജീവനം, 
കയാര്ഷിക-ലജവലവവിധധ് സംരക്ഷെം, മകരളത്ിണല 
വധ്യാപയാര ലജവവിഭവങ്ങളണെ െയാറ്റയാമബസന് പഠനം 
എന്ിവ ഉള്ണപെണെ മൂന്ന് പദ്തികളയാെന് റീബില്െന് 
മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവിണറെ ഭയാഗേയായി നെപെിലയാക്കിയതന്. 
ഇന്ധ്യിണലയം മകരളത്ിണലയം സമ്പന്േയായ 
ലജവലവവിധധ്ങ്ങള് പ്രദര്ശിപെിക്കുന് അതധ്യാധുനിക 
ലജവലവവിധധ് േ്യൂസിയം തിരുവനന്പുരണത് വള്ളക്ക 
െവില് സ്യാപിച്ചു. ഇക്കയാലയളവില് മകരളത്ിണല 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളില് 1500 ലജവലവവിധധ് 
ക്ലബ്ബുകള് രൂപീകരിക്കുകയം ലജവലവവിധധ് അവമബയാധം 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനയായി ശില്പശയാലകള് നെത്തുകയം ണചയന്തു.

മകയാഴിമക്കയാെന് ജില്യിണല പയാളയം, എറെയാകളം ജില്യിണല 
എം.ജി മറയാെന്, ഏലൂര്, ണകയാല്ണത് മപയാളയമത്യാെന്, 
തിരുവനന്പുരണത് കയാരധ്വടം, കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര് 
എന്ിവിെങ്ങളില് േലിനീകരെ നിയന്ത്രെ മബയാര്െന് 
അന്രീക്ഷ വയായ ഗുെനിലവയാര നിരീക്ഷെ മറ്ഷനുകള് 
സ്യാപിച്ചു. ‘തിരുവനന്പുരത്ിണറെ പയാരിസ്ിതിക സ്ിതി 
റിമപെയാര്ടന്’, ‘ജലയാശയങ്ങളണെ വര്ഗ്ഗീകരെണത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
പഠനം-നല്തണ്ണിയം മുതിരപ്പുഴയയാറും’ എന്ീ പദ്തികള് 
പൂര്ത്ിയയാക്കി. മകരള ആറെീ ലേമക്യാബിയല് 
ണറസിറ്ന്സന് സന്രെയാറ്റജികന് ആക്ഷന് പ്യാന് (ണക.എ.ആര്.
എസന്.എ.പി) സംസ്യാനത്ന് നെപെയാക്കി തുെങ്ങി. 19 എയര് 
ക്വയാളിറ്റി മേയാെിറ്ററിംഗന് മറ്ഷനുകളില് പി.എം 2.5 സയാമ്പിള് 
സ്യാപിക്കല്, ബിസിനസ്ന് ണചയ്യയാന് സൗകരധ്ത്ിനയായി 
ഓണലലന് കണസറെന് േയാമനജന്ണേറെന് സിറ്ം 
സജീകരിക്കല്, ണപരിയയാറിണല നിരീക്ഷെത്ിനയായി 
ലനറ്റന് വിഷന് കധ്യാേറകള് സ്യാപിക്കല്, ണവബന് 
അധിഷ്ഠിത തീരുേയാന പിന്തുെയം നിരീക്ഷെ സംവിധയാ 
നവം വികസിപെിക്കല്, േലിനീകരെം കറ്കേല്, 
കിള്ളിയയാറിണലയം കരേനയയാറിണലയം ശുചിത്വ സര്മവ, 
പ്രളയബയാധിത പ്രമദശങ്ങളിണല 40,000 കിെറുകളണെ 
നിരീക്ഷെം എന്ിവ പൂര്ത്ീകരിച്ച പദ്തികളില് 
ഉള്ണപെടുന്നു. േലിനീകരെ നിയന്ത്രെമബയാര്െന് 
സംസ്യാനണത് ജലം, വയായ ഗുെനിലവയാര നിരീക്ഷെ 
െയറക്ടറികള് പ്രസിദ്ീകരിക്കുകയം തീര്തയാെന കയാലത്ന് 
ശബരിേലയിണല േലിനീകരെ നിരീക്ഷെം നെത്തുകയം 
ണചയന്തു.

ഹരിതനകരളം മിഷൻ
സുസ്ിര വികസന ലക്ഷധ്ങ്ങള് മനെിണയടുക്കുന്തിനയായി 
സംസ്യാന സര്ക്കയാര് നവമകരളം കര്മ്മ പദ്തിയണെ 
ഭയാഗേയായി നെപെിലയാക്കിയ നയാലന് വികസന ദൗതധ്ങ്ങളില് 
ഒന്യാെന് ഹരിതമകരളം േിഷന്. ശുചിത്വം, ജലസമൃദ്ി, ജല 
സുരക്ഷ, ഭക്ഷധ്വസന്തുക്കളണെ സുരക്ഷിതേയായ ഉല്പയാദനം 
എന്ിവ മനെിണയടുക്കുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാണെ േിഷന് 2016 
െിസംബറില് ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. േിഷണറെ പ്രധയാന 
മേഖലകള് ഇവയയാെന്. 
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 y ഓമരയാ ജില്യിണലയം പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്തിനയായി പ്രയാമദശിക 
സര്ക്കയാരുകളണെയം േറ്റന് വകപ്പുകളണെയം 
പദ്തികളണെ വിവിധ തലത്ിലുള്ള 
ഏമകയാപനത്ിനുള്ള േയാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കന് രൂപം നല്കക.

 y തമദേശ  ഭരെ  സ്യാപനങ്ങള്ക്കന്  ശയാസ്തീയവം 
കയാരധ്ക്ഷേവം സയാമങ്കതികവേയായ ഉപമദശം നല്കക.

 y “ഹരിതമകരളം” സൃഷ്ിക്കുന്തിനയായി മനതൃത്വം 
നല്കകയം ജനപങ്കയാളിത്വം സയാമൂഹിക 
ഉള്ണപെടുത്ലും ഉറപെയാക്കുന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്തുകയം ണചയ്യുക എന്ിവ്കേയാെന് ഹരിതമകരളം 
േിഷന് പ്രധയാന ഊന്ല് നല്കന്തന്. 

ശുചിത്വവം േയാലിനധ് സംക്രെവം, ജല സംരക്ഷെം, 
കയാര്ഷിക വികസനം എന്ിങ്ങണന മൂന്ന് ഉപ ദൗതധ്ങ്ങളയാെന് 
േിഷനുള്ളതന്. തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങളണെയം വിവിധ 
വകപ്പുകളമെയം ഏമകയാപനമത്യാണെയയാെന് േിഷന് 
വിവിധതരം പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏണറ്റടുത്ന് നെത്തുന്തന്. 

ശൂചിത്വമാലിന്യ സംസ്ക്കരണവം 
ഹരിത ണപരുേയാറ്റചടം സയാമൂഹധ്ജീവിതത്ിണറെ ഭയാഗേയാക്കു 
ന്തിനന് േിഷന് ഒടനവധി ഇെണപെല് നെത്ിയിട്ടുണ്ന്. 
ഇതിലൂണെ സംസ്യാനണത് ഭൂരിഭയാഗം തമദേശഭരെ 
സ്യാപനങ്ങളം ശുചിത്വ പദവി ലകവരിക്കുകയം 
15,000 സര്ക്കയാര് ഓ�ീസുകള് ഹരിത ഓ�ീസയായി 
പ്രഖധ്യാപിക്കുകയം ണചയ്തിട്ടുണ്ന്. േയാലിനധ്ം മശഖരിക്കുന്തിനും 
തരംതിരിക്കുന്തിനും ഹരിതകര്മ്മമസന സ്വയം 
സഹയായ സംഘങ്ങള് പ്രധയാന പങ്കന് വഹിച്ചിട്ടുണ്ന്. ഹരിത 
നിയേ മബയാധവതന്ക്കരെ കധ്യാമ്പയിന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പ്രധയാനണപെട ണപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ പരിപയാെിയയായി 
േയാറിയിട്ടുണ്ന്. സംസ്യാനണത് വിമനയാദസഞ്യാര മകന്ദങ്ങള് 
േയാലിനധ്മുക്തേയാക്കുന്തിണറെ ഭയാഗേയായി “വഴികയാടയാന് 
വയാഗേണ”ണറെ േയാതൃകയില് മൂന്യാറില് ഒരു ഗ്രീന് ടൂറിസം 
മപ്രയാജക്ടന് ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. ഈ മേഖലയിണല ചില 
പ്രധയാന ഇെണപെലുകള്  ഇവയയാെന്. 

 y ഖരേയാലിനധ് സംക്രെ സംവിധയാനങ്ങള് 
സംസ്യാനണത് 941 ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളിലും 
93 നഗര തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങളിലും 
സ്യാപിക്കുകയണ്യായി. 

 y അലജവേയാലിനധ്ങ്ങള് മശഖരിക്കുന്തിനും 
സംക്രിക്കുന്തിനുേയായി 1,002 തമദേശഭരെ 
സ്യാപനങ്ങളില് ണേറ്റീരിയല് കളക്ഷന് സംവിധയാനം 
സ്യാപിക്കുകയണ്യായി.

 y ക്ലീന് മകരള കമ്പനി ഈ കയാലയളവില് 7,383 
െണ തരംതിരിച്ച പ്യാറ്ിക്കും, 31,672 െണ ണലഗസി 
മവസ്റ്റും, 1,962 െണ ഇ-മവസ്റ്റും, 583 െണ ്യാസന് 
മവസ്റ്റും, 42 െണ ണെക്ന്ണറ്റല് മവസ്റ്റും എന്ിവ 
മശഖരിക്കുകയണ്യായി. കൂെയാണത 3,183 െണ പ്യാറ്ിക്കന് 
മവറ്ന് ണ്ഷെന് ണചയ്യുകയമുണ്യായി. 

 y തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങള്ക്കന് ശുചിത്വ പദവി 
ലകവരിക്കുന്തിമലക്കയായി വീടുകള് മതയാറുമുളള 
േയാലിനധ് മശഖരെവം സംക്രെവം 100 ശതേയാനം 
ഉറപെയാക്കുന്തിനന് തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങള്ക്കന് 
സയാമങ്കതിക സഹയായവം നലന്കന്നു.

 y േയാലിനധ്ത്ിണറെ ഉറവിെം മുതല് സംക്രെം 
വണരയളള കയാരധ്ങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കുന്തിനുളള 
ഓണലലന് നിരീക്ഷെ സംവിധയാനേയായ 
‘ഹരിതേിത്ം ആപെന് ‘ 312 ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളിലും 

58 മുനിസിപെയാലിറ്റികളിലും 4 മുനിസിപെല് 
മകയാര്പെമറഷനുകളിലും നെപെിലയാക്കിവരുന്നു. 

 y പ്രമതധ്കതരം േയാലിനധ്ങ്ങളയായ ണകടിെനിര്മ്മയാെ 
േയാലിനധ്ം ഇറച്ചി േയാലിനധ്ം, മുെിേയാലിനധ്ം, ഗയാര്ഹിക 
േയാലിനധ്ം, ണേെിക്കല്/ശുചിത്വേയാലിനധ്ം മുതലയായവ 
സംക്രിക്കുന്തിനുളള േിഷണറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പുമരയാഗേിക്കുന്നു. 

 y വീെികളില് നിന്നും അലജവേയാലിനധ്ങ്ങള് 
മശഖരിക്കുന്തിനന് 29,538 ഹരിത കര്മ്മമസന 
അംഗങ്ങള്ക്കന് പരിശീലനം നല്കകയം 
സംസ്യാനണത് തമദേശഭരെ സ്യാപനങ്ങളില് 
ഹരിക കര്മ്മമസന പ്രവര്ത്ിച്ചന് വരുന്നുമുണ്ന്. 

കാർഷിക വികസനം
കൃഷി വകപെിണറെയം അനുബന്ധ ഏജന്സികളണെയം 
തമദേശസ്വയംഭരെ സ്യാപനങ്ങളണെയം മനതൃത്വത്ില് 
ഹരിതമകരളം േിഷന് തരിശുനിലങ്ങളിണല കൃഷി 
മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, ഹരിതസമൃദ്ി വയാര്െന് ആയി 
പ്രഖധ്യാപിക്കുന്തിനന് തമദേശസ്വയംഭരെ സ്യാപനങ്ങള്ക്കന് 
ആവശധ്േയായ സഹയായം നല്കക, കരഭൂേി ഉള്ണപെണെയളള 
പ്രമദശത്ന് ണനല്കൃഷി മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, 
ലജവപച്ചക്കറി ഉതന്പയാദനം, സന്കൂള് പരിസരങ്ങളിലും 
വിവിധ സ്യാപനങ്ങളണെ ഭൂേിയിലും പച്ചക്കറി കൃഷി, 
സംമയയാജിത കൃഷി മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കല് തുെങ്ങിയ വിപുലേയായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏണറ്റടുത്ിട്ടുണ്ന്. 

സംസ്യാനണത് എല്യാ ഐെിഐ കയാമ്പസുകളം 
ഹരിതയാഭേയാക്കയാനുള്ള കര്മ്മപദ്തിയം സംസ്യാനണത് 
പരേയാവധി വീടുകണള ഹരിതഗൃഹങ്ങളയാക്കി േയാറ്റയാനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലും ശ്രമദ്യേയായ മനടങ്ങള് 
ലകവരിച്ചിട്ടുണ്ന്. സുഭിക്ഷമകരളം പദ്തിയണെ ഭയാഗേയായി 
വധ്വസയായ വകപെിനന് കീഴിലുള്ള ണപയാതുമേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളില് നെത്ിയ കയാര്ഷിക പ്രവര്ത്നങ്ങളം 
ശ്രമദ്യേയായ �ലം നല്കകയണ്യായി.

സംസ്യാനത്തുെനീളം ഹരിത തുരുത്തുകളയാക്കുന് 
ലക്ഷധ്മത്യാണെ ആരംഭിച്ച ‘പച്ചത്തുരുത്ന്’" മപ്രയാജക്ടന് 
ഹരിതമകരളം േിഷണറെ നൂതന സംരംഭണേന് നിലയില് 
പ്രശംസിക്കണപെടുകയണ്യായി. ണപയാതുസ്ലങ്ങളിലും 
ണപയാതുസ്യാപനങ്ങളണെ പരിസരങ്ങളിലും കണണ്ത്ിയ 
ഒഴിഞെ സ്ലങ്ങളില് നിശ്ിത സയാന്ദതയം ലവവി 
ധധ്വമുള്ള തനതന് േരങ്ങളം നയാെന് ണചെികളം നട്ടുപിെിപെിച്ചന് 
ലജവലവവിധധ്ം സംരക്ഷിക്കുകയയാെന് പദ്തിയണെ 
ലക്ഷധ്ം. ആമഗയാളതയാപനം മൂലമുണ്യാകന് കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തിയയാനത്ിണറെ പ്രതികൂല സയാഹചരധ്ങ്ങള് 
കറയ്ക്കുന്തിനുള്ള പ്രയാമയയാഗിക ഇെണപെണലന് 
നിലയില് ഈ പരിപയാെി ണപയാതുജനശ്രദ്യം പിന്തുെയം 
ലഭിക്കുകയണ്യായി. ഈ അവമലയാകന കയാലയളവില് 
314 പുതിയ പച്ചത്തുരുത്തുകള് സ്യാപിക്കുകയണ്യായി. 
നിലവില് സംസ്യാനത്തുെനീളം 617.79 ഏക്കറില് 
2457 പച്ചത്തുരുത്തുകളയാണുള്ളതന് .കയാര്ഷിക മേഖലയില് 
ഹരിതമകരളം േിഷണറെ ചില പ്രധയാന ഇെണപെലുകള് 
ഇവയയാെന്:

 y ഒരു ഗ്രയാേപഞ്യായത്ിണല തരിശു നിലങ്ങളള്ണപെണെ 
മുഴുവന് കൃഷിഭൂേിയിലും അനുമയയാജധ്േയായ വിളകള് 
കൃഷിണചയ്യുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാണെയയാെന് 
തരിശുരഹിത ഗ്രയാേം കധ്യാമ്പയിന് നെത്ിയതന്. 
സംസ്യാനണത് 126 ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകണളയയാെന് 
ഈ പരിപയാെിയിമലക്കന് തിരണഞെടുത്തന്. ണകയാല്ം 
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ജില്യിണല ലേനയാഗപെള്ളി പഞ്യായത്ില് തരിശയായി 
കിെന്ിരുന് 574 ഏക്കര് സ്ലത്ന് ഈ പദ്തിയണെ 
ഭയാഗേയായി കൃഷി ണചയ്യുകയണ്യായി. അതുമപയാണല 
30 വര്ഷത്ിനന് മശഷം മകയാഴിമക്കയാെന് ജില്യിണല 
തിമക്കയാെി പഞ്യായത്ിണല നെയകം പയാെമശഖരം 
കൃഷിക്കന് ഏണറ്റടുക്കുകയണ്യായി. മകയാഴിമക്കയാെന് 
മകയാര്പെമറഷനിണല പയാലയാടി പയാെമശഖരത്ിണല 
ആറന് ഏക്കര് ണനല്പെയാെത്ിണറെ വിളണവടുപെന് ണ�സ്റ്റും 
നെത്തുകയണ്യായി. 

 y സംസ്യാനണത് 446 വയാര്ഡുകളില് ഹരിത സമൃദ്ി 
വയാര്െന് പദ്തി പുമരയാഗേിക്കുന്നു. 

 y മക്ഷത്ങ്ങളണെയം േറ്റന് ആരയാധനയാലയങ്ങളണെയം 
ഒഴിഞെ സ്ലങ്ങളില് കൃഷിയം ഹരിതവല്ക്കരെവം 
ലക്ഷധ്േിടുന് മദവഹരിതം പദ്തിയില് 126 സ്ലങ്ങള് 
കണണ്ത്തുകയണ്യായി.

 y ഇന്റ്ിറ്റ്യൂഷെല് �യാേിങ്ങിനയായി 62 വധ്വസയായ 
സ്യാപനങ്ങള് തിരണഞെടുക്കുകയം പദ്തി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുമരയാഗതിയിലുേയാെന്. ഇതിണറെ 
ഭയാഗേയായി രെയാവന്കൂര് ലെറ്റയാനിയം ഉല്പെന് 
�യാക്ടറിയില് യേയാക്േം 5 ഏക്കറിലും 15 ഏക്കറിലും 
കശുേയാവന്, പച്ചക്കറികള് എന്ിവ നട്ടുപിെിപെിച്ചിട്ടുണ്ന്.

 y കയാര്ബണ ന്യൂരെല് സംസ്യാനം/ണനറ്റന് 
സീമറയാ എേിഷന് തുെങ്ങിയ ആശയങ്ങള് 
പ്രചരിപെിക്കുന്തിനുള്ള പരിപയാെികളം േിഷന് 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ന്. ഈ മേഖലയിണല വിദഗന്ധണര 
പണങ്കടുപെിച്ചന് ഒരു ശില്പെശയാല സംഘെിപെിക്കുകയം 
ഇതിനയായി േയാര്ഗ്ഗമരഖയണെ കരെന് തയ്യയാറയാക്കി 
വരികയേയാെന്. 

ഇന്്യ ജഹനേഞ്ച്ക മൗണ്ടൻ ലാൻഡ്ക സ്ക നകപ്്ക പദ്ധതി 
(IHRML)
മകന്ദ വനം പരിസ്ിതി േന്ത്രയാലയം, യഎന്െിപി, 
"മ്യാബല് എന്വമയയാണണേറെന് " ണ�സിലിറ്റി 
എന്ിവയേയായി സഹകരിച്ചന് ഹരിതമകരളം േിഷനയാെന് 
ഇന്ധ് ലഹമറഞ്ന് േൗണ്ന് ലയാന്െന്മസ്പെന് പദ്തി 
നെപെിലയാക്കിയതന്. കൃഷിയിലൂണെ ആദിവയാസികള്ക്കന് 
മപയാഷകസമൃദ്േയായ ഭക്ഷെവം വരുേയാനവം ഉറപെയാക്കുക, 
ണതയാഴിലധിഷ്ഠിത മകയാഴന് സുകളിലൂണെ യവയാക്കളണെ 
കയാരധ്മശഷി വര്ദ്ിപെിക്കുന്തിനുള്ള പിന്തുെ നല്കക, 
േയാലിനധ് സംസന് ക്കരെ സംവിധയാനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക, 
പരിസ്ിതി സുസ്ിരത ഉറപെയാക്കുക എന്ിവയയാെന് 
ഈ പദ്തി ലക്ഷധ്േിടുന്തന്. ഇടുക്കി ജില്യിണല 
ഒമ്പതന് ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളം എറെയാകളം, തൃശൂര് 
ജില്കളിണല ഓമരയാ ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളം ഉള്ണപെണെ 11 
ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളിലയായയാെന് പദ്തി നെപെയാക്കിയതന്. ഈ 
പദ്തിയണെ ഭയാഗേയായി തയാണഴപെറയന് പ്രധയാന മനടങ്ങള് 
ലകവരിക്കുകയണ്യായി. 

 y സുഭിക്ഷ മകരളം പദ്തിയേയായി സംമയയാജിപെിച്ചന് 345 
ഏക്കര് സ്ലത്ന് പരമ്പരയാഗത തിനയം ണനല്ലും കൃഷി 
ണചയ്യുകയം 1160 കര്ഷകര്ക്കന് ഇതിണറെ പ്രമയയാജനം 
ലഭിക്കുകയമുണ്യായി. 

 y പ്രമദശിക ഇനം ണനല്ന്, തിന, ഔഷധ സസധ്ങ്ങള്, 
കിഴങ്ങുവിളകള് എന്ിവയണെ സംരക്ഷെത്ിനയായി 
മൂന്ന് കയാര്ഷിക-ലജവലവവിധധ് പരീക്ഷെ 
മപ്യാട്ടുകള് സ്യാപിക്കുകയണ്യായി. 

 y മൂന്യാര്, േറയൂര്, കയാന്ല്ലൂര്, മദവികളം 
ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളിണല 2892 കടുംബങ്ങളണെ 
പുരയിെങ്ങളില് ഔഷധമത്യാടങ്ങള് സ്യാപിക്കു 
കയണ്യായി.

 y യഎന്െിപി പദ്തിയിലൂണെ േയാങ്കുളം, ചിന്ക്കനല്, 
േറയൂര്, കയാന്ല്ര്, അതിരപെിള്ളി, കടമ്പുഴ, മൂന്യാര് 
തുെങ്ങിയ ഗ്രയാേപഞ്യായത്തുകളില് വിമകന്ദീകൃത 
േയാലിനധ് സംസന് ക്കരെ സംവിധയാനങ്ങള് 
സ്യാപിക്കുകയണ്യായി.

മണ്്ക, ൈല സംരക്ഷണം
ഹരിതമകരളം േിഷന് നിരവധി ജലസംരക്ഷെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സേീപ വര്ഷങ്ങളില് 
ഏണറ്റടുക്കുകയണ്യായി. സംസ്യാനത്തുെനീളം നദികളണെ 
പുനരുജീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുകയം അതിലൂണെ 
നിരവധി നദികളണെ സ്വതന്ത്രേയായ ഒഴുക്കും സജീവതയം 
പുനഃസ്യാപിക്കുന്തിനും സയാധിച്ചു. കിെറുകളണെയം 
കളങ്ങളണെയം നവീകരെവം റീചയാര്ജിംഗും 
േികച്ച �ലങ്ങള് നല്കകയണ്യായി. ണപയാതുവയായി 
ജലസംരക്ഷെ പരിപയാെികള് കയാര്ഷിക മേഖലണയയം 
പരിമപയാഷിപെിച്ചിട്ടുണ്ന്. ജലനിരപെന് ണസ്യിലുകള് സ്യാപിച്ചന് 
ജലയാശയങ്ങളിണല ജലലഭധ്ത നിരീക്ഷിക്കുന്തിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, െിജിറ്റല് ഭൂപെത്ില് ജലമ്യാതസ്സുകള് 
അെയയാളണപെടുത്തുന്തിനുള്ള േയാപെമത്യാണ, കെിണവള്ള 
ത്ിണറെ ഗുെനിലവയാരം വിലയിരുത്തുന്തിനുള്ള 
ജലഗുെനിലവയാര പരിമശയാധനയാ ലയാബുകള് സ്യാപിക്കല് 
തുെങ്ങിയവയയാെന് ഈ മേഖലയിണല േിഷണറെ പ്രധയാന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്. ഈ മേഖലയിണല ഇെണപെലുകള് തയാണഴ 
പ്രതിപയാദിക്കുന്നു:

 y ‘ഇനി ഞയാന് ഒഴുകണട’ എന് കധ്യാമ്പയിനിണറെ  
ഭയാഗേയായി മതയാടുകളണെ പുനരുജീവനം 
ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. രണ്യാം ഘടത്ില് 10,253 
കിമലയാേീറ്റര് നദികണള പുനരുജീവിപെിക്കുകയം 
ണചയന്തു. കഴിഞെ അഞ്ന് വര്ഷത്ിനിണെ 
പുനരുജീവിപെിച്ച 45,736 കിമലയാേീറ്ററിനന് 
പുറണേയയാെിതന്. പശ്ിേഘട മേഖലയിണല 
അരുവികള് വീണണ്ടുക്കല് ‘ഇനി ഞയാന് ഒഴുകണട’ 
കയാമ്പയി കധ്യാമ്പയിനിണറെ മൂന്യാം ഘടത്ില് 
ഉള്ണപെടുത്ിയിട്ടുണ്ന്. പ്രയാരംഭ പ്രവര്ത്നണേന് 
നിലയില്, പരീക്ഷെയാെിസ്യാനത്ില് 10 ജില്കളിണല 
ഓമരയാ ഗ്രയാേപഞ്യായത്ില് വീതം സന്രെീംസന് 
േയാപെമത്യാണ പൂര്ത്ിയയാക്കുകയണ്യായി. 

 y ഇതുകൂെയാണത, 11,914 കിമലയാേീറ്റര് മതയാടുകളം 923 
കളങ്ങളം പുനരുജീവിപെിക്കുകയം, 1,839 പുതിയ 
കളങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുകയം, 4,486 കിെറുകള് 
റീചയാര്ജന് ണചയ്യുകയം, 7,582 പുതിയ കിെറുകള് 
നിര്മ്മിക്കുകയമുണ്യായി. 

 y ഓമരയാ തമദേശ സ്വയംഭരെ പ്രമദശമത്യം ഒരു 
ഹയര്ണസക്കന്െറി സന് കൂളിണല ണകേിസന്രെി 
ലയാബുേയായി മചര്ന്ന് പ്രമദശവയാസികള്ക്കന് 
കെിണവള്ളത്ിണറെ ഗുെനിലവയാരം പരിമശയാധിക്കു 
ന്തിനുള്ള ലയാബുകള് സ്യാപിക്കുന്തിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. ഇത്രത്ില് 254 
ലയാബുകള് സ്യാപിക്കയാന് ഭരെയാനുേതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ന്, 
ഇതില് 166 സന്കൂളകളില് ലയാബുകള് സ്യാപിക്കുന്തന് 
പൂര്ത്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ന്. ഇതുകൂെയാണത, റീബില്െന് മകരള 
ഇനിമഷധ്റ്റീവിണറെ കീഴില് 313 ലമബയാറടറികള് 
സ്യാപിക്കുന്തിനുളള പ്രവര്ത്നങ്ങളം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ന് .

 y ജലസംരക്ഷെത്ിനയായി പയാറേെകള് റീചയാര്ജന് 
ണചയ്യുന്തിണറെ ഭയാഗേയായി  ണകയാല്ം ജില്യിണല കരീപ്ര 
ഗ്രയാേപഞ്യായത്ിണല രണ്ന് ക്വയാറികളില്  പദ്തി 
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ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. പരീക്ഷെയാെിസ്യാനത്ില് 
ആരംഭിച്ച ഈ പദ്തി േറ്റിെങ്ങളിലും വധ്യാപിപെി 
ക്കുന്തിനുളള തയ്യയാണറടുപെിലയാെന്.

 y ജലലഭധ്ത നിര്െയ ണസ്യില് സ്യാപിക്കുന്തിണറെ 
ഭയാഗേയായി തൃശൂര് ജില്യിണല മൂന്ന് തമദേശ 
സ്വയംഭരെ സ്യാപനങ്ങളണെ നയാലന് കളങ്ങളില് 
ജലലഭധ്ത നിര്ണ്ണയ ണസ്യില് സ്യാപിക്കുകയണ്യായി. 

 y തിരുവനന്പുരം ജില്യിണല േയാെിക്കല് 
ഗ്രയാേപഞ്യായത്ിണല പ്രധയാന മതയാടുകള് 
വൃത്ിയയാക്കുന്തിനന് ലക്ഷധ്േിട്ടുളള ‘’പുഴ ഒഴുകം 
േയാെിക്കല് പദ്തി’’ ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. 
ഇതിണറെ ഏകമദശം 50 ശതേയാനം പ്രവര്ത്ികളം 
പൂര്ത്ീകരിക്കുകയണ്യായി. 

 y േഹയാത്യാഗയാന്ധി മദശീയ ഗ്രയാേീെ ണതയാഴിലുറപെന് 
പദ്തിയേയായി മചര്ന്ന് നീര്ത്െ പ്രമദശങ്ങളിണല 
േണ്ണന്-ജല സംരക്ഷെം ലക്ഷധ്േിട്ടുള്ള നീരുറവന് പദ്തി 
സംസ്യാനത്ന് നെപെയാക്കിയിട്ടുണ്ന്. തിരുവനന്പുരം 
ജില്യിണല പുല്മ്പയാറ ഗ്രയാേപഞ്യായത്ിണല ചുള്ളയാളത്ന് 
ഈ പദ്തി അന്ിേഘടത്ിലയാെന്. ഈ പദ്തി 
സംസ്യാനണത് േറ്റു ഭയാഗങ്ങളിമലക്കും വധ്യാപിപെിക്കയാനും 
ലക്ഷധ്േിടുന്നു.

 y ജലയാഞ്ജലി-നീരുറവ പദ്തി മപരയാവൂര് മബ്ലയാക്കന് 
പഞ്യായത്ില് അന്ിേഘടത്ിലയാെന്. 

 y കനയാല് പുനരുജീവനവം അനുബന്ധ ടൂറിസം 
വികസനവം ലക്ഷധ്ം ണവക്കുന് പദ്തിയയായ 
ണപയാഴിയൂര് എവിഎം കനയാലിണറെ പുനരുജീവനം 
എന് പദ്തിക്കന് തുെക്കേിടുകയണ്യായി.

ഈ മൂന്ന് ഉപദൗതധ്ങ്ങള്ക്കു കീഴിലുള്ള ലവവിധധ്വം 
നൂതനവേയായ പദ്തികളിലൂണെയം പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂണെയം 
പ്രചയാരെങ്ങളിലൂണെയം കൃഷി, അനുബന്ധ മേഖലകള്, 
ശുചിത്വം, േയാലിനധ്സംക്രെം, ജലസംരക്ഷെം 
എന്ിവയില് ഗുെപരവം സുസ്ിരവേയായ േയാറ്റങ്ങള് 
ണകയാണ്ടുവരയാന് ഹരിതമകരളം േിഷനന് കഴിഞെിട്ടുണ്ന്.
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3.8 ഭക്ഷ്യസുരക്യം പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനവം

2021-ൽ ല�ാകത്തിപ� 768 ദശ�ക്ം ആളുകപെ �ട്തിണതി 
ബാധതിച്ചു, ഇത് മുൻ വർഷലത്ക്ാൾ 46 ദശ�ക്ം കൂടുതലം, 
ലകാവതിഡ്-19 ന് മുൻപുള്ള കാ�ഘട്ത്തിപ� നതിരക്തിലനക്ാൾ 
150 ദശ�ക്വം കൂടുത�ാണ്. ല�ാഷകാഹാരക്കുറവതിപറെ 
വഷ്യാ�നം 2019-പ� 8 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2020-ൽ 
ല�ാകജനസംഖഷ്യയപെ 9.3 ശതമാനമായതി ഉയർന്നു, 
2021-ൽ അത് വീണ്ം ഉയർന്് 9.8 ശതമാനമായതി. 
2021-ൽ ല�ാകത്തിപ� 2.3 ബതി�ഷ്യൺ ആളുകൾ (29.3 
ശതമാനം) മതിതമായലതാ കടുത്ലതാ ആയ ഭക്ഷ്യ 
അരക്തിതാവസ്ഥയതി�ാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്യതിപ� �തിംഗ 
വഷ്യതഷ്യാസവം ഈ കാ�യെവതിൽ വർദതിക്കുകയണ്ായതി. 2021-
ൽ 27.6 ശതമാനം പുരുഷന്ാരുമായതി താരതമഷ്യം പെയ്യുലമ്പാൾ 
സ്തീകെതിൽ ഇത് 31.9 ശതമാനമായതി വർദതിച്ചു (ല്റേറ്് ഓഫ് 
ഫുഡ് പസകയൂരതിറ്തി ആറെ് നയുട്ീഷൻ ഇൻ ദതി ലവൾഡ്, 
റതില്ാർട്്-2022 പ്രകാരം). 149 ദശ�ക്ം കുട്തികൾ അവരുപെ 
ഭക്ണത്തിപ� അവശഷ്യ ല�ാഷകങ്ങളുപെ അഭാവം മൂ�ം 
വെർച്ചയം വതികാസവം മുരെതിച്ചതായതി കണക്ാക്പ്ടുന്നു. 
ഇക്ലണാമതി്റേ് ഇന്ഷ്യ പ്രസതിദീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള 2022 പ� 
ആലഗാെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ാ സൂെതികയതിൽ (ജതിഎഫ്എസ്) 
29.1 ല�ായതിന്റുമായതി ഇന്ഷ്യ 121 രാജഷ്യങ്ങെതിൽ 107-ാം 
സ്ഥാനത്ാണ്.

പ�ൊതുവിതരണ സംവിധൊനം 
ഇന്ഷ്യയതിപ� പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനം (�തിഡതിഎസ്) 
ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്ാരുകളുപെ സംയക്ത 
ഉത്രവാദതിത്വമാണ്. ഫുഡ് ലകാർ്ലറഷൻ ഓഫ് ഇന്ഷ്യ 
(എഫ് സതിഐ) മുലഖന ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുപെ ലശഖരണം, 
സംഭരണം, വതിതരണം, സംസ്ഥാന സർക്ാരുകൾക്കുള്ള 
പമാത്ത്തിലള്ള വതിഹതിതം അനുവദതിക്കുക എന്തിവ ലകന്ദ്ര 
ഗവൺപമറെതിപറെ ചുമത�യാണ്. സംസ്ഥാനത്തിനകപത് 
വതിനതിലയാഗം, ലയാഗഷ്യരായ കുടുംബങ്ങപെ കപണ്ത്ൽ, 
ലറഷൻ കാർഡ് വതിതരണം എന്തിവ ഉൾപ്പെയള്ള 
പ്രവർത്ന ചുമത�കളും നഷ്യായവതി� കെകളുപെ (എഫ് �തി 

എസ്) പ്രവർത്നത്തിപറെ ലമൽലനാട്വം സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകൾക്ാണ്. ലഗാതമ്പ്, അരതി, �ഞ്ചസാര, 
മപണെണെ തുെങ്ങതിയ അവശഷ്യ സാധനങ്ങൊണ് 
പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴതിൽ വതിതരണം 
പെയ്യുന്തതിനായതി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്് വകയതിരുത്തുന്ത്.

കേരളത്ിപെ പ�ൊതുവിതരണ സംവിധൊനം 
ഇന്ഷ്യയതിപ� ഏറ്വം ഫ�പ്രദവം മതികച്ചതുമായ 
പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായങ്ങെതിപ�ാന്ാണ് 
ലകരെത്തിനുള്ളത്, കൂൊപത സാർവത്തിക ലറഷനതിംഗ് 
സമ്പ്രദായം നെ ത്ി�ാക്കുന്തതിൽ ലകരെം മുൻ നതിര ലനട്ങ്ങൾ 
കകവരതിച്ചതിട്ടുണ്്. ലകരെത്തിപ� ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുപെ 
പ�ാതുവതിതരണത്തിപറെ ഉത്ഭവം രണ്ാം ല�ാക മഹായദ 
കാ�ഘട്ത്തി�ാണ്. �തിന്ീെ്, സംസ്ഥാന സർക്ാർ 1957-
ൽ താഴ്ന് വരുമാനക്ാർക്് സബ് സതിഡതി നതിരക്തിൽ അരതി 
വതിതരണം പെയ്യുന്തതിനായതി അനൗ�ൊരതിക സംവതിധാനം 
നെ്തി�ാക്കുകയം അത് 1964 വപര തുെരുകയം പെയ്തു. 
ഇന്ഷ്യാ ഗവൺപമറെതിപറെ 1955 പ� അവശഷ്യസാധന 
നതിയമത്തിപറെ അെതിസ്ഥാനത്തിൽ, പ�ാതുവതിതരണ 
സമ്പ്രദായം ഔ�ൊരതികമായതി 1965 ജൂക� 1-ന് നതി�വതിൽ 
വന്നു. അതതിപന തുെർന്് ഇത് ഇന്ഷ്യയതിലെനീെം ഒരു 
സാർവത്തിക ലറഷനതിംഗ് സംവതിധാനമായതി വെർന്നു. 
ഇന്ഷ്യാ ഗവൺപമറെ് വരുത്തിയ നയ�രമായ മാറ്ങ്ങപെ 
അെതിസ്ഥാനമാക്തി സംസ്ഥാനം 1997-ൽ ൊർപഗറ്ഡ് 
ഡതിസ്ട്തിബയൂഷൻ സതി്റേം ആരംഭതിച്ചു. ലകന്ദ്ര വതിഹതിതത്തിൽ 
നതിന്് അനുവദതിക്കുന് സാധനങ്ങൾ സമയബന്തിതമായതി 
ലശഖരതിക്കുക, ലറഷൻ കെകൾ വഴതിയള്ള അവയപെ 
വതിതരണം ഉറ്ാക്കുക, ഇത് കൃതഷ്യസമയത്തും 
ഫ�പ്രദമായം നെക്കുന്നുപണ്ന്് ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്തിവ പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനത്തിപറെ പ്രധാന 
ഉത്രവാദതിത്വമാണ്. പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനത്തിപറെ 
ഔട്് പ�റ്റുകളുപെ ശംഖ�യതിലൂപെ അവശഷ്യസാധനങ്ങളുപെ 
�ഭഷ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക, വതി�ണതി അച്ചെക്ം നെ്തി�ാക്കുക, 
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ഉ�ലഭാക്തൃ അവലബാധം ലപ്രാത്ാഹതി്തിക്കുക, 
അവരുപെ താൽ്രഷ്യങ്ങൾ സംരക്തിക്കുക തുെങ്ങതിയ 
സുപ്രധാന ചുമത�കൾ ഭക്ഷ്യ സതിവതിൽ സകലൈസ് വകു്് 
നതിർവഹതിക്കുന്നു.

�തിമൂനൊം �ദ്ധതിയിപെ പ്രധൊന കനട്ടങ്ങൾ 
 y ഏകീകൃത മാതൃകയതിൽ ലറഷൻ കെകളുപെ 

നവീകരണവം ഓലട്ാലമഷനും, ഇ-ലറഷൻ കാർഡ് 
�ദതതി നെ്ാക്ലം, എെതിഎം കാർഡുകളുപെ 
വല്ത്തിൽ ലറഷൻ കാർഡുകളുപെ വതിതരണവം, 
രാജഷ്യത്് എവതിപെനതിന്നും എളു്ത്തിൽ ലറഷൻ 
�ഭഷ്യമാക്കുന്തതിനായള്ള ‘വൺ ലനഷൻ വൺ 
ലറഷൻ കാർഡ്’ �രതി�ാെതി എന്തിവ ഉൾപ്പെയള്ള 
ആധുനതികവൽക്രണ, ഡതിജതികറ്ലസഷൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെ്തി�ാക്തി. സംസ്ഥാനപത് 
എല്ാ നഷ്യായവതി� കെകെതിലം ഇ�ലട്ാണതിക് 
ല�ായതിറെ് ഓഫ് പസയതിൽ (ഇ-ല�ാസ്) പമഷീനുകൾ 
സ്ഥാ�തിക്കുകയം പമച്ചപ്ട് ഗുണനതി�വാരലത്ാപെ 
ശരതിയായ അെവതിൽ ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുപെ വതിതരണം 
ഉറ്ാക്കുകയം എൻലഫാഴ് സ് പമറെ് സംവതിധാനം 
ശക്തതിപ്ടുത്തുകയം പെയ്തിട്ടുണ്്. ഓലരാ മാസവം 
ലറഷൻകാർഡുെമകൾക്് അർഹമായ വതിഹതിതം 
സംബന്തിച്്ച അവപര എസ് എം എസ് മുലഖന 
അറതിയതിക്കുന്നു.

 y ഉ�ജീവന മാർഗ്ഗത്തിനായതി വനപത് ആശ്രയതിക്കുന് 
ആദതിവാസതി, തീരലദശ നതിർധനർക്കും, ഒറ്പ്ട് 
പ്രലദശങ്ങെതിൽ താമസതിക്കുന് ആദതിവാസതി, തീരലദശ 
ആളുകൾക്കും, പ്രകൃതതിലക്ാഭം ബാധതിച്ച ആളുകൾക്കും 
ലറഷൻ സാധനങ്ങൾ വാതതിൽ്െതി വതിതരണത്തിലൂപെ 
�ഭഷ്യമാക്കുകയം, തതിരുവനന്പുരം, �ത്നംതതിട്, 
ഇടുക്തി, എറണാകുെം, തൃശൂർ, �ാ�ക്ാെ്, മ�പ്പുറം, 
വയനാെ് എന്തിങ്ങപന 8 ജതില്കെതിപ� ആദതിവാസതി 
ലമഖ�യതിൽ 60 പമാകബൽ ലറഷൻ കെകൾ 
ആരംഭതിക്കുകയം പെയ്തു.

 y മതിക്വാറം എല്ാ വതിഭാഗം ആളുകൾക്കും ലറഷൻ 
കാർഡുകൾ നൽകതിപക്ാണ്് ലദശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ാ 
നതിയമം �ക്ഷ്യമതിട്തിട്ടുള്ള �രതിധതിക്കുമപ്പുറമുള്ള 
കുടുംബങ്ങപെ ഉൾപ്ടുത്തിപക്ാണ്് സാർവത്തിക 
കവലറജ് ഉറ്ാക്കുകയം ലയാഗഷ്യരായ കുടുംബങ്ങളുപെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ പ�ാതുസഞ്ചയത്തിൽ �ഭഷ്യമാക്കുകയം 
പെയ്തു. 

 y �രാതതി �രതിഹാര പ്രവർത്നത്തിനായതി 
കമ്ീഷണലററ്് ത�ത്തിൽ പ്രലതഷ്യക ലകാൾ പസറെർ 
സ്ഥാ�തിക്കുകയം സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്ീഷൻ 
രൂ�ീകരതിക്കുകയം പെയ്തു. 

 y ലദശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ാ നതിയമം (എൻഎഫ്എസ്എ) 
നെ്ാക്കുന്തതിപറെ ഭാഗമായതി എൻഡ് ടു 
എൻഡ് കം�യൂട്ർവൽക്രണം, �രാതതി �രതിഹാര 
ല�ാർട്ൽ, ഫുഡ് ലകാർ്ലറഷൻ ഓഫ് ഇന്ഷ്യയതിൽ 
നതിന്നും അംഗീകൃത ലറഷൻ ഡീ�ർമാരുപെ ത�ം 
വപരയള്ള വതിതരണ ശംഖ�യപെ ലമൽലനാട്ം, 
ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുപെ സുതാരഷ്യവം കാരഷ്യക്മവമായ 
വതിതരണത്തിനായതി ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങൾ പകാണ് 
ല�ാകുന് വാഹനത്തിപറെ ജതി�തിഎസ് ട്ാക്തിംഗും 
സതിസതിെതിവതി സ്ഥാ�തിക്ലം, ഇൻഫർലമഷൻ 
ആൻഡ് കമ്യൂണതിലക്ഷൻ പെക്ലനാെജതി (ICT) 
ഇൻഫ്ാസ്ട്ക്െറം കണക്റ്തിവതിറ്തിയം, 100 നഷ്യായവതി� 
ലഷാപ്പുകളുപെ ലസാഷഷ്യൽ ഓഡതിറ്തിംഗ്, ഇൻഫർലമഷൻ 
എഡയൂലക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണതിലക്ഷൻ (IEC) 

പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഇെനതി� ലഗാഡൗണതിപറെ 
നതിർമ്ാണം തുെങ്ങതിയവ നെ്തി�ാക്തി.

 y സകലൈലകായപെ ആധുനീകരണത്തിപറെ ഭാഗമായതി 
241 ഔട്് പ�റ്റുകളുപെ നവീകരണവം ഡതില്ാ 
മാലനജ് പമറ്െ സതി്റേം, ഔട്് പ�റ്് മാലനജ് പമറ്െ 
സതി്റേം, ലസാഫ് റ്് പവയർ പഡവ��് പമറ്െ, െീ 
പലെൻഡതിംഗ് പ്രവർത്നങ്ങളുപെ യന്ത്രവൽക്രണം 
തുെങ്ങതിയ പ്രവർത്നങ്ങളും തതിരുവനന്പുരം 
ജതില്യതിപ� വ�തിയതുറയതിലം പകാല്ം ജതില്യതിപ� 
(പറയതിൽപവ ല്റേഷനു സമീ�ം) ലഗാഡൗണുകളുപെ 
നതിർമ്ാണം പൂർത്തിയാക്കുകയം തതിരുവല്യതിപ� 
രണ്് ലഗാഡൗണുകളുപെയം പകാച്ചതിയതിപ� 
ഒരു ലഗാഡൗണതിപറെയം നതിർമ്ാണം നെന്നു 
വരതികയമാണ്. സകലൈലകാ വഴതിയള്ള പനല്് 
സംഭരണം എല്ാ വതിെ സീസണുകെതിലം ഫ�പ്രദമായതി 
നെക്കുന്നുണ്്.

കേഷൻ േൊർഡ് വിതരണം
2020-21ൽ 89.81 �ക്മായതിരുന് ലറഷൻ കാർഡ് 
ഉെമകളുപെ എണെം 2021-22ൽ 90.21 �ക്മായതി ഉയർന്നു. 
2022 ആഗസ്് വപര ലറഷൻ കാർഡ് ഉെമകളുപെ എണെം 
92.51 �ക്മാണ്. ഇതതിൽ എൻഎഫ്എസ്എ കാർഡുകൾ 
40.83 �ക്വം, എൻഎഫ്എസ്എ ഇതര കാർഡുകൾ 
51.68 �ക്വം ആണ്. എൻഎഫ്എസ്എ വതിഭാഗത്തിൽ 
5.9 �ക്ം അലന്ഷ്യാദയ അന്ലയാജന കാർഡുകളും 
(എഎകവ), 34.93 �ക്ം മുൻഗണനാ കാർഡുകളും 
ഉൾപ്ടുന്നു. എൻഎഫ്എസ്എ ഇതര കാർഡുകെതിൽ 23.47 
�ക്ം മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി വതിഭാഗത്തിലം 28.21 
�ക്ം മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി ഇതര വതിഭാഗത്തിലം 
ഉൾപ്ടുന്നു. ഇതതിനുപുറപമ സ്ഥാ�നങ്ങെതിലൂപെ കുറഞ്ഞ 
നതിരക്തിൽ ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങൾ നൽകുന്തതിനായതി 2021-22 
ൽ 890 ലറഷൻ പ�ർമതിറ്റുകളും നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ചിത്രം 3.8.1 വതിവതിധ വതിഭാഗം കാർഡ് ഉെമകൾ, 2022 ഓഗ്റേ് 
മാസം വപര, ശതമാനത്തിൽ

അവ�ംബം: സതിവ തിൽ സകലൈസ് വകു്്

2021-22 പ� വതിവതിധ വതിഭാഗം കാർഡുെമകളുപെ എണെവം, 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ 2021-22ൽ വതിവതിധ വതിഭാഗം 
കാർഡുെമകൾക്് ഭക്ഷ്യധാനഷ്യ വതിതരണത്തിനായതി 
പെ�വഴതിച്ച സബ് സതിഡതി തുകയം സംബന്തിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്രം 3.8.1ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

 

6.4 

37.7 

25.4 

30.5 

അേ��ാദയ അ� േയാജന 
( എ.എ.ൈവ) 6.4 
�ൻഗണന കാർ�കൾ , 37.7% 

�ൻഗണേനതര സബ ്സിഡി കാർ�കൾ 25.4% 

�ൻഗണേനതര സബ് സിഡി ഇതര കാർ�കൾ 30.5% 

%
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സംസ്ൊന സർകൊർ വിവിധ വിഭൊഗം േൊർഡ് ഉടമേ 
ൾകൊയി പെെവഴിച്ച സബ് സിഡി തുേ
2021-22ൽ വതിവതിധ വതിഭാഗം കാർഡ് ഉെമകൾക്ായതി 
232.3 ലകാെതി രൂ� സബ് സതിഡതിയായതി പെ�വഴതിച്ചു . 2021-
22 പ� പമാത്ം സബ്സതിഡതി തുകയപെ 59.2 ശതമാനം 
മുൻഗണനാ കാർഡ് ഉെമകൾക്കും 40.8 ശതമാനം 
മുൻഗണലനതര കാർഡ് ഉെമകൾക്കുമാണ് പെ�വഴതിച്ചത്. 
2021-22 ൽ മുൻഗണനാ കാർഡ് ഉെമകൾക്ായതി പെ�വഴതിച്ച 
സബ് സതിഡതി തുക മുൻവർഷപത് അല�ക്തിച്ച് 5.7 ശതമാനം 
വർദതിക്കുകയം മുൻഗണലനതര കാർഡ് ഉെമകളുപെ 
സബ്സതിഡതിതുക (-) 12.5 ശതമാനം കുറയകയമുണ്ായതി. 
(പട്ിക 3.8.1). 

ഭക്ഷ്യധൊനഷ്യങ്ങളുപടയം മപണെണെയപടയം വിഹിതം 
2021-22ൽ, സംസ്ഥാനത്് പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാന 
ത്തിലൂപെയള്ള അരതി വതിതരണം 2020-21 പ� 12,09,840 
പമട്തിക് െണെതിൽ നതിന്് 11,05,835 പമട്തിക് െണൊയതി കുറഞ്ഞു, 
ഇത് (-)8.6 ശതമാനം പനഗറ്ീവ് വെർച്ച ലരഖപ്ടുത്തി. 
2021-22ൽ 1,44,079 പമട്തിക് െൺ ലഗാതമ്ം, 21,920 കതില�ാ 
�തിറ്ർ മപണെണെയം, 6604 പമട്തിക് െൺ �ഞ്ചസാരയം 
പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായത്തിലൂപെ സംസ്ഥാനത്് 
വതിതരണം പെയ്തു. 2020-21 ൽ 1,99,317 പമട്തിക് െൺ 
ലഗാതമ്ം, 37,809 കതില�ാ �തിറ്ർ മപണെണെയം, 6641 പമട്തിക് 
െൺ �ഞ്ചസാരയമാണ് വതിതരണം പെയ്ത്. 2021-22 പ� 
ലഗാതമ്പതിലറെയം മപണെണെയപെയം �ഞ്ചസാരയലെയം 
വതിതരണം മുൻവർഷവമായതി താരതമഷ്യം പെയ്യുലമ്പാൾ 
വെർച്ചാ നതിരക്് യഥാക്രമം (-)27.7 ശതമാനവം, (-)42 
ശതമാനവം, (-)0.6 ശതമാനവം ആണ്. 2022-23ൽ (2022 
ആഗ്റേ് വപര) സംസ്ഥാനത്് ആപക 4,91,138 പമട്തിക് 
െൺ അരതിയം, 57,344 പമട്തിക് െൺ ലഗാതമ്ം, 6,500 
കതില�ാ�തിറ്ർ മപണെണെയം 3320 പമട്തിക് െൺ �ഞ്ചസാരയം 
പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനത്തിലൂപെ വതിതരണം പെയ്തു. 
പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായം വഴതി വതിതരണം പെയ് 
സാധനങ്ങളുപെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 3.8.2ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

അക്തഷ്യൊദയ അന കയൊജന (എഎവവ)
അലന്ഷ്യാദയ അന് ലയാജന (എഎകവ) �ദതതി 
�ാവപ്ട്വരതിൽ �ാവപ്ട്വരായ കുടുംബങ്ങെതിപ� �ട്തിണതി 
കുറയ്ക്കുവാൻ �ക്ഷ്യമതിട്ടുള്ളതാണ്. 2021-22ൽ (2022 മാർച്ച് 
വപര) 5.9 �ക്ം അലന്ഷ്യാദയ അന് ലയാജന (എഎകവ) 
കാർഡ് ഉെമകൾ ഉണ്്. ഇവർക്് പ്രതതിമാസം 30 കതില�ാ 
ഗാം അരതിക്കും 5 കതില�ാഗാം ലഗാതമ്പതിനും അർഹതയണ്്. 
2021-22ൽ 1.95 �ക്ം പമട്തിക് െൺ അരതി എഎകവ 

കാർഡുെമകൾക്് വതിതരണം പെയ്തു. ലകന്ദ്ര സർക്ാർ 
എഎകവ �ദതതിയതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കതില�ാ ഗാമതിന് 3 
രൂ� നതിരക്തിൽ അരതിയം, കതില�ാ ഗാമതിന് 2 രൂ� നതിരക്തിൽ 
ലഗാതമ്ം അനുവദതിക്കുലമ്പാൾ സംസ്ഥാന സർക്ാർ അത് 
ഗുണലഭാക്താക്ൾക്് സൗജനഷ്യമായതിട്ാണ് നൽകുന്ത്. 
(അനുബന്രം 3.8.1, 3.8.3). 2022 ഓഗ്റേ് 31 വപരയള്ള 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 3.8.4ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

�ഞ്ചസൊരയപടയം മപണെണെയപടയം കേന്ദ്ര വിഹിതം
അലന്ഷ്യാദയ അന് ലയാജന (എഎകവ) കുടുംബങ്ങൾക്് 
പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായത്തിലൂപെ �ഞ്ചസാര 
�ഭതിക്കുന്തതിന് അർഹതയണ്്. ഓലരാ കാർഡതിനും ഇല്ാൾ 
അനുവദതിച്ചതിരതിക്കുന് �ഞ്ചസാരയപെ അെവ് പ്രതതിമാസം 
കതില�ാഗാമതിന് 21 രൂ� നതിരക്തിൽ 1 കതില�ാ ഗാം ആണ്. 
സംസ്ഥാന സർക്ാരാണ് ഇതതിപറെ അവലശഷതിക്കുന് 
പെ�വം �ദതതി നെ്ാക്ാനുള്ള പെ�വം വഹതിക്കുന്ത്. 
2021-22ൽ സംസ്ഥാനത്് പമാത്ം 6604 പമട്തിക് െൺ 
�ഞ്ചസാര വതിതരണം പെയ്തു, 2020-21 പ� 6641 പമട്തിക് 
െണ്ണുമായതി താരതമഷ്യം പെയ്യുലമ്പാൾ ഇത് (-)0.6 ശതമാനം 
കുറവ് ലരഖപ്ടുത്തുന്നു. 2022-23 ൽ (2022 ആഗ്റേ് വപര) 
ആപക 3320 പമട്തിക് െൺ �ഞ്ചസാര വതിതരണം പെയ്തു. 
2021-22 ൽ മപണെണെ വതിഹതിതം കുത്പന കുറഞ്ഞ് 21,920 
കതില�ാ �തിറ്ർ ആയതി. 2020-21ൽ 37,809 കതില�ാ �തിറ്ർ 
ആയതിരുന്നു മപണെണെ വതിഹതിതം. 2022-23ൽ (2022 ആഗ്റേ് 
വപര) സംസ്ഥാനത്് 6500 കതില�ാ �തിറ്ർ മപണെണെ 
വതിതരണം പെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിപറെ ആവശഷ്യകതയമായതി 
താരതമഷ്യം പെയ്യുലമ്പാൾ മപണെണെയപെ ലകന്ദ്ര വതിഹതിതത്തിൽ 
വ�തിയ കുറവാണ് ഉണ്ായതിട്ടുള്ളത്. ഇത് മത്ഷ്യബന്ന 
ലമഖ�പയ പ്രലതഷ്യകതിച്ച് �രമ്പരാഗത ലമഖ�പയ സാരമായതി 
ബാധതിച്ചു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യധൊനഷ്യ വിതരണം 
2021-22ൽ എഎകവ കുടുംബങ്ങൾക്് വതിതരണത്തിനായതി 
18,740 പമട്തിക് െൺ അരതി ഏപറ്ടുത്തു പകാണ്് തൃശൂർ ജതില് 
മുന്തിൽ നതിൽക്കുന്നു. പതാട്ടു �തിറകതിൽ മ�പ്പുറം ജതില്യം (18,513 
പമട്തിക് െൺ), വയനാെ് ജതില്യമാണ് (18,146 പമട്തിക് െൺ). 
മുൻഗണനാ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വതിതരണത്തിനായതി ഏറ്വം 
കൂടുതൽ അരതി ഏപറ്ടുത്ത് മ�പ്പുറം ജതില്യാണ് (86,489 
പമട്തിക് െൺ), തുെർന്് �ാ�ക്ാെ് ജതില്യം (59,813 പമട്തിക് 
െൺ), ലകാഴതിലക്ാെ് ജതില്യം (56,383 പമട്തിക് െൺ) ആണ്. 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 3.8.3 മുതൽ 3.8.6 വപര 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ിക 3.8.1 വതിവതിധ വതിഭാഗം കാർഡ് ഉെമകൾക്ായതി സംസ്ഥാന സർക്ാർ പെ�വഴതിച്ച സബ് സതിഡതി, തുക രൂ� �ക്ത്തിൽ

ക്രമ.
നം വതിഭാഗം

         തുക ശതമാനം മുൻവർഷപത് അല�ക്തിച്ച് 
2021-22 പ� വെർച്ച 
(ശതമാനത്തിൽ) 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22

1 അന്പൂർണെ 0.00 0.00 0.00 0.00

2 എഎകവ 6927.0 7096.63 29.0 30.6 2.4

3 മുൻഗണന 6073.9 6644.04 25.5 28.6 9.4

4 മുൻഗണലനതര 10842.0 9485.16 45.5 40.8 (-) 12.5

ആപക 23842.9 23225.83 100.0 100.0 (-) 2.6

 അവ�ംബം: സതിവ തിൽ സകലൈസ് വകു്്
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2020 ജനുവരതിയതിൽ ഉണ്ായ പകാവതിഡ്-19 �കർച്ചവഷ്യാധതിപയത്തുെർന്്, ലകരെ സംസ്ഥാനം 1956-ൽ രൂ�ീകൃതമായതതിന് ലശഷം 
ആദഷ്യമായതി ഭക്ഷ്യലമഖ�യതിൽ അസാധാരണമായ ഒരു സാഹെരഷ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹതിച്ചു. സംസ്ഥാനപത് പ�ാതുവതിതരണ 
സമ്പ്രദായത്തിപറെ ഫ�പ്രദമായ അെതിസ്ഥാന സൗകരഷ്യങ്ങളുലെയം താപഴ തട്തില�ക്കുള്ള വതിതരണ ശംഖ�യലെയം സഹായലത്ാപെ 
�കർച്ചവഷ്യാധതികൾ സൃഷ്തിച്ച പ്രതതിസന്തിയം, വഷ്യാ�നം നതിയന്ത്രതിക്ാൻ ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്ാരുകൾ ഏർപ്ടുത്തിയ 
ല�ാക്്ഡൗണും മറതികെക്ാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴതിഞ്ഞു. ഇ-ല�ാസ് പമഷീനുകൾ, ഓൺക�ൻ വതിതരണ സംവതിധാനങ്ങൾ, 
ഫ�പ്രദമായ വതിതരണ ശംഖ� മാലനജ് പമറെ്, വഷ്യക്തമായതി ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള ഗുണലഭാക്താക്ളുപെ വതിവരങ്ങൾ, സ് മാർട്് �രാതതി 
�രതിഹാര സംവതിധാനങ്ങൾ എന്തിവലയാടു കൂെതിയ പൂർണെമായം ഓലട്ാലമറ്ഡ് ആയ നഷ്യായവതി� കെകൾ ലകാവതിഡ്-19 അെതിയന്തിര 
സാഹെരഷ്യങ്ങൾ ലനരതിടുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിജയകരമായതി നെ്തി�ാക്ാൻ സംസ്ഥാനപത് സഹായതിച്ചു. 

2020-21ൽ, (2020 ഏപ്രതി�തിൽ), മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി (എൻ�തിഎസ്), മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി 
രഹതിത(എൻ�തിഎൻഎസ്) എന്തിവയ്ക് കീഴതിലള്ള എല്ാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 15 കതില�ാ അരതി വീതം സൗജനഷ്യമായതി നൽകതി. തുെർന്്, 
സംസ്ഥാനപത് 87.9 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്കും 972 രൂ� വതി�യള്ള 17 അവശഷ്യ സാധനങ്ങെെങ്ങതിയ കതിറ്് സൗജനഷ്യമായതി നൽകതി. 
കൂൊപത, അലന്ഷ്യാദയ അന് ലയാജന, മുൻഗണനാ കാർഡ് ഉെമകൾ, മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി, മുൻഗണലനതര സബ് സതിഡതി 
രഹതിത കാർഡുെമകൾ തുെങ്ങതി എല്ാ വതിഭാഗങ്ങൾക്കുമായതി 300 ലകാെതി രൂ�യപെ സൗജനഷ്യ ലറഷൻ വതിതരണം പെയ്തു. 2021-
പ� ഓണക്ാ�ത്്, ലകാവതിഡ്-19-പറെ പ്രതതിസന്തി നതി�നതിൽക്കുലമ്പാഴം സംസ്ഥാനം അനനഷ്യ സാധാരണമായ നെ�െതികൾ 
സ്വീകരതിച്ചു പകാണ്് ലറഷൻ കാർഡ് ഉെമകൾക്് 11 തരം ��െരക്് ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്ടുന് ഓണം ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ നൽകുകയണ്ായതി. 
പമാത്ം 83.7 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ഇതതിപറെ പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു. കൂൊപത, മുൻഗണലനതര വതിഭാഗങ്ങൾക്് കതില�ായ്ക് 15 
രൂ� നതിരക്തിൽ കാർഡ് ഒന്തിന് 10 കതില�ാ അരതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്. അതതിഥതി പതാഴതി�ാെതികൾക്കു് 5 കതില�ാ അരതി/4 കതില�ാ ആട് 
സൗജനഷ്യമായതി വതിതരണം പെയ്തു. കൂൊപത ഉച്ചഭക്ണ �ദതതിയതിൽ ഉൾപ്ട് സർക്ാർ, എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകെതിപ� കപ്രമറതി 
ത�ം വപരയള്ള 26.26 �ക്ം വതിദഷ്യാർത്തികൾക്് അരതിയം ��െരക്് സാധനങ്ങളും ഉൾപ്ടുന് കതിറ്് നൽകതി. കൂൊപത, ലട്ാെതിംഗ് 
നതിലരാധനത്തിപറെയം �കർച്ചവഷ്യാധതിയലെയം �ശ്ാത്�ത്തിൽ മത്ഷ്യപത്ാഴതി�ാെതി കുടുംബങ്ങൾക്് ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം 
പെയ്തു. പമാത്ം 1.1 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ഇതതിപറെ പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു.

2021-22 ലം വതിതരണം തുെരുകയം പമാത്ം 52.79 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് സൗജനഷ്യ ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം പെയ്യുകയം പെയ്തു, 
2021 പസ�്റ്ംബറതിൽ 86.92 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ഓണം ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം പെയ്തു. 2022-23 ലം (2022 പസപ്ംബറതിൽ) 
85.70 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ഓണം ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം പെയ്തു.

ബബോക് സ് 3.8.1 പ�ാതുവതിതരണ സംവതിധാനവം ലകാവതിഡ്-19 പ്രതതിസന്തിയം.

ഭക്ഷ്യ േിറ്റുേളുപട വിതരണം 
ലകാവതിഡ് -19 പറെ ആഘാതം മറതികെക്ാൻ സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ 2020 മുതൽ ലകരെ ല്റേറ്് സതിവതിൽ സകലൈസ് 
ലകാർ്ലറഷൻ �തിമതിറ്ഡ് വഴതി എല്ാ ലറഷൻ കാർഡ് 
ഉെമകൾക്കും അവശഷ്യ സാധനങ്ങളുപെ കതിറ്് സൗജനഷ്യമായതി 
നൽകതി വരുന്നു. 2021 ലം 2022 ലം വതിതരണം തുെർന്നു. 
അർഹരായ ഗുണലഭാക്താക്ൾക്് ലറഷൻകെകൾ വഴതിയള്ള 
സൗജനഷ്യ ലറഷൻ വതിതരണത്തിന് പുറലമയാണതിത്. 2021-
22 കാ�യെവതിൽ 52.79 �ക്ം ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം 
പെയ്തു. 2021-22ൽ വതിതരണം പെയ് ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകളുപെ 
ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 3.8.7ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2022ൽ 85.70 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് 
ഓണം ഭക്ഷ്യ കതിറ്റുകൾ വതിതരണം പെയ്തു. വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്രം 3.8.8ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. ലകാവതിഡ്-
19 പ്രതതിസന്തി ലനരതിടുന്തതിനായതി വകു്് സ്വീകരതിച്ച 
നെ�െതികൾ ബബോക് സ് 3.8.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കേരള ക്റേറ്് സിവിൽ സവലൈസ് കേൊർപ്പകേഷൻ 
(സവലൈകേൊ)
ലകരെം ഒരു ഉ�ലഭാക്തൃ ലകന്ദ്രീകൃത സംസ്ഥാനമായതതിനാൽ, 
അവശഷ്യസാധനങ്ങളുപെ സ്വകാരഷ്യ െതില്റ വതിൽ�നയതിൽ 
കൃത്തിമ വതി�ക്യറ്ത്തിനുള്ള സാധഷ്യത വെപര 
കൂടുത�ാണ്. ലകരെ ല്റേറ്് സതിവതിൽ സകലൈസ് 
ലകാർ്ലറഷൻ- സകലൈലകാ, സംസ്ഥാനത് ് പ�ാതു 
വതിതരണ സംവതിധാനത്തിൽ ഫ�പ്രദമായതി ഇെപ�ടുകയം 
�യറവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധാനഷ്യങ്ങൾ, അരതി, ആട്, �ഞ്ചസാര 
തുെങ്ങതിയ 13 അവശഷ്യസാധനങ്ങളുപെ വതി� നതിയന്ത്രതിക്കുന് 
തതിനായതി പ�ാതുവതി�ണതിയതിൽ ഇെപ�ടുകയം പെയ്യുന്നു. 

എൻഎഫഎ്സഎ് 2013 സംസ്ഥാനത്് നെ്ാക്കുന്തതിനുള്ള 
ലനാഡൽ ഏജൻസതിയായതി സകലൈലകാപയ ചുമത� 
പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. സകലൈലകാ 6,000-�ധതികം ലവഗത്തിൽ 
വതിറ്ഴതിക്പ്ടുന് ഉ�ലഭാക്തൃ ഉൽ്ന്ങ്ങളുപെ 
െതില്റ വതിൽ്നയതിൽ ഫ�പ്രദമായതി ഇെപ�ട്് പ�ാതു 
വതി�ണതിലയക്ാൾ ശരാശരതി 10 ശതമാനം വതി�ക്കുറവതിൽ 
വതിൽ്ന നെത്തുക, കറതി�ൗഡർ, പവെതിപച്ചണെ, ലതയതി�, 
കാ്തി, ഏ�ം തുെങ്ങതിയ തനതായ ഉൽ്ന്ങ്ങൾ ശബരതി 
എന് ല�രതിൽ െതില്റ വതിൽ്ന നെത്തുക, ഉത്വ 
സീസണുകെതിൽ പ്രലതഷ്യക ലമെകൾ നെത്തുക, 95 പമഡതിക്ൽ 
ല്റോറകൾ വഴതിയം 5 പമാത് വഷ്യാ�ാര പമഡതിക്ൽ 
ല്റോറകൾ വഴതിയം ശരാശരതി 15 ശതമാനം കതിഴതിവതിൽ 
മരുന്നുകളുപെ െതില്റ വതിൽ്ന, �തിഡതിഎസ് ലഗാതമ്പതിപന 
ആട്യാക്തി മാറ്തി കതില�ായ്ക് 17 രൂ�യ്ക് വതിതരണം നെത്തുക, 
എഎകവ കാർഡ് ഉെമകൾക്് �തിഡതിഎസ് �ഞ്ചസാര 
വതിതരണം, സ്കൂളുകെതിപ� ഉച്ച ഭക്ണ �രതി�ാെതിക്ായള്ള 
അരതി വതിതരണം, ഫുഡ് ലകാർ്ലറഷനതിൽ നതിന്നും 
സതിഎംആർ മതില്ലുകെതിൽ നതിന്നും ലറഷൻ സാധനങ്ങൾ 
ഇെനതി� ലഗാഡൗണുകെതില�ക്കും തുെർന്്, അംഗീകൃത 
ലറഷൻ വതിൽ്നശാ�കെതില�ക്കുമുള്ള വാതതിൽ്െതി വതിതരണം 
തുെങ്ങതിയ പ്രവർത്നങ്ങെതിൽ ഏർപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ 
ധാനഷ്യങ്ങളുപെ കൃതഷ്യമായ വതിതരണം ഉറ്ാക്കുന്തതിനായതി 
അതതിപറെ സഞ്ചാര �ാത ലരഖപ്ടുത്തുന്തതിനായതി 
വാഹനങ്ങളുപെ െ�നം നതിരീക്തിക്കുന്തതിന് ജതി�തിഎസ് 
ട്ാക്തിംഗ് നെ്തി�ാക്തി. ഇ-ല�ാസ് പമഷീൻ സജ്ീകരതിച്ചു 
പകാണ്ള്ള ഓൺക�ൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെ ത്ി�ാക്കുകയം 
മാറതിപക്ാണ്തിരതിക്കുന് വതി�ണതിയപെ പ്രവണതയ്കനുസരതിച്ചും 
ലകാവതിഡ്-19 �കർച്ച വഷ്യാധതിയപെ �ശ്ാത്�ത്തിലം 2020-
21 മുതൽ വാതതിൽ്െതി വതിതരണം ആരംഭതിച്ചു. കൂൊപത പനല്് 
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സംഭരണം, ലഗാതമ്പതിപറെയം അതതിപറെ ഉൽ�ന്ങ്ങളുപെയം 
സംസ്കരണം, വതിതരണം എന്തിവയതിലം സകലൈലകാ 
ഏർപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. ഇലതാപൊ്ം സകലൈലകാ പ�ലട്ാെതിയം 
ഉൽ്ന്ങ്ങളുപെ ഡീ�റമാണ്. 11 പ�ലട്ാൾ ബങ്കുകൾ, 3 
എൽ�തിജതി ഔട്് പ�റ്റുകൾ, 1 മപണെണെ പമാത് വതിൽ്ന 
ഡതില്ാ എന്തിവയതിലൂപെ മപണെണെ, പ�ലട്ാൾ, ഡീസൽ, 
എൽ�തിജതി തുെങ്ങതിയവ വതിതരണം പെയ്യുന്നു. എഎകവ, 
�തിഎച്ച്എച്ച് കാർഡ് ഉെമകൾക്കുള്ള �തിഡതിഎസ് ആട് 
വതിതരണം എല്ാ ജതില്കെതിലം നെ്ാക്തി. എഎകവ ആട് 
കതില�ായ്ക് ആറ് രൂ� നതിരക്തിലം �തിഎച്ച്എച്ച് ആട് കതില�ായ്ക് 
എട്് രൂ� നതിരക്തിലമാണ് വതിതരണം പെയ്യുന്ത്. 

പകാച്ചതി ആസ്ഥാനമായതി പ്രവർത്തിക്കുന് സകലൈലകായ്ക് 
5 റീജതിയണൽ ഓഫീസുകൾ, 56 ഡതില്ാകൾ, റീജതിയണൽ 
ഓഫീസുകലൊെ് ലെർന്നുള്ള 5 പമഡതിക്ൽ പമാത്വഷ്യാ�ാര 
സ്ഥാ�നങ്ങൾ, 1,600ൽ �രം റീപട്യതിൽ ഔട്് പ�റ്റുകൾ 
എന്തിവയണ്്. 2021-22 ൽ, 3 മാലവ�തി ല്റോറകളും  
6 സൂ്ർമാർക്റ്റുകളും 3 മാലവ�തി സൂ്ർ ല്റോറകളും  
1 പമഡതിക്ൽ ല്റോറം സകലൈലകാ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. പകാല്ം 
ജതില്യതിപ� ലഗാഡൗണതിപറെ നതിർമ്ാണം പൂർത്ീയാകുകയം 
തതിരുവല്യതിപ� ലഗാഡൗൺ നതിർമ്ാണം പുലരാഗമതിക്കുകയം 
പെയ്യുന്നു. വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്രം 3.8.9ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

ഉച്ചഭക്ണ �രി�ൊടി 
ഉച്ച ഭക്ണ �രതി�ാെതി ലകന്ദ്രമാനവ വതിഭവ ലശഷതി മന്ത്രാ�യം 
1995-ൽ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതാണ്. കപ്രമറതി സ് കൂെതിൽ �ഠതിക്കുന് 
കുട്തികൾക്് ല�ാഷകാഹാരം �ഭഷ്യമാക്തിപക്ാണ്് സ്കൂൾ 
പ്രലവശനം, സ്ഥതിരം ഹാജരാകൽ, �ഠനം എന്തിവ 
ലപ്രാത്ാഹതി്തിച്ചു പകാണ്് പ്രാഥമതിക വതിദഷ്യാഭഷ്യാസം 
സാർവത്തികമാക്കുന്തതിന് ഇതതിലൂപെ ഉലദേശതിച്ചതിരതിക്കുന്ത്. 
ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്ാരുകളുപെ സാമ്പത്തിക 
സഹായലത്ാപെയാണ് സംസ്ഥാനപത് സ് കൂളുകെതിൽ 
ഉച്ചഭക്ണ �ദതതി നെ്ാക്കുന്ത്. സംസ്ഥാനപത് 

ഉച്ചഭക്ണ �ദതതിയതില�ക്് ആവശഷ്യമായ സാധനങ്ങൾ 
�ഭഷ്യമാക്കുന്തതിനുള്ള ചുമത� സകലൈലകായ്ക് ആണ്. 
ഇതതിന് ആവശഷ്യമായ അരതി എടുക്കുന്ത് എഫ് സതിഐയതിൽ 
നതിന്ാണ്. 2020-21ൽ 27.36 �ക്ം വതിദഷ്യാർത്തികൾക്ായതി 
8.27 �ക്ം ക്വതിറെൽ അരതി വതിതരണം പെയ്ല്ാൾ 2021-22ൽ 
25.97 �ക്ം വതിദഷ്യാർത്തികൾക്ായതി 6.71 �ക്ം ക്വതിറെൽ 
അരതി വതിതരണം പെയ്തു. 2022-23 കാ�യെവതിൽ, (2022 
ഓഗ്റേ് വപര), 12,327 സ് കൂളുകൾക്് കീഴതിൽ വരുന് 27.3 
�ക്ം വതിദഷ്യാർത്തികൾക്ായതി 2.8 �ക്ം ക്വതിറെൽ അരതി 
വതിതരണം പെയ്തു. 

സംസ്ഥാനത്് ഉച്ചഭക്ണ �രതി�ാെതിയപെ പ്രലയാജനം 
�ഭതിച്ച വതിദഷ്യാർത്തികളുപെ എണെം സംബന്തിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
ചിത്രം 3.8.2-ലം വതിതരണം പെയ് ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങളുപെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ (2015-16 മുതൽ 2021-22 വപര) അനുബന്രം 
3.8.10-ലം കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

പനല്ല് സംഭരണം
ലകന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ-പ�ാതുവതിതരണ മന്ത്രാ�യം വതിഭാവനം 
പെയ്യുന് വതിലകന്ദ്രീകൃത സംഭരണത്തിപറെ ഭാഗമായതി 
സംസ്ഥാനത്് പനല്് സംഭരണം, സംസ്കരണം, വതിതരണം 
എന്തിവയ്ക്കുള്ള നതിർവ്വഹണ ഏജൻസതിയായതി സകലൈലകാപയ 
ചുമത�പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. രജതി്റേർ പെയ് കർഷകരതിൽ 
നതിന്് സകലൈലകാ ലനരതിട്് പനല്് സംഭരതിക്കുകയം 
പനല്തിപറെ വതി� വഷ്യക്തതിഗത ഗുണലഭാക്താക്ളുപെ ബാങ്് 
അക്ൗണ്തില�ക്് നതിലക്�തിക്കുകയം പെയ്യുന്നു. 2021-22 
സീസണതിൽ കതില�ാ ഗാമതിന് 28 രൂ� നതിരക്തിൽ 7.85 
�ക്ം പമട്തിക് െൺ പനല്് സംഭരതിച്ചു. ലകന്ദ്ര സർക്ാർ 
നതിർലദേശതിക്കുന് ഗുണലമന്ലയാടു കൂെതി ആധുനതിക കറസ് 
മതില്ലുകൾ വഴതി പനല്തിപന അരതിയാക്തി സംസ്ക്കരതിക്കുകയം അത് 
�തിഡതിഎസ് വഴതി വതിതരണം പെയ്യുകയം പെയ്യുന്നു. ഇതതിനായതി 
ലകന്ദ്ര സർക്ാർ പ്രഖഷ്യാ�തിക്കുന് താങ്ങുവതി�യലെയം 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ സംഭരണത്തിനായതി പ്രഖഷ്യാ�തിക്കുന് 
വതി�യലെയം അധതികമായ തുക സംസ്ഥാനം സകലൈലകായ്ക് 
ഇൻപസറെീവ് ലബാണസായതി നൽകുന്നു. അരതി 

ചിത്രം 3.8.2 ഉച്ചഭക്ണ �രതി�ാെതി 2015-16 മുതൽ 2021-22 വപര
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സംഭരണത്തിനും വതിതരണത്തിനുമുള്ള യഥാർത് 
പെ�വകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസൃതമായതി ഇന്ഷ്യാ 
ഗവൺപമറെ് തതിരതിപക നൽകുന്നു. 

കമഖെയിപെ നിർണൊയേ വിടവുേൾ/പവല്ലുവിളിേൾ
 y ഭക്ഷ്യധാനഷ്യങ്ങൾ ലവണ്ത് അെവതിൽ സംഭരതിക്കു 

ന്തതിനും സംഭരണനഷ്ം ഒഴതിവാക്കു ന്തതിനുമായതി 
സതിസതിെതിവതി നതിരീക്ണ സൗകരഷ്യലത്ാപെ 
ശാസ്തീയമായതി രൂ�കല്പന പെയ് താലൂക്കുത�ത്തിലള്ള 
ഇെനതി� ലഗാഡൗണുകളുപെ എണെം വർദതി്തി 
ലക്ണ്തുണ്്. 

 y നഷ്യായവതി� കെകൾക്് 2 മാസലത്ക്് ഭക്ഷ്യ 
സാധനങ്ങൾ സൂക്തിക്ാൻ മതതിയായ സംഭരണ 
സ്ഥ�ം നതിർമ്തിലക്ണ്തുണ്്.

 y അരതിയം ലഗാതമ്ം കൂൊപത നാെൻ ധാനഷ്യങ്ങൾ 
ല�ാപ�യള്ള കൂടുതൽ ല�ാഷകഗുണമുള്ള ഭക്ഷ്യ 
ധാനഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്ടുത്തി പകാണ്് ല�ാഷകാഹാര 
നതി�വാരം വർധതി്തിക്കുന്തതിനായതി പ�ാതുവതിതരണ 
സമ്പ്രദായത്തിപ� ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്ൾ കവവതി 
ധഷ്യവൽക്രതിലക്ണ്തുണ്്.

 y �രാതതികൾ സമയബന്തിതമായതി �രതിഹരതിക്കു 
ന്തതിനായതി ജതില്ാത�ത്തിൽ ജതില്ാ �രാതതി �രതിഹാര 
ഓഫീസുകൾ സ്ഥാ�തിലക്ണ്തുണ്്.

 y ജതി�തിഎസ് ട്ാക്തിംഗും അെവതൂക് ബാ�ൻസുമായതി 
ഇ-ല�ാസ് പമഷീനുകളുപെ സംലയാജനവം സുതാരഷ്യത 
ഉറ്ാക്കുന്തതിന് സഹായതിക്കും.

14-ൊം �ഞ്ചവത്സര �ദ്ധതി- കമഖെയിപെ സമീ�നം 
ലകരെത്തിപ� പ�ാതുവതിതരണ സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനപത് 
ഭക്ഷ്യസുരക്യപെ സംരക്ണ കവെമാണ്. �തതിമൂന്ാം 
�ഞ്ചവത്ര �ദതതിക്ാ�യെവതിൽ, പ്രകൃതതിദുരന്ങ്ങളുപെയം 
�കർച്ചവഷ്യാധതികളുപെയം കാ�ത്് ഇത് സംസ്ഥാനപത് 
ജനങ്ങളുപെ ഭക്ഷ്യസുരക്യപെ ജീവനാഡതിയായതിരുന്നു. 
14-ാം �ഞ്ചവത്ര �ദതതി ലകരെത്തിപ� പ�ാതുവതിതരണ 
സമ്പ്രദായത്തിപറെ വെർച്ചയപെയം വതികസനത്തിപറെയം 
വതിവതിധ വശങ്ങൾക്് തുെർന്നും �തിന്തുണ നൽകുന്താണ്. 
ലറഷൻ കെകളുലെയം നഷ്യായവതി� കെകളുലെയം ശംഖ�യപെ 
വതിപു�ീകരണം പ്രലതഷ്യകതിച്ചും �ട്തികവർഗ ജനവാസ 
ലകന്ദ്രങ്ങെതിൽ; വതിതരണ ശംഖ�യപെ നവീകരണവം 
ഡതിജതിറ്ക�ലസഷനും; പുതതിയതും ആധുനതികവമായ പവയർ 
ഹൗസതിംഗ് സൗകരഷ്യങ്ങളുപെ നതിർമ്ാണം; �രാതതി �രതിഹാര 
സംവതിധാനം ശക്തതിപ്ടുത്ൽ; വതിശ്് രഹതിത ലകരെം 
ഉറ്ാക്കുന്ത് തുെരുക എന്തിവ ഇതതിൽ ഉൾപ്ടുന്നു.





അദ്ധ്യായം
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4.1 മേരളത്ിന്റെ വധ്യാവസയായിേ മേഖല

ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖല

ശക്തവം ദൃഢവേയായ വധ്യാവസയായിേ, ഉൽപ്യാദന മേഖല, 
ആഭധ്ന്തര ഉൽപ്യാദനം, േയറ്റുേതി, ന്തയാഴിൽ എന്നിവ 
മ്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. ഇവന്യലയാം സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയിന്ല 
ഉയർന്ന വളർച്ചയ്്ക ഉമത്ജേേയാകം. ന്േയാത് സംമയയാജിത 
മൂലധ്ത്ിലം ന്തയാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംഭയാവനയുന്െ േയാരധ്ത്ിലം ഇന്തധ്ൻ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയിൽ 
വധ്വസയായ മേഖല ഒരു ്ധയാന പങ്് വഹിക്കുന്നു. 
നയാേേയാത്രേയായ ന്േയാത് സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിൽ (നിലവിന്ല 
വിലയിൽ) വധ്യാവസയായിേ മേഖലയുന്െ പങ്് 2020-21ൽ 27.81 
ശതേയാനേയായിരുന്നു. 

വർഷങ്ങളയായി, വധ്യാവസയായിേ മേഖലന്യ 
നവീേരിക്കുന്നതിലം വവവിധധ്വൽക്കരിക്കുന്നതിലം 
മേരളം ഗണധ്േയായ പുമരയാഗതി വേവരിച്ചിട്ടുണ്്. 
2021-22ൽ (ത്വരിത േണക്ക്) സ്ഥിരേയായ വിലയിൽ 
ന്േയാത് സംസ്ഥയാന സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിന്റെ 
26.8 ശതേയാനം സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ വധ്വസയായ 
മേഖലയുമെതയാണ്. പീരിമയയാഡിേ് മലബർ മ�യാഴ്സ് 
സർമവ (പിഎൽഎ�്എസ്) 2020-21 േണക്ക് ്േയാരം, 
സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം ന്തയാഴിലയാളിേളിൽ 11.9 
ശതേയാനം മപരും നിർമ്യാണ ്വർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു, അമതസേയം ഇത് അഖിമലന്തധ്യാ 
തലത്ിൽ 10.9 ശതേയാനേയാണ്. സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ 
വധ്വസയായ മേഖലയിൽ ്ബലേയായത് േൺസ്്രക്ഷൻ 
മേഖലയയാണ്. സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം മൂലധ്വേയായി 
തയാരതേധ്ന്പ്ടുത്തുമമ്പയാൾ വധ്വസയായിേ മേഖലയിൽ 
േൺസ്്രക്ഷൻ മേഖലയുന്െ സംഭയാവന 52.4 ശതേയാനവം 
േയാനു�യാേ്ചറിങ് മേഖല 40.6 ശതേയാനവേയാണ്. 2021-
22ൽ ന്േയാത് സംസ്ഥയാന സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിന്റെ 
13.2 (ത്വരിത േണക്ക്) ശതേയാനവം േൺസ്്രക്ഷൻ 
മേഖലയും 12.2 ശതേയാനം ഉത്പയാദന നിർമ്യാണ 
മേഖലയുേയാണ്. വധ്വസയായ മേഖല 2020-21ൽ (-)2.09 
(തയാൽക്കയാലിേ വിലയിൽ) ശതേയാനത്ിൽ നിന്ന് 2021-
22ൽ (ത്വരിത േണക്ക്) 17.29 ശതേയാനം വളർച്ച വേവരിച്ചു. 
സ്ഥിരവിലയിൽ ഈ മേഖല ഇമത േയാലയളവിൽ (-)2.82 
മുതൽ 3.87 ശതേയാനം വന്ര വളർച്ച മരഖന്പ്ടുത്ി.

നിമക്ഷപം ആേർഷിക്കുന്നതിനും ബിസിനസ്് 
സുഗേേയാക്കുന്നതിനും വധ്വസയായങ്ങളുന്െ വളർച്ച 
സയാധധ്േയാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥയാനം സജീവേയായ നെപെിേൾ 
സ്വീേരിച്ചിട്ടുണ്്. 2022-23 സയാമ്പത്ിേ വർഷം ‘ഇയർ 
ഓ�് എറെർവ്സസ്’ ആയി ്ഖധ്യാപിക്കുേയും ഈ 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുേ 
എന്ന ലക്ഷധ്ം ഗവൺന്േറ്െ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്്. വിവിധ 
സർക്കയാർ വകപ്പുേൾ, ഏജൻസിേൾ, ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ എന്നിവ കൂെയാന്ത ബയാങ്കുേൾ  
4  ശതേയാനം പലിശ നിരക്കിൽ വയായ്പ, തമദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ, എംഎസ് എംഇ എന്നിവയിൽ 
ന്ഹൽപ്് ന്ഡസ് ക്കുേൾ എന്നിവയിലൂന്െ സംരംഭങ്ങൾ 
തുെങ്ങയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭേന്ര േന്ണ്ത്യാനും 
പിന്തുണക്കുവയാനും തമദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ 
1,153 ന്്യാ�ഷണലേന്ള നിയേിച്ചു. എലയാ ജിലേളും ഈ 
്വർത്നങ്ങളുന്െ ഭയാഗേയായിരുന്നു. തൽ�ലേയായി, 
നിശ്ചിത സേയത്ിനുള്ളിൽ ലക്ഷധ്ം വേവരിക്കയാൻ 
േഴിഞ്ഞു. 2022 ഡിസംബർ 7-ഓന്െ, അതയായത് ന്വറം 250 
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, 6,274 മേയാെി രൂപ മുതൽമുെക്കിൽ 
1,00,000 സംരംഭങ്ങൾ സംസ്ഥയാനത്് വിജയേരേയായി 
ആരംഭിച്ച് 2.20 ലക്ഷത്ിലധിേം ആളുേൾക്ക് 
ന്തയാഴിലവസരം സൃഷ്ിച്ചു. ഇതിൽ 32,000-ത്ിലധിേം 
വനിതയാ സംരംഭങ്ങളും ഉൾന്പ്ടുന്നു. വധ്യാപയാരം, േയാർഷിേ 
ഭക്ഷധ് സംസ്കരണം, വസ്ത്രങ്ങൾ, തുണിത്രങ്ങൾ, 
ഇലക്ടിക്കൽ, ഇലമക്ടയാണിക്് മേഖലേളിലയാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. 

കേരളത്തിലെ മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് കമഖെയുലെ 
പുനരുജ്ജീവനം
മേരളത്ിന്ല േയാനു�യാേ്ചറിംഗ് മേഖല തയാരതമേധ്ന 
ന്ചറതയാണ്. 2021-22ൽ (ദ്രുത എസ്റിമേറ്റ് സ്) മേരളത്ിന്റെ 
ന്േയാത് സംസ്ഥയാന സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിന്റെ (സ്ഥിരേയായ 
2011-12 വിലേളിൽ) 12.12 ശതേയാനം വിഹിതേയായി. 
തയാരതേധ്ന്പ്ടുത്തുമമ്പയാൾ, 2021-22ൽ (തയാൽക്കയാലിേ 
വിലയിൽ) ഇന്തധ്യുന്െ ജിവിഎയുന്െ (സ്ഥിരേയായ 2011-
12 വിലേളിൽ) 18.16 ശതേയാനവം േയാനു�യാേ്ചറിംഗ് 
മേഖലയുമെതയാണ്.
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അമതസേയം, േഴിഞ്ഞ നയാല് വർഷേയായി മേരളത്ിന്റെ 
േയാനു�യാേ്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ ക്രേയാനുഗതേയായ വർദ്ന 
യുണ്യായിട്ടുന്ണ്ന്ന് എടുത്തുപറമയണ്തുണ്്. മേരളത്ിന്റെ 
ന്േയാത് സംസ്ഥയാന സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിൽ ഉൽപന്ന 
നിർമ്യാണ മേഖലയുന്െ വിഹിതം 2014-15 ന്ല 9.78 
ശതേയാനത്ിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 12.12 ശതേയാനേയായി 
ഉയർന്നു. 2020-21ൽ ഇത് 13.11 ശതേയാനേയായിരുന്നു. 
ഇന്തധ്ൻ വധ്വസയായ വയാർഷിേ സർമവ 2018-19 ൽ നിന്നുള്ള 
േണക്കുേൾ ്േയാരം, ഇന്തധ്യുന്െ �യാക്ടറി മേഖലയിൽ 
ന്േയാത് സംമയയാജിത മൂലധ്ത്ിൽ മേരളത്ിന്റെ പങ്് 
2014-15ൽ 1.2 ശതേയാനത്ിൽ നിന്ന് 2018-19ൽ 1.52 
ശതേയാനേയായി ഉയർന്നു. 

പീരിമയയാഡിേ് മലബർ മ�യാഴ്സ് സർമവ (പിഎൽ 
എ�്എസ്) േണക്ക് ്േയാരം, മേരളത്ിന്ല േയാനു 
�യാേ്ചറിംഗ് മേഖലയിൽ 2017-18ൽ 15 ലക്ഷം 
ന്തയാഴിലയാളിേൾ (സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം 127 ലക്ഷം 
ന്തയാഴിലയാളിേളിൽ 12.8 ശതേയാനം) മജയാലി ന്ചയ്യുന്നു. 2017-
18 ൽ �യാക്ടറി മേഖലയിന്ല 3.1 ലക്ഷം ന്തയാഴിലയാളിേളും 
ഇതിൽ ഉൾന്പ്ടുന്നു. 2018-19 ൽ �യാക്ടറി മേഖലയിൽ 3.42 
ലക്ഷത്ിലധിേം ആളുേൾ ന്തയാഴിൽ ന്ചയ്യുന്ന സംഘെിത 
ഉൽപയാദന മേഖലയും �യാക്ടറി മേഖലയും ഏതയാണ്് 
സേയാനേയാണ്. പത്ിലധിേം ന്തയാഴിലയാളിേൾ മജയാലി 
ന്ചയ്യുന്നതും വവദയുമതയാർജ്ജത്ിന്റെ സഹയായമത്യാന്െ 
്വർത്ിക്കുന്നതുേയായ �യാക്ടറിേൾ (അതുമപയാന്ല 
തന്ന്ന വവദയുമതയാർജ്ജത്ിന്റെ സഹയായേിലയാന്ത 
20 ലധിേം ന്തയാഴിലയാളിേൾ മജയാലി ന്ചയ്യുന്ന 
�യാക്ടറിേളും), �യാക്ടറി മേഖലയിൽ ഉൾന്പ്ടുന്നു. �യാക്ടറി 
മേഖലന്യക്കുറിച്ചുള്ള ഡയാറ്റയുന്െ ്ധയാന ഉറവിെം ഇന്തധ്യാ 
ഗവൺന്േറെിന്റെ േിനിസ്്രി ഓ�് സ്റയാറ്റിസ്റിക്് ആൻഡ് 
മ്യാഗ്രയാം ഇംപ്ിന്േമറെഷൻ േന്തയാലയം (മേയാസ്പ്ി) 
്സിദ്ീേരിച്ച വയാർഷിേ സർമവ ഓ�് ഇൻഡസ്്രീസ് 
(എ എസ് ഐ) ആണ്. മേരള സർക്കയാരിന്റെ 
സയാമ്പത്ിേ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകപ്യാണ് മേരള 
സംസ്ഥയാനത്ിനയായുള്ള വയാർഷിേ സർമവ ഓ�് 
ഇൻഡസ്്രീസ് (എഎസ്ഐ) ്സിദ്ീേരിക്കുന്നത്.

മേരളത്ിന്ല േയാനു�യാേ്ചറിങ് മേഖലയിന്ല ആന്േ 
ന്തയാഴിലയാളിേളിൽ ഗണധ്േയായ പങ്്  പരമ്പരയാഗത 
വധ്വസയായങ്ങളിൽ, ്ധയാനേയായും േയർ, േശുവണ്ി, 
വേത്റി എന്നിവയിന്ല ന്തയാഴിലയാളിേൾ വഹിക്കുന്നു. 
മേരളത്ിന്ല �യാക്ടറി മേഖലയിന്ല (2018-19 ൽ) 3.42 ലക്ഷം 
ന്തയാഴിലയാളിേളിൽ 43.33 ശതേയാനം അഥവയാ 1.48 ലക്ഷം 
ന്തയാഴിലയാളിേളയാണ് വിഭവഅധിഷ്ിത വധ്വസയായങ്ങളയായ 
ഭക്ഷധ് ഉൽപന്നങ്ങളും പയാനീയങ്ങളും (േശുവണ്ി സംസ്കരണം 
ഉൾന്പ്ന്െ), ബീഡി നിർമ്യാണം, തുണിത്രങ്ങൾ 
(േയർ സംസ്കരണം, വേത്റി എന്നിവ ഉൾന്പ്ന്െ) 
എന്നിവയിലള്ളത്. ഇന്തധ്യിന്ലയും മേരളത്ിന്ലയും മുഖധ് 
വധ്വസയായങ്ങളുന്െ ഒരു തയാരതേധ്പഠനം പട്ിക 4.1.1ൽ 
ന്േയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മേരളത്ിന്ല പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളിൽ 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന ന്തയാഴിലയാളിേളുന്െ എണ്ണത്ിൽ 
ഗണധ്േയായ കറവണ്യായിട്ടുണ്്. ഈ വധ്വസയായങ്ങളിൽ 
ചിലത് (േശുവണ്ി മപയാലള്ളവ) മനരിടുന്ന ഘെനയാപരേയായ 
്ശ്നങ്ങളും പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അഭധ്സ്തവിദധ്രയായ യുവതലമുറ പിൻവലിയുന്നതും ഇതിന് 
േയാരണേയാണ്.

അമതസേയം, മേരളത്ിൽ ഒരു കൂട്ം ആധുനിേ 
വധ്വസയായങ്ങൾ വളരുന്നുന്വന്നത് ശ്രമദ്യേയാണ്. 
രയാസവസ്തുക്കൾ, ശുദ്ീേരിച്ച ന്പമ്രയാളിയം ഉൽപ 
ന്നങ്ങൾ, റബ്ബർ, പ്യാസ്റിേ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഇലമക്ടയാണിേ് 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ, �യാർേസയൂട്ിക്കൽസ്, ഔഷധ, ന്ബയാ 
ട്യാണിക്കൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയയാണ് മൂലധ് 
വർദ്നവേയായി ബന്ധന്പ്ട്് മേരളത്ിന്ല ്ധയാന 
വധ്വസയായങ്ങൾ.

ല�ാതുകമഖൊ യൂണതിറ്റുേളുലെ അപ്രതജീക്തിത മാറ്ം
മേരളത്ിന്റെ വധ്യാവസയായിേ മേഖലയുന്െ സവിമശഷ 
തേളിന്ലയാന്ന് സംസ്ഥയാന, മേന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ 
യൂണിറ്റുേളുന്െ സയാന്നിധധ്വം ഈ യൂണിറ്റുേൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
ശക്തേയായ സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ പിന്തുണയുേയാണ്. 
ന്േേിക്കൽസ്, എഞ്ിനീയറിംഗ്, ഇലമക്ടയാണിക്് എന്നി 
ങ്ങന്ന വിവിധ നിർമ്യാണ മേഖലേളിൽ ്സ്തുത 
യൂണിറ്റുേൾ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥയാനന്ത് 
ചില ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളയായ തിരുവിതയാംകൂർ 
ന്േയാച്ചി ന്േേിക്കൽസ് (െിസിസി), ന്േൽമ്രയാൺ എന്നിവ 
രയാജധ്ത്് അതത് ഉൽപയാദന മേഖലേളിൽ (യഥയാക്രേം 
േയാസ്റിേ് മസയാഡ, ഇലമക്ടയാണിക്്) മുൻ നിരയിൽ ആണ്. 
എന്നിരുന്നയാലം, മേരളത്ിന്ല പല ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കും സേീപേയാലത്് ്തീക്ഷയ്കനുസരിച്ചു 
ഉയരയാൻ സയാധിച്ചിട്ില. 2016-17 മുതൽ മേരളത്ിന്റെ 
ഉൽപ്ന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയുന്െ ന്േച്ചന്പ്ട് ്േെന 
ത്ിന്റെ ഒരു ്ധയാന സവിമശഷത, ്ധയാനേയായും 
രയാസവസ്തുക്കളുന്െയും ഇലക്ടിക്കൽ ന്േഷിനറിേളുന്െയും 
ഉൽപയാദനത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന ഈ ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ ്േെനത്ിന്ല ഒരു 
അ്തീക്ഷിത േയാറ്റേയാണ്.

വധ്വസയായ വകപ്ിന് േീഴിലള്ള 42 ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ, 2020-21 ന്ല 16 ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങന്ള അമപക്ഷിച്ച് 2021-22 ൽ 21 യൂണിറ്റുേൾ 
്വർത്ന ലയാഭം റിമപ്യാർട്് ന്ചയ്ിട്ടുണ്്. 2021-22 
സയാമ്പത്ിേ വർഷത്ിൽ, വധ്വസയായ വകപ്ിന് േീഴിലള്ള 
ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 386.03 മേയാെി രൂപ 
്വർത്ന ലയാഭമത്യാന്െ 3,892.14 മേയാെി രൂപയുന്െ 
ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് റിമപ്യാർട്് ന്ചയ്ിട്ടുണ്്. മുൻവർഷന്ത് 
അമപക്ഷിച്ച് ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് 17.80 ശതേയാനം 
വർദ്ിച്ചു. മേരള േിനറൽസ് ആൻഡ് ന്േറ്റൽസ് 
ലിേിറ്റഡ് (ന്േഎംഎംഎൽ), ്രയാവൻകൂർ ന്േയാച്ചിൻ 
ന്േേിക്കൽസ് ലിേിറ്റഡ് (െിസിസിഎൽ), മേരള മസ്ററ്റ് 
ഇലേ് മ്രയാണിക്് ന്ഡവലപ് ന്േറ്െ മേയാർപ്മറഷൻ 
ലിേിറ്റഡ് (ന്േൽമ്രയാൺ), ്രയാവൻകൂർ വെറ്റയാനിയം 
ന്്യാഡേ് െ് സ് ലിേിറ്റഡ് (െിെിപിഎൽ) എന്നിവയയാണ് 
ലയാഭമുണ്യാക്കുന്ന ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങൾ. 
മേയാട്യം മേന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനേയായ ഹിന്ദു 
സ്ഥയാൻ നയൂസ് ് ിറെ് സ് ലിേിറ്റഡ് മേരള സർക്കയാർ 
ഏന്റ്റടുത്തു. മേരള മപപ്ർ ന്്യാഡേ് െ് സ് ലിേിറ്റഡ് 
(ന്േപിപിഎൽ) എന്ന് പുനർനയാേേരണം ന്ചയ്യുേയും 
അത് പുനരുജ്ജീവിപ്ിക്കുേയും വയാണിജധ്യാെിസ്ഥയാനത്ിൽ 
ഉൽപ്യാദനം ആരംഭിക്കുേയും ന്ചയ്തു. േയാസർമേയാന്ട് 
മേന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനേയായ ബിഎച്ഇഎൽ-
ഇഎംഎൽ സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ ഏന്റ്റടുത്തു. ഇത് 
പുനരുജ്ജീവിപ്ിക്കുേയും ഉെൻ ഉൽപ്യാദനം ആരംഭിക്കുേയും 
ന്ചയ്യും. മേരളത്ിന്ല ്കൃതിദത് റബ്ബർ മേഖലയിൽ 
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പട്ിക 4.1.1 ന്തയാഴിലവസരവം മൂലധ്വർദ്ിത മൂലധ്വം സംബന്ധിച്ച ഘെനയും ആമപക്ഷിേ വലപ്വം: തയാരതേധ് വലപ്വേയായി ബന്ധന്പ്ട് 
മേരളത്ിന്ല ന്േയാത്ം �യാക്ടറിരംഗത്ിന്റെ വധ്വസയായത്ിന്ല ന്തയാഴിലിന്റെയും മൂലധ്വർധനവിന്റെയും പങ്്, ഇന്തധ്യുേയായി ബന്ധന്പ്ട്് 
ന്േയാത്ം വധ്വസയായങ്ങളുന്െ പങ്്, 2018-19

വധ്വസയായങ്ങൾ 

മേരളത്ിന്റെ ന്േയാത്ം 
�യാക്ടറി വിഹിതം

മേരളത്ിന്ല ന്േയാത്ം 
�യാക്ടറി മേഖലയിന്ല 

ഓഹരിേൾ
ഇന്തധ്യുന്െ ന്േയാത്ം 

�യാക്ടറി മേഖല
ഇന്തധ്യിന്ല �യാക്ടറി 

മേഖലയിന്ല 
ഓഹരിേൾ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ഭക്ഷധ് ഉല്പന്നങ്ങളും 
പയാനീയങ്ങളും (10, 11) 100476 408200 29.3 16.6 2005286 13574513 12.32 8.83

പുേയില ഉല്പന്നങ്ങൾ (12) 13377 11563 3.9 0.5 456487 1847865 2.80 1.20
ന്െക്്റ്റയിൽസ് (13) 24682 70762 7.2 2.9 1673250 8027293 10.28 5.22
വസ്ത്രങ്ങൾ (14) 9869 36767 2.9 1.5 1197318 3882563 7.35 2.52
പയാദരക്ഷ (15) 8048 31436 2.4 1.3 407117 1396126 2.50 0.91
തെിയും തെി ഉല്പന്നങ്ങളും (16) 10443 25854 3.0 1.0 98176 496470 0.60 0.32
മപപ്റം മപപ്ർ ഉല്പന്നങ്ങളും 
(17) 3798 17517  1.1 0.7 316614 2596520 1.94 1.69

റിമക്കയാർഡ് ന്ചയ് 
േയാധധ്േങ്ങളുന്െ അച്ചെിയും 
പുനർനിർമ്യാണവം (18)

7927 94897 2.3 3.8 152344 1313662 0.94 0.85

ശുദ്ീേരിച്ച ന്പമ്രയാളിയം 
ഉല്പന്നങ്ങൾ (19) 7339 269501 2.1 10.9 187072 7555128 1.15 4.91

രയാസവസ്തുക്കളും 
�യാർേസയൂട്ിക്കൽസും (20, 21) 23971 463025 7.0 18.8 1645592 27787238 10.11 18.07

റബറം പ്യാസ്റിേ് ഉല്പന്നങ്ങളും 
(22) 30368 279923 8.9 11.4 813489 6265571 5.00 4.07

േറ്റ് മലയാമഹതര ധയാതു 
ഉല്പന്നങ്ങൾ (23) 20181 154984 5.9 6.3 1045868 8447185 6.42 5.49

മബസിേ് മലയാഹങ്ങൾ (24) 5115 32323 1.5 1.3 1149215 16914048 7.06 11.00
�യാബ്ിമക്കറ്റഡ് മലയാഹ 
ഉല്പന്നങ്ങൾ (25) 7199 37521 2.1 1.5 681921 4635914 4.19 3.01

ഇലമക്ടയാണിേ്, േമ്പയൂട്ർ, 
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ (26) 10028 86111 2.9 3.5 255847 3499002 1.57 2.28

ഇലക്ടിക്കൽ ഉപേരണങ്ങൾ 
(27) 6096 40266 1.8 1.6 607944 5769254 3.73 3.75

യന്തങ്ങളും ഉപേരണങ്ങളും (28) 3532 21630 1.0 0.9 934103 9451069 5.74 6.14
മേയാമട്യാർ വയാഹനങ്ങൾ (29) 624 1815 0.2 0.1 1095138 12646577 6.73 8.22
േറ്റ് ഗതയാഗത ഉപേരണം 
(േപ്ലേളും മബയാട്ടുേളും)(30) 5912 102563 1.7 4.2 370776 4785274 2.28 3.11

�ർണീച്ചർ, ജുവലറി, 
ന്േഡിക്കൽ ആറെ് ദന്തൽ 
ഉപേരണങ്ങൾ, േളിപ്യാട്ങ്ങൾ 
(31, 32)

7005 99893 2.0 4.1 505390 2888066 3.10 1.88

യന്തങ്ങളുന്െയും 
ഉപേരണങ്ങളുന്െയും 
അറ്റകറ്റപ്ണിയും 
ഇൻസ്റയാമളഷനും (33)

1381 4349 0.4 0.2 38267 288390 0.24 0.19

േയാലിനധ് മശഖരണം, 
സംസ്കരണം, നിർേയാർജന 
്വർത്നങ്ങൾ; ന്േറ്റീരിയൽ 
വീന്ണ്ടുക്കൽ (38)

58 1524 0.0 0.1 21425 191726 0.13 0.12

്സിദ്ീേരണ 
്വർത്നങ്ങൾ (58) 2182 27120 0.6 1.1 24001 228511 0.15 0.15

േറ്റുള്ളവ 32857 146344 9.6 5.9 597572 9313962 3.67 6.06
എലയാ വധ്വസയായങ്ങളും കൂെി 342468 2465888 100.0 100.0 16280212 153801927 100.00 100.00

കറിപ്്: ഓമരയാ വധ്വസയായങ്ങളും നയാഷണൽ ഇൻഡസ്്രിയൽ ക്യാസി�ിമക്കഷൻ (NIC) – 2008 അനുസരിച്ച് ഏതിലയാണ് ഉൾന്പടുന്നന്തന്ന് 
സൂച ിപ് ിക്കുന്നതയാണ് ബ്യാക്കറ്റിന്ല രണ്ക്ക സഖധ്േൾ സൂച ിപ് ിക്കുന്നത.്  
അവലംബം: വയാർഷ ിേ വധ്യാവസയായിേ സർന്വയിന്ല ന്തയാഴിലയാളിേളുന്െയും ന്േയാത് മൂലധ്വർധനവ ിന്റെയും േണക്കുേൾ



160  | സയാമ്പത്ിേ അവമലയാേനം 2022

മൂലധ്വർദ്നവ് മ്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി സിയയാൽ 
മേയാഡലിന്ന അെിസ്ഥയാനേയാക്കിയുള്ള ഒരു സ്വേയാരധ് 
ന്പയാതു പങ്യാളിത് (പിപിപി) േമ്പനിയയായ മേരള റബ്ബർ 
ലിേിറ്റഡം മേരള സർക്കയാർ സ്ഥയാപിക്കുന്നു. മേയാട്യന്ത് 
ന്വല്ലൂരിൽ റബ്ബർ അധിഷ്ിത വധ്വസയായത്ിനും അനുബന്ധ 
വധ്വസയായങ്ങൾക്കുേയായി ഒരു സംമയയാജിത സൗേരധ്ം/
വധ്വസയായ സമുച്ചയം സ്ഥയാപിക്കയാൻ ഉമദേശിക്കുന്നു.

ആധുനതിേ വ്യവസായങ്ങളതിലെ പുതതിയ അവസരങ്ങൾ
ഏതയാനും ആധുനിേ വധ്വസയായങ്ങളുന്െ ആവിർഭയാവം 
മേരളത്ിന്റെ വധ്വസയായ മേഖലക്്ക ്തധ്യാശപൂർണ്ണേയായ 
വിേസനസ്വപ്നങ്ങൾ മനെിത്ന്നു. ഇലമക്ടയാണിക്്, 
ന്േഡിക്കൽ ഉപേരണങ്ങൾ, സവപ്സ് തുെങ്ങിയ 
വധ്വസയായങ്ങൾ അവയിൽ ചിലതയാണ്. മേരളത്ിൽ 
ഇലമക്ടയാണിേ് ഘെേങ്ങളുന്െ നിർമ്യാണത്ിൽ 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന ന്തയാഴിലയാളിേളുന്െ എണ്ണം 2012-13ൽ 
േയാത്രം 2,930 ആയിരുന്നത് 2018-19 ആയമപ്യാമഴക്കും 7,806 
ആയി ഉയർന്നു. ന്േഡിക്കൽ, ദന്തൽ ഉപേരണങ്ങളുന്െയും 
നിർമ്യാണത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന ന്തയാഴിലയാളിേൾ 2012-
13 ന്ല 1,023ൽ നിന്ന് 2018-19ൽ 3,265 ആയി ഉയർന്നു.  മുഖധ് 
വധ്വസയായങ്ങളിന്ല ന്തയാഴിൽ സംബന്ധിച്ച വിശദയാംശങ്ങൾ 
പട്ിക 4.1.2ൽ ന്േയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 4.1.2 തിരന്ഞ്ഞടുത് ്ധയാന വധ്വസയായങ്ങളിന്ല ന്തയാഴിൽ, 
മേരളത്ിന്ലയും ഇന്തധ്യിന്ലയും (എണ്ണത്ിൽ) 2018-19
വധ്വസയായങ്ങൾ മേരളം ഇന്തധ്
റബർ ഉല്പന്നങ്ങൾ (221) 18,045 2,52,741
ശുദ്ീേരിച്ച ന്പമ്രയാളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ 
(192) 6,851 1,37,937

ന്േേിക്കൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ (201, 202) 12,842 8,05,397
ഇലമക്ടയാണിേ് ഉപേരണങ്ങളുന്െ 
ഭയാഗങ്ങൾ (261) 7,806 84,934

�യാർേസയൂട്ിക്കൽസ്, ന്േഡിസിനൽ, 
ന്േേിക്കൽ ആറെ് ന്ബയാട്യാണിക്കൽ 
ഉല്പന്നങ്ങൾ (210)

11,128 7,58,352

പയാദരക്ഷ (152) 7,779 2,79,870
വസ്ത്രങ്ങൾ (141) 9,647 8,15,867
പ്യാസ്റിേ് ഉല്പന്നങ്ങൾ (222) 12,323 5,60,748
അച്ചെിയും അതുേയായി ബന്ധന്പ്ട് 
മസവനങ്ങളും (181) 7,927 1,51,749

േപ്ലേളും മബയാട്ടുേളും (301) 5,046 13,940
ഇലക്ടിേ് മേയാമട്യാഴസ്, 
്രയാൻസ്മ�യാർമേഴ്സ് ആറെ് 
ജനമറമറ്റഴസ് (271)

4,664 2,26,867

ന്േഡിക്കൽ ആറെ് ദന്തൽ ഉപേരണങ്ങളും 
വിതരണവം (325) 3,265 65,823

�ർണിച്ചർ (310) 2,839 86,623

അവലംബം: വയാർഷ ിേ വധ്യാവസയായിേ സർന്വ, ഇന്തധ് 2018-19,  
എം.ഒ.എസ.്പ ി.ഐ,  ജി ഒ ഐ & വയാർഷ ിേ വധ്യാവസയായിേ സർന്വ, 
മേരള 2018-19,  ഡി ഇ എസ,്  ജി ഒ ന്േ 

�യാർേസയൂട്ിക്കൽസ്, വജവ സയാമങ്തിേ വിദധ്, വല�് 
സയൻസസ്, ന്േഡിക്കൽ-ഉപേരണ നിർമ്യാണ 
വധ്വസയായങ്ങൾ എന്നിവയുന്െ വളർച്ചയ്ക് മേരളത്ിൽ 
വലിയ സയാധധ്തയുണ്്. േരുന്നുേൾക്കും ആമരയാഗധ് 
സംരക്ഷണ ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും സംസ്ഥയാനത്ിനേത്് 
വലിയ ആവശധ്േത ഉള്ളതിനയാലയാണിത്. ആശുപത്രിേൾ, 
മഡയാക്ടർേയാർ, നഴ് സുേയാർ എന്നിവയുന്െ എണ്ണത്ിൽ 
മേരളം മുൻപന്തിയിൽ ആണ്. ഇതുേയായി ബന്ധന്പ്ട് 

വധ്വസയായങ്ങൾക്ക് വളന്രയധിേം അനുകൂലേയായ 
സയാഹചരധ്േയാണ് ഇത്.

സംസ്ഥയാനന്ത് ഐെി, ഇലമക്ടയാണിേ് മേഖലേളും 
മസയാ�്റ്റ് ന്വയർ, ഹയാർഡ് ന്വയർ ഉല്പയാദനവം 
ആമഗയാളതലത്ിനനുസൃതേയായി വളർച്ച സംഭവിക്കുന്നതിന് 
മേരളം സയാക്ഷധ്ം വഹിക്കുേയയാണ്. ഐെി മേഖല 
തന്ന്ന അെിസ്ഥയാനപരേയായ േയാറ്റങ്ങളിലൂന്െ േെന്നു 
മപയാകമമ്പയാൾ, ഹയാർഡ് ന്വയർ നിർമ്യാണത്ിലം 
വവവിധധ്വത്േരണത്ിലം സംസ്ഥയാനം ഇതനുസരിച്ച് 
തയ്യാന്റടുപ്പുേൾ നെമത്ണ്തയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ 
ഇലമക്ടയാണിക്് ഹയാർഡ് ന്വയർ നിർമ്യാണ മേഖല 
ന്േട്ിപ്ടുക്കയാൻ മേരളത്ിന് മശഷിയുണ്്. ഇത്രം 
വധ്വസയായം ന്േട്ിപ്ടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥയാനന്ത് ഐെി 
മേഖലയിൽ വേവരിച്ച മനട്ങ്ങളും ഉയർന്ന മയയാഗധ്തയുള്ള 
ന്തയാഴിലയാളിേളുന്െ േയാനവ വിഭവ മശഷിയും ഉപമയയാഗിക്കണം. 
പരമ്പരയാഗത മേഖലേളുന്െ നവീേരണം വഴി 
പുതിയ അവസരങ്ങൾ രൂപന്പ്ടുന്നു. ആയതിനയാൽ 
േയർ, േശുവണ്ി, വേത്റി, ഖയാദി, ന്ചറേിെ 
എന്നിവയുൾന്പ്ന്െ സംസ്ഥയാനന്ത് പരമ്പരയാഗത 
വധ്വസയായങ്ങന്ള നവീേരിക്കയാൻ സർക്കയാർ നെപെിേൾ 
സ്വീേരിച്ചുന്േയാണ്ിരിക്കുന്നു. പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളുന്െ 
ആധുനിേവൽക്കരണത്ിൽ ഈ വധ്വസയായങ്ങളിന്ല 
ഉൽപ്യാദന ്ക്രിയേളുന്െ യന്തവൽക്കരണം ഉൾന്പ്ടുന്നു 
(എന്നയാൽ ഇവയിൽ േയാത്രം പരിേിതന്പ്ടുന്നില). 
േയാത്രേല, ആധുനിേവൽക്കരണമത്യാന്െ, മേരളത്ിന്ല 
പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപ്ന്നങ്ങളിമലക്ക് 
വവവിധധ്വത്േരിക്കയാനും �ല്ദേയായ വിപണന-
വിതരണ തന്തങ്ങൾ ആവിഷ്േരിക്കയാനും ശ്രേിക്കുന്നു. 
സംസ്ഥയാനത്് പരമ്പരയാഗത, ഭക്ഷധ്, േയാർഷിേയാധിഷ്ിത 
വധ്വസയായങ്ങളുന്െയും വിമനയാദസഞ്യാരത്ിന്റെയും വളർച്ച 
പരസ്പര സഹേരണത്ിലൂന്െ മനെയാനയാവം. ഇതിലൂന്െ ഈ 
രംഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥയാനത്ിന് ആമഗയാള അംഗീേയാരം 
മനെിന്യടുക്കയാനയാവം. 

വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹനം, നതികക്� സൗേര്യ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ
സംസ്ഥയാനത്് വധ്വസയായങ്ങൾ വിേസിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്രേങ്ങൾക്ക് നയപരേയായ പിന്തുണയുന്ണ്ന്ന് 
സംസ്ഥയാനം ശക്തേയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നയങ്ങളുന്െ 
സേയബന്ധിതേയായ അവമലയാേനവം മേരള സർക്കയാർ 
ഗൗരവേയായി പിന്തുെരുന്നു. പുതിയ മേരള വധ്യാവസയായിേ 
വയാണിജധ് നയം 2022 ന്റെ േരെ് സംസ്ഥയാനം പുറത്ിറക്കി. 
സംരംഭേത്വം മ്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും അെിസ്ഥയാന 
സൗേരധ്ങ്ങൾ വിേസിപ്ിക്കുന്നതിനും വഹന്െേ് 
വധ്വസയായങ്ങൾ വിേസിപ്ിക്കുന്നതിനും ന്സക്ടറൽ 
ഇമക്കയാസിസ്റം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 'മേരള' ബ്യാൻഡ് 
ഇേ്വിറ്റി വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും ന്തയാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഭയാവി ന്തയാഴിൽ വനപുണധ് ന്സറ്റുേൾ 
നിർമ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംരംഭങ്ങളും മ്യാത്യാഹനങ്ങളും 
കൂെി േരെിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 

്സക്തേയായ നിയേങ്ങളിലം ചട്ങ്ങളിലം ബിസിനസ്് 
സൗഹൃദ മഭദഗതിേൾ വരുത്യാൻ സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ 
തീരുേയാനിച്ചു. ഈ മേഖലന്യ ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്നതിനയായി, 
മേരള സർക്കയാർ 2018 ന്ല മേരള നിമക്ഷപ ്മേയാഷൻ 
ആൻഡ് ന്�സിലിമറ്റഷൻ ആേ്റ്റ് ന്േയാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്. ഇതു 
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്േയാരം ആവശധ്േയായ എലയാ മരഖേമളയാന്െ അമപക്ഷേൾ 
സേർപ്ിക്കുേയയാന്ണങ്ിൽ 30 ദിവസത്ിനുള്ളിൽ 
അംഗീേയാരം നൽകന്നു. വിവിധ നിയേങ്ങൾ അനു 
സരിച്ച് ആവശധ്േയായ വിവിധ വലസൻസുേൾ, അനു 
േതിേൾ, അംഗീേയാരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകന്നതിന്ല 
േയാലതയാേസം ഒഴിവയാക്കയാനും സംസ്ഥയാനം നിമക്ഷപേ 
സൗഹൃദപരേയാക്കയാനും ഈ നിയേം അനുശയാസിക്കുന്നു.

എം.എസ്.എം.ഇ യൂണിറ്റുേൾ സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനും, 
്വർത്ിപ്ിക്കുന്നതിനുേയായുള്ള ഈസ് ഓ�് ഡൂയിംഗ് 
ബിസിനസ്് പരിഷ്േയാരങ്ങൾക്ക് േീഴിലള്ള ്ധയാന 
സംരംഭങ്ങളിന്ലയാന്നയാണ് മേരള വേക്ര മ്യാൾ േീഡിയം 
എൻ്രവ്സസ്് ന്�സിലിമറ്റഷൻ ആക്ട് 2019 കൂെയാന്ത 
6/01/2020 ന്ല നിയേത്ിന്റെ ന്സക്ഷൻ 14 ്േയാരമുള്ള 
ജി.ഒ. (പി)നം. 2/2020/ഐ.ഡി എന്നിവ. ഓൺവലൻ 
സിംഗിൾ വിൻമഡയാ ക്ിയറൻസ് ന്േക്കയാനിസത്ിന്റെ 
ഭയാഗേയാണിത്. പരിമശയാധനേൾക്കയായുള്ള മേന്ദ്ര 
പരിമശയാധന സംവിധയാനം, സ്വയം സർട്ി�ിമക്കഷൻ 
വധ്വസ്ഥ അവതരിപ്ിക്കൽ, അമപക്ഷേളിൽ വിവിധ 
വകപ്പുേളുന്െ സേയാന്തര മ്യാസസ്ിംഗ്, നിർബന്ധിത 
സേയപരിധിക്ക് മശഷമുള്ള അംഗീേയാരങ്ങൾ, അനയാവശധ് 
അനുേതിേൾ ഇലയാതയാക്കൽ, സംസ്ഥയാന, ജിലയാ, 
വധ്യാവസയായിേ പയാർക്കുേളിൽ നവീേരിച്ച സിംഗിൾ വിൻമഡയാ 
മബയാർഡ് മനയാഡൽ ഏജൻസിേൾ വഴി രജിസ്മ്രഷന് 
മസ്പയാട്് അംഗീേയാരം എന്നിവ ഉൾന്ക്കയാള്ളുന്നു. 

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ വധ്യാവസയായിേ മ്യാത്യാഹനവം 
നിമക്ഷപം സുഗേേയാക്കുന്ന ്വർത്നങ്ങളും 
മ്യാത്യാഹജനേേയായ �ലം േണ്ടു തുെങ്ങി. മേരളത്ിന്ല 
സവിമശഷ സയാഹചരധ്ങ്ങൾ േണക്കിന്ലടുത്് വധ്യാവസയായിേ 
വിേസനത്ിൽ പയാർക്ക് േയാതൃേയയാണ് സംസ്ഥയാന 
സർക്കയാർ പിന്തുെരുന്നത്. ഈ ്വർത്നങ്ങളിൽ 
മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് മേരള ഇൻഡസ്്രിയൽ 
ഇൻഫ്യാസ്്രേ്ചർ ന്ഡവലപ് ന്േറെ് മേയാർപ്മറഷനയാണ് 
(േിൻഫ്). വധ്യാവസയായിേ നിമക്ഷപം സുഗേേയാക്കുന്നതിനും 
ബിസിനസ്് ന്ചയ്യുന്നത് എളുപ്േയാക്കുന്നതിനും േിൻഫ് 
നിരവധി നൂതന പദ്തിേൾ ആവിഷ്േരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ആയതിനയാൽ, നിമക്ഷപേർക്ക് ബിസിനസ്് ആരംഭിക്കയാൻ 
കൂടുതൽ ലളിതേയാകേയും എളുപ്േയാകേയും ന്ചയ്തു. എലയാ 
േിൻഫ് പയാർക്കുേളും ഏേജയാലേ ക്ിയറൻസ് സംവിധയാനം 
വിേസിപ്ിന്ച്ചടുത്ിട്ടുണ്്. ലളിതേയാക്കിയ സേയബന്ധിത 
നെപെിക്രേങ്ങളും ഗതയാഗതം, വവദയുതി, ജലം, േണേ്റ്റിവിറ്റി 
തുെങ്ങിയ േിേച്ച അെിസ്ഥയാന സൗേരധ്ങ്ങളും േിൻഫ് 
പയാർക്കുേൾക്ക് സംരംഭേർക്കിെയിൽ സ്വീേയാരധ്ത 
വർധിപ്ിച്ചു. തൽ�ലേയായി, 18 േയാസത്ിനുള്ളിൽ (2021 
ഏ്ിൽ 1 മുതൽ 2022 ഒമക്ടയാബർ വന്ര) ഏേമദശം 1800 
മേയാെി രൂപ മുതൽമുെക്കിൽ ഏേമദശം 23,000 മപർക്ക് 
ന്തയാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചുന്േയാണ്് ഏേമദശം 250 
യൂണിറ്റുേൾ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഏജൻസി നിർണയായേ 
പങ്കുവഹിച്ചു. 150 ഏക്കറിലധിേം ഭൂേിയും 2.92 ലക്ഷം ചതുരശ്ര 
അെി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്ഥലവേയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
െി സി എസ്, െയാറ്റയാ എൽഎേ് സി, വി ഗയാർഡ്, അഗയാന്പ് 
ഡയന്ഗയാമണയാസ്റിക്്, വഹക്കൺ, വിൻവിഷ് 
ന്െേ്മനയാളജീസ്, ്രയാൻസ് ഏഷധ്ൻ ഷിപ്ിംഗ് േമ്പനി,  
മജയാളി മേയാട്്സ്്,  ജൻ മറയാമബയാട്ിേ് ഇമന്നയാമവഷൻസ്,  
ന്േമസർസ് േലബയാർ നയാച്വറൽ ഫുഡ്സ് വ്വറ്റ് 
ലിേിറ്റഡ് തുെങ്ങിയവയയാണ് േിൻഫ് വഴി അമലയാട്്ന്േറെ് 
നൽേിയ ്ധയാന േമ്പനിേൾ. ന്േയാച്ചി-ന്ബംഗളൂരു 
ഇൻഡസ്്രിയൽ മേയാറിമഡയാർ, ന്പമ്രയാന്േേിക്കൽ 

പയാർക്ക്-ന്േയാച്ചി, വസ്പസസ് പയാർക്ക്-ഇടുക്കി, ഇലമക്ടയാണിേ് 
േയാനു�യാേ്ചറിംഗ് ക്സ്റർ (ഇ എം സി)-ന്േയാച്ചി, എസ് ഡി 
എ�് - രണ്യാം ഘട്ം േിൻഫ് �ിലിം & വീഡിമയയാ പയാർക്ക്, 
തിരുവനന്തപുരം, ഇറെർനയാഷണൽ എക്ിബിഷൻ േം 
േൺന്വൻഷൻ ന്സറെർ (ഐ ഇ സി സി),  ന്േയാച്ചി, 
മേരളത്ിന്ല േിനി ഫുഡ് പയാർക്ക് പദ്തിേൾ, േണ്ണൂരിന്ല 
ലയാൻഡ്ബയാങ്്, ഇറെമഗ്രറ്റഡ് വറസ് ന്െേ്മനയാളജി 
പയാർക്കുേൾ എന്നിവയയാണ് വരയാനിരിക്കുന്ന ്ധയാന 
പദ്തിേൾ. 
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4.2 ഉല്പ്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�
ഈ ദശാബ്ദത്തില് സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയം 
ത�ാഴതി�വസരങ്ങളം സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനുള്ള ഇന്ത്യയതെ 
ഏറ്റവം വ�തിയ സാധത്യ�യാണ് ആല�ാള��ത്തില് 
േത്സരാധതിഷ്തി�ോയ ഒരു ഉല്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�. 
ധാരാളം വവദ�്ധത്യമുള്ള ത�ാഴതി�ാളതികളതെ �ഭത്യ�, 
പ്രകൃ�തിവതിഭവങ്ങൾ, ആഭത്യന്ര ഡതിോൻഡ് തുെങ്ങതിയ 
ഘെകങ്ങൾ കാരണം, ഇന്ത്യയ്ക് അ�തിതറെ ഉല്പന്ന 
നതിര്മാണ ലേഖ�തയ വളര്ത്ാൻ �ണത്യോയ 
സാധത്യ�യണ്്. ആല�ാള വതി�രണ ശംഖ�യതിത� ോറ്റങ്ങൾ 
ഉൾതപ്പതെയള്ള നതിരവധതി ഘെകങ്ങൾ അന്ാരാഷ്ട്ര 
വതിപണതികളതില് ഇെപഴകാനുള്ള ഇന്ത്യയതെ കഴതിവ് 
വതികസതിപ്പതിക്കുന്ന�തിന് സഹായതിക്കുന്നു. ഒന്നാേ�ായതി, 
അസംസ് കൃ� വസ്തുക്കൾ, വത്യാവസായതിക വവദ�്ധത്യം, 
സംരംഭക�്ം എന്നതിവയതെ കാരത്യത്തില് ഇന്ത്യയതെ 
ലനട്ടങ്ങളതില് നതിന്ന് പ്രലയാജനം ലനടുന്ന�തിന് ഈ മൂ�ത്യ 
ശംഖ�കൾ േതികച്ച�ാണ്. രണ്ാേ�ായതി, അവര്ക്ക് 
നാ�് വതിപണതി അവസരങ്ങൾ പ്രലയാജനതപ്പടുത്ാൻ 
കഴതിയം: കയറ്റുേ�തി വതിപു�ീകരതിക്കുക, ഇറക്കുേ�തി പ്രാലദശതി 
കവല്ക്കരതിക്കുക, ആഭത്യന്ര ഡതിോൻഡ്, കരാര് 
നതിര്മാണം.

കടുത് േത്സരാധതിഷ്തി� വത്യവസായത്തിലം സാലകേ�തി 
കവതിദത്യയതിലം ലനട്ടം വകവരതിക്കുന്ന�തില് ഡതിജതിറ്റല് 
പരതിവര്ത്നം ഒരു നതിര്ണായക ഘെകോണ്. ഇന്ന് 
ഇന്ത്യയതിത� നതിര്മാണ ലേഖ� ക്രലേണ കൂടു�ല് 
യാന്തതികവം പ്രക്രതിയാധതിഷ്തി�വോയ നതിര്മാണത്തില�ക്്ക 
ോറതിതക്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്, ഇ�് ഉല്പന്ന നതിര്മാണ 
വത്യവസായത്തിതറെ കാരത്യക്ഷേ�യം ഉല്പ്പാദനവം വര്ദ്തിപ്പതി 
ക്കുതേന്ന് പ്ര�ീക്ഷതിക്കുന്നു.

തസൻട്രല് സ്റാറ്റതിസ്റതിക്് ഓഫീസതില് (സതിഎസ്ഒ) നതിന്നുള്ള 
�ാല്ക്കാ�തിക ഡാറ്റ സൂചതിപ്പതിക്കുന്ന�്, മുൻ വര്ഷതത് 
വളര്ച്ചാ നതിരക്കായ -0.60 ശ�ോനത്തില് നതിന്ന് 2021-22 
ല് ഇന്ത്യയതെ ഉല്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�യതെ വളര്ച്ച 9.9 
ശ�ോനോയ�ായതി കണക്കാക്കതപ്പടുന്നു എന്നാണ്. 2015-
16 മു�ല് 2021-22 വതരയള്ള സ്തിരോയ വതി�യതില്, മുൻകൂര് 
എസ്റതിലേറ്റ് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയതിത� ഉല്പന്ന നതിര്മാണ 
ലേഖ�യതെ തോത് സംലയാജതി� മൂ�ത്യം (ജതിവതിഎ) വാര്ഷതിക 
വളര്ച്ച ചിത്രം 4.2.1ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ചിത്രം 4.2.1 ഇന്ത്യയതിത� ഉല്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�യതില് നതിന്നുള്ള വാര്ഷതിക വളര്ച്ച തോത് സംലയാജതി� മൂ�ത്യ വര്ദ്നവ്, സ്തിരവതി�യതില്, 
ശ�ോനത്തില്
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അവ�ംബം: സതി.എസ.്ഒ
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ചിത്രം 4.2.2 ലകരളത്തിത�, ഉല്പ്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�യതെ വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ തോത് മൂ�ത്യ വര്ദ്നവ്, സ്തിരവതി�യതില്, ശ�ോനത്തില്

അവ�ംബം: സാമ്പത്തിക സ്തി�തി വ തിവര വകുപ്പ് 

കേരളത്തിലെ ഉല്പ്പന്ന നതിര്മ്മാണ കേഖെ
ലകരളത്തിതറെ ഉല്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�, 
മൂ�ത്യത്തിതറെ അെതിസ്ാനത്തില്, പ്രല�ത്യകതിച്ച് 
കഴതിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷത്തിനതിെയതില് ക്രോനു��ോയ 
വര്ദ്നവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. അ�തിലം പ്രധാനോയതി, 
വത്യാവസായതിക ലേഖ�തയ നവീകരതിക്കുന്ന�തിലം 
വവവതിധത്യവല്ക്കരതിക്കുന്ന�തിലം ലകരളം �ണത്യോയ 
പുലരാ��തി വകവരതിച്ചതിട്ടുണ്്.

ഡതിപ്പാര്ട്ട് തേറ്െ ഓഫ് ഇക്കലണാേതിക് സ് ആറെ് 
സ്റാറ്റതിസ്റതിക് സതിതറെ 2021-22 ത� ലകരളത്തിതറെ തോത് 
സംസ്ാന സംലയാജതി� മൂ�ത്യം (ജതിഎസ് വതിഎ) ദ്രു� 
എസ്റതിലേറ്റ് പ്രകാരം, 2021-22ല് ലകരളത്തിതറെ ഉല്പന്ന 
നതിര്മാണ ലേഖ� സ്തിരോയ വതി�യതില് (2011-12) 
3.6 ശ�ോനം വര്ദ്നവ് കാണതിക്കുന്നു. 2021-22ല് 
സ്തിരവം നതി�വതിലള്ളതുോയ വതി�യതില് ലകരളത്തിത� 
ജതിഎസ് വതിഎയതില�ക്കുള്ള ഉല്പന്ന നതിര്മാണ ലേഖ�യതെ 
പകേ് യഥാക്രേം 12.1 ശ�ോനവം 9.8 ശ�ോനവോയതിരുന്നു. 
2015-16 മു�ല് 2021-22 വതരയള്ള ലകരളത്തിത� ഉല്പന്ന 
നതിര്മാണ ലേഖ�യതെ വളര്ച്ച അനുബന്രം 4.2.1ല് 
തകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2011-12 മു�ല് 2021-22 വതര ലകരളത്തിത� ഉല്പ്പന്ന 
നതിര്മാണ ലേഖ�യതില് നതിന്നുള്ള വരുോന വളര്ച്ചാ നതിരക്ക് 
ചിത്രം 4.2.2ല് ലചര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഖനന കേഖെ
തഹവതി േതിനറല് സാൻഡ്സ് (ഇല്േവനറ്റ്, റൂവട്ടല് 
സതിര്ലക്കാൺ, ലോണവസറ്റ്, സതില്തിോവനറ്റ്) ഇരുമ്പയതിര്, 
ലബാവക്റ്റ്, ഗ്ാവഫറ്റ്, വചന ലലേ, വെല്, ബ്തിക്ക് 
കളതിേണ്്, സതി�തിക്ക േണല്, �തിവനൈറ്റ്, ചുണ്ാമ്പുകല്് 

തുെങ്ങതിയ ധാതുക്കളതെ നതിരവധതി നതിലക്ഷപങ്ങൾ ലകരള 
സംസ്ാനത്തിലണ്്. എന്നതിരുന്നാലം, വ�തിയ ല�ാ�തിലള്ള 
ഖനന പ്രവര്ത്നങ്ങൾ പ്രധാനോയം കുറച്ച് ധാതുക്കളതില് 
ഒതുങ്ങുന്നു. കനത് ധാതു േണല്, വചന കളതിേണ്്, ഒരു 
പരതിധതി വതര ചുണ്ാമ്പുകല്്/�തിംതഷല്, സ്തിക്ക േണല്, 
ഗ്ാവനറ്റ്.

തോത് സംസ്ാന സംലയാജതി� മൂ�ത്യത്തില�ക്ക് വേനതിം�് 
ആറെ് ക്ാറതിം�് ലേഖ�യതെ സംഭാവന 2021-22 ല് 2217.01 
ലകാെതി രൂപയാണ്. ഇ�് മുൻ വര്ഷതത് അലപക്ഷതിച്ച് 4.6 
ശ�ോനം കുറവാണ്. 

ലകരളത്തില് വേനതിം�് ആറെ് ക്ാറതിയതിം�് തസക്ടറതില് 
നതിന്ന് 2011-12 മു�ല് 2020-21 വതരയള്ള വരുോന 
വളര്ച്ച, 2011-12 സ്തിരവതി�യതില്, ചിത്രം 4.2.3 ല് ലരഖതപ്പടു 
ത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ധ്മാതു തതിരതിച്ചുള്ള ഉല്്മാദനവും വരുേ്മാനവും 2021-22
സര്ക്കാരതിന് ധാതുക്കളതില് നതിന്നുള്ള വരുോനം പ്രധാ 
നോയം ലറായല്റ്റതിയതില് നതിന്നുോണ് �ഭതിക്കുന്ന�്. 
ഏകലദശം 95 ശ�ോനം വരുോനവം വേനര് ധാതുക്കളതില് 
നതിന്നും ബാക്കതി ലേജര് ധാതുക്കളതില് നതിന്നുോണ് �ഭത്യോ 
കുന്ന�്. 2020-21ല് ആതക �ഭതിച്ച വരുോനം 192.2 ലകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു. 2021-22 ആയലപ്പാലഴക്കും വരുോനം 207.6 
ലകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്തിച്ചു (8 ശ�ോനം വര്ദ്തിച്ചു). ഇ�തില് 
10.8 ലകാെതി രൂപ ലേജര് ധാതുക്കളതില് നതിന്നും 196.8 ലകാെതി 
രൂപ വേനര് ധാതുക്കളതില് നതിന്നുോണ് �ഭതിച്ച�്. ലേജര് 
ധാതുക്കളതില് 2021-22 ല് ഏറ്റവേധതികം വരുോനം �ഭതിച്ച�് 
ഇല്േവനറ്റ് ല് നതിന്നാണ് (4.1 ലകാെതി രൂപ) തുെര്ന്ന് 
സതിര്ലക്കാൺ, (0.8 ലകാെതി രൂപ). വേനര് ധാതുക്കളതില് 
ഗ്ാവനറ്റ് ബതില്ഡതിം�് ലസ്റാണതില് (78.8 ലകാെതി രൂപ) 
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നതിന്നാണ് ഏറ്റവേധതികം വരുോനം, തുെര്ന്ന് �ാറ്റവററ്റ് 
(ബതില്ഡതിം�്) (0.7 ലകാെതി രൂപ) എന്നതിങ്ങതന ആണ് 
2021-22 വര്ഷത്തില് �ഭതിച്ച�്. 2016-17 മു�ല് 2021-22 
വതരയള്ള ധാതുക്കളതില് നതിന്നുള്ള വരുോനം പട്ിക 4.2.1 
ല് തകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ിക 4.2.1 ധാതുക്കളതില് നതിന്നും �ഭതിച്ച വരുോനം  
(രൂപ ലകാെതിയതില്)

ക്രേ 
നം. വര്ഷം ലേജര് 

ധാതുക്കൾ
വേനര് 

ധാതുക്കൾ ആതക

1 2016-17 6.4 132.3 138.7

2 2017-18 8.5 143.5 152.0

3 2018-19 5.4 165.9 171.3

4 2019-20 8.8 151.3 160.1

5 2020-21 8.4 183.8 192.2

6 2021-22 10.8 196.8 207.6
അവ�ംബം: ഖനന, ജതിലയാളജതി വകുപ്പ്  

ലകരളത്തില് 2021-22 വര്ഷത്തില് 449.5 �ക്ഷം െൺ 
ലേജര്/വേനര് ധാതുക്കൾ ഉല്പ്പാദതിപ്പതിച്ചു. ലേജര് 
ധാതുക്കളതില് ഒന്നാം സ്ാനം വ�ംലസ്റാൺ (3.0 �ക്ഷം 
െൺ), തുെര്ന്ന് ഇല്േവനറ്റ് (0.9 �ക്ഷം െൺ). വേനര് 
േതിനറലകളതി ല് ഏറ്റവം കൂടു�ല് ഉല്പ്പാദതിപ്പതിക്കതപ്പടുന്ന�് 
ഗ്ാവനറ്റ് ബതില്ഡതിം�് ലസ്റാണാണ് (328.5 �ക്ഷം െൺ), 
തുെര്ന്ന്, ഓര്ഡതിനറതി എര്ത്് (107.1�ക്ഷം െൺ) രണ്ാം 
സ്ാനത്തുണ്്. 2021-22ല് സംസ്ാനതത് ധാതുക്കളതെ 
ഉല്പ്പാദനവം വരുോനവം സംബന്തിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്രം 4.2.2ല് ലചര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കേജര്/മേനര് ധ്മാതുക്കളതില് നതിന്നന് െഭതിച്ച ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
വരുേ്മാനും സുംബന്തിച്ച വതിശേെനും
2021-22 ത� ജതില് �തിരതിച്ചുളള വരുോനം പരതിലശാധതിക്കുലമ്പാൾ 
ഏറ്റവം കൂടു�ല് വരുോനം ലനെതിയ ജതില് എറണാകുളോണ്, 
25.1 ലകാെതി രൂപ. തകാല്ം 25.02 ലകാെതി രൂപ, �തിരുവനന്പുരം 
23.8 ലകാെതി രൂപ, പാ�ക്കാെ് 22.66 ലകാെതി രൂപ എന്നീ 
ജതില്കൾ തുെര്ന്ന് വരുന്നു. ഏറ്റവം കുറച്ച് വരുോനം �ഭതിച്ച�് 
വയനാെ് ജതില്യതില് നതിന്നുോണ് 2.3 ലകാെതി രൂപ. ധാതുക്കളതില് 
(ലേജര്/വേനര് ധാതുക്കൾ) നതിന്നുള്ള വരുോനം സംബ 
ന്തിച്ച ജതില് �തിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ അനുബന്രം 4.2.3 ല് 
ലരഖതപ്പടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

2016-17 മു�ല് 2021-22- വതര ഖനന വകുപ്പതിതറെ പദ്�തി 
വതിഹതി�വം തച�വം പട്ിക 4.2.2 ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പട്ിക 
4.2.2

പട്ിക 4.2.2 ഖനന വകുപ്പതിതറെ പദ്�തി വതിഹതി�വം തച�വം (രൂപ 
�ക്ഷത്തില്)

ക്രേ 
നം വര്ഷം പദ്�തി വതിഹതി�ം തച�വ്

1 2016-17 84.00 48.82

2 2017-18 135.00 123.03

3 2018-19 149.00 61.46

4 2019-20 149.00 75.92

5 2020-21 132.00 117.73

6 2021-22 132.00 111.29

7 2022-23 405.00  *60.57

അവ�ംബം: ബജറ്റ് കണക്കുകൾ 
 * 2022 നവംബര് വതരയളള തച�വ്
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അവ�ംബം: സാമ്പത്തിക സ്തി�തി വ തിവര വകുപ്പ് 

ചിത്രം 4.2.3 ലകരളത്തിത� ഖനന ക്ാറതി ലേഖ�യതില് നതിന്നുള്ള വരുോനത്തിതറെ വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ നതിരക്ക്, തോത് മൂ�ത്യ വര്ദ്നവ്, 
ശ�ോനത്തില് 
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ഇ-ഗകവര്ണനസന് പദ്ധതതിയുലെ നെപ്പ്മാക്കല്
ലകരള ഓൺവ�ൻ വേനതിം�് തപര്േതിറ്റ് അവാര്ഡതിം�് 
സര്വ്ീസസ് (ലകാംപാസ്) എന്ന ഓൺവ�ൻ 
സംവതിധാനം നാഷണല് ഇൻഫര്ോറ്റതിക്് തസറെര് 
വഴതിയാണ് നെപ്പതി�ാക്കുന്ന�്. എല്ാ ജതില്കളതിലം ഇ�് 
നെപ്പതി�ാക്കതി വരുന്നു. 

കേരളത്തിലെ ധ്മാതു അധതിഷ്തിത വ്യവസ്മായങ്ങള്.
ഇന്ത്യൻ തറയര് എര്ത്് �തിേതിറ്റഡ്, ലകരള േതിനറല്സ് 
ആറെ് തേറ്റല്സ് �തിേതിറ്റഡ്, േ�ബാര് സതിേറെസ്, ട്രാവൻകൂര് 
സതിേറെസ് �തിേതിറ്റഡ്, കുണ്റ സറാേതിലേ്, ഇംഗ്ീഷ് ഇന്ത്യൻ 
ലലേയ്സ് �തിേതിറ്റഡ്, ലകരള തലേയതിസ് ആറെ് സതിറാേതിക്് 
ലപ്രാഡക്ട്സ് �തിേതിറ്റഡ് എന്നതിവ ലേജര് േതിനറല് 
അധതിഷ്തി�ോയ വത്യവസായങ്ങളതില് ചതി��ാണ്. ലസ്റാൺ 
ക്രഷര്, സാറെ് നതിര്മാണ യൂണതിറ്റ്, ബ്തിക്് ഫാക്ടറതി, വെല് 
ഫാക്ടറതി, എന്നതിവ വേനര് േതിനറല് അെതിസ്ാനോക്കതിയള്ള 
പ്രധാന വത്യവസായങ്ങളാണ്. ഈ അടുത്കാ�ത്ായതി 
അെതിസ്ാന സൗകരത്യ വതികസനത്തിലണ്ായ മുലന്നറ്റം മൂ�ം 
അലനകം ഗ്ാവനറ്റ് ബതില്ഡതിം�് യൂണതിറ്റുകളം, േണല് 
ഉ�്പാദന യൂണതിറ്റുകളം സംസ്ാനത്് പുതു�ായതി ആരംഭതിച്ചു.

വേനതിംഗം ക്ാറതിംഗം വളതര അ�ത്യന്ാലപക്ഷതി�ോയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളാതണകേതിലം ഖനനപ്രവര്ത്നങ്ങൾ 
പരതിസ്തി�തിക്ക് ഉണ്ാക്കുന്ന ആഘാ�ങ്ങൾ വളതര 
സൂക്ഷ്േോയതി നതിരീക്ഷതിലക്കണ്�ാണ്. ആയ�തിനാല്, ഖനന 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ മൂ�മുള്ള പ്ര�തികൂ�ോയ പ്ര�ത്യാഘാ�ങ്ങൾ 
നതിയന്തതിക്കുന്ന�തിന് ആവശത്യോയ സംവതിധാനങ്ങൾ 
ഏര്തപ്പടുത്തുവാൻ സര്ക്കാര് സന്നദ്ോണ്. ആധു 
നതിക സാലകേ�തിക വതിദത്യകളം സമ്പ്രദായങ്ങളം ഒരു 
പരതിധതിവതര വേനതിം�്, ക്ാറതിയതിം�് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ മൂ�ം 
പരതിസ്തി�തിക്കും സമ്പത്തിനും ഉണ്ാകുന്ന നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്ന 
�തിന് സഹായകോണ്.
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4.3 പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്

പ�ാതുലേഖ�പെ ശക്തിപപെടുത്തുക, പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങള് പ്ാഫഷണ�ാെതി ്വർത്തിപെതിക്കുക, 
�ാഭം ലനടുന്നതതിന് അവപെ സഹാെതിക്കുക വ്യവസാെ 
ലേഖ�യുപെയും സമ്പദ് വ്യവസ്യുപെയും വതികസനം 
എന്നതിവൊണ് ലകെള സർക്ാർ �ക്്യേതിടുന്നത്. 
നവീകെണവുോെതി ബന്ധപപെട്് കഴതിഞ്ഞ കുറച്് 
വർഷങ്ങളാെതി ലകെള വ്യവസാെ ലേഖ� കകവെതിച് 
പുലൊഗതതി, പ�ാതുലേഖ�ാ യൂണതിറ്റുകളുപെ, ്ലത്യകതിച്് 
സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ യൂണതിറ്റുകളുപെ പേച്പപെട് 
്കെനത്തിപറെ ഭാഗോണ്. ്ധാനോയും പകേതിക്ൽസ്, 
എഞ്തിനീെറതിംഗ്, ഇ�ക് ല്ാണതിക് സ് എന്നതിവയുപെ 
നതിർമ്ാണത്തിപറെ വതിവതിധ ലേഖ�കളതിൽ ഏർപപെട്തിെതിക്കുന്ന 
നതിെവധതി സംസ്ാന, ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ യൂണതിറ്റുകള് 
ലകെളത്തിലുണ്്. സംസ്ാനപത് ചതി� പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളാെ ്ാവൻകൂർ പകാച്തിൻ പകേതിക്ൽസ് 
(െതിസതിസതി), പകൽല്ാൺ എന്നതിവ തങ്ങളുപെ ഉൽപൊദന 
ലേഖ�കളതിൽ ൊജ്യപത് മുൻനതിെക്ാൊണ്. സംസ്ാന 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്ക്് പുറലേ, ലകെളത്തിൽ 
നതിെവധതി ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളും ഉണ്്. 
പകാച്തിെതിപ� പഫർട്തിക�ലസഴ്സ് ആൻഡ് പകേതിക്ൽസ് 
്ാവൻകൂർ �തിേതിറ്റഡ് (എഫ്എസതിെതി), ഭാെത് പ�ല്ാളതിെം 
ലകാർപെലറഷൻ �തിേതിറ്റഡ് (ബതി�തിസതിഎൽ), പകാച്തിൻ 
ഷതിപെ് ൊർഡ് �തിേതിറ്റഡ് (സതിഎസ്എൽ), �ാ�ക്ാപട് 
ഇൻസ്രുപേലറെഷൻ �തിേതിറ്റഡ് (ഐഎൽ) എന്നതിവ അതതിൽ 
ഉള്പപെടുന്നു. 

കേന്ദ്ര പ�ൊതുകേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങള്
2021 ോർച്് 31 വപെ, ഇന്്യാ ഗവൺപേറെതിപറെ (ജതിഒഐ) 
വതിവതിധ േന്താ�െങ്ങളുപെ/വകുപ്പുകളുപെ ഭെണ�െോെ 
നതിെന്തണത്തിൽ 389 പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് ഉണ്്. 
ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ� സ്ാ�നങ്ങളുപെ അറ്റാദാെം 2019- 20 
പ� ₹0.93 �ക്ം ലകാെതി രൂ�െതിൽ നതിന്ന് 2020-21 ൽ ₹1.58 
�ക്ം ലകാെതി രൂ�ൊെതി ഉെർന്നു. ശതോനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
69.48 ശതോനത്തിപറെ വർദ്ധനവ് കാണതിച്ചു. 2020-21 ൽ 
ഇന്്യെതിൽ �ാഭത്തിൽ ്വർത്തിക്കുന്ന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ അറ്റാദാെം 2019-20 പ� ₹1.38 �ക്ം 
ലകാെതി രൂ�െതിൽ നതിന്ന് ₹1.89 �ക്ം ലകാെതി രൂ�ൊെതി 
ഉെർന്നു. ശത ോനാെതിസ്ാനത്തിൽ അറ്റാദാെം 37.5 
ശതോനം വർദ്ധനവുണ്ാെതി. സമ്പദ് വ്യവസ്െതിപ� 
നഷ്ടത്തിൽ ്വർത്തിക്കുന്ന ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ നഷ്ടം 2019-20 പ� ₹0.44 �ക്ം 

ലകാെതിയുോെതി താെതേ്യം പചയ്യുലമ്പാള് 2020-2021ൽ ₹0.31 
�ക്ം ലകാെതി രൂ�ൊെതി കുറഞ്ഞു. ശതോനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
നഷ്ടത്തിൽ 29.86 ശതോനം കുറവുണ്ാെതാെതി കാണതിക്കുന്നു 
(�ബ്തിക് എറെർക്സസ് സർലവ 2020-21).

കേന്ദ്ര കേഖലൊ നികഷേ�ം
ഇന്്യെതിപ� പസൻ്ൽ പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിപ� 
പോത്ത്തിലുള്ള നതിലക്�ം, 'ല്ാസ് ലബ്ാക്കുകളുപെ' 
അെതിസ്ാനത്തിൽ കണക്ാക്തിൊൽ, 2019-20ൽ 
₹21.28 �ക്ം ലകാെതിെതിൽ നതിന്ന് 2020-21ൽ ₹21.67 
�ക്ം ലകാെതിൊെതി ഉെർന്നു, മുൻവർഷലത്ക്ാള് 1.8 
ശതോനം വളർച് ലെഖപപെടുത്തി. ലകെളത്തിപ� ലകന്ദ്ര 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ പോത്ത്തിലുള്ള നതിലക്�ം 
2019-20 പ� ₹67,710 ലകാെതി രൂ�െതിൽ നതിന്ന് 2020-21ൽ 
₹66,493 ലകാെതി രൂ�ൊെതി 1.8 ശതോനം കുറഞ്ഞു. ലകന്ദ്ര 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ പോത്ം നതിലക്�ത്തിൽ 
സംസ്ാനത്തിപറെ വതിഹതിതം 2019-20ൽ 2.8 ശതോനത്തിൽ 
നതിന്ന് 2020-21ൽ 2.5 ശതോനോെതി കുറഞ്ഞു. 2021 ോർച്് 
31-പ� ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ നതിലക്�ം 
ഏറ്റവും ഉെർന്നത് േഹാൊഷ്ട്രെതിലും (നതിലക്�ത്തിപറെ 
7.9 ശതോനം) ഉത്ർ്ലദശതിലും (നതിലക്�ത്തിപറെ 7.1 
ശതോനം) തേതിഴ് നാട്തിലുോണ് (നതിലക്�ത്തിപറെ 6.7 
ശതോനം). (�ബ്തിക് എറെർക്സസ് സർലവ 2020 -21). 
2013-14 മുതൽ 2020-2021 വപെയുള്ള ലകെളത്തിപ� ലകന്ദ്ര 
ലേഖ�ാ നതിലക്�ത്തിപറെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
4.3.1 ലും തതിെപഞ്ഞടുത് സംസ്ാനങ്ങളതിപ� ലകന്ദ്രലേഖ�ാ 
നതിലക്�ത്തിപറെ വതിശദാംശങ്ങള് (2021 ോർച്് 31-പ�) 
അനുബന്ധം 4.3.2 ലും നൽകതിെതിെതിക്കുന്നു. 2013-14 മുതൽ 
2020-21 വപെയുള്ള കാ�െളവതിൽ ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളതിലൂപെ ലകെളത്തിന് �ഭതിച് നതിലക്� വതിഹതിതം 
ചിത്ധം 4.3.1.ൽ ലചർത്തിെതിക്കുന്നു.

ക�ൊയിന്റ് കറ്ൊക്റ് േമ്പനിേള്
2022 ോർച്് വപെ ലകെളത്തിൽ 43,697 ലജാെതിറെ് 
ലറ്ാക്് കമ്പനതികള് ഉണ്ാെതിരുന്നു, അതതിൽ 41,114 
(94.1ശതോനം) ക്വറ്റ് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളും 2,583 
(5.9ശതോനം) �ബ്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളുോണ്. 2021 
ോർച്തിപന അല�ക്തിച്്, 2022 ോർലച്ാപെ ലജാെതിറെ് ലറ്ാക്് 
കമ്പനതികളുപെ എണ്ം 4,236 പറെ വർദ്ധന ലെഖപപെടുത്തി. 
2021-22ൽ 6,417 കമ്പനതികള് പുതുതാെതി െജതിറ്ർ പചെ്തു 
(6,106 ക്വറ്റ് �തിേതിറ്റഡ്, 311 �ബ്തിക് �തിേതിറ്റഡ്). 2021-
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22ൽ േറ്റ് സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 23 കമ്പനതികളും േറ്റ് 
സംസ്ാനങ്ങളതില�ക്് 5 കമ്പനതികളും ോറതി. 2021-22ൽ 
�തിെതിച്ചുവതിെപപെട്/സംലൊജതിപെതിച് കമ്പനതികളുപെ എണ്ം 
2,199 ആെതിരുന്നു. 7 �ബ്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികപള 
ക്വറ്റ് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളായും 4 ക്വറ്റ് �തിേതിറ്റഡ് 
കമ്പനതികപള �ബ്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളായും ോറ്റതി. 2022 
ോർച്തിപ� പോത്ം സർക്ാർ കമ്പനതികളുപെ എണ്ം 
175 ആെതിരുന്നു (െജതിസ്്ാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ലകെളയും 
�ക്ദീപും). ലകെളത്തിൽ ്വർത്തിക്കുന്ന ലജാെതിറെ് 
ലറ്ാക്് കമ്പനതികളുപെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.3.3 
ൽ നൽകതിെതിെതിക്കുന്നു.

വ്യവസൊയ വകുപ്ിപന് േീഴിലുള്ള സംസ്ൊന പ�ൊതു കേഖലൊ 
സ്ൊ�നങ്ങള്
വ്യവസാെ വാണതിജ്യ വകുപെതിന് കീഴതിൽ 8 സ്തിന്നതിംഗ് 
േതില്ലുകള് ഉള്പപെപെ ഏഴു പസക്ടറുകളതി�ാെതി 42 പ�ാതു 
ലേഖ�ായൂണതിറ്റുകളുണ്്. 

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ ്കെനത്തിൽ കാെ്യോെ പുലൊഗതതിയുണ്്. 
വ്യവസാെ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് 
പോത്ത്തിൽ ₹3892.14 ലകാെതി രൂ�യുപെ വതിറ്റുവെവും 
₹386.05 ലകാെതി രൂ� ്വർത്ന �ാഭവും ലെഖപപെടുത്തി. 
വതിറ്റുവെവ് മുൻവർഷലത്ക്ാള് 17.8 ശതോനം വർദ്ധതിച്ചു. 
ലകെള േതിനറൽസ് ആൻഡ് പേറ്റൽസ് �തിേതിറ്റഡ് 
(പകഎംഎംഎൽ), ്ാവൻകൂർ പകാച്തിൻ പകേതിക്ൽസ് 
�തിേതിറ്റഡ് (െതിസതിസതി), ലകെള ലറ്റ്റ് ഇ�ക് ല്ാണതിക് സ് 
പഡവ��് പേറ്െ ലകാർപെലറഷൻ �തിേതിറ്റഡ്, ്ാവൻകൂർ 
കെറ്റാനതിെം ല്ാഡക്ട്സ് (െതിെതി�തി) എന്നതിവൊണ് 
ഈ വർഷം �ാഭമുണ്ാക്തിെ ്ധാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങള്. 17 പെക് കസൽ േതില്ലുകളതിൽ, 5 േതില്ലുകള് 
്വർത്ന �ാഭം ലെഖപപെടുത്തുകയും ബാക്തിയുള്ളവ 
അവയുപെ നഷ്ടം ഗണ്യോെതി കുറയ്ക്കുകയും പചെ്തു.

2021-22 വർഷത്തിൽ വ്യവസാെ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള 

പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്ക്് സർക്ാർ ₹248.79 
ലകാെതി രൂ� അനുവദതിച്ചു. ഇതതിൽ ₹218.79 ലകാെതി രൂ� 
ഇതതിനകം ആെംഭതിച് �ദ്ധതതികള് പൂർത്ീകെതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
മൂ�ധനപച്�വ് �ദ്ധതതികള്ക്കും പുതതിെതാെതി നതിർലദശതിച് 
�ദ്ധതതി കള്ക്കുോെതിരുന്നു. ₹30 ലകാെതി രൂ� സഹകെണ 
സ്തിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള് ഉള്പപെപെയുള്ളവയുപെ ്വർത്ന 
മൂ�ധന �തിന്തുണെ് ക്ാെതി നീക്തിവച്ചു.

പ�ൊതുകേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങളുപെ പ്രധൊന കനട്ടങ്ങള്
 y പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ ്വർത്നങ്ങപള 

അവയുപെ പോത്ത്തിലുള്ള ്കെന പേച്പപെടു 
ത്ലുകള്ക്ാെതി ദീർഘകാ� വീക്ണലത്ാപെ 
കാെ്യക്േോക്കുന്നതതിന,് ഓലൊ പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെയും ഹ്രസ്വ, ഇെത്െം, ദീർഘകാ� 
ോറ്ർ പ്ാൻ തയ്ാറാക്തിെതിട്ടുണ്്.

 y തതിെപഞ്ഞടുത് ല്ാജക്ടുകള് ഹ്രസ്വകാ� �ദ്ധതതിെതിൽ 
ഉള്പപെടുത്തിെതിട്ടുണ്്
 y വതിറ്റഴതിക്ാവുന്ന അെൺ ഓകസൈഡ് (ഐഒ), ഡതിസതി 

എസ,് ഐഒ എന്നതിവയ്കാെതി എആർ�തി സാലകേതതിക 
�െതിഷ്ക്െണത്തിന് ₹46 ലകാെതി രൂ� – ലകെള 
േതിനറൽസ് ആൻഡ് പേറ്റൽ � തിേതിറ്റഡ.്

 y സതി�തിെതി �ാട്ഭൂേതിെതിൽ ബള്ക്് സതിേറെ് പെർേതിനലും 
ല�ാജതിറ്തിക് സ് ഹബ്ം - ₹166.55 ലകാെതി രൂ� - 
േ�ബാർ സതിേറെ് സ് � തിേതിറ്റഡ്

 y പുതതിെ കവവതിധ്യോർന്ന �ദ്ധതതികള്- ്ാവൻകൂർ 
കെറ്റാനതിനം പ്ാഡക്ട് സ് � തിേതിറ്റഡ്-₹234.52 ലകാെതി

 y പുതതിെ 150 െതി� തിഡതി കാറ്തിക് ലസാഡ പ്ാറെ് - 
്ാവൻകൂർ-പകാച് തിൻ പകേതിക്ൽസ് � തിേതിറ്റഡ്-₹80 
ലകാെതി രൂ�

 y 400 െതി� തിഡതി ല  ്സതിേറെ് ക്ൻഡതിംഗ് യൂണതിറ്റ്-
്ാവൻകൂർ സതിേറെ്സ് � തിേതിറ്റഡ്- ₹10 ലകാെതി രൂ�

 y �തിണറാെതി ്ാലക്ാ ലകബതിള് കമ്പനതി � തിേതിറ്റഡതിൽ 
ഹൗസ് വെറതിംഗ് ലകബതിളതിപറെ ഉൽപൊദന ലശഷതി 
ഇെട്തിൊക്കുന്നു- ₹4.75 ലകാെതി രൂ�

 y പഷാർണൂർ പേഷീനതിംഗ് യൂണതിറ്റതിപറെ വ തികസനം 
- റ്ീൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്്തിെൽ ലഫാർജതിംഗ്സ് 
� തിേതിറ്റഡ്-₹5 ലകാെതി

 y എസ് എഫ് യു ലചർത്�െതിപ� കഹപെക് 

ചിത്ധം 4.3.1 ലകെളത്തിപ� ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ നതിലക്� വതിഹതിതം, ശതോനത്തിൽ 

അവ�ംബം: �ബ്തിക് എറെർക്സസ് സർലവേ 2020-21
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ഫാബ്തിലക്ഷൻ ലഷാപെ് സംഭാവന റ്ീൽ 
ഇൻഡസ്്തിെൽസ് ലകെള � തിേതിറ്റഡ്- ₹4 ലകാെതി രൂ�

 y ഫൗണ്റതി ലോലഡകണലസഷൻ ഘട്ം-I 
-ഓലട്ാകാറ്് � തിേതിറ്റഡ്  ₹10 ലകാെതി രൂ�

 y പകൽല്ാണതിപറെ ്തതിലൊധ ഇ�ലട്ാണതിസൈ് എന്ന 
പുതതിെ നതിർലദേശവും ഗലവഷണ-വതികസനത്തിപറെ 
കവവതിധ്യവൽക്െണവും ₹ 62 ലകാെതി

 y പെസൈ്കറ്റൽ േതില്ലുകളുപെ നവീകെണം ഡതി-
ലബാട്തിൽപനക്തിംഗ് ല്ാസസ് സ്്ീം വഴതി പ്ാറെ് 
കപൊസതിറ്റതി 18,000 െതി� തിഎെതിൽ സ്തിെപപെടുത്ൽ- 
ലകെള പസറാേതിസൈ് � തിേതിറ്റഡ് - ₹7 ലകാെതി രൂ�

 y ല്ാജക്ടുകളുപെ മൂ�്യനതിർണ്െം, വതി�െതിരുത്ൽ, ഫണ്് 
കപണ്ത്ൽ, സേെബന്ധതിതോെതി നെപെതി�ാക്ൽ 
എന്നതിവയ്കാെതി റതിൊബതിന് കീഴ തിൽ ഒരു ല്ാജക്ട് 
ോലനജ്പേറെ് യൂണതിറ്റ് (� തിഎംയു) പകാച് തിെതിൽ 
സ്ാ�തിച്ചു.

 y പ�ാതുലേഖ�യ്ക് കീഴ തിലുള്ള ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ� 
സ്ാ�നങ്ങപള സംെക്തിക്കുന്നതതിനാെതി, ലകെള 
സർക്ാർ ഹതിന്ദുസ്ാൻ നയൂസ് ്തിറെ്സ് � തിേതിറ്റഡ് 
(എച്്എൻഎൽ) പവല്ലൂർ, ബതിഎച്്ഇഎൽ - ഇഎംഎൽ, 
കാസർലഗാഡ് എന്നതിവ ഏപറ്റടുത്് സംസ്ാന 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളാക്തി ോറ്റതി ഉത്�ാദനം 
പുനൊെംഭതിച്ചു.

 y �െമ്പൊഗത ലേഖ�െതിപ� പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങള്ക്് അവരുപെ വ തി�ണന ശംഖ� 
വ തിപു�ീകെതിക്കുന്നതതിനാെതി ഒരു ഇ-പകാലേഴ് സ് 
ല�ാർട്ൽ സോെംഭതിക്കുന്നതതിന് മുൻകക എടുത്തിട്ടുണ്്.

 y പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ �ദ്ധതതി നതിർവേഹണം 
നതിെീക്തിക്കുന്നതതിനും വ തി�െതിരുത്തുന്നതതിനുോെതി ഒരു 
ഓൺക�ൻ ല്ാജക്ട് ോലനജ് പേറെ്, ആക്റ്റതിവ തിറ്റതി 
ലോണതിറ്ററതിംഗ് സതിറ്ം നെപെതി�ാക്തിെതിട്ടുണ്്.

 y �തിഎസ് സതിക്് റഫർ പചയ്യുന്ന തസ്തിക ഒഴതിപകയുള്ള 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ റതിക്രൂട്് പേറെതിൽ 
കൂടുതൽ സുതാെ്യത ഉറപൊക്ാൻ ലകെള �ബ്തിക് 
എറെർക്സസ് പസ�ക്ൻ ആൻഡ് റതിക്രൂട്് പേറെ് 
ലബാർഡ് രൂ�ീകെതിച്ചു.

 y കതിൻഫ്രയുപെ � തിന്തുണലൊപെ സംസ്ാനത്തിപറെ 
വ്യാവസാെതിക വ തികസനത്തിനാെതി പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളതിപ� ഉ�ലൊഗശൂന്യോെ ഭൂേതിയുപെ 
ഫ�്ദോെ വ തിനതിലൊഗം. 

വ്യവസാെ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ ്കെനം കഴതിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളതിൽ 
അനുബന്ധം 4.3.4ൽ നൽകതിെതിെതിക്കുന്നു.

വ്യവസാെ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ ലേഖ� തതിെതിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക ്കെനം 
പട്ിക 4.3.1ൽ കാണതിച്തിെതിക്കുന്നു.

വ്യാവസാെതിക ലേഖ�െതിപ� പകേതിക്ൽ, ഇ�ലട്ാണതിക് 
ലേഖ�കള്ക്് കീഴതിലുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് 
2020-21 കാ�െളവതിൽ സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ േതികച് ്കെനത്തിന് കാെണോെതി. 
അലതസേെം, പെസൈ്കറ്റൽ ലേഖ�െതിപ� പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങള് നഷ്ടം ലെഖപപെടുത്തി, സംസ്ാന 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ പോത്ത്തിലുള്ള 
്കെനം കുറയ്ക്കുന്നു. പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങപള 
പുനരുജ്ീവതിപെതിക്ാനും ലകെളത്തിപ� വ്യാവസാെതിക 
ലേഖ�യുപെ സാലകേതതിക �െതിവർത്നത്തിപറെ ഏജറൊെതി 
ഉെർന്നുവൊൻ സഹാെതിക്ാനുമുള്ള ശ്രേങ്ങള് സംസ്ാന 
സർക്ാർ ആെംഭതിച്ചു.

സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ വതിറ്റുവെവ് 
2020-21 പന അല�ക്തിച്് 2021-22ൽ 17.8 ശതോനം 
വർദ്ധനയുണ്ാെതി. 2021-22, 2022-23 (2022 ഓഗറ്് 
വപെ) പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ വതിറ്റുവെവ്, �ാഭം/
നഷ്ടം സംബന്ധതിച് വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.3.5ൽ 
പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു. 

ഭൊവി �രി�ൊെിേള്
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് �ാഭമുണ്ാക്കുന്ന 
സംെംഭങ്ങള് ോത്രോെതി ചുരുങ്ങാപത പ�ാതു 
സ്വകാെ്യ ലേഖ�കളതിൽ ഉെർന്ന സാലകേതതിക 
സംെംഭങ്ങള്ക്് ്വർത്നക്േോെ അന്െീക്ം 
സൃഷ്ടതിക്കുന്ന സ്ാ�നങ്ങളാെതി ോറ്റതിപെടുലക്ണ്തുണ്്. 
സംസ്ാനത്തിപറെ സമ്പദ് വ്യവസ്യുോെതി പ�ാതുലേഖ� 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ ബന്ധം വർദ്ധതിപെതിലക്ണ്തുണ്്. 
അതതിനാെതി, ലകെളത്തിൽ നതിന്നു തപന്ന അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്ള് കഴതിയുന്നത്ര ലശഖെതിക്കുകയും താപഴ തട്തിലുള്ള 
വ്യവസാെങ്ങപള �തിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹാെതിക്കുകയും 
പചയ്യുന്ന െീതതിെതിലുള്ള ്വർത്നങ്ങള് നെപൊലക്ണ്തുണ്്. 
സംെംഭകത്വം ്ലത്യകതിച്് ഉെർന്ന സാലകേതതിക വതിദ്യ 
സംെംഭകത്വപത് ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്ന ചാ�ക 
ശക്തികളാെതി ലകെളത്തിപ� പ�ാതുലേഖ�സ്ാ�നങ്ങള് 
ോറണം.

പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ വതികസനത്തിനും 
പുനരുദ്ധാെണത്തിനും ഗവൺപേറ്െ ്തതിജ്ാബദ്ധൊണ്. 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ പ�ാതുവാെ ്വർത് 
നങ്ങപള നതിെീക്തിക്കുന്നതതില�ക്് പ്ാഫഷണൽ 
ോലനജർോപെ നതിെേതിച്തിട്ടുണ്്. സുതാെ്യോെ െീതതിെതിൽ 
ഉന്നതത�ത്തിലുള്ള ോലനജർോരുപെ ഒരു ലകഡർ 
തതിെപഞ്ഞടുക്കുന്നതതിനാെതി �ബ്തിക് എറെർക്സസ് 
പസ�ക്ൻ ലബാർഡതിന് രൂ�ം നൽകതി. ഒലെ 
തെത്തിലുള്ള ഉൽ�ന്നങ്ങള് നതിർമ്തിക്കുന്ന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങപള സംലൊജതിപെതിച്് അവരുപെ ്വർത്നം 
പേച്പപെടുലത്ണ്തുണ്്. 

�ബ്ിേറ് പസക്ടര് റീസറ്്രേറ്്ചറിംഗറ് ആന്റ് ഇകന്ണല് 
ആ്ിറ്റ് ക�ൊര്്റ് (റിയൊ�റ്)
വ്യവസാെ വകുപെതിപറെ കീഴതിൽ ്വർത്തിക്കുന്ന റതിൊ 
ബതിലൂപെൊണ് സംസ്ാനപത് പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപെ �െതിഷ്കെണ/നവീകെണ �ദ്ധതതികള് 
നെപൊക്കുന്നത്. വ്യവസാെ വകുപെതിപറെ കീഴതിൽ വരുന്ന 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ പുനരുജ്ീവന/
പുനരുദ്ധാെണ �െതി�ാെതികള് നെപെതി�ാക്കുന്നതതിൽ 
റതിൊബ് ഒരു ്ധാന �കോണ് വഹതിക്കുന്നത്. പ�ാതു 
ലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപെ ്വർത്നം ആസൂത്രണം 
പചയ്യുകയും നതിെീക്തിക്കുകയും പചയ്യുക, സ്ാ�ന 
പുന:നതിർമ്ാണം, ലശഷതി വർദ്ധതിപെതിക്ൽ, പ�ാതു ലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളതില�യ്ക്കുള്ള നതിെേനങ്ങള്, പ�ാതുലേഖ 
�ാസ്ാ�നങ്ങള്ക്് ഭെണ�െോെ ഉ�ലദശക സഹാെവും 
നൽകുക എന്നതിവൊണ് ഏജൻസതിയുപെ ്ധാന 
ഉത്െവാദതിത്വങ്ങള്. 

വ്യൊവസൊയിേ കപ്രൊത്ൊഹനവം അെിസ്ൊന സൗേര്യ 
വിേസന ഏ�നസിേളും
ലകെള സംസ്ാന വ്യവസാെ വതികസന ലകാർപെലറഷൻ 
(പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി), ലകെള ഫതിനാൻഷ്യൽ ലകാർപെലറ 
ഷൻ (പക.എഫ്.സതി) എന്നതിവൊണ് സംസ്ാനപത് 
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പട്ിക 4.3.1 വ്യവസാെ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്: �ദ്ധതതിവതിഹതിതം, വതിറ്റുവെവ്, അറ്റാദാെം  
(രൂ� ലകാെതിെതിൽ)

 ഇനങ്ങള് 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
2022-23

(31/8/2022 
വപെ)

പേേിക്ല് കേഖല
(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 7 7 7 7 7 7

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 19.5 28.22 21.07 43.24 26.62 1

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 1404.93 1599.1 1412.35 1537.18 1912.44  

്വർത്ന �ാഭം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 268.03 232.24 62.5 120.89 423.57 120.26

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 221.62 182.53 58.9 58.07 346.92 85.23

ഇലക്ടിക്ല് കേഖല

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 4 4 4 4 4 4

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 17.86 32.95 7.43 29 44 11.75

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 367.06 564.28 492.89 474.28 356.91 111.81

്വർത്ന �ാഭം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 1.28 20.01 25.79 -37.93 -51.23 -21.29

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -34.17 -19.92 -8.05 -78.38 -92.58 .39.72

എഞ്ിനീയറിംഗറ് കേഖല

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 6 6 6 6 6 6

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 25.86 30.45 16 40.49 38.27 3.5

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 125.78 149.31 153.38 182.52 225.87 94.09

്വർത്ന �ാഭം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -16.35 -25.65 -13.08 -12.67 -13.62 -6.2

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -45.7 -54.53 -38.84 -41.86 -45.68 -22.64

ഇലകക്ടൊണിക്റ് കേഖല 

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 3 3 3 3 3 3

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 2.68 10.57 2.51 7.96 14.72 5.25

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 474.68 542.28 522.45 533.94 615.85 140.18

്വർത്ന �ാഭം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 22.71 21.19 19.04 27.36 50.01 -2.74

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 4.77 8.72 4.07 10.46 32.01 -10.84

പെക്റ്റ്യില് കേഖല 

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 10 11 11 11 11 11

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 23.81 22.2 19.4 40.91 22.99 12.85

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 134 154.83 158.56 181.18 322.26 152.06

്വർത്ന �ാഭം(ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -49.93 -44 -51.77 -15.57 -1.25 -21.27

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -92.43 -95.93 -115.24 -88.31 -86.65 -58.7

പസറൊേിേറ് കേഖല

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 2 2 2 2 2 2

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 4.94 16.2 3.02 14.48 7.5 1.5

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 4.98 7.46 9.62 36.32 59.75 28.23

്വർത്ന �ാഭം(ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -9.5 -1.32 1.18 1.17 1.57 1.05

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 15.36 -6.96 -10.45 -13.45 -9.91 -5.64



170  | സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2022

�രമ്പരൊഗത തെി അധിഷ്ിത വ്യവസൊയങ്ങള് 

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 7 7 7 7 7 7

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 7.1 7.45 5.08 15 21.22 2.29

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 121.54 123.48 109.65 66.82 98.49 43.42

്വർത്ന �ാഭം(ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -19.6 -19.36 -15.45 -25.01 -20.89 -5.8

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -30.69 -25.95 -26.67 -35.76 -27.77 -9.92

വിേസന കേഖല

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 2 2 2 2 2 2

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ)     1.1 17.1 9.5 1.48

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 246.5 274.92 209.48 291.71 300.57 71.85

്വർത്ന �ാഭം(ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -7.98 -0.82 2.12 -8.91 -2.13 -3.84

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -14.56 -4.18 -1.15 -17.44 -12.79 -8.71

പേൊത്ം

(ആപക യൂണതിറ്റ്) എണ്ം 41 42 42 42 42 42

�ദ്ധതതി വതിഹതിതം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 101.75 148.04 75.61 208.18 184.82 39.62

ലെൺ ഓവർ (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 2879.47 3415.76 3068.38 3303.95 3892.14 1343.08

്വർത്ന �ാഭം(ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 188.66 182.29 27.97 46.99 386.03 60.17

അറ്റാദാെം (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) -6.52 -46.22 -137.43 -206.63 103.55 -70.94

അവ�ംബം: റതിൊബ്

്ധാന വ്യവസാെ ധനസഹാെ ഏജൻസതികള്. 
വ്യാവസാെതിക ധനസഹാെത്തിനു പുറപേ വ്യാവസാെതിക 
വളർച്യ്ക് ആവശ്യോെ ഭൗതതികവും സാമൂഹതികവുോെ 
അെതിസ്ാന സൗകെ്യങ്ങള് പക. എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുകയും സുഗേോക്കുകയും പചയ്യുന്നു. 
കൂൊപത, വ്യാവസാെതിക അെതിസ്ാന സൗകെ്യ വതികസന 
ത്തിന് കതിൻഫ്രയും ശ്രദ്ധ ലകന്ദ്രീകെതിക്കുന്നു. 

കേരള സംസ്ൊന വ്യവസൊയ വിേസന കേൊര്പ്കറഷന 
(പേ.എസറ്.ഐ.്ി.സി)
ലകെളത്തിൽ ഇെത്െ-വൻകതിെ വ്യവസാെങ്ങള് 
ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനും വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനും ലവണ്തി 
സംസ്ാന സർക്ാെതിപറെ സമ്പൂർണ് ഉെേസ്തെതിൽ 
1961 ൽ സ്ാ�തിക്പപെട്തിെതിക്കുന്ന കമ്പനതിൊണ് ലകെള 
സംസ്ാന വ്യവസാെ വതികസന ലകാർപെലറഷൻ 
(പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി). ലകെളത്തിപറെ സാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിന് തന്ത്ധാനോെ �� വ്യവസാെ 
�ശ്ാത്� വതികസന �ദ്ധതതികളും പക.എസ്.ഐ.ഡതി.
സതി ആെംഭതിച്തിട്ടുണ്്. ലകെളത്തിപ� സ്വകാെ്യ വ്യവസാെതിക 
ല്ാജക്ടുകപള ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനും നതിലക്� 
ല്ാത്ാഹന ഉദ്യേങ്ങപള മുലന്നാട്് നെതിക്കുന്നതതിനും, 
വ്യവസാെതിക അെതിസ്ാന �ശ്ാത്� സൗകെ്യങ്ങളുപെ 
വതികസനത്തിനും കജവവ്യവസ്യ്ക്കും സംെംഭകപെ വളർത്തു 
ന്നതതിനും റ്ാർട്് അപ്പുകള്ക്് �തിന്തുണ നൽകുന്നതതിനും 
ഒരു ്ധാന �കേ് പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി വഹതിക്കുന്നു. 
സംസ്ാനത്്, ആഭ്യന്െവും വതിലദശീെവുോെ വ്യവസാെ 
നതിലക്�ങ്ങള് ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള ലനാഡൽ 
ഏജൻസതി എന്ന നതി�െതിൽ പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
നതിലക്�കർക്് സേ്ോെ �തിന്തുണയും സഹാെവും 

നൽകതി വരുന്നു. വതിവതിധ ആനുകൂ�്യങ്ങളും �ദ്ധതതികളും 
�െതിലശാധതിക്കുവാൻ ലവണ്തിയുള്ള ക്രേീകെണങ്ങള് 
നെത്തുകയും, സർക്ാരും വ്യവസാെ ലേഖ�യും ബന്ധപപെട്ടു 
്വർത്തിക്കുന്നതതിനുള്ള അന്െീക്ം സൃഷ്ടതിക്കുകയും 
പചയ്യുന്നു. 

സംസ്ാനത്് എറെർക്സ് സ്ാ�തിക്കുന്ന നതിലക് 
�കർക്കുള്ള സതിഗതിംള് ല�ാെതിറെ് ഓഫ് ലകാൺൊക്റ്റാെതി 
പകഎസ്ഐഡതിസതി ്വർത്തിക്കുന്നു. ബതിസതിനസ് 
ആശെങ്ങള് ്ാലൊഗതിക �ദ്ധതതികളാക്തി വതികസതി 
പെതിക്കുന്നതതിനുള്ള �തിന്തുണ, സാധ്യതാ�ഠനങ്ങള് 
നെത്തുന്നതതിനുള്ള സഹാെം, വതികസതിപെതിച് അെതിസ്ാന 
സൗകെ്യങ്ങള് �ഭ്യോക്ൽ, ല്ാജക്ട് ആശെരൂ�ീകെണം 
മുതൽ കമ്ീഷൻ പചയ്ൽ വപെ നതിലക്�കപന 
കക�തിെതിച്ചുെർത്തുന്നതതിനുള്ള സേലൊചതിതോെ 
അംഗീകാെങ്ങളും അനുേതതികളും പകഎസ്ഐഡതിസതി 
വാഗ്ാനം പചയ്യുന്നു. ബതിസതിനസ് ഇൻകുലബഷൻ 
പസറെറുകള് സ്ാ�തിക്കുക, പേറെറതിംഗ് പസഷനുകള് 
നൽകുക, റ്ാർട്പെതിനാെതി സീഡ് ഫണ്് നൽകുക 
എന്നതിവെതിലൂപെ റ്ാർട്പ്പുകപള ്ാപ്തോക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ാ 
സതിറ്ം സൃഷ്ടതിക്ാൻ പക എസ് ഐ ഡതി സതി �െതിശ്രേതിക്കുന്നു.

വതിവതിധ വ്യവസാെ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും വതിവതിധ പേഗാ 
ല്ാജക്ടുകള്ക്കും ധനസഹാെം നൽകുന്നതതിന് പുറപേ 
പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി നതിെവധതി ്വർത്നങ്ങള് 
ഏപറ്റടുത്തിട്ടുണ്്. പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി നെപെതി�ാക്തി 
പകാണ്തിെതിക്കുന്ന ്ധാന �ദ്ധതതികള് ബബോക്സ് 4.3.1ൽ 
പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.
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സൊമ്പത്ിേ സ്ിതി
2020-21ൽ ലകാർ�ലറഷൻ ₹26.6 ലകാെതി രൂ� അറ്റാ 
ദാെോെതി ലനെതി. കഴതിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളതിപ� 
പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുപെ ചതി� ്ധാന സാമ്പത്തിക 
�ൊേീറ്ററുകള് പട്ിക 4.3.2ൽ പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.

പട്ിക 4.3.2 പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുപെ ്ധാന സാമ്പത്തിക 
സൂചകങ്ങള് (ലകാെതി രൂ�െതിൽ) 

വതിശദാംശങ്ങള് 2018-19 2019-20 2020-21
പോത്ം ആസ്തി 725.1 643.2 810.9
ആപക ചതി�വുകള് 14.4 14.6 18.4
ജീവനക്ാരുപെ 
ചതി�വുകള് 8.9 10.7  10.7

അറ്റ�ാഭം/നഷ്ടം (+/-) 33.8 39.6 26.6
ഓഡതിറ്റ് നതി� ആഡതിറ്റ് പചയ്തിട്ടുണ്് പൂർത്തിൊക്തിട്തില്ല

അവ�ംബം: ബതി.� തി.ഇ അവല�ാകനം 2020-21

പേ.എസറ്.ഐ.്ി.സി യുപെ വ്യൊവസൊയിേ ധനസഹൊയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
2021-22ൽ ₹428.02 ലകാെതി രൂ�യുപെ �ദ്ധതതികള്ക്് 
പകഎസ്ഐഡതിസതി അനുേതതി നൽകതി. ലകാർപെലറഷൻ 
₹287.24 ലകാെതി രൂ� �തിെതിപച്ടുക്കുകയും മുതലും ��തി 
ശയുേെക്ം പോത്ം ₹148.27 ലകാെതി രൂ� �തിെതിപച്ടുക്കുകയും 
പചെ്തു. ₹569.69 ലകാെതി രൂ� മുതൽമുെക്തിൽ 13 �ദ്ധതതികള് 
വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതി�ാെതി നെപെതി�ാക്കുന്നു, ഇത് ഏകലദശം 
2350 ല�ർക്് പതാഴതിൽ സൃഷ്ടതിക്കും. 2021-22, 2022-23 (2022 
ആഗറ്് 31 വപെ) വർഷങ്ങളതിപ� പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപെ 

ഭൗതതികവും സാമ്പത്തികവുോെ ്കെനം അനുബന്ധം 
4.3.6 ൽ നൽകതിെതിെതിക്കുന്നു.പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യ്ക് �ഭതിച് 
�ദ്ധതതി തുകയും പച�വ് വതിവെങ്ങളും 2016-17 മുതൽ 2022-23 
വപെ പട്ിക 4.3.3ൽ പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.

പേ.എസറ്.ഐ.്ി.സി യുപെ പ്രധൊന കപ്രൊത്ൊഹന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

ഈസറ് ഓഫറ് ്യൂയിംഗറ് �ിസ്ിനസറ്
ഈസ് ഓഫ് ഡയൂെതിംഗ് ബതിസ്തിനസ് പേച്പപെടു 
ത്തുന്നതതിനാെതി സ്വീകെതിച് �െതിഷ്കെണ നെ�െതികളുപെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ഇന്്യാ ഗവൺപേറെതിപറെ ഇറെസ്്തിെൽ 
ല�ാളതിസതി ആൻഡ് പ്ാലോഷൻ വകുപെ് (ഡതി.ഐ.�തി.�തി) 
വർഷംലതാറും സംസ്ാനങ്ങപള റാകേ് പചയ്യുന്നു. ലകെളത്തിൽ 
ഒരു വ്യവസാെ യൂണതിറ്റ് ആെംഭതിക്കുന്നതതിനായുള്ള 
ക്തിെറൻസ് നെ�െതിയ്കാെതി നതി�വതിലുള്ള ചട്ങ്ങപളയും 
വകുപ്പുകപളയും �െതിഷ്കെതിക്കുന്നതതിപനപെറ്റതി പക.എസ്. 
ഐ.ഡതി.സതി ഒരു �ഠനം നെത്തുകയും, റതിലപൊർട്് സേ 
ർപെതിക്കുകയും പചെ്തു. ്സ്തുത റതിലപൊർട്തിൽ ഉള്ള 
നതിർലദേശങ്ങളുപെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 7 ആക്ടുകളതിൽ 
ലഭദഗതതി വരുത്തുന്നതതിനുള്ള തീരുോനം സംസ്ാന 
കാബതിനറ്റ് അംഗീകെതിച്ചു. ഇതതിപനത്തുെർന്ന് ഇ.ഒ.ഡതി.
ബതി യുപെ ഭാഗോെതി സംസ്ാന സർക്ാർ ലകെളാ 
ഇൻപവറ്്പേറെ് ്ലോഷൻ ആൻഡ് പഫസതി�തിലറ്റഷൻ 
ആക്ട് 2018ൽ ്സതിദ്ധീകെതിച്ചു. 
 
 

പട്ിക 4.3.3 പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യ്ക് �ഭതിച് �ദ്ധതതി തുകയും പച�വ് വതിവെങ്ങളും (രൂ� ലകാെതിെതിൽ) 

ക്രേ നം വർഷം �ദ്ധതതി വതിഹതിതം പച�വ് ശതോനം

1 2016-17 87.5 75.5 86.3

2 2017-18 96.3 171.7 178.4

3 2018-19 134.4 77.5 57.7

4 2019-20 116.0 15.9 13.7

5 2020-21 109 84.32 77.36

6 2021-22 109 48.74 44.72

7 2022-23 113 *15.89 14.06

അവ�ംബം- ബജറ്റ് എറ്തിലേറ്റ്
*2022 നവംബർ വപെയുള്ള പച�വുകള്

 y ഇെത്െ - വൻകതിെ വ്യവസാെങ്ങള്ക്് ധനസഹാെവും � തിന്തുണയും 
 y ലകെളത്തിൽ നതിലക്�ങ്ങപള ല്ാത്ാഹതിപെ തിക്കുക
 y വ്യാവസാെതിക വളർച്ാ ലകന്ദ്രങ്ങള് ഉള്പപെപെയുള്ളവയുപെ അെതിസ്ന സൗകെ്യ വ തികസനം. 
 y ലകെളത്തിൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂെതിംഗ് ബതിസതിനസ് (ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി) ല്ാത്ാഹതിപെ തിക്കുക
 y വതിവ തിധ റ്ാർട്് അപെ് സംെംഭങ്ങള്ക്് � തിന്തുണ നൽകുക
 y സംെംഭക സഹാെം
 y ഏഞ്ൽ/സീഡ് ഫണ്് �ദ്ധതതി.
 y ഇ�ലട്ാണതിക് ഹാർഡ് പവെർ �ാർക്,് പകാച് തി 
 y ക�ഫ് സെൻസ് �ാർക്് - ക�ഫ് സെൻസ് ലേഖ�െതിൽ സ്വകാെ്യ വ്യവസാെങ്ങപളയും ഗലവഷണവതികസന 

സ്ാ�നങ്ങപളയും ല്ാത്ാഹതിപെ തിക്കുന്നതതിനു ലവണ്തി.
 y ക�റ്റ് എഞ് തിനതിെറതിംഗ് ഇൻഡസ്്തിെൽ �ാർക്,് �ാ�ക്ാെ്-െണ്ാം ഘട്ം.
 y ബതിസതിനസ്് ഇൻകുലബറ്റർ
 y പേഡതിക്ൽ ഡതികവസസ് �ാർക്് (പേഡ്സ്ാർക്)്
 y പേഗാ ഫുഡ് �ാർക്്

ബബോക്സ് 4.3.1 പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുപെ ്ധാന ്വർത്നങ്ങളും നെപൊക്തിപക്ാണ്തിെതിക്കുന്ന �ദ്ധതതികളും
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"ലകെള കേലക്രാ ല്ാള് േീഡതിെം എറെർക്സസ് 
പഫസതി�തിലറ്റഷൻ ആക്ട് 2019" നെപെതി�ാക്തിെത്, 10 ലകാെതി 
രൂ� വപെ മൂ�ധന നതിലക്�മുള്ളതും ക�സൻസുകള്, 
അംഗീകാെങ്ങള്, പ�ർേതിറ്റുകള് തുെങ്ങതിെവെതിൽ നതിന്ന് 
േ�തിനീകെണ നതിെന്തണ ലബാർഡ് വതിജ്ാ�നം 
പചയ് പറഡ് കാറ്റഗറതിെതിൽ പ�ൊത്തുോെ എല്ലാ 
ല്ാജക്റ്റുകളും ഒഴതിവാക്കുന്ന ഒരു ഓലട്ാലേറ്റഡ് അപ്രൂവൽ 
റൂട്് നെപെതി�ാക്കുന്നതതിനാണ്. ആദ്യപത് മൂന്ന് വർഷം 
സംസ്ാന ഭെണത്തിൻ കീഴതിൽ നെപെതി�ാക്കുന്നു. ഇന്നപത് 
കണക്നുസെതിച്് 13,863-�ധതികം എംഎസ്എംഇ-കള് 
സംസ്ാനത്തുെനീളം എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുകള് 
സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുള്ള നതിെേനതിർമ്ാണത്തിനുള്ള ഇളവുകള് 
്ലൊജനപപെടുത്തിെതിട്ടുണ്്.

കവഗതകയറിയതും സുതൊര്യവേൊയ ഓൺ ലലന 
ഏേ�ൊലേ ക്ിയറനസറ് സംവിധൊനം (പേ.സ്ിഫറ്റ്റ്)
സംസ്ാനത്് വ്യവസാെ �ദ്ധതതികള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുളള 
നെ�െതികള് �ഘൂകെതിക്കുന്നതതിനാെതി ലകെള സർക്ാർ ഒരു 
‘ഏകജാ�ക ക്തിെറൻസ് സംവതിധാനം’ ആെംഭതിച്തിട്ടുണ്്. ഈ 
�ദ്ധതതിയുപെ സംസ്ാനപത് ലനാഡൽ ഏജൻസതിൊണ് 
പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി. ഓൺക�ൻ ക്തിെറൻസ് സംവതിധാ 
നവും ഓൺക�ൻ പ�ാതു അല�ക് ലഫാമുകളും 
വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനാെതി നാഷണൽ ഇൻഫർോറ്റതിസൈ് 
പസറെറതിപന (എൻ.ഐ.സതി) ചുേത�പപെടുത്തിെതിട്ടുണ്്. 
സേെബന്ധതിതോെതി ക�സൻസുകളും അംഗീകാെങ്ങളും 
നൽകുന്ന വതിഷെത്തിൽ സർക്ാരുോയുള്ള ഭാവതിെതിപ� 
എല്ലാ ഇെ�ാടുകള്ക്കും പക.സ്വതിഫ്റ്റ് ലവദതിൊകും. 2021 
ഒലക്ടാബർ 20 വപെയുളള കണക്നുസെതിച്്, ആപക 
െജതിറ്ർ പചയ്തിട്ടുള്ള 27,776 സംെംഭകർ പക. സ്വതിഫ്റ്റ് 
സംവതിധാനം ഉ�ലൊഗതിക്കുകയും 21 വകുപ്പുകളുപെ 75 പ്സ് 
ലസവനങ്ങള് ്ലൊജനപപെടുത്തുകയും പചയ്തിട്ടുണ്്.

സൊമ്പത്ിേ സഹൊയം
സംസ്ാനപത് ഇെത്െം, വൻകതിെ വ്യവസാെങ്ങള്ക്ാെതി 
പക എസ് ഐ ഡതി സതി നതിെവധതി ധനസഹാെ സഹാെ 
�ദ്ധതതികള് ആെംഭതിച്ചു. പക എസ് ഐ ഡതി സതിയുപെ ദീർഘ 
കാ� വാെ്� സഹാെം ഒരു �ദ്ധതതിെതിൽ �െോവധതി ₹100 
ലകാെതി രൂ� വപെ �െതിേതിതപപെടുത്തിെതിെതിക്കുന്നു. ലെം ല�ാൺ, 
ഹ്രസ്വകാ� വാെ്�ാസൗകെ്യം, ഉ�കെണങ്ങള് വാങ്ങൽ 
വാെ്�കള്, ്വർത്ന മൂ�ധന വാെ്�കള്, ലകാർപെലററ്റ് 
വാെ്�കള്, ഇക്വതിറ്റതി/്തിഫറൻസ് പഷെർ നതിലക്�ങ്ങള് 
എന്നതിവൊണ് പകഎസ്ഐഡതിസതി നൽകുന്ന വതിവതിധ തെം 
വാെ്�കള്. യുവ സംെംഭകപെ സഹാെതിക്കുന്നതതിനാെതി 
പകഎസ്ഐഡതിസതി സീഡ് ഫണ്് സഹാെം, 
ഇൻകുലബഷൻ പഫസതി�തിറ്റതി, പേൻറെറതിംഗ് സലപൊർട്് 
എന്നതിവ നൽകുന്നു. നൂതന സംെംഭങ്ങള്ക്് സീഡ് ഫണ്് 
സഹാെം ലസാഫ്റ്റ് ല�ാണാെതി നൽകുന്നു. ഇത് പച�വതിപറെ 
90 ശതോനലോ ₹25 �ക്ം രൂ�ലൊ ഏതാലണാ കുറവ് 
അത് നൽകും. ഇതുവപെ 100 കമ്പനതികള്ക്ാെതി ₹22 ലകാെതി 
രൂ� അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്.

ലകെള സമ്പദ്വ്യവസ്യുപെ വളർച്യുപെ ഒരു ്ധാന 
ലേഖ�ൊണ് വനതിതാ സംെംഭകത്വകപെ ല്ാത്ാ 
ഹതിപെതിക്കുക എന്ന് പക എസ് ഐ ഡതി സതി തതിെതിച്റതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 
പക എസ് ഐ ഡതി സതിയുപെ വനതിതാ സംെംഭകത്വ ദൗത്യം 
നതി�വതിലുള്ള വനതിതാ സംെംഭകപെ അവരുപെ ബതിസതിനസ്് 
സംെംഭങ്ങള് വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നതതിന് തതിെതിച്റതിയുന്നതതിനും 
ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനും �തിന്തുണ നൽകുന്നതതിനുോെതി 
ആെംഭതിച് േപറ്റാരു സംെംഭോണ്. ഈ ല്ാ്ാേതിന് 

കീഴതിലുള്ള സഹാെത്തിപറെ അളവ് ഫണ്് ആവശ്യകതയുപെ 
80 ശതോനം അപല്ലകേതിൽ �െോവധതി ₹25 �ക്ം രൂ�ലൊ 
ഏതാലണാ കുറവ് അതാെതി �െതിേതിതപപെടുത്തിെതിെതിക്ന്നു.

പേഎസറ്ഐ്ിസിയുപെ ദുരിതൊശ്ൊസ �ൊകക്�റ്
ലകാവതിഡ് -19 േഹാോെതിയുപെ �ശ്ാത്�ത്തിൽ, 2020 
പ� 'വ്യവസാെ ഭദ്രത' �ാലക്ജതിൽ ഉള്പപെടുത്തിപക്ാണ്് 
പകഎസ്ഐഡതിസതി അതതിപറെ ഉ�ലഭാക്ാക്ള്ക്ാെതി 
നെപെതി�ാക്തിെ സോശ്വാസ �ദ്ധതതികകളുപെ വതിവെങ്ങള് 
ചുവപെ ലചർത്തിെതിക്കുന്നു.

 y പുതുതാെതി ഭൂേതി �ഭ്യോക്തിെവർക്കുള്ള തവണ അെവ് 
നെം. 20 ശതോനം ോത്രം മുൻ കൂർ അെവ് ആെതി സ്വീ 
കെതിച്ചുപകാണ്് പുതുതാെതി ഭൂേതി അനുവദതിച്ചു നൽകു ന്നു.

 y ഭൂേതിെതിലമേലുള്ള തവണ അെവുകള് ഒരു വർഷലത്ക്് 
േെവതിപെ തിച്ചു നൽകതി.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതി, കതിൻഫ്ര �ാർക്കുകളതിൽ 
്വർത്തിക്കുന്ന സ്ാ�നങ്ങള് 2020 ഏ്തിൽ ോസം 
മുതൽ 2021 ോർച്് ോസം വപെ ഒടുലക്ണ്താെ ഭൂേതി 
�ാട്ം/അെവ് േെവതിപെ തിച്ചു.

 y 2020 ോർച്് മുതൽ 2020 പേെ് വപെ പക 
എസ്ഐഡതിസതി,കതിൻഫ്ര �ാർക്കുകളതിപ� 
നതിലക്�കർ നതി�വതിൽ കകവശം വച്തിെതിക്കുന്ന 
റ്ാൻലഡർഡ് ഡതികസൻ ഫാക്ടറതികളുപെ വാെക മൂന്നു 
ോസലത്ക്് ഒഴതിവാക്തി.

 y 2020 ോർച്് ോസം മുതൽ 2020 പേെ് വപെയുള്ള 3 
ോസലത്ക്് പ�ാതു സൗകെ്യങ്ങള്ക്ാെതി ഇൊക്കുന്ന 
നതിെക്കുകള് ഒഴതിവാക്തി.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപെ എല്ലാ ്വർത്ന യൂണതിറ്റു 
കള്ക്കും മുതലും �� തിശയും അെയ്ക്കുന്നതതിന് മൂന്ന് 
ോസലത്ക്് പോറലട്ാറതിെം അനുവദതിച്ചു.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതിെതിപ� ലൊപെ് അപെ് വാെ�്കള്
 y പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപെ നതി�വതിലുള്ള സംെംഭകർക്് 

അെതിെന്തിെ മൂ�ധനവും ആസ്തി സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
�തിന്തുണയും നൽകൽ.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപെ നതി�വതിലുള്ള ഉ�ലഭാക്ാ 
ക്ള്ക്കുള്ള �തിഴപെ�തിശ ഒഴതിവാക്ൽ.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതി നൽകുന്ന വാെ്�കള് തീർപൊക്കു 
ന്നതതിനുള്ള ഒറ്റത്വണ തീർപൊക്ൽ നെം.

 y സൂക്്േ,പചറുകതിെ,ഇെത്െ,ക്കുസംെംഭങ്ങള്ക്് ആസ്തി 
സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് ്ലത്യക വാെ�്കള്.

ലകാവതിഡ്-19 സോശ്വാസ �ദ്ധതതിയുപെ ഭാഗോെതി 
പകഎസ്ഐഡതിസതി നെപെതി�ാക്തിെ സോശ്വാസ 
�ദ്ധതതികകളുപെ വതിവെങ്ങള് ചുവപെ ലചർത്തിെതിക്കുന്നു.

 y പകാവതിഡ്-19 സംബന്ധോെ നതിെന്തണങ്ങള് 
കാെണം വാെ�് എടുത്തും തതിെതിച്െയ്കാൻ 
കഴതിൊത്തുോെ എല്ലാ പകഎസ്ഐഡതിസതി 
ഉ�ലഭാക്ാക്ള്ക്കും അക്ൗണ്് ഒരു ലോശം കെോെതി 
ല�ബൽ പചയ്പപെൊപത തപന്ന പുനഃസംഘെതിപെ തിക്കുന്ന 
�ദ്ധതതി ്ലൊജനപപെടുത്ാവുന്നതാണ്.

 y 2020 ഒലക്ടാബർ 1 മുതൽ 2021 ോർച്് 31 വപെയുള്ള ആറ് 
ോസലത്ക്് ലൊപെ്-അപെ് വാെ�്യുപെ തതിെതിച്െവ തിന് 
പോറലട്ാറതിെം ആനുവദതിച്ചു.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതി ഉ�ലഭാക്ാക്ള്ക്കുള്ള എല്ലാ 
� തിഴപെ�തിശയും 2021 ഏ്തിൽ മുതൽ ഒരു വർഷലത്ക്് 
മുഴുവനാെതി ഒഴതിവാക്തി.

 y പകഎസ്ഐഡതിസതി 5 ശതോനം �� തിശ നതിെക്തിൽ 
എംഎസ്എംഇകള്ക്ാെതി 100 ലകാെതി രൂ�യുപെ 
ലസാഫ്റ്റ് ല�ാൺ അനുവദതിക്കും.
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 y ലനാർക് റൂട്് സ് തതിെപഞ്ഞടുത് റതിലട്ണീ 
കേ്റെ് സതിന് 5 ശതോനം �� തിശലൊപെ 
പകഎസ്ഐഡതിസതി ₹100 ലകാെതി രൂ�യുപെ ലസാഫ്റ്റ് 
ല�ാൺ അനുവദതിക്കും.

 y പകാവതിഡ്-19 അനുബന്ധ ആലൊഗ്യ സംെ 
ക്ണ ്വർത്നങ്ങള്ക്് കീഴ തിൽ വരുന്ന 
വ്യവസാെങ്ങള്ക്് 5 ശതോനം നതിെക്തിൽ 
്ലത്യക വാെ�് നൽകുന്നതതിനാെതി പക 
എസ്ഐഡതിസതി ₹100 ലകാെതി രൂ� നീക്തിവച്തിട്ടുണ്്. 

കേരള വ്യവസൊയ അെിസ്ൊന സൗേര്യ വിേസന 
കേൊര്പ്കറഷന (േിന ഫ്ര)
സംസ്ാനത്തുെനീളം വ്യവസാെ-നതിർദേതിഷ്ട അെതിസ്ാന 
സൗകെ്യങ്ങള് നതിർമ്തിക്കുക, അതുവഴതി സ്വകാെ്യ 
നതിലക്�വും പതാഴതി�വസെങ്ങളും സൃഷ്ടതിക്കുക, ഭാവതിെതിപ� 
വ്യാവസാെതിക വളർച്യ്ക് ഒരു �ാൻഡ് ബാകേ് സൃഷ്ടതിക്കുക 
എന്നതിവ �ക്്യേതിട്ാണ് 1993ൽ കതിൻ ഫ്ര ആെംഭതിച്ത്. 
വ്യവസാെ �ാർക്കുകള് / ൌൺ ഷതിപ്പുകള് / ലസാണുകള് 
എന്നതിവ സ്ാ�തിച്് സംസ്ാനപത് വ്യാവസാെതികോെതി 
�തിലന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന ്ലദശങ്ങളുപെ സാമ്പത്തിക 
വതികസനം കതിൻ ഫ്ര ല്ാത്ാഹതിപെതിച്ചു, ഇത് സംെംഭകർക്് 
ഒരു വ്യവസാെം ആെംഭതിക്കുന്നതതിന് ആവശ്യോെ േതിക് 
സൗകെ്യങ്ങളും നൽകുന്നു. കതിൻ ഫ്ര വതികസതിപെതിപച്ടുത് 
വ്യവസാെ �ാർക്കുകളതിൽ ബതിൽറ്റ് അപെ് സ്�ത്് 
വതികസതിത ഭൂേതി, സേർപെതിത കവദയുതതിയും ജ�വതിതെണവും 
ആശെവതിനതിേെ സൗകെ്യങ്ങളും ഉണ്്. സംെംഭകർക്ാെതി 
കതിൻ ഫ്ര ഒരു പറഡതിപേെ്ഡ് നതിർമ്ാണ അന്െീക്ം 
നൽകുന്നു, കൂൊപത ഒരു യൂണതിറ്റ് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുള്ള 
സേെവും പച�വും കുറയ്കാൻ അവപെ സഹാെതിക്കുന്നു.

നതിലക്� സൗഹൃദ ലകെളം എന്ന ആശെം നെപെതി�ാ 
ക്കുന്നതതിലും ലകെളത്തിപറെ വ്യാവസാെതിക വളർച്പെ 
േതികവതിപറെ �ാതെതില�ക്് ഉെർത്തുന്നതതിലും കതിൻഫ്ര 
നതിർണാെക �കേ് വഹതിക്കുന്നു. കതിൻഫ്രയുപെ ്ഖ്യാ�തിത 
�ക്്യം അെതിസ്ാന സൗകെ്യങ്ങള് വതികസതിപെതിക്കുക, 
ഭൂേതി/സ്�ം അനുവദതിച്് സംസ്ാനലത്ക്് നതിലക്�ം 
പകാണ്ടുവെതിക എന്നതിവൊണ്.

2021-22 കാ�െളവതിൽ വതിവതിധ കതിൻഫ്ര �ാർക്കുകളതിൽ 
ലകെളത്തിന് പുറത്തുള്ള/അകത്തുള്ള ചതി� മുൻനതിെ 
കമ്പനതികള് അവരുപെ ബതിസതിനസ് യൂണതിറ്റുകളുോെതി 
എത്തിെതിട്ടുണ്്. ഏതാനും ്ധാന കമ്പനതികളുപെ �ട്തികയും 
നതിലക്�ത്തിപറെയും പതാഴതിൽ സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിപറെയും 
വതിശദാംശങ്ങളും പട്ിക 4.3.4ൽ കാണതിച്തിെതിക്കുന്നു.

സൊമ്പത്ിേ സ്ിതി
2020-21ൽ ലകാർപെലറഷൻ 15.5 ലകാെതി രൂ� അറ്റാദാെം 
റതിലപൊർട്് പചെ്തു. കഴതിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷപത് ചതി� ്ധാന 
സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങള് പട്ിക 4.3.5ൽ കാണതിച്തിെതിക്കുന്നു

പട്ിക 4.3.5 കതിൻഫ്രയുപെ ്ധാന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങള് (രൂ� 
ലകാെതിെതിൽ)
വതിശദാംശങ്ങള് 2018-19 2019-20 2020-21
പോത്ം ആസ്തി 1230.2 1427.4 1471.1
മൂ�ധനം 43.4 505.4 333.3*
അറ്റ �ാഭം / 
നഷ്ടം(+/-) 6.4 2.3 15.5

ഓഡതിറ്റ് പചയ്ത് പൂർത്തിൊെത് പൂർത്തിൊക്തിെതിട്തില്ല

അവ�ംബം- ബ തി� തിഇ റതിവയൂ 2020-21
* ദീർഘകാ� �ാട്ത്തിപനടുത് ഭൂേതിയുപെ വ തി�.

കതിൻഫ്രയുപെ 2018-19 മുതൽ 2022-23 വപെയുള്ള 
�ദ്ധതതി വതിഹതിതവും പച�വ് വതിവെങ്ങളും പട്ിക 4.3.6 ൽ 
പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.

പട്ിക 4.3.6 കതിൻഫ്രയ്ക് �ഭതിച് �ദ്ധതതി തുകയും പച�വ് വതിവെങ്ങളും 
(രൂ� ലകാെതിെതിൽ)

ക്രേ 
നം. വർഷം �ദ്ധതതി 

വതിഹതിതം പച�വ് ശതോനം

1 2018-19 96.0 47.0 49.0
2 2019-20 107.0 31 17.4
3 2020-21 92.53 85.14 92.0
4 2021-22 302.53 177.88 58.80
5 2022-23 332.53 *55.28 16.62

അവ�ംബം- ബജറ്റ് എറ്തിലേറ്റ് 
 *2022 നവംബർ വപെയുള്ള പച�വ്

പട്ിക 4.3.4 2021-22 കാ�െളവതിൽ കതിൻഫ്ര �ാർക്കുകളതിപ� ്ധാന കമ്പനതികള്, നതിലക്�ം, പതാഴതി�വസെങ്ങള്

ക്രേ 
നം. കമ്പനതികള്

അനുവദതിച് 
സ്�ം 

(ഏക്റതിൽ)

അനുവദതിച് 
സ്�ം (ചതുെശ്ര 

അെതിെതിൽ)

നതിലക്�ം (ലകാെതി 
രൂ�െതിൽ)

പതാഴതി�വസെം 
(എണ്ം)

1 െതിസതിഎസ് 36.83 600 10000
2 ൊറ്റ എൽസൈതി 92914 75 2500

3 വതി-ഗാർഡ് 3.00 - ലഫസ് I-50  
ലഫസ് II-70 800

4 അഗ്ഗപപെ ഡെല്ാറ്തിസൈ് 2.10 - 9.3 200
5 ്ാൻസ് ഏഷ്യ ഷതിപെതിംഗ് കമ്പനതി 2.00 - 29.03 80
6 കഹലക്ാൺ 5.00 - 40.00 100
7 വതിൻവതിഷ് പെക്ലനാളജീസ് 2.00 - 155.00 1000
8 ലജാളതി ലകാട്ടുകള് 3.50 -- 38.00 130
9 ഡീൻസ് കൺസ്്ക്ൻ 1.5 - 5 20

ആപക 55.93 92914 1071.33 14830
ഉറവതിെം: കതിൻഫ്ര
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േിനഫ്രയുപെ ലേവശമുള്ള ഭൂേി
കതിൻഫ്രയുപെ ഉെേസ്തെതിലുള്ള ആപക ഭൂേതി 3750.43 
ഏക്ർ ആണ്. ഇതതിൽ 2,015.9 ഏക്ർ ഭൂേതി വ്യവസാെ 
യൂണതിറ്റുകള്ക്് ഇതതിനകം അനുവദതിച്് പകാടുത്തിട്ടുണ്്. 
ബാക്തിയുള്ള ഭൂേതി (1,734.5 ഏക്ർ) വ്യവസാെതിക യൂണതിറ്റു 
കളുപെ അല�ാട്്പേറെതിനാെതി കതിൻഫ്രയുപെ �ക്ൽ ഇലപൊഴും 
�ഭ്യോണ്. 2022 ഓഗറ്് വപെയുള്ള കതിൻഫ്ര വ്യവസാെ 
�ാർക്കുകളുപെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.3.7ൽ 
പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.

കതിൻ ഫ്ര സംസ്ാനത്് നതിലക്�ം ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുകയും 
�ാർക്കുകളതിൽ നതിലക്� സൗഹൃദ കാ�ാവസ് 
സൃഷ്ടതിക്കുകയും പചെ്തു, ഇത് സംസ്ാനപത് സമ്പദ് വ്യ 
വസ്െതിൽ ഗണ്യോെതി സംഭാവന പചയ്യുന്നു.

തതിരുവനന്പുെപത് അന്ാൊഷ്ട്രാ അപൊെൽ �ാർക്്, 
എറണാകുളപത് കെറ്റുേതതി വതികസന വ്യവസാെ �ാർക്്, 
തതിരുവനന്പുെപത് ഇൻലഫാപെെതിൽപേറെ് �ാർക്്, ഫതി�തിം 
ആറെ് വീഡതിലൊ �ാർക്്, േ�പ്പുറപത് ഭക്്യ സംസ്ക്കെണ 
വ്യവസാെ �ാർക്്, എന്നതിവ കതിൻഫ്ര വതിജെകെോെതി 
പൂർത്തികെതിച് ല്ാജക്ടുകളാണ്.

തതിരുവനന്പുെം, �ത്നംതതിട്, എറണാകുളം, തൃശ്ശർ, കണ്ണൂർ, 
വെനാെ്, കാസർലഗാഡ് എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ പചറുകതിെ 
വ്യവസാെ �ാർക്കുകളും കതിൻഫ്ര വതികസതിപെതിച്തിട്ടുണ്്.

ഒറ്റപൊ�പത് വ്യാവസാെതിക �ാർക്കുോെതി ബന്ധപപെട്്, 
റ്ാൻലഡർഡ് ഡതികസൻ ഫാക്ടറതിയുപെ നതിർമ്ാണം 
പൂർത്ീകെതിക്കുകയും ബതിൽറ്റ് അ�് ലസ്സ് അനുവദതിക്ൽ 
നെ�െതി പുലൊഗേതിക്കുകയും പചയ്യുന്നു. �ാർക്തിനകപത് 
ലറാഡുകളുപെയും േറ്റ് പ�ാതു സൗകെ്യങ്ങളുപെയും 
നതിർമ്ാണം പൂർത്തിൊെതി. കതിൻഫ്രയുപെ നെന്നു 
പകാണ്തിെതിക്കുന്ന ്ധാന ല്ാജക്ടുകളുപെ വതിശദാംശങ്ങള് 
ബബോക്സ് 4.3.2 പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു.

കതിൻഫ്ര സംസ്ാനത്് നതിലക്�ം ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുകയും 
അതതിപറെ �ാർക്കുകളതിൽ നതിലക്� സൗഹൃദ അന്െീക്ം 
സൃഷ്ടതിക്കുകയും സംസ്ാനത്തിപറെ സമ്പദ് വ്യവസ്യ്ക് 
ഗണ്യോെ സംഭാവന നൽകുകയും പചയ്യുന്നുണ്്. 

കതിൻഫ്രയുപെ വതിവതിധ വ്യവസാെ �ാർക്കുകളതി�ാെതി 1,210 
വ്യാവസാെതിക യൂണതിറ്റുകള്ക്് സ്�ം അനുവദതിച്ചുപകാണ്് 
₹4,590.9 ലകാെതി രൂ�യുപെ പോത്ം ്തതിജ്ാബദ്ധോെ 
നതിലക്�വും, 65,907 ല�ർക്് ലനെതിട്് പതാഴതിലും �ഭ്യോക്തി. 
കതിൻഫ്രയുപെ എല്ലാ �ാർക്കുകളതിലും ഏകജാ�ക ക്തിെറൻസ് 
സംവതിധാനം നെപൊക്തി.

ഇന്സറ്്രിയല് �ൊര്ക്റ് കററ്ിംഗറ് സിറ്ം (ഐ�ിആര്എസറ്) 
ഇന്്യൊ ഗവൺപേന്റ്
ഐ�തിആർഎസ് ലററ്റതിംഗ് സംവതിധാനം അനുസെതിച്്, 
വ്യവസാെ �ാർക്കുകള് നെപെതി�ാക്കുന്ന െീതതിെതിൽ കതിൻഫ്ര 
വമ്പതിച് മുലന്നറ്റം നെത്തി. വാണതിജ്യ േന്താ�െത്തിപ� 
ഡതിപൊർട്് പേറ്െ ഓഫ് പ്ാലോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ് ത്ി 
ആറെ് ഇലറെണൽ ല്ഡ് (ഡതി�തിഐഐെതി) അവതെതിപെതിച് 
ഐ�തിആർഎസതിപറെ 4 വളർച്ാ സ്ംഭങ്ങള് അനുസെതിച്് 
താപഴ �റയുന്ന അഞ്് കതിൻഫ്ര �ാർക്കുകള് േതികവതിപറെ 
കാെ്യത്തിൽ പതക്ൻ ലേഖ�െതിപ� േതികച് ്കെനം 
നെത്തുന്ന �ാർക്കുകളുപെ കൂട്ത്തിൽ ഉെർന്നുവന്നു.

 y കതിൻഫ്ര കഹപെക് �ാർക്,് പകാച് തി
 y കതിൻഫ്ര പേഗാ ഫുഡ് �ാർക്,് �ാ�ക്ാെ്
 y കതിൻഫ്ര ഫതി� തിം ആൻഡ് വീഡതിലൊ �ാർക്,് കഴക്കൂട്ം
 y കതിൻഫ്ര പചറുകതിെ വ്യവസാെ �ാർക്,് േഴുവന്നൂർ
 y കതിൻഫ്ര ഇറെല്റ്റഡ് ഇൻഡസ്്തിെൽ �ാർക്,് 

കഞ്തിലക്ാെ്

കേരള ഫിനൊനഷ്യല് കേൊര്പ്കറഷന (പേ എഫറ് സി) 
(വ്യൊവസൊയിേ ധനസഹൊയം)
സർക്ാർ ഉെേസ്തെതിലുള്ള ഒരു ബാകേതിംഗ് ഇതെ 
ധനകാെ്യ സ്ാ�നോണ് ലകെള ഫതിനാൻഷ്യൽ 
ലകാർപെലറഷൻ (പക.എഫ്.സതി). വ്യവസാെങ്ങള്ക്് ധന 
സഹാെം നൽകുന്നതതിലൂപെ ലകെളത്തിപറെ വ്യവസാെ 
വൽക്െണത്തിന് ്ധാന �കേ് വഹതിക്കുന്ന ഒരു 
എജൻസതിൊണ് ലകെള ഫതിനാൻഷ്യൽ ലകാർപെലറഷൻ. 
നതിർമ്ാണ, ലസവന ലേഖ�കളതിപ� സൂക്്േ, പചറുകതിെ, 
ഇെത്െം സംെംഭങ്ങള്ക്് (എം.എസ്.എം.ഇ) സാമ്പത്തിക 
സഹാെം നൽകുക എന്നതാണ് ലകെള ഫതിനാൻഷ്യൽ 
ലകാർപെലറഷപറെ (പക.എഫ്.സതി) ്ധാന �ക്്യം. പുതതിെ 
യൂണതിറ്റുകള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനും ഉൽ�ാദന, ലസവന 
ലേഖ�കളതിൽ നതി�വതിലുള്ള യൂണതിറ്റുകളുപെ വതിപു�ീകെണം/

 y ഇൻ ലഫാ �ാർക്,് ്ാർട്് സതിറ്റതി, പക ഇ � തി � തി എന്നതിവയ്ക്കുള്ള ജ�വതിതെണവും ലറാഡ് ്വർത്നങ്ങളും
 y ഇൻഡസ്്തിെൽ �ാർക്,് േട്ന്നൂർ, കണ്ണൂർ
 y ഫുഡ് ആൻഡ് കസ്സസ് �ാർക്,് മുട്ം, പതാടുപുഴ
 y കതിൻ ഫ്രാ ഫതി�തിം ആൻഡ് വീഡതിലൊ �ാർക്തിപ� ആനതിലേഷൻ/ഐെതി/ ഐെതിഇഎസതിനായുള്ള ്ലത്യക സാമ്പത്തിക ലേഖ�, 

കഴകുട്ം, തതിരുവനന്പുെം,
 y േ�പ്പുറപത് കക്ലഞ്െതിെതിപ� കതിൻ ഫ്ര പെക ്ലനാ ഇൻഡസ്്തിെൽ �ാർക്തിൽ നതിലൊ സ് പ�െ് സതിൽ റ്ാൻലഡർഡ് 

ഡതികസൻ ഫാക്ടറതിയുപെ നതിർമ്ാണം
 y പ�ല്ാപകേതിക്ൽ �ാർക്്, പകാച് തി
 y റ്ാൻലഡർഡ് ഡതികസൻ ഫാക്ടറതി, ലകാെട്തി, തൃശ്ശൂർ
 y അഡ്വാൻസ്ഡ് പെക്ലനാളജതി �ാർക്,് ൊേനാട്ടുകെ, ലകാഴതിലക്ാെ്
 y ആലഗാള ആയുർലവദ ്ാേം, ലതാന്നക്ൽ & വർക്�, തതിരുവനന്പുെം
 y പകാച് തിെതിപ� ഇറെർനാഷണൽ ല്ഡ് ആൻഡ് കൺപവൻഷൻ പസറെർ (പജവതി വ തിത്് ഐെതി� തിഒ)
 y ഡതിഫൻസ് �ാർക്,് ഒറ്റപൊ�ം, �ാ�ക്ാെ്
 y പേഗാ ഫുഡ് �ാർക്,് �ാ�ക്ാെ്
 y നതി�വതിലുള്ള വ്യവസാെ �ാർക്കുകളതിപ� അെതിസ്ാന സൗകെ്യങ്ങളുപെ നതി�വാെം ഉെർത്തുക. 

ബബോക്സ് 4.3.2 കതിൻഫ്രെതിപ� നതി�വതിലുള്ള �ദ്ധതതികള്
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നവീകെണം/കവവതിധ്യവൽക്െണം എന്നതിവയ്ക്കും 
ലകാർപെലറഷന് സാമ്പത്തിക സഹാെം നൽകാൻ 
കഴതിയും. വാെ്�കള്, ്വർത്ന മൂ�ധന വാെ്�കള്, 
്ലത്യക �ദ്ധതതികള് എന്നതിങ്ങപനയുളള രൂ�ത്തിൽ 
സാമ്പത്തിക സഹാെം നൽകുന്നു. സൂക്്േ പചറുകതിെ 
സ്ാ�നങ്ങള്ക്ായുള്ള പക്രഡതിറ്റ് ഗ്യാെറെതി ഫണ്് ്റ്തിപ� 
അംഗോണ് പക.എഫ്.സതി. ലകാർപെലറഷപറെ ്ധാന 
്വർത്നങ്ങള് താപഴ �റയുന്നവൊണ്.

 y ഉൽപെന്ന നതിർമ്ാണ ലസവന ലേഖ�കളതിൽ 
പുതതിെ സൂക്്േ, പചറുകതിെ, ഇെത്െം സംെംഭകർക്് 
വാെ�്കള് അനുവദതിക്കുക

 y നതി�വതിൽ ്വർത്തിക്കുന്ന വ്യവസാെ/ലസവന 
സ്ാ�നങ്ങള്ക്് വ തികസനത്തിനും, ആധുനതിക 
വൽക്െണത്തിനും/കവവ തിദ്ധ്യവൽക്െണത്തിനും 
ലവണ്തിയുള്ള വാെ�് നൽകുക

 y വ്യവസാെ/ലസവന ലേഖ�െതിലുളള സ്ാ�നങ്ങള്ക്് 
്ലത്യക �ദ്ധതതികളതിൽപപെടുത്തി ്വർത്ന മൂ�ധന 
വാെ�്കള് ന�്കുക.

 y സതിവതിൽ ലകാൺ്ാക്ടർോർക്് സാമ്പത്തിക 
സഹാെത്തിനുള്ള ്ലത്യക �ദ്ധതതികള്

 y ഫീച്ർ ഫതി� തിമുകളും പെ� തിവ തിഷൻ സീെതിെലുകളും 
നതിർമ്തിക്കുന്നതതിന് സാമ്പത്തിക സഹാെത്തിനുള്ള 
്ലത്യക �ദ്ധതതികള് 

 y നതി�വതിലുള്ള സതിനതിേ തീലയ്റ്ററുകളുപെ 
ആധുനതികവൽക്െണത്തിനും നതി�വാെം 
പേച്പപെടുത്തുന്നതതിനും, വ തികസനത്തിനും പുതതിെ 
േള്ട്തിപ്കസ്ുകള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുള്ള ്ലത്യക 
�ദ്ധതതികള്

 y �ാബ് ഉ�കെണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതതിനും/ോ� തിന്യ 
സംസ്കെണത്തിനുമുള്ള ്ലത്യക �ദ്ധതതികള് 

 y ഐ.റ്റതി ഹാർഡ് പവെറതിനും ലസാഫ്റ്റ് പവെർ 
സംെംഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള കൊശ്വാസത്തിനുള്ള ധന 
സഹാെം 

 y റ്ാർട്് അപ്പുകളുപെ ്വർത്നങ്ങള്ക്കുള്ള മൂ�ധന 
ഫതിനാൻസതിംഗ് �ദ്ധതതി

ലകെള ഫതിനാൻഷ്യൽ ലകാർപെലറഷൻ 2021-22ൽ ₹2,876.8 
ലകാെതി രൂ� ധനസഹാെം അനുവദതിച്ചു, മുൻ വർഷം 
ഇത് 4,146.5 ലകാെതി രൂ�ൊെതിരുന്നു. 2020-21ൽ 3,709.2 
ലകാെതി രൂ� നൽകതിെ സ്ാനത്് 2021-22ൽ 2,175.2 
ലകാെതി രൂ� വതിതെണം പചെ്തു. സർക്ാർ നെങ്ങളതിപ� 
ോറ്റങ്ങളും േറ്റ് ബാഹ്യ ഘെകങ്ങളും ചതി� ലേഖ�കളതിപ� 
ബതിസതിനസതിപന ബാധതിച്ചു. കഴതിഞ്ഞ അഞ്് വർഷപത് 
പകഎഫ് സതിയുപെ ്കെനം അനുബന്ധം 4.3.8ൽ 
പകാടുത്തിെതിക്കുന്നു. പകഎഫ് സതി യുപെ 2021-22 പ� ല�ാൺ 
്വർത്നങ്ങളുപെ വതിശദാംശങ്ങളും വ്യവസാെം തതിെതിച്ചുള്ള 
വാെ്�കളുപെ വർഗ്ഗീകെണവും െഥാക്രേം അനുബന്ധം 
4.3.9, അനുബന്ധം 4.3.10 എന്നതിവെതിൽ കാണതിച്തിെതിക്കുന്നു. 

കേരള �യുകറൊ ഓഫറ് ഇന്സറ്്രിയല് പപ്രൊകേൊഷന 
(പേ�ിഐ�ി)
വ്യവസാെ വാണതിജ്യ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള ഒരു 
സ്വെംഭെണസ്ാ�നോണ്  ലകെള ബയുലറാ ഓഫ് 
ഇൻഡസ് ത്ിെൽ പ്ാലോഷൻ (പകബതിഐ�തി). 1991 
ൽ സ്ാ�തിതോെതും 1955 പ� ്ാവൻകൂർ പകാച്തിൻ 
സെൻറതിഫതിക് �തിറ്ററസതി & ചാെതിറ്റബതിള് പസാകസറ്റതിസ് 
ആക്ടതിപറെ കീഴതിൽ െജതിറ്ർ പചയ്തിട്ടുള്ളതുോെ പസാ 
കസറ്റതിൊണ് പകബതിഐ�തി.

പേ�ിഐ�ി ഏപറ്ടുത് വിവിധ വ്യൊവസൊയിേ 
കപ്രൊത്ൊഹന പ്രവര്ത്നങ്ങള് തൊപഴ �റയുന്നവയൊണറ്.

 y വ്യാവസാെതിക ക്റ്ർ വ തികസനം.
 y ലകെളസംസ്ാന ബാംബൂ േതിഷൻപറ ്വർത്നങ്ങള്.
 y �തി എം ലഫാർമുല�ഷൻ കേലക്രാഫുഡ്  പ്ാസതിസ്തിംഗ് 

എറെർക്സസ് സ്കീേതിപറെ നെപെതി�ാക്ൽ.
 y വാണതിജ്യേതിഷൻപറ ്വർത്നങ്ങള്.
 y ഭക്്യസംസ്കെണത്തിപറെയും അനുബന്ധയുണതി 

റ്റുകളുപെയും ഓഡതി റ്റ് ,സർട്തിഫതിലക്ഷൻ.
 y ലദശതിെ�ട്തികജാതതി/�ട്തികവർഗ്ഗ ഹബ്തിപറെ ലകെള 

ത്തിപ� ്വർത്നങ്ങള്.
 y ്ാലദശതിക, ലദശതിെ, അന്ർലദശതിെ, ഇപവന്റുകളതിൽ 

�പകേടുക്കുക.
 y പ�ാതുവാെ ല്ാത്ാഹന ്വർത്നങ്ങള്.
 y ലകെള ബതി2ബതി ഓൺക�ൻല�ാർട്ൽ.
 y ഔലദ്യാഗതിക പവബ് കസറ്റുകളുപെ �െതി�ാ�നം.

പസന്ര് കഫൊര് േൊകന�റ് പേന്റ് പ്വല�റ് പേന്റ് (സിഎം്ി) 
ലകെള സർക്ാർ ലസ്ാൺസർ പചയ്യുന്നതും വ്യവസാെ 
വാണതിജ്യ വകുപെതിലനാെ് ലചർന്നുള്ളതുോെ ഒരു സ്വെംഭെണ 
സ്ാ�നോണ്. പസറെർ ലഫാർ ോലനജ് പേറ്െ 
പഡവ��് പേറ്െ (സതിഎംഡതി) സംസ്ാനപത് 
പ�ാതുസംെംഭങ്ങള്ക്് പ്ാഫഷണൽ ോലനജ് പേറ്െ 
�തിന്തുണ നൽകുകപെന്ന �ക്്യലത്ാപെ 1979-ൽ 
െജതിറ്ർ പചയ് ഒരു പ്ാഫഷണൽ പസാകസറ്റതിൊണ്. 
വർഷങ്ങളാെതി, സതിഎംഡതി അതതിപറെ ്വർത്ന 
ലേഖ� വതിശാ�ോക്കുകയും കൺസള്ട്ൻസതി, ല്ാജക്ട് 
ോലനജ് പേറെ്, ലോണതിറ്ററതിംഗ് & ഇവാലുലവഷൻ, ഹയൂേൻ 
റതിലസാഴ് സ് ോലനജ് പേറ്െ, �െതിശീ�നം, വതിദ്യാഭ്യാസം, 
ഗലവഷണവും പ�ാതു സ്വകാെ്യ �കോളതിത്വും (�തി�തി�തി) 
എന്നതിവെതിലൂപെ ലദശീെ, സംസ്ാന ത�ങ്ങളതിൽ 
വതികസന ഏജൻസതികള്ക്കും ലകാർപെലററ്റ് വതിഭാഗത്തിനും 
സർക്ാെതിനും �തിന്തുണ നൽകുന്നു. 

2021-22 േൊലയളവില് ഏപറ്ടുത് പ്രധൊന �ദ്ധതിേള്
 y ലദശീെത� സ്ാ�ന നതിെീക്ണം
 y കൺസള്ട്തിംഗ,് ല്ാജക്ട് ോലനജ്പേറെ് എന്നതിെതിൽ 

കതിഫ്ബതിക്് � തിന്തുണ
 y പക ഡതിസ്ക്-ന് ല്ാജക്ട് ോലനജ് പേറെ്, ോൻ�വർ 

എന്നതിവെതിൽ � തിന്തുണ
 y എൻഡതി�തിആർഇഎം നെപെതി�ാക്കുന്നതതിനുള്ള 

ല്ാജക്ട് ോലനജ്പേറെ് � തിന്തുണ
 y �ട്തികവർഗ്ഗ സമുദാെത്തിന് സുസ്തിെ ഉ�ജീവന 

�െതി�ാെതി
 y ലസാഷ്യൽ ഇം�ാക്ട് അസസ്പ്േറെ് �ഠനങ്ങള്
 y ലകെളത്തിപ� ്ാൻസ ്പജൻഡർ വ്യക്തികളുപെ സാമൂ 

ഹതിക സാമ്പത്തിക സർലവ

പുതിയ സംരംഭങ്ങള്
 y േന്തതിയുോയുള്ള കൂെതികാഴ്ച : വ്യവസാെ ലേഖ�െതിൽ 

നതിലക്�കർ ലനെതിടുന്ന ്ശ്നങ്ങള് േന്തതിപെ ലനെതിട്് 
കണ്് �െതിഹെതിക്ാനുള്ള ഒരു സംെംഭോണതിത.് 
ഇത് ്കാെം 14 ജതില്ലകളതിലും �െതി�ാെതി നെത്ാൻ 
നതിർലദേശതിക്കുകയും 13 ജതില്ലകളതിൽ പൂർത്തിൊക്കുകയും 
പചെ്തു. നാളതിതുവപെ 1,490 �ൊതതികള് �ഭതിച്തതിൽ 
1,131 എണ്ം �െതിഹെതിച് തിട്ടുണ്്.

 y നതിലക്�കരുോയുള്ള കൂെതികാഴ്ച : വ്യാവസാെതിക ലേഖ 
�െതിൽ 100 ലകാെതി രൂ�െതി�ധതികം നതിലക്�തിക്ാൻ 
ഉലദേശതിക്കുന്ന നതിലക്�കപെ േന്തതി ലനെതിട്് 
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കാണുന്നതതിനും, നതിലക്�കപന സഹാെതിക്ാൻ 
ഒരു ലനാഡൽ ഓഫീസപറ നതിെേതിക്ാനുമുള്ള ഒരു 
�െതി�ാെതിൊണതിത് . ഈ �െതി�ാെതിെതിൽ നാളതിതുവപെ 
6,480 ലകാെതി രൂ�യുപെ നതിർലദേശങ്ങള് �ഭതിച് തിട്ടുണ്്.

 y പകാച് തി-�ാ�ക്ാെ് കഹപെക് വ്യാവസാെതിക 
ഇെനാഴതിക്് ലവണ്തിയുള്ള സ്�പേടുപെ് നെ�െതികള് 
പുലൊഗേതിക്കുകൊണ്. ഇതുവപെ 85 ശതോനം സ്�ം 
ഏപറ്റടുത്തു. ഇത് 10,000 ലകാെതി രൂ�യുപെ നതിലക്�ം 
ആകർഷതിക്കുപേന്നും 5 വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 22,000 
്ത്യക് പതാഴതി�വസെങ്ങളും 80,000 �ലൊക് 
പതാഴതി�വസെങ്ങളും സൃഷ്ടതിക്കുപേന്നും ്തീക്തിക്കുന്നു.

 y ലകെള ല�പെർ ല്ാഡക്ട് � തിേതിറ്റഡ്- ലകെള ല�പെർ 
ല്ാഡക്ട് � തിേതിറ്റഡതിപറെ ഉദഘ്ാെനം 2022 ജനുവെതി 
1 ന് ബഹുോനപപെട് മുഖ്യേന്തതി നതിർവേഹതിക്കുകുയും 
നവംബർ 1, 2023 ന് ഉത്�ാദനം ആെംഭതിക്കുകയും 
പചെത്ു. 

 y ലകെള റബ്ർ � തിേതിറ്റഡ് – ലകെള റബ്ർ � തിേതിറ്റഡതിന് 
പേെ് 9, 2022 ന് അെതിസ്ാന ശതി� സ്ാ�തിച്ചു.

ഭൊവി വീഷേണം
കഴതിഞ്ഞ നാലുവർഷോെതി ലകെളത്തിൻപറ ഉത്�ന്ന 
നതിർമ്ാണ ലേഖ�െതിൽ സ്ാെതിൊെ വർദ്ധനവുണ്്. 
്ധാനോയും വ്യവസാെ ലേഖ�യുപെ നവീകെണത്തിനും 
കവവതിധ്യവൽകെണത്തിലും ്ധാനോെതി പുലൊഗതതി 
കകവെതിക്ാനാെതി. ഒരു കൂട്ം ആധുനതിക വ്യവസാെങ്ങള് 
ലകെളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നതാെതി ഉെർത്തി 
കാണതിക്ാനാകും. 

നല്ല അെതിസ്ാന സൗകെ്യങ്ങലളാപെ വ്യാവസാെതിക 
�ാർക്കുകള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിലൂപെയും വതി�ണനത്തിന് 
സഹാെം നൽകുന്നതതിലൂപെയും ്ാലദശതിക വതിഭവങ്ങളുപെ 
ഉ�ലൊഗം ല്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിലൂപെയും സംെംഭകപെ 
�തിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് സർക്ാർ �ക്്യേതിടുന്നത്. ഭക്്യ-
കാർഷതിക അധതിഷ്തിത വ്യവസാെങ്ങളതിലും സാലകേതതികോെതി 
പേച്പപെട് വ്യവസാെങ്ങളതിലും ശ്രദ്ധ ലകന്ദ്രീകെതിച്തിെതിക്കുന്നു.

സാമൂഹതികവും �ാെതിസ്തിതതികവുോെ സുസ്തിെോെ ഒരു 
വ്യാവസാെതിക �െതിവർത്നം കകവെതിക്കുക എന്നതാണ് 
സർക്ാെതിപറെ കാഴ്ചപൊെ്. ഉൽ �ാദനം, രൂ�കൽപെന, 
വതി�ണനം എന്നതിവയുപെ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതിൽ പുതതിെ 
സാലകേതതികവതിദ്യകള് സ്വീകെതിക്കുക എന്നത് ഈ 
�െതിവർത്നത്തിപറെ ഒരു ്ധാന ഘെകോെതിെതിക്കും.
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4.4 സൂക്ഷേ, ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് 
(എം.എസ്ഷ.എം.ഇകള്)

രയാജധ്ത്തിചറെ സയാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ സൂക്ഷേ, 
ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് (എംഎസ്ഷഎംഇ) 
പ്രധയാന പങ്്ഷ വഹിക്കുന്നു. എംഎസ്ഷഎംഇ കള് ഇന്ധ്യിചല 
ച�യാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിനം സയാമ്പത്തിക 
വികസനത്തിനം ശക്തേയായ െയാലകശക്തികളയാണ്ഷ. 
ച�യാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്യാനം അതുവഴി സയാമ്പത്തിക 
വളർച്ചയ്ക്ഷ സംഭയാവന നൽകയാനമുള്ള സയാധധ്�കള് 
�ിരിച്ചറിഞ്്ഷ മകരള സർക്യാർ ഈ മേഖലയ്ക്ഷ മുൻഗണന 
നൽകുന്നു. കൂടയാച�, ഈ മേഖലയ്ക്ഷ കയറ്റുേ�ി വളർച്ച 
കൂട്യാനം, നവീകരണചത്ത മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന�ിലം 
സുസ്ിര വികസനം, തുലധ്േയായ വളർച്ച, പ്രകൃ�ിവിഭവങ്ങളുചട 
വിനിമയയാഗം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന�ിലം നിർണയായക 
പങ്്ഷ വഹിക്കുന്നു. 

73-േ�്ഷ നയാഷണൽ സയാമ്പിള് സർമവ അനസരിച്ച്ഷ 
രയാജധ്ത്ത്ഷ ഇൻമകയാർപ്മററ്്ഷ ചെയ്യാത്ത 633.88 ലകം 
കയാർഷിമക�ര എം.എസ്ഷ .എം.ഇ.കള് വിവിധ സയാമ്പത്തിക 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വധ്യാപൃ�രയായിട്ടുണ്്ഷ. ഇ�ിൽ 31 
ശ�േയാനം എംഎസ്ഷഎംഇകള് ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലം 32 ശ�േയാനം വധ്യാപയാരത്തിലം 33 
ശ�േയാനം േറ്്ഷ മസവനങ്ങളിലം ഏർചപ്ട്ിരിക്കുന്നു 
(ഉൽപ്ന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയിൽ 196.65 ലകം, വധ്യാപയാര 
മേഖലയിൽ 230.35 ലകം, േറ്റു മസവന മേഖലയിൽ 206.85 
ലകം, അനൗമ്ധ്യാഗിക വവ്യു�ി ഉൽപ്യാ്ന പ്രസരണ 
മേഖലയിൽ 0.03 ലകം). ഇ�ിൽ 1948-ചല ഫയാക്ഷ ടറീസ്ഷ 
ആക്ഷ ട്ഷ, (ബി) കമ്പനീസ്ഷ ആക്ഷ ട്ഷ, 1956, (സി) നയാഷണൽ 
ഇൻഡസ്ഷ ട്ിയൽ ക്യാസിഫിമക്ഷൻ (എൻഐസി) 2008-
ചല ചസകൻ എഫ്ഷ-ചറെ കീഴിൽ വരുന്ന നിർമ്യാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയുചട “(a) ചസകൻ 2m 
(i), 2m (ii) പ്രകയാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ ഉള്ചപ്ടുന്നില്ല. 
ഇന്ധ്യുചട നിർമ്യാണ ഉ�്ഷപന്നങ്ങളുചട 45 ശ�േയാനവം 
എംഎസ്ഷഎംഇകള് പങ്കുചവക്കുകയും രയാജധ്ത്തിചറെ 
കയറ്റുേ�ിയിൽ 40 ശ�േയാനത്തിലധികം സംഭയാവന 

നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഭധ്ന്ര ഉൽപ്യാ്നത്തിചറെ 28 
ശ�േയാനവം ഈ മേഖലയിൽ നിന്നയാണ്ഷ. രയാജധ്ത്തുടനീളമുള്ള 
ഗ്യാേങ്ങളിലം നഗരങ്ങളിലേയായി എംഎസ്ഷഎംഇഎസ്ഷ കള് 
ഏകമ്ശം 11.1 മകയാടി ആളുകള്ക്്ഷ (3.60 മകയാടി ഉ�്ഷപന്ന 
നിർമ്യാണത്തിലം 3.87 മകയാടി വധ്യാപയാരത്തിലം 3.62 മകയാടി 
േറ്്ഷ മസവനങ്ങളിലം 0.0007 മകയാടി അനൗമ്ധ്യാഗിക 
വവ്യു�ി ഉൽപ്യാ്ന പ്രസരണ മേഖലയിലം) ച�യാഴിൽ 
നൽകുന്നു. 633.88 ലകം എംഎസ്ഷഎംഇകളിൽ 
324.88 ലകം (51 ശ�േയാനം) ഗ്യാേപ്രമ്ശങ്ങളിലം 
309 ലകം എംഎസ്ഷഎംഇകള് (49 ശ�േയാനം) 
നഗരപ്രമ്ശങ്ങളിലേയാണ്ഷ. 

ജനവരി 1, 2021ന്ഷ, ഉമ്ധ്യാഗ്ഷ ആധയാർ രജിസ്ഷ മട്ഷൻ 
ഓൺവലൻ മപയാർട്ലിൽ ചേയാത്തം 65,23,067 സംരംഭകർ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്്ഷ, ഇ�ിൽ 21,13,233 സംരംഭങ്ങള് 
ഉൽപ്ന്ന നിർമ്യാണ വിഭയാഗത്തിലം 44,09,834 
സംരംഭങ്ങള് മസവന മേഖലയിലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്്ഷ. 
(ഇന്ധ് ഗവൺചേറെ്ഷ, 2022). കൃഷി കഴിഞ്യാൽ ഏറ്വം 
കൂടു�ൽ ച�യാഴിലവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്ന മേഖലയയാണി�്ഷ. 
വലിപ്ം, സയാമങ്�ികവി്ധ്യുചട നിലവയാരം, ഉൽപ്ന്നങ്ങള് 
എന്നിവയുചട അടിസ്യാനത്തിൽ ഈ മേഖല 
വവവിധധ്പൂർണ്ണേയാണ്ഷ. പ്യാറെ്ഷ, യന്ത്രങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള് 
എന്നിവയിലള്ള നിമകപം അടിസ്യാനേയാക്ി 
എംഎസ്ഷഎംഇ കളുചട നിലവിലള്ള വർഗീകരണം  
പട്ടിക 4.4.1ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ സൂക്ഷ്മ, ലെറുേതിട ഇടത്രം സംരംഭേ 
ക്മഖെ
മകരളത്തിചല സുക്ഷേ, ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭക 
മേഖല �യാര�മേധ്ന കുറഞ് മു�ൽമുടമക്യാടുകൂടി ച�യാഴിൽ 
പ്ര്യാനം ചെയ്യുന്നതും വരുേയാനം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതുേയായ ഒരു 
മേഖലയയായി വളർന്നുചകയാണ്ിരിക്കുന്നു. എംഎസ്ഷഎംഇ 
സർമവയും നയാലയാേചത്ത ചസൻസസിചറെ ദ്രു� ഫലങ്ങളും 

1 സൂക്ഷേ,ചെറുകിട,ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങചള കുറിച്ചുള്ള വ ി്ഗ്ദ്ധ സേി�ി റിമപ്യാർട്്ഷ , ആർ.ബി.ഐ, 2019  
2 വയാർഷ ിക റിമപ്യാർട്്ഷ 2021-22, സൂക്ഷേ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക േന്ത്രയാലയം, ഭയാര� സർക്യാർ
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അനസരിച്ച്ഷ, ഇന്ധ്യിചല 5.62 ശ�േയാനം എംഎസ്ഷഎംഇ 
സംരംഭങ്ങളും മകരളത്തിലയാണ്ഷ. സൂക്ഷേ ചെറുകിട ഇടത്തരം 
സംരംഭക മേഖല ഗ്യാേീണ പിമന്നയാക് പ്രമ്ശങ്ങളുചട 
വധ്വസയായവ�്ഷക്രണത്തിന്ഷ സഹയായിക്കുകയും 
യുവയാക്ള്ക്കും സയാമൂഹികേയായി പിമന്നയാക്ം നിൽക്കുന്ന 
വിഭയാഗങ്ങളയായ പട്ികജയാ�ി, പട്ികവർഗക്യാർ, സ്തീകള്, 
ശയാരീരിക ചവല്ലുവിളി മനരിടുന്നവർ എന്നിങ്ങചനയുള്ളവർക്്ഷ 
ച�യാഴിൽ നല്ഷകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂക്ഷേ, ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭക മേഖലയിൽ 
പ്രവർത്തന സജ്ജേയായതും ച�യാഴിൽ പ്ര്യാനം 
ചെയ്യുന്നതുേയായ സൂക്ഷേ സംരംഭങ്ങള് ഗണധ്േയായി 
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്ഷ. ഈ മേഖലയുചട കീഴിൽ ഉള്ചപ്ടുന്ന 
വധ്വസയായങ്ങള് കര കൗശലം, വകത്തറി, ഖയാ്ി, ഭകധ് 
സംസ്ക്കരണം, വസ്ത നിർമ്യാണം, ചനയ്ഷത്ത്ഷ, ചനയ്ഷത്തു 
വധ്വസയായം, കയർ/�ടി/മുള/റബ്ബർ/തുകൽ/കളിേൺ 
ഉല്പന്നങ്ങള് ഇവയുേയായി ബന്ധചപ്ട് വധ്വസയായങ്ങള് 
എന്നിവയയാണ്ഷ. പരമ്പരയാഗ� ഉൽപ്ന്നങ്ങള് മു�ൽ 
ഉന്ന� സയാമങ്�ിക ഉൽപ്ന്നങ്ങള് വചര ഉള്ചക്യാള്ളുന്ന 
വധ്�ധ്സ്തേയായ എണ്ണയായിരത്തിൽ അധികം എം എസ്ഷ 
എം ഇ ഉൽപ്ന്നങ്ങളയാണ്ഷ വിവിധ എം എസ്ഷ എം ഇ കള് 
ഉൽപ്യാ്ിപ്ിക്കുന്ന�്ഷ .

മകരളത്തിൽ സർക്യാരും ബയാങ്കുകളും എം എസ്ഷ എം ഇ 
കചള സഹയായിക്കുകയും ധയാരയാളം സൗകരധ്ങ്ങള് പ്ര്യാനം 
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മകരളത്തിൽ സൂക്ഷേ ചെറുകിട 
ഇടത്തരം സംരംഭക മേഖലയുചടയും പരമ്പരയാഗ� 
വധ്വസയായ മേഖലകളുചടയും വളർച്ചക്്ഷ സഹയായിക്കുന്ന 
ഒരു ചഫസിലിമറ്റ്ർ ആയി ജില്ലയാ വധ്വസയായ മകന്ദം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്ത്ഷ സംരംഭക സംസ്ക്കയാരം 
വികസിപ്ിക്കുന്ന�ിന്ഷ വിവിധ പദ്�ികള് വകുപ്്ഷ 
നടപ്ിലയാക്കുന്നു, സ്ഷകൂള് മകയാമളജ്ഷ �ലങ്ങളിൽ സംരംഭക 
വികസന ക്ബ്ബുകള് ആരംഭിക്കുന്ന�ിനം അ�ിലൂചട 
യുവയാക്ള്ക്ിടയിൽ സംരംഭക സംസ്ക്കയാരം വളർത്തുന്ന�ിനം 

അവർക്യായി സംരംഭക വികസന പരിപയാടികള് 
സംഘടിപ്ിക്കുന്ന�ിനം വകുപ്്ഷ സയാമ്പത്തിക സഹയായം 
നല്ഷകുന്നു. കൂടയാച� സ്റ്റയാർട്പ്പുകള്ക്്ഷ മവണ് മസവനങ്ങള് 
നല്ഷകുന്ന�ിനം ജില്ലയാ വധ്വസയായ മകന്ദങ്ങളിൽ ബിസിനസ്്ഷ 
ഇൻകുമബഷൻ ചസറെറുകള് ആരംഭിക്കുന്ന�ിനം വകുപ്്ഷ 
മുൻഗണന നല്ഷകുന്നു.

മകരളത്തിചറെ സയാമ്പത്തിക വളർച്ച സൂക്ഷേ 
ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുചട വികസനവേയായി 
ബന്ധചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ഉല്പയാ്നവം ച�യാഴിലം 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന�ിന്ഷ വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ 
വിവിധ പദ്�ികള് നടപ്ിലയാക്കുന്നു. ഡയറക്ട്ഷമററ്ിന്ഷ 
കീഴിലള്ള ഏജൻസികള് ഇവയയാണ്ഷ: സംസ്യാനത്ത്ഷ 
വകത്തറി, തുണി മേഖലയുചട ഉന്നേനത്തിനം 
വികസനത്തിനേയായി നയങ്ങള് ആവിഷ്ഷക്രിക്യാൻ 
ലകധ്േിട്ടുളള വകത്തറി ചടക്്ഷറ്യിൽസ്ഷ ഡയറക്ടമററ്്ഷ. 
കയറുേയായി ബന്ധചപ്ട് മകരള സർക്യാരിചറെ എല്ലയാ 
നയപരേയായ �ീരുേയാനങ്ങളും നടപ്യാക്കുന്ന ഏജൻസിയയാണ്ഷ 
കയർ ഡവലപ്്ഷചേറെ്ഷ ഡയറക്ടമററ്്ഷ. സംസ്യാനത്ത്ഷ 
ഖയാ്ി ഗ്യാേ വധ്വസയായങ്ങള് സംഘടിപ്ിക്കുന്ന�ിനം 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന�ിനമുള്ള ചുേ�ലയുള്ള മകരള ഖയാ്ി 
ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡ്ഷ, കൂടയാച� സംസ്യാനചത്ത 
മ�യാട്ം മേഖലയുചട വികസനത്തിനയായി 2022-23ൽ 
സ്യാപിച്ച പ്യാമറെഷൻ ഡയറക്ടമററ്്ഷ എന്നിവയയാണ്ഷ.

സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യേഥാഗ് ആധഥാര് ത്െദമേഥാറഥാണ്ം (യുഎഎം)
2015 ചസപ്ഷറ്ംബർ 18 മു�ൽ വധ്വസയായ വയാണിജധ് വകുപ്്ഷ 
മകരളത്തിൽ, സംരംഭക ചേമമ്യാറയാൻഡം (ഇഎം) ഭയാഗം-II 
സേർപ്ിക്കുന്ന സമ്പ്ര്യായം നിർത്തലയാക്കുകയും അ�ിചറെ 
സ്യാനത്ത്ഷ ഓൺവലൻ രജിസമട്ഷൻ സംവിധയാനേയായ 
ഉമ്ധ്യാഗ്ഷ ആധയാർ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ഷതു. 2022 േയാർച്ച്ഷ 
31 വചരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകയാരം ഉമ്ധ്യാഗ്ഷ ആധയാറിൽ 
അമപക സേർപ്ിച്ചവരുചട ആചക എണ്ണം 1,90,517 ആണ്ഷ. 
ഇ�ിൽ യഥയാക്രേം ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയിൽ 62,414 

പട്ടിക 4.4.2 2020-21 മു�ൽ 2022-23 വചര ഡയറക്ഷ ടമററ്്ഷ ഓഫ്ഷ ഇൻഡസ്ഷട്ീസ്ഷ ആൻഡ്ഷ ചകയാമേഴ്ഷ സിചറെ പദ്�ി 
വിഹി�വം ചെലവം, ലകത്തിൽ
മേഖല 2020-21 2021-22 2022-23 (15.11.2022 വചര)

വിഹി�ം ചെലവ്ഷ വിഹി�ം ചെലവ്ഷ വിഹി�ം ചെലവ്ഷ

ചെറുകിട വധ്വസയായം 13,469.00 10,668.00 13,894.00 13,680.47 20,040.00 7,932.57

വയാണിജധ്ം 1,600.00 864.00 1,200.00 1,193.00 700.00 341.78

കരകൗശലം 465.00 1,208.40 385.00 321.53 350.00 185.90

ആചക 15,479.00 12,740.40 15,479.00 15,195.00 21,090.00 8,460.25

അവലംബം: പ്യാൻമ്പേസ്ഷ മകരള
* ചെലവ്ഷ 15/11/2022 വചര 

പട്ടിക 4.4.1 എം.എസ്ഷ.എം.ഇ കളുചട വർഗീകരണം
സമ്ിശ്ര േയാന്ണ്ം: പ്യാറെ്ഷ /യന്ത്രങ്ങള്/ഉപകരണങ്ങള്, എന്നിവയിലള്ള നിമകപവം വയാർഷിക വിറ്റുവരവം 

വർഗീകരണം സൂക്ഷേം ചെറുകിടം ഇടത്തരം

നിർമ്യാണ സംരംഭങ്ങളും 
മസവന മേഖലയിൽ  
ഏർചപ്ട്ിരിക്കുന്ന  
സംരംഭങ്ങളും 

നിമകപം 1 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ 

നിമകപം 10 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ 

നിമകപം 50 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ 

വിറ്റുവരവ്ഷ 5 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ

വിറ്റുവരവ്ഷ 50 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ 

വിറ്റുവരവ്ഷ 250 മകയാടി രൂപയിൽ 
കുറവ്ഷ 

അവലംബം: എംഎസ്ഷ.എം.ഇ േന്ത്രയാലയം ഭയാര� സർക്യാർ 
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അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് വകുപ്്ഷ ഡയറക്ടമററ്്ഷ

സംസ്യാനചത്ത സൂക്ഷേ, ചെറുകിട, ഇടത്തര സംരംഭകചര ഉണർമവകുന്ന�ിനം മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന�ിനേയായി മകരള 
സർക്യാർ "2022-23 ഇയർ ഓഫ്ഷ എറെർവപ്രസ്ഷ " ആയി പ്രഖധ്യാപിച്ചിരിക്കുകയയാണ്ഷ. ഇ�ിചറെ ഭയാഗേയായി 2022-23 കയാലഘട്ത്തിൽ 
ഒരു ലകം സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുകചയന്ന ഉദ്ധ്േം വയാണിജധ്വധ്വസയായ ഡയറമ്രേറ്ിചനയയാണ്ഷ ചുേ�ലചപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്ന�്ഷ. 
വിവിധ വകുപ്പുകളുചട സംയുക്തേയായ പരിശ്രേത്തിലൂചട ഒരു ലകം സംരംഭങ്ങള് സ്യാപിക്കുക അ�ിലൂചട 2022 ൽ മൂന്ന്ഷ ലകം 
ച�യാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകചയന്ന�യാണ്ഷ ലകധ്ം. പ്രവർത്തന മേഖലയിചല �യാചഴത്തട്ിൽ സ്യാപനങ്ങള്ക്യാവശധ്േയായ 
സൗകരധ്ങ്ങള് സജ്ജീകരിക്കുക, വിവിധ വധ്വസയായിക മേഖല പങ്യാളികളുചട പ്രവർത്തനങ്ങചള ഏകീകരിക്കുക, പു�ിയ മപ്രയാത്യാഹന 
പദ്�ികളും നയങ്ങളും അവ�രിപ്ിക്കുക, എന്നിവ ഉള്ചക്യാളളുന്ന ഒരു ബൃഹത്തയായ �ന്ത്രത്തിലൂചട പു�ിയ സംരംഭങ്ങള് 
സ്യാപിക്കുന്ന�ിനം പരിമപയാഷിപ്ിക്കുന്ന�ിനം ആവശധ്േയായ ഒരു അനകൂല ആവയാസ വധ്വസ് സൃഷ്ിക്ൽ, അതുമപയാചല 
സംസ്യാനത്ത്ഷ നിലവിലളള സംരംഭങ്ങളുചട വികസനം സയാധധ്േയാക്ൽ എന്നിവയയാണ്ഷ പ്രധയാനേയായും ഉമദ്ശിക്കുന്ന�്ഷ.

ഈ ഉദ്ധ്േത്തിചറെ ഭയാഗേയായി നിലവിലളള സംവിധയാനചത്ത പരിമപയാഷിപ്ിക്കുന്ന�ിനയായി വകചക്യാണ് പ്രധയാന പ്രവർത്തനങ്ങള്: 
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന�ിനം പരിമപയാഷിപ്ിക്കുന്ന�ിനം ആവശധ്േയായ സൗകരധ്ങ്ങള് ലഭധ്േയാക്കുവയാനയായി സംസ്യാനചത്ത 
ചപ്രയാഫഷണൽ വി്ധ്യാഭധ്യാസ മയയാഗധ്�യുളള 1,153 ഉമ്ധ്യാഗയാർതികചള ഇമറെണുകളയായി നിയേിച്ചു. എല്ലയാ �മദ്ശഭരണ 
കയാരധ്യാലയങ്ങളിലം സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുവയാനയായി ചഹൽപ്്ഷ ചഡസ്കുകള് സ്യാപിച്ചു. എല്ലയാ ജില്ലകളിലം എംഎസ്ഷഎംഇ ക്ിനിക്കുകള് 
സ്യാപിച്ചു, ചപ്രയാഫഷണൽ മയയാഗധ്രയായവരുചട മസവനമത്തയാചട �യാലൂക്്ഷ �ലങ്ങളിൽ എറെർവപ്രസ്ഷ ചഫസിലിമറ്ഷൻ ചസറെറുകള് 
സ്യാപിച്ചു, ഈ സംരംഭത്തിചറെ ഭയാഗേയായ പ്രവർത്തനങ്ങചള നിരീകിക്കുന്ന�ിനയായി സംസ്യാന, ജില്ല, �മദ്ശഭരണസ്യാപന 
�ലത്തിലളള കമ്ിറ്ികള് രൂപീകരിച്ചു. സംസ്യാനചത്ത വധ്വസയായിക വികസനത്തിനളള പ്രധയാന പരിേി�ികള് പരിഹരിക്കുന്ന�ിന്ഷ 
മവണ്ി പ്രമ�ധ്ക പദ്�ികളയായ സംരംഭങ്ങള്ക്്ഷ ആവശധ്േയായ ധനസഹയായം ലഭധ്േയാക്ൽ, എല്ലയാ എറെർവപ്രസുകളുചടയും 
വയായ്ഷപകള്ക്്ഷ 4 ശ�േയാനം പലിശയിളവ്ഷ സബ്ഷ സിഡിയയായി നൽകൽ, ആവശധ്േയായ വധ്വസയായിക ഭൂേി/അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
എന്നിവ സംരംഭകർക്്ഷ ലഭധ്േയാചണന്ന്ഷ ഉറപ്യാക്ൽ, സ്വകയാരധ് സ്യാപനങ്ങള്ക്്ഷ ചഡവലപ്ർ ചപർേിറ്്ഷ നൽകുന്ന�ിനയായി 
സ്വകയാരധ് വധ്വസയായ എമസ്റ്ററ്്ഷ പദ്�ി എന്നിവ അവ�രിപ്ിച്ചു. വധ്വസയായ വകുപ്ിചറെ മസവനങ്ങള് ലഭധ്േയാക്കുന്ന�ിനയായി വളചര 
കയാരധ്കേേയായതും ക്രിയയാത്മകവേയായ ഒരു ഓൺവലൻ മപയാർട്ൽ വികസിപ്ിച്ചു. എല്ലയാ �മദ്ശഭരണസ്യാപനങ്ങളിൽ നിലവിലളള 
സംരംഭകർക്യായി പരിശീലനവം ജനറൽ ഓറിചയമറെഷനം, വയായ്ഷപകള്, വലസൻസ്ഷ, സംരംഭകർക്യായുളള സബ്ഷ സിഡി 
എന്നിവചയക്കുറിച്ച്ഷ അവമബയാധം സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിനയായി തുടർച്ചയയായ കധ്യാമ്പയിനകള്, പു�ിയ�യായി ആരംഭിച്ച സ്യാപനങ്ങള്ക്്ഷ 
വിപണി സൗകരധ്ങ്ങള് ലഭധ്േയാക്കുന്ന�ിനയായി േയാർക്റ്ിംഗ്ഷ ചഫസ്റ്റിവൽ എന്നിവ സംഘടിപ്ിച്ചു.

ഏപ്രിൽ 1, 2022 മു�ൽ ഡിസംബർ 7 വചരയുളള 250 ്ിനങ്ങള്ക്കുളളിൽ �ചന്ന ഒരു ലകം പു�ിയ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുകചയന്ന 
േഹത്തയായ ലകധ്ം സയാകയാ�്ഷകരിക്കുവയാൻ സർക്യാരിന്ഷ സയാധിച്ചു. ഈ മനട്ത്തിചറെ ഭയാഗേയായി സംസ്യാനത്ത്ഷ 6,274 
മകയാടിരൂപയുചട നിമകപവം 2,20,285 പു�ിയ ച�യാഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ിക്ചപ്ട്ടു. പുതു�യായി ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുചട 1/3 ഭയാഗവം 
വനി� സംരംഭകരുചട ഉടേസ്�യിലളള�യാചണന്ന്ഷ ശ്രമദ്യേയാണ്ഷ. കയാർഷിക, ഭകധ് സംസ്കരണം, ഗയാർചേറെ്ഷ & ചടക്്ഷറ്യിൽസ്ഷ, 
മസവന പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നീ പ്രധയാന മേഖലകളിലയാണ്ഷ പു�ിയ സംരംഭങ്ങള് മുഖധ്േയായും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന�്ഷ.

ക�ോേ്ഷ സ്ഷ 4.4.1 ഇയർ ഓഫ്ഷ എറെർവപ്രസസ്ഷ’ 2022-23.

ചടിത്ം 4.4.1 2020-21ൽ നിർമ്യാണ, മസവന മേഖലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൂക്ഷേ, ചെറുകിട ഇടത്തരം യൂണിറ്റുകളുചട എണ്ണം 

അവലംബം വധ്വസയായ വയാണിജധ് വകുപ്്ഷ ഡയറക്ടമററ്്ഷ
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യൂണിറ്റുകള്, മസവനമേഖലയിൽ 1,28,103 യൂണിറ്റുകള് 
എന്നിവയയാണ്ഷ. ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയിൽ 58,280 
സൂക്ഷേ യൂണിറ്റുകള്, 3,726 ചെറുകിട യൂണിറ്റുകള്, 408 
ഇടത്തരം യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ ഉള്ചക്യാള്ളുന്നു. യുഎഎം 
പ്രകയാരം മസവന മേഖലയിചല 1,28,103 യൂണിറ്റുകളിൽ; 
1,21,457 സൂക്ഷേ യൂണിറ്റുകള്, 6,220 ചെറുകിട യൂണി 
റ്റുകള്, 426 ഇടത്തരം യൂണിറ്റുകള് എന്നിവയയാണ്ഷ 
ഉള്ചപ്ട്ിരിക്കുന്ന�്ഷ. 2021-22ൽ നിർമ്യാണ, മസവന 
മേഖലകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൂക്ഷേ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം 
യൂണിറ്റുകളുചട ജില്ല �ിരിച്ചുള്ള എണ്ണം അനുബന്ം 4.4.1-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ക്മഖെയുലട പ്രേടനം
2021-22ൽ, പു�ിയ 15,285 എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകള് 
(മുൻവർഷമത്തക്യാള് 32 ശ�േയാനം കൂടു�ൽ) 1,535.09 
മകയാടി രൂപ (മുൻവർഷമത്തക്യാള് 26 ശ�േയാനം കൂടു�ൽ) 
മു�ൽമുടക്ിൽ സംസ്യാനത്ത്ഷ ആരംഭിച്ചു അതുവഴി 
56,233 മപർക്്ഷ ച�യാഴിൽ ലഭധ്േയാക്കുകയും ചെയ്ഷതു 
(മുൻവർഷമത്തക്യാള് 25 ശ�േയാനം കൂടു�ൽ). 2022-23ൽ 
ഇ�ിൽ ഗണധ്േയായ വർധനവണ്യായി, 2022 ഡിസംബർ 
7 വചര 1,00,000 പു�ിയ യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കുകയും 
അതുവഴി 2,20,285 മപർക്്ഷ മജയാലി ലഭധ്േയാക്കുകയും ചെയ്ഷതു. 
കഴിഞ് അഞ്്ഷ വർഷചത്ത പു�ിയ MSME യൂണിറ്റുകളുചട 
വിശ്യാംശങ്ങള് പട്ടിക 4.4.3ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

2021-22 വർഷത്തിൽ 121.15 മകയാടി രൂപയുചട നിമക 
പമത്തയാചട 5,200 ച�യാഴിലകള് സൃഷ്ിച്ച്ഷ ഏറ്വം കൂടു�ൽ 
പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകള് (1,789) ആരംഭിച്ച്ഷ 
തൃശ്ശൂർ ജില്ല ഒന്നയാേതും 1,455 പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ 
യൂണിറ്റുകള് 134.38 മകയാടി രൂപയുചട നിമകപമത്തയാചട 
ആരംഭിച്ച്ഷ 4,738 ച�യാഴിലകള് സൃഷ്ിച്ച മകയാഴിമക്യാട്ഷ 
രണ്യാേതും, 207.49 മകയാടി രൂപയുചട നിമകപമത്തയാചട 
1,413 പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളിലൂചട 5,850 
ച�യാഴിലകള് സൃഷ്ിച്ച പയാലക്യാട്ഷ ച�യാട്ടുപുറകിലേയാണ്ഷ. 
17.09 മകയാടി രൂപയുചട നിമകപമത്തയാചട 220 പു�ിയ 
എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളിലൂചട 959 ച�യാഴിലകള് 
സൃഷ്ിച്ച കയാസർമഗയാഡയാണ്ഷ ഏറ്വം കുറവ്ഷ പു�ിയ 
യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിച്ച�്ഷ. വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.4.2ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ് രണ്്ഷ വർഷേയായി 
ആരംഭിച്ച പു�ിയ MSME യൂണിറ്റുകളുചടയും നൽകിയ 
ച�യാഴിലവസരങ്ങളുചടയും എണ്ണം ചടിത്ം 4.4.2ൽ 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 4.4.3 2017-18 മു�ൽ 2021-22 വചരയുള്ള MSME 
മേഖലയിചല മനട്ം
വർഷം എംഎസ്ഷഎംഇ 

യൂണിറ്റുകളുചട 
എണ്ണം

നിമകപം
(മകയാടിയിൽ)

 ച�യാഴിൽ 
(എണ്ണം)

2017-18 15,468 1,249.61 51,244

2018-19 13,826 1,321.94 49,068

2019-20 13,695 1,338.65 46,081

2020-21 11,540 1,221.86 44,975

2021-22 15,285 1,535.09 56,233

2022-23^ 100000 6274.00 2,20,285

ആചക 1,69,814 12,941.15 4,67,886

*2022 ഡിസംബർ 7 വചര 
അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ 

2020-21ൽ ഏറ്വം കൂടു�ൽ പു�ിയ യൂണിറ്റുകള് 
(1,855 യൂണിറ്റുകള്) സൃഷ്ഷ ടിച്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയയാണ്ഷ 6,118 
ച�യാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ഷ ടിച്ച�്ഷ, 1,477 യൂണിറ്റുകളുേയായി 
6,300 ച�യാഴിലവസരങ്ങള് പയാലക്യാട്ഷ ജില്ല സൃഷ്ഷ ടിച്ചു, 
എറണയാകുളത്ത്ഷ 1,165 എംഎസ്ഷ എംഇ യൂണിറ്റുകള് 4,729 
ച�യാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ഷ ടിച്ചു. കയാസർമകയാട്ഷ പു�ിയ 
യൂണിറ്റുകളുചട എണ്ണം േയാറ്േില്ലയാച� തുടരുന്നുചണ്ങ്ിലം 
1.03 മകയാടി മകയാടി രൂപയുചട അധിക നിമകപത്തിലൂചട 116 
പു�ിയ ച�യാഴിൽ സൃഷ്ിക്കുവയാൻ കഴിഞ്ഞു. 2020-21, 2021-
22 വർഷങ്ങളിൽ സംസ്യാനചത്ത പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ 
യൂണിറ്റുകളുചട ജില്ല �ിരിച്ചുള്ള വിശ്യാംശങ്ങള് ചടിത്ം 4.4.3 
ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

2017-18ൽ 2,553 ആയിരുന്ന കയാർഷിക, ഭകധ് അധിഷ്ി� 
യൂണിറ്റുകളുചട എണ്ണം 2021-22ൽ 4,297 ആയി ഉയർ 
ന്ന�യായി കഴിഞ് അഞ്്ഷ വർഷചത്ത എംഎസ്ഷ.എംഇ 
യൂണിറ്റുകളുചട മേഖലയാ �ിരിച്ചുള്ള വളർച്ച ചവളിചപ്ടുത്തുന്നു. 
മസവനവേയായി ബന്ധചപ്ട് എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളുചട 
എണ്ണം 2017-18ൽ 3,679 ആയിരുന്ന�്ഷ 2021-22ൽ 4,097 
യൂണിറ്റുകളയായി ഉയർന്നു. കഴിഞ് അഞ്്ഷ വർഷത്തിനിചട 
ആരംഭിച്ച എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളുചട ഉപവിഭയാഗം 
�ിരിച്ചുള്ള വിശ്യാംശങ്ങള് പട്ടിക 4.4.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പ്രധയാന അഞ്ചു ഉപ മേഖലകളിലയായയാണ്ഷ 85 ശ�േയാനം 
എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളും കഴിഞ് അഞ്ചു വർഷങ്ങളയായി 
ഉള്ചക്യാള്ളുന്ന�്ഷ. കയാർഷിക, ഭകധ് അധിഷ്ി� (28 

ചടിത്ം 4.4.2 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിചല പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യുണിറ്റുകളും സൃഷ്ിച്ച പു�ിയ ച�യാഴിലവസരങ്ങളും

 അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ
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ശ�േയാനം) യൂണിറ്റുകളും മസവനമേഖല (27 ശ�േയാനം) 
യൂണിറ്റുകളുംേയാണ്ഷ പ്രധയാനേയായി എംഎസ്ഷഎംഇ കളിൽ 
ആധിപ�ധ്ം പുലർത്തുന്ന�്ഷ. പ്യാസ്റ്റിക്ഷ പയാത്രങ്ങള്, 
സ്വർണ്ണയാഭരണങ്ങള്, റബ്ബർ ഉൽപ്ന്നങ്ങള്, കരകൗശല 
ഉൽപന്നങ്ങള് എന്നിവ നിർമ്ിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകചള 
“േറ്റുള്ളവ” (16 ശ�േയാനം) എന്ന്ഷ �രം �ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ചടക്്ഷവറ്ൽസ്ഷ ആൻഡ്ഷ ഗയാർചേറെ്ഷസ്ഷ (10 ശ�േയാനം), 
ജനറൽ/ചേക്യാനിക്ൽ/വലറ്്ഷ എഞ്ിനീയറിംഗ്ഷ  
(8 ശ�േയാനം) എന്നിവയയാണ്ഷ േറ്്ഷ രണ്്ഷ മുൻനിര 
ഉപമേഖലകള്. ഓമരയാ ഉപവിഭയാഗത്തിചറെയും വിഹി�ം ചടിത്ം 
4.4.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വ്യവസോയ കേോ-ഓപ്പകേറ്റീവ്ഷ ലസോസസറ്തിേള്
2022 േയാർച്ച്ഷ 31 ചല കണക്നസരിച്ച്ഷ മകരളത്തിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ഷട്ിയൽ മകയാ-ഓപ്മററ്ീവ്ഷ 
ചസയാവസറ്ികളുചട ആചക എണ്ണം 475 ആണ്ഷ, 
ഇ�ിൽ വനി�കള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മകയാ-ഓപ്മററ്ീവ്ഷ 
ചസയാവസകളുചട എണ്ണം 73 ആണ്ഷ. 2021-22ൽ 43 
ചസയാവസറ്ികള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ഷതു. �ിരുവനന്പുരത്തയാണ്ഷ 
ഏറ്വം കൂടു�ൽ ചസയാവസറ്ികള് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�്ഷ, 167 
എണ്ണം. ഇ�്ഷ സംബന്ധിച്ച വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.4.3ൽ  നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.4.4 മകരളത്തിൽ ഓമരയാ ഉപമേഖലയ്ക്ഷ കീഴിലം ആരംഭിച്ച പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളുചട വിശ്ംശങ്ങള്
ക്രേ 

നമ്പർ ഉപമേഖല 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 കയാർഷിക ഭകധ്യാധിഷ്ി�ം 2,553 2712 2,582 3,359 4,297

2 തുണിത്തരങ്ങളും വസ്തങ്ങളും 1,947 1858 1,904 1,276 1,564

3 ജനറൽ/ചേക്യാനിക്ൽ/വലറ്്ഷ എഞ്ിനീയറിംഗ്ഷ 2,001 1533 1,334 959 1,193

4 മസവന പ്രവർത്തികള് 3,679 3259 4,036 2,725 4,097

5 �ടി ഉൽപ്ന്നങ്ങള് 871 644 5,32 436 517

6 സിേൻറ്ഷ ഉൽപ്ന്നങ്ങള് 469 329 3,09 233 368

7 പ്രിൻറിംഗം അനബന്ധ പ്രവർത്തികളും 392 348 2,80 188 198

8 മപപ്ർ ഉൽപ്ന്നങ്ങള് 163 192 1,88 198 234

9 ഇൻഫർമേഷൻ ചടക്ഷമനയാളജി 316 294 2,40 187 348

10 േറ്റുള്ളവ 3,077 2657 2,290 1,949 2,469

ആചക 15,468 13,826 13,695 11,540 15,285

അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ

ചടിത്ം 4.4.3 മകരളത്തിൽ 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ ജില്ല �ിരിച്ചുള്ള പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകള് 

 അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ
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നതിെവതിലുള്ള ലെവെപ്പ്ഷല്മന്്ഷ ക്ോട്്ഷ/പ്രകേശങ്ങളതിലെ പശ്ോ 
ത്െ സൗേര്യ വതിേസനം ല്മച്ചലപ്പടുത്ല്
സംസ്യാനചത്ത ചെറുകിട വധ്വസയായങ്ങള്ക്്ഷ ആവശധ്േയായ 
വധ്വസയായ സൗകരധ്ങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന�്ഷ വധ്വസയായ 
വയാണിജധ് വകുപ്്ഷ ഡയറക്ടമററ്യാണ്ഷ (ഡി.ഐ.സി). നിലവിൽ 
ഡി.ഐ.സിയുചട കീഴിൽ 2,525.20 ഏക്റിലയായി 40 
വികസന പ്രമ്ശങ്ങള്/മപ്യാട്ടുകള് ഉണ്്ഷ. ഈ വികസന 
പ്രമ്ശം/മപ്യാട്ടുകളിലയായി ആചക 2,627 യൂണിറ്റുകള് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്ഷ. ഈ ഡി.എ/ഡി.പി കളിലൂചട ആചക 
38,225 മപർക്്ഷ ച�യാഴിൽ നൽകുകയും 2,22,078 ലകം രൂപ 
വരുേയാനമുണ്യാകുകയും ചെയ്ഷതു. ഇ�ിചറെ വിശ്യാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.4ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

വ്യവസോയ എക്റേറ്റുേള്
സംസ്യാനചത്ത ചെറുകിട വധ്വസയായങ്ങളുട 
മപ്രയാത്യാഹനത്തിനം വളർച്ചക്കും പരധ്യാപ്തേയായതും ഗ്യാേീണ 
പിമന്നയാക് മേഖലകളിചല വധ്വസയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുചട 
വിമകന്ദീകരണത്തിനം പരധ്യാപ്തേയായ ഉപയാധിയയായി 
വധ്യാവസയായിക എമസ്റ്ററ്റുകള് വിനിമയയാഗിച്ച്ഷ വരുന്നു. 
വധ്വസയായങ്ങളുചട വളർച്ചക്്ഷ ആവശധ്േയായ മറയാഡുകള്, 
വവ്യു�ി, േറ്്ഷ ആവശധ്മസവനങ്ങള് എന്നിവ പ്ര്യാനം 
ചെയ്യുന്ന പ്രമ�ധ്ക മസയാണുകളയാണ്ഷ വധ്യാവസയായിക 
എമസ്റ്ററ്റ്റുകള്. ഇവ പരിസ്ി�ിയിൽ ആഘയാ�ം 
സൃഷ്ിക്യാച� വികസനം സയാധധ്േയാക്കുന്നു. മകരളത്തിൽ 
2022 േയാർച്ച്ഷ 31 വചരയുള്ള പ്രധയാന, ചെറുകിട വധ്വസയായ 
എമസ്റ്ററ്റുകളുചട എണ്ണം പട്ടിക 4.4.5ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 4.4.5 പ്രധയാന, ചെറുകിട വധ്വസയായ എമസ്റ്ററ്റുകളുചട 
എണ്ണം, 2021 -22

ക്രേ 
നമ്പർ എജൻസി 

വധ്വസയായ എമസ്റ്ററ്്ഷ  
എണ്ണം

മേജർ 
എമസ്റ്ററ്്ഷ

േിനി 
എമസ്റ്ററ്്ഷ 

1 ജില്ല വധ്വസയായ മകന്ദം 91

2 സിഡ്ഷമകയാ 17 36

ആചക 17 127

അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ

സൂക്ഷേ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് സ്യാപി 
ക്കുന്ന�ിനയാവശധ്േയായ എല്ലയാ മസവനങ്ങളും സൗക 
രധ്ങ്ങളും പ്ര്യാനം ചെയ്യുന്ന�ിന്ഷ മവണ്ി ജില്ലകളിൽ 
സ്യാപി�േയായിട്ടുള്ള സ്ിരേയായ ഒരു സംവിധയാനേയാണ്ഷ 
ജില്ലയാ�ല വധ്വസയായ മകന്ദങ്ങള്. അനമയയാജധ്േയായ 
മപ്രയാജക്ഷറ്റുകള് കചണ്ത്തുക, ഫീസിബിലിറ്ി റിമപ്യാർട്്ഷ 
�യ്യാറയാക്കുക, വയായ്ഷപയാ സൗകരധ്ം ഒരുക്ൽ, ഉപകരണങ്ങളും 
അസംസ്ഷകൃ�വസ്ഷതുക്ളും ലഭധ്േയാക്ൽ അമ�യാചടയാപ്ം 
യൂണിറ്റുകചള വധ്വസയായ മപയാസ്റ്റുകളുേയായി ബന്ധിപ്ിക്ൽ 
തുടങ്ങിയവ ഇ�ിലള്ചപ്ടുന്നു. എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകള് 
സ്യാപിക്കുന്നതും അമ�യാചടയാപ്ം വധ്വസയായ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് വികസിപ്ിക്കുന്ന�ിനം അവയുചട രജി 
സ്ഷമട്ഷനം ഈ മകന്ദം സഹയായിക്കുന്നു. 2022 േയാർച്ച്ഷ 
31 ചല കണക്നസരിച്ച്ഷ 91 ചെറുകിട വധ്വസയായിക 
എമസ്റ്ററ്റുകളിലയായി 879 ചെറുകിട വധ്വസയായ യൂണിറ്റുകള് 
ഉണ്്ഷ. അ�ിൽ പ്രവർത്തനകേേയായ 762 യൂണിറ്റുകളിലൂചട 
3,355 മപർക്്ഷ ച�യാഴിൽ നൽകയാൻ കഴിഞ്ഞു. വിശ്യാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.5ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ചടിത്ം 4.4.4 2021-22ൽ മകരളത്തിൽ ഓമരയാ ഉപമേഖലയ്ക്ഷ കീഴിലം ആരംഭിച്ച പു�ിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണിറ്റുകളുചട എണ്ണം 
ശ�േയാനത്തിൽ 

അവലംബം: വധ്വസയായ വയാണിജധ് ഡയറക്ടമററ്്ഷ
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സതിെ്ഷകേോയുലട േറീഴതിലുള്ള വ്യവസോയ എക്റേറ്റുേള്
സംസ്യാനചത്ത സൂക്ഷേ ചെറുകിട വധ്വസയായങ്ങള് 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന�ിന്ഷ സിഡ്ഷമകയാ പ്രധയാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്നു. സംസ്യാനചത്ത ചെറുകിട 
വധ്വസയായ മേഖലയിൽ ഭൂേി, വർക്്ഷ ചഷഡ്ഷ, ജലം, 
അസംസ്ഷകൃ�വസ്ഷതുക്ളുചട വി�രണം എന്നിങ്ങചനയുള്ള 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് സിഡ്ഷമകയാ ലഭധ്േയാക്കുന്നുണ്്ഷ. 
2022 േയാർച്ച്ഷ 31 ആയമപ്യാമഴക്കും 233.86 ഏക്റിലയായി 17 
പ്രധയാന വധ്യാവസയായിക എമസ്റ്ററ്റുകള് ഉള്ള�ിൽ 194.90 
ഏക്ർ അനവ്ിക്കുകയും ഇ�ിൽ 875 പ്രവർത്തനകേേയായ 
യൂണിറ്റുകളിലൂചട 7,456 ച�യാഴിലവസരങ്ങള് നല്ഷകുകയും 
ചെയ്ഷതു. കൂടയാച� സംസ്യാനചത്തയാട്യാചക സിഡ്ഷമകയായുചട 
ഭരണമനതൃ�്വത്തിൽ 7 വധ്വസയായ പയാർക്കുകളും 36 േിനി 
ഇൻഡസ്ഷട്ിയൽ മസ്റ്ററ്റുകളും ഉണ്്ഷ. 2021-22 കയാലയളവിൽ 
സിഡ്ഷമകയായുചട േിനി ഇന്ഷഡസ്ഷട്ിയൽ എമസ്റ്ററ്റുകളിലൂചട 
സൃഷ്ിച്ച ആചക വരുേയാനം 32.86 ലകം രൂപയയായിരുന്നു. 
സിഡ്ഷമകയായുചട കീഴിലള്ള വധ്വസയായ എമസ്റ്ററ്റുകളുചട 
വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8 എന്നിവ 
യിൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

വ്യോവസോയതിേ ക്ല്റേര് വതിേസനം
എം.എസ്ഷ.എം.ഇ സംരംഭങ്ങചള സംബന്ധിച്ചിടമത്തയാളം 
സയാമങ്�ിക വി്ധ്യുചട സ്വയാംശീകരണം, മശഷി 
ചേച്ചചപ്ടുത്തൽ ചപയാതു വിഭവങ്ങളുചട ലഭധ്� ഉറപ്പുവരുത്തൽ 
എന്നിവയിൽ വധ്വസയായ ക്സ്റ്ററുകള് പ്രധയാന പങ്്ഷ 
വഹിക്കുന്നുണ്്ഷ. ഉ�്ഷപയാ്ന കേ�, േത്രകേ�, 
ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള കയാരധ്മശഷി എന്നിവ വർദ്ി 
പ്ിക്കുന്ന�ിനള്ള ഫലപ്ര്േയായ േയാർഗേയായയാണ്ഷ ക്സ്റ്റർ 
സേീപനചത്ത, സൂക്ഷേ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക 
േന്ത്രയാലയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന�്ഷ.

സംസ്യാന സർക്യാർ േറ്്ഷ പങ്യാളികളുേയായി 
മെർന്ന്ഷ ആരംഭിച്ച തൃശ്ശൂരിചല എംഎസ്ഷ.എം.ഇ-
വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്്ഷ സംസ്യാനത്ത്ഷ ക്സ്റ്ററുകളുചട 
മപ്രയാത്യാഹനത്തിനം വികസനത്തിനേയായി സജീവേയായി 
ഇടചപട്്ഷ ചകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്ഷ. സുസ്ിര ഉപമഭയാഗവം 
ഉൽപ്യാ്ന സംവിധയാനവം സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിന്ഷ പ്രയാമ്ശിക 
സംരംഭക�്വത്തിചറെ മപ്രയാത്യാഹനം പ്രധയാനേയാണ്ഷ. 
മകന്ദ ഗവചമെറെ്ഷ സ്യാപനേയായ തൃശ്ശൂരിചല എം.എസ്ഷ.
എം.ഇ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്്ഷ (എം.എസ്ഷ.എം.ഇ-ഡിഐ). 
2021-22 വർഷത്തിൽ 25 പരിശീലന പരിപയാടികള്/
മകയാഴ്ഷസുകള് നടത്തിയിട്ടുണ്്ഷ. 1,822 മപർ ഈ പരിപയാടിയുചട 
ഗണമഭയാക്തയാക്ളയായി. വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.9 
ൽ ചകയാടുത്തിരിക്കുന്നു

കേരള �യൂകേോ ഓഫ്ഷ ഇൻെസ്ഷ്തിയല് ലപ്രോക്മോഷൻ  
(ലേ �തിപ്ഷ)
കൂട്യായ്ഷേയിലൂചട മനട്ം ഉണ്യാക്കുന്ന�ിന്ഷ മകരള സർക്യാർ 
വധ്വസയായവ�്ഷക്രണത്തിന്ഷ ക്സ്റ്റർ വികസന സേീപനം 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്ഷ. എം.എസ്ഷ.എം.ഇ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്്ഷ, 
തൃശ്ശൂർ, ചക-ബിപ്ഷ എന്നിവയിലൂചടയയാണ്ഷ സംസ്യാനം 
ക്സ്റ്റർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന�്ഷ. മകയാേൺ 
ചഫസിലിറ്ി ചസറെറുകള് (സിഎഫ്ഷ സി) സംസ്യാനത്ത്ഷ 
വികസനത്തിചറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലയാണ്ഷ. േരം, വപ്വഡ്ഷ, 
ഫർണിച്ചർ, റബ്ബർ, തുണിത്തരങ്ങള്, വറസ്ഷ േിൽ, പ്യാസ്റ്റിക്ഷ, 
പ്രിറെറുകള്, എ�്ഷ നിക്ഷ ഫുഡ്ഷ, കയാർഷിക ഉപകരണങ്ങള്, 
ജനറൽ എഞ്ിനീയറിംഗ്ഷ തുടങ്ങിയ പ്രധയാന മേഖലകളിൽ 
മകയാേൺ ചഫസിലിറ്ി ചസറെറുകള് (സിഎഫ്ഷ സി) 
സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്ഷ. മകന്ദ എം.എസ്ഷ.എം.ഇ േന്ത്രയാലയം 19 

ചപയാതുസൗകരധ് മസവന മകന്ദങ്ങളുചട നിർമ്യാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്്ഷ സയാമ്പത്തിക സഹയായം നൽകി വരുന്നു. 
എംഎസ്ഷഇ-സിഡിപി (മകയാേൺ ചഫസിലിറ്ി ചസറെറുകള് & 
ഇൻഫ്യാസ്ഷട്ക്ഷെർ ചഡവലപ്ഷ ചേറെ്ഷ) പദ്�ി ഫലപ്ര്േയായി 
നടപ്യാക്കുന്ന േികച്ച 5 സംസ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നയാണ്ഷ മകരളം. 
പദ്�ി പ്രകയാരം ഇന്ധ്യാ ഗവൺചേറെ്ഷ ഗ്യാറെ്ഷ ഇനത്തിൽ 
മകരളത്തിന്ഷ 193.7 മകയാടി രൂപ അനവ്ിച്ചു, ആയ�ിൽ 
113.81 മകയാടി രൂപ സർക്യാർ ഗ്യാറെയായി വി�രണം ചെയ്ഷതു. 
11 സിഎഫ്ഷ സികള് ഇ�ിനകം കമ്ീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്്ഷ, 
ഈ ഫണ്്ഷ ഉപമയയാഗിച്ച്ഷ 8 ഇൻഡസ്ഷട്ിയൽ പയാർക്കുകള് 
വികസിപ്ിചച്ചടുത്തു. 4 സിഎഫ്ഷ സികളും 3 ഐഡി 
പദ്�ികളും സംസ്യാനത്ത്ഷ നടപ്ിലയാക്കുന്ന�ിചറെ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലയാണ്ഷ.

മകന്ദ എം എസ്ഷ എം ഇ േന്ത്രയാലയത്തിചറെ എംഎസ്ഷഇ 
- സിഡിപി പദ്�ിയുചട കീഴിൽ വധ്വസയായ ക്സ്റ്റർ 
മപ്രയാജക്ഷടുകള് നടപ്ിലയാക്കുന്ന�ിനയായുള്ള ഏജൻസിയയാണ്ഷ 
ചക ബിപ്ഷ. സംസ്യാനചത്ത വധ്വസയായ ഡയറക്ടമററ്്ഷ 
ജില്ലയാ�ല വധ്വസയായ മകന്ദങ്ങളുേയായി മെർന്നയാണ്ഷ 
ഈ പദ്�ികള് നടപ്ിലയാക്കുന്ന�്ഷ. ഈ പദ്�ിയുചട 
കീഴിൽ വിവിധ ക്സ്റ്ററുകളിൽ ചപയാതു സൗകരധ് 
മകന്ദങ്ങള് സ്യാപിക്കുന്ന�ിനയായി 70 ശ�േയാനം വചര 
സയാമ്പത്തിക സഹയായം മകന്ദസർക്യാർ അനവ്ിക്കുന്നു. 
മപ്രയാജക്ഷറ്ിചന 20 ശ�േയാനം സംസ്യാന സർക്യാർ 
വിഹി�വം 10 ശ�േയാനം ച്പേഷധ്ൽ പർപ്സ്ഷ ചവഹിക്ിള് 
(കൺമസയാർഷധ്ം) പങ്യാളിത്തവേയാണ്ഷ. 

സംസ്യാനത്ത്ഷ ബിസിനസ്ഷ ചെയ്യുന്ന�്ഷ എളുപ്േയാ 
ക്കുന്ന�ിനം യുഎൻ സുസ്ിര വികസന ലകധ്ങ്ങള് 
വകവരിക്കുന്ന�ിനേയായി ചകബിഐപി മകരളത്തിചല 
വിവിധ വധ്യാവസയായിക മപ്രയാത്യാഹന പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ഏചറ്ടുക്കുകയും ഏമകയാപിപ്ിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
വധ്യാവസയായിക ക്സ്റ്റർ വികസനം, മകരള ബയാംബൂ േിഷചറെ 
പ്രവർത്തനങ്ങളുചട ഏമകയാപനം, പ്രധയാനേന്ത്രി വേമക്രയാ 
ഫുഡ്ഷ മപ്രയാസസിംഗ്ഷ എറെർവപ്രസസ്ഷ പദ്�ിയുചട 
നിർവ്വഹണം, മ്ശീയ പട്ികജയാ�ി/പട്ികവർഗ ഹബ്ഷ 
പ്രവർത്തനങ്ങള്, വയാണിജധ് േിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുചട 
സംമയയാജനം, ഓഡിറ്്ഷ & ഭകധ് സംസ്കരണത്തിചറെയും 
അനബന്ധ യൂണിറ്റുകളുചടയും സർട്ിഫിമക്ഷൻ, 
പ്രയാമ്ശിക, മ്ശീയ, അന്ർമ്ശീയ ഇവന്റുകളിചല 
പങ്യാളിത്തം, മകരള B2B ഓൺവലൻ മപയാർട്ലിചറെ 
പ്രവർത്തനം എന്നിവയയാണ്ഷ ചകബിഐപിയുചട 
വിവിധ വധ്യാവസയായിക മപ്രയാത്യാഹന പ്രവർത്തനങ്ങള്. 
നയാല്ഷ ചപയാതു സൗകരധ് മകന്ദങ്ങള് നടപ്ിലയാക്ൽ 
ഘട്ത്തിലയാണ്ഷ: (i) മകയാഴിമക്യാട്ഷ വഡൻ ഫർണിച്ചർ 
ചസറെർ, (ii) എറണയാകുളത്ത്ഷ സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ 
ക്സ്റ്റർ, (iii) എറണയാകുളത്ത്ഷ വപ്വഡ്ഷ ക്സ്റ്റർ,  
(iv) �ിരുവനന്പുരത്ത്ഷ പപ്ഡ്ഷ ക്സ്റ്റർ.

ഗ്ോ്മറീണ വ്യവസോയങ്ങള്ക്ോയുള്ള പോകക്ജ്ഷ-പ്രധോന 
്മന്തതിയുലട ല�ോഴതില് േോന പദ്ധ�തി (പതി.എം.ഇ. ജതി.പതി )
ഗ്യാേപ്രമ്ശങ്ങളിലം നഗരപ്രമ്ശങ്ങളിലം കയാർഷി മക�ര 
മേഖലയിൽ ചെറു സംരംഭങ്ങള് സ്യാപിച്ച്ഷ ച�യാഴില 
വസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകചയന്ന ലകധ്മത്തയാചട മ്ശീയ 
�ലത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചക്രഡിറ്്ഷ ലിങ്്ഷഡ്ഷ സബ്ഷസിഡി 
പദ്�ിയയാണ്ഷ ‘പ്രധയാനേന്ത്രിയുചട ച�യാഴിൽ ്യാന പദ്�ി 
(പി.എം.ഇ. ജി.പി)’. 2021 -22 കയാലയളവിൽ ബയാങ്കുകള് 
2,080 അമപകകള് സ്വീകരിക്കുകയും േയാർജിൻ േണി 
4,921.95 ലകം രൂപ നൽകുകയും ചെയ്ഷതു. വിശ്യാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.10ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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സൂക്ഷ്മലെറുേതിടവ്യവസോയ ക്മഖെയതിലെ വ്യവസോയ 
ധനസഹോയം

ക്റേറ്്ഷ ലെവല് �ോകകേഴ്ഷസ്ഷ േമ്മറ്തി (എസ്ഷ.എെ്ഷ.�തി.സതി)
മസ്റ്ററ്്ഷ ബയാമങ്ഴ്ഷസ്ഷ കമ്ിറ്ിയുചട (എസ്ഷ.എൽ.ബി.സി) 
റിമപ്യാർട്്ഷ പ്രകയാരം, വിവിധ മേഖലകളിലയായി 2022 േയാർച്ച്ഷ 
വചര എം.എസ്ഷ.എം.ഇ മേഖലയിൽ മകരളത്തിന്ഷ അനവ്ിച്ച 
വയായ്ഷപ തുക 64,956.92 മകയാടി രൂപയയാണ്ഷ. ഇ�്ഷ, മുൻ 
വർഷചത്ത 59,970.70 മകയാടി രൂപമയക്യാള് 8 ശ�േയാനം 
അധികേയാണ്ഷ. വിവിധ മേഖലകളിചല വയായ്ഷപകളുചട 
വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.11ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സ്ോള് ഇൻെസ്ഷ്റീസ്ഷ െവെപ്ഷല്മന്്ഷ �ോകേ്ഷ ഓഫ്ഷ ഇന്്യ 
(സതിെ്ഷ�തി)
സുരകി�േല്ലയാത്ത വയായ്ഷപയാ സൗകരധ്ം ലഭധ്േയാക്കുന്ന 
പണേിടപയാട്ഷ സ്യാപനങ്ങള്ക്്ഷ അവരുചട ഇടപയാട്ഷ 
െരിത്രം പരിമശയാധിച്ച്ഷ നധ്യായേയായ പലശനിരക്ിൽ റീ 
ഫിനയാൻസ്ഷ ചെയ്യുന്ന�ിന്ഷ ഗവചമെറെ്ഷ സിഡ്ഷബിചയ 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. എംഎസ്ഷഎംഇ ക്സ്റ്ററുകളുചട 
വികസനത്തിന്ഷ അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കു 
ന്ന�ിന്ഷ സംസ്യാന സർക്യാരുകള്ക്കും സംസ്യാന 
സർക്യാർ സ്ഷ മപയാൺമസർഡ്ഷ ഓർഗവനമസഷനകള്ക്കും 
പിന്തുണ നൽകുന്ന�ിനയായി ആർബിഐ 6,990.00 
മകയാടി രൂപ സിഡ്ഷബിക്്ഷ അനവ്ിച്ചു. 2022 േയാർച്ച്ഷ 31 
വചര, വിവിധ സ്കീമുകള്ക്്ഷ കീഴിൽ എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്്ഷ 
സിഡ്ഷബി ചേയാത്തം 1,43,758 മകയാടി രൂപയുചട വയായ്ഷപകള് 
വി�രണം ചെയ്ഷതു. മകയാവിഡ്ഷ-19 ബയാധിച്ച സ്റ്റയാർട് 
പ്പുകള്ക്്ഷ സയാമ്പത്തിക സഹയായം നൽകുന്ന�ിനയായി 
സിഡ്ഷബി മകയാവിഡ്ഷ-19 സ്റ്റയാർട്്ഷ അപ്്ഷ അസിസ്റ്റൻസ്ഷ 
സ്കീം (സിഎസ്ഷഎഎസ്ഷ) ആരംഭിച്ചു. മകയാവിഡ്ഷ-19 േഹയാേയാ 
രിയുചട രണ്യാം �രംഗത്തിൽ, മകയാവിഡ്ഷ പ്ര�ിമരയാധ 
പ്രവർത്തനങ്ങചള സഹയായിക്കുന്ന ഉൽ പ്ന്നങ്ങള് 
നിർമ്ിക്കുന്നമ�യാ മനരിട്്ഷ ബന്ധചപ്ട് മസവനങ്ങള് 
നൽകുന്നമ�യാ ആയ എല്ലയാ എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്കും 
5.50 ശ�േയാനം സബ്ഷ സിഡി നിരക്ിൽ സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം നൽകുന്ന�ിന്ഷ മകയാവിഡ്ഷ-19 േഹയാേയാരി 
(എആർഒജി) സേയത്ത്ഷ വീചണ്ടുക്ലിനം വജവവളർച്ചയ്കം 
മവണ്ി എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്യായി സിഡ്ഷബി പദ്�ി 
ആരംഭിച്ചു. ഈ സ്കീേിന്ഷ കീഴിൽ േയാർച്ച്ഷ 31, 2022 വചര 
329 ഉപമഭയാക്തയാകള്ക്യായി 406 മകയാടി രൂപ അനവ്ിച്ചു. 
(അവലംബം: സിഡ്ഷബി, വർക്ിംഗ്ഷ റിമപ്യാർട്്ഷ 2022). 

എ്മര്ജൻസതി ലരെെതിറ്്ഷ സെൻ ഗ്യോരണ്തി സ്ഷേറീം (ECLGS)
ചകയാവിഡ്ഷ-19 പ്ര�ിസന്ധിയുചട പശ്യാത്തലത്തിൽ ബയാങ്കു 
കള്ക്കും എൻബിഎഫ്ഷ ഐകള്ക്കും 100 ശ�േയാനം 
ഗധ്യാരണ്ി കവമറജ്ഷ നൽകുന്ന�ിനയായി മകന്ദ സർക്യാർ 
ആരംഭിച്ച പ്രമ�ധ്ക പദ്�ിയയാണ്ഷ എേർജൻസി ചക്രഡിറ്്ഷ 
വലൻ ഗധ്യാരണ്ി സ്കീം. അധിക മടം മലയാൺ/അധിക 
പ്രവർത്തന മൂലധന ആവശധ്ക�കള് നിറമവറ്റുന്ന�ിനയായി 
ബിസിനസ്്ഷ എറെർവപ്രസസ്ഷ/എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്്ഷ 
അടിയന്ര ചക്രഡിറ്്ഷ സൗകരധ്ങ്ങള് വിപുലീകരിക്യാൻ 
ഇ�്ഷ അവചര പ്രയാപ്തരയാക്കും. എസ്ഷഎൽബിസി നൽകിയ 
സ്ി�ിവിവരക്ണക്കുകള് പ്രകയാരം, ചസപ്ഷറ്ംബർ 
30, 2022ന്ഷ മകരളത്തിൽ, സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള 
മയയാഗധ്രയായ 2,51,283 വയായ്ഷപക്യാരിൽ 1,59,447 അർഹരയായ 
മകസുകള്ക്്ഷ എേർജൻസി ചക്രഡിറ്്ഷ അനവ്ിച്ചിട്ടുണ്്ഷ. 
ആചക അനവ്ിച്ച�്ഷ 8,970.26 മകയാടി രൂപയയാണ്ഷ. 1,34,714 
വയായ്ഷപക്യാർക്്ഷ 7,987.37 മകയാടി രൂപയുചട വയായ്ഷപ 
ഇ�ിനകം വി�രണം ചെയ്തിട്ടുണ്്ഷ. വിശ്യാംശങ്ങള് പട്ടിക 
4.4.6ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധോന ഭൗ�തിേ കനട്ങ്ങള്
 y ‘ഇയർ ഓഫ്ഷ എറെർവപ്രസസ്ഷ’ 2022-23 ‘പദ്�ിയുചട 

ഭയാഗേയായി ഡിസംബർ 7, 2022 വചര പദ്�ി 
ലകധ്േയായ 1,00,000 യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിച്ചു.

 y 2021-22ൽ, പു�ിയ 15,285 എംഎസ്ഷഎംഇ 1,535.09 
മകയാടി രൂപ മു�ൽമുടക്ിൽ സംസ്യാനത്ത്ഷ ആരംഭിച്ചു.

 y വധ്വസയായ വകുപ്ിചറെ വിവിധ പദ്�ികളുേയായി 
ബന്ധചപ്ട് മബയാധവൽക്രണ പ്രെയാരണവം 
ചസേിനയാറുകളും നടത്തി.

 y �മദ്ശ സ്യാപനങ്ങള്ക്യായി 73 ഈസ്ഷ ഓഫ്ഷ 
ഡൂയിംഗ്ഷ മബയാധവ�്ഷകരണ കയാമ്പയിനകള് നടത്തി.

 y മകരള എംഎസ്ഷഎംഇ ജിമയയാ മപയാർട്ൽ വഴി 
1,50,000-ത്തിലധികം സംരംഭകചരക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങള് മശഖരിക്കുകയും അതുവഴി വധ്വസയായ 
ഭൂപടം രൂപകൽപന ചെയ്ഷതു. 

 y എല്ലയാ പരിമശയാധനകളും ഒചരയാറ് പ്യാറ്്ഷ മഫയാേിൽ 
നടത്തുന്ന�ിന്ഷ “ചസൻട്ൽ ഇൻച്പേകൻ 
ചഫ്യിംവർക്്ഷ” & “മകരളം - ചസൻട്ൽ 
ഇൻച്പേകൻ സിസ്റ്റം (ചക-സിഐഎസ്ഷ)” എന്നിവ 
സജ്ജീകരിച്ചു.

 y സംസ്യാനത്ത്ഷ വധ്യാപയാരവം വയാണിജധ്വം മപ്രയാത്യാ 
ഹിപ്ിക്കുന്ന�ിനം വികസിപ്ിക്കുന്ന�ിനം �മദ്ശീയ 
ഉൽപന്നങ്ങള് ആഭധ്ന്ര, ആമഗയാള വിപണികളിൽ 

പട്ടിക.4.4.6 ചസപ്ഷറ്ംബർ 30, 2022 വചര മകരളത്തിചല അർഹരയായ എം.എസ്ഷ.എം.ഇ. വയായ്ഷപ്ക്യാർക്്ഷ അനവ്ിച്ചതും 
വി�രണം ചെയ്തതുേയായ അടിയന്ിര വയായ്ഷപ്യാ സൗകരധ്ം 

ബയാങ്്ഷ
അർഹരയായ 

വയ്ഷപ്ക്യാരുചട 
എണ്ണം

അനവ്ിച്ച�്ഷ വി�രണം ചെയ്ത�്ഷ

അക്ൗണ്ടുകള് തുക 
(മകയാടിയിൽ) അക്ൗണ്ടുകള് തുക 

(മകയാടിയിൽ)

ആചക ചപയാതു മേഖല വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകള് 1,67,615 1,32,123 3,349.46 1,10,774 2,837.97

ആർ.ആർ.ബി – മകരള ഗ്യാേീൺ 
ബയാങ്്ഷ 35,568 2,515 27.69 2,515 27.69

ആചക – സ്വകയാരധ് മേഖലയാ വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകള് 48,100 24,809 5,593.11 21,425 5,121.75

ആചക-ബയാങ്ിംഗ്ഷ മേഖല 2,51,283 1,59,447 8,970.26 1,34,714 7,987.37

അവലംബം: സംസ്യാന �ല ബയാമങ്ഴ്ഷസ്ഷ കമ്ിറ്ി 
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വിപണനം ചെയ്യുന്ന�ിനം വയാണിജധ് േിഷചറെ 
രൂപീകരണം.

 y മകരള ഇൻസ്റ്റിറ്്യൂട്്ഷ മഫയാർ എറെർപ്രണർഷിപ്്ഷ 
ചഡവലപ്ഷ ചേറെ്ഷ (ചകഐഇഡി) സംരംഭക�്വ 
വികസനത്തിചല േികവിചറെ മകന്ദേയായി.

 y മ്ശീയ അന്ർമ്ശീയ വിപണികള് ആക്ഷ സസ്ഷ 
ചെയ്യുന്ന�ിനയായി www.keralamsme.org, www.
keralamsme.com എന്നീ പു�ിയ ചവബ്ഷ വസറ്റുകള് 
ആരംഭിച്ചു, എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്കും ചപയാതുമേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങള്ക്കും േികച്ച വിപണന സൗകരധ്ങ്ങള് 
ലഭധ്േയാക്കുന്ന�ിനയായി ഇ-േയാർക്റ്്ഷ ചവബ്ഷ മപയാർട്ലം 
ആരംഭിച്ചു.

 y വി്ധ്യാർതികള്ക്ിടയിൽ സംരംഭക�്വം മപ്രയാത്യാ 
ഹിപ്ിക്കുന്ന�ിനയായി വി്ധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിൽ 
2021-22 കയാലയളവിൽ 489 സംരംഭക�്വ വികസന 
ക്ബ്ബുകള് സ്യാപിച്ചു.

 y 1,357 വധ്യാവസയായിക യൂണിറ്റുകള്ക്്ഷ എറെർപ്രണർ 
സമപ്യാർട്്ഷ സ്കീേിന്ഷ കീഴിൽ 7,093.97 ലകം രൂപ 
സഹയായം ലഭിച്ചു.

 y വധ്യാവസയായിക വളർച്ചയുചട ഭയാഗേയായി ‘ഉത്തര 
വയാ്ിത്തപരേയായ നിമകപം, ഉത്തരവയാ്ിത്ത 
വധ്വസയായം’ പരിപയാടി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ്ധ് ഇന്ധ്ൻ 
സംസ്യാനേയായി മകരളം.

ക്മഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതിേളം
ഈ മേഖലയുചട വളർച്ചചയ ബയാധിക്കുന്ന നിരവധി 
ചവല്ലുവിളികള് കയാരണം സമ്പ്്വധ്വസ്യിൽ ഈ 
മേഖലയുചട സംഭയാവന നിലവിൽ പരിേി�ചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. 
പ്രധയാനചപ്ട് ചവല്ലുവിളികള് ഇവയയാണ്ഷ:

 y നയവം സ്ഥാപനപരവെഥായ ഇടത്പടലുകള്- 
അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസനം, ആധുനിക 
വ�്ഷകരണം, സയാമങ്�ികവി്ധ് സ്വീകരിക്ൽ, 
പിമന്നയാക് മുമന്നയാക് ബന്ധം, ചക്രഡിറ്്ഷ 
വിടവ്ഷ കുറയ്കൽ, എംഎസ്ഷഎംഇ കള്ക്്ഷ 
സേയബന്ധി�േയായി പണം നൽകൽ തുടങ്ങിയവ 
ലകധ്േിട്ടുള്ള നയങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്നതും അവ 
ഫലപ്ര്േയായി നടപ്ിലയാക്കുന്ന�ിലം ചവല്ലുവിളികള് 
മനരിടുന്നു.

 y വളര്ച്ച ത്വരടിതത്പെടുതെലും ഔപചഥാരടികവൽക്കരണം 
പ്ഥാപ്തെഥാക്കലും- നൂ�ന ബിസിനസ്്ഷ ആശയങ്ങള് 
സുഗേേയാക്കുകയും പരിമപയാഷിപ്ിക്കുകയും പിന്തു 
ണയ്കകയും അവചയ സംരംഭങ്ങളയായി രൂപ 
ചപ്ടുത്തുകയും അ�ിലൂചട എം.എസ്ഷ.എം.ഇകള്ക്്ഷ 
അനകൂലേയായ പരി�സ്ി�ി സൃഷ്ിക്കുകയും 
മവണം. സംരംഭക വികസന, ഇൻകുമബഷൻ 
ചസറെറുകളുചട പിന്തുണമയയാചട ഇ�്ഷ മനടയാനയാകും. 
ചക്രഡിറ്്ഷ പിന്തുണയ്കള്ള പദ്�ികള് ഉള്ചപ്ചട വിവിധ 
പദ്�ി കളുചട ഉപമയയാഗവം എത്തിമച്ചരലം പല 
കയാരണങ്ങളയാൽ പരിേി�ചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. എം.എസ്ഷ.
എം.ഇ കള്ക്ിടയിൽ ഔപെയാരികവൽക്രണവം 
ഡിജിറ്വലമസഷനം മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും 
യു.എ.എം-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവചര മപ്രയാത്യാ 
ഹിപ്ിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന�്ഷ ഒരു ചവല്ലുവിളിയയായി 
തുടരുന്നു.

 y അടടിസ്ഥാന സൗകരയേ പ്തടിസന്ടികള് പരടിഹരടിക്കുക- 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളയായ വർക്്ഷ ചഷഡുകള്, 
ടൂള് റൂമുകള്, ചപ്രയാഡക്ഷറ്്ഷ ചടസ്റ്റിംഗ്ഷ ലമബയാറട്റികള്, 
വവ്യു�ി, ഗ്യാേീണ മ്യാഡ്ഷബയാൻഡ്ഷ, ഇചന്നയാ 
മവഷൻ ഹബുകള് എന്നിവയുചട അപരധ്യാപ്ത� ഈ 

മേഖലയുചട വളർച്ചയ്ക്ഷ �ടസ്േയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
േികച്ച അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് നൽകുന്ന കുറച്ച്ഷ 
എംഎസ്ഷഎംഇ ക്സ്റ്ററുകള് േയാത്രമേ നിലവിലള്ളൂ.

 y ത്രെഡടിറ്്, റടിസ്് കയേഥാപടിറ്ല്  ലഭയേത സുഗെെഥാക്കുക- 
അനൗപെയാരിക സ്വഭയാവം കയാരണം എം.എസ്ഷ.എം.ഇ 
കള്ഷ ക്്ഷ ഔപെയാരിക ചക്രഡിറ്്ഷ മ്യാ�സുകളിമലക്്ഷ 
പ്രമവശനം ലഭിക്കുന്നില്ല. സയാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുചട 
അഭയാവം മൂലം എം.എസ്ഷ.എം.ഇ കളുചട ചക്രഡിറ്്ഷ 
റിസ്ക്ഷ വിലയിരുത്തലിൽ ബയാങ്കുകള്ഷ  ചവല്ലുവിളികള് 
മനരിടുന്നു. ഇക്വിറ്ി സമപ്യാർട്ടും ചവഞ്്വർ കധ്യാപിറ്ൽ 
ഫിനയാൻസിംങം ആകർഷിക്യാൻ വളചര കുറച്ച്ഷ 
എംഎസ്ഷഎംഇകള്ക്്ഷ േയാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ.

 y വടിപണടി ബന്വം ത്പഥാതു സംഭരണ 
സംവടിധഥാനവെഥായുള്ള ബന്ം പ്ഥാപ്തെഥാക്കുക– 
പരിേി�േയായ ഗണമേന്മയുളള അസംസ്ഷകൃ� 
വസ്ഷതുക്ളുചട ലഭധ്�, അന്ിേ ഉൽപ്ന്നത്തിചറെ 
വിപണന സൗകരധ് അഭയാവം എന്നിവയയാണ്ഷ 
എംഎസ്ഷഎംഇകള്ഷ  മനരിടുന്ന രണ്്ഷ പ്രധയാന 
ചവല്ലുവിളികള്ഷ . ചപയാതുമേഖലയാ യൂണിറ്റുകളുേയായുള്ള 
ബന്ധം സംരംഭങ്ങളുചട വളർച്ചചയ സഹയായിക്കും.

 y വനടിതഥാ സംരംഭകത്വം- “സയാമൂഹിക ധയാരണ 
ചവല്ലുവിളി”-നിമകപ പിന്തുണയുചട അഭയാവം, 
കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആവശധ്േയായ പിന്തുണ 
ഇല്ലയായ്ഷേ, േറ്്ഷ ബിസിനസ്്ഷ നിമകപകരിൽ നിന്നും 
�ല്ഷ പ്രകകികളിൽ നിന്നുമുള്ള സഹയായേില്ലയായ്ഷേ 
എന്നിവ എറെർവപ്രസിനയായി മൂലധനവം 
പ്രവർത്തന മൂലധനവം സേയാഹരിക്കുന്ന�ിനള്ള 
വനി�യാ സംരംഭകരുചട മശഷി കുറയ്കന്നു.
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4.5. ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണം

ഇന്ഷ്യയുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ ലേഖ�യതില് പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളം, 
പച്ചക്കറതികളം, ല�ാട്ടവതിളകള്, ധാനഷ്യസംസ്ക്കരണം, 
സുഗന്ധദ്രവഷ്യങ്ങള്, പാലംപാലല്പ്പന്നങ്ങളം, ോംസാ 
ഹാരവം ലകാഴതിയതിറച്ചതിയും, േത്ഷ്യം, േദഷ്യം, �ഹരതി ഇ�ര 
പാനീയങ്ങള്,  കൂൊട� േറ്റു ഉപലഭാഗ ഉല്പ്പന്നങ്ങളായ 
േതിഠായതികള്, ല�ാലക്കലേറ്റുകള്, ടകാലക്കാഉല്പ്പന്നങ്ങള്, 
ലസായഉല്പ്പന്നങ്ങള്, േതിനറല് വാട്ടര്, ഉയര്ന്ന ല്ാട്ടീന് 
ആഹാര പദാര്ത്ഥങ്ങള് തുെങ്ങതിയവ ഉള്ടപ്പടുന്നു. ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണ വഷ്യവസായ േന്താ�യം 41 ടേഗാ ഫുഡ് 
പാര്ക്ക് ല്ാജക്റ്റുകള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കതിയതിട്ടുണ്്, 
ഇ�തില് 7 ടേഗാ ഫുഡ് പാര്ക്കുകള്ക്ക് വനതി�ാ 
ട്ാലോട്ടര്ോരുണ്്.   2018-19ല് രാജഷ്യത്് രജതിസ്റ്റര് 
ട�യ്ത 40,579 യൂണതിറ്റുകളതി�ായതി ഏകലദശം 20.05 �ക്ം 
ലപര് ഈ വഷ്യവസായത്തില് ്വര്ത്തിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ 
ഉല്പന്നങ്ങളടെയും പാനീയങ്ങളടെയും നതിര്മ്ാണത്തില് 
ഗണഷ്യോയ സ്തീ പങ്ാളതിത്മുണ്്. രജതിസ്റ്റര് ട�യ്ത ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകളതില് 2 �ക്ത്തി�ധതികം സ്തീ 
ട�ാഴതി�ാളതികള് ലനരതിട്ട് ലജാ�തി ട�യ്യുന്നു, കൂൊട� 12 
�ക്ത്തി�ധതികം സ്തീ ട�ാഴതി�ാളതികള് അസംഘെതി�  
ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ ലേഖ�യതിട� കാര്്തിലക�ര 
സംരംഭങ്ങളതില് ഏര്ടപ്പട്ടതിരതിക്കുന്നു1 

ഇന്ഷ്യയതിട� കാര്്തിക ഉല്പ്പാദന ലേഖ�  വര്്ങ്ങളായതി 
ഉയര്ന്ന ഉല്പ്പാദനം ലരഖടപ്പടുത്തുന്നു. 2018-ട� ലവള്ഡ് 
അഗ്തികള്ച്ചര് റതിലപ്പാര്ട്്ട ് കാരം കാര്്തിക ഉല്പ്പന്നങ്ങളടെ 
ഉല്പ്പാദനത്തില് ഇന്ഷ്യ, ധാനഷ്യങ്ങളതില് മൂന്നാം സ്ാനത്തും 
പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങളതില് ഒന്നാേതും , ടവജതിറ്റബതിള് പ്്േറതി, ഫ്രൂട്്ട 
പ്്േറതി എന്നതിവയതില്  രണ്ാേതും, പാ�തില് ഒന്നാേതും, 
മുട്ടയുടെ പ്്േറതിയതില് മൂന്നാം സ്ാനത്തും ആണ്. ഭക്ഷ്യ 
ഉല്പന്നങ്ങളടെ ആവശഷ്യക� വര്ധതിച്ചതും സര്ക്കാര് 
നല്കുന്ന ആനുകൂ�ഷ്യങ്ങളം അസംസ് കൃ� വസ്തുക്കളടെ 
സമൃദ്ധോയ വതി�രണവം ഭക്ഷ്യ സംസ് കരണ ലേഖ�ടയ 
ഗുണപരോയതി സഹായതിച്ചു. 2019-20  അവസാനം 
വടരയുളള  കഴതിഞ്ഞ 5 വര്്ങ്ങളതില് 2011-12 വതി�യതില് ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണ ലേഖ� ശരാശരതി വാര്്തിക വളര്ച്ചാ നതിരക്കതില് 
(എഎജതിആര്) 11.18 ശ�ോനം വളര്ച്ച പ്കവരതിച്ചു.    
ഇ�്  കാര്്തിക ലേഖ�യുോയതി �ാര�േഷ്യം ട�യ്യുലമ്പാള്  

4.19 ശ�ോനം ആണ്.  ജതിഡതിപതി, ട�ാഴതില്, നതിലക്പം 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനയുടെ അെതിസ്ാനത്തില് ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണ ലേഖ� ഇന്ഷ്യന് സമ്പദ് വഷ്യവസ്യുടെ ഒരു 
്ധാന വതിഭാഗോയതി ഉയര്ന്നുവന്നതിട്ടുണ്്. 2011- 12 വതി�യതില് 
2019-20ല് ഉല് പാദന ലേഖ�യതിലം കാര്്തിക ലേഖ�യതിലം 
യഥാക്രേം 9.87 ശ�ോനവം ജതി വതി എയുടെ 11.38 ശ�ോനവം 
ഈ ലേഖ�യാണ്  സംഭാവന ട�യ്യുന്ന�്.

സ്തിര മൂ�ധനം, ടോത്ം  കൂട്ടതിലച്ചര്ക്കടപ്പട്ട മൂ�ഷ്യം,  
ഉല്പ്പന്നം എന്നതിവയുടെ അെതിസ്ാനത്തില് േതികച്ച അഞ്് 
ലേഖ�കളതില് ഒന്നാണ്  ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്ന വഷ്യവസായം. 
2018-19 ട� ഏറ്റവം പു�തിയ വാര്്തിക സര്ലവ ഓഫ് 
ഇന്ഡസ്്ീസ് (എഎസ്ഐ) ്കാരം രജതിസ്റ്റര് ട�യ്ത 
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ലേഖ�യതില് ഏര്ടപ്പട്ടതിരതിക്കുന്ന ടോത്ം 
ആളകളടെ എണ്ം 20.05 �ക്ോണ്. എന്എസ്എസ്ഒ 
73-ാം റൗണ്്, 2015-16 ്കാരം രജതിസ്റ്റര് ട�യ്ാത് 
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ലേഖ� 51.11 �ക്ം ലപര്ക്ക് ട�ാഴതില് 
നല്കുകയും രജതിസ്റ്റര് ട�യ്ാത് നതിര്മ്ാണ ലേഖ�യതില് 
14.18 ശ�ോനം ട�ാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുകയും ട�യ്തു. 

സംസ് കരതിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളടെ കയറ്റുേ�തി ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 
കാര്്തിക-ഭക്ഷ്യ കയറ്റുേ�തിയുടെ മൂ�ഷ്യം 2020-21-ല് 38.32 
ബതി�ഷ്യൺ യുഎസ് ലഡാളറായതിരുന്നു,  ഇ�് ഇന്ഷ്യയുടെ 
ടോത്ം കയറ്റുേ�തിയുടെ 13.2 ശ�ോനവംോയതിരുന്നു  
(ആടക കയറ്റുേ�തി 291.17 ബതി�ഷ്യൺ യുഎസ് ലഡാളര്).   
2020-21ല് സംസ്കരതിച്ച ഭക്ണം ഉള്ടപ്പടെയുള്ള കാര്്തിക 
ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളടെ ഇറക്കുേ�തി മൂ�ഷ്യം 20.99 ബതി�ഷ്യൺ 
യുഎസ് ലഡാളറായതിരുന്നു, ഇ�് ഇന്ഷ്യയുടെ ടോത്ം 
ഇറക്കുേ�തിയുടെ 5.3 ശ�ോനോയതിരുന്നു (ടോത്ം 
ഇറക്കുേ�തി 393.61 ബതി�ഷ്യൺ യുഎസ് ലഡാളര്)1  

കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണ വഷ്യവസായം  
മൂ�ഷ്യവര്ദ്ധനവതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങള് ്ദാനം 
ട�യ്യുന്ന പ്വവതിദ്ധഷ്യോര്ന്ന വതിളകളള്ള വളടര 
ഫ�ഭൂയതിഷ്ഠോയ ഒരു നാൊണ് ലകരളം. ട�ങ്ങാണ്  ഏറ്റവം 
്ധാനടപ്പട്ട നാണഷ്യവതിള, 7.81 �ക്ം ടഹക്ടറതി�ായതി 

1 ഉറവതിെം: വാര്്തിക റതിലപ്പാര്ട്ട് 2021-22, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വഷ്യവസായ േന്താ�യം, ഭാര� സര്ക്കാര്
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5,384 ദശ�ക്ം ല�ങ്ങ ഉ�്പാദതിപ്പതിക്കുന്നു - പായ്ക് ട�യ്ത 
കരതിക്കതിന് ടവള്ളം, ടവര്ജതിന് ലകാക്കനട്ട് ഓയതില്, 
ടഡസതിലക്കറ്റഡ് ലകാക്കനട്്ട പൗഡര്, ല�ങ്ങാ ശര്ക്കര, 
പാം ഷുഗര്, �തിപ് സ്, ടജല്തി, വതിനാഗതിരതി എന്നതിവയുടെ 
രൂപത്തില് മൂ�ഷ്യവര്ദ്ധനവതില് വഷ്യാപ്തിയുണ്്. ‘ലനന്ദ്രന്’ 
ഇനത്തില് ലകരളം ്ശസ്തി ലനെതിയതിട്ടുണ്്.   ഗണഷ്യോയ 
അളവതില് പു�തിയ രൂപത്തില് വാഴപ്പഴം കയറ്റുേ�തി 
ട�യ്യുന്നു, എന്നതിരുന്നാലം, േതില്ക്ക് ല്ക്ക് ടപാെതി, വാഴപ്പഴം 
അെതിസ്ാനോക്കതിയുള്ള ലബബതി ഫുഡ്, വാഴപ്പഴത്തിടറെ 
പള്പ്പ് തുെങ്ങതിയവയുടെ സംസ്കരണത്തില് അവസരങ്ങളണ്്. 
ഇന്ഷ്യയതില് നതിന്നുള്ള സുഗന്ധവഷ്യഞ്ജന കയറ്റുേ�തിയുടെ 75 
ശ�ോനവം ലകരളത്തില് നതിന്നുോണ്. കയറതിടറെയും 
നാളതിലകരത്തിടറെയും ്ധാന ഉ�്പാദകര് ലകരളോണ്.   
രാജഷ്യത്തിടറെ ടോത്ം ഭക്ഷ്യ കയറ്റുേ�തിയതില് ലകരളം േതികച്ച 
സംഭാവനയാണ് നല്കുന്ന�്. സുഗന്ധവഷ്യഞ്ജനങ്ങള്, 
സമുലദ്രാ�്പന്നങ്ങള്, കശുവണ്തി, ല�ങ്ങ, ടകാലക്കാ, കാപ്പതി, 
�ായ, വാഴപ്പഴം, പ്പനാപ്പതിള്   എന്നതിവയതില് ലകരളം 
പരമ്പരാഗ�ോയതി ശക്തോയ സംഭാവന നല്കുന്നു.

വ�തിയ വതിപണതി സാധഷ്യ�കളളള 'ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം' 
എന്ന ലേഖ� Sunrise ലേഖ�യാണ്,  കൂൊട� കാര്്തിക 
ലേഖ�യുടെയും ലഹാര്ട്ടതികള്ച്ചര്, മൃഗസംരക്ണം, 
േത്ഷ്യബന്ധനം എന്നതിവയുള്ടപ്പടെയുള്ള അനുബന്ധ 
ലേഖ�കളടെയും വളര്ച്ചയ്ക് സംഭാവന നല്കുന്ന�തിനുള്ള 
േതികച്ച സാധഷ്യ�കളം ലകരള സര്ക്കാര്  മുന്ഗണനാ 
ലേഖ�ാ പദവതി  നല്കതിയതിട്ടുളള   ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ലേഖ�യ്ക് 
ഉണ്്.

സംസ്ാനടത് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വഷ്യവസായത്തിടറെ 
ഉന്നേനത്തിനായതി ലകരള വഷ്യവസായ അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യ  വതികസന ലകാര്പ്പലറ്ന് (കതിന് ഫ്ര) ഒരു 
്ധാന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ ഭക്ഷ്യ 
സംസ്ക്കരണ വഷ്യവസായ േന്താ�യത്തിടറെയും,  വാണതിജഷ്യ 
വഷ്യവസായ േന്താ�യം നെപ്പതി�ാക്കുന്ന “കയറ്റുേ�തി 
അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങളം  അനുബന്ധ ്വര്ത്നങ്ങളം 
വതികസതിപ്പതിക്കുന്ന�തിനുള്ള സംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള  
സഹായം” (എഎസ്ഐഡതിഇ) എന്ന പദ്ധ�തിയുടെയും  
സംസ്ാനത്തിടറെ ലനാഡല് ഏജന്സതി എന്നതിവയായതി 
കതിന് ഫ്ര ്വര്ത്തിക്കുന്നു. കതിന് ഫ്ര സംസ്ാനത്തുെനീളം  
നതിരവധതി ഭക്ഷ്യാധതിഷ്ഠതി� പാര്ക്കുകള് സ്ാപതിച്ചു. 
പാര്ക്കുകളതിട� കതിന് ഫ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകളടെ 
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.5.1ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

േതിൻ ഫ്ര ഫുഡ്ക ക്ാസസതിംഗ്ക പാർ്ക്ക, ോ്കകചേരതി, 
മെപ്പുറം
50.57 ഏക്കറതി�ായതി വഷ്യാപതിച്ചുകതിെക്കുന്ന േ�പ്പുറം ജതില്യതിട� 
കാക്കലഞ്രതിയതിട� കതിന് ഫ്ര ഫുഡ് ല്ാസസതിംഗ് പാര്ക്കതില് 
്വര്ത്നക്േങ്ങളായ 45 യൂണതിറ്റുകളണ്്. 2021-22 
കാ�യളവതില് 14,977.53 �ക്ം രൂപ നതിലക്പം നെത്തിയ 
ഇവതിടെ 1,479 ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.

േതിൻഫ്രാ ലമഗാ ഫുഡ്ക പാർ്ക്ക, പാെ്കാട്ക
ടേഗാ ഫുഡ്  പാര്ക്ക്  പദ്ധ�തിയ്ക് കീഴതില് പാ�ക്കാടട്ട 
കഞ്തിലക്കാട്ടുള്ള 50.18 ഏക്കറതില്  40 ്വര്ത്നക്േോയ 
യൂണതിറ്റുകളോയതി ടേഗാ ഫുഡ്  പാര്ക്ക് സ്ാപതിക്കുന്ന�തിനുള്ള  
കതിന്ഫ്രയുടെ ല്ാലപ്പാസ�തിന്  ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ  
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ േന്താ�യത്തില് നതിന്നും  അംഗീകാരം 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. കണക്കാക്കുന്ന ആടക പദ്ധ�തി ട��വ് 
119.02 ലകാെതി രൂപയാണ്.   ലകന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ 

േന്താ�യത്തിടറെ സഹായം  50 ലകാെതി രൂപയാണ്.   
2021-22 കാ�യളവതില് 24,026.23 �ക്ം രൂപ നതിലക്പം 
സാധഷ്യോക്കതിയ ഇവതിടെ 1,266 ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  
സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.

ഫുഡ്ക ആൻഡ്ക സ്പൈസസ്ക പാർ്ക്ക, അടൂർ, പത്നംതതിട്ട
40  ഏക്കറതില് വഷ്യാപതിച്ചുകതിെക്കുന്ന പത്നം�തിട്ട ജതില്യതിട� 
അടൂര്  കതിന് ഫ്ര ഫുഡ് ല്ാസസതിംഗ് പാര്ക്കതില് 
്വര്ത്നക്േങ്ങളായ 18 യൂണതിറ്റുകളണ്്. 2021-22 
കാ�യളവതില് 6,831.22  �ക്ം രൂപ നതിലക്പം നെത്തിയ 
ഇവതിടെ  796 ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.

ഫുഡ്ക ആൻഡ്ക സ്പൈസസ്ക പാർ്ക്ക, മുട്ടം, ഇടു്കതി
ഇടുക്കതി ജതില്യതിട� മുട്ടം എന്ന സ്�ത്തുള്ള 15 ഏക്കര് 
സ്�ത്ാണ് ഈ ട്ാജക്റ്റ്  സ്തി�തിട�യ്യുന്ന�്.  
ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ എംഎസ്എംഇ േന്താ�യത്തിനു 
കീഴതിലള്ള  എംഎസ്എംഇ-ക്ലസ്റ്റര് ടഡവ�പ്ടേറ്െ 
ല്ാഗ്ാം (എംഎസ്എംഇ-സതിഡതിപതി) എന്ന പദ്ധ�തിയ്ക് 
കീഴതി�ാണ് ഈ പദ്ധ�തി നെപ്പതി�ാക്കതി വരുന്ന�്.   
ഭക്ഷ്യ, സുഗന്ധവഷ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കും അനുബന്ധ 
്വര്ത്നങ്ങള്ക്കും പൂര്ണ്ോയ അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യങ്ങള് ഇ�് വതിഭാവനം ട�യ്യുന്നു. ഇന്ഷ്യാ 
ഗവൺടേറ്െ പദ്ധ�തിക്ക് ��്വത്തില് അംഗീകാരം 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ടോത്ം പദ്ധ�തി ട��വ് 12.5 ലകാെതി 
രൂപയാണ്, അ�തില് 6 ലകാെതി രൂപയാണ് ലകന്ദ്ര  സഹായം.

ലേ.എസ്ക.ഐ.ഡതി.സതി ലമഗാ ഫുഡ്ക പാർ്ക്ക, ആെപ്പുഴ
ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ  ടേഗാ ഫുഡ്  പാര്ക്ക്  പദ്ധ�തിയ്ക് കീഴതില് 
ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ വഷ്യവസായ േന്താ�യത്തില് നതിന്നുള്ള  
സഹായം �ഭഷ്യോക്കതിടക്കാണ്് കെല് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ 
ലേഖ�ടയ ലകന്ദ്രീകരതിച്ച് ല�ര്ത്�യതിട� വഷ്യവസായ 
വളര്ച്ചാ ലകന്ദ്രോയ പള്ളതിപ്പുറത്് ടക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി 
ഒരു ടേഗാ ഫുഡ് പാര്ക്ക് വതികസതിപ്പതിക്കുന്നു.  ലകാള്ഡ് 
ലസ്റ്റാലറജ്, സ്റ്റാന്ലഡര്ഡ് ഡതിപ്സന് ഫാക്ടറതി, ഐസ് 
പ്ാറെ് തുെങ്ങതിയ സമുദ്ര ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നസംസ്കരണ ലേഖ�യ്ക്കുള്ള 
അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങള് പാര്ക്ക് നതിറലവറ്റും. ഇ�് 
ശക്തോയ പതിലന്നാക്ക-മുലന്നറ്റ ബന്ധങ്ങളള്ള ഡതിോന്ഡ്-
പ്രൈവ് ഹബ്ം സ് ലപാക്ക് ലോഡലം ല�ര്ന്ന�ാണ്. 
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വഷ്യവസായം സ്ാപതിക്കുന്ന�തിന് 
ആധുനതിക സൗകരഷ്യങ്ങളള്ള അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുകയാണ് ഇ�തിടറെ �ക്ഷ്യം. ഈ പാര്ക്കതില്     
മൂന്ന് സു്ധാന ഘെകങ്ങള് അെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു -  
(i)ഹബ്തിട� ടസന്്ല് ല്ാസസതിംഗ് ടസറെര് (സതിപതിസതി), 
(ii) പ്്േറതി ല്ാസസതിംഗ് ടസറെറുകള് (പതിപതിസതി), (iii) 
കളക്ന് ടസറെറുകള് (സതിസതി)  ഇവ അലഗ്ാ ല�ാജതിസ്റ്റതിക്് 
ടനറ്റ് വര്ക്ക് വഴതി ബന്ധതിപ്പതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

മൂന്ന് വര്്ത്തിനുള്ളതില് 350 ലകാെതി രൂപയുടെ  നതിലക്പം 
ടകാണ്് വരാനാകുടേന്്ന  ഈ പദ്ധ�തിയതിലൂടെ  
്�ീക്തിക്കുന്നു. നതി�വതില് പാര്ക്കതിട� 42 ഏക്കലറാളം 
വതിവതിധ കെല് ഭക്ഷ്യ/ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണത്തിനും 
അനുബന്ധ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. ടേഗാ 
ഫുഡ് പാര്ക്കതില് വതി�രണത്തിനായതി അവലശ്തിക്കുന്ന 
ഭൂേതി ഏകലദശം 3 ഏക്കറാണ്. കെല് ഭക്ഷ്യ / ഭക്ഷ്യ 
സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും അനുബന്ധ ലേഖ�കളതിട� 
വഷ്യാവസായതിക യൂണതിറ്റുകള്ക്കും 30 വര്്ടത് 
പാട്ടക്കാ�ലത്ക്ക്ഭൂേതിഅനുവദതിക്കും.  (അവ�ംബം: ഡബ്ല്യു.
ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.ടക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി.ഒആര്ജതി).
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എൻ .സതി .എച്്ക .സതി വഴതി ഭക്ഷ്യ സുരക്ാ സംവതിധാനം 
നടപ്തിൊക്കുേ
നാ്ണല് ടസറെര് ലഫാര് എച്ച്.എ.സതി.സതി.പതി 
സര്ട്ടതിഫതിലക്ക്നും (എന്.സതി.എച്ച്.സതി) ടക-ബതിപ്പും 
സംയുക്തോയതി ലകരളത്തിനകത്തും േറ്റ് വതിവതിധ 
സംസ്ാനങ്ങളതിലം ്വര്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണ 
യൂണതിറ്റുകളടെ ആഡതിറ്റതിംഗ്, സര്ട്ടതിഫതിലക്ക്ന്, റതി 
സര്ട്ടതിഫതിലക്ക്ന് തുെങ്ങതിയവ പ്കകാരഷ്യം ട�യ്തു 
വരുന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ടയ സംബന്ധതിച്ച അവലബാധം 
നല്കുന്ന�തിന് ലവണ്തി നാ്ണല് ടസറെര് ലഫാര് 
എച്്ച.എ.സതി.സതി.പതിയുലെയും ലകരളത്തിട� ഫുഡ് 
ലസഫ്റ്റതി കമ്ീ്ണലററ്റതിടറെയും  ആഭതിമുഖഷ്യത്തില് 
ലബാധവല്ക്കരണ പരതിപാെതികള്  സംഘെതിപ്പതിച്ചു .

ഭക്ഷ്യ സംസ്കേരണ കമഖെയതിലെ ്ധാന ലവല്ലുവതിളതിേൾ
• വതി�രണ ശംഖ� അെതിസ്ാന സൗകരഷ്യ വതിെവ്:  

്ാഥേതിക സംസ്ക്കരണം, സംഭരണം, വതി�രണ 
സൗകരഷ്യങ്ങളടെ അഭാവം.

• വതി�രണ ശംഖ� സ്ാപനപരോയ വതിെവ്: 
എപതിഎംസതി വതിപണതിയതിട� സംഭരണ ആശ്തി��്വം.

• ഉല് പാദനവം സംസ്ക്കരണവം �മ്തിലള്ള പരസ്പര  
ബന്ധത്തിട� ലപാരായ്േകള്. 

• കാ�തികോയ  ്വര്ത്നങ്ങള്, കുറഞ്ഞ ലശ്തി 
വതിനതിലയാഗം.

• ഗുണനതി�വാരത്തിലം സുരക്ാ ോനദണ്ഡങ്ങളതിളം 
ലവണ്ത്ര ശ്ദ്ധ ലകന്ദ്രീകരതിക്കാത്�്.

• ഉല്പ്പന്ന വതികസനത്തിടറെയും   നൂ�ന 
ആശയത്തിടറെയും അഭാവം.  

മുക്ാട്ടുള്ള വഴതി 
ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വതികസന �ന്തടത് സ്വാധീനതിക്കുവാന് 
കഴതിയുന്ന �രത്തിലളള ്ല�ഷ്യക ്ശ്നങ്ങടള    ഈ 
ലേഖ�  അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നു.  ഇ�തിടന  അ�തിജീവതിക്കാന്  
ശക്തോയ ഇെടപെല്  ആവശഷ്യോണ്.  ട�റുകതിെ 
സൂക്്േ സംരംഭങ്ങളാണ് ഈ ലേഖ�യല് കൂടു�ലം 
്വര്ത്തിക്കുന്ന�്.  ഇവയുടെ   വതിപു�ീകരണത്തിന് 
ആവശഷ്യോയ േതിച്ചം സൃഷ്തിക്കാലനാ അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യങ്ങടള വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുന്ന�തിന് നതിലക്പങ്ങള്  
നെത്തുന്ന�തിലനാ സാധതിക്കുന്നതില്.  അ�തിനാല്, അെതിസ്ാന 
സൗകരഷ്യ വതികസനത്തിലം  സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനും സംസ്ക്കരണ 
ലശ്തി വതിപു�ീകരണത്തിനും  ആവശഷ്യോയ  നതിലക്പം 
ആകര്്തിക്കുന്ന�തിന് �ക്ഷ്യേതിടുന്ന ല്ാത്ാഹനങ്ങളം  
ഈ ലേഖ�യ്ക്    ആവശഷ്യവമുണ്്.   ഈ ്ശ്നങ്ങള് 
പരതിഹരതിക്കുന്ന�തിനായതി  വതി�രണ ശംഖ�യുടെ വതിവതിധ 
ഘെകങ്ങളതില് ഗണഷ്യോയ നതിലക്പം ആവശഷ്യോണ്. 
ലഗ്ഡതിംഗ്, പാക്കതിംഗ് ടസറെറുകള്, നതിയന്തതി� അന്രീക് 
സൗകരഷ്യങ്ങള്, റീഫര് വാനുകള്, ലപാര്ട്്ട/എയര്ലപാര്ട്്ട/
ടറയതില് ലവ ലസ്റ്റ്നുകളതില് ടപട്ടന്ന് നശതിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ 
ഉ�്പന്നങ്ങള് സൂക്തിക്കുന്ന�തിനായതി ലകാള്ഡ് ലസ്റ്റാലറജ്, 
ടെസ്റ്റതിംഗ് �ലബാറട്ടറതികള്, േറ്റ് പതിന്തുണയ്കല് സൗകരഷ്യങ്ങള്/
ലസവനങ്ങളായ ടെസ്റ്റതിംഗ് �ലബാറട്ടറതികള് സ്ാപതിക്കല്, 
ഗലവ്ണവം വതികസനവം, പ്നപുണഷ്യ പരതിശീ�നം 
നല്കല്, ോര്ക്കറ്റതിംഗ് പതിന്തുണ  എന്നതിവയതി�ാണ് 
നതിലക്പങ്ങള് അനതിവാരഷ്യോയതി വരുന്ന�്. 

സംസ് കരതിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്ക്ക് വ�തിയ കയറ്റുേ�തി 
സാധഷ്യ�യും ആഭഷ്യന്ര ല�ാദനവമുണ്്. കര്്കടരയും 
ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകടളയും �തില്റ വതില്പനക്കാടരയും 
ഒരുേതിച്ച് ടകാണ്ടുവന്ന് കാര്്തിലകാല്പ്പാദനടത് 
വതിപണതിയുോയതി ബന്ധതിപ്പതിക്കണം. കൃ�ഷ്യോയ വതിപണനം, 
അ�ഷ്യാധുനതിക സാലങ്�തിക വതിദഷ്യ സ്വീകരതിക്കല്, സ്തിരോയ 
വതി�യതില് കര്്കരതില് നതിന്നുള്ള അസംസ് കൃ� 
വസ്തുക്കളടെ സ്തിരോയ �ഭഷ്യ�, ്ല�ഷ്യക ഗുണനതി�വാര 
ോനദണ്ഡങ്ങള് പാ�തിക്കുന്ന�് എന്നതിവ കാര്്തിക 
ലേഖ�യുടെയും കര്്കരുടെയും വരുോന വര്ദ്ധനവതിനും 
േതികച്ച വതികസനത്തിനും കാരണോകും.

2www.ksidc.orga
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4.6 പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങള്

കരകൗശല മേഖല 
രയാജധ്ത്ിന്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയിൽ കരകൗശല മേഖലയ്ക് 
പ്രബലവം പ്രധയാനവേയായ പങ്കുണ്്. ഗ്യാേീണ, അർദ് 
നഗരപ്രമദശങ്ങളിന്ല കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികള്ക് ഇത് 
ന്തയാഴിൽ നൽകുന്നതിന്നയാപ്ം രയാജധ്ത്ിന്റെ സയാംസ്യാരിക 
പപതൃകം കയാത്തുസൂക്ിക്കുകയം വിമദശനയാണധ്ം മനടി 
തരുകയം ന്െയ്യുന്നു. കരകൗശല വധ്വസയായത്ിന് 
വളന്രയധികം സയാധധ്തകളുണ്്, കയാരണം രയാജധ്ത്തുടനീളം 
വധ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ദശലക്കണകിന് കരകൗശല 
ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട നിലനില്്പ ഇത് സയാധധ്േയാക്കുന്നു. േയാത്രേല്ല, 
നിലവിൽ, കരകൗശല മേഖല ന്തയാഴിലവസരങ്ങള്ക്കും 
കയറ്റുേതിക്കും ഗണധ്േയായ സംഭയാവന നൽകുന്നു. ഇന്ധ്യിൽ 
കരകൗശല മേഖലയിൽ 68.86 ലക്ം കരകൗശല 
ന്തയാഴിലയാളികള് പണിന്യടുക്കുന്നു. ഇതിൽ 38.61 ലക്ം 
സ്തീകളയാണ്. 2021-22ൽ ഒമ്യാബർ 2021 വന്ര പകന്കയാണ്് 
നിർമ്ിച്ച പരവതയാനി ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള കരകൗശല 
വസ്തുകളുന്ട കയറ്റുേതി, 29,020.94 മകയാടി രൂപയയായിരുന്നു 
(അവലംബം: വയാർഷിക റിമപ്യാർട്് 2021-22, ന്ടക്്റ്റയിൽസ് 
േന്തയാലയം, ഭയാരത സർകയാർ).

വധ്വസയായത്ിന്റെ അസംഘടിത സ്വഭയാവം, ന്തയാഴിലയാളി 
കളുന്ട കുറഞ്ഞ വിദധ്യാഭധ്യാസ നിലവയാരം, കുറഞ്ഞ 
മൂലധന അടിത്റ, പുതിയ സയാമകേതികവിദധ്കളിമലക്കുള്ള 
എത്ിമച്ചരലിന്റെ അഭയാവം, േയാർകറ്റ് ഇറെലിജൻസ് 
അഭയാവം, സ്ഥയാപനപരേയായ െട്ക്കൂട് തുടങ്ങിയ ബലഹീന 
തകളയാൽ ഈ മേഖല ബുദ്ിമുട്ടുന്നു. കരകൗശല മേഖലന്യ 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനേയായി 
സർകയാർ വിവിധ പദ്തികള് “മദശീയ കരകൗശല 
വികസന പദ്തി [എൻ എച്ച് ഡി പി]”, സേഗ് കരകൗശല 
ക്ലസ്റ്റർ വികസന പദ്തി (സിഎച്ച്സിഡിഎസ്) എന്നിവയ്ക് 
കീഴിൽ നടപ്ിലയാക്കുന്നു. 

കേരളത്തിലെ േരേൗശെ വ്യവസായം
ആനന്കയാമ്പ്, മുള, പനമയയാല, കക, തടി, െിരട്, 
കളിേണ്്, തുണി, കയർ, മലയാഹം, കല്ലുകള്, ലയാക്വയർ 
ന്വയർ തുടങ്ങിയവ ഉപമയയാഗിച്ച് അതിേമനയാഹരങ്ങളയായ 

ഉല്പന്നങ്ങള് നിർമ്ിക്കുന്ന ഒരു പയാരമ്പരധ്ം മകരളത്ിനണ്്. 
സംസ്ഥയാനത്തുടനീളമുള്ള ന്കയാട്യാരങ്ങളിലം, പുരയാതന 
ഗൃഹങ്ങളിലം, േയൂസിയങ്ങളിലം പ്രയാെീന കരകൗശല 
വിസ്മയങ്ങള് കയാണയാൻ കഴിയം. 

മകരളത്ിൽ 32 വധ്തധ്സ്ത ഇനം കരകൗശല വസ്തുകളുണ്്. 
ദന് ന്കയാത്തുപണി, േരം, ന്കയാമ്പ് ന്കയാത്തുപണി, ന്ബൽ 
ന്േറ്റൽ കയാസ്റ്റിംഗ് ഹയാൻഡ് എംമ്യായിഡറി, െിരട് 
ന്കയാത്തുപണി എന്നിവ പ്രധയാന വയാണിജധ് ഇനങ്ങളയാണ്. 
പരമ്പരയാഗത കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം 
സയാമൂഹികവം സയാമ്പത്ികവേയായ മപയാരയായ്േകളയാൽ 
കഷ്ടന്പ്ടുന്നു. ഇടനിലകയാന്ര ഉന്മൂലനം ന്െയ്യുക, 
കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികളുന്ട കഴിവ് ന്േച്ചന്പ്ടുത്തുക, 
ഉൽപയാദനക്േത, വിപണി അവസരങ്ങള് വർദ്ിപ്ിക്കുക, 
സഹകരണ സംഘങ്ങന്ള ശക്ിന്പ്ടുത്തുക എന്നിവയയാണ് 
മകരള സർകയാർ നടപ്യാക്കുന്ന പദ്തികള്.

മകരള സംസ്ഥയാന കരകൗശല അന്പ്ക്് സഹകരണ 
സംഘം (സുരഭി), കരകൗശല വികസന മകയാർപ്മറഷൻ 
(എച്്ച.ഡി.സി.ന്ക.), മകരള ആർട്ിസയാൻസ് വികസന 
മകയാർപ്മറഷൻ (കയാഡ്മകയാ) എന്നിവയയാണ് മകരളത്ിന്ല 
കരകൗശല വധ്വസയായത്ിന്റെ പ്രധയാന മപ്രയാത്യാഹന 
ഏജൻസികള്. 

കേരള സംസ്ാന േരേൗശെ അലപെക്സ് സഹേരണ 
സംഘം (സുരഭതി)
പ്രയാഥേിക കരകൗശല സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട 
പരമേയാന്നത സംഘടനയയായ സുരഭി കരകൗശല 
ന്ത്യാഴിലയാളികന്ള അവരുന്ട ഉൽ പ്ന്നങ്ങള്ക് വിപണി 
കന്ണ്ത്തുന്നതിലൂന്ടയം ഭയാരത സർകയാരിന്റെയം മകരള 
സർകയാരിന്റെയം മക്േ പദ്തികളിലൂന്ട പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 
തിലൂന്ടയം അവന്ര ഉയർത്ിന്കയാണ്് വരുക എന്ന 
ലക്ധ്മത്യാന്ടയയാണ് സുരഭി സ്ഥയാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 
കീഴിൽ 38 സഹകരണ സംഘങ്ങള് പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. 
മകരളത്ിനകത്തും പുറത്തുേയായി 9 മഷയാറൂമുകള് സുരഭിയ്ക്  
കീഴിൽ ഉണ്്. 2021-22 വർഷന്ത് ആന്ക വിറ്റുവരവ് 63.36 
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ലക്ം രൂപയയായിരുന്നു. 2021-22ൽ  സംസ്ഥയാന സർകയാരിൽ 
നിന്ന് അന്പക്് സ്ഥയാപനത്ിന് 40.00 ലക്ം രൂപ 
ലഭിച്ചു. ഈ കയാലയളവിൽ നൽകിയ ആന്ക ന്തയാഴിൽ 
30,000 ആയിരുന്നു. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു 

കേരള ഹാന്റീക്ാഫസ്റ്സ്സസ് ലെവെപെസ്ലമെന്സ് കോര്പെകേഷന് 
(എച്സ് െതി സതി ലേ)
കരകൗശല ഉൽ പന്നങ്ങള് സംഭരിക്കുന്നതിലം വിപണനം 
ന്െയ്യുന്നതിലം കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികള്ക് നധ്യായേയായ 
വരുേയാനം ഉറപ്യാക്കുന്നതിലം കരകൗശല വികസന 
മകയാർപ്മറഷൻ (എച്ച്ഡി സി ന്ക) ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. 
മകരള ഹയാറെീക്യാഫ്റ്റ്സ് ന്ഡവലപ്്ന്േറ്െ മകയാർപ് 
മറഷൻ, ഭയാരതത്ിലടനീളമുള്ള 19 പകരളി എംമപയാറിയ 
ങ്ങളിലൂന്ടയം തിരുവനതപുരത്തുള്ള ശ്ീമൂലം ഷഷ്ധ്ബ്ി 
പൂർത്ി ന്േമമ്യാറിയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ിലൂന്ടയം 
(എസ്എംഎസ്എംഐ) കരകൗശല മേഖലയിന്ല 
ന്തയാഴിലയാളികള് ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്ക് 
നധ്യായ വില നൽകിന്കയാണ്് ഇവയന്ട സംഭരണവം 
വിപണനവം നടത്ിവരുന്നു. േർകറ്റിംഗ് കൂടയാന്ത മകന്ദ്ര 
സംസ്ഥയാന സർകയാർ മക്േ പദ്തികളിലൂന്ട തടി 
ന്കയാണ്ടുള്ള കരകൗശല പണിയിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന 
കരകൗശലകയാർക് തിരുവനന്പുരത്് ഒരു ന്പയാതു 
സൗകരധ് മസവനമകന്ദ്രം നടത്തുന്നുണ്്. 

പന്ത്യാൻപത് വിൽപ്ന യൂണിറ്റുകളിലൂന്ട 
കരകൗശല വസ്തുകളുന്ട വിൽപ്ന കൂടയാന്ത, 
എൻ ബി സി എഫ് ഡി സി വയായ്പയാ പദ്തികള് ക് കീഴിൽ 
കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട മൂലധന ആവശധ്ങ്ങള് 
നിറമവറ്റുന്നതിനയായി മകയാർപ്മറഷൻ ധനസഹയായ 
പദ്തികളും നടപ്യാക്കുന്നു. കൂടയാന്ത, മകന്ദ്ര സർകയാരിന്റെ 
പിന്തുണമയയാന്ട, കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികള്ക് മക്േ 
പദ്തികള് നടപ്യാകൽ, പരിശീലന പരിപയാടികള്, 
സി.എഫ്.സികള് സ്ഥയാപികൽ, ടൂള് കിറ്റ് വിതരണം, 
കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികള് നിർമ്ിച്ച കലയാസൃഷ്ടികള് 
പ്രധയാന സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്ിബിഷനകള് / ക്യാഫ്റ്റ് 
ബസയാറുകള്, ടൂറിസ്റ്റ് മകന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ വഴി പ്രദർശിപ്ിച്ചു 
വിപണി സൗകരധ്വം ഒരുക്കുന്നു.

2021-22 കയാലയളവിൽ, 1,200 ലക്ം രൂപയന്ട വിറ്റുവരവയാണ് 
മകയാപ്മറഷൻ ലക്ധ്േിട്ന്തകേിലം ന്േയാത്ം വിൽപ്ന 
536.92 ലക്ം രൂപ േയാത്രേയാണ്. ലക്ധ്േിട് വിൽപ്ന 
പകവരികയാത്തിന്റെ പ്രധയാന കയാരണം മകയാവിഡ്-
19 േഹയാേയാരിയന്ട തുടർച്ചയയായ പ്രതധ്യാഘയാതേയാണ്. 
മകയാർപ്മറഷന്റെ വിൽപ്ന പ്രധയാനേയായം ആഭധ്ന്ര, 
വിമദശ വിമനയാദ സഞ്യാരികന്ളയം മേളകന്ളയം 
എക്ിബിഷനകന്ളയം ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 4.6.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ആര്ടതിസാന്സസ് ലെവെപെസ്ലമെന്സ് കോര്പെകേഷന് 
(ോെസ്കോ) 
മകരള ആർട്ിസയാൻസ് ന്ഡവലപ്്ന്േറെ് മകയാർപ്മറഷൻ 
(കയാഡ്മകയാ) 1956 ന്ല കമ്പനീസ് ആ്ിന് കീഴിൽ 
പൂർണേയായം മകരള ഗവന്മെറെ് കമ്പനിയയായി രജിസ്റ്റർ 
ന്െയ്് 1981ൽ നിലവിൽ വന്നതയാണ് . മകരളത്ിന്ല 
തമദേശീയരയായ കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികളയായ േരപ് 
ണികയാർ, സ്വർണപ്ണികയാർ, ന്കയാല്ലപണികയാർ, 
കുശവപണികയാർ, ന്കയാത്പണികയാർ, ന്െമ്പ്/
ന്വകേലം ഉപമയയാഗിച്ചുള്ള മജയാലി ന്െയ്യുന്നവർ, േറ്റു 
പകന്ത്യാഴിൽകയാർ എന്നിവരുന്ട ഉന്നേനേയാണ് 

മകയാർപ്മറഷന്റെ മുഖധ് ലക് ഷധ്ം. വിവിധതരത്ിലള്ള 
കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികന്ള കന്ണ്ത്തുകയം അവരുന്ട 
പകന്തയാഴിലകന്ള മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം ന്െയ്യുക 
എന്നതയാണ് കയാഡ്മകയായന്ട പ്രയാഥേിക ലക് ഷധ്ം. 
മകയാഴിമകയാന്ട് നടവന്നൂർ, ന്കയാല്ലന്ത് ഉേയനല്ലൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളിന്ല േിനി ഇൻഡസ്്ിയൽ എമസ്റ്ററ്റുകളിൽ 
േരപ്ണികയായി ന്പയാതു ന്സൗകരധ് മസവന മകന്ദ്രങ്ങള് 
കയാഡ്മകയാ വിജയകരേയായി നടത്ിവരുന്നു. യഥയാർത്ഥ 
ഗുണമഭയാക്യാകന്ള ശയാസ്തീയേയായ രീതിയിൽ 
അവരുന്ട ഉപജീവനത്ിന് സൗകരധ്ന്േയാരുക്കുന്നതിനം 
ശയാക്ീകരിക്കുന്നതിനേയായി സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
ആദധ്പടിയയായി രജിസ്മ്ഷൻ അടിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള 
ഓൺപലൻ മലബർ ഡയാറ്റയാ ബയാകേ് കയാഡ്മകയാ 
അവതരിപ്ിച്ചു. ഈ ഡയാറ്റയാ ബയാകേ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
കഴിവകള് േനസ്ിലയാകയാനം ഉപമയയാഗന്പ്ടുത്യാനം 
അതത് മേഖലകളിൽ ശരിയയായ പരിശീലനം നൽകയാനം 
ബിസിനസ്, വയാണിജധ് പ്രവർത്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവ 
ഫലപ്രദേയായി ന്െയ്യുന്നതിനം സഹയായിക്കും.
 
മദശീയ പിമന്നയാകവിഭയാഗ ധനകയാരധ് വികസന 
മകയാർപ്മറഷൻ (എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി) ന്റെ 
സംസ്ഥയാന െയാനപലസിംഗ് ഏജൻസികളിന്ലയാന്നയായ 
കയാഡ്മകയാ ഒരു ലക്ം രൂപ വന്രയള്ള തുകയ്ക് 5 ശതേയാനം 
നയാേേയാത്ര പലിശ നിരകിൽ പിമന്നയാക വിഭയാഗങ്ങളിന്ല 
ദയാരിദധ്മരഖയ്ക് തയാന്ഴയള്ള സ്തീകള്ക് വിവിധ വരുേയാന 
വർദ്ന പ്രവർത്നങ്ങള് തുടങ്ങുവയാൻ ഹ്രസ്വകയാല 
വയായ്പകള് വിതരണം ന്െയ്യുന്നു. കൂടയാന്ത കരകൗശല 
യൂണിറ്റുകള്ക് നവീകരണത്ിനം പുതിയ ഉൽ പയാദന 
യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനം 5 ലക്ം രൂപ വന്ര വയായ്പ 
നൽകുന്നു (അവലംബം : www.keralaartisans.com).

മുള വ്യവസായം
വിവിധ ഉപമയയാഗങ്ങളുളള പരിസ്ഥിതി സൗഹയാർദ്വം 
പുനർ വിനിമയയാഗ സയാദ്ധ്തയമുളള ഒരു വിഭവേയാണ് 
മുള. പരിസ്ഥിതി സംരക്ണം, മപയാഷകയാഹയാരം, ഉയർന്ന 
മൂലധ്മുള്ള നിർമ്യാണ സയാേഗ്ി എന്നിവയ്ക് പുറന്േ േറ്റ് 1,500 
ൽ അധികം വിവിധ ആവശധ്ങ്ങള്ക്കും വർദ്ിച്ച മതയാതിൽ മുള 
പ്രമയയാജനന്പ്ടുത്തുന്നുണ്്. ആമഗയാളതലത്ിൽ 2.5 ബില്ലധ്ൺ 
ആള്കയാർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ മുള ഉപമയയാഗിക്കുന്നതയായി 
കണകയാകിയിട്ടുണ്്. ഫലപ്രദേയായ ഇന്ധമനയാല്പയാദനത്ിന് 
മുള ഉപമയയാഗിക്കുന്നതിനള്ള ഗമവഷണപ്രവർത്നങ്ങള് 
നടന്നു വരുന്നു.

മകരളത്ിൽ, 28 വിവിധ ഇനം മുളകള് ലഭധ്േയാണ്. 
മകരളത്ിന്ല വനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുള കുറഞ്ഞ നിരകിൽ 
പ്രയാധയാനേയായം പള്പ്്, റമയയാൺ യൂണിറ്റുകളിലയാണ് 
എത്ിമച്ചരുന്നത്. സംസ്ഥയാനത്് ഏകമദശം ഒരു 
ലക്ം ആള്കയാർ മുള വധ്വസയായത്ിൽ ജീവമനയാപയാധി 
കന്ണ്ത്തുന്നു. വധ്വസയായ ആവശധ്ത്ിനള്ള 67.3 
ശതേയാനം മുളയം വനത്ിൽ നിന്നല്ല േറിച്ച് പുരയിടങ്ങളിൽ 
നിന്നുതന്ന്ന ലഭിക്കുന്നു എന്നത് മകരളത്ിന്ല മുള 
വധ്വസയായത്ിന്റെ േയാത്രം പ്രമതധ്കതയയാണ്. പഞ്യായ 
ത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈയിന്ട ലഭധ്േയായ വിവരങ്ങളനസരിച്ച് 
എഴുപതുകളുന്ട തുടകം മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ 
നിന്ന് ധയാരയാളം ന്തയാഴിലയാളികള് നിർമ്യാണ മേഖല 
മപയാന്ലയള്ള കുറഞ്ഞ പനപുണധ്ം ആവശധ്മുള്ളതും 
പനപുണധ്ം ആവശധ്േില്ലയാത് തൃതീയ മേഖലകളിമലയ്ക്കു 
മെമകറുന്നതയായി കന്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. (അവലംബം: www.
keralabamboomission.org)
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കേരള ക്റേറ്സ് ബാംബൂ മെതിഷന്
2003 ൽ രൂപീകരിച്ച മകരള മസ്റ്ററ്റ് ബയാംബൂ േിഷൻ 
(ന്കഎസ് ബിഎം), സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ബയാംബൂ 
വികസന ഏജൻസി (ബിഡിഎ) ആയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
വിഭവങ്ങന്ള സംമയയാജിപ്ിച്ച് സംസ്ഥയാനന്ത് മുള 
വധ്വസയായ മേഖലന്യ പുനരുജ്ീവിപ്ിക്കുന്നതിനം, മൂലധ് 
വർധനവ് , വരുേയാനവർദ്നവ് , ദയാരിദ്ധ്നിർമ്യാർജനം 
എന്നിവ മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം ലക്ധ്േിടുന്നു. 2021-
22-ൽ ന്ക-ബിഐപി മുമഖന മകരള മസ്റ്ററ്റ് ബയാംബൂ േിഷൻ 
നടത്ിയ ഇടന്പടലകളിൽ പ്രധയാനന്പ്ട്വ. സംസ്ഥയാനത്് 
മദശീയ ബയാംബൂ േിഷൻ (ഇന്ധ് ഗവൺന്േറെ്) പദ്തികള് 
നടപ്ിലയാക്കുക, എക്ിബിഷനകള്/വധ്യാപയാര മേളകളിൽ 
പകേയാളിത്ം വർദ്ിപ്ിക്കുക, പനപുണധ് വികസനം/
പരിശീലന പരിപയാടികള് (5 എണ്ം ഇതിലൂന്ട 75 മപർക് 
പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചു). കൂടയാന്ത മുള മേഖലയിന്ല പ്രമേയാഷണൽ 
പ്രവർത്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവയയാണ് (ഉറവിടം: മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ േിഷൻ).

ബാംബൂ ലഫസസ്റ്സ് 2021
മകരള സർകയാരിന്റെ വധ്വസയായ വയാണിജധ് വകുപ്ിന്ന 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്, മകരള മസ്റ്ററ്റ് ബയാംബൂ േിഷൻ 2021 
ഡിസംബർ 19 മുതൽ 23 വന്ര എറണയാകുളന്ത് േപറൻ 
പരൈവിൽ ന്വച്ച് ‘മകരള ബയാംബൂ ന്ഫസ്റ്റിന്റെ’ 18-യാം 
പതിപ്് സംഘടിപ്ിച്ചു. സംസ്ഥയാനത്ിനകത്് നിന്നുള്ള 211 
മുള കരകൗശല വിദഗ്ധർ 150 സ്റ്റയാളുകളിലയായി തങ്ങളുന്ട 
മുള ഉൽപന്നങ്ങള് ന്ഫസ്റ്റിൽ പ്രദർശിപ്ിച്ചു. മേഖലന്യ 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനേയാണ് 
ഇത് സംഘടിപ്ിച്ചത്. സംസ്ഥയാനത്ിനകത്് മുള കർഷകർ, 
കരകൗശല വിദഗ്ധർ, സംരംഭകർ, ന്പയാതു-സ്വകയാരധ് 
ഏജൻസികള്/ സ്ഥയാപനങ്ങള്, സയാമകേതിക ദയാതയാകള് 
തുടങ്ങിയവർ പന്കേടുക്കുന്നതിന് ഇതു അവസരം നൽകി.

നയാഷണൽ ബയാംബൂ േിഷന്റെ സഹയായമത്യാന്ട പൂർത്ി 
യയാകിയ പദ്തികള്:

 y വയനയാട് തൃപകപ്റ്റയിൽ മുള നഴ്സറി.
 y കുേരകം (മകയാട്യം), േയാനന്വയാടി, പവത്ിരി 

റിമസയാർട്് (വയനയാട്) എന്നിവിടങ്ങളിന്ല ബയാംബൂ 
ബസയാറുകള്.

 y മകയാഴിമകയാട് നയാദയാപുരത്് ധൂപവർഗ്ഗ നിർേയാണ 
യൂണിറ്റ്.

 y മകരളത്ിന്ല വിവിധ ജില്ലകളിലയായി MNREGS മസ്റ്ററ്റ് 
േിഷന്റെയം (111.59 ഏകർ) മകരള മസ്റ്ററ്റ് ബയാംബൂ 
മകയാർപ്മറഷന്റെയം േലപ്പുറന്ത് അലിഗഡ് മുസീം 
യൂണിമവഴ്സിറ്റി കയാമ്പസിൽ (121.4 ന്ഹ്ർ) മുള 
മ്യാക് പ്യാമറെഷനകള്. (ഉറവിടം: മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ േിഷൻ)

കേരള ക്റേറ്സ് ബാംബൂ കോര്പെകേഷന്
സംസ്ഥയാനന്ത് പരമ്പരയാഗത മുള ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട 
മക്േത്ിനം വികസനത്ിനം ഉന്നേനത്ിനേയായി 
1971ൽ നിലവിൽവന്ന സ്ഥയാപനേയാണ് മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ മകയാർപ്മറഷൻ. മുള, ഈറ്റ, ചൂരൽ, റയാട്ൺ 
എന്നിവന്യ അടിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള വധ്വസയായങ്ങന്ള 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം, മേൽപറഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളുന്ട 
ഉല്പയാദനവം വിപണനവം ഏന്റ്റടുത്് പരമ്പരയാഗത മുള 
ന്തയാഴിലയാളികള്ക് സയാമ്പത്ിക, സയാമകേതിക, േയാർഗ്ഗ 
നിർമദേശങ്ങള് നൽകുക എന്നതയാണ് മകയാർപ്മറഷന്റെ 
പ്രധയാന ലക്ധ്ം. മകയാർപ്മറഷൻ ഇന്ന് മകരളത്ിന്ല 
10,000ൽ അധികം വരുന്ന മുള ന്തയാഴിലയാളികളുന്ടയം 

കുടുംബങ്ങളുന്ടയം ആശ്യമകന്ദ്രേയാണ്. ന്തയാഴിലയാളികളിൽ 
ഭൂരിഭയാഗവം പയാവന്പ്ട്വരും സയാമൂഹധ്േയായം സയാമ്പത്ി 
കേയായം പിന്നയാകം നിൽക്കുന്നവരും, പട്ികജയാതി/ പട്ിക 
വർഗ്ഗ വിഭയാഗത്ിൽന്പ്ട്വരുേയാണ് .

ഗവൺന്േറെിന്റെ വന ഭൂേിയിൽ നിന്നും ഗുണമേന്മമയറിയ 
ഈറ്റ സ്വരൂപിക്കുകയം പരമ്പരയാഗത മുള, ന്നയ്ത്് 
ന്തയാഴിലയാളികള്ക് സബ്സിഡി നിരകിൽ ഇത് 
വയായ്പ്യയായി വിതരണം ന്െയ്യുക, ന്നയ് പയായകള് 
ന്നയ്ത്തുകയാരിൽ നിന്ന് മനരിട്് സംഭരിക്കുകയം 
ന്െയ്യുക എന്നിവയയാണ് മകയാർപ്മറഷന്റെ പ്രധയാന 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽന്പ്ടുന്നത്. മുള ന്കയാണ്ടുള്ള പയായകള്, 
മുള പലകകള്, പരന്ന മുള മബയാർഡുകള്, ബയാംബൂ മ്യാറിംഗ് 
പടൽ, ബയാംബൂ ഫർണിച്ചർ, കരകൗശല വസ്തുകള് 
എന്നിവയയാണ് മകയാർപ്മറഷന്റെ പ്രധയാന ഉൽപ്ന്നങ്ങള്. 
പയായ ന്നയ്ത്് മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിന്റെ ഭയാഗേയായി 
ന്കയാഴിഞ്ഞുമപയായ ന്തയാഴിലയാളികള്കയായി മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
ബയാംബൂ മകയാർപ്മറഷൻ മുള പയായകളും കരകൗശല 
വസ്തുകളും നിർമ്ിക്കുന്നതിനള്ള പരിശീലന പരിപയാടികള് 
ആരംഭിച്ചു.

മകരള മസ്റ്ററ്റ് ബയാംബൂ മകയാർപ്മറഷൻ ലിേിറ്റഡിന് 
അസംസ്കൃത മുളയിൽ നിന്നും വിവിധ തരത്ിലളള 
സ് ി്പ്പുകള് ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്നതിനയായി പയാലകയാട്, 
േയാനന്വയാടി, നയാദയാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് 
ഫീഡർ/പപ്രേറി മപ്രയാസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകള് ഉണ്്. 
ബയാംബൂം കർട്നകള്, ബയാംബൂം മബയാർഡ് എന്നിവ 
നിർമ്ിക്കുന്നതിനയാവശധ്േയായ മുള ഉത്പന്ന അസംസ്കൃത 
വസ്തുകള് അകേേയാലി ബയാംബൂം മബയാർഡിനം അതിന്റെ 
അനബന്ധ യൂണിറ്റുകള്ക്കും ബയാംബൂ മകയാർപ്മറഷൻ 
ലഭധ്േയാക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രക്ീയയിൽ 
നിന്നുമുണ്യാകുന്ന േയാലിനധ് മുള, 50 ശതേയാനം മുതൽ 70 
ശതേയാനം വന്ര ടൂത്് പിക്, കർട്ൻ പ്ൻഡ്സ്, 
ബയാംബൂ കർട്ൻസ്, ധൂപ വർഗ്ഗങ്ങള് എന്നീ മൂലധ് വർദ്ിത 
ഉത്പന്നങ്ങളുന്ട നിർമ്യാണത്ിനയായി ഉപമയയാഗിക്കുന്നു.
 
കമെഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങള്
 മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങളയാണ് :

 y ഇടനിലകയാരുന്ട ചൂഷണം.
 y മുള ഉൽപന്നങ്ങളുന്ട വിപണനം സീസൺ 

സ്വഭയാവമുളളതയായതിനയാൽ ഓഫ് സീസണുകളിൽ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട ആവശധ്ം കുറയന്നു.

 y സ്വകയാരധ്മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കടുത് േത്രം
 y കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കരകൗശല വസ്തുകള്ക് 

പകരമുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട ലഭധ്ത, മപ്രമതധ്കിച്ച് 
പെനീസ് ഉൽപ്ന്നങ്ങള് .

 y പ്രതികൂലേയായ ന്തയാഴിൽ സയാഹെരധ്ങ്ങളിൽ 
പരമ്പരയാഗത മജയാലികള് ന്െയ്യാൻ പക 
ന്ത്യാഴിലയാളികള് േടിക്കുന്നു.

 y പുതിയ തലമുറയന്ട തയാൽപ്രധ്ക്കുറവ്.
 y മുള ഉൽപ്ന്ന ഉൽപ്യാദന പവദഗ്ധധ്മുള്ള 

ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട കുറവ്.
 y വനത്ിൽ നിന്നും മുള മുറിക്കുന്നതിനം 

സംഭരിക്കുന്നതിനേയായി ബന്ധന്പ്ട് നിയേങ്ങളും 
െട്ങ്ങളും.

 y മുളയന്ട ശരിയയായ വിതരണ ശംഖലയന്ട അഭയാവം.
 y കരകൗശല/എൻ.ജി.ഒ/എം.എസ്.എം.ഇ.കളുന്ട 

പ്രവർത്ന മൂലധനത്ിന്റെയം വയായ്പയന്ടയം 
അഭയാവം.
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 y സംരംഭകത്വ വികസന പരിപയാടികളുന്ടയം പന 
പധ്ണധ് വികസന പരിപയാടികളുന്ടയം ആധുനി 
കവൽകരണവം,പുതിയ ഡിപസനകള്/നവീനത 
എന്നിവയന്ടയം അഭയാവം. 

 y സയാമകേതിക വിദധ്യാ, ഡിപസൻ, ഉപകരണങ്ങള് 
എന്നിവ വികസിപ്ിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള അവ മബയാധ 
േില്ലയായ്േ.

 y സ്റ്റയാൻഡപഡമസഷന്റെയം പയാമകജിംഗ് സയാമകേ 
തികവിദധ്യന്ടയം അഭയാവം.

 y വിപണന സൗകരധ്ം/മേൽത്ട്് കീഴ്ത്ട്് ലിമകേജിന് 
ആവശധ്േയായ ഹയാറെ് മഹയാള്ഡിംഗ് സമപ്യാർട്് 
എന്നിവയന്ട അപരധ്യാപ്തത.

മുകനോട്ടുള്ള വഴതി
മകരളത്ിന്ല വധ്യാവസയായിക മേഖല ആമഗയാളേയായള്ള 
നല്ല േയാതൃകകള് പിന്തുടരുകയം കൂടുതൽ നിമക്പകന്ര 
ആകർഷിക്കുകയം ഇവിടന്ത് വിദധ്യാസമ്പന്നരും 
പവദഗ്ധ്വമുള്ള ന്തയാഴിലയാളി സമൂഹന്ത് പ്രമയയാജന 
ന്പ്ടുമത്ണ്തുേയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ മൂലധ്വർദ്ിത 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള്ക് മുന്തൂകം നൽമകണ്തയാണ്.

തുണി നെയ്തു   വ്യവസായധം

ഇന്്യയതിലെ തുണതി- തുണതിലനയസ്ത്സ്  വ്യവസായം
മൂലധ് ശംഖലയിലടനീളം അസംസ് കൃത വസ്തുകളുന്ട 
വലിയ അടിത്റയം നിർമ്യാണ ശക്ിയം ഉള്ള ഇന്ധ്ൻ 
ന്ടക് പസ്റ്റൽ വധ്വസയായം മലയാകത്ിന്ല ഏറ്റവം വലിയ 
ഒന്നയാണ്. പെന കഴിഞ്ഞയാൽ േനഷധ്നിർേിത പഫബർ 
(എംഎംഎഫ്) ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന 
രയാജധ്േയാണിത്. തുണിത്രങ്ങളും വസ്തങ്ങളും കയറ്റുേതി 
ന്െയ്യുന്ന മലയാകത്ിന്ല ആറയാേന്ത് വലിയ രയാജധ്േയാണ് 
ഇന്ധ്. 

2020-21 ൽ ഇന്ധ്യന്ട ന്േയാത്ം കയറ്റുേതിയിൽ തുണിത് 
രങ്ങളുന്ടയം വസ്തങ്ങളുന്ടയം (T&A) വിഹിതം 11.4 
ശതേയാനേയായിരുന്നു. തുണിത്രങ്ങളുന്ടയം വസ്തങ്ങളുന്ടയം 
ആമഗയാള വധ്യാപയാരത്ിന്റെ 4 ശതേയാനം ഇന്ധ്യ്കയാണ്. 
പകത്റി മേഖലയിലം മൂലധനയാധിഷ്ിതേയായ േിൽ 
മേഖലയിലള്ള  ശക്ിയയാണ്  ഈ  വധ്വസയായത്ിന്റെ 
പ്രമതധ്കത.            

േിൽ മേഖല മലയാകത്ിന്ല രണ്യാേന്ത് വലിയ 
മേഖലയയാണ്. പരമ്പരയാഗത മേഖലകളയായ പകത്റി, 
കരകൗശലവസ്തുകള്, ന്െറുകിട പവർ-ലൂം യൂണിറ്റുകള് 
എന്നിവ ഗ്യാേീണ, അർദ് നഗര പ്രമദശങ്ങളിന്ല 
ദശലക്കണകിന് ആളുകള്ക് ഏറ്റവം വലിയ ന്തയാഴിൽ 
മ്യാതസ്യാണ്. ഇത് 4.5 മകയാടിയിലധികം ആളുകള്ക് 
മനരിട്് ന്തയാഴിലം 10 മകയാടിയിലധികം ആളുകള്ക് 
പമരയാക്േയായി ഉപജീവന േയാർഗ്ഗവം നൽകുന്നു, ഇതിൽ 
വലിയ പകേ് സ്തീകളും ഗ്യാേീണരുേയാണ്. (നയാഷണൽ 
ഇൻന്വസ്്റ്റന്േറ്െ ന്പ്രയാമേയാഷൻ ആൻഡ് ന്ഫസിലിമറ്റഷൻ 
ഏജൻസി)

ഇന്്യയതിലെ കേത്േതി, പവര് ലം വ്യവസായം
23.77 ലക്ം തറികളുള്ള പകത്റി വധ്വസയായേയാണ് 
രയാജധ്ന്ത് ഏറ്റവം വലിയ കുടിൽ വധ്വസയായം. 
ന്ടക് സ് പറ്റൽ േന്തയാലയത്ിന്റെ 2021-22 ന്ല വയാർഷിക 
റിമപ്യാർട്് അനസരിച്ച്, 35.22 ലക്ം ന്നയ്ത്തുകയാരും 
അനബന്ധ ന്തയാഴിലയാളികളും ഉള്ന്പ്ടുന്ന, മനരിട്ടും 

അല്ലയാന്തയം ന്തയാഴിൽ നൽകുന്ന പകത്റി ന്നയ്് മേഖല 
കയാർഷിക മേഖല കഴിഞ്ഞയാൽ ഏറ്റവം വലിയസയാമ്പത്ിക 
പ്രവർത്നങ്ങളിന്ലയാന്നയാണ്.  ഈ മേഖല രയാജധ്ന്ത് 
തുണി ഉൽപ്യാദനത്ിന്റെ 15 ശതേയാനമത്യാളം സംഭയാവന 
ന്െയ്യുന്നു. പകത്റി മേഖലയിൽ ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട എണ്ം 
കുറഞ്ഞുവരികയയാന്ണകേിലം, പകത്റി ഉൽപ്യാദനത്ിന്ല 
ഇടിവ് തടയന്നതിൽ മകന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സർകയാരുകളുന്ട 
നിരന്രേയായ ശ്േങ്ങള് വിജയിച്ചിട്ടുണ്്. 2004-05 മുതൽ, 
പകത്റി ഉൽപന്നങ്ങളുന്ട ഉൽപ്യാദനത്ിൽ ഗണധ്േയായ 
വളർച്ച ഇന്ധ്യിൽ ദൃശധ്േയാണ്.   2019-20ൽ പകത്റി 
ഇനങ്ങളുന്ട കയറ്റുേതി മൂലധ്ം 2248.33 മകയാടി രൂപയം 2020-
21 വർഷത്ിൽ   1644.78 മകയാടി രൂപയേയാണ്. (വയാർഷിക 
റിമപ്യാർട്് 2021-22, ന്ടക്്പറ്റൽ േന്തയാലയം, ഇന്ധ്യാ 
ഗവൺന്േറെ്)

തുണിത്രങ്ങള്, ന്ബഡ് ലിനൻ, മടബിള് ലിനൻ, മടയായ് ലറ്റ്, 
കിച്ചൺ ലിനൻ, ടവലകള്, കർട്നകള്, തലയണകളും 
പയാഡുകളും, മടപ്്സ് ി്കളും അപ് മഹയാള്സ്റ്ററിയം, 
പരവതയാനികള്, മ്യാർ കവറിംഗ്, എംമ്യായ്ഡറി 
ന്ടക് സ് പറ്റൽ ന്േറ്റീരിയലകളും പകത്റി വധ്വസയായത്ൽ 
നിന്നുളള വിവിധ ഉത്പന്നങ്ങളയാണ്.   കരൂർ, പയാനിപ്ത്്, 
വയാരണയാസി, കണ്ണൂർ എന്നിവ രയാജധ്ന്ത് പ്രമുഖ പകത്റി 
കയറ്റുേതി മകന്ദ്രങ്ങളയാണ്. പകത്റി ഉൽപന്നങ്ങളുന്ട 
കയറ്റുേതി മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി ഇന്ധ്യാ ഗവൺ 
ന്േറെിന്റെ ന്ടക്്പറ്റൽസ് േന്തയാലയത്ിന് കീഴിൽ 
രൂപീകരിച്ച മനയാഡൽ ഏജൻസിയയായ ഹയാൻഡ്ലം 
എക് സ് മപയാർട്് ന്പ്രയാമേയാഷൻ കൗൺസിൽ (HEPC) 
പ്രകയാരം, ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള പകത്റി ഉൽപ്ന്നങ്ങള്  
പ്രധയാനേയായം  കയറ്റുേതി ന്െയ്യുന്നത് യഎസ്എ, യന്ക, 
ന്പെയിൻ, ഇറ്റലി, യ.എ.ഇ. ജർമ്നി, ഫ്യാൻസ്, ജപ്യാൻ, 
സൗദി അമറബധ്, ഓസ് മ്ലിയ, ന്നതർലയാൻഡ് സ് എന്നീ 
രയാജധ്ങ്ങളിമലകയാണ്.

ഈ മേഖലയന്ട സയാമകേതിക നിലവയാരത്ിന്റെ അന്രം 
ന്പ്യിൻ ലൂം മുതൽ പഹന്ടക് ഷട്ിൽ-ന്ലസ് ലൂമുകള് 
വന്രയയാണ്. ഷട്ിൽ ലൂമുകളിൽ 75 ശതേയാനത്ിലധികം 
കയാലഹരണന്പ്ട്തുേയാന്ണന്ന് കണകയാകന്പ്ടുന്നു. ഇവയ്ക് 
15 വർഷത്ിലധികം പഴകമുണ്്, ഫലത്ിൽ മപ്രയാസസ്് 
ന്െയ്യുന്നതിമനയാ ഗുണനിലവയാരം നിയന്തിക്കുന്നതിമനയാ 
ഉപകരണങ്ങമളയാ/അറ്റയാച്ച് ന്േന്റുകമളയാ ഇല്ല. എന്നിരുന്നയാലം, 
കഴിഞ്ഞ 8-9 വർഷങ്ങളിൽ (വയാർഷിക റിമപ്യാർട്് 2020-21, 
ന്ടക്്പറ്റൽ േന്തയാലയം, ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെ്) പവർലൂം 
മേഖലയിന്ല സയാമകേതിക വിദധ്യന്ട നവീകരണം 
ന്േച്ചന്പ്ട്ിട്ടുണ്്.

കേരളത്തിലെ ലെക്സ്കറ്ൽ കമെഖെ
മകരളത്ിന്ല ന്ടക്്പറ്റൽ മേഖലയിൽ പെിന്നിംഗ്, 
ന്നയ്ത്്, വസ്ത നിർമ്യാണം, പഡയിംഗ്, മപ്രയാസസ്ിംഗ് 
യൂണിറ്റുകള് തുടങ്ങിയ മേഖലകള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഈ 
മേഖലയിൽ ന്പയാതുമേഖല (സംസ്ഥയാനവം മകന്ദ്രവം), 
സഹകരണ മേഖല, സ്വകയാരധ് മേഖല എന്നിവയിന്ല 
യൂണിറ്റുകള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു. മകയാവിഡ് േഹയാേയാരി ആരംഭിച്ചതു 
മുതൽ, മകന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക് പ്രവർ 
ത്ികയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ില്ല. പെിന്നിംഗ് മേഖലയിൽ   പെിൻഡിൽ 
മശഷി 7.03 ലക്വം  ഏകമദശം 7,600 ആളുകള് മജയാലി 
ന്െയ്യുന്നതുേയായ 26 േില്ലുകള്  ഉള്ന്പ്ടുന്നു.   ന്നയ്ത്് 
മേഖലയിൽ ഖയാദി യൂണിറ്റുകള്, പകത്റി യൂണിറ്റുകള്, 
പവർലൂം യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. അതധ്യാധുനിക 
സയാമകേതിക വിദധ്കള് അവലംബിച്ചുന്കയാണ്ടു വലിയ മതയാതിൽ 
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പട്ിക 4.6.1 സംസ്ഥയാന പദ്തി വിഹിതവം ന്ടക്്പറ്റൽ മേഖലയ്ക്കുള്ള ന്െലവം (ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളും ഖയാദിയം 
ഒഴിന്ക), ലക്ം രൂപയിൽ

ഉപമേഖല
2021-22 2022-23 (2022 ഒമ്യാബർ വന്ര)

അടകേൽ തുക ന്െലവ് % അടകേൽ തുക ന്െലവ് %

പകത്റി 2,192 3,557.94 162.29 2,565 547.57 21.35

പവർലൂം 197 62.24 31.59 184 3.00 1.63

പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള് 1,750 2,846.08 162.63 1,500 1,030.00 68.67

ന്ടക്്പറ്റൽ സംസ്രണ 
മകന്ദ്രം-നയാടുകയാണി 1,000 500.00 50.00 1,391 0.00 0.00

ആന്ക 5,139 6,966.26 135.55 5,640 1,580.57 28.02

ഉറവ ിടം: പ്യാൻ മപെസ,് മകരള മസ്റ്ററ്റ് പ്യാനിംഗ് മബയാർഡ്

ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടികയാൻ വസ്ത വധ്വസയായത്ിന് 
കഴിയം. സ്തീ ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട വൻമതയാതിലള്ള സയാന്നിധധ്ം 
ഈ മേഖലയിൽ കയാണയാവന്നതയാണ്. ന്ടക്്പറ്റൽ 
സംസ്രണത്ിന്റെ പ്രയാമദശികവൽകരണത്ിമലക്കുള്ള 
ഒരു സുപ്രധയാന ചുവടുവയ്പ്യാണ് സംസ്ഥയാന സർകയാർ 
നയാടുകയാണിയിൽ സ്ഥയാപിക്കുന്ന  ന്ടക്്പറ്റൽ സംസ്രണ 
മകന്ദ്രം. 
 
2021-22 വയാർഷിക പദ്തിയിൽ ന്ടക്്പറ്റൽ മേഖലയ്ക്കുള്ള 
(സംസ്ഥയാന ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളും ഖയാദിയം 
ഒഴിന്ക) സംസ്ഥയാന പദ്തി വിഹിതം 5,139.00 ലക്ം 
രൂപയം ന്െലവഴിച്ച തുക 6,966.26 ലക്ം രൂപയേയാണ് 
(135.55 ശതേയാനം). 2022-23 ന്ല വയാർഷിക പദ്തിയിൽ ഈ 
മേഖലയന്ട ന്േയാത്ം പദ്തി വിഹിതം ₹ 5,640.00 ലക്ം 
രൂപയം  2022 ഒമ്യാബർ വന്ര ന്െലവഴിച്ച തുക ₹ 1,580.57 
ലക്ം രൂപയേയാണ് (28.02 ശതേയാനം). വിശദയാംശങ്ങള് 
പടതിേ 4.6.1ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ കേത്േതി കമെഖെ
മകരളത്ിന്ല ഏറ്റവം വലിയ ന്തയാഴിൽ മ്യാതസ്യാണ് 
പകത്റി മേഖല. വയാസ്തവത്ിൽ, സംസ്ഥയാനന്ത് 
പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളിൽ, ന്തയാഴിലിന്റെ കയാരധ്ത്ിൽ 
കയർ മേഖലയ്ക് പിന്നിൽ പകത്റി മേഖലയയാണ്.
സംസ്ഥയാനത്് പകത്റി വധ്വസയായം പ്രധയാനേയായം 
മകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലം 
മകയാഴിമകയാട്, പയാലകയാട്, തൃശൂർ, എറണയാകുളം, ന്കയാല്ലം, 
കയാസർമകയാട് എന്നീ ജില്ലകളിന്ല െില ഭയാഗങ്ങളിലേയാണ്. 
ന്േയാത്ം തറിയന്ട 98.4 ശതേയാനത്ിലധികം വരുന്ന 
സഹകരണ മേഖലയയാണ് ഈ വധ്വസയായത്ിൽ 
ആധിപതധ്ം പുലർത്തുന്നത്. ബയാകിയള്ള    വധ്വസയായം 
സ്വകയാരധ്മേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട ഉടേസ്ഥതയിലയാണ്.

2021-22 ൽ സംസ്ഥയാനന്ത് ആന്ക പകത്റികളുന്ട 
എണ്ം 16,324 ആയിരുന്നു. ഏകമദശം 62.7 ലക്ം േീറ്റർ 
പകത്റി തുണി അവർ ഉൽപ്യാദിപ്ിച്ചു. 2021-22 ൽ ന്േയാത്ം 
ഉൽപ്യാദന മൂലധ്ം 107.32 മകയാടി രൂപയം വിറ്റുവരവ് 120.72 
മകയാടി രൂപയേയാണ്. 2021-22 ൽ പകത്റി മേഖലയിന്ല 
ആന്ക ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട എണ്ം 14,456 ആയിരുന്നു. 
സ്തീ ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട എണ്ം 11,317 ആയിരുന്നു. 2021-22 
ൽ 10.36 ലക്ം ന്തയാഴിൽ ദിനങ്ങളയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 2020-
21 ന്ന അമപക്ിച്ച്, 2021-22 ൽ, ന്േയാത്ം തറികളുന്ട 
എണ്ം, ന്േയാത്ം ഉൽപ്യാദനം, ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ്, 
ന്തയാഴിൽ ദിനങ്ങള് എന്നിവ കുറഞ്ഞു. ന്കയാവിഡ്-19 

േഹയാേയാരിയന്ട തുടർച്ചയയായ ആഘയാതമൂലേയാണ് ഈ 
കുറവ് ഉണ്യായിരിക്കുന്നത്.  ഈ കയാലയളവിൽ വിപണനം 
നടത്യാൻ സയാധധ്േല്ലയാന്ത വന്നതും ഉത്വ കയാലങ്ങളുന്ട 
നഷ്ടവം (സയാധയാരണയയായി നല്ല വിൽപ്ന ലഭിച്ചിരുന്നു) 
പകത്റി മേഖലയിൽ ആഴത്ിലള്ള സ്വയാധീനം 
ന്െലത്ിയിട്ടുണ്്. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.3ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മുണ്ടുകള്, ഫർണിഷിംഗ് ന്േറ്റീരിയൽ, ന്ബഡ് ഷീറ്റുകള്, 
ഷർട്ിംഗ്, സയാരി, ലകേി എന്നിവയയാണ് സംസ്ഥയാനന്ത് 
പകത്റി മേഖലയിൽ ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന പ്രധയാന 
ഇനങ്ങള്. സംസ്ഥയാനത്് ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന തയാന്ഴ 
പറയന്ന ഉല്പന്നങ്ങള് ജിമയയാ ഇൻഡിമകഷൻ ആക്റ്റ് 
ഓഫ് ഇന്ധ്യന്ട കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ന്െയ്ിട്ടുണ്്.

1. ബയാലരയാേപുരം സയാരിയം മശ്ഷ്േയായ മകയാട്ൺ 
തുണിത്രങ്ങളും.

2. കയാസർമകയാട് സയാരി
3. കുത്ം പുള്ളി സയാരി
4. മെന്ദേംഗലം മുണ്്
5. കണ്ണൂർ മഹയാം ഫർണ്ീഷിംഗ് 

കേത്േതി കമെഖെയതിലെ ഏജന്സതിേള്
ഡയറ്മററ്റ് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം ആൻഡ് ന്ടക് പസ്റ്റൽസ്, 
മകരള മസ്റ്ററ്റ് ഹയാൻഡ് ലൂം വീമവഴ് സ് മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് 
ന്സയാപസറ്റി (ഹയാറെക്്), മകരള മസ്റ്ററ്റ് ഹയാൻഡ് ലൂം 
ന്ഡവലപ് ന്േറെ് മകയാർപ്മറഷൻ (ഹയാൻവീവ്), ഇന്ധ്ൻ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം ന്ടക് മനയാളജി (IIHT, കണ്ണൂർ) 
എന്നിവയയാണ് സംസ്ഥയാനന്ത് പകത്റി മേഖലയന്ട 
വികസനത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന പ്രധയാന സ്ഥയാപനങ്ങള്. 

ഹാന്െസ് ലംസസ് ആന്െസ് ലെക്സ്ലറ്ൽസസ് െയേക്ടകേറ്സ്
ഈ മേഖലയന്ട വികസനത്ിനയായള്ള പദ്തികള് 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനയായള്ള സംസ്ഥയാന സർകയാരിന്റെ 
വകുപ്യാണ് മകരള പകത്റി ന്ടക്്റ്റയിൽസ് ഡയറ്മററ്റ്. 
ഈ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള്, വിപണനം, 
േയാനവ വിഭവമശഷി വികസനം, പരമ്പരയാഗത 
പനപുണധ്ങ്ങളുമടയം ഉല്പന്നങ്ങളുന്ടയം പരിരക്ണവം 
സംരക്ണവം, ധനകയാരധ്ം, ഡിപസൻ ഇൻപുട്്, 
അസംസ്കൃത വസ്തുകളുന്ട വിതരണം, നവീകരണം, 
മക്േപരിപയാടികള്, ആമഗയാള പരിതസ്ഥിതിയേയായി 
േത്രിക്കുന്നതിന് സഹയായകേയാകുന്ന വിലസ്ഥിരത എന്നീ 
മേഖലകളിൽ  പിൻതുണക്കുന്നതിനള്ള  ന്േയാത്ത്ിലള്ള 
ഉത്രവയാദിത്വം ഈ സ്ഥയാപനത്ിനണ്്. സർകയാർ 
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പകത്റി വധ്വസയായത്ിന്റെ വികസനത്ിന് വയായ്പ 
യയായം ഗ്യാറെയായം  സഹയായം നല്കുന്നു.   സംസ്ഥയാന 
സർകയാർ, മകന്ദ്രഗവൺന്േറ്െ, എൻസിഡിസി, നബയാർഡ്, 
ഹഡ് മകയാ തുടങ്ങിയവയം  േറ്റ് സയാമ്പത്ിക ഏജൻസികള് 
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാന്റും ഇതിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
റിമബറ്റിലൂന്ട വിൽപ്ന മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
സഹയായവം സർകയാർ നല്കി വരുന്നു. വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 4.6.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

കേരള സംസ്ാന കേത്േതി ലനയസ്തുോരുലെ 
സഹേരണ സംഘം (ഹാന്ലെക്സ്)
മകരളത്ിന്ല പ്രയാഥേിക പകത്റി ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട മനതൃത്വ സ്ഥയാപനേയായി  1961-
ലയാണ് ഹയാൻന്ഡക്് രജിസ്റ്റർ ന്െയ്ത്. ഇതിൽ അംഗങ്ങളയായ 
സംഘങ്ങളുന്ട ഉൽപ്ന്നങ്ങള് വിപണനം ന്െയ്യുക, അവർക് 
സ്ഥയാപനപരേയായ പിന്തുണയം ഉൽപ്യാദനത്ിനള്ള 
അസംസ്കൃത വസ്തുകള് നൽകുക എന്നിവയയാണ് 
ഹയാൻന്ഡക്ിന്റെ പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങള്. നിലവിൽ, 
ഹയാൻന്ഡക്ിൽ ഏകമദശം 380 പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് രജിസ്റ്റർ ന്െയ്ിട്ടുണ്്, അതിൽ ഏകമദശം 
10,000 ന്നയ്ത്തുകയാരുണ്്. ആഭധ്ന്ര, കയറ്റുേതി വിപണിക് 
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ േയാനദണ്ഡങ്ങള്കനസൃതേയായി 
കരകൗശല തുണിത്രങ്ങള്, വസ്തങ്ങള്, ഫർണിച്ചറുകള്,   
സയാരികള്, എന്നിവ ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്നതിന് ഹയാൻന്ഡക്് 
ന്സയാപസറ്റികള് ആധുനിക അടിസ്ഥയാന സൗകരധ് 
ങ്ങമളയാന്ട ഉൽപ്യാദനത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഹയാൻന്ഡക്് 
സർകയാർ സബ് സിഡിമയയാന്ട NHDC-യിൽ നിന്ന് നൂൽ, 
രയാസവസ്തുകള്, െയായങ്ങള് എന്നിവ മശഖരിക്കുകയം 
അംഗങ്ങള്കിടയിൽ വിതരണം ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു.

കൂടയാന്ത ഹയാറെക്് അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട വിപണനത്ിലം വിൽപ്നയിലം 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ 89 മഷയാറൂമുകളയാണ് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. എല്ലയാ ഉൽപ്യാദന, സംഭരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളും 4 റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുന്ടയം 
5 പ്രവർത്ന ക്േേയായ ന്സറെറുകളുന്ടയം കീഴിൽ 
വരുന്നു. ഹയാറെക് സിന് തിരുവനന്പുരത്് ഒരു മപ്രയാസസ് 
ഹൗസ് ഉണ്്, അതിൽ തുണികള് പഡ ന്െയ്യാനം 
പ്രിന്റുന്െയ്യാനമുള്ള എല്ലയാ സൗകരധ്ങ്ങളുമുണ്്. രണ്് 
ന്നയ്ത്് ഫയാ്റികളും ആധുനിക യന്തസയാേഗ്ികളുള്ള 
ഒരു അന്യാരയാഷ്ട്ര വസ്ത യൂണിറ്റും ഇതിന് സ്വന്േയാണ്.  
ആധുനിക വസ്ത യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്യാണ മശഷി ദിവമസന 
500 ഷർ ട്ടുകളയാണ്.

2021-22 ൽ ഹയാൻന്ഡക്് 1,800.77 ലക്ം രൂപയന്ട 
വിൽപ്ന പകവരിച്ചു, അതിൽ 1,705 ലക്ം രൂപ 
മഷയാറൂം വിൽപ്നയം 95.77 ലക്ം രൂപ വകുപ്ിന്റെ 
വിൽപ്നയേയാണ്. 2020-21 ന്ല വില്പന 1,681.02 ലക്ം 
രൂപയമടതയായിരുന്ന 2021-22 ൽ 1,028.11 ലക്ം രൂപയന്ട 
തുണിത്രങ്ങള് സംഭരിച്ചു. 2020-21 വർഷത്ിന്റെ 
അവസയാനത്ിൽ ന്കയാടുത്തു തീർത് ഓഹരി മൂലധനം 
6,656.44 ലക്ം രൂപയയാണ്.   2017-18 മുതൽ ഏജൻസി 
നഷ്ടം റിമപ്യാർട്് ന്െയ്ിട്ടുണ്്. ഹയാൻന്ഡക്്ന്റെ സഞ്ിത 
നഷ്ടവം വർഷം മതയാറും വർദ്ിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. 
2020-21 അവസയാനമത്യാന്ട ഇത് 21,265.22 ലക്ം 
രൂപയിന്ലത്ി. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.5ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്പുരം, മനയാർത്് പറവൂർ, കയാഞ്ഞങ്ങയാട്, കണ്ണൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളിലയായി 4 മഷയാറൂമുകള് ഹയാറെക്് നവീകരിച്ചു.  
മകയാവിഡ് േഹയാേയാരി മൂലമുള്ള പ്രശ് നങ്ങള് േറികടകയാൻ, 
ന്നയ്ത്തുകയാർക് പിന്തുണയയായി ഏജൻസി “പകത്റി 
സുരക്യാ പദ്തി” നടപ്യാകി. സർകയാർ / ബയാകേിംഗ് 
മേഖലയിന്ല ജീവനകയാന്ര ഉപമഭയാക്യാകളയായി ആകർഷി 
ക്കുന്നതിനയായി ഏജൻസി ഒരു ‘ഇ-ന്ക്ഡിറ്റ് കയാർഡ് 
സ്ീം’ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.   കൂടയാന്ത 4 ന്േയാപബൽ വിൽപ്ന 
യൂണിറ്റുകളും ആരംഭിച്ചു.

കേരള സംസ്ാന കേത്േതി വതിേസന കോര്പെകേഷന് 
(ഹാന്വറീവസ്)
അസംഘടിത മേഖലയിന്ല പരമ്പരയാഗത ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട 
മക്േത്ിനം വികസനത്ിനേയായി 1968-ൽ രൂപികരിച്ച 
ഹയാൻവീവ് പവവിധധ്േയാർന്ന പകത്റി ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട 
നിർമ്യാണത്ിലം  വിപണനത്ിലം ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. 
നിലവിൽ 1,950 വധ്ക്ിഗത ന്നയ്ത്തുകയാന്ര ഹയാൻവീവ് 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഹയാൻവീവിന 36 മഷയാറൂമുകളും 2 എക്്്ലൂസീവ് 
ഏജൻസി മഷയാറൂമുകളും 32 ന്പ്രയാഡക്ൻ ന്സറെറുകളുമുണ്്. 
മകയാർപ്മറഷൻ ഉത്വ സീസണുകളിൽ പ്രദർശനങ്ങള് 
നടത്തുകയം മദശീയ അന്ർമദശീയ തലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന 
എക് സ് മപയാകളിൽ പന്കേടുക്കുകയം ന്െയ്യുന്നു.

മകയാവിഡ് -19 േഹയാേയാരി ഹയാൻവീവിന്ന പ്രതികൂലേയായി 
ബയാധിച്ചു. 2021-22 ൽ ഹയാൻവീവിന്റെ വിൽപ്ന 
വിറ്റുവരവ് (തയാൽകയാലിക കണക്കുകള്) 997.97 ലക്ം 
രൂപയയായിരുന്നു. 2020-21ന്ല വിൽപ്ന വിറ്റുവരവിന്റെ 
പകുതിയിൽ  ഒരു ന്െറിയ ശതേയാനം കൂടുതൽ േയാത്രേയാണിത്. 
2020-21ൽ 1,133.61 ലക്ം രൂപയയായിരുന്ന തുണിയന്ടയം 
േറ്റ് വസ്തുകളുന്ടയം മൂലധ്ം 2021-22 ൽ 1,090.10 ലക്ം 
രൂപയയായി കുറഞ്ഞു. 2020-21 ൽ വയാങ്ങിയതും വിതരണം 
ന്െയ്തുേയായ നൂലിന്റെയം േറ്റ് സയാധനങ്ങളുന്ടയം മൂലധ്ം 
291.90 ലക്ം രൂപയയാണ്. 2021-22 ൽ ഇത് 465.20 
ലക്ം രൂപയയായി വർദ്ിച്ചു. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
4.6.6ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2021-22 അവസയാനത്ിൽ 
ഹയാൻവീവിന്റെ ന്കയാടുത്തു തീർത് ഓഹരി മൂലധനം 
4,966 ലക്ം രൂപയയായിരുന്നു. വില്പനയിൽ നിന്നുള്ള 
വരുേയാനത്ിൽ ഗണധ്േയായ കുറവം അന്ത സേയം 
അസംസ്കൃത വസ്തുവയായ യയാണിമന്മലള്ള ന്െലവിന്റെ 
ക്േയാതീേയായ വർദ്നയം ശ്മദ്യേയാണ്. 2021-22ൽ 
ഹയാൻവീവിന്റെ അറ്റനഷ്ടം 1,423.82 ലക്ം (തയാൽകയാലിക 
കണക്കുകള്) രൂപയയായിരുന്നു, ഇത് 2020-21 ന്ല 
നഷ്ടത്ിന്റെ മൂന്നിരട്ിയയാണ്. ആയതിനയാൽ വർഷയാവർഷം 
ഏജൻസിയന്ട സഞ്ിത നഷ്ടം കൂടിവരികയയാണ്. ഹയാൻ 
വീവിന്റെ സയാമ്പത്ിക സ്ഥിതിന്യക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 4.6.7ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്്യന് ഇന്്റേതിറ്്യൂടസ് ഓഫസ് ഹാന്െസ് ലം ലെേസ് കനാളജതി (IIHT, 
േണ്ണൂര്)
1987-ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം ആൻഡ് 
ന്ടക് പസ്റ്റൽ ന്ടക് മനയാളജി (IHTT) സ്ഥയാപിതേയായി. 
തുടർന്ന്, ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഹയാൻഡ് ലൂം 
ന്ടക് മനയാളജി രൂപീകരിക്കുന്നതിനയായി IHHT-കള് 
സംമയയാജിപ്ിച്ചു. ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെിന്റെ ന്ടക്്പറ്റൽ 
േന്തയാലയത്ിന്റെ േയാർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങള്കനസൃതേയായയാണ് 
ഇത് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. ഐഐഎച്ച്ടിയന്ട സയാമകേതിക 
പിന്തുണയാ സംവിധയാനം പകത്റി മേഖലയിൽ 
ഗുണനിലവയാര നിയന്തണം ന്േച്ചന്പ്ടുത്ി. തുടകത്ിൽ 
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4.13 ഏകറിൽ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്, 
ഇഎസ് ഐ മകയാർപ്മറഷനിൽ നിന്ന് 5.64 ഏകർ ഭൂേി 
കൂടി വയാങ്ങി, ഇമപ്യാള് 9.77 ഏകർ  സ്ഥലത്യാണ് ഇതു 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.

സഹേരണ കമെഖെ
സംസ്ഥയാനന്ത് ന്ടക്്പറ്റൽ രംഗത്തുള്ള സഹകരണ 
മേഖല നൂൽനൂൽക്കുൽ, ന്നയ്ത്് എന്നീ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളിലയാണ് (പവർലൂം, പകത്റി എന്നിവയിൽ) 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയിൽ 8 പെിന്നിങ് 
േില്ലുകള് ഉണ്്. ന്കയാല്ലം മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, ആലപ്പുഴ മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, പ്രിയദർശിനി മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, തൃശൂർ മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, േലബയാർ മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് ന്ടക്്പറ്റൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, േലപ്പുറം മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ്, ദി കയാനനൂർ മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് 
േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, കരുണയാകരൻ ന്േമമ്യാറിയൽ മകയാ-
ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്  എന്നിവയയാണ് 
സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 8 പെിന്നിംഗ് 
േില്ലുകള്.  സംസ്ഥയാനത്് ന്ടക് സ് ന്ഫഡിന് കീഴിലള്ള 
അഞ്് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലയായി 562 പരമ്പരയാഗത 
പവർ ലൂമുകള് ഉണ്്. സഹകരണ മേഖലയിന്ല ന്േയാത്ം 
പവർ ലൂമുകളുന്ട എണ്ം ഏകമദശം 637 ആന്ണന്ന് 
കണകയാകന്പ്ടുന്നു. സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം പവർ 
ലൂമുകളുന്ട 38 ശതേയാനവം സഹകരണ യൂണിറ്റുകളയാണ്. 
സംസ്ഥയാനത്് 21 പവർലൂം സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്്.
പകത്റി മേഖലയിന്ല സഹകരണ മേഖല ഫയാക് ടറി 
തരത്ിലം മകയാമട്ജ് േയാതൃകയിലം ഉള്ള ന്സയാപസറ്റികളയാണ്. 
2021-22 ൽ സംസ്ഥയാനത്് രജിസ്റ്റർ ന്െയ് 526 പപ്രേറി 
ഹയാൻഡ് ലൂം വീമവഴ് സ് മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് ന്സയാപസറ്റികള് 
(പിഎച്്ച ഡ്്യുസിഎസ്) ഉണ്യായിരുന്നതിൽ 199 ഫയാ്റി 
തരത്ിലം 327 മകയാമട്ജ് ഇനത്ിലള്ള ന്സയാപസറ്റികള് 
പ്രവർത്നക്േേയാണ്. രജിസ്റ്റർ ന്െയ് 526 പ്രയാഥേിക 
പകത്റി ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ 
311 എണ്ം പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. 2021-22 ൽ 311 വർകിംഗ് 
ന്സയാപസറ്റികളിൽ 98 എണ്ം   ലയാഭത്ിലം 213 എണ്ം 
നഷ്ടത്ിലയാണ്. മുൻ വർഷന്ത് അമപക്ിച്ച് ലയാഭ/
നഷ്ടമുണ്യാക്കുന്ന ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്ം കുറഞ്ഞു.
കൂടയാന്ത പ്രവർത്ന രഹിതേയായ ന്സയാപസറ്റികളുന്ട 
എണ്ം വർദ്ിച്ചു. സംസ്ഥയാനന്ത് പകത്റി സംഘങ്ങളുന്ട 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.8ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22 ൽ 95.42 മകയാടി രൂപ മൂലധ്മുള്ള 5.41 ദശലക്ം 
േീറ്ററയാണ് സഹകരണ മേഖലയന്ട പകത്റി തുണിയന്ട 
ഉത്പയാദനം.   ഉല്പയാദനത്ിന്റെ അളവ് കുറന്ഞ്ഞകേിലം  മൂലധ്ം 
കൂടിയിട്ടുണ്്.   2020-21 ൽ 156.94 മകയാടി രൂപയയായിരുന്ന 
ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് 2021-22ൽ 31.24 ശതേയാനം കുറഞ്ഞ് 
107.91 ലക്ം രൂപയിന്ലത്ി. തറികളുന്ട എണ്ം 2020-21 
ൽ 15,405 ആയിരുന്നത് 2021-22ൽ 13,715 ആയി കുറഞ്ഞു. 
കൂടയാന്ത ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട എണ്ം 2020-21ന്ല 12,458 
ൽ നിന്ന് 2021-22 ൽ  11,857 ആയി കുറഞ്ഞു. 9.33 ലക്ം 
ന്തയാഴിൽ ദിനങ്ങളയാണ് സൃഷ്ടികന്പ്ട്ത്.   മുൻവർഷന്ത് 
അമപക്ിച്ച് സ്തീ ന്നയ്ത്തുകയാരുന്ട എണ്ത്ിലം 
കുറവണ്യായിട്ടുണ്്. വിശദയാംശങ്ങള് മുമ്പ് സൂെിപ്ിച്ച 
അനുബന്ധം 4.6.3 ൽ കയാണയാം.

പവര്ലം ലസക്ടര്
സംസ്ഥയാനത്് 1680 പവർ ലൂമുകളയാണുള്ളത്, അതിൽ 37.92 
ശതേയാനം (637) സഹകരണ മേഖലയിലയാണ്. പവർലൂം 

മേഖലയിൽ 2021-22ൽ 8,449.67 ലക്ം രൂപ മൂലധ്മുള്ള 91.09 
ലക്ം േീറ്ററയായിരുന്നു തുണി ഉൽപ്യാദനം. ഉൽപയാദനക്േത 
തറിക് 5,422.02 േീറ്ററും ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് 7,980.66 
ലക്ം രൂപയേയാണ്. വിശദയാംശങ്ങള് അനബന്ധം 4.6.9 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനത്് ന്നയ്ത്് മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
ന്ടക് സ് ന്ഫഡിന് കീഴിൽ അഞ്് സംമയയാജിത പവർലൂം 
മകയാപ്മററ്റീവ് ന്സയാപസറ്റികള് ആരംഭിച്ചു. അവ 
ന്നയ്യാറ്റിൻകര തയാലൂക് സംമയയാജിത പവർലൂം  ഗ്യാേ 
വധ്വസയായ മകയാപ്മററ്റീവ് ന്സയാപസറ്റി (NIPCOTEX), 
മകയാട്യം സംമയയാജിത പവർലൂം  വധ്വസയായ  മകയാപ്മററ്റീവ് 
ന്സയാപസറ്റി, മകരള പഹന്ടക് വസ്ത മകയാപ്മററ്റീവ് 
(KELTEX), മകയാഴിമകയാട് സംമയയാജിത പവർലൂം വധ്വസയായ 
മകയാപ്മററ്റീവ് ന്സയാപസറ്റി, വയനയാട് പകത്റി & പവർലൂം 
േള്ട്ി പർപ്സ് വധ്വസയായ മകയാപ്മററ്റീവ് ന്സയാപസറ്റി 
(WHIPCOS) എന്നിവയയാണ്. ന്േയാത്ം ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് 
283 ആണ്. ഈ യൂണിറ്റുകളിന്ല ന്േയാത്ം സർകയാർ 
നിമക്പം ഇതുവന്ര 43 മകയാടി രൂപയയാണ്.

സ്തിനേതിംഗസ് മെതില്ലുേള്
മകരളത്ിന്ല പെിന്നിംഗ് മേഖലയിൽ ന്പയാതുമേഖലയം 
(സംസ്ഥയാനവം മകന്ദ്രവം), സഹകരണ മേഖലയം 
സ്വകയാരധ്മേഖലയം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. പെിന്നിംഗ് മേഖലയിൽ 
7.03 ലക്ം ന്േയാത്ം പെിൻഡിൽ മശഷിയള്ള 26 േില്ലുകള് 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഏകമദശം 7,600 ആളുകള് മജയാലി ന്െയ്യുന്നു. 
മകരള മസ്റ്ററ്റ് ന്ടക്്പറ്റൽ മകയാർപ്മറഷൻ ലിേിറ്റഡ് 
(7 േില്ലുകള്), സീതയാറയാം ന്ടക്്പറ്റൽസ് ലിേിറ്റഡ്, 

ി്വയാൻരൈം പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ് എന്നിങ്ങന്ന 
3 സംസ്ഥയാന ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക് കീഴിൽ 
9 പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള് ഉണ്്. മകരളത്ിൽ 8 സഹകരണ 
പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള് ഉണ്്. അവർ മകരള മസ്റ്ററ്റ് മകയാ-
ഓപ്മററ്റീവ് ന്ടക്്പറ്റൽ ന്ഫഡമറഷൻ ലിേിറ്റഡിന്റെ 
(ന്ടക്്ന്ഫഡ്) ഭയാഗേയാണ്. സംസ്ഥയാന ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കും സഹകരണ മേഖലയ്ക്കും കീഴിലയായി 
2.87 ലക്ം പെിൻഡിൽ മശഷിയള്ള 17 പെിന്നിംഗ് 
േില്ലുകള് പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. അവയിൽ ഏകമദശം 3500 
മപർക് ന്തയാഴിൽ നൽകുന്നുമുണ്്. മകന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനേയായ നയാഷണൽ ന്ടക്്പറ്റൽ മകയാർപ്മറഷൻ 
ലിേിറ്റഡിന് 1.99 ലക്ം പെിൻഡിൽ മശഷിയള്ള 5 േില്ലുകള് 
ഉണ്്. അതിൽ ഏകമദശം 1,900 മപർ മജയാലി ന്െയ്ിരുന്നു. 
മകന്ദ്ര ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നന്ത് 
മകയാവിഡ് േഹയാേയാരി പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ചു. അവ 
നിലവിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നില്ല. കൂടയാന്ത, ആന്ക 4 േില്ലുകളുള്ള 
രണ്് പ്രധയാന സ്വകയാരധ് മേഖലയാ സംരംഭങ്ങളുണ്്. 2.16 ലക്ം 
പെിൻഡിൽ മശഷിയള്ള അവയിൽ 2,200 ഓളം ആളുകള് 
മജയാലി ന്െയന്നു.

പ്രവർത്ന മൂലധനത്ിന്റെ അഭയാവവം അസംസ്കൃത 
വസ്തുകളുന്ട ലഭധ്തകുറവേയാണ്  േില്ലുകള് മനരിടുന്ന 
പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങള്. ഈ മേഖലയ്കയായള്ള അസംസ് കൃത 
വസ്തുകളുന്ട ദൗർലഭധ്ം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, RIAB, TEXFED, 
KSTC, വധ്ക്ിഗത പെിന്നിംഗ് േില്ലുകളുന്ട േയാമനജിംഗ് 
ഡയറ്ർേയാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്ിറ്റിയന്ട 
കീഴിൽ ന്പ്രയാഫഷണലയായി പകകയാരധ്ം ന്െയ്യുന്ന ഒരു 
മകന്ദ്രീകൃത പർമച്ചസ് സംവിധയാനത്ിലൂന്ടയയാണ്. മകരള 
സർകയാർ ഇമപ്യാള് സംസ്ഥയാനന്ത് മുഴുവൻ ന്ടക്്പറ്റൽ 
മേഖലയ്ക്കും പരുത്ി സംഭരിക്കുന്നത് ഈ സംവിധയാനം  
വഴിയയാണ്. ഈ േില്ലുകള് ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന നൂലിന്റെ 
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വിൽപന കമ്ിറ്റിയന്ട മേൽമനയാട്ത്ിൽ ഒരു ഡിമപ്യാ 
സംവിധയാനത്ിലൂന്ടയയാണ് നടത്തുന്നത്. തൽഫലേയായി, 
അസംസ്കൃത വസ്തുകളുന്ട വില കുറയകയം മേഖലയന്ട 
പ്രകടനം ന്േച്ചന്പ്ടുകയം ന്െയ്തു. മകരളത്ിന്ല 
ന്ടക്്റ്റയിൽ  േില്ലുകള്  അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
പഠികയാൻ സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സേിതിയ്ക് 
രൂപം നൽകിയിരുന്നു. ഈ സേിതി സഹകരണ പെിന്നിങ് 
േില്ലുകള് ആധുനികവത്കരണം നടത്ണന്േന്്ന 
നിർമദശിച്ചു.

കേരള ക്റേറ്സ് കോ-ഓപെകേറ്റീവസ് ലെക്സ്കറ്ൽ ലഫെകേഷന് 
െതിമെതിറ്െസ് (ലെക്സ്ലഫെസ്)
മകരളത്ിന്ല സഹകരണ ന്ടക് സ് പറ്റൽ യൂണിറ്റുകളുന്ട 
രൂപീകരണവം നടത്ിപ്പും ആസൂത്രണം ന്െയ്യുന്നതിനം 
സഹയായിക്കുന്നതിനം മേൽമനയാട്ം വഹിക്കുന്നതിനേയായി 
1992-ൽ   ന്ടക് സ് ന്ഫഡ് സ്ഥയാപിതേയായി. സംസ്ഥയാനന്ത് 
സഹകരണ പെിന്നിംഗ് േില്ലുകളുന്ടയം സംമയയാജിത 
പവർലൂം സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ടയം പരമേയാന്നത 
സ്ഥയാപനേയാണ് ന്ടക് സ് ന്ഫഡ്. പെിന്നിംഗ്, ന്നയ്ത്്, 
സംസ്രണം, വസ്തനിർമ്യാണം എന്നിവയള്ന്പ്ന്ട 
ന്ടക്്പറ്റൽ വധ്വസയായത്ിന്റെ എല്ലയാ വിഭയാഗങ്ങന്ളയം ഇത് 
സേന്വയിപ്ിക്കുന്നു. ന്ടക് സ് ന്ഫഡിന്റെ അംഗങ്ങളയായി എട്് 
സഹകരണ പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള് ഉണ്്. അവയിൽ ആന്റണ്ം 
സംസ്ഥയാന സർകയാരും രന്ണ്ണ്ം തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് 
മബയാർഡുകളുേയാണ് നിയന്തിക്കുന്നത്. ക്വയിമലയാൺ 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, ആലപ്പുഴ 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, തൃശൂർ 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, േലപ്പുറം 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, േലബയാർ 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, കയാനനൂർ 
എന്നിവ സർകയാർ നിയന്തിക്കുന്ന േില്ലുകളിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് മബയാർഡുകള് നിയന്തിക്കുന്ന പെിന്നിംഗ് 
േില്ലുകളിൽ പ്രിയദർശിനി മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് 
േിൽസ് ലിേിറ്റഡ്, ന്ക കരുണയാകരൻ ന്േമമ്യാറിയൽ 
മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ് എന്നിവ 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

ഈ 8 മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള്ക് ആന്ക 
1,58,248 പെിൻഡിലകളുന്ട മശഷിയണ്്, കൂടയാന്ത 2,050 
ന്തയാഴിലയാളികള്ക് മനരിട്് മജയാലി നൽകിയിട്ടുണ്്. വയാർഷിക 
ഉൽപ്യാദനം 52 ലക്ം കിമലയാഗ്യാം മഗ് നൂലം വയാർഷിക 
വിൽപ്ന വിറ്റുവരവ് 112 മകയാടി രൂപയേയാണ്. 

2021-22 ൽ ന്ടക്് ന്ഫഡിന് കീഴിലളള പെിന്നിംഗ് േില്ലുകളുന്ട 
നവീകരണത്ിനയായി 1,750 ലക്ം രൂപ സഹയായധനം 
നൽകിയിരുന്നു.  കൂടയാന്ത തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ, േലബയാർ, 
േലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, പ്രീയദർശിനി, കരുണയാകരൻ, 
ന്കയായിമലയാൺ എന്നീ മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് പെിന്നിംഗ് 
േില്ലുകളുന്ട നവീകരണം 2021-22ൽ പദ്തി സഹയായമത്യാന്ട 
പൂർത്ീകരിക്കുന്നതിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രസ് തുത 
േില്ലുകളുന്ട ആധുനികവൽകരണം 70 ശതേയാനം 
പൂർത്ീകരിക്കുകയം േികച്ച ഉൽപ്യാദനക്േതയം 
ഗുണനിലവയാരവം വഴി പ്രകടനം ഒരു പരിധിവന്ര 
ന്േച്ചന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. എട്് േില്ലുകളിൽ അന്ഞ്ണ്ം 2021-
22 വർഷത്ിൽ പ്രവർത്ന ലയാഭം മരഖന്പ്ടുത്ി.

കേരള ക്റേറ്സ് ലെക്സ്കറ്ൽ കോര്പെകേഷന് െതിമെതിറ്െസ് (KSTC)
മകരളത്ിൽ ന്ടക് സ് പറ്റൽ േില്ലുകള് സ്ഥയാപിക്കുകയം 
പ്രവർത്ിപ്ിക്കുകയം ന്െയ്യുക, മകരളത്ിന്ല ന്ടക് സ് പറ്റൽ 

വധ്വസയായത്ിന്ല ദുർബലയാവസ്ഥയിലളള  യൂണിറ്റുകന്ള 
അഭിവൃദ്ിന്പ്ടുത്തുക എന്നീ പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങമളയാന്ട 
1972-ൽ മകരള സർകയാർ സ്ഥയാപനേയായ ന്കഎസ് ടിസി 
സ്ഥയാപിതേയായി. മകയാർപ്മറഷന് ഏഴ് േില്ലുകളും ഒരു 
ഗമവഷണ-പരിമശയാധനയാ മകന്ദ്രവമുണ്്. പ്രഭുറയാം േില്ലു്, 
മകയാട്യം ന്ടക്്പറ്റൽസ്, എടരിമകയാട് ന്ടക്്പറ്റൽസ്, 
േലബയാർ പെിന്നിംഗ് ആൻഡ് വീവിംഗ് േിൽസ്, പഹന്ടക് 
വീവിംഗ് േിൽസ്, മകയാേളപുരം പെിന്നിംഗ് ആൻഡ് 
വീവിംഗ് േിൽസ്, ഉദുേ ന്ടക്്പറ്റൽസ് എന്നിവയയാണ് 
ന്ക.എസ്.ടി.സി യന്ട കീഴിലള്ള േില്ലുകള്. സീതയാറയാം 
ന്ടക്്പറ്റൽസ്, ി്വയാൻരൈം പെിന്നിംഗ് േിൽസ് 
ലിേിറ്റഡ് എന്നീ രണ്് യൂണിറ്റുകളും ഇമപ്യാള് ന്ക.എസ്.
ടി.സിയന്ട ഭരണ നിയന്തണത്ിലയാണ്. മേൽപ്റഞ്ഞവ 
കൂടയാന്ത, മകയാർപ്മറഷന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്പുരന്ത് 
ബയാലരയാേപുരത്് സ്ഥിതി ന്െയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് 
ന്ടസ്റ്റിംഗ് ഡിവിഷൻ (CARDT - ന്സറെർ മഫയാർ അപപ്ഡ് 
റിസർച്ച് ആൻഡ് ന്ഡവലപ് ന്േറെ് ഇൻ ന്ടക്്പറ്റൽസ്) 
ഉണ്്. മകയാർപ്മറഷനിൽ (േില്ലുകളും സിഎആർഡിടി 
ഉള്ന്പ്ന്ട) 130 ഭരണനിർവ്വഹണ ചുേതലയളള 
ജീവനയാകയാർ ഉണ്്. ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട എണ്ം 1711 ആണ്. 
കണ്ണൂരിന്ല നയാടുകയാണി കിൻഫ് പയാർകിൽ ഏജൻസി 
പുതിയ പ്രിറെിംഗ് കം പഡയിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥയാപിക്കുന്നുണ്്.
മകയാർപ്മറഷന്റെ ഉൽപ്യാദന മൂലധ്ം 2020-21 ന്ല 83.63 
മകയാടി രൂപയിൽ  നിന്ന് 2021-22ൽ 135.38 മകയാടി 
രൂപയയായി ഉയർന്നു. വിൽപ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 
2020-21ന്ല 78.77 മകയാടിരൂപയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 
132.9 മകയാടിരൂപയയായി ഉയർന്നു. ന്ക.എസ്.റ്റി.സി യന്ട 
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷന്ത് അറ്റ നഷ്ടം റിമപ്യാർട്്  ന്െയ്ിട്ടുണ്്. 
2021-22 അവസയാനത്ിൽ മകയാർപ്മറഷന്റെ സഞ്ിത നഷ്ടം 
ഏകമദശം 484.78 മകയാടി രൂപയയാണ്. ന്കഎസ്ടിസിയന്ട 
പ്രകടനന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
4.6.10-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സീതയാറയാം ന്ടക്്പറ്റൽസ് ലിേിറ്റഡ് 1903-ലയാണ് ആരംഭിച്ചത്, 
ആദധ് കയാലത്തു ന്നയ്തും തുടർന്ന് പെിന്നിങ്ങിലം 
മപ്രയാസസ്ിങ്ങിലം പ്രവർത്നം വധ്യാപിപ്ിച്ചു. ന്തയാഴിലം 
േറ്റ് സയാമ്പത്ിക പ്രശ്നങ്ങളും കയാരണം, 1972-ൽ, മകരള 
സർകയാർ ന്പയാതു മലലത്ിലൂന്ട യൂണിറ്റ് ഏന്റ്റടുക്കുകയം 
വധ്വസയായ വകുപ്ിന്റെ ഭരണ നിയന്തണത്ിൽ പൂർണ് 
ഉടേസ്ഥതയിലള്ള മകരള സർകയാർ സ്ഥയാപനേയായി 
പ്രവർത്ിപ്ിക്കുകയം ന്െയ്തു. ആന്ക 190 ന്തയാഴിലയാളികള് 
ഉള്ള േില്ലിൽ ഇമപ്യാള് പെിന്നിംഗ് വിഭയാഗം േയാത്രേയാണ് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. ഇതിന് 25,000 പെിൻഡിൽ മശഷിയണ്്. 
വിൽപ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2020-21 ൽ 7.28 മകയാടി 
രൂപയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 10.03 മകയാടിരൂപയയായി ഉയർന്നു. 
വർഷങ്ങളയായി നഷ്ടം റിമപ്യാർട്് ന്െയ്ിട്ടുണ്്. സീതയാറയാം 
ന്ടക്്പറ്റൽസ് ലിേിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്നന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.11-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥയാനന്ത് ഏറ്റവം വലിയ പകത്റി മകന്ദ്രങ്ങളി 
ന്ലയാന്നയായ ബയാലരയാേപുരത്് സ്ഥിതി ന്െയ്യുന്ന ്ിവയാൻരൈം 
പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡ് 1957-ൽ സ്ഥയാപിച്ചതയാണ്. 
1998-ൽ യൂണിറ്റ് അടച്ചുപൂമട്ണ്ി വന്നു. വധ്വസയായ 
യൂണിറ്റ് പുനരുജ്ീവിപ്ികയാനള്ള ശ്േത്ിന്റെ ഭയാഗേയായി 
സംസ്ഥയാന സർകയാർ മകരള മസ്റ്ററ്റ് ന്ടക്്പറ്റൽ 
മകയാർപ്മറഷൻ ലിേിറ്റഡിന്റെ സഹയായമത്യാന്ട 
തിരുവനന്പുരം പെിന്നിംഗ് േില്ലിന്ന പുനരുജ്ീവിപ്ികയാൻ 
നടപടിന്യടുക്കുകയം, ന്െക് റിപ്്ിക്, ജർമ്നി, പെന 
എന്നീ  രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് EPCG (കയറ്റുേതി പ്രമേയാഷൻ 
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കധ്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സ്) സ്ീേിന് കീഴിൽ ഇറക്കുേതി ന്െയ് 
അതധ്യാധുനിക സയാമകേതിക യന്തങ്ങളുള്ള ഒരു പുത്ൻ 
ഓപ്ൺ എൻഡ് (OE) പെിന്നിംഗ് േില്ലയാകി േയാറ്റുകയം 
ന്െയ്തു. 2009-ൽ, 360 മറയാട്റുകളുന്ട മശഷിമയയാന്ട കമ്പനി 
അതിന്റെ ഉത്പയാദനം പുനരയാരംഭിച്ചു. ഇമപ്യാള് കമ്പനിക് 
680 മറയാട്ർ മശഷിയണ്്. 64 ജീവനകയാരുള്ള യൂണിറ്റിൽ 
28.04 മകയാടി രൂപയന്ട സഞ്ിത നഷ്ടമുണ്്. ി്വയാൻരൈം 
പെിന്നിംഗ് േിൽസ് ലിേിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്നന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.12ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലെക്സ്കറ്ൽ കമെഖെയതിലെ കനടങ്ങള് 2021-22
2021-22 ൽ 340 പ്രയാഥേിക പകത്റി ന്നയ്ത്തു 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക് സർകയാർ ഓഹരി 
പകേയാളിത് വിഹിതം നൽകി. 2119 ന്നയ്ത്തുകയാർക് 
ന്പ്രയാഡക്ൻ ഇൻന്സറെീവ് സ്ീേിന്റെ പ്രമയയാജനം 
ലഭിച്ചു. മകയാൺ്ിബയൂട്റി ത്രിഫ്റ്റ് ഫണ്് സ്ീേിൽ നിന്ന് 2119 
ന്നയ്ത്തുകയാർക് 2021-22 ൽ പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചു.  കൂടയാന്ത 
2.50 മകയാടി ഇതിനയായി ഉപമയയാഗിച്ചതിൽ 50 ശതേയാനം 
സ്തീ ന്നയ്ത്തുകയാർക് മവണ്ിയയാണ് വിനിമയയാഗിച്ചത്.  
ഹയാൻന്ഡക്്,  ഹയാൻവീവ് എന്നിവയ്ക് സർകയാർ 
ഓഹരി പകേയാളിത് സഹയായവം നൽകി. 8 സഹകരണ 
പെിന്നിംഗ് േില്ലുകള്ക് അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
നവീകരിക്കുന്നതിനയായി 28.46 മകയാടി രൂപ അനവദിച്ചു. 
കണ്ണൂർ നയാടുകയാണി കിൻഫ് പയാർകിൽ ന്കഎസ്ടിസി 
പുതിയ പ്രിറെിംഗ് കം പഡയിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥയാപിച്ചുവരുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതിേളം
പ്രവർത്ന മൂലധനത്ിന്റെ ദൗർലഭധ്വം അസംസ് കൃത 
വസ്തുകള് മശഖരിക്കുന്നതിന്ല ബുദ്ിമുട്ടും ഈ 
മേഖല മനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിളികള് ആണ്. നൂൽനൂൽപ്്, 
ന്നയ്് എന്നിവയിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന മകരളത്ിന്ല 
േില്ലുകള് മെയാദനത്ിലം പ്രദയാനത്ിലം പ്രശ്നങ്ങള് 
മനരിടുന്നു. കയാലഹരണന്പ്ട് യന്തസയാേഗ്ികള്, 
കടുത് േത്രം, കുറഞ്ഞ ഉൽപ്യാദനക്േത, ലയാഭം 
കുറയൽ, പ്രവർത്ന മൂലധനത്ിന്റെ അഭയാവം 
എന്നിവയം മകരളത്ിന്ല ന്ടക്്പറ്റൽ മേഖലന്യ 
സംബന്ധിച്ചിടമത്യാളം ആശകേയാജനകേയായ വിഷയങ്ങളയാണ്. 
സംസ്ഥയാനന്ത് ഭൂരിഭയാഗം ന്ടക്്പറ്റൽ പെിന്നിംഗ് 
േില്ലുകളും 25 വർഷത്ിമലന്റ പഴകമുള്ളവയയാണ്, അവ 
കയാലഹരണന്പ്ട് സയാമകേതിക വിദധ്കളും ഉപകരണങ്ങളും 
ഉപമയയാഗിക്കുന്നു. േികച്ച നിലവയാരത്ന്ലത്തുന്നതിന െില 
യൂണിറ്റുകളിൽ ഭയാഗികേയായ നവീകരണം നടപ്ിലയാകിയിട്ടുണ്്. 
ഫയാ ി്ക്  മപ്രയാസസ്ിങ്ങിനള്ള സൗകരധ്ങ്ങളുന്ട 
അഭയാവം മകരളത്ിന്ല പവർ ലൂം വധ്വസയായം 
മനരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നേയാണ്. ന്നയ്ത്തുന്തയാഴിലയാളികള്ക് 
സർകയാർ ലഭധ്േയാക്കുന്ന സൗകരധ്ങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് 
അവമബയാധേില്ലയാത്തും ഈ മേഖല മനരിടുന്ന 
ന്വല്ലുവിളിയയാണ്. മകയാവിഡ് -19 േഹയാേയാരി കയാരണമുള്ള 
മലയാക് ഡൗൺ ഈ മേഖലയിന്ല ഉൽപയാദനന്ത്യം 
വിൽപ്നന്യയം പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ചു.

മുകനോട്ടുള്ള വഴതി
മകരളത്ിൽ വസ്തങ്ങള്ക് വലിന്യയാരു വിപണി 
കൂടയാന്ത, മൂലധ് ശംഖലയിന്ല വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിൽ 
(നൂൽ നൂൽക്കുന്നത് മുതൽ വസ്തങ്ങള് വന്ര) 
ഒരു മുഖധ് പകേയാളിയയായി സംസ്ഥയാനം ഉയർന്നു 
വരയാൻ ഉള്ള സയാധധ്തയമുണ്്. മൂലധ്വർധനവിനളള 
ശ്േങ്ങളിലയായിരികണം ഭയാവിയിൽ  ശ്ദ് കൂടുതൽ 
നൽമകണ്ത്. പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങള്, പുതിയ വിപണന 

തന്തങ്ങള്, പുതുേകള് എന്നിവ ഈ മേഖലയന്ട ഭയാവി 
വിജയത്ിന് നിർണയായകേയാണ്. തുണിത്രങ്ങള്, ന്ബഡ് 
ലിനൻ, മടയായ് ലറ്റ്, കിച്ചൺ ലിനൻ, ടവലകള്, കർട്നകള്, 
കുഷധ്നകള് പയാഡുകള്, അപ്മഹയാള്സ്റ്ററി, പരവതയാനികള്, 
മ്യാർ കവറുകള്, എംമ്യായിഡറി തുണിത്രങ്ങള് 
എന്നിവയന്ട നിർമ്യാണത്ിനം അവസരങ്ങളുണ്്. 
മകരളത്ിന്ല യവജനങ്ങന്ളയം അഭധ്സ്തവിദധ്ന്രയം 
സംരംഭകന്രന്ന നിലയിമലയാ ന്തയാഴിലയാളികന്ളന്ന 
നിലയിമലയാ ഈ മേഖലയിമലക് ആകർഷികയാനള്ള വഴികള് 
ന്ടക്്പറ്റൽ മേഖല കന്ണ്മത്ണ്തുണ്്. ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട 
തയാൽപ്രധ്ങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്നയാപ്ം ന്ടക്്പറ്റൽ 
മേഖലയന്ട നവീകരണത്ിനയായി മകരള സർകയാർ 
പകന്കയാണ് നിരവധി നടപടികള്  തുടമരണ്തുണ്്. 
ന്കയാവിഡ്-19 മപ്രരിത മലയാക്ഡൗൺ ഓൺപലൻ 
േയാർകറ്റിംഗിൽ പുതിയ അവസരങ്ങള് തുറന്നതിന്നയാൽ 
പുതിയ വിപണികള് കന്ണ്ത്യാൻ ഈ സയാധധ്ത 
ഉപമയയാഗികയാവന്നതയാണ്. സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ സയാധയാരണ 
നിലയിമലക് നീങ്ങുമമ്പയാള്, തുറന്നു വരുന്ന അവസരങ്ങള് 
പ്രമയയാജനന്പ്ടുമത്ണ്ത് അതധ്യാവശധ്േയാണ്. ‘ന്േയ്ഡ് ഇൻ 
ഇന്ധ്’ ഉൽപന്നങ്ങമളയാടുള്ള തയാൽപരധ്ം വർധിപ്ിക്കുകയം 
അന്യാരയാഷ് ്  വധ്യാപയാര സയാഹെരധ്ങ്ങള് േയാറ്റുകയം 
ന്െയ്യുന്നത് ഇന്ധ്യിലം സംസ്ഥയാനത്തും തുണിത്രങ്ങള്ക് 
പുതിയ അവസരങ്ങള് തുറക്കുന്നു. ഉയർന്നുവരുന്ന 
അവസരങ്ങള് പ്രമയയാജനന്പ്ടുത്തുന്നതിലൂന്ട ഈ മേഖലയ്്ക 
മനട്മുണ്യാകയാനയാകും.

ഖാദതി ഗ്ാമെ വ്യവസായ കമെഖെ
ഇന്്യയിനല ഖാദി ഗ്ാേ വ്യവസായ മേഖല 
ഗ്യാേീണ കരകൗശല ന്തയാഴിലയാളികള്ക് കുറഞ്ഞ 
മൂലധനനിമക്പത്ിൽ മവണ്ത്ര ന്തയാഴിൽ അവസരം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മേഖലയ്ക് വലിയ 
സയാധധ്തയയാണുള്ളത്. ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ കമ്ീഷൻ (ന്ക.
വി.ഐ.സി), എംഎസ്എംഇ േന്തയാലയത്ിന്റെ കീഴിലള്ള 
ഒരു നിയേയാനസൃത സ്ഥയാപനേയാണ്. ഗ്യാേ പ്രമദശങ്ങളിൽ 
ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് പ്രദയാനം ന്െയ്യുന്നതിനം അതുവഴി 
ഗ്യാേീണ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥന്യ ശക്ിന്പ്ടുത്തുന്നതിനം 
ഖയാദി, ഗ്യാേവധ്വസയായങ്ങള് മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം 
വികസിപ്ിക്കുന്നതിനേയായി ഇത് പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ നിമക്പത്ിൽ ഗ്യാേപ്രമദശങ്ങളിൽ 
സുസ്ഥിര കയാർഷിമകതര ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു 
ന്നതിനള്ള വിമകന്ദ്രീകൃത മേഖലയിന്ല പ്രധയാന 
സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ലയാന്നയാണിത്. പനപുണധ് ന്േച്ചന്പ്ടുത്ൽ, 
സയാമകേതികവിദധ്യന്ട പകേയാറ്റം, ഗമവഷണം & വികസനം, 
വിപണനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങള് ഇത് ഏന്റ്റടുക്കുന്നു. 

ന്ക.വി.ഐ.സി.യന്ട കീഴിൽ ഉൽപ്യാദന പ്രക്ിയയിൽ 
പകേയാളികളയായിട്ടുള്ള ആന്ക 4.97 ലക്ം പകന്തയാഴിലകയാർ 
രയാജധ്ത്യാന്കയള്ള 2,863 ഖയാദി സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ മജയാലി 
ന്െയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭയാഗവം (80 ശതേയാനം) സ്തീകളയാണ്. 
ഇന്ധ്യിന്ല ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മേഖലയിന്ല 
ഉൽപ്യാദനം (മപയാളി വസ്തവം മസയാളയാർ വസ്തവം 
ഉള്ന്പ്ന്ട) 2019-20 ന്ല 67,667.31 മകയാടി രൂപയിൽ 
നിന്ന് 2020-21ൽ 72,235.15 മകയാടി രൂപയയായി വർദ്ിച്ചു. 
സേയാനേയായി ഖയാദി ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട വിൽപ്ന 2019-20ൽ 
88,875.54 മകയാടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2020-21 ൽ 95,741.36 
മകയാടി രൂപയയായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ 
മേഖലയിന്ല ന്തയാഴിലവസരങ്ങളുന്ട എണ്ം 2019-20ന്ല 
1.52 മകയാടിയിൽ നിന്നും 2020-21ൽ 1.59 മകയാടിയയായി 
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്് ഇന്ധ്യിന്ല കഴിഞ്ഞ 5 വർഷന്ത് ഖയാദി, 
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ഗ്യാേ വധ്വസയായങ്ങളിന്ല ഉൽപയാദനം, വിൽപ്ന, ന്തയാഴിൽ 
എന്നിവ പട്ിക 4.6.2ൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഖാദതിഗ്ാമെ വ്യവസായ കമെഖെ
മകരളത്ിന്ല ഖയാദി മേഖലയ്ക് െരിത്രപരേയായ പ്രയാധയാനധ്വം 
അത് ആർജ്ിക്കുന്ന സയാമൂഹിക രയാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയം 
ഉള്ള ശക്േയായ അടിത്റയണ്്. ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ 
മബയാർഡ് ഉള്ന്പ്ന്ട 29 ഖയാദി സ്ഥയാപനങ്ങള്, 
ന്കന്കവിഐബി എയ്ഡഡ് സ്ഥയാപനങ്ങള് (14 
എണ്ം), ന്കവിഐസി എയ്ഡഡ് സ്ഥയാപനങ്ങള് (14 
എണ്ം) എന്നിവ ഖയാദി ഉൽപയാദനത്ിലം വിൽപ്നയിലം 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. 2021-22 കയാലയളവിൽ മകരളത്ിന്ല 
ഖയാദി മേഖല 12,706 കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികള്ക് 
ന്തയാഴിൽ നൽകുകയം ന്േയാത്ം 2,794.32 ലക്ം രൂപയന്ട 
തുണി/ നൂൽ ഉത്പയാദനം പകവരിക്കുകയം ന്െയ്തു. ഖയാദി 
കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികള്ക് 2021-22 ൽനൽകിയ 
ആന്ക മവതനം 3,318.12 ലക്ം രൂപയയാണ് ഗ്യാേ 
വധ്വസയായങ്ങളിലൂന്ട ഖയാദി, ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡിന് 
7,026 പുതിയ ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടികയാൻ കഴിഞ്ഞു. 
2018-19 മുതൽ 2021-22 വന്രയള്ള ഈ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 

ഉത്പയാദനം, വിൽപ്ന എന്നിവയം 2021-22 ന്ല ന്തയാഴിൽ 
എന്നിവയന്ട വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.13 ലം 
4.6.14 ലം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷന്ത് ഈ 
മേഖലയന്ട ബജറ്റ് വിഹിതവം ന്െലവം പട്ിക 4.6.3 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ഖാദതി ഗ്ാമെ വ്യവസായ കബാര്െസ്  (ലേലേവതിഐബതി)
മകരളത്ിന്ല ഖയാദി, ഗ്യാേ വധ്വസയായങ്ങള് 
സംഘടിപ്ിക്കുന്നതിനം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനം മപ്രയാത്യാ 
ഹിപ്ിക്കുന്നതിനം ചുേതലയള്ള വധ്വസയായ വയാണിജധ് 
വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള ഒരു നിയേയാനസൃതേയായ െട്കൂടയാണ് 
ന്കന്കവിഐബി. മകരള സർകയാർ, ഖയാദി കമ്ീഷൻ, 
മദശസയാൽകൃത ബയാങ്കുകള് എന്നിവയിൽ നിന്ന് സഹയായം 
ലഭധ്േയാകിന്കയാണ്് സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്, രജിസ്റ്റർ 
ന്െയ് സ്ഥയാപനങ്ങള്, വധ്ക്ികള്, വകുപ്പുതല യൂണിറ്റുകള് 
എന്നിവയിലൂന്ട മബയാർഡ് പദ്തികള് നടപ്ിലയാക്കുന്നു. 
ന്കവിഐസിയന്ട പ്രധയാനേന്തി ന്തയാഴിൽ ദയാന 
പദ്തി (പിഎംഇജിപി), പ്രമതധ്ക ന്തയാഴിൽദയാന പദ്തി 
(എസ്ഇജിപി) (എന്റെ ഗ്യാേം) ഉള്ന്പ്ന്ട സംസ്ഥയാന 
പദ്തി പ്രകയാരം മബയാർഡ് വിവിധ പദ്തികള് 

പട്ിക 4.6.2 ഇന്ധ്യിന്ല ഖയാദി, ഗ്യാേ വധ്വസയായങ്ങളിന്ല ഉൽപയാദനം, വിൽപ്ന, ന്തയാഴിൽ 2017-18-2020-21

വർഷം ഉൽപ്യാദനം
(രൂപ മകയാടിയിൽ)

വിൽപ്ന
(രൂപ മകയാടിയിൽ)

ന്തയാഴിൽ
(എണ്ം മകയാടിയിൽ)

2017-18 48,081.41 59,182.43 1.40

2018-19 58,130.34 74,292.09 1.46

2019-20 67,667.31 88,875.54 1.52

2020-21 72,235.15 95,741.36 1.59

2021-22 (31/12/2021) 
വന്ര 62,504.29 84,405.16 1.64

അവലംബം: വയാർഷ ിക റിമപ്യാർട്് 2020-21, എം.സ.്എം.ഇ േന്തയാലയം, ഭയാരത സർകയാർ

പട്ിക 4.6.4 2020-21 & 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ മകരളത്ിന്ല ഖയാദി, ഗ്യാേ വധ്വസയായങ്ങളിന്ല ഉത്പയാദനം, വിൽപ്ന, ന്തയാഴിൽ

മേഖല/ഉപമേഖല 

ഉൽപ്യാദന മൂലധ്ം
(രൂപ മകയാടിയിൽ)

വിൽപ്ന മൂലധ്ം 
(രൂപ മകയാടിയിൽ) 

ന്തയാഴിൽ 
 (എണ്ത്ിൽ)

2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22

ഖയാദി മേഖല 79.81 60.01 92.19 115.61 12,507 12,706

ഗ്യാേ വധ്വസയായ മേഖല 106.17 101.36 112.71 104.51 83,395 40,862

ആന്ക 185.98 161.37 204.90 220.12 95,902 53,568

 അവലംബം: ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡ് 

പട്ിക 4.6.3 മകരളത്ിന്ല ഖയാദി, ഗ്യാേവധ്വസയായ മേഖലയന്ട പദ്തി വിഹിതവം ന്െലവം (രൂപ ലക്ത്ിൽ)
വർഷം വിഹിതം ന്െലവ് ന്െലവ് (ശതേയാനത്ിൽ)

2019-20 1,443.00 667.15 46.22

2020-21 1,610.00 1,248.45 77.54

2021-22 1,610.00 630.59 39.16
2022-23 
(15/11/2022) വന്ര 1,610.00 584.85 36.32

അവലംബം: പ്യാൻ മപെസ് മകരള
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നടപ്യാകി. കഴിഞ്ഞ രണ്് വർഷന്ത് മകരള ഖയാദി, ഗ്യാേ 
വധ്വസയായത്ിന്റെ ഉത്പയാദനം, വിൽപ്ന, ന്തയാഴിൽ, 
നൽകിയ മവതനം എന്നിവയന്ട വിശദയാംശങ്ങള്  
പട്ിക 4.6.4ൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡിന് 2020-21, 2021-22 
വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിഹിതവം 
അതിന്റെ ന്െലവം പട്ിക 4.6.5ൽ മെർത്ിരിക്കുന്നു.

പ്രക്്യേ ല്ാഴതിൽ ദാന പദ്ധ്തി 
പദ്തി വിലയിരുത്ലിന്റെയം വധ്വസയായ വയാണിജധ് 
വകുപ്ിന്റെ അംഗീകൃത േയാർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങളുന്ടയം 
അടിസ്ഥയാനത്ിൽ ബയാകേ് ലികേ്ഡ് മപ്രയാജക്ടുകള് വഴി 
ന്െറുകിട സംരംഭകർക്കും പരമ്പരയാഗത കരകൗശ 
ലന്ത്യാഴിലയാളികള്ക്കും േയാർജിൻ േണി സബ്സിഡി 
നൽകുന്ന പദ്തിയയാണിത്. 2021-22 കയാലയളവിൽ 
155 ഗ്യാേ വധ്വസയായ യൂണിറ്റുകള് സ്ഥയാപിക്കുകയം 486 
പുതിയ ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടികയാൻ സഹയായിക്കുകയം 
ന്െയ്തു. 2021-22 ന്ല ഈ പരിപയാടിയന്ട മനട്ങ്ങളുന്ട ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.14 ലം 4.6.15 
ലം ന്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പ്രധാന മെന്തതിയുലെ ല്ാഴതിൽദാന പദ്ധ്തി (പതിഎംഇജതിപതി) 
ഗ്യാേീണ, നഗര മേഖലകളിൽ ന്െറുകിട സംരംഭങ്ങള് 
സ്ഥയാപിക്കുന്നതിലൂന്ട ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
തിനയായി ലക്ധ്േിട്ടുന്കയാണ്ടുള്ള വയായ്പയാബന്ധിത സബ്സിഡി 
പരിപയാടിയയാണ് പി എം ഇ ജി പി. രയാജധ്ന്ത് ഒരു വലിയ 
വിഭയാഗം പയാരമ്പരധ് പകന്ത്യാഴിലകയാർ, ഗ്യാേീണ, നഗര 
മേഖലയിന്ല ന്തയാഴിൽ രഹിതരയായ യവയാകള് എന്നിവർക് 
സുസ്ഥിരേയായ ന്തയാഴിൽ പ്രദയാനം ന്െയ്യുക എന്നതയാണ് 
ഈ പരിപയാടിയന്ട ലക്ധ്ം. ന്െറുകിട മേഖലകളിമലക് 
കൂടുതലയായി വയായ്പകള് അനവദിക്കുന്നതിനയായി 
ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട പകേയാളിത്ം ഈ പദ്തി 
മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. പദ്തിയന്ട കീഴിൽ ന്െറുകിട 
സംരംഭങ്ങളുന്ട ബയാകേ് അകൗണ്ിമലക് സർകയാർ 
സബ്സിഡി ലഭധ്േയാക്കുന്നു. ഇതിന് ഖയാദി ഗ്യാേവധ്വസയായ 
മബയാർഡ് മേൽമനയാട്ം വഹിക്കുന്നു, കൂടയാന്ത അധിക 
മവതനേയായം വിതരണം ന്െയ്യുന്നു. പ്രധയാനേന്തിയന്ട 

ന്തയാഴിൽദയാന പദ്തിയിലൂന്ട (പിഎംഇജിപി) മബയാർഡ് 261 
യൂണിറ്റുകളിലൂന്ട 1,976.06 ലക്ം രൂപ മൂലധന നിമക്പം 
സൃഷ്ടിക്കുകയം 2,516 മപർക് ന്തയാഴിൽ നൽകുകയം ന്െയ്തു. 
2021-22ൽ ഈ പരിപയാടിയന്ട മനട്ങ്ങള് പട്ിക 4.6.6ൽ 
ന്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ഖാദതിഗ്ാമെം പരതിപാെതി
തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് പഞ്യായത്തുകളിന്ല സ്തീകള്, 
ദുർബല വിഭയാഗത്ിൽന്പ്ട്വർ എന്നീ 5,000 
മപർക് ക്ലസ്റ്റർ േയാതൃകയിൽ 3,000 െർകകളും 2,000 
തറികളും സ്ഥയാപിച്ചുന്കയാണ്് പുതിയ ന്തയാഴിൽ സയാധധ്ത 
ഉറപ്പുവരുത്യാൻ വിഭയാവനം ന്െയ്ിട്ടുള്ളതയാണ് ഈ പദ്തി. 

വതിപണനം 
ഖയാദി മബയാർഡിന് കീഴിൽ ഖയാദി ഗ്യാേ ഉൽപ്ന്നങ്ങള്കയായി 
183 വില്പനമകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിന്ല 
വകുപ്പുതല വില്പന മകന്ദ്രങ്ങളുന്ടയം, വിൽപ്നയന്ടയം ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.16 ലം 4.6.17 ലം 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

കേരളത്തിലെ ഖാദതി, ഗ്ാമെ വ്യവസായ കമെഖെ കനരതിടുനേ 
പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതിേളം

 y ഖയാദിയന്ട ഉൽപയാദനവം വിൽപ്നയം തമ്ിൽ വലിയ 
അന്രം ഉണ്്. 

 y ഉൽപയാദന മശഷിയന്ട വിനിമയയാഗത്ിലള്ള കുറവ് 
േന്റ്റയാരു പ്രശ്നേയാണ്. മകരളത്ിൽ ആവശധ്ത്ിന് 
െർകകളും തറികളും ഉണ്്. ന്പെയർ പയാർട്സ് 
വയാങ്ങുന്നതിനം ഉപകരണങ്ങളുന്ട മസവനം 
നൽകുന്നതിനമുള്ള ഫണ്ിന്റെ അഭയാവം ഖയാദി 
സ്ഥയാപനങ്ങള് മനരിടുന്ന ഒരു പ്രധയാന പ്രശ്നേയാണ്. 
അതിനയാൽ ധയാരയാളം െർകയം തറികളും 
നിഷ് ക്ിയേയായിരിക്കുന്നു.

 y കുറഞ്ഞ ഉൽ പയാദനക്േത ഖയാദി മേഖലയിന്ല ഒരു 
പ്രധയാന പ്രശ്നേയാണ്. കുറഞ്ഞ ഉൽപയാദനക്േത 
കുറഞ്ഞ മവതനത്ിമലക് നയിക്കുന്നു.

 y ഉയർന്ന നിലവയാരമുള്ള േസിൻ, സിൽക് 
തുണിത്രങ്ങള്കയായി േറ്റ് സംസ്ഥയാനങ്ങന്ള 
ആശ്യികൽ.

പട്ിക 4.6.5 മകരളത്ിന്ല ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡിന്റെ വിഹിതവം അതിന്റെ ന്െലവം (രൂപ ലക്ത്ിൽ) 

ഇനം
2020-21 2021-22

വരവ് ന്െലവ് വരവ് ന്െലവ്

സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഗ്യാൻറ്-പദ്തി വിഹിതം
1. ഭരണ ന്െലവകള് (ബജറ്റ് വിഹിതം)
2. ഇൻകം സമപ്യാർട്് സ്ീം (ഡി ഐ സി വഴി യള്ളഫണ്്)

1,248.45
3,000.00

1,248.45
2,100.00

1,351.48
3,300.00

1,320.83
4,635.75

സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഗ്യാൻറ് - പദ്തിമയതരം
1. പദ്തിമയതര- ഭരണ ന്െലവകള്
2. പദ്തിമയതര – പ്രമതധ്ക ഇളവ്

4,650.00
1,500.00

4,656.24
1,500.00

4,599.45
1,400.00

4,635.75
1,400.00

ന്ക.വി.ഐ.സി ഗ്യാൻറ്
പി.എം.ഇ.ജി.പി - േയാർജിൻ േണി സഹയായം 1,329.22 723.03 1,655.75 806.08

അവലംബം: ഖയാദി ഗ്യാേ വധ്വസയായ മബയാർഡ,് മകരള സർകയാർ

പട്ിക 4.6.6 പ്രധയാന േന്തിയന്ട ന്തയാഴിലയാ  ദയാന പദ്തി (പിഎം ഇ ജി പി) യന്ട മനട്ങ്ങള്, 2021-22 കയാലയളവിൽ

ക്േ 
നം. പദ്തി യൂണിറ്റു കളുന്ട 

എണ്ം
ഉല്പയാദനം 

(രൂപ ലക്ത്ിൽ)
വില്പ്പന  

(രൂപ ലക്ത്ിൽ)
ന്തയാഴിൽ 
എണ്ം

മവതനം  
(രൂപ ലക്ത്ിൽ)

1 പി എം ജി പി 261 3165 3545 2516 906.00

അവലംബം: ഖയാദി, ഗ്യാേവധ്വസയായ മബയാർഡ,് മകരള സർകയാർ
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 y നിലവിന്ല ന്വല്ലുവിളികന്ള മനരിടുന്നതിനയായി 
ഖയാദി സ്ഥയാപനങ്ങള്കയാവശധ്േയായ ന്പ്രയാഫഷണൽ 
േയാമനജുന്േറെ്, ന്തയാഴിൽ കയാരധ്ക്േത എന്നിവയന്ട 
അഭയാവം.

 y േയാറുന്ന സയാമ്പത്ിക പരിസ്ഥിതികള്ക് അനസൃ 
തേയായി േയാറ്റങ്ങള് ഉള്ന്കയാളളുന്നതിനളള പരമ്പ 
രയാഗത രീതി അവലംബിച്ചു മപയാരുന്ന ഖയാദി 
വധ്വസയായ മേഖലയന്ട വിമുഖത േന്റ്റയാരു പ്രധയാന 
ന്വല്ലുവിളിയയാണ്. 

 y വധ്യാജ ഖയാദിയന്ട വധ്യാപകേയായ ഉൽപയാദനവം 
ഉപമയയാഗവം ഖയാദി മേഖലന്യ സംബന്ധിച്ചിടമത്യാളം 
ഗുരുതരേയായ ന്വല്ലുവിളിയയാണ്.

 y വിൽപ്ന ശയാലകളിൽ ഉപമഭയാക്യാകന്ള 
ആകർഷികയാൻ പരധ്യാപ്തേയായ അടിസ്ഥയാന 
സൗകരധ്ങ്ങളുന്ട അഭയാവം.

 y ഗ്യാേ വധ്വസയായ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട വിപണനം 
ഒരു പ്രധയാന ന്വല്ലുവിളിയയാണ്. ഉയർന്ന േത്രം, 
കുറഞ്ഞ പ്രെയാരണം, സയാമകേതികവിദധ്യന്ട അഭയാവം 
എന്നിവയയാണ് പ്രധയാന കയാരണങ്ങള്. 

 y ഖയാദിയിൽ ജിഎസ്ടിയന്ട സ്വയാധീനം: ഖയാദി 
സ്ഥയാപനങ്ങള് ഇമപ്യാള് ജിഎസ്ടിക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ 
ന്െയ്യുകയം വിവിധ ഇനം ഖയാദി ഉത്പന്നങ്ങള്ക് 5 % 
ജിഎസ്ടി നൽകുകയം മവണം.

 y േന്ദഗതിയിലള്ള ഗമവഷണ വികസന പ്രവർ 
ത്നങ്ങള്. 

മുകനോടസ്
ഉല്പയാദനത്ിലം വിപണനത്ിലം നൂതന ആശങ്ങള് 
ന്കയാണ്ടുവമരണ്ത് ഏന്തയാരു വധ്വസയായത്ിന്റെയം 
നിലനിൽപ്ിന് അതധ്ന്യാമപക്ിതേയാണ്. ഒരു പരമ്പ 
രയാഗത വധ്വസയായ മേഖല എന്ന നിലയിൽ ഖയാദി 
മേഖല പിന്തുണകയായി സർകയാരിന്ന ആശ്യിക്കുന്നു. 
സയാമ്പത്ിക മേഖലയിന്ല േയാറ്റങ്ങള്കനസരണേയായി 
സ്വയം പരധ്യാപ്തത പകവരിക്കുന്നത്ിന് ഈ മേഖലന്യ 
പിന്തുണമകണ്ത് അനിവയാരധ്േയാണ്. ഈ മേഖലയിന്ല 
സംരംഭങ്ങളുന്ട മപ്രയാത്യാഹനവം സുസ്ഥിരത ഉറപ്ികലം 
സംസ്ഥയാനന്ത് സുസ്ഥിര വികസനത്ിന് സഹയായിക്കും. 
ഖയാദിയന്ട സ്ഥയാനം വർധിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള നൂതനേയായ 
േയാർഗ്ഗങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഉപമയയാഗിച്ച് ഈ മേഖലയിമലക് 
സംഭയാവന നൽകയാൻ മകരളത്ിന്ല യവയാകള്ക് 
അപയാരേയായ കഴിവണ്്. ഗവൺന്േറെിൽ നിന്നും മദശീയ 
സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മേഖലയിൽ ലഭധ്േയായ 
സഹയായങ്ങള് വിനിമയയാഗിക്കുകയയാന്ണകേിൽ ഫലപ്രദേയായ 
മനട്ങ്ങള് പകവരികയാൻ കഴിയം. 

േയര് കമെഖെ 
ഇന്്യയിനല കയർ വ്യവസായധം
ഇന്ധ്ൻ കയർ മേഖല, പ്രമതധ്കിച്ചും പ്രധയാന നയാളിമകര 
ഉത്പയാദക സംസ്ഥയാനങ്ങളയായ മകരളം, തേിഴ് നയാട്, 
ആന്ധയാപ്രമദശ്, കർണ്യാടക, േഹയാരയാഷ്ട്ര, മഗയാവ, 
ഒഡിഷ, അസ്ം എന്നിവടങ്ങളിലം ആൻഡേയാൻ 
നിമകയാബയാർ, ലക്ദ്വീപ്, പുതുമച്ചരി, എന്നീ മകന്ദ്ര ഭരണ 
പ്രമദശങ്ങളിലം, ഒട്നവധി ന്തയാഴിൽ അവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുകയം വലിയമതയാതിൽ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക് 
സംഭയാവന നൽകുകയം ന്െയ്യുന്നു. ഇന്ധ്യിൽ ഏകമദശം 
7 ലക്ം മപർക് പ്രതധ്ക്േയായം പമരയാക്േയായം ന്തയാഴിൽ 
ലഭധ്േയാക്കുന്ന വധ്വസയായേയാണിത്. ന്തയാഴിലയാളികളിൽ 80 
ശതേയാനവം സ്തീകളയാണ്. കയറ്റുേതിയന്ട കയാരധ്ത്ിലം 
ഈ വധ്വസയായത്ിന് പ്രയാധയാനധ്മുണ്്. 2021-22 ൽ, ഇന്ധ് 

എകയാലമത്യം ന്റമകയാഡ് മരഖന്പ്ടുത്ിന്കയാണ്് 
12,34,855 ന്േ ി്ക് ടൺ കയറും കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും 
കയറ്റുേതി ന്െയ്യുകയം, 4,340.05 മകയാടി രൂപ കയറ്റുേതി 
വരുേയാനം മനടുകയം ന്െയ്തു. 2020-21 കയാലയളവിൽ 
3,778.98 മകയാടി രൂപ മൂലധ്മുള്ള 11,63,213 ന്േ ി്ക് ടൺ 
കയറും കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും കയറ്റുേതി ന്െയ്ിരുന്നു. 
2021-22ൽ കയർ കയറ്റുേതി, മുൻവർഷന്ത് അമപക്ിച്ച് 
മൂലധ്ത്ിന്റെ അടിസ്ഥയാനത്ിൽ 14.8 ശതേയാനവം 
അളവിൽ 6.2 ശതേയാനവം വർദ്ിച്ചു. ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുളള 
കയറും കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും 2021-22ൽ 103 രയാജധ്ങ്ങള് 
ഇറക്കുേതി ന്െയ്കയണ്യായി. മൂലധ്ത്ിൽ 29.79 ശതേയാനവം 
അളവിൽ 17 ശതേയാനവം മരഖന്പടുത്ിന്കയാണ്്  ഇന്ധ്യിൽ 
നിന്നുളള കയർ ഉത്പന്നങ്ങള് ഏറ്റവേധികം ഇറക്കുേതി 
ന്െയ്ത് യ.എസ്.എ ആണ്. മനടിയ ആഭധ്ന്ര വരുേയാനം, 
കയറ്റുേതി വരുേയാനത്ിന്റെ ഇരട്ിയയാണ്. കയർ 
ഉല്പന്നങ്ങളുന്ട ആമഗയാള ഉല്പയാദനത്ിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്് 
ഭയാഗവം ഇന്ധ്യിലയാണ്. പവറ്റ് പഫബറിന്റെ ആമഗയാള 
വിപണനത്ിന്റെ 60 ശതേയാനവം ഇന്ധ്യിലയാണ്. ആമഗയാള 
ഉൽപയാപദനത്ിൽ രണ്യാം സ്ഥയാനത്തുള്ള ശ്ീലകേയയാണ് 
ആമഗയാള മഗയാള്ഡൻ പഫബറിന്റെ 36 ശതേയാനം 
ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്നത് (കയർ മബയാർഡ്, ഭയാരത സർകയാർ, 
സൂക്്േ ഇടത്ര ന്െറുകിട വധ്വസയായ േന്തയാലയം, ഭയാരത 
സർകയാർ).

ഒരു കയാർഷിക അധിഷ്ിത വധ്വസയായേയായതിനയാൽ 
കയർ വധ്വസയായം പ്രയാധയാനധ്ം അർഹിക്കുന്നു, ഈ 
വധ്വസയായത്ിന് ഗ്യാേീണ മേഖലയിൽ ഗണധ്േയായ 
സയാന്നിധധ്മുണ്്. ന്തയാഴിലയാളികളിൽ വലിന്യയാരു വിഭയാഗം 
(80 ശതേയാനം) വനിതകളയാണ്. േയാത്രവേല്ല ന്തയാഴിലയാളികള് 
സമൂഹത്ിന്ല സയാമ്പത്ികേയായം സയാമൂഹികേയായം 
ദുർബല വിഭയാഗങ്ങളിൽന്പ്ടുന്നവരുേയാണ്. ഇന്ധ് നിലവിൽ 
ഏകമദശം 14 തരം കയർ ഉല്പന്നങ്ങള് കയറ്റുേതി 
ന്െയ്യുന്നുണ്്. അതിൽ െകിരിമെയാർ, കയർപഫബർ, ടഫ്റ്റഡ് 
േയാറ്റുകള്, പകത്റി പയായകള്, കയർ ഭൂവസ്തം, കയർ നൂൽ, 
കയർ പിരിച്ചത്, പകത്റി േയാറ്റിംഗ്, റബ്ബപറസ്ഡ് കയർ 
എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. നിലവിൽ ന്തയാണ്ിന്റെ 40 ശതേയാനം 
േയാത്രേയാണ് കയർ വധ്വസയായം ഉപമയയാഗിക്കുന്നത് 
അതിനയാൽ ഭയാവിയിൽ കയർ വികസനത്ിനള്ള സയാധധ്ത 
നിലനിക്കുന്നുണ്്.

കേരളത്തിലെ േയര് വ്യവസായം
ഇന്ധ്ൻ കയർ വധ്വസയായത്ിന്റെ ആസ്ഥയാനേയാണ് 
മകരളം, പ്രമതധ്കിച്ച് പവറ്റ് പഫബറിന്റെ ഉൽപയാദ 
നത്ിൽ. മതങ്ങ ഉൽപയാദനത്ിന്റെ 61 ശതേയാനവം, 
കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട 85 ശതേയാനവം മകരളത്ിലയാണ് 
നടക്കുന്നത്. 1.5 ലക്മത്യാളം കയർ ന്തയാഴിലയാളികള് 
മജയാലി ന്െയ്യുന്ന മകരളത്ിന്ല പരമ്പരയാഗത 
വധ്വസയായേയാണ് കയർ മേഖല. ഇതിൽ 80 ശതേയാനവം 
സ്തീകളയാണ്. കയർ വധ്വസയായത്ിന്ല മുഴുവൻ 
പ്രക്ിയകളും നയാരു മവർതിരിന്െടുകൽ, പെിന്നിംഗ്, 
ഉത്പയാദനം എന്നിങ്ങന്ന മൂന്ന് പ്രധയാന വിഭയാഗങ്ങളയായി 
തിരികയാം. നയാരു മവർതിരിന്ച്ചടുകൽ, പെിന്നിംഗ് വിഭയാഗം 
എന്നിവ കൂടുതലം മകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹകരണ 
മേഖലയിലയാണ്, അമതസേയം ഉൽ പയാദന വിഭയാഗം ഫയാ്റി 
േയാതൃകയിൽ ആണ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിരവധി 
കയറ്റുേതികയാരും ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

കയറ്റുേതി വരുേയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മകരളത്ിന്ല 
കയർ മേഖലയന്ട പകേ് ശ്മദ്യേയാണ്. സംസ്ഥയാന 
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ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളും സ്വകയാരധ് സംരംഭകരും 
മകരളത്ിൽ കയർ, കയർ ഉൽ പന്നങ്ങള് കയറ്റുേതി 
ന്െയ്യുന്നതിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. മകരളത്ിൽ കയർ 
ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളയായ മകരള മസ്റ്ററ്റ് കയർ 
മകയാർപ്മറഷൻ, മഫയാം േയാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ധ്) ലിേിറ്റഡ് 
എന്നിവയം കയർന്ഫഡിന്നയാപ്ം കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട 
കയറ്റുേതിയിൽ ഏർന്പ്ടുന്നു. ഈ ഏജൻസികളിൽ 
നിന്നുള്ള കയറ്റുേതി 2015-16 മുതൽ തുടർച്ചയയായി 
വർദ്ിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. 2020-21 ൽ ഇത് 
1,413.78 ലക്ം രൂപ ആയിരുന്നത് 2021-22ൽ 1,731.66 
ലക്ം രൂപയയായി വർദ്ിച്ചു. വിശദയാംശങ്ങള് ചതിത്ം 4.6.1 
അനുബന്ധം 4.6.18 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

േയര് കമെഖെയതിലെ പദ്ധ്തിേളലെയും പരതിപാെതിേളലെയും 
കനടങ്ങള്
കയർ മേഖലയിൽ, സംസ്ഥയാന സർകയാരിന്റെ ശ്േങ്ങളിൽ 
ഭൂരിഭയാഗവം കയർ വികസന വകുപ്്, കയർ വികസന 
ഡയറ്മററ്റ് എന്നിവയിലൂന്ടയയാണ് നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 
പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്ര പദ്തികയാലത്് ഈ മേഖലയ്കയായി 
വയാർഷിക പദ്തികളിലൂന്ട 636.19 മകയാടി രൂപ സംസ്ഥയാന 
സർകയാർ വകയിരുത്ിയിരുന്നു. ഇത് ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വിഹിതം ഒഴിവയാകിയള്ളതയാണ്. 
658.72 മകയാടി രൂപയയാണ് ന്െലവ് (103.54 ശതേയാനം 
മരഖന്പ്ടുത്ിയിട്ടുളളത്). ന്േയാത്ത്ിൽ, ന്െലവിന്റെ 
ശതേയാനം ഉയർന്നതയാണ്. വിശദയാംശങ്ങള് പട്ിക 4.6.7ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനന്ത് ലക്കണകിന് കുടുംബങ്ങള്ക് 
ഉപജീവനേയാർഗം നൽകുന്ന കയാർഷിക അധിഷ്ിത 
ഗ്യാേീണ വധ്വസയായന്േന്ന നിലയിൽ, കയർ മേഖലന്യ 
പുനരുജ്ീവിപ്ിമകണ്ത് നിർണ്യായകേയാണ്. ‘കയർ 
വധ്വസയായത്ിന്റെ രണ്യാം പുനസംഘടന’യന്ട ഭയാഗേയായി 
സംസ്ഥയാനന്ത് കയർ വധ്വസയായത്ിനയായി സേഗ്േയായ 
പുനരുജ്ീവന പരിവർത്ന പയാമകജ് മകരള സർകയാർ, 
കയർ ഡയറ്മററ്റ് മുമഖന നടപ്യാക്കുന്നു. പരിപയാടിയിലൂന്ട, 
കയർ മേഖലന്യ യന്തവത്കരികയാനം ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട 

മവതനം സംരക്ികയാനം ഒമര സേയം ശ്േിക്കുന്നു. 
പയാമകജിന്റെ ന്േയാത്ം വിഹിതം ഏകമദശം 1,444.44 മകയാടി 
രൂപയയാണ്. ഇതിൽ 200.00 മകയാടി രൂപയന്ട സംസ്ഥയാന 
വിഹിതവം, എൻ സി ഡി സി വിഹിതവം അടങ്ങുന്നു.

പട്ിക 4.6.7 സംസ്ഥയാന പദ്തി വിഹിതവം കയർ 
മേഖലയ്ക്കുള്ള ന്െലവം (ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങള് ഒഴിന്ക) 
ലക്ം രൂപയിൽ

വർഷം അടകേൽ ന്െലവ് ശതേയാനം

2017-18 12,812 9,872.89 77.06

2018-19 14,108 12,766.13 90.49

2019-20 14,151 8,247.06 58.28

2020-21 11,274 21,913.40 194.37

2021-22 11,274 13,072.26 115.95

പതിമൂന്നയാം 
പഞ്വത്ര പദ്തി 
- ആന്ക

63,619 65,871.74 103.54

2022-23* 11,700 5,457.07 46.64

ആന്ക 75,319 71,329.00 94.70

*ന്െലവ് 18/10/2022 വന്രയള്ളത് 
ഉറവ ിടം: വ ിവ ിധ വർഷങ്ങളിന്ല ബജറ്റ് മപ്രയാഗ്യാം ബുക,് പ്യാൻ സ് മപസ് 
മകരള.

സംസ്ഥയാന വിഹിതത്ിൽ പ്യാനം മനയാൺ-പ്യാൻ 
അമലയാമകഷനം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 2017 മുതൽ ഈ 
പരിപയാടികയായി 1,233.00 മകയാടി രൂപ (110.00 മകയാടി 
രൂപ എൻസിഡിസി ഫണ്് ഉള്ന്പ്ന്ട) ന്െലവയായിട്ടുണ്്. 
പയാമകജിൽ 5 പ്രധയാന ഏജൻസികള്ക് 
മുൻതൂകം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങള് 
ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ i) സയാമകേതിക 
സഹയായമത്യാന്ടയള്ള സംഭരണം, വിമകന്ദ്രീകൃത നയാര് 
മവർതിരിന്ച്ചടുകൽ, ii) പരമ്പരയാഗത കയർ പിരികൽ, 
ന്നയ്ത്് മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രമതധ്ക തന്തം, iii) വധ്യാവസയായിക 

ചിത്ധം 4.6.1 മകരള സംസ്ഥയാന ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളും കയർന്ഫഡും മെർന്ന് നടത്ിയ കയർ, കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട 
കയറ്റുേതി, ലക്ം രൂപയിൽ

ഉറവ ിടം: കയർ വ ികസന ഡയറ്മററ്റ,് മകരള സർകയാർ
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കയർ പിരികൽ, ന്നയ്ത്് മേഖലയന്ട നവീകരണം 
(കയർ ഭൂവസ്ത നിർമ്യാണത്ിൽ  പ്രമതധ്ക ശ്ദ്) , iv) 
വധ്യാവസയായിക കയർ ഉൽ പന്ന പവവിധധ്വൽകരണം 
- ശ്ദ് മകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ന്നയ്ത്ിതര വധ്വസയായം 
v) കയർ മേഖലയ്ക്കുള്ള സ്ഥയാപന പിന്തുണ എന്നിവ 
ഉള്ന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

യന്തവൽകരണവം ആധുനിക വൽകരണവേടകമുള്ള 
പുനസംഘടനയാ പ്രവർത്നങ്ങള് ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
യന്തവൽകരണ പദ്തി പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനന്ത്യാട്യാന്ക 
130 ഡിപഫബറിംഗ് യൂണിറ്റുകള് (ഡിഎഫ്) പുതുതയായി 
സജ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പല യൂണിറ്റുകളുന്ടയം പ്രതിദിനമശഷി 
10,000 ന്തയാണ്ിൽ നിന്ന് 80,000 ന്തയാണ്യായി വർദ്ിച്ചതയായി 
റിമപ്യാർട്് ന്െയ്ിട്ടുണ്്. പുതിയ ഡീപഫബറിങ് യൂണിറ്റുകളുന്ട 
പ്രവർത്നത്ിലൂന്ട സംസ്ഥയാനന്ത് ന്തയാണ്് ഉപമയയാഗം 
12.5 ശതേയാനത്ിൽ നിന്ന് 14.8 ശതേയാനേയായി ഉയർന്നു. 
െകിരിമെയാറിനം, ന്െറിയ നയാരിനമുള്ള അപ്ിമകഷനകള് 
വികസിപ്ിന്ച്ചടുത്തു. ഇതിന്റെ ഫലേയായി അസംസ്കൃത 
െകിരിമച്ചയാറിന്റെ മൂലധ്ം കിമലയായ്ക് 0.50 രൂപയിൽ നിന്ന് 
6 രൂപയയായി ഉയർന്നു. ഒരു കയർ മകയാമമ്പയാസിറ്റ് 
നിർമ്യാണ പ്യാറെ് സ്ഥയാപിച്ചു. പബൻഡർന്ലസ് 
മബയാർഡ് നിർമ്ിക്കുന്നതിനള്ള പപലറ്റ് യൂണിറ്റ് 
സ്ഥയാപിക്കുന്നതിനമവണ് നടപടികളും സംസ്ഥയാനം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 

26,000-ലധികം നല്ല നിലവയാരമുള്ള ഇലമട്യാണിക് റയാട്ടുകളും, 
140-ലധികം ന്സയാപസറ്റികളിലയായി 1493 ഓമട്യാമേറ്റഡ് 
പെിന്നിംഗ് േില്ലുകളും (ASMs) അവതരിപ്ിച്ചമതയാന്ട, നൂൽ 
ഉത്പയാദനം 2016-ൽ 7,880 ടണ്ിൽ നിന്ന് 2022-ൽ 18,662 
ടണ്യായി കുതിച്ചുയർന്നു. പരമ്പരയാഗത നൂൽനൂൽക്കുന്ന 
മേഖലയിന്ല കയർ ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട വയാർഷിക 
വരുേയാനം 2016ൽ 13,000 ആയിരുന്നത് 2022ൽ 50,000 
രൂപയയായി ഉയർന്നു. കൂടയാന്ത ASM ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട 
ദിവസ മവതനം ഏകമദശം 500 രൂപയയായി ഉയർന്നു. 
നിലവിന്ല വിഭവങ്ങള്ക് 28,000 റയാറ്റുകളിൽ നിന്ന് 
1,26,000 ടൺ നൂലം 1,500 എഎസ് എമ്മുകളിൽ നിന്ന് 
3,000 ടൺ നൂലം ഉൽപ്യാദിപ്ികയാനള്ള മശഷിയന്ണ്ന്ന് 
കണകയാകന്പ്ടുന്നു. ഓമട്യാ സിൻക്ണസ് ഫീഡ് 
ഘടിപ്ിച്ച ASM-കള് അവതരിപ്ികയാനള്ള ശ്േങ്ങള് 
നടക്കുന്നു. ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്ന പഫബറും നൂലം 
പ്രമയയാജനന്പ്ടുത്തുന്നതിന് അടുത് ഘട്േയായി 
ന്നയ്ത്് മേഖലയിൽ ശ്ദ് മകന്ദ്രീകരികയാൻ സർകയാർ 
തീരുേയാനിച്ചു. പവർ ലൂമുകളും ഓമട്യാേയാറ്റിക് പവർ ലൂമുകളും 
അവതരിപ്ികയാൻ ഉമദേശിക്കുന്നു. 2021-22ൽ 121 മകയാടി 
രൂപയന്ട കയർ ഭൂവസ് ത്രത്ിനള്ള ഓർഡർ ലഭിച്ചു, അതിൽ 
50 മകയാടി രൂപയന്ട ഭൂവസ് ത്രം സംസ്ഥയാനന്ത് വിവിധ 
ഗ്യാേപഞ്യായത്തുകളിമലക് വിതരണം ന്െയ്ിട്ടുണ്്.

നിലവിലള്ള സ്ീമുകളുന്ട ഭയാഗേയായി 506 ന്സയാപസ 
റ്റികള്ക് 117.43 ലക്ം രൂപ ‘ഉൽപ്യാദന, വിപണന 
മപ്രയാത്യാഹനേയായി’ നൽകി. 25 കയർ േയാറ്റ് ന്സയാ 
പസറ്റികള്, കയർ ന്ഫഡ്,മഫയാേിൽ, ന്ക എസ് സി 
സി എ എന്നിവർക് വിപണി വികസന സഹയായം 
നല്കി. കയർ ജിമയയാ ന്ടക് സ് പറ്റൽ ന്ഡവലപ് ന്േറ്െ 
മപ്രയാഗ്യാം പ്രകയാരം 103 മകയാടി രൂപയന്ട ഓർഡർ 
ലഭിച്ചു. അഞ്രകണ്ി ഫയാർമേഴ്സ് സർവീസ് ബയാകേിന്ല 
യൂണിറ്റിൽ മറയാട്റി ക്ഷറുകമളയാട് കൂടിയ വലിയ മശഷിയള്ള 
ന്ഹവി ഡയൂട്ി ഡിഎഫ് േില്ലുകള് സ്ഥയാപിച്ചു. 4 സ്വകയാരധ് 
ഡിഎഫ് യൂണിറ്റുകള്ക് നിമക്പ സബ് സിഡി നൽകി. 

92 ബയാച്ചുകളിലയായി 1,200 കയർ  ന്തയാഴിലയാളികള്ക് 
കയർ നൂല്ക്കുന്നതിന്നക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നല്കി. 
പർമച്ചസ് പപ്രസ് പസ്റ്റബിപലമസഷൻ സ്ീം 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനയായി കയർന്ഫഡിനം കയർ 
മകയാർപ്മറഷനം 38 മകയാടി രൂപ അനവദിച്ചു. ഇൻകം 
സമപ്യാർട്് സ് കീേിൽ കയർ ന്തയാഴിലയാളികള്ക് 
സഹയായേയായി 15.5 മകയാടി രൂപ അനവദിച്ചു. റഗുമലറ്റഡ് 
ന്േകപനമസഷൻ ഓഫ് കയർ ഇൻഡസ്്ീസ് എന്ന  
പദ്തിയന്ട ഭയാഗേയായി 46 സ്ഥയാപനങ്ങള്ക് പ്രധയാനേയായം 
സഹകരണസംഘങ്ങള്, ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങള്, 
അന്പക്് ന്സയാപസറ്റി, ഗമവഷണ വികസന 
സ്ഥയാപനങ്ങള് എന്നിവയ്ക് യന്തവത്കരണ സഹയായം 
നൽകുകയണ്യായി. മകരള കയർ ന്തയാഴിലയാളി മക്േനിധി 
മബയാർഡിന്ല 75,667 അംഗങ്ങള്ക് ന്പൻഷനം 1,01,269 
അംഗങ്ങള്ക് മകയാവിഡ് ആനകൂലധ് സഹയായവം നൽകി.

കയർ, പ്രകൃതിദത് പഫബർ ഉൽപന്നങ്ങള് എന്നിവയന്ട 
അന്യാരയാഷ്ട്ര പരിപയാടിയയായ കയർ മകരള 2021 ന്റെ 
ഒമ്പതയാേത് സമമ്ളനം ന്ഫബ്രുവരി 16 മുതൽ 21 വന്ര 
നടന്നു. ആലപ്പുഴന്യ നയാഡീമകന്ദ്രേയാകി, ഓൺപലൻ 
പ്യാറ്റ് മഫയാേിലയാണ് പരിപയാടി നടന്നത്. രയാജധ്ത്തുടനീളമുള്ള 
ഇരുനൂമറയാളം ന്വർെ്വൽ സ്റ്റയാളുകളുള്ള ഒരു അന്യാരയാഷ്ട്ര 
എക് സ് മപയാ ക്േീകരിച്ചു. ഉപമഭയാക്യാവിന്റെയം വധ്യാപയാരി 
കളുന്ടയം കൂടിമച്ചരലകള്, ന്സേിനയാറുകള്, െർച്ചകള്, 
സയാംസ് കയാരിക പരിപയാടികള് എന്നിവയം പരിപയാടിയന്ട 
ഭയാഗേയായി നടന്നു, ഏകമദശം 5 ലക്ം കയാഴ്ചകയാരും 527 
ഉപമഭയാക്യാകളും ഓൺപലനിൽ ഇവറെ് സന്ദർശിച്ചു. 
ഇവറെ് പ്രദർശനങ്ങള് വഴി 616.73 മകയാടി രൂപയന്ട 
ഓർഡറുകള് മനടി, അതിൽ ഏകമദശം 448.73 രൂപയന്ട 
ഓർഡറുകള് സംസ്ഥയാനത്് നിന്നുള്ള പ്രദർശകർക് 
മവണ്ിയം 121.00 മകയാടി രൂപയന്ട ഓർഡറുകള് 
സംസ്ഥയാനത്ിന് പുറത്തുള്ള പ്രദർശകരുന്ടതുേയാണ്. 
കയർ ഭൂവസ്തങ്ങളുന്ട ജനകീയവൽകരണേയാണ് 
കയർ ഉൽപ്യാദനം വർധിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള പ്രധയാന 
ഘടകങ്ങളിന്ലയാന്ന്. ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ് 
ന്നത്ിന് മറയാഡുകളും േണ്്-ജല സംരക്ണവേയായി 
ബന്ധന്പ്ട് പ്രവർത്നങ്ങളും ഉള്ന്പ്ന്ട നിർമ്യാണത്ിൽ 
നിരവധി ആപ്ിമകഷനകള് ഉണ്്. ഏകമദശം 100 മകയാടി 
രൂപ വിലേതിക്കുന്ന കയർ ഭൂവസ്തം ഇതിനകം തന്ന്ന 
സംസ്ഥയാനന്ത് തമദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക് 
വിതരണം ന്െയ്ിട്ടുണ്്. കയർ മകരള 2021ൽ 121 മകയാടി 
രൂപയന്ട കയർ ഭൂവസ്തങ്ങള് വിതരണം ന്െയ്യുന്നതിനള്ള 
കരയാറും ഉണ്യാകിയിട്ടുണ്്.

കേരള േയര് കമെഖെയതിലെ ഏജന്സതിേളം േയര് വതിേസന 
െയേക്ടകേറ്ം
സംസ്ഥയാനന്ത് കയർ വധ്വസയായന്ത് മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കു 
ന്നതിനള്ള ഒരു സഹയായക സ്ഥയാപനേയായി കയർ വികസന 
ഡയറ്മററ്റ് പ്രവർത്ിക്കുന്നു. മകരള മസ്റ്ററ്റ് കയർ 
മകയാർപ്മറഷൻ, മഫയാം േയാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ധ്) ലിേിറ്റഡ്, മകരള 
മസ്റ്ററ്റ് മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് കയർ േയാർകറ്റിംഗ് ന്ഫഡമറഷൻ 
ലിേിറ്റഡ് (കയർന്ഫഡ്), നയാഷണൽ കയർ റിസർച്ച് 
ആൻഡ് േയാമനജ് ന്േറ്െ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് (എൻസിആർഎംഐ), 
മകരള മസ്റ്ററ്റ് കയർ ന്േഷിനറി േയാനഫയാക്െറിംഗ് 
കമ്പനി, മകരള മസ്റ്ററ്റ് കയർ വർമകഴ്സ് ന്വൽന്ഫയർ 
ഫണ്് മബയാർഡ് എന്നിവ കയർ വധ്വസയായത്ിന്റെ 
ഉന്നേനത്ിനയായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന പ്രധയാന ഏജൻസി 
കളയാണ്. കയർ മേഖലയിൽ ന്തയാണ്് മശഖരിക്കുക, 
നയാരു മവർതിരിന്ച്ചടുകൽ, നൂലം േറ്റ് ഉൽ പന്നങ്ങളും 
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ഉൽ പയാദിപ്ിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സഹകരണ 
മേഖലയ്ക് കയാരധ്േയായ പങ്കുണ്്.

േയര് സഹേരണ സംഘങ്ങള്
മകരളത്ിന്ല ന്േയാത്ം കയർ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്ട എണ്ം 2020-21ൽ 1,122 ആയിരുന്നത് 
മനരിയ മതയാതിൽ കുറഞ്ഞ് 2021-22ൽ 1,096 ആയി. ഈ 
കയാലയളവിൽ, വർകിംഗ് ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്ം 
(568 എണ്ം) അമതപടി തുടരുന്നു. പ്രവർത്നക്േേയായ 
ന്സയാപസറ്റികളിൽ  ലയാഭകരേയായ ന്സയാപസറ്റികളുന്ട 
എണ്ം 2020-21ൽ 437 ൽ നിന്ന് 2021-22 ൽ 290 ആയി 
കുറഞ്ഞു. ലിക്വിമഡഷനിലള്ള ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്ം 
272ൽ നിന്ന് 257 ആയി കുറഞ്ഞു. 

ന്േയാത്ം വർകിംഗ് ന്സയാപസറ്റികളുന്ട പകുതിയിമലന്റയം 
നൂൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളയാണ്. നൂൽ മേഖലയിന്ല പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്ട എണ്ം 2020-21ൽ 514 ആയിരുന്നത്  
2021-22ൽ 519 ആയി. ഈ ന്സയാപസറ്റികളിൽ, നഷ്ടമു 
ണ്യാക്കുന്ന ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്ം 2020-21 ൽ 71 ൽ 
നിന്ന് 2021-22 ൽ 190 ആയി വർദ്ിച്ചു.
 
നൂൽ ഇതര മേഖലയിൽ േയാനഫയാക്െറിംഗ് ന്സയാ 
പസറ്റികളും (േയാറ്റുകളും േറ്റിംഗുകളും) ന്െറുകിട ഉൽപ്യാദകരുന്ട 
സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ന്േയാത്ം 
നിർമ്യാണ ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്വം (േയാറ്റുകളും 
േറ്റിംഗുകളും) ന്െറുകിട ഉൽപ്യാദകരുന്ട സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്ട എണ്വം ഏന്റക്കുന്റ േയാറ്റേില്ലയാന്ത തുടർന്നു, 
എന്നയാൽ ലയാഭമുണ്യാക്കുന്ന ന്സയാപസറ്റികളുന്ട എണ്ം 
കുറയകയണ്യായി. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.19 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കയർ വധ്വസയായത്ിന്ല രണ്് പ്രധയാന ഉപമേഖലകള് നൂൽ 
മേഖലയം ഉൽപ്ന്ന മേഖലയേയാണ്. നൂൽ മേഖലയിന്ല 
കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന 
ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട എണ്ം 2020-21 ൽ 38,500 ആയിരുന്നത് 
2021-22ൽ 39,256 ആയി (1.9 ശതേയാനം) വർദ്ിച്ചു. 
തൽഫലേയായി, ഈ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന കൂലി തുക 
2020-21 ൽ 46.56 മകയാടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 48.54 
മകയാടി രൂപയയായി ഉയർന്നു. 2020-21 ന്ന അമപക്ിച്ച്, 
2021-22 ൽ സംഭരിച്ച ന്തയാണ്ിന്റെ മൂലധ്ം ന്െറുതയായി 
വർദ്ിച്ചു. അതുമപയാന്ല, വയാങ്ങിയ നയാരുകളുന്ട മൂലധ്വം 
ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന നൂലിന്റെ മൂലധ്വം വർദ്ിച്ചു. മുൻവർഷന്ത് 
അമപക്ിച്ച് 2021-22ൽ ഉൽപ്ന്ന മേഖലയിന്ല സഹകരണ 
സംഘങ്ങളിന്ല ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട എണ്ം വർധിച്ചിട്ടുണ്്. 
എന്നിരുന്നയാലം, മകയാവിഡ് -19 ന്റെ തുടർച്ചയയായ ആഘയാതം 
കയാരണം മജയാലി ദിവസങ്ങളുന്ട എണ്ം കുറവയായതിനയാൽ 
2021-22 ൽ ഉൽപയാദന മൂലധ്വം നൽകിയ മവതനവം കുറഞ്ഞു. 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.20ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

േയര്ലഫെസ്
മകരളത്ിലടനീളം വധ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രയാഥേിക കയർ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട പരമേയാന്നത ന്ഫഡമറ 
ഷനയാണ് മകരള മസ്റ്ററ്റ് മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് കയർ 
േയാർകറ്റിംഗ് ന്ഫഡമറഷൻ ലിേിറ്റഡ് (കയർന്ഫഡ്). 
അംഗത്വ ന്സയാപസറ്റികളുന്ട ഉൽ പ്ന്നങ്ങള്  വയാങ്ങുക, 
വിപണന മകന്ദ്രങ്ങള് വഴി ഈ െരക്കുകള്  വിപണനം 
ന്െയ്യുക എന്നിവയയാണ് ന്ഫഡമറഷന്റെ പ്രധയാന ലക്ധ്ം. 
മകരളത്ിന്ല പയാവന്പ്ട് കയർ ന്തയാഴിലയാളികള്ക് 

നധ്യായേയായ മവതനവം ഉപജീവനവം നൽകയാൻ ഈ 
പ്രക്ിയ സഹയായിക്കുന്നു. മൂലധ്വർദ്ിത ഉൽ പ്ന്നങ്ങളുന്ട 
നിർമ്യാണത്ിന് കയർ ന്ഫഡിന് രണ്് മകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. ഒരു 
ഫയാ്റി റബ്ബപറസ്ഡ് കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളും േന്റ്റയാന്ന് 
റബ്ബർ ഘടിപ്ിച്ച കയർ പയായകളും ഉൽ പയാദിപ്ിക്കുന്നു. 
കയർന്ഫഡിന് 4 ഡീപഫബറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്്. 
േികവയാറും എല്ലയാ ഉൽപ്ന്ന വിഭയാഗങ്ങളിലം വിൽപ്ന 
വർധിപ്ിക്കുന്നതിൽ കയർന്ഫഡ് വിജയിച്ചു, അതിന്റെ 
ഫലേയായി 2017 മുതൽവിൽപ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 
വർദ്ിച്ചു. വിൽപ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2017-18ൽ 
109.22 മകയാടിയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 125.35 മകയാടിയയായി 
ഉയർന്നു. 2017-18 മുതൽ 2021-22 വന്ര ഏജൻസിയന്ട 
വയാർഷിക അറ്റ നഷ്ടം കുറഞ്ഞുവന്നിട്ടുണ്്. വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 4.6.21ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ക്റേറ്സ് േയര് കോര്പെകേഷന്
ന്െറുകിട കയർ നിർമ്യാതയാകള്ക് നിർമ്യാണത്ിലം 
വിപണനത്ിലം സഹയായം നൽകുന്നതിനയായി 
1969-ലയാണ് മകരള മസ്റ്ററ്റ് കയർ മകയാർപ്മറഷൻ 
ലിേിറ്റഡ് സ്ഥയാപിതേയായത്. വർഷങ്ങളയായി, ന്െറുകിട 
നിർമ്യാതയാകളുന്ട ഉൽപ്ന്നങ്ങള് മകയാർപ്മറഷൻ 
സംഭരിക്കുന്നു, അതുവഴി ഇടനിലകയാന്ര ആശ്യിക്കുന്നത് 
കുറയ്ക്കുന്നു. അവർ സംഭരിച്ച ഉൽപ്ന്നങ്ങള്, കയറ്റുേതി 
കയാർക്കും േറ്റ് വിൽപ്നകയാർക്കും നൽകുന്നു. മകരള 
മസ്റ്ററ്റ് കയർ മകയാർപ്മറഷൻ 11 മഷയാറൂമുകളും നടത്തുന്നു 
(മകരളത്ിൽ 8, മകരളത്ിന് പുറത്് 3). കൂടയാന്ത 
മകരളത്ിൽ 3 ഉൽപ്യാദന മകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. അടൂരിൽ 
ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി സ്ഥയാപിക്കുന്നുണ്്. മകയാർപ്മറഷൻ 
ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്ന/വധ്യാപയാരം ന്െയ്യുന്ന ഉൽപ്ന്നങ്ങളിൽ 
പിവിസി ടഫ്റ്റഡ് കയർ േയാറ്റുകള്/േയാറ്റിംഗ്സ്, െകിരിമെയാർ, 
കയർ, കയർ നയാര്, പിരിച്ച കയർ എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
ന്കയാവിഡ് പകർച്ചവധ്യാധിയന്ട കയാലത്്, മകയാർപ്മറഷന് 
അതിന്റെ തനത് ഉൽപ്ന്നേയായ ‘സയാനി േയാറ്റ്‘ 
(സയാനിപറ്റസുന്െയ്യുന്ന കയർ േയാറ്റുകള്) ഏകമദശം രണ്് 
മകയാടി രൂപയ്ക് വിൽകയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏജൻസി അടുത്ിന്ട 
കയർ ന്േത് വധ്പയാരത്ിമലക് പ്രമവശിച്ചു, അതിനയായി 
ഒരു പുതിയ നിർമ്യാണ യൂണിറ്റ് തുറകയാൻ ഉമദേശിക്കുന്നു. 
ഓസ് മ്ലിയ, ്സീൽ, യഎസ്എ, മപയാളണ്്, ഫ്യാൻസ്, 
കുപവറ്റ്, കസയാകിസ്ഥയാൻ, ഗ്വയാട്ിേയാല ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള 
രയാജധ്ങ്ങളിമലക് കയറുല്പന്നങ്ങള് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്്. 
കയർ മേഖലയിൽ മകയാർപ്മറഷൻ പർമച്ചസ് പപ്രസ് 
സ്റ്റബിപലമസഷൻ സ്ീം (പിപിഎസ്എസ്) നടപ്യാക്കുന്നു. 
പി പി എസ് എസിന് കീഴിലള്ള സംഭരണത്ിന്റെ മൂലധ്ം 2017-
18 ന്ല 99.83 മകയാടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2020-21ൽ 213.85 
മകയാടി രൂപയയായം ഉയർന്നു. എന്നയാൽ 2021-22 ൽ ഇത് 
202.98 മകയാടി രൂപയയായി മനരിയമതയാതിൽ കുറഞ്ഞു. 2017-18 
മുതൽ 2021-22 വന്ര പി പി എസ് എസിന് കീഴിലള്ള ന്േയാത്ം 
സംഭരണ മൂലധ്ം 839.93 മകയാടി രൂപയയാണ്. മകയാർപ്മറഷന്റെ 
വിറ്റുവരവ് 2017-18ൽ 112.44 മകയാടിയിൽ നിന്ന് 2020-
21ൽ 231.65 മകയാടിയയായം 2021-22ൽ 226.38 മകയാടിയയായം 
ഉയർന്നു. 2017-18 മുതൽ 2021-22 വന്രയള്ള കയാലയളവിൽ 
ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് വരുേയാനം 932.84 മകയാടി രൂപയയാണ്. 
2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥയാന 
ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം വരുേയാനവം 
ന്േയാത്ം ന്െലവം വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ ന്പയാതുമേഖലയാ 
സ്ഥയാപനവം അറ്റയാദയായം തുടർച്ചയയായി റിമപ്യാർട്് ന്െയ്ിട്ടുണ്്. 
2017-18ൽ 14.77 ലക്ം രൂപയയായിരുന്ന അറ്റയാദയായം 
2021-22ൽ 1.42 മകയാടിയയായി (തയാൽകയാലികം) ഉയർന്നു. 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.22 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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നാഷണൽ േയര് േതിസര്ച്സ് & മൊകനജസ്ലമെന്സ് ഇന്്റേതിറ്്യൂടസ് 
(എന് സതി ആര് എം ഐ)
േത്രയാധി്ഷ്ിത വിലയിൽ കൂടുതൽ മൂലധ്വർദ്ിത ഉൽപ് 
ന്നങ്ങളും പുതിയ ഡിപസൻ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും ഉൽപ്യാദി 
പ്ിക്കുന്നതിനയായി കയർ വധ്വസയായന്ത് സഹയായിക്കുംവിധം 
ഗമവഷണ വികസന പ്രവർത്നങ്ങള് ഏന്റ്റടുത്് 
നടത്തുന്ന സ്ഥയാപനേയാണ് എൻ സി ആർ എം ഐ.

ഗമവഷണ സ്ാപെത്ിനറെ 2021-22 നല പ്രവർത്െങ്ങള് 
താനെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ തരധം തിരികാധം. 
i. െരിവ് സ്ഥിരന്പ്ടുത്തുന്നതിനം കൃഷി ന്െയ്യുന്നതിനം കയർ 
ജിമയയാ ന്സൽ ഉപമയയാഗം, െരിവ് സ്ഥിരന്പ്ടുത്തുന്നതിന് 
കയർ ഭൂവസ്തം, കയർ ഭൂവസ്തം പുതയിടൽ, കയർ 
മുള ഉപമയയാഗിച്ച് സംരക്ണഭിത്ി ബലന്പ്ടുത്ൽ, 
കയർ ഭൂവസ്തം ഉപമയയാഗിച്ച് േന്ണ്യാലിപ്് നിയന്തികൽ 
എന്നിവ ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള പ്രദർശന പദ്തികള്, ii. 
ഇലട്ികൽ ഇൻസുമലഷനയായി മപയാളിേർ കയർ 
മകയാമമ്പയാസിറ്റുകളുന്ട വികസനം, ന്നടുമുടി പഞ്യായത്ിന്ല 
ജിമയയാന്ടക് പസ്റ്റൽ, മകയാകമലയാഗ് എന്നിവ ഉപമയയാഗിച്ച് 
കനയാൽ തീരം സംരക്ിക്കുന്നതിനള്ള സഹകരണ 
പദ്തി ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള സഹകരണ പദ്തികള്, iii. 
ന്േയാപബൽ ന്ടൻഡർ മകയാകനട്് ക്ഷിംഗ് ന്േഷീന്റെ 
വികസനം, ന്ടൻഡർ മകയാകനട്് ക്ഷിംഗ് ന്േഷീൻ 
വികസനം, പൂർണ്േയായം ഓമട്യാേയാറ്റിക് ക്ീൽ േയാറ്റ് ലൂേിന്റെ 
വികസനം, iv. ഗണധ്േയായ പേമക്യാബയൽ സ് ന്്യിനകള് 
ഉപമയയാഗിച്ച് ബമയയാ പ്യാസ്റ്റിക് ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്നതിന് 
െകിരിമച്ചയാറിന്റെ ഉപമയയാഗം, പയാസീവ് എയമറഷൻ 
ബിൻ ഉപമയയാഗിച്ച് ഗയാർഹിക പജവേയാലിനധ്ങ്ങള് 
കമമ്പയാസ്റ്റുന്െയ്യുന്നതിന് പിത്് ആക് റ്റിമവറ്ററിന്റെ 
ഒപ്റ്റിപേമസഷൻ, ഡിപഫ ി്ംഗ് യൂണിറ്റുകളിന്ല 
ന്തയാഴിലയാളികള്ക് കയർ പിത്് കമമ്പയാസ്റ്റിംഗ് 
സയാമകേതികവിദധ് വിതരണം ന്െയ്ൽ, പരിശീലനം എന്നിവ 
ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള സയാമകേതിക വികസനം. ഇളം ന്തങ്ങിന്റെ 
ന്തയാണ്് പജവവളേയാകി േയാറ്റുന്നതിനള്ള സയാമകേതിക 
വിദധ്, എൻസിആർഎംഐ വികസിപ്ിച്ച വധ്തധ്സ്തേയായ 
രീതിയിൽ സംസ്രിച്ച െകിരിമച്ചയാറ് കമമ്പയാസ്റ്റിന്റെ ഫീൽഡ് 
വിലയിരുത്ൽ, മകരള അഗ്ികള്ച്ചറൽ യൂണിമവഴ്സിറ്റി 
എൻസിആർഎംഐ എന്നിവരുന്ട സഹയായമത്യാന്ട 
ന്ടറസുകളിൽ പച്ചകറി കൃഷിക് അനമയയാജധ്േയായ 
െകിരിമച്ചയാറ് അടിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള മപയാഷക സമ്പുഷ്ടേയായി 
വളരുന്ന മേഖല തിരിച്ചറിയന്നതിനള്ള പദ്തി, െകിരിമച്ചയാറ് 
കമമ്പയാസ്റ്റിന്റെ ബലന്പ്ടുത്ലിനം സമ്പുഷ്ടീകരണത്ി 
തിരിച്ചറിയന്നതിനള്ള പദ്തി, അതിന്റെ മൂലധ്നിർണ്യം, 
േലിനജലം ശുദ്ീകരിക്കുന്നതിന് കയർ അധിഷ്ിത 
ബമയയാേയാസ് കയാരിയറുകളിൽ ബമയയാഫിലിം വികസിപ്ിക്കുക, 
ന്ററ് ലിക്വർ സംസ്രിക്കുന്നതിന് ആവശധ്േയായ ബയാ്ീരിയ 
കൺമസയാർഷധ്യന്ട വികസനം, കയർ നയാരുകളുന്ട 
സംസ്രണം, വിവിധ പജവ, രയാസ ഏജന്റുകള് 
ഉപമയയാഗിച്ച് ഘടന ന്േച്ചന്പ്ടുത്തുന്നതിന് ന്ടക്്െറും 
നിറവം.  v. പീറ്റ് മകയാള് മഡയാട്് സ്, ഇമകയായർ ബയാഗ്, 
പ്മകയാപിത്് പെയാൺ ന്പ്രയാഡക്ൻ, പിത്് ആക് റ്റിമവറ്റർ 
എന്നിവയള്ന്പ്ന്ടയള്ള വയാണിജധ് പ്രവർത്നങ്ങള്   
vi. േയാമനജ്ന്േന്റും സയാമകേതിക പരിശീലനവം vii. പനപുണധ് 
വികസന പരിശീലനം.

കഫാം മൊറ്തിംഗസ്സസ് (ഇന്്യ) െതിമെതിറ്െസ് (FOMIL)
800 ലക്ം രൂപ അംഗീകൃത മൂലധനവം 666.73 ലക്ം 
രൂപ അടച്ചു തീർത് മൂലധനവേയായി 1979-ലയാണ് FOMIL 

സ്ഥയാപിതേയായത്. കയർ, െണം, സിസൽ എന്നിവയിൽ 
നിന്ന് നിർമ്ിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട 
ന്പ്രയാമേയാഷനം നിർമ്യാണവം വിപണനവം ലക്ധ്േിട്് 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥയാപനേയാണിത്. ആഭധ്ന്ര, വിമദശ 
വിപണികളിൽ വിൽക്കുന്ന മഡയാർ േയാറ്റുകള്, േയാറ്റിംഗുകള്, 
പരവതയാനികള്, െവിട്ി ന്േത്, കയർ ഭൂവസ്തങ്ങള്, 
കയാർ േയാറ്റുകള് എന്നിവയയാണ് പ്രധയാന ഉൽപ്ന്നങ്ങള്. 
സംസ്ഥയാനത്തുടനീളം കയർ ന്േത്യന്ട വധ്യാപയാരത്ിലം 
ഇത് ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. ലയാറ്റക്്, ബയാകിംഗ് പ്യാറെ്, 
മേയാമഡൺ പഡ ഹൗസ്, ഫുള്ളി ഓമട്യാേയാറ്റിക് പവർലൂം 
തുടങ്ങിയ അതധ്യാധുനിക സൗകരധ്ങ്ങള് കമ്പനിക്കുണ്്. 
മശഷിച്ച ഉല്പയാദന മശഷി ഉപമയയാഗിച്ച് േറ്റു കയറ്റുേതികയാരുന്ട 
പ്രവൃത്ി കൂടി ഈ സ്ഥയാപനം ഏന്റ്റടുകയാറുണ്്. കമ്പനിയന്ട 
പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളയായ െകിരിമച്ചയാർ, കയർ പടലകള് 
എന്നിവയ്ക് വിപണിയിൽ നല്ല ഡിേയാൻഡയാണ്. കയർ 
മകയാമമ്പയാസിറ്റ് മബയാർഡുകള് നിർമ്ിക്കുന്നതിനള്ള പുതിയ 
ഫയാ്റി സ്ഥയാപിക്കുകയം 19.37 ലക്ം രൂപയന്ട വിൽപ്ന 
മനടുകയം ന്െയ്തു. 

ഈ സംസ്ഥയാന ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനം കഴിഞ്ഞ 
5 വർഷ വർഷങ്ങളിലം നഷ്ടം മരഖന്പ്ടുത്ി. 2021-22 
അവസയാനത്ിൽ ന്പയാതുമേഖലയാ സ്ഥയാപനത്ിന്റെ 
സഞ്ിത നഷ്ടം ഏകമദശം 15.46 മകയാടി രൂപയയാണ്. 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട വിൽപ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2018-19 
അവസയാനം വന്ര വർദ്ിക്കുന്നതിനളള പ്രവണതയയാണ് 
കയാണിച്ചിരുന്നത്. 2018-19ൽ 12.05 മകയാടിയിന്ലത്ിയ 
മശഷം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വരുേയാനം കുറഞ്ഞു. 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.23ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ക്റേറ്സ് േയര് ലമെഷതിനേതി മൊനുഫാേസ്ചേതിംഗസ് േമ്പനതി 
െതിമെതിറ്െസ് (KSCMMC)
മകരളത്ിന്ല കയർ മേഖലയ്ക് ആവശധ്േയായ യന്തങ്ങള് 
ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനയായി 2014 ന്ഫബ്രുവരിയിലയാണ് 
ആലപ്പുഴയിൽ ന്കഎസ് സിഎംഎംസി ആരംഭിച്ചത്. 
കയർ വധ്വസയായത്ിനയാവശധ്േയായ ഇലക് മ്യാണിക് 
റയാട്ടുകള്, ഓമട്യാമേറ്റഡ് സ് പിന്നിംഗ് ന്േഷീനകള്, നയാരു 
മവർതിരിന്ച്ചടുക്കുന്ന ന്േഷീനകള്, ഇറെമഗ്റ്റഡ് കയർ 
സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകള്, വിമല്ലയായിങ് ന്േഷീനകള്, 
അനബന്ധ യന്തങ്ങള് തുടങ്ങിയ കയർ യന്തങ്ങള് 
കമ്പനി നൽകുന്നു. യന്തങ്ങള് ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്നതിന 
പുറമേ, സിവിൽ വർക്കുകള്, യന്തവൽകരണവേയായി 
ബന്ധന്പ്ട് പവദ്യുതീകരണ മജയാലികള് എന്നിവ 
ഉള്ന്പ്ടുന്ന കയർ ന്സയാപസറ്റികളിന്ല അടിസ്ഥയാന 
സൗകരധ് വികസനത്ിലം കമ്പനി പകേയാളിയയാണ്. 
കൂടയാന്ത, കമ്പനി ന്േഷീനകള് സ്ഥയാപിക്കുകയം 
വിൽപ്നയാനന്ര മസവനം നൽകുകയം ന്െയ്യുന്നു. കയർ 
മേഖലയിൽ നടന്നുന്കയാണ്ിരിക്കുന്ന യന്തവൽകരണ 
യജ്ഞത്ിൽ കമ്പനി നിർണയായക പകേ് വഹിക്കുന്നു. 
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്ിനിന്ട കമ്പനി 86 മകയാടി രൂപയന്ട 
യന്തങ്ങള് നിർമ്ിക്കുകയം വിതരണം ന്െയ്യുകയം 
ന്െയ്തു. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്ിനള്ളിൽ കമ്പനി ഏകമദശം 
24,000 ഇലമട്യാണിക് റയാട്ടുകള് വിതരണം ന്െയ്തു. 
155 ഓളം നയാരു മവർതിരിന്ച്ചടുക്കുന്ന DF ന്േഷീനകള് 
ന്കഎസ് സിഎംഎംസി സ്ഥയാപിച്ചു. ഏകമദശം 1400 
ഓമട്യാേയാറ്റിക് പെിന്നിംഗ് േില്ലുകളുള്ള 150 ഫയാ്റികള് 
ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പ്രധയാന പങ്കുവഹിച്ചു. 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക് കയർ പഫബർ 
വൃത്ിയയാകയാൻ 500-ഓളം യന്തങ്ങള് നൽകിയിട്ടുണ്്.
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ന്കഎസ് സിഎംഎംസിയന്ട വിൽപ്ന വരുേയാനം 2017-
18ൽ 4.71 മകയാടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 10.02 മകയാടി 
രൂപയയായി ഉയർന്നു. 2020-21ൽ വിൽപ്ന വരുേയാനം 32.87 
മകയാടി രൂപയയായി ഉയർന്നിരുന്നു. രണ്് വർഷന്ത് അറ്റ 
നഷ്ടത്ിന് മശഷം, കമ്പനി 2019-20 ൽ 1.11 മകയാടി രൂപയം 
2020-21 ൽ 3.11 മകയാടി രൂപയം അറ്റയാദയായം റിമപ്യാർട്് 
ന്െയ്തു. കമ്പനിയന്ട ഓഡിറ്റ് ന്െയ്ന്പ്ടയാത് കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം, 2021-22 ൽ ഏകമദശം 1.94 മകയാടി രൂപ നഷ്ടം 
കയാണിക്കുന്നു. . വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.24 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

കേന്ദ്ര സര്കാര് പദ്ധ്തിേള്
കയർ മേഖലയ്കയായി മകന്ദ്രസർകയാർ വിവിധ പദ്തികള് 
നടപ്യാകിയിട്ടുണ്്. ഈ മേഖലയിൽ പ്രസ്തുത പദ്തികള് 
നടപ്യാക്കുന്നതിനള്ള മനയാഡൽ ഏജൻസിയയാണ് കയർ 
മബയാർഡ്. കയർ വധ്വസയായ നിയേം (45) പ്രകയാരം, 
കയർ വധ്വസയായത്ിന്റെ വികസനത്ിനയായി 1953-
ൽ ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറ്െ സ്ഥയാപിച്ച ഒരു സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനേയാണ് ന്കയാച്ചിയിന്ല കയർ മബയാർഡ്. കയർ 
വധ്വസയായ സയാമകേതിക നവീകരണ പദ്തി (സി.ഐ.ടി.
യ.എസ്), സയൻസ് ആൻഡ് ന്ടക്മനയാളജി (എസ് 
ആൻഡ് ടി), പനപുണധ് നവീകരണം, േഹിളയാ കയർ 
മയയാജന, കയറ്റുേതി വിപണി മപ്രയാത്യാഹനം (ഇഎംപി), 
ആഭധ്ന്ര വിപണി മപ്രയാത്യാഹനം (ഡിഎംപി), വധ്യാപയാരം, 
വധ്വസയായം, പ്രവർത്ന പിന്തുണയാ മസവനങ്ങളും 
(TIRFSS) മക്േ പരിപയാടികളും സേഗ്പദ്തിയയായ 
കയർ വികയാസ് മയയാജനയിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. മകരളത്ിൽ 
(2020-21) ഏന്റ്റടുത്ിട്ടുള്ള സഹകരണ പദ്തികളിൽ 
ഉള്ന്പ്ടുന്നവയയാണ് - എ) എറണയാകുളന്ത് ന്സറെർ 
മഫയാർ ബമയയാമപയാളിേർ സയൻസ് ആൻഡ് 
ന്ടക് മനയാളജിയേയായി മെർന്്ന, ‘മൂലധ്വർദ്ിത ബിറ്റ് കയർ 
പഫബറിന്റെ ഉൽപ്ന്ന രൂപകല്പനയം വികസനവം, 
ബി) പയാലകയാട് ഐ.ഐ.ടി.യേയായി മെർന്ന് ‘കയർ 
ഭൂവസ്തം ശക്ിന്പ്ടുത്ിയ കയായൽ തീരങ്ങളുന്ട 
പ്രകടനന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്’. 2019-20ലം 2020-
21 ലം മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 62 ഗുണമഭയാക്യാകള്ക് 
126.04 ലക്ം രൂപയന്ട കയറ്റുേതി വിപണി വികസന 
സഹയായം ലഭിച്ചു. 2021-22 ആഭധ്ന്ര വിപണി വികസന 
സഹയായത്ിനയായി മകരളത്ിന് 672.00 ലക്ം രൂപ 
അനവദിച്ചു.

സൂക്്േ, ന്െറുകിട, ഇടത്രം വധ്വസയായ േന്തയാലയം 
(MSME) നടപ്ിലയാക്കുന്ന, ‘പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളുന്ട 
പുനരുജ്ീവനത്ിനയായള്ള ഫണ്ടുകളുന്ട പദ്തി’ (SFURTI), 
‘നൂതനയാശയങ്ങള്, ഗ്യാേീണ വധ്വസയായങ്ങള്, സംരംഭകത്വം 
എന്നിവ മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള പദ്തി’ (ASPIRE) 
തുടങ്ങിയ പദ്തികളിൽ നിന്നും ഈ മേഖലയ്ക് പ്രമയയാജനം 
ലഭിക്കുന്നു. SFURTI യന്ട കീഴിൽ 141.15 മകയാടി രൂപ 
അടകേലള്ള ന്േയാത്ം 40 കയർ ക്ലസ്റ്ററുകള്ക് അംഗീകയാരം 
നൽകിയിട്ടുണ്്, ഇതിൽ ഇന്ധ് ഗവന്മെറെിന്റെ ഗ്യാൻറ് 
117.05 മകയാടി രൂപയയാണ്. ഇതിൽ 4 കയർ ക്ലസ്റ്ററുകള് 
മകരളത്ിലയാണ്. പേമക്യാ, ന്െറുകിട, ഇടത്രം വധ്വസയായ 
േന്തയാലയം (എംഎസ്എംഇ) നിയന്തിക്കുന്ന മകന്ദ്ര 
മേഖലയാ പദ്തിയയായ പപ്രം േിനിമസ്റ്റഴ് സ് എംമപ്യായ് ന്േറെ് 
ജനമറഷൻ മപ്രയാഗ്യാേിൽ (പിഎംഇജിപി) നിന്നും ഈ 
മേഖലയ്ക് പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. 2019-20 മുതലള്ള മൂന്ന് 
വർഷത്ിനള്ളിൽ പിഎംഇജിപിയന്ട കീഴിൽ മകരളത്ിൽ 
ആന്ക 208 യൂണിറ്റുകള് സ്ഥയാപിക്കുകയം അവയ്കയായി 296.02 
ലക്ം രൂപ സബ് സിഡി അനവദിക്കുകയം ന്െയ്തു.

ലവല്ലുവതിളതിേളം മുകനോട്ടുള്ള വഴതിയും
പരമ്പരയാഗത കയർ മേഖലയിന്ല തയാരതമേധ്ന 
കുറഞ്ഞ മവതനവം അസംസ്കൃത വസ്തുകളുന്ട 
ദൗർലഭധ്വം വധ്വസയായം മനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിളികളയാണ്. 
അസംസ് കൃത വസ്തുകളുന്ട സംഭരണത്ിനം അതിന്റെ 
ഉൽപ്യാദന നവീകരണത്ിനം സംഘയാടനത്ിനം 
വധ്വസയായത്ിന് ഫലപ്രദേയായ േയാതൃകകള് ആവശധ്േയാണ്. 
സംസ്ഥയാന സർകയാർ ആരംഭിച്ച യന്തവൽകരണം 
ആധുനികവൽകരണ ശ്േങ്ങള്ക് മകരളത്ിൽ 
നല്ല ഫലങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്്. എന്നിരുന്നയാലം, 
നവീകരണ പ്രക്ിയ മവഗത്ിലയാമകണ്തുണ്്. സയാമകേ 
തിക വിദധ്കളുന്ട നവീകരണത്ിലം കമമ്പയാളന്ത് 
അടിസ്ഥയാനേയാകിയള്ള വിലയിന്ല ഏറ്റക്കുറച്ചിലകള് 
നിയന്തിക്കുന്നതിലം ഗവൺന്േറെിന്റെ തുടർച്ചയയായ 
പകത്യാങ്ങ് വധ്വസയായന്ത് സ്വയം സുസ്ഥിരേയായ 
പയാതയിമലക് നയിക്കുന്നതിന് പ്രധയാനേയാണ്. പുതുേകള്, 
േത്രക്േത, ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട പവവിധധ്വൽകരണം, 
പുതിയ വിപണികള് കന്ണ്ത്ൽ എന്നിവയ്ക് ഊന്നൽ 
നൽകി, ഈ മേഖല വരും വർഷങ്ങളിൽ േികച്ച പ്രകടനം 
കയാഴ്ചന്വക്കുന്േന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

േശുവണ്തി വ്യവസായം
അന്യാരയാഷ്ട്ര വിപണിയിന്ല വണ്ർ നട്് ആയി 
കണകയാകന്പ്ടുന്ന കശുവണ്ി 2021-22 ൽ ആമഗയാള നട്് 
ഉൽപയാദനത്ിലം ഉപമഭയാഗത്ിലം ബദയാം, വയാൽനട്്, പിസ്ത 
എന്നിവയ്ക് മശഷം നയാലയാം സ്ഥയാനത്യാണ്. കശുവണ്ിയന്ട 
(അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയം മകർണലം) ഒരു പ്രധയാന 
ഉത്പയാദകനം, ഉപമഭയാക്യാവം കയറ്റുേതികയാരനം 
(ന്തയാമണ്യാടു കൂടിയത്) ഇന്ധ്യയാണ്. INC ഇറെർനയാഷണൽ 
നട്് ആൻഡ് പരൈഡ് ഫ്രൂട്് കൗൺസിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ച 
നട് സ് ആൻഡ് പരൈഡ് ഫ്രൂട്് സ് സ്റ്റയാറ്റിസ്റ്റികൽ 
ഇയർബുക് 2021-22 പ്രകയാരം, 2021-22ൽ അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയന്ട ആമഗയാള ഉത്പയാദനം ഏകമദശം 41.1 
ലക്ം ടണ്യാണ്. 2021-22 ൽ ആമഗയാളതലത്ിൽ കശുവണ്ി 
മകർണൽ ഉത്പയാദനം 8.94 ലക്ം ന്േ്ിക് ടണ്ിന്ലത്ി. 
കശുവണ്ി മകർണലകളുന്ട ഏറ്റവം വലിയ ഉത്പയാദകരയാണ് 
മകയാട്് ഡി ഐവയർ (2.00 ലക്ം ടൺ), തുടർന്ന് ഇന്ധ് 
(1.77 ലക്ം ടൺ), വിയറ്റ്നയാം (0.92 ലക്ം ടൺ), 
കംമബയാഡിയ(0.69 ലക്ം ടൺ), ടയാൻസയാനിയ(0.48 ലക്ം 
ടൺ). ആമഗയാള കശുവണ്ി ഉത്പയാദനത്ിൽ ഇന്ധ്യന്ട പകേ് 
20 ശതേയാനേയാണ്. മലയാക കശുവണ്ി ഉൽപയാദനത്ിൽ 48 
ശതേയാനം പകേയാളിത്മുള്ള പടിഞ്ഞയാറൻ ആഫ്ികയയാണ് 
ഏറ്റവം വലിയ കശുവണ്ി ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്ന പ്രമദശം.

ഇന്ധ് സംസ്രണത്ിനയായള്ള അസംസ്കൃത കശു 
വണ്ിയന്ട പ്രധയാന ഇറക്കുേതികയാരയാണ്. 2020-ൽ 
ആമഗയാളതലത്ിൽ 21 ലക്ം ന്േ്ിക് ടൺ അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ി ഇറക്കുേതി ന്െയ്തു, അതിൽ ഇന്ധ് 8.83 ലക്ം 
ന്േ്ിക് ടണ്ം വിയറ്റ് നയാം 12 ലക്ം ന്േ്ിക് ടണ്ം ഇറക്കുേതി 
ന്െയ്തു. 2020ൽ ആമഗയാളതലത്ിൽ കശുവണ്ി കയറ്റുേതി 
6.62 ലക്ം ന്േ ി്ക് ടൺ ആയിരുന്നു. 51,600 ന്േ ി്ക് 
ടൺ കയറ്റുേതിയള്ള ഇന്ധ്യന്ട കയറ്റുേതി വിഹിതം 8 
ശതേയാനം ആണ്. 4.61 ലക്ം ന്േ്ിക് ടൺ കയറ്റുേതിയം, 
കയറ്റുേതിയന്ട 70 ശതേയാനം വിഹിതവം ഉള്ള വിയറ്റ്നയാേിന് 
പിന്നിൽ രണ്യാം സ്ഥയാനത്യാണ് ഇത്. 2020-ൽ കശുവണ്ി 
മകർണലിന്റെ ആമഗയാള ഉപമഭയാഗം 8.47 ലക്ം ന്േ്ിക് 
ടൺ ആയിരുന്നു. 1.67 ലക്ം ന്േ ി്ക് ടൺ കശുവണ്ി 
മകർണൽ ഉപമയയാഗിക്കുന്ന യഎസ്എ കശുവണ്ിയന്ട 
ഏറ്റവം വലിയ ഉപമഭയാക്യാവയായിരുന്നു, കൂടയാന്ത ആമഗയാള 
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കശുവണ്ി ഉപമഭയാഗത്ിൽ 19.71 ശതേയാനം വിഹിതവം 
ഉണ്യായിരുന്നു. 1.66 ലക്ം ന്േ ി്ക് ടൺ കശുവണ്ി 
ഉപമഭയാഗവം ആമഗയാള കശുവണ്ി ഉപമഭയാഗത്ിൽ 19.64 
ശതേയാനം വിഹിതവം മരഖന്പ്ടുത്ിന്കയാണ്് ഇന്ധ് 
രണ്യാസ്ഥയാനത്യായിരുന്നു. പെന, ന്നതർലൻഡ് സ്, 
ജർമ്നി എന്നിവയയാണ് കശുവണ്ിയന്ട േറ്റ് മുൻനിര 
ഉപമഭയാക്യാകള്.

ആമഗയാള തലത്ിൽ കശുവണ്ി മേഖലന്യക്കുറിച്ച് 
രസകരേയായ െില നിരീക്ണങ്ങള് ശ്ദ്ികയാവന്നതയാണ്.
അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയന്ട െില പ്രധയാന ഉത്പയാദകർ 
വളന്ര കുറച്ച് ഉപമഭയാഗം ന്െയ്യുന്നു (പ്രമതധ്കിച്ച് 
ആഫ്ികയിൽ), പ്രധയാനേയായം കയറ്റുേതിയിൽ ഏർന്പ്ട്ി 
രിക്കുന്നു. അത്രം രയാജധ്ങ്ങളിൽ ഉത്പന്ന മൂലധ്വർദ്നവ് 
കുറവയാണ്. അസംസ് കൃത കശുവണ്ി ഗണധ്േയായ 
അളവിൽ ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന വിയറ്റ് നയാം മപയാലള്ള 
രയാജധ്ങ്ങള് മൂലധ്വർദ്നയിൽ പവദഗ്ദ്ധധ്ം മനടിയിട്ടുണ്്. 
കൂടയാന്ത വലിയ അളവിൽ അസംസ്കൃത കശുവണ്ി 
ഇറക്കുേതി ന്െയ്യുകയം വലിയ അളവിൽ സംസ്രിച്ച 
കശുവണ്ി കയറ്റുേതി ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു, അമതസേയം 
ആഭധ്ന്ര ഉപമഭയാഗം കുറവയാണ്. ഉൽപ്യാദനം, ഇറക്കുേതി, 
മൂലധ്വർദ്ന, കയറ്റുേതി, ഉപമഭയാഗം എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്ന 
മൂലധ്ശംഖലയന്ട എല്ലയാ ഘട്ങ്ങളിലം ഇന്ധ് ഒരു പ്രധയാന 
പകേ് വഹിക്കുന്നു. 

ഇന്്യയതിലെ േശുവണ്തി കമെഖെ
ഇന്ധ്യിൽ കശുവണ്ി ആദധ്േയായി എത്ിയത് മഗയാവ 
യിലയാണ്, അവിന്ട നിന്ന് രയാജധ്ത്ിന്റെ േറ്റ് ഭയാഗങ്ങളിമലക് 
വധ്യാപിച്ചു. ഇന്ധ്യിൽ കശുവണ്ി കൃഷി ന്െയ്യുന്ന പ്രധയാന 
മേഖലകള് മകരളം, കർണയാടക, മഗയാവ, േഹയാരയാഷ്ട്ര എന്നീ 
പശ്ിേ തീര പ്രമദശങ്ങളും തേിഴ് നയാട്, ആന്ധയാപ്രമദശ്, 
ഒറീസ് എന്നീ കിഴകൻ തീര പ്രമദശങ്ങളും പശ്ിേ ബംഗയാള്, 
ഛത്ീസ്ഗഡ്, ഗുജറയാത്്, ജയാർഖണ്ഡ്, വടക്കുകിഴകൻ 
സംസ്ഥയാനങ്ങള് എന്നിവയിൽ ഒരു പരിധിവന്രയം ആണ്.

ഇന്ധ്യാ ഗവന്മെറെ് ഡയറ്മററ്റ് ഓഫ് കധ്യാഷയൂ ആൻഡ്  
ന്കയാമകയാ ന്ഡവലപ് ന്േറെ് (ഡിസിസിഡി), പ്രകയാരം 2021-22 
ൽ ഇന്ധ്യിൽ 11.84 ലക്ം ന്ഹ്ർ സ്ഥലത്് കശുവണ്ി 
കൃഷി ന്െയ്തുന്കയാണ്് ന്േയാത്ം 7.52 ലക്ം ന്േ്ിക് ടൺ 
അസംസ് കൃത കശുവണ്ി ഉത്പയാദിപ്ിച്ചു. ഇന്ധ്യിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ കശുവണ്ി ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്നത് േഹയാരയാഷ്ട്രയം 
തുടർന്നു ആന്ധയാപ്രമദശും ഒഡീഷയേയാണ്. അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയന്ട ന്േയാത്ം ഉൽപയാദനത്ിന്റെ കയാരധ്ത്ിൽ, 
മകരളം (ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന സംസ്ഥയാനങ്ങളിൽ) ആറയാം 
സ്ഥയാനത്യാണ്. ഇന്ധ്യിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ഥലത്് 
കശുവണ്ി ഉൽപ്യാദിപ്ിക്കുന്ന സംസ്ഥയാനം ഒഡീഷയയാണ് 
(2.23 ലക്ം ന്ഹ്ർ), തുടർന്ന് ആന്ധയാപ്രമദശ് (1.98 
ലക്ം ന്ഹ്ർ), േഹയാരയാഷ്ട്ര (1.91 ലക്ം ന്ഹ്ർ) എന്നീ 
സംസ്ഥയാനങ്ങളും ആണ്. മകരളത്ിൽ 1.07 ലക്ം ന്ഹ്ർ 
സ്ഥലത്യാണ് കശുവണ്ി ഉൽപയാദനം നടക്കുന്നത്. 
കശുവണ്ി ഉത് പയാദനത്ിന്റെ കൃഷി ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ മകരളം 
ആറയാം സ്ഥയാനത്യാണ്. സംസ്ഥയാനയാടിസ്ഥയാനത്ിലള്ള 
കശുവണ്ി ഉൽപയാദനത്ിന്റെയം പ്രമദശത്ിന്റെയം 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.25-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കശുവണ്ി പരിപ്ിന്റെ ആകൃതി, വലിപ്ം, നിറം എന്നിവന്യ 
ആശ്യിച്ച് ന്വളുത്/ഇരുണ് മുഴുവനയായള്ള കഷണങ്ങള്, 
വിഭജിച്ചത്, ബട്ടുകള് എന്നിങ്ങന്ന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെിന്റെ കയറ്റുേതി (ഗുണനിലവയാര 

നിയന്തണവം പരിമശയാധനയം) നിയേം 1963, പ്രകയാരം 
33 വധ്തധ്സ്ത മഗ്ഡിലള്ള കശുവണ്ി മകർണലകള് 
നിർമദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ 26 മഗ്ഡുകള് േയാത്രമേ 
വയാണിജധ്പരേയായി ലഭധ്േയാകുകയം കയറ്റുേതി ന്െയ്യുകയം 
ന്െയ്യുന്നുള്ളു. W-180, W-210, W-240, W-320, W-450 
എന്നിവയയാണ് ഇന്ധ്യിൽ ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന കശുവണ്ിയന്ട 
ജനപ്രിയ മഗ്ഡുകളിൽ െിലത്.

ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മകർണലകളുന്ട കയറ്റുേ 
തിയന്ട അളവം മൂലധ്വം 2017-18 മുതൽ കുറയകയയാണ്. 
എന്നിരുന്നയാലം, 2021-22ൽ ഇത് വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. കയാഷയൂ 
എക് സ് മപയാർട്് ന്പ്രയാമേയാഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ധ് 
(സിഇപിസിഐ)യന്ട കണകനസരിച്ച്, ഇന്ധ്യിൽ 
നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മകർണലകളുന്ട കയറ്റുേതി 2020-21ൽ 
49,993 ന്േ്ിക് ടണ്ിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 53,769.88 ന്േ്ിക് 
ടണ്യായി ഉയർന്നു. അതുമപയാന്ല കയറ്റുേതി വരുേയാനം 2020-
21 ൽ 2,906.99 മകയാടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2021-22 ൽ 3175.25 
മകയാടി രൂപയയായി ഉയർന്നു. 60 ലധികം രയാജധ്ങ്ങളിമലക് 
ഇന്ധ് കശുവണ്ി പരിപ്് കയറ്റുേതി ന്െയ്യുന്നു. ന്േയാത്ം 
കയറ്റുേതിയിൽ, ഏറ്റവം വലിയ കയറ്റുേതി യഎഇയിമലക്കും, 
ജപ്യാനിമലക്കും ന്നതർലൻഡിമലക്കും ആയിരുന്നു.

ഇന്ധ്യിന്ല കശുവണ്ിയന്ട ആഭധ്ന്ര ഉൽപ്യാദനം 
വധ്വസയായത്ിന്റെ നിലവിന്ല ആവശധ്കത / സ്ഥയാപിത 
സംസ്രണ മശഷിയയായ 20 ലക്ം ന്േ്ിക് ടൺ നിറമവറ്റയാൻ 
പരധ്യാപ്തേല്ല. അതിനയാൽ ഇന്ധ് േറ്റ് ഉത്പയാദക രയാജധ്ങ്ങളിൽ 
നിന്ന് അസംസ്കൃത കശുവണ്ി ഇറക്കുേതി ന്െയ്യുന്നു. 
2021-22ൽ 9.36 ലക്ം ന്േ ി്ക് ടൺ അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയയാണ് ഇന്ധ് ഇറക്കുേതി ന്െയ്ത്.

കേരളത്തിലെ േശുവണ്തി കമെഖെ
മകരളത്ിന്ല ഒരു പ്രധയാന പരമ്പരയാഗത കയാർഷികയാധിഷ്ിത 
വധ്വസയായേയാണ് കശുവണ്ി വധ്വസയായം. 'മലയാകത്ിന്റെ 
കശുവണ്ി തലസ്ഥയാനം' എന്ന വിമശഷണം മനടിയ 
ന്കയാല്ലം ജില്ലയിൽ നിരവധി കശുവണ്ി സംസ് കരണ 
യൂണിറ്റുകളുണ്്. ഔപെയാരികവം അനൗപെയാരികവേയായ 
830-ലധികം കശുവണ്ി സംസ്രണ യൂണിറ്റുകള് 
മകരളത്ിൽ ഉന്ണ്ന്നയാണ് കണക്. ഏകമദശം 
3 ലക്മത്യാളം ന്തയാഴിലയാളികള് ഈ മേഖലയിൽ 
മജയാലി ന്െയ്യുന്നുന്ണ്ന്നും അതിൽ 90 ശതേയാനവം 
സ്തീകളയാന്ണന്നും കണകയാകന്പ്ടുന്നു. എന്നിരുന്നയാലം, 
നഷ്ടം കയാരണം ധയാരയാളം കശുവണ്ി സംസ്രണ യൂണിറ്റുകള് 
(ഏകമദശം 730) പ്രവർത്ിക്കുന്നില്ല. ഏകമദശം 1 ലക്ം 
ന്തയാഴിലയാളികള് മജയാലി ന്െയ്യുന്ന പ്രവർത്നക്േേയായ 
കശുവണ്ി സംസ്രണ യൂണിറ്റുകളുന്ട എണ്ം ഏകമദശം 
100 ആണ്. കശുവണ്ി എക് സ് മപയാർട്് ന്പ്രയാമേയാഷൻ 
കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ധ്യിൽ (സിഇപിസിഐ) 
ഔമദധ്യാഗികേയായി രജിസ്റ്റർ ന്െയ്ിട്ടുള്ള കശുവണ്ി കയറ്റുേതി, 
സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകളിൽ 65 ശതേയാനവം മകരളത്ിൽ 
നിന്നുളളതയാണ്.കശുവണ്ി സംസ്രണം പ്രധയാനേയായം 
സ്വകയാരധ് മേഖലയിലയാണ് മകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കശുവണ്ി സംസ്രണത്ിൽ സഹകരണ മേഖലയ്ക് 
പരിേിതേയായ സയാന്നിധധ്ം ഉണ്്. മകരളത്ിൽ കശുവണ്ി 
സംസ്രണ വധ്വസയായത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന രണ്് 
ന്പയാതുസ്ഥയാപനങ്ങളുണ്്, മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി 
ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട അന്പക്് വധ്വസയായ സഹകരണ സംഘം 
ലിേിറ്റഡും(CAPEX), മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി വികസന 
മകയാർപ്മറഷനം (KSCDC).



അദ്ധ്യായം 04 |  ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖല |  207

2020-21ൽ മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മകർണൽ 
കയറ്റുേതി 1,461.27 മകയാടി രൂപ മൂലധ്മുള്ള 24,929 ന്േ്ിക് 
ടൺ ആയിരുന്നു. ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മകർണൽ 
കയറ്റുേതിയിൽ മകരളത്ിന്റെ വിഹിതം അളവിൽ 
49.87 ശതേയാനവം മൂലധ്ത്ിൽ 50.27 ശതേയാനവേയാണ്. 
അമതസേയം, 2021-22ൽ ഇന്ധ്യന്ട കശുവണ്ി മകർണൽ 
കയറ്റുേതി 53,769.88 ന്േ്ിക് ടൺ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ 
മൂലധ്ം 3,175.20 മകയാടി രൂപയയാണ്. ന്കയാച്ചിൻ മപയാർട്് 
്സ്റ്റിന്റെ കണകനസരിച്ച്, 2021-22ൽ ന്കയാച്ചി തുറമുഖത്് 
നിന്ന് കയറ്റുേതി ന്െയ് കശുവണ്ിയന്ട അളവ് 24,299 
ന്േ്ിക് ടൺ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മൂലധ്ം 1,441.03 മകയാടി 
രൂപയയായിരുന്നു. ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള ന്േയാത്ം കശുവണ്ി 
മകർണൽ കയറ്റുേതിയന്ട അളവിന്റെ 45 ശതേയാനവം 
മൂലധ്ത്ിന്റെ അടിസ്ഥയാനത്ിൽ 45.38 ശതേയാനവേയാണ് 
ഇത്. 

മകരളത്ിൽ അസംസ് കൃത കശുവണ്ിയന്ട ഉത്പയാദനം 
2014-15 ന്ല 80,000 ന്േ ി്ക് ടണ്ിൽ നിന്ന് 2017-18ൽ 
88,180 ന്േ ി്ക് ടണ്യായി വർദ്ിച്ചു. എന്നയാൽ 2021-22ൽ 
ഉത്പയാദനം 71,760 ന്േ്ിക് ടണ്യായി കുറഞ്ഞു. 2014-15ൽ 
84,500 ന്ഹ്റിൽ ഉണ്യായിരുന്ന കശുേയാവ് കൃഷി 2021-22 
ൽ 1,06,520 ന്ഹ്റയായി ഉയർന്നു, കശുേയാവ് കൃഷിയന്ട 
വിസ്തൃതിയിൽ ഗണധ്േയായ മനട്ം ഇകയാലയളവിൽ 
ഉണ്യായി. കശുേയാവ് കൃഷിയിന്ല റീപ്യാമറെഷനം ഉത്പയാദനം 
ആരംഭിക്കുന്നതിനളള കയാലതയാേസവം കശുേയാവ് കൃഷിയന്ട 
വിസ്തൃതിയം ഉത്പയാദനവം തമ്ിലളള കണക്കുകളിന്ല 
ന്പയാരുത്മകടിന് കയാരണേയായിട്ടുണ്്. വിശദയാംശങ്ങള്  
പട്ിക 4.6.8 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനന്ത് ഭൂേിയന്ട മേലള്ള സമ്ർദേം, 
നിലവിലള്ള ഭൂപരിധി നിയേങ്ങള്, റബ്ബർ മപയാലള്ള 
നയാണധ്വിളകളിമലക്കുള്ള മുൻകയാല േയാറ്റം (പ്രമതധ്കിച്ച് 
കശുേയാവിന് മതയാട്ം എന്ന പദവി നിലവില്ലില്ലയാത്തിനയാൽ) 
മകരളത്ിന്ല കശുേയാവ് കൃഷി വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
ന്വല്ലുവിളികളയാണ്. പല നയാണധ്വിളകള്ക്കും നീണ് 
ന്ജന്സ്റ്റഷൻ കയാലയളവ്  ഉണ്്, കൂടയാന്ത സയാമ്പത്ിക 
ലയാഭം ലഭിക്കുന്നതിനയായി കൃഷി തയാരതമേധ്ന കൂടുതൽ 
കയാലം തുടമരണ്തുണ്്. അതിനയാൽ, േറ്റ് നയാണധ്വിളകളിൽ 
നിന്ന് കശുവണ്ിയിമലക് ന്പന്ട്ന്്ന േയാറയാൻ 
കഴിയന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദശകം മുതൽ, കശുവണ്ി കൃഷിയന്ട 
വിസ്തൃതി, ഉൽപ്യാദനം, ഉൽപ്യാദനക്േത എന്നിവ 
വികസിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് മകരളം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

നല്ല േയാറ്റങ്ങള് ദൃശധ്േയാന്ണകേിലം, ഇനിയം ന്േച്ചന്പ്ടയാനള്ള 
സയാധധ്ത ഉണ്്. മകരളത്ിൽ കശുേയാവ് കൃഷി ന്െയ്ിട്ടുള്ള 
വിശയാലേയായ പ്രമദശങ്ങള് റീപ്യാറെ് ന്െയ്ന്പ്ടയാത്തും 
ശ്മദ്യേയാണ്. കശുേയാവ് കൃഷിയിൽ ഉൽപ്യാദനക്േത 
പരിേിതന്പ്ടുന്നതിനള്ള ഒരു പ്രധയാന കയാരണം 
സംസ്ഥയാനന്ത് കശുേയാവ് േരങ്ങളിൽ 70 ശതേയാനവം 
പ്രയായമേറിയ പ്രയാമദശിക ഇനങ്ങളയാന്ണന്നതുേയാണ്, അവ 
സീസണിൽ പവകിയയാണ് വിളവ് തരുന്നത്. കയാലയാവസ്ഥയാ 
വധ്തിയയാന പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങള്, അേിത േഴ, ഉയർന്ന 
ആമപക്ിക ആർദ്ത എന്നിവയം കശുേയാവ് കൃഷിന്യ 
പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ചിട്ടുണ്്.

േശുവണ്തി കമെഖെയതിലെ ഏജന്സതിേള്
മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി വികസന മകയാർപ്മറഷനം 
(ന്കഎസ് സിഡിസി) മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി 
ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട അന്പക് സ് മകയാ-ഓപ്മററ്റീവ് 
ന്സയാപസറ്റിയം (കയാന്പക് സ്) സംസ്ഥയാനന്ത് 
കശുവണ്ി സംസ് കരണത്ിൽ ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന രണ്് 
സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഏജൻസികളയാണ്. കശുവണ്ി കൃഷി 
വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള മകരള സംസ്ഥയാന ഏജൻസി 
(ന്കഎസ്എസിസി), മകരള കശുവണ്ി മബയാർഡ് 
(ന്കസിബി) എന്നിവയയാണ് ഈ മേഖലയിന്ല േറ്റ് രണ്് 
സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഏജൻസികള്. കശുവണ്ി കയറ്റുേതി 
ന്പ്രയാമേയാഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ധ് (സിഇപിസിഐ), 
കശുവണ്ി ന്കയാമകയാ വികസന ഡയറ്മററ്റ് (ഡിസിസിഡി) 
എന്നിവയയാണ് കശുവണ്ി മപ്രയാത്യാഹനത്ിൽ 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന േറ്റ് ഏജൻസികള്. സംസ്ഥയാന വയാർഷിക 
പദ്തിയിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതവം 13-യാം പഞ്വത്ര 
പദ്തിയിലം 2022-23-ലം നടത്ിയ ന്െലവം സംബന്ധിച്ച 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ിക 4.6.9ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി വതിേസന കോര്പെകേഷന് 
(ലേ.എസസ്.സതി.െതി.സതി)
മകരള സർകയാരിന്റെ പൂർണ് ഉടേസ്ഥതയിലള്ള ഒരു 
കമ്പനിയയായി 1969-ലയാണ് മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി 
വികസന മകയാർപ്മറഷൻ ലിേിറ്റഡ് (KSCDC) രൂപീകരിച്ചത്. 
ഭയാഗിക യന്തവൽകരണവം കട്ിംഗ് ന്േഷീനകളുന്ട 
അവതരണവം കശുവണ്ിയന്ട പ്രതിദിന സംസ്രണം 100 
ന്േ്ിക് ടണിൽ നിന്ന് ഏകമദശം 125 ന്േ്ിക് ടണ്യായി ആയി 
വർദ്ിപ്ിച്ചു. സേീപ വർഷങ്ങളിൽ 1250 കട്ിംഗ് ന്േഷീനകള് 
സ്ഥയാപിച്ചത് ഏകമദശം 56 ശതേയാനം ഉൽപ്യാദനക്േത 
വർധിപ്ികയാൻ കയാരണേയായി. ന്ക.എസ്.സി.ഡി.സി യന്ട 

പട്ിക 4.6.8 മകരളത്ിന്ല അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയന്ട ഉത്പയാദനം - 2014-15 മുതൽ 2021-22 വന്ര, ന്ഹ്റിലം ന്േ്ിക് 
ടണ്ിലം

വർഷം (ആയിരത്ിൽ) 
ന്ഹ്ർ വിസ്തീർണം

വയാർഷിക വളർച്ചയാ 
ശതേയാനം

അളവ്  
(ന്േ്ിക് ടണ്ിൽ)

വയാർഷിക വളർച്ചയാ 
ശതേയാനം (%)

2014-15 84.5 -0.4 80,000 -0.2

2015-16 87.0 2.9 72,000 -10.0

2016-17 90.87 4.5 83,980 16.6

2017-18 92.81 2.1 88,180 5.0

2018-19 96.65 4.1 82,889 -6.1

2019-20 98.82 2.3 69,624 -16.1

2020-21 99.87 1 73,105 5.0

2021-22 106.52 6.7 71,760 -1.8
  
അവലംബം: കശുവണ്ി, ന്കയാമകയാ വ ികസന ഡയറ്മററ്റ് (DCCD), ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെ്
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കീഴിൽ നിലവിൽ 30 ഫയാ്റികള് പ്രവർത്ിക്കുന്നു, അതിൽ 
20 എണ്ം കരയാർ അടിസ്ഥയാനത്ിൽ ന്ക.എസ്.സി.ഡി.സി 
നടത്തുന്ന സ്വകയാരധ് ഫയാ്റികളയാണ്. ഇത് ഈ മേഖലയിൽ 
ഏർന്പ്ട്ിരിക്കുന്നവർക് ഉപജീവന സയാധധ്തകള് 
വർദ്ിപ്ിച്ചു. എന്നിരുന്നയാലം മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി 
മകയാർപ്മറഷന്റെ പ്രവർത്നന്ത് ബയാധിച്ചിട്ടുണ്്. 2019-20 
ന്ന അമപക്ിച്ച് 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ പ്രവൃത്ി 
ദിവസങ്ങളുന്ടയം വിറ്റുവരവകളുന്ടയം എണ്ം കുറഞ്ഞു. 
2021-22ൽ ന്കഎസ് സിഡിസി 12,518 മപർക് ന്തയാഴിൽ 
നൽകി. ഫയാ്റികളിന്ല ന്തയാഴിൽ ദിനങ്ങളുന്ട എണ്ം 
96 ദിവസേയായിരുന്നു. ന്ക.എസ്.സി.ഡി.സി ഏകമദശം 
6987 MT അസംസ്കൃത കശുവണ്ി സംസ്രിച്ച് 2021-22 ൽ 
ഏകമദശം 1,701 MT കശുവണ്ി മകർണലകള് ഉത്പയാദിപ്ിച്ചു. 
2021-22 ൽ ന്കഎസ് സിഡിസിയന്ട ന്േയാത്ം വിറ്റുവരവ് 
110.58 മകയാടി രൂപയയാണ്. സേീപ വർഷങ്ങളിൽ ഏജൻസി 
നഷ്ടം റിമപ്യാർട്് ന്െയ്യുന്നുണ്്. വിശദയാംശങ്ങള് പട്ിക 4.6.10, 
അനുബന്ധം 4.6.26 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

'മൂലധ്വർദ്ിത ഉൽപ്ന്നങ്ങള്' വിപണനം ന്െയ്യുന്നതിനയാൽ 
ന്ക എസ് സി ഡി സിക്, വിൽപ്ന മൂലധ്ത്ിൽ േികച്ച വിഹിതം 
ലഭികയാൻ കയാരണേയായി. ഗിഫ്റ്റ് ഹയാമ്പറുകള് (250 ഗ്യാം 
ടിന്നുകള്, പ്യാറ്റിനം, പ്രീേിയം മബയാക് സുകള്), അമസയാർട്ഡ് 
പ്രീേിയം കശുവണ്ി, ജംമബയാ കശുവണ്ി തുടങ്ങിയ പുതിയ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള് ഏജൻസി പുറത്ിറകിയിട്ടുണ്്. ഈ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള്ക് ഉപമഭയാക്യാകളിൽ നിന്ന് േികച്ച 
പ്രതികരണേയാണ് ലഭിച്ചത്. വിൽപ്ന വർധിപ്ികയാൻ 
ന്കഎസ് സിഡിസിയം ഔട്് ന്ലറ്റുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ബയാക് 
മവർഡ് ലിന്കേജിനളള ഒരു ചുവടുന്വയ്ന്പ്ന്ന നിലയിൽ, 
കശുേയാവ് കൃഷി പ്രെരിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് 
ന്ക.എസ്.സി.ഡി.സി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്. പതകള് കുറഞ്ഞ 
വിലയിൽ മഗ്യാ ബയാഗുകളിൽ വിതരണം ന്െയ്യുന്നു. 2021-22ൽ 
ന്കഎസ് സിഡിസി നവീകരണവം സയാമകേതിക നവീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളും ഏന്റ്റടുത്തു. ന്കഎസ് സിഡിസിയന്ട 
പ്രവർത്നന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
4.6.27-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

പട്ിക 4.6.10 ന്ക.എസ്.സി.ഡി.സി യന്ട വിൽപ്ന വിറ്റുവരവ് 
(മകയാടി രൂപയിൽ)
കയാലഘട്ം വിറ്റുവരവ് ലയാഭം /നഷ്ടം
2015-16 38.66 -23.88

2016-17 84.99 -19.44

2017-18 173.09 -92.26

2018-19 132.33 -100.27

2019-20 173.13 -44.56

2020-21* 87.44 -85.15

2021-22* 110.58 -50.76

* തയാത്കയാല ികം, ഓഡിറ്റിന് വ ിമധയം 
അവലംബം: ന്ക.എസ.്സി.ഡി.സി, ന്കയാല്ലം

കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി ല്ാഴതിൊളതിേളലെ അലപക്സ് 
ഇന്െസസ്്തിയൽ കോ-ഓപെകേറ്റീവസ് ലസാകസറ്തി െതിമെതിറ്െസ് 
(ോലപക്സ്)
മകരള സർകയാരിന് കീഴിലള്ള 10 പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്ട ഫയാ്റികളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങള് പരിപയാലിക്കു 
ന്നതിനയായി 1984-ൽ ന്കയാല്ലം ആസ്ഥയാനേയായി കയാന്പക് സ് 
സ്ഥയാപികന്പ്ട്ടു. സംഭരണം, സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
വഴിയള്ള മപ്രയാസസ്ിംഗ് േയാമനജ്ന്േറ്െ, േയാർകറ്റിംഗ് എന്നിവ 
ഇതിന്റെ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഈ 
സ്ഥയാപനം അസംസ് കൃത കശുവണ്ി സംഭരിക്കുകയം 
പ്രയാഥേിക ന്സയാപസറ്റികള്ക് വിതരണം ന്െയ്യുകയം 
അവർ മുമഖന്ന സംസ് കരണം നടത്ി വിപണനം 
ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. മപ്രയാസസ്ിംഗ് ന്െലവ് കുറയ്ക്കുക, 
ന്തയാഴിലയാളികള്ക് തുടർച്ചയയായ ന്തയാഴിലം നധ്യായേയായ 
മവതനവം നൽകുക എന്നിവ സ്ഥയാപനത്ിന്റെ 
ലക്ധ്േയാണ് . 

2021-22ൽ, CAPEX 4,100-ലധികം ന്തയാഴിലയാളികള്ക്കും 
ജീവനകയാർക്കും 179 പ്രവൃത്ി ദിവസമത്ക് തുടർച്ചയയായി 
ന്തയാഴിൽ നൽകി. 2021-22ൽ ന്േയാത്ം വിൽപ്ന 
വിറ്റുവരവ് 63.15 മകയാടി രൂപയയായിരുന്നു. കയാന്പക് സിന്റെ 
പ്രവർത്നന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
4.6.28, 4.6.29 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
കയാന്പക് സിന്റെ വിൽപ്നയം വിറ്റുവരവം സംബന്ധിച്ച 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ിക 4.6.11-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

പട്ിക 4.6.9 കശുവണ്ി മേഖലയിന്ല സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഏജൻസികളുന്ട പദ്തി വിഹിതവം ന്െലവം,13-യാ പഞ്വത്ര 
പദ്തിയം 2022-23 (മകയാടി രൂപയിൽ)

ക്േ 
നമ്പർ ഏജൻസി

13-യാം പഞ്വത്ര പദ്തി 2022-23

വിഹിതം ന്െലവ് % വിഹിതം ന്െലവ് %

1 മകരള കയാഷയൂ മബയാർഡ് ലിേിറ്റഡ് 115.20 115.10 99.91 40.85 40.85 100.00

2 മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി വികസന 
മകയാർപ്മറഷൻ 98.00 173.25 176.79 6.00 0.17 2.83

3 കശുേയാവ് കൃഷി വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
മകരള സംസ്ഥയാന ഏജൻസി (KSACC) 30.80 13.40 43.49 7.15 0.00 0.00

4 കയാന്പക്് 25.00 54.05 216.20 4.00 0.19 4.75

  ആന്ക 269.00 355.80 132.27 58.00 41.21 71.05

അവലംബം: പ്യാൻ മപെസ,് സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ മബയാർഡ്
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േശുവണ്തി കൃഷതി വ്യാപനത്തിനായുള്ള കേരള സംസ്ാന 
ഏജന്സതി (ലേഎസസ്എസതിസതി)
കശുേയാവ് കൃഷി മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം 
നൂതന സയാമകേതികവിദധ്കള് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനേയായി 2007ൽ മകരള സർകയാർ 
ന്ക.എസ്.എ.സി.സി രൂപീകരിച്ചു. ന്കഎസ്എസിസി  
2007-08 മുതൽ 'ഓർഗയാനിക് കശുവണ്ി കൃഷിയം 
അസംസ്കൃത നട്് ബയാകേ് സ്ഥയാപികലം' പദ്തി ആരംഭിച്ചു. 
2021-22ൽ കർഷകർക്കും സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുേയായി ഏജൻസി 
8,16,000 ഗ്യാഫ്റ്റുകള് വിതരണം ന്െയ്തു. ആന്ക 3,498 
ന്ഹ്ർ പ്രമദശം  കൃഷിയള്ളതയായി കണകയാകന്പ്ടുന്നു. 
582 ന്ഹ്ർ പ്രമദശം ഉയർന്ന സയാന്ദ്രത നടീലിനം 
2,500 ന്ഹ്ർ പ്രമദശം സയാധയാരണ നടീലിനം 
വിനിമയയാഗിച്ചു. കൂടയാന്ത സംസ്ഥയാനത്് രണ്് േയാതൃകയാ 
കശുവണ്ിമത്യാട്ങ്ങള് സ്ഥയാപിച്ചു. ഒന്ന് മകരള മസ്റ്ററ്റ് 
കശുവണ്ി വികസന മകയാർപ്മറഷന്റെ പരിസരത്തും 
േന്റ്റയാന്ന് തിരുവനന്പുരന്ത് ന്നട്ടുകയാൽമത്രിയിലള്ള 
തുറന്ന ജയിലിലേയാണ്. ന്കഎസ്എസിസി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 
കശുേയാവ് കൃഷിയന്ട വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 4.6.30ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇടതടവില്ലയാത്തും ക്േരഹിതവേയായ േഴയം പ്രതികൂല 
കയാലയാവസ്ഥയം കയാരണം സർകയാർ നഴ്സറികളിന്ല 
കശുവണ്ി ഗ്യാഫ്റ്്റ ഉൽപയാദനന്ത് പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ചു. 
നടീൽ, വിളന്വടുപ്് എന്നിവയ്കയാവശധ്േയായ ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട 
ദൗർലഭധ്ം, ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട വിപണനം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങള് 
ഏജൻസി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

കേരള ോഷ്യൂ കബാര്െസ് െതിമെതിറ്െസ് (ലേസതിബതി)
മകരളത്ിന്ല കശുവണ്ി സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകള്ക് 
നധ്യായേയായ വിലയ്ക് അസംസ് കൃത കശുവണ്ി 
(ആർസിഎൻ) സംഭരിച്ച് വിതരണം ന്െയ്യുക എന്ന 
പ്രധയാന ലക്ധ്മത്യാന്ട ഒരു പ്രമതധ്ക ഉമദേശ വയാഹനേയായി 
(എസ് പി വി) 2017-ൽ സംസ്ഥയാന സർകയാർ ന്ക.സി.
ബി സ്ഥയാപിച്ചു. 2021-22 ൽ, മകരള കശുവണ്ി മബയാർഡ് 
115 മകയാടി രൂപയ്ക് 10,694.118 ന്േ്ിക് ടൺ ആർ സി എൻ 
സംഭരിച്ചു, ഇത് മകരള സംസ്ഥയാന കശുവണ്ി വികസന 
മകയാർപ്മറഷന്റെയം (ന്ക എസ് സി ഡി സി) കന്പക്ിന്റെയം 
കീഴിലള്ള 40 സംസ് കരണ യൂണിറ്റുകള്ക്കും ലഭധ്േയാകി. 
മകരള കശുവണ്ി മബയാർഡ്, ന്ക എസ് സി ഡി സി, CAPEX 

എന്നിവരുന്ട ഫയാ്റികളിൽ േതിയയായ മസ്റ്റയാക് ഉന്ണ്ന്്ന 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയം RCN-ന്റെ ഏറ്റവം േത്രയാധിഷ്ിതേയായ 
വിലകളിൽ നിന്നും പ്രമയയാജനം മനടുകയം ന്െയ്തു. 

ന്കസിബി ഇറക്കുേതി ന്െയ് കശുവണ്ി ഉപമയയാഗിക്കുന്ന 
ഏജൻസികളയായ ന്കഎസ് സിഡിസിക്കും കയാന്പക് സിനം 
കശുവണ്ി ഇറക്കുേതിയന്ട മൂലധ്ം പൂർണ്േയായം ന്കസിബിക് 
നൽകയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ില്ല. ഇത് ന്കസിബിക് ലഭിമകണ് 
തുകകള് കുേിഞ്ഞു കൂടുന്നതിമലക് നയിച്ചു. ഏകമദശം 
156.17 മകയാടി രൂപ ഏജൻസിക് ലഭികയാനണ്്. ഇതിൽ 
108.20 മകയാടി രൂപ ന്കഎസ് സിഡിസിയിൽ നിന്നും 47.97 
മകയാടി രൂപ കയാന്പക് സിൽ നിന്നുേയാണ്. തൽഫലേയായി, 
പ്രവർത്ന മൂലധനത്ിന്റെ ആവശധ്കതയ് കയായി എടുത് 
വയായ്പകളുന്ട തിരിച്ചടവിനം കടങ്ങള് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിലം 
ന്കസിബി ബുദ്ിമുട്് മനരിടുന്നു.

ഇന്്യയുലെ േശുവണ്തി േയറ്മെ്തി കപ്രാത്ാഹന 
േൗൺസതിൽ (സതിഇപതിസതിഐ)
1955-ൽ ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെ് സ്ഥയാപിതേയായ 
സിഇപിസിഐ, കശുവണ്ി പരിപ്ിന്റെയം കശുവണ്ി 
മതയാടിൽ നിന്നും ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്ന ദ്യാവകത്ിന്റെയം 
കയറ്റുേതി മപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് ലക്ധ്േിടുന്നു. 
കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളയായ കശുവണ്ിയന്ട ഇറക്കുേതി 
കയാർക്കും ആഭധ്ന്ര കയറ്റുേതികയാർക്കും ഇടയിൽ ഒരു 
ഇടനിലകയാരനയായി കൗൺസിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 

2021-22 കയാലയളവിൽ രയാജധ്ത്് നിന്ന് കശുവണ്ി മതയാടിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ദ്യാവകത്ിന്റെ കയറ്റുേതി 4,944 
ന്േ്ിക് ടൺ ആയിരുന്നു (മൂലധ്ം 32.50 മകയാടി രൂപ). 2020-
21ൽ ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള അസംസ് കൃത കശുവണ്ിയന്ട 
കയറ്റുേതി 19,832 ന്േ ി്ക് ടൺ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ 
മൂലധ്ം 199.75 മകയാടി രൂപയയായിരുന്നു. 2012-13 മുതൽ മകരളം 
അസംസ് കൃത കശുവണ്ി കയറ്റുേതി ന്െയ്ിട്ില്ല. എന്നയാൽ, 
2017-18ൽ 1.12 മകയാടി രൂപ വിലേതിക്കുന്ന 92 ന്േ ി്ക് 
ടൺ അസംസ് കൃത കശുവണ്ി കയറ്റുേതി ന്െയ്ിരുന്നു. 
ഇത് േറ്റ് രയാജധ്ങ്ങളിമലക് സംസ് കരിക്കുന്നതിനയായയാണ് 
കയറ്റുേതി ന്െയ്ത്. 2021-22ൽ ഇന്ധ്യിൽ അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയന്ട (ആർസിഎൻ) ഇറക്കുേതി 9.36 ലക്ം 
ന്േ ി്ക് ടൺ ആയിരുന്നു, അതിന്റെ മൂലധ്ം 9,145.16 
മകയാടി രൂപയയായിരുന്നു. 2020-21ൽ മകരളത്ിമലക്കുള്ള 

പട്ിക 4.6.11 കയാന്പക് സിന്റെ വിൽപ്ന വിറ്റുവരവ് (മകയാടി രൂപയിൽ)

വർഷം ആഭധ്ന്ര വിൽപ്ന കയറ്റുേതി ന്േയാത്ം വിൽപ്ന 
വിറ്റുവരവ് ലയാഭം/ നഷ്ടം

2014-15 59.46 14.4 73.86 -14.46

2015-16 59.07 14.65 73.72 -16.41

2016-17 26.27 19.58 45.85 -9.82

2017-18 81.55 5.32 86.87 -12.59

2018-19 76.51 0 76.51 -19.81

2019-20 85.19 0 85.19 -16.95

2020-21 46.89 0 46.89 -17.56

2021-22* 63.15 0 63.15 -

അവലംബം: കന്പക്് 
*ഓഡിറ്റിന് വ ിമധയം
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ആർ സി എൻ ഇറക്കുേതി 18,424 ന്േ്ിക് ടൺ ആയിരുന്നു, 
അതിന്റെ മൂലധ്ം 166.28 മകയാടി രൂപയയാണ്. അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയന്ട കയറ്റുേതിയിലം ഇറക്കുേതിയിലം 
വർഷങ്ങളയായി വലിയ വധ്തിയയാനങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നത് 
പ്രയാഥേികേയായി സംസ് കരണ വധ്വസയായത്ിന്ലയം 
വധ്യാപയാരികളുന്ടയം പ്രവർത്ന രീതി മൂലേയാണ്. 
അസംസ്കൃത കശുവണ്ി, കശുവണ്ി പരിപ്് എന്നിവയന്ട 
അന്യാരയാഷ്ട്ര വിലയിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലകള് 
ഉണ്യാകുന്നുണ്്. അതിനയാൽ, േറ്്റ മപ്രയാസസ്ിംഗ് രയാജധ്ങ്ങളിന്ല 
വിപണി സയാഹെരധ്ങ്ങളും അന്യാരയാഷ്ട്ര വധ്യാപയാരന്ത് 
ബയാധിക്കുന്നു.

േശുവണ്തി ലോകകാ വതിേസന െയേക്ടകേറ്സ് (DCCD) 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺന്േറെിന്റെ കൃഷി, സഹകരണ, കർഷക 
മക്േ വകുപ്ിന്റെ കീഴിലള്ള ഓഫീസയാണ് ഡി.സി.
സി.ഡി. രയാജധ്ന്ത് കശുവണ്ി, ന്കയാമകയാ വികസന 
പരിപയാടികള് ത്വരിതന്പ്ടുത്തുന്നതിനള്ള മനയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണിത്. അതിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങള് 
രയാജധ്ത്തുടനീളം വധ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 2021-22 ൽ 
മകന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സർകയാരുകളുന്ട സംമയയാജിത 
പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട ഫലേയായി 22,744 ന്ഹ്ർ 
സ്ഥലമത്ക് അത്യുത്പയാദനമശഷിയള്ള പതകള് വച്ച് 
പിടിപ്ിച്ച് കശുേയാവ് കൃഷി വധ്യാപിപ്ിച്ചു. പ്രയായമേറിയതും 
ഉൽപ്യാദനക്േേല്ലയാത്തുേയായ കശുവണ്ി മതയാട്ങ്ങളുള്ള 
2,404 ന്ഹ്ർ സ്ഥലത്് പുതിയ പതകള് നട്് പിടിപ്ികലം 
പുനരുജ്ീവനവം നടത്ി. ഗുണമേന്മയളള കശുേയാവ് 
പതകള് ഉത്പയാദിപ്ിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു് വരുത്തുന്നതിനയായി 
86 ലക്ം ഗ്യാഫ്റ്റുകളുന്ട ഉത്പയാദനമശഷിയളള 
48 കശുേയാവ് മനഴ്സറികള്ക് അക്ഡിമറ്റഷൻ 
നൽകുകയണ്യായി. വികസന പരിപയാടികള്കയായി 3,56,000 
കശുവണ്ി ഗ്യാഫ്റ്റുകള് വിതരണം ന്െയ്തു. SAU, ICAR 
ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ടുകളുേയായി മെർന്ന് 23 കർഷക തല പരിശീലന 
പരിപയാടികള് നടത്ി 800 ഓളം മപർക് പ്രമയയാജനം ലഭിച്ചു. 
പനപുണധ് വികസന പരിപയാടിക് കീഴിൽ 17 ബയാച്ചുകള്ക്കും 
425 ന്തയാഴിലില്ലയാത് വനിതകള്ക്കും മൂലധ്വർധിത 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള് തയ്യാറയാക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകി.

ലവല്ലുവതിളതിേളം മുകനോട്ടുള്ള വഴതിയും
മകരളത്ിന്ല കശുേയാവ് കൃഷി മനരിടുന്ന ന്വല്ലുവിളികളിൽ 
ഭൂേിയന്ട മേലള്ള സമ്ർദേം, ഭൂപരിധി നിയേങ്ങള് മൂലമുള്ള 
നിയന്തണങ്ങള്, അണുബയാധയാ മരയാഗങ്ങളുന്ട ആധികധ്ം, 
കർഷകർക് േികച്ച സയാമ്പത്ിക ലയാഭം നൽകുന്ന 
േറ്റ് വിളകളുേയായള്ള േത്രം എന്നിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
അത്യുൽപ്യാദനമശഷിയള്ള കശുവണ്ി ഇനങ്ങളുന്ടയം 
ആധുനിക കൃഷിരീതികളുന്ടയം സയാവധയാനത്ിലളള 
വധ്യാപിക്കുന്ന രീതിയം സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ പരിേിതികളിൽ 
ഉള്ന്പടുന്നു. േത്ര വിലയിൽ അസംസ് കൃത 
കശുവണ്ിയന്ട ആമപക്ിക ദൗർലഭധ്ം, ഉയർന്ന 
സംസ് കരണ ന്െലവ്, ആധുനിക സംസ് കരണ 
സയാമകേതികവിദധ്കളുന്ട േന്ദഗതിയിലള്ള അവലംബം, 
േറ്റ് സംസ് കരണ രയാജധ്ങ്ങളിൽ/പ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
കടുത് േത്രം എന്നിവ ആണ് മകരളത്ിന്ല കശുവണ്ി 
സംസ് കരണം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങള്. ഇത്രം 
ന്വല്ലുവിളികള് അഭിമുഖീകരിച്ചു ന്കയാണ്് തന്ന്ന അടച്ചുപൂട്ിയ 
സ്വകയാരധ് മേഖലയിന്ല ഫയാ്റികളുന്ട പ്രവർത്നം 
പുനരയാരംഭിക്കുകയം അതുവഴി ഈ വധ്വസയായന്ത് 
ഉപജീവനത്ിനയായി ആശ്യിക്കുന്ന ന്തയാഴിലയാളികള്ക് 
കൂടുതൽ ന്തയാഴിൽ ദിനങ്ങള് ഉറപ്യാക്കുകയം ന്െയ്യുക 
എന്നതയാണ് സംസ്ഥയാന സർകയാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 

കശുവണ്ി സംസ്രണ യൂണിറ്റുകന്ള 'എംഎസ്എംഇ 
യൂണിറ്റുകളുന്ട പുനരുജ്ീവനവം പുനരധിവയാസവം' 
എന്ന പദ്തികയായി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരകിൽ വയായ്പ 
ലഭധ്േയാക്കുന്നതിന് പലിശ ഇളവ് ഇതിനയായി പ്രതീക്ിക്കുന്നു.
മകരളത്ിന്ല കയാർഷിക േയാറ്റങ്ങള്ക് സയാക്ധ്ം 
വഹിക്കുമമ്പയാള്, കശുേയാവ് കൃഷി ഒരു ലയാഭകരേയായ 
സംരംഭേയായി േയാറുകയയാണ്. അത്യുൽപ്യാദനമശഷിയള്ള 
ഇനങ്ങള്, ശയാസ്തീയ കൃഷിരീതികള്, വിപുലീകരണ 
മസവനങ്ങളുന്ട കയാരധ്ത്ിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ, 
വയാണിജധ്യാടിസ്ഥയാനത്ിലള്ള ഉൽപ്യാദനം എന്നിവയിലൂന്ട 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ അസംസ്കൃത കശുവണ്ിയന്ട 
ഉൽപയാദനത്ിന ശ്മദ്യേയായ പുമരയാഗതി പകവരികയാൻ 
സയാധിക്കും. നധ്യായേയായ വിലയം വർദ്ിച്ചു വരുന്ന 
കശുവണ്ിയന്ട ആഭധ്ന്ര ഉത്പയാദനം മകരളത്ിന്  
കശുവണ്ി ഇറക്കുേതിയിലള്ള ആശ്യത്വം കുറയ്കയാൻ 
സയാധിച്ചിട്ടുണ്്. സംസ്രണത്ിലം മൂലധ്വർദ്നയിലം 
ആധുനിക സയാമകേതികവിദധ്കള് അതിമവഗം സ്വീകരിക്കുക, 
സംസ്രണ ന്െലവ് കുറയ്ക്കുക, പുതിയ സയാമകേതികവിദധ്കള് 
വികസിപ്ിക്കുക, കശുവണ്ി ആപ്ിളിന്റെ ഉപമയയാഗം 
ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള കശുവണ്ിയിൽ നിന്നുള്ള മൂലധ്വർദ്ിത 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള് എന്നിവയിലയാണ് മകരളത്ിന്ല കശുവണ്ി 
മേഖല ശ്ദ്മകന്ദ്രീകരിമകണ്ത്. 'മകരള കശുവണ്ി'യന്ട 
തനതയായ സ്വത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനയായി പുതിയ 
വിപണികളും വിപണന തന്തങ്ങളും വികസിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള 
വലിയ ശ്േങ്ങള് ഭയാവിയിൽ വധ്വസയായന്ത് അഭിവൃദ്ി 
ന്പ്ടുത്യാൻ സഹയായിക്കും.
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5.1  വിവരേയാസകേതിക വിദധ്

സേവന സേഖല

സകരളത്ിലല ഇൻഫർസേഷൻ ലെക് സനയാളജി (ഐെി) 
സേഖല േംസ്യാനത്ിലറെ വികേനത്ിൽ ഒരു പ്രധയാന 
പകേ് വഹിക്കുന്നു. അതിലറെ േയാധധ്തയം നിർണയായക 
പ്രയാധയാനധ്വം േനസ്ിലയാക്ി, ഈ സേഖലയ്ക് േികച്ചതം 
സലയാസകയാത്രവേയായ അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം േംസ്യാനത്ിലറെ ഡിജിറ്റൽ 
േയാസകേതിക സേഷികളം വിഭവങ്ങളം വികേിപ്ിക്കുന്നതിനം 
േംസ്യാന േർക്യാർ ആത്യാർത്ഥേയായ ശ്രേങ്ങൾ 
നെത്തുന്നുണ്്. ഇൻഫർസേഷൻ ആറെ് കമ്മ്യൂണിസക്ഷൻ 
ലെക് സനയാളജി സപ്രയാജക്ടുകൾ, ഇ-ഗസവണൻേ് 
േംരംഭങ്ങൾ, ഇ-േയാക്ഷരതയാ പരിപയാെികൾ, അെിസ്യാന 
ഐെി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ േൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവ   
നെപ്യാക്കുന്നതിൽ േംസ്യാനലത് മുൻനിരയിൽ 
ലകയാണ്ടുവരുന്നതിന് ഇത് േഹയായിച്ചു.

സകരളത്ിന് വളലര പ്രധയാനലപ്ട്ട ചില േവിസേഷതകളണ്് 
ലേയാബൈൽ/ലെലിസഫയാൺ വധ്യാപനം േംസ്യാനത്് 
ശ്രസദ്യേയായ സതയാതിൽ ഉണ്്.   സ്യാഡ്ൈയാൻഡ്, 
ലേയാബൈൽ വഴിയള്ള ഇറെർലനറ്റ് വധ്യാപനവം 
വളലര കൂടുതലയാണ്. േയാക്ഷരതയിലം േ്കൂൾ 
വിദധ്യാഭധ്യാേത്ിലം സകരളം ബകവരിച്ച സനട്ടങ്ങൾ, 
കമ്പ്യൂട്ടർ േയാക്ഷരത ബകവരിക്കുന്നതിലം 
േംസ്യാനലത് മുൻ നിരയിൽ  നിർത്തുന്നുണ്്. 
നിലവിൽ, േംസ്യാനത്ിലറെ േമ്പദ് വധ്വസ്യലെ 
ആസപക്ഷിക വലപ്ം കണക്ിലലടുക്കുസമ്പയാൾ സദേീയ 
ഐെി സേഖലയിൽ സകരളത്ിലറെ ഐെി സേഖലയലെ പകേ്  
പ്രയാധയാനധ്േർഹിക്കുന്നു.

അന്തരയാഷ്ട്ര തലത്ിൽ അംഗീകയാരം ലഭിച്ച േജീവേയായ 
ഒരു സ്റയാർട്ട് അപ് എസക്യാേിസ്റം ഭയാവിയിസലക്കുളള 
നല്ല സൂചകേയാണ്.  ഐ.െി വധ്വേയായ സേഖലയിലല 
ഇത്രത്ിലളള നിസക്ഷപങ്ങൾ പ്രയാസദേികേയാസയയാ 
സ്ലപരേയാസയയാ വിസകന്ദീകരിക്കുന്നതിന് േഹയായിക്കും.  
അടുത് വർഷങ്ങളയായി ഹബ്് ആറെ് സ്യാക്് 
സേയാഡലിസലക്കുളള േർക്യാരിലറെ പ്രതിൈദ്ത ഈ 

സേഖലയിൽ കൂടുതൽ വിസകന്ദീകൃത നിസക്ഷപങ്ങൾ 
സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു.   രയാജധ്ലത് 
ഇലക് സ്രയാണിക് േ്, ഐെി സേഖലയലെ വികേനത്ിൽ 
സ്റയാർട്ടപ്പുകൾ പ്രധയാന പകേ് വഹിക്കുന്നതിനയാൽ, 
ഒന്നിലധികം നയ ഇെലപെലകളിലൂലെ അതിസവഗം 
വളരുന്ന സ്റയാർട്ടപ്പുകലള പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ േംസ്യാനം 
ശ്രദ് സകന്ദീകരിക്കുന്നത് ഊർജേ്വലേയായ ഒരു സ്റയാർട്ടപ്് 
ഇസക്യാേിസ്റം സൃഷ്ിക്കുന്നതിൽ പ്രധയാന പകേ് വഹിക്കുന്നു. 

േംസ്യാനലേന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ലേയാബൈൽ വധ്യാപനമുള്ള പ്രസദേങ്ങളിലലയാന്നയാണ് 
സകരളം. ലകസഫയാൺ പദ്തിയിലൂലെ സകരളം 
അതിസവഗ ബഫൈർ കണക്റ്റിവിറ്റിയലെ ഏറ്റവം 
ഉയർന്ന കവസേജുള്ള േംസ്യാനേയായി േയാറുകയയാണ്.   
ലക സഫയാൺ പദ്തി   േംസ്യാനത്ിലറെ േയാമ്പത്ിക 
വികേനത്ിലറെ നിലവയാരം   ഉയർത്തും.  സകരള സസ്ററ്റ് 
ഇലക്ടിേിറ്റി സൈയാർഡിലറെയം (ലകഎേ്ഇൈി) സകരള 
സസ്ററ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ 
ലിേിറ്റഡിലറെയം (ലകഎേ്ഐെിഐഎൽ) വിഭവ 
േേയാഹരണത്ിലൂലെയള്ള നൂതനേയായ േഹകരണേയാണ് 
ഈ പദ്തി.
 
സകരള സസ്ററ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജി േിഷൻ (ലക.
എേ്.ഐ.റ്റി.എം.), സകരള യൂണിസവഴ്േിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ 
േയൻേേ്, ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് ലെക്സനയാളജി, 
ലെക്സനയാപയാർക്്, ഇൻസഫയാപയാർക്്, ബേൈർപയാർക്്, 
സകരള സസ്ററ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജി 
ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ ലിേിറ്റഡ് (ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ), 
ഇറെർനയാഷണൽ ലേറെർസഫയാർ ഫ്ീ ആറെ് ഓപ്ൺ 
സേയാഴ്േ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ (ഐ.േി.സഫയാേ്), സകരള 
സ്റയാർട്ടപ്് േിഷൻ  (ലക.എേ്.യ.എം.), ലേറെർ സഫയാർ 
ലഡവലപ്്ലേറെ് ഓഫ് ഇസേജിംഗ് ലെക്സനയാളജി  
(േി-ഡിറ്റ്) എന്നിവയയാണ് േംസ്യാനത്് വിവര 
േയാസകേതിക പദ്തികൾ നെപ്യാക്കുന്ന, വിവരേയാസകേതിക 
വകുപ്ിന് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന പ്രധയാന ഏജൻേികൾ.
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ഐടി മേഖലയിലല ഏജൻസികളുലട പ്രകടനം
േംസ്യാനലത് എല്ലയാ ജില്ലകൾക്കും പ്രസയയാജനലപ്ടുന്ന 
രീതിയിൽ േംസ്യാനത്് ഐെി വധ്വേയായം 
വിപുലീകരിക്യാൻ സകരള േർക്യാർ വിഭയാവനം ലചയ്യുന്നു. 
ഒരു ഹബം േ് സപയാക്് സേയാഡലേയാണ് ആസൂത്രണം 
ലചയ് തിട്ടുളളത്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം (ലെക്സനയാപയാർക്്), 
ലകയാച്ചി (ഇൻസഫയാപയാർക്്), സകയാഴിസക്യാെ് (ബേൈർ 
പയാർക്്) എന്നിവ സകന്ദങ്ങളയായി പ്രവർത്ിക്കും, സേഷിക്കുന്ന 
ജില്ലകൾ േ് സപയാക്കുകളയായിരിക്കും.

ഐ.റ്റി പശ്യാത്ല േൗകരധ്ങ്ങൾക്കും ഐ.റ്റി.ഇ.എേ്, 
ഇ- ഗവണൻേ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഈ സേഖലയിലല 
നിസക്ഷപം സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനേയായി േംസ്യാന 
േർക്യാർ 2021-22 ൈജറ്റിൽ 525.25 സകയാെി രൂപ 
വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്് കൂെയാലത, ഇതിൽ, 334.59 സകയാെി രൂപ 
ലചലവഴിക്കുകയം ലചയ്ിട്ടുണ്് (63.70 േതേയാനം). 2022-23 
വയാർഷിക പദ്തിയിൽ, 559 സകയാെി രൂപ ഈ സേഖലയ്ക് 
വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷലത് (2020-2023) 
പദ്തി വിഹിതത്ിലറെയം ലചലവയാക്ിയ തകയലെയം 
വിേദയാംേങ്ങൾ പട്ടിക 5.1.1ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

• ഏകസദേം 30,000 േർക്യാർ, വിദധ്യാഭധ്യാേ സ്യാപനങ്ങൾക്് ബഹ്ീഡ് ഇറെർലനറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകയാൻ 
കഴിവള്ള േംസ്യാനലേയാട്ടയാലകയള്ള ഒപ്റ്റിക്ൽ ബഫൈർ ശംഖലയയായ KFON േയാമ്പത്ികേയായി പിന്നയാക്ം 
നിൽക്കുന്ന 20 ലക്ഷം കുടുംൈങ്ങൾക്് േൗജനധ് ഇറെർലനറ്ം േറ്ള്ളവർക്് കുേഞ്ഞ നിരക്ിൽ ഇറെർലനറ്റ് 
സേവനങ്ങളം നൽകുന്നു.

• 9,017 സപർക്് ലതയാഴിൽ നൽകിലക്യാണ്് 2,734 അക്ഷയ സകന്ദങ്ങൾ േംസ്യാനത്തുെനീളം പ്രവർത്ിക്കുന്നു.
• 1,000 ബവബഫ സഹയാട്്ട േ് സപയാട്ടുകളലെ രണ്യാം ഘട്ട ഇൻസ്റയാസളഷൻ പൂർത്ിയയായി, ഏകസദേം 15 ലക്ഷസത്യാളം  

ലേയാബൈൽ ഉപസയയാക്യാക്ൾ ഈ േൗകരധ്ം പ്രസയയാജനലപ്ടുത്തുന്നു. പ്രതിദിനം 8 െിൈി വലരയയാണ് ഡയാറ്റ 
ഉപസഭയാഗം.

• ഇൻേർലനറ്റ് ആൻഡ് ലേയാബൈൽ അസേയാേിസയഷൻ ഓഫ് ഇന്തധ്യേയായി (ഐഎംഎഐ) േഹകരിച്ച് 
ബേൈർപയാർക്് സകരളത്ിൽ ആദധ്േയായി ആപ്് ഇൻകുസൈഷൻ ഹൈ് വികേിപ്ിലച്ചടുത്തു.

• നിലവിൽ ആധയാർ എൻസേയാൾലേറെിനം ആധയാർ വിേദയാംേങ്ങളിൽ േയാറ്റം വരുത്തുന്നതിനം അക്ഷയ 
േിഎേ് േികൾ വഴി ഏകസദേം 900 സ്ിരം എൻസേയാൾലേറെ് ലേറെറുകളം 1,500 ബചൽഡ് എൻസേയാൾലേറെ് 
ലേറെറുകളം ഉണ്്.

• ലെക്സനയാപയാർക്് സകരളത്ിലല ഏറ്റവം വലിയ ലതയാഴിൽ സൈേ് കയാമ്പേയാണ്, ലെക്സനയാപയാർക്് മൂന്നയാം ഘട്ടം 
കമ്മീഷൻ ലചയ്സതയാലെ 380 ഏക്ർ സ്ലവം 9.7 ദേലക്ഷം ചതരശ്ര അെി ൈിൽറ്റ്-അപ്് ഏരിയയം ഉള്ള 
ഇന്തധ്യിലല ഏറ്റവം വലിയ ഐെി പയാർക്കുകളിൽ ഒന്നയായി ഇത് േയാേി.

• ഇസക്യാേിസ്റത്ിലല േയാസകേതിക സ്റയാർട്ടപ്പുകളലെ എണ്ം 2020-21ലല 3,143 ലന അസപക്ഷിച്ച് 2021-22ൽ 3,650 
ആയി.

സ�ോക്സ്  5.1.1 സകരളത്ിലല ഐ.െി സേഖലയലെ പ്രകെനം

പട്ടിക 5.1.1 പദ്തി വിഹിതവം ലചലവം (രൂപ സകയാെിയിൽ)

ക്രേ 
നം. വകുപ്്/പദ്തി

വയാർഷിക പദ്തി 
2020-21

വയാർഷിക പദ്തി 
2021-22 വയാർഷിക പദ്തി 2022-23

ൈജറ്റ് 
വിഹിതം ലചലവ് ൈജറ്റ് 

വിഹിതം ലചലവ് ൈജറ്റ് 
വിഹിതം

ലചലവ് (2022  
നവംൈർ  (ലരവ

1 സകരള സസ്ററ്റ് ഐ.റ്റി േിഷൻ(ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.
എം) 124.14 87.43 125.13 91.17 131.62 31.92

2 ലെക്സനയാപയാർക്് 2 1.75 24.05 21 26.6 12.00

3 ഇൻസഫയാപയാർക്് 10 6 35.55 34.55 35.75 0

4 ബേൈർപയാർക്് 0.01 0 12.37 0 12.83 0

5
ഇന്തധ്ൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർസേഷൻ 
ലെക്സനയാളജി ആറെ് േയാസനജ്ലേറെ് 
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.ലക)

64.2 64.19 20 20 20.6 10.92

6 സ്റയാർട്ടപ്് േിഷൻ 73.5 52.19 68.75 55.77 90.52 31.75

7 സകരള സസ്ററ്റ് ഐ.റ്റി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ച്ചർ 
ലിേിറ്റഡ് (ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ) 212.75 102.29 201.9 87.5 201.09 96.59

8 േി-ഡിറ്റ് 6 6.43 6 4.6 6 2.69

9 ഇറെർനയാഷണൽ ലേറെർ സഫയാർ ഫ്ീ ആറെ് 
ഓപ്ൺ സേയാഴ് േ് സേയാഫ് റ്റ് ലവയർ 7.5 4.75 7.5 6 7.99 3

10 ഡിജിറ്റൽ യൂണിസവഴ് േിറ്റി 0 0 24 14 26 12.68

  ആലക 500.1 325.03 525.25 334.59 559 201.55

അവലംൈം: ൈഡ്ജറ്റ് എസ്റിസേറ്റ്
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മകരള മ്റേറ്റ് ഇൻഫരമേഷൻ ലടകറ്മനയാളജി േിഷൻ  
(ലക.എസറ്.ഐ.റ്ി.എം)
സകരള സസ്ററ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജി േിഷൻ വിവര 
േയാസകേതിക വകുപ്ിലറെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു േ്വയംഭരണ 
ഐ.റ്റി നിർവ്വഹണ ഏജൻേിയയാണ്.  വകുപ്പുകളലെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്യാവേധ്േയായ േയാസകേതികവം, 
ഭരണപരവേയായ     േഹയായങ്ങൾ  ഈ സ്യാപനം  
നൽകി വരുന്നു. ഐ.േി.െി അനൈന്ധ നയങ്ങൾ, 
േയാർ ഗ്ഗസരഖകളം േയാനദണ്ഡങ്ങളം എന്നിവയലെ 
വികേനം, ഗവൺലേറെ് സ്യാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഐ.േി.
െി ലഫേിലിസറ്റഷൻ, ഡിജിബറ്റസേഷൻ പ്രയത്നങ്ങളിൽ 
േംസ്യാന വകുപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയം േയാർഗ്ഗ 
നിർസ്ദേേവം, േർക്യാരിനം വധ്വേയായത്ിനം ഇെയിലള്ള 
േധധ്വർത്ിയയായി പ്രവർത്ിക്കുക, കയാരധ്സേഷി 
വികേനത്ിന് മുൻബക എടുക്കുക, ഡിജിറ്റൽ വിെവ് 
നികത്തുക, ഐ.െി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ സ്യാപിക്കുകയം 
നിലനിർത്തുകയം ലചയ്യുക, വിവിധ ഇ-ഗസവണൻ േ് 
േംരംഭങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുക തെങ്ങി ബവവിധധ്േയാർന്ന 
സേയാളകൾ ലക.എേ്.ഐ.െി.എം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.  
"േിറ്റിേൺ ഫസ്റ് " എന്ന േേീപനത്ിൽ ശ്രദ് 
സകന്ദീകരിച്ചുലകയാണ്് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവം 
േികച്ച രീതിയിൽ പൗരൻേയാർക്് നൽകുക എന്നതയാണ് 
ലക.എേ്.ഐ.െി.എമ്മിലറെ കയാതലയായ പ്രവർത്നം. 

ലക.എസറ്.ഐ.റ്ി.എം.ലറെ പ്രധയാന പ്രവരത്തനങ്ങൾ
സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സുതയാരധ്തയം 
വിേ്വയാേധ്തയം ഉത്രവയാദിത്വവം  ഉേപ്യാക്ി 
േദ്ഭരണം നെപ്യാക്കുന്നതിനള്ള ഒരു പ്രധയാന 
ഉപയാധിയയാണ്  ഇ-ഗസവണൻേ്. ഇ-േയാക്ഷരതയാ 
പദ്തി, ഇ-ഗസവണൻേ്, ലേയാബൈൽ ഗസവണൻേ് 
എന്നിവ സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിലം പ്രധയാന പശ്യാത്ല 
േൗകരധ്ങ്ങൾ വികേിപ്ിക്കുന്നതിലം സകരളം മുൻ നിരയിൽ 
നിൽക്കുന്നു.

പബ്ടികസ് വവ വൈ: ജനങ്ങൾക്് േൗജനധ്േയായി ഇറെർലനറ്റ് 
നൽകുന്നതിനയായി േംസ്യാനത്തുെനീളം 2,023 ബവ-ബഫ 
സഹയാട്്ട സ്യാട്ടുകൾ പബ്ിക്് ബവ-ബഫ സപ്രയാജക്ിലൂലെ 
സ്യാപിച്ചു. ൈേ് സ്റയാൻഡുകൾ, വിസനയാദേഞ്യാര 
സകന്ദങ്ങൾ, പയാർക്കുകൾ, ലപയാതസ്ലങ്ങൾ, ജനസേവന 
സകന്ദങ്ങൾ, േർക്യാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്ന 
സഹയാട്ട് േ് സപയാട്ടുകൾ ജില്ലയാ ഭരണകൂെം കലണ്ത്ിയിട്ടുണ്്.

ഇ-ഓൈീേസ്: ഓഫീേ് നെപെി ക്രേങ്ങൾ ഇലസക്ടയാണിക്  
ആയി നെപ്യാക്കുന്നതിലൂലെ ഡിജിറ്റൽ വിനിേയത്ിലറെ 
ഗുണഫലങ്ങൾ ഉപസയയാഗിച്ചു ലകയാണ്് േർക്യാർ 
ഓഫീസുകൾ സപപ്ർ രഹിത ഓഫീസുകളയായി 
പരിവർത്നം ലചയ്യുകയം ആേയവിനിേയം വഴി 
സവഗത്ിൽ തീരുേയാനലേടുക്കുന്നതേയാണ്  ഇ-ഓഫീേ് 
ലക്ഷധ്േിടുന്നത്.  ലേക്രസട്ടേിയറ്റിലല  എല്ലയാ വകുപ്പുകളിലം 
119 ഡയേക്സേറ്കളിലം/കമ്മീഷണസേറ്റകളിലം/േറ് 
ഗവൺലേൻേ് ഓഫീസുകളിലം/എല്ലയാ കളക്സേറ്കളിലം/ 
17 േൈ്കളക്സേറ്കളിലം/ആർ ഡി ഒ ഓഫീസുകളിലേയായി 
ഇ-ഓഫീേ് നെപ്യാക്ി കഴിഞ്ഞു.  വരും വർഷങ്ങളിൽ 
തയാലൂക്് ഓഫീസുകളിലം വിസല്ലജ് ഓഫീസുകളിലം തെങ്ങി 
തയാലഴ തട്ടുവലര ഇ-ഓഫീേ് നെപ്യാക്കുന്നതിന് േർക്യാർ 
തീരുേയാനലേടുത്ിട്ടുണ്്. 

അടടിസ്ോന പശ്ോത്തല േൗകര്യങ്ങൾ:- സകരള 
സസ്ററ്റ് ബവഡ് ഏരിയ ലനറ്റ് വർക്് (ലകേ്വയാൻ), 

ലേക്രസട്ടേിയറ്റ് ബവഡ് ഏരിയ ലനറ്റ് വർക്്(േ്വയാൻ), 
സസ്ററ്റ് ഡയാറ്റയാ ലേറെർ, സസ്ററ്റ് േർവ്വീേ് ലഡലിവേി സഗറ്റ് 
സവ(എേ് എേ് ഡിജി) എന്നിവയയാണ് േംസ്യാനലത് 
ഇ-ഗസവണൻേ് നെപ്യാക്കുന്നതിനള്ള പ്രധയാന അെിസ്യാന 
പശ്യാത്ല േൗകരധ്ങ്ങൾ. 

കകേ്ോന്: േംസ്യാനലത് 14 ജില്ലകലളയം 152 സബ്യാക്് 
പഞ്യായത്തുകലളയം 63 േിനി േിവിൽ സസ്റഷനകലളയം 
േംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള േവന്യൂ െവറുകലളയം 
തമ്മിൽ ൈന്ധിപ്ിക്കുന്ന ലകേ്വയാൻ പദ്തിയയാണ് 
േംസ്യാന ഇൻഫർസേഷൻ ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചേിലറെ 
(എേ്.ഐ.ഐ) നലട്ടല്ല്.  േംസ്യാനലത് 4,000 ഓളം 
േർക്യാർ ഓഫീസുകലള വയർലലസ്ിലൂലെയം േറ്റനവധി 
ലീേ്ഡ് ബലൻ, ലയാൻ എന്നിവയിലൂലെയം ഈ ശംഖല 
ൈന്ധിപ്ിക്കുന്നു. ഐെി പ്രയാപ്തേയാക്ിയ സേവനങ്ങളലെ 
ഗുണനിലവയാരവം ലഭധ്തയം ലേച്ചലപ്ടുത്തുന്നതിനള്ള 
ദർേനസത്യാലെ േർക്യാർ ലേക്രസട്ടേിയറ്റിൽ സസ്ററ്റ് 
ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഒപ്റ്റിക്ൽ ബഫൈർ കണക്ഷൻ 
(ഒ എഫ് േി) അധിഷ്ിത ലനറ്റ് വർക്് ആർക്ിലെക്ചർ 
സ്യാപിക്യാനയാണ് ലകേ്വയാൻ ലക്ഷധ്േിടുന്നത്. േംസ്യാന 
ഡയാറ്റയാ ലേറെറുകൾ (എേ്ഡിേി) േംസ്യാനത്ിലറെ 
ഇ-ഗസവണൻേ് ചട്ടക്കൂെിലറെ ഹൃദയഭയാഗത്യാണ്, 
േർക്യാർ സ്യാപനങ്ങളലെ വിവിധ ആപ്ിസക്ഷനകളം 
ലവൈ് ബേറ്കളം സഹയാസ്റ്റുലചയ്യുകയം അനൈന്ധ 
സേവനങ്ങൾ നൽകുകയം ലചയ്യുന്നു. 

ഇ ഡടിേസ് ട്ികസ്്സ്: സദേീയ ഇ-ഗസവണൻേ് പദ്തിക്് 
കീഴിലള്ള സസ്ററ്റ് േിഷൻ സേയാഡ് പദ്തിയയാണ് ഇ-ഡിേ്്രിക്റ്റ്. 
ജില്ലയാതലത്ിൽ ഉയർന്ന അളവിലള്ള സേവനങ്ങൾ 
എത്ിക്കുന്നതിനം അക്ഷയ വഴി ഈ സേവനങ്ങളലെ 
ഓൺബലൻ ലഭധ്ത പ്രയാപ്തേയാക്കുന്നതിനം, ൈയാക്് എൻഡ് 
കമ്പ്യൂട്ടബേസേഷനേയാണ് ഈ പദ്തി ലക്ഷധ്േിടുന്നത്.  
2021ൽ 1,06,22,604 അസപക്ഷകളയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 
9,54,827 അസപക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുകയം ലചയ്ത.

നിലവിൽ േംസ്യാനത്തുെനീളം 23 േവന്യൂ 
േർട്ടിഫിക്റ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇ-ഡിേ്്രിക്റ്റ് ലൂലെ 
ഓൺബലൻ ലകയാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്. അക്ഷയ സകന്ദങ്ങളലെ 
േഹയായസത്യാലെസയയാ ലപയാത സപയാർട്ടൽ വഴിസയയാ 
േർട്ടിഫിക്റ്കൾക്് അസപക്ഷിക്യാനം ഡിജിറ്റൽ 
ഒപ്ിട്ട േർട്ടിഫിക്റ്കൾ സനെയാനം ഈ േൗകരധ്ം 
പൗരന്യാലര പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നു. ഇ-ഡിേ്്രിക്് സപയാർട്ടൽ വഴി 
6 സകയാെിയിലധികം ഡിജിറ്റൽ േർട്ടിഫിക്റ്കൾ വിതരണം 
ലചയ്ത.

ഇ-ഗവൺകേന്സ് ക്ോകയുർകേന്സ് (ഇ-ജടിപടി) േംസ്യാനത്് 
നെപ്യാക്ി. 5 ലക്ഷം രൂപയലെ  മുകളിലള്ള എല്ലയാ 
ലെൻഡറുകൾക്കും ഇ-ലെൻഡേിംഗ് േ്വീകരിക്യാൻ എല്ലയാ 
േർക്യാർ വകുപ്പുകളം/സൈയാർഡുകളം/േർവകലയാേയാലകളം/
ഓർഗബനസേഷനകൾക്കും നിർസ്ദേേം നൽകിയിട്ടുണ്്.

ഫ്രണസ്േസ് ജനസേവന സകന്ദ്രങ്ങൾ: 14 ജില്ലയാ 
ആസ്യാനങ്ങളിലം ഫ്ണ്്േ് ജനസേവന സകന്ദങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. പൗരൻേയാർക്് അധിക ലചലവകളില്ലയാലത 
േർക്യാരിസലക്കുള്ള എല്ലയാ നികുതികളം േറ് കുെിശ്ികകളം 
ഒരു കുെക്ീഴിൽ നൽകയാനള്ള അവേരം അക്ഷയ സകന്ദം 
വഴി ഉേപ്യാക്കുന്നുണ്്.   ഫ്ണ്് േ് ജനസേവന സകന്ദത്ിൽ  
വികേിപ്ിച്ച ഫ്ീേ് (ഫ്ണ്്േ് േീ-എഞ്ിനീയേിംഗ് 
എറെർ ബപ്രേ് പ്രയാപ് തേയാക്ിയ േിസ്റം) എന്ന   ഒരു പുതിയ 



216  |  േയാമ്പത്ിക അവസലയാകനം 2022

സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ  വികേിപ്ിക്കുകയം അവതരിപ്ിക്കുകയം 
ലചയ്ത.

അക്ഷയ: വിവര േയാസകേതിക രംഗലത് വിെവ് നികത്തുക 
എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാലെ   2002 നവംൈർ 18-ന് ആരംഭിച്ച 
ഒരു ന്യൂതന േംരംഭേയാണ് അക്ഷയ.  ലപയാത േ്വകയാരധ് 
പകേയാളിത് രീതിയിലയാണ് ‘അക്ഷയ’ പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.  
കുടുംൈത്ിലല ഒരയാൾലക്കേിലം ഇ-േയാക്ഷരത 
എന്നതയായിരുന്നു തെക്ത്ിലല ഉസ്ദേേധ്ം. ക്രസേണ 
പൗരന്യാർക്് സേവനം നൽകുക എന്നതിസലക്് അക്ഷയ 
േയാേി. അക്ഷയ എൻസേയാൾലേറ്െ ഏജൻേിയയായി 
പ്രവർത്ിക്കുകയം അക്ഷയ സകന്ദങ്ങളിലൂലെ ആധയാർ 
എൻസേയാൾലേറ്െ നെത്തുകയം ലചയ്യുന്നു. 2021-22 
കയാലയളവിൽ 9017 സപർക്് ലതയാഴിൽ നൽകിലക്യാണ്് 2,734 
അക്ഷയ സകന്ദങ്ങൾ േംസ്യാനത്തുെനീളം പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
സകരളത്ിലല അക്ഷയ സകന്ദങ്ങലള േംൈന്ധിച്ച വിേദ 
വിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 5.1.1ൽ സചർത്ിരിക്കുന്നു.  
 
ആധോർ: സകരളത്ിൽ 100 േതേയാനം ആധയാർ 
എൻസേയാൾലേൻേ് പൂർത്ിയയായിട്ടുണ്്. യഐഡിഎ 
ലകഎേ്ഐറ്റിഎം ലന ആധികയാരിക ഉപസയയാക്തൃ 
ഏജൻേിയയായം, ഇ-ലകബവേി ഉപസയയാക്തൃ 
ഏജൻേിയയായം, പ്രയാേയാണീകരണം വയാഗ്യാനം 
ലചയ്യുന്നതിനള്ള ഇ-ലക ബവ േി ഉപസയയാക്തൃ 
ഏജൻേിയയായം അംഗീകരിച്ചു.  

വീഡടിസയോ സകോൺൈറന്േടിധംഗസ് (വടിേടി)
ഒരു േീറ്റിംഗ്/ചർച്ച നെത്തുന്നതിനയായി  വിദൂര 
സ്ലങ്ങലള ൈന്ധിപ്ിക്കുന്നതിനം വീഡിസയയായം 
ഓഡിസയയായം േംസയയാജിപ്ിച്ച് പ്രസക്ഷപണം ലചയ്യുന്ന ഒരു 
േയാസകേതികവിദധ്യയാണ് വീഡിസയയാ സകയാൺഫേൻേിംഗ് 
(വിേി). വിേി ലേഷനകളലെ േയാസനജുലേറ്െ, വിേി 
ഉപകരണങ്ങളലെ പരിപയാലനം, സ്റ്റുഡിസയയാകൾ എന്നിവ 
േി-ഡിറ്റിലറെ പിന്തുണസയയാലെയയാണ് നെത്തുന്നത്. വിേി 
ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ ഉപസയയാഗിച്ച്,  ഈ വർഷം 7,500 
വിേികൾ നെത്യാൻ ലക എേ് ഐ െി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞു.

ഡിജിമലയാക്കര മസവനം നിലവിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 
മസവനങ്ങൾക്കയായി സംമയയാജിപ്പിച്ിരിക്കുന്നു. 
• ഇ ഡിേ്്രിക്റ്റ്-േവന്യൂ േർട്ടിഫിക്റ്റ്
• ഭക്ഷധ്, േിവിൽ വിതരണ വകുപ്്- സേഷന് കയാർഡ്
• പരീക്ഷ ഭവൻ- എേ്എേ്എൽേി
• സേയാസട്ടയാർലവഹിക്ിൾഡിപ്യാർട്്ടലേറ്െ- ബരൈവിംഗ് 

ബലേൻസും ലവഹിക്ിൾ രജിേ്സ്രഷനം.
• പി.എേ്.േി- വൺ ബെം ലവരിഫിസക്ഷൻ(ഒ.െി.വി).
• സകരളയാ േർവകലയാേയാലയലെ േർട്ടിഫിക്റ്കൾ

ഇ-സേവനധം & എധം-സേവനധം: സകരള ഇ-സേവന 
സപയാർട്ടൽ, േയാസകേതികവിദധ്യലെ േഹയായസത്യാലെ 
സകരള േർക്യാരിലറെ എല്ലയാ ഓൺബലൻ സേവനങ്ങളം 
(ജി2േി &ജി2ൈി) ഒലരയാറ്റ പ്യാറ്റ് സഫയാേിൽ ലകയാണ്ടുവരുക 
എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാലെ നെപ്ിലയാക്ിയ ഒരു േദ്ഭരണ 
ഉദധ്േേയാണ് ഇ-സേവനം. 70-ലധികം വകുപ്പുകളലെ 546-ഓളം 
സേവനങ്ങൾ ഒലരയാറ്റ പ്യാറ്റ് സഫയാേിൽ ഏകീകരിക്കുന്നതിന 
പുേസേ, എല്ലയാ ലേയാബൈൽ േൗഹൃദ സേവനങ്ങളം 
(ഏകസദേം 546 സേവനങ്ങൾ) എം-സേവനം എന്ന 
ഏകീകൃത ലേയാബൈൽ ആപ്ിസക്ഷൻ വഴിയയാണ് 
നൽകുന്നത്.

സകരള സ്റേ്സ് സപേഷ്യൽ ഡോ് ഇന്ഫ്രോേസ്്കസ്ചർ 
(കകഎേസ് ഡടിഐ):  പകേയാളിത് പ്രക്രിയയിലൂലെ 
സകരളത്ിലറെ വിേദേയായ   ഭൂപെം സൃഷ്ിക്കുകയയാണ് 
േയാപസത്യാൺ സകരളം ലക്ഷധ്േിടുന്നത്. വിവിധ േന്നദ് 
േംഘെനകളലെയം േയാമുദയായിക േംഘെനകളലെയം 
േഹയായസത്യാലെ സകരളത്ിലെനീളം േയാപ്ിംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപ്ൺ സേയാഴ് േ് 
എന്ന സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ (സഫയാേ്), പ്യാറ്റ് സഫയാേിലന 
അെിസ്യാനേയാക്ിയള്ള പുതിയ ജിസയയാസപയാർട്ടൽ 
ഇറെർനയാഷണൽ ലേറെർ സഫയാർ ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപ്ൺ 
സേയാഴ് േ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയറുേയായി (ഇക്സഫയാേ്) സചർന്ന്  
േംയക്േയായി വികേിപ്ിലച്ചടുത്തു.

മകരള യൂണിമവഴറ്സിറ്ി ഓഫറ് ഡിജിറ്ൽ സയൻസസറ്, 
ഇലന്നയാമവഷൻ ആൻഡറ് ലടകറ്മനയാളജി
2020 ൽ സകരള േർക്യാർ ഐഐഐെിഎംലക ലയ 
“സകരള യൂണിസവഴ്േിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ േയൻേേ്, 
ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് ലെക്സനയാളജി” ആയി ഉയർത്ി.
സകരള യൂണിസവഴ്േിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ േയൻേേ്, 
ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് ലെക്സനയാളജി ആക്റ്റ് 2021 
പ്രകയാരേയാണ് സകരള േർക്യാർ േർവ്വകലയാേയാല 
സ്യാപിച്ചത്. 2021 ലഫബ്രുവരി 20ന് ഉദ്ഘയാെനം ലചയ്് 
ലെക്സനയാേിറ്റി കയാമ്പേിൽ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു.

ഡിജിറ്റൽ േയാസകേതികവിദധ്കൾ, േയാസ്തം, ഹയുേയാനിറ്റീേ് 
എന്നീ സേഖലകളിൽ വിദധ്യാഭധ്യാേം, ഗസവഷണം, 
വിപുലീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ നെത്ി 
ആസഗയാള പ്രേസ്ിയളള വികേനത്ിലറെ   സകന്ദേയായി 
േയാേയാനയാണ് േർവകലയാേയാല വിഭയാവനം ലചയ്യുന്നത്. 
ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻേ്, നയാച്ചുേൽ ലയാംസഗ്വജ് 
സപ്രയാേേിംഗ്, ഇറെർലനറ്റ് ഓഫ് തിങ് േ്, ഇലസക്ടയാണിക് 
േിസ്റങ്ങളം ഓസട്ടയാസേഷൻ, ഇസേജിംഗ് ലെക് സനയാളജീേ്, 
ഡയാറ്റയാ അനലിറ്റിക് േ്, ൈിഗ് ഡയാറ്റ, ബേൈർ ലേക്യൂരിറ്റി, 
സബ്യാക്് ലചയിൻ, ഇസക്യാളജിക്ൽ, ഇൻസഫയാർേയാറ്റിക്സും 
ജിസയയാസ്ഷധ്ൽ അനലിറ്റിക്സും എന്നീ സേഖലകളിൽ 
േയാസസ്റഴ് േ്, സഡയാക് െസേറ്റ് സപ്രയാഗ്യാമുകളിൽ സേഷി 
വർദ്ിപ്ിക്യാനയാണ് േർവകലയാേയാല ലക്ഷധ്േിടുന്നത്. 

മലേസറ്ലേറെറ് ലറമക്കയാരഡുകൾ
ഡിജിറ്റൽ യൂണിസവഴ് േിറ്റിയിൽ നിന്ന് പയാേയായ കുട്ടികൾ 
അന്തർസദേീയേയായി അേിയലപ്ടുന്ന ഐെി കമ്പനികളയായ 
ലജ.എഫ്.ഡബ്ിയ.റ്റി.േി- ജനേൽ ഇലക്ടിക് ആലസെഞ്ർ, 
ആംസഡയാസെ്,  േീലേൻേ് ഏണസ്റ് & യങ്, എ.ആർ.
എേ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ അലയൻേ് സകയാൺഹിൽ, 
ഐൈിഎം, ഐ ൈി എേ്, ഇൻസഫയാേിേ്, െയാറ്റ 
എൽസെി െയാറ്റയാ കൺേൾട്ടൻേി േർവീേേ്, യ എേ് െി 
സ്യാൈൽ ലെക്സനയാളജി വിസപ്രയാ തെങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ 
പ്രേംേനീയേയായ സ്യാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു.

ലടകറ്മനയാസിറ്ി കയാമ്പസറ് 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടിലറെ പുതിയ കയാമ്പേ് 
ലെക്സനയാേിറ്റിയിൽ പൂർത്ികരണ ഘട്ടത്ിലയാണ്, 
ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജിയിലം അതിലറെ 
ആപ്ിസക്ഷൻ ലഡയാലേയ്നകളിലം പഠനങ്ങൾ, 
ഗസവഷണങ്ങൾ, ഇൻകുസൈഷൻ എന്നിവ സുഗേേയാക്കുകയം 
സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം ലചയ്യും. പൂർത്ിയയായി 
വരുന്ന കധ്യാമ്പേിൽ ലേയാത്ം 48,161 ചതരശ്ര േീറ്റർ 
വിസ്ീർണ്മുണ്യാകും. അക്യാദേിക് സബ്യാക്്, സ്റ്റുഡറെ്േ് 
സഹയാസ്റൽ സബ്യാക്്, വിവിധ സബ്യാക്കുകളയായ േൈ്സസ്റഷൻ, 
േംപ്, പമ്പ് ഹൗേ് എന്നിവയലെ നിർമ്മയാണം 
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പൂർത്ിയയായി. കയാമ്പേിസലക്കുള്ള ലക എേ് ഇൈി ബവദയുതി 
വിതരണത്ിനയായളള ്രയാൻേ്സഫയാർേർ, ബെം ഓഫ് ദി സഡ 
(െിഒഡി) േീറ്റർ എന്നിവയലെ പരിസേയാധന പൂർത്ിയയായി. 
എേ്െിപി പ്യാന്റുകൾ പ്രവർത്ിപ്ിക്കുന്നതിന് സകരള 
േലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സൈയാർഡിലറെ അന്തിേ അനേതി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.

ലടകറ്മനയാപയാരക്കറ്
ആസഗയാള നിലവയാരമുള്ള പശ്യാത്ല േൗകരധ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം േയാസകേതിക വിദധ്യിലൂന്നിയ 
വധ്വേയായങ്ങളലെ വികേനത്ിനയാവേധ്േയായ 
മുഴുവൻ േഹയായവം നൽകുന്നതിനേയായി സകരള 
േർക്യാരിൻലേ പൂർണ് ഉെേസ്തയിലള്ള ഒരു 
േ്വയംഭരണ സ്യാപനേയായയാണ് ലെക്സനയാപയാർക്് 
ആരംഭിച്ചത്. 1995 നവംൈർ 18-നയാണ് ഈ സ്യാപനം 
ഔസദധ്യാഗികേയായി രയാഷ്ട്രത്ിന് േേർപ്ിച്ചത്.  അന്നു മുതൽ 
ലെക്സനയാപയാർക്് അതിലറെ വലിപ്ത്ിലം, ജീവനക്യാരുലെ 
എണ്ത്ിലം വളർന്നുലകയാസണ്യിരിക്കുന്നു.  മൂന്നയാം ഘട്ട 
വികേനസത്യാലെ ഇന്തധ്യിലല ഏറ്റവം വലിയ ഐ.റ്റി. 
പയാർക്കുകളിൽ ഒന്നയായി ലെക്സനയാപയാർക്് േയാറും.  ഇവിലെ 
375 ഏക്ർഭൂേിയം 10.6 േിലധ്ൺ ചതരശ്ര അെി ൈിൽറ്റ് 
അപ്് ഏരധ്യമുണ്്. കഴക്കൂട്ടത്് ലെക്സനയാേിറ്റി സപ്രയാജക്് 
വരുന്നസതയാടുകൂെി 390 ഏക്ർ വിേ്തൃതിയിൽ ഒരു ഏകീകൃത 
ഐ.റ്റി. ൌൺഷിപ്യാകുകയം, സകരളത്ിലല തലന്ന 
ആദധ്ലത് ഐ.റ്റി. ഇെനയാഴിയയായി േയാറുകയം ലചയ്യും. 64,000 
ത്ിലധികം ഐെി/ഐെിഇഎേ് ലപ്രയാഫഷണലകൾ സജയാലി 
ലചയ്യുന്ന ഈ പയാർക്ിൽ ഇസപ്യാൾ 465 കമ്പനികളണ്്. 
േംസ്യാന േമ്പദ് വധ്വസ്യിൽ ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ 
േംഭയാവന പട്ടിക 5.1.2ൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ വളർച്ചയലെയം ഭൗതിക 
സനട്ടങ്ങളലെയം വിേദയാംേങ്ങൾ യഥയാക്രേം അനു�ന്ധം 
5.1.2, 5.1.3 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 5.1.2 േംസ്യാന േമ്പദ് ഘെനയിൽ 
ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ േംഭയാവന
ഇനം സനട്ടങ്ങൾ

2019-20
സനട്ടങ്ങൾ
2020-21

സനട്ടങ്ങൾ
2021-22

ആലക വിറ്വരവ്     
(രൂപ സകയാെിയിൽ)

15,000.00 15,000.00 18,000.00

ആലക കയറ്േതി 
 (രൂപ സകയാെിയിൽ)

7,890.00 8,501.00 9,300.00

ആലക നിസക്ഷപം  
(രൂപ സകയാെിയിൽ)

4,979.00 5,309.00 5,600.00

ആലകലതയാഴിലവ 
േരങ്ങൾ (എണ്ം)

62,000.00 63,000.00 64,000.00

ആലക കമ്പനികൾ 
(എണ്ം)

450.00 460.00 465.00

ആലക സ്ലം 
(ഏക്േിൽ)

659.87 659.87 766.86

ആലക ൈിൽറ്റപ് 
ഏരിയ (ലക്ഷം ചതരശ്ര 
അെി)

101.00 106.00 106.00

 അവലംൈം: ലെക്സനയാപയാർക്്
ലടകറ്മനയാപയാരക്കിലറെ അധീനതയിലുള്ള ഭൂേി. 

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലയായി പൂർത്ിയയാക്ിയ 766.86 
ഏക്േിൽ വധ്യാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 5 കയാമ്പസുകളയാണ് 
ലെക്സനയാപയാർക്ിലള്ളത്. 5 കയാമ്പസുകളിലയായള്ള 
ഭൂവിവരം േംൈന്ധിച്ച വിേദയാംേങ്ങൾ പട്ടിക 5.1.3ൽ 
ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ലടകറ്മനയാപയാരക്കിലല ബിൽറ്റ് അപ്പറ് ഏരിയയുലട വളരച്
ലെക്സനയാപയാർക്ിലല ൈിൽറ്റ് അപ്് സ്ലം 2016-17ൽ 85 
ലക്ഷം ചതരശ്ര അെിയിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ 106 ലക്ഷം 
ചതരശ്ര അെി ആയി ഉയർന്നു.   ലെക്സനയാപയാർക്ിലല 
ൈിൽറ്റ്അപ് ഏരിയയലെ വളർച്ച ചടിത്ധം 5.1.1ൽ 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

ചടിത്ധം 5.1.1 ലെക്സനയാപയാർക്ിലല ൈിൽറ്റ് അപ്്  
ഏരിയ-യലെ വളർച്ച
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ബില്റ്റ് അപ്പ് ഏര്യയ ( ലക്ഷം ചതുര്ശ്ര അടി) അവലംൈം: ലെക്സനയാപയാർക്്

ലടകറ്മനയാപയാരക്കിലല കമ്പനികൾ
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്ിനിെയിൽ ലെക്സനയാപയാർക്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന കമ്പനികളലെ എണ്ത്ിൽ 
വർദ്നയണ്യായിട്ടുണ്്. 2015-16 ൽ ലെക്സനയാപയാർക്ിൽ 358 
കമ്പനികൾ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു. 2021-22 ൽ ഇത് 465 ആയി 
വർദ്ിച്ചു.  2015-16 മുതൽ 2021-22 വലരയള്ള കമ്പനികളലെ 
എണ്ം േംൈന്ധിച്ച വിവരം ചടിത്ധം 5.1.2ൽ സചർത്ിരിക്കുന്നു.                                                  
                                      
ലടകറ്മനയാപയാരക്കിൽനിന്നുള്ള കയറ്റുേതിയുലട വളരച്
ലെക്സനയാപയാർക്ിൽനിന്നുള്ള കയറ്േതി 2016-17ൽ  5,000 
സകയാെിയയായിരുന്നത് 2020-21 ആയസപ്യാൾ 8,501 സകയാെി 
രൂപയയായി  വർദ്ിച്ചു. 2021-22 ൽ ഇത് 9,300 സകയാെിയയായി 
ഉയർന്നു, ഇത് മുൻ വർഷലത് അസപക്ഷിച്ച് 9.4 
േതേയാനം വർദ്ന സരഖലപ്ടുത്ി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷേയായി 
ലെക്സനയാപയാർക്ിൽ നിന്നുള്ള കയറ്േതി വിവരം ചടിത്ധം 
5.1.3ൽ സരഖലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.      

പട്ടിക 5.1.3 ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ അധീനതയീലള്ള ഭൂേി

ഘട്ടങ്ങൾ ഘട്ടം I ഘട്ടം II ഘട്ടം III ലെക്സനയാേിറ്റി ലെക്സനയാപയാർക്് ലകയാല്ലം
ഭൂവിേ്തൃതി (ഏക്േിൽ) 198.43 86 90.02 389.74 2.67

അവലംൈം: ലെക്സനയാപയാർക്്
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ചടിത്ധം 5.1.3 ലെക്സനയാപയാർക്ിൽ നിന്നുള്ള കയറ്േതി (സകയാെി 
രൂപയിൽ)

 

5000 

6450 
7000 

7890 
8501 

9300 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

കയറ്റുമതി 

അവലംൈം: ലെക്സനയാപയാർക്്

ലടകറ്മനയാപയാരക്കിലല ലതയാഴിലിലുണ്യായ വരദ്നവറ്
ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ വളർച്ച ആ സ്യാപനത്ിലണ്യായ 
അവേയാന അേ്  വർഷലത് ലതയാഴിലിലറെ വളർച്ചയേയായി 
ൈന്ധലപ്ട്ട് വിേകലനം ലചയ്യാവന്നതയാണ്. 2016-17 
ൽ ലതയാഴിലവേരങ്ങൾ 51,860 ആയിരുന്നത് 2021-22 
ആയസപ്യാസഴക്കും 64,000 ആയി വർദ്ിച്ചു.  കഴിഞ്ഞ 6 
വർഷലത് ലതയാഴിലവേരങ്ങളിലണ്യായ വർദ്നവ്  ചടിത്ധം 
5.1.4ൽ സരഖലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.      

ലെക്സനയാപയാർക്് മൂന്നയാം ഘട്ടത്ിൽ എംൈേി 
സെയാേേ് പദ്തിയലെ നിർമ്മയാണം ആരംഭിക്കുകയം 
അത് േജീവേയായി തെരുകയം ലചയ്യുന്നു.  ഇതിൽ രണ്ടു 
ഘട്ടങ്ങളിലയായി ലേയാത്ം 1,500 സകയാെി മുതൽമുെക്ിൽ 
ലെക്സനയാപയാർക്ിൽ സലയാസകയാത്ര ൈിേിനേ് 
ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ സൃഷ്ിക്യാൻ വിഭയാവനം ലചയ്ിരിക്കുന്നു. 
പദ്തി പൂർത്ിയയാകുസമ്പയാൾ 30,000 സനരിട്ടുള്ള 
ലതയാഴിലവേരങ്ങളം 70,000 പസരയാക്ഷ ലതയാഴിലവേരങ്ങളം 
സൃഷ്ിക്ലപ്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചടിത്ധം  5.1.4 ലെക്സനയാപയാർക്ിലല ലതയാഴിലവേരങ്ങളലെ 
വർദ്നവ്
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അവലംൈം:ലെക്സനയാപയാർക്്

ലടകറ്മനയാസിറ്ി
2009ൽ ആരംഭിച്ച ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെ ഒരു പ്രധയാന 
പദ്തിയയാണ് ലെക്സനയാേിറ്റി സപ്രയാജക്്.  സപ്രയാജക്ിൽ രണ്് 
വിഭയാഗങ്ങളണ്്.       ഐ.റ്റി ഇറെസഗ്റ്റഡ് ൌൺഷിപ്പും  
സനയാളജ്േിറ്റിയം.   വളർന്നു വരുന്ന േയാസകേതിക 
വിദധ്കളിൽ ആേ് േികവിലറെ സകന്ദങ്ങൾ (േിഒഇഎേ്) 
വിഭയാവനം ലചയ്ിട്ടുണ്്.  േംസ്യാനത്് സുസ്ിരവം  
ആസരയാഗധ്കരവേയായ ഐ.റ്റി ഇസക്യാേിസ്റം  സൃഷ്ിക്കുവയാൻ  
േികവിലറെ സകന്ദങ്ങൾ േഹയായിച്ചിട്ടുണ്്.   1. ബേൈർ 
ലേക്യൂരിറ്റി, സബ്യാക്് ലചയിൻ, 2. ഫിൻലെക് സബ്യാക്് 
ലചയിൻ 3. ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻസും ലേഷീൻ 
സലണിംഗും 4. ലവർച്വൽ/ഓലമെറെഡ് േിയയാലിറ്റി, 5. 
ഇ-ലേയാൈിലിറ്റി, 6. സ്േ് േയൻേ് തെങ്ങിയ ഐറ്റി 
സേഖലയിലല വളർന്നുവരുന്ന േയാസകേതിക വിദധ്കലള 
അെിസ്യാനേയാക്ിയയാണ് ഈ േികവിലറെ സകന്ദങ്ങൾ 
വിഭയാവനം ലചയ്ിട്ടുളളത്.

 ചടിത്ധം 5 .1. 2 ലെക്സനയാപയാർക്ിലല കമ്പനികളലെ എണ്ം
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അവലംൈം:ലെക്സനയാപയാർക്്
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ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻേ്, ഡീപ് ലേഷീൻ സലണിംഗ്, 
സേയാസൈയാട്ടിസെ്, ഇലക്ടിക് / ഓസട്ടയാസേറ്റഡ് വയാഹനങ്ങൾ 
എന്നിവയലെ ലേറെർ ഓഫ് എസെലൻേ് ആയിരിക്കും 
നിസ്യാൻ ഡിജിറ്റൽ ഇന്തധ് എൽ എൽ പി. ൈഹിരയാകയാേ 
ദൗതധ് പരിപയാെികൾക്യായി ലെക്സനയാപയാർക്് വി.എേ്.
എേ്.േിയേയായി േഹകരിച്ച് നയാസനയാ സ്േ് പയാർക്് 
സപ്രയാജക്റ്റിലനയാപ്ം സ്േ് േിസ്റംേ് സകയാംപ്ക്സും 
വിഭയാവനം ലചയ്ിട്ടുണ്്.

 ലെക്സനയാപയാർക്് ഐെി ഇറെസഗ്റ്റഡ് ൌൺ ഷിപ്ിന്  സവണ്ി 
287.7 ഏക്റും സനയാളജ് േിറ്റിക്യായി 102.05 ഏക്റുേയായി 
335.53 ഏക്ർ സ്ലം പള്ളിപ്പുേത്് ഏലറ്റടുത്തു.  അെിസ്യാന 
േൗകരധ്ങ്ങളലെ പണി ആരംഭിച്ചു, െി േി എേ്, നിസ്യാൻ, 
േൺ ലെക്, കയാേ്, ഐ ഐ ഐ െി എം - ലക എന്നിവയ്ക് ഭൂേി 
അനവദിച്ചു. പത്തുവർഷലത് പദ്തിയയായി ലെക്സനയാേിറ്റി 
പദ്തി വിഭയാവനം ലചയ്യുന്നു. ഐെി സേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷം 
സപർക്് സനരിട്ടും 4 ലക്ഷസത്യാളം സപർക്് പസരയാക്ഷേയായം 
ലതയാഴിലവേരം നൽകുന്ന പദ്തിയയാണിത്. 5,000 സകയാെി 
രൂപയലെ മുതൽ മുെക്ിൽ 10 ദേലക്ഷം  ചതരശ്ര അെി 
ഓഫീേ് േൗകരധ്ം നിർമ്മിക്കുവയാനയാണ്   വിഭയാവനം 
ലചയ്ിട്ടുളളത്.

ലടകറ്മനയാപയാരക്കറ് ലകയാല്ം
സകരള േർക്യാർ 18 ലഹക്ർ സ്ലം എം/എേ് സകരള സസ്ററ്റ് 
ഐെി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ ലിേിറ്റഡിന് ബകേയാേിയിട്ടുണ്്. 
ഇതിൽ 10 േതേയാനം സ്ലം ലെക് സനയാപയാർക്ിന് 
ലകയാല്ലം ലെക് സനയാപയാർക്ിലറെ പ്രവർത്നത്ിനം 
പരിപയാലനത്ിനേയായി നൽകും. സലയാസകയാത്ര 
നിലവയാരമുള്ള 1,00,000 ചതരശ്ര അെി ഐെി ലകട്ടിെം 
അഷ്മുെിയിൽ പൂർത്ിയയായി. കധ്യാമ്പേിനള്ളിലല പമ്പ് 
ഹൗേ്, ഓവർലഹഡ് വയാട്ടർ െയാകേ്, ആർട്ടീരിയൽ സേയാഡ് 
സജയാലികൾ എന്നിവയൾലപ്ലെയള്ള ജലവിതരണ 
േംവിധയാനം പൂർത്ിയയായി. കയാമ്പേിലല ലതരുവവിളക്കുകൾ 
പൂർണ്േയായം േൗസരയാർജ്ജ അധിഷ്ിതേയാണ്.  ആലക 
ലീേൈിൾ ഏരിയ 58,300 ചതരശ്ര അെിയയാണ്.  
ഇതിൽ 24,180 ചതരശ്ര അെി ലീേിന് ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്.  
അടുത് 2 വർഷത്ിനള്ളിൽ 800 ലതയാഴിലവേരങ്ങൾ 
നൽകുലേന്നയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്യാർട്ട് ൈിേിനേ് 
ലേറെർ പ്രവർത്ന േജ്ജേയാണ്. 20 കമ്പനികൾ 
പ്രേ്തത സകന്ദത്ിൽ  പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 

ഇൻമഫയാപയാരക്കറ്
സകരളത്ിലല രണ്യാേലത് വലിയ ഐ.റ്റി ഹബ്യാണ് 
ലകയാച്ചിയിലള്ള ഇൻസഫയാപയാർക്്, ഇതിലറെ സ്യാക്കുകൾ 
സചർത്ലയിലം തൃശ്ശൂരിലേയാണ്. ഐ.െി./ഐ.െി.ഇ. എേ് 
കമ്പനികൾക്്  ആവേധ്േയായ ബവദയുതി, ജല വിതരണം, 
കണക്ിവിറ്റി,  തെങ്ങിയ സസ്ററ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് അെിസ്യാന  
േൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയയാണ് ഇൻസഫയാപയാർക്ിലറെ 
ലക്ഷധ്ം. ഇൻസഫയാപയാർക്കും അതിലറെ വികേന പകേയാളികളം 
സചർന്ന് (2004-ൽ ആരംഭിച്ചത മുതൽ) 10 േില്ലധ്ൺ 
ചതരശ്ര അെി ൈിൽറ്റ് അപ് സ്ലം സൃഷ്ിക്കുകയം 546 
ഐ.െി കമ്പനികളിലൂലെ 63,000 ത്ിലധികം ഐ.െി 

ലപ്രയാഫഷണലകൾക്് ലതയാഴിൽ നൽകുന്നുമുണ്്. 
ഇൻസഫയാപയാർക്ിൽ നിന്നുളള കയറ്േതി  2019-20ൽ   5,200 
സകയാെി രൂപയം 2020-21ൽ    5,700 സകയാെി രൂപയം 2021-22ൽ 
8,500 സകയാെി രൂപയം ആയിരുന്നു.

ഇൻമഫയാപയാരക്കിലറെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേി
322.98 ഏക്േിലയായി വികേനത്ിലറെ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളിലളള അഞ്് കയാമ്പസുകൾ ഇൻസഫയാപയാർക്ിനണ്്.  
ഈ അഞ്് കയാമ്പസുകളിലല ഭൂവിേ്തൃതി േംൈന്ധിച്ച 
വിേദയാംേങ്ങൾ പട്ടിക 5.1.4ൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

ഇൻസഫയാപയാർക്ിലറെ ഭൗതിക സനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
5.1.4ൽ സചർത്ിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്  വർഷേയായി 
ഇൻ സഫയാപയാർക്ിലറെ പ്രധയാന ഭൗതിക പ്രകെനം പട്ടിക 
5.1.5ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 5.1.5  ഇൻ സഫയാപയാർക്ിലറെ പ്രധയാന ഭൗതിക 
സനട്ടങ്ങൾ
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ലേയാത്ം വിറ്വരവ് 
(സകയാെി രൂപ) 5,200    5700 8500

ആലക ലതയാഴിൽ 
(എണ്ം) 47,000 51,000 63600

കമ്പനികളലെ എണ്ം 
(എണ്ം) 427 420 546

ആലക ഭൂേി (ഏക്ർ) 323 323 323

ആലക ൈിൽറ്റ് അപ്് 
സ്േ് (ദേലക്ഷം 
ചതരശ്ര അെി).
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അവലംൈം: ഇൻസഫയാപയാർക്്

2021-22 കയാലയളവിൽ ഇൻമഫയാപയാരക്കിലറെ പ്രധയാന 
മനട്ടങ്ങൾ
• ലേയാത്ം ജീവനക്യാരുലെ എണ്ം 63,600 ആയി 

ഉയർന്നു. (2020-21ലല 51,000 ൽ നിന്ന്)
• ഐെി കമ്പനികളലെ എണ്ം 546 ആയി വർദ്ിച്ചു (2020-

2021ലല 420ൽ നിന്ന് )
• ലേയാത്ം കയറ്േതി വരുേയാനം 8,500 സകയാെി രൂപയയായി 

വർദ്ിച്ചു. (2020-21 ലല 5,700 സകയാെിയിൽ നിന്ന്)
• 50000 ചതരശ്ര അെി സ്ലത്ിലറെ നിർമ്മയാണം സുനധ് 

ഏക് (േീഡിയ േിസ്റംേ് പൂർത്ിയയായി)
• സകയാഗ്ിേറെ് ലെക്സനയാളജി ലേയാല്യൂഷൻേ് 3 നിലകൾ 

കൂെി പൂർത്ിയയാക്ി, 1,000 പുതിയ േീറ്കൾ തയ്യാേയാക്ി. 
• എൽഎആർ ൈയാധധ്ത പൂർണ്േയായം തീർപ്യാക്ി.

സസബര പയാരക്കറ്
തിരുവനന്തപുരലത് ലെക്സനയാപയാർക്ിലറെയം ലകയാച്ചിയിലല 
ഇൻസഫയാപയാർക്ിലറെയം േയാതൃകയിൽ സകയാഴിസക്യാെ് 

പട്ടിക 5.1.4 ഇൻ സഫയാപയാർക്ിലറെ അധീനതയീലള്ള ഭൂേി.
ഘട്ടങ്ങൾ ഘട്ടം I ഘട്ടം II തൃശ്ശൂർ സചർത്ല െി.ൈി.േി കല്ലൂർ

ഭൂവിേ്തൃതി (ഏക്േിൽ) 100.86 125.92 30 66.2
ജിേി ഡി എയലെ ഉെേസ്തയിലള്ള 
ലക എേ് ഐ െി എമ്മിലറെ പയാട്ടത്ിന് കീഴിൽ 
30,000 ചതരശ്ര  അെി ൈിൽറ്റ് അപ്് സ്ലം 

അവലംൈം: ഇൻസഫയാപയാർക്്
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ബേൈർ പയാർക്് സ്യാപിച്ചത് ഒരു ഹൈ്, േ് സപയാക്് 
സേയാഡലിലന അെിസ്യാനേയാക്ിയയാണ്. ലകയാച്ചി മുതൽ 
കയാേർസഗയാഡ് വലര പെിഞ്ഞയാേൻ തീരത്് ഐെി 
ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ വിെവ് നികത്യാനയാണ് ഇത് സ്യാപിച്ചത്.  
ഐെി/ഐെിഇഎേ് നിസക്ഷപകർക്് ലചലവ് കുേക്കുന്ന 
അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ നൽകുക അതവഴി സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയർ/ സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ സേവനങ്ങളലെ കയറ്േതി 
സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുക, പ്രസേയാട്ട് ലചയ്യുക, വർദ്ിപ്ിക്കുക, 
േലൈയാർ സേഖലയിൽ ലതയാഴിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയം 
ലചയ്യുക എന്നതയാണ് ബേൈർപയാർക്ിലറെ ലക്ഷധ്ം.

േർക്യാരും വധ്വേയായവം തമ്മിലള്ള േയാധധ്തയള്ള 
നിസക്ഷപകരുേയായി ഇെപഴകുക, ഐെി / ഐെിഇഎേ് 
അെിത്േ േക്ിലപ്ടുത്തുക, പ്രസേയാഷണൽ കയാലമ്പയ് നകൾ 
നെത്തുക, ഐെി, ഐെിഇഎേ് എന്നിവയ്കയായി േയാനവ 
വിഭവസേഷി വികേിപ്ിക്കുക എന്നത് ബേൈർപയാർക്ിലറെ 
ഉത്രവയാദിത്േയാണ്. സകയാഴിസക്യാെ് ബേൈർപയാർക്ിലല 
43 ഏക്ർ ഭൂേിയലെ മുഴുവൻ ഉെേസ്യാവകയാേവം 
സകരള സസ്ററ്റ് ഐെി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ ലിേിറ്റഡിന് 
(ലക എേ് ഐ െി എൽ) ഉണ്്. 

സസബര പയാരക്കിലറെ പ്രധയാന മനട്ടങ്ങൾ ചുവലട 
കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.
• 2.88 ലക്ഷം ചതരശ്രയെി വിസ്ീർണ്മുള്ള ലകട്ടിെത്ിൽ  

62 േതേയാനം വിനിസയയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. നിലവിൽ 52 ഐെി 
കമ്പനികൾ ലേേിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

• ലേേ് ഇതര ഐെി പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായി 
12,391 ചതരശ്ര അെി സ്ലം നീക്ിവച്ചു. അതിൽ 
ലകഎേ് യഎമ്മിന് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
സ്റയാർട്ടപ്് കമ്പനികൾക്യാണ് നിലവിൽ പകുതി സ്ലം 
അനവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

• ഏകസദേം 1,688  സനരിട്ടുള്ള ലതയാഴിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു.
• കയറ്േതി വരുേയാനം 2021-22 കയാലയളവിൽ 55.70 സകയാെി 

രൂപയം 2022 ജൂൺ 30 വലര ഏകസദേം ₹19.00 സകയാെി 
രൂപയം േിസപ്യാർട്ട് ലചയ്ിട്ടുണ്്.

ബേൈർപയാർക്ിലറെ ഭൗതിക സനട്ടങ്ങൾ അനു�ന്ധം 
5.1.5ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷേയായി 
ബേൈർപയാർക്ിലറെ പ്രധയാന ഭൗതിക പ്രകെനം പട്ടിക 
5.1.6 നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകരള മ്റേറ്റ് ഐ.റ്ി ഇൻഫ്യാസറ്്രകറ്ചര ലിേിറ്ഡറ് (ലക.
എസറ്.ഐ.റ്ി.ഐ.എൽ)
േംസ്യാനലത് ഐെി/ഐെിഇഎേിനയായി അെിസ്യാന 
േൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനയായി രൂപീകരിച്ച 
ഒരു പബ്ിക് ലിേിറ്റഡ് കമ്പനിയയാണ് സകരള സസ്ററ്റ് 

ഇൻഫർസേഷൻ ലെക്സനയാളജി ഇൻഫ്യാേ്്രക്ചർ 
ലിേിറ്റഡ് (ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ). േർക്യാരിലറെ 
ഉെേസ്യാവകയാേത്ിലള്ള ഭൂേി പയാട്ടത്ിന് നൽകുകസയയാ 
പ്രയാസയയാഗികേയായ േയാമ്പത്ിക േയാതൃകകളിലൂലെ 
േ്വരൂപിക്കുന്ന ഫണ്് ഉപസയയാഗിച്ച് ലപയാത േ്വകയാരധ് 
പകേയാളിത് േയാതൃകയിൽ േംസ്യാനത്് ഐ.റ്റി. പശ്യാത്ല 
േൗകരധ്ങ്ങൾ വികേിപ്ിക്കുകയേയാണ് കമ്പനി ലചയ്യുന്നത്. 
ഭൂേി ഏലറ്റടുത്് അതിൽ ആവേധ്േയായ അെിസ്യാന 
േൗകരധ്ങ്ങളയായ ബവദയുതി, ജലം, സേയാഡ്, ചുറ്റേതിൽ, ലേേ് 
പദവി, േറ് േർക്യാർ അംഗീകയാരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭധ്േയാക്കുക,  
ലേേ് സ്റയാറ്റേ് സനെിലയടുക്കുക, ആവേധ്േയായ ഭൂേി, ഐ.റ്റി 
പയാർക്കുകൾ എന്നിവ വികേിപ്ിക്കുന്നതിനയായി േ്വകയാരധ് 
േംരംഭകർക്് നൽകുകയയാണ് കമ്പനിയലെ ൈിേിനേ് 
േയാതൃക. ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽലറെ പ്രധയാന ചില 
സപ്രയാജക്ടുകൾ ഇനിപ്േയന്നവയയാണ്. 

1.  സറ്കിൽ ലഡലിവറി മപ്രയാജക്റ്, മകരള 
ലക.എേ്.ഐ.െി.എല്ലിന് സകരള േർക്യാർ നിസയയാഗിച്ച 
അഭിേയാനകരേയായ പദ്തിയയാണ്  സ്ിൽ ലഡലിവേി 
സപ്രയാജക്്, സകരള. വിദധ്യാർത്ഥികളം വധ്വേയായവം തമ്മിലള്ള 
അന്തരം കുേയ്ക്കുക എന്നതയാണ് എേ്ഡിപിലക പദ്തിയലെ 
ലക്ഷധ്ം. പദ്തിയലെ ഭയാഗേയായി 150 എൻജിനീയേിംഗ് 
സകയാസളജുകളലെ േജ്ജീകരണവം 3 സ്റ്റുഡിസയയാകളിലം 
ലെലിസകയാൺഫേൻേിങ്ങ് േംവിധയാനമുള്ള വിർച്ച്വൽ 
പ്യാറ്റ്സഫയാം ഉൾലക്യാള്ളുന്നതയാണ് ഇത്.  എേ്.ഡി.പി.ലക 
സപ്രയാജക്ിലറെ പ്രവൃത്ി പൂർത്ീകരണ സ്ിതി പട്ടിക 5.1.7ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു

2. മകരള സഫബര ഒപറ്റ്ികറ് ലനറ്റ് വരക്കറ് (ലക.മഫയാൺ)
30,000 സത്യാളം േർക്യാർ, വിദധ്യാഭധ്യാേ സ്യാപനങ്ങൾക്് 
(്രയാക്് 1) അതിസവഗ ഇറെർലനറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകയാൻ 
പ്രയാപ്തിയള്ള, േംസ്യാന വധ്യാപകേയായ, ഒപ്റ്റിക്ൽ ബഫൈർ 
ശംഖലയയായ ലക സഫയാൺ, േയാമ്പത്ികേയായി പിന്നയാക്ം 
നിൽക്കുന്ന 20 ലക്ഷം കുടുംൈങ്ങൾക്കും േറ്ള്ളവർക്് 
കുേഞ്ഞ നിരക്ിൽ ഇറെർലനറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും േൗജനധ് 
ഇറെർലനറ്റ് വയാഗ്യാനം ലചയ്യുന്നു (്രയാക്് 2 ) 1,028.20 സകയാെി 
രൂപ ലചലവിൽ ലക-സഫയാൺ പദ്തി നെപ്യാക്കുന്നതിന് 
േർക്യാർ ഭരണയാനേതി നൽകിയിട്ടുണ്്. പിന്നീെ്, 
1,548.08 സകയാെി രൂപയയായിപുതക്ി ഭരണയാനേതി നൽകി. 
കിഫ്ൈി യലെ േഹയായസത്യാലെ ്രയാക്് 1 നെപ്ിലയാക്യാൻ 
തീരുേയാനിച്ചു. ലക എേ് ഇൈി എൽ, ലക എേ് ഐ െി എൽ, 
സകരള േർക്യാർ എന്നിവയ്ക്   49: 49: 2ലറെ ഓഹരി 
ബകവേമുള്ള പയാസറ്റണിൽ ഒരു പുതിയ സജയായിറെ് ലവഞ്്വർ 
കമ്പനി (ലക-സഫയാൺ ലിേിറ്റഡ്) രൂപീകരിച്ചു. ലക-സഫയാൺ 
സപ്രയാജക്ിലറെ സ്ിതി പട്ടിക  5.1.8ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 5.1.6 ബേൈർപയാർക്ിലറെ  ഭൗതിക സനട്ടങ്ങൾ
വിേദയാംേങ്ങൾ സനട്ടങ്ങൾ 2019-20 സനട്ടങ്ങൾ 2020-21 സനട്ടങ്ങൾ 2021-22

ലേയാത്ം വിറ്വരവ് (സകയാെി രൂപ) 14.75 26.16       55.70

ലേയാത്ം കയറ്േതി (സകയാെി രൂപ) 14.75 26.16       55.70

ലേയാത്ം നിസക്ഷപം (സകയാെി രൂപ) 1.35 2.47 4.35

ആലക ലതയാഴിൽ (എണ്ം) 607 764 1237

കമ്പനികളലെ എണ്ം(പ്രവർത്നപരം) 27 58 67

ആലക ഭൂേി (ഏക്േിൽ) 42.5 42.5 42.5

ആലക ഭൂേി (ഏക്േിൽ) 3 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം

അവലംൈം:ബേൈർപയാർക്്
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3. മഫയാല്റേറ
സഫയാലസ്റേ എന്ന പദത്ിലറെ അർത്ഥം ഗ്യാേീണ 
സേഖലയിലല േയാസകേതികവിദധ്കലള വളർത്ിലയടുക്ൽ 
എന്നയാണ്. സയയാഗധ്രയായ തിരലഞ്ഞടുത് കമ്പനികൾക്് 
സപ്രയാത്യാഹനത്ിലറെ രൂപത്ിൽ ഈ പദ്തി 
േയാമ്പത്ിക േഹയായം നൽകും. ഐെി, ഐെിഇഎേ്, 
ൈിപിഒ കമ്പനികലള ലചലവ് കുേഞ്ഞ ഗ്യാേീണ 
സകന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്ിക്യാനം അവിലെ 
ഗ്യാേീണ സേഖലയിൽ ലതയാഴിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്യാനം 
സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്യാനേയാണ് ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ 
ഉസ്ദേേിക്കുന്നത്. സകരളത്ിലല ഗ്യാേപഞ്യായത്തുകളിലെനീളം 
സ്യാപനങ്ങൾക്് സപ്രയാത്യാഹനം നൽകി പദ്തി 
നെപ്ിലയാക്യാൻ ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ 
തീരുേയാനിച്ചിട്ടുണ്്.

ഇറെര നയാഷണൽ ലസറെര മഫയാര ഫ്ീ ആൻഡറ് ഓപ്പൺ 
മസയാഴറ്സറ് മസയാഫറ്റ്റ് ലവയര (ഐ.സി. മഫയാസറ്)
ഇന്തധ്യിലലയം വിസദേലത്യം ഫ്ീ സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയർ േംഘെനകളേയായി സചർന്ന് ഫ്ീ സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയറുകളലെ വികേനവം പ്രസയയാഗവം േൗജനധ്േയായി 
അേിവകൾ നൽകുന്നത് സപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം 
ലചയ്യുക എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാലെ സകരള േർക്യാർ 
ആരംഭിച്ച അന്തയാരയാഷ്ട്രസകന്ദേയാണ് ഐ.േി. സഫയാസ്്.  
ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപ്ൺ സേയാഴ്േ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയറുേയായി 
ൈന്ധലപ്ട്ട കൺേൾട്ടൻേി, ഗസവഷണ വികേന 
പരിപയാെികൾ, അക്യാദേിക് പഠനം, സേവനം, പരിേീലനം, 
പ്രേിദ്ീകരണം, േർട്ടിഫിസക്ഷൻ, അന്തയാരയാഷ്ട്ര 
തലത്ിലള്ള േഹകരണം എന്നിവയേയായി ൈന്ധലപ്ട്ട 
എല്ലയാ പ്രവർത്നങ്ങളസെയം സനയാഡൽ ഏജൻേിയയാണ് 
ഐേിസഫയാേ്. സഫയാേ് അധിഷ്ിത പരിേീലന 
പരിപയാെികൾ, വർസഷയാപ്പുകൾ, ലേേിനയാറുകൾ, ഗസവഷണ 
പരിപയാെികൾ, ലപ്രയാജക്റ്കൾ, േലയയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് 

പ്രവർത്നങ്ങൾ, വിദധ്യാർഥികളലെ ഇസറെൺഷിപ്പുകളം 
സപ്രയാജക്ടുകളം, േമ്മർ കധ്യാമ്പുകൾ, ഫയാക്ൽറ്റി 
വികേന പരിപയാെികൾ, ലഫസല്ലയാഷിപ്് സപ്രയാഗ്യാമുകൾ 
തെങ്ങിയവ ഐ.േി സഫയാേ് നെത്ിയിട്ടുണ്്. 2020-21ലല 
ഐേിസഫയാസ്ിലറെ   പ്രധയാന സനട്ടങ്ങൾ തയാലഴപ്േയന്നു.

• ല്യിലി സക്രയാേ് സവഡ് പേിൽ ഉപകരണം – 
എലകഎേ്എച്ച്ഐ സക്രയാേ് സവഡ് പേിൽ ഡിബവേ് 
ലലവൽ േിലീേ് സഗ്ഡ് പതിപ്ിലറെ ഔസദധ്യാഗിക സലയാഞ്് 
2021 നവംൈർ 1-ന് ൈഹുേയാനലപ്ട്ട സകരള മുഖധ്േന്ത്രി 
നെത്ി.

• സവഡ് സെയാക്്ൈയാക്് ഉപകരണം - ഐേിസഫയാസ്ിലറെ 
അേിസ്റീവ് ലെക്സനയാളജി വിഭയാഗം ഉപകരണത്ിലറെ 
ആദധ് ലലവൽ സപ്രയാസട്ടയാ തരം വികേിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു

• െക് ബെൽ േയാപ്്- 2021 ജൂണിൽ ഉപകരണത്ിലറെ 
ഡിബേൻ പൂർത്ിയയാക്ി

• ല്യിലി പഠന ഉപകരണം - 2022 േയാർച്ചിൽ 
ഉപകരണത്ിലറെ ആദധ് ലലവൽ സപ്രയാസട്ടയാബെപ്് 
പൂർത്ിയയാക്ി

• ആൽഫ ന്യൂേേിക് ൈിൽഡർ- പുനരുപസയയാഗിക്യാവന്ന 
ജധ്യാേിതീയ രൂപങ്ങൾ കൂട്ടിസച്ചർത്് അക്ഷരങ്ങളം 
അക്ങ്ങളം നിർമ്മിക്യാൻ േഹയായിക്കുന്ന ഒരു 
ഉപകരണം. 2022 േയാർച്ചിൽ ഉപകരണത്ിലറെ ആദധ് 
ലലവൽ സപ്രയാസട്ടയാബെപ്് പൂർത്ിയയാക്ി

• ബേറ്റിംഗ് അേിസ്റ്- അേിസ്റീവ് ലെക്സനയാളജി വിഭയാഗം 
ഒരു ഫസ്റ് ലലവൽ സപ്രയാസട്ടയാബെപ്് വികേിപ്ിക്യാൻ 
ശ്രേിക്കുന്നു.

• ലയാംസഗ്വജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് - േലയയാളം സപയാർട്ടൽ പുേത്ിേക്ി.
• ഹയാർഡ് ലവയർ-ഇെത്രം സരൈയാൺ അേംബ്ി ലചയ്യുകയം 

ലയാൈിൽ പരീക്ഷിക്കുകയം ലചയ്ത.
• ജിഐഎേ് േയാപ്ിംഗ് - സകരളത്ിലല എല്ലയാ േർക്യാർ 

പട്ടിക 5.1.7 എേ്.ഡി.പി.ലക  പ്രവൃത്ി പൂർത്ീകരണ സ്ിതി

ക്രേ 
നം ക്യാസ്് റം/സ്റ്റുഡിസയയാ

സകയാസളജുകൾ/
സ്യാപനങ്ങളലെ 

എണ്ം

പൂർത്ിയയാക്ിയ 
സകയാസളജുകൾ/

സ്യാപനങ്ങളലെ 
എണ്ം

1 ആദധ് ഘട്ടം പൂർത്ിയയായി (ബപ്രവറ്റ്) 23 23

2 ഗവ. േർക്യാർ നിയന്ത്രണത്ിലള്ള എഞ്ിനീയേിംഗ് സകയാസളജുകൾ 39 39

3 സപയാളിലെക്നിക് സകയാസളജുകൾ 25 0

4 രണ്യാം ഘട്ടത്ിൽ േ്വകയാരധ് സകയാസളജുകൾ 12 12

5 േറ്ള്ളവ പൂർത്ിയയാക്ി (ഐേിസഫയാേ് ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ & 
ലേക്രസട്ടേിയറ്റ്) 3 3

6 സ്റ്റുഡിസയയാ 4 3

അവലംൈം:ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ

പട്ടിക  5.1.8 ലക-സഫയാൺ സപ്രയാജക്ിലറെ സ്ിതി
പ്രവർത്ി വധ്യാപ്തി പൂർത്ിയയായവ

ഒപ്റ്റിക്ൽ ഗ്ൗണ്് വയർ സകൈിൾ ഇടുന്നത് 2,624  കിേി 2,470 കിേി

(ഓൾ-ബഡലക് ്രിക് ലേൽഫ് േസപ്യാർട്ടിംഗ്) സകൈിൾ ഇെൽ 27,650  കിേി 21,221 കിേി

സപയായിറെ് ഓഫ് ലപ്രലേൻേ് (ലകഎേ്ഇൈിഎൽ 
േൈ് സസ്റഷനിലല പ്രീഫയാൈ് ലഷൽട്ടർ (സകരളം) 375 നം 171 നം

ഓഫീേ് ഇൻസ്റയാസളഷൻ സജയാലികൾ  28,616 നം (നിലവിലല വധ്യാപ്തി) 25,729 നം

അവലംൈം:ലക.എേ്.ഐ.റ്റി.ഐ.എൽ
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േ്കൂളകളലെയം ജിഐഎേ് സകയാ-ഓർഡിസനഷലറെ 
ലവൈ് സ്സ്യാപ്ിംഗ് ഐേിസഫയാേ് െീം പൂർത്ിയയാക്ി.

മകരള ്റേയാരട്ടപ്പറ് േിഷൻ (ലക.എസറ്.യു.എം.)
േംരംഭകത്വ വികേനം, ഇൻകുസൈഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എന്നിവ നെപ്ിലയാക്കുന്നതിനള്ള േംസ്യാന േർക്യാരിലറെ 
സനയാഡൽ ഏജൻേിയയാണ് സകരള സ്റയാർട്ടപ്് േിഷൻ (ലക.
എേ്.യ.എം.).  ലെക്സനയാപയാർക്് ലെക്സനയാളജി ൈിേിനസ്് 
ഇൻകുസൈറ്റർ ആയിഅേിയലപ്ട്ടിരുന്ന സകരള സ്റയാർട്ടപ്് 
േിഷൻ (ലക.എേ്.യ.എം.) ഇന്തധ്യിലല ആദധ്ലത് 
വിജയകരേയായ സനയാൺ അക്യാദേിക് ൈിേിനസ്് 
ഇൻകുസൈറ്റേയാണ്  2007 ൽ പ്രവർത്നേയാരംഭിച്ച സകരള 
സ്റയാർട്ടപ്് േിഷൻ. 

സകരളത്ിലല യവയാക്ളിലം വിദധ്യാർത്ഥികളിലമുള്ള 
േംരംഭകത്വ കഴിവകൾ തിരിച്ചേിയന്നതിനം, 
വികേിപ്ിക്കുന്നതിനം, സകരളത്ിലറെ പരമ്പരയാഗത 
സേഖലകളിൽേയാസകേതിക വിദധ്യിൽ അധിഷ്ിതേയായ 
േംരംഭകത്വ വികേന ആവേധ്ങ്ങൾ ബകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുക, സകരളത്ിലറെ േയാമൂഹിക േയാമ്പത്ിക 
േംസ്കയാരത്ിന് അനസയയാജധ്േയായ തരത്ിലള്ള 
പരിേീലന പരിപയാെികൾ േംഘെിപ്ിക്കുക, േയാസകേതിക 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ആവേധ്േയായ 
വിപണി കലണ്ത്തുക, ബവജ്യാനിക, ഗസവഷണ 
വികേന സ്യാപനങ്ങളേയായം, വധ്വേയായിക 
േയാമ്പത്ിക  സ്യാപനങ്ങളേയായം ൈന്ധം സ്യാപിക്കുക, 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ വികേിപ്ിക്കുന്ന േയാസകേതിക വിദധ്കൾ 
യഥയാർത്ഥ ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്് ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനം 
സവഗത്ിൽ വയാണിജധ്വൽക്രിക്കുന്നതിനം ഒരു സവദി 
സൃഷ്ിക്കുക എന്നിവയയാണ് ഇതിറെ ല ലക്ഷധ്ം.

സകയാവിഡ്-19 കയാലയളവിൽ സപയാലം സകരളത്ിൽ 
സ്റയാർട്ടപ്പുകളലെ എണ്ം വർദ്ിച്ചു.  പ്രവയാേികളലെ 
സകരളിത്ിസലക്കുളള തിരിച്ചുവരവ്, േംരംഭങ്ങളിലള്ള 
യവയാക്ളലെ തയാൽപരധ്ം, സ്റയാർട്ടപ്പുകൾക്യായി നിലവയാരമുളള 
േർക്യാർ േൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവയയാണ് ഇതിന് കയാരണം. 

വിവിധ േയാസകേതിക സേഖലകൾക്യായി പ്രസതധ്ക 
േൗകരധ്ങ്ങസളയാലെ 1.80 ലക്ഷം ചതരശ്രയെി വിസ്ീർണ്മുള്ള 
വിേയാലേയായ ഇറെസഗ്റ്റഡ് സ്റയാർട്ട് അപ്് സകയാംപ്ക് േ്   
ലകയാച്ചിയിൽ 2019 ജനവരിയിൽ ലക എേ് യഎം ആരംഭിച്ചു.  
ഇവിലെ തയാലഴ പേയന്നവ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്.

1. സേക്ർവിസല്ലജ് -ഏറ്റവം വലിയ ഇലസക്ടയാണിക് 
ഹയാർഡ് ലവയർ ഇൻകുസൈറ്ററും ഇ എേ് ഡി എം 
േൗകരധ്വം.

2. ൈസയലനസ്റ്- പുതിയ േംരഭകലര 
വികേിപ്ിക്കുന്നതിനം സപ്രയാൽേയാഹിപ്ിക്കുന്നതിനമുള്ള 
പ്യാറ്റ്സഫയാേയാണ്  സസ്ററ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് 
ൈസയയാലെക്സനയാളജി ഇൻേ്രുലേസറെഷൻ.  

3. ് ികേ്-ഹയാർഡ് ലവയർ സ്റയാർട്ടപ്പുകൾക്യായി 
ഇന്തധ്യിലല ആദധ്ലത് അന്തയാരയാഷ്ട്ര ആക് േിലസേറ്റർ

4. കയാൻേേിൽ ൈസയയാലേഡിക്ൽ േിേർച്ച് 
ഇലന്നയാസവഷനം കയാൻേർ ലകയർ 
വയാണിജധ്വൽക്രണവം (്ിക്്)-കയാൻേർ 
സരയാഗനിർണയത്ിനം പരിചരണത്ിനേയായി 
പരിഹയാരങ്ങൾ വികേിപ്ിക്കുന്നതിനയായളള  
ഇൻകുസൈറ്റർ

5. യൂണിറ്റിയം ലേേയം സ്യാപിച്ച ലേറെർ ഓഫ് 
എസെലൻേ്

രയാജധ്ലത് ഏറ്റവം വലിയ എക് േ് ക്ലൂേീവ് ഹയാർഡ് ലവയർ 
ഇൻകുസൈറ്റേയായ സേക്ർ വിസല്ലജിലല സ്റയാർട്ടപ്് 
കമ്പനികൾ; ഓസട്ടയാസേഷൻ, സേയാസൈയാട്ടിസെ്, സരൈയാണുകൾ, 
ഇറെർലനറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്േ്, േ്വയംഭരണ വയാഹനങ്ങൾ, 
ൈസയയാലേഡിക്ൽ ഇൻേ്രുലേസറെഷൻ, എനർജി 
േയാസനജുലേറെ് എന്നീ വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിൽ അതധ്യാധുനിക 
ഹയാർഡ് ലവയർ ഇലസക്ടയാണിക് ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
വികേിപ്ിക്കുന്നു.   തങ്ങളലെ ഉൽപ്ന്നങ്ങലള നൂതനവം 
ആസഗയാളതലത്ിൽ േത്രയാധിഷ്ിതവേയാക്കുന്നതിന് കട്ടിംഗ് 
എഡ്ജ് േയാസകേതികവിദധ്കളയായ ലേഷീൻ സലണിംഗ്, 
ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻേ്, ആഗ് ലേറെഡ് േിയയാലിറ്റി 
/ ലവർച്വൽ േിയയാലിറ്റി എന്നിവ  േിക് സ്റയാർട്ടപ്പുകളം 
ഉപസയയാഗിക്കുന്നു.

നിരവധി േയാസകേതിക സേഖലകളലെ ആസഗയാള നവീകരണ 
ഇൻകുസൈറ്റർ സകന്ദേയാണ് ലെക്സനയാളജി ഇലന്നയാസവഷൻ 
സേയാൺ.  േൾട്ടി ലേക്ർ ലെക് സനയാളജി ഇൻകുസൈറ്ററുകൾക്് 
സ്റയാർട്ടപ്പുകൾ ഇൻകുസൈറ്റ് ലചയ്യുന്നതിനം  േറ്റ് വളർന്ന് 
വരുന്ന േംരംഭങ്ങലള പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനേയായി 
സലയാസകയാത്ര അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ െിേ് സൃഷ്ിക്കും. 
കളേശ്രിയിലല കിൻ ഫ് ബഹലെക് പയാർക്ിൽ 13.2 ഏക്ർ 
സ്ലത്് െിേ് സ്യാപിക്കുന്നു. ൈിൽറ്റ്-അപ്് സ്റയാർട്ട് 
അപ്് ലേയാഡ്യൂളകൾ, ബഹ-എൻഡ് ഫയാ ി്സക്ഷൻ 
ലയാബകൾ, ആർ & ഡി ലയാൈ് േൗകരധ്ങ്ങൾ, വയാണിജധ് 
ഓഫീേ് സ്ലങ്ങൾ, സഡയാർേിറ്റേികൾ, ലചേിയ 
ഓഫീേ്/സഹയാം ഓഫീേ് (എേ് ഒഎ ച്ച് ഒകൾ), േയാളകൾ 
എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്നതയാണ് സേയാൺ. ഏകസദേം 
5 ലക്ഷം ചതരശ്രയെി വിസ്ീർണ്മുള്ള സ്ലം െിേ് 
സൃഷ്ിക്കും. െിേിനള്ള അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളിലയായി നിർമ്മിക്കുന്നതയാണ്. നിലവിൽ ഘട്ടം-I 
പ്രവർത്നക്ഷേേയാണ്.

ലെക് വധ്വേയായത്ിലം ഡിജിറ്റൽ േമ്പദ് വധ്വസ്യിലം 
അവേരങ്ങളള്ള സ്റയാർട്ടപ്പുകലളയം യവയാക്ലളയം 
പ്രയാപ് തേയാക്കുന്നതിനം േയാക്ീകരിക്കുന്നതിനം 
ലക എേ് യഎമ്മിന് േർക്യാർ, ലപയാതസേഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങൾ, സകയാർപ്സേറ്കൾ എന്നിവയേയായി 
േഹകരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്  വർഷലത് ലക എേ് യ എമ്മിലറെ പ്രധയാന 
ഭൗതിക സനട്ടങ്ങൾ പട്ടിക 5.1.9ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22 കയാലഘട്ടത്തിൽ ലക.എസറ്.യു.എം.ലറെ മനട്ടങ്ങൾ 
• ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് എറെർപ്രണർഷിപ്് 

ലഡവലപ് ലേറെ് ലേറെേിലറെ (ഐഇഡിേി) ആേയാം 
പതിപ്് േംഘെിപ്ിച്ചു

• ഇബഗ്റ്റ് 2022 – എഞ്ൽ ഇൻലവസ്റ്ലേറെ് - ഇബഗ്റ്റ് 
വർക്്സഷയാപ്് േംഘെിപ്ിച്ചു, എച്ച്എൻഐ കൾ, 
ഏഞ്ൽ നിസക്ഷപകർ, സ്റയാർട്ടപ്് സ്യാപകർ എന്നിവർ 
ഉൾലപ്ലെ ലേയാത്ം 151 സപർ പലകേടുത്തു.

• ഇൻലവസ്റർ കസഫ – േീഡിംഗ് സകരളയലെ ഭയാഗേയായി 
ഇൻലവസ്റർ കസഫയലെ ഒരു പ്രസതധ്ക പതിപ്് 
േംഘെിപ്ിച്ചു. ഇൻലവസ്റർ കസഫ സപ്രയാഗ്യാേിൽ 
ഏഞ്ൽ ലനറ്റ് വർക്ിൽ നിന്നുള്ള 20 നിസക്ഷപകരുലെ 
പകേയാളിത്മുണ്യായിരുന്നു
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• േീഡിംഗ് സകരള 2022- േീഡിംഗ് സകരള 2022  
ലഫബ്രുവരി 2, 3 തീയതികളിൽ നെത്ി. 40-ലധികം 
നിസക്ഷപകരും 25 സ്റയാർട്ടപ്് ഫൗസണ്ഷനം 10 ഓളം 
ലപ്രയാഫഷണൽ പകേയാളികളം ഉച്ചസകയാെിയിൽ സചരുകയം 
േംഭയാവന നൽകുകയം ലചയ്ത.

• 2021 ലേപ്റ്റംൈർ 18-ന് ൈഹുേയാനലപ്ട്ട സകരള 
മുഖധ്േന്ത്രി ഡിജിറ്റൽ ഹൈ് ഉദ്ഘയാെനം ലചയ്ത.

• സകരള സ്റയാർട്ടപ്് േിഷൻ, രയാജീവ് ഗയാന്ധി ലേറെർ 
സഫയാർ ൈസയയാലെക് സനയാളജി ഇലന്നയാസവഷൻ ൈസയയാ 
ഇൻകുസൈഷൻ ലേയാബേറ്റി 42,000 ചതരശ്ര അെി 
വിസ്ീർണ്മുള്ള ൈസയയാലനസ്റിലറെ ൈസയയാലെക് സനയാളജി 
ഇൻകുസൈഷൻ ലേറെർ പ്രവർത്ിപ്ിക്കുകയം 
നിയന്ത്രിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു.

• േംസയയാജിത സ്റയാർട്ടപ്് േമുച്ചയത്ിലറെ നിർമ്മയാണം 
പൂർത്ിയയായി, ലകട്ടിെത്ിന് സ്റയാർട്ടപ്പുകൾക്യായി 1.8 
ലക്ഷം ചതരശ്ര അെി സ്ലമുണ്്.

• േി-ഡയാക്, ലെക് സനയാപയാർക്ിലല സ്റയാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള 
ഇലക് സ്രയാണിക് ആക് േിലസേറ്റേിലല ഫർണിഷിംഗ് 
സജയാലികൾ പൂർത്ിയയാക്ി  സ്റയാർട്ട് അപ്പുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് േജ്ജേയാക്ിയിട്ടുണ്്.

ലസറെര മഫയാര ഡവലപറ്ലേറെറ് ഓഫറ് ഇമേജിംഗറ് 
ലടകറ്മനയാളജി (സി-ഡിറ്റ്)
േർക്യാർ സേഖലയിൽ ഐ.േി.െി. ലേയാല്യൂഷൻേ് 
ലപ്രയാബവഡേയായി േി-ഡിറ്റ് പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  േി-ഡിറ്റ് 
ഏലറ്റടുത്് നെത്തുന്ന പ്രധയാന പരിപയാെികൾ ഇവയയാണ്:
• േി-ഡിറ്റിന് 2021-ൽ ഗസവണൻേ് നൗ 

ഏർലപ്ടുത്ിയ സദേീയ അവയാർഡ് - തീരസദേ സുരക്ഷ 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി സഹയാസളയാഗ്യാം ഉൾസച്ചർത് 
ലേക്യൂരിറ്റി രജിേ്സ്രഷൻ സൈയാർഡിലറെ സപ്രയാജക്റ്റിന് 
ബേൈർ സുരക്ഷയാ േംരംഭത്ിലല ഡിജിറ്റൽ 
പരിവർത്നം ലഭിച്ചു.

• േർക്യാരിലറെ ഔസദധ്യാഗിക സപയാർട്ടലിലറെ (സകരള.
ജി.ഒവി.ഇൻ) നവീകരണത്ിന് സേഷം 2022-23 
വർഷസത്ക്് ഇന്തധ്യിലല നമ്പർ -1 സസ്ററ്റ് സപയാർട്ടലയായി  
തിരലഞ്ഞടുക്ലപ്ട്ടു. 

• വിവിധ േർക്യാർ വകുപ്പുകളലെ എല്ലയാ ഇ-സേവന 
അസപക്ഷകളം ഒരു കുെക്ീഴിൽലകയാണ്ടുവരുന്നതിനയായി 
ഒരു ഏകജയാലക സപയാർട്ടൽ (ഇ-സേവനം) 

വികേിപ്ിലച്ചടുത്തു, അത് ഇന്തധ്യിൽ 2021 ൽ ആേയാം 
സ്യാനത്യാണ്.

• േി-ഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ  20 വർഷേയായി സകരള സസ്ററ്റ് 
ൈിവസേജേ് സകയാർപ്സേഷന സവണ്ി സഹയാസളയാഗ്യാം 
ഉൾസച്ചർത് സുരക്ഷയാ നികുതി സലൈലകൾ 
വിജയകരേയായി നിർമ്മിക്കുന്നു. 90 സകയാെിയിലധികം 
സുരക്ഷയാ നികുതി സലൈലകൾ നൽകി.

• വിസക്ഴ്േ് ചയാനലിൽ േംസപ്രക്ഷണം ലചയ്യുന്നതിനയായി 
പ്രീ ബപ്രേേി വിദധ്യാർത്ഥികൾക്യായളള 50  വീഡിസയയാകൾ 
തയ്യാേയാക്കുകയം വിവിധ േർക്യാർ വകുപ്പുകൾക്കും 
സ്യാപനങ്ങൾക്കുേയായി 811 വീഡിസയയാകൾ 
നിർമ്മിക്കുകയം ലചയ്ത.

• േലയയാളം െിവി ചയാനലകൾക്് നിയേേഭയാ നെപെികളലെ  
തത്േയ വീഡിസയയാ ഫീഡുകൾ നൽകുന്നതിന് 
േയാസകേതിക േഹയായം നൽകുന്നു.

• സകരളത്ിലല എല്ലയാ ഇ-സേവനങ്ങൾക്കുേയായി 
േംസ്യാനതല ഡയാഷ്സൈയാർഡ് വികേിപ്ിലച്ചടുത്തു, 
അത് ഡയാഷ്സൈയാർഡ്.സകരള.ജിഒവി.ഇൻ ൽ ലഭധ്േയാണ്

• വിവിധ േർക്യാർ വകുപ്പുകളലെയം സ്യാപനങ്ങളലെയം 
സരഖകളലെ 482 ലക്ഷം സപജുകൾ ഡിജിറ്റബലേ് 
ലചയ്ത. രണ്് ലേയാബൈൽ സ്യാനിംഗ് യൂണിറ്കൾ 
ഉൾലപ്ലെ പ്രതിവർഷം 3 ലക്ഷം സപജുകളലെ സ്യാനിംഗ് 
സേഷി ബകവരിച്ചു.

• േംസ്യാനതല ഏജൻേി, തിരലഞ്ഞടുപ്ിൽ ഇലക്ഷൻ 
വകുപ്ിലന േഹയായിക്കുകയം സവയാട്ടർ പട്ടികകളലെ 
അച്ചെി നിർവ്വഹിക്കുകയം ലചയ്ത.

• പിവിേി കയാർഡ് ലേഗ് ലേറെിസലക്് 
പ്രസവേിക്കുന്നതിനയായി സേയാസട്ടയാർ ലവഹിക്ിൾ 
ഡിപ്യാർട്ട് ലേറെിന് ആർേി/ഡിഎൽ നൽകി.

•  350-ലധികം വിദധ്യാഭധ്യാേ പകേയാളികൾ മുസഖന ഐെി, 
ഐെി സകയാഴ് സുകൾ ലഡലിവർ ലചയ്യുകയം ആദിവയാേി 
യവയാക്ൾക്യായി യഎൻഡിപി എയ്ഡഡ് സകയാഴ് സുകൾ 
നെത്തുകയം ബേൈർശ്രീ പദ്തിയിലൂലെ എേ് േി/
എേ്െി യവയാക്ൾക്യായി ഐെി & സേയാഫ്റ്റ് േ് കിൽ 
സപ്രയാഗ്യാമുകൾ നെത്തുകയം ലചയ്ത.

ഭയാവി വീക്ഷണം
ഒരു ഐ.െി ലക്ഷധ്സ്യാനലേന്ന േത്രം നിലനിർത്യാൻ 
നിലവിൽ സ്യാപിതേയായ ഐറ്റി/ഐറ്റിഇഎേ് 

പട്ടിക 5.1.9 ലക എേ് യ എമ്മിലറെ പ്രധയാന ഭൗതിക സനട്ടങ്ങൾ

ഇനം വിേദയാംേങ്ങൾ
സനട്ടങ്ങൾ 2019-20 സനട്ടങ്ങൾ 2020-21 സനട്ടങ്ങൾ 2021-22

1 ഇസക്യാേിസ്റത്ിലല ലെക് സ്റയാർട്ടപ്പുകളലെ 
എണ്ം 2,500 3,143 3,650

2 ഇൻകുസൈറ്ററുകൾ / ആസെിലസേറ്ററുകൾ  
(എണ്ം) 13 19 67

3 മൂലധ്ം സൃഷ്ിക്ൽ (സകയാെി രൂപ) 1,00,000 1,20,000- 2,00,000

4 ലതയാഴിൽ സൃഷ്ിക്ൽ (എണ്ം) 25,000 30,000 40,000

5 ൈയാഹധ് നിസക്ഷപം (സകയാെി രൂപ) 1,500 1,638 4,252

6 ഇസക്യാേിസ്റം േയാകേിംഗ് േികച്ച പ്രകെനം േികച്ച പ്രകെനം േികച്ച പ്രകെനം 

7 ഇന്തധ്യലെ േറ്റ് ഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
സ്റയാർട്ടപ്പുകൾ (എണ്ം) 30 33 43

8 ഇൻകുസൈഷൻ സ്േ് (ലക്ഷം ചതരശ്ര 
അെിയിൽ) 3.29 3.78 5.77

അവലംൈം: ലക എേ് യ എം
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പ്രവർത്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിസക്ഷപത്ിനയായി 
ആശ്രയിക്യാലത േംസ്യാന ഐ.റ്റി സേഖലയിൽ 
ഉയർന്നു വരുന്ന ഏരിയകളിൽ കൂടുതൽ നിസക്ഷപം  
ആകർഷിസക്ണ്തയായിട്ടുണ്്.  ഇന്തധ്ൻ ഐ.െി. സേഖലയിൽ 
ശ്രദ് േയാറുസമ്പയാഴുണ്യാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളം, ആസഗയാള ഐ.റ്റി 
സേഖലയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം ഉൾലക്യാള്ളുന്ന 
ഇന്തധ്ൻ ഐ.െി. സേഖലയലെ ഭയാഗലേന്ന നിലയിൽ, ഈ 
േയാറ്റങ്ങൾ അനേരിച്ച് സകരളവം ചുവടുവസയ്കണ്തണ്്.    
ജനങ്ങളലെ ഡിജിറ്റൽ േയാക്ീകരണത്ിലം  വിവര 
േയാസകേതിക വിദധ് അവസൈയാധനത്ിലം ഉപസയയാഗത്ിലം 
സനെിലയടുക്കുന്ന മുസന്നറ്റങ്ങൾ േംസ്യാനത്ിലറെ 
യഥയാർത്ഥ ആസ്ികളയാലണന്ന്  തിരിച്ചേിസയണ്തയാണ്.  
ഏറ്റവം  അനസയയാജധ്േയായ ഐറ്റി അെിസ്യാന 
േൗകരധ്ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിസക്ഷപം  നെത്ിലക്യാണ്് ഈ 
ആസ്ിയം േക്ിലപ്ടുസത്ണ്തയാണ്. 
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5.2 ശയാസ്ത്ര സേവനങ്ങളം ഗസവഷണവം
ശയാസ്ത്രത്തിന്റെയം േയാസകേതതികവതിദധ്യന്െയം ഉപസയയാഗം 
വളർച്ചയന്െയം വതികയാേത്തിന്റെയം പ്രസതധ്കതിച്ചച് 
ഉയർന്നുവരുന്ന േത്സര േമ്പദച് വധ്വസ്ഥയതിൽ ഏറ്റവം 
ശക്തേയായ ഉപകരണേയായതി േയാറതിയതിരതിക്കുന്നു, േയൻേച്, 
ന്െകച്സനയാളജതി, ഇന്നസവഷൻ (എേച് െതി ഐ) എന്നതിവ 
േയാമ്പത്തിക വളർച്ചയന്െയം േനുഷധ്വതികേനത്തിന്റെയം 
പ്രധയാന ചയാലകങ്ങളയാണച്. വതിഭവ കയാരധ്ക്ഷേത 
കകവരതിക്കുന്നതതിനച് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതികവതിദധ് 
അെതിസ്ഥയാനേയാകതിയള്ള പുതതിയ കന്ടെത്ലുകള് 
േഹയായതിക്കുന്നു. സവള്ഡച് ഇറെലകച്ച്വൽ സപ്രയാപ്പർട്തി 
ഓർഗകനസേഷൻ പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുന്ന, നവധീന 
കന്ടെത്ലുകള്ക്കുളള  സശഷതിയം അതതിന്ല വതിജയവം 
കണകതിന്ലടുത്ച് രയാജധ്ങ്ങളന്െ വയാർഷതിക റയാകേതിംഗയായ 
സ്യാബൽ ഇന്ന്നയാസവഷൻ ഇൻഡകച് േച് 2021-ൽ, ഇന്ധ് 
46-യാം സ്ഥയാനത്യാണച്.  സ്യാബൽ ഇന്ന്നയാസവഷൻ 
ഇൻഡകച് േച് 2022ൽ 40-യാം റയാകേച് സനെതി ഇന്ധ് 
ഇന്ന്നയാസവഷൻ പ്രകെനം ന്േച്ചന്പ്പടുത്തിയതിട്ടുടെച്.

ശയാസ്ത്ര  േയാസകേതതിക വതിദധ്യന്െ പുതതിയ സേഖലകള് 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുക, രയാജധ്ന്ത് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക 
പ്രവർത്നങ്ങള് േംഘെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും 
ഏസകയാപതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള 
ഒരു സനയാഡൽ വകുപ്പയായതി പ്രവർത്തിക്കുക തുെങ്ങതിയ 
ലക്ഷധ്സത്യാന്െയയാണച് ഭയാരത േർകയാരതിന്റെ ശയാസ്ത്ര 
േയാസകേതതിക വകുപ്പച് (ഡതി എേച് റ്റതി),  സ്ഥയാപതിതേയായതച്. 
ഉയർന്ന നതിലവയാരത്തിലുള്ള അെതിസ്ഥയാന ഗസവഷണം 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും അതധ്യാധുനതിക 
േയാസകേതതിക വതിദധ്യന്െ വതികേനത്തിനും, 
അനുസയയാജധ്േയായ കനപുണധ്വം േയാസകേതതിക വതിദധ്കളം 
വതികേതിപ്പതിക്കുന്നതതിലൂന്െ േയാധയാരണകയാരന്റെ 
േയാസകേതതിക ആവശധ്ങ്ങള് നതിറസവറ്റുക തുെങ്ങതി  വതിപുലേയായ 
പ്രവർത്നങ്ങളയാണച് വകുപ്പതിനുള്ളതച്.

സംസ്ഥാനത്തെ ശഥാസ്ത്ര സഥാങ്കേതിക ങ്േഖല
ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക സേഖലകളതിൽ േതികവച് 
കകവരതിക്കുന്നതതിനും േമൂഹത്തിനച് ന്പയാതുന്വ 
സേവനം നൽകുന്നതതിനുമുള്ള പരതിപയാെതികള് കന്ടെത്തി 
നെപ്പതിലയാകയാൻ സകരള േർകയാരതിന്റെ ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക 
വകുപ്പച് േഹയായതിക്കുന്നു. േംസ്ഥയാനന്ത് അകയാദേതികച്, 
ഗസവഷണ സ്ഥയാപനങ്ങളതിന്ല കയാരധ്സശഷതി വർദ്തിപ്പതികൽ, 

ഗസവഷണ-വതികേന സകന്ദ്രങ്ങള് വഴതിയള്ള ഗസവഷണ 
വതികേന പ്രവർത്നങ്ങള് എന്നതിവയയാണച് ഇതതിന്റെ 
ദൗതധ്ം. ബസയയാന്െകച്സനയാളജതി സേഖലയതിന്ല പദ്തതികളന്െയം 
പരതിപയാെതികളന്െയം തതിരതിച്ചറതിയലും സുഗേേയാകലും 
കജവ വതിഭവങ്ങളന്െ േംരക്ഷണവം സുസ്ഥതിരേയായ 
ഉപസയയാഗവം, വതിദധ്യാഭധ്യാേ സ്ഥയാപനങ്ങളതിന്ലയം 
ഗസവഷണ സകന്ദ്രങ്ങളതിന്ലയം ലസബയാറട്റതി, ശയാസ്ത്രധീയ 
അെതിസ്ഥയാന േൗകരധ്ങ്ങള് വർദ്തിപ്പതികൽ എന്നതിവയം 
ഇതച് ലക്ഷധ്േതിടുന്നു.

സകരള േംസ്ഥയാന ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി 
കൗണേതിൽ (ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ), ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് ഓഫച് 
അഡ്വയാൻേച്ഡച് കവസറയാളജതി (ഐഎവതി), തതിരുവനന്പുരം 
റധീജതിയണൽ കയാൻേർ ന്േറെർ (ആർേതിേതി) 
എന്നതിവയയാണച് േംസ്ഥയാനന്ത് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക 
സേഖലയന്െ കധീഴതിൽ വരുന്ന പ്രധയാന സ്ഥയാപനങ്ങള്.

ശഥാസ്ത്ര സഥാങ്കേതിക ങ്േഖലയ്ക്്ക കീഴിലുള്ള ഏജൻസികളുത്െ 
പദ്ധതി വിഹിതവം ത്െലവം 
2018-19 മുതൽ 2022-23 വന്രയള്ള ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക 
സേഖലയന്െ പദ്തതി വതിഹതിതത്തിന്റെയം ന്ചലവകളന്െയം 
വതിശദയാംശങ്ങള് പട്ിക 5.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ങ്കരള  സംസ്ഥാന ശഥാസ്ത്ര സഥാങ്കേതിക പരിസ്ിതി 
കൗൺസിൽ (ത്ക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ)
സകരള േംസ്ഥയാന ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക പരതിസ്ഥതിതതി 
കൗണേതിൽ (ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ), വതിവതിധ 
ശയാസ്ത്ര പരതിപയാെതികളതിലൂന്െയം ഗസവഷണ വതികേന 
സകന്ദ്രങ്ങളതിലൂന്െയം േംസ്ഥയാനത്തിന്റെ ഗസവഷണ 
വതികേന പ്രവർത്നങ്ങള്കച് സനതൃത്വം നൽകുന്നു. 
ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ യന്െ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം 
ശയാസ്ത്രം, േയാസകേതതികവതിദധ്, ഇന്നസവഷൻ സപയാളതിേതി, 
േംസ്ഥയാനത്തിന്റെ വതികേനവേയായതി ബന്ധന്പ്പട് 
േംരംഭങ്ങള് പരതിപയാെതികള് എന്നതിവ ആസൂത്രണം  
ന്ചയ്യുക എന്നതയാണച്. ശയാസ്ത്രത്തിന്ല അറതിവതിന്റെ സശഖരം 
വർദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള പരതിപയാെതികള് കൗണേതിൽ 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുകയം േജധീവേയാക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു. 
കൂെയാന്ത സുസ്ഥതിര േയാനവതിക വതികേനത്തിനച് പ്രയാധയാനധ്മുള്ള 
നയങ്ങന്ള േതികച്ചതയാക്കുന്നു.
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ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ ഇയം ഏഴച് ഗസവഷണ വതികേന 
(ആർ ആൻഡച് ഡതി) സകന്ദ്രങ്ങളം സചർന്നച് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക 
േമൂഹന്ത് അതതിന്റെ ശയാസ്ത്രധീയവം േയാസകേതതികവേയായ 
ഉൽപ്പയാദനം, ഗുണനതിലവയാരത്തിലും അളവതിലും 
വർധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനച്, പ്രയാപ്തേയാക്കുന്നതതിൽ ശ്രദ് സകന്ദ്രധീകരതിച്ചച് 
നതിരവധതി ആസൂത്രതിത നെപെതികള് േ്വധീകരതിച്ചുവരുന്നു. 

സകരള സഫയാറസ്റച് റതിേർച്ചച് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് (ന്കഎഫച്ആർഐ), 
നയാഷണൽ ട്യാൻേച് സപയാർസട്ഷൻ പ്യാനതിംഗച് ആൻഡച് 
റതിേർച്ചച് ന്േറെർ (നയാറ്റച്പയാകച്), ന്േറെർ സഫയാർ വയാട്ർ 
റതിസേയാഴച് േേച് ന്ഡവലപച് ന്േറെച് ആൻഡച് േയാസനജച് ന്േറെച് 
(േതിഡബ്ല്യുആർഡതിഎം), ജവഹർലയാൽ ന്നഹച് റു 
സട്യാപ്പതികൽ ന്ബയാട്യാണതികച് ഗയാർഡൻ ആൻഡച് റതിേർച്ചച് 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് (ന്ജഎൻെതിബതിജതിആർഐ), സകരള േച് കൂള് 
ഓഫച് േയാത്േയാറ്റതിക്ച്  (ന്കഎേച്ഒഎം), ശ്രധീനതിവയാേ 
രയാേയാനുജൻ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് സഫയാർ സബേതികച് േയൻേേച് 
(എേച്ആർഐബതിഎേച്), േലബയാർ ന്ബയാട്യാണതികൽ 
ഗയാർഡൻ ആൻഡച് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് സഫയാർ പ്യാറെച് േയൻേേച് 
(എംബതിഐപതിഎേച്) എന്നതിവയയാണച് കൗണേതിലതിന്റെ 
കധീഴതിലുള്ള ഗസവഷണ-വതികേന സകന്ദ്രങ്ങള്.

ഗങ്വഷണ-വികസന ങ്കന്ദ്രങ്ങളുത്െ പ്രധഥാന ങ്നട്ങ്ങൾ
ജെഎന്റ്റിബ്റിെ്റിആര്ഐ - േംസ്ഥയാന േർകയാരതിന്റെ ഒരു 
പ്രധയാന േ്വയംഭരണ ഗസവഷണ-വതികേന സകന്ദ്രവം 
ഇന്ധ്യാ ഗവണന്േറെച് അംഗധീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള േതികവതിന്റെ 
സകന്ദ്രവേയാണതിതച്.  ഉഷ്ണസേഖലയാ േേധ്വതിഭവങ്ങളന്െ 
േംരക്ഷണം, വതിലയതിരുത്ൽ, സുസ്ഥതിരേയായ വതിനതിസയയാഗം 
എന്നധീ കയാഴ്ചപ്പയാസെയാന്െയയാണച് ഇതച് സ്ഥയാപതിച്ചതച്. 
പശ്തിേഘട്ത്തിന്ല ഭൂരതിഭയാഗം പ്രയാസദശതിക േേധ്ങ്ങളം 
അവയന്െ േ്വയാഭയാവതിക വധ്തതിയയാനങ്ങളം ഉള്ന്പ്പന്െ, 
ഏഷധ്യതിന്ല ഏറ്റവം കൂടുതൽ േേധ്വതിഭയാഗങ്ങള് 
േംരക്ഷതിക്കുന്ന, വതിശയാലേയായ  േേധ്സശഖരങ്ങളള്ള ഒരു 
പ്രധയാന കണേർസവറ്ററതി ന്ബയാട്യാണതികൽ ഗയാർഡൻ 
വതികേതിപ്പതികയാനും ഇതച് വതിഭയാവനം ന്ചയ്തിട്ടുടെച്.
• 2021-22 ൽ, ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് പ്രധയാന സജണലുകളതിൽ 

68 സപപ്പറുകള്, 4 പുസ്തകങ്ങള്, പുസ്തകങ്ങളതിൽ 14 
അധധ്യായങ്ങള്, സകയാണഫറൻസുകളതിൽ 53 സപപ്പറുകള്, 
5 പതിഎച്ചച് ഡതികള് എന്നതിവയം 9 ശയാസ്ത്ര സയയാഗങ്ങള്/
േസമേളനങ്ങള് േംഘെതിപ്പതിക്കുകയം, കൂെയാന്ത 36 
ഗസവഷണ ഉസദധ്യാഗസ്ഥർ 154 േയാസകേതതിക ഉസദധ്യാഗസ്ഥർ 
എന്നതിവർകച് പരതിശധീലനം നൽകുകയം ന്ചയച്തു.

• വതിവതിധ ഗ്യാേപഞ്യായത്തുകങ്ങളതിന്ല ഡയാറ്റ 
ഡധീസകയാഡതിംഗതിന്റെയം ഡയാറ്റയാ വതിശകലനത്തിന്റെയം 
ഭയാഗേയായതി തധീരപ്രസദശങ്ങളതിൽ (ന്പരുമ്പെപ്പച് 

ഗ്യാേപഞ്യായത്ച്, േലപ്പുറം) 113 വതിവരങ്ങളം, 
ആദതിവയാേതി സേഖലകളതിൽ (കുട്മ്പുഴ ഗ്യാേപഞ്യായത്ച്, 
എറണയാകുളം ജതില്ല, സപയാത്തുകല്ലച് ഗ്യാേപഞ്യായത്ച്, 
േലപ്പുറം ജതില്ല) 154 വതിവരങ്ങളം സഡയാക്കുന്േറെച് ന്ചയച്തു. 
സേയാളതിക്യുലയാർ ഫയാർേസകയാളജതികൽ േേധീപനത്തിലൂന്െ 
വംശധീയ-കവദധ്ശയാസ്ത്രപരേയായതി പ്രയാധയാനധ്മുള്ള 
ഔഷധ േേധ്ങ്ങളന്െയം സഗയാത്ര/പരമ്പരയാഗത 
അറതിവകളന്െയം ചതിട്യയായ സഡയാക്യുന്േസറെഷനും 
ബസയയാ-സപ്രയാേേറതിംഗതിനും സവടെതിയയായതിരുന്നു ഇതച്.

• തതിരുവനന്പുരം, ന്കയാല്ലം, പത്നംതതിട്, ആലപ്പുഴ 
ജതില്ലകളതിന്ല 30 ആയഷച് സഡയാക്ടർേയാർകച് 
'പരമ്പരയാഗതവം  നയാസെയാെതി രധീതതികളം' എന്ന 
വതിഷയത്തിൽ രണ്ടു ദതിവേന്ത് പരതിശധീലന പരതിപയാെതി 
നെത്തി, തതിരന്ഞെടുത് വതിവതിധ ഗ്യാേ പഞ്യായത്തുകളതിൽ 
നതിന്നച് പരമ്പരയാഗത, നയാസെയാെതി രധീതതികളന്െ വധീഡതിസയയാ 
സഡയാക്യുന്േസറെഷൻ (ഇം്ധീഷതിൽ 1 േണതിക്കൂർ 
കദർഘധ്മുള്ള 2 എപ്പതിസേയാഡുകള്,) പൂർത്തിയയാകതി.  

• േംസ്ഥയാനത്ച് ആദധ്േയായതി ന്ജംപ്യാേം 
സശഖരണത്തിന്റെ ഡതിജതിറ്റൽ ലഭധ്തയാ േംവതിധയാനം 
നെപ്പതിലയാകതി.  

• േംസ്ഥയാനന്ത് സൂക്ഷച്േജധീവതികളന്െ കവവതിധധ്ം 
പരധ്സവക്ഷണം ന്ചയ്യുന്നതതിന്റെ ഭയാഗേയായതി കൂണുകളന്െ 
14 പുതതിയ ഇനങ്ങളം 21 പുതതിയ ന്റസകയാർഡുകളം 
കന്ടെത്തി.  

• രടെച് പുതതിയ സഫയാളതിസകയാളേച് ഫംഗസുകളം ഒരു പുതതിയ 
ഇനവം കന്ടെത്തി.

• 115-ലധതികം കൽപ്പയായൽ േയാമ്പതിളകള് സശഖരതിച്ചു, ഇതതിൽ  
15 പുതതിയ ന്റസകയാർഡുകള് ഉള്ന്പ്പടുന്നു.

• 18,761 സശഖരങ്ങളള്ള േഷച്റം ന്ഹർസബറതിയം, 7,100 
സശഖരങ്ങളള്ള ഫംഗൽ ന്ഹർസബറതിയം, 3770 
സശഖരങ്ങളള്ള കൽപ്പയായൽ ന്ഹർസബറതിയം എന്നതിവ 
സ്ഥയാപതിച്ചു.

• ഏഴച് ഭക്ഷധ്സയയാഗധ്േയായ കൂണുകളം, 03 ഔഷധ ഇനങ്ങളം 
ന്റസകയാഡച് ന്ചയച്തു.

• i) േനുഷധ് സരയാഗകയാരതിയയായ േച്ന്ട്പച്സറ്റയാസകയാകേച് 
പസയയാജനുകള്ന്കതതിരയായ ഉർദയാകേേതിൻ എയന്െ 
ആറെതികേസ്യാബതിയൽ, ആറെതി-ബസയയാഫതിലതിം 
േ്വഭയാവം, ii) സകരളത്തിന്ല പശ്തിേഘട്ത്തിന്ല 
തതിരന്ഞെടുത് േേധ്ങ്ങളതിൽ നതിന്നച് കയാരധ്ക്ഷേതയളള 
ആറെതി-ബസയയാഫതിലതിം ഏജറെയായതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
കഫസറ്റയാന്കേതികലുകള് എന്നതിവ തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞു.

സ്റിഡബ്ല്യൂആര്ഡ്റിഎം - ഇതച് ജലവതിഭവ വതികേനത്തിനും 
പരതിപയാലനത്തിനുമുള്ള ഗസവഷണ ഇൻപുട്ടുകള് നൽകുന്നു, 

പട്്റിക 5.2.1  2018-19 മുതൽ 2022-23 വന്രയള്ള േയൻേച് ആൻഡച് ന്െകച്സനയാളജതി സേഖലയ്കച് കധീഴതിലുള്ള ഏജൻേതികളന്െ 
പദ്തതി വതിഹതിതവം ന്ചലവം  (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)

വർഷം ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ ആർേതിേതി ഐഎവതി

വതിഹതിതം ന്ചലവച് % വതിഹതിതം ന്ചലവച് % വതിഹതിതം ന്ചലവച് %

2018-19 10648 5007 47.02 7260 7890.9 108.69 1500 27 1.8

2019-20 10258 2002 19.51 7260 2777 38.25 5000 1435 28.7

2020-21 7664 5596.24 73.01 7100 3274.67 46.12 5000 2304.70 46.09

2021-22 8164 6033.55 73.90 7100 1630.56 22.97 5000                                                                                                                         2400 48

2022-23 8977 3589.63* 39.98 8100 2536.23 31.31 5000 1322.12* 26.44

അവലംബം:പ്യാൻ സപേേച് സകരള, അകൗടെച്േച്
* 2022 നവംബർ 1 വന്രയള്ള ന്ചലവച്
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പ്രസതധ്കതിച്ചച് ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണസേഖലയാ പ്രസദശങ്ങളതിൽ, കൂെയാന്ത 
നധീർത്െ വതികേനം, തണ്ധീർത്െ പരതിപയാലനം, കൃഷതിക്കുള്ള 
ജലേംരക്ഷണം, വന സേഖലയം നഗര പ്രസദശവം 
േംബന്ധതിക്കുന്ന ജലശയാസ്ത്രം, അഴതിമുഖ പരതിപയാലനം, 
ഭൂഗർഭജല വതികേനം, ജലത്തിന്റെ ഗുണനതിലവയാര 
േംരക്ഷണം, ജലവേയായതി ബന്ധന്പ്പട് പയാരതിസ്ഥതിതതിക 
പ്രശ്നങ്ങള്, ജലസേചനവം, േലതിനജലവം േംബന്ധതിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് എന്നതിവയേയായതി ബന്ധന്പ്പട് വതിവതിധ 
പ്രശ്നങ്ങള് കകകയാരധ്ം ന്ചയ്യുന്നതതിൽ കവദഗച്ധധ്മുടെച്. 
േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം-ന്റെ പ്രധയാന സനട്ങ്ങള് 
ഇനതിപ്പറയന്നവയയാണച്;
• 77 ശയാസ്ത്രധീയ റതിസപ്പയാർട്ടുകള്, 5 ജനപ്രതിയ സലഖനങ്ങള്, 

എന്നതിവ പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം  9 െതിവതി/സറഡതിസയയാ 
സപ്രയാഗ്യാമുകള്,   5(വയാട്ർ റതിസേയാഴച് േച് േയാസനജച് ന്േറെച് 
ആൻഡച് ന്ട്യതിനതിംഗച് സപ്രയാഗ്യാം (ഡബ്ല്യൂആർഎംറ്റതിപതി) 
പരതിശധീലന സകയാഴച് സുകള് എന്നതിവ നെത്തുകയം ന്ചയച്തു. 

• സകരളത്തിൽ ആദധ്േയായതി  ഒരു നതിയേേഭയാ 
േണ്ഡലത്തിന്റെ (കയാട്യാകെ) കയാർബണ ന്യൂട്ൽ നതില 
േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം കണകയാക്കുകയടെയായതി. 

• േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം ആസ്ഥയാനവം ന്നയ്യാറ്റതിൻകര 
ഉപസകന്ദ്രവം ഹരതിതസകരളം േതിഷനതിൽ നതിന്നും 
ന്നയ്യാറ്റതിൻകര മുനതിേതിപ്പയാലതിറ്റതിയതിൽ നതിന്നും ഗ്ധീൻ 
ഓഫധീേച് േർട്തിഫതിസകഷൻ സനെതി.

• ശ്രധീ അരബതിസ്യാ ഫൗസടെഷന്റെ  അമൃതം സുസ്ഥതിര 
അവയാർഡുകള്-2022 (സ്ഥയാപന വതിഭയാഗം) ലഭതിച്ചു.

• കയാർബണ സവർതതിരതികൽ, കയാർഷതിക 
േംവതിധയാനങ്ങളതിൽ കയാർബണ കുറയ്കലതിനും കയാർബണ 
ന്്ഡതിറ്റുകളന്െ അളക്കുന്നതതിനുമുള്ള രധീതതിശയാസ്ത്രം 
വതികേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള സകയാർ ഗ്രൂപ്പതിൽ നധീതതി ആസയയാഗച്, 
CWRDM ന്ന  ഉള്ന്പ്പടുത്തിയതിട്ടുടെച്.

• സകരള യൂണതിസവഴച്േതിറ്റതി ഓഫച് ഫതിഷറധീേച് ആൻഡച് 
ഓഷധ്ൻ േയൻേേച് പതിഎച്ചച്ഡതിക്കുള്ള അംഗധീകൃത 
പഠന സകന്ദ്രേയായതി േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം -ന്ന 
അംഗധീകരതിച്ചതിട്ടുടെച്.

• കുറ്റതിയയാെതി, േലമ്പുഴ, പധീച്ചതി ജലസേചന പദ്തതികളന്െ  ജല 
ഉപസയയാഗ കയാരധ്ക്ഷേത കണകയാകതി. 

• അപ്പർ കുട്നയാെച് സേഖലയ്കയായതി ഏകേയാനേയായ 
ന്വള്ളന്പ്പയാക േയാതൃക വതികേതിപ്പതിക്കുകയം ആശ്വയാേ 
നെപെതികള് ആവതിഷച്കരതിക്കുകയം ന്ചയച്തു.

• ജലം വതിലയതിരുത്തുന്നതതിലും നതിരധീക്ഷണത്തിലും 
േജധീവേയായ പകേച് വഹതിക്കുന്നതതിനച്   പൗരന്യാന്ര 
പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതതിനച് േൗകരധ്ങ്ങളള്ള ഒരു ന്േയാകബൽ 
ആപ്തിസകഷൻ വയാട്ർ - േതിറ്റതിേണ അേസച്ന്േറെച് ടൂള് 
(വയാട്ർ-കധ്യാറ്റച്), ആരംഭതിച്ചു.

• എംഒഇഎഫച് & േതിേതി ന്വറ്റച്ലയാറെച് േയാസനജച് 
ന്േറെതിന്ല  വതിജ്യാന പകേയാളതികളതിൽ ഒരയാളയായതി 
േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം -ന്ന അംഗധീകരതിച്ചതിട്ടുടെച്. 

• ന്കേതികൽ ന്െസ്റതിംഗച് സേഖലയതിൽ ഐഎേച്ഒ/
ഐഇേതി 17025:2017 പ്രകയാരം േതിഡബ്ല്യൂആർഡതിഎം 
വയാട്ർ ക്വയാളതിറ്റതി ഡതിവതിഷൻ ന്െസ്റതിംഗച് ലസബയാറട്റതിയം 
എൻഎബതിഎൽ അ്ഡതിസറ്റഷൻ ലഭതിച്ചു.   

• നതിലവതിൽ, 11 പതിഎച്ചച് ഡതി സകേളർേയാരും രടെച് 
സപയാസ്റച്-സഡയാകച് െർേയാരും സകന്ദ്രത്തിൽ ഗസവഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങള് നെത്തിവരുന്നു. 

• ഷതിറതിയ നദതിയന്െ ന്േയാത്ം നധീന്രയാഴുകതിന്റെ അെതിസ്ഥയാന 
പ്രവയാഹ ഘെകത്തിന്റെ അളവച് നതിർണ്യം നെത്തി.

• സകയാഴതിസകയാെച് മുതൽ കയാേർസഗയാഡച് വന്രയള്ള 
തധീരപ്രസദശങ്ങളതിൽ േബച് േകറൻ ഭൂഗർഭജല 

പുറന്ള്ളൽ സേഖലകള് കന്ടെത്തുകയം ജലത്തിന്റെയം 
സപയാഷക പ്രവയാഹങ്ങളന്െയം നതിർണ്യം നെത്തുകയം 
ന്ചയച്തു.

• വയാേനപുരം നദധീതെത്തിന്ല പയാരതിസ്ഥതിതതിക സറഡതിസയയാ 
ആകച്റ്റതിവതിറ്റതികച് കയാരണേയാകുന്ന പ്രധയാന സറഡതിസയയാ 
മൂലകങ്ങളന്െ അളവച് നതിർണ്യതിച്ചു. 

• കുട്നയാട്തിന്ല സവമ്പനയാെച് തണ്ധീർത്െ സേഖലയതിൽ 
ആവയാേവധ്വസ്ഥയാ സേവനങ്ങളന്െ േംസയയാജതിത 
േയാസനജച്ന്േന്ം, അഷ്ടമുെതി, കയാട്യാമ്പള്ളതി, ബതിയ്ം 
തണ്ധീർത്െങ്ങളതിന്ല കേസ്യാപ്യാസ്റതിക്തിന്റെ   േ്വഭയാവം 
േംബന്ധതിച്ചും   പഠതിച്ചു.

• നയാഷണൽ ഐസേയാസെയാപ്പച് ന്ഫേതിലതിറ്റതി സഫയാർ 
കഹസ യ്ാളജതി ആൻഡച് ന്േയാകബൽ വയാട്ർ 
അനയാലതിേതിേച് ലസബയാറട്റതി വഴതി വതിവതിധ സദശധീയ 
അന്ർസദശധീയ ഏജൻേതികള്കച് അനലതിറ്റതികൽ 
സേവനങ്ങള് നൽകതി.

• ന്വള്ളത്തിൽ നതിന്നച് ന്ഹവതി ന്േറ്റൽേച് നധീകം 
ന്ചയ്യുന്നതതിനയായതി വതികേതിപ്പതിച്ച സപയാളതി (കസ്ററധീൻ-
ഡതിവതികനൽ ന്ബൻേധീൻ) Cu-Ni  കബന്േറ്റയാലതികച് 
നയാസനയാ സകയാസമ്പയാേതിറ്റച് വതികേതിപ്പതിച്ചു.

• സകരളത്തിന്ല കയാട്യാമ്പള്ളതി, ബതിയ്ം ന്വറ്റുലയാന്കളതിന്ല   
ഇസകയാേതിസ്റം ന്ഹൽത്ച് സകേയാർ (എംഒഇഎഫച്  േതിേതി 
േയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങള് അനുേരതിച്ചച്) നതിർണ്യതിച്ചു.

ത്ക എഫ്ക ആർ ഐ - ഇസകയാേതിസ്റം സേവനങ്ങള്, 
ഇസകയാേതിസ്റം കഡനയാേതികച് േച്, കജവകവവതിധധ് 
േംരക്ഷണം എന്നതിവയതിൽ േള്ട്തി ഡതിേതിപ്തിനറതി 
ഗസവഷണം നെത്തുന്നതതിനും പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളന്െ 
സുസ്ഥതിരവം തുലധ്വേയായ ഉപസയയാഗത്തിനച് നയങ്ങളം 
േയാസകേതതികവതിദധ്കളം വതികേതിപ്പതികയാനും സവടെതിയയാണച്  
ന്ക എഫച് ആർ ഐ സ്ഥയാപതിതേയായതച്. ഉഷ്ണസേഖലയാ 
വന പരതിപയാലനത്തിൽ േമൂഹം, പരതിസ്ഥതിതതി, 
വതിദധ്യാഭധ്യാേം എന്നതിവയന്െ സേവനത്തിൽ 
േതികവതിന്റെ സലയാസകയാത്ര സകന്ദ്രേയായതി ഇതച് വതിഭയാവനം 
ന്ചയ്ന്പ്പട്ടു.   പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങളന്െ േംരക്ഷണം, 
സുസ്ഥതിരേയായ വതിനതിസയയാഗം, ശയാസ്ത്രധീയേയായ പരതിപയാലനം 
എന്നതിവയതിൽ പ്രസതധ്ക ഊന്നൽ നൽകതിന്കയാടെച് 
വനവൽകരണവേയായതി ബന്ധന്പ്പട് കയാരധ്ങ്ങളതിൽ 
തധീരുേയാനന്േടുക്കുന്നതതിനച് ഇതച് ശയാസ്ത്രധീയ പതിന്തുണ 
നൽകുന്നു. വനം വകുപ്പുേയായം േറ്റച് പകേയാളതികളേയായം 
േഹകരതിച്ചുന്കയാടെച് വനപരതിപയാലനത്തിന്റെ ശയാസ്ത്രധീയ 
അെതിത്റ ന്േച്ചന്പ്പടുത്തുന്നതതിൽ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച്  പ്രധയാന പകേച് 
വഹതിക്കുന്നു. വനസേഖലയതിന്ല സുസ്ഥതിരവം ലയാഭകരവേയായ 
േയാതൃകയയാണച് ന്കഎഫച് ആർഐയന്െ ന്േൻട്ൽ 
നഴച് േറതി.  203 ഫയാേതിലതികളതിൽ നതിന്നുള്ള 2,140-ലധതികം  
ഇനങ്ങന്ള പ്രദർശതിപ്പതിച്ച 18,000 േയാതൃകകള് ഇതതിലുടെച്.   
വനേേധ്ങ്ങളന്െ പ്രധയാന റഫറൻേച് ന്ഹർസബറതിയകളതിൽ 
ഒന്നയാണതിതച്. ഈ സ്ഥയാപനം സട്യാപ്പതികൽ സഫയാറേച്ട്തിയന്െ 
ഒരു റതിസേയാഴച് േച് ന്േറെറും സതകച്, മുള, മുരതിങ്ങ, 
കടെൽകയാടുകള്, അധതിനതിസവശ ജധീവതിവർഗങ്ങള്, 
േനുഷധ്-വനധ്ജധീവതി േംഘർഷം, കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാനം 
എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ചുള്ള പ്രേതിദ്ധീകരണങ്ങളന്െ ഒരു 
സകന്ദ്രം കൂെതിയയാണച്. ന്കഎഫച്ആർഐ യന്െ കകവശം 
18,000-ലധതികം പുസ്തകങ്ങളം 2,000 പഴയ പതതിപ്പുകളം 
ഒപ്പം   വനശയാസ്ത്രവം  അനുബന്ധ സേഖലകളതിന്ല 
സജണലുകളതിസലകച് ഉളള ഓണകലൻ ആക്സ്ം ഉടെച്.
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2021-22 കയാലയളവതിൽ ന്കഎഫച്ആർഐയന്െ പ്രധയാന 
സനട്ങ്ങള്  തയാന്ഴ പറയന്നു
•  ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് നയാലച് പ്രധയാന ആസഗയാള ന്നറ്റച് വർക്കുകളന്െ 

ഭയാഗേയാണച്: i) ഇറെർനയാഷണൽ ട്ധീ സേയാർട്യാലതിറ്റതി 
ന്നറ്റച് വർകച്, ഐയഎഫച്ആർഒ െയാേച് കച് സഫയാഴച് േതിന്റെ 
ഒരു േംരംഭം, ii) സഫയാറസ്റച്സപ്യാെച്േച്.ന്നറ്റച്  iii)ബസയയാ 
കെം  iv) ട്ധീവയാച്ചച്.ന്നറ്റച്.

• ഐഎേച്ആർഒ ജതിസയയാേച്ഫതിയർ ബസയയാേച്ഫതിയർ 
സപ്രയാഗ്യാേതിനയായള്ള (ഐജതിബതിപതി) കെം േധീരധീേച് 
റതിസേയാട്ച് ന്േൻേതിംഗച് ഡയാറ്റയതിൽ നതിന്നുള്ള സഫയാറസ്റച് 
ഫതിസനയാളജതികൽ പയാരയാേധീറ്ററുകള് സേയാഡലതിംഗച് ന്ചയ്യുന്നു.

• ന്കഎഫച്ആർഐ പധീച്ചതി കയാമ്പേതിൽ ന്െകച് സറ്റയാണ 
ഗ്യാൻഡതിേതിൽ സകേച് സ്റഡതി നെത്തി.

• പശ്തിേഘട്ത്തിൽ േയാത്രം കയാണന്പ്പടുന്ന രടെച് മുള 
ഇനങ്ങളയായ Dendrocalamus stocksii, Munrochloa 
ritchiei എന്നതിവയന്െ ജനകധീയവൽകരണത്തിനുള്ള 
േയാമൂഹതിക-േയാമ്പത്തിക േയാംകേയാരതിക ഉപസയയാഗങ്ങളന്െ 
വതിലയതിരുത്ൽ നെത്തി. 

•  സകരളത്തിന്ല തതിരന്ഞെടുകന്പ്പട് നഗരപ്രസദശങ്ങളതിന്ല 
നഗര ജലയാശയങ്ങളതിന്ല വതിതരണവം കയാലയാനുസൃതേയായ 
വധ്തതിയയാനവം, സകരളത്തിന്ല  ന്റഡച് പ്യാറെച്േച്, 
കേസ്യാ പ്യാസ്റതികച്, തയാസലറ്റച് എസ്ററുകള് എന്നതിവ 
പുനരയാരംഭതിക്കുന്നതതിനച് ത്രതികക്ഷതി കർമേ പദ്തതി 
തയ്യാറയാകതി.

• ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്തിന്ന ഒരു എക്ച്-േതിറ്റു േേധ് േംരക്ഷണ 
പ്രസദശേയായം സകരളത്തിന്ല ഒരു പ്രധയാന പ്രകൃതതി 
വതിദധ്യാഭധ്യാേ-ഇസകയാടൂറതിേം സകന്ദ്രേയായം വതികേതിപ്പതിച്ചു. .

നാറ്റപാക്റ - ഗതയാഗതത്തിലും അനുബന്ധ സേഖലകളതിലും 
നയാറ്റച്പയാകച് ഗസവഷണ-വതികേന (ആർ&ഡതി) എന്നതിവ 
ഉള്ന്പ്പടുന്ന ഗതയാഗതത്തിന്ല പ്രവർത്നക്ഷേത, സുരക്ഷ,  
ഇസകയാണേതി  ഇൻ ട്യാൻേച് സപയാർസട്ഷൻ  എന്നതിവ 
ന്േച്ചന്പ്പടുത്തുന്നതതിനുള്ള പഠനങ്ങള് നെത്തുന്നു. ഈ 
സകന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ഗതയാഗത അെതിസ്ഥയാന 
േൗകരധ് വതികേനം, ഗതയാഗത സുരക്ഷ, ഇറെലതിജറെച് 
ട്യാൻേച് സപയാർട്ച് േതിസ്റം, ഉള്നയാെൻ ജലഗതയാഗത 
േംവതിധയാനം, തധീരസദശ ഷതിപ്പതിംഗച് എന്നതിവ ഉള്ന്പ്പടുന്നു. 
സറയാഡച്, ന്റയതിൽ, ജലം, വയായ എന്നതിവ ഉള്ന്കയാള്ളുന്ന 
ബഹുവതിധ ഗതയാഗത േംവതിധയാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
രയാജധ്ന്ത് ഗസവഷണ-വതികേന സകന്ദ്രങ്ങളതിന്ലയാന്നയാണച് 
നയാറ്റച്പയാകച്.

2021-22 കയാലയളവതിൽ, സ്ഥയാപനത്തിന്റെ പ്രധയാന 
സനട്ങ്ങള് ഇവയയാണച്:
• 24 ഗസവഷണ സപ്രയാജകച്ടുകള്, 14 കണേള്ട്ൻേതി 

സപ്രയാജകച്ടുകള്, കൂെയാന്ത സകരളത്തിന്ലയം േറ്റച് 
േംസ്ഥയാനങ്ങളതിന്ലയം 14 ജതില്ലകളതിന്ല േച് കൂളകളതിന്ലയം 
സകയാസളജുകളതിന്ലയം വതിദധ്യാർത്തികള്,  ന്പയാതുജനങ്ങള് 
സപയാലുളള വതിവതിധ െയാർന്ഗറ്റച് ഗ്രൂപ്പുകള്കയായതി സറയാഡച് 
സുരക്ഷയാ സബയാധവൽകരണ പ്രവർത്നങ്ങളം സറയാഡച് 
സുരക്ഷയാ പരതിശധീലന പരതിപയാെതികളം നെത്തി. .

• I)ഫധീൽഡച്-ഡയാറ്റ ഉപസയയാഗതിച്ചച് സകരളത്തിന്ല 
േതിഗ്നകലേച്ഡച് ഇറെർന്േക്ഷനുകളന്െ േയാച്ചു 
സറഷൻ സ്യാ കണകയാക്കുന്നതതിൽ ഇൻസഡയാ-
എച്ചച്േതിഎം അഡച്ജസ്റച്ന്േറെച് ഘെകങ്ങളന്െ പ്രകെനം 
വതിലയതിരുത്തി, ii) സകരളത്തിന്ല സറയാഡച് േയാഹചരധ്ങ്ങളന്െ 
പശ്യാത്ലത്തിൽ സകയാള്ഡച് േതിക്ച് അേച്ഫയാൽറ്റച് 
ഡതികേൻ ഉപസയയാഗവം വതിലയതിരുത്തി.

• i) തതിരുവനന്പുരത്തിനയായള്ള ഒരു േംസയയാജതിത 
ഭൂവതിനതിസയയാഗ ഗതയാഗത േയാതൃകയന്െ വതികേനം,   
ii)ന്കയാച്ചതിയതിന്ല വയാട്ർ ന്േസട്യാ പദ്തതിയന്െ പ്രകെന 
വതിലയതിരുത്ലതിനുള്ള ചട്ക്കൂെച് എന്നതിവയന്െ പഠനം 
നെത്തി.

• നയാറ്റച്പയാകച് സകരളത്തിന്ല തതിരന്ഞെടുത് ജതില്ലകളതിൽ 
ലഭധ്േയായ ആന്കയളള വതിഭവങ്ങള്, ലഭധ്തയ്കച് 
വതിസധയേയായതി േയാപ്പച് ന്ചയ്യുന്ന പ്ര്തിയയതിലയാണച്, കൂെയാന്ത 
നെപ്പയാതസയയാ ന്കട്തിെ നതിർമേയാണ േയാേഗ്തികസളയാ ആയതി  
ഉപസയയാഗക്ഷേത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനയായതി അവയന്െ 
ഗുണപരേയായ  വതിലയതിരുത്ലും നെത്തുന്നു.

• സദശധീയ പയാതകള് (എൻഎച്ചച് കള്), േംസ്ഥയാന 
പയാതകള് (എേച്എച്ചച് കള്), പ്രധയാന ജതില്ലയാ സറയാഡുകള് 
(എംഡതിആർ കള്) എന്നതിവ ഉള്ന്പ്പടുന്ന തതിരന്ഞെടുത് 
സറയാഡുകളന്െ ശംഖലയ്കയായതി ഒരു സറയാഡച് അേറ്റച് 
േയാസനജച്ന്േറെച് േതിസ്റം (ആർഎഎംഎേച്) സൃഷ്ടതിച്ചു.

• സകരളത്തിനയായതി ജതിസയയാസപേഷധ്ൽ ടൂളകള് ഉപസയയാഗതിച്ചച് 
ജതിഐഎേച് പരതിതസ്ഥതിതതിയതിൽ ഒരു സറയാഡച് ്യാഷച് 
ഇൻഫർസേഷൻ േതിസ്റവം (ആർേതിഐഎേച്), 
സചർത്ലന്യയം കഴക്കൂട്ന്ത്യം ബന്ധതിപ്പതിക്കുന്ന 
എൻഎച്ചച്-66 സറയാഡതിനയായതി ഒരു ്യാഷച് ന്പ്രഡതിക്ഷൻ 
േയാതൃകയം വതികേതിപ്പതിന്ച്ചടുത്തു.

• സറയാഡച് സുരക്ഷന്യക്കുറതിച്ചുള്ള 'ഡതിേച്ട്ക്ഷൻ 
ഈേച് എകച് േച് ട്യാക്ഷൻ', 'ഹയാൻഡച് േച്-ഫ്ധീ ഈേച് 
സനയാട്ച് റതികേച് ഫ്ധീ' എന്നധീ രടെച് ഹ്രേ്വചതിത്രങ്ങള്   
നതിർമേതിക്കുകയം അവ യഎൻ സറയാഡച് സേഫച്റ്റതി ഫടെച് 
(യഎൻആർഎേച്എഫച്), യഎൻ ഇകസണയാേതികച് 
കമേധീഷൻ സഫയാർ യൂസറയാപ്പച് (യഎൻഇേതിഇ) 
എന്നതിവയേയായള്ള േഹകരണസത്യാന്െ സലേർ 
ഇറെർനയാഷണൽ ഫൗസടെഷൻ (കലഫച്) േംഘെതിപ്പതിച്ച 
സ്യാബൽ സറയാഡച് സേഫച്റ്റതി ഫതിലതിം ന്ഫസ്റതിവലതിൽ 
സഷയാർട്ച് ലതിസ്റച് ന്ചയ്ന്പ്പടുകയം ന്ചയച്തു. 

• പുസ്തകങ്ങള്, ലഘുസലഖകള്, കലടെറുകള്, ലധീഫച് 
ന്ലറ്റുകള് സ്റതികറുകള്, ഡതിേച് സപ്  സബയാർഡുകള് 
തുെങ്ങതിയവ ഉള്ന്പ്പന്െയള്ള സറയാഡച് സുരക്ഷയാ 
പരതിശധീലന േയാേഗ്തികള് തയ്യാറയാക്കുകയം എല്ലയാ 
പ്രേതിദ്ധീകരണങ്ങളം പ്രയാസദശതിക ഭയാഷകളതിസലകച് 
വതിവർത്നം ന്ചയ്യുകയം ന്ചയച്തു.

ത്കഎസ്കഒഎം - സകന്ദ്ര േർകയാരതിന്റെ അണുശക്തതി 
വകുപ്പതിന്റെ കധീഴതിൽ രൂപധീകരതിച്ച ഇതച് ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.
െതി.ഇ യന്െയം നയാഷണൽ സബയാർഡച് ഓഫച് ഹയർ 
േയാത്േയാറ്റതികച് േതിന്റെയം േംയക്ത േംരംഭേയാണച്. രയാജധ്ത്ച്, 
പ്രസതധ്കതിച്ചച് സകരളത്തിൽ ഗണതിതശയാസ്ത്ര ഗസവഷണം 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുക എന്നതയാണച് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്തിന്റെ പ്രധയാന 
ലക്ഷധ്ം.
• ന്കഎേച്ഒഎം അംഗധീകൃത സജണലുകളതിൽ പസത്യാളം 

ഗസവഷണ സലഖനങ്ങള് പ്രേതിദ്ധീകരതിച്ചതിട്ടുടെച്.
• ന്ചകന്ന േയാത്േയാറ്റതികൽ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ടുേയായതി 

ന്കഎേച്ഒഎം അതതിന്റെ ധയാരണയാപത്രം പുതുകതിയതിട്ടുടെച്.
• ഇറെസഗ്റ്റഡച് എംഎേച് േതി-പതിഎച്ചച്ഡതി സപ്രയാഗ്യാേതിന്റെ 

ആദധ് ബയാച്ചച് ബതിരുദം സനടുകയം രടെയാേന്ത് ബയാച്ചതിൽ 
ആറച് വതിദധ്യാർത്തികള് എംഎേച് േതി പഠതിക്കുകയം 
ന്ചയ്യുന്നു. അഞ്ച് വതിദധ്യാർത്തികള് ഇറെസഗ്റ്റഡച് 
എംഎേച് േതി-പതിഎച്ചച്ഡതി സപ്രയാഗ്യാേതിൽ സചർന്നതിട്ടുടെച്.

• നതിലവതിൽ വതിസദശത്തുള്ള േർവ്വകലയാശയാലകളന്െ/
സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ പതിന്തുണസയയാന്െ അന്യാരയാഷ്ട്ര 
സകയാണഫറൻസുകള് േംഘെതിപ്പതിക്കുന്നു.
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എം ബി ജി ഐ പി എസ്ക- വതിവതിധയതിനം ജലയാശയ 
േേധ്ങ്ങള്, ന്ചറതിയ േേധ്ങ്ങള്, േലബയാർ സേഖല 
യതിന്ല വംശനയാശഭധീഷണതി സനരതിടുന്ന േേധ്ങ്ങള് 
എന്നതിവയന്െ േംരക്ഷണത്തിനും ഗസവഷണത്തിനുേയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനും  േേധ്ശയാസ്ത്രത്തിന്റെ വതിവതിധ 
വശങ്ങന്ളക്കുറതിച്ചുള്ള അറതിവച് പ്രചരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും 
സവടെതിയളള  ഒരു സ്ഥയാപനേയാണതിതച്.
• വയനയാെച് ജതില്ലയതിൽ നതിന്നും അഗസ്തധ്േലയതിൽ നതിന്നും 

വെകൻ സകരളത്തിന്ല ലയാറ്റകററ്റച് പധീഠഭൂേതിയതിൽ നതിന്നും 
തസദേശധീയ ജലേേധ്ങ്ങള് സശഖരതിച്ചു.

• േതി.േലബയാറതികന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ഫതിസനയാളജതികൽ, 
സപയാളതിസനഷൻ എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ചുള്ള 
പഠനങ്ങള് തുെങ്ങുകയം എം.ബതി.ജതി.ഐ.പതി.
എേതിൽ േതി.േലബയാറതികത്തിന്റെ എക്തി-േതിറ്റു 
േംരക്ഷണത്തിനയായതി കതിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങള്, 
കതകള്, ന്ചെതികള് എന്നതിവ സശഖരതിക്കുകയം  
േതി േലബയാറതികത്തിൽ വതിത്ച് മുളയ്ക്കുന്നതതിന്റെ 
ഫതിേതിസയയാളജതികൽ, ബസയയാന്കേതികൽ വശങ്ങള് 
പഠതിക്കുകയം ന്ചയച്തു.

• ക്നം േലബയാറതികം - ന്റെ ഇൻ-വതിസട്യാ േധീഡച് 
ന്ജർേതിസനഷൻ നെത്തി.

• കഹസഗ്യാഫതില, ലതിംസനയാഫതില എന്നധീ രടെച് ജല 
ജനുസ്കളന്െ േതിസ്റേയാറ്റതികച് സും നയാേകരണ 
പ്രശച് നങ്ങളം അഭതിേംസബയാധന ന്ചയച്തു.

• 7 ഇനം നതിംസഫയായതിഡുകളന്െ േംരക്ഷണം,  
പ്രത്യുതച്പയാദന ജധീവശയാസ്ത്രം, േതിേച്ററേയാറ്റതിക്ച്, 
എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള് വതിജയകരേയായതി 
പൂർത്തിയയാകതി.

•  25,000 പച്ചകറതികത്കള് പ്രചരതിപ്പതിക്കുകയം 
വതിതരണം ന്ചയ്യുകയം ന്ചയച്തു.

•  സെയാട്ൽ സേയാലുബള് ഷുഗർ, ആന്ക സപ്രയാട്ധീനുകള്, 
ഫതിസനയാള്േച്, കയാേതിയ ഫതിസ്റ്റുല എൽ  തുെങ്ങതിയ 
ബസയയാന്കേതികൽ വതിശകലനങ്ങള് പൂർത്തിയയാകതി.

• Vatica chinensis L., Hopea parviflora Bedd., Cassia 
fistula L. എന്നതിവയന്െ വതിത്തുകളന്െ ജർേതിസനഷൻ 
സ്റയാൻസഡർകഡേച് ന്ചയച്തു.

• കൽപയായലുകളന്െ വനധ്േ്വഭയാവ ആവയാേ വധ്വസ്ഥകള്, 
ശധീലങ്ങള് എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ചച് കലഫച് േയൻേച് 
വതിദധ്യാർത്തികള്കച് ഒരു സവദതിയയായതി വർത്തിക്കുന്ന ഈ 
രധീതതിയതിലുളള ആദധ്ന്ത്  80 ഇനങ്ങളള്ള ഒരു  Lichen 
House സ്ഥയാപതിച്ചു.

• േലബയാർ അക്വയാട്തികച് ബസയയാപയാർകച് ഇറെർന്പ്രസറ്റഷൻ 
ന്േറെർ സ്ഥയാപതിച്ചു.  

എസ്കആർഐബിഎസ്ക - അെതിസ്ഥയാന ശയാസ്ത്രങ്ങളതിൽ 
അെതിസ്ഥയാന ഗസവഷണത്തിനുള്ള ഒരു അന്ർസദശധീയ   
സകന്ദ്രേയായതി േയാറുന്നതതിനും അെതിസ്ഥയാന ശയാസ്ത്രങ്ങളതിൽ 
സശഷതി വർദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു പ്യാറ്റച്സഫയാേയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനുേയായളള ഗസവഷണ വതികേന 
സകന്ദ്രേയാണച്   എേച്ആർഐബതിഎേച്.

• 360 ഓളം വതിദധ്യാർത്തികള്, ഗസവഷകർ, അെതി 
സ്ഥയാന ശയാസ്ത്രത്തിന്ല ജൂനതിയർ അധധ്യാപകർ 
എന്നതിവർകച് പ്രസയയാജനം ന്ചയ്യുന്ന വതിധത്തിൽ 
വതിവതിധ സ്ഥയാപനങ്ങളതിന്ല പ്രമുഖ ശയാസ്ത്രജ്രുന്െ 
പകേയാളതിത്സത്യാന്െ ആറച് ന്വബതിനയാറുകള് േംഘെതിപ്പതിച്ചു.

• സകരളത്തിന്ല ശയാസ്ത്രേയാസകേതതിക സേഖലയന്െ 
സുവർണജൂബതിലതി ആസഘയാഷങ്ങസളയാെനുബന്ധതിച്ചച്, 
കജവകവവതിധധ് േയാധധ്തകളം സനട്ങ്ങളം, 

സുതയാരധ്േയായ സുസ്ഥതിരത, അതതിശയതിപ്പതിക്കുന്ന സലയാക 
ഇലസട്യാണതികച് േയാേഗ്തികള്, ഇന്ധ്യതിന്ല ഭക്ഷധ് 
ആസരയാഗധ് സുരക്ഷയം, ഓർഗയാനതികച് േതിന്േതിസും– 
(തന്യാത്രകള് സൃഷ്ടതിക്കുന്ന കല) ഭയാവതിയതിന്ല േയാസകേതതിക 
വതികേനത്തിനയായതി ഉപസയയാഗതിക്കുന്നതതിന്നക്കുറതിച്ചും 
പരമ്പരയാഗത വതിജ്യാനത്തിന്റെ ശയാസ്ത്രധീയ 
േയാധൂകരണം എന്നതിവ േംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
േയാർഗ്ഗങ്ങന്ളക്കുറതിച്ചും ഈ സ്ഥയാപനം ഒരു പ്രഭയാഷണ 
പരമ്പര േംഘെതിപ്പതിച്ചു. 

II. ത്ക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ യുത്െ പദ്ധതികളും പരിപഥാെികളും
േംസ്ഥയാനന്ത് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക വതിദധ്യന്െ 
സപ്രയാത്സയാഹനത്തിൽ സകരള േർകയാരതിന്റെ ശയാസ്ത്ര 
േയാസകേതതിക വകുപ്പച് ഒരു പ്രധയാന പകേച് വഹതിക്കുന്നു.  കൂെയാന്ത 
വതിവതിധ സ്ഥയാപനങ്ങളതിന്ലയം ശയാസ്ത്രശയാഖകളതിന്ലയം 
ശയാസ്ത്രജ്ർകച് ഗസവഷണ വതികേന പതിന്തുണയം 
നൽകുന്നു. േംസ്ഥയാനന്ത് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതികയതിൽ 
േതികവച് കകവരതിക്കുന്നതതിനും േമൂഹത്തിനയാകേയാനം 
ബൃഹത്യായ സേവനങ്ങള് പ്രദയാനം ന്ചയ്യുന്നതതിനുമുളള 
പരതിപയാെതികള് കന്ടെത്തി നെപ്പതിലയാക്കുന്നതതിനയായതി, ശയാസ്ത്ര 
പ്രചരണവം  സപ്രയാത്സയാഹനവം, ഗസവഷണവം വതികേനവം, 
ആവയാേവധ്വസ്ഥയം,  പരതിസ്ഥതിതതിയം, േയാസകേതതിക 
വതികേനവം കകേയാറ്റവം,  വനതിതകള്കയായളള ശയാസ്ത്ര 
പരതിപയാെതികള് എന്നതിവ സകന്ദ്രധീകരതിച്ചച് കൗണേതിൽ വതിവതിധ 
പദ്തതികളം പരതിപയാെതികളം നെപ്പതിലയാക്കുന്നു.  2021-22 ൽ 
ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ നെപ്പയാകതിയ വതിവതിധ പദ്തതിയന്െ 
പ്രധയാന സനട്ങ്ങള്  ച്റിത്ം 5.2.1ൽ ന്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െിത്ം 5.2.1 ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ നെപ്പയാകതിയ വതിവതിധ 
പദ്തതിയന്െ പ്രധയാന സനട്ങ്ങള്  

അവലംബം:: ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ
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2021-22 വർഷത്തിൽ ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ 
നെപ്പയാകതിയ പദ്തതികളം പരതിപയാെതികളം സനട്ങ്ങളം ചുവന്െ 
സചർത്തിരതിക്കുന്നു.

ത്ക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ യുത്െ വിവിധ പദ്ധതികളുത്െ 
ങ്നട്ങ്ങൾ

1.ശഥാസ്ത്ര സഥാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ േഥാനവ വിഭവങ്ശഷി 
വികസനം

i) ശഥാസ്ത്ര ഗങ്വഷണ പദ്ധതി (എസ്ക ആർ എസ്ക)
അെതിസ്ഥയാനപരവം പ്രയാസയയാഗതികവേയായ ഗസവഷണ 
ങ്ങളതിൽ േംസ്ഥയാനന്ത് ഗസവഷണ-വതികേന 
പ്രവർത്നങ്ങള് സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനച് ലക്ഷധ്േതിടുന്ന 
േയൻേച് റതിേർച്ചച് പദ്തതി കൗണേതിലതിന്റെ ഏറ്റവം 
പ്രധയാനന്പ്പട് പരതിപയാെതിയയാണച്.  ശയാസ്ത്ര-േയാസകേതതിക 
രംഗന്ത് വളർന്നുവരുന്ന സേഖലകളതിന്ല ഗസവഷണ 
പദ്തതികള് നെപ്പതിലയാക്കുന്നതതിനച് േയാമ്പത്തിക േഹയായം 
നൽകതിന്കയാടെച് പദ്തതികച് പതിന്തുണ നൽകുന്നു.   2021-
22 കയാലയളവതിൽ, 8 പുതതിയ സപ്രയാജകച്റ്റുകള്ക്കും 13 
നതിലവതിലുള്ള സപ്രയാജകച്ടുകള്ക്കുമുള്ള ധനേഹയായം 
നൽകുകയം, 2 പുസ്തകങ്ങള് പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം 
സജണലുകളതിൽ 58 സപപ്പറുകള്, സകയാണഫറൻസുകളതിൽ 
24 സപപ്പറുകള് എന്നതിവ പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം, ഒരു 
സപറ്ററെച് അനുവദതിക്കുകയം ന്ചയച്തു. 12 പതിഎച്ചച് ഡതി 
സകേയാസളഴച്േതിനും േറ്റുളള 40 സപർക്കും ഈ പരതിപയാെതിയതിൽ 
പരതിശധീലനം നൽകതി.

ii) എേിരിറ്റസ്ക സയന്ിസ്കറ്റ്ക പദ്ധതി
അനുഭവേമ്പത്തുളള പ്രഗത്ഭരയായ ശയാസ്ത്രജ്രുന്െ 
കഴതിവം അറതിവം പ്രസയയാജനന്പ്പടുത്തുകയം 
േംസ്ഥയാനത്തിന്റെ പ്രസയയാജനത്തിനയായതി  
കവദഗ്ദധ്മുളള സേഖലയതിൽ ഗസവഷണം നെത്യാൻ 
അവന്ര േഹയായതിക്കുകയം ന്ചയ്യുക എന്നതയാണച് 
പദ്തതിയന്െ ലക്ഷധ്ം. ഈ പരതിപയാെതിയന്െ കധീഴതിൽ, 2021-
22 ൽ, 26 സകയാണഫറൻസുകള്/ന്േേതിനയാറുകള് നെത്തി, 
ബന്ധന്പ്പട് സപ്രയാജകച്റ്റുകളതിൽ നതിന്നച് 13 സപപ്പറുകള്   
സജണലുകളതിൽ പ്രേതിദ്ധീകരതിച്ചു, 6 പതിഎച്ചച്ഡതികള്  8 പുതതിയ 
കന്ടെത്ലുകള്/ േയാസകേതതികവതിദധ്കള് കകവരതിക്കുകയം 
ന്ചയച്തു. 2022-23ൽ, 2022 ന്േപ്തംബർ വന്ര,  
സജണലുകളതിൽ 12 സപപ്പറുകള് പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം 3 
സകയാണഫറൻസുകള്/ന്േേതിനയാറുകള് നെത്തുകയം 
ന്ചയച്തു.  േയാഗ്നറ്റതികച് നയാസനയാ ന്േറ്റധീരതിയൽ േതിന്േതിസും 
അതതിന്റെ പ്രസയയാഗവം എന്ന വതിഷയത്തിൽ ഒരു 
പതിഎച്ചച്ഡതി നൽകുകയം 3 പുതതിയ കന്ടെത്ലുകള് 
നെത്തുകയം ന്ചയച്തു.

iii) ) യുവ ശഥാസ്ത്ര പ്രതിഭകത്ള ങ്പ്രഥാത്ഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതി (സ്പൈറ്റിസ്ക)
8,9 ക്യാസുകളതിന്ല വതിദധ്യാർത്തികള്കച് ഒരു േയൻേച് 
സപ്രയാജകച്റ്റച് (കപേറ്റതിേച് -I) ന്ചയ്യുന്നതതിനച് അവയാർഡുകള് 
നൽകുന്നതതിനും, ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക വതിദധ്കളതിൽ നൂതന 
ആശയങ്ങള് ഉള്ള സപയാളതിന്െകച് നതികച് സകയാസളജുകളതിലും 
ബതിരുദ സകയാഴച് സുകളതിലും സചർന്നതിട്ടുള്ള വതിദധ്യാർത്തികള്കച് 
േയാമ്പത്തിക േഹയായം നൽകുന്നതതിനും 
സവടെതിയളളതയാണച്  കപേറ്റതിേച്-II പദ്തതി. ശയാസ്ത്ര 
േയാസകേതതിക രംഗത്ച് ന്തയാഴതിൽ കന്ടെത്തുന്നതതിനച് 
വതിദധ്യാർത്തികന്ള സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനയായതി 
പദ്തതിയന്െ കധീഴതിൽ ന്വബതിനയാറുകള് നെത്തുകയടെയായതി.

iv) സ്റ്റുഡന്്ക ങ്പ്രഥാജക്്ക
സകരളത്തിന്ല േർവ്വകലയാശയാലയാ വകുപ്പുകളതിന്ലയം  
സകയാസളജുകളതിന്ലയം ബതിരുദയാനന്ര, ന്പ്രയാഫഷണൽ 
സകയാഴച് േച് വതിദധ്യാർത്തികള്കച് ശയാസ്ത്ര േംബന്ധേയായ 
സപ്രയാജകച്റ്റുകള് ഏന്റ്റടുക്കുന്നതതിനച് പദ്തതി േയാമ്പത്തിക 
േഹയായം നൽകുന്നു.  2021-22 കയാലയളവതിൽ, ഓസരയാ 
സപ്രയാജക്ടതിനും 10,000 രൂപ വധീതം ധനേഹയായത്തിനയായതി 
500 സപ്രയാജകച്ടുകള് തതിരന്ഞെടുത്തു.  പൂർത്ധീകരതിച്ച 
പദ്തതികള്കച് ഗ്യാറെയായതി 17,51,230 രൂപ അനുവദതിച്ചു.

v) ത്ക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ  ഗങ്വഷണ ത്ഫങ്ലഥാഷിപ്്ക
േതിടുകരയായ വതിദധ്യാർത്തികന്ള പതിഎച്ചച്.ഡതിയതിസലകച് 
നയതിക്കുന്ന ഗസവഷണത്തിൽ പതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിനച് 
സവടെതിയളളതയാണച് ഈ പദ്തതി. 2021-22ൽ, സപ്രയാഗ്യാേതിനച് 
കധീഴതിൽ 50 ന്ഫസലയാഷതിപ്പുകള് നൽകുകയം 75 സപപ്പറുകള് 
പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം ന്ചയച്തു.

vi) ത്ക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ    ങ്പഥാസ്കറ്റ്ക-ങ്ഡഥാക്റൽ 
ത്ഫങ്ലഥാഷിപ്്ക
ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക രംഗത്ച് തുെരയാൻ സഡയാക്ടസററ്റുളള 
വധ്ക്തതികന്ള  സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുക,  ഗസവഷണം തുെർന്നച് 
ന്കയാണ്ടുസപയാകുന്നതതിനും ശയാസ്ത്രജ്രയായതി കരതിയർ 
വതികേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും അവന്ര സപ്രരതിപ്പതിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷധ്സത്യാന്െ, ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ എല്ലയാ വർഷവം 
സപയാസ്റച്-സഡയാക്ടറൽ ന്ഫസലയാഷതിപ്പുകള് നൽകുന്നു. 
ഈ പരതിപയാെതിയന്െ കധീഴതിൽ, 2021-22ൽ സജണലുകളതിൽ 
24 സപപ്പറുകളം, പുസ്തകങ്ങളതിൽ 12 അധധ്യായങ്ങളം 
പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം 3 സകയാണഫറൻേച്/ന്േേതിനയാറുകള് 
നെത്തുകയം ന്ചയച്തു. 2022 ന്േപച്റ്റംബർ 30 വന്ര, 
എൻആർഎഫച് 2, എൻഎഫച്-ന്കബതി േതിഗ്നലതിംഗതിനയായതി- 
പ്രകൃതതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളന്െ പ്രവർത്ന േയാധധ്ത 
വതിലയതിരുത്ൽ - ഒരു ഡ്യുവൽ റതിസപ്പയാർട്ർ ന്േൽ 
വതികേതിപ്പതിക്കുന്ന വതിഷയത്തിൽ, പദ്തതിയന്െ കധീഴതിൽ മൂന്നച് 
പുതതിയ കന്ടെത്ലുകള് നെത്തിയതിട്ടുടെച്.  

vii) പഥാർെ്കണറിംഗ്ക അ്ഥാദേിക്ക ഇൻഡസ്ക ി്യൽ 
റിസർച്്ക ങ്പ്രഥാഗഥാം (പി എ ഐ ആർ)
വധ്വേയായങ്ങളം അകയാദേതികച്/ ഗസവഷണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളം തമേതിലുള്ള ഗസവഷണത്തിൽ പകേയാ 
ളതിത്ം സ്ഥയാപതിക്കുന്നതതിനും സകരളത്തിൽ ട്യാൻേച് 
സലഷണൽ ഗസവഷണം സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള 
ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇയന്െ ഒരു നവധീന േംരംഭേയാണച് 
പയാർെച് ണറതിംഗച് അകയാദേതികച് ഇൻഡേച്ട്തിയൽ 
റതിേർച്ചച് (പതിഎഐആർ) പരതിപയാെതി. KSCSTE-
VINVISH, CSIR-NWWST േംയക്ത ഗസവഷണ 
പരതിപയാെതി 2021ൽ പൂർത്തിയയായതി.   ഹയാൻഡച് ന്ഹൽഡച് 
രയാേൻ ന്പേസട്യാേധീറ്റർ വതികേതിപ്പതിച്ചതതിനും അതതിന്റെ 
േേർത്തികന്പ്പട് ആപ്തിസകഷനുകള്ക്കുേയായതി 2020-
ന്ല േതികച്ച നവധീകരണത്തിനുള്ള േതിഎേച്ഐആർ-
ന്െകച് സനയാളജതി അവയാർഡച് CSIR - ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് സഫയാർ 
ഇറെർഡതിേതിപ്തിനറതി േയൻേച് ആൻഡച് ന്െകച് സനയാളജതി 
സനെതി. KSCSTE-VINVISH, CSIR-NWWST േംയക്ത 
ഗസവഷണ പരതിപയാെതികച് കധീഴതിലുള്ള സഫയാസട്യാ േയൻേേച് 
ആൻഡച് സഫയാസട്യാണതിക്ച് വതിഭയാഗത്തിന്ല സഡയാ. യൂേഫച് 
കരുവയാത്ച് ആണച് േംഘന്ത് നയതിച്ചതച്. അന്യാരയാഷ്ട്ര 
തലത്തിൽ അവസലയാകനം ന്ചയ് സജണലുകളതിൽ 
രടെച് പ്രേതിദ്ധീകരണങ്ങള്, സകയാണഫറൻസുകളതിൽ 
മൂന്നച് അവതരണങ്ങള്, രടെച് സേയാഫച്ററച് ന്വയർ 
പകർപ്പവകയാശം എന്നതിവ ഈ പരതിപയാെതികച് കധീഴതിൽ 
സനെതിയതിട്ടുടെച്.



അദ്ധ്യായം 5  |  സേവന സേഖല  |  231

2. ആവഥാസവ്യവസ്ഥാ, പരിസ്ിതി പരിപഥാെികൾ
പരതിസ്ഥതിതതി േംരക്ഷണം, േലതിനധീകരണ ലഘൂകരണം, 
അവസബയാധം സൃഷ്ടതികൽ എന്നതിവ ലക്ഷധ്േതിട്ടു 
ന്കയാണ്ടുളളതയാണച് ആവയാേവധ്വസ്ഥയാപരതിസ്ഥതിതതി 
പരതിപയാെതി.  പരതിസ്ഥതിതതി, വനം, കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാന 
േന്തയാലയത്തിന്റെ (എംഒഇഎഫച് & േതിേതി) േച്കൂളകളതിന്ല 
പരതിസ്ഥതിതതി വതിദധ്യാഭധ്യാേ പരതിപയാെതിയയായ നയാഷണൽ 
ഗ്ധീൻ സകയാർപച് േച്(എൻജതിേതി) നെപ്പതിലയാക്കുന്നതതിനുള്ള 
േംസ്ഥയാനത്തിന്റെ സനയാഡൽ ഏജൻേതിയയാണച് ന്ക.എേച്.
േതി.എേച്.െതി.ഇ.  േച്കൂള് കുട്തികളതിൽ പരതിസ്ഥതിതതി അവസബയാധം 
പ്രചരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും പരതിസ്ഥതിതതിയേയായതി ബന്ധന്പ്പട് 
പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ അവന്ര പകേയാളതികളയാക്കുന്നതതിനും 
പരതിപയാെതി ലക്ഷധ്േതിടുന്നു. 2021-22ൽ, ഈ പദ്തതിയന്െ 
ഭയാഗേയായതി ന്വബതിനയാറുകളം പരതിശധീലനങ്ങളം ഓറതിയസറെഷൻ 
പരതിപയാെതികളം േംഘെതിപ്പതിച്ചു.

3. ശഥാസ്ത്ര പ്രെരണം
i) സകരള ശയാസ്ത്രപുരകേയാരം ii) സകരള േംസ്ഥയാന യവ 
ശയാസ്ത്രജ് അവയാർഡുകള് (ന്കഎേച് കവഎേച് എ) 
iii) സകരള േയൻേച് സകയാണഗ്േച് iv) ശയാസ്ത്ര േയാഹതിതധ് 
അവയാർഡുകള് v) സദശധീയ ബയാലശയാസ്ത്ര സകയാണഗ്േച് 
vi) ശയാസ്ത്ര േയാധധ്േ പതിന്തുണ, സഡയാക്യുന്േസറെഷൻ, 
പ്രേതിദ്ധീകരണം, vi) േയാസകേതതികവതിദധ് ന്ഫസ്റതിവൽ (ന്െകച് 
ന്ഫസ്റച്) എന്നതിവ  ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ യന്െ ശയാസ്ത്ര 
പ്രചരണ പരതിപയാെതികളതിൽ ഉള്ന്പ്പടുന്നു. സലയാകന്ത്വതിന്െയം 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകരളധീയ വംശജരയായ േതികച്ച ശയാസ്ത്രജ്ന്ര 
ആദരതിച്ചുന്കയാടെച് ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക സേഖലകളതിൽ 
ഗുണനതിലവയാരമുള്ള ഗസവഷണം, പരതിശധീലനം, സനതൃത്വം 
എന്നതിവ സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനയായതി സ്ഥയാപതിച്ചതയാണച് 
സകരള ശയാസ്ത്രപുരകേയാരം.   ശയാസ്ത്ര-േയാസകേതതിക 
രംഗന്ത് േതികച്ച േംഭയാവനകള് കണകതിന്ലടുത്യാണച് 
പ്രതതിഭയാധനരയായ യവ ശയാസ്ത്രജ്ർകച് സകരള യംഗച് 
േയറെതിസ്റച് അവയാർഡുകള് നൽകുന്നതച്. 2021-22ൽ 
നതിലവതിന്ല 7 സപ്രയാജകച്ടുകള്ക്കുള്ള ന്കഎേച് കവഎേച്എ 
ഗസവഷണ ഗ്യാറെച് പുറത്തിറകതി. അഞ്ച് വതിഭയാഗങ്ങളതിലയായതി 
ഏഴച് ശയാസ്ത്രേയാഹതിതധ് പുരകേയാരങ്ങള് വതിതരണം ന്ചയച്തു.

4. ശഥാസ്ത്ര സഥാങ്കേതിക ങ്േഖലയിത്ല അെിസ്ഥാന സൗകര്യ 
വികസനം
േർവ്വകലയാശയാലകളതിലും സകയാസളജുകളതിലും േച്കൂളകളതിലും 
ശയാസ്ത്രധീയ പ്രവർത്നങ്ങള് സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും 
ഗസവഷണം വധ്യാപതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും ആവശധ്േയായ 
അെതിസ്ഥയാന േൗകരധ്ങ്ങള് പ്രദയാനം ന്ചയ്യുന്നതതിനയായതി ഈ 
സ്ഥയാപനങ്ങളതിൽ ലയാബുകളം അനുബന്ധ േൗകരധ്ങ്ങളം 
സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനച് കൗണേതിൽ േയാമ്പത്തിക േഹയായം 
നൽകുന്നു. ഇതതിനയായതി കൗണേതിൽ നെപ്പതിലയാകതിയ 
രടെച് പദ്തതികളയാണച് ന്േലക്ടധീവച് ഓന്മെസറെഷൻ 
ഓഫച് റതിേർച്ചച് ആൻഡച് ന്ഡവലപച് ന്േറെച് (SARD), 
ശയാസ്ത്രസപയാഷതിണതി എന്നതിവ നതിർദേതിഷ്ട സേഖലകളതിൽ 
ഗസവഷണം വർദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനച് സകയാസളജുകളതിലും 
േർവ്വകലയാശയാലകളതിലും േൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ടതികയാൻ 
SARD വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുന്നു. ഈ സപ്രയാഗ്യാേതിനച് കധീഴതിൽ, 
ഉപകരണങ്ങള് വയാങ്ങതി അതതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണതികള് 
ഏന്റ്റടുത്ച് ലസബയാറട്റതി അെതിസ്ഥയാന േൗകരധ്ങ്ങള് 
ശക്തതിന്പ്പടുത്തുന്നതതിനച് ഗ്യാന്കള് നൽകും. 
ഈ പരതിപയാെതിയതിലൂന്െ, 2022 വന്ര 72 േയൻേച് 
ബതിരുദയാനന്ര ബതിരുദ ഡതിപ്പയാർട്ച്ന്േന്കള്കച് ആർ & 
ഡതി ലസബയാറട്റതികള്ക്കും ഗസവഷണം നെത്തുന്നതതിനും 
അതധ്യാധുനതിക ഉപകരണങ്ങള് വയാങ്ങുന്നതതിനും 

ധനേഹയായം നൽകതി. ഓസരയാ വർഷവം ഏകസദശം 3 
മുതൽ 4 വന്ര ലസബയാറട്റതികള് ഈ പദ്തതികച് കധീഴതിൽ 
ശക്തതിന്പ്പടുത്തുന്നു. കഹേച് കൂളകളതിൽ ന്േച്ചന്പ്പട് 
അന്രധീക്ഷം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനയായതി ഭൗതതികശയാസ്ത്രം, 
രേതന്തം, ജധീവശയാസ്ത്രം എന്നതിവയതിൽ േയാതൃകയാ േയൻേച് 
ലസബയാറട്റതികള് സ്ഥയാപതികയാൻ ശയാസ്ത്രസപയാഷതിണതി പദ്തതി 
ലക്ഷധ്േതിടുന്നു.

5. സഥാങ്കേതിക വികസനവം സ്കേഥാറ്റവം
i). ബൗദ്്റിക സ്വത്തവകാശ വ്റിവര കകന്ദം - കകരളം 
(IPRIC-K)
എല്ലയാത്രം ബൗദ്തിക േ്വത്വകയാശങ്ങള്ക്കും 
(ഐപതിആർ) ബന്ധന്പ്പട് സേവനങ്ങള്ക്കും 
കയാരധ്ങ്ങള്ക്കുമുള്ള സകരളത്തിന്റെ സനയാഡൽ ഏജൻേതി 
യയാണച് IPRIC-K. ഈ പരതിപയാെതികച് കധീഴതിൽ, 2021-22 
ൽ, അഞ്ച് സപറ്റന്കള് അനുവദതിക്കുകയം, വതിവതിധ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്/േംഘെനകളേയായതി േഹകരതിച്ചച് 
116 ഐപതിആർ സബയാധവൽകരണ പരതിപയാെതികള് 
േംഘെതിപ്പതിക്കുകയം ഏകസദശം 15,000 ആളകന്ള 
സബയാധവൽകരതിക്കുകയം   51 സപറ്ററെച് ന്ഫേതിലതിസറ്റഷൻ 
അസപക്ഷകളതിൽ നെപെതിന്യടുക്കുകയം  ന്ചയച്തു. 2022 
ന്േപ്തംബർ 30 വന്ര, 17 ഐപതിആർ സബയാധവൽകരണ 
പരതിപയാെതികള് േംഘെതിപ്പതിക്കുകയം 25 സപറ്ററെച് 
ന്ഫേതിലതിസറ്റഷൻ അസപക്ഷകള്കച് നെപെതിന്യടുക്കുകയം     
രടെച് സപറ്റന്കള് അനുവദതിക്കുകയം  കൂെയാന്ത രടെച് 
സ്ഥയാപനങ്ങളതിൽ ഐപതിആർ ന്േല്ലുകള് സ്ഥയാപതിക്കുകയം 
ന്ചയച്തു.

ii). എഞ്്റിനീയറ്റിംഗ്റ & ജെക്റകനാളെ്റി ക്ാഗാം (ഇ റ്റി പ്റി)
എഞ്തിനധീയറതിംഗതിന്റെയം േയാസകേതതികവതിദധ്യന്െയം 
ഉയർന്നുവരുന്ന സേഖലകളതിൽ ഉയർന്ന നതിലവയാരമുള്ള 
ഗസവഷണ പദ്തതികള് നെപ്പതിലയാക്കുന്നതതിനയായതി 
ഗസവഷണ പ്രതതിഭകന്ള സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനച് 
സവടെതിയളള  പരതിപയാെതിയയാണച് ഇ റ്റതി പതി. േംസ്ഥയാനന്ത് 
എഞ്തിനധീയറതിംഗച് സകയാസളജുകളതിന്ല പ്രഗത്ഭർക്കും 
ഗസവഷണ-വതികേന സ്ഥയാപനങ്ങളതിന്ല ശയാസ്ത്രജ്ർക്കും 
സവടെതി ആരംഭതിച്ചതിട്ടുളള ഈ പദ്തതി  2021-22ൽ, 11 
ഗസവഷണ പ്രബന്ധങ്ങളം 11 സകയാണഫറൻേച് 
സപപ്പറുകളം ഒരു പുസ്തക അധധ്യായവം പരതിപയാെതികച് കധീഴതിൽ 
പ്രേതിദ്ധീകരതിച്ചു.

iii) സാകകേത്റികവ്റിദ്ാ വ്റികസനവം  അഡാപ്റകറഷന് 
ക്ാഗാമം (റ്റി ഡ്റി എ പ്റി)
നൂതനവം ആവശധ്യാധതിഷച് ഠതിതവേയായ േയാസകേതതിക 
വതിദധ്കളന്െ വതികേനത്തിനും പ്രദർശനത്തിനും 
ഉസത്ജക പതിന്തുണ നൽകുന്നതതിനച് ന്െകച് സനയാളജതി 
ന്ഡവലപച് ന്േറെച് ആൻഡച് അഡയാപച്സറ്റഷൻ സപ്രയാഗ്യാം 
(െതിഡതിഎപതി) വതിഭയാവനം ന്ചയച് തതിരതിക്കുന്നു. 2021-22ൽ 
നതിലവതിന്ല രടെച്  സപ്രയാജകച്ടുകള്കച് േയാമ്പത്തിക ഗ്യാറെച് 
അനുവദതിച്ചു.

iv) റൂറൽ ജെക്റകനാളെ്റി ക്ാഗാം (ആര്െ്റിപ്റി)
പരമ്പരയാഗത ഗ്യാേധീണ േയാസകേതതികവതിദധ്ന്യ 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും പതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിനും അവ 
നവധീകരതിക്കുന്നതതിനുേയായതി ഗ്യാന്കളന്െ രൂപത്തിൽ 
േഹയായം നൽകുന്നതതിനച് സവടെതിയയാണച് ആർെതിപതി 
പദ്തതി ആരംഭതിച്ചതച്.    വതിപുലേയായ ആപ്തിസകഷനുകള് 
ഉപസയയാഗതിക്കുന്നതതിനും ന്തയാഴതിലവേരങ്ങള് 
സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനും അതതിലൂന്െ ഗ്യാേധീണ കുടുംബങ്ങളന്െ 
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സജയാലധീഭയാരം കുറയ്ക്കുന്നതതിനും  േഹയായതിക്കുന്നതയാണച്. 
അെതിസ്ഥയാനതലത്തിലുളള വധ്ക്തതികളന്െ നൂതന 
കണ്ടുപതിടുത്ങ്ങള് സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുകയം   അവരുന്െ 
നൂതന ആശയങ്ങള് േതികച്ചതയാക്കുക, അവന്ര ഒരു  
േംരംഭക  തലത്തിസലകച് ഉയർത്തുന്നതതിനുമുള്ള 
േയാസകേതതിക പതിന്തുണ നൽകുക എന്നതിവയയാണച് ഈ 
പദ്തതിയന്െ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ങ്ങള്.

6. വനിതകൾ്ഥായുളള ശഥാസ്ത്ര പരിപഥാെി
സകരളത്തിൽ സ്ത്രധീ േയാക്ഷരരുന്െ എണ്ം കൂടുതലയാന്ണകേതിലും, 
ശയാസ്ത്രത്തിൽ സ്ത്രധീകളന്െ പകേയാളതിത്ം ന്േച്ചന്പ്പടുത്യാൻ 
ഇനതിയം േയാധധ്തകളടെച്. ശയാസ്ത്രം, േയാസകേതതികവതിദധ്, 
എഞ്തിനധീയറതിംഗച്, കൃഷതി, കവദധ്ശയാസ്ത്രം എന്നധീ സേഖലകളതിൽ 
സ്ത്രധീകളന്െ പകേയാളതിത്ം വർദ്തിപ്പതിക്കുന്നതതിനയായതി 
ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ  നതിരവധതി പരതിപയാെതികളം 
പദ്തതികളം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുടെച്. സ്ത്രധീകന്ളയം 
ന്പണകുട്തികന്ളയം ശയാസ്ത്രരംഗത്ച് ന്തയാഴതിൽ ന്ചയ്യാൻ 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനച് ഒരു പതിന്തുണയാ േംവതിധയാനം 
നൽകുന്നു.     ന്തയാഴതിലതിൽ  ഇെസവള േംഭവതിക്കുസമ്പയാള് 
സ്ത്രധീകള്കച് പുന: പ്രസവശനത്തിനച്   ഈ പരതിപയാെതികള് 
േഹയായേയാകുന്നുടെച്.  ഈ സേഖലയതിൽ കൗണേതിൽ 
നെത്തുന്ന പ്രധയാന പരതിപയാെതികള് തയാന്ഴ പറയന്നവയയാണച്.

i. ബയാകച്-ടു-ലയാബച് റതിേർച്ചച് ന്ഫസലയാഷതിപ്പച് പരതിപയാെതി 
- 2020-21ൽ സപ്രയാഗ്യാേതിനച് കധീഴതിൽ 10 ബയാകച്-ടു-
ലയാബച് സപ്രയാജകച്റ്റുകള് അനുവദതിച്ചു.  നതിലവതിൽ 
പ്രവർത്നത്തിലുളള  36 സപ്രയാജകച്ടുകളതിൽ    27 എണ്ം 
സപയാസ്റച് സഡയാക്ടറൽ ന്ഫസലയാഷതിപ്പുകളം 9 ഗസവഷണ 
ന്ഫസലയാഷതിപ്പച് സപ്രയാജകച്റ്റുകളേയാണച്. 36 പദ്തതികളതിൽ 16 
എണ്ം പൂർത്ധീകരതിച്ചു. േഹയായം ലഭതിച്ച സപ്രയാജകച് ടുകളതിൽ 
നതിന്നുള്ള  ഗസവഷണ പ്രേതിദ്ധീകരണങ്ങളന്െ  എണ്ം 
28 ആയതിരുന്നു. 14 സകയാണഫറൻേച്/ ന്േേതിനയാർ/
വർകച് സഷയാപ്പച് സപപ്പറുകള് പ്രേതിദ്ധീകരതിച്ചവയതിൽ 12 
എണ്ം അന്യാരയാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ളവയയാണച്. മൂന്നച് പുസ്തക 
അദ്ധ്യായങ്ങള്, ആറച് േതികച്ച സപപ്പർ അവയാർഡുകള്, 5 
ജധീൻ ബയാകേച് േേർപ്പതികലുകള്, ഒരു പുതതിയ പേധീഷധീേച് 
ന്റസകയാർഡതിംഗച് എന്നതിവ 2021-22 കയാലയളവതിൽ 
സനെതിയതിട്ടുടെച്.

ii.സകരളത്തിന്ല ശയാസ്ത്രരംഗന്ത് സ്ത്രധീകന്ള 
േംബന്ധതിക്കുന്ന ഡയാറ്റയാസബേച് തയ്യാറയാക്കുന്ന പദ്തതി. 
- േംസ്ഥയാനന്ത് വതിവതിധ ശയാസ്ത്ര സേഖലകളതിന്ല 
സ്ത്രധീകളന്െ നതിലന്യക്കുറതിച്ചുള്ള അെതിസ്ഥയാന വതിവരങ്ങള് 
ലഭധ്േയാക്കുന്നതതിനയായതി വതികേതിപ്പതിച്ച ഓണകലൻ 
ഡയറക്ടറതിയതിൽ 3,168 രജതിേച്സട്ഷനുകള് (േയാർച്ചച്, 2022 
വന്ര) നെത്തി. 2021-22 ൽ 72 പുതതിയ രജതിേച്സട്ഷനുകള് 
നെന്നു.

7. ബങ്യഥാത്െക്കങ്നഥാളജി വികസനം
യംഗച് ഇൻന്വസ്റതിസഗസറ്റഴച് േച് സപ്രയാഗ്യാം ഇൻ 
ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി (കവഐപതിബതി), ഇൻഡേച് ട്തി ലതികേച്ഡച് 
ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി റതിേർച്ചച് േച് കധീം (ഐബതിആർഎേച്), 
ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി ഇന്ന്നയാസവഷൻ സഫയാർ ററൽ 
ന്ഡവലപച് ന്േറെച് (ബതിഐആർഡതി), ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി 
ന്ട്യതിനതിംഗച് ആൻഡച് വർകച് സഷയാപ്പച് സപ്രയാഗ്യാം (ബതിറ്റതിഡബ്ല്യൂ), 
സകരള ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി റധീ-എൻട്തി ന്ഫസല്ലയാഷതിപ്പച് 
(ന്ക-ബതിഐആർഇഎഫച്) എന്നതിവ ബസയയാന്െകച്സനയാളജതി 
വതികേന പരതിപയാെതിയതിൽ ഉള്ന്പ്പടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  
കൂെയാന്ത ചധീഫച് േതിനതിസസ്റഴച്േച് കരതിയർ അഡ്വയാൻേച് ന്േറെച് 
സപ്രയാഗ്യാം ഇൻ ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി (േതിഎബതി). സകരള 

ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി കമേധീഷനതിലയാണച് (ന്കബതിേതി) 
ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി സബയാർഡച് ആവതിഷച് കരതിച്ചതിട്ടുള്ള 
ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി നയത്തിന്റെയം േറ്റച് 
േയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങളന്െയം നെത്തിപ്പതിന്റെ ഉത്രവയാദതിത്ം. 
കൂെയാന്ത ബസയയാന്െകച് സനയാളജതി സേഖലയതിന്ല 
ഗസവഷണ-വതികേനവം വധ്യാവേയായതിക വളർച്ചയം 
സപ്രയാത്സയാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിൽ പ്രധയാന പകേച് വഹതിക്കുകയം 
ന്ചയ്യുന്നു.

യവ ബതിരുദധയാരതികന്ള ബസയയാന്െകച് സനയാളജതിയതിൽ 
േജ്ജരയാക്കുക എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാന്െ വധ്വേയായങ്ങളന്െ 
പകേയാളതിത്സത്യാന്െ 2021-22ൽ ബസയയാ എറെർപ്രണർഷതിപ്പച് 
േർട്തിഫതിസകഷൻ സപ്രയാഗ്യാമുകള് ആരംഭതിച്ചു. യവ 
ബതിരുദധയാരതികന്ള േജ്ജരയാക്കുക എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാന്െ 
ന്കബതിേതി ബസയയാന്െകച്സനയാളജതിയതിന്ല നതിലവതിന്ല 
വതിഷയങ്ങളതിൽ ന്വബതിനയാറുകള് േംഘെതിപ്പതിച്ചു. 2021-22ൽ 19 
സപപ്പറുകളം 2 പുസ്തക അധധ്യായങ്ങളം പ്രേതിദ്ധീകരതിക്കുകയം  
28 സപപ്പർ അവതരണങ്ങള് ഈ സപ്രയാഗ്യാേതിനച് കധീഴതിൽ   
നെത്തുകയം ന്ചയച്തു.

കഥാലഥാവസ്ഥാ വ്യതിയഥാന പഠന ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക
കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാന ഗസവഷണത്തിനുളള  
േംസ്ഥയാനതല ഉന്നത ഏജൻേതിയയായതി പ്രവർത്തികയാൻ 
പരതിസ്ഥതിതതി വകുപ്പതിനച് കധീഴതിൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് ഒരു 
േ്വയംഭരണ ഗസവഷണ-വതികേന സകന്ദ്രേയാണച് 
കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാന പഠന ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച്, സകയാട്യം 
(ഐേതിേതിഎേച്).  കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തതിയയാനത്തിന്റെ 
അനതിവയാരധ്േയായ പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങള്ന്കതതിന്ര സകരളന്ത് 
ശയാക്തധീകരതിക്കുകയം ശയാസ്ത്രം, േയാസകേതതികവതിദധ് 
എന്നതിവയതിലൂന്െ േംസ്ഥയാനത്തിന്റെ പ്രതതിസരയാധസശഷതിയം 
ന്പയാരുത്ന്പ്പടുത്ലും വർദ്തിപ്പതിക്കുകയം ന്ചയ്യുക 
എന്നതയാണച് ഐേതിേതിഎേച്-ന്റെ കയാഴ്ചപ്പയാെച്; 
നവധീകരണവം േ്വയം അവസബയാധവം. 2021-22ന്ല പ്രധയാന 
സനട്ങ്ങള് ഇനതിപ്പറയന്നവയയാണച്;
• അകയാദേതികച്, ഗസവഷണ േഹകരണം 

വതികേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനയായതി ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് 
ഓഫച് ന്െകച്സനയാളജതി േദ്യാസും (ഐഐെതിഎം) 
ഐേതിേതിഎസും തമേതിൽ ധയാരണയാപത്രം (എംഒയ) 
തയ്യാറയാകതി.

• ഇന്ധ്ൻ കയാലയാവസ്ഥയാ വകുപ്പതിന്റെ (ഐഎംഡതി) 
േഹയായസത്യാന്െ ഒരു േമ്പൂർണ് ഓസട്യാേയാറ്റതികച് 
കയാലയാവസ്ഥയാ േംവതിധയാനം (എഡബ്ല്യൂഎേച്) 
ഒബച്േർസവറ്ററതി സ്ഥയാപതിച്ചു.

• കയാലയാവസ്ഥയാ ഗസവഷണ പ്രവചന േയാതൃക 
(ഡബ്ല്യൂആർഎഫച്) അധതിഷ്തിതേയാകതി ഒമ്പതച് കതിസലയാേധീറ്റർ 
ന്പേഷധ്ൽ ന്റേല്യൂഷനതിൽ േംസ്ഥയാനത്ച് ന്റയതിൻ 
സഫയാള് ന്ഫയാർകയാസ്റച് േംവതിധയാനം സ്ഥയാപതിച്ചു. 

• േംസ്ഥയാനത്തുെനധീളം  അതതിശക്തേയായ േഴ ന്പയ്യുന്ന 
േംഭവങ്ങളതിൽ  നൗകയാേച് റ്റുച് ന്ചയ്യുന്നതതിനച് ക്ൗഡച് 
കേസ്യാഫതിേതികച് േച് അെതിസ്ഥയാനേയാകതിയള്ള 
പരധീക്ഷണയാത്മക നൗകയാസ്റതിംഗച് േയാസകേതതികത 
വതികേതിപ്പതിന്ച്ചടുത്തു.

• 2021ൽ േംസ്ഥയാന തലത്തിൽ ആദധ്േയായതി 
സകരളത്തിന്റെ കക്േറ്റച് സസ്ററ്റച്ന്േറെച്  പുറത്തിറകതി.

• കരയതിന്ല കൃഷതിരധീതതികളം അതതിന്റെ നെത്തിപ്പച് 
േയാധധ്തകളം േനസതിലയാക്കുന്നതതിനയായതി ഭയാരതപ്പുഴയതിൽ 
ഒരു നതിരധീക്ഷണ േർസവയം കർഷകരുേയായതി 
വധ്ക്തതിപരേയായ ആശയവതിനതിേയത്തിനയായതി വതിപുലേയായ 
കേറ്റച് േ്ർശനങ്ങളം നെത്തി.
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ബി. ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക ഓഫ്ക അഡ്ഥാൻസ്കഡ്ക സ്വങ്റഥാളജി
കഴതിഞെ രടെച് പതതിറ്റയാടെതിനതിന്െ  കവറൽ പകർച്ചവധ്യാധതികള് 
സകരളന്ത് ബയാധതിച്ചതിട്ടുടെച്. നതിലവതിലുള്ളതും 
ഉയർന്നുവരുന്നതുേയായ കവറൽ അണുബയാധകള് 
തെയന്നതതിനച് വയാക്തിനുകള്, ന്ചലവച് കുറഞെ േള്ട്തിപ്ക്ച് 
ഡയസഗ്നയാസ്റതികച് പ്യാറ്റച് സഫയാമുകള്, സേയാസണയാസക്യാണൽ 
ആറെതിസബയാഡതികള്, േറ്റച് ചതികതിത്സയാ നെപെതികള് 
എന്നതിവയതിലൂന്െ പരതിഹയാരം കയാണുന്നതതിനയായതി സകരള 
േർകയാർ തതിരുവനന്പുരന്ത് സതയാന്നകൽ ബസയയാ 360   
കലഫച് േയൻേേച് പയാർകതിൽ 2019ൽ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് 
ഓഫച് അഡ്വയാൻേച്ഡച് കവസറയാളജതി സ്ഥയാപതിച്ചു. കവറൽ 
ആറെതിജൻ ഡതിറ്റക്ഷൻ, കവറൽ േധീസറയാളജതി, സേയാളതിക്യുലയാർ 
ഡയസഗ്നയാസ്റതികച് കവസറയാളജതി എന്നതിവയതിലൂന്െ 
കവറസുകന്ള ഫലപ്രദേയായതി കന്ടെത്തുന്നതതിനും 
ഉയർന്നുവരുന്ന/നതിലവതിലുള്ള കവറൽ അണുബയാധകള് 
നതിയന്തതിക്കുന്നതതിനും ന്പയാതുജനയാസരയാഗധ്ത്തിന്റെ 
നതിരധീക്ഷണ പതിന്തുണ നതിലനതിർത്തുന്നതതിനു പ്രയാസദശതികവം 
സദശധീയവേയായ പ്രയാധയാനധ്മുള്ള കവറൽ സരയാഗങ്ങളന്െ 
പകർച്ചകന്ളക്കുറതിച്ചുളള അസന്വഷണത്തിനുേയായതി 
ഏകസദശം 88 കവറൽ പയാരയാേധീറ്ററുകളന്െ സരയാഗനതിർണയം 
നെത്യാൻ സശഷതിയള്ള ഒരു അഡ്വയാൻേച്ഡച് സേയാളതിക്യുലയാർ 
ഡയസഗ്നയാസ്റതികച് േൗകരധ്ം ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്തിലുടെച്.  

അെതിസ്ഥയാന, ട്യാൻേച് സലഷണൽ കവസറയാളജതി, പകർച്ച 
വധ്യാധതിന്കതതിന്രയളള തയ്യാന്റടുപ്പച്, ദ്രുത പ്രതതികരണം, 
ന്പയാതുജനങ്ങള്കച് അപകെേയാധധ്തന്യക്കുറതിച്ചുളള 
ആശയവതിനതിേയം എന്നധീ സേഖലകളതിൽ ഉയർന്ന 
നതിലവയാരത്തിലുള്ള ഗസവഷണം ശക്തതിന്പ്പടുത്തുന്നതതിൽ 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് പ്രസതധ്കം ശ്രദ് സകന്ദ്രധീകരതിക്കുന്നു. നതിലവതിൽ 
എട്ച് ബസയയാ സേഫച്റ്റതി ന്ലവൽ (ബതി എേച് എൽ-II) 
ലസബയാറട്റതികളം അതധ്യാധുനതിക ഗസവഷണ അെതിസ്ഥയാന 
േൗകരധ്വം, കവറേച്, കവറൽ അണുബയാധകള് 
എന്നതിവന്യക്കുറതിച്ചച് വതിവതിധ തലങ്ങളതിൽ പഠതികയാനുള്ള 
േയാനവ വതിഭവസശഷതിയം േജ്ജധീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ക്തിനതികൽ 
കവസറയാളജതി വകുപ്പച്,  കവറൽ ഡയഗച് സനയാസ്റതികച് േച്, 
കവറൽ വയാകച് േതിനുകള്, ആൻറതികവറൽ ്ഗച് 
റതിേർച്ചച്, കവറേച് ആപ്തിസകഷനുകള്, കവറേച് 
എപ്പതിന്ഡേതിസയയാളജതി, ന്വക്ടർ കഡനയാേതികച് േച് 
& പബ്ലതികച് ന്ഹൽത്ച്, കവറേച് ന്ജസനയാേതികച് േച്, 
ബസയയാഇൻസഫയാർേയാറ്റതികച് േച് &ന്പയാതു കവസറയാളജതി 
എന്നതിങ്ങന്ന കവസറയാളജതിയതിൽ വതിവതിധതല പഠനം 
സുഗേേയാക്കുന്നതതിനച് സ്ഥയാപനത്തിനച് എട്ച് വകുപ്പുകളടെച്.    

പ്രധഥാന സംരംഭങ്ങളും ങ്നട്ങ്ങളും
േഹയാേയാരതികന്ള സനരതിെയാൻ തയ്യാന്റടുപ്പതിനയായതി േേയബന്ധതി 
തേയായ കന്ടെത്ൽ, അണുബയാധ തെയൽ, ശരതിയയായ 
ചതികതിത്സയാ സപ്രയാസട്യാസകയാളകള് എന്നതിവ ആവശധ്േയാണച്.  
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് ഇനതിപ്പറയന്ന ഉൽപ്പന്ന-അധതിഷ്തിത ഗസവഷണ 
സപ്രയാജകച്ടുകള് വതിഭയാവനം ന്ചയ്യുകയം നെപ്പതിലയാക്കുകയം 
ന്ചയ്തിട്ടുടെച്:
• കവറൽ േതിൻസ്യാമുകള്ന്കതതിരയായ ന്യൂ ജനസറഷൻ 

േള്ട്തിപ്ക്ച് ഡയസഗ്നയാസ്റതികച് പ്യാറ്റച് സഫയാമുകള്.
• ഉയർന്നുവരുന്ന കവറസുകള്ന്കതതിന്ര 

സേയാസണയാസക്യാണൽ ആറെതിസബയാഡതികള് (എംഎബതി 
കള്).

• ഉയർന്നുവരുന്ന കവറസുകള്ന്കതതിന്ര ന്യൂക്തികച് 
ആേതിഡച് അെതിസ്ഥയാനേയാകതിയള്ള വയാക്തിനുകള്.

• കവറൽ പകർച്ചന്യക്കുറതിച്ചുളള അസന്വഷണം.

അ്ഥാദേിക്ക ങ്പ്രഥാഗഥാമുകൾ: സകരള യൂണതിസവഴച്േതിറ്റതി 
ഓഫച് ന്ഹൽത്ച് േയൻേസുേയായതി (ന്കയഎച്ചച്എേച്) 
അഫതിലതിസയഷനതിലുള്ള േയാസസ്റഴച്േച്, പതിഎച്ചച്ഡതി സപ്രയാഗ്യാമുകള്, 
കുേയാറ്റുേയായതി അഫതിലതിസയഷനുള്ള േറ്റച് കവസറയാളജതി 
വതിഷയങ്ങള്, ന്േഡതികൽ/ന്ഡറെൽ/ന്വറ്ററതിനറതി/ലസബയാറട്റതി 
ന്െകച്നധീഷധ്ൻ, േറ്റച് കലഫച് േയൻേേച് എന്നതിവയതിൽ 
ബതിരുദധയാരതികള്/ബതിരുദയാനന്ര ബതിരുദധയാരതികള്ക്കുള്ള 
ഹ്രേ്വകയാല അകയാദേതികച് സപ്രയാഗ്യാമുകള്. വതിഷയങ്ങള്, 
പതിജതി വതിദധ്യാർത്തികള്ക്കുള്ള ഇസറെണഷതിപ്പച്/ സപ്രയാജക്ടച് 
ഡതിസേർസട്ഷൻ േൗകരധ്ം, േഹകരണ ഗസവഷണ 
പരതിപയാെതികള്, ഉന്നത വതിദധ്യാഭധ്യാേ കൗണേതിലതിന്റെ 
ന്രെയതിൻ ന്ഗയതിൻ സപ്രയാഗ്യാം നെപ്പതിലയാകൽ.

2021-22 കയാലയളവതിൽ, കവസറയാളജതി, അഡ്വയാൻേച്ഡച് 
സേയാളതിക്യുലയാർ ഡയസഗ്നയാസ്റതികച് ന്ഫേതിലതിറ്റതി എന്നധീ 
സേഖലകളതിൽ അെതിസ്ഥയാനപരവം ട്യാൻേച് സലഷണൽ 
ഗസവഷണം നെത്തുന്നതതിനയായതി 88 വതിവതിധ കവറൽ 
പയാരയാേധീറ്ററുകള് കന്ടെത്യാനുള്ള സശഷതിയള്ള ആറച് 
പൂർണ് േജ്ജധീകരണങ്ങളള്ള ബതിഎേച്എൽ II-ന്ലവൽ 
റതിേർച്ചച് ലസബയാറട്റതികള് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് സ്ഥയാപതിച്ചു. 
ഇതച് തതിരുവനന്പുരം ജതില്ലയതിന്ല 50 ഓളം േർകയാർ 
ആശുപത്രതികള്കച് േൗജനധ് സരയാഗനതിർണ്യ സേവനം 
നൽകുന്നു, അതുവഴതി കവറൽ അണുബയാധകള് 
കന്ടെത്തുന്നതതിനും േയാമ്പതിളകളന്െ ്േന്പ്പടുത്ലതിനും േറ്റും 
ബയാഹധ് ലസബയാറട്റതികന്ള േംസ്ഥയാനം ആശ്രയതിക്കുന്നതച് 
കുറയ്ക്കുന്നു. േ്വകയാരധ് നതിസക്ഷപം ആകർഷതിക്കുന്നതതിനയായതി 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് 'പകേയാളതിത് ഗസവഷണവതികേത്തിനയായതി' 
നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു. ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്തിന്റെ ഗസവഷണ-
വതികേന പ്രവർത്നങ്ങളം പകർച്ചവധ്യാധതി സനരതിെയാനുളള 
തയ്യാന്റടുപ്പച് ഉറപ്പയാക്കുന്നതതിനുള്ള നതിരവധതി നെപെതികളം 
േ്വധീകരതിച്ചു.

സി. റീജിയണൽ കഥാൻസർ ത്സന്ർ (ആർസിസി), 
തിരുവനന്തപുരം
സലയാകയാസരയാഗധ് േംഘെനയന്െ കണകനുേരതിച്ചച്, 
സലയാകന്േമ്പയാടുമുള്ള േരണകയാരണങ്ങളതിൽ പ്രദയാനന്പ്പട് 
ഒന്നയാണച് അർബുദം. ഇന്ധ്യതിൽ, കധ്യാൻേർ ബയാധതിതരുന്െ 
എണ്ം 2021-ന്ല 26.7 ദശലക്ഷത്തിൽ നതിന്നച് 2025 
ആകുസമ്പയാസഴക്കും 29.8 ദശലക്ഷേയായതി ഉയരുന്േന്നച്  
കരുതുന്നു.  ഇന്ധ്ൻ കൗണേതിൽ സഫയാർ ന്േഡതികൽ 
റതിേർച്ചതിന്റെ 'ബർഡൻ ഓഫച് കധ്യാൻേർ ഇൻ ഇന്ധ്’  
റതിസപ്പയാർട്ച് അനുേരതിച്ചച്,   ന്േയാത്ം കയാൻേർ സരയാഗത്തിൽ  
40 ശതേയാനത്തിലധതികം ഏഴച് തരം  അർബുദങ്ങളയാണച് 
-ശ്വയാേസകയാശം (10.6 ശതേയാനം), സ്തനം (10.5 ശതേയാനം), 
അന്നനയാളം (5.8 ശതേയാനം), വയായ (5.7 ശതേയാനം), 
ആേയാശയം (5.2 ശതേയാനം), കരള് (4.6 ശതേയാനം), 
ന്േർവതിക്ച് ഗർഭയാശയം (4.3 ശതേയാനം).  

കയാൻേർ സരയാഗനതിർണ്യ-ചതികതിത്സയാ േൗകരധ്ങ്ങള് 
വയാഗ്യാനം ന്ചയ്യുന്ന,  രയാജധ്ന്ത് ഏറ്റവം േതികച്ച േേഗ് 
കയാൻേർ ന്േറെറുകളതിന്ലയാന്നയാണച് സകരളത്തിന്ല 
തതിരുവനന്പുരം റധീജതിയണൽ കയാൻേർ ന്േറെർ 
(ആർേതിേതി). സകരളത്തിലും തേതിഴച്നയാെതിന്റെയം 
കർണയാെകയന്െയം േേധീപ ജതില്ലകളതിലും തയാേേതിക്കുന്ന 36 
ദശലക്ഷത്തിലധതികം  ആളകളന്െ  ചതികതിത്സയാ ആവശധ്ങ്ങള് 
ഈ സ്ഥയാപനം നതിറസവറ്റുന്നു. കയാൻേർ സരയാഗതികളന്െ 
എണ്വം പുതതിയ സകസുകളന്െ രജതിേച്സട്ഷനും വർഷങ്ങളയായതി 
വൻസതയാതതിൽ വർദ്തിക്കുകയടെയായതി. സകരളത്തിൽ 
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സ്ത്രധീകളന്െയം കുട്തികളന്െയം ഇെയതിൽ കധ്യാൻേർ  സരയാഗം 
കഴതിഞെ കുസറ വർഷങ്ങളയായതി വർദ്തിച്ചുന്കയാടെതിരതിക്കുകയയാണച്. 
കഴതിഞെ കുറച്ചച് വർഷങ്ങളയായതി, ഓസകേയാളജതിയേയായതി 
ബന്ധന്പ്പട് ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതികളതിൽ അധധ്യാപനത്തിനും 
പരതിശധീലനത്തിനുമുള്ള സദശധീയ അംഗധീകയാരമുള്ള സകന്ദ്രേയായതി 
ആർേതിേതി പരതിണേതിച്ചു. സദശധീയ അന്ർസദശധീയ പ്രശസ്ത 
സകന്ദ്രങ്ങളേയായതി േഹകരതിച്ചച് അെതിസ്ഥയാന ഗസവഷണം, 
എപ്പതിന്ഡേതിസയയാളജതികൽ പഠനങ്ങള്, ക്തിനതികൽ 
ഗസവഷണം എന്നധീ സേഖലകളതിന്ല പ്രവർത്നങ്ങസളയാന്െ 
കയാൻേർ ഗസവഷണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധയാന സകന്ദ്രേയായതി 
േയാറതി ആർേതിേതി. കമേ്യൂണതിറ്റതി ഓസകേയാളജതി വതിഭയാഗത്തിന്റെ 
സേവനങ്ങള് വതിപുലേയാക്കുന്നതതിന്റെ ഭയാഗേയായതി, 
പുലയനയാർസകയാട്യതിന്ല രടെയാേന്ത് കയാമ്പേതിൽ 2022 
ന്ഫബ്രുവരതി 4നച് പ്രതിവറെധീവച് ഓസകേയാളജതി ഒപതിയം പരതിശധീലന 
സകന്ദ്രവം ഉദച്ഘയാെനം ന്ചയച്തു.

രയാജധ്ന്ത് 28 റധീജതിയണൽ കയാൻേർ ന്േറെറുകളന്െ 
സററ്റതിംഗതിൽ മൂന്നയാം സ്ഥയാനം   ആർേതിേതി കരസ്ഥേയാകതി.  
കൂെയാന്ത ഡബ്ല്യൂഎച്ചച്ഒ, ഇറെർനയാഷണൽ ഏജൻേതി സഫയാർ 
റതിേർച്ചച് ഓണ കധ്യാൻേർ (ഫ്യാൻേച്), ഇറെർനയാഷണൽ 
ആസറ്റയാേതികച് എനർജതി ഏജൻേതി (വതിയന്ന), നയാഷണൽ 
കയാൻേർ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് (യഎേച്എ), ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ച് സഫയാർ 
കയാൻേർ റതിേർച്ചച് (യന്ക), യൂണതിസവഴച്േതിറ്റതി ഓഫച് 
ലധീഡച്േച് (യന്ക), ന്ഹൽത്ച് റതിേർച്ചച് ഫൗസടെഷൻ 
(ജപ്പയാൻ), കൂെയാന്ത േറ്റച് പ്രശസ്തേയായ നതിരവധതി 
അന്യാരയാഷ്ട്ര സ്ഥയാപനങ്ങളേയായതി പ്രവർത്ന ബന്ധം 
നതിലനതിർത്തുന്നു.  കയാൻേർ നതിയന്തണത്തിൽ ആസഗയാള 
തലത്തിൽ ഉയർന്നുവരുക എന്നതയാണച് ആർേതിേതിയന്െ 
ലക്ഷധ്ം.  ആർേതിേതിന്യ കൂെയാന്ത േറ്റച് രടെച് കയാൻേർ 
ന്േറെറുകളടെച്,  േലബയാർ കയാൻേർ ന്േറെർ, ന്കയാച്ചതിൻ 
കയാൻേർ റതിേർച്ചച് ന്േറെർ. ഈ രടെച് സകന്ദ്രങ്ങളന്െ 
വതിശദയാംശങ്ങള് ഈ വയാലധ്ത്തിന്ല ആസരയാഗധ് വതിഭയാഗത്തിൽ 
ഉള്ന്പ്പടുത്തിയതിട്ടുടെച്. ആർേതിേതി ഒരു തൃതധീയ തലത്തിലുള്ള 
റഫറൽ ആശുപത്രതിയയാണച് കൂെയാന്ത േറ്റച് േർകയാർ, േ്വകയാരധ് 
ആശുപത്രതികളതിൽ നതിന്നച് റഫർ ന്ചയ്ന്പ്പടുന്ന സരയാഗതികന്ള 
ഇവതിന്െ പ്രസവശതിപ്പതിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു.

ആർസിസിയുത്െ രൂപങ്രഖ
2021-22ൽ ആർേതിേതിയതിൽ ആന്ക 14,183 പുതതിയ 
സകസുകളം 2,11,778 റതിവ്യൂ സകസുകളം രജതിസ്റർ ന്ചയച്തു. 
ദതിവസേനയള്ള ശരയാശരതി സരയാഗതികളന്െ േ്ർശനം 705 
ആയതിരുന്നു.   കഴതിഞെ മൂന്നച് വർഷന്ത് ആർേതിേതിയന്െ 
രൂപസരഖ അനുബന്ം 5.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  കൂെയാന്ത 
ആശുപത്രതിന്യ േംബന്ധതിക്കുന്ന സ്ഥതിതതിവതിവരകണക്കുകള് 
കബാക്്റ   5.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ങ്ബഥാക്്ക  5.2.1 ആർേതിേതി സ്ഥതിതതി വതിവരകണക്കുകള് 

കതിെത്തി ചതികതിത്സക്കുള്ള ന്ബഡ്ഡുകളന്െ 
എണ്ം           

:  288

ഓപ്പസറഷണൽ ന്ബഡ്ഡുകളന്െ എണ്ം                      :  276
പ്രതതിദതിന ശരയാശരതി ഔട്ച് സപഷധ്റെച്                 :  705
പ്രതതിേയാേ ശരയാശരതി പ്രസവശനം                             :  877
ബഡച് ഒക്യുപ്പൻേതി നതിരകച് :  70ശതേയാനം

അവലംബം: റധീജതിയണൽ കധ്യാൻേർ ന്േറെർ, തതിരുവനന്പുരം

ആർസിസിയിൽ രജിസ്റർ ത്െയ്കത ങ്കസുകൾ
ആർേതിേതിയതിൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് സകസുകളന്െ 
വതിശദയാംശങ്ങള് സൂചതിപ്പതിക്കുന്നതച്  കഴതിഞെ 10 വർഷങ്ങളതിൽ  
2017-18 വന്ര ഓസരയാ വർഷവം പുതതിയ സകസുകളന്െ എണ്ം 
വർദ്തിക്കുന്നു എന്നയാണച്.   കഴതിഞെ മൂന്നച് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ, 
എണ്ം ഗണധ്േയായതി കുറഞ്ഞു.  2015-16 മുതൽ 2019-20 
വന്രയള്ള കയാലയളവതിൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് സകസുകളന്െ  
എണ്ം 79,841 ആണച്.  2020-21ൽ ന്േയാത്ം 11,191 പുതതിയ 
സകസുകള് രജതിസ്റർ ന്ചയച്തു, ഇതച് മുൻവർഷസത്കയാള്  
27.7 ശതേയാനം കുറവയാണച്.   ഇതച് സകയാവതിഡച് -19 േഹയാേയാരതി 
കയാരണേയായതി കണകയാകയാം.   2021-22ൽ  14,183 പുതതിയ 
സകസുകളയാണച് രജതിസ്റർ ന്ചയ്തച്. 2012-13 മുതൽ 2021-22 
വന്ര ആർേതിേതിയതിൽ രജതിസ്റർ  ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകളന്െ 
എണ്ം  ച്റിത്ം 5.2.2ൽ ന്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ച്റിത്ം 5.2.2  ആർേതിേതി യതിൽ 2012-13 മുതൽ 2021-22 
വന്ര രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകള്
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അവലംബം: റധീജതിയണൽ കധ്യാൻേർ ന്േറെർ, തതിരുവനന്പുരം

2021-22ൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് 14,183 പുതതിയ സകസുകളതിൽ 12,890 
സകസുകള് (90.88 ശതേയാനം) േംസ്ഥയാനത്തിനകത്ച് 
നതിന്നും ബയാകതിയള്ളവ േറ്റച് േംസ്ഥയാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
രയാജധ്ത്തിനച് പുറത്ച് നതിന്നുേയാണച് റതിസപ്പയാർട്ച് ന്ചയ്തിട്ടുളളതച്.   
മുൻവർഷന്ത്സപ്പയാന്ല, 2021-22 ന്ല ഭൂരതിഭയാഗം സകസുകളം 
തതിരുവനന്പുരത്തുനതിന്നും (31.2 ശതേയാനം) തുെർന്നച് 
ന്കയാല്ലത്തും (24.1 ശതേയാനം) നതിന്നുേയാണച്.   ഏറ്റവം കുറവച് 
സകസുകള് റഫർ ന്ചയ്ന്പ്പട്തച് വയനയാട്തിൽ നതിന്നയാണച് 
(0.3 ശതേയാനം). 2020-21ൽ 4,018 സകസുകളം 2021-22ൽ 
4,423 സകസുകളേയാണച്  തതിരുവനന്പുരത്ച് നതിന്നച് റഫർ 
ന്ചയ്ന്പ്പട്തച്. വതിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 5.2.2ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇതുകൂെയാന്ത, 2021-22ൽ തേതിഴച് നയാട്തിൽ നതിന്നച് 1,155 
സകസുകളം കർണയാെകയതിൽ നതിന്നച് 11 സകസുകളം 
ലക്ഷദ്വധീപതിൽ നതിന്നച് 6 സകസുകളം േറ്റച് ഇന്ധ്ൻ 
േംസ്ഥയാനങ്ങളതിൽ നതിന്നച് 113 സകസുകളം േയാലതിദ്വധീപതിൽ 
നതിന്നച് 8 സപന്രയം റഫർ ന്ചയച്തു.   സകരളത്തിന്ല ജതില്ലകളതിൽ 
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രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകളന്െ എണ്ം ച്റിത്ം 5.2.3ൽ 
ന്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ത്പൈഷ്യഥാലിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ രജിസ്റർ ത്െയ്കത ങ്കസുകൾ
2021-22ൽ രജതിസ്റർ  ന്ചയ് പുതതിയ കയാൻേർ സകസുകളതിൽ 
ഏറ്റവം ഉയർന്ന ശതേയാനം ന്നഞ്ച്, ഗധ്യാേച്സട്യാ 
ഇറെകസ്റനൽ ക്തിനതിക്കുകളതിലയാണച് സരഖന്പ്പടുത്തിയതിട്ടുളളതച്.   
(3,490 സകസുകള്). തുെർന്നച് കഗനകച്, ന്ജനതിസറ്റയായൂറതിനറതി, 
േറ്റുള്ളവ(2,514 സകസുകള്), സ്തനവം  സകന്ദ്ര നയാഡധീവ്യൂഹവം 
ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകള് (2,387 സകസുകള്) 
എന്നതിങ്ങന്നയയാണച് നൽകതിയതിരതിക്കുന്നതച്.  പധീഡതിയയാട്തികച് 
ക്തിനതികതിലയാണച് (454 സകസുകള്) കുറഞെ എണ്ം സകസുകള് 
രജതിസ്റർ ന്ചയ്തച്. 2021-22ൽ ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ 
രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സരയാഗതികളന്െ ശതേയാനം 
കണകതിന്ലടുത്ച് േനുഷധ് ശരധീരഭയാഗങ്ങളതിൽ കധ്യാൻേർ 
ബയാധതിച്ചതതിന്റെ വതിവരങ്ങള് ച്റിത്ം 5.2.4 നൽകുന്നു.

ച്റിത്ം 5.2.3 ആർേതിേതിയതിൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകളന്െ എണ്ം – ജതില്ല തതിരതിച്ചച് 
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ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ 2019-2020, 2020-21, 2021-22 
വർഷങ്ങളതിൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകളന്െ എണ്ം 
അനുബന്ം 5.2.3ൽ ജകാടുത്ത്റിര്റിക്കുന്നു.

രജിസ്റർ ത്െയ്കത ങ്കസുകൾ (പ്രഥായവം ലിംഗങ്ഭദവം)
2021-22ൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകളന്െ 
പ്രയായത്തിന്റെയം ലതിംഗസഭദത്തിന്റെയം വതിശദയാംശങ്ങള് 
ന്വളതിന്പ്പടുത്തുന്നതച് 55-64 പ്രയായപരതിധതിയതിലുള്ള ആളകള്കച് 
കയാൻേർ സരയാഗങ്ങള്കച് കൂടുതൽ േയാധധ്തയടെച് 
(പുരുഷന്യാരതിൽ 27.9 ശതേയാനവം സ്ത്രധീകളതിൽ 25.5 
ശതേയാനവം എന്നതയാണച്). 65-74 പ്രയായത്തിലുള്ളവരതിലും 
കൂടുതൽ പുരുഷ കയാൻേർ സരയാഗതികളയാണുളളതച് (27.2 
ശതേയാനം).   45-54 പ്രയായത്തിലുള്ളവരതിൽ സ്ത്രധീ സരയാഗതികളന്െ 
എണ്ം (25 ശതേയാനം) വർദ്തിച്ചതയായതി കയാണതിക്കുന്നു. 
ച്റിത്ം 5.2.5ൽ പ്രയായവം ലതിംഗസഭദവം അനുേരതിച്ചച് പുതതിയ 
കയാൻേർ സരയാഗതികന്ള വധ്ക്തേയാക്കുന്നു.  
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ച്റിത്ം 5.2.4 2021-22ൽ രജതിസ്റർ ന്ചയ് ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതി ക്തിനതികച് തതിരതിച്ചുള്ള പുതതിയ സരയാഗതികളന്െ ശതേയാനം
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ങ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ്ഥാർ പദ്ധതികൾ
കധ്യാൻേർ സരയാഗതികള്കച് േൗജനധ് ചതികതിത്സസയയാ േബച് 
േതിഡയതിേതിഡച് ചതികതിത്സസയയാ ഉറപ്പയാകയാൻ സകന്ദ്ര-േംസ്ഥയാന 
േർകയാരുകള് വതിവതിധ പദ്തതികള് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുടെച്. 
വതിശദയാംശങ്ങള് പട്്റിക 5.2.2ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2021-22 ത്ല ആർസിസിയുത്െ പ്രധഥാന സംരംഭങ്ങൾ
േർകയാർ പതിന്തുണയള്ള പദ്തതികള്കച് പുറസേ, േറ്റച് 
പല പദ്തതികളതിലൂന്െയം ആർേതിേതി സരയാഗതികന്ളയം 

കുടുംബങ്ങന്ളയം പതിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രസതധ്ക 
േയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങള്കനുസൃതേയായതി േൗജനധ് േരുന്നച് 
ബയാകേച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂെയാന്ത ഡയറക്ടർ, ആർേതിേതി 
രൂപധീകരതിച്ച ഒരു കമേതിറ്റതിയയാണച് ഇതച് നതിരധീക്ഷതിക്കുന്നതച്. 
േരുന്നച് ബയാകേച് 2021-22ൽ 1,307 സരയാഗതികള്കച് പൂർണ്േയാസയയാ 
ഭയാഗതികേയാസയയാ േഹയായം നൽകതി. േൗജനധ് ഭക്ഷണം 
('അക്ഷയപയാത്രം') പദ്തതികച് കധീഴതിൽ, നതിരവധതി ജധീവകയാരുണധ് 
േംഘെനകളന്െ പതിന്തുണസയയാന്െ ദുർബലരയായ േയാമൂഹതിക-
േയാമ്പത്തിക ഗ്രൂപ്പുകളതിൽ ന്പട് 1995 സരയാഗതികള്കച് 

പട്ിക 5.2.2  സകന്ദ്ര - േംസ്ഥയാന േർകയാർ പദ്തതികള്, 2020-21 & 2021-22
പദ്തതി രജതിസ്റർ ന്ചയ് സരയാഗതികള് 

(പുതതിയ സകസുകള്)
പ്രസയയാജനം ലഭതിച്ചവരുന്െ 

എണ്ം
ന്ചലവയായ തുക 

(സകയാെതിയതിൽ)

2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2022  േയാർച്ചച്  31 വന്ര

സകന്ദ്ര േർകയാർ പദ്തതികള്

പ്രധയാനേന്തതിയന്െ ആശ്വയാേ 
ഫടെച് 37 37 2,362 2277 21.53

ഇന്ധ്ൻ കയാൻേർ ന്േയാകേറ്റതി 0 77 42 685 12.06

േംസ്ഥയാന േർകയാർ പദ്തതികള്

കധ്യാൻേർ സുരക്ഷ പദ്തതി 293 321 6,184 6505 61.07

കയാരുണധ് ന്ബനവലറെച് ഫടെച് 862 682 37,927 3039 20.41

തയാസലയാലം 8 4 125 131 0.40

പട്തിക വർഗ്ഗ വതിഭയാഗത്തിലുള്ള 
സരയാഗതികള്കയായള്ള ഫടെച് 30 30 454 484 3.62

എൻസഡയാേള്ഫൻ 
ബയാധതിതർക്കുള്ള സനേഹ 
േയാന്്വനം പരതിപയാെതി

1 1 62 63 0.47

കയാരുണധ് ആസരയാഗധ് സുരക്ഷയാ 
പദ്തതി (ന്ക.എ.എേച്.പതി) 6,894 8855 19,652 34610 134.43

അവലംബം: റധീജതിയണൽ കധ്യാൻേർ ന്േറെർ, തതിരുവനന്പുരം

െിത്ം 5.2.5 2021-22ൽ ആർേതിേതിയതിൽ ചതികതിത്സയ്കയായതി രജതിസ്റർ ന്ചയ് പുതതിയ സകസുകള് പ്രയായവം 
ലതിംഗസഭദവം അനുേരതിച്ചച്
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േൗജനധ് ഭക്ഷണം നൽകതി. ഇന്ധ്ൻ കയാൻേർ 
ന്േയാകേറ്റതി േസപ്പയാർട്ച് കേധീേതിനച് കധീഴതിൽ, കയാൻേർ 
ചതികതിത്സയ്കയായതി ഇന്ധ്ൻ കയാൻേർ ന്േയാകേറ്റതിയതിൽ നതിന്നച് 
േയാമ്പത്തിക േഹയായം േ്വധീകരതിക്കുന്നതതിനച് ആർേതിേതിന്യ 
തതിരന്ഞെടുത്തു. 2021-22ൽ 77 പുതതിയ സരയാഗതികള്കച് 48.69 
ലക്ഷം രൂപയന്െ േഹയായം ലഭതിച്ചു.

കഥാൻസർ കത്ടെതെൽ പ്രവർതെനങ്ങൾ
2021-22ൽ ആർേതിേതിയതിന്ല ഏർലതി കയാൻേർ ഡതിന്റ്റക്ഷൻ   
ക്തിനതികതിൽ 3,043 സപന്ര പരതിസശയാധനയ്കച് വതിസധയേയാകതി. 
ഇതതിന്റെ ഫലേയായതി 450 കധ്യാൻേർ 199 പ്രധീ-കയാൻേർ 
ബയാധതിതന്ര കന്ടെത്തി. 23 കയാൻേർ കന്ടെത്ൽ 
പരതിപയാെതികളം 25 കയാൻേർ സബയാധവൽകരണ 
പരതിപയാെതികളം ഈ കയാലയളവതിൽ നെത്തി. 1,275 സപന്ര 
പരതിസശയാധതിച്ചതതിൽ രടെച് സ്തനയാർബുദങ്ങള്, 65 ഓറൽ പ്രധീ 
കധ്യാൻേറുകള്, 64 ന്േർവതികൽ പ്രധീ കധ്യാൻേറുകള്, 157 
benign breast lesion എന്നതിവ കന്ടെത്തി തുെർചതികതിത്സയ്കച് 
വതിസധയരയാകതി.

േറ്റു പ്രവർതെനങ്ങൾ
2021ന്ല സലയാക പുകയതില വതിരുദ് ദതിനത്തിൽ, േംസ്ഥയാന 
ആസരയാഗധ് സേവന വകുപ്പതിന്ല ദതിശ കൗണേതിലർേയാർക്കും 
ന്നയ്യാറ്റതിൻകര നൂറുൽ ഇേച് ലയാം സകയാസളജച് ഓഫച് ന്ഡറെൽ 
േയൻേേതിന്ലയം ന്കയാല്ലം അേധീേതിയ ന്ഡറെൽ 
സകയാസളജതിന്ലയം ബതിരുദ വതിദധ്യാർത്തികള്കച് പുകയതില 
േംബന്ധേയായ കയാൻേറുകന്ളക്കുറതിച്ചുള്ള പ്രദർശനം, 
'പുകയതില നതിർമേയാർജനം' എന്ന വതിഷയത്തിൽ ഓണകലൻ 
പരതിശധീലനം   േംഘെതിപ്പതിച്ചു.

േഥാനവ വിഭവങ്ശഷി വികസനം
2021-22 കയാലയളവതിൽ, സഡയാക്ടർേയാർ (456), നഴച് സുേയാർ 
(91), പയാരയാ ന്േഡതികൽ (3), േയാമൂഹതിക പ്രവർത്കർ 
(4), ആശയാ പ്രവർത്കർ (153), ദതിശ കൗണേതിലർേയാർ 
(512) എന്നതിവരുള്ന്പ്പന്െ 1,219 സപർകച് കയാൻേർ 
നതിയന്തണത്തിൽ പരതിശധീലനം നൽകതി. 24 സഡയാക്ടർേയാർ, 
31 നഴച് സുേയാർ, 4 ന്േഡതികൽ സേയാഷധ്ൽ വർകർേയാർ, 3 
പയാരയാന്േഡതികൽ ജധീവനകയാർ എന്നതിവർകച് ഇൻഹൗേച് 
പരതിശധീലന പരതിപയാെതികളതിലൂന്െയം 432 സഡയാക്ടർേയാർ, 60 
നഴച് സുേയാർ, 512 ദതിശ കൗണേതിലർേയാർ, 153 ആശയാ 
പ്രവർത്കർ എന്നതിവർകച് സലയാക പുകയതില വതിരുദ് ദതിനം, 
സലയാക കയാൻേർ ദതിനം, സ്തനയാർബുദ സബയാധവൽകരണ 
േയാേത്തിലും ഓണകലൻ പരതിപയാെതികളതിലൂന്െ പരതിശധീലനം 
നൽകതി

സ്തനയാർബുദ സബയാധവൽകരണ േയാേേയായ 2021 
ഒസക്ടയാബറതിന്റെ ഭയാഗേയായതി േൗജനധ് ഒപതിഡതി സേവനങ്ങള് 
നെത്തി. ന്രെസ്റച് ക്തിനതികതിൽ പന്കേടുത് 252 സപരതിൽ മൂന്നച് 
കധ്യാൻേർ ബയാധതിതന്ര കന്ടെത്തി. സലയാക കയാൻേർ 
ദതിനത്തിന്റെ (4 ന്ഫബ്രുവരതി 2022) ഭയാഗേയായതി, േംസ്ഥയാന 
ആസരയാഗധ് സേവന വകുപ്പുേയായതി േഹകരതിച്ചച് തതിരുവനന്പുരം 
ജതില്ലയാ കയാൻേർ നതിയന്തണ പരതിപയാെതിയന്െ മുൻനതിര 
സയയാദ്യാകള്കയായതി അഞ്ച് ഇറെറയാക്ടധീവച് ഓണകലൻ 
പരതിശധീലന പരതിപയാെതികള് നെത്തി.

ഗങ്വഷണ വികസന പ്രവർതെനങ്ങൾ
കയാൻേർ ഗസവഷണത്തിന്ല ഒരു പയനതിയർ ഗസവഷണ 
സ്ഥയാപനന്േന്ന നതിലയതിൽ ആർേതിേതി, കയാൻേർ 
ഗസവഷണത്തിൽ നതിരവധതി പതിഎച്ചച്.ഡതികള് നൽകതിയതിട്ടുടെച്. 
2021-22ൽ 30 ഓളം സകേയാസളഴച്േച് പതിഎച്ചച്ഡതി ന്ചയ്യുന്നുടെച്. 45 

ന്റേതിഡന്കള്, ന്േഡതികൽ, പധീഡതിയയാട്തികച്, േർജതികൽ 
ഓസകേയാളജതി സൂപ്പർ ന്പേഷധ്യാലതിറ്റതി സകയാഴച്സുകളതിൽ 
ന്പേഷധ്കലസേഷൻ ന്ചയ്യുകയടെയായതി. 42 ന്റേതിഡന്കള്, 
അനസസ്തഷധ്, പയാസത്യാളജതി, സറഡതിസയയാ ന്തറയാപ്പതി 
എന്നതിവയതിൽ ഇവതിന്െ ബതിരുദയാനന്ര സകയാഴച്സുകള് 
ന്ചയച്തു. 14 ന്റേതിഡന്കള്,  ന്ഹഡച് & ന്നകച് േർജതികൽ 
ഓസകേയാളജതി, കഗനസകയാളജതികച് േർജതികൽ ഓസകേയാളജതി, 
ന്രെസ്റച് േർജതികൽ ഓസകേയാളജതി, ഓസകേയാപയാസത്യാളജതി 
എന്നതിവയതിൽ ന്ഫസലയാഷതിപ്പച് സപ്രയാഗ്യാമുകള് നെത്തി. 
നതിലവതിൽ നെപ്പതിലയാക്കുന്ന ഗസവഷണ പദ്തതികളന്െ 
എണ്ം 241 ആണച്. തതിരുവനന്പുരം, ന്കയാല്ലം, ആലപ്പുഴ, 
പത്നംതതിട്, സകയാട്യം ജതില്ലകളതിൽ ആർേതിേതി 
ജനേംഖധ്യാെതിസ്ഥയാനത്തിലുള്ള കയാൻേർ രജതിേച്ട്തി 
തയ്യാറയാക്കുകയം ന്ചയച്തു.

ആർസിസിയിത്ല അെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
18,722 ലക്ഷം രൂപ ന്ചലവതിൽ 2.75 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അെതി 
വതിസ്തധീർണത്തിൽ 14 നതിലകളള്ള അതധ്യാധുനതിക ന്കട്തിെം 
നതിർേതിക്കുന്നതതിനുള്ള  പ്രയാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങള് ആർേതിേതി 
ആരംഭതിച്ചു. സരയാഗധീ പരതിചരണ േൗകരധ്ങ്ങള്കയായതി സ്ഥലം 
ന്േച്ചന്പ്പടുത്തുക എന്ന ലക്ഷധ്സത്യാന്െ ഘട്ം ഘട്േയായയാണച് 
ഇതച് നെപ്പതിലയാക്കുന്നതച്. 2 ലധീനതിയർ ആകച് േതിലസററ്ററുകള്, 
ഒരു േതിെതി േതിമുസലറ്റർ, എംആർഐ േതിമുസലറ്റർ, 10 
കതിെകകളള്ള േജ്ജ േയാറ്റതിവയ്കൽ യൂണതിറ്റുകള്, 6 സേയാഡുലയാർ 
ഓപ്പസറഷൻ തതിയറ്ററുകള്, 8 കതിെകകളള്ള ന്യൂക്തിയർ 
ന്േഡതിേതിൻ വയാർഡച്, സറയാസബയാട്തികച് േർജറതി യൂണതിറ്റച്, 
പുതതിയ ബ്ലഡച് ബയാകേച് ആധുനതിക കേസ്യാബസയയാളജതി 
ലസബയാറട്റതി, ഐേതിയ, േർജതികൽ, ന്േഡതികൽ 
വയാർഡുകള്, സപ വയാർഡുകള്, സഹയാസ്റലുകള് എന്നതിവയള്ള 
സറഡതിസയയാ ന്തറയാപ്പതി സബ്ലയാകതിനച് പുതതിയ സബ്ലയാകതിൽ 
ഇെമുടെച്. ന്കട്തിെത്തിന്റെ േച്ട്കച്ചറൽ വർക്കുകള് 2021-22 
അവേയാനസത്യാന്െ പൂർത്തിയയായതി.

2021-22 കഥാലയളവിൽ നെപ്ിലഥാ്ിയ ങ്രഥാഗനിർണയ, 
െികിത്ഥാ സൗകര്യങ്ങൾ  
• അനസസ്തസഷധ്യാളജതി- പധീഡതിയയാട്തികച് വധീഡതിസയയാ 

സരെയാസകേയാസകേയാപ്പും സറഡതിസയയാ ഫ്ധീക്വൻേതി 
അസബ്ലഷനുള്ള അനസസ്തഷധ്യം.

• കയാൻേർ റതിേർച്ചച് - കേനേച് 80 ഡതിഗ്തി ഡധീപച് 
ഫ്ധീേറും സകജച് ന്ചഞ്തിംഗച് സസ്റഷനും.

• ക്തിനതികൽ ലയാബച് - ഓസട്യാസേറ്റഡച് ഇലസട്യാസഫയാന്റേതിേച്, 
ഡതിജതിറ്റൽ കധ്യാേറയള്ള കട്സനയാക്കുലർ കേസ്യാസകേയാപ്പച്,  
ഇഎേച്ആർ അനകലേർ, കബസനയാക്കുലർ 
കേസ്യാസകേയാപ്പുകള്.

• കമേ്യൂണതിറ്റതി ഓസകേയാളജതി -കബസനയാക്കുലർ വധീഡതിസയയാ 
സകയാള്സപയാസകേയാപ്പച്.

• ന്േഡതികൽ ഓസകേയാളജതി - കേനേച് 80 ഡതിഗ്തി ഫ്ധീേർ, 
ഐേതിയ ന്വറെതിസലറ്റർ.

• കേസ്യാബസയയാളജതി - ലയാബച് റഫ്തിജസററ്റർ, 
ന്ഹയാറതിസേയാടെൽ േതിലതിടെർ ഓസട്യാസക്വച്, സഹയാട്ച് 
എയർ ഓവൻ, രെന്ഷലെസച് ന്േൻട്തിഫ്യൂജച്, 
കേസ്യാ കണസട്യാളർ അെതിസ്ഥയാനേയാകതിയള്ള 
ന്പേസട്യാസഫയാസട്യാേധീറ്റർ.

• ന്യൂക്തിയർ ന്േഡതിേതിൻ - ഗയാലതിയം കേയാൻ, ന്േറ്റയാസ്റയാറ്റതികച് 
ന്യൂസറയാ എൻസഡയാക്ൻ െ്യൂേറുകള്, സപ്രയാസസ്ററ്റച് 
കധ്യാൻേർ എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 177Lu- സഡയാസട്സറ്ററ്റച് ന്തറയാപ്പതി 
(ന്പപച്കറ്റഡച് റതിേപച്റ്റർ സറഡതിസയയാ ന്യൂകക്ഡച് 
ന്തറയാപ്പതി).

• പയാസത്യാളജതി - പൂർണ്േയായം ഓസട്യാസേറ്റഡച് ആയ 
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െതിഷ്യു സപ്രയാേേർ, പൂർണ്േയായം സേയാട്കറേച്ഡച് 
കേസ്യാസെയാം, െതിഷ്യൂ എംന്ബഡതിംഗച് സകയാള്ഡച് സപ്റ്റച്, 
റയാപ്പതിഡച് േള്ട്തിഫങച്ഷണൽ കേസ്യാസവവച് െതിഷ്യൂ 
സപ്രയാേേർ, DP74 കധ്യാേറയള്ള കേസ്യാസകേയാപ്പച്, 
ഓസട്യാസേറ്റഡച് കസ്റനർ, സവയാകച്-ഇൻ സകയാള്ഡച് റം.

• പധീഡതിയയാട്തികച് ഓസകേയാളജതി - പധീഡതിയയാട്തികച് ഓസട്യാസലയാഗേച് 
ന്സ്റം ന്േൽ ട്യാൻപേലെയാൻസറഷൻ, സനയാണ-ഇൻസവേധീവച് 
ന്വറെതിസലഷൻ, സപ്ന്റ്റച്ലറ്റച് അജതിസറ്ററ്റർ/ഇൻകുസബറ്റർ, 
സപഷധ്റെച് വയാേർ, ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പുകള്, േതിറതിഞ്ച് 
പമ്പുകള്.

• പതി എ േതി എേച്-ന്റെ സറഡതിസയയാ ഡയസഗ്നയാേതിേച് 
നവധീകരണം.

• ശസ്ത്ര ത്ിയയാ സേവനങ്ങള് - ഓപ്പസറഷൻ തതിയറ്റർ 
സെബതിള്, സ്യാകച് ഇവയാസക്വറ്റർ, ആകച് േേറതികളള്ള 
സകയാള്സപയാേച് സകയാപ്പതി സെബതിള്, സെബതിള് േൗടെഡച് 
അബച് സഡയാേതിനൽ റതിട്യാകച് െർ, ലയാസപ്രയാേച് സകയാപ്പതികച് 
ഉപകരണങ്ങളം ന്െലസകേയാപ്പും, ന്പയാതുവയായ ശസ്ത്ര്ധീയയാ 
ഉപകരണങ്ങള്, െധീകച് ന്റസകയാർഡർ, ന്യൂേയാറ്റതികച് 
േധീക്വൻഷധ്ൽ കംപ്രഷൻ ഉപകരണം.

• ട്യാൻേച്ഫ്യൂഷൻ ന്േഡതിേതിൻ - പൂർണ്േയായം 
ഓസട്യാസേറ്റഡച് ഗ്രൂപ്പതിംഗച് സ്യാേച് േയാച്ചതിംഗച് ന്േഷധീനുകള്, 
അന്ഫന്റേതിേച് ന്േഷധീനുകള്, ്സയയാബയാത്ച്.

ഭഥാവി വീക്ഷണം 
ഉയർന്ന േയാക്ഷരതയാ നതിരക്കും വതിദധ്യാഭധ്യാേ സനട്ങ്ങളം 
ഉടെയായതിട്ടും സകരളത്തിന്ല ശയാസ്ത്ര േയാസകേതതിക സേഖല 
വതിവതിധ ന്വല്ലുവതിളതികള് അഭതിമുഖധീകരതിക്കുന്നു. ഈ 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനുള്ള വതിവതിധ േേർപ്പതിത 
പരതിപയാെതികളതിലൂന്െയം നയങ്ങളതിലൂന്െയം ന്േച്ചന്പ്പടുത്തിയ 
കയാരധ്സശഷതി വതികേനം, കനപുണധ് വതികേനം, 
കഴതിവകള് തതിരതിച്ചറതിയൽ എന്നതിവയ്കച് പ്രസതധ്ക ഊന്നൽ 
നൽകണം. ഗസവഷണം, േയാസകേതതിക വതികേനം, 
എന്നതിവ ന്േച്ചന്പ്പടുത്തുന്നതതിനച് ലഭധ്േയായ കഴതിവകളന്െ 
കകേയാറ്റവം ന്നറ്റച് വർകതിംഗും അതധ്ന്യാസപക്ഷതിതേയാണച്. 
സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ പ്രവർത്നങ്ങള് വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനും 
നതിരധീക്ഷതിക്കുന്നതതിനുേയായതി ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.െതി.ഇ 
പ്രസതധ്ക സൂചതികകള് വതികേതിപ്പതിസകടെതുടെച്. ശയാസ്ത്രത്തിൽ 
േതിടുകരയായ വതിദധ്യാർത്തികള്ക്കുള്ള അവേരങ്ങളന്െ 
എണ്ം വതിപുലധീകരതിക്കുന്നതതിനും ആധുനതിക ഗസവഷണ 
സേഖലകളതിസലകച് അവന്ര എത്തിക്കുന്നതതിനും പ്രസതധ്ക 
സപ്രയാഗ്യാമുകള് രൂപകൽപ്പന ന്ചയ്തിരതികണം. ഗസവഷകർ 
തമേതിലുള്ള ആശയവതിനതിേയം സുഗേേയാക്കുന്നതതിനും 
വതിജ്യാന അെതിത്റ നവധീകരതിക്കുന്നതതിനും 
ശുദ്ധീകരതിക്കുന്നതതിനും നൂതന േയാസകേതതികവതിദധ്കള് 
വതികേതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും പരപേര പൂരകേയായ ശയാസ്ത്ര-
േയാസകേതതിക കഴതിവകള് പ്രസയയാജനന്പ്പടുത്തുന്നതതിനും 
അകയാദേതികച്-വധ്വേയായ ബന്ധങ്ങളം ശയാസ്ത്ര-
േയാസകേതതിക രംഗന്ത് അന്യാരയാഷ്ട്ര േഹകരണവം 
വതികേതിപ്പതിസകടെതച് അതധ്യാവശധ്േയാണച്. ഗസവഷണത്തിനും 
നവധീകരണത്തിനും േംരംഭകത്വ വതികേനത്തിനും 
അതധ്യാധുനതിക ഗസവഷണ-വതികേനത്തിനുള്ള സലയാസകയാത്ര 
അെതിസ്ഥയാന േൗകരധ്ങ്ങളം അനതിവയാരധ്േയാണച്. 
പരതിേതിതേയായ വതിഭവങ്ങളന്െ പ്രസയയാജനം പരേയാവധതി 
പ്രസയയാജനന്പ്പടുത്തുന്നതതിനച് കയാർഷതിക, വധ്വേയായ, സേവന 
സേഖലകളതിന്ല േയാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൽ ശയാസ്ത്രവം 
േയാസകേതതികവതിദധ്യം ഉള്ന്പ്പടുത്ണം. ന്ക.എേച്.േതി.എേച്.
െതി.ഇ-അഫതിലതിസയറ്റച് ന്ചയച് തതിട്ടുള്ള ഗസവഷണ സ്ഥയാപനങ്ങള് 
സപ്രയാജക്ടച്കളതിലൂന്െ രയാജധ്ത്ച് നതിന്നും പുറത്ച് നതിന്നും  
പരേയാവധതി വതിഭവങ്ങള് േേയാഹരതിസകടെതുടെച്.
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5.3 വിസനയാദ േഞ്യാരം

വിസനയാദേഞ്യാരം േയാമ്പത്ിക വളർച്ചയുടെ ഒരു 
പ്രധയാന ചയാലകേയായി ഉയർന്നുവന്ിട്ടുള്ളതം  അതിസവഗം 
വളരുന് േയാമ്പത്ിക സേഖലകളിടലയാന്നുേയാണ്. 
കൂെയാടത വധ്യാപയാരം, ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കൽ, 
നിസഷേപം, അെിസ്യാന േൗകരധ് വികേനം, േയാമൂഹിക 
ഉൾടപെടുത്ൽ എന്ിവയിൽ അത് കയാരധ്േയായ 
േ്യാധീനം ടചലുത്തുന്നു. സേവന സേഖലയുടെ ഭയാഗേയായി, 
വിസനയാദേഞ്യാര വധ്വേയായം പല പ്രസദശങ്ങൾക്ം, 
രയാജധ്ത്ിന് തടന്യും ഒരു പ്രധയാന വരുേയാന ഉറവിെേയായി 
േയാറിയിരിക്ന്നു. ഈ സേഖല വികേനത്ിടറെ േറ്് 
സേഖലകളുേയായി പരസ്പരം ബന്ധടപെട്ിരിക്ന്നു, കൂെയാടത 
ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കയും, പരമ്പരയാഗത 
വധ്വേയായങ്ങടള സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കയും, വരുേയാനം 
ടകയാണ്ടുവരുകയും,  േമൂഹടത് പുറം സലയാകത്ിസലക്ക്  
തറന്നു ടകയാടുക്കയും ടചയ്യുന്നു. സവൾഡ് ടൂറിേം ആൻഡ് 
ട്യാവൽ കൗൺേിലിടറെ (ഡബ്ല്യുെിെിേി) ഇക്കസണയാേിക് 
ഇംപയാക്റ്് 2022 റിസപെയാർട്് കയാണിക്ന്ത് 2021-ൽ 
ട്യാവൽ & ടൂറിേത്ിടറെ ജിഡിപിയിസലക്ളള േംഭയാവന 
1 ട്ിലധ്ൺ യു.എേ് സഡയാളർ (+ 21.7 ശതേയാനം വർദ്നവ്) 
വർദ്ിച്ചു എന്യാണ്. 2019ൽ ട്യാവൽ & ടൂറിേം സേഖലയുടെ 
ആസഗയാളതല ജിഡിപിയിസലക്ളള േംഭയാവന 10.3 ശതേയാനം 
ആയിരുന്നു. യയാത്രയ്ക്കുളള തെർച്ചയയായ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ 
ഫലേയായി ഈ വിഹിതം 2020-ൽ 5.3 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു. 
ആസഗയാള ജിഡിപിയിൽ ടൂറിേത്ിടറെ േംഭയാവന 2021-ൽ 
6.1 ശതേയാനം ആയി ഉയർന്നു. 2020-ൽ ആസഗയാളതലത്ിൽ 
62 ദശലഷേം ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ നഷ് െടപെട്് 18.6 
ശതേയാനത്ിടറെ ഇെിവ് ഉണ്യായി, എന്യാൽ 2021-ൽ 18.2 
ദശലഷേം ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ വീടണ്ടുക്കടപെടുകയും, 6.7 
ശതേയാനം വർദ്നവ് സരഖടപെടുത്തുകയും ടചയ്ത.

2021-ൽ, സകയാവിഡ് -19 േയായി ബന്ധടപെട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
ഉണ്യായിരുന്ിട്ടും വിസനയാദേഞ്യാരം ആസഗയാള തലത്ിൽ 
ക്രേയാനുഗതേയായി വളർന്നു. ആസഗയാള തലത്ിൽ 
എല്യാ പ്രസദശങ്ങളിസലയും േർക്കയാരുകളുടെയും അന്യാ 
രയാഷ്ട്ര േംഘെനകളുടെയും അജണ്യിൽ നിലവിൽ 

വിസനയാദേഞ്യാരം ഉണ്്. 2022 ടേയ് േയാേത്ിൽ, 
യുണണറ്ഡ് സനഷൻേ് ജനറൽ അേംബ്ലി  വിസനയാദ 
േഞ്യാരടത്ക്റിച്ച് നെത്ിയ  പ്രസതധ്ക േംവയാദം ഈ 
സേഖലയുടെ ചരിത്രപരേയായ പ്രേക്ി വധ്ക്േയാക്ന്നു. 
ഈ വർഷടത് സലയാക വിസനയാദേഞ്യാര ദിനത്ിടറെ 
(ടേപ്ംബർ 27) തീം "ടൂറിേം പുനർവിചിന്നം" 
എന്തയാണ്. വിദധ്യാഭധ്യാേത്ിലൂടെയും ടതയാഴിലിലൂടെയും 
സലയാകത്ിൽ വിസനയാദേഞ്യാരത്ിടറെ േ്യാധീനവം 
സുസ്ിരേയായി വളരയാനുള്ള അവേരങ്ങളും ഉൾടപെടെ 
വികേനത്ിനയായി വിസനയാദേഞ്യാരടത് പുനർ 
വിചിന്നം ടചയ്യുന്തിടനക്റിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് 
പ്രസചയാദനം നൽകുക എന്തയാണ് ഇത് ലഷേധ്േിടുന്ത്. 
ആളുകടളയും സലയാകടത്യും ഒന്യാം സ്യാനത്് 
നിർത്തുകയും കൂടുതൽ സുസ്ിരവം ഉൾടക്കയാള്ളുന്തം 
പ്രതിസരയാധസശഷിയുള്ളതേയായ സേഖലയ്കയായി ഒരു പങ്യാളിത് 
കയാഴ്ചപെയാസെയാടുകൂെി േർക്കയാരുകളും ബിേിനസുകളും മുതൽ 
പ്രയാസദശിക കമ്മ്യൂണിറ്ികൾ വടരയുളളവരിൽ നിന്നും 
എല്യാവസരയും ഒരുേിച്ച് ടകയാണ്ടുവരിക എന്തയാണ് ഈ 
വർഷടത് സലയാക വിസനയാദേഞ്യാര ദിനത്ിടറെ പ്രധയാന 
ആശയം.

യയാത്രയ്ക്കും വിസനയാദേഞ്യാരത്ിനും ഇന്ധ് ഒരു വലിയ 
വിപണിയയാണ്. നൗകകൾ, േയാഹേികത, ണവദധ്ം, സഷേേം, 
കയായികം, ഇസക്കയാ-ടൂറിേം, േിനിേ, ഗ്യാേീണ, േത ടൂറിേം 
എന്ിങ്ങടന വിവിധ വിസനയാദേഞ്യാര ഉൽപെന്ങ്ങളുടെ 
ണവവിധധ്േയാർന് ഒരു ശൃഖല ഇത് വയാഗ്യാനം ടചയ്യുന്നു. 
ആഭധ്ന്ര, അന്ർസദേശീയ വിസനയാദേഞ്യാരികൾക്ള്ള 
ആത്ീയ വിസനയാദേഞ്യാരത്ിനുള്ള സകന്ദ്രേയായി ഇന്ധ് 
അംഗീകരിക്കടപെട്ിട്ടുണ്്.

ആസഗയാള ട്യാവൽ ആൻഡ് ടൂറിേം വികേന സൂചിക 
(റ്ിറ്ിഡിഐ) റയാങ്ിംഗ് 2021-ൽ ഇന്ധ് 54-യാം സ്യാനത്യാണ്. 
ഇന്ധ്യിൽ സേവനസേഖലയിടല വളർച്ചയുടെ പ്രധയാന 
ചയാലകങ്ങളിടലയാന്യായി വിസനയാദേഞ്യാര വധ്വേയായം 
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ഉയർന്നുവന്ിട്ടുണ്്. േമ്പന്േയായ േയാംസ്യാരികവം 
ചരിത്രപരവേയായ ണപതൃകം, പയാരിസ്ിതിക 
ണവവിധധ്ങ്ങൾ, ഭൂപ്രസദശങ്ങൾ, രയാജധ്ത്തുെനീളം 
വധ്യാപിച്ചുകിെക്ന് പ്രകൃതി േൗന്ദരധ്മുളള സ്ലങ്ങൾ 
എന്ിവ കണക്കിടലടുക്സമ്പയാൾ ഇന്ധ്യിടല വിസനയാദ 
േഞ്യാരത്ിന് കയാരധ്േയായ േയാധധ്തകളുണ്്. രയാജധ്ത്ിന് 
വിസദശനയാണധ്വിനിേയത്ിടറെ പ്രധയാന സ്യാതസ്് 
എന്തിലുപരി, വിസനയാദേഞ്യാരം ഒരു വലിയ ടതയാഴിൽ 
ദയാതയാവ് കൂെിയയാണ്.

വിസനയാദേഞ്യാര ആസ്ികളുടെ കലവറയയാണ് സകരളം. 
ടതയാഴിലവേരങ്ങളും  വരുേയാനവം സൃഷ്ിക്കയും രയാജധ് 
ത്ിടറെ േറ്് ഭയാഗങ്ങൾക്ം സലയാകത്ിനും േംസ്യാരങ്ങൾ 
തറന്് ടകയാടുക്കയും ടചയ്യുന്തിനയാൽ വിസനയാദേഞ്യാരം 
േംസ്യാനടത് ഒരു പ്രയാധയാന സേഖലയയായി തെരുന്നു. 
സകരളം അന്ർസദേശീയേയായി അംഗീകരിക്കടപെട് ഒരു 
വിസനയാദ േഞ്യാര സകന്ദ്രവം ഇന്ധ്യിടല ഏറ്വം 
പ്രശസ്േയായ വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളിടലയാന്നുേയാണ്.  
അെിസ്യാന േൗകരധ് വികേനം, വിപണനം, േയാനവ 
വിഭവസശഷി വികേനം, ആതിഥധ്േരധ്യാദ എന്ിവയിൽ 
ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിക്ന്തയാണ് േംസ്യാനടത് വിസനയാദ 
േഞ്യാര സേഖലയിടല ടപയാത നിസഷേപം. അതിനയാൽ 
േംസ്യാനടത് വിസനയാദേഞ്യാരത്ിന് പ്രതീഷേ 
നൽകുന് തരത്ിലുളള േയാധധ്തകളുണ്്.

ഇന്ത്യയിലെ വിന�ോദ സഞ്ോരം
രയാജധ്ത്ിന് വിസദശനയാണധ്ം സനെിടക്കയാടുക്ന്തിൽ 
വിസനയാദേഞ്യാരം ഒരു പ്രധയാന പങ്് വഹിക്ന്നു. 2020-
ടല 6.958 ബിലധ്ൺ യു.എേ്. സഡയാളറുേയായി തയാരതേധ്ം 
ടചയ്യുസമ്പയാൾ 2021-ൽ, വിസനയാദേഞ്യാരത്ിൽ നി 
ന്നുള്ള വിസദശനയാണധ് വരുേയാനം (എഫ്ഇഇ) 8.797 
ബിലധ്ൺ യുഎേ് സഡയാളറയായി വർദ്ിച്ച് 26.43 
ശതേയാനം വളർച്ച സരഖടപെടുത്ി. യുണണറ്ഡ് 
സനഷൻേ് സവൾഡ് ടൂറിേം ഓർഗണനസേഷടറെ 
(യുഎൻഡബ്ല്യുെിഒ) കണക്കനുേരിച്ച്, 2021-ൽ അന്യാരയാഷ്ട്ര 
വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ എണ്ണത്ിൽ ഇന്ധ്യുടെ 
പങ്് 1.64 ശതേയാനേയാണ്. 2021-ൽ ഇന്ധ്ക്ക് 677.63 
ദശലഷേം ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികടള ലഭിച്ചു, 
2020-ടല 610.22 ദശലഷേത്ിൽ നിന്് 11.05 ശതേയാനം 
വർദ്നയയാണിത്. (ഇന്ധ് ടൂറിേം സ്റയാറ്ിസ്റിക്് 2022).

നേരളത്ിലെ വിന�ോദസഞ്ോരം
പതിറ്യാണ്ടുകളയായി സകരളത്ിടറെ േമ്പദ് വധ്വസ്യിൽ 
വിസനയാദേഞ്യാരം ഗണധ്േയായ േംഭയാവന നൽകിയിട്ടുണ്്. 
2021-ൽ ഈ സേഖലയ്ക് 12,285.91 സകയാെി രൂപ വരുേയാനം 
ലഭിച്ചു. സകയാവിഡിന് സശഷമുള്ള േമ്പദ് വധ്വസ്യുടെ 
തിരിച്ചുവരവിന് േയാമൂഹധ് േംരംഭങ്ങൾ, ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ, 
േയാംേ് കയാരിക വിനിേയം, അെിസ്യാന േൗകരധ് 
വികേനം എന്ിവയുടെ പ്രധയാന പ്രവർത്നവം സകന്ദ്ര 
ചയാലകവേയാണ് വിസനയാദേഞ്യാരം. 

കൃഷി, േത്ധ്ബന്ധനം, ഗതയാഗതം, വിദധ്യാഭധ്യാേം, 
അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ തെങ്ങിയ േറ്് സേഖലകളുേയായും 
വകുപ്പുകളുേയായും ഇത്  ബന്ധടപെട്ിരിക്ന്നു. 
സഷയാപെിംഗ് േയാളുകളും ടറസസ്റയാറന്റുകളും പതിവസപയാടല 
ബിേിനസ്് പുനരയാരംഭിക്കയും കൂടുതൽ േയാമ്പത്ിക 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഏർടപെടുകയും ടചയ്യുന്നുണ്്

2020-ടന അസപഷേിച്ച് 2021-ൽ വിസദശ വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ വരവ് (എഫ് റ്ി എ) എക്കയാലടത്യും 
തയാഴ്ന് നിരക്കയായ (-)82.25 ശതേയാനത്ിടലത്ി. ആഭധ്ന്ര 
വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവ് (ഡിറ്ിഎ) 2020-ൽ (-)72.86 
ശതേയാനത്ിടറെ ടനഗറ്ീവ് വളർച്ച സരഖടപെടുത്ി; 
എന്യാൽ ഇന്ധ്യ്ക്കുള്ളിടല യയാത്രയാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ 
ഇളവ് വന്തിനയാൽ 2021-ൽ 51.09 ശതേയാനം വളർച്ച 
സരഖടപെടുത്തുകയുണ്യായി. (വിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്,  സകരള 
േർക്കയാർ).

വിനദശ സഞ്ോരിേളുലെ ആഗമ�ം
2021-ൽ രയാജധ്ം േന്ദർശിച്ച വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
എണ്ണം 15.27 ലഷേേയാണ്, 2020-ടല വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവിടന അസപഷേിച്ച് 44.36 ശതേയാനം കുറവയാണിത്. 2021-
ൽ ഏകസദശം 0.6 ലഷേം വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികൾ 
േംസ്യാനം േന്ദർശിച്ചു, ഇത് മുൻ വർഷസത്ക്കയാൾ (3.4 
ലഷേം) (-)82.25 ശതേയാനം കുറവയാണ്.  2022 ജൂൺ വടര 
സകരളം േന്ദർശിച്ച വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം 
1.05 ലഷേേയാണ്. ചിത്രം 5.3.1ൽ 2012 മുതൽ 2021 വടരയുള്ള 
കയാലയളവിൽ ഇന്ധ്യിസലക്ം സകരളത്ിസലക്മുളള 
വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ പ്രവണതകൾ 
ടകയാടുത്ിരിക്ന്നു.

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്,  സകരള േർക്കയാർ

ബ�ോക്സ് 5.3.1 സകരള വിസനയാദേഞ്യാരം ഒറ്സനയാട്ത്ിൽ

2020- ടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -49,88,972

2021- ടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -75,37,617

2020-ൽ ടല വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -3,40,755

2021-ൽ ടല വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -60,487

2020-ൽ ടല ആടക വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -53,29,727

2021-ൽ ടല  ആടക വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം -75,98,104

2020-ൽ സനെിയ ടേയാത്ം വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹11,335.96 

2021ൽ ടേയാത്ം വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹12,285.91 

2020 ടല  വിസദശ വിനിേയ വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹2799.85 

2021 ടല  വിസദശ വിനിേയ വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹461.50 

2020ൽ ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹6025.68 

2021-ൽ ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം (സകയാെി രൂപ) -₹9103.93 
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2012 മുതൽ 2013 വടരയും 2015 ലും 2019 ലും വിസദശ 
വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ വരവിൽ സകരളത്ിടറെ 
വളർച്ചയാ നിരക്ക് ഇന്ധ്സയക്കയാൾ കൂടുതലയായിരുന്നു. 
2014, 2016, 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ ഇത് സദശീയ 
ശരയാശരിസയക്കയാൾ കുറവയായിരുന്നു.  2018-ൽ 10,96,407 
വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികൾ എത്ിയസപെയാൾ 2019-
ൽ 11,89,771 സപർ സകരളം േന്ദർശിച്ചു, വിസദശ വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ വരവിൽ 8.52 ശതേയാനം വളർച്ച 2018 ടന 
അസപഷേിച്ച് േംസ്യാനം സരഖടപെടുത്ി. വിസനയാദേഞ്യാര 

വധ്വേയായത്ിൽ സകയാവിഡ് േഹയാേയാരിയുടെ ആഘയാതം 
കയാരണം, 2020 ലും 2021 ലും വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവിൽ ടനഗറ്ീവ് വളർച്ചയയാണ് ഉണ്യായത്. 
അനു�ന്രം 5.3.1, ഇന്ധ്യിസലയും സകരളത്ിസലയും 
വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവം 2012 മുതലുള്ള 
വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്ം കയാണിക്ന്നു. 2020-ലും 2021-
ലും ഇന്ധ്യിലും സകരളത്ിലും േയാേയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള 
വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ വരവ് പട്ിക 5.3.1ൽ 
നൽകിയിരിക്ന്നു.
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ബകരളരം 

ചിത്രം 5.3.1 2012 മുതൽ 2021 വടരയുള്ള സകരളത്ിസലക്ള്ള വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്ക്, 
ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്,  സകരള േർക്കയാർ

ക്രേ 
നം േയാേം

വിസദശവിസനയാദ  
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം 2020

വിസദശവിസനയാദ  
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം 2021

ഇന്ധ് സകരളം ഇന്ധ് സകരളം

1 ജനുവരി 1119250 174439 94662 4298

2 ടഫബ്രുവരി 1018440 125523 110312 4167

3 േയാർച്്ച 328304 33245 133768 6024

4 ഏപ്രിൽ 2820 707 78718 987

5 ടേയ് 3764 75 19765 169

6 ജൂൺ 8590 60 36070 298

7 ജൂണല 12655 188 72501 4054

8 ആഗസ്റ് 19761 373 92728 4349

9 ടേപ്റ്ംബർ 28167 406 115661 5066

10 ഒസ്യാബർ 41494 1041 191415 7944

11 നവംബർ 70977 2167 263867 10886

12 ഡിേംബർ 90544 2531 317647 12245

ആടക 2744766 340755 1527114 60487

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ
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242  | േയാമ്പത്ിക അവസലയാകനം 2022

വിനദശ വിന�ോദസഞ്ോരിേളുലെ ഉറവിെ വിപണി
2021-ൽ േംസ്യാനത്ിസലക്ള്ള വിസദശ വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം റഷധ്യിൽ നിന്യാണ് 
വന്ിട്ടുളളത്. 23.36 ശതേയാനേയായിരുന്നു അത്. 9.54 
ശതേയാനവേയായി  യുണണറ്ഡ് സസ്ററ്്േ് ഓഫ് അസേരി 
ക്കയയാണ് രണ്യാം സ്യാനത്്. (ചിത്രം 5.3.2) 2019-ലും 2020-ലും 
യുണണറ്ഡ് കിംഗ്ഡം ഒന്യാം സ്യാനത്് തെർന്നു.  2021-
ൽ യുടകയും (3.33 ശതേയാനം) ഫ്യാൻസും (3.41 ശതേയാനം) 
വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ വലിടയയാരു 
പങ്് േംഭയാവന ടചയ്ത. അനു�ന്രം 5.3.2ൽ, കഴിഞ്ഞ 
മൂന്് വർഷസത്ക്ം, 2022 ജൂൺ 30 വടരയും, സകരള 
ടൂറിേത്ിടറെ പ്രധയാന അന്യാരയാഷ് ട് ഉറവിെ വിപണികളുടെ 
വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്്. 2020-നും 2021 നും ഇെയിൽ 
േികച്ച പത്് രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നും സകരളത്ിടലത്തുന് 
വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ കണക്ക് 
നൽകുന്നു.

വിനദശ വിന�ോദ സഞ്ോരിേളുലെ വരവ് - ജില്ല തിരിച്്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളയായി, േംസ്യാനത്് 
ഏറ്വം കൂടുതൽ വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവ് സരഖടപെടുത്ിയ രണ്് ജില്കൾ എറണയാകുളവം 
തിരുവനന്പുരവേയാണ്. 2021ൽ 46,821 വിസദശ േഞ്യാ 
രികൾ എറണയാകുളത്് എത്ിയസപെയാൾ 2020ൽ അത് 
1,34,952 ആയിരുന്നു. തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ 8262 
വിസനയാദേഞ്യാരികൾ 2021 ൽ േന്ദർശിച്ചസപെയാൾ 
2020 ൽ അത് 90,550 ആയിരുന്നു. 2021 ടല ഏറ്വം 
കുറച്ച് വിസദശ േഞ്യാരികൾ േന്ദർശനം നെത്ിയത് 
പയാലക്കയാടും (41) പത്നംതിട്യിലും (72) ആണ്.   2020ലും 
ഇതതടന്യയാണ് സ്ിതി. വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്രം 
5.3.3 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.
 
2021-ൽ ടേയാത്ം വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളിൽ 79.82 
ശതേയാനവം േദ്ധ്സകരളം േന്ദർശിച്ചതയായും 4.98 ശതേയാനം 
സപർ വെക്കൻ സകരളവം 15.19 ശതേയാനം സപർ സകരളത്ിടറെ 

ടതക്കൻ ഭയാഗവം േന്ദർശിച്ചുടവന്നുേയാണ് േംസ്യാനം 
േന്ദർശിച്ച വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ പ്രയാസദശിക 
കണക്കൾ കയാണിക്ന്ത്. 2020ൽ ടേയാത്ം വിസദശ 
വിസനയാദേഞ്യാരികളിൽ 52 ശതേയാനവം  േദ്ധ്സകരളവം, 
42 ശതേയാനം സപർ ടതക്കൻ സകരളവം 6 ശതേയാനം സപർ 
വെക്കൻ സകരളവം േന്ദർശിച്ചു. ചിത്രം 5.3.3ൽ 2021ൽ 
സകരളത്ിസലക്ള്ള വിസദശ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
പ്രസദശയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള വരവ് നൽകിയിരിക്ന്നു. 

ആഭത്യന്ര വിന�ോദ സഞ്ോരിേൾ
2021-ൽ സകരളത്ിസലക്ള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം 75,37,617 ആയിരുന്നു, ഇത് 
മുൻവർഷസത്ക്കയാൾ 51.09 ശതേയാനം കൂടുതലയാണ്. 2020ൽ 
സകരളത്ി സലക്ള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവ് 49,88,972 ആയിരുന്നു. 2022 ജൂൺ 30 
വടരയുള്ള ആഭധ്ന്ര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 88,95,593 
ആണ്.  അനു�ന്രം 5.3.4ൽ 2012 മുതൽ 2021 വടര 
സകരളത്ിസലക്ള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവിടറെ വിശദയാംശങ്ങൾ ടകയാടുത്ിരിക്ന്നു. 2012-
2021 കയാലയളവിൽ സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ വരവിടല പ്രവണതകൾ ചിത്രം 5.3.4 
നൽകിയിരിക്ന്നു.

2012-2014 കയാലഘട്ത്ിൽ ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ വരവേയായി ബന്ധടപെട്് േംസ്യാനം 
സ്ിരേയായ വളർച്ചയാ നിരക്കിന് േയാഷേധ്ം വഹിച്ചു. 2015ൽ 
6.59 ശതേയാനേയായിരുന് വളർച്ചയാനിരക്ക് 2016ൽ 5.67 
ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു. എന്യാൽ 2017ൽ 11.39 ശതേയാനം 
വളർച്ച സരഖടപെടുത്ി. ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവ് 2018ൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 6.35 ശതേയാനത്ിടലത്ി. 
എന്യാൽ 2019ൽ ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവിൽ േംസ്യാനം 17.81 ശതേയാനം വളർച്ച ണകവരിച്ചു. 
എന്യാൽ 2020ൽ, സകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി കയാരണം, 
ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവ് 72.86 ശതേയാനം 
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ചിത്രം 5.3.2 സകരളത്ിസലക്ക് വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികടള േംഭയാവന ടചയ്യുന്തിൽ മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്ന് സലയാകത്ിടല പത്് 
രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്് 2020ലും 2021-ലും സകരളത്ിസലക്ള്ള വിസദശ വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ എണ്ണം.
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ടനഗറ്ീവ് വളർച്ച സരഖടപെടുത്ി, എന്യാൽ 2021ൽ 51.09 
ശതേയാനം വളർച്ച ണകവരിക്കയുണ്യായി.

ചിത്രം 5.3.3 2020ൽ സകരളം േന്ദർശിച്ച വിസദശ വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം പ്രസദശം തിരിച്ച്, ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ

ആഭത്യന്ര വിന�ോദസഞ്ോരിേളുലെ വരവ്
2021-ൽ സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവ് േംബന്ധിച്ച േയാേയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള വിവിരങ്ങൾ 
കയാണിക്ന്ത് ഏറ്വം കൂടുതൽ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
വരവ് ഡിേംബർ േയാേത്ിലും ഏറ്വം കുറവ് 
ടേയ് േയാേത്ിലുേയാടണന്യാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ  
പട്ിക 5.3.2 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

പട്ിക 5.3.2 കഴിഞ്ഞ മൂന്് വർഷേയായി സകരളത്ിൽ എത്ിയ 
ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ േയാേയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള 
വിവരങ്ങൾ

ക്രേ 
നം.  േയാേം

ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ  
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണം 

2019 2020 2021

1 ജനുവരി 15,15,551 17,25,291 7,88,185
2 ടഫബ്രുവരി 13,35,665 13,83,951 7,28,204
3 േയാർച്്ച 13,39,252 590,661 6,83,801
4 ഏപ്രിൽ 16,13,257 3,391 3,73,290
5 ടേയ് 18,18,986 7,370 66,711
6 ജൂൺ 13,41,496 29,233 1,20,473
7 ജൂണല 14,30,508 40,389 4,14,189
8 ആഗസ്റ് 13,21,175 61,151 6,26,792
9 ടേപ്റ്ംബർ 14,68,337 1,26,358 7,18,945
10 ഒസ്യാബർ 15,94,093 2,10,431 8,55,682
11 നവംബർ 16,52,880 3,29,091 9,29,262
12 ഡിേംബർ 19,53,023 4,81,655 12,32,083

ആടക 1,83,84,233 49,88,972 75,37,617

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്,  സകരള േർക്കയാർ

ആഭത്യന്ര വിന�ോദസഞ്ോരത്ിലറെ ഉറവിെം
2021-ൽ സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
േന്ദർശനങ്ങളുടെ  സ്ിതിവിവരക്കണക്കൾ കയാണി 
ക്ന്ത് 81.42 ശതേയാനവം േംസ്യാനത്ിനകത്തു 
നിന്നു തടന്യയാണ് എന്തയാണ്.  േറ്് േംസ്യാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വന് ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ 
എണ്ണത്ിൽ 5.99 ശതേയാനവേയായി തേിഴ് നയാെ് ഒന്യാം 
സ്യാനത്യാണ്. കർണയാെക (3.85 ശതേയാനം), 
േഹയാരയാഷ്ട്ര (2.04 ശതേയാനം) എന്ിവയയാണ് േറ്് പ്രധയാന 
േംസ്യാനങ്ങൾ. ഈ േംസ്യാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവം 
േംസ്യാനടത് ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
പ്രധയാന ഉറവിെേയായി തെർന്നു. അനു�ന്രം 5.3.5-ൽ 
സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ 
േംസ്യാനയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള േികച്ച 15 േംസ്യാനങ്ങളുടെ 
വിഹിതത്ിടറെ വിശദയാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു.
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ബകരളരം 

ചിത്രം 5.3.4 2012 മുതൽ 2021 വടര സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ വരവിടറെ വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്ക്, ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ
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മദ്ധ്യ ബകരളരം പതകേൻ ബകരളരം 

വെകേൻ ബകരളരം 
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2020-ലും 2021-ലും സകരളത്ിസലക്ള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ വരവിൽ മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്ന് 10 
േംസ്യാനങ്ങളുടെ േംഭയാവന ചിത്രം 5.3.5 കയാണിക്ന്നു.

ആഭത്യന്ര വിന�ോദസഞ്ോരിേളുലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വരവ്
സകരളത്ിടല ജില് തിരിച്ചുള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ 
േഞ്യാരികളുടെ എണ്ണത്ിൽ 2021ൽ എറണയാകുളവം 
തിരുവനന്പുരവേയാണ് മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്ന് ജില്കൾ. 
2020ലും ഈ രണ്് ജില്കൾ മുൻനിരയിലയായിരുന്നു. ഏറ്വം 
കുറവ് ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാരികടള ആകർഷിക്ന്ത് 
പത്നംതിട്യയാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്രം 
5.3.6ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്് വർഷേയായി 
കൂടുതൽ ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികൾ േദ്ധ്സകരളം 
േന്ദർശിച്ചതയായി പ്രസദശയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
കയാണിക്ന്നു. ചിത്രം 5.3.6 2021ൽ സകരളത്ിടല ആഭധ്ന്ര 
വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ പ്രസദശയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള േന്ദർ 
ശനങ്ങൾ വധ്ക്േയാക്ന്നു.

വിന�ോദ സഞ്ോര വരുമോ�ത്ിലുണ്ോയ മോറ്ം
2021-ടല വിസനയാദേഞ്യാര സേഖലയിൽ നിന്നുളള ടേയാത്ം 
വരുേയാനം ₹12,285.91 സകയാെിയയാണ്. ഇത് 2020-ടന 
അസപഷേിച്ച് 8.37 ശതേയാനം വർദ്നവ് കയാണിക്ന്നു. 
2021ൽ വിസനയാദേഞ്യാര സേഖലയിൽ നിന്നുളള  
പ്രതധ്ഷേവം പസരയാഷേവേയായ േയാർഗങ്ങളിലൂടെയുൾടപെടെ 
വിസനയാദ േഞ്യാരത്ിൽ നിന്നുള്ള വിസദശനയാണധ്വിനിേയ 
വരുേയാനം ₹461.50 സകയാെിയും ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാര 
വരുേയാനം ₹9103.93 സകയാെിയുേയാണ്. 2020ൽ വിസദശ നയാണധ് 
വിനിേയ വരുേയാനവം ആഭധ്ന്ര വിസനയാദ േഞ്യാര 
വരുേയാനവം യഥയാക്രേം ₹2,799.85 സകയാെിയും ₹6,025.68 
സകയാെിയുേയാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്രം 5.3.7-ൽ 
നൽകിയിരിക്ന്നു. 2020-ലും 2021-ലും വിസനയാദേഞ്യാര 
വധ്വേയായത്ിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം 2019-ടന 
അസപഷേിച്ച് യഥയാക്രേം (-)74.81 ശതേയാനവം (-)72.70 
ശതേയാനവം കുറഞ്ഞു. ഈ വരുേയാനത്ിടല ഇെിവ്, ടൂറിേം 
വധ്വേയായത്ിൽ  ടകയാവിഡിന് സശഷമുള്ള േന്ദഗതിയിലുള്ള 

വീടണ്ടുക്കലിടന സൂചിപെിക്ന്നു. വിശദയാം ശങ്ങൾ പട്ിക 
5.3.3ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

ചിത്രം 5.3.6 2021ൽ പ്രയാസദശിക സേഖലയാെിസ്യാനത്ിൽ ആഭധ്ന്ര 
വിസനയാദ േഞ്യാരികളുടെ േന്ദർശനം, ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ

നേരളത്ിലെ തോമസ സൗേരത്യ യൂണിറ്റുേൾ
2022 ജൂൺ 30-ടല കണക്കൾ പ്രകയാരം േംസ്യാനത്് 
ആടക 1,01719 മുറികളുള്ള 8280 ടൂറിസ്റ് തയാേേ ടേൗകരധ് 
യൂണിറ്റുകളയാണ് ഉളളത്. ഏറ്വം കൂടുതൽ തയാേേ 
യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില് എറണയാകുളവം (1,343) ഏറ്വം കുറവ് 
കയാേർസഗയാഡുേയാണ് (114). വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്രം 
5.3.8ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.
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ചിത്രം 5.3.5 2020 ലും 2022 ലും സകരളത്ിസലക്ള്ള ആഭധ്ന്ര വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവിൽ മുൻപന്ിയിൽ നിൽക്ന് 10 
േംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള േംഭയാവന, ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ
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പട്ിക 5.3.3 2012 മുതൽ 2021 വടരയുള്ള സകരളത്ിടല 
വിസനയാദേഞ്യാരത്ിൽ നിന്നുള്ള (സനരിട്ടുള്ളതം പസരയാ 
ഷേവേയായ) ടേയാത്ം വരുേയാനം (രൂപ സകയാെിയിൽ)                                            

വർഷം ടേയാത്ം വരുേയാനം 
(സനരിട്ടും അല്യാടതയും)

ശതേയാനം 
വധ്തധ്യാേം

2012 20430.00 7.31
2013 22926.55 12.22
2014 24885.44 8.54
2015 26689.63 7.24
2016 29658.56 11.12
2017 33383.68 12.56
2018 36258.01 8.60
2019 45010.69 24.13
2020 11,335.96 -74.81
2021 12,285.91 8.37

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ 

2021, 2022 വർഷങ്ങളിലെ അവോർഡുേളും അംഗീേോരങ്ങളും
 y സവൾഡ് ട്യാവൽ േയാർട്് (ഡബ്ല്യൂറ്ിഎം) അവയാർഡ് 2022-

ടല ജലേംരഷേണ വിഭയാഗത്ിൽ സകരള ടൂറിേത്ി 
നയാണ് സകയാട്യം ജില്യിടല േറവൻതരുത്ിൽ 13 
നദികളും 18 കനയാലുകളും ഉൾടപെടുത്ിടക്കയാണ്് ആർ റ്ി 
േിഷൻ നെപെിലയാക്കിയ വയാട്ർ േ്ട്ീറ്് പദ്തിക്ക് ലഭിച്ചു.

 y "ട്യാവൽ പ്ലേ് ടലഷർ" േയാേികയുടെ വയായനക്കയാർ 
ഇന്ധ്യിടല ഏറ്വം േികച്ച ‘ടവഡിംഗ് ടഡസ്റിസനഷൻ’, 
സകരളടത് തിരടഞ്ഞടുത്തു.

 y പ്രിറെ് േയാർക്കറ്ിംഗ് കയാടമ്പയ് ൻ വ ിഭയാഗത്ിൽ  
38-യാേത് പേഫിക് ഏഷധ് ട്യാവൽ അസേയാേിസയഷൻ 
(പ ിഎറ്ിഎ) 2022 അവയാർഡ.്

 y 2018-19 കയാലയളവിൽ ടൂറിേം സേഖലയിടല േേഗ് 
വികേനത്ിനുള്ള ഹയാൾ ഓഫ് ടഫയിം ബഹുേതി 
ഉൾടപെടെ ഇന്ധ് ടൂറിേം 2022 ടേപ്റ്ംബറിൽ 
പ്രഖധ്യാപ ിച്ച നയാല് സദശീയ അവയാർഡുകൾ. 

 y 2022ടല സലയാക ടൂറിേം ദിനസത്യാെനുബന്ധിച്ച് 
േർവ്വകലയാശയാലകളുേയായും യുവജനങ്ങളുേയായും 

േഹകരിച്ച് ടൂറിേം ക്ലബ് ആരംഭിച്ചു, അത് അന്യാരയാഷ്ട്ര 
തലത്ിലും വധ്യാപ ിക്കയും, ലണ്നിടല ട്ിനിറ്ി 
ടേറെറിൽ 2022 ടല സവൾഡ് ട്യാവൽ േയാർട്ിൽ 
ഇതേയായി ബന്ധടപെട് പ്രഖധ്യാപനം നെത്തുകയും 
ടചയത്.

 y സവൾഡ് ട്യാവൽ േയാർക്കറ്,് േധധ്പ്രസദശ് ഗവൺടേറെ്, 
ഐേിആർെി ഇറെർനയാഷണൽ എന്ിവ സചർന്് 
നെത്തുന് ഐേിആർെി ഇന്ധ്ൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ 
അവയാർഡ് 2022, സകരളത്ിടറെ ജനപ്രിയ 
ടൂറിേം നയത്ിനുള്ള അംഗീകയാരേയായി സകരള 
ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം േിഷന് ലഭിച്ചു. പ്ലയാസ്റിക് 
േയാല ിനധ്ം കുറയ്കൽ, ജലം േംരഷേിക്കൽ (വയാട്ർ േ്ട്ീറ്)്, 
വ ിസനയാദേഞ്യാരത്ിടല ണവവിധധ്ം വർദ്ിപെ ിക്ക, 
സകയാവ ിഡിന് സശഷമുള്ള വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങടള 
പൂർവ്വസ്ിതിയിൽ ടേച്ചടപെടുത്തുക എന്ീ നയാല് 
വ ിഭയാഗങ്ങളിലയായയാണ് നയാല് സഗയാൾഡ് അവയാർഡുകൾ 
ലഭിച്ചത്.

 y ണെം േയാഗേിൻ സലയാകത്് തീർച്ചയയായും േന്ദ 
ർശിച്ച ിരിസക്കണ് 50 വ ിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളുടെ 
പട്ികയിൽ സകരളടത്യും ഉൾടപെടുത്ിയത് ടൂറിേം 
വകുപെിന് അഭിേയാനകരേയായ സനട്േയാണ്. സകരളത്ിൽ 
വ ിസനയാദേഞ്യാര വകുപ്െ നെപെയാക്ന് കയാരവൻ 
ടൂറിേത്ിനും കയാരവൻ പയാർക്കൾക്ം പ്രസതധ്ക 
പരയാേർശം ലഭിച്ചു. 1468 കയാരവനുകളും 151 കയാരവൻ 
പയാർക്കളും പദ്തിക്ക് കീഴ ിൽ ഇതവടര രജിസ്റർ 
ടചയ്ിട്ടുണ്്.

 y ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം സേയാഡലിനുള്ള യുഎേ് 
ആസ്യാനേയായുള്ള ട്യാവൽ & ടലഷർ ടവബ്ണേ 
റ്ിടറെ സ്യാബൽ വിഷൻ അവയാർഡ.് പ്രമുഖ ട്യാവൽ 
പ്ലയാറ്് സഫയാേയായ ബുക്കിംഗ.്സകയാം നെത്ിയ ആസഗയാള 
േർസവ്വയിൽ ഇന്ധ്യിടല ഏറ്വം േ്യാഗതയാർഹേയായ 
പ്രസദശ വ ിഭയാഗത്ിൽ സകരളം ഒന്യാേടതത്ി.

 y 2021 നവംബറിൽ ഡബ്ല്യൂറ്ിഎം  അയ്േനം വ ിസല്ജ് 
ടൂറിേടത് ഏറ്വം നല് േയാതൃകയാ ആർറ്ി വ ിസല്ജയായി 
ടതരടഞ്ഞടുക്കയും, 2022ൽ തീർച്ചയയായും 
േന്ദർശിച്ച ിരിസക്കണ് 30 സ്ലങ്ങളിൽ ഒന്യായി 
അയ്േനടത് േിഎൻറ്ി (സകയാണ്ി-നയാസ്റ് ട്യാവലർ) 
തിരടഞ്ഞടുത്തു.
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വർഷരം 

ചിത്രം 5.3.7ൽ 2012 മുതൽ 2021 വടര സകരളത്ിൽ ടൂറിേത്ിൽ നിന്് ലഭിച്ച ടേയാത്ം വരുേയാനം കയാണിക്ന്നു (രൂപ സകയാെിയിൽ)

അവലംബം: വ ിസനയാദ േഞ്യാര വകുപെ്, സകരള േർക്കയാർ
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പദ്ധതി പുനരോഗതി
2018-19 മുതൽ 2022-23 വടരയുള്ള കയാലയളവിൽ 
വിസനയാദേഞ്യാര സേഖലയിടല പദ്തി വിഹിതത്ിടറെയും 
ടചലവകളുടെയും വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ിക 5.3.4ൽ നൽകി 
യിരിക്ന്നു.

പട്ിക 5.3.4 േംസ്യാന പദ്തി വിഹിതവം ടചലവം -രൂപ 
സകയാെിയിൽ

വർഷം വിഹിതം ടചലവ്

2018-19 379.00 237.54 (62.7 %)

2019-20 372.37 177.698 (47.7%)

2020-21 320.14 325.63 (101.7%)

2021-22 320.14 244.49 (76.37%)

2022-23  
(2022 ടേപ്റ്ംബർ വടര) 362.15 114.47 (31.6%)
  
അവലംബം: പ്ലയാൻ സസ്പേ് സകരള 

അെിസ്ോ� സൗേരത്യ വിേസ� പദ്ധതിേളുലെ പ്രധോ� 
ന�ട്ടങ്ങൾ
വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗുണസേന്മയുള്ള 
അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ നിർമ്മിക്ക, പുതിയ 
വിസനയാദേഞ്യാര ഉൽപെന്ങ്ങൾ പരിചയടപെടുത്തുക, 
നിലവിലുള്ള സഹയാട്ലുകളുടെ സശഷി വർദ്ിപെിക്ന്തെക്കമുള്ള 
പദ്തികളുടെ നവീകരണം തെങ്ങിയവ പ്രധയാനേയായും സകരള 
ടൂറിേം ഇൻഫ്യാേ്ട്ക്ചർ ലിേിറ്ഡ് (ടകെിഐഎൽ), 
സകരള ടൂറിേം ടഡവലപ് ടേറെ് സകയാർപെസറഷൻ 
(ടകെിഡിേി), സബക്കൽ റിസേയാർട്്േ് ടഡവലപ് ടേറെ് 
സകയാർപെസറഷൻ ലിേിറ്ഡ് (ബിആർഡിേി),  ജില്യാ 
ടൂറിേം പ്രസേയാഷൻ കൗൺേിലുകൾ (ഡിറ്ിപിേികൾ) 
തെങ്ങിയവടയയയാണ് ചുേതലടപെടുത്ിയിരിക്ന്ത്. 
വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളുടെ വികേനം, ടേച്ചടപെട് 
േൗകരധ്ങ്ങൾ, നൂതന ഉൽപെന്ങ്ങളുടെ പരിചയടപെടുത്ൽ, 
നിലവിലുള്ള ഉൽപെന്ങ്ങളുടെ പരിപയാലനം എന്ിവയിലൂടെ 
േന്ദർശകർക്ക് സലയാസകയാത്ര അനുഭവങ്ങൾ നൽകയാനയാണ് 
സകരളത്ിടല വിസനയാദേഞ്യാരം ശ്രേിക്ന്ത്.

 y ടകറ്ിഐഎൽ സകരളത്ിടല മുഴുവൻ തീരസദശ 
സേഖലയ്ക്കും തീരസദശ പരിപയാലന പദ്തിയിൽ 
ഉൾടപെടുത്യാൻ ടൂറിേം പദ്തി തയ്യാറയാക്കിയിട്ടുണ്്, 
കഠിനംകുളം-അഞ്ചുടതങ്ങ് കയായൽ ടൂറിേം ഇെനയാഴിക്ക് 
ഡിപ ിആർ തയ്യാറയാക്കി, േലബയാറിസലക്ള്ള 
ഒരു കവയാെേയായി സബപ്പൂരിടറെ േയാധധ്തകൾ 
പരധ്സവഷേണം ടചയ്യുന്തിനുള്ള റിസപെയാർട്ടുകൾ, 
സവണയാെ് പ്രസദശത്ിടറെ പഴയ തലസ്യാനം 
പുനർനിർമ്മിക്ന്തിനുളള ടപ്രയാസപെയാേൽ, 
കുട്നയാെിടറെ കിഴക്കൻ കവയാെേയായി  തിരുവിതയാംകൂർ 
വ ിസനയാദ ഇെനയാഴി, ചങ്ങനയാസശരി സകയാട്യം സേഖല 
എന്ിവ തയ്യാറയാക്കിയിട്ടുണ്്.

 y സബക്കൽ േന്ദർശിക്ന് വിസനയാദേഞ്യാരികൾക്ക ്
പ്രസയയാജനം ലഭിക്ന് തരത്ിൽ  റിംഗ് സറയാഡ് 
വ ികേനം, ബീച്ച് സറയാഡ് ടേച്ചടപെടുത്ൽ, ബീച്ച് 
പയാർക്ക് പദ്തികൾക്ള്ളിൽ സെയായ് ലറ്് സബ്ലയാക്ക് 
എന്ിവ ബിആർഡിേി നെപെിലയാക്കി.

 y വയനയാട്ിടല ഏൻ ഊരു ണട്ബൽ ടൂറിേം വ ികേന 
പദ്തിയുടെ പൂർത്ീകരണം.

 y ടബയാട്യാണിക്കൽ ഗയാർഡൻ–പുഷ്പ പ്രദർശനത്ിനുള്ള 
സ്ിരം സവദിസയയാെ് കൂെിയുളള ഇടുക്കിയിടല രണ്യാം 
ഘട്ം.

 y പയാലക്കയാെ് ടവള്ളിയയാങ്ല്് ടഹറിസറ്ജ് പയാർക്ക് 
പുനഃസ്യാപിക്കൽ.

 y സകയാഴിസക്കയാെ് ബീച്ച ിടറെ നവീകരണം.
 y േയാനന്വയാെി ഇല്ത്തുമൂല തറവയാട്ിടല ണട്ബൽ 

ടപർസഫയാേൻേ് സകന്ദ്രം നവീകരണം.
 y േലപ്പുറടത് സകയാട്ക്കലിലുള്ള നിളസയയാരം പയാർക്കിടറെ 

പുനരുജ്ീവനം.
 y സകയാഴിസക്കയാെ്, ടപരുവണ്ണയാമുഴി-കക്കയം ഡയാം ണേ 

റ്ിടല ടൂറിേം വ ികേനം.
 y സകയാഴിസക്കയാെ് ഭട്് സറയാഡ് ബീച്ച ിടല ബ്ലിേ് പയാർക്ക,് 

സകയാഴിസക്കയാെ് തളി സഷേത്രത്ിടല നഗര ണപതൃക 
സകന്ദ്രത്ിടറെ പുനരുജ്ീവനം.

 y മുേിരിേ് ടഹറിസറ്ജ് പദ്തിയുടെ ഭയാഗേയായി 
എഎച്ച്പ ിയിടല േ്യൂേിയത്ിന് ഇന്ധ്ൻ നയാവിക 
സേനയുടെ േംഭയാവന.

 y തലസശേരി ണപതൃക പദ്തിയുടെ ഭയാഗേയായി 
േ്യൂേിയത്ിന് സവണ്ി ഗുണ്ർട്് ബം്യാവ്, ഗുണ്ർട്് 
ടേറെ് ആം്ിക്കൻ ചർച്ച്, തയാടഴ അങ്ങയാെി 
ടതരുവ്,  വള്ളിയൂർക്കയാവിൽ എക്ിബിഷൻ, േയാർക്കറ്് 
സ്ലം എന്ിവയുടെ വ ികേനം തെങ്ങിയവയുടെ 
പൂർത്ീകരണം.

 y തീർത്ഥയയാത്ര ടൂറിേം േർക്യൂട്് പദ്തിയുടെ ഭയാഗേയായി 
രയാഷ്ട്രത്ിന് േേർപെിച്ച പള്ളിക്ന്് മൂകയാംബിക 
സഷേത്രത്ിടല നവീകരിച്ച േരേ്തി േണ്ഡപം.

 y 2021-22 ടല ടകെിഡിേിയുടെ അെിസ്യാന 
േൗകരധ് വ ികേന സനട്ങ്ങളിൽ മൂന്യാറിടല 
െീ കൗണ്ിയുടെ ഒന്യാം ഘട്ം പൂർത്ീകരണം, 
തിരുവനന്പുരടത് സഹയാട്ൽ ണചത്രത്ിടല 
സലയാബിയുടെ നവീകരണത്ിടറെ പൂർത്ീയയാക്കൽ, 
കുേരകടത് വയാട്ർേ് സകപ് േിടല 40 സകയാസട്ജുകളുടെ 
നവീകരണവം പുതക്കലും എന്ിവ ഉൾടപെടുന്നു. 
പയാറശേയാല, കയായംകുളം, എരുേയൂർ, വെകര, 
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, എെക്ന്ം, ടതയാടുപുഴ, ഗുരുവയായൂർ, 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ സേയാട്ൽ ആരയാം ഭഷേണശയാലകൾ 
ടകെിഡിേി ആഹയാർ ടറസസ്റയാറന്റുകളയായി നവീകരിച്ചു.
ണവക്കത്് ഫുഡ് ഓൺ വീൽേ് ടറസസ്റയാറന്റുകളുടെ 
നവീകരണം, തിരുവനന്പുരം േ്യൂേിയം-സൂ വളപെിടല 
ഭഷേണശയാല, ടചണന് ടറയിൻ സ്യാപ് േ് – 10 
മുറികൾ എന്ിവയും നവീകരിച്ചു.

മോ�വ വിഭവനശഷി വിേസ�ം
സകരള ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടൂറിേം ആൻഡ് ട്യാവൽ 
സ്റഡീേ് (കിറ്്േ്), സസ്ററ്് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് സഹയാസ്പിറ്യാലിറ്ി 
േയാസനജ്ടേറ്െ (എേ്ഐഎച്ച്എം), ഫുഡ് ക്രയാഫ്റ്് 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് (എഫ് േി ഐ) എന്ിവയയാണ് ടൂറിേത്ിടല 
േയാനവവിഭവസശഷി വികേനത്ിനുള്ള പ്രധയാന 
സകന്ദ്രങ്ങൾ. ടൂറിേം വധ്വേയായത്ിടറെ നിലവിടലയും 
ഭയാവിയിടലയും ആവശധ്ങ്ങൾ നിറസവറ്റുന്തിനയായി കിറ്്േ് 
ഗുണനിലവയാരമുള്ള അക്കയാദേിക് സേവനങ്ങളും പരിശീലന 
പരിപയാെികളും വയാഗ്യാനം ടചയ്യുന്നു. ഓൾ ഇന്ധ് കൗൺേിൽ 
സഫയാർ ടെക് നിക്കൽ എജ്യുസക്കഷൻ (എഐേിെിഇ), 
അംഗീകരിച്ച രണ്് വർഷ എംബിഎ (ട്യാവൽ ആറെ് ടൂറിേം), 
സകരള േർവ്വകലയാശയാല അംഗീകയാരസത്യാടെയുളള 3 
വർഷടത് ബിബിഎ (ടൂറിേം േയാസനജ് ടേറെ്), 3 വർഷടത് 
ബിസകയാം (ട്യാവൽ ആൻഡ് ടൂറിേം)  എന്ിവ കിറ്് േ് 
വയാഗ്യാനം ടചയ്യുന്നു. 2021-22-ൽ സകരള യൂണിസവഴ് േിറ്ി 
ഓഫ് ഡിജിറ്ൽ േയൻേേ്, ഇടന്യാസവഷൻ ആൻഡ് 
ടെക് സനയാളജിയുടെ പിന്തുണസയയാടെ സകയാഴിസക്കയാെ് സനയാളജ് 
പയാർക്കിൽ ട്യാൻേ് സഫയാർസേറ്ീവ് ടൂറിേത്ിലും ഡിജിറ്ൽ 
ഇടന്യാസവഷനിലും കിറ്് േ് ടേറെർ ഓഫ് എക് േലൻേ് 
സ്യാപിച്ചു.
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ടപ്രയാഫഷണൽ ണവദഗ്ധധ്വം അറിവം സനടുന്തിന് 
ജീവനക്കയാടര പ്രയാപ്രയാക്ന്തിനയായി സഹയാസ്പിറ്യാലിറ്ി 
േയാസനജ്ടേറ്െ, കയാറ്റിംഗ് ടെക്സനയാളജി എന്ീ 
സേഖലകളിൽ എേ്ഐഎച്ച്എം പരിശീലനം നൽകുന്നു.  
എേ്ഐഎച്ച്എം  സബയായ് േ് സഹയാസ്റലിടറെ നിർമ്മയാണം 
രണ്യാംഘട്ം പൂർത്ിയയായി.

ഫുഡ് ക്രയാഫ്റ്് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് യുവയാക്കൾക്ം യുവതികൾക്ം 
സഹയാസ്പിറ്യാലിറ്ി, ടൂറിേം സേഖലകളിടല വിവിധ സട്ഡുകളിൽ 
പരിശീലനം വയാഗ്യാനം ടചയ്യുന്നു. ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ിടല 13 
സകന്ദ്രങ്ങളിടലയും ടേയാത്ം വിദധ്യാർത്ഥികൾ  1,595 ആണ്. 
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സപ്രയാഗ്യാേിൽ നിന്് 86 ശതേയാനം 
വിദധ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചിരുന്നു. 

വിന�ോദസഞ്ോരത്ിലെ വിപണ�ം
ഇന്ധ്ൻ േംസ്യാനങ്ങളിൽ, ആഭധ്ന്രേയായും അന് 
ർസദശീയേയായും ഐേിെി (ഇൻഫർസേഷൻ കമ്മ്യൂണി 
സക്കഷൻ ടെക്സനയാളജി) വഴി വിസനയാദേഞ്യാരം 
േയാർക്കറ്ിംഗ് ടചയ്യുന്തിൽ സകരളം മുൻനിരയിലയാണ്. 
സകരള ടൂറിേത്ിടറെ സഫേ്ബുക്ക് സപജ്, ഇൻസ്റഗ്യാം 
അക്കൗണ്്, െ്ിറ്ർ അക്കൗണ്് എന്ിവ സേയാഷധ്ൽ േീഡിയ 
വിപണനത്ിൽ ഇന്ധ്യിൽ മുൻപന്ിയിലയാണ്. മൂന്് 
സകയാെിയിലധികം വരിക്കയാരുളള വീഡിസയയാ ചയാനലുകൾ, 
ടേയാണബൽ സഫയാണുകളിൽ നിന്നുള്ള ക്യുആർ സകയാഡുകൾ, 
പ്രസതധ്ക വിഷയങ്ങടള അെിസ്യാനേയാക്കിയുള്ള സകരള ടൂറിേം 
ണേസക്രയാണേറ്റുകൾ, പ്രധയാന ടൂർ ഓപെസററ്ർേയാർക്ം 
സ്ലങ്ങൾക്മുളള സപജുകൾ എന്ിവടയല്യാം ടൂറിേം 
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്ന്തിനയായി വികേിപെിടച്ചടുത്ിട്ടുണ്്. 
ചയാറ്് സബയാക്്- ‘േയായ’  ഒരു ഫലപ്രദേയായ ടൂറിേം വിപണന 
േംവിധയാനേയാണ്.

ഉത്രവോദിത് ടൂറിസം (ആർറ്ി)
ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേത്ിടറെ ആശയങ്ങളും േംരം 
ഭങ്ങളും േംസ്യാനത്തുെനീളം പ്രചരിപെിക്ന്തിനും 
നെപെിലയാക്ന്തിനുേയായി സകരള േർക്കയാർ രൂപീകരിച്ച 
സനയാഡൽ ഏജൻേിയയാണ് ആർെി േിഷൻ. ഗ്യാേങ്ങളുടെയും 
പ്രയാസദശിക േമൂഹങ്ങളുടെയും വികേനത്ിന് ടൂറിേടത് 
ഒരു ഉപകരണേയാക്ക, ദയാരിദ്ധ്ം തെച്ചുനീക്ക, സ്തീ 
ശയാക്ീകരണത്ിന് ഊന്ൽ നൽകുക എന്ിവയയാണ് 
ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം േിഷടറെ പ്രധയാന ലഷേധ്ങ്ങൾ.

പരിശീലനങ്ങളരം നനപുണ്യ വികസനവരം: പ്രയാസദശിക 
േമൂഹത്ിന് ടൂറിേം സേഖലയിൽ നിന്് സനരിസട്യാ 
അല്യാടതസയയാ വരുേയാനം സനെയാനും സൃഷ്ിക്കയാനും കഴിയുന് 
വധ്തധ്സ് ടഡയാടേയ് നുകൾ ഉണ്്. ആർെി േിഷൻ ഈ 
േയാധധ്തകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രയാസദശിക േമൂഹടത് 
പരിശീലിപെിക്കയും ടൂറിേം സേഖലയിസലക്ക് സനരിസട്യാ 
അല്യാടതസയയാ പ്രസവശിക്കയാൻ അവടര േജ്രയാക്കയും 
ടചയ്യുന്നു.

അനുഭവബവദ്യമോയ ടൂറിസരം പോബകേജുകൾ - നിലവിൽ 
140 പയാസക്കജുകൾ പ്രവർത്നഷേേേയാണ്, കൂെയാടത 
1,500 കുടുംബങ്ങടള ആർെി േിഷടറെ എകസ്പിരിടേറെൽ 
ടൂർ പയാസക്കജുകളുേയായി ബന്ധിപെിച്ചിരിക്ന്നു. ഗ്യാേീണ 
ജീവിതയാനുഭവം, േയാസ്യാരിക  അനുഭവങ്ങൾ, േ് സദശ 
അനുഭവങ്ങൾ ഉത്വ ടൂർ പയാസക്കജുകൾ, അനുഭവ 
സവദധ്തയാേേം, ണേക്കിൾ പയാതകൾ, കയാർഷിക അനുഭവ 
പയാസക്കജുകൾ എന്ിവ ആർ റ്ി േിഷടറെ ഇത്രം 
പയാസക്കജുകളിൽ ഉൾടപെടുന്നു. 

സസ് ീ്റ്സ് ബ്ോജകസ്റ്സ് - സസ് ീ്റ്സ് (സുസ്ിര, മൂർത്തമോയ, 
ഉത്തരവോദിത്തമുള്ള, അനുഭവ, വരംശീയ ടൂറിസരം ബകന്ദ്രങ്ങൾ) 
ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം േിഷൻ നെപെിലയാക്ന് ഒരു 
പങ്യാളിത് ടൂറിേം വികേന പദ്തിയയാണ്. പദ്തിയിൽ 
പത്് സ്ലങ്ങൾ തിരടഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്്. സകയാട്യം ജില്യിടല 
േറവൻതരുത്യാണ് പദ്തിയിലൂടെ ഉയർന്് വന് പുതിയ 
ഉത്രവയാദിത് വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രം.

പപപ്പർ പദ്ധതി - പപപ്പർ  ഉത്തരവോദിത്ത ടൂറിസത്തിലൂപെ 
ആസൂത്ണ പങ്ോളിത്തത്തിനുരം ശോക്ീകരണത്തിനുരം 
ബവണ്ിയുള്ള ജനങ്ങളപെ പങ്ോളിത്തരം. സകയാട്യടത് ണവക്കം 
തയാലൂക്കിൽ ആരംഭിച്ച ആർെി േിഷടറെ ഒരു േംരംഭേയാണിത്. 
ടപപെർ പദ്തിയിലൂടെ ണവക്കവം ടപയാന്യാനിയും ടൂറിേം 
സകന്ദ്രങ്ങളയായി വികേിപെിച്ച് േംസ്യാന േർക്കയാർ 
പുതിയ ടൂറിേം സകന്ദ്രങ്ങളയായി പ്രഖധ്യാപിച്ചു. േംസ്യാനത്് 
35 സ്ലങ്ങളിൽ പദ്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇത് വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലയാണ്.
 
മോതൃകോ ആർെി വിബലേജസ് പദ്ധതി - ഈ പദ്തി ലഷേധ്േിടുന്ത് 
േയാധധ്തയുള്ള ഗ്യാേങ്ങടള ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം 
സകന്ദ്രങ്ങളയായി വികേിപെിക്ക എന്തയാണ്. അയ്േനം 
സേയാഡൽ ആർെി വിസല്ജ് പദ്തി ഇതിനകം സദശീയ-
അന്ർസദശീയ തലത്ിൽ പ്രശംേ സനെിയിട്ടുണ്്, കൂെയാടത 
േറ്് 15 തസദേശ േ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ പദ്തി 
പുസരയാഗേിക്കയയാണ്.

ബകരള അഗ്ി ടൂറിസരം പനറ്സ് വർകേസ് - സകരള അഗ്ി ടൂറിേം 
ടനറ്് വർക്ക് കർഷകടരയും കയാർഷിക പ്രവർത്നങ്ങടളയും 
ടൂറിേവേയായി ബന്ധിപെിക്ന്തിനും ടൂറിേത്ിലൂടെ അധിക 
വരുേയാനം ഉണ്യാക്ന്തിനുമുള്ള ആർെി േിഷടറെ േടറ്യാരു 
പ്രധയാന പദ്തിയയാണ്.

എകസ് പീരിയൻസസ് എതസ് നികസ് കയുസീൻ ബ്ോജകസ് റ്സ് - 
എക് സ്പീരിയൻേ് എത് നിക്/സലയാക്കൽ ക്യുേിൻ 
ടനറ്് വർക്ക് എന്ത് പ്രയാസദശിക േമൂഹത്ിടല സ്തീകടള 
അധിക നിസഷേപേില്യാടത വിസനയാദേഞ്യാര ത്ിൽ 
ഏർടപെടുന്തിന് പിന്തുണയ് ക്ന്തിനും സപ്രയാത്യാ 
ഹിപെിക്ന്തിനുമുള്ള ഒരു പദ്തിയയാണ്.
 
നിലവിൽ ആർ െി േിഷനിൽ രജിസ്റർ ടചയ് 23786 
വധ്ക്ിഗത/ഗ്രൂപെ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്്, അതിൽ 16660 
സ്തീകളുടെ ഉെേസ്തയിലുള്ള/പ്രമുഖ യൂണിറ്റുകൾ, തണി 
ബയാഗ് നിർമ്മയാണ യൂണിറ്റുകൾ, സപപെർ ബയാഗ് നിർമ്മയാണ 
യൂണിറ്റുകൾ, കരകൗശല നിർമ്മയാണ യൂണിറ്റുകൾ, കൃഷി 
യൂണിറ്റുകൾ (കൃഷി, കയാർഷിക േന്ദർശനം, കൃഷിസ്ല 
തയാേേ യൂണിറ്റുകൾ) കലയാകയാരന്മയാർ, കരകൗശല 
വിദഗ്ധർ, ആർെി ണ്വർേയാർ, കമ്മ്യൂണിറ്ി ടൂർ 
സനതയാക്കൾ, സഹയാം സസ്റകൾ, തയാല്കയാലിക തയാേേ 
യൂണിറ്റുകൾ, എത് നിക് പയാചക യൂണിറ്റുകൾ എന്ിങ്ങടന 
വിവിധ വിഭയാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലയാണ് ഇവ ആർെി േിഷനിൽ 
രജിസ്റർ ടചയ്ിട്ടുളളത്. 46815 വധ്ക്ികൾ ഉത്രവയാദിത് 
ടൂറിേം പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സനരിട്ടും അല്യാടതയും 
ഏർടപെട്ിരിക്ന്നു. 1,30,779 കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രയാഥേിക 
വരുേയാനം വിസനയാദേഞ്യാര പ്രവർത്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
വരുേയാനേയാണ്. 2021-22, 2022-23 (2022 ഒസ്യാബർ വടര) 
ആർെി േിഷൻ യൂണിറ്റുകൾ യഥയാക്രേം 5.30 സകയാെി രൂപയും 
5.50 സകയാെി രൂപയും വരുേയാനം ഉണ്യാക്കി. ഇതവടര 48.29 
സകയാെി രൂപയുടെ വരുേയാനേയാണ് ആർെി േിഷൻ സനെിയത്.
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സുസ്ിര ഇന്ോ ടൂറിസം
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള േയാമൂഹിക-േയാമ്പത്ിക േയാറ്ങ്ങൾ 
കണക്കിടലടുക്സമ്പയാൾ, പ്രസതധ്കിച്ച് നഗരവൽക്കരണം, 
ഇസക്കയാ-ടൂറിേത്ിടറെ ആവശധ്ം വർദ്ിച്ചുവരുകയയാണ്. 
ഒരയാളുടെ ചുറ്റുപയാടുകസളയാടും പ്രകൃതിടയ േംരഷേിസക്കണ്തിടറെ 
ആവശധ്കതസയയാടും േംസവദനഷേേത പുലർത്തുന്തയാണ് 
ഇസക്കയാടൂറിേം. പുതിയ ഇസക്കയാ ടൂറിേം സകന്ദ്രങ്ങൾ 
വികേിപെിക്ക, നിലവിലുള്ള ലഷേധ്സ്യാനങ്ങൾ ശക്ി 
ടപെടുത്തുക, വനം, വനധ്ജീവി േസങ്തങ്ങളിൽ ഇസക്കയാ 
ടൂറിേം ഉൽപെന്ങ്ങൾ വികേിപെിക്ക എന്ിവയയാണ് 
േംസ്യാനടത് ഇസക്കയാടൂറിേം ലഷേധ്േിടുന്ത്.

സകരളത്ിടല വനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്ന് പച്ചപെ് 
ആശ്േസത്യാടെയാപെം ഉസന്മഷദയായകവേയാണ്. സകരളത്ിടല 
ഹരിത പ്രസദശങ്ങൾ ചില അപൂർവ േേധ്ങ്ങൾ, പഷേികൾ, 
േസ്നികൾ, ഉരഗങ്ങൾ, ഉഭയജീവികൾ എന്ിവയ്ക് 
അഭയം നൽകുന്നു. സുസ്ിരേയായി ണകകയാരധ്ം 
ടചയ്യാൽ, ഇസക്കയാടൂറിേം തെി ഉൽപെയാദനത്ിൽ നിന്നുള്ള 
വരുേയാനടത് േറികെക്ന്തരത്ിൽ പ്രയാസദശിക 
േമൂഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സനട്ങ്ങൾ ഉറപെയാക്ന് ഒരു 
പ്രധയാന ടതയാഴിൽ വരുേയാന സ്യാതസ്യായി േയാറും. വനം 
അധിഷ്ിത ഇസക്കയാടൂറിേം സപ്രയാത്യാഹിപെിക്ന്തിന് 
ശയാസ്തീയ തന്ത്രങ്ങൾ വികേിപെിക്കയും നെപെിലയാക്കയും 
ടചസയ്ണ്ത് ആവശധ്േയാണ്.
 
വനടത് ആശ്രയിക്ന് േമൂഹങ്ങളുടെ പ്രസയയാജന 
ത്ിനയായി പങ്യാളിത് വന പരിപയാലനത്ിടറെ 
ഭയാഗേയായയാണ് സകരളത്ിടല ഇസക്കയാടൂറിേം വികേി 
പെിടച്ചടുത്ത്. വനധ്ജീവി േസങ്തങ്ങളും സദശീയ 
പയാർക്കളും ഉൾടപെടെ 60 അംഗീകൃത ഇസക്കയാടൂറിേം 
ടഡസ്റിസനഷനുകൾ േംസ്യാനത്ിലുണ്്. 2021-22ൽ 
ഈ ലഷേധ്സ്യാനങ്ങളിസലക്ള്ള വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
എണ്ണം 35 ലഷേേയായിരുന്നു. േന്ദർശകരിൽ നിന്നും ഒരു 
േർവ്വീേ് ചയാർജ്് ഈെയാക്ന്നുണ്്.  ഇത് ഇസക്കയാടൂറിേം 
സകന്ദ്രങ്ങളുടെ അറ്കുറ്പെണികൾക്ം േംരഷേണത്ിനും, 
േയാലിനധ്ങ്ങൾ നീക്കം ടചയ്യുന്തിനും, േന്ദർശകർക്ക് 
അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങളും സുരഷേയും നൽകുന്തിനും 
ഇസക്കയാടൂറിേം ണേറ്റുകളിൽ വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർടപെട്ിരിക്ന് വിഎേ്എേ് /ഇഡിേി അംഗങ്ങൾക്ക് 
പ്രതിഫലം നൽകുന്തിനും ഉപസയയാഗിക്ന്നു.  വിവിധ 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിെയിൽ അവസബയാധം വളർത്ി പരിസ്ിതി 
േംരഷേണത്ിന് വനസേഖലയിലും പരിേരങ്ങളിലും 
ഇസക്കയാ ടൂറിേം േഹയായിക്ന്നു.

ഇരവികുളം സദശീസയയാദധ്യാനം, ചിന്യാർ വനധ്മൃഗ 
േസങ്തം, സഷയാല സദശീസയയാദധ്യാനം, ടപരിയയാർ ണെഗർ 
റിേർവ് എന്ിവയുൾടപെടെ സകരളത്ിടല തിരടഞ്ഞടുത് 
ഇസക്കയാ ടൂറിേം ണേറ്റുകളുടെ വയാഹകസശഷിയുടെ 
വിലയിരുത്ൽ ഈ പരിപയാെിയുടെ ആദധ്ഘട്ത്ിൽ 
നെത്ി. രണ്യാം ഘട്ത്ിൽ േൗത്് വയനയാെ് 
സഫയാറസ്റ് ടഡവലപ് ടേറെ് ഏജൻേി നയാല് സ്ലങ്ങൾ 
തിരടഞ്ഞടുത്തു. േറ്് 17 ഇസക്കയാ ടൂറിേം ണേറ്റുകളിൽ 
പഠനം പൂർത്ിയയാക്കയാനുള്ള നെപെികളും േൗത്് വയനയാെ് 
സഫയാറസ്റ് ടഡവലപ് ടേറെ് ഏജൻേികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
ടതന്മലയിടല ആംഫി തിസയറ്റിടറെ നവീകരണവം 
ടേച്ചടപെടുത്ലും, ഇരവികുളം നയാഷണൽ പയാർക്കിടല ടൂറിേം 
േൗകരധ്ങ്ങളുടെ നവീകരണവം ടേച്ചടപെടുത്ലും, ടകയാല്ം 
മുട്റ മൃതിേലയിടല വിസനയാദേഞ്യാര േൗകരധ്ങ്ങളുടെ 
ടേച്ചടപെടുത്ലും പൂർത്ിയയായി. 2016-17 മുതൽ 

ഇസക്കയാടൂറിേം ഡയറ്സററ്് ടേയാത്ം 18 പദ്തികൾ 
പൂർത്ിയയാക്കിയിട്ടുണ്്.

2021-22 ടല ഇസക്കയാടൂറിേത്ിടറെ പ്രധയാന േംരംഭങ്ങൾ 
സതക്കെിയിടല കഫറ്ീരിയ കം എറെർണെൻടേറെ് ടേറെർ - 
ഘട്ം II, ഇഡിേി/വിഎേ്എേ് അംഗങ്ങൾക്ള്ള പരിശീലന 
പരിപയാെി - പ്രകൃതിശയാസ്തജ്ഞർ/വധ്യാഖധ്യാതയാക്കൾ, സശഷി 
പഠനം - ഘട്ം II എന്ിവയയാണ്.

നദികൾ, ടവള്ളച്ചയാട്ങ്ങൾ, പുൽസേടുകൾ, ഇെയ്കിടെ ആളുകൾ 
കൂടുതലയായി േന്ദർശിക്ന് സ്ലങ്ങൾ എന്ിവിെങ്ങളിൽ 
വിഎേ്എസും ഇഡിേിയും തയ്യാറയാക്കിയ ണേസക്രയാ 
പ്ലയാനുകളുടെ അെിസ്യാനത്ിലയാണ് ഇസക്കയാടൂറിേം 
നെപെിലയാക്കിയത്. എല്യാ സകന്ദ്രങ്ങളിലും, എൻറ്ിഎഫ് 
പി, ടചറിയ വന ഉത്പന്ങ്ങൾ (എംഎഫ് പി) എന്ിവ 
വിൽക്ന്തിനുള്ള ഒരു ഇസക്കയാ സഷയാപെ് സ്യാപിച്ചു, ഇത് 
പ്രയാസദശിക വനടത് ആശ്രയിക്ന് േമൂഹങ്ങൾക്ക് 
ടതയാഴിൽ നൽകുന്നു. അത്രം ടതയാഴിലവേരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ന്ത് പ്രസദശവയാേികളുടെ വനങ്ങസളയാടുള്ള 
ആശ്രിതത്ം കുറയ്ക്കുന്തിനും പ്രകൃതി പരിസ്ിതി 
വധ്വസ്ടയ േംരഷേിക്ന്തിനും േഹയായിക്ടേന്് 
പ്രതീഷേിക്ന്നു. വിഎേ്എേ് അംഗങ്ങളുടെ സനരിട്ടുള്ള 
പങ്യാളിത്ത്ിനു പുറസേ, ഇസക്കയാടൂറിേം പരിപയാെികളിലൂടെ 
5000-ത്ിലധികം ആളുകൾക്ക് പസരയാഷേേയായി പ്രസയയാജനം 
ലഭിക്ന്തയായി കണക്കയാക്ന്നു. വനടത് ആശ്രയിക്ന് 
േമൂഹങ്ങളുടെ ഉപജീവനം ടേച്ചടപെടുത്തുക എന്ത് പ്രധയാന 
ലഷേധ്ങ്ങളിടലയാന്യാണ്. ഓസരയാ സകന്ദ്രത്ിലും 10 മുതൽ 25 
വടര വിഎേ്എേ്/ഇഡിേി അംഗങ്ങൾ ണഗഡുകളയായി 
പ്രവർത്ിക്കയും പരേയാവധി സ്തീകടള ഉൾടപെടുത്യാനുള്ള 
ശ്രേങ്ങൾ നെത്തുകയും ടചയ്യുന്നു. ഏകസദശം 1200 
വിഎേ്എേ്/ഇഡിേി അംഗങ്ങൾ ഈ ഇസക്കയാടൂറിേം 
സകന്ദ്രങ്ങളിൽ ണഗഡുകളയായി ഏർടപെട്ിരിക്ന്നു.

ടൂറിസത്ിലറെ മറ്് സംരംഭങ്ങൾ
 y സബപ്പൂർ റിവർ ടഫസ്റിവൽ - സകയാവ ിഡ്-19 ന് 

സശഷം േലബയാറിടല പുനരുജ്ീവന ടൂറിേത്ിന് 
വഴിടയയാരുക്കിയ ഒരു വ ിജയകരേയായ പരിപയാെി.

 y ആലപ്പുഴയിടല "സലയാകസേ തറവയാെ് 2021", ഇത് 
ടകയാവിഡ്-19 ന് സശഷമുള്ള േദ്ധ്സകരളത്ിടല 
വ ിസനയാദേഞ്യാര അവസലയാകനത്ിന് വഴിടയയാരുക്കി.

 y േേഗ് േയാസ്റർ പ്ലയാൻ വ ികേനത്ിലൂടെ 
േംസ്യാനടത് 25 ടൂറിേം ഫബ്ബുകളുടെ വ ികേനം.

 y വയനയാട്ിലും ഇടുക്കിയിലും ടഹലി-ടൂറിേം പദ്തികൾ.
 y മുേിരിേ് - േംസ്യാന പദ്തി പ്രകയാരം എംഎച്ച് പ ി, 

എഎച്ച് പ ി എന്ിവയിൽ നെന്നുടകയാണ്ിരിക്ന് 
േംരഷേണ പദ്തികൾ പൂർത്ിയയായി വരുന്നു.

 y നയാെൻ കലകൾക്ള്ള പിന്തുണയും ബിേിനേിടന 
പ ിന്തുണയ്ക്കുന്തം ഉൾടപെടെ സകരളത്ിടറെ 
ഉത്വയാന്രീഷേത്ിടറെ പുനരുജ്ീവനത്ിനയായി 
ദീപയാലങ്യാരം ഉൾടപെടെയുള്ള ഓണയാസഘയാഷങ്ങൾ 2022.

 y പദ്തിയും പ്രയാസദശിക ഭയാഷയാ ച ിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ിംഗ് 
നെക്ന് സബക്കലിലും േറ്് പ്രശസ്േയായ സ്ലങ്ങളിലും 
േിനിേയാ ടൂറിേം പദ്തി.

 y ടക റ്ി ഐ എൽ ഏസകയാപിപെ ിക്ന് ടകയാല്ം 
ജില്യിടല ണജവ ണവവിധധ് ടൂറിേം േർക്യൂട്് 
തയ്യാടറടുപ്പുകൾ.

മുസിരിസ് പപതൃേ പദ്ധതി
ഈ ണപതൃക പദ്തി, മുേിരിേ് പ്രസദശടത് പുരയാ 
വേ്ത, േയാംസ്യാരിക സ്യാരകങ്ങൾ നിലനിർത്യാനും 
േംരഷേിക്കയാനും, സുസ്ിരവം ഉത്രവയാദിത്മുള്ളതേയായ 
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ടൂറിേം സപ്രയാത്യാഹിപെിക്ന്തിലൂടെ സലയാക ണപതൃക 
സ്ലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധയാന സ്ലേയായി േയാറയാനും 
വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നു.  കഴിഞ്ഞ ഏതയാനും വർഷങ്ങളയായി 
സഹയാളി സക്രയാേ് ചർച്ച്, പയാലിയം ഊട്ടുപുര, േതിലകത്് 
ടബങ്ളക്കെവ്, േയാളയിടല ടകയാടുങ്ങല്ലൂർ ജൂത 
േിനസഗയാഗ്, ടകയാടുങ്ങല്ലൂർ സചരേയാൻ ജുേയാേേ്ജിദ് 
എന്ിവയുടെ േംരഷേണം പൂർത്ിയയായി. മുേിരിേ് 
ഇറെർനയാഷണൽ റിേർച്ച് ആൻഡ് കൺടവൻഷൻ 
ടേറെർ, േന്ദർശക സകന്ദ്രവം ബേ് സ്റയാൻഡും, രണ്് 
റസസ്റയാറന്റുകൾ, സെയായ് ലറ്് സബ്ലയാക്കൾ, ആറ് പയാതകൾ, 
12 സബയാട്് ടജട്ികൾ എന്ിവയും ഇസത പദ്തിക്ക് കീഴിൽ 
നിർമ്മിച്ചു. പരധ്സവഷണത്ിടറെ ഭൂരിഭയാഗവം പട്ണത്തുള്ള 
സകരള കൗൺേിൽ സഫയാർ ഹിസസ്റയാറിക്കൽ റിേർച്ചും 
(ടകേിഎച്ച്ആർ) സകയാട്പ്പുറത്തുള്ള സകരള േർക്കയാരിടറെ 
പുരയാവേ്ത വകുപ്പുേയാണ് നെത്തുന്ത്. പയാലിയം സകയാവിലകം 
േ്യൂേിയം, പയാലിയം നയാലുടകട്് േ്യൂേിയം, പറവൂർ േിനസഗയാഗ് 
േ്യൂേിയം, മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിേയാൻ േയാഹിബ് േ്യൂേിയം, 
േസഹയാദരൻ അയ്പെൻ േ്യൂേിയം, സകേരി ബയാലകൃഷ്ണപിള്ള 
േ്യൂേിയം എന്ിവിെങ്ങളിലും പണി പൂർത്ിയയായി. 11 
ണപതൃക നിർേിതികളുടെ േംരഷേണ നെപെികൾ 
പുസരയാഗേിക്കയയാണ്.

ആദധ്ടത് മുേിരിേ് പയാഡിൽ ഇവറെ് 2021 ൽ നെന്നു, 
സലയാകടേമ്പയാടുമുള്ള 400 ഓളം കയയാക്കർേയാർ സകയാട്പ്പുറം 
മുതൽ സബയാൾഗയാട്ി ടകയാച്ചി േറീന വടരയുള്ള കയായലിൽ 
പടങ്ടുത്തു. അടുത്ത് 'വിദധ്യാർത്ഥികളുടെ ണപതൃക 
നെത്ം'. േംസ്യാനടത് 14 ജില്കളിൽ നിന്യായി 
2600 വിദധ്യാർഥികൾ പരിപയാെിയിൽ പടങ്ടുത്തു. 
ഇത് ടപയാതവിദധ്യാഭധ്യാേ വകുപ്പുൾടപെടെ വിവിധ 
ഏജൻേികളിൽ നിന്് വളടരയധികം പ്രചയാരണവം 
അഭിനന്ദനവം ഏജൻേിക്ക് ലഭിക്ന്തിന് ഇെയയാക്കി. 
പുതവർഷസത്യാെനുബന്ധിച്്ച ‘മുേിരിേ് സവവ്േ് 2022’ 
എന് പരിപയാെിയും നെത്ി.

ഭോവി വീക്ഷണം 
ഒരു പ്രമുഖ വിസനയാദേഞ്യാര സകന്ദ്രം, സലയാകപ്രശസ് 
ബ്യാൻഡ്, തെർച്ചയയായി വളരുന് ബിേിനസ്് 
എന്ീ നിലകളിൽ സകരളം അതിടറെ പ്രശസ്ി നില 
നിർസത്ണ്തണ്്. സകയാവിഡിന് സശഷമുള്ള കയാലഘട്ത്ിൽ 
ഈ സേഖലടയ പുനരുജ്ീവിപെിക്കയാൻ ആഭധ്ന്ര 
ടൂറിേത്ിലും ഓസരയാ ലഷേധ്സ്യാനത്തും സുരഷേയിലും 
ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിസക്കണ്തണ്്. ലഷേധ്സ്യാന വികേനം, 
ടൂറിേം അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ, ടൂറിേം ഉൽപന്ങ്ങൾ, 
വിവരേയാസങ്തികവിദധ്, സഹയാസ്പിറ്യാലിറ്ി, നിസഷേപം, 
ടൂറിേം വധ്വേയായത്ിടല ഫണ്ിംഗ് എന്ിവയിൽ 
ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിസക്കണ്തയാണ്. ടഹറിസറ്ജ് ടൂറിേം, 
േയാംസ്യാരിക ടൂറിേം, ആസരയാഗധ് ടൂറിേം, കയാരവൻ 

ടൂറിേം, കയായിക ടൂറിേം, േയാഹേിക ടൂറിേം, 
ജലടത് അെിസ്യാനേയാക്കിയുള്ള ടൂറിേം, േൺസൂൺ 
ടൂറിേം, ണേേ് ടൂറിേം എന്ിവയ്ക് വധ്വേയായം 
മുൻഗണന നൽകയാവന്തയാണ്. ആസരയാഗധ്ം, 
ശുചിത്ം, നഗര-ഗ്യാേ ആസൂത്രണം, കണക്റ്ിവിറ്ി 
തെങ്ങിയ േറ്് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കയാടത ടൂറിേം 
വികേിപെിക്ന്ത് വിജയിക്കില്. വിസനയാദേഞ്യാരം 
നിലവിൽ ഒരു ചലനയാത്ക വധ്വേയായേയാണ്, അതിന് 
ആസൂത്രണം ആവശധ്േയാണ്, ഇതിനയായി വിവര 
സശഖരണത്ിടറെയും പരിപയാലനത്ിടറെയും മുഴുവൻ 
േംവിധയാനവം ശക്ിടപെടുസത്ണ്തണ്്. ഗ്യാേീണ ടൂറിേം 
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്ന്തിനും ഉത്രവയാദിത് ടൂറിേം 
േമ്പ്രദയായങ്ങൾ അതിടറെ എല്യാ ലഷേധ്സ്യാനങ്ങളിസലക്ം 
വധ്യാപിപെിക്ന്തിനും സകരളം ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിസക്കണ്തയാണ്. 
ഈ സേഖലയിൽ, ശ്രീലങ്, േറ്് ഏഷധ്ൻ രയാജധ്ങ്ങൾ തെങ്ങിയ 
അയൽ രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നും േംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
േത്രം ശക്േയാണ്.

എല്യാവർക്ം അതലധ്േയായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രദയാനം 
ടചയ്യുന് ഊഷ്മളവം സുരഷേിതവം വൃത്ിയുള്ളതം ശുചിത് 
മുള്ളതം എത്ിടപെെയാവന്തേയായ ഒരു ലഷേധ്സ്യാനം 
നൽകുന്തലൂടെ സുസ്ിരവം ഉത്രവയാദിത്പരേയായ രീതി 
യിൽ വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ വരവ് ത്രിതടപെടുത്യാൻ 
േംസ്യാനം ശ്രേിക്കണം. അന്ർസദശീയ, ആഭധ്ന്ര (േറ്് 
േംസ്യാനങ്ങൾ), പ്രയാസദശിക വിസനയാദേഞ്യാരികളുടെ 
ആവശധ്ങ്ങൾ നിറസവറ്റുന്തിനയായി സകരളം വധ്തധ്സ് 
തന്ത്രങ്ങൾ വികേിപെിസക്കണ്തയാണ്. യുവേഞ്യാരികൾ, ഒറ്യ്്ക 
യയാത്ര ടചയ്യുന്വർ, മുതിർന് േഞ്യാരികൾ എന്ിവടര 
ഉൾടക്കയാളളുന് ഉയർന്നുവരുന് പ്രവണതകൾക്ക് അനു 
സൃതേയായിരിക്കണം വിസനയാദേഞ്യാര വികേനം.

കരെസ് ബദശീയ ടൂറിസരം നയരം 2021
സദശീയ ടൂറിേം നയത്ിടറെ കരെ്, ടൂറിേം േന്ത്രയാലയം പുറത്ിറക്കി. ഗ്ീൻ ടൂറിേം, ഡിജിറ്ൽ ടൂറിേം, ടഡസ്റിസനഷൻ േയാസനജ് ടേറെ്, 
സഹയാസ്പിറ്യാലിറ്ി സേഖലയിടല ണവദഗ്ധധ്ം, വിസനയാദേഞ്യാരവേയായി ബന്ധടപെട് എംഎേ് എംഇകടള പിന്തുണയ്കൽ തെങ്ങി അഞ്് 
പ്രധയാന സേഖലകൾ അടുത് 10 വർഷത്ിനുള്ളിൽ ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിക്ം. സദശീയ ടൂറിേം നയം 2021 രയാജധ്ടത് വിസനയാദേഞ്യാര 
സേഖലയുടെ സുസ്ിരവം ഉത്രവയാദിത്മുള്ളതേയായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു േേഗ് ചട്ക്കൂെയാണ്. നയത്ിടല ഭൂരിഭയാഗം വധ്വസ്കൾക്ം 
വധ്വേയായ പങ്യാളികളുേയായി േഹകരിച്ച് സകന്ദ്ര ഗവൺടേറെ്, േംസ്യാന േർക്കയാരുകൾ, തസദേശേ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
എന്ിവയുടെ േേയാന്രവം ഏസകയാപിതവേയായ നെപെി ആവശധ്േയാണ്. കയാലയാകയാലങ്ങളിൽ നയം നെപെിലയാക്ന്തിനയായി 
തയ്യാറയാസക്കണ് വിശദേയായ തന്ത്രങ്ങളിലും പ്രവർത്ന പദ്തികളിലും സ്ീമുകളിലും േയാർഗ്ഗനിർസദേശങ്ങളും വധ്തധ്സ് പങ്യാളികളുടെ 
പ്രസതധ്ക ധർമ്മങ്ങളും ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളും തയ്യാറയാസക്കണ്തണ്്. 

ബ�ോകസ് സസ് 5.3.2 കരെ് സദശീയ ടൂറിേം നയം 2021
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5.4 വതിലേശ വ്ാപാരം
2021-ല� ല�ാക വ്ാപാര വളർച്ച (ചരക്കുകളം 
ലസവനങ്ങളം ഉള്ല്പെലെ) വർഷത്തിലറെ ഓലരാ പാേത്തിലം 
ലപാസതിറ്റീവായതി തുെരുകയം നാ�ാം പാേത്തിൽ മഹാമാരതിക്ക് 
മുന്പുള്ള അവസ്ഥയതിൽ എത്തുകയം ലചയക്തു. 2022 
ഒല്ാബറതില� ല�ാകവ്ാപാര സംഘെനയലെ പ്രവചനം 
അനുസരതിച്ചക് 2022ൽ ആല�ാള ചരക്ക് വ്ാപാരം 3.5 
ശതമാനം വളർച്ച കണക്ാക്കുന്നു. 2022-ലറെ രണാം 
പകുതതിയതിൽ വളർച്ചയലെ ലവ�ത കുറയലമന്നും, 2023-
ൽ ല�ാക വ്ാപാരം കുത്ലന കുറഞ്ക് 1 ശതമാനം 
ലപാസതിറ്റീവക് വളർച്ചലയാലെ തുെരുലമന്നും പ്രതറീക്തിക്കുന്നു. 
ഇറക്കുമതതിയലെ ഡതിമാന്ഡതിലള്ള കുറവക്, ഉലരെയതിനതില� 
സംഘർഷം മൂ�മുണായ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ വതി�, 
പണല്പെരു്പെം എന്നതിവയാണക് വ്ാപാര വളർച്ചയതില� 
മാന്്ത്തിനക് കാരണമാകുന്നതക്. 2021-22ൽ ഇന്്യലെ 
വതിലേശ വ്ാപാരം ഉയർന്ന മൂ�ധന വരലവാലെ 
പുനരുജ്ജറീവതിച്ചു, ഇതക് ദ്രുത�തതിയതിലള്ള വതിലേശനാണ് 
കരുതൽ ധനത്തിലറെ ലശഖരണത്തില�ക്ക് നയതിക്കുകയം 
ലചയക്തു.

ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ വത്യയാപയാരം
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും 190ൽ അധതികം രാജ്ങ്ങളതില�ക്ക് 7,500 
ഓളം ചരക്കുകള് കയറ്റുമതതി ലചയ്യുന്നു. ലകന്ദ്ര വാണതിജ്-
വ്വസായ മന്താ�യത്തിലറെ സ്ഥതിതതിവതിവരക്ണക്കുകള് 
പ്രകാരം, 2021-22ൽ, ഇന്്യലെ ലമാത്ം കയറ്റുമതതി 
(ചരക്കുകളം ലസവനങ്ങളം ഉള്്പെലെ) മുന് വർഷലത് 
497.9 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറതിൽ നതിന്നക് 35.8 ശതമാനം 
വളർച്ചലയാലെ 676.2 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറായതി. 
2021-22ൽ, ഇന്്യലെ ചരക്ക് കയറ്റുമതതി 2020-21 ല� 
291.81 ബതി�്ൺ ലഡാളറതിൽ നതിന്നക് 421.8 ബതി�്ൺ 
യഎസക് ലഡാളറതില�ത്തി. ലപല്ാളതിയം, ലകാട്ടൺ നൂൽ, 
തുണതിത്രങ്ങള്, രാസവസക്തുക്ള്, എന്ജതിനറീയറതിങക് 
സാധനങ്ങള് തുെങ്ങതിയ ഉൽപന്നങ്ങളലെ ആവശ്കത 
വർധതിച്ചതാണക് കയറ്റുമതതി വളർച്ചയ്കക് കാരണം. 2021-22ൽ 
ലസവന കയറ്റുമതതി 2020-21 ല� 206.1 ബതി�്ൺ യഎസക് 
ലഡാളറതിൽ നതിന്നക് 254.4 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറായതി. 
ലെ�തികമ്മ്യൂണതിലക്ഷന്, കമ്പ്യൂട്ടറം വതിവര ലസവനങ്ങളം, 
മറ്ക് ബതിസതിനസ്ക് ലസവനങ്ങള്, �താ�തം എന്നതിവയാണക് 
ലസവന കയറ്റുമതതിയതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നതക്.

2021-22ൽ ഇന്്യലെ ചരക്ക് ഇറക്കുമതതി 2020-21 ല� 
394.44 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറതിൽ നതിന്നക് 611.89 
ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറായതി. കയറ്റുമതതി �ക്്ലത്ക്ാള് 
ഇറക്കുമതതി വർദതിച്ചതക് വ്ാപാര കമ്മതി 87.5 ശതമാനമായതി 
വർദതിക്കുന്നതതിനതിെയാക്തി. ക്രൂഡക്, കൽക്രതി, സ്വർണം, 
ഇ�ലട്ാണതിക്ക് എന്നതിവയലെ ഇറക്കുമതതിയതില� വർധനവക് 
ഇറക്കുമതതി വളർച്ചയ്കക് കാരണമായതി. ഇന്്യലെ ലസവന 
ഇറക്കുമതതി 2020-21ൽ 117.52 ബതി�്ൺ യഎസക് 
ലഡാളറായതിരുന്നതക് 23.2 ശതമാനം വളർച്ചലയാലെ 2021-
22ൽ 144.79 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറായതി വർദതിച്ചു. 
ഇന്്യലെ ലമാത്ം ഇറക്കുമതതി (ചരക്കുകളം ലസവനങ്ങളം 
ഉള്ല്പെലെ) 2020-21ൽ 511.96 ബതി�്ൺ ലഡാളറായതിരുന്നതക് 
2021-22ൽ 756.68 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളറായതി. 2021-
22 കാ�ഘട്ടത്തിൽ ഇന്്യലെ ഏറ്വം വ�തിയ ഇറക്കുമതതി 
വതിപണതിയായതി ചചന തുെരുകയണായതി, തുെർന്നക് യഎഇ, 
യഎസക്എ, സൗേതി അലറബ്, ഇറാഖക്, സ്വതിറ്ക്സർ�ന്ഡക് 
എന്നറീ രാജ്ങ്ങളാണക്. 

ദേരളത്ിലെ വിദേശ വത്യയാപയാരം
സമുല്ാതക്പന്നങ്ങള്, കാ്പെതി, സു�ന്ധവ്ഞ്ജന 
ഉൽപന്നങ്ങള് എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതിയതിലൂലെ രാജ് 
ത്തിലറെ കയറ്റുമതതി സാധ്തകളതിൽ ലകരളം സുപ്രധാന 
പങ്ക് വഹതിക്കുന്നു. ലകരളത്തില� വതിലേശ വ്ാപാരം 
പ്രധാനമായം ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയാണക്. കാ്പെതി, ലതയതി�, 
കശുവണതി്പെരതി്പെക്, സമുല്ാൽ്പെന്നങ്ങള്, കയറൽ്പെന്നങ്ങള്, 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങള് എന്നതിവയാണക് ലകാച്ചതി തുറമുഖം 
വഴതി കയറ്റുമതതി ലചയ്യുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങള്. 2021-22ൽ, 
ലകാച്ചതി തുറമുഖം ചകകാര്ം ലചയ്ത ലമാത്ം ചരക്ക് 
(ആഭ്ന്രവം വതിലേശവം ഉള്ല്പെലെ) 345.5 �ക്ം ലമ്തികക് 
െണ്ായതി ലരഖല്പെടുത്തി, 2020-21ൽ ഇതക് 315.0 �ക്ം ലമ്തികക് 
െൺ ആയതിരുന്നു. മുന് വർഷലത് (-)7.5 ശതമാനത്തിലറെ 
ലന�റ്റീവക് വളർച്ചയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 2021-
22ൽ 9.7 ശതമാനം വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി. 2021-22 ല� 
ലമാത്ം ചരക്ക് �താ�തത്തിൽ ലമാത്ം ആഭ്ന്ര ചരക്ക് 
വ്ാപാരം മുന് വർഷലത് 111.0 �ക്ം ലമ ത്ികക് െണ്തിൽ 
നതിന്നക് 6.6 ശതമാനം വർദതിച്ചക് 118.3 �ക്ം ലമ്തികക് െണ്ായതി 
ഉയർന്നു. ലമാത്ം വതിലേശ ചരക്ക് വ്ാപാരം 2020-21 ലന 
അലപക്തിച്ചക് 11.4 ശതമാനം വർദതിച്ചക് 227.2 �ക്ം ലമ്തികക് 
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െണ്ായതി ഉയർന്നു. 2020-21ൽ ഇതക് 204.0 �ക്ം ലമ്തികക് 
െൺ ആയതിരുന്നു. (പട്ടിക 5.4.2)

ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയള്ള ലമാത്ം കയറ്റുമതതി (ആഭ്ന്രവം 
വതിലേശവം ഉള്ല്പെലെ) 2020-21ൽ 70.3 �ക്ം ലമ ത്ികക് 
െൺ ആയതിരുന്നതക് 2021-22ൽ 85.3 �ക്ം ലമ ത്ികക് 
െൺ ആയതി വർദതിച്ചു. മുന്വർഷലത് 4.5 ശതമാനം 
വളർച്ചയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 2021-22ൽ 21.2 
ശതമാനം വളർച്ചയാണക് ലരഖല്പെടുത്തുന്നതക്. ഇതതിൽ, 
ആഭ്ന്ര കയറ്റുമതതി 2021-22ൽ 49.4 �ക്ം ലമ ത്ികക് 
െൺ ആണക്. 2020-21 ല� 38.3 �ക്ം ലമ്തികക് െണ്ണുമായതി 
താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് ഇതക് 29.0 ശതമാനം വളർച്ച 
ലരഖല്പെടുത്തുന്നു. വതിലേശ കയറ്റുമതതിയം മുന് വർഷലത് 
32 �ക്ം ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 2021-22ൽ 12.2 ശതമാനം 
വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി ലകാണക് 35.9 �ക്ം ലമ്തികക് െണ്ായതി 
ഉയർന്നു. 

ലതയതി�, കയറൽ്പെന്നങ്ങള് എന്നതിവ ഒഴതിലകയള്ള 
ചരക്കുകളലെ കയറ്റുമതതി 2021-22ൽ വർദതിച്ചതിട്ടുണക്. 
മുന്വർഷലത് അലപക്തിച്ചക് 2021-22ൽ കാ്പെതി, 
സമുല്ാൽ്പെന്നങ്ങള് എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതിയതിൽ 
�ണ്മായ വർദനവണായതി. കാ്പെതിയലെ കയറ്റുമതതി 2020-21 
ല� 7.5 ശതമാനം വളർച്ചാ നതിരക്തിൽ (34,134 ലമ്തികക് െൺ) 
നതിന്നക് 2021-22 ൽ 81.8 ശതമാനം വളർച്ചാ നതിരലക്ാലെ 
62,069 ലമ്തികക് െണ്ായതി വർദതിച്ചു. സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ 
കയറ്റുമതതി 2021-22ൽ 19.2 ശതമാനം വർദതിച്ചക് 1,79,579 
ലമ ത്ികക് െണ്ായതി. മുന് വർഷലത് വളർച്ചാ നതിരക്ക് 
2.6 ശതമാനം (1,50,640 ലമ ത്ികക് െൺ) ആയതിരുന്നു. 

കശുവണതി്പെരതി്പെതിലറെ കയറ്റുമതതി 2021-22 ൽ മുന് വർഷലത് 
(-)21.8 ശതമാനം (23,368 ലമ ത്ികക് െൺ) ലന�റ്റീവക് 
വളർച്ചയതിൽ നതിന്നക് വ്ത്സ്തമായതി 4 ശതമാനം വളർച്ച 
ലരഖല്പെടുത്തി ലകാണക് 24,299 ലമ്തിക്ക് െണ്ായതി വർദതിച്ചു. 
കയർ ഉൽപന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി 2020-21 ല� ഉയർന്ന 
വളർച്ചാ നതിരക്ായ 140.6 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നക് (2,84,065 
ലമ്തികക് െൺ) 2021-22ൽ (-)15.3 ശതമാനം ഇെതിഞ്ക് 2,40,745 
ലമ ത്ികക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. സു�ന്ധ വ്ഞ്ജനങ്ങളലെ 
കയറ്റുമതതി മുന്വർഷലത് 33.1 ശതമാനം വളർച്ചയായ 
1,00,429 ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 2021-22ൽ 5.3 ശതമാനം 
ലനരതിയ വളർച്ചലയാലെ 1,05,697 ലമ്തികക് െണ്ായതി വർദതിച്ചു. 
ലകാച്ചതി തുറമുഖത്ക് നതിന്നുള്ള ലതയതി�യലെ കയറ്റുമതതി 
2019-20 മുതൽ തുെർച്ചയായതി കുറഞ്ഞുവരതികയാണക്. 2019-
20ൽ ലതയതി�യലെ കയറ്റുമതതി (-)12.8 ശതമാനം ഇെതിഞ്ക് 
71,732 ലമ ത്ികക് െണ്ായതി, 2020-21 ലം, 2021-22 ലം (-)2.5 
ശതമാനവം (-)6.8 ശതമാനവം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചലയാലെ 
കയറ്റുമതതി കുറയന്ന പ്രവണത തുെർന്നു. 2021-22ൽ ലകാച്ചതി 
തുറമുഖം വഴതിയള്ള ലതയതി�യലെ കയറ്റുമതതി 65199 ലമ്തികക് 
െൺ ആയതിരുന്നു. വതിശോംശങ്ങള് അനുബന്ധം 5.4.1ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

2021-22ൽ ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയള്ള ലമാത്ം ഇറക്കുമതതി 
(ആഭ്ന്രവം വതിലേശവം ഉള്ല്പെലെ) വർദതിച്ചു. 2020-21ൽ 
ഇറക്കുതതി 244.7 �ക്ം ലമ്തികക് െൺ ആയതിരുന്നതക് 2021-
22ൽ 260.2 �ക്ം ലമ ത്ികക് െണ്ായം വളർച്ചാ നതിരക്ക് 
മുന് വർഷലത് (-)10.4 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 6.3 
ശതമാനമായം ഉയർന്നു. ഇതതിൽ ആഭ്ന്ര ഇറക്കുമതതി 
2021-22ൽ 68.9 �ക്ം ലമ ത്ികക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു,  

പട്ടിക 5.4.1 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലരയള്ള ഇന്്യലെ ലമാത്ം കയറ്റുമതതിയം ഇറക്കുമതതിയം, മൂ�്ം യ.എസക് ബതി�്ൺ ലഡാളറതിൽ

വർഷം
കയറ്റുമതതി ഇറക്കുമതതി

ചരക്ക് 
കയറ്റുമതതി

ലസവന 
കയറ്റുമതതി

ലമാത്ം 
കയറ്റുമതതി

ചരക്ക് 
ഇറക്കുമതതി

ലസവന 
ഇറക്കുമതതി

ലമാത്ം 
ഇറക്കുമതതി

2016-17 275.9 164.2 440.1 384.4 95.5 479.9

2017-18 303.5 195.1 498.6 465.6 105.2 570.8

2018-19 330.1 208 538.1 514.1 126.1 640.2

2019-20 313.4 213.2 526.6 474.7 128.3 603.0

2020-21 291.81 206.1 497.9 394.44 117.52 511.96

2021-22 421.8 254.4 676.2 611.89 144.79 756.68

2022-23#

(ലസപക്റ്ംബർ 2022 വലര) 231.88 150.43 382.31 380.34 89.13 469.47

# താൽക്ാ� തികം
അവ�ംബം: ലകന്ദ്രവ്വസായ വാണതിജ് വകു്പെക് മന്താ�യം

പട്ടിക 5.4.2 ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി ചകകാര്ം ലചയ്ത ചരക്കുകള്, 2019-20 മുതൽ 2021-22 വലര, (അളവക് �ക്ം ലമ്തികക് െൺ)

വ്ാപാരം
കയറ്റുമതതി ഇറക്കുമതതി ആലക

2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ആഭ്ന്രം 39.2 38.3 49.4 71.8 72.7 68.9 111.0 111.0 118.3

വതിലേശം 28.1 32.0 35.9 201.3 172.0 191.3 229.4 204.0 227.2

ആലക 67.3 70.3 85.3 273.1 244.7 260.2 340.4 315.0 345.5

അവ�ംബം: ലകാച്ച തിന് ലപാർട്ടക് ്സ്റക്
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2020-21 ല� 1.3 ശതമാനം വളർച്ചയായ 72.7 �ക്ം 
ലമ്തികക് െണ്ണുമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 2021-22 ൽ (-)5.2 
ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചാ നതിരക്ക് ലരഖല്പെടുത്തി. 2021-
22 ൽ വതിലേശ ഇറക്കുമതതി 11.2 ശതമാനം വളർച്ചലയാലെ 
191.3 �ക്ം ലമ ത്ികക് െണ്ായതി ഉയർന്നു. ഇതക് 2020-21 
ൽ (-) 14.6 ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചാ നതിരലക്ാലെ 
172 �ക്ം ലമ ത്ികക് െൺ ആയതിരുന്നു (പട്ടിക 5.4.2). 
രാസവളങ്ങളം അസംസക്കൃത വസക്തുക്ളം, ഇരുമ്പക്, ഉരുക്ക്, 
യന്തങ്ങള്, ലപല്ാളതിയം, ഓയതിൽ, ലൂബ്തിക്ന്റുകള് (POL) 
എന്നതിവയാണക് 2021-22ൽ ഇറക്കുമതതി ലചയ്ത പ്രധാന 
ഇനങ്ങള്. ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി ഭക്്ധാന്ങ്ങള്, ന്യൂസക് 
പ്രതിന്റുക്, കശുവണതി എന്നതിവ ഈ കാ�യളവതിൽ ഇറക്കുമതതി 
ലചയ്തതിട്ടതില്ല. 2021-22ൽ ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി ഇറക്കുമതതി ലചയ്ത 
പ്രധാന ഇനങ്ങളലെ വതിശോംശങ്ങള് അനുബന്ധം 5.4.2 
ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സമുദ്യാത്പന്നങ്ങളുലെ േയറ്റുമതി
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും 57,586.5 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 13.69 
�ക്ം ലമ ത്ികക് െൺ സമുല്ാതക്പന്നങ്ങള് 2021-22ൽ 
കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. 2020-21ൽ 43,721 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 
11.5 �ക്ം ലമ ത്ികക് െൺ സമുല്ാൽ്പെന്നങ്ങളാണക് 
കയറ്റുമതതി ലചയ്തതിരുന്നതക്. ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതിയതിലം 2021-22ൽ 
�ണ്മായ വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി. 2020-21 ല� 
കയറ്റുമതതി 5,039.9 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 1,44,700 ലമ്തികക് 
െൺ ആയതിരുലന്നങ്തിൽ 2021-22ൽ അളവതിൽ 24.6 
ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 26.9 ശതമാനവം വർദനവക് 
ലരഖല്പെടുത്തിലക്ാണക് 6,396.2 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 1,80,315 
ലമ്തികക് െൺ സമുല്ാതക്പന്നങ്ങള് ലകരളത്തിൽ നതിന്നും 
കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. (പട്ടിക 5.4.3, ചടിത്ധം 5.4.1).

വർഷം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം 2019-20, 2020-21 
എന്നറീ മഹാമാരതി ബാധതിത കാ�യളവക് ഒഴതിലകയള്ള, കഴതിഞ് 
ആറക് വർഷക്ാ�യളവതിൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നും ലകരളത്തിൽ 
നതിന്നുമുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതിയലെ അളവക് 
വർദതിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു.
 

ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്ന കയറ്റുമതതിയതിൽ 
ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം (അളവതിൽ) മുന്വർഷലത് 12.6 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നക് 2021-22 ൽ 13.2 ശതമാനമായതി 
വർദതിച്ചു. 

2021-22-ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ 
കയറ്റുമതതിയലെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള വതിപണതി വതിഹതിതത്തിൽ 
അളവതിലം മൂ�്ത്തിലം യഥാരെമം 53.2 ശതമാനവം 74.1 
ശതമാനവം ലരഖല്പെടുത്തി ലകാണക് ശറീതറീകരതിച്ച ലചമ്മറീന് 
പ്രഥമ സ്ഥാനം നതി�നതിർത്തി. ശറീതറീകരതിച്ച മത്്ം 
അളവതിൽ 16.6 ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 6.0 ശതമാനവം 
ലരഖല്പെടുത്തിലക്ാണക് രണാം സ്ഥാനത്ാണക്. 42,706 
ലകാെതി രൂപയലെ 7.3 �ക്ം െൺ ശറീതറീകരതിച്ച ലചമ്മറീന് 
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും കയറ്റുമതതി ലചയക്തു (അനുബന്ധം 5.4.3). 
2021-22 ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ 
കയറ്റുമതതിയലെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള വതിപണതി വതിഹതിതം ചടിത്ധം 
5.4.2 നൽകതിയതിട്ടുണക്.
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ചടിത്ധം 5.4.2 2021-22ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നക് കയറ്തി അയച്ച 
സമുല്ാൽപന്നങ്ങളം അവയലെ വതിപണതി വതിഹതിതവം 
(ശതമാനത്തിൽ)

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്ന കയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി
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ചടിത്ധം 5.4.1 സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി വളർച്ചാ നതിരക്കുകള് (അളവതിൽ)-ഇന്്, ലകരളം – ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം, 2016-17 മുതൽ 
2021-22 വലര (ശതമാനത്തിൽ)

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്ന കയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി
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2021-22ൽ, ലകരളത്തിൽ നതിന്നും കയറ്റുമതതി ലചയ്ത 
സമുല്ാൽ്പെന്നങ്ങളതിലം മുഖ് ഇനമായതി ശറീതറീകരതിച്ച 
ലചമ്മറീന് പ്രഥമ സ്ഥാനത്ക് തുെരുന്നു. ഇതക് ലമാത്ം 
വതിപണതിയലെ അളവതിൽ 39.1 ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 
55.6 ശതമാനവം ആണക്. തുെർന്നക് ശറീതറീകരതിച്ച മത്്ം 
അളവതിൽ 17.1 ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 7.2 ശതമാനവം 
വതിഹതിതലത്ാലെ രണാം സ്ഥാനത്ാണക്. 2021-22ൽ 
മുന് വർഷലത് അലപക്തിച്ചക് ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
ശറീതറീകരതിച്ച ലചമ്മറീനതിലറെ കയറ്റുമതതിയലെ അളവതിൽ 27 
ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 24 ശതമാനവം �ണ്മായ 
വർധനവക് ലരഖല്പെടുത്തി. 2021-22ൽ ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതിയലെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിപണതി വതിഹതിതം ചടിത്ധം 5.4.3 കാണതിക്കുന്നു.
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ചടിത്ധം 5.4.3 2021-22 ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ 
ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള കയറ്റുമതതി, ശതമാനത്തിൽ

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്ന കയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി

2021-22 ൽ ഇന്്ന് സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ ഏറ്വം 
വ�തിയ കയറ്റുമതതി വതിപണതി യഎസക്എ യം (3.73 �ക്ം 
ലമ ത്ികക് െൺ), തുെർന്നക് ചചന (2.67 �ക്ം ലമ ത്ികക് 
െൺ), ലതക്ക്-കതിഴക്ന് ഏഷ് (2.43 �ക്ം ലമ്തികക് െൺ), 
യൂലറാപ്ന് യൂണതിയന് (1.98 �ക്ം ലമ്തികക് െൺ), ജ്പൊന് 
(0.9 �ക്ം ലമ ത്ികക് െൺ). മതിഡതിൽ ഈസ്റക് (0.58 �ക്ം 
ലമ ത്ികക് െൺ), മറ്ക് രാജ്ങ്ങള് (1.39 �ക്ം ലമ ത്ികക് െൺ) 
എന്നതിവയാണക്. ഇന്്ന് സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ പ്രധാന 
വതിലേശ വതിപണതികളം അവയലെ വതിഹതിതവം ചടിത്ധം 5.4.4 ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണക്.

ചടിത്ധം 5.4.4 2021-22 ൽ ഇന്്യലെ വതിപണതി തതിരതിച്ചുള്ള 
സമുല്ാതക്പന്ന കയറ്റുമതതി, ശതമാനത്തിൽ

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്ന കയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി
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2021-22 ൽ ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ 
ഏറ്വം വ�തിയ കയറ്റുമതതി വതിപണതി യൂലറാപ്ന് യൂണതിയന് 
(50,336 ലമ ത്ികക് െൺ), തുെർന്നക് ലതക്ക്-കതിഴക്ന് ഏഷ് 
(35,870 ലമ്തികക് െൺ), ചചന (30,862 ലമ്തികക് െൺ), മറ്ക് 
രാജ്ങ്ങള് (20,985 ലമ ത്ികക് െൺ), യഎസക്എ (20,206 
ലമ ത്ികക് െൺ), ജ്പൊന് (12,548 ലമ ത്ികക് െൺ), മതിഡതിൽ 
ഈസ്റക് (9,510 ലമ്തികക് െൺ) എന്നതിവയാണക്. 2021-22 ൽ 
ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ പ്രധാന 
വതിലേശവതിപണതികളം അവയലെ വതിഹതിതവം ചടിത്ധം 5.4.5ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണക്.

ചടിത്ധം 5.4.5 2021-22 ല� ലകരളത്തിലറെ വതിപണതി തതിരതിച്ചുള്ള 
സമുല്ാതക്പന്ന കയറ്റുമതതി, ശതമാനത്തിൽ

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്ന കയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി
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പട്ടിക 5.4.3 സമുല്ാതക്പന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി -ഇന്്യതിലം ലകരളത്തിലം- 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര  
(അളവക് ലമ്തികക് െൺ, മൂ�്ം ലകാെതി രൂപയതിൽ)

വർഷം
ഇന്് ലകരളം ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം 

(ശതമാനത്തിൽ)

അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം

2016-17 11,34,948 37,870.9 1,59,141 5,008.5 14.0 13.2

2017-18 13,77,244 45,106.9 1,78,646 5,919.0 13.0 13.1

2018-19 13,92,559 46,589.4 1,83,064 6,014.7 13.1 12.9

2019-20 12,89,651 46,662.9 1,48,226 5,020.3 11.5 10.8

2020-21 11,49,510 43,721.0 1,44,700 5,039.9 12.6 11.5

2021-22 13,69264 57,586.5  1,80315 6,396.2 13.2 11.1

അവ�ംബം: സമുല്ാല്പന്നകയറ്റുമതതി വ തികസന അലതാറതിറ്തി
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േശുവണ്ി േയറ്റുമതി
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും 60ൽ അധതികം രാജ്ങ്ങളതില�ക്ക് 
കശുവണതി കയറ്റുമതതി ലചയ്യുന്നു. 2021-22ൽ ഇന്്യതിൽ 
നതിന്നും 3,175.2 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 53,770 ലമ്തികക് െൺ 
കശുവണതി്പെരതി്പെക് കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. 2020-21 ൽ ഇതക് 2907 
ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 49,992 ലമ ത്ികക് െൺ ആയതിരുന്നു. 
ഇന്്ന് കശുവണതിയലെ ഏറ്വം വ�തിയ കയറ്റുമതതി 
വതിപണതിയായതി യചണറ്ഡക് അറബക് എമതിലററ്ക് സക് (യഎഇ) 
തുെർന്നു. ജ്പൊന്, ലനതർ�ന്ഡക് സക്, സൗേതി അലറബ്, 
യഎസക്എ, ലപെയതിന്, കുചവറ്ക്, ജർമ്മനതി, ഖത്ർ, മല�ഷ്, 
സതിം�പ്പൂർ എന്നതിവയാണക് മറ്ക് രാജ്ങ്ങള്. 

ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണതി്പെരതി്പെതിലറെ കയറ്റു 
മതതിയതിലം 2021-22ൽ വർദനവക് ഉണാകുകയം, 2020-21 
ല� 23,368 ലമ ത്ികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 2021-22ൽ 24,299 
ലമ ത്ികക് െണ്ായതി വർദതിച്ചു ലകാണക് അളവതിൽ 4.0 
ശതമാനം വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി. 2021-22ൽ, ഇന്്യതിൽ 
നതിന്നുള്ള കശുവണതി്പെരതി്പെതിലറെ ലമാത്ം കയറ്റുമതതി 
അളവതിൽ ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം മുന് വർഷലത് 
46.7 ശതമാനവമായതി താരതമ്ല്പെടുത്തുലമ്പാള് 45.2 
ശതമാനമായതി ലനരതിയ അളവതിൽ കുറഞ്ഞു (പട്ടിക 5.4.4).

2021-22ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണതി ലതാെക് 
എണ്യലെ കയറ്റുമതതിയതിൽ വർദനവക് ഉണായതിട്ടുണക്. 2016-
17 മുതൽ ഉണായതിട്ടുള്ള തുെർച്ചയായ ഇെതിവതിനക് ലശഷമാണക് 
ഇത്രത്തിൽ വർദനവക് ഉണായതിട്ടുള്ളതക്. 2020-21 ൽ 19.72 
ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 3736 ലമ്തികക് െൺ കശുവണതിലത്ാെക് 
എണ് കയറ്റുമതതി ലചയ്തതിരുന്നു. 2021-22 ൽ കയറ്റുമതതിയലെ 
അളവതിലം മൂ�്ത്തിലം യഥാരെമം 32.4 ശതമാനവം 64.8 
ശതമാനവം വർദനലവാലെ 32.5 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 
4944 ലമ്തികക് െൺ ആയതി ഉയർന്നു. ലകാറതിയ റതി്പെബ്തികക്, 
ലബൽജതിയം, ജ്പൊന്, ചചന, ഇറ്�തി എന്നതിവയാണക് 
പ്രധാന വതിപണതികള്. 2020-21 മുതൽ ലകരളം 
കശുവണതിലത്ാെക് എണ് കയറ്റുമതതി ലചയ്തതിട്ടതില്ല. 2018-19ൽ 
ലകരളത്തിൽ നതിന്നും 3.3 ലകാെതി രൂപയലെ 699 ലമ്തികക് െൺ 
കശുവണതിലത്ാെക് എണ് വതിലേശ രാജ്ങ്ങളതില�ക്ക് കയറ്റുമതതി 
ലചയ്തതിരുന്നു, 2019-20ൽ ഇതക് 1.00 ലമ്തികക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. 
(അനുബന്ധം 5.4.4).

2021-2022ൽ ഇന്്യതില� അസംസക് കൃത കശുവണതി 
ഉതക്പാേനം 7,51,848 ലമ ത്ികക് െൺ ആണക്. ഇതക് മുന് 
വർഷലത് ഉതക്പാേനമായ 738009 ലമ ത്ികക് െണ്തിലന 
അലപക്തിച്ചക് 1.9 ശതമാനം വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി. 
വതിയറ്ക്നാം, കംലബാഡതിയ, ചനജറീരതിയ, ൊന്സാനതിയ, 
�തിനതിയ ബതിസാവ എന്നതിവയാണക് അസംസക്കൃത കശുവണതി 
ഉതക്പാേതി്പെതിക്കുന്ന മറ്ക് പ്രധാന രാജ്ങ്ങള്. 2021-22ൽ, 
ലകരളത്തില� അസംസക് കൃത കശുവണതിയലെ ഉതക്പാേനം 
71,760 ലമ്തികക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. ഇതക് 2020-21 ല� 73,105 
ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക്, (-)1.8 ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ച 
ലരഖല്പെടുത്തി. ഇന്്യതിൽ അസംസക് കൃത കശുവണതിയലെ 
പ്രധാന ഉതക്പാേകരായതി മഹാരാഷ്ട്ര (25.2 ശതമാനം) 
തുെരുന്നു, തുെർന്നക് ആന്ധാപ്രലേശക് (16.9 ശതമാനം), ഒഡറീഷ 
(16.1 ശതമാനം). 2021-22ൽ ഇന്്യതില� അസംസക് കൃത 
കശുവണതിയലെ ലമാത്ം ഉൽപാേനത്തിൽ ലകരളത്തിലറെ 
വതിഹതിതം 9.5 ശതമാനമാണക്. 

2021-22ൽ, ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള അസംസക് കൃത കശുവണതി 
കയറ്റുമതതി മുന്വർഷലത് 199.8 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 19,832 
ലമ ത്ികക് െൺ കയറ്റുമതതിയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 
202.3 ലകാെതി രൂപയലെ 21,654 ലമ ത്ികക് െൺ ആണക്. 
ലകരളം 2018-19 മുതൽ അസംസക് കൃത കശുവണതി കയറ്റുമതതി 
ലചയ്തതിട്ടതില്ല. 

2021-22ൽ ഇന്് 9145.2 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 9,35,574 
ലമ്തികക് െൺ അസംസക് കൃത കശുവണതി ഇറക്കുമതതി ലചയക് തു. 
മുന് വർഷം 7331.3 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 831231 ലമ്തിക്ക് െൺ 
അസംസക് കൃത കശുവണതിയാണക് ഇറക്കുമതതി ലചയ്തതിട്ടുള്ളതക്. 
ഐവറതി ലകാസ്റക്, ൊന്സാനതിയ, �തിനതിയ ബതിസാവ, 
ലബനതിന്, ഘാന, ലമാസാംബതിക്ക്, ചനജറീരതിയ, ലസന�ൽ 
തുെങ്ങതിയ രാജ്ങ്ങളാണക് അസംസക്കൃത കശുവണതിയലെ 
പ്രധാന ഇറക്കുമതതി വതിപണതികള്. ഇന്്യതില�ക്കുള്ള ലമാത്ം 
അസംസക് കൃത കശുവണതി ഇറക്കുമതതിയതിൽ, ലകരളത്തിലറെ 
വതിഹതിതം 2020-21 ല� 166.3 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 18,424 
ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 2021-22ൽ 220.6 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 
21,990 ലമ്തികക് െണ്ായതി ഉയർന്നു.

പട്ടിക 5.4.4 കശുവണതി പരതി്പെതിലറെ കയറ്റുമതതി ഇന്്യം ലകരളവം (2015-16 മുതൽ 2021-22 വലര), (അളവക്: ലമ്തികക് െൺ, മൂ�്ം: ലകാെതി 
രൂപയതിൽ)

വർഷം
ലകരളം ഇന്് ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം 

(ശതമാനത്തിൽ)

അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം

1 2 3 4 5 6 7

2015-16 50,652 2,579.5 96,346 4,952.1 52.6 52.1

2016-17 38,054 2,415.3 82,302 5,168.8 46.2 46.7

2017-18 36,930 2,580.4 84,352 5,871.0 43.8 44.0

2018-19 29,062 1,892.6 66,693 4,434.0 43.6 42.7

2019-20 30,478 1,742.5 67,647 3,867.2 45.1 45.1

2020-21 *23,368 NA 49992 2907 46.7 NA

2021-22 *24299 NA 53770 3175.2 45.2 NA

 അവ�ംബം: കാഷയു എക്ക്ലപാർട്ടക്ലപ്രാലമാഷന് ലകൗൺസതിൽ ഓഫക് ഇന്്/* ലകാച്ച തിന് ലപാർട്ടക് ്സ്റക്
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േയറിദറേയം േയറുൽപ്പന്നങ്ങളുലെയം േയറ്റുമതി 
2021-22 ൽ 4340.1 ലകാെതി രൂപയലെ 12,34,855 ലമ്തികക് െൺ 
കയറം കയറൽ്പെന്നങ്ങളം ഇന്്യതിൽ നതിന്നും കയറ്റുമതതി 
ലചയക്തു. 2020-21 ൽ ഇതക് 3,779 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 
11,63,213 ലമ ത്ികക് െൺ ആയതിരുന്നു. ലകരളത്തിൽ നതിന്നക് 
ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി കയറതിലറെയം കയറൽ്പെന്നങ്ങളലെയം 
കയറ്റുമതതി മുന്വർഷലത് 141 ശതമാനം വളർച്ചലയ 
അലപക്തിച്ചക് 2021-22ൽ ഇെതിവക് ലരഖല്പെടുത്തി. 2020-21 ല� 
കയറ്റുമതതി നതിരക്ായ 2,84,065 ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 2021-
22ൽ (-)15.3 ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി 
ലകാണക് 2,40,745 ലമ്തികക് െൺ ആയതി കുറഞ്ഞു.

2021-22 ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നക് ചകതിരതിലച്ചാറക്, െഫക്റ്ഡക് മാറ്ക് സക്, 
കയർ നാരുകള്, കയർ റഗ്ഗുകള്, പരവതാനതികള്, കയർ 
ലറാപ്പുകള്, കയർ ചുരുള്, കയർ യാൺ, ചകത്റതി മാറ്റുകള്, 
പവർലൂം മാറ്റുകള് എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതി അളവതിലം 
മൂ�്ത്തിലം വളർച്ച ലരഖല്പെടുത്തി. എന്നാൽ കയർ ഭൂവസ്തം, 
റബ്ബചറസക്ഡക് കയർ, ചകത്റതി മാറ്തിം�ക്, പവർലൂം മാറ്തിം�ക് 
എന്നതിവ അളവതിലം മൂ�്ത്തിലം ഇെതിവക് ലരഖല്പെടുത്തി. 
കയർ മറ്തിനങ്ങള് അളവതിൽ കുറവം മൂ�്ത്തിൽ 
വളർച്ചയം കാണതിക്കുന്നു. രാജ്ത്തു നതിന്നുള്ള ലമാത്ം 
കയർ ഉൽപന്നങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി വരുമാനത്തിലറെ 
52.1 ശതമാനവം (2,259.2 ലകാെതി രൂപ) ചകതിരതിലച്ചാറതിലറെ 
കയറ്റുമതതിയതിൽ നതിന്നാണക്. ലമാത്ം കയറ്റുമതതിയലെ 33 
ശതമാനം മൂ�്വർദതിത ഇനങ്ങളാണക്. മൂ�്വർദതിത 
ഉൽ്പെന്നങ്ങളതിൽ െഫക്റ്ഡക് മാറ്റുകള് ഒന്നാമതായതി 
നതിൽക്കുന്നു. ഇതക് അളവതിൽ 7.5 ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 23.1 
ശതമാനവമാണക്. കയർ നാരുകളലെ കയറ്റുമതതി മൂ�്ം 636.6 
ലകാെതി രൂപയാണക്. ഇതക് ലമാത്ം കയറ്റുമതതി അളവതിലറെ 32.3 
ശതമാനവം മൂ�്ത്തിലറെ 14.7 ശതമാനവമാണക്. 

2021-22ൽ 103 രാജ്ങ്ങള് ഇന്്യതിൽ നതിന്നും കയറം, 
കയറൽ്പെന്നങ്ങളം ഇറക്കുമതതി ലചയ്തതിട്ടുണക്. ലമാത്ം 
ഇറക്കുമതതി മൂ�്ത്തിൽ 29.8 ശതമാനവം അളവതിൽ 17 
ശതമാനവം വതിഹതിതമുള്ള യഎസക്എ യാണക് ഇറക്കുമതതി 
ലചയ്യുന്ന രാജ്ങ്ങളതിൽ ഒന്നാമതക്. തുെർന്നക് മൂ�്ത്തിൽ 
20 ശതമാനവം അളവതിൽ 38 ശതമാനവം വതിഹതിതമുള്ള 
ചചനയാണക് ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള കയർ ഉൽപന്നങ്ങള് 
ഇറക്കുമതതി ലചയ്യുന്ന രണാമലത് വ�തിയ രാജ്ം. 
ലനതർ�ന്ഡക് സക്, േക്തിണ ലകാറതിയ, യലക, ലപെയതിന്, 
ഓസക് ല്�തിയ, ഇറ്�തി, ജർമ്മനതി, കാനഡ എന്നതിവയാണക് 
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും �ണ്മായ അളവതിൽ കയറം 
കയറൽ്പെന്നങ്ങളം ഇറക്കുമതതി ലചയ്യുന്ന മറ്ക് രാജ്ങ്ങള്.
ഇന്്യതിൽ നതിന്നും ലകരളത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള കയറതിലറെയം 
കയറൽ്പെന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതി പ്രവണത ചടിത്ധം 5.4.6ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ദതയിെയലെ േയറ്റുമതി
2021-22 ൽ 5,415.8 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 2,00,785 ലമ്തികക് 
െൺ ലതയതി� ഇന്്യതിൽ നതിന്നും കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. 
ഇതക് 2020-21 ല� 5,311.5 ലകാെതിരൂപ മൂ�്മുള്ള 2,03,791 
ലമ ത്ികക് െൺ കയറ്റുമതതിയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 
അളവതിൽ (-)1.5 ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചയം മൂ�്ത്തിൽ 
2.0 ശതമാനം വർദനവം ലരഖല്പെടുത്തി. ഇന്്യതിൽ 
നതിന്നുള്ള ലതയതി� കയറ്റുമതതിയലെ പ്രധാന വതിപണതി റഷ്ന് 
ലഫഡലറഷനാണക്, തുെർന്നക് ഇറാന്, യഎഇ, യഎസക്എ 
എന്നതിവയാണക്. 

ലകരളത്തില� തുറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ലതയതി�യലെ 
കയറ്റുമതതി 2021-22 ൽ 1468.4 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 64,854 
ലമ ത്ികക് െൺ ആയതി കുറഞ്ഞു. ഇതക് 2020-21 ല� 1,566 
ലകാെതിരൂപ മൂ�്മുള്ള 70,398 ലമ്തികക് െണ്ണുമായതി താരതമ്ം 
ലചയ്യുലമ്പാള് അളവതിൽ (-)7.9 ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 
(-)6.2 ശതമാനവം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചയാണക് ഉണായതിട്ടുള്ളതക് 
(പട്ടിക 5.4.5). 

പട്ടിക 5.4.5 ഇന്്യതിൽ നതിന്നും, ലകരളത്തില� തുറമുഖങ്ങള് 
വഴതിയമുള്ള ലതയതി� കയറ്റുമതതി, 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര,  
(അളവക് ലമ്തികക് െൺ, മൂ�്ം �ക്ം രൂപയതിൽ)

വർഷം
ലകരളം ഇന്്

അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം
2016-17 67,431 1,13,935 2,27,634 4,63,250
2017-18 75,741 1,23,294 2,56,572 5,06,488
2018-19 80,683 1,43,440 2,54,502 5,50,684
2019-20 76,983 1,47,082 2,41,344 5,45,710
2020-21 70,398 1,56,595 2,03,791 5,31,153
2021-22 64,854 1,46,841 2,00,785 5,41,577

അവ�ംബം: റ്റീലബാർഡക്

േയാപ്പിയലെ േയറ്റുമതി 
2021-22ൽ ലമാത്ം 7,655.5 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 4.14 �ക്ം 
ലമ്തികക് െൺ കാ്പെതി ഇന്്യതിൽ നതിന്നക് കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. 
2020-21 ൽ ഇതക് 5449 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 3.11 �ക്ം 
ലമ്തികക് െൺ ആയതിരുന്നു. ഇറ്�തി, ജർമ്മനതി, ലബൽജതിയം, 
റഷ്ന് ലഫഡലറഷന് എന്നതിവതിെങ്ങളതില�ക്ാണക് 
ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള കാ്പെതിയലെ പ്രധാന ഇറക്കുമതതി. 
2021-22ൽ ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
കാ്പെതിയലെ കയറ്റുമതതിയതിൽ വളലര ആകർഷകമായ 
വർദനവണായതിട്ടുണക്. മുന്വർഷലത് 7.5 ശതമാനം 
വളർച്ചലയ അലപക്തിച്ചക് 81.8 ശതമാനം വർദതിച്ചക് 34,134 
ലമ്തികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് 62,069 ലമ്തികക് െണ്ായതി.

സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങളുലെ േയറ്റുമതി 
2021-22 ൽ ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെ 
കയറ്റുമതതി പ്രകെനം ലപ്രാത്ാഹജനകമല്ല. എന്നതിരുന്നാലം 
2020-21 ല� കയറ്റുമതതിയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് 
അതക് (-)2 ശതമാനം ലന�റ്റീവക് വളർച്ചലയാലെ (ലഡാളർ 
മൂ�്ത്തിൽ) 4 ബതി�്ൺ യഎസക് ലഡാളർ കെന്നു. 2021-
22ൽ, 30,576 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 15,31,154 ലമ്തികക് െൺ 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽ്പെന്നങ്ങള് കയറ്റുമതതി ലചയ്തതിട്ടുണക്. ഇതക് 
2020-21 ൽ 30,967.7 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 17,58,266 ലമ്തികക് 
െൺ ആയതിരുന്നു.

ലകരളത്തിൽ നതിന്നക് ലകാച്ചതി, തതിരുവനന്പുരം തുറമുഖങ്ങള് 
വഴതിയള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി 2021-22ൽ 
5,666.4 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 123723 ലമ ത്ികക് െണ്ായതി 
വർദതിച്ചു. മുന് വർഷലത് കയറ്റുമതതിലയക്ാള് അളവതിലം 
മൂ�്ത്തിലം യഥാരെമം 2 ശതമാനവം 13.2 ശതമാനവം 
വർദനവക് ഉണായതിട്ടുണക്. 

ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതിയതിൽ 
ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതത്തിൽ 2016-17 മുതൽ ഏറ്ക്കു 
റച്ചതിലകള് കാണതിക്കുന്നു. 2020-21 ൽ ഇന്്ന് കയറ്റുമതതിയലെ 
അളവതിലറെ 6.9 ശതമാനമായതിരുന്ന ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം 
2021-22ൽ 8.1 ശതമാനമായതി ഉയർന്നതിട്ടുണക്. മൂ�്ത്തിലം, 
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ഇതക് 2020-21 ല� 16.2 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നക് 2021-22 ൽ 
18.5 ശതമാനമായതി ഉയർന്നു. (പട്ടിക 5.4.6).

ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതിയലെ 
അളവക് 2021-22 ൽ ഇെതിവക് ലരഖല്പെടുത്തി. വന്കതിെ ഇറക്കുമതതി 
രാജ്ങ്ങള് അഭതിമുഖറീകരതിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്്വം 
ആഭ്ന്ര വതി� വർദനവം ചചന, യൂലറാപ്ന് യൂണതിയന് 
തുെങ്ങതിയ മുഖ് ഇറക്കുമതതി രാജ്ങ്ങള് ഏർല്പെടുത്തിയ 
ഗുണനതി�വാര നതിയന്തണവമാണക് പ്രധാനമായം ഇെതിവതിനക് 
കാരണം. 

ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം സു�ന്ധ 
വ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതിയതിൽ ഏകലേശം 
52 ഇനം സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളം അതതിലറെ ഉൽ്പെന്നങ്ങളം 
ഉള്ല്പെടുന്നു. സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ലമാത്ം 

കയറ്റുമതതി വരുമാനത്തിലറെ 80 ശതമാനവം മുളകക്, 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജനചത�ങ്ങള്, ഒ�തിലയാലറസതിന്സക്, ജറീരകം, 
പുതതിന ഉൽപന്നങ്ങള്, മഞ്ള്, ഏ�ം (ലചറതക്), കറതില്പൊെതി/
മതിശ്തിതം, ഇഞ്തി എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതിയതിലൂലെയാണക്. 
2021-22-ൽ, സു�ന്ധ ചത�ങ്ങള്, ഒ�തിലയാലറസതിന്സക്, 
ഏ�ം, കുരുമുളകക്, പുളതി, കായം, കുെംപുളതി, ലപരുംജറീരകം, 
ലവളത്തുള്ളതി തുെങ്ങതിയ സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെ കയറ്റുമ 
തതിയലെ അളവതിലം മൂ�്ത്തിലം വർദനവണാവകയം, 
മഞ്ള്, ജാതതിയ്ക/ജാതതിപത്ര എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതിയലെ 
മൂ�്ത്തിൽ മാത്രം വർദനവണാവണായതി. മുളകക്, മല്ലതി, 
ജറീരകം, ഉലവ എന്നതിവയലെ കയറ്റുമതതിയതിൽ അളവതിലം 
മൂ�്ത്തിലം 2021-22 ൽ ഇെതിവണായതി. ഇന്്ന് സു�ന്ധ 
വ്ഞ്ജനങ്ങള് ഏറ്വം കൂടുതൽ ഇറക്കുമതതി ലചയ്യുന്ന രാജ്ം 
ചചനയം തുെർന്നക് അലമരതിക്, യഎഇ, ബംഗ്ാലേശക്, 
തായക് �ന്ഡക്, ഇലന്ാലനഷ്, മല�ഷ്, യലക, ശ്റീ�ങ്, 
ലന്പൊള്, ജർമ്മനതി, സൗേതി അലറബ്, ലനതർ�ന്ഡക് 

പട്ടിക 5.4.6 സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെ കയറ്റുമതതി ലകരളത്തിലം, ഇന്്യതിലം - 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര  
(അളവക് ലമ്തികക് െണ്തിൽ, മൂ�്ം �ക്ം രൂപയതിൽ)

വർഷം ലകരളം ഇന്് ലകരളത്തിലറെ വതിഹതിതം 
(ശതമാനത്തിൽ)

അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം അളവക് മൂ�്ം
1 2 3 4 5 6 7
2016-17 84,418.8 4,27,120.1 9,47,790 17,81,223.6 8.9 24.0
2017-18 95,455.9 4,15,296.1 10,28,060 17,98,016.2 9.3 23.1
2018-19 89,590.8 3,78,560.4 11,00,250 19,50,581.1 8.1 19.4
2019-20 1,00,195.8 4,05,421.3 12,08,400 22,06,280.0 8.3 18.4
2020-21 1,21,348.9 5,00,633.6 17,58,266 30,96,771 6.9 16.2
2021-22 1,23,723.4 5,66,643.6  15,31,154 30,57,644.3 8.1 18.5

അവ�ംബം: ചപെസസക് ലബാർഡക് 

ചടിത്ധം 5.4.6 ഇന്്യതിൽ നതിന്നും ലകരളത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള (ലകാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി), കയറം കയറൽ്പെന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതി 2016-17 മുതൽ 
2021-22 വലര, (അളവക് �ക്ം ലമ്തികക് െൺ)

അവ�ംബം: കയർ ലബാർഡക്, ലകാച്ച തിന് ലപാർട്ടക് ്സ്റക്  
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എന്നതിവയമാണക്. ഇന്്യതിൽ നതിന്നുള്ള ലമാത്ം 
കയറ്റുമതതിയലെ 75 ശതമാനവം ഈ രാജ്ങ്ങളതില�ക്ാണക് 
അയയ്ക്കുന്നതക്. 

ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതി, 2019-20 
മുതൽ വർദതിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു. 2019-20, 
2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ ഇതക് യഥാരെമം 11.8 ശതമാനവം 
21.1 ശതമാനവം വർദതിച്ചു. 2021-22 ൽ, മുന്വർഷലത് 
അലപക്തിച്ചക് കയറ്റുമതതി അളവതിൽ 2.0 ശതമാനത്തിലറെ 
നാമമാത്ര വളർച്ചയം മൂ�്ത്തിൽ 13.2 ശതമാനത്തിലറെ 
�ണ്മായ വളർച്ചയം ലരഖല്പെടുത്തി. ഇന്്യതിൽ നതിന്നും 
ലകരളത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതിയലെ 
വളർച്ചാ നതിരക്തിലറെ പ്രവണത ചടിത്ധം 5.4.7ൽ നൽകതിയതിട്ടുണക്.

2021-22 ൽ, ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള മുളകക്, ഏ�ം 
(ലചറതക്), ഇഞ്തി, ജറീരകം, ലസ�റതി, ഉലവ തുെങ്ങതിയ 
സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെ കയറ്റുമതതിയലെ അളവതിലം 
മൂ�്ത്തിലം മുന്വർഷലത് അലപക്തിച്ചക് വർദനവക് 
ലരഖല്പെടുത്തിയതിട്ടുണക്. 2020-21 ൽ ലകാച്ചതി, തതിരുവനന്പുരം 
തുറമുഖങ്ങള് വഴതിയള്ള ഏ�ത്തിലറെ കയറ്റുമതതി 586.3 ലകാെതി 
രൂപ മൂ�്മുള്ള 3029.5 ലമ്തിക്ക് െൺ ആയതിരുന്നതക് 2021-22 
ൽ അളവതിൽ 95.6 ശതമാനത്തിലറെയം മൂ�്ത്തിൽ 39.1 
ശതമാനത്തിലറെയം ശ്ലദയമായ വർദനലവാലെ 815.5 
ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 5,925 ലമ്തികക് െൺ ആയതി ഉയർന്നു. 
മുളകതിലറെ കയറ്റുമതതി 2020-21 ല� 572.8 ലകാെതി രൂപ 
മൂ�്മുള്ള 29,433.8 ലമ ത്ികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് അളവതിൽ 3.2 
ശതമാനവം മൂ�്ത്തിൽ 13.8 ശതമാനവം വർദനലവാലെ 
651.9 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 30,365.3 ലമ ത്ികക് െണ്ായതി 
ഉയർന്നു. കുരുമുളകതിലറെ കയറ്റുമതതി 2021-22ൽ 603.2 ലകാെതി 
രൂപ മൂ�്മുള്ള 17,253.1 ലമ ത്ികക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. ഇതക് 
2020-21 ല� 491.4 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 17,321.1 ലമ്തികക് 
െൺ കയറ്റുമതതിയതിൽ നതിന്നക് അളവതിൽ 0.4 ശതമാനം 
ലനരതിയ ഇെതിവം മൂ�്ത്തിൽ 22.8 ശതമാനം വളർച്ചയം 
ലരഖല്പെടുത്തുന്നു.

മൂ�്വർദതിത ഉൽ്പെന്നങ്ങളലെ കാര്ത്തിൽ, കറതില്പൊ 
െതിയലെയം മതിശ്തിതത്തിലറെയം കയറ്റുമതതി 2021-22 ൽ മുന് 
വർഷലത് അലപക്തിച്ചക് അളവതിലം മൂ�്ത്തിലം വർദനവക് 
കാണതിച്ചു, അലതസമയം സു�ന്ധ വ്ഞ്ജന ചത�ങ്ങള്, 
ഒ�തിലയാലറസതിന്, പുതതിന ഉൽപന്നങ്ങള് എന്നതിവയലെ 
കയറ്റുമതതി അളവതിൽ ലനരതിയ ഇെതിവക് ലരഖല്പെടുത്തി. 
കറതിപൗഡർ കൂട്ടതിലറെ കയറ്റുമതതി 2020-21 ല� 313.3 ലകാെതി 
രൂപ മൂ�്മുള്ള 14,517 ലമ ത്ികക് െണ്തിൽ നതിന്നക് അളവതിലം 
മൂ�്ത്തിലം യഥാരെമം 5.1 ശതമാനവം 0.5 ശതമാനവം 
വളർച്ചലയാലെ 2021-22 ൽ 314.8 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 15,253 
ലമ ത്ികക് െൺ ആയതി ലരഖല്പെടുത്തി. 2021-22ൽ 2,444.7 
ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 10,588 ലമ്തികക് െൺ സു�ന്ധവ്ഞ്ജന 
ചത�ങ്ങളം ഒ�തിലയാലറസതിനും കയറ്റുമതതി ലചയക്തു. ഇതക് 
മുന്വർഷലത് 2,210.9 ലകാെതി രൂപ മൂ�്മുള്ള 10,640 ലമ്തികക് 
െൺ കയറ്റുമതതിയമായതി താരതമ്ം ലചയ്യുലമ്പാള് അളവതിൽ 
(-)0.5 ശതമാനത്തിലറെ ലനരതിയ ഇെതിവം മൂ�്ത്തിൽ 10.6 
ശതമാനത്തിലറെ വളർച്ചയം ലരഖല്പെടുത്തുന്നു.

ചടിത്ധം 5.4.7 ഇന്്യതിൽ നതിന്നും ലകരളത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള സു�ന്ധവ്ഞ്ജനങ്ങളലെയം സു�ന്ധവ്ഞ്ജന ഉൽപന്നങ്ങളലെയം കയറ്റുമതതി 
വളർച്ചാ നതിരക്ക്, 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര, ശതമാനത്തിൽ

അവ�ംബം: ചപെസസക് ലബാർഡക് 
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5.5 പ�ാതു ലസവനങ്ങൾ

സർവ്വേ ഭൂവ്േഖയും
സംസ്ാനപത് പ�ാത്ം ഭൂ�തിയുലേയും റീസർലവേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നതിശ്തിത സ�യത്തിനുള്തില് 
പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് സർലവേ ആന്് �ാന്് റതില്ാർ്്സ് 
വകുപ്തിപന് പ്രധാന പ്രവർത്നം.   ഇലതാപോപ്ം, 
ഭൂ�രതി�ാ�നം, ഭൂസർലവേ ലരഖ ്തിജതിറ്റൈലസഷന്, 
�ട്ടയ വതിതരണത്തിന് ഭൂസർലവേ നേത്ല് (ഭൂ�തിയുപേ 
ഉേ�സ്ാവകാശം), ഭൂ�തി വതി�യതിരുത്ലം ഭൂ�തി 
ഏപറൈടു്ലം, വനഭൂ�തി സർലവേ, സർ്ാർ നയത്തിന് 
അനുസൃത�ായതി പ്രലതയേക �ദ്ധതതികളുപേ സർലവേ, 
വഖഫ് ല�ാർ്തിന് കീഴതിലള് നതിർദ്തിഷ്ട സ്�ങ്ങളുപേ 
സർലവേ പ്രവർത്നങ്ങൾ നേത്തുക എന്നതിവയും 
സർലവേ വകുപ്തിപന് പ്രവർത്നങ്ങളാണ്. 2022 വപര 
920 വതിലലേജുകളതിപ� ഭൂ�തിയുപേ റീ സർലവേ വകുപ്് 
പൂർത്തിയാ്തിയതിട്ടുണ്്, 746 വതിലലേജുകളതിപ� റീ സർലവേ 
ലജാ�തികൾ പൂർത്ീകരതില്ണ്തുണ്്. കണ്തിനയൂസ്തി 
ഓപ്ലററൈതിംഗ് റഫറന്സ് ല്റേഷന്സ് (CORS), റതിയല് റ്േം 
റ്കനറൈതി്് ലറാവർ (RTK-ലറാവർ) തുേങ്ങതിയ ആധുനതിക 
സാലകേതതിക വതിദയേകളുപേ സഹായലത്ാപേയാണ് റീസർലവേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാല്ണ്ത്. ഇ�ലട്ാണതിക് 
ലോട്ടല് ല്റേഷന് (ETS), ല്ാ�ല് പ�ാസതിഷനതിംഗ് 
സതി്റേം (GPS) തുേങ്ങതിയ ഉ�കരണങ്ങൾ ഉ�ലയാഗതിച്് 
WGS 84 സതി്റേത്തില് ജതിലയാ റഫറന്സ് പെയ്ത ്തിജതിറൈല് 
പറല്ാർഡുകൾ നതി�വതില് തയ്ാറാക്കുന്നു. CORS-പന് 

നതി�വതിപ� വതിവരം ബ�ോക്സ്5.5.1ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
2019 മുതല് 2022 വപരയുള് (ആഗ്റേ് 31, 2022 വപര) 
നേത്തിയതിട്ടുള് റീസർലവയുപേ വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം
5.5.1ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 1550 വതിലലേജുകളതില് ്തിജതിറൈല് 
റീസർലവേ പുലരാഗ�തിക്കുന്നു. ഇത് 4 വർഷത്തിനുള്തില് 
പൂർത്തിയാകും. 

റീസർലവേ, ഭൂ�തിലയപറൈടു്ല് എന്നതിവയുപേ ല�ല് അപ്ീല് 
നേ�േതി റ്കപ്ാള്ളുന്നതും വകുപ്ാണ്. അത്രം 
�രാതതികളതില് ജതിലോ സർലവേ സൂപ്രണ്തിപന് ശു�ാർശയുപേ 
അേതിസ്ാനത്തി�ാണ് ജതിലോ കളക്ടർ തീർപ്് കല്പ്തിക്കുന്നത്. 
2021ല് 2,15,286 റീസർലവേ �രാതതികളതില് 1,71,790 ലകസുകൾ 
(79.79 ശത�ാനം) �രതിഹരതിച്തിട്ടുണ്്. ജതിലേ തതിരതിച്ചുള് റീസർലവേ 
അപ്ീലകൾ സ്ീകരതിച്തും അന്തി��ാ്തിയവയുപേയും 
വതിശദാംശങ്ങൾ ചിത്ധം 5.5.1ല് കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 
ഭൂ�തി ഏപറൈടുക്കുന്നതു�ായതി �ന്ധപപ്ട്ട് �ഭതിച് 41,375 
അപ്ീലകളതില് 5,917 ലകസുകളതില് തീർപ്് കല്തിച്തിട്ടുണ്്. 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം5.5.2ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

ഐ.എ.എസ് ഉലദയോഗസ്ർ, റവനയൂ വകുപ്തിപ� 
ഉലദയോഗസ്ർ, സർലവേ വകുപ്തിപ� ഉലദയോഗസ്ർ, പ്�യൂട്ടതി 
കളക്ടർ�ാർ എന്നതിവർ്് സർലവേ വകുപ്് �രതിശീ�നം 
നല്കുന്നുണ്്. വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 5.5.3ല് 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

സംസ്ാനത്തിപന് ഭൂപ്രകൃതതി അനുസരതിച്്, 28 COR ല്റേഷനുകൾ ആവശയേ�ാണ്. സർലവ ഓഫ് ഇന്യേയു�ായതി സഹകരതിച്ാണ് 
COR ല്റേഷനുകൾ സ്ാ�തിക്കുന്നത്.  ഇവ പ്രവർത്നത്തിന് സജ്ജ�ായതിട്ടുണ്്. സംസ്ാനപത് പ�ാത്ത്തില് CORS പനറൈ് 
വർ്തിപന് കീഴതില് പകാണ്ടുവരുന്നതതിനായതി ഒരു CORS നതിയന്ത്രണ ലകന്ദം സ്ാ�തിച്ചു വരുന്നു. 

ബ�ോക്്5.5.1 കണ്തിനയൂസ്തി ഓപ്ലററൈതിംഗ് റഫറന്സ് ല്റേഷന്സ് (CORS) 
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ഭൂവ്േഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈവ്സഷൻ
സർലവേ ലരഖകളുപേ ്തിജതിറ്റൈലസഷന് നേത്തുന്നത് 
സർലവേ വകുപ്ാണ്. 2021ല് 49 ല്ാ്് �ാപ്പുകൾ 
തയ്ാറാ്തിയതിട്ടുണ്്. വതിശദ വതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം5.5.4-
ല് ഉൾപപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. നതി�വതിലള് ഭൂലരഖകൾ സ്ാന് 
പെയ്ത് ്തിജതിറൈല് രൂ�ത്തില് സൂക്തിക്കുന്നുണ്്. 2020, 2021 
എന്നീ വർഷങ്ങളതില് യഥാക്ര�ം 982,  24,858 എണ്ം 
ഫീല്്് പ�ഷർപ�ന്് ബുക്കുകൾ സ്ാന് പെയ്തതിട്ടുണ്്. 
2022-ല്, ഓഗ്റേ് 31 വപര 2,01,969 ഫീല്്് പ�ഷർപ�ന്് 
ബുക്കുകൾ സ്ാന് പെയ്തതിട്ടുണ്്. ഈ കാ�യളവതില് ഏറൈവം 
കൂടുതല് ഫീല്്് പ�ഷർപ�ന്് ബുക്കുകൾ സ്ാന് പെയ്തത് 
തതിരുവനന്പുരം ജതിലേയതി�ാണ് (41,474 എണ്ം). 

േജിസ്ടവ്രേഷൻ വകുപ്്ട 
ലരഖകളുപേ രജതിസ്ലരേഷന് നേത്തുക, ആധാരവ�ായതി 
�ന്ധപപ്ട്ട പതളതിവകൾ സൂക്തിക്കുക, പപെഷയേല് �ാലരയേജ്, 
െതിട്ടതികൾ, പസാറ്സറൈതികൾ, �ാർേ്ണർഷതിപ്് സ്ാ�നങ്ങൾ 
തുേങ്ങതിയവയു�ായതി �ന്ധപപ്ട്ട ലരഖകൾ സൂക്തിക്കുന്നതതിന് 
സൗകരയേപ�ാരുക്കുക എന്നതിവയാണ് രജതിസ്ലരേഷന് 
വകുപ്തിപന് പ്രധാന ചു�ത�കൾ. രജതിസ്ലരേഷന് ഫീസ് 
ലശഖരതിക്കുന്നതതിനായതി ഇ-ല�യ്പ�ന്് സംവതിധാനം 
വകുപ്് വതിജയകര�ായതി നേപ്തി�ാ്തിയതിട്ടുണ്്. 2021-2022-ല് 
ലരഖകൾ രജതി്റേർ പെയ്ത ഫീസതിനത്തില് 1212.53 ലകാേതി രൂ� 

രജതിസ്ലരേഷന് വകുപ്് ലശഖരതിച്തിട്ടുണ്്. ഇതതില് 768.45 ലകാേതി 
രൂ� വതില്പ്ന റ്ക�ാറൈം വഴതി �ഭതിച്തിട്ടുളളതാണ്, ഇത് ഒരു 
പ്രധാന ഘേക�ാണ്. ലരഖകൾ രജതി്റേർ പെയ്തതതിപന്യും 
ഫീസ് ലശഖരതിച്തതിപന്യും വതിശദവതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം
5.5.5, 5.5.6 എന്നതിവയതില് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. �തതിമൂന്നാം 
�ദ്ധതതി കാ�യളവതില് രജതിസ്ലരേഷന് വകുപ്് നേപ്തി�ാ്തിയ 
പ്രധാന സംരംഭങ്ങളുപേ വതിശദാംശങ്ങൾ ബ�ോക്്5.5.2ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

എറ്സൈസ്ട വകുപ്്ട
എറ്സൈസ് വകുപ്് �ദയേം, �യക്കു�രുന്ന്, റ്സല്ാലരോഫതിയ 
�ഹരതി വസ്തു്ൾ, �ദയേം, �യക്കു�രുന്നു പകാണ്് 
തയ്ാറാക്കുന്ന ഔഷധം എന്നതിവയു�ായതി �ന്ധപപ്ട്ട 
നതിയ�ങ്ങൾ റ്കകാരയേം പെയ്യുന്നു. എറ്സൈസ് വകുപ്തിന് 
69 എറ്സൈസ് സർ്തിൾ ഓഫീസുകളും, 138 എറ്സൈസ് 
പറയ്്് ഓഫീസുകളും, 41 പെ്് ല�ാസ്റ്റുകളും, 19 പപെഷയേല് 
സ്്ാഡുകളും ഉണ്്. �ഹരതി �ദാർത്ഥങ്ങളുപേ ദുരു�ലയാഗം 
തേയുന്നതതിനായതി ‘വതിമുക്തി’ എന്ന ല�ാധവത്്രണ 
�രതി�ാേതി വകുപ്് നേത്തുന്നുണ്്. 1950 പ� അ�്കാരതി 
ആക്ട്, 1958 പ� എന്.്തി.�തി.എസ് (നർല്ാട്ടതിക് ഡ്രഗ്സ് 
ആന്് റ്സല്ാലരോപ്തി്് സ�്്റേന്സ്) ആക്ട്, COTPA 
(സതിഗരറ്ം �റൈ് പുകയതി� ഉല്�ന്നങ്ങളും– �രസയേങ്ങളുപേ 
നതിലരാധനവം, വാണതിജയേം, വയോ�ാരം, ഉല്പ്ാദനം, പ്രദാനം, 
വതിതരണം എന്നതിവയുപേ നതിയന്ത്രണവം) നതിയ�ം 2003 
എന്നതിവയുപേ അേതിസ്ാനത്തില് ലകസുക ൾ രജതി്റേർ 
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റീസർസ്�അപ്ീ�കളസ്ടഎണ്ധം(എൽ.ആർ.എധം) തീർപ്ോക്കി�അപ്ീ�കളസ്ടഎണ്ധം(എൽ.ആർ.എധം)

ചിത്ധം5.5.1 ജതിലേ തതിരതിച്ചുള് റീസർലവേ അപ്ീലകൾ സ്ീകരതിച്തും അന്തി��ാ്തിയതും – 2021

അവ�ം�ം: ്യറക്ടലററൈ് ഓഫ് സർലവേ �ാന്് പറല്ാർ്്സ്
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പെയ്യുന്നത് എറ്സൈസ് വകുപ്ാണ്. ഇ-ല�യ്പ�ന്് 
സംവതിധാനവം, ഇ-റ്�സന്സതിംഗ് സംവതിധാനവം 
എറ്സൈസ് വകുപ്് നേപ്തി�ാ്തിയതിട്ടുണ്്. വതിമുക്തി 
�തിഷപന് പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൾ ബ�ോക്് 5.5.3ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനപത് അ�്കാരതി ലകസുകൾ 2020-ല് 15,860 
ആയതിരുന്നത് 25.68 ശത�ാനം വർദ്ധതിച്് 2021-ല് 19,934 
ആയതി. വർദ്ധന നതിര്് ഏറൈവം കൂടുതല് തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലേയതി�ാണ് (56.73 ശത�ാനം). എന്്തി�തിഎസ് 
ലകസുകൾ, 2020-പന അല�ക്തിച്് 2021ല് 6.95 ശത�ാനം 
വർദ്ധനവ് ലരഖപപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. െതി� ജതിലേകളതില് എന്.
്തി.�തി.എസ് ലകസുകളുപേ എണ്ത്തില് കുറവണ്ായതിട്ടുണ്്. 
ലകസുകളതില് ഏറൈവം കൂടുതല് കുറവ് ലരഖപപ്ടുത്തിയത് 
പകാലേം ജതിലേയതി�ാണ് (-)26.40 ശത�ാനം. ലകാേ്�ാ 
ലകസുകളതില്, സംസ്ാനത്് പ�ാത്ത്തില് 42.86 
ശത�ാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ായതി. COTPA ലകസുകളുപേ 
എണ്ത്തില് ലകാഴതില്ാേ് ജതിലേയതില് 131.54 ശത�ാനം 
വർദ്ധനവം, ആല്പുഴ ജതിലേയതില് ലകസുകളുപേ എണ്ത്തില് 
കുറവം ലരഖപപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 2022-ല് (2022 ജനുവരതി 
മുതല് ആഗ്റേ് 31 വപര) അ�്കാരതി നതിയ�പ്രകാരം 
12,358 ലകസുകളും, എന്.്തി.�തി.എസ് നതിയ� പ്രകാരം 3,386 
ലകസുകളും, COTPA പ്രകാരം 56,129 ലകസുകളും രജതി്റേർ 
പെയ്തതിട്ടുണ്്. 2021ല് ഇത് യഥാക്ര�ം 19,934, 3,922, 74,604 
എന്നതിങ്ങപനയായതിരുന്നു. 2020 മുതല് 2022 വപരയുള് 
വർഷങ്ങളതിപ� ജതിലേ തതിരതിച്ചുള് ലകസുകളുപേ വതിശദാംശങ്ങൾ 

അനു�ന്ധം5.5.7,5.5.8ലം നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

വതിവതിധ ലകന്ദങ്ങളതില് നതിന്നും നതിയ� വതിരുദ്ധ�ായ 
നതിലരാധതിത വസ്തു്ൾ വകുപ്് �തിേതിപച്ടുക്കുകയും 
നശതിപ്തിക്കുകയും പെയ്യുന്നുണ്്. ഇതതില് പെതിരതിറൈ്, ൊരായം, 
ഇന്യേന് നതിർമ്തിത വതിലദശ �ദയേം, കള്്, അരതിഷ്ടം, ക്ാവ്, 
ക്ാവ് പെേതി എന്നതിവ ഉൾപപ്ടുന്നു. 2022 വർഷത്തിപ� 
ജതിലേ തതിരതിച്ചുള് വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം 5.5.9ല് 
ഉൾപപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്കൂളുകളതിലം, ലകാലളജുകളതിലം, പ�ാതു സ്�ങ്ങളതിലം 
എറ്സൈസ് വകുപ്് ല�ാധവത്്രണ �രതി�ാേതികൾ 
നേത്തുന്നുണ്്. 2022-ല് ആപക 14,691 ല�ാധവത്്രണ 
�രതി�ാേതികൾ 2022 ഓഗ്റേ് 31 വപര നേത്തി.  2021ല് 
ഇത് 9,394 ആയതിരുന്നു. ജതിലേ തതിരതിച്ചുള് വതിശദ വതിവരങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം5.5.10ല് ഉൾപപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

വ്�ോലീസ്ട വകുപ്്ട
സംസ്ാനപത് ക്ര�സ�ാധാനം �രതി�ാ�തിക്കുന്നതതിനും 
കുറൈകൃതയേ അലന്ഷണത്തിനും ലവണ്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
സംസ്ാന സർ്ാരതിപന് പ്രധാനപപ്ട്ട വതിഭാഗ�ാണ് 
ല�ാ�ീസ് വകുപ്്. ല�ാ�ീസ് വകുപ്തിന് ജനറല് എസൈതികയൂട്ടീവ് 
വതിഭാഗം, റ്ക്രം ബ്ാ്്, ആം്് ല�ാ�ീസ്, ല്റേറൈ് റ്ക്രം 
റതില്ാർ്് �യൂലറാ, �രതിശീ�ന വതിഭാഗം, പപെഷയേല് 
ബ്ാ്്, 11 പ്രതയേക ഉലദ്ശയേ വതിഭാഗങ്ങൾ എന്നതിങ്ങപന 

 y എലോ ഇേ�ാടുകൾക്കും ഇ-ല�ായ്പ�ന്.്
 y ഒരു �ക്ം രൂ�യ്കം അതതില് കൂടുതലം ്റോമ്പ് ്യൂട്ടതിയുള് സ്ാവര വസ്തു്ളു�ായതി �ന്ധപപ്ട്ട എലോ 

ഇേ�ാടുകൾക്കും ഇ-്റോമ്പതിംഗ് 
 y സംസ്ാനപത് 315 സ�് രജതിസ്രേതി ഓഫീസുകളതി�ായതി വയോ� തിച്ചു കതിേക്കുന്ന 1,666 വ തിലലേജുകളതില് രജതിസ്രേതിയുപേ 

ഓൺറ്�ന് റ്ക�ാറൈം നേപ്ാ്ല് .
 y വാങ്ങുന്നയാൾല്ാ വ തില്ക്കുന്നയാൾല്ാ ലരഖകൾ സ്യം തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുള് സൗകരയേപ�ാരു്ല്.
 y ല്ാകയുപ�ന്റുകൾ സ്യം തയ്ാറാക്കുന്നത് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനായതി ഫയ�തിംഗ് ഷീറൈ് A3-വലപ്ത്തില് 

നതിന്ന് A4- വലപ്ത്തില�്് �ാറൈല്. 
 y എലോ സ�് രജതിസ്രേതി ഓഫീസുകളതിലം ്തിജതിറൈല് �ാതൃകയതില് പഗഹാന് ല്ാകയുപ�ന്് (ല�ാർട്്ടലഗജ് ്ീ്)് 

നേപ്തി�ാ്ല് 
 y എലോ സ�് രജതിസ്രേതി ഓഫീസുകളതിലം രോന്സാക്ന് ഫീസ് ലശഖരതിക്കുന്നതതിനായതി ഇന്ലരേറൈ്് റ്സ്പ്തിംഗ് 

പ�ഷീനുകൾ (� തിഒഎസ)് സ്ാ�തി്ല്
 y ഒരു ജതിലേക്കുള്തില് എവതിപേയും ലരഖകളുപേ രജതിസ്ലരേഷന് 
 y ഒരു ല്ാകയുപ�ന്തില�്് കക്തികളുപേ ലഫാലട്ടായും, �ലയാപ�രേതി്് വ തിര�േയാളവം ലരഖപപ്ടുത്തുന്നതതിനുള് 

പ്രാരംഭ നേത്തിപ്് 
 y പേംലലേറൈ് അേതിസ്ാന�ാ്തിയുള് പ്ര�ാണം തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുള് പ്രാരംഭ നേത്തിപ്് 
 y ്തിജതിറൈല് സർട്ടതിഫതി്റൈതിപനാപോപ്ം സാക്യേപപ്ടുത്തിയ �കർപ്തിപന് ഓൺറ്�ന് വതിതരണം

ബ�ോക്്5.5.2�തതിമൂന്നാം �ദ്ധതതി കാ�യളവതില് രജതിസ്ലരേഷന് വകുപ്തില് നേപ്തി�ാ്തിയ പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ

 y പ്രാലദശതികത� ഇേപ�േ� തിപന് ഭാഗ�ായതി 19,469 എല്എസ്ജതി്തി വാർഡുകളതില് വ തിമുക്തി വാർ്്ത� കമ്തിറൈതികൾ 
രൂ�ീകരതിച്ചു.

 y സ്കൂളുകളതില് 6,032 ആന്തി നാർല്ാട്ടതിക് ക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭതിച്ചു.
 y ലകാലളജുകളതില് 899 ആന്തി നാർല്ാട്ടതിക് ക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭതിച്ചു.
 y വതിദയോർത്ഥതികളുപേ ഊർജ്ജം ക�ാ-കായതിക പ്രവർത്നങ്ങളതില�്് തതിരതിച്ചുവ തിോന് �ക്യേ�തിട്ടുള് ‘ഉണർവ്’ �ദ്ധതതി്ായതി 52 

സ്കൂളുകൾ കപണ്ത്തി.
 y 14 ജതിലേകളതി�ായതി 14 ്തി-അ്തിക്ന് പസന്റുകൾ സ്ാ�തിച് തിട്ടുണ്്.
 y 3 ലസാണല് കൗൺസതി� തിംഗ് പസന്റുകൾ സ്ാ�തിച് തിട്ടുണ്്.

ബ�ോക്്5.5.3വതിമുക്തി �തിഷപന് പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൾ
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വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളുണ്്. പ്രതയേക ഉലദ്ശയേ വതിഭാഗങ്ങളതില് 
ലഫാറന്സതിക് വതിഭാഗം, വനതിത പസല്, രോഫതി്് ആന്് 
ലറാ്് ലസഫ്റൈതി �ാലനജ്പ�ന്്, വാച്് & വാർ്്, ലകാ്റേല് 
പസകയൂരതിറൈതി യൂണതിറൈ്, ആന്തി പേററതി്റേ് സ്്ാ്്, പേമ്പതിൾ 
ല�ാ�ീസ്, ടൂറതിസം ല�ാ�ീസ്, �ൗണ്്് ല�ാ�ീസ്, ല്ാഗ് 
സ്്ാ്്, ല�ാ�ീസ് �ാന്് എന്നതിവയും ഉൾപപ്ടുന്നു. 
സാധാരണ ജനങ്ങൾ്തിേയതില് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
ജനറല് എസൈതികയൂട്ടീവ് വതിഭാഗ�ാണ്. ഇതതിപന് ആസ്ാനം 
തതിരുവനന്പുര�ാണ്. ഇതതിന് ലനാർത്് ലസാൺ, 
സൗത്് ലസാൺ എന്നതിങ്ങപനയും അതതില് 4 ല�ാ�ീസ് 
പറയ്ചുകളും, 20 ല�ാ�ീസ് ജതിലേകളും, 1 പറയതില്പവ 
ജതിലേയുമുണ്്.

ല�ാ�ീസ് വകുപ്് ജന്്ർ അധതിഷ്തിത �ദ്ധതതികൾ 
നേപ്തി�ാക്കുന്നുണ്്. ഇതതിനായതി 9 �തികേ് കൺലരോൾ 
റൂമുകളും 25 കൗൺസതി�തിംഗ് ലകന്ദങ്ങളും ഉണ്്. ല�ാ�ീസ് 
വകുപ്തിലനാപോപ്ം 578 നതിർഭയ ലവാളണ്തിയർ�ാരും 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വതിശദ വതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം
5.5.11ല് ഉൾപപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ജനറ്�ത്തി 
ല�ാ�ീസതിംഗ് �ദ്ധതതിയതിലൂപേ വകുപ്് ജനങ്ങളു�ായതി 
ഇേപ�ട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആപകയുള് 484 
ല�ാ�ീസ് ല്റേഷനുകപളയും ജനറ്�ത്തി ല�ാ�ീസ് 
ല്റേഷനുകളാ്തിയതിട്ടുണ്്. ജനറ്�ത്തി സുരക്ാ സ�തിതതിയതില് 
7,094 പുരുഷന്ാരും, 2,780 സ്തീകളുമുണ്്.  അനു�ന്ധം

5.5.12-ല് വതിശദ വതിവരങ്ങൾ ഉൾപ്ാള്തിച്തിരതിക്കുന്നു.
തലദ്ശ സ്യം ഭരണ വകുപ്്, എറ്സൈസ് വകുപ്്, 
വനം വകുപ്്, ഗതാഗത വകുപ്്, എന്നതിവയുപേ 
�തിന്തുണലയാപേ ല�ാ�ീസ് വകുപ്പും വതിദയോഭയോസ 
വകുപ്പും സംയുക്�ായതി നേത്തുന്ന സ്കൂൾ അധതിഷ്തിത 
�രതി�ാേതിയാണ് സ്റ്റു്ന്്സ് ല�ാ�ീസ് ലക്റൈ് (എസ്.
�തി.സതി). നതിയ�പത് �ഹു�ാനതി്ാനും അച്േ്ം 
�ാ�തി്ാനും, �ൗരല�ാധം കാത്തു സൂക്തി്ാനും 
സമൂഹത്തിപ� ദുർ�� വതിഭാഗങ്ങലളാേ് സഹാനുഭൂതതി 
കാട്ടുന്നതതിനും ഈ �ദ്ധതതിയതിലൂപേ വതിദയോർത്ഥതികൾ്് 
�രതിശീ�നം നല്കുന്നു. ഇത് അവരുപേ കുടും�ലത്ാടും, 
സമൂഹലത്ാടും �രതിസ്തിതതിലയാടുമുള് അർപ്ണ ല�ാധം 
ശക്തിപപ്ടുത്തുന്നലതാപോപ്ം അസഹതിഷ്ണുത, വഴതി പതറൈതിയ 
ജീവതിത രീതതി, �യക്കു�രുന്ന് ദുരു�ലയാഗം തുേങ്ങതിയ 
ദുശ്ീ�ങ്ങളതില് നതിന്നും �തിന്തിരതിപ്തിക്കുന്നു. ആഗ്റേ് 2, 2010ന് 
ലകരളത്തി�ലങ്ങാള�തിലങ്ങാളമുള് 127 റ്ഹസ്കൂളുകളതിലം 
ഹയർപസ്ന്്റതി സ്കൂളുകളതില�ായാണ് ഈ �ദ്ധതതി 
ആരംഭതിച്ത്. നതി�വതില് 1,000 സ്കൂളുകളതി�ായതി 81,514 
ലക്റ്കൾ ഉണ്്. ഈ 1,000 സ്കൂളുകളതില് 542 എണ്ം 
സർ്ാർ സ്കൂളുകളും, 435 എണ്ം എയ്്്് സ്കൂളുകളും, 
23 എണ്ം അൺ എയ്്്് സ്കൂളുകളും ആണ്. വതിശദ 
വതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം 5.5.13, അനു�ന്ധം 5.5.14
എന്നതിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. എസ് �തി സതി യുപേ പ്രധാന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ബ�ോക്്5.5.4ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ബ�ോക്്5.5.4 ലകാവതി്്-19 �ഹാ�ാരതി സ�യത്് സ്റ്റു്ന്് ല�ാ�ീസ് ലക്റൈതിപന് പ്രവർത്നങ്ങൾ

ഫീഡ്എസ്റ്ോമക്ബ്ോഗോധം: എസ് �തി സതി സംഘം 7 �ക്ലത്ാളം ഭക്ണപപ്ാതതികൾ തയ്ാറാ്തി നതിർധനരായ ആളുകൾ്് 
വതിതരണം പെയ്തു, കൂോപത 40,000 ��െര്് �ാ്റ്കൾ �ാവപപ്ട്ട കുടും�ങ്ങൾക്കും തലദ്ശ സ്യംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ 
നേത്തുന്ന കമ്യൂണതിറൈതി കതിച്ണുകൾക്കും വതിതരണം പെയ്തു.
ജീവധോരബ്ലഡ്ബഡോബേഴ്സ്�ോങ്്:�കർച്വയോധതിയുപേ സ�യത്് ആശു�ത്തികളതിലം ്്് �ാങ്കുകളതിലം രക്ത്തിപന് �ഭയേത 
ഉറപ്ാ്ാന് എസ്.�തി.സതി ഒരു ്്് �ാകേ് സൃഷ്ടതിച്ചു. ഈ �രതി�ാേതി സംസ്ാനത്തുേനീളം സന്നദ്ധരായ 3 �ക്ം രക്ദാതാ്ളുപേ 
ശംഖ� സൃഷ്ടതിച്ചു.
സോദരധം: �കർച്വയോധതി കാ�ത്് ആശു�ത്തികളതിപ� ശുെീകരണ ജീവന്ാപര ആദരതിക്കുന്നതതിന് എസ്.�തി.സതി യുപേ �രതി�ാേതി.
അടുക്കളബ്ോട്ധം: എസ്.�തി.സതി പവജതിറൈ�തിൾ ആന്്് ഫ്രൂട്്ട പപ്രാല�ാഷന് കൗൺസതില് ഓഫ് ലകരളയുപേ സഹായലത്ാപേ ഒരു 
�ക്ം അടു്ളലത്ാട്ടങ്ങൾ സജ്ജീകരതിച്് �രതി�ാ�തിക്കുന്നു.
ഹോഷ്ടോഗധംബ�ോധവൽക്കരേ്ചോരേവധം: ല�ാ്്്ൗൺ കാ�യളവതിപന ഉല്പ്ാദന�രവം ക്രതിയാത്മകവ�ായ അനുഭവ�ാ്തി 
�ാറ്ന്നതതിനുള് ഒരു കാമ്പയതിന് ആരംഭതിച്ചു. ലക്റ്കൾ്് അവരുപേ �ാതാ�തിതാ്ളുപേ �തിന്തുണലയാപേ സൃഷ് േതിച് ലഫാലട്ടാകളും 
വീ്തിലയാകളും ലസാഷയേല് �ീ്തിയയതില് ല�ാ്റേ് പെയ്യുന്നതതിനായതി “ലബ്്് പെയതിന് ല�്് ലെ്്” എന്ന പ്രലതയേക ഹാഷ് ോഗ് 
സൃഷ് േതിച്ചു. ഈ കയോമ്പയതിന് 22,731 ലഫാലട്ടാകളുപേയും വീ്തിലയാകളുപേയും ശ്രലദ്ധയ�ായ ലശഖരം ഉണ്ാക്കുകയും ഇലപ്ാഴം ഇത് 
തുേരുകയും പെയ്യുന്നു.
വോട്്സ്ആപ്്ക്ോസ്റധം: ഓൺറ്�ന് ക്ലാസുകൾ്ായതി ല�ാ്്്ൗൺ സ�യത്് വതിലവകലത്ാപേ സ�യം പെ�വഴതി്ാന് 
സ്റ്റു്ന്് ല�ാ�ീസ് ലക്റ്കൾ വാട്ട് സ്ആപ്് ഗ്രൂപ്പുകൾ സൃഷ്ടതിച്ചു.
കുട്ിസ്ഡസ്കുധംബ�ോധവൽക്കരേവീഡിബ�ോകളധം: സമൂഹത്തിപ� ദുർ�� വതിഭാഗങ്ങളതില് നതിന്നുള് കുട്ടതികൾ്് പേ�തിലഫാണതിലൂപേ 
ലകാവതി്്-19 ലരാഗപത്ക്കുറതിച്ചും അതതിപന് പ്രതതിലരാധപത്ക്കുറതിച്ചും അവല�ാധം, ലകാവതി്്-19 സം�ന്ധ�ായ വതിവതിധ ആലരാഗയേ 
പ്രശ് നങ്ങൾ പ്രദർശതിപ്തിക്കുന്ന വീ്തിലയാകളും ല�ാ്റേറുകളും.
പറവ�്ക്ക്ഒരുതണ്ീർക്കുടധം(വോട്റിധംഗ്ബഹോള്): ഭൂ�തിയുപേ റ്ജവതിക താളം നതി�നതിർത്ാന്, ലവനല്കാ�ത്് �ക്തികൾക്കും 
മൃഗങ്ങൾക്കും ദാഹം തീർക്കുന്നതതിനായതി   സ്റ്റു്ന്് ല�ാ�ീസ് ലക്റ്കൾ വതിവതിധ സ്�ങ്ങളതില് ജ��ാത്ങ്ങൾ സ്ാ�തിച്ചു.
ശ്ോവേധം2020: ലകാവതി്്-19 പന് �ശ്ാത്�ത്തില് സ്റ്റു്ന്് ല�ാ�ീസ് ലക്റ്കൾ ഓൺറ്�നായതി നേത്തിയ  ഓണാലഘാഷ 
�രതി�ാേതി.
തോളധം,സോന്ദധം,സധംഗീതധം2020: സ്റ്റു്ന്് ല�ാ�ീസ് ലക്റ്കളുപേ പവർെ്ല് കല�ാത്വം.
പടവകള്: പഫയ് സ് ബു്് റ്�വ് സ്രേീംലൂപേ കുട്ടതികൾ്് മുന്നതിലള് വതിവതിധ പതാഴതില് സാധയേതകൾ ഈ �രതി�ാേതിയതിലൂപേ 
തുറന്നുകാട്ടുന്നു.
സ്വർച്വൽക്ോസ്റധം: അധയോ�കരുപേ സഹായലത്ാപേ എസ്.�തി.സതി പവർെ്ല് ക്ലാസ് റൂം ക്ര�ീകരതിച്ചു. ആവശയേമുള് കുട്ടതികൾ്് 
ഉ�കരണങ്ങൾ നല്കുന്നതതിനായതി എസ്.�തി.സതി ‘േതിവതി െ�ചും’ ‘പ�ാറ്�ല് െ�ചും’ സംഘേതിപ്തിച്ചു .
ചിരിബ�ോചിരി: ലകാവതി്് -19 കാ�ഘട്ടത്തില് �ാനസതിക�ായ ആലരാഗയേ പ്രശ്നങ്ങൾ ലനരതിടുന്ന കുട്ടതികപള സഹായതിക്കുന്നതതിനായതി 
എസ് �തി സതി സൃഷ്ടതിച് ഒരു ഓൺറ്�ന് സുഹൃത്ാണ് െതിരതി.
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ല�ാ�ീസതിപന് എന്.ആർ.ഐ പസല് 2021-22ല് 29 
ലകസുകളാണ് രജതി്റേർ പെയ്തതിരതിക്കുന്നത്. വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനു�ന്ധം 5.5.15ല് പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2022-23ല് 
(2022 ഓഗ്റേ് വപര) റ്സ�ർ & റ്ഹപേക് എന്ക്യറതി 
പസല് 201 ലകസുകൾ രജതി്റേ ർ പെയ്തതിട്ടുണ്്. 2021-22-ല് ഇത് 
516 ആയതിരുന്നു. 2018-19 മുതല് 2021-22 വപര റതിലപ്ാർട്ട് 
പെയ്തതിട്ടുള് റ്സ�ർ കുറൈകൃതയേങ്ങളുപേ വർധതിച്ചുവരുന്ന 
പ്രവണത ചിത്ധം5.5.2ല് കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 

സാമൂഹ �ാധയേ�ങ്ങളതിലൂപേയുള് അധതിലക്�ം, ഓൺ 
റ്�ന് െീറൈതിംഗ്, സ്ാർട്ട് ലഫാൺ ഉ�ലയാഗതിച്ചുള് 
റ്സ�ർ കുറൈകൃതയേങ്ങൾ, �ാകേ് അ്ൗണ്ടുകളും, 
ഇ-പ�യതില് ഐ്തി എന്നതിവയുപേ ഹാ്തിംഗ്, റ്െല്്് 
ലപ്രാലണാരോഫതി സൃഷ്ടതി്ല്, പ്രസതിദ്ധീകരതി്ല്, �ങ്കുവയ്ക്കല് 
തുേങ്ങതിയവയാണ് പ്രധാന�ായും റതിലപ്ാർട്ട് പെയ്തതിട്ടുള് 
റ്സ�ർ കുറൈകൃതയേങ്ങൾ. വതിശദ വതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ധം
5.5.16ല് ഉൾപപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ജയിലുകൾ
ആലഗാളത�ത്തില്, കുറൈകൃതയേങ്ങളതില് നതിന്ന് സമൂഹപത് 
സംരക്തിക്കുന്നതതിനും കുറൈകൃതയേങ്ങൾ പെയ്ാനുള് 
സഹജവാസന കുറയ്കന്നതതിനുമുള് ശതിക്യായതി എലോ 
രാജയേങ്ങളും ജയതില്വാസം ഉ�ലയാഗതിക്കുന്നു. തേവ് 
ശതിക്യായതി വതിധതി്പപ്ടുന്നുപണ്കേതിലം, ജയതിലകളുപേയും 
തേവകാരുപേയും അവസ് പ�ച്പപ്ടുത്ാന് 
കാരയേ�ായ ശ്ര�ങ്ങൾ നേന്നതിട്ടുണ്്. ആധുനതിക 
യുഗത്തില്, തേവകാലരാടുള് പ�രു�ാറൈപത്ക്കുറതിച്ചുള് 
�ഴയ െതിന്ാഗതതി്് സമൂ��ായ �ാറൈങ്ങൾ്് 

വതിലധയ�ായതിട്ടുണ്്. കുറൈകൃതയേങ്ങളതില് നതിന്ന് സമൂഹപത് 
സംരക്തിക്കുന്നതതിപനാപ്ം കുറൈവാളതികളുപേ തതിരുത്ലം 
നവീകരണവ�ാണ് ഇന്നപത് ജയതി�തിപന് യുക്തിയും 
�ക്യേവം. ജയതി�തില് കഴതിയുന്ന ഒരു കാ�യളവ് 
ആതയേന്തിക�ായതി �ക്യേ�തിടുന്നത് കുറൈവാളതികപള 
സമൂഹത്തില�്് പുനഃസംഘേതിപ്തിക്കുക, അതതിലൂപേ 
അവർ്് �ാനയേ�ായ ജീവതിതം നയതി്ാനും സ്ന്ം ജീവതിതം 
കരു�തിേതിപ്തി്ാനും �തിന്തുണയ്ക്കാനും കഴതിയുക എന്നതാണ്. 
തേവകാരുപേ തതിരുത്ല്, നവീകരണം, പുനരധതിവാസം 
എന്നീ ല�ല്പ്റഞ്ഞ �ക്യേങ്ങൾ്ായതി സംസ്ാന ജയതില്, 
കറക്ണല് സർവീസസ് വകുപ്് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തതിരുവതിതാംകൂർ-പകാച്തി സംസ്ാനത്തും ബ്തിട്ടീഷ് 
���ാർ സംസ്ാനത്തും നതി�വതിലണ്ായതിരുന്ന 
ജയതിലകൾ പുനഃസംഘേതിപ്തിച്ാണ് 1956ല് ലകരളത്തില് 
ജയതില് വകുപ്് സ്ാ�തിത�ായത്. ബ്തിട്ടീഷ് ഭരണകൂേം 
1869ല് കണ്ണൂരതില് സ്ാ�തിച് പസന്രേല് ജയതിലം 1861ല് 
ലകാഴതില്ാട്ടു സ്ാ�തിച് ജതിലോ ജയതിലം ആയതിരുന്നു ആദയേകാ� 
ജയതിലകൾ. ലകരളത്തിപ� ജയതിലകപള  നയതിച്തിരുന്നത് 
മുന് ബ്തിട്ടീഷ് ഭരണാധതികാരതികൾ രൂ�ീകരതിച് ഇന്യേന് 
പ്രതിസൺസ് ആക്ടും �തിന്നീേ് തതിരുവതിതാംകൂറതിപന്  ജയതില് 
നതിയ�ങ്ങളു�ാണ്. തുേർന്ന് 1958ല് ലകരള ജയതില് 
െട്ടങ്ങൾ രൂ�ീകരതിച്ചു. 2010ല് ലകരള ജയതില് നതിയ�വം 
2014ല് ജയതില് െട്ടങ്ങളും നതി�വതില് വന്നു. രണ്് വതിദഗ്ധ 
സ�തിതതികളുപേ റതിലപ്ാർട്ടതിപന് അേതിസ്ാനത്തില് 2016ല് 
ഒരു �ാതൃകാജയതില് �ാന്വലം തയ്ാറാ്തിയതിട്ടുണ്്.

തേവകാപര സുരക്തിത�ായതി ക്റേ്തിയതിപ�ടു്ാനും 
തതിരുത്ാനും നവീകരതി്ാനും പുനരധതിവസതിപ്തി്ാനും 
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ചിത്ധം5.5.2 റ്സ�ർ പസലേതില് രജതി്റേർ പെയ്ത കുറൈകൃതയേങ്ങളുപേ എണ്ം

അവ�ം�ം: ല�ാ�ീസ് വകുപ്് 
*ആഗ്റേ് 31, 2022 വപര
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അവപര സമൂഹത്തില�്് തതിരതിപക വതിട്ടയക്കുലമ്പാൾ 
സ്ീകാരയേ�ായ സാമൂഹതിക സ്ഭാവമുള് സ്തിരതയുള് 
വയേക്തികളാ്തി �ാറൈാനും ആവശയേ�ായ നേ�േതികൾ 
റ്കപ്ാള്ളുക എന്നതാണ് വകുപ്തിപന് കാഴ്ചപ്ാേ്. 
നതിയ�ത്തില് വതിഭാവനം പെയ്യുന്നതുല�ാപ� എലോ 
തേവകാർക്കും സുരക്തിത�ായ ക്റേ്തി നല്കുന്നതതിനും 
ശുെതിത്മുള് ജീവതിത സാഹെരയേങ്ങൾ, �തതിയായ ഭക്ണം, 
വസ്തം, റ്വദയേസഹായം എന്നതിവ നല്കുക എന്നത്  
പ്രാഥ�തിക�ായതി വകുപ്തിപന് ഉത്രവാദതിത്�ാണ്.

സംസ്ാനപത് എലോ ജയതിലകളുപേയും നതി�വതിലള് 
അംഗീകൃതലശഷതി 8,050 ആണ്. 2022 �ാർച്് വപരയുള് 
കണ്നുസരതിച്് 7450 തേവകാരുണ്്,  അതതില് 163 
ല�ർ സ്തീകളാണ്. മൂന്ന് തുറന്ന ജയതിലകളതി�ായതി 110 
തേവകാരും വനതിതാ ജയതിലകളതില് 110 തേവകാരും 
പ്രലതയേക സ�് ജയതിലകളതി�ായതി 1,409 തേവകാരുമുണ്്. 
ജയതിലകളതിപ� തേവകാരുപേ വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ധം
5.5.17ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2016 മുതല് 2022 വപരയുള് 
തേവകാരുപേ എണ്ം (2022 �ാർച്് 31 വപര) പട്ിക5.5.1
കാണതിക്കുന്നു.

2021 �ാർച്തിപന അല�ക്തിച്് 2022 �ാർച്തില് 
തേവകാരുപേ എണ്ത്തില് വർധനവണ്ായതായതി 
കണക്കുകൾ കാണതിക്കുന്നു. 2021 �ാർച്തില് തേവകാരുപേ 
എണ്ത്തിലണ്ായ ഇേതിവാണ് ഇതതിന് കാരണം. പ�ാതു 
ല�ാ്്്ൗൺ, ലകാവതി്്-19 പന് �ശ്ാത്�ത്തില്  
വതിൊരണകൾ ഉൾപപ്പേയുള് ഓഫീസ് നേ�േതിക്ര�ങ്ങൾ 
�ന്ദഗതതിയതി�ാ്തി. ഇതുകൂോപത, ലരാഗപത് �തിേതിച്ചു 
നതിർത്ാനായതി അ്ാ�ത്് �ലരാളുകളുപേയും റതി�ീസു 
കളുപേയും എണ്ം കൂട്ടതിയതിരുന്നു.

2021-22 ടല വകുപ്്ട �ദ്ധതികളുടെ അവവ്ലോകനും
ജയതിലകളുപേ ആധുനതികവല്്രണം, തേവകാരുപേ 
ലക്�ം എന്നീ രണ്് സംസ്ാന �ദ്ധതതികൾ്് കീഴതില് 
ജയതില് വകുപ്് വതിവതിധ �രതി�ാേതികൾ നേപ്തി�ാ്തിവരുന്നു. 
2021-22 കാ�യളവതില് തേവകാരുപേ ലക്�ത്തിനും 
പുനരധതിവാസത്തിനു�ായതി 12 ലകാേതി രൂ�യും ജയതിലകളുപേ 
നവീകരണത്തിന് 7.50 ലകാേതി രൂ�യും സംസ്ാന 
സർ്ാർ അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്.

തേവകാരതില് അന്സ്സുള് ജീവതിതാന്രീക്ം സൃഷ്ടതിക്കുകയും 
അഭതി�ാനല�ാധം വളർത്തുകയും അതുവഴതി തേവകാപര 
സമൂഹത്തില�്് ല�ാെതിപ്തിക്കുലമ്പാൾ അവപര നലേ 
�ൗരന്ാരാ്തിത്ീർക്കുകയു�ാണ് ജയതില് നവീക 
രണത്തിപന് അേതിസ്ാന �ക്യേം. 2021-22 കാ�യളവതില് 
11.99 ലകാേതി രൂ� �ദ്ധതതി്ായതി പെ�വഴതിച്ചു, തവനൂരതിപ� 
ജയതി�തിപന് മൂന്നാം ഘട്ട ലജാ�തികളാണ് പ്രധാന�ായും 
പൂർത്തിയാ്തിയത്. ആ�പ്പുഴ, വതിയ്യൂർ ജതിലോ ജയതിലകളതില് 
ലകാമ്പൗണ്് �തതില് നതിർമ്തിച്ചു,തതിരുവനന്പുരം പസന്രേല് 
ജയതി�തിലം െീല�നതിയതിപ� തുറന്ന ജയതി�തിലം കണ്ണൂരതിപ� 
വനതിതാ ജയതി�തിലം ഉള് ഇലന്ണല് ലറാഡുകൾ  നവീകരതിച്ചു, 

ഇവ  കൂോപത പസന്രേല് ജയതിലകളതിലം തുറന്ന ജയതിലകളതിലം 
ലോയ് �റൈ് സൗകരയേം വതിപു�ീകരതിക്കുവാനും , ലകാട്ടയം ജതിലോ 
ജയതി�തില�യും കാസർലകാേ്, കണ്ണൂർ എന്നതിവതിേങ്ങളതിപ� 
സ് പ�ഷയേല് സ�് ജയതിലകളതില�യും എറണാകുളപത്  
സ�് ജയതി�തില�യും ലകാമ്പൗണ്് �തതില് ഉയർത്തുവാനും 
സർ്ാർ അനു�തതി �ഭതിച്ചു.

അേതിസ്ാന വതിദയോഭയോസം, പതാഴതില് �രതിശീ�നം 
തുേങ്ങതിയ അലന്വാസതികളുപേ ലക്�വം പുനരധതിവാസവം 
�ക്യേ�തിട്ടുള് വതിവതിധ �രതി�ാേതികൾ ലക്� �ദ്ധതതി്് കീഴതില് 
ഏപറൈടുത്തിട്ടുണ്്. തേവകാരുപേ ക�ാ-കായതിക രംഗങ്ങളതില് 
അവരുപേ കഴതിവം താല്പ്രയേവം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനും 
പ്രലയാജനപപ്ടുത്തുന്നതതിനും ഈ �ദ്ധതതി �ക്യേ�തിടുന്നു. 
2021-22ല് 7.50 ലകാേതി രൂ� അനുവദതിച്തതില് 5.05 ലകാേതി 
രൂ� പെ�വഴതിച്ചു. �യൂട്ടീഷയേന് ലകാഴ് സുകൾ, റ്ഡ്രവതിംഗ്, 
റ്േ�റതിംഗ്, ഫാഷന് ്തിറ്സനതിംഗ്, ഇ�ട്തി്ല് 
ഹാർ്് പവയർ, പകട്ടതിേ നതിർമ്ാണം, ഭക്യേ സംസ് കരണം, 
ല�്റതി ഫു്് ല�്തിംഗ്, ലേം�തിംഗ്, സ് ക്രീന് പ്രതിന്തിംഗ്, 
ഓർഗാനതിക് ഫാ�തിംഗ് തുേങ്ങതി വതിവതിധ പതാഴതി�ധതിഷ്തിത 
റ്നപുണയേ വതികസന �രതി�ാേതികൾ നേത്തി. ഇവ 
കൂോപത കം�യൂട്ടർ ഹാർ്് പവയർ അസം്തിംഗ്, �തിഫ്റൈ് 
ഓപ്ലറഷന് എന്നതിവയതിലം �രതിശീ�നം നല്കുന്നുണ്്. 
തേവകാരുപേ �ാനസതിക �രതിവർത്നത്തിപന് 
ഭാഗ�ായതി ജയതില് ലക്� ദതിനാെരണം, ലയാഗ ക്ലാസുകൾ, 
തുേർവതിദയോഭയോസ �രതി�ാേതികൾ എന്നതിവ നേത്തി. 
തേവകാർ്് �ാനസതിക �തിരതിമുറു്ം �ഘൂകരതിക്കുന്നതതിനും 
�ാനസതിക ഉലന്ഷം നല്കുന്നതതിനു�ായതി ജയതിലകളതില് 
�്തിക് അഡ്രസ് സംവതിധാനമുള് എഫ്എം ലറ്തിലയാ 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഇടു്തി ജതിലോ ജയതി�തിലം തതിരുവനന്പുരം, 
�ാലവ�തി്ര, പ�ാന്കുന്നം എന്നതിവതിേങ്ങളതിപ� 
സ് പ�ഷയേല് സ�് ജയതി�തിലം �ീരുല�േതിപ� സ�് 
ജയതി�തിലം ഈ  സംവതിധാനം ഒരു്തിയതിട്ടുണ്്. കാർഷതിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വയോ�തിപ്തിക്കുന്നതതിനും തേവകാർ്് 
കൂടുതല് പതാഴതി�വസരങ്ങൾ നല്കുന്നതതിനു�ായതി 
െതില�നതിയതിപ� ഓപ്ൺ പ്രതിസൺ ആന്് കറക്ണല് 
ലഹാ�തിന് ജാ്് ഹാ�ർ ഉള് ഒരു എക് സ് കലവറൈറും 
�ാ�്ാേ് ജതിലോ ജയതി�തില് ഒരു �വർ രേതിലേറും  വാങ്ങതി. 
3 പസന്രേല് ജയതിലകളതില് ക്ാററ്ന്ന് ല്ാ്് 
നതിർ�തി്ാന് പ�ാതു�രാ�ത്് വകുപ്തില് 1.50 ലകാേതി രൂ� 
നതിലക്�തിച്തിട്ടുണ്്. വതിയ്യൂർ പസന്രേല് ജയതി�തില് ��തിനജ� 
സംസ് കരണ ലോന്് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനും ലകാഴതില്ാേ് ജതിലോ 
ജയതില്, സ് പ�ഷയേല് സ�് ജയതില് ത�ലശ്രതി, സ�് ജയതില് 
പകായതി�ാണ്തി എന്നതിവതിേങ്ങളതിപ� അടു്ള സൗകരയേങ്ങൾ 
പ�ച്പപ്ടുത്തുന്നതതിനും ഫണ്് അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്.

്ധോനബനട്ങ്ങള്
 y കൂത്തു�റമ്പതില് സ് പ�ഷയേല് സ�് ജയതില് നതിർമ്തിച്ചു, 

തളതിപ്റമ്പതിപ� സ് പ�ഷയേല് സ�് ജയതി� തിപന് 
ആദയേഘട്ട ലജാ� തികൾ പൂർത്തിയാ്തി.

 y �ത്നംതതിട്ട ജതിലോ ജയതി� തിപന് ആദയേഘട്ട നതിർമ്ാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരതിച്ചു

പട്ിക5.5.1 തേവകാരുപേ എണ്ം 2016 മുതല് 2022   �ാർച്് 31 വപരയുള് കാ�യളവതില്

തേവകാർ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

വനതിതകൾ 213 200 196 181 193 148 163

പുരുഷന്ാർ 7770 7413 7686 7786 7470 6047 7287

ആപക 7983 7613 7882 7967 7663 6195 7450
ഉറവ തിേം: ജയതില് വകുപ്്, ലകരള സർ്ാർ
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 y പുതതിയ സ�് ജയതില് നതിർമ്ാണത്തിനായതി �ാ�്ാേ് 
ജതിലേയതിപ� �ണ്ാർ്ാേ് 4 ഏ്ർ സ്�ം ഏപറൈടുത്തു.

 y തതിരുവനന്പുരം പപെഷയേല് സ�് ജയതി� തില് 
രോന്സ്പജന്്ർ തേവകാർ്ായതി പ്രലതയേക 
ല്ാ്തിപന് നതിർ�ാണം പൂർത്തിയാ്തി

 y പസന്രേല് ജയതിലകൾ, വ തിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ 
എന്നതിവതിേങ്ങളതില് �ാനസതിക അസ്ാസ്യേമുള് 
തേവകാർ്ായതി പ്രലതയേക ല്ാക്കുകൾ നതിർമ്തിച്ചു.

 y െതില�നതിയതിപ� ഓപ്ൺ പ്രതിസൺ ആന്്് 
കറക്ണല് ലഹാ�തില് അ്്�തിനതിസ്ലരേറൈീവ് ല്ാക്കും 
പുതതിയ �ാരക്കും നതിർമ്തിച്ചു.

 y വതിയ്യൂരതിപ� പസന്രേല് ജയതി� തില് �ൾട്ടതി�ർപ്സ് 
ഓ്തിലറൈാറതിയവം �ാനന്വാേതി ജതിലോ ജയതി� തില് 
ക്ാർലട്ടഴ്സും നതിർമ്തിച്ചു.

ട്ോവ്േഷനും ആഫ്ടറൈർ ടകയർ വ്സവനങ്ങളുും
കുറൈം പതളതിയതി്പപ്ട്ട ലകസുകളതില് ജു്ീഷയേറതി ഉ�ലയാ 
ഗതിക്കുന്ന ക്റേ്തി ഇതര �ദ�ാണ് പപ്രാല�ഷന്. ഇത് ഒരു 
നവീകരണ ഇേപ�േ�ായതി കണ്ാ്പപ്ടുന്നു. എന്നാല് 
തേവശതിക് ചു�ത്തുന്നത് ഒരു വയേക്തിക് അത് ല�ാെതിതനായ 
ലശഷം സാധാരണ സാമൂഹതിക ജീവതിതത്തില�്് �ാറാനുള് 
കുറൈവാളതിയുപേ ലശഷതി കുറയ്കന്നതുൾപപ്പേ പ്രതയോഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കും. 1958ല് ഇന്യേയതില് പപ്രാല�ഷന് ഓഫ് 
ഒഫന്ല്ഴ് സ് ആക് േ് നതി�വതില് വന്നു. ശതിക്ാ 
കാ�യളവതിനു മുമ്പുള് ശതിക്ാ റതിലപ്ാർട്ട് �ജതിസ് ലരേറൈതിന് 
നല്കാനും കുറൈവാളതിയുപേ ല�ല്ലനാട്ടം വഹതി്ാനും 
പപ്രാല�ഷന് ഓഫീസർ�ാപര നതിയ�തി്ണപ�ന്ന് നതിയ�ം 
വയേവസ് പെയ്യുന്നു. പപ്രാല�ഷന് ലസവനങ്ങളുപേയും 
സ്ാ�നങ്ങളുപേയും ഭരണ�ര�ായ നതിയന്ത്രണം ജയതില് 
വകുപ്തിപന് നതിയന്ത്രണത്തി�ായതിരുന്നു, അത് 1975ല് 
സാമൂഹയേലക്� വകുപ്തില�്് �ാറൈതി.

ലകരള ജയതില് െട്ടങ്ങൾ അനുസരതിച്്, സംസ്ാന 
സർ്ാരതിന് െതി� ജീവ�രയേന്ം തേവകാപര എക് സതികയൂട്ടീവ് 
ഉത്രവതിലൂപേ ജയതി�തില് നതിന്ന് ല�ാെതിപ്തി്ാനും നതിശ്തിത 
കാ�യളവതില�്് അവപര �ന്ധപപ്ട്ട പപ്രാല�ഷന് 
ഓഫീസറുപേ ല�ല്ലനാട്ടത്തില് സൂക്തി്ാനും കഴതിയും. 
പപ്രാല�ഷന് ഓഫീസർ അയാളുപേ/അവരുപേ റ്ദനംദതിന 
ജീവതിതരീതതി നതിരീക്തിക്കുകയും വയേക്തിപയ സമൂഹത്തില�്് 
പുനഃക്ര�ീകരതി്ാന് സഹായതിക്കുകയും പെയ്യുന്നു. ഈ 
സംവതിധാനപത് ലകരളത്തില് എസൈതികയൂട്ടീവ് പപ്രാല�ഷന് 
എന്ന് വതിളതിക്കുന്നു. നവം�ർ 30, 2022 പ്രകാരമുള് 
ജു്ീഷയേല് പപ്രാല�ഷണർ�ാരുപേ (മുതതിർന്നവർ) ജതിലേ 
തതിരതിച്ചുള് എണ്ം പട്ിക5.5.2 കാണതിക്കുന്നു.

ലകരള ജു്ീഷയേല് അ്ാദ�തിയുപേ സഹകരണലത്ാപേ 
ജു്ീഷയേറതി, ജയതില്, ല�ാ�ീസ് ഉലദയോഗസ്ർ്് ആവശയേ�ായ 
�രതിശീ�നം പപ്രാല�ഷന് സംവതിധാനത്തിപ� കാരയേ 
ലശഷതി വതികസനത്തില് ഉൾപപ്ടുന്നു. വതിജയകര�ായ 
നൂതന പപ്രാല�ഷന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ്തിപ്ാർട്ട് പ�ന്് 
�റൈ് രാജയേങ്ങളതില് നതിന്നും സംസ്ാനങ്ങളതില് നതിന്നും 
�നസതി�ാക്കുന്ന അലന്ഷണം ശ്രീ ശകേരാൊരയേ 
സംസ് കൃത സർവക�ാശാ�യും  �ാലനജ് പ�ന്് ആന്്് 
പ്വ��് പ�ന്് പസന്റും മുലഖന ഒരു �ഠനം സംഘേതി 
പ്തിക്കുകയും പെയ്തു. �തതിമൂന്നാം �്വത്ര �ദ്ധതതി 
കാ�യളവതില്, കുറൈവാളതികളുപേ �്ൾ്് അേതിസ്ാന�രവം 
പതാഴതില്�രവ�ായ വതിദയോഭയോസ സഹായത്തിനുള് �ദ്ധ 
തതികളും ദീർഘകാ��ായതി �ാനസതികാലരാഗയേ ലകന്ദങ്ങളതില് 
തുേരുന്ന �ാനസതികാസ്ാസ്യേത്തില് നതിന്ന് സുഖം 
പ്രാ�തിച്തും നതിയന്ത്രണത്തി�ായതു�ായ  മുന് തേവകാർ്്  

�ാനസതിക സാമൂഹതിക പുനരധതിവാസ �ദ്ധതതിയും ആരംഭതിച്ചു.

പട്ിക5.5.2 നവം�ർ 30, 2022 പ്രകാരം ലകരളത്തിപ� 
പപ്രാല�ഷണർ�ാരുപേ എണ്ം.

ജതിലേ പപ്രാല�ഷണർ�ാരുപേ എണ്ം 
(01/01/2022-30/11/2022)

തതിരുവനന്പുരം 51

പകാലേം 43

�ത്നംതതിട്ട 11

ആ�പ്പുഴ 40

ലകാട്ടയം 39

ഇടു്തി 48

എറണാകുളം 64

തൃശൂർ 32

�ാ�്ാേ് 46

��പ്പുറം 64

വയനാേ് 30

ലകാഴതില്ാേ് 22

കണ്ണൂർ 50

കാസർലഗാ്് 42

ആപക 582

അനു�ന്ധം: സാമൂഹയേനീതതി വകുപ്്, ലകരളസർ്ാർ

വ്നർവഴി-ട്ോവ്േഷൻ സുംവിധോനത്ിടറെ  
നവീകേണവുംശക്ിടപ്ടുത്ലുും
സംസ്ാനപത് പപ്രാല�ഷന് സംവതിധാനപത് പുന 
രുജ്ജീവതിപ്തി്ാനും നവീകരതി്ാനു�ാണ് �ദ്ധതതി ഉലദ്ശതി 
ക്കുന്നത്. ഈ �ദ്ധതതിയതില് പപ്രാല�ഷന് അർഹതയുള് 
കുറൈവാളതികപള സ്തിര�ായതി തതിരതിച്റതിയുന്നതതിനുള് 
ഒരു ലപ്രാലട്ടാല്ാൾ  �തിന്തുേരുന്നു. കുറൈവാളതികൾ 
തതിരുത്�തിന് വതിലധയരാലണാ എന്ന് ഉറപ്ാ്ാന് 
സ�രേ�ായ അലന്ഷണ റതിലപ്ാർട്ടുകൾ ഉ�ലയാഗതിക്കുന്നു, 
ആവശയേമുള്ലപ്ാപഴലോം  �നഃശാസ്ത�ര�ായ െതികതിത് 
നല്കുന്നു, പപ്രാല�ഷണർ�ാപര സമൂഹത്തില�്് 
തതിരതിപക പകാണ്ടുവന്ന് അവരുപേ  ജീവലനാ�ാധതി 
വർദ്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള് ഫ�പ്രദ�ായ ല�ല്ലനാട്ടം 
ഉറപ്ാ്ാനും ഈ ലപ്രാജക്റൈ് സഹായതിക്കുന്നു. 
കുറൈകൃതയേങ്ങളുപേ  ആവർത്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും 
കുറൈവാളതികപള മുഖയേധാരാ സമൂഹത്തില�്് തതിരതിപക 
പകാണ്ടുവരാനും ജയതിലകളതിപ� തതിര്് കുറയ്ക്കാനും ക്രതി�തിനല് 
നീതതിനയോയ വയേവസ്യുപേ കാരയേക്�ത വർദ്ധതിപ്തി്ാനും 
ഈ പ്രക്രതിയ സഹായതിക്കുന്നു.

തണലിെും - ട്ോവ്േഷൻ വ്�ോും
ജയതില് ല�ാെതിതരായ ലശഷം തേവകാർ്് നതിരവധതി 
ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾ ലനരതിലേണ്തിവരുന്നു, കാരണം അവർ 
��ലപ്ാഴം മുന് കുറൈവാളതികപളന്ന നതി�യതില് 
അ�കീർത്തിപപ്ടുത്തുന്നു. അവപര തതിരതിപക സ്ീകരതി്ാന് 
കുടും�ാംഗങ്ങൾ തയ്ാറാലയ്തിലേ. മുന് തേവകാരുപേ 
വതിജയകര�ായ കമ്യൂണതിറൈതി പുനഃസംലയാജനത്തിന് 
ഇത് തേസ്സ�ാകുന്നു. 1960പ� ലകരള പപ്രാല�ഷന് 
ഓഫ് ഒഫന്ല്ഴ് സ് റൂൾസതിപ� പസക്ന് 20 
(1) പ്രകാരം, സ്തിര�ായ താ�സസ്�ം ഇലോത് 
പപ്രാല�ഷണർ, �ലരാൾ, അകാ� ല�ാെനം, ജാ�യേം 
എന്നതിവയ്ക്ക് അർഹതയുള് കുറൈവാളതികൾ്് താല്്ാ�തിക 
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താ�സസ്�ം ഉറപ്ാക്കുന്ന സ്ാ�നങ്ങലളാ വീടുകലളാ 
പ്രവർത്തിപ്തില്ണ്ത് നതിർ�ന്ധ�ാണ്. ഇത്ര്ാർ്ായതി 
സാമൂഹയേനീതതി വകുപ്് "തണ�തിേം" പപ്രാല�ഷന് ലഹാം 
എന്നറതിയപപ്ടുന്ന ഒരു പുതതിയ സംരംഭം ആവതിഷ്കരതിച്തിട്ടുണ്്.
�ാർച്് 13, 2020 ന് ഗാന്ധതിഭവന് ഇന്ർനാഷണല് 
രേസ്റ്റു�ായതി സഹകരതിച്് പകാലേം ജതിലേയതിപ� വാളകത്് 
പുരുഷന്ാർ്ായതി ഇത്രപ�ാരു ഭവനം ആരംഭതിച്ചു. 
ഗൃഹാന്രീക്ം പ്രദാനം പെയ്യുന്ന ഈ സ്ാ�നം  
ലകരളത്തിപ� എലോ ജതിലേകളതില�ായതി 18 നും 70 വയസ്സതി 
നു�തിേയതില് പ്രായമുള് 25 പുരുഷന്ാർ്് താ�സ 
സൗകരയേപ�ാരുക്കുന്നു. കൃഷതി, പൂലന്ാട്ട�രതി�ാ�നം, അക്ാ 
ഫാം, ലസാപ്്, ല�ാഷന് നതിർമ്ാണം, കൂൺ വളർത്ല് 
തുേങ്ങതി വതിവതിധ �രതി�ാേതികളതില് അലന്വാസതികൾ ഏർപപ്ടും. 
അവരുപേ ശാരീരതികവം �ാനസതികവ�ായ ആലരാഗയേ 
�തിന്തുണയ് ് ായതി സ് ല�ാർേ് സ്, വതിലനാദ സൗകരയേങ്ങളതിലം 
അവർ ഏർപപ്ടും.

2021-22ടല ആഫ്ടറൈർടകയർ വ്സവനങ്ങളുടെയും 
ഇേകളുടെ പുനേധിവോസത്ിടറെയും വ്നട്ടങ്ങൾ

 y കുറൈകൃതയേത്തിന് ഇരയായവരുപേ �്ൾ്് 
സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുകയും 31 ഗുണലഭാ 
ക്ാ്ൾ്ായതി 1,52,000 രൂ� പെ�വഴതിക്കുകയും 
പെയത്ു.

 y തേവകാരുപേ �്ൾക്കുള് വതിദയോഭയോസ സഹായ 
�ദ്ധതതി പ്രകാരം 36 ഗുണലഭാക്ാ്ൾ്ായതി 8,51,000 
രൂ� വ തിനതിലയാഗതിച്ചു.

 y തേവകാരുപേ പ�ൺ�്ൾ്് 9 ഗുണലഭാക്ാ്ൾ്് 
ഒരാൾ്് 30,000 രൂ� നതിര്തില് വ തിവാഹ സഹായം 
നല്കതി

 y സുഖം പ്രാ�തിച് �ാനസതിക അസ്ാസ്യേമുള് 
തേവകാരുപേ പുനരധതിവാസത്തിനായതി ₹6,09,597 തുക 
ഉ�ലയാഗതിച്ചു.

 y ലനർവഴതി �രതി�ാേതി നേപ്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി 25,44,920 
രൂ� വ തിനതിലയാഗതിച്ചു.

 y മുന് കുറൈവാളതികളുപേ സ്യം പതാഴതില് �ദ്ധതതി പ്രകാരം 
68 ഗുണലഭാക്ാ്ൾ്് 10,20,000 രൂ� നല്കതി.

 y അക്ര�ത്തിനതിരയായവർക്കുള് സ്യം പതാഴതില് 
�ദ്ധതതി പ്രകാരം 176 ഗുണലഭാക്ാ്ൾ്ായതി 
26,45,000 രൂ� വ തിനതിലയാഗതിച്ചു.

മുവ്നേോട്ടുള്ള വഴി
ജയതില് ജനസംഖയേയുപേ വർധനയും അതുമൂ�ം �� 
ജയതി�തിലമുള്  തതിരക്കും ജയതിലകളതിപ� അവസ്പയ 
വഷളാക്കുകയും തേവകാലരാേ് �നുഷയേത്രഹതിത�ായ 
പ�രു�ാറൈത്തില�്് നയതിക്കുകയും പെയ്യും. പപ്രാല�ഷന് 
സംവതിധാനം ശക്തിപപ്ടുത്തുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള് 
�രതിഹാരങ്ങളതിപ�ാന്നാണ്. സാമൂഹതിക പ്രതതിലരാധ 
നയം, പപ്രാല�ഷന് സമ്പ്രദായം, ഇതതിപന് യുക്തി 
എന്നതിവപയക്കുറതിച്് പ�ാതുജനങ്ങപളയും വതിവതിധ ല്റോ്് 
ലഹാൾല്ഴ്സതിപനയും ല�ാധവല്്രതിക്കുന്നത് ഇതതി 
പന് വതിജയത്തിന് കൂടുതല് ആവശയേ�ാണ്. �ാറുന്ന 
സാഹെരയേങ്ങൾ്നുസൃത�ായതി 1960 പ� സംസ്ാന 
പപ്രാല�ഷന് െട്ടങ്ങളും ലഭദഗതതി പെയ്ാവന്നതാണ്. 
സ്ാ�ന�ര�ായ �തിന്തുണ, പതാഴതി�ധതിഷ്തിത �രതിശീ 
�നങ്ങൾ, ഉ�ജീവന സഹായ �രതി�ാേതികൾ, �തികച് 
തുേർനേ�േതികൾ എന്നതിവയ്കം കുറൈവാളതികപള സമൂഹ 
ത്തില�്് സുഗ��ായതി പുനഃസംലയാജതിപ്തി്ാന് 
സഹായതിക്കും.
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5.6 ജനങ്ങളതില�യ്ക്ക്

ജനാധതിപത്യ സർക്ാരുകൾ പപാതുജനാഭതിപ്ായലത്ാട്ക് 
പ്തതികരതിലക്ണ്ടതുണ്ട്ക്. പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസ്ക് പ്വർത്നങ്ങൾ 
ജനാധതിപത്യത്തിൽ നതിർണായകമാണ്ക്, കാരണം 
പൗരന്ാർക്്ക് നല്ല അറതിവുള്ളവരായതിരതിക്കുലമ്പാൾ വതിവതിധ 
ത�ങ്ങളതിലുള്ള സർക്ാർ മതികച്ച രീതതിയതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്നു. 
സർക്ാരതിപ� വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ പപാതുപവ പബ്തിസതിറ്തി, 
പപ്ാലമാഷണൽ, ഇൻഫർലമഷൻ കാപമ്പയ്ക് നുകൾ 
നടത്തുന്നു; എന്തിരുന്ാലും, ഇൻഫർലമഷൻ ആൻഡ്ക് 
പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസ്ക് ഡതിപ്ാർട്്ക് പമന്്ക് (I&PRD) ആണ്ക് 
ലകരളത്തിപ� ഈ പ്വർത്നങ്ങളുപട ലനാഡൽ 
ഏജൻസതി. ലകരള സർക്ാരതിപന് നയങ്ങൾ, പരതിപാടതികൾ, 
സംരംഭങ്ങൾ, ലനട്ങ്ങൾ എന്തിവപയക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ 
അച്ചടതി, ഇ�ലട്ാണതിക്ക്, ലസാഷ്യൽ മീഡതിയ വഴതി 
ഡതിപ്ാർട്്ക്പമന്്ക് പ്ചരതിപ്തിക്കുന്നു; പകരമായതി, പരമ്പരാഗതവും 
പുതതിയതുമായ ഇ�ലട്ാണതിക്ക്, ഡതിജതിറ്ൽ മാധ്യമങ്ങളതിലൂപട 
പപാതുജനങ്ങളുപട അഭതിപ്ായം ലേഖരതിക്കുന്നു.

മാറുന് കാ�ത്തിനനുസരതിച്ച്ക് പുതതിയ സമീപനങ്ങളും 
ജനസമ്പർക് ഇടപപടലുകളും വകുപ്്ക് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്ക്. 
ലസാഷ്യൽ മീഡതിയയതിപ�യം പമാബൈൽ ലജണ 
�തിസത്തിപ�യം സംരംഭങ്ങൾ അവയതിൽ ഉൾപപ്ടുന്നു. 
�ക്്യമതിട് ലപ്ക്കരതില�ക്്ക് എത്ാൻ പമാബൈൽ 
ആപ്തിലക്ഷനുകൾ ഉപലയാഗതിക്കുന്ത്ക്, ലസാഷ്യൽ മീഡതിയ 
ഹാൻഡതിലുകളതിലൂപടയള്ള ഫ�പ്ദമായ പ്ലമാഷണൽ 
കാപമ്പയ്ക് നുകൾ, ഡതിജതിറ്ൽ മാർക്റ്തിംഗ്ക് എന്തിവ 
വ�തിയലതാതതിൽ ലപ്ക്കരതില�ക്്ക് എത്തിലചരാനും 
പമച്ചപപ്ട്രീതതിയതിൽ ജനങ്ങലളാട്ക് സംവദതിക്ാനും 
ഇടയാക്കുന്നു. ക്തിയാത്മകവും വ്യത്യസ്തവും ഫ�പ്ദവുമായ 
ഓൺബ�ൻ കാപമ്പയ്ക് നുകൾ ഡതിപ്ാർട്്ക് പമന്തിപന് 
പമാത്ത്തിലുള്ള പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസതിനും വതിവര വ്യാപന 
പ്വർത്നങ്ങൾക്കും പ്ലചാദനം നൽകതി.

പബ്ലിക് റലിലേഷൻസലിലേ സംസ്ഥാന സംരംഭങ്ങൾ
വിഷ്വൽ മീഡിയ - വതിഷ്വൽ മീഡതിയ ഡതിവതിഷൻ വീഡതിലയാ 
നയൂസ്ക് ക്തിപ്തിംഗുകൾ, ലഷാർട്്ക് വീഡതിലയാകൾ, ഇൻലഫാ-
വീഡതിലയാകൾ, ലഡാകയുപമന്റതികൾ, ലഷാർട്്ക് ഫതി�തിമുകൾ, 
ലപാസ്റ്ററുകൾ എന്തിവ പട�തിവതിഷൻ ചാനലുകൾക്്ക് ലവണ്ടതി 
നതിർമ്തിക്കുകയം വതിതരണം പചയ്യുകയം പചയ്യുന്നു. നാം 
മുലന്ാട്്ക് — ൈഹുമാനപപ്ട് മുഖ്യമന്തതിയപട പ്തതിവാര 
സംലവദനാത്മക പട�തിവതിഷൻ ലപ്ാഗാം, നവലകരളം —
പ്തതിവാര വതികസന അധതിഷ്തിത പരതിപാടതി, പ്തിയലകരളം —
വാർത്ാ റൗണ്ടപ്്ക് എന്തിവയാണ്ക് പ്ധാന പട�തിവതിഷൻ 
പരതിപാടതികളുപട സംലപ്ക്ണം. വതിഷ്വൽ മീഡതിയ ഡതിവതിഷൻ 
ജനപഥം എന് ലപരതിൽ ആഴ്ചലതാറും ലറഡതിലയാ അധതിഷ്തിത 
പരതിപാടതിയം സംലപ്ക്ണം പചയ്യുന്നുണ്ട്ക്.

വവബ് അധിഷ് ഠിത മാധ്യമങ്ങൾ — പവൈ്ക്-നയൂ മീഡതിയ 
വതിഭാഗമാണ്ക് സർക്ാർ പവൈ്ക് ലപാർട്ലുകളുപടയം 
(www.kerala.gov.in, www.keralacm.gov.in, www.prd.
kerala.gov.in, www.keralanews.gov.in) മറ്്ക് പ്ധാനപപ്ട് 
പവൈ്ക്ബസറ്റുകളുപടയം ഉള്ളടക്ം ബകകാര്യം പചയ്യുന്ത്ക്. 
ദ്വതിഭാഷാ (ഇംഗ്ീഷ്ക്, മ�യാളം) ലപാർട്ലുകൾ, ഗവർണർ, 
മന്തതിമാർ, വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ, ഫീൽഡ്ക് ഏജൻസതികൾ, 
പപാതുലമഖ�ാ സ്ാപനങ്ങൾ എന്തിവപയ സംൈന്തിച്ച 
പ്സക്തമായ വതിേദാംേങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാപത 
സർക്ാരതിപന് 40-�ധതികം ഇ-ലസവനങ്ങളതില�ക്കുള്ള 
ലഗറ്്ക് ലവ കൂടതിയാണതിത്ക്. സർക്ാർ ഉത്രവുകളും 
സർക്കു�റുകളും, കാൈതിനറ്്ക് തീരുമാനങ്ങൾ, വതിജ്ാ 
പനങ്ങൾ, അലപക്ാ ലഫാമുകൾ, നയലരഖകൾ, 
പ്സതിദ്ീകരണങ്ങൾ, നതിയമങ്ങളും ചട്ങ്ങളും, റതിലപ്ാർട്ടുകൾ, 
പടൻഡറുകൾ എന്തിവ ഉൾപപ്ടുന് ലരഖകളുപട ഒരു 
ലേഖരം കൂടതിയാണീ ലപാർട്ൽ. പവൈ്ക്, നയൂ മീഡതിയ 
ഡതിവതിഷൻ ട്വതിറ്ർ (twitter.com/keralainfoiprd), ലഫസ്ക്ബുക്്ക് 
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(facebook.com/keralainformation), YouTube (youtube.com/
iprdkerala) മുത�ായ ലസാഷ്യൽ മീഡതിയ അക്ൗണ്ടുകളും 
നതിയന്തതിക്കുന്നു. 

മാധ്യമ ബന്ധങ്ങൾ — സർക്ാർ പ്വർത്നങ്ങൾ, 
സർക്ാർ ഉത്രവുകളും സർക്കു�റുകളും എന്തിവയപട 
ൈഹുഭാഷാ വാർത്ാ റതിലപ്ാർട്ടുകൾ പ്സ്ക് റതി�ീസ്ക് 
ഡതിവതിഷൻ ആണ്ക് ബകകാര്യം പചയ്യുന്ത്ക്. പ്സ്ക് മീറ്റുകൾ 
വതിളതിക്ൽ, പ്ലത്യക അവസരങ്ങളതിൽ മീഡതിയ പസന്റുകൾ 
സ്ാപതിക്ൽ, മാധ്യമ അക്ഡതിലറ്ഷൻ ലസവനങ്ങൾ, 
മാധ്യമ റതിലപ്ാർട്ർമാർക്്ക് കവലറജതിനും റതിലപ്ാർട്തിംഗതിനും 
പ്ലത്യക അവസരങ്ങളതിൽ സൗകര്യ പമാരുക്ൽ, 
സംസ്ാന മാധ്യമ അവാർഡ്ക് ചടങ്ങുകൾ സംഘടതിപ്തിക്ൽ 
എന്തിവ ഈ ഡതിവതിഷൻ ഏപറ്ടുക്കുന്നു. ഡതിവതിഷപന് 
ലഫാലട്ാഗാഫതി വതിഭാഗം സംസ്ാനത്തുടനീളമുള്ള 
സർക്ാർ പരതിപാടതികൾ കവർപചയ്യുന്നു, ദതിവലസന 
ചതിത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്്ക് റതി�ീസ്ക് പചയ്യുന്നു, 
ലഫാലട്ാഗാഫുകൾ ആർബക്വ്ക് പചയ്യുന്നു. സർക്ാർ 
നയങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, പരതിപാടതികൾ, സാമൂഹതിക 
പ്ശ്നങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ സ്വാധീനം പചലുത്തുന് അച്ചടതി, 
ഇ�ക്ക് ല്ാണതിക്ക് മാധ്യമ വാർത്കളുപടയം കഥകളുപടയം 
ബദനംദതിന പരതിലോധന സൂക്്ക്മപരതിലോധന വതിഭാഗം 
ഏപറ്ടുക്കുന്നു.

പ്രസിദ്ീകരണങ്ങൾ — വകുപ്്ക് ആനുകാ�തികങ്ങൾ 
പുറത്തിറക്കുന്നു: ലകരള ലകാളതിംഗ്ക് (ഇംഗ്ീഷ്ക്), സമകാ�തിക 
ജനപഥം (മ�യാളം), വാർത്ാക്കുറതിപ്പുകൾ, �ഘുല�ഖകൾ, 
ല്ാഷറുകൾ, റതിലപ്ാർട്ടുകൾ, കൂടാപത ലകരള സംസ്ാരം, 
ചരതിത്രം, ക�, പ്മുഖ വ്യക്തതിത്വങ്ങൾ എന്തിവപയക്കുറതിച്ചുള്ള 
പുസ്തകങ്ങളും ഡതിവതിഷൻ പ്സതിദ്ീകരതിക്കുന്നു. 
ആനുകാ�തികങ്ങളുപട പ്ലമാഷണൽ ലജാ�തികൾക്ായതി ഒരു 
സർക്കുല�ഷൻ വതിഭാഗവും ഉണ്ട്ക്.

ഔട്് ഡഡാർ പബ്ിസിറ്ി ആൻഡ് കൾച്ചർ — പബ്തിസതിറ്തി 
പ്വർത്നങ്ങളുപട ഭാഗമായതി സംസ്ാനത്തിനകത്്ക് 
ഔട്്ക് ലഡാർ പബ്തിസതിറ്തി, അന്തർ സംസ്ാന പബ്തിക്ക് 
റതില�ഷൻസതിപന് ഭാഗമായതി പമല്ാ നഗരങ്ങളതിപ� വ്യാപാര 
സാംസ്ാരതിക ഉത്സവങ്ങൾ, പ്ദർേനങ്ങൾ, പസമതിനാറുകൾ, 
വർക്്ക്ലഷാപ്പുകൾ, നയൂഡൽഹതിയതിൽ നടക്കുന് അന്താരാഷ്ട്ര 
വ്യാപാര ലമള, ലസാഷ്യൽ മീഡതിയ, മൾട്തിമീഡതിയ 
കാപമ്പയ്ക് നുകൾ, ക�, സാംസ്ാരതിക പരതിപാടതികൾ സംഘടതി 
പ്തിക്കുന്നു. ഗാന്തിജയന്തതി, വായനവാരം, ഔലദ്യാഗതിക 
ഭാഷ, മ�യാളം വാരം തുടങ്ങതിയ ദതിന - വാരാചരണങ്ങളും 
ആലഘാഷങ്ങളും ഔട്്ക് ലഡാർ പബ്തിസതിറ്തി ആൻഡ്ക് കൾച്ചറൽ 
ഡതിവതിഷനാണ്ക് ഏപറ്ടുക്കുന്ത്ക്.

ഗഡവഷണവും റഫറൻസും — പ്സ്്ക് ആൻഡ്ക് രജതി 
സ്ക്ല്ഷൻ ഓഫ്ക് ബുക്്ക്സ്ക് ആക്തിപ� (പതിആർൈതി 
ആക്്ക്) നതിർലദേേങ്ങൾ അനുസരതിച്ച്ക് റതിസർച്ച്ക് ആൻഡ്ക് 
റഫറൻസ്ക് വതിഭാഗം സംസ്ാനത്്ക് പ്സതിദ്ീകരതിക്കുന് 
പത്രങ്ങളുപടയം ആനുകാ�തികങ്ങളുപടയം രജതിസ്റ്ററുകൾ 
പതതിവായതി പരതിപാ�തിക്കുന്നു. അടതിയന്തതിര ഘട്ത്തിപ� 
ആേയവതിനതിമയം, പ്ചാരണ ആസൂത്രണം, ്ാൻഡ്ക് 
നതിർമ്ാണം, പമാബൈൽ ലജണ�തിസം, ഡാറ് 
വതിേക�നം തുടങ്ങതിയ പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസതിപ� പുതതിയ 
പ്ൻഡുകളതിലും പഡാപമയ്ക് നുകളതിലും ഈ ഡതിവതിഷൻ ശ്രദ് 
ലകന്ദീകരതിക്കുകയം ജീവനക്ാർക്്ക് റതിഫ്രഷർ പ്യതിനതിങ്ക് 
നൽകുകയം പചയ്യുന്നു.

ലകരള മീഡതിയ അക്ാദമതി - ലകരള മീഡതിയ അക്ാദമതി, 
ലജർണ�തിസം ലമഖ�യതിപ� പഠന-ഗലവഷണ 
പരതിപാടതികൾ സുഗമമാക്കുകയം പരതിേീ�ന പരതിപാടതികൾ, 
േതിൽപോ�കൾ, പസമതിനാറുകൾ, പുസ്തകങ്ങളുപടയം 
ആനുകാ�തികങ്ങളുപടയം പ്സതിദ്ീകരണം, മാധ്യമ 
അവാർഡുകളുപട വതിതരണവും, പഫല�ാഷതിപ്പുകളും 
നൽകുകയം പചയ്യുന് ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ാപനമാണ്ക്. 
ടാലഗാർ തതിലയറ്ർ — ത�സ്ാന നഗരത്തിപ� ഒരു 
സാംസ്ാരതിക ലകന്ദമായതി വകുപ്്ക് ടാലഗാർ തതിലയറ്റതിപന 
വതികസതിപ്തിപച്ചടുത്തു. ലദേീയ തതിലയറ്ർ പഫസ്റ്റതിവ�തിനും 
ലകരളത്തിപന് അന്താരാഷ്ട്ര ച�ച്ചതിത്രലമളയ്കം ആതതിലഥയത്വം 
വഹതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്ധാന ലവദതിയാണതിത്ക്.

സർക്ാർ പരസ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്്ക് നൽകുന്തതിനുള്ള 
ഔലദ്യാഗതിക ഏജൻസതിയാണ്ക് ഐ ആൻഡ്ക് പതിആർഡതി. 
അച്ചടതി, ദൃേ്യ, ശ്രാവ്യ പരസ്യങ്ങളുപട നതിർമ്ാണം, 
പരസ്യങ്ങൾക്്ക് സർക്ാർ നതിരക്്ക് നതിശ്ചയതിക്ൽ 
എന്തിവയം വകുപ്്ക് തപന്യാണ്ക് പചയ്യുന്ത്ക്.

2021-22 ലേ പ്രധഥാന ലനട്ടങ്ങൾ
 y വതിലല്ലജ്ക്, ലബ്ാക്്ക് ത�ങ്ങളതിൽ പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസ്ക് 

ഇൻഫർലമഷൻ സർവീസ്ക് മാലനജ്ക് പമന്്ക് (പ്തിസം) 
പദ്തതിയതിലൂപട ഒരു മാസത്തിൽ േരാേരതി 15 പപെഷ്യൽ 
ലസ്റ്റാറതികളും 20 വാർത്ാധതിഷ്ക് ഠതിത ഇനങ്ങളും 
പ്സതിദ്ീകരതിച്ചു.

 y 56,220 ച തിത്രങ്ങൾ ഡതിജതിബറ്സ്ക് പചയ്്ക് സർക്ാരതിപന് 
ഔലദ്യാഗതിക പവൈ്ക് ബസറ്ായ www.kerala.gov.
in- ല�ക്കും; കൂടാപത www.noticeboard.kerala.gov.
in, www.document.kerala.gov.in എന്ീ സൈ്ക് 
ലപാർട്ലുകളതില�ക്കും അപ്ക് ല�ാഡ്ക് പചയ്ക്തു.

 y സർക്ാരതിപന് വ തികസനവും ലക്മാധതിഷ് തിത 
പ്വർത്നങ്ങളും ഉയർത്തിക്ാട്ടുന് IPRD-യപട 
വാർത്ാധതിഷ്തിത പട� തിവ തിഷൻ പരതിപാടതിയായ 
നവലകരളത്തിപന് 20 എപ്തിലസാഡുകൾ 
നതിർമ്തിക്കുകയം സംലപ്ക്ണം പചയ്യുകയം പചയ്ക്തു•

 y സംസ്ാന ൈജറ്തിപന് തത്സമയ സംലപ്ക്ണം, 
മാധ്യമ അവാർഡ്ക് വ തിതരണം, സംസ്ാന ച�ച്ചതി 
ലത്രാത്സവം 2022, സർക്ാരതിപന് ഒന്ാം വാർഷതികം 
എന്തിവ ഡതിപ്ാർട്്ക്പമന്തിപന് ഇന്ർപനറ്്ക് ലറഡതി 
ലയായായ ലറഡതിലയാ ലകരള വഴതിയാണ്ക് നടത്തിയത്ക്. 
സർക്ാരതിപന് ലക്മ പരതിപാടതികൾ, പ്ഖ്യാപനങ്ങൾ, 
ലനട്ങ്ങൾ എന്തിവപയ അടതിസ്ാനമാക്തി ഒരു 
മതിനതിറ്്ക് ബദർഘ്യമുള്ള 140 വ തിവര വീഡതിലയാകൾ 
നതിർമ്തിക്കുകയം ലസാഷ്യൽ മീഡതിയയതിലൂപട 
പുറത്തുവതിടുകയം പചയ്ക്തു.

 y പപാതുജനങ്ങൾക്ായതി "മതിഴ തിവ്ക് 2022" എന് 
ലപരതിൽ ഒരു ഓൺബ�ൻ വീഡതിലയാ മത്സരം 
സംഘടതിപ് തിച്ചു. ഇത്ക് സർക്ാരതിപന് വ തികസനത്തിലും 
ലനട്ങ്ങളതിലും ശ്രദ് ലകന്ദീകരതിക്കുന്നു. 69 എൻ്തികൾ 
�ഭതിക്കുകയം പകാവതിഡ്ക്-19 പന് 1-ഉം 2-ഉം തരംഗങ്ങപള 
ലനരതിടുന്തതിൽ സർക്ാരതിപന് ഫ�പ്ദമായ ഇടപപട 
ലുകളുപട കഥകൾ അടതിസ്ാനമാക്തി, 11 ലഷാർട്്ക് 
ഫതി� തിമുകൾ എംപാനൽ പചയ് സംവതിധായകർ മുലഖന 
നതിർമ്തിക്കുകയം പചയ്ക്തു.

 y ജതില്ലാ ഇൻഫർലമഷൻ ഓഫീസുകളുപട നവീകര 
ണത്തിപന് ഭാഗമായതി ആ�പ്പുഴ, ലകാട്യം, 
കാസർലകാട്ക്, ഇടുക്തി, കണ്ണൂർ എന്തിവതിടങ്ങളതിപ� 
ജതില്ലാ ഇൻഫർലമഷൻ ഓഫീസുകളതിൽ ഓഫീസ്ക് 
നവീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾ വകുപ്്ക് പൂർത്തിയാക്തി. 
ടാലഗാർ തതിലയറ്റതിപന് നവീകരണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
പുലരാഗമതിക്കുകയം മഴപവള്ള സംഭരണതിയം 
ലപാർട്ൈതിൾ ഓഡതിലയാ സതിസ്റ്റവും പൂർത്തിയാക്കുകയം 
പചയ്ക്തു.
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 y ആറ്ക് മണതിക്കൂർ ബദർഘ്യമുള്ള ലഡാകയുപമന്റതിയം 
അഞ്്ക് പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങുന് “ വ തിഷ്വൽ ഹതിസ്റ്ററതി ഓഫ്ക് 
ലകരള ” തയ്ാറാക്തി

 y വതിവ തിധ സർക്ാർ പരതിപാടതികപളക്കുറതിച്ച്ക് അവലൈാധം 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനായതി ഔട്്ക്ലഡാർ പബ്തിസതിറ്തി 
കാപമ്പയ്ക് നുകൾ ജതില്ലാത�ത്തിൽ സംഘടതിപ് തിക്കുകയം 
പ്ലത്യക പബ്തിക്ക് റതില�ഷൻസ്ക് കാമ്പയതിൻ വ തിജയ 
കരമായതി സംഘടതിപ് തിക്കുകയം പചയ്ക്തു. സർക്ാരതിപന് 
ഒന്ാം വാർഷതികലത്ാടനുൈന്തിച്ച്ക് ജതില്ലാത�ത്തിൽ 
എപന് ലകരളം വ്യാപാര വ തിജ്ാന പ്ദർേനങ്ങൾ 
നടത്തി.

 y 14 ഇംഗ്ീഷ്ക്, മ�യാളം ദതിനപത്രങ്ങളുപട പറലക്ാ 
ർഡതിംഗും ലേഖരണവും സൂക്്ക്മപരതിലോധനയം 
ഡതിജതിറ്ബ�ലസഷനും 10 മ�യാളം വാർത്ാ 
ചാനലുകളുപടലമാണതിറ്റതിംഗും നടത്തി.

മുലനേഥാട്ടുള്ള വഴലി
വതികസന പ്വർത്നങ്ങൾ അതതിലവഗം ്ാക്്ക് 
പചയ്യുന്തതിനും ക്മസമാധാന പാ�നത്തിനും 
സംസ്ാനത്്ക് ലക്മ പരതിപാടതികൾ നടപ്ാക്കുന്തതിനും 
പപാതുജനങ്ങളുമായള്ള വതിവരവതിനതിമയവും വ്യാപനവും 
പനറ്്ക് വർക്തിംഗും നതിർണായക പങ്്ക് വഹതിക്കുന്നു. 
ആർട്തിഫതിഷ്യൽ ഇന്�തിജൻസ്ക്, ഓപമെന്ഡ്ക് റതിയാ�തിറ്തി, 
ല ാ്ണുകപള അടതിസ്ാനമാക്തിയള്ള ലഫാലട്ാഗാഫതി 
തുടങ്ങതിയ ആധുനതിക സാലങ്തതികവതിദ്യകളും ഗാഡ്ക് പജറ്റുകളും, 
പ്ലത്യകതിച്ച്ക് പ്കൃതതിലക്ാഭങ്ങളുപട സമയത്്ക് ഉപലയാഗതി 
ക്കുന്തതിലൂപട, മതികച്ച ഫ�ം ബകവരതിക്ാൻ കഴതിയം. 
വകുപ്്ക് ആസ്ാനത്തും അതതിപന് എല്ലാ ജതില്ലാ 
ലകന്ദങ്ങളതിലും ഉയർന് നതി�വാരമുള്ള മൾട്തി-മീഡതിയ 
എഡതിറ്തിംഗ്ക് സ്റ്റുഡതിലയായപട സഹായലത്ാപട സർക്ാർ 
പരതിപാടതികൾ പപാതുജനങ്ങൾക്്ക് തത്സമയം സംലപ്ക്ണം 
പചയ്യുന്തതിനുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സംവതിധാനവും വതികസതി 
പ്തിലക്ണ്ടതുണ്ട്ക്.
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6.1 വിദധ്യാഭധ്യാസം

മയാനവ വികസനം

കകരളത്ിലെ വികസന പ്രക്ിയലയക്കുറിച്ചുള്ള ഏല�യാരു 
വിെയിരുത്ലം സയാർവത്ിക സയാക്ഷര�, സ്കൂൾ 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, സ്കൂൾ-വിദധ്യാർത്ി നിെനിർത്ൽ, 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലെ സയാമൂഹിക ഉൾലപെടുത്ൽ 
എന്ിവയുമയായി ബന്ധലപെട്ട അ�ിലറെ ശ്രകദ്യമയായ 
സൂചികകൾ കണക്ിലെടുത്തുലകയാണ്യാകണം. നഗര, 
ഗ്യാമ പ്രകദശങ്ങളിലെ മിക് കുടുംബങ്ങളുലെയും 
ല�യാട്ടടുത്തുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളുലെ െഭധ്� 
കൂെി കണക്ിലെടുക്ണം. കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷമയായി 
ലപയാതുവിദധ്യാെയങ്ങളിലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ നിെവയാരത്ിലറെ 
അസയാധയാരണമയായ വർദ്നലയ കൂെി കണക്ിലെടുത്യാണ് 
ഇകപെയാഴലത്യും സമീപകയാെലത്യും വിെയിരുത്ലകൾ.
വിവിധ കമഖെകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുലെ, പ്രക�ധ്കിച്് 
പയാർശ്വവൽക്രിക്ലപെട്ടതും ദുർബെവുമയായ വിഭയാഗങ്ങളുലെ 
ആവശധ്ങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്�ിനുള്ള നെപെികൾ 
സംസ്യാനം സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്്. വികെയാംഗരയായ കുട്ടികളുലെ 
ആവശധ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുന്�ിനയായി ലപ്രയാഫഷണൽ 
വവദഗ്ധധ്വും സഹയായവും ഉപകയയാഗിച്് പ്രക�ധ്കം 
രൂപകൽപെന ലചയ്ത കപ്രയാഗ്യാമുകൾ നെപെിെയാക്കുന്നു. 
കെയാകയായിക കമഖെ കപയാലള്ള പയാക്ധ്�ര പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
പ്രക�ധ്ക ശ്രദ് നൽകിയിട്ടുണ്്. എന്ിരുന്യാലം 
എല്യാവകരയും ഉൾലകയാള്ളുന്�ിലം ശയാസ്തീയ സഹയായം 
െഭധ്മയാക്കുന്�ിലം കൂടു�ൽ ലമച്ലപെടുത്ലകൾ 
ആവശധ്മയാണ്. ‘ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ം’, 
‘കകരള വവജ്യാനിക സമ്പദ്ഘെന യജ്ം’ എന്ിവയുലെ 
തുെർച്യയായ നവകകരള മിഷലറെ ഘെകമയായ ‘വിദധ്യാ കിരണം’ 
കപയാലള്ള പദ്�ികളിലൂലെ സ്കൂൾ, ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ 
�െങ്ങളിൽ പ്രധയാന മയാറ്റങ്ങൾ ലകയാണ്ടുവരയാനയാണ് 
സർക്യാർ െക്ഷധ്മിടുന്�്.

ഓൺവെൻ പ്നം സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ പ്രധയാന 
മയാർഗമയായി മയാറിയ പകർച്വധ്യാധിയുലെ കയാെത്് ഡിജിറ്റൽ 
വിഭജനം നികത്യാൻ കകരളം ശ്രകദ്യമയായ ശ്രമങ്ങൾ 
നെത്ി. പ�ിനയാെയാം പഞ്വത്സര പദ്�ി ഡിജിറ്റൽ 
വിഭജനം അവസയാനിപെിക്യാനും സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസവുമയായി 
മികച് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപെയാക്യാനും ഡിജിറ്റൽ പ്ന 
സയാമഗ്ികളികെക്കും വെബ്രറി ശംഖെകളികെക്കും �ികച്ചും 
പു�ിയ രീ�ിയിൽ സമൂഹത്ിലെ എല്യാ വിഭയാഗങ്ങൾക്കും 
പ്രകവശനം നൽകയാനും വിഭയാവനം ലചയ്യുന്നു.

സാക്ഷരത
ഒരു രയാജധ്ത്ിലറെ മയാനവ മൂെധനത്ിലറെ ഗുണ 
നിെവയാരത്ിലറെ ഏറ്റവും പ്രധയാന സൂചകം 
സയാക്ഷര�യയാണ്. സയാക്ഷര� കണക്ിലെടുക്കുകമ്പയാൾ 94 
ശ�മയാനം സയാക്ഷര� നിരക്് കനെിലക്യാണ്് ഇന്ധ്യിൽ 
ഒന്യാം സ്യാനത്യാണ് കകരളം. െക്ഷദ്വീപും (91.85 
ശ�മയാനം) മികസയാറയാമും (91.33) കകരളത്ിലറെ ല�യാട്ടു 
പുറകിലണ്് (ലസൻസസ്് ഓഫ് ഇന്ധ് 2011). 1951ൽ 47.18 
ശ�മയാനമയായിരുന് കകരളത്ിലെ സയാക്ഷര�യാനിരക്് 
2011 ആയകപെയാൾ ഏകകദശം ഇരട്ടിയയായി. 1951 ൽ 22 
ശ�മയാനമയായിരുന് സ്തീ-പുരുഷ സയാക്ഷര�യാന്രം 2011 
ൽ 4.04 ശ�മയാനമയായി �യാഴ്ന്നു. സ്തീ സയാക്ഷര�യിൽ 
കകരളം 92.07 ശ�മയാനകത്യാലെ രയാജധ്ത്് ഒന്യാമ�് 
നിൽക്കുകമ്പയാൾ ബീഹയാറയാണ് ഏറ്റവും പിന്ിലള്ള�് (51.50 
ശ�മയാനം) (ലസൻസസ് ഓഫ് ഇന്ധ് 2011). 1951 മു�ൽ 2011 
വലരയുള്ള സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ നിരക്കുകൾ അനുബന്ം 
6.1.1ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. സയാക്ഷര�യാ നിരക്ിലറെ 
കയാരധ്ത്ിൽ ജില്കൾ �മ്ിലള്ള അന്രം വളലര കുറവയാണ്. 
കകരളത്ിലറെ സയാക്ഷര�യാ നിരക്് ജില്�ിരിച്് വിശകെനം 
ലചയ്യുകമ്പയാൾ 97.21 ശ�മയാനകത്യാലെ കകയാട്ടയമയാണ് 
സയാക്ഷര�യിൽ ഏറ്റവും മുന്ിൽ. 96.55 ശ�മയാനകത്യാലെ 
പത്നം�ിട്ടജില്യും 95.89 ശ�മയാനകത്യാലെ എറണയാകുളം 
ജില്യും ല�യാട്ടുപിന്ിലണ്്. സംസ്യാനലത് ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ സയാക്ഷര�യാ നിരക്കുള്ള ജില് വയനയാെയാണ് (89.03 
ശ�മയാനം). 2001, 2011 വർഷങ്ങളിലെ പുരുഷ-സ്തീ വിഭയാഗം 
�ിരിച്ചുള്ള ജില്കളിലെ സയാക്ഷര�യാ നിരക്കുകൾ അനുബന്ം 
6.1.2ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

കകരള സംസ്യാന സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ അക�യാറിറ്റി (ലക.
എസ്.എൽ.എം.എ) സംസ്യാനത്്, സയാക്ഷര�, തുെർ 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആജീവനയാന് പ്ന പരിപയാെികൾ എന്ിവ 
നെപെിെയാക്കുന്�ിനയായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. നിരക്ഷരർ, 
നവസയാക്ഷരർ, സ്കൂളിൽ നിന്നും ലകയാഴിഞ്ഞുകപയായവർ, 
ആജീവനയാന് വിദധ്യാഭധ്യാസകമയാ തുെർവിദധ്യാഭധ്യാസകമയാ 
�യാൽപെരധ്മുള്ള ആളുകൾ എന്ിവരയാണ് ഈ പരിപയാെികളുലെ 
പ്രധയാന ഗുണകഭയാക്യാക്ൾ. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ, 
സയാക്ഷര�യാ മിഷലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ സ്തീകൾ, 
പട്ടികജയാ�ി, പട്ടികവർഗക്യാർ, ട്യാൻസ് ലജൻഡർമയാർ, 
�ീരകദശവയാസികൾ, കുെികയറ്റ ല�യാഴിെയാളികൾ 
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തുെങ്ങിയവരിൽ പ്രക�ധ്ക ശ്രദ് കകന്ദീകരിച്് സമൂഹത്ിലെ 
ദുർബെരും പയാർശ്വവൽക്രിക്ലപെട്ടവരുമയായ വിഭയാഗങ്ങളി 
കെക്് വധ്യാപിപെിച്ചു. സയാക്ഷര� എന്യാൽ ലവറം എഴുത്തും 
വയായനയും പ്ിക്കുക മയാത്മല് മറിച്് ആകരയാഗധ്പരവും 
വളർച്യാപരവുമയായ ഒരു സയാമൂഹിക ജീവി�ം എങ്ങലന 
വളർത്ിലയടുക്യാം എന് അവകബയാധം വളർത്ിലയടുക്ൽ 
കൂെിയയാണ്. ഈ ആശയം മുന്ിൽ വച്ചുലകയാണ്് കകരള 
സയാക്ഷര� മിഷൻ അക�യാറിറ്റി (ലക.എസ്.എൽ.എം.എ) 
ആരംഭിച് സയാമൂഹധ് സയാക്ഷര� പദ്�ി െക്ഷധ്ം വയ്ക്കുന്�് 
ആകരയാഗധ്ം, പരിസ്ി�ി, െിംഗകഭദം, കകരള നകവയാത്യാനം, 
ഇന്ധ്ൻ ഭരണഘെന, ഇ-വിദധ്യാഭധ്യാസം എന്ീ 
കമഖെകലളയയാണ്. സയാക്ഷര�യ്ക്കും തുെർവിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും 
കീഴിലള്ള മു�ിർന് പ്ി�യാക്ൾ ഈ കപ്രയാഗ്യാമുകളുലെ 
കനരിട്ടുള്ള ഗുണകഭയാക്യാക്ളയാണ്.

1. സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ
നിരക്ഷരരയായ ആളുകലള സയാക്ഷരരയാക്കുക 
എന്�യാണ് ഈ പരിപയാെിയുലെ െക്ഷധ്ം. നിരക്ഷര�യാ 
നിർമ്യാർജ്ജനത്ിനയായി വിവിധ �രത്ിലള്ള സയാക്ഷര�യാ 
പദ്�ികൾ നെപെിെയാക്ി വരുന്നു. ഈ വർഷം സയാക്ഷര�യാ 
പദ്�ി �ീരകദശ, ആദിവയാസി, പട്ടികജയാ�ി പ്രകദശങ്ങളിൽ/ 
വയാസസ്െങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ി�യാക്ൾക്് പ്രക�ധ്ക ശ്രദ് 
നൽകിയിട്ടുണ്്.

നിരക്ഷര�യാ നിർമ്യാർജ്ജനത്ിനയായി കകന്ദ സർക്യാർ 
പദ്�ിയയായ പെ്ന െിഖ് ന അഭിയയാനും (പിഎൽഎ) 
ലക.എസ്.എൽ.എം.എ നെപെിെയാക്ിയിട്ടുണ്്. 2021-22 
കയാെയളവിൽ ലക.എസ്.എൽ.എം.എ യുലെ സയാക്ഷര�യാ 
പരിപയാെികൾ വഴി പ്രകയയാജനം കനെിയ വധ്ക്ികളുലെ എണ്ം 
2,09,441 ആയിരുന്നു.

2020-ലെ കദശീയ വിദധ്യാഭധ്യാസ നയവുമയായി 
സംകയയാജിപെിച്ചുലകയാണ്് പ്രയായപൂർത്ിയയായവർക്കുള്ള 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ എല്യാ വശങ്ങളും ഉൾലപടുത്ിലകയാണ്് 
2022-27 കയാെയളവിെൽ നയൂ ഇന്ധ് സയാക്ഷര�യാ 
പരിപയാെി എന് പു�ിയ കകന്ദയാവിഷ് കൃ� പദ്�ിയും 
നെപെിെയാക്ിവരികയയാണ്. കകരളത്ിലെ 14 ജില്കളും 
ഈ പരിപയാെിയുലെ ഭയാഗമയാകുകയും അ�ിലറെ 
ആദധ്ഘട്ടത്ിൽ (ആദധ്വർഷം) 85,000 നിരക്ഷരലര 
സയാക്ഷരരയാക്കുന്�ിനുള്ള പരിപയാെികൾ നെപെിെയാക്കുകയും 
ലചയ്യും.

2. സമൂഹത്ിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കലപെട്ട 
വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രതതയേക പദ്ധതികൾ
എ. അട്ടപ്യാടി ആദിവയാസി സയാക്ഷരതയാ പരിപയാടി: 
ഇ�ിലറെ ഭയാഗമയായി അട്ടപെയാെിയിലെ 192 ആദിവയാസി 
ലസറ്റിൽലമന്റുകളിൽ ക്യാസുകൾ നെത്തുകയും 2553 
പ്ി�യാക്ൾ സയാക്ഷര� കനടുകയും ലചയ്തു.

ബി. വയനയാട് ആദിവയാസി സയാക്ഷരതയാ പരിപയാടി: 
വയനയാട്ടിലെ കഗയാത്വർഗക്യാരുലെ നിരക്ഷര� 
തുെച്ചുനീക്യാനയാണ് ഈ പരിപയാെി. ഈ പദ്�ിയുലെ 
മൂന്് ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്ിയയാകുകയും 25,000-ത്ിെധികം 
ആദിവയാസി പ്ി�യാക്ൾ സയാക്ഷര� വകവരിക്കുകയും 
ലചയ്തു.

സി. നവചേതന (പട്ടികജയാതിക്യാർക്യായുള്ള പ്രചതധ്ക 
സയാക്ഷരതയാ പരിപയാടി): കകരളത്ിലെ 14 ജില്കളിെയായി ഈ 

പദ്�ി നെപെിെയാക്ി, 1,650 പ്ി�യാക്ൾ സയാക്ഷരരയാകുകയും 
1,410 പ്ി�യാക്ൾ നയാെയാം ക്യാസ് തുെധ്� വകവരിക്കുകയും 
ലചയ്തു. നിെവിൽ 2021-22 വർഷത്ിൽ 356 പ്ി�യാക്ൾ 
ഈ കപ്രയാഗ്യാമിലറെ ഭയാഗമയാണ്.

ഡി. സമഗ്ര (പട്ടികവർഗക്യാർക്കുള്ള പ്രചതധ്ക സയാക്ഷരതയാ 
പരിപയാടി): സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള �ിരലഞ്ഞടുത് 
100 ആദിവയാസി ലസറ്റിൽലമന്റുകളിൽ ഈ പദ്�ി 
നെപെിെയാക്കുകയും 3,835 പ്ി�യാക്ൾ സയാക്ഷര� കനടുകയും 
ലചയ്തു. നയാെയാം ക്യാസ് തുെധ്�യാ പരീക്ഷയിൽ 941 കപരും 
ഏഴയാം ക്യാസ് തുെധ്�യാ പരീക്ഷയിൽ 211 കപരും വിജയിച്ചു.

ഇ. േങ്യാതി - കുെികയറ്റ ല�യാഴിെയാളികൾക്യായുള്ള 
പ്രക�ധ്ക സയാക്ഷര�യാ പരിപയാെി: 2019-20 കയാെയളവിൽ 
സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ എല്യാ ജില്കളിലെയും 14 
�കദേശഭരണസ്യാപനങ്ങളിൽ ഈ പദ്�ി നെപെയാക്കുകയും 
1,641 കുെികയറ്റ ല�യാഴിെയാളികൾ സയാക്ഷര� കനടുകയും 
ലചയ്തു. 2021-22ൽ 1,432 ചങ്ങയാ�ി പ്ി�യാക്ളുണ്്.

എഫ്. സമന്വയ - ട്യാൻസ് ലജൻഡർമയാരുലെ തുെർ 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനുള്ള പ്രക�ധ്ക പദ്�ി: ഈ പദ്�ിയുലെ 
ഭയാഗമയായി സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ ട്യാൻസ് ലജൻഡർ 
സർകവയും തുെധ്�യാ ക്യാസുകളും വിവിധ �രത്ിലള്ള 
കബയാധവൽക്രണ പരിപയാെികളും നെത്ി.

ജി. അക്ഷരശ്രീ - �ിരുവനന്പുരം കകയാർപെകറഷനിലെ 
100 വയാർഡുകളിൽ നെപെിെയാക്കുന് ഒരു പ്രക�ധ്ക 
പദ്�ിയയാണി�്. 2022ൽ പത്യാം�രം തുെധ്�ക്യായി 400 
പ്ി�യാക്ളും 862 പ്ലസ് വൺ പ്ി�യാക്ളും ഈ കപ്രയാഗ്യാമിന് 
കീഴിൽ പ്ിക്കുന്നു.

എച്്. അക്ഷരസയാഗരം - ഫിഷറീസ് വകുപെിലറെ ഫണ്് 
ഉപകയയാഗിച്് �ീരകദശലത് ജനങ്ങളുലെ വികസനം 
െക്ഷധ്മിട്ടുള്ള പരിപയാെിയയാണി�്. പദ്�ിയുലെ ഒന്നും 
രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്ിയയായി. ഈ പദ്�ിയിലൂലെ 2,135 
പ്ി�യാക്ൾ സയാക്ഷര� കനടുകയും 1,473 പ്ി�യാക്ൾ 
നയാെയാം ക്യാസ് തുെധ്�യികെക്് ഉയർത്ലപെടുകയും ലചയ്തു.

ഐ. ആദിശ്രീ- ആറളം സയാക്ഷരതയാ പദ്തി- 
കണ്ണൂരിലെ ആറളം ഫയാമിലെ നിരക്ഷര� നിർമയാർജനം 
ലചയ്യുന്�ിനയാണ് ഈ പദ്�ി വിഭയാവനം ലചയ്യുന്�്. 
600 പ്ി�യാക്ൾ ഈ പരിപയാെി പ്രകയാരം ക്യാസുകളിൽ 
പലകെടുക്കുന്നുണ്്.

3. തുെയേത തപ്രാഗ്ാമുകൾ
നിെവിലള്ള ഔപചയാരിക വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായത്ിന് 
തുെധ്മയായ ഒരു ബദൽ വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുകലയന് 
െക്ഷധ്കത്യാലെയയാണ് തുെധ്�യാ പരിപയാെികൾ 
സംഘെിപെിക്കുന്�്.

നാൊം ക്ാസ്, ഏഴാം ക്ാസ് തുെയേതാ ക്ാസുകൾ
സയാക്ഷര�യാ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്വർക്കും വപ്രമറി �െം 
മു�ൽ സ് കൂളിൽ നിന്് ലകയാഴിഞ്ഞുകപയായ വിദധ്യാർത്ികൾക്കും 
നയാെയാം�രം തുെധ്�യാ കകയാഴ് സികെക്് കചരയാം. നയാെയാം�രം 
തുെധ്� പയാസയായവർക്കും അപെർ വപ്രമറി �െം മു�ൽ 
സ് കൂൾ പ്നം ഉകപക്ഷിച്വർക്കും ഏഴയാം ക്യാസ് തുെധ്�യാ 
കപ്രയാഗ്യാമികെക്് പ്രകവശനം െഭിക്കും. 2021-22 വർഷത്ിൽ 
9,767 കപർ നയാെയാം ക്യാസ് തുെധ്�യാ കപ്രയാഗ്യാമിൽ കചരുകയും, 



അദ്ധ്യായം 06 | മയാനവ വികസനം |  273

ഇ�ിൽ 2,658 പ്ി�യാക്ൾ വിജയിക്കുകയും ഏഴയാം ക്യാസ് 
തുെധ്� കപ്രയാഗ്യാമിൽ 4,726 കപർ കചരുകയും 1,820 
പ്ി�യാക്ൾ വിജയിക്കുകയും ലചയ്തു.

ലകഎസ്എൽഎംഎയുലെ കകന്ദീകൃ�മയായ ശ്രമങ്ങൾ 
കയാരണം, കപ്രരക് മയാർക്്  ആവശധ്മുള്ള വധ്ക്ികലള 
�ിരിച്റിയയാനും അവലര വിവിധ �െത്ിലള്ള തുെധ്�യാ 
കപ്രയാഗ്യാമുകളികെക്് കചർക്യാനും കഴിഞ്ഞു. ധയാരയാളം 
ആളുകലള പ്നത്ികെക്് �ിരിലക ലകയാണ്ടുവരയാനും 
അവലര പത്യാം �രത്ികെയ്ക്കും പന്ത്രണ്യാം �രത്ികെയ്ക്കും 
കചർക്യാനും ലക. എസ്. എൽ. എം. എ. പരിശ്രമിക്കുന്നു 
(പട്ടിക 6.1.1). 2021ൽ കകരള സംസ്യാന സയാക്ഷര�യാ 
മിഷലറെ തുെധ്�യാ പരിപയാെിയിൽ നിന്് പ്രകയയാജനം 
കനെിയ ആളുകളുലെ എണ്ം സംബന്ധിച് വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 6.1.3ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഈ പരിപയാെികളിൽ നിന്് പ്രകയയാജനം കനടുന് 
ലമയാത്ം വധ്ക്ികളുലെ എണ്ത്ിൽ, പട്ടികജയാ�ി, 
പട്ടികവർഗ ജനസംഖധ് ഒരു പ്രധയാന ഭയാഗമയാലണന്് 
കയാണുന്നു. കപ്രയാഗ്യാമുകളികെക്് ട്യാൻസ് ലജൻഡർമയാലര 
ഉൾലപെടുത്യാനുള്ള കഴിഞ്ഞ കുറച്് വർഷങ്ങളയായുള്ള ലക. 
എസ്. എൽ. എം. എ യുലെ പ്രക�ധ്ക ശ്രമങ്ങൾ ലകയാണ്്, 
2022ൽ ആലക 37 ട്യാൻസ് ലജൻഡർമയാർ പത്യാം ക്യാസ്് , 
ഹയർ ലസക്ൻഡറി തുെധ്�യാ കപ്രയാഗ്യാമുകളിൽ കചർന്നു.

4. സാമൂഹിക സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ
കകരള സംസ്യാന സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ അക�യാറിറ്റി 
അെിസ്യാന സയാക്ഷര�യിലം സംഖധ്യാ സയാക്ഷര�യിലം 
മയാത്മല്, മറ്റ് സയാമൂഹിക സയാക്ഷര�യാ പരിപയാെികളിലം 
ശ്രദ് കകന്ദീകരിക്കുന്നു. സയാമൂഹിക സുരക്ഷ, പരിസ്ി�ി 
പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമ അവകബയാധം, െിംഗപദവിസമ�്വം 
എന്ിവയിൽ സംസ്യാനം സമ്പൂർണ സയാക്ഷര� 
കനെിയിട്ടിലല്ന് വസ്തു� മനസ്ിെയാക്ിയ ലക. എസ്. 
എൽ. എം. എ. വയായനയിലം എഴുത്ിലം സഹയായിക്കുക 
എന്�ിലപരി സംസ്യാനലത് വിവിധ സയാക്ഷര�യാ 
പരിപയാെികൾ സംസ്യാനലത് ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ 
പ്രചരിപെിക്യാൻ മുൻവകലയടുത്തു.

എ. ഭരണഘടനയാ സയാക്ഷരത: ലപയാതുജനങ്ങളിൽ ഇന്ധ്ൻ 
ഭരണഘെനലയക്കുറിച്ചുള്ള അെിസ്യാന അവകബയാധം 
സൃഷ്ിക്കുന്�ിനയായി കകരള സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ 
സംസ്യാനത്തുെനീളം ‘ഭരണഘെനയാ സയാക്ഷര�’ക്യായി 

ബഹുജന ജനകീയ പ്രചയാരണത്ിന് തുെക്മിട്ടു. 
ഇതുവലര രണ്് ഘട്ടങ്ങൾ നെത്ി, കകരള നിയമസഭയുലെ 
പകെയാളിത്കത്യാലെ 50 െക്ഷത്ിെധികം ആളുകൾക്ിെയിൽ 
മിഷൻ പ്രവർത്ിച്ചു.

ബി. പരിസ്ിതി സയാക്ഷരതയാ പരിപയാടി: പരിസ്ി�ി 
സയാക്ഷര�യാ പരിപയാെിയുലെ ഭയാഗമയായി സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ 
പരിസ്ി�ി സയാക്ഷര�യാ സർകവ, കബയാധവൽക്രണ 
ക്യാസുകൾ, ലസമിനയാറകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, ജെ 
സയാക്ഷര�യാ ക്യാസുകൾ തുെങ്ങി നിരവധി പരിപയാെികൾ 
നെത്ി.

5. സർട്ടിഫിക്കറ്് തകാഴ്സുകൾ
ഭയാഷയാ വവദഗ്ധധ്ം ലമച്ലപെടുത്യാൻ �യാൽപെരധ്മുള്ളവലര 
െക്ഷധ്മിട്ട് പച് മെയയാളം, അച്ീ ഹിന്ി, ഗുഡ് ഇംഗ്ീഷ് 
എന്ീ മൂന്് പു�ിയ സർട്ടിഫിക്റ്റ് കകയാഴ്സുകൾ ലക. 
എസ്. എൽ. എം. എ ആരംഭിച്ചു. മെയയാളം, ഹിന്ി, ഇംഗ്ീഷ് 
എന്ീ മൂന്് ഭയാഷകൾ അനയായയാസം വകകയാരധ്ം ലചയ്യാൻ 
ആളുകലള പ്രയാപ്തരയാക്കുന് നയാെ് മയാസലത് കകയാഴ് സയാണി�്. 
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 6.1.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

പട്ടിക 6.1.2 2021, 2022 വർഷങ്ങളിലെ ലക.എസ്.എൽ.എം.എ യുലെ 
സർട്ടിഫിക്റ്റ് കകയാഴ്സുകളുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ
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3 പച് മെയയാളം 435 1072
അവെംബം: സംസ്യാന സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ അക�യാറിറ്റി

സ്കൂൾ വിദയോഭയോസം
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ എല്യാ പ്രവർത്നങ്ങളും 1 മു�ൽ 10 
വലര ക്യാസുകളിലം, ഹയർ ലസക്ൻഡറി, ലവയാകക്ഷണൽ 
ഹയർ ലസക്ൻഡറി �െങ്ങളിലം ഏകകയാപിപെിക്കുന്�് 
ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റയാണ്. കനരലത് 1 മു�ൽ 10 
വലരയുള്ള ക്യാസുകൾ ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റിലറെ 
ഭരണ നിയന്ത്രണത്ിെയായിരുന്നു. ഹയർലസക്ൻഡറി, 
ലവയാകക്ഷണൽ ഹയർലസക്ൻഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിന് 

പട്ടിക 6.1.1 2021ലം 2022ലം പന്ത്രണ്യാം �രത്ിലം, പത്യാം �രത്ിലം തുെധ്�യാ കകയാഴ്സുകളിൽ കചർന്വരുലെ എണ്ം
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2021 12,849 7,491 31 4,736 740 251 20,371

2022 16,104 7,065 23 4,885 731 325 23,192

പത്യാം�രം
2021 10,755 7,839 16 4,173 675 518 18,610

2022 17,064 8,620 14 4,854 906 656 25,698

അവെംബം: കകരള സംസ്യാന സയാക്ഷര�യാ മിഷൻ അക�യാറിറ്റി
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പ്രക�ധ്കം ഡയറക്ടകററ്റുകളും നിെവിലണ്യായിരുന്നു. എന്യാൽ 
ഇകപെയാൾ ഈ മൂന്് വിഭയാഗങ്ങളും ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ 
ഡയറക്ടകററ്റിൽ െയിപെിച്ിരിക്കുകയയാണ്.

2021-22ൽ കകരളത്ിൽ ഉണ്യായിരുന് 12,972 സ്കൂളുകളിൽ, 
4,697 (36.2 ശ�മയാനം) സർക്യാർ സ് കൂളുകളും 7,212 
(55.6 ശ�മയാനം) എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളും 1,063 (8.2 
ശ�മയാനം) അൺ എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളുമയാണ്. അപെർ 
വപ്രമറി (യുപി), വഹസ്കൂൾ (എച്്എസ്) വിഭയാഗങ്ങലള 
അകപക്ഷിച്് കെയാവർ വപ്രമറി (എൽപി) വിഭയാഗത്ിെയാണ് 
കൂടു�ൽ സർക്യാർ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്�്. 
എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകൾ എല്യാ വിഭയാഗത്ിലം സർക്യാർ 
സ് കൂളുകലളക്യാൾ എണ്ത്ിൽ മുന്ിെയാണ്. 

36.20% 

55.60% 

8.20% 

ഗവല��് എയ്ഡഡ് അൺ എയ്ഡഡ് 

േിത്ം 6.1.1 മയാകനജ് ലമറ്െ �ിരിച്് വിദധ്യാെയങ്ങളുലെ എണ്ം 2021-22

അവെംബം: ലപയാതു വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്

2021-22ൽ സംസ്യാനത്് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ സ്കൂളുകൾ 
ഉള്ള�് മെപ്പുറം ജില്യിെയാണ് (1,572) ല�യാട്ടു പിന്യാലെ 
കണ്ണൂരും (1,306), കകയാഴികക്യാടുമയാണ് (1,281). 
സംസ്യാനത്് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ സർക്യാർ സ്കൂളുകളും 
(555) അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും (211 എണ്ം) ഉള്ളതും 
മെപ്പുറത്തു�ലന്യയാണ്. എന്യാൽ കണ്ണൂർ ജില്യിെയാണ് 
ഏറ്റവും കൂടു�ൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉള്ള�് (963). 
അനുബന്ം 6.1.4ൽ ജില്/മയാകനജ് ലമറ്െ/�െം �ിരിച്് 
2021-22 ലെ കകരളത്ിലെ സ്കൂളുകളുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

2021-22ൽ സംസ്യാനലത് 1,523 സ്കൂളുകളിൽ സംസ്യാന 
സർക്യാർ നിർകദേശിച്ിട്ടുള്ള�ിൽ നിന്നും വധ്�ധ്സ്തമയായ 
പയാ്ധ്പദ്�ിയയാണ് അനുവർത്ിച്ചുകപയാരുന്�്. ഇ�ിൽ 
1,309 സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളും, 164 ഐ.സി.
എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളും, 36 കകന്ദീയ വിദധ്യാെയങ്ങളും, 14 
ജവഹർ നകവയാദയ വിദധ്യാെയങ്ങളും ഉണ്്. എല്യാ ജില്യിലം 
ഓകരയാ ജവഹർ നകവയാദയ വിദധ്യാെയം പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
കകരള സർക്യാർ പയാ്ധ്പദ്�ി അല്യാത് പയാ്ധ്പദ്�ി 
അനുവർത്ിക്കുന്, 2021-22 വർഷത്ിലെ സ്കൂളുകളുലെ 

വിശദയാംശങ്ങൾ ജില് �ിരിച്് അനുബന്ം 6.1.5ൽ 
ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ പശ്ാത്െ വികസനവം 
സൗകരയേങ്ങളും
കകരളത്ിലെ എല്യാ സർക്യാർ സ്കൂളുകളും പ്രവർത്ി 
ക്കുന്�് ഉറപ്പുള്ള ലകട്ടിെങ്ങളിെയാണ്. എൺപ ക�യാളം 
സർക്യാർ സ്കൂളുകൾ വയാെക ലകട്ടിെ ത്ിെയാണ് 
പ്രവർത്ിക്കുന്�്. ലകട്ടിെ സൗകരധ്മുള്ള സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ ജില് �ിരിച്് അനുബന്ം 
6.1.6ൽ ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്. സംസ്യാനത്തുള്ള സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളുലെ പശ്യാത്െവികസനവും സൗകരധ്ങ്ങളും 
ലമച്ലപെടുത്തുന്�ിനയായി �കദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളും സമഗ്ശിക്ഷയാ കകരള കപയാലള്ള പരിപയാെികളും 
വളലരകയലറ സഹയായിച്ിട്ടുണ്്. കിഫ്ബിക്് കീഴിൽ 
അെിസ്യാന സൗകരധ് വികസനത്ിനയായി അഞ്് കകയാെി 
രൂപ, മൂന്് കകയാെി രൂപ, ഒരു കകയാെി രൂപ വീ�ം യഥയാക്മം 
141, 386, 446 സ് കൂളുകൾക്യായി അനുവദിച്ിട്ടുണ്്. 5 
കകയാെിയുലെ വിഭയാഗത്ിൽ 119 സ്കൂളുകളിൽ പൂർണമയായും 
20 സ്കൂളുകളിൽ ഭയാഗികമയായും ലകട്ടിെങ്ങളുലെ പണി 
പൂർത്ിയയാക്ി. 3 കകയാെിയുലെ വിഭയാഗത്ിൽ 132 സ് കൂളുകളിലം 
ഒരു കകയാെി രൂപ വിഭയാഗത്ിൽ 23 സ് കൂളുകളിലം 
ലകട്ടിെങ്ങളുലെ നിർമയാണം പൂർത്ിയയായി. നബയാർഡിലറെ 
സഹയായകത്യാലെ 104 കകയാെി രൂപ വിനികയയാഗിച്് 
52 സ് കൂളുകളുലെ ലകട്ടിെ നിർമയാണം പൂർത്ീകരിച്ചു. 
കണക്കുപ്രകയാരം 99.74 ശ�മയാനം സർക്യാർ സ്കൂളുകളിൽ 
കുെിലവള്ള സൗകരധ്വും, മിക്വയാറം എല്യാ സ്കൂളുകളിലം 
മൂത്പ്പുര/കക്കൂസ് സൗകരധ്ങ്ങളുമുണ്്. കുെിലവള്ളം/മൂത്പ്പുര/
കക്കൂസ് സൗകരധ്ങ്ങകളയാടുകൂെിയ സർക്യാർ സ്കൂളുകളുലെ 
2021-22 ലെ ജില് �ിരിച്ചുള്ള കണക്് അനുബന്ം 6.1.7ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

വിദയോർതികളുലട പ്രതവശനം
വിദധ്യാർത്ികളുലെ പ്രകവശനം 2021-22 ലെ 38.68 െക്ഷത്ിൽ 
നിന്് 2022-23ൽ (ലപ്രയാവിഷണൽ) 38.32 െക്ഷമയായി 
കുറഞ്ഞു. കകരളത്ിൽ ജനനനിരക്് കുറഞ്ഞ�ിനയാെയാവയാം 
എൽപി വിഭയാഗത്ിൽ കുട്ടികളുലെ കുറവുണ്യായ�്. 2016-17 
മു�ൽ 2022-23 വലര കകരളത്ിലെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രകവശനം 
െഭിച് കുട്ടികളുലെ എണ്ം വിഭയാഗം �ിരിച്് അനുബന്ം 
6.1.8ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2022-23ൽ (ലപ്രയാവിഷണൽ) 
സ് കൂളുകളിലെ മയാകനജ് ലമറെ് അെിസ്യാനത്ിലം ക്യാസ് 
�ിരിച്ചുമുള്ള കുട്ടികളുലെ സ്കൂൾ പ്രകവശനം സംബന്ധിച് 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.9ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളിലം, സ്വകയാരധ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 
വിദധ്യാർത്ികൾ, സർക്യാർ, അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 
വിദധ്യാർത്ികലളക്യാൾ കൂടു�െയാണ് (േിത്ം 6.1.2). 2022-
23ൽ സംസ്യാനലത് സ് കൂളുകളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ ജില് �ിരിച്ചും ഘട്ടം 
�ിരിച്ചും ആൺ-ലപൺ �ിരിച്ചും അനുബന്ം 6.1.10ൽ 
ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളിലം ജില്കളിലം 
ലപൺകുട്ടികകളക്യാൾ ആൺകുട്ടികൾ കൂടു�െയാണ്.

മുൻവർഷങ്ങലള അകപക്ഷിച്് 2021-22 അധധ്യന 
വർഷത്ിൽ കകരളത്ിലെ സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് 
സ് കൂളുകളിൽ 2,56,448 പു�ിയ വിദധ്യാർത്ികൾ പ്രകവശനം 
ക�െി. 2022-23 വർഷം ഇ�് 82,448 ആണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്് 
വർഷമയായി സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ പ്രകവശനം 
ക�െിയ പു�ിയ വിദധ്യാർത്ികളുലെ എണ്ം 8,16,929 ആണ് 
(പട്ടിക 6.1.3).
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േിത്ം 6.1.2 കകരളത്ിലെ വിദധ്യാർത്ികളുലെ മയാകനജ് ലമറെ് അെിസ്യാനത്ിലം വിഭയാഗം �ിരിച്ചുമുള്ള പ്രകവശനം 2022-23ൽ
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പട്ടിക 6.1.3 കകരളത്ിലെ ലപയാതു വിദധ്യാെയങ്ങളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ പു�ിയ വിദധ്യാർത്ികൾ 2017-18 മു�ൽ 2022-23 വലര

മയാകനജ് ലമറെ് സ്റയാൻകഡർഡ് ലമയാത്ം  
I-XI-IV V-VII VIII-X

2017-18 മു�ൽ 2018-19 വലര

സർക്യാർ 22,931 12,229 35,484 70,644

ഗവ. എയ്ഡഡ് 29,186 67,483 18,658 11,5327

ആലക 5,2117 79,712 54,142 18,5971

2018-19 മു�ൽ 2019-20 വലര

സർക്യാർ 16223 12616 36376 65215

ഗവ. എയ്ഡഡ് 19412 63312 15619 98343

ആലക 35635 75928 51995 163558

2019-20 മു�ൽ 2020-21 വലര

സർക്യാർ 21339 9659 3859 34857

ഗവ. എയ്ഡഡ് 32493 57844 3310 93647

ആലക 53832 67503 7169 128504

2020-21 മു�ൽ 2021-22 വലര

സർക്യാർ 50124 20018 37316 107458

ഗവ. എയ്ഡഡ് 56196 77094 15700 148990

ആലക 106320 97112 53016 256448

2021-22 മു�ൽ 2022-23 വലര

സർക്യാർ -3304 1557 31282 29535

ഗവ. എയ്ഡഡ് -8097 54601 6409 52913

ആലക -11401 56158 37691 82448

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്ിനിെയിൽ കചർന് ആലക പു�ിയ വിദധ്യാർത്ികൾ 816929

അവെംബം: ലപയാതു വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്



276  | സയാമ്പത്ിക അവകെയാകനം 2022

ലപണ്കുട്ടികളുലട സ്കൂൾ പ്രതവശനം
2022-23ൽ, സ്കൂളുകളിലെ ആലകയുള്ള വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
48.93 ശ�മയാനം ലപൺകുട്ടികളയാണ്. എല്യാ ജില്കളിലം 
ആൺകുട്ടികളുലെ എണ്ം ലപൺകുട്ടികളുകെ�ികനക്യാൾ 
കൂടു�െയാണ്. എന്ിരുന്യാലം സ്കൂൾ പ്രകവശനത്ിലറെ 
കയാരധ്ത്ിൽ െിംഗപദവി വധ്�ധ്യാസം കകരളത്ിൽ തുകെയാം 
കുറവയാണ്.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിദയോർതികളുലട എണ്ം
2022-23 ലെ കണക്കു പ്രകയാരം സംസ്യാനത്് 
ആലകയുള്ള വിദധ്യാർത്ികളിൽ 9.82 ശ�മയാനം 
പട്ടികജയാ�ിയിൽലപെട്ടവരയാണ്. സ്വകയാരധ് എയ്ഡഡ്, 
വപ്രവറ്റ് അൺ എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകലള അകപക്ഷിച്് 
സർക്യാർ സ് കൂളുകളിലെ പട്ടികജയാ�ി പട്ടികവർഗ്ഗ കുട്ടികളുലെ 
ശ�മയാനം കൂടു�െയാണ്. സർക്യാർ സ്കൂളുകളിലം സ്വകയാരധ് 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലം സ്വകയാരധ് അൺ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിലം പട്ടികജയാ�ി വിദധ്യാർത്ികളുലെ ശ�മയാനം 
യഥയാക്മം 12.17 ശ�മയാനം, 9.40 ശ�മയാനം, 3.67 ശ�മയാനം 
എന്ിങ്ങലനയയാണ്. (പട്ടിക 6.1.4).

പട്ടിക 6.1.4 കകരളത്ിലെ സ്കൂളുകളിലെ പട്ടിക ജയാ�ി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ അനുപയാ�ം 2022-23ൽ (ലപ്രയാവിഷണൽ)

മയാകനജ് ലമറെ് മറ്റുള്ളവർ പട്ടികജയാ�ി പട്ടികവർഗ്ഗം

സർക്യാർ 84.49 12.17 3.34

സ്വകയാരധ് 
എയ്ഡഡ് 89.38 9.40 1.22

സ്വകയാരധ് അൺ 
എയ്ഡഡ് 95.89 3.67 0.44

ആലക 88.32 9.82 1.86

അവെംബം: ലപയാതുവ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്

2022-23 ൽ സംസ്യാനത്് ആലക സ്കൂൾ പ്രകവശനം 
കനെിയ കുട്ടികളിൽ 1.86 ശ�മയാനം പട്ടികവർ ഗ്ഗ 
വിഭയാഗത്ിൽലപെട്ടവരയാണ്. 2022-23ൽ സർക്യാർ/
എയ്ഡഡ്/അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പട്ടികവർഗ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ ശ�മയാനം യഥയാക്മം 3.34, 1.22, 0.44 
എന്ിങ്ങലനയയാണ്. 2022-23 ൽ സംസ്യാനലത് 
എസ് സി/എസ് െി വിദധ്യാർത്ികളുലെ സ്റയാൻകഡർഡ് 
�ിരിച്ചുള്ള എണ്ം അനുബന്ം 6.1.11ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
സംസ്യാനലത് ലമയാത്ം പട്ടികജയാ�ി-പട്ടികവർഗ 
വിദധ്യാർത്ികളിൽ 3.25 ശ�മയാനം പട്ടികജയാ�ിക്യാരും 
2.06 ശ�മയാനം പട്ടികവർഗക്യാരും മയാത്മയാണ് സ്വകയാരധ് 
അൺഎയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ കചർന്�്. ബയാക്ിയുള്ളവർ 
സർക്യാർ, സ്വകയാരധ് എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ പ്രകവശനം 
കനെിയവരയാണ്. സംസ്യാനത്് ആലകയുള്ള പട്ടിക 
വർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളിൽ 59.78 ശ�മയാനവും പ്രകവശനം 
കനെിയിരിക്കുന്�് ഗവൺലമറെ് സ്കൂളുകളിെയാണ്.

ലകാഴിഞ്ഞുതപാകൽ നിരക്ക്
ഇന്ധ്യിലെ മറ്റ് സംസ്യാനങ്ങലള അകപക്ഷിച്് 
സ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികളുലെ ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ 
ഏറ്റവും കുറവ് കകരളത്ിെയാണ്. 2020-21 ലെ കണക്് 
അനുസരിച്് സംസ്യാനത്് സ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികളുലെ 
ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്് 0.04 ശ�മയാനമയാണ്. മയാനവ 
വിഭവകശഷി മന്ത്രയാെയത്ിലറെ 2018 ലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്ി�ിവിവരകണക്് പ്രകയാരം എൽ.പി വിഭയാഗത്ിലെ 
ഇന്ധ്യിലെ ശരയാശരി ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്് 4.13 
ശ�മയാനവും, യു.പി., വഹസ്കൂൾ എന്ിവിെങ്ങളിൽ 

യഥയാക്മം 4.03, 17.06 ശ�മയാനവുമയാണ്. കകരളത്ിൽ 
അപെർ വപ്രമറിലയ അകപക്ഷിച്് ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ 
നിരക്് കെയാവർ വപ്രമറിയിലം വഹസ്കൂളിലം കൂടു�െയാണ്. 
വഹസ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികളിെയാണ് ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ 
നിരക്് കൂടു�ലള്ള�്. ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്് 2017-
18 ലെ 0.22 ശ�മയാനത്ിൽ നിന്് 2021-22ൽ 0.05 
ശ�മയാനമയായി കുറഞ്ഞ�യായി പട്ടിക 6.1.5ൽ നിന്നും 
മനസ്ിെയാക്യാവുന്�യാണ്. സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ 
എല്യാ ഘട്ടങ്ങളിലം ഈ കുറയുന് പ്രവണ� കയാണയാ 
വുന്�യാണ്. (കകയാവിഡ്-19 കയാരണം 2020-21 ലെ ഡയാറ്റ 
െഭധ്മല്).

പട്ടിക 6.1.5 സ്കൂളുകളിലെ ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്്

2017-18 2018-19 2019-20 2021-22

ആലക 0.16 0.12 0.11 0.04

എൽ പി 0.15 0.12 0.10 0.03

യൂ പി 0.1 0.07 0.06 0.02

എച്്.എസ് 0.22 0.17 0.15 0.05
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സംസ്യാനലത് ജില്കളിൽ കെയാവർ വപ്രമറി �െത്ിൽ 
ലകയാഴിഞ്ഞു കപയാകൽ കൂടു�ലള്ള�് എറണയാകുളം ജില്യിെയാണ് 
(0.17 ശ�മയാനം). ല�യാട്ടു പുറകിൽ ഇടുക്ി ജില്യയാണ് (0.11 
ശ�മയാനം). അപെർ വപ്രമറി �െത്ിൽ കകയാട്ടയം (0.10 
ശ�മയാനം) ജില്യിൽ ആണ് ലകയാഴിഞ്ഞു കപയാകൽ നിരക്് 
കൂടു�ൽ ഉള്ള�്. ല�യാട്ടു പുറകിൽ എറണയാകുളം ജില്യയാണ് 
(0.09 ശ�മയാനം), വഹസ്കൂൾ �െത്ിൽ ഇടുക്ിയിെയാണ് 
(0.23 ശ�മയാനം) ലകയാഴിഞ്ഞു കപയാകൽ കൂടു�ൽ. ല�യാട്ടു 
പുറകിൽ വയനയാെ് ജില് ആണ് (0.18 ശ�മയാനം). 2021-22 
ലെ ലകയാഴിഞ്ഞു കപയാകൽ നിരക്കുകൾ ജില് �ിരിച്ചും ക്യാസ്് 
�ിരിച്ചും അനുബന്ം 6.1.12ൽ ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

പട്ടികജയാ�ി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുലെ 
ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാക്് ഇക്യാെയളവിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്�യായി 
കയാണലപെടുന്നു. എന്ിരുന്യാലം ഈ വിഭയാഗങ്ങളിലെ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാക്് മറ്റു വിഭയാഗങ്ങലള 
അകപക്ഷിച്് കൂടു�െയാണ്. (പട്ടിക 6.1.6). കകരളത്ിൽ 
2021-22 കയാെയളവിൽ പട്ടികജയാ�ി വിഭയാഗ ത്ിലെ 
ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്് 0.04 ശ�മയാ നമയായും 
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിലെ ലകയാഴി ഞ്ഞുകപയാക്് നിരക്് 
0.30 ശ�മയാനവുമയായും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.

പട്ടികജയാ�ി വിദധ്യാർത്ികളുലെ ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാക്് 
ഏറ്റവും കൂടു�ലള്ള�് ഇടുക്ി ജില്യിലം (0.14 ശ�മയാനം) 
ല�യാട്ടടുത്്  വയനയാെ് ജില്യയാണ് (0.11 ശ�മയാനം), 
പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുലെ ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാക്് ഏറ്റവും 
കൂടു�ൽ മെപ്പുറം ജില്യിലം (1.81 ശ�മയാനം) ല�യാട്ടടുത്്  
തൃശ്ശൂർ ജില്യിലം (1.12 ശ�മയാനം) ആണ്. 2021-22ൽ 
കകരളത്ിലെ പട്ടികജയാ�ി, പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുലെ 
ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാക്ിലറെ ജില് �ിരിച്ചുള്ളതും മയാകനജ് ലമറ്െ 
�ിരിച്ചുള്ളതുമയായ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.13, 
6.1.14 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മെപ്പുറകത്യും 
തൃശ്ശൂരികെയും പട്ടികവർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുലെ സ്ി�ി 
കകരളത്ിലറെ ശരയാശരി നിെവയാരത്ിലെത്യാൻ 
വളലരയധികം ലമച്ലപെകെണ്തുണ്്.
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പട്ടിക.6.1.6 ജില് �ിരിച്ചുള്ള ലകയാഴിഞ്ഞുകപയാകൽ നിരക്് 2021-22

ജില് എസ്.സി എസ്.െി മറ്റുള്ളവർ ആലക

�ിരുവനന്പുരം 0.03 0.04 0.02 0.02

ലകയാല്ം 0.01 0.11 0.01 0.01

പത്നം�ിട്ട 0.00 0.11 0.00 0.00

ആെപ്പുഴ 0.03 0.00 0.01 0.01

കകയാട്ടയം 0.09 0.10 0.07 0.08

ഇടുക്ി 0.14 0.62 0.10 0.14

എറണയാകുളം 0.09 0.26 0.11 0.11

തൃശ്ശൂർ 0.03 1.12 0.02 0.03

പയാെക്യാെ് 0.03 0.29 0.03 0.04

മെപ്പുറം 0.02 1.81 0.02 0.03

കകയാഴികക്യാെ് 0.01 0.06 0.02 0.02

വയനയാെ് 0.10 0.25 0.01 0.07

കണ്ണൂർ 0.00 0.02 0.02 0.02

കയാസർകഗയാഡ് 0.09 0.06 0.02 0.03

ആലക 0.04 0.30 0.03 0.04
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അദ്ധയോപകരുലട എണ്ം
2021-22ൽ 1,58,637 അദ്ധ്യാപകരയാണ് കകരളത്ിലെ 
സ്കൂളുകളിൽ പ്ിപെിക്കുന്�്. ഇ�ിൽ 91,219 (57.50 
ശ�മയാനം) അദ്ധ്യാപകർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലം 
14,082 (8.88 ശ�മയാനം) അദ്ധ്യാപകർ അൺ-എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിലമയാണ്. കശഷിക്കുന് 53,336 (33.62 ശ�മയാനം) 
അദ്ധ്യാപകർ സർക്യാർ സ്കൂളുകളിെയാണ്. ലമയാത്ം 
അദ്ധ്യാപകരിൽ 50.88 ശ�മയാനം കപർ വഹസ്കൂളിലം, 
24.53 ശ�മയാനം യു.പി യിലം, 24.58 ശ�മയാനം എൽ.
പി. സ്കൂളിലമയാണ്. അ�ിൽ �ലന് 73.65 ശ�മയാനം 
വനി�കളയാണ്. 2021-22 ലെ കസ്റജ് �ിരിച്ചും, മയാകനജ്ലമറെ് 
�ിരിച്ചും ഉള്ള കകരളത്ിലെ അദ്ധ്യാപകരുലെ എണ്ം 
അനുബന്ം 6.1.15ൽ കചർത്ിരിക്കുന്നു.

സ്കൂളുകളിലെ ഇൻക്ലൂസീവ് വിദയോഭയോസം
ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റിലറെ സ്ി�ിവിവര 
ക്ണക്കുകൾ പ്രകയാരം 2021-22ൽ കകരളത്ിൽ 45 
സ് ലപഷധ്ൽ സ് കൂളുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. ഈ 
കയാെയളവിൽ ഈ സ് ലപഷധ്ൽ സ് കൂളുകളിലെ ലമയാത്ം 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ എണ്ം 3,046 ഉം അദ്ധ്യാപകരുലെ എണ്ം 
642 ഉം ആയിരുന്നു. ആലകയുള്ള 3,046 വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
429 കപർ കയാഴ്ച വവകെധ്മുള്ളവരും 2,617 വിദധ്യാർത്ികൾ 
ബധിരകരയാ കകൾവിക്കുറകവയാ ഉള്ളവരുമയാണ്. ഇ�് 
കൂെയാല� സംസ്യാനത്് 328 സ് ലപഷധ്ൽ സ് കൂളുകൾ, 
വിവിധ എൻ.ജി.ഒ.കളുലെയും �കദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളുലെ കീഴിലം പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. ഈ 
328 സ് കൂളുകളിൽ 40 സ് കൂളുകൾക്് ഡിഡിആർഎസ് 
(ദീൻദയയാൽ ഡികസബിൾഡ് റീഹയാബിെികറ്റഷൻ സീം) 
എന്റിയലപെടുന് കകന്ദ ഗവൺലമറ്െ സ് കീമിൽ 
നിന്് ഗ്യാറെ് െഭിക്കുന്നു. ബയാക്ിയുള്ള 288 സ്കൂളുകൾക്് 
സംസ്യാന പദ്�ികളിൽ നിന്് ധനസഹയായം െഭിക്കുന്നു. 
കൂെയാല�, 61,233 എലന്കെിലം വവകെധ്മുള്ള വിദധ്യാർത്ികൾ 
കകരളത്ിലെനീളമുള്ള സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 
പ്ിക്കുന്നു. ഇ�ിൽ 36,017 കപർ ആൺകുട്ടികളും 25,216 
കപർ ലപൺകുട്ടികളുമയാണ്. ജില് �ിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
എടുക്കുകമ്പയാൾ, ഐഇഡി വിഭയാഗത്ിന് കീഴിൽ ഏറ്റവും 
കൂടു�ൽ വിദധ്യാർത്ികൾ മെപ്പുറം ജില്യിെയാണ് (7,271), 

ല�യാട്ടുപിന്ിൽ �ിരുവന്പുരവും (6,705), ലകയാല്വും 
(6,662) ആണ്. സൗജനധ് യൂണികഫയാം, ഉച്ഭക്ഷണം 
എന്ിവയ്ക് പുറലമ യയാത്, കഹയാസ്റൽ സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
വിദധ്യാർത്ികൾക്കുള്ള വികനയാദയയാത് തുെങ്ങിയ ലചെവുക 
ൾക്യായി സയാമ്പത്ിക സഹയായവും നൽകുന്നു. 
വവകെധ്മുള്ളവർക്യായി �െസ്രഹി� കയാമ്പസ്, 
അനുബന്ധഉപകരണങ്ങൾ, റികസയാഴ് സ് ലസറെറകളിൽ 
നിന്നുള്ള കസവനങ്ങൾ, റികസയാഴ് സ് െീച്ർമയാരുലെ കസവനം 
തുെങ്ങി വിവിധ പരിപയാെികളും സ് കൂളുകളിൽ സമഗ്മയായ 
വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉറപെയാക്കുന്�ിനയായി നൽകുന്നുണ്്.

കുട്ടികൾ കുറവള്ള സ്കൂളുകൾ
2022-23 കയാെയളവിൽ ശരയാശരി 25 കുട്ടികകളക്യാൾ 
കുറവുള്ള 953 സ്കൂളുകളുണ്്. ഇ�ിൽ 356 എണ്ം സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളും 597 എണ്ം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുമയാണ്. 
ശരയാശരി 10 കുട്ടികകളക്യാൾ കുറവുള്ള 39 സർക്യാർ എൽ.
പി. സ്കൂളുകളും പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്നു. എന്യാൽ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിൽ ഇ�് 79 ആണ്. ജില് �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ 
സൂചിപെിക്കുന്�് കുട്ടികൾ കുറവുള്ള സ്കൂളുകൾ ഏറ്റവും 
കൂടു�ലള്ള�് പത്നം�ിട്ട (184 എണ്ം) ജില്യിലം 
തുെർന്് കകയാട്ടയം (126), കണ്ണൂർ (112), ജില്കളിലമയാണ്. 
കുട്ടികളുലെ എണ്ം കുറവുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ 
കൂടു�ൽ ഉള്ള�് പത്നം�ിട്ട (137) ജില്യും ല�യാട്ടുപുറകിൽ 
കണ്ണൂർ (96) ജില്യുമയാണ്. സർക്യാർ കമഖെയിൽ ഏറ്റവും 
കൂടു�ൽ കുട്ടികളുള്ള സ് കൂളുകൾ പത്നം�ിട്ട (47) 
ജില്യിെയാണ്, ല�യാട്ടുപിന്യാലെ ആെപ്പുഴ (46), കകയാട്ടയം 
(46) ജില്കളുമയാണ്. എൽ പി സ്കൂൾ കമഖെയിെയാണ് 
ഭൂരിഭയാഗവും കുറവു കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളുള്ള�്. സർക്യാർ 
കമഖെയിൽ ഏറ്റവും കറവ് കുട്ടികൾ ഉള്ള�് (93.54 ശ�മയാനം) 
കൂടു�ലം എൽ.പി.സ്കൂളുകളിെയാണ്. എയ്ഡഡ് കമഖെയിലം 
(86.26 ശ�മയാനം) കുട്ടികൾ കുറവുള്ള സ്കൂളുകൾ എൽ.
പി. വിഭയാഗത്ിെയാണ്. കകരളത്ിലെ കുട്ടികൾ കുറവുള്ള 
സ്കൂളുകളുലെ വിശദവിവരങ്ങൾ ജില് �ിരിച്് അനുബന്ം 
6.1.16ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

തകരള ഇൻഫാസ്്രക്ചർ ആന്് ലടക്തനാളജി തഫാർ 
എഡ്യുതക്കഷൻ (കകറ്്)
സംസ്യാനലത് വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളുലെ നവീകരണം 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിനും നെപെയാക്കുന്�ിനുമുള്ള 
ഒരു സംസ്യാന സർക്യാർ സംരംഭമയാണ് കകരള 
ഇൻഫയാസ്ട്ക്ചർ ആറെ് ലെക്കനയാളജി കഫയാർ 
എഡയുകക്ഷൻ (വകറ്റ്). കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശയാബ്ദത്ിലെ 
വകറ്റിലറെ പരിധിയിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങളയായ 
ഇൻഫർകമഷൻ ആറെ് കമ്യൂണികക്ഷൻ ലെക്കനയാളജി, 
കപെയാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, ഉള്ളെക് വികസനം, 
കണക്റ്റിവിറ്റി, ഇ-കെണിംഗ്, സയാറ്റവെറ്റ് അധിഷ്ി� 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, പിന്തുണയും പരിപയാെന സംവിധയാനവും, 
ഇ-ഗകവണൻസ്, സ്ക്കൂളുകളുലെ ഭൗ�ിക സയാഹചരധ് 
വികസനം എന്ിവയിലൂലെ വകറ്റ് സംസ്യാനത്ിലറെ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായത്ിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ിച്ചു. വകറ്റിലറെ 
പരിശ്രമകത്യാലെ, ഇകപെയാൾ അ�ികവഗ കബ്രയാഡ് ബയാൻഡ് 
കണക്റ്റിവിറ്റി, ആവശധ്മയായ ഡിജിറ്റൽ റികസയാഴ്സ് 
കപയാർട്ടലകൾ, പരിശീെനം െഭിച് അദ്ധ്യാപകർ എന്ീ 
പിന്തുണകയയാലെ ഏറ്റവും പു�ിയ ഐ..സി.െി. ഗയാഡ്ലജറ്റുകൾ 
സംസ്യാനലത് സ്ക്കൂളുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ിരിക്കുന്നു, 
അതുവഴി ലമയാത്ം ഐ.സി.െി. പ്രയാപ്തമയായ പ്രവർത്ന 
സംവിധയാനം ഉണ്്.
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2021-22 കാെയളവിലെ കകറ്ിലന് തനട്ടങ്ങൾ/ 
കഹകെറ്റുകൾ 

ഫസ്റ്് ലെൽ 2.0
കകയാവിഡ് -19 പയാൻലഡമിക് ശമിക്യാത്�ിനയാൽ സ് കൂളുകൾ 
വീണ്ടും തുറക്കുന്�് വലര ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകൾ തുെരയാൻ 
2021 ജൂണിൽ സർക്യാർ �ീരുമയാനിച്ചു. അ�നുസരിച്്, 
ഫസ്റ് ലബൽ 2.0 എന് കപരിൽ ഫസ്റ് ലബൽ 
ക്യാസുകളുലെ രണ്യാം പ�ിപെ് ജൂൺ 1, 2021 ന് സമയാരംഭിച്ചു. 
മുൻ വർഷലത്കപെയാലെ, വകറ്റിലന അ�ിലറെ വകറ്റ് 
വികക്ടഴ്സ് വിദധ്യാഭധ്യാസ ചയാനെിലൂലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകളുലെ 
വികസനത്ിനും സംകപ്രക്ഷണത്ിനും ചുമ�െലപെടുത്ി. 
അധധ്യന വർഷയാവസയാനം വലര ഇ�് തുെർന്നു, 
18,000 െധികം ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകൾ വികസിപെിക്കുകയും 
ചയാനെിലൂലെ സംകപ്രക്ഷണം ലചയ്യുകയും ലചയ്തു.

ജി സയൂട്ട് പ്ാറ്് തഫാം ഉപതയാഗിക്കുന്ന ഓണ്കെൻ 
ക്ാസുകൾ
ഫസ്റ് ലബൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകൾക്് പുറകമ, അധിക 
സയാമ്പത്ിക പ്ര�ിബദ്�യില്യാല�, എന്യാൽ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെയും അധധ്യാപകരുലെയും സ്വകയാരധ്�യും 
സുരക്ഷയും ഉറപെയാക്കുന്തുമയായ ഒരു ജി സയൂട്്ട പ്ലയാറ്റ് കഫയാം 
ഓൺവെൻ ക്യാസുകൾക്യായി പുറത്ിറക്കുന്�ിനയായി 
വകറ്റ് മുകന്യാട്ട് വച് നിർകദേശത്ിന് സർക്യാർ അംഗീകയാരം 
നൽകി. വകറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് അെിസ്യാനമയാക്ി, 
kiteschool.in എന് പ്രക�ധ്ക ലഡയാലമയ് ൻ സൃഷ് െിച്് 
വകറ്റിനയായി ഗൂഗിൾ വർക്്ക്പേസ് കഫയാർ എജുകക്ഷൻ 
(ജി സയൂട്ട്) ഗൂഗിൾ പ്ലയാറ്റ് കഫയാമിന് അനുസൃ�മയാക്ി. സൂപെർ 
യൂസറയായി ഒരു സംസ്യാന അഡ്മിൻ സൃഷ്ിക്ലപെട്ടു. 
അ�ിനു �യാലഴ 14 ജില്യാ അഡ്മിൻമയാരും സ്കൂൾ അഡ്മിനും 
ഉണ്യായിരുന്നു. 20 െക്ഷം വിദധ്യാർത്ികളും 1 െക്ഷം 
അധധ്യാപകരും ഈ പ്ലയാറ്റ് കഫയാമിൽ കെയാഗിൻ ലചയ്യുകയും 
ഫെപ്രദമയായി ഉപകയയാഗിക്കുകയും ലചയ്തു. ആദധ് ഘട്ടത്ിൽ, 
ഈ സംരംഭം 8, 9, 10 ക്യാസുകളികെക്് വധ്യാപിപെിച്ചു. രണ്യാം 
ഘട്ടത്ിൽ ഇ�് പന്ത്രണ്യാം ക്യാസികെക്് വധ്യാപിപെിച്ചു. മൂന്യാം 
ഘട്ടത്ിൽ പ�ിലനയാന്യാം ക്യാസും ഉൾലപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
ലമയാത്ം 5,321 സ്കൂളുകൾ ഓൺവെൻ ക്യാസുകൾക്യായി 
ഈ സൗകരധ്ം ഉപകയയാഗിച്ചു.

കകറ്് വിതടേഴ്സ് ഏലറ്ടുത് കൂടുതൽ തകാവിഡ്്-19 
പ്രതിതരാധ നടപടികൾ
വകറ്റ് വികക്ടഴ്സ് 'അ�ിജീവനം' എന് �െലക്ട്ടിലള്ള 
�ത്സമയ കഫയാൺ-ഇൻ കം കപ്രയാഗ്യാമും സംകപ്രഷണം 
ലചയ്തു. ഈ കപ്രയാഗ്യാമികെക്് വിളിക്കുന്വർക്്  
കകയാവിഡ്-19 പരികശയാധന, ക്വയാറവറെൻ, കഹയാം 
ഐലസയാകെഷൻ, ചികിത്സയാ മയാർഗ്ഗനിർകദേശങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവയുമയായി ബന്ധലപെട്ട അകന്വഷണങ്ങളിൽ 
അ�യാ�് പ്രകദശങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുമയായും 
കഡയാക്ടർമയാരുമയായും സംവദിക്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ബയാക്്-ടു 
കബസിക് കയാലമ്പയ് ൻ, സ്വീകരികക്ണ് പ്ര�ികരയാധ 
നെപെികൾ, എസ്എംഎസ് (കസയാപെ്, മയാസ് ക്, കസയാഷധ്ൽ 
ഡിസ്റൻസിംഗ്), കബ്രക്്-ദ ലചയിൻ, ബയാക്്-ടു കബസിക് 
എന്ിങ്ങലനയുള്ള വധ്�ധ്സ് � കയാലമ്പയ് നുകൾ, കകയാവിഡ് 
വയാക് സികനഷൻ, വധ്�ധ്സ്ത വയാക് സിനുകൾ, അവയുലെ 
സംരക്ഷണം, ഫെപ്രയാപ്തി, അളവ് വിശദയാംശങ്ങൾ, 
വയാക്ികനഷൻ രജിസ്കട്ഷൻ നെപെിക്മം, വവറസ് 
മയൂകട്ടഷൻ, ഇ-സഞ്ീവനി ലെെിലമഡിസിൻ എന്ിവയും 
വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾലപെടുന്നു.

ഭിന്നതശഷിയുള്ളവർക്കായി ഓഡ്ിതയാ ബുക്കുകളും കസൻ 
അഡ്ാപ്റ്ഡ്് ക്ാസുകളും
എല്യാവകരയും ഉൾലക്യാള്ളുന് വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ഉറപെയാക്യാൻ, 10,12 ക്യാസുകളിലെ ശ്രവണ വവകെധ്മുള്ള 
വിദധ്യാർത്ികൾക്കും കയാഴ്ച വവകെധ്മുള്ളവർക്കും വസൻ 
അഡയാപ്റ്റഡ് ക്യാസുകൾക്കുമയായി വകറ്റ് ഓഡികയയാ 
ബുക്കുകൾ വികസിപെിലച്ടുത്തു, ഇ�് ലഫബ്രുവരി 11, 2022ന് 
വിദധ്യാഭധ്യാസ മന്ത്രി പുറത്ിറക്ി.

വകറ്റ് വികക്ടഴ്സ് ചയാനെിലൂലെ സംകപ്രഷണം ലചയ്യുന് 
ഫസ്റ് ലബൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകളുലെ തുെർച്യയായിരുന്നു 
ഇ�്. പ്ലസ് ടു ക്യാസുകൾക്കുള്ള ഓഡികയയാ ബുക്കുകൾക്് 
ഒരു വിഷയത്ിന് ശരയാശരി 1.5 മണിക്കൂർ വദർഘധ്മുണ്്, 
അവ കറഡികയയാ കപ്രയാഗ്യാം കകൾക്കുന്�് കപയാലെ 
ആസ്വയാദധ്കരമയായ രീ�ിയിൽ കകൾക്യാനും എംപി3 
കഫയാർമയാറ്റിൽ എളുപെത്ിൽ ഡൗൺകെയാഡ് ലചയ്യാനും 
പകെിെയാനുമയാകും. ശ്രവണ വവകെധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്യായി 
വസൻ അഡയാപ്റ്റഡ് ക്യാസുകൾലക്യാപെം കയാഴ്ച 
വവകെധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്് പ്രക�ധ്ക ഊന്ൽ നൽകുന്തും 
എല്യാ വിദധ്യാർത്ികൾക്കും സുഖമയായി കകൾക്യാവുന്തുമയായ 
ഓഡികയയാ ബുക്കുകൾ ഉൾലകയാള്ളുന് ഡിജിറ്റൽ 
ഉൾലപെടുത്ൽ ഉറപെയാക്കുന്�ിൽ കകരളം വെിയ കു�ിച്ചുചയാട്ടം 
നെത്ി.

കകറ്ിലന് പുതിയ പതിപെ് ജിഎൻയു/െിനക്്  ഓപെതററ്ിംഗ് 
സിസ്റം (20.04) പുറത്ിറങ്ങി
വകറ്റ് ജിഎൻയു/െിനക്്  ഓപെകററ്റിംഗ് സിസ്റം (ഒഎസ്) 
ലറെ 20.04 എന് പു�ിയ പ�ിപെ് 2022 മയാർച്് 16-ന് 
മുഖധ്മന്ത്രി പുറത്ിറക്ി. സ് കൂളുകളിലെ വിദധ്യാർത്ികൾക്കും 
അധധ്യാപകർക്കും മയാത്മല്, വീടുകളിലെ കമ്പയൂട്ടറകൾ, 
സർക്യാർ ഓഫീസുകൾ, ഡിെിപി ലസറെറകൾ 
കസയാഫ്റ്റ് ലവയർ ലഡവെപെർമയാർ തുെങ്ങിയവയിലം ഈ 
ഒ.എസ് ഉപകയയാഗിക്യാം. മെയയാളം കമ്പയൂട്ടിംഗ്, ഡിെിപി 
ഗ്യാഫിക്് ഇകമജ് എഡിറ്റിംഗ് കസയാഫ് റ്റ് ലവയർ, സൗണ്് 
ലറകക്യാർഡിംഗ്- വീഡികയയാ എഡിറ്റിംഗ് 3D ആനികമഷൻ 
പയാകക്ജുകൾ, കപ്രയാഗ്യാമിംഗിനുള്ള ഐഡിഇകൾ, 
ഡയാറ്റയാകബസ് ലസർവറകൾ തുെങ്ങിയവയിൽ 
സഹയായിക്കുന് മെയയാളം യൂണികക്യാഡ് കഫയാണ്ടുകളുലെ ഒരു 
വെിയ കശഖരം ഒഎസ് അവ�രിപെിക്കുന്നു. വെിയ വിെയുള്ള 
ഓകട്ടയാകയാഡിനും െയാെിക്കും പകരം ജിഎൻയുകയാറ്റയും 
െിലബ്രകയാഡും സ്വീകരിച്ചുലകയാണ്് സംസ്യാനം വിദധ്യാഭധ്യാ 
സരംഗത്് സ്വ�ന്ത്ര കസയാഫ് റ്റ് ലവയറിലറെ പൂർണമയായ 
ഉപകയയാഗവും നെത്ി. വകറ്റിലറെ www.kite.kerala.gov.
in എന് ലവബ് വസറ്റിൽ നിന്് ഓപെകററ്റിംഗ് സിസ്റം 
സൗജനധ്മയായി ഡൗൺകെയാഡ് ലചയ്യാം.

വിദയോകിരണം പരിപാടിയുലട ഭാഗമായി അധിക 
ൊപ് തടാപ്പുകളുലട വിനയോസം
വിദധ്യാകിരണം പരിപയാെിയുലെ ഭയാഗമയായി 10, 12 ക്യാസുകളിലെ 
എല്യാ എസ് .സി, എസ്.റ്റി വിദധ്യാർത്ികൾക്കും വകറ്റ് 
കനരലത് 45,313 െയാപ് കെയാപ്പുകൾ െഭധ്മയാക്ിരുന്നു. തുെർന്് 
ഈ പരിപയാെിയുലെ ഭയാഗമയായി െഭിച് സിഎസ്ആർ ഫണ്് 
ഉപകയയാഗിച്് �ിരുവനന്പുരലത്യും വയനയാട്ടിലെയും 
സ്കൂളുകളിൽ 477 െയാക്യാപ്പുകൾ നൽകി.

അധയോപകർക്കുള്ള തശഷി വർദ്ധിപെിക്കൽ
കൂൾ- (വകറ്റി-ലറെ ഓപെൺ ഓൺവെൻ കെണിംഗ്) 
പ്ലയാറ്റ്കഫയാം ഉപകയയാഗിച്് വകറ്റ് 30,000 അധധ്യാപകലര 
വിവിധ ഐസിെി കകയാഴ്സുകളിൽ പരിശീെിപെിച്ിട്ടുണ്്.
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സമഗ് ശിക്ഷാ തകരളം (എസ്.എസ്.ലക)
പ്രീ സ്ക്കൂൾ മു�ൽ സീനിയർ ലസക്റെറി �െം വലര ഒരു 
കുെക്ീഴിൽ ലകയാണ്ടുവരയാനയായി 'സ്ക്കൂൾ' ലന വിഭയാവനം 
ലചയ്ത്ക്വിധത്ിൽ സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസലത്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു സംകയയാജി� പദ്�ിയയാണ് സമഗ്ശിക്ഷ. 
ഇത്രലമയാരു ഭരണ സംവിധയാനം സൃഷ്ിക്കുന്�ിലൂലെ 
സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ വിവിധ കമഖെകളിൽ 
ശ്രദ്യൂന്ി �ന്ത്രങ്ങൾ വികസിപെിക്കുന്�ിനും 
സഹയായിക്കുന്നു. നിെവയാരമുള്ള സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസം 
വിപുെീകരിക്കുന്�ിലൂലെ പ്രകവശനം വർദ്ിപെിക്കുക, 
പികന്യാക്ം നിൽക്കുന് വിഭയാഗങ്ങലളയും ദുർബെ 
വിഭയാഗങ്ങകളയും ഉൾലപെടുത്തുന്�ിലൂലെ തുെധ്� 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുക, വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ ഗുണനിെവയാരം 
ഉയർത്തുക, സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലെ സയാമൂഹികവും 
െിംഗപദവിപരവുമയായ വിെവുകൾ നികത്തുക, സ്ക്കൂൾ 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ എല്യാ �െങ്ങളിലം തുെധ്� ഉറപെയാക്കുക, 
ല�യാഴിെധിഷ്ി� വിദധ്യാഭധ്യാസം കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുക 
എന്ിവയയാണ് പദ്�ിയുലെ ലപയാതു െക്ഷധ്ങ്ങൾ.

ലപയാതു വിദധ്യാഭധ്യാസസംരക്ഷണ യജ്ത്ിലറെ 
വിശയാെമയായ െക്ഷധ്ങ്ങൾ വകവരിക്കുന്�ിനും 
വിദധ്യാഭധ്യാസ അവകയാശ നിയമത്ിൽ വിഭയാവനം 
ലചയ്തിട്ടുള്ള, പ്രയായത്ിന് അനുകയയാജധ്മയായ വിദധ്യാഭധ്യാസം 

ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ിനുള്ള അക്യാദമിക വിെവ് നികത്തു 
ന്�ിനുമയായുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളയാണ് എസ്.എസ്.ലക. 
ഏലറ്റടുത്ിരിക്കുന്�്.

2021-22 ലെ സമഗ് ശിക്ഷ തകരളയുലട പ്രധാന 
സംരംഭങ്ങൾ/തനട്ടങ്ങൾ
തിരിലക സ്കൂളിതെക്ക്
സമഗ് ശിക്ഷയാ കകരള, ഡയറ്റ് മെപ്പുറം, കകരള ശയാസ്ത 
സയാഹി�ധ് പരിഷത്്, ഐെിഡിപി, വനം വകുപെ്, 
സയാമൂഹിക നീ�ി വകുപെ്, വിദധ്യാഭധ്യാസ പ്രവർത്കർ 
എന്ിവരുലെ കനതൃ�്വത്ിൽ നിെമ്പൂർ കരുളയായി വനത്ിൽ 
�യാമസിക്കുന് കചയാെനയായ്കർ വിഭയാഗലത് 2022 മയാർച്ിൽ 
സന്ർശിച്് വിവരങ്ങൾ കശഖരിക്കുകയും ആശയങ്ങൾ 
സംബന്ധിച് ശിൽപശയാെ നെത്തുകയും ലചയ്തു. 
ഊരുകളിൽ കചയാെനയായ്കർ ഭയാഷ മയാത്ം സംസയാരിക്കുന് 
കുട്ടികൾക്് മെയയാളം മനസ്ിെയാക്യാൻ പ്രയയാസമയാലണന്നും 
കുട്ടികൾക്് പ്നത്ിൽ �യാൽപരധ്മില്യായ്മയുലെ കയാരണം 
മനസ്ിെയാക്ിയയാണ് കചയാെനയായ്കർ ഭയാഷയിൽ (മെയയാള 
െിപി) പയാ്ങ്ങൾ �യ്യാറയാക്ിയ�്. പ്രകദശത്് �യാമസിക്കുന് 
ആറ് കുടുംബങ്ങളിലെ 13 കുട്ടികൾ സ് കൂൾ പ്രകവശനം 
കനെയാ�ിരിക്കുകകയയാ കപയാഴിഞ്ഞുകപയാവുകകയയാ ലചയ്തിട്ടുണ്്. 
മൂന്് പ്രയാകദശിക അധധ്യാപകലര കലണ്ത്ി, പരിശീെനം 
നൽകി. ലമയ് 9, 2022 മു�ൽ ലമയ് 31, 2022 വലര 

ലഫബ്രുവരി 17, 2020 �ീയ�ിയിലെ സർക്യാർ ഉത്രവ് നമ്പർ 804/2020/ജി.എജു. കശഷം, 1 മു�ൽ 
8 വലരയുള്ള ക്യാസുകളിലെ വിദധ്യാർത്ികളുലെ ഇംഗ്ീഷ് ഭയാഷയാ പ്രയാവീണധ്ം വർധിപെിക്കുന്�ിനയായി 
2022 മയാർച്ിൽ വകറ്റ് കഫയാസ് അെിസ്യാനമയാക്ിയുള്ള ഇ-കയൂബ് ഇംഗ്ീഷ് ഇ-െയാംകഗ്വജ് െയാബ് 
കപ്രയാജക്റ്റ് പുറത്ിറക്ി. ഇ3 (ഇ-കയൂബ്) എന്�് ഇംഗ്ീഷ് ആസ്വദിക്കുക, ലമച്ലപെടുത്തുക, 
സമ്പന്മയാക്കുക എന്ിവലയ പ്ര�ിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇ�് വിദധ്യാർത്ികളുലെ ഭയാഷയാപരിജ്യാനലത് 
സഹയായിക്കുക മയാത്മല്, പ്നം കൂടു�ൽ രസകരമയാക്കുകയും ലചയ്യും. വകറ്റ് കനരലത് 
നെപെിെയാക്ിയ വഹലെക് കപ്രയാജക്ടുകളുലെ ഭയാഗമയായി വിനധ്സിച്ിട്ടുള്ള ഐസിറ്റി ഉപകരണങ്ങൾ 
ഉപകയയാഗിച്് �ിരുവനന്പുരം ജില്യിലെ പൂജപുര സർക്യാർ അപെർ വപ്രമറി സ്കൂളിൽ മയാർച്് 
11, 2022 ന് ഈ പരിപയാെി ആരംഭിച്ചു.
ഇ3 ഇംഗ്ീഷിന് ഇ-വെബ്രറി, ഇ-െയാംകഗ്വജ് െയാബ്, ഇ-കബ്രയാഡ്കയാസ്റ് എന്ിങ്ങലന മൂന്് ഘെകങ്ങളുണ്്. അന്യാരയാഷ്ട്ര 
നിെവയാരമുള്ള ഇംഗ്ീഷ് പുസ്തകങ്ങളുലെ ഡിജിറ്റൽ വെബ്രറിയയാണ് സമഗ് കപയാർട്ടെിലെ ഇ-വെബ്രറി. കുട്ടികൾക്് അവരുലെ 
ഭയാഷ ആസ്വദിക്യാനും ലമച്ലപെടുത്യാനും കഴിയുന് പുസ്തകങ്ങളുലെ ഡിജിറ്റൽ കകയാപെികൾ ഈ വെബ്രറിയിൽ െഭധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്്. 
അടുത്�് ഇ-െയാംകഗ്വജ് െയാബ് ആണ്. ഇ�് മൂഡിൽ പ്ലയാറ്റ് കഫയാമിൽ വകറ്റ് വികസിപെിച് െയാംകഗ്വജ് െയാബ് കസയാഫ് റ്റ് ലവയർ 
ഉള്ള�യാണ്. അ�് വിദധ്യാർത്ികൾക്് അവരുലെ പ്ന കശഷിയനുസരിച്് ഇംഗ്ീഷ് കകൾക്യാനും സംസയാരിക്യാനും വയായിക്യാനും 
എഴു�യാനും അവസരലമയാരുക്കുന്നു.

മൂന്യാമലത് ഘെകം ഇ-കബ്രയാഡ് കയാസ്റ് ആണ്; 
ഇ�ിൽ വകറ്റ് വികക്ടഴ് സ് വിദധ്യാഭധ്യാസ ചയാനെിലെ 
കപ്രയാഗ്യാമുകൾ ഉൾലപെടുന്നു. ഇ�് ഇറെറയാക്ടീവ് 
കമയാഡിലൂലെ പ്രയാകയയാഗിക സയാഹചരധ്ങ്ങളിൽ 
ഇംഗ്ീഷ് എങ്ങലന ഉപകയയാഗിക്യാലമന്് 
വിദധ്യാർത്ികലള പ്ിക്യാൻ സഹയായിക്കുന്നു.
ആകഗയാള പശ്യാത്െത്ിൽ ഏറ്റവും വെിയ 
കഫയാസ് അധിഷ് ് ി� െയാംകഗ്വജ് െയാബ് 
കസയാഫ് റ്റ് ലവയറയായി മയാറയാനുള്ള കഴിവ് ഈ 
കസയാഫ് റ്്റ ലവയറിനുണ്്; മയാത്മല് ഇ�് ഘട്ടംഘട്ടമയായി 
മറ്റു സംസ്യാനങ്ങളിലെനീളം പകർത്യാനും കഴിയും. 
ഭയാഷയാ െയാബ് കസയാഫ് റ്റ് ലവയർ പ്ി�യാക്ളുലെ ശ്രദ്, 

വയായന, എഴുത്് എന്ീ കഴിവുകൾ സംകയയാജി�മയായി വികസിപെിക്യാൻ െക്ഷധ്മിടുന്നു. കദശീയ വിദധ്യാഭധ്യാസ നയം 2020 (എൻഇപി 
-2020) അനുശയാസിക്കുന് ദർശനലത്യും പയാ്ധ്പദ്�ി പ്ര�ീക്ഷകലളയും അെിസ്യാനമയാക്ിയുള്ള�യാണ് കസയാഫ്റ്റ് ലവയറിലെ നയാെ് 
�െത്ിലള്ള കസ്റയാറികളും പ്രവർത്നങ്ങളും. 2022ൽ സ്കൂളുകളിൽ ഇ െയാംകഗ്വജ് െയാബുകളുലെ ഉപകയയാഗം നെപെിെയാക്കുന്�ിനയായി 
ഏകകദശം 70,000 അധധ്യാപകർക്് പരിശീെനം നൽകി.

ചബയാക്് 6.1.1 ഇ കയൂബ് ഇംഗ്ീഷ് ഇ-െയാംകഗ്വജ് െയാബ്

അവെംബം: വകറ്റ്
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അവരുലെ �യാമസസ്െത്ിന് സമീപം സംഘെിപെിച് ഒരു 
പ്ന കകന്ദത്ിെയാണ് കുട്ടികൾക്് പരിശീെനം നൽകിയ�്. 
2022-23 അധധ്യന വർഷത്ിൽ സമഗ്ശിക്ഷ കകരളയുലെ 
ഇെലപെെിലൂലെ ഊരിലെ (വയാസസ്െം) എല്യാ കുട്ടികകളയും 
സ് കൂളിലെത്ിച്ചു.

ഉൾലപെടുത്ൽ വിദയോഭയോസം - നിരാമയയും നിയമപരമായ 
രക്ഷാകർതൃത്വവം 
കബയാധവൽക്രണത്ിലറെ അഭയാവംമൂെം ഭിന്കശഷി 
ക്യാരയായ കുട്ടികൾക്് ഒരു ആനുകൂെധ്വും െഭിക്യാല� 
കപയാകരു�് എന് െക്ഷധ്കത്യാലെ, സൗത്് യുആർസി, 
�ിരുവനന്പുരം ജില്, പ്രക�ധ്ക ആവശധ്ങ്ങളുള്ള 
കുട്ടികളുലെ രക്ഷി�യാക്ൾക്യായി നിരയാമയ നിയമപരമയായ 
രക്ഷയാകർതൃ�്വലത്ക്കുറിച്് കബയാധവൽക്രണ പരിപയാെി 
നെത്ി. പദ്�ിലയക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്യാ 
രക്ഷി�യാക്ൾക്കും നൽകുകയും ല്പേഷധ്ൽ എജയുകക്റ്റർമയാർ 
അ�ിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നെപയാക്കുകയും എല്യാ 
രക്ഷി�യാക്ളും മുെങ്ങയാല� പൂർത്ിയയാക്കുകയും 
ലചയ്തു. ഇ�ിലറെ ഫെമയായി ലപയാതുവിദധ്യാെയങ്ങളിലെ 
ഭിന്കശഷിക്യാരയായ 85 കുട്ടികൾക്് നിയമപരമയായ 
രക്ഷയാകർതൃ സർട്ടിഫിക്റ്റും 125 കുട്ടികൾക്് നിരയാമയ 
ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്റ്റും നൽകയാൻ സൗത്് 
യുആർസിക്് കഴിഞ്ഞു.

പ്രാരംഭ ഘട്ടത്ിലുള്ള തട്ടുകളുലട വിനയോസം
കനരലത്യുള്ള കലണ്ത്ലം ഇെലപെലം ഐ.ഇ.ഡിക്് 
പരമപ്രധയാനമയാണ്. കനരലത് കലണ്ത്ി ഇെലപടു 
ന്�ിലറെ ഭയാഗമയായി പ്രക�ധ്ക അധധ്യാപകർ 
അകെണവയാെികൾ സന്ർശിച്് സർകവ നെത്തുന്നുണ്്.

വി കാൻ 
കകയാവിഡ് കെയാക്്ഡൗണിനും കവനൽ അവധിക്കും 
കശഷം കകരളത്ിലെ സ് കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറന്�് വെിയ 
�യാൽപെരധ്വും ആകവശവും ഉണ്യാക്ി. ലപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ 
വകുപ്പും സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസവുമയായി ബന്ധലപെട്ട 
മുഴുവൻ സ്യാപനങ്ങളും ഇ�ിൽ ഉൾലപെട്ടിരിക്കുന്നു. 
വയനയാെ് ജില്യിൽ സുൽത്യാൻ ബകത്രി ബിആർസി 
പരിധിയിലെ ജിഎച്്എസ്എസ് കയാക്വയെിെയാണ് 
ജില്യാ�െ പ്രകവശകനയാത്സവം സംഘെിപെിച്�്. എസ്എസ് 
ലക, ഡയറ്റ്, ഡിഡിഇ, ഡിഇഒ, എൽഎസ്ജിഡി, പിെിഎ, 
കൂെയാല� വിദധ്യാർത്ി സമൂഹവും കചർന്് ഇല�യാരു നല് 
അനുഭവമയാക്ി മയാറ്റി. വയനയാെ് ജില്യിലെ അമ്പെവയൽ 
പഞ്യായത്ിലെ പയാംബ്ലയിലെ കെയാക്ൽ റികസയാഴ് സ് 
ലസറെറിലെ 25 വിദധ്യാർത്ികളുലെ സംഘമയാണ് 
പ്രകവശകനയാത്സവത്ിലെ ആകർഷണകകന്ദം. ഈ 
വിദധ്യാർത്ികൾ ലചണ്കമളത്ിൽ ലപ്രയാഫഷണൽ 
പരിശീെനം കനെിയിരുന്നു (ഒരു ദക്ഷികണന്ധ്ൻ ഡ്ം 
ഉപകരണമയാണ് ലചണ്, ഒരു െീമയായി അവ�രിപെിക്കുന്നു). 
ലചണ്കമളം പരിശീെനത്ിലൂലെയും പ്രകെനത്ിന് 
അവസരലമയാരുക്കുന്�ിലൂലെയും പയാർശ്വവൽക്രിക്ലപട്ട 
വിഭയാഗത്ിൽലപെട്ട പ്ി�യാക്ളുലെ പ്രകവശനവും 
നിെനിർത്ലം എസ്എസ് ലക സയാധധ്മയാക്കുന്നു.

സൗജനയേ യൂണിതഫാം
എല്യാ പട്ടികജയാ�ി/പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളും ദയാരിദ്ധ് 
കരഖയ്ക് �യാലഴയുള്ള എല്യാ ആൺകുട്ടികളും ഉൾലപെലെ 
സർക്യാർ സ് കൂളുകളിലെ ഒന്് മു�ൽ എട്്ട വലരയുള്ള എല്യാ 
ലപൺകുട്ടികൾക്കും രണ്് കജയാഡി സൗജനധ് യൂണികഫയാം 
നൽകുന്�ിന് ഒരു കുട്ടിക്് പ്ര�ിവർഷം 600/- രൂപ 

അനുവദിച്ചു. 2021-2022ൽ 7,75,676 കുട്ടികൾക്് യൂണികഫയാം 
സൗജനധ്മയായി നൽകി. 4,646 െക്ഷം രൂപയയാണ് ഇ�ിനയായി 
ലചെവഴിച്�്.

സൗജനയേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ
നിർബന്ധി�വും സൗജനധ്വുമയായ പ്രയാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ശക്ിലപെടുത്തുന്�ിലറെ ഭയാഗമയായി സ്കൂളുകളിൽ-
ഒന്നുമു�ൽ എട്ടുവലര ക്യാസുകളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും 
സൗജനധ് പയാ്പുസ്തകങ്ങൾ വി�രണം ലചയ്തു. 
ഭിന്കശഷിക്യാരയായ കുട്ടികൾക്യായി ലബ്രയിെി 
പുസ്തകങ്ങളും വെിയ പ്രിറെ് പുസ്തകങ്ങളും സൗജനധ്മയായി 
നൽകി. 2021-2022 ൽ 25,35,976 2 മു�ൽ 8 വലരയുള്ള 
ക്യാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്് സൗജനധ് പയാ്പുസ്തകങ്ങൾ 
നൽകി. ഭിന്കശഷിയുള്ള വിദധ്യാർഥികൾക്യായി സൗജനധ് 
മയായി 247 ലബ്രയിെി പുസ്തകങ്ങളും 619 വെിയ പ്രിറെ് 
പുസ്തകങ്ങളും വി�രണം ലചയ്തു. എൽ ഇ പി (കെണിംഗ് 
എൻഹയാൻസ് ലമറ്െ കപ്രയാഗ്യാം) കുട്ടിലയ വിവിധ 
കമഖെകളിൽ ഉയർന് �െത്ികെക്് ലകയാണ്ടുവരയാൻ 
െക്ഷധ്മിടുന്നു. കുട്ടികളുലെ വിവിധ കമഖെയിലെ പ്ന 
ബുദ്ിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്�ിനയായി �യാലഴ പറയുന് 
പരിപയാെികൾ നെപെിെയാക്ി. മെയയാളത്ിളക്ം, ഹകെയാ 
ഇംഗ്ീഷ്, ഹകെയാ കവൾഡ്, സുരീെി ഹിന്ി, കുഞ്ഞുവയായന, 
ശയാസ്ത കൗതുകം, ഭൂമിശയാസ്ത െയാബ്, സയൻസ് പയാർക്്, 
ശയാസ്തപദം, നയാട്ടരങ്ങ്, ഉല്യാസഗണി�ം, ഗണിക�യാൽസവം 
തുെങ്ങിയവ.

തസ്ററ്് കൗണ്സിൽ ഓഫ് എജയുതക്കഷണൽ റിസർച്് ആൻഡ്് 
ല്രയിനിംഗ് (എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി)
കസ്ററ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എജയുകക്ഷണൽ റിസർച്് 
ആൻഡ് ലട്യിനിംഗ് (എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി), പ്രീ-
സ് കൂൾ മു�ൽ ഹയർലസക്ൻഡറി �െം വലരയുള്ള 
എല്യാ അക്യാദമിക് കപ്രയാഗ്യാമുകളുലെയും ആസൂത്ണം, 
നെപെയാക്ൽ, വിെയിരുത്ൽ എന്ിവയ്കയായി ചുമ�െലപെടു 
ത്ിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്യാപനമയാണ്. പ്രീ-
വപ്രമറി മു�ൽ ഹയർലസക്ൻഡറി വലരയുള്ള 
സ് കൂൾ ക്യാസുകൾക്കുള്ള പയാ്ധ്പദ്�ി വികസിപെിക്കുക, 
പയാ്പുസ്തകങ്ങൾ വികസിപെിക്കുക, അധധ്യാപക പയാ്ങ്ങൾ, 
മൂെധ്നിർണ്യ �ന്ത്രങ്ങൾ വികസിപെിക്കുക, കസവനത്ിലള്ള 
അധധ്യാപക ശയാക്ീകരണ പരിപയാെികൾ സംഘെിപെിക്കുക, 
പ്രവർത്നങ്ങളുലെ കഡയാകയുലമകറെഷനും വധ്യാപനവും, 
ഗകവഷണങ്ങൾ നെത്തുക, ഗകവഷണ റികപെയാർട്ടുകൾ 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുക, അനൗപചയാരിക വിദധ്യാഭധ്യാസം 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുക, പ്രക�ധ്ക വിദധ്യാഭധ്യാസവും ജനസംഖധ്യാ 
വിദധ്യാഭധ്യാസവും, കെയാ വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആകരയാഗധ് വിദധ്യാഭധ്യാസം, 
ല�യാഴിെധിഷ്ി� വിദധ്യാഭധ്യാസം എന്ിവ കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുക 
എന്ിവയയാണ് പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ.

2021-22 ലെ ചിെ പ്രധയാന കനട്ടങ്ങൾ �യാലഴപെറയുന്വയയാണ്
 y ‘വീട്ടിലെയാരു വിദധ്യാെയം’ എന് മുദ്യാവയാകധ്വുമയായി ‘ഫസ്്റ 

ലബൽ’ വഴി ഡിജിറ്റൽ ക്യാസുകൾ നൽകിലകയാണ്് എസ് 
സി ഇ ആർ െി അധധ്യന കനതൃ�്വം ഏലറ്റടുത്തു.

 y വയായനയാവസന്വും അവധിക്യാെ സകന്യാഷങ്ങളും; 
പകർച്വധ്യാധി കയാെഘട്ടത്ിൽ സംഘെിപെ ിച് നവീന 
സംരംഭങ്ങളയാണ.്

 y പ്രീ-സക്ൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസം, സക്ൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസം, 
അദ്ധ്യാപക വ ിദധ്യാഭധ്യാസം, മു�ിർന്വർക്കുള്ള 
വിദധ്യാഭധ്യാസം എന്ിവയ്കയായി സംസ്യാന പയാ്ധ്പദ്�ി 
ചട്ടക്കൂെ് വ ികസിപെിക്കുന്�ിനുള്ള നെപെികൾ 
ആരംഭിച്ചു.
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 y കകരളത്ിലെ കയാഴ്ച വവകെധ്മുള്ള വ ിദധ്യാർത്ി 
കൾക്യായി നെപെിെയാക്ിയ ഒരു നൂ�ന പദ്�ിയയാണ് 
"ശ്രു�ിപദം". ലമയാത്ം 100 പയാ്പുസ്തകങ്ങളും ഹയാൻഡ് 
ബുക്കുകളും ഈ സംരംഭത്ിലൂലെ ഓഡികയയാ 
ബുക്കുകളയാക്ി മയാറ്റി.

 y കകൾവിക്കുറവുള്ള വിദധ്യാർത്ികൾക്യായി "മുദ്ികപദം" 
എന് മലറ്റയാരു നവീന സംരംഭം നെപെിെയാക്ി.

ഹയർ ലസക്കന്റി വിദയോഭയോസം
1986 ലെ കദശീയ വിദധ്യാഭധ്യാസ നയത്ിന് അനുസൃ�മയായി 
ലസക്റെറി വിദധ്യാഭധ്യാസം പുന:ക്മീകരിക്കുന്�ിന് 
കവണ്ിയയാണ് ഹയർലസക്റെറി കകയാഴ്സുകൾ 1990-91 
കയാെയളവിൽ സംസ്യാനത്് നിെവിൽ വന്�്. 2022-
ൽ സംസ്യാനത്് 2,077 ഹയർ ലസക്റെറി സ്ക്കൂളുകൾ 
നിെവിലണ്്. അ�ിൽ 819 എണ്ം (39.4 ശ�മയാനം) 
സർക്യാർ സ്ക്കൂളുകളും 846 എണ്ം (40.7 ശ�മയാനം) 
എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളും ബയാക്ി 412 എണ്ം (19.9 ശ�മയാനം) 
അൺ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളുമയാണ്. ജില്കളിൽ ഏറ്റവും 
കൂടു�ൽ ഹയർ ലസക്റെറി സ്ക്കൂളുകൾ മെപ്പുറത്യാണ് 
(248). ല�യാട്ടുപിന്യാലെ യഥയാക്മം എറണയാകുളവും (209) 
തൃശ്ശൂരുമയാണ് (204).

2022-ൽ ഹയർ ലസക്റെറി കകയാഴ്സിൽ 7,221 ബയാച്ചുകൾ 
ഉണ്്. 3,83,034 കപരയാണ് 2022ൽ ഹയർ ലസക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ�്. ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 
ബയാച്ചുകൾ ഉള്ള മെപ്പുറത്യാണ് (1,065) ഏറ്റവും കൂടു�െയായി 
61,815 വിദധ്യാർത്ികൾക്് പ്രകവശനം നെ്കിയതും മെപ്പുറം 
ജില്യിെയാണ്. ജില്-മയാകനജ്ലമറ്െ �ിരിച്ചുള്ള ഹയർ 
ലസക്റെറി സ്ക്കൂളുകളുകെയും ബയാച്ചുകളുകെയും എണ്ം 
അനുബന്ം 6.1.17 ലം ജില്കളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ 
കുട്ടികളുലെ കണക്കുകൾ അനുബന്ം 6.1.18 ലം കയാണയാം.

2021-22ൽ ഹയർലസക്ൻഡറി കകയാഴ്സുകളിലെ 
വിദധ്യാർഥികളുലെ വിജയശ�മയാനം 83.87 ശ�മയാനമയാണ്. 
2022-ൽ 3,02,865 വിദധ്യാർത്ികൾ ഉപരിപ്നത്ിന് 
അർഹരയായി, അ�ിൽ 1,68,826 ലപൺകുട്ടികളും 1,34,039 
ആൺകുട്ടികളുമയാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.19 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇക്യാെയളവിൽ പട്ടികജയാ�ി 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ വിജയശ�മയാനം 59.11 ശ�മയാനവും 
പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുകെ�് 48.92 ശ�മയാനവുമയാണ്. 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.20, 6.1.21 എന്ിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലവാതക്കഷണൽ ഹയർ ലസക്കന്റി വിദയോഭയോസം
ലവയാകക്ഷണൽ ഹയർ ലസക്റെറി വിദധ്യാഭധ്യാസം 
സംസ്യാനത്് ആരംഭിക്കുന്�് 1983-84 കയാെഘട്ട 
ത്ിെയാണ്. സ്വയം ല�യാഴിൽ/കവ�ന/പ്ര�ധ്ക്ഷ ല�യാഴിലകൾ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്ീ െക്ഷധ്കത്യാലെ പ്ലസ് ടു �െത്ിലള്ള 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുകയയാണ് 
ലവയാകക് ഷണൽ ഹയർലസക്റെറി വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ലകയാണ്് െക്ഷധ്മിടുന്�്. 2022-23ൽ 389 ലവയാകക്ഷണൽ 
ഹയർലസക്റെറി സ്ക്കൂളുകളിെയായി സംസ്യാനത്് 
1,101 ബയാച്ചുകളുണ്്. ഇ�ിൽ 261 സ്ക്കൂളുകൾ സർക്യാർ 
കമഖെയിലം 128 എണ്ം എയ്ഡഡ് കമഖെയിലമയാണ്. 
52 എണ്കത്യാലെ ഏറ്റവും കൂടു�ൽ വി.എച്്.എസ്.എസ് 
കൾ ഉള്ള ജില് ലകയാല്വും, ല�യാട്ടടുത്് 41 എണ്കത്യാലെ 
�ിരുവനന്പുരവുമയാണ്. 2022-23-ലെ ജില് �ിരിച്ചുള്ള വി.എച്്.
എസ്.എസ്.കളും കകയാഴ്സുകളും അനുബന്ം 6.1.22ൽ 
ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മയാർച്് 2022 ലെ വി.എച്്.എസ്.ഇ പരീക്ഷയിൽ 
ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിന് അർഹ� കനെിയ�് 81.85 
ശ�മയാനമയാണ്. 2013 മു�ൽ 2022 വലര വി.എച്്.എസ്.ഇ. 
പരീക്ഷ എഴു�ിയവരുലെയും വിജയിച്വരുലെയും എണ്വും 
സ്കൂളിൽ കപയാകുന് കുട്ടികളുലെ റിസൽട്ടുകളും (2015-2022) 
അനുബന്ം 6.1.23, 6.1.24 എന്ിവയിൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ഉന്നത വിദയോഭയോസം
കകരളലത് ഒരു വിജ്യാന സമൂഹമയായി 
വളർത്ിലയടുക്യാൻ �ീർച്ലപെടുത്ിയിട്ടുള്ള�ിനയാൽ 
വിദധ്യാഭധ്യാസരംഗലത് ലമച്ലപെടുത്ിയ നികക്ഷപവും 
പരിഷ്കയാരങ്ങളും വളലര പ്രധയാനമയാണ്. ലപയാതു 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും ഊന്ൽ 
നൽകിലക്യാണ്് വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയുലെ ലമയാത്ത്ിലള്ള 
പുകരയാഗ�ിയയാണ് പ�ിനയാെയാം പഞ്വത്സര പദ്�ി 
വിഭയാവനം ലചയ്യുന്�്.

ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയിലെ പരിഷ് കയാരങ്ങലളക്കുറിച്് 
ശുപയാർശകൾ നൽകയാൻ ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനയായി 
മൂന്് കമ്ീഷനുകൾ രൂപീകരിക്യാനുള്ള �ീരുമയാനം 
സംസ്യാനലത് ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസ രംഗലത് 
ലമച്ലപെടുത്ൽ സർക്യാരിലറെ ഏറ്റവും പ്രധയാനലപെട്ട 
അജണ്യയാണ് എന്�ിലറെ ല�ളിവയാണ്. എല്യാവകരയും 
ഉൾലക്യാള്ളുന്തും സയാർവത്ികമയായി പ്രയാപധ്വുമയായ 
ഒരു ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായം വികസിപെിക്യാൻ 
കകരളം തുെർച്യയായി ശ്രമിച്ിട്ടുലണ്കെിലം, അക്യാദമിക 
നിെവയാരം, സമഗ്�, തുെധ്� എന്ിവ വർധിപെിക്കുന്�ിന് 
ഗൗരവമയായ ഇെലപെലകൾ ഇനിയും ആവശധ്മയാലണന്് 
കൂടു�ൽ കൂടു�ൽ വധ്ക്മയാകുകയയാണ്. മയാത്മല്, 
ആകഗയാള നിെവയാരത്ിനും മയാറ്റങ്ങൾക്കും അനുസൃ�മയായി 
സംസ്യാനലത് ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായം നവീകരി 
കക്ണ്തുണ്്. കയാരധ്ക്ഷമ�യും പ്ര�ികരണകശഷിയും 
ലമച്ലപെടുത്തുന്�ിൽ ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങൾ 
കവണ്ത് ശ്രദ് കകന്ദീകരികക്ണ്തും പ്രധയാനമയാണ്. 
സംസ്യാനലത് ഒരു വിജ്യാന സമ്പദ് വധ്വസ്യയാക്ി 
മയാറ്റുന്�ിൽ, ഫെയാധിഷ് ് ി�മയായ ഗകവഷണം, വികസനം, 
സയാകകെ�ികവിദധ്യുലെ വകമയാറ്റം പരിശീെനം എന്ിവ 
വഴി സംസ്യാനത്ിലറെ സയാമ്പത്ിക വികസനത്ിന് 
ആവശധ്മയായ �രത്ിൽ നമ്മുലെ ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്യാപനങ്ങളുലെ മികച് സംഭയാവനകൾ ഉണ്യാകകണ്തുണ്്. 
സംസ്യാനലത് ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയുലെ ഒരു 
അവകെയാകനം �യാലഴ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു:

സർവ്വകൊശാെകളും ഉന്നതവിദയോഭയോസവം
സംസ്യാനത്് ആലക 14 സർവ്വകെയാശയാെകളുണ്്. ഇ�ിൽ 
4 സർവ്വകെയാശയാെകൾ - കകരള, മഹയാത്യാഗയാന്ധി, 
കകയാഴികക്യാെ്, കണ്ണൂർ എന്ിവ - ലപയാതുസ്വഭയാവമുള്ളതും, 
വിവിധ കകയാഴ്സുകൾ നെത്തുന്വയും ആണ്. 
ശ്രീശകെരയാചയാരധ് സംസ്കൃ� സർവകെയാശയാെ, ലകയാച്ി 
ശയാസ്തസയാകകെ�ിക സർവ്വകെയാശയാെ, തുഞ്ലത്ഴുത്ച്ൻ 
മെയയാള സർവ്വകെയാശയാെ, കകരള ലവറ്റിനറി ആൻഡ് 
ആനിമൽ സയൻസ് യൂണികവഴ്സിറ്റി, കകരള കയാർഷിക 
സർവ്വകെയാശയാെ, കകരള ആകരയാഗധ് സർവ്വകെയാശയാെ, 
കകരള മത്സധ്, സമുകദ്യാല്പന് പ്ന സർവ്വകെയാശയാെ, 
കകരള സയാകകെ�ിക സർവ്വകെയാശയാെ തുെങ്ങിയവ 
പ്രക�ധ്ക വിഷയങ്ങളിൽ വവദഗ്ധധ്ം കനടുന്�ിന് 
സഹയായകമയായ കകയാഴ്സുകൾ നെത്ിവരുന്നു. 
2020-ൽ ലകയാല്ം ആസ്യാനമയായി സ്യാപി�മയായ 
കകരളത്ിലെ ഏക ഓപെൺ യൂണികവഴ് സിറ്റിയയായ 
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ശ്രീനയാരയായണ ഗുരു ഓപെൺ യൂണികവഴ് സിറ്റിയും 
2020-ൽ സ്യാപി�മയായ ഡിജിറ്റൽ യൂണികവഴ് സിറ്റിയും 
അ�ധ്യാധുനിക വിജ്യാന മണ്ഡെത്ിലെ വിദധ്യാഭധ്യാ 
സത്ികറെയും ഗകവഷണത്ികറെയും ആവശധ്ക�കൾ 
ഉൾലകയാള്ളിച്ചുലകയാണ്് പുതു�യായി സ്യാപി�മയായ 
സർവ്വകെയാശയാെകളയാണ്. ഇതുകൂെയാല� 2005ൽ, 
സ്യാപി�മയായ നുവയാൽസ് അഥവയാ നയാഷണൽ 
യൂണികവഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വയാൻസ്ഡ് െീഗൽ സ്റഡീസ്, 
കയാസർകഗയാഡ് സ്യാപിച് കകന്ദ സർവ്വകെയാശയാെ 
എന്ിവയും പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഐഐെി പയാെക്യാെ്, 
ഐഐഎം കകയാഴികക്യാെ്, എഐഎസ്ഇആർ 
�ിരുവനന്പുരം എന്ിവയയാണ് കകരളത്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന് പ്രധയാന കദശീയ�െ സ്യാപനങ്ങൾ.

ആർട്സ് ആന്് സയൻസ് തകാതളജുകൾ
2021-22 ൽ, 163 സർക്യാർ എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളും 
66 സർക്യാർ കകയാകളജുകളും ഉൾലപെടുന് 229 ആർെ്സ് 
ആൻഡ് സയൻസ് കകയാകളജുകൾ സംസ്യാനത്് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. ഇ�് കൂെയാല� നിരവധി അൺ-
എയ്ഡഡ്/ലസൽഫ് ഫിനയാൻസിങ്ങ് കകയാകളജുകളും 
സർവ്വകെയാശയാെകളുലെ അംഗീകയാരകത്യാടുകൂെി പ്രവർത്ി 
ക്കുന്നുണ്്. സംസ്യാനത്് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ ആർെ് സ് 
ആൻഡ് സയൻസ് കകയാകളജുകൾ ഉള്ള�് എറണയാകുളത്തും 
�ിരുവനന്പുരത്തുമയാണ് (26), ല�യാട്ടടുത് സ്യാനം 
കകയാട്ടയത്ിനയാണ് (24). സംസ്യാനത്് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 
സർക്യാർ കകയാകളജുകളുള്ള�് (10) �ിരുവനന്പുരത്തും 
കകയാഴികക്യാടുമയാണ്. 2021-22ൽ സംസ്യാനലത് 
ആർെ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കകയാകളജുകളുലെ ജില് 
�ിരിച്ചുള്ള എണ്ം അനുബന്ം 6.1.25ൽ ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്. 
സംസ്യാനലത് സ്വയാശ്രയ കകയാകളജുകളുലെയും സ്വയംഭരണ 
കകയാകളജുകളുലെയും വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.26ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വിദയോർതികളുലട പ്രതവശനം
കകരളത്ിലെ നയാെ് സർവ്വകെയാശയാെകൾക്് കീഴിലള്ള 
ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് കകയാകളജുകളിൽ 2021-22ൽ 
3.48 െക്ഷം വിദധ്യാർത്ികൾ പ്രകവശനം കനെിയിട്ടുണ്് (അൺ 
എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകൾ ഒഴിലക). ഇ�ിൽ 2.27 െക്ഷം (65.4 
ശ�മയാനം) ലപൺകുട്ടികളയാണ് (പട്ടിക 6.1.7).

ബിരുദ പ്നത്ിന് പ്രകവശനം കനെിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ 
47.7 ശ�മയാനം കപർ ബി.എ യ്ക്കും, 36.5 ശ�മയാനം കപർ 
ബി.എസ്.സി.യ്ക്കും, 15.7 ശ�മയാനം കപർ ബി.കകയാമിനുമയാണ് 
കചർന്ിട്ടുള്ള�്. ബിരുദ പ്നത്ിന് പ്രകവശനം 
കനെിയ ആലക വിദധ്യാർത്ികളിൽ 65.5 ശ�മയാനം 
ലപൺകുട്ടികളയാണ്. ആൺ-ലപൺ �ിരിച്ചുള്ള പ്രകവശനം 
വധ്ക്മയാക്കുന്�് ബി.എ, ബി.എസ്.സി കകയാഴ്സുകലളക്യാൾ 
ആൺകുട്ടികൾ ല�രലഞ്ഞടുക്കുന്�് ബി.കകയാം കകയാഴ്സയാണ് 
എന്യാണ്. (േിത്ം 6.1.3).

ബി.എ. ബിരുദ കകയാഴ്സിന് ആലക 27 വിഷയങ്ങളയാണുള്ള�്. 
ഇംഗ്ീഷിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ വിദധ്യാർത്ികൾ 
പ്രകവശനം കനെിയ വിഷയം. ല�യാട്ടു പുറകിൽ സയാമ്പത്ിക 
ശയാസ്തം വരുന്നു. ബി.എസ്.സി. കകയാഴ്സിനു കീഴീൽ ആലക 
31 വിഷയങ്ങൾ ആണുള്ള�്. ഇ�ിൽ ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 
വിദധ്യാർത്ികൾ പ്രകവശനം കനെിയ�് ഫിസിക്ിെയാണ്; 
ല�യാട്ടുപിറകിൽ ഗണി�ശയാസ്തമയാണ്. ബി.എ., ബി.എസ്.സി., 
ബി.കകയാം കകയാഴ്സുകളിെയായി ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് 
കകയാകളജുകളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ വിദധ്യാർത്ികളുലെ 

വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29 
എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2021-22ൽ 23,109 
വിദധ്യാർത്ികളയാണ് ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ് സിന് 
സംസ്യാനത്് പ്രകവശനം കനെിയ�്. പിജി കകയാഴ്സുകളിൽ 
കചരുന്വരിൽ 65.6 ശ�മയാനവും ലപൺകുട്ടികളയാണ്. 
ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് കകയാകളജുകളിൽ എം.എ, 
എം.എസ്.സി, എം.കകയാം കകയാഴ്സുകൾക്് പ്രകവശനം 
കനെിയവരുലെ വിശദമയായ കണക്കുകൾ അനുബന്ം 6.1.30, 
6.1.31, 6.1.32 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.1.7 ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് കകയാകളജുകളിൽ പ്രകവശനം 
കനെിയ വിദധ്യാർത്ികൾ
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ബി.എ 1,44,461 93,234 51,227 64.5

ബി എസ്.സി 1,10,552 74,970 35,582 67.8

ബി.കകയാം. 47,580 29,910 17,670 62.9

ആലക 3,02,593 1,98,114 1,02,347 65.5

എം.എ 16,939 10,933 6,006 64.5

എം.എസ്.സി 20,919 13,241 7,678 63.3

എം.കകയാം 7,106 4,947 2,159 69.6

ആലക 44,964 29,121 15,843 64.8

ആലക 
ലമയാത്ം 3,47,557 2,27,235 1,20,322 65.4

അവെംബം: കകയാകളജ് വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിദയോർതികൾ
2021-22ൽ സംസ്യാനലത് ബിരുദ, ബിരുദയാനന്ര 
കകയാഴ് സുകളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ പട്ടികജയാ�ി 
(എസ് സി) വിദധ്യാർത്ികൾ 32,242 ആണ്, ഇ�് ലമയാത്ം 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ 9.28 ശ�മയാനമയാണ്. 2021-22ൽ 
സംസ്യാനത്് ബിരുദ, ബിരുദയാനന്ര കകയാഴ് സുകളിൽ 
പ്രകവശനം കനെിയ പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുലെ എണ്ം 
8,053 ആണ്, ഇ�് ലമയാത്ം വിദധ്യാർത്ികളുലെ 2.32 
ശ�മയാനമയാണ്. 

2021-22 ൽ കകരളത്ിലെ ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് 
കകയാകളജുകളിൽ കചർന് പട്ടികജയാ�ി-പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭയാഗത്ിൽലപെട്ട വിദധ്യാർ ത്ികളുലെ കണക്കുകൾ 
അനുബന്ം 6.1.33ൽ കയാണയാം. പട്ടികജയാ�ി, പട്ടികവർഗ 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ ശ�മയാനയാെിസ്യാനത്ിലള്ള വിവരങ്ങൾ 
പട്ടിക 6.1.8 ലം േിത്ം 6.1.4 ലം കയാണയാം.

സ്തകാളർഷിപ്പുകൾ
2021-22ൽ കകരളത്ിലെ വിദധ്യാർത്ികൾക്് പ്രധയാനമയായും 
16 �രം കകന്ദ-സംസ്യാന�െ കസയാളർഷിപ്പുകൾ 
െഭിക്കുന്നു. കപയാസ്റ് ലമട്ിക് കസയാളർഷിപെ് (74,291), 
ജില് ലമറിറ്റ് കസയാളർഷിപെ് (41,621), കകരള സംസ്യാന 
സുവർണ് ജൂബിെി കസയാളർഷിപെ് (6,500), ലസൻട്ൽ 
ലസക്ടർ സ് കകയാളർഷിപെ് (7,600)എന്ിവയയാണ് 2021-22 
വർഷത്ിൽ നെ്കിയ പ്രധയാന കസയാളർഷിപ്പുകൾ. 2017-18 
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മു�ൽ 2021-22 വലരയുള്ള കയാെഘട്ടത്ിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 
കസയാളർഷിപ്പുകളുലെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.34ൽ 
ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.1.8 2021-22ൽ ഉന്� വ ിദധ്യാഭധ്യാസത്ിന് പ്രകവശനം കനെിയ 
എസ.്സി എസ.്െി വ ിദധ്യാർത്ികൾ
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ബി.എ 100 7.75 2.41 89.84

ബി.എസ്.സി 100 11.66 1.09 87.25

ബി.കകയാം 100 8.41 2.13 89.46

ആലക 100 9.28 1.88 88.83

എം.എ 100 9.09 6.25 84.66

എം.എസ്.സി 100 8.51 3.86 87.63

എം.കകയാം 100 11.67 6.91 81.42

ആലക 100 9.23 5.24 85.53

ആലക ലമയാത്ം 100 9.28 2.32 88.41

അവെംബം: കകയാകളജ് വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്

അദ്ധയോപകർ
സംസ്യാനലത് ആർെ്സ് ആറെ് സയൻസ് 
കകയാകളജുകളിലെ 2021-22 ലെ അധധ്യാപകരുലെ എണ്ം 
10,493 ആണ്. ഇ�ിൽ 57.5 ശ�മയാനം സ്തീകളയാണ്. 
2017-18 മു�ൽ 2021-22 വലരയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 
സർവ്വകെയാശയാെ �ിരിച്് കകരളത്ിലെ ആർെ്സ് ആറെ് 
സയൻസ് കകയാകളജുകളിലെ അധധ്യാപകരുലെ എണ്ം 
അനുബന്ം 6.1.35ൽ കയാണയാം. ഇവരിൽ 4,390 കപർ 

(41.8 ശ�മയാനം) പി.എച്്.ഡി. ബിരുദമുള്ളവരയാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.36ൽ ലകയാടുത്ിട്ടുണ്്. 
2022 ൽ സംസ്യാനലത് ആർെ് സ് ആൻഡ് സയൻസ് 
കകയാകളജുകളിൽ 3,943 കപരയാണ് ഗസ്റ് അദ്ധ്യാപകരയായി 
കജയാെി ലചയ്തിരുന്�്. ഇ�ിലറെ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
6.1.37ൽ കയാണയാം.
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േിത്ം 6.1.4 ബിരുദ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ്സിലെ പട്ടികജയാ�ി/
പട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികൾ ശ�മയാനത്ിൽ
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േിത്ം 6.1.3 2021-22 ലെ ഡിഗ്ി കകയാഴ് സുകളിലെ വിദധ്യാർത്ികളുലെ സ്തീ പുരുഷ അനുപയാ�ം
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ഉന്നതവിദയോഭയോസ തമഖെയിൽ ഗവണ്ലമന്ിലന് പ്രധാന 
സംരംഭങ്ങൾ
കകരളത്ിലെ ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസം കയാരധ്മയായ 
നയമയാറ്റങ്ങൾക്് വികധയമയായിട്ടുണ്്. വിജ്യാന 
സമ്പദ് വധ്വസ് ലകട്ടിപെടുക്കുന്�ിനും പരികപയാഷിപെി 
ക്കുന്�ിനുമുള്ള നയത്ിലറെ ഭയാഗമയായി സംസ്യാനലത് 
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ ഗുണനിെവയാരം ലമച്ലപെടു 
ത്തുന്�ിന് കകരള സർക്യാർ പ്രക�ധ്ക ഊന്ൽ 
നൽകിയിട്ടുണ്്. സംസ്യാനലത് ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സമ്പ്രദയായത്ിൽ നവീകരണ സംരംഭങ്ങൾ 
പരധ്കവക്ഷണം ലചയ്യുന്�ിനയായി സംസ്യാന �െത്ിൽ 
മൂന്് കമ്ീഷനുകൾ �യാലഴ പറയുന് െക്ഷധ്ങ്ങകളയാലെ 
രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്്; i) സംസ്യാനലത് നിെവിലള്ള ഉന്� 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായത്ിലറെ സുപ്രധയാന വശങ്ങൾ 
പരികശയാധിക്കുന്�ിനും, ഒരു വിജ്യാന സമ്പദ് വധ്വസ് 
വികസിപെിക്കുക എന് വെിയ െക് ഷധ്ം കണക്ിലെടുത്് 
സംസ്യാനലത് ഒരു വിജ്യാന സമൂഹമയാക്ി മയാറ്റുക. 
ii) കകരളത്ിലെ സർവ്വകെയാശയാെകളിലെയും ഉന്� 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിലെയും പരീക്ഷയുലെ നിെവിലെ 
അവസ് അവകെയാകനം ലചയ്യുക. iii) യു.ജി.സി., എൻ.സി.
െി.ഇ., എ.ഐ.സി.െി.ഇ.യുലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുലെ 
പശ്യാത്െത്ിൽ സർവ്വകെയാശയാെകളുലെ നിയമങ്ങൾ, 
വധ്വസ്കൾ, ചട്ടങ്ങൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ എന്ിവ 
പരികശയാധിക്കുകയും, പ്രക�ധ്കിച്്, സംസ്യാനലത് ഒരു 
വിജ്യാന സമൂഹമയാക്ി മയാറ്റുക എന് വെിയ െക്ഷധ്ങ്ങൾ 
കണക്ിലെടുത്് അവ പുനഃപരികശയാധിക്കുന്�ിനുള്ള 
നിർകദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ലചയ്യുക. മൂന്് 
കമ്ീഷനുകളും ഈ കമഖെലയ നവീകരിക്കുന്�ിന് 
കൃ�ധ്മയായ ശുപയാർശകകളയാലെ റികപെയാർട്്ട സമർപെിച്ിട്ടുണ്്. 
കമ്ീഷനുകൾ നിെവിലള്ള കദശീയ അന്ർകദേശീയ 
സയാഹചരധ്ങ്ങൾ സമഗ്മയായി പരികശയാധിക്കുകയും 
വിദഗ്ധരുമയായും വിവിധ �ൽപെരകക്ഷികളുമയായും 
വിപുെമയായി കൂെിയയാകെയാചിക്കുകയും ലചയ്തിട്ടുണ്്. ശുപയാർശകൾ 
പരികശയാധിച്് മുൻഗണനയാെിസ്യാനത്ിൽ നെപെയാക്യാനുള്ള 
നീക്ത്ിെയാണ് സർക്യാർ.

തകരള ഉന്നത വിദയോഭയോസ കൗണ്സിൽ
കദശീയ �െത്ിലള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ നയങ്ങൾ 
ഫെപ്രദമയായി നെപെിെയാക്കുന്�ിനയായി, സംസ്യാന�െ 
ആസൂത്ണത്ികറെയും സഹകരണത്ികറെയും പ്രയാധയാനധ്ം 
അംഗീകരിച്ചുലകയാണ്്, എല്യാ സംസ്യാനങ്ങളിലം ഉന്� 
വിദധ്യാഭധ്യാസ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്ണലമന്് കദശീയ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ നയം 1986ൽ നിർകദേശിച്ചു. 2007 മയാർച്് 16 ന് 
കകരള സംസ്യാന ഹയർ എഡയൂകക്ഷൻ കൗൺസിൽ 
നിെവിൽ വന്നു. കൗൺസിൽ സംസ്യാനലത് പ്രധയാന 
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ ചിന്യാകകന്ദമയാണ്. കൂെയാല� 
ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയിൽ തുെധ്�, പ്രകവശനം, മികവ് 
എന്ിവ ലകയാണ്ടുവരുന്�ിനുള്ള നകയയാപകദശം നൽകുന്നു. 
കൗൺസിെിലറെ പ്രധയാന ചുമ�െകൾ �യാലഴ പറയുന്നു.

 y സംസ്യാനലത് ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ നയങ്ങൾ 
രൂപീകരിക്കുന് ഒരു ഏജൻസിയയായി പ്രവർത്ിക്കുക.

 y സംസ്യാനസർക്യാർ, സർവ്വകെയാശയാെകൾ, മറ്റ ്
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങൾ എന്ിവയ്ക് 
ഉപകദശം നൽകുക.

 y സംസ്യാനലത് ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്യാപനങ്ങളുമയായി ബന്ധലപെട്ട വ ിവ ിധ 
ഏജൻസികളുലെ പ്രവർത്നങ്ങലള ഏകകയാപിപെ ിക്കുക.

 y ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിൽ പു�ിയ 
ആശയങ്ങൾക്കും പദ്�ികൾക്കും തുെക്ം കുറിക്കുക

 y ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിലെ സ്വയംഭര 
ണയാവകയാശത്ിൽ ഇെലപെയാല� ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ 
രംഗത്് ലപയാതു സൗകരധ്ങ്ങൾ െഭധ്മയാക്കുക.

2021-22 കാെയളവിൽ ഉന്നത വിദയോഭയോസ 
കൗണ്സിെിലന് പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൾ

തസ്ററ്് അസലമെന്് ആൻഡ്് അക്രഡ്ിതറ്ഷൻ ലസന്ർ 
(സാക്)
രയാജധ്ലത് ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ വിവിധ കമഖെകളിൽ 
ലപെടുന് അകനകം അഫിെികയറ്റഡ് സ്യാപനങ്ങലള 
വിെയിരുത്ി കഗ്ഡിംഗ് ലചയ്യുന്�ിനുള്ള ചുമ�െ 
നിറകവറ്റുന്�ിനയായി നയാഷണൽ അസസ് ലമറെ് ആൻഡ് 
അക്ഡികറ്റഷൻ കൗൺസിലം യൂണികവഴ് സിറ്റി ഗ്യാറെ് സ് 
കമ്ീഷനും സംസ്യാന�െ അക്ഡികറ്റഷൻ ലമക്യാനിസം 
എന് ആശയം നിർകദേശിച്ിട്ടുണ്്.

ഉന്നത വിദയോഭയോസ സ്തകാളർഷിപെ്
ഈ സീമിന് കീഴിൽ, പ്രഫഷണൽ അല്യാത് 
ബിരുദ കകയാഴ് സുകൾ പിന്തുെരുന്�ിന് മികച് 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് ഓകരയാ അധധ്യന വർഷത്ിലം 
1,000 പു�ിയ കസയാളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. അങ്ങലന 
�ിരലഞ്ഞടുക്ലപെടുന് അവയാർഡ് കജ�യാക്ളുലെ 
കസയാളർഷിപ്പുകൾ അവരുലെ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദം 
പൂർത്ിയയാകുന്തുവലര തുെർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 
പുതുക്കുന്�യാണ്.

പാഠയേപദ്ധതി വികസനത്ിനം പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണത്ി 
നമായി തകന്ദ്രത്ിന് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും
പു�ിയ സയാമൂഹികവും അക്യാദമികവുമയായ മയാറ്റങ്ങൾക്കും 
ലവല്ലുവിളികൾക്കും അനുസൃ�മയായി സംസ്യാനലത് ബിരുദ, 
ബിരുദയാനന്ര, അധധ്യാപക വിദധ്യാഭധ്യാസ പരിപയാെികളുലെ 
പയാ്ധ്പദ്�ിയിലം സിെബസുകളിലം ലമച്ലപെടുത്ലകൾ 
നിർകദേശിക്കുന്�ിനുള്ള ഉത്രവയാദിത്ം കകരള സംസ്യാന 
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ കൗൺസിെിനയാണ്.

ഇ-തജണൽ കണ്തസാർഷയേം
രയാജധ്ലത് സ്യാപനങ്ങളിലെനീളമുള്ള ഇ-കജണലകളി 
കെക്കുള്ള സൗജനധ് പ്രകവശനസൗകരധ്മയാണ് 
ഇൻഫർകമഷൻ ആൻഡ് വെബ്രറി ലനറ്റ് വർക്് 
ലസറെറകൾ നൽകുന്�്; അ�ിലൂലെ ലചെവ് 
ഗണധ്മയായി കുറയ്കയാനയാകും. സർക്യാർ അലല്കെിൽ 
സർവ്വകെയാശയാെകൾ പൂർണ്മയായും ധനസഹയായം 
നൽകുന്, പ്രസക്മയായ വിഷയങ്ങളിലെ മിക്വയാറം 
എല്യാ കജണലകളും ഡയാറ്റയാകബസും കുറഞ്ഞ ലചെവിൽ 
സബ് സ് വക്ബുലചയ്യാനയാകും. സംസ്യാനലത് എല്യാ 
സർവ്വകെയാശയാെകളുലെയും പകെയാളിത്കത്യാലെ കകരള 
സംസ്യാന ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ കൗൺസിൽ സംസ്യാനത്് 
ഒരു കനയാഡൽ ഏജൻസിയയായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

കകരള അക്യാദമിക് വെബ്രറി ലനറ്റ് വർക്് (കയാൽലനറ്റ്)
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളുമയായി ബന്ധലപെട്ട 
വെബ്രറികളുലെ സഹകരണകത്യാലെ, സംസ്യാനത്് 
ഒരു വെബ്രറി ശംഖെ രൂപീകരിച്് വിഭവങ്ങൾ പകെിെൽ 
ഈ സംരംഭം ഉറപെയാക്കുന്നു. കയാൽലനറ്റ് രണ്് ലെവലകൾ 
ഉൾലക്യാള്ളുന്നു.
i)  ഒരു സർവ്വകെയാശയാെയുലെ വെബ്രറികൾ ലനറ്റ് വർക്് 

ലചയ്ലപെടുകയും സർവ്വകെയാശയാെയുലെ കപരിൽ 
അറിയലപെടുകയും ലചയ്യുന്നു.
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ii) അഫിെ ികയറ്റഡ് കകയാകളജ് വെബ്രറികളുലെ ശംഖെ 
കയാൽലനറ്റികെക്് ബന്ധിപെിക്കുക

എറുകഡ്റ്് സ്കീം
സംസ്യാനലത് സർവ്വകെയാശയാെകളിലെ വിദധ്യാഭധ്യാ 
സത്ിലറെയും ഗകവഷണത്ിലറെയും ഗുണനിെവയാരം 
ലമച്ലപെടുത്തുന്�ിനയായി അവ�രിപെിക്കുന് എറവഡറ്റ് 
പദ്�ി സർക്യാരിലറെ ഒരു പ്രധയാന പരിപയാെിയയാണ്. 
കനയാബൽ സമ്യാന കജ�യാക്ൾ ഉൾലപെലെ 
കെയാകലമമ്പയാടുമുള്ള മികച് പണ്ഡി�ന്യാരുമയായി സംവദിക്യാൻ 
ഇ�് അക്യാദമിക് സമൂഹലത് പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നു. 
സംസ്യാനലത് വിവിധ സർവകെയാശയാെകളും 
കകയാകളജുകളും മുകഖന പദ്�ി നെപെയാക്കുന്�ിനുള്ള 
ഏകകയാപന ഏജൻസിയയായി ലക.എസ് .എച്്.ഇ.സി. 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

തകരള ചരിത്രഗതവഷണ കൗണ്സിൽ (ലക.സി.എച്്.ആർ)
ചരിത്ത്ിലം പുരയാവസ്തുഗകവഷണത്ിലം മറ്റ് 
സയാമൂഹധ് ശയാസ്തവിഷയങ്ങളിലം ഗകവഷണ പ്നങ്ങൾ 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിനയായി 2001ൽ സ്യാപിച് ഒരു 
സ്വയംഭരണ സ്യാപനമയാണ് ലക.സി.എച്്.ആർ. 
കകരള സർവ്വകെയാശയാെയുലെ അംഗീകൃ� ഗകവഷണ 
കകന്ദമയായ ഇ�് ഇന്ധ്യികെയും വികദശകത്യും പ്രമുഖ 
സർവ്വകെയാശയാെകളുമയായും ഗകവഷണ സ്യാപനങ്ങളുമയായും 
ഉഭയകക്ഷി അക്യാദമിക, വിനിമയ കരയാറകളിൽ 
ഏർലപെട്ടിട്ടുണ്്. കകരള കൗൺസിൽ കഫയാർ ഹികസ്റയാറിക്ൽ 
റിസർച്ിന് രണ്് വധ്�ധ്സ്ത കയാമ്പസുകൾ ഉണ്് - ഒന്് 
�ിരുവനന്പുരത്തും മലറ്റയാന്് പട്ടണത്തും. ആദധ്കത്�ിൽ 
ഒരു വെബ്രറിയും റികസയാഴ് സ് ലസറെറം ഉണ്്; ഡിജിറ്റൽ 
വെബ്രറിയും കശഖരവും ഉൾലപെടുത്തുന്�ിനയായി അ�ിലന 
കൂടു�ൽ വികസിപെിച്ചുവരുന്നുണ്്.

2021-22 കാെയളവിൽ KCHR-ലന് പ്രധാന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ
പ്രളയ കശഖരങ്ങളും ഓർമ്കളും, ദൃശധ്പര�, നഗരദൃശധ്ങ്ങൾ, 
ലപയാതുചരിത്ം: സമകയാെിക കകരളത്ിലറെ ചിന്യാരീ�ികൾ, 
കകരളത്ിലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ ചരിത്ം, പട്ടണം പുരയാവസ്തു 
കലണ്ത്ലകലളക്കുറിച്ചുള്ള ഉ�്ഖനനയാനന്ര പ്നങ്ങൾ, 
ലകയാകളയാണിയൽ അനന്ര പ്നങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയയാണ് 
ലകസിഎച്്ആർ ഏലറ്റടുത്ിരിക്കുന് വിവിധ ഗകവഷണ 
പദ്�ികൾ. 2020 നും 2022 നും ഇെയിൽ ലക.സി.എച്്.ആർ 
പട്ടണം കയാമ്പസിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് എപെിഗ്യാഫിക്ൽ 
സ്റഡീസ് ആരംഭിച്ചു. ആദധ്കയാെ ആധുനിക ഡച്് െിപിയുലെ 
പ്നത്ിൽ ശ്രദ് കകന്ദീകരിക്കുന് കകയാസ് കമയാസ് 
മെബയാറിക്സ് പദ്�ിയുലെ ഭയാഗമയായി 2022ൽ 
ലകസിഎച്്ആർ, ലന�ർെയാൻഡ് സിലെ വെഡൻ 
സർവകെയാശയാെയുമയായും ലന�ർെയാൻഡ് സിലെ 
നയാഷണൽ ആർവക്വ് സുമയായും ധയാരണയാപത്ം ഒപ്പുവച്ചു.

തകരള സംസ്ാന കനപുണയേ വികസന തപ്രാജക്റ്റും 
അഡ്ീഷണൽ സ്കിൽ അക്വസിഷൻ തപ്രാഗ്ാമും 
(അസാപ്) 
2014 മു�ൽ ഹയർ ലസക്ൻഡറി, ബിരുദ 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് വനപുണധ് പരിശീെനം നൽകുന് 
ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപെിന് കീഴിലള്ള എഡിബി 
ധനസഹയായമുള്ള ഒരു പദ്�ിയയാണ് അസയാപ്. 2014 മു�ൽ 
2020 വലര ഓഫ് വെൻ രീ�ിയിൽ വനപുണധ് വികസന 
കകന്ദങ്ങളിലൂലെയും കമ്യൂണിറ്റി സിൽ പയാർക്കുകളിലൂലെയും 
2 െക്ഷത്ിെധികം വിദധ്യാർത്ികൾക്് പരിശീെനം 

നൽകി. 2021 ജനുവരിയിൽ സർക്യാർ അ�ിലന 
അസയാപ് കകരള എന് ലസക്ഷൻ-8 കമ്പനിയയാക്ി മയാറ്റി. 
കകയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി ലപയാട്ടിപ്പുറലപെട്ടിട്ടും തുെർന്നുള്ള 
കെയാക്്ഡൗണുകൾക്ിെയിലം, വധ്വസയായവുമയായി 
ബന്ധലപെട്ടതും ല�യാഴിൽ അധിഷ് ് ി�വും നൂ�ന 
�െത്ിലള്ളതുമയായ വനപുണധ് കകയാഴ് സുകളും വികദശ 
ഭയാഷകളിലെ പരിശീെനവും ഓൺ വെനിലം ഡിജിറ്റലം 
അല്യാത്തുമയായ രൂപത്ിലം വധ്വസയായത്ിലറെ സ്യാപി� 
പരിശീെന പകെയാളിത്കത്യാലെ നൽകുന്നു.

2021-22 കാെയളവിൽ അസാപിലന് പ്രധാന തനട്ടങ്ങൾ/ 
പ്രകടനം
അഡ്വയാൻസ് ഡ് ലെവൽ സ് കിൽ ചകയാഴ് സുകൾ 
ഓൺലെനിൽ 
132 ബയാച്ചുകളിെയായി 3,711 വിദധ്യാർത്ികൾക്് അഡ്വയാൻസ് ഡ് 
ലെവൽ ഓൺവെൻ ലെക് നിക്ൽ കകയാഴ് സുകളിലം 
132 ബയാച്ചുകളിെയായി ലമയാത്ം 2,805 വിദധ്യാർത്ികൾക്് 
ഓൺവെൻ കനയാൺ ലെക് നിക്ൽ കകയാഴ് സുകളിലം 
പരിശീെനം നൽകി.

വിതദശ ഭാഷാ പരിശീെനം
കെയാക്്ഡൗൺ സമയത്് ജർമ്ൻ ഭയാഷയിൽ 72 
വിദധ്യാർത്ികൾക്കും ഫഞ്ിൽ 124 കപർക്കും ജയാപെനീസ് 
ഭയാഷയിൽ 75 കപർക്കും ഓൺവെനയായി ഭയാഷയാ പരിശീെനം 
നൽകി.

കാമ്പസിലെ വയേവസായം (ഐഒസി)
സിഎൻസി ലവർട്ടിക്ൽ മില്ിംഗ് ലമഷീൻ, സിഎൻസി 
െയാത്്, കെസർ കട്ടറകൾ, െിഐജി-എംഐജി 
ലവൽഡിംഗ് കസ്റഷനുകൾ, കറയാകബയാട്ടിക് സ് െയാബുകൾ, 
ഫയാബ് െയാബുകൾ തുെങ്ങി സർക്യാർ കപയാളിലെക് നിക് 
കകയാകളജുകളിൽ 6.5 കകയാെി രൂപയുലെ ഉപകരണങ്ങൾ 
അസയാപ് കകരള സ്യാപിച്ചു. മയാത്മല്, അസയാപ് കകരള 
കയാമ്പസിൽ വധ്വസയായസംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഈ ഉപകരണം 
ഉപകയയാഗിക്കുന്�ിനും അവർക്് ല�യാഴിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സുഗമമയാക്കുന്�ിന് വധ്വസയായവുമയായുള്ള പകെയാളിത്ം 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിനുമുള്ള ഒരു സംരംഭമയാണ്. 
അ�ിലൂലെ വിദധ്യാർത്ികൾക്് വധ്വസയായ ചെനയാത്ക� 
െഭധ്മയാക്കുകയും പ്നകത്യാലെയാപെം സമ്പയാദിക്കുക എന് 
ആശയം കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിനും കയാമ്പസിലെ 
വധ്വസയായത്ിലറെ പ്രയാകയയാഗിക മയാതൃകയിലൂലെ ബിസിനസ്് 
നവീകരണം കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിനും അവലര 
പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നു.

ലപ്യ് സ് ലമന്് 
2021-22 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, അസയാപ് കകരള 
വഴി ലമയാത്ം 1,056 ഉകദധ്യാഗയാർത്ികൾക്് പ്രമുഖ 
ബഹുരയാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ നിയമനം െഭിക്കുകയും 
127 ഉകദധ്യാഗയാർത്ികൾക്് സർക്യാർ വകുപ്പുകളിലം 
എൽ എസ് ജി ഡി, കിെ, മെിനീകരണ നിയന്ത്രണ 
കബയാർഡ്, റീബിൽഡ് കകരള ഇനികഷധ്റ്റീവ് പദ്�ി, ലക 
ലകഡബ്ലയുഎ, ലകഎസ്ഐഡിസി, ലകഐഐഡിസി, 
ലകഎസ് സിഎഡിസി. തുെങ്ങിയ സ്യാപനങ്ങളിലം 
ഇകറെൺഷിപെ് അവസരങ്ങൾ െഭിക്കുകയും ലചയ്തു.

ഗ്ാമീണ വനിതകലള പരിശീെിപെിക്കാൻ 'വായനശാെ'
ഏണസ്റ് ആൻഡ് യങ്ങുമയായി സഹകരിച്് ആരംഭിച് 
അസയാപ് കകരളയുലെ വയായനശയാെ പദ്�ി ഗ്യാമീണ 
ഉകദധ്യാഗയാർത്ികലള ഗിഗ് വർക്ിൽ പരിശീെിപെിക്യാനും 
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തുെർന്് അവർക്് മൂന്് മയാസകത്ക്് ലവർച്വൽ 
ഇകറെൺഷിപെ് അവസരങ്ങൾ നൽകയാനും െക്ഷധ്മിടുന്നു.

അസാപ് ലസല്ലുകൾ
വിദധ്യാർത്ികൾക്് വധ്ക്ിപരവും സയാമൂഹധ്വും 
ബൗദ്ികവുമയായ വളർച്യ്ക് ഒരു ലവർച്വൽ പ്ലയാറ്റ്കഫയാം 
സൃഷ്ിക്കുന്�ിനയായി സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള 800 െധികം 
അക്യാദമിക് സ്യാപനങ്ങളിൽ അസയാപ് ലസല്ലുകൾ 
സ്യാപിച്ിട്ടുണ്്. ല�യാഴിെിലം വവദഗ്ധധ്ത്ിലം ആകഗയാള 
പ്രവണ�കൾ അവർക്് മുന്ിൽ തുറന്നു കയാട്ടലപെടുന്നു.

കമ്മയൂണിറ്ി തകാതളജുകൾ
കമ്യൂണിറ്റി കകയാകളജ് കപ്രയാജക്ടിലറെ ആദധ് ബയാച്ികെക്കുള്ള 
പ്രകവശനം 2021-22ൽ ജിപിസി ആറ്റിങ്ങൽ, ജിപിസി 
നയാട്ടകം, ഐപിെി, ജിപിസി ലഷയാർണൂർ എന്ീ മൂന്് 
കകയാകളജുകളിൽ നെത്ി. എഐസിറ്റിഇ അംഗീകൃ� 
ഡികവയാക് കപ്രയാഗ്യാമുകൾ വിദധ്യാർത്ികൾക്് വയാഗ്യാനം 
ലചയ്യുന്നു, അവരുലെ സി എസ്ആർ സംരംഭത്ിലറെ 
ഭയാഗമയായി കയയാഗധ്രയായ വിദധ്യാർത്ികളുലെ ഫീസ് 
ലഫഡറൽ ബയാകെ് സബ് സിഡിയയായി നൽകി. കമ്യൂണിറ്റി 
കകയാകളജുകൾ പ്രയാകദശിക വനപുണധ് ആവശധ്ങ്ങൾ 
നിറകവറ്റുന്�ിലനയാപെം പ്രയാകദശിക ജനസംഖധ്യുലെ 
വനപുണധ് വിെവ് പരിഹരിക്കുലമന്് പ്ര�ീക്ഷിക്കുന്നു.

ൊഹയേ ഫണ്് പിന്തുണയിലൂലട കനപുണയേ വികസനം
ഉയർന് കകയാഴ്സുകളിൽ കചരുന് വിദധ്യാർത്ികൾക്് 
ധനസഹയായം നൽകുന്�ിന് അസയാപ് 
കകരള, നബയാർഡ്, കനയാർക് തുെങ്ങിയ ബയാഹധ് 
ഏജൻസികളുമയായി സഹകരിക്കുന്നുണ്്. നബയാർഡിലറെ 
ധനസഹയായകത്യാലെ ഗ്യാഫിക് ഡിവസനർ കപ്രയാഗ്യാമിൽ 
58 ഉകദധ്യാഗയാർത്ികൾക്കും കനയാർക് ഫണ്് ഉപകയയാഗിച്് 
ക്ൗഡ് കംപയൂട്ടിംഗിലം ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെെിജൻസിലം 150+ 
ഉകദധ്യാഗയാർത്ികൾക്കും അസയാപ് കകരള പരിശീെനം നൽകി.

എൽഎസ്ജിഐകളുമായുള്ള സഹകരണം
സംസ്യാനലത് വിവിധ എൽഎസ്ജിഐ കളുമയായി 
കചർന്് വനപുണധ്ത്ിലറെ ഒരു പു�ിയ മയാതൃക അസയാപ് 
കകരള സൃഷ്ിച്ചു. സ് കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിന് കശഷമുള്ള 
വിദധ്യാഭധ്യാസ അന്രമുള്ള സ്തീകൾക്യായി അസയാപ് 
കകരളയുലെ ഇത്രത്ിലള്ള ആദധ്ലത് ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ 
വനപുണധ് ഇെലപെൽ മയാതൃകയയാണ് ദർപെണം.

ഏപ്രിൽ 01, 2021 മു�ൽ മയാർച്് 31, 2022 വലര അസയാപ് 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്റ്റുകളുലെ 
വിശദയാംശങ്ങൾ: 2021-ലെ എൻസിവിഇറ്റി യുലെ 
മയാർഗ്ഗനിർകദേശങ്ങൾ പയാെിച്് ഡിജികെയാക്ർ കപയാർട്ടെിലൂലെ 
അസയാപ് കകരള ഡിജി സർട്ടിഫികക്ഷനികെക്് മയാറ്റി.

രാഷ്ടീയ ഉച്താർ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (റുസ)
ആസൂത്ി�മയായ വികസനത്ിലൂലെ ഉന്� 
വിദധ്യാഭധ്യാസരംഗത്് പ്രകവശനം, തുെധ്�, നിെവയാരം എന്ിവ 
സംസ്യാന �െത്ിൽ ലമച്ലപെടുത്തുക എന്�യാണ് 
റൂസയുലെ പ്രധയാന െക്ഷധ്ങ്ങൾ. പു�ിയ അക്യാദമിക് 
സ്യാപനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, നിെവിലള്ളവ വികസിപെിക്കുക, 
നവീകരിക്കുക, ലപ്രയാഫഷണെയായി നിയന്ത്രിക്കുന്തും 
ഗകവഷകണയാന്മുഖമയായ ഗുണകമന്യുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസം 
നൽകുന് രീ�ിയിലള്ള സ്വയാശ്രയ സ്യാപനങ്ങൾ 
വികസിപെിക്കുക, കദശീയമയായിത്ലന് പ്രസക്ിയുള്ള 

വിദധ്യാഭധ്യാസം വിദധ്യാർത്ികൾക്് നൽകുക എന്ിവയയാണ് 
റസയുലെ െക്ഷധ്ങ്ങൾ. 

റൂസ ഒന്യാം ഘട്ടം 2014ൽ ആരംഭിക്കുകയും 199.57 കകയാെി 
രൂപയ്ക് അംഗീകയാരം െഭിക്കുകയും ലചയ്തു. അംഗീകരിച്�ിൽ 
2022 വലര 173.94 കകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. റൂസയുലെ 
ആദധ് ഘട്ടത്ിലറെ ഭയാഗമയായി, 6 സർവകെയാശയാെകൾക്കും 
28 കകയാകളജുകൾക്കും അെിസ്യാന സൗകരധ് ഗ്യാന്റുകൾ, 
ഫയാക്ൽറ്റി ലമച്ലപെടുത്ൽ, നിെവിലള്ള കകയാകളജുകലള 
കമയാഡൽ ഡിഗ്ി കകയാകളജുകളയാക്ി ഉയർത്ൽ, മറ്റ് നിരവധി 
കകയാകളജുകൾക്കുള്ള ഇക്വിറ്റി സംരംഭങ്ങൾ എന്ിവയ്ക് 
അംഗീകയാരം െഭിച്ചു.

റൂസ രണ്യാം ഘട്ടം 2018ൽ ആരംഭിക്കുകയും 363.00 കകയാെി 
രൂപയ്ക് അംഗീകയാരം െഭിക്കുകയും ലചയ്തു. ഇ�ിൽ 2022 വലര 
147.00 കകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. വയനയാെ് മയാനന്വയാെിയിൽ 
ഒരു റൂസ കമയാഡൽ ഡിഗ്ി കകയാകളജ്, ഗുണനിെവയാരവും 
മികവും വർദ്ിപെിക്കുന്�ിന് 5 സ്വയംഭരണ കകയാകളജുകൾ, 
അെിസ്യാന സൗകരധ് ഗ്യാന്റുകൾക്യായി 113 കകയാകളജുകൾ, 
2 സർവ്വകെയാശയാെകൾക്് ഗകവഷണം, നവീകരണം, 
ഗുണനിെവയാരം ലമച്ലപെടുത്ൽ എന്ിവയ്ക് അംഗീകയാരം 
െഭിച്ചു.

സാതകേതിക വിദയോഭയോസം
സമൂഹത്ിലറെ കനട്ടത്ിനയായി സയാകകെ�ികവിദധ്യുലെ 
ഉപകയയാഗം, ജീവി� നിെവയാരം ലമച്ലപെടുത്ൽ, 
സമൂഹത്ിലറെ ലമയാത്ത്ിലള്ള വികസനത്ിനയായി 
വധ്വസയായ ഉൽപെയാദനക്ഷമ� ലമച്ലപെടുത്ൽ 
സയാകകെ�ിക വിദധ് ലമച്ലപെടുത്ൽ എന്ിവയയാണ് 
സയാകകെ�ികവിദധ്യാഭധ്യാസം ലകയാണ്് െക്ഷധ്മിടുന്�്. 
യുവയാക്ൾക്് സയാകകെ�ിക വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുന്�ിലൂലെ 
സുസ്ിര വികസനത്ിനും സയാമൂഹധ് ജീവി�ത്ിലറെ 
ഗുണനിെവയാരം ലമച്ലപെടുത്തുന്�ിനും അവലര 
പ്രയാപ്തമയാക്കുന്�ിന് സയാധിക്കുന്നു. വിദധ്യാർത്ികൾക്ിെയിൽ 
നൂ�ന ചിന്യും സംരംഭക�്വ വികസനവും 
കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്�ിന് ഊന്ൽ നൽകുന്നു. 

സംസ്യാനത്് സയാകകെ�ിക വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലറെ 
കനയാഡൽ വകുപെയായി പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്�് സയാകകെ�ിക 
വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റയാണ്. സയാകകെ�ിക വിദധ്യാഭധ്യാസ 
ഡയറക്ടകററ്റിലറെ ഭരണപരവും സയാമ്പത്ികവുമയായ 
നിയന്ത്രണത്ിനു കീഴിലള്ള സയാകകെ�ിക സ്യാപനങ്ങളുലെ 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനെന്ം 6.1.38ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ിനീയറിംഗ് തകാതളജൂകൾ
2021-22 ലെ കണക്കുപ്രകയാരം സംസ്യാനത്് നിെവിലള്ള 
174 എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജൂകളിെയായി 46,712 കപർ 
പ്രകവശനം കനെി. ഇ�ിൽ 162 എണ്ം (93.1 ശ�മയാനം) 
സ്വയാശ്രയകകയാകളജൂകളും (അൺ എയ്ഡഡ്), 9 എണ്ം 
(5.1 ശ�മയാനം) സർക്യാർ കകയാകളജൂകളും, 3 എണ്ം (1.7 
ശ�മയാനം) ഗവൺലമറെ് എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളുമയാണ്. 
ഏറ്റവും കൂടു�ൽ അൺഎയ്ഡഡ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകൾ ഉള്ള�് എറണയാകുളം ജില്യിെയാണ് 
(29 എണ്ം). അതു കഴിഞ്ഞയാൽ �ിരുവനന്പുരം (27 
എണ്ം) ജില്യിെയാണ്. ലകയാല്ം, പത്നം�ിട്ട, ആെപ്പുഴ, 
എറണയാകുളം, മെപ്പുറം, കയാസർകകയാഡ് ജില്കളിൽ 
ഗവൺലമറ്െ എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജൂകൾ ഇല്. ജില് 
�ിരിച്ചും, മയാകനജ്ലമറ്െ �ിരിച്ചുമുള്ള എഞ്ിനീയറിംഗ് 
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കകയാകളജൂകളുലെയും, അനുവദിച്ിട്ടുള്ള സീറ്റുകളുലെയും 
എണ്ം അനുബന്ം 6.1.39ൽ കചർത്ിട്ടുണ്്. 2021-22 
ൽ അനുവദിക്ലപെട്ട സീറ്റുകളുലെ എണ്ം സർക്യാർ 
കകയാകളജൂകളിൽ 3,570 ആണ് (7.6 ശ�മയാനം). ഇ�് 
എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളിൽ 1,970 (4.2 ശ�മയാനം)ഉം, 
അൺഎയ്ഡഡ് കകയാകളജൂകളിൽ 41,172 (88.1 ശ�മയാനം) 
ഉം ആയിരുന്നു. 

2022-23 ൽ കകരളത്ിലെ എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിൽ 
ഏറ്റവുമധികം സീറ്റുകൾ ഉള്ള�് കമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് 
ആറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് (9,384) തുെർന്്, ലമക്യാനിക്ൽ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (8,409), സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് (7,938), 
ഇെകട്യാണിക്് ആറെ് കമ്യൂണികക്ഷൻ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
(6,951) വിഭയാഗത്ിലമയാണ്. എന്യാൽ 2021-22 ഏറ്റവും 
കൂടു�ൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്യായിരുന്�് കമ്പയൂട്ടർ സയൻസ് 
ആറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് ശയാഖയിെയാണ് (9,335). 2022-23 
ലെ ശയാഖ �ിരിച്ചുള്ള സീറ്റ് വിഭയാഗത്ിലറെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 6.1.40ൽ കചർത്ിരിക്കുന്നു. 

െിംഗപദവിയുമയായി ബന്ധലപെട്ട വസ്തു�കൾ:ബിരുദ 
�െത്ിൽ ലപൺകുട്ടികളുലെ പ്രകവശനത്ിലറെ അനുപയാ�ം 
2021-22 ൽ 47.3 ശ�മയാനമയാണ്. 2021-22ൽ 1,395 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകളിൽ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ്സിൽ 
പ്രകവശനം െഭിച്ചു. സർക്യാർ-എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളിൽ 
ബിരുദ-ബിരുദയാനന്ര കകയാഴ്സിൽ പ്ിക്കുന് 
വിദധ്യാർത്ികളിൽ 64 ശ�മയാനം ലപൺകുട്ടികളയാണ്. 

വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.41 ലം 6.1.42 ലം 
കചർത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ിനീയറിംഗ് തകാതളജൂകളിലെ അക്കാദമിക മികവ്
ഗവൺലമറ്െ എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിലെ 
അക്യാദമിക് മികവ് ഉയർന്തും പ്രശംസനീയവുമയാണ്, 
ഉയർന് വിജയശ�മയാനവും പ്രശസ്ത സ്യാപനങ്ങളിലെ 
മികച് കജയാെി െഭിച് വിദധ്യാർത്ികളുലെ കണക്കുമയാണ് ഇ�ിന് 
കയാരണം.

സർക്യാർ എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകൾ മലറ്റല്യാവി 
ഭയാഗകത്ക്യാളും (സർക്യാർ, സർക്യാർ സ്വയാശ്രയ, സ്വകയാരധ് 
സ്വയാശ്രയ ധനസഹയായം) മികച് പ്രകെനം കയാഴ്ചവച്് 72.75 
ശ�മയാനം വിജയവും സ്വകയാരധ് സ്വയംഭരണ കകയാകളജുകൾ 
69.12 ശ�മയാനവും ഗവൺലമറ്െ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകൾ 68.11 ശ�മയാനവും കനെി. സർക്യാർ സ്വയാശ്രയ 
കകയാകളജുകളുലെ വിജയശ�മയാനം (54.18 ശ�മയാനം) 43.25 
ശ�മയാനം കനെിയ സ്വകയാരധ് സ്വയാശ്രയ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകകളക്യാൾ മുകളിെയാണ്. 

ആൺകുട്ടികളുമയായി �യാര�മധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ ലപൺ 
കുട്ടികൾ 66.59 ശ�മയാനം വിജയം കനെി. രജിസ്റർ 
ലചയ്ത ആൺകുട്ടികളുലെ എണ്ം ലപൺകുട്ടികകളക്യാൾ 
കൂടു�െയാലണകെിലം ആൺകുട്ടികളുലെ വിജയശ�മയാനം 
ലപൺകുട്ടികലള അകപക്ഷിച്് കുറവയാണ് എന്�് 
ശ്രദ്ികക്ണ്�യാണ് (പട്ടിക 6.1.9). എസ്.സി, എസ്.
െി വിദധ്യാർത്ികളുലെ വിജയ ശ�മയാനം (24.78 

സ്റ്റുഡറെ് അഫകയഴ് സ് ആൻഡ് കൗൺസെിംഗ് ലസറെറം (എസ് .എ.സി.സി.), ഹയൂമൻ റികസയാഴ് സ് ലഡവെപ് ലമറെ് ലസല്ലും 
(എച്്ആർഡിസി) മയാനവ വിഭവകശഷി വികസനത്ിന് സമഗ്വും സമയബന്ധി�വുമയായ സമീപനം സുഗമമയാക്കുന്�ിന്, 
എഞ്ിനീയർമയാർക്് ലപ്രയാഫഷണൽ സയാകകെ�ിക വവദഗ്ധ്ം, സയാമൂഹധ് അവകബയാധം, മികച് സമ്പൂർണ് വധ്ക്ി�്വം എന്ിവ 
ഉലണ്ന്് ഉറപെയാക്കുന്നു. 

വിദധ്യാർത്ികലള പൂർണ് കശഷികയയാലെ പ്രവർത്ിക്യാൻ പ്രയാപ്തരയാക്കുകയും ആത്വിശ്വയാസവും ഉത്രവയാദിത്വുമുള്ള വധ്ക്ികളയായി 
വികസിപെിക്യാൻ സഹയായിക്കുകയും ലചയ്ത്ലകയാണ്് മയാനസിക/വവകയാരിക കക്ഷമം പരിപയാെിക്യാൻ ഉകദേശിച്ചുള്ള പരിപയാെിയയാണ് 
സ്റ്റുഡറെ് അഫകയഴ് സ് ആൻഡ് കൗൺസിെിംഗ് ലസറെർ. എസ് .എ.സി.സി. യുലെ കൗൺസിെിംഗ് ലസല്ിൽ, കൗൺസിെർമയാരും 
വസകക്യാളജിസ്റ്റുകളും ഉൾലപെലെയുള്ള ലപ്രയാഫഷണലകലള ഉൾലപെടുത്തുകയും, സമയബന്ധി�മയായി കൗൺസിെിംഗ് നൽകുകയും 
വിദധ്യാർത്ികളുലെ മയാനസിക/വവകയാരിക കക്ഷമം ഉറപെയാക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. അധധ്യാപകരുമയായും രക്ഷി�യാക്ളുമയായും/പ്രയാകദശിക 
രക്ഷി�യാക്ളുമയായും ബന്ധലപെട്്ട വിദധ്യാർത്ികളുലെ എല്യാ കയാരധ്ങ്ങലളയും കകന്ദം പിന്തുണയ്ക്കുകയും വിദധ്യാർത്ികളുലെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ആവശധ്മയായ സഹയായം നൽകുകയും മയാനസിക/വവകയാരിക കക്ഷമവുമയായി ബന്ധലപെട്ട പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറിച്് അെിസ്യാന അവകബയാധം 
വർദ്ിപെിക്കുന്�ിന് കപ്രയാഗ്യാമുകൾ സംഘെിപെിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. 

ലപ്രയാഫഷണെിസത്ിലറെയും സയാമൂഹധ് പ്ര�ിബദ്�യുലെയും ശരിയയായ സംകയയാജനത്ിലൂലെ വിദധ്യാർത്ികലള ലമയാത്ത്ിലള്ള 
സമതുെി�മയായ വധ്ക്ി�്വങ്ങളയാക്ി മയാറ്റുന്�ിന് അനുകൂെമയായ അന്രീക്ഷം വളർത്ിലയടുക്യാൻ സ്യാപനത്ിൽ നിെവിലള്ള 
കഫയാറങ്ങൾ/പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രകയയാജനലപെടുത്ിലക്യാണ്ടും പൂർവ്വവിദധ്യാർത്ികൾ, വധ്വസയായം, ലപ്രയാഫഷണൽ ലസയാവസറ്റികൾ, 
സർക്യാർ കപ്രയാഗ്യാമുകൾ എന്ിവയുലെ സഹയായത്ിലൂലെയും രൂപലപെടുത്തുന്�ിനുള്ള സംവിധയാനങ്ങൾ ഹയൂമൻ റികസയാഴ് സ് 
ലഡവെപ് ലമറെ് ലസൽ (എച്്.ആർ.ഡി.സി.) നെപെിെയാക്യാൻ ഉകദേശിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകരുലെ കഴിവുകൾ വർധിപെിക്കുന്�ിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ അവ ഏർലപെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ; i) പു�ിയ �െമുറയിലെ വിദധ്യാർത്ികൾ, അവരുലെ ശക്ി, ബെഹീന�കൾ, 
ആശയങ്ങൾ, മുൻഗണനകൾ, പ്രശ്നങ്ങളും ആശകെകളും ii) കൗമയാരക്യാരുലെ മനഃശയാസ്തം മനസ്ിെയാക്കുക iii) സയാമൂഹധ്-സയാംസയാരിക- 
െിംഗപദവിയുമയായി ബന്ധലപെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ വിദധ്യാർത്ികലള കബയാധവൽക്രിക്കുക. iv) അവലര അവരുലെ പൂർണ്�യിൽ ഉയരയാൻ 
പ്രയാപ്തരയാക്കുക എന്ിവയയാണ്. വിദധ്യാർത്ികളുലെ സൃഷ്ിപരമയായ കഴിവുകൾ വികസിപെിക്കുന്�ിന് ഉചി�മയായ മികച് സമ്പ്രദയായങ്ങൾ 
ഉറപെയാക്കുന്�ിന് ആവശധ്മയായ ലപ്രയാഫഷണൽ കൺസൾട്ടന്റുമയാലരയും പ്രയാക്ടീഷണർമയാലരയും വിഷയ വിദഗ്ധലരയും ലസൽ 
ഉൾലപെടുത്തും. സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക-െിംഗപദവി വവവിധധ്ലത് കപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുകയും എല്യാ കമഖെകളിലം ഭിന്കശഷിക്യാരുലെ 
പ്രകവശനം പ്രയാപധ്മയാക്കുകയും ലചയ്യുന് സമഗ്�യുലെ സംസയാരം വികസിപെിക്കുന്�ിനും നിെനിർത്തുന്�ിനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ലസൽ ഏലറ്റടുക്കും.

ചബയാക്് 6.1.2 സയാകകെ�ിക വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റിലറെ കീഴിലള്ള ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളിലെ സ്റ്റുഡറെ് 
അഫകയഴ് സ് ആൻഡ് കൗൺസിെിംഗ് ലസറെറം (എസ് .എ.സി.സി.), ഹയൂമൻ റികസയാഴ് സ് ലഡവെപ് ലമറെ് ലസല്ലും (എച്്.
ആർ.ഡി.സി.)

ഉറവ ിെം: സയാകകെ�ിക വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റ്
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പട്ടിക 6.1.9 ബി.ലെക് ഫെം, 2022

മയാകനജ് ലമറെ്

ആൺകുട്ടികൾ ലപൺകുട്ടികൾ ആലക
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സർക്യാർ 2,089 1,330 63.82 1,394 1,039 74.53 3,483 2,369 68.11

ഗവൺലമറെ് എയ്ഡഡ് 1,249 837 67.01 718 594 82.73 1,967 1,431 72.75

സർക്യാർ സ്വയംഭരണം 2,123 945 44.77 1,674 1,105 66.05 3,797 2,050 54.18

സ്വകയാരധ് സ്വയാശ്രയം 9,457 3,149 33.33 5,424 3,282 60.54 14,881 6,431 43.25

സ്വകയാരധ് സ്വയംഭരണം 1,057 635 60.13 618 522 84.47 1,675 1,157 69.12

ആലക 15,975 6,896 43.24 9,828 6,542 66.59 25,803 13,438 52.14

അവെംബം: കകരള സയാകകെ�ിക സർവകെയാശയാെ, 2022

ശ�മയാനവും 29.21 ശ�മയാനവും യഥയാക്മം) സംസ്യാന 
ശരയാശരിലയക്യാൾ �യാലഴയയാണ് എന്നുള്ള�് ആശകെയാ 
ജനകമയാണ് (പട്ടിക 6.1.10).

വിവിധ സർക്യാർ സ്യാപനങ്ങളിലെ വിദധ്യാർത്ികളുലെ 
കപ്ലലമെൻറ് ലറകക്യാർഡും �യാര�കമധ്ന ഉയർന്�യാണ്. 
കഗറ്റ്, കയാറ്റ് മു�െയായ മത്സരപരീക്ഷകളിലൂലെ ധയാരയാളം 
വിദധ്യാർത്ികൾ ഉന്� പ്നത്ിന് കയയാഗധ്� കനടുന്നു. 
മിക് വിദധ്യാർത്ികൾക്കും വികപ്രയാ, മഹീന്ദ, െി.സി.
എസ്, കബയാഷ് തുെങ്ങിയ ബഹുരയാഷ്ട്ര സ്യാപനങ്ങളിൽ 
കജയാെി െഭിക്കുന്നു. 2021-22 കയാെഘട്ടത്ിൽ വിവിധ 
സർക്യാർ എൻജിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിലെ വിസിറ്റിംഗ് 
ഫയാക്ൽറ്റിയുലെ എണ്ം 34 ആണ്. 2021-22 കയാെഘട്ടത്ിൽ 
വിവിധ സർക്യാർ എൻജിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിലെ 
വിസിറ്റിംഗ് ഫയാക്ൽറ്റി പരിപയാെികളും കപ്ലലമെൻറ് 
വിശദയാംശങ്ങളും അനുബന്ം 6.1.43 ലം 6.1.44 ലം 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

തപാളിലടക്നിക്കുകളും ലടക്നിക്കൽ കഹസ്കൂളുകളും
കകരളത്ിൽ 45 സർക്യാർ കപയാളിലെക്നിക്കുകളും, 6 
സ്വകയാരധ് എയ്ഡഡ് കപയാളിലെക്നിക്കുകളും ആണ് 

നിെവിലള്ള�്. ഇവിെങ്ങളിലെ പ്രകവശനം 2021-22ൽ 
യഥയാക്മം 10,967 ഉം, 1,354 ഉം ആണ്. 2021-22ൽ 32,247 
വിദധ്യാർത്ികൾ ഗവൺലമറ്െ കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലം, 4,760 
വിദധ്യാർത്ികൾ സ്വകയാരധ് എയ്ഡഡ് കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലം 
പ്ിക്കുന്നുണ്്. 2017-18 മു�ൽ 2021-22 വലരയുള്ള 
വർഷങ്ങളിൽ കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലെ വയാർഷിക 
പ്രകവശനവും വിദധ്യാർത്ികളുലെ എണ്വും അനുബന്ം 
6.1.45 ലം 6.1.46 ലം കയാണയാം. 

2022-23 വർഷത്ിൽ കപയാളിലെക്നിക്കുകളിൽ പ്രകവശനം 
െഭിച് കുട്ടികളുലെ കട്ഡ് �ിരിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 6.1.47ൽ കയാണയാം. ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 
വിദധ്യാർത്ികൾക്് പ്രകവശനം െഭിച്�് കമ്പയൂട്ടർ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (2,030), തുെർന്് ഇെകട്യാണിക്് 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (2,020), ലമക്യാനിക്ൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
(1,740), സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് (1,450), എന്ിവയ്ക്കുമയാണ്.

കപയാളിലെക്നിക്കുകളിൽ പ്രകവശനം കനെിയ കുട്ടികളിൽ 
24.4 ശ�മയാനം ലപൺകുട്ടികളയാണ്. എന്യാൽ സർക്യാർ, 
എയ്ഡഡ്, കപയാളിലെക്നിക്കുകളിൽ ഇ�് 25.3 ഉം, 17.6 

പട്ടിക 6.1.10 എസ്.സി, എസ്.െി ബി.ലെക് വിദധ്യാർത്ികളുലെ വിജയശ�മയാനം, 2022

മയാകനജ് ലമറെ് എസ്.സി എസ്.െി
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സർക്യാർ 267 84 31.46 39 16 41.03

ഗവൺലമറെ് എയ്ഡഡ് 129 50 38.76 10 3 30

സർക്യാർ സ്വയംഭരണം 170 19 11.38 7 0 0

സ്വകയാരധ് സ്വയാശ്രയം 303 59 19.47 32 7 21.88

സ്വകയാരധ് സ്വയംഭരണം 26 9 34.62 1 0 0

ആലക 895 221 24.78 60 26 29.21

അവെംബം: കകരള സയാകകെ�ിക സർവകെയാശയാെ, 2022
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ശ�മയാനവുമയാണ്. 2021-22ൽ 1,269 അദ്ധ്യാപകരയാണ് 
സംസ്യാനലത് കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലള്ള�്. അധധ്യാപി 
കമയാരുലെ അനുപയാ�ത്ിലം വളലര കുറവ് കയാണലപെടുന്നു 
(40.9 ശ�മയാനം). എയ്ഡഡ് കപയാളിലെക്നിക്കുകളിൽ 
അധധ്യാപികമയാരുലെ എണ്ം 23.4 ശ�മയാനമയാണ്. 
എന്ിരുന്യാലം സർക്യാർ കമഖെയിൽ ഇ�് 45.3 
ശ�മയാനമയാണ്, അ�് �യാര�കമധ്ന കൂടു�െയാണ്. 

കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലെ അധധ്യാപകരുലെയും, വിദധ്യാർത്ി 
കളുലെയും വിശദയാംശങ്ങൾ, അനുബന്ം 6.1.48ൽ 
കയാണയാം. 2019-20 മു�ൽ 2021-22 വലര ഇവിലെയുള്ള 
പട്ടികജയാ�ി-പട്ടികവർഗ്ഗ (പട്ടിക 6.1.11) വിഭയാഗത്ിൽലപെട്ട 
അധധ്യാപകരുലെയും വിദധ്യാർത്ികളുലെയും എണ്ം 
അനുബന്ം 6.1.49ൽ കയാണയാം.

കകരളത്ിൽ 39 ലെക്നിക്ൽ വഹസ്കൂളുകൾ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. 2022-23 കയാെഘട്ടത്ിൽ ഇവിലെ 
ആലക 7,805 വിദധ്യാർത്ികളും 535 അധധ്യാപകരും 
ഉണ്യായിരുന്നു. അധധ്യാപകരിൽ 34.5 ശ�മയാനം സ്തീകളയാണ്. 
ലെക്നിക്ൽ സ്കൂളുകളിലെ 2017-18 മു�ൽ, 2022-
23 വലരയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ അധധ്യാപക വിദധ്യാർത്ി 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.50ൽ കയാണയാം. 2021-22 
വർഷത്ിലെന്കപയാലെ, ലെക് നിക്ൽ വഹസ് കൂളുകളിലെ 
എസ് സി, എസ് െി വിദധ്യാർത്ികളുലെ ശ�മയാനം യഥയാക്മം 
9.8 ശ�മയാനവും 0.7 ശ�മയാനവുമയായി തുെരുന്നു. ഇ�ിലറെ 
വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 6.1.51 ലം 6.1.52 ലം 
കചർത്ിരിക്കുന്നു.

സ് കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിൽ പ്രകവശനം, തുെധ്�, മികവ് 
എന്ിവ ഉറപെയാക്കുന്�ിൽ മറ്റ് സംസ്യാനങ്ങലള 
അകപക്ഷിച്് കകരളം കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷത്ിനുള്ളിൽ 
വെിയ പുകരയാഗ�ി വകവരിച്ചു. ഈ കനട്ടം കൂടു�ൽ 
പ്രകയയാജനലപെടുത്യാൻ ഉന്� വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയും 
ശക്ിലപെടുത്ണം. 

ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസവുമയായി ബന്ധലപെട്്ട ഉൾലപെടുത്ൽ, 
ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസത്ികെക്കുള്ള വിശയാെമയായ സയാമൂഹധ് 
പ്രകവശനം, നയാഷണൽ അസസ് ലമറ്െ ആൻഡ് 
അക്ഡികറ്റഷൻ കൗൺസിെിലറെ (NAAC) റയാകെിംഗ് 
എന്ിവയിൽ കകരളം ഗണധ്മയായ പുകരയാഗ�ി വകവരിച്ചു. 
അെിസ്യാന സൗകരധ്വികസനത്ിൽ നികക്ഷപം 
നെത്തുന്�ിനും കയാരധ്ക്ഷമമയായ ഭരണത്ിന് 
വഴിലയയാരുക്കുന്�ിനും ഉന്�വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖെയിലെ 
സിെബസുകളുലെയും അധധ്യാപനത്ിലറെയും 
ഗകവഷണത്ിലറെയും ഗുണനിെവയാരം തുെർച്യയായി 

ലമച്ലപെടുത്തുന്�ിനും സംസ്യാനം ഇകപെയാൾ ഉന്� 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിൽ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്്.

പട്ടിക 6.1.11 കപയാളിലെക്നിക്കുകളിലെ പട്ടിക ജയാ�ി/പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുലെ അനുപയാ�ം
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2019-20 2020-21 2021-22

എ
സ

്.സ
ി

എ
സ

്.െ
ി

മറ്റു
ള്ള

വ
ർ

ആ
ല

ക

എ
സ

്. സ
ി

എ
സ

്.െ
ി

മറ്റു
ള്ള

വ
ർ

ആ
ല

ക

എ
സ

്.സ
ി

എ
സ

്.െ
ി

മറ്റു
ള്ള

വ
ർ

ആ
ല

ക
 

സർക്യാർ 8.0 1.1 91.0 100 7.46 0.83 91.7 100 7.61 0.88 91.51 100

ഗവൺലമറെ് 
എയ്ഡഡ് 5.1 0.5 94.4 100 6.5 0.40 93.1 100 4.36 0.44 95.2 100

ആലക 7.6 1.0 91.4 100 7.3 0.80 91.9 100 7.20 0.83 91.97 100

അവെംബം: കകരള സയാകകെ�ിക സർവകെയാശയാെ
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6.2. വവദ്യ ശുശ്രൂഷയം പ�ാതുജനാല�ാഗ്യവം

എല്ാവർക്കുമായതി പ്ാ�്യമായതും തു�്യതയള്ളതും 
താങ്ാനാവന്നതും ഗുണലമന്മയള്ളതുമായ ആല�ാഗ്യ 
ലസവനങ്ൽ �ക് ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതാണ് സംസ്ാനത്തിപറെ 
പ�ാതു ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണം. ഉയർന്ന ആയർവദർഘ്യം, 
ശതിശുമ�ണ നതി�ക്്, മാതൃമ�ണനതി�ക്്, ജനസംഖ്യയതിൽ 
പുരുഷന്മാരുപെയം സ്ത്രീകളുപെയം അനു�ാതം തുെങ്തിയ 
ആല�ാഗ്യ സൂചതികകളതിൽ സംസ്ാനം �ാജ്യത്് 
മുന്നതിൽത്പന്ന തുെരുന്നു. എല്ാ പ്ധാനപപെട്ട 
ലദശ്രീയ സൂചകങ്ളും ആല�ാഗ്യത്തിപറെ കാ�്യത്തിൽ 
ലക�ളപത് �ട്ടതികയതിൽ ഏറ്റവം മുകളതിൽ നതിർത്തുന്നു. 
ന്രീതതി ആലയാഗതിപറെ 2019-20 പ� സംസ്ാന ആല�ാഗ്യ 
സൂചതിക അനുസ�തിച്് ലക�ളം 82.2 എന്ന സ് ലകാല�ാപെ 
പമാത്ത്തിലുള്ള പ്കെനത്തിപറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
വ�തിയ സംസ്ാനങ്ളതിൽ ഒന്നാം സ്ാനം 
നതി�നതിർത്തി. തമതിഴ് നാടം (72.4), പത�ങ്ാനയം (69.96) 
പതാട്ടടത് സ്ാനങ്ളതി�ാണ്. മാനസതികാല�ാഗ്യം, 
�ഹ�തിവസ്തുക്ളുപെ ദുരു�ലയാഗം, കൗമാ�ക്ാരുപെ 
ആല�ാഗ്യം, വ്യാ�കമായ ല�ാഡ് ട്ാഫതിക് അ�കെങ്ൾ 
തുെങ്തിയ വതിഷയങ്ളതിൽ സംസ്ാന നയം കൂടതൽ 
ശ്രദ്ധ പചലുത്തുന്നു. �ട്ടതികജാതതി-�ട്ടതികവർഗക്ാർ, 
മത്്യപത്ാഴതി�ാളതികൾ, ലതാട്ടം പതാഴതി�ാളതികൾ 
എന്നതിവരുൾപപെപെയള്ള പ്ലത്യക വതിഭാഗങ്ളുപെ 
ആല�ാഗ്യത്തിനും സംസ്ാന നയം പ്ലത്യക ശ്രദ്ധ 
നൽകുന്നു.

എന്നതിരുന്നാലും, സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ളുപെ തതി�തിച്ചുവ�വ്, 
അ�കെങ്ളുപെയം ��തിക്കുകളുപെയം വർദ്ധനവ്, 
��തിസ്തിതതി നാശം മൂ�മുള്ള ല�ാഗങ്ൾ എന്നതിങ്പന 
പുതതിയതായ ആല�ാഗ്യ പവല്ലുവതിളതികൾ ലക�ളം ഇലപൊൾ 
അഭതിമുഖ്രീക�തിക്കുകയാണ്. ചതിക്കുൻഗുനതിയ, പഡങ്തിപെനതി, 
എ�തിപെനതി, പകാവതിഡ് തുെങ്തിയ �കർച്വ്യാധതികളും 
സംസ്ാനത്തിപറെ പ്ധാന ഉത് കണ് ഠയാണ്. 
ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാ�തിയപെ അപ്ത്രീഷതിത വ്യാ�നം 
സംസ്ാനപത് മുഴുവൻ ആല�ാഗ്യ സംവതിധാന 
ശംഖ�പയയം ബാധതിച്ചു. ഇവ കൂൊപത, മാനസതികാല�ാഗ്യ 
പ്ശ്നങ്ൾ, ആത്മഹത്യ, �ഹ�തിവസ്തുക്ളുപെ ദുരു�ലയാഗം, 
മദ്യ�ാനം, കൗമാ�ക്ാരുപെ ആല�ാഗ്യപ്ശ് നങ്ൾ, 
വർധതിച്ചുവരുന്ന ല�ാഡ് ട്ാഫതിക് അ�കെങ്ൾ എന്നതിങ്പന 

സംസ്ാനത്തിപറെ ആല�ാഗ്യ�ംഗത്് പുതതിയ ഭ്രീഷണതികൾ 
ഉയർന്നുവന്നതിട്ടുണ്്. ഇവപയ ലന�തിൊൻ, ശ�തിയായ 
അന്തർലമഖ�ാ ഏലകാ�നലത്ാപെയള്ള സംഘെതിതവം 
പ്തതിബദ്ധതയള്ളതുമായ ശ്രമങ്ൾ അത്യാവശ്യമാണ്. 
14-ാം �ഞ്ചവത്� �ദ്ധതതി കാ�യളവതിൽ പ�ാതുലമഖ�യതിൽ 
സാധ്യമായ ഏറ്റവം മതികച് പ്തതില�ാധ, ല�ാഗചതികതിത്, 
സാന്തത്വന ��തിച�ണം �ഭ്യമാക്കുകയാണ് സംസ്ാനം 
�ക്ഷ്യമതിടന്നത്. ജനസൗഹൃദ ആല�ാഗ്യ ��തിച�ണ 
സംവതിധാനം സ്ാ�തിക്കുക എന്നതാണ് സർക്ാ�തിപറെ 
പ്ധാന �ക്ഷ്യം.

കേരളത്തിന്റെ ആകരോഗ്യ സൂചേങ്ങള്
ആയർവദർഘ്യം: ജനങ്ളുപെ ജ്രീവതിതനതി�വാ�വം 
ലക്ഷമവം വതി�യതിരുത്തുന്നതതിനുള്ള ഏറ്റവം പ്ധാനപപെട്ട 
അളവലകാ�ാണ് ആയർവദർഘ്യം. ആയർവദർഘ്യം 
(ജനനത്തിലും 5-10 വയസ്തിലും) ലക�ളത്തിൽ ഇന്ത്യയതിപ� 
എല്ാ സംസ്ാനങ്ലളക്ാളും ഉയർന്നതാണ്. 
സംസ്ാനത്് ജനനസമയപത് ആയർവദർഘ്യം 75 
എന്നത് ലദശ്രീയ ത�ലത്ക്ാൾ (70) ഉയർന്നതാണ്. 
ആയർവദർഘ്യത്തിൽ ലക�ളം ഒന്നാം സ്ാനം (പുരുഷൻ 
(71.9), സ്ത്രീ (78.0)) നതി�നതിർത്തുന്നു. ഇത് ലദശ്രീയ ത�ത്തിപ� 
പുരുഷന്മാരുപെയം (68.6) സ്ത്രീകളുപെയം (71.4) ശ�ാശ�തി 
ആയർവദർഘ്യപത്ക്ാളും ഉയർന്നതാണ് (പട്ടിക 6.2.1 
കാണുക). സംസ്ാനത്് സ്ത്രീകളുപെ ആയർവദർഘ്യം (78) 
പുരുഷന്മാല�ക്ാൾ (71.9) കൂടത�ാണ്.

മാതൃ ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണം - മാതൃ ആല�ാഗ്യത്തിപറെ 
പ്ാഥമതിക സൂചകം മാതൃമ�ണ അനു�ാതം (എംഎംആർ) 
ആണ്. സംസ്ാനങ്ളതിൽ ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ എംഎംആർ (19) 
ഉള്ളത് ലക�ളത്തി�ാണ്, ലദശ്രീയ ത�ത്തിൽ എംഎംആർ 
97 ആണ് (പട്ടിക 6.2.1 കാണുക). ദക്ഷതിലണന്ത്യൻ 
സംസ്ാനങ്ളതിൽ താ�തലമ്യന കു�ഞ്ഞ എംഎംആർ 
ആണുള്ളത്.

ശ�തിയായ വവദ്യസഹായം �ഭതിക്ാപത 
മ�തിക്കുന്നവരുപെ ശതമാനം ലദശ്രീയ ശ�ാശ�തിയമായതി 
താ�തമ്യപപെടത്തുലമ്പാൾ നാ�തിപ�ാന്ന് മാത്രമാണ്. 
മ�ണത്തിന് മുമ്പ് മ�ണപപെട്ടയാൾക്് സർക്ാർ 
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ചടിത്രം 6.2.1 കു�ഞ്ഞ എംഎംആർ ഉള്ള 5 സംസ്ാനങ്ൾ
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അവ�ംബം: പപെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റതിൻ ഓണ് എംഎംആർ 2016-18

ആശു�ത്രതിയതില�ാ സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതിയതില�ാ 
വവദ്യസഹായം �ഭതിച്തതിപറെ ലക�ളത്തിപ� അനു�ാതം 
80.7 ആണ്, ഇത് ഇന്ത്യയതിൽ 48.7 ശതമാനമാണ്. 
എന്നതിരുന്നാലും, ലക�ളത്തിപ� ചാ�തിള്ള ജനനനതി�ക്് 
ഇന്ത്യലയക്ാൾ അല്ം കൂടത�ാണ്. മറ്റ് സംസ്ാനങ്പള 
അല�ക്ഷതിച്് ലക�ളത്തിപ� പ്സവങ്ൾ ഏപ�ക്കുപ� 
പൂർണമായം ആശു�ത്രതികളതി�ാപണന്നതും, പമച്പപെട്ട 

വതിവ� ലശഖ�ണവം ഇതതിന് കാ�ണമാകാം. പ്തയുൽ�ാദന 
നതി�ക്് ലദശ്രീയ കണക്കുകലളക്ാൾ കു�വാണ്. ശ�തിയായ 
വവദ്യസഹായം അമ്മമാർക്് �ഭതിക്പതയള്ള 
ജനനങ്ളുപെ ശതമാനം ലക�ളത്തിൽ 0.1 ഉം ലദശ്രീയ 
ത�ത്തിൽ 7.8 ഉം ആണ്. 

വതിവതിധ തലങ്ങളതിലുള്ള ശതിശു മരണനതിരക്ക് 
ശതിശുമ�ണ നതി�ക്് (ഐ.എം.ആർ) - ഒറ്റ അക് 
ശതിശുമ�ണനതി�ക്് (6) ഉള്ള ഇന്ത്യയതിപ� ഏക 
സംസ്ാനമാണ് ലക�ളം. അലതസമയം അഖതില�ന്ത്യാ 
ത�ത്തിൽ ഇത് 28 ആണ്. കു�ഞ്ഞ ഐ.എം.ആർ. 
ഉള്ള മതികച് അഞ്ച് സംസ്ാനങ്ൾ ചടിത്രം 6.2.2ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

സംസ്ാനപത് നവജാത ശതിശുക്ളുപെ മ�ണനതി�ക്് 
(എൻ.എൻ.എം.ആർ.) 4 ആണ്. ഇത് ലദശ്രീയ 
ശ�ാശ�തിയപെ (20) അഞ്ചതിപ�ാന്നാണ്. അഞ്ച് 
വയസ്തിന് താപഴയള്ള കുട്ടതികളുപെ മ�ണനതി�ക്് 8 
ആണ്, ഇത് അഖതില�ന്ത്യാ കണക്കുമായതി താ�തമ്യം 
പചയ്യുലമ്പാൾ (32) നാ�തിപ�ാന്നാണ്. പ്സവത്തിനു 
നതിശ്തിതദതിവസങ്ൾക്കു മുൻല�ാ പ്സവത്തിനുലശഷം 
ഒ�ാഴ്ച്ക്കത്തുള്ള ശതിശുമ�ണനതി�ക്് (�തി എൻ എം ആർ), 
ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള നവജാത ശതിശു മ�ണനതി�ക്് (ഏർളതി 
നതിലയാലനറ്റൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്റതി ല�റ്റ്), അവസാന�ാദ 

പട്തിേ 6.2.1 ഇന്ത്യയമായതി താ�തമ്യംപചയ്തുള്ള ലക�ളത്തിപറെ സാമൂഹതിക, ആല�ാഗ്യ, ജനസംഖ്യ സൂചകം
ക്രമനമ്പർ സൂചകം ലക�ളം ഇന്ത്യ

1 ആപകജനസംഖ്യ (ലകാെതിയതിൽ) (പസൻസസ് 2011) 3.34 121.06

2 ദശവർഷ വളർച് (ശതമാനത്തിൽ) (പസൻസസ് 2011) 4.90 17.7

3 �തിംഗഅനു�ാതം (പസൻസസ് 2011) 1084 943

4 ശതിശു�തിംഗഅനു�ാതം ((പസൻസസ് 2011) 964 919

5 ജനനനതി�ക്് # 13.2 19.5

6 മ�ണനതി�ക്് * 

എ) കുട്ടതികൾ (0-4) 1.8 8

ബതി) കുട്ടതികൾ (5-14) 0.5 0.4

സതി) വ്യക്തികൾ (15-59) 2.7 2.9

ഡതി) വ്യക്തികൾ (60 ഉം മുകളതിലും) 39.1 42.3

7 സാധാ�ണവളർച്ാനതി�ക്് # 6.2 13.5

8 വവദ്യശുശ്രൂഷ �ഭ്യമായ മ�ണങ്ളുപെ ശതമാനം *

സർ ക്ാർ 43.3 29.9

സത്വകാ�്യം 37.4 18.9

നതിർദതിഷ്ടലയാഗ്യതയള്ളവർ 16.0 33.2

��തിശ്രീ�നം�ഭതിക്ാത്വർ/മറ്റുള്ളവർ 3.4 18.0

9 ചാ�തിള്ളയപെ ജനനനതി�ക്് * 4 3

10 ക്രൂഡ് ബർത്് ല�റ്റ്* 13.2 19.5

11 പ്തയൂൽ�ാദനനതി�ക്് ** 19 97

12 പ്ത്രീക്ഷതിതആയൂർ വദർഘ്യം *** 75 70

പ്ത്രീക്ഷതിതആയൂർ വദർഘ്യം ***- പുരുഷൻ 71.9 68.6

പ്ത്രീക്ഷതിതആയൂർ വദർഘ്യം ***- സ്ത്രീ 78 71.4

അവ�ംബം: #എസ്.ആർ.എസ്. 2022 പമയ്  /*എസ്.ആർ.എസ് സ്റാറ്റതിസ്റതിക്ൽ �തിലപൊർട്ട് 2020/ 
** പപെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റതിൻ ഓണ് എംഎംആർ 2018-20/ ***എസ്.ആർ.എസ്. വ�ഫ് ലെബതിൾ 2016-20 
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നവജാത ശതിശു മ�ണനതി�ക്് (ല�റ്റ് നതിലയാലനറ്റൽ 
ലമാർട്ടാ�തിറ്റതി ല�റ്റ്), ല�ാസ്റ് നതിലയാലനറ്റൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്റതി 
ല�റ്റ് (�തി എൻ എൻ എം ആർ) എന്നതിവയം അഖതില�ന്ത്യാ 
കണക്കുകലളക്ാൾ കു�വാണ്. ഈ ലനട്ടങ്ളുപെ ഒരു 
പ്ധാന കാ�ണം ലക�ളത്തിപ� 99.9 ശതമാനം 
അമ്മമാർക്കും പ്സവസമയത്് സർക്ാർ 
ആശു�ത്രതിയതില�ാ സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതിയതില�ാ 
ലയാഗ്യതയള്ള പപ്ാഫഷണലുകളുപെ വവദ്യസഹായം 
�ഭതിക്കുന്നു എന്നതാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയതിൽ 82.6 
ശതമാനമാണ്. ഇന്ത്യയതിപ�യം ലക�ളത്തിപ�യം 
ശതിശുമ�ണനതി�ക്തിപറെ വതിവതിധ സൂചകങ്ൽ, അമ്മമാർക്് 
ശ�തിയായ വവദ്യസഹായം �ഭതിക്കുന്ന ജനനത്തിപറെ 
ശതമാനം എന്നതിവയപെ വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.2ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ചടിത്രം 6.2.2 ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ ഐ.എം.ആർ. ഉള്ള മതികച് 5 
സംസ്ാനങ്ൾ
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അവ�ംബം: #എസ്.ആർ.എസ്. 2022 പമയ് 

പ്രതയുല്ോദനക്ഷമത
നാഷണൽ ഫാമതി�തി പഹൽത്് സർലവ 2019-20 (എൻ.
എഫ്.എച്്.എസ് .- 5) പ്കാ�ം 25-49 വയസ് പ്ായമുള്ള 
സ്ത്രീകൾക്തിെയതിൽ ആദ്യ വതിവാഹത്തിപറെ ശ�ാശ�തി 
പ്ായം 21.5 വയസ്ാണ്. 20-24 വയസ് പ്ായമുള്ള ആ�് 
ശതമാനം സ്ത്രീകൾ നതിയമ��മായ കു�ഞ്ഞ പ്ായമായ 
18 വയസ്് തതികയന്നതതിന് മുമ്പ് വതിവാഹതിത�ായവ�ാണ്. 
20-49 വയസ് പ്ായമുള്ള സ്ത്രീകളതിൽ 10.2 ശതമാനം 
മാത്രമാണ് വതിവാഹതിത�ായതിട്ടതില്ാത്പതങ്തിൽ 20-49 വയസ് 
പ്ായമുള്ള 35.9 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും വതിവാഹതിത�ായതിട്ടതില്. 
പമാത്ം പഫർട്ടതി�തിറ്റതി ല�റ്റ് (TFR) ലക�ളത്തിൽ 1.5 ആണ്, 
ലദശ്രീയത�ത്തിൽ ഇത് 2 ആണ്. സംസ്ാന ത�ത്തിലും 
ലദശ്രീയ ത�ത്തിലും ഉള്ള പ്ധാന പഫർട്ടതി�തിറ്റതി സൂചകങ്ളുപെ 
താ�തമ്യ കണക്കുകൾ പട്ടിക 6.2.3ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ആർദ്രം മതിഷൻ  
അെതിസ്ാന സൗക�്യങ്ളും ലസവനങ്ളും 
പമച്പപെടത്തുന്നതതിലൂപെ സർക്ാർ ആശു�ത്രതികപള ല�ാഗ്രീ 
സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാപെ ആദ്ം മതിഷൻ 
എന്ന �ദ്ധതതി �തതിമൂന്നാം �ഞ്ചവത്��ദ്ധതതിക്ാ�ത്് 
ആ�ംഭതിച്ചു. സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളതിപ� ലസവനങ്ളും 
സൗക�്യങ്ളും പമച്പപെടത്തുന്നതതിനും ന്യായമായ 
പച�വതിലും സമയത്തിലും സംതൃപ്തിയതിലും ചതികതിത് 
നൽകുന്നതതിനും മതിഷൻ �ക്ഷ്യമതിടന്നു. മതിഷപറെ 
പ്ധാന �ക്ഷ്യങ്ൾ താപഴ ��യന്നു — 1. പമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളുപെയം മറ്റ് ഗവണ്പമൻ�് 
ആശു�ത്രതികളുപെയം ഔട്്ടല�ഷ്യറെ് (ഒ.�തി.) വതിഭാഗങ്ളുപെ 
ല�ാഗതി സൗഹൃദ ��തിവർത്നം, 2. ജതില്ാ-താലൂക്് ത� 
ആശു�ത്രതികപള മാതൃകാനതി�വാ�ത്തില�ക്കുയർത്ൽ 3. 
പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്പള കുടംബാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ളായതി 
ഘട്ടം ഘട്ടമായതി വതികസതിപെതിക്കുക 4. ആശു�ത്രതികളതിപ� 
ല�ാഗതികളുപെ ��തിച�ണത്തിൽ ലപ്ാലട്ടാലക്ാൾ 
അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള ചതികതിത് മാർഗ്ഗനതിർലദശങ്ൾ 
ഉ�പ്പുവരുത്തുക.

പട്ടിക 6.2.2 ഇന്ത്യയമായതി താ�തമ്യംപചയ്തുള്ള ലക�ളത്തിപറെ ശതിശുമ�ണനതി�ക്തിപറെ വതിവതിധ സൂചകങ്ൾ, അമ്മമാർക്് 
ശ�തിയായ വവദ്യസഹായം �ഭതിക്കുന്ന ജനനത്തിപറെ ശതമാനം എന്നതിവയപെ വതിശദാംശങ്ൾ

ക്രമനമ്പർ സൂചകം ലക�ളം ഇന്ത്യ

1 ശതിശുമ�ണനതി�ക്് # 6 28

ശതിശുമ�ണനതി�ക്് # - പുരുഷൻ 10 28

ശതിശുമ�ണനതി�ക്് # - സ്ത്രീ 3 28

2 നവജാത ശതിശു മ�ണനതി�ക്് * 4 20

3 പ��തിനാറ്റൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്റതി നതി�ക്് * 8 18

4 ശതിശുമ�ണ നതി�ക്് (5 വയസ്തിൽ താപഴ) * 2 8

5 5 വയസ്തിനു താപഴയള്ള മ�ണ നതി�ക്് * 8 32

6 ഏർളതി നതിലയാനാറ്റൽ ലമാർ ട്ടാ�തിറ്റതി ല�റ്റ് * 4 15

7 ല�റ്റ് നതിലയാനാറ്റൽ ലമാർ ട്ടാ�തിറ്റതി ല�റ്റ് * 0 5

8 ല�ാസ്റ് നതിലയാനാറ്റൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്റതി ല�റ്റ് * 2 8

9 ക്രൂഡ് പഡത്് ല�റ്റ്* 7 6

10 അമ്മമാർക്് വവദ്യസഹായം �ഭതിച്ചുപകാണ്ടുള്ള ജനന ശതമാനം*

സർ ക്ാർ 44.7 54.6

സത്വകാ�്യം 55.2 28

നതിർദതിഷ്ടലയാഗ്യതയള്ളവർ 0.1 9.7

��തിശ്രീ�നം�ഭതിക്ാത്വർ/മറ്റുള്ളവർ 0.1 7.8

 അവ�ംബം: #എസ്.ആർ.എസ് പമയ്  2022,  *എസ്.ആർ.എസ്. സ്റാറ്റതിസ്റതിക്ൽ �തിലപൊർട്ട് 2020 
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സർക്ാർ പമഡതിക്ൽ ലകാളജ് ലഹാപെതിറ്റലുകൾ, ജതില്ാ 
താലൂക്് ആശു�ത്രതികൾ, പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ൾ 
എന്നതിങ്പന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ളതി�ായാണ് ആർദ്ം മതിഷൻ 
നെപൊക്കുന്നത്. പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്പള കുടംബ 
ആല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ളായതി മാറ്റതിയം കമ്മയൂണതിറ്റതി പഹൽത്് 
പസറെറുകപള ല്ാക്് ഫാമതി�തി പഹൽത്് പസറെറുകളാക്തി 
മാറ്റതിയം മതതിയായ മരുന്ന് വതിത�ണം, ഉ�പൊയ 
ലപ്ാലട്ടാലക്ാളുകൾ എന്നതിവയതിലൂപെ ജനങ്ളുപെ പമച്പപെട്ട 
ആല�ാഗ്യം ഉ�പ്പുവരുത്തി പ�ാതുജനാല�ാഗ്യവ്യവസ്യതിൽ 
അവരുപെ വതിശത്വാസം വർദ്ധതിപെതിക്ാൻ കഴതിയം. നവലക�ള 
കർമ്മ �ദ്ധതതി II-പറെ ഭാഗമായതി ആർദ്ം മതിഷൻ II 2022-ൽ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

കുടരംബോകരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്
2017-18 കാ�ത്് 14 ജതില്കളതി�ായതി 170 �തി.എച്്.സതി. കൾ 
കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ളായതി വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനായതി 
സർക്ാർ പത�പഞ്ഞടത്തു. ഇതതിൽ 166 എഫ് .
എച്് .സതി.കൾ ഇതതിനകം പ്വർത്നക്ഷമമാക്തി, 
ബാക്തിയള്ളവ പുല�ാഗമതിക്കുന്നു. 2018-19 പ� �ണ്ാം 
ഘട്ടത്തിൽ എഫ് .എച്് .സതി.കളായതി വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിന് 
504 �തി എച്് സതികപള പത�പഞ്ഞടത്തു. അതതിൽ 
403 എണ്ം പൂർത്തിയായതി, മറ്റ് �തി എച്് സതികളതിൽ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ളതിൽ പ്വൃത്തികൾ പുല�ാഗമതിക്കുന്നു. 
പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്പള കുടംബാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ളായതി 
വതികസതിപെതിക്കുന്നത് സംബന്തിച് ജനങ്ളുപെ 
പ്തതിക�ണം ലപ്ാത്ാഹനജനകമാണ്. മൂന്നാം 
ഘട്ടത്തിൽ ലദശ്രീയ ആല�ാഗ്യ മതിഷനു ക്രീഴതിലുള്ള ഫണ്് 
ഉ�ലയാഗതിച്് എഫ്എച്്സതികളായതി വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിന് 
212 �തിഎച്്സതികപള പത�പഞ്ഞടക്കുകയം 27 എണ്ം 
പൂർത്്രീക�തിക്കുകയം പചയ്തു. ഇതതിനുപു�പമ സതി.എച്്സതി.
കപള ല്ാക്് ഫാമതി�തി പഹൽത്് പസറെറുകളാക്തി 
മാറ്റുന്നതതിന് ആദ്യഘട്ടമായതി 2019-20 കാ�യളവതിൽ 76 
കമ്മയൂണതിറ്റതി പഹൽത്് പസറെറുകളും (സതിഎച്്സതി) 2021-
22 ൽ �ണ്ാം ഘട്ടമായതി ല്ാക്് ഫാമതി�തി പഹൽത്് 
പസറെറുകളാക്തി മാറ്റുന്നതതിന് മപറ്റാരു 75 കമ്മയൂണതിറ്റതി 
പഹൽത്് പസറെറുകളും (ഇതതിൽ 11 എണ്ം പൂർത്്രീക�തിച്ചു) 
പത�പഞ്ഞടത്തു. �ണ്് ഘട്ടങ്ളതി�ായതി ആപക 1830 
തസ്തികകൾ സൃഷ്ടതിച്ചു.

എഫക് എച്ക് സതിേളതിൽ ആർദ്രം മതിഷന്റെ ഭോഗമോയതി 
ആരരംഭതിച് പുതതിയ സരംരരംഭങ്ങള്
• സംസ്ാനത്തുെന്രീളമുള്ള 241 കുടംബാല�ാഗ്യ 

ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ പ്ാഥമതിക ��തിച�ണത്തിപറെ ഭാഗമായതി 

‘ആശത്വാസം’ ഡതിപ്ഷൻ മാലനജ്പമറ്െ ക്തിനതിക്കുകൾ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• ലക�ളത്തിൽ ആർദ്ം മതിഷപറെ ഭാഗമായതി 
കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്ര ത�ം മുതൽ 'ശത്വാസ്' എന്ന 
ല��തിൽ ലക്രാണതിക് ഒബ് സ്ട്ക്റ്റ്രീവ് �ൾമണ�തി ഡതിസ്രീസ് 
(സതിഒ�തിഡതി) നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതി നെപെതി�ാക്തി. 

• 4261 സബ് പസറെറുകൾ പഹൽത്് ആറെ് പവൽനസ് 
പസറെറുകളാക്തി മാറ്റുന്നത് പുല�ാഗമതിക്കുകയാണ്. 
2100 ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ മതിഡതിൽ പ�വൽ പഹൽത്് 
പകയർ പപ്ാവവഡർമാർ - സ്റാഫ് നഴ് സുമാപ� 
താൽക്ാ�തികാെതിസ്ാനത്തിൽ നതിയമതിച്ചു.

• എല്ാ ആശു�ത്രതികളതിലും ല�ാഗതി സൗഹൃദ ആശു�ത്രതി 
അന്ത�്രീക്ഷം.

• എല്ാ കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ളതിലും ഒ.�തി. സൗക�്യം 
എല്ാ ദതിവസവം വവകതിട്ട് 6.00 മണതി വപ� ന്രീട്ടതി.

• കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ നഴ് സുമാരുപെ പ്്രീ-
പചക്പെ് സൗക�്യങ്ൾ ആ�ംഭതിച്ചു.

• എഫ് എച്് സതികളതിൽ �ലബാ�ട്ട�തി സൗക�്യങ്ൾ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• എല്ാ എഫ്എച്് സതികളതിലും ജ്രീവതിതവശ�തി ല�ാഗ 
ക്തിനതിക്് എല്ാ ദതിവസവം പ്വർത്തിക്കും.

• സമ്പൂർണ മാനസതിക ആല�ാഗ്യം ലപ്ാഗാം (SMAP) 
എഫ് എച്് സതികളതിൽ -കളതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു.

• സബ് പസറെർ ലസവനങ്ൾ വർധതിപെതിച്ചു.

സർക്ോർ ആശുപത്തിേളതിന്ല ഔട്ക്കപഷ്യറെക് 
വതിഭോഗങ്ങളുന്െ കരോഗീസൗഹൃദ പരതിവർത്നരം
പമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളും ജതില്ാത� 
ആശു�ത്രതികളും ദതിവസവം ആയതി�ക്ണക്തിന് ല�ാഗതികൾക്് 
ഔട്്ട ല�ഷ്യറെ് ��തിച�ണം നൽകുന്നുപവന്ന വസ്തുത 
കണക്തിപ�ടത്് ഈ ആശു�ത്രതികളുപെ ഔട്ട്ല�ഷ്യറെ് 
വതിഭാഗങ്ൾ ല�ാഗ്രീസൗഹൃദമാക്കുന്നതതിനു ആർദ്ം മതിഷൻ 
മുൻഗണന നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഒ.�തി. �ജതിസ്ലട്ഷൻ കൗണ്റും 
ല�ാഗതിക്് കാത്തുനതിൽക്കുന്നത്തിനുള്ള സൗക�്യവം, 
ഇ�തിപെതിെം, ലൊക്ണ് സംവതിധാനം, കുെതിപവള്ളം, ലൊയ്ലറ്റ് 
സൗക�്യം, �്തിക് അഡ്രസ്് സതിസ്റം, വതിവ� വതിദ്യാഭ്യാസ 
വാർത്ാവതിനതിമയ സംവതിധാനങ്ൾ, സതിലനേജ് 
സംവതിധാനങ്ൾ തുെങ്തിയ സംലയാജതിപെതിച്തി�തിക്കുന്നു. 
വ�തിയ സ്ാ�നങ്ൾക്് താൽക്ാ�തിക അെതിസ്ാനത്തിൽ 
ല�ാഗതി ��തി�ാ�ന ലകാർഡതിലനറ്റർമാരുപെ �തിന്തുണയം 
നൽകും. ഗുണനതി�വാ�മുള്ള ചതികതിത്ാ സംവതിധാനങ്ൾ 

പട്ടിക 6.2.3 ഇന്ത്യയമായതി താ�തമ്യം പചയ്തുള്ള ലക�ളത്തിപറെ പ്ധാന പഫർട്ടതി�തിറ്റതി സൂചകങ്ൾ 
ക്രമ 

നമ്പർ
സൂചകം ലക�ളം ഇന്ത്യ

1 പഫർട്ടതി�തിറ്റതി ല�റ്റ് (ആപക) (TFR) * 1.5 2
2 സാധാ�ണപ്തയുൽ�ാദനനതി�ക്് * 45.3 67
3 ആപക വവവാഹതിക പ്തയുൽ�ാദന നതി�ക്് * 4.6 5.2
4 പ�ാതു വവവാഹതിക പ്തയുൽ�ാദന നതി�ക്് * 65.7 108.3
5 ലഗാസ്�്രീപപ്ാഡക്ഷൻല�റ്റ് * 0.8 0.9
6 സ്ത്രീകളതിപ�വതിവാഹപ്ായം *

എ) 18-ന്മുമ്പ് 17 16.5
ബതി) 18-20 19.2 19.3
സതി) 21-ന്മുകളതിൽ 25 24.2
ഡതി)എല്ാവരും 23.4 22.7

അവ�ംബം: എസ്.ആർ.എസ് സ്റാറ്റതിസ്റതിക്ൽ �തിലപൊർട്ട് 2020
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ഉ�പ്പുവരുത്തുന്നതതിനായതി കണ്സൾലട്ടഷൻ മു�തികളതിൽ 
ആവശ്യമായ ഉ�ക�ണങ്ൾ ഒ.�തി. കമ്പയൂട്ടർവൽക്�ണം 
നതിർലദശങ്ൾ അെതിസ്ാനമാക്തിയള്ള ലകസ് മാലനജ്പമറെ് 
എന്നതിങ്പന ആസൂത്രണം പചയ്തി�തിക്കുന്നു. സർക്ാർ 
പമഡതിക്ൽലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളതിലും ജതില്ാത� 
ആശു�ത്രതികളതിലും ഇത് നെപെതി�ാക്തിവ�തികയാണ്.

ജനറൽ/ജതില്ല/തോലൂക്ക് ആശുപത്തിേളതിന്ല ജനസൗഹൃദ 
ഒ.പതി. പരതിവർത്നരം
സംസ്ാനത്് ആപക 18 ജന�ൽ ആശു�ത്രതികളും, 
18 ജതില്ാ ആശു�ത്രതികളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതതിൽ 
17 സ്ാ�നങ്പള മാത്രമാണ് ഒ.�തി. വതിഭാഗം 
��തിവർത്നത്തിനായതി പത�പഞ്ഞടത്ത്. 
�തതിനാ�്  ആശു�ത്രതികളുപെ നതിർമ്മാണ 
പ്വർത്നങ്ൾ പൂർത്തിയായതി. മറ്റ് ആശു�ത്രതികളതിപ� 
പ്വർത്നങ്ൾ പുല�ാഗമതിക്കുകയം പചയ്യുന്നു. താലൂക്് 
ആശു�ത്രതികളതിപ� ഒ.�തി. ��തിവർത്നത്തിറെ ഭാഗമായതി 
ആപക 86 താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതിൽ നതിന്നും 43 
സ്ാ�നങ്പള മാതൃകാനതി�വാ�ത്തില�ക്കുയർത്ാൻ 
പത�പഞ്ഞടത്തതിൽ ആപ�ണ്ം പൂർത്തിയായതി. ജതില്ാ/
ജന�ൽ/താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതിൽ സൃഷ് െതിച് വതിവതിധ 
തസ്തികകളുപെ എണ്ം 891 ആണ്. ഇതതിൽ 14 സൂപെർ 
പപെഷ്യ�തിസ്റ്റുകൾ, 252 പപെഷ്യ�തിസ്റ്റുകൾ കാഷത്വാ�തിറ്റതി 
പമഡതിക്ൽ ഓഫ്രീസർമാർ, 197 സ്റാഫ് നഴ്സ്, 84 �ാബ് 
പെക്ന്രീഷ്യൻമാർ, 344 �ാ�ാപമഡതിക്ൽ സ്റാഫ് എന്നതിവർ 
ഉൾപപെടന്നു.

ന്മഡതിക്ൽ കേോകളജുേളതിന്ല പുതതിയ സരംരരംഭങ്ങള്
പമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളതിപ� ഔട്്ട ല�ഷ്യറെ് 
വതിഭാഗങ്ൾക്് ഗുണലമന്മയം, ജനസൗഹാർദ��വമായ 
ആല�ാഗ്യ ലസവനങ്ൾ �ഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് 
ആർദ്ം �ദ്ധതതിയപെ �ക്ഷ്യം. ആദ്യ ഘട്ടപമന്ന 
നതി�യതിൽ തതിരുവനന്തപു�ം, �ാ�തിപെള്ളതി, ആ�പ്പുഴ, 
ലകാട്ടയം, എ�ണാകുളം, തൃശൂർ, മ�പ്പു�ം, ലകാഴതിലക്ാെ് 
എന്നതിവതിെങ്ളതിപ� പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ ഒ.�തി.
ഡതി. ��തിവർത്നം നെപൊക്കുന്നതതിന് പത�പഞ്ഞടത്തു. 
നതി�വതിൽ സംസ്ാനപത് 8 പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിൽ 
പ്വർത്നങ്ൾ പൂർത്തിയായതി. പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിൽ 
ല�ാഗതികളുപെ തതി�ക്കു മൂ�മുള്ള അസൗക�്യങ്ൾ ��മാവധതി 

കു�യ്ക്കുന്നതതിനായതി എല്ാ വകുപ്പുകളതിലും ഓണ്വ�ൻ 
ഒ.�തി �ജതിസ്ലട്ഷൻ കണ്റുകൾ, ല�ാഗതികൾക്് 
കാത്തുനതിൽകുന്നതതിനുള്ള സൗക�്യം, കുെതിപവള്ള 
സൗക�്യങ്ൾ, ലൊയ്ലറ്റ് നതിർമ്മാണം/നവ്രീക�ണം, ഒ.�തി. 
മു�തികൾ, സതിലനേജുകൾ സ്ാ�തിക്കുക, ഇത് കൂൊപത 
െതി.വതി, ഡതിലപെ്ല ലബാർഡ്, ഇ�തിപെതിെങ്ൾ, �തി.എ. സതിസ്റം, 
ഒ.�തി മു�തികളതിൽ എയർ കണ്്രീഷണറുകൾ, �ാമ്പ് തുെങ്തിയ 
സംവതിധാനങ്ൾ ഈ �ദ്ധതതി പ്കാ�ം നെപൊക്കുന്നു. 
ആർദ്ം മതിഷപറെ ക്രീഴതിലുള്ള ആശു�ത്രതികളതിപ� അെതിസ്ാന 
സൗക�്യ വതികസനത്തിപറെ സ്തിതതി പട്ടിക 6.2.4ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

നോഷണൽ േ്ോളതിറ്തി അഷ്റൻസക് സ്റോൻകഡർഡക്സക് 
(എൻ.േയൂ.എ.എസക്.)
2013-ൽ നാഷണൽ കത്വാളതിറ്റതി അഷത്വ�ൻസ് സ്റാൻലഡർഡ്സ് 
ആ�ംഭതിപച്ങ്തിലും എൻ .കയു .എ .എസ്. പചക്് �തിസ്റതിപ� ചതി� 
പചക്് ല�ായതിന്റുകൾ ലക�ളത്തിൻപ� സാഹച�്യങ്ൾക്് 
അനുലയാജ്യമല്ാത്തുപകാണ്് എൻ.കയൂ.എ.എസ്. 
മാനദണ്പ്കാ�മുള്ള അംഗ്രീകാ�ം ലക�ളത്തിപ� 
സ്ാ�നങ്ൾക്് �ഭതിച്തില്. നാഷണൽ പഹൽത്് 
സതിസ്റംസ് �തിലസാഴ്സ് പസറെ�തിപറെ സഹായലത്ാപെ 
2017 ൽ ലക�ള മാനദണ്ഡങ്ൾക്നുസ�തിച്് എൻ.കയൂ.
എം.എസ്. പചക്് �തിസ്റ്ല ് മാറ്റംവരുത്തുവാൻ സംസ്ാനം 
മുൻവകപയടത്തു. ലക�ള വ്യവസ്കൾക്് ലയാജതിക്ാത് 
ചതി� ഇനങ്ൾ ന്രീക്ം പചയ്യുകയം �ക�ം �ാ�തിലയറ്റ്രീവ് 
പകയർ ഉൾപപെടത്തിയമാണ് പചക്് �തിസ്റ് നവ്രീക�ണം 
നെത്തിയത്. പചക്് �തിസ്റ് നവ്രീക�തിച് ലശഷം എൻ.
കയൂ.എ.എസ്. അക്രഡതിലറ്റഷനതിൽ ലക�ളം വളപ�യധതികം 
പുല�ാഗതതി വകവ�തിച്ചു. ഒല്ാബർ 2022 വപ� ആല�ാഗ്യ 
വകുപെ് ഡയ�്ല�റ്റതിപറെ 1,284 സ്ാ�നങ്ളതിൽ 148 
സ്ാ�നങ്ൾക്് [ജതില്ാ ആശു�ത്രതികൾ (5), താലൂക്് 
ആശു�ത്രതികൾ (4), കമ്മയൂണതിറ്റതി പഹൽത്് പസറെർ (8), 
കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രം (93), അർബൻ �തിഎച്്സതി (38)] 
സംസ്ാനത്് നതിന്നു ഇതതിനകം ലദശ്രീയത� അംഗ്രീകാ� 
സർട്ടതിഫതിക്റ്റ് �ഭതിച്തിട്ടുണ്്. ലക�ളത്തിപ� കാഷ് (ലക�ള 
അക്രഡതിലറ്റഷൻ സ്റാൻലഡർഡ്സ് ലഫാർ ലഹാപെതിറ്റൽസ്) 
അംഗ്രീകൃത സ്ാ�നങ്ളുപെ എണ്ം 178 ആണ്.

പട്ടിക 6.2. 4 ആർദ്ം മതിഷപറെ ക്രീഴതിലുള്ള ആശു�ത്രതികളതിപ� അെതിസ്ാന സൗക�്യ വതികസനത്തിപറെ സ്തിതതി
ആശു�ത്രതികളുപെ ത�ം ഘട്ടം പമാത്ം 

സ്ാ�ന
ങ്ൾ

പ്വർത്തി 
പൂർത്തി
യായത്

പ്വർത്തി 
പുല�ാഗമതി
ക്കുന്നത്

പ്വർത്തി 
ആ�ംഭതി
ലക്ണ്ത്

�തി.എച്്.സതി.കൾ എഫ് എച്് സതികളാക്തി 
മാറ്റുന്നത്

ഒന്നാം ഘട്ടം 170 166 1 3

�ണ്ാം ഘട്ടം 504 403 31 70

മുന്നാം ഘട്ടം 212 27 39 146

ആപക 886 596 71 216

സതിഎച്്സതി.കപള ല്ാക്് ഫാമതി�തി പഹൽത്് 
പസറെറുകളാക്തി മാറ്റുന്നതതിന്

ഒന്നാം ഘട്ടം 76 11 40 25

�ണ്ാം ഘട്ടം 75 0 2 73

ജതില്ാ / ജന�ൽ ആശു�ത്രതികളുപെ ഒ�തി.കൾ ഒന്നാം ഘട്ടം 17 14 0 3

താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതിപ� ഒ�തി.കൾ ഒന്ന്, �ണ്്, മൂന്ന് 
ഘട്ടങ്ൾ 43 6 15 22

പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ ഒന്നാം ഘട്ടം 8 8 0 0

അവ�ംബം: ആല�ാഗ്യ വകുപെ് ഡയ�്ല�റ്റ്
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ഇ-ന്െൽത്ക് ന്പ്രോജക്ക്
ലക�ളത്തിപ� ആല�ാഗ്യസ്ാ�നങ്പള കമ്പയൂട്ടർ 
ശ്രംഖ�യമായതി ബന്തിപെതിക്കുന്നതതിന് ഇ-പഹൽത്് 
ലപ്ാപജക്റ്റ്  �ക്ഷ്യമതിടന്നു. ലഡാ്ർമാർക്് എളുപെത്തിൽ 
��തിലശാധതിക്ാവന്ന വ്യക്തിഗത പമഡതിക്ൽ ല�ഖകളുപെ 
ഒരു ഡാറ്റാലബസ് നതിർമ്മതിക്കുക എന്നതാണ് �ദ്ധതതി 
�ക്ഷ്യമതിടന്നത്. ല�ാഗതിയപെ സവതിലശഷമായ തതി�തിച്�തിയൽ, 
സംസ്ാനപത് വതിവതിധ പ്ാഥമതിക, ദത്വതിത്രീയ, തൃത്രീയ 
ത�ങ്ളതിലുള്ള വതിവതിധ ആല�ാഗ്യ ��തി�ാ�ന വതിത�ണ 
യൂണതിറ്റുകൾ തമ്മതിലുള്ള ഡാറ്റ എക്ലചഞ്ച് എന്നതിവ ഇതതിൽ 
ഉൾപപെട്ടതി�തിക്കുന്നു. ഇത് മൂ�ം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന 
പമഡതിക്ൽ ��തിലശാധനകൾ ഒഴതിവാക്ാനും ല�ാഗതിയപെ 
പച�വ് കു�ക്കുന്നതതിനും ക്തിനതിക്കുകളതിലും �ാബുകളതിലും 
തതി�ക്കു കു�യ്കാനും കഴതിയം. തതിരുവനന്തപു�ം വ��റ്റ് 
ജതില്യായതി ആ�ംഭതിച്് ലക�ളത്തിപ� എല്ാ ജതില്കളതിലും 
ഈ �ദ്ധതതി നെപെതി�ാക്തി വരുന്നു. 476 ആശു�ത്രതികളതിൽ 
ഇ-പഹൽത്് പൂർത്തിയായതി, അതതിൽ 200 എണ്ം 
ല�പെർ ഉ�ലയാഗതിലക്ണ്തതില്ാത് ആശു�ത്രതികളായതി 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്തിപറെ ഇ-പഹൽത്് 
�ദ്ധതതിപയ നതിതതി ആലയാഗ് അഭതിനന്തിച്ചു. 2,59,55,975 
വ്യക്തികളുപെ ഡാറ്റാ ലബസ് ലശഖ�തിച്് ഇ�ലട്ാണതിക് 
ല�ഖകളായതി സംഭ�തിച് �ാജ്യപത് ഏക സംസ്ാനമാണ് 
ലക�ളം. ഇതതിൽ 68,34,845 വ്രീടകളും 1,26,83,841 പുരുഷന്മാരും 
1,32,71,318 സ്ത്രീകളും 816 ട്ാൻസ് പജൻഡറുകളും ഉൾപപെടന്നു. 
വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.5ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.2.5 ഇ-പഹൽത്് ലപ്ാഗാമതിന് ക്രീഴതിൽ ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള 
ജനസംഖ്യാസർലവ വതിവ�ങ്ൾ 

ക്രമ 
നമ്പർ 

ജതില് ജനസംഖ്യ സർലവ 
നെത്തിയത് 

1 തതിരുവനന്തപു�ം 24,06,933

2 പകാല്ം 21,68,789

3 �ത്നംതതിട്ട 10,26,324

4 ആ�പ്പുഴ 15,21,575

5 ലകാട്ടയം 15,22,289

6 ഇടക്തി 8,67,535

7 എ�ണാകുളം 18,70,452

8 തൃശ്ശൂർ 23,01,629

9 �ാ�ക്ാെ് 23,44,909

10 മ�പ്പു�ം 38,44,697

11 ലകാഴതിലക്ാെ് 25,00,494

12 വയനാെ് 6,23,140

13 കണ്ണൂർ 19,41,500

14 കാസർലഗാഡ് 10,15,709

  ആപക 2,59,55,975

അവ�ംബം: ഇ-പഹൽത്് ലക�ള, ആല�ാഗ്യ വകുപെ്ഡയ�്ല�റ്റ് 2022 
നവംബർ 15

പദ്ധതതിക്ോലന്ത് ആകരോഗ്യകമഖലയക്കുള്ള 
ധനസെോയരം 
കഴതിഞ്ഞ കുപ� വർങ്ളായതി സംസ്ാനബജറ്റതിൽ നതിന്നും 
വ�തിയ തുക ന്രീക്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്ധാന ലമഖ�യാണ് 

ആല�ാഗ്യം. അടത് കാ�ത്ായതി സർക്ാ�തിപറെ 
ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണ പച�വ് നതി�ന്ത�മായതി 
വർദ്ധതിക്കുന്നതായതികാണുന്നു. തലദശ സത്വയംഭ�ണ 
വകുപെതിപറെയം മറ്റു വകുപ്പുകളുപെയം സംഭാവനപയ 
ഒഴതിച്ചുനതിർത്തിയാൽ തപന്ന പമാത്ം സംസ്ാന ബഡ്ജറ്റ് 
(2022-23 കാ�യളവതിൽ 30,370 ലകാെതി) വതിഹതിതത്തിപറെ 
6.21 ശതമാനലത്ാളമാണ് (2022-23 കാ�യളവതിൽ 
1,887.13 ലകാെതി) ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണത്തിന് ലക�ളം 
പച�വഴതിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുത. ആ�ാം 
സംസ്ാന ധനകാ�്യ കമ്മതിഷപറെ ശു�ാർശകൾ 
അനുസ�തിച്്, പമാത്ം സംസ്ാന �ദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിപറെ 
26.5 ശതമാനം (8,048 ലകാെതി) തലദശ സത്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നങ്ൾക്് (എൽഎസ്ജതിഐ) ന്രീക്തിവച്തി�തിക്കുന്നു. 
എൽ.എസ്ജതി.ഐ.-കൾ അവരുപെ പച�വതിപറെ ഗണ്യമായ 
ശതമാനം ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണത്തിനായതി പച�വഴതിക്കുന്നു. 
ഇതതിനുപു�പമ, പകട്ടതിെ നതിർമ്മാണത്തിനും ഉയർന്ന 
നതി�വാ�മുള്ള ഉ�ക�ണങ്ൾ വാങ്ങുന്നതതിനുമായതി 
കതിഫ് ബതിയം നബാർഡം വഴതി സർക്ാർ ഈ ലമഖ�യതിൽ 
വ�തിയ തുക നതിലക്ഷ�തിക്കുന്നു. �ന്ത്രണ്ാം �ഞ്ചവത്� 
�ദ്ധതതിക്ാ�ത്് �ദ്ധതതികൾ നെപൊക്കുന്നതതിന് 
ന്രീക്തിവച്തിരുന്ന തുക 3,31,888.00 �ക്ഷം രൂ� (ബതി.ഇ) 
ആയതിരുന്നു. �ദ്ധതതി കാ�യളവതിൽ �തിലപൊർട്്ട പചയ് ആപക 
പച�വ് 3,00,600.50 �ക്ഷം (90.57 ശതമാനം) രൂ�യാണ്. 
13-ാം �ഞ്ചവത്� �ദ്ധതതിക്ാ�ത്് ആല�ാഗ്യലമഖ�യ്ക് 
7,19,929 �ക്ഷം രൂ� അനുവദതിച്ചു. ഇതതിൽ പച�വ് �തിലപൊർട്്ട 
പചയ്ത് 9,10,077 �ക്ഷം രൂ�യാണ് (126.41 ശതമാനം). 
13-ാം �ഞ്ചവത്� �ദ്ധതതിയപെ അവസാന നാ�് വാർഷതിക 
�ദ്ധതതി കാ�യളവതിപ� വകുപെനുസ�തിച്ചുള്ള �ദ്ധതതി 
വതിഹതിതവം പച�വം കൂൊപത 14-ാം �ഞ്ചവത്� �ദ്ധതതിയപെ 
ആദ്യവർഷപത് 2022 ഒല്ാബർ വപ� (2022-23) ആപക 
�ദ്ധതതി വതിഹതിതവം പച�വം പട്ടിക 6.2.6ൽ പകാടത്തിട്ടുണ്്. 

ആല�ാഗ്യ�ംഗപത് �ദ്ധതതികളും �ദ്ധതതിലയത� പച�വകളും 
ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനതിെയതിൽ വർധതിച്ചു. ആല�ാഗ്യ 
കുടംബലക്ഷമത്തിൽ 2017-18 മുതൽ 2021-22 വപ�യള്ള 
�ദ്ധതതി �ദ്ധതതിലയത� നതിലക്ഷ�ങ്ൽ �വനയൂ പച�വതിലും 
മൂ�ധന പച�വതിലും ആല�ാഗ്യപച്�വതിപറെ ശതമാനം 
പമാത്ം സർക്ാർ പച�വതിപറെ അെതിസ്ാനത്തിലും 
ആല�ാഗ്യപച്�വതിപറെ ശതമാനം ജതിഎസ്ഡതി�തിയപെ 
അെതിസ്ാനത്തിലും പട്ടിക 6.2.7ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

കദശീയ ആകരോഗ്യ േണകുേള് (2018-19)
ആല�ാഗ്യ കുടംബലക്ഷമ മന്ത്രാ�യം 2018-19 പ� 
ഇന്ത്യയപെ ലദശ്രീയ ആല�ാഗ്യ കണക്കുകളുപെ �തിലപൊർട്്ട 
പു�ത്തി�ക്തി. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആല�ാഗ്യ 
സംവതിധാനത്തിപ� പച�വകളും ഫണ്തിപറെ ഒഴുക്കും 
പഹൽത്് അക്ൗണ്ടുകൾ വതിവ�തിക്കുന്നു. �ാജ്യപത് 
സർക്ാർ, സത്വകാ�്യ ലമഖ�കളതിപ� ഫണ്ടുകളുപെ ഒഴുക്് 
ഇതതിൽ ഉൾപപെടന്നു. 2018-19പ� എൻഎച്്എ കണക്കുകൾ 
കാണതിക്കുന്നത് �ാജ്യത്തിപറെ പമാത്ം ജതിഡതി�തിയതിൽ 
സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വകളുപെ വതിഹതിതത്തിൽ 
വർധനവണ്ായതിട്ടുപണ്ന്നാണ്. ഇത് 2013-14ൽ 1.15 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 2018-19ൽ 1.28 ശതമാനമായതി 
ഉയർന്നു. പമാത്ം ആല�ാഗ്യപച്�വ് (THE) എന്നത് 
ഗവണ്പമറെതിപറെയം സത്വകാ�്യ ല്ാതസ്സുകളുപെയം ബാഹ്യ 
ഫണ്ടുകൾ ഉൾപപെപെയള്ള നതി�വതിപ� പച�വകളും മൂ�ധന 
പച�വകളുമാണ്. ഇന്ത്യയമായതി താ�തമ്യപപെടത്തിയള്ള 
ലക�ളത്തിപറെ ആല�ാഗ്യ കണക്കുകൾ പട്ടിക 6.2.8ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 6.2.6 കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷപത് വകുപെ് തതി�തിച്ചുള്ള �ദ്ധതതി വതിഹതിതവം പച�വം (രൂ� �ക്ഷത്തിൽ) 

വകുപെ് വാർഷതിക�ദ്ധതതി 
2018-19

വാർഷതിക�ദ്ധതതി 
2019-20

വാർഷതിക�ദ്ധതതി 
2020-21

വാർഷതിക�ദ്ധതതി 
2021-22 വാർഷതിക�ദ്ധതതി
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ആല�ാഗ്യ 
ലസവനം 789.21 84 783.29 82 991.40 135 991.40 206 1297.76 71

പമഡതിക്ൽ 
വതിദ്യാഭ്യാസം 494.14 56 484.25 72 420.60 77 420.60 111 463.75 20

ഭാ�ത്രീയ 
ചതികതിത്ാ വകുപെ് 48.20 70 47.55 67 41.95 120 41.95 91 44.05 29

ആയൂർലവദ 
വതിദ്യാഭ്യാസം 50.60 51 49.75 41 43.20 39 43.20 62 47.52 6

ലഹാമതിലയാപെതതി 27.00 100 26.60 65 23.75 85 23.75 104 25.15 21
ലഹാമതിലയാ 
വതിദ്യാഭ്യാസം 10.15 100 10.00 68 8.65 170 8.65 129 8.90 31

ആപക 1419.30 73 1405.94 76 1529.55 115 1529.55 170 1887.13 55
അവ�ംബം: പ്ാൻ പപെയതിസ്
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പട്ടിക 6.2.7 ആല�ാഗ്യ കുടംബലക്ഷമത്തിനുള്ള നതിലക്ഷ�ം (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)

അവ�ംബം : ബജറ്റ് ഇൻ ബ്്രീഫ്, ഡതി.ഇ.എസ്. 
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പട്ടിക 6.2.8 ഇന്ത്യയമായതി താ�തമ്യപപെടത്തിയള്ള ലക�ളത്തിപറെ ആല�ാഗ്യ കണക്കുകൾ 2018-19

ക്രമ 
നമ്പർ

സൂചകം ഇന്ത്യ ലക�ളം

1 ജനസംഖ്യ ലകാെതിയതിൽ 133.42 3.5

2 പമാത് ആഭ്യന്ത� ഉൽപൊദനം (ജതിഡതി�തി)/സംസ്ാന പമാത് ആഭ്യന്ത� ഉൽപൊദനം 
(ജതിഎസ്ഡതി�തി) ലകാെതിയതിൽ 18899668 790302

3 സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വ് (ജതി.എച്്.ഇ.) ലകാെതിയതിൽ 242219 8676

4 സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വ് (ജതി.എച്്.ഇ.) ജതിഎസ്ഡതി�തി യപെ ശതമാനത്തിൽ 1.28 1.1

5 സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വ് (ജതി.എച്്.ഇ.) ജതി.ജതി.ഇ. യപെ ശതമാനത്തിൽ 4.81 7.4

6 സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വ് (ജതി.എച്്.ഇ.) പമാത്ം ആല�ാഗ്യ പച�വതിപറെ ശതമാനത്തിൽ 40.6 25.1

7 സർക്ാർ ആല�ാഗ്യ പച�വ് (ജതി.എച്്.ഇ.) ആലളാഹ�തി രൂ�യതിൽ 1815 2479

8 സർക്ാർ പ�ാതുപച�വ് (ജതിജതിഇ) ലകാെതിയതിൽ 5040707 117747

9 പമാത്ം ആല�ാഗ്യ പച�വ് (െതി.എച്്.ഇ.) ലകാെതിയതിൽ 596440 34548

10 പമാത്ം ആല�ാഗ്യ പച�വ് (െതി.എച്്.ഇ.) ആലളാഹ�തി രൂ�യതിൽ 4470 9871

11 പമാത്ം ആല�ാഗ്യ പച�വ് (െതി.എച്്.ഇ.) ജതിഡതി�തിയപെ ശതമാനത്തിൽ 3.16 4.4

12 ലന�തിട്ടുള്ള പച�വ് (ഒ.ഒ.�തി.ഇ.) ലകാെതിയതിൽ 287573 23702

13 ലന�തിട്ടുള്ള പച�വ് (ഒ.ഒ.�തി.ഇ.) െതി.എച്്.ഇ.യപെ ശതമാനത്തിൽ 48.2 68.6

14 ലന�തിട്ടുള്ള പച�വ് (ഒ.ഒ.�തി.ഇ.) ജതിഎസ്ഡതി�തി യപെ ശതമാനത്തിൽ 1.52 3

15 ലന�തിട്ടുള്ള പച�വ് (ഒ.ഒ.�തി.ഇ.) ആലളാഹ�തി രൂ�യതിൽ 2155 6772

അവ�ംബം: ലദശ്രീയ ആല�ാഗ്യ കണക്കുകൾ (2018-19)

കേരളത്തിന്ല പ്രധോന ആകരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്

സോരംക്രമതിേ കരോഗങ്ങള്
ലക�ളത്തിൽ സാംക്രമതിക സാംക്രമതിലകത� 
ല�ാഗങ്ൾ വർദ്ധതിച്ചുവരുന്നതായതി കണ്ടുവരുന്നു. 
ലക�ളത്തിൽ ഒരുകാ�ത്് സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ൾ 
നതിയന്ത്രതിക്പപെട്ടതിരുന്നുപവങ്തിലും പഡങ്തി, 
പ��്ലറ്റാവപെല�ാസതിസ്, മല��തിയ, പഹപെവറ്ററ്റതിസ്, 
എച്്1എൻ1, സ് ക്രബ് വെഫസ്, ലകാവതിഡ്-19 
തുെങ്തിയവയപെ വ്യാ�നം അടത് കാ�ത്ായതി 
ല�ാഗനതി�ക്കും മ�ണനതി�ക്കും വർദ്ധതിക്കുന്നതതിന് 
നപല്ാരു �ങ്് വഹതിച്തിട്ടുണ്്. പഡങ്തി, മല��തിയ, സ്ക്രുബ് 
വെഫസ് മുത�ായ പകാതുകുജന്യ ല�ാഗങ്ൾ �� 
ജതില്കളതിലും ഗണ്യമായതി വർധതിച്തിട്ടുണ്്. വതിവതിധ ത�ത്തിലുള്ള 
വയ�തിളക്ല�ാഗങ്ൾ, വെലഫായ്ഡ്, പഹപെവറ്ററ്റതിസ് 
തുെങ്തിയ ജ�ജന്യ അണുബാധകൾ �� ജതില്കളതിലും 
നതി�ന്ത�മായതി കണ്ടുവരുന്നു. 

പ്രധോന സോരംക്രമതിേ കരോഗങ്ങളുന്െ വ്യോപനരം
കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ളതിപ� സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ളുപെ 
വ്യാ�നം സംബന്തിച് താ�തമ്യ വതിശക�നം പട്ടിക 6.2.9ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ന്ഡങ്തിപ്പനതി
ഇലപൊൾ ഏറ്റവം വ�തിയ പകാതുക്ജന്യ ല�ാഗമായതി 
മാ�തിയതി�തിക്കുന്ന പഡങ്തിപെനതി ലക�ളത്തിൽ 1998 
�ാണ് �െർന്നു �തിെതിച്ത്. 2015 വപ� ല�ാഗം കൂടതലും 
തതിരുവനന്തപു�ം, പകാല്ം, ലകാട്ടയം, �ത്നംതതിട്ട, 
ലകാഴതിലക്ാെ്, മ�പ്പു�ം എന്ന്രീ ജതില്കളതിൽ വ്യാ�കമായതിരുന്നു. 
എന്നാൽ 2017ൽ എല്ാ ജതില്കളതിലും പഡങ്തിപെനതി 
വ്യാ�കമായതി �തിലപൊർട്ട് പചയ്തിട്ടുണ്്. ഉയ�ത്തിൽ 
സ്തിതതിപചയ്യുന്ന ജതില്കളതിൽ കു�ഞ്ഞ നതി�ക്തിലും 
മറ്റുള്ള ജതില്കളതിൽ കൂടത�ായം കാണപപെട. ഗാമ്രീണ 
�ശ്ാത്�ത്തിൽ മുൻകാ�ങ്ളതിൽ കണ്ടുവന്നതിരുന്ന ഈ 
പകാതുക് ഇലപൊൾ ഗാമങ്ളതിലും �ട്ടണങ്ളതിലും വ്യാ�തിച്ചു. 
2018 മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്  വപ�യള്ള ലകസുകളുപെയം 
മ�ണത്തിപറെയം വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.9ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.
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എലതിപ്പനതി
സംസ്ാനം അഭതിമുഖ്രീക�തിക്കുന്ന മപറ്റാരു 
പ�ാതുജനാല�ാഗ്യപവല്ലുവതിളതിയാണ് എ�തിപെനതി. 
എണ്�തുകളുപെ തുെക്ത്തിൽ അപൂർവല�ാഗമായതി 
കണക്ാക്പപെട്ടതിരുന്ന ഇത് ഇലപൊൾ എല്ാ ജതില്കളതിലും 
വ്യാ�തിച്തി�തിക്കുന്നു. തുെക്ത്തിൽ ല�ാഗം ബാധതിച് എ�തികളുപെ 
മൂത്രത്തിൽ നതിന്നും ��തിസ്തിതതി മ�തിന്രീക�ണം മൂ�മാണ് 
വ്യാ�തിച്ത്. �ശുക്ൾ, നായ്കൾ, �ന്നതികൾ തുെങ്തിയ വളർത്തു 
മൃഗങ്ളതിൽ ല�ാഗം �തിലപൊർട്ട് പചയ്യപപെട്ടതിട്ടുള്ളതുപകാണ്് 
തപന്ന കൃഷതി പ്വർത്നങ്ളതിൽ ഏർപപെട്ടതി�തിക്കുന്നവർക്് 
ല�ാഗ സാധ്യതയണ്്. പകട്ടതികതിെക്കുന്ന കനാലുകളതിൽ 
ശുച്രീക�ണത്തിൽ �പങ്ടക്കുന്നവർക്കു ഈ 
ല�ാഗം ബാധതിച്തായതി �തിലപൊർട്ട് പചയ്യപപെട്ടതിരുന്നു. 
പ��്ലറ്റാവപെല�ാസതിസ് കാ�ണം മ�ണനതി�ക്് 
ഉയരുന്നതു പവറ്റതിന�തി, മൃഗസം�ക്ഷണ വകുപ്പുകളുപെ കൂട്ടായ 
��തിശ്രമത്തിൻ ഫ�പ്ദമായതി നതിയന്ത്രതിലക്ണ്തുണ്്. 2021-22 
ലും 2022-23 ലും (ഓഗസ്റ്  2022 വപ�) എ�തിപെനതിക്് ചതികതിത് 
ലതെതിയവരുപെയം മ�ണം �തിലപൊർട്്ട പചയ്തതിപറെയം ജതില് 
തതി�തിച്ചുള്ള വതിവ�ം അനുബന്രം 6.2.1ൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു. 
2018 മുതൽ 2022 വപ� (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്ട് 
പചയ്യപപെട്ട ലകസുകളുപെയം മ�ണത്തിപറെയം വതിവ�ങ്ൾ 
പട്ടിക 6.2.9ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ചതിക്ൻഗുനതിയ
പകാതുകുജന്യ അണുബാധകളതിൽ പുതുതായതിട്ടുള്ളതാണ് 
ചതിക്കുൻഗുനതിയ. 2005-06 കാ�യളവതിൽ അ�ബതിക്െ�തിപ� 

വതിദൂ� ദത്വ്രീപുകളതി�ാണ് ഈ ല�ാഗം ഉണ്ായത് എന്ന് 
വതിശത്വസതിക്പപെടന്നു. അടത് �ണ്് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ ലക�ളം 
മുഴുവൻ അതതിലവഗം വ്യാ�തിക്കുകയം നമ്മുപെ ജനസംഖ്യയപെ 
80 ശതമാനത്തി�ധതികം ജനങ്പള ബാധതിക്കുകയം 
പചയ്തു. ല�ാഗബാധതിത�ായ ജനങ്ൾക്് ദ്രീർഘകാ� 
പ്തതില�ാധലശഷതി �ഭതിക്കുന്നു. കഴതിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായതി 
ചതിക്കുൻഗുനതിയ ബാധതിച്് മ�ണങ്പളാന്നും ഉണ്ായതിട്ടതില്. 
എന്നാൽ 2021ൽ 334 ലകസുകളാണ് ലക�ളത്തിൽ �തിലപൊർട്്ട 
പചയ്ത്. ഇവതിപെ ല�ാഗം �കർത്തുന്നത് ഈഡതിസ് 
പകാതുകുകൾ ആണ്. പഡങ്തി, ചതിക്കുൻഗുനതിയ എന്നതിവ 
ഇലത പകാതുകതിലൂപെ �െർന്്ന പകാണ്തി�തിക്കുന്നതതിനാലും 
സതിക വവ�സ്, മഞ്ഞപെനതിയപെ ഭ്രീഷണതി എന്നതിവക്കു ഒല� 
പകാതുകുകൾ ഉത്�വാദതികൾ ആയതതിനാലും ഭാവതിയതിൽ 
നാം ഇവപയ ലന�തിൊൻ ശ്രദ്ധാലുക്ളായതി�തിക്ണം. 2021ൽ 
334 ചതിക്ൻഗുനതിയ ലകസുകൽ �തിലപൊർട്ട് പചയ്തതിൽ 315 
എണ്ം തതിരുവനന്തപു�ം ജതില്യതിൽ ആണ്. 2022 (ഓഗസ്റ്  
31 വപ�)  46 ലകസുകൾ �തിലപൊർട്ട് പചയ്യപപെട്ടതതിൽ 
43 എണ്ം തതിരുവനന്തപു�ം ജതില്യതിൽ ആണ്. 2021 
ലും 2022 ലും (ഓഗസ്റ്  31 വപ�) ചതിക്ൻഗുനതിയക്കു 
ചതികതിത്ലതെതിയവരുപെയം മ�ണത്തിപറെയം ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള 
വതിവ�ം അനുബന്രം 6.2.2ൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു. 2018 മുതൽ 
2022 വപ� (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്്ട പചയ്യപപെട്ട 
ലകസുകളുപെയം മ�ണത്തിപറെയം വതിവ�ങ്ൾ പട്ടിക 
6.2.9ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.2.9 ലക�ളത്തിപ� സാംക്രമതികല�ാഗങ്ളുപെ വ്യാ�നം
ക്ര

മ
 ന

മ്പ
ർ

 

ല�ാഗം
2018 2019 2020 2021 2022 (ഓഗസ്റ്  31)

ല�ാഗതികൾ മ�ണം ല�ാഗതികൾ മ�ണം ല�ാഗതികൾ മ�ണം ല�ാഗതികൾ മ�ണം ല�ാഗതികൾ മ�ണം

1 പഡങ്തിപെനതി 4090 32 4651 14 2722 22 3251 27 2655 19

2 മല��തിയ 908 0 656 1 267 1 309 1 208 0

3 ചതിക്കുൻഗുനതിയ 76 0 109 0 558 0 334 0 46 0

4
ജാപെന്രീസ് 
എൻപസഫവ�റ്റതിസ് 
(പജ.ഇ.)

5 2 11 2 0 0 0 0 1 0

5 പ��്ലറ്റാവപെല�ാസതിസ് 2079 99 1211 57 1039 48 1745 97 1522 55

6 സ്കക്രബ്്  വെഫസ് 400 6 579 14 423 8 438 6 410 11

7 ക� അസർ 6 1 4 0 1 0 1 1 4 0

8 വകസനൂർ 
ലഫാ�സ്റ്ഡതിസ്രീസ് 0 0 8 2 29 3 4 0 1 0

9 എച് 1 എൻ 1 823 50 853 45 58 2 1 0 65 3

10 �നതി
ഒ.�തി. 2935627

63
2862375

51
1265782

0
1463517

0
2040180

10
ഐ.�തി. 59983 60080 18879 12458 13029

11 മ്രീസതിൽസ് 190 0 199 1 76 1 3 0 1 0

12 ചതിക്ൻല�ാക് 30154 17 29583 20 14959 3 3457 2 4990 9

അവ�ംബം: ആല�ാഗ്യ വകുപെ്ഡയ�്ല�റ്റ്
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പനതി
ശ�്രീ� താ�നതി� സാധാ�ണലയക്ാൾ കൂടത�ാകുന്നതാണ് 
�നതി. നതി�വധതി അണുബാധകൾ മനുഷ്യപ� ബാധതിക്കും. 
ഒരു �നതി ല�ാലും �� അണുബാധകളുപെയം 
�ക്ഷണമായതി�തിക്ാം. വവ�ൽ ല�ാഗം മൂ�മുണ്ാകുന്ന 
�നതിയാണ് വവ�ൽ �നതി. ചതി� വവ�ൽ അണുബാധകൾ 
പഡങ്തിപെനതി ല�ാലുള്ള �നതിക്് കാ�ണമാകും. 2021ൽ 
ലക�ളത്തിൽ 14,63,517വവ�ൽ �നതി ലകസുകൾ �തിലപൊർട്്ട 
പചയ്തു. 2022ൽ (ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്്ട പചയ്യപപെട്ട 
ലകസുകളുപെ എണ്ം 20, 40,180 ആയതിരുന്നു. വവ�ൽ �നതി 
ബാധതിച്് 2021 ലും 2022 ലും (ഓഗസ്റ് 31 വപ�) ചതികതിത് 
ലതെതിയ ല�ാഗതികളുപെ ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ൾ 
അനുബന്ം 6.2.2 ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. 2018 മുതൽ 
2022 വപ� (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്്ട പചയ്യപപെട്ട 
ലകസുകളുപെയം മ�ണത്തിപറെയം വതിവ�ങ്ൾ പട്ടിക 
6.2.9ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

മകലറതിയ
കഴതിഞ്ഞ കുപ� ദശാബ്ദങ്ളായതി നമ്മുപെ �ാജ്യത്തിപറെ 
പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ ലമഖ� ലന�തിടന്ന ഒരു പ്ധാന പവല്ലുവതിളതി 
അലനാഫതി�സ് പകാതുകുകളതിലൂപെ �കരുന്ന മല��തിയ 
ല�ാഗമാണ്. ഇതതിപറെ നതിർമാർജ്ജനം �ക്ഷ്യമതിടന്ന വതിവതിധ 
ലദശ്രീയ ��തി�ാെതികൾ ��തിമതിതമായ വതിജയലമ ലനെതിയതിട്ടുള്ളൂ. 
എഴു�തുകളുപെ ആ�ംഭത്തിൽ ലക�ളത്തിൽ നതിന്നും മല��തിയ 
ല�ാഗം നതിർമാർജനം പചപയ്ങ്തിലും ഒരു പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ 
പവല്ലുവതിളതിയായതി ഈ ല�ാഗം ഇലപൊൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. 
മല��തിയ ല�ാഗബാധതിത സംസ്ാനങ്ളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വൻലതാതതിലുള്ള കുെതിലയറ്റം കാ�ണം അടത്കാ�ത്ായതി 
പ്ശ്നം കൂടതൽ വഷളായതി. ഏറ്റവം ഗുരുത�മായ 
ഫാൽസതി�തിയം മല��തിയയം ലക�ളത്തിൽ നതി�വതിലുണ്്. 
തലദശ്രീയമായതി മല��തിയ ന്രീക്ം പചയ്യൽ സംസ്ാനപത് 
എസ്.ഡതി.ജതി. �ക്ഷ്യങ്ളതിൽ ഉൾപപെടത്തിയതിട്ടുപണ്ങ്തിലും 
അത് നതി�ലവറ്റുന്നതതിനുള്ള പ്ശ്നങ്ൾ ��താണ്. ദ്രുത 
നഗ�വൽക്�ണം, ജതില്കളതിപ� വതിപു�മായ അെതിസ്ാന 
സൗക�്യ വതികസനം, നഗ� പ്ലദശത്് അനതിയന്ത്രതിതമായ 
നതിർമ്മാണ പ്വർത്നങ്ൾ, കാ�ാവസ്ാ വ്യതതിയാനം 
നതിമതിത്ം പകാതുകുകളുപെ ജ്രീവതിത ��തിണാമത്തിൽ 
ഉണ്ായ മാറ്റം എന്നതിവയാണ് എസ്.ഡതി.ജതി �ക്ഷ്യം 
ലനെതിപയടക്കുന്നതതിൽ വ�തിയ തെസം. ലക�ളത്തിപ� 
മല��തിയയപെ വാർഷതിക കണക്കുകൾ 500 ൽ താപഴയം 
മ�ണനതി�ക്് വളപ� കു�വമാണ്. കർണാെകയതിപ� വളപ� 
ഉയർന്ന മ�മ്പനതി നതി�ക്കുള്ള ജതില്കളുപെ സമ്രീ�ത്ാകയാൽ 
കാസർലകാെ് ജതില്യതിൽ വർഷങ്ളായതി വളപ�യധതികം 
മ�മ്പനതി ല�ാഗം ഉണ്്. ലക�ളത്തിപറെ �െതിഞ്ഞാ�ൻ ത്രീ�ലദശ 
ലമഘ�യതിലൂപെയള്ള മത്്യപതാഴതി�ാളതികളുപെ സഞ്ചാ�ം 
ത്രീ�ലദശ ജതില്കളതിപ� മല��തിയ വ്യാ�ന സാധ്യത വളപ� 
വർധതിപെതിക്കുന്നു. 2021-ൽ മല��തിയ ബാധതിതരുപെ എണ്ം 
3൦9 ഉം മ�ണം �തിലപൊർട്ട് പചയ്ത് 1 ഉം ആണ്. 2022 
(ഓഗസ്റ്  13 വപ�) ൽ മല��തിയ ബാധതിതരുപെ എണ്ം 208 
ഉം മ�ണം ഒന്നും തപന്ന �തിലപൊർട്ട് പചയ്തിട്ടതില്. 2018 മുതൽ 
2022 വപ� (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്്ട പചയ്യപപെട്ട 
ലകസുകളുപെയം മ�ണത്തിപറെയം വതിവ�ങ്ൾ പട്ടിക 
6.2.9ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. ഇലപൊൾ സംസ്ാനത്് 
മല��തിയ ലകസുകളുപെ എണ്ം കു�യന്ന പ്വണത 
കാണതിക്കുന്നു.
 
ജപ്പോൻ ജ്രരം
ഇത് പകാതുക് ��ത്തുന്നതും മസ്തിഷ്കത്തിപറെയം അതതിപറെ 
ആവ�ണങ്പളയം ബാധതിക്കുന്ന ലകാശജത്വ�ന മസ്തിഷ്ക 

ജത്വ�ത്തിപറെ ഒരു രൂ�മാണ്. പനൽവയലുകളുപെ സാന്നതിധ്യം 
മൂ�ം ലക�ളത്തിൽ ഈ ല�ാഗ സാധ്യത കൂടത�ാണ് 
കാ�ണം ഈ ല�ാഗം ��ത്തുന്ന വവ�സ് വാഹക�ായ 
പകാതുകുകൾ പനൽവയലുകളതിപ� പവള്ളപക്ട്ടുകളതിൽ 
�െർന്്ന കതിെക്കുന്നു. മ�തിനമായ പവള്ളത്തിൽ മുട്ടയതിടന്ന 
കയുപ�ക് പകാതുകതിപറെ ഈ പ്ലത്യകമായ സത്വഭാവം മൂ�ം 
മറ്റ് ലമഖ�കളതിലും ല�ാഗ സാദ്ധ്യതകൾ വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നു. 
ജാപെന്രീസ് എൻപസഫവ�റ്റതിസ് (പജ.ഇ.) ലദശാെന 
�ക്ഷതികളുപെ സാന്നതിധ്യം വഴതി വകമാറ്റം പചയ്യപപെടന്നു 
എന്നത് അധതിക അ�കെമാണ്. കാ�ണം നമ്മുപെ 
നാട്ടതിൽ ലദശാെന �ക്ഷതികപള ആകർഷതിക്കുന്ന 
നതി�വധതി സലങ്തങ്ളുണ്്. എന്നാൽ പജ.ഇ.പക്തതിപ� 
ഫ�പ്ദമായ വാകതിൻ ഉള്ളതതിനാൽ വാകതിലനഷൻ 
ശക്തിപപെടത്തുന്നതതിലൂപെ അതതിപറെ നതിയന്ത്രണ 
��തി�ാെതിയതിൽ നമുക്് ശുഭാപ്തി വതിശത്വാസമുണ്്. 2021ൽ 
ലകസുകളും മ�ണവം �തിലപൊർട്്ട പചയ്തിട്ടതില്. 2022ൽ (ഓഗസ്റ് 
31 വപ�) ഒരു ലകസ് �തിലപൊർട്ട് പചയ്തിട്ടുണ്്. 2018 മുതൽ 
2022 വപ� (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) �തിലപൊർട്്ട പചയ്യപപെട്ട 
ലകസുകളുപെയം മ�ണത്തിപറെയം വതിവ�ങ്ൾ �ട്ടതിക 6.2.9 
ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ജല ജന്യ കരോഗങ്ങള്
ജതില്യപെ �� ഭാഗങ്ളതിലും പ്ലത്യകതിച്് ആദതിവാസതി 
ത്രീ�ലദശ പ്ലദശങ്ളതിൽ സു�ക്ഷതിതമായ കുെതിപവള്ള 
�ഭ്യതയതിപല്ന്നതു ജ�ജന്യ ല�ാഗങ്ൾക്് പ്ധാന 
കാ�ണമായതി ചൂണ്തിക്ാട്ടുന്നു. കതിണറുകൾ, �മ്പ്, ൊങ്ർ 
ല�ാ�തിയതിലൂപെ വതിത�ണം പചയ് പവള്ളം, പ�ാതു ജ�വതിത�ണ 
വ�പെതിപ� തക�ാറുകൾ നതിമതിത്ം കുെതിപവള്ളലത്ാപൊപെം 
അഴുക്കുചാൽ പവള്ളം ക�രുന്നത്, ജ�ല്ാതസ്സുകളതിൽ 
മാ�തിന്യങ്ൾ ഉൾപപെപെയള്ള അവശതിഷ്ടങ്ൾ, 
വാണതിജ്യ ആവശ്യങ്ൾക്കുള്ള ഐസ് ഉ�ലയാഗതിച്് 
ശ്രീതള �ാന്രീയങ്ൾ തയ്യാ�ാക്കുന്നത്, മ�തിനമായ ജ�ം 
ഉ�ലയാഗതിച്് പവൽക്ം ഡ്രതിങ്് തയ്യാ�ാക്കുന്നത് തുെങ്തിയ 
സു�ക്ഷതിതമല്ാത് ജ� ല്ാതസ്സുകൾ ജ� ജന്യ 
ല�ാഗങ്ൾക്കു കാ�ണമാകുന്നു. സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ൾ 
തെയാനും നതിയന്ത്രതിക്ാനും 2017 നവംബർ മുതൽ "ജാഗത" 
എന്ന ല��തിൽ ഒരു പ്വർത്ന �ദ്ധതതി ആല�ാഗ്യവകുപെ് 
നെപെതി�ാക്തിവരുന്നു. വെലഫായ്ഡ് ല�ാഗതികളുപെ 
എണ്ത്തിൽ 2015 മുതൽ ലക�ളത്തിൽ ഗണ്യമായ 
കു�വണ്ായതി. 2018 മുതൽ 2022 ഓഗസ്്റ  31 വപ� കടത് 
വയ�തിളക് ല�ാഗങ്ൾക്കും വെലഫായ്ഡ്, പഹപെവറ്ററ്റതിസ് 
തുെങ്തിയ ല�ാഗങ്ൾക്കും ചതികതിത് ലനെതിയവരുപെ 
വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.10ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

എച്ക്.ഐ.വതി/എയക്ഡക്സക്
ലക�ളത്തിപ� എച്്.ഐ.വതി യപെ വ്യാ�നം നതിയന്ത്രതിക്കുക, 
എച്്.ഐ.വതി/എയ്ഡ്സ് ല�ാഗത്തിലനാെ് പ്തതിക�തിക്ാനുള്ള 
സംസ്ാനത്തിപറെ കഴതിവ് ശക്തിപപെടത്തുക എന്ന്രീ 
�ക്ഷ്യങ്ലളാപെ പ്വർത്തിക്കുന്ന അഗഗാമതിയായ 
സ്ാ�നമാണ് ലക�ള സംസ്ാന എയ്ഡ്സ് നതിയന്ത്രണ 
പസാവസറ്റതി. ലദശ്രീയ എയ്ഡ്സ് നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതി 
സംസ്ാനത്് നെപൊക്ാനാണ് ഈ സ്ാ�നം 
രൂ�്രീക�തിച്ത്. സംസ്ാനപത് എയ്ഡ്സ് വ്യാ�ന 
നതി�ക്് 2008-09ൽ 0.21 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 2010-
11ൽ 0.13 ശതമാനമായം 2021ൽ 0.06 ശതമാനമായം 
കു�ഞ്ഞതി�തിക്കുന്നു. 2021-ൽ ഇന്ത്യയതിപ� വ്യാ�ന നതി�ക്് 0.21 
ശതമാനമാണ്. സംസ്ാനപത് എച്്.ഐ.വതി. മഹാമാ�തി 
എന്ന �കർച്ാവ്യാധതി മുഖ്യമായം ലകന്ദ്ര്രീക�തിച്തി�തിക്കുന്നത്, 
മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കുന്നവർക്തിെയതിൽ 0.41 
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പട്ടിക 6.2.11 ഇന്ത്യയതിപ�യം ലക�ളത്തിപ�യം എച്്.ഐ.വതി. കണക്കുകൾ
ക്രമ 

നമ്പർ 
വതിഭാഗം ലക�ളം ഇന്ത്യ 

1 മുതതിർന്നവരുപെ എച്്ഐവതി വ്യാ�നത്തിപറെ ശതമാനം (15–49 വയസ്്), 2021 0.06 0.21
2 എച്്ഐവതി ബാധതിത�ായ ആളുകളുപെ ആപക എണ്ം, 2021 21,211 24,01,284
3 ല�ാഗബാധതിത�ല്ാത് 1,000 ജനസംഖ്യയതിപ� എച്്ഐവതി ബാധ, 2021- ൽ 0.01 0.05
4 പുതതിയ എച്്ഐവതി അണുബാധകളുപെ ആപക വാർഷതിക കണക്് , 2021 403 62967
5 പുതതിയ എച്്ഐവതി അണുബാധകളുപെ വാർഷതിക % മാറ്റം, 2010-2021 -66.80 -46.25
6 1,00,000 ജനസംഖ്യയതിൽ എയ്ഡ് സുമായതി ബന്പപെട്ട മ�ണനതി�ക്്, 2021 0.34 3.08
7 എയ്ഡ് സ് സംബന്മായ മ�ണങ്ളുപെ വാർഷതിക കണക്്, 2021 121 41,968
8 2010-2021 വർഷങ്ളതിപ� എയ്ഡ് സ് സംബന്മായ മ�ണങ്ളതിപ� % മാറ്റം -81.69 -76.54

9 അമ്മയതിൽ നതിന്ന് കുഞ്ഞതില�ക്് �കരുന്നത് തെയൽ ആവശ്യകത 114 20,612
അവ�ംബം: 2021-പ� ഇന്ത്യ എച്്ഐവതി എസ്റതിലമറ്റ്സ്, ലദശ്രീയ എയ്ഡ്സ് കണ്ലട്ാൾ പസാവസറ്റതി

ശതമാനവം (2011ൽ 4.95 ശതമാനം) — ലദശ്രീയ 
ശ�ാശ�തി ഇത് 6.26 ശതമാനം, പുരുഷന്മാരുമായതി 
വ�ംഗതികബന്ത്തില�ർപപെടന്ന പുരുഷന്മാരുപെയതിെയതിൽ 
(എം.എസ്.എം.) 0.23 ശതമാനവം (2011ൽ 0.36 ശതമാനം) 
— ലദശ്രീയ ശ�ാശ�തി ഇത് 2.69 ശതമാനം, സ്ത്രീ വ�ംഗതിക 
പതാഴതി�ാളതികളുപെയതിെയതിൽ (എഫ്.എസ്.ഡ്തിയ.) 0.10 
ശതമാനവം (2011ൽ 0.73 ശതമാനം) — ലദശ്രീയ ശ�ാശ�തി 
ഇത് 2017ൽ 1.56 ശതമാനം എന്ന ലതാതതിലുമാണ്. 
ലക�ളത്തിൽ ട്ാൻസ്പജന്ഡർമാർക്തിെയതിൽ എച്്.ഐ.വതി. 
വ്യാ�ന നതി�ക്് 0.16 ശതമാനവം ലദശ്രീയ ശ�ാശ�തി 3.14 
ശതമാനവം ആണ്. ഇന്ത്യയതിൽ കുെതിലയറ്റക്ാർക്തിെയതിപ� 
എച്്.ഐ.വതി. വ്യാ�നം 0.51 ശതമാനമാണ്. (അവ�ംബം: 
ലക�ള ലസ്ററ്റ് എയ്ഡ്സ് കണ്ലട്ാൾ പസാവസറ്റതി). 2021 
പ� ഇന്ത്യയപെ എച്് ഐവതി എസ്റതിലമറ്റ് അെതിസ്ാനമാക്തി 
ഇന്ത്യയതിപ�യം ലക�ളത്തിപ�യം എച്്ഐവതി കണക്കുകൾ 
പട്ടിക 6.2.11ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ന്േോകറോണ വവറസക് കരോഗരം (കേോവതിഡക് -19)
ഇന്ത്യയതിപ� ആദ്യ ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗം ലക�ളത്തിൽ 
2020 ജനുവ�തി 30 ന് തതി�തിച്�തിഞ്ഞു. ആദ്യപത് ലകാവതിഡ് 
-19 സ്തി�്രീക�തിക്കുന്നതതിന് മുലന്നതപന്ന �കർച്വ്യാധതിപയ 
ലന�തിൊൻ ലക�ളം ബഹുമുഖ തന്ത്രങ്ൾ അവ�ംബതിച്ചു. 
ല�ാകാല�ാഗ്യ സംഘെനയപെ ഡയ�്ർ ജന�ൽ 
(ഡ്യു.എച്്.ഒ.) ലകാവതിഡ്-19 ഒരു �കർച്വ്യാധതിയായതി 
പ്ഖ്യാ�തിക്കുന്നതതിന് വളപ� മുമ്പുതപന്ന ലകാവതിഡ്-19 

നുള്ള ലക�ളത്തിപറെ പ്തതില�ാധം ആ�ംഭതിച്ചു. ആദ്യ ലകസ് 
�തിലപൊർട്്ട പചയ് ദതിവസം മുതൽ സംസ്ാനപത് നതിയന്ത്രണ 
തന്ത്രങ്ൾ നന്നായതി നെന്നതിരുന്നു.
 
ആല�ാഗ്യവകുപ്െ അെതിയന്തതി� പ്തതിക�ണ സംവതിധാനങ്ൾ 
സജ്രീവമാക്തി. ലകാവതിഡ് -19 നതിയന്ത്രണ പ്വർത്നങ്ളുപെ 
തുെക്ം മുതൽ സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതികളുമായതി ഇെപ�ൊൻ 
നതിലയാഗതിക്പപെട്ട സംഘം ജതില്ാ സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതി 
ലനാഡൽ ഓഫ്രീസർമാരുമായം, സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതി 
മാലനജുപമന്റുകൾ, ഐ .എം .എ. എന്നതിവരുമായം 
നതി�ന്ത�മായതി ബന്ം പു�ർത്തിയതിരുന്നു. ലകാവതിഡ്-19 
സംശയതിക്പപെടന്നവപ�യം ല�ാഗതികപളയം 
അവരുപെ വ്രീടകളതിൽ നതിന്ന്/എകതിറ്റ് ല�ായതിന്റുകളതിൽ 
നതിന്ന്/ ഐലസാപ�ഷൻ സൗക�്യങ്ളതില�ക്് 
എത്തിക്കുന്നതതിനായതി ‘കനതിവ് -108’ ആംബു�ൻസുകൾ 
വഴതി പക.എം.എസ്.സതി.എൽ. നതിർണായക �ങ്് വഹതിച്തിട്ടുണ്്. 
ലക�ളത്തിൽ പകാല�ാണ വവ�സ്  വ്യാ�നത്തിപറെ 
�ശ്ാത്�ത്തിൽ കത്വാ�വറെനതിലും / ഐലസാപ�ഷനതിലും 
ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും അവരുപെ കുടംബാംഗങ്ൾക്കും ‘ഒറ്റക്ല് 
ഒപെമുണ്്’ എന്ന ല��തിൽ മാനസതിക-സാമൂഹതിക �തിന്തുണ 
നൽകുന്നു. ആല�ാഗ്യലമഖ�യതിൽ ലജാ�തി പചയ്യുന്ന എല്ാ 
ഉലദ്യാഗസ്പ�യം സമൂഹത്തിപ� �� വതിഭാഗങ്പളയം 
ഉൾപക്ാള്ളുന്ന സമഗവം വതിശാ�വമായ �്രീതതിയതിൽ 
സംസ്ാനത� ��തിശ്രീ�നം നെത്തുവാൻ കഴതിഞ്ഞു. എല്ാ 
�ഞ്ചായത്തിലും വാർഡ് ത� സംഘങ്ൾ സജ്രീവമാവകയം 

പട്ടിക 6.2.10 ലക�ളത്തിപ� ജ�ജന്യല�ാഗങ്ളുപെ വ്യാ�നം
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1 പഹപെവറ്ററ്റതിസ് - എ 1369 5 1620 7 464 2 114 0 95 1

2 ലകാള� 9 0 9 0 2 0 1 0 0 0

3 വെലഫായ്ഡ് 109 0 27 0 16 0 30 0 45 0

4 എ.ഡതി.ഡതി. 
(വയ�തിളക്ം) 540814 12 544027 6 250788 1 240860 3 318372 0

അവ�ംബം: ആല�ാഗ്യ വകുപെ്ഡയ�്ല�റ്റ്
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വലയാജനങ്ളുപെ വ്രീടകളതില�ക്് ദതിവലസനയള്ള ലകാളുകളും 
സന്ർശനങ്ളും ഉ�പ്പു വരുത്തുകയം പചയ്തു. ലകാവതിഡ് -19 
അവലബാധത്തിനായതി 2020 പറെ തുെക്ം മുതൽ തപന്ന 
നതി�വധതി മാധ്യമ പ്ച�ണങ്ൾ നെക്കുന്നു. ലക�ളത്തിൽ 
ഇ-സഞ്്രീവനതി പെ�തിപമഡതിസതിൻ ലസവനങ്ൾ ആല�ാഗ്യ 
വകുപെതിപറെ ലനതൃതത്വത്തിൽ 2020 ജൂണ് 10-ന് ആ�ംഭതിച്ചു. 
ലകന്ദ്ര്രീകൃതമായ �്രീതതിയതി�ാണ് ഇതതിൽ ലസവനങ്ൾ 
നൽകുന്നത്. സംസ്ാനത്തിനായള്ള പെ�തിപമഡതിസതിൻ 
പ്വർത്നങ്ൾ വകകാ�്യം പചയ്യുന്നത് ‘ദതിശ’യാണ്. 
www.dashboard.kerala.gov.in എന്ന പവബ് വതി�ാസത്തിൽ 
�ഭ്യമായ ജതി.ഓ.പക. ഡാഷ് ലബാർഡ് വഴതി ലകാവതിഡ് 19 ഡാറ്റ 
പ�ാതുജനങ്ൾക്് �ഭ്യമാക്തി. ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗത്തിപറെ 
പ്ധാന വതിശദാംശങ്ൽ പട്ടിക 6.2.12ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.2.12 ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗത്തിപറെ പ്ധാന 
വതിശദാംശങ്ൽ *
സ്തി�്രീക�തിച് ലകസുകളുപെ ആപക എണ്ം 65,34,596

ല�ാഗം ലഭദമായ ലകസുകളുപെ ആപക 
എണ്ം

64,63,499

സജ്രീവ ലകസുകളുപെ ആപക എണ്ം (2022 
ഏപ്തിൽ 8)

2351

ആപക മ�ണസംഖ്യ �തിലപൊർട്ട് പചയ്തു 69,782

അവ�ംബം: www.dashboard.kerala.gov.in 
* 2020 ജനുവ�തി 1 മുതൽ 2022 ഏപ്തിൽ 8 വപ�യള്ള വതിവ�ങ്ൾ

സോരംക്രമതികേതര കരോഗങ്ങള്
പ്ലമഹം, �ക്സമ്മർദം, കാർഡതിലയാവാ്രു�ാർ 
ല�ാഗങ്ൾ, അർബുദം, ശത്വാസലകാശസംബന്മായ 
ല�ാഗങ്ൾ എന്നതിവയാണ് മനുഷ്യപറെ ആല�ാഗ്യക�മായ 
ജ്രീവതിതത്തിനു ഭ്രീഷണതിയായതിട്ടുള്ള പ്ധാനപപെട്ട 
സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ൾ. ഇത്�ം ല�ാഗങ്ൾ 
നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനും തെയന്നതതിനുമുള്ള നെ�െതികൾ 
സത്വ്രീക�തിച്തിപല്ങ്തിൽ ഭാവതിയതിൽ ഉണ്ാക്ാനതിെയള്ള 
കഷ്ടനഷ്ടങ്ൾ വളപ� വലുതായതി�തിക്കും. പ്ായാധതിക്യവം 
ജ്രീവതിത �്രീതതികളും ഇതതിപന സത്വാധ്രീനതിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന 
വരുമാനക്ാപ� സംബന്തിച്് മരുന്നുകളുപെ ഉയർന്ന 
വതി�യം ചതികതിത്ക്ാവശ്യമായ സുദ്രീർഘമായ 
കാ���തിധതിയം വമ്പതിച് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത 
വരുത്തുന്നതാണ്. വൻലതാതതിൽ ആധുനതികവൽക്�ണവം 
നഗ�വത്ക�ണവം, ജ്രീവതിത�്രീതതിയതിലുള്ള മാറ്റം, മദ്യം, 
പുകയതി� എന്നതിവയതിലുള്ള ആശ്രയതത്വം, വവറ്റ് ലകാളർ 
പതാഴതിലുകൾക്കുള്ള മുൻഗണന, അനാല�ാഗ്യക�മായ 
ഭക്ഷണ�്രീതതികൾ, ശാ�്രീ�തിക പ്യത്നത്തിന് കു�ഞ്ഞ 
മുൻഗണന, എല്ാവതിഭാഗം ജനങ്ളതിലും ഉള്ള ഉയർന്ന 
ത�ത്തിലുള്ള സമ്മർദം എന്നതിവ സംസ്ാനത്് 
സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ൾ ഉണ്ാകുന്നതതിന് ചതി� 
കാ�ണങ്ളാണ്.

അമതിതവണ്ം, വഹപെർ �തി�തിപഡമതിയ, ഹൃദയാഘാതം, 
�ക്ഷാഘാതം എന്നതിവയം കൂടത�ാണ്. ലദശ്രീയ 
ശ�ാശ�തിയമായതി താ�തമ്യപപെടത്തുലമ്പാൾ ലക�ളത്തിപ� 
പുരുഷന്മാ�തിൽ കാൻസർ മ�ണനതി�ക്് വളപ� 
കൂടത�ാണ്. അച്ചുതലമലനാൻ പസറെർ ലഫാർ 
പഹൽത്് സയൻസ് സ്റഡ്രീസ്, തതിരുവനന്തപു�ം 
നെത്തിയ സർലവയതിൽ സംസ്ാനപത് എൻ .സതി .
ഡതി. സ്തിതതി കൂടതൽ വഷളായതായതി കാണുന്നു. മൂന്നതിൽ 
ഒ�ാൾക്് �ക്ാതതിമർദമുപണ്ന്നും അഞ്ചതിൽ ഒ�ാൾക്് 
പ്ലമഹമുപണ്ന്നും സർലവ പവളതിപപെടത്തുന്നു. ലന�ലത് 

കണ്ടു�തിെതിച്തതിനുലശഷവം �ക്ത്തിപ� �ഞ്ചസാ�യം 
�ക്സമ്മർദവം സാധാ�ണനതി�യപെ അളവ് 
മാനദണ്ഡങ്ളുമായതി താ�തമ്യപപെടത്തുലമ്പാൾ വളപ� കു�വ് 
മാത്രലമ സാധാ�ണ നതി�ക്തില�ക്കു നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനു 
സാധതിച്തിട്ടുള്ളൂപവന്നു �ഠനം പവളതിപപെടത്തി.

വതിളർച്യുന്െ വ്യോപനരം
എൻ.എഫ്.എച്്.എസ്.-4, 2015-16 പന അല�ക്ഷതിച്് 
സ്ത്രീകളതിലും കുട്ടതികളതിലും വതിളർച്യപെ വ്യാ�നത്തിൽ 
വർദ്ധനവണ്ായതിട്ടുപണ്ന്ന് എൻ.എഫ്.എച്്.എസ്.-5 
(2019-2021) പറെ കപണ്ത്ലുകൾ പവളതിപപെടത്തുന്നു. 
�ഠനം നെത്തിയ എല്ാ പ്ായക്ാ�തിലും 40 ശതമാനത്തിൽ 
താപഴ വ്യാ�നം ല�ഖപപെടത്തിയ ഏക സംസ്ാനമാണ് 
ലക�ളം. കുട്ടതികൾ, പ്തയുൽ�ാദന പ്ായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ, 
കൗമാ�ക്ാർ, എന്നതിവ�തിൽ വതിളർച്യപെ വ്യാ�നം 
കു�യ്ക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാപെ 2018 ൽ അന്രീമതിയ മുക്് 
ഭാ�ത് (എഎംബതി) പ്വർത്നം ആ�ംഭതിച്ചു. അന്രീമതിയ 
മുക് ഭാ�തതിപറെ ഭാഗമായതി നതി�വതിലുള്ള സംവതിധാനങ്ൾ 
ശക്തിപപെടത്തുകയം വതിളർച് ലന�തിടന്നതതിനുള്ള സംസ്ാന 
ലകന്ദ്ര്രീകൃതമായ പുതതിയ തന്ത്രങ്ൾ ��തില�ാഷതിപെതിക്കുകയം 
പചയ്യുക എന്നതാണ് അന്രീമതിയ ഫ്്രീ ലക�ളയപെ �ക്ഷ്യം. 
എൻ.എഫ്.എച്്.എസ്. 4 പന അല�ക്ഷതിച്് എൻ.എഫ്.എച്്.
എസ്. 5 അനുസ�തിച്് ലക�ളത്തിൽ വതിളർച് വ്യാ�നത്തിപറെ 
വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.13ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

അമൃതരം ആകരോഗ്യരം
അമൃതം ആല�ാഗ്യം സംസ്ാനം നെത്തുന്ന 
സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗ നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതിയാണ്. 
��തി�ാെതിയപെ �ക്ഷ്യങ്ൾ ഇവയാണ്: 1. ജനങ്ളതിപ� 
അ�ായ ഘെകങ്ൾ �ഘൂക�തിക്കുക 2. ആല�ാഗ്യക�മായ 
ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം, ആസക്തിയപെ ദൂഷ്യഫ�ങ്ൾ 
എന്നതിവപയക്കു�തിച്് അ�തിവ് �കരുക 3. മുപെത്  വയസ്തിന് 
മുകളതിലുള്ള ജനസംഖ്യയപെ ല�ാഗാവസ്കൾ 
��തിഗണതിക്ാപത സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ൾക്കുള്ള 
��തിലശാധനയം ല�ാഗം കപണ്ത്തിയ എല്ാവർക്കും 
സൗജന്യമായതി മരുന്നുവതിത�ണവം 4. സങ്്രീർണതകളുപെ 
മാലനജ്പമന്റും ചതികതിത്യം. 

എല്ാ ജതില്കളതിലും വ്യാ�തിച്ചുകതിെക്കുന്ന അമൃതം ആല�ാഗ്യം 
��തി�ാെതി, ജതില്ാ/ജന�ൽ ആശു�ത്രതികൾ, ഉ�ജതില്ാത� 
ആശു�ത്രതികൾ, കമ്മയൂണതിറ്റതി പഹൽത്് പസറെറുകൾ, 
പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ൾ, കൂൊപത അയ്യായതി�ം 
ജനസംഖ്യയള്ള 5,400 ഉ�ലകന്ദ്രങ്ൾ എന്നതിവയതിലൂപെയം 
ലസവനങ്ൾ നൽകുന്നു. മുഴുവൻ ആല�ാഗ്യ 
സംവതിധാനങ്ളതിലും എൻസതിഡതി സ്കക്ര്രീനതിംഗ് ലപ്ാഗാം ഉള്ള 
ഏക സംസ്ാനമാണ് ലക�ളം.

30 വയസ്തിനു മുകളതിൽ പ്ായമുള്ളവപ� അമൃതം ആല�ാഗ്യം 
ക്തിനതിക്കുകളതിൽ എൻസതിഡതി ��തിലശാധനയ്ക് വതിലധയമാക്കും. 
ഇതുവപ� 1.34 ലകാെതി ആളുകപള സ് ക്ര്രീനതിങ്തിന് 
വതിലധയ�ാക്തി, അതതിൽ 9.01 �ക്ഷം പുതതിയ പ്ലമഹ 
ല�ാഗതികളും 10.06 �ക്ഷം പുതതിയ �ക്ാതതിമർദ ല�ാഗതികളും 
3.09 �ക്ഷം ല�ർക്് �ണ്് ല�ാഗങ്ളുമുള്ളതായം കപണ്ത്തി. 
ഏകലദശം 27 �ക്ഷം പ്ലമഹ ല�ാഗതികളും 31 �ക്ഷം 
�ക്ാതതിമർദ ല�ാഗതികളും ലപ്ാഗാമതിന് ക്രീഴതിൽ �ജതിസ്റർ 
പചയ്യുകയം ആനുകൂ�്യങ്ൾ ലനടകയം പചയ്തു.
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പട്ടിക 6.2.14 ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്കുകളും സതി.ഒ.�തി.ഡതി, ആസ്ത്മ എന്നതിവയപെ സ്കക്ര്രീനതിംഗും ല�ാഗനതിർണയ വതിശദാംശങ്ളും 

  2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 ആപക

ല�ാഗ�ക്ഷണമുള്ളവ�തിപ� സ്കക്ര്രീനതിംഗ് 47601 63206 45444 3750 35244 217773

ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്്-എഫ്.എച്്സതി. 89 90 91 108 96 474

ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്്- ജതില്/ജന�ൽ /താലുക്് 
ആശു�ത്രതികൾ 

14 25 10 0 0 49

വപെല�ാപമട്തി സ്കക്ര്രീനതിംഗ് 9147 18428 1952 299 7017 36843

സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ല�ാഗനതിർണയം 
നെത്തിയത്

4677 11557 3709 737 4764 25444

ആസ്ത്മ ല�ാഗനതിർണയം നെത്തിയത് 4145 7081 4371 359 3036 18992

 അവ�ംബം: ആല�ാഗ്യ ലസവന ഡയ�്ല�റ്റ്

കേരള സതി.ഒ.പതി.ഡതി. പ്രതതികരോധ നതിയന്ത്രണ പരതിപോെതി - 
ശ്ോസക്
ല�ാകവ്യാ�കമായതി ല�ാഗാവസ്ക്കും മ�ണത്തിനും 
നതിദാനമായ പ്മുഖ കാ�ണങ്ളതിപ�ാന്നാണ് ലക്രാണതിക് 
ഒബ്സ്ട്ക്റ്റ്രീവ് �ൾപമാണ�തി ഡതിസ്രീസ് (സതി.ഒ.�തി.ഡതി.). 
ഇന്ത്യപയ സംബന്തിച് ‘ല്ാബൽ ബർഡൻ ഓഫ് 
ഡതിസ്രീസസ്’ (വാഷതിംഗ് െണ് യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതിയതിപ� 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്്ട ലഫാർ പഹൽത്് പമട്തിക് ആൻഡ് 
ഇവാലുലവഷൻ (ഐ.എച്്.എം.ഇ.) കണക്നുസ�തിച്് 
ഇന്ത്യയതിപ� മ�ണനതി�ക്തിപറെ �ണ്ാമപത് പ്ധാന 
കാ�ണം സതി.ഒ.�തി.ഡതി. യാണ്. അടത്തിപെ ഇന്ത്യയതിപ� എൻ .
സതി .ഡതി. ലപ്ാഗാമതിൽ മുൻ ഗണനയള്ള എൻ. സതി. ഡതി.കളതിൽ 
സതി.ഒ.�തി.ഡതി. യം കടത് വൃക്ല�ാഗവം ഉൾപപെടത്തിയതിട്ടുണ്്. 
ലക�ളത്തിൽ സതി.ഒ.�തി.ഡതി.ക്ായള്ള ഒരു പ്ലത്യക 
പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ �ദ്ധതതിയാണ് ശത്വാസ് . ഇത് ആർദ്ം 
മതിഷപറെ ഭാഗമായതി ഫാമതി�തി പഹൽത്് പസറെർ (എഫ്.
എച്്സതി.) ത�ം മുതൽ നെപെതി�ാക്കുന്നു. 474 കുടംബാല�ാഗ്യ 
ലകന്ദ്രങ്ളതിലും 49 ഉ�ജതില്/ജതില്ാ ആശു�ത്രതികളതിലും ശത്വാസ് 
ക്തിനതിക്കുകൾ ആ�ംഭതിച്തി�തിക്കുന്നു. ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്കുകളുപെ 

വതിശദാംശങ്ളും സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ആസ്ത്മ എന്നതിവയപെ 
സ്കക്ര്രീനതിംഗ്, ല�ാഗനതിർണയം എന്നതിവയം പട്ടിക 6.2.14ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. 

ഇന്്യ വെപ്പർന്െൻഷൻ മോകനജക്ന്മറെക് ഇനതികഷ്യറ്ീവക് 
(ഐഎച്ക്എരംഐ)
ഇന്ത്യൻ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് പമഡതിക്ൽ �തിസർച്്, 
ആല�ാഗ്യ കുടംബലക്ഷമ മന്ത്രാ�യം, ലക�ള സർക്ാർ, 
ല�ാകാല�ാഗ്യ സംഘെന, �തിലസാൾവ്-ട ലസവ് 
ഇനതിഷ്യറ്റ്രീവ് ഓഫ് വവറ്റൽ സ്ട്ാറ്റജ്രീസ് എന്നതിവയപെ 
സഹക�ണലത്ാപെയള്ള �ദ്ധതതിയാണ് ഇന്ത്യാ 
വഹപെർപെൻഷൻ മാലനജ് പമറ്െ ഇനതിലഷ്യറ്റ്രീവ്. 
ഐഎച്്എംഐപക്ാപെം പ്ലമഹ നതിയന്ത്രണവം 
നതി�്രീക്ഷണവം ലക�ള സംസ്ാനവം �ക് ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. 
ലക�ളത്തിപ� തതിരുവനന്തപു�ം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, വയനാെ് 
എന്ന്രീ നാ�് ജതില്കളതി�ാണ് ഈ സം�ംഭം നെപെതി�ാക്കുന്നത്. 
ഡ്തിയ.എച്്.ഒ. ഹാർട്്ടസ് �ാലക്ജതിപന അെതിസ്ാനമാക്തി 
വഹപെർപെൻഷപറെ അളക്ാൻ കഴതിയന്ന ചതികതിത്യപെ 
അഞ്ച് അവശ്യഘെകങ്ളതിൽ ഐഎച്്എംഐ ശ്രദ്ധ 

പട്ടിക 6.2.13 എൻ.എഫ്.എച്്.എസ്. 4 പന താ�തമ്യപപെടത്തി എൻ.എഫ്.എച്്.എസ്. 5 അനുസ�തി ച്ചുള്ള ലക�ളത്തിപ� 
വതിളർച് വ്യാ�നത്തിപറെ വതിശദാംശങ്ൾ 

സൂചകം എൻ.എഫ്.
എച്്.എസ്. 4

എൻ.എഫ്.
എച്്.എസ്. 5

വതിളർച്യള്ള 6-59 മാസം പ്ായമുള്ള കുട്ടതികൾ (<11.0 g/dl) 22 (%), 11 g/dL-ൽ താപഴ ഹ്രീലമാല്ാബതിൻ 
സാന്ദ്രതയള്ള പ്സ്തുത പ്ായത്തിലുള്ള കുട്ടതികളുപെ ശതമാനം

35.7
39.4

അന്രീമതിയ ഉള്ള 15-49 വയസ്് പ്ായമുള്ള ഗർഭതിണതികളല്ാത് സ്ത്രീകൾ (<12.0 g/dl) 22 (%) 34.7 36.5

വതിളർച്യള്ള 15-49 വയസ്് പ്ായമുള്ള ഗർഭതിണതികൾ (<11.0 g/dl) (%) ഹ്രീലമാല്ാബതിൻ സാന്ദ്രത 11 g/
dL-ൽ താപഴയള്ള സ്ത്രീകളുപെ ശതമാനം

22.6 31.4

വതിളർച്യള്ള 15-49 വയസ്് പ്ായമുള്ള എല്ാ സ്ത്രീകളും (%) 
ഒരു പഡസതി�തിറ്റ�തിന് 12 ഗാമതിൽ താപഴ (g/dL) ഹ്രീലമാല്ാബതിൻ സാന്ദ്രത ഉള്ള സ്ത്രീകളുപെ 
ശതമാനം

34.3 36.3

വതിളർച്യള്ള 15-19 വയസ്് പ്ായമുള്ള എല്ാ സ്ത്രീകളും 22 (%) 37.8 32.5

വതിളർച്യള്ള 15-49 വയസ്് പ്ായമുള്ള പുരുഷന്മാർ (<13.0 g/dl) 22 (%) 11.8 17.8

വതിളർച്യള്ള 15-19 വയസ്് പ്ായമുള്ള പുരുഷന്മാർ (<13.0 g/dl) 22 (%) 14.3 27.4

അവ�ംബം : ആല�ാഗ്യ ലസവന ഡയ�്ല�റ്റ്
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ലകന്ദ്ര്രീക�തിച്തി�തിക്കുന്നു. വഹപെർപെൻഷൻ ല�ാഗതികളുപെ 
ചതികതിത്യതിൽ നതിയന്ത്രണ നതി�ക്് 13 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 
35.5 ശതമാനമായതി വർധതിക്കുകയം വ്രീഴ്ച വരുത്തുന്നവപ� 
ട്ാക്് പചയ്യുകയം ഡതിലഫാൾട്ടർ നതി�ക്് 55 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്ന് 27.6 ശതമാനമായതി കു�യ്ക്കുകയം പചയ്തു എന്നതാണ് 
ലപ്ാഗാമതിപറെ പ്ധാന ലനട്ടം.

നയനോമൃതരം — ഡയബറ്തിേക് ന്ററ്തികനോപ്പതതി പരതികശോധന
ഡയബറ്റതിക് പ�റ്റതിലനാപെതതി ദ്രീർഘനാളായതി തുെരുന്ന 
ഡയബറ്റതിസ് പമ�തിറ്റസതിൽ സാധാ�ണ കണ്ടുവരുന്ന 
ഒരു സങ്്രീർണതയാണ്. ഇത് കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്മായം 
നഷ്ടപപെടത്തിലയക്കും. ഡയബറ്റതിക് പ�റ്റതിലനാപെതതിയപെ 
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തപന്ന ല�ാഗാവസ് കപണ്ത്തിയാൽ 
പൂർണ്മായം ഫ�പ്ദമായ ചതികതിത് �ഭ്യമാണ്. 
ഇ-പഹൽത്് നൽകുന്ന സാലങ്തതിക �തിന്തുണലയാപെ 
ലക�ളത്തിൽ തതിരുവനന്തപു�ം ജതില്യതിപ� പ്ാഥമതിക 
ലകന്ദ്രങ്ൾ, ദത്വതിത്രീയ ലകന്ദ്രങ്ൾ, തൃത്രീയ ��തിച�ണ 
ലകന്ദ്രങ്ൾ എന്നതിവ ഉൾപപെടന്ന പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ 
സംവതിധാനത്തിൽ ആല�ാഗ്യ ലസവന വകുപെ് ഒരു 
��തിച�ണ �ദ്ധതതി നെപെതി�ാക്തി. സമൂഹത്തിപ� പ്ലമഹ 
ല�ാഗതികപള കപണ്ത്തുന്നതതിലും സ് ക്ര്രീനതിംഗ് ലപ്ാഗാമതിൽ 
�പങ്ടക്ാൻ അവപ� ലപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിലും ആശാ 
വർക്ർമാരും മറ്റ് ഫ്രീൽഡ് വർക്ർമാരും സജ്രീവ �ങ്് 
വഹതിക്കുന്നു. 14 ജതില്ാ ആശു�ത്രതികളതിലും 172 കുടംബാല�ാഗ്യ 
ലകന്ദ്രങ്ളതിലും ഡയബറ്റതിക് പ�റ്റതിലനാപെതതി ക്തിനതിക്കുകൾ 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. പമാത്ം 7,446 ല�ാഗതികപള (ജൂവ� 
2018 മുതൽ ഒല്ാബർ 2019 വപ�) ��തിലശാധതിച്തതിൽ 
841 ലകസുകളതിൽ ഡയബറ്റതിക് പ�റ്റതിലനാപെതതിയം 465 
ലകസുകളതിൽ മറ്റ് പ�റ്റതിന മാറ്റങ്ളുള്ളതായം കപണ്ത്തി.

ജനസരംഖ്യോെതിസ്ോനത്തിലുള്ള സക്ക്രീനതിരംഗക്
ലക�ളത്തിൽ സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ളുപെ വ്യാ�നം 
സംബന്തിച്് ക്തിനതിക്് അെതിസ്ാനമാക്തിയള്ള ഡാറ്റ 
ഉപണ്ങ്തിലും ജനസംഖ്യാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള �ജതിസ്ട്തി 
ഇല്. സംസ്ാനം നാ�് ജതില്കളതിൽ സാംക്രമതിലകത� 
ല�ാഗങ്ളുപെ ജനസംഖ്യാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള സ് ക്ര്രീനതിംഗ് 
ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്. ആശ പവാളറെതിയർ അവരുപെ 
��തിധതിയതിലുള്ള വ്രീടകൾ സന്ർശതിച്് സാംക്രമതിലകത� 
ല�ാഗങ്ളുപെ അവസ്യം അതതിപറെ അ�കെ 
ഘെകങ്ളും സംബന്തിച് വതിവ�ങ്ൾ ലശഖ�തിക്കും. 
ഈ വതിവ�ങ്ളുപെ അെതിസ്ാനത്തിൽ അവ�വരുപെ 
എൻസതിഡതി നതി�പയക്കു�തിച്് അ�തിയാത്വർക്ായതി ക്യാമ്പ്  
അെതിസ്ാനത്തിലും ഗൃഹാെതിസ്ാനത്തിലും സ്കക്ര്രീനതിംഗ് 
നെത്തുകയം ആല�ാഗ്യ ലകന്ദ്ര ത�ത്തിലും ജതില്ാ ത�ത്തിലും 
സംസ്ാന ത�ത്തിലും വതിവ�ലശഖ�ം തയ്യാ�ാക്കുകയം 
പചയ്യും. ആശാ പ്വർത്കർക്് വതിവ�ലശഖ�ണത്തിന് 
ഉ�ലയാഗതിക്കുന്നതതിനായതി ഇ-പഹൽത്് ഒരു 
ആൻലഡ്രായതിഡ് ആപ്തിലക്ഷൻ വതികസതിപെതിപച്ടത്തു. 
ഇതുവപ� 46 �ക്ഷത്തി�ധതികം ആളുകപള ��തിലശാധതിച്ചു, 
അതതിൽ 8 �ക്ഷം ല�ർക്് 4-ന് മുകളതിലുള്ള �തിക്ര് ഫാ്ർ 
കപണ്ത്തി, 2 �ക്ഷം ല�പ� ക്യാൻസർ സ്കക്ര്രീനതിംഗതിനായതി 
�ഫർ പചയ്തു, 4.9 �ക്ഷം ല�ർക്് വഹപെർപെൻഷനും 4 
�ക്ഷം ല�ർക്് പ്ലമഹവം സ്തി�്രീക�തിച്ചു.

സതി.എ.പതി.ഡതി. ക്തിനതികുേള് (േണ്തിനയൂസക് ആരംബുകലറ്റതി 
ന്പരതികറ്ോണതിയൽ ഡയോലതിസതിസക്)
വൃക്സംബന്മായ സങ്്രീർണതകളുള്ള ല�ാഗതികളുപെ 
എണ്ം വർധതിച്തതിനാൽ ലക�ളത്തിൽ ഹ്രീലമാഡയാ�തിസതിസ് 
ലകന്ദ്രങ്ൾ കൂണുല�ാപ� മുളച്ചുപ�ാങ്ങുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക 

ബാധ്യതയ് പക്ാപെം ജ്രീവതിതനതി�വാ�പത്യം പ്തതികൂ�മായതി 
ബാധതിച്ചു. ഈ സാഹച�്യം �ഘൂക�തിക്കുന്നതതിനായതി 
സംസ്ാന ആല�ാഗ്യ വകുപെ് സതി.എ.�തി.ഡതി. 
ലപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു ��തി�ാെതി ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്. 
അത് ല�ാഗതികളുപെ വദനംദതിന ജ്രീവതിതപത് ബാധതിക്ാപത 
ഡയാ�തിസതിസ് തുെ�ാൻ കഴതിയന്നതും പച�വ് കു�ഞ്ഞതും 
സൗക�്യപ്ദവമാണ്. 14 ജതില്കളതിലും സതിഎ�തിഡതി ലകന്ദ്രങ്ൾ 
സ്ാ�തിച്ചു.

സക്ക്ോക്ക് മോകനജക്ന്മറെക് (എസക്.ഐ.ആർ.എ.എസക്- 
സക്ക്ോക്ക് ഐഡറെതിഫതികക്ഷൻ റീെോബതിലതികറ്ഷൻ 
അവയരക്ന്ന സ്ക് ആൻഡക്  സക്റ്ക്ബതിവലകസഷൻ 
കപ്രോഗോരം)
�ക്ാതതിമർദത്തിപറെ ഒരു സങ്്രീർണതയാണ് 
സ്ലട്ാക്്. ഇതതിൽ �ക്്ാവം മൂ�ം �ക്ക്കുഴലുകൾ 
അെഞ്ഞുല�ാകുന്നു. സ്ലട്ാക്് മാലനജ്പമറ്െ 
സമയബന്തിതമാണ്. ഇത് ല�ാഗതി ചതികതിത്ാ ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ 
എത്തിലച്രുന്ന സമയ��തിധതിപയ ആശ്രയതിച്തി�തിക്കുന്നു. 
ഇത് സാധാ�ണഗതതിയതിൽ 4 മണതിക്കൂർ ആണ്. സ്ലട്ാക്് 
നതിയന്ത്രണത്തിനായതി പ്ലത്യക വവദഗ്ധ്യവം അെതിസ്ാന 
സൗക�്യങ്ളും വതി�കൂെതിയ മരുന്നുകളും ആവശ്യമായതതിനാൽ 
സ്ലട്ാക്് മാലനജ്പമറ്െ സങ്്രീർണ്മാണ്. എസ്.
സതി.െതി.ഐ.എം.എസ്.െതി -യതിൽ സ്ലട്ാക്് മാലനജ്പമറെതിൽ 
ഫതിസതിഷ്യൻമാപ� ��തിശ്രീ�തിപെതിച്ചും സതി. െതി. ക്രാൻ, പെ�തി 
ല�ഡതിലയാളജതി ലസവനങ്ളുള്ള ജതില്ാ ആശു�ത്രതികളതിൽ 
സ്ലട്ാക്് ഐ.സതി.യ. സജ്ജ്രീക�തിച്ചും ആല�ാഗ്യവകുപെ് 
എസ്.ഐ.ആർ.എ.എസ് എന്ന സ്ലട്ാക്് മാലനജ്പമറെ് 
ലപ്ാഗാം ആ�ംഭതിച്ചു. ഒമ്പത് ജതില്ാ ആശു�ത്രതികളതിൽ 
സ് ലട്ാക്് ക്തിനതിക്കുകൾ പ്വർത്നം ആ�ംഭതിക്കുകയം 
ബാക്തിയള്ള ജതില്കളതിൽ സ് ലട്ാക്് ഐസതിയ 
പൂർത്തിയാക്കുകയമാണ് .

ഡയബറ്തിേക് ഫൂട്ക് ക്തിനതികുേള് (പോദസ്പർശരം)
ന്രീണ്ടുനതിൽക്കുന്ന പ്ലമഹത്തിപറെ ഒരു പ്ധാന 
സങ്്രീർണതയാണ് പ്ലമഹ �ാദം, പ്ാ�ംഭ ഘട്ടത്തിൽ 
കപണ്ത്തിയതിപല്ങ്തിൽ വകകാലുകൾ നഷ് െപപെൊം. 
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്്ട ഓഫ് ഡയബറ്റതിസ് ഡയബറ്റതിക് ഫൂട്്ട 
മാലനജ്പമറെതിപനക്കു�തിച്് പമഡതിക്ൽ ഓഫ്രീസർമാർക്് 
��തിശ്രീ�നം നൽകതി. 82 ഡയബറ്റതിക് ഫുട്ട് ക്തിനതിക്കുകൾ 
സംസ്ാനത്് പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്്. ��തിലശാധനാ 
ഫ�ങ്ൾ, ല�ാഗനതിർണയം മുത�ായവ ഉൾപപെപെയള്ള 
ചതികതിത്ാ സംഗഹം ഡാറ്റാ ലബസ് മാലനജ് പമറ്െ 
സതിസ്റം ഉ�ലയാഗതിച്് ലശഖ�തിക്കുകയം ഭാവതിയതിപ� 
�ഫ�ൻസതിനായതി സം�ക്ഷതിക്കുകയം പചയ്യുന്നു. ലകന്ദ്രത്തിൽ 
നതിന്ന് പു�ത്തുല�ാകുലമ്പാൾ ല�ാഗതിക്് പൂർണ്മായ 
ചതികതിത്ാ സംഗഹം �ഭതിക്കും. പെ�തി ലകാളതിംഗ് സൗക�്യം 
ഉ�ലയാഗതിക്കുന്ന ല�ാഗതിക്് പഷഡയൂൾ പചയ് ലഫാലളാ അപെ് 
ത്രീയതതിക്് കു�ച്് ദതിവസങ്ൾക്് മുമ്പ് ഒരു �തിവമൻഡർ 
ലകാൾ �ഭതിക്കുന്നു.

360 ഡതിഗതി ന്മറ്കബോളതിേക് ന്സറെർ ഓഫക് എക്സലൻസക്
ജ്രീവതിതവശ�്രീ ല�ാഗങ്പള നതിയന്ത്രതിക്ാനുള്ള ദൗത്യത്തിപറെ 
ഭാഗമായതി, ബാഹ്യ �തിന്തുണലയാപെ ലക�ള സർക്ാർ 
എ�ണാകുളം ജന�ൽ ആശു�ത്രതിയതിൽ 360 ഡതിഗതി 
പമറ്റലബാളതിക് പസറെർ ഓഫ് എക് സ�ൻസ് എന്ന ല��തിൽ 
ഒരു മാതൃകാ ലകന്ദ്രം പ്വർത്നം ആ�ംഭതിച്ചു. ലകന്ദ്രത്തിൽ 
�ജതിസ്റർ പചയ്തുകഴതിഞ്ഞാൽ ല�ാഗതിക്് ഒരു ഐഡതി �ഭതിക്കും. 
അലപൊൾ ല�ാഗതിയപെ ഉയ�ം, ഭാ�ം, �ക്സമ്മർദം 
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തുെങ്തിയ അെതിസ്ാന വതിവ�ങ്ൾ നതി�്രീക്ഷതിക്കുകയം 
ല�ഖപപെടത്തുകയം പചയ്യുന്ന പ്്രീ-ക്തിനതിക്ൽ ഏ�തിയയതില�ക്് 
അവർക്് ന്രീങ്ാൻ കഴതിയം. അഡത്വാൻസ്ഡ് ല�ായതിറെ് 
ഓഫ് പകയർ (�തിഒസതി) ഉ�ക�ണങ്ളുപെ സഹായലത്ാപെ 
ല�ാഗതിക്് �ാബതിൽ നതിന്ന് ചുരുങ്തിയ സമയത്തിനുള്ളതിൽ 
��തിലശാധനാ ഫ�ങ്ൾ �ഭതിക്കും. �ാബ് �തിലപൊർട്ടുകൾ 
വതിശക�നം പചയ് ലശഷം, ആവശ്യപമങ്തിൽ, ല�ാഷകാഹാ� 
കൗണ്സ�തിംഗ്, ഫതിസതിലയാപത�ാപെതി, �ൾമണ�തി 
ഫംഗ് ഷൻ പെസ്റ്, പ�റ്റതിനൽ ക്രാനതിംഗ്, ഡയബറ്റതിക് 
ഫൂട്്ട അസസ് പമറ്െ തുെങ്തിയ തുെർ ��തിലശാധനകൾക്കും 
നെ�െതികൾക്കും ലഡാ്ർ ല�ാഗതിപയ നയതിക്കും.

അർബുദരം
ലക�ളത്തിപ� ഒരു പ്ധാന സംക്രമതിലകത� ല�ാഗമാണ് 
അർബുദം. പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ കൂൊപത �്രീജണൽ 
കാൻസർ പസറെർ, മ�ബാർ ക്യാൻസർ പസറെർ, 
പകാച്തി ക്യാൻസർ ആൻഡ് �തിലസർച്് പസറെർ എന്ന്രീ 
സർക്ാർ ലമഖ�യതിലുള്ള ആശു�ത്രതികളും അർബുദത്തിന് 
ചതികതിത് നൽകതി വരുന്നു. ഈ സ്ാ�നങ്ൾ കൂൊപത എല്ാ 
പ്ധാന സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളും ക്യാൻസർ ചതികതിത് 
നൽകുന്നുണ്്. ലന�ലത്ല�ാഗം തതി�തിച്�തിയാതതി�തിക്കുക, 
വൻചതികതിത്ാപച�വ്, തുച്ഛമായ ചതികതിത്ാ സൗക�്യങ്ൾ, 
അവലബാധമതില്ായ്മ എന്ന്രീ കാ�്യങ്ൾ ഈ ല�ാഗം വന്ന് 
മ�തിക്കുന്നവരുപെ എണ്ം വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നു.

മലബോർ േ്യോൻസർ ന്സറെർ
ലക�ള സർക്ാ�തിനുക്രീഴതിലുള്ള ഒരു 
സത്വയംഭ�ണസ്ാ�നമാണ് കണ്ണൂ�തിപ� മ�ബാർ 
ക്യാൻസർ പസറെർ. വെക്ൻ ലക�ളത്തിപ� ജനങ്ൾക്് 
അർബുദചതികതിത് നൽകാൻ സ്ാ�തിതമായതാണ് 
മ�ബാർ ക്യാൻസർ പസറെർ. ഇവതിപെ 204 ല�പ� 
കതിെത്തി ചതികതിത്തിക്ാൻ സാധതിക്കും. അർബുദല�ാഗതികപള 
ചതികതിത്തിക്കുന്നതതിനായതി ഏറ്റവം പുതതിയ സംവതിധാനങ്ൾ 
ഇവതിപെയണ്്. 2021-22ൽ മ�ബാർ ക്യാൻസർ പസറെ�തിൽ 
ചതികതിത് �ഭതിച്തതിൽ 5,974 ല�ർ കതിെത്തി ചതികതിത് 
�ഭ്യമായവരും 74,218 ല�ർ ഔട്്ടല�ഷ്യറെ്സുമാണ്. ഇതതിൽ 
പുതതിയ ലകസുകൾ 8,306 ആണ്. 2022-23 കാ�യളവതിൽ 
(ഓഗസ്റ് 31, 2022 വപ�), ഐ�തിയപെയം ഒ�തിയപെയം 
എണ്ം യഥാക്രമം 2,267 ഉം 35,684 ഉം പുതതിയ ലകസുകൾ 
3,129 ഉം ആണ്. ലകന്ദ്രത്തിൽ ഓല�ാ വർഷവം കപണ്ത്തുന്ന 
പുതതിയ ലകസുകളുപെ ശ�ാശ�തി എണ്ം 6,984 ആണ് 
(കഴതിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷപത് വതിവ�ങ്ൾ അെതിസ്ാനമാക്തി).

ന്േോച്തിൻ േോൻസർ റതിസർച്ക് ന്സറെർ
കാൻസർ ല�ാഗബാധാ നതി�ക്തിലുള്ള ഭ്രീതതിജനകമായ 
വർദ്ധനവം മധ്യലക�ളത്തിൽ സർക്ാർ ത�ത്തിൽ ഒരു 
തൃത്രീയ കാൻസർ ��തിച�ണ ഗലവഷണ ലകന്ദ്രത്തിപറെ 
ആവശ്യകതയം പകാച്തിയതിപ� കാൻസർ �തിസർച്് 
പസറെ�തിപറെ �തി�വതിക്കു കാ�ണമായതി. സതി.സതി.ആർ.സതി. 
എന്നത് പസാവസറ്റ്രീസ് ആ്് പ്കാ�ം �ജതിസ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള 
ഒരു പസാവസറ്റതിയാണ്. സതി.സതി.ആർ.സതി. യതിൽ നതി�വതിൽ 
�ഭ്യമാകുന്ന കതിെക്കളുപെ എണ്ം 20 ആണ് . എന്നാൽ 
ഓല�ാ വർഷവം �തിലപൊർട്്ട പചയ്യുന്ന പുതതിയ ലകസുകളുപെ 
എണ്ം 1,351 ആണ്  (കഴതിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷപത് വതിവ�ങ്ൾ 
അെതിസ്ാനമാക്തി). 2021 ൽ ചതികതിത്യതിലുള്ള ഒ�തിയപെ 
എണ്ം 8,617 ഉം ഐ�തി 360 ഉം പുതതിയ ലകസുകൾ 1,108ഉം 
ആണ്. 2022ൽ (ഓഗസ്റ് 31 വപ�), ഒ�തിയപെ എണ്ം 
8,047ഉം പുതതിയ ലകസുകൽ 1,098 ആയതിരുന്നു.

റീജതിയണൽ േ്യോൻസർ ന്സറെർ (ആർ.സതി.സതി.)
ലക�ളത്തിൽ ക്യാൻസർ ല�ാഗനതിർണയത്തിനും 
ചതികതിത്യ്ക്കും നതിയന്ത്രണത്തിനുമായള്ള സമ്പൂർണ സമർപെതിത 
ലകന്ദ്രമാണ് ആർ.സതി.സതി., തതിരുവനന്തപു�ം. �ാജ്യപത് 
ഏറ്റവം മതികച് 28 ആർ.സതി.സതി. കളതിൽ ഒന്നായ ആർ.സതി.
സതി., തതിരുവനന്തപു�ം അന്താ�ാഷ്ട്ര സ്ാ�നങ്ളുമായള്ള 
പ്വർത്ന ബന്വം നതി�നതിർത്തുന്നു. 2021-22ൽ 
ആർ.സതി.സതിയതിൽ ദതിവലസനയള്ള ശ�ാശ�തി ല�ാഗതി 
സന്ർശനങ്ൾ 697 ആണ്. കഴതിഞ്ഞ മുപെത്തിപയാൻ�തു 
വർഷങ്ളായതി ലക�ളത്തിപറെയം തമതിഴ്നാട്ടതിപ�യം 
കർണാെകത്തിപ�യം ചതി� പ്ലദശങ്ളതിപ�യം ജനങ്ളുപെ 
വർധതിച്ചു വരുന്ന കാൻസർ ��തിച�ണ ആവശ്യങ്ൾ 
ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ പച�വതിൽ നതിർവഹതിക്കുന്നു. 2021-22ൽ 
പുതതിയതായതി 14,183 ലകസുകൾ കപണ്ത്തുകയം 2,11,778 
ലകസുകൾ അവല�ാകനം പചയ്യുകയം 10,524 ഇൻ-
ല�ഷ്യറെ് അഡ്മതിഷനുകളും ആർ.സതി.സതിയതിൽ നെത്തി. 
ആർ.സതി.സതി.-പയക്കു�തിച്ചുള്ള കൂടതൽ വതിശദാംശങ്ൾ ഈ 
അവല�ാകനത്തിപറെ സെക്ഷൻ 5.2ൽ ഉൾപപെടത്തിയതിട്ടുണ്്.

ഇന്്യൻ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് ഡയബറ്തിക്സക്
ലക�ള സർക്ാ�തിപറെ ക്രീഴതിലുള്ള ഒരു സത്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നമാണ് തതിരുവനന്തപു�പത് ഇന്ത്യൻ 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റതിക്. പ്ലമഹത്തിനും അതതിപറെ 
സങ്്രീർണ്മായ ചതികതിത്യ്ക്കും മാത്രമായതി പ്വർത്തിക്കുന്ന 
സർക്ാ�തിപറെ ക്രീഴതിലുള്ള ഒരു സ്ാ�നമാണതിത്. 
തതിരുവനന്തപു�ം നഗ�ത്തിപ� ആക്കുളത്തിനടത്തുള്ള 
പു�യനാർലകാട്ടയതിൽ, 2001�ാണ് ഐ.ഐ.ഡതി. 
പ്വർത്നം ആ�ംഭതിച്ത്. പ്ലമഹത്തിപറെ ജനതിതക 
അെതിത്�പയക്കു�തിച്് അലനത്വഷതിക്കുക, ലഡാ്ർമാർക്കും, 
�ാ�ാപമഡതിക്ൽ സ്റാഫതിനും ലവണ് ��തിശ്രീ�നം നൽകുക, 
ചതികതിത്ാ �്രീതതികൾ വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിന് ഗലവഷണ 
സഹായം നൽകുക, അക്ാദമതിക് ത�ത്തിൽ പ്ാധാന്യം 
നൽകുക, കൂൊപത പ്ലമഹ ല�ാഗത്തിപറെ വതിവതിധ 
വശങ്പളക്കു�തിച്് അത്യാധുനതിക ലകാണ്ഫ�ൻസുകൾ 
സംഘെതിപെതിക്കുക എന്നതിവയാണ് ഈ സ്ാ�നത്തിപറെ 
പ്ധാന പ്വർത്നങ്ൾ. ഐ.ഐ.ഡതി. യതിൽ �ഭ്യമായ 
കതിെക്കളുപെ എണ്ം 40 ആണ്. ശ�ാശ�തി ഓല�ാ വർഷവം 
കപണ്ത്തിയ പുതതിയ ലകസുകളുപെ എണ്ം 6,000 ആണ്. 
2021ൽ ചതികതിത്തിച് ല�ാഗതികളുപെ എണ്ം 49,239ഉം ഐ�തി 
319ഉം പുതതിയ ലകസുകൾ 6908ഉം ആണ്. 2022ൽ (ഓഗസ്റ് 
31 വപ�) ഐ�തി, ഒ�തി, പുതതിയ ലകസുകൾ എന്നതിവ യഥാക്രമം 
(275), (2,5651), (4,842) എന്നതിങ്പനയായതിരുന്നു.

മോനസതിേോകരോഗ്യരം
ഭാ�തപസൻസസ് 2011 പ്കാ�ം ലക�ളത്തിപ� 
ജനസംഖ്യയപെ 0.20 ശതമാനം മാനസതിക 
ല�ാഗങ്ളുള്ളവരും 0.20 ശതമാനം മാനസതിക 
വവക�്യമുള്ള വരുമാണ്. ലദശ്രീയ ശ�ാശ�തി യഥാക്രമം 
0.06 ശതമാനം വം 0.12 ശതമാനം വമാണ്. ലദശ്രീയ 
ശ�ാശ�തിയമായതി താ�തമ്യം പചയ്യുലമ്പാൾ ലക�ളത്തിപ� 
ഈ നതി�ക്് വളപ� കൂടത�ാപണങ്തിലും അതതിനനുസ�തിച്് 
ലവണ്ത്ര പ്ാധാന്യം ലക�ളത്തിൽ നൽകതിയതിട്ടതില്. ഒരു 
മാനസതികാല�ാഗ്യനയത്തിന് സംസ്ാന സർക്ാർ 2013 
പമയ് മാസം രൂ�ം നൽകതി അംഗ്രീക�തിച്ചു. ഈ നയത്തിൽ 
നതിർലദശതിക്പപെട്ടതിട്ടുള്ള പ്ധാന കാ�്യങ്ൾ ഇവയാണ്. 
മാനസതികാസത്വസ്്യത്തിപറെ ചതികതിത് തുെലങ്ണ്ത് വപ്മ�തി 
പഹൽത്് പസറെറുകളതിൽ നതിന്നാണ്. വസക്യാട്തിക് 
പമഡതിസതിൻ വകുപ്പും മലനാല�ാഗാശു�ത്രതികളും �ഫ�ൽ 
സംവതിധാനങ്ളാക്ണം. ആർദ്ം മതിഷപറെ ഭാഗമായതി 
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പ്ാഥമതിക ചതികതിത്യതിൽ ‘ആശത്വാസം’ വതിഷാദല�ാഗ 
മാലനജ്പമറ്െ സംസ്ാനപത്ാട്ടാപകയള്ള 241 
കുടംബാല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു.

ലക�ളത്തിൽ മൂന്ന് മാനസതികാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ളതി�ായതി 
1,366 കതിെക്കൾ നതി�വതിലുണ്്. മാസംലതാറും 
10,000 ഔട്ട്ല�ഷ്യൻസുമായതി എല്ാ ജതില്കളതിലും 
ജതില്ാമാനസതികാല�ാഗ്യ��തി�ാെതി പ്വർത്തിച്ചുവരുന്നു. 
പ്സ്തുത ലകന്ദ്രങ്ളതിലൂപെ പുന�ധതിവാസ സൗക�്യവം 
ന�്കതിവരുന്നു. അവലബാധമതില്ായ്മ, പ�ാതുമലനാഭാവം, 
കുടംബാംഗങ്ളുപെ ശ്രദ്ധക്കു�വ്, തുെർ നെ�െതികളുപെ 
അഭാവം തുെങ്തിയവയാണ് ശ്രദ്ധയതിൽപപെട്ടതിട്ടുള്ള പ്ധാന 
പ്ശ്നങ്ൾ. സംസ്ാനസർക്ാർ 26 �കൽവ്രീടകൾ 
ആ�ംഭതിച്തിട്ടുണ്്. ല�ാഗം ലഭദമായ 506 ല�ർക്് ഇതതിപറെ 
പ്ലയാജനം �ഭതിക്കുന്നു.

ജതില്ലോ മോനസതിേോകരോഗ്യ പരതിപോെതി
സംസ്ാനപത് 14 ജതില്കളതിലും ജതില്ാ മാനസതികാല�ാഗ്യ 
��തി�ാെതി (ഡതി.എം.എച്്.�തി) പ്വർത്തിക്കുന്നു. ജതില്യതിപ� 
എല്ാ �തി.എച്്.സതികളതിലും സതി.എച്്.സതികളതിലും ബന്പപെട്ട 
ആശു�ത്രതികളതിപ� ��തിശ്രീ�നം �ഭതിച് ലഡാ്ർമാർ 
മാനസതികാല�ാഗ്യ ക്തിനതിക്കുകൾ നെത്തുന്നു. തങ്ളുപെ 
അടത്തുള്ള പ്ാഥമതിക ആല�ാഗ്യ ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ നതിന്ന് 
മരുന്നുകൾ ല�ാഗതികൾക്് �ഭ്യമാക്കും. സംസ്ാനത്് 
ഡതിഎംഎച്്�തിയതിൽ നതിന്ന് ഓല�ാ മാസവം 50,000 
ല�ാഗതികൾ ചതികതിത് ലതടന്നുണ്്. പ�ാതു ജനങ്ൾക്കു 
അവലബാധം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനായതി വതിവ� വതിജ്ാന 
വതിനതിമയ പ്വർത്നങ്ൾ, മാനസതികാല�ാഗ്യവം 
പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യവം ശ�തിയായതി ബന്പപെടത്തുന്നതതിനായതി 
ലഡാ്ർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ഫാർമസതിസ്റ്റുകൾക്കും 
ആല�ാഗ്യ പ്വർത്കർക്കും ��തിശ്രീ�നം, �ഹ�തി 
വസ്തുക്ളുപെ ദുരു�ലയാഗം തെയൽ, ആത്മഹത്യ 
തെയൽ, വലയാജന മാനസതികാല�ാഗ്യം, മാനസതിക 
സമ്മർദ നതിയന്ത്രണം എന്നതിവ പ്വർത്നങ്ളാണ്. 
സമഗ മാനസതികാല�ാഗ്യ �ദ്ധതതിയപെ ഭാഗമായതി 
മാനസതിക വവക�്യമുള്ളവർക്ായതി �കൽ ��തിച�ണ 
ലകന്ദ്രങ്ൾ ആ�ംഭതിച്ചു. ഇലപൊൾ സംസ്ാനത്് 
31 ��തിച�ണ ലകന്ദ്രങ്ൾ പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്്. 
വതിദ്യാ�യ മാനസതികാല�ാഗ്യ ��തി�ാെതി എൻഎച്്എം 
സഹക�ണലത്ാപെ സംസ്ാനത്് നെപെതി�ാക്കുന്നു. 

ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് ന്മറെൽ ന്െൽത്ക് ആൻഡക് നയൂകറോ 
സയൻസസക് (ഇരംെോൻസക്)
1982ൽ ലക�ള സർക്ാർ സ്ാ�തിച് സത്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നമാണ് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് പമറെൽ പഹൽത്് 
ആറെ് നയൂല�ാസയൻസസ് (ഇംഹാൻസ്) ലകാഴതിലക്ാെ്. 
ലകാഴതിലക്ാെ് ഗവപമെൻ�് പമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് 
കാമ്പസതിൽ ഈ സ്ാ�നം പ്വർത്തിക്കുന്നു. വസക്്യാട്തിക് 
ലസാഷ്യൽ വർക്് (8 സ്രീറ്റ്),  ക്തിനതിക്ൽ വസലക്ാളജതി (8 
സ്രീറ്റ്), ല�ാസ്റ് ലബസതിക് ഡതിലപ്ാമ ഇൻ വസക്്യാട്തിക് 
നഴ്സതിങ് (10 സ്രീറ്റ്) എന്നതിവയതിൽ ഇലപൊൾ എം.ഫതിൽ  
ലകാഴ്സുകൾ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് നെത്തിവരുന്നു. ക്തിനതിക്ൽ 
ലസവനങ്ളതിൽ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഇലപൊൾ കമ്മയൂണതിറ്റതി 
വസക്്യാട്തി, വചൽഡ് വസക്്യാട്തി, പുന�ധതിവാസ 
ലസവനങ്ൾ എന്നതിവയതിൽ ശ്രദ്ധ ലകന്ദ്ര്രീക�തിക്കുന്നു. 
ഇംഹാൻസതിന് നതി�വതിൽ കതിെത്തിച്തികതിത്യ്ക്കുള്ള 
സൗക�്യമതില്. 2021-22ൽ പുതതിയ ഒ.�തി. ലകസുകളുപെ എണ്ം 
5,782ഉം ലഫാലളാ അപെ് ലകസുകൾ 9,832ഉം ആയതിരുന്നു.  

ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് കഫോർ കേോഗ്തിറ്ീവക് ആറെക് േമ്മയൂണതികക്റ്ീവക് 
നയൂകറോസയൻസക്  (ഐകക്ോണസക്)
1955-പ� ട്ാവൻകൂർ പകാച്തിൻ �തിറ്റ��തി സയറെതിഫതിക് ആറെ് 
ചാ�തിറ്റബതിൾ പസാവസറ്റ്രീസ് ആ്തിൻ ക്രീഴതിൽ�ജതിസ്റർ 
പചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാ�തിറ്റബതിൾ പസാവസറ്റതിയാണ് 
പസാവസറ്റതി ലഫാർ �്രീഹാബതി�തിലറ്റഷൻ ഓഫ് 
ലകാനേതിറ്റ്രീവ് ആറെ് കമ്മയൂണതിലക്റ്റ്രീവ് ഡതിസ്-
ഓർഡർ (എസ്.ആർ.സതി.സതി.ഡതി). കമ്മയൂണതിലക്റ്റ്രീവ്, 
ലകാനേതിറ്റ്രീവ് നയൂല�ാ സയൻസ്, ഡതിപസബതി�തിറ്റതി 
എന്ന്രീ ലമഖ�കളതിൽ ശാസ്ത്രീയ ഗലവഷണം, ക്തിനതിക്ൽ 
ലസവനങ്ൾ, നൂതന വതിദ്യാഭ്യാസം, ��തിശ്രീ�നം എന്നതിവ 
ലപ്ാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനായതി എസ്.ആർ.സതി.സതി.ഡതി 
തതിരുവനന്തപു�ത്തും പഷാർണൂ�തിലും ഐലക്ാണ്സ് 
സ്ാ�തിച്ചു. ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ലഫാർ കമ്മയൂണതിലക്റ്റ്രീവ് ആൻഡ് 
ലകാനേതിറ്റ്രീവ് നയൂല�ാ സയൻസസ് (ഐലക്ാണ്സ്) 
ഓട്ടതിസം, �ഠന വവക�്യം, ബുദ്ധതിമാന്്യം, മസ്തിഷ്ക 
�ക്ഷാഘാതം, ജന്മനാലുള്ള സതിംഗതിൾ/ മൾട്ടതിപെതിൾ 
വവക�്യങ്ൾ, അ�സ്ാ�ം, �ക്ഷാഘാതബാധതിതർ, 
മാ�കമായ അ�കെബാധതിതർ തുെങ്തിയ 
നാഡ്രീവ്യവസ്പയ ബാധതിക്കുന്ന വതിവതിധ ഡ്രീജനല�റ്റ്രീവ് 
ഡതിലസാർലഡഴ്സും വശശവം മുതൽ പ്ായമായവർ 
വപ�യള്ള വതികസന വവക�്യങ്ളുപെ സമഗമായ 
മാലനജ്പമറെ്, പുന�ധതിവാസം, വതിദ്യാഭ്യാസം, ഗലവഷണം, 
വതികസനം എന്നതിവയ്കായതി ഗവണ്പമറെതിന് ക്രീഴതിലുള്ള 
ഒരു പ്ധാന സ്ാ�നമാണ്. വവജ്ാനതികം, ഭാഷ, 
ച�ന പ്വർത്നങ്ൾ എന്നതിവപയ തെസ്പപെടത്തുന്ന 
അവസ്കൾക്കു ലകന്ദ്രം പ്ലത്യക ഊന്നൽ നൽകുന്നു. 
നയൂല�ാളജതിസ്റ്റുകൾ, �്രീഡതിയാട്്രീഷ്യൻമാർ, ഇഎൻെതി 
വതിദഗ്ധർ, ഓഡതിലയാളജതിസ്റ്റുകൾ, പെ്രീച്് �ാംലഗത്വജ് 
�ാലത്ാളജതിസ്റ്റുകൾ, ക്തിനതിക്ൽ വസലക്ാളജതിസ്റ്റുകൾ, 
ഫതിസതിലയാപത�ാപെതിസ്റ്റുകൾ, പ്ലത്യക അധ്യാ�കർ 
എന്നതിവ�െങ്ങുന്ന ഒരു മൾട്ടതി ഡതിസതിപ്തിന�തി െ്രീം 
സ്ാ�നത്തിപറെ പുന�ധതിവാസ ലസവനങ്ളതിൽ 
ഏർപപെട്ടതി�തിക്കുന്നു. ലമൽപെ�ഞ്ഞ ല�ാഗതികളുപെ ഗ്രൂപെതിന് 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്്ട സ്തി�മായതി ഇൻല�ഷ്യറെ്, ഔട്ട് ല�ഷ്യറെ് 
ലസവനങ്ൾ, പെ്രീച്് പത�ാപെതി, ബതിലഹവതിയ�ൽ പട്യതിനതിംഗ്, 
ഫതിസതിലയാപത�ാപെതി, ഭാഷാശാസ്ത ��തിശ്രീ�നം തുെങ്തിയ 
പുന�ധതിവാസ ��തി�ാെതികൾ നൽകുന്നു. ഐലക്ാണ്സ് 
പഷാർണൂ�തിൽ അെതിയന്ത� ലസവനങ്ൾക്ായതി 
നയൂല�ാ-ഐ.സതി.യ. ഉള്ള 60 കതിെക്കളുള്ള ഇൻല�ഷ്യറെ് 
വാർഡം ല�ാഗതികളുപെ ലസവനത്തിനായതി വതിപു�മായ 
പൂർണ് ഓലട്ടാലമറ്റഡ് നയൂല�ാ-എൻലഡാവക്രൻ 
പമറ്റലബാളതിക് �ാബും ഇ�ലട്ാ ഫതിസതിലയാളജതി �ാബും 
ഉണ്്. ഓട്ടതിസം, ബുദ്ധതിമാന്്യം, പസ�തിബ്ൽ �ാൾസതി, 
ജന്മനാലുള്ള സതിംഗതിൾ/ മൾട്ടതിപെതിൾ വവക�്യങ്ൾ, 
�ക്ഷാഘാതബാധതിതർ, ല�ാസ്റ് പമറെൽ ലട്ാമാറ്റതിക് 
സതിൻലഡ്രാം, മുതതിർന്നവ�തിപ� അഫാസതിയ, ഡതിപമൻഷ്യ 
തുെങ്തിയ വതിവതിധ വതികസന വവക�്യങ്ളുള്ള കുട്ടതികൾക്കും 
മുതതിർന്നവർക്കും പ്ായമായവർക്കും ഈ ലകന്ദ്രം ചതികതിത് 
നൽകുന്നു. ഐലക്ാണ്സ് പഷാർണൂ�തിൽ ഗാലജത്വറ്റ് 
ഓഡതിലയാളജതി ആൻഡ് പെ്രീച്് �ാംലഗത്വജ് �ാലത്ാളജതിയതിൽ 
(ബതിഎഎസ്എൽ�തി) നാ�് വർഷപത് ലകാഴ്സ് 
നെത്തുന്നു. ഇത് പക യ എച്് എസുമായതി അഫതി�തിലയറ്റ് 
പചയ് തതി�തിക്കുന്നു. കൂൊപത �തിഹാബതി�തിലറ്റഷൻ 
കൗണ്സതിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയപെ അംഗ്രീകാ�വമുണ്്. 
വതിദ്യാർത്തികളുപെ വാർഷതിക പ്ലവശനം 20 ആണ്. 

ആധുനതിേ വവദ്യശോസ്തരം
ലക�ളത്തിൽ ആധുനതിക വവദ്യശാസ്തലസവനങ്ൾ 
പചയ്യുന്നത് ആല�ാഗ്യലസവന ഡയ�്ല�റ്റും  



306  |  സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2022

(ഡതി.എച്്.എസ്.) അതുമായതി ബന്പപെട്ട വതിദ്യാഭ്യാസ 
ലമഖ�വകകാ�്യം പചയ്യുന്നത് പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ 
ഡയ�്ല�റ്റു(ഡതി.എം.ഇ.)മാണ്.

ആകരോഗ്യവകുപ്പതിനു േീഴതിലുള്ള 
ആകരോഗ്യപരതിരക്ഷോസ്ോപനങ്ങള്
ആല�ാഗ്യലസവനവകുപെതിന് ക്രീഴതിലുള്ള 1,286 ആല�ാഗ്യ 
��തി�ക്ഷാസ്ാ�നങ്ളതി�ായതി 38,525 കതിെക്കളും 
6,550 ലഡാ്ർമാരും, 14,373 നഴ്സതിംഗ് ജ്രീവനക്ാരും 
7,304 �ാ�ാപമഡതിക്ൽ ജ്രീവനക്ാരും ഉണ്്. 
ഇതതിൽ 159 (24x7) �തിഎച്്സതികൾ, 688 �തിഎച്്സതി/
എഫ്എച്്സതികൾ, 227 സതിഎച്്സതികൾ/ല്ാക്് 
എഫ്എച്്സതികൾ, 87 താലൂക്് പഹഡ്കത്വാർലട്ടഴ്സ് 
ആശു�ത്രതികൾ, 18 ജതില്ാ ആശു�ത്രതികൾ, 18 ജന�ൽ 
ആശു�ത്രതികൾ, 3 മാനസതികാല�ാഗ്യ ആശു�ത്രതികൾ, 
11 സ്ത്രീകളുപെയം കുട്ടതികളുപെയം ആശു�ത്രതികൾ, 3 
കുഷ്ഠല�ാഗ ആശു�ത്രതികൾ, 18 െതിബതി ആശു�ത്രതികൾ/
ക്തിനതിക്കുകൾ, 6 മറ്റ് പപെഷ്യാ�തിറ്റതി ആശു�ത്രതികൾ, 48 
മറ്റ് ആശു�ത്രതികൾ എന്നതിവയണ്്. ല�ാഗപ്തതില�ാധവം 
ല�ാഗശമനവമുൽപപെപെയള്ള സമഗമായ പ്ഥമതികത� 
ലസവനങ്ൾ നൽകുന്ന സ്ാ�നങ്ളാണ് 
പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ൾ. സാമൂഹ്യാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ളും, 
താലൂക്് ആസ്ാന ആശു�ത്രതികളും ദത്വതിദ്രീയത���തിച�ണം 
�ഭതിക്കുന്നയതിെങ്ളാണ്. ജതില്ാ ആശു�ത്രതികൾ, ജന�ൽ 
ആശു�ത്രതികൾ, സ്ത്രീകളുപെ ആശു�ത്രതികൾ എന്നതിവ 
പപെഷ്യാ�തിറ്റതി ലസവനങ്ളും ചതി� സൂപെർ പപെഷ്യാ�തിറ്റതി 
ലസവനങ്ളും നൽകുന്നു. 2021-22 ലും 2022-23 ലും 
ലക�ളത്തിപ� പ്ധാന ആല�ാഗ്യസ്ാ�നങ്ളും 
കതിെക്കളും ഇനം തതി�തിച്്, ഇൻല�ഷ്യറെ്, ഔട്ട് 
ല�ഷ്യറെ് വതിവ�ങ്ൾ പചറുതും വലുതുമായതി നെത്തിയ 
ശാസ്തക്രതിയകൾ, ഡതി.എച്്.എസതിനു ക്രീഴതിലുള്ള പമഡതിക്ൽ 
�ാ�ാപമഡതിക്ൽ സ്റാഫുകൾ, എന്നതിവ അനുബന്രം 
6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 എന്നതിവയതിൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്ല ആശുപത്തി േതിെക്േളുന്െ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിതരണരം
ലക�ളത്തിപ� ആശു�ത്രതി കതിെക്കളുപെ ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള 
ചടിത്രം 6.2.3ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. മറ്റ് ജതില്കപള 
അല�ക്ഷതിച്് തതിരുവനന്തപു�ം, എ�ണാകുളം ജതില്കളതിൽ 
കൂടതൽ കതിെക്കളുണ്്. എന്നാൽ കാസ�ലഗാഡ്, ഇടക്തി, 
വയനാെ് ജതില്കളതിൽ കതിെക്കളുപെ എണ്ം കു�വാണ്. 
ലക�ളത്തിപ� കതിെക് ജനസംഖ്യ അനു�ാതം 1:604 ആണ്, 
ഇത് ആധുനതിക വവദ്യശാസ്തത്തിന് മാത്രം 1:668 ആണ്. 
ലക�ളത്തിപ� ശ�ാശ�തി ലഡാ്ർ പബഡ് അനു�ാതം 
1:4 ഉം ആധുനതിക വവദ്യശാസ്തത്തിന് മാത്രമായതി 1:5ഉം 
ആണ്. ലക�ളത്തിപ� ലഡാ്ർ ജനസംഖ്യാ അനു�ാതം 
1:2634 ആണ്. 2021പ� എസ്െതിലമറ്റഡ്  ജനസംഖ്യയാണ് 
ഇവതിടപത് ജനസംഖ്യ. ഈ കണക്കുകൾ സർക്ാർ 
ലമഖ�യപെ മാത്രം സ്തിതതിപയ പ്തതിഫ�തിപെതിക്കുന്നതാണ്, 
സത്വകാ�്യ ലമഖ�യം ��തിഗണതിക്കുകയാപണങ്തിൽ ഈ 
കണക്കുകൾ കൂടതൽ പമച്പപെടം.

ആകരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസക്
േോരുണ്യ ആകരോഗ്യ സുരക്ഷോ പദ്ധതതി (ന്േ എ എസക് പതി)
കാരുണ്യ ആല�ാഗ്യ സു�ക്ഷാ �ദ്ധതതി (പക എ എസ് �തി) 
എന്നത് ലക�ള സർക്ാ�തിപറെ സമഗ ആല�ാഗ്യ 
ഇൻഷു�ൻസ് �ദ്ധതതിയാണ് ഇതതിൽ പ്ധാനമന്ത്രതി 
ജൻ ആല�ാഗ്യ ലയാജന (�തി.എം-പജ.എ.വവ.) 
ഉൾപപെടന്നു. സർക്ാർ ലപൊണ്സർ പചയ് ആല�ാഗ്യ 
ഇൻഷു�ൻസ് �ദ്ധതതികളായ �ാഷ്ട്ര്രീയ സത്വസ്്യ ഭ്രീമ ലയാജന 
(ആർ എസ് ബതി വവ), സമഗ ആല�ാഗ്യ ഇൻ ഷു�ൻസ് 
�ദ്ധതതി (ചതിസ്), സ്രീനതിയർ സതിറ്റതിസണ് പഹൽത്് 
ഇൻ ഷു�ൻസ് ക്ര്രീം (എസ്ചതിസ് ) എന്നതിവ പക എ എസ് �തി 
സംലയാജതിപെതിക്കുന്നു. 

തുെക്ത്തിൽ, 5 �ക്ഷം രൂ� കവല�ജുമായതി ഇൻഷു�ൻസ് 
ലമാഡതിൽ ഏപ്തിൽ 1, 2019 മുതൽ ജൂണ് 2020 വപ� �ദ്ധതതി 
നെപൊക്തി. ജൂവ� 1, 2020 മുതൽ ₹5 �ക്ഷം കവല�ജുമായതി 

ചടിത്രം 6.2.3 ലക�ളത്തിപ� ആശു�ത്രതി കതിെക്കളുപെ ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള വതിത�ണം (2022)
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അഷു�ൻസ്  ലമാഡതി�ാണ് �ദ്ധതതി നെപൊക്കുന്നത്. 
പമാത്ം 41.79 �ക്ഷം കുടംബങ്പള പക എഎസ് �തി 
�ദ്ധതതിയതിൽ ഉൾപപെടത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ 22.03 �ക്ഷം 
കുടംബങ്ൾ മാത്രമാണ് �തി.എം-പജ.എ.വവ./എസ് .ഇ.സതി.
സതി. വതിഭാഗത്തിൽ ഉൾപപെട്ടതിട്ടുള്ളത്. �തി എം പജ എ വവ, 
എസ് ഇ സതി സതി എന്നതിവയ്ക് ക്രീഴതിൽ വരുന്ന കുടംബങ്ൾക്് 
മാത്രമായതി ലകന്ദ്ര സഹായം ��തിമതിതപപെടത്തിയതി�തിക്കുന്നു. 
ഓല�ാ കുടംബത്തിനും പ്്രീമതിയം ��തിധതി 1,500 രൂ�യാണ് 
ലകന്ദ്രസർക്ാർ നതിശ്യതിച്തിട്ടുള്ളത്. അതതിൽ 60 ശതമാനം 
സംസ്ാനത്തിന് ലകന്ദ്ര വതിഹതിതമായതി നൽകും. 
അതതിനാൽ, എൻല�ാൾ പചയ് ഓല�ാ �തി.എം-പജ.എ.വവ. 
(ആർ എസ് ബതി വവ) കുടംബത്തിനും ലകന്ദ്ര സർക്ാർ 900 
രൂ� നൽകുന്നു. അതതിനാൽ പ്ത്രീക്ഷതിക്കുന്ന ലകന്ദ്രസഹായം 
198 ലകാെതി രൂ� (22,00,554 കുടംബങ്ൾ * 900) ആയതി�തിക്കും. 
2021-22 കാ�യളവതിൽ ലസ്ററ്റ് പഹൽത്്  ഏജൻസതി നൽകതിയ 
പമാത്ം പക്യതിം തുക 999.93 ലകാെതിയാണ്. ഇതുവപ� 
587 ആശു�ത്രതികൾ എം�ാനൽ പചയ്തിട്ടുണ്്, ഇതതിൽ 396 
സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതികളും 191 പ�ാതു ആശു�ത്രതികളും 
ഉൾപപെടന്നു. കാരുണ്യ പബനവ�റെ് ഫണ്് (പകബതിഎഫ്) 
�ദ്ധതതിയം ഇലത മതിഷനു ക്രീഴതിൽ സംസ്ാനത്് പ്ലത്യകം 
പ്വർത്തിക്കുന്നു.

�തി.എം-പജ.എ.വവ./പക എ എസ് �തി എന്നതിവയപെ 
പുല�ാഗതതി പട്ടിക 6.2.15ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. �തി.എം 
-പജ.എ.വവ./പക എ എസ് �തി എന്നതിവയപെ ലമഖ�ാത� 
ഉ�ലഭാഗം അനുബന്ം 6.2.6 ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

േോരുണ്യ ന്ബനവലറെക് ഫണ്ക്
ചതി� മാ�കല�ാഗങ്ളുപെ ചതികതിത്യ്കായതി സാമ്പത്തികമായതി 
�തിലന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന കുടംബങ്ളതിപ� അംഗങ്ൾക്് 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതതിനായതി 2012 
പഫബ്രുവ�തിയതിൽ ലക�ള സർക്ാർ കാരുണ്യ പബനവ�റെ് 
ഫണ്് (പകബതി.എഫ്) �ദ്ധതതി ആ�ംഭതിച്ചു. എ.�തി.എൽ. 
നതി� കണക്തിപ�ടക്ാപത ല�ഷൻ കാർഡ് അനുസ�തിച്് 
വാർഷതിക വരുമാനം 3 �ക്ഷം രൂ�യതിൽ താപഴയള്ള 
ഓല�ാ കുടംബത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹായം �ഭതിക്കും. 
എന്നതിരുന്നാലും ഈ വരുമാന ��തിധതി ഹ്രീലമാഫ്രീ�തിയ 
ചതികതിത്യതിൽ ഏർപപെടത്തിയതിട്ടതില്. ഓല�ാ കുടംബത്തിനും 
വൃക്ല�ാഗങ്ളുപെ ചതികതിത്യ്കായതി 3 �ക്ഷം രൂ� വപ�യം മറ്റ് 
നതിർദതിഷ്ട ല�ാഗങ്ൾക്് 2 �ക്ഷം രൂ�വപ�യം ധനസഹായം 
�ഭതിക്കും. ഒലന്നാ അതതി�ധതികലമാ ആളുകൾക്് മുകളതിൽ 
നതിർലദശതിച് ��തിധതിക്് വതിലധയമായതി ഒല� ല�ഷൻ കാർഡതിൽ 
നതിന്ന് പ്ലയാജനം ലനൊം. സംസ്ാന ല�ാട്ട�തി വകുപെ് 
വഴതിയാണ് �ദ്ധതതി നെപൊക്തിയതിരുന്നത്. 2020 പസ�്റ്റംബർ 
1 മുതൽ ഇത് സംസ്ാന ആല�ാഗ്യ ഏജൻസതി വഴതി 
നെപൊക്കുന്നു. 2021-22ൽ സംസ്ാന ആല�ാഗ്യ ഏജൻസതി 
44.21 ലകാെതി രൂ� പച�വഴതിച്ചു. 2021-22ൽ (നവംബർ 15 
വപ�) 40.00 ലകാെതി രൂ� പച�വഴതിച്ചു.

ആകരോഗ്യേതിരണരം
ലക�ളസർക്ാ�തിപറെ പ്ധാന ആല�ാഗ്യ �ദ്ധതതികളതി 
പ�ാന്നാണ് ആല�ാഗ്യകതി�ണം. ജനനം മുതൽ 18 വയസ്് 
വപ�യള്ള അർഹതപപെട്ട എല്ാല�ാഗതികൾക്കും �ദ്ധതതി 
സൗജന്യചതികതിത്യം അനുബന്വവദ്യലസവനങ്ളും 
ന�്കുന്നു. ഈ �ദ്ധതതിയതിലുൾപപെടന്നത് ഒ.�തി. 
�ജതിസ്ലട്ഷൻ പച�വ്, ല�ാഗനതിർണ്യം/മരുന്നുകൾ/
ഇംപ്ാന്റുകൾ ചതികതിത്യ്ക്കു�ലയാഗതിക്കുന്ന വസ്തുക്ൾ 
എന്ന്രീ പച�വകൾക്ാണ്. ലമൽപെ�ഞ്ഞ പച�വകൾ 
നതിർവഹതിക്കുന്നത് ഓല�ാ ജതില്യ്ക്കും നൽകുന്ന ലകാർപെസ് 
ഫണ്തിൽ നതിന്നാണ്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം 
മുതൽ സംസ്ാന ആല�ാഗ്യ ഏജൻസതിയാണ് �ദ്ധതതി 
നെപൊക്കുന്നത്. 2020-21 കാ�ഘട്ടത്തിൽ 27,63,291 ഔട്്ട  
ല�ഷ്യറെ് ല�ാഗതികൾക്കും 88,919 ഇൻല�ഷ്യറെ് ല�ാഗതികൾക്കും 
പ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു. 2021-22ൽ ഇത് യഥാക്രമം 41,51,114ഉം 
1,85,958ഉം ആണ്.

കദശീയ ആകരോഗ്യ മതിഷൻ 
ഇന്ത്യാ ഗവണ്പമറ്െ ആ�ംഭതിച് ലദശ്രീയ ആല�ാഗ്യ 
മതിഷൻ (എൻഎച്്എം) ��തി�ാെതിയതിൽ എൻആർഎച്്എം, 
എൻയഎച്്എം എന്ന്രീ �ണ്് ഉ�മതിഷനുകൾ ഉൾപപെടന്നു. 
ലദശ്രീയ ആല�ാഗ്യമതിഷന് അഞ്ച് ധനസഹായഘെകങ്ൾ 
ഉണ്്. ഇവ: 1) എൻ.ആർ.എച്്.എം/ആർ.സതി.എച്് പലെകതി 
പൂൾ 2) എൻ.യ.എച്്.എം പലെകതി പൂൾ 3) സാംക്രമതിക 
ല�ാഗങ്ൾക്കുള്ള പലെകതി പൂൾ 4) സാംക്രമതിലകത� 
ല�ാഗങ്ൾ, അ�കെങ്ൾ, അെതിയന്തതി� വവദ്യസഹായം 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള പലെകതി പൂൾ 5)ഇൻഫ്ാസ്ട്ക്ചർ 
പമയതിറെനൻസ് എന്നതിവയാണ്. ഇൻഫ്ാസ്ട്ക്ചർ 
പമയതിറെനൻസ് എന്ന ഘെകത്തിന് വതിവതിധ �ദ്ധതതി 
കാ�യളവകളതിൽ ധനസഹായം �ഭ്യമായതിട്ടുണ്്. 
ഭ�ണവം നെത്തിപ്പും (സംസ്ാന ജതില്ാത�ങ്ളതിൽ 
കുടംബലക്ഷമ ബയൂല�ാകൾ) സബ്പസറെറുകൾ, നഗ� 
കുടംബലക്ഷമലകന്ദ്രങ്ൾ, അർബൻ �്രീവാംബതിംഗ് ക്ര്രീം 
(പഹൽത്് തസ്തികകൾ), എ.എൻ.എം/എൽ.എച്്.
വതി ��തിശ്രീ�ന സ്ക്കൂളുകൾ, ആല�ാഗ്യകുടംബലക്ഷമ 
പട്യതിനതിംഗ് പസറെർ, പുരുഷപതാഴതി�ാളതികളുപെ ��തിശ്രീ�നം 
എന്ന്രീ പ്വർത്നങ്ൾക്് ശമ്പളം നൽകുന്നതതിനാണ് 
തുക അനുവദതിക്കുന്നത്.

ലകന്ദ്ര സർക്ാർ ധനസഹായലത്ാപെ ആല�ാഗ്യ 
സ്ാ�നങ്ളുപെ വതികസനത്തിനായതി എൻ.എച്്.എം 
സംസ്ാനത്് ഒരു ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത �ദ്ധതതിയായാണ് 
പ്വർത്തിക്കുന്നത്. �ദ്ധതതിയ്്ക ലകന്ദ്ര സർക്ാർ അംഗ്രീകാ�ം 
ന�്കുന്ന ആപക വതിഹതിതത്തിപറെ 40 ശതമാനം സംസ്ാന 
സർക്ാർ വതിഹതിതമായതി നൽകുന്നു. പഹൽത്് സർവ്്രീസസ് 
വകുപെ്, പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ വകുപെ്, ആയഷ് 
എന്നതിവയ്ക് എൻ.എച്്.എം. ധനസഹായം നൽകുന്നു. 
ഒറ്റപപെട്ടതും വതിദൂ�വമായ പ്ലദശങ്ളതിലുള്ള �ാവപപെട്ടവർക്് 

പട്ടിക 6.2.15 �തി.എം-പജ.എ.വവ./പക എ എസ് �തി യപെ പുല�ാഗതതി 2021-22 മുതൽ 2022-23 (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) 
വപ�യള്ള കാ�യളവതിൽ
വർഷം അംഗമാക്പപെട്ട കുടംബങ്ളുപെ 

എണ്ം 
നഷ്ട��തിഹാ�ം 

നൽകതിയതതിപറെ എണ്ം നഷ്ട��തിഹാ�ം നൽകതിയത്

2020-21 41,48,806 2,05,551 584,13,75,231

2021-22 41,52,359 7,74,835 999,92,89,583

2022-23 (2022 ഓഗസ്റ് 31 വപ�) 41,79,471 4,99,011 176,03,15,464

അവ�ംബം : ലസ്ററ്റ് പഹൽത്്  ഏജൻസതി ലക�ള
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2013 മാർച്തിൽ ആ�ംഭതി്ച് നയൂലബാണ് സ്കക്ര്രീനതിംഗ് (എൻ.ബതി.എസ്.) ലപ്ാഗാം 2017 പസ�്��ംബ�തിൽ പ്സവം 
നെത്തുന്ന എല്ാ ആശു�ത്രതികളതില�ക്കും വ്യാ�തിപെതിച്ചു. നവജാത ശതിശുക്ളുപെ �ക് സാമ്പതിളുകൾ സംസ്ാന �്തിക്് 
പഹൽത്് ആറെ് ക്്രീനതിക്ൽ �ലബാ�ട്ട�തി തതിരുവനന്തപു�ം, എ�ണാകുളം, ലകാഴതിലക്ാെ്, കണ്ണൂർ എന്നതിവതിെങ്ളതിപ� 
മൂന്ന് പ്ാലദശതിക �ാലബാ�ട്ട�തികളതിലും ��തിലശാധതിക്കുന്നു. കണ്ജനതിറ്റൽ വഹലപൊവതല�ായതിഡതിസം, കണ്ജനതിറ്റൽ 
അഡ്രതിനാൾ വഹപെർപ്ാസതിയ, �്രീനൽ പകലറ്റാണു�തിയ, ജതി 6 �തി.ഡതി യപെ കു�വ് എന്ന്രീ ല�ാഗങ്ൾക്ാണ് സ്കക്ര്രീനതിംഗ് 
��തിലശാധന നെത്തുന്നത്. ലസ്ററ്റ് �തി.എച്് �ാബതിപ� ഡയ�്ർ ആണ് ലക�ളത്തിപ� എൻ.ബതി.എസ്. ലപ്ാഗാമുകളുപെ 
ലസ്ററ്റ് ലനാഡൽ ഓഫ്രീസർ. 2013 ഏപ്തിൽ മുതൽ 2022 പസ�്റ്റംബർ വപ� നാ�് �തി.എച്്. �ാബുകളതി�ായതി എൻ.ബതി.
എസതിനായതി �ഭതിച് പമാത്ം സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം 9,70,345 ശതിശുക്ളുപെതാണ്. അതതിൽ ല�ാസതിറ്റ്രീവ് കണ്പജനതിറ്റൽ 
വഹലപൊവതല�ായതിഡതിസം (490 ലകസുകൾ), കണ്പജനതിറ്റൽ അഡ്ര്രീനൽ വഹപെർപ്ാസതിയ (149 ലകസുകൾ), 
ജതി6�തിഡതി കു�വ് (291 ലകസുകൾ), ഗാ�ല്ാപസമതിയ (9 ലകസുകൾ) എന്നതിവ കപണ്ത്തി.

ബബോക്സ്  6.2.1 നയൂ ലബാണ് സ്കക്ര്രീനതിംഗ് (എൻ.ബതി.എസ്.) ലപ്ാഗാം (2013-23)

നതി�വാ�മുള്ളതും അഭതികാമ്യമായതും താങ്ാൻ കഴതിയന്നതും 
തതിട്ടപപെടത്ാൻ കഴതിയന്നതുമായ ആല�ാഗ്യലസവനങ്ൾ 
പ്ദാനം പചയ്യുന്നതതിനാണ് മതിഷൻ �ക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 
എൻആർഎച്്എം. ഗാമത�ത്തിൽ നതിന്ന് ജതില്യതില�ക്കുള്ള 
ഒരു സജ്രീവ ആല�ാഗ്യ സംവതിധാനമാണ്. എൻ.എച്്.എം നു 
102 നഗ� പ്ാഥമതികാല�ാഗ്യലകന്ദ്രങ്ൾ ഉണ്്. 2016-17 മുതൽ 
2022-23 വപ� സംസ്ാനത്തിനു �ഭതിച് പമാത്ം ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതം പട്ടിക 6.2.16ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. പമഡതിക്ൽ, 
�ാ�ാപമഡതിക്ൽ, മറ്റുള്ള വതിഭാഗങ്ൾ എന്നതിവയതി�ായതി 
എൻ എച്് എമ്മതിപറെ പമാത്ം ജ്രീവനക്ാരുപെ എണ്ം 12003 
ആണ് (ഓഗസ്റ് 2022 വപ�).

പട്ടിക 6.2.16 എൻ.എച്്.എം-നുള്ള ലകന്ദ്രസഹായം 2016-17 
മുതൽ 2022-26 വപ� (ഒല്ാബർ 31 വപ�)
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2016-17 191.95 252.49 444.44 302.8

2017-18 241.31 255.4 496.71 258.11

2018-19 271.06 574.6 845.66 226.9627

2019-20 299.12 74.21 430.26 803.59 430.29

2020-21 341.95 583.04 404.69 1329.68 957.51

2021-22 327.25 48.82 381.42 757.49 514.31

2022-23 229.82 0 381.42 611.24 350

ആപക 1519.43 744.19 2217.06 4480.68 2489.55

അവ�ംബം : എൻ.എച്്.എം. ലക�ള

പ്രധോനമന്ത്രതി സ്ോസ്്യ സുരക്ഷോ കയോജന (പതി.എരം.എസക്.
എസക്.വവ.)
പ്ധാനമന്ത്രതി സത്വാസ്്യസു�ക്ഷാലയാജന (�തി.
എം.എസ്.എസ്.വവ.) എന്ന ലകന്ദ്രസർക്ാർ 
�ദ്ധതതി പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിപ� അെതിസ്ാന 
സൗക�്യങ്ളും സാലങ്തതികവതിദ്യകളും വർദ്ധതിപെതിക്കുന്നതതിന് 
ലവണ്തിയള്ളതാണ്. ഇതതിപറെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 
തതിരുവനന്തപു�ം പമഡതിക്ൽലകാലളജതിനും, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 

ലകാഴതിലക്ാെ്, ആ�പ്പുഴ പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾക്കും 150 
ലകാെതി രൂ� വ്രീതമുള്ള �ദ്ധതതി അംഗ്രീക�തിച്തിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ 30 
ലകാെതി രൂ� സംസ്ാന വതിഹതിതമാണ്. തതിരുവനന്തപു�ം, 
ലകാഴതിലക്ാെ് പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളുപെ പകട്ടതിെം 
ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയാക്തിയതിട്ടുണ്്. അവലശഷതിക്കുന്നവ 
2022-23ൽ പൂർത്തിയാകും.

കസ്ററ്ക് ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് ന്മഡതിക്ൽ എഡയൂകക്ഷൻ 
ആറെക് ന്െേക്കനോളജതി (സതിമറ്ക്)
സംസ്ാന പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ സാലങ്തതിക 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്്ട (സതിമറ്റ്) പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസവം 
ഗലവഷണവം ��തില�ാഷതിപെതിക്കുന്നതതിന് 2008ൽ ആ�ംഭതിച് 
സ്ാ�നമാണ്. ഈ സ്ാ�നത്തിന് ക്രീഴതിൽ 4 നഴ്സതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതി�ായതി 280 കുട്ടതികൾ വാർഷതിക പ്ലവശനം 
ലനടന്നു. 2022 ഒല്ാബ�തിൽ സതിമറ്റതിന് ക്രീഴതിലുള്ള നഴ്സതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതിൽ ആപക 1,058 വതിദ്യാർത്തികൾ �ഠതിക്കുന്നുണ്്.

പബ്തിേക് ന്െൽത്ക് ലകബോറട്റീസക്
സംസ്ാനത്് ആപക 9 �്തിക്് പഹൽത്് 
�ാബുകളാണുള്ളത്. തതിരുവനന്തപു�ത്തുള്ള സംസ്ാന 
പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ �ാബും, എ�ണാകുളം, ലകാഴതിലക്ാെ്, 
�ത്നംതതിട്ട, കണ്ണൂർ എന്നതിവതിെങ്ളതില്ലുള്ള �്രീജതിയണൽ 
പഹൽത്് �ലബാ�ട്ട�തികളും കൂൊപത ആ�പ്പുഴ, മ�പ്പു�ം, 
വയനാെ്, പകാല്ം ജതില്കളതിലും �്തിക്് പഹൽത്് �ാബുകളും 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. ഡയ�്ല�റ്റ് ഓഫ് ലസ്ററ്റ് �്തിക് 
പഹൽത്് ആറെ് ക്്രീനതിക്ൽ �ാബാണ് എല്ാ �തി.എച്്. 
�ാബുകളതില�ക്കുമുള്ള സാലങ്തതിക മാർഗ നതിർലദശവം 
പമറ്റ്രീ�തിയലുകളും നൽകുന്നത്. ഏകലദശം 200 ല�ാഗതികൾ 
വ്രീതമാണ് വതിവതിധ �ാബുകളതിൽ ��തിലശാധനക്ായതി 
ദതിവസവം എത്തുന്നത്. ഓല�ാ ദതിവസവം ഏകലദശം 
1,300 ലത്ാളം ��തിലശാധനകളാണ് വതിവതിധ 
�ാലബാ�ട്ട�തികളതി�ായതി നെക്കുന്നത്. 

വചൽഡക് ന്ഡവലപ്പക്ന്മറെക് ന്സറെർ (സതി.ഡതി.സതി)
ശതിശുസം�ക്ഷണവം വതിദ്യാഭ്യാസവം, കൗമാ���തിച�ണവം 
വതിദ്യാഭ്യാസവം, വതിവാഹപൂർവ് കൗണ്സ�തിംഗ്, 
വനതിതാലക്ഷമം, ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ളതിലൂപെ 
ശതിശുവവക�്യങ്ൾ ഇല്ാതാക്ൽ എന്ന്രീ 
�ക്ഷ്യങ്ലളാപെ സംസ്ാന സർക്ാ�തിപറെ ക്രീഴതിൽ സത്വയം 
ഭ�ണാധതികാ�മുള്ള ഒരു മതികവതിപറെ ലകന്ദ്രമായാണ് 
ശതിശുവതികസനലകന്ദ്രം ആ�ംഭതിച്ത്. കുട്ടതികപളയം 
കൗമാ�ക്ാപ�യം പൂർണ്ആല�ാഗ്യവാൻമാ�ാക്തി 
വളർത്തി അവ�തിലൂപെ ആല�ാഗ്യക�മായ ഒരു 
യവത�മു�പയ സൃഷ്ടതിക്�ാണ് �ക്ഷ്യം. 2021-22ൽ 
ചതികതിത്തിച് ല�ാഗതികളുപെ എണ്ം 20,511 ആണ്. ഇവതിപെ ഔട്്ട 
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ല�ഷ്യറെ് ലസവനങ്ൾ മാത്രലമ �ഭതിക്കൂ. ല�ാഗതികപള കതിെത്തി 
ചതികതിത്തിക്ാനുള്ള സൗക�്യം �ഭ്യമല്. 2021-22ൽ 4067 ല�ർ 
വതിവതിധ ��തിശ്രീ�നങ്ൾ, ലകാണ്ഫ�ൻസുകൾ കമ്മയൂണതിറ്റതി 
എക്പെൻഷൻ ലപ്ാഗാം തുെങ്തിയവയതിൽ �പങ്ടത്തു.

ഡ്രഗക്സക് േണക്ോള് വകുപ്പക്
ഗുണനതി�വാ�മുള്ള മരുന്നുകൾ പ�ാതുജനങ്ൾക്് 
�ഭതിക്കുന്നുപവന്ന് ഉ�പ്പുവരുത്തുക, ല�ഖപപെടത്തിയതി�തിക്കുന്ന 
ചതില്� വതി�ലയക്ാൾ കൂടതൽ വതി� മരുന്നുകൾക്് 
ഈൊക്കുന്നതില്ാപയന്ന് ഉ�പ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് 
ഡ്രഗ്സ് കണ്ലട്ാൾ വകുപെതിപറെ ചുമത�കൾ. 
വകുപെതിന് ക്രീഴതിൽ 6 ലമഖ�ാ ഓഫ്രീസുകൾ, 11 ജതില്ാ 
ഓഫ്രീസുകൾ, 4 ആയർലവദ വതിഭാഗങ്ൾ, 4 മരുന്ന് 
��തിലശാധനാ�ലബാ�ട്ട�തികൾ എന്നതിവയണ്്. 
തതിരുവനന്തപു�ം, എ�ണാകുളം, �ത്നംതതിട്ട, തൃശൂർ). 
പ്തതിവർഷം 11,500 സാമ്പതിളുകളുപെ വതിശക�ന 
ലശഷതിയള്ള എൻ.എ.ബതി.എൽ. അംഗ്രീകാ�മുള്ള മരുന്ന് 
��തിലശാധനാ�ലബാ�ട്ട�തികൾ തതിരുവനന്തപു�ത്തും 
എ�ണാകുളത്തും പ്വർത്തിക്കുന്നു. കണ്ണൂ�തിൽ ഒരു 
�ലബാ�ട്ട�തി കൂെതി സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുള്ള നെ�െതികൾ 
പുല�ാഗമതിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്് ഏകലദശം 23,000 
പമഡതിക്ൽ ലഷാപ്പുകളും/ഡ്രീ�ർമാരും ഫാർമസതികളും 
ഉണ്്. ഡ്രഗ് സ് ആൻഡ് ലകാസ് പമറ്റതിക് സ് റൂൾസ്, 
1945 പ� റൂൾ 51 പ്കാ�ം ഡ്രഗ് സ് ഇൻസ് പ�്ർ 
വർഷത്തിൽ ഒ�തിക്പ�ങ്തിലും അവർക്് നതിലയാഗതിക്പപെട്ട 
പ്ലദശത്തിനുള്ളതിൽ മരുന്നുകൾ വതിൽക്ാൻ വ�സൻസുള്ള 
എല്ാ സ്ാ�നങ്ളും ��തിലശാധതിക്ണപമന്ന് വ്യവസ് 
പചയ്യുന്നു. സംസ്ാനത്് നതി�വതിൽ 47 ഡ്രഗ് സ് 
ഇൻസ് പ�്ർമാരുപെ തസ്തികകളാണുള്ളത്. 2021-
22 വകുപെതിപറെ പ്ധാനലനട്ടങ്ൾ പട്ടിക 6.2.17ൽ 
പകാടത്തി�തിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 6.2.17 ഡ്രഗ്സ് കണ്ലട്ാൾ വകുപെതിപറെ പ്ധാന 
ലനട്ടം-2021-22
നെത്തിയ ��തിലശാധനകളുപെ എണ്ം 11448

ലപ്ാസതികയൂഷൻ നെ�െതികൾ ആ�ംഭതിച്തതിപറെ എണ്ം 61

വതിൽക്ാൻ അനുവദതിക്കുന്ന വ�സൻസ് സപെറെ് 
പചയ്വരുപെ എണ്ം 229

പെസ്റ് പചയ് സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം 7686

പുതതിയ നതിർമ്മാണവ�സൻസുകൾ (അല�ാപെതതി / 
ലകാപസ്റ്റതിക്) വതിത�ണം പചയ്വയപെ എണ്ം 75

വതി� �ംഘനങ്ൾ കപണ്ത്തി നാഷണൽ 
ഫാർമസയൂട്ടതിക്ൽ വപ്സതിംഗ് അലതാ�തിറ്റതിക്് 
�തിലപൊർട്ട് പചയ്തതിൻപ� എണ്ം
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അവ�ംബം: ഡ്രഗ്സ് കണ്ലട്ാൾ വകുപെ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ േമ്മീഷണകററ്ക്
2006 പ� ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷാ സ്റാൻലഡർഡ്സ് ആക്റ്റതിപ� 
വ്യവസ്കൾ പ്കാ�ം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്ളുപെ ശാസ്ത്രീയ 
അെതിസ്ാന മാനദണ്ഡങ്ൾ തയ്യാ�ാക്കുന്നതതിനും ഭക്ഷ്യ 
ഉൽ�ാദനം, സംഭ�ണം, വതിത�ണം, ഇ�ക്കുമതതി എന്നതിവ 
നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതതിനും സു�ക്ഷതിതവം ആല�ാഗ്യക�വമായ 
ഭക്ഷണത്തിപറെ �ഭ്യത ഉ�പെതിക്കുന്നതതിനും ലവണ്തി 
നതിയമാനുസൃതമായ ഒരു സ്ാ�നമായതി ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷ 
സ്റാൻലഡർഡ്സ് അലതാ�തിറ്റതി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ാ�തിച്ചു. 
സു�ക്ഷതിതവം ആല�ാഗ്യക�വമായ ഭക്ഷണം, പവള്ളം, 
ആല�ാഗ്യക�മായ ഭക്ഷണശ്രീ�ങ്ൾ തുെങ്തിയവ 

ലക�ളത്തിപ� ജനങ്ൾക്് �ഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ 
വകുപെ് �ക്ഷ്യമതിടന്നത്. ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷാ കമ്മ്രീഷണല�റ്റതിപറെ 
ക്രീഴതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന പ്ധാന �ാബുകൾ, ഗവണ്പമറെ് 
അന�റ്റതിക്ൽ �ാബ് തതിരുവനന്തപു�ം, എ�ണാകുളം, 
ലകാഴതിലക്ാെ് എന്നതിവതിെങ്ളതിപ� �ണ്് �്രീജതിയണൽ 
അന�റ്റതിക്ൽ �ലബാ�ട്ട�തികൾ, �ത്നംതതിട്ടയതിപ� 
സംസ്ാന ഭക്ഷ്യ��തിലശാധന �ലബാ�ട്ട�തി എന്നതിവയാണ്. 
പവള്ളം, �ാൽ, സാധാ�ണയതിൽ കവതിഞ്ഞ കളർ 
ലചർക്ൽ, ക്രതിത്രതിമ മധു�ം ലചർക്ൽ, ബാഹ്യവസ്തുക്ൾ, 
ഫംഗസ് വളർച് തുെങ്തിയവയപെ ��തിലശാധനകളാണ് 
ഈ �ലബാ�ട്ട�തികളതിൽ നെക്കുന്നത്. തതിരുവനന്തപു�ം, 
ഗവണ്പമറെ് അന�തിസ്റ് സ് �ലബാ�ട്ട�തി, എ�ണാകുളത്തും 
ലകാഴതിലക്ാട്ടും ഉള്ള �്രീജതിയണൽ അന�തിറ്റതിക്ൽ 
�ലബാ�ട്ട�തികൾ എന്നതിങ്പന മൂന്ന് അന�തിറ്റതിക്ൽ 
�ലബാ�ട്ട�തികൾക്് എൻ.എ.ബതി.എൽ. അക്രഡതിലറ്റഷൻ 
�ഭതിച്ചു. 2020-21 ലും 2021-22 ലും ഭക്ഷ്യാസു�ക്ഷാ വകുപെതിപറെ 
പ്ധാന ലനട്ടങ്ൾ പട്ടിക 6.2.18ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

മാനവ വതിഭവലശഷതിയം സ്ാ�ന ഡാറ്റയം, ഭക്ഷ്യ 
സു�ക്ഷ �ാ�തിക്ൽ, ഭക്ഷ്യ ��തിലശാധന, അെതിസ്ാന 
സൗക�്യങ്ളും നതി�്രീക്ഷണവം, ��തിശ്രീ�നവം ലശഷതി 
വർദ്ധതിപെതിക്ലും, ഉ�ലഭാക്തൃ ശാക്്രീക�ണം എന്ന്രീ 
വതിവതിധ മാനദണ്ഡങ്ൾ ��തിഗണതിച്ചു പമാത്ത്തിലുള്ള 
പ്കെനത്തിപറെ അംഗ്രീകാ�മായതി എഫ്.എസ്.
എസ്.എ.ഐ. പു�ത്തി�ക്തിയ 2021-22 പ� സംസ്ാന 
ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷാ സൂചതികയതിൽ 57 ല�ായതിന്റുമായതി (വ�തിയ 
സംസ്ാനങ്ളുപെ വതിഭാഗത്തിൽ) ലക�ള സംസ്ാനത്തിന് 
ആ�ാം �ാങ്് �ഭതിച്ചു. വ�തിയ സംസ്ാനങ്ളുപെ വതിഭാഗത്തിൽ 
82 ല�ായതിന്റുമായതി തമതിഴ് നാെ്  ഒന്നാം സ്ാനത്തും 
ആന്ധാപ്ലദശ് വ�തിയ സംസ്ാനങ്ളുപെ വതിഭാഗത്തിൽ 
അവസാന (17-ാം) സ്ാനത്തുമാണ്. പ�ാതു ജനങ്ൾക്് 
സു�ക്ഷതിതമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതതിനായതി ഭക്ഷ്യ 
സു�ക്ഷാ സ്റാൻലഡർഡ് നതിയമത്തിപറെ �ക്ഷ്യങ്ൾ 
നതി�ലവറ്റുന്നതതിന് സംസ്ാനങ്ൾ/ ലകന്ദ്രഭ�ണ 
പ്ലദശങ്ൾ എന്നതിവതിെങ്ളതിൽ ഒരു നല് മത്� അന്ത�്രീക്ഷം 
സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ� 
സംസ്ാനങ്ളുപെ/ ലകന്ദ്ര ഭ�ണ പ്ലദശങ്ളുപെ 
പമാത്ത്തിലുള്ള പ്കെനപത് അെതിസ്ാനമാക്തി 
എല്ാ വർഷവം എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ. സംസ്ാന 
ഭക്ഷ്യസു�ക്ഷാ സൂചതിക പു�ത്തി�ക്കുന്നു.

ന്മഡതിക്ൽ വതിദ്യോഭ്യോസരം
തതിരുവനന്തപു�ം, ആ�പ്പുഴ, ലകാഴതിലക്ാെ്, ലകാട്ടയം, മലഞ്ച�തി, 
എ�ണാകുളം, പകാല്ം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, ഇടക്തി, ലകാന്നതി 
എന്നതിവതിെങ്ളതിലുള്ള 11 പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിലൂപെയാണ് 
ലക�ളത്തിൽ പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസം നെത്തി വരുന്നത്. 
തതിരുവനന്തപു�ം, ലകാഴതിലക്ാെ്, ലകാട്ടയം, ആ�പ്പുഴ, 
എ�ണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ജതില്കളതിൽ നഴ്സതിംഗ് 
വതിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതതിനായതി 7 നഴ്സതിംഗ് ലകാലളജുകൾ 
നതി�വതിലുണ്്. തതിരുവനന്തപു�ം, ലകാഴതിലക്ാെ്, ആ�പ്പുഴ, 
തൃശ്ശൂർ, ലകാട്ടയം, കണ്ണൂർ ജതില്കളതിൽ 6 ദന്തൽലകാലളജുകൾ 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. ഇവ കൂൊപത 4 ഫാർമസതി ലകാലളജുകളും 
ഒരു �ാ�ാപമഡതിക്ൽ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടുമുണ്്. കാസർലഗാഡ്, 
വയനാെ്  എന്നതിവതിെങ്ളതിൽ പുതതിയ പമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകൾ സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനുള്ള പ്വർത്നങ്ൾ 
പുല�ാഗമതിക്കുന്നു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
പകാല്ത്തും മലഞ്ച�തിയതിലുമായതി �ണ്് പുതതിയ നഴ്സതിംഗ് 
ലകാലളജുകൾ ആ�ംഭതിക്കും.
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2022 ഓഗസ്റ് 31-ന് ഡതി.എം.ഇ.യ്ക് ക്രീഴതിലുള്ള ആപക 
ഫാക്ൽറ്റതികളുപെ എണ്ം 3,381 ആണ്. 2022-23ൽ 9 
പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിപ� പമഡതിക്ൽ, �ാ�ാപമഡതിക്ൽ 
സ്രീറ്റുകളുപെ ആപക എണ്ം 5233 ആണ്. 2021-22 ൽ ഇത് 
5062 ആയതിരുന്നു. 2022-23 പ� സർക്ാർ പമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകളതിപ� പമഡതിക്ൽ, �ാ�ാ പമഡതിക്ൽ 
ലകാഴ്സുകളുപെ വാർഷതിക പ്ലവശനകണക്കുകൾ, 
പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ ഡയ�്റുപെ ക്രീഴതിലുള്ള 
പമഡതിക്ൽലകാലളജുകളതിപ� ക്തിനതിക്ൽ, ലനാണ്ക്തിനതിക്ൽ 
വതിഭാഗത്തിലുള്ള ജ്രീവനക്ാരുപെ എണ്ം എന്നതിവയപെ 
വതിശദാംശങ്ൾ അനുബന്ം 6.2.7ലും 6.2.8ലും 
പകാടത്തി�തിക്കുന്നു. 2021-22 & 2022-23 വർഷങ്ളതിൽ 
പമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളുപെയം അനുബന് 
സ്ാനങ്ളുപെയം ഒരു താ�തമ്യ വതിശക�നം അനുബന്ം 
6.2.9ൽ കാണാം. 2022-23 കാ�ഘട്ടത്തിൽ പമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജ് സ്ാ�നങ്ളതിപ� കതിെക്കളുപെ എണ്ം 
മുൻവർഷപത് 14,418ൽ നതിന്ന് 396 എണ്ം വർധതിച്ചു. 

കേരള യൂണതികവഴക്സതിറ്തി ഓഫക് ന്െൽത്ക് ആറെക് അവലഡക് 
സയൻസസക് (ന്േ.യു.എച്ക്.എസക്.)
ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതി ഓഫ് പഹ�്ത്് ആറെ് 
അവ�ഡ് സയൻസസ് ആ്് 2010 പ്കാ�ം 

സ്ാ�തിതമായ ഈ സർവക�ാശാ� കൃത്യവം 
ചതിട്ടയള്ളതുമായ വതിദ്യാഭ്യാസ�്രീതതി ഉ�പ്പുവരുത്ാനും 
ആധുനതികവവദ്യശാസ്തം, ലഹാമതിലയാ, ഭാ�ത്രീയ 
ചതികതിത്ാ�്രീതതി തുെങ്തി എല്ാ പമഡതിക്ൽസമ്പ്രദായങ്ളതിലും 
��തിശ്രീ�ന ഗലവഷണ��തി�ാെതികൾ നെത്ാനും 
ഉലദശതിച്ചുള്ളതാണ്. 2010-11 അധ്യയന വർഷത്തി�ാണ് 
സർവക�ാശാ�യതിൽ അദ്ധ്യയന പ്വർത്നങ്ൾ 
ആ�ംഭതിച്ത്. സർവ്ക�ാശാ�യ്ക് ക്രീഴതിൽ 2022 
ഒല്ാബർ വപ� 319 പപ്ാഫഷണൽ ലകാലളജുകളാണ് 
ലചർക്പപെട്ടതിട്ടുള്ളത്. ഇതതിൽ 43 സർക്ാർ ലകാലളജുകൾ, 
5 സർക്ാർ ധനസഹായമുള്ള ലകാലളജുകൾ, 13 സത്വാശ്രയ 
സഹക�ണ ലകാലളജുകൾ, 258 സത്വാശ്രയ ലകാലളജുകൾ 
എന്നതിവ ഉൾപപെടന്നു. അല�ാപെതതി, ആയർലവദ, 
സതിദ്ധ, യനാനതി, ലയാഗ, നാച്ചുല�ാപെതതി, നഴ്സതിംഗ്, 
ഫാർമസയൂട്ടതിക്ൽ സയൻസ്, �ാ�ാപമഡതിക്ൽ തുെങ്തി 
ലക�ളത്തിപ� എല്ാ പമഡതിക്ൽസമ്പ്രദായങ്ളതില�യം 
പപ്ാഫഷണൽ ലകാലളജുകൾ ഈ സർവക�ാശാ�യമായതി 
അഫതി�തിലയറ്റ് പചയ്തിട്ടുണ്്. വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ളതി�ായതി 
അഫതി�തിലയറ്റ് പചയ്തിട്ടുള്ള ഗവണ്പമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ് 
എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളുപെ വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 6.2.19ൽ 
പകാടത്തി�തിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 6.2.18 ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷാ കമ്മതിഷണല�റ്റതിപറെ പ്ധാന ലനട്ടങ്ൾ-2020-21, 2021-22 വപ�

��തി�ാെതികൾ 2020-21 2021-22

നെത്തിയ ��തിലശാധനകളുപെ ആപക എണ്ം 42742 47199

ദ്രൂത പ്തതിക�ണ സംഘം നെത്തിയ ��തിലശാധനകളുപെ എണ്ം 15967 18751

ദ്രൂത പ്തിതതിക�ണ സംഘം നെ�െതി സത്വ്രീക�തിച് ഭക്ഷ്യ വതിഷ ലകസുകളുപെ എണ്ം 41 93

നൽകതിയ വ�സൻസതിപറെ എണ്ം 24015 30726

�ജതിസ്ലട്ഷൻ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ നൽകതിയത് 134759 193288

എടത് നതിയമ��മായ സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം 6971 7780

എടത് നതി�്രീക്ഷണ സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം 8897 10160

ഫയൽ പചയ് അഡ് ജുഡതിലക്ഷൻ ലകസുകളുപെ എണ്ം 422 542

ഫയൽ പചയ് ലപ്ാസതികയൂഷൻ ലകസുകളുപെ എണ്ം 274 358

പമാവബൽ ഫുഡ് പെസ്റതിംഗ് �ാബ് ഉ�ലയാഗതിച്് നെത്തിയ ലബാധവൽക്�ണ പ്വർത്നങ്ളുപെ എണ്ം 377 442

FoSTaC ��തിശ്രീ�ന സം�ംഭത്തിന് ക്രീഴതിൽ ��തിശ്രീ�നം ലനെതിയ ഭക്ഷണം വകകാ�്യം പചയ്യുന്നവരുപെ 
എണ്ം

10889 12252

ശുചതിതത്വ ല�റ്റതിംഗ് ഓഡതിറ്റുകൾ നെത്തിയത് - 480

സ്കൂളുകളതിൽ സു�ക്ഷതിതവം ല�ാഷക സമൃദ്ധവമായ ഭക്ഷണം ��തി�ാെതി (സ്കൂളുകുപെ എണ്ം) - 466

സമ്പൂർണ് ഭാഗ്യ സു�ക്ഷ ഗാമ�ഞ്ചായത്് ��തി�ാെതി (ഗാമ �ഞ്ചായത്തുകളുപെ എണ്ം) - 36

�ാബ് അനാ�തിസതിസ്
വതിശക�നം പചയ് നതിയമപ്കാ�മുള്ള സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം

6971 7780

വതിശക�നം പചയ് ഭക്ഷണ സാമ്പതിളുകളുപെ എണ്ം 8897 10160

അവ�ംബം: ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷ കമ്മ്രീഷണല�റ്റ്
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പട്തിേ 6.2.19 വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ളതിൽ അഫതി�തിലയറ്റ്പചയ്തിട്ടുള്ള 
ഗവണ്പമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളുപെ 
വതിവ�ങ്ൾ ( ഒല്ാബർ 2022 പ� എണ്ം)
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ലമാലഡണ്പമഡതിസതിൻ 12 0 0 20 32

പഡറെൽ 6 0 0 19 25

ആയർലവദപമഡതിസതിൻ 3 2 0 12 17

ലഹാമതിലയാ പമഡതിസതിൻ 3 3 0 0 6

സതിദ്ധ പമഡതിസതിൻ 0 0 0 1 1

നഴ്സതിംഗ് 6 0 11 107 124

ഫാർമസതി 5 0 0 53 58

�ാ�ാപമഡതിക്ൽ 8 0 2 45 55

യനാനതി പമഡതിസതിൻ 0 0 0 1 1

ആപക 43 5 13 258 319

അവ�ംബം: ലക�ള ആല�ാഗ്യ സർവ്ക�ാശാ� 

2022 ഒല്ാബർ വപ� ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതി ഓഫ് 
പഹൽത്് ആൻഡ് അവ�ഡ് സയൻസസുമായതി 
(പക യ എച്്എസ്) അഫതി�തിലയറ്റ് പചയ്തിട്ടുള്ള സർക്ാർ, 
എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളുപെ ഗാഫതിക്ൽ 
പ്ാതതിനതിധ്യം ചതിത്രം 6.2.4ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു. പക.യ.
എച്്.എസുമായതി അഫതി�തിലയറ്റ് പചയ്തിട്ടുള്ള പമാത്ം 
ലകാലളജുകളുപെ 15 ശതമാനം മാത്രമാണ് സർക്ാർ, 
സർക്ാർ എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകൾ.

വതിവതിധ ആല�ാഗ്യശാസ്ത വതിഭാഗങ്ളതി�ായതി 2022-
23ൽ ഏകലദശം 23161 (4361 വതിദ്യാർത്തികളും 18,800 
വതിദ്യാർത്തിനതികളും) വതിദ്യാർത്തികൾ �ഠനം നെത്തുന്നു. 
ഓല�ാ വതിഭാഗത്തിപ�യം വതിദ്യാർത്തികളുപെ വാർഷതിക 
പ്ലവശനത്തിപറെയം ഓല�ാ വതിഭാഗത്തിപ�യം 
വതിദ്യാർത്തികളുപെ പുരുഷ/സ്ത്രീ എണ്ത്തിപറെയം 
വതിശദാംശങ്ൾ എന്നതിവ പട്ടിക 6.2.20ൽ നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ചടിത്രം 6.2.4 ലക�ള ആല�ാഗ്യ സർവ്ക�ാശാ�ക്് ക്രീഴതിലുള്ള 
സർക്ാർ, എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകൾ 
ശതമാനത്തിൽ 

 

1133%%  22%%  

8855%%  

സര്കാര് 

എയ്ഡഡ് 

അൺഎയ്ഡഡ്  
അവ�ംബം: ലക�ള ആല�ാഗ്യ സർവ്ക�ാശാ� 

പട്ടിക 6.2.20 ഓല�ാ �ഠനശാഖയതിപ�യം വതിദ്യാർത്തികളുപെ 
വാർഷതിക പ്ലവശനത്തിപറെ വതിശദാംശങ്ൾ, പുരുഷ/സ്ത്രീ 
വതിദ്യാർത്തികളുപെ എണ്ം, 2022 ഒല്ാബർ
വതിഭാഗം പുരുഷൻ സ്ത്രീ ആപക 

ലമാലഡണ്പമഡതിസതിൻ 1782 3616 5398

പഡറെൽ 267 1640 1907

ആയർലവദപമഡതിസതിൻ 146 1030 1176

ആയർലവദ നഴ്സതിംഗ് 0 0 0

ആയർലവദ ഫാർമസതി 0 0 0

ലഹാമതിലയാ 
പമഡതിസതിൻ

40 345 385

സതിദ്ധപമഡതിസതിൻ 4 13 17

നഴ്സതിംഗ് 910 6770 7680

ഫാർമസതി 858 3169 4027

�ാ�ാപമഡതിക്ൽ 345 2166 2511

യനാനതി പമഡതിസതിൻ 9 51 60

ആപക 4361 18800 23161

അവ�ംബം: ലക�ള ആല�ാഗ്യ സർവ്ക�ാശാ� 

ഭോരതീയ വവദ്യശോസ്തസമ്പ്രദോയരം
ആയർലവ്ദം ല�ാഗങ്ൾ ചതികതിത്തിക്ാനുള്ള ശാസ്തം 
മാത്രമല്, മ�തിച്് സമ്പൂർണ്മായ ഒരു ജ്രീവതിതവശ�തി 
കൂെതിയാണ്. ആയർലവ്ദ, സതിദ്ധ, യനാനതി, വതിഷ, ലനത്ര, 
പ്കൃതതിജ്രീവനം എന്ന്രീ ശംഖ�കളതിലൂപെ ആയർലവദ വകുപെ് 
ജനങ്ൾക്് വവദ്യ സഹായം ന�്കതിവരുന്നു. ഈ വകുപെതിന് 
ക്രീഴതിൽ മാനസ്രീകല�ാഗാശു�ത്രതി (1), �ഞ്ചകർമ്മ (1), പ്കൃതതി 
ചതികതിത് (1), സതിദ്ധ (1), വതിഷ (3), ലപൊർെ്സ് ആയർലവദ 
(1), മർമ്മ (1) തുെങ്തിയ പപെഷ്യൽ ആശു�ത്രതികളും 
പ്വർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഐ.എസ്.എം.പറെ ക്രീഴതിൽ 
ഇലപൊൾ 130 ആശു�ത്രതികളും 818 ഡതിപപെൻസ�തികളുമുണ്്. 
ഇതതിൽ ആയർലവദം (806), വതിഷ (4), സതിദ്ധ (6), പ്കൃതതി 
ചതികതിത് (1), യനാനതി (1) എന്നതിവ ഉൾപപെടന്നു. ഈ 
ആശു�ത്രതികളതിപ� കതിെക്കളുപെ ആപക എണ്ം 3,154 
ആണ്. സംസ്ാന ഔഷധലബാർഡ്, ഔഷധസസ്യങ്ളുപെ 
കൃഷതി, സം�ക്ഷണം, ഗലവഷണം, വതികസനം, വ്യാ�നം, 
എന്നതിവ ഏലകാ�തിപെതിച്ചുപകാണ്ടുല�ാകുന്നു. 2020-21ലും 
2021-22 ലും ഐ.എസ്.എം.പറെ ക്രീഴതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന 
പ്ധാനസ്ാ�നങ്ൽ, കതിെക്കൾ, ല�ാഗതികൾ എന്നതിവ 
ജതില്തതി�തിച്് അനുബന്രം 6.2.10ൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു.

സാധാ�ണ വവദ്യചതികതിത്യ്ക്കുപു�ലമ പപെഷ്യൽ 
ലപ്ാജക്ടകളും ഭാ�ത്രീയ ചതികതിത്ാവകുപെ് 2020-21, 
2021-22 വർഷങ്ളതിൽ നെപെതി�ാക്തിയതിട്ടുണ്്. അത്�ം 
ലപ്ാജക്ടകളാണ്; ഋതു, പ്സാദം, ദൃഷ്ടതി, ജ്രീവനതി, 
പുനർനവ, ലനേഹധാ�, ജ�തിയാട്തിക് പകയർ, ലയാഗ, 
ലപൊർെ്സ് പമഡതിസതിൻ, �ഞ്ചകർമ്മ, ക്ഷാ�സൂത്ര, 
മാനസതികം, കൗമാ�ഭ്തിത്യം, പ്സൂതതിതന്ത്ര, കുട്ടതികളുപെയം 
കൗമാ�ക്ാരുപെയം ��തിച�ണം, സതിക്തിൽ പസൽ, 
നതിർവതിഷ, സതിദ്ധ, ലക്ഷമജനനതി, മുത�ായവ. പ്ലത്യക 
ലപ്ാജക്ടകൾ, നെപൊക്തിയ ജതില്കൾ, ഗുണലഭാക്ാക്ളുപെ 
എണ്ം എന്നതിവയപെ വതിശദാംശങ്ൾ അനുബന്രം 6.2.11ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ആയുഷക് (ആയുർകവേദ, കയോഗ, പ്രകൃതതിചതിേതിത്സ, സതിദ്ധ, 
യുനോനതി, കെോമതികയോപ്പതതി)
പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസത്തിപറെ നതി�വാ�ം നതിശ്യതിക്ാൻ 
ഭാ�തസർക്ാർ �ണ്് പ�ഗുല�റ്റ�തി ലബാഡതികൾ 
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സ്ാ�തിച്തിട്ടുണ്്. ഇവയതിൽ ആദ്യലത്ത് ആയർലവദം, 
യനാനതി, സതിദ്ധ എന്ന്രീ വവദ്യശാസ്ത ലമഖ�കളുമായതി 
ബന്പപെട്ട വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ�നങ്ളുപെയം 
പ്ാ്്രീഷണർമാരുലെയം നതിയന്ത്രണത്തിനായള്ള ഇന്ത്യൻ 
പമഡതിസതിൻ പസൻട്ൽ കൗണ്സതിൽ (ഐ.എം.സതി.സതി.) 
ആ്് 1970 ന് ക്രീഴതിൽ ആ�ംഭതിച് പസൻട്ൽ കൗണ്സതിൽ 
ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ പമഡതിസതിൻ (സതി.സതി.ഐ.എം) ആണ്. 
�ണ്ാമലത്ത് ലഹാമതിലയാ പമഡതിക്ൽ സംവതിധാനത്തിന് 
ക്രീഴതിലുള്ള വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ�നങ്ളുപെയം 
പ്ാ്്രീഷണർമാരുപെയം നതിയന്ത്രണത്തിനുള്ള 
ലഹാമതിലയാപെതതി പസൻട്ൽ കൗണ്സതിൽ ആ്് 1973 
ക്രീഴതിൽ ആ�ംഭതിച് പസൻട്ൽ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് 
ലഹാമതിലയാപെതതിയാണ്. നതി�വതിൽ ലയാഗയം പ്കൃതതി 
ചതികതിത്യം പ്ലത്യകം മരുന്നുകൾ ഉ�ലയാഗതിക്ാത്തതിനാൽ 
ഇവപയ പൂർണ്മായം നതിയന്ത്രതിക്കുന്നതില്.

കദശീയ ആയുഷക് മതിഷൻ
ലകന്ദ്രസർക്ാ�തിപറെ ആല�ാഗ്യകുടംബലക്ഷമ 
മന്ത്രാ�യത്തിനു ക്രീഴതിലുള്ള ആയഷ് വകുപെ് (ആയർലവ്ദ, 
ലയാഗ, പ്കൃതതിചതികതിത്, സതിദ്ധ, യനാനതി, ലഹാമതിലയാപെതതി) 
ലദശ്രീയത�ത്തിൽ ആയഷ്തിഷൻ ആ�ംഭതിച്തി�തിക്കുന്നു. പച�വ് 
കു�ഞ്ഞ �്രീതതിയതിൽ ആയഷ്ലസവനങ്ൾ, വതിദ്യാഭ്യാസ 
സംവതിധാനം ശക്തിപപെടത്ൽ, ആയർലവദ സതിദ്ധ-
യനാനതി-ലഹാമതിലയാ മരുന്നുകളുപെ ഗുണനതി�വാ�ം 
നതിയന്ത്രതിക്ൽ, ഔഷധസസ്യങ്ൾ എന്ന്രീ ലമഖ�കളതിൽ 
ആയഷ് സംവതിധാനം ശക്തിപപെടത്തുകയാണ് ലദശ്രീയ 
ആയഷ് മതിഷപറെ �ക്ഷ്യം. ലകന്ദ്രസർക്ാരും സംസ്ാന 
സർക്ാരും തമ്മതിൽ 60:40 എന്ന അനു�ാതത്തിൽ �ദ്ധതതി 
വതിഹതിതം വകയതിരുത്തും. ഓഗസ്റ് 08, 2015 ന് സംസ്ാനത്് 
ലക�ള സർക്ാർ ആയഷ് വകുപെ് ആ�ംഭതിച്ചു. കഴതിഞ്ഞ 
അഞ്ച് വർഷപത് ലകന്ദ്ര ഫണ്് �തി�്രീസ് പട്ടിക 6.2.21ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്കുന്നു.

ആയുർകവേദ മരുന്ക് നതിർമ്മോണരം-ഔഷധതി
ഇന്ത്യയതിൽ പ�ാതുലമഖ�യതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവം 
വ�തിയ ആയർലവദ മരുന്ന് നതിർമ്മാണശാ�യാണ് 
ഔഷധതി. �ാഭക�മായതി പ്വർത്തിക്കുന്ന പ�ാതുലമഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ളതിപ�ാന്നാണതിത്. ആയർലവദ വകുപെതിന് 
ക്രീഴതിലുള്ള സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളതിലും ഡതിപപെൻസ�തികളതിലും 
ആയർലവദമരുന്നുകൾ പൂർണ്മായം വതിത�ണം പചയ്യുന്ന 
സ്ാ�നം ഔഷധതിയാണ്. ലക�ളത്തിൽ മരുന്നുകൾ 
ഔഷധതി ആയർലവദവകുപെതിന് മാർക്റ്റ് വതി�പയക്ാളും 30 
ശതമാനം വതി�ക്കു�വതി�ാണ് ന�്കുന്നത്. ഐ.എസ്.എം 
ഈ മരുന്നുകൾ സംസ്ാനപത് ദ�തിദ്�ായ ല�ാഗതികൾക്് 
സൗജന്യമായതി നൽകുന്നു. സംസ്ാനത്തുെന്രീളവം 
സംസ്ാനത്തിന് പു�ത്തുമുള്ള 1,039 പ്ലത്യക 

ഏജൻസതികളതിലൂപെ പ�ാതുജനത്തിനും കമ്പനതി മരുന്ന് 
എത്തിക്കുന്നു. 2020-21 കാ�യളവതിൽ നതികുതതിക്കു ലശഷമുള്ള 
സ്ാ�നത്തിപറെ �ാഭം 2,378.60 �ക്ഷം രൂ�യായതിരുന്നത് 
2021-22ൽ 5,864.20 �ക്ഷം രൂ�യായതി.
 
ആയുർകവദ ന്മഡതിക്ൽ വതിദ്യോഭ്യോസരം - 
ആയുർകവേദകേോകളജുേള്
തതിരുവനന്തപു�ം, തൃപ്പുണതിത്തു�, കണ്ണൂർ 
എന്നതിവതിെങ്ളതി�ായതി 1,361 കതിെക്കളുള്ള മൂന്ന് സർക്ാർ 
ആയർലവ് പമഡതിക്ൽലകാലളജുകളുണ്്. 2021ൽ 3,987 
ഇൻല�ഷ്യൻസതിനും 2,34,089 ഔട്്ടല�ഷ്യൻസതിനും ചതികതിത് 
നൽകുകയണ്ായതി. ഇതതിൽ പുതതിയ ല�ാഗതികൾ 103888 
ആണ്. ഇത് 2022ൽ യഥാക്രമം 7,466ഉം 2,92,822ഉം 
ആണ്. ഇതതിൽ പുതതിയ ല�ാഗതികൾ 151343 ആണ്. 
തതിരുവനന്തപു�ം ആയർലവ് പമഡതിക്ൽലകാലളജതിന് ക്രീഴതിൽ 
�ഞ്ചകർമ്മാശു�ത്രതിയം, സ്ത്രീകളുപെയം കുട്ടതികളുപെയം 
ആശു�ത്രതിയമുണ്്. 2 എയ്ഡഡ് ആയർലവദലകാലളജുകളും, 
12 സത്വാശ്രയ ആയർലവദലകാലളജുകളും, ഒരു 
സത്വാശ്രയസതിദ്ധ ലകാലളജും, ഒരു സത്വാശ്രയ യനാനതി 
ലകാലളജും, 6 �ാ�ാപമഡതിക്ൽ സത്വാശ്രയലകാലളജുകളും 
പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ�ംഗത്് പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്്. 
ബതിരുദലകാഴ്സതിന് 1,080, ബതിരുദാനന്ത�ബതിരുദലകാഴ്സതിന് 
186, �ാ�ാപമഡതിക്ൽ ലകാഴ്സുകൾക്് 482 എന്നതിങ്പന 
വതിദ്യാർത്തികൾ വാർഷതിക പ്ലവശനം ലനടന്നുണ്്. 

കെോമതികയോപ്പതതി
സംസ്ാനത്് ലഹാമതിലയാപെതതി വകുപെതിന് ക്രീഴതിൽ 
669 ലഹാമതിലയാപെതതി ഡതിപപെൻസ�തികൾ 14 ജതില്ാ 
ആശു�ത്രതികൾ, 17 താലൂക്് ആശു�ത്രതികൾ, 2 പെൻ പബഡ്് 
ആശു�ത്രതികൾ, ഒരു ആശു�ത്രതി എന്നതിവയതി�ായതി 1,000 
കതിെക്കൾ ഉണ്്. കൂൊപത ലഹാമതിലയാപെതതി ഡയ�്ല�റ്റതിന് 
ക്രീഴതിൽ ആ�പ്പുഴയതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന ലക�ള സംസ്ാന 
ലഹാമതിലയാപെതതിക് സഹക�ണ ഫാർമസതി (ലഹാംലകാ) 
എന്ന മരുന്ന് നതിർമ്മാണ യൂണതിറ്റ് ഉണ്്. കഴതിഞ്ഞ 30 
വർഷങ്ളായതി ലഹാംലകാ �ാഭത്തി�ാണ് പ്വർത്തിക്കുന്നത്. 
2021-22 കാ�യളവതിൽ ലഹാംലകായപെ പമാത്�ാഭം 12.43 
ലകാെതിയാണ് . 2021ലും 2022 ലും ലഹാമതിലയാപെതതി വകുപെതിന് 
ക്രീഴതിൽ ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള സ്ാ�നങ്ൾ, കതിെക്കൾ, ചതികതിത് 
ലനെതിയ ല�ാഗതികളുപെ എണ്ം എന്നതിവ അനുബന്ം 
6.2.12 ൽ പകാടത്തിട്ടുണ്്.

കെോമതികയോ ന്മഡതിക്ൽ വതിദ്യോഭ്യോസരം
സർക്ാർത�ത്തിൽ തതിരുവനന്തപു�ത്തും ലകാഴതിലക്ാടമുള്ള 
�ണ്് ലഹാമതിലയാ പമഡതിക്ൽലകാലളജുകൾ വഴതി ലഹാമതിലയാ 
പമഡതിക്ൽ വതിദ്യാഭ്യാസം നെത്തി വരുന്നു. ഇവ കൂൊപത 
3 എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളും, ഒരു അണ്എയ്ഡഡ് 

പട്ടിക 6.2.21 ലദശ്രീയ ആയഷ് മതിഷൻ ലക�ളയപെ വർഷം തതി�തിച്ചുള്ള വതിഭവ വതിഹതിതം
വർഷം ലകന്ദ്ര �തിലസാഴ്സ് 

എൻവ�പെ്
നതിർലദശം 

സമർപെതിച്ത്
ലകന്ദ്ര അംഗ്രീകാ�ം 

�ഭതിച്ത്
ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം 

�ഭതിച്ത്
സംസ്ാന വതിഹതിതം 

�ഭതിച്ത്

2018-19 2700.30 5819.47 4329.73 2597.84 1731.89

2019-20 2072.80 3507.76 2567.55 1540.54 1027.025

2020-21 3544.30 4461.68 3895.98 2337.59 1558.39

2021-22 2440.50 3499.48 3462.43 1153.39 768.92

2022-23 4229.70 10072.72 9777.40 1466.61 0

ആപക 14987.6 27361.11 24033.09 9095.97 5086.225

ലദശ്രീയ ആയഷ് മതിഷപറെ ലക�ളത്തില�ക്കുള്ള ലകന്ദ്ര �തി�്രീസ് വതിവതിധ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ളതിൽ വർദ്ധതിച്ചു.
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��ാപമഡതിക്ൽ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ട് ഉം വകുപെതിന് ക്രീഴതിൽ 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. തതിരുവനന്തപു�ം ഗവണ്പമറ്െ 
ലഹാമതിലയാപെതതിക് പമഡതിക്ൽ ലകാലളജതിപ� ആപക 
കതിെക്കൾ 118ഉം ലകാഴതിലക്ാെ് 100 ഉം ആണ്. 2020-21ൽ 
ഈ �ണ്ടു പമഡതിക്ൽലകാലളജുകളതി�ായതി ചതികതിത് �ഭതിച് 
ഇൻല�ഷ്യറെ്സ് 116 ഉം ഔട്ട് ല�ഷ്യറെ്സ് 1,48,677ഉം 
ആണ്. ഇതതിൽ പുതതിയ ല�ാഗതികൾ 37,988 ആണ്. 2021-
22ൽ 295 ഐ�തി, 1, 65,035 ഒ�തി, 66,872 പുതതിയ ലകസുകൾ 
എന്നതിങ്പനയായതിരുന്നു കണക്കുകൾ. അഞ്ച് ലഹാമതിലയാ 
പമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിപ�യം ��ാപമഡതിക്ൽ 
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടതിപ�യം ലകാഴ്സുകൾ, വതിദ്യാർത്തികളുപെ എണ്ം 
എന്നതിവ അനുബന്രം 6.2.13ൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു.

കുടരംബകക്ഷമ പരതിപോെതിേള്
നതി�വധതി �ദ്ധതതി കാ�യളവകളതിൽ കുടംബലക്ഷമ 
��തി�ാെതികൾ 100 ശതമാനം ലകന്ദ്രവതിഷ്കൃത �ദ്ധതതി 
ആയതിരുന്നു. കൂൊപത 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം 
മുതൽ ലകന്ദ്രവതിഷ്കൃത �ദ്ധതതികളുപെ ഫണ്തിംഗ് �്രീതതിയം 
ധനസഹായ ഘെകങ്ളും മാറ്റതിയതിട്ടുണ്്. സംസ്ാനത്് 
കുടംബലക്ഷമ ��തി�ാെതി നെപെതി�ാക്കുന്ന സ്തി�ം 
ജ്രീവനക്ാരുപെ ശമ്പളയതിനത്തിൽ ലകന്ദ്ര സഹായം 
��തിമതിതപപെടത്തിയതി�തിക്കുന്നു. നാഷണൽ പഹൽത്് 
മതിഷപറെയം (എൻഎച്്എം) ഡതിഎച്്എസതിപറെയം 
ഭാഗമായാണ് ഇലപൊൾ ഈ ��തി�ാെതി നെപെതി�ാക്കുന്നത്.

പ്രസവവരം മോതൃമരണ അനുപോതവരം
ഡതി.എച്്.എസ് -പറെ കഴതിഞ്ഞ 10 വർഷപത് വതിവ�ങ്ളുപെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളതിപ� 
പ്സവങ്ൾ വർദ്ധതിച്ചുവരുന്ന പ്വണത കാണതിക്കുന്നു. 
മാതൃമ�ണ അനു�ാതം ലക�ളത്തിൽ 19 ഉം ഇന്ത്യയതിൽ 
97 ഉം ആണ് (അവ�ംബം : 2018-20-പ� എം.എം.ആർ. 

പ്ലത്യക ബുള്ളറ്റതിൻ). 2010-11 മുതൽ പ�ാതു-സത്വകാ�്യ 
ആശു�ത്രതികളതിപ� പ്സവങ്ളുപെ വതിശദാംശങ്ൾ പട്ടിക 
6.2.22ൽ പകാടത്തി�തിക്കുന്നു.

കരോഗപ്രതതികരോധവ്യോപനരം
മരുന്നും പ്തതില�ാധകുത്തിവയ്പും പകാണ്് ഒഴതിവാക്ാ 
നാകുന്നതും ആല�ാഗ്യപത് ദുർബ�പപെടത്തുന്നതുമായ 
വ്യാധതികൾ, വവക�്യം, മ�ണം തുെങ്തിയവയതില�ക്് 
നയതിക്കുന്ന ല�ാഗങ്ളായ ഡതിഫ്റ്റ്രീ�തിയ, പഹപെവറ്ററ്റ്രീസ് 
എയം ബതിയം, അഞ്ചാം �നതി, മുണ്തിന്രീ�്, നയൂലമാണതിയയം 
അനുബന്ല�ാഗങ്ളും, ല�ാളതിലയാ, അതതിസാ�ം, പെറ്റനസ് 
തുെങ്തിയവ പചറുക്കുന്നതതിന് ഏറ്റവം ഫ�പ്ദവം പച�വ് 
കു�ഞ്ഞതുമായ ഇെപ�െ�ാണ് പ്തതില�ാധകുത്തിവയ്പുകൾ. 
2018-19 മുതലുള്ള 5 വർഷങ്ളതിപ� ല�ാഗപ്തതില�ാധ വ്യാ�ന 
��തി�ാെതി അനുബന്രം 6.2.14ൽ കാണാം.

സരംസ്ോന വോക്സതിൻ നയരം
ലഡാ. ബതി ഇക്ബാൽ അധ്യക്ഷനായ വാകതിൻ നയ 
സമതിതതിയപെ �തിലപൊർട്ട് സർക്ാ�തിന് സമർപെതിച്തിട്ടുണ്്. 
ഹ്രസത്വകാ�, ഇെക്ാ�, ദ്രീർഘകാ� മുൻഗണനാ 
�ദ്ധതതികളുപെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ളതി�ായതി നെപെതി�ാലക്ണ് 
നതിർലദശങ്ളാണ് ഏഴംഗ സമതിതതി ശു�ാർശ പചയ്ത്. 
സമതിതതിയപെ പ്ധാന ശു�ാർശകൾ ഇവയാണ്:
• ഹ്രസത്വകാ� മുൻഗണനാ �ദ്ധതതി: [ഒന്ന� 

വർഷത്തിനകം നെപെതി�ാക്ാനുള്ള �ദ്ധതതി]
• മുണ്തിന്രീ�് (Mumps) �ാജ്യത്് ഇലപൊഴും കാണപപെടന്നത് 

പകാണ്് സാർവ്ത്രതിക ഇമ്മയൂവണലസഷൻ ലപ്ാഗാമതിൽ 
എം ആർ വാകതിന് (MR : Measles, Rubella] �ക�ം, എം 
എം ആർ വാകതിൻ (MMR: Measles. Mumps, Rubella] 
ഉൾപപെടത്തുക

പട്ടിക 6.2.22 ലക�ളത്തിപ� പ�ാതു സത്വകാ�്യ ആശു�ത്രതികളതിപ� പ്സവങ്ളുപെ വതിശദാംശങ്ൾ 2010-11 മുതൽ

വർഷം പ�ാതുആശു�ത്രതി സത്വകാ�്യആശു�ത്രതി ആപക പ�ാതുആശു�ത്രതി % സത്വകാ�്യആശു�ത്രതി %

2010-11 136161 347199 483360 28 72

2011-12 140678 360397 501075 28 72

2012-13 135941 358563 494504 27 73

2013-14 151277 344980 496257 30 70

2014-15 151524 342112 493636 31 69

2015-16 139808 340841 480649 29 71

2016-17 124115 332293 456408 27 73

2017-18 138510 313617 452127 31 69

2018-19 143847 339989 483836 30 70

2019-20 146174 314209 460383 32 68

2020-21 131620 288187 419807 31 69

2021-22 134093 291546 425639 32 68

2022 പസപ്ംബർ 
വപ� 64921 143655 208576 31 69

അവ�ംബം : ആല�ാഗ്യ ലസവന ഡയ�്ല�റ്റ്
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• നതി�വതിപ� സാർവ്ത്രതിക ഇമ്മയൂവണലസഷൻ 
ലപ്ാഗാമതിൽ 10 വയസ്തി�ാണ് െതിഡതി (പെറ്റനസ്, 
ഡതിഫ്ത്രീ�തിയ വാകതിൻ) ശു�ാർശ പചയ്യുന്നത്. വതില്ൻചുമ 
വ്രീണ്ടും വ�ാനുള്ള സാധ്യതകണക്തിപ�ടത്് �ത്് 
വയസ്തിൽ നൽകുന്ന െതി.ഡതി വാകതിനു �ക�ം െതിഡാ�് 
വാകതിൻ (Tdap: tetanus, diphtheria, pertussis) 
ഉൾപപെടത്ാം

• അയൽ �ാജ്യങ്ളതിൽ ഇലപൊഴും ല�ാളതിലയാ 
�കരുന്നതതിനാൽ, മൂന്ന് ഇനം ല�ാളതിലയാ വവ�സുകളും 
പ്തതില�ാധതിക്കുന്ന ല�ാളതിലയാ വാകതിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ 
(IPV Injection: Inactivated poliovirus vaccine) 18 ആം 
മാസത്തിൽ നൽകുക.

• എച്് 1 എൻ 1 ഫ്ലൂ ബാധമൂ�മുള്ള ല�ാഗതു�തയം 
മ�ണസാധ്യതയം കു�ക്കുന്നതതിനായതി ഗർഭതിണതികൾക്് 
ഇൻഫ്ലുപവൻസ വാകതിൻ (quadrivalent influenza 
vaccine) നൽകുക.

• നവജാതശതിശുക്ളതിൽ ല�ാഗതു�തയം മ�ണനതി�ക്കും 
തെയന്നതതിനായതി ഗർഭതിണതികൾക്് നതി�വതിൽ 
നൽക്രീവരുന്ന െതി.െതി ക്് �ക�ം ഓല�ാ ഗർഭകാ�ത്തും 
Tdap അവസാന മൂന്നാം മാസത്തിൽ നൽകണം 

• ഡതിഫ്ത്രീ�തിയ, മ്രീസതിൽസ്, മുണ്തിന്രീ�്, റുബല് എന്ന്രീ 
ല�ാഗങ്ൾ കൗമാ�പ്ായത്തിലും മുതതിർന്നവ�തിലും 
വരുന്നത് തെയാൻ �ത്ാം ക്ാസ്തില�ാ ലകാലളജ് 
പ്ലവശനസമയലത്ാ നൽകുക( ലന�പത് ഇലത 
വാകതിനുകൾ സത്വ്രീക�തിച്തിട്ടതില്ാത്വർക്് െതി.ഡതി.എം.എം.
ആർ വാകതിൻ (Td+MMR) നൽകുക)

• ഇൻഫ്ലുവൻസ, നയുലമാലകാക്ൽ അണുബാധകൾ 
മൂ�മുള്ള മ�ണനതി�ക്കും ല�ാഗാവസ്യം 
പ്ായമായവ�തിലും ല�ാഗപ്തതില�ാധ ലശഷതി 
കു�ഞ്ഞവ�തിലും ല�ാഗാവസ്യള്ളവ�തിലും 
കൂടത�ാണ്. ഈ സാഹച�്യത്തിൽ, 65 വയസ്തിന് 
മുകളതിലുള്ളവർക്കും, ല�ാഗപ്തതില�ാധ ലശഷതി 
കു�ഞ്ഞവ�തിലും, ല�ാഗാവസ്യള്ളവർക്കും, �ണ്് 
ലഡാസ് നയൂലമാലകാക്ൽ വാകതിനും വർഷം ലതാറുമുള്ള 
കത്വാഡ്രതിവാ�റെ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാകതിനും നൽകണം.

• ലക�ളത്തിപ� എല്ാ അതതിഥതി പതാഴതി�ാളതികളുപെയം 
[കുെതിലയറ്റ പതാഴതി�ാളതികളുപെ] പ്തതില�ാധ 
കുത്തിവയ്പെ് നതി� വതി�യതിരുത്ണം. ലക�ളത്തിപ� 
എല്ാ അതതിഥതി പതാഴതി�ാളതികൾക്കും വാകതിലനഷൻ 
കാർഡ് നതിർബന്മാക്ണം. എല്ാ അതതിഥതി 
പതാഴതി�ാളതികളും �ജതിസ്റർ പചയ്തിട്ടുപണ്ന്നും അവരുപെ 
വാകതിലനഷൻ സ്റാറ്റസ് ��തിലശാധതിച്തിട്ടുപണ്ന്നും 
മുൻ ഗണനാ ക്രമത്തിൽ പ്തതില�ാധ കുത്തിവയ്പെ് 
പൂർത്തിയായതിട്ടതിപല്ങ്തിൽ ഉചതിതമായ വാകതിലനഷൻ 
ഉ�പൊക്ാൻ സംവതിധാനം ഏർപപെടലത്ണ്തുണ്്.

• സ്കൂളതിലും ലകാലളജതിലും ലചരുന്ന സമയത്് എല്ാ 
വതിദ്യാർത്തികളുപെയം വാകതിലനഷൻ സ്റാറ്റസ് 
ല�ഖപപെടത്ണം. അപൂർണ്മായ പ്തതില�ാധ 
കുത്തിവയ്പെ് നതി�യതിലുള്ള വതിദ്യാർത്തികളുപെ 
വതിശദാംശങ്ൾ പ്ാലദശതിക ആല�ാഗ്യ അധതികാ�തികപള 
അ�തിയതിക്ണം. സ് കൂളതിൽ ല�ാകുന്ന കുട്ടതികൾക്് 
വാക് സതിലനഷപറെ പ്ാധാന്യം �ക്ഷതിതാക്ളതിൽ 
ലബാധ്യപപെടത്ാൻ ആല�ാഗ്യ വതിദ്യാഭ്യാസ 
��തി�ാെതികൾ സംഘെതിപെതിക്ണം.

• അവയവമാറ്റ ശസ്തക്രതിയക്് വതിലധയ�ാക്കുന്നവർക്് 
നെലത്ണ്തിവരുന്ന ��തിലശാധനാപച�വകളും 
വാകതിലനഷൻ പച�വകളും കാരുണ്യ ആല�ാഗ്യ 
സു�ക്ഷാ �ദ്ധതതിയതിൽ പ�ടത്തുക.

• ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾ വകകാ�്യം പചയ്യുന്ന ലഹാട്ടൽ, 
�ാചകപതാഴതി�ാളതികൾക്കും പഹപെവറ്ററ്റതിസ് എ, 
എൻ്റ�തിക്് ഫ്രീവർ (Hepatitis A, Enteric fever) 
വാകതിലനഷൻ നൽകുക. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾ വകകാ�്യം 
പചയ്യുന്ന എല്ാവർക്കും വാകതിലനഷൻ കാർഡ് 
നതിർബന്മാക്കുക.

• സത്വകാ�്യ ആശൂ�ത്രതികളതിലൂപെ �്രീഡതിയാട്തിക് സ് 
വതിഭാഗങ്ളതിൽ നതിന്നും നൽകതിവരുന്ന 
വാകതിലനഷൻ സംബന്തിച് വതിവ�ങ്ൾ 
പൂർണമായതി ലശഖ�തിക്പപെടന്നതില്ാത്തതിനാൽ 
സത്വകാ�്യ ആശൂ�ത്രതികളതിൽ നതിന്നും വാകതിലനഷൻ 
സത്വ്രീക�തിക്കുന്നവർക്ായതി പ്ലത്യക വാകതിലനഷൻ 
സർട്ടതിഫതിക്റ്റ് ലഫാർമാറ്റ് രൂ�കൽപെന പചയ്യണം.

• വതിദ്യാഭ്യാസ/ലജാ�തികൾക്ായതി മറ്്റ സംസ്ാനങ്ളതില�ക്് 
ല�ാകുന്ന ലക�ള്രീയർ അവരുപെ പ്തതില�ാധ 
കുത്തിവയ്പെ് സ്തിതതി വതി�യതിരുലത്ണ്താണ്. 
ഇവർക്് പഹപെവറ്ററ്റതിസ് എ, വെലഫാഡ്, ലകാള� 
(Hepatitis A, Typhoid and Cholera) എന്ന്രീ പ്തതില�ാധ 
കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നൽലകണ്താണ്. പ്തതില�ാധ 
കുത്തിവയ്പെ് നതി�പയ അെതിസ്ാനമാക്തി പെെനസ്, 
ഡതിഫ്ത്രീ�തിയ, മ്രീസതിൽസ്, റുബല്, മുണ്തിന്രീ�് (Td/
Tdap, MMR) എന്നതിവക്കുള്ള വാകതിനുകൾ ഇതതിനകം 
സത്വ്രീക�തിക്ാത്വർക്് നൽലകണ്താണ്.

• മൃഗങ്പള വകകാ�്യം പചയ്യുന്നവർ, വളർത്തുമൃഗങ്ളുപെ 
ഉെമകൾ, പവറ്റ�തിന�തി ലഡാ്ർമാർ തുെങ്തിയ പതാഴതിൽ 
നതിമതിത്ം നായ കെതിലയൽക്ാനുള്ള സാധ്യത കൂടതലുള്ള 
വ്യക്തികൾക്കും ല�വതിഷബാധയള്ള പ്ലദശങ്ളതിപ� 
കുട്ടതികൾക്കും ല�വതിഷ ബാധയ് പക്തതി�ായ പ്്രീ-
എക് സ് ല�ാഷർ പ്തതില�ാധം ശു�ാർശ പചയ്യുന്നു.

ഇറെർമീഡതിയറ്ക് കെരം മുൻഗണനോ പദ്ധതതി: [മൂന്നു 
വർഷത്തിനേരം നെപ്പതിലോക്ോനുള്ള പദ്ധതതി]
• ഔഷധ പ്തതില�ാധലശഷതിയള്ള വെലഫായതിഡ് 

ബാ്്രീ�തികൾ മറ്റ് സംസ്ാനങ്ളതിൽ നതിന്നും �തിലപൊർട്ട് 
പചയ്യപപെട്്ട വരുന്ന സാഹച�്യത്തിൽ വെലഫായ്ഡ് 
വാകതിൻ (TCV: Typhoid conjugate vaccine) 6-9 
മാസത്തിൽ സാർവത്രതിക വാകതിലനഷൻ ലപ്ാഗാമതിൽ 
പ�ടത്തുക

• വതിത�ണ സാധ്യത കണക്തിപ�ടത്് പഹ�വറ്ററ്റതിസ് 
എ (Hepatitis A vaccine) വാകതിൻ 12 ആം മാസത്തിൽ 
യഐ�തിയതില�ക്് ഉൾപപെടത്തി നൽകുക.

• ലക�ളത്തിൽ 16 ആം മാസത്തിൽ ഒരു ലഡാസ് മാത്രം 
നൽകുന്ന ജപൊന്രീസ് എൻപസഫവ�റ്റതിസ് വാകതിൻ 
(JE: Japanese Encephalitis) ലദശ്രീയ വാകതിലനഷൻ 
�ദ്ധതതിയതിൽ പ�ടത്തിയതിട്ടുള്ളത് ല�ാല� 9-16 
മാസങ്ളതി�ായതി �ണ്് ലഡാസ് നൽകുക.

• ജപൊന്രീസ് എൻപസഫവ�റ്റതിസ് വാകതിൻ ഇലപൊൾ 
തതിരുവനന്തപു�ം, ആ�പ്പുഴ ജതില്കളതിൽ മാത്രമാണ് 
നൽകുന്നത്. ല�ാഗവ്യാ�ന�ഠനം നെത്തി 
അവശ്യപമങ്തിൽ മറ്റ് ജതില്കളതിലുള്ളവർക്കും വാകതിൻ 
നൽകുക.
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• വാക്രീലനഷപന സംബന്തിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വതിവ�ങ്ളും 
ല�ഖപപെടത്തിയ വാകതിലനഷൻ കാർഡ് എല്ാവർക്കും 
നൽകുക

• മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടതൽ ലക�ളത്തിൽ താമസതിക്ാൻ 
പു�ലമനതിന്നും എത്തുന്നരുപെ വാകതിലനഷൻ നതി� 
കണക്ാക്കുക. പ്ായത്തിനനുസ�തിച്് വാകതിലനഷൻ 
എടക്ാത്വർക്് ഉചതിതമായ വാകതിലനഷൻ നൽകുക 

• ലന�പത് സത്വ്രീക�തിച്തിട്ടതിപല്ങ്തിൽ എല്ാ 
അതതിഥതിസംസ്ാന പതാഴതി�ാളതികൾക്കും െതി ഡാ�്, 
എം എം ആർ, വെലഫായതിഡ്, ലകാള� വാകതിലനഷൻ 
നൽകുക/ഉ�പ്പുവരുത്തുക 

ദീർഘേോല മുൻഗണനോ പദ്ധതതി: [അഞ്ചു വർഷത്തിനേരം 
നെപ്പതിലോക്ോനുള്ള പദ്ധതതി]
• കുട്ടതികളതിപ� ലവ�തിപസല് (ചതിക്ൻ ല�ാക്), ഇൻഫ്ലുവൻസ 

എന്നതിവയമായതി ബന്പപെട്ട ല�ാഗാവസ്യം 
മ�ണനതി�ക്കും കു�യ്ക്കുന്നതതിന് ലവ�തിപസല് 
വാകതിലനഷനും വർഷംലതാറുമുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ 
വാകതിലനഷനും സാർവത്രതിക വാകതിലനഷൻ 
ലപ്ാഗാമതില�ക്് സത്വ്രീക�തിക്ാം.

• ഗർഭാശയകാൻസർ വർധതിക്കുന്നതായതി കണ്ാൽ 
ഹുമൻ �ാപെതില�ാമ വവ�സ് വാകതിൻ (HPV vaccine: 
Human Papilloma Virus) നൽകുന്നത് ��തിഗണതിക്കുക

• സംസ്ാന വാകതിൻ നയത്തിൽ 
അവയവമാറ്റശസ്തക്രതിയക്കും (solid organ 
transplantation) പസ്റം പസൽ (hematopoietic 
stem cell transplantation) ശസ്തക്രതിയക്കും 
വതിലധയ�ാവന്നവർക്കുള്ള വാകതിനുകൾ ഉൾപപെടത്തുക

ഭോവതി വീക്ഷണരം
ഒരു സമൂഹത്തിപ� മാനവവതികസനത്തിപറെ 
നതിർണായക സൂചകങ്ളതിപ�ാന്നാണ് ജനങ്ളുപെ 
ആല�ാഗ്യനതി�യതിപ� പുല�ാഗതതി. ആല�ാഗ്യക�മായ ഒരു 
സമൂഹത്തിന് സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിന് കൂടതൽ 
പ്ാധാന്യലത്ാപെയം കാ�്യക്ഷമമായം സംഭാവന 
പചയ്യാൻ കഴതിയം. ശക്മായ പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ 
സം�ക്ഷണ സംവതിധാനത്തി�ാണ് ലക�ളത്തിപറെ ശക്തി. 
പുതതിയതും നതി�വതിലുള്ളതുമായ പവല്ലുവതിളതികപള ലന�തിൊൻ 
ആല�ാഗ്യ സൗക�്യങ്ൾ നതി�ന്ത�ം നവ്രീക�തിലക്ണ്തുണ്്. 
പ�ാതു ആല�ാഗ്യം, ഗാമ്രീണ ആല�ാഗ്യം, �ട്ടതികവർഗ്ഗ 
ജനവതിഭാഗങ്ളുപെ ആല�ാഗ്യം, സ്ത്രീകളുപെ ആല�ാഗ്യം, മാതൃ-
ശതിശു ആല�ാഗ്യ സം�ക്ഷണം, ആല�ാഗ്യ ഇൻഷു�ൻസ്, 
പമഡതിക്ൽ ടൂ�തിസം എന്ന്രീ ലമഖ�കളതിൽ 14-ാം �ഞ്ചവത്� 
�ദ്ധതതി കാ�യളവതിൽ പ്ലത്യകം ശ്രദ്ധ നൽലകണ്തുണ്്. ഈ 
പവല്ലുവതിളതികപള ലന�തിൊൻ പ�ാതുജനാല�ാഗ്യ സംവതിധാനം 
കൂടതൽ ശക്തിപപെടലത്ണ്തുണ്്.
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6.3 ജനസംഖ്യ ഘടനയതില� മാറ്റങ്ങൾ

ആല�ാളത�ത്തിലം ലകരളത്തിലം പ്ായമായവരുലട 
എണ്ണവം അനുപാതവം അതതിലവ�ം വർദ്തിച്ചു ലകാണ്തിരതിക്കു 
കയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുലട ലവൾഡ് ലപാപ്പുല�ഷൻ 
ലപ്ാലപെക്സ് 2022 അനുസരതിച്്, ആല�ാള ജനസംഖ്യ 
2030ൽ 8.5 ബതി�്യണം 2050ൽ 9.7 ബതി�്യണം എത്തുലമന്് 
പ്തീക്തിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യാപരമായ പരതിവർത്നം, 
അഥവാ 'ജനസംഖ്യാ വാർദ്ക്യം' എന്് വതിളതിക്കലപെടുന്, 
പ്ായമായവരുലട  അനുകൂ�മായ ജനസംഖ്യയതിൽ 
സമീപവർഷങ്ങളതിൽ ആല�ാളത�ത്തിൽ വർദ്നവ് 
സംഭവതിച്തിട്ടുണ്്. സാമ്പത്തിക അഭതിവ്യദ്തിയും ലമച്ലപെട്ട 
ആലരാ�്യ സംരക്ണ സൗകര്യങ്ങളം കകവരതിച്തതിലൂലട   
പ്തയുല്ാദനക്മത   കുറയുകയും ആയുർകദർഘ്യം 
വർദ്തിക്കുകയും ലെയ്തതാണ്  ഇതതിലറെ  പ്ാഥമതിക കാരണം.

വാർദ്ക്യ ആശ്തിത അനുപാതം (OADR) 
നതിർവെതിച്തിരതിക്കുന്ത് 65 വയലസാ അതതിൽ കൂടുതല�ാ 
പ്ായമുള്ള 100 ലപർക്ക് 20-64 വയസ്് വലര പ്ായമുള്ള 
എത്ര ആളകളലണ്ന് എണ്ണമാണ്. ജനസംഖ്യയുലട 
പ്ായഘടനയതില� മാറ്റങ്ങൾ നതിരീക്തിക്കുന്തതിനുള്ള 
ഏറ്റവം സാധാരണയായതി ഉപലയാ�തിക്കുന് സൂെകമാണതിത്. 
പ്തയുൽപാദനക്മത കുറയുകയും ആയുർകദർഘ്യം 
വർദ്തിക്കുകയും ലെയ്യുലമ്പാൾ, പ്ായമായവരുലട 
സംഖ്യ ആലപക്തികമായതി വർദ്തിക്കുന്നു, അലതസമയം 
യുവാക്കളലട എണ്ണം കുറയുന്നു. ല�ാകത്തിലറെ എല്ാ 
പ്ലദശങ്ങളതിലം വാർദ്ക്യ ആശ്തിത അനുപാതം 
വർദ്തിക്കുലമന്് കണക്കാക്കലപെടുന്നു. ല�ാകലമമ്പാടുമുള്ള 
65 വയലസാ അതതിൽ കൂടുതല�ാ പ്ായമുള്ള ആളകളലട 
ശതമാനം 1990ൽ 6 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2019ൽ 9 
ശതമാനമായതി വർദ്തിച്ചു, 2050ൽ ഇത് 16 ശതമാനമായതി 
വർദ്തിക്കുലമന്് പ്തീക്തിക്കുന്നു. ല�ാകത്തിലറെ മതിക്ക 
ഭാ�ങ്ങളതിലം 65 വയസ്തിന് മുകളതിലള്ള അതതിജീവന 
പ്ായം കൂടുന്നു. പ്ായമായവരതില� ആയുർകദർഘ്യം 
ഉയരുന്നുലണ്ങ്തിലം ജനന സമയലത് അതതിജീവന നതിരക്ക് 
അതതിലനക്കാളപരതിയാണ്. (ഉറവതിടം: ലവൾഡ് ലപാപ്പുല�ഷൻ 
ഏജതിം�്, 2019)

പ്ായമായവരുലടയും അവരുലട കുടുംബങ്ങളലടയും 
അവർ ജീവതിക്കുന്  സമൂഹത്തിലറെയും ജീവതിതരീതതി 
ലമച്ലപെടുത്തുന്തതിനായതി �വൺലമന്റുകൾ, സതിവതിൽ 

ലസാകസറ്റതികൾ, അന്ാരാഷ്ട്ര ഏജൻസതികൾ, 
ലപ്ാഫഷണലകൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, സ്വകാര്യ 
ലമഖ� എന്തിവലയ ഒരുമതിച്് ലകാണ്ടുവരുന് ഒരു 
ആല�ാള സഹകരണമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുലട 
ആലരാ�്യകരമായ ഏജതിം�് ദശകം (2021-2030). 
ഇത് ആലരാ�്യകരമായ വാർദ്ക്യത്തിനു ലവണ്തി 
നതി�ലകാള്ളുന്നു. അത് ലവറം  ലരാ�ങ്ങളലട അഭാവം 
മാത്രമല് ഉലദേശതിക്കുന്ത്. പ്ായമായവരുലട ജീവതിത 
ചുറ്റുപാട്  അവരുലട ലക്മം നതിർണ്ണയതിക്കുന് പ്ധാന 
ഘടകമാണ്. ലവൾഡ് ലപാപ്പുല�ഷൻ ഏജതിം�്, 2020- ൽ  
പ്ായമായവരുലട ജീവതിത ചുറ്റുപാടുകൾ, അവരുലട സാമൂഹതിക 
സാമ്പത്തിക നതി�, അവരുലട ആലരാ�്യം, ലക്മം എന്തിവ 
തമ്തിലള്ള പരപെരബന്ം മനസ്തി�ാലക്കണ്തതിലറെ 
ആവശ്യകത എടുത്തുകാണതിക്കുന്നു.

ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തനം - ഇന്്യം കേരളവം
2011-ല� ലസൻസസ് പ്കാരം 52.8 ദശ�ക്ം സ്തീകളം 51.1 
ദശ�ക്ം പുരുഷന്ാരും ഉൾലപെലട ഇന്്യയതിൽ ഏകലദശം 
104 ദശ�ക്ം വലയാധതികർ (60 വയലസാ അതതിൽ കൂടുതല�ാ 
പ്ായമുള്ളവർ) ഉണ്്. അടുത് കാ�ത്ായതി രാജ്യത്് 
പ്ായമായവരുലട ശതമാനം വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുന്നു, 
വരും വർഷങ്ങളതിലം ഈ പ്വണത തുടരാനാണ് സാധ്യത. 
60 വയസ്തിന് മുകളതിലള്ള ജനസംഖ്യയുലട പങ്് 2015-
ൽ 8 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2050ൽ 19 ശതമാനമായതി 
വർദ്തിക്കുലമന്് പ്വെതിക്കലപെടുന്നു. ഇന്്യയതില� പ്ായമായ 
ജനസംഖ്യ 2031-ൽ 194 ദശ�ക്ത്തില�ത്തുലമന്് 
പ്വെതിക്കലപെടുന്നു. ഇന്്യ ഏജതിങ് റതിലപൊർട്ട്, 2017 
അനുസരതിച്്  ലമാത്ം പ്ായമായവരുലട ജനസംഖ്യ ഈ  
നൂറ്റാണ്തിലറെ അവസാനലത്ാലട രാജ്യലത് ഏകലദശം 
34 ശതമാനമാകുലമന്് കണക്കാക്കുന്നു.

കഴതിഞ്ഞ ദശകങ്ങളതിൽ സംസ്ാനലത് വൃദ്ജനസംഖ്യ 
അതതിലവ�ം വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 2011ല� 
ലസൻസസ് പ്കാരം 60 വയസം അതതിൽ കൂടുതലമുള്ള 
ജനസംഖ്യയുലട ലദശീയ ശരാശരതി 8 ശതമാനമാലണങ്തിൽ  
ലകരളത്തിൽ അത്  12.6 ശതമാനമാണ്.  വാർദ്ക്യ 
ആശ്തിത അനുപാതം ലകരളത്തില�ത്  19.6 ശതമാനവം 
ഇന്്യയതില�ത്  14.2 ശതമാനവമാണ്.
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പ്ായമായവരുലട ഉയർന് വളർച്ാ നതിരക്ക് സാധാരണ 
ജനസംഖ്യാ വർദ്നയുമായതി താരതമ്യലപെടുത്തുലമ്പാൾ 
ഉയർന്താലണന്്  2021ല� എൽലഡർ�തി ഇൻ 
ഇന്്യ റതിലപൊർട്്ട കാണതിക്കുന്നു. 2011-2021 കാ�യളവതിൽ 
സാധാരണ ജനസംഖ്യയുലട വളർച്ാ നതിരക്ക് 12.4 
ശതമാനവം പ്ായമായവരുലട വളർച്ാ നതിരക്ക് 36 
ശതമാനവമായതിരുന്നു. അതുലകാണ്ടുതലന്  ഇന്്യയതില� 
ലമാത്ം ജനസംഖ്യയതില�  പ്ായമായവരുലട 
ശതമാനവം വതിഹതിതവം വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 
ഇത് 2021-ൽ 10.1 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 2031ൽ 13.1 
ശതമാനത്തില�ത്തുലമന്് പ്തീക്തിക്കുന്നു. ലമാത്ം 
ജനസംഖ്യയതില� വലയാജനങ്ങളലട അനുപാതത്തിൽ 
ലകരളം ഒന്ാം സ്ാനത്ാണ് എന്് കണക്കുകൾ 
കാണതിക്കുന്നു(16.5 ശതമാനം). ഇത് 2031-ൽ 20.9 
ശതമാനത്തില�ത്തുലമന്് കണക്കാക്കലപെടുന്നു. 
വലയാജനങ്ങളലട വാർഷതിക വളർച്ാ നതിരക്ക് ലദശീയ 
ത�ത്തിൽ 3.28 ശതമാനമായതിരതിക്കുലമ്പാൾ ലകരളത്തിന് 
ഇത് 3.96 ശതമാനമായതിരതിക്കുലമന്നും പ്തീക്തിക്കുന്നു. 
2031ൽ ഇന്്യയതില� പ്ായമായ സ്തീകളലട എണ്ണം 
പുരുഷന്ാലരക്കാൾ കൂടുലമന്് കണക്കാക്കലപെടുന്നു.

2031ൽ 194 ദശ�ക്ം വരുന് ലമാത്ം ജനസംഖ്യയതിൽ 101 
ദശ�ക്ം സ്തീകളം 93 ദശ�ക്ം പുരുഷന്ാരും ആയതിരതിക്കും. 
പ്ായമായ ജനസംഖ്യയുലട �തിം�ാനുപാതം ആലക  
ജനസംഖ്യയുലട അനുപാതവമായതി ഒത്തുലപാകുന്താണ്. 
2031-ല� ജനസംഖ്യാപ്വെന കണക്കനുസരതിച്് ഈ 
അനുപാതം ആലക ജനസംഖ്യയതിലം  പ്ായമായവരുലട 
സംഖ്യയതിലം യഥാക്രമം  (955), (1,085) എന്തിങ്ങലനയാണ്.

വക�യാധിേരുടെ  സയാമ്പത്തിേ സ്ിതി 
വാർദ്ക്യ ആശ്തിത അനുപാതത്തിൽ വർദ്തിച്ചുവരുന് 
പ്വണത കണക്കാക്കലപെടുന്നു. അഖതില�ന്്യാ ത�ത്തിൽ 
ഈ അനുപാതം 2011ൽ 14.2 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 
2021ൽ 15.7 ശതമാനമായതി വർദ്തിച്ചു, ഇത് 2031ൽ 20.1 
ശതമാനമാകുലമന്് പ്തീക്തിക്കുന്നു. സംസ്ാനങ്ങളതിൽ, 
2011ല� ലസൻസസ് പ്കാരം ലകരളത്തില� വാർദ്ക്യ 
ആശ്തിത അനുപാതം 19.6 ശതമാനമായതിരുന്നു. 2031ൽ ഇത് 
34.3 ശതമാനമാകുലമന്് കണക്കാക്കലപെടുന്നു. ആശ്തിത 
അനുപാതവം വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 2031ൽ 
സ്തീകൾക്കും പുരുഷന്ാർക്കും യഥാക്രമം 21.5 ശതമാനവം 
18.8 ശതമാനവം ആയതിരതിക്കും. 2021ൽ സ്തീകളലട വാർദ്ക്യ 
ആശ്തിതാനുപാതം, പുരുഷന്ാലര അലപക്തിച്്, ലകരളം, 
തമതിഴ് നാട്, ഹതിമാെൽ പ്ലദശ്, പഞ്ാബ് തുടങ്ങതിയ 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ വളലര കൂടുത�ാണ്. 

2017-18 കാ�യളവതിൽ നടത്തിയ NSS 75-ാം റൗണ്് 
പ്കാരം, ഇന്്യയതില� ആലരാ�്യലത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
സാമൂഹതിക ഉപലഭാ�ം അനുസരതിച്്, പ്ായമായ സ്തീകളലട 
സാമ്പത്തിക സ്തിതതിയതിൽ പ്ായമായ പുരുഷന്ാരുമായതി 
താരതമ്യലപെടുത്തുലമ്പാൾ വ�തിയ അന്രമുണ്്. ഗ്ാമന�ര 
പ്ലദശങ്ങളതിൽ പുരുഷന്ാരുലട സാമ്പത്തിക സ്വാതന്്യം 
യഥാക്രമം 48ഉം  57ഉം ശതമാനം ആയതിരതിക്കുലമ്പാൾ 
സ്തീകളതിൽ അത് ലവറം 10ഉം  11ഉം  ശതമാനം മാത്രമാണ്.

ആകരയാഗ്വം സയാമൂഹിേ നിലയം
വാർദ്ക്യം ആലരാ�്യാവസ്യുലട വതിഭതിന് സ്വഭാവങ്ങൾ 
പ്കടതിപെതിക്കുന് കാ�മാണ്. വതിട്ടുമാറാത് ലരാ�ങ്ങൾ, 
മാനസതികാലരാ�്യ പ്ശ്നങ്ങൾ, വാർദ്ക്യം, ശാരീരതിക 

കവക�്യങ്ങൾ, മറ്റ് ലകാലമാർബതിഡതിറ്റതികൾ എന്തിവയതിൽ 
നതിന്് ഉണ്ാകുന് മാനസതികവം ശാരീരതികവമായ 
ആലരാ�്യ പ്ശ്നങ്ങൾ എന്തിവ ഇതതിൽ ഉൾലപെടുന്നു. 
ഇന്്യയതില� ആലരാ�്യലത്ക്കുറതിച്ചുള്ള NSS 75-ാം 
റൗണ്തിലറെ (ജൂക� 2017 മുതൽ ജൂൺ 2018 വലര) 
കലണ്ത്ലകലള അടതിസ്ാനമാക്കതി പ്ായമായ 
ജനസംഖ്യയുലട ആലരാ�്യനതി�ലയ എൽഡർ�തി ഇൻ 
ഇന്്യാ റതിലപൊർട്്ട  2021 കാണതിക്കുന്നു. പ്ായമായവരതിൽ, 
ലരാ�ം ഉണ്ായതിരുന്തിട്ടും, സ്തീകലള അലപക്തിച്് (60 
ശതമാനം) കൂടുതൽ പുരുഷന്ാർക്ക് (64 ശതമാനം) 
സാമാന്യം നല് ആലരാ�്യമുലണ്ന് ലതാന്ൽ ഉലണ്ന്് 
നതിരീക്തിച്ചു. 2004ലം 2017-18ലം ഗ്ാമങ്ങളതിലം ന�രങ്ങളതിലം 
60-64 വയസ്തിനതിടയതിലള്ള ശാരീരതിക െ�നലശഷതിയുള്ള 
വൃദ്രുലട അനുപാതം ഏതാണ്് സമാനമാണ്. 2004ൽ 
ഇത് 94.7 ശതമാനവം (ഗ്ാമന�ര പ്ലദശങ്ങളതിൽ) 2017-
18ൽ 96.4 ശതമാനവമായതിരുന്നു. ലകരളത്തിൽ, ശാരീരതിക 
െ�നലശഷതി അനുസരതിച്് പ്ായമായവരുലട ശതമാനം 
പുരുഷന്ാരതിൽ 92ഉം സ്തീകളതിൽ 87ഉം ആണ്. ന�ര-ഗ്ാമ 
വർഗ്ീകരണത്തിലറെ അടതിസ്ാനത്തിൽ, ശതമാന 
വതിതരണം ന�രത്തിൽ 91ഉം ഗ്ാമത്തിൽ 88ഉം ആണ്. 

ലദശീയ ത�ത്തിൽ, പ്ായമായവരതിൽ ഏറ്റവം പ്ബ�മായ 
കവക�്യം െ�ന കവക�്യമാണ് (4.9 ശതമാനം), തുടർന്് 
ശ്വണ കവക�്യം (1.2 ശതമാനം), കാഴ്ച കവക�്യം 
(1.1 ശതമാനം) എന്തിവയാണ്. പ്ലദശാടതിസ്ാനത്തിൽ 
പ്ായമായവരതില�  കവക�്യശതമാനം, കവക�്യങ്ങളലട 
വതിശാ�മായ വതിഭാ�ത്തിൽ പരതിലശാധതിക്കുലമ്പാൾ 
അന്ത, കാഴ്ചക്കുറവ്, കാഴ്ച കവക�്യം, ശ്വണ 
കവക�്യം തുടങ്ങതിയവ  ന�രപ്ലദശങ്ങലള അലപക്തിച്് 
ഗ്ാമപ്ലദശങ്ങളതിൽ   അൽപെം കൂടുത�ാലണന്് 
നതിരീക്തിക്കലപെടുന്നു. (NSS 76-ാം റൗണ്്, ജൂക� - 
ഡതിസംബർ 2018 - ഇന്്യയതില� ഭതിന്ലശഷതിക്കാർ)

വക�യാധിേർടകെതിടരയള്ള കുറ്റകൃത്ം
നാഷണൽ കക്രം ലറലക്കാർഡ്സ് ബയൂലറായുലട 
കണക്കനുസരതിച്്, 2020ൽ മുതതിർന് പൗരന്ാർലക്കതതിരായ 
ലമാത്ം കുറ്റകൃത്യങ്ങളലട നതിരക്ക് (ജനസംഖ്യയുലട ഒരു 
�ക്ത്തിന്) ലദശീയ ത�ത്തിൽ 23.9 ശതമാനമാണ്, 
അലതസമയം ലകരളത്തിൽ ലരഖലപെടുത്തിയ 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളലട നതിരക്ക് 16.7 ശതമാനമാണ്. 

സർകെയാരിടറെ ഇെടപെലുേൾ
മുതതിർന് പൗരന്ാരുലട ലക്മത്തിനായുള്ള ലനാഡൽ 
മന്ാ�യമാണ് സാമൂഹ്യനീതതി ശാക്ീകരണ മന്ാ�യം.
അത് സംസ്ാന സർക്കാരുകൾ, സർക്കാരതിതര 
ഓർ�കനലസഷനുകൾ, സതിവതിൽ ലസാകസറ്റതി 
എന്തിവയുമായതി സഹകരതിച്് മുതതിർന് പൗരന്ാർക്ക് 
ലവണ്തിയുള്ള ലപ്ാഗ്ാമുകളം നയങ്ങളം വതികസതിപെതിക്കുകയും 
നടപെതി�ാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. മുതതിർന് പൗരന്ാരുലട 
ലക്മത്തിനായുള്ള ലദശീയ കർമ് പദ്തതി (NAPSrC), 
മുതതിർന് പൗരന്ാരുലട പ്ധാന നാ�് ആവശ്യങ്ങളായ  
സാമ്പത്തിക സരക്, ഭക്ണം, ആലരാ�്യ സംരക്ണം, 
കൂടാലത മനുഷ്യ ഇടലപടൽ/അന്സ്സുള്ള ജീവതിതം എന്തിവയ്ക് 
പരതി�ണന നൽകതിലക്കാണ്് അവരുലട ലക്മത്തിനുലവണ്തി 
നതി�ലകാള്ളുന്നു.  മുതതിർന് പൗരന്ാരുലട ലക്മത്തിനും 
അവകാശ സംരക്ണത്തിനുമായതി ഇന്്യാ �വൺലമറെ് 
മുലഖന നടപെതി�ാക്കുന് പ്ധാന പദ്തതികൾ താലഴ 
പറയുന്വയാണ്;
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പ്രധാനമന്ത്രി വയവന്ദന യയാജന - 60 വയസം അതതിൽ 
കൂടുതലമുള്ള മുതതിർന് പൗരന്ാർക്ക് മാത്രമായതി സാമൂഹതിക 
സരക് നൽകുന്തതിനായതി 2017 ലമയ് മാസത്തിൽ 
ആരംഭതിച് ലപൻഷൻ പദ്തതിയാണതിത്. പദ്തതി ഇലപൊൾ 
2023 മാർച്് 31 വലര നീട്ടതി.

ഇന്ദ്രിരാഗാന്്രി യേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ െദ്ധത്രി 
(IGNOAPS)- �വൺലമറെ് നതിർലദേശതിച് മാർഗ്നതിർലദേശങ്ങൾ 
അനുസരതിച്്, 60 വയസ്് കഴതിഞ്ഞ, ദാരതിദ്്യലരഖയ്ക് താലഴയുള്ള  
മുതതിർന് പൗരന്ാർക്കുലവണ്തി 2007 മുതൽ ഗ്ാമവതികസന 
മന്ാ�യം ഈ പദ്തതി നടപെതി�ാക്കുന്നു.

വയയാജനങ്ങളുപെ ആയരാഗ്യ െര്രിൊലനത്്രിനുള്ള യേശീയ 
െര്രിൊെ്രി (NPHCE)- 2010-11-ൽ ആലരാ�്യ-കുടുംബലക്മ 
മന്ാ�യം പ്ായമായവരുലട ആലരാ�്യ സംബന്മായ 
വതിവതിധ പ്ശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനായതി ആരംഭതിച് 
പദ്തതിയാണതിത്. പ്ാഥമതിക, ദ്വതിതീയ, തൃതീയ ആലരാ�്യ 
സംരക്ണത്തിലറെ വതിവതിധ ത�ങ്ങളതിൽ മുതതിർന് 
പൗരന്ാർക്ക് ആലരാ�്യ സംരക്ണ സൗകര്യങ്ങൾ 
നൽകുക എന്താണ് പരതിപാടതിയുലട അടതിസ്ാന �ക്്യം.

രാഷ്ടീയ വയയാശ്ീ യയാജന - പ്ായാധതിക്യത്ാലള്ള 
കവക�്യങ്ങൾ/കവക�്യങ്ങൾ എന്തിവയാൽ 
ബുദ്തിമുട്ടുന് 60 വയസ്തിനു മുകളതിൽ പ്ായമുള്ള ബതിപതിഎൽ 
വതിഭാ�ത്തിൽലപെട്ടവർക്ക്  സഹായ സാമഗ്തികളം  
ഉപകരണങ്ങളം ഈ പദ്തതി വഴതി  നൽകുന്നു: കവക�്യം, 
കാഴ്ചക്കുറവ്, ലകൾവതിക്കുറവ്,  പല്ലുലകാഴതിയൽ , െ�ന 
കവക�്യം എന്തിവയ്ക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ പദ്തതി വതിഭാവനം 
ലെയ്യുന്നു. 

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആയരാഗ്യ യയാജന (PM-JAY) – 2018-ൽ 
ആലരാ�്യ കുടുംബ മന്ാ�യം ആരംഭതിച് പദ്തതിയാണ് 
ആലരാ�്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്തതി. ഈ പദ്തതിയതിലൂലട 
ലപാതു-സ്വകാര്യ എംപാനൽ ലെയ്ത ദ്വതിതീയ, തൃതീയ 
പരതിെരണ ആശുപത്രതികളതിലൂലട  ഓലരാ കുടുംബത്തിനും 
പ്തതിവർഷം 5 �ക്ം രൂപയുലട ആലരാ�്യ പരതിരക് 
നൽകുന്നു.

കേരള സർകെയാരിടറെ ഇെടപെലുേൾ
ലകരള �വൺലമറെതിലറെ വലയാജന നയം 2013 ലകരള 
സർക്കാരതിലറെ ഇടലപടലകൾക്ക് ഒരു മാർഗ്നതിർലദേശമായതി 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. 60 വയസ്തിന് മുകളതിലള്ള എല്ാ 
പൗരന്ാരുലടയും പ്ലത്യകതിച്് പ്ായമായ സ്തീകളലടയും 
ലക്മത്തിനായതി പദ്തതികൾ രൂപലപെടുത്തുന്തതിന് ഒരു 
കർമ് പദ്തതി തയ്ാറാക്കുക, മുതതിർന്വർക്ക് മതികച് 
സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവം ആലരാ�്യകരവമായ ജീവതിതം 
പ്ദാനം ലെയ്യുക  എന്തിവയാണ് നയം �ക്്യമതിടുന്ത്.

വക�യാധിേ പരിചരണത്തിനുള്ള സ്യാപനങ്ങൾ
സാമൂഹ്യനീതതി വകുപെ് വൃദ്സദനങ്ങൾ നടത്തുന്തു, 
കൂടാലത സർക്കാർ ഇതര  സ്ാപനങ്ങളലട പ്വർത്നം   
നതിയന്തിക്കുകയും, വലയാജനങ്ങൾക്കായതി പദ്തതികൾ 
നടപെതി�ാക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യനീതതി വകുപെതിലറെ 
നതിയന്ണത്തിൽ 16 സർക്കാർ വൃദ്സദനങ്ങൾ 
പ്വർത്തിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാലത, തലദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളമായതി സഹകരതിച്്, വലയാജനങ്ങൾക്ക് 
ലഡ ലകയർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തതിനായതി വകുപെ് 
"സായംപ്ഭ ലഹാംസ്" നടത്തുന്നു. 2018ൽ 82 തലദേശ സ്വയം 

ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഇത് ആരംഭതിച്ചു. പ്ായമായവരുലട 
ലഡലകയറതിനായതി തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
'പകൽ വീട്' (പകൽ വീട്) നടപൊക്കുകയും പതിന്ീട് വതിലനാദം, 
ആലരാ�്യം, ലപാഷകാഹാരം എന്തിവ സംലയാജതിപെതിച്് 
അവലയ സായംപ്ഭ ലഹാമുകളായതി ഉയർത്തുകയും ലെയ്തു.

വതിവതിധ വാർദ്ക്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായതി മൾട്ടതി സർവീസ് 
ലഡ ലകയർ ലസറെറകളായതി തതിരുവനന്പുരം, 
ലകാഴതിലക്കാട് ജതില്കളതിൽ "ലമാഡൽ സായംപ്ഭ ലഹാംസ്" 
വകുപെ് പരീക്ണാടതിസ്ാനത്തിൽ ആരംഭതിച്ചു. സർക്കാർ 
വൃദ്സദനങ്ങളലട നതി�വാരം ലദശീയ നതി�വാരത്തില�ക്ക് 
ഉയർത്തുന്തതിനായതി വകുപെ് "രണ്ാം ഇന്തിം�്സ് പദ്തതി" 
ആരംഭതിച്ചു. കണ്ണൂരതില� കപ�റ്റ് പദ്തതി വതിജയതിച്ലതാലട 
ലകാല്ം, മ�പ്പുറം സർക്കാർ വൃദ്സദനങ്ങളതില�ക്കും പദ്തതി 
വ്യാപതിപെതിച്ചു.

വകുപെ് നടത്തുന് വൃദ്സദനങ്ങൾക്ക് പുറലമ ഓർഫലനജ് 
കൺല്ാൾ ലബാർഡതിന് കീഴതിൽ രജതിസ്റ്റർ ലെയ്ത 623 
വൃദ്സദനങ്ങളണ്്. വലയാജനങ്ങളലട അവകാശങ്ങൾ 
സംരക്തിക്കുന്തതിന് ഈ വൃദ്സദനങ്ങളലട പ്വർത്നം 
നതിരീക്തിലക്കണ്ത് വളലര അത്യന്ാലപക്തിതമാണ്. 
ലകരളത്തിൽ, െട്്രിക 6.3.1ൽ കാണന്ത് ലപാല�, 
വൃദ്സദനങ്ങളതിൽ അലന്വാസതികളായ വൃദ്രുലട എണ്ണം 
വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 

െട്്രിക 6.3.1 ലകരളത്തില� വൃദ്സദനങ്ങളതില� 
അലന്വാസതികളലട എണ്ണം, 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര
വർഷം അലന്വാസതികളലട 

എണ്ണം
2016-17 19149
2017-18 27272
2018-19 28029
2019-20 28021
2020-21 28788
2021-22 30105

ഉറവതിടം: സാമൂഹതിക നീതതി ഡയറകലററ്റ്, ലകരള സർക്കാർ

വയാർദ്ധേ് ടപൻഷൻ പദ്ധതി
ഇന്തിരാ�ാന്തി നാഷണൽ ഓൾഡ് ഏജ് ലപൻഷൻ 
സീം (IGNOAPS) BPL വതിഭാ�ത്തിൽ ലപടുന് 60 വയസം 
അതതിൽ കൂടുതലമുള്ള പൗരന്ാർക്ക് ലവണ്തിയുള്ള  ഇന്്യാ 
�വൺലമറെതിലറെ ഒരു ലനാൺ-ലകാൺ്തിബയൂട്ടറതി ലപൻഷൻ 
പദ്തതിയാണ്. നതി�വതിൽ, ഐ.ജതി.എൻ.ഒ.എ.പതി.എസ്് 
ഉൾലപെലടയുള്ള സാമൂഹതിക സരക്ാ ലപൻഷനുകളലട 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് പ്തതിമാസം 1,600 രൂപ 
ലപൻഷൻ �ഭതിക്കുന്നു. ഇതതില� ഭൂരതിഭാ�ം വതിഹതിതവം 
സംസ്ാന സർക്കാരാണ് വഹതിക്കുന്ത്. 60-79 വയസ് 
പ്ായമുള്ളവർക്ക് പ്തതിമാസം 200 രൂപയും 80 വയസം 
അതതിൽ കൂടുതലമുള്ളവർക്ക് 500 രൂപയും ആണ് ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതം. ഇതതിൽ അധതികമായതി ലവണ്തി വരുന്  തുക 
സംസ്ാന സർക്കാരാണ് വഹതിക്കുന്ത്. 2021 നവംബർ 
വലരയുള്ള കണക്കനുസരതിച്്, 28.23 �ക്ം വരുന് 
ഇന്തിരാ�ാന്തി ലദശീയ വാർദ്ക്യ ലപൻഷൻ പദ്തതി  
ഗുണലഭാക്ാക്കളാണ്, സംസ്ാനലത് ലമാത്ം 
സാമൂഹതിക സരക്ാ ലപൻഷൻകാരതിൽ 54.98 ശതമാനം  
വരുന്ത്. 2021 നവംബർ വലരയുള്ള എൽഎസ്ജതിഐ 
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അടതിസ്ാനത്തിലള്ള വാർദ്ക്യ ലപൻഷൻ 
ഗുണലഭാക്ാക്കളലട  െട്്രിക 6.3.2ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

െട്്രിക 6.3.2 ലപൻഷൻ ഗുണലഭാക്ാക്കൾ (LSGI തതിരതിച്്)
ഇന്തിരാ�ാന്തി ലദശീയ 
വാർദ്ക്യ ലപൻഷൻ പദ്തതി

ഗുണലഭാക്ാക്കളലടഎണ്ണം 
നവംബർ 08, 2021 ല�
കണക്്ക പ്കാരം (�ക്ത്തിൽ)

ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 22.57

മുനതിസതിപൊ�തിറ്റതി 3.56

ലകാർപെലറഷൻ 2.09

ആലക 28.23

ലകരളത്തില� ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് സാമൂഹ്യ 
സരക്ാ ലപൻഷനുകൾ വതിതരണം ലെയ്യുന്തതിനായതി 
ഇൻഫർലമഷൻ ലകരള മതിഷൻ വഴതി ലകരള സർക്കാർ 
ലസവന ലപൻഷൻ എന് ഓൺക�ൻ ആപ്തിലക്കഷൻ 
സംവതിധാനം വതികസതിപെതിലച്ടുത്തു. അർഹരായ 
ഗുണലഭാക്ാക്കലള കലണ്ത്തി തലദേശ സ്ാപനങ്ങൾ 
വഴതി ലപൻഷൻ വതിതരണം ലെയ്യുന്നു. അങ്ങലന ഡയറക് 
ലബനതിഫതിറ്റ് ്ാൻസ്ഫർ സംവതിധാനം സംസ്ാനം 
വതിജയകരമായതി നടപൊക്കതി.

കേരള സർകെയാർ വക�യാജനങ്ങൾകെയാ�ി നെപ്ിലയാക്കുന്ന 
പദ്ധതിേൾ
രാജ്യത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ വലയാജനങ്ങളള്ള 
സംസ്ാനമാണ് ലകരളം. സാമൂഹതിക പതിന്തുണയുലട 
അഭാവമാണ് പ്ായം കൂടുലമ്പാൾ വലയാജനങ്ങൾ 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന് പ്ധാന ലവല്ലുവതിളതികളതില�ാന്്. 
വലയാജനങ്ങൾ ഒരു ഏകീകൃത ഗ്രൂപെല്ാത്തതിനാൽ, 
ലകരളത്തില� വാർദ്ക്യത്തിലറെ ജനസംഖ്യാശാസ് ത്രവം 
അവരുലട ആലരാ�്യം, കവക�്യം, ജീവതിത ക്രമീകരണങ്ങൾ, 
സാമ്പത്തിക സ്വാതന്്യം എന്തിവലയ സ്വാധീനതിക്കുന് 
ഘടകങ്ങളം അറതിയുന്തതിലൂലട അവർ അഭതിമുഖീകരതിക്കുന് 
പ്ശ് നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു തന്ം 
രൂപലപെടുലത്ണ്ത്  നതിർണായകമാണ്. 80 വയസ്തിനു 
മുകളതിൽ പ്ായമുള്ളവർ, വതിധവ/അവതിവാഹതിതർ/
കുട്ടതികളതില്ാത് സ്തീകൾ, അം�കവക�്യമുള്ളവർ, 
ദുർബ�ർ, അടുത് ബന്ധുക്കളതില്ാത്വർ, ഒറ്റയ്ക് 
താമസതിക്കുന്വർ, നതിരാ�ംബർ, ഗുരുതരവം മാരകവമായ 
ലരാ�ങ്ങളാൽ കഷ്ടലപെടുന്വർ എന്ീ വതിവതിധ വതിഭാ�ക്കാർ 

ലനരതിടുന് പ്ലത്യക ആവശ്യങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതികളം  
പരതി�ണതിലക്കണ്തായതി വരും.

വലയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള സാമൂഹതിക സരക്യും സാമൂഹതിക 
സംരക്ണ പദ്തതികളം സംസ്ാന സർക്കാരതിലറെ 
ഉത്രവാദതിത്വത്തിൽ  ഉൾലപെടുന്നു. സാമൂഹ്യനീതതി 
വകുപ്പും ലകരള സാമൂഹ്യ സരക്ാ മതിഷനുമാണ് 
വലയാജനങ്ങൾക്കായതി പദ്തതികൾ നടപെതി�ാക്കുന്തതിൽ 
മുന്തിൽ നതിൽക്കുന് രണ്് ഏജൻസതികൾ. 
വലയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്തതികൾ നടപെതി�ാക്കുന്തതിനുള്ള 
ലകന്ദ്രതികൃത  വകുപൊണ് സാമൂഹ്യനീതതി വകുപെ്. 
വലയാജന പരതിപാ�നത്തിൽ വകുപെതിന് പുറലമ തലദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും വലയാജന സ്വയം 
സഹായ സംഘങ്ങൾക്കും വ�തിയ പങ്കുണ്്. അതുലപാല�, 
നതിരവധതി സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളം  ൊരതിറ്റബതിൾ 
ഓർ�കനലസഷനുകളം വലയാജനങ്ങലള ലസവതിക്കാൻ 
മുൻപന്തിയതിലണ്്. വലയാജനങ്ങളലട പരതിെരണത്തിലറെ 
പ്ാധാന്യം തതിരതിച്റതിഞ്്ഞ, കുടുംബശ്ീയും (i) വലയാജനങ്ങലള 
ഉൾലപെടുത്ൽ പരതിപാടതി, (ii) നതിരാ�ംബ പുനരധതിവാസ 
പദ്തതി (ആശ്യ), (iii) സാന്്വന പരതിെരണം എന്ീ 
കാര്യങ്ങളതിൽ നതിർണായക പങ്് വഹതിക്കുന്നു.

വലയാജനങ്ങളലട ലക്മത്തിനായതി ലകരള സംസ്ാന 
സർക്കാർ ആവതിഷ് കരതിച് െതി� പരതിപാടതികൾ താലഴ 
ലകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സായംപ്രഭ - വലയാജന സൗഹൃദ അന്രീക്ം 
സൃഷ്ടതിച്ചുലകാണ്്  വലയാജനങ്ങൾ ലനരതിടുന് ലവല്ലുവതിളതികലള 
അതതിജീവതിക്കുന്തതിനും ശാരീരതികവം മാനസതികവമായ 
ആലരാ�്യം സസ്തിരമായതി കകവരതിക്കുന്തതിനുമായതി  
സാമൂഹ്യനീതതി വകുപെ് നടപെതി�ാക്കുന് സമഗ്മായ 
പാലക്കജാണതിത്.

സായംപ്ഭ പദ്തതിക്ക് കീഴതിൽ താലഴ പറയുന് പരതിപാടതികൾ 
നടപെതി�ാക്കുന്നു:
• ലമാഡൽ സായംപ്ഭ ലഹാംസ് വലയാജനങ്ങൾക്കുള്ള 

മൾട്ടതി-സർവീസ് ലഡ ലകയർ ലസറെറകളാണ്. 
ഏകലദശം 80 ലപർക്ക് പ്ലയാജനം �ഭതിക്കുന്നു.

• വലയാലപാഷണം പരതിപാടതി സായംപ്ഭ ഭവനങ്ങളതിൽ 
രജതിസ്റ്റർ ലെയ്ത വലയാജനങ്ങൾക്ക് ലപാഷകാഹാര 

സാമൂഹ്യനീതതി ശാക്ീകരണ മന്ാ�യം 14,567 എന് ലടാൾ ഫ്ീ നമ്പറതിൽ ഒരു ലദശീയ ലഹൽപെ് ക�ൻ 
സ്ാപതിച്തിട്ടുണ്്. ലകരളത്തിൽ നവംബർ 1, 2021 ന് ഇത് ഔപൊരതികമായതി ഉദ്ഘാടനം ലെയ്തു. മുതതിർന് 
പൗരന്ാരുമായതി ഉലദ്യാ�സ്ർ ബന്ലപെടുന് ഒരു കണക്ൻ ലസറെറാണതിത്. സ്തിരത, പരതിെരണം, സഹാനുഭൂതതി, 
ലപ്ാത്ാഹനം എന്ീ  മൂ�്യങ്ങളാൽ ഇത് നയതിക്കലപെടുന്നു. വതിവരങ്ങളം, മാർഗ്നതിർലദേശങ്ങളം ന�്കുക, കവകാരതിക 
പതിന്തുണ ന�്കുക, ഫീൽഡ് ഇടലപടൽ നടത്തുക എന്തിവയാണ്  പ്വർത്നങ്ങൾ. രാവതില� 8 മുതൽ രാത്രതി 8 
വലരയാണ് എൽഡർക�നതിലറെ പ്വർത്നം. ലനരതിട്ടുള്ള ഇടലപടൽ ആവശ്യമായ എല്ാ ലകാളകളം ഫീൽഡ് 
ടീം കകകാര്യം ലെയ്യും. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, എൻ ജതി ഒകൾ, റതിലസാഴ് സ് ലപഴ്സൺമാർ, കമ്യൂണതിറ്റതി അധതിഷ് ഠതിത 
സംഘടനകൾ, പ്ാലദശതിക സർക്കാരുകൾ, അങ്ണവാടതി ജീവനക്കാർ, ആശാ പ്വർത്കർ തുടങ്ങതിയവരുമായതി 
അവർ ലനറ്റ് വർക്ക് ലെയ്യുന്നു. 2021-22 കാ�യളവതിൽ ആലക 19,449 ലകാളകൾ �ഭതിച്ചു, അതതിൽ 5,930 എണ്ണം തുടർ 
നടപടതി ആവശ്യമായ ലകാളകളായതിരുന്നു.

യ�ാക് സ് 6.3.1 എൽഡർക�ൻ-വലയാജനങ്ങൾക്കായുള്ള ലദശീയ ലഹൽപെ് ക�ൻ

ഉറവതിടം: ലസ്റ്ററ്റ് എൽഡർക�ൻ. തതിരുവനന്പുരം
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കതിറ്റുകൾ വതിതരണം ലെയ്യുന്നു. 2021-22ൽ ഏകലദശം 
4,100 ഗുണലഭാക്ാക്കൾ പദ്തതിയതിൽ ഉൾലപെട്ടതിട്ടുണ്്.

• മന്ഹാസം പരതിപാടതി മുതതിർന് പൗരന്ാർക്ക് സൗജന്യ 
ടൂത്് ലസറ്റുകൾ നൽകുന്നു. 2018-19, 2019-20 
വർഷങ്ങളതിൽ യഥാക്രമം 1,692 ലപർക്കും 1,400 ലപർക്കും 
പദ്തതിയതിലൂലട പ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു.

• �വൺലമറെ് വൃദ്സദനങ്ങളതില� അലന്വാസതികൾക്ക് 
ആയുർലവദ െതികതിൽസയ്കായതി ഇന്്യൻ സതിസ് റ്റം ഓഫ് 
ലമഡതിസതിലറെ പതിന്തുണലയാലടയാണ് വാലയാമൃതം 
പദ്തതി നടപെതി�ാക്കുന്ത്. എല്ാ വർഷവം 16 സർക്കാർ 
വൃദ്സദനങ്ങളതില� 900 അലന്വാസതികൾ പദ്തതിയുലട 
ആനുകൂ�്യങ്ങൾ പ്ലയാജനലപെടുത്തുന്നു.

• ലബം�ളൂരുവതില� നതിംഹാൻസമായതി സഹകരതിച്് 
വൃദ്സദനങ്ങളതിൽ മാനസതിക-സാമൂഹതിക പരതിെരണം 
നൽകുന്നു

• വലയാമധുരം പദ്തതി ബതിപതിഎൽ വതിഭാ�ത്തിന് കീഴതിലള്ള 
വലയാജനങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂലക്കാമീറ്ററകൾ സൗജന്യമായതി 
നൽകുന്നു.

• മയൂസതിക് ലതറാപെതിയും ലയാ� ലതറാപെതിയും 
വൃദ്സദനങ്ങളതിൽ നൽകുന്നു.

ഡ്രിപമൻഷ്യ െര്രിചരണ െര്രിൊെ്രി- ഡതിലമൻഷ്യ 
പരതിെരണത്തിലറെ ഭാ�മായതി ലകരള സർക്കാർ ആരംഭതിച് 
ഒരു പദ്തതിയാണ് ‘സ്മൃതതിപഥം’. സാമൂഹ്യനീതതി വകുപ്പും 
അൽഷതിലമഴ് സ് ആൻഡ് റതില�റ്റഡ് ഡതിലസാർലഡഴ് സ് 
ലസാകസറ്റതി ഓഫ് ഇന്്യയുമാണ് ഈ സംരംഭം 
ഏലറ്റടുത്തിരതിക്കുന്ത്. പദ്തതി പ്കാരം കുന്ംകുളത്് 
ഒരു ലഡലകയർ സൗകര്യവം എറണാകുളം എടവനക്കാട്ട് 
മുഴുവൻ സമയ ലഡലകയർ ലസറെറം �ഭ്യമാണ്. 
എറണാകുളലത്യും തൃശൂരതില�യും ഡതിലമൻഷ്യ ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
വഴതി പ്തതിവർഷം 40 ഓളം അലന്വാസതികൾക്കാണ് 
ആനുകൂ�്യം �ഭതിക്കുന്ത്.

വയയാമ്രിത്ം - ലകരളത്തില� ലകാർപെലറഷൻ/മുനതിസതിപെൽ 
പ്ലദശങ്ങളതിൽ താമസതിക്കുന് 65 വയസ്തിന് മുകളതിലള്ള 
വലയാജനങ്ങൾക്ക് ആലരാ�്യ പരതിരക്യും പതിന്തുണയും 
നൽകുന് വലയാമതിത്രം, ലകരള സാമൂഹ്യ സരക്ാ മതിഷൻ 
നടപെതി�ാക്കുന് ഒരു സാമൂഹ്യ സരക്ാ പദ്തതിയാണ്. 
നതി�വതിൽ, 95 വലയാമതിത്രം യൂണതിറ്റുകൾ സംസ്ാനത്് 
ഫ�പ്ദമായതി പ്വർത്തിക്കുന്നു. ഇത്  6 ലകാർപെലറഷൻ 
ഏരതിയകളതിലം 85 മുനതിസതിപെൽ ഏരതിയകളതിലം 4 ല്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തുകളതിലം പ്വർത്തിക്കുന്നു. ലമാകബൽ 
ക്തിനതിക്കുകൾ വഴതി സൗജന്യ കവദ്യപരതിലശാധനയും 
െതികതിത്യും നടത്തി ആലരാ�്യ പരതിരക്യും പതിന്തുണയും 
പദ്തതിയതിലൂലട  നൽകുന്നു. 2017-18 മുതൽ 2021-22 
വലരയുള്ള കാ�യളവതിൽ വലയാമതിത്രം പദ്തതിയുലട 
ഗുണലഭാക്ാക്കളലട വതിശദാംശങ്ങൾ െട്്രിക 6.3.3ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

നവജീവൻ - 50-65 വയസ്തിനതിടയതിലള്ള മുതതിർന് പൗരന്ാലര 
സ്വയം ലതാഴതിൽ യൂണതിറ്റുകൾ ആരംഭതിക്കുന്തതിന് പദ്തതി 

സഹായതിക്കുന്നു.  സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവമായ 
പതിലന്ാക്കാവസ്യതിൽ നതിന്് അവരുലട ഉന്മനം 
�ക്്യമതിട്്ട  ലതാഴതിൽ വകുപെ് നടപൊക്കുന് പദ്തതിയാണതിത്. 
മുതതിർന് പൗരന്ാർക്ക് സ്വയം ലതാഴതിൽ  സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭതിക്കുന്തതിന് 50,000 രൂപ വലരയുള്ള ബാങ്് 
വായ്പകൾ നൽകുന്നു, പരമാവധതി 12,500 രൂപ എന് 
രീതതിയതിൽ ബാങ്് വായ്പയുലട  25 ശതമാനം സർക്കാർ 
സബ് സതിഡതി നൽകുന്നു.

കുടംബശ്രീയടെ പ്രകത്േ അ�ൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ 
ശയാക്രീേരണം
മുഖ്യധാരാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾലക്കാപെം ശാരീരതികവം 
ബുദ്തിപരവമായ കവക�്യമുള്ളവർ, ്ാൻസ് ലജൻഡറകൾ, 
വലയാജനങ്ങൾ എന്തിവർക്കായതി പ്ലത്യക 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപീകരതിക്കുന്തതിന് കുടുംബശ്ീ 
തുടക്കമതിട്ടതിട്ടുണ്്. നതി�വതിൽ, 2,83,615 അം�ങ്ങൾ അടങ്ങുന് 
25,992 വലയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്വർത്തിക്കുന്നു. 525 
ലെറകതിട സംരംഭങ്ങൾ  സ്ാപതിച്ചു. പഞ്ായത്തുകളലടയും 
ആശുപത്രതികളലടയും പതിന്തുണലയാലട വാർഡ് ത� 
ഏരതിയ ഡവ�പ്ലമറെ് ലസാകസറ്റതികളതിലം (എഡതിഎസ്), 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് ത� കമ്യൂണതിറ്റതി ഡവ�പ്ലമറ്െ 
ലസാകസറ്റതികളതിലം (സതിഡതിഎസ്) ലമഡതിക്കൽ 
ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി. ലകാവതിഡ്-19 മായതി ബന്ലപെട്ട് 
“ഗ്ാറെ് ലകയർ ലഫാർ ദതി എൽഡർ�തി ” എന് ലപരതിൽ ഒരു 
പ്ലത്യക കാമ്പയതിൻ സംഘടതിപെതിച്ചു, അതതിലൂലട റതിലവഴ് സ് 
ക്വാറകറെലന കുറതിച്ചുള്ള അവലബാധം വലയാജനങ്ങൾക്ക് 
(17,68,929 എണ്ണം) ലഫാണതിലൂലട നൽകുകയും അവർക്ക് 
ഭക്ണവം (19,933) മരുന്നുകളം (82,632 എണ്ണം) 
നൽകുകയും ലെയ്തു. 2020-21ൽ 4,700 വലയാജന 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ നതിരക്കതിൽ റതിലവാൾവതിം�് 
ഫണ്് നൽകതി.

വരീക്ഷണം
ഓലരാ വ്യക്തിക്കും പ്ായമാകുലമ്പാൾ നല് ആലരാ�്യം 
�ഭതിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ായതിരതിക്കണം. പ്ായമായ 
ജനസംഖ്യ ക്രമാനു�തമായതി വർദ്തിച്ചുലകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 
വലയാജനങ്ങൾ അഭതിമുഖീകരതിക്കുന് പ്ശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ 
നൂതനവം സസ്തിരവമായ സമീപനങ്ങളതിലൂലട 
പരതിഹരതിലക്കണ്തുണ്്. ഫ�പ്ദമായ ആസൂത്രണത്തിന്  
ജനസംഖ്യയുലട സ്വഭാവസവതിലശഷതകളതിലൂന്തിയുള്ള, 
വതിശ്വസനീയവം കൃത്യമായതിട്ടുള്ളതുമായ  വതിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങതിയ   ഒരു ഡാറ്റാലബസ് ഉണ്ായതിരതിക്കണം. ഈ 
ലമഖ�യതില� വതിവതിധ വകുപ്പുകളലടയും തലദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളലടയും പ്വർത്നങ്ങളലട സംലയാജനത്തിന് 
ഇത്രം ഡാറ്റാലബസ് സഹായതിക്കും. ലസവന വതിതരണം 
ലമച്ലപെടുത്തുന്തതിന് സ്ാപനപരമായ സംവതിധാനങ്ങൾ 
ശക്തിലപെടുലത്ണ്തുമുണ്്.

െട്്രിക 6.3.3 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലരയുള്ള കാ�യളവതിൽ വലയാമതിത്രത്തിലറെ ഗുണലഭാക്ാക്കൾ
വർഷം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
വലയാജന ഗുണലഭാക്ാക്കളലട എണ്ണം 253503 262845 279635 280165 278623

ഉറവതിടം: ലകരള സാമൂഹ്യ സരക്ാ മതിഷൻ, ലകരള സർക്കാർ
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7.1 ത�യാഴില്

ത�യാഴിലം സയാധധ്�കളം

പ്യാദേശിക-ദേഖല ദേര�ിരിവുകളില്യാത� ത�യാഴിലയാളികളതെ 
ദ്രു��ഗ�ിയിലള്ളതം ഉയരന്ന�ലത്ിലള്ളതേയായ 
കൂെിദചേരലം, സംഘയാെനവും ഉൾതപെടുന്ന സയാമൂഹിക 
േികസന ദേഖലയിതല ദനട്ടങ്ങൾക്ക് ദകരളം പ്സിദ്േയാണക്. 
ത�യാഴില് േന്തയാലയത്ിതറെ 2019-20തല േയാരഷിക 
റിദപെയാരട്ടില് പറഞ്ിരിക്കുന്നതദപയാതല, സയാമ്പത്ിക 
േികസനം എന്നയാല് ത�യാഴിലേസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക 
േയാത്രേല്, സ്യാ�ന്തധ്ദത്യാതെയം സുരക്ി��്ദത്യാതെയം 
അന്തദ്യാതെയം പ്േരത്ിക്യാൻ കഴിയന്ന ത�യാഴില് 
സയാഹചരധ്ങ്ങൾ കൂെി സംജയാ�േയാദക്ണ്ടതണ്ടക്.

ദകരളത്ിതല ത�യാഴില് ദേഖലയില് േരുന്ന േയാറ്റങ്ങൾ 
സരക്യാര നിരന്തരം നിരീക്ിക്കുന്നുണ്ടക്. ദകരളത്ിതല 
ത�യാഴില് സംബന്ധേയായ േിഷയങ്ങൾ കകകയാരധ്ം 
തചയ്യുന്ന േകുപെയാണക് ദലബര കമ്ീഷണദററ്റക്. ത�യാഴില് 
ദേഖലയില് തേയാത്ത്ില് സേയാധയാനപരേയായ അന്തരീക്ം 
നിലനിരത്തുക; ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് േയാനധ്േയായ ത�യാഴില് 
സയാഹചരധ്ങ്ങളം തേചേതപെട്ട ജീേി� നിലേയാരവും 
പ്േയാനം തചയ്യുക; ത�യാഴിലെേകളം ത�യാഴിലയാളികളം 
�മ്ിലള്ള സഹകരണവും ആദരയാഗധ്കരേയായ ബന്ധവും 
ഉറപെയാക്കുക; സംസ്യാനത്തുെനീളം േിേിധ ത�യാഴില് 
നിയേങ്ങൾ (30 ദകന്ദ്ര/സംസ്യാന നിയേങ്ങളം 
ചട്ടങ്ങളം) േധ്േസ്യാപി�േയായി നെപെിലയാക്കുക; തേചേതപെട്ട 
നയങ്ങളിലൂതെയം പരിപയാെികളിലൂതെയം ത�യാഴിലയാളികളതെ 
സയാമൂഹിക സുരക്യാ കേദറജക് േരധിപെിക്കുക എന്നിേയയാണക് 
േകുപെിതറെ ഏറ്റവും പ്ധയാനതപെട്ട ഉദദേശധ്ലക്ധ്ം.

ത�യാഴില് സേന (Labour Force)
ത�യാഴില് ദസന, അതല്ങ്ില്, ‘സയാമ്പത്ികേയായി 
സജീേേയായ’ ജനസംഖധ് എന്ന�ില് ‘ത�യാഴിലള്ളേരും’ 
‘ത�യാഴിലില്യാത്േരും’ ഉൾതപെടുന്നു. ത�യാഴില് ദസനയതെ 
കണക്കുകൾ ലഭധ്േയാകുന്ന�ക് രണ്ടക് സേീപനങ്ങതള 
(Approach) അെിസ്യാനേയാക്ിയയാണക്- പ്ധയാനേയായതം 

അനുബന്ധേയായതേയായ എല്യാ പ്േരത്നങ്ങളം ഒരുേിചേക് 
പരിഗണിച്ചുള്ള സയാധയാരണനില (Usual Status ps+ss) 
സേീപനവും, പ്�ിേയാരനില (Current Weekly Status) 
സേീപനവും.

യഷ്ല് സ്റയാറ്റസക് പ്കയാരം (ps+ss) ത�യാഴില് ദസനയതെ 
എസ്റിദേറ്റില് (എ) സരദവേ �ീയ�ിക്ക് മുമ്പുള്ള 365 
േിേസങ്ങളില് �യാര�ദേധ്ന കേരഘധ്ദേറിയ ഒരു ഭയാഗം 
ദജയാലി തചയ്തേദരയാ, ദജയാലി ലഭധ്േയായേദരയാ, കൂെയാത� (ബി) 
സരദവേ �ീയ�ിക്ക് മുമ്പുള്ള 365 േിേസതത് റഫറൻസക് 
കയാലയളേില് കുറഞ്�ക് 30 േിേസതേങ്ിലം ദജയാലി തചയ്ത 
ബയാക്ി ജനസംഖധ്യില് നിന്നുള്ള േധ്ക്ികളം ഉൾതപെടുന്നു. 

നിലേിതല പ്�ിേയാര സ്റയാറ്റസക് അനുസരിചേക് സരദവേ 
സേയത്ക് ഒരയാഴക് ചതത് ചുരുങ്ങിയ കയാലയളേില് ത�യാഴില് 
ദസനയതെ പങ്യാളിത്ത്ിതറെ ശരയാശരി ചിത്രം നല്കുന്നു. 
നിലേിതല പ്�ിേയാര സ്റയാറ്റസക് സേീപന പ്കയാരം ത�യാഴില് 
ശക്ിയതെ എസ്റിദേറ്റക് ലഭധ്േയാകുന്ന�ക്, സരദവേ �ീയ�ിക്ക് 
മുമ്പുള്ള 7 േിേസങ്ങളില് കുറഞ്�ക് 1 േണിക്കൂതറങ്ിലം 
ദജയാലി തചയ്തേദരയാ അതല്ങ്ില് ഏത�ങ്ിലം േിേസത്ില് 
കുറഞ്�ക് 1 േണിക്കൂതറങ്ിലം ദജയാലി അദന്ഷിക്കുന്നേദരയാ 
/ലഭധ്േയായിരുന്നേദരയാ ആയേതര പരിഗണിചേയാണക്.

ത�യാഴില് സേന പങ്യാളിത്ത നിരക്ക് (LFPR) േയാധയാരണ 
നിലയിലം പ്ര�ിവയാര നിലയിലം
സയാധയാരണ നിലയം (Usual Status) പ്�ിേയാര നിലയം 
(CWS) അനുസരിചേക് അഖിദലന്തധ്യാ �ലത്ില് 2017-18 മു�ല് 
2020-21 േതരയള്ള ത�യാഴില് ദസന പങ്യാളിത് നിരക്ക് 
(എല്യാ �ലങ്ങളിലം) ക്രേയാനുഗ�േയായി േരദ്ിചേ�യായി 
പട്ിക 7.1.1ല് നിന്നും േധ്ക്േയാണക്. ‘േധ്ക്ി’ �ലത്ില് 
�യാര�േധ്തേടുക്കുദമ്പയാൾ, എല്യാ �ലത്ിലം സയാധയാരണ 
നിലയിലം പ്�ിേയാര നിലയിലം ഉള്ള ത�യാഴില് ദസന 
പങ്യാളിത് നിരക്ക് (റൂറല്+അരബൻ), സ്ിരേയായ 
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േരദ്നേക് ദരഖതപെടുത്ിയ�യായി കയാണയാം. 2017-18 തല 
35.9, 36.9 എന്ന പ്�ിേയാര സ്റയാറ്റസക്, യഷ്ല് സ്റയാറ്റസക് 
കണക്കുകൾ യഥയാക്രേം 39.2, 41.6 ആയി 2021-22ല് 
ദരഖതപെടുത്ിയിട്ടുണ്ടക്.

പട്ിക 7.1.2 അഖിദലന്തധ്യാ �ലത്ില് (2017-18 മു�ല് 
2020-21 േതരയള്ള) സയാധയാരണ നില (ps+ss) 
അെിസ്യാനേയാക്ിയള്ള േിേിധ പ്യായത്ിലള്ള േധ്ക്ികളതെ 
എല്.എഫക്.പി.ആര (LFPR) കയാണിക്കുന്നു.

2017-18 മു�ല് 2020-21 േതരയള്ള കയാലയളേില്, 
ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം എല്യാ പ്യായത്ിലമുള്ള 
(േധ്ക്ികളിലം, ഗ്യാേീണ-നഗര പ്ദേശങ്ങളിലം) 
എല്എഫക് പിആര േളതര കുറഞ് നിരക്ില് 
ആതണങ്ിലം േരദ്ിച്ചുേരികയയാതണന്നക് പട്ടികയില് 
നിന്നക് േന്ിലയാക്യാം. 2017-18ല് ഇന്തധ്യിതല 
എല്യാ പ്യായത്ിലമുള്ള (േധ്ക്ികളിലം, ഗ്യാേീണ-
നഗരപ്ദേശങ്ങളിലം) എല്എഫക് പിആര 36.9 ശ�േയാനവും 
ദകരളത്ിദറെ�ക് 36.6 ശ�േയാനവും ആയിരുന്നു, ഇ�ക് 2020-
21ല് യഥയാക്രേം 41.6, 41.8 ശ�േയാനേയായി ഉയരന്നിട്ടുണ്ടക്. 
ഇന്തധ്യിതല സ്തീകളതെ ത�യാഴില് ദസന പങ്യാളിത് നിരക്ക് 
(റൂറല്+അരബൻ) 2017-18ല് 17.5 ആയിരുന്ന�ക് 2020-21 
ആകുദമ്പയാദഴക്കും 25.1 ആയം ദകരളത്ില് 2017-18ല് 21.3 
ആയിരുന്ന�ക് 2020-21ല് 27.5 ശ�േയാനേയായം ഉയരന്നു. 
സ്തീകളതെ ത�യാഴില് പങ്യാളിത്ത്ില് ഇത�യാരു നല് 
സൂചനയയാതണങ്ിലം, ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം 
സ്തീ-പുരുഷ ത�യാഴില് പങ്യാളിത് നിരക്ക് �മ്ില് േലിയ 
അന്തരമുണ്ടക്. 2020-21 തല കണക്നുസരിചേക്, ഇന്തധ്യിതല 
(ഗ്യാേീണ-നഗര) പുരുഷ ത�യാഴില് പങ്യാളിത് നിരക്ക് 57.5 
ശ�േയാനവും ദകരളത്ിദറെ�ക് 57.8 ശ�േയാനവുേയാണക്.

ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം സ്തീകളതെ ത�യാഴില് 
പങ്യാളിത് നിരക്ില് ഗ്യാേ-നഗര പ്ദേശങ്ങൾ 
�മ്ില് അസേ�്ം ഉതണ്ടന്നും പട്ടികയില് നിന്നക് 

േന്ിലയാക്യാവുന്ന�യാണക്. 2020-21ല് ഇന്തധ്യിതല 
സ്തീകളതെ എല്.എഫക്.പി.ആര ഗ്യാേങ്ങളില് 27.7 
ശ�േയാനവും നഗരങ്ങളില് 18.6 ശ�േയാനവുേയാണക്, 
ദകരളത്ില് ഇ�ക് യഥയാക്രേം 29.5 ശ�േയാനവും 25.2 
ശ�േയാനവുേയാണക്.

ത�യാഴിലയാളി ജനേംഖധ്യാ അനുപയാ�ം (ഡബ്ല്യു.പി.ആര്)
ത�യാഴില് സയാഹചരധ്ം േിശകലനം തചയ്യുന്ന�ിനും 
സമ്പേക് േധ്േസ്യിതല സയാധനങ്ങളതെയം ദസേന 
ങ്ങളതെയം ഉല്പയാേനത്ില് സജീേേയായി സംഭയാേന 
തചയ്യുന്ന ജനസംഖധ്യതെ അനുപയാ�ം അറിയന്ന�ിനും 
ഉപദയയാഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകേയാണക് ഡബ്ല്യു.പി.ആര. 
ജനസംഖധ്യില് ദജയാലി തചയ്യുന്ന ആളകളതെ 
ശ�േയാനേയാണി�ക്. അഖിദലന്തധ്യാ �ലത്ിലം ദകരളത്ി 
തറെയം പി.എല്.എഫക്.എസക് (PLFS) 2017-18, 2018-19, 
2019-20, 2020-21 എന്നിേയില് നിന്നക് കണക്യാക്ിയിട്ടുള്ള 
േധ്�ധ്സക് � സേീപനങ്ങതള അെിസ്യാനേയാക്ിയള്ള ഡബ്ല്യു.
പി.ആര പട്ിക 7.1.3, കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം 2017-18 തല ത�യാഴിലയാളി 
ജനസംഖധ്യാ അനുപയാ�ം (ഗ്യാേീണ നഗരങ്ങളില്, എല്യാ 
പ്യായക്യാരും) യഥയാക്രേം 34.7 ഉം 32.4 ഉം ആയിരുന്നു. 2020-
21ല് ഡബ്ല്യു.പി.ആര യഥയാക്രേം 39.8, 37.6 ശ�േയാനേയായി 
ഉയരന്നു. തെരന്നുള്ള േരഷങ്ങളിലം ഡബ്ല്യു.പി.ആര ല് 
ദനരിയ േരദ്നവുണ്ടയായിട്ടുണ്ടക്. 

2017-18ല് ഇന്തധ്യിതല സ്തീ ഡബ്ല്യു.പി.ആര (റൂറല്) 17.5 ഉം, 
ദകരളത്ിതല സ്തീ ഡബ്ല്യു.പി.ആര (റൂറല്) 16.6 ആയിരുന്നു. 
ഇന്തധ്യില് ഇ�ക് 2018-19ല് 19 ശ�േയാനേയായം 2019-20ല് 
24 ശ�േയാനേയായം, അദ� േരഷങ്ങളില് ഇ�ക് ദകരളത്ില് 
യഥയാക്രേം 21.1 ശ�േയാനേയായം 25.3 ശ�േയാനേയായം 
േരദ്ിചേിട്ടുണ്ടക്.

പട്ിക 7.1.1 പി.എല്.എഫക്.എസക് (2017-18), (2018-19), (2019-20), (2020-21) േരഷങ്ങളിതല സയാധയാരണ നില (ps+ss), 
പ്�ിേയാര സ്റയാറ്റസക് എന്നിേ അനുസരിചേക് ത�യാഴില് ദസനയതെ പങ്യാളിത് നിരക്ക് (LFPR) (ശ�േയാനത്ില്)

വധ്ക്ികള് എല്.എഫക്.പി.ആര് 
2020-21

എല്.എഫക്.പി.ആര് 2019-
20

എല്.എഫക്.പി.ആര് 
2018-19 എല്.എഫക്.പി.ആര് 2017-18

യഷ്ല് 
സ്റയാറ്റസക് 
(ps+ss)

പ്�ിേയാര 
സ്റയാറ്റസക്

യഷ്ല് 
സ്റയാറ്റസക് 
(ps+ss)

പ്�ിേയാര 
സ്റയാറ്റസക്

യഷ്ല് 
സ്റയാറ്റസക് 
(ps+ss)

പ്�ിേയാര 
സ്റയാറ്റസക്

യഷ്ല് 
സ്റയാറ്റസക് 
(ps+ss)

പ്�ിേയാര 
സ്റയാറ്റസക്

റൂറല്

പുരുഷൻ 57.1 56.0 56.3 55.4 55.1 54.5 54.9 54.4

സ്തീ 27.7 22.7 24.7 21.1 19.7 16.7 18.2 16.1

േധ്ക്ി 42.7 39.7 40.8 38.6 37.7 36.0 37.0 35.7

അരബൻ

പുരുഷൻ 58.4 57.8 57.8 57.2 56.7 56.7 57.0 56.7

സ്തീ 18.6 17.3 18.5 17.5 16.1 15.6 15.9 15.3

േധ്ക്ി 38.9 38.0 38.6 37.8 36.9 36.7 36.8 36.4

റൂറല്+അരബൻ

പുരുഷൻ 57.5 56.5 56.8 56.0 55.6 55.2 55.5 55.0

സ്തീ 25.1 21.2 22.8 20.0 18.6 16.4 17.5 15.8

േധ്ക്ി 41.6 39.2 40.1 38.3 37.5 36.2 36.9 35.9

ഉറേിെം: ആനുകയാലിക ദലബര ദഫയാഴക് സക് സരദവേ , 2017-18, 2018 -19, 2019-20, 2020-21
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പട്ിക 7.1.2 സയാധയാരണ നില (ps+ss), 2017-18, 2018-19, 2019-20 എന്നിേ അനുസരിചേക് ത�യാഴില് ദസന പങ്യാളിത് 
നിരക്ക് (LFPR) ശ�േയാനത്ില്

ന
ം

േ
യ

്
ക്

ഗ്യാേം നഗരം ഗ്യാേം + നഗരം ഗ്യാേം നഗരം ഗ്യാേം + നഗരം 
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ഷ
ൻ
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രു

ഷ
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ഷ
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സ്ത
ീ

േ
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ീ

േ
ധ്ക്
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പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ

േ
ധ്ക്
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ഇന്തധ് 2017-18 ദകരളം 2017-18

1 15-29 േയ്ക് 58.9 15.9 38.1 58.5 17.5 38.5 58.8 16.4 38.2 55.1 20.8 37.2 48.4 27.6 37.8 52.2 23.6 37.4

2 15-59 േയ്ക് 80.2 26.6 53.6 80.1 22.3 51.6 80.2 25.3 53 79.5 31.1 53.6 78.1 33 53.6 78.9 31.9 53.6

3
15 േയ്ിനു 
മുകളില് 76.4 24.6 50.7 74.5 20.4 47.6 75.8 23.3 49.8 71.1 25.9 46.6 68.9 27.3 46.4 70.1 26.5 46.5

4

എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 
(0+)

54.9 18.2 37 57 15.9 36.8 55.5 17.5 36.9 54.1 20.7 36.4 53.6 22.1 36.8 53.9 21.3 36.6

   ദകരളം 2018-19 ദകരളം 2018-19

5 15-29 േയ്ക് 58.8 15.8 37.8 58.6 17.1 38.7 58.8 16.2 38.1 43.3 23 32.9 51.6 29.1 39.9 47 25.8 36

6 15-59 േയ്ക് 80.6 28.3 54.5 79.6 22.5 51.6 80.3 26.5 53.6 76.5 35.5 54.6 79.9 35 55.4 78.1 35.2 55

7
15 േയ്ിനു 
മുകളില് 76.4 26.4 51.5 73.7 20.4 47.5 75.5 24.5 50.2 71 31.3 49.7 71.4 29.7 48.8 71.2 30.6 49.3

8

എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 
(0+)

55.1 19.7 37.7 56.7 16.1 36.9 55.6 18.6 37.5 56.9 25 39.7 56.3 24.2 39.2 56.6 24.6 39.5

ഇന്തധ് 2019-20 ദകരളം 2019-20

9 15-29 േയ്ക് 60.8 20.7 41.3 58.3 20.3 40.0 60.0 20.6 40.9 55.6 26.2 40.9 52.9 25.4 38.8 54.3 25.8 39.8

10 15-59 േയ്ക് 81.5 35.4 58.5 80.6 25.7 53.5 81.2 32.3 56.9 80.6 39.8 58.4 79.1 33.5 54.6 79.9 36.7 56.5

11
15 േയ്ിനു 
മുകളില് 77.9 33.0 55.5 74.6 23.3 49.3 76.8 30.0 53.5 73.6 35.1 52.8 69.8 28.6 47.7 71.7 31.9 50.3

12

എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 
(0+)

56.3 24.7 40.8 57.8 18.5 38.6 56.8 22.8 40.1 57.9 29.4 42.9 54.9 23.2 38.1 56.4 26.3 40.5

 ഇന്തധ് 2020-21 ദകരളം 2020-21

13 15-29 േയ്ക് 60.6 22.0 42.0 59.0 19.0 39.9 60.1 21.1 41.4 55.3 23.6 38.7 48.2 26.3 37.8 51.7 24.9 38.3

14 15-59 േയ്ക് 81.4 39.2 60.4 80.9 25.8 53.7 81.2 35.2 58.4 82.4 40.8 60.2 76.6 36.9 55.8 79.6 38.9 58.1

15
15 േയ്ിനു 
മുകളില് 78.1 36.5 57.4 74.6 23.2 49.1 77.0 32.5 54.9 75.7 35.4 53.9 68.5 30.6 48.4 72.2 33.2 51.3

16

എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 
(0+)

57.1 27.7 42.7 58.4 18.6 38.9 57.5 25.1 41.6 59.8 29.5 43.8 55.6 25.2 39.5 57.8 27.5 41.8

ഉറേിെം: ആനുകയാലിക ദലബര ദഫയാഴക് സക് സരദവേ, 2017-18, 2018 -19, 2019-20, 2020-21

ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം ഗ്യാേീണ 
നഗരപ്ദേശങ്ങളിതല സ്തീകളതെ ഡബ്ല്യു.പി.ആര ല് 
ശ്രദദ്യേയായ േധ്�ധ്യാസമുണ്ടക്. 2020-21 തല പി.എല്.
എഫക്.എസക് (PLFS) എസ്റിദേറ്റക് അനുസരിചേക്, ഗ്യാേീണ 
ഇന്തധ്യിതല സ്തീ ത�യാഴിലയാളി ജനസംഖധ്യാ അനുപയാ�ം 27.1 
ഉം നഗരപ്ദേശങ്ങളില് ഇ�ക് 17 ശ�േയാനവുേയാണക്. 2020-
21 പി.എല്.എഫക്.എസക് (PLFS) റിദപെയാരട്ടക് അനുസരിചേക്, 
ദകരളത്ിതല സ്തീകളതെ ഗ്യാേീണ ത�യാഴില് പങ്യാളിത് 
നിരക്ക് 25.6 ഉം നഗര ത�യാഴില് പങ്യാളിത് നിരക്ക് 20.8 
ശ�േയാനവുേയാണക്. ഈ കണക്കുകതളല്യാം കയാണിക്കുന്ന�ക് 
ഇന്തധ്യിതലയം ദകരളത്ിതലയം ഗ്യാേ-നഗര 
പ്ദേശങ്ങളിതല ത�യാഴിലയാളികളതെ ജനസംഖധ്യാ നിരക്ക് 
�മ്ില് േലിയ അന്തരമുണ്ടക് എന്നയാണക്.

സകരളത്തിതല സവ�ന നിരക്ക്
ഇൻറരനയാഷണല് ദലബര ഓരഗകനദസഷൻ (ILO 
2018) �യ്യാറയാക്ിയ ഇന്തധ് ദേജക് റിദപെയാരട്ടക് അനുസരിചേക്, 
ഗ്യാേങ്ങളിലം നഗരങ്ങളിലം സ്ിരേയായ ഉയരന്ന 
കയാഷ്ല് ദേ�നമുള്ള സംസ്യാനങ്ങൾ ദകരളം, ജമ്മു 
കശ്ീര, പഞ്യാബക്, ഹരിയയാന എന്നിേയയാണക്. കയാഷ്ല് 
ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് നഗര പ്ദേശങ്ങളില് ഏറ്റവും കുറഞ് 
ദേ�നമുള്ള സംസ്യാനങ്ങൾ ഉത്രപ്ദേശക്, അസം, 
േധധ്പ്ദേശക്, പശ്ിേ ബംഗയാൾ, ഛത്ീസക്ഗഢക് എന്നിേയം, 
ഗ്യാേപ്ദേശങ്ങളില് ഒഡീഷ, േഹയാരയാഷ്ട്ര, ഗുജറയാത്ക്, 
േധധ്പ്ദേശക്, ഛത്ീസക്ഗഢക് എന്നിേയേയാണക് .

ദകരളത്ിതറെ ഉയരന്ന േിേധ്യാഭധ്യാസ നിലേയാരം, സയാമൂഹിക 
ചുറ്റുപയാടുകൾ, രയാഷ്ട്രീയ കയാഴ്ചപെയാടുകൾ, ത�യാഴിലയാളി ദക്േ 
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പട്ിക 7.1.3 സയാധയാരണ നില (usual status) (ps+ss) അനുസരിചേക് ത�യാഴിലയാളി ജനസംഖധ് അനുപയാ�ം (WPR) 
(ശ�േയാനത്ില്)
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ഇന്തധ് 2017-18  ദകരളം 2017-18

1 15-29 
േയ്ക് 48.6 13.8 31.8 47.6 12.8 30.6 48.3 13.5 31.4 43.8 7.9 25.1 35.1 9.6 22.1 40.1 8.6 23.8

2 15-59 
േയ്ക് 75.2 25.5 50.5 74.2 19.8 47.3 74.9 23.8 49.5 74.3 24.5 47.6 72.2 23.4 45.7 73.4 24 46.8

3
15 േയസും 
അ�ിനു 
മുകളില് 

72 23.7 48.1 69.3 18.2 43.9 71.2 22 46.8 67 20.8 41.9 64.4 19.8 40.2 65.8 20.4 41.2

4 എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 51.7 17.5 35 53 14.2 33.9 52.1 16.5 34.7 50.9 16.6 32.7 50 16 32 50.5 16.4 32.4

  ഇന്തധ് 2018-19 ദകരളം 2018-19

 5 15-29 
േയ്ക് 49.1 13.6 31.7 47.6 12.7 30.9 48.6 13.3 31.5 33.1 9.7 21.1 39.7 13.7 26.1 36.1 11.5 23.4

 6 15-59 
േയ്ക് 75.8 27.2 51.5 73.7 20.2 47.5 75.1 25 50.3 72.2 29.2 49.2 75.1 27.7 49.3 73.5 28.5 49.3

 7
15 േയസും 
അ�ിനു 
മുകളില് 

72.2 25.5 48.9 68.6 18.4 43.9 71 23.3 47.3 67.6 26.4 45.5 67.7 24.1 44.1 67.7 25.3 44.9

 8 എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 52.1 19 35.8 52.7 14.5 34.1 52.3 17.6 35.3 54.2 21.1 36.4 53.4 19.7 35.4 53.8 20.4 35.9 

ഇന്തധ് 2019-20 ദകരളം 2019-20

9 15-29 
േയ്ക് 52.5 18.6 35.9 47.7 15.2 32.1 51.0 17.6 34.7 40.7 10.9 25.8 39.1 13.0 25.7 39.9 11.9 25.7

10 15-59 
േയ്ക് 77.5 34.4 55.9 75.1 23.3 49.6 76.7 30.9 53.9 73.5 33.5 51.7 72.4 27.3 48.2 72.9 30.5 50.0

11
15 േയസും 
അ�ിനു 
മുകളില് 

74.4 32.2 53.3 69.9 21.3 45.8 73.0 28.7 50.9 68.2 30.3 47.7 64.7 23.8 42.7 66.5 27.1 45.3

12 എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 53.8 24.0 39.2 54.1 16.8 35.9 53.9 21.8 38.2 53.7 25.3 38.7 50.8 19.3 34.2 52.2 22.4 36.5

ഇന്തധ് 2020-21 ദകരളം 2020-21

13 15-29 
േയ്ക് 53.6 20.2 37.5 49.2 14.3 32.6 52.3 18.5 36.1 41.7 11.7 25.9 35.7 12.7 24.8 38.6 12.1 25.3

14 15-59 
േയ്ക് 77.9 38.4 58.2 75.7 23.4 49.9 77.2 33.9 55.7 76.1 34.5 53.9 69.2 29.9 48.6 72.8 32.3 51.4

15
15 േയസും 
അ�ിനു 
മുകളില് 

75.1 35.8 55.5 70.0 21.2 45.8 73.5 31.4 52.6 70.8 30.7 49.1 62.5 25.3 42.8 66.8 28.2 46.1

16 എല്യാ 
പ്യായത്ിലം 54.9 27.1 41.3 54.9 17.0 36.3 54.9 24.2 39.8 55.9 25.6 39.9 50.7 20.8 34.9 53.5 23.3 37.6

ഉറേിെം: പീരിദയയാഡികക് ദലബര ദഫയാഴക് സക് സരദവേ 2017-18, 2018 -19, 2019-20, 2020-21

ദബയാരഡുകളതെ ആേിരഭയാേം എന്നിേ സംസ്യാനതത് 
ഉയരന്ന ദേ�നത്ിനക് കയാരണേയായി. ദകരളത്ില് 
േിനിേം ദേ�നം നെപെയാക്കുന്ന�ക് നിരീക്ിക്കുന്ന�ില് 
ത�യാഴിലയാളി സംഘെനകളം അ�ീേ ജയാഗ്� പുലരത്തുന്നുണ്ടക്. 
ദകരളത്ിതല പുരുഷ-സ്തീ അേിേഗക്ധ ത�യാഴിലയാളികളതെ 
കൂലി നിരക്ക് ദേശീയ ശരയാശരി ദേ�നദത്ക്യാളം, 
സംസ്യാനത്ിനക് നിശ്യിചേിട്ടുള്ള േിനിേം ദേ�നദത്ക്യാളം 
േളതര കൂടു�ലയാണക്. പ്ധയാന 16 സംസ്യാനങ്ങളിതല 
ഗ്യാേീണ ഇന്തധ്യിതല (പുരുഷ-കരദഷ�ര ത�യാഴിലയാളികൾ) 
സംസ്യാനം �ിരിച്ചുള്ള ശരയാശരി പ്�ിേിന ദേ�ന നിരക്ക് 

പട്ിക 7.1.4 ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ദകരളത്ിതല പ്�ിേിന ദേ�ന 
നിരക്ക് ഇന്തധ്യിതല ശരയാശരിദയക്യാൾ ഇരട്ടി കൂടു�ലയാണക് 
എന്നക് പട്ിക 7.1.4ല് നിന്നക് േധ്ക്േയാണക്. ദകരളത്ില് 
േിേസദേ�ന നിരക്ക് േരഷങ്ങളയായി േരദ്ിച്ചുേരികയയാണക്.

2020-21 കണക്ക് പ്കയാരം, സംസ്യാനങ്ങളില് പ്�ിേിന 
ദേ�ന നിരക്ില് 677.6 രൂപയേയായി ദകരളം ഒന്നയാം 
സ്യാനത്യാണക്. 483 രൂപയേയായി കശ്ീരും, 384.4 
രൂപയേയായി ഹരിയയാനയം ത�യാട്ടു പുറകിലയാണക്.
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പട്ിക 7.1.4 സംസ്യാനയാെിസ്യാനത്ിലള്ള ഇന്തധ്യിതല (പുരുഷന്യാര - കയാരഷിദക�ര)

നം സംസ്യാനം /ദകന്ദ്ര ഭരണ 
പ്ദേശം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 ആന്ധ്ര പ്ദേശക് 232.4 247.5 271.2 291.3 305.3

2 ആ്യാം 233.8 245.5 258.3 263.6 299.3

3 ബീഹയാര 228.6 237.2 250.9 268.5 289.3

4 ഗുജറയാത്ക് 204.3 216.1 224.1 234.5 239.3

5 ഹരിയയാന 352.7 355.5 362.3 376.9 384.4

6 ഹിേയാചല് പ്ദേശക് 303.4 330.4 336.4 344.1 342.1

7 ജമ്മു & കയാശ്ീര 408.8 417.3 433.9 452.8 483.0

8 കരണയാെക 238.5 242.4 261.1 263.4 279.2

9 ദകരളം 615.6 625.6 657.2 670.4 677.6

10 േധധ്പ്ദേശക് 184.4 198.1 202.4 205.9 232.6

11 േഹയാരയാഷ്ട്ര 215.9 226.7 229.6 240.2 262.3

12 പഞ്യാബക് 300.5 313.1 319.2 331.9 344.2

13 രയാജസ്യാൻ 300.1 301.2 316.3 312.1 329.0

14 �േിഴക്നയാെക് 389.6 401.7 414.3 438.6 449.5

15 ഉത്ര പ്ദേശക് 222.7 244.7 261.1 272.3 286.8

16 പശ്ിേ ബംഗയാൾ 259.9 279.3 287.0 291.1 305.8

ഇന്തധ് 261.3 273.8 284.8 293.9 315.3

ഉറേിെം: ഇന്തധ്ൻ ദലബര ദജണല്, ദലബര ബയൂദറയാ, ഇന്തധ്യാ ഗേൺതേറെക്, േിേിധ ദേയാളധ്ങ്ങൾ 
 * പ്�ിേയാസ ശരയാശരി ദേ�ന നിരക്ില് നിന്നക് പ്�ിേരഷ ശരയാശരി ദേ�ന നിരക്ക് കണക്യാക്കുന്നു.  
 *2020 ഏപ്ിലിതല ഡയാറ്റ ലഭധ്േല്യാത്�ിനയാല് 2020-21 തല ഓൾ ഇന്തധ് ഡയാറ്റ ശരയാശരി 11 േയാസേയാണക്

സകരളത്തിതല ത�യാഴില്, ത�യാഴിലയാളി സഷേമം
ത�യാഴിലേസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്യാനും, ഉല്പെയാേനക്േ� 
േരദ്ിപെിക്യാനും, കഴിവുകൾ േികസിപെിക്യാനും ലിംഗ 
സേ�്ം ഉറപെയാക്യാനും േിനിേം ദേ�നവും ആദരയാഗധ് 
സംരക്ണവും ഉറപെയാക്യാനും അതേഴി തേചേതപെട്ട 
ദജയാലിസ്ല അന്തരീക്ം സൃഷ്ിക്യാനും ദകരളത്ിതല 
സരക്യാര പ്�ിജ്യാബദ്േയാണക്. എല്യാ ദേഖലകളിതലയം 
ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് ദേ�ന സംരക്ണവും സയാമ്പത്ിക 
ഭദ്ര�യം ഉറപെയാക്ി അേരുതെ തേയാത്ത്ിലള്ള ദക്േേയാണക് 
സരക്യാര ലക്ധ്േിടുന്ന�ക്.

ത�യാഴിലയാളി സഷേമ സ�യാര്ഡുകള്
ത�യാഴിലയാളി ദക്േ പ്േരത്നങ്ങൾ നെപെിലയാക്കുന്ന�ില് 
ത�യാഴില് േകുപെക് ഒരു പ്ധയാന പങ്ക് േഹിക്കുന്നു. 
സംസ്യാനത്ക് 28 ദലബര തേല്തഫയര ദബയാരഡുകളണ്ടക് 
(ദലബര കമ്ീഷണദററ്റക്). നിലേില് ത�യാഴില് േകുപെിനക് 
കീഴില് 16 ദക്േനിധി ദബയാരഡുകൾ പ്േരത്ിക്കുകയം 
അ��ക് ത�യാഴില് ദേഖലയ്കക് ദക്േ സൗകരധ്ങ്ങൾ 
നല്കുകയം തചയ്യുന്നു. ബയാക്ിയള്ള ദബയാരഡുകൾ കൃഷി, 
േധ്േസയായം തെങ്ങി േിേിധ േകുപ്പുകളതെ കീഴിലയാണക് 
പ്േരത്ിക്കുന്ന�ക്. ത�യാഴില് േകുപെിനക് കീഴിലള്ള ദക്േ 
ദബയാരഡുകളം രജിസ്റര തചയ്ത അംഗങ്ങളം അനുബന്ും 
7.1.1ല് കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

ത�യാഴില് േകുപെിനക് കീഴിലള്ള 16 ദലബര തേല്തഫയര 
ദബയാരഡുകളിലയായി 64,74,501 ദപര രജിസ്റര 
തചയ്തിട്ടുതണ്ടന്നക് അനുബന്ും 7.1.1ല് നിന്നക് േധ്ക്േയാണക്. 
16 ദബയാരഡുകളില്, 20,450,00 അംഗങ്ങൾ രജിസ്റര തചയ്ത 
ദകരള ബില്ഡിംഗക്, േറ്റക് നിരമ്യാണ ത�യാഴിലയാളി ദക്േനിധി 

ദബയാരഡിലയാണക് ഏറ്റവും കൂടു�ല് അംഗങ്ങൾ ഉള്ള�ക്. 
ദകയാേിഡക്-19 േഹയാേയാരിയതെ കയാലത്ക് ത�യാഴിലയാളി ദക്േ 
ദബയാരഡുകൾ ദകരളത്ില് നന്നയായി പ്േരത്ിച്ചു. ത�യാഴില് 
േകുപെിനക് കീഴിലള്ള എല്യാ ദക്േനിധി ദബയാരഡുകളിതലയം 
അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹയായം സരക്യാര േി�രണം 
തചയക്ത.

സല�ര് കമ്മീഷണസേറ്ക്
ജീേനക്യാരക്ിെയില് അേകയാശങ്ങതള കുറിചേക് േയാത്രേല്, 
കെേകതളക്കുറിച്ചും അേദബയാധം സൃഷ്ിച്ചുതകയാണ്ടക് ഒരു നല് 
ത�യാഴിലയാളി-ത�യാഴില് േയാ�യാേക് ബന്ധം േളരത്ിതയടുക്യാൻ 
േകുപെക് ഊന്നല് നല്കുന്നു. ത�യാഴിലെേകളതെയം 
ജീേനക്യാരുതെയം �യാല്പെരധ്ങ്ങളം, അേകയാശങ്ങളം 
സംരക്ിക്തപെദെണ്ടതണ്ടക്. ഇ�ിനയായി, ത�യാഴില് േിനങ്ങൾ 
നഷ്തപെടുത്യാത� കയാരധ്ക്േ� േരധിപെിക്യാനും, 
ത�യാഴില് നിയേങ്ങളതെ പ്ദയയാജനം ജീേനക്യാരനും 
മുഴുേൻ സമൂഹത്ിനും ഉറപെയാക്യാനും േകുപെക് ലക്ധ്േിടുന്നു. 
ദകരളത്ില് സ്യം ത�യാഴില് തചയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ 
ഉൾതപെതെയള്ള അസംഘെി� ദേഖലയതെ സയാമൂഹിക-
സയാമ്പത്ിക സുരക്യ്കക് അരഹേയായ പ്യാധയാനധ്ം 
നല്കുന്നുണ്ടക്. ലിംഗസേ�്ം നമ്മുതെ ത�യാഴില് ദേഖലയതെ 
പ്ദ�ധ്ക�കളില് ഒന്നയാണക്.

ഓവര്േമീേക് തഡവലപക് തമന്ക് ആൻഡക് എംസ്യായക് തമന്ക് 
തപ്രയാസമയാഷൻ കൗൺേില് (ഒഡിഇപിേി)
സംസ്യാനത്ിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ത�യാഴിലദന്ഷകരക്ക് 
േിദേശ രയാജധ്ങ്ങളില് കൂടു�ല് ത�യാഴിലേസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്ന ലക്ധ്ദത്യാതെ പ്േരത്ിക്കുന്ന 
ഒരു ദകരള സരക്യാര സ്യാപനേയാണക് ഓേരസീസക് 
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തഡേലപക് തേറെക് ആൻഡക് എംദ്യായക് തേറെക് തപ്യാദേയാഷൻ 
കൺസൾട്ടറെക്സക് (ഒഡിഇപിസി) ലിേിറ്റഡക്. റിക്രൂട്ടക് തേറെിനക് 
പുറതേ, യയാത്ര, ടൂറുകൾ, പരിശീലനം, േിദേശപഠനം 
എന്നിങ്ങതന 4 ദേഖലകളില് കൂെി ഒഡിഇപിസി നിലേില് 
പ്േരത്ിക്കുന്നു.

പ്രധയാന സനട്ടങ്ങള്
നഴക് സുേയാരക്ക് 10,000 രൂപ േതര പ്�ിേയാസ കസ്റപെദറെയാതെ 
ഓൺകലൻ/ഓഫക് കലൻ സൗജനധ് ജരമ്ൻ 
ഭയാഷയാ പരിശീലനവും പഠദനയാപകരണങ്ങളം സഹി�ം 
ജരമ്നിയിദലക്കുള്ള റിക്രൂട്ടക് തേറെക് പ്ക്രിയ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
ആേധ് േധ്ക്ി 2022 തസപക്റ്റംബര 30-നക് ജരമ്നിയിദലക്ക് 
ദപയായി. ഇദപെയാൾ ഏകദേശം 110 ഉദേധ്യാഗയാരത്ികൾ 
ഭയാഷയാ പരിശീലനത്ിലയാണക്. 6 ഉദേധ്യാഗയാരത്ികൾ B1 
ക്ിയര തചയ്യുകയം ജരമ്ൻ േിസയ്ക്കുള്ള ദപപെര േരക്കുകൾ 
ആരംഭിക്കുകയം തചയക്ത. 15 ഉദേധ്യാഗയാരത്ികൾ 2022 
ഡിസംബറില് B1 പരീക് എഴു�യാൻ �യ്യാതറടുക്കുകയയാണക്. 
ഈ സയാമ്പത്ിക േരഷത്ിതറെ അേസയാനദത്യാതെ 
കുറഞ്�ക് 40 ഉദേധ്യാഗയാരത്ികതളങ്ിലം ജരമ്നിയിദലക്ക് 
ദപയാകയാനുള്ള �യ്യാതറടുപെിലയാണക്.

തബല്ജിയത്ിദലക്കുള്ള നഴക് സുേയാരുതെ റിക്രൂട്ടക് തേറെക് 
ആരംഭിച്ചു; 22 നഴക് സുേയാരുതെ ആേധ് ബയാചേക് 2022 േയാരചേില് 
തബല്ജിയത്ിദലക്ക് ദപയായി. ഉദേധ്യാഗയാരത്ികൾക്ക് 6 
േയാസദത്ക്ക് ഡചേക് ഭയാഷയില് സൗജനധ് തറസിഡൻഷധ്ല് 
പരിശീലനം നല്കുകയം പ്�ിേയാസ കസ്റപെന്ം 
നല്കുകയം തചയക്ത. 39 ഉദേധ്യാഗയാരത്ികളതെ അടുത് 
ബയാചേക് ഇദപെയാൾ പരിശീലനത്ിലയാണക്, അേര 2023 
ജനുേരി/തഫബ്രുേരിദയയാതെ തബല്ജിയത്ിദലക്ക് 
യയാത്രയയാകും എന്നയാണക് പ്�ീക്ിക്കുന്ന�ക്.

തഹല്ത്ക് എഡയൂദക്ഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടുേയായി (എചേക്ഇഇ, 
ഒരു ഗേൺതേറെക് ദബയാഡി, യതക) സഹകരിചേക് 
ദറഡിദയയാഗ്യാഫരേയാരുതെയം മു�ിരന്ന ക്ിനിക്ല് 
ഉപദേശകരുതെയം റിക്രൂട്ടക് തേറെക് പ്ക്രിയ ആരംഭിച്ചു. ഒരു 
ദറഡിദയയാഗ്യാഫര യതകയിദലക്ക് ദപയായി.

2022 തസപക്റ്റംബറില് റിയയാേക്, അബുേയാബി, ദുബയായക് 
എന്നിേിെങ്ങളില് ദകരള അക്യാേേി ദഫയാര സക് കില്സക് 
എകക് സലൻസുേയായി (തകയക്സക്) സഹകരിചേക് എംദ്യായര 
േീറ്റക് നെത്ി. ദുബയായില് 78 സംഘെനകളം അബുേയാബിയില് 
46 സംഘെനകളം സൗേി അദറബധ്യില് 67 സംഘെനകളം 
ഇ�ില് പതങ്ടുത്തു. സൗേി അദറബധ്യില്, 50-ലധികം 
ത�യാഴില്േയാ�യാക്ൾ ഒഡിഇപിസി-യേയായി ഒരുേിചേക് 
പ്േരത്ിക്യാൻ �യാല്പെരധ്ം പ്കെിപെിച്ചു (പട്ിക 7.1.5).

സകരളത്തിതല ഫയാക്ടേി ത�യാഴിലയാളികള്
2016 മു�ല് 2022 േതര (31.08.2022 േതര) ഫയാകക് െറീസക് 
ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെിതറെ പരിധിയില് േരുന്ന 
ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം പട്ിക 7.1.6 സൂചിപെിക്കുന്നു. 
2017, 2020, 2021 േരഷങ്ങളിതലയാഴിതക ഫയാക്ടറികളിതല 
ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം ക്രേയാനുഗ�േയായി േരദ്ിച്ചു 
തകയാണ്ടിരിക്കുകയയാണക് (പട്ിക 7.1.6 കയാണുക).

2020-ലം 2021-ലം ഫയാക്ടറി ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം 
കുറയയാനുള്ള പ്ധയാന കയാരണം ആദഗയാള�ലത്ില് ബയാധിചേ 
ദകയാേിഡക് -19 പയാൻതഡേികക് ആണക്. 2016 മു�ല് 2022 
േതര (31.08.2022 േതര) പ്േരത്ിക്കുന്ന ഫയാക്ടറികളതെ 
േിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 7.1.2ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 7.1.5 2021-22ല് ഒഡിഇപിസി േഴി േിേിധ 
രയാജധ്ങ്ങളിദലള്ള റിക്രൂട്ടക് തേന്കൾ
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തബല്ജിയം നഴക്സക് 22

സൗേിഅദറബധ്

തേഡിക്ല് ഇദേജിംഗക് തെകക്നീഷധ്ൻ 4

തപരഫയൂഷനിസ്റക് 1
നഴക്സക് 39

ഒേയാൻ
നഴക്സക് 7
സ്റ്റുഡറെക് കൗൺസിലര 1
െീചേര 10

ഖത്ര െീചേര 6

യ.എ.ഇ

ദഡയാക്ടര 8
തേഡിക്ല് ഇദേജിംഗക് തെകക്നീഷധ്ൻ 43
തസയില്സക് എക്ികയൂട്ടീേക്/ 
തസയില്സക് തറപ്സദറെറ്റീേക്

82

നഴക്സക് 3
തെലിദഫയാൺ സ്ിചേക് ദബയാരഡക് 
ഓപെദററ്റര

1

യ.തക
ദറഡിദയയാ ഗ്യാഫര 1
നഴക്സക് 244

ഉറേിെം: ഒഡിഇപിസി, ദകരള സരക്യാര

പട്ിക 7.1.6 ഫയാക്ടറികളിതല ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം
േരഷം ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം

2016 702129

2017 678058

2018 698679

2019 726195

2020 702901

*2021 665775

*2022 678586

(31.08.2022 േതര) ഉറേിെം: ദലബര കമ്ീഷണദററ്റക്    
* ഫയാകക് െറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെക് നല്കിയ കണക്കുകൾ

ഫയാക്ടേി ത�യാഴിലയാളികളുതെ സുരഷേ
ഫയാക്ടറികളിതല എല്യാ ത�യാഴിലയാളികളതെയം ഫയാക്ടറികളതെ 
പരിസരത്ക് �യാേസിക്കുന്ന തപയാതജനങ്ങളതെയം സുരക്, 
ആദരയാഗധ്ം, ദക്േം എന്നിേ ഉറപ്പുേരുത്തുന്ന�ിനുള്ള 
നിയേപരേയായ അദ�യാറിറ്റിയയാണക് ഫയാക്ടറീസക് ആൻഡക് 
ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെക്. ത�യാഴിലയാളികളതെ സുരക്യ്കയായി 
േകുപെക് േിേിധ പരിപയാെികൾ നെത്ിേരുന്നു. 2022-
23ല് (ആഗസ്റക് 31, 2022 േതര), MAH ഫയാക്ടറികളില് 
23 മുൻഗണനയാ പരിദശയാധനകളം അപകെകരേയായ 
ഫയാക്ടറികളില് 21 പരിദശയാധനകളം തപെഷധ്ലിസ്റക് 
ഇൻതപെക്ടരേയാര നെത്ിയിട്ടുണ്ടക്. ഫയാകക് െറി 
ത�യാഴിലയാളികൾക്കും ജീേനക്യാരക്കും േയാത്രേല്, 
സക് കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഫയാക്ടറി പരിസരത്ക് ജീേിക്കുന്ന 
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തപയാതജനങ്ങൾക്കുേയായി േകുപെക് പരിശീലന പരിപയാെികൾ 
നെത്ിേരുന്നു. ഫയാകക് െറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് 
ഡിപെയാരട്ടക് തേറെക് നെത്തുന്ന േിേിധ പ്േരത്നങ്ങളതെ 
േിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 7.1.3ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സകരളത്തിതല വധ്യാവേയായിക അപകെങ്ങള്
ഫയാകക് െറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെിനക് കീഴിലള്ള 
േധ്േസയായങ്ങളില് േയാരകേയായ അപകെങ്ങളതെയം 
േയാരകേല്യാത് അപകെങ്ങളതെയം എണ്ം തെരചേയയായി 
കുറഞ്ഞുേരികയയാണക് (2017ലം 2021ലം ഒഴിതക). 
േകുപെിതറെ േയാതൃകയാപരേയായ ഇെതപെലകളയാണക് േകുപെിനക് 
കീഴിലള്ള േധ്േസയായ സ്യാപനങ്ങളില് അപകെങ്ങൾ 
കുറയയാൻ ഇെയയാക്ിയ�ക്. 2016 മു�ല് 2022 േതരയള്ള 
(ഒദക്ടയാബര േതര) അപകെ േിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 7.1.7ല് 
കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

വധ്യാവേയായിക �ര്ക്ങ്ങള്
ത�യാഴിലയാളിയം ത�യാഴിലെേയം �മ്ിലള്ള പരയാ�ികൾ 
ഉന്നയിക്കുന്ന�ിനും പരിഹരിക്കുന്ന�ിനും ഒരു ്യാറ്റക്ദഫയാം 
നല്ദകണ്ട�ക് സംസ്യാനത്ക് സൗഹൃേപരേയായ ത�യാഴില് 
ബന്ധങ്ങൾ ഉറപെയാക്കുന്ന�ിനക് അ�ധ്ന്തയാദപക്ി�േയാണക്. 
1947-തല േധ്യാേസയായിക �രക് നിയേം, സംഘെി� 
ദേഖലയ്കക് േയാത്രം ബയാധകേയാതണങ്ിലം അ�ിനുള്ള നിയേ 
ചട്ടക്കൂെക് ദല ഓഫക്, റിതരെഞ്ക്തേറെക് എന്നിേയം നിയന്തിക്കുന്നു

2021-22 േരഷത്ിതറെ തെക്ത്ില് �ീരപെയാക്യാത് 
�രക്ങ്ങളതെ എണ്ം 4046 ഉം 2021-22ല് ഉെതലടുത് 
�രക്ങ്ങളതെ എണ്ം 2805 ഉം ആയിരുന്നു. 2021-22 
േരഷത്ില് കകകയാരധ്ം തചയ്ത �രക്ങ്ങളതെ എണ്ം 
6241 ആണക്. ആതക �ീരപെയാക്ിയ �രക്ങ്ങളതെ എണ്ം 
2021-22 ല് 2956 ആയിരുന്നു. 2021-22ല് 47 ശ�േയാനം 
�രക്ങ്ങൾ പരിഹരിചേ�യായി ഇ�ക് സൂചിപെിക്കുന്നു. 2016-17 
മു�ല് 2022-23 േതരയള്ള േധ്യാേസയായിക �രക്ങ്ങളതെയം 
ഒത്തു�ീരപ്പുകളതെയം േിശേയാംശങ്ങൾ (ഓഗസ്റക് 31, 2022 
േതര) അനുബന്ും 7.1.4ല് കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

പണിമുെക്കുകളും സലയാക്ൗട്ടുകളും പിരിച്ചുവിെലകളും 
കയാരണം നഷ്ടതപെട്ട ത�യാഴില് ദിനങ്ങളുതെ എണ്ം
പണിമുെക്കുകളം ദലയാക്ൗട്ടുകളം പിരിച്ചുേിെലകളേയാണക് 
ത�യാഴില് േിനങ്ങൾ നഷ്തപെെയാൻ ഒരു കയാരണം. 
പണിമുെക്ക്, ദലയാക്ൗട്ടക്, പിരിച്ചുേിെല് തെങ്ങി േിേിധ 
കയാരണങ്ങളയാല് 2021-22 േരഷത്ില് ദകരളത്ില് 
നഷ്തപെട്ട തേയാത്ം ത�യാഴില് േിനങ്ങൾ 57,13,256 ആണക്. 
േിേിധ കയാരണങ്ങളയാല് നഷ്തപെട്ട പ്വൃത്ി േിേസങ്ങളതെ 
എണ്തത് സംബന്ധിച്ചും േിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 
7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 എന്നിേയില് കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

സകരളത്തിതല അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികള്
2001 േതര ദകരളത്ിദലക്കുള്ള കുെിദയറ്റക്യാര പ്ധയാനേയായം 
അയല് സംസ്യാനങ്ങളയായ �േിഴക്നയാെക്, കരണയാെക, 
േഹയാരയാഷ്ട്ര എന്നിേിെങ്ങളില് നിന്നുള്ളേരയായിരുന്നു. 
എന്നിരുന്നയാലം, സേീപ േരഷങ്ങളില് കുെിദയറ്റക്യാര 
കൂടു�ലം പശ്ിേ ബംഗയാൾ, അസം, ഒഡീഷ, 
ബീഹയാര എന്നിേിെങ്ങളിലയാണക്. 17.5 ലക്ം കുെിദയറ്റ 
ത�യാഴിലയാളികളേയായി നിരമ്യാണ ദേഖല ഒന്നയാം 
സ്യാനത്തും 6.3 ലക്ം കുെിദയറ്റക്യാരുേയായി ഉല്പെയാേന 
ദേഖല രണ്ടയാം സ്യാനത്തുേയാണക് (രേിരയാേൻ & പരിേ) േറ്റക് 
സംസ്യാനങ്ങളില് നിന്നും ദകന്ദ്ര ഭരണ പ്ദേശങ്ങളില് 
നിന്നുമുള്ള ആേയാസക് രജിസക്ദരെഷനു കീഴില് രജിസ്റര 
തചയ്ത കുെിദയറ്റ ത�യാഴിലയാളികളതെ ദകരളത്ിതല േിേിധ 
ജില്കളിതല കണക്ക് (ഓഗസ്റക് 31, 2022 േതര) പട്ിക 7.1.8 
ലം, കുെിദയറ്റ ദക്േ ദബയാരഡിനക് കീഴില് രജിസ്റര തചയ്ത 
അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം അനുബന്ും 7.1.9ലം 
കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 7.1.8 ആേയാസക് രജിസക് ദരെഷൻ പ്കയാരം 
ദകരളത്ിതല ജില്കളില് (ഓഗസ്റക് 31, 2022 പ്കയാരം) േറ്റക് 
സംസ്യാനങ്ങളില് നിന്നും / ദകന്ദ്ര ഭരണ പ്ദേശങ്ങളില് 
നിന്നും രജിസ്റര തചയ്ത കുെിദയറ്റ ത�യാഴിലയാളികളതെ 
കണക്ക്

നം. ജില് ആതക

1 �ിരുേനന്തപുരം 63788

2 തകയാല്ം 24946

3 പത്നം�ിട്ട 24119

4 ആലപ്പുഴ 36927

5 ഇടുക്ി 19587

6 ദകയാട്ടയം 34251

7 എറണയാകുളം 115053

8 തൃശ്ശൂര 41900

9 പയാലക്യാെക് 24694

10 േലപ്പുറം 29856

11 ദകയാഴിദക്യാെക് 44628

12 േയനയാെക് 11839

13 കണ്ണൂര 28874

14 കയാസറദഗയാഡക് 15858

  ആതക 516320
 ഉറേിെം: ദലബര കമ്ീഷണദററ്റക്

പട്ിക 7.1.7 ദകരളത്ിതല ഫയാകക് െറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെിതറെ പരിധിയില് േരുന്ന ഫയാക്ടറികളിതല 
േധ്യാേസയായിക അപകെങ്ങൾ - 2016 മു�ല് 2022 േതര (എണ്ത്ില്)

അപകെങ്ങൾ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
(ഒദക്ടയാബര േതര)

േയാരകേയായേ 17 20 21 28 14 12 17
േരകേല്യാത്േ 194 200 173 139 79 117 42
ആതക 211 220 194 167 93 129 59

ഉറേിെം: ഫയാകക് െറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് ഡിപെയാരട്ടക് തേറെക്, GoK       
 * ഫയാക്ടറീസക് ആൻഡക് ദബയായിദലഴക് സക് േകുപെിനക് കീഴില് പ്േരത്ിക്കുന്ന േധ്േസയായങ്ങൾ
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1.സകരളത്തിതല ത�യാഴിലയാളികള്ക്കുള്ള േയാമൂഹധ് 
സുരഷേയം സഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
1. ദലബര കമ്ീഷണദററ്റിനക് കീഴിലള്ള പ്ധയാന 

ത�യാഴിലയാളി ദക്േ പദ്�ികൾ
2. പരമ്പരയാഗ� ദേഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള 

ധനസഹയായം
പരമ്പരയാഗ� ത�യാഴില്ദേഖലയയായ ബീഡി, ഖയാേി, മുള, 
ചൂരല്, േത്ധ്ബന്ധനവും സംസ്ക്കരണവും, കശുേണ്ടി. 
കയര, �ഴപെയായ, കരകൗശല നിരമ്യാണം തെങ്ങിയ 
ത�യാഴില് തചയ്യുന്ന ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് 1,250 രൂപ നിരക്ില് 
ധനസഹയായം നല്കുന്ന�ിനുള്ള പദ്�ിയയാണി�ക്. 
കയര, ഫിഷറീസക് തെങ്ങിയ േകുപ്പുകൾ, അസംഘെി� 
സയാമൂഹധ് സുരക്യാ ദബയാരഡുകൾ എന്നിേ മുദഖനയയാണക് 
പദ്�ി നെപെിലയാക്കുന്ന�ക്. 2020-21ല് 1,53,005 
ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്യായി 75 ദകയാെി രൂപയം 2021-22ല് 
1,26,817 ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്യായി 58 ദകയാെി രൂപയം ഈ 
പദ്�ിയിലൂതെ തചലേഴിചേിട്ടുണ്ടക്.

1. ദ�യാട്ടം ത�യാഴിലയാളികൾക്യായി തേചേതപെട്ട �യാേസ 
സൗകരധ്ം ഒരുക്ലം, നിരദ്നരയായ അസംഘെി� നഗര 
ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള പയാരപെിെ പദ്�ിയം 

2. ദ�യാട്ടം ദേഖലയിതല ത�യാഴില് സയാഹചരധ്ങ്ങൾ, ദേ�ന 
േധ്േസ്, നഗര സൗകരധ്ങ്ങളതെ അഭയാേം, അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളതെ അഭയാേം എന്നിേ പരിഗണിചേക് ദ�യാട്ടം 
ദേഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് പയാരപെിെ സൗകരധ്ം 
ഒരുക്യാനയാണക് പദ്�ി ലക്ധ്േിടുന്ന�ക്.

3. അസംഘെി� ദേഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള 
സയാമൂഹിക സംരക്ണം

ഈ സ്ീേിനക് ഇനിപെറയന്ന മൂന്നക് ഘെകങ്ങൾ ഉണ്ടക്: 

(എ) അസംഘെി� േിേസ ദേ�ന ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള 
ആശ്യാസ നിധി 2007-08 േരഷത്ില് നിലേില് 
േരുകയം ത�യാഴില് േകുപെക് നെപെിലയാക്ി 
തക്യാണ്ടിരിക്കുകയം തചയ്യുന്ന ഈ പദ്�ിയിലൂതെ 
ഏത�ങ്ിലം �രത്ിലള്ള ദക്േ പദ്�ികളില് 
ഉൾതപെട്ടിട്ടില്യാത്േരും എന്നയാല്, േിേസ ദേ�ന 
ത�യാഴിലയാളികളതെ നിരേചനത്ില് േരുന്നേരുേയായ 
ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് ത�യാഴിലിനിെയില് അപകെത്ില് 
പരിക്ക് പറ്റിയയാല് 2,000 രൂപ ധനസഹയായം നല്കുന്ന 
പദ്�ിയയാണി�ക് .

(ബി)അേശ�യനുഭേിക്കുന്ന േരംകയറ്റ 
ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള തപൻഷൻ പദ്�ി

 േരംകയറ്റ ത�യാഴിലയാളി ദക്േസ്ീം േഴി ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ 
ലഭധ്േയായിതക്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ത�യാഴിലയാളികൾദക്യാ 
അേരുതെ ആശ്രി�രദക്യാ തപൻഷൻ നല്കുന്ന 
ദകരള േരംകയറ്റ ത�യാഴിലയാളി തപൻഷൻ പദ്�ി  
ജനുേരി 1, 2012 ലയാണക് നിലേില് േന്ന�ക്. 

സി) അസംഘെി� ദേഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള 
പ്സേ ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ

േിേിധ ത�യാഴിലയാളി ദക്േനിധി ദബയാരഡുകൾ 
അസംഘെി� ദേഖലയിതല സ്തീ ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് 
നല്കിേരുന്ന പ്സേയാനുകൂലധ് സഹയായനിധി ഒരു 
ഏകീകൃ� സംേിധയാനത്ിദലക്ക് തകയാണ്ടുേരുന്ന�ിനും, 
അരഹേയായ േിനിേം ദേ�നം ലഭിക്കുന്ന�ിനുേയായി 2011-
12 േരഷത്ിലയാണക് ഗേൺതേറെക് പ്സേയാനുകൂലധ് പദ്�ി 
നെപെിലയാക്ിയ�ക്. 

േിേിധ ദക്േനിധി ദബയാരഡുകൾ േഴിയയാണക് 
പ്സേയാനുകൂലധ് തക ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് േി�രണം 
തചയ്യുന്ന�ക്.

2021-22 കയാലയളേില് 38,937 ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഈ 
പദ്�ിയിലൂതെ ധനസഹയായം ലഭിച്ചു.

2. എംസ്യായമീേക് സ്റേറ്ക് ഇൻഷുേൻേക് (ഇഎേക്ഐ) 
പദ്�ി
അസുഖം, പ്സേം, അംഗകേകലധ്ം, ത�യാഴില് ക്�ം 
മൂലമുള്ള േരണം എന്നിേയില് ജീേനക്യാരക്ക് സഹയായം 
നല്കയാനും ഇൻഷ്ര തചയ്ത േധ്ക്ികൾക്കും അേരുതെ 
കുടുംബങ്ങൾക്കും കേേധ്സഹയായം നല്കയാനും ഇന്തധ് 
ഗേതമെറെിതറെ ഇഎസക്ഐ സ്ീം ലക്ധ്േിടുന്നു. 
സേഗ്േയായ സയാമൂഹധ് സുരക്യാ േധ്േസ്കൾ, 1948-തല 
ഇഎസക് ഐ നിയേതത് അെിസ്യാനേയാക്ിയള്ള�യാണക്. 
പദത്യാ അ�ിലധികദേയാ ആളകൾക്ക് ത�യാഴില് നല്കുന്ന 
കേേ്യു�ി ലഭധ്േയായ ദനയാൺ-സീസൺ ഫയാകക് െറികളിലം, 
20-ഓ അ�ിലധികദേയാ ആളകൾക്ക് ത�യാഴില് 
നല്കുന്ന കേേ്യു�ി ഉപദയയാഗിക്യാത് ഫയാകക് െറികളിലം 
ത�യാഴിതലടുക്കുന്ന എല്യാ ജീേനക്യാതരയം ഈ സക് കീം 
പരിരക്ിക്കുന്നു. കെകൾ, ദഹയാട്ടലകൾ, തറദസ്റയാറന്കൾ, 
സിനിേയാശയാലകൾ, ദറയാഡക് ദേയാദട്ടയാര രെയാൻദപെയാരട്ടക് 
സ്യാപനങ്ങൾ, പത്രസ്യാപനങ്ങൾ എന്നിേിെങ്ങളില് 
ദജയാലി തചയ്യുന്നേരും ഇ�ില് ഉൾതപെടുന്നു. ഇൻഷ്ര 
തചയ്ത ഓദരയാ ജീേനക്യാരനും അേരുതെ ത�യാഴിലെേയം 
അേരുതെ ദേ�നത്ിതറെ ഒരു നിശ്ി� ശ�േയാനം 
എല്യാ േയാസവും ഇഎസക്ഐസി യിദലക്ക് സംഭയാേന 
തചദയ്ണ്ടതണ്ടക്. കയാലയാകയാലങ്ങളില് സീലിംഗക് ദേ�ന നിരക്ക് 
പരിഷക്കരിക്കുന്നു. േിക് സയാമൂഹിക സുരക്യാ പദ്�ികതളയം 
ദപയാതല ഇഎസക്ഐ സ്ീമും പ്േരത്ിക്കുന്നു. ഇ�ക് 
ഒരു സ്യാശ്രയ ആദരയാഗധ് ഇൻഷുറൻസക് സ്ീേയാണക്, 
കൂെയാത� ശമ്പളത്ിതറെ ഒരു നിശ്ി� ശ�േയാനേയായി 
പരിരക്ി� ജീേനക്യാരില് നിന്നും അേരുതെ 
ത�യാഴിലെേകളില് നിന്നും സംഭയാേനകൾ സേയാഹരിക്കുന്നു. 
ദപയക് തേന്കൾ േയാസയാെിസ്യാനത്ില് നല്കണം. 
ദകരളത്ില് 145 ഇഎസക്ഐ ഡിതപെൻസറികളം 
9 ഇഎസക്ഐ ആശുപത്രികളമുണ്ടക്. ഇ.എസക്.ഐ 
ഡിസക് തപൻസറികളതെയം ആശുപത്രികളതെയം 
ജില് �ിരിച്ചുള്ള േിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 7.1.8-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

3. സകരളത്തിതല അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികള്ക്കുള്ള സഷേമ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ത്ില് കൃ�ധ്േയായ 
കണക്ില് എന്ന�യാണക് പ്ധയാന ദപയാരയായക്േ. പരിേയതെയം 
രേിരയാേതറെയം 2021 തല പഠനേനുസരിചേക്, അ�ിഥി 
ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം 31.5 ലക്വും ദലബര 
കമ്ീഷണദററ്റിതറെ ആേയാസക് പദ്�ിയില് രജിസ്റര തചയ്ത 
ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം 5 ലക്ത്ിനക് മുകളിലം അ�ിഥി 
ത�യാഴിലയാളി ദക്േനിധി ദബയാരഡില് രജിസ്റര തചയ്ത 
ത�യാഴിലയാളികളതെ എണ്ം 1,60,000 ത്ിനു മുകളിലേയാണക്.

അപ്യാഘര്
കുെിദയറ്റ ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് േി�േയായ നിരക്ില് 
േയാസസ്ലങ്ങൾ നല്കുന്ന�ിനയായി സരക്യാര ‘അപ്യാ 
ഘര പദ്�ി’ ആരംഭിച്ചു. ദകരളത്ില് ദജയാലി തചയ്യുദമ്പയാൾ 
അന്തരസംസ്യാന കുെിദയറ്റ ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് േയാെകക്ക് 
നല് നിലേയാരമുള്ളതം ശുചി�്മുള്ളതം സുരക്ി�വുേയായ 
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ദഹയാസ്റല് �യാേസസൗകരധ്ം നല്കുന്ന പദ്�ിയയാണി�ക്. 
പങ്ിട്ടക് ഉപദയയാഗിക്യാവുന്ന മുറികൾ, ഒന്നിലധികം 
അടുക്ളകൾ, തേസക് ഏരിയകൾ, കുളിമുറി, ദെയായക് ലറ്റുകൾ, 
േിദനയാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിേ ഉൾതപെതെയയാണക് ഈ 
ദഹയാസ്റലകൾ രൂപകല്പെന തചയ്തിരിക്കുന്ന�ക്. ഈ 
ദഹയാസ്റലകളില് േലിനജല ശുദ്ീകരണ ്യാറെക്, േഴതേള്ള 
സംഭരണം, ഡീസല് ജനദററ്റര ബയാക്പെക്, സിസിെിേി 
സംേിധയാനങ്ങൾ എന്നിേയം ഉണ്ടയായിരിക്കും. 

അപ്യാഘര, പയാലക്യാെക് പദ്�ിയില് 620 കിെക്കളള്ള 
ദഹയാസ്റല് സൗകരധ്ം സജ്ജേയാണക്. അതദപയാതല, 
അപ്യാഘര, കിനയാലൂര പദ്�ിയില് 120 കിെക്കളള്ള 
ദഹയാസ്റലം പൂരത്ിയയായിട്ടുണ്ടക്.

സകരളത്തിതല അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളി േൗഹൃദ വേ�ി-
ആലയക്
�ദദേശ സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളതെ സഹകരണദത്യാതെ 
അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് �യാേസ സൗകരധ്ം ഒരുക്കുന്ന 
പദ്�ിയയാണി�ക്. ഈ പദ്�ി പ്കയാരം അ�ിഥി 
ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് േയാെകയ്കക് േീെക് നല്കയാൻ �യ്യാറുള്ള 
ഭൂവുെേകൾക്ക് ത�യാഴില് േകുപെില് രജിസ്റര തചയ്യുകയം 
പ്സക്ത� േീടുകൾ അേരക്ക് �യാേസിക്യാൻ ലഭധ്േയാക്കുകയം 
തചയ്യും. 2022 ഒദക്ടയാബര േതര 493 തകട്ടിെങ്ങൾ 
ഇത്രത്ില് രജിസ്റര തചയ്തിട്ടുണ്ടക്.

അന്തര്േംസ്യാന കുെിസയറ് ത�യാഴിലയാളികള്ക്കുള്ള 
ആസരയാഗധ് ഇൻഷുേൻേക് (AAWAZ)
അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികൾക്യായി സരക്യാര തഹല്ത്ക് കം 
തഡത്ക് ഇൻഷുറൻസക് പദ്�ി ആരംഭിച്ചു. അ�നുസരിചേക് 
ഇൻഷ്ര തചയ്ത േധ്ക്ിക്ക് 25,000 രൂപയതെ ആദരയാഗധ് 
ഇൻഷുറൻസും 2.00 ലക്ം രൂപയതെ അപകെ േരണ 
ഇൻഷുറൻസക് തക്യിമും ലഭിക്കും. 5,16,320 അ�ിഥി 
ത�യാഴിലയാളികൾ ഈ പദ്�ി പ്കയാരം രജിസക്ദരെഷൻ കയാരഡക് 
എടുത്ിട്ടുണ്ടക്. ഇ�ില് 2022 ഒദക്ടയാബര േതര 374 ദപരക്ക് 
ചികിത്യാ ആനുകൂലധ്ങ്ങളം 29 അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികളതെ 
ആശ്രി�രക്ക് അപകെ േരണ സഹയായവും നല്കിയിട്ടുണ്ടക്.
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7.2 ആല�ാള ത�ാഴതിൽ വീക്ഷണം

ഇന്റരനാഷണൽ ല�ബര ഓര�നനലസഷന് (ഐ എൽ 
ഒ)  പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച “ലവൾഡ് എംല്ായ് തെന്്റ ആന്ഡ് 
ലസാഷ്യൽ ഔട്് ലുക്്: തരെന്ഡ് സ് 2022” പ്രകാരം, ആല�ാള 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 2019 ത� നതിരക്തിൽ നതിന്ം ഏകലേശം 21 
േശ�ക്ഷത്തി�ധതികം ഉയരന്്,  2022 ൽ 207  േശ�ക്ഷം  
എത്തുതെന്് കണക്ാക്കുന്. കൂടാത� ആല�ാള 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്്, കുറഞ്ഞ�് 2023 വതര, ലകാവതിഡ്-19 
ന് മുമ്പുള്ള നതി�വാരത്തിന് മുകളതി�ായതിരതിക്കുതെന്് 
പ്ര�ീക്ഷതിക്കുന്�ായം റതില്ാരട്് ചൂണ്തികാട്ടുന്. നതിരവധതി 
ആളുകൾ ത�ാഴതിൽ ലസനതയ ഉലേക്ഷതിച്ച�തിനാൽ ഈ 
കണക്കുകളതിൽ സൂചതി്തിക്കുന്�തിലനക്ാൾ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ  
വളതര കൂടു��ാതണന്ം ഐ എൽ ഓ  യതട റതില്ാരട്് 
മുന്റതിയതി്് നൽകുന്. ല�ാ�തി ഉലേക്ഷതിച്ച്  ലോയവരതിൽ 
േ�രം �തിരതിതക വന്തിട്തില്ാത്�തിനാൽ കണക്ാക്ത്ട് 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്്, ഇല്ാഴം ത�ാഴതിൽ 
പ്ര�തിസന്തിയതട തൊത്ം ആഘാ�ത്തിതന്റ അളവ് കുറച്ച് 
കാണതിക്കുന്. ആല�ാള ത�ാഴതിൽ േങ്ാളതിത് നതിരക്് 2019 
നം 2020 നം ഇടയതിൽ 2 ശ�ൊനത്തിനടുത്ായതി കുറഞ്ഞു, 
2022 ഓതട ഇ�് ഭാ�തികൊയതി ൊത്ം 59.3 ശ�ൊനത്തിന് 
ത�ാട്് �ാതഴയായതി വീതണ്ടുക്കുതെന്് കണക്ാക്കുന്,  
അ�ായ�് 2019 ത� നതിരക്തന്റ ഏകലേശം 1 ശ�ൊനം 
�ാതഴയാണ്. ോന്തഡെതിക്തിന് മുമ്പു�തന് ഉയരന് 
ല�ാ�തിലുള്ള അസെ�്വവം, കൂടു�ൽ വ്യ�്യസ് �ൊയ ത�ാഴതിൽ 
സാഹചര്യങ്ങളും, ദുരബ�ൊയ സാമൂഹതിക സംരക്ഷണ 
സംവതിധാനങ്ങളും അനഭവതിക്കുന് വതികസ്വര രാ�്യങ്ങൾക്് 
ഈ ആഘാ�ം പ്രല�്യകതിച്ം ഗുര�രൊയതിരതിക്കുന്. 2023-
ൽ ആല�ാള ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 202.7 േശ�ക്ഷൊയം, 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 5.7 ശ�ൊനൊയം കുറയതെന്് 
പ്ര�ീക്ഷതിക്കുന്.

ത�ൊഴില് രംഗം: ഇന്ത്യയം കേരളവം

ത�ൊഴിലില്ൊയ്മൊ നിരക്്
േീരതിലയാഡതിക് ല�ബര ല�ാഴ്സ് സര ലവേ അനസരതിച്ച് 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് എന്�് ത�ാഴതിൽ ലസനയതിത� 
ത�ാഴതിൽരഹതി�രായ വ്യക്തികളുതട ശ�ൊനൊണ്. 
േതിഎൽഎ�്എസ് സരലവകളതിത� യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസം (േതി.
എസ് + എസ്.എസ്) പ്ര�തിവാര സ്റാറ്റസം അനസരതിച്ചാണ് 
ഇ�് കണക്ാക്കുന്�്. ഇ�് ത�ാഴതിൽ ശക്തിയതട 
ഉേലയാ�ത്ടുത്ാത് ഭാ�തത്യാണ് കാണതിക്കുന്�്. 
േീരതിലയാഡതിക് ല�ബര ല�ാഴ്സ് സര ലവേ (േതി.എൽ.എ�്.
എസ്) 2020 ജൂന� മു�ൽ 2021 ജൂണ് വതര നടത്തിയ 
സര ലവേ പ്രകാരം, പ്രധാന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ 15 വയസ്ം 

അ�തിൽ കൂടു�ലുമുള്ള വ്യ�്യസ്ത തോതു വതിേ്യാഭ്യാസ 
��ത്തിലുള്ളവരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് യൂഷ്വൽ 
സ്റാറ്റസ്(േതി.എസ്. + എസ്.എസ്) പ്രകാരം ലകരളത്തിൽ 10.1 
ശ�ൊനവം അഖതില�ന്്യാ ��ത്തിൽ 4.2 ശ�ൊനവൊണ് 
(ചിത്രം 7.2.1).

ഇന്്യയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 2019-20ൽ 4.8 
ശ�ൊനൊയതിരന്�് 2020-21ൽ 4.2 ശ�ൊനൊയതി 
കുറഞ്ഞു. 2020-21-ൽ പുരഷന്ാരക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് 4.5 ശ�ൊനവം സ്തീകൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് 3.5 ശ�ൊനവൊണ്. 2019-20ൽ ഈ നതിരക്കുകൾ 
യഥാക്രെം 5 ശ�ൊനവം 4.2 ശ�ൊനവം ആയതിരന്. 
2020-21-ൽ ഗ്ാെപ്രലേശങ്ങളതിൽ പുരഷന്ൊരതട 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 3.8 ശ�ൊനവം സ്തീകളുലട�് 2.1 
ശ�ൊനവൊണ്. ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ പുരഷന്ാരതട 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 6.1 ശ�ൊനവം സ്തീകളുലട�് 8.6 
ശ�ൊനവൊണ്. 

ലകരളത്തിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 2019-20 ത� 
10.0 ശ�ൊനത്തിൽ നതിന്ം 2020-21 ആയല്ാലഴക്കും 
10.1 ശ�ൊനൊയതി വരദ്തിച്. ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 
പുരഷന്ാരക്തിടയതിൽ 7.5 ശ�ൊനവം സ്തീകൾക്തിടയതിൽ 
15.1 ശ�ൊനവൊണ്. 2020-21ൽ ഗ്ാെപ്രലേശങ്ങളതിൽ 
പുരഷന്ാരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 6.4 ശ�ൊനവം 
സ്തീകളുലട�് 13.4 ശ�ൊനവം, അല�സെയം ന�ര 
പ്രലേശങ്ങളതിൽ പുരഷന്ാരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 
8.7 ശ�ൊനവം സ്തീകളുലട�് 17.4 ശ�ൊനവൊണ്. 
സംസ്ാനങ്ങളതില�യം/ലകന്ദ്രഭരണ പ്രലേശങ്ങളതില�യം 
15 വയസ്ം അ�തിൽ കൂടു�ലുമുള്ളവരതട യൂഷ്വൽസ്റാറ്റസ് 
(േതി.എസ് + എസ്.എസ്) പ്രകാരമുള്ള ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്തിതന്റ വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 7.2.1ൽ 
തകാടുത്തിരതിക്കുന്.

ഇന്്യയതിൽ 15 വയസ്ം അ�തിന മുകളതിലും ഉള്ള 
അഭ്യസ്തവതിേ്യരായവരതട (തസക്ന്ററതി വതിേ്യാഭ്യാസവം 
അ�തിനമുകളതിലും) യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് (േതി.എസ് + എസ്.
എസ്) ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 9.1 ശ�ൊനവൊണ്, ഗ്ാെ 
പ്രലേശങ്ങളതിൽ ഇ�് 8.3 ശ�ൊനവം, ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ 
10.2 ശ�ൊനവൊണ്. ഇ�തിൽ ഗ്ാെപ്രലേശങ്ങളതിത� 
പുരഷന്ാരതടയം സ്തീകളുതടയം ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് യഥാക്രെം 7.8 ശ�ൊനവം, 10.0 ശ�ൊനവം, 
ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ പുരഷന്ാരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
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നതിരക്് 8.6 ശ�ൊനവം, സ്തീകളുതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 
16.3 ശ�ൊനവൊണ്. ലകരളത്തിത� വതിേ്യാസമ്പന്രായ 
(തസക്ന്ററതി വതിേ്യാഭ്യാസവം അ�തിനമുകളതിലും) 15 വയസ്ം 
അ�തിൽ കുടു�ലുമുള്ളവരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 16.6 
ശ�ൊനൊണ്, ഗ്ാെ പ്രലേശങ്ങളതിൽ ഇ�് 16.0 ശ�ൊനവം, 
ന�ര പ്രലേശങ്ങളതിൽ 17.3 ശ�ൊനവൊണ് (അനുബന്രം 
7.2.2). 

നതി�വതിത� പ്ര�തിവാര സ്റാറ്റസ് പ്രകാരം 15 വയസ്തിനം 
അ�തിന് മുകളതിലും പ്രായമുള്ള പുരഷന്ാരലടയം സ്തീകളുലടയം 
ത�ാഴതി�തില്ായ്ൊനതിരക്് ഇന്്യയതിൽ 7.5 ശ�ൊനവം, 
ലകരളത്തിൽ 16.8 ശ�ൊനവൊണ്. ഇ�തിൽ ഇന്്യയതിത� 
ഗ്ാെീണ ലെഖ�യതിത� പുരഷന്ാരതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് 7.2 ശ�ൊനവം സ്തീകളുലട�് 4.8 ശ�ൊനവൊണ്. 
അല�സെയം ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ പുരഷന്ാരലടയം 
സ്തീകളുലടയം ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് യഥാക്രെം 9.4 
ശ�ൊനവം 12.2 ശ�ൊനവൊണ്. ലകരളത്തിത� 
ഗ്ാെപ്രലേശങ്ങളതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് പുരഷന്ാരതിൽ 
12.6 ശ�ൊനവം സ്തീകളതിൽ 22.4 ശ�ൊനവൊണ്. 
അല�സെയം ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് പുരഷന്ാരലട�് 15.7 ശ�ൊനവം സ്തീകളുലട�് 23.2 
ശ�ൊനവൊണ് (അനുബന്രം 7.2.3).

ലകരളത്തിത� ഗ്ാെീണ പ്രലേശങ്ങളതിത� സ്തീ-പുരഷ 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് രീ�തിയതിലും 
(േതി.എസ്+എസ്.എസ്) നതി�വതിത� പ്ര�തിവാര സ്റാറ്റസ് 
രീ�തിയതിലും കണക്ാക്തിയല്ാൾ അഖതില�ന്്യാ 
ശരാശരതിലയക്ാൾ വളതര കൂടു��ാണ്. ലകരളത്തിത� സ്തീ 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ പ്രല�്യകതിച്ം ഗ്ാെീണ പ്രലേശങ്ങളതില��് 
ആശങ്യളവാക്കുന്തവങ്തിലും ലകരളത്തിത� സ്തീകളുതട 
ത�ാഴതിൽ േങ്ാളതിത് നതിരക്് (എൽ എ�് േതി ആര) 

15-59 വയസ്തിനെതിടയതിൽ പ്രായമുള്ളവരതട നതിരക്് 
38.9 ശ�ൊനതെന്�് അഖതില�ന്്യാ നതിരക്ായ 35.2 
ശ�ൊനത്തിലനക്ാൾ കൂടു��ാണ് (അനുബന്രം 7.2.4). 
േതി.എൽ.എ�്.എസ് റതില്ാരട്് പ്രകാരം ലകരളത്തിത� 
ത�ാഴതി�തില്ായ്ൊ  നതിരക്് ഗ്ാെ പ്രലേശങ്ങതള അലേക്ഷതിച്ച് 
ന�ര പ്രലേശങ്ങളതിൽ കുറവാണ് (ചിത്രം 7.2.2). 

യവൊക്ളുതെ ത�ൊഴിലില്ൊയ്മ നിരക്്
സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിന് യവാക്ളുതട (15-29 
വയസ് പ്രായമുള്ളവര) ഉൽോേനക്ഷെൊയ ത�ാഴതിൽ 
അനതിവാര്യ ഘടകൊണ്. അഖതില�ന്്യാ ��ത്തിൽ 
യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്്, േതി.എൽ.
എ�് .എസ്-ലും എന്.എസ്. എസ്.ഒ-യതട അവസാന 
മൂന്് ക്വതിന്ക്വീനതിയൽ റൗണ്ടുകളതിലും, കണക്ാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
2004-05 മു�ൽ 2011-12 വതരയള്ള കാ�യളവതിൽ ഗ്ാെീണ 
പുരഷ യവാക്ളുതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 3.9 ശ�ൊനം 
മു�ൽ 5 ശ�ൊനം വതര ആയതിരതന്ങ്തിലും, 2020-21ൽ 
ഇ�് 11.6 ശ�ൊനൊയതി ഉയരന്. അല�സെയം 2004-
05 മു�ൽ 2011-12 വതരയള്ള കാ�യളവതിൽ ഗ്ാെീണ 
യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� സ്തീ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 
4.2 ശ�ൊനത്തിൽ നതിന്് 4.8 ശ�ൊനം ആവകയം, 
2020-21 ൽ 8.2 ശ�ൊനൊയതി ഉയരകയം തചയ്തു. ഇല� 
കാ�യളവതിൽ (2004-05 മു�ൽ 2011-12 വതര) ന�രങ്ങളതിത� 
യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ പുരഷന്ാരതിൽ 7.5 
ശ�ൊനത്തിൽ നതിന്് 8.8 ശ�ൊനം ആയതി, തുടരന്് 2020-
21ൽ 16.6 ശ�ൊനൊയതി ഉയരകയം തചയ്തു. എന്ാൽ 
ന�രങ്ങളതിത� യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� സ്തീ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് 2004-05 ത� 13.1 ശ�ൊനത്തിൽ നതിന്ം 2011-12ൽ 
14.9 ശ�ൊനം ആവകയം തുടരന്് 2020-21ൽ ഇ�് 24.9 
ശ�ൊനൊയതി ഉയരകയം തചയ്തു.

ചിത്ം 7.2.1 ഇന്്യയതിത� വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങളതില�യം/ലകന്ദ്രഭരണ പ്രലേശങ്ങളതില�യം 15 വയസ്ം അ�തിൽ 
കൂടു�ലുമുള്ളവരതട യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് (േതി.എസ്. + എസ്.എസ്) പ്രകാരമുള്ള ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്കുകൾ, 
ശ�ൊനത്തിൽ

അവ�ംബം: േതി.എൽ.എ�്.എസ് റതില്ാരട്്2020-21, ലകന്ദ്രസരക്ാര
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ലകരളത്തിതന്റ �നസംഖ്യയതട, ഏകലേശം 23 
ശ�ൊനലത്ാളം യവാക്ൾ ആണ്. തൊത്ം 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്കുൊയതി �ാര�െ്യത്ടുത്തുലമ്പാൾ 
ലകരളത്തിത� യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
വളതര ഉയരന്�ാതണന്് സര ലവേ റതില്ാരട്ടുകൾ 
സൂചതി്തിക്കുന്. ഗ്ാെീണ പ്രലേശങ്ങളതിത� 
യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് 
33.0 ശ�ൊനവം ന�രപ്രലേശങ്ങളതില��് 34.5 
ശ�ൊനവൊണ്. അതുലോത� യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിൽ 
സ്തീ ത�ാഴതി�തില്ായ്െയാണ് പുരഷ ത�ാഴതി�തില്ായ്െലയക്ാൾ 
കൂടു�ൽ. ഗ്ാെപ്രലേശങ്ങളതിത� സ്തീകളുതട ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
നതിരക്് 50.6 ശ�ൊനവം, ന�രപ്രലേശങ്ങളതിൽ 
51.8 ശ�ൊനവൊണ്. എന്ാൽ പുരഷന്ൊരതട 
ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് യഥാക്രെം 24.7 ശ�ൊനവം, 25.9 
ശ�ൊനവൊണ്.  (ചിത്രം 7.2.3). 

ലകരളത്തിത� യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
വളതര വ്യാേകൊകാനള്ള കാരണം യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിൽ 
നൂ�ന ലെഖ�കളതിൽ ലവണ്തി വരന് ത�ാഴതിൽ 
േരതിചയ കുറവം നനപുണ്യ കുറവം െറ്റുൊണ്. ഈ 
തവല്ലുവതിളതികൾ അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്�തിതന്റ ഭാ�ൊയതി 
നതി�വതിലുള്ള നനപുണ്യ വതികസനവൊയതി ബന്ത്ട് 
േരതിോടതികളും, ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ വരദ്തിക്കുന് 
േരതിോടതികളും കൂടു�ൽ ��പ്രേൊലക്ണ്തും യവ�നങ്ങതള 
തെച്ചത്ട് ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ കതണ്ത്തുന്�തിന് 
പ്രാപ്തരാലക്ണ്തുൊണ്. 

സംഘെി� കമഖലയിതല ത�ൊഴില്
ലകരളത്തിത� സംഘടതി� ലെഖ�യതിൽ, ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ 
ഏകലേശം നതിശ്ച�ൊയതി നതിൽക്കുന് പ്രവണ�യാണ് 

കാണതിക്കുന്�്. 2012ൽ ലകരളത്തിത� സംഘടതി� 
ലെഖ�യതിത�, ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ 10.9 �ക്ഷൊയതിരന്�് 
2022 (ൊരച്ച് 31, 2022 വതര) ആയല്ാലഴക്കും 
നാെൊത്ൊയതി വരദ്തിച്ച് 12.5 �ക്ഷൊയതി.

തോതുലെഖ�യം സ്വകാര്യ ലെഖ�യം ഉൾത്ടുന്�ാണ് 
സംഘടതി� ലെഖ�. 2012 ന് ലശഷം സ്വകാര്യ ലെഖ�യതിത� 
ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ 2020 വതര 
വരദ്തിച്തവങ്തിലും 2021 ൽ കുറഞ്ഞു എന്�് ശ്രലദ്യൊയ 
കാര്യൊണ്. 2022-ത� കണക്നസരതിച്ച് സംഘടതി� 
ലെഖ�യതിൽ ത�ാഴതിത�ടുക്കുന് ആതകയള്ള 12.5 �ക്ഷം 
�ീവനക്ാരതിൽ 5.6 �ക്ഷം (44.8 ശ�ൊനം) ലേര 
തോതുലെഖ�യതിലും, 6.9 �ക്ഷം (55.2 ശ�ൊനം) ലേര 
സ്വകാര്യലെഖ�യതിലും ആണ് ത�ാഴതിൽ തചയ്യുന്�്. 2021 
വരഷതത് അലേക്ഷതിച്ച് 2022-ൽ തോതുലെഖ�യതിലും 
സ്വകാര്യലെഖ�യതിലും ത�ാഴതി�വസരങ്ങൾ ലനരതിയ ല�ാ�തിൽ 
വരദ്തിച്ചതിട്ടുണ്് (അനുബന്രം 7.2.5, ചിത്രം 7.2.4).

തോതുലെഖ�യതിൽ ത�ാഴതിത�ടുക്കുന്വരതിൽ 46.6 ശ�ൊനം 
സംസ്ാന സരക്ാര �ീവനക്ാരം, 10.8 ശ�ൊനം ലകന്ദ്ര 
സരക്ാര �ീവനക്ാരം, 23.6 ശ�ൊനം സംസ്ാന 
അരദ് സരക്ാര �ീവനക്ാരം, 4.5 ശ�ൊനം �ലദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ാേനങ്ങളതിത� �ീവനക്ാരം, 14.5 
ശ�ൊനം ലകന്ദ്ര അരദ് സരക്ാര �ീവനക്ാരൊണ് 
(അനുബന്രം 7.2.6, ചിത്രം 7.2.5).

2022 ൊരച്ച് വതരയള്ള �തില് �തിരതിച്ള്ള ത�ാഴതി�വസരങ്ങളുതട 
കണക്കുകൾ സൂചതി്തിക്കുന്�് ഏറ്റവം കൂടു�ൽ ആളുകൾ 
ത�ാഴതിത�ടുക്കുന്�് എറണാകുളം �തില്യതിലും ഏറ്റവം 
കുറവ് വയനാട് �തില്യതിലുൊണ്. എറണാകുളം �തില്യതിൽ 

ചിത്രം 7.2.2 ലകരളത്തിത� ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്് [(യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് (േതി.എസ്+എസ്.എസ്), (നതി�വതിത� പ്ര�തിവാര 
സ്റാറ്റസ് (സതി ഡബ്ല്യൂ എസ്)] ശ�ൊനത്തിൽ

അവ�ംബം: േതി.എൽ.എ�്.എസ് റതില്ാരട്്2020-21, ലകന്ദ്രസരക്ാര. 
കുറതി്്: യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് (േതി.എസ്.+എസ്.എസ്) കണക്തിൽ പ്രതിന്സതി്ൽ സ്റാറ്റസം, സബ്സതിഡതിയറതി സ്റാറ്റസ് എസ്റതിലെറ്റുകളും കൂട്തിലച്ചരത്ാണ് 
ത�ാഴതി�തില്ാത്വതര കണക്ാക്തിയതിട്ടുള്ള�്. നതി�വതിത� പ്ര�തിവാര സ്റാറ്റസ് പ്രകാരമുള്ള ത�ാഴതി�തില്ായ്െ നതിരക്തിതന്റ കണക്് സരതവ കാ�യളവതിനള്ളതിത� 
ഹ്രസ്വ കാ�ൊയ 7 േതിവസതത് അടതിസ്ാനൊക്തിയള്ള ഏകലേശ ചതിത്ൊണ്. 
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സംഘടതി� ലെഖ�യതിൽ ത�ാഴതിത�ടുക്കുന്�് 2.7 
�ക്ഷം ആളുകളാണ്. ഇ�് സംസ്ാനതത് തൊത്ം 
ത�ാഴതി�തിതന്റ 21.2 ശ�ൊനൊണ്. അല� സെയം വയനാട് 
�തില്യതിൽ സംഘടതി� ലെഖ�യതിൽ 35,229 ആളുകളാണ് 
ത�ാഴതിത�ടുക്കുന്�്. ഇ�ാകതട് സംസ്ാനതത് തൊത്ം 
ത�ാഴതി�തിതന്റ 2.8 ശ�ൊനം ൊത്ലെയള്ളൂ (അനുബന്രം 
7.2.7).

ലകരളത്തിൽ തോതുലെഖ�ാ ല�ാ�തികളതിൽ പുരഷന്ൊരാണ് 
സ്തീകലളക്ാൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടു�ലുള്ള�്. എന്ാൽ 

സ്വകാര്യ ലെഖ�യതിൽ സ്തീകളാണ് പുരഷന്ാരതട 
എണ്ണലത്ക്ാൾ കൂടു�ലുള്ള�്. 2021-22ൽ തോതുലെഖ�യതിൽ 
ല�ാ�തി തചയ്യുന്വരതിൽ 65.1 ശ�ൊനം പുരഷന്ൊരം, 34.9 
ശ�ൊനം സ്തീകളുൊണ്. തോതുലെഖ�യതിൽ ഏറ്റവം കൂടു�ൽ 
സ്തീകൾ ല�ാ�തി തചയ്യുന്�് �തിരവനന്പുരം �തില്യതിലും 
ഏറ്റവം കുറവ് ഇടുക്തി �തില്യതിലുൊണ്. �തിരവനന്പുരം 
�തില്യതിൽ തോതുലെഖ�യതിൽ 30,585 സ്തീകളാണ് ല�ാ�തി 
തചയ്യുന്�്, ത�ാട്ടു േതിന്തിൽ എറണാകുളം (23,065), തൃശ്ശൂര 
(21,973), തകാല്ം (16,969), െ�പ്പുറം (14,941), ലകാഴതിലക്ാട് 
(13,560),  ോ�ക്ാട് (13,519), കണ്ണൂര (13,497),  ലകാട്യം 

ചിത്രം 7.2.3 യൂഷ്വൽ സ്റാറ്റസ് (േതി.എസ്+എസ്.എസ്) പ്രകാരം ലകരളത്തിത�യം ഇന്്യയതിത�യം യവ�നങ്ങൾക്തിടയതിത� 
(15 മു�ൽ 29 വയസ്് വതര) ത�ാഴതി�തില്ായ്ൊ നതിരക്് (ശ�ൊനത്തിൽ) 

അവ�ംബം: േതി.എൽ.എ�്.എസ് റതില്ാരട്്, 2020-21 ലകന്ദ്ര സരക്ാര, 
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അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്റ്റലററ്റ് ലകരള സരക്ാര, 2022
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(10,556), ആ�പ്പുഴ (10,533) എന്ീ �തില്കൾ ആണ്. 
അല�സെയം ഇടുക്തി �തില്യതിൽ 3,442 സ്തീകൾ ൊത്ൊണ് 
തോതുലെഖ�യതിലുള്ള�്. ത�ാട്ടു പുറകതിൽ കാസരല�ാഡം 
(6,449), വയനാടും (6,889), േത്നം�തിട്യൊണ് (8,108) 
(അനുബന്രം 7.2.8). തോതുലെഖ�യതിത� സ്തീ േങ്ാളതിത്ം 
പട്ിക 7.2.1ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്.

ലകരളത്തിൽ സംഘടതി� ലെഖ�യതിൽ വ്യവസായ 
അടതിസ്ാനത്തിൽ ത�ാഴതിത�ടുക്കുന്വരതട 
സെീേകാ� കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ലസവന ലെഖ�തയ 
ആശ്രയതിക്കുന്വരതട എണ്ണം വരദ്തിക്കുന്�ായം, 
കാരഷതിക ലെഖ�തയ ആശ്രയതിക്കുന്വരതട എണ്ണം 
കുറഞ്ഞുവരന്�ായം കാണാം. െറ്റ് ലെഖ�കളുൊയതി 
�ാര�െ്യത്ടുത്തുലമ്പാൾ കാരഷതിക ലെഖ�യതിത� ത�ാഴതിൽ 
അവസരങ്ങൾ കുറയകയം വതിേ്യാഭ്യാസ ലെഖ�യതില�യം 
ഉൽ്ന് നതിരമ്ാണലെഖ�യതില�യം ത�ാഴതിൽ 
അവസരങ്ങൾ ഉയരന്�ായം കാണാം. (അനുബന്രം 
7.2.9, ചിത്രം 7.2.6).

അസംഘെി� കമഖലയിതല ത�ൊഴില്
ഇന്്യന് സമ്പേ് ഘടനയതിൽ, തൊത്ം ആഭ്യന്ര 
ഉൽോേനം, ത�ാഴതിൽ, സമ്പാേ്യം, മൂ�ധന രൂേീകരണം 
എന്തിവയതില�ക്കുള്ള സംഭാവന കണക്തിത�ടുക്കുലമ്പാൾ, 
അസംഘടതി� ലെഖ� നതിരണ്ണായക േങ്് വഹതിക്കുന്ണ്്. 
ത�ാഴതിൽ ശക്തിയതട 93 ശ�ൊനലത്ാളം 

ത�ാഴതി�തില�രത്ട്തിരതിക്കുന്തും, തൊത്ം ആഭ്യന്ര 
ഉൽോേനത്തിതന്റ എ�ാണ്് 50 ശ�ൊനം �ഭതിക്കുന്തും 
ഈ ലെഖ�യതിൽ നതിന്ൊണ്. രാ�്യത്തും സംസ്ാനത്തും 
സാമൂഹ്യൊയം സാമ്പത്തികൊയം േതിലന്ാക്ം നതിൽക്കുന് 
വ�തിതയാര വതിഭാ�ം ത�ാഴതി�ാളതികൾ അസംഘടതി� 
ലെഖ�യതി�ാണ് ത�ാഴതി�തില�രത്ട്തിരതിക്കുന്�്.  
അസംഘടതി� ലെഖ�യതിത� ത�ാഴതി�ാളതികളതിൽ ത�ാഴതിൽ 
സരക്ഷതി��്വകുറവ്, സാമൂഹ്യ േരതിരക്ഷയതില്ായ്െ, ത�ാഴതി�തിൽ 
ഉയരച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യ�ക്കുറവ്, ശമ്പളലത്ാതടയള്ള അവധതി 
േതിനങ്ങൾ ഇല്ാത് അവസ് എന്തിവ കണ്ടുവരന്. 
അസംഘടതി� ലെഖ�യതിത� ദുരതി� സാഹചര്യങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുന്�തിനള്ള നടേടതികൾ സ്വീകരതിക്കുന്�തിന് ലകരള 
സരക്ാര എംേ്ലളായ്തെന്റ് ഡയറക്റ്റലററ്റതിതനയാണ് 
ചുെ��ത്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്�്. അടുത് കാ�ത്ായതി, ലകരള 
സരക്ാര അസംഘടതി� ലെഖ�യതിത� ത�ാഴതി�ാളതികളുതട 
സാമൂഹതിക സരക്ഷതി��്വം ഉറ്ാക്കുന്�തിന് നതിരവധതി 
നടേടതികൾ സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്.

എംക്ൊയ്തമന്് എക്് കചഞ്ചുേളും കസവനങ്ങളും

രജിസ്റ്റര് തചയ്� ത�ൊഴിലകനവേഷേര്
ലകരളത്തിത� എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകളതിത� സ�ീവ 
ര�തിസ്ററുകളതിത� കണക്കുകളനസരതിച്ച് ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട 
എണ്ണം (ഡതിസംബര 31, 2015 വതര)  34.9 �ക്ഷത്തിൽ നതിന്ം 
(ഡതിസംബര 31, 2021 വതര) 38.3 �ക്ഷൊയതി വരദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 

പട്ിക 7.2.1 തോതു ലെഖ� ത�ാഴതിൽ-സ്തീ േങ്ാളതിത്ം, 2021-22
ക്രെ 

നമ്പര വതിഭാ�ം ത�ാഴതിൽ തചയ്യുന് സ്തീകളുതട 
എണ്ണം ശ�ൊനം (%)

1 സംസ്ാന സരക്ാര 105627 54.4

2 സംസ്ാന അരദ് സരക്ാര 39120 20.1

3 ലകന്ദ്ര സരക്ാര 14726 7.6

4 ലകന്ദ്ര അരദ് സരക്ാര 25391 13.1

5 �ലദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാേനങ്ങൾ 9272 4.8

ആതക 194136 100.0

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്ടലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2022
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ചിത്രം 7.2.5 തോതുലെഖ�യതിത� ത�ാഴതിൽ വതി�രണം

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്റ്റലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2022
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2022 ജൂന� വതരയള്ള ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട എണ്ണം 
28.4 �ക്ഷൊണ്. ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട വരഷം �തിരതിച്ള്ള 
കണക്കുകൾ അനുബന്രം 7.2.10ലും ചിത്രം 7.2.7ലും 
തകാടുത്തിട്ടുണ്്.

അഖതില�ന്്യാ ��ത്തിത� സാഹചര്യത്തിൽ നതിന്ം 
വ്യ�്യസ്തൊയതി ലകരളത്തിത� എംല്ായ്തെന്്റ 
എക്ലചഞ്ചുകളതിത� സ�ീവ ര�തിസ്ററുകളതിത� 
ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതിൽ ഭൂരതിഭാ�വം സ്തീകളാണുള്ള�്. 
ആതകയള്ള ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതിൽ (2021 ഡതിസംബര 31 
വതര) 63.1 ശ�ൊനവം സ്തീകളാണ്. ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട 
വതിേ്യാഭ്യാസ ലയാ�്യ�യതട അടതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്.എസ്.എൽ.സതി.ക്് �ാതഴ 
വതിേ്യാഭ്യാസ ലയാ�്യ�യള്ളവര 6.4 ശ�ൊനം ൊത്ലെയള്ളൂ 

എന്ാണ്. ഏകലേശം 93.5 ശ�ൊനം ത�ാഴതി�ലന്വഷകരം 
എസ്.എസ്.എൽ.സതി യം അ�തിന മുകളതിലും വതിേ്യാഭ്യാസ 
ലയാ�്യ�യള്ളവരതട വതിഭാ�ത്തി�ാണ് ഉൾത്ടുന്�് 
(അനുബന്രം 7.2.11, ചിത്രം 7.2.8) 

2021 ഡതിസംബര 31, ത� കണക്നസരതിച്ച് തപ്രാ�ഷണലും 
സാലങ്�തിക ലയാ�്യ�യള്ള ത�ാഴതി�ലന്വഷകര 2.9 
�ക്ഷൊണ്. ഇ�തിൽ ഐ.ടതി.ഐ. സരട്തി�തിക്റ്റ്, ഡതില്ാെ, 
എഞ്തിനീയറതിം�് എന്ീ ലയാ�്യ�യള്ളവര തൊത്ത്തിൽ 
57.4 ശ�ൊനൊണ്. ഇ�തിൽ ര�തിസ്റര തചയ്ത 56,540 
എഞ്തിനീയറതിം�് ബതിരേധാരതികളായ ത�ാഴതി�ലന്വഷകരം, 
11,103 തെഡതിക്ൽ ബതിരേധാരതികളായ ത�ാഴതി�ലന്വഷകരം, 
109984 െറ്റ് ബതിരോനന്ര ബതിരേധാരതികളും 
(തസക്ന്റ് ക്ാസ്ം അ�തിന് മുകളതിലുമുള്ള ബതിരോനന്ര 

ചിത്രം 7.2.6 സംഘടതി� ലെഖ�യതിത� പ്രധാനത്ട് ത�ാഴതിൽ വതി�രണം – ൊരച്ച് 2022 (ശ�ൊനത്തിൽ)

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്ടലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2022
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ബതിരേധാരതികൾ, എൽ എൽ ബതി, േതി എച്ച് ഡതി മു��ായവ) 
ഉണ്്. (അനുബന്രം 7.2.12). ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട �തില് 
�തിരതിച്ള്ള കണക്കുകൾ ചിത്ം 7.2.9ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

2022 ജൂന� 31 വതരയള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
തോതു വതിഭാ�ത്തിത�യം, തപ്രാ�ഷണൽ/സാലങ്�തിക 
വതിഭാ�ത്തിത�യം ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട എണ്ണം ഏറ്റവം 
കൂടു�ൽ �തിരവനന്പുരം �തില്യതി�ാണ്.  �തില്യതിൽ 
ആതക 4.5 �ക്ഷം ത�ാഴതി�ലന്വഷകര ഉള്ള�തിൽ 2.9 
�ക്ഷം ലേര സ്തീകളും 1.6 �ക്ഷം ലേര പുരഷന്ൊരൊണ്. 
തുടരന്് തകാല്ം �തില്യാണ്. തകാല്ം �തില്യതിൽ 3.1 
�ക്ഷം ത�ാഴതി�ലന്വഷകരാണുള്ള�്. ഏറ്റവം കുറവ് 
ത�ാഴതി�ലന്വഷകരള്ള�്  കാസറല�ാഡ് �തില്യതി�ാണ് 0.7 
�ക്ഷം (അനുബന്രം 7.2.13).

കേവലത്യ
2016-ൽ നാഷണൽ എംല്ായ്തെന്റ് സരവീസ് (ലകരള) 
വകു്് ഭതിന്ലശഷതിക്ാരായ േൗരന്ൊരതട സാമൂഹ്യ 
ഉൾത്ടുത്ൽ, അവസര തു�്യ� എന്ീ �ക്ഷ്യങ്ങൾ 
നകവരതിക്കുന്�തിനായതി ആരംഭതിച്ച സെഗ് േദ്�തിയാണ് 
നകവ�്യ. ഭതിന് ലശഷതിക്ാരതട പൂരണ്ണൊയ േങ്ാളതിത്വം 
ഏകീകരണവം സാധ്യൊകത്ക് രീ�തിയതിൽ ഭൗ�തിക 
സാമൂഹതിക സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുക എന്�ാണ് 
ഇ�തിതന്റ പ്രധാന �ക്ഷ്യം. 'നകവ�്യ' േദ്�തിയതിൽ 
�ാതഴ േറയന് 4 ഘടകങ്ങൾ ഉൾതക്ാള്ളതിച്ചതിരതിക്കുന്;  

1. തവാലക്ഷണൽ ആന്ഡ് കരതിയര ന�ഡന്സ്
2. കാര്യക്ഷെ� വരദ്തി്തിക്ൽ
3. െത്സര േരീക്ഷകൾക്ായള്ള േരതിശീ�നം
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എസ്.എസ്.എൽ .സി. 

എ�.എസ്.സി 

ബി�ദം 

ബി�ദാന�ര ബി�ദം 

ചിത്രം 7.2.8 വതിേ്യാഭ്യാസ ലയാ�്യ� അടതിസ്ാനൊ ക്തിയള്ള ലകരളത്തിത� ത�ാഴതി�ലന്വഷകര

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്ടലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2022

ചിത്രം 7.2.9 ത�ാഴതി�ലന്വഷകരതട �തില്�തിരതിച്ള്ള കണക്കുകൾ, 2021, (�ക്ഷത്തിൽ)

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്ടലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2021
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4. സ്വയം ത�ാഴതിൽ ഉേ്യെങ്ങൾക്് േ�തിശരഹതി� 
വായ്േ 

ലെൽ േറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നട്ാക്കുന്�തിനായതി 
2021ൽ 4,906 വ്യക്തികൾക്് പ്രലയാ�നം �ഭതിക്ത്ക് 
രീ�തിയതിൽ 2,452.68 �ക്ഷം രൂേ തച�വഴതിച്. 2022-
23ൽ (ജൂന� 31, 2022 വതര) 274 �ക്ഷം രൂേ 
ലെൽ പ്രവരത്നങ്ങൾക്ായതി അനവേതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
ഗുണലഭാക്ാക്ളുതടയം വതി�രണം തചയ്ത തുകയതടയം 
വതിശോംശങ്ങൾ അനുബന്രം 7.2.14ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

സവേയം ത�ൊഴില് പദ്ധ�ിേള്
എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകൾ മുലഖന ലകരളത്തിൽ 3 
സ്വയം ത�ാഴതിൽ േരതിോടതികൾ നട്തി�ാക്കുന്ണ്്.
1. കകരള സെല്ഫ് എരംക്ലോയഫ്സെന്ഫ് സ്കരം ക്ലോര് ദ 

രജിക്റേര്്ഫ് അണ് എരംക്ലോയി്ഫ് (സകഇഎെഫ്ആര്യു): 
"ലകരള തസൽ�് എംല്ായ്തെന്റ് സീം ല�ാര േതി 
ര�തിലസ്റരഡ് അണ് എംല്ായ്ഡ്' (തക.ഇ.എസ്.
ആര.യ) എന് സ്വയം ത�ാഴതിൽ േരതിോടതി 1999 മു�ൽ 
നട്ാക്തിവരന്. എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകളതിൽ 
ലേര ര�തിസ്റര തചയ്തതിട്ടുള്ള�തിൽ 21 നം 50 നം 
ഇടയതിലുള്ള പ്രായവതിഭാ�ത്തിൽത്ടുന്വരം 
വാരഷതിക കുടുംബ വരൊനം ഒര �ക്ഷം രൂേയതിൽ 
�ാതഴയള്ളതുൊയ ത�ാഴതിൽരഹതി�രക്് ത�ാഴതിൽ 
�ഭ്യൊക്കുന്�തിന് ഉലദേശതിച്ള്ള�ാണ് ഈ േരതിോടതി. 
ഐറ്റതിഐ/ഐറ്റതിസതി സരട്തി�തിക്റ്റുള്ളവര, 
തപ്രാ�ഷണൽ/സാലങ്�തിക ലയാ�്യ�യള്ളവര, 
ബതിരേധാരതികളായ വനതി�കൾ, ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
ലവ�ന േദ്�തിയതട ഗുണലഭാക്ാക്ൾ 
എന്തിവരക്് പ്രല�്യക മുന്�ണന നൽകുന്. 
ഈ േരതിോടതി പ്രകാരം സ്വയം ത�ാഴതിൽ 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുന്�തിന് 20 ശ�ൊനം 
സബ്സതിഡതിലയാതട ഒര �ക്ഷം രൂേ വതര ബാങ്് 
വായ്േ നൽകുന്. 2021-22 ൽ 137.0 �ക്ഷം രൂേ ഈ 
േദ്�തിക്ായതി അനവേതിച്ച�തിൽ, 80 �ക്ഷം രൂേ 444 
ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി തച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

2. െള്ട്ി പര്പ്പെഫ് െര്വ്്കെഫ് സെന്ര്/ കജലോബഫ് ക്ലബുകള് 
(എരം.പി.എെഫ്.െി./സജ.െി.): അസംഘടതി�ലെഖ�യതിൽ 
സംരംഭങ്ങളുതട വതികസനത്തിനായള്ള ഒര ഗ്രൂ്് 
അധതിഷ്തി� സ്വയം ത�ാഴതിൽ േദ്�തിയാണതി�്. സ്വയം 
ത�ാഴതിൽ ഗ്രൂ്് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുന്�തിന് 25 
ശ�ൊനം, സബ്സതിഡതിലയാതട (േരൊവധതി 2 �ക്ഷം 
രൂേ) 10 �ക്ഷം രൂേ വതര ബാങ്് വായ്േ നൽകുന്. 
എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകളതിൽ ലേര ര�തിസ്റര 
തചയ്തതിട്ടുള്ള 21-45 പ്രായവതിഭാ�ത്തിൽത്ടുന് 2 മു�ൽ 
5 അം�ങ്ങൾ വതരയള്ള ത�ാഴതിൽരഹതി�രാണ് ഈ 
േദ്�തിയതട ഗുണലഭാക്ാക്ൾ. ഈ േദ്�തി തക്രഡതിറ്റ് 
�്യാരന്റതി സ്കീെതിൽ �യതി്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 2021-22ൽ 44 ല�ാബ് 
ക്ബ്ബുകൾക്ായതി 68.0 �ക്ഷം രൂേ അനവേതിച്ചതിട്ടുണ്്.

3. ശരണ്യ: വതിധവകൾ, വതിവാഹലൊചതി�രായ 
ലനടതിയ സ്തീകൾ, ഉലേക്ഷതിക്ത്ട് സ്തീകൾ, 30 
വയസ്തിന് മുകളതിൽ പ്രായൊയ അവതിവാഹതി�രായ 
സ്തീകൾ, വതിവാഹബന്ം ലവരത്ടുത്തിയവര, 
േട്തികവരഗ്ഗക്ാരതിത� അവതിവാഹതി�രായ 
അമ്ൊര, ശാരീരതിക നവക�്യമുള്ള സ്തീകൾ, 
കതിട്തി�ായ വ്യക്തിയതട ഭാര്യ എന്തിങ്ങതനയള്ള 
അ��തികളായ സ്തീകളുതട ഉന്െനം �ക്ഷ്യെതിട്് 
നട്ാക്കുന് ഒര േരതിോടതിയാണ് "എംല്ായ്തെന്റ് 
സീം ല�ാര േതി തഡസ്റതിറ്റ്യൂട്് വതിെന് (ശരണ്യ). ഈ 

േരതിോടതി പ്രകാരം സ്വയം ത�ാഴതിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭതിക്കുന്�തിന് 50 ശ�ൊനം സബ്സതിഡതിലയാതട 
50,000 രൂേവതര േ�തിശ രഹതി� ബാങ്് വായ്േ 
നൽകുന്. ഈ േദ്�തിയ്ക് 2021-22ൽ അനവേതിച്ച 
1,800.00 �ക്ഷം രൂേയതിൽ മുഴവന് തുകയം 3,586 
ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി തച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്്.  

കമൊഡല് േരിയര് തസന്ര്
ലകന്ദ്ര ല�ബര & എംല്ായ്തെന്്റ െന്താ�യത്തിന് 
കീഴതിലുള്ള ഡയറക്ടലററ്റ് �നറൽ ഓ�് എംല്ായ്തെന്്റ 
ആന്റ് തരെയതിനതിം�്, ലകരള സരക്ാരതിതന്റ നാഷണൽ 
എംല്ായ്തെന്്റ സരവീസ് വകു്് എന്തിവയതട 
സംയക്ാഭതിമുഖ്യത്തി�ാണ് ലൊഡൽ കരതിയര തസന്റര 
നട്തി�ാക്കുന്�്. �തിരവനന്പുരതത് യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതി 
എംല്ായ്തെന്റ് ഇന്�രലെഷന് ആന്ഡ് ന�ഡന്സ് 
ബ്യൂലറായതി�ാണ് ഈ ലകന്ദ്രം പ്രവരത്തിക്കുന്�്. 
ഉലേ്യാ�ാരത്തികളായ യവാക്ൾക്് അവരതട ലയാ�്യ�യ്ക്കും 
നനപുണ്യത്തിനം അനസൃ�ൊയതി അനലയാ�്യൊയ 
ത�ാഴതിൽ കതണ്ത്തുന്�തിന് ആവശ്യൊയ ഒര ഏക�ാ�ക 
സഹായ ലകന്ദ്രൊയതി പ്രവരത്തിക്കുക എന്�ാണ് ഈ 
തസന്റര തകാണ്് �ക്ഷ്യെതിടുന്�്. വ്യവസായങ്ങളുതട 
സഹകാരതിയാക്കുക, കാന്റതിലഡറ്റ് എന്ല��്തെന്്റ, 
ത�ാഴതിലും & നനപുണ്യ ൊ്തിങ്ങ്, ല്യ്തമെന്റ്/ത�ാഴതിൽ 
ലെളകൾ സംഘടതി്തിക്കുക എന്തിവ തസന്ററതിതന്റ പ്രധാന 
പ്രവരത്നങ്ങളാണ്.

ത�ൊഴിലില്ൊയ്മ കവ�നം
ലകരള സരക്ാര 1982-�ാണ് ത�ാഴതി�തില്ായ്െ ലവ�ന 
േരതിോടതി ആരംഭതിച്ച�്. ഈ േരതിോടതി പ്രകാരം 18 വയസ് 
പൂരത്തിയായ ലശഷം മൂന്് വരഷൊയതി എംല്ായ്തെന്്റ 
എക്ലചഞ്തിൽ ലേര് ര�തിസ്റര തചയ്തതുൊയ (വതിക�ാം�രക്് 
ഇ�് രണ്് വരഷം) എസ്.എസ്.എൽ.സതി വതി�യതിച്ച 
(വതിക�ാം�രക്കും, എസ്തി/എസ്്.റ്റതി ഉലേ്യാ�ാരത്തികൾക്കും 
എസ്.എസ്.എൽ.സതി േരീക്ഷയ്ക് ഹാ�രായാൽ െ�തി) 
കുടുംബ വാരഷതിക വരൊനം 12,000 രൂേയതിൽ �ാതഴയം 
വ്യക്തി�� വരൊനം പ്ര�തിൊസം 100 രൂേയതിൽ 
�ാതഴയം ഉള്ള ത�ാഴതിൽരഹതി�രായ യവാക്ൾക്് 35 
വയസ്് വതര പ്ര�തിൊസം 120 രൂേ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
ലവ�നൊയതി നൽകതി വരന്. ലകരള േഞ്ായത്് രാ�് 
നതിയെവം ലകരള മുനതിസതി്ാ�തിറ്റതി നതിയെവം നതി�വതിൽ 
വന്ല�ാതട ഈ േരതിോടതിയതട നടത്തി്് ചുെ�� 1998 
മു�ൽ ഗ്ാെ,ന�ര �ലദേശഭരണ സ്ാേനങ്ങൾക്് 
നകൊറുകയണ്ായതി. അരഹരായ അലേക്ഷകരക്് 
അവരതട അലേക്ഷ നതിശ്ചതി� ല�ാറത്തിൽ 
�യ്ാറാക്തി ബന്ത്ട് �ലദേശഭരണ സ്ാേനത്തിന് 
സെര്തിക്ാവന്�ാണ്. �ലദേശഭരണ സ്ാേനത്തിതന്റ 
ലക്ഷെകാര്യ സ്റാന്ഡതിം�് കമ്തിറ്റതി പ്രസ്തു� അലേക്ഷ 
േരതിലശാധതിച്ച് അരഹ�ാ ൊനേണ്ഡങ്ങൾക്് 
വതിലധയൊയതി �ീരൊനതെടുക്കുന്�ാണ്. 2021ൽ 37,069 
ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി 439.3 �ക്ഷം രൂേ ത�ാഴതി�തില്ായ്െ 
ലവ�നൊയം, 1,595 ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി 766.6 
�ക്ഷം രൂേ സ്വയം ത�ാഴതിൽ സഹായൊയം വതി�രണം 
തചയ്തു. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വരഷം, 2022 ൽ (ആ�സ്റ് 
31, 2022 വതര) 12,637 ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി 
138 �ക്ഷം രൂേ ത�ാഴതി�തില്ായ്ൊ ലവ�നൊയം, 
4,904 ഗുണലഭാക്ാക്ൾക്ായതി 2,146.1 �ക്ഷം രൂേ 
സ്വയം ത�ാഴതിൽ സഹായൊയം വതി�രണം തചയ്തതിട്ടുണ്് 
(അനുബന്രം 7.2.15).
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കേരളത്ില് എംക്ൊയ്തമന്് എക്്കചഞ്ചുേള് വഴിയള്ള 
നിയമനങ്ങള് 
ലകരളത്തിൽ എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകൾ വഴതിയള്ള 
നതിയെനങ്ങൾ 2010 മു�ൽ കുറഞ്ഞുവരതികയാണ്. 2021 ൽ  
എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകൾ വഴതിയള്ള നതിയെനം 10,705 
ആയതി വരദ്തിച്., 2020 ൽ ഇ�് 9,366 ആണ്. 2010 മു�ലുള്ള 
ലകരളത്തിത� എംല്ായ്തെന്റ് എക് ലചഞ്ചുകൾ വഴതിയള്ള 
നതിയെനങ്ങൾ ചിത്രം 7.2.10ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്.
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ചിത്ം 7.2.10 ലകരളത്തിത� എംല്ായ്തെന്റ് എക്ലചഞ്ചുകൾ വഴതിയള്ള നതിയെനങ്ങൾ

അവ�ംബം: എംല്ായ്തെന്റ് ഡയറക്ടലററ്റ്, ലകരള സരക്ാര, 2022



അദ്ധ്യായം 7  |  ത�യാഴിലം സയാധധ്�കളം  |  341

7.3 നൈപുണധ് വികസൈം

നൈപുണധ് പരിജ്യാൈ കുറവ് ദയാരിദ്ധ്വം അസമ�്വവം 
ൈിലൈിർത്തുന്നു. നൈപുണധ് വികസൈത്ിലൂതെ 
ത�യാഴിലില്യായ്മ കുറയ്കയാനം വരുമയാൈവം ക്ഷേമവം 
തമച്ചതപെടുത്യാനം കഴിയുന്നു.

ഉയർന്നുവരുന്ന സയാക്കേ�ികവിദധ്, കയാലയാവസ്യാ 
വധ്�ിയയാൈം, ജൈസംഖധ്യാപരമയായ മയാറ്ം, ൈഗരവൽക്കരണം, 
ആക്ഗയാളവൽക്കരണം എന്നിവ ക്ലയാകതമമ്യാടുമുള്ള 
ക്ജയാലിയുതെ സ്വഭയാവതത്യും നൈപുണധ് 
ആവശധ്ക�തയയും മയാറ്ിതക്കയാണ്ിരിക്കുന്നു. 21-യാം 
നൂറ്യാണ്ിതല ത�യാഴിൽ വിപണിയിൽ വിജയിക്കുന്ന�ിൈ് 
നവജ്യാൈിക കഴിവകൾ, സയാമൂഹിക-നവകയാരിക 
കഴിവകൾ, സയാക്കേ�ിക നവദഗ്ധധ്ം, ഡിജിറ്ൽ നവദഗ്ധധ്ം 
എന്നിവ ഉൾതക്കയാള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്രമയായ നൈപുണധ് 
സംക്യയാജൈം ആവശധ്മയാണ്. നൈപുണധ് വികസൈം 
ത�യാഴിൽ ഷേമ�യും ഉൽപെയാദൈ ഷേമ�യും വർദ്ിപെിച്ച് 
സമ്ദ് വധ്വസ്യുതെ ഘെൈയാപരമയായ പരിവർത്ൈത്ിനം 
സയാമ്ത്ിക വളർച്ചയ്കം സഹയായിക്കുന്നു. സമീപകയാലത്് 
വികസി� രയാജധ്ങ്ങളം, വികസ്വര രയാജധ്ങ്ങളം നൈപുണധ് 
വികസൈത്ിൈ് ഒരു ക്പയാതല മുൻഗണൈ ൈൽകിയിട്ടുണ്്.

ഇന്ധ്യിതല ത�യാഴിൽ ഘെൈയിൽ വലിയ മയാറ്ങ്ങൾ 
സംജയാ�മയായിതക്കയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്, കയാർഷിക 
ക്മഖലയിൽ ൈിന്ന് ക്സവൈ-ൈിർമ്യാണ ക്മഖലകളിക്ലക്ക് 
ത�യാഴിൽക്സൈയുതെ ഒഴുക്ക് ൈിലൈിൽക്കുന്നു. കൂെയാത� 
മികച്ച നവദഗ്ധധ്ത്ിതറെ ആവശധ്ക�തയ രയാജധ്ം 
അഭിമുഖീകരിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. ൈല് പരിശീലൈം ലഭിച്ച, 
വിദഗ്ധ ത�യാഴിലയാളികളതെ കടുത് ഷേയാമമയാണ് ഇന്ധ് 
ഇക്പെയാൾ ക്ൈരിടുന്ന�്. അ�ിൈയാൽ, ത�യാഴിലെമകളതെ 
ആവശധ്ങ്ങൾ ൈിറക്വറ്റുന്ന�ിനം സയാമ്ത്ിക 
വളർച്ചതയ ൈയിക്കുന്ന�ിനമുള്ള നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ിപെിക്കുന്ന�ിൽ ഇന്ധ് ഇൈിയും ശ്രദ് 
ക്കന്ദീകരിക്ക്കണ്തുണ്്.

ക്ലയാകത്ിതല ഏറ്വം പ്യായം കുറഞ്ഞ രയാഷ്ട്രങ്ങളിതലയാന്നയാണ് 
ഇന്ധ്. തമയാത്ം ജൈസംഖധ്യുതെ 54 ശ�മയാൈത്ിലധികം 

25 വയസ്ിൈ് �യാതഴയുള്ളവരും ജൈസംഖധ്യുതെ 62 
ശ�മയാൈത്ിലധികം ക്പരും (15-59 വയസ്്) ക്ജയാലി 
തെയ്യുന്ന പ്യായത്ിലള്ളവരുമയാണ്. രയാജധ്തത് ജൈസംഖധ്യാ 
പിരമിഡ് അടുത് ദശകത്ിൽ 15-59 പ്യായ വിഭയാഗങ്ങളിൽ 
വർധിക്കുതമന്ന് പ്�ീഷേിക്കുന്നു
. 
2009ൽ ത�യാഴിൽ, ത�യാഴിൽ മന്തയാലയം രൂപീകരിച്ച ക്ദശീയ 
നൈപുണധ് വികസൈ ൈയം (NPSD) ഒരു �രത്ിൽ, 
എല്യാ പകേയാളികതളയും (സർക്കയാർ, വധ്വസയായം, ക്രേഡ് 
യൂണിയനകൾ, സിവിൽ സമൂഹം) ഉൾതപെടുത്ി ഇന്ധ്യിൽ 
ഒരു നൈപുണധ് ആവയാസവധ്വസ് സൃഷ്ിക്കുക എന്ന 
ലഷേധ്ക്ത്യാതെയുള്ള നൈപുണധ് വികസൈത്ിൈയായുള്ള 
സമഗ്രമയായ ശ്രമത്ിക്ലക്കുള്ള ആദധ്പെിയയായിരുന്നു. 
വധ്�ധ്സ്ത തവല്ലുവിളികതള അഭിസംക്�യാധൈ തെയ്തുതകയാണ്് 
നൈപുണധ് വികസൈ �ന്തങ്ങൾ രൂപതപെടുത്തുന്ന�ിനള്ള 
ഒരു വഴികയാട്ിയയായി ഇ�് പ്വർത്ിക്കുന്നു.

ദേശീയ നൈപുണ്യ വികസൈ മിഷൻ (NSDM)
2015 ജൂനല 15-ൈ് ക്ലയാക യുവജൈ നൈപുണധ് 
ദിൈക്ത്യാെന�ന്ിച്്ച �ഹുമയാൈതപെട് പ്ധയാൈമന്തി 
ക്ദശീയ നൈപുണധ് വികസൈ മിഷൻ (എൻഎസ്ഡിഎം) 
ആരംഭിച്ചു. ക്ദശീയ നൈപുണധ് ൈയത്ിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ലഷേധ്ങ്ങൾക്കയായി രയാജധ്തത് എല്യാ നൈപുണധ് ശ്രമങ്ങളം 
ൈെപെിലയാക്കുന്ന�ിനം ഏക്കയാപിപെിക്കുന്ന�ിനമയാണ് 
ക്ദശീയ നൈപുണധ് വികസൈ മിഷൻ ആരംഭിച്ച�്. 
ഉന്ന� അധികയാരമുള്ള �ീരുമയാൈതമടുക്കൽ െട്ക്കൂെിലൂതെ 
സംക്യയാജൈം സയാധധ്മയാക്കയാനം, അന്ർ-ക്മഖല 
�ീരുമയാൈങ്ങൾ ക്വഗത്ിലയാക്കയാനം ഇ�് ലഷേധ്മിടുന്നു. 
ഇ�് പയാൻ-ഇന്ധ് അെിസ്യാൈത്ിൽ നൈപുണധ് 
പ്വർത്ൈങ്ങൾ സംക്യയാജിപെിച്ച് ൈെപെിലയാക്കുകയും 
ൈിരീഷേിക്കുകയും തെയ്യുതമന്്ന പ്�ീഷേിക്കുന്നു. മിഷൈ് 
ഒരു ത്ി�ല സ്യാപൈ ഘെൈയയാണ് ൈിലവിലള്ള�്; 
ൈയപരമയായ ൈിർക്ദേശങ്ങളം മയാർഗ്ഗൈിർക്ദേശങ്ങളം ൈൽകുക, 
തമയാത്ത്ിലള്ള പുക്രയാഗ�ി, മിഷൻ ലഷേധ്ങ്ങൾക്ക് 
അനസൃ�മയായി യഥയാർത്ഥ ൈെപെയാക്കൽ എന്നിവ 
അവക്ലയാകൈം തെയ്യുകയും ൈിരീഷേിക്കുകയും തെയ്യുന്ന�യാണ് 
മിഷതറെ പ്വർത്ൈങ്ങൾ.

1 ക്ദശീയ നൈപുണധ് വികസൈ മിഷൻ - നൈപുണധ് വികസൈ സംരംഭക�്വ മന്തയാലയം, ഗവതമെറെ് ഓഫ് ഇന്ധ്, തമഹ് ക്റയാത് എസ്, കനലയരസൻ 
എ, ക്ൈഹ കുമ്ര, രവി രയാമൻ (2015), ഇന്ധ്യിതല ത�യാഴിലധിഷ്ി� പരിശീലൈവം നദ്വ� ��്വവം: ത�ളിവ് അെിസ്യാൈമയാക്കിയുള്ള പരിഷ് കരണത്ിനള്ള 
ഒരു ക്കസ്, ക്പ്യാതപെക്സ് 45 (2): 259-73
2 നൈപുണധ് വികസൈത്ിനം സംരംഭക�്വത്ിനമുള്ള ക്ദശീയ ൈയം, നൈപുണധ് വികസൈ സംരംഭക�്വ മന്തയാലയം, ഗവതമെറെ് ഓഫ് ഇന്ധ് -2015
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ക്ലയാകത്ിതല ഏറ്വം ക്വഗത്ിൽ വളരുന്ന 
സമ്ദ് വധ്വസ്കളിതലയാന്നയാണ് ഇന്ധ്. ക്സവൈ 
ക്മഖലയിതല വധ്യാപ്ി വിപുലീകരിക്ക്കണ്�ിക്റെയും 
പരിശീലൈ ക്കയാഴ് സുകൾ അപ്റെീസ്ഷിപ്പുമയായി 
സംക്യയാജിപെിക്ക്കണ്�ിക്റെയും ആവശധ്ക� ഇവിതെ ഉണ്്. 
രയാജധ്ത്് അപ്റെീസ്ഷിപെ് ക്പ്യാത്യാഹിപെിക്കുന്ന�ിൈയായി, 
2014 ഡിസം�റിൽ അപ്റെിസ് ഷിപെ് ൈിയമം 
പരിഷ് ക്കരിക്കുകയും തുെർന്ന് കൂടു�ൽ അപ്റെീസ് 
എടുക്കയാൻ ത�യാഴിലെമകതള ക്പ്രിപെിക്കുന്ന�ിൈ് 2016 
ഓഗസ്റിൽ ൈയാഷണൽ അപ്റെീസ്ഷിപെ് തപ്യാക്മയാഷൻ 
സീം (NAPS) ആരംഭിക്കുകയും തെയ്തു. അപ്റെീസ് കളതെ 
എൻക്റയാൾതമറെിൽ കയാരധ്മയായ തമച്ചതപെടുത്ലകക്ളയാതെ 
കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷത്ിൈിെയിതല ശ്രമങ്ങൾ ഫലം 
കണ്ടു തുെങ്ങിയിട്ടുണ്്. നൈപുണധ് വികസൈം മയാത്മല് 
അക്�യാതെയാപെം ത�യാഴിലവസരങ്ങൾ കൂെി വർദ്ിക്ക്കണ്തുണ്്. 
ആയ�ിൈയാൽ ഗവതമെറെിൈ് കൂടു�ൽ ത�യാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിൽ ശ്രദ് ക്കന്ദീകരിക്ക്കണ്തുണ്്, 
അ�് തകയാണ്് �തന്ന, പ്ക്�ധ്കിച്ചും ത�യാഴിലയാളി �ീവ്ര 
വധ്വസയായങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം ശ്രദ് തവക്ക്കണ്�്.

ഇന്്യയിലെ നൈപുണ്യത്ിലും സുംരുംഭകത്വത്ിലും ഉള്ള 
ലവല്ലുവിളികൾ
നൈപുണധ്വം അറിവം ഏത�യാരു രയാജധ്ത്ിതറെയും 
സയാമ്ത്ിക വളർച്ചയുതെയും സയാമൂഹിക 
വികസൈത്ിതറെയും ക്പ്രകശക്ികളയാണ്. ഉയർന്ന 
ൈിലവയാരവം തമച്ചതപെട് നൈപുണധ്വമുള്ള രയാജധ്ങ്ങൾ 
ആഭധ്ന്ര-അന്ർക്ദേശീയ ത�യാഴിൽ വിപണികളിതല 
തവല്ലുവിളികക്ളയാടും അവസരങ്ങക്ളയാടും കൂടു�ൽ 
ഫലപ്ദമയായി തപയാരുത്തപെടുന്നു. എൻഎസ്എസ്ഒ, 
2011-12 (68-യാം റൗണ്്) റിക്പെയാർട്് അനസരിച്ച് ഇന്ധ്യിതല 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിതറെയും ത�യാഴിൽ പരിശീലൈത്ിതറെയും 
ൈില പ്കയാരം 15-59 വയസ്് പ്യായമുള്ളവരിൽ ഏകക്ദശം 
2.2 ശ�മയാൈം ക്പർ ഔപെയാരിക ത�യാഴിൽ പരിശീലൈം 
ക്ൈെിയവരും 8.6 ശ�മയാൈം ക്പർ ഔപെയാരികമല്യാത് 
ത�യാഴിൽ പരിശീലൈം അല്യാത്വരുമയാണ്. പി.എൽ.എഫ്.
എസ് 2020-21 അനസരിച്ച്, ജൈസംഖധ്യുതെ 3.3 ശ�മയാൈം 
ക്പർക്ക് ഔപെയാരിക ത�യാഴിൽ പരിശീലൈം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.

ൈമ്മുതെ രയാജധ്തത് നൈപുണധ് വികസൈത്ിതറെ ഏറ്വം 
വലിയ തവല്ലുവിളികളിതലയാന്ന് ത�യാഴിൽ ശക്ിയുതെ 93 
ശ�മയാൈവം അൈൗപെയാരിക/അസംഘെി� ക്മഖലയിലയാണ് 
എന്ന�യാണ്. �ൽഫലമയായി, അസംഘെി� ക്മഖലയിൽ 
ൈിലവിലള്ള കഴിവകൾ മയാപെ് തെയ്യാനം ഈ ക്മഖലയിതല 
നൈപുണധ് ആവശധ്ക� അളക്കയാനം പ്യയാസമയാണ്.

ജൈസംഖധ്യാപരമയായി രയാജധ്ത്് പകു�ിക്യയാളം സ്തീകളയാണ്. 
രയാജധ്ത്ിതറെ സയാമ്ത്ിക വളർച്ചയുമയായി ക്ൈരിട്് 
�ന്തപെട്ിരിക്കുന്ന ത�യാഴിൽ ക്സൈയിൽ അവരുതെ 
പകേയാളിത്ം വർദ്ിപെിക്കുക എന്ന�യാണ് ഇവിതെ പ്ധയാൈ 
തവല്ലുവിളി. പി.എൽ.എഫ്.എസ് 2020-21 റിക്പെയാർട്് 
അനസരിച്ച്, ഗ്രയാമീണ ക്മഖലയിൽ സ്തീകളതെ ത�യാഴിൽ 
പകേയാളിത് ൈിരക്ക് 27.7ഉം ൈഗരപ്ക്ദശങ്ങളിൽ 18.6ഉം 
ആണ്.

ക്െയാദൈ വശം (demand side) പരിക്ശയാധിച്ചയാൽ 2010-
2014 കയാലയളവിൽ ൈയാഷണൽ സിൽ തഡവലപെ്തമറെ് 
ക്കയാർപെക്റഷൻ (എൻ.എസ്.ഡി.സി) ഒരു നൈപുണധ് 

ഗധ്യാപ് പരിക്ശയാധിക്കുന്ന�ിനള്ള പഠൈം ൈെത്ിയിട്ടുണ്്, ഇ�് 
സൂെിപെിക്കുന്ന�് 2022 ആകുക്മ്യാക്ഴക്കും ഇരുപത്ിൈയാല് 
പ്ധയാൈ ക്മഖലകളിലയായി 120.79 മിലധ്ൺ നവദഗ്ധധ്മുള്ള 
മനഷധ്വിഭവക്ശഷി അധികമയായി ആവശധ്മയായി 
വരുതമന്നയാണ്. ഇ�ിതറെ ക്മഖല �ിരിച്ചുള്ളതും സംസ്യാൈം 
�ിരിച്ചുള്ളതുമയായ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 7.1.1ൽ 
തകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ദകരളത്ിലെ നൈപുണ്യ വികസൈ മുദനേറ്റങ്ങൾ
ക്വഗക്മറിയതും സുസ്ിരവം സമഗ്രവമയായ വളർച്ച 
നകവരിക്കുന്ന�ിനം ക്കരളത്ിതല യുവജൈങ്ങൾക്ക് 
മയാൈധ്മയായ ത�യാഴിലവസരങ്ങൾ പ്ദയാൈം തെയ്യുന്ന�ിനം 
നൈപുണധ് വികസൈം ൈിർണയായകമയാണ്. സ് കിൽ 
ഇന്ധ് മിഷൻ ഓപെക്റഷൻ (സിക്മയാ)/ സ് കിൽസ് 
അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ക്ൈയാളജ് അവയർൈസ് ക്ഫയാർ  
നലവ് ലിഹുഡ് തപ്യാക്മയാഷൻ (സകേൽപ്) എന്നീ 
സ് കീമുകൾ ഇന്ധ്യാ ഗവൺതമറ്െ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.
നൈപുണധ് പ്വർത്ൈങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പയാൻ ഇന്ധ് 
വീഷേണക്ത്യാതെ ഇ�് ഒരു സംസ്യാൈ നൈപുണധ് 
വികസൈ ദൗ�ധ്ം വിഭയാവൈം തെയ്യുന്നു. 

സംസ്യാൈ�ലത്ിലം ജില്യാ�ലത്ിലം സ്യാപൈപരമയായ 
ശയാക്ീകരണത്ിൈയായി ത�യാഴിൽ നൈപുണധ് 
വകുപെിൈ് കീഴിലള്ള ക്കരള അക്കയാദമി ക്ഫയാർ സ് കിൽസ് 
എക് സലൻസ് (തകഎഎസ്ഇ) തൈ സംസ്യാൈ 
നൈപുണധ് വികസൈ മിഷൻ (എസ്എസ്ഡിഎം) ആയി 
ൈിയമിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ മിഷൻ നൈപുണധ് സംരംഭങ്ങതള 
ൈയിക്കുകയും ഏക്കയാപിപെിക്കുകയും ൈിരീഷേിക്കുകയും 
വിലയിരുത്തുകയും സംസ്യാൈത്ിതറെ എല്യാ നൈപുണധ് 
വികസൈ പ്വർത്ൈങ്ങതളയും ഒരു കുെക്കീഴിൽ 
തകയാണ്ടുവരുകയും തെയ്യും. 

വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുദേൈയുള്ള നൈപുണ്യ പരിശീെൈ 
പരിപാടികൾ

1. അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ദ്ാഗാും (ASAP) 
ദകരളും : ക്കരള സർക്കയാർ തുെക്കമിട്, അഡീഷണൽ 
സിൽ അക്വിസിഷൻ ക്പ്യാഗ്രയാം (ASAP) യുവയാക്കൾക്ക് 
വധ്വസയായ പ്സക്മയായ കഴിവകൾ ൈൽകുന്ന�ിൽ ശ്രദ് 
ക്കന്ദീകരിക്കുന്ന ഒരു നൈപുണധ് സംരംഭമയാണ്. അസയാപ് 
ക്കരളയുതെ പ്വർത്ൈങ്ങളമയായി 1,510 പകേയാളിത് 
സ്യാപൈങ്ങളം 99 എഞ്ിൈീയറിംഗ് ക്കയാക്ളജുകളം 45 
ക്പയാളിതെക്ൈിക്കുകളം �ന്തപെട്ിരിക്കുന്നു. 16 കമ്്യൂണിറ്ി 
സിൽ പയാർക്കുകൾ സ്യാപിക്കുകയും ഇ�് വതര 251,242 
വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലൈം ൈൽകുകയും തെയ്ിട്ടുണ്്. 
100 മണിക്കൂർ കമ്്യൂണിക്ക്കറ്ീവ് ഇംഗ്ീഷം 80 മണിക്കൂർ 
അെിസ്യാൈ ഐ.െി നൈപുണധ്വം, 150 മണിക്കൂർ 
വധ്വസയായവമയായി �ന്തപെട് ത�യാഴിൽപരവം, 
ത�യാഴിലിക്ലക്ക് ആൈയിക്കതപെടുന്ന പരിശീലൈവം 
ഉൾതപെടുന്ന ഫൗക്ണ്ഷൻ തമയാഡ്യൂൾ എന്ന ക്പരിൽ 
പ്ക്�ധ്കം ക്യൂക്ററ്് തെയ് � ഒരു ക്പ്യാഗ്രയാമയാണ് സ് കൂളകളിൽ 
അസയാപ് വി�രണം തെയ്യുന്ന�്. അസയാപ് പരിശീലൈ 
പരിപയാെികൾക്കുള്ള സർട്ിഫിക്കറ്റുകൾ �ന്തപെട് 
ഇറെസ്രേിയും ൈയാഷണൽ കൗൺസിൽ ക്ഫയാർ 
തവയാക്ക്കഷണൽ എജയുക്ക്കഷൻ ആൻഡ് തരേയിൈിങ്ം 
ഒരുമിച്ച് ൈൽകുന്നു. സംസ്യാൈതത് ഒരു വിജ്യാൈ 

3 വയാർഷിക റിക്പെയാർട്് 2021-22 - നൈപുണധ് വികസൈ സംരംഭക�്വ മന്തയാലയം, ഗവതമെറെ് ഓഫ് ഇന്ധ്
 4 നൈപുണധ് വികസൈത്ിനള്ള ക്ദശീയ ൈയം 2015, സിൽ തഡവലപ് തമറെ് ആൻഡ് എറെർപ്ണർഷിപെ് മന്തയാലയം, ഗവതമെറെ് ഓഫ് ഇന്ധ്
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സമ്ദ് വധ്വസ്യയാക്കി മയാറ്യാനം 50 ലഷേം ക്പർക്ക് 
നവദഗ്ധധ്ം ൈൽകയാനം അടുത് 5 വർഷത്ിനള്ളിൽ 20 
ലഷേം ക്പർക്ക് ത�യാഴിലവസരങ്ങൾ ൈൽകയാനമുള്ള ക്കരള 
സർക്കയാരിതറെ പ്�ിജ്യാ�ദ്�യ്കനസരിച്ചയാണി�് രൂപ 
കൽപെൈ തെയ്ിരിക്കുന്ന�്.

എ) അഡ്വയാൻസ് ഡ് തലവൽ സ് കിൽ ക്കയാഴ് സുകൾ 
ഓൺനലൻ

ആർട്ിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻസ് ആൻഡ് തമഷീൻ 
ക്ലണിംഗ് തഡവലപെർ, ഗൂഗിൾ അക്സയാസിക്യറ്് ക്ൗഡ് 
എഞ്ിൈീയർ, നസ�ർ തസക്യൂരിറ്ി, ഓക്ട്യാതഡസ് ഫ്യൂഷൻ 
360 ഉപക്യയാഗിച്ചുള്ള അവശധ് ഡിനസൻ ക്കയാഴ് സുകൾ, 
അഡ്വയാൻസ്ഡ് ക്സയാളയാർ പിവി സിസ്റം ഡിനസൻ 
എന്നിവയയാണ് അസയാപ് ക്കരള വയാഗ്യാൈം തെയ്യുന്ന നൂ�ൈ 
ക്കയാഴ് സുകൾ. 132 �യാച്ചുകളിലയായി 3,711 വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
സയാക്കേ�ിക ക്കയാഴ് സുകൾ ൈല്കയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്.

�ി) വിക്ദശ ഭയാഷയാ പരിശീലൈം
ഭയാഷയാ പരിശീലൈവം വിവിധ �ലത്ിലള്ള ഭയാഷയാ പ്യാവീണധ് 
സർട്ിഫിക്ക്കഷനകളം ൈൽകുന്ന�ിൈയായി ജർമ്ൈിയിക്ലക്ക് 
ക്വണ്ിയുള്ള ക്ഗയാതഥ തസൻരേം, ഫ്യാൻസിക്ലക്്ക ക്വണ്ിയുള്ള 
അലയൻസ് ഫ്യാതകേയ് സ്, ജയാപെൈീസ് എഎസ് എെിസി 
തുെങ്ങിയ എം�സികളമയായി �ന്തപെട് വിവിധ രയാജധ്യാന്ര 
സയാധു�യുള്ള ഭയാഷയാ സർട്ിഫിക്ക്കഷൻ ഏജൻസികളമയായി 
അസയാപ് ക്കരള പകേയാളികളയായിട്ടുണ്്. ക്ലയാക്ക്ഡൗൺ 
കയാലത്് വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭയാഷയാ പരിശീലൈം 
ഓൺനലൈയായി ൈൽകിയിരുന്നു. 72 വിദധ്യാർഥികൾ 
ജർമൈിക്കും 124 ക്പർ ഫ്ഞ്ിനം 75 ക്പർ ജയാപെൈീസ് ഭയാഷയാ 
പരിശീലൈ പരിപയാെികൾക്കും ക്െർന്നു.

c) കുടും�ശ്രീ മിഷനമയായി ക്െർന്നുള്ള പരിശീലൈ പരിപയാെി
അസയാപ് ക്കരള, കുടും�ശ്രീ ക്സ്ററ്് മിഷനമയായി ക്െർന്ന്, 
വിദധ്യാസമ്ന്നരയായ യുവയാക്കതള അവർക്ക് ഇഷ്മുള്ള 
ക്ജയാലി കതണ്ത്യാൻ സഹയായിക്കുന്ന�ിൈ് 120 മണിക്കൂർ 
ത�യാഴിൽ അധിഷ്ി� പരിശീലൈ പരിപയാെിയയായ ‘കണക് ടു 
വർക്ക്’ ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഫിൈിഷിംഗ് സ് കൂളിതറെ മയാതൃകയിൽ, 
ക്സയാഫ്റ്് സ് കില്ലുകളതെ അഭയാവം ഉൾതപെതെ വിവിധ 
കയാരണങ്ങളയാൽ ക്ജയാലിയിൽ പ്ക്വശിക്കയാൻ കഴിയയാ�ിരുന്ന 
വിദധ്യാസമ്ന്നരയായ ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്ക് 'കണക് ടു വർക്ക്' 
സഹയായം ൈൽകി. സംരംഭത്ിതറെ ഭയാഗമയായി, പതകേടുത് 
2,200 ക്പരിൽ 350 ക്പർ പ്മുഖ സ്യാപൈങ്ങളിൽ ഇെം ക്ൈെി.

d) ഗ്രയാമീണ സ്തീകതള പരിശീലിപെിക്കയാൻ 'വയായൈശയാല'
ഏണസ്റ് ആൻഡ് യങ്മയായി സഹകരിച്ച് ആരംഭിച്ച 
അസയാപ് ക്കരളയുതെ വയായൈശയാല പദ്�ി ഗ്രയാമീണ 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികതള ജിഗ് (gig) വർക്കിൽ പരിശീലിപെിക്കയാനം 
തുെർന്ന് അവർക്ക് മൂന്ന് മയാസക്ത്ക്ക് തവർെ്വൽ 
ഇക്റെൺഷിപെ് അവസരങ്ങൾ ൈൽകയാനം ലഷേധ്മിടുന്നു. 
ഈ സംരംഭം ജിഗ് (gig)-എക്കക്ണയാമിയിതല 
സയാക്കേ�ികവിദധ്യിൽ ഇെതപടുന്ന ക്മഖലകളിൽ 
ഗ്രയാമീണ സ്തീകളതെ ത�യാഴിൽ പരിധി വിശയാലമയാക്കുന്നു. 
�ഹുമയാൈതപെട് ഉന്ന�വിദധ്യാഭധ്യാസ മന്തി ക്ഡയാ. ആർ. 
�ിന്ദു, 2021 ഒക്കയാ�ർ 8-ൈ് ക്പ്യാഗ്രയാമിതറെ ആദധ് ഘട്ം 
ഔക്ദധ്യാഗികമയായി ഉദ്ഘയാെൈം തെയ്തു. വിജയകരമയായി 
പരിശീലൈം ക്ൈെിയ 38 ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികതള ഇനവ 
ജിഡിഎസിതറെ (EY GDS) റിക്രൂട്് തമറ്െ ക്പ്യാസസ് 
ഔട്് ക്സയാഴ് സിംഗ് (ആർ പി ഒ) തവർട്ിക്കലിൽ സ്ിരം 
സ്യാൈങ്ങളിൽ ൈിയമിച്ചിട്ടുണ്്.

ഇ) ഇ�ര ഫണ്ടുകളതെ പിന്തുണയിലൂതെ നൈപുണധ് 
വികസൈം
ഉന്ന� ക്കയാഴ് സുകളിൽ ക്െരുന്ന വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
ധൈസഹയായം ൈൽകുന്ന�ിൈ് അസയാപ് ക്കരള, 
ൈ�യാർഡ്, ക്ൈയാർക്ക തുെങ്ങിയ �യാഹധ് ഏജൻസികളമയായി 
സഹകരിച്ച് പ്വർത്ിച്ചിരുന്നു. ൈ�യാർഡിതറെ 
ധൈസഹയായക്ത്യാതെ ഗ്രയാഫിക് ഡിനസൈർ ക്പ്യാഗ്രയാമിൽ 
58 ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്കും ക്ൈയാർക്ക ഫണ്് ഉപക്യയാഗിച്ച് 
ക്ൗഡ് കംപ്യൂട്ിംഗിലം ആർട്ിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജൻസിലം 150 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്കും അസയാപ് ക്കരള പരിശീലൈം ൈൽകി.

2.പട്ികവർഗ വികസൈ വകുപ്ിലറെ നൈപുണ്യ വികസൈ 
പരിപാടികൾ
പട്ികവർഗ്ഗ യുവയാക്കൾക്കിെയിതല ത�യാഴിലില്യായ്മയുതെ 
�ീവ്ര� കുറയ്കന്ന�ിൈ്, ആധുൈിക നൈപുണധ് തസറ്റുകളിൽ 
നൈപുണധ് പരിശീലൈത്ിൈ് എസ്െി കുടും�ങ്ങതള 
സഹയായിക്കയാനം സ്വയം ത�യാഴിൽ തെയ്യുന്ന�ിൈയായി 
വധ്ക്ികൾക്കും സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങൾക്കും 
സഹയായം ൈൽകി ഉപജീവൈമയാർഗം കതണ്ത്യാനം 
വകുപെ് ഉക്ദേശിക്കുന്നു. പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുതെ ഉപജീവൈ 
പ്വർത്ൈങ്ങൾ തമച്ചതപെടുത്തുന്ന�ിൈയായി വിവിധ 
നൈപുണധ് പരിശീലൈ പരിപയാെികളം കരിയർ നഗഡൻസ് 
കയാതമ്യ് നകളം സംഘെിപെിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമയായി 
പട്ികവർഗ യുവയാക്കൾക്കയായി പ്യാ�ലധ്ത്ിൽ വന്ന 
നൈപുണധ് പരിശീലൈത്ിതറെയും തലെയ് സ് തമറെിതറെയും 
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 7.3.1ൽ പരയാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 7.3.1 പട്ികവർഗ യുവയാക്കൾക്കുള്ള നൈപുണധ് 
പരിശീലൈത്ിതറെ വിശദയാംശങ്ങൾ

ൈം. ക്കയാഴ്സ് പ്ക്വശൈം ക്ൈെിയ 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥി
കളതെ എണ്ം

1 ക്വയാണ്ിറ്ി സർതവയർ 50

2 ഗയാർതമറെ് ഡിനസൈിംഗ് 100

3 എയർനലൻ ഉപക്ഭയാക്തൃ 
ക്സവൈം

50

4 എയർനലൻ, എയർക്പയാർട്് 
മയാക്ൈജ്തമറെ്

100

5 തെക്്നറ്ൽ ഡിനസൈിംഗം 
വസ്ത ൈിർമ്യാണവം

250

6 ക്ഗയാത്ജീവിക (രണ്യാം ഘട്ം) 1050

  ആതക 1600
അവലം�ം: പട്ികവർഗ്ഗ വികസൈ വകുപെ്

2.പട്ികജാതി വികസൈ വകുപ്ിൈ് കീഴിലള്ള നൈപുണ്യ 
പരിശീെൈ പരിപാടികൾ
ദുർ�ല വിഭയാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവൈ സുരഷേ 
ൈൽകുന്ന�ിൈയായി, പട്ികജയാ�ിക്കയാർക്കയായി മയാൈവ 
വിഭവക്ശഷി വികസൈ പരിശീലൈവം ത�യാഴിലധിഷ്ി� 
പരിശീലൈ പരിപയാെികളം ഉൾതപെതെ വിവിധ �രത്ിലള്ള 
നൈപുണധ് വികസൈ പരിശീലൈ പരിപയാെികൾ 
ൈെപെിലയാക്കി. “പരിശീലൈം, ത�യാഴിൽ, മയാൈവ വിഭവക്ശഷി 
വികസൈത്ിനള്ള സഹയായം” എന്ന പദ്�ിയിലൂതെ 2019-
20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ, 1,786 പട്ികജയാ�ി യുവയാക്കൾക്ക് 
നൈപുണധ് പരിശീലൈം ൈൽകിയിട്ടുണ്്. 2021-22ൽ 
599 പട്ികജയാ�ി യുവയാക്കൾക്ക് നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
പരിപയാെിയുതെ കീഴിൽ പ്ക്യയാജൈം ലഭിച്ചു, 2022-23ൽ (2022 
തസപ്റ്ം�ർ 30 വതര) 67 ക്പർ പരിശീലൈം ക്ൈെിയിട്ടുണ്്.
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സ്വയം ത�യാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഏതറ്ടുക്കുന്ന�ിനള്ള 
സ�് സിഡിയയായി വയായ്പയുതെ മൂന്നിതലയാന്ന് ഉപക്യയാഗിച്ച് 
വധ്ക്ികൾ/സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങൾക്ക് സ്വയം ത�യാഴിൽ 
സഹയായം ൈൽകുന്നു. 2021-22ൽ 171 ഗണക്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് 
"പരിശീലൈം, ത�യാഴിൽ, മയാൈവ വിഭവക്ശഷി 
വികസൈത്ിനള്ള സഹയായം" എന്ന പദ്�ിയിലൂതെ സ്വയം 
ത�യാഴിൽ സ�് സിഡി ലഭിച്ചു.

2021-22, 2022-23 വർഷങ്ങളിൽ സ്വയം ത�യാഴിൽ പദ്�ി 
പ്കയാരം പ്ക്യയാജൈം ക്ൈെിയ പട്ികജയാ�ി വിഭയാഗക്കയാരുതെ 
ജില് �ിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ (2022 തസപ്റ്ം�ർ 30 
വതര) പട്ടിക 7.3.2ൽ ൈൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ികജയാ�ി 
വികസൈ ഡയറകക്ററ്ിൈ് കീഴിലള്ള നൈപുണധ് 
പരിശീലൈ പരിപയാെികളിൽ ൈിന്ന് 240 പട്ികജയാ�ിക്കയാർ 
പ്ക്യയാജൈം ക്ൈെിയ�യായും 2021-22, 2022-23 വർഷങ്ങളിൽ 
സംസ്യാൈത്് സ്വയം ത�യാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കയാൻ 
അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ�യായും പട്ിക കയാണിക്കുന്നു.

പട്ടിക 7.3.2 2021-22, 2022-23 കയാലയളവിൽ സ്വയം ത�യാഴിൽ 
പദ്�ി പ്കയാരം പ്ക്യയാജൈം ക്ൈെിയ പട്ികജയാ�ിക്കയാരുതെ 
എണ്ം

ൈം. ജില് ഗണക്ഭയാക്യാക്കളതെ 
എണ്ം

1 �ിരുവൈന്പുരം 28

2 തകയാല്ം 16

3 പത്ൈം�ിട് 8

4 ആലപ്പുഴ 21

5 ക്കയാട്യം 8

6 ഇടുക്കി 11

7 എറണയാകുളം 25

8 തൃശ്ശൂർ 29

9 പയാലക്കയാെ് 27

10 മലപ്പുറം 17

11 ക്കയാഴിക്ക്കയാെ് 16

12 വയൈയാെ് 3

13 കണ്ണൂർ 22

14 കയാസറക്ഗയാഡ് 9

ആതക 240

അവലം�ം: പട്ികജയാ�ി വികസൈ ഡയറകക്ററ്്

4.കുടുംബശ്ീയുലട കീഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീെൈ 
പരിപാടികൾ
സ്തീ ശയാക്ീകരണത്ിലൂതെ ദയാരിദ്ധ് ൈിർമയാർജൈം എന്ന 
ലഷേധ്ക്ത്യാതെയയാണ് സംസ്യാൈ ദയാരിദ്ധ് ൈിർമയാർജൈ 
ദൗ�ധ്മയായ കുടും�ശ്രീ രൂപീകരിച്ച�്. സ്തീകൾക്കിെയിതല 
നൈപുണധ് വികസൈത്ിതറെ ഭയാഗമയായി ഈ 
ഏജൻസി സംസ്യാൈ �ലത്ിൽ ൈിരവധി പരിശീലൈ 
പരിപയാെികൾ ൈെത്തുന്നു. ദീൻധയയാൽ അക്ന്ധ്യാദയ 
ക്യയാജൈ-ക്ദശീയ ഗ്രയാമീണ ഉപജീവൈ ദൗ�ധ്ം [DAY-
NRLM] എന്ന ക്കന്ദയാവിഷ്കൃ� പരിപയാെിയുതെ ക്ൈയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണി�്. ഈ സീമിൈ് കീഴിൽ, ഗ്രയാമീണ 
ദരിദ്ർക്ക് ഒരു തെലവം കൂെയാത� ആവശധ്പ്കയാരമുള്ള 

നൈപുണധ് പരിശീലൈം എന്ന ലഷേധ്ക്ത്യാതെ, ദീൻ 
ദയയാൽ ഉപയാധധ്യായ ഗ്രയാമീണ കൗശലധ് ക്യയാജൈ [DDU 
GKY] സ്തീകൾക്കും പുരുഷന്യാർക്കും നൈപുണധ് അധിഷ്ി� 
പരിശീലൈം ൈൽകുന്നു; അവരിൽ വലിതയയാരു വിഭയാഗം 
കുടും�ശ്രീ അംഗങ്ങളയാണ്.

ഗ്രയാമവികസൈ മന്തയാലയവം (MORD) കുടും�ശ്രീയും 
സംയുക്മയായി ൈെപെിലയാക്കുന്ന ത�യാഴിലധിഷ്ി� 
നൈപുണധ് വികസൈ പദ്�ിയയാണ് DDU-GKY. DDU-
GKY പ്ധയാൈമയായും ദരിദ് കുടും�ങ്ങളിൽ ൈിന്നുള്ള 
15നം 35 നം ഇെയിൽ പ്യായമുള്ള ഗ്രയാമീണ യുവയാക്കളിൽ 
ശ്രദ് ക്കന്ദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2022 മയാർച്ച് 31 വതരയുള്ള 
കണക്കനസരിച്ച് 77,775 ക്പർക്ക് ഈ പദ്�ിയിൽ 
പരിശീലൈം ൈൽകുന്നു.

പട്ടിക 7.3.3 ക്കരളത്ിതല DDU GKY ൈില
പദ്�ി ൈെപെയാക്കുന്ന ഏജൻസികളതെ ആതക 
എണ്ം 177

പദ്�ികളതെ ആതക എണ്ം 230
സജീവ പരിശീലൈക്കന്ദങ്ങളതെ എണ്ം 94
ൈെക്കുന്ന പരിശീലൈങ്ങൾ 1971

ആ
ര

ംഭ
ിച്ച

വ

പൂ
ർ

ത്
ിയ

യായ
വ

ൈ
ിയ

മ
ിച്ച

വ

3 
മയാ

സ
തത്

 ക്
ജ

യാല
ി 

പൂ
ർത്

ിയ
യാക്ക

ിവ
ർ

കയുമുക്ലറ്ീവ് 77775 65495 47387 37747
2022-23 3193 4036 3229 2006
2021-22 6248 5718 1568 3143
2020-21

2019-20

3358 3053 1787 2931

15221 12812 9957 8390

2018-19 16428 13702 10972 9593

2017-18 12998 10663 9196 5854

2016-17 10722 11250 8232 5149

2015-16 9607 4261 2446 681

അവലം�ം: കുടും�ശ്രീ

5 സാദകേതിക വിേ്യാഭ്യാസ വകുപ്ിൈ് കീഴിലള്ള 
നൈപുണ്യ പരിശീെൈും 
എഞ്ിൈീയറിംഗ്, തമഡിസിൻ, കൃഷി, മയാക്ൈജ്തമറ്െ, 
ക്യാഫ്റ്്സ് എന്നിവയിൽ �ിരുദം അതല്കേിൽ കൃഷി, 
എഞ്ിൈീയറിംഗ്/തെക്ക്ൈയാളജി, തമഡിസിൻ, ക്യാഫ്റ്് 
എന്നിവയിൽ ഡിക്ലെയാമ/സർട്ിഫിക്കറ്് എന്നിവ സയാക്കേ�ിക 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിൈ് കീഴിൽ ഉൾതപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 

ഒരു വധ്ക്ിയുതെ കഴിവകൾ ക്ൈടുന്ന�ിനം 
തമച്ചതപെടുത്തുന്ന�ിനം സയാക്കേ�ിക വിദധ്യാഭധ്യാസം 
സഹയായിക്കുന്നു. ജീവി�ൈിലവയാരം തമച്ചതപെടുത്തുക, 
വധ്യാവസയായിക ഉൽപെയാദൈഷേമ� വർധിപെിക്കുക, 
സമൂഹത്ിതറെ തമയാത്ത്ിലള്ള വികസൈത്ിൈ് 
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സയാക്കേ�ിക വിദധ്കൾ തമച്ചതപെടുത്തുക എന്നിവയിൽ 
സമൂഹത്ിതറെ പ്ക്യയാജൈത്ിൈയായി സയാക്കേ�ികവിദധ് 
പ്ക്യയാഗിച്ചുതകയാണ്് മയാൈവവിഭവക്ശഷി തമച്ചതപെടുത്തു 
കയയാണ് ഇ�് ലഷേധ്മിടുന്ന�്. സംസ്യാൈതത് സയാക്കേ�ിക 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനള്ള ക്ൈയാഡൽ വകുപെയാണ് സയാക്കേ�ിക 
വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറകക്ററ്്. 

ദപാളിലടക്ൈിക്കുകളും ലടക്ൈിക്കൽ നൈസ്കൂളകളും
2022-23ൽ സംസ്യാൈത്് 45 സർക്കയാർ 
ക്പയാളിതെക്ൈിക്കുകളം 6 സർക്കയാർ എയ്ഡഡ് 
ക്പയാളിതെക്ൈിക്കുകളം 39 സർക്കയാർ തെക്ൈിക്കൽ 
നഹസ്കൂളകളം പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്. ഈ സ്യാപൈങ്ങ 
തളല്യാം സംസ്യാൈതത് വിദധ്യാർത്ഥികളതെ നൈപുണധ് 
പരിശീലൈത്ിൈ് പ്യാധയാൈധ്ം ൈൽകുന്ന ക്കയാഴ് സുകൾ 
ൈൽകി വരുന്നു.

പട്ടിക 7.3.4 സയാക്കേ�ിക ക്കയാഴ്സുകളിൽ പ്ക്വശൈം ക്ൈെിയ 
വിദധ്യാർത്ഥികളതെ വിശദയാംശങ്ങൾ
സ്യാപൈങ്ങൾ 2021-22 വിദധ്യാർത്ഥികളതെ 

എണ്ം

സർക്കയാർ ക്പയാളിതെക്ൈിക് 32247

സർക്കയാർ എയ്ഡഡ് 
ക്പയാളിതെക്ൈിക്

4760

തെക്ൈിക്കൽ നഹസ്കൂൾ 7834

സർക്കയാർ ഐ.െി.ഐ 22959

സ്വകയാരധ് ഐ.െി.ഐ 2787

തകയ്സ് ന കീഴിലള്ള വിവിധ 
സ്യാപൈങ്ങൾ

772

ആതക 71359

ഉറവിെം: ഡയറകക്ററ്് ഓഫ് തെക്ൈിക്കൽ എജയുക്ക്കഷൻ ആൻഡ് 
ഇൻഡസ്രേിയൽ തരേയിൈിംഗ് ഡിപെയാർട്്തമറെ്

ക്കരളത്ിതല വിവിധ സ്യാപൈങ്ങളിൽ 2021-22 
വർഷത്ിൽ നൈപുണധ് പരിശീലൈം പൂർത്ിയയാക്കിയ 71359 
വിദധ്യാർത്ഥികളണ്്. ഇവർക്ക് ആവശധ്മയായ ൈിയമൈങ്ങളം 
അപ്റെീസ്ഷിപ്പുകളം ൈൽകയാനള്ള സൗകരധ്ങ്ങൾ 
വർധിപെിക്കണതമന്നയാണ് ആവശധ്ം. അതുക്പയാതല, ഈ 
പരിശീലൈം പൂർത്ിയയാക്കിയ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിക്ദശത്് 
അവസരങ്ങൾ ലഭധ്മയാകുക്മ്യാൾ �തന്ന സുരഷേി�മയായ 
കുെിക്യറ്ം സയാധധ്മയാക്കണം.

6.ദകരള ലഡവെപ് ലമറെ് ആൻഡ് ഇനേദവഷൻ 
സ്്ാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (ലക-ഡിഐഎസ് സി)
ക്കരള സർക്കയാർ രൂപീകരിച്ച �ന്തപ്ധയാൈമയായ 
െിന്യാക്കന്ദവം ഉപക്ദശക സമി�ിയുമയാണ് ക്കരള 
ഡവലപ് തമറ്െ ആൻഡ് ഇതന്നയാക്വഷൻ സ്രേയാറ്ജി 
കൗൺസിൽ, (തക-ഡിഎസ് സി). സയാക്കേ�ികവിദധ്, 
ഉൽ പെന്നം, പ്ക്ിയ ൈവീകരണങ്ങൾ, സയാക്കേ�ികവിദധ്യുതെ 
സയാമൂഹിക രൂപീകരണം, സംസ്യാൈത്് പുതുമകൾ 
വളർത്തുന്ന�ിൈ് ആക്രയാഗധ്കരവം അനകൂലവമയായ 
ആവയാസവധ്വസ് സൃഷ്ിക്കൽ എന്നിവയിതല പു�ിയ 
ദിശകൾ പ്�ിഫലിപെിക്കുന്ന �ന്തപരമയായ പദ്�ികൾ 
തകയാണ്ടുവരിക എന്ന�യാണ് തക-ഡിഎസ് സി 
ലഷേധ്മിടുന്ന�്.
തക-ഡിസ് കിതറെ ഏറ്വം പ്ധയാൈതപെട് ലഷേധ്ങ്ങളിതലയാന്്ന, 
ൈവീകരണതത് ശക്ിതപെടുത്തുന്ന�ിനം ഭൗ�ികവം 

മയാനഷികവം വിജ്യാൈ മൂലധൈവമയായുള്ള �െസ്ങ്ങൾ 
ഇല്യാ�യാക്കുന്ന�ിനം വിജ്യാൈ സമ്ദ് വധ്വസ്, െയാലറെ് 
പൂളിതറെ കഴിവകൾ, തപരുമയാറ്ങ്ങൾ, മക്ൈയാഭയാവങ്ങൾ 
എന്നിവ ശക്ിതപെടുത്തുക എന്ന�യാണ്.

ദകരള ദൈാളജ് ഇക്കദണാമി മിഷൻ
ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകർക്ക് അവസരങ്ങളതെ പു�ിയ വഴികൾ 
തുറക്കുന്ന�ിൈയായി ക്കരള സർക്കയാർ ൈിർക്ദേശിച്ച ഒരു 
നൂ�ൈ പദ്�ിയയാണ് ക്കരള ക്ൈയാളജ് ഇക്കക്ണയാമി 
മിഷൻ. വിദധ്യാസമ്ന്നരയായ ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകർക്ക് 
അവരുതെ ഇഷ്തപെട് ത�യാഴിലകളിൽ നവദഗ്ധ്ം 
ൈൽകിതക്കയാണ്് ആക്ഗയാള ത�യാഴിലിെങ്ങളിൽ മികച്ച 
ക്ജയാലികൾ കതണ്ത്തുന്ന�ിൈ് അവതര പ്യാപ്രയാക്കുകയും, 
അവസരങ്ങൾ ൈൽകുകയും തെയ്യുക എന്ന�യാണ് ദൗ�ധ്ം. 
ക്കരള തഡവലപ് തമറെ് ആൻഡ് ഇന്നക്വഷൻ സ്രേയാറ്ജിക് 
കൗൺസിലിൈയാണ് (K-DISC) ഇ�ിതറെ ൈെത്ിപെ് ചുമ�ല.

ഡിജിറ്ൽ വർക്ക് ക്ഫയാഴ് സ് മയാക്ൈജ് തമറ്െ സിസ്റം 
(ഡിഡബ്ലയുഎംഎസ്) എന്ന ഡിജിറ്ൽ ലെയാറ്് ക്ഫയാമിലൂതെ 
2026-ഓതെ 20 ലഷേം ക്പർക്ക് ത�യാഴിൽ ൈൽകയാൈയാണ് 
മിഷനകളതെ ലഷേധ്ം.

7.വ്യാവസായിക പരിശീെൈ വകുപ്്
ക്കരള സർക്കയാരിതറെ ത�യാഴിൽ നൈപുണധ് വകുപെിൈ് 
കീഴിലയാണ് വധ്യാവസയായിക പരിശീലൈ വകുപെ് 
പ്വർത്ിക്കുന്ന�്. ഇന്ധ്യാ ഗവൺതമറെിതറെ നൈപുണധ് 
വികസൈ-സംരംഭക�്വ മന്തയാലയത്ിതറെ ഡയറകർ 
ജൈറൽ ഓഫ് തരേയിൈിംഗിതറെ വിവിധ നൈപുണധ് 
വികസൈ പ്വർത്ൈങ്ങൾ ൈെപെിലയാക്കുന്ന�ിനള്ള 
സംസ്യാൈ�ല ക്ൈയാഡൽ ഏജൻസി കൂെിയയാണി�്. ഡിജിെി 
അവ�രിപെിച്ച പ്ധയാൈ രണ്് പദ്�ികളയായ ക്യാഫ്റ്് സ് മയാൻ 
തരേയിൈിംഗ് സീം, അപ്റെിസ് ഷിപെ് തരേയിൈിംഗ് സീം 
എന്നിവ സംസ്യാൈതത് ൈഗര, അർദ് ൈഗര, ഗ്രയാമ 
പ്ക്ദശങ്ങളിൽ െി�റിക്കിെക്കുന്ന വിവിധ സർക്കയാർ, 
സ്വകയാരധ് സ്യാപൈങ്ങൾ വഴി വകുപെ് ൈെപെിലയാക്കുന്നു. 
തരേയിൈികൾക്ക് ൈൽകുന്ന സൗജൈധ് പരിശീലൈവം മറ്് 
സഹയായങ്ങളം സമൂഹത്ിതല പിന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങതള 
സയാക്കേ�ിക പുക്രയാഗ�ിയുതെ മുഖധ്ധയാരയിക്ലക്ക് 
തകയാണ്ടുവരയാൻ സഹയായിക്കുന്നു. പരിശീലൈം 
ൈൽകുന്ന�ിൽ അ�ധ്യാധുൈിക സയാക്കേ�ിക വിദധ്കൾ 
ഉപക്യയാഗിക്കുന്ന�ിലൂതെ ഡിപെയാർട്്തമറെ് തരേയിൈികളതെ 
ത�യാഴിൽ ഷേമ� വർദ്ിക്കുന്നു. രയാജധ്ത്ിതറെ വളർച്ചയ്കം 
വികസൈത്ിനം സംഭയാവൈ ൈൽകുന്ന നൈപുണധ്വം 
സയാക്കേ�ിക ക്യയാഗധ്�യുള്ളതുമയായ ഒരു ത�യാഴിൽ ക്സൈതയ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്ന�യാണ് വകുപെിതറെ ലഷേധ്ം.

a. ക്രാഫ്റ്റ്റസ്രാന് പരടിശീലന പദ്ധതടി (CTS) 
ഗയാർഹിക വധ്വസയായങ്ങൾക്ക് വിവിധ ക്രേഡുകളിൽ 
വിദഗ്ധ ത�യാഴിലയാളികളതെ സ്ിരമയായ ഒഴുക്ക് 
ഉറപെയാക്കയാനം െിട്യയായ പരിശീലൈത്ിലൂതെ 
വധ്യാവസയായിക ഉൽപെയാദൈം അളവിലം ഗണപരമയായും 
ഉയർത്യാനം അഭധ്സ്തവിദധ്രയായ യുവയാക്കൾക്കിെയിതല 
ത�യാഴിലില്യായ്മ കുറയ്കയാനം, അവർക്ക് ത�യാഴിൽ 
ക്യയാഗധ്മയായ പരിശീലൈം ൈൽകയാനം 1950-ൽ 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺതമറെ് ക്യാഫ്റ്്സ്യാൻ തരേയിൈിംഗ് 
സീം അവ�രിപെിച്ചു.. ൈയാഷണൽ കൗൺസിൽ 
ക്ഫയാർ തവയാക്ക്കഷണൽ തരേയിൈിംഗ് (NCVT) ആണ് 
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പദ്�ിയുതെ ൈെത്ിപെിൽ രയാജധ്തത് പരക്മയാന്ന� 
അക്�യാറിറ്ി. പദ്�ി പ്കയാരം ഒരു പ്ക്�ധ്ക ക്രേഡിൽ 
പരിശീലൈം പൂർത്ിയയാക്കി അഖിക്ലന്ധ്യാ ക്രേഡ് 
തെസ്റ് വിജയിക്കുന്ന തരേയിൈിക്ക് ൈയാഷണൽ ക്രേഡ് 
സർട്ിഫിക്കറ്് (എൻെിസി) ൈൽകും.

b. അപ്രന്ീസ്റഷടിപ്്റ പരടിശീലന പദ്ധതടി (ATS)
1961തല അപ്റെീസ് ആക് റ്ിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
വധ്വസ്കൾ അനസരിച്ചയാണ് 
അപ്റെീസ്ഷിപെ് തരേയിൈിംഗ് സീം ൈെത്തുന്ന�്. 
വധ്വസയായത്ിൈയാവശധ്മയായ നവദഗ്ധധ്മുള്ള 
മനഷധ്ശക്ിയുതെ ആവശധ്ക�കൾ 
ൈിറക്വറ്റുന്ന�ിനള്ള ഒരു കയാഴ്ചപെയാെ് 
വിപുലമയാക്കുന്ന�ിൈയാണ് 1961തല അപ്റെീസ് 
ആക് ൈിലവിൽ വന്ന�്. വധ്വസയായത്ിതല 
അപ്റെീസുകളതെ പരിശീലൈ പരിപയാെി 
ൈിയന്തിക്കുകയും അ�ിലൂതെ ഒരു സ്റയാൻക്ഡർഡ് 
സില�സ്, പരിശീലൈ കയാലയളവ്, നൈപുണധ് 
തസറ്റുകൾ മു�ലയായവ സ്ിരീകരിക്കുകയും 
വധ്വസയായത്ിൽ ലഭധ്മയായ സൗകരധ്ങ്ങൾ 
ഉപക്യയാഗിച്ച് പ്യാക്യയാഗിക പരിശീലൈം ൈൽകുകയും 
തെയ്യുന്നു. 

1961തല അപ്റെീസ് ആക് െ് പ്കയാരം 
ൈിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നസ്റപെൻഡ് ൈൽകുന്ന�ിൈ് ഒരു 
അപ്റെീസും ത�യാഴിലെമയും �മ്ിലള്ള കരയാറയാണ് 
അപ്റെീസ്ഷിപെ്. ഈ പ്ക്ിയ ൈിയന്തിക്കുന്ന�ിലം 
ൈിരീഷേിക്കുന്ന�ിലം ക്കന്ദ/സംസ്യാൈ സർക്കയാർ 
മൂന്നയാം കഷേിയയായി പ്വർത്ിക്കുന്നു. 

അടുത്ിതെ, ഇന്ധ്യാ ഗവൺതമറെ് ൈയാഷണൽ 
അപ്റെീസ് തപ്യാക്മയാഷൻ എന്ന പദ്�ി (NAPS) 
ആവിഷ്കരിച്ചു, ഇ�ിലൂതെ ക്കന്ദ സർക്കയാർ 
സ്യാപൈങ്ങൾക്ക് നസ്റപെൻഡിതറെ 25 ശ�മയാൈം 
�ിരിതക ൈൽകും. 

ക്കരളത്ിതല അപ്റെീസ്ഷിപെ് പരിശീലൈം 
ക്കന്ദ-സംസ്യാൈ സംരംഭമയാണ്. "ഒരു 
ഓർഗനൈക്സഷൈിൽ അപ്റെീസ്ഷിപെ് പരിശീലൈം 
പൂർത്ിയയാക്കി ൈയാഷണൽ അപ്റെീസ്ഷിപെ് 
ക്രേഡ് തെസ്റ് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ൈയാഷണൽ 
അപ്റെീസ്ഷിപെ് സർട്ിഫിക്കറ്് (എൻ.എ.സി) 
ൈൽകുന്നു." 

സംസ്യാൈതത് അപ്റെീസ്ഷിപെ് സീമുകൾ 
സംസ്യാൈ അപ്റെീസ്ഷിപെ് അനഡ്വസറുതെയും 
14 ജില്കളിതല അസിസ്ററെ് അപ്റെീസ്ഷിപെ് 
അനഡ്വസറുതെയും ഓഫീസ് മുക്ഖൈയയാണ് 
ൈെപെിലയാക്കുന്ന�്. 81 ക്രേഡുകളിലയായി അപ്റെീസ്ഷിപെ് 
പരിശീലൈത്ിൈ് സീറ്് അനവദിക്കതപെട്ിട്ടുണ്്.

c. സടി) വ്രാവസരായടിക പരടിശീലന സ്രാപനങ്ങൾ
സംസ്യാൈത്് 104 ഗവൺതമറെ് ഇൻഡസ്രേിയൽ 
തരേയിൈിംഗ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടുകൾ പ്വർത്ിക്കുന്നു, 
തമയാത്ം 33,582 സീറ്റുകൾ (ഒന്നയാം വർഷം, രണ്യാം 
വർഷം) ഇ�ിൽ 30 ശ�മയാൈം സീറ്റുകളം വൈി�യാ 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്കയായി സംവരണം തെയ്ിരിക്കുന്നു. 

ഇവ കൂെയാത� സർക്കയാർ ക്മഖലയിൽ 14 വൈി�യാ 
ഐെിഐകളം സംസ്യാൈത്് പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്്. 

ഗവൺതമറെ്, നപ്വറ്് ഐെിഐകളതെ ലിസ്റ്, വർഷം 
�ിരിച്ചുള്ള എൻക്റയാൾതമറ്െ വിശദയാംശങ്ങൾ, ക്രേഡ് 
�ിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ (ഒന്നയാം വർഷ-രണ്യാം വർഷ 
ക്കയാഴ്സുകൾ), സ്യാപൈം �ിരിച്ചുള്ള അപ്റെീസുകളതെ 
വിശദയാംശങ്ങൾ, ക്ലെതസ്റെ് വിശദയാംശങ്ങൾ 
എന്നിവ അനുബന്ധം 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4,7.3.5, 
7.3.6, 7.3.7, 7.3.8 എന്നിവയിൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

2022-23ൽ സർക്കയാർ ഐെിഐകളിതല 
തമയാത്ം സീറ്് 2,4134 ഉം വിദധ്യാർത്ഥികളതെ 
ആതക എൻക്റയാൾതമറ്െ 22,959 ഉം ആതണന്ന് 
അനുബന്ധം 7.3.2-ൽ ൈിന്ന് വധ്ക്മയാകുന്നു. 
2020-21 തല തമയാത്ം എൻക്റയാൾതമറെിൽ 
5,392 തപൺകുട്ികളയാണ്. 2021-22ൽ തമയാത്ം 
വിദധ്യാർത്ഥികളതെ പ്ക്വശൈത്ിലം തപൺകുട്ികളതെ 
പ്ക്വശൈത്ിലം പട്ികജയാ�ി-പട്ികവർഗ്ഗ 
വിദധ്യാർത്ഥികളതെ എണ്ത്ിലം മുൻവർഷതത് 
അക്പഷേിച്ച് ക്ൈരിയ വർധൈവണ്യായിട്ടുണ്്. 

അനുബന്ധം 7.3.6 പ്കയാരം, സർക്കയാർ, സ്വകയാരധ് 
ഐെിഐകളിൽ ൈിന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളിതല 
ഐ.െി.ഐ വിദധ്യാർത്ഥികളതെ ക്ലെതസ്റെ് വിശദയാംശങ്ങൾ 
സൂെിപെിക്കുന്നു. 2020-21ൽ സർക്കയാർ ഐ.െി.ഐകളിൽ 
ൈിന്ന് 6,800 കുട്ികളം സ്വകയാരധ് ഐെിഐകളിൽ ൈിന്ന് 
3,098 കുട്ികളം ക്ലെസ് തമറ്െ ക്ൈെിയിട്ടുണ്്. ആതക 
ലഭധ്മയായ ക്ലെസ് തമന്റുകളിൽ 1,468 തപൺകുട്ികളം 
1,332 എസ് സി/എസ്െി വിദധ്യാർത്ഥികളം ഉൾതപെടുന്നു. 
കഴിഞ്ഞ വർഷതത് അക്പഷേിച്ച് തമയാത്ം 
ക്ലെസ് തമന്റുകളിൽ 30 ശ�മയാൈം വർധൈ ക്രഖതപെടുത്ി. 

d. സ്ടിൽ അപ്റഡേ്റടിധംഗ്റ ഇന്സ്റടി്റ്യൂട്്റ ഡഫരാർ 
ഇന്േസ്റ്ടിയൽ ട്്യടിനടിധംഗ്റ (SUIIT) - ഡകരളധം, കഴക്കൂട്ധം
ഇൻസ്രേഷേണൽ സ്റയാഫിതറെയും മറ്റുള്ളവരുതെയും 
നവദഗ്ധധ്വം അറിവം സയാക്കേ�ിക 
വികയാസത്ിൈനസരിച്ച് അപ്ക്ഡറ്് തെയ്യുന്ന�ിൈയായി 
1999-ൽ �ിരുവൈന്പുരതത് കഴക്കൂട്ത്് സിൽ 
അപ്ക്ഡറ്ിംഗ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ക്ഫയാർ ഇൻഡസ്രേിയൽ 
തരേയിൈിംഗ് - ക്കരള ആരംഭിച്ചു. ഈ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ിതറെ 
പ്വർത്ൈങ്ങളിൽ െി.എൻ.എതയ കുറിച്ചുള്ള പഠൈം, 
ക്കയാഴ് സ് ഡിനസൻ �യ്യാറയാക്കൽ, നൈപുണധ് 
പരിശീലൈത്ിതറെയും അദ്ധ്യാപൈത്ിതറെയും പു�ിയ 
രീ�ികളിതല ഗക്വഷണം, സയാക്കേ�ിക ജീവൈക്കയാരുതെ 
നൈപുണധ് അപ് ക്ഡറ്് ക്പ്യാഗ്രയാമുകൾ, ക്സയാഫ്റ്് സ് കിൽ 
പരിശീലൈം, ഐ.എം.ജിയിതല സംസ്യാൈ പരിശീലൈ 
ൈയത്ിൈ് കീഴിലള്ള പരിശീലൈ പരിപയാെികൾ, ഓഫ് 
കയാമ്സ് പരിശീലൈ പരിപയാെികൾ എന്നിവ ഉൾതപെടുന്നു. 
തവർെ്വൽ ക്യാസ് പരിശീലൈത്ിതറെ ൈിരീഷേണം, 
ഡിജിെിയുതെ ഡി.എൽ.പി പരിശീലൈം ഏക്കയാപിപെിക്കുക 
എന്നിവയും ഇ�ിൽ ഉൾതപെടുന്നു. IMGയും SUIITയും 
ക്െർന്ന് ഇ�് വതര 48 പരിശീലൈ പരിപയാെികൾ 
ൈെത്ിയിട്ടുണ്്.
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VIII ദകരള അക്കാേമി ദ�ാർ സ്കിൽസ് എക്സെൻസ് 
(ലകയ്സ്)
വധ്�ധ്സ്ത വധ്യാവസയായിക തഡയാതമയ് നകൾക്കയായി 
ക്കന്ദീകൃ� നൈപുണധ് വികസൈം ആരംഭിക്കുന്ന�ിനം 
ൈിയന്തിക്കുന്ന�ിനം ഏക്കയാപിപെിക്കുന്ന�ിനമുള്ള 
പരക്മയാന്ന� സ്യാപൈമയായി പ്വർത്ിക്കുന്ന�ിൈയാണ് 
തകയ്സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന�്. സംസ്യാൈത്ിതറെ 
എല്യാ നൈപുണധ് പരിശീലൈ സംരംഭങ്ങളതെയും 
സംക്യയാജൈത്ിനള്ള ക്ൈയാഡൽ ക്�യാഡിയയായി 
പ്വർത്ിക്കുന്ന�ിൈ് സംസ്യാൈ നൈപുണധ് 
വികസൈ മിഷൻ (എസ്.എസ്.ഡി.എം) ആയി തകയ്സ് 
തൈ ൈിയുക്മയാക്കിയിട്ടുണ്്. വികസൈത്ിൈയായുള്ള 
നൈപുണധ് മികവിൈയായി സ്യാപൈങ്ങളം അക്കയാദമികളം 
ക്പ്യാത്യാഹിപെിക്കുക, സ്യാപിക്കുക, സജ്ീകരിക്കുക, 
ൈിരീഷേിക്കുക, ൈിയന്തിക്കുക, ൈിയന്തിക്കുക എന്നിവയയാണ് 
എസ്.എസ്.ഡി.എമ്ിതറെ പ്ധയാൈ ലഷേധ്ങ്ങൾ.

തസറെർ ഓഫ് എക് സലൻസ് (CoE), അംഗീകൃ� 
സ്യാപൈങ്ങൾ, എംക്ലെയായ�ിലിറ്ി തസറെറുകൾ, 
കൗശൽ ക്കന്ദങ്ങൾ, ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
ഇൻഫ്യാസ്രേക്െർ ആൻഡ് കൺസ്രേഷേൻ (IIIC), ക്കരള 
ക്സ്ററ്് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ഡിനസൻ (KSID), തുെങ്ങിയ 
വധ്വസയായ നെ-അപ്പുകളം ക്ലെസ് തമറ്െ ലിക്കേജുകളം 
ഉപക്യയാഗിച്ച് SSDM �ൈ�യായ നൈപുണധ് മയാതൃകകൾ 
സ്വീകരിച്ചു. പ്ധയാൈമന്തി കൗശൽ വികയാസ് ക്യയാജൈ 
(പിഎംതകവിനവ), സ് കിൽസ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് 
ക്ൈയാളജ് അവയർൈസ് ക്ഫയാർ നലവ് ലിഹുഡ് ക്പ്യാഗ്രയാം 
(സകേൽപ്) എന്നിവ ൈെപെയാക്കുന്ന�ിനള്ള ക്ൈയാഡൽ 
ഏജൻസി കൂെിയയാണ് തകഎഎസ്ഇ. സംസ്യാൈത്് 
നൈപുണധ്മുണ്യാക്കുന്ന�ിനം ത�യാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിനമുള്ള ഗവൺതമറെിതറെ ലഷേധ്ം 
ൈിറക്വറ്റുന്ന�ിൈയായി KASE അ�ിതറെ ൈിലവിലള്ള 
തൈറ്് വർക്കുകളം ഭയാവി തൈറ്് വർക്കുകളം പൂർണ്മയായും 
ഉപക്യയാഗതപെടുത്തും.

ദകരളത്ിലെ നൈപുണ്യ സുംദയാജൈും
ക്ദശീയ, സംസ്യാൈ, ജില്യാ �ലങ്ങളിൽ സ്യാപൈപരമയായ 
ശയാക്ീകരണത്ിൈയായി, ക്കരള അക്കയാദമി ക്ഫയാർ 
സ് കിൽസ് എക് സലൻസ് (KASE) തൈ സംസ്യാൈ 
നൈപുണധ് വികസൈ മിഷൻ (എസ് .എസ് .ഡി.എം) 
ആയി ൈിയമിച്ചിട്ടുണ്്. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് അവരുക്െ�യായ 
�ൈ�് നൈപുണധ് പരിപയാെികൾ ഉണ്്, അ�് പലക്പെയാഴും 

ആവർത്ൈത്ിൽ കലയാശിക്കുന്നു. സംസ്യാൈ 
�ലത്ിൽ ഒരു മിഷതറെ കീഴിലള്ള വകുപ്പുകളിലെൈീളം 
ഒത്തുക്െക്രണ്�ിതറെ ആവശധ്ക� ഇ�് ഊന്നിപെറയുന്നു. 
ഈ ദൗ�ധ്ം നൈപുണധ് സംരംഭങ്ങതള ൈയിക്കുകയും 
ഏക്കയാപിപെിക്കുകയും ൈിരീഷേിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും 
സംസ്യാൈത്ിതറെ എല്യാ നൈപുണധ് വികസൈ 
പ്വർത്ൈങ്ങതളയും ഒരു കുെക്കീഴിൽ തകയാണ്ടുവരുകയും 
തെയ്യും.

ക്കയ്സിതറെ (KASE) പ്ധയാൈ സംരംഭങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 
ഹ്രസ്വ അവക്ലയാകൈം �യാതഴ പറയും പ്കയാരമയാണ്;

അന്ാരാഷ്ട്ര നൈപുണ്യ പരിശീെൈവും, എുംദ്ായബിെിറ്റി 
പദ്ധതിയുും (iSTEP)
ഇറെർൈയാഷണൽ ഔട്്റീച്ച് സംരംഭം - iSTEP 
(ഇറെർൈയാഷണൽ സിൽ തരേയിൈിംഗ് ആൻഡ് 
എംക്ലെയായ�ിലിറ്ി ക്പ്യാഗ്രയാം), വിവിധ ക്മഖലകളിൽ 
തസറെർ ഓഫ് എക്ലൻസ് (CoE) സ്യാപിക്കുന്ന�ിൈ് 
ആവശധ്മയായ ക്വഗക്മറിയതും ലളി�വം കയാരധ്ഷേമവമയായ 
ക്പ്യാസസ്ിംഗിൈയായി വിഭയാവൈം തെയ് ഒരു സംവിധയാൈമയാണ് 
ഇ�്. ൈിലവിൽ അത്രം എല്യാ ക്മയാഡലകളിലം, തകയ്സ് 
(KASE) അെിസ്യാൈ സൗകരധ്ങ്ങൾ ൈൽകും. അക്�സമയം 
പരിശീലൈം, സർട്ിഫിക്ക്കഷൻ, വിക്ദശ തലെയ് സ് തമറ്െ 
ഉൾതപെതെയുള്ള തലെയ് സ് തമറ്െ എന്നിവ തകയ്സ് 
(KASE) ൈിർക്ദേശിച്ച മയാൈദണ്ഡങ്ങൾക്കനസൃ�മയായി 
വധ്വസയായ പകേയാളിയുതെ ഉത്രവയാദിത്മയാണ്. iSTEP 
വധ്വസയായത്ിതല ഏ�് ക്മഖലയ്കം തുറന്നിരിക്കുന്നു, 
അവിതെ പകേയാളികൾ നൈപുണധ് വിെവ് �ിരിച്ചറിയുന്നു. 
iSTEP ൈ് കീഴിലള്ള ക്മയാഡലകൾ ഇൈി പറയുന്നവയയാണ്: 

• മികവിതറെ ക്കന്ദങ്ങൾ (CoE)
• നൈപുണധ് പരിശീലൈ ക്കയാഴ്സുകളതെ അക്ഡിക്റ്ഷൻ

KASE-ൈ് കീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന മികവിതറെ ക്കന്ദങ്ങൾ 
�യാതഴ വിശദമയായി പ്�ിപയാദിക്കുന്നു:

നഴ്റ സടിധംഗ്റ ഇന്സ്റടി്റ്യൂട്്റ ഡഫരാർ കരടിയർ എന്ഹരാന്സ്റ ട്െന്്റ 
(NICE)
ൈഴ് സിംഗ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ക്ഫയാർ കരിയർ എൻഹയാൻസ് തമറെ് 
(NICE) ൈഴ് സുമയാരുതെ ത�യാഴിൽ നവദഗ്ധധ്ം 
വർധിപെിക്കുന്ന�ിൈ് ക്ലയാക്കയാത്ര പരിശീലൈ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്ദയാൈം തെയ്യുന്ന ഇന്ധ്യിതല ഇത്രത്ി 
ലള്ള ആദധ് സംരംഭമയാണ്. �ിരുവൈന്പുരതത് കിൻഫ് 

• ഐെിഐ പിണറയായി (4.5 ഏക്കർ), ഐെിഐ െെയമംഗലം (1.07 ഏക്കർ) എന്നിവയ്കയായി ഭൂമി ഏതറ്ടുത്തു
• 9 ഐെിഐകളിൽ ഉൽപെയാദൈ ക്കന്ദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
• 15 ഐെിഐകൾ ഗ്രീൻ കയാമ്സുകളയായി പ്ഖധ്യാപിച്ചു
• സർക്കയാർ ഐെിഐകളിൽ 32000 തരേയിൈികൾക്ക് ക്പയാഷകയാഹയാരം ൈൽകുക
• എല്യാ ഗവൺതമറെ് ഐെിഐകളിലം 32000 തരേയിൈികൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഇൻഷറൻസ് പരിരഷേ 

ൈൽകുന്നു
• നൈപുണധ് കർമ് ക്സൈ 78 ഐെിഐകളിൽ സ്ിരമയായി രൂപീകരിച്ചു
• ഡൽഹിയിൽ ൈെന്ന ക്ദശീയ നൈപുണധ് മത്രത്ിൽ ക്കരളത്ിൈ് 8 സ്വർണവം 8 തവള്ളിയും 5 തവകേലവം 

4 തമഡലം ലഭിച്ചു.

ഡബരാക്റ സ്റ 7.3.1 2021-22 സയാമ്ത്ിക വർഷത്ിതല പ്ധയാൈ ക്ൈട്ങ്ങൾ
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ഇറെർൈയാഷണൽ അപെയാരൽ പയാർക്കിൽ ഈ തസറെർ ഓഫ് 
എക്ലൻസ് ഇൻ ൈഴ്സിംഗ് സ്യാപിക്കയാൻ രേിവയാൻഡ്ം 
സ് തപഷധ്യാലിറ്ി ക്ഹയാപെിറ്ൽസ് (എൻഎംസി തഹൽത്് 
തകയർ ഗ്രൂപെ്, യുഎഇ) തകയ്സുമയായി (KASE) സഹകരിച്ചു. 
തകയ്സ് പട്ികജയാ�ി വികസൈ വകുപെ് (SCDD), പട്ികവർഗ്ഗ 
വികസൈ വകുപെ് (STDD) എന്നിവയുമയായി സഹകരിച്ച് NICE 
മുക്ഖൈ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുതെ കരിയർ പുക്രയാഗ�ിക്കും 
സയാമൂഹിക ഉന്നമൈത്ിനമയായി ൈിരവധി നൈപുണധ് 
വികസൈ പരിശീലൈ പരിപയാെികൾ ൈെത്ിവരുന്നു.
 
എന്്ല്റന് സ്ടിൽ ഡപ്രരാഗരാധം ഡഫരാർ ഓയടിൽ ആന്േ്റ  റടിഗ്റ 
(ഇ.എസ്റ.പടി.ഒ.ഐ.ആർ)
ഈ വധ്വസയായത്ിൈ് ആവശധ്മയായ നവദഗ്ധ്ം യുവയാക്കതള 
സജ്രയാക്കുന്ന�ിൈയായി തകയ്സ് (KASE) ഖത്റിതല ഇറയാം 
എഞ്ിൈീയറിംഗ് ഡബ്ലയു.എൽ.എൽ മയായി സഹകരിച്ച്, 
തകയാച്ചി അകേമയാലിയിതല ഇൻതകൽ െവറിൽ ഓയിൽ 
ആൻഡ് റിഗിൽ മികവിതറെ ക്കന്ദം സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഈ ക്പ്യാഗ്രയാം തമക്കയാൈിക്കൽ, ഇൻസ്രുതമക്റെഷൻ, 
ഇലക്ടിക്കൽ അന�ന് ക്രേഡുകളിതല ക്കയാഴ്സുകൾ 
വയാഗ്യാൈം തെയ്യുന്നു. ഇൻഡസ്രേിയൽ ഇലക്ടീഷധ്ൻ, 
ഇൻസ്രുതമറ്െ തെക്ൈീഷധ്ൻ, നപപെ് ഫയാബ്ിക്ക്കറ്ർ, 
സർട്ിനഫഡ് തവൽഡർമയാർ, ഇൻസ്രുതമറ്െ ഫിറ്ർ, 
സർട്ിനഫഡ് സയാർക്ഫയാൾഡർമയാർ, സൂപെർനവസർമയാർ 
തുെങ്ങിയവയയാണ് ഈ ക്കയാഴ്സുകൾ. അന്യാരയാഷ്ട്ര ൈിലവയാരം 
പുലർത്തുന്ന സുസജ്മയായ ലയാബുകൾ, വർക്ക്ക്ഷയാപ്പുകൾ 
എന്നിവയിലൂതെ പ്യാക്യയാഗിക നവദഗ്ധധ്വം 
പരിശീലൈവം ൈൽകുന്ന�ിൽ ഇ.എസ്.പി.ഒ.ഐ.ആർ 
ശ്രദ് ക്കന്ദീകരിക്കുന്നു. പട്ികജയാ�ി വിഭയാഗത്ിൽതപെട് 
വിദധ്യാർത്ഥികളതെ ഉന്നമൈത്ിലം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് സജീവമയായി 
ഇെതപടുന്നു.

ഇന്്ന് ഇന്സ്റടി്റ്യൂട്്റ ഓഫ്റ ഇന്ഫ്രാസ്റ്ക്റചർ (IIIC)
ഇൻഫ്യാസ്രേക്െർ ആറെ് കൺസ്രേഷേൻ 
തഡയാതമയ് ൈിതല മികവിതറെ ക്കന്ദമയാണ് ഇന്ധ്ൻ 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ഇൻഫ്യാസ്രേക്െർ ആൻഡ് 
കൺസ്രേഷേൻ (ഐഐഐസി). �യാതഴത്ട്ിലള്ള 
ത�യാഴിലയാളികൾ മു�ൽ സൂപെർനവസറി വതരയുള്ള 
ഇൻഫ്യാസ്രേക്െർ, കൺസ്രേഷേൻ ക്മഖലയിതല എല്യാ 
ക്കഡറുകളിതലയും ഉക്ദധ്യാഗസ്ർക്ക് ത�യാഴിൽ നവദഗ്ധധ്ം 
ൈൽകയാൻ ഉക്ദേശിച്ചുള്ള�യാണ് ഇ�്. അവതര ക്ദശീയ 
അന്ർക്ദേശീയ വിപണികളിൽ എളപെത്ിൽ ത�യാഴിൽ 
ക്യയാഗധ്മയാക്കുന്ന�ിനം ഐഐഐസിയുതെ ക്കയാഴ് സുകൾ 
വിജയകരമയായി പൂർത്ിയയാക്കിയ മയാക്ൈജീരിയൽ �ലത്ിൽ 
നവദഗ് ധധ്മുള്ള ഉക്ദധ്യാഗസ് ഥതര ത�യാഴിൽ ദയാ�യാക്കളമയായി 
�ന്ിപെിക്കുന്ന�ിനള്ള ഒരു ഇെൈിലക്കയാരൈയായും ഇ�് 
പ്വർത്ിക്കുന്നു. ക്കരളത്ിതല തകയാല്ം ജില്യിതല 
െവറയിൽ 9 ഏക്കർ സ്ലത്് അ�ധ്യാധുൈിക 
കയാമ്സുമയായി സ്യാപി�മയായ IIIC യുതെ ലഷേധ്ങ്ങളിൽ, 
ൈിർമ്യാണ വധ്വസയായത്ിതല എല്യാ ക്കഡറുകളിതലയും 
ഉക്ദധ്യാഗസ്ർക്്ക അന്യാരയാഷ്ട്ര ൈിലവയാരത്ിലള്ള നൈപുണധ് 
തസറ്റുകൾ ൈൽകുന്ന�ിൈയായി ഒരു ക്ലയാക്കയാത്ര 
നൈപുണധ് ക്കന്ദം സ്യാപിക്കുന്നതും ഉൾതപെടുന്നു. 
കപെയാസിറ്ി ഇൻക്െക്കിതറെയും ഉപ ക്മഖലകളതെയും 
കയാരധ്ത്ിൽ നൈപുണധ് ക്കന്ദമയായ ഈ സ്യാപൈം, 
ക്ലയാകതമമ്യാടുമുള്ള തസറെറിതറെ ക്കയാഴ് സുകൾക്ക് ഉയർന്ന 
അംഗീകയാരം ക്ൈടുകയും ക്കയാഴ് സുകതള ത�യാഴിൽ നവഡ് 
വധ്യാവസയായിക �ന്ങ്ങളമയായി �ന്ിപെിക്കുന്ന�ിലൂതെ 
പരമയാവധി ത�യാഴിൽ ഉറപെയാക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 2018 

ജൂലയായ് 23-ൈ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഔപെയാരികമയായി ഉദ്ഘയാെൈം 
തെയ്യുകയും 2018 ഒക്കയാ�റിൽ ആദധ് �യാച്ചിതറെ ക്യാസുകൾ 
ആരംഭിക്കുകയും തെയ്തു. പട്ികജയാ�ി വിഭയാഗത്ിൽതപെട് 
വിദധ്യാർത്ഥികളതെ ഉന്നമൈത്ിലം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് സജീവമയായി 
ഇെതപടുന്നു.

ഒ.േടി.ഇ.പടി.സടി.യുട്െ പങ്രാളടിത്തഡത്തരാട്െ അങ്െരാലടിയടിൽ 
ബഹുഭരാഷരാ പഠന സ്രാപനധം
IELTS/OET ക്കയാഴ് സുകൾ ൈെത്തുന്ന�ിൈയായി KASE, 
ഓവർസീസ് തഡവലപ് തമറെ് ആൻഡ് എംക്ലെയായ് തമറെ് 
തപ്യാക്മയാഷൻ കൺസൾട്റെ് സ് ലിമിറ്ഡിതറെ (ODEPC) 
പകേയാളിത്ക്ത്യാതെ അകേമയാലിയിതല INKEL െക്വഴ് സിൽ 
മൾട്ി-ലയാംക്ഗ്വജ് ക്ലണിംഗ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് സ്യാപിച്ചു. 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ൈൽകുന്ന ക്കയാഴ് സുകൾ, ക്യയാഗധ്�യുള്ള 
ൈഴ് സുമയാർക്ക് ഫിൈിഷിംഗ് നവദഗ്ധ്ം ൈൽകയാനം 
അവതര അന്യാരയാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എളപെത്ിൽ ത�യാഴിൽ 
തെയ്യാനം, ക്കയാഴ് സുകൾ വിജയകരമയായി പൂർത്ിയയാക്കിയ 
ൈഴ് സുമയാതര ത�യാഴിലെമകളമയായി �ന്ിപെിക്കുന്ന�ിനള്ള 
ഒരു ഇെൈിലക്കയാരൈയായി പ്വർത്ിക്കയാനം ലഷേധ്മിടുന്നു. 
തഹൽത്് തകയർ തപ്യാഫഷണലകൾക്കയായി ഒരു OET 
തെസ്റ് തസറെർ സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്.

ട്സന്ർ ഓഫ്റ എക്സലന്സടി ഇന് റടിന്യൂവബടിൾ എനർജടി
ക്കരള സംസ്യാൈത്് നൈപുണധ് വികസൈ പരിശീലൈവം 
ഗണൈിലവയാര ൈിയന്തണവം ൈൽകുന്ന�ിൈയായി 
തകയ്സ് അതൈർട്ടുമയായി സഹകരിച്ച് പുൈരുപക്യയാഗ 
ഊർജ പദ്�ികളിലം ഗ്രീൻ ക്ജയാലികളിലം കപെയാസിറ്ി 
�ിൽഡിംഗിൽ ഒരു തസറെർ ഓഫ് എക് സലൻസ് സ്യാപിച്ചു. 
�ിരുവൈന്പുരത്് അതൈർട്ിതറെ ആസ്യാൈത്തും 
സംസ്യാൈത്തുെൈീളമുള്ള വിവിധ എക്്റ്ൻഷൻ 
തസറെറുകളിലം തെക്ക്ൈയാളജി തസറെറുകളിലം തസറെർ 
ഓഫ് എക്ലൻസ് സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്.

ജലജീവന് െടിഷനു കീഴടിൽ ്നപുണ് പരടിശീലനധം
ജൽ ജീവൻ മിഷതറെ (തജതജഎം) "ക്കരള വയാർഷിക 
പ്വർത്ൈ പദ്�ി 2020-21" പ്കയാരം, നൈപുണധ് 
വികസൈ പ്വർത്ൈങ്ങൾ (ലെം�ർമയാർ, ഫിറ്ർമയാർ, 
ഇലക്ടീഷധ്ൻമയാർ, ക്മസൺ മു�ലയായവ) ഉൾതപെടുന്ന 
പിന്തുണ പ്വർത്ൈങ്ങൾക്കയായി ഫണ്് ൈീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഗ്രയാമങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ ത�യാഴിലയാളികളതെ ലഭധ്� 
വർധിപെിക്കുന്ന�ിൈ് കുടും�ശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് നൈപുണധ് 
പരിശീലൈ പ്വർത്ൈങ്ങൾ ൈൽകും. തജതജഎമ്ിൽ 
പ്യാക്ദശിക സമൂഹങ്ങളതെ പകേയാളിത്ം എന്ന ലഷേധ്വം ഇ�് 
ൈിറക്വറ്റും. ഗ്രയാമീണ ജൈ�യുതെ നൈപുണധ് വികസൈം 
ലഷേധ്മിട്ടുള്ള സംരംഭമയായ�ിൈയാൽ ജൽ ജീവൻ, തകയ്സ് 
(KASE) വഴിയയാണ് പരിപയാെി ൈെത്തുന്ന�്. തകയ്സ് (KASE), 
വയാട്ർ അക്�യാറിറ്ി, കുടും�ശ്രീ എന്നിവർ �മ്ിൽ ത്ികഷേി 
ധയാരണയാപത്ം ഒപ്പുവച്ചു. 10 ജില്കളിതല �ിരതഞ്ഞടുത് 
ഐെിഐകളിൽ ലെം�ിങ് ആൻഡ് ഫിറ്ർ ക്രേഡിൽ 
പരിശീലൈം ൈൽകി.

്നപുണ് പരടിശീലന സ്രാപനങ്ങളുട്െ അക്േടിഡ്റഷന്
പ്ശസ്തരയായ നൈപുണധ് പരിശീലൈ സ്യാപൈങ്ങൾക്ക് 
അംഗീകയാരം ലഭിക്കുന്ന�ിൈ് തകയ്സുമയായി (KASE) 
സഹകരിക്കയാൻ കഴിയും. അതുവഴി അനക്യയാജധ്രയായ 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികതള ആകർഷിക്കുന്ന�ിൽ അവരുതെ 
സ്വീകയാരധ്�യും സ്വീകയാരധ്�യും വർദ്ിപെിക്കും. 
മയാൈദണ്ഡങ്ങൾ ൈിരീഷേിക്കുകയും ൈെപെയാക്കുകയും 
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തെയ്യുന്നുതവന്്ന അറിയുക്മ്യാൾ അംഗീകൃ� സ്യാപൈങ്ങളതെ 
ക്സവൈങ്ങളിൽ തപയാതുജൈ സ്വീകയാരധ്� വർദ്ിക്കുന്നു. 
ഉയർന്ന ൈിലവയാരം പുലർത്തുകയും ൈിലൈിർത്തുകയും 
തെയ്യുന്ന സ്യാപൈങ്ങതള �ിരിച്ചറിയുന്ന�ിനള്ള ഒരു 
മയാർഗമയാണ് KASE.

പട്ടിക 7.3.6 KASE-ൈ് കീഴിലള്ള വിവിധ സ്യാപൈങ്ങളതെ 
ക്ലെതസ്റെ് വിശദയാംശങ്ങൾ കയാണിക്കുന്നു. KASE-ൈ് 
കീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന വിവിധ നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
ക്കന്ദങ്ങളിൽ ൈിന്ന് 2020-21 വതര പരിശീലൈം 
പൂർത്ിയയാക്കിയ 41 ശ�മയാൈം വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ക് 
ക്ലെസ് തമറെ് ലഭിച്ച�യായി പട്ികയിൽ ൈിന്ന് മൈസ്ിലയാക്കയാം.

നൈപുണ്യ രജിസ്്ി ലമാനബൽ ആ്ിദക്കഷൻ
ഉപക്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് അവരുതെ എല്യാ ക്സവൈ 
ആവശധ്ങ്ങൾക്കും മി�മയായ ൈിരക്കിൽ സർട്ിനഫഡ് 
പരിെയസമ്ന്നരയായ വിഭവങ്ങൾ വയാെകയ് തക്കടുക്കയാൻ 
സഹയായിക്കുന്ന�ിൈ് ക്കരള ഗവൺതമറെിതറെ ത�യാഴിൽ 
നൈപുണധ് വകുപെ് ഒരു സവിക്ശഷമയായ ഏകജയാലക 
സൗകരധ്ം ആരംഭിച്ചു. 

സർക്കയാർ ക്മഖലയിതല ഇത്രത്ിലള്ള ആദധ്തത് 
തമയാന�ൽ ആലെിക്ക്കഷൈയാണ് സിൽ രജിസ്രേി. 
നദൈംദിൈ ഗയാർഹിക, വയാണിജധ് ആവശധ്ങ്ങൾക്കയായി 
വിദഗ്ധ ത�യാഴിലയാളികളതെ ക്സവൈങ്ങൾ ആലെിക്ക്കഷൻ 
തപയാതുജൈങ്ങൾക്ക് ക്ൈരിട്് ൈൽകുന്നു. വധ്യാവസയായിക 
പരിശീലൈ വകുപെ്, കുടും�ശ്രീ, പഞ്യായത്് വകുപെ് 
എന്നിവയുമയായി സഹകരിച്ചയാണ് തകയ്സ് (KASE) 
ആലെിക്ക്കഷൻ വികസിപെിച്ചിരിക്കുന്ന�്. ത�യാഴിൽ 
ക്സൈയും തപയാതുജൈങ്ങളം �മ്ിലള്ള അന്രം 

ൈികത്യാനം അതുവഴി ഇെൈിലക്കയാതര ഒഴിവയാക്കയാനം 
തമയാന�ൽ ആലെിക്ക്കഷൻ സഹയായിക്കുന്നു. വിദഗ്ധ 
ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് ക്സവൈ ദയാ�യാക്കളയായി രജിസ്റർ 
തെയ്യാം, അവരുതെ ക്സവൈം ആവശധ്മുള്ളവർക്ക് ഈ 
ആലെിക്ക്കഷൈിൽ ഉപക്ഭയാക്യാക്കളയായി രജിസ്റർ തെയ്യാം. 
ആലെിക്ക്കഷൻ ഗൂഗിൾ ക്ലെ ക്സ്റയാറിൽ ക്ഹയാസ്റ് തെയ്ിരിക്കുന്നു, 
ഉപക്യയാക്യാക്കൾക്കും ഉപക്ഭയാക്യാക്കൾക്കും ക്സവൈ 
ദയാ�യാക്കൾക്കും രജിസ്ക്രേഷൻ ഫീ ഇല്. ഒരു ക്സവൈ ദയാ�യാവ് 
തമയാന�ൽ ആലെിക്ക്കഷൈിൽ രജിസ്റർ തെയ്തുകഴിഞ്ഞയാൽ, 
�ന്തപെട് അധികയാരികൾ അംഗീകരിച്ച�ിനക്ശഷം 
മയാത്ക്മ ഉപക്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് ആ ക്സവൈ ദയാ�യാക്കതള 
കയാണയാൻ കഴിയൂ, ഇ�് ഉപക്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് 
ഗണൈിലവയാരമുള്ള ക്സവൈ ദയാ�യാക്കതള മയാത്ം 
ൈൽകയാൻ സഹയായിക്കുന്നു. സ് കിൽ രജിസ് രേി തമയാന�ൽ 
ആലെിക്ക്കഷതറെ സ്റയാറ്സ് ചുവതെ സൂെിപെിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദകരള ദ്റേറ്റ് ദജാബ് ദപാർട്ൽ
ക്കരള സർക്കയാരിതറെ ത�യാഴിലം നൈപുണധ്വം 
വകുപെ് സംസ്യാൈതത് ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകർക്കും 
ത�യാഴിലെമകൾക്കുമയായി സംസ്യാൈ ക്ജയാ�് ക്പയാർട്ൽ 
എന്ന ക്പരിൽ സവിക്ശഷമയായ ഏകജയാലക സൗകരധ്ം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. സംസ്യാൈ ക്ജയാ�് ക്പയാർട്ൽ ക്ജയാലി 
ത�രതഞ്ഞടുക്കുന്ന�ിനം, റിക്രൂട്് തമറെിനമുള്ള ഒരു 
ഏകജയാലക പരിഹയാരമയാണ് അതല്കേിൽ എല്യാം 
ഉൾതക്കയാള്ളുന്ന പിന്തുണ സംവിധയാൈമയാണ്. ക്സ്ററ്് ക്ജയാ�് 
ക്പയാർട്ൽ ത�യാഴിലെമകൾക്ക് ത�യാഴിൽ ക്പയാസ്റിംഗ് മു�ൽ 
അവസയാൈ ഓഫർ തലറ്ർ ഇഷയു വതര എൻഡ്-ടു-എൻഡ് 
റിക്രൂട്് തമറെ് പരിഹയാരം ൈൽകുന്നു. ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകർക്ക് 
അവർക്ക് അനക്യയാജധ്മയായ ക്ജയാലി കതണ്ത്തുന്ന�ിൈ് 
ക്പയാർട്ലിൽ അവരുതെ വിവരങ്ങൾ അപ് ക്ഡറ്് തെയ്യാം, 
കൂെയാത� ത�യാഴിൽ അവസരങ്ങളതെ ക്പയാർട്ലിൽ 

പട്ടിക 7.3.5 KASE-തറെ പരിശീലൈ, ക്ലെതസ്റെ് വിശദയാംശങ്ങൾ
പരിശീലൈ സ്യാപൈത്ിതറെ ക്പര്

വർഷം പരിശീലിപെിക്കതപെട്വരുതെ എണ്ം ക്ലെതസ്റെ് ലഭിച്ചവരുതെ എണ്ം 

ൈഴ് സിംഗ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
കരിയർ എൻഹയാൻസ് തമറെ് 
(NICE)

2017-18 230 15
2018-19 110 13
2019-20 61 5
2020-21 187 107
2021-22 244 86
2022-23 31 ൈെന്നു തകയാണ്ിരിക്കുന്നു

തസറെർ ക്ഫയാർ അഡ്വയാൻസ് 
തരേയിൈിംഗ് ഇൻ തസക്യൂരിറ്ി 
(CATS)

2017-18 160 76

2018-19 3 ഇല്

എക്പെയായർ (ESPOIR)

2017-18 240 176
2018-19 415 220
2019-20 565 289
2020-21 170 122
2021-22 224 168
2022-23 78 (ൈെന്നു തകയാണ്ിരിക്കുന്നു) 40

ഐ.ഐ.ഐ.സി (IIIC)

2018-19 174 146
2019-20 503 119
2020-21 231 28
2021-22 158 132
2022-23 254 (ൈെന്നു തകയാണ്ിരിക്കുന്നു) 142 (ൈെന്നു തകയാണ്ിരിക്കുന്നു)

എസ്.ഡബ്ലയു.എ.െി (SWAT)
2018-19 33 20
2019-20 30 33
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തഹഡ്ജ് സ്കൂൾ ഓഫ് അനലെഡ് 
ഇക്കക്ണയാമിക്്

2017-18 187 150
2018-19 1080 252
2019-20 1304 ഇല്

എസ്.എം.ഇ.സി (SMEC)
2017-18 60 30
2018-19 72 40

ഇൻഡസ് കയാൻ തപക്രേയാളിയം 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്

2017-18 132 65
2018-19 93 85
2019-20 22 ഇല്

ഇൻകയാതെക് ക്സയാലയുഷൻസ് 
നപ്വറ്് ലിമിറ്ഡ് 

2017-18 31 25
2018-19 29 5
2019-20 8 4

ഇറെർകയാഡ്
2018-19 39 ഇല്
2019-20 80 34

ധൈ്വന്രി ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
പയാരയാതമഡിക്കൽ സയൻസ്

2017-18 102 75
2018-19 167 104
2019-20 90 6

അക്�ധ്യാസ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
സിൽ എക്ലൻസ്

2017-18 186 186
2018-19 251 251
2019-20 130 130

മൾട്ി ലയാംക്ഗ്വജ് ക്ലണിംഗ് തസറെർ

2019-20 32 ഇല്
2020-21 31 8
2021-22 13 ഇല്
2022-23 8 ഇല്

ക്പെയാർെ്സ് മയാക്ൈജ്തമറെ് & 
റിസർച്ച് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്

2018-19 44 39
2019-20 27 21
2020-21 24 5
2021-22 18 ഇല്
2022-23 3 ൈെന്നു തകയാണ്ിരിക്കുന്നു

ബ്ലിറ്്സ് അക്കയാദമി നപ്വറ്്. 
ലിമിറ്ഡ്

2017-18 212 102
2018-19 1075 536
2019-20 744 318
2020-21 161 103
2021-22 97 ഇല്

റിൈ്യൂവ�ിൾ എൈർജിയിതല 
മികവിതറെ ക്കന്ദം

2020-21 56 �യാധകമല് 
2021-22 116 �യാധകമല്

ആതക 10825 4516

പ്ക്വശിച്ച് ത�യാഴിലെമയ്ക് അവർക്ക് അനക്യയാജധ്മയായ 
ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥതയ കതണ്ത്യാൻ കഴിയും. 2021-2022 
സയാമ്ത്ിക വർഷത്ിൽ 780 ത�യാഴിലെമകളം 2,23,672 
ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകരും സംസ്യാൈ ക്ജയാ�് ക്പയാർട്ലിൽ 
രജിസ്റർ തെയ്ിട്ടുണ്്. സംസ്യാൈ ക്ജയാ�് ക്പയാർട്ൽ വഴി 
പയാലക്കയാെ്, ആലപ്പുഴ ഒഴിതകയുള്ള എല്യാ ജില്കളിലം 
ജില്യാ നൈപുണധ് സമി�ിയും ജില്യാ ഭരണകൂെവമയായി 
സഹകരിച്ച് 2,680 ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികതള വിവിധ കമ്ൈികളിൽ 
ഉൾതപെടുത്ി തകയ്സ് (KASE) ജില്യാ�ല ക്ജയാ�് 
തഫയറുകൾ ൈെത്ിയിട്ടുണ്്. ത�യാഴിലക്ൈ്വഷകരുതെയും 
ത�യാഴിലെമകളതെയും രജിസ്ക്രേഷൻ, ഡയാറ്യാ അൈയാലിസിസ്, 
ലികേ്ഡ്ഇനമയായുള്ള (LinkedIn) സംക്യയാജൈം, ഡിജി ക്ലയാക്കർ 
സിസ്റം, ക്ലണിംഗ് മയാക്ൈജ്തമറെ് സിസ്റം (എൽഎംഎസ്), 
ക്ജയാ�് ക്ബ്ലയാഗ്, ഓക്ട്യാമയാറ്ിക് തറസ്യൂം �ിൽഡിംഗ് 
എന്നിവയും ക്പയാർട്ലിൽ ഉൾതപെടുന്നു.

്ധാൈമന്തി കൗശൽ വികാസ് ദയാജൈ 3.0 (2020-21)
നൈപുണധ് വികസൈ-സംരംഭക�്വ മന്തയാലയം (MSDE) 
അ�ിതറെ പ്ധയാൈ പദ്�ിയുതെ മൂന്നയാം ഘട്ം - പ്ധയാൈമന്തി 

കൗശൽ വികയാസ് ക്യയാജൈ (PMKVY 3.0) 2021 ജനവരിയിൽ 
ആരംഭിച്ചു. PMKVY 3.0 രയാജധ്ത്തുെൈീളമുള്ള നൈപുണധ് 
വികസൈം ക്പ്യാത്യാഹിപെിക്കുകയും, വധ്വസയായ ആവശധ്ങ്ങൾ 
ൈിറക്വറ്റുകയും തെയ്യുന്നു,അ�് ക്പയാതല, മയാർക്കറ്് 
ആവശധ്തപെടുന്ന, ക്സവൈങ്ങളിലം പു�ിയ കയാലതത് ക്ജയാലി 
ക്റയാളകളിലം നവദഗ്ധ്ം പകർന്നുൈൽകുക എന്നതും ഈ 
പദ്�ിയിൽതപെടുന്നു. ഹ്രസ്വകയാല നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
പരിപയാെി (എസ്െിെി), മുൻകൂർ പഠൈത്ിനള്ള അംഗീകയാരം 
(ആർ.പി.എൽ) എന്നിവയിലൂതെ ത�യാഴിലില്യാത്വരും, 
തകയാഴിഞ്ഞുക്പയായവരുമയായ യുവയാക്കൾക്ക് ഉപജീവൈമയാർഗം 
ൈൽകയാൈയാണ് പദ്�ി ലഷേധ്മിടുന്ന�്. പി.എം.തക.വി.
നവ പദ്�ിയുതെ മൂന്നയാമതത് പ�ിപെയാണി�്. PMKVY 3.0 
(2020 -21) സീം 15 തസകറുകളിലയായി 32 ക്കയാഴ്സുകളിലയാണ് 
ൈെപെിലയാക്കുന്ന�്. പ്ധയാൈമന്തി കൗശൽ വികയാസ് ക്യയാജൈ 
3.0 സീമിൈ് കീഴിൽ 19 എംപയാൈൽ തെയ് പരിശീലൈ 
പകേയാളികളണ്്, എൻക്റയാൾ തെയ് ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികളതെ 
എണ്ം 2,300 ആണ്. അവരിൽ 560 ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾ 
ഇ�ിൈകം പരിശീലൈം പൂർത്ിയയാക്കിയിരുന്നു.

അവലം�ം: തകയ്സ് (KASE)
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പട്ടിക 7.3.7 ക്കരള ക്സ്ററ്് ക്ജയാ�് ക്പയാർട്ലിതറെ ൈിലവിതല സ്റയാറ്സ് 

ര
ജ

ിസ്റ
ർ

 ത
െ

യ്
 

ത
�

യാഴ
ില

െമ
ക

ൾ
 

ര
ജ

ിസ്റ
ർ

 
ത

െ
യ്

ത
�

യാഴ
ില

ക്ൈ
്വഷ

ക
ർ

ര
ജ

ിസ്റ
ർ

 ത
െ

യ്
 

പ
കേ

യാള
ിത്

 
സ്

യാപ
ൈ

ങ്ങ
ൾ

ക്പ
യാസ്റ

് ത
െ

യ്
ഒഴ

ിവ
ക

ൾ

ക്ജ
യാല

ിക്കു
ള്ള

 
അ

ക്പ
ഷേ

ക
ൾ

ത
ഷ

ഡ
്യൂൾ

 ത
െ

യ്
 

അ
ഭി

മു
ഖ

ങ്ങ
ൾ

വ
യാഗ്

യാൈ
ം ത

െ
യ്

 ക്
ജ

യാല
ി

ക്ജ
യാ�

്  ത
ഫ

യ
റുക

ൾ
 

1,066
പൂർത്ിയയാക്കിയവ അെിസ്യാൈം

109 62,653 78,309 4,661 3,389 16
28,325 4,11,211

അവലം�ം:തകയ്സ് (KASE)

പട്ടിക 7.3.6 നൈപുണധ് രജിസ്രേി തമയാന�ൽ ആലെിക്ക്കഷതറെ ൈിലവിതല അവസ്

രജിസ്റർ തെയ് 
ക്സവൈ ദയാ�യാക്കൾ

അംഗീകയാരത്ിൈയായി 
കയാത്ിരിക്കുന്ന 

ക്സവൈ ദയാ�യാക്കൾ

അംഗീകൃ� 
ക്സവൈ 

ദയാ�യാക്കൾ

രജിസ്റർ തെയ് 
തമയാത്ം 

ഉപക്ഭയാക്യാക്കൾ

തമയാത്ം ക്സവൈ 
ഓർഡറുകൾ

ലഭധ്മയായ തമയാത്ം 
ക്സവൈങ്ങൾ

9,932 875 5416 19303 1185 42

അവലം�ം: തകയ്സ് (KASE)

സ്കിൽസ് അക്വിസിഷൻ ആൻഡ്  ദൈാളജ് 
അവയർലൈസ് ദ�ാർ നെവ് െിഹൂഡ് ല്ാദമാഷൻ 
(സകേൽപ്)
നൈപുണധ് വികസൈ സംരംഭക�്വ മന്തയാലയത്ിൈ് 
(എംഎസ് ഡിഇ) കീഴിൽ ക്ലയാക�യാകേ് സഹയായക്ത്യാതെയുള്ള 
ഈ പദ്�ി നൈപുണധ് ക്ശഖരണവം വിജ്യാൈ 
ക്�യാധവൽക്കരണ ഉപജീവൈ ക്പ്യാത്യാഹൈവം (സകേൽപ്) 
നൈപുണധ് വികസൈത്ിൈയായുള്ള സ്യാപൈപരമയായ 
സംവിധയാൈങ്ങൾ ശക്ിതപെടുത്തുന്ന�ിനം രയാജധ്ത്തുെ 
ൈീളമുള്ള യുവജൈങ്ങൾക്ക് ഗണൈിലവയാരവം വിപണി 
പ്സക്വമയായ പരിശീലൈത്ിക്ലക്കുള്ള പ്ക്വശൈം 
വർദ്ിപെിക്കയാനം ക്വണ്ി ഇന്ധ്യാ ഗവൺതമറ്െ 
ആരംഭിച്ച പദ്�ിയയാണി�് . ക്ദശീയ നൈപുണധ് 
വികസൈ മിഷൻ (എൻഎസ് ഡിഎം) അ�ിതറെ 
പ്ധയാൈ സ�് മിഷനകളിലൂതെ ൈെപെിലയാക്കയാൈയാണ് 
ഉപജീവൈ ക്പ്യാത്യാഹൈത്ിൈയായുള്ള സ് കിൽസ് 
അക്വിസിഷൻ ആൻഡ് ക്ൈയാളജ് അവയർതൈസ് 
(സകേൽപ്) പദ്�ി ലഷേധ്മിടുന്ന�്. ക്ദശീയ-സംസ്യാൈ 
�ലങ്ങളിൽ സ്യാപൈപരമയായ സംവിധയാൈങ്ങൾ 
ശക്ിതപെടുത്തുക, ഗണൈിലവയാരമുള്ള പരിശീലകരുതെയും 
മൂലധ്ൈിർണ്യക്കയാരുതെയും ഒരു ഗ്രൂപെ് ഉണ്യാക്കുക, 
സംസ്യാൈ �ലത്ിലള്ള എല്യാ നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
പ്വർത്ൈങ്ങളിലം ഒത്തുക്െരൽ സൃഷ്ിക്കുക എന്നിവയയാണ് 
പദ്�ിയുതെ പ്ധയാൈ ലഷേധ്ങ്ങൾ. നൈപുണധ് പരിശീലൈ 
പരിപയാെികൾക്കയായി ശക്മയായ ൈിരീഷേണ-മൂലധ്ൈിർണ്യ 
സംവിധയാൈം സ്യാപിക്കുക, പിന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങൾക്ക് 
നൈപുണധ് പരിശീലൈ അവസരങ്ങളിക്ലക്ക് പ്ക്വശൈം 
ൈൽകുക, ഏറ്വം പ്ധയാൈമയായി പ്സക്മയായ 
ഉൽപെയാദൈ ക്മഖലകളിതല നവദഗ്ധധ് ആവശധ്ക�കൾ 
ൈിറക്വറ്ിതക്കയാണ്് "തമയ്ക് ഇൻ ഇന്ധ്" സംരംഭത്ിൈ് 
അന�ന്മയായി ൈിൽക്കുക എന്നിവയും പദ്�ിയുതെ 
ലഷേധ്ങ്ങളയാണ്.

സകേൽപ് പദ്�ിയുതെ ഭയാഗമയായി, നൈപുണധ് വികസൈ, 
സംരംഭക�്വ മന്തയാലയത്ിതറെ വിവിധ നൈപുണധ് 

സംരംഭങ്ങൾ നൈപുണധ് പരിസ്ി�ി വധ്വസ്യിൽ 
ഗണക്മന്യും സ്ിര�യും ഉറപെയാക്കുന്ന�ിൈ് ഗ്രൗണ്് 
ൈിർവഹണം സുഗമമയാക്കുന്ന�ിൈ് ജില്യാ�ലത്ിൽ 
ജില്യാ സ് കില്ിംഗ് കമ്ിറ്ിയും ജില്യാ ക്ൈയാഡൽ തസറെറും 
രൂപീകരിക്ക്കണ്�് അ�ധ്യാവശധ്മയാണ്. ജില്യാ�ലത്ിൽ 
നവദഗ്ധധ്ം ഉറപെയാക്കുന്ന�ിനം ൈിലൈിർത്തുന്ന�ിനമുള്ള 
ക്കന്ദ�ിന്ദുവയായും പ്യാക്ദശിക സഹയായിയയായും ജില്യാ 
നൈപുണധ് സമി�ി പ്വർത്ിക്കുന്നു.

സംസ്യാൈ �ലത്ിൽ സ്യാപൈപരമയായ സംവിധയാൈങ്ങൾ 
ശക്ിതപെടുത്തുന്ന�ിനം, ക്െയാദൈ അധിഷ്ി� (demand 
driven) നൈപുണധ് വികസൈം ക്പ്യാത്യാഹിപെിക്കുന്ന�ിനം, 
ജില്യാ �ലത്ിൽ ഓക്രയാ ക്ജയാലി അെിസ്യാൈത്ിലം 
ക്െയാദൈത്ിലം, വി�രണത്ിലം ഒത്തുക്െരൽ 
ഉറപെയാക്കുന്ന�ിനം, ഓക്രയാ ജില്യും വയാർഷിക ജില്യാ 
നൈപുണധ് വികസൈ പദ്�ികൾ (ഡി.എസ്.ഡി.പി.) 
വികസിപെിതച്ചടുക്കണം ജില്യാ കലകർക്കയായിരിക്കും 
ഇ�ിതറെ ചുമ�ല. ഈ സയാഹെരധ്ത്ിൽ, ക്കരളത്ിതല 
13 ജില്കൾ ജില്യാ കളകർമയാർ മുക്ഖൈ ജില്യാ വികസൈ 
പദ്�ി (2020-21) ഭയാര� സർക്കയാരിൈ് സമർപെിച്ചു. 
സകേൽപ് പദ്�ിയിൽ ആദധ്ഗഡുവയായ 10,15,50,000/- 
രൂപയുതെ ധൈസഹയായം ലഭിക്കുകയും പദ്�ി ൈെപെയാക്കൽ 
പുക്രയാഗമിച്ചുതകയാണ്ിരിക്കുകയുമയാണ്.

നൈപുണധ്ങ്ങൾ ക്ൈെിതയടുക്കുന്ന�് ഉക്ദധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്ക് 
വിവിധ വഴികളിൽ ക്ജയാലി ക്ൈെയാനം അതുവഴി സ്ിരമയായ 
വരുമയാൈ മയാർഗ്ഗം ക്ൈെയാനം അവതര പ്യാപ്രയാക്കുന്നു. 
കൂെയാത�, ത�യാഴിലവസരങ്ങളിക്ലക്കുള്ള പ്ക്വശൈം 
വർദ്ിപെിക്കുന്ന�ിനം നൈപുണധ് പഠൈം സഹയായിക്കുന്നു. 
ക്കന്ദ-സംസ്യാൈ സർക്കയാരുകൾ ഇത്രം നൈപുണധ് 
വിെവകൾ (skill gap) കതണ്ത്ി അവ പരിഹരിച്ച് നൈപുണധ് 
വികസൈം സയാധധ്മയാക്കയാനള്ള ശ്രമത്ിലയാണ്.
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• ക്കരളത്ിൽ ൈിന്നും �മിഴ് ൈയാട്ിൽ ൈിന്നുമുള്ള ൈിരവധി ൈഗരങ്ങൾ ഉയർന്ന ത�യാഴിൽ സയാധധ്�യുള്ള 10 
ൈഗരങ്ങളിൽ ഇെംപിെിച്ചിട്ടുണ്്.

• വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്ക്യയാജൈതപെടുത്യാൻ കഴിയുന്ന രീ�ിയിലള്ള വളതരയധികം കഴിവകൾ ക്കരളത്ിൽ 
ൈിന്നുള്ള ഒന്നിലധികം ൈഗരങ്ങൾ സ്തീകളതെയും പുരുഷൻമയാരുതെയും ത�യാഴിൽഷേമ�യിൽ ഗണധ്മയായ 
പുക്രയാഗ�ി പ്കെമയാക്കിയിട്ടുണ്്.

• ക്കരളത്ിൽ ൈിന്നുള്ള �ിരുവൈന്പുരം, ക്കയാട്യം, എറണയാകുളം, തൃശൂർ, ക്കയാഴിക്ക്കയാെ് ൈഗരങ്ങൾ ലഭധ്മയായ 
നവദഗ്ധധ്മുള്ള പ്�ിഭകൾക്കുള്ള മികച്ച ൈഗരങ്ങളിൽ പ്�ധ്ഷേതപെടുന്നു.

• ക്കയാൺതഫഡക്റഷൻ ഓഫ് ഇന്ധ്ൻ ഇൻഡസ്രേി, െയാഗ്ഡ്, സൺക്സ്റയാൺ യൂണിക്വഴ് സിറ്ിയുതെ 
പകേയാളിത്ക്ത്യാതെ വീക്�യാക് സ് പുറത്ിറക്കിയ 2022 തല ഇന്ധ്ൻ സ് കിൽസ് റിക്പെയാർട്് പ്കയാരം, പൂതൈ, 
ലക് ൈൗ, �ിരുവൈന്പുരം എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഏറ്വം കൂടു�ൽ ത�യാഴിൽ സയാധധ്�യുള്ള യുവജൈ പ്�ിഭകളതണ്ന്ന് 
കതണ്ത്ി.

• ൈ്യൂ തഡൽഹിയും �ിരുവൈന്പുരവം സംഖധ്യാ നവദഗ്ധധ്ത്ിൽ ഏറ്വം ഉയർന്ന റയാകേ് ക്ൈെി
• കംപ്യൂട്ർ നവദഗ്ധധ്ത്ിൽ പൂതൈ, ലഖ് ൈൗ, �ിരുവൈന്പുരം എന്നിവ ഒന്നയാം സ്യാൈതത്ത്ി

ഡബരാക്റ സ്റ 7.3.2 ഇന്ധ്ൻ സ് കിൽസ് റിക്പെയാർട്് 2022

അവലം�ം: ഇന്ധ് സിൽസ് റിക്പെയാർട്് 
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8.1 ലിംഗ പദവിയം വികസനവം

ലിംഗപദവിസമത്ം അടിസ്യാന മനുഷധ്യാവകയാശവം 
സമ്പൂർണ മയാനുഷിക ച്ശഷിയള്ള സയാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ 
സ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിർണയായകമയാണ്.

യണണറ്റഡ് ച്നഷൻസ് ഡഡവലപ് ഡമന്് ച്്യാഗയാം 
വികസിപ്ിചേ സയാധയാരണയയായി ഉപച്യയാഗിക്കുന്ന രണ്് 
്ധയാന ലിംഗപദവി സംബന്ധിയയായ സൂചികകളയാണ് 
ലിംഗപദവി വികസന സൂചികയം (GDI) ലിംഗപദവി 
ശയാക്തീകരണ അളവം (GEM). അടിസ്യാന ച്ശഷികളം 
ജതീവിത നിലവയാരവമയാണ് ജിഡിഐ സൂചിപ്ിക്കുന്നത്. 
ഇതിന് മയാനവ വികസന സൂചികയഡട (എചേ് ഡിഐ) 
അച്ത സൂചകങ്ങൾ ഉപച്യയാഗിക്കുന്നു. ഇത് പുരുഷന്യാരും 
സ്തതീകളം തമ്ിലുള്ള അസമത്വം ജനങ്ങളഡട ശരയാശരി 
ഡപയാതു ച്നട്ടവം ഊന്നുന്നു. 2018ൽ ച്ശഖരിചേതും 2019-ൽ 
്സിദ്തീകരിചേതുമയായ ഡയാറ്റഡയ അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള 
ലിംഗപദവി വികസന സൂചിക, എചേ്ഡിഐ മൂലധ്ങ്ങളിഡല 
ലിംഗപദവി സമത്ത്ിൽ നിന്നുള്ള ച്കവല വധ്തിയയാനഡത് 
അടിസ്യാനമയാക്കി രയാജധ്ങ്ങഡള ക്രമതീകരിചേിട്ടുണ്്. 191 
രയാജധ്ങ്ങളിൽ എചേ്ഡിഐയിൽ ഇന്ധ്യഡട സ്യാനം 
132 ആണ്. വിവിധ രയാജധ്ങ്ങൾക്കിടയിൽ തയാരതമധ്ങ്ങൾ 
നടത്തുന്നതിൽ ലിംഗപദവി വികസന സൂചികയഡട 
(ജിഡിഐ) വിശ്യാസധ്തയം ഉപച്യയാഗവം സംബന്ധിചേ് 
നിരവധി ചർചേകൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുഡണ്ങ്ിലും, ലിംഗപദവി 
അവച്ബയാധവം ലിംഗപദവി ഡസൻസിറ്റതീവ് വികസനവം 
ച്്യാത്യാഹിപ്ിച്ക്കണ്തിഡന് ആവശധ്കതയിച്ലക്കുള്ള 
വഴികയാട്ടിയയാണിത്.

ലിംഗപദവിസമത്ം ണകവരിക്കുകയം എല്യാ സ്തതീകഡളയം 
ഡപൺകുട്ടികഡളയം ശയാക്തീകരിക്കുകയം ഡചയ്യുക എന്നത് 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയഡട (യഎൻ) സുസ്ിര വികസന 
ലക്ധ്ം 5 (SDG 5) ഡന് സുസ്ിര ലക്ധ്ങ്ങളിഡലയാന്നയാണ്. 
സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ വിച്വചനം അവസയാനിപ്ിക്കുന്നത് 

അടിസ്യാന മനുഷധ്യാവകയാശമയായി മയാത്രമല്, സു 
സ്ിരമയായ ഭയാവിക്ക് ആവശധ്മയായ വധ്വസ്യയായം 
യഎൻ അംഗതീകരിക്കുന്നു. ലിംഗപദവിസമത്ത്ിച്ലക്കും 
സ്തതീശയാക്തീകരണത്ിച്ലക്കും കയാരധ്മയായ പുച്രയാഗതി 
കഴിഞ്ഞ നയാല് പതിറ്റയാണ്ിനിഡട ഉണ്യായി എന്നത് വളഡര 
വധ്ക്മയാണ്. എന്നിരുന്നയാലും, ഒരു ആച്ഗയാള കമ്്യൂണിറ്റി 
എന്ന നിലയിൽ, ലിംഗപദവി-സമത് ച്ലയാകത്ിൽ നിന്ന് 
നമ്ൾ ഇച്പ്യാഴം അകഡലയയാണ്.

ച്വൾഡ് ഇക്കച്ണയാമിക് ച്�യാറത്ിഡന് ച്്യാബൽ 
ഡജൻഡർ ഗധ്യാപ്് റിച്പ്യാർട്ട് 2021ൽ ഇന്ധ് 156 
രയാജധ്ങ്ങളിൽ 140-യാം സ്യാനത്യാണ്. കൂടയാഡത, ആച്രയാഗധ്ം, 
ശയാക്തീകരണം, ഡതയാഴിൽ വിപണി തുടങ്ങിയ ച്മഖലകളിഡല 
ലിംഗപദവിപരമയായ അസമത്ങ്ങളഡട ഒരു ചിത്രവം 
ലിംഗപദവി അസമത് സൂചിക (ജിഐഐ) നല്കുന്നുണ്്. 
ഇന്ധ്യിഡല ഡതയാഴിൽ ച്സനയിൽ സ്തതീകളഡട പങ്യാളിത്ം 
ചിത്ം 8.1.1 കയാണിക്കുന്നു.

വനിതയാ വികസനവമയായി ബന്ധഡപ്ട്ട നിരവധി 
സൂചകങ്ങളഡട കയാരധ്ത്ിൽ ഇന്ധ്യിഡല സംസ്യാനങ്ങളിൽ 
ച്കരളം ച്വറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

തച്ദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ സ്തതീകൾക്ക് 50 ശതമയാനം 
സതീറ്റുകൾ സംവരണം ഡചയ്യാനുള്ള നിയമനിർമ്യാണം വഴി 
2010 ൽ ചരിത്രപരമയായ ഒരു ചുവടുഡവപ്യായിരുന്നു ച്കരളം 
നടത്ിയത്. 2021-ൽ ആഡകയള്ള 1,200 തച്ദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളിൽ 602 ലും സ്തതീകൾ ച്നതൃത്ം നൽകുന്നു 
(പഞ്യായത്് വകുപ്്, ച്കരള സർക്കയാർ 2021). ഇന്ധ്യിഡല 
ഏറ്റവം വലിയ സ്തതീ ശയാക്തീകരണ പദ്തികളിഡലയാന്നയായ 
കുടുംബശ്തീ മിഷൻ ച്കരളത്ിഡന് വനിതയാ വികസനത്ിൽ 
്ധയാന പങ്് വഹിക്കുന്നു. ്യാച്ദശിക ഭരണകൂടങ്ങളിഡല 
ഗണധ്മയായ സ്തതീ ്യാതിനിധധ്ം, പരിശതീലനം, 
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സംരംഭകത് പിന്തുണ, വിദധ്യാഭധ്യാസം എന്നിവയിലൂഡട 
ലക്ക്കണക്കിന് സ്തതീകഡള ശയാക്തീകരിക്കുന്നത് 
കുടുംബശ്തീയഡട നിരന്രമയായ ഇടഡപടലിഡന്യം 
്യാച്ദശിക തലത്ിൽ സ്തതീകളഡട രയാഷ്ട്രതീയവൽക്കരണം 
വർദ്ിചേതിച്ന്യം കൂടി ്തി�ലനം ആയി കയാച്ണണ്തുണ്്. 
നവലിബറലിസത്ിഡന് ഈ കയാലഘട്ടത്ിൽ, 
ഇന്ധ്ഡയയാട്ടയാഡക സയാമ്പത്ിക നയത്ിഡന് സ്യാധതീനം 
ഉണ്യായിട്ടും, ച്കരള സംസ്യാനത്ിഡന് സയാമൂഹിക ഡചലവ് 
ഇച്പ്യാഴം ലിംഗ പദവിസമത് വികസന ച്മഖലകളിൽ 
ച്ശ്ച്ദ്യമയാണ്. ലിംഗപദവി സമത് സമൂഹത്ിച്ലക്കുള്ള 
പയാതഡയയാരുക്കുന്നതിൽ ച്കരള സർക്കയാരും അതിഡന് 
വിവിധ ഏജൻസികളം ച്നതൃത്പരമയായ ഒരു ്ധയാന പങ്് 
വഹിക്കുന്നു.

2011-ഡല ഡസൻസസ് ്കയാരം, ച്കരളത്ിഡല സ്തതീ പുരുഷ 
അനുപയാതം 1,084 എന്നത് ച്ദശതീയ കണക്കയായ 940-മയായി 
തയാരതമധ്ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ ഉയർന്നതയാണ്. ച്കരളത്ിഡല 
ഡമയാത്ം ജനസംഖധ്യഡട 52 ശതമയാനം സ്തതീകളയാണ്. 
0-14 വയസ്് ്യായമുള്ള കുട്ടികൾ ച്കരളത്ിഡല ഡമയാത്ം 
ജനസംഖധ്യഡട 23.44 ശതമയാനഡത് ്തിനിധതീകരിക്കുന്നു, 
അവരിൽ 48.91 ശതമയാനം ഡപൺകുട്ടികളയാണ്. 
ച്ദശതീയ ശരയാശരിയയായ 11 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് വധ്തധ് 
സ്തമയായി, ച്കരളത്ിഡല ഡമയാത്ം കുടുംബങ്ങളിൽ 22 
ശതമയാനവം സ്തതീകൾ നയിക്കുന്നതയാണ്. അടുത്ിഡട, 
ച്പയാലതീസ്, എണസൈസ് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ സ്തതീകളഡട 
ഡതയാഴിലവസരങ്ങളിൽ ്ശംസനതീയമയായ വർധനയണ്യായി. 
2017ൽ, 605 ച്പയാലതീസ് ച്കയാൺസ്റ്റബിൾമയാഡരയം (ഒരു 
വനിതയാ കമയാൻഡന്് നിയന്തിക്കുന്ന ഒരു വനിതയാ 
ച്പയാലതീസ് ബറ്റയാലിയൻ ഉൾഡപ്ഡട) 2018ൽ 154 ച്പഡരയം 
നിയമിച്ചു. 2018ൽ എണസൈസ് വകുപ്ിൽ 133 സ്തതീകഡള 
പച്്യാളിംഗിനയായി ഉൾഡപ്ടുത്ി. മഹയാമയാരിക്കു ച്ശഷം 
ആച്രയാഗധ് ്വർത്കരുഡട ഗണധ്മയായ പുതിയ നിയമനം 
നടന്നതിൽ, വലിഡയയാരു വിഭയാഗം സ്തതീകളയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസവും ലിുംഗപദവിസമത്വവും
സംസ്യാനത്ിഡന് സയാമൂഹിക-സയാംസ്യാരിക വിക 
സനത്ിന് അതിഡന് ഉയർന്ന സ്തതീ സയാക്രതയം 
വിദധ്യാഭധ്യാസവം കയാരണമയായി കണക്കയാക്കയാം. ഇന്ധ്ൻ 
സംസ്യാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവം ഉയർന്ന സ്തതീ സയാക്രതയാ 
നിരക്ക് ഉള്ളത് ച്കരളത്ിലയാണ്, 92 ശതമയാനം ഇതിഡല 
ലിംഗപദവി വധ്തധ്യാസം വളഡര ഡചറുതുമയാണ് (ഡസൻസസ്, 
2011). ച്കരളത്ിൽ ഈ ആറു പതിറ്റയാണ്ിനിഡട ലിംഗപദവി 
വധ്തധ്യാസം കുറഞ്ഞിട്ടുഡണ്ന്നും കയാണുന്നു (കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ അവച്ലയാകനത്ിഡന് 6-യാം അധധ്യായം 
കയാണുക). NFHS-5, 2019-20 സ്ിതിവിവരക്കണക്കുകൾ 
്കയാരം, ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകളഡട (്യായം 15-49) 
സയാക്രതയാ നിരക്ക് 97.4 ശതമയാനമയായി വർദ്ിച്ചു. 
എന്നയാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയാക്രത, അടിസ്യാന ഇന്ർഡനറ്റ് 
പരിജ്യാനം തുടങ്ങിയ സയാക്രതയഡട മറ്റ് തലങ്ങളിൽ 
സ്തതീകൾ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ പിന്നിലയാണ്, ഇത് ഗയാമ്ച്ദ 
ശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ്കടമയാണ്. സയാക്രതയഡട വിവിധ 
തലങ്ങളിഡല ലിംഗപദവിച്ഭദവം ഗയാമ-നഗര വധ്തധ്യാസങ്ങളം 
പട്ിക 8.1.1ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഡപയാതു വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിഡന് കയാരധ്ത്ിൽ, സ്കൂൾ 
്ച്വശനം ്യാഥമിക തലത്ിൽ സയാർവത്രികമയാണ്, 
കൂടയാഡത സ്തതീ-പുരുഷ തുലധ്ത ണകവരിക്കുകയം ഡചയ്തു. 
സ് കൂളകളിഡല ഡമയാത്ം വിദധ്യാർത്ികളഡട 48.93 
ശതമയാനം ഡപൺകുട്ടികളയാണ്. ഹയർഡസക്കൻഡറി 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിച്ലക്കുള്ള ്ച്വശനത്ിഡന് കയാരധ്ത്ിൽ 
50.73 ശതമയാനച്ത്യാഡട ആൺകുട്ടികച്ളക്കയാൾ 
ഡപൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ആണ്. തൃതതീയ തലത്ിലും 
ഡപൺകുട്ടികളഡട ്ച്വശനം ആൺകുട്ടികച്ളക്കയാൾ 
കൂടുതലയാണ്, എന്നയാൽ ഡടക് നിക്കൽ സ് കൂളകളിഡല 
ഡപൺകുട്ടികളഡട എണ്ം 5.39 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. 
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ിക 8.1.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്ം 8.1.1 ഇന്ധ്യിഡല ഡതയാഴിൽ ശക്ിയിൽ സ്തതീകളഡട പങ്യാളിത്ം

അവലംബം: മുൻ എൻഎസ്എസ് വ ിവരങ്ങളം വ ിവ ിധ പ ിഎൽഎ�്എസ് റിച്പ്യാർട്ടുകളം
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പട്ിക 8.1.3 ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്മഖലയിഡല ഡപൺകുട്ടികളഡട 
വയാർഷിക ്ച്വശനം 2021-22

ച്മ
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ഡ
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കു

ട്ടി
ക

ൾ

ആ
ഡ

ക

ശ
ത

മയാ
ന

ം

ബിരുദ,ബിരുദയാനന്രം 
(ആർട്സ് & സയൻസ്) 203208 323336 62.84

ച്പയാളിഡടക്നിക് 2656 12321 21.55

ബി.ഡടക് & എം.ഡടക് 14242 33711 42.24

ബിരുദ,ബിരുദയാനന്രം (KAU) 2585 3485 74.17

ബിരുദ,ബിരുദയാനന്രം 
(KUFOS) 379 513 73.87

ബിരുദ,ബിരുദയാനന്രം 
(KVASU) 1605 2510 63.94

ആച്രയാഗധ്വം അനുബന്ധ 
ശയാസ്തവം 23161 18800 81.17

അവലംബം: ഡി.ട ി.ഇ, ഡി.സി.ഇ, ഡക.എ.യൂ, ഡക.യൂ.എ�്.ഒ.എസ,് 
ഡക.വ ി.എ.എസ.്യൂ, ഡക.യൂ.എചേ്.എസ്

ച്കരളത്ിഡല വിവിധ ആർട് സ് ആൻഡ് സയൻസ് 
ച്കയാച്ളജുകളിഡല ബിരുദ, ബിരുദയാനന്ര ച്കയാഴ് സുകളിഡല 
ഡപൺകുട്ടികളഡട വയാർഷിക ്ച്വശനത്ിഡന് ശതമയാനം 
2021-22ൽ 62.84 ആണ്. എന്നയാൽ എഞ്ി നതീയറിംഗ് 
ച്കയാച്ളജുകളിലും ച്പയാളിഡടക്നിക്കുകളിലും ഡപൺകുട്ടികളഡട 
വയാർഷിക ്ച്വശനം പരിഗണിക്കുച്മ്പയാൾ സ്ിതി 
വധ്തധ്സ്തമയാണ്. ഡമയാത്ം വിദധ്യാർത്ികളിൽ എഞ്ിനതീയറിംഗ് 
ച്കയാച്ളജുകളിൽ 42.24 ശതമയാനവം ച്പയാളിഡടക്നിക്കുകളിൽ 
21.55 ശതമയാനവം മയാത്രമയാണ്

പട്ിക 8.1.4 2022 ഒക് ച്ടയാബർ ്കയാരം 2021-22 ഡല ഡമഡിക്കൽ 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിൽ ഡപൺകുട്ടികളഡട വയാർഷിക ് ച്വശനത്ിഡന് 
അനുപയാതം
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ആധുനിക 
ണവദധ്ശയാസ്തം

1782 3616 5398 67

ദന് ചികിത് 267 1640 1907 86

ച്ഹയാമിച്യയാ 40 345 385 90

ആയൂർച്വദം 146 1030 1176 88

യനയാനി 9 51 60 85

സിദ് 4 13 17 76
അവലംബം: ച്കരള ആച്രയാഗധ് സർവ്വകലയാശയാല (ഡക.യ.എചേ്.എസ)്

ഡപൺകുട്ടികൾ. ആച്രയാഗധ്ം, അനുബന്ധ ശയാസ്തം എന്നി 
വയഡട കയാരധ്ത്ിൽ ഈ അനുപയാതം ഉയർന്നതയാണ്. 
മച്റ്റഡതയാരു വിഭയാഗവമയായി തയാരതമധ്ം ഡചയ്യുച്മ്പയാൾ, 
ഡമഡിക്കൽ സയൻസുമയായി ബന്ധഡപ്ട്ട ച്കയാഴ് സുകളിഡല 
വിദധ്യാർത്ികളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം ഡപൺകുട്ടികളയാണ്. ച്കരള 
അഗികൾചേറൽ യൂണിച്വഴ്സിറ്റിക്ക് കതീഴിലുള്ള കയാർഷിക 
ച്കയാഴ്സുകളിൽ ഡപൺകുട്ടികളഡട വയാർഷിക ്ച്വശനം 
74.17 ശതമയാനമയാണ്. 2021-22ൽ ച്കരള ഡവറ്ററിനറി 
ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലയാശയാലയിൽ 
ച്ചർന്ന വിദധ്യാർത്ികളിൽ 60 ശതമയാനത്ിലധികം 

പട്ിക 8.1.1 വിവിധ തലങ്ങളിഡല സയാക്രതയഡട ശതമയാനം (വയസ്് 15-49)

നഗരം/ഗയാമം
ച്കരളം ഇന്ധ്

നഗരം ഗയാമം ആഡക നഗരം ഗയാമം ആഡക

ആൺ സയാക്രത 99.2 97.4 98.2 89.6 81.5 84.4

ഡപൺ സയാക്രത 99.1 97.5 98.3 83 65.9 71.5

ഇന്ർഡനറ്റ് എച്പ്യാഡഴങ്ിലും ഉപച്യയാഗിചേിട്ടുള്ള പുരുഷൻ 78.3 74.2 76.1 72.5 48.7 57.1

ഇന്ർഡനറ്റ് എച്പ്യാഡഴങ്ിലും ഉപച്യയാഗിചേിട്ടുള്ള സ്തതീ 64.9 57.5 61.1 51.8 24.6 33.3

അവലംബം: ച്ദശതീയ കുടുംബയാച്രയാഗധ് സർച്വ്വ (എൻ.എ�്.എചേ്.എസ)് 5, 2019-20

പട്ിക 8.1.2 വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഡപൺകുട്ടികളഡട ്ച്വശനം, ച്കരളം 2022-23

ച്മഖല ആഡക ഡപൺകുട്ടികൾ ശതമയാനം

എൽ.പി 1373066 671150 48.87

യ.പി 1186030 583611 49.20

എച്േ.എസ് 1273299 620437 48.72

എച്േ.എസ്.എസ്  383034 194317 50.73

വി.എച്േ.എസ്.എസ് 29040 10857 37.38

ഡടക്ക്നിക്കൽ ണഹ സ്കൂൾ 7805 421 5.39

അവലംബം: ഡി.ജി.ഇ, ഡി.വ ി.എചേ്.എസ.്ഇ, ഡി.ട ി.ഇ, ഡി.എചേ്.എസ.്ഇ
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ഡപൺകുട്ടികളയാണ്. അതുച്പയാഡല, ച്കരള യൂണിച്വഴ്സിറ്റി 
ഓ�് �ിഷറതീസ് ആൻഡ് ഓഷധ്ൻ സ്റ്റഡതീസിഡല (കുച്�യാസ്) 
75 ശതമയാനത്ിലധികം വിദധ്യാർത്ികളം ഡപൺകുട്ടികളയാണ്. 
ആച്രയാഗധ്-അനുബന്ധ ച്കയാഴ് സുകളിഡല വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
81 ശതമയാനത്ിലധികം ഡപൺകുട്ടികളയാണ്.

കേരളത്ിലല സ്ത്രീേളുലെ ആകരയാഗ് നിലവയാരും
മയാതൃമരണനിരക്ക്, ആയർണദർഘധ്ം, ലിംഗയാനുപയാതം 
തുടങ്ങിയ സ്തതീകളഡട ചില ആച്രയാഗധ് സൂചകങ്ങളിൽ ച്കരളം 
ഉയർന്ന പദവി ച്നടിയിട്ടുണ്്. ച്കരളത്ിഡല ജനനഡത് 
ആധയാരമയാക്കിയള്ള സ്തതീകളഡട ആയർണദർഘധ്ം 77.9 
വയസ്്, എന്നത് ഇന്ധ്യിഡല തഡന്ന ഏറ്റവം ഉയർന്ന 
നിരക്കയാണ്. ഇന്ധ്യിഡല ഡമയാത്ത്ിലുള്ള സ്തതീകളഡട 
ആയർണദർഘധ് നിരക്ക് 70.7 വയസ്് എന്നതിച്നക്കയാൾ 
വളഡര ഉയർന്നതയാണിത്. രയാജധ്ത്ിഡന് മറ്റ് ഭയാഗങ്ങളിലുള്ള 
സ്തതീകച്ളക്കയാൾ ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകളഡട ഉയർന്ന 
ആച്രയാഗധ്നില സംസ്യാനത്ിഡന് ആഡകയള്ള സയാമൂ 
ഹിക വികസനത്ിഡന് ്തി�ലനമയാണ്. മിക്ക ആച്രയാഗധ് 
സൂചകങ്ങളം സംസ്യാനഡത് സ്തതീകൾക്ക് വളഡര അനു 
കൂലമയാണ്. രജിസ്്യാർ ജനറൽ ഓ�് ഇന്ധ് പുറത്തുവിട്ട 
കണക്കുകൾ ്കയാരം, എല്യാ ജനസംഖധ്യാ സൂചകങ്ങളം 
ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകൾക്ക് അനുകൂലമയാണ് (പട്ിക 8.1.5).

സംസ്യാനത്് മയാതൃ പരിചരണത്ിനുള്ള വിപുലമയായ 
ഡപയാതുസംവിധയാനം ഡകയാണ്ടുവന്നതിഡന് �ലമയാണ് 
ച്കരളത്ിഡല കുറഞ്ഞ മയാതൃമരണ നിരക്കും ഉയർന്ന സ്തതീ 
ആയർണദർഘധ്വം. എസ്.ആർ.എസ് സ്റ്റയാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 
റിച്പ്യാർട്ട് 2018 അനുസരിചേ്, ച്കരളത്ിഡല 15-49 
വയസ്ിനിടയിലുള്ള നിരക്രരയായ സ്തതീകളഡട ഡമയാത്ം 
ഉൽപ്യാദനക്മതയാ നിരക്ക് 1.8 ഉം ഡമയാത്ം സയാക്രരയായ 
സ്തതീകളച്ടത് 1.7 ഉം ആണ്. ച്ദശതീയ തലത്ിൽ ഇത് 
യഥയാക്രമം 3 ഉം 2.1 ഉം ആണ്. ആച്രയാഗധ് പരിപയാലന 
സ്യാപനങ്ങളിച്ലക്കുള്ള സയാർവത്രിക ്ച്വശനം മയാതൃ 

പരിചരണവം ആശുപത്രിയിഡല ്സവവം എല്യാവർക്കും 
ഉറപ്യാക്കയാൻ സഹയായിക്കുന്നു. ച്കരളത്ിഡല മയാതൃ 
പരിചരണ സൂചകങ്ങളഡട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
പട്ിക 8.1.6 കയാണുക. ച്കരള സർക്കയാർ രൂപതീകരിചേതു 
മുതൽ ദശയാബ്ദങ്ങളയായള്ള പരിശ്മത്ിഡന് �ലമയാണ് 
ഡപയാതുജനയാച്രയാഗധ് സംരക്ണം നൽകുന്നതിലുള്ള ഈ 
ച്നട്ടങ്ങൾ.

ഉയർന്ന സയാക്രത, വിദധ്യാഭധ്യാസ നിലവയാരം, അനുകൂലമയായ 
ആച്രയാഗധ് സൂചകങ്ങൾ എന്നിവ ജതീവിതണശലി ആച്രയാഗധ് 
സൂചകങ്ങളിൽ ്തി�ലിക്കുന്നില്. എൻഎ�്എചേ്എസ് 
2019-20-ഡന് റിച്പ്യാർട്ടുകൾ ്കയാരം ശരതീര ഭയാര സൂചിക, 
ഡപയാണ്ത്ടി, അനതീമിയ എന്നിവയഡട കയാരധ്ത്ിൽ 
സ്തതീകളഡട സ്യാനം ഡമചേമല്. ച്കരളത്ിലും ഇന്ധ്യിലും, 
ശരതീര ഭയാര സൂചിക, സയാധയാരണയിലും തയാഡഴയള്ള സ്തതീകളഡട 
ശതമയാനം പുരുഷന്യാരുമയായി തയാരതമധ്ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ 
ഉയർന്നതയാണ്, എന്നിരുന്നയാലും ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകൾ 
അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിഡയ അച്പക്ിചേ് മികചേവരയാണ്. 
എന്നയാൽ ഡപയാണ്ത്ടിയഡട കയാരധ്ത്ിൽ, ച്കരളത്ിഡല 
സ്തതീകളഡട ശതമയാനം ഇന്ധ്യിച്ലതിച്നക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്, 
കൂടയാഡത സംസ്യാനഡത് അവരുഡട പങ്യാളികച്ളക്കയാൾ 
കൂടുതലയാണ്. വിളർചേയഡട കയാരധ്ത്ിൽ, 2015-16 മുതൽ 2019-
20 വഡര അതിഡന് ശതമയാനം വർദ്ിചേതയായി കയാണുന്നു, 
എന്നിരുന്നയാലും ച്കരളത്ിഡന് സ്ിതി അഖിച്ലന്ധ്യാ 
ശരയാശരിച്യക്കയാൾ മികചേതയാണ് (അനുബന്ം 8.1.1). 
കൗമയാരക്കയാരുഡട ഗർഭധയാരണവം ച്കരളത്ിൽ വളഡര 
കുറവയാണ്. ച്കരളത്ിൽ വച്യയാജനങ്ങളഡട അനുപയാതം 
കൂടുതലയായതിനയാൽ രക് സമ്ർദേം, ്ച്മഹം, ഹൃദയ 
സംബന്ധമയായ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സയാംക്രമിച്കതര 
ച്രയാഗങ്ങളം വർധിച്ചുവരികയയാണ്. കയായികയാദ്്യാനങ്ങളഡട 
അഭയാവം സ്തതീകൾക്കിടയിൽ അമിതവണ്ം, സയാംക്രമിച്കതര 
ച്രയാഗങ്ങൾ വർദ്ിക്കൽ ച്പയാലുള്ള നിരവധി 
ആച്രയാഗധ്്ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നു. എൻ.എ�്.എചേ്.എസ്-

പട്ിക 8.1.5 ഇന്ധ്യിഡലയം ച്കരളത്ിഡലയം സ്തതീകളഡട ആച്രയാഗധ്സ്ിതി

ക്രമ 
നം.

സൂചകങ്ങൾ ച്കരളം ഇന്ധ്

1 ശിശുമരണ നിരക്ക്# ആഡക 6 30

പുരുഷന്യാർ 6 30

സ്തതീകൾ 7 31

2 ശരയാശരി വിവയാഹ ്യായം സ്തതീകൾ * 18 വയസിന് തയാഡഴ ഉള്ളവർ 17 16.8

18-20 19.1 19.2

21 വയസിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർ 24.6 24

എല്യാ ്യായക്കയാരിലും 23.2 22.3

3 മയാതൃ മരണ നിരക്ക് ** 43 113

4 ജനനഡത് അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള 
ആയർണദർഘധ്ം ***

ആഡക 75.3 69.4

പുരുഷൻമയാർ 72.5 68.2

സ്തതീകൾ 77.9 70.7

അവലംബം: #എസ.്ആർഎസ് ബുള്ളറ്റിൻ ഒച്്യാബർ 2021
*എസ.്ആർഎസ് സ്റ്റയാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിച്പ്യാർട്്ട 2018/
**എം.എം.ആർ ഡന ക്കുറിച്ചുള്ള ്ച്തധ്ക ബുള്ളറ്റിൻ 2016-18
***എസ.്ആർഎസ് ണല�് ച്ടബിൾ 2014-18
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5 കണക്കുകൾ ്കയാരം ച്കരളത്ിഡല 24.8 ശതമയാനം 
സ്തതീകൾക്ക് ്ച്മഹവം 30.9 ശതമയാനം ച്പർക്ക് രക് 
സമ്ർദേവമുണ്്.

സ്തതീകളച്ടയം കുട്ടികളച്ടയം ച്പയാഷകയാഹയാര നില 
ഡമചേഡപ്ടുത്തുന്നതിനയായി അനുബന്ധ ച്പയാഷകയാഹയാര 
പരിപയാടി, ച്പയാഷൻ അഭിയയാൻ, ആദധ് 1,000 ദിനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ വിവിധ പദ്തികൾ വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്് 
(ഡബ്ല്യൂസിഡി) നടപ്ിലയാക്കിയിട്ടും, എൻഎ�്എചേ്എസ്-4 
ഡന അച്പക്ിചേ് ച്കരളത്ിൽ സ്തതീകളിലും കുട്ടികളിലും 
വിളർചേ വർധിചേതയായി എൻഎ�്എച്േഎസ്-5 റിച്പ്യാർട്്ട 
്കയാരം കയാണുന്നു. ച്പയാഷകയാഹയാരക്കുറവിഡന് ്ശ്നം 
പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സയാമൂഹധ് തലത്ിൽ ആച്രയാഗധ്-
ച്പയാഷകയാഹയാര പരിപയാടികളഡട കൂടുതൽ സംച്യയാജനവം 
ഡപയാതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവച്ബയാധം സൃഷ്ിക്കലും 
ആവശധ്മയാണ്. ഒരു വർഷം നതീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ച്ബയാധ 
വൽക്കരണ ്ചയാരണം ജനുവരി 12, 2021 ന് ആരംഭിച്ചു.

കുടുംബയാസൂത്രണഡത് സംബന്ധിചേിടച്ത്യാളം ഗർഭനി 
ച്രയാധനഡത്ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ച്കരളത്ിൽ ഏഡറക്കുഡറ 
സയാർവത്രികമയാണ്. വിവയാഹ - വിവയാച്ഹതര ബന്ധങ്ങളിൽ 
ഗർഭനിച്രയാധന മയാർഗ്ഗങ്ങളഡട ഉപച്യയാഗം ഗൗരവമുള്ള 
കയാരധ്മയാണ്. എൻഎ�്എചേ്എസ്-5 വിവരങ്ങൾ ്കയാരം 
ഗർഭനിച്രയാധന മയാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പുരുഷ പങ്യാളിത്ം 
നിസ്യാരമയാണ്. ച്കരളത്ിൽ സ്തതീകളഡട വന്ധധ്ംകരണ 

നിരക്ക് 46.6 ശതമയാനവം പുരുഷൻമയാരുച്ടത് 0.1 ശതമയാനവം 
ആഡണന്ന് വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നു. ച്ദശതീയ തലത്ിൽ 
ഇത് സ്തതീകളിൽ 37.9 ശതമയാനവം പുരുഷന്യാരിൽ 0.3 
ശതമയാനവമയാണ്.

സമ്പദ് വ്വസ്ഥയിലല പങ്യാളിത്ും
ആച്രയാഗധ്ം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, മറ്റ് പല വികസന സൂചകങ്ങൾ 
എന്നിവയഡട കയാരധ്ത്ിൽ, ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകൾ 
അവരുഡട പുരുഷ പങ്യാളികച്ളക്കയാൾ മികചേവരയാണ്; 
എന്നയാലും സയാമ്പത്ിക ച്മഖലയിൽ അവരുഡട പങ്യാളിത്ം 
ഇനിയം ഡമചേഡപ്ടയാനുണ്്. എൻഎസ്എസ്ഒയഡട മുൻ 
റൗണ്ടുകളിൽ, ഡതയാഴിൽ ച്സനയാ പങ്യാളിത് നിരക്കിലും 
(എൽ എ�് പി ആർ) ഡതയാഴിൽ പങ്യാളിത് നിരക്കിലും 
(ഡബ്ല്യുപിആർ) പുരുഷന്യാരും സ്തതീകളം തമ്ിൽ വലിയ 
വിടവകൾ ഉണ്യായിരുന്നു. സമകയാലിക ച്കരള സമൂഹത്ിഡല 
ലിംഗ പദവതീ വിച്രയാധയാഭയാസങ്ങൾ സ്തതീകളഡട കുറഞ്ഞ 
ഡതയാഴിൽ പങ്യാളിത് നിരക്കിലും ആനുപയാതികമല്യാത് 
ഉയർന്ന ഡതയാഴിലില്യായ്മ നിരക്കിലും ്തി�ലിക്കുന്നുണ്്. 
ഔച്ദധ്യാഗിക ഡതയാഴിൽ ച്സനയാ സർച്വ ് കയാരം സ്തതീ ഡതയാഴിൽ 
ച്സനയാ പങ്യാളിത് നിരക്ക്, ഇന്ധ്യാ തലത്ിച്ലതിച്നക്കയാൾ 
ച്കരളത്ിൽ കുറവയാണ് ്ച്തധ്കിച്േ ഗയാമ്ച്ദശങ്ങളിൽ. ഒരു 
സയാക്ര സംസ്യാനത്ിഡന് ച്നട്ടങ്ങഡള ്തി�ലിപ്ിക്കുന്ന 
രതീതിയിൽ നഗര്ച്ദശങ്ങളിഡല സ്തതീകളഡട ഡതയാഴിൽ 
പങ്യാളിത് നിരക്ക് എല്യായ്ച്പ്യാഴം ച്കരളത്ിൽ 
വളഡര കൂടുതലയാണ്. ഈയിഡട നടന്ന ആനുകയാലിക 

പട്ിക 8.1.6 മയാതൃ പരിചരണത്ിഡന് സൂചകങ്ങൾ

സൂചകങ്ങൾ

ഇന്ധ് ച്കരളം

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-3 
(2005-06)

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-
4 (2015-16)

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-5 

(2019-20)

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-3 
(2005-06)

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-4 

(2015-16)

എൻ.എ�്.
എച്േ.എസ്-5 

(2019-20)

കൗമയാര ്യായക്കയാരിഡല 
ഗർഭധയാരണം 16 7.9 6.8 5.8 3 2.4

അമ്മയാരുഡട ്സവ പൂർവ 
പരിച്ശയാധനകൾ 43.9 58.6 70 91.9 95.1 93.6

ആശുപത്രികളിഡല ജനനങ്ങൾ 
(ശതമയാനം) 38.7 78.9 88.6 99.3 99.8 99.8

മയാതൃ ശിശു സംരക്ണവം 
(എം.സി.പി കയാർഡ് ഉടമ) 
(ശതമയാനം)

ലഭധ്മല് 89.3 95.9 ലഭധ്മല് 84.2 91.3

ആഡക ്ത്യുല്യാദന നിരക്ക് 
(ഓച്രയാ സ്തതീകൾക്കുമുള്ള 
കുട്ടികൾ)

2.7 2.2 2 1.9 1.6 1.8

സമ്പൂർണ് ്സവ പൂർവ 
പരിചരണം (ശതമയാനം) 11.6 21 ലഭധ്മല് 66.7 61.2 ലഭധ്മല്

അമ്മയാരുഡട ്സവയാനന്ര 
പരിചരണം ലഭിചേത് (ശതമയാനം) 34.6 62.4 78 84.6 88.7 93.3

സിച്സറിയനിലൂഡടയള്ള 
്സവം (ശതമയാനം) 8.5 17.2 21.5 30.1 35.8 38.9

കൗമയാര ്യായക്കയാരിഡല വിളർചേ 
(ശതമയാനം) 55.3 53.1 57 32.8 34.3 36.3

ഗർഭയാവസ്യിൽ അനുഭവിചേ 
അക്രമം (ശതമയാനം) ലഭധ്മല് 3.9 3.1 ലഭധ്മല് 1.2 0.5

അവലംബം: ച്ദശതീയ കുടുംബ ആച്രയാഗധ് സർച്വ
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ച്ലബർ ച്�യാഴ്സ് സർച്വകൾ (പിഎൽഎ�്എസ്) 
കയാണിക്കുന്നത് ഇക്കയാരധ്ത്ിൽ പുരുഷന്യാരും സ്തതീകളം 
തമ്ിലുള്ള അന്രം ഒരു പരിധിവഡര കുറഞ്ഞിട്ടുഡണ്ന്നയാണ്. 
അതുച്പയാഡല, 2020-21ൽ അവർ ഇന്ധ്യിഡല അവരുഡട 
മറ്റു ്തികളമയായി തയാരതമധ്ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ ഡമചേഡപ്ട്ട 
സ്യാനഡത്ത്ിയിട്ടുണ്്. (അനുബന്ം 8.1.2). 2018-19 
ഡല പിഎൽഎ�്എസ് അനുസരിചേ്, ച്ദശതീയ തലത്ി 
ലുള്ളവരുമയായി തയാരതമധ്ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ പുരുഷന്യാരുഡടയം 
സ്തതീകളഡടയം എൽ എ�് പി ആർ, ഡബ്ല്യൂപിആർ 
എന്നിവ ഡചറുതയായി വർദ്ിച്ചു. എന്നയാൽ 2019-20ൽ ഇത് 
വതീണ്ടും കുറഞ്ഞത് സയാമ്പത്ിക ച്മഖലയിൽ ച്കയാവിഡ്-
19 മഹയാമയാരിയഡട ്ഭയാവം കയാരണമയാണ്. സ്തതീകളഡട 
ഡബ്ല്യൂപിആർ എല്യാ ്യായ വിഭയാഗങ്ങളിലും 2018-19ൽ 20.4 
ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 2020-21-ഡല 23.3 ശതമയാനമയായി 
വർദ്ിച്ചു. ഉല്യാദന ക്മതയള്ള 15-29 വയസ് വിഭയാഗത്ിൽ, 
ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകളഡട ഡബ്ല്യൂപിആർ 32.3 ആണ്, അച്ത 
സമയം ഇതിഡന് അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരി 33.9 ആണ്. 
ഡബ്ല്യുപിആറിഡന് അടിസ്യാനത്ിൽ ഇന്ധ്യിഡലയം 
ച്കരളത്ിഡലയം ഡതയാഴിലവസരങ്ങളഡട തലത്ിലുള്ള ലിംഗ 
പദവി വധ്തധ്യാസം ചിത്ം 8.1.2ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

ചിത്ം 8.1.2 ച്കരളത്ിഡല സ്തതീ പുരുഷൻമയാരുഡട (എല്യാ ് യായക്കയാരും) 
ഡതയാഴിൽ പങ്യാളിത് നിരക്ക്

അവലംബം: പതീരിച്യയാഡിക് ച്ലബർ ച്�യാഴ്സ് സർച്വ്വ 2020-21

കവതന നിരക്ിലല അസമത്വും
ച്വതനത്ിഡന്യം ്തി�ലത്ിഡന്യം കയാരധ്ത്ിൽ, 
സംസ്യാനത്തും ച്ദശതീയ തലത്ിലും ലിംഗപദവിപരമയായ 
അസമത്ം കയാരധ്മയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ 
അവച്ലയാകനത്ിഡന് ഏഴയാം അധധ്യായത്ിഡല ഡതയാഴിൽ 
എന്ന വിഭയാഗത്ിൽ, ശമ്പളമുള്ള ച്ജയാലി, സ്യം ഡതയാഴിൽ, 
കൂലിപ്ണി എന്നിവയിൽ പുരുഷന്യാർക്കും സ്തതീകൾക്കും 
ഇടയിലുള്ള ച്വതന നിരക്കുകളിഡല അസമത്ം 
നിലനിൽക്കുന്നതിഡനക്കുറിചേ് വിശദമയായി ്തിപയാദിചേിട്ടുണ്്. 
ച്വതന നിരക്കിഡല ലിംഗപദവിപരമയായ അസമത്ം 
അനൗപചയാരിക അഡല്ങ്ിൽ അസംഘടിത ച്മഖലയിൽ 
മയാത്രമല്, അനുബന്ം 8.1.3ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്ന 
തുച്പയാഡല സ്ിരം ച്വതനം/ശമ്പളമുള്ള ച്ജയാലികളിലും 
വധ്യാപകമയാണ്. വരുമയാനത്ിഡല ലിംഗപദവിപരമയായ 
വധ്തധ്യാസം ശമ്പളമുള്ള ച്ജയാലികച്ളക്കയാളം സ്യം 
ഡതയാഴിൽ ഡചയ്യുന്നതിച്നക്കയാളം കൂലിപ്ണിയിലയാണ് 
കൂടുതൽ. ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകൾക്കും പുരുഷന്യാർക്കും 
കൂലിപ്ണിയിൽ ച്ദശതീയ തലത്ിലുള്ളവച്രക്കയാൾ 
ഉയർന്ന ച്വതനം ലഭിക്കുന്നുഡണ്ങ്ിലും, ച്വതന 
നിരക്കിഡല ലിംഗപദവിപരമയായ വധ്തധ്യാസം ച്കരളത്ിലും 
നിലനിൽക്കുന്നു (പട്ിക 8.1.7).

ഡതയാഴിൽ ച്സനയഡട അവിഭയാജധ് ഘടകമയായി 
മയാറുകയം വതീട്ടുച്ജയാലികളഡടയം പരിപയാലനത്ിഡന്യം 
ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളഡട മുഴവൻ ഭയാരവം വഹിക്കയാഡത 
മികചേ ഡതയാഴിൽ ച്നടുകയം ഡചയ്യുച്മ്പയാഴയാണ് സ്തതീകൾ 
സയാമ്പത്ിക ശയാക്തീകരണം ണകവരിക്കുന്നത്. ഇത് 
തിരിചേറിയഡപ്ച്ടണ്തും കുടുംബത്ിനുള്ളിൽ കൂട്ടുത് 
രവയാദിത്ം ച്്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നതീതിയ 
ക്മയായ രതീതിയിൽ ശമ്പളമില്യാത് ഗയാർഹിക, പരിചരണ 
ച്ജയാലികൾ കുറയ്കയാനും പുനർവിതരണം ഡചയ്യാനും ശ്മിച്ക്ക 
ണ്തും ആവശധ്മയാണ്. ഇവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ച്ജയാലികളഡട 
പുനർവിതരണം ഡചയ്യുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്ന 
ഉചിതമയായ നയങ്ങൾ/പദ്തികൾ രൂപഡപ്ടുത്തുന്നതിൽ 
സംസ്യാനത്ിന് നിർണയായക പങ്് വഹിച്ക്കണ്തുണ്്.

സ്ത്രീ ലതയാഴിലയാളിേളുലെ വ്യാവസയായിേ വിതരണും
ച്കരളത്ിൽ സ്തതീ ഡതയാഴിൽ ച്സന കൃഷിയിൽ നിന്ന് 
അകന്നുച്പയായതയായി ച്കരളത്ിഡല സ്തതീ ഡതയാഴിൽ 
പങ്യാളിത് നിരക്കിഡനക്കുറിചേ് സിഡിഎസിഡന് 2015-ഡല 
ഒരു ച്്യാജ്് റിച്പ്യാർട്്ട കയാണിക്കുന്നു. പിഎൽഎ�്എസ് 
2019-20 അനുസരിചേ്, ഉൽപ്യാദനച്മഖലയിഡല 
സ്തതീകളഡട അനുപയാതം, അഖിച്ലന്ധ്യാതലവമയായി 
തയാരതമധ്ം ഡചയ്യുച്മ്പയാൾ ച്കരളത്ിൽ ഉയർന്നതയാണ് 
(ചിത്ം 8.1.3). വലിഡയയാരു വിഭയാഗം സ്തതീകൾ കുറഞ്ഞ 
ഉൽപ്യാദനക്മതയള്ളതും, അതധ്ദ്്യാനം ആവശധ് 
മുള്ളതും ആയ പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങളയായ 
ണകത്റി, ഖയാദി, കയർ, കശുവണ്ി എന്നിവയിൽ 
ഏർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്നതിനയാലയാകയാം ഇത്. ച്കരളത്ിഡല വിവിധ 
ച്ക്മനിധി ച്ബയാർഡുകളിഡല സ്തതീകളഡട അംഗത്ത്ിൽ 
നിന്്ന, കുറഞ്ഞ വരുമയാനമുള്ള വധ്വസയായങ്ങളിഡല സ്തതീകളഡട 
ച്കന്ദതീകരണം വധ്ക്മയാകുന്നു. ഉദയാഹരണത്ിന്, ബതീഡി 
സിഗയാർഡത്യാഴിലയാളികളഡട ആഡക ഡതയാഴിൽ ച്സനയിൽ 
97.83 ശതമയാനവം സ്തതീകളയാണ്.

2019-20ൽ, ച്കരളത്ിഡല എ�്ഡബ്ല്യുപിആറിഡന് 
വർദ്നവ് കണക്കിഡലടുക്കുച്മ്പയാൾ, ഗയാമങ്ങളിലും 
നഗരങ്ങളിലും കയാർഷികവൃത്ിയിൽ ഏർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്ന 
സ്തതീകളിൽ ച്നരിയ വർധനയണ്യായച്പ്യാൾ, ഗയാമതീണ 
ച്കരളത്ിഡല വലിയ വർദ്നവ് നിർമ്യാണത്ിലും മറ്റ് 
ചില ച്സവനങ്ങളിലുമയാഡണന്ന് കയാണയാം. ച്കരളത്ിഡല 
നഗര്ച്ദശങ്ങളിൽ, വധ്യാപയാരത്ിലും തുടർന്ന് നിർമ്യാണ 
വധ്വസയായത്ിലും ച്സവനങ്ങളിലുമയാണ് ഉയർന്ന വർദ്നവ് 
ച്രഖഡപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. അതിനയാൽ 2019-20 ഡല ഗയാമതീണ 
സ്തതീ പങ്യാളിത് നിരക്ക് വർദ്ന, എൻആർഇജിഎ 
ഡതയാഴിലവസരങ്ങളഡട വർദ്നവ് മൂലം ഒരു പരിധിവഡര 
കയാർഷികച്മഖലയിൽ ഉണ്യായിട്ടുണ്്, മറ്റ് കയാർഷിച്കതര 
ച്മഖലകളിലും ഇത് കയാണഡപ്ടുന്നു.

ലതയാഴിൽ നില
പട്ിക 8.1.8ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നതു ച്പയാഡല സ്തതീ ഡതയാഴിലിഡന് 
സ്ിതി വധ്ക്മയാക്കുന്നത് ച്കരളത്ിഡല ഡതയാഴിൽ ഡചയ്യുന്ന 
സ്തതീകളിൽ പകുതിച്യയാളം ച്പരും സ്ിര വരുമയാനമുള്ള 
ച്ജയാലിയിലയാണ് ഏർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നയാണ്. ഇത് 
ഇന്ധ്യിഡല മറ്റു സംസ്യാനങ്ങളിച്ലതിഡന് ഇരട്ടിച്യയാളം 
വരും. അതു ച്പയാഡല, ഇത് ച്കരളത്ിഡല എല്യാ സ്യം 
ഡതയാഴിൽ ഡചയ്യുന്ന സ്തതീകച്ളക്കയാളം കൂടുതലയാണ്. രയാജധ്ത്ിഡന് 
മറ്റ് ഭയാഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭയാഗം സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികളം ഗയാർഹിക 
സംരംഭങ്ങളിഡല സഹയായികളയാഡണങ്ിലും ച്കരളത്ിൽ 
ഇത് 12 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. സംസ്യാനത്ിന് 
അതിഡന് സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികൾക്ക് നൽകയാൻ കഴിയന്ന 
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മികചേ ഡതയാഴിൽ നിലവയാരത്ിച്ലക്കയാണ് ഇത് വിരൽ 
ചൂണ്ടുന്നത്. അഖിച്ലന്ധ്യാ തലവമയായി തയാരതമധ് 
ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ ച്കരളത്ിൽ തയാരതച്മധ്ന ഡചറിയ 
ച്തയാതിലുള്ള സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികളയാണ് ദിവസക്കൂലി ഡതയാഴിലി 
ച്ലർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്നത്.

ചിത്ം 8.1.3 സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികളഡട വധ്യാവസയായികയാടിസ്യാനത്ിലുള്ള 
അനുപയാതം

അവലംബം: പ ി.എൽ.എ�്.എസ്  2019-20

സുംഘെിത കമഖലയിലല സ്ത്രീേൾ
2022-ൽ ച്കരളത്ിഡല സംഘടിത ച്മഖലയിഡല സ്തതീ 
ഡതയാഴിലയാളികളഡട അനുപയാതം (43.67 ശതമയാനം) പുരു 
ഷന്യാരുമയായി (56.32 ശതമയാനം) തയാരതമധ് ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ 
കുറവയാണ്. എന്നയാൽ സംഘടിത ച്മഖ ലയിഡല ഡമയാത്ം സ്തതീ 

ഡതയാഴിലയാളികളഡട എണ്ം കഴിഞ്ഞ പത്് വർഷത്ിനിഡട 
വർദ്ിച്ചു (അനുബന്ം 8.1.4). 2022 ഡല സംഘടിത 
ച്മഖലയിഡല സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികളഡട എണ്ം 5,46,013 ആണ് 
(പട്ിക 8.1.9).

സംഘടിത ച്മഖലയിഡല ഡതയാഴിൽ സ്ിതിവി വരക്ക 
ണക്കുകളഡട ച്മഖല തിരിച്ചുള്ള ശതമയാനം വിഹിതം 
പരിച്ശയാധിചേയാൽ, ഡപയാതുച്മഖലയിഡല പുരുഷ മറ്റു  ്
തികളമയായി തയാരതമധ്ഡപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ സ്തതീകൾ പിന്നയാക്കയാ 
വസ്യിലയാഡണന്ന് ഡവളിഡപ്ടുത്തുന്നു. ഡപയാതുച്മഖലയിഡല 
സ്തതീകളഡട ഡതയാഴിൽ വിഹിതം 1.9 ലക്മയാണ്, 2022ൽ ഇത് 
34.86 ശതമയാനമയാണ്. 3.5 ലക്ം സ്തതീകൾ (50.75 ശതമയാനം) 
ച്ജയാലി ഡചയ്യുന്ന സ്കയാരധ്ച്മഖലയഡട കയാരധ്ത്ിൽ സ്ിതി 
ഡമചേമയാണ്.

പട്ിക 8.1.8 ച്കരളത്ിലും ഇന്ധ്യിലുമുള്ള സ്തതീ ഡതയാഴിലയാളികൾ 
ശതമയാനത്ിൽ (സിഡബ്ല്യൂഎസ്)

ഡതയാഴിൽ വിഭയാഗം 2019-20

ഇന്ധ് ച്കരളം

എല്യാ സ്യം 
ഡതയാഴിലുകളം

സ്ന്ം നിലയിഡല 
ഡതയാഴിലയാളി, ഡതയാഴിൽ 
ദയാതയാവ്

55.5 39.4
കുടുംബ 
സംരംഭങ്ങളിഡല 
സഹയായി

സ്ിരം ച്വതനമുള്ളവർ 22.6 44.3

ദിവസ കൂലിക്കയാർ 21.9 16.3

അവലംബം: പ ി.എൽ.എ�്.എസ് 2019-20

ഡപയാതുച്മഖലയിലും സ്കയാരധ്ച്മഖലയിലും കഴിഞ്ഞ 6 
വർഷമയായി സംഘടിത ച്മഖലയിഡല സ്തതീകളഡട ഡതയാഴിൽ 
വർധിച്ചുവരികയയാണ്. (ചിത്ം 8.1.4). 2021-ലും 2022-ലും 
ഡപയാതുച്മഖലയിഡല ഡതയാഴിലവസരങ്ങച്ളക്കയാൾ കൂടുതലയാണ് 
സ്കയാരധ്ച്മഖലയിഡല ഡതയാഴിലവസരങ്ങളിഡല വർദ്നവ്.

പട്ിക 8.1.7 ഡപയാതു ച്ജയാലികളല്യാഡത കൂലിപ്ണിയിൽ നിന്ന് ഓച്രയാ ദിവസവമുള്ള ശരയാശരി ച്വതനം/ശമ്പളം/വരുമയാനം എന്നിവയിഡല 
ലിംഗപദവിപദവി വധ്തധ്യാസം

കയാലയളവ് ച്കരളം/ഇന്ധ് ഗയാമം നഗരം

പുരുഷൻ സ്തതീ പുരുഷൻ സ്തതീ

ജൂണല- ഡസപ്റ്റംബർ -2019 ച്കരളം 667.71 372.05 744.50 385.75

ഇന്ധ് 297.30 185.01 374.96 243.43

ഒച്്യാബർ- ഡിസംബർ 2019 ച്കരളം 721.39 395.56 736.51 369.43

ഇന്ധ് 305.40 193.10 384.32 244.10

ജനുവരി- മയാർചേ് -2020 ച്കരളം 715.96 430.54 729.58 351.86

ഇന്ധ് 315.13 205.43 391.31 264.86

ഏ്ിൽ-ജൂൺ 2020 ച്കരളം 685.12 318.79 697.62 489.62

ഇന്ധ് 309.02 209.10 390.06 256.20

അവലംബം: പ ി.എൽ.എ�്.എസ് 2019-20,സിഡബ്ല്യൂഎസ്

23.84 

0.11 

12.18 

14.85 11.42 0.81 

36.79 

�ഷിയും അനുബന് ച്ജയാൈിക�ം 
ഖനന�ം ക്യാറിയും 
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പട്ിക 8.1.10-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നതുച്പയാഡല വിവിധ 
തരത്ിലുള്ള സർക്കയാർ സ്യാപനങ്ങളിഡല സ്തതീകളഡട 
ഡപയാതുച്മഖലയാ ഡതയാഴിൽ വിതരണം 2020-21 ലും 2021-
22 ലും സംസ്യാന സർക്കയാരിൽ സ്തതീകളഡട അനുപയാതം 
കൂടുതലയാഡണന്ന് ഡവളിഡപ്ടുത്തുന്നു.

ചിത്ം 8.1.4 സംഘടിത ച്മഖലയിഡല സ്തതീ ഡതയാഴിലിഡന് വളർചേ

അവലംബം: ഡതയാഴിൽ ഡയറ്ച്ററ്റ്

വിവിധ തലങ്ങളിഡല സർക്കയാർ സ്യാപനങ്ങളിഡല വനിതയാ 
ജതീവനക്കയാരുഡട ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 
8.1.5ൽ ഡകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. ഡപയാതുച്മഖലയിഡല ജതീവന 
ക്കയാരിൽ വനിതകളഡട എണ്വം അനുപയാതവം ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ഡകയാല്ം ജില്യിലയാണ്. തുടർന്ന് വയനയാട് 
ജില്യിലും. എന്നയാൽ സംസ്യാന സർക്കയാരിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വനിതയാ ജതീവനക്കരുള്ളത് തിരുവനന്പുരത്തും 
രണ്യാമതയായി തൃശ്ശൂരയാണ്. ച്കന്ദസർക്കയാർ ജതീവനക്കയാരുഡട 
കണഡക്കടുത്യാൽ വനിതയാ ്യാതിനിധധ്ം കൂടുതൽ തിരുവ 
നന്പുരവം രണ്യാമതയായി എറണയാകുളവമയാണ്.

നനപുണ്വും സുംരുംഭേത്വ വിേസനവും
മതിയയായ വിദധ്യാഭധ്യാസ പശ്യാത്ലച്മയാ ണവദഗ്ദധ്ച്മയാ 
ഇല്യാത് സമർത്രയായ വനിതയാ സംരംഭകഡര സഹയാ 
യിക്കുന്നതിനയായി ച്കരള സംസ്യാന വധ്വസയായ 

വകുപ്്, കുടുംബശ്തീ, വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
തുടങ്ങി നിരവധി സർക്കയാർ വകുപ്പുകൾ സംരംഭകത് 
വികസന പരിപയാടികൾ (ഇഡിപി) ഉൾഡപ്ഡട വിവിധ 
പരിപയാടികൾ നടത്തുന്നു. ്ച്തധ്ക ്ശ്നങ്ങൾ ച്നരിടുന്ന 
വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് ഏച്കയാപനവം സഹയായവം 
നൽകുന്നതിനയായി എം.എസ്.എം.ഇ ഒരു വനിതയാ ഡസല്ം 
തുറന്നിട്ടുണ്്. ച്കന്ദ-സംസ്യാന തലങ്ങളിൽ സർക്കയാരിഡന് 
മറ്റ് നിരവധി പദ്തികളം ഉണ്്, അവ നിർദ്നരയായ 
സ്തതീകഡള സയാമ്പത്ികമയായി സ്തന്തരയാക്കുന്നതിനയായി 
പരിശതീലനവം വരുമയാനവം ച്നടുന്നതിനുള്ള ്വർത് 
നങ്ങൾക്ക് സഹയായവം നൽകുന്നു. ചില ബയാങ്കുകളം 
നബയാർഡ് ച്പയാലുള്ള ധനകയാരധ് സ്യാപനങ്ങളം വനിതയാ 
സംരംഭകർക്കയായി ്ച്തധ്ക പദ്തികൾ നടപ്യാക്കുന്നുണ്്. 
വനിതയാ സംരംഭകർക്കുള്ള ്ച്തധ്ക പദ്തികൾക്ക് പുറച്മ, 
ദതീൻദയയാൽ ഉപയാദ്ധ്യായ ഗയാമതീൺ-കൗശലധ് ച്യയാജന 
(ഡിഡിയ-ജിഡകണവ), നയാഷണൽ റൂറൽ ണലവ്ി 
ഹുഡ് മിഷൻ (എൻആർഎൽഎം), കുടുംബശ്തീയഡട 
എംഎസ്എംഇ പദ്തികളം, വധ്വസയായ വകുപ്ിഡന് 
സംരംഭ സഹയായ പദ്തി തുടങ്ങിയ ഡചറുകിട, സൂക്്മ 
സംരംഭങ്ങൾക്കയായള്ള വിവിധ സർക്കയാർ പദ്തികളം 
വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് ചില ്ച്തധ്ക ച്്യാത്യാഹനങ്ങളം 
ഇളവകളം നൽകുന്നു. ഈ പദ്തിയിൽ സ്തതീ 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളഡട പങ്യാളിത്ം സുഗമമയാക്കുന്നതിന് 
സ്തതീകൾക്ക് സർക്കയാർ നിരവധി ഇളവകൾ വരുത്ിയിട്ടുണ്്.

ഐ െി കമഖലയിലല സ്ത്രീേൾ
ഐടി ച്മഖലയിൽ (ഡടക് ച്നയാ പയാർക്ക്, ണസബർ പയാർക്ക്, 
ഇൻച്�യാ പയാർക്ക്) 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ 
ഡതയാഴിലവസരങ്ങൾ വർധിച്ചു. ണസബർ പയാർക്കിഡല 
വനിതയാ ജതീവനക്കയാരുഡട അനുപയാതം 2020-21ൽ 36 
ശതമയാനത്ിൽ നിന്നും 2021-22ൽ 40 ശതമയാനത്ിൽ 
നിന്നും ച്നരിയ വർധനവ് കയാണിക്കുന്നു. ഡടക് ച്നയാ 
പയാർക്കിഡന്യം ഇൻച്�യാ പയാർക്കിഡന്യം കയാലഘട്ടത്ിൽ 
ഈ അനുപയാതം സ്ിരമയായിരുന്നു. (പട്ിക 8.1.11).

കുടുംബശ്്രീ വഴി സ്ത്രീേളുലെ സയാമ്പത്ിേ പങ്യാളിത്ും
സംസ്യാന ദയാരിദ്ധ് നിർമയാർജന ദൗതധ്മയായി 1998-ൽ 
സ്യാപിതമയായ സ്തതീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളഡട (എൻ.എചേ്.ജി) 
സയാമൂഹധ് സംഘടനയയായ കുടുംബശ്തീ തച്ദേശ സ്യംഭരണ 
വകുപ്ിന് കതീഴിൽ ്വർത്ിക്കുന്നു. തുടക്കത്ിൽ സമ്പയാദധ്, 

പട്ിക 8.1.9 സംഘടിത ച്മഖലയിഡല ഡതയാഴിൽ 

വർഷം ഡപയാതു ച്മഖല സ്കയാരധ് ച്മഖല ആഡക

സ്തതീകൾ ആഡക സ്തതീകൾ ആഡക സ്തതീകൾ ആഡക

2019 193807 560619 342877 686881 536684 1247500

ശതമയാനം 34.6 100 49.9 100 43 100

2020 193224 554919 368153 699447 561377 1254366

ശതമയാനം 34.82 100 52.63 100 44.75 100

2021 194080 556634 349978 691134 544058 1247768

ശതമയാനം 34.86 100 50.64 100 43.60 100

2022 194191 556933 351822 693146 546013 1250079

ശതമയാനം 34.86 100 50.75 100 43.67 100

അവലംബം: ഡതയാഴിൽ ഡയറ്ച്ററ്റ.്
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വയായ്പയാ ്വർത്നങ്ങളിൽ തുടങ്ങി, ആച്രയാഗധ്ം, 
ച്പയാഷകയാഹയാരം, കൃഷി, സയാമൂഹിക വികസനം തുടങ്ങിയ 
നിരവധി ്വർത്നങ്ങളിൽ ഏർഡപ്ടുന്നതിന് പുറഡമ, 
വരുമയാന വർദ്ന ്വർത്നങ്ങളിലൂഡടയം ഡചറുകിട 
വയായ്പകളിലൂഡടയം സ്തതീകഡള ശയാക്തീകരിക്കുന്നതിലും എൻ.
എച്േ.ജി-കൾ ശ്ദ് ച്കന്ദതീകരിക്കുന്നു. ദരിദ്രയായ സ്തതീകഡള 
സയാമ്പത്ികമയായി ഉൾഡപ്ടുത്തുന്നതിൽ കുടുംബശ്തീ ഒരു 
്ധയാന പങ്് വഹിക്കുകയം അതിഡന് സമ്പയാദധ്, വയായ്പയാ 
പദ്തികളിലൂഡട തയാച്ഴക്കിടയിലുള്ള സ്തതീകളഡട സയാമ്പത്ിക 
നില ഉയർത്തുകയം ഡചയ്തു. അയൽക്കൂട്ടങ്ങളഡട മിചേം 
പിടിചേ ഡചറിയ സ്ിര സമ്പയാദധ്ത്ിൽ നിന്ന് അർഹരയായ 
അംഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ തഡന്ന വയായ്പ നൽകുന്നു. 
എൻഎചേ്ജിക്ക് സ്യംഭരണയാധികയാരവം സയാമ്പത്ിക 
്വർത്നങ്ങളിൽ വിച്വചനയാധികയാരവമുഡണ്ങ്ിലും 
ഓച്രയാ എൻഎച്േജിയം കുടുംബശ്തീ നിയമം അനുസരിചേ് 
്വർത്ിക്കയാൻ ബയാധധ്സ്രയാണ്. ്വർത്നങ്ങൾ 
്യാച്ദശിക വികസന ഡസയാണസറ്റി (എഡിഎസ്), സയാമൂഹധ് 
വികസന ഡസയാണസറ്റി (സിഡിഎസ്) എന്നിവയിൽ 
റിച്പ്യാർട്്ട ഡചയ്ണം. 2021-22 കയാലയളവിൽ എൻ.എചേ്.ജി 
കൾ സമയാഹരിചേ ഡമയാത്ം മിചേ തുക 514 ച്കയാടി രൂപയിൽ 
കൂടുതലയാണ്, ഈ തുകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആഭധ്ന്ര 
വയായ്പ മിചേ തുകയഡട മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വരും (പട്ിക 
8.1.12).

2018-ൽ ച്കരളത്ിഡന് ച്സവനച്മഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 
അവസരങ്ങൾ മനസ്ിലയാക്കി കുടുംബശ്തീ "ഹർഷം" 
പരിപയാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. സ്തതീകൾക്ക് 15 ദിവസഡത് 
തതീവ്രപരിശതീലനം നൽകുകയം വച്യയാജന പരിചരണ 
ച്മഖലയിൽ ച്സവനം നൽകയാൻ അവഡര സജ്ജരയാക്കുകയം 
ഡചയ്യുക എന്നതയാണ് ഹർഷം പരിപയാടിയഡട ലക്ധ്ം. 
സംസ്യാനഡത് ഡതരഡഞ്ഞടുത് ആശുപത്രികളിഡല 

ച്ഡയാ്ർമയാരുഡടയം നഴ്സുമയാരുഡടയം ആശുപത്രി 
മയാച്നജ്ഡമന്ിഡന്യം സഹയായച്ത്യാഡടയയാണ് പരിചരി 
ക്കുന്നവർക്ക് പരിശതീലനം നൽകിയത്. വച്യയാജനങ്ങൾക്ക് 
സംരംഭക മയാതൃകയിൽ മുഴവൻ സമയ ഡ്യാ�ഷണൽ 
പരിചരണം നൽകയാനും പകൽ സമയ സംരക്ണം 
നൽകയാനും ആശുപത്രികളിൽ കൂട്ടിരിപ്പുകയാരയായി ച്സവനം 
നൽകയാനും സുരക്യാ ഭവനങ്ങളിഡല വൃദ്ർക്ക് ഡകയ 
ർച്ടക്കറയായി ച്സവനം വധ്യാപിപ്ിക്കയാനും ഹർഷം ടതീം 
തയ്യാറയാണ്. 636 ച്പർക്ക് പരിശതീലനം നൽകിയതിൽ 198 
ച്പർക്ക് ഇതിനകം തഡന്ന വിവിധ സ്യാപനങ്ങൾ/സുരക്യാ 
ഭവനം/ വതീടുകളിൽ ്തിമയാസ ശമ്പള അടിസ്യാനത്ിൽ 
ച്സവനത്ിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു.

കൂട്ടുത്രവയാദിത് സംഘങ്ങളം (ഡജഎൽജി) സംരം 
ഭങ്ങളമയാണ് കുടുംബശ്തീയഡട കതീഴിലുള്ള ്ധയാന 
വരുമയാനം സൃഷ്ിക്കുന്ന ്വർത്നങ്ങൾ. ഈ സ്തതീകഡള 
കൂട്ടുത്രവയാദിത് സംഘം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡചറുകിട കർഷ 
ക ഗ്രൂപ്പുകളയായി സംച്യയാജിപ്ിചേിരിക്കുന്നു, കൂടയാഡത ജില്യാ 
മിഷനുകൾ വഴിയള്ള പരിശതീലനം, സയാമ്പത്ിക സഹയായം, 
ഒത്തുച്ചരയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂഡടയം 
വരുമയാന വർദ്നയ്കയായി ഉപജതീവന സംരംഭങ്ങളഡട 
വിപുലമയായ രംഗം തുറന്നു ഡകയാടുക്കുന്നതിലൂഡടയം 
കുടുംബശ്തീ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂട്ടുകൃഷി ്വർത്നങ്ങളിൽ 
ഏർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭയാഗം സ്തതീകൾക്കും കൃഷിയിൽ 
വരുമയാനം ച്നടുന്നവച്രയാ ച്ജയാലിക്കയാച്രയാ ഭർത്യാവിഡന്/
മയാതയാപിതയാക്കളഡട സഹയായിച്യയാ ആയി അനുഭവപരിചയം 
ഉണ്യായിരുന്നു. ഇച്പ്യാൾ ഈ പദ്തി അവഡര 
ഡതയാഴിലയാളി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സ്തതീ കർഷകരയാക്കി 
മയാറ്റി. സുസ്ിരമയായ സയാമ്പത്ിക വളർചേയ്ക്കും ജതീവിത 
നിലവയാരത്ിനും, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയ്ക് പുറഡമയള്ള 
പിന്തുണയയായി യയാഡതയാരു ഈടും കൂടയാഡത ്യാച്യയാഗികമയായി 

പട്ിക 8.1.10 സർക്കയാരിഡന് വിവിധ തലങ്ങളിഡല വനിതയാ ജതീവനക്കയാരുഡട വിനധ്യാസം

വർഷം 2021-22 2020-21

ഗവൺഡമന്ിഡന് തരം ആഡക വനിതകൾ ശതമയാനം ആഡക വനിതകൾ ശതമയാനം

ച്കന്ദ സർക്കയാർ 60063 14726 24.51 60003 14716 24.52

സംസ്യാന സർക്കയാർ 259339 105627 40.72 259239 105567 40.7

ച്കന്ദ അർദ് സർക്കയാർ 80736 25391 31.44 80635 25341 31.42

സംസ്യാന അർദ് സർക്കയാർ 131372 39120 29.77 131480 39172 29.79

എൽ.എസ്.ജി.ഐ 25296 9272 36.65 25277 9284 36.72

ആഡക 556933 194136 34.85 556634 194080 34.86

അവലംബം: ഡതയാഴിൽ ഡയറ്ച്ററ്റ.്

പട്ിക 8.1.11 ച്കരളത്ിഡല വിവര സയാച്ങ്തിക (ഐറ്റി) ച്മഖലയിഡല ഡതയാഴിൽ സൃഷ്ിക്കൽ 

ഐറ്റി പയാർക്കുകൾ 2020-21 2021-22

ആഡക സ്തതീകൾ ശതമയാനം ആഡക സ്തതീകൾ ശതമയാനം

ഡടക്ച്നയാ പയാർക്ക് 63000 28350 45 64000 28800 45

ഇൻച്�യാ പയാർക്ക് 54000 21600 40 63600 25440 40

ണസബർ പയാർക്ക് 764 278 36 1237 495 40

അവലംബം: ഡടക്ച്നയാ പയാർക്ക,് ഇൻച്�യാ പയാർക്ക,് ണസബർ പയാർക്ക്



364  | സയാമ്പത്ിക അവച്ലയാകനം 2022

പൂജധ്ം ശതമയാനം പലിശയ്ക് ച്ദശസയാൽകൃത ബയാങ്ിൽ 
നിന്നുള്ള ലിച്ങ്ജ് വയായ്പകളം, കൂടയാഡത മയാസ്റ്റർ 
�യാർച്മഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കഡപ്ടുന്ന കമ്്യൂണിറ്റി റിച്സയാഴ്സ് 
ച്പഴ്സൺമയാരുഡട തുടർചേയയായതും തടസ്മില്യാത്തും വർഷം 
മുഴവനുമുള്ള ച്സവനവം ഉൾഡപ്ടുന്നതയാണ്. പട്ിക 8.1.13ൽ 
കയാണിചേിരിക്കുന്നതുച്പയാഡല, 3.4 ലക്ത്ിലധികം സ്തതീ 
കർഷകർ കൃഷിയിൽ സജതീവമയായി ഏർഡപ്ടുകയം, അവർ 
2021-22 കയാലയളവിൽ മുപ്ത്ിമൂന്നയായിരം ഡഹ്റിലധികം 
സ്ലത്് കൃഷി അവർ ഡചയ്യുകയം ഡചയ്യുന്നു. പുരുഷന്യാർ 
കൂടുതലയായി കൃഷിയിൽ നിന്ന് അകന്നുച്പയാകുകയം 
കൃഷിച്യയാഗധ്മയായ ഭൂമി (ഡനൽവയലുകൾ ഉൾഡപ്ഡട) മറ്റ് 
ആവശധ്ങ്ങൾക്കയായി മയാറ്റുകയം ഡചയ്യുന്ന ച്കരളത്ിൽ ഈ 
കണക്ക് വളഡര നിർണയായകമയാണ്.

പട്ിക 8.1.12 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലൂഡടയള്ള സയാമ്പത്ിക ഉൾഡപ്ടുത്ൽ

വർഷം 2019-20 2020-21 2021-22

അയൽക്കൂട്ടങ്ങളഡട 
എണ്ം 287723 294436 306551

അയൽക്കൂട്ട 
അംഗങ്ങളഡട എണ്ം 
(ലക്ത്ിൽ)

45.1 45.85 45.86

വരിസംഖധ് (ച്കയാടിയിൽ) 443.7 406.71 514

ബയാങ്കുമയായി 
ബന്ധിപ്ിചേിട്ടുള്ള 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളഡട 
എണ്ം

73522 250018 52837

വിതരണ തുക 
ഡമയാത്ത്ിൽ 
(ച്കയാടിയിൽ)

2670 4070.26 3436

ആഭധ്ന്ര വയായ്പ 
(ച്കയാടിയിൽ) 1778.4 1323.11 2510

അവലംബം: കുടുംബശ്തീ

മഹയാത്യാഗയാന്ി കദശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ലതയാഴിലുറപ്് പദ്ധതി 
(എും.ജി. എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ)
ച്കരളത്ിൽ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എയിഡല ഡതയാഴി 
ലയാളികളിൽ 90 ശതമയാനവം സ്തതീകളയാണ്. 2021-22ൽ 
സൃഷ്ിക്കഡപ്ട്ട വധ്ക്ിഗത ഡതയാഴിൽ ദിനങ്ങളം എം.ജി. 
എൻആർഇജിഎ വഴി സൃഷ്ിക്കഡപ്ട്ട സ്തതീകളഡട വധ്ക്ിഗത 
ദിവസങ്ങളഡട ശതമയാനവം വർദ്ിക്കുകയണ്യായി (89.57 
ശതമയാനം) (പട്ിക 8.1.14).

ഗ്രൂപ്് ണവസ് ടയാസ്് നയാപി ച്പയ്ഡമന്് സിസ്റ്റം (ജിടിഎൻ 
പിഎസ്) വഴി ച്മറ്റുകളഡട വിനധ്യാസത്ിൽ 100 ശതമയാനം 
ച്മറ്റുകഡള ഡതരഡഞ്ഞടുക്കുന്നത് സ്തതീകളിൽ നിന്നയാണ്. 
സംസ്യാനത്് വിനധ്സിചേിരിക്കുന്ന എല്യാ ച്മറ്റുകൾക്കും 
വയാർഷിക പരിശതീലനം നൽകുന്നു. 2020-21ൽ 90,789 
ച്മറ്റുകൾ പരിശതീലനം ച്നടി. എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ യിഡല 
37.34 ശതമയാനം അർദ് ണനപുണധ് ഡതയാഴിലയാളികളം 25.6 
ശതമയാനം ണനപുണധ് ഡതയാഴിലയാളികളം സ്തതീകളയാണ്.

സ്ത്രീ ശയാക്്രീേരണവും ത്രീരുമയാനലമടക്കുന്നതിലല  
പങ്യാളിത്വും
ഗയാർഹിക കയാരധ്ങ്ങളിൽ തതീരുമയാനഡമടുക്കുന്നതിലും 
സംസ്യാനത്ിഡന് നയപരമയായ തതീരുമയാനങ്ങളിലും 
സ്തതീകൾ സജതീവമയായ പങ്് വഹിച്ക്കണ്തുണ്്. ഇത് 
വികസന ്ക്രിയയിലും ലിംഗപദവിനതീതിയള്ള ഒരു സമൂഹം 

വികസിപ്ിക്കുന്നതിലും അവരുഡട ആവശധ്ങ്ങളഡടയം 
തയാൽപ്രധ്ങ്ങളഡടയം ഒരു സംച്യയാജനം ഉറപ്യാക്കും. 
എൻഎ�്എചേ്എസ് 5 റിച്പ്യാർട്ട് കയാണിക്കുന്നത് 
ച്കരളത്ിഡല 40-49 വയസ്ിനിടയിലുള്ള വിവയാഹിതരയായ 
സ്തതീകളിൽ 89 ശതമയാനവം തങ്ങൾതഡന്നച്യയാ 
പങ്യാളികളഡമയാച്ത്യാ പണം സമ്പയാദിക്കുന്നതിൽ സ്യം 
പരധ്യാപ്തരയാണ്. പങ്യാളികൾക്ക് തുലധ്ച്മയാ അതിലധികച്മയാ 
സമ്പയാദിക്കുന്ന സ്തതീകൾ 40-49 വയസ്ിനിടയിൽ 
32.8 ശതമയാനവം 30-39 ്യായത്ിലുള്ളവരിൽ 32.2 
ശതമയാനവമയാണ്. 12-യാം ക്യാസിനു മുകളിൽ വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ച്നടിയ 92.8 ശതമയാനം സ്തതീകളം തങ്ങൾതഡന്നച്യയാ 
പങ്യാളികൾഡക്കയാപ്ച്മയാ സ്യം പരധ്യാപ്തരയാണ്.

പട്ിക 8.1.13 കുടുംബശ്തീയഡട കതീഴിലുള്ള കൂട്ടുത്രവയാദിത് 
സംഘങ്ങളം (ഡജ.എൽ.ജി) സൂക്്മ സംരംഭങ്ങളം

വർഷം 2020-21 2021-22

ഡജ എൽ ജികളഡട 
എണ്ം 72306 74776

ഡജ എൽ ജി 
അംഗങ്ങളഡട എണ്ം 331060 343271

കൃഷിയിടത്ിഡന് 
വിസ്തതീർണ്ം (ഡഹ്റിൽ) 28042.35 33310.05

തരിശു നിലത്ിഡന് 
വിസ്തതീർണ്ം (ഏക്കറിൽ) 4206.235 6634.62

കുടുംബശ്തീയഡട കതീഴിലുള്ള വനിതയാ സംരംഭങ്ങൾ

സംരംഭങ്ങളഡട എണ്ം 46240   
(കൂട്ടിച്ചേർത്ത്) 54471

സംരംഭത്ിഡല 
സ്തതീകളഡട എണ്ം

157848   
(കൂട്ടിച്ചേർത്ത്) 175006

അവലംബം: കുടുംബശ്തീ

ച്കരളത്ിൽ, 30-39 വയസ്ിനിടയിലുള്ള 72.7 ശതമയാനം 
സ്തതീകളം 20-24 വയസ്ിനിടയിലുള്ള 56.5 ശതമയാനം സ്തതീകളം 
ആച്രയാഗധ് സംരക്ണം, ്ധയാന വതീട്ടുസയാധനങ്ങൾ 
വയാങ്ങൽ, അവരുഡട കുടുംബത്ിച്നച്യയാ ബന്ധുക്കഡളച്യയാ 
സന്ദർശിക്കൽ തുടങ്ങിയ തതീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന 
്ക്രിയയിൽ പഡങ്ടുക്കുന്നു. 73.1 ശതമയാനം ച്ജയാലിയള്ള 
സ്തതീകളം അവരുഡട ണദനംദിന തതീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കു 
ന്നതിൽ ഏർഡപ്ട്ടിരിക്കുന്നു, അച്തസമയം ഡതയാഴി ലില്യാത് 
സ്തതീകളിൽ ഇത് 67.8 ശതമയാനമയാണ്.

15-49 വയസ് ്യായമുള്ള സ്തതീകളഡട ച്പരിൽ ബയാങ്് 
അക്കൗണ്ടുള്ളവരുഡട ശതമയാനം 76.48 ആണ്. 40-49 
്യായമുള്ളവരിൽ 61.4 ശതമയാനവം 30-39 ്യായത്ിലുള്ള 
62.6 ശതമയാനവം ഡചറുകിട വയായ്പയാ പരിപയാടിഡയക്കുറിചേ് 
ച്ബയാധമുള്ളവരയാണ്. എന്നയാൽ 15-19 വയസ്ിനിടയിൽ 
ഡചറുകിട വയായ്പയാ പരിപയാടിഡയക്കുറിചേ് അറിയയാവന്ന 
സ്തതീകൾ 35.9 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. 15.4 ശതമയാനം 
ഡതയാഴിൽ ഡചയ്യുന്ന സ്തതീകളം 7.8 ശതമയാനം ഡതയാഴിലില്യാത് 
സ്തതീകളം ഡചറുകിട വയായ്പയാ പരിപയാടികളിൽ നിന്ന് വയായ്പ 
എടുത്ിട്ടുണ്്. 15-49 വയസ് ്യായമുള്ള സ്തതീകളിൽ 24.5 
ശതമയാനം ച്പർക്ക് സ്ന്ം ച്പരിച്ലയാ അവരുഡട പങ്യാളി 
കളഡടകൂഡടച്യയാ ഒരു വതീട് സ്ന്മയായി ഉണ്്. എന്നയാൽ 
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ഒറ്റച്യ്കയാ കൂട്ടയാച്യയാ ഭൂമി സ്ന്മയായള്ള സ്തതീകൾ 11.5 ശതമയാനം 
മയാത്രമയാണ്. 15-49 വയസ്ിനിടയിലുള്ള സ്തതീകളിൽ 86.5 
ശതമയാനം ച്പർക്കും ഡമയാണബൽ ച്�യാണുണ്്.

എൻഎ�്എചേ്എസ് 2019-20ൽ ച്ശഖരിചേ മൂന്ന് 
സൂചകങ്ങളഡട അടിസ്യാനത്ിൽ കുടുംബത്ിഡന് 
തതീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ സ്തതീകളഡട പങ്യാളിത്ം 
ഇവിഡട പരിഗണിക്കുന്നു. സയാധയാരണയയായി ഗയാർഹിക 
തതീരുമയാനങ്ങളിൽ പഡങ്ടുക്കുന്ന സ്തതീകളഡട ശതമയാനവം 
അവർ തഡന്ന ണകകയാരധ്ം ഡചയ്യുന്ന ച്സവിംഗ്സ് ബയാങ്് 
അക്കൗണ്് ഉള്ള സ്തതീകളഡട ശതമയാനവം അവർ സ്യം 
ഉപച്യയാഗിക്കുന്ന ഡമയാണബൽ ച്�യാൺ ണകവശമുള്ള 
സ്തതീകളഡട ശതമയാനവമയാണ് അവ. പട്ിക 8.1.15ൽ 
കയാണിചേിരിക്കുന്നതുച്പയാഡല, ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകൾ 
അഖിച്ലന്ധ്യാ തലത്ിലുള്ള സ്തതീകച്ളക്കയാൾ കൂടുതൽ തതീരുമയാന 

ഡമടുക്കൽ ്ക്രിയയിൽ സജതീവമയായി പഡങ്ടുക്കുന്നു.

ച്ലയാക് സഭയാ ഡതരഡഞ്ഞടുപ്ിഡല വനിതയാ ച്വയാട്ടർമയാരുഡട 
പങ്യാളിത്ം 1962ഡല മൂന്നയാം ച്ലയാക് സഭയാ ഡതരഡഞ്ഞടുപ്ിഡല 
46.63 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 16-യാം ച്ലയാസൈഭയിച്ലക്കുള്ള 
ഡതരഡഞ്ഞടുപ്ിൽ 66 ശതമയാനമയായി വർദ്ിച്ചു വന്നിട്ടുണ്്. 
അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിഡയ അച്പക്ിചേ് ച്കരളത്ിഡല 
വനിതയാ ച്വയാട്ടർമയാരുഡട പങ്യാളിത്ം വളഡര കൂടുതലയാണ്. 
എന്നയാൽ പയാർലഡമന്ിലും നിയമസഭയിലും വനിതയാ 
്യാതിനിധധ്ത്ിഡന് കയാരധ്ത്ിൽ ച്കരളം പിന്നിലയാണ്. 
16-യാം ച്ലയാസൈഭയിൽ, പയാർലഡമന്ിഡല ഡമയാത്ം അംഗങ്ങളഡട 
12 ശതമയാനം സ്തതീകളയാഡണങ്ിൽ, ച്കരളത്ിൽ നിന്ന് ഒരു 
വനിതയാ എംപിക്ക് (5 ശതമയാനം) മയാത്രച്മ പയാർലഡമന്ിൽ 
എത്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതുച്പയാഡല സംസ്യാന 
അസംബ്ലിയിലും സ്തതീ ്യാതിനിധധ്ം കുറവയാണ്.

പട്ിക 8.1.14 ച്കരളത്ിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എം.ജി. എൻ ആർ ഇ ജി എ ഡതയാഴിൽ നില, 2018-19 മുതൽ 2021-22 വഡര 
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അവലംബം: എൻ ആർ ഇ ജി എ ഡയാറ്റയാ ച്ബസ് (21.11.2022 വഡര)

പട്ിക 8.1.15 തതീരുമയാനഡമടുക്കുന്നതിൽ വനിതയാ പങ്യാളിത്ം അവലംബം: എൻ എ�് എചേ് എസ്
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ഇച്പ്യാൾ വിവയാഹം കഴിഞ്ഞ, 
സയാധയാരണ ഗയാർഹിക 
തതീരുമയാനങ്ങളിൽ പഡങ്ടുക്കുന്ന 
സ്തതീകൾ (ശതമയാനത്ിൽ)

91 87.7 88.7 84 93.6 94.6 94 92.1

സ്യം ഉപച്യയാഗിക്കുന്ന ബയാങ്്/
ച്സവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുള്ള 
സ്തതീകൾ (ശതമയാനത്ിൽ)

80.9 77.4 78.6 53 78.9 78.2 78.5 70.6

സ്ന്മയായി ഡമയാണബൽ 
ച്�യാണുള്ള സ്തതീകൾ 
(ശതമയാനത്ിൽ)

69.4 46.6 54 45.9 86.2 86.9 86.6 81.2

അവലംബം: എൻ.എ�്.എചേ്.എസ്
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എന്നയാൽ പഞ്യായത്ിരയാജ് സ്യാപനങ്ങളിഡല സ്തതീകളഡട 
പങ്യാളിത്ം അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിച്യക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്, 
തച്ദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളഡട തതീരുമയാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്ന സ്യാനങ്ങളിൽ പകുതിയം സ്തതീകൾക്കയായി 
സംവരണം ഡചയ്ിട്ടുണ്്. 2020ഡല ഡതരഡഞ്ഞടുപ്ിൽ 
തച്ദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളിച്ലക്ക് ഡതരഡഞ്ഞ 
ടുക്കഡപ്ട്ട ഡമയാത്ം വധ്ക്ികളിൽ 54 ശതമയാനവം 
സ്തതീകളയാഡണന്നത് ശ്ച്ദ്യമയാണ്. സയാമൂഹികവം 
രയാഷ്ട്രതീയവം മതപരവമയായ ്യാധയാനധ്മുള്ള സ്യാപനങ്ങളഡട 
തയാച്ഴത്ട്ടിൽ മതിയയായ ്യാതിനിധധ്ം ഉഡണ്ങ്ിലും, ഉന്നത 
സ്യാനങ്ങളിൽ സ്തതീകളഡട ്യാതിനിധധ്ം തുച്ഛമയാണ്. 
ച്കരളത്ിഡന് 64 വർഷഡത് രയാഷ്ട്രതീയ ചരിത്രത്ിൽ 
ഇതുവഡര ഡതരഡഞ്ഞടുക്കഡപ്ട്ട വനിതയാ എംഎൽഎമയാർ, 
ച്കരള നിയമസഭയഡട 10 ശതമയാനം കവിഞ്ഞിട്ടിഡല്ന്നത് 
ആശങ്യാജനകമയാണ്.

സ്ത്രീേൾലക്തിരയായ കുറ്റകൃത്ങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്് വർഷമയായി സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ 
ച്നരിയ രതീതിയിൽ കുറഞ്ഞുഡവങ്ിലും സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ 
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ ച്കരളത്ിൽ വലിയ ഭതീഷണിയയായി 
തഡന്ന തുടരുകയയാണ്. ബലയാത്ംഗം, പതീഡനം, 
തട്ടിഡക്കയാണ്ടുച്പയാകൽ, തട്ടിഡക്കയാണ്ടുച്പയാകൽ, പൂവയാല ശലധ്ം, 
സ്തതീധന മരണം, ഭർത്യാവ്/ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നുള്ള ക്രൂരത, മറ്റ് കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ എന്നിങ്ങഡന 
തയാഡഴപ്റയന്ന വിഭയാഗങ്ങളിൽ സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ 
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളഡട ഡയാറ്റ ച്കരളത്ിഡല ണക്രം ഡറച്ക്കയാർഡ് 
ബ്യൂച്റയാ നൽകുന്നു. സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ് 
വിഭയാഗങ്ങളിലുള്ള ഭൂരിഭയാഗം ച്കസുകളം ച്കരളത്ിൽ 
റിച്പ്യാർട്ട് ഡചയ്ഡപ്ട്ടിരിക്കുന്നത് സ്തി പതീഡനമയാണ് 
(28 ശതമയാനം), ഭർത്യാവിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ 
നിന്നുമുള്ള ക്രൂരത (27.5 ശതമയാനം) എന്നിവയിലയാണ്. 
2016-2022 കയാലയളവിൽ ച്കരളത്ിൽ സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ 
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ അനുബന്ം 8.1.6ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നു. 2018-
19 ഡല നയാഷണൽ �യാമിലി ഡഹൽത്് സർച്വ (NFHS-5) 
കണക്കുകൾ ്കയാരം, ച്കരളത്ിഡല 9 ശതമയാനം സ്തതീകൾ 
ശയാരതീരിക പതീഡനങ്ങളം ഒരു ശതമയാനം ണലംഗികയാതിക്രമവം 
അനുഭവിചേിട്ടുണ്്.

ലിുംഗ പദവി അധിഷ്ിത അതിക്രമങ്ങൾ പരിഹരിക്യാന് 
സുംസ്ഥയാന സര്ക്യാര് ആരുംഭിച്ച പരിപയാെിേൾ:
ലിംഗ പദവി അധിഷ്ിത അതിക്രമങ്ങൾ തടയക, ച്നരിടുക, 
അതിഡന അതിജതീവിചേവഡര പുനരധിവസിപ്ിക്കുക 
എന്നിവ വനിതയാ വികസനത്ിൽ വളഡര ്ധയാനമയാണ്. 
ച്നയാഡൽ ഏജൻസിയയായ ഡബ്ല്യൂസിഡിയം ച്പയാലതീസും 
ജുഡതീഷധ്റിയം ഉൾപ്ഡട നിർണ്യായകമയായ നിരവധി 
വകുപ്പുകഡള ഇത് ഉൾഡക്കയാള്ളുന്നു. സ്ിര സംച്വദനം, 
ഡപയാതുച്ബയാധവൽക്കരണം, സമൂഹയാധിഷ്ിത കുറ്റകൃതധ് 
ങ്ങളച്ടയം ദുർബലതയച്ടയം മയാപ്ിംഗ്, കൗമയാരക്കയാരയായ 
ഡപൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ്, സ്യം ്തിച്രയാധ 
പരിശതീലനം, പിങ്് ച്പയാലതീസ് കൺച്്യാൾ റൂമുകൾ, ഡഷൽട്ടർ 
ച്ഹയാമുകൾ, ച്ഷയാർട്ട് ച്സ്റ്റ ച്ഹയാമുകൾ, വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് 
അടിയന്ിര ച്കന്ദം, അക്രമത്ിനിരയയായവർക്കുള്ള ണവദധ് 
ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി ധയാരയാളം നടപടികൾ ഈ പരിപയാടിയഡട 
ഭയാഗമയാണ്.

നിർഭയ നയം: സ്തതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുഡമതിരയായ 
ണലംഗികയാതിക്രമങ്ങൾ ഡചറുക്കുന്നതിനും ചൂഷണത്ിനയായി 
കടത്ി ഡകയാണ്ടു ച്പയാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവഡര 

സംരക്ിക്കുന്നതിനുമയായി ച്കരള സർക്കയാർ നിർഭയ 
നയം രൂപതീകരിച്ചു. നിർഭയ ഡസൽ ഇച്പ്യാൾ വനിതയാ 
ശിശു വികസന ഡയറ്ച്ററ്റിഡന് കതീഴിലയാണ്. നിർഭയ 
പദ്തിയിൽ ണലംഗികമയായി ദുരുപച്യയാഗം ഡചയ്ഡപ്ടുന്ന 
സ്തതീകൾക്കുള്ള അഭയച്കന്ദങ്ങൾ ഉൾഡപ്ടുന്നു, അവിഡട 
അവർക്ക് ഉപജതീവനം ച്നടയാനും ഡതയാഴിൽ ച്നടയാനുമയായി 
ജതീവിത ണനപുണധ് വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകി വരുന്നു. നിർഭയ 
ഡസൽ സംസ്യാനത്തുടനതീളം പതിനഞ്് നിർഭയ ച്ഹയാമുകൾ 
(സ്തതീകളഡടയം കുട്ടികളഡടയം ഭവനങ്ങൾ) സ്യാപിചേിട്ടുണ്്.
എസ്.ഒ.എസ് ച്മയാഡൽ ച്ഹയാം: 12 വയസ്ിന് തയാഡഴയള്ള 
ച്പയാച്സൈയാഡയ അതിജതീവിചേ ഡപൺകുട്ടികൾക്കയായി തിരുവന 
ന്പുരം ജില്യിലയാണ് ഈ മയാതൃകയാ ഡഷൽട്ടർ ച്ഹയാം 
ആരംഭിചേത്

വൺ ച്റ്യാപ്പ് ച്കന്ദ്രങ്ങൾ: ഡപയാതു-സ്കയാരധ് സ്ലങ്ങളിലും 
കുടുംബത്ിലും സമൂഹത്ിലും ച്ജയാലിസ്ലത്തും 
അതിക്രമങ്ങൾ ച്നരിടുന്ന സ്തതീകൾക്ക് ഡബ്ല്യൂസിഡിയഡട 
ഈ ച്കന്ദങ്ങൾ പിന്തുണ നൽകുന്നു. ഗതയാഗതം, 
ണവദധ്സഹയായം, ച്പയാലതീസുമയായി ഇടഡപടുന്നതിനുള്ള 
സൗകരധ്ം, നിയമസഹയായം, മയാനസിക സയാമൂഹധ് 
കൗൺസിലിംഗ്, ആവശധ്ഡമങ്ിൽ തയാൽകയാലിക അഭയം 
എന്നിവ ഉൾഡപ്ഡടയള്ള സംച്യയാജിത ച്സവനങ്ങളഡട 
ഒരു ച്ശ്ണി ഈ ച്കന്ദങ്ങൾ നൽകും. 2019-20ൽ എല്യാ 
ജില്കളിലും വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് ച്കന്ദങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ധ്യിഡല 
ആദധ്ഡത് സംസ്യാനങ്ങളിഡലയാന്നയായി ച്കരളം മയാറി.

കയാച്�യാർത്പ്: സ്തതീകൾക്കയായി ഡബ്ല്യൂസിഡിയഡട 
ഈ ഓൺണലൻ കൺസൾച്ട്ടഷൻ പരിപയാടി 
2021 ഡ�ബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചു, കൗൺസിലിംഗ്, 
നിയമസഹയായം, ച്പയാലതീസ് സഹയായം എന്നിവയിലൂഡട 
അവരുഡട വിവിധ ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കയാൻ ഇത് 
ലക്ധ്മിടുന്നു. www.kathorthu.wcd.kerala.gov.in എന്ന 
ഡവബ്ണസറ്റ് വഴി പരയാതികൾ സമർപ്ിക്കയാം.

ആശ്യാസനിധി: ണലംഗിക കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളഡടയം ഹതീനമയായ 
ലിംഗ പദവി അധിഷ്ിത അക്രമങ്ങളഡടയം ഇരകൾക്ക് 
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽച്കണ്തിഡന് ആവശധ്കത 
മനസ്ിലയാക്കി, സംസ്യാന സർക്കയാർ ഇത്രം ഇരകൾക്ക് 
ഇടക്കയാലയാശ്യാസം നൽകുന്നതിന് 300 ലക്ം രൂപയഡട 
ഒരു ച്കയാർപ്സ് �ണ്് രൂപതീകരിക്കുഡമന്്ന 2018-19-ഡല 
സംസ്യാന ബജറ്റിൽ ്ഖധ്യാപിച്ചു. ണലംഗിക കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ, 
ഗയാർഹിക പതീഡനം, ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ, ഹതീനമയായ 
ലിംഗയാധിഷ്ിത അക്രമം എന്നിവയഡട ഇരകൾക്ക് വനിതയാ 
ശിശു വികസന വകുപ്് ഈ �ണ്് നല്കി വരുന്നു.

ഭൂമിക: ച്ദശതീയ ഗയാമതീണ ആച്രയാഗധ് മിഷഡന്  
(എൻ.ആർ.എചേ്.എം) പിന്തുണച്യയാഡട ലിംഗയാധിഷ്ിത 
അതിക്രമങ്ങൾ/സയാമൂഹിക ദുരുപച്യയാഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് 
ഇരയയായവർക്കയായി ണവദധ്ശയാസ്ത, മനഃശയാസ്ത പരിചരണം 
നൽകുന്ന പരിപയാടിക്ക് സർക്കയാർ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. 
സ്തതീകൾഡക്കതിഡരയള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ണകകയാരധ്ം 
ഡചയ്യുന്ന ച്കന്ദമയായ “ഭൂമിക” ഇരകൾക്ക് സയാമൂഹികവം 
മയാനസികവമയായ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

ച്നേഹി�: കുടുംബശ്തീ ഡജൻഡർ ഡഹൽപ്് ഡഡസ്് 
ആയ ച്നേഹിത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്തതീകൾക്കും 
കുട്ടികൾക്കും ച്സവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. മറ്റ് വകുപ്പുകളമയായം 
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എൻജിഒകളമയായം ഒത്തുച്ചർന്നു ഡകയാണ്് അതിക്രമങ്ങൾ 
ച്നരിടുന്ന സ്തതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമയായി ച്ഷയാർട്ട് ച്സ്റ്റ 
ച്ഹയാമുകൾ, വധ്ക്ികൾ, കൗമയാരക്കയാർ, വിവയാഹം 
കഴിച്ക്കണ്വർ എന്നിവർക്കയായള്ള കൗൺസിലിംഗ്, 
ച്ബയാധവൽക്കരണ കൂട്ടയായ്മകൾ, നിയമ-ണവദധ് സഹയാ 
യങ്ങൾ, പുനരധിവയാസം എന്നിവ ഈ ച്സവനങ്ങളിൽ 
ഉൾഡപ്ടുന്നു.

അപരയാജി� ഈസപ് ഓൺലൈന്: സ്തതീകൾക്കും ഡപൺ 
കുട്ടികൾക്കും ച്നഡരയള്ള പതീഡനങ്ങളഡട പരയാതി 
പരിഹയാരത്ിനുള്ള ദ്രുത ്തികരണ സംവിധയാനമയായ ഇത് 
ച്പയാലതീസ് വകുപ്യാണ് ്വർത്ിപ്ിക്കുന്നത്.

മിത്-181 ഹഹൽപ്പ് ലൈന്: ഡക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.സി 
ആരംഭിചേ ഈ ഡഹൽപ്് ണലൻ സഹയായം ആവശധ്മുള്ള 
സ്തതീകൾക്കയായി 24x7 ലഭധ്മയാകുന്ന ഒരു അടിയന്ിര 
്തികരണ ച്സവനമയായി വിജയകരമയായി ്വർത്ിച്ചു 
വരുന്നു.

വനിതയാ ശിശുവിേസന വകുപ്ിലറെ രൂപ്രീേരണും
സർക്കയാരിഡന് ഒരു സു്ധയാന ച്നട്ടം സയാമൂഹധ്നതീതി 
വകുപ്ിഡന വിഭജിചേ് സ്തതീകളഡടയം കുട്ടികളഡടയം 
ശയാക്തീകരണവം സയാമൂഹധ് പിന്തുണയം എന്ന ലക്ധ് 
ച്ത്യാഡടയള്ള ്വർത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ 
നൽകി, 2017 ജൂണിൽ വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്് 
(ഡബ്ല്യുസിഡി) സ്യാപിചേതയാണ്, സംസ്യാന വനിതയാ 
കമ്തീഷൻ, സംസ്യാന വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷൻ, 
സംസ്യാന ബയാലയാവകയാശ സംരക്ണ കമ്തീഷൻ, 
ഡജൻഡർ പയാർക്ക്, നിർഭയ പദ്തി, സ്തതീകളഡടയം 
കുട്ടികളഡടയം അഭയ ച്കന്ദങ്ങൾ, ഐ.സി.ഡി.എസ്., 
അങ്ണവയാടികൾ എന്നിവ ഉൾഡപ്ടുന്ന ഒരു സമഗ 
ഘടനയയാണ് ഇത്. സ്തതീകളഡടയം കുട്ടികളഡടയം 
സംരക്ണത്ിനും പുനരധിവയാസത്ിനുമയായള്ള 
44 ച്ക്മ സ്യാപനങ്ങളഡട (16 സ്തതീകൾക്കും 28 കുട്ടി 
കൾക്കും) നടത്ിപ്പുമയായി ബന്ധഡപ്ട്ടതയാണ് അതിഡന് 
്വർത്നത്ിഡന് വലിഡയയാരു ഭയാഗം, ദുർബ 
ലരയായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്യാപനങ്ങളിലൂഡട പരിചരണം 
നൽകുന്നതിൽ എൻജിഒകളം സന്നദ് സംഘടനകളം 
ഒരു വലിയ പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്. സ്തതീകളഡടയം 
കുട്ടികളഡടയം സമഗവം ശയാരതീരികവം മയാനസികവം 
ച്ബയാധപരവം ണവകയാരികവമയായ വികയാസങ്ങളം ലിംഗയാവ 
ച്ബയാധം പുലർത്തുന്ന കുടുംബം, സമൂഹം, എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനയാണ് വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്് 
്വർത്ിക്കുന്നത്.

പതിമൂന്നയാും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2017-22) േയാലയളവിൽ 
ഡബ്ല്യുസിഡിയുലെ സുംരുംഭങ്ങൾ
ച്കരളത്ിൽ സ്തതീകൾ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ എണ്ത്ിലും 
ആയസ്ിലും കൂടുതലയാണ്, അതുഡകയാണ്് തഡന്ന 
ച്കരളത്ിഡല സ്തതീകളഡട ണവവയാഹിക നില വളഡര 
്ധയാനമയാണ്. അത് അവരുഡട കുടുംബത്ിൽ നിന്നും 
സമൂഹത്ിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പരിചരണത്ിഡന്യം 
പിന്തുണയഡടയം ഡമയാത്ത്ിലുള്ള നിലവയാരഡത് 
സ്യാധതീനിച്ചേക്കയാം. ച്കരളത്ിഡല ഡമയാത്ം പുരുഷ 
ജനസംഖധ്യഡട 3.5 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ് ഭയാരധ് മരിചേ 
പുരുഷൻമയാഡരന്നും ജനസംഖധ്യഡട 11.56 ശതമയാനം 
വിധവകൾ ആഡണന്നും സ്ിതിവിവരക്കണക്കുകൾ 
കയാണിക്കുന്നു. ഈ ലിംഗപദവി വധ്തധ്യാസം അവളഡട 
ജതീവിതത്ിഡന് എല്യാ ച്മഖലകളിലും സ്തതീകഡള 

്തികൂലമയായി ബയാധിക്കുന്നു. ഈ സയാഹചരധ്ത്ിലയാണ് 
വിധവയാ പുനർവിവയാഹം ച്്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
ച്കരള സർക്കയാർ "മംഗലധ്" എന്ന പദ്തി വിഭയാവനം 
ഡചയ്യുന്നത്. വിധവകൾ/വിവയാഹച്മയാചിതർ എന്നിവർക്ക് 
പുനർവിവയാഹത്ിന് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകു 
ന്നതയാണ് പദ്തി. നിരയാലംബരും ഭവനരഹിതരുമയായ 
വിധവകൾക്ക് സുരക്ിതവം ഡമചേഡപ്ട്ടതുമയായ 
ജതീവിത സയാഹചരധ്ം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാഡട, 
അഭയകിരണം പദ്തിയിൽ നിർധനരയായ വിധവകൾക്ക് 
സംരക്ണവം പയാർപ്ിടവം നൽകുന്ന അടുത് 
ബന്ധുക്കൾക്ക് ്തിമയാസം 1,000 രൂപ ധനസഹയായം 
നൽകുന്നു. വിധവകളഡട കുടുംബങ്ങളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം 
പരിതയാപകരമയായ അവസ്യിലയാണ് കഴിയന്നത്. സ്യം 
ഡതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നൽകിഡക്കയാണ്് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹയായഹസ്തം 
നതീട്ടയാൻ സഹയായഹസ്തം പദ്തി നിർച്ദേശിക്കുന്നു. 
3,00,000 രൂപയിൽ തയാഡഴ വയാർഷിക വരുമയാനമുള്ള 
വിധവകളഡട മക്കൾക്ക് ഡ്യാ�ഷണൽ ച്കയാഴ്സുകൾക്ക് 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം നൽകുന്ന പദ്തിയയാണ് "പടവകൾ". 
അവിചയാരിതമയായി സയാമ്പത്ിക ്തിസന്ധി ച്നരിടുന്ന സ്തതീ 
നയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പരമയാവധി 50,000 രൂപ വഡര 
ഒറ്റത്വണ ധനസഹയായം നൽകയാൻ വിഭയാവനം ഡചയ്യുന്ന 
പദ്തിയയാണ് "അതിജതീവിക".

ച്�ച്ജയാമയ ആഫപ്്റർ ഹകയർ ച്ഹയാം:-എറണയാകുളം 
എടയ്കയാട്ടുവയലിൽ ച്തച്ജയാമയ ആ�്റ്റർ ഡകയർ 
ച്ഹയാം സ്യാപിച്ചു. പഠനം പൂർത്ിയയാക്കിയവരും വിവിധ 
ഡതയാഴിലുകളിൽ തയാൽപ്രധ്മുള്ളവരുമയായ, സ്തതീകളഡടയം 
കുട്ടികളഡടയം ഭവനങ്ങളിഡല തയാമസക്കയാഡര ഉച്ദേശിചേയാണ് 
ഇത്. എചേ്.എൽ.എ�്.പി.പി.റ്റി (ഹിന്ദുസ്യാൻ ലയാറ്റസൈ് �യാമിലി 
പ്യാനിംഗ് ഡ്യാച്മയാഷൻ ്സ്റ്റ്) യഡട സഹയായച്ത്യാഡട 
ഒരു കരിയർ അസഡമെന്് പരിപയാടി നടത്തുകയം 
കയാറ്ററിംഗ്, ണടലറിംഗ്, ബ്യൂട്ടതീഷധ്ൻ, ണരൈവിംഗ് തുടങ്ങിയ 
വിവിധ ഡതയാഴിലുകൾക്കയായി 42 അച്ന്വയാസികഡള 
തിരഡഞ്ഞടുക്കുകയം ഡചയ്തു. 26 അച്ന്വയാസികൾക്കയായി 
മനഃശയാസ്തപരമയായ ഇടഡപടൽ പരിപയാടി/ച്ക്മ പരിപയാടിയം 
നടത്ി.

മയാനസികയാച്രയാഗധ്ത്ിനുള്ള ഭവനം: സ്തതീകളഡടയം 
കുട്ടികളഡടയം ഭവനങ്ങളിൽ തയാമസിക്കുന്ന മയാനസിക 
്ശ്നങ്ങളള്ള അച്ന്വയാസികഡള ഉച്ദേശിച്ചുള്ളതയാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ 
മയാനസികയാച്രയാഗധ് ഭവനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 39.87 ലക്ം 
രൂപ സർക്കയാർ അനുവദിക്കുകയം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനയായി 
ഗയാന്ധിഭവൻ അന്യാരയാഷ്ട്ര ്സ്റ്റിഡന ഏൽപ്ിക്കുകയം 
ഡചയ്. 2019-20 കയാലയളവിലയാണ് ഇതിഡന് ്വർത്നം 
ആരംഭിചേത്.

വൺ ച്േ ച്ഹയാം: ഒറ്റയ്ക് യയാത്ര ഡചയ്് വിവിധ ആവശധ് 
ങ്ങൾക്കയായി തലസ്യാനത്് എത്തുന്ന സ്തതീകൾക്ക് 
സുരക്ിതമയായ തയാമസ സൗകരധ്ം ഉറപ്യാക്കുക എന്ന ലക്ധ് 
ച്ത്യാഡട തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിഡന് ഹൃദയഭയാഗത്തുള്ള 
ച്കരള ച്സ്റ്ററ്റ് ച്റയാഡ് ്യാൻച്്യാർട്ട് ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
ഡകട്ടിടത്ിഡന് എട്ടയാം നിലയിൽ തിരുവനന്പുരം 
ച്കയാർപ്ച്റഷഡന്യം വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്ിഡന്യം 
സംയക് സംരംഭമയായി ഒരു വൺച്ഡ ച്ഹയാം ആരംഭിച്ചു. 
മിതമയായ നിരക്കിൽ സുരക്ിതമയായ തയാമസവം ഭക്ണവം 
നൽകുക എന്നതയാണ് പദ്തിയഡട ്ധയാന ലക്ധ്ം. 
2020 മയാർച്േ 7 മുതലയാണ് വൺ ച്ഡ ച്ഹയാം ്വർത്നം 
ആരംഭിചേത്.
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സ്ത്രീധന നിച്രയാധനം: 2019-2020 കയാലഘട്ടത്ിൽ 
സ്തതീധനം ഇല്യാതയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനകതീയ ്ചയാരണം 
വകുപ്് ആരംഭിച്ചു. അവച്ബയാധ സൃഷ്ിയിലൂച്ടയം 
ശയാക്തീകരണത്ിലൂച്ടയം സ്തതീധനം പൂർണമയായി 
ഉന്മൂലനം ഡചയ്യുക എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാഡട അഞ്ചുവർഷഡത് 
ഒരു കർമപദ്തി തയയാറയാക്കിയിട്ടുണ്്. സ്തതീകളഡട 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, സയാമ്പത്ിക സ്യാതന്തധ്ം, സ്തന്തമയായി 
ചിന്ിക്കുന്ന പുരുഷന്യാർ എന്നിവയഡട ്യാധയാനധ്ം 
എടുത്തുകയാണിക്കുന്നതിലൂഡട സ്തതീകഡള അപമയാനിക്കുന്ന 
ഈ പഴയ ആചയാരച്ത്യാട് സമഗമയായ ഒരു സമതീപനം 
ഉറപ്യാക്കയാൻ കഴിച്യണ്തയാണ്. ്ധയാനമയായം യവജനങ്ങൾ 
ഇന്ർഡനറ്റ് വഴി ഉപച്യയാഗിക്കുന്ന മതീമുകൾ ച്പയാലുള്ള 
മയാർഗ്ഗങ്ങളിലൂഡട ്ചയാരണത്ിഡന് ്യാരംഭ ഘട്ടം വിജയിച്ചു. 
അടുത് 3 വർഷച്ത്ക്ക് ്ചയാരണം തുടരും. ച്കരള സ്തതീധന 
നിച്രയാധന നിയമങ്ങളഡട ച്ഭദഗതി (ജൂണല 13, 2021) 
്കയാരം, സ്തതീധനത്ിഡന് ച്മയാശമയായ സ്യാധതീനഡത്ക്കുറിച്േ 
ഡപയാതുജനങ്ങഡള ച്ബയാധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സ്തതീധന 
ത്ിഡനതിരയായി ജില്കളിഡല ്വർത്നങ്ങൾ ണകകയാരധ്ം 
ഡചയ്യാനുമയായി ജില്യാ സ്തതീധന നിച്രയാധന ഓ�തീ സർമയാഡര 
(ഡിസിപിഒകൾ) നിയമിച്ചു.

മഹയാമയാരി കനരിടന്നതിനയായി ഡബ്ല്യൂ സി ഡി യുലെ 
സ്ത്രീേൾക്കു കവണ്ിയുള്ള സുംവിധയാനങ്ങൾ
ച്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയഡട ആഘയാതം ്ച്തധ്കിചേ് 
സ്തതീകഡള ്തികൂലമയായി ബയാധിക്കുകയണ്യായി. ച്കയാവിഡ്-
19 മഹയാമയാരി സഞ്യാര നിയന്തണങ്ങളം സയാമൂഹിക 
ഒറ്റഡപ്ടലും ഇരട്ടിയയാക്കുന്നത് കയാരണം സയാമ്പത്ികവം 
സയാമൂഹികവമയായ സമ്ർദേവം അതിതതീവ്രമയാക്കുന്നു. 
അതുഡകയാണ്ടുതഡന്ന ലിംഗപദവിയിലധിഷ്ിതമയായ അക്രമം 
ക്രമയാതതീതമയായി വർദ്ിച്ചുഡകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. സ്തതീകളച്ടയം 
കുട്ടികളച്ടയം ച്ക്മവം സംരക്ണവം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനുള്ള 
മയാതൃകയാവകുഡപ്ന്ന നിലയിൽ, പകർചേവധ്യാധിയഡട കയാലത്് 
കുട്ടികളം സ്തതീകളം ച്നരിടുന്ന ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്് വിവിധ പദ്തികൾ 
നടപ്യാക്കി.

 y ച്കയാവ ിഡ് കയാലത്് ഗയാർഹിക പതീഡനത്ിൽ നിന്നും 
സുരക്: ച്ലയാക്ക്ഡൗൺ കയാലത്് ഗയാർഹിക പതീഡനം, 
സ്തതീകളഡടയം കുട്ടികളഡടയം സുരക് എന്നിവയമയായി 
ബന്ധഡപ്ട്ട ച്കസുകൾ റിച്പ്യാർട്്ട ഡചയ്യാൻ 
ആളകഡള ്യാപ്തരയാക്കുന്നതിനയായി എൻഎസ്എസ് 
സയാച്ങ്തിക ഡസല്ിഡന് പ ിന്തുണച്യയാഡട 24 
മണിക്കൂറും ്വർത്ിക്കുന്ന വയാട്്ടസ്ആപ്്/
എസ്എംഎസ് ഡഹൽപ്് ണലൻ "9400080292" 
വകുപ്് ആരംഭിച്ചു. തപയാൽ വകുപ്പുമയായി സഹകരിചേ് 
വ ിദൂര ്ച്ദശങ്ങളിലുള്ള സ്തതീകൾക്കും ച്�യാൺ, ഗതയാഗത 
സൗകരധ്ങ്ങൾ ഇല്യാത് സ്തതീകൾക്കും ച്സവനങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാക്കുന്നതിനയായി "രക്യാദൂത"് എന്ന ച്പരിൽ ഒരു 
പുതിയ പദ്തി ആരംഭിച്ചു.

 y വയാട്്ടസ്ആപ്്, വതീഡിച്യയാ ച്കയാൺ�റൻസ് ച്കയാളകൾ 
വഴി പരമയാവധി ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളമയായി ബന്ധം 
നിലനിർത്യാൻ വകുപ്് മുൻണക എടുത്ിട്ടുണ്്. ശിശു 
സംരക്ണവം ഭക്ണ രതീതികളം നൽകുന്നതിൽ 
ഗർഭയാവസ്യിലും മുലയൂട്ടൽ കയാലത്തും ച്നരിടുന്ന 
്ശ്നങ്ങഡളക്കുറിച്ചുള്ള ച്യയാഗങ്ങൾ നടത്ി 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളഡട ആശങ്കൾ പരിഹരിച്ചു. 
ഏകച്ദശം 3.5 ലക്ം ആളകൾക്ക് ഇതിഡന് ഗുണം 
ലഭിച്ചു.

 y ച്ലയാക ജനസംഖധ്യാ ദിനത്ിൽ, ആസൂത്രിതമല്യാത് 
ഗർഭധയാരണം, ഗർഭനിച്രയാധനം എന്നിവയഡട 
്ശ്നങ്ങളം സ്തതീകൾക്കും ദമ്പതികൾക്കുമുള്ള മറ്റ് 
്ത്യുൽപയാദന ്ശ്നങ്ങളം വകുപ്് അഭിസംച്ബയാധന 
ഡചയ്തു. ഏകച്ദശം 96,000 കുടുംബം/ദമ്പതികൾക്ക് 
പരിരക് ലഭിച്ചു.

 y “ച്പയാഷൻ മയാ” ്വർത്നങ്ങളഡട ഭയാഗമയായി ച്പയാഷ 
കയാഹയാര ഉദധ്യാനവം വഴിയരികിൽ �ലവൃക്ങ്ങളം 
പചേക്കറികളം നട്ടുപിടിപ് ിക്കൽ, സ്തതീകൾ, കുട്ടികൾ, 
പുരുഷന്യാർ എന്നിവരുഡട ച്പയാഷകയാഹയാര ഡവല്വി 
ളികൾ കഡണ്ത്തുക എന്നിവ നടത്ി.

 y ച്പയാഷകയാഹയാരക്കുറവ്, ്തിച്രയാധ കുത്ിവയപ്്്, 
വളരുന്ന കുട്ടിയഡട ശരിയയായ വ ികസനം, 
ഗർഭിണികളഡടയം മുലയൂട്ടുന്ന സ്തതീകളഡടയം 
ആശങ്കൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി 
ഡടല ിച്�യാൺ വഴിയള്ള ച്പയാഷകയാഹയാര കൗൺ 
സില ിംഗും പരിച്ശയാധനയാ സൗകരധ്വം ഇന്ധ്ൻ 
ച്പയാഷകയാഹയാരവിദഗ്ധരുഡട അച്സയാസിച്യഷഡന്യം 
ഇന്ധ്ൻ ശിശുച്രയാഗ വ ിദഗ്ധ അക്കയാദമിയച്ടയം 
ഐ.എം.എ യഡടയം സഹയായച്ത്യാഡട സംഘടിപ് ിച്ചു. 
ഏകച്ദശം 7.31 ലക്ം ആളകൾക്ക് പരിരക് ലഭിച്ചു.

 y വകുപ്പുതല തലകമ്്യൂണിച്ക്കഷൻ ഡനറ്റ്ർക്കിലൂഡട 
ണദനംദിന ച്പയാഷകയാഹയാര പയാചകക്കുറിപ്് പങ്ിട്ടു.

കേരള വനിതയാ വിേസന കേയാര്പ്കറഷന് 
(ലേഎസ്ഡബ്ല്യൂഡിസി)
സംസ്യാനത്ിഡല സ്തതീകഡള സയാമൂഹിക വികസനത്ിലും 
പുച്രയാഗതിയിലും സജതീവ പങ്യാളികളയാക്കുക എന്ന 
ലക്ധ്ച്ത്യാഡട അവരുഡട സർച്വയാൻമുഖമയായ വികസ 
നമയാണ് ഡകഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി ലക്ധ്മിടുന്നത്. 
ച്കയാർപ്ച്റഷൻ വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം നൽകുന്നതിലും പരിശതീലനങ്ങളിലും ലിംഗപദവി 
ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാടികളിലും ശ്ദ് ച്കന്ദതീകരിക്കുന്നു. 
2020-21 സയാമ്പത്ിക വർഷം വഡര ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
1,925 സർക്കയാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളകളിൽ 3.42 ലക്ം 
ഡപൺകുട്ടികൾക്കയായി ഷതീ-പയാഡ് എന്ന ആർത്വ 
ശുചിത് പരിപയാലന ച്ബയാധവൽക്കരണ പദ്തി 
നടപ്യാക്കിയിട്ടുണ്്. കയാക്കനയാട്ട് (എറണയാകുളം) വനിതയാ 
മിത്ര ച്കന്ദ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ച്ഹയാസ്റ്റൽ ഒന്നയാം ഘട്ട 
നിർമ്യാണം 2021 ഡ�ബ്രുവരി 12 ന് ഉദ്ഘയാടനം ഡചയ്തു. 
സ്തതീകൾക്ക് സുരക്ിതവം തയാങ്ങയാനയാവന്നതുമയായ തയാമസം 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ിത തയാമസ പദ്തി 2021 
ഡ�ബ്രുവരി 5 ന് ഉദ്ഘയാടനം ഡചയ്തു. ആദധ് ഘട്ട പരിപയാടിക്കു 
ച്വണ്ി 30 വനിതയാ ച്ഹയാസ്റ്റലുകളമയായി ബന്ധിപ്ിച്ചുഡകയാണ്് 
സമഗമയായ ആപ്് വികസിപ്ിഡചേടുത്തു.

ച്പയാൈ്രീസപ് ഉച്ദധ്യാഗസ്ഥർക്കുള്ള ഹജന്േർ ഹസന്സി 
ല്റച്സഷന് ച്്യാഗയാം-ച്ബയാധധ്ം: ച്പയാലതീസ് 
ഉച്ദധ്യാഗസ്ർക്കുള്ള ലിംഗ പദവി ച്ബയാധവൽക്കരണം 
ഓൺണലൻ പരിശതീലന പരിപയാടി ഡക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.
ഡി.സി 2020 ജൂണല 21 ന് ആരംഭിച്ചു. 30 ച്പർ വതീതമുള്ള 
(സിവിൽ ച്പയാലതീസ് ഓ�തീസർമയാർ) ബയാച്ചുകളിലയായയാണ് 
പരിശതീലനം. തിരുവനന്പുരം, ച്കരള ച്പയാലതീസ് ഡ്യിനിംഗ് 
ച്കയാച്ളജിലും (പിടിസി) തൃശ്ശൂർ ച്കരള ച്പയാലതീസ് അക്കയാദമി 
(ഡകഇപിഎ) യിലുമയാണ് പരിശതീലനം നൽകിയത്. 
സ്തതീകൾക്കുള്ള അടിയന്ര ്തികരണ ച്സവനങ്ങളഡട 
കയാരധ്ക്മത ഡമചേഡപ്ടുത്തുന്നതിഡനയാപ്ം സംസ്യാനത്് 
ലിംഗപദവിസൗഹൃദ അന്രതീക്ം സൃഷ്ിക്കുകയമയാണ് 
പരിപയാടിയഡട ലക്ധ്ം. ച്കരളത്ിലുടനതീളമുള്ള ച്പയാലതീസ് 
ബറ്റയാലിയനുകളിൽ നിന്നുള്ള 2,313 ച്പയാലതീസ് ഉച്ദധ്യാഗ 
സ്രുഡട പരിശതീലനം 2021-22 ൽ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
പൂർത്ിയയാക്കി.
വിമന്സപ് ച്കയാച്േജുകേിൽ വനി�യാ ഹസല്ലുകൾ: ലിംഗ 
പദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാടികളഡട ഭയാഗമയായി 
സംസ്യാനഡത് ഡതരഡഞ്ഞടുത് ച്കയാച്ളജുകളിൽ 
ഡകഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി വനിതയാ ഡസല്കൾ ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. 
ഇതിഡന് ഭയാഗമയായി ച്കരളത്ിഡല ഡതരഡഞ്ഞടുത് 
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വനിതയാ ച്കയാച്ളജുകളിൽ ലിംഗ പദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ 
പരിശതീലനങ്ങൾ, വിവയാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്, തുറന്ന 
ചർചേകൾ, സയാംസ്യാരിക പരിപയാടികൾ, ണകഡയ്ഴത്് 
്സിദ്തീകരണം, ഐടി/ച്സയാ�്റ്റ് സ്ിൽ പരിശതീലനം, 
ക്രിയയാത്മക ശില്ശയാലകൾ, സയാമൂഹധ് ഇടഡപടൽ 
പരിപയാടികൾ എന്നിങ്ങഡനയള്ള വിവിധ പരിപയാടികൾക്ക് 
തുടക്കമിട്ടു. 2021-22 കയാലയളവിൽ 10,000-ത്ിലധികം 
അംഗങ്ങളള്ള 99 വനിതയാ ച്കയാച്ളജുകളിൽ വനിതയാ 
ഡസല്കൾ ് വർത്ിചേിട്ടുണ്്. സമൂഹത്ിൽ ഉൾഡപ്ട്ടിരിക്കുന്ന 
്ശ്നങ്ങഡളക്കുറിചേ് യവജനങ്ങഡള ച്ബയാധവയാന്യാരയാക്കുകയം 
ണദനംദിന കയാരധ്ങ്ങൾ ണകകയാരധ്ം ഡചയ്യാൻ ആവശധ്മയായ 
മയാച്നജ്ഡമന്് കഴിവകച്ളയാഡട അവഡര സജ്ജമയാക്കുകയം 
ഡചയ്യുക എന്നതയാണ് വനിതയാ ഡസല്ിഡന് ്ധയാന ലക്ധ്ം.
24x7 വനിതയാ വിവര സഹയായ ച്കന്ദം: മിത്ര ഡഹൽപ്് 
ണലൻ (181) 2017 മയാർചേ് 27 ന് ഡകഎസ്ഡബ്ല്യൂഡിസി 
ച്കരളത്ിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്തതീകൾക്ക് ഏതു സമയത്തും 
തുടർചേയയായ �തീഡ്ബയാക്ക് സച്ങ്തങ്ങളഡട ഒരു 
പിന്തുണയഡട അടിസ്യാന സൗകരധ്ം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്തതീകൾക്ക് അടിയന്ര ്തികരണ 
സംവിധയാനഡമന്ന നിലയിലുമയാണ് ഡഹൽപ്് ണലൻ 
വിഭയാവനം ഡചയ്ിരിക്കുന്നത്. 2021-22 കയാലയളവിൽ 181 മിത്ര 
ഡഹൽണപ്ലൈൻ 41,496 വിളികൾക്ക് ച്സവനങ്ങൾ നൽകി. 
മിത്ര 181, ഒഎസ്ികൾ (സഖി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് 
ച്കന്ദങ്ങൾ), സംസ്യാന ച്പയാലതീസ് എന്നിവയഡട ച്യയാജിചേ 
ശ്മങ്ങൾക്ക് സംസ്യാനഡത് സ്തതീകൾക്കുള്ള സുരക്യാ 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ശക്ിഡപ്ടുത്യാനയാകും.

ആദിവയാസി വനി�കൾക്കയായുള്ള സംച്യയാജി� ലനപുണധ് 
വികസന ച്കന്ദ്രം: ച്കയാഴിച്ക്കയാട് ചക്കിട്ടപയാറ ഗയാമ 
പഞ്യായത്ിൽ ആദിവയാസി വനിതകൾക്കയായി സംച്യയാജിത 
ണനപുണധ് വികസന ച്കന്ദം സ്യാപിക്കുന്ന പദ്തി 
ച്കയാർപ്ച്റഷൻ നടപ്ിലയാക്കി. സ്തതീകളഡട ണനപുണധ്വം 
ജതീവിതയാവശധ്ങ്ങളം മനസ്ിലയാക്കയാൻ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
കമ്്യൂണിറ്റി ച്സയാഷധ്ൽ വർക്കർമയാഡര നിയമിച്ചു. നിരവധി 
പരിശതീലന പരിപയാടികളം ശിൽപശയാലകളം നടത്ി. 2021-
2022 കയാലയളവിൽ ചയാണക പിണ്യാക്ക് നിർമ്യാണം, 
ണ്ച്ക്കയാഡഡർമ സമ്പുഷ്മയായ വളം സംസ്രണ പരിശതീലനം 
എന്നിവയ്ക് പരിശതീലനം നൽകി. കന്നുകയാലി ച്രയാഗങ്ങൾ 
നിയന്തിക്കുന്നതിനും ്തിച്രയാധിക്കുന്നതിനുമയായി 
ഡവറ്ററിനറി ഡമഡിക്കൽ കധ്യാമ്പുകൾ നടത്ി. വനമിത്ര 
പദ്തിക്ക് കതീഴിലുള്ള ആദിവയാസി സ്തതീ ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് 
അവരുഡട വിദധ്യാഭധ്യാസപരവം ഡതയാഴിൽപരവമയായ 
തിരഡഞ്ഞടുപ്പുകഡള അടിസ്യാനമയാക്കി ശരിയയായ ഡതയാഴിൽ 
പയാത തിരഡഞ്ഞടുക്കയാൻ സഹയായിക്കുന്നതിന് ഒരു കരിയർ 
ണഗഡൻസ് പരിശതീലനം നൽകി.

സ്ത്രീകൾക്കയായുള്ള ഫിനിഷിംഗപ് സപ്കൂൾ: ഡക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.
ഡി.സി സ്തതീകളഡട ഡതയാഴിൽ സയാധധ്തകൾ ഡമചേഡപ്ടുത്തു 
ന്നതിനയായി അവരുഡട ഡതയാഴിൽ കഴിവകളഡട ഉപച്യയാഗം 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി റതീചേ് (ആർഇഎസിഎചേ്) 
ആരംഭിച്ചു. 2021-22 കയാലയളവിൽ 824 വിദധ്യാർത്ികൾക്ക് 
പരിശതീലനം നൽകി. നഴ്സുമയാർക്കുള്ള അഡ്യാൻസ്ഡ് സ്ിൽ 
എൻഹയാൻഡമെന്് പരിപയാടിയിലൂഡട (എഎസ്ഇപിഎൻ) 99 
ഡ്യാ�ഷണലുകൾക്ക് പരിശതീലനം നൽകി.

ഹജന്േർ പയാർക്കപ്: വിവിധ പദ്തികൾ, സയാംസ്യാരിക, 
അക്കയാദമിക് പരിപയാടികൾ എന്നിവയഡട സംച്യയാജന 
ച്കന്ദമയായി ച്കയാഴിച്ക്കയാട് സ്ിതി ഡചയ്യുന്ന ്ധയാന 

കയാമ്പസിലൂഡട സംസ്യാനത്് ലിംഗപദവിസമത്ത്ിനും 
ശയാക്തീകരണത്ിനും തുടക്കമിടയാനുള്ള വനിതയാ-
ശിശു വികസന വകുപ്ിഡന് സംരംഭമയാണിത്. ഇതിൽ 
ഒരു ഇന്ർനയാഷണൽ കൺഡവൻഷൻ ഡസന്ർ, 
ആം�ി തിച്യറ്റർ, ഡജൻഡർ ണലബ്രറി, ഡജൻഡർ 
മ്യൂസിയം എന്നിവ ഉൾഡപ്ടുന്നു. ഉപജതീവനത്ിനയായി 
വയാഹനച്മയാടിക്കയാൻ സ്തതീകഡള ച്്യാത്യാഹിപ്ിക്കയാനയാണ് 
‘ഷതീ ടയാസൈി’. ഡജൻഡർ പയാർക്കിഡന ലിംഗപദവി 
്വർത്നങ്ങളഡട ദക്ിച്ണഷധ്ൻ ഹബ്യാക്കി മയാറ്റുന്ന 
ഡഹറിച്റ്റജ് മ്യൂസിയം, ണലബ്രറി എന്നിവഡയ്കയാപ്ം യഎൻ 
വനിതകളമയായി (UN WOMEN) സഹകരിചേ് ഒരു ഡജൻഡർ 
ഡയാറ്റയാ ഡസന്ർ സ്യാപിചേിട്ടുണ്്. ഐകധ്രയാഷ്ട്ര സഭയഡട 
സുസ്ിര വികസന ലക്ധ്ങ്ങഡള അടിസ്യാനമയാക്കി, 
ഡജൻഡർ പയാർക്കിഡന് ച്കയാഴിച്ക്കയാട് കയാമ്പസിൽ ഒരു 
അന്യാരയാഷ്ട്ര വനിതയാ വധ്വസയായ ച്കന്ദം (ഐഡബ്ല്യുടിസി) 
സ്യാപിക്കും. സ്തതീകൾക്ക് സുരക്ിതമയായി സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കയാനും വിപുലതീകരിക്കയാനും ആച്ഗയാളതലത്ിൽ 
അവരുഡട ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിപണനം ഡചയ്യാനും 
ഐഡബ്ല്യുടിസി ഒരു ച്വദിയയാകും. ദക്ിച്ണഷധ്ൻ 
ച്മഖലയിഡല ലിംഗപദവിസമത്ഡത് അഭിസംച്ബയാധന 
ഡചയ്യുന്നതിനയായി തുലധ് പങ്യാളികളയായി ഒത്തുച്ചരുന്നതിന് 
2020 ഡിസംബറിൽ ഡജൻഡർ പയാർക്കും യഎൻ 
വനിതകളം തമ്ിൽ ധയാരണയാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

ലിുംഗപദവി സ്വയും പഠന പരിപയാെി (ജിഎസ്എൽപി):
ലിംഗപദവിപരമയായ ്ശ്നങ്ങൾ സ്യം മനസിലയാക്കയാനും 
പഠിക്കയാനും സ്തതീകഡള ്യാപ്തരയാക്കുന്നതിനയായി 
2007ൽ കുടുംബശ്തീ ജി.എസ്.എൽ.പി ആരംഭിച്ചു. 
“അയൽകൂട്ടങ്ങളിഡല സ്തതീകൾ ലിംഗപദവി ച്ഭദങ്ങഡളയം 
അവരുഡട ജതീവിതയാനുഭവത്ിഡല സന്ദർഭങ്ങൾ 
വച്േ മനസിലയാക്കുന്ന ഒരു പങ്യാളിത് വിദധ്യാഭധ്യാസ 
പദ്തിയയാണിത്  ”. സ്തതീകളഡട ്ശ്നങ്ങഡളക്കുറിച്ചും അവരുഡട 
കയാഴ്ചപ്യാടുകൾ എങ്ങഡന ്കടിപ്ിക്കുഡമന്നതിഡനക്കുറിച്ചും 
ഒരു കൂട്ടയായ ച്ബയാധം വളർത്ിഡയടുക്കയാൻ ഈ പഠന 
്ക്രിയ സ്തതീകഡള സഹയായിക്കുന്നു. ഈ പരിപയാടിയിൽ 
കതീഴിൽ, അയൽകൂട്ടങ്ങളഡട തലം വഡരയള്ള റിച്സയാഴ്സ് 
ച്പഴ്സൺമയാരയായി ആഡക ഏകച്ദശം 86,307 സ്തതീകഡള 
പരിശതീലിപ്ിച്ചു, റിച്സയാഴ്സ് ച്പഴ്സൺമയാരും 3,47,006 
സച്പ്യാർട്ട് ടതീം അംഗങ്ങളം ഉൾഡപ്ഡട ആഡക 4,33,313 
സ്തതീകൾ പരിശതീലനത്ിന് വിച്ധയരയായി. സംസ്യാനത്ിഡല 
35 ലക്ം സ്തതീകൾ ഈ പദ്തിയിൽ ഉൾഡപ്ടുഡമന്നു 
്തതീക്ിക്കുന്നു. പഠന ്ക്രിയയ്കയായി തിരഡഞ്ഞടുത് നയാല് 
വിഷയങ്ങൾ ഇവയയാണ്: (1) സ്തതീകളം ച്ജയാലിയം, (2) സ്തതീകളം 
ആച്രയാഗധ്വം, (3) സ്തതീകളം ചലനയാത്മകതയം, (4) സ്തതീകളം 
വിച്നയാദവം.

ച്കരേ വനി�യാ കമ്്രീഷന് ൈിംഗപദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ 
പരിപയാടി- ഡക.ഡബ്ല്യൂ.സി യഡട ഒരു ്ധയാന ്വർത്നം 
ജയാഗത സമിതി (തയാഴ്ന്ന തലത്ിലുള്ള ഒരു കയാവൽ 
സ്യാപനം) അംഗങ്ങളഡട പരിശതീലനമയാണ്, ഇതിന് 
സയാമൂഹധ് പങ്യാളിത്ച്ത്യാഡട കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ തടയന്നതിൽ 
വളഡര �ല്ദമയായി ്വർത്ിക്കയാൻ കഴിയം. കമ്തീഷൻ 
ഡസമിനയാറുകൾ/നിയമ ശിൽപശയാലകൾ, പഞ്യായത്് 
ജയാഗതയാ സമിതികൾക്കയായി സ്തതീകളമയായി ബന്ധഡപ്ട്ടതും 
മറ്റുള്ളതുമയായ വിവിധ നിയമ നടപടികഡളക്കുറിച്ചും 
അദയാലത്തുകഡളക്കുറിച്ചും പരിശതീലന പരിപയാടികൾ എന്നിവ 
നടത്തുന്നു. 2011-22 കയാലയളവിൽ (2022 മയാർചേ് 31വഡര) 
ച്കരളത്ിൽ സ്തതീകൾഡക്കതിരയായ വിവിധ ച്കസുകളമയായി 
ബന്ധഡപ്ട്്ട ഡമയാത്ം 71,812 പരയാതികൾ വനിതയാ കമ്തീഷനു 
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ലഭിച്ചു, അതിൽ 25,715 പരയാതികളമയായി തലസ്യാന നഗരം 
ഒന്നയാം സ്യാനത്തും 6863 പരയാതികളമയായി ഡകയാല്ം ജില് 
ഡതയാട്ടുപിന്നയാഡലയമയാണ്. ആഡക പരയാതികളിൽ 14,406 
കുടുംബ ്ശ്നങ്ങഡളക്കുറിച്ചുള്ളവയം 6,195 സ്ത്തുമയായി 
ബന്ധഡപ്ട്ടതും 7,946 ഗയാർഹിക പതീഡനച്ക്കസുകളം 
ആണുള്ളത്.

ശരണധ്പദ്തി - ഡതയാഴിലില്യാത് വിധവകൾ, ഉച്പക്ി 
ക്കഡപ്ട്ട/വിവയാഹച്മയാചിതരയായ/അവിവയാഹിതരയായ സ്തതീകൾ/
അവിവയാഹിതരയായ അമ്മയാർ, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ 
സ്തതീകൾ, കിടപ്ിലയായവരുഡട ഭയാരധ്മയാർ എന്നിവർക്ക് 
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകി സഹയായിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഒരു സ്യം ഡതയാഴിൽ പദ്തിയയാണ് ശരണധ്. ഡതയാഴിൽ 
വകുപ്യാണ് ഇത് നടപ്യാക്കുന്നത്. 2021-22 കയാലയളവിൽ 
3,586 സ്തതീകൾക്ക് ഇതിഡന് ്ച്യയാജനം ലഭിച്ചു. 
എംച്പ്യായ്ഡമന്് എസൈ്ച്ചഞ്ചുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ഡചയ്ിട്ടുള്ള 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായവരുഡട പുനരധിവയാസവം ച്ക്മവം 
ലക്ധ്മിട്ടയാണ് ണകവലധ് പദ്തി. എംച്പ്യായ്ഡമന്് വകുപ്യാണ് 
ഇത് നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 2020-21ൽ 774 സ്തതീകൾക്കും 2021-
22ൽ (ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 വഡര) 1,656 സ്തതീകൾക്കും യഥയാക്രമം 
ഈ പദ്തിയിലൂഡട ധനസഹയായം ലഭിച്ചു.

കേരളത്ിലല ട്യാന്സ് ലജന്ഡര് സമൂഹും
്യാൻസ്ഡജൻഡർ വധ്ക്ികൾക്്ക (ടിജികൾ) തുലധ്തയ്ക്കും തുലധ് 
സംരക്ണത്ിനുമുള്ള അവകയാശം ദൃഢമയായി സ്യാപിചേ 
2014 ഡല സു ി്ം ച്കയാടതിയഡട സു്ധയാന വിധിക്ക് 
ച്ശഷം സംസ്യാന സർക്കയാർ 2015 ഡല അവകയാശയാടി 
സ്യാനത്ിലുള്ള ്യാൻസ്ഡജൻഡർ നയം പുറത്ിറക്കി. 
്യാൻസ്ഡജൻഡർ വധ്ക്ികളഡട (അവകയാശ സംരക്ണം) 
നിയമം, 2019, ഇന്ധ്യിഡല ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകളഡട 
അവസ്ഡയക്കുറിചേ്, ്ച്തധ്കിചേ് സ്യം തിരിചേറിയയാനുള്ള 
അവകയാശവമയായി ബന്ധഡപ്ട്ട് നിരവധി ആശങ്കൾ 
ഉന്നയിചേിട്ടുണ്്. ടിജികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ഡചയ്യാനും തിരിചേറിയൽ 
കയാർഡുകൾ നൽകയാനും കഴിയന്ന ജില്യാതല ടിജി 
ച്ബയാർഡുകൾ സ്യാപിക്കയാനും നയം ശുപയാർശ ഡചയ്യുന്നു. 
ച്കരളത്ിൽ ഡപയാതു ഇടങ്ങളിൽ ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകളഡട 
്തധ്ക്ഡപ്ടൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്േ വർഷങ്ങളയായി വർദ്ിചേിട്ടുണ്്. 
എന്നയാൽ മറ്റ് ണലംഗിക സ്ത്ങ്ങളള്ള ആളകളഡട 
്ശ്നങ്ങൾ ഇച്പ്യാഴം ആ രതീതിയിൽ എടുത്തുകയാണിക്കുന്നില്. 
ച്ക്മവം അന്സ്ം നിറഞ്ഞ ജതീവിതത്ിന് ആവശധ്മയായ 
അടിസ്യാന കഴിവകൾ ച്പയാലും സ്യായത്മയാക്കയാൻ 
ഇവർക്ക് കഴിയന്നിഡല്ന്ന് സയാമൂഹധ്നതീതി വകുപ്് നടത്ിയ 
സർച്വയിൽ കഡണ്ത്ി. അതിനയാൽ, ടിജികഡള ഉൾഡപ്ടുത്തു 
ന്നതിനുള്ള ഇടഡപടലുകൾ ച്കവലം സയാമ്പത്ിക നടപടി 
കളിൽ മയാത്രമയായി പരിമിതഡപ്ടുത്യാനയാവില്.

്യാൻസ്ഡജൻഡർമയാരുഡട ച്ക്മത്ിനയായള്ള വിവിധ 
പദ്തികൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ്യാഥമികമയായി 
സയാമൂഹധ്നതീതി വകുപ്് നടപ്ിലയാക്കുന്നു. അതുച്പയാഡല, 
ആച്രയാഗധ് കുടുംബച്ക്മ വകുപ്ിന് കതീഴിൽ 
എൽജിബിടികളഡട ച്ക്മം ലക്ധ്മയാക്കിയള്ള പദ്തികൾ/
പരിപയാടികൾ ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. ച്കയാട്ടയം ഡമഡിക്കൽ 
ച്കയാച്ളജിൽ സൗജനധ് ലിംഗമയാറ്റ ശസ്തക്രിയയ്ക്കുള്ള സൗകരധ്ം 
ഏർഡപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകൾക്കുള്ള 
കൗൺസിലിങ്ങിനും മരുന്നിനുമയായി ച്ഹയാമിച്യയാപ്തി 
ഡയറ്ച്ററ്റ് ‘നിസർഗ’ എന്ന പരിപയാടി ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. 
ഇവ കൂടയാഡത, ച്കരള സംസ്യാന സയാക്രതയാ മിഷൻ 
അച്തയാറിറ്റി (ഡകഎസ്എൽഎംഎ) അനുവദിചേ ്ച്തധ്ക 
സയാക്രതയാ പരിപയാടിയിൽ, സംസ്യാനഡത് ന്യൂനപക് 

ലിംഗക്കയാർക്ക് സൗജനധ്വം തുടർ വിദധ്യാഭധ്യാസവം 
നൽകുന്നതിൽ ശ്ദ് ച്കന്ദതീകരിക്കുന്നു. സമന്യ 
പരിപയാടിയഡട ഭയാഗമയായി, അവർ ഡകഎസ്എൽഎംഎ യഡട 
4, 7, 10, 12 തുലധ്തയാ ച്്യാഗയാമുകളിൽ ച്ചർന്നിട്ടുണ്്. 2021-
22-ൽ 120 ്യാൻസ്ഡജൻഡ റുകൾക്ക് ഈ പരിപയാടിയഡട 
്ച്യയാജനം ലഭിച്ചു. തുടർവിദധ്യാഭധ്യാസ പരിപയാടിയഡട 
ഭയാഗമയായി, ്യാൻസ്ഡജൻഡർ കമ്്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള 918 
ച്പർക്കിടയിൽ ഡകഎസ്എൽഎംഎ ഒരു സർച്വ നടത്ി, 
അതിൽ 20.35 ശതമയാനം ച്പർ ഡതയാഴിലില്യാത്വരയാഡണന്നും 
16.70 ശതമയാനം ച്പർ സ്കയാരധ്ച്മഖലയിൽ ച്ജയാലി 
ഡചയ്യുന്നവരയാഡണന്നും 1.65 ശതമയാനം ച്പർക്ക് സർക്കയാർ 
ച്ജയാലിയഡണ്ന്നും 5.86 ശതമയാനം ച്പർ അർദ് സർക്കയാർ 
സ്യാപനങ്ങളിൽ ച്ജയാലി ഡചയ്യുന്നവരയാഡണന്നും 
കഡണ്ത്ി. 30 ശതമയാനത്ിലധികം ച്പർ ഏഡതങ്ിലും 
തരത്ിലുള്ള സ്യം ഡതയാഴിലിൽ ഏർഡപ്ട്ടിരുന്നു. ച്ജയാലി 
ഡചയ്ിരുന്ന ഭൂരിഭയാഗം ആളകളം തങ്ങളഡട വധ്തിരിക്മയായ 
ണലംഗിക സ്ത്ം ഏഡതങ്ിലും ഔച്ദധ്യാഗിക ച്രഖകളിൽ 
സമൂഹത്ിന് മുന്നിൽ ഡവളിഡപ്ടുത്ിയിരുന്നില്. 100 
്യാൻസ്ഡജൻഡറുകളിൽ ആറ് ച്പർ ഭിക്യാടനത്ിലും 
100ൽ എട്ട് ച്പർ ണലഗിംക ഡതയാഴിലിലും ഏർഡപ്ട്ടി 
രിക്കുന്നതയായം സർച്വ കഡണ്ത്ി. നയാല് ശതമയാന 
ത്ിലധികം ആളകൾക്ക് അവരുഡട ഐഡന്ിറ്റി 
ഡതളിയിക്കയാനുള്ള ച്രഖകഡളയാന്നും ഉണ്യായിരുന്നില്. 
സർച്വയിൽ പഡങ്ടുത് ്യാൻസ്ഡജൻഡർമയാരിൽ 1.2 
ശതമയാനം ച്പർക്ക് മയാത്രച്മ എഴതയാനും വയായിക്കയാനും 
അറിയയാഡതയള്ളൂ. ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകൾക്കിടയിൽ 
ഉയർന്ന ക്യാസിഡലത്തുച്മ്പയാൾ കൂടുതലും സയാമൂഹിക 
അവച്ഹളനം കയാരണം സ്കൂൾ ഉച്പക്ിക്കുന്നവരുഡട 
എണ്ം വർദ്ിചേിട്ടുണ്്. 10.61 ശതമയാനം ച്പർ iv നും vii 
നും ക്യാസ്ുകൾക്കിടയിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു ച്പയായച്പ്യാൾ 40 
ശതമയാനം ച്പർ vii -നും x -നും ഇടയിൽ പഠനം ഉച്പക്ിച്ചു. 
സർച്വയിൽ പഡങ്ടുത് ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകളിൽ 26.55 
ശതമയാനം ച്പർ പ്സ് ടു പയാസയായിരുന്നു. 13.60 ശതമയാനം 
ച്പർ ബിരുദധയാരികളം 2.10 ശതമയാനം ബിരുദയാനന്ര 
ബിരുദധയാരികളം. സർച്വയിൽ പഡങ്ടുത്വരിൽ 
67.14 ശതമയാനം ച്പരും ഡകഎസ്എൽഎംഎയഡട 
തുടർവിദധ്യാഭധ്യാസ പരിപയാടികളിൽ ച്ചരയാൻ തയാൽപ്രധ്മു 
ള്ളവരയായിരുന്നു.

ച്കരളത്ിൽ നടത്ിയ വികലയാംഗ ഡസൻസസ് 
്കയാരം 1,187 ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകൾ ഉൾഡപ്ടുന്നു. 
്യാൻസ്ഡജൻഡറുകളഡട ച്ക്മത്ിനയായി ച്കരളസർക്കയാർ 
അവകയാശങ്ങൾ അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള സമതീപനത്ിൽ 
വിവിധ പദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കുന്നു. 2018-19ൽ, 
്യാൻസ്ഡജൻഡർ വധ്ക്ികൾക്ക് അവരുഡട സ്ന്ം 
ആസൂത്രണത്ിന് സഹയായിക്കുന്ന വിവിധ ് വർത്നങ്ങൾ 
രൂപകൽപ്ന ഡചയ്യുന്നതിനും ഏച്കയാപിപ്ിക്കുന്നതിനും 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനുമയായി സയാമൂഹിക നതീതി ഡയറ് 
ച്ററ്റിഡല ്യാൻസ്ഡജൻഡർ ഡസൽ രൂപതീകരിച്ചു. 
അതിനുച്ശഷം, എസ്.ഡജ.ഡി യഡട കതീഴിലുള്ള എല്യാ 
പദ്തികളം ഒരു സമഗ പദ്തിയയായ മഴവില്ിന് 
കതീഴിലയായി. സയാമൂഹധ് തല പരിപയാടി, സ്യാപനപരമയായ 
ഇടഡപടൽ, ഗച്വഷണവം സർച്വയം, അവച്ബയാധനവം 
ശിൽപശയാലകളം, ഡപൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ച്ലയാൺ, 
ണനപുണധ് വികസനം എന്നിവയയാണ് പദ്തിയഡട ്ധയാന 
ഘടകങ്ങൾ. റ്റിജികളഡട കച്ലയാത്വം സംഘടിപ്ിക്കുകയം, 
വിവയാഹ സഹയായം നൽകുകയം, ണല�് മിഷൻ ഭവന 
പദ്തിയിൽ മുൻഗണനയാ വിഭയാഗമയായി അവഡര ഉൾഡപ്ടു 
ത്തുകയം ഡചയ്തു. ഈ ച്മഖലയിൽ ്വർത്ിക്കുന്ന 
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അംഗതീകൃത എൻജിഒകളഡട സഹയായച്ത്യാഡട ്യാൻസ്ഡജ 
ൻഡർ വധ്ക്ികളഡട ഡഹൽപ്് ണലനും (24x7) ്തിസന്ധി 
ണകകയാരധ് ച്കന്ദവം സ്യാപിച്ചു. വിദധ്യാഭധ്യാസം (സ്കൂൾ 
ഡകയാഴിഞ്ഞുച്പയാക്ക് കൂടുതലയാണ്), ഡതയാഴിലധിഷ്ിത 
പരിശതീലനം, സ്യം ഡതയാഴിൽ, മത്ര പരതീക്കൾ 
എഴതൽ എന്നിവയ്ക് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുന്നു. 
ണവച്ദധ്യാപച്ദശഡത് അടിസ്യാനമയാക്കി സർക്കയാർ 
ആശുപത്രികളിഡല ലിംഗമയാറ്റ ശസ്തക്രതീയ (എസ്ആർഎസ്) 
യഡട തുക 2019-ൽ 2 ലക്ം രൂപയയായം 2020-ഓഡട 5 ലക്ം 
രൂപയയായം വർദ്ിപ്ിച്ചു.

2020-21 കയാലയളവിൽ 3576 ്യാൻസ്ഡജൻഡർ ഗുണച്ഭയാ 
ക്യാക്കൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്ിലയാക്കിയ വിവിധ 
പദ്തികളിൽ ഉണ്്. ച്ഹയാസ്റ്റൽ സൗകരധ്ം, ബ്യൂട്ടതീഷധ്ൻ 
ച്കയാഴ്സ്, തുടർ വിദധ്യാഭധ്യാസ പദ്തി, തയ്ൽ ഡമഷതീൻ 
വിതരണം, സംരംഭകത് വികസന പരിപയാടികൾ, ടിജി 
ച്ഷയാർട്ട് ച്സ്റ്റ/ഡഷൽട്ടർ ച്ഹയാമുകൾ, എസ്ആർഎസ് 
ശസ്തക്രിയക്ക് ച്ശഷമുള്ള തുടർ ചികിത്, എചേ്ഐവി 
സതീച്റയാ നിരതീക്ണ ച്കന്ദം (ഡകഎസ്എസ്ഡബ്ല്യുബി), 
ണരൈവിംഗ് പരിശതീലനം നൽകൽ, ടിജി സൗഹൃദ 
ച്ടയായലൈറ്റ്, സ്യം ഡതയാഴിൽ സഹയായം, വർണം (ടിജി 
ഉത്വം), വിവിധ ഉച്ദധ്യാഗസ്ർ, തിരഡഞ്ഞടുക്കഡപ്ട്ട 
്തിനിധികൾ എന്നിവർക്കിടയിലും സ്കൂൾ/ച്കയാച്ളജുകളിലും 
ച്ബയാധവൽക്കരണം എന്നിവ 13-യാം പഞ്വത്ര 
പദ്തിയിൽ എസ്ഡജഡി നടപ്ിലയാക്കിയ ടിജികൾക്കയായള്ള 
മറ്റ് പദ്തികളയാണ്.

2020-21ൽ ്യാൻസ്ഡജൻഡർ വധ്ക്ികഡള സ്യം 
ഡതയാഴിലിലൂഡട സ്യം പരധ്യാപ്തരയാക്കയാൻ സഹയായി ക്കുന്നതി 
നയായി ഡകഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി സ്യം ഡതയാഴിൽ വയായ്പയാ 
പദ്തി ആരംഭിച്ചു. സയാമൂഹധ്നതീതി ഡയറ്ച്ററ്റിഡന് 
ധനസഹയായച്ത്യാഡടയയാണ് ഈ പദ്തി നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 
പദ്തിയഡട ്യാരംഭ ഘട്ട വയായ്പ വിതരണത്ിനയായി 30 
ലക്ം അനുവദിക്കുകയം 22 ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകൾക്ക് 
പദ്തിയഡട ്ച്യയാജനം ലഭിക്കുകയം ഡചയ്തു.

ലിുംഗപദവി ബജറ്റ്
തച്ദേശസ്യം ഭരണ സ്യാപനങ്ങളഡട വയാർഷിക 
പദ്തിയിൽ വനിത ഘടക പദ്തി (ഡബ്യൂസിപി) നിർബ 
ന്ധമയായി ഉൾഡപ്ടുത്ിഡകയാണ്് ഒൻപതയാം പദ്തിയഡട 
സമയത്് ്യാച്ദശിക സർക്കയാർ തലത്ിൽ ഒരു 
ലിംഗപദവി ്തികരണ ബജറ്റ് ച്കരളത്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. 
സംസ്യാനത്് നിന്ന് 35-40 ശതമയാനം വിഹിതം തച്ദേശ 
സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളിച്ലക്ക് (എൽ.എസ്.ജി.ഐ 
കൾ) വിഭജിചേച്തയാഡട, ഓച്രയാ പഞ്യായത്ിനും അവരുഡട 
വികസന പദ്തി ച്രഖയിൽ സ്തതീകളഡട അവസ്ഡയക്കുറിചേ് 
ഒരു അധധ്യായം തയ്യാറയാക്കയാൻ നിർച്ദേശം നൽകുകയം 
ലിംഗപദവി ബജറ്റിഡന് ആദധ്രൂപം 1996ൽ സംസ്യാനത്് 
ഉണ്യാകുകയം ഡചയ്തു. 9-യാം പദ്തി സമയത്് തച്ദേശസ്യം 
ഭരണ സ്യാപനങ്ങളഡട പദ്തി വിഹിതത്ിഡന് 10 
ശതമയാനം സ്തതീകളച്ടച്യയാ, സ്തതീകൾക്കുച്വണ്ിയള്ള ്ച്തധ്ക 
പദ്തികൾക്കു ച്വണ്ിച്യയാ നതീക്കി വചേിരുന്നു. അവ വനിതയാ 
ഘടക പദ്തി (ഡബ്ല്യു.സി.പി) എന്നറിയഡപ്ട്ടു.

ലിംഗപദവി ബജറ്റിംഗ് ്ക്രിയ സ്യാപനവൽക്കരിക്കുന്നതിന് 
2005-06 ഡല ച്കന്ദ ബജറ്റിലയാണ് ലിംഗപദവി ബജറ്റ് 
അവതരിപ്ിചേത്. ച്കരളത്ിഡല സംസ്യാന ബജറ്റിൽ 
ലിംഗപദവി ്തികരണ ബജറ്റ് ആക്കുന്നതിന് കയാരധ്മയായ 

ശ്മങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്്. 11-യാം പദ്തിയിലയാണ് ലിംഗപദവി 
ബജറ്റിഡന് ്വർത്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഉൾഡപ്ടുത്ിട്ടുള്ള 
്ച്തധ്ക ച്രഖയയായി വകുപ്പുകളിലുടനതീളം ഡപൺകുട്ടി കൾക്കും 
സ്തതീകൾക്കും ച്വണ്ി അടയയാളഡപ്ടുത്ിയ വിഭവങ്ങൾ 
ഉൾഡപ്ടുത്ി 2017-18 ലയാണ് സംസ്യാനത്് ആദധ്മയായി 
ലിംഗപദവി ബജറ്റ് അവതരിപ്ിചേത്.

2020-21-ൽ സ്തതീകളഡട നിർദേിഷ് പദ്തികൾക്കയായി (പയാർട്്ട 
എ) 1,509.33 ച്കയാടി രൂപയം (7.3 ശതമയാനം) പയാർട്ട് 
ബിയിൽ ഘടക പദ്തികൾക്കയായി 2,300.54 രൂപയം (11.1 
ശതമയാനം) സ്തതീകൾക്ക് ലഭധ്മയാക്കിയിട്ടുണ്്. സ്തതീകൾക്കയായി 
ആഡക 3809.87 ച്കയാടി രൂപ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളത് ഡമയാത്ം 
അടങ്ലിഡന് 18.4 ശതമയാനമയാണ്. ഈ തുകയിൽ 5 ച്കയാടി 
രൂപ ്യാൻസ്ഡജൻഡറുകൾക്കയായള്ള പദ്തിയയായ "മഴവില്്" 
നയാണ് അനുവദിചേിരിക്കുന്നത്. 2022-23 സയാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിൽ 4,665.2 ച്കയാടി രൂപയയാണ് സംസ്യാനഡത് 
ഡജൻഡർ ബജറ്റിങ്ങിഡന് ആഡക അടങ്ൽ. 2021-22 ഡല 
19.54 ശതമയാനം (₹4,025.4 ച്കയാടി) ൽ നിന്ന് സ്തതീകൾക്കുള്ള 
വിഹിതം ഡമയാത്ം പദ്തി വിഹിതത്ിഡന് 20.9 ശതമയാനം 
എന്ന ഉയർന്ന തലത്ിഡലത്ി. 90-100 ശതമയാനം സ്തതീ-
നിർദേിഷ് ട സ്തീമുകൾക്കുള്ള വിഭവ വിഹിതം 7.26 ശതമയാനം 
ആഡണങ്ിൽ, 2021-22 ഡല 6.54 ശതമയാനം ആയിരുന്നത് 
90 ശതമയാനത്ിൽ തയാഡഴയള്ള സ്തീമുകൾക്ക് 13.64 ശതമയാനം 
ആണ്, 2021- 22ൽ ഇത് 13 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് വർധിച്ചു. 
ഇത് രണ്് വിഭയാഗങ്ങളിലും നയാമമയാത്രമയായ എന്നയാൽ 
സ്ിരമയായ വളർചേഡയ സൂചിപ്ിക്കുന്നു.
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8.2 സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ദുർബ�തകളെ 
അഭതിമുഖീകരതിക്കൽ

പട്ടികജാതടി-പട്ടികവർഗ്ഗ വടിഭാഗങ്ങള്
പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങെതിള� ജനങ്ങളുളെ 
ജീവതിതാവസ്ഥയുളെയും ളതാഴതിൽ സാഹചര്യങ്ങളുളെയും 
സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക പരതിവർത്നത്തിന് ലകരെ 
സർക്കാർ പ്രതതിജ്ാബദ്ധമാണ്. വതിവതിധ വതികസന 
നയങ്ങെതിലൂളെ പട്തികജാതതി-വർഗ്ഗക്കാരുളെ വതികസന 
ആവശ്യങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിൽ സർക്കാർ അതീവ 
ജാഗ്രത പു�ർത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിളറെ ആളക 
പദ്ധതതിവതിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
ജനസംഖ്യാനുപാതലത്ക്കാൾ കൂെതിയ ഒരു വതിഹതിതം 
അവരുളെ വതികസനത്തിനായതി വകയതിരുത്തുന്നുളവന്ന് 
ഉറപ്ാക്കുന്നത് ലകരെ സർക്കാരതിളറെ നയമാണ്.

ലകരെത്തിൽ പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾ 
ജനസംഖ്യയുളെ യഥാക്രമം 9.1 ശതമാനവം 1.45 
ശതമാനവമാണ്. ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗ 
ജനസംഖ്യയുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ യഥാക്രമം അനുബന്ധം 
8.2.1 ലം, 8.2.2 ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
ജനസംഖ്യയുളെ സാക്ഷരത, �തിംഗാനുപാതം എന്നതിവയതിൽ 
ലകരെത്തിളറെയും ലദശീയ ത�ത്തിള�യും സ്ഥതിതതിയുളെ 
താരതമ്യം അനുബന്ധം 8.2.3 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. ലകരെ 
ല്റേറ്് സലബാർഡതിലനറ്് സർവീസ് റൂൾസ് 1958 ള� റൂൾ 
14(എ) പ്രകാരം, സംസ്ഥാനളത് സർക്കാർ വകുപ്പുകെതിൽ 
ഗസറ്ഡ്, ലനാൺ ഗസറ്ഡ്, �ാ്റേ് ലഗ്രഡ് തസ്തികകെതിൽ 
10 ശതമാനം പ്രാതതിനതിധ്യം പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
വതിഭാഗങ്ങൾക്കായതി (പട്തികജാതതിക്കാർക്ക് 8 ശതമാനവം 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് 2 ശതമാനവം) സംവരണം 
ളചയ്തിട്ടുണ്്. 89 സർക്കാർ വകുപ്പുകെതിൽ, 52 വകുപ്പുകെതിള� 
വാർഷതിക അവല�ാകന കണക്ക് പ്രകാരം, പട്തികജാതതി-
പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെ പ്രാതതിനതിധ്യം, 2022 ജനുവരതി 1-ന് 
ളമാത്ം 11.88 ശതമാനമാണ്. ഇതതിൽ 9.63 ശതമാനം 
പട്തികജാതതിക്കാരും 2.25 ശതമാനം പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുമാണ്. 
പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളുളെ സർക്കാർ 
സർവീസതിലള്ള പ്രാതതിനതിധ്യത്തിളറെ വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.2.4ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ായുള്ള വടികസന 
പരടിപാടടികള് 
പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങെതിള� ജനങ്ങളുളെ 
വതികസനവം ലക്ഷമവം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിൽ ലകരെ സർക്കാർ 
പ്രതതിജ്ാബദ്ധമാണ്. ലമൽ സൂചതിപ്തിച്ചതുലപാള�, 
പട്തികജാതതിക്കാരുളെയും പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെയും വതികസന 
ത്തിനായതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആളക വാർഷതിക 
പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
ജനസംഖ്യാനുപാതലത്ക്കാൾ കൂെതിയ വതിഹതിതം പട്തികജാതതി 
ഉപപദ്ധതതിയ്കായും (എസ്.സതി.എസ്.പതി) പട്തികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിയ്കായും (െതി.എസ്.പതി) നീക്കതിവയ്ക്കുന്നുണ്്. നതി�വതിൽ 
സംസ്ഥാന പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിളറെ 9.81 ശതമാനം 
പട്തികജാതതിക്കാരുളെ ലക്ഷമത്തിനും 2.83 ശതമാനം 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെ ലക്ഷമത്തിനായും നീക്കതിവച്ചതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിൽ നതിന്നും വതിലകന്ദീകൃത ആസൂത്രണ പദ്ധതതികൾ 
നെപ്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ 
നങ്ങൾക്ക് ശരാശരതി 45 ശതമാനം ഫണ്് പട്തികജാതതി 
ഉപപദ്ധതതിയതിലം (എസ്.സതി.എസ്.പതി) 23 ശതമാനം 
ഫണ്് പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതിയതിലം (െതി.എസ്.പതി) 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. ബാക്കതി തുക പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്പുകൾ വഴതി നെപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്ധതതികൾക്കായതി 
നീക്കതിവച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

2022-23ൽ സംസ്ഥാനത്തിളറെ ആളക പദ്ധതതി 
വതിഹതിതമായ 30,700 ലകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും പട്തികജാതതി- 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെ വതികസനത്തിനായതി യഥാക്രമം 
2,979.40 ലകാെതി രൂപയും 859.50 ലകാെതി രൂപയുമാണ് 
നീക്കതിളവച്ചതിരുന്നത്. പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെ 
വതികസനത്തിനായതി 2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര 
പ്രതതിവർഷം വകയതിരുത്തിയ തുകയുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 
8.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്ാരുടട വടികസനം
2011-ള� ളസൻസസ് പ്രകാരം, ലകരെത്തിള� പട്തികജാതതി 
ജനസംഖ്യ 30.39 �ക്ഷമാണ്. സംസ്ഥാനളത് 



ളമാത്ം ജനസംഖ്യയുളെ 9.10 ശതമാനം വരുന്ന ഈ 
വതിഭാഗത്തിൽ 53 സമുദായങ്ങൊണുള്ളത്. ഇതതിൽ ലവെർ, 
നായാെതി, കള്ളാെതി, അരുന്ധതതിയാർ/ചക്തിയർ തുെങ്ങതിയ 
സമുദായങ്ങളെ പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിള� ദുർബ� 
സമുദായങ്ങൊയതി കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനളത് 
ളമാത്ം പട്തികജാതതി ജനസംഖ്യയുളെ 3.65 ശതമാനലത്ാെം 
വരും ഈ ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങെതിള� ജനങ്ങൾ. ചരതിത്രപരമായ 
പാർശ്വവൽക്കരണവം അതതിൽ നതിന്നും ഉണ്ായതിട്ടുള്ള 
സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും പട്തികജാതതി 
ജനവതിഭാഗങ്ങൾ അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നതതിനാൽ, അവരുളെ 
വതികസനവം ലക്ഷമവം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിൽ സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ പ്രലത്യക ശ്രമങ്ങൾ നെത്തുന്നുണ്്.

വതിവതിധ വതികസന പദ്ധതതികൾ നെപ്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി 
ലകരെ സർക്കാർ പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്തിനും 
പ്രാലദശതിക സർക്കാരുകൾക്കും പദ്ധതതി വതിഹതിതം 
വകയതിരുത്തുന്നുണ്്. കൂൊളത, ലകന്ദാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികൾ 
നെപ്തി�ാക്കാൻ ലകന്ദ സർക്കാരും ഫണ്് അനുവദതിക്കുന്നുണ്്. 
2021-22-ള� ബജറ്തിൽ പട്തികജാതതിക്കാരുളെ ലക്ഷമത്തിനായതി 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2,708.54 ലകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തുകയുണ്ായതി. ഇതതിൽ 1,487.39 ലകാെതി രൂപ 
പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്തിനും 1,221.15 ലകാെതി രൂപ തലദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 
അനുവദതിച്ച ബജറ്് വതിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും പട്തികജാതതി 
വതികസന വകുപ്് 1,267.07 ലകാെതി രൂപയും (85.18 ശതമാനം) 
തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1,082.75 ലകാെതി രൂപയും 
(88.66 ശതമാനം) ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. പട്തികജാതതി 
ലക്ഷമത്തിനായതി 2022-23 ബജറ്തിൽ നീക്കതിവച്ച 2,979.40 
ലകാെതിയതിൽനതിന്നും പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്തിന് 
1,638.10 ലകാെതിയും തലദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 
1,341.30 ലകാെതിയും അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2018-19 മുതൽ 2022-23 
വളര സംസ്ഥാനത്തിളറെ ആളക പദ്ധതതി വതിഹതിതത്തിൽ 
നതിന്നും അനുവദതിച്ച പട്തികജാതതി ഉപപദ്ധതതി വതിഹതിതം 
സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.5ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2021-22, 2022-23 (2022ളസപ്റ്ംബർ 
30 വളര) വർഷങ്ങെതിൽ പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്് 

നെപ്ാക്കതിയ പദ്ധതതികളുളെ വതിഹതിതം, ളച�വ്, ഭൗതീക 
�ക്ഷ്യങ്ങൾ, ലനട്ങ്ങൾ എന്നതിവ യഥാക്രമം അനുബന്ധം 
8.2.6, 8.2.7 എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. പട്തികജാതതി 
വതിഭാഗക്കാരുളെ ലക്ഷമത്തിനായതി ഏളറ്ടുത് പ്രധാന 
പരതിപാെതികൾ ചുവളെ സംഗ്രഹതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്ാരുടട ക്ഷേമത്ടിനായുളള പ്രധാന 
വടികസന പരടിപാടടികള്

ഭൂമടിയും പാർപ്ടിടവം
ഭൂരഹതിതരായ പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമതി 
വാങ്ങുന്നതതിനായതി, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ‘ഭൂരഹതിത 
കുടുംബ ങ്ങൾക്ക് വീെ് നതിർമ്തിക്കാൻ ഭൂമതി’ എന്ന 
പദ്ധതതിയതിലൂളെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്്. 
ല�ഫ് മതിഷളറെ കണക്കനുസരതിച്ച് 46,731 പട്തികജാതതി 
കുടുംബങ്ങൾ ഭൂരഹതിതരും സ്വന്തമായതി ഭൂമതിയുെെ 67,720 
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങൾ ഭവനരഹതിതരുമാണ് (2022 
ളസപ്റ്ംബർ 30 വളര). ഭൂമതി വാങ്ങൽ പദ്ധതതിയ്കായതി 2021-
22- ൽ അനുവദതിച്ച 185.00 ലകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 158.61 
ലകാെതി രൂപ (85.73 ശതമാനം) ളച�വഴതിച്ച് 4,020 ഭൂരഹതിത 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമതി �ഭ്യമാക്കുവാൻ കഴതിഞ്ഞു. പട്തികജാതതി 
വതിഭാഗത്തിള� ഭൂരഹതിതരുളെ പ്രശ്ം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 
ഈ പദ്ധതതിയുളെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായതി പ്രലയാജന 
ളപ്ടുത്ാവന്നതാണ്. 2017-18 മുതൽ 2021-22 വളര ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചതിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുളെ 
എണ്ണം ചടിത്ധം 8.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2020-21 മുതൽ 2022-23 വളര (2022 ളസപ്റ്ംബർ 30 
വളര) ഭൂരഹതിതർക്ക് ഭുമതി നൽകുന്ന പദ്ധതതി പ്രകാരം 
പട്തികജാതതിക്കാർക്ക് ഭൂമതി നൽകതിയതതിളറെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.8ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഭവന നതിർമ്ാണ പദ്ധതതിയതിൽ പുതതിയ വീടുകളുളെ 
നതിർമ്ാണവം, 2007-08 മുതൽ 2016-17 വളര പട്തികജാതതി 
വതികസന വകുപ്് ഏളറ്ടുത്തതിൽ പൂർത്തിയാകാത് 
വീടുകളുളെ പൂർത്തിയാക്കലം ല�ഫ് മതിഷൻ വഴതിയാണ് 

പട്ടിക 8.2.1 പട്തികജാതതി ഉപപദ്ധതതിയതിലം പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതിയതിലം വകയതിരുത്തിയ വതിഹതിതം (തുക ലകാെതിയതിൽ) 2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര
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2018-19 29150 1570.36 1289.26 2859.62 9.81 632.59 193.60 826.19 2.83

2019-20 30610 1649.00 1353.84 3002.84 9.81 663.27 202.99 866.26 2.83

2020-21 27610 1487.39 1221.15 2708.54 9.81 598.26 183.10 781.36 2.83

2021-22 27610 1487.39 1221.15 2708.54 9.81 598.26 183.10 781.36 2.83

2022-23 30700 1638.10 1341.30 2979.40 9.81 657.95 201.55 859.50 2.83

ആളക 145680 7832.24 6426.7 14258.94 9.81 3150.33 964.34 4114.67 2.83

അവ�ംബം: ബഡ്ജറ്് ലരഖകൾ, ലകരെ സർക്കാർ.
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നെന്നു വരുന്നത്. 2017-18 മുതൽ ല�ഫ് മതിഷൻ വഴതി മൂന്ന് 
ഘട്ങ്ങെതി�ായാണ് വീെ് നതിർമ്ാണം നെപ്തി�ാക്കുന്നത്. 
ല�ഫ് മതിഷളറെ ആദ്യ ഘട്ത്തിൽ (അപൂർണ്ണമായ 
വീടുകൾ പൂർത്ീകരതിക്കുന്ന ഘട്ം) പൂർത്തിയാക്കാത്തായതി 
കളണ്ത്തിയ 19,566 വീടുകെതിൽ 19,153 വീടുകളുളെ 
നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്തിയായതി. രണ്ാം 
ഘട്ത്തിൽ (ഭൂമതിയുള്ള ഭവനരഹതിതർക്ക് വീെ് നൽകുന്ന 
ഘട്ം), പദ്ധതതിക്കനുലയാജ്യരായതി കളണ്ത്തിയ 48,494 
പട്തികജാതതി ഗുണലഭാക്ാക്കെതിൽ 31,610 ഗുണലഭാക്ാക്കൾ 
നതിർമ്ാണത്തിനുള്ള കരാരതിൽ ഏർളപ്ടുകയും 18,983 
വീടുകളുളെ നതിർമ്ാണം പൂർത്ീകരതിക്കുകയും ളചയ്തു. മൂന്നാം 
ഘട്ത്തിനായതി (ഭൂരഹതിതർക്കും ഭവനരഹതിതർക്കും വീെ് 
നൽകുന്ന ഘട്ം), ല�ഫ് മതിഷളറെ സംയുക് പട്തികയതിൽ 
നതിന്നും പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്തിളറെ അധതിക 
പട്തികയതിൽ നതിന്നും 46,930 പട്തികജാതതി ഗുണലഭാക്ാക്കളെ 
കളണ്ത്തിയതതിൽ 8,140 കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമതി ആർജതിക്കുകയും 
7,345 കുടുംബങ്ങൾ നതിർമ്ാണത്തിനുള്ള കരാറതിൽ 
ഏർളപ്ടുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ 4020 കുടുംബങ്ങൾ 
ഇതുവളര വീടുപണതി പൂർത്ീകരതിച്ചു (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 
വളര).

വടിദ്ാഭ്ാസം
പട്തികജാതതി വതിദ്യാർതതികളുളെ വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനായതി 
പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്് 85 നഴ്സറതി സ്കൂളുകൾ, 
11 ലമാഡൽ ളറസതിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ, 44 
ഇൻഡസ് ത്ിയൽ ള്യതിനതിംഗ് ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്ടുകൾ, 87 പ്രീ-
ളമ്തിക് ലഹാ്റേലകൾ, 19 ലപാ്റേ്-ളമ്തിക് ലഹാ്റേലകൾ, 
നാ�് പ്രീ എക്ാമതിലനഷൻ പരതിശീ�ന ലകന്ദങ്ങൾ, 
ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ലഫാർ സതിവതിൽ സർവീസസ് എക്ാം 
ള്യതിനതിംഗ് ളസാലസറ്തി, വെക്കാലചേരതിയതിലള്ള കമ്്യൂണതിറ്തി 
ലകാലെജ്, ലകാഴതിലക്കാടുള്ള ളസറെർ ലഫാർ റതിസർച്ച് ആൻഡ് 
എഡ്യൂലക്കഷൻ ലഫാർ ലസാഷ്യൽ ്ാൻസ് ലഫാർലമഷൻ 
(CREST), പാ�ക്കാെ് ജതില്ലയതിള� ളമഡതിക്കൽ ലകാലെജ് 
എന്നതിവ നെത്തുന്നുണ്്. പട്തികജാതതി വതിദ്യാർതതികളുളെ 
വതിദ്യാഭ്യാസ നതി�വാരം ളമച്ചളപ്ടുത്തുന്നതതിനായതി പ്രാഥമതിക 

വതിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, �ംപ്ം ഗ്രാറെ്, ല്റേപ്റെ്, പ്രീ 
ളമ ത്ിക്, ലപാ്റേ് ളമ ത്ിക് ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ, വതിലദശ 
ല്ാെർഷതിപ്് എന്നതിങ്ങളന വതിവതിധ തരത്തിലള്ള 
വതിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്്. 
2020-21ൽ ലകാഴതിലക്കാെ്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജതില്ലകെതിൽ 
രണ്് ലമാഡൽ ളറസതിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ പുതുതായതി 
ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 2019-20ൽ പ്രീളമ ത്ിക്, ലപാ്റേ് 
ളമ്തിക്, ളപ്രാഫഷണൽ ലകാഴ്സുകൾക്കായതി, പട്തികജാതതി, 
പട്തികവർഗ്ഗ, ഒ.ഇ.സതി വതിദ്യാർതതികൾക്ക് നൽകുന്ന 
�ംപ്ം ഗ്രാറെ്, ല്റേപ്റെ്, ല്ാെർഷതിപ്് എന്നതിവയുളെ 
ധനസഹായ നതിരക്ക് വർദ്ധതിപ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 1.00 �ക്ഷം 
രൂപയതിൽ താളഴ മാത്രം വാർഷതിക വരുമാനമുള്ള പട്തികജാതതി 
കുടുംബങ്ങെതിൽ നതിന്നുള്ള ലഹസ് കൂൾ, ഹയർളസക്കൻഡറതി 
ക്ാസുകെതിള� വതിദ്യാർതതികൾക്കായതി 6,611 പഠനമുറതികളുളെ 
നതിർമാണം 2021-22ൽ പൂർത്ീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇതതിൽ 
139 പഠനമുറതികൾ പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിള� ദുർബ� 
സമുദായങ്ങെതിൽളപ്ട് കുട്തികൾക്കായതി നതിർമ്തിച്ചതിട്ടുള്ളതാണ്. 
അതുലപാള�, 2022-23ൽ പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിള� 
ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങെതിൽ നതിന്നുള്ള വതിദ്യാർതതികൾക്കായതി 
135 പഠനമുറതികൾ ഉൾളപ്ളെ ആളക 1,674 പഠനമുറതികളുളെ 
നതിർമ്ാണം പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്് (2022 ളസപ്റ്ംബർ 
30 വളര). 2021-22ൽ പട്തികജാതതി വതിദ്യാർതതികൾക്ക് 
നൽകതിയ പ്രധാന വതിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ സംബന്ധതിച്ച 
വതിശദാംശങ്ങൾ ബബോക്സ് 8.2.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

2021-22, 2022-23 (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) 
വർഷങ്ങെതിൽ പട്തികജാതതി വതിദ്യാർതതികൾക്ക് നൽകതിയ 
�ംപ്ം ഗ്രാറെ്, ല്റേപ്റ്െ, ലപാക്കറ്് മണതി തുെങ്ങതിയവയുളെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.9ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
2018-19 മുതൽ 2022-23 (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 പ്രകാരം) 
വളര അനുവദതിച്ച വതിവതിധ തരത്തിലള്ള ല്ാെർഷതിപ്പുകളും 
സഹായങ്ങളും �ഭതിച്ച വതിദ്യാർതതികളുളെ എണ്ണം അനുബന്ധം 
8.2.10ൽ ളകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ചടിത്ധം 8.2.1 ഭുമതി വാങ്ങുന്നതതിന് സഹായം �ഭതിച്ച പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങളുളെ എണ്ണം 2017-18 മുതൽ 2021-22 വളര

അവ�ംബം: പട്തികജാതതി വ തികസന വകുപ്്, 2022
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ആക്രാഗ്ം
ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതിക്ക് കീഴതിൽ അർഹരായ 
ലരാഗതികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ചതികതിത്ാ സഹായം 
നൽകതി വരുന്നുണ്്. പട്തികജാതതി കുടുംബത്തിള� ഏക 
വരുമാനദായകളറെ മരണത്തിന് ആശ്വാസമായതി 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതും പദ്ധതതിയുളെ 
ഭാഗമാണ്. ഈ പദ്ധതതിക്ക് കീഴതിൽ 2021-22-ൽ 
സംസ്ഥാനളത്ാട്ാളക 10,879 ലപർക്ക് വതിവതിധ 
ലരാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചതികതിത്ാ സഹായം നൽകുകയുണ്ായതി. 
ഇതതിനുപുറളമ, പട്തികജാതതി ലകാെനതികെതിൽ 29 ലഹാമതിലയാ 
ഡതിളപെൻസറതികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ആലരാഗ്യ 
പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതിയതിൽ 2021-22ൽ 57.74 ലകാെതി 
രൂപയും 2022-23ൽ (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) 
32.05 ലകാെതി രൂപയും ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. കഴതിഞ്ഞ 
അചേ് വർഷക്കാ�ം ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതിയതിൽ 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ള വതിഹതിതം, ളച�വ് എന്നതിവയുളെ 
വതിശദാംശങ്ങളും അനുവദതിച്ചതിട്ടുള്ള ചതികതിത്ാ സഹായം 
സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങളും അനുബന്ധം 8.2.11ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

നനപുണ് പരടിശീലനവം ടതാഴടിലം
ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപജീവന സുരക്ഷ ഒരുക്കു 
ന്നതതിനായതി ളതാഴതി�ധതിഷ്തിത പരതിശീ�ന പരതിപാെതികൾ 
ഉൾളപ്ളെയുള്ള വതിവതിധ ലനപുണ്യ വതികസന 
പരതിശീ�നങ്ങൾ പട്തികജാതതി വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലവണ്തി 
നെപ്തി�ാക്കതിയതിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതതിക്കായതി 2021-22ൽ 28.22 
ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്്. വതിവതിധ ലനപുണ്യ വതികസന 
പരതിപാെതികെതിലൂളെ 599 പട്തികജാതതി യുവാക്കൾക്ക് വതിദഗ്ധ 
പരതിശീ�നം ഈ കാ�യെവതിൽ �ഭതിക്കുകയുണ്ായതി. സ്വയം 
ളതാഴതിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഏളറ്ടുക്കുന്നതതിന് വായ്പയുളെ 
മുന്നതിള�ാന്ന് സബ്സതിഡതിയായതി വ്യക്തികൾക്കും/സ്വയം 
സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ധനസഹായം നൽകതിവരുന്നു. 
2021-22ൽ, 171 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് സ്വയം ളതാഴതി�തിന് 
സബ്സതിഡതി �ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2021-22, 2022-23 (ളസപ്റ്ംബർ 
30, 2022 വളര) വർഷങ്ങെതിൽ സ്വയംളതാഴതിൽ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം ആനുകൂ�്യങ്ങൾ ലനെതിയവരുളെ എണ്ണം 
അനുബന്ധം 8.2.12ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. വാർഷതിക 

കുടുംബ വരുമാന പരതിധതി 2.50 �ക്ഷം രൂപയതിൽ താളഴയുള്ള 
ളതാഴതി�തില്ലാത് പട്തികജാതതി യുവാക്കൾക്ക് വതിലദശത്് 
ലജാ�തി ലനടുന്നതതിനായതി 1.00 �ക്ഷം രൂപ വളര വകുപ്് 
ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്്. വതിലദശത്് ളതാഴതിൽ 
ലതടുന്നതതിന് 2021-22ൽ 673 ലപർക്കും 2022-23ൽ 
(ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) 408 ലപർക്കും ധനസഹായം 
നൽകുകയുണ്ായതി.

പട്ടികജാതടി ക്കാളനടികളടിടല അടടിസ്ാന സൗകര് 
വടികസനം
പട്തികജാതതി ലകാെനതികെതിൽ ളമച്ചളപ്ട് അെതിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതതിനായതി, മുപ്തതി�ധതികം 
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങൾ താമസതിക്കുന്ന പട്തികജാതതി 
ലകാെനതികെതിൽ ‘അംലബദ്കർ ഗ്രാമ വതികസന പദ്ധതതി’ 
ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം, ഓലരാ 
ലകാെനതിക്കും കുെതിളവള്ളം, കകൂസ്, ശുചതിത്വം, മാ�തിന്യ 
നതിർമാർജനം, ലറാഡ് കണക്റ്തിവതിറ്തി, ലവദയുതീകരണം, 
സംരക്ഷണ ഭതിത്തി നതിർമ്ാണം, ജ�ലസചനം, കെതിസ്ഥ�ം, 
കമ്്യൂണതിറ്തി ഹാൾ, വീെ് നവീകരണം, വരുമാനദായക 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം, ലകാെനതിക്കുള്ളതിലള്ള 
ലകാെനതിലയാെ് ലചർന്നുള്ള ശ്മശാനങ്ങളുളെ നവീകരണം 
എന്നതിവളക്കല്ലാമായതി 1 ലകാെതി രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്്. ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം 2021-22ൽ 202 ലകാെനതികെതിൽ ഏളറ്ടുത് 
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്ീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. 

മറ്റ് സാമൂഹടിക വടികസന പരടിപാടടികള്
വടിവാഹ ധനസഹായം
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ളപൺകുട്തികളുളെ വതിവാഹത്തിന് 
ധനസഹായം നൽകതി വരുന്നുണ്്. 2021-22-ൽ 11,025 
പട്തികജാതതി കൂടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം സഹായം 
നൽകുകയും, ബഡ്ജറ്് വതിഹതിതമായതി അനുവദതിച്ച 83.39 
ലകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 82.68 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയും 
ളചയ്തിട്ടുണ്്. 2022-23-ൽ അനുവദതിച്ച 83.39 ലകാെതി രൂപയതിൽ 
32.83 ലകാെതി രൂപ (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) ളച�വഴതിച്ച് 
3,848 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
വതിവാഹ ധനസഹായ നതിരക്ക് 2016-1-ൽ 50,000 രൂപയതിൽ 

ബബോക്സ് 8.2.1 പട്തികജാതതി വതിദ്യാർതതികൾക്്ക 2021-22-ൽ നൽകതിയ പ്രധാന വതിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂ�്യങ്ങൾ (പ്രലയാജനം �ഭതിച്ച വതിദ്യാർതതികളുളെ 
എണ്ണം)

പ്രീ ളമ്തിക് ല്ാെർഷതിപ്്  4,18,188

ലപാ്റേ് ളമ്തിക് ല്ാെർഷതിപ്് 1,84,300

വതിലദശത്് പഠതിക്കാനുള്ള സഹായം 106

മറ്് സംസ്ഥാനങ്ങെതിൽ പഠതിക്കാനുള്ള സഹായം 3,043

�ാപ് ലൊപ്് വാങ്ങുന്നതതിനുള്ള സഹായം 1,110

ള്റേതല്ാപ്് വാങ്ങുന്നതതിനുള്ള സഹായം 127

അയ്യങ്കാെതി ൊ�റെ് ളസർച്ച് ല്ാെർഷതിപ്് 7,504

പ്രലത്യക ലപ്രാത്ാഹനം (എസ് എസ് എൽസതി മുതൽ പതിജതി വളരയുള്ള ക്ാസ്സുകെതിലം മറ്് ളപ്രാഫഷണൽ
ലകാഴ് സുകെതിലം വാർഷതിക പരീക്ഷകെതിൽ മതികച്ച വതിജയം ലനടുന്ന വതിദ്യാർതതികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്)

27,501

എചേതിനീയറതിംഗ്/ളമഡതിക്കൽ ലകാഴ് സുകെതിൽ പ്രലവശനം ലനെതിയവരുളെ പ്രാരംഭ ളച�വകൾ 523

�ംപ്ം ഗ്രാറെ് 5,11,436

ല്റേപ്റെ് 27,374

ലപാക്കറ്് മണതി 2,61,609

അവ�ംബം: പട്തികജാതതി വ തികസന വകുപ്്, 2022
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നതിന്ന് 75,000 രൂപയായതി ഉയർത്തുകയുണ്ായതി. 2021-22-ള� 
ബജറ്് പ്രസംഗ പ്രഖ്യാപനളത് തുെർന്ന് ഇത് 1,25,000 
രൂപയായതി ഉയർത്തുകയുണ്ായതി. പ്രസ്തുത പദ്ധതതിയ്ക് 
കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായതി നീക്കതിവച്ചതിട്ടുള്ള പദ്ധതതിവതിഹതിതം, 
ളച�വഴതിച്ച തുക, പദ്ധതതി മുലഖന പ്രലയാജനം �ഭതിച്ച 
ഗുണലഭാക്ാക്കളുളെ എണ്ണം എന്നതിവ ചടിത്ധം 8.2.2ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ദുർബല വടിഭാഗങ്ങള്ക്ായടി പ്രക്ത്ക പാക്ക്ജറ്
പട്തികജാതതിവതിഭാഗക്കാർക്കതിെയതിള� ദുർബ� സമുദാ 
യങ്ങൊയ ലവെർ, നായാെതി, കള്ളാെതി, അരുന്ധതതിയാർ/
ചക്തിയർ എന്നതിവർക്ക് കാർഷതിക ഭൂമതി വാങ്ങുന്നതതിനുള്ള 
ധനസഹായം നൽകുന്നതതിനായതി 2019-20ൽ 
ഒരു പുതതിയ പരതിപാെതി ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. ഈ 
പാലക്കജതിന് കീഴതിൽ, കുറഞ്ഞത് 25 ളസറെ് ഭൂമതി 
വാങ്ങുന്നതതിന് പരമാവധതി 10 �ക്ഷം രൂപ വളര 
ധനസഹായം നൽകതി വരുന്നു. 2021-22ൽ ദുർബ� 
വതിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി 
39.80 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. 2021-22ൽ 
144 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് കൃഷതിഭൂമതി വാങ്ങുന്നതതിനും 
165 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീെ് നതിർമ്ാണത്തിനായതി ഭൂമതി 
വാങ്ങുന്നതതിനും സഹായം നൽകുകയുണ്ായതി. ഇതുകൂൊളത 
139 പഠനമുറതികൾ, 90 വീടുകൾ, 206 ശൗചാ�യങ്ങൾ 
എന്നതിവ നതിർമ്തിക്കുന്നതതിനും 19 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകളുളെ 
അറ്കുറ്പ്ണതികൾക്കായും 2021-22ൽ സഹായവം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

നടിയമപരമായ ക്സവനങ്ങള്
പട്തികജാതതി വതിഭാഗക്കാരുളെ ഭരണഘെനാപരമായ 
അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷതിക്കുന്നതതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
തതികഞ്ഞ പ്രതതിബദ്ധത പു�ർത്തുന്നു. 1955-ള� പൗരാവകാശ 
സംരക്ഷണ നതിയമം, 1989-ള� പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ 
(അതതിക്രമങ്ങൾ തെയൽ) നതിയമം എന്നതിവ കർശനമായതി 
നെപ്തി�ാക്കാനും അതതിനായതി ആവശ്യമായ വതിഭവങ്ങൾ 

വകയതിരുത്ാനും സർക്കാർ അതീവ ശ്രദ്ധ ളചലത്തുന്നു. 
പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾളക്കതതിളരയുള്ള 
കുറ്കൃത്യങ്ങളുളെ വതിചാരണയ്ക്കും അതതിക്രമങ്ങൾക്ക് 
ഇരയായവർക്ക് ആശ്വാസവം പുനരധതിവാസവം 
നൽകുന്നതതിനും പ്രലത്യക ലകാെതതികൾ, പ്രലത്യക ലപാ�ീസ് 
ല്റേഷനുകൾ, പട്തികജാതതിക്കാർക്കായതി ഒരു ളപ്രാട്ക്ഷൻ 
ളസൽ എന്നതിവ സംസ്ഥാനത്് രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2021-22-
ൽ ഈ പദ്ധതതിക്കായതി 12.50 ലകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തുകയും 
14.91 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയുമുണ്ായതി. ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം, 75,000 രൂപ നതിരക്കതിൽ മതിശ്ര വതിവാഹ 
ധനസഹായമായതി നൽകതി വന്നതിരുന്നത് 2022-23ൽ 
1,25,000 രൂപയായതി ഉയർത്തിയതിട്ടുണ്്. 2021-22ൽ 2,650 
ദമ്പതതികൾക്ക് പ്രസ്തുത ധനസഹായം നൽകുകയുണ്ായതി. 
ഇതുകൂൊളത അതതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ 983 ലപർക്ക് 
നഷ്ടപരതിഹാരമായതി ധനസഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. കഴതിഞ്ഞ 
അഞ്ചു വർഷമായതി മതിശ്രവതിവാഹ ധനസഹായം �ഭതിച്ച 
ഗുണലഭാക്ാക്കളുളെ വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.13ൽ 
ളകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വാത്സല്നടിധടി
പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിൽളപ്ട് ളപൺകുട്തികളുളെ സമഗ്ര 
വതികസനത്തിനായതി വാത്�്യനതിധതി എന്ന ലപരതിൽ ഒരു 
ഇൻഷ്വറൻസ് ബന്ധതിത സാമൂഹതിക സുരക്ഷാ പരതിപാെതി 
2017-18ൽ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം, പട്തികജാതതി 
വതികസന വകുപ്് ളപൺകുട്തിയുളെ ലപരതിൽ 1,38,000 രൂപ 
എൽ.ഐ.സതിയതിൽ 4 തവണകൊയതി നതിലക്ഷപതിക്കുന്നു. 
കുട്തിക്ക് 6 മാസം തതികയുലമ്പാൾ ആദ്യ ഗഡുവായ 30,000 
രൂപയും, കുട്തിക്്ക ലപ്രമറതി ക്ാസ്തിൽ അഡ്മതിഷൻ 
�ഭതിക്കുകലയാ അചേ് വയസ്് തതികയുകലയാ ളചയ്യുലമ്പാൾ 
33,000 രൂപയും, കുട്തിക്്ക 10 വയസ്് തതികയുന്ന മുറലയ്കാ 
അചോം ക്ാസ്തിൽ പഠതിക്കുലമ്പാലഴാ മൂന്നാം ഗഡുവായ 
36,000 രൂപയും, പത്ാം ്റോലറെർഡതിൽ എത്തുലമ്പാൾ 
നാ�ാം ഗഡുവായ 39,000 രൂപയും എന്നതിങ്ങളന 
നാ�് ഗഡുക്കൊയതി നതിലക്ഷപതിക്കുന്നു. കുട്തിക്്ക 18 വയസ്് 

ചടിത്ധം 8.2.2 വതിവാഹ ധനസഹായത്തിന് അനുവദതിച്ച വതിഹതിതവം ളച�വം പ്രലയാജനം �ഭതിച്ച കുടുംബങ്ങളുളെ എണ്ണവം, (രൂപ �ക്ഷത്തിൽ) 
2017-18 മുതൽ 2021-22 വളര

അവ�ംബം: പട്തികജാതതി വ തികസന വകുപ്്, 2022
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തതികയുലമ്പാൾ 3,00,000 രൂപ ഇൻഷ്വറൻസ് തുകയായതി 
ഉറപ്പു നൽകുന്നു. കൂൊളത കുടുംബത്തിള� വരുമാനം 
ലനടുന്ന അംഗത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂ�്യങ്ങളും, 
ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്് വളരയുള്ള ക്ാസ്സുകെതിൽ പഠതിക്കുന്ന 
ളപൺകുട്തിയുളെ സലഹാദരലനലാ, സലഹാദരതിലക്കാ 
1,000 രൂപ വാർഷതിക വതിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായും 
നൽകുന്നു. 2021-22ൽ ഈ പദ്ധതതിക്കായതി 6.59 ലകാെതി 
രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇതതിലൂളെ 1,691 നവജാത 
ളപൺകുട്തികളെ വാൽസ�്യനതിധതിയുളെ കീഴതിൽ ഇൻഷ്വർ 
ളചയ്യാനും കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 

പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിക്ായുള്ള ക്കാർപ്സറ് ഫണ്റ് 
(ക്ടിട്ടിക്ല് ഗ്ാപറ് ഫടിലടിംഗറ്)
പട്തികജാതതി ഉപപദ്ധതതികെതിള� നതിർണായക വതിെവകൾ 
നതികത്തുന്നതതിനായതി പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്് 
ബഡ്ജറ്തിൽ ലകാർപ്സ് ഫണ്ായതി പ്രതതിവർഷം തുക 
നീക്കതിവയ്ക്കുന്നു. പട്തികജാതതി ഉപപദ്ധതതിയുളെ കീഴതിലള്ള 
വതിവതിധ പദ്ധതതികെതിൽ ഉണ്ാവന്ന നതിർണ്ണായക 
വതിെവകൾ നതികത്തുന്നതതിനായതി, സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകതി ലപ്രാജക്് 
അെതിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്് നൽകാനാണ് ലകാർപ്സ് 
ഫണ്് ളകാണ്് ഉലദേശതിക്കുന്നത്. 25 �ക്ഷം രൂപ 
വളരയുള്ള ലപ്രാജക്റുകൾക്ക് ജതില്ലകെതിള� പട്തികജാതതി 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്കായുള്ള ജതില്ലാത� കമ്റ്തിക്ക് 
ഭരണാനുമതതി നൽകാവന്നതാണ്. 2021-22ൽ ഈ 
പദ്ധതതിയതിലൂളെ 19.71 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിച്ച് 101 
ലപ്രാജക്റുകൾ പൂർത്ീകരതിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. ലറാഡ് 
നതിർമ്ാണം, കുെതിളവള്ള പദ്ധതതികൾ, സാംസ്കാരതിക 
ലകന്ദങ്ങൾ, പട്തികജാതതിക്കാരുളെ വീടുകൾക്ക് സംരക്ഷണ 
മതതിൽ നതിർമ്ാണം എന്നതിവയാണ് ഈ ഫണ്് 
വതിനതിലയാഗതിച്ച് ഏളറ്ടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതതികൾ. 2018-
19 മുതൽ 2022-23 വളര (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) 
പ്രസ്തുത പദ്ധതതിക്കായതി അനുവദതിച്ച വതിഹതിതവം ളച�വം 
അനുബന്ധം 8.2.14 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 
പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിയറ്കുള്ള പ്രക്ത്ക ക്കന്ദ്രസഹായം 
(എസറ്.സടി.എ. റ്റു എസറ്.സടി.എസറ്.പടി.)
പട്തികജാതതിക്കാരുളെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായുള്ള 
പരതിപാെതികൾ ഏളറ്ടുക്കുന്നതതിനായതി ലകന്ദസർക്കാരതിൽ 
നതിന്നും പ്രലത്യക സഹായം �ഭതിക്കുന്നു. ലകന്ദ, സംസ്ഥാന, 
തലദേശഭരണ സർക്കാരുകൾ ഏളറ്ടുക്കുന്ന പദ്ധതതികെതിള� 
നതിർണ്ണായക വതിെവകൾ നതികത്തുന്നതതിനുള്ള പരതിപാെതി 
കൂെതിയാണതിത്. എസ്.സതി.എ. റു എസ്.സതി.എസ്.പതി. പ്രകാരം 
�ഭ്യമാകുന്ന ധനസഹായത്തിളറെ 75 ശതമാനം തുക 
പട്തികജാതതി ജനസംഖ്യാ അെതിസ്ഥാനത്തിൽ ജതില്ലകെതിൽ 
കെക്ർമാർക്ക് ന�്കുന്നു. ലശഷതിക്കുന്ന 25 ശതമാനം 
തുക പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്് ഡയറക്ർ വതിവതിധ 
പദ്ധതതികളുളെ നെത്തിപ്തിനായതി വതിനതിലയാഗതിക്കുന്നു. 
പട്തികജാതതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സബ്സതിഡതിയും ധനകാര്യ 
സ്ഥാപനങ്ങെതിൽ നതിന്ന് കളണ്ത്തുന്ന ധനവതിഹതിതവം 
കൂട്തിലചർത്് വരുമാനദായകമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം ഏളറ്ടുക്കാവന്നതാണ്. 2018-19 മുതൽ 
2022-23 വളര (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) എസ്.
സതി.എ. ടു എസ്.സതി.എസ്.പതി. പദ്ധതതിയുളെ വതിഹതിതം, ളച�വ് 
എന്നതിവയുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.15ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. പട്തികജാതതി ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രലത്യക 
ലകന്ദസഹായം (എസ് .സതി .എ. റു എസ് .സതി.എസ് .പതി.), മറ്് 
രണ്് ലകന്ദാവതിഷ് കൃത പദ്ധതതികൊയ പ്രധാനമന്ത്രതി ആദർശ് 
ഗ്രാം ലയാജന (പതിഎംഎജതിലവ), ബാബു ജഗജീവൻറാം 

ഛാത്രവാസ് ലയാജന (ബതിളജആർസതിലവ) എന്നതിവ 
�യതിപ്തിച്്ച പ്രധാനമന്ത്രതി അനുസൂചതിത് ജാതതി അഭയുദയ് 
ലയാജന (PMAJAY) എന്ന ലപരതിൽ പുതതിയ ലകന്ദപദ്ധതതി 
2022-23-ൽ രൂപീകരതിച്ചു.

പട്ടിക വർഗ്ഗ വടികസനം
സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുളെ 1.45 ശതമാനലത്ാെം 
വരുന്ന 4,88,053 പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗക്കാർ 1,47,744 
കുടുംബങ്ങെതി�ായതി 6578 ഊരുകെതിൽ അധതിവസതിക്കുന്നു. 
ഇവരതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം വയനാെ് (34.05 ശതമാനം) 
കാസർലഗാഡ്  (16.97 ശതമാനം) ജതില്ലകെതി�ാണ് 
വസതിക്കുന്നത്. 37 പട്തികവർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾ ഉള്ള 
സംസ്ഥാനത്് കാെർ, കുറുമ്പ, കാട്ടുനായ്കൻ, ളകാറഗ, 
ലചാ�നായ്കൻ എന്നീ വതിഭാഗങ്ങളെ പ്രലത്യക ദുർബ� 
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗമായതി കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. അരനാെൻ, 
വയനാെ് കാെർ, കുെതിയ(ലമള�കുെതി), മഹാമ�സർ, 
പള്ളതിയൻ, തച്ചനാെൻ മൂപ്ൻ, മ�പ്ണതിക്കൻ, മ� പണ്ാരം 
തുെങ്ങതിയ എട്ടു ലഗാത്ര വതിഭാഗങ്ങളെ ന്യൂനപക്ഷ വതിഭാഗമായും 
അെതിയൻ, എരവാെൻ, മ�പു�യ, ഇരുെർ, മ�സർ, മ�യൻ, 
മുഡുഗർ എന്നീ വതിഭാഗങ്ങളെ പാർശ്വവൽക്കരതിക്കളപ്ട് 
വതിഭാഗങ്ങൊയും കണക്കാക്കുന്നു. അതതിനാൽ പ്രലത്യക 
ദുർബ� വതിഭാഗമായതി കണക്കാക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
നൽകുന്ന പരതിഗണന ഇവർക്കും �ഭ്യമാകുന്നു 
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗക്കാരുളെ 
സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവമായ ഉന്നമനത്തിനായതി 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നതിരവധതി പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും 
ആവതിഷ്കരതിച്ച് നെപ്തി�ാക്കതിവരുന്നുണ്്.

സംസ്ഥാന പദ്ധതതി, ലകന്ദാവതിഷ് കൃത പദ്ധതതി, ല്ബൽ 
സബ് പ്ാനതിനുള്ള പ്രലത്യക ലകന്ദസഹായം (പ്രധാനമന്ത്രതി 
ആദതി ആദർശ് ഗ്രാം ലയാജന - എസ് .സതി .എ ടു  
െതി.എസ് .എസ്) എന്നതിവയാണ് പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന 
വകുപ്തിളറെ പ്രധാന ഫണ്് ല്ാതസ്സുകൾ. 2021-22 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പട്തികവർഗ്ഗ വതികസനത്തിനായതി 
781.36 ലകാെതി രൂപ നീക്കതിവച്ചതിരുന്നു. ഇതതിൽ പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്് വതിഹതിതം 598.26 ലകാെതി രൂപയും തലദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വതിഹതിതം 183.1 ലകാെതി 
രൂപയുമാണ്. അനുവദതിച്ച തുകയതിൽ പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന 
വകുപ്് 553.69 ലകാെതി രൂപയും തലദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 164.27 ലകാെതിയും ളച�വഴതിച്ചു. 2018-19 
മുതൽ 2022-23 വളരയുള്ള െതിഎപെതി ഫണ്ടുകളുളെ വതിഹതിതം 
അനുബന്ധം 8.2.16ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2021-22, 
2022-23 വർഷങ്ങെതിൽ വകുപ്് നെപ്ാക്കതിയ പദ്ധതതികളുളെ 
സാമ്പത്തികവം ഭൗതതികവമായ ലനട്ങ്ങളുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ 
(ഒലക്ാബർ 05, 2022 വളര) അനുബന്ധം 8.2.17ലം, 
അനുബന്ധം 8.2.18ലം ലരഖളപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗക്കാരുളെ വതികസനത്തിനായതി ഏളറ്ടുത് 
പ്രധാന വതികസന പരതിപാെതികൾ ചുവളെ ലചർക്കുന്നു.

ഭൂമടി
ഭൂരഹതിതരായ പട്തികവർഗ്ഗവതിഭാഗക്കാർക്ക് ഭൂമതി നൽകുന്ന 
തതിനായതി 2001-ൽ പട്തികവർഗ്ഗ പുനരധതിവാസ വതികസന 
മതിഷൻ (ല്ബൽ റീളസറ്തിൽളമൻറ് ളഡവ �പ്്ളമറെ് 
മതിഷൻ (െതി.ആർ.ഡതി.എം) രൂപീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. ഭൂരഹതി 
തർക്ക് ഭൂമതി നൽകലം പുനരധതിവാസ ലമഖ�കളുളെ 
സമഗ്ര വതികസനവമാണ് െതി.ആർ.ഡതി.എം-ളറെ പ്രധാന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ. െതി.ആർ.ഡതി.എം -ളറെ കണക്ക് പ്രകാരം 
2021-22 ൽ സംസ്ഥാനത്് 8,306 ഭൂരഹതിതരായ പട്തികവർഗ്ഗ 
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വതിഭാഗക്കാരുണ്്. �ാൻഡ് ബാങ്ക് പദ്ധതതി, നതിക്ഷതിപ്ത വനഭൂമതി 
വതിതരണം, വനാവകാശ നതിയമം എന്നതിവ വഴതിയാണ് 
ഭൂമതിയുളെ വതിതരണം െതി.ആർ.ഡതി.എം നെത്തുന്നത്. 
2021-22 ള� പ്രധാന ലനട്ങ്ങൾ ചുവളെ ലചർക്കുന്നു. 

 y �ാൻഡ് ബാങ്ക് പദ്ധതതി പ്രകാരം വയനാെ് ജതില്ലയതിള� 
53 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 6.17 ഏക്കർ ഭൂമതി വ തിതരണം 
ളചയത്ു.

 y വനാവകാശ നതിയമപ്രകാരം 362 പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് 
406.66 ഏക്കർ ഭൂമതി വ തിതരണം ളചയത്ു. ഇതതിലൂളെ 
ഇടുക്കതി ജതില്ലയതിള� 159 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 
223.77 ഏക്കർ ഭൂമതിയും, വയനാെ് ജതില്ലയതിള� 188 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 154.58 ഏക്കർ ഭൂമതിയും കണ്ണൂർ 
ജതില്ലയതിള� 15 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 28.31 ഏക്കർ 
ഭൂമതിയും �ഭതിച്ചു.

2021-22ൽ വതിവതിധ പദ്ധതതികെതി�ായതി 1526 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്കായതി 1,547.76 ഏക്കർ ഭൂമതി വതിതരണം 
ളചയ്യുകയുണ്ായതി (ഒലക്ാബർ 05, 2022 വളര). ഭൂമതി 
വതിതരണത്തിളറെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള കണക്ക് (2018-19 മുതൽ 
2022-23 വളര) അനുബന്ധം 8.2.19, അനുബന്ധം 8.2.20 
എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

 y പുനരധതിവാസ ലമഖ�കെതിള� പ്രധാന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 

 y സുഗന്ധഗതിരതി പൂലക്കാെ് പ്രലദശത്് 5.80 ലകാെതി രൂപ 
ളച�വതിൽ 10 ലറാഡുകളുളെ നതിർമ്ാണം പൂർത്തിയായതി.

 y വയനാെ് ജതില്ലയതിള� ചീപ്രാംകുന്ന് ലകാെനതി 
ലവദയുതീകരണത്തിന് 20.74 �ക്ഷം രൂപ അനുവദതിച്ചു. 

 y വയനാെ് ജതില്ലയതിള� ആവയൽ ലകാെനതിയതിൽ 
കുെതിളവെെ പദ്ധതതിയ്കായതി 36 �ക്ഷം രൂപ അനുവദതിച്ചു.

 y വയനാെ് ജതില്ലയതിൽ ഭവന പുനരധതിവാസത്തിന് 10 
�ക്ഷം രൂപ അനുവദതിച്ചു.  

ഭവനം
സംസ്ഥാനത്് ഒരു ഭവനരഹതിത പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബം 
ലപാലം ഉണ്ാകരുത് എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെ എല്ലാവർക്കും 
വീെ് നൽകുക എന്ന നയമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുെെത്. 2018ൽ പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്് 

നെത്തിയ സർലവയതിൽ ഭൂമതി ലകവശമുള്ള 16,070 
പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ ഭവനരഹതിതരാളണന്ന് 
കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. 2017-18 മുതൽ ല�ഫ് മതിഷൻ വഴതി 
ഭവന പദ്ധതതി നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നു. തലദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുളെ പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി 
ഫണ്്, പ്രധാനമന്ത്രതി ആവാസ് ലയാജന എന്നതിവയതിൽ 
നീക്കതിവച്ചതിരതിക്കുന്ന തുകകൾ ഈ വതിഭാഗക്കാരുളെ ഭവന 
നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി വതിനതിലയാഗതിക്കുന്നു. 
2016-17ൽ പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്് വതിവതിധ ഭവന 
പദ്ധതതികൾക്ക് കീഴതിൽ അനുവദതിച്ച 7,542 വീടുകെതിൽ, 
3,321 വീടുകൾ പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്് (2022 ഒലക്ാബർ 
വളരയുള്ള കണക്കുകൾ). പൂർത്തിയാകാത് ഭവനങ്ങളുളെ 
പൂർത്ീകരണം �ക്ഷ്യമതിട് ല�ഫ് മതിഷളറെ ഒന്നാം 
ഘട്ത്തിൽ, 18,182 പൂർത്തിയാകാത് വീടുകെതിൽ 17,400 
എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കതി. രണ്ാം ഘട്ത്തിൽ �ക്ഷ്യമതിട് 3,388 
പുതതിയ വീടുകെതിൽ 3,037 വീടുകളും മൂന്നാം ഘട്ത്തിള� 555 
വീടുകെതിൽ 377 എണ്ണവം പൂർത്ീകരതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. ഈ 
ലമഖ�യതിള� ല�ഫ് മതിഷളറെ പ്രവർത്ന പുലരാഗതതി  
ചടിത്ധം 8.2.3 ൽ കാണതിക്കുന്നു.

2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര ഭവന പദ്ധതതിൾക്ക് 
അനുവദതിച്ച വതിഹതിതവം ളച�വം അനുബന്ധം 8.2.21ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വടിദ്ാഭ്ാസ പരടിപാടടികള്
കഴതിഞ്ഞ ഏതാനും പതതിറ്ാണ്ടുകൊയതി വതിദ്യാഭ്യാസ 
ലമഖ�യതിള� സംസ്ഥാന സർക്കാരതിളറെ വതിവതിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ലകരെത്തിള� പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗ 
ക്കാരുളെ വതിദ്യാഭ്യാസ നതി�വാരത്തിൽ വ�തിയ പുലരാഗതതി 
ഉണ്ാക്കതിയതിട്ടുണ്്. വതിദ്യാർതതികൾക്കുള്ള റസതിഡ 
ൻഷ്യൽ സ്കൂൾ, വതിവതിധ ല്ാെർഷതിപ് പദ്ധതതികൾ 
എന്നതിവ പ്രലത്യകതിച്ചും ളപൺകുട്തികളുളെ വതിദ്യാഭ്യാസ 
പുലരാഗതതി ഉയർത്തുന്നതതിന് കാരണമായതിട്ടുണ്്. 
ളപൺകുട്തികൾക്കായതി ലഹാ്റേലകൾ നതിർമ്തിക്കുന്നതതിൽ 
ശ്രദ്ധ ലകന്ദീകരതിക്കുന്നതതിളറെ ഭാഗമായതി കഴതിഞ്ഞ 
രണ്് ദശകങ്ങെതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലമാഡൽ 
റസതിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളും ലഹാ്റേലകളും സ്ഥാപതിക്കു 
ന്നതതിന് പ്രലത്യക പ്രധാന്യം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. റസതിഡൻഷ്യൽ 

ചടിത്ധം 8.2.3 പട്തികവർഗ്ഗ ലമഖ�യതിള� ല�ഫ് മതിഷളറെ പുലരാഗതതി

അവ�ംബം: പട്തികവർഗ്ഗ വ തികസന വകുപ്്  
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സ്കൂളുകെതിള� കുട്തികൾക്ക് സൗജന്യ ലബാർഡതിംഗ്, 
താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, യൂണതിലഫാം, ലൊയ് �റുകൾ, മറ്് 
ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നതിവ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
നൽകുന്നുണ്്. സ്കൂളുകളുളെയും ലഹാ്റേലകളുളെയും 
പ്രവർത്നത്തിനും അറ്കുറ്പ്ണതികൾക്കുമായതി 
ഓലരാ വർഷവം ഗണ്യമായ തുകയാണ് ബജറ്തിൽ 
നീക്കതിവയ്ക്കുന്നത്. വതിദൂര പ്രലദശങ്ങെതിള� പട്തികവർഗ്ഗ കുട്തികൾ 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്ന യാത്രാ സംബന്ധമായ ബുദ്ധതിമുട്ടുകൾ 
പരതിഹരതിക്കാനും, കുട്തികളുളെ വതിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള എല്ലാ 
ളച�വകളും ഏളറ്ടുത്് പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന പട്തികവർഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളുളെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുവാനും സ് കൂൾ 
വതിദ്യാഭ്യാസലത്ാളൊപ്മുെെ റസതിഡൻഷ്യൽ സൗകര്യങ്ങൾ 
സഹായതിക്കുന്നു. പട്തികവർഗ്ഗ വതിദ്യാർതതികെതിള� 
വതിദ്യാഭ്യാസം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിളറെ ഭാഗമായതി പദ്ധതതി 
– പദ്ധതതിലയതര പരതിപാെതികെതിലളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
നെപ്തി�ാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പദ്ധതതിയാണ് ല്ാെർഷതിപ്്. 
ലപാ്റേ് ളമ്തിക്, പ്രീ ളമ്തിക് സ് ലകാെർഷതിപ്പുകൾ കൂൊളത 
അയ്യങ്കാെതി ൊ�റെ് ളസർച്ച് സ് ലകാെർഷതിപ്്, ളപരതിപ്ളതറ്തിക്  
വതിദ്യാഭ്യാസം, സ് ലപാർെ് സ് ളപ്രാലമാഷൻ എന്നതിവയും 
പട്തികവർഗ്ഗ വതിദ്യാർതതികളുളെ സമഗ്രമായ വതികസനത്തിന് 
വെളരയധതികം സഹായകമാകുന്നുണ്്. 

2021-22 ള� വതിദ്യാഭ്യാസ ലമഖ�യതിള� പ്രധാന ഭൗതതിക 
ലനട്ങ്ങൾ ചുവളെ ലചർക്കുന്നു. 

 y ‘അയ്യങ്കാെതി ളമലമ്ാറതിയൽ ൊ�റെ് ളസർച്ച് ആൻഡ് 
ളഡവ�പ് ളമറെ് ്ീം’ പ്രകാരം 2950 പ്രതതിഭാധനരായ 
പട്തികവർഗ്ഗ വ തിദ്യാർഥതികൾക്ക് സഹായം നൽകതി.

 y 505 അനാഥക്കുട്തികൾക്ക് പ്രലത്യക സഹായം 
നൽകുകയുണ്ായതി. 

 y 40,157 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് പ്രീ-ളമ്തിക് ല്ാെർഷതിപ്് 
�ഭ്യമാക്കതി

 y 77,214 വ തിദ്യാർതതികൾക്്ക ലപാ്റേ-്ളമ്തിക് 
ല്ാെർഷതിപ്് �ഭ്യമാക്കതി 

 y 1698 മതിടുക്കരായ വ തിദ്യാർതതികൾക്്ക ‘ളപെഷ്യൽ 
ഇൻളസറെീവ്’ �ഭ്യമാക്കതി.

 y 275 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് �ാല്ാപ്പുകൾ. 
 y രണ്് ലനപുണ്യ പരതിശീ�ന പരതിപാെതികെതിൽ 150 

പട്തികവർഗ യുവാക്കൾ പളങ്കടുക്കുകയും, പരതിശീ�ന 
പരതിപാെതികൾ പൂർത്തിയാക്കതിയ വരതിൽ 114 ലപർ 
ളതാഴതിൽ ലനടുകയും ളചയ്തു. 

 y എർണാകുെം ജതില്ലയതിൽ 596.06 �ക്ഷം രൂപ ളച�വതിൽ 
ളപൺകുട്തികൾക്കായതി ഒരു മൾട്തി പർപ്സ് ലഹാ്റേൽ 
നതിർമ്തിക്കുകയും 100 വ തിദ്യാർതതിനതികൾക്്ക താമസതിച്ചു 
പഠതിക്കാൻ സൗകര്യം ഏർളപ്ടുത്തുകയും ളചയത്ു.

 y 20 എം.ആർ.എസ്സുകെതിള� 7,600-�ധതികം വ തിദ്യാ 
ർതതികൾക്്ക കരതിയർ ലഗഡൻസ് ളസല്ലതിലൂളെ 
പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു, കൂൊളത എംആർഎസതിളറെ 
ഗുണനതി�വാരം ഉയർത്തുന്നതതിനായതി ഒരു 
ളതാഴതി�ധതിഷ് തിത പരതിശീ�ന ളസൽ ആരംഭതിച്ചു.

 y കാസർലഗാഡ് സാവതിത്രതിഭായ് ഫൂള� സ്ാരക ആശ്രമം 
സക്ൂെതിനായതി 31 ലകാെതി രൂപ ളച�വതിട്് ളകട്തിെം 
നതിർമ്തിക്കാൻ അനുമതതി നൽകുകയുണ്ായതി. 

y സടിവ ടില് സർവീസറ് ക്കാച ടിംഗറ്
 സതിവ തിൽ സർവീസതിലം, ഉയർന്ന നതി�വാരത്തിലള്ള 

സതിവ തിൽ സർവീസ് പരതിശീ�നങ്ങെതിലം അഭതി 
നതിലവശമുള്ള പട്തികവർഗ്ഗ യുവതതി/യുവക്കളെ 
തതിരതിച്ചറതിയുക എന്നതാണ് ഈ പരതിപാെതിയതിലൂളെ 
�ക്ഷ്യമതിടുന്നത്. 2.5 �ക്ഷത്തിൽ താളഴ കുടുംബവ 
രുമാനമുള്ള, 50 ശതമാനം മാർലക്കാളെ ബതിരുദം 

ലനെതിയ, 30 വയസ്തിൽ താളഴയുള്ള പട്തികവർഗ്ഗ 
യുവതതി/യുവാക്കൾക്ക് ഈ പരതിപാെതിയതിൽ 
അലപക്ഷതിക്കുവാൻ അവസരം �ഭതിച്ച തിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥാന സതിവ തിൽ സർവീസ് അക്കാദമതി നെത്തിയ 
റസതിഡൻഷ്യൽ ഓറതിയലറെഷൻ ക്യാമ്പതിളറെ 
അെതിസ്ഥാനത്തിൽ 40 പട്തികവർഗ്ഗ യുവതതി/യുവക്കളെ 
തതിളരളഞ്ഞടുത്തു. സ് ീനതിംഗതിനു ലശഷം അതതിൽ 
നതിന്നും തതിളരളഞ്ഞടുത് 20 ഉലദ്യാഗാർതതികളെ ഒരു 
വർഷളത് തീവ്രപരതിശീ�നത്തിന് രാജ്യളത് പ്രശസ് 
സ്ഥാപനങ്ങെതിൽ അയയ്കക്കുകയുണ്ായതി. 

y പട്ടികവർഗ്ഗ ടസറ്ടില് ടമന്റുകളടില് കമ്മ്യൂണടിറ്ടി സ്റ്റഡടി 
ടസന്ററുകള് (സമുഹ് പഠനമുറടി)

 ഈ പദ്ധതതിക്കു കീഴ തിൽ പട്തികവർഗ്ഗ ളസറ്തി 
ൽളമന്റുകെതിൽ ഇറെർളനറ്് സൗകര്യലത്ാ 
ടുകൂളെയുള്ള കമ്പ്യൂട്റുകൾ, ളെ� തിവ തിഷൻ, ഫർണതിച്ചർ, 
വായനാ സാമഗ്രതികൾ എന്നതിവ ഉൾളപ്ളെയുള്ള 
അെതിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കതിളക്കാണ്് 
കമ്്യൂണതിറ്തി ്റേഡതി ളസറെറുകൾ (സാമൂഹ്യ 
പഠന മുറതികൾ) സ്ഥാപതിക്കാൻ �ക്ഷ്യമതിടുന്നു. ഈ 
വതിഭാഗത്തിൽനതിന്നുള്ള വതിദ്യാസമ്പന്നനായ യുവതതി/
യുവാക്കളെയാണ് സാമൂഹ്യ പഠനമുറതികെതിൽ 
അധ്യാപകരായും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്കരായും 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിന് ളതരളഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 
2022 ളസപ്തംബർ വളര, പട്തികവർഗ്ഗ ലകന്ദീകൃത 
ളസറ്തിൽളമന്റുകെതിൽ 350 കമ്്യൂണതിറ്തി ്റേഡതി ളസറെ 
റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. ഇതതിൽ 100 എണ്ണം 2021-
22 ൽ ആരംഭതിച്ചവയാണ.് പഠനത്തിനതിെയതിള� 
ളകാഴതിഞ്ഞുലപാക്ക് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനും, സ് കൂൾ 
ഹാജർനതി� വർധതിപ് തിക്കുന്നതതിനും വ തിദ്യാഭ്യാസത്തിളറെ 
ഗുണനതി�വാരം ളമച്ചളപ്ടുത്തുന്നതതിനും, ളകാവ തിഡ്-19 
സമയത്് ഓൺല�ൻ ക്ാസുകൾ നെത്തുന്നതതിലം 
ഈ ലകന്ദങ്ങൾ പ്രലത്യക ശ്രദ്ധ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര (ഒക് ലൊബർ 05, 2022 
വളര) വതിവതിധ സ് ലകാെർഷതിപ്പുകളും സഹായങ്ങളും 
ലനെതിയ വതിദ്യാർതതികളുളെ എണ്ണം അനുബന്ധം 8.2.22ൽ 
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 2021-22, 2022-23 വർഷങ്ങെതിൽ 
(ഒക് ലൊബർ 05, 2022 വളര) വതിദ്യാർതതികൾക്ക് നൽകതിയ 
�ംപ് സം ഗ്രാറെ്, സ് ലറ്പ്റെ്, ലപാക്കറ്് മണതിയുളെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.23ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിളറെ കീഴതിലള്ള വതിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ഥാപനങ്ങളുളെ വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.24-ലം 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2021-22ൽ വതിദ്യാഭ്യാസ ലമഖ�ക്കായതി 159.25 ലകാെതി 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. വതിദ്യാഭ്യാസലമഖ�യതിൽ അനുവദതിച്ച 
വതിഹതിതം, ളച�വ് എന്നതിവയുളെ വർഷം തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.25ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ആക്രാഗ് പരടിപാടടികള്
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളുളെ ആലരാഗ്യം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിനായതി 
വതിവതിധ പരതിപാെതികൾ ഏളറ്ടുത്തു നെപ്തി�ാക്കുന്നുണ്്. സമഗ്ര 
ആലരാഗ്യ പരതിപാെതി, ജനനതി ജന്മരക്ഷ, സതിക്കതിൾ ളസൽ 
അനീമതിയ ലരാഗതികൾക്ക് ധനസഹായം, പരമ്പരാഗത 
ലവദ്യൻമാർക്കുള്ള ധനസഹായം, ളമാലബൽ 
ളമഡതിക്കൽ ക്തിനതിക്കുകളുളെ നെത്തിപ്് എന്നതിവ പ്രധാന 
ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതികൊണ്. 2021-22 ള� 
ആലരാഗ്യ ലമഖ�യതിള� പ്രധാന ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങൾ 
ബബോകസ് സസ് 8.2.3ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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2021-22ൽ പട്തികവർഗ്ഗ ആലരാഗ്യലമഖ�യ് ക്കായതി 43.73 
ലകാെതി രൂപ ബജറ്തിൽ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. എന്നാൽ 
ഫണ്തിളറെ ധനപുനർവതിനതിലയാഗം വഴതിയും അഡതിഷണൽ 
ആതലറലസഷൻ വഴതിയും �ഭ്യമായ 52.80 ലകാെതി രൂപ 
ആലരാഗ്യലമഖ�യ്ക് കീഴതിലള്ള വതിവതിധ പരതിപാെതികൾക്കായതി 
ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. 2022-23-ൽ (ഒക് ലൊബർ 05, 
2022 വളര) ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതിക്കായതി ₹18.35 
ലകാെതി ളച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്്. കഴതിഞ്ഞ അചേ് വർഷക്കാ�ം 
ആലരാഗ്യലമഖ�യതിൽ വകയതിരുത്തിയ വതിഹതിതം, ളച�വ്, 
ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങൾ എന്നതിവയുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.2.26ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്തിളറെ കീഴതിലള്ള പ്രധാന ആലരാഗ്യ 
സ്ഥാപനങ്ങളുളെ വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.27ലം 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

നനപുണ് വടികസനം, ടതാഴടില്, ഉപജീവന പരടിപാടടി
ളതാഴതിൽരഹതിതരായ യുവജനങ്ങൾക്കായതി പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്് കരതിയർ ലഗഡൻസ് ക്യാമ്പുകളും 
ലനപുണ്യ പരതിശീ�നവം നെത്തിവരുന്നു. കരതിയർ 
ലഗഡൻസ് ലപ്രാഗ്രാമുകെതിൽ നതിന്നുള്ള റതിലപ്ാർട്ടുകളുളെയും, 
ലനപുണ്യ വതിെവ് വതിശക�നത്തിളറെയും അെതിസ്ഥാനത്തിൽ 
വതിവതിധ ളതാഴതി�ധതിഷ് ഠതിത സാലങ്കതതിക ലകാഴ് സുകെതിൽ 
ലനപുണ്യ പരതിശീ�നം നൽകുകയും, ഇത്രത്തിൽ 
പരതിശീ�നം �ഭതിച്ച യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വതിലദശ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനതികൾ 
എന്നതിവതിെങ്ങെതിൽ ളതാഴതിൽ ലനൊനുമായതിട്ടുണ്്.

2021-22ൽ രണ്് ലനപുണ്യ പരതിശീ�ന പരതിപാെതികെതി�ായതി 
150 പട്തികവർഗ യുവാക്കൾ പളങ്കടുക്കുകയും ഇവരതിൽ 
പരതിശീ�ന പരതിപാെതികൾ പൂർത്തിയാക്കതിയ 114 യുവാക്കൾ 
സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങെതിൽ ളതാഴതിൽ ലനടുകയുമുണ്ായതി. 
കഴതിഞ്ഞ നാ�് വർഷമായതി നെത്തിയ ലനപുണ്യ 
പരതിശീ�നങ്ങളുളെയും ലപ്സ് ളമറെതിളറെയും വതിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.2.28ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ക്കരള നരൈബല് പ്ലസറ്
മഹാത്ാഗാന്ധതി ലദശീയ ഗ്രാമീണ ളതാഴതിലറപ്് പദ്ധതതി 
പ്രകാരം 100 ദതിവസളത് ളതാഴതിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന 
പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആ സാമ്പത്തിക വർഷം 
100 ദതിവസ അധതിക ളതാഴതിൽ കൂെതി (200 ദതിവസം) 
നൽകുന്നതതിനായതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവതിഷ്ക്കരതിച്ച് 

നെപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്ധതതിയാണ് ‘ലകരെ ല്ബൽ പ്സ് 
പദ്ധതതി’. 2017-18 മുതൽ എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജതി.എസ് മതിഷൻ 
മുലഖനയാണ് പദ്ധതതി നെപ്ാക്കതി വരുന്നത്. പദ്ധതതിക്ക് 
ആവശ്യമായ ഫണ്് അനുവദതിക്കുന്നത് പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്ാണ്. 

പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങെതിള� ളതാഴതിൽ കാർഡ് ഉെമകളുളെ 
എണ്ണം 2017-18ൽ 91,717 ആയതിരുന്നത് 2021-22ൽ 1,29,597 
ആയതി ഉയർന്നതിട്ടുണ്്. 2021-22 ൽ 100 ദതിവസളത് ളതാഴതിൽ 
(200 ദതിവസം ഉൾളപ്ളെ) പൂർത്തിയാക്കതിയ പട്തികവർഗ 
കുടുംബങ്ങളുളെ എണ്ണം 29,644 ആണ്. 2017-18ൽ 
ല്ബൽ പ്സ്തിന് കീഴതിൽ ളതാഴതിൽ ലനെതിയ പട്തികവർഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളുളെ എണ്ണം 6,609 ആയതിരുന്നു, ഇത് 2018-19 ൽ 
22,937 കുടുംബങ്ങൊയതി വർദ്ധതിച്ചു. 2019-20 ൽ 21,726 ആയും, 
2020-21 ൽ ഇത് 31,870 ആയതി വർദ്ധതിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. 

2021-22 വർഷളത് ല്ബൽ പ്സ് പദ്ധതതിയുളെ ജതില്ല 
തതിരതിച്ചുള്ള പുലരാഗതതി വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.29 
ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഭഷേ് സുരഷേയും ക്പാഷകാഹാര വടികസന പരടിപാടടികളം
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗക്കാർക്കതിെയതിള� ലപാഷകാഹാരക്കുറവം 
ദാരതിദ്്യവം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം ജൂൺ മുതൽ ളസപ്റ്ംബർ വളരയുള്ള 
മൺസൂൺ സമയങ്ങെതിൽ പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വതിതരണം ളചയ്യുന്നുണ്്. അട്പ്ാെതിയതിലം 
വയനാട്തിലം ഗർഭതിണതികൾ, മു�യൂട്ടുന്ന അമ്മാർ, കുട്തികൾ, 
കൗമാരക്കാർ, മുതതിർന്ന പൗരന്മാർ, നതിത്യലരാഗതികൊയവർ 
തുെങ്ങതി ദുർബ�രായ ജനങ്ങളുളെ ലപാഷണത്തിനായതി 
കമ്്യൂണതിറ്തി കതിച്ചൺ നെപ്തി�ാക്കതിവരുന്നുണ്്. പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്തിളറെ ലകാർപ്സ് ഫണ്ടും പൂൾഡ് ഫണ്ടും 
ഉപലയാഗതിച്ച് വതിവതിധ ജതില്ലകെതിൽ നതിരവധതി കാർഷതിക 
പദ്ധതതികളും ഏളറ്ടുത്തിട്ടുണ്്. കൂൊളത ലപാഷകാഹാര 
പ്രശ്ങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി അട്പ്ാെതിയതിൽ 
‘മതില്ലറ്് ഗ്രാമം’ പദ്ധതതിയും ‘അലഗ്രാ ഇലക്കാെജതിയതിലൂളെ 
ന്യൂ ത്ിഷൻ’ എന്ന പദ്ധതതിയും നെപ്ാക്കതിവരുന്നുണ്്. 
60 വയസ്തിന് മുകെതിലള്ള എല്ലാ പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്കും 
പ്രലത്യക ലപാഷകാഹാരം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിന്, ധാന്യങ്ങൾ, 
പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണ മുത�ായവ അെങ്ങതിയ ഭക്ഷ്യക്കതിറും 
വതിതരണം ളചയ്യുന്നു. ഇടുക്കതി, വയനാെ് ജതില്ലകെതിള� 
പട്തികവർഗ്ഗ ലമഖ�കെതിൽ ലപാഷകാഹാര അപര്യാപ്തത 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി ഹരതിത രശ്മതി എന്ന നൂതന 

ബബോകസ് സസ് 8.2.3 2021-22 ള� ആലരാഗ്യ ലമഖ�യതിള� പ്രധാന ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങൾ

 y സമഗ്ര ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതി പ്രകാരം 56,000 ലപർക്ക് ച തികതിത്ാ സഹായം നൽകതി.
 y ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷാ പദ്ധതതിയുളെ ദുരതിതാശ്വാസ ഘെകത്തിന് കീഴ തിൽ, ഏകവരുമാനദായകളറെ മരണമൂ�ം 

കഷ്ടതയനുഭവതിക്കുന്ന 42 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 �ക്ഷം രൂപ വച്ച് 84 �ക്ഷം രൂപ വ തിതരണം ളചയ്യുകയുണ്ായതി. 
 y 811 സതിക്കതിൾ ളസൽ അനീമതിയ ലരാഗതികൾക്ക് പ്രതതിമാസം 2500 രൂപ ധനസഹായം നൽകതി.
 y ജനനതി ജന്മരക്ഷ പദ്ധതതിക്ക ്കീഴ തിൽ 8,935 ഗർഭതിണതികൾക്കും മു�യൂട്ടുന്ന അമ്മാർക്കും പ്രതതിമാസം 2,000 രൂപ നതിരക്കതിൽ 

ധനസഹായം അനുവദതിച്ചു. 
 y ‘പരമ്പരാഗത പട്തിക വർഗ്ഗ ലവദ്യന്മാർക്കുള്ള ധനസഹായം’ എന്ന പദ്ധതതി പ്രകാരം 235 പരമ്പരാഗത ലവദ്യന്മാർക്ക് 10,000 

രൂപ നതിരക്കതിൽ വാർഷതിക ഗ്രാറെ് അനുവദതിച്ചു. 
 y ആലരാഗ്യ പരതിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനായതി ളമാലബൽ ളമഡതിക്കൽ ക്തിനതിക്കുകൾ ഉപലയാഗളപ്ടുത്തുകയും 3,909 

ളമഡതിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘെതിപ് തിക്കുകയുണ്ായതി. 

അവ�ംബം: പട്തികവർഗ്ഗ വ തികസന വകുപ്് 
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പദ്ധതതിക്ക് പട്തികവർഗ വകുപ്് തുെക്കമതിട്തിട്ടുണ്്. ഇടുക്കതിയതിലം 
വയനാട്തിലമുള്ള 2,500 പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതതിളറെ 
പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്നുണ്്. 

മടിലറ്റ് വടിക്ലജറ് പദ്ധതടി
അട്പ്ാെതിയതിള� കാർഷതിക ലമഖ�ളയ പുനരുജീവതിപ്തിക്കുക 
എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെ കൃഷതിവകുപ്പും പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന 
വകുപ്പും സംയുക്മായതി നെപ്ാക്കുന്ന പദ്ധതതിയാണതിത്. 
1,900 ഏക്കർ വതിസ്തൃതതിയുള്ള 70 ളസറ്തിൽളമന്റുകെതി�ായതി 
നെപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്ധതതിയുളെ ആളക ളച�വ് 7.41 ലകാെതി 
രൂപയാണ്. തതിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, 
പച്ചക്കറതികൾ, ലതനീച്ചവെർത്ൽ എന്നതിവയുളെ 
ഉൽപ്ാദനത്തിന് പുറളമ, തതിനയുളെ സംഭരണം, 
സം്രണം, പാക്കതിംഗ്, ല�ബ�തിംഗ്, വതിപണനം 
എന്നതിവയും പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾളപ്ടുന്നു. ‘അട്പ്ാെതി 
ഓർഗാനതിക് ’ എന്ന ബ്ാൻഡതി�ാണ് ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
വതിപണതിയതിള�ത്തുന്നത്. ളതാഴതി�വസരങ്ങൾ സൃഷ്ടതി 
ക്കുക, ഉപജീവനമാർഗം ഉറപ്ാക്കുക അട്പ്ാെതിയതിൽ 
താമസതിക്കുന്ന പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യ-ലപാഷകാഹാര 
സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്കുക എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയുളെ 
പരമപ്രധാനമായ �ക്ഷ്യം.

ന്യൂരൈടിഷ്ൻ സഫടിഷ്ൻസടി ഇൻ ഫുഡറ് ത്രൂ അക്്ാളജടി 
അട്പ്ാെതിയതിള� 19 ഉൾഗ്രാമങ്ങെതിള� 1,671 ഏക്കറതി�ായതി 
നെത്തിവരുന്ന ‘ന്യൂ ത്ിഷ്യൻ സഫതിഷ്യൻസതി ഇൻ ഫുഡ് 
ത്രൂ അലഗ്രാെജതി’ (ലഗാത്ര ഭാഷയതിൽ ‘നമുത്് ളവള്ളാലമ’ 
എന്ന് നാമകരണം ളചയ്തിരതിക്കുന്നു) അഥവാ കാർഷതിക 
പരതിസ്ഥതിതതിയതിലൂളെ ഭക്ഷണത്തിള� ലപാഷകാഹാര 
പര്യാപ്തത എന്ന പരതിപാെതി 1208 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
പ്രലയാജനളപ്ടുന്നുണ്്. ഈ പദ്ധതതിയതിലൂളെ അട്പ്ാെതിയതിള� 
വതിവതിധ പട്തികവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങൾ അനുഷ്തിക്കുന്ന 
പരമ്പരാഗത കൃഷതിരീതതികെതിള�ാന്നായ ’പചേകൃഷതി’ 
പുനരുജീവതിപ്തിച്ചു. പട്തികവർഗ്ഗ ജനവതിഭാഗത്തിളറെ 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ലപാഷണവം വർധതിപ്തിക്കുന്നതതിന് 
ഉതകുന്ന സുസ്ഥതിര പരതിപാെതിയാണതിത്. ഈ പദ്ധതതിയുളെ 
നതിയന്ത്രണവം ലമൽലനാട്വം കർഷകളര പതിന്തുണച്്ച പദ്ധതതി 
മുലന്നാട്ടുനയതിക്കുന്നതും അവർക്കതിെയതിൽനതിന്നുമുള്ള ഫീൽഡ് 
ലകാ-ഓർഡതിലനറ്ർമാർ ഉൾളപ്ടുന്ന പട്തികവർഗ്ഗ സമൂഹം 
തളന്നയാണ്.

ഹരടിത രശ്ടി
സുസ്ഥതിരമായ കാർഷതിക ഇെളപെ�തിലൂളെ ഇടുക്കതി, 
വയനാെ് ജതില്ലകെതിള� പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്കതിെയതിൽ 
�ഭ്യമായ ഭൂമതിയുളെ ഫ�പ്രദമായ വതിനതിലയാഗം 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്ക�ാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിലൂളെ �ക്ഷ്യമതിടുന്നത്. 
പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിളറെ ഫണ്് പ്രലയാജനളപ്ടുത്തി 
ളസറെർ ലഫാർ മാലനജ് ളമറെ് ളഡവ�പ് ളമറെ് (സതി.എം.ഡതി) 
ആണ് ഈ പദ്ധതതി നെപ്തി�ാക്കുന്നത്. പട്തികവർഗ്ഗക്കാരുളെ 
ഉെമസ്ഥതയതിലള്ള തരതിശു ഭൂമതിയതിൽ ശാസ്തീയവം 
ആധുനതികവമായ കൃഷതികൾ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുകയും 
അതുവഴതി അവരുളെ വരുമാനവം ജീവതിത നതി�വാരവം 
ളമച്ചളപ്ടുത്തുകയും ളചയ്യുക എന്നതാണ് ഇതതിലൂളെ 
�ക്ഷ്യമതിടുന്നത്.

വയനാെ് ജതില്ലയതിള� തതിരളഞ്ഞടുത് 3,000 കുടുംബങ്ങൾക്കും 
ഇടുക്കതി ജതില്ലയതിള� തതിരളഞ്ഞടുത് 1,000 കുടുംബങ്ങൾക്കും 
ഈ പദ്ധതതിയുളെ പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്നുണ്്. പരപെ 
രബന്ധതിതമായ മൂന്ന് ഘട്ങ്ങൊയാണ് പദ്ധതതി 
നെപ്ാക്കുന്നത്. പദ്ധതതിയുളെ ഒന്നാം ഘട്ത്തിൽ, 

ലബാധവൽക്കരണ ക്യാളമ്പയതിനുകൾ, പട്തികവർഗ്ഗ 
ഗുണലഭാക്ാക്കളെ കളണ്ത്ൽ, പരതിശീ�ന പരതിപാെതികൾ, 
സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുളെ രൂപീകരണം തുെങ്ങതിയ 
പ്രാഥമതിക പ്രവർത്നങ്ങളും, രണ്ാം ഘട്ത്തിൽ വതിെകളുളെ 
കൃഷതിയും വതിെളവടുപ്തിനു ലശഷമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളും, 
മൂന്നാം ഘട്ത്തിൽ ഉൽപ്ന്നങ്ങളുളെ വതിപണനം, 
ബ്ാൻഡതിംഗ്, ഫാർമർ-ളപ്രാഡ്യൂസർ സംഘങ്ങളുളെ 
രൂപീകരണം എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങളും നെത്തിവരുന്നു. 
376 പട്തികവർഗ്ഗ ളസറ്തിൽളമന്റുകെതിൽ നതിന്നുെെ 4,022 
പട്തികവർഗ്ഗവതിഭാഗക്കാർക്ക് ഈ പദ്ധതതിയുളെ പ്രലയാജനം 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. പദ്ധതതിയുളെ ഭാഗമായതി 157 കർഷക സംഘങ്ങൾ 
രൂപീകരതിച്ചു. രണ്്, മൂന്ന് ഘട്ത്തിന് കീഴതിലള്ള ലജാ�തികൾ 
ഒലരസമയം പുലരാഗമതിച്ചുവരുന്നു. കൃഷതി വതിദഗ്ധരുളെ 
പതിന്തുണലയാളെ കർഷക സംഘങ്ങൾക്ക് വയനാെ് 
ജതില്ലയതിൽ കൃഷതി രീതതികൾ, ശാസ്തീയ വതിെളവടുപ്് രീതതികൾ, 
വതിത്് പരതിപാ�നം, നഴ്സറതി പരതിപാ�നം തുെങ്ങതിയ 
വതിഷയങ്ങെതിൽ പ്രാലയാഗതിക പരതിശീ�നം നൽകുകയുണ്ായതി. 
‘ഹരതിതരശ്മതി’ പദ്ധതതിയുളെ ഭാഗമായതി 2022 ളസപ്റ്ംബർ 5, 
6 തീയതതികെതിൽ വയനാട്തിള� ളയന്നൂരതിൽ ദ്വതിദതിന ഓണം 
ളഫയറും സംഘെതിപ്തിക്കുകയുണ്ായതി.

സാമൂഹടിക വടികസന പരടിപാടടികള്
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗക്കാരുളെ വതികസനത്തിനായതി 
നെപ്തി�ാക്കുന്ന പ്രധാനളപ്ട് സാമൂഹതിക സുരക്ഷാ 
പദ്ധതതികെതിൽ ളപൺകുട്തികളുളെ വതിവാഹത്തിനുള്ള 
ധനസഹായം, അെതിയ, പണതിയ, തുെങ്ങതിയ ലഗാത്ര 
വതിഭാഗങ്ങളുളെ വതികസനത്തിനുള്ള പ്രലത്യക പാലക്കജുകൾ, 
ലഗാത്രവത്�്യനതിധതി, അംലബദ്കർ ളസറ്തിൽളമറ്െ 
വതികസന പദ്ധതതി എന്നതിവ ഉൾളപ്ടുന്നു. ഈ പദ്ധതതികൾക്ക് 
കീഴതിലള്ള പ്രധാന ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങൾ ചുവളെ ലചർക്കുന്നു. 

 y 895 ളപൺകുട്തികൾക്ക് 1.50 �ക്ഷം രൂപ നതിരക്കതിൽ 
വ തിവാഹ സഹായം നൽകതി.

 y അംലബദ്കർ ളസറ്തിൽളമറ്െ വ തികസന പദ്ധതതിയ്ക് 
കീഴ തിൽ തതിരളഞ്ഞടുത് 94 ളസറ്തിൽളമന്റുകെതിൽ 49 
ളസറ്തിൽളമന്റുകെതിലൂളെ അെതിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 
പൂർത്തികരതിച്ചു.

 y അെതിയ, പണതിയ, പ്രലത്യക പാലക്കജ് പ്രകാരം 2,780 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 

മറ്റ് വ ടികസന പ്രവർത്നങ്ങള്
 y വന്യമൃഗങ്ങളുളെ ആക്രമണം തെയാൻ ആറെം 

പുനരധതിവാസ ലമഖ�യതിൽ ആനമതതിൽ നതിർമതിക്കാൻ 
11 ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ച തിട്ടുണ്്

 y 6.13 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിച്ച് 1,013 പട്തികവർഗ്ഗ 
ളസറ്തിൽളമന്റുകെതിൽ ഇറെർളനറ്് കണക്റ്തിവ തിറ്തി 
�ഭ്യമാക്കതിയതിട്ടുണ്്

 y പട്തികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള വ്യാപാര-ക�ാ ലമെ 
(ഗദേതിക) മതിനതി ഗദേതിക പരതിപാെതികൊയതി 6 ജതില്ലകെതിൽ 
നെത്തുകയുണ്ായതി. 

 y പട്തികവർഗ്ഗ വ തികസന വകുപ്പും വകുപ്തിളറെ കീഴ തിലെെ 
ജതില്ലാ ഓഫീസുകളും ഇ-ഓഫീസ് ആക്കുന്നതതിളറെ 
ഭാഗമായതി ഡതിജതിറ്ൽ ലഡാകയുളമറ്െ ഫയ�തിംഗ് സതി്റേം 
(ഡതി.ഡതി.എഫ്.എസ.്) നെപ്തി�ാക്കതിയതിട്ടുണ്്. വകുപ്തിലം 
ജതില്ലാ ഓഫീസുകെതിലം 46.02 �ക്ഷം ളച�വഴതിച്ച് 
ഓഫീസ് ഓലട്ാലമഷൻ ലപ്രാഗ്രാം നെപ്തി�ാക്കതിയതിട്ടുണ്്.

പട്ടികവർഗ്ഗ വടികസന വകുപ്ടിനറ്കീ ഴടിലള്ള പ്രധാന ഫാമുകള്
ആറളം ഫാം
കണ്ണൂർ ജതില്ലയതിൽ 1970 �ാണ് ആറെം ഫാം സ്ഥാപതിതമായത്. 
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കണ്ണൂരതിള�യും സമീപ ജതില്ലകെതിള�യും ഭൂരഹതിതരായ 
3,500 പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫാമതിളറെ 
അധീനതയതിലെെ 7,000 ഏക്കറതിൽ നതിന്നും ഒലരക്കർ ഭൂമതി 
വീതം ലകമാറുകയുണ്ായതി. കാർഷതിക വതിെകൾക്കായതി 
ഗുണനതി�വാരമുള്ള നെീൽ സാമഗ്രതികളുളെ ഉൽപാദനം, 
റബ്ബർ പ്ാലറെഷൻ എന്നതിവ ഫാമതിളറെ പ്രധാന 
പ്രലത്യകതകൊണ്. ലപാെതി ഹൗസതിളറെ നവീകരണം, 
മഴമറ ഉപലയാഗതിച്ചുള്ള പച്ചക്കറതി കൃഷതി, സൂപ്ർമാർക്കറുകൾ 
ആരംഭതിക്കുകയും ഇവതിളെ വതിവതിധ നെീൽ വസ്തുക്കൾ, 
ഇൻലഡാർ പ്ാന്റുകൾ, ഹാംഗതിഗ് ലപാട്ടുകൾ, ഉദ്യാന 
സസ്യങ്ങൾ, അടുക്കെലത്ാട്ം ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ, ഫാം 
ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നതിവ �ഭ്യമാക്കുക, റബ്ബറതിൽ നതിന്നുള്ള 
വരുമാനം വർധതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള വതിവതിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
അടുത് മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 2.5 �ക്ഷം ളതങ്ങതിൻ 
ലതകൾ ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള പരതിപാെതികൾ 
എന്നതിവയും 2021-22 വർഷത്തിൽ ആറെം ഫാമതിൽ 
നെപ്തി�ാക്കതിയ പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങൊണ്. ഫാമതിൽ 
കൃഷതിളചയ്യുന്ന വതിെകൾ/കൃഷതിളചയ്യുന്ന സ്ഥ�ത്തിളറെ 
വതിസ്ീർണ്ണം പട്ടിക 8.2.2ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 8.2.2 ആറെം ഫാം-വതിെകൾ, കൃഷതിളചയ്യുന്ന സ്ഥ�ത്തിളറെ 
വതിസ്ീർണ്ണം

വതിെയുളെ ലപര് കൃഷതി സ്ഥ�ം – (ളഹക്റതിൽ)

ളതങ്ങ് 315.35

കശുമാവ് 587.63

മാവ് 9.90

കവങ്ങ് 16.76

കുരുമുെക് 6.81

റബ്ബർ 243.20

മറുള്ളവ 4.45

നഴ്സറതി 6.00

അവ�ംബം: പട്തികവർഗ്ഗ വ തികസന വകുപ്്

അട്പ്ാടടി ക്കാ-ഓപ്ക്ററ്ീവറ് ഫാമടിംഗറ് ടസാനസറ്ടി
പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിളറെ കീഴതിലള്ള അട്പ്ാെതി 
ലകാ-ഓപ്ലററ്ീവ് ഫാമതിംഗ് ളസാലസറ്തിയുളെ 
നവീകരണത്തിളറെ ഭാഗമായതി പത്് വർഷലത്ക്കുെെ 
പ്രവർത്നങ്ങളുളെ രൂപലരഖ 2020 –ൽ ലകരെ കാർഷതിക 
സർവ്വക�ാശാ� തയ്യാറാക്കുകയും, ഇതതിനായതി 3.00 ലകാെതി 
രൂപ അനുവദതിക്കുകയുമുണ്ായതി. ഉല്ാദനം വർദ്ധതിപ്തിച്ച് 
ളമച്ചളപ്ട്വരുമാനം ലകവരതിക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെ 
പുതതിയ ലതകൾ വച്ചുപതിെതിപ്തിക്കുക, നതി�വതിലള്ള 
വതിെകളുളെ പരതിപാ�നം, ളഫൻസതിംഗുകൾ നതിർമ്തിച്ച് 
സുരക്ഷ ഉറപ്ാക്കുക തുെങ്ങതിയ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കാണ് 
പ്രധാനമായും തുക വതിനതിലയാഗതിച്ചത്. കാപ്തി, കുരുമുെക്, 
കശുവണ്തി, ജാതതിക്ക, മഞ്ഞൾ, ഏ�ം, പപ്ായ, കറതിലവപ്തി�, 
ചീര വർഗ്ഗങ്ങൾ തുെങ്ങതിയവയാണ് ളസാലസറ്തിയുളെ വതിവതിധ 
ഫാമുകെതിൽ കൃഷതിളചയ്യുന്ന പ്രധാന കാർഷതികവതിെകൾ. 
ഫാമുകളെ ആധുനതിക വൽക്കരതിക്കുന്നതതിളറെ ഭാഗമായതി 
കൃഷതി വകുപ്തിളറെ സഹകരണലത്ാളെ ഫാമതിൽ 
യന്ത്രവൽക്കരണവം നെന്നുവരുന്നു.

നടിയമ പരടിരഷേ പരടിപാടടികള് : പൗരാവകാശ 
സംരഷേണവം അതടിക്മങ്ങള് തടയുന്നതടിനുള്ള നടിയമവം
സമൂഹത്തിള� പാർശ്വവൽക്കരതിക്കളപ്ട് വതിഭാഗങ്ങളുളെ 
അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനും ഭരണഘെനാപരവം 
നതിയമപരവമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതതിനുമായതി, 

പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നതിയമവം പട്തികജാതതി-
പട്തികവർഗ്ഗ (അതതിക്രമങ്ങൾ തെയൽ) നതിയമം 1989 ഉം 
നെപ്തി�ാക്കതിയതിട്ടുണ്്. ഈ നതിയമത്തിള� വ്യവസ്ഥകൾ 
പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾളക്കതതിരായ 
കുറ്കൃത്യങ്ങൾ തെയുന്നതതിന് സഹായകരമാണ്. ഈ 
പദ്ധതതിക്ക് 2021-22ൽ ഗ്രാറെ്-ഇൻ-എയ്ഡായതി അനുവദതിച്ച 
295.1 �ക്ഷം രൂപയതിൽ 273.90 �ക്ഷം രൂപ പതി.സതി.ആർ, 
എസ് സതി/എസ്െതി (അതതിക്രമങ്ങൾ തെയൽ) നതിയമങ്ങൾ 
നെപ്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി വതിനതിലയാഗതിച്ചു, ഇതതിൽ 136.95 
�ക്ഷം ലകന്ദ വതിഹതിതവം 136.95 �ക്ഷം സംസ്ഥാന 
വതിഹതിതവമാണ്. അതതിക്രമത്തിനതിരയായ 195 ഓെം ലപർക്ക് 
ആശ്വാസ ധനസഹായം നൽകുകയുണ്ായതി. 2021-22ൽ 
46 ദമ്പതതികൾക്കും, 2022-23ൽ, 18 ദമ്പതതികൾക്കും (2022 
ഒലക്ാബർ 05 വളര) മതിശ്ര വതിവാഹ ധനസഹായം 
നൽകുകയുണ്ായതി. 2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര വതിവാഹ 
ധനസഹായവം മതിശ്ര വതിവാഹ ധനസഹായവം �ഭതിച്ച 
ഗുണലഭാക്ാക്കളുളെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.30ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതടിക്ായുള്ള ക്കാർപ്സറ് ഫണ്റ് 
(നടിർണ്ായക വടിടവനടികത്ല് പദ്ധതടി)
പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതി പദ്ധതതികെതിൽ കളണ്ത്തിയതിട്ടുള്ള 
നതിർണായക വതിെവകൾ നതികത്തുന്നതതിനായതി വാർഷതിക 
ബജറ്തിളറെ ഒരു വതിഹതിതം പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്് 
നീക്കതിവയ്കാറുണ്്. 2021-22ൽ ഇത്രത്തിൽ പട്തികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപ്പും വകുപ്തിളറെ കീഴതിലെെ ജതില്ലാ ഓഫീസുകളും 
ഏളറ്ടുത് വതിവതിധ പദ്ധതതികൾക്കായതി 30.00 ലകാെതി 
രൂപ വകയതിരുത്തുകയും ആയതതിൽ 29.97 ലകാെതി രൂപ 
ളച�വഴതിക്കുകയുമുണ്ായതി. 2018-19 മുതൽ 2022-23 വളര 
(ഒക് ലൊബർ 05, 2022 വളര) ഈ പദ്ധതതിക്ക് കീഴതിൽ 
അനുവദതിച്ച വതിഹതിതവം ളച�വം അനുബന്ധം 8.2.31ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതടികുക്വണ്ടിയുള്ള പ്രക്ത്ക 
ക്കന്ദ്രസഹായം 
പട്തികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വതിദ്യാഭ്യാസം, 
ആലരാഗ്യം, ളതാഴതിൽ, വരുമാനം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി സംസ്ഥാന പദ്ധതതിയതിള� 
ഫണ്ടുകൾക്ക് പുറലമ, ‘ലകന്ദഫണ്ായതി’ പട്തികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിക്കുലവണ്തിയുള്ള പ്രലത്യക ലകന്ദസഹായം കൂെതി 
�ഭതിക്കാറുണ്്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഈ 
പദ്ധതതി ‘പ്രധാനമന്ത്രതി ആദതി ആദർശ് ഗ്രാം ലയാജന’ 
എന്ന പദ്ധതതിയുളെ ഭാഗമായതിട്ാണ് നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നത്. 
2018-19 മുതൽ 2022-23 വളരയുള്ള (ഒക് ലൊബർ 05, 2022 
വളര) പട്തികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതതിക്കുലവണ്തിയുള്ള പ്രലത്യക 
ലകന്ദസഹായത്തിളറെ വതിഹതിതവം ളച�വം അനുബന്ധം 
8.2.32ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ക്കരള ഇൻസ്റ്റടിറ്്യൂട്റ് ക്ഫാർ റടിസർചറ് ടരൈയടിനടിങ്ങറ് ആന്ററ് 
ഡവലപ്റ്ടമന്ററ് സ്റ്റഡീസറ് ക്ഫാർ എസറ്.സടി/എസറ്.റ്ടി 
(കടിർത്ാഡറ്സറ്)
1970-ൽ ‘ല്ബൽ റതിസർച്ച് ആൻഡ് ള്യതിനതിംഗ് ളസറെർ’ 
ആയതി ആരംഭതിച്ച ലകരൊ ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ലഫാർ റതിസർച്ച്, 
ള്യതിനതിംഗ് ആൻഡ് ളഡവ�പ് ളമറ്െ ്റേഡീസ് ഓഫ് 
ളഷഡ്യൂൾഡ് കാ്റേ്സ് ആൻഡ് ല്ബ്സ് (കതിർത്ാഡ് സ്) 
സംസ്ഥാനളത് പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗക്കാളരക്കുറതിച്ചുെെ 
പഠനങ്ങളും ഗലവഷണവം നെത്തിവരുന്നു. ഗലവഷണം, 
പരതിശീ�നം, വതികസന പഠനം എന്നതിങ്ങളന മൂന്ന് 
പ്രധാന വതിഭാഗങ്ങൊണ് ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്തിനുെെത്. പട്തികവർഗ്ഗ 
വതിഭാഗങ്ങളുളെ പഠനങ്ങളുളെ ഗലവഷണത്തിളറെയും 
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വർഗ്ഗീകരണത്തിളറെയും ഭാഗമായതി നരവംശ ശാസ്ത 
ത്തിളറെയും സാമൂഹ്യശാസ്തത്തിളറെയും വതിവതിധ ലമഖ�കെതിൽ 
നതിന്നുള്ള ലസദ്ധാന്തതിക വീക്ഷണങ്ങൾ സംലയാജതിപ്തിച്ച് 
റതിസർച്ച് വതിംഗ് വതിവതിധ സമുദായങ്ങളുളെ, പ്രലത്യകതിച്ച് 
സംസ്ഥാനളത് പട്തികവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങളെക്കുറതിച്ച്, 
നരവംശശാസ്തപരവം സാമൂഹതിക-സാംസ് കാരതികപരവമായ 
പഠനങ്ങൾ നെത്തുന്നു. സംസ്ഥാനളത് പട്തികവർഗ്ഗ 
സമുദായങ്ങളുളെ വതികസനത്തിനായതി നെപ്തി�ാക്കതിയ 
പരതിപാെതികളുളെ വതിവതിധ വതി�യതിരുത്ൽ പഠനങ്ങൾ 
കതിർത്ാഡ് സ് വതികസന പഠന വതിഭാഗം നെത്തുന്നുണ്്. 

പരതിശീ�ന വതിഭാഗം സംസ്ഥാനളത് പട്തികജാതതി/
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളെ ശാക്ീകരതിക്കുന്നതതിനായതി 
നതിരവധതി പരതിശീ�ന പരതിപാെതികൾ ഏലകാപതിപ്തിക്കുകയും 
നെത്തുകയും ളചയ്യുന്നുണ്്. ലബാധവൽക്കരണ 
പരതിപാെതികൾ, ലശഷതി വർദ്ധതിപ്തിക്കൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
ശാക്ീകരണം, വതിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിവയുമായതി 
ബന്ധളപ്ട്ടുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ വതിഭാഗം നെത്തുന്നു. 
സംസ്ഥാനളത് പട്തികജാതതി-പട്തികവർഗ വതിഭാഗങ്ങളുളെ 
പരമ്പരാഗത നൃത്ം, സംഗീതം എന്നതിവ ഉൾളക്കാള്ളുന്ന 
ആദതിക�ാ ഗ്രാമം പരതിപാെതിയും ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ഏളറ്ടുത്് 
നെത്തുന്നുണ്്. കതിർത്ാഡ്സതിളറെ വതിവതിധ പദ്ധതതികളും 
അവയുളെ വതിഹതിതവം ളച�വം അനുബന്ധം 8.2.33ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2017-18 മുതൽ 2022-23 വളര 
(ഒലക്ാബർ 05, 2022 വളര) ലകരെത്തിള� പട്തികജാതതി- 
പട്തികവർഗ്ഗക്കാളര അെതിസ്ഥാനമാക്കതി കതിർത്ാഡ്സ് 
നെത്തിയ ആലന്ത്രാലപാെജതിക്കൽ ഇൻളവ്റേതിലഗഷനുകളുളെ 
എണ്ണം അനുബന്ധം 8.2.34ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ക്കരള സംസ്ാന പട്ടികജാതടി പട്ടികവർഗ്ഗ വടികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷൻ
ലകരെ സംസ്ഥാന പട്തികജാതതി പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന 
ലകാർപ്ലറഷൻ, പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങെതിൽ 
നതിന്നുള്ള സംരംഭകരുളെ ആവശ്യങ്ങളും അഭതി�ാഷങ്ങളും 
നതിറലവറുന്നതതിനായതി നതിരവധതി വരുമാനദായക 
പദ്ധതതികളും ഒപ്ം മറ്് ലക്ഷമ പരതിപാെതികളും രൂപകൽപ്ന 

ളചയ് ത് നെപ്തി�ാക്കുന്നു. ലകാർപ്ലറഷൻ നെപ്തി�ാക്കുന്ന 
പദ്ധതതികളെ (i) സ്വന്തം വായ്പാ പദ്ധതതികൾ (ii) ലദശീയ 
പട്തികജാതതി ധനകാര്യ വതികസന ലകാർപ്ലറഷനുമായതി 
(എൻ.എസ്.എഫ്.ഡതി.സതി.) സഹകരതിച്ച് നെപ്തി�ാക്കുന്ന 
പദ്ധതതികൾ, (iii) ലദശീയ പട്തികവർഗ്ഗ ധനകാര്യ 
വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ (എൻ.എസ്.െതി.എഫ്.
ഡതി.സതി) നെപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്ധതതികൾ എന്നതിങ്ങളന തരം 
തതിരതിക്കാവന്നതാണ്. ലകാർപ്ലറഷളറെ ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ 
വരുമാനം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനും സ്വയം ളതാഴതിൽ 
ളചയ്യുന്നതതിനുമായുള്ള പദ്ധതതികെതിൽ ഗുണലഭാക്ാധതിഷ്തിത 
പദ്ധതതികൾ, വതിവതിലധാലദേശ്യ യൂണതിറ്് വായ്പ, ഗതാഗത 
പദ്ധതതി, ്റോർട്്  അപ്് സംരംഭകർക്കായുള്ള വായ്പ, 
മെങ്ങതിവരുന്ന പ്രവാസതികളുളെ പുനരധതിവാസത്തിനുള്ള 
വായ്പ, വതിലദശ ളതാഴതിൽ വായ്പ, ലമലക്രാ ളക്രഡതിറ്് 
ഫതിനാൻസ് സതി്റേം, �ഘു വ്യവസായ പദ്ധതതി, പട്തിക 
വർഗ്ഗ സംരംഭകർക്കുള്ള വായ്പ, വനതിതാ സ്വയം 
സഹായ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള സ്തീ ശാക്ീകരണ പരതിപാെതി, 
മഹതിൊസമൃദ്ധതി ലയാജന, ളപ്രാഫഷണൽ ലസവന 
പദ്ധതതികൾ, കർഷക ളതാഴതി�ാെതികൾക്കായുള്ള ഭൂമതി വാങ്ങൽ 
പദ്ധതതി, ളപല്ാെതിയം ഡീ�ർമാർക്കുള്ള പ്രവർത്ന മൂ�ധന 
വായ്പ തുെങ്ങതിയ ഉൾളപ്ടുന്നു. വതിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ, വതിലദശ 
വതിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ, വതിവാഹ സഹായം, ഭവന വായ്പ, 
ഭവന നവീകരണ വായ്പ തുെങ്ങതിയ സാമൂഹ്യ ലക്ഷമ 
പദ്ധതതികളും ലകാർപ്ലറഷൻ നെപ്തി�ാക്കുന്നു. 2021-22ൽ 
ലകാർപ്ലറഷൻ പട്തികജാതതിക്കാളര സഹായതിക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്ധതതികെതിലൂളെ 93.99 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയും 5,207 
ലപർക്ക് അതതിളറെ പ്രലയാജനം �ഭ്യമാക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. 
പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള വതിവതിധ പദ്ധതതികെതിലൂളെ 
9.37 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയും 528 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 
അതതിളറെ പ്രലയാജനം �ഭ്യമാക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. 2022-
23ൽ 2,742 പട്തികജാതതി ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്കും 301 
പട്തികവർഗ്ഗ ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്കും (2022 ളസപ്റ്ംബർ 
30 വളര) ലകാർപ്ലറഷൻ സഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
ലകാർപ്ലറഷളറെ 2021-22 ള� പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ ചുവളെ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ബബോക്സ് 8.2.4 സമഗ്ര വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ

ഇടമലക്കുടടി സമഗ്ര വടികസന പോബകേജസ്
സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവമായ ഏറ്വം പതിന്നാക്കാവസ്ഥയതിലെെ സംസ്ഥാനളത് ഏക പട്തികവർഗ്ഗ ഗ്രാമപചോയത്ായ 
(മുതുവാൻ വതിഭാഗം) ഇടുക്കതി ജതില്ലയതിള� ഇെമ�ക്കുെതി ഒലട്ളറ വതികസനപ്രശ് നങ്ങൾ അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നുണ്്. ളമച്ചളപ്ട് പാർപ്തിെം, 
കുെതിളവള്ളം, ലവദയുതതി, ലറാഡ്, വതിദ്യാഭ്യാസം, ആലരാഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ തുെങ്ങതിയ അെതിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഈ പചോയത്തിൽ 
�ഭ്യമാക്കുന്നതതിനായതി 2022-23 വാർഷതിക പദ്ധതതിയതിൽ 15.00 ലകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തി ‘ഇെമ�ക്കുെതി സമഗ്രവതികസന പാലക്കജ്’ എന്ന 
പദ്ധതതി ആവതിഷ്ക്കരതിക്കുകയുണ്ായതി. പദ്ധതതിയുളെ ആദ്യഘട്ത്തിൽ അെതിസ്ഥാന സൗകര്യ വതികസനത്തിനായതി ഇെമ�ക്കുെതിയതിള� 
‘ളപട്തിമുെതി-ഇെ�തിപ്ാറക്കുെതി ലറാഡതിളറെ നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി 13.70 ലകാെതി രൂപയുളെ ഭരണാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾളപ്ടുത്തി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, ്റോഫ് ക്വാർലട്ഴ്സുകൾ, സ്കൂൾ ളകട്തിെം നതിർമ്ാണ പ്രവർത്തികൾ, 
അങ്കണവാെതികളുളെയും കമ്്യൂണതിറ്തി ളസറെറുകളുളെയും നതിർമ്ാണം, തെതിലയതതിര വനവതിഭവങ്ങളുളെ കെക്ഷൻ ളസറെർ, 
ആലരാഗ്യത്തിനും പാർപ്തിെത്തിനുമുള്ള സൗകര്യം തുെങ്ങതിയ പരതിപാെതികളും തുെർന്നുള്ള വർഷങ്ങെതിൽ ഏളറ്ടുക്കുന്നതതിന് �ക്ഷ്യം 
വയ്ക്കുന്നുണ്്. 

കുടധംബോധടിഷ്ടിത- ഊരധടിഷ്ടിത മമബ്ോ പ്ോൻ. 
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ലബാർഡുമായതി സഹകരതിച്ച്, പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന വകുപ്് ളസറ്തിൽളമന്റുകളുളെ സമഗ്ര 
വതികസനത്തിനായതി കുടുംബം/ളസറ്തിൽളമന്റു് അെതിസ്ഥാനമാക്കതിയുള്ള ലമലക്രാ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിളറെ പ്രാരംഭ ഘട്ളമന്ന നതി�യതിൽ ദുർബ�വം പാർശ്വവൽക്കരതിക്കളപ്ട്തുമായ പട്തിക വർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങൾ താമസതിക്കുന്ന 
സംസ്ഥാനളത് 162 ളസറ്തിൽളമന്റുകളെ ലമലക്രാ പ്ാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതതിനായതി ളതരളഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. ളമാലബൽ ആപ്് 
അധതിഷ് ഠതിതമായുള്ള വതിവരലശഖരണം ഉൾളപ്ളെയുെെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങൾ, വതിവതിധ ലമഖ�കെതിള� വതികസന വതിെവകൾ 
കളണ്ത്തുന്നതതിനുള്ള അെതിയന്തര ഇെളപെലകൾ, ഫീൽഡ് ത� പ്രവർത്നങ്ങളും 2022-23ൽ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഇതതിനായതി 1.34 
ലകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുമുണ്്. 
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വരുമാനദായക/സ്വയം ടതാഴടില് പദ്ധതടികള്
പട്തികജാതതി പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഗുണ 
ലഭാക്ാധതിഷ്തിത പദ്ധതതിയതിലൂളെ ളതാഴതി�തില്ലാത് യുവതീ-
യുവാക്കൾക്ക് പദ്ധതതിളച്ച�വതിളറെ പരമാവധതി 3,00,000 
രൂപ വളര സ്വയം ളതാഴതിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭതിക്കാൻ 
സഹായം നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതതിയതിലൂളെ 2021-22ൽ 
പട്തികജാതതി, പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങെതിൽ നതിന്ന് യഥാക്രമം 
769 ലപർക്കും 65 ലപർക്കും സഹായം �ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. മൾട്തി 
പർപ്സ് യൂണതിറ്് ല�ാൺ പദ്ധതതിയതിൽ, പട്തികജാതതി, 
പട്തികവർഗ്ഗ സംരംഭകരുളെ പ്രാലയാഗതികവം കുറഞ്ഞ 
സമയം ആവശ്യമുള്ളതുമായ ളചറുതും ഇെത്രവമായ 
ലപ്രാജക് റുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നു. 2021-22ൽ 35 
പട്തികജാതതി സംരംഭകർക്കും 5 പട്തികവർഗ സംരംഭകർക്കും 
ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം സഹായം �ഭ്യമാക്കതി. ്റോർട്പ്് 
സംരംഭകർക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതതിയതിൽ യുവ 
പട്തികജാതതി സംരംഭകരുളെയും നൂതന ആശയങ്ങൾ 
ഉള്ളവരുലെയും ളചറുകതിെ, ഇെത്രം സാലങ്കതതിക വതിദ്യയതിൽ 
അധതിഷ്തിതമായ 50 �ക്ഷം രൂപയതിൽ അധതികരതിക്കത് 
പദ്ധതതികൾക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പ�തിശ നതിരക്കതിൽ വായ്പ്ാ 
നൽകുന്നു. ഇതതിൽ പുതുതായതി ളപ്രാഫഷണൽ ലകാഴ് സുകൾ 
വതിജയതിച്ച വതിദ്യാർതതികൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. 
അതുലപാള�, കൃഷതി, വ്യാപാരം ഉൾളപ്ളെയുള്ള ലമഖ�കെതിൽ 
ളചറുകതിെ പദ്ധതതികൾ ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് പാവളപ്ട് 
പട്തികവർഗ്ഗ യുവാക്കളെ സഹായതിക്കാൻ ‘ആദതിവാസതി 
സംരംഭകർക്ക് വായ്പ’ എന്ന ലപരതിൽ ഒരു പദ്ധതതി 
നെപ്ാക്കതി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതതി പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗത്തിൽ 
നതിന്ന് 120 സംരംഭകളര സഹായതിക്കുകയുണ്ായതി.

അതുലപാള�, �ഘു വ്യവസായ ലയാജന വഴതി 2021-22ൽ 1,502 
പട്തികജാതതി സംരംഭകർക്ക് സഹായം �ഭതിച്ചു. 'മെങ്ങതിവരുന്ന 
പ്രവാസതികളുളെ പുനരധതിവാസത്തിനുള്ള ല�ാൺ' പദ്ധതതി 
വഴതി, ലനാർക്ക റൂട്് സ് കളണ്ത്തുന്ന പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ 
വതിഭാഗത്തിള� അലപക്ഷകർക്ക് �ാഭകരമായ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനായതി ആവശ്യകത അെതിസ്ഥാനമാക്കതിയുള്ള 
വായ്പയായതി പരമാവധതി 20 �ക്ഷം രൂപ നൽകുന്നു. 
പദ്ധതതിയുളെ 15 ശതമാനം മൂ�ധന സബ് സതിഡതിയായതി 
ലനാർക്ക അനുവദതിക്കുകയും ളചയ്യുന്നു. 

ഗ്രാമീണ സ്തീകളുളെ ശാക്ീകരണത്തിനായതി 
കുടുംബശ്രീയുമായതി സഹകരതിച്ച് നെപ്തി�ാക്കുന്ന 
വനതിതാ ശാക്ീകരണ പരതിപാെതിയതിൻ കീഴതിൽ 
പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ വനതിതാ സംരംഭകരുളെ 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് വായ്പ നൽകുന്നത്. 2021-22ൽ 765 
പട്തികജാതതി ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്കും, 56 പട്തികവർഗ്ഗ 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്കും ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം സഹായം 
�ഭതിച്ചു. ഇതുകൂൊളത, പട്തികജാതതി വനതിതാ സംരംഭകർക്ക് 
ലസാഫ്റ്് ല�ാൺ സഹായം �ഭ്യമാക്കുന്ന മഹതിൊ സമൃദ്ധതി 
ലയാജനയും പട്തികവർഗ്ഗ വനതിതകൾക്കായതി ആദതിവാസതി 
മഹതിൊ സശക്ീകരൺ ലയാജനയും (എൻ.എസ്.െതി.എഫ്.
ഡതി.സതി) ലകാർപ്ലറഷൻ നെപ്തി�ാക്കുന്നു. 2021-22ൽ മഹതിൊ 
സമൃദ്ധതി ലയാജനയതിലൂളെ 127പട്തികജാതതിക്കാർക്കും, മഹതിൊ 
സശക്ീകരൺ ലയാജനയതിലൂളെ 73 പട്തിക വർഗ്ഗക്കാർക്കും 
അവരുളെ സ്വയം ളതാഴതിൽ സംരംഭത്തിന് സഹായം 
�ഭതിക്കുകയുണ്ായതി.

സാമൂഹ്ക്ഷേമ പദ്ധതടികള്
പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങളുളെ സാമൂഹതിക 
ലക്ഷമത്തിനായുള്ള നതിരവധതി കാര്യങ്ങൾക്കായതി 
ലകാർപ്ലറഷൻ വായ്പകളും സഹായങ്ങളും വാഗ്ാനം 

ളചയ്യുന്നു. ളപ്രാഫഷണൽ ലകാഴ് സുകൾക്കുള്ള വതിദ്യാഭ്യാസ 
വായ്പ, 10 �ക്ഷം രൂപ വളരയുള്ള വതിലദശ വതിദ്യാഭ്യാസ 
വായ്പ, 2,50,000 രൂപ വളര വതിവാഹ സഹായം, ഭവന 
വായ്പ, ഭവന പുനരുദ്ധാരണ വായ്പ തുെങ്ങതിയവ അത്രം 
ചതി� പദ്ധതതികൊണ്.

ലകരെ സംസ്ഥാന പട്തികജാതതി പട്തികവർഗ്ഗ വതികസന 
ലകാർപ്ലറഷളറെ 2021-22, 2022-23 വർഷങ്ങെതിള� 
ഭൗതതികവം സാമ്പത്തികവമായ ലനട്ങ്ങളുളെ പദ്ധതതി 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങൾ (ളസപ്റ്ംബർ 30, 2022 വളര) 
അനുബന്ധം 8.2.35ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മറ്റ് പടിന്നാക് വടിഭാഗങ്ങളടട ക്ഷേമം
സമൂഹത്തിള� ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങൊയ പട്തികജാതതി, 
പട്തികവർഗ്ഗം, മറ്് പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങൾ എന്നതിവളയ 
മുഖ്യധാരയതില�ക്ക് ളകാണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുലമ്പ തളന്ന രാജ്യത്് നെന്നതിരുന്നു. 
സമൂഹത്തിള� പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങളുളെ അവസ്ഥ 
ളമച്ചളപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള സംരക്ഷണ നെപെതികൾ 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയതിൽ ആവതിഷ്കരതിക്കുകയുണ്ായതി. 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുളെ ആർട്തിക്കതിൾ 15(4), 
16(4) വതിദ്യാഭ്യാസത്തിലം ളതാഴതി�തിലം മറ്് പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രലത്യക ശ്രദ്ധയും സംവരണവം 
ഉറപ്ാക്കുന്നുണ്്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുളെ 340-
ാം അനുലഛേദവം മണ്ഡൽ കമ്ീഷൻ റതിലപ്ാർട്തിളറെ 
ശുപാർശകളും അനുസരതിച്ച്, സമൂഹത്തിള� സാമൂഹതികമായും 
വതിദ്യാഭ്യാസപരമായും പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങളുളെ 
ലക്ഷമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനായതി 2011 നവംബറതിൽ 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പതിന്നാക്ക വതിഭാഗ വതികസന 
വകുപ്് തളന്ന രൂപീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. മറ്് പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗങ്ങെതിൽ തളന്ന ഏറ്വം പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന 
വതിഭാഗമാണ് ഒ.ഇ.സതി. ളതാഴതി�തിലം വതിദ്യാഭ്യാസത്തിലം 
മറ്് പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഉറപ്ാക്കുന്ന 
രാജ്യളത് സംസ്ഥാനങ്ങെതിൽ മുൻനതിരയതിൽ നതിൽക്കുന്ന 
സംസ്ഥാനങ്ങെതിള�ാന്നാണ് ലകരെം. അതതിനാൽ 
തളന്ന ഇന്ത്യയതിള� മറ്് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായതി താരതമ്യം 
ളചയ്യുലമ്പാൾ ലകരെത്തിള� പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങൾ 
സാമൂഹതിക പുലരാഗതതിയതിൽ ഏളറ മുന്നതി�ാണ്. സംസ്ഥാന 
ജനസംഖ്യയുളെ 65 ശതമാനലത്ാെം മറു പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗങ്ങെതിൽ ളപടുന്നവരാണ്. അതതിൽ 84 സമുദായങ്ങൾ 
പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങളുളെ പട്തികയതിലം 83 സമുദായങ്ങൾ 
സാമൂഹതികമായും വതിദ്യാഭ്യാസപരവമായതി പതിന്നാക്കം 
നതിൽക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങളുളെ (എസ്ഇബതിസതി) പട്തികയതിലം 
ഉൾളപ്ടുന്നു. ലകരെത്തിള� പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിൽ 
ഭൂരതിപക്ഷം ഈഴവ, മുസീം എന്നീ വതിഭാഗങ്ങൊണ്. 
വതിശ്വകർമ, �ത്ീൻ കലത്ാ�തിക്കർ, ക്രതിസ്്യാനതികൊയതി 
പരതിവർത്നം ളചയ്യളപ്ട് പട്തികജാതതിക്കാർ, ഹതിന്ദു 
നാൊർ, എസ് ഐ യു സതി നാൊർ, ധീവര എന്നതിവരും 
സംസ്ഥാനളത് മറ്് പതിന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിൽളപ്ടുന്നു.

പ്രീ-ളമ്തിക്, ലപാ്്റേ ളമ്തിക് വതിദ്യാർതതികൾക്്ക ല്ാെർഷതിപ്്, 
ളതാഴതി�വസര പദ്ധതതികൾ, ലനപുണ്യ പരതിശീ�നം, 
പരമ്പരാഗത ളതാഴതിലകെതിൽ ഏർളപ്ട്തിരതിക്കുന്നവർക്ക് 
സഹായം തുെങ്ങതിയ വതിവതിധ പദ്ധതതികൾ പതിന്നാക്ക വതിഭാഗ 
വതികസന വകുപ്് നെപ്തി�ാക്കതിവരുന്നു. പരമ്പരാഗത 
ളതാഴതി�ാെതി സമൂഹങ്ങളെ, പ്രലത്യകതിച്ച് ഏറ്വം ദുർബ�രായ 
വതിഭാഗങ്ങളെ ലകന്ദീകൃതമായ ഇെളപെലകെതിലൂളെയും 
പരതിപാെതികെതിലൂളെയും ഉയർത്തിളക്കാണ്ടുവരുന്നതതിന് വകുപ്് 
നതിരവധതി പദ്ധതതികൾ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.
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വടിദ്ാഭ്ാസ പദ്ധതടികള്
വതിലദശ സർവക�ാശാ�കെതിൽ പഠതിക്കുന്നതതിനുള്ള വതിലദശ 
ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ ഉൾളപ്ളെ പതിന്നാക്ക വതിഭാഗ വതികസന 
വകുപ്് പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിള� വതിദ്യാർതതികൾക്ക് 
നതിരവധതി വതിദ്യാഭ്യാസ ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. ഒ.ബതി.
സതി വതിദ്യാർതതികൾക്കും ഒ.ഇ.സതി വതിദ്യാർതതികൾക്കും പ്രീ-
ളമ ത്ിക്, ലപാ്റേ്-ളമ ത്ിക് ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. 
പട്തികജാതതി/പട്തികവർഗ്ഗ വതിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന 
എല്ലാത്രം വതിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങളും വരുമാന 
പരതിധതിയതില്ലാളത ഒ.ഇ.സതി വതിദ്യാർതതികൾക്കും �ഭതിക്കുവാൻ 
അർഹതയുണ്്. 2020-21ൽ ഒ.ബതി.സതി, ഒ.ഇ.സതി 
വതിദ്യാർതതികൾക്ക് നൽകതിയ പ്രധാന വതിദ്യാഭ്യാസ 
സഹായങ്ങൾ ചുവളെ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

 y 54,370 ഒ.ഇ.സതി വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് പ്രീ-ളമ്തിക് 
ല്ാെർഷതിപ്പും 65,352 ഒ.ഇ.സതി വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് 
ലപാ്റേ-്ളമ്തിക് ല്ാെർഷതിപ്പും �ഭ്യമാക്കതി.

 y 69,964 ഒ.ബതി.സതി വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് പ്രീ-ളമ്തിക് 
ല്ാെർഷതിപ്പും 1,416 ഒ.ബതി.സതി വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് 
ലപാ്റേ-്ളമ്തിക് ല്ാെർഷതിപ്പും �ഭ്യമാക്കതി.

 y വതിലദശ സർവക�ാശാ�കെതിൽ ഉപരതിപഠനത്തിനായതി 
31 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് ഓവർസീസ് ല്ാെർഷതിപ്് 
�ഭ്യമാക്കതി. ഒരു വ തിദ്യാർതതിക്ക് പരമാവധതി 10.00 �ക്ഷം 
രൂപ വളര ല്ാെർഷതിപ്ായതി അനുവദതിച്ച തിട്ടുണ്്.

ടതാഴടില്ദായക പദ്ധതടികള്
പതിന്നാക്ക വതിഭാഗത്തിൽളപ്ട് യുവജനങ്ങളുളെ ളതാഴതി 
�വസരം വർദ്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനായതി 'എംലപ്ായബതി�തിറ്തി 
എൻഹാൻസ് ളമറ്െ ലപ്രാഗ്രാം', ‘ളപാതുസ്വകാര്യ 
പങ്കാെതിത്ലത്ാളെ ഓലട്ാളമാലബൽ വ്യവസായത്തിള� 
ളതാഴതിലകൾ �ഭ്യമാക്കൽ’ എന്നതിവ നെപ്തി�ാക്കുകയുണ്ായതി. 
ളമഡതിക്കൽ/ എൻജതിനീയറതിങ് പ്രലവശന പരീക്ഷ, സതിവതിൽ 
സർവീസ് പരീക്ഷ, യുജതിസതി/ളനറ്്/ളജആർഎഫ്/ലഗറ്്/
മാറ്്, മറ്് മത്ര പരീക്ഷകൾ എന്നതിവയതിൽ പ്രശസ് 
സ്ഥാപനങ്ങെതിൽ പരതിശീ�നം ലനടുന്നതതിനും സ്വയം 
ളതാഴതിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങുന്നതതിനും 'എംലപ്ായബതി�തിറ്തി 
എൻഹാൻസ് ളമറ്െ പരതിപാെതിയതിലൂളെ സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുകയുണ്ായതി. 2021-22 വർഷത്തിൽ, 2,458 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം സഹായം 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. ‘ളപാതു-സ്വകാര്യ പങ്കാെതിത്ത്തിലൂളെ 
ഓലട്ാളമാലബൽ വ്യവസായത്തിള� ളതാഴതിലകൾ 
�ഭ്യമാക്കൽ’ എന്ന പദ്ധതതിയതിലൂളെ ഓലട്ാളമാലബൽ, 
ള�ാജതി്റേതിക്്, ലഹാട്ൽ മാലനജ്ളമറ്െ, ലപാെതിമർ 
ളെക്ലനാെജതി തുെങ്ങതിയ ലമഖ�കെതിൽ ളതാഴതി�ധതിഷ്തിത 
പരതിശീ�നം നൽകുന്നു. 2021-22-ൽ ഈ പദ്ധതതിയതിലൂളെ 
720 വതിദഗ്ധ ളതാഴതി�ാെതികൾക്കും ളെക്നീഷ്യൻമാർക്കും 
പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 

പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിള� പ� സമുദായങ്ങളും 
മൺപാത്ര നതിർമ്ാണം, മത്്യബന്ധനം, ളനയ്ത്്, 
അ�ക്്ക, ക്ഷുരകം തുെങ്ങതിയ പ്രലത്യക പരമ്പരാഗത 
ളതാഴതിലകെതിൽ ഏർളപ്ട്തിരതിക്കന്നു. മറ്് പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗക്കാർക്കതിെയതിള� പരമ്പരാഗത ളതാഴതിൽ 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനായതി മൺപ്ാത്ര ളതാഴതി�ാെതികൾ, 
ബാർബർലഷാപ്് ളതാഴതി�ാെതികൾ, കരകൗശ� വതിദഗ്ധർ 
എന്നതിവർക്ക് ധനസഹായം നൽകതിവരുന്നു. 2021-
22 ൽ 112 മൺപ്ാത്ര നതിർമാണ ളതാഴതി�ാെതികൾക്കും 
273 പരമ്പരാഗത ക്ഷുരകർക്കും സഹായം നൽകുകയും 
‘ലനപുണ്യപരതിശീ�നവം പരമ്പരാഗത കരകൗശ� 
വതിദഗ്ധർക്കുള്ള ടൂൾകതിറ്് ഗ്രാന്റും’ എന്ന പദ്ധതതിക്ക് കീഴതിൽ 

2,494 ലപർക്ക് ലനപുണ്യ വതികസന പരതിശീ�നവം 
ടൂൾകതിറുകൾ വാങ്ങുന്നതതിനുള്ള ധന സഹായവം 
നൽകുകയുണ്ായതി. 

പതതിമൂന്നാം പചേവത്ര പദ്ധതതി കാ�യെവതിൽ ആളക 
731.19 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിച്ചുളകാണ്് 23,49,815 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതതിന് വകുപ്തിന് 
സാധതിച്ചു. 2021-22 ൽ പതിന്നാക്ക വതിഭാഗ വതികസന വകുപ്് 
144.83 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. 2022-23 ൽ 
പതിന്നാക്ക വതിഭാഗ വതികസന വകുപ്തിന് 161.44 ലകാെതി 
രൂപയാണ് അനുവദതിച്ചത്. 2021-22, 2022-23 (2022 
ഒലക്ാബർ 30) വർഷങ്ങെതിൽ വകുപ്് നെപ്തി�ാക്കതിയ 
പരതിപാെതികളുളെ പദ്ധതതി തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം, ളച�വ്, 
ഭൗതതികലനട്ം എന്നതിവ അനുബന്ധം 8.2.36 ലം അനുബന്ധം 
8.2.37 ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ക്കരള സംസ്ാന പടിന്നാക് വടിഭാഗ വടികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷൻ (ടക.എസറ്.ബടി.സടി.ഡടി.സടി)
ലദശീയ ധനകാര്യ ഏജൻസതികൊയ ലദശീയ പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗ ധനകാര്യ വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ (എൻ.
ബതി.സതി.എഫ്.ഡതി.സതി), ലദശീയ ന്യൂനപക്ഷ വതികസന 
ധനകാര്യ ലകാർപ്ലറഷൻ (എൻ.എം.ഡതി.എഫ്.സതി), 
നാഷണൽ സഫായതി കരംചാരീസ് ഫതിനാൻസ് ആറെ് 
ളഡവ�പ്്ളമറെ് (എൻ.എസ്.ളക.എഫ്.ഡതി) എന്നതിവയുളെ 
സംസ്ഥാനത�ത്തിള� ഏലകാപന ഏജൻസതിയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ളക.എസ്.ബതി.സതി.ഡതി.സതി ആണ്. 
പതിന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിള� ദാരതിദ്്യലരഖയ്ക് താളഴയുള്ള 
അംഗങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പ�തിശനതിരക്കതിൽ സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുക വഴതി പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിള� 
ദാരതിദ്്യവം പതിലന്നാക്കാവസ്ഥയും ഇല്ലാതാക്കുകളയന്നതാണ് 
ലകാർപ്ലറഷളറെ പ്രധാന �ക്ഷ്യം. 
 
ദാരതിദ്്യലരഖയ്ക് താളഴയുള്ള പതിന്നാക്ക വതിഭാഗക്കാർക്ക് 
കുറഞ്ഞ പ�തിശനതിരക്കതിൽ ലകാർപ്ലറഷൻ ധന 
സഹായം നൽകതിവരുന്നുണ്്. വതിവാഹ ധനസഹായ 
പദ്ധതതി, സ്വയംളതാഴതിൽ, വതിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ, 
ലമലക്രാഫതിനാൻസ്, വീെ് നതിർമാണം/അറ്കുറ്പ്ണതി, 
വ്യക്തിഗത വായ്പ എന്നീ ലക്ഷമപദ്ധതതികൾ 
ലകാർപ്ലറഷൻ തനത് ഫണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സഹായവം വതിനതിലയാഗതിച്ച് നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നു. 
പതതിമൂന്നാം പചേവത്ര പദ്ധതതി കാ�യെവതിൽ (2017-2021) 
ളക.എസ്.ബതി.സതി.ഡതി.സതി 2,727.21 ലകാെതി രൂപ 2,77,539 
ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് വതിതരണം ളചയ്യുകയുണ്ായതി. 
ലകാർപ്ലറഷൻ സ്വന്തമായതി പ്രദർശന വതിപണന ലമെകൾ 
സംഘെതിപ്തിക്കുന്നതതിലൂളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ലദശീയ 
ധനകാര്യ ഏജൻസതികളും സംഘെതിപ്തിക്കുന്ന പ്രദർശന 
വ്യാപാര ലമെകെതിലൂളെയും അതതിളറെ ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 
വതിപണന അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ളചയ്യുന്നു. 
ലകാർപ്ലറഷൻ ഒരു "ല�ാലണഴ്സ് ഡതിസ്്സ് റതി�ീഫ് 
ഫണ്്" (എൽഡതിആർഎഫ്) നെപ്തി�ാക്കതിയതതിലൂളെ 
ഗുണലഭാക്ാവതിളറെ മരണം, സ്ഥതിരമായ ലവക�്യം, 
അപകെം, അളല്ലങ്കതിൽ വതിട്ടുമാറാത് അസുഖം തുെങ്ങതിയ 
ഘട്ങ്ങെതിൽ ഗുണലഭാക്ാവതിളനലയാ അവളറെ 
കുടുംബളത്ലയാ സഹായതിക്കുന്നതതിന് സാധതിക്കുന്നു. 
ലകാവതിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധതിയുളെ പശ്ാത്�ത്തിൽ 
പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിള�യും ന്യൂനപക്ഷ വതിഭാഗങ്ങെതിള�യും 
ദാരതിദ്്യലരഖയ്ക് താളഴയുള്ളവളര പതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിനായതി 
ലകാർപ്ലറഷൻ ലകാവതിഡ് പ്രവർത്ന മൂ�ധന വായ്പാ 
പദ്ധതതി നെപ്തി�ാക്കുകയും അതുവഴതി 338 അംഗങ്ങൾക്ക് 
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840.00 �ക്ഷം രൂപ വതിതരണം ളചയ്യുകയുമുണ്ായതി. പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗങ്ങെതിള� സ്തീകൾക്ക് വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനായതി ലകാർപ്ലറഷൻ ‘സുഭതിക്ഷലകരെം’ 
പദ്ധതതി നെപ്തി�ാക്കുകയും അതുവഴതി 56 സ്തീകൾക്ക് 
85.00 �ക്ഷം രൂപ വതിതരണം ളചയ്യുകയുമുണ്ായതി. 2021-
22 ൽ 713.14 ലകാെതി രൂപയുളെ വായ്പ ലകാർപ്ലറഷൻ 
വതിതരണം ളചയ്യുകയും അതുവഴതി 68,258 ലപർക്ക് പ്രലയാജനം 
�ഭതിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. ഒലക്ാബർ 5, 2022 വളരയുള്ള 
കണക്ക് അനുസരതിച്ച് 309.00 ലകാെതി രൂപ ലകാർപ്ലറഷൻ 
വതിതരണം ളചയ്യുകയും അതുവഴതി 19,361 ലപർക്ക് പ്രലയാജനം 
�ഭതിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്. 2021-22, 2022-23 (ഒലക്ാബർ 5, 
2022 വളര) വർഷങ്ങെതിൽ ലകാർപ്ലറഷളറെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള 
ളച�വകളും ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങളും അനുബന്ധം 8.2.38ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 
ക്കരള സംസ്ാന പരടിവർത്ടിത നക്സ്തവ ശുപാർശടിത 
വടിഭാഗ വടികസന ക്കാർപ്ക്റഷൻ
ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്് 1956 അനുസരതിച്ച്, ലകരെ 
സംസ്ഥാന പരതിവർത്തിത ലക്രസ്വ ശുപാർശതിത വതിഭാഗ 
വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ 1980-�ാണ് രൂപീകരതിച്ചത്. 
പട്തികജാതതി വതിഭാഗങ്ങെതിൽ നതിന്നും മറ്് ശുപാർശതിത 
വതിഭാഗങ്ങെതിൽ നതിന്നും ക്രതിസ്്യൻ വതിഭാഗത്തില�ക്ക് 
പരതിവർത്തിതളപ്ട്വരുളെ സാമൂഹ്യവം വതിദ്യാഭ്യാസപരവം 
സാം്ാരതികവം സാമ്പത്തികവമായ ഉന്നമനവം 
അവരുളെ ജീവതിത നതി�വാരം ഉയർത്തുക എന്നതുമാണ് 
ലകാർപ്ലറഷളറെ പ്രധാന �ക്ഷ്യം. സംസ്ഥാന 
സർക്കാരതിൽ നതിന്നും വാർഷതികാെതിസ്ഥാനത്തിൽ 
�ഭതിക്കുന്ന ഓഹരതി മൂ�ധന സഹായവം ഗ്രാന്റുകളും 
എൻ.ബതി.സതി.ഡതി.എഫ്.സതി-ൽ നതിന്നു �ഭതിക്കുന്ന 
വായ്പ സഹായവമാണ് ലകാർപ്ലറഷളറെ പ്രധാന 
ധനലസ്താതസ്സുകൾ. സ്വയംളതാഴതിൽ വായ്പ്കൾ, 
പാർപ്തിെ നതിർമ്ാണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമുള്ള 
വായ്പകൾ, വതിദ്യാർതതികൾക്ക് ധനസഹായം, വതിവാഹ 
വായ്പ, കൃഷതിയും അനുബന്ധലമഖ�കെതിലമുള്ള സഹായം, 
ളചറുകതിെ കച്ചവെ വായ്പകൾ, വതിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ 
തുെങ്ങതിയവയാണ് ലകാർപ്ലറഷൻ നെപ്തി�ാക്കുന്ന 
പ്രധാന പദ്ധതതികൾ. ഈ വായ്പാ പദ്ധതതികൾക്ക് 
പുറലമ, ഇൻളസറെീവ് ഗ്രാറെ്, ലപൊട്് ദതി ൊ�റെ്, കരതിയർ 
ലഗഡൻസ് ലപ്രാഗ്രാം, ളമഡതിക്കൽ എചേതിനീയറതിംഗ് 
എൻ്ൻസ്, സതിവതിൽ സർവീസ്, പതിഎസ്.സതി തുെങ്ങതിയ 
വതിവതിധ മത്ര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ലകാച്ചതിംഗ് അസതി്റേൻസ് 
തുെങ്ങതിവയും ഈ സമുദായത്തിള� വതിദ്യാർതതികൾക്ക് 

ലകാർപ്ലറഷൻ നൽകുന്നുണ്്. ലകാർപ്ലറഷളറെ ലനാൺ 
ളപർലഫാമതിംഗ് അസറ്് (എൻപതിഎ) നതി� കുറയ്ക്കുന്നതതിനും 
വായ്പ തതിരതിച്ചെവ് ലവഗത്തി�ാക്കുന്നതതിനുമായതി ഒരു കർമ് 
പദ്ധതതി ആവതിഷ്കരതിച്ചതതിലൂളെ ലനരളത്യുണ്ായതിരുന്ന 
ലകാർപ്ലറഷളറെ നഷ്ടം ഏളറക്കുളറ നതികത്തുവാൻ സാധതിച്ചു. 
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലകാർപ്ലറഷൻ 9.89 
ലകാെതി രൂപ ല�ാൺ റതിക്കവറതിയായതി ലശഖരതിക്കുകയുണ്ായതി.
2021-22 ൽ വതിവതിധ പരതിപാെതികൾക്കായതി 5.00 ലകാെതി 
രൂപയാണ് ലകാർപ്ലറഷന് സർക്കാർ അനുവദതിച്ചത്. 
എന്നാൽ ലകാർപ്ലറഷൻ 7.08 ലകാെതി രൂപ 
ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി. ലകാർപ്ലറഷന് �ഭതിച്ച വായ്പ 
തതിരതിച്ചെവതിൽ നതിന്നും വായ്പകൾ നൽകതിയത് കാരണമാണ് 
അധതിക ളച�വ് ഉണ്ായത്. 2017-18 മുതൽ 2022-23 
വളര (2022 ഒലക്ാബർ 5 വളര) സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സഹായലത്ാളെയുള്ള വായ്പ പദ്ധതതികൾ, അവ 
വതിതരണം ളചയ്യുന്നതതിളറെ വതിശദാംശങ്ങൾ എന്നതിവ 
അനുബന്ധം 8.2.39ൽ നൽകുന്നു. ലകാർപ്ലറഷളറെ 
ഭൗതതികവം സാമ്പത്തികവമായ ലനട്ങ്ങളുളെ ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.40ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ക്കരള സംസ്ാന കളടിമണ് പാത്ര നടിർമ്മാണ വടിപണന 
ക്ഷേമ ക്കാർപ്ക്റഷൻ 
സംസ്ഥാനളത് പരമ്പരാഗത കെതിമൺപാത്ര ലമഖ�യുളെ 
ആധുനതികവത്കരണം സാധ്യമാക്കുകയും അതുവഴതി 
ഈ ലമഖ�യതിൽ ളതാഴതി�തിൽ ഏർളപ്ട്തിരതിക്കുന്ന 
കുടുംബങ്ങളുളെ ജീവതിത നതി�വാരം ഉയർത്തുകയും ളചയ്യുക 
എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെയാണ് 2016-ൽ ലകരെ സംസ്ഥാന 
കെതിമൺപാത്ര നതിർമ്ാണ വതിപണന ലക്ഷമ വതികസന 
ലകാർപ്ലറഷൻ (ളക.എസ്.പതി.എം.എം.ഡബ്ലയു.ഡതി.സതി) 
രൂപീകരതിച്ചത്. മൺപാത്ര നതിർമ്ാണ യൂണതിറുകൾ 
തുെങ്ങുന്നതതിനുള്ള വായ്പ, വതിപണനത്തിനുമുള്ള വായ്പ, 
വതിവാഹ സഹായ വായ്പ, വതിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എന്നതിവ 
ലകാർപ്ലറഷൻ നെപ്തി�ാക്കുന്ന പ്രധാന പരതിപാെതികെതിൽ 
ഉൾളപ്ടുന്നു. 2021-22ൽ വതിവതിധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി 
ലകാർപ്ലറഷൻ 70.00 �ക്ഷം രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി.

ന്യൂനപഷേ ക്ഷേമം
പൗരൻമാരുളെ സമത്വത്തിനും മതം, ഭാഷ, സം്ാരം, 
വതിദ്യാഭ്യാസം തുെങ്ങതിയ കാര്യങ്ങെതിൽ ന്യൂനപക്ഷ 
സമുദായങ്ങളുളെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെന ഊന്നൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറതിച്ചുള്ള 1992 ള� യുഎൻ 

ബബോക്സ്  8.2.5 കുംഭാര ലകാെനതികളുളെ അെതിസ്ഥാന സൗകര്യ വതികസനം

പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നതിർമ്ാണ സമുദായങ്ങൾ മറ്് പതിന്നാക്ക വതിഭാഗങ്ങെതിൽ ഏറ്വം പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന 
സമുദായങ്ങെതിള�ാന്നാണ്. കുംഭാരൻ, കുശവൻ, കു�ാ�ൻ, ഓെൻ, ലവൊൻ തുെങ്ങതിയ വതിഭാഗങ്ങൊണ് പതിന്നാക്ക 
വതിഭാഗങ്ങൾക്കതിെയതിൽ പ്രധാനമായും മൺപാത്ര നതിർമ്ാണ പ്രവർത്നങ്ങെതിൽ ഏർളപ്ട്തിരതിക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾ. ഇവർ 
താമസതിക്കുന്ന കുംഭാര ലകാെനതികെതിൽ അെതിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലപാലമതില്ലാത് അവസ്ഥയാണ്. മതിക്കവർക്കും പ്രവർത്ന 
ളഷഡ്, ചതിമ്തിനതി, ആധുനതിക ഉപകരണങ്ങൾ തുെങ്ങതിയ പ്രവർത്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നും തളന്ന ഇല്ലാത് സാഹചര്യമാണുള്ളത്. 
കുെതിളവള്ളം, ലവദയുതതി, ലറാഡ്, നെപ്ാത, കമ്്യൂണതിറ്തി ഹാൾ, ല�ബ്റതി തുെങ്ങതിയ അെതിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക വഴതി 
പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നതിർമാണ സമൂഹങ്ങൾ തതിങ്ങതിപ്ാർക്കുന്ന കുംഭാര ലകാെനതികളുളെ സമഗ്ര വതികസനമാണ് പദ്ധതതി 
വതിഭാവനം ളചയ്യുന്നത്. വ്യാപാരത്തിളറെ നവീകരണം, വർക്ക്ളഷഡ്, ചതിമ്തിനതി എന്നതിവയുളെ നതിർമാണം തുെങ്ങതിയവ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉൾളപ്ടുന്നു. 2022-23ൽ പദ്ധതതിക്കായതി 50.00 �ക്ഷം രൂപയാണ് വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. ആദ്യഘട്ളമന്ന നതി�യതിൽ തൃശൂർ ജതില്ലയതിള� 
ളകാെകര കുംഭാര ലകാെനതിയതിൽ 2021-22ൽ പദ്ധതതി നെപ്ാക്കുകയും ലകാെനതിയതിൽ ജ��ഭ്യതയ്ക്കുള്ള വാട്ർ ൊങ്ം ലപപ്് കണക്ഷനും 
സ്ഥാപതിക്കുകയും ളചയ്തു. കൂൊളത, ലകാെനതിക്കുള്ളതിൽ നെപ്ാതകൾ, ചൂെ, കമ്്യൂണതിറ്തി ഹാൾ, ലകാെനതിയതിള� എല്ലാ വീടുകൾക്കുമായതി 
ഒരു ളപാതു മണ്ണ് കുഴയ്ക്കുന്ന യന്ത്രം (പഗ്തിൽ) എന്നതിവയും സ്ഥാപതിച്ചതിട്ടുണ്്. പദ്ധതതിക്കായതി 1.00 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിക്കുകയും അത് 
വഴതി 85 പാവളപ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുകയും ളചയ്തിട്ടുണ്്.

അവ�ംബം: പ തിന്നാക്ക വ തിഭാഗ വ തികസന വകുപ്്
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പ്രഖ്യാപനത്തിള� ആർട്തിക്കതിൾ (1) അെതിവരയതിടുന്നു, 
“സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതത് പ്രലദശങ്ങെതിള� ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുളെ 
അസ്തിത്വവം ലദശീയ അളല്ലങ്കതിൽ വംശീയ, സാം്ാരതിക, മത, 
ഭാഷാ സ്വത്വവം സംരക്ഷതിക്കുകയും അവരുളെ ഉന്നമനത്തി 
നായുള്ള ലപ്രാത്ാഹനം നൽകുകയും ളചലയ്യണ്താണ്.” 
2011-ള� ളസൻസസ് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയതിള� ജനസംഖ്യയുളെ 
79.8 ശതമാനം ലപർ ഹതിന്ദുമതവം, 14.2 ശതമാനം ലപർ 
ഇസാം മതവം, 2.3 ശതമാനം ലപർ ക്രതിസ്തു മതവം, 
1.7 ശതമാനം ലപർ സതിഖ് മതവം, 0.7 ശതമാനം ലപർ 
ബുദ്ധമതവം, 0.4 ശതമാനം ലപർ ലജന മതവം. 0.006 
ശതമാനം ലപർ പാഴ്സതി മതവമാണ് പതിന്തുെരുന്നത്. 
സാക്ഷരത, വതിദ്യാഭ്യാസം, ആലരാഗ്യം, പാർപ്തിെം തുെങ്ങതിയ 
മാനവ വതികസന സൂചകങ്ങെതിൽ ഇന്ത്യ ശ്രലദ്ധയമായ 
പുലരാഗതതി ലകവരതിച്ചതിട്ടുളണ്ങ്കതിലം, രാഷ്ട്രത്തിളറെ 
വതികസനത്തിളറെ ലനട്ങ്ങൾ എല്ലാ മത വതിഭാഗങ്ങെതിള� 
ജനങ്ങൾക്കും സാമൂഹതിക വതിഭാഗങ്ങൾക്കും തു�്യമായതി 
�ഭതിക്കുന്നതില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്യം. 

സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുളെ 45 ശതമാനലത്ാെം 
(26.56% മുസീങ്ങൾ, 18.38% ക്രതിസ്്യാനതികൾ, 0.014% 
ബുദ്ധർ, 0.013% ലജനർ, 0.011% സതിഖുകളും പാഴ്സതികളും) 
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൊണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുളെ 
ആർട്തിക്കതിൾ 29, 30 എന്നതിവയതിൽ വതിഭാവനം ളചയ്യുന്ന 
ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹരാണ്. 
ഈ ന്യൂനപക്ഷ വതിഭാഗങ്ങെതിൽ മുസീങ്ങൾ, �ത്ീൻ 
കാലത്ാ�തിക്കർ, പരതിവർത്തിത ക്രതിസ്്യാനതികൾ, നവ 
ബുദ്ധതിസ്റ്റുകൾ എന്നതിവളര ലകരെത്തിള� പതിന്നാക്ക 
സമുദായങ്ങൊയതി കണക്കാക്കുന്നു. മുസീങ്ങൾ, 
ക്രതിസ്്യാനതികൾ, ബുദ്ധമതക്കാർ, സതിഖുകൾ, ലജനർ, 
പാഴ്സതികൾ എന്നതിങ്ങളന വതിജ്ാപനം ളചയ്യളപ്ട് 
ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുളെ ലക്ഷമത്തിനും പുലരാഗതതിക്കും 
ലവണ്തി 2008-ൽ സർക്കാരതിളറെ കീഴതിൽ ന്യൂനപക്ഷ 
ലക്ഷമ വകുപ്് രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്. ന്യൂനപക്ഷ ലക്ഷമവകുപ്് 
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുളെ വതിദ്യാഭ്യാസം, ആലരാഗ്യം, പാർപ്തിെം, 
ളതാഴതിൽ എന്നതിവയതിൽ ശ്രദ്ധ ലകന്ദീകരതിച്ച് പദ്ധതതികൾ 
തയ്യാറാക്കുകയും നെപ്തി�ാക്കുകയും ളചയ്യുന്നു. വതിദ്യാഭ്യാസ 
സഹായം, ന്യൂനപക്ഷ ലകന്ദീകൃത പ്രലദശങ്ങെതിള� 
കുെതിളവള്ള പദ്ധതതി, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങെതിള� 
വതിധവകൾ/ വതിവാഹലമാചതിതർ/ ഉലപക്ഷതിക്കളപ്ട് 
സ്തീകൾ എന്നതിവർക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതതി, പതി.എം.
ളജ.വതി.ളക (പ്രധാനമന്ത്രതി ജൻ വതികാസ് കാര്യക്രം), 
വതിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസതി�തിംഗ്, ന്യൂനപക്ഷ ഗലവഷണ 
സ്ഥാപനം എന്നതിവയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുളെ 
ലക്ഷമത്തിനായതി വകുപ്് നെപ്തി�ാക്കുന്ന പ്രധാന 
പദ്ധതതികൾ. വകുപ്് നെപ്തി�ാക്കുന്ന വതിവതിധ പദ്ധതതികളുളെ 
ഭൗതതിക ലനട്ങ്ങൾ ചുവളെ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു: 

 y പ്രധാനമന്ത്രതി ജൻ വ തികാസ് കാര്യക്രം 
(പ തിഎംളജവതിളക) പദ്ധതതി വഴതി 216.55 ലകാെതി 
രൂപയുളെ 97 പദ്ധതതികൾക്ക് പതതിമൂന്നാം പചേവത്ര 
പദ്ധതതി കാ�യെവതിൽ അംഗീകാരം �ഭതിച്ച തിട്ടുണ്്. 
2021-22 ൽ പദ്ധതതിക്കായതി ളമാത്ം 88.02 ലകാെതി 
രൂപ അനുവദതിച്ചതതിൽ 88.00 ലകാെതി രൂപയും 
ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി.

 y സംസ്ഥാനത്തുെനീെമുള്ള വ തിവ തിധ ന്യൂനപക്ഷ 
പരതിശീ�ന ലകന്ദങ്ങെതിലൂളെ വകുപ്് ന്യൂനപക്ഷ 
സമുദായങ്ങെതിള� വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് പ തിഎസ് സതി/
യുപതിഎസ് സതി/്റോഫ് ളസ�ക്ഷൻ കമ്ീഷൻ/
ളറയതിൽലവ റതിക്രൂട്് ളമറെ് ലബാർഡ/്ബാങ്കതിംഗ് 

ലമഖ�യതിള� മത്ര പരീക്ഷകൾക്കായതി സൗജന്യ 
പരതിശീ�നം നൽകുന്നു. പതതിമൂന്നാം പചേവത്ര 
പദ്ധതതി കാ�യെവതിൽ 37,470 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് 
പരതിശീ�നം നൽകുകയും അവരതിൽ 2,837 
വ തിദ്യാർതതികൾക്്ക സംസ്ഥാന-ലകന്ദ സർക്കാരുകെതിൽ 
സ്ഥതിരം ലജാ� തി �ഭതിക്കുകയും ളചയ്തു.

 y ന്യൂനപക്ഷ വതിഭാഗങ്ങെതിള� വ തിധവകൾ/വ തിവാഹ 
ലമാച തിതർ, ഉലപക്ഷതിക്കളപ്ട് സ്തീകൾ എന്നതിവർക്കുള്ള 
ഇമ്പതിച്ച തി ബാവ പാർപ്തിെം/നവീകരണ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം 42 പൂർത്ീകരതിക്ക ളപ്ൊത് വീടുകൾ 
പൂർത്ീകരതിക്കുന്നതതിനും 550 വീടുകളുളെ 
നവീകരണത്തിനുമായതി 500.00 �ക്ഷം രൂപ 
അനുവദതിച്ചു.

 y 2021-22-ൽ 'ന്യൂനപക്ഷ ലകന്ദീകൃത പ്രലദശങ്ങെതിൽ 
ജ�വതിതരണം' എന്ന പദ്ധതതി വഴതി 200 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
പ്രലയാജനം �ഭതിച്ച തിട്ടുണ്്.

2021-22ല് നല്കടിയടിട്ടുള്ള പ്രധാന വടിദ്ാഭ്ാസ 
സഹായങ്ങള്

 y സതിഎ/സതിഎംഎ/സതിഎസ,് യുജതിസതി, സതി 
എസ്ഐആർ, ളനറ്,് എൻെതിഎസ്ഇ, ജതിഎസെ്തിയതിൽ 
പ തിജതി ഡതിലപ്ാമ തുെങ്ങതിയ ലകാഴ്സുകൾക്കുള്ള 
പരതിശീ�നത്തിനായതി 1513 ന്യൂനപക്ഷ വതിദ്യാർതതി 
കൾക്ക് ല്ാെർഷതിപ്് നൽകതി.

 y സമർതരായ ന്യൂനപക്ഷ വതിദ്യാർതതികൾക്കുള്ള 
ളപ്രാഫ. ലജാസഫ് മുണ്ലശേരതി ല്ാെർഷതിപ്് അവാർഡ് 
4315 വ തിദ്യാർതതികൾക്കും സതിവ തിൽ സർവീസ് 
ലകാച്ച തിംഗ് ഫീസ് റീഇംലബഴ് സ് ളമറെ് 30 ന്യൂനപക്ഷ 
വതിദ്യാർതതികൾക്കും നൽകതി.

 y 13 ന്യൂനപക്ഷ വതിദ്യാർതതികൾക്ക് വ തിലദശ സർവ 
ക�ാശാ�കെതിൽ പഠതിക്കുന്നതതിനുള്ള വതിദ്യാഭ്യാസ 
വായപ്യുളെ പ� തിശയതിനത്തിലള്ള തുക തതിരതിളക 
നൽകതി.

 y ന്യൂനപക്ഷ വതിദ്യാർതതികൾക്കതിെയതിൽ ലനപുണ്യ 
പരതിശീ�നം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനായതി അംഗീകൃത 
ഐെതിസതികെതിൽ സാലങ്കതതിക ലകാഴ് സുകലൊ ല്ഡുകലൊ 
പഠതിക്കുന്ന 3,096 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് ഫീസ് തതിരതിച്ചെവ് 
നൽകതി.

 y സർക്കാർ/സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് ലപാെതി 
ളെകന്തിക് ലകാലെജുകെതിൽ ത്രതിവത്ര 
ഡതിലപ്ാമ ലകാഴ്സുകൾ പഠതിക്കുന്ന 1,020 
വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ നൽകതി. 

 y നഴ്സതിംഗ് ഡതിലപ്ാമ/പാരാ ളമഡതിക്കൽ ലകാഴസ്ുകൾ 
പഠതിക്കുന്ന 386 വ തിദ്യാർതതികൾക്ക് ല്ാെർഷതിപ്് 
നൽകതി.

പ്രധാൻ മന്തടി ജൻ വടികാസറ് കാര്ക്ം-പടിഎംടജവടിടക
അെതിസ്ഥാന സൗകര്യ വതികസനത്തിലൂളെ ഒരു 
പ്രലദശത്തിളറെ വതികസനം �ക്ഷ്യമതിടുന്ന സവതിലശഷ 
പരതിപാെതിയാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രതി ജൻ വതികാസ് 
കാര്യക്രം (പതിഎംളജവതിളക). വതികസന വതിെവകൾ 
നതി�നതിൽക്കുന്നതായതി കളണ്ത്തിയ പ്രലദശങ്ങെതിള� 
സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിനായതി ആ 
പ്രലദശങ്ങെതിള� അെതിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതതികൾ 
വതികസതിപ്തിക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെയുള്ള ലകന്ദാവതിഷ്കൃത 
പദ്ധതതിയാണതിത്. നതി�വതിലണ്ായതിരുന്ന ബഹുലമഖ�ാ 
വതികസന പരതിപാെതികൾ എന്ന പദ്ധതതിളയ ന്യൂനപക്ഷ കാര്യ 
മന്ത്രാ�യം 2018-19 ൽ പുന:സംഘെതിപ്തിച്്ച ലകന്ദ, സംസ്ഥാന 
വതിഹതിതങ്ങളുളെ അനുപാതം 60:40 എന്ന ലതാതതിൽ മാറ്തി 
പ്രധാൻ മന്ത്രതി ജൻ വതികാസ് കാര്യക്രം (പതി.എം.ളജ.വതി.ളക) 
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എന്്ന പുനർ നാമകരണം ളചയ്യുകയുണ്ായതി. ന്യൂനപക്ഷ 
ജനസംഖ്യ 25 ശതമാനം കൂടുതലള്ളതായതി കളണ്ത്തിയ 
പ്രലദശങ്ങെതിൽ (15 K.M ചുറ്െവതിൽ) പുതതിയ പതിഎംളജവതിളക 
ഇലപ്ാൾ നെപ്തി�ാക്കാവന്നതാണ്. വതിദ്യാഭ്യാസം, 
ആലരാഗ്യം, ലനപുണ്യ വതികസനം എന്നീ ലമഖ�കെതിൽ 
അെതിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടതിക്കുന്നതുമായതി 
ബന്ധളപ്ട് പദ്ധതതികൊണ് പതിഎംളജവതിളകയുളെ 
കീഴതിൽ ഏളറ്ടുക്കുന്ന പദ്ധതതികെതിൽ പ്രധാനമായും 
ഉൾളപ്ടുന്നത്, കൂൊളത ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുളെയും 
ആ പ്രലദശത്് താമസതിക്കുന്ന മറ്് സമുദായങ്ങളുളെയും 
സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക, ജീവതിത സാഹചര്യങ്ങൾ 
ളമച്ചളപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള നൂതന പദ്ധതതികളും ഇതതിൽ 
ഉൾളപ്ടുന്നുണ്്. 2021-22ൽ പദ്ധതതിക്കായതി 88.02 ലകാെതി രൂപ 
അനുവദതിച്ചതതിൽ 88.00 ലകാെതി രൂപ ളച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2021-
22ൽ പദ്ധതതി പ്രകാരം സ് കൂൾ ളകട്തിെങ്ങൾ, സ്കൂളുകെതിൽ 
അധതിക ക്ാസ് മുറതികൾ, സ് കൂളുകെതിൽ ലൊയ് �റ്് ലബ്ലാക്കുകൾ 
എന്നതിവയുളെ നതിർമാണം പൂർത്തിയാക്കതിയതിട്ടുണ്്.

2021-22ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുളെ 
ലക്ഷമത്തിനായതി ളമാത്ം 124.03 ലകാെതി രൂപ 
അനുവദതിച്ചതതിൽ 108.77 ലകാെതി രൂപ (88 ശതമാനം) 
ളച�വഴതിച്ചു. 2022-23 ൽ 76.01 ലകാെതി രൂപ സർക്കാർ 
വകയതിരുത്തുകയുണ്ായതി. 2021-22, 2022-23 (ഒലക്ാബർ 
5 2022 വളര) വകുപ്് നെപ്തി�ാക്കതിയ പദ്ധതതികളുളെ 
വതിഹതിതം, ളച�വ്, ഭൗതതിക സാമ്പത്തിക ലനട്ങ്ങൾ 
എന്നതിവ അനുബന്ധം 8.2.41ലം അനുബന്ധം 8.2.42ലം 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ക്കരള സംസ്ാന ന്യൂനപഷേ ധനകാര് വടികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷൻ
മുസീം, ക്രതിസ്്യൻ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ലജനർ, സതിഖ്, 
പാഴ്സതി തുെങ്ങതിയ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുളെ ലക്ഷമ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായതി 2013 മാർച്ച് 22 ന് സ്ഥാപതിതമായ 
ഒരു സർക്കാർ കമ്പനതിയാണ് ലകരെ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ 
ധനകാര്യ വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ. സ്വയംളതാഴതിൽ 
വായ്പ, ബതിസതിനസ്് വതികസന വായ്പ, വതിദ്യാഭ്യാസ 
വായ്പ, വതിസ വായ്പ, പ്രവാസതി വായ്പ, ജീവനക്കാർക്കുള്ള 
വതിവതിലധാലദേ്യശ വായ്പ, മദ്സ്/ളപാതുവതിഭാഗ അദ്ധ്യാ 
പകർക്കുള്ള ഭവനവായ്പ മുത�ായവയാണ് ലകാർപ്ലറഷൻ 
നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്ന പ്രധാന പദ്ധതതികൾ.

ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയുളെ പശ്ാത്�ത്തിൽ 
ലകാർപ്ലറഷൻ ‘സുമതിത്രം’ എന്ന ലപരതിൽ ഒരു വതിവതിലധാലദേ്യശ 
വായ്പ പദ്ധതതി പ്രഖ്യാപതിച്ചതിരുന്നു. വതിവാഹ വായ്പ, ചതികതിത്ാ 
വായ്പ, ലകാവതിഡ്-19 ലരാഗവമായതി ബന്ധളപ്ട് വായ്പ 
എന്നതിവ ഇതതിൽ ഉൾളപ്ടുന്നു. 2021-22ൽ ന്യൂനപക്ഷ 
സമുദായത്തിൽളപ്ട് 628 ഗുണലഭാക്ാക്കൾക്ക് 
ലകാർപ്ലറഷൻ 25.52 ലകാെതി രൂപ വായ്പയായതി വതിതരണം 
ളചയ്തു. 2022-23ൽ (ഒക് ലൊബർ 5, 2022 വളര), 422 
ലപർക്ക് ഇതതിലനാെകം 23.58 ലകാെതി രൂപ വതിതരണം 
ളചയ്തിട്ടുണ്്. ലകാർപ്ലറഷളറെ സാമ്പത്തിക, ഭൗതതിക 
ലനട്ങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.43ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

മുന്നാക് സമുദായങ്ങളടട ക്ഷേമം 
ലകരെത്തിള� മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിൽ 19 ക്രതിസ്്യൻ 
സമുദായങ്ങൾ ഉൾളപ്ളെ 168 സമുദായങ്ങൾ 
ഉൾളപ്ടുന്നു. ഇവർ ഏളതങ്കതിലം തരത്തിലള്ള ജാതതി 
അെതിസ്ഥാനമാക്കതിയുള്ള സംവരണത്തിളറെ പരതിധതിക്ക് 
പുറത്ാണ്. നവംബർ 8, 2012 ന് സംസ്ഥാന 

സർക്കാർ ലകരെ സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ ലക്ഷമ 
ലകാർപ്ലറഷൻ രൂപീകരതിച്ചു. ലകരെത്തിള� മുന്നാക്ക 
സമുദായങ്ങെതിള� സാമ്പത്തികമായതി പതിന്നാക്കം 
നതിൽക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങളുളെ സമഗ്ര വതികസനവം ലക്ഷമവം 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക എന്ന �ക്ഷ്യലത്ാളെയാണ് 
ലകാർപ്ലറഷൻ സ്ഥാപതിതമായത്. 
 
ലകരെ സർക്കാരതിൽ നതിന്ന് ഗ്രാറെ്-ഇൻ എയ്ഡായതി 
�ഭതിക്കുന്ന തുക ഉപലയാഗതിച്ച് ലകാർപ്ലറഷൻ വതിദ്യാസമുന്നതതി 
ളമറതിറ്് ല്ാെർഷതിപ്പുകൾ, വതിദ്യാസമുന്നതതി ലകാച്ചതിംഗ് 
അസതി്റേൻസ്, സംരംഭ സമുന്നതതി ലെം ല�ാൺ സഹായം, 
ലനപുണ്യ സമുന്നതതി ലനപുണ്യ സംരംഭകത്വ വതികസനം, 
മംഗ�്യസമുന്നതതി, ജീർണതിച്ച അഗ്രഹാരങ്ങളുളെയും 
വീടുകളുളെയും നവീകരണം തുെങ്ങതി വതിവതിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെപ്തി�ാക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് ന്യായമായ 
നതിരക്കതിൽ ഗുണലമന്മയുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കതി നൽകുക 
എന്ന ഉലദേശലത്ാളെ മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിള� 
സാമ്പത്തികമായതി പതിന്നാക്കം നതിൽക്കുന്ന സ്തീകളുളെ 
കൂട്ടുത്രവാദതിത്വ സംഘങ്ങെതിലൂളെ ളകഎസ്ഡബ്ലൂസതിഎഫ്.
സതി 'സമുന്നതതി തൂശനതി� മതിനതി കലഫ' എന്ന ലപരതിൽ ഒരു 
പദ്ധതതി ആരംഭതിച്ചു. ഈ പരതിപാെതിക്ക് കീഴതിൽ ലകരെത്തിള� 
വതിവതിധ സ്ഥ�ങ്ങെതിൽ പതതിലനഴു തൂശനതി� മതിനതി കലഫകൾ 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിള� സ്തീകളുളെ 
ഉന്നമനത്തിന് ഇത് സഹായകരമായതി. സ്വയംളതാഴതിലം 
സംരംഭക പ്രവർത്നങ്ങളും ലപ്രാത്ാഹതി പ്തിക്കുന്നതതിനായതി 
ലകരെത്തിള� മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങെതിള� ളതാഴതി�തില്ലാത് 
അംഗങ്ങളുളെ സ്വയംളതാഴതിൽ/ലജായതിറെ് �യബതി�തിറ്തി 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ളകാടുക്കുന്ന വായ്പകൾക്ക് ലകാർപ്ലറഷൻ 
3 ശതമാനം പ�തിശ സബ് സതിഡതി നൽകുന്നു. 2021-
22 ൽ വതിവതിധ പരതിപാെതികൾക്കായതി 36.24 ലകാെതി രൂപ 
ലകാർപ്ലറഷന് അനുവദതിച്ചതതിൽ 20.92 ലകാെതി രൂപ 
ളച�വഴതിക്കുകയുണ്ായതി (58 ശതമാനം). 2022-23ൽ 
ലകാർപ്ലറഷന് 38.05 ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. 2021-
22, 2022-23 (ഒലക്ാബർ 5, 2022 വളര) ലകാർപ്ലറഷൻ 
നെപ്തി�ാക്കതിയ പദ്ധതതികളുളെ ഭൗതതിക, സാമ്പത്തിക 
ലനട്ങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.2.44ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
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8.3. സയാമൂഹധ് സുരക്യാ സംവിധയാനങ്ങൾ

ദയാരിദ്ധ്ത്ിനനതിരയായ ച്�യാരയാട്ടത്ിനറെയം മനുഷധ് 
ച്ക്മത്ിനറെയം ഒരു പ്രധയാന മയാർഗ്ഗമയാണ് സയാമൂഹിക 
സുരക്. എല്യാവർക്ം ജീവിതത്ിനറെ ഓച്രയാ ഘട്ടത്ിലം 
�ിന്തുണ നൽകുക എന്നതയാണ് സയാമൂഹിക സുരക്യാ 
നട�ടികൾ ലക്ധ്മിടുന്നത്. സയാമൂഹധ്ച്ക്മ �രി�യാടികളിൽ 
വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുച്േന നടപ്ിലയാക്ന്ന വിശയാലമയായതം 
വധ്തധ്സ്തവുമയായ സർക്കയാർ �രി�യാടികൾ ഉൾനപ്ടുന്നു. 
കൂടയാനത ഇത് സമൂഹത്ിനല എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളുനടയം, 
പ്രച്തധ്കിചേ് ദരിദ്രുനടയം ജീവിത നിലവയാരം 
നമചേനപ്ടുത്യാൻ ഉച്ദേശിചേിട്ടുള്ളതയാണ്. വികസനത്ിനറെ 
ച്കരള ച്മയാഡൽ, വികസന പ്രക്ിയയിനല സമത്വത്ിനറെയം 
നീതിയനടയം തത്വങ്ങനള പ്രതിനിധീകരിക്ന്നു, കൂടയാനത 
ചില ജീവിത നിലവയാര സൂചികകളിൽ വികസിത രയാജധ്ങ്ങൾക്ക് 
തലധ്മയായി സയാമൂഹിക ച്ക്മം കകവരിക്ന്നതിൽ 
വിജയിക്കയം നചയ്ത. ആച്രയാഗധ്ം, ച്�യാഷകയാഹയാരം, 
സയാന്്വന �രിചരണം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, �രിശീലനം, നതയാഴിൽ, 
ഉ�ജീവനം എന്നിവയിലം മറ്് ച്മേലകളിലം സംസ്യാനം 
പ്രച്തധ്ക ഇടന�ടലകൾ നടത്തുന്നു.

സയാമൂഹധ്ച്ക്മം എന്നത് സംസ്യാന സർക്കയാരിനറെ 
അടിസ്യാന പ്രതിബദ്തയയാണ്. ദുർബല വിഭയാഗങ്ങൾ 
ക്കയായി �ല വകുപ്പുകളും �ദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്ന്നു. 
സയാമൂഹിക സുരക്യാ, ച്ക്മ �രി�യാടികൾ 
നടപ്ിലയാക്ന്നതിന് ച്നതൃത്വം വഹിക്ന്നത് സയാമൂഹിക 
നീതി വകുപ്പും വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്പുകളും, 
ഈ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലള്ള ഏജൻസികളുമയാണ്. ഈ 
ഏജൻസികളുനട പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ അനുബന്ം 
8.3.1 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. മുതിർന്നവർ, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർ, 
സ്തീകൾ, കുട്ടികൾ, ട്യാൻസ് നജൻഡർ എന്നിവർക്ക് 
സർക്കയാർ ഏജൻസികൾ നല്കുന്ന �രിചരണവും 
സയാമ്പത്ിക �ിന്തുണയമയാണ് ഈ ഭയാഗം കകകയാരധ്ം 
നചയ്യുന്നത് 

സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന സംരക്ഷണം
സർക്കയാരും സർക്കയാരിതര സംഘടനകളും (എൻ ജി ഒകൾ) 
ജനസംേധ്യിനല ദുർബല വിഭയാഗങ്ങൾക്ക് സ്യാ�ന�രമയായ 
�രിചരണം നൽകുന്നു. സയാമൂഹധ്നീതി, വനിതയാ ശിശു 
വികസന വകുപ്പുകളയാണ് സർക്കയാർ സ്യാ�നങ്ങൾ 
നടത്തുന്നത്. സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്ിന് (എസ് നജഡി) 

കീഴിൽ മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്കയായി 16 ച്ക്മ സ്യാ�നങ്ങളും 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കയായി 15 ച്ക്മ സ്യാ�നങ്ങളുമുണ്്. 
വനിതയാ ശിശു ച്ക്മ വകുപ്് (ഡബ്ല്യുസിഡി) സ്തീകൾക്ം 
കുട്ടികൾക്മയായി 64 സ്യാ�നങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നകയർ 
ച്ഹയാമുകളുനട �ട്ടിക പട്ടിക 8.3.1ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. 
സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്ിനറെ കീഴിലള്ള ച്ഹയാമുകളുനട 
ആനക അനുവദനീയമയായ അച്ന്വയാസികളുനട എണ്ം 
4862ഉം, ആനക അച്ന്വയാസികൾ 3218ഉം ആണ്. ചില 
സ്യാ�നങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമയായ അച്ന്വയാസികളുനട 
എണ്വുമയായി തയാരതമധ്ം നചയ്യുച്മ്പയാൾ തയാമസക്കയാരുനട 
എണ്ം കുറവയാണ്. 2021-2022 കയാലയളവിൽ സയാമൂഹധ് 
നീതി വകുപ്ിനും വനിതയാ ശിശുച്ക്മ വകുപ്ിനും കീഴിലള്ള 
ച്ക്മസ്യാ�നങ്ങളിനല അച്ന്വയാസികളുനട ജില് 
തിരിച്ചുള്ള എണ്ം അനുബന്ധം 8.3.2ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. 
ഈ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ നചയ്ത സർക്കയാർ 
ഇതര സ്യാ�നങ്ങളും നകയർ ച്ഹയാമുകൾ നടത്തുന്നു.  
2021-2022 കയാലയളവിൽ എസ് നജഡിക്ം ഡബ്ല്യുസിഡിക്ം 
കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ നചയ്ത എല്യാ ച്ക്മസ്യാ�നങ്ങളിനലയം 
അച്ന്വയാസികളുനട ജില് തിരിച്ചുള്ള എണ്ം അനുബന്ധം 
8.3.3ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

സഥാമൂഹ്യ സഹഥായ പരിപഥാെികൾ

സഥാമൂഹ്യസുരക്ഷഥാ ടപൻഷൻ പദ്ധതികൾ
കർഷകനത്യാഴിലയാളികൾ, വച്യയാജനങ്ങൾ, വികലയാംഗർ, 50 
വയസ്ിനു മുകളിൽ പ്രയായമുള്ള അവിവയാഹിതർ, വിധവകൾ 
എന്നിവർക്ള്ള ന�ൻഷൻ �ദ്തികളയാണ് സംസ്യാന 
സർക്കയാരിനറെ പ്രധയാന ന�ൻഷൻ �ദ്തികൾ. ഒരു 
ഗുണച്ഭയാക്യാവിനുള്ള ച്ക്മ ന�ൻഷൻ 2016 ൽ 600 
രൂ�യയായിരുന്നത് 2021ൽ 1600 രൂ�യയായി വർദ്ിച്ചു. 
2015-16ൽ 34 ലക്മയായിരുന്ന സയാമൂഹിക സുരക്യാ 
ന�ൻഷൻകയാരുനട എണ്ം 2022 ഒച്്യാബറിൽ 52.38 
ലക്മയായി ഉയർന്നു. 2015 ഏപ്രിൽ മുതൽ തക ഡയറ്് 
നബനിഫിറ്് ട്യാൻസ്ഫർ (ഡിബിടി) ആയി വിതരണം 
നചയ്ത വരുന്നു. 53 ശതമയാനം ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്ം 
ബയാങ്് ട്യാൻസ്ഫർ ആയി ന�ൻഷൻ ലഭിക്ന്നു, 
ബയാക്കിയള്ള ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് പ്രയാഥമിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുനട ഒരു വലിയ ശംേലയിലൂനട വിജയകരമയായി 
നടപ്ിലയാക്കിയ ഡയറ്് ടു ച്ഹയാം രീതിയിലൂനടയയാണ് 
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ന�ൻഷൻ ലഭിക്ന്നത്. ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾ അവരുനട 
ആച്രയാഗധ് അവസ്യം സൗകരധ്വും അനുസരിചേ് 
ന�ൻഷൻ വയാങ്ങൽ രീതി തിരനഞെടുക്ന്നു. 2022 
ഒക് ച്ടയാബർ വനരയള്ള കണക്കനുസരിചേ് ആനക 52.38 
ലക്ം ന�ൻഷൻകയാരിൽ 32.67 ലക്ം (62 ശതമയാനം) 
സ്തീകളയാണ്. വിഭയാഗങ്ങൾ തിരിചേ്, 56 ശതമയാനം 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളും വയാർദ്കധ് ന�ൻഷനും 27 ശതമയാനം 
വിധവ ന�ൻഷനും, 7 ശതമയാനം വീതം കവകലധ്മുള്ളവരും 
കർഷകനത്യാഴിലയാളി ന�ൻഷൻകയാരുമയാണ്. 
അവിവയാഹിതരയായ സ്തീകൾക്ള്ള ന�ൻഷൻ 87,983 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്ക് നൽകുന്നു. ജില് തിരിചേ് ച്നയാക്കിയയാൽ 
ഏറ്വും കൂടുതൽ ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളുള്ളത് തിരുവനന്പുരത്തും 
ഏറ്വും കുറവ് വയനയാടുമയാണ്. ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.3.4ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

ച്ക്മ ന�ൻഷനുകൾ വിവിധ ച്ക്മച്ബയാർഡുകൾ 
വഴിയം വിതരണം നചയ്യുന്നു. 2020-21ൽ 17.2 ലക്ം 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്കയായി 951.27 ച്കയാടി രൂ� വിവിധ ച്ക്മ 
ച്ബയാർഡുകൾ വഴി വിതരണം നചയ്ത (ഉറവിടം: നതയാഴിൽ 
വകുപ്്).

വൈകല്യമുള്ളൈർക്ഥായുള്ള ക്ക്ഷമ പ്രൈർത്തനങ്ങൾ
ച്ലയാകയാച്രയാഗധ് സംഘടനയനട അഭിപ്രയായത്ിൽ, 
കവകലധ്ം ഒരു വധ്ക്ിയനട ശരീരഘടനയിനല 
കവകലധ്ച്മയാ , ശയാരീരികച്മയാ മയാനസികച്മയാ ആയ 
പ്രവർത്ന കവകലധ്ച്മയാ, സയാധയാരണ കദനംദിന 
പ്രവർത്നങ്ങളിച്ലർനപ്ടുന്നതിനുള്ള �രിമിതിച്യയാ 
അനല്ങ്ിൽ ദിനംപ്രതിയള്ള സയാധയാരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
�നങ്ടുക്ന്നതിനുള്ള തടസ്ച്മയാ ആകയാം. ദൃശധ്മയായച്തയാ 
അദൃശധ്മയായച്തയാ, ജന്നയായള്ളച്തയാ അനല്ങ്ിൽ �ിന്നീട് 
സംഭവിക്ന്നച്തയാ ആയ കവകലധ്ങ്ങൾ ഇതിൽ 
ഉൾനപ്ടുന്നു. 1995 നല വികലയാംഗ നിയമത്ിന് കീഴിലള്ള 
ഏഴ് തരം കവകലധ്ങ്ങൾക്�രി വിവിധങ്ങളയായ 21 
തരം കവകലധ്ങ്ങനള വികലയാംഗരുനട അവകയാശങ്ങൾ 
(ആർ�ിഡബ്ല്യുഡി) നിയമം, 2016 വധ്വസ് നചയ്യുന്നു. 
ച്കരളത്ിൽ, സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്്, ച്കരളം ച്സയാഷധ്ൽ 
നസകയൂരിറ്ി മിഷൻ മുച്േന ഒരു കവകലധ് നസൻസസ് 2015 
-ൽ നടത്ിയിരുന്നു. നസൻസസ് പ്രകയാരം കവകലധ്ങ്ങളുനട 
വിഭയാഗങ്ങൾ പട്ടിക 8.3.2ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

2016-നല വികലയാംഗരുനട അവകയാശ നിയമ 
പ്രയാബലധ്ത്ിലൂനട, വികലയാംഗരുനട അവകയാശങ്ങനള 
ക്റിച്ചുള്ള ഐകധ്രയാഷ്ട്ര കൺനവൻഷനറെ (PwDs) 
ഓ�്ഷണൽ ച്പ്രയാച്ട്ടയാച്ക്കയാൾ പ്രയാബലധ്ത്ിൽ 
വന്നു. കവകലധ്മുള്ളവരുനട ആവശധ്ങ്ങച്ളയാടുള്ള 
അവകയാശയാധിഷ് ഠിത സമീ�നം ഇത് ഉയർത്ിപ്ിടിക്ന്നു. 
RPWD ആ്് 2016-നറെ നിയമനിർമ്യാണനത്ത്തുടർന്ന്, 
സംസ്യാന ഗവൺനമറെ് ഭിന്നച്ശഷിക്കയാനര സമൂഹത്ിനറെ 
മുേധ്ധയാരയിച്ലക്ക് നകയാണ്ടുവരുന്നതിനും അന്രം 
നികത്തുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ �ദ്തികൾ അവതരിപ്ിച്ചു. 
ഭിന്നച്ശഷികൾക്ക് ഗുണച്മന്യള്ള �രിചരണവും 
�ിന്തുണയം നൽകുന്ന എൻജിഒകളുനട �രിശ്രമങ്ങനള 
സർക്കയാർ �ിന്തുണക്ന്നു. സംസ്യാന സർക്കയാർ 
സർവീസുകളിൽ ഭിന്നച്ശഷികൾക്ക് ഒഴിവുകളുനട 4 
ശതമയാനം സംവരണം നചയ്തതം അത്രം സംവരണത്ിന് 
അനുച്യയാജധ്മയായ തസ്തികകൾ കനണ്ത്യാൻ കഴിഞെതം 
ഈ ച്മേലയിനല മനറ്യാരു നയാഴികക്കല്യായിരുന്നു. 
സുസ്ിര വികസന അജണ് 2030 യഎൻ ആച്ഗയാള 
പ്രതിബദ്തയാ ച്പ്രയാച്ട്ടയാച്ക്കയാളുകൾക്ക് അനുസൃതമയായി 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരുനട അവകയാശങ്ങൾ, കയാഴ്ചപ്യാടുകൾ, ച്ക്മം 
എന്നിവനയ അംഗീകരിക്കയം അവയനട ച്പ്രയാത്യാഹനം 
പ്രതീക്ിക്കയം നചയ്യുന്നു.

ഭിന്നക്േഷിക്ഥാർക്കുള്ള പദ്ധതികൾ
സംസ്യാന, ച്കന്ദ്ര സർക്കയാരുകളുനട സയാമൂഹധ്ച്ക്മ 
�ദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്ന്നതിനുള്ള ച്നയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണ് സയാമൂഹധ്നീതി ഡയറ്ച്ററ്്. ച്കരള 
ച്സയാഷധ്ൽ നസകയൂരിറ്ി മിഷൻ (KSSM) ഒരു മിഷൻ 
ച്മയാഡിൽ പ്രച്തധ്ക �രി�യാടികൾ നടപ്ിലയാക്കയം, ച്കരള 
ച്സ്റ്ററ്് വികലയാംഗ ച്ക്മ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ (നക.എസ്്.എചേ്.
�ി. ഡബ്ല്യു.സി) ച്ക്മ �ദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കയം 
നചയ്യുന്നു. സംസ്യാന കമ്ീഷണച്ററ്് ച്ഫയാർ ച്�ഴ്സൺസ് 
വിത്് ഡിനസബിലിറ്ീസ് (എസ് .സി. �ി. ഡബ്ല്യു .ഡി), 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ച്മൽച്നയാട്ടം വഹിക്കയം, 
സമൂഹനത് ച്ബയാധവൽക്കരിക്കയം, ച്ബയാധവൽക്കരണ 
കധ്യാമ്പുകൾ, അദയാലത്തുകൾ, വികലയാംഗർക്ക് സൗജനധ് 
നിയമസഹയായം എന്നിവ നൽകുകയം ഗച്വഷണ-
വികസനപ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുകയം നചയ്യുന്ന ഒരു 
അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ സ്യാ�നമയാണ്. ച്കരള സംസ്യാന 
വികലയാംഗ ച്ക്മ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ (നക.എസ്്.എചേ്.�ി. 

പട്ടിക 8.3.1 സർക്കയാർ ച്ക്മ സ്യാ�നങ്ങൾ
ക്

മ
 ന

ം

സ്യാ�നങ്ങൾ

എ
ണ്

ം

സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്്

1 വൃദ്സദനങ്ങൾ 16

2 ആശയാഭവനുകൾ 6

3 എചേ്എംഡിസി 1

4 പ്രതധ്യാശ ഭവൻ 1

5 പ്രതീക്യാഭവൻ 1

6 ശയാരീരിക കവകലധ്മുള്ളവർക്ള്ള വീട് 3

7 വികലയാംഗരയായ കുട്ടികൾക്ള്ള നകയർ ച്ഹയാം 1

8 നതയാഴിൽ �രിശീലന ച്കന്ദ്രങ്ങൾ 2

വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്്

1 ഗവ.ചിൽഡ്രൻസ് ച്ഹയാം 16

2 സർക്കയാർ ഒബ്സർച്വഷൻ ച്ഹയാം 8

3 സർക്കയാർ നപെഷധ്ൽ ച്ഹയാം 2

4 സുരക്ിതമയായ സ്ലം 1

5 മഹിളയാമന്ിരം 12

6 ആഫ്റ്ർ നകയർ ച്ഹയാം 3

7 നറസ്കയൂ ച്ഹയാം 1

8 ച്ഹയാം ച്സ്റ്റ ച്ഹയാം 1

9 എൻട്ി ച്ഹയാം 13

10 ഇറെച്രേറ്ഡ് നകയർ നസറെർ 1

11 ച്മയാഡൽ ച്ഹയാം & SOS ച്മയാഡൽ ച്ഹയാം 4

12 ച്തച്ജയാമയ ആഫ്റ്ർ നകയർ ച്ഹയാം 1

13 മയാനസികയാച്രയാഗധ്ത്ിനുള്ള ച്ഹയാം 1

അവലംബം: സയാമൂഹിക നീതി വകുപ്പും വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്പും
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ഡബ്ല്യു.സി) വിവിധ വികലയാംഗ സൗഹൃദ ഉ�കരണങ്ങൾ 
നൽകൽ, സ്വയം നതയാഴിൽ വയായ്�കൾ നൽകൽ, 
വികലയാംഗരയായ വിദധ്യാർത്ികൾക്ക് അവയാർഡ് നൽകൽ, 
ഉചിതമയായ സൂക്്മ �ദ്തികൾ ഏനറ്ടുക്ന്നതിന് സ്വയം 
സഹയായ സംഘങ്ങൾക്ക് സഹയായം, കസഡ് വീൽ 
സ്കൂട്ടറുകൾ വിതരണം നചയ്യുക എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുന്നു. 

നഥാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫട് സ്പീച്ട് ആൻഡട് 
ഹിയറിംഗട് (നിഷട്), നഥാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫട് 
ഫിസിക്ൽ ടമഡിസിൻ ആൻഡട് റപീഹഥാബിലിക്റ്റഷൻ 
(എൻഐപിഎംആർ) എന്നിവ പ്രധയാനമയായം നതറയാപ്ിയം 
പുനരധിവയാസവും ഏനറ്ടുക്ന്നു. ഇതകൂടയാനത, 
ഈ സ്യാ�നങ്ങൾ ഈ ച്മേലയ്ക് നപ്രയാഫഷണൽ 
സമീ�നം നൽകുന്നതിനുള്ള അക്കയാദമിക് ച്കയാഴ് സുക 
ളും നടത്തുന്നു. സംസ്യാനനത് ബധിരരുനടയം 
ച്കൾവിക്റവുള്ളവരുനടയം പുനരധിവയാസത്ിനും 
ബധിരർക്ം ച്കൾവിക്റവുള്ളവർക്ം ഉന്നത വിദധ്യാഭധ്യാസം 
നൽകുന്നതിനും നിഷ് ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്ന്നു. ബധിരരും 
ച്കൾവിക്റവുള്ളവരുമയായ വിദധ്യാർത്ികൾക്കയായി 
നിഷ്, വിവിധ ച്കയാഴ് സുകൾ നടത്തുന്നു, ച്കൾവിക്റവ് 
വിലയിരുത്ലം കനണ്ത്ലം, പ്രയാരംഭ ഇടന�ടൽ 
നടത്തുകയം, ആശയവിനിമയവും മറ്് കവകലധ്വുമുള്ള 
വധ്ക്ികളുനട പുനരധിവയാസം നടത്തുകയം നചയ്യുന്നു.

കവകലധ് �രി�യാലനത്ിലം പുനരധിവയാസത്ിലം 
മികവിനറെ ച്കന്ദ്രമയാണ് നി�്മർ. നമഡിക്കൽ, ചികിത്യാ 
ച്സവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സ്യാ�നത്ിൽ 
വിവിധ ചികിത്യാ വകുപ്പുകളും യൂണിറ്റുകളും ഉണ്്. ഇത് 
ച്പ്രയാസ് നതറ്ിക് സ്, ഓർച്ത്യാട്ടിക് സ്, ഫിസിച്യയാനതറയാപ്ി, 
ഓഡിച്യയാളജി, പെീചേ്-ലയാംച്ഗ്വജ് �യാച്ത്യാളജി, 
നഡവല�് നമറെൽ �ീഡിയയാട്ിക് സ് ആൻഡ് നിച്യയാനയാറ്ൽ 
നകയർ, റിഹയാബ് നഴ് സിംഗ് എന്നിവയിൽ ബി.എഡ് 
സ് ന�ഷധ്ൽ എജ്യുച്ക്കഷച്നയാനടയാപ്ം ബയാചേിച്ലഴ് സ്, 
സർട്ടിഫിക്കറ്് ച്പ്രയാരേയാമുകളും നടത്തുന്നു. ഇതിനറെ �തിവ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ം അക്കയാദമിക് ച്പ്രയാരേയാമുകൾക്നമയാപ്ം, 
LSGI-കൾ, KSSM, SJD, വിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്് 
എന്നിവയൾനപ്നടയള്ള മറ്് �ങ്യാളികളുമയായി ച്ചർന്ന് 
നിരവധി ച്പ്രയാജക്ടുകളും ഇത് നടത്തുന്നു. പ്രച്തധ്കം 
രൂ�കൽപ്ന നചയ്ത ച്ലയാ-ച്്യാർ ബസുകൾ ഉ�ച്യയാഗിചേ് 
ഫീൽഡ് തലത്ിൽ കവകലധ്ം വിലയിരുത്ൽ, ആച്രയാഗധ് 
സംരക്ണം, �രിഹയാരസംവിധയാനം എന്നിവ നൽകുന്ന 
ഒരു നമയാകബൽ ഔട്ട്റീചേ് ച്പ്രയാരേയാമയാണ് റീഹയാബ് ഓൺ 
വീൽസ്. നസറെർ ച്ഫയാർ നമയാബിലിറ്ി ആൻഡ് അസിസ്റ്റീവ് 
നടക്ച്നയാളജി (സി-മയാറ്്) വിഭയാഗം കവകലധ്മുള്ള ആളുകൾക്ക് 
നമയാബിലിറ്ി അസിസ്റ്റീവ് നസയാലയൂഷനുകളുനട നിർമ്യാണവും 
വിതരണവും ഏനറ്ടുക്ന്നു.

പട്ടിക 8.3.2 വിഭയാഗങ്ങനള അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള കവകലധ്ങ്ങൾ
ക്

മ
 

ന
ം കവകലധ്ങ്ങൾ എണ്ം %

പുരുഷൻ വനിത റ്ി.ജി ആനക

1 ച്ലയാച്ക്കയാച്മയാച്ട്ടയാർ ഡിസബിലിറ്ി ആനക 329 261087 32.89

2 മസ്കയൂലർ കഡസ്ച്ട്യാഫി 1359 913 8 2280 00.29

3 ച്ക്യാണിക് നയൂച്റയാളജിക്കൽ 
ഡിച്സയാർച്ഡഴ്സ്

2052 1575 6 3633 00.46

4 മൾട്ടിപ്ിൾ ച്്യാച്റയാസിസ് 282 232 1 515 00.06

5 കകച്ഫയാസിസ് 2044 2835 8 4887 00.62

6 ച്ഷയാർട്ട് സ്റ്റയാറ്യൂർ/ഡയാർഫിസം 2488 3577 14 6079 00.77

7 കബ്ലൻഡ്നനസ് 11361 9094 22 20477 02.58

8 ച്ലയാ വിഷൻ 33907 27916 77 61900 07.80

9 ച്ലർണിംഗ് ഡിസബിലിറ്ി 5257 2805 12 8074 01.02

10 പെീചേ് ലയാംച്ഗ്വയാജ് ഡിസബിലിറ്ി 13152 9443 53 22648 02.85

11 ഇനറെനലക്ചയൂൽ ഡിസബിലിറ്ി 38245 30546 143 68934 08.68

12 നമറെൽ ഇൽനനസ് 48429 52423 131 100983 12.72

13 ഓട്ടിസം 2179 950 6 3135 00.39

14 ഹിയറിംഗ് ഇംന�യർനമറെ് 28771 32093 61 60925 07.67

15 നലപ്രസി ക്യുച്വർഡ് 679 494 2 1175 00.15

16 ഹീച്മയാഫീലിയ 1048 394 3 1445 00.18

17 തലയാസീമിയ 269 300 569 00.07

18 സിക്കിൾ നസൽ അനീമിയ 461 544 1 1006 00.13

19 നസറിബ്രൽ �യാൾസി 3781 2597 7 6385 00.80

20 എപ്ിനലപ്ി 10839 8637 36 19512 02.46

21 നഡഫ് കബ്ലൻഡ്നനസ് 432 408 2 842 00.11

22 മൾട്ടിപ്ിൾ ഡിസബിലിറ്ി 75982 61197 262 137446 17.31

ആനക 438853 353895 1189 793937 100

ഉറവിടം: ഡിസബിലിറ്ി നസൻസസ്, ച്കരള 2015
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സയാമൂഹധ്നീതി ഡയറ്ച്ററ്് - �യാർശ്വവത്കരിക്കനപ്ട്ടവരുനട 
പുനരധിവയാസം ഉറപ്യാക്ന്നതിനയായി സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്് 
മുച്േന നിരവധി ച്ക്മ�ദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കിവരുന്നു. 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾക്ള്ള പ്രധയാന ച്പ്രയാരേയാമുകൾ പട്ടിക 
8.3.3ൽ ഉൾനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

യൂണിച്വഴ് സൽ ഡിനസബിലിറ്ി ഐഡറെിറ്ി 
കയാർഡ് (യഡിഐഡി) നൽകുന്നതിനുള്ള ച്നയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണ് ച്കരള ച്സയാഷധ്ൽ നസകയൂരിറ്ി മിഷൻ. 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ം വികലയാംഗ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റും യഡിഐഡി കയാർഡും ലഭിക്ന്നുനണ്ന്ന് 
ഉറപ്യാക്കയാനയായി സംസ്യാനത്തുടനീളം വികലയാംഗ 
സർട്ടിഫിച്ക്കഷൻ കധ്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിക്ന്നു. 100 

ശതമയാനം കയാഴ് ച കവകലധ്മുള്ളവർ, കയാൻസർ, 
നസറിബ്രൽ �യാൾസി, ഓട്ടിസം, മയാനസികച്രയാഗം, 
ബൗദ്ിക കവകലധ്ങ്ങൾ എന്നിവയയാൽ ബുദ്ിമുട്ടുന്ന 
കിടപ്ിലയായ ച്രയാഗികനള ച്�യാനല മുഴുവൻ സമയ 
�രിചരണം ആവശധ്മുള്ള ച്രയാഗികനളയം കിടപ്ിലയായ 
വച്യയാജനങ്ങനളയം �രിചരിക്ന്നവർക്ക് ആശ്വയാസകിരണം 
�ദ്തിലൂനട നക.എസ്്.എസ്്.എം പ്രതിമയാസം 600 
രൂ� സഹയായം നൽകുന്നു. തന്ത്ര�രമയായ ചട്ടക്കൂട്, 
ഇടന�ടൽ സമീ�നം, കവകലധ്ങ്ങൾ തടയൽ, 
പ്രയാരംഭ ഇടന�ടൽ, ഭിന്നച്ശഷിയമയായി ബന്നപ്ട്ട 
വിഷയങ്ങൾ കകകയാരധ്ം നചയ്യൽ എന്നിവയ്കയായി 
സംവിധയാനങ്ങളുനടയം സ്യാ�നങ്ങളുനടയം സംഘടിത 
ശംേല സ്യാ�ിക്ന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത �ദ്തി 
എന്നിവ ഉൾനക്കയാള്ളുന്ന വിവിധ �രി�യാടികളയാണ് ച്സ്റ്ററ്് 

പട്ടിക 8.3.3 സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്ിനറെ 2021-22നല പ്രധയാന �രി�യാടികൾ 

�ദ്തി വിഭയാഗം/മയാനദണ്ം
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�രിണയം കവകലധ്മുള്ള ന�ൺകുട്ടികളും വികലയാംഗരുനട ന�ൺമക്കളും 1065 3,19,50,000

വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സഹയായം

ച്കരളയിനല ഏനതങ്ിലം സർവകലയാശയാലയിൽ രജിസ്റ്റർ നചയ്യുന്ന 
വിദധ്യാർത്ികൾ

5 1,47,000

ച്സ്കയാളർഷിപ്് കുടുംബ വയാർഷിക വരുമയാനം 36,000 രൂ�യിൽ തയാനഴയള്ള 40% കവകലധ്മുള്ള 
വികലയാംഗരയായ വിദധ്യാർത്ികൾ. 

* 11,33,750

സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം

കുടുംബത്ിനറെ വയാർഷിക വരുമയാനം 1 ലക്ം രൂ�യിൽ തയാനഴയള്ള കയാഴ്ച 
കവകലധ്മുള്ള, ഓർച്ത്യാ�ീഡിക് കവകലധ്മുള്ള അഭിഭയാഷകർ

11 2,58,097

മയാതൃച്ജധ്യാതി കവകലധ്മുള്ള അമ്മയാർക്ക് അവരുനട കുഞെിനന �രി�യാലിക്കയാൻ 62 11,80,000

വിദധ്യാകിരണം 1 ലക്ം രൂ�യിൽ തയാനഴ വയാർഷിക വരുമയാനമുള്ള വികലയാംഗരുനട മക്കൾ 4483 2,29,30,000

വിദധ്യാ ച്ജധ്യാതി കവകലധ്മുള്ള വിദധ്യാർത്ികൾ 343 9,23,000

സ്വയാശ്രയ ഭിന്നച്ശഷിയള്ള കുട്ടികളുള്ള സിംഗിൾ മദർ ആയ അമ്മയാരുനട സ്വയം 
നതയാഴിലിനയായി

120 42,00,000

വിജയയാമൃതം ബിരുദം/തത്തുലധ് ച്കയാഴ്സുകൾ, �ിജി/ നപ്രയാഫഷണൽ ച്കയാഴ്സുകൾ എന്നിവയിൽ 
ഉയർന്ന മയാർക്ക് ച്നടിയ ഭിന്നച്ശഷിയള്ള വിദധ്യാർത്ികൾ

38 3,12,000

നിരയാമയ 
ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം

ഓട്ടിസം, നസറിബ്രൽ �യാർസി, മയാനസ്ിക കവകലധ്ം, ഒന്നിലധികം 
കവകലധ്ങ്ങൾ ഉള്ളവർ

* 2,17,11,000

ഇംനപ്രസ്റ്റ് മണി ന�യാതസ്ലങ്ങളിൽ ഉച്�ക്ിക്കനപ്ട്ട അനയാഥരുനട പുനരധിവയാസം 20 1,21,000

�രിരക് അടിയന്ര ചികിൽസകൾക്ം പ്രകൃതിച്ക്യാഭങ്ങൾ ഉണ്യാകുച്മ്പയാഴും 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്ള്ള സയാമ്പത്ിക സഹയായം

85 8,93,000

പ്രതധ്യാശ പുനരധിവയാസ ച്കന്ദ്രങ്ങളിനല അച്ന്വയാസികനള സ്വന്ം സംസ്യാനങ്ങളിച്ലക്ക് 
തിരിചേയക്കൽ. എംഎചേ് സികളിലം മറ്് പുനരധിവയാസ ച്കന്ദ്രങ്ങളിലം ഇതര 
സംസ്യാന അച്ന്വയാസികളുനട പുനരധിവയാസം

* 17,51,000

സഹചയാരി കവകലധ്മുള്ള വിദധ്യാർത്ികൾക്ക് �ഠനത്ിലം മറ്് �യാച്ഠധ്തര പ്രവർത്നങ്ങളിലം 
സഹയായം

* 1,12,000

ച്ശ്രഷ്ം �ദ്തി കലയിലം കയായികരംഗത്തും കഴിവ് നതളിയിക്ന്ന ഭിന്നച്ശഷിയള്ള വിദധ്യാർത്ികൾ * 20,000

കസച്ക്കയാ 
ച്സയാഷധ്ൽ രേയാറെ് 
ഇൻ എയ്ഡ്

പുനരധിവസിപ്ിക്കനപ്ട്ട സർക്കയാർ സ്യാ�നങ്ങൾ. കസച്ക്കയാ ച്സയാഷധ്ൽ 
സ്കീമിന് കീഴിലള്ള അംഗീകയാരം

44 6,98,91,000

അതിജീവനം ഭിന്നച്ശഷിയള്ള, �യാർശ്വവൽക്കരിക്കനപ്ട്ടവരുനട എൻജിഒ 
സഹകരണച്ത്യാനടയള്ള പുനരധിവയാസം ഉറപ്യാക്കയാൻ 

* 77,55,000

ബയാരിയർ ഫ്ീ 
ച്കരള

ഭൗതിക അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, ന�യാത സ്ലങ്ങൾ, ഗതയാഗത 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, ഐടി അനുബന് സൗകരധ്ങ്ങൾ തടങ്ങിയവ ഭിന്നച്ശഷി 
സൗഹൃദമയാക്ക

* 1,52,06,000

 ഉറവിടം: സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്്, * വിവരം ലഭധ്മല്
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ഇനിച്ഷധ്റ്ീവ് ഓൺ ഡിനസബിലിറ്ീസ് (അനുയയാത്ര). 5 
നമഡിക്കൽ ച്കയാച്ളജുകളിൽ സ്യാ�ിതമയായ റീജിയണൽ 
ഏർലി ഇറെർനവൻഷൻ നസറെറുകൾ (REICs) 
കവകലധ്ങ്ങളുനട ആദധ്കയാല സ് ക്ീനിംഗ് ഉറപ്യാക്ന്നതിനും 
ഉചിതമയായ ച്സവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമയായി ജില്യാ 
ഏർലി ഇറെർനവൻഷൻ നസറെറുകളും (DEIC) എന്നിവ 
അനുയയാത്രയിൽ ഉൾനപ്ടുന്നു. കയാച്തയാരം �ദ്തി - ശ്രവണ 
കവകലധ്ം കകകയാരധ്ം നചയ്യൽ, നവജയാത ശിശുക്കളുനട 
യൂണിച്വഴ് സൽ ഹിയറിംഗ് സ് ക്ീനിംഗ്, ഓഡിറ്റി 
നവർബൽ നതറയാപ്ി, ശ്രുതിതരംഗം ച്പ്രയാജക്റ്ിന് കീഴിലള്ള 
ച്കയാക്ിയർ ഇംപ്യാറെ് എന്നിവയിലൂന്നിയള്ള ഒരു ജീവിത 
ചക് സമീ�നമയാണ്.

ന�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള സി.എച്േ മുഹമ്ദ് 
ച്കയായ നമച്മ്യാറിയൽ ച്സ്റ്ററ്് ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ച്ഫയാർ ദി 
നമറെലി ചലഞ്ഡ് ബൗദ്ിക കവകലധ്മുള്ളവർക്ക് 
പ്രച്തധ്ക വിദധ്യാഭധ്യാസം, �രിശീലനം, പുനരധിവയാസ 
ച്സവനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. ബൗദ്ിക 
കവകലധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്കയായി പ്രച്തധ്ക സ്കൂളുകൾ, 
ക്ിനിക്കൽ ച്സവനങ്ങൾ, ഫിസിച്യയാനതറയാപ്ി നസറെർ, 
ഏർലി ഇനറെർനവൻഷൻ നസറെർ, നതയാഴിലധിഷ്ിത 
�രിശീലന ച്കന്ദ്രം, പ്രച്തധ്ക വിദധ്യാഭധ്യാസനത്ക്റിച്ചുള്ള 
ഡിച്പ്യാമ ച്കയാഴ്സുകൾ എന്നിങ്ങനന ബൗദ്ിക കവകലധ് 
ച്മേലയിൽ വിവിധ ച്സവനങ്ങൾ സ്യാ�നം നല്കുന്നു.

ന�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്്, ആൾട്ടർച്നറ്ീവും നൂതനവുമയായ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്കന്ദ്രം (AIEC) അനല്ങ്ിൽ മൾട്ടി-ച്രേഡ് 
ച്ലണിംഗ് നസറെർ (MGLC) വഴി വിദൂര, തീരച്ദശ, മലച്യയാര, 
വനച്മേലകളിനല �യാർശ്വവൽക്കരിക്കനപ്ട്ട കുട്ടികൾക്ക് 
പ്രയാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുന്നു. ബുദ്ി�രമയായി 
കവകലധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുനട അടിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, ജലവിതരണം, കവദധ്സഹയായ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ തടങ്ങിയവ നിറച്വറ്റുന്നതിനയായി �രിചരണം 
വയാഗ്യാനം നചയ്യുന്ന അംഗീകൃത സ്യാ�നങ്ങൾക്ക് 
വകുപ്് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുന്നു. സ് ന�ഷധ്ൽ 
സ് കൂളുകളിനല അധധ്യാ�കരുനട കയാരധ്ച്ശഷി 
വർദ്ിപ്ിക്ന്നതിന് വകുപ്ിനറെ സഹയായവും നൽകുന്നുണ്്.

നതയാഴിൽ വകുപ്്- എംച്പ്യായ് നമറ്െ എക് സ് ച്ചഞ്ചുകളിൽ 
രജിസ്റ്റർ നചയ്യുന്ന ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരുനട ച്ക്മത്ിനയായി 
ഒരു പുനരധിവയാസ �യാച്ക്കജ് (കകവലധ്) പ്രകയാരം, 
സ്വയം നതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങളും, നതയാഴിലധിഷ്ിത 
സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിക്ന്നതിന് വയായ്�യയായി 
�രമയാവധി 50,000 രൂ�യം, നതയാഴിൽ അവസരങ്ങൾക്ള്ള 
മയാർഗ്ഗനിർച്ദേശങ്ങൾ, ച്സയാഫ്റ്് സ് കിൽ �രിശീലനം 
തടങ്ങിയവയം വകുപ്് നല്കുന്നു. 2019ൽ 2.35 ച്കയാടി 
രൂ� വിതരണം നചയ്തതിലൂനട 471 ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്ക് 
കകവലധ് �ദ്തിയനട പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. 2020ൽ 
ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളുനട എണ്ം 2,226 ആയി വർദ്ിക്കയം 
11.12 ച്കയാടി രൂ�യനട വയായ്� വിതരണം നചയ്യുകയം നചയ്ത.

പ്രഥായമഥായൈർക്കുള്ള പരിചരണം
പ്രതല്യാദനക്മത, മരണനിരക്ക് എന്നിവയിൽ 
സംസ്യാനം കകവരിചേ ശ്രച്ദ്യമയായ ച്നട്ടങ്ങളുനട 
ഫലമയായി ജനസംേധ്യാ�രമയായ �രിവർത്നത്ിനറെ 
ഏറ്വും നിർണയായക ഘട്ടത്ിലൂനടയയാണ് ച്കരളം 
ഇച്പ്യാൾ കടന്നുച്�യാകുന്നനതന്്ന ജനസംേധ്യാ പ്രവണത 
കയാണിക്ന്നു. ജനസംേധ്യാ�രമയായ �രിവർത്നത്ിനറെ 

പ്രധയാന അനന്രഫലങ്ങളിനലയാന്ന് ജനസംേധ്യാ 
വയാർദ്കധ്മയാണ്. പ്രയായമയായ ജനസംേധ്യനട വയാർദ്കധ്വും 
ത്വരിതഗതിയിലള്ള വളർചേയം ച്ലയാകനമമ്പയാടുമുള്ള ഒരു 
പ്രസക്മയായ പ്രശ്നമയായിത്ീർന്നു, കൂടയാനത ജനസംേധ്യാ 
വയാർദ്കധ്ം സൃഷ്ിക്ന്ന പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങനളയം 
സയാധധ്തകനളയം കുറിചേ് നന്നയായി മനസ്ിലയാച്ക്കണ്തണ്്.

പ്രയായമയായവർ കൂടുതൽ ദുർബല ജനസംേധ്യയായി 
മയാറുന്നതിനറെ കയാരണം സമൂഹത്ിൽ അവർ 
അഭിമുേീകരിക്ന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബത്ിൽ 
നിന്നും സമൂഹത്ിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞു വരുന്ന മയാനസിക-
സയാമൂഹിക കവകയാരിക �ിന്തുണ, ആച്രയാഗധ് പ്രശ്നങ്ങൾ, 
ചൂഷണം, പ്രച്വശനക്മത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡിജിറ്ൽ 
വിഭജനം, നതയാഴിലവസരങ്ങളിനല ലഭധ്തക്റവ്, 
അ�രധ്യാപ്തമയായ സയാമൂഹിക സുരക്യാ ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ, 
ഏകയാന്ത എന്നിവയയാണ്. വച്യയാജനങ്ങളുനട അവകയാശ 
സംരക്ിക്ന്നതിലം മയാതയാ�ിതയാക്കളുനടയം മുതിർന്ന 
�ൗരന്യാരുനടയം ച്ക്മവും സംരക്ണവും നിയമം, 
2007 ഉം ഫലപ്രദമയായി നടപ്ിലയാക്ന്നതിനനക്റിച്ചും 
സംസ്യാനം പ്രച്തധ്കം ശ്രദ്ിക്ന്നു. നമയിറെനൻസ് 
ട്ിബയൂണലകനള ശക്ിനപ്ടുത്തുന്നതം, LSGI-കൾ, 
കുടുംബശ്രീ, NGO-കൾ എന്നിവയമയായി സഹകരിചേ് 
ച്സവനങ്ങളുനട ച്ഡയാർ നസ്റ്റപ്് നഡലിവറി, ച്ഡനകയർ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവയൾനപ്നടയള്ള കമ്യൂണിറ്ി 
തലത്ിലള്ള ച്സവനങ്ങളുനട ഗുണനിലവയാരവും വധ്യാ�നവും 
നമചേനപ്ടുത്തുന്നതം ഇതിൽ ഉൾനപ്ടുന്നു. എന്നിരുന്നയാലം, 
വയാർദ്കധ്ച്ത്യാടുള്ള സമൂഹത്ിനറെയം മുതിർന്നവരുനടയം 
കയാഴ്ചപ്യാടിൽ ‘ആക്റ്ീവ് ഏജിംഗ്’ എന്ന നിലയിൽ 
ഒരു മയാറ്ത്ിനയായി സംസ്യാന സർക്കയാർ പ്രച്തധ്ക 
ഇടന�ടലകൾ നടത്തുന്നു.

തയാഴ്ന്ന വരുമയാന വിഭയാഗത്ിൽ നിന്നുള്ള 29.42 ലക്ം 
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്ക് ച്കരള സർക്കയാർ വയാർദ്കധ് 
ന�ൻഷൻ നൽകുന്നു, കൂടയാനത മുതിർന്ന �ൗരന്യാരുനട 
�രിചരണത്ിൽ ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്ന്ന ആച്രയാഗധ് 
�രിരക്യം �യാലിച്യറ്ീവ്, ച്ഹയാം നകയർ സൗകരധ്ങ്ങളും 
�ിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്രയാച്ദശിക സർക്കയാരുകളുമയായി സഹകരിചേ് 
കമ്യൂണിറ്ി അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള �ിന്തുണയാ �രി�യാടികളും 
സർക്കയാർ ശക്ിനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. സയാമൂഹധ്നീതി 
വകുപ്പും ച്കരള സയാമൂഹധ് സുരക്യാ മിഷനും വച്യയാമിത്രം 
ച്�യാനലയള്ള നിരവധി �രി�യാടികൾ നടപ്ിലയാക്ന്നു, 
ആനുകയാലിക നമഡിക്കൽ �രിച്ശയാധനകൾക്ം 
ചികിത്യാ ച്സവനത്ിനും ഒപ്ം വച്യയാരക്, വച്യയാച്ക്മം 
എന്നിവയിലൂനട പ്രയായമയായവർക്ക് അടിയന്ര സഹയായവും 
�ിന്തുണയം നൽകുകയം നചയ്യുന്നു. തച്ദേശസ്വയം 
ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുനടയം എൻജിഒകളുനടയം 
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്ള്ള സഹയായ �രി�യാടികൾ 
ച്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്ന്നതിന് സർക്കയാർ ഒരു അവയാർഡും 
ഏർനപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. വച്യയാജന സംരക്ണ ച്കന്ദ്രങ്ങളുനട 
രജിസ്ച്ട്ഷൻ, പ്രവർത്നം, നിരീക്ണം എന്നിവയ്കയായി 
ഡിപ്യാർട്ട്നമറ്െ ഒരു സ്റ്റയാൻച്ഡർഡ് ഓപ്ച്ററ്ിംഗ് 
നട�ടിക്മം (എസ്ഒ�ി) തയ്യയാറയാക്ന്നു, പ്രച്തധ്കിചേ് വിവിധ 
ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ച്ഹയാമുകൾക്കയായി. സമൂഹത്ിനല 
മുതിർന്നവനര വിവിധ �രി�യാടികളിലൂനട സമൂഹവുമയായി 
ഇട�ഴകയാനും അവരുനട വധ്ക്ിത്വവും ആത്യാഭിമയാനവും 
നിലനിർത്യാനും സമൂഹത്ിനറെ വികസനത്ിന് 
അതധ്ന്യാച്�ക്ിതമയായ അറിവും അനുഭവസമ്പത്തും 
പ്രച്യയാജനനപ്ടുത്തുന്നതിനും �രി�യാടികൾ തയ്യയാറയാക്ന്നു. 
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ഈ സയാമ്പത്ിക അവച്ലയാകനത്ിനറെ നസക്ൻ 
6.3 (ജനസംേധ് ഘടനയിനല മയാറ്ങ്ങൾ) ൽ വച്യയാജന 
�രി�യാലന �രി�യാടികളുനട കൂടുതൽ വിശദയാംശങ്ങൾ 
നൽകിയിരിക്ന്നു.

കുടുംബശ്രീ മുച്േന നടപ്ിലയാക്ന്ന അഗതിരഹിത 
ച്കരളം നിർധനരയായ കുടുംബങ്ങനള കനണ്ത്തുന്നതിനും 
പുനരധിവസിപ്ിക്ന്നതിനും നിരീക്ിക്ന്നതിനുമുള്ള 
ച്കരള സർക്കയാരിനറെ ഒരു പ്രധയാന �രി�യാടിയയാണ്. ഈ 
�രി�യാടിയിലൂനട, നിർധന കുടുംബങ്ങളുനട അടിസ്യാന 
ആവശധ്ങ്ങൾ, അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, വികസന 
ആവശധ്ങ്ങൾ, സയാമൂഹിക ആവശധ്ങ്ങൾ എന്നിങ്ങനനയള്ള 
വിവിധ ആവശധ്ങ്ങൾ �രിഹരിക്കനപ്ടുന്നു. നിലവിൽ 
1,56,647 കുടുംബങ്ങൾ ഈ �ദ്തിയിൽ ഉൾനപ്ടുന്നു, 
1,46,917 കുടുംബങ്ങൾ ന�യാതവിഭയാഗം �ദ്തികളിലം 
9,730 കുടുംബങ്ങൾ ആദിവയാസി �ദ്തികളിലമയാണ്. 
തച്ദേശ സ്യാ�ന തലത്ിൽ അഗതികളുനട ആവശധ്ങ്ങൾ 
വിലയിരുത്ി വിശദമയായ �ദ്തി റിച്പ്യാർട്ടുകൾ തയ്യയാറയാക്ം. 
നമയാത്ം �ദ്തിയനട 40 ശതമയാനം (ന�യാതവിഭയാഗം, �ട്ടിക 
വർഗ്ഗ �ദ്തികൾക്ക് യഥയാക്മം 40 ലക്ം, 50 ലക്ം രൂ� 
�രിധിയിൽ) കുടുംബശ്രീയയാണ് വഹിക്ന്നത്.

ട്ഥാൻസട്ടെൻഡർ ൈിഭഥാഗക്ഥാരുടെ ക്ക്ഷമം
2015-ൽ ട്യാൻസ് നജൻഡർ (ടിജി) നയം പ്രേധ്യാ�ിക്ന്ന 
ഇന്ധ്യിനല ആദധ്നത് സംസ്യാനമയാണ് ച്കരളം. 
ട്യാൻസ് നജൻഡർ ജനതനയ മുേധ്ധയാരയിച്ലക്ക് 
എത്ിക്ന്നതിനയായി മഴവില്് എന്ന �ദ്തിക് കീഴിൽ 
സംസ്യാനം ട്യാൻസ് നജൻഡറുകൾക്കയായി പ്രച്തധ്ക 
�രി�യാടികൾ നടപ്യാക്കി വരുന്നു. നതയാഴിലധിഷ്ിത 
�രിശീലനത്ിനുള്ള ധന സഹയായം, ലിംഗമയാറ് ശസ്തക്ിയ 
(എസ്ആർഎസ്) യം, എസ്ആർഎസിനു ച്ശഷമുള്ള 
ശസ്തക്ിയകളും, വിവയാഹ സഹയായം, ച്സ്കയാളർഷിപ്പുകൾ, 
ന�ൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ സയാമ്പത്ിക 
സഹയായ �ദ്തിയിൽനപ്ടുന്നു. ട്യാൻസ് നജൻഡറുകൾക്ക് 
സർക്കയാർ ഐഡി കയാർഡ് നൽകി; TG നസൽ, 
കക്സിസ് മയാച്നജ്നമറെ് നസറെർ, 24x7 നഹൽകപ്ലൈൻ 
എന്നിവ ആരംഭിച്ചു. ട്യാൻസ് നജൻഡറുകൾക്കയായി 
കനപുണധ് വികസനം, പുനരധിവയാസ �രി�യാടികൾ 
തടങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്യാൻ സർക്കയാർ 
എൻജിഒകനളയം സിബിഒകനളയം ച്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കയം 
നചയ്ത. ട്യാൻസ് നജൻഡറുകച്ളയാടുള്ള ന�യാതജനങ്ങളുനട 
മച്നയാഭയാവവും സമീ�നവും മയാറ്യാൻ ന�യാതജനങ്ങൾ, 
ട്യാൻസ് നജൻഡർമയാരുനട കുടുംബയാംഗങ്ങൾ, അധധ്യാ�കർ, 
മറ്് സർക്കയാർ ഉച്ദധ്യാഗസ്ർ എന്നിവർക്കയായി 
ച്ബയാധവൽക്കരണ �രി�യാടികളും ശിൽ�ശയാലകളും 
ച്�യാലള്ള സ്യാ�ന�രമയായ ഇടന�ടലകളും ഏനറ്ടുത്തു 
നടത്ി. നഷൽട്ടർ ച്ഹയാമുകളും ച്ഷയാർട്ട്-ച്സ്റ്റ ച്ഹയാമുകളും 
സ്യാ�ിച്ചു. സംസ്യാനനത് ട്യാൻസ് നജൻഡറുകനള 
മുേധ്ധയാരയിച്ലക്ക് നകയാണ്ടുവരുന്നതിനയായി സ്വയംനതയാഴിൽ 
വയായ്�, ടി.ജി. കച്ലയാൽസവം, മറ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എന്നിവയം ഏനറ്ടുത്തു.

‘മഴവില്്’ �ദ്തി നിരവധി ട്യാൻസ് നജൻഡർ 
വധ്ക്ികനള വധ്ക്ി�രവും വിദധ്യാഭധ്യാസ�രവും സയാമൂഹിക-
സയാമ്പത്ികവുമയായ വശങ്ങളിൽ ശയാക്ീകരിക്കയം 
ഭയാവിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം 
നചയ്യുന്നതിന് ശക്മയായ അടിത്റ �യാകുകയം നചയ്ത. 
സംസ്യാന സയാക്രതയാ മിഷൻ (സമന്വയ), വിദൂര 

വിദധ്യാഭധ്യാസം (വർണം), നപ്രയാഫഷണൽ ച്കയാഴ് സുകൾ 
(സഫലം) എന്നിവയിലൂനട സ് ച്കയാളർഷിപ്പുകൾ, ച്ഹയാസ്റ്റൽ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, തടർ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനുള്ള സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം എന്നിവയനട രൂ�ത്ിലയാണ് വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സഹയായം നൽകുന്നത്. സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക 
ശയാക്ീകരണത്ിൽ ട്യാൻസ് നജൻഡർ നഹൽപ്് കലൻ, 
സ്വയം നതയാഴിൽ സഹയായം, ഹ്രസ്വ കയാല തയാമസ സൗകരധ്ം/
നഷൽട്ടർ ച്ഹയാമുകൾ, ച്ബയാധവൽക്കരണ �രി�യാടികൾ 
എന്നിവ ഉൾനപ്ടുന്നു. ആച്രയാഗധ് സംബന്മയായ 
ഇടന�ടലകൾക്ക് കീഴിൽ, വകുപ്് ഒരു എചേ്ഐവി നസച്റയാ 
സർകവലൻസ് നസറെർ സ്യാ�ിക്കയം എസ്ആർഎസ് 
ശസ്തക്ിയയ്ക്കും ച്�യാസ്റ്റ്-നകയർ ചികിത്യ്ക്കും സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം നൽകുന്നത് തടരുകയം നചയ്യുന്നു. കനപുണധ് 
വികസന സംരംഭങ്ങളിൽ കഡ്രവിംഗ് �രിശീലനം, 
ബയൂട്ടീഷധ്ൻ ച്കയാഴ്സ്, സംരംഭകത്വ വികസന �രി�യാടികൾ 
എന്നിവ ഉൾനപ്ടുന്നു. ച്കരളത്ിനല ട്യാൻസ് നജൻഡർ 
നഷൽട്ടർ ച്ഹയാമുകൾ, ജീവിത പ്രതിസന്ികളിൽ 
ട്യാൻസ് നജൻഡർ വധ്ക്ികനള ഉൾനക്കയാള്ളുകയം അവർക്ക് 
�യാർപ്ിടം, ഭക്ണം, കവകയാരിക �ിന്തുണ എന്നിവ 
നൽകുകയം നചയ്യുന്ന ഒരു മുൻനിര ച്പ്രയാരേയാം എന്ന 
നിലയിൽ ച്ദശീയ പ്രയാധയാനധ്ം ച്നടിയിട്ടുണ്്.

സ്തപീ േഥാക്പീകരണവം സഥാമൂഹ്യക്ക്ഷമവം
സയാമൂഹിക, രയാഷ്ട്രീയ, ന�യാത കയാരധ്ങ്ങളിൽ സ്തീകളുനട 
�ങ്യാളിത്ം വർധിപ്ിക്ന്നതിന് ച്വണ്ിയള്ള നിരവധി 
ഇടന�ടലകൾ വർഷങ്ങളയായി ച്കരളത്ിൽ നടന്നിട്ടുണ്്. 
നതയാഴിലിനറെ എല്യാ ച്മേലകളിലം സ്തീകൾക്ക് തലധ് 
അവസരങ്ങൾ ഉറപ്യാക്ന്നതിനും, സംസ്യാനനത് 
ന�യാത ഇടങ്ങളിൽ അവർക്ക് തലധ്മയായ പ്രച്വശനം 
സുഗമമയാക്ന്നതിനും, നിരവധി നയ നട�ടികളിലൂനട 
സംസ്യാന സർക്കയാർ ഗണധ്മയായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്ിയിട്ടുണ്്. 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആച്രയാഗധ്ം തടങ്ങിയ ച്മേലകളിലം, 1,000 
പുരുഷന്യാർക്ക് 1,084 സ്തീകൾ എന്ന ഗണധ്മയായ സ്തീ- 
പുരുഷ അനു�യാതത്ിലം (നസൻസസ് 2011), മറ്് നിരവധി 
സൂചികകളിലം ലിംഗച്ഭദം വളനര കുറവയാനണന്നയാണ് ഇത് 
സൂചിപ്ിക്ന്നത്. എന്നിരുന്നയാലം, സ്തീകൾനക്കതിരയായ 
അതിക്മങ്ങളും �ീഡനങ്ങളും നമ്മുനട സമൂഹത്ിൽ 
വളനരയധികം സങ്ീർണമയായ വിഷയങ്ങളയാണ്.

2019-2020 കയാലഘട്ടത്ിൽ സ്തീധനം എന്ന വി�ത്ിൽ 
നിന്ന് മുക്ി ച്നടുന്നതിനയായി വനിതയാ ശിശുവികസന 
വകുപ്് ഒരു ജനകീയ കയാമ്പയിൻ നടത്തുകയം അവച്ബയാധം 
സൃഷ്ിക്ന്നതിനും ശയാക്ീകരിക്ന്നതിനുമയായി അഞ് 
വർഷനത് പ്രവർത്ന �ദ്തിക്ക് രൂ�ം നൽകുകയം 
നചയ്ത. സ്തീധന നിച്രയാധനം ഫലപ്രദമയായി 
നടപ്ിലയാക്ന്നതിനയായി, ച്കരള സ്തീധന നിച്രയാധന 
നിയമം 2004 ച്ഭദഗതി നചയ്യുകയം സ്തീധന നിച്രയാധന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കയായി പ്രച്തധ്ക ഉച്ദധ്യാഗസ്നര 
നിയമിക്കയം നചയ്ത. ജില്യാ ഉ�ച്ദശക ച്ബയാർഡ് 
രൂ�ീകരിക്കയം, സ്തീധന �രയാതികൾക്കയായി ഒരു 
ച്�യാർട്ടൽ തറക്കയം മറ്് നിരവധി നട�ടികൾ 
ആരംഭിക്കയം നചയ്ത. ഗയാർഹിക �ീഡനവും സ്തീധനവും 
തടയയാൻ വിവയാഹ/വിവയാഹ പൂർവ കൗൺസിലിംഗ്, 
സ്തീകളുനട �രയാതികൾ ശ്രദ്ിക്കയം അവരുനട 
പ്രശ്നങ്ങൾ �രിഹരിക്കയാൻ അവനര സഹയായിക്കയം 
നചയ്യുന്നതിനുള്ള ഓൺകലൻ കൺസൾച്ട്ടഷൻ ച്പ്രയാരേയാം, 
സ്തീകൾനക്കതിനരയള്ള അതിക്മങ്ങൾക്്ക നിയമസഹയായം, 
ച്�യാലീസ് സഹയായം എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് വകുപ്് 
നട�ടികൾ സ്വീകരിചേിട്ടുണ്്.
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കലംഗിക കുറ്കൃതധ്ങ്ങൾ, ഗയാർഹിക �ീഡനം, 
ആസിഡ് ആക്മണങ്ങൾ, ഹീനമയായ ലിംഗയാധിഷ്ിത 
അക്മങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് ഇരയയായവർക്ക് 
ഇടക്കയാലയാശ്വയാസം നൽകുന്നതിന്, മറ്് വധ്വസ്യാ�ിത 
സഹയായങ്ങൾക്�രിയയായി 300 ലക്ം രൂ�യനട 
ആശ്വയാസനിധി ച്കയാർപ്സ് ഫണ്യായി സർക്കയാർ രൂ�ീകരിച്ചു. 
ഇതകൂടയാനത, സ്വകയാരധ് ഇടങ്ങളിലം ന�യാത ഇടങ്ങളിലം 
കുടുംബത്ിലം സമൂഹത്ിലം ച്ജയാലിസ്ലത്തുനമല്യാം 
അക്മത്ിനിരയയായവർക്കയായി സർക്കയാർ എല്യാ ജില്കളിലം 
വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് നസറെറുകൾ ആരംഭിച്ചു. കവദധ്സഹയായം, 
എഫ് ഐആർ/എൻസിആർ/ഡിഐആർ എന്നിവ 
ച്രേനപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള സഹയായം, മയാനസിക-സയാമൂഹിക 
�ിന്തുണയം കൗൺസിലിംഗും, നിയമസഹയായം, അഭയം, 
റഫറൽ ച്സവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾനപ്നട 24 മണിക്കൂർ 
പ്രച്തധ്ക ച്സവനങ്ങൾ വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് നസറെറുകൾ 
നൽകുന്നു.

സ്തീകൾ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ കൂടുതൽ കയാലം ജീവിക്ന്നു 
എന്നത് ആച്ഗയാള പ്രതിഭയാസമയാണ്, 2021-25 നല 
ജനസംേധ്യാ പ്രവചനമനുസരിച്േ ച്കരളത്ിൽ പുരുഷന്യാരുനട 
ആയർകദർഘധ്ം 73.49 വയസ്ം സ്തികളുച്ടത് 79.15 
വയസ്മയാണ്. ആയർകദർഘധ്ത്ിനല വർദ്നവും 
അനുകൂലമയായ ലിംഗയാനു�യാതവും ച്കരളത്ിനല വിധവ 
ജനസംേധ്യിനല വർദ്നവിന് പ്രധയാന കയാരണമയാണ്. ഈ 
സയാഹചരധ്ത്ിലയാണ് ച്കരള സർക്കയാർ വിധവകൾക്കയായി 
വിവിധ �ദ്തികൾ ആവിഷ് കരിചേിരിക്ന്നത്. 
സഹയായഹസ്തം �ദ്തിയിലൂനട സ്വയം നതയാഴിൽ നചയ്യയാൻ 
30,000 രൂ� ഒറ്ത്വണ ധനസഹയായം, �ടവുകൾ 
�ദ്തിയിലൂനട അവരുനട മക്കൾക്ക് നപ്രയാഫഷണൽ 
ച്കയാഴ് സുകളിൽ ച്ചരുന്നതിന് വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം, 
നിരയാലംബരയായവരുനട അടുത് ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രതിമയാസം 
1,000 രൂ� ധനസഹയായം നല്കുന്ന അഭയകിരണം 
�ദ്തി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾനപ്ടുന്നു. കൂടയാനത വിധവ/
വിവയാഹച്മയാചിതർക്ക് പുനർവിവയാഹത്ിന് സയാമ്പത്ിക 
ച്പ്രയാത്യാഹനം നൽകുന്ന മംഗലധ് എന്ന �ദ്തിയം 
വിഭയാവനം നചയ്തിട്ടുണ്്.

സയാമ്പത്ിക ശയാക്ീകരണത്ിച്ലക്ം അവസരങ്ങ 
ളിച്ലക്ം സ്തീകൾക്ക് പ്രച്വശനം സയാധധ്മയാക് ന്നതിന്, 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, നതയാഴിൽ, സ്തീകളുനട സ്വയം നതയാഴിൽ 
എന്നിവക്്ക മുേധ് �ങ്കുണ്്. വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷൻ 
പ്രധയാനമയായം ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിചേത് കുടുംബത്ിൽ 
സയാമ്പത്ിക സ്വയാതന്ത്രധ്ം ച്നടുന്നതിന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്ന്നതിന് വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം നൽകുന്നതിലയാണ്. ച്കയാർപ്ച്റഷൻ ച്ലയാൺ 
സ്കീമുകളിലൂനടയം സംസ്യാന �ദ്തികളിലൂനടയം 
ദരിദ്രയായ സ്തീകനള കക�ിടിച്ചുയർത്തുകയം നതയാഴിൽ 
�രിശീലന �രി�യാടി, �ദ്തി സഹയായം, സ്വയം 
സംരംഭങ്ങൾ തടങ്ങുന്നതിനുള്ള സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
എന്നിവ നടപ്ിലയാക്കയം നചയ്ത. നചറുകിട വനിതയാ 
സംരംഭകർക്ക് അവരുനട ഉൽപ്യാദന, വി�ണന കഴിവുകൾ 
വികസിപ്ിക്ന്നതിന് വി�ണന സയാച്ങ്തിക സഹയായങ്ങൾ 
നൽകുക, കനപുണധ്ത്ിലൂനട സ്തീകളുനട നതയാഴിലവസരം 
ശക്ിനപ്ടുത്തുക, ന�ൺകുട്ടികളുനട കയാഴ്ചപ്യാട് മയാറ്റുന്നതിന് 
സ്കൂൾ, ച്കയാച്ളജ് തലങ്ങളിൽ ച്ബയാധവൽക്കരണ 
�രി�യാടികൾ നൽകുക എന്നിവയയാണ് ച്കയാർ�ച്റഷനറെ 
ചില പ്രവർത്നങ്ങൾ. ച്കയാർപ്ച്റഷൻ സ്വയം നതയാഴിൽ 
വയായ്�യാ �രി�യാടി, EDP/അവച്ബയാധം/നതയാഴിൽ �രിശീലന 
�രി�യാടികൾ, എക്ിബിഷനുകൾ എന്നിവ നടപ്ിലയാക്ന്നു 

കൂടയാനത തിരുവനന്പുരത്തും കണ്ണൂരിലം ഫിനിഷിംഗ് 
സ്കൂളുകളും (റീചേ്) നടത്തുന്നു.

നതയാഴിൽ വകുപ്് ഈ രംഗനത് മനറ്യാരു �ങ്യാളിയയാണ് 
നതയാഴിൽ രഹിതരയായ വിധവകൾ, ഉച്�ക്ിക്കനപ്ട്ട/
വിവയാഹച്മയാചിതരയായ/അവിവയാഹിതരയായ സ്തീകൾ, 
അവിവയാഹിതരയായ അമ്മയാർ/ഭിന്നച്ശഷിയള്ള സ്തീകൾ, 
കിടപ്ിലയായവരുനട ഭയാരധ്മയാർ എന്നീ വിഭയാഗങ്ങളിൽനപ്ട്ട 
തയാഴ്ന്ന വരുമയാനക്കയാരയായ സ്തീകൾക്കയായി ശരണധ്എന്ന 
�ദ്തിയിലൂനട വകുപ്് സ്വയം നതയാഴിൽ �ദ്തി 
നടപ്ിലയാക്ന്നു. ച്യയാഗധ്രയായ ഗുണച്ഭയാക്യാവിന് �ലിശ 
രഹിത വയായ്�യം 50 ശതമയാനം സബ് സിഡിയം ഈ 
�ദ്തി നൽകുന്നു.

വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷൻ വർക്കിംഗ് വിമൻസ് 
ച്ഹയാസ്റ്റലകൾ, സ്തീകൾക്ക് ഹ്രസ്വ തയാമസ സൗകരധ്ം, 
ആദിവയാസി സ്തീകൾക്കയായി വനമിത്ര കനപുണധ് 
വികസന ച്കന്ദ്രം, ച്�യാലീസിന് ച്ബയാദ്ധ്ം നജൻഡർ 
ച്ബയാധവൽക്കരണ �രിശീലനം, ച്കയാച്ളജുകളിനല 
വനിതയാ നസൽ, മിത്ര 181 വനിതയാ നഹൽപ്് കലൻ തടങ്ങി 
നിരവധി ശ്രച്ദ്യമയായ �രി�യാടികൾ നടപ്ിലയാക്കിയിട്ടുണ്്. 
വകുപ്് “ന�യാൻവയാക്ക്”, ച്തച്ജയാമയ ആഫ്റ്ർ 
നകയർ ച്ഹയാം തടങ്ങിയ ചില ജനപ്രിയ സംരംഭങ്ങൾ 
നടപ്ിലയാക്കിയിട്ടുണ്്. ഇത്രം ച്കസുകൾ അറിയിക്ന്നവനര 
ച്പ്രരിപ്ിക്ന്നതിലൂനട സയാമുദയായിക �ങ്യാളിത്ച്ത്യാനട 
ച്കരള സമൂഹത്ിൽ നിന്ന് കശശവ വിവയാഹം 
ഇല്യാതയാക്ക എന്നതയാണ് ആദധ്ച്ത്ത്. സ്തീകളുനടയം 
കുട്ടികളുനടയം ച്ഹയാമുകളിനല അച്ന്വയാസികൾ �ഠനം 
പൂർത്ിയയാക്കിയ ച്ശഷം സമൂഹത്ിച്ലക്ക് മയാറുന്ന 
പ്രക്ിയ എളുപ്മയാക്ന്നതിനുള്ള വകുപ്ിനറെ മനറ്യാരു 
പുച്രയാഗമന�രമയായ ചുവടുനവപ്യാണ് ച്തച്ജയാമയ ആഫ്റ്ർ 
നകയർ ച്ഹയാം.

അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ സ്യാ�നമയായ ച്കരള വനിതയാ കമ്ീഷൻ 
അതിനറെ ലിംഗ�ദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ �രി�യാടികൾ, 
നിയമ ശിൽ�ശയാലകൾ/നസമിനയാറുകൾ, അദയാലത്തുകൾ 
എന്നിവ തടരുകയം ആശയങ്ങളും കയാഴ്ചപ്യാടുകളും 
സ്വീകരിക്ന്നതിനയായി കമ്ീഷനുമയായി മുേയാമുേം 
ആരംഭിക്കയം നചയ്ത. 2020-21ൽ, സ്തീകൾനക്കതിരയായ 
അതിക്മങ്ങൾ, സ്വത്തുമയായി ബന്നപ്ട്ട പ്രശ് നങ്ങൾ, 
ഗയാർഹിക �ീഡനം, കുടുംബ പ്രശ് നങ്ങളുമയായി ബന്നപ്ട്ട 
പ്രശ് നങ്ങൾ തടങ്ങി വിവിധ സ്വഭയാവത്ിലള്ള 5,439 
�രയാതികൾ കമ്ീഷനു ലഭിച്ചു. 2022 മയാർചേ് വനര ലഭിചേ 
�രയാതികളുനട വിഭയാഗം തിരിച്ചും ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.3.5ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.

ലിംഗ�ദവി സമത്വത്ിനറെ ലക്ധ്ം കകവരിക്ന്നതിനുള്ള 
തന്ത്രങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, �രി�യാടികൾ, �ദ്തികൾ 
എന്നിവ വികസിപ്ിക്ന്നതിന് നജൻഡർ �യാർക്ക് 
വിഭയാവനം നചയ്യുന്നു. ലിംഗ �ദവി വികസന 
�ദ്തിയനട സംച്യയാജന ച്കന്ദ്രമയായി പ്രവർത്ിക്ന്ന 
ഇത് ഗച്വഷണം, സംവയാദം, നയ ഇടന�ടലകൾ, 
അവച്ബയാധം സൃഷ്ിക്കൽ എന്നിവയ് ക്കയായള്ള നജൻഡർ 
-നസൻസിറ്ീവ് രീതികളിൽ ച്വരൂന്നിയ ഒരു ബഹുമുേ 
സമീ�നത്ിലൂനടയയാണ് പ്രവർത്ിക്ന്നത്. സ്തീകളുനട 
സയാമ്പത്ിക ശയാക്ീകരണത്ിന് സംഭയാവന നൽകുന്ന 
സുസ്ിര സംരംഭകത്വ സംരംഭങ്ങൾക്ള്ള അന്രീക്ം 
സൃഷ്ിക്ന്നതിനുള്ള പ്രക്ിയയിലയാണ് നജൻഡർ �യാർക്ക്.
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കുട്ികളുടെ ക്ക്ഷമം
ശിശുച്ക്മം കുട്ടികളുനട ശയാരീരികവും സയാമൂഹികവും 
മയാനസികവുമയായ ച്ക്മവുമയായി ബന്നപ്ട്ടതയാണ്. 
പ്രച്തധ്കിചേ് ദയാരിദ്ധ്ം അനുഭവിക്ന്ന കുട്ടികളും, 
മയാതയാ�ിതയാക്കളുനട സയാധയാരണ �രിചരണവും ച്മൽച്നയാട്ടവും 
ഇല്യാത് കുട്ടികളും, കുട്ടികൾ സുരക്ിതരയാനണന്നും 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുനട കുട്ടികനള �രി�യാലിക്കയാൻ 
ആവശധ്മയായ �ിന്തുണ ലഭിക്ന്നുനണ്ന്നും ഉറപ്യാക്ന്ന 
തടർ ച്സവനങ്ങളയാണ് രൂ�കൽപ്ന നചയ്തിട്ടുള്ളത്. ജയാതി, 
ച്ദശീയത, മതം തടങ്ങിയ എല്യാ �രിഗണനകൾക്ം 
അതീതമയായി കുട്ടികൾക്ക് നല്കയാവുന്നതിൽ ഏറ്വും 
മികചേവ നല്കയാൻ മനുഷധ്ർ കടനപ്ട്ടിരിക്ന്നുനവന്ന 
തത്വം പ്രേധ്യാ�ിച്ക്കണ്തം സ്വീകരിച്ക്കണ്തം 
നൽച്കണ്തമയാനണന്ന് 1989-നല കുട്ടികളുനട 
അവകയാശങ്ങൾ സംബന്ിചേ ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയനട 
കൺനവൻഷൻ അംഗീകരിചേിട്ടുണ്്. 

കുട്ടികളുനട ദുരു�ച്യയാഗവും അവഗണനയം തടയന്നതിനുള്ള 
ച്സവനങ്ങനള �ിന്തുണയ് ക്കച്യയാ ഏച്കയാ�ിപ്ിക്കച്യയാ 
നചയ്യുക, സംഭവിക്കയാൻ സയാധധ്തയള്ള ദുരു�ച്യയാഗവും 
അവഗണനയം സംബന്ിച്േ റിച്പ്യാർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കയം 
അച്ന്വഷിക്കയം നചയ്യുക, കുട്ടികളുനട ആവശധ്ങ്ങൾ, 
ശക്ി, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുക. അവനര 
സംരക്ിക്ന്നതിനും �രി�യാലിക്ന്നതിനും സഹയായം 
ആവശധ്മുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ച്സവനങ്ങൾ നൽകുക, 
കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ അനല്ങ്ിൽ വളർത്തു കുടുംബങ്ങൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളുനട ച്ക്മം ഉറപ്യാക്ക. കുട്ടികളുനട 
ആച്രയാഗധ് �രിരക്യം വിദധ്യാഭധ്യാസവും ഉറപ്യാക്ക 
എന്നിങ്ങനനയള്ള കയാരധ്ങ്ങളിച്ലക്ക് സഹയായം നൽകുകയം 
ഏച്കയാ�ിക്കയമയാണ് ശിശുച്ക്മ�രി�യാടികൾ 
നചയ്യുന്നത് അവരുനട വധ്ക്ിത്വം വികസിപ്ിക്ക, 
സച്ന്യാഷകരമയായ അന്രീക്ത്ിൽ വളരുക, അവരുനട 
അവകയാശങ്ങനളക്റിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ 
ഉൾനപ്ടുന്നു.

2011-നല നസൻസസ് പ്രകയാരം, 0-6 പ്രയായത്ിലള്ള 
കുട്ടികൾ സംസ്യാനനത് നമയാത്ം ജനസംേധ്യനട 10.4 
ശതമയാനമയാണ്, ച്കരളത്ിനല കുട്ടികളുനട ലിംഗയാനു�യാതം 
964 ആണ്. NFHS-5 റിച്പ്യാർട്്ട അനുസരിചേ്, ച്കരളത്ിനല 
ശിശുമരണ നിരക്ക് (IMR) 4.4 ആണ്. NFHS-4-ൽ 5.6 
ആയിരുന്നു. അഞ്ചുവയസ്ിന്  തയാനഴയള്ള മരണനിരക്ം 
(U5MR) NFHS-4നല 7.1 നിന്ന് NFHS-5ൽ 5.2 എന്ന് 
പുച്രയാഗമിചേിട്ടുണ്്. �ച്ക്, വിളർചേ നിരക്ക് കുട്ടികളിൽ 
ആച്രയാഗധ്നില കുറയന്നതയായി നവളിനപ്ടുത്തുന്നു. 6-59 
മയാസം പ്രയായമുള്ള കുട്ടികളിൽ വിളർചേ നിരക്ക് 35.7 (NFHS-4) 
ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 39.4 ശതമയാനമയായി വർദ്ിചേതയായി 
NFHS-5 ഡയാറ് കയാണിക്ന്നു. NFHS-5 ഡയാറ്യനട കുട്ടികളുനട 
ച്�യാഷകയാഹയാര നിലനയക്റിച്ചുള്ള കണക്കളും വളനര 
ആശ്വയാസജനകമയാണ്. NFHS-4 എന്ന 16.1-നന അച്�ക്ിചേ്, 
5 വയസ്ിന് തയാനഴയള്ള കുട്ടികളുനട ഭയാരക്റവ് 19.7 
ശതമയാനമയായി ഉയർന്നതയായി ഡയാറ് നവളിനപ്ടുത്തുന്നു. 
അതച്�യാനല, വളർചേ മുരടിചേ 5 വയസ്ിന് തയാനഴയള്ള 
കുട്ടികൾ 19.7 ശതമയാന (NFHS-4) ത്ിൽ നിന്ന് 23.4 
ശതമയാനം (NFHS-5) ആയി. 

18 വയസ്വനരയള്ള കുട്ടികളുനട സമരേമയായ 
വികസനം ശയാരീരികവും മയാനസികവും കവകയാരികവും 
സയാമൂഹികവുമയായ വികസനം ഉൾനക്കയാള്ളുന്നു. കശശവ 

വിവയാഹം കുട്ടികളുനട അവകയാശങ്ങൾ ലംഘിക്കയം 
അവരുനട ആച്രയാഗധ്നത്യം ച്ക്മനത്യം പ്രതികൂലമയായി 
ബയാധിക്കയം നചയ്യുന്നു. NFHS-5 റിച്പ്യാർട്ട് 15-19 വയസ്ള്ള 
ന�ൺകുട്ടികളുനട കശശവവിവയാഹത്ിൽ ച്നരിയ കുറവ് 
കയാണിക്ന്നു. നിരക്ക് 3 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് (NFHS-4) 2.4 
ശതമയാനമയായി (NFHS-5) കുറഞ്ഞു. അവഗണന, അക്മം, 
ദുരു�ച്യയാഗം, ചൂഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്മയായ 
എല്യാ കുട്ടികൾക്ം സുരക്ിതവും കരുതലള്ളതമയായ 
അന്രീക്ം സൃഷ്ിച്ക്കണ്ത് അതധ്യാവശധ്മയാണ്. ച്കരള 
സംസ്യാന ബയാലയാവകയാശ സംരക്ണ കമ്ീഷൻ, 
ബയാലയാവകയാശ സംരക്ണത്ിനയായി നിലവിലള്ള 
നിയമങ്ങൾ പുനരവച്ലയാകനം നചയ്യുകയം ബയാലയാവകയാശ 
ലംഘന ച്കസുകൾ അച്ന്വഷിക്കയം ആ അവകയാശങ്ങൾ 
അനുഭവിക്ന്നതിനന തടയന്ന ഘടകങ്ങൾ 
�രിച്ശയാധിക്കയം �രിഹയാര നട�ടികൾ നിർച്ദേശിക്കയം 
നചയ്യുന്നത് തടർന്നു വരുന്നു.

ച്കരളത്ിൽ പ്രവർത്ിക്ന്ന ച്സ്റ്ററ്് അച്ഡയാ�്ഷൻ 
റിച്സയാഴ്സ് ഏജൻസിയിലം 17 പ്രച്തധ്ക ദനത്ടുക്കൽ 
ഏജൻസികളിലമയായി 2013-14 മുതൽ 2021-22 വനര 
1,202 രയാജധ്യാന്ര ദനത്ടുക്കലകളും 118 അന്ർ രയാജധ് 
ദനത്ടുക്കലകളും നടത്ി. 2021-22 കയാലയളവിൽ 
ച്കരളത്ിൽ 100 കുട്ടികനള ദനത്ടുത്തു (88 രയാജധ്യാന്ര 
ദനത്ടുക്കലകളും 12 അന്ർ രയാജധ് ദനത്ടുക്കലകളും), 
അതിൽ 45 ച്�ർ ന�ൺകുട്ടികളയാണ്. ദനത്ടുത് 
കുട്ടികളുനടഎണ്ം അനുബന്ം 8.3.6-ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു.
ച്സ്റ്ററ്് കക്ം നറച്ക്കയാർഡ്സ് ബയൂച്റയായനട 
കണക്കനുസരിചേ് 2022 (ഒച്്യാബർ) വനര ച്കരളത്ിൽ 
കുട്ടികൾനക്കതിനര 4,317 കുറ്കൃതധ്ങ്ങൾ റിച്പ്യാർട്ട് 
നചയ്യനപ്ട്ടു. അച്തയാനടയാപ്ം കുട്ടികൾ പ്രധയാന ഇരകളയായ 
2696 ച്കസുകളും 1,363 ച്�യാച്ക്യാ ച്കസുകളുമുണ്്.

കുട്ടികൾ ച്നരിടുന്ന ന�രുമയാറ്�രവും കവകയാരികവും 
�ഠന�രവും മയാനസികവുമയായ നവല്ലുവിളികൾ 
അദ്ധ്യാ�കരുനടയം രക്ിതയാക്കളുനടയം ന�യാതജന 
ങ്ങളുനടയം സഹകരണച്ത്യാനട ശയാസ്തീയമയായി തിരിചേറിയ 
ന്നതിനും �രിഹരിക്ന്നതിനുമയാണ് സ്കൂളുകളിൽ നടപ്ി 
ലയാക്ന്ന ‘കുട്ടികച്ളയാടുള്ള നമ്ളുനട ഉത്രവയാദിത്ം’ 
എന്ന �രി�യാടി ലക്ധ്മിടുന്നത്. സംസ്യാനനത് 304 
സ് കൂളുകളിൽ �ദ്തി നിലവിൽ പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്. 
ശ്രദ്യയായ സംരക്ണവും ആവശധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്ം 
ച്�യാക് ച്സയാനയ അതിജീവിചേവർക്ം മയാനസിക 
സയാമൂഹിക സമീ�നത്ിലൂനട കമ്യൂണിറ്ി അധിഷ് ഠിത 
പുനരധിവയാസത്ിലം പുനർ സമന്വയത്ിലം കയാവൽ 
പ്സ് ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്ന്നു. ജില്യാ കചൽഡ് 
നപ്രയാട്ടക്ൻ യൂണിറ്ിനറെ ച്നതൃത്വത്ിൽ എൻജിഒകളുനട 
സഹകരണച്ത്യാനട 2020-21 വർഷത്ിലയാണ് �ദ്തിയനട 
ആദധ്ഘട്ടം നടപ്യാക്കിയത്. �യാലക്കയാട്ടും തിരുവനന്പുരത്തും 
ആരംഭിചേ �ദ്തി 2021-22ൽ എറണയാകുളം, ഇടുക്കി, 
മലപ്പുറം, ച്കയാഴിച്ക്കയാട്, കണ്ണൂർ ജില്കളിച്ലക്ക് വധ്യാ�ിപ്ിച്ചു. 
കുട്ടികൾ മുേധ്ധയാരയിലയാകുന്നതവനരച്യയാ സുരക്ിതമയായ 
ഉ�ജീവനമയാർഗം ച്നടുന്നതവനരച്യയാ അവർക്ക് 
മയാനസികവും വിദധ്യാഭധ്യാസ�രവും നിയമ�രവുമയായ �ിന്തുണ 
ഇത് നൽകും.

ഒരു വധ്ക്ിയനട വികയാസത്ിനറെ ഏറ്വും പ്രയാധയാനധ്ച്മ 
റിയതയാണ് ബയാലധ്കയാലം. ഒരു സ്തീയനട ഗർഭം (270 
ദിവസം) മുതൽ അവളുനട കുട്ടിയനട രണ്യാം ജന്ദിനം 
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(730 ദിവസം) വനരയള്ള 1,000 ദിവസങ്ങളുനട പ്രയാധയാനധ്ം 
തിരിചേറിഞെ് സർക്കയാർ 1,000 ദിന �രി�യാടി ആരംഭിച്ചു. 
ഗർഭിണികൾക്ം മുലയൂട്ടുന്ന സ്തീകൾക്മയായി �തിവയായി 
നമഡിക്കൽ കധ്യാമ്പുകൾ, ചികിത്, ഭക്ണ വിതരണം, 
ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ച്ബയാധവൽക്കരണ 
ക്യാസുകൾ എന്നിവ �രി�യാടിയിൽ ഉൾനപ്ടുന്നു. 
�രീക്ണയാടിസ്യാനത്ിൽ അട്ടപ്യാടിയിൽ ആരംഭിചേ 
�ദ്തി 2022-23 കയാലയളവിൽ തീരച്ദശ, മലച്യയാര 
ച്മേലയിനല 42 ഐസിഡിഎസ് �ദ്തികളിച്ലക്ക് 
വധ്യാ�ിപ്ിച്ചു.

ഇൻറച്രേറ്ഡ് കചൽഡ് നഡവല�് നമറെ് സർവീസസ് 
(ഐസിഡിഎസ്) ആറ് വയസ്ിന് തയാനഴയള്ള കുട്ടികളുനട 
ആവശധ്ങ്ങൾക്ക് �രിഗണന നൽകുന്ന ഒരു പ്രധയാന 
സർക്കയാർ �രി�യാടിയയാണ്. സംസ്യാനത്് 33,115 
അംഗൻവയാടികൾ (മയാർചേ് 2022 വനര) പ്രവർത്ിക്ന്നുണ്്. 
ഐസിഡിഎസ് ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളുനട ജില് തിരിച്ചുള്ള 
കവച്റജ് അനുബന്ം 8.3.7 ൽ നൽകിയിരിക്ന്നു. 5.76 
ലക്ം ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾ 0-3 വയസ് പ്രയായമുള്ള കുട്ടികളും 
5.37 ലക്ം ഗുണച്ഭയാക്യാക്കൾ 3-6 വയസ് പ്രയായമുള്ള 
കുട്ടികളുമയാണ്. വനിതയാശിശുവികസന വകുപ്്, ച്വൾഡ് ഫുഡ് 
ച്പ്രയാരേയാമുമയായി (WFP) സഹകരിചേ്, അങ്ണവയാടികളിനല 3 
മുതൽ 6 വയസ്വനരയള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചൂച്ടയാനട �യാകം നചയ്ത 
ഭക്ണമയായി വിളമ്പുന്ന അരിയനട ച്ഫയാർട്ടിഫിച്ക്കഷൻ 
ആരംഭിച്ചു. ഈ �ദ്തി പ്രകയാരം അരിയിൽ 8 കമച്ക്യാ 
നയൂട്ിയന്റുകൾ (ഇരുമ്പ്, ച്ഫയാളിക് ആസിഡ്, സിങ്്, 
വിറ്്. എ, വിറ്്.ബി 12, നിയയാസിൻ, വിറ്്.ബി6, തയയാമിൻ) 
ഉ�ച്യയാഗിക്ന്നു. അസംസ് കൃത അരി 100:1 എന്ന 
അനു�യാതത്ിൽ ച്ഫയാർട്ടികഫഡ് നനല്് ച്കർണലമയായി 
കലർത്തും. കണ്ണൂർ ജില്യിനല തളിപ്റമ്പ് ഐസിഡിഎസ് 
�ദ്തിയിൽ �രീക്ണയാടിസ്യാനത്ിലയാണ് �ദ്തി 
ആരംഭിചേത്. ഇതിനുപുറനമ, 6 മയാസം മുതൽ 3 
വയസ്വനരയള്ള കുട്ടികൾക്ക് ച്ടക്ക് ച്ഹയാം ച്റഷനയായി 
നൽകുന്ന അമൃതം നയൂട്ിമിക്ിനറെ കമച്ക്യാ നയൂട്ിയറെ് 
ച്ഫയാർട്ടിഫിച്ക്കഷൻ വയനയാട് ജില്യിൽ ആരംഭിക്കയം 
�ിന്നീട് മനറ്ല്യാ ജില്കളിച്ലക്ം വധ്യാ�ിപ്ിക്കയം 
നചയ്ത. ഇത് കൂടയാനത, 2022-23 കയാലയളവിൽ എല്യാ 
അങ്ണവയാടികളിലം രണ്് ദിവസം മുട്ടയം രണ്് ദിവസം 
�യാലം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ �രി�യാടി സംസ്യാന 
സർക്കയാർ ആരംഭിചേിട്ടുണ്്.

ച്�യാഷകയാഹയാര വിദഗ്ധരുനട സഹയായച്ത്യാനട 
ച്�യാഷകയാഹയാര കൗൺസിലിംഗ്, മയാർഗ്ഗനിർച്ദേശം, 
റഫറലകൾ, മറ്് സയാമൂഹിക �ിന്തുണ എന്നിവയിലൂനട 
സ്തീകളുനടയം കുട്ടികളുനടയം കൗമയാരക്കയാരുനടയം ആച്രയാഗധ്ം 
നമചേനപ്ടുത്തുന്നതിനയായി ഡിപ്യാർട്ട്നമറ്െ നയൂട്ീഷൻ 
ക്ിനിക്കൾ ആരംഭിച്ചു. ഒരു വധ്ക്ിയനട നമയാത്ത്ിലള്ള 
ആച്രയാഗധ്കരമയായ ഭക്ണരീതി �രിച്ശയാധിക്കയം 
ച്�യാഷകയാഹയാരക്റവിനറെ അ�കടസയാധധ്ത പ്രയാരംഭ 
ഘട്ടത്ിൽ തിരിചേറിയകയം വധ്ക്ിക്ക് ച്�യാഷകയാഹയാരക്റവ് 
ച്നരിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടന�ടുകയം നചയ്യുക എന്നതയാണ് 
�ദ്തി ലക്ധ്മിടുന്നത്. 152 ച്ബ്ലയാക്കളിലം 6 
ച്കയാർപ്ച്റഷനുകളിലം ച്�യാഷകയാഹയാര ക്ിനിക്കൾ 
സ്യാ�ിച്ചു.

ക്യാസ് മുറികൾ, കഡനിംഗ് ഹയാൾ, അടുക്കള, ച്സ്റ്റയാർ 
റം, ക്ിച്യറ്ീവ് ച്സയാൺ, ഇൻച്ഡയാർ, ഔട്ട്ച്ഡയാർ 
ച്പ് ഏരിയകൾ എന്നിവയ്ക് മതിയയായ ഇടമുള്ള 

അങ്ണവയാടി നകട്ടിടങ്ങനള സ്യാർട്്ട അങ്ണവയാടികളയാക്കി 
വകുപ്് �രിഷ്ക്കരിച്ചുവരികയയാണ്. ആദധ്ച്ത്ത് 
തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ നിർമ്ിക്കയം 204 
സ്യാർട്ട് അങ്ണവയാടികളുനട നിർമ്യാണത്ിന് 
അംഗീകയാരം നൽകുകയം നചയ്ത. ച്കയാവിഡ് ന�യാത 
നിയന്ത്രണങ്ങളിലം ച്ലയാക്ക്ഡൗണുകളിലം പ്രീ-സ് കൂൾ 
വിദധ്യാഭധ്യാസം തടരുക എന്നത് വകുപ്ിന് മുന്നിൽ ഒരു 
നവല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. ഭയാഷ, ശയാരീരികം, കവജ്യാനികം, 
സയാമൂഹികം, കവകയാരികം, സർഗ്ഗയാത്കത, ആസ്വയാദനം 
എന്നിങ്ങനന കുട്ടികളുനട വികസനത്ിനറെ അഞ് 
പ്രധയാന ച്മേലകനള �രിച്�യാഷിപ്ിക്ന്നതിന് 
ലക്ധ്മിട്ടുള്ള 30 വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരയായ അംഗൻവയാടി 
ജീവനക്കയാരുനടയം ഓഫീസർമയാരുനടയം സഹയായച്ത്യാനട 
സംച്പ്രക്ണത്ിനയായി ഉള്ളടക്കം വികസിപ്ിച്ചു. വിച്്ഴ് സ് 
ടിവി ചയാനലിൽ കിളിനകയാഞൽ എന്ന ച്ലബലിൽ 
വീഡിച്യയാകൾ പ്രച്ക്�ണം നചയ്യുകയം വകുപ്ിനറെ 
യൂടയൂബ് ചയാനലിൽ ച്�യാഡ് കയാസ്റ്റ് നചയ്യുകയം നചയ്ത. 
വകുപ്ിനറെ തീം അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള പ്രീസ് കൂൾ 
പ്രവർത്ന ച്�യാസ്റ്ററുകൾ വികസിപ്ിക്കയം കുട്ടികൾക്ക് 
വിതരണം നചയ്യുകയം നചയ്ത. ഈ കയാലയളവിനല 
വിദധ്യാഭധ്യാസ ഉള്ളടക്ക വികസനത്ിനല മനറ്യാരു ച്നട്ടം 
വയനയാട് ജില്യിനല പ്രധയാന ച്ഗയാത്രമയായ “�ണിയ” 
യനട മയാതൃഭയാഷയിൽ പ്രീസ് കൂൾ �ഠനസഹയായികൾ 
വികസിപ്ിചേതയാണ്.

ച്കരള സയാമൂഹിക സുരക്യാ മിഷൻ ച്രയാഗികളയായ 
കുട്ടികൾക്കയായി കയാൻസർ സുരക്യാ, തയാച്ലയാലം �ദ്തികൾ 
നടപ്യാക്കി. ഈ �ദ്തികളിലൂനട, കധ്യാൻസറും മയാരകമയായ 
ച്രയാഗങ്ങളും ബയാധിചേ 18 വയസ്ിന് തയാനഴയള്ള കുട്ടികൾക്ക് 
KSSM സൗജനധ് ചികിത് നൽകുന്നു. കയാൻസർ സുരക്യാ 
�ദ്തി 15 സർക്കയാർ ആശു�ത്രികളിലൂനടയം തയാച്ലയാലം 
�ദ്തി സംസ്യാനനത് 18 പ്രധയാന സർക്കയാർ 
ആശു�ത്രികളിലൂനടയം നടപ്യാക്ന്നു. ച്കയാക്ിയർ 
ഇംപ്യാച്റെഷൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ (ശ്രുതിതരംഗം) 0-5 
വയസ്വനരയള്ള കുട്ടികൾക്ക് �ിന്തുണ നൽകുന്നു. 
2021-22ൽ 1200 കുട്ടികൾ ഇതിലൂനട പ്രച്യയാജനം ച്നടി. 
ജുവകനൽ ഡയബറ്ിസ് ബയാധിചേ കുട്ടികൾക്കയായള്ള 
ച്സയാഷധ്ൽ സച്പ്യാർട്്ട സ് കീം (മിഠയായി) സംസ്യാനനത് 
5 സർക്കയാർ നമഡിക്കൽ ച്കയാച്ളജുകളിൽ സ്യാ�ിചേിട്ടുള്ള 
മിഠയായി ക്ിനിക്കൾ വഴി കടപ്്-1 പ്രച്മഹമുള്ള കുട്ടികൾ/
കൗമയാരക്കയാർ എന്നിവർക്ക് സമരേമയായ �രിചരണം 
നൽകുന്നു.

സയാമ്പത്ിക �രയാധീനതകൾ നിമിത്ം മയാതയാ�ിതയാക്കൾ 
രണ്ടുച്�ച്രയാ ഒരയാച്ളയാ നഷ്നപ്ട്ട കുട്ടികൾക്ക് ച്നേഹപൂർവം 
�ദ്തിയിലൂനട വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം നൽകുന്നുണ്്. 
എചേ് ഐവി/എയ്ഡ് സ് ബയാധിതരയായ വിദധ്യാർഥികൾക്ക് 
ഡിരേി തലം വനരയള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായവും ഈ �ദ്തി 
നൽകുന്നുണ്്. ഈ �ദ്തി 2020-21ൽ 25,948 കുട്ടികൾക്ക് 
വിദധ്യാഭയാസ സഹയായം നൽകി. എൻച്ഡയാസൾഫയാൻ 
ദുരിതബയാധിതർക്ള്ള ആശ്വയാസ നട�ടിയയായ ച്നേഹ 
സയാന്്വനം ഒന്നു മുതൽ �ന്ത്രണ്യാം ക്യാസുകളിൽ �ഠിക്ന്ന 
കുട്ടികൾക്ക് വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായവും നൽകുന്നു. ഈ �ദ്തി 
2021-22ൽ 6,941 കുട്ടികൾക്ക് �ിന്തുണ നൽകി.
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ഇന്ധ്യുടെ കലയാപരമയായ ആവിഷ് കയാരത്ിടറെ വിശയാലമയായ 
ശ്രേണി അതിടറെ സമ്പന്നമയായ കലയാപപതൃകത്ിടറെയും 
പവവിധധ്ത്ിടറെയും സയാക്ധ്മയാണ്. കലയാരൂപങ്ങളം 
അതിടറെ കലയാസൃഷ്ി കടെ പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുകയും 
അതിൽ ജനങ്ങടെ പങ്യാെികെയാക്കുകയും ടെയ്യുന്നത് ഒരു 
രയാജധ്ത്ിടറെ വികസനത്ിന് അതധ്ന്യാശ്പക്ിതമയാണ്. 
പയാട്ടുകൾ, നൃത്ങ്ങൾ, കലയാരൂപങ്ങൾ, ശിൽപം, 
വയാസ്തുവിദധ്, അനുഷ്യാനങ്ങൾ, പ്രകെന/അവതരണ 
കലകൾ, െിത്രകലകൾ തുെങ്ങി വിപുലമയായ കലയാരൂപങ്ങൾ 
കലയാസ്യാദനത്ിൽ മയാത്രം പരിമിതടപ്െയാടത സമൂഹത്ിൽ 
സഹവർത്ിത്പരമയായ ഐകധ്വം അഖണ്ഡതയും 
നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധയാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 

ഒരു പുശ്രയാഗമന സമൂഹടമന്ന നിലയിൽ ശ്കരെ 
നശ്വയാത്യാനത്ിലം വികസനത്ിലം കലയാ-സംസ്യാരിക 
ശ്മഖലയുടെ പങ്് വെടര വലതയാണ്. പുശ്രയാഗമന മൂലധ്ങ്ങൾ 
ഉൾട്യാണ്് കയാലയാകയാലങ്ങെിൽ പരിവർത്നത്ിന് 
വിശ്ധയമയായ വിപുലമയായ കലയാരൂപങ്ങളടെയും സയാംസ്യാരിക 
സവിശ്ശഷതകളടെയും മഹത്യായ പയാരമ്പരധ്മയാണ് 
ശ്കരെത്ിനുള്ളത്. ഇവിടെ ശ്ലയാകപ്രശസ്ത കലയാരൂപങ്ങൾ 
ഉണ്്, അവയുടെ രെന, സൂക്്മത, ഉള്ളെ്ത്ിടറെ 
സമൃദ്ി എന്നിവയയാൽ അവ വിലമതി്ടപ്ടുന്നു. കലടയ 
ജനങ്ങെിടലട്ത്ിക്കുന്നതിന് പവവിധധ്മയാർന്ന 
സംരംഭങ്ങൾ ഉൾട്യാണ്ടുടകയാണ്് കലയും സംസ്യാരവം 
വെർത്ിടയടുക്കുന്നതിൽ സർ്യാർ പ്രശ്തധ്ക രേദ് 
ടെലത്തുന്നു. കലയാകയാരന്യാർക്കും എഴുത്തുകയാർക്കും 
കലയാപ്രകെനം നെത്തുന്നവർക്കും സഹയായം നൽകുക, 
വിവിധ കലയാ സയാംസ്യാരിക സ്യാപനങ്ങടെ സഹയായിക്കുക, 
വിവിധ കലയാരൂപങ്ങളടെ പുശ്രയാഗമന പരവം 
മശ്തതരവമയായ മൂലധ്ങ്ങൾ ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
സുഗമമയായ അന്രീക്ം സൃഷ്്ിക്കുക എന്നിവടയലയാം 
സർ്യാരിടറെ ഉത്രവയാദിത്മയാണ്.

സയാംസ്കയാരിക ഡയറക്ടറററ്്
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
വിവിധ കലയാ-സയാഹിതധ്-സയാംസ്യാരിക സ്യാപനങ്ങളടെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കയാരധ്ക്മമയായി ഏശ്കയാപിപ്ിക്കുന്നതിനും 
നിയന്തിക്കുന്നതിനുമയാണ് ഡയറക്ടശ്ററ്് രൂപീകരിച്ചത്. 
സംസ്യാനത്ിടറെ സമ്പന്നമയായ സയാംസ്യാരിക പപതൃകം 
സംരക്ിക്കുന്നതിനും പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി 
വിവിധ പദ്തികൾ ഡയറക്ടശ്ററ്് വഴി നെപ്യാ്ിവരുന്നു. 
സയാമ്പത്ികമയായി പിന്നയാ്ം നിൽക്കുന്ന കലയാകയാര 
ന്യാർക്കുള്ള ധനസഹയായ വിതരണം, പ്രതിമയാസ ടപൻഷൻ 
വിതരണം, മണ്മറഞ്ഞുശ്പയായ പ്രമുഖ കലയാകയാരന്യാരുടെയും 
എഴുത്തുകയാരുടെയും ആരേിതർ്് പ്രതിമയാസ ടപൻഷൻ 
വിതരണം, ശ്കരെത്ിൽ സ്ിതിടെയുന്ന ശ്കന്ദ്ര 
സർ്യാർ സ്യാപനമയായ ദക്ിണ ശ്മഖലയാ സയാംസ്യാരിക 
ശ്കന്ദ്രത്ിടറെ പ്രവർത്നങ്ങളടെ ഏശ്കയാപനം എന്നിവയും 
ഡയറക്ടശ്ററ്ിടന ചുമതലടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

പ്രധയാന റനട്ടങ്ങളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളം
ഡയറക്ടശ്ററ്ിടറെ പ്രധയാന ശ്ന്ങ്ങൾ ചുവടെ ശ്െർക്കുന്നു: 

സകാംസ്കാരിക ഡയറക്ടറററ്ിനകായുള്ള പുതിയ കകട്ിടത്ികറെ 
നിർമ്കാണം: സയാംസ്യാരിക ഡയറക്ടശ്ററ്ിന് ഓഫീസ് 
ടക്ിെം നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ വർഷം 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്, ഇത് പൂർത്ിയയായയാൽ, ഇശ്പ്യാൾ വയാെക 
ടക്ിെങ്ങെിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് 
കീഴിലള്ള നിരവധി സയാംസ്യാരിക സ്യാപനങ്ങൾ ഒരിെത്് 
ടകയാണ്ടുവരയാൻ കഴിയുകയും ഇതിലൂടെ ക്രശ്മണ അധിക 
സയാമ്പത്ിക ബയാധധ്ത കുറയ്കയാനും കഴിയും.

റകരളത്ികല കലയുകടയും സംസ്കകാരത്ികറെയും 
രകാജ്യവ്യകാപകമകായ പ്രചരണം: ശ്കരെത്ിടറെ കലയും 
സംസ് കയാരവം സംസ്യാന അതിർത്ികൾ്പ്പുറശ്ത്്് 

9.1 കലയും സംസ്യാരവം 

കല, സംസ്യാരം, കയായികരംഗം
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വധ്യാപിപ്ിക്കുക എന്നതയാണ് ഈ പദ്തിയിലൂടെ 
സർ്യാർ ലക്ധ്മിടുന്നത്. ഇശ്തയാെനുബന്ിച്ച് വകുപ്ിടറെ 
ശ്നതൃത്ത്ിൽ നിരവധി സയാംസ്യാരിക വിനിമയ 
പരിപയാെികളം നെന്നിട്ടുണ്്. 'മഴമിഴി' എന്ന പരിപയാെി 
ജനരേദ് ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ശ്കരെത്ിൽ ടകയാവിഡ്-19 
മഹയാമയാരിയും ടവള്ളടപ്യാ്വം മൂലം ഉപജീവനമയാർഗം 
നഷ്ടപ്്് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കലയാസമൂഹത്ിന് 
സഹയായടമത്ിക്കുന്നതിനയായയാണ് ‘മഴമിഴി’, ‘തെിർമിഴി’ 
എന്നീ പദ്തികൾ നെപ്യാ്ിയത്. പ്രസ്തുത 
പരിപയാെികൾ കലയാകയാരന്യാർ്് ഒരു നിശ്ിത സ്ലത്് 
അവതരിപ്ി്യാനും ശ്ലയാകടമമ്പയാടുമുള്ള ശ്പ്രക്കർ്യായി 
പരിപയാെികൾ ടവബ് കയാസ്റ് ടെയ്യാനുള്ള അവസരവം 
ഇതിലൂടെ നൽകയാൻ കഴിഞ്ഞു.

സമം: സ്തീകൾക്കും കു്ികൾക്കുടമതിടര സമീപകയാലത്് 
നെന്ന അതിക്രമങ്ങൾട്തിടരയയായി ക്രിയയാത്മകമയായി 
പ്രതികരിക്കുന്നതിനും എലയാ ശ്മഖലകെിലം ലിംഗ 
സമത്ടമന്ന ആശയം പ്രെരിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി 
സയാംസ്യാരിക വകുപ്് വിഭയാവനം ടെയ്ത പദ്തിയയാണ് ‘സമം’. 
സ്തീ സമത്ത്ിനയായുള്ള ‘സമം’ പരിപയാെി പവവിധധ്മയാർന്ന 
പ്രവർത്നങ്ങെയാണ് ലക്ധ്മിടുന്നത്. സയാംസ്യാരിക 
വകുപ്ിടറെ കീഴിലള്ള ഭയാരത് ഭവൻ, മലയയാെം മിഷൻ, 
ശ്കരെ െലച്ചിത്ര അ്യാദമി, ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര 
വികസന ശ്കയാർപ്ശ്റഷൻ, ശ്കരെ ഭയാഷയാ ഇൻസ്റിറ്്യൂ്് 
എന്നീ സ്യാപനങ്ങളടെ ശ്നതൃത്ത്ിലള്ള പ്രവർത്നം 
വഴി വിവിധ പരിപയാെികെിലൂടെ ഈ പദ്തി്് പ്രെയാരണം 
നൽകുന്നു. വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂടെ സ്തീകളടെ 
അവകയാശങ്ങടെയും ലിംഗസമത്ടത്യും കുറിച്ചുള്ള 
കയാമ്പയിനുകൾ രൂപകല്പന ടെയ്യാനും ശ്നതൃത്ം നൽകയാനും 
ഈ പദ്തി്് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.

വജ്ര ജൂബിലി കെറ്കാഷിപ്പ്: ആയിരം യുവ കലയാകയാര 
ന്യാർക്കുള്ള ഡയമണ്് ജൂബിലി ടഫശ്ലയാഷിപ്് പദ്തി, 
വധ്തധ്സ്ത കലയാരൂപങ്ങെിൽ ജനങ്ങൾ്് പരിശീലനം 
നൽകുന്നതിനും കഴിവള്ള യുവ കലയാകയാരന്യാടര 
ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്തി 
കൂെിയയാണ്. നയാെൻ കലകെിൽ നിശ്ിത ശ്യയാഗധ്തയും മറ്് 
വിവിധ കലകെിൽ പ്രയാവീണധ്വമുള്ളവരുമയായ യുവകലയാ 
പ്രവത്കടര ടതരടഞ്ടുത്് അവർ്് വധ്ക്ികടെ 
പരിശീലിപ്ി്യാനുള്ള ശ്വദിടയയാരുക്കുകയും അതിനയായി 
കലയാകയാരന്യാർ്് ഒരു നിശ്ിത കയാലയെവിശ്ല്് 
ടഫശ്ലയാഷിപ്് മുശ്ഖന പിന്തുണ നൽകുകയും ടെയ്യുന്നു. തശ്ദേശ 
സ്യാപനങ്ങളടെ സജീവ പങ്യാെിത്ശ്ത്യാടെയയാണ് ഈ 
പദ്തി നെപ്യാക്കുന്നത്. ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി 1000 യുവ 
കലയാകയാരന്യാടര പരിശീലകരയായി ടതരടഞ്ടുക്കുകയും 
ടെയ്യും. ഈ പദ്തിയിലൂടെ കലയാകയാരന്യാർ വഴി 45 വധ്തധ്സ്ത 
കലയാരൂപങ്ങെിൽ പരിശീലനം വയാഗ്യാനം ടെയ്യുന്നു. പ്രയായ-
ലിംഗ ശ്ഭദമശ്നധ് ആർക്കും പരിശീലന പരിപയാെിയിൽ 
പടങ്ടു്യാവന്നതയാണ് . 171 തശ്ദേശസ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങെിടല (മുനിസിപ്ൽ ശ്കയാർപ്ശ്റഷനുകൾ, 
മുനിസിപ്യാലിറ്ികൾ, ശ്്യാ്് പഞ്യായത്തുകൾ) 
ആയിരത്ിലധികം പരിശീലന ശ്കന്ദ്രങ്ങെിലയാണ് 
ഈ പരിശീലന പരിപയാെി നെപ്ിലയാക്കുന്നത്. കലയാ 
പരിശീലകർ്് സംസ്യാന സർ്യാർ പ്രതിമയാസം 10,000 
രൂപയും ബന്ടപ്് തശ്ദേശ സ്യാപനം 7,500 രൂപയും 
(2022–23 സയാമ്പത്ിക വർഷം മുതൽ) രണ്് വർഷശ്ത്്് 
ടഫശ്ലയാഷിപ്യായി നൽകുന്നു. വജ്ര ജൂബിലി ടഫശ്ലയാഷിപ്ിടറെ 
ജില തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 9.1.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സ്കാതന്്യസമര അനുസ്മരണ ഉദ്യകാനം, റകകാഴിറ്കാടപ്: 
സ്യാതന്തധ്ത്ിടറെ 75-യാം വയാർഷികയാശ്�യാ 
ഷങ്ങശ്െയാെനുബന്ിച്ച്, ‘ആസയാദി കയാ അമൃത് മശ്ഹയാത്വ്’ 
പദ്തിയുടെ ഭയാഗമയായി ധീരശ്ദശയാഭിമയാനികളടെ 
സ്മരണയ്കയായി സ്യാതന്തധ്സമര അനുസ്മരണ ഉദധ്യാനങ്ങളടെ 
നിർമ്യാണം വെ്ൻ ശ്കരെത്ിലം മധധ്ശ്കരെത്ിലം 
ടത്ൻ ശ്കരെത്ിലം ആരംഭിച്ചു. ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി 
ശ്കയാഴിശ്്യാെ് ജിലയിൽ അനുസ്മരണ ഉദധ്യാന നിർമ്യാണം 
2021 -22 സയാമ്പത്ിക വർഷം ആരംഭിച്ചു.

ഗ്കാമീണ കലകാറകന്ദം:  സമ്പന്നമയായ കരകൗശല 
പയാരമ്പരധ്മുള്ള സംസ്യാനമയാണ് ശ്കരെം. എന്നയാൽ 
കരകൗശല ടതയാഴിലയാെികൾ അവരുടെ ഉപജീവനമയാർഗം 
പ്രതിസന്ി ശ്നരിടുകയും മറ്് വരുമയാന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ശ്തെയാൻ അവർ നിർബന്ിതരയാകുകയും ടെയ്യുന്നു. 
ശ്കരെത്ിടറെ കരകൗശല പപതൃകം സംരക്ിക്കുന്നതിനും 
കരകൗശലടത്യാഴിലയാെികൾ്് ഉപജീവനമയാർഗം 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനുമയായി വകുപ്് നെപ്യാക്കുന്ന പദ്തിയയാണ് 
‘ഗ്യാമീണ കലയാശ്കന്ദ്രം’ അഥവയാ റൂറൽ ആർ്് ഹബ്. 
സംസ്യാനടത് തിരടഞ്ടുത് 20 പപതൃക 
ഗ്യാമങ്ങെിലയാണ് പദ്തി നെപ്യാ്യാൻ ഉശ്ദേശിച്ചിരുന്നത്.

ഈ പദ്തി ഫലപ്രദമയായി നെപ്ിലയാക്കുന്നതിനും 
കൂടുതൽ ശ്കന്ദ്രങ്ങെിശ്ല്് വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നതിനും വധ്യാപ്ി 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി ആറന്മുെ വയാസ്തു വിദധ്യാ 
ഗുരുകുലടത് (പത്നംതി് ജിലയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള സ്യംഭരണ സ്യാപനം) 
പദ്തിയുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയയായി വകുപ്് 
ടതരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. ഈ പദ്തി്് കീഴിൽ നിലവിൽ 
21 ആർ്് ഹബ് വിശ്ലജുകൾ ലിസ്റ് ടെയ്തിട്ടുണ്്. പപതൃക 
ഗ്യാമങ്ങളടെയും ഉൽപന്നങ്ങളടെയും വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 9.1.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ടതരടഞ്ടുത് 
ഓശ്രയാ ഗ്യാമത്ിലം ഉൽപന്നങ്ങൾ്് പ്രദർശനവം 
വിപണന ശ്കന്ദ്രവം സജ്ീകരി്ലയാണ് ഈ പദ്തിയിലൂടെ 
ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്നത്. 

പ്രധയാന സയാംസ്കയാരിക സ്യാപനങ്ങൾ
ശ്കരെത്ിടറെ തനത് കലയാരൂപങ്ങടെ ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ി 
ക്കുന്നതിനും പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുന്നതുമയായി നിരവധി 
സ്യാപനങ്ങളണ്്. സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ്ിന് കീഴിൽ 
വരുന്ന പ്രധയാന നിർവ്വഹണ വകുപ്പുകെയാണ് പുരയാവസ്തു 
വകുപ്്, മ്യൂസിയം മൃഗശയാല വകുപ്്, പുരയാശ്രഖയാ വകുപ്് 
എന്നിവ. ഈ വകുപ്ിന് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 23 
സ്യാപനങ്ങൾ പ്യാൻ ഫണ്് വിനിശ്യയാഗിക്കുന്നുണ്്. 
സർ്യാരിടറെയും പ്രശ്തധ്കിച്ച് സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിടറെയും 
സയാമ്പത്ിക സഹയായശ്ത്യാടെ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്ന 
വിവിധ അ്യാദമികൾ, സ്യാപനങ്ങൾ, സ്മയാരകങ്ങൾ/
സ്യാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. സയാംസ്യാരിക 
കയാരധ് വകുപ്ിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രധയാന സ്യാപനങ്ങൾ 
അനുബന്ം 9.1.3ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

റകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര വികസന റകയാര്പ്പററഷൻ
മലയയാെ സിനിമയുടെ നിർമ്യാണവം പ്രെയാരണവം 
സുഗമമയാക്കുകയും, ശ്പ്രയാൽസയാഹിപ്ിക്കുകയും ടെയ്യുക, 
കൂെയാടത ഒരു സിനിമയാ സംസ്യാരം വികസിപ്ിക്കുക എന്നീ 
ലക്ധ്ങ്ങശ്െയാടെയയാണ് ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര 
വികസന ശ്കയാർപ്ശ്റഷൻ (ടക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി) 
സ്യാപിതമയായത്. ശ്കരെത്ിലെനീെം വധ്യാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 
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17 മശ്നയാഹരമയായ തിശ്യറ്റുകളള്ള ഒരു പ്രദർശന 
ശംഖലയും ശ്കയാർപ്ശ്റഷടറെ ഉെമസ്തയിലണ്്. കമ്പനി 
നിയമപ്രകയാരം 1975 ജൂപല 23-നയാണ് ടക.എസ്.
എഫ്.ഡി.സി രജിസ്റർ ടെയ്തത്. 1984-ൽ വഴുത്യാട്ടുള്ള 
ആദധ് ടപയാതുശ്മഖലയാ സിനിമയാ ഹയാെയായ കലയാഭവൻ 
തിശ്യറ്ർ പ്രവർത്നമയാരംഭിച്ചു. തിശ്യറ്റുകെിൽ പലതും 
ഇന്ന് ശ്കരെത്ിടറെ രയാജധ്യാന്ര െലച്ചിശ്ത്രയാത്വടത് 
(ഐ.എഫ്.എഫ്.ടക) സ്ിരമയായി ആതിശ്ഥയത്ം 
വഹിക്കുന്നുണ്്. ‘എലിപ്ത്യായം’ എന്ന െിത്രത്ിലൂടെയയാണ് 
ശ്കയാർപ്ശ്റഷന് ആദധ് ശ്ദശീയ അവയാർഡ് ലഭിച്ചത്. എ്് 
ശ്ദശീയ അവയാർഡുകൾ, 24 സംസ്യാന അവയാർഡുകൾ 
എന്നിവ ഇ്യാലയെവിൽ ശ്നെിയിട്ടുള്ള െലച്ചിത്ര വികസന 
ശ്കയാർപ്ശ്റഷൻ ഈ രംഗത്് ശ്നതൃത്വം പ്രയാമുഖധ്വം 
തുെരുന്നു.

പ്രധയാന സംരംഭങ്ങളം റനട്ടങ്ങളം
തിരുവനന്പുരടത് പകരെി/രേീ/നിെ എന്നീ 
തിശ്യറ്റുകളടെ ആധുനികവൽ്രണം പൂർത്ിയയാ്ി 
മയാർച്്ച 18, 2022 ന് തിശ്യറ്ർ വീണ്ടും തുറന്നു ടകയാടു്യാൻ 
കഴിഞ്ഞു. ഒ.െി.െി പ്യാറ്് ശ്ഫയാം സ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്സവന 
ദയാതയാവിടന ടെൻഡർ പ്രക്രിയയിലൂടെ ടതരടഞ്ടുത്തു ഒ.െി.
െി പ്യാറ്് ശ്ഫയാം 2022 ഡിസംബശ്റയാടെ പൂർത്ിയയാകുടമന്ന് 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. 

മൂന്്ന പ്രധയാനടപ്് പദ്തികൾ നെപ്ിലയാക്കുന്നതിനയായി 
സംസ്യാന സർ്യാർ ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര 
വികസന ശ്കയാർപ്ശ്റഷടന ഒരു ടപെഷധ്ൽ പർപ്സ് 
ടവഹി്ിൾ (എസ്.പി.വി) ആയി തിരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. 
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് കീഴിൽ ശ്കരെത്ിടല എലയാ 
ജിലകെിലം സയാംസ്യാരിക സമുച്ചയങ്ങളടെ നിർമ്യാണം, 
തിരുവനന്പുരടത് െിത്രയാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിശ്യയാടയ 
ശ്കരെ ശ്സ്ററ്് ഫിലിം ടഡവലപ് ടമറ്െ ശ്കയാർപ്ശ്റഷൻ 
ലിമിറ്ഡിടറെ കീഴിൽ ഒരു ഫിലിം സിറ്ിയയാ്ി മയാറ്ൽ, ശ്കരെ 
ഇൻഫ്യാസ്്രക്െർ ഇൻടവസ്റ് ടമറെ് ഫണ്് ശ്ബയാർഡിടറെ 
(ടക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബി) സയാമ്പത്ിക സഹയായശ്ത്യാടെ 

ടക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി്യായി ശ്കരെത്ിലെനീെം 100 
തിശ്യറ്റുകൾ നിർമ്ി്ൽ എന്നിവയയാണ്. പയാല്യാെ്, 
ടകയാലം, കയാസർശ്കയാെ് എന്നിവിെങ്ങെിടല സയാംസ് കയാരിക 
സമുച്ചയത്ിടറെയും കയായംകുെം, അെഗപ് നഗർ, പയ്ന്നൂർ 
എന്നിവിെങ്ങെിടല തിശ്യറ്ർ ശ്കയാംപ്ക് സിടറെയും കൂെയാടത 
വിവിധ ജിലകെിടലയും നിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്.

മയാര്ഗി
ശ്ക്ത്ര കലകെയായ കഥകെി, കൂെിയയാ്ം, 
െയാകധ്യാർകൂത്്, നങ്ങധ്യാർകൂത്്, പയാഠകം എന്നിവടയ 
ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങെയാണ് മയാർഗിയിൽ നെന്നുവരുന്നത്. 
തിരുവനന്പുരത്് രണ്ിെങ്ങെിലയായി്യാണ് മയാർഗിയുടെ 
അരങ്ങ് പ്രധയാനമയായും നെത്ിശ്പ്യാരുന്നത്. മയാർഗി 
ശ്കന്ദ്രമയായ വലിയശ്യാലയിൽ കൂെിയയാ്വം നങ്ങധ്യാർകൂത്തും 
അരശ്ങ്ങറുന്നു. കിഴശ്്ശ്്യാ്യ്ക് സമീപമുള്ള മടറ്യാരു 
ശ്കന്ദ്രം കഥകെി്് മയാത്രമയായി നീ്ിവച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്് 
ശ്കന്ദ്രങ്ങെിലം വിദധ്യാർത്ികൾ അവരുടെ കലയാരൂപങ്ങൾ 
അവതരിപ്ിക്കുന്ന ശ്മഖലകെിൽ പരിശീലനം 
ശ്നടുന്നു. ടെണ്, മദേെം, ഇെ്, തിമില തുെങ്ങിയ 
വയാശ്ദധ്യാപകരണങ്ങളടെ പരിശീലനവം മയാർഗിയിൽ 
നൽകുന്നുണ്്. 

സ്ിര ശ്കയാഴ്സുകൾ്് പുറടമ, ഹ്രസ്കയാല ശ്കയാഴ്സുകളം 
മയാർഗി നെത്തുന്നുണ്്, പ്രശ്തധ്കിച്ച് വിശ്ദശികൾ്യായുള്ള 
ശ്കയാഴ്സുകളം മയാർഗ്ഗി നെത്യാറുണ്്. സ്കൂൾ കു്ികൾ്് 
കഥകെിയുടെ സംഗീശ്തയാപകരണങ്ങെിൽ സൗജനധ് 
ഓൺപലൻ പരിശീലനം മയാർഗി നൽകുന്നു. ശനി, ഞയായർ 
ദിവസങ്ങെിൽ കൂെിയയാ്ം വിഭയാഗം വിദധ്യാർത്ികൾ്യായി 
ഓൺപലൻ ക്യാസുകൾ നെത്തുന്നുണ്്. ഇവക്കു പുറശ്മ 
22 കു്ികൾ്് മയാർഗി സൗജനധ് വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുന്നു. 
കൂെിയയാ്ം, കഥകെി എന്നിവ പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
ക്യാസുകളം നെത്തുന്നു.

റബകാക്പ്  9.1.1 സയാംസ്യാരിക പ്രവർത്നങ്ങൾ്് സയാംസ്യാരിക ഡയറക്ടശ്ററ്ിൽ നിന്നുള്ള അനയാവർത്ന ഗ്യാറെ്

സയാംസ്യാരിക സം�െനകൾക്കും അശ്സയാസിശ്യഷനുകൾക്കും അവരുടെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്ിടപ്ടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ 
ക്രിയയാത്മകമയായ സംരംഭങ്ങൾ ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനും അവടര ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്തി വഴി സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നൽകുന്നു. ഈ പദ്തിയുടെ വധ്വസ്കൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു സ്യാപനത്ിന് അഞ്് വർഷത്ിനുള്ളിൽ പരമയാവധി മൂന്ന് തവണ 
ധനസഹയായം ലഭിക്കുന്നതയാണ്. 2021–22 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ ഈ പദ്തി പ്രകയാരം തയാടഴപ്റയുന്ന 11 സ്യാപനങ്ങൾ്യായി 
ആടക 47,80,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. 
1. ഒ.വി. വിജയൻ സ്മയാരക സമിതി, തസ്യാ്്, പയാല്യാെ്
2. പവപ്ിൻ ശ്ഫയാക് ശ്ലയാർ ടഫസ്റ്
3. അ്യാദമി ഓഫ് മയാജി്ൽ സയൻസസ്
4. ഷഡ്കയാല ശ്ഗയാവിന്ദ മയാരയാർ സമിതി
5. ശ്കരെ മയാജി്ൽ മിഷൻ, ആലപ്പുഴ
6. ടെറുകയാെ് സ്മയാരക ്രസ്റ്, ടപരിന്ൽമണ്ണ
7. ശ്ഡയാ.സദനം കൃഷ്ണൻകു്ി അശീതി ഉത്വം, ഇരിഞ്യാലക്കുെ
8. ഡയശ്ലയാഗ് ഫിലിം ടസയാപസറ്ി ഫിലിം ടഫസ്റിവൽ, ഒറ്പ്യാലം
9. പവ്ം മുഹമ്ദ് ബഷീർ സ്മയാരക ്രസ്റ്, ശ്കയാ്യം
10. പത്നംതി് കഥകെി ക്ബ്്
11. കുഞ്ൻ നമ്പധ്യാർ സ്മയാരകം, കിള്ളിക്കുറിശ്ിമംഗലം

അവലംബം : സയാംസ്യാരിക ഡയറക്ടശ്ററ്്
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വനിതകാ സംവിധകായകരുകട സിനിമകൾ (സ്തീ ശകാക്ീകരണ ചലച്ിത്ര നിർമ്കാണ പദ്ധതി)
2019-20 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, െലച്ചിത്ര സംവിധയാന ശ്മഖലയിൽ സ്തീകളടെ സയാന്നിധധ്ം വർധിപ്ിക്കുന്നതിനയായി സംസ്യാന 
സർ്യാർ വനിതയാ സംവിധയായകർ്യായുള്ള െലച്ചിത്ര പദ്തി ആരംഭിച്ചു. ഈ പദ്തിയുടെ ഭയാഗമയായി ഒരു വിദഗ്ധ ജൂറിമുഖയാന്രം 
രേീമതി തയാര രയാമയാനുജൻ, രേീമതി മിനി ഐ.ജി. എന്നിവടര സിനിമ നിർമ്ി്യാൻ ടതരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. തയാര രയാമയാനുജൻ 
സംവിധയാനം ടെയ്ത ‘നിഷിശ്ദ്യാ’ എന്ന െിത്രം നവംബർ 11, 2022 ന് ശ്കരെത്ിലെനീെം റിലീസ് ടെയ്തു. 26-യാമത് അന്യാരയാഷ്ട്ര 
െലച്ചിശ്ത്രയാത്വത്ിൽ മികച്ച നവയാഗത സംവിധയാനത്ിനുള്ള അവയാർഡ് (എഫ്.എഫ്.എസ്.എ.-ടക.ആർ. ശ്മയാഹനൻ അവയാർഡ്) 
ശ്നെിയ ‘നിഷിശ്ദ്യാ’, ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര അവയാർഡുകെിൽ മികച്ച രണ്യാമടത് െിത്രമയായി ടതരടഞ്ടു്ടപ്ട്ടു. രേീമതി.മിനി 
ഐ.ജിയുടെ ‘ഡിശ്വയാഴ്സ്’ എന്ന സിനിമ വിവിധ ശ്മെകെിൽ പ്രദർശിപ്ിച്ചിരുന്നു, ‘നിഷിശ്ദ്യാ’ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്ിന് 
ശ്ശഷം റിലീസ് ടെയ്യുന്നതയാണ്. 2020–21 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, രേീമതി ശ്രുതി നമ്പൂതിരി സംവിധയാനം ടെയ്ത ‘B32 മുതൽ 44 
വടര’, രേീമതി ഇന്ദു വി ആർ സംവിധയാനം ടെയ്ത “നിെ” എന്നീ സിനിമകൾ ഈ പദ്തി പ്രകയാരം ടതരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. രേീമതി 
ശിവരഞ്ജനി ടജ യുടെ (‘വിശ്ക്ടയാറിയ’), രേീമതി ഫർസയാന ബി. യുടെ (മുംതയാസ്) എന്നീ തിര്ഥകൾ 2021-2022 സയാമ്പത്ിക 
വർഷശ്ത്്് ഈ വിഭയാഗത്ിന് കീഴിലള്ള സിനിമകളടെ നിർമ്യാണത്ിനയായി ടതരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്.

എസപ് .സി, എസപ്.ടി വിഭകാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകാ സംവിധകായകകര പിന്തുണയ്കകാനുള്ള സംരംഭം
2020-21 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, സംസ്യാന സർ്യാർ പ്ികജയാതി-പ്ികവർഗ സംവിധയായകരിൽ നിന്നുള്ള നിന്നുള്ള സിനിമകൾ 
നിർമ്ി്യാനുള്ള പദ്തി ആരംഭിച്ചു. രേീ വി എസ് സശ്നയാജ് സംവിധയാനം ടെയ്ത ‘അരിക്’, രേീ അരുൺ ടജ ശ്മയാഹൻ സംവിധയാനം 
ടെയ്ത ‘പിരതി’ എന്നീ തിര്ഥകൾ മൂന്ന് �്ങ്ങെയായുള്ള ടതരടഞ്ടുപ്് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്യാണത്ിനയായി ടതരടഞ്ടുത്തു. 2021–
22 സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, രേീ. മശ്നയാജ് കുമയാർ സംവിധയാനം ടെയ്ത 'പ്രെയ ശ്ശഷം ഒരു ജലകനധ്ക', രേീ. സുനീഷ് വെക്കുംപയാെൻ 
സംവിധയാനം ടെയ്ത 'കയാെ്' എന്നീ തിര്ഥകൾ ഈ വിഭയാഗത്ിൽ നിന്ന് നിർമ്യാണത്ിനയായി ടതരടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്.

അവലംബം: ടക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി 

റബകാകപ് സപ് 9.1.2 വനിതയാ െലച്ചിത്ര സംവിധയായകർക്കും എസ്.സി/എസ്.െി വിഭയാഗത്ിൽ നിന്നുള്ള െലച്ചിത്ര സംവിധയായകർക്കും 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്തി

വയാസ്തു വിദധ്യാ ഗുരുകുലം, ആറന്മുള
നമ്മുടെ ഭൗതിക ശിൽപ പയാരമ്പരധ്ം, ചുമർ 
െിത്രകലയുടെ പയാരമ്പരധ്ം, ശിൽപങ്ങൾ, കരകൗശല 
വസ്തു്ൾ, കയാലയാവസ്യാ സൗഹൃദവം പരിസ്ിതി 
സൗഹൃദവമയായ നിർമ്യാണ സയാശ്ങ്തിക വിദധ്കൾ 
എന്നിവ ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുക എന്ന ലക്ധ്ങ്ങശ്െയാടെ 
കഴിഞ് 30 വർഷമയായി സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് കീഴിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന സ്യാപനമയാണ് വയാസ്തു വിദധ്യാ 
ഗുരുകുലം. പരിസ്ിതി സൗഹൃദ, കയാലയാവസ്യാ സൗഹൃദ 
നിർമ്യാണ സയാശ്ങ്തികവിദധ്യുടെ ശ്പ്രയാത്യാഹനത്ിനയായി 
ഇന്ധ്ൻ ഗ്ീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് 
സ്യാപനത്ിന് അംഗത്ം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. സ്യാപനം ശ്ദശീയ 
തലത്ിലള്ള ചുമടരഴുത്് ശിൽപശയാലയയായ വരമുദ്ര-2022, 
പുരയാവസ്തു വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള പത്് പ്രധയാന പപതൃക 
ടക്ിെങ്ങളടെ ഗ്യാഫിക് ശ്ഡയാകയുടമശ്റെഷൻ, വയാസ്തുവിദധ്യാ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ്യായി കൺസൾ്ൻസി ശ്സവനങ്ങൾ 
നൽകൽ എന്നിവ കഴിഞ് സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 
സ്യാപനം നെപ്യാ്ിയിട്ടുണ്്. സ്യാപനം മ്യൂറൽ ആർ്്, 
ആർ്ിടെക്െറൽ വിഷയങ്ങെിൽ അ്യാദമിക് 
ശ്കയാഴ്സുകൾ നെത്തുന്നു. 2021, 2022 വർഷങ്ങെിലയായി 150 
വിദധ്യാർത്ികൾ വീതം ഈ ശ്കയാഴ് സിൽ ശ്െർന്നിട്ടുണ്്.

വവറലയാപ്പിള്ി സംസ് കൃതി ഭവൻ
ശ്കരെത്ിടല പരമ്പരയാഗത കലകടെ പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കു 
ന്നതിനും ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി ചുമതലടപ്ടു 
ത്ിയിരിക്കുന്ന സ്യാപനമയാണ്  പവശ്ലയാപ്ിള്ളി സംസ് കൃതി 
ഭവൻ. സംസ്യാനത്ിടറെ പവവിധധ്മയാർന്ന സയാംസ്യാരിക 
രൂപങ്ങടെക്കുറിച്ച് അവശ്ബയാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും 
മയാനവികത, ജനയാധിപതധ്ം, മതനിരശ്പക്ത എന്നിവയിൽ 
ശ്വരൂന്നിയ സംസ്യാരടത് ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും 
ജനങ്ങടെ ശ്പ്രരിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി പവശ്ലയാപ്ിള്ളി 
സംസ് കൃതി ഭവൻ വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ 

സം�െിപ്ിക്കുകയും ഏശ്കയാപിപ്ിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 
സ്യാപനത്ിടറെ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ ചുവടെ 
ശ്െർക്കുന്നു:

പ്കാവൂർ അപ്പുമകാരകാർ ആർട്പ് ഗകാലറി സ്കാപി്ൽ: പലയാവൂർ 
അപ്പുമയാരയാരുടെ വയാശ്ദധ്യാപകരണങ്ങൾ സൂക്ിക്കുന്നതിനും 
പ്രദർശിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി പുതിയ ഒരു ആർ്് ഗയാലറി 
സ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ കഴിഞ് 
സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ തടന്ന ശ്കരെ െരിത്ര പപതൃക 
മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. കൂത്മ്പലം, നൃത്-സംഗീത എ/സി 
ഹയാൾ, ചുമരിൽ പുതിയ സൗണ്് സിസ്റം സ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിർമ്യാണ പ്രവർത്ങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്ിയയായി.

മറ്് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
സംസപ് കൃതി സകാംസപ് കകാരിറകകാത്സവം- ശ്കരെത്ിടല 
പവവിധധ്മയാർന്ന കലകടെയും കരകൗശല പ്രവർത് 
നങ്ങശ്െയും ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾ്്  വിവിധ 
കലയാരൂപങ്ങൾ ആസ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള നയാശ്ലയാ അശ്ഞ്യാ 
ദിവസടത് പ്രതിമയാസ പരിപയാെിയും കു്ികൾ്യായി 
പ്രശ്്യാത്രികൾ, ശിൽപശയാലകൾ, ഇന്ധ്യുടെ 75-യാം 
സ്യാതന്തധ് ആശ്�യാഷങ്ങടെക്കുറിച്ചുള്ള ‘ആസയാദി കയാ അമൃത് 
മശ്ഹയാത്വ്’ പ്രതിമയാസ ക്യാസുകൾ എന്നിവയും നെത്ി. 

വകാർഷിക സകാംസ്കാരിക സറമ്ളനം: മഹയാകവി 
പവശ്ലയാപ്ിള്ളി രേീധരശ്മശ്നയാടറെ ജന്ദിനവം 
െരമവയാർഷികവം പതിവയായി ആശ്�യാഷിച്ചു വരുന്നു.

പഠന ശില്പശകാലകൾ: സ്കൂൾ കു്ികെിൽ ഭയാഷയാ 
പവദഗ്ധധ്ം വികസിപ്ിക്കുന്നതിനയായി "അക്ര ശ്്യാക 
കെരി" എന്ന ശ്പരിൽ ഓൺപലൻ ശിൽപശയാലകൾ 
സം�െിപ്ിച്ചു. ശ്കരെത്ിടല വിവിധ ജിലകെിൽ നിന്നുമയായി 
വിദധ്യാർത്ികൾ ഈ ശിൽപശയാലയിൽ പടങ്ടുത്തു. (നിലവിൽ 
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മയാസത്ിൽ രണ്ടുതവണ ഓൺപലനയായി ക്യാസുകൾ 
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു).

സംസ്യാന സര്വ്വവിജ്യാനറകയാശം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട് 
(എസ്.ഐ.ഇ.പി)
പ്രശസ്ത വിജ്യാനശ്കയാശങ്ങെയായ ‘എൻപസശ്ക്യാപീഡിയ 
ബ്ി്യാനി്’, ‘അശ്മരി്യാന’ എന്നിവയുമയായി തയാരതമധ് 
ടപ്ടുത്യാവന്നതും മലയയാെ ഭയാഷയിൽ ഉന്നത നിലവയാരമുള്ള 
വിജ്യാനശ്കയാശങ്ങളം സമയാനമയായ മറ്് റഫറൻസ് 
ഗ്ന്ഥങ്ങളം പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതിനയായി സ്യാപിതമയായ 
ഒരു സ്യാപനമയാണ് സംസ്യാന സർവ്വവിജ്യാനശ്കയാശം 
ഇൻസ്റിറ്്യൂ്്. 2021-22 ൽ വിജ്യാനശ്കയാശ വിവിധ 
വയാലധ്ങ്ങളടെ 5,000 ശ്കയാപ്ികൾ ഇൻസ്റിറ്്യൂ്് അച്ചെിച്ചിട്ടുണ്്. 
വിജ്യാനശ്കയാശത്ിടറെ 19, 20 വയാലധ്ങ്ങളടെയും ശീർഷക 
പ്ികയുടെയും പ്രസിദ്ീകരണം പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്. 
സ്യാതന്ധ് സമര െരിത്രടത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാനശ്കയാശം, 
മൂലകങ്ങടെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാനശ്കയാശം, മന:ശയാസ്ത 
ടത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാനശ്കയാശം, ശ്കരെടത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
വിജ്യാനശ്കയാശം എന്നിവയുടെ പ്രസിദ്ീകരണത്ിനുള്ള 
തയ്യാടറടുപ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ 2021-22 സയാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിൽ സ്യാപനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 

വിജ്യാനശ്കയാശങ്ങൾ തയ്യാറയാക്കുന്നതിനുള്ള എഴുത്് 
ശിൽപശയാലകളം സ്യാതന്തധ് സമര വിജ്യാനശ്കയാശം 
തയ്യാറയാ്ലിടറെ ഭയാഗമയായി ടസമിനയാറുകളം നെത്ി. 
സമൂഹത്ിനയാടക അറിവ് പകരുക എന്ന ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ 
തൃശൂർ, ടകയാലം, ശ്കയാ്യം, തിരുവനന്പുരം ജിലകെിലയായി 
‘വിജ്യാശ്നയാൽസവം’ നെത്തുന്നതിനുള്ള മുടന്നയാരു് 
പ്രവർത്നങ്ങളം ആരംഭിച്ചു. കു്ികൾ്യായുള്ള 
ടസമിനയാറുകൾ, പ്രശ്്യാത്രികൾ, ഉപനധ്യാസ 
രെനയാ മത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പരിപയാെിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

റകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി
ശ്കരെ സർ്യാരിടറെ സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ്ിന് കീഴിൽ 
ലയാശ്ഭച്ഛയിലയാടത പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരു സ്യംഭരണ 
സ്യാപനമയാണ് ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര അ്യാദമി. 
1998 ഓഗസ്റിൽ സംസ്യാനടത് സിനിമയുടെ 
ശ്പ്രയാത്യാഹനത്ിനയായി ഈ സ്യാപനം സ്യാപിതമയായി. 
ഇന്ധ്യിൽ െലച്ചിത്ര ശ്പ്രയാത്യാഹനത്ിനയായി ആദധ്മയായി 
രൂപീകരിക്കുന്ന സ്യാപനമയാണ്  െലച്ചിത്ര അ്യാദമി. 
ശ്കരെത്ിടല ഏറ്വം ജനപ്രിയമയായ കലയാരൂപമയാണ് 
സിനിമ എന്ന വസ്തുത കണ്ിടലടുത്യാണ് 
ശ്കരെത്ിൽ ഇത്രടമയാരു സംരംഭത്ിന് 
അനുശ്യയാജധ്മയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്യാ്ിയത്. 
െലച്ചിത്രശ്മഖലടയ കച്ചവെവൽ്രണത്ിടറെ 
മയാധധ്മമയാ്യാനുള്ള രേമം ടെറുക്കുവയാനും, സമൂഹത്ിടറെ 
െരിത്രം സംരക്ിക്കുന്നതിനും ശ്രഖടപ്ടുത്യാനുമുള്ള 
ഉപകരണമയായും, സമൂഹത്ിടറെ സയാംസ്യാരിക 
പ്രബുദ്തയ്കയായി സിനിമയുടെ ഭയാഗത്തുനിന്നുള്ള 
സംഭയാവനകടെ അംഗീകരി്ത്് വിധമയാക്കുകയുമയാണ്  
അ്യാദമിയുടെ പ്രധയാന പ്രവർത്ങ്ങൾ.  സിനിമയുടെ 
മൂലധ്വം സയാധധ്തകളം പ്രെരിപ്ിക്കുന്നതിനയായി രൂപകൽപ്ന 
ടെയ് ത വിവിധ സംരംഭങ്ങെിലൂടെ വിദധ്യാർത്ികെിശ്ലക്കും 
അധധ്യാപകരിശ്ലക്കും സയാധയാരണ്യാരിശ്ലക്കും 
എത്ിശ്ച്ചരുന്ന അ്യാദമി ഇന്ന് ശ്കരെത്ിടറെ 
സയാംസ്യാരിക ഇെനയാഴിയിടല ഒഴിച്ചു കൂെയാനയാവയാത് ഒരു 
സ്യാപനമയായി മയാറിയിട്ടുണ്്. അ്യാദമിയുടെ ദ്ിഭയാഷയാ 

മയാസികയയായ ‘െലെിത്ര സമീക്’ 2017 ഓഗസ്റ് മുതൽ 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചുവരുന്നു. മണ്മറഞ്ഞു ശ്പയായ െലച്ചിത്ര 
പ്രവർത്കരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്യാനും പ്രണയാമം 
അർപ്ിക്കുവയാനുമുള്ള ലക്ധ്ശ്ത്യാടെയുള്ള പുസ്തക 
പ്രസിദ്ീകരണവം അ്യാദമി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

അക്യാദമിയിൽ നിന്നുള് പ്രധയാന സംരംഭങ്ങളം 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം
ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര അ്യാദമിയും ആലപ്പുഴ ടസറെ് 
ശ്ജയാസഫ് വിമൻസ് ശ്കയാശ്െജിടല ഇംഗ്ീഷ് വിഭയാഗവം 
സംയുക്മയായി െലച്ചിത്ര ആസ്യാദന സർ്ിഫി്റ്് 
ശ്കയാഴ് സ്, ടസറെർ ശ്ഫയാർ ഇറെർനയാഷണൽ ഫിലിം റിസർച്ച് 
ആൻഡ് ആർപ്വ് സിൽ (സി.ഐ.എഫ്.ആർ.എ) 
(അ്യാദമിയുടെ ഫിലിം റിസർച്ച് ടസറെർ) െലച്ചിത്ര ശ്ശഖരം 
വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ, െലച്ചിത്ര 
അ്യാദമിയും ടപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്മയായി 
സിഫ്യിൽ ‘പവഡ് ആംഗിൾ’ എന്ന ശ്പരിൽ െലച്ചിത്ര 
ആസ്യാദന ശിൽപശയാല എന്നിവ സം�െിപ്ിച്ചു.

ശ്കരെത്ിൽ മികച്ച ഒരു ടെലിവിഷൻ സംസ്യാരം 
പ്രെരിപ്ിക്കുന്നതിൽ നിർണയായക പങ്് വഹിച്ച രേീ.
ശശികുമയാറിന് ശ്കരെ സർ്യാരിടറെ ആദധ്ടത് 
ടെലിവിഷൻ പലഫ് പെം അച്ചീവ് ടമറ്െ അവയാർഡ് 
നൽകി, പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗയായകൻ രേീ.പി.ജയെന്ദ്രൻ 
2020-ടല ടജ.സി. ഡയാനിയൽ അവയാർഡിന് (ശ്കരെത്ിടല 
ഏറ്വം ഉയർന്ന െലച്ചിത്രപുരസ്യാരം) അർഹയാനയാകുകയും 
ടെയ്തു. ടജ.സി. ഡയാനിയൽ അവയാർഡ് ശ്ജതയാ്ളടെ 
ജീവിതടത്ക്കുറിച്ചുള്ള ശ്ഡയാകയുടമറെറികൾ സംവിധയാനം 
ടെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാടറടുപ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ അ്യാദമി 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

ടൂറിംഗപ് ടകാ്ീസപ്   പദ്ധതി: ഗ്യാമീണ ശ്മഖലകെിൽ നല 
സിനിമകൾ എത്ിക്കുക എന്ന ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ ശ്കരെ 
സംസ്യാന െലച്ചിത്ര അ്യാദമി നെപ്യാക്കുന്ന പദ്തിയയായ 
ടൂറിംഗ് െയാ്ീസ് എന്ന പദ്തി കഴിഞ് സയാമ്പത്ിക വർഷം 
പുന:രയാരംഭിച്ചു. ഈ പരിപയാെിയുടെ പ്രെയാരണത്ിനയായി 
കണ്ണൂർ, ശ്കയാഴിശ്്യാെ്, തൃശൂർ, ശ്കയാ്യം, തിരുവനന്പുരം 
എന്നീ ജിലകെിലയായി പ്രയാശ്ദശിക ശ്കന്ദ്രങ്ങൾ സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്.
അ്യാദമി 2022 ജൂപല 16-18, തീയതികെിൽ ശ്കയാഴിശ്്യാ്് 
വച്്ച മൂന്നയാമത് അന്യാരയാഷ്ട്ര വനിതയാ െലെിത്ര ശ്മെ 
സം�െിപ്ിച്ചു. ശക്മയായ ടപയാതുജന പങ്യാെിത്ം ശ്മെടയ 
കൂടുതൽ ജനകീയമയാ്ി.

പതിനയാലയാമത് അന്യാരയാഷ്ട്ര റഡയാകയുമമന്ററി ഹൃസ്വ 
ചലച്ിത്ര റമള (ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.മക)
പതിനയാലയാമത് ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.ടക 2022 
ഓഗസ്റ് 26 മുതൽ 31, വടര തിരുവനന്പുരത്് വച്ച് 
നെന്നു. 44 രയാജധ്ങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 261 െിത്രങ്ങെയാണ് ആറ് 
ദിവസങ്ങെിലയായി മൂന്ന് സ്സ്ീനുകെിലയായി പ്രദർശിപ്ിച്ചത്. 
1,200 പ്രതിനിധികളം 300 െലച്ചിത്ര പ്രവർത്കരും 
ഉൾടപ്ടെ 1,500 ഓെം ശ്പരുടെ സജീവ സയാന്നിധധ്ം 
ശ്മെടയ ഉജ്്ല വിജയമയാ്ി. ഗീതിക നയാരംഗ് അബ്യാസി 
സംവിധയാനം ടെയ്യുകയും നിർമ്ിക്കുകയും ടെയ്ത "എ.ടക.എ" 
ശ്കരെത്ിടല പതിനയാലയാമത് അന്യാരയാഷ്ട്ര ശ്ഡയാകയുടമറെറി 
ആറെ് ശ്ഷയാർ്് ഫിലിം ടഫസ്റിവലിൽ മികച്ച ശ്ലയാംഗ് 
ശ്ഡയാകയുടമറെറിയയായി തിരടഞ്ടു്ടപ്ട്ടു. ശ്ദവയാങ്ൻ 
സിംഗ് ശ്സയാെങ്ി സംവിധയാനം ടെയ്ത ‘ന്യൂ ക്യാസ്റൂം’, 
ബിശ്ജയായ്  ൌധരി സംവിധയാനം ടെയ്ത ‘പമ സൺ 
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ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്യാൻഡ്ഫയാദർ’ എന്നിവയയാണ് മികച്ച 
ഹ്രസ് ശ്ഡയാകയുടമറെറി്യായുള്ള അവയാർഡ്  പങ്ി്ത്. മികച്ച 
കയാമ്പസ് െിത്രമയായി അരുൺ എ ആർ, അഖിശ്ലഷ് ടക എ, 
അനന്ദു കൃഷ്ണ എന്നിവർ സംവിധയാനം ടെയ്ത "ദ ശ്ബയായ് ന്്', 
മികച്ച ഹ്രസ്െിത്രം നവീൻ എം.യു സംവിധയാനം ടെയ്ത 
'ലിറ്ിൽ വിംഗ്സ്' എന്നിവ ടതരടഞ്ടുത്തു. ശ്ഡയാകയുടമറെറി 
സംവിധയായികയും എഡിറ്റുമയായ രേീമതി റീന ശ്മയാഹടന 
ഈ ശ്മെയിൽ പലഫ് പെം അച്ചീവ് ടമറ്െ അവയാർഡ് 
നൽകി ആദരിച്ചു.

പ്രയാറദശിക അന്യാരയാഷ് ട്ര ചലച്ിത്ര റമള (ആര്.ഐ.എഫ്.
എഫ്.മക)
ഏപ്രിൽ 1, 2022 മുതൽ 5 വടര ടകയാച്ചിയിൽ സം�െിപ്ിച്ച 
പ്രയാശ്ദശിക അന്യാരയാഷ് ്ര െലച്ചിത്ര ശ്മെ്് (ആർ.ഐ.എഫ്.
എഫ്.ടക) വലിയ ജനപ്രീതിയയാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് 
തിശ്യറ്റുകെിലയായി നെന്ന പരിപയാെിയിൽ മൂവയായിരശ്ത്യാെം 
പ്രതിനിധികൾ പടങ്ടുത്തു. 26-യാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.
ടക യിൽ മികച്ച െിത്രങ്ങൾ എന്ന പ്രശംസ ശ്നെിയ 73 
സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്ിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്പുരത്് 
നെന്ന 26 മത് അന്യാരയാഷ്ട്ര െലച്ചിത്രശ്മെയിൽ 
പടങ്ടു്യാൻ കഴിയയാത്വർ്് പ്രയാശ്ദശിക െലച്ചിത്ര ശ്മെ 
വഴി മികച്ച സിനിമകൾ കയാണയാനുള്ള അവസരമയാണ് 
ഇതിലൂടെ അ്യാദമി ഒരു്ിയിരുന്നത്. ആർ.ഐ.എഫ്.
എഫ്.ടകയിൽ പ്രതിനിധികൾ്യായി കൂടുതൽ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ ഒരു്ിയിരുന്നു. വിദധ്യാർത്ികൾ്് 
ഇര് പയാസ് അനുവദിക്കുകയും. ശ്മെയിൽ പടങ്ടുക്കുന്ന 
വിദധ്യാർഥി പ്രതിനിധികൾ്് ടകയാച്ചി ടമശ്്രയായിൽ 
സൗജനധ് യയാത്ര ഏർടപ്ടുത്തുകയും ടെയ്തു. 

റകരള ലളിതകലയാ അക്യാദമി
െിത്രകല, ശിൽപം നിർമ്യാണം, വയാസ്തുവിദധ്, ഗ്യാഫിക്് 
തുെങ്ങിയ ദൃശധ്കലകടെ സംരക്ിക്കുന്നതിനും 

ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുമയായി 1962-ൽ സ്യാപിതമയായ 
ലെിതകലയാ അ്യാദമി, ശ്കരെ സർ്യാരിടറെ ഒരു 
സ്യംഭരണ സയാംസ്യാരിക സ്യാപനമയാണ് . കലയാ-
സയാംസ്യാരിക രംഗടത് പ്രമുഖർ, മികച്ച കലയാകയാരന്യാർ, 
സയാംസ്യാരിക സം�െനയാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെങ്ങുന്ന 
19 ശ്പരെങ്ങുന്ന സമിതിയയാണ് അ്യാദമിയുടെ ഭരണം 
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. കയാർട്ടൂണുകൾ, ശ്ഫയാശ്്യാഗ്യാഫി തുെങ്ങിയ 
ശ്മഖലകൾ ഉൾടപ്ടുന്ന സയാംസ്യാരിക, കലയാ, വിദധ്യാഭധ്യാസ 
പ്രവർത്നങ്ങളടെ ശ്കന്ദ്രമയായി അ്യാദമി്് വെരയാൻ 
കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. ശ്കരെത്ിടറെ തനത് പരമ്പരയാഗത നയാെൻ 
കലകടെ സംരക്ിക്കുന്നതിൽ അ്യാദമി പ്രയാധയാനധ്ം 
നൽകിയിട്ടുണ്്. കധ്യാമ്പുകൾ, ശില്പശയാലകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, 
ടസമിനയാറുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രമുഖ കലയാകയാരന്യാടര 
അണിനിരത്ി സമകയാലീന കലയാരംഗം അ്യാദമി 
മുശ്ഖന ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. 2021–22 സയാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിടല ശ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി്യാലത്് 
കലയാകയാരന്യാർ്് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുകടയന്ന 
ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ അ്യാദമി 'നിറശ്കരെം കധ്യാമ്പ് II' നെത്ി. 
14 ജിലകെിടല കലയാകയാരന്യാർ പ്രസ്തുത പരിപയാെിയിൽ 
പടങ്ടുത്തു. ടകയാശ്മഴ്സധ്ൽ ആർ്ിസ്റ്റുകൾ ഉൾടപ്ടെ 
250 കലയാകയാരന്യാരിൽ 14 ഭിന്നശ്ശഷി്യാരും 22 
്രയാൻസ് ടജൻഡർ വിഭയാഗത്ിൽ നിന്നുമുള്ള ആർ്ിസ്റ്റുകളം 
പടങ്ടുത്തു. കധ്യാമ്പിൽ പടങ്ടുത് എലയാ കലയാകയാരന്യാർക്കും 
അ്യാദമി 20,000 രൂപയും കധ്യാൻവയാസും നിറങ്ങളം നൽകി, 
പ്രശസ്ത കയാർട്ടൂണിസ്റ് ശങ്റിടറെ ജന്ദിനം കയായംകുെം 
കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള അ്യാദമിയുടെ കയാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്ിൽ 
(ഇന്ധ്യിടല ആദധ്ടത് ശ്ദശീയ കയാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം) 
സം�െിപ്ിച്ചു.

‘ശിൽപറകരളം’ ശിൽപകലകാക്യകാമ്പ്: പകർച്ചവധ്യാധിയുടെ 
കയാലത്് ശിൽപികൾ്് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുക 
എന്ന ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ വീ്ിലിരുന്ന് ശ്ജയാലി ടെയ്യുക എന്ന 

ഐ.എഫ്.എഫ്.ടക യുടെ 26-യാമത് ശ്മെ മയാർച്ച് 18, 2022 മുതൽ 25 വടര തിരുവനന്പുരത്് അരശ്ങ്ങറി. എ്് ദിവസടത് ശ്മെയിൽ 
60 രയാജധ്ങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള 173 െിത്രങ്ങൾ തലസ്യാനടത് 15 തിശ്യറ്റുകെിലയായി പ്രദർശിപ്ിച്ചു. ജനങ്ങടെ അകറ്ി നിർത്തുകയും 
ഒറ്ടപ്ടുത്തുകയും ടെയ്ത ശ്കയാവിഡ്-19 ന് ശ്ശഷം െലച്ചിത്ര ശ്പ്രമികളടെ ഏറ്വം വലിയ ഒത്തുശ്െരലയായി ശ്മെ മയാറി. പ്രസ്തുത 
ശ്മെയിൽ വിദധ്യാർഥികളടെ പങ്യാെിത്ത്ിൽ രേശ്ദ്യമയായ വർദ്നവണ്യായി. പ്രതിനിധികളം ക്ണി്ടപ്് അതിഥികളം 
െലച്ചിത്രപ്രവർത്കരും ഉൾടപ്ടെ 13,000-ശ്ത്യാെം ശ്പർ ശ്മെയിൽ പടങ്ടുത്തു. തുർ്ിയിടല ഐ.എസ് ഭീകരരുടെ ശ്ബയാംബ് 
ആക്രമണത്ിൽ ഇരുകയാലകളം നഷ്ടപ്് കുർദിഷ് സംവിധയായിക ലിസ െലയാന് പെിരിറ്് ഓഫ് സിനിമയാ അവയാർഡ് സമ്യാനിച്ചുടകയാണ്് 
ബഹുമയാനടപ്് ശ്കരെ മുഖധ്മന്തി രേീ.പിണറയായി വിജയൻ െലച്ചിത്രശ്മെ ഉദ്�യാെനം ടെയ്തു. അന്രിച്ച െലച്ചിത്ര പ്രതിഭകെയായ 
ടനടുമുെി ശ്വണു, ടക.പി.എ.സി ലെിത, ബുദ്ശ്ദവ് ദയാസ് ഗുപ്, ടക.എസ് ശ്സതുമയാധവൻ, ടഡന്നീസ് ശ്ജയാസഫ്, പി. ബയാലെന്ദ്രൻ, 
ദിലീപ് കുമയാർ, മയാെമ്പ് കുഞ്ഞുകു്ൻ എന്നിവർ്് ശ്മെയിൽ സ്മരണയാഞ്ജലിയർപ്ിക്കുകയും അവടര ആദരിക്കുകയും ടെയ്തു.

കുർദിഷ് സംവിധയായിക ലിസ കയാലൻ, ഉദ്�യാെന െിത്രമയായ രഹയാനയിടല നയായികയും ബംഗ്യാശ്ദശി നെിയുമയായ അശ്സ്മരി ഹ്്, 
സംവിധയായകരയായ അനുരയാഗ് കശധ്പ്, ടവ്രിമയാരൻ, ലിശ്ജയാ ശ്ജയാസ് ടപലിശ്ശ്രി, ജൂറി ടെയർമയാനും കന്നഡ സംവിധയായകനുമയായ 
ഗിരീഷ് കയാസറവള്ളി, മലയയാെ നെി ഭയാവന തുെങ്ങിയ അതുലധ് പ്രതിഭകളടെ സയാന്നിദ്ധ്ം ടകയാണ്ടും ശ്മെ രേശ്ദ്യമയായി. സംവിധയായകൻ 
ജി.അരവിന്ദടറെ െിരകയാല സ്മരണകെയാൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ശ്മെയിൽ മലയയാെം സിനിമയയായ ‘കുമ്യാ്ി’യുടെ 4-ടക പതിപ്് പുറത്ിറ്ി.
 
നതയാലി അൽവയാരസ് ടമടസൻ സംവിധയാനം ടെയ്ത ശ്കയാസ്റയാറി്ൻ െിത്രം ‘ക്യാര ശ്സയാെ’ 26-യാമത് രയാജധ്യാന്ര െലച്ചിത്രശ്മെയിൽ 
മികച്ച െിത്രത്ിനുള്ള ‘സുവർണ െശ്കയാരം’ ശ്നെി. പുരുഷയാധിപതധ് സയാമൂഹിക വധ്വസ്യ് ട്തിരയായ ശ്പയാരയാ്മയാണ് െിത്രത്ിടറെ 
പ്രശ്മയം, മികച്ച നവയാഗത സംവിധയായികയ്ക്കുള്ള രജത െശ്കയാരവം ഈ െിത്രത്ിലൂടെ അവർ്് ലഭിച്ചു. മികച്ച സംവിധയായകനുള്ള 
രജതെശ്കയാരം ഇടനസ് മരിയ ബയാരിശ്യയാന്യൂശ്വയാ ‘കയാമില കംസ് ഔ്്  ടു പനറ്്’, ഉൾപ്ടെ മൂന്ന് പുരസ്യാരം വിശ്നയാത് രയാജ് 
സംവിധയാനം ടെയ്ത തമിഴ് െിത്രം ‘കൂഴങ്ൽ’ ശ്നെി. മികച്ച ഏഷധ്ൻ െിത്രത്ിനുള്ള ടനറ്്പയാക് പുരസ്യാരം, രയാജധ്യാന്ര മൽസര 
വിഭയാഗത്ിൽ ജൂറി പുരസ്യാരം എന്നിവയയാണ് ‘കൂഴങ്ൽ’ ശ്നെിയത്. ഐഎഫ്എഫ്ടകയുടെ 27-യാമത് ശ്മെ ഡിസംബർ 9, 2022 
മുതൽ 16 വടരയുള്ള കയാലയെവിൽ നെക്കുന്നതയാണ്.

റ�യാക്് 9.1.3 അന്യാരയാഷ്ട്ര െലച്ചിത്ര ശ്മെ 

അവലംബം: ശ്കരെ സംസ്യാന െലച്ചിത്ര അ്യാദമി 
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ആശയവമയായി ശിൽപ കധ്യാമ്പ് അ്യാദമി സം�െിപ്ിച്ചു. 
അ്യാദമി ഓണശ്ററിയമയായി 20,000 രൂപയും ശിൽപ കലയാ 
സയാമഗ്ികൾ വയാങ്ങയാനയായി 10,000 രൂപയും അനുവദിച്ചു.’

ചിത്രകകാരന്കാരുകട റദശീയ ക്യകാമ്പ്: ശ്കരെ ലെിതകലയാ 
അ്യാദമിയും തഞ്യാവൂരിടല ദക്ിണ ശ്മഖലയാ സയാംസ്യാരിക 
ശ്കന്ദ്രവം സംയുക്മയായി ജനുവരി 16, 2022 മുതൽ 22 വടര 
മൂന്നയാറിൽ പരിപയാെി സം�െിപ്ിച്ചു.

ഓഗസ്റ് 31, 2022 വടരയുള്ള കയാലയെവിൽ അ്യാദമിയുടെ 
ശ്നതൃത്ത്ിൽ മ്യൂറൽ ടപയിറെിംഗ് കധ്യാമ്പ്, 'ആസയാദി കയാ 
അമൃത് മശ്ഹയാത്വ്', വനിതയാ കലയാകയാരികളടെ ശിൽപശയാല, 
ദ്ിദിന വിഷ്ൽ ആർ്് കധ്യാമ്പ്, ശ്കരെ മ്യൂറൽ ടപയിശ്റെഴ് സ് 
കധ്യാമ്പ്, 'ഗയാന്ി സ്മൃതി' ആർ്് കധ്യാമ്പ്, കു്ികൾ്യായി 
ടകയാലത്് ശിൽപശയാല, ശ്കയാ്യത്് 'സമം' പദ്തിയുടെ 
ഭയാഗമയായ ശിൽപശയാലകൾ, ടസമിനയാറുകൾ എന്നിവയും 
നെത്ി. 

റകരള സംഗീത നയാടക അക്യാദമി
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന് കീഴിൽ ഏപ്രിൽ 26, 1958 ന് 
സ്യാപിതമയായ ശ്കരെ സംഗീത നയാെക അ്യാദമി 
ശ്കരെത്ിടല വിവിധങ്ങെയായ നൃത്ം, സംഗീതം, നയാെകം, 
നയാെൻ കലകൾ എന്നിവടയ പരിശ്പയാഷിപ്ിക്കുകയും 
ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. ഈ അെിസ്യാന 
ലക്ധ്ത്ിനു പുറശ്മ, അപൂർവ്വവം െരിത്രപരവ്വുമയായി 
പ്രയാധയാനധ്മുള്ളതും ദുർബലമയായ കലയാരൂപങ്ങളടെ 
ശ്ഡയാകയുടമശ്റെഷനും സംരക്ണവം അ്യാദമി 
ഏടറ്ടുക്കുന്നു. കലയാ സമിതികൾ്് അഫിലിശ്യഷൻ 
നൽകിയും ന്യൂഡൽഹിയിടല സംഗീത് നയാെക അ്യാദമി 
ശ്പയാലള്ള സമയാന സ്യാപനങ്ങളമയായി ശ്െർന്ന് സമയാന 
മയാതൃകയിൽ ഏകീകൃത രീതിയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
മികച്ച കലയാകയാരന്യാർ്യായി അവയാർഡുകൾ 
(ഓശ്രയാ കലയാകയാരന്യാർക്കും 30,000 രൂപ നിര്ിൽ 
17 അവയാർഡുകൾ), ടഫശ്ലയാഷിപ്പുകൾ (3 ശ്പർ്്, 
ഓശ്രയാ കലയാകയാരന്യാർക്കും 50,000 രൂപ നിര്ിൽ) 
എന്നിവ നൽകുകയും ടസമിനയാറുകളം ശിൽപശയാലകളം 
നെത്തുകയും ടെയ്യുന്നുണ്്. അ്യാദമി്് 'ശ്കെി' എന്ന 
ശ്പരിൽ ഒരു ഔശ്ദധ്യാഗിക മുഖപത്രമുണ്്. അ്യാദമിയുടെ 
ആസ്യാനത്് പ്രശസ്ത സയാഹിതധ്കയാരൻ എം.ആർ.
ബിയുടെ സ്മരണയ്കയായി സ്യാപിച്ച ഓപ്ൺ പലബ്റിയിൽ 
വിവിധ കലയാരൂപങ്ങടെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച റഫറൻസ് 
പുസ്തകങ്ങളടെയും ശ്ജണലകളടെയും ശ്ശഖരം ഉണ്്. എലയാ 
വർഷവം അ്യാദമി വിവിധ കലയാകയാരന്യാർക്കും വധ്തധ്സ്ത 
കലയാശ്മെകൾക്കും ടപ്രയാഫഷണൽ നയാെക അവയാർഡുകളം 
ടഫശ്ലയാഷിപ്പുകളം പ്രഖധ്യാപിക്കുന്നു.

2021–2022 കയാലയെവിൽ, അ്യാദമി തിരുവനന്പുരത്് 
സം�െിപ്ിച്ച െെങ്ങുകെിൽ സ്യാതി സംഗീത പുരസ്യാരം 2020 
ശ്ഡയാ. ടക. ഓമനക്കു്ി, നയാെകത്ിനുള്ള എസ്.എൽ. പുരം 
സദയാനന്ദൻ അവയാർഡ് 2020 രേീ. ഇബ്യാഹിം ശ്വങ്ങര 
എന്നിവർ്് സമ്യാനിച്ചു. കഴിഞ് സയാമ്പത്ിക വർഷം 
അ്യാദമി 14 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ീകരിച്ചു. അ്യാദമി 
വഴി പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്ന ഓശ്രയാ 500 പുസ്തകങ്ങളടെ 
ശ്കയാപ്ികൾക്കും എഴുത്തുകയാർ്് 10 ശതമയാനം ശ്റയായൽറ്ി 
വയാഗ്യാനം ടെയ്യുന്നു. കൂെയാടത ടതരുവിടന സജീവ 
കലയാപരിപയാെികൾക്കുള്ള ഇെമയാ്ി ജനങ്ങെിശ്ല്് 
എത്ിക്കുക എന്ന ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ അ്യാദമി തൃശൂരിൽ 
ടതരുവ് നയാെശ്കയാത്വം സം�െിപ്ിക്കുകയും ടെയ്തിട്ടുണ്്. 

നൃത്ം, സംഗീതം, നയാെകം, കഥകെി കഥ, എന്നിവയുടെ 
പ്രെരണത്ിനയായി അ്യാദമി ശ്മെകളം ശിൽപശയാലകളം 
നെത്ിവരുന്നുണ്്. നയാെൻ കലയാശ്മെ, സംസ്യാന 
ടപ്രയാഫഷണൽ നയാെശ്കയാത്വം, അശ്മെ്ർ നയാെശ്കയാത്വം, 
കഥയാപ്രസംഗ ശ്മെ എന്നിവ 2021-22 വർഷത്ിൽ അ്യാദമി 
മുശ്ഖന നെത്ിയിട്ടുണ്്.

മലയയാളം മിഷൻ
പ്രവയാസി മലയയാെികൾക്കും അവരുടെ കു്ികൾക്കും 
മലയയാെം പഠി്യാനും ശ്കരെത്ിടറെ സയാംസ്യാരിക 
പപതൃകടത്ക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയയാൻ 
സഹയായിക്കുന്നതിനുമയായി ശ്കരെ സർ്യാർ രൂപീകരിച്ച 
ഒരു സ്യംഭരണ വിദധ്യാഭധ്യാസ സയാംസ്യാരിക സ്യാപനമയാണ് 
മലയയാെം മിഷൻ. മലയയാെം പഠി്യാൻ സഹയായിക്കുക 
എന്ന ഉശ്ദേശധ്ശ്ത്യാടെ, ‘എവിടെടയലയാം മലയയാെി, 
അവിടെടയലയാം മലയയാെം' എന്ന മുദ്രയാവയാകധ്ം ഉയർത്ി 
ശ്ലയാകടമമ്പയാടുമുള്ള പ്രവയാസി മലയയാെികൾ ഉള്ള വിവിധ 
സ്ലങ്ങെിൽ മലയയാെം മിഷൻ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചു. 
മുഖധ്മന്തിയുടെ ശ്നതൃത്ത്ിൽ 15 അംഗ മയാശ്നജ് ടമറ്െ 
കൗൺസിൽ അെങ്ങുന്നതയാണ് മലയയാെം മിഷൻ. 
ഈ സമിതിയിൽ, ബന്ടപ്് വകുപ്പുകെിൽ നിന്നുള്ള 
ടസക്ര്റിമയാർ ഔശ്ദധ്യാഗിക അംഗങ്ങെയായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
അശ്തസമയം സർ്യാർ നയാമനിർശ്ദേശം ടെയ്ത പ്രശസ്തരയായ 
സയാഹിതധ്കയാരന്യാർ അനൗശ്ദധ്യാഗിക അംഗങ്ങെയായും 
പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. 24 സംസ്യാനങ്ങെിലം ഇന്ധ്യുൾടപ്ടെ 
42 രയാജധ്ങ്ങെിലം മലയയാെം മിഷൻ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്്. 
നമ്മുടെ ഭയാഷ പഠിക്കുന്നതിനയായി ഇതിശ്നയാെകം തടന്ന 
4037 അധധ്യാപകരും 40665 കു്ികളം രജിസ്റർ ടെയ്തിട്ടുണ്്. 
മലയയാെം മിഷടറെ പയാഠധ്പദ്തി ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്നതിനയായും 
സയാഹിതധ്ടത്യും സംസ് കയാരടത്യും കുറിച്ചുള്ള 
ശ്ലഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതിനയായും ഔശ്ദധ്യാഗിക 
ഓൺപലൻ മയാസികയയായ ‘പൂ്െം’ എലയാ മയാസവം 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു(ടവബ്പസറ്്-www.pookalam.kerala.
gov.in).

നിരന്രമയായ ഗശ്വഷണങ്ങെിൽ നിന്നും െർച്ചകെിൽ 
നിന്നുമയായി കണിട്യാന്ന (രണ്് വർഷടത് സർ്ിഫി്റ്് 
ശ്കയാഴ് സ്), സൂരധ്കയാന്ി (ദ്ിവർഷ ഡിശ്പ്യാമ ശ്കയാഴ് സ്), 
ആമ്പൽ (ത്രിവത്ര ഹയർ ഡിശ്പ്യാമ ശ്കയാഴ് സ്), 
നീലക്കുറിഞ്ി (മൂന്ന് വർഷടത് സീനിയർ ഹയർ 
ഡിശ്പ്യാമ ശ്കയാഴ് സ്) എന്നീ ശ്കയാഴ് സുകൾ അെങ്ങുന്ന 
പയാഠധ്പദ്തി മലയയാെം മിഷനുശ്വണ്ി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ശ്കയാഴ് സ് പൂർത്ിയയാ്ിയ പഠിതയാ്ൾ്് മലയയാെം മിഷൻ 
സർ്ിഫി്റ്് നൽകുന്നുമുണ്്. 

കഴിഞ് വയാർഷിക പദ്തി കയാലയെവിൽ ‘ആസയാദി കയാ 
അമൃത് മശ്ഹയാത്വം’, പഠന ശ്കന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള സഹയായ 
വിതരണം, അധധ്യാപക പരിശീലന പരിപയാെികൾ, സമം 
സംരംഭത്ിടറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ, സ്തീ ശയാക്ീകരണ 
പരിപയാെികൾ എന്നിവ നെത്ി. മലയയാെം മിഷടറെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വിപുലമയാക്കുന്നതിനുള്ള െയാപ്റ്ർ 
മീറ്ിംഗുകൾ, ‘മലയയാെ ഭയാഷയാ ദിനയാശ്�യാഷം’, ശിൽപശയാലകൾ, 
പ്രശ്്യാത്രികൾ, വയായനയാ ദിനയാെരണം, ടസമിനയാറുകൾ, 
മറ്് വിവിധ പരിപയാെികളം ഇ്യാലയെവിൽ മലയയാെം മിഷന് 
നെത്യാൻ സയാധിച്ചിട്ടുണ്്.

ഭയാരത് ഭവൻ
സമൂഹവം സംസ് കയാരവം തമ്ിലള്ള സഹവർത്ിത്ടത് 
ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുക എന്ന ലക്ധ്ശ്ത്യാടെ 1984-ൽ 
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െിത്രീകരിച്ച ശ്ശഷം ഭയാവി തലമുറകൾ്് ഈ കലയാരൂപങ്ങടെ 
അറിയയാനും ശ്പ്രയാത്യാഹനം നൽകുവയാനും ഒരു വിഷ്ൽ 
ഡിജിറ്ൽ പലബ്റിയയായി സംരക്ിക്കുകയും ടെയ്യുകയും 
പരിപയാലിക്കുകയും ടെയ്യുന്നുണ്്.

മ്യൂസിയം മൃഗശയാല ഡയറക്ടറററ്്
സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ്ിടറെ ഭരണ നിയന്തണത്ിലയാണ് 
മ്യൂസിയം, മൃഗശയാല ഡയറക്ടശ്ററ്് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 
തിരുവനന്പുരം മ്യൂസിയം, മൃഗശയാല, ആർ്് ഗയാലറി, 
തൃശൂർ മൃഗശയാല, ശ്കയാഴിശ്്യാെ് കൃഷ്ണശ്മശ്നയാൻ മ്യൂസിയം 
എന്നിവ വിശ്നയാദസഞ്യാരികളടെ പ്രധയാന ആകർഷണ 
ശ്കന്ദ്രങ്ങെയായി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. മ്യൂസിയം മൃഗശയാല 
ഡയറക്ടശ്ററ്് മുശ്ഖന വനധ്ജീവികടെക്കുറിച്ചുള്ള 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും ഗശ്വഷണത്ിനും അവസരങ്ങൾ 
നൽകുന്നു. പ്രകൃതിദത്വം കലയാപരവം െരിത്രപരവമയായ 
വസ്തു്ളടെ ഗണധ്മയായ ശ്ശഖരം വികസിപ്ിക്കുന്നതിലം 
സംരക്ിക്കുന്നതിലം പ്രദർശിപ്ിക്കുന്നതിലം വകുപ്് 
ഏർടപ്്ിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്പുരം മൃഗശയാലടയക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്കയാൻ സ്യാപനത്ിന് ‘്രിവയാൻഡ്ം സൂ’ 
എന്ന ടമയാപബൽ ആപ്ിശ്്ഷൻ ഉണ്്. മ്യൂസിയം വകുപ്ിന് 
കീഴിലള്ള ശ്കരെത്ിടല പ്രധയാനടപ്് മ്യൂസിയങ്ങളടെ പ്ിക 
അനുബന്ം 9.1.4ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

വകുപ്പിമന്റ പ്രധയാന റനട്ടങ്ങൾ
മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ക്യാറപറെൻ ശ്സ്റഷൻ: പുതുതയായി 
എത്തുന്ന മൃഗങ്ങടെ മൃഗശയാലയിശ്ല്് പയാർപ്ിക്കുന്നതിനും 
മൃഗശയാലയ്ക്കുള്ളിടല മൃഗങ്ങടെ മയാറ്ിപ്യാർപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ക്യാറപറെൻ ശ്സ്റഷടറെ നിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കഴിഞ് വയാർഷിക പദ്തി കയാലയെവിൽ ആരംഭിച്ചു കൂെയാടത 
വനം-വനധ്ജീവി വയാരയാശ്�യാഷം 2022-ടറെ ഭയാഗമയായി 2022 
ഒശ്ക്ടയാബർ 02-ന് സ്യാപനം ശ്കയാഫി ശ്െബിൾ ബു്് 
പുറത്ിറ്ി.

കണ്ണൂരികല കകത്റി മയൂസിയം സ്കാപി്ൽ: 
ടകയാശ്െയാണിയൽ ഭരണ കയാല�്ത്ിൽ നിർമ്ിച്ച 
പഴമയുള്ള ടക്ിെത്ിൽ കണ്ണൂരിടറെ ടനയ്ത്്, തറി 
എന്നിവയുടെ െരിത്രവം പയാരമ്പരധ്വം പരിണയാമവം 
വിവരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം സ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാരംഭ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുശ്രയാഗമിച്ചു വരുന്നു.

സ്യാപിതമയായ ഒരു സയാംസ് കയാരിക സ്യാപനമയാണ് 
ഭയാരത് ഭവൻ. ശ്ദശീയ, അന്ർശ്ദേശീയ തലങ്ങെിൽ 
സയാംസ്യാരിക വിനിമയ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുകയും 
ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും ടെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇെടപെലകൾ 
ഈ സ്യാപനം നെത്ിവരുന്നു. കൂെയാടത, വിവിധ 
സംസ്യാനങ്ങെിൽ നിന്ന് ശ്കരെത്ിടലത്ിയ വിവിധ ഭയാഷയാ 
ന്യൂനപക്ങ്ങൾ്യായി ശ്കരെത്ിടറെ സംസ്യാരം, കല, 
െരിത്രം, ജീവിതപശലി എന്നിവ പരിെയടപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഭയാരത് ഭവൻ ഏശ്കയാപിപ്ിക്കുന്നു. 
കൂെയാടത ഇതര സംസ്യാനങ്ങളടെ തനത് കലയാരൂപങ്ങളം 
സയാംസ്യാരിക പ്രവർത്നങ്ങളം ശ്കരെത്ിലം തിരിച്ചും 
പ്രെരിപ്ി്യാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളം ഈ സ്യാപനം 
ടെയ്യുന്നുണ്്.

2021-22 വർഷത്ിൽ ഭയാരത് ഭവൻ അന്യാരയാഷ്ട്ര നൃത് 
ശിൽപശയാല, ശ്ലയാക ശ്കരെ സഭ ശ്വദിയിടല സയാംസ് കയാരിക 
പരിപയാെികൾ, ഗുജറയാത്ി നെൻകലയാ നൃത് പരിപയാെി, 75-
യാമത് സ്യാതന്തധ് ദിനയാശ്�യാഷത്ിടറെ ഭയാഗമയായി 'ആസയാദി 
കയാ അമൃത് മശ്ഹയാത്വ്-ഇന്ധ് എടറെ രയാജധ്മയാണ്' എന്ന 
ശ്പരിൽ പത്് ദിവസടത് കലയാപരിപയാെികൾ എന്നിവ 
നെത്ി. ഓണയാശ്�യാഷത്ിടറെ ഭയാഗമയായി ‘ഇന്ധ്ൻ 
വസശ്ന്യാസവ്’ എന്ന് ശ്പരിൽ കയാസർശ്ഗയാഡ് മുതൽ 
തിരുവനന്പുരം വടര ഇന്ധ്ൻ സംസ്യാനങ്ങളടെ തനത് 
നൃത്-ഗയാന രൂപങ്ങെെങ്ങിയ പരിപയാെി അവതരിപ്ിച്ചു. 
ഇന്ധ്ൻ ഗ്യാശ്മയാത്വം എന്ന പരിപയാെിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും 
�്ങ്ങൾ ഭയാരത് ഭവൻ മുശ്ഖന പ്രസ്തുത കയാലയെവിൽ 
നെത്ി. 

മഴമിഴി മൾട്ടി മീഡിയ മമഗയാ സ്ട്രീമിംഗ് പദ്തി
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിടറെ മൾ്ിമീഡിയ ടമഗയാ ഡിജിറ്ൽ 
സ്്രീമിംഗ് പദ്തിയയായ മഴമിഴി സംസ്യാന, ശ്ദശീയ 
തലത്ിലള്ള കലയാകയാരന്യാരുടെ പ്രകെനങ്ങൾ ഭയാരത് 
ഭവൻ, സയാംസ്യാരിക വകുപ്്, വിവിധ സയാംസ്യാരിക 
സ്യാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണശ്ത്യാടെയയാണ് 
അവതരിപ്ിക്കുന്നത്. ശ്ഗയാത്രകലകൾ, വയാശ്ദധ്യാപകരണ 
സംഗീതം, മയാപ്ിെ കലകൾ, ക്രിസ്തധ്ൻ കലകൾ, ശയാസ്തീയ 
കലയാരൂപങ്ങൾ, ആശ്യയാധനകലകൾ, നയാെൻ കലകൾ, 
അനുഷ്യാന കലകൾ തുെങ്ങിയവ സംസ്യാനത്ിടറെ 
വിവിധ ഭയാഗങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള കലയാകയാരന്യാർ മുശ്ഖന 
അവതരിപ്ിക്കുന്ന കലയാരൂപങ്ങൾ പരിപയാെിയിൽ 
ഉൾടപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഈ പ്രകെനങ്ങൾ അതത് ശ്വദികെിൽ 

ഭൂമി മലയയാെം മിഷൻ ഓപ്ൺ ഓൺപലൻ ശ്കയാഴ് സ് (ബി.എം.ഒ.ഒ.സി) ശ്പ്രയാഗ്യാം മിഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഇശ്പ്യാൾ ആരംഭ്യാർ്യായുള്ള 
അദ്ധ്യായങ്ങൾ ടവബ്പസറ്ിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ പരിപയാെിയിലൂടെ മലയയാെം മിഷന് മലയയാെ ഭയാഷയുടെ വെർച്ചയിൽ 
വലിടയയാരു നയാഴിക്ല് സ്യാപി്യാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. മലയയാെത്ിൽ അെിസ്യാന പരിജ്യാനമിലയാത് വിദധ്യാർത്ികൾ്് അവരുടെ 
ഭവനത്ിലിരുന്നു തടന്ന ഭയാഷ പഠി്യാൻ സഹയായിക്കുന്ന തരത്ിലയാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി രൂപകല്പനടെയ്തിട്ടുള്ളത്. മലയയാെം 
പഠിപ്ിക്കുന്ന ഒശ്രടയയാരു ഓപ്ൺ ഓൺപലൻ ശ്കയാഴ്സയായ ഈ പദ്തിയിലൂടെ എലയാവർക്കും സൗജനധ് രജിസ് ശ്്രഷശ്നയാടെയാപ്ം 
ശ്വഗത്ിലം എളപ്ത്ിലം പഠനം വയാഗ്യാനം ടെയ്യുന്നു. സൗജനധ് രജിസ്ശ്്രഷനിലൂടെ ആർക്കും ടമയാപബൽ ആപ്് വഴി മലയയാെം 
പഠി്യാം. www.bhoomimalayalam.kerala.gov.in എന്ന ടവബ് പസറ്ിലം ബി.എം.ഒ.ഒ.സി ശ്കയാഴ് സ് ലഭധ്മയാണ്. ലെിതമയായ 
കെികെിലൂടെയും രസകരമയായ പഠനത്ിലൂടെയും മലയയാെം അക്രങ്ങളം വയാക്കുകളം എഴുതയാൻ ഉപശ്യയാക്യാ്ടെ സഹയായിക്കുന്ന 
ഈ ശ്പ്രയാഗ്യാം ടമയാപബൽ ആപ്ിശ്്ഷനിലം ലഭധ്മയാണ്. 

നിലവിൽ 30 രയാജധ്ങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള ഏകശ്ദശം 1,800 ഉപശ്യയാക്യാ്ൾ ഈ ആപ്ിശ്്ഷനിൽ രജിസ്റർ ടെയ്തിട്ടുണ്്. കൂെയാടത 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി വിദധ്യാർത്ികൾ്യായി ഓൺപലൻ വഴി ശ്നരി്് വിനിമയം നെത്തുകയും ടെയ്യുന്നുണ്്. ശ്കയാഴ് സിന് ശ്ശഷം 
വിദധ്യാർത്ി്് മലയയാെം മിഷൻ നൽകുന്ന സർ്ിഫി്റ്് ലഭിക്കും. 150 പഠിതയാ്ൾ ഈ ശ്കയാഴ് സിടറെ ആദധ് �്ം പൂർത്ിയയാ്ി

റബകാക്പ് 9.1.4 ഭൂമി മലയയാെം ഓപ്ൺ ഓൺപലൻ ശ്കയാഴ്സ് (ബി.എം.ഒ.ഒ.സി)

അവലംബം: മലയയാെം മിഷൻ
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എ.കക.ജി സ്മകാരക മയൂസിയം, കണ്ണൂർ: ശ്കരെ െരിത്ര പപതൃക 
മ്യൂസിയം വഴി നിർമ്യാണ പ്രവൃത്ികൾ ആരംഭിച്ച മയുസിയം 
2024 മയാർശ്ച്ചയാടെ പൂർത്ിയയാകുടമന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

കപതൃക മയൂസിയം, വയനകാടപ്: വയനയാെ് കുങ്ിച്ചിറയിൽ 
വകുപ്് പപതൃക മ്യൂസിയം സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്. മ്യൂസിയത്ിടറെ 
ടക്ിെ നിർമ്യാണം പൂർണ്ണശ്തയാതിലയായിട്ടുണ്്. 2023-24 
സയാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ മ്യൂസിയം ടപയാതുജനങ്ങൾ്യായി 
തുറന്നുടകയാടു്യാനയാകുടമന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

വകുപ്ിടല മറ്് പ്രവൃത്ികെയായ ശ്പയാസ്റ് ശ്മയാർ്ം മുറിയുടെ 
നിർമ്യാണവം സജ്ീകരണവം, വധ്യാഖധ്യാന ശ്കന്ദ്രം, 
ബയാരിശ്്ഡിടറെ നവീകരണം, മറ്് അറ്കുറ്പ്ണികൾ, 
മൃഗങ്ങളടെയും പക്ികളടെയും കൂടുകളടെ നവീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്.

റകരള സംസ്യാന പുരയാവസ്തു വകുപ്പ്
തിരുവിതയാംകൂർ പുരയാവസ്തു വകുപ്പും അ്യാലടത് 
ടകയാച്ചിയിടല പുരയാവസ്തു ഗശ്വഷണ ശ്കന്ദ്രവം 
സംശ്യയാജിപ്ിച്ച് 1962 ലയാണ് ശ്കരെ സംസ്യാന 
പുരയാവസ്തു വകുപ്് രൂപീകരിച്ചത്. വിവിധ സ്ലങ്ങെിൽ 
നിന്ന് കടണ്ത്ിയ ശിലയാലിഖിതങ്ങളടെ വയാലധ്ങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുക, തയാമ്രഫലകങ്ങെിടല എഴുത്തുകൾ 
പകർത്തുക, ഖനനങ്ങളം പരധ്ശ്വക്ണങ്ങളം നെത്തുക, 
ബി.സി 200 മുതൽ സംസ്യാനത്ിടറെ വിവിധ 
ഭയാഗങ്ങെിലയായി സ്ിതിടെയ്യുന്ന െരിത്രസ്മയാരകങ്ങളടെ 
സംരക്ണ നെപെികൾ പകട്യാള്ളുക എന്നിവയയാണ് 
വകുപ്ിടറെ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ. പുരയാവസ്തു വകുപ്ിന് 
കീഴിലയായി 12 മ്യൂസിയങ്ങളണ്്. അവയുടെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
റബകാക്പ് 9.1.5ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ടപയാതുജനങ്ങൾ്യായി തുറന്നിരിക്കുന്ന പുരയാവസ്തു 
വകുപ്ിടറെ കീഴിലള്ള മ്യൂസിയങ്ങളടെയും സ്മയാരകങ്ങളടെയും 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 9.1.5 നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ആർ്ിശ്യയാെജി്ൽ സർശ്വ ഓഫ് ഇന്ധ്യുടെയും 
ശ്കരെത്ിടല പുരയാവസ്തു വകുപ്ിടറെയും കീഴിലള്ള 
സംരക്ിത സ്മയാരകങ്ങളടെ പ്ിക യഥയാക്രമം അനുബന്ം 
9.1.6, അനുബന്ം 9.1.7 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വകുപ്പിമന്റ പ്രധയാന റനട്ടങ്ങൾ
തിരുവനന്പുരം ജിലയിടല െിറയൻകീഴ് തയാലൂ്ിൽ സ്ിതി 
ടെയ്യുന്ന ആറ്ിങ്ങൽ ടകയാ്യാരം സംരക്ിത സ്മയാരകമയായി 
വകുപ്് പ്രഖധ്യാപിച്ചു. തൃശൂരിടല ശ്െറ്റുവ ശ്കയാ്യുടെ ഒന്നയാം 
�് സംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ിയയാ്ി. 
ശ്കരെ നിയമസഭ സുവർണ ജൂബിലി മ്യൂസിയത്ിൽ 
രണ്യാം �് സംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 
െി്റ്ിംഗ് സംവിധയാനത്ിടറെയും ടവബ് പസറ്ിടറെയും 
ആധുനികവൽ്രണം, പരിശീലനം, മ്യൂസിയം 
ജീവന്യാർക്കുള്ള കയാരധ്ശ്ശഷി വികസനം എന്നിവ 
പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്. 

മലപ്പുറം ജിലയിടല ഉഗ്പുരത്തും കണ്ണൂർ ജിലയിടല 
ശിവപുരത്തും കടണ്ത്ിയ ‘നന്നങ്ങയാെികൾ’, ടകയാ്യാര്ര 
സ്ിതി ടെയ്യുന്ന ജിലയാ ്രഷറിയിൽ സൂക്ിച്ചിരുന്ന 
രയാജമുദ്രകൾ പതിച്ച മൂന്്ന ശ്ലയാഹടപ്്ികൾ എന്നിവ വകുപ്് 
ഏടറ്ടുത്തു. 

വകുപ്ിൽ സൂക്ിച്ചിരിക്കുന്ന നയാണയങ്ങളടെ 
ശ്ഡയാകയുടമശ്റെഷൻ പദ്തി പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്. 
ശ്കരെടത്ക്കുറിച്ചുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ കടണ്ത്തുന്നതിനും 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതിനുമയായി ആരംഭിച്ച "ശ്കരെ 
ആർ്ിശ്യയാെജി്ൽ സീരീസിടറെ" രണ്യാം വയാലധ്ം 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചു. വിവിധ സംരക്ിത സ്മയാരകങ്ങൾ, 
ശ്ക്ത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുശ്രയാഗമിച്ചുവരുന്നു.

റബകാക്പ് 9.1.5 പുരയാവസ്തു വകുപ്ിന് കീഴിലള്ള പ്രധയാനടപ്് മ്യൂസിയങ്ങൾ

അവലംബം: പുരയാവസ്തു വകുപ്്, ശ്കരെ സർ്യാർ

• പഴശ്ി ശവകുെീരം മ്യൂസിയം, മയാനന്വയാെി, വയനയാെ്
• കുഞ്യാലി മര്യാർ സ്മയാരക മ്യൂസിയം, ശ്കയാ്്ൽ, വെകര
• പഴശ്ിരയാജയാ മ്യൂസിയം, ഈസ്റ് ഹിൽ, ശ്കയാഴിശ്്യാെ്
• ഗയാന്ി സ്മൃതി മ്യൂസിയം, പയ്ന്നൂർ, കണ്ണൂർ
• പ്രയാശ്ദശിക െരിത്ര മ്യൂസിയം, കശ്ണ്യാന്യാർ, കണ്ണൂർ
• പയാല്യാെ് ജിലയാ പപതൃക മ്യൂസിയം, കൽപ്യാത്ി, പയാല്യാെ്
• തൃശൂർ ജിലയാ പപതൃക മ്യൂസിയം, തൃശൂർ
• പുരയാവസ്തു മ്യൂസിയം, ശക്ൻ തമ്പുരയാൻ ടകയാ്യാരം, തൃശൂർ
• എറണയാകുെം ജിലയാ പപതൃക മ്യൂസിയം, ബയാസ്റധ്ൻ ബംഗ്യാവ്, ശ്ഫയാർ്് ടകയാച്ചി
• ഹിൽ പയാലസ് ആർ്ിശ്യയാെജി്ൽ മ്യൂസിയം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണയാകുെം
• ഇടു്ി ജിലയാ പപതൃക മ്യൂസിയം, പപനയാവ്, ഇടു്ി
• പുരയാവസ്തു മ്യൂസിയം, കൃഷ്ണപുരം ടകയാ്യാരം, കയായംകുെം
• ടകയാ്യാര്ര തമ്പുരയാൻ ടമശ്മ്യാറിയൽ ക്യാസി്ൽ ആർ്്സ് മ്യൂസിയം, ടകയാ്യാര്ര, ടകയാലം
• ശ്വലത്മ്പി ദെവ ടമശ്മ്യാറിയൽ മ്യൂസിയം, മണ്ണെി, പത്നംതി്
• ശ്കയായി്ൽ ടകയാ്യാര മ്യൂസിയം, ടനടുമങ്ങയാെ്, തിരുവനന്പുരം
• പത്മനയാഭപുരം ടകയാ്യാര മ്യൂസിയം, ത്ല, കനധ്യാകുമയാരി, തമിഴ്നയാെ്
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റകരള സംസ്യാന പുരയാറരഖയാ വകുപ്പ്
1962 ലയാണ് സംസ്യാന പുരയാശ്രഖയാ വകുപ്് രൂപീകരിച്ചത്. 
സംസ്യാന സർ്യാരിടറെയും വിവിധ വകുപ്പുകളശ്െയും 
സ്യാപനങ്ങളശ്െയും വധ്ക്ികളശ്െയും നിലവിലള്ളതും 
സ്ിര മൂലധ്മുള്ളതുമയായ എലയാ ശ്രഖകളശ്െയും സംരക്ണ 
ചുമതല പുരയാശ്രഖയാ വകുപ്ിനയാണ്. സർ്യാർ ശ്രഖകൾ, 
തയാെിശ്യയാലകൾ, പകടയഴുത്തുപ്രതികൾ തുെങ്ങിയ 
െരിത്രപരമയായ മൂലധ്മുള്ള ശ്രഖകളടെ സൂക്ിപ്് ഈ വകുപ്ിൽ 
നിഷിപ്മയായിരിക്കുന്നു. റഫറൻസ് ആവശധ്ങ്ങൾ്യായുള്ള 
ശ്രഖകളം മറ്റും വകുപ്് ശയാസ്തീയമയായി സംരക്ിച്ചുശ്പയാരുന്നു.

പ്രധയാന റനട്ടങ്ങളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളം 
തിരുവനന്പുരടത് കയാരധ്വ്ം യൂണിശ്വഴ് സിറ്ി കയാമ്പസിൽ 
ഇറെർനയാഷണൽ ആർപ്വ് സ് ആൻഡ് ടഹറിശ്റ്ജ് 
ടസറെർ സ്യാപിക്കുന്നതിന് ശ്കരെ സർവകലയാശയാലയുമയായി 
വകുപ്് ധയാരണയാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്്. ശ്കരെ മ്യൂസിയം 
മുശ്ഖനയയാണ് പദ്തി നെപ്യാക്കുക. നിർവ്വഹണ 
ഏജൻസിയയായ ശ്കരെ മയുസിയം വഴി ടക്ിെ നിർമ്യാണം 
ഇതിശ്നയാെകം തടന്ന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 

ശ്കയാഴിശ്്യാെ് കുന്നമംഗലം മിനി സിവിൽ ശ്സ്റഷനിൽ 
വകുപ്ിടറെ ഒരു ഉപ ശ്കന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. ഇടു്ി പപതൃക 
ശ്കന്ദ്രം, ഇടു്ി പുരയാശ്രഖയാ ഗയാലറി എന്നിവ ടസപ്ംബർ 
19, 2022-ന് ഉദ്�യാെനം ടെയ്തു. എ) തിരുവിതയാംകൂറിടല 
മയാനസികയാശ്രയാഗധ് സംരക്ണ സംവിധയാനത്ിടറെ 
പരിണയാമം, ബി) സ്യാതന്തധ് സമര ശ്സനയാനികളടെ 
തിരടഞ്ടുത് പ്രസംഗങ്ങൾ- വയാലധ്ം-4, സി) ‘1924ടല 
പ്രെയം’ തുെങ്ങിയ പ്രസിദ്ീകരണങ്ങളടെ അച്ചെി വകുപ്് 
ആരംഭിച്ചു. 

ഡിജിപറ്ശ്സഷനയാണ് വകുപ്ിടറെ മടറ്യാരു പ്രധയാന 
പ്രവർത്നം: ഇതുവടര 2,87,690 ശ്പപ്ർ ടറശ്്യാർഡുകൾ 
വകുപ്് ഡിജിപറ്സ് ടെയ്തിട്ടുണ്്. നെപെിക്രമങ്ങൾ ഇശ്പ്യാഴും 
പുശ്രയാഗമിക്കുകയയാണ്.

റരഖകളുകട ശകാസ്തീയ സംരക്ഷണം എന്ന പദ്തിയുടെ 
ഭയാഗമയായി നിരണം ടസറെ് ശ്മരീസ് ഓർത്ശ്ഡയാക് സ് 
സുറിയയാനി പള്ളിയുടെയും (പദ്തി വഴി 3020 ശ്പജുകൾ 
സംരക്ിച്ച് പന്തണ്് പുസ്തകങ്ങളടെ പബൻഡിങ് 
നെപെികൾ പൂർത്ീകരിച്ചു) കണ്ണൂർ ടസറെ് ശ്ജയാൺസ് 
ഇംഗ്ീഷ് െർച്ചിടറെ (10,277 ശ്പജുകൾ സംരക്ിച്ച് പദ്തി 
പൂർത്ിയയാ്ി) സംരക്ണം പൂർത്ിയയാ്ി.

കററ്കാർഡുകളുകട റെറൻസപ് മീഡിയ തയ്കാറകാ്ൽ: ഈ 
കയാലയെവിൽ, 16,333 ടറശ്്യാർഡുകളടെ അനുക്രമണ 
പ്ികകൾ പൂർത്ിയയായി. ഡിജിപറ്ശ്സഷൻ പ്രക്രിയയുടെ 
ഭയാഗമയായി, 13,788 ശ്രഖകളടെ ഫിസി്ൽ ടവരിഫിശ്്ഷനും 
പൂർത്ിയയായി.

ഡിജിറ്ൽ ടഹറിശ്റ്ജ് ആർപ്വ്സ്: ഡിപ്യാർ്്ടമറ്െ 
ശ്കരെ സംസ്യാന ഐ.െി മിഷൻ വഴി ശ്സ്ററ്് ഡയാറ്യാ 
ടസറെറിൽ 25 െി.ബി ടവബ് ക്ൗഡ് ശ്സ്റയാടറജ്് സൗകരധ്ം 
ലഭധ്മയാ്ിയിട്ടുണ്്. 'ഇ-ലിഖിതം' ശ്സയാഫ് റ്് ടവയർ സി-
ഡിറ്ിലൂടെ നവീകരി്യാൻ വകുപ്് നെപെി സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
ഇന്ധ്ൻ സ്യാതന്തധ്ത്ിടറെ 75-യാം വയാർഷികത്ിടറെ 
ഭയാഗമയായി തൃശ്ശൂരിലം ശ്കയാഴിശ്്യാട്ടും വകുപ്് പ്രദർശനങ്ങളം 
ടസമിനയാറുകളം നെത്ി.

ഭൂശ്രഖകളടെ ശയാസ്തീയ സംരക്ണവം ഡിജിപറ്ശ്സഷനും: 
ശ്കരെ മ്യൂസിയം മുശ്ഖനയുള്ള ശയാസ്തീയ സംരക്ണത്ിനും 
ഭൂശ്രഖയാ ടറശ്്യാർഡുകളടെ ഡിജിറ്പലശ്സഷൻ പദ്തിക്കു 
കീഴിൽ 377 ഭൂപെങ്ങൾ്് വകുപ്ിന് സംരക്ണം നൽകയാൻ 
സയാധിച്ചിട്ടുണ്്.

മുസിരിസ് പദ്തി
ഐതിഹയാസികമയായ മുസിരിസ് തുറമുഖത്ിടറെ 
െരിത്രപരവം സയാംസ്യാരികവമയായ പ്രയാധയാനധ്ം 
പുനഃസ്യാപിക്കുന്നതിനയായി ശ്കരെ സർ്യാർ 
മുസിരിസ് പപതൃക പദ്തി്് തുെ്മിട്ടു. ഈ പദ്തി 
പൂർണ്ണമയായും രൂപകൽപ്ന ടെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രയാശ്ദശിക 
സമൂഹടത് അതിടറെ ഉശ്ദേശിക്കുന്ന എലയാ വികസന 
സംരംഭങ്ങെിലം ഉൾടപ്ടുത്യാനും സമന്യിപ്ി്യാനുമയാണ്. 
സമ്പന്നവം പ്രൗഢവമയായ െരിത്രത്ിടറെ സമഗ്മയായ 
സംരക്ണത്ിനയായി ശ്കരെ സർ്യാരിടറെ ഒരു 
സുപ്രധയാന സംരംഭമയാണ് മുസിരിസ് പപതൃക പദ്തി. 
ടൂറിസം വകുപ്് മുശ്ഖനയയാണ് ഈ പദ്തി സർ്യാർ 
നെപ്യാക്കുന്നത്. മുസിരിസ് പദ്തിയുടെ ലക്ധ്ങ്ങൾ 
ഇപ്രകയാരമയാണ്:
• മുസിരിസ് പപതൃകടത് ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന 

തിനയായി സന്ദർശകർ്യായി 25-ലധികം 
മ്യൂസിയങ്ങൾ സജ്ീകരി്യാൻ ഉശ്ദേശിക്കുന്നു.

• പദ്തിടയ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനയായി ഒരു ഗശ്വഷണ-
അ്യാദമിക് സ്യാപനം സ്യാപി്ൽ

• വിവര ശ്ശഖരണം, സർശ്വ മുതലയായവയ് ് യായി 
പ്രയാശ്ദശിക തലത്ിലള്ള വിദ്ഗ്ദ്ധ ഏജൻസി മുശ്ഖന 
പ്രയാശ്ദശിക കമ്്യൂണിറ്ികളമയായുള്ള സംശ്യയാജനം 
ഉറപ്യാക്കുന്നു

മുസിരിസ് പദ്തിയുടെ വിശദയാംശങ്ങൾ ഈ 
അവശ്ലയാകനത്ിടറെ അദ്ധ്യകായം 5.2 (വിറനകാദ സഞ്കാരം)
ൽ പരയാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനയാധിപതധ് മൂലധ്ങ്ങൾ ഉയർത്ിപ്ിെിക്കുന്ന എലയാ 
സംസ്യാനങ്ങളം കലയ്ക്കും സംസ്യാരത്ിനും വലിയ മൂലധ്ം 
നൽകുന്നു. പവവിധധ്മയാർന്ന കലയാരൂപങ്ങളശ്െയും 
ഉത്വങ്ങളശ്െയും പ്രധയാന ഇെം എന്ന നിലയിലം ശ്കരെം 
പ്രശസ്തമയാണ്. വധ്തധ്സ്തമയായ കലയാരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചതിനും 
അവ്് പ്രെയാരണം നൽകിയതിനും പുറകിൽ ഒരു നീണ് 
െരിത്രമുണ്്. ശ്കരെത്ിടറെ പ്രശ്തധ്കമയായ ഭൂമിശയാസ്തപരമയായ 
സവിശ്ശഷതകൾ സംസ്യാനത്ിടറെ സയാംസ്യാരിക 
പവവിധധ്ത്ിന് െരിത്രപരമയായി സംഭയാവന നൽകിയിട്ടുണ്്. 
ദൃശധ്കലകൾ, കരകൗശലവസ്തു്ൾ, ഭയാഷകൾ, െരിത്രം, 
ഉത്വങ്ങൾ/ശ്മെകൾ, ആശ്യയാധനകലകൾ, വസ്തങ്ങൾ, മറ്് 
വശങ്ങൾ എന്നിവയുൾടപ്ടെ അതിടറെ സംസ്യാരത്ിടറെ 
നിരവധി വശങ്ങൾ ഈ പവവിധധ്ത്ിടറെ വധ്യാപ്ി 
കയാണിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്ിടറെ പുശ്രയാഗതിയിൽ 
കലയുടെയും സംസ് കയാരത്ിടറെയും പ്രയാധയാനധ്ം 
ശ്കരെം അംഗീകരിക്കുകയും മഹത്യായ സംഭയാവനകൾ 
നൽകിയവടര ശ്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും ടെയ്തിട്ടുണ്്. 
വിവിധ പദ്തികെിലൂടെയും പരിപയാെികെിലൂടെയും ഈ 
ശ്മഖലയിടല സ്യാപനങ്ങടെ അകമഴിഞ്് പിന്തുണയ്കയാനും 
കലയാകയാരന്യാടരയും എഴുത്തുകയാടരയും വെർത്ിടയടു്യാനും 
നമു്് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.
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9.2 കയായികവം, യുവജനകയാരധ്വം
കയായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശയാരീരികവം മയാനസികവം 
വവകയാരികവമയായ വളർച്ചയയ പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. ഇത് 
ആപരയാഗധ്കരമയായ ഒരു ജീവിതവശലി പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നു. 
സ് പ�യാർട് സിന് മത്രക്ഷമതയുയടയും ടീം വർക്ിയറെയും 
മപനയാഭയാവം വളർത്തിയയടുക്യാൻ കഴിയും, അത് യുവയാക്ളുയട 
സമഗ്രമയായ വികസനത്തിന് സഹയായിക്കുന്നു. അന്യാരയാഷ് ട്ര 
കയായിക മത്രങ്ങളിൽ രയാജധ്യത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് 
എല്യായ് പപ്യാഴം പേശീയ അഭിമയാനത്തിയറെ പ്യാതസ്യാണ്, 
കൂടയായത യുവയാക്ൾക്ിടയിൽ പേശീയ ഐകധ്ത്തിയറെയും 
സ്വത്വത്തിയറെയും വികയാരം വളർത്തിയയടുക്യാൻ സഹയാ 
യിക്കുന്നു.

ആധുനിക അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, ഉ�കരണങ്ങൾ, 
നൂതനമയായ ശയാസ്തീയ �ിന്തുണ എന്നിവയുയട ഉ�പയയാഗം 
അന്യാരയാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്യാർട്സിയറെ സയാഹചരധ്യത്ത 
മയാറ്ിമറിച്ചു. നൂതന അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
ഉ�കരണങ്ങൾ, ശയാസ്തീയ �ിന്തുണ എന്നിവയുയട 
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശധ്ങ്ങൾ കണക്ിയലടുത്ത്, പകരള 
സർക്യാർ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും 
കയായിക തയാരങ്ങൾക്് �രിശീലനത്തിലൂയടയും അന്യാരയാഷ്ട്ര 
മത്രങ്ങളിൽ വധ്ക്ീകരണം യചയ്യുന്നതിലൂയടയും 
ആവശധ്മയായ സഹയായം നൽകുകയും യചയ്യുന്നു. 
കൂടയായത, സംസ്യാനയത്ത കയായിക പമഖലയയ 
നവീകരിക്യാനം കയായിക സംഘടനകളുയട നയ 
നിർവഹണം അവതരിപ്ിക്യാനം പകരള കയായിക നയം 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. കൂടയായത, 2000-യല പകരള സ് പ�യാർട് സ് 
ആക്റ്് അനശയാസിക്കുന്ന 'എല്യാവർക്കും സ് പ�യാർട് സ്, 
'എല്യാവർക്കും ആപരയാഗധ്ം' എന്ന തത്വത്തിന് അനസൃ 
തമയായി, സംസ്യാനയത്ത ജനങ്ങളിയല എല്യാ 
വിഭയാഗങ്ങൾക്ിടയിലം ആപരയാഗധ്കരമയായ ജീവിതം 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു വയാഹനമയായി 
സ് പ�യാർട് സിയന ഉ�പയയാഗയപ്ടുത്തുക എന്നതയാണ് 
സർക്യാരിയറെ ശ്രമം. 

പകരളത്തിയറെ സമ്പേ് വധ്വസ്യിൽ പ്രയാഥമികമയായി 
ടൂറിസവം ഐടി പമഖലയും പകരളത്തിയറെ ജിഎസ്ഡി�ിയുയട 
വളർച്ചയ്ക് ഒരു പ്രധയാന വിധത്തിൽ സംഭയാവന നൽകുന്ന ഒരു 

പസവനമയാണ്. ഈ പമഖലയ്കകത്തയാണ് പകരള സ് പ�യാർട് സ് 
അതിയറെ സ്യാനം കയടെത്തുകയും സംസ്യാനത്തിയറെ 
സയാമ്പത്തിക ലക്ഷധ്ങ്ങൾ വകവരിക്കുന്നതിന് 
സംഭയാവന നൽകുകയും യചപയേടെത്. കയായികവികസനം 
കമ്മ്യൂണിറ്ിയയ അടിസ്യാനമയാക്ിയുള്ളതയായിരിക്ണം, 
കൂടയായത സംസ്യാനം വർഷങ്ങളയായി പനടിയയടുത്ത അസയാ 
ധയാരണമയായ സയാമൂഹിക മൂലധനം പ്രപയയാജനയപ്ടുത്തുകയും 
പവണം.

കേരള സര്ക്കാരിനു േീഴിലുള്ള േ്കായിേ സ്്കാപനങ്ങള് 
പകരള സംസ്യാന സർക്യാർ ഈ പമഖലയ്ക് കീഴിലള്ള 
തയായഴപ്റയുന്ന സ്യാ�നങ്ങൾക്് സയാമ്പത്തിക സഹയായം 
നൽകുന്നു.

1. കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്്
2. പകരള സംസ്യാന പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ
3. പകരള സംസ്യാന യുവജന പക്ഷമ പ�യാർഡ്
4. പകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്മീഷൻ

1. േ്കായിേ യുവജനേ്കാര്യ ഡയറക്ടകററ്റ്
1986 -ൽ സ്യാ�ിതമയായ ഡയറക്ടപററ്് ഓഫ് പ്യാർട്സ് 
ആറെ് യൂത്ത് അഫപയഴ്സ് (ഡി.എസ്.വവ.എ) 
പകരളത്തിയല കയായിക വിപനയാേങ്ങളുയട വികസനത്തിനം 
ഉന്നമനത്തിനം പവടെി ഒരു പ്രധയാന �ങ്് വഹിക്കുന്ന 
സ്യാ�നമയാണ്. ഉചിതമയായതം മികച്ചതമയായ അടിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രേയാനം യചയ്തയകയാണ്ം കയായിക 
രംഗത്തിയറെ പ്രയാധയാനധ്യത്തക്കുറിച്ച് യ�യാതജനങ്ങളിൽ 
അവപ�യാധം നൽകിയകയാണ്ം, അന്യാരയാഷ്ട്ര 
നിലവയാരത്തിപലക്് കയായിക തയാരങ്ങയള �രിശീലിപ്ിച്ച് 
സംസ്യാനയത്ത കയായിക വിപനയാേങ്ങളുയട ഉന്നമനവം 
വികസനവം ലക്ഷധ്മയാക്ിയുമയാണ്  ഈ സ്യാ�നം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനപുറയമ, പകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 
കയായിക രംഗത്തുള്ള വധ്ക്ികളുയട മത്ര വനപുണധ്ങ്ങൾ 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിന ആവശധ്മയായ ഏറ്വം പുതിയ 
സയാപങ്തിക വിേധ്കളും കയായിക രംഗത്തുള്ള നൂതന 
ആശയങ്ങളും യകയാണ് വരുന്നതിനള്ള �ദ്തികൾ കയായിക 
യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്് നടപ്ിലയാക്ി വരുന്നു. 
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കേക�്കാ ഇന്്യ യൂത്റ് ഗെയിമുേളിഗ� പങ്്കാളിത്തം
പഖപലയാ ഇന്ധ് യൂത്ത് യഗയിംസ് (യകഐവവജി), മുൻ�് 
പഖപലയാ ഇന്ധ് സ്കൂൾ യഗയിംസ് (യകഐഎസ്ജി), എന്നത് 
വർഷം പതയാറം ജനവരി അയല്ങ്ിൽ യഫബ്രുവരിയിൽ, 
17 വയസ്ിന് തയായഴയുള്ള സ്കൂൾ വിേധ്യാർത്ികൾക്കും 
21 വയസ്ിന് തയായഴയുള്ള പകയാപളജ് വിേധ്യാർത്ികൾക്കും 
രടെ് പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളിലയായി ഇന്ധ്യിൽ പേശീയ 
തലത്തിൽ നടത്തി വരുന്നു. എല്യാ വർഷവം മികച്ച 1,000 
കുട്ികൾക്് അന്യാരയാഷ്ട്ര കയായിക മത്രങ്ങൾക്യായി 
വയാർഷിക പസ്യാളർഷിപ്യായി 5 ലക്ഷം രൂ� വീതം നൽകും. 
നയാലയാമയത്ത പഖപലയാ ഇന്ധ് യൂത്ത് യഗയിംസ് 2022 ജൂണ 
4 മുതൽ 2022 ജൂണ 13 വയര ഹരിയയാനയിൽ �ഞ്്കുള 
ആതിപഥയ നഗരമയായി നടന്നു. 25 ഇനങ്ങളിലയായി പകരളം 
55 യമഡലകൾ (18 സ്വർണം, 19 യവള്ളി, 18 യവങ്ലം) പനടി.

കേരള ഷൂടിതംെറ് അക്കാദമി
നയാഷണൽ വറഫിൾ അപസയാസിപയഷൻ ഓഫ് ഇന്ധ്യുയട 
സഹകരണപത്തയായട പകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പലയാപകയാത്തര 
ഷൂട്ിംഗ് ചയാമ്പധ്ന്യായര വയാർയത്തടുക്യാൻ 2020 യഫബ്രുവരി 
3 -ന് പകരള ഷൂട്ിംഗ് അക്യാേമി സ്യാ�ിച്ചു. ഒരു �യാച്ചിൽ 
90 വിേധ്യാർത്ികൾക്് അക്യാേമി �രിശീലനം നൽകുന്നു.

പ്രക്്യേ പദ്ധ്ിേള്
എ.ഗ�ോള് (കിക്ക് ഓഫക്): ഫുട്പ�യാൾ കളിക്യാനള്ള കഴിവ് 
വർദ്ിപ്ിക്കുക എന്ന ലക്ഷധ്പത്തയായടയയാണ് ഈ  �ദ്തി 
വിഭയാവനം യചയ്യുന്നത്.  ഉ�-നഗര, ഗ്രയാമീണ, പഗയാത്രവർഗ്ഗ, 
മറ്് ദുർ�ല പ്രപേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫുട്പ�യാൾകളിയിൽ 
കഴിവള്ള കുട്ികയള യചറപ്ത്തിൽ കണ്�ിടിച്ച് നല് 
കളിക്യാരയായി വളർത്തുകയയന്ന ലക്ഷധ്പത്തയായടയുള്ള 
തയായഴതട്ിലള്ള �രിശീലന �ദ്തിയയാണിത് .  സംസ്യാ 
നയത്തയാട്യായകയുള്ള 33 പകന്ദ്രങ്ങളിലയാണ് �ദ്തി 
നടപ്യാക്കുന്നത്, ഇതിൽ 15 പകന്ദ്രങ്ങൾ യ�ണകുട്ികയള 
�രിശീലിപ്ിക്കുന്നതിന് മയാത്രമുള്ളതം ഓപരയാ പകന്ദ്രത്തിലം 
25 വിേധ്യാർത്ികൾ വീതവമയാണുള്ളത് . ആണകുട്ികൾക്കും 
യ�ണകുട്ികൾക്കുമുള്ള കിപക്യാഫ് പപ്രയാഗ്രയാം സംപയയാജിപ്ിച്്ച 
'പഗയാൾ' എന്ന് പുനർനയാമകരണം യചയ്ത.

ബി. ഹൂപ്ക്: ഗ്രയാസ് റൂട്് �യാസ്ക്കറ്് പ�യാൾ പപ്രയാഗ്രയാം:  
�യാസ് ക്റ്് പ�യാളിൽ തയാൽ�രധ്മുള്ള കുട്ികയള 
യചറപ്രയായത്തിൽ തയന്ന കയടെത്തി �രിശീലിപ്ിക്കുന്ന 
�ദ്തിയയാണിത്. ഈ �ദ്തി 2020-ൽ 5 ജില്കളിയല 
10 സ്കൂളുകളിൽ ആരംഭിച്ചു. സംസ്യാനയത്ത എല്യാ 
സ് കൂളുകളിപലക്കും �ദ്തി വധ്യാ�ിപ്ിക്കുകയയാണ് ലക്ഷധ്ം. 
ഓപരയാ പകന്ദ്രത്തിലം 5 നം 9 നം ഇടയിൽ പ്രയായമുള്ള 
120 വിേധ്യാർത്ികൾക്് 6 മയാസത്തിനള്ളിൽ �രിശീലനം 
നൽകുകയയാണ് ലക്ഷധ്ം.
 
സി. സ്പ്ിന്ക്: അത്ലറ്ിക്ിനള്ള ഗ്രയാസ് റൂട്് �രിശീലന 
�രി�യാടി: യചറപ്രയായത്തിൽ തയന്ന പലയാപകയാത്തര  
നിലവയാരത്തിലള്ള കയായിക തയാരങ്ങയള കയടെത്തി 
രയാജധ്യാന്ര തലത്തിൽ പകരളത്തിയറെ നഷ്ടയപ്ട് പ്രതയാ�ം 
വീയടെടുക്യാൻ ആവിഷ്കരിച്ച �ദ്തിയയാണ് സ്്ിറെ്. 
പ്രകടനം യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതിന്, സംസ്യാനത്തുടനീളം 
ഗ്രയാസ് റൂട്് തലത്തിലള്ള �രിശീലനം, ഇറെർ സ്കൂൾ, ഇറെർ 
ഡിസ്ട്രിക്റ്് ടൂർണയമന്റുകൾ പപ്രയാത്യാഹിപ്ിപക്ടെതടെ്. 
അതിനയാൽ അത്ലറ്ിക്ിയന മുൻഗണന നൽപകടെ 
കയായിക വിഭയാഗമയായി തിരയഞെടുപക്ടെതം  5 നം 12 
നം ഇടയിൽ പ്രയായമുള്ള സ് കൂളിൽ പ�യാകുന്ന കുട്ികൾക്് 
തടർച്ചയയായ �രിശീലനം നൽകുകയും പവണം. ഉ� 

നഗര, ഗ്രയാമ, ആേിവയാസി, ടയാപ്് യചയേയപ്ടയാത്ത മറ്് 
പ്രപേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഴിവള്ള കുട്ികയള യചറപ്ത്തിയല 
കയടെത്തി അവയര പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുക എന്നതയാണ് ഈ 
�ദ്തി ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. കണ്ണൂർ, കയാസർപകയാട്, ഇടുക്ി, 
�ത്തനംതിട്, പകയാട്യം, �യാലക്യാട് എന്നീ 6 ജില്കളിലയായി 
6 പകന്ദ്രങ്ങളിലയാണ് സ്്ിറെ് �ദ്തി നടപ്യാക്കുന്നത്.

ഡി. ജുഗഡോക്: ജൂപഡയായിൽ മികവ് പുലർത്തയാനം കയായിക 
അച്ചടക്ത്തിയറെ അടിസ്യാന വികസനത്തിനം പവടെിയുള്ള 
സംസ്യാനയത്ത കയായിക പപ്രമികയള പ്രപചയാേിപ്ിക്യാൻ 
സ്വീകരിച്ച സുപ്രധയാന ചുവടുവയ്പ്യാണ് ജൂപഡയാക്. 8-11 
വയസ്ിനിടയിൽ പ്രയായമുള്ള സ്കൂൾ വിേധ്യാർത്ികൾക്യായി 
സംസ്യാനത്ത് അടിസ്യാന �രിശീലന പകന്ദ്രങ്ങൾ 
സ്യാ�ിച്ച് ജൂപഡയായിൽ സംസ്യാന വധ്യാ�കമയായി 
നടത്തുന്ന ഗ്രയാസ്റൂട്് �രിശീലന �രി�യാടിയയാണ് ജൂപഡയാക്. 
ആേധ്ഘട്ത്തിൽ സംസ്യാനയത്ത 10 പകന്ദ്രങ്ങളിലയാണ് 
�ദ്തി നടപ്യാക്കുക.

ഇ. 'ഹെൽത്ി കിഡക് സക്' (ഗലേ ഗഫോര് ഹെൽത്ക് ): 
പ്യാർട്സിപലക്കും കളികളിപലക്കും കുട്ികയള എത്തിക്കു 
ന്നതിലൂയട അവരുയട ശയാരീരികവം മയാനസി കവമയായ 
കഴിവകൾ യമച്ചയപ്ടുത്തുകയയാണ് 'യഹൽത്തി കിഡ് സ്' 
�ദ്തി ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. കുട്ികയള ചിട്യയായതം 
ശയാസ്തീയവമയായ �രിശീലനത്തിലൂയട �ിന്നീട് പ്രപയയാജ 
നയപ്ടുത്തയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ യഗയിമുകളിൽ 
അഭിരുചി വളർത്തയാൻ സഹയായിക്കുക എന്നതിലയാണ് 
പ്രയാഥമികമയായി ശ്രദ് യചലത്തുന്നത്. സ്കൂളുകയള കയായിക 
പകന്ദ്രങ്ങളയായി മയാറ്റുന്നതിനം സ്കൂൾ കുട്ികൾക്ിടയിൽ 
�തിവ് ശയാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്യാക്കുന്നതിനം ഇത് 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. ഈ �ദ്തിയുയട സംസ്യാനതല ഉേ്ഘയാടനം 
2021 ജനവരി 25-ന് കണ്ണൂർ തലപ്് മിക്ഡ് അപ്ർ 
വപ്രമറി സ്കൂളിൽ നടന്നു. പകരളത്തിയല വിേധ്യാഭധ്യാസ 
�യാഠധ്�ദ്തിയുയട ഭയാഗമയായി പ്യാർട്സിയന ഉൾയപ്ടുത്തുക 
എന്നതയാണ് അന്ിമ ലക്ഷധ്ം. പലേ പഫയാർ യഹൽത്ത് 
�ദ്തി നടപ്യാക്ിയ 25 പകന്ദ്രങ്ങൾയക്യാപ്ം 30 പുതിയ 
പകന്ദ്രങ്ങളിലം �ദ്തി നടപ്യാക്യാനയാണ് ലക്ഷധ്മിടുന്നത്.

എഫക്. പഞ്ക്: പകരളത്തിയല വിേധ്യാർത്ികൾക്ിടയിൽ 
പ�യാക് സിംഗ് �രിചയയപ്ടുത്തുന്നതിനം സംസ്യാന പേശീയ 
അന്ർപദേശീയ തലത്തിൽ യമഡലകൾ പനടുന്നതിന് 
അവയര പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിനയായി തയാപഴത്തട്ിയല 
പ്രതിഭയാ വികസന ഘടന ശക്ിയപ്ടുത്തുന്നതിനയായി 
പകരളത്തിലടനീളം 5 പകന്ദ്രങ്ങളിൽ �ഞ്് എന്ന പ�രിൽ 
പ�യാക് സിംഗിനയായുള്ള ഗ്രയാസ് റൂട്് യലവൽ �രിശീലന 
�രി�യാടി അവതരിപ്ിക്യാൻ �ദ്തി ലക്ഷധ്മിടുന്നു. 
പകരളത്തിലടനീളം പ�യാക് സിംഗിയറെ അറിവം മൂലധ്ങ്ങളും 
പ്രചരിപ്ിക്യാൻ ഈ �ദ്തി സഹയായിക്കുന്നു.

ക്്കാര്ടറ്സറ് ല�ഫറ് ഫിറ്റ്നസറ് ഗസന്ററുേള് 
ഓപരയാ �ൗരയറെയും സമഗ്ര വികസനത്തിൽ കയായിക 
വിപനയാേങ്ങളും, ശയാരീരികക്ഷമതയും ഒരു പ്രധയാന 
�ങ്് വഹിക്കുന്നു. ടീം ്ിരിറ്ിയന വളർത്തിയകയാടെ്, 
തന്ത്ര�രവം വിശകലന�രവമയായി ചിന്ിക്യാനം, 
പനതൃത്വ�രമയായ കഴിവകൾ വർദ്ിപ്ിക്യാനം, ലക്ഷധ്ങ്ങളിൽ 
ഊന്നി നിൽക്യാനം, റിസ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനള്ള കഴിവ് 
വികസിപ്ിക്കുന്നതിനം സയാധിക്കുന്നു. അന്യാരയാഷ്ട്ര 
നിലവയാരമുള്ള എയർ കടെീഷൻ യചയ്ത പ്യാർട്സ് വലഫ് 
ഫിറ്്നസ് യസറെറകൾ ഇതിനകം സംസ്യാനത്ത് ഒമ്പത് 
സ്ലങ്ങളിൽ കയാരധ്ക്ഷമമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുടെ്. എല്യാ 
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ജില്കളിലം അത്തരയമയാരു പകന്ദ്രയമങ്ിലം സ്യാ�ിക്യാൻ 
�ദ്തിയിട്ിട്ടുടെ്. പ്യാർട്സ് വലഫ് ഫിറ്്നസ് യസറെറകൾ 
പ്രപേശയത്ത ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ ഒരു കയായിക സംസ്യാരം 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുയമന്നും ആപരയാഗധ്കരമയായ ജീവിതയത്ത 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുയമന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്റേഡിയങ്ങള്
വളർന്നുവരുന്ന കയായിക പ്രതിഭകൾ, യമച്ചയപ്ട് പ്രകട 
നത്തിന് ഊന്നൽ നൽകൽ, കുട്ികളുയടയും യുവയാക്ളുയടയും 
ആത്മവിശ്വയാസം വളർത്തുന്നതിനം യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതിനം 
സഹയായിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാഥമിക ആവശധ്കതയയാണ് 
�രിസ്ിതി സൗഹയാർദേ�രമയായ ആവയാസ വധ്വസ്.  36 
പ്റേഡിയങ്ങൾ സംസ്യാനത്തുടെ്.  പകരളത്തിയല പ്രധയാന 
10 പ്റേഡിയങ്ങളുയട ഉ�പയയാഗവം ഇരിപ്ിടങ്ങളുയട എണ്ണവം 
സം�ന്ിച്ച, വിവരങ്ങൾ പട്ിക. 9.2.1 ലം പൂർണ്ണമയായ 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 9.2.1-ലം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ക്്കാര്ടറ്സറ് കേരള ഫൗകടേഷൻ
സംസ്യാനയത്ത പ്റേഡിയത്തിയറെയും അന�ന് അടി 
സ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുയടയും നിർമ്മയാണം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 
�തിവ് അറ്കുറ്പ്ണികൾ എന്നിവയ്കയായി, 2021-22 
ൽ പകരള സർക്യാർ പ്യാർട്സ് പകരള ഫൗപടെഷൻ 
എന്ന യ�യാതപമഖലയാ സംരംഭം (�ിഎസ്ഇ) രൂ�ീകരിച്ചു. 
ആസ്ി നിർമ്മയാണം, മയാപനജ്യമറ്െ കമ്പനി എന്ന 
ഇരട് ലക്ഷധ്ങ്ങപളയായട ഒരു പ്രപതധ്ക ഉപദേശധ്പത്തയായട 
ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്വയം സുസ്ിരമയായ വരുമയാനം 
ഉടെയാക്കുന്ന കയായിക ആസ്ികൾ വികസിപ്ിക്കുന്നതിലം 
പകരളത്തിയല കയായിക വികസനത്തിനയായി തയായഴ തട്ിലള്ള  
വിവിധ പപ്രയാഗ്രയാമുകളും �ദ്തികളും നടത്തുന്നതിൽ 
ശ്രദ് ഇത് പകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പകരള സംസ്യാനത്തിയല 
കയായിക അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുയട നിർമ്മയാണത്തിനം 
�രി�യാലനത്തിനമുള്ള പനയാഡൽ ഏജൻസിയയായും ഇത് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

II. കേരള സതംസ്്കാന ക്്കാര്ടറ്സറ് േൗണസില്
പകരള പ്യാർട്സ് ആക്ട് 2000 (2001 യല ആക്ട് 2) പ്രകയാരം 
രൂ�ീകരിച്ച ഒരു നിയമ�രമയായ സ്യാ�നമയാണ് പകരള 
സംസ്യാന കയായിക സമിതി. ചയാരിറ്�ിൾ യസയാവസറ്ീസ് 
രജിസ്പട്രഷൻ ആക്റ്് പ്രകയാരം 1954 ൽ പകരള പ്റേറ്് 
പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ സ്യാ�ിക്കുകയും പകരള പ്യാർട്സ് 
കൗണസിൽ എന്ന പ�രിൽ പകരളത്തിൽ പ്യാർട്സ് 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് 1974 ൽ പുനസംഘടിപ്ിക്കുകയും 
യചയ്ത. പകരള പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ �ിരിച്ചുവിടുകയും 
പകരള പ്റേറ്് പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ നിലവിൽ വരികയും 
പകരള പ്യാർട്സ് ആക്ട് 2000, പകരള പ്യാർട്സ് റൂൾസ് 
2008 എന്നിവ പ്രകയാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും യചയ്യുന്നു. 

ക്്കാര്ടറ്സറ് അക്കാദമിേള്
വിവിധ കയായിക ഇനങ്ങളിൽ മികച്ച കയായികതയാരങ്ങയള 
യതരയഞെടുത്ത് അവർക്് ഉന്നതതല �രിശീലനം 
നൽകുക എന്ന ലക്ഷധ്പത്തയായട പകരള പ്റേറ്് സ് പ�യാർട് സ് 
കൗണസിലിയറെ പനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ 31 ജില്യാ 
സ് പ�യാർട് സ് അക്യാേമികൾ (അനുബന്ധം.9.2.2) വിവിധ 
ജില്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടയായത, കൗണസിലിയറെ 
സഹയായപത്തയായട യഥയാക്രമം 51 സ് പ�യാർട് സ് അക്യാ 
േമികളും 23 സ് പ�യാർട് സ് അക്യാേമികളും പകയാപളജ്, 
സ് കൂൾ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുടെ്, �ട്ികകൾ 
അനുബന്ധം. 9.2.3, അനുബന്ധം. 9.2.4 എന്നിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭയാവി വയാഗ്യാനമയായ കയായിക തയാര 
ങ്ങയള യസലക്ഷൻ ട്രയലകൾക്് പശഷം യമറിറ്ിൽ 
തിരയഞെടുക്കുന്നു. അക്യാേമികളിയല കയായികതയാരങ്ങൾക്് 
പ�യാർഡിംഗ്, പലയാഡ്ജിംഗ് ചയാർജുകളയാണ് നൽകുന്നത്. 
കൂടയായത, അവരുയട ചികിത്യാ യചലവകളും മത്രങ്ങളിൽ 
�യങ്ടുക്കുന്നതിനള്ള യയാത്രയാ യചലവകളും വേനംേിന 
യചലവകളും കൗണസിൽ വഹിക്കുന്നു. കൗണസിലിയറെ 
പനതൃത്വത്തിൽ വിേഗ്ധരയാണ് ഇവർക്് �രിശീലനം 
നൽകുന്നത്. അക്യാേമികളിൽ �രിശീലനത്തിനയായി 

ഒരു �ഞ്യായത്തിന് ഒരു കളിസ്ലം എന്ന �ദ്തി എല്യാ �ഞ്യായത്തിലം മുനിസിപ്ൽ പകയാർപ്പറഷനകളിലം ഗ്രയാമപ്രപേശങ്ങളിലം 
ഒരു കളിസ്ലയമങ്ിലം വികസിപ്ിക്യാൻ ലക്ഷധ്മിടുന്നു. എല്യാവർക്കും "ആപരയാഗധ്ം, ശയാരീരികക്ഷമത, സപന്യാഷം" എന്ന പ്രയാഥമിക 
ലക്ഷധ്പത്തയായടയയാണ് �ദ്തി വിഭയാവനം യചയ്തിരിക്കുന്നത്. മയാനസിക ശയാരീരിക പശഷി യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതിനയായി വിപുലമയായ 
ഫിറ്് നസ് �വലിയൻ, ജിം എന്നിവയുൾയപ്യട സയാമൂഹിക നിലവയാരവം സ്തീ സൗഹൃേ അന്രീക്ഷവം കണക്ിയലടുത്തയാണ് �ദ്തി 
ആവിഷ് കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവയാളിപ�യാൾ, �യാസ് ക്റ്് പ�യാൾ തടങ്ങിയവ കളിക്യാനള്ള പകയാർട്ടുകൾ, ഓപ്ണ ജിംപനഷധ്ം, നടപ്യാത, 
പടയായ് ലറ്റുകൾ, വസ്തം മയാറന്ന മുറികൾ, പകയാഫി പഷയാപ്് തടങ്ങിയ സൗകരധ്ങ്ങൾ പലഔട്ിൽ നിർപദേശിക്യപ്ട്ിട്ടുടെ്. 1.00 ഏക്റിൽ 
കുറയയാത്ത വിസ്ീർണ്ണമുള്ള തറസ്യായ സ്ലത്തയാണ് സൗകരധ്ങ്ങൾ നിർപേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്യാ ഗ്രയാമ�ഞ്യായത്തുകളിലം മുനിസിപ്ൽ 
പകയാർപ്പറഷനകളിലം ഒയരണ്ണം എന്ന കണക്ിൽ ഈ �ദ്തി അഞ്് വർഷം യകയാടെ് പൂർത്തീകരിക്കുകയയാണ് ലക്ഷധ്ം.

ഒരു �ദ്തിക്് സംസ്യാന ഫടെ് 50.00 ലക്ഷം രൂ�യയായി �രിമിതയപ്ടുത്തും. (ഒരു കളിസ്ലത്തിയറെ ഏകപേശ യചലവ് 100.00 ലക്ഷം 
രൂ�യയാണ്). സംസ്യാന ലേയാൻ ഫടെ്, എംഎൽഎമയാരുയട ആസ്ി വികസന ഫടെ്, തപദേശ സ്യാ�നങ്ങളുയട ഫടെ്, ഗുണപഭയാക്തൃ 
വിഹിതം, പകയാർപ്പററ്് സ്യാ�നങ്ങളുയട സിഎസ്ആർ ഫടെ് തടങ്ങിയ മറ്് പ്യാതസ്സുകൾ സമയാഹരിച്ചയാണ് ഫടെ് സ്വരൂ�ിക്കുന്നത്.

തപദേശസ്വയംഭരണ സ്യാ�ന പ്രസിഡൻറ് അധധ്ക്ഷനം വയാർഡ് കൗണസിലർമയാർ, കയായിക വകുപ്്/പ്യാർട്സ് പകരള ഫൗപടെഷൻ 
ഉപേധ്യാഗസ്ർ, ഗ്രയാമ�ഞ്യായത്ത് നയാമനിർപദേശം യചയ്യുന്ന പ്യാർട്സ് ക്ലബ്ബുകളുയട പ്രതിനിധികൾ തടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളുമയായ 
കമ്മിറ്ിയയാണ് ഇങ്ങയന സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആസ്ികൾ വകകയാരധ്ം യചയ്യുന്നത്.

ഇത് പ്രധയാനമയായും സമൂഹത്തിയറെ ആപരയാഗധ്ം, പക്ഷമം, സപന്യാഷം എന്നിവയിൽ ശ്രദ് പകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. യമച്ചയപ്ട് സയാമൂഹിക 
ഇടയ�ടലയാണ് �ദ്തിയുയട അധിക പനട്ം. മേധ്ം, മയക്കുമരുന്ന്, വർഗീയ, മറ്് ഭിന്നതകൾ തടങ്ങിയ സയാമൂഹിക തിന്കളിൽ നിന്ന് 
അകന്നു നിൽക്യാൻ യുവയാക്യള സഹയായിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്തിയറെ ഭയാവി മനഷധ്വിഭവപശഷിയിപലക്കുള്ള നിപക്ഷ�മയാണിത്.

2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്യാനത്തുടനീളം 111 കളിസ്ലങ്ങൾ �ദ്തിക്് കീഴിൽ തിരയഞെടുത്തു. ഒരു പ്രധയാന 
അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസന �ദ്തി എന്ന നിലയിൽ അടുത്ത സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളിപലക്് �ദ്തി 
വധ്യാ�ിപ്ിക്യാനയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്.

ഗബോക്ക് 9.2.1 ഗ്രയാമീണ കളിസ്ലം (ഒരു �ഞ്യായത്ത് ഒരു കളിസ്ലം)
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കയായിക ഉ�കരണങ്ങളും പ്യാർട്സ് കിറ്റുകളും കൗണസിൽ 
നൽകുന്നുടെ്.

റൂറല് കേ്കാചിതംെറ് ഗസന്ററുേളതം കഡ ക�്കാര്ഡിതംെറ്  
ഗസന്ററുേളതം
പകരള പ്റേറ്് സ് പ�യാർട് സ് കൗണസിലിയറെ നിയന്ത്ര 
ണത്തിൽ സംസ്യാനത്ത് 9 റൂറൽ സ് പ�യാർട് സ് പകയാച്ചിംഗ് 
യസറെറകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുടെ്. ഈ പകന്ദ്രങ്ങളിയല 
�രിശീലകർക്് പ്രതിഫലവം ഓപരയാ വിേധ്യാർത്ിക്കും ഒരു 
േിവസം 25 രൂ� വീതം പ്രതിമയാസ ഗ്രയാന്റും പകരള പ്റേറ്് 
സ് പ�യാർട് സ് കൗണസിൽ �ദ്തി പ്രകയാരം നൽകുന്നു. 
14 ജില്കളിലയായി വിവിധ കയായിക ഇനങ്ങളിലയായി 61 

പ�യാർഡിംഗ് യസറെറകളുടെ്. �രിശീലകർക്് ആവശധ്മയായ 
കയായിക ഉ�കരണങ്ങളും  ലഘുഭക്ഷണവം കൗണസിൽ 
നൽകുന്നു. ജില്യാ സ് പ�യാർട് സ് കൗണസിലകൾ 
മുപഖനയയാണ് പഡ പ�യാർഡിംഗ് സ് കീമിനള്ള 
ധനസഹയായം നൽകുന്നത്.

മിേവിഗന്റ കേന്ദ്രങ്ങള് (എല�റ്റ് ഗരെയിനിതംെറ് ഗസന്റര്- 
അത്ലറ്ിക്റ്, കവ്കാളിക�്കാള്, �്കാസറ്കറ്റ് ക�്കാള്) 
കയായിക പ്രതിഭകളയായ യുവതയാരങ്ങളിൽ കയായിക 
വവേഗ്ധധ്ം �രിപ�യാഷിപ്ിക്കുന്നതിനം ഏഷധ്ൻ, 
പകയാമണയവൽത്ത്, ഒളിം�ിക് യഗയിംസുകളിൽ യമഡലകൾ 
പനടുന്നതിന് അവയര പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിനമയായി 

പട്ിക 9.2.1 ഉ�പയയാഗവം ഇരിപ്ിടവം അനസരിച്ച് പകരളത്തിയല പ്രധയാന 10 പ്റേഡിയങ്ങൾ 

ക്രമ 
നം.

പ്റേഡിയത്തിയറെ പ�ര് ഉ�പയയാഗം ഇരിപ്ിടങ്ങളുയട എണ്ണം 
(ഏകപേശ എണ്ണം)

1 പകയാർപ്പറഷൻ പ്റേഡിയം, പകയാഴിപക്യാട് ഔട്് പഡയാർ പ്റേഡിയം (ഫുട്�യാൾ) 80000

2 കയാരധ്വട്ം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്റേഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം

 (ക്രിക്റ്്/ഫുട്�യാൾ) 50000

3 ലയാൽ �ഹദൂർ ശയാസ്തി പ്റേഡിയം, യകയാല്ം ഔട്് പഡയാർ 30000

4 ചന്ദ്രപശഖരൻ നയായർ പ്റേഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം

ഔട്് പഡയാർ (ഫുട്�യാൾ/അത്ലറ്ിക്്) 25000

5 യമഡിക്ൽ പകയാപളജ് പ്റേഡിയം, പകയാഴിപക്യാട് ഔട്് പഡയാർ പ്റേഡിയം (ഫുട്�യാൾ/അത്ലറ്ിക്് 15000

6 പകയാർപ്പറഷൻ പ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ ഔട്് പഡയാർ പ്റേഡിയം (ഫുട്�യാൾ) 15000

7 രയാജീവ് ഗയാന്ി പ്റേഡിയം, യകയാച്ചി ഇൻപഡയാർ പ്റേഡിയം (മൾട്ി പ്യാട്സ്) 10000

8 പഹയാക്ി പ്റേഡിയം, യകയാല്ം ഔട്്പഡയാർ പ്റേഡിയം (പഹയാക്ി) 5000

9 ഇൻപഡയാർപ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ ഇൻപഡയാർ പ്റേഡിയം (മൾട്ി പ്യാട്സ്) 5000

10 നീന്ൽകുളം, �ിരപ്ൻപകയാട്, തിരുവനന്പുരം നീന്ൽകുളം 5000

ഉറവ ിടം: കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്്

 y കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്്, ഓസ ്പട്രല ിയയിയല വ ിപക്ടയാറിയ യൂണിപവഴ് സിറ്ിയുമയായി സഹകരിച്്ച അന്യാരയാഷ ്ട്ര 
�ങ്യാളിത്ത �രി�യാടിയിലൂയട മയാ്റേർ യട്രയിനർമയാർക്യായി ഒരു �രിശീലന �രി�യാടി നടത്തി.

 y അന്യാരയാഷ്ട്ര നിലവയാരമുള്ള ഫുട്പ�യാൾ കളിക്യായര വയാർയത്തടുക്കുന്നതിനയായി യപ്രയാഫഷണൽ ഫുട്പ�യാൾ ക്ലബ്ബുകളുമയായി 
സഹകരിച്ച് 2021-22 ൽ തിരുവനന്പുരം ജിവ ി രയാജ സ് പ�യാർട് സ് സ് കൂളിലം കണ്ണൂർ സ് പ�യാർട് സ് ഡിവ ിഷനിലം ഫുട് പ�യാൾ 
അക്യാേമികൾ ആരംഭിച്ചു.

 y പകരളം ആതിപഥയത്വം വഹിച്ച ഇരു�ത്തിയറയാമത് സീനിയർ വനിതയാ പേശീയ ഫുട്പ�യാൾ ചയാമ്പധ്ൻഷിപ്് വ ിജയകരമയായി 
സംഘടിപ് ിച്ചു. 2021 നവം�ർ 28 മുതൽ ഡിസം�ർ 9 വയര കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, പകയാഴിപക്യാട് ജില്കളിയല 4 പവേികളിലയായി 
നടന്ന ചയാമ്പധ്ൻഷിപ് ിൽ 8 ഗ്രൂപ്പുകളിലയായി 32 ടീമുകൾ �യങ്ടുത്തു.

 y ഫിഫ പവൾഡ് കപ്് 2022, നയാഷണൽ ഫുട്പ�യാൾ ചയാമ്പധ്ൻഷിപ്് 2021-22 എന്നിവയ്ക് മുപന്നയാടിയയായി, സ്കൂൾ കുട്ികൾക്ിടയിൽ 
ഫുട്പ�യാൾ കളി ജനകീയമയാക്കുന്നതിനയായി സംസ്യാനയത്ത എല്യാ �ഞ്യായത്തുകളിലം വണ മിലധ്ണ പഗയാൾ കയാമ്പയിൻ 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനള്ള നട�ടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

 y തഞ്ത്ത് എഴത്തച്ഛൻ മലയയാളം സർവ്വകലയാശയാലയുമയായി സഹകരിച്ച് കളരിപ്യറ്ിയന പലയാപകയാത്തര കയായിക ഇനമയാക്യാനള്ള 
ശ്രമങ്ങളുയട ഭയാഗമയായി കളരിപ്യറ്ിയന കുറിച്ചുള്ള അടിസ്യാന വ ിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്കം പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതിനള്ള 
പ്രയാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

 y യുവജനങ്ങളിൽ പനതൃത്വ�രമയായ കഴിവകൾ വ ികസിപ് ിക്കുന്നതിനം യുവ വ ിേധ്യാർത്ികളുയടയും യപ്രയാഫഷണലകളുയടയും 
കഴിവകൾ ജില്യാ ഭരണകൂടത്തിന് പ്രപയയാജനയപ്ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷധ്പത്തയായട പകരള യൂത്ത ്ലീഡർഷിപ്് അക്യാേമിയുമയായി 
സഹകരിച്ച് യുവ പകരള ഇപറെണഷിപ്് പപ്രയാഗ്രയാം നടപ്ിലയാക്കുന്നതിനള്ള പ്രയാരംഭ നട�ടികൾ ആരംഭിച്ചു.

 y നിലവിലള്ള പ്റേഡിയങ്ങൾ, കളിസ്ലങ്ങൾ, നീന്ൽക്കുളങ്ങൾ, മറ്് പ്യാർട്സ് അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവയുയട 
നവീകരണം 2021-22 വർഷത്തിൽ പ്യാർട്സ് പകരള ഫൗപടെഷൻ വഴി നടത്തി.

 y കണ്ണൂർ പ്യാർട്സ് ഡിവ ിഷൻ മയാതൃകയിൽ തൃശൂർ പ്യാർട്സ് ഡിവ ിഷൻ കുന്നംകുളം ഗവണയന്റ്െ ഹയർയസക്ൻഡറി 
സ്കൂളിൽ 2021-22ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

 y തിരുവനന്പുരയത്ത ജി.വ ി.രയാജ സ് പ�യാർട് സ് സ് കൂളിലം കണ്ണൂരിയല സ് പ�യാർട് സ് ഡിവ ിഷനിലം അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ 
വ ികസിപ് ിയച്ചടുക്കുകയും ഈ സ ്കൂളുകളിയല കുട്ികൾക്യായി “പ�യാഷകയാഹയാര �ദ്തികൾ”, “ഇൻസ ്�യർ സ ്പകയാളർഷിപ്പുകൾ”, 
“ടയാലറെ് ഹടെ്”, “കധ്യാഷ് അവയാർഡ് ഇൻയസറെീവ് സ്ീം” തടങ്ങിയ �രി�യാടികൾ നടപ്ിലയാക്കുകയും യചയ്ത.

 y ജി.വ ി.രയാജ സ് പ�യാർട് സ് സ് കൂൾ, തിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിയല കുട്ികളുയട കയായിക പ്രകടനം 
വ ിലയിരുത്തുന്നതിനയായി മസിൽ �പയയാപ്ി യട്റേ് നടത്തി.

ഉറവ ിടം: കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്്

ഗബോകക് സക്  9.2.2 കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറക്ടപററ്ിയറെ 2021-22 യല പനട്ങ്ങൾ
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അത് ലറ്ിക് സ്, പവയാളിപ�യാൾ, �യാസ് ക്റ്് പ�യാൾ തട 
ങ്ങിയ വിവിധ പമഖലകളിൽ പകരള പ്റേറ്് സ് പ�യാർട് സ് 
കൗണസിൽ എവലറ്് സ് കീം നടപ്യാക്ിയിട്ടുടെ്.

മികച്ച കയായിക തയാരങ്ങയള യസലക്ഷൻ ട്രയലകൾക്് 
പശഷം യമറിറ്ിൽ തിരയഞെടുക്കുകയും അവർക്് വിേഗ്ധ 
�രിശീലകരുയട കീഴിൽ �രിശീലനം, വവേധ്ചികിത്, �ഠന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, മറ്റു അന�ന് സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവ 
നൽകുകയും യചയ്യുന്നു. നിലവിൽ എവലറ്് സ്ീമിന് കീഴിൽ 
4 മികവിയറെ പകന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (പട്ിക 9.2.2).

പട്ിക 9.2.2 എവലറ്് സ്ീമിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
മികവിയറെ പകന്ദ്രങ്ങൾ

യസറെർ വിേധ്യാർത്ികളുയട 
എണ്ണം

പകയാച്ചുകളുയട 
എണ്ണം

ലക്ഷ്മിഭയായി 
നയാഷണൽ പകയാപളജ് 
ഓഫ് ഫിസിക്ൽ 
എഡയുപക്ഷൻ 
കയാരധ്വട്ം (അത്ലറ്ിക്്)

10 2

തൃപ്രയയാർ പവയാളിപ�യാൾ 
അക്യാേമി, തൃശ്ശൂർ 23 1

�യാസ്ക്കറ്് പ�യാൾ 
അക്യാേമി, കണ്ണൂർ 9 1

ഫുട്പ�യാൾ അക്യാേമി, 
എറണയാകുളം 6 1

ഉറവ ിടം: പകരള പ്റേറ്് പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ

വിവിധ അവ്കാര്ഡുേള്
പകരള പ്റേറ്് പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ നൽകുന്ന വിവിധ 
തരം അവയാർഡുകൾ പട്ിക 9.2.3 ലം 2019 യല അവയാർഡ് 
പജതയാക്യള അനുബന്ധം 9.2.5 ലം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കഡ്കാ. എപിഗജ അ�റ്ദുള് േ�്കാതം സറ്കേ്കാളര്ഷിപ്റ് പദ്ധ്ി
നമ്മുയട സംസ്യാനയത്ത പ്രമുഖ കയായിക തയാരങ്ങയള 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനപവടെി പകരള പ്റേറ്് സ് പ�യാർട് സ് 
കൗണസിൽ നടപ്ിലയാക്കുന്നതയാണ് പഡയാ.എ.�ി.യജ. 
അ�്ദുൾ കലയാം പസ്യാളർഷിപ്് �ദ്തി. ഈ സ്ീമിന് കീഴിൽ, 
14 നം 20 നം ഇടയിൽ പ്രയായമുള്ള 11 കയായികതയാരങ്ങൾക്് 
പ്രതിവർഷം ₹ 10,000/- സ് പകയാളർഷിപ്് നൽകുന്നു. അതയാത് 
വർഷയത്ത പ്രകടനത്തിയറെ അടിസ്യാ നത്തിലയാണ് 
അർഹരയായ കയായികതയാരങ്ങൾക്് പസ്യാളർഷിപ്് 
നൽകുന്നത്. ഓപരയാ വർഷവം പ്രകടനത്തിയറെ 
അടിസ്യാനത്തിൽ 24 വയസ്് പൂർത്തിയയാകുന്നതവയര 
അയല്ങ്ിൽ �രമയാവധി അഞ്് വർഷം വയര പസ്യാളർഷിപ്് 
നൽകും.

േ്കായിേ ക്ഷമ് മിഷൻ 
വിേധ്യാർത്ികളുയടയും യ�യാതജനങ്ങളുയടയും ശയാരീരിക 
ക്ഷമത യമച്ചയപ്ടുത്തയാൻ വിഭയാവനം യചയ്യുന്നതയാണ് 
കയായിക ക്ഷമത മിഷൻ. �ദ്തിയുയട ഒന്നയാം ഘട്യമന്ന 
നിലയിൽ, സ്കൂളിയല വിേധ്യാർത്ികളുയട യമയാത്തത്തിലള്ള 
ഫിറ്്നസ് യലവൽ വിലയിരുത്തിയതിൽ നിന്നും 
സ് കൂളുകളിയല 80 ശതമയാനത്തിലധികം വിേധ്യാർത്ികളുയടയും 
ഫിറ്് നസ് ആവശധ്മുള്ള  നിലവയാരത്തിന് തയായഴയയായണന്ന് 
�രിപശയാധനയാഫലങ്ങൾ കയാണിക്കുന്നു. കയായിക ക്ഷമതയാ 
മിഷയറെ രടെയാം ഘട്ത്തിൽ വിേധ്യാർത്ികളുയടയും 
യ�യാതജനങ്ങളുയടയും ശയാരീരിക ക്ഷമത 
യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതിനം ശയാരീരിക സയാക്ഷരതയയക്കുറിച്ച് 

അവപ�യാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം വിഭയാവനം യചയ്തിരിക്കുന്നു. 
�രി�യാടിയുയട നടത്തിപ്ിയറെയും നിരീക്ഷണത്തിയറെയും 
എളുപ്ത്തിനയായി സംസ്യാനയത്ത മുഴവൻ ജനങ്ങയളയും 
നയാല് ഗ്രൂപ്പുകളയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഭയാഗങ്ങൾ 
ഇവയയാണ്:

 y നഴ്സറി മുതൽ നയാലയാം ക്ലയാസ് വയരയുള്ള 
വിേധ്യാർത്ികൾക്് 

 y അഞ്യാം ക്ലയാസ് മുതൽ ലേസ് ടു വയരയുള്ളവർക്കും 
യൂണിപവഴ്സിറ്ി വ ിേധ്യാർത്ികൾക്കും

 y യുവയാക്ളും പജയാല ി യചയ്യുന്ന യപ്രയാഫഷണലകളും
 y മുതിർന്ന �ൗരന്യാർ

പകരള സർക്യാരിയറെ വിവിധ വകുപ്പുകളയായ 
പകരള പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ, വിേധ്യാഭധ്യാസ 
വകുപ്്, തപദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് എന്നിവയുയട 
സഹകരണപത്തയായടയയാണ് �ദ്തി നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 

വനി്്കാ ഫുടറ്ക�്കാള് അക്കാദമി
രയാജധ്യത്ത ഏറ്വം മികച്ച ഫുട്പ�യാൾ �യാരമ്പരധ്മയാണ് 
പകരളത്തിനള്ളത്. എന്നയാൽ സംസ്യാനത്ത് വനിതയാ 
ഫുട്പ�യാൾ വികസനത്തിന് �രിമിതമയായ �ദ്തികൾ 
മയാത്രമയാണുള്ളത്. തയാമസത്തിനം �രിശീലനത്തിനം 
അനപയയാജധ്മയായ സ്ലത്ത് പേശീയ നിലവയാരത്തിലള്ള 
അതലധ്മയായ അക്യാേമിയയാണ് ലക്ഷധ്ം. എട്യാം ക്ലയാസ് 
മുതൽ �ന്ത്രടെയാം ക്ലയാസ് വയര അഞ്് വർഷമയാണ് 
�രിശീലന കയാലയളവ്. ഇത് രടെ് ഘട്ങ്ങളയായി 
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 വർഷത്തിന പശഷം (8 ,9,10) ഉയർന്ന 
നിലവയാരം പുലർത്തുന്നവയര അടുത്ത 2 വർഷപത്തക്് 
(+1,+2 ക്ലയാസ്). 25 യ�ണകുട്ികയള അക്യാേമിയിപലക്് 
തിരയഞെടുക്കും. എറണയാകുളയത്ത �നമ്പിള്ളി നഗറിലയാണ് 
അക്യാേമി സ്യാ�ിച്ചത്. യ�യാതവിേധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ിയറെ 
സഹകരണപത്തയായട പകരള സ് പ�യാർട് സ് കൗണസിലയാണ് 
�ദ്തി നടപ്യാക്കുന്നത്.

കേരള സതംസ്്കാന സറ്കൂള് ക്്കാര്ടറ്സതം ഗെയിമുേളതം
യ�യാതവിേധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടർ എല്യാ വർഷവം സ്കൂൾ 
കുട്ികൾക്യായി കയായിക വിപനയാേങ്ങളും യഗയിമുകളും 
നടത്തുന്നു. എല്യാ വഹസ്കൂൾ, ഹയർയസക്ൻഡറി 
സ്കൂളുകളിലം യഗയിംസ്, അത്ലറ്ിക്് എന്നിവയിൽ 
സ്കൂൾ തല മത്രങ്ങൾ നടത്തയപ്ടുന്നു. അക്വയാറ്ിക് സ്, 
അത് ലറ്ിക് സ്, 17 വിഭയാഗം മറ്റു യഗയിമുകൾ എന്നിവയ്കയായി 
സീനിയർ (19 വയസ്ിന് തയായഴ), ജൂനിയർ (17 വയസ്ിന് 
തയായഴ), സ�് ജൂനിയർ (14 വയസ്ിന് തയായഴ), കിഡ്ീസ് 
(12 വയസ്ിന് തയായഴ), എൽ�ി കിഡ്ീസ് (10 വയസ്ിന് 
തയായഴ) എൽ�ി മിനി (8 വയസ്ിൽ തയായഴ)എന്നിങ്ങയന 
ആറ് വിഭയാഗങ്ങളിലയായയാണ് സ്കൂൾതല മത്രങ്ങൾ 
നടക്കുന്നത്. സ് കൂളിൽ പ�യാകുന്ന വിേധ്യാർത്ികൾക്് പഗ്രസ് 
മയാർക്ിന് അർഹതയുട്െ. ഉ�ജില്യാ തലത്തിലം ജില്യാ 
തലത്തിലം സംസ്യാന തലത്തിലം പ്യാർട്സും യഗയിമുകളും 
നടത്തയപ്ടുന്നു. രടെ് മയാസപത്തക്് മയാത്രം ഓഫ് വലൻ 
ക്ലയാസുകൾ നടത്തിയതിനയാൽ 2021-22 വർഷത്തിൽ 
സംസ്യാന സ്കൂൾ പ്യാർട്സും യഗയിമുകളും നടത്തിയില്.

2014-യല പേശീയ യുവജന നയം, രയാജധ്യത്ത യുവജന 
ങ്ങൾക്യായുള്ള ഇന്ധ്യാ ഗവണയമറെിയറെ കയാഴ്ചപ്യാട് 
നിർവചിക്കുകയും യുവജന വികസനം പവടെത്ര പ്രയാപ്തമയാ 
ക്കുന്നതിനം എല്യാ തല്പരകക്ഷികൾക്കും  ആവശധ്മയായ 
പ്രധയാന പമഖലകൾ തിരിച്ചറിയയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനള്ള 
ഒരു ചട്ക്കൂട് നൽകുന്നതിനം പവടെിയുള്ള നട�ടിയയാണ് 
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ധ്യിയല യുവജനങ്ങൾക്് 
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ഒരു സമഗ്രമയായ കയാഴ്ചപ്യാട് നൽകുന്നു, അത് "രയാജധ്യത്ത 
യുവയാക്യള അവരുയട മുഴവൻ കഴിവകളും പനടുന്നതിന് 
ശയാക്ീകരിക്കുകയും അവരിലൂയട രയാഷ്ട്രങ്ങളുയട സമൂഹത്തിൽ 
അതിയറെ ശരിയയായ സ്യാനം കയടെത്തയാൻ ഇന്ധ്യയ 
പ്രയാപ്തരയാക്കുകയും യചയ്യുന്നു". 15-29 വയസ്ിനിടയിലള്ള 
വധ്ക്ികയളയയാണ് നയം 'യുവജനങ്ങൾ' എന്ന് 
നിർവചിക്കുന്നത്.

III. കേരള സതംസ്്കാന യുവജന കക്ഷമ ക�്കാര്ഡറ്
പകരള സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ പ�യാർഡ് 1985-ൽ 
രൂ�ീകരിച്ചു. യുവജനപക്ഷമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ഏപകയാ�ിപ്ിക്കുക എന്നതയാണ് പ�യാർഡിയറെ 
പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം.യതയാഴിൽ രഹിതരയായ യൂവയാക്ൾക്് 
�രിശീലന �രി�യാടികളും സ്വയം യതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങളും 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് യൂത്ത് ക്ലബുകൾക്കും സംഘടനകൾക്കും 
പ�യാർഡ് ധനസഹയായം നൽകി വരുന്നു.

പ്രധ്കാന പ്രവര്ത്നങ്ങള്:
 y യുവശക്ി: പ്രതിമയാസ ഓണപററിയം അടി 

സ്യാനത്തിൽ നിയമിക്യപ്ട് ജില്യാ പകയാ-
ഓർഡിപനറ്ർമയാരയാണ് യുവശക്ി �രി�യാടി 
ഏപകയാ�ിപ് ിക്കുന്നത.് യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ സംഘടിപ് ിക്കുക, 

പട്ിക 9.2.3 പകരള പ്റേറ്് പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ നൽകുന്ന വ ിവ ിധ കയായിക അവയാർഡുകൾ 

നമ്പർ അവയാർഡുകൾ വിവരണം

1 ജി വി രയാജ അവയാർഡ് പകരളത്തിയല ഏറ്വം മികച്ച പുരുഷ-വനിതയാ കയായികതയാരങ്ങൾക്കുള്ള യലഫ്. പകണൽ 
പഗയാേവർമ രയാജയുയട പ�രിൽ കൗണസിൽ ഏർയപ്ടുത്തിയ �രപമയാന്നത കയായിക 
�ഹുമതിയയാണ് ജി.വി.രയാജ അവയാർഡ്. 
മൂന്നുലക്ഷം രൂ�യും ഫലകവം പ്രശംസയാ�ത്രവമയാണ് അവയാർഡ് പജതയാവിന് 
നൽകുന്നത്

2 ഒളിമ്പധ്ൻ സുപരഷ് �യാബു 
യമപമ്മയാറിയൽ വലഫ് വടം 
അച്ചീവ് യമറെ് അവയാർഡ്

ഒളിമ്പധ്ൻ സുപരഷ് �യാബുവിയറെ സ്മരണയാർത്ം പേശീയ അന്ർപേശീയ 
കയായികരംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭയാവനകൾ നൽകിയ വധ്ക്ികൾക്യായി ഏർയപ്ടുത്തിയ 
പുരസ് കയാരമയാണിത്.
ഒരു ലക്ഷം രൂ�യും ഫലകവം പ്രശംസയാ�ത്രവമയാണ് അവയാർഡ് പജതയാവിന് നൽകുന്നത്

3 മികച്ച കയായിക �രിശീലകൻ പകരളത്തിയല മികച്ച കയായിക �രിശീലകന് ഒരു ലക്ഷം രൂ�യും ഫലകവം 
പ്രശംസയാ�ത്രവം നൽകും.

4 മറ്് കയായിക അവയാർഡുകൾ മികച്ച കയായിക അധധ്യാ�കൻ (സ്കൂൾ തലം)
മികച്ച കയായിക അധധ്യാ�കൻ (പകയാപളജ് തലം)
മികച്ച കയായിക മികവ പനടിയ പകയാപളജ്
മികച്ച കയായിക മികവ പനടിയ സ്കൂൾ
മികച്ച പ്യാർട്സ് അക്യാേമി - സ്കൂൾ തലം (ആണകുട്ികളും യ�ണകുട്ികളും)
മികച്ച സ് പ�യാർട് സ് അക്യാേമി - പകയാപളജ് തലം (പുരുഷൻമയാരും സ്തീകളും)
50,000 രൂ� കധ്യാഷ് വപ്രസും ഫലകവം പ്രശംസയാ�ത്രവം അവയാർഡ് പജതയാവിന് 
നൽകുന്നു.

5 പകരള പ്റേറ്് സ് പ�യാർട് സ് 
കൗണസിൽ മീഡിയ അവയാർഡ്

മികച്ച പ്യാർട്സ് പഫയാപട്യാഗ്രയാഫർ
മികച്ച വിഷ്വൽ മീഡിയ ഫീച്ചർ
മികച്ച കയായിക പുസ്കം
മികച്ച പ്യാർട്സ് പജർണലി്റേ്
50,000 രൂ� കധ്യാഷ് വപ്രസും ഫലകവം പ്രശംസയാ�ത്രവം അവയാർഡ് പജതയാവിന് 
നൽകുന്നു.

ഉറവ ിടം: പകരള പ്റേറ്് പ്യാർട്സ് കൗണസിൽ 

2022 ജൂവല 28 മുതൽ ഓഗ്റേ് 8 വയര ഇംഗ്ലടെിയല �ർമിംഗ്ഹയാമിൽ നടന്ന 2022 പകയാമണ യവൽത്ത് യഗയിംസിൽ ഇന്ധ് മത്രിച്ചു. 
പകയാമണ യവൽത്ത് യഗയിംസിയല ഇന്ധ്യുയട �തിയനട്യാമയത്ത മത്രമയായിരുന്നു ഇത്. 106 പുരുഷന്യാരും 104 വനിതകളുമടങ്ങുന്ന 
ഇന്ധ്ൻ ടീം 16 കയായിക ഇനങ്ങളിലയായി മത്രിച്ചു. യമഡൽ �ട്ികയിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ സംഭയാവന നൽകിയത് ഗുസ്ിക്യാരയായിരുന്നു, 
3 സ്വർണയമഡലകപളയായട ഏറ്വം മികച്ച ഇന്ധ്ൻ അത് ലറ്യായിരുന്നു ശരത് കമൽ. യഗയിംസിൽ ഇന്ധ് 61 യമഡലകൾ (22 സ്വർണം, 
16 യവള്ളി, 23 യവങ്ലം) പനടി നയാലയാം സ്യാനയത്തത്തി.

യമയാത്തം 61 യമഡലകളിൽ നിന്ന് ആറ് യമഡലകൾ പനടിയത് പകരള അത് ലറ്റുകളയാണ്. യമഡൽ വിശേയാംശങ്ങൾ ഇപ്രകയാരമയാണ്

ബര്മിധം�ക്െോധം ഗകോമൺഹവൽത്ക് ഹ�യിധംസക് 2022, ഗകരളത്ിഹന് ഹമഡൽ പട്ിക
ഇനം കയായികതയാരം യമഡൽ

പുരുഷന്യാരുയട ട്രിപ്ിൾ ജമ്പ് എൽപേയാസ് പ�യാൾ സ്വർണ്ണം

പുരുഷന്യാരുയട ട്രിപ്ിൾ ജമ്പ് അ�്ദുല് അബൂ�ക്ർ യവള്ളി

പലയാങ് ജമ്പ് മുരളി ശ്രീശങ്ർ യവള്ളി

�യാഡ്മിറെണ ഡ�ിൾസ് ട്രീസ പജയാളി യവങ്ലം

�യാഡ്മിറെണ മിക്ഡ് ഡ�ിൾസ് ട്രീസ പജയാളി യവള്ളി

പഹയാക്ി �ി.ആർ. ശ്രീപജഷ് (പഗയാൾ കീപ്ർ) യവള്ളി

ഗബോക്ക്  9.2.3. �ർമിംഗ്ഹയാം പകയാമണയവൽത്ത് യഗയിംസ് 2022
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സയാമൂഹിക വ ികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, 
സന്നദ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, സയാമൂഹിക 
വളർച്ചയ്ക്കുപവടെിയുള്ള മറ്് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സംഘടിപ് ിക്കുക, പകരപളയാത്വത്തിൽ യുവജന 
�ങ്യാളിത്തം വർധിപ് ിക്കുക, ഗ്രയാമസഭകളിൽ 
യുവജന �ങ്യാളിത്തം വർദ്ിപ് ിക്കുക, പല�ർ 
�യാങ്് ഉൾയപ്യടയുള്ള യതയാഴിലധിഷ് ിത 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ് ിക്കുക, യുവജനപക്ഷമ 
പ�യാർഡിയറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയായഴ 
തലത്തിപലക്് യകയാണ്വരിക എന്നിവയയാണ് യൂത്ത് 
പകയാർഡിപനറ്ർമയാരുയട പ്രധയാന ചുമതലകൾ. 

 y വ ിവ ിധ ക്ലബ്ബുകള്- പകരള സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ 
പ�യാർഡ് പ�യാധവൽക്രണ �രി�യാടികൾ, 
മത്ര �രീക്ഷകൾക്കുള്ള �രിശീലനം, ആപരയാഗധ് 
പ്രചയാരണങ്ങൾ, �രിസ്ിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 
സ് പ�യാർട് സ് കിറ്് വ ിതരണം, യൂത്ത് പകരള 
എക് സ് പ്രസ് റിയയാല ിറ്ി പഷയാ എന്നിവയിലൂയട 
�ട്ികജയാതി-�ട്ികവർഗ പകയാളനികളിയലയും 
തീരപ്രപേശങ്ങളിയലയും യുവജന ക്ലബ്ബുകയള 
ശയാക്ീ കരിക്യാൻ ലക്ഷധ്മിടുന്നു. പകരള 
സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ പ�യാർഡിന് 
കീഴ ിൽ രജി്റേർ യചയ്ത വ ിവ ിധ ക്ലബ്ബുകളുയട 
വ ിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 9.2.4 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22ൽ, പകരള സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ 
പ�യാർഡിയറെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്ന് 
സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള 1,11,800 യുവയാക്ൾക്് 
പ്രപയയാജനം ലഭിച്ചു, ഇതിൽ 52,000 സ്തീകളും 
1,400 ട്രയാൻസ് യജൻഡർമയാരുമയാണ്. ഓപരയാ 
ക്ലബ്ിയറെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് 5,000 
രൂ� സയാമ്പത്തിക സഹയായം നൽകുന്നു. 

 y ഗകരളത്ിഹെ ഗേശീയ നോഗ�ോ�ി ഉത്സവധം: 
രയാജധ്യത്ത വിവ ിധ സംസ്യാനങ്ങളിയല തപദേശീയ 
നയാപടയാടി കലകയള പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുവയാനയാണ് 
പകരളത്തിയല പേശീയ നയാപടയാടി ഉത്വം 
ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. പേശീയ പഫയാക്് യഫ്റേിയറെ 
പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ സംസ്യാനത്തിന് പുറത്ത് 
നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഉൾയപ്ടുന്നു, അവർ 
അവരുയട തനത് നയാടൻ കലകളും സയാംസ്യാരിക 
�രി�യാടികളും അവതരിപ് ിക്കുന്നു, സമൂഹത്തിയല 
യുവ പ്രതിഭകളുമയായി സംവേിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുയട 
പ്രവർത്തനങ്ങയളക്കുറിച്ച് �ഠി ക്കുകയും യചയ്യുന്നു. 
അയൽ സംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്് 
പകരളത്തിയല കുടും� ങ്ങളുമയായി �രിചയയപ്ടയാനം 
ജനങ്ങളുയട കുടും�ജീവ ിതം, സംസ്യാരം, ജീവ ിതരീതി 
എന്നിവ അനഭവിച്ചറിയുന്നതിന് അവസരം 
ലഭിക്കുന്നു. 2021-22ൽ പകരളത്തിൽ നിന്നും 

പട്ിക 9.2.4 വിവിധ തരം ക്ലബ്ബുകളും അവയുയട പ്രവർത്തനങ്ങളും

നമ്പർ ക്ലബ്ബുകളുയട പ�ര്
ക്ലബ്ബുകളുയട/
ഗുണപഭയാക്യാക്ളുയട 
എണ്ണം

ലക്ഷധ്ങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1 കയാർഷിക ക്ലബ്ബുകൾ 
(കതിർ) 140/7000

കൃഷിയിൽ തയാൽപ്രധ്മുള്ള 
യുവയാക്യള പ്രപചയാേിപ്ിക്കുകയും 
സഹയായിക്കുകയും യചയ്യുക, അതവഴി 
ഭക്ഷധ്സുരക്ഷ ഉറപ്യാക്യാനം യുവജന 
സംഘങ്ങൾക്് അവസരങ്ങൾ 
നൽകയാനം സഹയായിക്കുന്നു.

കയാർഷിക മത്രങ്ങൾ 
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു

2 വനിതയാ ക്ലബ്ബുകൾ 
(അവളിടം) 1040/52000

സ്തീ ശയാക്ീകരണത്തിയറെയും  
യുവതികയള മുഖധ്ധയാരയായിപലക്് 
എത്തിക്കുന്നതിയറെ 
ഭയാഗമയായി, സ്വയം �രധ്യാപ്തത 
പനടയാനം സ്തീകൾയക്തിരയായ 
അതിക്രമങ്ങയളക്കുറിച്ച് 
പ�യാധവൽക്രിക്യാനം 
സഹയായിക്കുന്നു.

സ്തീധനം, സ്തീകൾയക്തിരയായ 
അതിക്രമങ്ങൾ 
തടങ്ങിയവയ് യക്തിരയായ 
പ�യാധവൽക്രണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, സ്തീ 
സുരക്ഷയാ നിയമങ്ങയളക്കുറിച്ചുള്ള 
�രി�യാടികൾ, സ്തീകൾക്് സ്വയം 
യതയാഴിൽ �രിശീലനം, ആപരയാഗധ് 
മുൻനിര പസവനങ്ങൾ.

3 ഭിന്നപശഷികയാർക്കുള്ള 
ക്ലബ്ബുകൾ (യയസ്) 14/1400

ബുദ്ി�രമയായി വവകലധ്മുള്ളവരുയട 
സയാമൂഹിക ഒറ്യപ്ടൽ കുറയ്ക്കുകയും 
അവരിയല വിവിധ കഴിവകയള 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും യചയ്യുക.

യയാത്രകൾ സംഘടിപ്ിക്കുക, 
പ്രമുഖരുമയായി ആശയവിനിമയം 
നടത്തുക, വിവിധ �രിശീലന 
കധ്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിക്കുക

4 ട്രയാൻസ് യജൻഡർ 
ക്ലബ്ബുകൾ (മയാരിവില്്) 14/1400

സമൂഹത്തിയല 
ട്രയാൻസ് യജൻഡറകയള 
മുഖധ്ധയാരയിപലക്് എത്തിക്കുകയും, 
അവയര സ്വയം�രധ്യാപ്തരയാക്കുകയും 
അവരിയല വിവിധ കഴിവകയള 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും യചയ്യുന്നു.

ട്രയാൻസ് യജൻഡറകയള 
സമൂഹത്തിയറെ 
മുഖധ്ധയാരയിപലക്് 
യകയാണ്വരയാൻ യസമിനയാറകൾ, 
കലയാ�രി�യാടികൾ, വിവിധ 
കധ്യാമ്പുകൾ തടങ്ങിയവ 
നടത്തുന്നു.

5 യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ (യുവ) 290/50000

സമൂഹത്തിന് ഉ�കയാരപ്രേമയായ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂയട യുവയാക്യള 
പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും സയാമൂഹിക 
പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അവയര 
സജീവമയായി ഉൾയപ്ടുത്തുകയും 
യചയ്യുക.

യുവജനങ്ങൾക്് 
പ്രപയയാജനകരമയായ വിവിധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

ഉറവ ിടം: പകരള സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ പ�യാർഡ്
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ഇന്ധ്യിയല മറ്് സംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 350 
കലയാകയാരന്യാർ മൂന്്ന േിവസയത്ത ഉത്വത്തിൽ 
വ ിവ ിധ നയാടൻ കലകൾ അവതരിപ് ിച്ചു. 

 y ഗകരഗളോത്സവധം: സയാംസ്യാരിക, കല, കയായിക 
രംഗങ്ങളിൽ യുവയാക്ൾക്് തങ്ങളുയട കഴിവകൾ 
പ്രകടിപ് ിക്യാനള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷധ് 
പത്തയായടയയാണ് പകരള സംസ്യാന യുവജനപക്ഷമ 
പ�യാർഡ് പകരപളയാത്വം സംഘടിപ് ിക്കുന്നത്. 
ഈ യഫ്റേിവലിൽ 15-35 വയസ്ിനിടയിലള്ള 
യുവജനങ്ങൾക്് പ്യാക്,് ജില്യാ, സംസ്യാന 
തലങ്ങളിൽ സയാംസ്യാരിക, കലയാ, കയായിക 
മത്രങ്ങളിൽ �യങ്ടുക്യാം. 14 ജില്കളിലം പ്രയാഥമിക 
ജില്യാതല �രി�യാടികൾ നടത്തുന്നു. ഈ �രി�യാടിയിൽ 
പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം യുവജനങ്ങളും 6000 ക്ലബ്ബുകളും 
�യങ്ടുക്കുന്നു. വ ിജയികൾക്് പ്രയാപേശിക സർക്യാർ 
തലത്തിലം ജില്യാതലത്തിലം കധ്യാഷ് വപ്രസും 
സംസ്യാന തലത്തിൽ ഉയർന്ന പ�യായിറെ് പനടുന്ന 
വധ്ക്ിഗത ചയാമ്പധ്ന്യാർക്കുള്ള പട്രയാഫിയും നൽകും. 
2021-22ൽ പ്രപതധ്കം തയേയാറയാക്ിയ പസയാഫ്റ്് യവയർ 
വഴിയയാണ് ഓണവലൻ പകരപളയാത്വം 
സംഘടിപ് ിച്ചത്. ജില്യാതല പകരപളയാത്വത്തിൽ 8013 
മത്രയാർത്ികളും 929 ക്ലബ്ബുകളും �യങ്ടുത്തു. സംസ്യാ 
നതല പകരപളയാത്വത്തിൽ 517 മത്രയാർത്ികളും 
112 ക്ലബ്ബുകളും �യങ്ടുത്തു. മത്രയാർത്ികളുയടയും 
ക്ലബ്ബുകളുയടയും �ങ്യാളിത്തം കണക്ിയലടുക്കുപമ്പയാൾ, 
സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള 70,000 യുവയാക്ൾക്് 
ഈ �ദ്തിയുയട പ്രപയയാജനം ലഭിച്ചു. 

 y ഗകരള ഗവോളണ്ടറി യൂത്ക് ആക്ഷൻ ഗഫോഴക്സക്(�ീധം 
ഗകരള): പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങയള പനരിടയാൻ യുവജന 
സന്നദ് പ്രവർത്തകയര സജ്ജരയാക്കുക എന്ന 
ലക്ഷധ്പത്തയായട രൂ�ീകരിച്ച സന്നദ് പസനയയാണ് 
പകരള പവയാളടെിയർ യൂത്ത് ആക്ഷൻ പഫയാഴ്സ് (യക.
വ ി.വവ.എഫ)്. ആേധ് ഘട്ത്തിൽ പകരള സംസ്യാന 
യുവജനപക്ഷമ പ�യാർഡ് തപദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാ�നങ്ങളിൽ രൂ�ീകരിച്ച സന്നദ് പസവന 
പസനയയായ പകരള പവയാളടെറി യൂത്ത് ആക്ഷൻ 
പഫയാഴ് സിയന രൂ�ീകരിക്കുകയും �ഞ്യായത്ത/് 
മുനിസിപ്യാല ിറ്ി/ പകയാർപ്പറഷൻ തലങ്ങളിൽ 
കധ്യാ�്റ്ൻമയായര യതരയഞെടുത്ത് അവർക്് 
�രിശീലനം നൽകുന്ന �ദ്തിയും പൂർത്തിയയാക്ി. 
സംസ്യാനയത്ത എല്യാ ജില്കളിൽ നിന്നുമയായി 
1,034 കധ്യാ�്റ്ൻമയാർക്യാണ് �രിശീലനം നൽകിയത.് 
പ�യാലീസ,് ഫയർ ആൻഡ് യറസ് ക്യൂ, പഫയാറ്റേ,് 
എക് വസസ,് ആപരയാഗധ്ം എന്നീ വകുപ്പുകളുയട 
സഹകരണപത്തയായട ദുരന്നിവയാരണം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ, 
കയായിക �രിശീലനം, വധ്ക്ിത്വ വ ികസനം, സയാന്്വന 

�രിചരണം തടങ്ങിയ പമഖലകളിൽ �രിശീലനം 
നൽകി. ഇതിയറെ ആേധ്ഘട്യമന്ന നിലയിൽ ഓപരയാ 
ജില്യിൽനിന്നും 100 അംഗങ്ങയള തിരയഞെടുത്ത് 
�രിശീലനം നൽകി. ഇതകൂടയായത യൂണിപഫയാം, 
ഷൂ, യതയാപ്ി എന്നിവയും തയേയാറയാക്ി �ഞ്യായത്ത് 
തല കധ്യാ�്റ്ൻമയാർക്് നൽകുന്നുടെ്. �രിശീലനം 
ലഭിച്ച പകരള ടീം അംഗങ്ങളുയട പനതൃത്വത്തിൽ 
2022 മയാർച്ച് 30ന് ജനസഭ എന്ന പ�രിൽ 
സംസ്യാനയത്ത 140 നിയമസഭയാ മണ്ഡലങ്ങളിലം 
ലഹരിവ ിരുദ് പ�യാധവത്കരണ �രി�യാടികൾ 
സംഘടിപ് ിച്ചു. യുവയാക്ളുയട സ്വന്ം സന്നദ് പസവന 
പസനയയ തയായഴത്തട്ിയലത്തിക്കുക, യുവയാക്ളിൽ 
സന്നദ്പസവനം യചയേയാൻ തയാൽ�രധ്ം ജനിപ് ിക്കുക, 
അവയര സയാമൂഹിക പ്രതി�ദ്തയുള്ളവരയാക്കുക, 
ദുരന്ങ്ങൾ, �കർച്ചവധ്യാധികൾ, മറ്് അടിയന്ര 
സയാഹചരധ്ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ദുരിതയാശ്വയാസ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രയാപേശിക യുവയാക്യള സഹയാ 
യിക്കുക എന്നീ ലക്ഷധ്ങ്ങപളയായടയയാണ് ടീം പകരള 
പ്രവർത്തിക്കുന്നത.് ഈ പസനയുയട പ്രവർത്തനം 
നമ്മുയട സംസ്യാനത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്യായി 
മയാറന്നു. യുവയാക്ളുയട മയാനവിക വ ിഭവപശഷി 
സയാമൂഹിക നന്യ്കയായി വ ിനിപയയാഗിക്യാനം അതിലൂയട 
അവരിൽ അർപ്ണപ�യാധവം തധ്യാഗ സന്നദ്തയും 
വളർത്തിയയടുക്യാനം ടീം പകരളയ്ക് കഴിയുന്നുടെ്. 
ഏകപേശം 60,000 യുവയാക്ൾ ഈ �ദ്തിയുയട 
ഗുണപഭയാക്യാക്ളയായി മയാറം.

മറ്റ് യുവജന വിേസന പരിപ്കാടി
സമൂഹത്തിയല വിവിധ പമഖലകളിൽ കഴിവ് യതളിയിച്ച 
യുവതയാരങ്ങൾക്് സ്വയാമി വിപവകയാനന്ദൻ യുവപ്രതിഭയാ 
പുരസ് കയാരം നൽകി പ�യാർഡ് ആേരിക്കുന്നു. മികച്ച യൂത്ത് 
ക്ലബ്ിന് ജില്യാടിസ്യാനത്തിൽ അവയാർഡ് നൽകുകയും 
അവരിൽ ഒരയായള സംസ്യാന തലത്തിൽ അവയാർഡിന് 
തിരയഞെടുക്കുകയും യചയ്യുന്നു. യുവ മയാധധ്മപ്രവർത്തകർക്കും 
പജർണലിസം വിേധ്യാർത്ികൾക്കുമയായി പ�യാർഡ് മീഡിയ 
കധ്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. യുവജനങ്ങൾക്യായി വിവിധ 
പമഖലകളിൽ വിവിധ �ദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കുകയും ജില്യാ 
യുവജന പകന്ദ്രങ്ങൾ മുപഖന നടപ്ിലയാക്കുന്ന വിവിധ യുവജന 
�ദ്തികൾക്് ധനസഹയായം നൽകുകയും യചയ്യുന്നു. 
മയാധധ്മരംഗത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകയളക്കുറിച്ച് 
യുവയാക്ളിൽ അവപ�യാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനയായി പസയാഷധ്ൽ 
മീഡിയ ശിൽ�ശയാലകളും യസമിനയാറകളും സംഘടിപ്ിച്ചു. 
സംസ്യാനയത്ത 140 നിയമസഭയാ മണ്ഡലങ്ങളിലം 
'ലഹരി വിരുദ് കയാമ്പയിൻ ജനസഭ' എന്ന �യാനറിൽ 
ലഹരിയക്തിയര പ�യാധവത്കരണ �രി�യാടികൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. �രിസ്ിതി േിനം, ഗയാന്ി ജയന്ി, സ്വയാത 

 y ജില്കളിൽ യുവ കർഷക സംഗമം, കയാർഷിക ഉൽ�ന്ന പ്രേർശനം, കയാർഷിക ക്ലയാസുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ് ിച്ചു.
 y യുട്യൂ�് ചയാനലിലൂയടയും പ�യാർഡിയറെ ഔപേധ്യാഗിക പഫസ്ബുക്് പ�ജിലൂയടയും � ിഎസ് സി, യു� ിഎസ് സി, യറയിൽപവ, 

സിവ ിൽ സർവീസസ,് കരിയർ വ ികസനവമയായി �ന്യപ്ട് വ ിഷയങ്ങൾ തടങ്ങിയ മത്ര �രീക്ഷകൾക്് �രിശീലനം 
നൽകി.

 y പ്രമുഖ സയാഹിതധ്കയാരന്യായരയും വളർന്നുവരുന്ന യുവ എഴത്തുകയായരയും �യങ്ടുപ്ിച്ചുയകയാടെ് പകയാഴിപക്യാട്, യകയാല്ത്ത് 2 
സ്ലങ്ങളിൽ സയാഹിതധ് കധ്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ് ിച്ചു.

 y റീൽസ് - 2021 എന്ന പ�രിൽ ഒരു പഷയാർട്് ഫില ിം യഫ്റേിവൽ സംഘടിപ് ിക്കുകയും 158 സിനിമകൾ സ്സ്ീൻ യചയ്യുകയും 30 
ഹ്രസ്വ ച ിത്രങ്ങൾ പ്രേർശിപ് ിക്കുകയും യചയ്ത. �ത്ത ്ച ിത്രങ്ങളയാണ് അവയാർഡിനയായി തിരയഞെടുത്തത്. റീൽസ് - പഷയാർട്് 
ഫില ിം യഫ്റേിവലിയറെ അന്ിമ പ്രേർശനവം അവയാർഡ് വ ിതരണവം 2022 മയാർച്ച് 21 ന് ആലപ്പുഴ ജില്യിയല ശ്രീ തിപയറ്റിൽ 
സംഘടിപ് ിച്ചു.

 y ശ്രീ കലയാഭവൻ മണിയുയട ചരമവയാർഷിക േിനത്തിൽ "മണിനയാേം" എന്ന പ�രിൽ സംസ്യാനതല നയാപടയാടിക്ഥ മത്രം തൃശൂർ 
ജില്യിയല ചയാലക്കുടിയിൽ നടത്തി.

ഗബോക്ക് 9.2.4 2021-22 യല പകരള യുവജനപക്ഷമ പ�യാർഡിയറെ പനട്ങ്ങൾ
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ന്ത്രധ് േിനം, മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ് േിനം, മറ്് പ്രധയാന 
േിനങ്ങൾ എന്നിവയയ അനസ്മരിക്കുന്ന �രി�യാടികൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. പ�യാർഡിയറെയും യൂത്ത് ക്ലബ്ബുകളുയടയും 
പ്രവർത്തനങ്ങയളക്കുറിച്ച് യ�യാതജനങ്ങളിൽ അവപ�യാധം 
പ്രചരിപ്ിക്കുന്നതിനയായി പ�യാർഡ് “യുവത” എന്ന പ�രിൽ 
ഒരു മയാസികയും പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.

IV. കേരള സതംസ്്കാന യുവജനേമ്ീഷൻ (ഗേ.എസറ്.
ലവ.സി)
പകരളത്തിയല യുവജനങ്ങയള ശയാക്ീകരിക്കുന്നതിനം 
അവരുയട അവകയാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനമയായി 
2013-ൽ രൂ�ീകരിച്ച ഒരു അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ പ�യാ 
ഡിയയാണ് പകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്മീഷൻ. 
പകരള സർക്യാരിയറെ കീഴിൽ ഒരു ഗ്രയാറെ്-ഇൻ-എയ്ഡ് 
സ്യാ�നമയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംസ്യാനയത്ത 
യുവയാക്യള നയിക്കുകയും സഹയായിക്കുകയും നൽകുകയും 
വികസിപ്ിക്കുകയും യുവജനകയാരധ്ങ്ങളുയട സംരക്ഷകനയായി 
പ്രവർത്തിക്കുകയും യതയാഴിൽ മയാനധ്ത നിലനിർത്തുന്നതിനം 
യമച്ചയപ്ട് വിേധ്യാഭധ്യാസവം യതയാഴിലം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനം 
യുവയാക്യള പ�യാധവൽക്രിക്കുകയുമയാണ് കമ്മീഷയറെ 
ലക്ഷധ്ം.

2021-22 ഗ� കേരള സതംസ്്കാന യുവജന േമ്ീഷഗന്റ 
പ്രധ്കാന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇവയ്കാണറ്;

 y പകയാപളജുകളിയല യപ്രയാജക്ട ് പകയാർഡിപനറ്റിന 
കീഴ ിലം യുവയാക്ൾക്ളുയട പവേികളിലം, എസ് സി/
എസ.്ടി പകയാളനികളിയല യുവയാക്ൾക്ിടയിലം 
പ�യാധവൽക്രണം നടത്തുക: 2021-22 ൽ, “യൂത്ത് 
ഡിഫൻസ് പഫയാഴ്സ”് എന്ന പ�രിൽ ഒരു പ്രപതധ്ക 
യുവ സന്നദ് സംഘം രൂ�ീകരിച്ച് �ദ്തിയുയട 
നടത്തിപ്ിനയായി �രിശീലനം നൽകുകയും ഇങ്ങയന 
�രിശീലനം ലഭിച്ച യുവയാക്ൾ 350 �രി�യാടികൾ 
നടത്തുകയും യചയ്ത. ഏകപേശം 40000 യുവയാക്ൾ 
ഈ �രി�യാടികളിൽ �യങ്ടുത്തു, പകരളത്തിയല ഒരു 
ലക്ഷത്തിലധികം യുവയാക്ൾക്ിടയിൽ കമ്മീഷന് 
അതിയറെ സപന്ദശങ്ങൾ പ്രചരിപ് ിക്യാൻ സയാധിച്ചു. 

 y ജില്യാ യസമിനയാറകൾ/സിപമ്പയാസിയങ്ങൾ/
ശിൽ�ശയാലകൾ: കമ്മീഷനം തിരുവനന്പുരം 
നയാലയാഞ്ിറ മയാർ ഗ്രിപഗയാറിപയയാസ് പലയാ പകയാപളജും 
സംയുക്മയായി "സ്തീകളുയട പ്രതയുത്�യാേനവമയായി 
�ന്യപ്ട് സ്വയാതന്ത്രധ്ം, ഒരു മൗലികയാവകയാശം" 
എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്യാരയാഷ്ട്ര തല യസമിനയാറം 
"യുവജനതയയ പുനർനിർമ്മിക്കുക-പകരളം 
വ ിജ്യാന സമൂഹത്തിപലക്്" എന്ന വിഷയത്തിൽ 
പേശീയ തല യസമിനയാറം നടത്തി. തിരയഞെടുത്ത 
75 പ്രതിനിധികൾ �യങ്ടുക്കുകയും വ ിവ ിധ 
പമഖലകളിയല വ ിേഗ്ധർ അവരുയട ചുമതലപ്രകയാരം 
യസഷനകൾക്് പനതൃത്വം നൽകുകയും യചയ്ത. 

 y അേയാലത്തും പ്രയാപേശിക തല സിറ്ിങ്ങുകളും: 
യുവയാക്ൾക്് നീതി നിപഷധിക്യപ്ടുന്നുയവന്ന 
�രയാതികളിൽ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ ഇടയ�ടല ിലൂയട 
നിരവധി യുവയാക്ളുയട അവകയാശങ്ങൾ പുനഃ 
സ്യാ�ിക്യാൻ കഴിഞ്ഞു. 2021-22ൽ കമ്മീഷൻ 
മുൻവർഷയത്ത 279 �രയാതികൾ �രിഗണിക്കുകയും 
243 പുതിയ �രയാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിൽ 
287 എണ്ണം �രിഹരിക്കുകയും യചയ്ത. മറ്് 
�രയാതികളിൽ നട�ടി സ്വീകരിച്ചുവരികയയാണ.് 

 y യൂത്ത് ഐക്ണ അവയാർഡുകൾ: കല, സയാംസ്യാരികം, 
സയാഹിതധ്ം, കയായികം, കൃഷി, സയാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, 

സംരംഭകത്വം തടങ്ങിയ പമഖലകളിൽ മികവ് 
യതളിയിച്ച യുവജനങ്ങയള ആേരിക്കുന്നതിനയായി 
കമ്മീഷൻ യൂത്ത ്ഐക്ണ അവയാർഡ് നൽകുന്നു. 

 y �യാർശ്വവൽക്രിക്യപ്ട് യുവയാക്ളുയട ശയാക്ീ 
കരണവം ആപരയാഗധ് സംരക്ഷണവം: സയാമൂഹധ്നീതി 
വകുപ്പുമയായും �ട്ികവർഗ വകുപ്പുമയായും സഹകരിച്ച്, 
ആേിവയാസി സ്തീകൾക്് ആപരയാഗധ് അവപ�യാധം 
നൽകയാനം മറ്് ആേിവയാസി പകയാളനികളിയല 
യുവയാക്ളുയട യതയാഴിൽ, ആപരയാഗധ്ം, സയാമൂഹിക 
വ ികസനം എന്നിവ പപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്യാനം കമ്മീഷൻ 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. 2021-22 വർഷത്തിൽ, �ദ്തിയുയട 
ഭയാഗമയായി �യാലക്യാട് ജില്യിയല �റമ്പിക്കുളം, 
കുരിയയാർകുട്ി, ചുങ്ം എന്നിവിടങ്ങളിയല മൂന്ന് 
ആേി വയാസി യസറ്ിൽയമന്റുകളിലം �ത്തനംതിട് 
ജില്യിയല സീതപത്തയാട് �ഞ്യായത്തിയല 
മൂഴിയയാറിലം കമ്മീഷൻ ആപരയാഗധ് കധ്യാമ്പ് നടത്തി. 
വ ിേധ്യാഭധ്യാസം, കരിയർ വഗഡൻസ,് സ്വയം 
യതയാഴിൽ, ല ിംഗസമത്വം എന്നീ വ ിഷയങ്ങളിൽ 
ആലപ്പുഴ ജില്യിയല കലവൂർ, �യാതിരപ്ള്ളി, കയാട്ടൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുവജന പഹയാം പമക്ർമയാർക്യായി 
ശില്പശയാല നടത്തി. കൂടയായത 100 യുവജനങ്ങൾക്യായി 
എറണയാകുളം പഫയാർട്് യകയാച്ച ിയിൽ ആപയയാധന 
കലകയളക്കുറിച്ചുള്ള �രിശീലന കധ്യാമ്പും നടത്തി. 

 y യൂത്ത ്ലീഗൽ സപപ്യാർട്് യസറെർ: സയാമ്പത്തികമയായും 
സയാമൂഹികമയായും � ിപന്നയാക്ം നിൽക്കുന്നതം  
നിയമസഹയായം ആവശധ്മുള്ളതമയായ യുവയാക്ൾക്് 
7511100900 എന്ന പടയാൾ ഫ്ീ നമ്പരിലൂയട പസവനം 
ലഭധ്മയാക്കുന്നതിനള്ള �ദ്തിയയാണ് യൂത്ത് ലീഗൽ 
സപപ്യാർട്് യസറെർ. രടെ് നിയമ വ ിേഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന 
ഒരു ടീമിയന തിരയഞെടുക്കുകയും അവർ യുവയാക്ൾക്് 
നിയമസഹയായം സുഗമമയാക്കുന്നതിന് പവയാഡപഫയാണ-
ഐഡിയ യനറ്് വർക്് പസവനങ്ങളുമയായി സഹകരിച്ച് 
ഒരു ലേയാറ്്പഫയാം വ ികസിപ്ിയച്ചടുക്കുകയും യചയത്. 

 y ഇ എം എസ് യമപമ്മയാറിയൽ അന്ർ സർവ 
കലയാശയാല പ്രഭയാഷണ മത്രവം പേശീയ 
യുവജനേിന �രി�യാടിയും: എല്യാ വർഷവം സ്വയാമി 
വ ിപവകയാനന്ദയറെ ജന്േിനമയായ ജനവരി 12 പേശീയ 
യുവജന േിനമയായി ആപഘയാഷിക്കുന്നു. പേശീയ 
യുവജനേിനപത്തയാടന�ന്ിച്ച് ഇഎംഎസ് 
സ്മയാരക അന്ർ സർവകലയാശയാല പ്രഭയാഷണ 
മത്രത്തിയല വ ിജയികയള അനപമയാേിക്കുകയും 
സമ്മയാനങ്ങൾ വിതരണം യചയ്യുകയും യചയ്യുന്നു. 

 y യഫസില ിപറ്ഷൻ പപ്രയാഗ്രയാമുകൾ: ഹരിത യുവ 
ജന �രി�യാടിയും യവർച്വൽ എംപലേയായ് യമറെ് 
എക് സ് പചഞ്ം കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന യഫസില ിപറ്ഷൻ 
പപ്രയാഗ്രയാമുകളയാണ.് യുവജനങ്ങളുയട കൂട്യായ 
�രിശ്രമത്തിലൂയട സയാമൂഹികവം �ൗര�രവം 
ജനസംഖധ്യാ�രവം �യാരിസ്ിതികവമയായ അവപ�യാധം 
വളർത്തിയയടുക്യാനം ആപരയാഗധ്കരമയായ ജീവ ിതം 
ഉറപ്യാക്യാനം ഹരിത യുവജന �രി�യാടി ലക്ഷധ്മിടുന്നു. 
കുടും�ശ്രീയുയട യജഎൽജി മയാതൃകയിൽ തരിശയായി 
കിടക്കുന്ന ഭൂമിയയല്യാം കൃഷിഭൂമിയയാക്ി മയാറ്റുക എന്ന 
ലക്ഷധ്പത്തയായട കമ്മീഷൻ ഗ്രീൻ പസയാണ �ദ്തിയും 
ആരംഭിച്ചു. യുവയാക്ളിൽ കൃഷിപയയാടുള്ള അഭിനിപവശം 
വളർത്തുന്നതിനം കയാർഷിക പമഖലയിയല 
വവേഗ്ധധ്ം നൽകുന്നതിനമയായി ആലപ്പുഴ ജില്യിയല 
പചർത്തലയിൽ യുവകർഷകരുയട സപമ്മളനം നടത്തി.

2021-22ൽ യവർച്വൽ എംപലേയായ് യമറ്െ എക് സ് പചഞ്് 
പപ്രയാഗ്രയാമിന് കീഴിൽ കണ്ണൂർ, �ത്തനംതിട്, യകയാല്ം 
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ജില്കളിൽ പജയാ�് യഫ്റേ് നടത്തി. കണ്ണൂർ 
യഫ്റേിൽ 40 കമ്പനികൾ രജി്റേർ യചയ്യുകയും 1,423 
ഉപേധ്യാഗയാർത്ികയള പജയാലിക്് തിരയഞെടുക്കുകയും 
ഇതിൽ 187 ഉപേധ്യാഗയാർത്ികയള കമ്പനികൾ പനരിട്് 
റിക്രൂട്് യചയ്യുകയും 462 ഉപേധ്യാഗയാർത്ികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
ഒഴിവകളിപലക്് പഷയാർട്് ലി്റേ് യചയ്യുകയും യചയ്ത. 
�ത്തനംതിട് പജയാ�് യഫ്റേിൽ 12 കമ്പനികൾ രജി്റേർ 
യചയ്യുകയും 105 ഉപേധ്യാഗയാർത്ികയള റിക്രൂട്് യചയ്യുകയും 173 
ഉപേധ്യാഗയാർത്ികയള ഭയാവി ഒഴിവകളിപലക്് പഷയാർട്് ലി്റേ് 
യചയ്യുകയും യചയ്ത. യകയാല്ത്ത് നടന്ന പജയാ�് യഫ്റേിൽ 14 
കമ്പനികൾ രജി്റേർ യചയ്യുകയും 116 ഉപേധ്യാഗയാർത്ികൾക്് 
പജയാലി ലഭിക്കുകയും 212 ഉപേധ്യാഗയാർത്ികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
ഒഴിവകളിപലക്് പഷയാർട്് ലി്റേ് യചയ്യുകയും യചയ്ത.
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യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ന്റെ േിര്വ്വചേ പ്രകയാരം, ഒരു 
രയാജധ്ത്ിേകനത്യാ അന്തര്നേശീയ അതിര്ത്ിക്് പുറനത്യാ 
തയാൽക്യാലികമയാനയയാ സ്ിരമയാനയയാ വിവിധ കയാരൈങ്ങളയാൽ 
തന്റെ സയാധയാരൈ തയാമസസ്ലത്് േിന്് മയാറുന് 
വധ്ക്ിയയാൈ് കുടിനയറ്റക്യാരൻ (ഐ.ഒ.എം., യു.എൻ 
ണമനരേഷൻ).

ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭ (അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റത്ിന്റെ സ്ിതി 
വിവരക്ൈക്കുകൾ സംബന്ിച്ച ശുപയാര്ശകൾ) ഒരു 
അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരന്േ േിര്വചിക്കുന്ത്, കുറഞ്ഞത് 
മൂന്് മയാസന്മങ്ിലം തയാമസ സ്ലം മയാറിയവനരയാ ഹ്രസ്വകയാല 
കുടിനയറ്റക്യാര് എന്ം കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷന്മങ്ിലം രയാജധ്ം 
മയാറിയവന്ര േീര്ഘകയാല കുടിനയറ്റക്യാര് എന്ം നവര്തിരിക്കുന്.  

മയാേവ കുടിനയറ്റവം ചലേയാത്മകതയും നലയാകന്മമ്യാടുമുള്ള 
മിക്വയാറും എല്യാ സമൂഹന്ത്യും ബയാധിക്കുന് ഒരു പുരയാതേ 
പ്രതിഭയാസമയാന്ൈങ്ിലം, അവ പല രീതിയിലം മയാറിയിട്ടുണ്്. 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയുന്ട േിലവിന്ല ആന�യാള കൈക്് 
പ്രകയാരം, 2020ൽ നലയാകത്് ഏകനേശം 281 േശലക്ം 
അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാര് ഉണ്യായിരുന്, അത് ആന�യാള 
ജേസംഖധ്യുന്ട 3.6 ശതമയാേത്ിേ് തുലധ്മയാൈ്. നകയാവിഡ് -19  
സംബന്മയായ ഒരു േിശ്ചലത എല്യായിടത്ം സമൂഹന്ത് 
ബയാധിച്ചതിേയാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്് വര്ഷമയായി കുടിനയറ്റ പ്രക്ിയ 
വളന്ര മന്ദ�തിയിലയാൈ്.

നവൾഡ് ണമനരേഷൻ റിന്യാര്ട്് 2022 അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 
50 വര്ഷത്ിേിന്ട അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട എണ്ം 

വര്ദ്ിച്ചു. ന്മയാത്ം ആന�യാള ജേസംഖധ്യുന്ട ഒരു വിഹിതന്മന് 
േിലയിൽ അന്തയാരയാഷ് ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട അനുപയാതവം 
വര്ദ്ിച്ചു, പനക് വര്ദ്േവിന്റെ നതയാത് കുറവയാൈ്.

കഴിഞ്ഞ അമ്ത് വര്ഷമയായി യുണൈറ്റഡ് ന്റേറ്റ്സ് ഓഫ് 
അനമരിക് കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട പ്രധയാേ ലക്ധ്സ്യാേമയായി 
തുടരുന്; 51 േശലക്ത്ിലധികം അന്തയാരയാഷ്ട്ര 
കുടിനയറ്റക്യാരുണ്് അനമരിക്യിൽ. ഏകനേശം 16 
േശലക്ം അന്തര്ന്ദേശീയ കുടിനയറ്റക്യാരുള്ള ജര്മ്മേി 
ഏറ്റവം പ്രധയാേന്്ട് രണ്യാമന്ത് ലക്ധ്സ്യാേമയായി 
മയാറിയിരിക്കുന്. അനതസമയം 13 േശലക്മുള്ള അന്തയാരയാഷ്ട്ര 
കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട ഏറ്റവം വലിയ മൂന്യാമന്ത് ലക്ധ്സ്യാേ 
രയാജധ്മയാൈ് സൗേി അനറബധ്. റഷധ്ൻ ന്ഫഡനറഷനും 
യുണൈറ്റഡ് കിം�്ഡവം യഥയാക്മം 12 േശലക്വം 9 
േശലക്വം അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരുമയായി യഥയാക്മം 
4ഉം 5ഉം സ്യാേങ്ങൾ പങ്ിടുന്.

പട്ിക 10.1.1 അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട എണ്ം ഏറ്റവം 
കൂടുതലള്ള അഞ്് രയാജധ്ങ്ങന്ള കയാൈിക്കുന്. ഏകനേശം 
18 േശലക്ം ആളുകൾ വിനേശത്് തയാമസിക്കുന്, 
നലയാകത്ിന്ല ഏറ്റവം വലിയ കുടിനയറ്റ ജേസംഖധ്യുള്ള 
ഇന്തധ്യയാൈ് ആന�യാളതലത്ിൽ ഏറ്റവം ഉയര്ന് രയാജധ്ം. 
ഏകനേശം 11 േശലക്മുള്ള ന്മക്ിനക്യാ ഏറ്റവം പ്രധയാേന്്ട് 
രണ്യാമന്ത് രയാജധ്മയാൈ്. റഷധ്ൻ ന്ഫഡനറഷേയാൈ് കൂടുതൽ 
കുടിനയറ്റക്യാരുള്ള മൂന്യാമന്ത് രയാജധ്ം; ന്തയാട്ടുപിന്ിൽ 
ണചേയയാൈ് (യഥയാക്മം 10.8 േശലക്വം 10 േശലക്വം). 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട അഞ്യാമന്ത് 

പ്രവയാസി മലയയാളികൾ

പട്ിക 10.1.1 അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധയാേ സൂചകങ്ങൾ
അന്തയാരയാഷ് ട്ര കുടിനയറ്റക്യാര് 281 മില്ധ്ൻ  2020 272 മില്ധ്ൻ 2019
സ്തീകൾ (എ) 135 മില്ധ്ൻ 2020 130 മില്ധ്ൻ 2019
പുരുഷന്യാര്  (എ) 146 മില്ധ്ൻ 2020 141 മില്ധ്ൻ 2019
കുടിനയറ്റ ന്തയാഴിലയാളികൾ  (ബി) 169 മില്ധ്ൻ 2019 164 മില്ധ്ൻ 2017

കയാൈയാതയായ കുടിനയറ്റക്യാര്  (സി) 2020ൽ ആന�യാളതലത്ിൽ 3,900 നപര് മരിക്കുകയും 
കയാൈയാതയാവകയും ന്ചയ്തു

ഇത് 2019 ൽ ഏകനേശം 5400 
ആയിരുന്

ഉറവ ിടം: നവൾഡ് ണമനരേഷൻ റിന്യാര്ട്് 2022
നേയാട്്: (എ) യു.എേ്  ഡിഇഎസ്എ, 2021, (ബി) ഐ.എല് .ഒ, 2021, (സി) ഇ.ഒ.എം, എൻഡി.എ
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രയാജധ്ം സിറിയൻ അറബ് റി്ബ്ിക്യാൈ് അവിടന്ത് 8 
േശലക്ത്ിലധികം ആളുകൾ വിനേശത്് തയാമസിക്കുന്. 
പ്രധയാേമയായും കഴിഞ്ഞ േശകത്ിൽ വലിയ നതയാതിലള്ള 
കുടിന്യയാഴി്ിക്ൽ കയാരൈം അഭയയാര്ത്ികളയായവരയാൈ് 
കൂടുതലം.

പട്ിക 10.1.2 കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട പ്രധയാേ 5 പ്രഭവ നകന്ദ്രങ്ങൾ
രയാജധ്ം കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട എണ്ം  

(മില്ധ്ൻ )
ഇന്തധ് 18
ന്മക്ിനക്യാ 11
റഷധ്ൻ ന്ഫഡനറഷൻ 10.8
ണചേ 10
സിറിയൻ അറബ് റി്ബ്ിക് 8

ഉറവ ിടം: നവൾഡ് ണമനരേഷൻ റിന്യാര്ട്് 2022

അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാരിൽ 78 ശതമയാേവം നജയാലി 
ന്ചയ്യുന് പ്രയായത്ിലള്ളവരയായിരുന് (15-64 ഇടയിൽ). 
1990 മുതൽ, 19 വയസം അതിൽ തയാന്ഴയുമുള്ള അന്തയാരയാഷ് ട്ര 
കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട വിഹിതം 18.9 ശതമയാേത്ിൽ േിന്് 
14.6 ശതമയാേമയായി കുറഞ്ഞു. അനതസമയം 64 വയസ്ിേ് 
മുകളിലള്ള അന്തര്ന്ദേശീയ കുടിനയറ്റക്യാര് ഏകനേശം 12.2 
ശതമയാേത്ിൽ സ്ിരമയായി േിൽക്കുന്.

സ്ത്രീ-പുരുഷ  അന്താരതാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റക്താർ
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളയായി, കുടിനയറ്റക്യാരയായ 
പുരുഷൻമയാരുന്ട എണ്ം സ്തീകനളക്യാൾ കൂടുതലയാന്ൈന്് 
മയാത്രമല്, സ്തീ കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട എണ്ം കുറഞ്ഞുവരികയുമയാൈ് . 
ചിത്ം 10.1.1 സ്തീ-പുരുഷ അന്തയാരയാഷ്ട്ര കുടിനയറ്റക്യാന്രക്കുറിച്ചുള്ള 
വിശേയാംശങ്ങൾ കയാൈിക്കുന്.

അന്താരതാഷ്ട്ര പണമേേ്കക്ൽ (international Remittance)
കുടിനയറ്റക്യാര് അവരുന്ട സ്വന്തം രയാജധ്ങ്ങളിന്ല 
കുടുംബങ്ങളിനലനക്യാ കമ്മ്യൂൈിറ്റികളിനലനക്യാ നേരിട്് 
േടത്ന് സയാമ്ത്ികനമയാ അല്യാത്നതയാ ആയ തരത്ിലള്ള 
ണകമയാറ്റങ്ങളയാൈ് പൈമയയ്ക്കൽ എന്് സൂചി്ിക്യാം. 
എന്ിരുന്യാലം, പൈമടക്കുന്തിന്േകുറിച്ചുള്ള കൈക്കുകൾ, 
ഔപചയാരികനമയാ അേൗപചയാരികനമയാ ആയ ചയാേലകളിലൂന്ട 
നരഖന്്ടുത്യാത് ഒഴുക്് കൈക്ിന്ലടുക്കുന്ില്. അതിേയാൽ 
ആന�യാള പൈമടയ്ക്കലിന്റെ യഥയാര്ത് അളവ് ലഭധ്മയായ 
കൈക്കുകനളക്യാൾ വലതയായിരിക്കും (നലയാക ബയാങ്്, 2016).

2020-ൽ, ഇന്തധ്, ണചേ, ന്മക്ിനക്യാ, ഫിലി്ീൻസ്, ഈജിപ്് 
എന്ിവ ആയിരുന് (അവനരയാഹൈക്മത്ിൽ) പൈമയയ്ക്കൽ 

സ്വീകര്ത്യാക്ളയായ ആേധ് അഞ്് രയാജധ്ങ്ങൾ.  ന്മയാത്ം 
അന്തയാരയാഷ്ട്ര പൈലഭധ്ത (inward remittance) 59 ബിലധ്ൺ 
യുഎസ് നഡയാളറിലധികം കവിഞ്ഞ് ഇന്തധ്യും ണചേയും 
മറ്റുള്ളവന്യക്യാൾ വളന്ര മുകളിലയാൈ്.

ഇന്ത്യേിയേക്കും  യേരളത്ിയേക്കും ഉള്ള പണമേേ്കക്ൽ
വിനേശ നേരിട്ടുള്ള േിനക്പത്ിേ് നശഷം തയാഴ്ന്-ഇടത്രം 
വരുമയാേമുള്ള രയാജധ്ങ്ങൾക്് വിനേശ വരുമയാേത്ിനുള്ള 
രണ്യാമന്ത് പ്രധയാേ ഉറവിടമയാൈ് പൈമയയ്ക്കൽ. �യാര്ഹിക 
വരുമയാേത്ിൽ അതിന്റെ സ്വയാധീേവം ആളുകളുന്ട ജീവിത 
േിലവയാരം ന്മച്ചന്്ടുത്ന്തിനുള്ള സയാമ്ത്ിക ആസ്ി 
േിര്മ്മയാൈത്ിനുള്ള സംഭയാവേയും സയാമ്ത്ിക ചരിത്രത്ിൽ 
േന്യായി അം�ീകരിക്ന്്ട്ിട്ടുണ്് (അസിസി, 2021; ബയാന്നെറ്റ് 
എന്ിവര്, 2021; ഒഗുന്ിയി., 2020).

പട്ിക 10.1.4 2020-21 ന്ല ഇൻവയാര്ഡ് ന്റമിറ്റൻസിൽ 
സംസ്യാേം തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം

േം സംസ്യാേം ന്മയാത്ം പൈമയക്ലിന്ല 
പങ്് (ശതമയാേം)

1 മഹയാരയാഷ്ട്ര 35.2

2 നകരളം 10.2

3 തമിഴ്േയാട് 9.7

4 ഡൽഹി 9.3

5 കര്ൈയാടക 5.2

6 ആന്ധയാപ്രനേശ് 4.4

7 ഉത്ര്  പ്രനേശ് 3.7

8 ഗുജറയാത് 3.2

9 പഞ്യാബ്  3

10 ജയാര്ഖ 1.9

ഉറവ ിടം: RBI ന്റമിറ്റൻസ് സര്നവ, 2021

പൈമയയ് ക്ലിന്േക്കുറിച്ചുള്ള ആര് ബി ഐയുന്ട അഞ്യാം 
റൗണ്് സര്നവ പ്രകയാരം, ജി സി സി നമഖലയിൽ േിന്ം 
ഇന്തധ്യിനലക്കുള്ള  അന്തയാരയാഷ് ട്ര പൈലഭധ്തയുന്ട പങ്് 
2016-17ൽ (അവസയാേം സര്നവ േടത്ിയ കയാലയളവ്) 50 
ശതമയാേത്ിൽ േിന്് 2020-21ൽ ഏകനേശം 30 ശതമയാേമയായി 
കുറഞ്ഞതയായി കൈക്യാക്കുന്.

ജിസിസി നമഖലയിൽ ശക്മയായ ആധിപതധ്ം പുലര്ത്ിയിരുന് 
പരമ്രയാ�ത പൈമയയ്ക്കൽ സ്വീകരിക്കുന് സംസ്യാേങ്ങളയായ 
നകരളം, തമിഴ് േയാട്, കര്ൈയാടക എന്ിവയുന്ട വിഹിതം 2020-

പട്ിക 10.1.3 അന്തയാരയാഷ് ട്ര പൈമയയ്ക്കൽ  സ്വീകരിക്കുന് മികച്ച 10 രയാജധ്ങ്ങൾ (2005–2020) (േിലവിന്ല USD ബിലധ്ൺ)
2005 2010 2015 2020

ണചേ 23.63 ഇന്തധ് 53.48 ഇന്തധ് 68.91 ഇന്തധ് 83.15
ന്മക്ിനക്യാ 22.74 ണചേ 52.46 ണചേ 63.94 ണചേ 59.51
ഇന്തധ് 22.13 ന്മക്ിനക്യാ 22.08 ഫിലി്ിൻസ് 29.80 ന്മക്ിനക്യാ 42.88
ണേജീരിയ 14.64 ഫിലി്ിൻസ് 21.56 ന്മക്ിനക്യാ 26.23 ഫിലി്ിൻസ് 34.91
ഫ്യാൻസ് 14.21 ഫ്യാൻസ് 19.90 ഫ്യാൻസ് 24.07 ഈജിപ്റ്റ് 29.60
ഫിലി്ിൻസ് 13.73 ണേജീരിയ 19.74 ണേജീരിയ 20.63 പയാകിസ്യാൻ 26.11
ന്ബൽജിയം 6.88 ജര്മ്മേി 12.79 പയാകിസ്യാൻ 19.31 ഫ്യാൻസ് 24.48
ജര്മ്മേി 6.86 ഈജിപ്റ്റ് 12.45 ഈജിപ്റ്റ് 18.33 ബംഗ്യാനേശ് 21.75
ന്പെയിൻ 6.66 ന്ബൽജിയം 10.99 ജര്മ്മേി 15.58 ജര്മ്മേി 17.90
നപയാളണ്് 6.47 ബംഗ്യാനേശ് 10.85 ബംഗ്യാനേശ് 15.30 ണേജീരിയ 17.21

ഉറവ ിടം: നവൾഡ് ണമനരേഷൻ റിന്യാര്ട്് 2022
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21ൽ ഏതയാണ്് പകുതിയയായി കുറഞ്ഞു, അതയായത് 2016-17 
മുതലള്ള ന്മയാത്ം പൈമയക്ലിന്റെ 25 ശതമയാേം മയാത്രനമ 
ഉള്ളൂ, അനതസമയം ഇന്യാൾ നകരളന്ത് മറികടന്് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന് സംസ്യാേമയായി മഹയാരയാഷ്ട്ര ഉയര്ന്.

ആതിനഥയ രയാജധ്ത്ിന്റെ ചലേയാത്മകതയ്ക്ക് പുറന്മ, നവതേ 
വധ്തധ്യാസങ്ങളിന്ല കുറവ്, ജിസിസി നമഖലയിനലക്കുള്ള 
ണവറ്റ് നകയാളര് കുടിനയറ്റ ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട വര്ദ്േവ്, മറ്റ് 
സംസ്യാേങ്ങളിൽ േിന്ം ഏഷധ്ൻ രയാജധ്ങ്ങളിൽ േിന്ം 
കുറഞ്ഞ നവതേമുള്ള അര്ദ് വിേ�്ധ ന്തയാഴിലയാളികളുന്ട വരവ്, 
ഈ സംസ്യാേങ്ങളിന്ല ന്തയാഴിൽ രീതികളിന്ല മയാറ്റങ്ങൾ 
എന്ിവ ഈ ഘടേയാപരമയായ മയാറ്റത്ിേ് കയാരൈമയാവയാം.

യേരളത്ിലേ എമിയരേഷൻ ലരെൻഡ്ക
2018-ന്ല നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ പ്രകയാരം 21,21,887 
പ്രവയാസികൾ നകരളത്ിൽ േിന്ള്ളവരയാൈ്. ഇത് 2016 നകരള 
ണമനരേഷൻ സര്നവ്വനയക്യാൾ 1.49 ലക്വം, 2013 നകരള 
ണമനരേഷൻ സര്നവ്വനയക്യാൾ 2.78 ലക്വം കുറവയാൈ്. 
കൂടയാന്ത, കഴിഞ്ഞ പത്വര്ഷമയായി എമിനരേഷേിൽ 
കുറവണ്യായിട്ടുണ്്. 2008 മുതൽ എമിനരേഷൻ വളര്ച്ചയാ േിരക്് 
തുടര്ച്ചയയായി കുറയുന്തയായി കൈക്കുകൾ കയാൈിക്കുന്. 
2008 മുതൽ കുടിനയറ്റത്ിൽ ഒരു ന്േ�റ്റീവ് പ്രവൈത 
കയാൈന്്ടുന്ന്ണ്ങ്ിലം, ചില വര്ഷങ്ങളിൽ പ്രനതധ്കിച്ച് 2011 
ലം 2013 ലം വര്ദ്േവണ്യായി എന്തും ശ്രദ്ിനക്ണ്തയാൈ്. 
2008 മുതൽ 2011 വന്രയുള്ള കയാലയളവിൽ 87000-ലധികം 
ആളുകളും 2011 മുതൽ 2013 വന്രയുള്ള കയാലയളവിൽ ഏകനേശം 
1.1 ലക്ം നപരും കുടിനയറ്റത്ിൽ ഏര്ന്്ട്ിട്ടുണ്്.

1998 മുതലള്ള സര്നവ്വതല വളര്ച്ചയാ േിരക്് കുറഞ്ഞു. 
സര്നവ്വകൾ തമ്മിലള്ള വധ്തധ്യാസങ്ങൾ ഒരു ഇടനവളയിൽ 
േിന്് മന്റ്റയാന്ിനലക്് 4.7 ലക്ം (1998) മുതൽ 1.4 ലക്ം 
(2018) വന്ര വധ്തധ്യാസന്്ടുന്. ആേധ് േയാല് കയാലയളവകളിൽ 
നപയാസിറ്റീവ് വളര്ച്ചയും അവസയാേ കയാലയളവകളിൽ 
ന്േ�റ്റീവ് വളര്ച്ചയുമയാൈ് കയാൈിക്കുന്ത്. നകരളത്ിന്ല 
റീ ണമനരേഷൻ രം�ം ചലേയാത്മകമയാൈ്. ണമനരേഷന്റെ 

സ്ിതിവിവരക്ൈക്് വിലയിരുത്ൽ കൃതധ്തനയയാന്ടയും,  
തുടര്ച്ചയയായും ഉണ്യാനവണ്തുണ്്.

പട്ിക 10.1.5 പ്രവയാസികളും സര്നവ്വ തല വധ്തിയയാേവം 

വര്ഷം എമിരേറെ്സ് ഇറെര് സര്നവ്വ 
വധ്തധ്യാസം

വര്ദ്േവ് /
കുറവ്

1998 1361919 -

2003 1838478 476559 25.9

2008 2193412 354934 16.2

2011 2280543 87131 3.8

2013 2400375 119832 5.0

2016 2271725 -128650 -5.7

2018 2121887 -149838 -7.1

ഉറവ ിടം: നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ 2018, സി.ഡി.എസ,് തിരുവേന്തപുരം 

നകരളത്ിന്റെ സയാമൂഹിക-സയാമ്ത്ിക നമഖലകളിൽ 
പ്രവയാസികൾ ഒരു പ്രധയാേ പങ്് വഹിക്കുന്. നകരള 
സര്ക്യാര് പ്രവയാസി സമൂഹത്ിേ് നവണ്ി േല് ഇടന്പടലകൾ 
േടത്ന്ണ്്. പ്രവയാസികളും കളും പ്രവയാസം അവസയാേി്ിച്ച്   
തിരിന്ച്ചത്ിയവരും ഉൾന്്ടുന് വികസേ-അധിഷ് ഠിതവം 
സയാമൂഹിക േീതി അധിഷ് ഠിതവമയായ നപ്രയാജക്ടുകളും, 
പദ്തികളും ഇതിേയായി ഉൾന്്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പ്രവതാസിേൾ
പട്ിക 10.1.2 2018-ൽ നകരളത്ിൽ േിന്ള്ള ജില് തിരിച്ചുള്ള 
കുടിനയറ്റ ജേസംഖധ് കയാൈിക്കുന്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പ്രവയാസികൾ മലപ്പുറം ജില്യിലയാൈ് (4.06 ലക്ം), കണ്ണൂര് 
(2.49 ലക്ം), തൃശൂര് (2.41 ലക്ം), ന്കയാല്ം (2.40 ലക്ം) 
എന്ീ ജില്കൾ അതിനു പുറകിലയായി വരുന്. നകരളത്ിന്ല 
മലനയയാര ജില്കളയായ വയേയാടും ഇടുക്ിയുമയാൈ് ഏറ്റവം 
കുറവ് പ്രവയാസികൾ ഉള്ളത്. അവ യഥയാക്മം 0.36 ലക്ം, 
0.32 ലക്ം എന്ിങ്ങന്േയയാൈ്.
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ചിത്ം 10.1.1 സ്തീ-പുരുഷ അന്തര്നേശീയ കുടിനയറ്റക്യാര് 2000-2020 ശതമയാേ കൈക്ിൽ 

ഉറവ ിടം: യുഎൻഡിഇഎസ്എ, 2021 എ
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പട്ിക 10.1.6 2018 ന്ല നകരളത്ിന്ല ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവയാസികൾ

നകരളത്ിൽ േിന്ള്ള ഏകനേശ കുടിനയറ്റക്യാര്

ജില് 2018

തിരുവേന്തപുരം 137007

ന്കയാല്ം 240527

പത്േംതിട് 109836

ആലപ്പുഴ 136857

നകയാട്യം 166625

ഇടുക്ി 32893

എറൈയാകുളം 53418

തൃശ്ശൂര് 241150

പയാലക്യാട് 89065

മലപ്പുറം 406054

നകയാഴിനക്യാട് 160691

വയേയാട് 30650

കണ്ണൂര് 249834

കയാസറന�യാഡ് 67281

ആന്ക 2121888

ഉറവ ിടം: നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ 2018, സിഡിഎസ,് തിരുവേന്തപുരം

2013, 2018 വർഷങ്ങളിലേ യേരളത്ിലേ പ്രവതാസിേളുലട 
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദതാകുംശങ്ങൾ
2013-ലം 2018-ലം നകരളത്ിൽ േിന്ള്ള കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട ജില് 
തിരിച്ചുള്ള വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്ം 10.1.2-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്. 
നകരളത്ിന്ല ന്മയാത്ം പ്രവയാസികളുന്ട എണ്ം 2013ൽ 24 
ലക്മയായിരുന്ന്ങ്ിൽ 2018ൽ 21 ലക്മയായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്. 
അതയായത് 5 വര്ഷത്ിനുള്ളിൽ 11.6 ശതമയാേം കുറവ്. ഇതിൽ 
എറൈയാകുളം ജില് 72 ശതമയാേം ഇടിവ് കയാൈിക്കുന് 
(അനുബന്ം 10.1.1)

േിലവിൽ ന്മയാത്ത്ിൽ കുറയുന് പ്രവൈതയയാൈ് 
കയാൈിക്കുന്ന്തങ്ിലം വയേയാട്, പയാലക്യാട്, തൃശൂര്, 
നകയാട്യം, ഇടുക്ി, ആലപ്പുഴ, ന്കയാല്ം തുടങ്ങിയ ജില്കളിൽ 
പ്രവയാസികളുന്ട എണ്ം വര്ദ്ിച്ചിരിക്കുന്.

റിയടേൺ എമിയരേഷൻ
തിരിന്ച്ചത്ിയ പ്രവയാസികൾ  എന്് േിര്വചിച്ചിരിക്കുന്ത്, 
നജയാലിയ് നക്യാ, പഠേത്ിനേയാ അന്ല്ങ്ിൽ മനറ്റന്തങ്ിലം 
ആവശധ്ങ്ങൾനക്യാ (ഇൈകളും മയാതയാപിതയാക്ളും ഉൾന്്ന്ട) 
കുറഞ്ഞത് ആറ് മയാസന്മങ്ിലം നകരളത്ിേ് പുറത്് 
തയാമസിച്ച് ഇന്യാൾ നകരളത്ിൽ തയാമസിക്കുന്വന്രയയാൈ്. 
നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ പ്രകയാരം, നകരളത്ിന്ല 
കുടിനയറ്റക്യാരിൽ 90 ശതമയാേവം തയാൽക്യാലിക കരയാര് 
നജയാലികൾക്യായി �ൾഫിനലക്് നപയാകുന്. �ൾഫ് രയാജധ്ങ്ങൾ 
പൗരത്വം േൽകയാത്തിേയാൽ, കരയാര് അവസയാേിച്ചയാൽ 
ഇവന്രല്യാം നകരളത്ിനലക്് മടങ്ങൈം (സക്റിയ ന്ക.സി., 
രയാജൻ എസ്. ഇരുേയ, ജനുവരി 2019)1 .

യ�താർക് റൂടേ്കസ്ക
മുൻപ് നേയാൺ ന്റസിഡറെ് നകരണളറ്റ്സ് ന്വൽന്ഫയര് 
ഏജൻസി എന്റിയന്്ട്ിരുന്  നേയാര്ക് റൂട്സ്, 2002 
മുതൽ നേയാര്ക് വകു്ിേ് കീഴിൽ പ്രവര്ത്ിക്കുന് ഒരു 
ഫീൽഡ് ഏജൻസിയയാൈ്. പ്രവയാസി നക്മം ഉറ്യാക്കുകയും 
അവന്ര സംബന്ിക്കുന് എല്യാ വിവരങ്ങൾക്കും ഒന്രയാറ്റ 
കിനയയാസ്യായി പ്രവര്ത്ിക്കുകയും ന്ചയ്യുക എന്തയാൈ് 
ഏജൻസിയുന്ട പ്രധയാേ ലക്ധ്ം.

യ�താർക് റൂടേ്കസിലറെ പ്രധതാ� പദ്ധതിേൾ സതാന്ത്വ�
ഇത് പൂര്ണ്മയായും ഒറ്റത്വൈ സഹയായ പദ്തിയയാൈ്. 
സയാന്ത്വേ പദ്തിക്് അനപക്ിക്കുന് പ്രവയാസി രണ്് 
വര്ഷത്ിൽ കുറയയാന്ത വിനേശത്് നജയാലി ന്ചയ്ിരിക്ൈം. 
അനപക്കന്റെ/ ഗുൈനഭയാക്യാവിന്റെ കുടുംബ വയാര്ഷിക 
വരുമയാേം 1.5 ലക്ം രൂപയിൽ കവിയരുത്. ചികിത്യാ 
സഹയായങ്ങൾ (50,000 വന്ര), മരൈയാേന്തര ധേ 
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ചിത്ം 10.1.2 2013 ലം 2018 ലം നകരളത്ിന്ല ന്മയാത്ം പ്രവയാസികളുന്ട എണ്ം

ഉറവ ിടം: നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ 2018, സി.ഡി.എസ,് തിരുവേന്തപുരം

1സക്റിയ ന്ക.സി., രയാജൻ എസ്. ഇരുേയ, ജനുവരി 2019: ‘എമിനരേഷനും പൈമയക്ലം: നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവയിൽ േിന്ള്ള പുതിയ ന്തളിവകൾ, 2018’
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സഹയായം (1,00,000 വന്ര) വിവയാഹ ധേ സഹയായം (15,000 
വന്ര), ണവകലധ്ന്ത് ന്ചറുക്കുന്തിനുള്ള ശയാരീരിക 
സഹയായഉപകരൈങ്ങൾ വയാങ്ങൽ (10,000 വന്ര) എന്ിവയ്ക്ക് 
ഈ പദ്തി പ്രനയയാജേന്്ടുന്.

സയാന്ത്വേ പദ്തി പ്രകയാരം 2020-21 സയാമ്ത്ിക 
വര്ഷത്ിൽ 4445 ഗുൈനഭയാക്യാക്ൾക്കും 2021-22ൽ 
4614 ഗുൈനഭയാക്യാക്ൾക്കും 2022-23 വര്ഷത്ിൽ 751 
ഗുൈനഭയാക്യാക്ൾക്കും (ഒന്യാബര് 31 വന്ര) ധേസഹയായം 
അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്.

മടങ്ങിലേത്ിേ പ്രവതാസിേളുലട പു�രധിവതാസകും  
(എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ.എകും)
മടങ്ങിന്യത്ിയ കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട പുേരധിവയാസത്ിന്റെ 
ഭയാ�മയായി, സ്വയം ന്തയാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
നപ്രയാത്യാഹി ി്ക്കുന്തിലൂന്ട മടങ്ങിവരുന് പ്രവയാസികൾക്് 
സസ്ിരമയായ ഉപജീവേമയാര്�ം പ്രേയാേം ന്ചയ്യുന്തിേയായി 
'നേയാര്ക് ഡി യ്ാര്ട്് ന്മറ്െ നപ്രയാജ്് നഫയാര് റിനട്ൺ എമിരേറ്െ സ് 
(എൻ.ഡി.പി.ആര്.ഇഎം)' എന്ന്യാരു പദ്തി സര്ക്യാര് 
ആവിഷ് ക്രിച്ചിട്ടുണ്്. പദ്തി ആരംഭിക്കുന്തിന്റെ ഭയാ�മയായി, 
അരേി-ബിസിേസ്, നട്രഡിം�്, സര്വീസ്, മയാനുഫയാക്ചറിം�് 
എന്ീ നമഖലകളിൽ സ്വന്തമയായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങയാൻ 
ആരേഹിക്കുന് മടങ്ങി വന് പ്രവയാസികളിൽ േിന്ള്ള 
അനപക്കൾ ക്ൈിക്കുന്. സ്ീമിേ് കീഴിൽ, ഓനരയാ 
അനപക്കനും 30 ലക്ം വന്ര മൂലധേ ന്ചലവള്ള 
പദ്തികൾക്് 15% മൂലധേ സബ് സിഡി അനുവേിക്കും. 
യൂൈിറ്റ് പ്രവര്ത്ിക്കുന് ആേധ്ന്ത് 4 വര്ഷനത്ക്് 3 
ശതമയാേം പലിശ സബ് സിഡി േൽകയാനുള്ള വധ്വസ്യുണ്്.
ഈ പദ്തിക്് 2021-22 സയാമ്ത്ിക വര്ഷത്ിൽ 1000 
ഗുൈനഭയാക്യാക്ളും 2022 ഒന്യാബര് 31 വന്ര 2022-23 
സയാമ്ത്ിക വര്ഷത്ിൽ 600 ഗുൈനഭയാക്യാക്ളുമുണ്്.

പ്രവതാസിേളുലട പു�രധിവതാസകും, പു�ർ സകുംയേതാജ�കും, 
ഏയേതാപ�കും
പ്രവയാസികന്ള പുേരധിവസി്ിക്യാനും പുേഃ സംനയയാജി്ി 
ക്യാനും പുതിയതും വിജയകരവമയായ ഒരു ജീവിതത്ിനലക്് 
ഏനകയാപി്ിക്യാനുമയാൈ് ഈ പദ്തി രൂപകൽ്േ 
ന്ചയ്ിരിക്കുന്ത്. മറ്റ് രയാജധ്ങ്ങളിനലക്് കുടിനയറയാൻ 
ആരേഹിക്കുന്വര്ക്് പുതിയ നജയാലികനളയാ അവസരങ്ങനളയാ 
േൽകുക എന്തയാൈ് സര്ക്യാരിന്റെ ഏറ്റവം പ്രധയാേന്്ട് 
ലക്ധ്ങ്ങളിന്ലയാന്്. അതിലൂന്ട അവര്ക്് സ്ിരമയായ 
വരുമയാേം നേടയാേയാകും. പദ്തി പ്രകയാരം വിഭയാവേം ന്ചയ്ിട്ടുള്ള 
പുേരധിവയാസ പ്രവര്ത്േങ്ങൾ തയാന്ഴ ന്കയാടുക്കുന്.

നകയാവിഡ്-19 മൂലം നജയാലി േഷ്ടന്്ട്് േയാട്ിനലക്് മടങ്ങിയവര്ക്കും 
സ്വയം ന്തയാഴിൽ ന്ചയ്യാൻ സന്ദ്രയായവര്ക്കും നവണ്ി 2021-
2022 സയാമ്ത്ിക വര്ഷത്ിൽ ആരംഭിച്ച പദ്തിയയാൈ് 
പ്രവയാസി ഭദ്രത. നപൾ, ണമനക്യാ, ന്മ�യാ എന്ിങ്ങന്േ മൂന്് 
ഉപപദ്തികളിലൂന്ടയയാൈ് ധേസഹയായം േൽകുന്ത്. ഈ 
പദ്തി പ്രകയാരം കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 90.41 നകയാടി രൂപ വയായ്പ 
േൽകുകയും 5,010 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ന്ചയ്തു.

യേതാേ യേരള സഭ
നലയാകന്മമ്യാടുമുള്ള നകരളീയര്ക്് ഒരു ന്പയാതുനവേിയയായി 
നലയാക നകരള സഭ (എൽന്കഎസ്) രൂപീകരിക്യാൻ 
നകരള സര്ക്യാര് തീരുമയാേിച്ചു; അസംഖധ്ം നകരളീയരുന്ട 
സയാംസ്യാരികവം സയാമൂഹികവം രയാഷ്ട്രീയവം സയാമ്ത്ികവമയായ 
സമേ്വയത്ിനുള്ള ഒരു നവേിയയായയാൈ് ഇത് വിഭയാവേം 
ന്ചയ്ിരിക്കുന്ത്.
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ചിത്ം 10.1.3 നകരളത്ിൽ േിന്ള്ള കുടിനയറ്റക്യാരുന്ട എണ്ം 1998 മുതൽ 2018 വന്ര

ഉറവ ിടം: നകരള ണമനരേഷൻ സര്നവ 2018, സി.ഡി.എസ,് തിരുവേന്തപുരം



428  | സയാമ്ത്ിക അവനലയാകേം 2022

2020 ജനുവരി 1, 2, 3 തീയതികളിൽ വിപുലമയായ പ്രവയാസി 
പങ്യാളിത്നത്യാന്ട നലയാക നകരള സഭയുന്ട 2-യാമത് 
സനമ്മളേം സംഘടി്ിച്ചു. ഒന്യാം നലയാക നകരള സഭയുന്ട 
തുടര് പ്രവര്ത്േങ്ങൾക്് പുറന്മ, പ്രളയം ഉൾന്്ന്ട നകരളം 
നേരിടുന് ന്വല്ലുവിളികളും പ്രവയാസി നലയാകത്ിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും 
സയാധധ്തകളും സഭയിൽ ചര്ച്ച ന്ചയ്തു.

പ്രവയാസികളുമയായി ബന്ന്്ട് േയങ്ങൾ രൂപീകരിക്യാൻ 
സഹയായിക്കുന് േിര്നേശങ്ങൾക്കു പുറന്മ േവനകരള 
േിര്മയാൈത്ിേ് സഹയായകമയായ ആശയങ്ങളും സഭയിൽ 
ഉയര്ന്. നലയാക നകരള സഭയുന്ട രൂപീകരൈം സംസ്യാ 
േത്ിേ് പുറത്് നലയാകത്ിന്റെ വിവിധ ഭയാ�ങ്ങളിലള്ള 
പ്രവയാസികളുമയായി സഹവര്ത്ിത്വവം സഹകരൈവം 
നപ്രയാത്യാഹി്ിക്കുന്തിനുള്ള ഒരു ന്പയാതുനവേി അവര്ക്് 
സയാധധ്മയാക്ി. 

നലയാക നകരള സഭ പ്രവയാസികന്ള സംസ്യാേവമയായി 
സമേ്വയി്ിക്കുന്. നകരളത്ിന്റെ സയാമൂഹിക, സയാംസ്യാരിക, 
സയാമ്ത്ിക, വധ്യാവസയായിക വികസേത്ിനും ക്ിയയാത്മകമയായ 
േിര്ന്ദേശങ്ങളും സംഭയാവേകളും േൽകയാനും പ്രവയാസികളുന്ട 
പ്രശ്നങ്ങൾ ചര്ച്ച ന്ചയ്യാനും സഭ സഹയായിക്കും.

നലയാക നകരള സഭയുന്ട മൂന്യാം പതി്് 2022 ജൂൺ 17, 18 
തീയതികളിൽ തിരുവേന്തപുരത്് ന്വച്ച് േടന്.

യ�താർക് റൂടേ്കസിലറെ പുതിേ സകുംരകുംഭകും
 y ട്രി് ിൾ വ ിൻ നപ്രയാജക് റ്റ:്- നകരളത്ിൽ േിന്് 

ജര്മ്മേിയിനലക്് േഴ് സമയാന്ര റിക്രൂട്് ന്ചയ്യുന്തിേ് 
ജര്മ്മൻ ന്ഫഡറൽ എംന്യായ് ന്മറെ് ഏജൻസി 
(ബിഎ) യുമയായി നേയാര്ക് റൂട്് സ് കരയാര്  ഉറ്ിച്ചു. 
ഫയാ്റേ് ട്രയാക്് സംവിധയാേത്ിലൂന്ട രണ്് േഴ് സമയാര് 
ഇതിേകം ജര്മ്മേിയിനലക്് നപയായിട്ടുണ്്. മറ്റുള്ളവരുന്ട 
പരിശീലേം ഉടൻ പൂര്ത്ിയയാകും.

 y എസ്.എസ്.ഡബ്്യു നപ്രയാരേയാം (G2G ജ്യാൻ റിക്രൂട്് ന്മറ്െ 
നപ്രയാരേയാം):- ണേപുൈധ്മുള്ള ന്തയാഴിലയാളികൾക്് 
ജ്യാേിൽ പ്രനതധ്ക പേവി േൽകുന്തിനുള്ള േിര്്ദേിഷ് ട 
ണേപുൈധ് ന്തയാഴിലയാളി നപ്രയാരേയാമിേയായി നകരളത്ിൽ 
േിന്് നേയാഡൽ ഏജൻസിയയായി വ ിനേശകയാരധ് 
മന്തയാലയം നേയാര്ക് റൂട്സ്ിന്േ തിരന്ഞ്ഞടുത്.

 y ദുബയായ് എക് സ് നപയാ: - ദുബയായിൽ േടന് നവൾഡ് 
എക് സ് നപയായിൽ നേയാര്ക്യുന്ട വ ിവരങ്ങൾ ഉൾന്്ടുത്ി 
നകരള പവലിയൻ ആരംഭിച്ചു.

ഉലരെേ്ക�ിൽ കുടുങ്ങിക്ിടക്ന്ന പ്രവതാസിേലള 
�താടേിലേത്ിക്താൻ �ടത്ിേ ഇടലപടലുേൾ

 y ഉണക്േിന്ല വ ിവ ിധ പ്രവിശധ്കളിൽ കുടുങ്ങിയ വ ിേധ്യാര് 
ത്ികന്ള േയാട്ിന്ലത്ിക്യാൻ ബഹുമയാേന്്ട് മുഖധ്മന്തി 
ബഹുമയാേന്്ട് പ്രധയാേമന്തിനയയാട് അഭധ്ര്ത്ിക്കുകയും 
നകന്ദ്ര വ ിനേശകയാരധ് മന്തിയുമയായി ചര്ച്ച േടത്കയും ന്ചയ്തു.

 y ഉന്ക്യ്േിൽ കുടുങ്ങിക്ിടക്കുന് പ്രവയാസി വ ിേധ്യാര്ത്ികളുന്ട 
വ ിവരങ്ങൾ നകന്ദ്ര സര്ക്യാരിേ് ണകമയാറുന്തിനുള്ള 
രജിസ്നട്രഷൻ ആരംഭിച്ചു

 y നേയാര്ക് രജിസ്നട്രഷൻ, ഇന്മയിൽ, നകയാൾ, വയാട്് സ് ആ്് 
എന്ിവ വഴി നേയാര്ക്യുമയായി ബന്ന്്ട് ആളുകളുന്ട 
വ ിവരങ്ങൾ യഥയാസമയം നകന്ദ്ര സര്ക്യാരിനും ഇന്തധ്ൻ 
എംബസിക്കും ണകമയാറി.

 y പ്രവയാസികൾക്കും യുദ്ക്ളത്ിൽ കുടുങ്ങിയ േയാട്ടുകയാര്ക്കും 
ബന്ന്്ടയാൻ നേയാര്ക് റൂട്്സിന്റെ ന്ഹൽ്് ണലൻ േമ്ര് 
1800 425 3939 ലഭധ്മയാക്ി

 y നകന്ദ്ര സര്ക്യാരിന്റെയും ഇന്തധ്ൻ എംബസിയുന്ടയും 
അറിയിപ്പുകൾ കൃതധ്സമയത്് വ ിേധ്യാര്ത്ികൾക്് എത്ിച്ചു

 y േയാട്ിനലക്് മടങ്ങിയ വ ിേധ്യാര്ത്ികൾക്് നേയാര്ക് 
തയാൽക്യാലിക തയാമസ സൗകരധ്ം ഒരുക്ി

 y മടങ്ങുന് വിേധ്യാര്ത്ികന്ള വീട്ിന്ലത്ിക്കുന്തിേയായി 
ഡൽഹിയിൽ േിന്് ന്കയാച്ച ിയിനലക്് (മയാര്ച്ച് 08, 2022 വന്ര) 
15 ചയാര്നട്ഡ് വ ിമയാേങ്ങൾ ക്മീകരിച്ചു

 y ഡൽഹിയിൽ േിന്് ന്കയാച്ച ി വ ിമയാേത്യാവളത്ിന്ലത്ന് 
വിേധ്യാര്ത്ികൾക്യായി തിരുവേന്തപുരനത്ക്കും കയാസ 
ര്നകയാടും പ്രനതധ്ക ബസ് സര്വീസ് ഏര്ന്്ടുത്ി.

യേരള യ�താൺ റസിഡറെ്ക യേരളളറ്റ്കസ്ക ലവൽലെേർ 
യ�താർഡ്ക (ലേഎൻആർലേഡബ്ല്യു�ി)
പ്രവയാസി നകരളീയരുന്ട (എൻ.ആര്.ന്ക) നക്മത്ിേയായുള്ള 
പ്രവര്ത്േങ്ങൾ േടത്ന്തിേയായി 2008-ന്ല പ്രവയാസി 
നകരളീയരുന്ട നക്മ േിയമം അനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച 
നകരള സര്ക്യാരിന്റെ േിയമപരമയായ നബയാര്ഡയാൈ് 
നകരള പ്രവയാസി നകരളീയ നക്മ നബയാര്ഡ്. േിയമത്ിന്ല 
വധ്വസ്കൾ പ്രകയാരം വിജ്യാപേം ന്ചയ് 2009-ന്ല 
പ്രവയാസി നകരളീയരുന്ട നക്മ പദ്തിക്് കീഴിൽ വിഭയാവേം 
ന്ചയ് പദ്തികളയാൈ് നബയാര്ഡ് േട്ിലയാക്കുന്ത്. നക്മ 
പ്രവര്ത്േങ്ങൾ േട്ിലയാക്കുന്തിേയായി ആ്ിന്റെയും 
സ്ീമിന്റെയും വധ്വസ്കൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നക്മേിധി 
രൂപീകരിക്കുന്.

നക്മേിധി നബയാര്ഡുകളിന്ല അം�ങ്ങൾക്് ന്പൻഷൻ, 
കുടുംബ ന്പൻഷൻ, അസയാധുവയായ ന്പൻഷൻ, മരൈ 
സഹയായം, ചികിത്യാ സഹയായം, വിവയാഹ സഹയായം, 
വിേധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം, പ്രസവ സഹയായം എന്ിങ്ങന്േ 
വിവിധ സഹയായങ്ങൾ നബയാര്ഡ് േൽകുന്.

നേയാര്ക് ന്വൽന്ഫയര് നബയാര്ഡ് േൽകുന് ന്പൻഷൻ 
വിശേയാംശങ്ങൾ ചുവന്ട േൽകിയിരിക്കുന് പട്ികയിൽ 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്.

പട്ിക 10.1.7 ന്കഎൻആര്ന്കഡബ്്യുബി - 2021-22, 2022-23 
വര്ഷങ്ങളിൽ അനുവേിച്ച ന്പൻഷന്റെ വിശേയാംശങ്ങൾ (േവംബര് 
2022 വന്ര)

വര്ഷം ന്പൻഷൻകയാരുന്ട എണ്ം തുക

2021-22 23117 525820325

2022-23 30808 772357127

ഉറവ ിടം: ന്ക.എൻ.ആര്.ന്ക.ഡബ്്യു.ബി, നകരള സര്ക്യാര്

2021-22 സയാമ്ത്ിക വര്ഷത്ിൽ 23,117 അം�ങ്ങൾക്യായി 
നേയാര്ക് ന്വൽന്ഫയര് നബയാര്ഡ് വഴി ന്പൻഷൻ ഇേത്ിൽ 
52 നകയാടിയിലധികം രൂപ ന്ചലവഴിച്ചതയായി പട്ികയിൽ 
േിന്് വധ്ക്മയാൈ്. 2022-23 ഒക് നടയാബര് വന്രയുള്ള 
കൈക്നുസരിച്ച്, 30,808 അം�ങ്ങൾക്കുള്ള ന്പൻഷേയായി 
77 നകയാടിയിലധികം ന്ചലവഴിച്ചു.

നലയാകന്ത്വിന്ട േിന്ം പ്രവയാസി നക്മേിധിയിൽ 
എൻനറയാൾ ന്ചയ്യാനും കുടിശ്ിക അടയ്ക്കയാനും സതയാരധ്വം 
സരക്ിതവമയായ ഓൺണലൻ സൗകരധ്മുണ്്. 

നകരള നേയാൺ റസിഡറെ് നകരണളറ്റ്സ് ന്വൽന്ഫയര് 
നബയാര്ഡ് കിഫ്ബിയുമയായി സഹകരിച്ച് പ്രവയാസി 
ലയാഭവിഹിത പദ്തി േട്ിലയാക്കുന്. ഇത് ജന്േയാടിന്റെ 
വികസേത്ിേയായി പ്രവയാസി േിനക്പങ്ങൾ ഫലപ്രേമയായി 
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വിേിനയയാ�ിക്കുന്തിനുള്ള േീര്ഘകയാല േിനക്പ പദ്തിയയാൈ്. 
പ്രവയാസി ഡിവിഡറെ് സ്ീം പ്രവയാസികൾക്കും അവരുന്ട 
പങ്യാളികൾക്കും ആജീവേയാന്ത സയാമ്ത്ിക സയാമൂഹിക 
സരക് വയാഗ്യാേം ന്ചയ്യുന്. ഈ വരുമയാേ �ധ്യാരറെി പദ്തിക്് 
പ്രവയാസി കമ്മ്യൂൈിറ്റികളിൽ േിന്് മികച്ച സ്വീകയാരധ്തയയാൈ് 
ലഭിക്കുന്ത്. ഈ സ്ീമിേ് കീഴിൽ ഇതുവന്ര ഏകനേശം 310 
നകയാടി രൂപ സമയാഹരിച്ച് കിഫ്ബിയിനലക്് മയാറ്റി.

നകരളത്ിന്റെ വികസേത്ിേ് പ്രവയാസികൾ േൽകുന് 
സംഭയാവേകൾ സയാമ്ത്ികമയായി മയാത്രം അളക്യാേയാവില്. 
പ്രവയാസി മലയയാളികളുന്ട നക്മത്ിേയായി നകരള സര്ക്യാര് 
േിരവധി പദ്തികൾ ആവിഷ് കരിച്ച് േട്ിലയാക്ിയിട്ടുണ്്. 
എന്ിരുന്യാലം, ചില നപയാരയായ്മകൾ അവനശഷിക്കുന്. 
നേയാര്ക് റൂട്സ് അടിസ്യാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ, പ്രവയാസിക 
ന്ളക്കുറിച്ചുള്ള കൃതധ്മയായ ഡയാറ്റയുന്ട അഭയാവം, മറ്റ് ഇന്തധ്ൻ 
സംസ്യാേങ്ങളിൽ തയാമസിക്കുന് മലയയാളികളുന്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്ിവ പരിഹരിനക്ണ്തുണ്്.

ആന�യാള ന്തയാഴിൽ ശക്ിയിൽ ഉണ്യാവന് വി്വകരമയായ 
മയാറ്റങ്ങൾ ഉൾന്ക്യാള്ളയാൻ നകരളന്ത് വിജ്യാേയാധിഷ്ിത 
സമ്േ് വധ്വസ്യയാക്ി മയാറ്റുന്തിേയായി നകരള സര്ക്യാര് 
രൂപീകരിച്ച നകരള വിജ്യാേ േൗതധ്ം പ്രയാപ്മയാൈ്. മടങ്ങിവരുന് 
പ്രവയാസികളുന്ട പ്രതീക്യയാൈിത്. അതുനപയാന്ല, ഈ സര്ക്യാര് 
നകരളത്ിന്ല മൂലധേ വളര്ച്ച ത്വരിതന്്ടുത്ന്തിേ് 
പ്രവയാസികൾക്് വിവിധ േിനക്പ അവസരങ്ങൾ ഉറ്യാക്കുന്.
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11.1 ഗതയാഗതം

പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

ഗതയാഗത അടിസ്യാനസൗകരധ്ങ്ങളുടട വികസനം 
സമ്പദ് വധ്വസ്യില് പ്രതധ്ക്ഷവം പരരയാക്ഷവമയായ 
ധയാരയാളം ചലനങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുടമന്നതിലുപരി ഒരു 
രയാജധ്ത്തിടറെ വളർച്ചടയയം സമഗ്രവികസനടത്തയം 
സുസ്ിരതടയയം സ്യാധീനിക്കുന്നു. ഗതയാഗത 
അടിസ്യാനസൗകരധ്ങ്ങളുടട വധ്യാപനം ടമച്ചടപെട്ട 
കണക്്ിവി്ി പ്രദയാനം ടചയ്യുന്നതിന് പുറരമ അപ്രയാപധ്മയായ 
പ്രരദശങ്ങടള തമ്ില് ബന്ിപെിക്കുകയം വധ്യാപയാരത്തിനം 
നിരക്ഷപത്തിനമയായി തുറന്നുടകയാടുക്കുകയം ചരക്കു 
ഗതയാഗതവം മികച്ച രസവനങ്ങളും സുഗമമയാക്കുകയം,പുതിയ 
ടതയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. 63,71,847 
കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള രറയാഡ്  ശംഖല, 68,103 
കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള ടറയില്ടവ ദലനകള്, 12 
രമജർ തുറമുഖങ്ങളും, 205 രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങള്, 
29 അന്യാരയാഷ് ട്ര വിമയാനത്തയാവളങ്ങള്, 272 ആഭധ്ന്ര 
വിമയാനത്തയാവളങ്ങള്, 20,236 കിരലയാമീ്ർ ജലപയാത എന്നിവ 
ഉള്ടപെടുന്ന വിപുലവം ദവവിധധ്പൂർണ്ണവമയായ ഗതയാഗത 
സംവിധയാനമയാണ് ഭയാരതത്തിനള്ളത്.

ഇന്ത്യയിലെ റ�ോഡ്  ശൃംഖെ
ഗതയാഗത അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള്ക് ഒരു രയാജധ്ത്തിടറെ 
സയാമ്പത്തിക വികസനത്തില് നിർണയായകമയായ 
സ്യാനമയാണുള്ളത്. ഒരു പ്രരദശത്തിടറെ എല്യാ 
അ്ങ്ങടളയം തമ്ില് പരസ്പരം ബന്ിപെിച്ചുടകയാണ്് 
ജനവയാസ രമഖലയിരലക് കടന്നു ടചല്ലുന്നതുമയായ ഒരു 
മയാർഗ്ം എന്ന നിലയില് രറയാഡ് ഗതയാഗതം ഏ്വം 
ടചലവ് കുറഞ്ഞതും എല്യാവരും ഇഷ്ടപെടുന്നതുമയായ 
ഗതയാഗത മയാർഗങ്ങളിടലയാന്നയായി കണകയാകടപെടുന്നു. 
ഒരു രയാജധ്ത്തിടറെ സയാമ്പത്തികയാഭിവൃദ്ിക്കും 
സയാമൂഹിക സമന്യത്തിനം ഒരു നല് രറയാഡ് ശംഖല 
അതധ്ന്യാരപക്ഷിതമയാണ്. ഇത് വികസനത്തിടറെ 
രവഗത, ഘടന, മയാതൃക എന്നിവടയ സ്യാധീനിക്കുന്നു. 
ചരക് ഗതയാഗതത്തിനം വധ്യാപകമയായി രറയാഡ്  മയാർഗ്ം 
ഉപരയയാഗിച്ചുവരുന്നു. ഇപ്രകയാരം രയാജധ്ത്തിടറെ സയാമ്പത്തിക 
വികസനത്തിനം സയാമൂഹിക ഏകീകരണത്തിനം 

രറയാഡ്  ഗതയാഗതം വലിയ പങ്് വഹിക്കുന്നു. ലഭധ്ത, 
വധ്ക്ിഗത ആവശധ്ങ്ങള്ക്കുള്ള അനരയയാജധ്ത, കുറഞ്ഞ 
ടചലവ് എന്നിവ രറയാഡ് ഗതയാഗതത്തിടറെ ആകർഷക 
ഘടകങ്ങളയാണ്. ടറയില് ഗതയാഗതം,ജല ഗതയാഗതം, രവധ്യാമ 
ഗതയാഗതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീഡർ രസവനമയായം രറയാഡ് 
ഗതയാഗതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗതയാഗതം ദകകയാരധ്ം (യയാത്രകയാരും ചരക്കുകളും) 
ടചയ്യുന്നതില് രദശീയ പയാതകളുടട രശഷി സയാമ്പത്തിക 
വളർച്ചയ് ടകയാപെം നില്രകണ്തുണ്്. 63.72 ലക്ഷം 
കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ് വരുന്ന രറയാഡ്  ശംഖലയള്ള ഇന്ധ് 
അരമരിക കഴിഞ്ഞയാല് രലയാകത്തിടല രണ്യാമടത്ത വലിയ 
രറയാഡ് ശംഖലയള്ള രയാജധ്മയാണ്. ഇതില് രദശീയ പയാതകള്, 
എക്്പ്രസ് രവകള്, സംസ്യാന പയാതകള്,  പ്രധയാന ജില്യാ 
രറയാഡുകള്, മ്് ജില്യാ രറയാഡുകള്, ഗ്രയാമീണ രറയാഡുകള് 
എന്നിവ ഉള്ടപെടുന്നു. ഇന്ധ്യിടല രറയാഡ് ശംഖലയടട 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.1ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 11.1.1 ഇന്ധ്യിടല രറയാഡ് ശംഖല
രറയാഡിടറെ തരം ദദർഘധ്ം (കിരലയാമീ്റില്)

രദശീയ പയാത/എക്്പ്രസ്് 
ദഹരവ

1,40,995

സംസ്യാന പയാതകള് 1,71,039

മറ്റു രറയാഡുകള് 60,59,813

ആടക 63,71,847

അവലംബം: വയാർഷ ിക റിരപെയാർട്്ട 2021-22, ദഹരവ-രറയാഡ്  ഗതയാഗത 
മന്തയാലയം, ഭയാരത സർകയാർ

ഒരു രയാജധ്ത്തിടറെ നയാഡിവയൂഹമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
പയാതകളയാണ് രദശീയ പയാതകള്. ഇന്ധ്യിടല രദശീയ 
പയാതയടട ആടക നീളം 1,40,995 കിരലയാമീ്റയാണ്. 
ഇവയടട വികസനവം പരിപയാലനവം ഭയാരത 
സർകയാരിടറെ പ്രയാഥമിക ഉത്തരവയാദിത്തമയാണ്. രദശീയ 
പയാത വികസന പദ്തിയടട (എന്.എച്ച്.ഡി.പി) വിവിധ 
ഘട്ടങ്ങളിലൂടട രദശീയ പയാതകള് നവീകരിക്കുന്നതിനം 
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ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനമുള്ള പ്രധയാന സംരംഭങ്ങള് 
ഭയാരത സർകയാർ നടപെിലയാകി വരുന്നു. കൂടയാടത ഭയാരത് 
മയാല പരിരയയാജന എന്ന സമഗ്രപരിപയാടിയിലൂടടയം മ്് 
പദ്തികളിലൂടടയം രദശീയ പയാതകള് നവീകരികണ 
പദ്തികളുമയായി മുരന്നയാട്ട് രപയാകുന്നു.

സംസ്യാനടത്ത പ്രധയാന രകന്ദ്രങ്ങളിരലക് ഗതയാഗതം 
എത്തിക്കുകടയന്നതയാണ് സംസ്യാന പയാതകള് 
ടകയാണ്ടുരദേശിക്കുന്നത്. മറ്റു ജില്യാ രറയാഡുകളും ഗ്രയാമ പയാതകളും 
പട്ടണങ്ങളിരലക്കും ഗ്രയാമങ്ങളിരലക്കും ജനങ്ങളുടട സയാമൂഹിക 
ആവശധ്ങ്ങള് നിറരവറ്റുന്നതിനം കയാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങള് 
ഗ്രയാമങ്ങളില് നിന്ന് അടുത്തുള്ള വിപണികളിരലക് 
എത്തിക്കുന്നതിനമുള്ള മയാർഗ്ം പ്രദയാനം ടചയ്യുന്നു.

റേരളത്ിലെ റ�ോഡ്  സൃംവിധോനൃം 
രകരളത്തിടല രറയാഡുകളുടട ആടക ദദർഘധ്ം 2,30,934.18 
കിരലയാമീ്റയാണ്. ഇന്ധ്ന് രറയാഡ് രകയാൺഗ്രസ് 
അനശയാസിക്കുന്ന ക്യാസിദഫഡ്, രനയാൺ-ക്യാസിദഫഡ് 
രറയാഡുകള് ഇതില് ഉള്ടപെടുന്നു. രകരളത്തിടല രറയാഡ് 
സയാന്ദ്രത 100 ചതുരശ്ര കിരലയാമീ്റിന് 548 കിരലയാമീ്റയാണ്, 
ഇത് രദശീയ ശരയാശരിരയകയാള് ഏകരദശം മൂന്നിരട്ടിയയാണ്. 
ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖധ്യ്ക് രറയാഡിടറെ ആടക നീളം 993.54 
കിരലയാമീ്റയാണ്. കൂടയാടത, ആടക രറയാഡ് ശംഖലയടട 
90 ശതമയാനവം ഒ്വരിപെയാതയയാണ്. പ്രയാഥമിക 
ശംഖലയയായി കണകയാകടപെടുന്ന രദശീയപയാതകള് 
ടമയാത്തം ഗതയാഗതത്തിടറെ 40 ശതമയാനം ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യുരമ്പയാള് സംസ്യാന പയാതകള്, പ്രധയാന ജില്യാ 
രറയാഡുകള് (എം.ഡി.ആർ)എന്നിവ ഉള്ടപെടുന്ന ദ്ിതീയ 
ശംഖല രറയാഡ് ഗതയാഗത്തിടറെ 40 ശതമയാനം ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യുന്നുണ്്. ഇപ്രകയാരം ഏകരദശം 12 ശതമയാനം വരുന്ന 
രറയാഡ് ശംഖലയയാണ് സംസ്യാന ഗതയാഗതത്തിടറെ 80 
ശതമയാനവം ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്നത്. സംസ്യാനടത്ത 
ഗതയാഗത രമഖലയടട 2021 മുതലുള്ള പ്രധയാന വികസന 
സൂചകങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.1. ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

സംസ്യാനത്ത് ആടക 1,781.36 കിരലയാമീ്ർ നീളമുള്ള 
11 രദശീയ പയാതകള് (എന്.എച്ച്) ഉണ്്. ഇതില്, 548 
കിരലയാമീ്ർ സംസ്യാന ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെിറെ രദശീയ 
പയാത വിഭയാഗമയാണ് പരിപയാലിക്കുന്നത്. രശഷിക്കുന്ന 1,233.36 
കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ്, ഗതയാഗത, ദഹരവ മന്തയാലയത്തിന് 
കീഴിലുള്ള നയാഷണല് ദഹരവ അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് 
(എന്എച്ച്എഐ) യം പരിപയാലിക്കുന്നു. സംസ്യാന 
ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് (രദശീയ പയാത) വിഭയാഗം 
പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാശംങ്ങള് 
അനുബന്ം 11.1.2-ലും സംസ്യാനടത്ത രദശീയപയാതകളുടട 
ദദർഘധ്ം സംബന്ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.3-
ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാനടത്ത പ്രധയാന രറയാഡുകളുടട വികസനവം 
പരിപയാലനവം സംസ്യാന ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെയാണ് 
നിർവഹിച്ചു വരുന്നത്. 2021-22 വർഷടത്ത കണകനസരിച്ച് 
ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് (പയാലങ്ങളും രറയാഡുകളും) വിഭയാഗം 
പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട ആടക ദദർഘധ്ം 
29,522.15 കിരലയാമീ്റയാണ്, ഇതില് 4,127.80 കി.മീ 
(13.98 ശതമയാനം) സംസ്യാനപയാതകളും 25,394.32 കി.മീ 
(86.01 ശതമയാനം) പ്രധയാന ജില് രറയാഡുകളുമയാണ് (എം.
ഡി.ആർ).സംസ്യാനപയാതകളുടട ആടക നീളത്തിടറെ 
898.74 കിരലയാമീ്ർ നയാലുവരിപെയാതകളും 3,193.50 
കിരലയാമീ്ർ രണ്ടുവരിപെയാതകളും ബയാകി 35.75 കിരലയാമീ്ർ 

ഒ്വരിപെയാതകളുമയാണ്. സംസ്യാനടത്ത രറയാഡ് 
ശംഖലയടട 83.19 ശതമയാനവം തരദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളുടട ഉടമസ്തയിലയാണ്, 12.78 ശതമയാനം 
രറയാഡ്  ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെിടറെ പയാലങ്ങളും രറയാഡുകളും 
വിഭയാഗവം 0.23 ശതമയാനം രദശീയ പയാത വിഭയാഗവമയാണ് 
പരിപയാലിക്കുന്നത്. രശഷിക്കുന്ന 3.8 ശതമയാനം വരുന്ന മ്് 
രറയാഡുകള് ടറയില്രവ,ടകഎസ്ഇബി, ജലരസചനം,വനം, 
രദവസ്ം വകുപ്പുകള് പരിപയാലിക്കുന്നു.

2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില്, 1,600 കിരലയാമീ്ർ 
രറയാഡുകള് ബിറ്റുമിനസ് മകയാഡം (ബി.എം), ബിറ്റുമിനസ് 
രകയാൺക്ീ്് (ബി.സി) എന്നിവ ഉപരയയാഗിച്ച് നവീകരിച്ചു. 
650 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡുകളുടട പ്രതലം ചിപെിംഗ് 
കയാർടപ്് ഉപരയയാഗിച്ചും 350 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡുകളുടട 
നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്യാസ്റിക് മയാലിനധ്ങ്ങള് 
ഉപരയയാഗിച്ചും നടത്തി. ഇരത കയാലയളവില്, 500 
കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ് നയാച്ചുറല് റബ്ബർ രമയാഡിദഫഡ് 
ബിറ്റുടമന് (എന്ആർഎന്ബി) ഉപരയയാഗിച്ചും 
സ്ിരത ലഭിക്കുന്നതിനയായി 10 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ്  
ജിരയയാടടക് ദസ്റല്സ് ഉപരയയാഗിച്ചും ടമച്ചടപെടുത്തി.

ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് (പയാലങ്ങളും രറയാഡുകളും) 
വിഭയാഗം പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട എണ്ണത്തില്/
ദദർഘധ്ത്തില് രകയാട്ടയം ജില്യയാണ് മുന്നില്. ജില്യിടല 
രറയാഡിടറെ ദദർഘധ്ം 3,310.440 കിരലയാമീ്റയാണ്. 
ഇത് വകുപെ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആടക രറയാഡുകളുടട 11.21 
ശതമയാനമയാണ്. 856.95 കിരലയാമീ്ർ (2.90 ശതമയാനം) 
ദദർഘധ്ം മയാത്രമുള്ള വയനയാട് ജില്യയാണ് രറയാഡുകളുടട 
എണ്ണത്തിടറെ/ ദദർഘധ്ത്തിടറെ കയാരധ്ത്തില് ഏ്വം 
പുറകില്. ടപയാതുമരയാമത്തു വകുപെ് (പയാലങ്ങളും രറയാഡുകളും) 
പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
11.1.4, അനുബന്ം 11.1.5 എന്നിവയില് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
വിവിധ വകുപ്പുകള് സംരക്ഷിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട 
വിശദയാംശങ്ങള് ചടിത്ം.11.1.1 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ചടിത്ം. 11.1.1 വിവിധ വകുപ്പുകള് പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട 
വിശദയാംശങ്ങള്, ശതമയാനത്തില്

അവലംബം: വ ിവ ിധ വകുപ്പുകള്

83.19 % 

12.78 % 

0.77 
% 

3.25 % 

തബ�ശ സ�യംഭരണ േ�പെ്  
കപയാ�മരയാമത്ത ്േ�പെ ്(പയാലങ്ങളും ബറയാ�കളും)  
കപയാ�മരയാമത്ത ്േ�പെ ്(ബേശീയ പയാത) 
മ��േ (കറയടിൽബേ,കക,എസ്.ഇ.ബടി,േനം,ജലബസചനം) 
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2021-22 വർഷത്തില് വിവിധ തരദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങള് പരിപയാലിച്ച രറയാഡുകളുടട ആടക നീളം 
1,92,115 കിരലയാമീ്റയാണ്. ഇതില് 1,66,921 കിരലയാമീ്ർ (86.88 
ശതമയാനം) ജില്യാ, ഗ്രയാമപഞ്യായത്തുകളും 16,722 കിരലയാമീ്ർ 
(8.70 ശതമയാനം) മുനിസിപെയാലി്ികളും പരിപയാലിക്കുന്നു. 8,472 
കിരലയാമീ്ർ (4.40 ശതമയാനം) രകയാർപെരറഷനകളയാണ് 
പരിപയാലിക്കുന്നത്. അസ്് രജിസ്റർ പ്രകയാരം വിവിധ തരദേശ 
സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങള് പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകളുടട 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.2ല് ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് (പയാലം) വിഭയാഗം ആടക 2,798 
പയാലങ്ങള് പരിപയാലിക്കുന്നുണ്്. അതില് 546 പയാലങ്ങള് 
സംസ്യാന പയാതകളിലും 2,152 പയാലങ്ങള് പ്രധയാന ജില്യാ 
രറയാഡുകള് മ്് ജില്യാ രറയാഡുകളിലും 100 പയാലങ്ങള് 
ഗ്രയാമീണ രറയാഡുകള് ടറയില് രമല്പെയാലങ്ങള് (ആർഒബി) 
എന്നിവിടങ്ങളിലും ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. 
110 മീ്ർ വീഥിയം 12 മീ്ർ ഉയരവം 981 മീ്ർ നീളവം  
രബയാ സ്ട്രിംഗ് ആർരച്ചയാടുകൂടിയതുമയായ വലിയഴീകല് 
പയാലത്തിടറെ പൂർത്തീകരണം 2021-22 ടല വകുപെിടറെ 
പ്രധയാന രനട്ടമയാണ്. പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്സര പദ്തിയില് 

205 പയാലം പണികള്ക് ഭരണയാനമതി നല്കുകയം 2022 
ഓടട 89 പയാലങ്ങളുടട പണികള് പൂർത്തിയയാക്കുകയം ടചയ്തു. 
ആദിവയാസി ടസ്ില്ടമന്റുകള്, ദ്ീപുകള്/തുരുത്തുകള് 
തുടങ്ങിയ അപ്രയാപധ്മയായ ആവയാസ വധ്വസ്കളിരലക് 
പരസ്പെര ബന്ടപെടല് എളുപെമയാകയാനം തകർന്ന 
പയാലങ്ങള് പുനർനിർമികയാനം വകുപെ് വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നു. 
2022 മയാർച്ച് 31-ന് ടപയാതുമരയാമത്ത്(പയാലം)വിഭയാഗം 
നിർമ്ിച്ച പയാലങ്ങളുടടയം കലുങ്കുകളുടടയം വിശദയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 11.1.6ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റ�ോഡ്  ഗതോഗതൃം 
2022 മയാർച്ച് വടരയള്ള കണകനസരിച്ച് സംസ്യാനത്ത് 
155.65 ലക്ഷം രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങള് രജിസ്റർ ടചയ്ിട്ടുണ്്. 
ഇത് മുന് വർഷടത്ത അരപക്ഷിച്ച് 4.83 ശതമയാനം വർദ്നവ് 
കയാണിക്കുന്നു. 2022 മയാർച്ച് വടരയള്ള കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം ആയിരം ആളുകള്ക് 466 വയാഹനങ്ങളയാണ് 
ഉളളത്. 2022 മയാർച്ച് വടരയള്ള കണക് പ്രകയാരം 
നിയമയാനസൃത രജിസ്രട്രഷനള്ള രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളുടട 
എണ്ണം 1,55,65,149 ആണ്. മുന്വർഷം ഇത് 1,48,47,163 
ആയിരുന്നു. 2022 മയാർച്ച് വടര, സംസ്യാനത്ത് രജിസ്റർ 

പട്ടിക 11.1.2 വിവിധ തരദേശ സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങള് പരിപയാലിക്കുന്ന രറയാഡുകള്, ദദർഘധ്ം (കി.മി) 

തരദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങള്

ടയാർ രറയാഡ് രകയാൺക്ീ്് / ഇറെർരലയാക് 
രറയാഡ് മൺരറയാഡ് ആടക

3 മീ്ർ വടര 
വീതി

3 മീ്റില് 
കൂടുതല് വീതി

3 മീ്ർ വടര 
വീതി

3 മീ്റില് 
കൂടുതല് വീതി

3 മീ്ർ വടര 
വീതി

3 മീ്റില് 
കൂടുതല് വീതി

3 മീ്റിന് 
മുകളില് 
മയാത്രം

രകയാർപെരറഷനകള് 1,630 4,813 614 984 307 124 8,472

മുനിസിപെയാലി്ി 5,147 6,085 1,797 969 1,518 1,205 16,722

ജില്യാ പഞ്യായത്ത് 0.0 11,993 0.0 302 0.0 532 12,827

ര്യാക് പഞ്യായത്ത് ര്യാക് പഞ്യായത്തുകള്ക് രറയാഡ് ആസ്ിയില്
ഗ്രയാമപഞ്യായത്ത് 32,728 45,458 14,821 8,174 28,921 23,992 1,54,094

ആടക 39,505 68,350 17,232 10,430 30,746 25,853 1,92,115

അവലംബം: തരദേശ സ്യംഭരണ വകുപെ്

ചടിത്ം 11.1.2 2013 മുതല് 2022 വടര രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളുടട എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്നവ്, 
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ടചയ്ിട്ടുള്ള ടമയാത്തം ഇരുചക്വയാഹനങ്ങള് (രമയാരട്ടയാർ 
ദസകിളുകള്/ സ്കൂട്ടറുകള്/രമയാപെഡുകള്) 1,01,51,286 
ആണ്, സംസ്യാനത്ത് 7,09,289 ഓരട്ടയാ റിക്ഷകളും 32,58,312 
കയാറുകളും ഉണ്്. 2022 മയാർച്ച് വടര സംസ്യാനത്ത് 77,649 
രകയാൺട്രയാക്് കയാരരധ്ജുകളും (ഓമ് നി ബസ് ഉള്ടപെടട) 
49,791 രസ്റജ് കയാരരധ്ജുകളും രജിസ്റർ ടചയ്ിട്ടുണ്്. 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.7, അനുബന്ം 11.1.8 
എന്നിവയില് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 2013 മുതല് കഴിഞ്ഞ പത്ത് 
വർഷങ്ങളില് രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളുടട എണ്ണത്തിലുണ്യായ 
വളർച്ച ചടിത്ം 11.1.2ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

രകരളത്തില് ഏ്വം കൂടുതല് വയാഹനങ്ങള് ഉള്ളത് 
ഏറണയാകുളം ജില്യിലയാണ്, 22,16,348 വയാഹനങ്ങള് 
(14.25 ശതമയാനം). ടതയാട്ടടുത്തത് 19,34,013 (12.44 
ശതമയാനം) വയാഹനങ്ങളുള്ള തിരുവനന്പുരം ജില്യയാണ്. 
ഏ്വം കുറവ് വയാഹനങ്ങള് ഉള്ളത് വയനയാട് ജില്യിലയാണ് 
2,59,676 (1.67 ശതമയാനം). രകരളത്തിടല രമയാരട്ടയാർ 
വയാഹനങ്ങളുടട ജില് തിരിച്ചുള്ള വളർച്ച അനുബന്ം 
11.1.9 ല് ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2012-13 മുതല് 2020-21 
വടരയള്ള കയാലയളവില് രകരളത്തിടല രമയാരട്ടയാർ വയാഹന 
രജിസ്രട്രഷനിടല ഇനം തിരിച്ചുള്ള വളർച്ച അനുബന്ം 
11.1.10ല് ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളുടട 
വളർച്ചയം രറയാഡുകളുടട രശഷി വർദ്നവം തമ്ിലുള്ള 
ടപയാരുത്തരകട് രകരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഗതയാഗതക്കുരുകിനം 
രറയാഡപകടങ്ങള്ക്കും കയാരണമയാകുന്നു. 2021-22 ല് 
സംസ്യാനത്ത് രജിസ്റർ ടചയ് രമയാരട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളുടട 
ശതമയാനം ചടിത്ം 11.1.3ല് ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ചടിത്ം 11.1.3 2021 മുതല് 2022 വടര രജിസ്റർ ടചയ് രമയാരട്ടയാർ 
വയാഹനങ്ങളുടട എണ്ണം (ഇനം തിരിച്ച്), ശതമയാനത്തില്

അവലംബം: രമയാരട്ടയാർ വയാഹന വകുപെ്
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ഇ-ല�ോബിെിറ്ി
ഹരിത നയങ്ങളും പരിസ്ിതി സൗഹൃദ പരിപയാടികളും 
സംസ്യാനം സജീവമയായി പിന്തുടർന്നു വരുന്നു. ഇലക്ടിക് 
ടമയാബിലി്ി വന്രതയാതില് സ്ീകരിച്ചത് സംസ്യാനത്തിന് 
പയാരിസ്ിതികമയായം സയാമ്പത്തികമയായം ഗുണം ടചയ്തു. 
മുന്വർഷം രജിസ്റർ ടചയ് 8,701 ഇലക്ടിക് വയാഹനങ്ങടള 
അരപക്ഷിച്ച് 2022 ജനവരി മുതല് ടസപ്ംബർ വടര 
26,087 ഇലക്ടിക് വയാഹനങ്ങളയാണ് സംസ്യാനത്ത് രജിസ്റർ 
ടചയ്ിട്ടുളളത്. സംസ്യാനത്ത് രമയാരട്ടയാർ ദസകിള്/സ്കൂട്ടർ 
രജിസ്രട്രഷനകളുടട എണ്ണം 2021ല് 5,843-ആയിരുന്നത് 
2022 ടസപ്ംബറില് 21,729 ആയി ഉയർന്നത് 
ശ്രരദ്യമയാണ്. രമയാരട്ടയാർ കയാറുകളുടട കയാരധ്ത്തിലും, 
2021ല് 1,633 ആയിരുന്നത് 2022 ടസപ്ംബർ വടര 2,700 
ആയി ഉയർന്നു. രകരളത്തിടല ഇ-വയാഹന രജിസ്രട്രഷന് 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.11-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സർകയാർ ഓഫീസുകളിടല ഉപരയയാഗത്തിനം സംസ്യാനം 
ഇലക്ടിക് വയാഹനങ്ങള് വിപുലമയായി രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നുണ്്. 
ദവദയുതി മന്തയാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള രകന്ദ്ര സർകയാർ 
സ്യാപനമയായ എനർജി എഫിഷധ്ന്സി സർവീസസ് 
ലിമി്ഡില് (ഇഇഎസ്എല്) നിന്ന് രമയാരട്ടയാർ വയാഹന 
വകുപ്പും (എംവിഡി) മ്് വകുപ്പുകളും ദരൈ-ലീസിന് 
വയാഹനങ്ങള് 'പ്ഗ്-ഇന് ഇലക് ട്രിക് ടവഹികിള്സ്'ലൂടട 
രനയാൺ-കൺടവന്ഷണല് എനർജി ആന്ഡ് റൂറല് 
ടടക്രനയാളജി (അനർട്ട്) ഏജന്സി വഴി ഉപരയയാഗിച്ച് 
വരുന്നു. 

റ�ോഡ്  സുരക്ഷ 
നല് രീതിയില് പരസ്പര ബന്ിതമയാടണങ്ിലും നഗര 
വധ്യാപനവം വഴിയിലുടനീളമുള്ള അടുക്കും ചിട്ടയമില്യാത്ത 
വികസന രീതികളും രകരളത്തിടല പ്രധയാന രറയാഡ്  
ശംഖല രൂക്ഷമയായ പ്രതിസന്ികള് രനരിടുന്നത്തിന് 
കയാരണമയാകുന്നു. മിക സ്ലങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള 
രറയാഡിടറെ ഗതയാഗത നില രറയാഡ് രശഷിക്കും അപ്പുറമയാണ്. 
സംസ്യാന രറയാഡ് ശംഖലയില് സമ്ർദേം സൃഷ്ിച്ചുടകയാണ്് 
രറയാഡുകളിടല ഗതയാഗതം പ്രതിവർഷം ശരയാശരി 12 മുതല് 14 
ശതമയാനം വടര ക്മയാനഗതമയായി വർദ്ിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുന്നു. 
നിലവിലുള്ള രറയാഡുകളുടട രശഷി വർധിപെിക്കുന്നതിന് 
തടസ്മയായി നില്കുന്നത് പരിമിതമയായ ദറ്് ഓഫ് രവ, 
ഭൂമി ഏട്ടുകല് മുതലയായ പ്രശ്നങ്ങളയാണ്.
സംസ്യാന ദക്ം ടറരകയാർഡ്സ് ബയൂരറയായടട 
(എസ് സിആർബി) കണക്കുകള് പ്രകയാരം, 2021ല് 
രകരളത്തില് 33,296 രറയാഡപകടങ്ങളില് 3,429 മരണങ്ങളും 
36,775 പരിക്കുകളും റിരപെയാർട്ട് ടചയ്യടപെട്ടിട്ടുണ്്. ഇതില് 
26,495 എണ്ണം ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശധ്മയായ 
ഗുരുതര പരുക്കുകളയായിരുന്നു. 2021 ആഗസ്റ് വടര 20,818 
അപകടങ്ങളയാണ് റിരപെയാർട്ട് ടചയ്ത്. 2021ല് തിരുവനന്പുരം 
ജില്യിലയാണ് ഏ്വം കൂടുതല് മരണങ്ങള് (410) റിരപെയാർട്്ട 
ടചയ്ടതങ്ില് ഏ്വം കുറവ് വയനയാട് (53) ജില്യില് 
ആണ്. സംസ്യാന ദക്ം ടറരകയാർഡ്സ് ബയൂരറയായടട 
റിരപെയാർട്ടനസരിച്ച് 28,695 വയാഹനയാപകടങ്ങളില് 2,848 
മരണങ്ങളയാണ് 2022 ജനവരി മുതല് ഓഗസ്റ് വടര 
സംസ്യാനത്ത് റിരപെയാർട്ട് ടചയ്ത്.

രറയാഡ് ട്രയാഫിക് അപകടങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നതിടറെ 
പ്രധയാന കയാരണങ്ങള് ദരൈവിംഗ്, രറയാഡിടറെയം 
അവസ്, വയാഹനത്തിടറെ അവസ്, പരിസ്ിതി 
എന്നിവയയാണ്. രറയാഡ് സുരക്ഷ ഒരു സങ്ീർണ്ണമയായ 
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പ്രശ് നമയായതിനയാല്, ലക്ഷധ്ം ദകവരിക്കുന്നതിന് വിവിധ 
രസ്റക് രഹയാള്രഡഴ് സില് നിന്നും സ്ിരവം ദീർഘവം 
രയയാജിച്ചതുമയായ ശ്രമങ്ങള് ആവശധ്മയാണ്. നിയമങ്ങളും 
അച്ചടകവം പയാലികയാന് രമയാരട്ടയാർ വയാഹന വകുപ്പും 
രപയാലീസും നിരവധി നടപടികള് സ്ീകരിച്ചിട്ടുടണ്ങ്ിലും 
രറയാഡപകടങ്ങള് വർദ്ിച്ചുവരികയയാണ്. വർദ്ിച്ചുവരുന്ന 
വയാഹനയാപകടങ്ങളുടട പ്രവണത ആശങ്യാജനകമയാണ്. 
രകരളത്തിടല ജില് തിരിച്ചുള്ള രമയാരട്ടയാർ വയാഹന 
അപകടങ്ങളും രറയാഡപകടങ്ങളില് ഉള്ടപെട്ട രമയാരട്ടയാർ 
വയാഹനങ്ങളുടട ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങളും യഥയാക്മം 
അനുബന്ം 11.1.12, അനുബന്ം 11.1.13 എന്നിവയില് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാനത്ത് 2022 ജനവരി മുതല് ആഗസ്റ് വടര 
നടന്ന രറയാഡപകടങ്ങളില് ഭൂരിഭയാഗവം (38 ശതമയാനം) 
ഇരുചക്വയാഹനങ്ങളയാണ്. വിവിധ രറയാഡ് സുരക്ഷയാ 
നടപടികള് സ്ീകരിച്ചിട്ടും ഇരുചക് വയാഹനങ്ങള് 
ഉള്ടപെടുന്ന രറയാഡപകടങ്ങള് വർദ്ിച്ചുവരികയയാണ്. 
ഇരുചക്വയാഹനങ്ങള് ഉള്ടപെട്ട വയാഹന അപകടങ്ങളുടട 
എണ്ണം 2021ല് 13,624 (പ്രതിദിനം 37) ആയിരുന്നു, എന്നയാല് 
2022 ജനവരി മുതല് ആഗസ്്റ വടര ഇത് 10,840 (പ്രതിദിനം 
ഏകരദശം 44 അപകടങ്ങള്) ആണ്. രകരളത്തില് 
2022 ജനവരി മുതല് ആഗസ്റ് വടര നടന്ന വയാഹന 
അപകടങ്ങളുടട ശതമയാനം ചടിത്ം 11.1.4ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ചടിത്ം 11.1.4 2022 ജനവരി മുതല് ആഗസ്റ് വടര രകരളത്തില് 
ഉണ്യായിട്ടുള്ള രറയാഡ്  അപകടങ്ങളില് ഉള്ടപെട്ട വയാഹനങ്ങളുടട 
ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള്, ശതമയാനത്തില്

അവലംബം: സംസ്യാന ദക്ം ടറരകയാർഡ്സ് ബയൂരറയാ

2022 ജനവരി മുതല് ആഗസ്റ് വടര സംസ്യാനത്ത് ആടക 
2,045 ബസ് അപകടങ്ങളയാണ് റിരപെയാർട്്ട ടചയ്ത്. ഇതില് 
328 അപകടങ്ങളില് ടകഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകളും 1,717 
അപകടങ്ങളില് മ്് ബസ്സുകളുമയാണ് ഉള്ടപെട്ടിട്ടുളളത്. 2010-
2022 കയാലയളവില് രകരളത്തില് റിരപെയാർട്ട് ടചയ്യടപെട്ട 

രമയാരട്ടയാർ വയാഹന അപകടങ്ങളുടട പ്രവണത ചടിത്ം 11.1.5ല് 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2010 മുതല് 2022 ആഗസ്റ് വടര സംസ്യാനത്ത് 
നടന്ന രമയാരട്ടയാർ വയാഹന അപകടങ്ങളുടട പ്രവണത 
സൂചിപെിക്കുന്നത് സംസ്യാനത്ത് അപകടങ്ങളുടട എണ്ണം 
ഈ കയാലയളവില് ഏതയാണ്് സ്ിരത പുലർത്തുകയം 2019 
ല് അത് ഉയരുകയം 2020 ല് കുത്തടന കുറഞ്ഞ് 2021 ല് 
വീണ്ടും വർദ്ിക്കുകയം ടചയ്തു എന്നയാണ്.
സംസ്യാനത്ത് 2019ല് ഒരു ലക്ഷം വയാഹനങ്ങള്ക് 289 
അപകടങ്ങളയാണ് രജിസ്റർ ടചയ്ത്. അപകടങ്ങളുടട നിരക് 
സംസ്യാനത്ത് 2020ല് 188 ആയി കുറടഞ്ഞങ്ിലും 2021ല് 
അത് 214 ആയി ഉയർന്നു. 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷം 
രമയാരട്ടയാർ വയാഹന വകുപെ് അമിത രവഗതയ്ക്കും ചുവപെ് ദല്് 
ലംഘനത്തിനം ഉള്ടപെടട 5,12,009 രമയാരട്ടയാർ വയാഹന 
നിയമ ലംഘനരകസുകള് രജിസ്റർ ടചയ്യുകയം വയാഹന/
രറയാഡ് നിയമങ്ങള് ലംഘിച്ചതിന് 42,58,37,658 രൂപ 
പിഴയയായി ഇടയാക്കുകയം ടചയ്തു.

2011 മുതല് ഓരരയാ വർഷവം ഒരു ലക്ഷം വയാഹനങ്ങള്ക് 
ഉണ്യാകുന്ന അപകടങ്ങളില് സ്ിരമയായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്് 
എന്നത് എടുത്തുപറരയണ്തയാണ്. രറയാഡുകളില് വരുത്തിയ 
പരിഷ് കയാരങ്ങള് വർഷങ്ങളയായി അപകടങ്ങളുടട എണ്ണം 
കുറയ്ക്കുന്നതില് നിർണയായക പങ്് വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ട്രയാഫിക് 
രപയാലീസില് നിന്നും ലഭധ്മയായ രരഖകള് പ്രകയാരം 
ദരൈവർമയാരുടട പിഴവയാണ് മിക അപകടങ്ങള്ക്കും 
കയാരണം. എന്നിരുന്നയാലും, രറയാഡ് രൂപകല്പനയിടല 
രപയാരയായ്മകള്, രമയാശം രറയാഡ് അവസ് എന്നിവ 
ടപയാതുടവ അവഗണികടപെടുന്ന വസ്തുതകളയാണ്. വിവിധ 
വിഭയാഗം രറയാഡ് ഉപരയയാക്യാകള്ക്കുള്ള രറയാഡ് സുരക്ഷയാ 
പരിശീലനം, രറയാഡ് രൂപകല്പെനയിടല തിരുത്തല് 
നടപടികള്, രറയാഡ് നിർമ്യാണത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലും 
പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലും രറയാഡ് സുരക്ഷയാ വശങ്ങള് 
ഉള്ടപെടുത്തുന്നതിടല രപയാരയായ്മകള് എന്നിവ രറയാഡ് 
അപകടങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രയാഥമികമയായി സ്ീകരിരകണ് 
വസ്തുതകളയാണ്. 

രകരള സംസ്യാന ദക്ം ടറരകയാർഡ്സ് ബയൂരറയായില് 
നിന്ന് ലഭധ്മയായ 2018 മുതല് 2020 വടരയളള 
ക്യാഷ് ഡയാ്യായടട അടിസ്നത്തില്, രകരള രസ്റ്് 
കൗൺസില് രഫയാർ സയന്സ് ടടക് രനയാളജി ആന്ഡ് 
എന്വരയയാൺടമറെ്(ടക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ)ന് കീഴിലുള്ള 
നയാഷണല് ട്രയാന്സ് രപയാർരട്ടഷന് പ്യാനിംഗ് ആന്ഡ് 
റിസർച്ച് ടസറെർ (നയാ്്പയാക്) 2021 ല് രകരളത്തിലുടനീളം 
ആടക 4,592 ക്യാഷ് ്യാക് രസ്പയാട്ടുകള്/അപകട 
സ്ലങ്ങളുടണ്ന്ന് കടണ്ത്തുകയം ഇത് സംബന്ിച്ച 
റിരപെയാർട്ട് രകരള രറയാഡ് സുരക്ഷ അരതയാറി്ിക് 
(ടകആർഎസ്എ) സമർപെിക്കുകയം ടചയ്തു. ഇത് 
പ്രകയാരം ഏ്വം കൂടുതല് ക്യാഷ് ്യാക് രസ്പയാട്ടുകള് ഉള്ളത് 
എറണയാകുളം ജില്യിലയാണ് (703), തുടർന്ന് തിരുവനന്പുരം 
(694), തൃശൂർ (548) എന്നീ ജില്കളുമയാണ്. ്യാക് 
രസ്പയാട്ടുകളുടട തിരിച്ചറിയല്, വിശകലനം, പരിഹയാരം എന്നിവ 
രറയാഡ് അപകടങ്ങള് തടയന്നതിനള്ള ഏ്വം ഫലപ്രദ 
സമീപനങ്ങളയായി കണകയാകടപെടുന്നു. സംസ്യാനടത്ത 
്യാക് രസ്പയാട്ടുകടളകുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് ബബയാക് സ് 
11.1.1ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റ�ോഡ് ല�ച്ചലപെടുത്ലുേൾ
രദശീയ പയാത അരതയാറി്ിക്കുരവണ്ി (എന്.എച്ച്.എ.ഐ) 
രദശീയ-സംസ്യാന പയാതകള്, പ്രധയാന ജില്യാ രറയാഡുകള് 
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വിവിധ കയാരണങ്ങളയാല് രറയാഡ് ശംഖലയില് സൃഷ്ികടപെടുന്ന, അപകടങ്ങള്/മരണങ്ങള് എന്നിവ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന 
ടചറിയ ഇടങ്ങളയാണ് (സ് ടട്രച്ചുകളയാണ്) ്യാക് സ് രപയാട്ടുകള്. ്യാക് രസ്പയാട്ടുകളുടട തിരിച്ചറിയല്, വിശകലനം, പരിഹയാരം എന്നിവ 
രറയാഡ് അപകടങ്ങള് തടയന്നതിനള്ള ഏ്വം ഫലപ്രദമയായ സമീപനങ്ങളിടലയാന്നയായി പരടക കണകയാകടപെടുന്നു. നയാഷണല് 
ദഹരവ അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് അപകടങ്ങളുടട തീവ്രത സൂചിക (എഎസ്ഐ) അടിസ്യാനമയാകി അപകടകരമയായ സ്ലങ്ങള് 
തീരുമയാനിക്കുന്നു. ടത്രരഷയാള്ഡ് മൂലധ്രത്തകയാള് അപകട തീവ്രതയാ സൂചിക ഉള്ള രസ്പയാട്ടുകള് (ശരയാശരി തീവ്രത + 1.5 *സ്റയാന്രഡർഡ് 
ഡിവിരയഷന്) ്യാക്  രസ്പയാട്ടുകളയായി കണകയാക്കുന്നു. ്യാക് സ് രപയാട്ടുകളിടല മരണനിരക്കും അപകടങ്ങളുടട ആവൃത്തിയം 
അടിസ്യാനമയാകിയയാണ് ്യാക് സ് രപയാട്ടുകടള തരംതിരിക്കുന്നത്, അതയായത് ക്യാസ് I വിഭയാഗത്തില് വരുന്ന ്യാക് സ് രപയാട്ടുകളില് 
അപകടത്തിനം മരണത്തിനം സയാധധ്ത കൂടുതലയാണ്, ക്യാസ് III ്യാക് സ് രപയാട്ടുകളില് ഇത് കുറവയായിരിക്കും.

സംസ്യാനടത്ത ക്യാഷ് ്യാക് രസ്പയാട്ടുകളില് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളുടട തീവ്രതടയ അടിസ്യാനമയാകി ടമയാത്തം 374 മുന്ഗണനയാ 
ക്യാഷ് ്യാക് രസ്പയാട്ടുകള് കടണ്ത്തി മുന്ഗണന നല്കിയിട്ടുണ്്. 'പ്രരയയാറി്ി ക്യാഷ് ്യാക് സ് രപയാട്ടുകടള 'പ്രരയയാറി്ി I ്യാക് 
സ് രപയാട്ടുകള് (250 ടലയാരകഷനകള്), പ്രരയയാറി്ി II ്യാക് സ് രപയാട്ടുകള് (124 ടലയാരകഷനകള്) എന്നിങ്ങടന തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്്. 
രകരളത്തിടല രദശീയ പയാതകളില് 227 'പ്രരയയാറി്ി ്യാക് രസ്പയാട്ടുകളും’ സംസ്യാന പയാതകളില് 84 എണ്ണവം മ്് രറയാഡുകളില് 63 
എണ്ണവം ആണ് ഉള്ളത്.

ബബയാക്്  11.1.1 ്യാക് സ് രപയാട്ടുകള്

അവലംബം: നയാ്്പയാക്
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ബറയാഡ്  അപകടങ്ങളുകട എ�ം  

ചടിത്ം 11.1.5. 2010 മുതല് 2022 വടര രകരളത്തില് റിരപെയാർട്ട് ടചയ്യടപെട്ട രമയാരട്ടയാർ വയാഹന അപകടങ്ങളുടട പ്രവണത

 *വ ിശദയാംശങ്ങള്, 2022 ആഗസ്റ് (ജനവരി-ആഗസ്റ,് 2022)  
 അവലംബം: സംസ്യാന ദക്ം ടറരകയാർഡ്സ് ബയൂരറയാ

(എം.ഡി.ആർ.) എന്നിവയ്കയായള്ള നയരൂപീകരണം, 
ആസൂത്രണം, ഡിദസന്, നിർമ്യാണം, അ്കു്പെണികള് 
തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്നതിനള്ള പ്രയാഥമിക ഉത്തരവയാദിത്തം 
സംസ്യാന ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെിനയാണ്. രകരള രസ്റ്് 
ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് രപ്രയാജക്് (ടക.എസ്.ടി,പി.), രകരള രറയാഡ് 
ഫണ്് രബയാർഡ് (ടക.ആർ.എഫ്.ബി.), രറയാഡ് സ് ആന്ഡ് 
ബ്ിഡ്ജസ് ടഡവലപ് ടമറെ് രകയാർപെരറഷന് ഓഫ് രകരള 
ലിമി്ഡ് (ആർ.ബി.ഡി.സി.ടക.), രറയാഡ് ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ 
കമ്പനി രകരള ലിമി്ഡ് (ആർ.ഐ.സി.ടക) എന്നിവയം 
സംസ്യാനടത്ത രറയാഡ് പദ്തികള് നടപെിലയാക്കുന്നതില് 
പങ്യാളികളയാണ്.

രകന്ദ്ര ധനസഹയായമയാണ് രദശീയപയാത 
അ്കു്പണികള്ക്കുള്ള പ്രധയാന സയാമ്പത്തിക ര്യാതസ്്. 

ടസന്ട്രല് രറയാഡ് ആന്ഡ് ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ 
ഫണ്് (സിആർഐഎഫ്) സംസ്യാനങ്ങളുടട/
രകന്ദ്ര ഭരണ പ്രരദശങ്ങളുടട ഭൂമിശയാസ്ത്രപരമയായ 
വിസ്ീർണ്ണടത്ത അടിസ്യാനമയാകി 30:70 ടവയിര്ജ് 
അടിസ്യാനമയാകിയയാണ് ഫണ്് അനവദിക്കുന്നത്. 
സിആർഐഎഫ്-ന് കീഴില്, സംസ്യാന സർകയാരുമയായി 
ഏരകയാപിച്ച് ഏട്ടുരകണ് പദ്തികളുടട പട്ടികയ്ക് രറയാഡ്-
രദശീയപയാത മന്തയായലയം അംഗീകയാരം നല്കുന്നു, 
അതിനരശഷം സയാരങ്തിക അനമതിയം സയാമ്പത്തിക 
അനമതിയം സംസ്യാന സർകയാരയാണ് നല്രകണ്ത്. 
സംസ്യാന സർകയാർ സയാധയാരണയയായി ടസന്ട്രല് 
രറയാഡ് ഫണ്് രജയാലികള്കയായി വരുന്ന ടചലവ് മുന്കൂറയായി 
മുടക്കുകയം പിന്നീട് ഈ തുക ഗതയാഗത മന്തയായലയം 
മടകി നല്കുകയമയാണ് ടചയ്യുന്നത്. സിആർഐഎഫ് 
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വർക്കുകളുടട (സംസ്യാന പയാതകള്) 2022 മയാർച്ച് വടരയള്ള 
സ്ിതി അനുബന്ം 11.1.14ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇത് കൂടയാടത രദശീയപയാതടയ ഗതയാഗതരയയാഗധ്മയായ 
അവസ്യില് നിലനിർത്തുന്നതിന്, സംസ്യാനത്തിടറെ 
പദ്തി-പദ്തിരയതര ഫണ്ടുകള് വിനിരയയാഗിച്ചുടകയാണ്് 
സംസ്യാന സർകയാരും രറയാഡ് അ്കു്പെണികളും 
ടമച്ചടപെടുത്തല് രജയാലികളും നടത്തിവരുന്നു. നഗര 
പ്രരദശങ്ങടള രദശീയപയാതകളുമയായി ബന്ിപെിക്കുന്ന 
രറയാഡുകളുടടയം,രദശീയപയാത ദബ പയാസ് രറയാഡുകളുടടയം 
ടമച്ചടപെടുത്തല് പ്രവൃത്തികളും അ്കു്പെണികളും 
സംസ്യാന രദശീയപയാത വിഭയാഗമയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.
സംസ്യാനത്ത് അനിവയാരധ്മയായ പതിവ് അ്കു്പെണികള്, 
രദശീയ പയാതകളിടല ഗതയാഗത സുരക്ഷയാ രജയാലികള്, 
ജംഗ്ഷന് ടമച്ചടപെടുത്തല് പ്രവൃത്തികള്, ദബപയാസ് 
പ്രവൃത്തികള് എന്നിവ രകരള ബജ്് വിഹിതം 
ഉപരയയാഗിച്ചയാണ് നടത്തുന്നത്. 
രറയാഡ് ടമച്ചടപെടുത്തല്, നിലവിലുള്ള രറയാഡുകളുടട 
അ്കു്പെണികളും ടമച്ചടപെടുത്തലും, റിരലയിംഗ്, 
നവീകരണം തുടങ്ങിയവയിലൂടട ജധ്യാമിതീയ ടമച്ചടപെടുത്തല്, 
ജംഗ്ഷന് ടമച്ചടപെടുത്തല്, മ്് സയാരങ്തിക തിരുത്തലുകള് 
എന്നിവ പ്രസ്തുത കയാലയളിവില് നടത്തടപെട്ട പ്രധയാന 
പ്രവൃത്തികളയാണ്. 2020-22ല്, വിവിധ പദ്തികള്ക് കീഴില് 
14,181 കിരലയാമീ്ർ ബിറ്റുടമന് മകയാഡവം ബിറ്റുടമന് 
രകയാൺക്ീറ്റും (ബിഎം, ബിസി) ഉള്ടപെടട ടമയാത്തം 14,724 
കിരലയാമീ്ർ രറയാഡുകളുടട വികസനവം ടമച്ചടപെടുത്തലും 
നടത്തി. 2021-22ല് 246.903 കിരലയാമീ്ർ നീളമുള്ള 
സംസ്യാനപയാതകളുടട വികസനവം ടമച്ചടപെടുത്തലും 
പൂർത്തിയയായി, ഇതില് 177.80 കിരലയാമീ്ർ ബിഎം/
ബിസി രറയാഡുകളും 89.71 രകയാടി രൂപ ടചലവില് 14,476.85 
കിരലയാമീ്ർ നീളമുള്ള (14,002.86 കിരലയാമീ്ർ ബിഎംബി2) 
പ്രധയാന ജില്യാ രറയാഡുകളുടട വികസനവം ടമച്ചടപെടുത്തലും 
ഉള്ടപെടുന്നു. കൂടയാടത, 650 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡുകള് ചിപെിംഗ് 
കയാർടപ്് ഉപരയയാഗിച്ച് പുനർനിർമ്ിച്ചു, 350 കിരലയാമീ്ർ 
രറയാഡ് പ്രവൃത്തികള് പ്യാസ്റിക് മയാലിനധ്ങ്ങള് ഉപരയയാഗിച്ചും 
500 കിരലയാമീ്ർ എന്ആർഎംബി ഉപരയയാഗിച്ചും 
രറയാഡുകളില് ജിരയയാടടക് ദസ്റല്സ് ഉപരയയാഗിച്ച് 10 
കിരലയാമീ്ർ ടസ്റബിദലസഷന് രജയാലികളും നടത്തി. 
സംസ്യാന പയാതകളുടടയം (എസ്.എച്ച്) പ്രധയാന ജില് 
രറയാഡുകളുടടയം(എം.ഡി.ആർ.) ദീർഘിപെികല് പ്രവൃത്തികള് 
2021-22 കയാലയളവില് നടത്തിയിട്ടില്. 

2019 ജൂദല മുതല് രറയാഡ് ടമയിറെനന്സ് മയാരനജ് ടമറെ് 
സിസ്റം (ആർ.എം.എം.എസ്) നടപെിലയാക്കുന്നതിനവശധ്മയായ 
വിവരരശഖരണം രറയാഡ് ടമയിറെനന്സ് വിഭയാഗം 
നടത്തിവരുന്നുണ്്. ടമച്ചടപെട്ടതും ഉപരയയാക്തൃ 
സൗഹൃദവമയായ ഒരു ടവബ് അധിഷ്ിത രറയാഡ് വിവര 
സംവിധയാനം സ്യാപിക്കുക എന്നതയാണ് ആർ.എം.എം.എസ്-
ടറെ ആതധ്ന്ിക ലക്ഷധ്ം. അ്കു്പെണികള്കയായി ലഭധ്മയായ 
തുക പരിമിതവമയായ വിഭവങ്ങളുടട പരമയാവധി വിനിരയയാഗം, 
രറയാഡ് അ്കു്പെണികളുടട ചിട്ടയയായ സമീപനവം 
ആസൂത്രണവം, ശരിയയായതും സമരയയാചിതവമയായ രറയാഡ് 
അ്കു്പെണിയിലൂടട മുഴുവന് ഗതയാഗത ടചലവകളും 
കുറയ്ക്കുക എന്നിവയയാണ് ആർഎംഎംഎസ്-ടറെ മട്യാരു 
ലക്ഷധ്ം. എല്യാ സംസ്യാനപയാതകളും ചില പ്രധയാന 
ജില് രറയാഡുകളും ഉള്ടപെടട 7,000 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ് 
ഭയാഗം രകയാർ രറയാഡ് ടന്് വർകയായി (സിആർഎന്) 
സർകയാർ പ്രഖധ്യാപിക്കുകയം 2021-22ല് ഈ രറയാഡുകളില് 
ആർഎംഎം നടപെയാക്കുകയം ടചയ്തു. 2022-23ല് 

വകുപെിന് 378.01 രകയാടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്. 
സയാമ്പത്തിക പ്രയാധയാനധ്ം, സയാമ്പത്തിക വളർച്ചയാ രകന്ദ്രങ്ങളും 
തന്തപ്രധയാന ഇടനയാഴികളുമയായിട്ടുള്ള ബന്ം, ഗതയാഗത 
വധ്യാപ്ി, വയാണിജധ് വയാഹനങ്ങളുടട എണ്ണം, ടപയാതുഗതയാഗത 
റൂട്ടുകള്, ദുരന് നിവയാരണം, കയാലയാവസ്യാ പ്രതിരരയാധ 
പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നിവടയ അടിസ്യാനമയാകിയയാണ് 
രകയാർ രറയാഡ് ടന്് വർകിടറെ (സിആർഎന്) മുന്ഗണന 
കണകയാകുന്നത്.

തീരബേശ ഹൈബേ: തിരുവനന്പുരം മുതല് കയാസർരകയാട് 
വടരയള്ള തീരരദശ ദഹരവ, സംസ്യാനടത്ത ഏ്വം 
മരനയാഹരമയായ തീരപ്രരദശത്ത് രകരള സർകയാർ വിഭയാവനം 
ടചയ്യുന്ന അഭിമയാന പദ്തിയയാണ് തീരരദശ ദഹരവ. 
രദശീയ പയാത 66 ന് ബദലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നരതയാടടയാപെം 
ഏത് അടിയന്ര സയാഹചരധ്ത്തിലും ഒരു ഒഴിപെികല് റൂട്ടയായി 
ഇതിടന മയാ്യാനം സയാധിക്കും. 629 കിരലയാമീ്ർ നീളമുള്ള 
തീരരദശ ദഹരവ 9 ജില്കളിലൂടട കടന്നുരപയാകുകയം 
രദശീയ പയാതയടട 45 കിരലയാമീ്ർ ദൂരം ഓവർലയാപെ് 
ടചയ്യുകയം ടചയ്യുന്നു. തീരരദശ ദഹരവ, മ്് ടചറുകിട 
തുറമുഖങ്ങള്, ഹയാർബറുകള് എന്നിവ കൂടയാടത 
വല്യാർപയാടം, ടകയാല്ം, വിഴിഞ്ഞം എന്നിവടയയം പരസ്പരം 
ബന്ിപെിക്കുന്നു. 2022 മയാർച്ചിടല കണകനസരിച്ച്, രകരള 
ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ ഇന്ടവസ്റ് ടമറ്െ ഫണ്് രബയാർഡ് 
(കിഫ്ബി) പദ്തികയായി 2,620.63 രൂപ അനവദിച്ചിട്ടുണ്്. 
രകരള രറയാഡ് ഫണ്് രബയാർഡ് (ടകആർഎഫ്ബി) 
ആണ് പദ്തി നടത്തിപെിനള്ള പ്രരതധ്ക ഉരദേധ്ശധ് 
സ്യാപനം. കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച തീരരദശ ദഹരവയടട 
വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.15ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

മലബയയാര ഹൈബേ: രകരളത്തിടല ഏ്വം നീളം കൂടിയ 
സംസ്യാന പയാത 59 (SH 59), ആലപ്പുഴ ഒഴിടക രകരളത്തിടല 
എല്യാ ജില്കടളയം തമ്ില് ബന്ിപെിച്ചുടകയാണ്് 
കയാസർരഗയാഡിടല നന്യാരപടവില് നിന്ന് തിരുവനന്പുരം 
ജില്യിടല പയാറശ്യാല വടര വധ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇതിടന 
‘ഹില് ദഹരവ’ അഥവയാ ‘മലരയയാര ദഹരവ’ ആയി രകരള 
സർകയാർ പ്രഖധ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതിടറെ ആടക നീളം 1332.16 
കിരലയാമീ്റയാണ്. രകരളത്തിടല സുഗന്വധ്ഞ്ജനങ്ങളുടടയം 
മ്് ദഹരറഞ്് ഉല്പെന്നങ്ങളുടടയം വധ്യാപയാരം, കൃഷി 
എന്നിവയില് ഏർടപെട്ടിരിക്കുന്ന മികവയാറും എല്യാ 
നഗരങ്ങടളയം തമ്ില് ബന്ിപെിക്കുന്നതിനയാല് 
നിർദേിഷ് മലരയയാര ദഹരവടയ "രകരള ദസ്പസസ് 
റൂട്ട്" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ദഹരറഞ്ചുകളിടല വധ്യാപയാരം 
വർദ്ിപെിക്കുക, സുഗന്വധ്ഞ്ജനങ്ങള്, കയാർഷിക 
ഉല്പന്നങ്ങള് എന്നിവയടട സുഗമമയായ സഞ്യാരം 
ഉറപെയാക്കുക, അതുരപയാടല തടന്ന രകരളത്തിടല 
പ്രധയാന മധധ് പയാതയിടല ഗതയാഗത തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയം 
ടചയ്യുക എന്നിവയയാണ് ഇത്തരടമയാരു ദഹരവ 
രൂപീകരിക്കുന്നതിടറെ ലക്ഷധ്ം. ടക.ആർ.എഫ്ബിടയ 
പദ്തിയടട പ്രരതധ്ക ഉരദധ്ശ സ്യാപനമയായി (എസ്.പി.വി) 
നിയമിച്ചിട്ടുണ്്. 

2022 മയാർച്ചിടല കണകനസരിച്ച്, ടമയാത്തം 
625.96 കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള 35 റീച്ചുകളിടല 
പ്രവൃത്തികള്കയായി 2,54,884 രകയാടി രൂപ കിഫ്ബി 
അനവദിച്ചു. 4 റീച്ചുകളിടല പണികള് പൂർത്തിയയാകി 
മ്് റീച്ചുകളിടല പണികള് പുരരയാഗമിക്കുന്നു. കിഫ്ബി 
അംഗീകരിച്ച മലരയയാര ദഹരവ സ് ടട്രച്ചുകള് അനുബന്ം 
11.1.16-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു
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വിറേശ സഹോയ പദ്ധതിേൾ
ബകരള ബ്റേറ്് ട്യാൻബ്യാർട്് ബ്യാജക്റ്് (കക.എസ്.ടടി.പടി): 
രകരള രസ്റ്് ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് രപ്രയാജക്് നടപെിലയാക്കുന്ന 
രലയാകബയാങ്ിടറെയം ജർമ്ന് ബയാങ്ിടറെയം 
(ടകഎഫ്ഡ്യു) ധനസഹയായരത്തയാടടയള്ള രണ്് പ്രധയാന 
പദ്തികളയാണ് i) രലയാകബയാങ്് ധനസഹയായം നല്കുന്ന 
രകരള രസ്റ്് ട്രയാന്സ് രപയാർട്്ട രപ്രയാജക്്്-II, ii) രലയാകബയാങ്കും 
ടകഎഫ് ഡ്യു ജർമ്ന് ബയാങ്കും രചർന്ന രകരളത്തിടറെ 
പുനർനിർമ്യാണം എന്നിവ. രലയാകബയാങ്ിടറെ 
(ഐബിആർഡി) സഹയായരത്തയാടടയള്ള പദ്തിയയാണ് 
ടകഎസ്റിപി - II, പദ്തികയായി 2,403 രകയാടി രൂപ (445 
ദശലക്ഷം യഎസ് രഡയാളർ) ബയാങ്് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 
363 കിരലയാമീ്ർ സംസ്യാനപയാതകളുടട നവീകരണം, 
രറയാഡ് സുരക്ഷയാ പരിപയാലനം, ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെിടറെ 
(പിഡ്യുഡി) സ്യാപനപരമയായ ശക്ിടപെടുത്തല് 
എന്നിവയയാണ് പദ്തി വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നത്. പദ്തിയടട 
ടചലവ് 445 ദശലക്ഷം യഎസ് രഡയാളറയാണ് (2,403 
രകയാടി രൂപ), ഇതില് 216 ദശലക്ഷം യഎസ് രഡയാളർ 
(1,166 രകയാടി രൂപ) രലയാകബയാങ്ില് നിന്നുള്ള വയായ്പയാ 
സഹയായമയാണ്. അർഹതയള്ള ഇനങ്ങള്ക് (ഭൂമി 
ഏട്ടുകലും പ്രവർത്തനടച്ചലവം ഒഴിടക) രലയാക ബയാങ്കും 
രകരള സർകയാരും തമ്ിലുള്ള വിതരണ അനപയാതം 
56:44 ആണ്. യഥയാർത്ഥ വയായ് പയാ തിരിച്ചടവ് തീയ്യതി 2019 
എപ്രില് 30 ആയിരുന്നുടവങ്ിലും ഇത് 2021 ഏപ്രില് വടര 
നീട്ടുകയം 2021 ഏപ്രില് അടച്ച് തീർക്കുകയം ടചയ്തു. 80 
കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള ഒരു ടഡരമയാൺസ് രട്രഷന് 
സുരക്ഷയാ ഇടനയാഴിയടട വികസനം, രകരള രറയാഡ് 
സുരക്ഷയാ അരതയാറി്ി, പിഡ്യുഡി രറയാഡ് സുരക്ഷയാ 
ടസല്, കമ്യൂണി്ി പയാർടിസിരപെ്റി രറയാഡ്, അസ്് 
മയാരനജ് ടമറ്െ രപ്രയാഗ്രയാമുകള് ഉള്ടപെടടയള്ള മ്് 
സ്യാപനങ്ങള് ശക്ിടപെടുത്തല്, ടപയാതുവിവരങ്ങളും 
പരയാതി പരിഹയാര ടസല്ലും ശക്ിടപെടുത്തല്, ടപയാതു 
സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തരത്തയാടട (പിപിപി) രറയാഡ് 
ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനള്ള ദപല്് പദ്തി തുടങ്ങിയ നൂതന 
ഘടകങ്ങള് പദ്തിയില് ഉള്ടപെടുന്നു. ടകഎസ്ടിപി രണ്യാം 
ഘട്ട പദ്തിയടട 11 റീച്ചുകളുടട പ്രവൃത്തികള് പൂർത്തീകരിച്ചു, 
22.17 കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള പ്യാരച്ചരി-ടപയാന്കുന്നം 
റീച്ചിടറെ പ്രവൃത്തി അന്ിമഘട്ടത്തിലയാണ്. ബയാകി ഭയാഗടത്ത 
പ്രവൃത്തികള് പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്. പദ്തികയായി 2022 
ടമയ് വടര 2,815.93 രകയാടി രൂപ ടമയാത്തം ടചലവഴിച്ചു. 
ടകഎസ്ടിപി രണ്യാം ഘട്ട പ്രവൃത്തികളുടട സ്ിതി 
അനുബന്ം 11.1.17ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റീ-ബടിൽഡ് ബകരള: റീബില്ഡ് രകരള ഇനിരഷധ്്ീവിടറെ 
(ആർടകഐ) ഭയാഗമയായി, 2018-ടല ടവള്ളടപെയാകത്തിലും 
മണ്ണിടിച്ചിലിലും തകർന്ന രറയാഡുകളുടട പുനർനിർമ്യാണം/ 
പുനരുദ്യാരണം പ്രവർത്തനങ്ങള് ടകഎസ്ടിപി 
ഏട്ടുത്ത് ഗതയാഗത രയയാഗധ്മയാക്കുന്നത് കൂടയാടത 3,346.09 
രകയാടി രൂപയടട കയാലയാവസ്യാ പ്രതിരരയാധ, ഹരിത 
രറയാഡുകളുടട പുനർനിർമ്യാണം നടപെിലയാക്കുന്നതിന് 
1,200 രകയാടി രൂപ രലയാകബയാങ്് സഹയായവം 1,800.00 
രകയാടി രൂപ ടകഎഫ്ഡ്യു (ജർമ്ന് ബയാങ്്) സഹയായവം 
ഉപരയയാഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളയാണ് ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. 
വികസന നയ വയായ്പയിന് കീഴില് രലയാകബയാങ്് 100 
ശതമയാനം സഹയായവം ജർമ്ന് ബയാങ്് (ടകഎഫ്ഡ്യു) 
മതിപ്പുടചലവിടറെ 70 ശതമയാനം വയായ്പയാ സഹയായവം 
ബയാലന്സ് 30 ശതമയാനം സംസ്യാന സർകയാരും നല്കും. 
ടപയാതുമരയാമത്ത് വകുപെ് നിർരദശിച്ച 62 രറയാഡുകളില് 59 
രറയാഡുകള് പുനർനിർമയാണത്തിനം നവീകരണത്തിനമയായി 

ഏട്ടുത്തു. ഈ 59 രറയാഡുകളുടട ആടക നീളം 1,609 
കിരലയാമീ്റയാണ്; ഇതില് 16 എണ്ണം മലരയയാര രറയാഡുകളും 
(431.17 കി.മീ.) ബയാകി 43 എണ്ണം ഇതര (1,177.83 കി.മീ) 
രറയാഡുകളുമയാണ്. 

നഗര പയാതകളുകട കമച്ചകപെടുത്തൽ: 2001-ടല രകരള 
രറയാഡ് ഫണ്് ആക്്് (ടകആർഎഫ് ആക്്്) പ്രകയാരം 
സംസ്യാന സർകയാരിന് കീഴില് 2002 ല് സ്യാപിതമയായ 
ഒരു സ്യാപനമയാണ് രകരള രറയാഡ് ഫണ്് രബയാർഡ് 
(ടകആർഎഫ്ബി). സംസ്യാനത്തിടറെ ടമയാത്തത്തിലുള്ള 
അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസനത്തില് ഈ ഏജന്സി 
നിർണ്ണയായക പങ്് വഹിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധയാനമയായം 
ബജ്് ഇതര ഫണ്ടുകളുടട രമല്രനയാട്ടം വഹിക്കുകയം 
നിയന്തിക്കുകയം രറയാഡുകളും മ്് അനബന് 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് വികസിപെിക്കുന്നതിനം 
പരിപയാലിക്കുന്നതിനമയായി ഫണ്ടുകള് സംഘടിപെിക്കുകയം 
ടചയ്യുന്നു.

ടപയാതു സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തരത്തയാടടയള്ള നഗര 
പയാതകളുടട ടമച്ചടപെടുത്തല് പദ്തി (പി.പി.പി) 
കളയാണ് പ്രധയാനമയായം രകരള രറയാഡ് ഫണ്് രബയാർഡ് 
നടപെിലയാക്കുന്നത്. തിരുവനന്പുരം സി്ിയില് 42.07 
കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള 16 സ് ടട്രച്ചുകളുടട രറയാഡ് 
പണികള് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇരപെയാള് പദ്തി അതിടറെ 
പ്രവർത്തന, പരിപയാലന ഘട്ടത്തിലയാണ്. 2022 മയാർച്ചിടല 
കണകനസരിച്ച് 325.19 രകയാടി രൂപ കരയാറുകർക് 
ആന്ി്ിയയായി നല്കിയിട്ടുണ്്. 211.00 രകയാടി രൂപ ടചലവില് 
ആറ് ഇടനയാഴികള് ഉള്ടപെട്ട 22.25 കിരലയാമീ്ർ രകയാഴിരകയാട് 
സി്ി രറയാഡ് ഇംപ്രൂവ് ടമറ്െ രപ്രയാജക്് ഒന്നയാം ഘട്ടം (എ) 
വികസനം രകരള രറയാഡ് ഫണ്് രബയാർഡ് പൂർത്തിയയാകി. 
ഡിദസന്, ബില്ഡ്, ഫിനയാന്സ്, ഓപെരറ്് ആന്ഡ് 
ട്രയാന്സ്ഫർ (ഡി.ബി.എഫ്.ഒ.ടി) ആന്ി്ി മയാതൃകയില് 
പദ്തി പൂർത്തിയയാക്കുകയം 2022 മയാർച്ച് വടര, 203.85 
രകയാടി രൂപ കരയാറുകർക് ആന്ി്ിയയായി നല്കിയിട്ടുമുണ്്. 
സംസ്യാനത്ത് കിഫ്ബി നിരക്ഷപം നടത്തുന്ന രറയാഡ് 
പദ്തികളുടട പ്രരതധ്ക ഉരദേധ്ശധ് സ്യാപനമയായി 
ടകആർഎഫ്ബിടയ ചുമതലടപെടുത്തിയിട്ടുണ്്.

സ് മയാർട്് സടിറ്ടി പദ്തടികൾ: തിരുവനന്പുരം സ് മയാർട്ട് 
സി്ി പദ്തിക് കീഴില് 54 കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ് സ് മയാർട്്ട 
രറയാഡുകളയായി വികസിപെിക്കുന്നതിന് ടതരടഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. 
വിശദമയായ സ്ട്രിപെ് പ്യാനകള്, ജംഗ്ഷന് ഡിദസനകള്, 
ദസകിള് ട്രയാക്, ഫുട്പയാത്ത് ഡിദസന് എന്നിവ 
ഉള്ടപെടുത്തി നിലവിലുള്ള രറയാഡിന് ഓവർരല ഡിദസന് 
നല്കുക എന്നതയാണ് സ്യാർട്ട് രറയാഡ് പദ്തിടകയാണ്് 
ഉരദേശിക്കുന്നത്. ഈ പദ്തിക് കീഴില് രറയാഡ് രൂപകല്പന, 
രറയാഡ് അടയയാളടപെടുത്തല് തുടങ്ങിയവ ടചയ്തുവരുന്നു. 

ടതരടഞ്ഞടുത്ത സംസ്യാന പയാതകളുടടയം 
എംഡിആറുകളുടടയം വികസനം ലക്ഷധ്മിട്ട് രസ്റ്് 
രറയാഡ് ഇംപ്രൂവ് ടമറ്െ രപ്രയാജക്്് (എസ്ആർഐപി) 
നടപെിലയാക്കുന്നതിന് ടകആർഎഫ്ബി യടട കീഴില് 
രറയാഡ് ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനി രകരള ലിമി്ഡ് 
(ആർഐസിടക) എന്ന രപരില് സംസ്യാന 
സർകയാർ ഒരു പ്രരതധ്ക ഉരദേശ സ്യാപനം (എസ് പി വി) 
രൂപീകരിച്ചു. എസ്ആർഐപി യില് രണ്് പയാരകജുകളുണ്് 
-പുനരധിവയാസത്തിന് പിപിപി ആന്ി്ി രമയാഡും, ബഹുമുഖ 
ഫണ്ിംഗ് ഏജന്സികളില് നിന്നുള്ള അപ്ഗ്രരഡഷനം 
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പയാരകജും. തിരുവനന്പുരം, രകയാട്ടയം, കയാസർരകയാട് 
ജില്കളില് എ, ബി എന്നീ രണ്് പയാരകജുകളിലയായി 83 
കിരലയാമീ്ർ രറയാഡ് നവീകരികയാനയാണ് പുനരധിവയാസ 
പയാരകജ് ഉരദേശിക്കുന്നത്. ഉപെള-കണിയയാന രറയാഡ് 
(9.4 കി.മീ), വിദധ്യാനഗർ-സീതയാംരഗയാളി രറയാഡ് (15.6 
കി.മീ), കയാഞ്ഞിരപെള്ളി- കയാഞ്ഞിരംകവല രറയാഡ് (36.10 
കി.മീ), ടവള്ളനയാട്-ടച്ച്ചല് രറയാഡ് (21.90 കി.മീ), 
കരമന-ടവള്ളറട രറയാഡ് (35.5 കി.മീ) ഭൂമി ഏട്ടുകല് 
എന്നിവയയാണ് റിക് ഏട്ടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്. 
ഭൂമി, രറയാഡ്നിർമ്യാണം, ടറയില്രവ രമല്പെയാലങ്ങള്,രടയാള് 
പിരിവ് അവകയാശങ്ങള്, ഇടടപടല്, വിശദ പദ്തി രരഖ 
(ഡി.പി.ആർ) തയ്യയാറയാകല് സ്യാവര-ജംഗമ സ്ത്തുകളും 
ആസ്ികളും ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുക, തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ഏരകയാപിപെിക്കുന്നതിന് രറയാഡ് സ് ആന്ഡ് ബ്ിഡ്ജസ് 
ടഡവലപ് ടമറെ് രകയാർപെരറഷന് ഓഫ് രകരള ലിമി്ഡ് 
(ആർബിഡിസിടക) എടന്നയാരു കമ്പനിയം സംസ്യാന 
ടപയാതുമരയാമത്തു വകുപെിടറെ കീഴില് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

റ�ോഡ് റ�ഖെയിലെ ഗറവഷണവൃം വിേസനവൃം
രറയാഡ് സംവിധയാനം നവീകരിക്കുന്നതുമയായി ബന്ടപെട്ട 
ടപയാതുവയായ ടവല്ലുവിളികടള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനം, 
മിതവധ്യത്തിലൂടട അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുടട 
സയാരങ്തിക നിലവയാരം ഉയർത്തുന്നതിനമുള്ള നൂതന 
മയാതൃകകളും സയാരങ്തിക വിദധ്കളും വികസിപെിക്കുന്നതില് 
ഗരവഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒരു പ്രധയാന പങ്് 
വഹിക്കുന്നു. ഡിദസന്, റിസർച്ച്, ഇന്ടവസ്റിരഗഷന്സ് 
ആന്ഡ് ക്യാളി്ി കൺരട്രയാള് രബയാർഡ് (ഡി.ആർ.ഐ.കയു 
രബയാർഡ്), രകരള ദഹരവ റിസർച്ച് ഇന്സ്റി്യൂട്്ട (ടക.എച്ച്.
ആർ.ഐ), നയാഷണല് ട്രയാന്സ് രപയാർരട്ടഷന് പ്യാനിംഗ് 
ആന്ഡ് റിസർച്ച് ടസറെർ (നയാ്്പയാക്) എന്നിവയയാണ് 
നിലവില് രറയാഡ് ഗതയാഗത രമഖലയടട ഗരവഷണത്തിലും 
വികസനത്തിലും ഏർടപെട്ടിരിക്കുന്ന ഗരവഷണ 
സ്യാപനങ്ങള്.

രകരള രദശീയപയാത ഗരവഷണ ഇന്സ്റി്യൂട്ട് 
(ടകഎച്ച്ആർഐ), രകരളത്തിടല രറയാഡ് രമഖലടയ 
നവീകരിക്കുന്നതിനരവണ്ിയള്ള ഒരു ഉപരദശക സമിതി/
ബുദ്ി രകന്ദ്രമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മികവിടറെ 
രകന്ദ്രമയായയാണ് വിഭയാവനം ടചയ്ിരിക്കുന്നത്.രറയാഡ് 
അസ്് മയാരനജ് ടമറെ്, രറയാഡ് സുരക്ഷയാ മയാരനജ് ടമറെ്, 
ഗുണനിലവയാരം ഉറപെയാകല്,കരയാർ മയാരനജ് ടമറ്െ, 
തരദേശീയ ഗരവഷണ-വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടട 
രപ്രയാത്സയാഹനം,ഡിദസന്/കൺസ് ട്രക്ഷന് പ്രയാക് ടീസ് 
എന്നീ നൂതനതത്ങ്ങളില് ടക.എച്ച്.ആർ.ഐ. ശ്രദ് 
രകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രകരള രസ്റ്് കൗൺസില് രഫയാർ സയന്സ്, ടടക് രനയാളജി 
ആന്ഡ് എന്വരയയാൺടമറെിടറെ (ടക.എസ്.സി.എസ.
ടി.ഇ.)കീഴില് ഗതയാഗത രമഖലയിലും അനബന് 
രമഖലകളിലുമുള്ള വികസന,ഗരവഷണ,വിപുലീകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന രകന്ദ്രമയാണ് നയാഷണല് 
ട്രയാന്സ് രപയാർരട്ടഷന് പ്യാനിംഗ് ആന്ഡ് റിസർച്്ച ടസറെർ 
(നയാ്്പയാക്). ഗതയാഗതം, ട്രയാഫിക് മയാരനജ് ടമറെ്, രറയാഡ് 
സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ എല്യാ രമഖലകളിലും പദ്തികള് 
ആസൂത്രണം ടചയ്യുന്നതിനം സർകയാരിനം രമഖലയിടല 
വിവിധ ഉപരയയാക്തൃ ഏജന്സികള്ക്കും കൺസള്ട്ടന്സി 
രസവനങ്ങള് നല്കുന്നതിനം നയാ്്പയാക് ശ്രദ് 
രകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.രറയാഡ് സുരക്ഷ, ട്രയാഫിക് എഞ്ിനീയറിംഗ്, 
പരിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങള്, നയങ്ങളും പരിപയാടികളും, നഗര 

ഗതയാഗതം, ടപയാതുഗതയാഗത പ്രശ്നങ്ങള്, ടൂറിസം, 
ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗതം തുടങ്ങിയ രമഖലകളിലയാണ് 
നയാ്്പയാക്-ടറെ രസവനം ലഭധ്മയാവന്നത്.രകരളത്തിടല 
ക്യാഷ് ്യാക് രസ്പയാട്ടുകള് തിരിച്ചറിയകയം മുന്ഗണന 
നല്കുകയം ടചയ്യുക, അഡയാപ്്ീവ് ട്രയാഫിക് സിഗ്നല് 
സംവിധയാനത്തിലൂടട രറയാഡ് സുരക്ഷ വർദ്ിപെിക്കുക, 
രമയാഡല് രറയാഡ് സുരക്ഷയാ ഇടനയാഴികളുടട രൂപകല്പന, 
ടപയാതുഗതയാഗത/ചരക് നീക പ്രവർത്തനങ്ങളുടട 
സൂചികകള് കയാലയാനസൃതമയായി പുതുക്കുക. പ്രധയാന അപകട 
സ്ലങ്ങളുടട(്യാക് രസ്പയാട്ടുകള്)കടണ്ത്തല്, അവയടട 
കയാരണ വിശകലനവം ലഘൂകരണവം തുടങ്ങിയയവയയാണ് 
സമീപ വർഷങ്ങളില് ഈ ഗരവഷണ സ്യാപനം 
നല്കിവന്ന ചില പ്രധയാന രസവനങ്ങള്. പയാലങ്ങളുടടയം 
ടകട്ടിടങ്ങളുടടയം ഘടനയാപരമയായ രൂപകല്പന, 
രറയാഡുകളുടടയം പയാലങ്ങളുടടയം നിർമ്യാണത്തിനള്ള 
വിശദമയായ പദ്തി രരഖ തയ്യയാറയാകല്, ടപയാതുമരയാമത്ത് 
വകുപെ് ഏട്ടുക്കുന്ന നിർമ്യാണ പ്രവൃത്തികളുടട 
ഗുണനിലവയാരം ഉറപെയാക്കുക, വകുപെിടല ഉരദധ്യാഗസ്ർക് 
മികച്ച പരിശീലനം നല്കുക,ഗരവഷണ പ്രവർത്തനങ്ങള്്ക 
രനതൃത്ം നല്കുക തുടങ്ങിയ രസവനങ്ങളയാണ് 
ടപയാതുമരയാമത്ത് ഡിദസന് വിഭയാഗം ടചയ്തുവരുന്നത്.

റേരള റ്റേറ്് റ�ോഡ് ട്ോൻറ്ോർട്് റേോർപെറ�ഷൻ  
(ലേ.എസ്.ആർ.ടി.സി)
സംസ്യാനത്തിടറെ ടപയാതുഗതയാഗത രമഖലയില് സർകയാർ 
ഉടമസ്തയിലുള്ള ഗതയാഗത രസവനങ്ങള്ക് പുറടമ 
(ടകഎസ്ആർടിസി,  ടകയആർടിസി, ടകഎസ്ആർടിസി 
–സ്ിഫ്്് ലിമി്ഡ്) സ്കയാരധ് രസ്റജ് കധ്യാരരജുകളും 
ഉള്ടപെടുന്നു. ടപയാതുഗതയാഗത സംവിധയാനത്തില് 
സ്കയാരധ് രസ്റജ് കധ്യാരരജുകളുടട പങ്് കൂടുതലയായതിനയാല് 
രകയാവിഡ് മഹയാമയാരി ഈ വധ്വസയായടത്തയം സയാരമയായി 
ബയാധിച്ചിട്ടുടണ്ന്ന് ഏ്വം പുതിയ വിവരങ്ങള് കയാണിക്കുന്നു. 

രറയാഡ്, ചരക് രസവനങ്ങള് എന്നിവ പൂർണ്ണമയായം 
സ്കയാരധ്രമഖലയടട ഉടമസ്തയിലുടടയയാണ് 
പ്രവർത്തിപെിക്കു ന്നത്. സംസ്യാനത്ത് യയാത്രയാ ഗതയാഗത 
പ്രവർത്തനങ്ങള് നടത്തുന്ന ഏ്വം വലിയ ഏക 
ടപയാതുരമഖലയാ സ്യാപനമയാണ് ടകഎസ്ആർടിസി. 
രകയാർപെരറഷന് ഇരപെയാള് മയാ്ത്തിടറെ പയാതയിലയാണ്. 
അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസനവം വർക്രഷയാപ്പുകളുടട 
നവീകരണവം സമ്പൂർണ കംപയൂട്ടർവല്കരണവമയാണ് 
(ചീഫ് ഓഫീസിലും മൂന്ന് രസയാണല് ഓഫീസർമയാരിലും 
ഇ-ഓഫീസ് നടപെയാകല്) ടകഎസ്ആർടിസി 
ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. ടകഎസ്ആർടിസിയില് കംപയൂട്ടദറസ്ഡ് 
ടവഹികിള് ട്രയാകിംഗ് ആന്ഡ് രമയാണി്റിംഗ് സിസ്റം 
(സിവിടിഎംഎസ്) നടപെിലയാക്കുന്നതിന് ഡല്ഹി 
ഇറെരഗ്ര്ഡ് മള്ട്ടിരമയാഡല് ട്രയാന്സി്് സിസ്റത്തിന് 
(ഡിഐഎംടിഎസ്) ചുമതലടപെടുത്തുകയം, രസയാഫ്്് 
ടവയർ പതിപെ് 2022 ആഗസ്റില് പുറത്തിറകിയത് കൂടയാടത, 
ദദനംദിന ബസ് സർവീസുകളുടട കയാരധ്ക്ഷമതയം 
പ്രഫഷണല് മയാരനജ് ടമന്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു മള്ട്ടി 
ഡിസിപ്ിനറി ടപ്രയാജക്്് രമയാണി്റിംഗ് യൂണി്് ടീമിടന 
ചീഫ് ഓഫീസില് (പിഎംയ) വിനധ്സിക്കുകയം ടചയ്തു. 

വയാഹനവയൂഹ നവീകരണത്തിടറെ ഭയാഗമയായി, 
ടകഎസ്ആർടിസി അതിടറെ ഡീലർമയാരില് നിന്ന് ടവ്് 
ലീസ് അടിസ്യാനത്തില് സ്യാനിയ രപയാലുള്ള മള്ട്ടി ആക്ില് 
ബസ്സുകള് ലഭധ്മയാകി. അന്ർ സംസ്യാന റൂട്ടുകളില് 
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സർവീസ് നടത്തുന്നു. ടവ്് ലീസ് അടിസ്യാനത്തില് 2022 
മയാർച്ച് വടര 6 ബസ്സുകളയാണ് ഉള്ളത്. ടകഎസ്ആർടിസി 
ഉടമസ്തയിലുള്ള ബസ്സുകളുടട എണ്ണം അനുബന്ം 11.1.18-
ലും ടകഎസ്ആർടിസി ഉടമസ്തയിടല വയാഹനങ്ങളുടട 
കയാലപെഴകം തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.19-
ലും ടകഎസ്ആർടിസിയടട പ്രധയാന ആന്രിക സൂചകങ്ങള് 
അനുബന്ം 11.1.20-ലും നല്കിയിട്ടുണ്്.സംസ്യാനടത്ത 
നഗര ടപയാതുഗതയാഗത സംവിധയാനം ടമച്ചടപെടുത്തുക 
എന്ന ഉരദേശരത്തയാടട രൂപികരിചിട്ടുള്ളതയാണ്. രകരളയാ 
അർബന് രറയാഡ് ട്രയാന്സ് രപയാർട്്ട രകയാർപെരറഷന് (ടക.
യ.ആർ.ടി.സി). 2008-ല്, ജവഹർലയാല് ടനഹ് റു നയാഷണല് 
അർബന് റിനയൂവല് മിഷടറെ (ടജ.എന്.എന്.യ.ആർ.
എം) കീഴില് നഗര ഗതയാഗതം നമ്മുടട രയാജധ്ത്തിടറെ 
സയാമൂഹികവം സയാമ്പത്തികവമയായ വികസനത്തിടറെ 
പ്രധയാന ചയാലകശക്ിയയായി വർത്തിക്കൂടമന്നും ജനങ്ങളുടട 
യയാത്ര ആവശധ്ങ്ങള് നിറരവ്യാന് ഉതകുടമന്നുമുള്ള 
ആശയത്തിടറെ അടിസ്യാനത്തില് നഗര ബസ്സുകള്ക് 
ധനസഹയായം നല്കുന്നതിനള്ള പദ്തി ഭയാരത സർകയാർ 
ആവിഷ്കരിച്ചു. ടജ.എന്.എന്.യ.ആർ.എം പദ്തിയടട 
ആദധ് ഘട്ടത്തില് തിരുവനന്പുരം, എറണയാകുളം 
രകയാർപെരറഷനകടളയയാണ് നഗര ഗതയാഗത സംവിധയാനം 
നടപെയാകയാനയായി ടതരടഞ്ഞടുത്തത്. പദ്തി പ്രകയാരം 320 
ബസ്സുകള് (80 എ.സി ബസ്സുകളും 240 രനയാൺ-എ.സി 
ബസ്സുകളും) ഈ നഗരങ്ങളിരലക് അനവദിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതില് 
50 എ.സി രലയാ-ര്യാർ, 120 രനയാൺ-എസി ബസ്സുകള് 
എറണയാകുളത്തും 30 എ.സി ബസ്സുകളും 120 രനയാൺ 
എസി ബസ്സുകളും തിരുവനന്പുരത്തുമയാണ് സർവീസ് 
നടത്തുന്നത്. പദ്തിയടട 80 ശതമയാനം രകന്ദ്രസർകയാരും 
10 ശതമയാനം സംസ്യാന സർകയാരും 10 ശതമയാനം 
ടകഎസ്ആർടിസിയം വഹിക്കുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ് വടര 
ടക യ ആർ ടി സിക് കീഴില് 479 രലയാ ര്യാർ ബസുകള് 
വിനധ്സിച്ചിട്ടുണ്്. ടക.യ.ആർ.ടി.സി-യടട പ്രവർത്തനക്ഷമത 
അനുബന്ം 11.1.21ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ടകഎസ്ആർടിസിയടട പ്രകടന സൂചകങ്ങള് 
കയാണിക്കുന്നത് രകയാർപെരറഷടറെ ഉടമസ്തയിലുള്ള 48 
ശതമയാനത്തിലധികം ബസുകളും പരത്തയാ അതിലധികരമയാ 
വർഷം പഴകമുള്ളവയയാണ് (4,786 ബസ്സുകളില് 
2,348). ടകഎസ്ആർടിസി 2021-22ല് ശരയാശരി 
2,509 ബസ്സുകളയാണ് പ്രവർത്തിപെിച്ചത്. ഇവയടട 
ശരയാശരി കയാലപെഴകം 10.22 വർഷമയാണ്. 2021-22 ടല 
കണകനസരിച്ച് ടകഎസ്ആർടിസിയില് 26,801 
ജീവനകയാരയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ബസ്ിടല ദരൈവർ-
കണ്ക്ർ അനപയാതം 2.52ഉം 2.5ഉം ആണ്. മിനിസ്റീരിയല് 
ടമകയാനികല്-ജീവനകയാർ തമ്ിലുള്ള അനപയാതം 
യഥയാക്മം 0.24ഉം 1.16ഉം ആണ്. 2022 ആഗസ്റിടല 
കണകനസരിച്ച് ഒരു ബസിടല ശരയാശരി പ്രതി മയാസ 
ഒക്കുടപന്സി നിരക് 68 ആണ്. ടകഎസ്ആർടിസിയടട 
പ്രവർത്തന കയാരധ്ക്ഷമതയം ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന 
സ്ിതിവിവരകണക്കുകളും കയാണിക്കുന്ന പ്രധയാന 
സൂചകങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.22, അനുബന്ം 11.1.23 
എന്നിവയില് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

ടകഎസ്ആർടിസിയടട ടമയാത്ത വരുമയാനം 2020-
21ല് 620.93 രകയാടി രൂപയയായിരുന്നത് 2021-22ല് 
1,095.5 രകയാടി രൂപയയായി വർദ്ിച്ചത്, വധ്വസയായം 
രകയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയടട ആഘയാതത്തില് നിന്ന് 
പുനരുജ്ീവിപെികടപെടുന്നു എന്നതിടറെ നല് സൂചനയയാണ്. 
2020-21 ടല 1,485.84 രകയാടി രൂപടയ അരപക്ഷിച്ച് 2021-

22ല് ടമയാത്ത റവനയൂ ടചലവ് 2,707.66 രകയാടി രൂപയം 
2020-21 ടല 864.91 രകയാടി രൂപടയ അരപക്ഷിച്ച് 2021-
22 കയാലയളവിടല പ്രവർത്തന നഷ്ം 1,012.14 രകയാടി 
രൂപയമയാണ്.

സ്യാപനടത്ത പുനരുജ്ീവിപെിക്കുന്നതിന് രലയാജിസ്റിക് സ്, 
രഷയാപെ് വൺ വീല്, മൂന്നയാറിടല ടകഎസ്ആർടിസി 
ബസ്ില് രസ്റ, ടകഎസ്ആർടിസി ലൂബ് രഷയാപെ്, ഇന്ധ്ന് 
ഓയില് രകയാർപെരറഷന്, ഹിന്ദുസ്യാന് ടപരട്രയാളിയം 
രകയാർപെരറഷന് എന്നിവയമയായി രചർന്ന് റീടട്ടയില് 
ഇന്നം നിറയ്ക്കുന്ന രസ്റഷനകള് ‘യയാത്രയാ ഇന്നം’ എന്നീ 
നൂതന പദ്തികള് ടകഎസ്ആർടിസി അവതരിപെിച്ചു. 
എന്നിരുന്നയാലും, വർഷങ്ങളയായി, പ്രവർത്തനടച്ചലവിടല 
വർദ്നവ്, ടപന്ഷന് പ്രതിബദ്ത വർദ്നവ്, 
പലിശ അടയ്കല്, സയാമ്പത്തികമല്യാത്ത റൂട്ടുകളിടല 
സർവീസ്, ഇളവകരളയാടടയളള യയാത്രകള് എന്നിവ 
രകയാർപെരറഷടറെ നഷ്ം വർദ്ികയാന് കയാരണമയായതിനയാല് 
ടകഎസ്ആർടിസിയടട സയാമ്പത്തിക സ്ിതി 
രമയാശമയാണ്. പ്രവർത്തനത്തിടല അപയാകത, ഉയർന്ന 
ബസ്-സ്റയാഫ് അനപയാതം, ലയാഭകരമല്യാത്ത റൂട്ടുകളിടല 
പ്രവർത്തനം, പ്രവർത്തനക്ഷമമല്യാത്ത ഡിരപെയാകള്  
എന്നിവയിലൂടട ഉണ്യാകുന്ന കനത്ത നഷ്വം 
ടകഎസ്ആർടിസിക് വലിയ ടവല്ലുവിളിയയാണ് 
ഉയർത്തുന്നത്. ടകഎസ്ആർടിസിയടട പ്രവർത്തനങ്ങളില് 
സമൂല മയാ്ം ഉണ്യാക്കുന്നതിനം യയാത്ര ടചയ്യുന്ന 
ടപയാതുജനങ്ങള്ക് സൗകരധ്ങ്ങള് നല്കയാനം 
രകയാർപെരറഷടറെ ലയാഭം വർദ്ിപെികയാനം 14-യാം പഞ്വത്സര 
പദ്തി ഉരദേശിക്കുന്നു.

തകർന്ന രമഖലടയ പുനരുജ്ീവിപെിക്കുന്നതിനം സ്കയാരധ് 
കമ്പനികള്ക് പിന്തുണ നല്കുന്നതിനമയായി രകരള രസ്റ്് 
രറയാഡ് ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് രകയാർപെരറഷന് 'ഗ്രയാമ വണ്ി' 
എന്ന രപരില് ഒരു നൂതന പദ്തി ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുണ്്, 
ഇത് സ്കയാരധ് ബസ് ഓപെരറ്ർമയാടരയം കൂടട 
ടകഎസ്ആർടിസിയടട പരിധിയില് ടകയാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്. 
ടകഎസ്ആർടിസിയടട പുതിയ സംരംഭമയായ 
'ഗ്രയാമവണ്ി'ടയക്കുറിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് ബബയാക് സ് 11.1.2-
ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

രകയാർപെരറഷടറെ മട്യാരു പുതിയ സംരംഭം സി്ി സർക്കുലർ 
(സിസി) രസവനമയാണ്, ഇത് നഗരത്തിനള്ളിടല വിവിധ 
ഓഫീസുകള്, രഷയാപ്പുകള്, മയാർകറ്റുകള് മുതലയായവ 
സന്ർശിക്കുന്ന ടപയാതുജനങ്ങള്ക് സൗകരധ്പ്രദവം 
സുപ്രധയാനവമയായ പരിഹയാരമയായിട്ടയാണ് കണകയാക്കുന്നത്. 
പതിവ് യയാത്രകയാടര ലക്ഷധ്മിട്്ട രഹയാപെ്-ഓൺ രഹയാപെ്-ഓഫ് 
(എച്്ചഒഎച്ച്ഒ) രീതിയില് നിശ്ിത ഇടരവളകളില് സർക്കുലർ 
റൂട്ടുകളിലയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

ലവല്ലുവിളിേൾ
സംസ്യാനടത്ത ഒട്ടുമിക രറയാഡുകള്ക്കും നിലവിലുള്ള 
ഗതയാഗതത്തിരക് പരിഹരികയാന് മതിയയായ വീതിയില്. 
രറയാഡുകളുടട നയാലിടലയാന്നിന് മയാത്രരമ രണ്ടുവരി 
അടല്ങ്ില് നയാലുവരി രശഷി ഉള്ളൂ, മിക രറയാഡുകളും 
സിംഗിള് ടലയ്ന് അടല്ങ്ില് ഇറെർമീഡിയ്് ടലയ്ന് 
രശഷി മയാത്രം ഉള്ളവയയാണ്. രദശീയ പയാതയടട കയാരധ്ത്തില്, 
ഏകരദശം 12 ശതമയാനം രറയാഡുകള്ക് മയാത്രരമ നയാല് 
വരി രശഷി ഉള്ളൂ, ബയാകിയള്ള രറയാഡുകള്ക് രണ്് 
വരിരയയാ അടല്ങ്ില് ഇടത്തരം പയാതകള് മയാത്രരമയള്ളൂ. 
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ടമയാത്തം രറയാഡ് ശംഖലയടട 8 ശതമയാനം മയാത്രമുള്ള 
രദശീയ, സംസ്യാന പയാതകളയാണ് അന്ർ-നഗര, 
അന്ർ സംസ്യാന ഗതയാഗതത്തിടറെ ഭൂരിഭയാഗവം 
വഹിക്കുന്നത്. ആവശധ്കതയം ലഭധ്തയം തമ്ിടല വിടവ് 
കണകിടലടുക്കുരമ്പയാള്, നിലവിലുള്ള രറയാഡ് ശംഖലയടട 
നിലവയാരമുയർരത്തണ്ത് വലിയ രതയാതില് ആവശധ്മയാണ്. 
ഗതയാഗതക്കുരുക്കും കയാലതയാമസം ഒഴിവയാകല്, 
ലക്ഷധ്സ്യാനങ്ങളിരലക് എളുപെത്തില് എത്തിരച്ചരല്, 
അപകടസയാധധ്തകള് കുറയ്ക്കുക എന്നീ ലക്ഷധ്ങ്ങരളയാടട 
നിലവിലുള്ള രറയാഡ് ശംഖല ഗുണപരമയായ മയാ്ത്തിന് 
വിരധയമയാരകണ്തുണ്്. മിക പിഡ്യുഡി രറയാഡുകളും 
വീതികൂട്ടി രറയാഡ് സുരക്ഷയാ സവിരശഷതകള് ഉള്ടപെടുത്തി 
വന്രതയാതില് നവീകരിരകണ്തുണ്്.

മുറനേോട്ടുള്ള വഴി
സംസ്യാനത്ത് രറയാഡ് പ്രവൃത്തികള്ക് മുന്ഗണന 
നല്കുന്നതിന് കർമ്പദ്തി തയ്യയാറയാകണം. 
ടപ്രയാഫഷണല് ഡിദസന്, മതിയയായ ടരൈയിരനജ് 
സൗകരധ്ങ്ങള് ഉള്ടപെടുത്തി സംസ്യാന പയാതകളും പ്രധയാന 
ജില്യാ രറയാഡുകളും വീതികൂട്ടുന്നതിന് ഊന്നല് നല്കണം. 
രദശീയ പയാത നയാലുവരിപെയാതയയാകല്, ദഹരവകള്, 
തീരരദശ ദഹരവകള്, ദബപയാസുകള് തുടങ്ങിയ പുതിയ 
രറയാഡ് വികസന സംരംഭങ്ങള് 14-യാം പഞ്വത്സര പദ്തി 
കയാലയളവില് പൂർത്തിയയാരകണ്തുണ്്.

ജധ്യാമിതീയ ടമച്ചടപെടുത്തല്, ജംഗ്ഷന് ടമച്ചടപെടുത്തല്, 
കയാല്നട സൗകരധ്ങ്ങള്, യൂട്ടിലി്ി ഡക് ടുകള്, സയാരങ്തിക 
തിരുത്തലുകള് എന്നിവ ഉള്ടപെടുത്തി രറയാഡുകള് 
പുനർനിർമ്ികല്, അ്കു്പെണി കരയാറുകളില് 
ഏർടപെടല് എന്നിവയിലൂടട സംസ്യാനപയാതകളുടടയം 
പ്രധയാനടപെട്ട ജില്യാ രറയാഡുകളുടടയം സംസ്യാനടത്ത 
നഗര രറയാഡുകളുടടയം ഭയാവി വികസനം ഏട്ടുരകണ്ത് 
ആവശധ്മയാണ്. സർവീസ് നിലവയാരം ടമച്ചടപെടുത്തയാന് 
ശ്രദ്ിരകണ് മട്യാരു പ്രശ്നമയാണ് 
രറയാഡ് ദസഡ് പയാർകിംഗ്. 

ല�യിൽ ഗതോഗതൃം
റണ്ണിംഗ് ട്രയാക് ഉള്ടപെടട ആടക 1,745 കിരലയാമീ്ർ 
ദദർഘധ്മുള്ള ടറയില്രവ ശംഖലയള്ള രകരളത്തിന് 
ഇന്ധ്ന് ടറയില് ഭൂപടത്തില് സുപ്രധയാന സ്യാനമയാണുള്ളത്. 
ദക്ഷിണ ടറയില്രവയടട തിരുവനന്പുരം, പയാലകയാട് 
ഡിവിഷനകളുടട കീഴിലയാണ് സംസ്യാനടത്ത ടറയില്രവ 
സംവിധയാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആടക 577.74 കിരലയാമീ്ർ 
റൂട്ട് ദദർഘധ്മുള്ള പയാലകയാട് ഡിവിഷനിന് കീഴില് 99 
ടമയില്/എക് സ് പ്രസ്, 60 പയാസഞ്ർ തീവണ്ികളും 64 

ചരക് തീവണ്ികളും പ്രതിദിനം സർവീസ് നടത്തുന്നു. 
623 കിരലയാമീ്ർ റൂട്ട് ദദർഘധ്മുള്ള തിരുവനന്പുരം 
ഡിവിഷനിന് കീഴില് പ്രതിദിനം 170 ടമയില്/എക്്പ്രസ്/ 
പയാസഞ്ർ തീവണ്ികളും 8 ചരക് തീവണ്ികളും ഓടുന്നു. 
രണ്ടു ഡിവിഷനകളുടട കീഴിലുമയായി സംസ്യാനത്ത് 
ആടക 200 ടറയില്രവ രസ്റഷനകളുണ്്(പയാലകയാട് 
ഡിവിഷനില് 95, തിരുവനന്പുരം ഡിവിഷനില് 105). 
സംസ്യാനത്തുകൂടി കടന്നുരപയാകുന്ന എല്യാ ടറയില്രവ 
ദലനകളും രബ്യാഡ് രഗജയാകി നവീകരിക്കുകയം വിവിധ 
ഭയാഗങ്ങളില് ഇരട്ടിപെികല്, ദവദയുതീകരണ പ്രവൃത്തികള് 
പുരരയാഗമിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. കൂടയാടത, പുതിയ ചില 
പയാതകളുടട സയാധധ്തയാപഠനവം ടറയില്രവ രമഖലയില് 
നടന്നു വരുന്നു.

റേരള ല�യിൽ വിേസന റേോർപെറ�ഷൻ െി�ിറ്ഡ് 
(ലേ.ആർ.ഡി.സി.എൽ)
രകരള സർകയാരിന് 51 ശതമയാനവം ഭയാരത സർകയാരിന് 
49 ശതമയാനവം ഇക്ി്ി വിഹിത മുള്ള ഒരു സംയക് 
സംരംഭമയാണ് രകരള ടറയില് വികസന രകയാർപെരറഷന് 
ലിമി്ഡ്. ടക.ആർ.ഡി.സി.എല് തലരശ്രിക്കും ദമസൂരിനം 
ഇടയില് (മയാനന്വയാടി വഴി) നിലമ്പൂരില് നിന്ന് 
നഞ്ന്രഗയാഡ് വടരയള്ള രബ്യാഡ് രഗജ് (ബിജി)പയാതയടട 
പ്രയാഥമിക സർരവ ആരംഭിച്ചു. രണ്് ദലനകളുടടയം 
ആവശധ്ങ്ങള് നിറരവറ്റുന്നതിന് പശ്ിമഘട്ടത്തിന് കുറുടക 
ഒരു ടപയാതു പ്രരവശന കവയാടം കമ്പനി നിർരദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 
തലരശ്രി, ദമസൂർ പയാതയടട രകരളത്തിടല സ്ലങ്ങളുടട 
സർരവ പൂർത്തിയയാകി. ഇതിടറെ നിർമ്യാണ ചുമതലയള്ള 
ടകയാങ്ൺ ടറയില് രകയാർപരറഷന് ലിമി്ഡ്, 200 
കിരലയാമീ്ർ ഇടനയാഴിയടട പുതുകിയ സയാധധ്തയാ പഠന 
റിരപെയാർട്ട്  തയ്യയാറയാകിയിട്ടുണ്്. 13,987 രകയാടി രൂപയയാണ് 
പദ്തിയടട ഏകരദശ ടചലവ്. പദ്തികയായി 
കർണയാടകയടട അനമതികൂടി ആവശധ്മയാണ്.

എറണയാകുളത്ത് പുതിയ ടടർമിനല് രസ്റഷന് 
വികസിപെിക്കുന്നതിനള്ള വയാണിജധ് വികസന പദ്തിയമയായി 
ബന്ടപെട്ട വിശദ പദ്തി രരഖ 2017 ഡിസംബറില് 
ടറയില്രവ രബയാർഡിടറെ അംഗീകയാരത്തിനയായി 
സമർപെിച്ചു. നിർദിഷ് സില്വർ ദലന്, നിലവിലുള്ള 
ടകയാച്ചി ടമരട്രയായമയായി സംരയയാജിപെികയാനം ലഭധ്മയായ ഭൂമി 
വയാണിജധ്യാടിസ്യാനത്തില് പരമയാവധി പ്രരയയാജനടപെടുത്തി 
ഒരു രലയാരകയാത്തര രകയാച്ചിംഗ് ടടർമിനലയായി എറണയാകുളം 
മയാർഷലിംഗ് യയാർഡിടന വികസിപെിക്കുന്നതിനള്ള സയാധധ്തയാ 
റിരപെയാർട്ടും ടക.ആർ.ഡി.സി.എല് സമർപെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ധ്ന് 
ടറയില്രവയടട 1997-1998 വർകിംഗ് രപ്രയാഗ്രയാമില് 
പുതിയതയായി ഉള്ടപെടുത്തിയ അങ്മയാലി-എരുരമലി-

ഗ്രയാമീണ രമഖലയിടല കണക്ിവി്ി പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്, ടകഎസ്ആർടിസി, 2022 ജൂദലയില് തിരുവനന്പുരം 
ജില്യിടല പയാറശ്യാലയിടല ടകയാല്യില് ഗ്രയാമപഞ്യായത്തില് തരദേശ സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളുടട സഹകരണരത്തയാടട ഗ്രയാമവണ്ി 
സർവീസുകള് ആരംഭിച്ചു. പദ്തി പ്രകയാരം തരദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങള്ക് രകയാർപെരറഷന്രറഷനില് നിന്ന് അവർക് 
ഇഷ്മുള്ള റൂട്ടുകളില് ബസ്് സർവീസ് നടത്തയാവന്നതയാണ്. ബസും ജീവനകയാരും ടകഎസ്ആർടിസി നല്കും, ഇന്നടച്ചലവ് 
തരദേശ സ്യാപനങ്ങള് വഹികണം. സയാമ്പത്തിക ബയാധധ്ത ഉടണ്ങ്ില്രപെയാലും ഗ്രയാമീണ ബസ്് സർവീസിന് പരിഹയാരമയായയാണ് 
പദ്തി വിഭയാവനം ടചയ്ിരിക്കുന്നത്.

പദ്തി സവിരശഷതയള്ളതും രയാജധ്ത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദധ്രത്തതുമയാണ്. കൂടയാടത, രകന്ദ്ര ഭവന, നഗരകയാരധ് മന്തയാലയം 
ഏർടപെടുത്തിയ മികച്ച ടപയാതുജന പങ്യാളിത്തരത്തയാടട ഗതയാഗത ആസൂത്രണം എന്ന വിഭയാഗത്തില് 2022 നവംബറില് 
ടകഎസ്ആർടിസിയടട ഗ്രയാമവണ്ി സർവീസ് നഗരഗതയാഗതത്തിടല മികവിനള്ള അവയാർഡ് കരസ്മയാകി.

ബബയാക് സ്  11.1.2 ഗ്രയാമവണ്ി

 അവലംബം: ടക.എസ.്ആർ.ടി.സി
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കയാസർരഗയാഡിടനയം തിരുവനന്പുരടത്തയം തമ്ില് ബന്ിപെിക്കുന്ന 530 കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്ം വരുന്ന അർദ് അതിരവഗ 
ടറയില് ഇടനയാഴി (സില്വർ ദലന്), മണിക്കൂറില് 200 കിരലയാമീ്ർ രവഗതയില് ടട്രയിന് ഗതയാഗതം സയാധധ്മയാക്കുന്ന ടറയില് 
പദ്തിയയാണ്. 1,435 എം.എം സ്റയാന്രഡർഡ് രഗജും ഇരട്ട ട്രയാക് ഉള്ളതും പദ്തിയില് തുടകത്തില് 9 രകയാച്ചുകളുള്ള രറയാളിംഗ് രസ്റയാകയാണ് 
ഉണ്യായിരിക്കുക. ഇത് 12 ആയി ഉയർത്തയാവന്നതയാണ്. പദ്തി സയാധധ്മയാവന്നരതയാടുകൂടി സംസ്യാനത്തിടറെ വടക്കു-ടതക് അ്ങ്ങള് 
തമ്ിലുള്ള ടറയില് ഗതയാഗതം സുഗമമയാവകയം യയാത്ര സമയം നിലവിലുള്ള 10-12 മണിക്കൂറില് നിന്ന് 4 മണിക്കൂറയായി ചുരുങ്ങുകയം 
ടചയ്യും. പൂർണ്ണമയായം ഒരു ഹരിത പദ്തിയയായയാണ് സില്വർ ദലന് വിഭയാവനം ടചയ്ിരിക്കുന്നത്. 11 ജില്കളിലൂടട കടന്നുരപയാകുന്ന 
പദ്തിക് 11 രസ്റഷനകളുണ്്. ഇത് വിമയാനത്തയാവളങ്ങള്, ഐടി പയാർക്കുകള്, ആശുപത്രികള്, സയാംസ്യാരിക സ്യാപനങ്ങള്, വയാണിജധ് 
രകന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവടയയം ബന്ിപെിക്കും. 
നടിലേടികല സ്ടിതടി 
സംസ്യാന സർകയാരിടറെ ശുപയാർശരയയാടട 17.06.2020-ന് ടറയില്രവ മന്തയാലയത്തിന് സമർപെിച്ച പദ്തിയടട ഡിപിആർ 
ടറയില്രവ രബയാർഡിടറെ പരിരശയാധനയിലയാണ്. ഡിപിആർ പരിരശയാധനയടട ഭയാഗമയായി വിശദ സയാരങ്തിക പഠനം നടത്തുകയം 
ടറയില്രവ രബയാർഡിന് സമർപെികയാന് റിരപെയാർട്ട് ദക്ഷിണ ടറയില്രവയ്ക് സമർപെിച്ചിട്ടുണ്്.  
63,941 രകയാടി രൂപ വരുന്ന ടമയാത്തം പദ്തിടച്ചലവില്, വയായ്പെയാ ഘടകം 33,700 രകയാടി രൂപയയാണ്. നീതി ആരയയാഗ്, എക്്ടപറെിച്ചർ 
വകുപെ്, ടറയില്രവ മന്തയാലയം എന്നിവയടട ശുപയാർശരയയാടട സയാമ്പത്തിക കയാരധ് വകുപെിന് വയായ് പെ എടുക്കുന്നതിനള്ള അരപക്ഷ 
സമർപെിച്ചിട്ടുണ്്.
പരടിസ്ടിതടി ആഘയാത േടിലയടിരുത്തൽ
സില്വർ ദലന്, വയാഹനങ്ങടളയം ട്രക്കുകടളയം എണ്ണം നിരത്തില് കുറയ്ക്കുകയം 2028 ഓടട ഏകരദശം 2,87,994 ടണ്ം 2051 ഓടുകൂടി 
5,94,636 ടൺ കയാർബൺ ദഡ ഓക് ദസഡ് പുറം തള്ളുന്നത് ഒഴിവയാക്കുടമന്ന് കണകയാക്കുന്നു. ലയാസ് റ് ദമല് കണക്ിവി്ികയായി 
ടമയാത്തം രസവനങ്ങളും ഫീഡർ രസവനങ്ങളും ചരക്കുകളുടട ടമയാബിലി്ികയായി രറയാ-രറയാ രസവനനവം ഇതില് ഉള്ടപെടുത്തിയിട്ടുണ്് 
രറയാ-രറയാ രസവനത്തിടറെ ഭയാഗമയായി 500-ലധികം ചരക് വയാഹനങ്ങള് സില്വർ ദലന് പദ്തി പ്രരയയാജനടപെടുത്തുടമന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടയാടത പ്രതിദിനം 79,934 യയാത്രകയാടര വഹികയാന് സയാധിക്കുകയം, അതിലൂടട മലിനീകരണം ഉണ്യാക്കുന്ന 
വധ്ക്ിഗത രറയാഡ് വയാഹനങ്ങളില് നിന്നും മലിനീകരണരഹിത ടപയാതു വയാഹന സമ്പ്രദയായത്തിരലക് മയാറയാന് ഇത് ഇടയയാക്കുകയം 
ടചയ്യുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1
പയാരിസ്ിതിക ദുർബല രമഖലകളിലൂടടരയയാ വനധ്ജീവി രമഖലകളിലൂടടരയയാ ദലന് കടന്നുരപയാകുന്നില്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷടത്ത 
ഉയർന്ന ടവള്ളടപെയാക വിവരടത്ത അടിസ്യാനമയാകിയയാണ് പദ്തി രൂപകല്പന ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. നദികളിടല ജലത്തിടറെ സ്യാഭയാവിക 
ഒഴുക് തടസ്ടപെടയാടതയം, അരുവികളിടല സ്തന്ത ഒഴുക് സയാധധ്മയാക്കുന്ന വിധം കലുങ്കുകള് ടനല്വയലുകള് തണ്ണീർത്തടങ്ങള് 
എന്നിവയടട മരനയാഹയാരിത സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുമയാണ് നിർമ്ിതികള് വിഭയാവനം ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. സില്വർദലനിടറെ 530 
കിരലയാമീ്ർ ആടക നീളത്തില്, 137 കിരലയാമീ്റും തുരങ്ങ്ങള്ക്കും തൂണുകള്ക്കും മുകളിലൂടടയയാണ്. ജനങ്ങള്ക് ഇരപെയാഴുള്ള സഞ്യാരം 
സൗകരധ്ം ഇതിലൂടട തടസ്ടപെടുന്നില്. രറയാഡും സില്വർദലനിനം പരസ്പരം കടന്ന് രപയാകുന്ന സ്ലങ്ങളില് തടസ്മില്യാത്ത 
രറയാഡ് ഗതയാഗതം ഉറപെയാകയാന് രറയാഡ് ഓവർ ബ്ിഡ്ജുകള് - അടല്ങ്ില് രറയാഡ് അണ്ർ ബ്ിഡ്ജുകള് നിർമ്ിക്കും. ഓരരയാ 500 
മീ്റിനള്ളിലും ജനങ്ങള്ക് സഞ്രികയാന് കഴിയന്ന തരത്തില് ഇടനയാഴികള് സ്യാപികയാനം പദ്തി വിഭയാവനം ടചയ്ിട്ടുണ്്. 
സില്വർദലന് പദ്തിയടട ഭയാഗമയായി നടക്കുന്ന എല്യാ ടടന്ഡർ നടപടികളിലും പരിസ്ിതി, സയാമൂഹിക മയാരനജ്ടമറെ് പ്യാന് 
രമയാണി്റിംഗ് സംവിധയാനം ആസൂത്രണം ടചയ്ിട്ടുണ്്. ബഹുമുഖ ഫണ്ിംഗ് ഏജന്സികള്ക് കർശന പയാരിസ്ിതിക സയാമൂഹിക 
സുരക്ഷയാ നിർരദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്്. ഇരതയാടടയാപെം ടകആർഡിസിഎല് തീരരദശ നിയന്തണ രമഖല (CRZ) മയാപെിംഗും കണ്ല് 
സംരക്ഷണ പദ്തി തയ്യയാറയാകലും നടത്തിവരുന്നു. തീരരദശ നിയന്തണ രമഖല ക്ിയറന്സ് ഉള്ടപെടട സമയാന പദ്തികള്ക് 
പരിസ്ിതി, വനം, കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാന മന്തയാലയത്തില് നിന്ന് (MoEFCC) നിർബന്ിത ക് ളിയറന്സ് ആവശധ്മയാണ്. 

ബബയാക് സ് 11.1.3 അർദ് അതിരവഗ ടറയില് പദ്തി (രജത രരഖ)

 അവലംബം: രകരള ടറയില് വ ികസന രകയാർപെരറഷന് ല ിമി്ഡ് (ടക.ആർ.ഡി.സി.എല്)

ശബരി ടറയില്പയാതയ്ക്കും ടറയില്രവ രബയാർഡിടറെ 
പച്ചടകയാടി ലഭിരകണ്തുണ്്. അർദ് അതിരവഗ ടറയില് 
പദ്തിടയ (സില്വർ ദലന്)സംബന്ിച്ച വിശദയാംശങ്ങള്  
ബബയാക്്  11.1.3ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

രകരള ടറയില് വികസന രകയാർപെരറഷന് ലിമി്ഡ് 
പയാരീസ് ആസ്യാനമയായള്ള സിരസ്റയാവ എന്ന കമ്പനി 
മുരഖന നിർദിഷ് അർദ് അതിരവഗ ടറയില് പദ്തികയായി 
തയ്യയാറയാകിയ വിശദ പദ്തി രരഖയ്ക് രകരള സർകയാർ 
അംഗീകയാരം നല്കിയിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത റിരപെയാർട്ട് പ്രകയാരം 
പദ്തി 63,941 രകയാടി രൂപ ടചലവില് 2025-ഓടുകൂടി 
പൂർത്തീകരികയാനവടമന്ന് വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നു.

ലേോച്ചി ല�റട്ോ ല�യിൽ പദ്ധതി (ലേ.എൃം.ആർ.പി)
ടകയാച്ചി നഗരത്തിടറെ ഗതയാഗത പ്രശ് നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് രകരള സർകയാർ വിഭയാവനം ടചയ് 
സുപ്രധയാന പദ്തിയയാണ് ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ ടറയില് പദ്തി. 
രകന്ദ്ര-സംസ്യാന സർകയാരുകളുടട ഓഹരി പങ്യാളിത്തവം 
സംയക് ഉടമസ്തയമുള്ള ഒരു പ്രരതധ്ക ഉരദേശധ് 

സ്യാപനമയായ ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ ടറയില് ലിമി്ഡ്(ടക.
എം.ആർ.എല്) ആണ് പദ്തിയടട നിർവഹണ ഏജന്സി. 
6,218.14 രകയാടി രൂപ ടചലവില് (പുതികയത്) ആലുവ 
മുതല് രപട്ട മുതല് വടര 25.2 കിരലയാമീ്ർ നീളത്തില് 22 
രസ്റഷനകരളയാടുകൂടിയ പൂർണമയായം ഉയർത്തിയ ടമരട്രയാ 
വയഡക് ട് നിർമ്ിക്കുന്നതിനള്ള പദ്തിയടട ഒന്നയാം 
ഘട്ടത്തിന്(ബ്ലൂ ദലന്) 2012 ജൂദലയില് രകന്ദ്ര സർകയാർ 
അനമതി നല്കുകയം 2017 ജൂൺ 19-ന് കമ്ീഷന് 
ടചയ്യുകയം ടചയ്തു.

രപട്ട മുതല് തൃപ്പൂണിത്തുറ ടടർമിനല് വടര ബന്ിപെിക്കുന്ന 
ഒന്നയാം ഘട്ട പദ്തിയടട വിപുലീകരണത്തിന് രണ്് ഉപ 
ഘട്ടങ്ങളയാണുള്ളത് (IA & IB). രപട്ട മുതല് എസ്.എന് 
ജംഗ്ഷന് വടരയള്ള ഘട്ടം IA യം എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് 
മുതല് തൃപ്പൂണിത്തുറ ടടർമിനല് വടരയള്ള ഘട്ടം IB 
യം. ഘട്ടം IA, ഘട്ടം IB എന്നിവയടട അംഗീകൃത ടചലവ് 
യഥയാക്മം ₹7,10.93 രകയാടിയം ₹448.33 (പുതുകിയത്) 
രകയാടിയമയാണ്. 2022 ടസപ്്ംബർ 1-ന് ഉദ്ഘയാടനം ടചയ് 
രപട്ട മുതല് എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് വടര (1.8 കി.മീ.) ഘട്ടം 
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ചടിത്ം 11.1.6 2017 മുതല് 2022 വടര ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ പദ്തിയടട വരുമയാനവം ടചലവം (രകയാടി രൂപയില്)

അവലംബം: ടകയാച്ച ി ടമരട്രയാ ടറയില് രകയാർപെരറഷന് ല ിമി്ഡ് (ടക.എം.ആർ.എല്)

IA-യ്ക്എസ്.എന്. ജംഗ്ഷനിലും വടരകരകയാട്ടയിലുമയായി 
രണ്ടു രസ്റഷനകളയാണുള്ളത്. ഭൂമി ഏട്ടുകല് പൂർത്തിയയായ 
എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് മുതല് തൃപ്പൂണിത്തുറ ടടർമിനല് 
വടരയള്ള (1.20 കി.മീ) ഘട്ടം IB യടട വിപുലീകരണ 
നിർമ്യാണ പ്രവൃത്തികള് പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്.

ടക.എം.ആർ.എല് രകന്ദ്ര നഗരകയാരധ് മന്തയാലയത്തിന് 
(MOUHA)സമർപെിച്ച പുതുകിയ വിശദ പദ്തി രരഖ,ബദല് 
വിശകലന റിരപെയാർട്ട്, സമഗ്ര പദ്തി എന്നിവ 
പരിഗണിച്ചുടകയാണ്്, ടജ.എന്.എല് രസ്റഡിയം മുതല് 
കയാകനയാട് വഴി ഇന്രഫയാപയാർക് വടരയള്ള (11.2 കി.മി) 
ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ ടറയില് പദ്തിയടട രണ്യാം ഘട്ടത്തിന്(പിങ്് 
ദലന്) രകന്ദ്ര സർകയാരിടറെ എക്്ടപന്ഡിച്ചർ വകുപെ് 
തത്ത്തില് അംഗീകയാരം നല്കിയിട്ടുണ്്. 1957.05 രകയാടി രൂപ 
ടചലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്തിയടട ശിലയാസ്യാപനം 2022 
ടസപ്്ംബറില് നടന്നു. 2017-2022 കയാലയളവിടല ടകയാച്ചി 
ടമരട്രയാ ടറയില് പദ്തിയടട വരുമയാനവം ടചലവം ചടിത്ം. 
11.1.6ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2020-21 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 39.97 രകയാടി 
രൂപയയായിരുന്ന ടകയാച്ചി ടമരട്രയായടട ടമയാത്ത വരുമയാനം 
2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 67 രകയാടി രൂപയയായി 
ഉയർന്നു. 2022 ഏപ്രില് മുതല് ആഗസ്റ് വടര ടകയാച്ചി 
ടമരട്രയാ ടറയില് രകയാർപെരറഷന് വരുമയാന ഇനത്തില് 45 
രകയാടി രൂപ ലഭിച്ചു. ടകയാച്ചി ടമരട്രയായടട 2021-22 ടല ടമയാത്ത 
റവനയൂ ടചലവ് 2020-21ല് 112.36 രകയാടി രൂപ ആയിരുന്നത് 
2021-2022ല് 118 രകയാടി രൂപയയായി വർദ്ിച്ചു. 2020-21ല് 
38 ലക്ഷമയായിരുന്ന യയാത്രകയാരുടട എണ്ണം 2021-22ല് 97 
ലക്ഷമയായി ഉയർന്നു. 2022 ടസപ്്ംബർ മയാസത്തിടല 
ടക.എം.ആർ.എല്ിടറെ ശരയാശരി ദറഡർഷിപെ് 72,484 
ഉം ശരയാശരി പ്രതിദിന വരുമയാനം 22,56,640 ലക്ഷം 
രൂപയമയാണ്. ടകയാച്ചി ടമരട്രയായടട പ്രവർത്തനക്ഷമത 
കയാണിക്കുന്ന പ്രധയാന സൂചകങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.24ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു സംസ്യാനടത്ത വിവിധ നഗരങ്ങളില് ടമരട്രയാ 
ടറയില് സംവിധയാനങ്ങള് വികസിപെിക്കുന്നതിന് ഒരു 
പ്രരതധ്ക ഉരദേശധ് സ്യാപനം മയാത്രരമ സംസ്യാനങ്ങള് 
രൂപീകരികയാവൂ എന്ന രകന്ദ്ര സർകയാരിടറെ ഹൗസിംഗ് 
ആന്ഡ് അർബന് അഫരയഴ്സ് മന്തയാലയത്തിടറെ 
(MoHUA) നിർരദേശയാനസൃതം, രകരള റയാപെിഡ് 
ട്രയാന്സി്് രകയാർപെരറഷന് ലിമി്ഡ്(ടക.ആർ.ടി.എല്) 
നടപെയാകിയിരുന്ന തിരുവനന്പുരം, രകയാഴിരകയാട് 
നഗരങ്ങളിടല ദല്് ടമരട്രയാ പദ്തിയടട വികസനവം 
ശ്രീകയാരധ്ം, പട്ടം, ഉള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിടല രമല്പെയാലങ്ങളുടട 
നിർമ്യാണവം രകരള സർകയാർ ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ ടറയില് 
ലിമി്ഡിന്(ടകഎംആർഎല്)ദകമയാറി.കൂടയാടത, ദല്് 
ടമരട്രയാ പദ്തികള്കയായി പുതുകിയ വിശദ പദ്തി രരഖ 
തയ്യയാറയാക്കുന്നതിനള്ള ചുമതലയം ടകയാച്ചി ടമരട്രയാടയ 
ഏല്പെിച്ചു.

വോട്ർ ല�റട്ോ പദ്ധതി
78 അതധ്യാധുനിക ഇലക്ടിക് ദഹബ്ിഡ് രബയാട്ടുകള് 
ഉള്ടപെടുത്തി വിശയാലടകയാച്ചി രമഖലയില് ആധുനിക 
ജലഗതയാഗത അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക 
എന്ന ലക്ഷധ്രത്തയാടട വിഭയാവനം ടചയ് പദ്തിയയാണ് 
ടകയാച്ചി വയാട്ടർ ടമരട്രയാ. 15 റൂട്ടുകളിലൂടട 76.2 റൂട്്ട കിരലയാമീ്ർ 
ദദർഘധ്ത്തില് 38 ടടർമിനലുകള് വഴി 10 ദ്ീപുകടള തമ്ില് 
ബന്ിപെിക്കുന്ന പദ്തിയടട ആടക ടചലവ്(പുതുകിയത്) 
1,064.83 രകയാടി രൂപയയാണ്. ഇതില് 908.76 രകയാടി, ജർമ്നി 
ആസ്യാനമയായള്ള ടക.എഫ് .ഡ്യു ബയാങ്കും രശഷിക്കുന്ന 
തുകയയായ 156.07 രകയാടി രൂപ രകരള സർകയാരും വഹിക്കും. 
ജലപയാതകളുടട വികസനം, ടടർമിനലുകളിരലക്കുള്ള 
പ്രരവശന രറയാഡുകളുടട നിർമ്യാണം,  രബയാട്്ട യയാർഡുകള്, 
എമർജന്സി ടറരസ്പയാൺസ് വയാഹനങ്ങള്, ഓപെരറഷന് 
കൺരട്രയാള് ടസറെർ, വയാട്ടർ ടമരട്രയായടട സുരക്ഷിതവം 
കയാരധ്ക്ഷമവമയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശധ്മയായ 
ആശയവിനിമയ അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുടട വികസനം 
എന്നിവയം പദ്തിയടട പരിധിയില് ഉള്ടപെടുന്നു. 
കയാലയാവസ്യാ സൗഹൃദ ബയാ്റിയില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
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അവലംബം: ടകയാച്ച ിന് ഇറെർനയാഷണല് എയർരപയാർട്ട് ല ിമി്ഡ് (സിയയാല്)
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100 ഉം 50 ഉം യയാത്രകയാടര വഹികയാന് രശഷിയള്ള രണ്് 
തരം രബയാട്ടുകളയാണ് വയാട്ടർ ടമരട്രയാ പദ്തിയിലുള്ളത്. 
നിലവില്, 100 പയാക് സ് രശഷിയള്ള 23 രബയാട്ടുകള് ടകയാച്ചിന് 
ഷിപെ് യയാർഡ് ലിമി്ഡില് നിർമ്ിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. 5 
രബയാട്ടുകളും 5 ടടർമിനലുകളുമയായി പദ്തി ഉടന് പ്രവർത്തന 
സജ്മയാകയാന് സയാധിക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

റവത്യോ� ഗതോഗതൃം 
ഇന്ധ്ന് രവധ്യാമ ഗതയാഗത വധ്വസയായം കഴിഞ്ഞ 
മൂന്ന് വർഷങ്ങളയായി അതിരവഗം വളരുന്ന 
വധ്വസയായങ്ങളിടലയാന്നയായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്്. ഇന്ധ്ന് 
രവധ്യാമ ഗതയാഗത രസവനങ്ങടള ആഭധ്ന്ര, അന്ർരദശീയ 
എയർദലനകള്, ചയാർട്ടർ/ എയർ ടയാക്ി ഓപെരറ്ർമയാരും, 
ചരക്/ടമയില് ഗതയാഗത രസവങ്ങളും ഉള്ടപെടുന്ന രനയാൺ-
ടഷഡയൂള്ഡ് രവധ്യാമ ഗതയാഗത രസവനങ്ങള് എന്നിങ്ങടന 
തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്ധ്ന് രവധ്യാമഗതയാഗത നീകം, മുന്വർഷടത്ത 300,405 
നിന്ന് 2022-23 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിടറെ ആദധ് 
പയാദത്തില് 104.24 ശതമയാനം വർദ്ിച്ച് 613,566  ആയത് 
സൂചിപെിക്കുന്നത്, രകയാവിഡ് -19 മഹയാമയാരി ആഘയാതത്തില് 
നിന്നും ഇന്ധ്ന് രവധ്യാമ ഗതയാഗത വധ്വസയായം ഭയാഗിഗമയായി 
മുക്മയായിട്ടുണ്് എന്നയാണ്.

ലേോച്ചി അന്ോരോഷ്ട്ര വി�ോനത്ോവളൃം (സിയോൽ) 
ഇന്ധ്യിടല ആദധ്ടത്ത ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് വിമയാനത്തയാവളമയായ 
ടകയാച്ചി അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാനത്തയാവളം കയാനഡയിടല 
രമയാൺട്രിയലില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർരപയാർട്ട് 
കൗൺസില് ഇറെർനയാഷണല് (എസിഐ)2016-ല് 

നടത്തിയ എയർരപയാർട്ട് സർവീസ് ക്യാളി്ി (എഎസ് കയു) 
സർരവയില് 50 മുതല് 150 ലക്ഷം വടര യയാത്രികരുടട 
ഗതയാഗത നീകം ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന വിഭയാഗത്തില് 
മൂന്നയാമടത്ത മികച്ച വിമയാനത്തയാവളമയായി സിയയാല് അഥവയാ 
ടകയാച്ചിന് ഇറെർനയാഷണല് എയർരപയാർട്്ട ലിമിട്ഡിടന 
ടതരടഞ്ഞടുത്തു. വിമയാനത്തയാവളത്തിന് നിലവിലുള്ള ഒരു 
ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിവിസ്ീർണ്ണം കൂടയാടത 6 ലക്ഷം ചതുരശ്ര 
അടി വിസ്ീർണ്ണമുള്ള ആഭധ്ന്ര ടടർമിനലും 3,400 മീ്ർ 
നീളവം 45 മീ്ർ വീതിയള്ള രകയാഡ് ഇ-റൺരവയണ്്. 
തിരരകറിയ സമയങ്ങളില് 2000 യയാത്രകയാടര വടര 
ദകകയാരധ്ം ടചയ്യയാന് രശഷിയള്ള 56 ടചക്  ഇന് 
കൗണ്റുകള്,11 രഗറ്റുകള്, 7 എയ് രറയാ ബ്ിഡ്ജുകള് 
ഉള്ടപെടട അതധ്യാധുനിക സൗകരധ്ങ്ങളും ഇവിടട 
ലഭധ്മയാണ്. 2021-ല് സിയയാല് 4.3 ദശലക്ഷം യയാത്രകയാടര 
ലക്ഷധ്സ്യാനത്ത് എത്തിച്ചുടകയാണ്് അന്യാരയാഷ്ട്ര രവധ്യാമ 
ഗതയാഗത രമഖലയില് രയാജധ്ടത്ത മൂന്നയാമടത്ത വലിയ 
വിമയാനത്തയാവളമയായി മയാറി. ടഷഡയൂള് ടചയ് വയാണിജധ് 
അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാന രസവനങ്ങള് 2022 മയാർച്ച് 27-ന് 
രയാജധ്ം പുനരയാരംഭിച്ചരതയാടുകൂടി വർദ്ിച്ച അന്യാരയാഷ്ട്ര, 
ആഭധ്ന്ര ഗതയാഗതത്തിന് സിയയാല് സയാക്ഷധ്ം വഹിച്ചു.2018 
മുതല് 2021 വടരയള്ള കയാലയളവില് ടകയാച്ചി അന്യാരയാഷ്ട്ര 
വിമയാനത്തയാവളം മുരഖനയള്ള യയാത്രകയാടര (ആഭധ്ന്രവം 
അന്ർരദശീയവമയായ) സംബന്ിച്ച വിശദയാംശങ്ങള്  
ചടിത്ം. 11.1.7ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടകയാച്ചി അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാനത്തയാവളം വഴി 2021-
22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 17,546 അന്യാരയാഷ് ട്ര 
സർവീസുകളും 25,649 ആഭധ്ന്ര സർവീസുകളും 
നടത്തിയിട്ടുണ്്. 2020-21 ല് വിമയാനത്തയാവളത്തിലൂടട 8,129 
അന്യാരയാഷ് ട്ര വിമയാന സർവീസുകളും, 18,857 ആഭധ്ന്ര 
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അവലംബം: കണ്ണൂർ ഇറെർനയാഷണല് എയർരപയാർട്ട് ല ിമി്ഡ് (കിയയാല്)
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വിമയാന സർവീസുകളുമയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. 
യയാത്രകയാരുടട എണ്ണത്തില് 92.66 ശതമയാനം 
വർദ്നവണ്യാവകയം 2021-22 ല് വിമയാനത്തയാവളത്തിലൂടട 
22,31,256 അന്യാരയാഷ്ട്ര യയാത്രകയാടരയം 25,27,741 അഭധ്ന്ര 
യയാത്രകയാടരയം ലക്ഷധ്സ്യാനങ്ങളിടലത്തിക്കുകയം ടചയ്തു. 
2020-21ല് ടകയാച്ചി വിമയാനത്തയാവളത്തിലൂടട യയാത്ര ടചയ് 
അഭധ്ന്ര, അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാന യയാത്രകയാരുടട എണ്ണം 
യഥയാക്മം 15,50,750 ഉം 9,19,346 മയാണ്. 2020-21 ടല 10,202 
ടമട്രിക് ടൺ ആഭധ്ന്ര ചരക് നീകവം 35,642 ടമട്രിക് ടൺ 
അന്യാരയാഷ് ട്ര ചരക് നീകവമയായി തയാരതമധ്ം ടചയ്യുരമ്പയാള്, 
2021-22ല് വിമയാനത്തയാവളം വഴി 46,042 ടമട്രിക് ടൺ 
അന്യാരയാഷ് ട്ര ചരക്കും 13,540 ടമട്രിക് ടൺ ആഭധ്ന്ര 
ചരക്കും ഇകയാലയളവില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തിട്ടുണ്്. 2022 
മയാർച്ച് മയാസം വടര 418.63 രകയാടി രൂപ വരുമയാനം സിയയാല് 
രനടിയിട്ടുണ്്. 2020-21-ടല 67 രകയാടി രൂപയില് നിന്ന് 224.39 
ശതമയാനം വർദ്ിച്ച് 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 
കമ്പനി 217.34 രകയാടി രൂപയടട പ്രവർത്തന ലയാഭം രനടി.

േണ്ണൂർ അന്ോരോഷ്ട്ര വി�ോനത്ോവളൃം (േിയോൽ)
കണ്ണൂർ അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാനത്തയാവളത്തിടറെ 
നിർമ്യാണത്തിനം പ്രവർത്തനത്തിനമയായി രകരള 
സർകയാർ സ്യാപിച്ച ഒരു കമ്പനിയയാണ് കണ്ണൂർ 
ഇറെർനയാഷണല് എയർരപയാർട്്ട ലിമി്ഡ് അഥവയാ കിയയാല്. 
കിയയാല് രണ്് ഘട്ടങ്ങളിലയായയാണ് വിമയാനത്തയാവള പദ്തി 
വികസിപെിക്കുന്നത്. ആദധ് ഘട്ടം 2016-17 മുതല് 2025-26 
വടരയം രണ്യാം ഘട്ടം 2026-27 മുതല് 2045-46 വടരയം 
ആണ്. ആദധ്ഘട്ടം 2018 ഡിസംബറില് ഉദ്ഘയാടനം ടചയ്തു. 
മധധ് കിഴകന് രമഖലയില് രജയാലി ടചയ്യുന്ന പ്രവയാസി 
മലയയാളികള്്ക (എന്.ആർ.ടക) ഏടറ പ്രരയയാജനപ്രദമയായ 
ഈ വിമയാനത്തയാവളം വിരനയാദസഞ്യാരവം കയറ്റുമതിയം 

വർദ്ിപെിക്കുന്നരതയാടടയാപെം നിരവധി ടതയാഴിലവസരങ്ങളും 
സൃഷ്ിക്കുന്നുണ്്.

3,050 മീ്ർ (10,006.56 അടി) നീളമുള്ള റൺരവ, 96,000 
ചതുരശ്ര മീ്ർ ടടർമിനല് ടകട്ടിടം, 20 പയാർകിംഗ് 
സ്റയാന്ഡുകള് (ഏരപ്രയാൺ), 22,000 ചതുരശ്ര മീ്ർ കയാർ/
ബസ് പയാർകിംഗ്, 1,200 ചതുരശ്ര മീ്ർ എയർ ട്രയാഫിക്  
കരട്യാള്/ടടക്നികല് ബില്ഡിംഗ് , ഏരപ്രയാൺ ഏരിയയ്്ക 
സമീപത്തയായള്ള 7,750 ച.മീ വിസ്ത്ര്രുതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്് 
സർവീസ് എകയുപ് ടമറ്െ പയാർകിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ 
വിമയാനത്തയാവളത്തിടല സൗകരധ്ങ്ങളില് ഉള്ടപെടുന്നു. 
റൺരവയടട നീളം 3,050 മീ്റില് നിന്ന് 3,400 മീ്റയായി 
നീട്ടയാന് ഡയറക്ർ രബയാർഡ് തീരുമയാനിച്ചു, ഇതിനയായള്ള 
ഭൂമി ഏട്ടുകല് നടപടികള് പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്.

മുന്വർഷടത്ത അരപക്ഷിച്ച് 2021-22ല്, യയാത്രകയാരുടട 
എണ്ണത്തില് 63.43 ശതമയാനം വർധനയയാണ് കണ്ണൂർ 
വിമയാനത്തയാവളത്തില് ഉണ്യായത്. 2021-22ല് വിമനയാത്തവളം 
വഴി ആടക 8,03,587 യയാത്രകയാരയാണ് സഞ്രിച്ചത്. ഇതില് 
2,81,247 ആഭധ്ന്ര യയാത്രകയാരും 5,22,340 അന്യാരയാഷ്ട്ര 
യയാത്രകയാരും ഉള്ടപെടുന്നു.

2022-23ല് (2022 ടസപ്്ംബർ വടര) 34,016 ആഭധ്ന്ര 
യയാത്രകയാരും 61,996 അന്യാരയാഷ് ട്ര യയാത്രകയാരും ഉള്ടപെടട 
ടമയാത്തം 96,012 യയാത്രകയാടര വിമയാനത്തയാവളം വഴി 
ലക്ഷധ്സ്യാനങ്ങളില് എത്തിച്ചു. കണ്ണൂർ അന്യാരയാഷ്ട്ര 
വിമയാനത്തയാവളത്തിടല യയാത്രകയാരുടട (ആഭധ്ന്രവം 
അന്ർരദശീയവം) എണ്ണം ചടിത്ം 11.1.8 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
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2022-23ല് (2022 ആഗസ്റ് വടര), വിമയാനത്തയാവളം 
1,787 ടമട്രിക് ടൺ (കയറ്റുമതി), 2,541 MT ടമട്രിക് ടൺ 
(ഇറക്കുമതി) ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്തു. 2021-22 
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് കിയയാലിടറെ വരുമയാനം 74.62 
രകയാടിയം നടപെ് സയാമ്പത്തിക വർഷം 2022 ആഗസ്റ് വടര 
വരുമയാനം 41.59 രകയാടിയമയാണ്.

തിരുവനന്പുരൃം അന്ോരോഷ്ട്ര വി�ോനത്ോവളൃം 
രകരളത്തില് തിരുവനന്പുരം ജില്യില് 1932-
ല് സ്യാപികടപെട്ട തിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷ്ട്ര 
വിമയാനത്തയാവളം സംസ്യാനടത്ത ആദധ്ടത്ത 
വിമയാനത്തയാവളമയാണ്. എയർ ഇന്ധ് വിമയാനങ്ങള് 
ഒഴിടകയള്ള ആഭധ്ന്ര വിമയാന പ്രവർത്തനങ്ങള് 
നിയന്തിക്കുന്ന ടടർമിനല് 1 ഉം എയർ ഇന്ധ്യടട 
എല്യാ അന്യാരയാഷ്ട്ര ആഭധ്ന്ര വിമയാന പ്രവർത്തനങ്ങളും 
നിയന്തിക്കുന്ന ടടർമിനല് 2 ഉം ഉള്പെടട 
വിമയാനത്തയാവളത്തിന് രണ്് ടടർമിനലുകളയാണുള്ളത്. 700 
ഏകർ (280 ടഹക്ർ) വിസ്തൃതിയില് വധ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 
തിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാനത്തയാവളത്തിന് 
11,178 അടി (3,407 മീ്ർ) നീളമുള്ള റൺരവയണ്്. 
രകരളത്തിടല രണ്യാമടത്ത തിരരകറിയ വിമയാനത്തയാവളവം 
ഇന്ധ്യിടല ഏ്വം തിരരകറിയ പതിനയാലയാമടത്ത 
വിമയാനത്തയാവളവമയാണിത്. വിമയാനത്തയാവളത്തില് നിന്ന് 
അന്യാരയാഷ്ട്ര ഗതയാഗതം പ്രധയാനമയായം മിഡില് ഈരസ്റൺ, 
ടതക് കിഴകന് രയാജധ്ങ്ങളിരലകയാണ് നടത്തുന്നത്.

എയർരപയാർട്ട് അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് (എഎഐ) 
അഹമ്ദയാബയാദ്, ജയ്പൂർ, ലഖ് നൗ, ഗുവയാഹത്തി, 
തിരുവനന്പുരം, മംഗലയാപുരം എന്നീ ആറ് 
വിമയാനത്തയാവളങ്ങളുടട പ്രവർത്തനം,നടത്തിപെ്,വികസനം 
തുടങ്ങിയ പദ്തികള് അടുത്ത 50 വർഷരത്തക് ടപയാതു 
സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്ത(പിപിപി) രീതിയില് നടപെിലയാക്കുന്നതിന് 
ആറ് വിമയാനത്തയാവളങ്ങള് അദയാനി എയർരപയാർട്ട് 
രഹയാള്ഡിംഗ്സ് ലിമി്ഡ് എന്ന കമ്പനിക് ദകമയാറി. 
തിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷ്ട്ര വിമയാനത്തയാവളത്തിടറെ 
ഔപചയാരിക ദകമയാ്ം 2021 ഒരക്യാബറില് നടന്നു.

ശബരി�െ വി�ോനത്ോവള പദ്ധതി
ശബരിമല തീർഥയാടകരുടട സൗകരധ്യാർത്ഥം രകയാട്ടയം 
ജില്യിടല എരുരമലിയില് നിർമികയാന് ഉരദേശിക്കുന്ന 
ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് എയർരപയാർട്ട് പദ്തിയയാണ് ശബരി 
എയർരപയാർട്ട്. കയാഞ്ഞിരപെള്ളി തയാലൂകിടല മണിമല 
പഞ്യായത്തിടല ടചറുവള്ളി എരസ്റ്ില് 2,263 ഏകർ (9.16 
കി.മീ2) ശബരിമല രക്ഷത്ര വഴിമരദ്ധ്യയാണ് നിർദേിഷ് പദ്തി 
വരുന്നത്.ഇതിനയായി ടചറുവള്ളി എരസ്റ്് എന്നറിയടപെടുന്ന 
മലയയാളം പ്യാരറെഷനില് ഏ്വം അനരയയാജധ്മയായ 
സ്ലം കടണ്ത്തുന്നതിന് ഒരു കമ്ി്ിടയ സർകയാർ 
നിയമിക്കുകയം സ്ലടമടുപെിന് ടസ്പഷധ്ല് ഓഫീസടറ 
നിയമിക്കുകയം ടചയ്ിട്ടുണ്്. നിർദിഷ് വിമയാനത്തയാവളത്തിന് 
സ്ലരമട്ടുക്കുന്നതിനള്ള രനയാഡല് ഏജന്സിയയായി 
സംസ്യാന സർകയാരിടറെ കീഴിലുള്ള ടപയാതുരമഖലയാ 
സ്യാപനമയായ ടക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.ടയ നിയമികയാനം 
തീരുമയാനിച്ചിട്ടുണ്്.

എയർ സ്ട്ിപ്പുേൾ
നിലവിടല നയാല് അന്യാരയാഷ് ട്ര വിമയാനത്തയാവളങ്ങള് 
കൂടയാടത, പ്രധയാന വിരനയാദസഞ്യാര രകന്ദ്രങ്ങടള 
തമ്ില് ബന്ിപെിച്ച് ടചറിയ, ഒ് എഞ്ിന് വിമയാനങ്ങള് 

പ്രവർത്തിപെികയാന് കഴിയന്ന എയർസ്ട്രിപ്പുകള്-
ടഹലിരപയാർട്ടുകളുടട ഒരു നിരതടന്ന രകരളത്തിന് 
ഉടന് ഉണ്യാരയക്കും. സംസ്യാനത്തിടറെ രവധ്യാമയയാന 
രമഖലയടട സമഗ്ര വികസനമയാണ് ഈ ഉദധ്മത്തിടറെ 
ലക്ഷധ്ം. 8-10 സീറ്റുകളുള്ള ടചറിയ ഒ് എന്ജിന് വിമയാനങ്ങള് 
പ്രവർത്തിപെിച്ച് സംസ്യാനടത്ത പ്രധയാന വിരനയാദസഞ്യാര 
രകന്ദ്രങ്ങടള തമ്ില് ബന്ിപെിച്ച് എയർദലന് സർവീസ് 
ആരംഭിക്കുക എന്നതയാണ് എയർസ്ട്രിപെ്-ടഹലിരപയാർട്ടുകള് 
ടകയാണ്് ഉരദേശിക്കുന്നത്. പ്രയാരംഭഘട്ടത്തില് 
കയാസർരകയാട്(രബകല്), വയനയാട്(കല്പ്), ഇടുകി 
എന്നിവിടങ്ങളില് എയർ സ്ട്രിപ്പുകള് സ്യാപികയാനയാണ് 
പദ്തി. നിർദേിഷ് എയർ സ്ട്രിപ്പുകള് അന്യാരയാഷ് ട്ര 
വിമയാനത്തയാവളങ്ങളുടട ഫീഡർ രപയാർട്ടുകളയായി 
പ്രവർത്തിപെിക്കുന്നതിന് പ്രയാരദശിക കണക്്ിവി്ി 
പദ്തിയയായ-ഉഡയാനില് ഉള്ടപെടുത്തണടമന്ന് സംസ്യാന 
സർകയാർ രകന്ദ്രരത്തയാട് അഭധ്ർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്്.

ജെഗതോഗതൃം
ഏ്വം പഴകരമറിയതും ടചലവകുറഞ്ഞതുമയായ ഗതയാഗത 
മയാർഗ്മയാണ് ജലഗതയാഗതം. ജലഗതയാഗതത്തിടറെ 
പ്രവർത്തനടച്ചലവം വളടര കുറവയാണ്. രലയാകത്തിടറെ 
വിവിധ ഭയാഗങ്ങടള ബന്ിപെിക്കുന്നതിനം 
വിരദശവധ്യാപയാരത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടയാനയാകയാത്തതിനയാലും 
ഗതയാഗത രമഖലയില് ജലഗതയാഗതം വളടര 
പ്രധയാനടപെട്ട പങ്് വഹിച്ചിക്കുന്നുണ്്. രകരളത്തില് 
രറയാഡ്, ടറയില് ഗതയാഗതം എന്നിവയ്ക് ഒരു അനബന് 
ഗതയാഗതമയാർഗ്മയാണ് ജലഗതയാഗതം. വലിയ വയാഹക 
രശഷിയം ദൂരരത്തക് വന്രതയാതില് സയാധനങ്ങള് 
ടകയാണ്ടുരപയാകുന്നതിനള്ള അനരയയാജധ്ത ജലഗതയാഗതടത്ത 
കൂടുതല് ആകർഷകമയാക്കുന്നു. ജലഗതയാഗതത്തിടറെ 
കയാരധ്ക്ഷമതയം സുസ്ിരതയം വർദ്ിപെിക്കുന്നതിന്, 
നയാവിരഗഷടറെ ഭയാഗമയായി ഒരു സമഗ്ര ചട്ടക്കൂട് 
സ്യാപിരകണ്തുണ്്. തീരരദശ ഷിപെിംഗ്, വിരദശ വധ്യാപയാരം, 
ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗതം എന്നിവ സുഗമമയാക്കുകയം 
രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുകയം ടചയ്യുന്ന തുറമുഖങ്ങളുടടയം 
ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളുടടയം ടമയാത്തത്തിലുള്ള വികസനം 
ലക്ഷധ്മയാകിയള്ള ഈ രമഖലയടട പ്രകടനം, വിവിധ 
സർകയാർ പദ്തികളുടടയം നയങ്ങളുടടയം ഫലപ്രയാപ്ി 
എന്നിവ ഈ വിഭയാഗത്തില് അവരലയാകനം ടചയ്യുന്നു.

തു�മുഖ റ�ഖെ
ആരഗയാളതല വധ്യാപയാരത്തിടറെയം ഉല്പെയാദന വിതരണ 
ശംഖലയടടയം നടട്ടല്യാണ് സമുദ്ര ഗതയാഗതം. 
യദണ്ഡ് രനഷന്സ് രകയാൺഫറന്സ് ഓൺ 
രട്രഡ് ആന്ഡ് ടഡവലപ് ടമറ്െ (യഎന്സിടിഎഡി) 
അതിടറെ പ്രസിദ്ീകരണമയായ റിവയൂ ഓഫ് മയാരിദടം 
ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് 2022 ല് പ്രകയാരം ആരഗയാള 
വധ്യാപയാരത്തിടറെ 80 ശതമയാനത്തിലധികവം കപെലുകള് 
വഴിയയാണ് നടക്കുന്നത്. 2020-ല് 3.8 ശതമയാനം കുറവ് 
രരഖടപടുത്തിയ അന്യാരയാഷ്ട്ര സമുദ്ര വധ്യാപയാരം 2021-ല് 
3.2 ശതമയാനം വളർച്ചരയയാടട 11.0 ബിലധ്ൺ ടണ്ണിരലക് 
എത്തിരച്ചരുകയണ്യായി (പയാന്ടഡമികിന് മുന്പുള്ളതില് 
നിന്നും രനരിയ കുറവ്). ആവർത്തിച്ചുള്ള രകയാവിഡ്-19 
തടസ്ങ്ങള് മയാത്രമല്, അഭൂതപൂർവമയായ തുറമുഖ തിരക്കും 
ആരഗയാള രലയാജിസ്റിക് രലയാഗ്ജയാമും കയാരണം സമുദ്ര 
വധ്യാപയാരത്തിടല പുനരുജ്ീവനം ഇരപെയാഴും തടസടപെടുന്നുണ്്. 
ഉപകരണങ്ങളുടടയം ടതയാഴിലയാളികളുടടയം ദൗർലഭധ്ം 
മൂലം ഈ പരിമിതികള് ഉയർന്ന ചരക് നിരക്കുകള്ക്കും 
വിശ്യാസധ്ത കുറഞ്ഞ രസവനങ്ങള്ക്കും കയാരണമയാകുന്നുണ്്. 
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പട്ടിക 11.1.3 സയാഗർമയാല രപ്രയാഗ്രയാമിന് കീഴിലുള്ള പദ്തികളുടട സംഗ്രഹം

ക്മ 
നം രപ്രയാജക്്് തീം

ആടക പൂർത്തീകരിച്ചത് നടപെിലയാകി 
ടകയാണ്ിരിക്കുന്നത്
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1 തുറമുഖ ആധുനികവത്കരണം 241 260419 78 27019 56 35471
2 കണക്്ിവി്ി വർധിപെികല് 208 136331 56 19489 69 84410
3 തുറമുഖയാധിഷ്ിത വധ്വസയായവല്കരണം 33 119846 9 45865 21 72706
4 തീരരദശ സമൂഹ വികസനം 76 8434 18 1423 15 1373
5 തീരരദശ ഷിപെിംഗിടറെയം ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളുടടയം 

രപ്രയാത്സയാഹനം 244 28918 24 993 50 15869

ആടക 802 553948 185 94789 211 209829
അവലംബം: വയാർഷ ിക റിരപെയാർട്ട് 2021-22, തുറമുഖ, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം

2022 ല്, സമുദ്ര വധ്യാപയാര വളർച്ച 1.4 ശതമയാനമയായി 
കുറയടമന്ന് യഎന്സിടിഎഡി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

തുറമുഖങ്ങള്, ഷിപെിംഗ്, കപെല് നിർമ്യാണം, കപെല് 
അ്കു്പെണികള്, ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗത 
സംവിധയാനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ടപെടുന്നതയാണ് ഇന്ധ്യിടല 
സമുദ്രഗതയാഗതരമഖല. തുറമുഖ, ഷിപെിംഗ്, ജലപയാത 
മന്തയാലയത്തിടറെ കണകനസരിച്ച്, ഇന്ധ്യ്ക് സർകയാർ 
ഉടമസ്തയിലുള്ള 12 വന്കിട തുറമുഖങ്ങളും ഏകരദശം 200 
ടചറുകിട, ഇടത്തരം തുറമുഖങ്ങളും ഉണ്്. മന്തയാലയത്തിടറെ 
വയാർഷിക റിരപെയാർട്ട് 2021-22 അനസരിച്ച്, ഇന്ധ്ന് ഷിപെിംഗ് 
വധ്വസയായം വർഷങ്ങളയായി ഇന്ധ്യടട സമ്പദ് വധ്വസ്യടട 
ഗതയാഗത രമഖലയില് നിർണയായക പങ്് വഹിച്ചു വരുന്നു. 
ഇന്ധ്യടട വധ്യാപയാരത്തിടറെ അളവില് 95 ശതമയാനവം 
മൂലധ്ത്തിടറെ 68 ശതമയാനവം മയാരിദടം ട്രയാന്രസ്പയാർട്ട് 
വഴിയയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനയാല്, ഷിപെിംഗ്, സമുദ്ര 
വിഭവങ്ങള്, കപെലിടറെ രൂപകല്പെനയം നിർമ്യാണവം, 
തുറമുഖങ്ങളും ഹയാർബറുകളും, മയാനവ വിഭവരശഷി 
വികസനവമയായി ബന്ടപെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്, ധനകയാരധ്ം, 
അനബന്പ്രവർത്തനങ്ങള്, പുതിയ സയാരങ്തികവിദധ്കള് 
എന്നിവ മയാ്ങ്ങള്കനസൃതമയായി വികസിപെിരകണ്തുണ്്. 
രലയാകത്തിടല ഏ്വം കയാരധ്ക്ഷമമയായ ഗതയാഗത 
മയാർഗ്ടമന്ന നിലയില് ഷിപെിംഗ് ടവല്ലുവിളികളില്യാടത 
തുടരുന്നു. തുറമുഖ, ഹയാർബർ നിർമ്യാണ, പരിപയാലന 
പദ്തികള്കയായി ഓരട്ടയാമയാ്ിക് റൂട്ടില് 100 ശതമയാനം 
വടര രനരിട്ടുള്ള വിരദശ നിരക്ഷപം (എഫ്ഡിഐ) 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമറ്െ അനവദിച്ചിട്ടുണ്്. 2022 മയാർച്ച് 
31 വടരയള്ള കണക്കുകള് അനസരിച്ചു ഇന്ധ്യിടല 
വന്കിട തുറമുഖങ്ങള്ക് പ്രതിവർഷം 1,561 ദശലക്ഷം ടൺ 
(എംടിപിഎ) ചരക്കുകള് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്നതിനള്ള 
രശഷിയണ്യായിരുന്നു.

2020-21-ല്, ഇന്ധ്യിടല രമജർ, രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങള് 
ഏകരദശം 1,251.38 ദശലക്ഷം ടൺ ചരക് ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്തയായി രരഖടപടുത്തിയിട്ടുണ്് .

ഇന്ധ്യടട 7,517 കിരലയാമീ്ർ ദദർഘധ്മുള്ള 
തീരപ്രരദശം, 14,500 കിരലയാമീ്ർ സഞ്യാര രയയാഗധ്മയായ 
ജലപയാതകള്, പ്രധയാന അന്ർരദശീയ സമുദ്ര 
വധ്യാപയാര പയാതകളില് തന്തപ്രധയാനമയായ സ്യാനം 
എന്നിവ പ്രരയയാജനടപെടുത്തുന്നതിനം, പുതിയവയടട 

നവീകരണത്തിലൂടടയം വികസനത്തിലൂടടയം രയാജധ്ത്ത് 
തുറമുഖടത്ത അടിസ്യാനമയാകിയള്ള വികസനം രപ്രയാത്സയാഹി 
പെിക്കുന്നതിനം ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമറ്െ സയാഗർമയാല 
പരിപയാടി ആരംഭിച്ചു. തുറമുഖ ആധുനികവത്കരണം, 
കണക്്ിവി്ി വർദ്ിപെികല്, തുറമുഖയാധിഷ്ിത 
വധ്വസയായവല്കരണം രപ്രയാത്സയാഹിപെികല്, തീരരദശ 
സമൂഹ വികസനം, തീരരദശ ഷിപെിംഗിടറെയം ഉള്നയാടന് 
ജലപയാതകളുടടയം രപ്രയാത്സയാഹനം എന്നിവയയാണ് ഈ 
രപ്രയാഗ്രയാമിന് കീഴില് വരുന്ന ഘടകങ്ങള്. ടി പദ്തിയടട 
കീഴില് 802 രപ്രയാജക്ടുകള്ക് നിരക്ഷപം നടത്തുന്നുണ്്. 
സയാഗർമയാല രപ്രയാഗ്രയാമിന് കീഴില് 5.54 ലക്ഷം രകയാടിയടട 
പദ്തികളില് 94,789 രകയാടി രൂപയടട 211 പദ്തികള് 
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്്. 2.09 ലക്ഷം രകയാടി രൂപയടട പദ്തികള് 
നടപെിലയാകിടകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. രമല്പെറഞ്ഞവ 
കൂടയാടത 2.49 ലക്ഷം രകയാടി രൂപയടട 406 പദ്തികള് 
വികസനത്തിടറെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലയാണ്. ഈ പദ്തികള് 
അതയാത് രകന്ദ്ര മന്തയാലയങ്ങള്, സംസ്യാന സർകയാരുകള്, 
വന്കിട തുറമുഖങ്ങള്, മ്് ഏജന്സികള് എന്നിവ ടപയാതു 
സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തരത്തയാടട അടല്ങ്ില് പി പി പി 
രമയാഡിലൂടട നടപെിലയാക്കുന്നു. സയാഗർമയാല രപ്രയാജക്്ിന് 
കീഴില് ഏട്ടുക്കുന്ന സ്ീമുകളുടട ഒരു സംഗ്രഹം ചുവടടയള്ള 
പട്ടിക11.1.3 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമറ്െ സയാഗർമയാല ടഡവലപ് ടമറ്െ 
കമ്പനി ലിമി്ഡ് (SDCL) രൂപീകരിക്കുകയം. പദ്തി 
ആവശധ്കത അനസരിച്ച്, ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമന്റും മള്ട്ടി-
ലയാ്റല്, ഉഭയകക്ഷി ഫണ്ിംഗ് ഏജന്സികളില് നിന്നും 
നല്കുന്ന വിഭവങ്ങള് പ്രരയയാജനടപെടുത്തി ടഡ്്/ഇക്ി്ി 
(ദീർഘകയാല മൂലധനമയായി) ഇത് ഫണ്് സ്രൂപിക്കുകയം 
ടചയ്യുന്നുണ്്. സയാഗർമയാല രപ്രയാഗ്രയാമിടറെ അംഗീകൃത 
ഘടന അനസരിച്ച്, ദലന് മന്തയാലയങ്ങള്, സംസ്യാന 
ഗവൺടമന്റുകള്/സംസ്യാന മയാരിദടം രബയാർഡുകള് 
(എസ്എംബികള്), എസ്പിവികള് പദ്തികള് 
നടപെിലയാക്കുകയം എസ്ഡിസിഎല് ഒരു ഫണ്ിംഗ് വിന്രഡയാ 
നല്കുകയം കൂടയാടത/അടല്ങ്ില് രശഷിക്കുന്ന പദ്തികള് 
മയാത്രം നടപെിലയാക്കുകയം ടചയ്യുന്നതയാണ്. 

ഇന്ത്യയിലെ ചരക്് ഗതോഗതൃം
ഇന്ത്യയിലെ വൻേിട തു�മുഖങ്ങളിലെ ചരക്് ഗതോഗതൃം
രലയാക സമ്പദ് വധ്വസ്യിടല വികസനം, അതയായത് 
രലയാക ഉല്പ്പയാദനത്തിലും വധ്യാപയാരത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയയാണ് 
സമുദ്ര ഗതയാഗത പ്രവർത്തനങ്ങടള നയിക്കുന്നത്. 
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ചടിത്ം 11.1.9 2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക്കുകളുടട രപയാർട്ട് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം

അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം

ചടിത്ം 11.1.10. 2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് വിരദശ ചരക്കുകളുടട രപയാർട്ട് തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം

അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം

അതിനയാല്, തുറമുഖങ്ങള് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന 
സമുദ്രമയാർഗം വഴിയള്ള ചരക് ഗതയാഗതത്തിടറെ അളവ് 
പ്രധയാനമയായം രൂപടപെടുന്നത് ആരഗയാളവം ആഭധ്ന്രവമയായ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിടല മയാ്ങ്ങള് ഉള്ടകയാണ്ടുടകയാണ്യാണ്. 
2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് ഇന്ധ്യിടല 12 
വന്കിട തുറമുഖങ്ങളിടല ചരക് 7.2 ശതമയാനം വർധിച്ച് 
720.29 ദശലക്ഷം ടണ്ണയായി രരഖടപടുത്തുകയണ്യായി. 
ഇതില് 524.07 ദശലക്ഷം ടൺ ഓവർസീസ് കയാർരഗയായം 
(5 ശതമയാനം വർദ്നവ്) 147.75 ദശലക്ഷം ടൺ രകയാസ്റല് 
കയാർരഗയായം (15.2 ശതമയാനം വർദ്നവ്) ഉള്ടപെടുന്നു.

2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് വന്കിട 
തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന ചരക്കുഗതയാഗതത്തില് 
കയാമരയാജർ തുറമുഖം 49.3 ശതമയാനം ഉയർന്ന വളർച്ച 
രരഖടപെടുത്തി,  തുടർന്ന് ടജഎന്പിടി (17.3 ശതമയാനം), 
മുംദബ തുറമുഖം (12.3 ശതമയാനം), ടചദന്ന തുറമുഖം (11.5 
ശതമയാനം), ടകയാച്ചി തുറമുഖം (9.7 ശതമയാനം), ദീന്ദയയാല് 
തുറമുഖം (8.7 ശതമയാനം), എന്എംപിടി (7.7 ശതമയാനം), 
വിഒസി തുറമുഖം (7.3 ശതമയാനം), പയാരദ്ീപ് തുറമുഖം 
(1.4 ശതമയാനം) വം വളർച്ചരരഖടപടുത്തുകയണ്യായി. 
2020-21 കയാലയളവിടന അരപക്ഷിച്ച് 2021-22 ഏപ്രില്-
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ചടിത്ം 11.1.11. 2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് മയാസത്തില് ആറില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തീരരദശ ചരക്കുകളുടട തുറമുഖം തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം

അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം

മയാർച്ച് കയാലയളവില് ടമയാർമുഗയാരവയാ തുറമുഖം (-)16.0 
ശതമയാനം, എസ്എംപി ഹല്ദിയ രഡയാക് (-)5.7 
ശതമയാനം, വിശയാഖപട്ടണം തുറമുഖം (-)1.2 ശതമയാനം, 
എസ്എംപി ടകയാല്കത്ത (-)0.8 ശതമയാനം എന്നിവയയാണ് 
ഗതയാഗതത്തില് ടനഗ്ീവ് വളർച്ച രരഖടപെടുത്തിയ വന്കിട 
തുറമുഖങ്ങള്

2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് വന്കിട 
തുറമുഖങ്ങളില്, ദീന്ദയയാല് തുറമുഖം 17.7 ശതമയാനം 
വിഹിതരത്തയാടട 127.78 ദശലക്ഷം ടൺ പരമയാവധി 
ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്തു, തുടർന്ന് പയാരദ്ീപ് തുറമുഖം 
(16.1 ശതമയാനം), ടജഎന്പിടി (10.6 ശതമയാനം), 
വിസയാഗ് തുറമുഖം (9.6 ശതമയാനം), മുംദബ തുറമുഖം 
(8.3 ശതമയാനം), ടചദന്ന തുറമുഖം (6.7 ശതമയാനം), 
എസ്എംപി ഹയാല്ദിയ രഡയാക് (6.0 ശതമയാനം), 
എന്എംപിടി (5.5 ശതമയാനം), കയാമരയാജർ തുറമുഖം (5.4 
ശതമയാനം), ടകയാച്ചി തുറമുഖം (4.8 ശതമയാനം), വിഒസി 
രപയാർട്ട് (4.7 ശതമയാനം). ടമയാർമുഗയാരവയാ തുറമുഖം (2.6 
ശതമയാനം), എസ്എംപി ടകയാല്കത്ത (2.1 ശതമയാനം)
എന്നിങ്ങടനയയാണ് ചരക്കു ദകകയാരധ്ം ടചയ്ിട്ടുണ്് .  
(ചടിത്ം 11.1.9).

വന്കിട തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് വിരദശ ചരക് 
2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് 5.0 ശതമയാനം 
വർദ്നവ് രരഖടപെടുത്തിടകയാണ്ടു, 2020-21 ഏപ്രില്-
മയാർച്്ച കയാലയളവിടല 524.07 ദശലക്ഷം ടണ്ണില് നിന്ന് 
2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്്ച കയാലയളവില് 550.06 ദശലക്ഷം 
ടണ്ണയായി വർദ്ിക്കുകയണ്യായി. വന്കിട തുറമുഖങ്ങളില്, 
2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് 
വിരദശ ചരക് ഗതയാഗതം യഥയാക്മം ദീന്ദയയാല് തുറമുഖം 
20.5 ശതമയാനം വിഹിതരത്തയാടട 112.63 ദശലക്ഷം ടൺ 
പരമയാവധി വിരദശ ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്തു, തുടർന്ന് 
പയാരദ്ീപ് തുറമുഖം (13.5 ശതമയാനം), ടജഎന്പിടി (13.1 

ശതമയാനം), വിസയാഗ് തുറമുഖം (8.7 ശതമയാനം), ടചദന്ന 
തുറമുഖം. (7.5 ശതമയാനം), എസ്എംപി ഹയാല്ദിയ രഡയാക് 
(6.7 ശതമയാനം), മുംദബ തുറമുഖം (6.5 ശതമയാനം), 
എന്എംപിടി (5.4 ശതമയാനം), വിഒസി തുറമുഖം (4.3 
ശതമയാനം), ടകയാച്ചി തുറമുഖം (4.1 ശതമയാനം), കയാമരയാജർ 
തുറമുഖം (4.1 ശതമയാനം), രമയാർമുഗയാരവയാ തുറമുഖം (3.0 
ശതമയാനം), എസ്എംപി ടകയാല്കത്ത രഡയാക് (2.6 
ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടന ആണ്. (ചടിത്ം 11.1.10).

വന്കിട തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തീരരദശ ചരക് 
2020-21 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് 147.75 ദശലക്ഷം 
ടണ്ണില് നിന്ന് 2021-22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് 
ദകകയാരധ്ം ടചയ് 170.23 (15.2 ശതമയാനം) ദശലക്ഷം 
ടണ്ണയായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. വന്കിട തുറമുഖങ്ങളില്, 2021-
22 ഏപ്രില്-മയാർച്ച് കയാലയളവില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് 
തീരരദശ ചരക് ഗതയാഗതം യഥയാക്മം പയാരദീപ് തുറമുഖം 
24.5 ശതമയാനം വിഹിതരത്തയാടട 41.76 ദശലക്ഷം ടൺ 
തീരരദശ ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്തു, തുടർന്ന് മുംദബ 
തുറമുഖം (14.2 ശതമയാനം), വിശയാഖപട്ടണം (12.4 ശതമയാനം), 
കയാമരയാജർ തുറമുഖം (9.6 ശതമയാനം), ദീന്ദയയാല്. തുറമുഖം 
(8.9 ശതമയാനം), ടകയാച്ചിന് തുറമുഖം (7.0 ശതമയാനം), 
വിഒസി തുറമുഖം (6.2 ശതമയാനം), എന്എംപിടി (5.8 
ശതമയാനം), ടചദന്ന തുറമുഖം (4.2 ശതമയാനം), എസ്എംപി 
ഹയാല്ദിയ (3.4 ശതമയാനം), ടജഎന്പിടി (2.4 ശതമയാനം), 
ടമയാർമുഗയാരവയാ തുറമുഖം (1.2 ശതമയാനം), എസ്എംപി 
ടകയാല്കത്ത (0.2 ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടനയയാണ് (ചടിത്ം-
11.1.11).

2021-22, 2020-21 വർഷങ്ങളിടല വന്കിട തുറമുഖങ്ങളിടല 
തുറമുഖം തിരിച്ചുള്ള ചരക്കു ഗതയാഗതം അനുബന്ം 11.1.25 
ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.
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ചടിത്ം 11.1.12. രനയാൺ- രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന ചരക് ഗതയാഗതം (തുറമുഖം തിരിച്ച്)

അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം
*രഗയാവ, രകരളം, ആന്ഡമയാന് നിരകയാബയാർ ദ് ീപുകള് എന്നിവ ിടങ്ങളിടല രനയാണ് രമജര്  തുറമുഖങ്ങളില്  ഈ കയാലയളവ ില് വ ിരദശ ചരക് ഗതയാഗതം 
രരഖടപെടുത്തിയിട്ടില്.

ചടിത്ം 11.1.13. 2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ വടരയള്ള കയാലയളവില് രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് 
വിരദശ ചരക് ഗതയാഗതം
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അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം
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ചടിത്ം 11.1.14 2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ വടരയള്ള കയാലയളവില് രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തീരരദശ ചരക് 
ഗതയാഗതം

അവലംബം: തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം

ഇന്ത്യയിലെ റനോണ്- റ�ജർ തു�മുഖങ്ങളിലെ ചരക്് 
ഗതോഗതൃം
2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് രനയാൺ-രമജർ 
തുറമുഖങ്ങളിടല ചരക് ഗതയാഗതം 8.1 ശതമയാനം വർദ്ിച്ച് 
362.85 ദശലക്ഷം ടണ്ണില് നിന്നും 392.21 ദശലക്ഷം ടണ്ണയായി 
വർദ്ിക്കുകയണ്യായി. സംസ്യാന മയാരിദടം/സംസ്യാന 
ഡയറക്രറ്ില്, 2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് 
രനയാൺ- രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക് 
ഗതയാഗതം യഥയാക്മം ഗുജറയാത്ത് മയാരിദടം രബയാർഡ് 
67.7 ശതമയാനം വിഹിതരത്തയാടട 265.69 ദശലക്ഷം ടൺ 
പരമയാവധി ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുകയം തുടർന്ന് 
ആന്ധയാപ്രരദശ് മയാരിദടം രബയാർഡ് (15.2 ശതമയാനം), 
മഹയാരയാഷ്ട്ര മയാരിദടം രബയാർഡ് (7.5 ശതമയാനം), തുറമുഖ 
ഡയറക്രറ്്.,  ഒഡീഷ (7.3 ശതമയാനം), തമിഴ് നയാട് മയാരിദടം 
രബയാർഡ് (1.2 ശതമയാനം), തുറമുഖ ഡയറക്രറ്്, പുതുരച്ചരി 
(0.8 ശതമയാനം), എ ആന്ഡ് എന് ഐലന്ഡ് സ് (0.2 
ശതമയാനം), ഡയറക് ടരറ്് ഓഫ് രപയാർട്്ടസ് കർണയാടക (0.1 
ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടനയയാണ് (ചടിത്ം 11.1.12).

2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് രനയാൺ- 
രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് വിരദശ ചരക് 
ഗതയാഗതം 2020-21 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് 
317.78 ദശലക്ഷം ടണ്ണില് നിന്ന് 6.2 ശതമയാനം വർദ്ിച്ച് 
337.56 ദശലക്ഷം ടണ്ണയായി. രനയാൺ- രമജർ തുറമുഖങ്ങളില്, 
2021-22 ഏപ്രില് -നവംബർ വടരയള്ള കയാലയളവില് 
ദകകയാരധ്ം ടചയ് വിരദശ ചരക് ഗതയാഗതം യഥയാക്മം 
ഗുജറയാത്ത് മയാരിദടം രബയാർഡ് 70.3 വിഹിതവമയായി 237.14 
ദശലക്ഷം ടൺ പരമയാവധി വിരദശ ചരക് ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യുകയം, ആന്ധയാപ്രരദശ് മയാരിദടം രബയാർഡ് (15.4 
ശതമയാനം), തുറമുഖ ഡയറക്രറ്്, ഒഡീഷ (7.9 ശതമയാനം), 
മഹയാരയാഷ്ട്ര മയാരിദടം രബയാർഡ്. (4.1 ശതമയാനം), തമിഴ് നയാട് 

മയാരിദടം രബയാർഡ് (1.3 ശതമയാനം), പുതുരച്ചരി (0.9 
ശതമയാനം), കർണയാടകയിടല തുറമുഖ ഡയറക്രറ്് 
(0.1 ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടനയയാണ് ചരക്കു ഗതയാഗതം 
രരഖടപെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് (ചടിത്ം 11.1.13).

2021-22 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് രനയാൺരമജർ 
തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തീരരദശ ചരക് 
ഗതയാഗതം 2020-21 ഏപ്രില്-നവംബർ കയാലയളവില് 
ദകകയാരധ്ം ടചയ് 45.08 ദശലക്ഷം ടണ്ണില് നിന്ന് 
21.2 ശതമയാനം വർദ്ിച്ച് 54.65 ദശലക്ഷം ടണ്ണയായി 
രരഖടപടുത്തിയിട്ടുണ്് . രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങളില്, 2021-
22 ഏപ്രില് -നവംബർ വടരയള്ള കയാലയളവില് ടചറുകിട 
തുറമുഖങ്ങളില് ദകകയാരധ്ം ടചയ് തീരരദശ ചരക് ഗതയാഗതം 
യഥയാക്മം ഗുജറയാത്ത് മയാരിദടം രബയാർഡ് 52.2 ശതമയാനം 
വിഹിതരത്തയാടട 28.55 ദശലക്ഷം ടൺ പരമയാവധി തീരരദശ 
ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുകയം, മഹയാരയാഷ്ട്ര മയാരിദടം 
രബയാർഡ് (28.0 ശതമയാനം), ആന്ധയാപ്രരദശ് മയാരിദടം 
രബയാർഡ് (13.7 ശതമയാനം), തുറമുഖ ഡയറക്രറ്്.,  ഒഡീഷ 
(3.4 ശതമയാനം), എ ആന്ഡ് എന് ഐലന്ഡ് സ് (1.6 
ശതമയാനം), തമിഴ് നയാട് മയാരിദടം രബയാർഡ് (0.6 ശതമയാനം), 
രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്, കർണയാടകയിടല തുറമുഖ 
ഡയറക്രറ്് (0.2 ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടനയയാണ് ചരക് 
ഗതയാഗതം രരഖടപടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചടിത്ം 11.1.14).

2021-22, 2020-21 വർഷങ്ങളിടല രനയാൺരമ-ജർ 
തുറമുഖങ്ങളിടല രപയാർട്ട് തിരിച്ചുള്ള ചരക്കു ഗതയാഗതം 
അനുബന്ം 11.1.26 നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

വന്കിട തുറമുഖങ്ങളുടട അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസനവം 
രശഷി വർധിപെികലും തുടർച്ചയയായ പ്രക്ിയയയാണ്. 
വന്കിട തുറമുഖങ്ങളുടട രശഷി വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനയായി 
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നവീകരണത്തിനം പുതിയ ബർത്തുകളുടടയം 
ടടർമിനലുകളുടടയം നിർമ്യാണം, നിലവിലുള്ള 
ബർത്തുകളുടടയം, ടടർമിനലുകളുടടയം യന്തവല്കരണം, 
വലിയ കപെലുകള് ആകർഷിക്കുന്നതിനള്ള രൈയാഫ്റ്റുകളുടട 
ആഴം കൂട്ടുന്നതിനള്ള മൂലധന ടരൈഡ്ജിംഗ്, രറയാഡ്, 
ടറയില് കണക്്ിവി്ി വികസനം തുടങ്ങി നിരവധി 
പദ്തികള് കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷങ്ങളിലയായി നടപെിലയാകി 
വരുന്നു.

റേരളത്ിലെ തു�മുഖങ്ങൾ
രകരളത്തിടറെ തീരരദശത്തിന ഏകരദശം 590 കിരലയാമീ്ർ 
നീളമുണ്്. ടകയാച്ചിയില് ഒരു വന്കിട തുറമുഖവം 17 രനയാൺ- 
രമജർ തുറമുഖങ്ങളും വിഴിഞ്ഞത്ത് വരയാനിരിക്കുന്ന മട്യാരു 
വന്കിട തുറമുഖവം ഉണ്്. രകരളത്തിടല 17 രനയാൺ- രമജർ 
തുറമുഖങ്ങളില് നയാടലണ്ണം ടബർത്തിംഗ്, ചരക് ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യല്, സംഭരണ സൗകരധ്ങ്ങള് എന്നിവയടട 
അടിസ്യാനത്തില് ഇറെർമീഡിയ്് തുറമുഖങ്ങളയായി 
കണകയാകടപെടുന്നു. വിഴിഞ്ഞം, രബപ്പൂർ-രകയാഴിരകയാട്, 
അഴീകല്, ടകയാല്ം തുറമുഖങ്ങളയാണ് അവ. നീണ്കര, 
ആലപ്പുഴ, വലിയതുറ, കയായംകുളം, മനരകയാടം, മുനമ്പം-
ടകയാടുങ്ങല്ലൂർ, ടപയാന്നയാനി, തലരശ്രി, രകയാഴിരകയാട്, 
കണ്ണൂർ, ടചറുവത്തൂർ-നീരലശ്രം, കയാസർരകയാട് മരഞ്ശ്രം 
എന്നിവയയാണ് സംസ്യാനടത്ത രശഷിക്കുന്ന 14 
തുറമുഖങ്ങള്. രകയാട്ടയടത്ത നയാട്ടകത്ത് ഒരു ഉള്നയാടന് 
തുറമുഖമുണ്്. 

റേരള �ോരിടടൃം റബോർഡ് (ഡയ�ക്ടറ�റ്് ഓഫ് റപോർട്്)
രകരള സർകയാരിടറെ കീഴിലുള്ള രകരള മയാരിദടം 
രബയാർഡയാണ് സംസ്യാനടത്ത രനയാൺ-രമജർ 
തുറമുഖങ്ങളുടട ഭരണം നടത്തുന്നത്. സംസ്യാനടത്ത 
രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങളുടട ആസ്ികള് സംരക്ഷിക്കുക 
എന്നതയാണ് തുറമുഖ വകുപെിടറെ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം. 
സംസ്യാനത്തിടറെ സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടട ഏ്വം മികച്ചതും 
സുസ്ിരവമയായ വിനിരയയാഗം അതിടറെ സയാമ്പത്തിക 
വളർച്ച ദ്രുതഗതിയിലയാക്കും. ഈ ലക്ഷധ്ം ദകവരിക്കുന്നതിന്, 
തീരരദശ രമഖലയിടല മ്് സ്ലങ്ങളില് സമുദ്ര 
പ്രവർത്തനങ്ങള് ടമച്ചടപെടുരത്തണ്തുണ്്. അതിനയാല്, 
തീരരദശ ഷിപെിംഗ് വികസനത്തിനയായി ഒരു പദ്തി 
രൂപകല്പന ടചയ്യുകയം അത് തന്തപരമയായി 
നടപെിലയാക്കുന്നതിനള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്യാന് 
തയ്യയാറയാക്കുകയം ടചയ്ിട്ടുണ്്. രകരളത്തിടല രനയാൺ-
രമജർ തുറമുഖങ്ങള് വഴി രറയാഡ്/ടറയില് എന്നിവിടങ്ങളില് 
നിന്ന് തീരരദശ ജലപയാതകളിരലക് കയാരധ്മയായ അളവിലുള്ള 
ചരക്/യയാത്രകയാടര തിരിച്ചുവിടയാന് പദ്തി ലക്ഷധ്മിടുന്നു. 
സംസ്യാനത്തിടറെ ഗതയാഗത/രലയാജിസ്റിക് രമഖലടയ 
മയാ്ം വരുത്തുന്ന തരത്തിലയാണ് പദ്തി ആസൂത്രണം 
ടചയ്ിട്ടുള്ളത്. തുറമുഖ വകുപെിന് കീഴില് നടപെിലയാക്കുന്ന 
തീരരദശ ഷിപെിംഗ് പദ്തി രയാജധ്ത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള 
ആദധ്രത്തതയാണ്, മത്സധ്ബന്നം, വധ്വസയായം, സമുദ്ര 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ടൂറിസം എന്നിവയമയായി സംരയയാജിപെിച്ച് 
രക്യാസ് ടസക്റല് രനട്ടങ്ങള് ഉറപെയാക്കും. രകരള 
ഇന്ലയാന്ഡ് ടവസല്സ് റൂള്സ് (ടകഐവി റൂള്സ്) 
സംസ്യാനത്ത് നടപെയാക്കുന്നതിടറെ ഉത്തരവയാദിത്തം രകരള 
മയാരിദടം രബയാർഡിടറെ ചീഫ് എക്ികയൂട്ടീവ് ഓഫീസറില് 
നിക്ഷിപ്മയാണ്.

2017 ടസപ്്ംബറില് രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ് 
നിയമത്തിന് അംഗീകയാരം ലഭിച്ചതിന് രശഷമയാണ് 
രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ് നിലവില് വന്നത്. ഈ 

നിയമം അനസരിച്ച്, രകരളത്തിടല രനയാൺ-രമജർ 
തുറമുഖങ്ങള്കയായി ടകഎംബി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്, കൂടയാടത 
രനയാൺ രമജർ തുറമുഖങ്ങളുടടയം ചില സ്യാപനങ്ങളുടടയം 
ഭരണം, നിയന്തണം, മയാരനജ്ടമറെ് എന്നിവ ടക എം ബി 
യില് നിക്ഷിപ്മയാണ്. തുറമുഖ ഡയറരക്ട്് രകരള രസ്റ്് 
മയാരിദടം ഡലവപ്ടമറെ് രകയാർപെരറഷന്, രകരള മയാരിദടം 
ടസയാദസ്ി എന്നിവ സംരയയാജിപെിച്ച് സർകയാർ രകരള 
മയാരിദടം രബയാർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ഒരു ടചയർമയാന്, ഒരു 
ദവസ് ടചയർമയാന്, 6 എക് സ് ഒഫീരഷധ്യാ അംഗങ്ങളും നയാല് 
രനയാമിരന്ഡ് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതയാണ് രബയാർഡ്. 
തുറമുഖവമയായി ബന്ടപെട്ട എല്യാ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
തുറമുഖങ്ങളുടട നവീകരണവം ഷിപെിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ടമച്ചടപെടുത്തലും രകരള മയാരിദടം രബയാർഡിടറെ പ്രധയാന 
ലക്ഷധ്ങ്ങളയാണ്.

2021-22 േോെയളവിലെ റേരള �ോരിടടൃം റബോർഡിലറെ 
പ്രധോന റനട്ങ്ങൾ ഇനിപെ�യുനേവയോണ്.

 y ടക ഐ വി നിയമങ്ങള് പ്രകയാരം ഏകരദശം 1,500 
ഉള്നയാടന് ജലയയാനങ്ങള് പരിരശയാധിക്കുകയണ്യായി

 y വിഴിഞ്ഞത്ത് സീവയാർഡ് വയാർഫിടല രബ്ക് 
വയാട്ടറിടറെ നവീകരണം പൂർത്തികരിച്ചു 

 y വിഴിഞ്ഞടത്ത ലീവയാർഡ് വയാർഫിടല രബ്ക് 
വയാട്ടറിടറെ നവീകരണം പൂർത്തികരിച്ചു

 y വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ക്രൂ മയാറയാനള്ള സൗകരധ്ം 
സ്യാപിച്ചു

 y വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖടത്ത സിഗ്നല് രസ്റഷടറെ നവീ 
കരണം പൂർത്തികരിച്ചു

 y ആദധ്ഘട്ടത്തിടറെ ഭയാഗമയായി ടഹഡ് ഓഫീസിടല 
ഇ-ഓഫീസ് നടപെയാകല് പൂർത്തികരിച്ചു

 y അഴീകല് തുറമുഖത്ത് രബ്ക് വയാട്ടർ 50 ശതമയാനം 
പൂർത്തികരിച്ചു

 y അഴീകല് തുറമുഖത്ത് 450 എച്ച്പ ി ടഗ്് വയാങ്ങിച്ചു
 y ടപയാന്നയാനി രൈഡ്ജിംഗ് പൂർത്തിയയായി
 y ആലപ്പുഴയില് മയാരിദടം ടട്രയിനിങ്ങ് ഹയാള് 

നിർമ്യാണം പൂർത്തികരിച്ചു
 y തുറമുഖ സുരക്ഷയ്കയായി രബപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് ഐ.എസ.്

പ ി.എസ് സർരവ പൂർത്തികരിച്ചു
 y രബപ്പൂർ & അഴീകല് തുറമുഖത്ത് ഇ ഡി ഐ സൗകരധ്ം 

സ്യാപിച്ചു
 y രബപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് ഐ.എസ.്പ ി.എസ് രകയാമ്പൗണ്് 

ഭ ിത്തിയടട നിർമ്യാണം പുരരയാഗമിക്കുന്നു. 

ബകരള ഇൻലയാൻഡ് കേസ്സൽ (കകഐേടി) നടിയമങ്ങൾ, 2010
2010 ടസപ്്ംബർ 15-ന് ടക ഐ വി നിയമങ്ങള് 
നിലവില് വന്നു. തുറമുഖ വകുപെ് ഡയറക് ടറയായിരുന്നു 
നിർവഹണ അധികയാരി, എന്നയാല് ഇരപെയാള് 
ടകഎംബിയടട രമല്രനയാട്ടത്തിലയാണ് നടപെയാക്കുന്നത്. 
ടകഐവി ചട്ടങ്ങള് പ്രകയാരം വിഴിഞ്ഞം, ടകയാല്ം, ആലപ്പുഴ, 
ടകയാടുങ്ങല്ലൂർ, രബപ്പൂർ, അഴീകല് എന്നിവയള്ടപെടട 6 
രപയാർട്ട് ഓഫ് രജിസ്ട്രികളുണ്്. ടക ഐ വി നിയമങ്ങള് 
അനസരിച്ച്, കപെലുകളുടട രജിസ്രട്രഷന് കയാലയളവ് 
5 വർഷമയായി തീരുമയാനിക്കുകയം വയാർഷിക സർരവ 
സർട്ടിഫിക്് 1 വർഷരത്തക് സയാധുതയള്ളതുമയാണ്. ഈ 
രണ്് സർട്ടിഫികറ്റുകളും കപെലിടറെ പ്രവർത്തനത്തിന് 
അതധ്ന്യാരപക്ഷിതമയാണ്. കൂടയാടത, 3 വർഷത്തിടലയാരികല് 
ദരൈ രഡയാകില് കപെലുകള് സർരവ ടചയ്യണം. ടകഐവി 
ചട്ടങ്ങള് അനസരിച്ച്, മലിനീകരണ നിയന്തണ 
രബയാർഡില് നിന്ന് 3 വർഷരത്തക് വയബിലി്ി 
സർട്ടിഫികറ്റും ഒരു വർഷരത്തക് രതർഡ് പയാർട്ടി 
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ഇന്ഷുറന്സും നല്കിയയാല് മയാത്രരമ ഹൗസ് രബയാട്ടുകള്ക് 
സർരവ സർട്ടിഫിക്് നല്കയാവൂ എടന്നയാരു നിബന്നയം 
നിലവിലുണ്്.

രജി്റേർ ലചയ്ത ലവസ്സലുേൾ
2021-22ല് 616 ടവസ്ലുകളയാണ് രകരളത്തിടല വിവിധ 
തുറമുഖങ്ങളില് എത്തി രചർന്നത് . വിഴിഞ്ഞം (1), ടകയാല്ം 
(103), രബപ്പൂർ (501), അഴീകല് (11) എന്നിവിടങ്ങളിലയാണ് 
ടവസ്ലുകള് എത്തി രചർന്നിരിക്കുന്നത്( വിശദ വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 11.1.29 നല്കിയിട്ടുണ്്). രജിസ്റർ ടചയ് 
ടവസ്ലുകള് പയാസഞ്ർ ടവസ്ല്, സ്പീഡ് രബയാട്ട്, ഹൗസ് 
രബയാട്ട്, ചരക് കപെല്, ര്യാട്ടിംഗ് റിരസയാർട്ട്, രമയാരട്ടയാർ 
രബയാട്്ട, കട്ടർ ടസക്ഷന് ടരൈഡ്ജർ, ജങ്യാർ, ഷികയാരസ്, 
ടഗ്, ടറസ്യൂ രബയാട്്ട, ക്രൂയിസ് രബയാട്്ട എന്നിവയയാണ്. 2021-
22ല് 535 ടവസ്ലുകള് പരിരശയാധിച്ചതില് 369 ടവസ്ലുകള് 
പരിരശയാധനയില് തകരയാറുകള് കടണ്ത്തിയവയമയാണ്. 
166 എണ്ണം തൃപ്ികരമയായി പരിരശയാധന പൂർത്തീകരിച്ച 
ടവസ്ലുകളുമയാണ്. തുറമുഖ വകുപെ് ടകഐവി നിയമങ്ങള് 
നടപെയാക്കുന്നതിനയാല്, പരിരശയാധനകള് നടത്തുകയം 
കപെലുകളുടട രജിസ്രട്രഷന് സുഗമമയാക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.4, 11.1.5 എന്നിവയില് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ഹോർബർ എഞ്ിനീയ�ിൃംഗ് വകുപെ് (എച്ച്ഇഡി)
ഫിഷിംഗ് ഹയാർബറുകളുടടയം ഫിഷ് ലയാന്ഡിംഗ് 
ടസറെറുകളുടടയം നിർമ്യാണവം പരിപയാലനവം, 
മത്സധ്ബന്ന അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
(ഹയാച്ചറികള്, കുളങ്ങള്, ഫയാമുകള് രപയാലുള്ളവ) തീരടത്ത 
അടിസ്യാനമയാകിയള്ള ടൂറിസം പദ്തികള്, തുറമുഖങ്ങളുടട 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള്, തീരരദശ രറയാഡുകള് 
എന്നിവയിലയാണ് ഹയാർബർ എഞ്ിനീയറിംഗ് വകുപെ് 
(എച്്ചഇഡി) പ്രയാഥമികമയായി ശ്രദ് രകന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 
ഇതുവടര 21 ഫിഷറീസ് ഹയാർബറുകളുടട പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തിയയാകി. മ്് 4 ഫിഷറീസ് ഹയാർബറുകളുടട 
പ്രവൃത്തി പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്. മത്സധ്ടത്തയാഴിലയാളികളുടട 
ജീവിതനിലവയാരം ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനയായി രകരള 
തീരപ്രരദശത്ത് ഫിഷ് ലയാന്ഡിംഗ് ടസറെറുകള്, മത്സധ് 
സീഡ് ഫയാമുകള്, ഹയാച്ചറികള്, ഫിഷറീസ് സ് കൂളുകള്, 
ഡിടസ്പന്സറികള്, തീരരദശ രറയാഡുകള്, ജലവിതരണം, 

ശുചിത് പദ്തികള് തുടങ്ങി നിരവധി സയാമൂഹിക 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളും വകുപെ് നടപെിലയാകി വരുന്നു.

ടഹറ്ോഗ്ോഫിേ് സർറവേ വിൃംഗ് (എച്ച് എസ് ഡബ്ിയു)
തുറമുഖ രമഖലയിടല സംസ്യാനത്തിടറെ മട്യാരു 
ഏജന്സിയയായ ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് സർരവ വിംഗ് 
(എച്ച്എസ്ഡ്യു) ഇന്ടവസ്റിരഗഷനകള് നടത്തുകയം 
ഡിജി്ലിലും അച്ചടിച്ച രൂപത്തിലും ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് 
ചയാർട്ടുകള് തയ്യയാറയാക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. അത്തരം 
ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് ചയാർട്ടുകള് വയാട്ടർ മയാസ്ിടറെ 
ആഴം, ടവള്ളത്തിനടിയിടല ഭൂപ്രകൃതി, രൂപരരഖകള്, 
തീരത്തിടറെയം കരയടടയം സവിരശഷതകള്, ജലത്തിടറെ 
അടിഭയാഗത്തിടറെ സ്ഭയാവം എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള 
രനരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് നല്കുന്നു. ഈ വിംഗ് എല്യാ 
ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് ഡയാ്യം രശഖരിക്കുകയം 
നയാവിരഗഷന് ചയാർട്ടുകള് അപ് രഡ്് ടചയ്യുന്നതിനയായി 
നയാഷണല് ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് ഓഫീസിരലക് 
ദകമയാറുകയം ടചയ്യുന്നു. ഹയാർബർ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
വകുപെിനം തുറമുഖ വകുപെിനം രവണ്ി ഈവിംഗ് എല്യാ 
വർഷവം വിവിധ സ്ലങ്ങളില് 20 ഓളം സർരവകള് 
നടത്തുകയം രകരള തീരടത്ത വിവിധ സ്ലങ്ങളിടല 
രവലിരയ് ഡയാ് രശഖരിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. അകയാദമിക് 
രകയാഴ് സുകള് നടത്തയാനം, രയയാഗധ്തയള്ള മയാനവവിഭവരശഷി 
നല്കയാനം ലക്ഷധ്മിട്ടുടകയാണ്് രകരള ഇന്സ്റി്യൂട്്ട ഓഫ് 
ദഹരരൈയാഗ്രഫി ആന്ഡ് അഡ്യാന്സ്ഡ് സ്റഡീസ് 
(കിഹയാസ്) സ്യാപിക്കുകയണ്യായി

ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് സർരവ വിഭയാഗം 2022 ടസപ്്ംബർ 
30 വടര 51 സർരവകള് നടത്തിയിട്ടുണ്്. സർരവയടട 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.6 ചുവടട നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റേരളത്ിലെ ഇറെർ�ീഡിയറ്് ട�നർ തു�മുഖങ്ങളിലെ 
ചരക്് ഗതോഗതൃം
കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷമയായി രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്് 
ദമനർ തുറമുഖങ്ങള് ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക്കുകളുടട 
വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.7 കയാണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
അഞ്് വർഷടത്ത കണക്കു പരിരശയാധിക്കുരമ്പയാള്, 
രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്് തുറമുഖങ്ങള് ദകകയാരധ്ം 

പട്ടിക 11.1.4 ടകഐവി നടപെിലയാക്കുന്നതിനയായി നടത്തിയ പരിരശയാധനയടട വിശദയാംശങ്ങള്

ക്മ 
നം ഇനങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 പരിരശയാധിച്ച ടവസ്ലുകളുടട എണ്ണം 825 737 724 632 415 535

2 തൃപ്ികരമയായി പരിരശയാധന പൂർത്തീകരിച്ച  
ടവസ്ലുകളുടട എണ്ണം 558 455 474 383 280 369

3 പരിരശയാധനയില് രപയാരയായ്മകള് കടണ്ത്തിയ 
ടവസ്ലുകളുടട എണ്ണം 267 266 224 239 135 166

4 പുറടപെടുവിച്ച ഡി്ന്ഷന് ഉത്തരവകളുടട എണ്ണം 86 42 21 73 16 17

അവലംബം: രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്

പട്ടിക 11.1.5 രകരളത്തില് രജിസ്റർ ടചയ് കപെലുകളുടട എണ്ണം( ടക.ഐ.വി നിയമപ്രകയാരം)

ക്മ നം ഇനങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 കധ്യാ്് എ 0 0 0 0 0 0

2 കധ്യാ്് ബി 34 5 13 28 23 34

3 പുതിയതയായി നിർമ്ിച്ച ടവസ്ലുകള് 34 5 13 28 23 34

4 രജിസ്രട്രഷന് രപര് മയാ്ിയവ 76 49 37 52 71 102
അവലംബം: രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്
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ടചയ്യുന്ന ചരക്കുകളുടട അളവില് വലിയ ഏ്ക്കുറച്ചിലുകള് 
കയാണടപെടുന്നു. ഈ അഞ്് വർഷങ്ങളിലും, കയറ്റുമതി 
ചരക് (കയറ്റുമതി = തീരരദശവം വിരദശവം) ഇറക്കുമതി 
ചരക്കുകരളകയാള് കൂടുതലയാണ് (ഇറക്കുമതി = തീരരദശവം 
വിരദശവം). 2018ല് 1,26,619 ടണ്ം 2022ല് 2,65,538 
ടണ്മയായിരുന്നു രകരളത്തില് നിന്നുള്ള ടമയാത്തം 
ചരക്കു കയറ്റുമതി. രകരളത്തില് 4 തുറമുഖങ്ങള്ക് 
ചരക് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യയാനള്ള രശഷിയണ്്. അവ, 

രബപ്പൂർ, അഴീകല്, ടകയാല്ം, വിഴിഞ്ഞം എന്നിവയയാണ് 
(വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.27 ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു). 

റേരളത്ിലെ തു�മുഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരു�ോനൃം
2018 മുതല് 2022 വടര രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്്, 
ദമനർ തുറമുഖങ്ങളില് നിന്ന് സമയാഹരിച്ച 
വരുമയാനത്തിടറെ വിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.1.8-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 2018-ല് ടമയാത്തം വരുമയാനം ഗണധ്മയായി 

പട്ടിക 11.1.7 രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്്, ദമനർ തുറമുഖങ്ങളില് 2018 മുതല് 2022 വടര ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക്കു ഗതയാഗതം  
(അളവ് ടണ്ണില്)

വർഷം
ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി

ആടക
തീരരദശ വിരദശ ആടക തീരരദശ വിരദശ ആടക

2018 12174 0 12174 126619 0 126619 138793

2019 92542 4459 97001 122380 3767 126147 223148

2020 37338 908 38246 115968 0 115968 154214

2021 8074 119 8193 41118 69 41187 49380

2022 57253 0 57253 264989 549 265538 322791

ആടക 207381 5486 212867 671074 4385 675459 888326

അവലംബം: രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്

പട്ടിക 11.1.6 ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് സർരവ വിഭയാഗം നടത്തിയ സർരവയടട വിശദയാംശങ്ങള്

ക്മ നം വകുപ്െ സർരവകളുടട നമ്പർ

1 സംസ്യാന ജല ഗതയാഗത വകുപെ് (എസ് ഡ്ിയടി ഡി ) 11

2 ടകയാച്ചിന് ഷിപെധ്യാർഡ് ലിമി്ഡ്(സി എസ് എല്) 7

3 ഹയാർബർ എഞ്ിനീയറിംഗ് വകുപെ് (എച്ച്ഇഡി) 17

4 രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്(ടക എം ബി) 3

5 ജലരസചന വകുപെ് 1

6 ടകയാച്ചി ടമരട്രയാ ടറയില് ലിമി്ഡ്(ടക എം ആർ എല്) 11

7 ടകയാച്ചിന് രപയാർട്ട്  ട്രസ്റ്  (സി പി ടി) 1

ആടക 51

അവലംബം: ദഹരരൈയാഗ്രയാഫിക് സർരവ വ ിംഗ്

പട്ടിക 11.1.8 രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ് ദമനർ തുറമുഖങ്ങളില് 2017 മുതല് 2022 വടര രശഖരിക്കുന്ന വരുമയാനം (തരം തിരിച്ച്) 
രകയാടി രൂപയില്

വർഷം

തുറമുഖ കുടിശ്ിക
കയറ്റുമതി 
ഇറക്കുമതി 
കുടിശ്ിക

വധ്യാപയാരി ഓവർദടം 
ചയാർജുകള്

ടരൈഡ്ജ് ടചയ് 
ടമ്ീരിയല് മറ്റുള്ളവ

ആടക

തു
ക

ശ
ത

മയാ
ന

ത്ത
ില്

തു
ക

ശ
ത

മയാ
ന

ത്ത
ില്

തു
ക

ശ
ത

മയാ
ന

ത്ത
ില്

തു
ക

ശ
ത

മയാ
ന

ത്ത
ില്

തു
ക

ശ
ത

മയാ
ന

ത്ത
ില്

2018 0.08 0.53 0.31 2.06 0.15 1.00 11.69 77.8 2.79 18.56 15.03

2019 0.08 0.17 0.33 0.68 0.33 0.68 43.42 89.7 4.24 8.76 48.41

2020 0.04 0.07 0.05 0.09 0.46 0.79 52.73 90.9 4.73 8.15 58.02

2021 0.04 0.10 0.37 0.90 10.15 24.66 25.78 62.6 4.81 11.69 41.16

2022 0.12 0.23 0.55 1.05 0.74 1.42 39.51 75.7 11.28 21.62 52.17

അവലംബം: രകരള മയാരിദടം രബയാർഡ്
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കുറഞ്ഞു. 2020-ല്, മുമ്പടത്ത നിലവയാരരത്തകയാള് 
വർദ്നവ് രരഖടപെടുത്തി. ഒരു തുറമുഖത്തിടറെ പ്രധയാന 
പ്രവർത്തനം ചരക് ഗതയാഗതമയായി കണകയാകടപെടുന്നു. 
നിർഭയാഗധ്വശയാല്, കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി കുടിശ്ികയടട 
വിഹിതം മൂന്ന് വർഷത്തിനള്ളില് ടമയാത്തം വരുമയാനത്തിടറെ 
ഒരു ശതമയാനത്തില് തയാടഴയയാണ്. തുറമുഖ വരുമയാനത്തിടറെ 
പ്രധയാന പങ്് ടരൈഡ്ജ് ടചയ് ടമ്ീരിയലില് നിന്നയാണ്. 
ഇത് 2018, 2019,2020, 2022 വർഷങ്ങളിടല ടമയാത്തം 
വരുമയാനത്തിടറെ 75 ശതമയാനമയാണ്. തുറമുഖ പ്രവർത്തനം 
ടമച്ചടപെടുരത്തണ്തുണ്്. 2021-22 കയാലയളവില് 
രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്്, ദമനർ തുറമുഖങ്ങളില് 
നിന്ന് സമയാഹരിച്ച വരുമയാനത്തിടറെ കയാ്ഗറി തിരിച്ച് 
അനുബന്ം 11.1.28 നല്കിയിരിക്കുന്നു.

തു�മുഖ പദ്ധതിേളൃം/പ്രവർത്നങ്ങളൃം (റേരളത്ിലെ 
ഇറെർ�ീഡിയറ്്, ട�നർ തു�മുഖങ്ങൾ)
2021-22ല് 17 രനയാൺ–രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് 
നയാല് തുറമുഖങ്ങള് വധ്യാപയാര ആവശധ്ത്തിനയായി 
പ്രവർത്തനക്ഷമമയാണ്. ടകയാല്ം തുറമുഖത്തിന് 
അകരത്തക്കും പുറരത്തക്കും അരിയടടയം പയാറകളുടടയം 
ഗതയാഗതവം, വിഴിഞ്ഞത്തിന് പച്ചകറികളുടട വിരദശ 
ഗതയാഗതവം ഉണ്്. അഴീകല്, രബപ്പൂർ (രകയാഴിരകയാട്) 
തുറമുഖങ്ങളിലും 2021-22 ല് വധ്യാപയാര പ്രവർത്തനങ്ങള് 
നടന്നു. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.27ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

2021-22ല് രകരളത്തിടല ഇറെർമീഡിയ്്, ദമനർ 
തുറമുഖങ്ങള് വഴി തുറമുഖവമയായി ബന്ടപെട്ട വിവിധ 
പ്രവർത്തനങ്ങളില് നിന്ന് 52.20 രകയാടി രൂപ വരുമയാനമയായി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്. രൈഡ്ജ് ടചയ് ടമ്ീരിയലുകളില് നിന്നയാണ് 
ഏ്വം കൂടുതല് വരുമയാനം ലഭിച്ചത് (39.51 രകയാടി രൂപ.). 
2021-22ല് ടമയാത്തം ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ഡയൂസയായയായി 55 
ലക്ഷം രൂപ വരുമയാനമയായി ലഭിക്കുകയണ്യായി. രകരളത്തിടല 
ഇറെർമീഡിയ്്, ദമനർ തുറമുഖങ്ങള് വഴി ലഭിക്കുന്ന 
വരുമയാനത്തിടറെ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.28-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

രകരളത്തിടല പ്രവർത്തനക്ഷമമയായ നയാല് തുറമുഖങ്ങളില് 
ഏ്വം തിരരകറിയ തുറമുഖമയാണ് രബപ്പൂർ (രകയാഴിരകയാട്) 
തുറമുഖം (സ്റീമറുകളുടടയം കപെലുകളുടടയം എണ്ണത്തില്). 
2021-22 ല് 305 സ്റീമറുകളും 311 ടവസ്ലുകളും രകരളത്തിടല 
രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങള് സന്ർശിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതില് 
202 സ്റീമറുകളും 299 ടവസ്ലുകളും രബപ്പൂർ തുറമുഖം 
സന്ർശിക്കുകയണ്യായി. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
11.1.29ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

രകരളത്തിടല നയാല് തുറമുഖങ്ങളില് ഏ്വം വലിയ 
സൗകരധ്ങ്ങളുള്ളത് രബപ്പൂർ തുറമുഖത്തയാണ്. രബപ്പൂരില് 
310 മീ്ർ വയാർഫും 800 മീ്ർ രഗയാഡൗൺ ഏരിയയം ഉണ്്. 

രകരളത്തിടല രനയാൺ-രമജർ തുറമുഖങ്ങളില് ലഭധ്മയായ 
സൗകരധ്ങ്ങളുടട വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 11.1.30-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ലേോച്ചി തു�മുഖൃം
രകരളത്തിടല ഏക വന്കിട തുറമുഖമയാണ് ടകയാച്ചി 
തുറമുഖം. ഇത് 827 ടഹക്റില് വധ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇതിന് 
7.5 കിരലയാമീ്ർ ജലമുഖമുണ്്. എന് എച്ച് 544, എന് 
എച്്ച 66, എന് എച്ച് 185 എന്നിവയിലൂടട തുറമുഖത്തിന് 
ഉള്പ്രരദശങ്ങളിരലക് കണക്്ിവി്ി ഉണ്്. ടകയാങ്ൺ, 
ദക്ഷിണ ടറയില്രവ എന്നിവയിരലക്കുള്ള ടറയില് 
ലിങ്കുകളും അതിടറെ ഉള്പ്രരദശങ്ങളിരല്ക പ്രധയാന ടറയില് 
പ്രരവശനം നല്കുന്നു. ടകയാല്ടത്തയം രകയാട്ടപ്പുറടത്തയം 
ബന്ിപെിക്കുന്ന ഒരു ഉള്നയാടന് ജലപയാത ഇന്ലയാന്ഡ് 
വയാട്ടർരവസ് അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് ഇരുവശത്തും 
വികസിപെിചു വരികയയാണ്. അഭിമയാനകരമയായ വല്യാർപയാടം 
കടണ്യ് നർ ടടർമിനല് പദ്തിയടട പൂർത്തീകരണം 
ടകയാച്ചി തുറമുഖടത്ത ഇന്ധ്ന് മഹയാസമുദ്ര രമഖലയിടല 
പ്രധയാന തുറമുഖമയാകി മയാറ്റും. ടകയാച്ചി തുറമുഖത്തിന് 73.67 
എം ടി പി എ രശഷിയള്ള 1 എസ് പി എം ഉള്ടപെടട 21 
ടബർത്തുകളുണ്്. 2021-22 ഏപ്രില് മുതല് ടഫബ്രുവരി വടര, 
ഇന്ധ്യിടല 12 പ്രധയാന തുറമുഖങ്ങള് ദകകയാരധ്ം ടചയ് 
ടമയാത്തം ചരകിടറെ 4.8 ശതമയാനം ടകയാച്ചി തുറമുഖമയാണ് 
ദകകയാരധ്ം ടചയ്തുത് (പട്ടിക 11.1.9 കയാണുക).

വിഴിഞ്ൃം ഇറെർനോഷണൽ സീറപോർട്് െി�ിറ്ഡ് (വിസിൽ)
വിഴിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണല് ട്രയാന്സ്ഷിപെ്ടമറെ് ടടർമിനല് 
ഇന്ധ്യിടല ആദധ്ടത്ത ഡീപ് വയാട്ടർ ട്രയാന്സ്ഷിപെ്ടമറെ് 
ടടർമിനല് ആണ്. 18 മീ്ർ സ്യാഭയാവിക ആഴവം പ്രധയാന 
അന്യാരയാഷ്ട്ര ഷിപെിംഗ് റൂട്ടില് നിന്ന് 10 രനയാട്ടികല് ദമല് 
അകലവമയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിടറെ പ്രധയാന 
രനട്ടം. ടി തുറമുഖത്തിടറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് 
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനയായി രകരള സർകയാർ വിഴിഞ്ഞം 
ഇറെർനയാഷണല് സീ രപയാർട്ട് ലിമി്ഡ് (വിസില്) 
എന്ന പ്രരതധ്ക ഉരദേശധ് സ്യാപനം രൂപീകരിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം 
തുറമുഖത്തിന് ഒരു അന്യാരയാഷ്ട്ര ട്രയാന്സ്ഷിപെ്ടമറ്െ 
ടടർമിനലയായി വികസിപെിക്കുന്നതിന് ഭൂമിശയാസ്ത്രപരമയായ 
നിരവധി രനട്ടങ്ങളുണ്്. തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു രനയാട്ടികല് 
ദമലിനള്ളില് 20 മീ്ർ രകയാണ്ടൂർ ലഭധ്തയം തീരത്ത് 
കുറഞ്ഞ ലിര്യാറല് രൈിഫ്റ്റും ആവശധ്മില്യാത്ത ടരൈഡ്ജിംഗ്, 
രദശീയ/പ്രയാരദശിക രറയാഡ്, ടറയില് ശംഖലയിരലക്കുള്ള 
ലിങ്കുകള്, അന്യാരയാഷ്ട്ര ഷിപെിംഗ് റൂട്ടിടറെ സയാമീപധ്ം, 
ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് രപ്രയാജക്്യായി രൂപകല്പന ടചയ്യയാനം 
വികസിപെികയാനമുള്ള വഴകം എന്നിവ ശ്രരദ്യമയായ 
രനട്ടങ്ങളയാണ്.

തുറമുഖ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങള് പിപിപി മയാതൃകയില് 
സമ്തപത്ര പ്രകയാരമുള്ള കയാലയളവിരലക് ആസൂത്രണം 
ടചയ്ിട്ടുള്ളതയാണ്. കടണ്യ് നർ യയാർഡ്, ടടർമിനല് 
ടകട്ടിടങ്ങള് എന്നിവ വികസിപെിക്കുന്നതിനം കയാർരഗയാ 

പട്ടിക 11.1.9 ടകയാച്ചി തുറമുഖത്ത് ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക് ഗതയാഗതം (വർഷം തിരിച്ചുള്ള) 
സയാമ്പത്തിക വർഷം (2020-21) സയാമ്പത്തിക വർഷം (2021-22)

ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക്
ടമയാത്തം വന്കിട 

തുറമുഖങ്ങളുടട 
വിഹിതം(ശതമയാനത്തില്)

ദകകയാരധ്ം ടചയ് ചരക്
ടമയാത്തം വന്കിട 

തുറമുഖങ്ങളുടട 
വിഹിതം(ശതമയാനത്തില്)

ഓവർസീസ് 20402 3.8 22704 4.1
രകയാസ്റല് 11101 7.5 11846 7
ആടക 31503 4.6 34550 4.8

അവലംബം: ഗതയാഗത ഗരവഷണ, തുറമുഖങ്ങള്, ഷ ിപെ ിംഗ,് ജലപയാത മന്തയാലയം, ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമറെ് രപയാർട്ടല്
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ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്നതിനള്ള ഉപകരണങ്ങള് 
വയാങ്ങുന്നതിനം പ്രവർത്തിപെിക്കുന്നതിനം ടടർമിനല് 
ഓപെരറ്ർ(കള്) ആവശധ്മയാണ്. വിസിലിടറെ 
വികസനത്തിനയായള്ള ഫണ്ിംഗിടന സംബന്ിച്ചിടരത്തയാളം, 
ഏ്വം വലിയ വിഹിതം സംസ്യാന സർകയാരില് നിന്നയാണ് 
വരുന്നത്, ഇത് ടമയാത്തം ഫണ്ിംഗിടറെ 57.5 ശതമയാനം 
വരും, തുടർന്ന് കൺസഷനയർ (അദയാനി വിഴിഞ്ഞം രപയാർട്്ട 
ദപ്രവ്് ലിമി്ഡ്) 31.8 ശതമയാനവം ബയാകിയള്ളവ 10.62 
ശതമയാനം ഇന്ധ്യാ ഗവൺടമറെിടറെ വിഹിതവമയാണ്.

�െബോർ ഇറെർനോഷണൽ റപോർട്് ആൻഡ് ലസസ് 
െി�ിറ്ഡ് 
അഴീകല് തുറമുഖത്തിടറെ വികസനത്തിനയായള്ള പദ്തി 
നടപെിലയാക്കുന്നതിനയായി രകരള സർകയാരിടറെ പൂർണ്ണ 
ഉടമസ്തയിലുള്ള മലബയാർ ഇറെർനയാഷണല് രപയാർട്ട് 
ആന്ഡ് ടസസ് ലിമി്ഡ് (എംഐപിഎസ് ലിമി്ഡ്) 
എന്ന കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. മലബയാർ രമഖലയിടല 
സയാധധ്തയള്ള രമഖലകളിരലക് തുറമുഖരത്തക്കുള്ള 
ചരക്കുകളും സംരംഭക വിഭവങ്ങളും എത്തികയാന് കഴിയന്ന, 
ടസസ്സുകള്/ഇന്ഡസ്ട്രിയല് പയാർക്കുകള് എന്നിവയമയായി 
ഇറെർ രമയാഡല് കണക്്ിവി്ിയള്ള, ഒരു അന്ർരദശീയ, 
തീരരദശ ഷിപെിംഗ് തുറമുഖമയായയാണ് അഴീകല് തുറമുഖം 
വിഭയാവനം ടചയ്ിരിക്കുന്നത്.
അഴീകലില് കടലില് ആഭധ്ന്ര, അന്ർരദശീയ 
ചരക്കുകള്കയായി ഒരു പുതിയ തുറമുഖം വികസിപെിക്കുന്നത് 
3 ഘട്ടങ്ങളിലയായയാണ് വിഭയാവനം ടചയ്ിരിക്കുന്നത് - 
പനമയാക്് വലുപെമുള്ള കപെലുകള് വടര (4000 മുതല് 4500 
കടണ്യ്നറുകള് വടര) ദകകയാരധ്ം ടചയ്യയാന് കഴിയം. 
ഒന്നയാം ഘട്ടത്തില് 500 മീ്ർ ടബർത്തും, രണ്യാം ഘട്ടത്തില് 
300 മീ്ർ ടബർത്തും, മൂന്നയാം ഘട്ടത്തില് 300 മീ്ർ 
ടബർത്തും ആസൂത്രണം ടചയ്ിട്ടുണ്്. അഴീകല് രപയാർട്്ട  
പൂർണ്ണമയായി പ്രവർത്തനക്ഷമമയാകുന്നതിന 4500TUE 
പനയാമയാക്് കപെലുകള് വടര ദകകയാരധ്ം ടചയ്യയാനം, 
തുറമുഖത്തിന് കടണ്യ്നറുകള്, ലിക്ിഡ് ബള്ക്, 
ടപരട്രയാളിയം ഉല്പെന്നങ്ങള്, ദരൈ ബള്ക് / രബ്ക്-
ബള്ക് ചരക് മുതലയായവ ദകകയാരധ്ം ടചയ്യയാന് കഴിയം.

തുടകത്തില് 60 ടഹക്ർ സർകയാർ ഭൂമി ലഭധ്മയാകി 
തുറമുഖം വികസിപെിക്കുന്നതയാണ്. തുറമുഖം, ടറയില്, 

രറയാഡ്, പ്രരതധ്ക സയാമ്പത്തിക രമഖല/വധ്യാവസയായിക 
പയാർക്കുകള് മുതലയായവയ്ക് രവണ്ി അധിക ഭൂമി 
വീടണ്ടുക്കുന്നതും, ഭൂമി ഏട്ടുക്കുന്നതും കൂട്ടിരച്ചർക്കും. 
2019 ടല ടടക് രനയാ ഇകരണയാമിക് ഫീസിബിലി്ി റിരപെയാർട്്ട 
പ്രകയാരം 3 ഘട്ടങ്ങളിലയായി 3698.00 രകയാടി രൂപയയാണ് 
കണകയാകിയിരിക്കുന്ന പദ്തിടച്ചലവ് (യഥയാക്മം.2263.00 
രകയാടി രൂപ + 688.00 രകയാടി രൂപ + 747.00 രകയാടി രൂപ). 
നയാഷണല് ദഹരവ വടരയള്ള രറയാഡിന 103.00 രകയാടി 
രൂപ (48.00 രകയാടി രൂപ + 2.00 രകയാടി രൂപ + 53.00 രകയാടി 
രൂപ) ആണ്. മൂന്നയാം ഘട്ടത്തില് ടറയില്രവ കണക്്ിവി്ി 
നിർരദേശിക്കുന്നു. ഡിപിആർ തയ്യയാറയാകലും ഇഐഎ 
പഠനവം അവസയാന ഘട്ടത്തിലയാണ്.

ലവല്ലുവിളിേളൃം അവസരങ്ങളൃം
പുതിയ തുറമുഖങ്ങള് വികസിപെിക്കുക, നിലവിലുള്ള 
സൗകരധ്ങ്ങള് വർദ്ിപെിക്കുക, തുറമുഖങ്ങള് 
യന്തവല്കരിക്കുക, കണക്്ിവി്ിയം രലയാജിസ്റിക് സും 
ടമച്ചടപെടുത്തി തുറമുഖ രമഖലയിടല നിരക്ഷപം 
വർദ്ിപെികയാന് സർകയാർ നിരവധി സംരംഭങ്ങള് 
സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ സംരംഭങ്ങള് ഉണ്യായിരുന്നിട്ടും, 
രദശീയമയാരയയാ അന്ർരദശീയമയാരയയാ മ്് 
തുറമുഖങ്ങളുമയായി രകരളത്തിടറെ തുറമുഖ രമഖലടയ 
തയാരതമധ്ടപെടുത്തയാനയാവില്. തുറമുഖ രമഖലയിടല 
അപരധ്യാപ്മയായ രറയാഡ് ശംഖല, ചരക് ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യയാനള്ള ഉപകരണങ്ങളുടടയം യന്തങ്ങളുടടയം 
അപരധ്യാപ്ത, ടറയില്, രറയാഡ്, ദഹരവകള്, തീരരദശ 
ഷിപെിംഗ്, ഉള്നയാടന് ജലപയാതകള് വഴിയള്ള രമയാശം 
കണക്്ിവി്ി കയാരധ്ക്ഷമതയില്യാത്ത നയാവിരഗഷന് 
സഹയായങ്ങള്, സൗകരധ്ങ്ങള്, ഐടി സംവിധയാനങ്ങള് 
എന്നിവയടട അപരധ്യാപ്ത, അപരധ്യാപ്മയായ ടരൈഡ്ജിംഗ് 
രശഷി, സയാരങ്തിക ദവദഗ്ധധ്ത്തിടറെ അഭയാവം, വലിയ 
അളവകള് ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്നതിനള്ള ഉപകരണങ്ങളുടട 
അഭയാവം, തുടങ്ങിയവയയാണ് ഈ രമഖല രനരിടുന്ന 
പ്രധയാന ടവല്ലുവിളികള്. രശഷി വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനം 
പ്രവർത്തനക്ഷമത ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനം കൂടുതല് 
ശ്രദ് രകന്ദ്രീകരിരകണ്തുണ്്. ഒന്നിലധികം 
നിയമനിർമ്യാണങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ടറഗുരല്റി ചട്ടക്കൂട് 
സങ്ീർണ്ണമയാണ്, കൂടയാടത സംരയയാജിതവം മികച്ച 
ഏരകയാപനവം സയാധധ്മയാക്കുന്നതിന് ലളിതവല്കരണം 

രയാജധ്ത്തിടറെ കടണ്യ്നർ ട്രയാന്സ്ഷിപെ്ടമറെ് ആവശധ്ങ്ങള് നിറരവറ്റുക എന്ന ലക്ഷധ്രത്തയാടടയയാണ് രകരള സർകയാർ (GoK) 
വിഴിഞ്ഞം അന്യാരയാഷ്ട്ര തുറമുഖം വികസിപെിക്കുന്നത്. ടപയാതു സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്ത (പിപിപി) മയാതൃകയില് നടപെയാക്കുന്ന പദ്തി എം/
എസ് അദയാനി വിഴിഞ്ഞം രപയാർട്്ട ദപ്രവ്് ലിമി്ഡ് (എവിപിപിഎല്) കൺസഷനയർ ആണ്. രകരള സർകയാരിടറെ പൂർണ്ണ 
ഉടമസ്തയിലുള്ള കമ്പനിയയായ വിഴിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണല് സീരപയാർട്്ട ലിമി്ഡ് (വിസില്) ആണ് പദ്തിയടട നടത്തിപെ്/രനയാഡല് 
ഏജന്സി. ഈ രപ്രയാജക്ിടറെ കൺസഷന് കരയാറിടലയം എല്യാ ഓർഗദനരസഷന്സും ഉത്തരവയാദിത്തങ്ങളും നിറരവറ്റുന്നതു ഈ 
അരതയാറി്ിയയാണ്. 

തന്തപ്രധയാനമയായ സ്യാനവം പ്രകൃതിദത്തമയായ സ്യാഭയാവിക ഘടകങ്ങളും ഉള്ളതിനയാല് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് രയാജധ്ത്തിടറെ 
കപെല് ഗതയാഗത വികസനത്തില് വലിയ മയാ്ങ്ങള് ടകയാണ്ടുവരയാന് കഴിയം. വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് 10 രനയാട്ടികല് ദമല് മയാത്രം 
അകടല ഇന്ധ്ന് ഉപദ്ീപിന് ടതക്കുള്ള അന്യാരയാഷ്ട്ര ഷിപെിംഗ് റൂട്ടിലൂടടയയാണ് ചരക് നീകത്തിടറെ ഗണധ്മയായ പങ്് നടക്കുന്നത്. 
നിലവില് ഇന്ധ്ക് ഡീപെ് വയാട്ടർ കടണ്യ്നർ ട്രയാന്സ്ഷിപെ്ടമറെ് ടടർമിനല് ഇല്. ഇന്ധ് കടണ്യ്നർ ട്രയാന്സ്ഷിപെ്രമറെിനയായി 
ടകയാളംരബയാ, സിംഗപ്പൂർ, സലയാല എന്നീ തുറമുഖങ്ങടളയയാണ് ഇതിനയായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് വിരദശ നയാണധ്ം രനടിടയടുക്കുന്നതിലും 
വരുമയാനത്തിലും പ്രതിവർഷം ഏകരദശം 2,500 രകയാടി രൂപയടട നഷ്മുണ്യാകുന്നതയായി കണകയാക്കുന്നു. ഇതു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിടറെ 
പൂർത്തീകരണരത്തയാടട പരിഹരികയാന് സയാധിക്കും. 2021-ല് പുറത്തിറകിയ ‘മയാരിദടം ഇന്ധ് വിഷന് 2030’-ടല മുന്ഗണനയാ 
പദ്തികളുടട ലിസ്റില് വിഴിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണല് സീരപയാർട്ട് –ഉം ഉള്ടപടുത്തിയിട്ടുമുണ്്. 

ബബയാക്്  11.1.4 വിഴിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണല് സീരപയാർട്ട് ലിമി്ഡ്

അവലംബം: വ ിഴ ിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണല് സീരപയാർട്ട് ല ിമി്ഡ്
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ആവശധ്മയാണ്. സംസ്യാനം അതിടറെ തീരപ്രരദശത്തിടറെ 
(തുറമുഖത്തിടറെ) രനതൃത്ത്തിലുള്ള വികസനത്തിടറെ 
പ്രരയയാജനങ്ങള് പൂർണ്ണമയായം സ്ിരമയായം 
പ്രരയയാജനടപെടുരത്തണ്തുമയാണ്. തീരരദശ ഷിപെിംഗ് 
രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നതിനം രറയാഡുകളിടല തിരക് 
കുറയ്ക്കുന്നതിനം, നിലവിലുള്ള ഇന്സറെീവ് പദ്തികള് 
വിപുലടപടുത്തുന്നതിന് നയങ്ങള് രൂപീകരികയാവന്നതയാണ് .
സംസ്യാനത്തിടറെ തീരരദശ ഗതയാഗത സൗകരധ്ങ്ങള് 
പ്രരയയാജനടപെടുത്തുന്നതിന് തുറമുഖയാധിഷ്ിത 
വധ്വസയായങ്ങളും കയാർഷിക യന്തങ്ങളുടട ഉല്പ്പയാദന 
രകന്ദ്രങ്ങളും വികസിപെിക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടട 
രനതൃത്ത്തില് മയാരിദടം ക്സ്ററിടറെ വികസനം 
ആവശധ്മയാണ്.

ഉൾനോടൻ ജെഗതോഗതൃം
യയാത്രകയാരുടടയം ചരക്കുകളുടടയം ഗതയാഗതത്തിനള്ള 
പ്രയാരയയാഗികമയായ അനബന് മയാതൃക എന്ന നിലയില് 
ദ്രുതഗതിയില് പുരരയാഗതി ദകവരിക്കുന്ന ഒരു രമഖലയയാണ് 
ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗതം. ഇത് ടചലവ് കുറഞ്ഞതും 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദവമയായ ഗതയാഗത മയാർഗ്മയായി 
കണകയാകടപെടുന്നു. ടറയില്/രറയാഡ് ഗതയാഗതത്തിടല 
എടന്ങ്ിലും വിധത്തിലുള്ള തടസ്ം യയാത്രകയാർക്കും 
ചരക് നീകത്തിനം ബുദ്ിമുട്ടുകള് സൃഷ്ിക്കുക മയാത്രമല്, 
രയാജധ്ത്തിടറെ സയാമ്പത്തിക വളർച്ചടയ തടസ്ടപെടുത്തുകയം 
ടചയ്യുന്നു. അതിനയാല്, ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗത രമഖല 
വികസിപെിക്കുന്നതിനം രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നതിനം കൂടുതല് 
ഊന്നല് നല്രകണ്തയാണ്.

നദികള്, കനയാലുകള്, കയായലുകള്, രതയാടുകള് 
എന്നിങ്ങടനയള്ള ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളുടട വിപുലമയായ 
ശംഖല ഇന്ധ്യിലുണ്്. വികസിത രയാജധ്ങ്ങടള അരപക്ഷിച്ച് 
ജലപയാതകള് വഴിയള്ള ചരക് ഗതയാഗതം രയാജധ്ത്ത് 
വളടര കുറവയാണ്. ഇന്ധ്യടട ഉള്നയാടന് കണക്്ിവി്ി 
പ്രധയാനമയായം ആഭധ്ന്ര ജലപയാതകളുടട രറയാഡ്, 
ടറയില് കണക്്ിവി്ിടയ അടിസ്യാനമയാകിയള്ളതയാണ്. 
അമിതഭയാരമുള്ള ചരക്കുകള് നീകം ടചയ്യുന്നതിനള്ള രശഷി 
ടറയില്പെയാതകള്ക്കും രറയാഡ് രവകള്ക്കും അനബന്മയായ 
രശഷി ഇന്ധ്യിടല ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗതത്തി 
(ഐ ഡ്ിയ ടി) നണ്്. ചരക് നീകത്തിന് പുറരമ, 
വയാഹനങ്ങളുടട കധ്യാരരജ് (രറയാള്-ഓൺ-രറയാള്-ഓഫ് (രറയാ-
രറയാ) രമയാഡ് ഓഫ് രക്യാസ് ടഫറി), വിരനയാദ സഞ്യാരം 
തുടങ്ങിയ അനബന് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉള്നയാടന് 
ജലഗതയാഗത രമഖല സൗകരധ്ം നല്കി വരുന്നു.

ഷിപെിംഗും നയാവിരഗഷനം രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നതിനയായി 
രയാജധ്ടത്ത 111 ഉള്നയാടന് ജലപയാതകള് 2016-ടല 
രദശീയ ജലപയാത നിയമ പ്രകയാരം, 'രദശീയ ജലപയാതകള്' 
(എന് ഡ്ിയ) ആയി പ്രഖധ്യാപിക്കുകയണ്യായി. രദശീയ 
ജലപയാത നിയമം, 2016 പ്രകയാരം രദശീയ ജലപതകളയായി 
പ്രഖധ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലപയാതകളുടട വികസനം, പരിപയാലനം, 
നിയന്തണം എന്നിവയടട പ്രയാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ഷിപെിംഗ് തുറമുഖ, ജലപയാത മന്തയാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു 
സ്യംഭരണ സ്യാപനമയായ ഇന്ലയാന്ഡ് വയാട്ടർരവസ് 
അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് (ഐഡ്ിയഎഐ) ആണ് 
നടപെിലയാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഉൾനോടൻ ജെഗതോഗതത്ിലെ ചരക്് 
ഗതോഗതൃം
സംസ്യാന സർകയാർ ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗത 
(ഐഡ്യുടി) വകുപ്പുകളില് നിന്നും മയാരിദടം 
രബയാർഡുകളില് നിന്നും ഇന്ലയാന്ഡ് വയാട്ടർരവസ് 
അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ് (ഐഡ്യുഎഐ) രശഖരിച്ച 
പ്രവർത്തനക്ഷമമയായ രദശീയ ജലപയാതകളിലൂടടയള്ള 
ചരക് ഗതയാഗതം 2020-21 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 
83.61 ദശലക്ഷം ടമട്രിക് ടൺ (എംഎംടി) ആയി 
രരഖടപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തില് 
28/02/22 വടര 96.31 എം എം ടി ചരക് ഗതയാഗതം 
രരഖടപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. മയാരിദടം വിഷന് (എംഐവി) 2030 
രരഖ പ്രകയാരം, രദശീയ ജലപയാതകളിടല ചരക് നീകം 
2030-ഓടട 200 എം എം ടി ആയിട്ടയാണ് വർദ്ിപെികയാന് 
ലക്ഷധ്മിടുന്നത്. 

റേരളത്ിലെ റേശീയ ജെപോതേൾ
രകന്ദ്രസർകയാരിടറെ ജലപയാത വികസിപെിക്കുന്നതിനള്ള 
പദ്തിയടട ഭയാഗമയായി, 1993-ല് ടവസ്റ് രകയാസ്റ് 
കനയാലിടറെ ടകയാല്ം മുതല് രകയാട്ടപ്പുറം വടരയള്ള ഭയാഗവം 
ഉരദധ്യാഗമണ്ഡലം, ചമ്പകര കനയാലുകളും രദശീയ ജലപയാത 3 
ആയി പ്രഖധ്യാപിക്കുകയണ്യായി. ഇരപെയാള് 2016 ടല ജലപയാത 
നിയമ പ്രകയാരം രദശീയപയാത-3 രകയാഴിരകയാട് വടര നീട്ടുന്നു. 
2016 ടല ജലപയാത നിയമം നിലവില് വന്നതിന രശഷം 2.20 
മീ്ർ രൈയാഫ്്്, 6.0 മീ്ർ ടവർട്ടികല് ക്ിയറന്സ്, 32-40 
മീ്ർ വീതി എന്നിങ്ങടന ക്യാസ് 3 ടസ്പസിഫിരകഷനില് 
മൂന്ന് കനയാലുകള് രദശീയ ജലപയാതകളിരലക് രചർത്തിട്ടുണ്്. 
രകരളത്തിടല രദശീയ ജലപയാതകള് പട്ടിക 11.1.10ല് 
പട്ടികടപെടുത്തിയിട്ടുണ്്.

പട്ിേ 11.1.10 രകരളത്തിടല രദശീയ ജലപയാതകള്

ക്മ നം റൂട്്ട നീളം 
(കിരലയാമീ്റില്) രദശീയ ജലപയാത നം

1

ഡ്യുസിസിയടട ടകയാല്ം - രകയാട്ടപ്പുറം ഭയാഗം 168

രദശീയ ജലപയാത -3

ഉരദേധ്യാഗമണ്ഡല് കനയാല് 23

ചമ്പകര കനയാല് 14

ഡ്യുസിസിയടട രകയാട്ടപ്പുറം-രകയാഴിരകയാട് ഭയാഗം 160

2 ആലപ്പുഴ -ചങ്ങനയാരശ്രി 28 രദശീയ ജലപയാത -8

3 ആലപ്പുഴ- രകയാട്ടയം- അതിരമ്പുഴ 38 രദശീയ ജലപയാത -9

4 രകയാട്ടയം-ദവകം 28 രദശീയ ജലപയാത -59

5 പൂവയാർ- എരയമയാന്തുദറ-എവിഎം കനയാല് (തമിഴ്നയാട്ടിടല പ്രധയാന ഭയാഗം) രദശീയ ജലപയാത -13

ആടക നീളം (എവിഎം കനയാല് ഒഴിടക) 459 കിരലയാമീ്ർ

അവലംബം: ഇന്ലയാന്ഡ് വയാട്ടർ രവസ് അരതയാറി്ി, ടകയാച്ച ി
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ടവസ്റ് രകയാസ്റ് കനയാല് (ഡ്യുസിസി), ഫീഡർ 
കനയാലുകള് എന്നിങ്ങടനയള്ള പ്രധയാന മയാർഗങ്ങളിടല 
ജലപയാതകള് സംസ്യാനടത്ത ജലപയാതകളില് ഉള്ടപെടുന്നു. 
സംസ്യാനടത്ത ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളുടട ആടക 
നീളം 1,700 കിരലയാമീ്റയാണ്. ടവസ്റ് രകയാസ്റ് കനയാല് 
(ഡ്യുസിസി) യടട ആടക നീളം 612.45 കിരലയാമീ്റയാണ്. 
ഡ്യുസിസിടയയം വയാണിജധ് രകന്ദ്രങ്ങള്, തുറമുഖങ്ങള്, 
ടൂറിസം രസ്പയാട്ടുകള് തുടങ്ങിയ പ്രധയാന സ്ലങ്ങടളയം 
ബന്ിപെിക്കുന്ന 1,100 കിരലയാമീ്ർ ഫീഡർ/ലിങ്് 
കനയാലുകള് ഉണ്്. ഡ്യുസിസിടയ അഞ്് വിഭയാഗങ്ങളയായി 
തിരികയാം, അതയായത് (1) രകയാവളം-ടകയാല്ം (74.18 കി.മീ), 
(2) ടകയാല്ം-രകയാട്ടപ്പുറം (ടകയാടുങ്ങല്ലൂർ) (168 കി.മീ), (3) 
രകയാട്ടപ്പുറം-രകയാഴിരകയാട് (160 കി.മീ), (4) രകയാഴിരകയാട്- 
നീരലശ്രം (187.82 കി.മീ), (5) നീരലശ്രം-കയാസർരഗയാഡ് 
(22.45 കി.മീ). മയാഹിക്കും വളപട്ടണത്തിനം ഇടയില് 26 
കിരലയാമീ്ർ നീളമുള്ള മൂന്ന് കരഭയാഗങ്ങള് ഉണ്്. നീരലശ്രം 
മുതല് രബകല് വടര 41 കിരലയാമീ്ർ നീട്ടുന്നതും 
പരിഗണനയിലയാണ്.

പല കയാരണങ്ങളയാല് ഓവർ ദഡമന്ഷണല് കയാർരഗയാ 
(ഒഡിസി) ഗതയാഗതത്തിന് ഇന്ലയാന്ഡ് വയാട്ടർരവ 
ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് (ഐഡ്യുടി) രമയാഡയാണ് രറയാഡ് 
ഗതയാഗതടത്തകയാള് ടമച്ചം. റൂട്്ട, സമയ നിയന്തണങ്ങള്, 
ഒന്നിലധികം അനമതികളുടട ആവശധ്കത എന്നിവ 
രപയാലുള്ള കയാരധ്മയായ ടവല്ലുവിളികള് രറയാഡ് ഗതയാഗതം 
അഭിമുഖീകരിരകണ്ി വരുന്നു. വയാഗണുകള് സ്റയാന്രഡർഡ് 
വലുപെം ആയതിനയാല് ഒ ഡി സി കള് ടകയാണ്ടുരപയാകയാന് 
ടറയില്രവക് കഴിയന്നില്. ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗത രീതി 
തയാരതരമധ്ന സൗകരധ്പ്രദമയായ രീതിയില് ഒഡിസി ചരക് 
നീകയാന് സയാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർഷത്തിനിടട 
രദശീയ ജലപയാത 3-ടല ചരക് നീകത്തിടറെ വിശകലനം 
പട്ടിക 11.1.11-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.11 കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടട രദശീയ ജലപയാത.3 ടല 
ചരക് നീകം - ലക്ഷം ദശലക്ഷം ടൺ (എം എം ടി)

സയാമ്പത്തിക വർഷം ചരക്കു നീകം (എം എം ടി യില്)

2018-19 0.42

2019-20 0.55

2020-21 0.73

2021-22 1.7

2022-23* 1.06

അവലംബം: ഇന്ലയാന്ഡ് വയാട്ടർ രവസ് അരതയാറി്ി ഓഫ് ഇന്ധ്, 
ടകയാച്ച ി 
* ഓഗസ്റ് വടര

വകുപെിലറെ/ഏജൻസിേളലട സോമ്പത്ിേ പുറരോഗതി
വകുപെ്/ഏജന്സികളുടട സയാമ്പത്തിക പുരരയാഗതി  
പട്ടിക 11.1.12-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സൃംസ്ോന ജെപോതേൾ
15 വർഷം മുമ്പ് ഈ രമഖലയില് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ആരംഭിടച്ചങ്ിലും ഭയാഗികമയായി മയാത്രമയാണ് 
പൂർത്തിയയാകിയത്. ഫണ്ിടറെ ദൗർലഭധ്വം കനയാല് 
തീരങ്ങളിടല ദകരയ്ങ്ങളും കയാരണം പ്രവൃത്തികള് 
മന്ഗതിയിലയാണ് പുരരയാഗമിക്കുന്നത്. രകയാഴിരകയാട്-വടകര 
പയാത ഭയാഗികമയായി സഞ്യാരരയയാഗധ്മയാണ്. നബയാർഡ്, 
പതിമൂന്നയാം ധനകയാരധ് കമ്ീഷന്, സംസ്യാന പദ്തി 
ഫണ്് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള തുക ഉപരയയാഗിച്ചയാണ് വടകര-
മയാഹി (17.61 കിരലയാമീ്ർ) കനയാല് രൂപീകരണകരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങള് നടപെിലയാക്കുന്നത്. രദശീയ ജലപയാത 
ക്യാസ്-3 നിലവയാരത്തില് ഈ റീച്ച് വികസിപെിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികള് പുരരയാഗമിക്കുകയം ടചയ്യുന്നു. മയാഹി-
വളപട്ടണം കനയാലിന് 58.51 കിരലയാമീ്ർ നീളമുണ്്. 
ഇരപെയാള് വളപട്ടണത്തിന് വടക് മുതല് നീരലശ്രം 
വടരയള്ള ജലപയാതയടട ഭയാഗങ്ങള് സംസ്യാന ജലപയാത 
മയാനദണ്ഡങ്ങള്കനസൃതമയായി സഞ്യാരരയയാഗധ്മയാണ്. 
ഡ്യുസിസി രബകല് വടര നീട്ടുന്നതിനയായി നീരലശ്രം 
പുഴയം ചി്യാരി പുഴയം 6.5 കിരലയാമീ്ർ ദൂരത്തില് പുതിയ 
കനയാലു വഴി ബന്ിപെിരകണ്തുണ്്. ടവസ്റ്  രകയാസ്റ് 
കനയാല് വികസനത്തിന് രകരള സർകയാർ മുന്ഗണന 
നല്കിയിട്ടുണ്്. ഡ്യുസിസിയടട വിവിധ റീച്ചുകളുടട 
നിലവിടല പുരരയാഗതിപട്ടിക അനുബന്ം 11.1.32 ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു

തീരറേശ ഷിപെിൃംഗ് ആൻഡ് ഇൻെോൻഡ് നോവിറഗഷൻ 
വകുപെ് (സി എസ് ഐ എൻ ഡി)
രകരളത്തിടല ജലപയാതകളുടട വികസനവം ഉള്നയാടന് 
നയാവിരഗഷടറെ രപ്രയാത്സയാഹനവം ആണ് രകയാസ്റല് 
ഷിപെിംഗ് ആറെ് ഇന്ലയാന്ഡ് നയാവിരഗഷന് വകുപെിടറെ 
സുപ്രധയാന ലക്ഷധ്ങ്ങള്. വകുപെ് സംസ്യാന ജലപയാതകളില് 
പ്രവൃത്തികള് ഏട്ടുത്ത് സഞ്യാരരയയാഗധ്മയാകി വരുന്നു. 
തിരുവനന്പുരം ജില്യിടല വർകലയില് തയാത്കയാലിക 
സ്റീല് പയാലത്തിടറെ(4 എണ്ണം) നിർമ്യാണം പൂർത്തിയയായി. 
ടകയാല്ം ജില്യിടല ടകയാല്ംരതയാട് റീച്ച് II പൂർത്തിയയായി. ചില 
ജില്കളില് വിവിധ സ്ലങ്ങളില് ആവശധ്യാനസരണം 
പൂർത്തീകരിച്ച ടചയിന് ലിങ്് ടഫന്സിങ്, രബയാട്ട് 
ടജട്ടികളുടട നിർമ്യാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. രകയാവളം മുതല് 
പള്ളിത്തുറ വടര അതിർത്തിയില് കല്ിടുന്ന പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തിയയായി. തിരുവനന്പുരം ജില്യില് കരികകം 
സ്റീല് ലിഫ്്ിംഗ് ബ്ിഡ്ജ്, ടസറെ് ആന്ഡ്രൂസ് പയാലം 
തുടങ്ങിയവയടട നിർമ്യാണം പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്. 
തിരുവനന്പുരത്ത് വർകല തുരങ്ം വൃത്തിയയാകല് 
പുരരയാഗമിക്കുന്നു. തിരുവനന്പുരത്ത് ടവട്ടൂർ പഞ്യായത്തിടല 
ടിഎസ് കനയാല് വികസനം പുരരയാഗമിച്ചു വരുന്നു. മലപ്പുറം 
ജില്യിടല ടവളിയരങ്യാട് (ഘട്ടം II) രലയാക് കം ബ്ിഡ്ജിടറെ 
നിർമ്യാണവം പുരരയാഗമിക്കുകയയാണ്.

പട്ടിക 11.1.12 വകുപെ് തിരിച്ചുള്ള പദ്തി വിഹിതവം 2020-21 മുതല് 2022-23* വടരയള്ള ടചലവം (രൂപ ലക്ഷത്തില്) 

വകുപ്െ / ഏജന്സി
വയാർഷിക പദ്തി 2020-21 വയാർഷിക പദ്തി 2021-22 വയാർഷിക പദ്തി 2022-23*

ബജ്് വിഹിതം ടചലവ് ബജ്് വിഹിതം ടചലവ് ബജ്് വിഹിതം ടചലവ്

എസ് ഡ്ിയഡി 2610.00 1384.70 2761.00 1265.52 2979.00 603.90

സി എസ് ഐ എന് ഡി 7482.00 4341.60 10982.00 6773.65 10356.00 4068.70

ടക എസ് ഐ എന് സി 1018.00 1059.00 867.00 272.00 831.00 0
അവലംബം: ബജ്് രഡയാകയുടമറെ് 2022-23 (വയാലധ്ം 1), ധനകയാരധ് വകുപെ്, പ്യാന് രസ്പയ്സ,് സംസ്യാന ആസൂത്രണ രബയാർഡ്
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റേരള ഷിപെിൃംഗ് ആൻഡ് ഇൻെോൻഡ് നോവിറഗഷൻ 
റേോർപെറ�ഷൻ. െി�ിറ്ഡ് (ലേ എസ് ഐ എൻ സി)
രകരള ജലപയാതകളിടല ഉള്നയാടന് നയാവിരഗഷടറെ 
പ്രഥമപ്രവർത്തകരയാണ് രകരള ഷിപെിംഗ് ആന്ഡ് 
ഇന്ലയാന്ഡ് നയാവിരഗഷന് രകയാർപെരറഷന് 
ലിമി്ഡ്(ടകഎസ്ഐഎന്സി), ഇത് രകരള 
സർകയാരിന് കീഴില് വരുന്ന സ്യാപനമയാണ്. 
ടചറിയ ജലയയാനങ്ങളുടട നിർമ്യാണത്തിനം 
അ്കു്പെണികള്ക്കുമയായി ടകഎസ്ഐഎന്സിക് 
രണ്് യയാർഡുകള് ഉണ്്. ഉപരഭയാക്തൃ ആവശധ്ങ്ങള്ക് 
അനസൃതമയായ ജലയയാനങ്ങള് നിർമ്ിക്കുന്നതിലും 
പരിപയാലിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിപെിക്കുന്നതിലും 
രമഖലകളിലും ടകഎസ്ഐഎന്സി ഉയർന്ന നിലവയാരം 
പുലർത്തുന്നു. ടക എസ് ഐ എന് സി-യടട സ്ന്ം 
ക്രൂയിസ് ടവസ്ലുകളയായ പ്രീമിയർ സയാഗരറയാണി (I ഉം II ഉം) 
ആഡംബര കപെലയായ ടനടഫർ്ി്ിയം ഇതിടറെ എടുത്തു 
പറയയാവന്ന പ്രരതധ്കതകളയാണ്.

ടകഎസ്ഐഎന്സി 2005-ല് ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങള് 
ആരംഭിച്ചു, വിരനയാദസഞ്യാരികടള 'സയാഗരറയാണി'യില് 
കടലിരലക് ടകയാണ്ടുരപയാകുന്നു. ഇതിനയായി നിലവില് 
രണ്് ജലയയാനങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. രകരളത്തിടല 
യന്തവല്കൃത ചരക് നീകത്തിടറെ മുന് നിരകയാരയായി 
പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ടകഎസ്ഐഎന്സി ക് ഇരപെയാള് 
രണ്് കയാർരഗയാ ബയാർജുകളും നയാല് ടപരട്രയാളിയം ബയാർജുകളും 
ഒരു ആസിഡ് ബയാർജും രണ്് ജങ്യാറുകളും ഉണ്്. കൂടയാടത, 
300 ടമട്രിക് ടൺ വയാഹക രശഷിയള്ള ഒരു ഓയില് ടയാങ്ർ 
ബയാർജൂ നിർമ്യാണത്തിലയാണ്. ഈ കയാലയളവില് മട്യാരു 
300 ടമട്രിക് ടൺ ഭയാരമുള്ള ബയാർജിടറെ നിർമയാണം 
അവസയാന ഘട്ടത്തിലയാണ് . ഫിനിഷിംഗ് രജയാലികള് 
പുരരയാഗമിക്കുന്നു. 2022 നവംബർ അവസയാനരത്തയാടട 
ബയാർജ് പ്രവർത്തനക്ഷമമയാകും. എഫ് ആർ പി രബയാട്ട് 
നിർമ്യാണത്തിന പ്രരതധ്ക ഊന്നല് നല്കി വരുന്നു. 
ടക എസ് ഐ എന് സി രകരളത്തിടല ഉള്നയാടന് 
ജലയാശയങ്ങളില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനയായി ടമയാത്തം 
4.57 രകയാടി രൂപയടട 8 എഫ് ആർ പി രബയാട്ടുകള് 
വിവിധ സർകയാർ വകുപ്പുകള് / ഏജന്സികള്കയായി 
വിതരണം ടചയ്തു. സയാഗരറയാണിയടട സമയാനമയി 
ഒരു സൗരരയാർജ്ം/ദവദയുതിയില് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ഒരു ടവസ്ല് രകയാഴിരകയാട്ട് പ്രവത്തനം ആരംഭികയാന് 
പദ്തിയിട്ടിട്ടുണ്്. ടനടഫർ്ി്ി – 200 പയാക്് സീ രഗയായിംഗ് 
രഡ ക്രൂയിസ് ടവസ്ല് ഇതിനകം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 
കഴിഞ്ഞു. രകരളത്തിടല ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗത 
ഏജന്സികളുടട (ടക എസ് ഐ എന് സി) പ്രവർത്തന 
സ്ിതിവിവരകണക്കുകള് അനുബന്ം 11.1.33ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റേരള വോട്ർറവസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ോസ്ട്േ്റചഴ്സ് 
െി�ിറ്ഡ് (േ്ിൽ)
ജലപയാതകള് വികസിപെിക്കുന്നതിനയായി, 2017-ല് സംസ്യാന 
സർകയാരിടറെയം സിയയാല് ടകയാച്ചിന് ഇറെർനയാഷണല് 
എയർരപയാർട്ട് ലിമി്ഡിടറെയം (സിയയാല്) തുലധ് 
ഓഹരികരളയാടട രകരള വയാട്ടർരവസ് ആന്ഡ് 
ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്രചഴ്സ് ലിമി്ഡ് (ടകഡ്യുഐഎല്) 
എന്ന രപരില് ഒരു പ്രരതധ്ക ഉരദേശധ് സ്യാപനം 
സംസ്യാനം രൂപീകരിച്ചു. (രകരള ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ 
ഇന്ടവസ്റ് ടമറെ് ഫണ്് രബയാർഡയാണ്(കിഫ്ബി) 
പ്രധയാനമയായം ഫണ്് നല്കുന്നത്. 2017-2021 
കയാലയളവില്, സർകയാർ കയാലയാകയാലങ്ങളില് നിർരദേശിച്ച 

പ്രകയാരം ഡ്ിയസിസി യടട വിവിധ ഭയാഗങ്ങളില് ഭൂമി 
ഏട്ടുകല്, കനയാല് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങള് 
എന്നിങ്ങടനയള്ള പ്രയാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ക്ില് 
 ഏട്ടുത്തു നടപെിലയാക്കുന്നു.

സൃംസ്ോന ജെഗതോഗത വകുപെ്
സംസ്യാന സർകയാരിന് കീഴിലുള്ള അവശധ് രസവന 
വകുപെയാണ് സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെ് (എസ് ഡ്ിയ 
ഡി) ആലപ്പുഴ, രകയാട്ടയം, ടകയാല്ം, എറണയാകുളം, കണ്ണൂർ, 
കയാസർരകയാട് ജില്കളിടല ടവള്ളടകട്ടുള്ള പ്രരദശങ്ങളില് 
തയാമസിക്കുന്ന ടപയാതുജനങ്ങളുടട ഗതയാഗത ആവശധ്ങ്ങള് 
നിറരവ്യാന് പ്രതിജ്യാബദ്മയാണ്. പ്രതിവർഷം 160 
ലക്ഷം യയാത്രകയാടര മരം/ഉരുക്/രസയാളയാർ അധിഷ്ിത 
ദഫബർ ഗ്യാസ് പയാസഞ്ർ ടവസ്ലുകള് ഉപരയയാഗിച്ച് 
വകുപെ് ഗതയാഗത ആവശധ്ങ്ങള് നടപെിലയാക്കുന്നു. വകുപെിടറെ 
സയാമ്പത്തിക പുരരയാഗതി പട്ടിക 11.1.12-ലും വകുപെിടറെ 
പ്രവർത്തന സ്ിതിവിവരകണക്കുകള് അനുബന്ം 
11.1.34-ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെ് അതിടറെ പ്രവർത്തനം 
രകവലം യയാത്രകയാരുടട ഗതയാഗതത്തില് മയാത്രം 
ഒതുകയാടത കൂടുതല് രനട്ടങ്ങള് ദകവരിക്കുന്നതിലും 
വരുമയാനം വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനമയായി വിരനയാദ സഞ്യാര 
രമഖലയിരലക്കും പ്രവർത്തനം വധ്യാപിപെിച്ചിട്ടുണ്്. 
കുട്ടനയാട് ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളുടടയം ഉള്നയാടന് 
പ്രയാന്പ്രരദശങ്ങളുടടയം വിരനയാദസഞ്യാര സയാധധ്തകളുടട 
കണകിടലടുത്തുടകയാണ്് വകുപെ് 90 യയാത്രകയാരുടട 
രശഷിയള്ള 'സീ കുട്ടനയാട്' എന്ന ആധുനിക ടൂറിസ്റ് കം 
പയാസഞ്ർ ടവസ്ല് 2022 ടസപ്്ംബറില് ഉദ്ഘയാടനം 
ടചയ്യുകയണ്യായി. 9 ദിവസടത്ത കളക്ഷന് 3,25,000 
രൂപയയാണ്, പ്രതിവർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമയാനം 
130 ലക്ഷം രൂപയയാണ്. സീ കുട്ടനയാട് പദ്തിയടട 
വിജയം വരിച്ചതിനയാല് വകുപെ്, ‘സീ അഷ്മുടി’ എന്ന 
പദ്തി ആരംഭികയാന് ലക്ഷധ്മിടുന്നു. ടകയാല്ം ജില്യിടല 
അഷ്മുടികയായലിടറെ സൗന്രധ്ം ആസ്ദിക്കുന്ന 
സയാധയാരണ യയാത്രകയാർക്കും വിരനയാദസഞ്യാരികള്ക്കും 
രവണ്ി രൂപകല്പെന ടചയ് ഡബിള് ടഡക് പയാസഞ്ർ 
കം ടൂറിസ്റ് ടവസല് പദ്തിയിലുണ്യാകും.

ടവള്ളം ടകട്ടിനില്ക്കുന്ന പ്രരദശങ്ങളില് തയാമസിക്കുന്ന 
ടപയാതുജനങ്ങള്ക് കൂടുതല് ഫലപ്രദമയായ രസവനം 
നല്കുന്നതിനയായി വയാട്ടർടയാക് സി രസവനങ്ങളിരലക്കും 
വകുപെ് ചുവടുടവച്ചിട്ടുണ്്. ഇതിടലകയായി നയാല് വയാട്ടർ 
ടയാക് സികളയാണ് നിർമ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതില് രടണ്ണ്ണം 
രതജസ് 1, രതജസ് 2 എന്നിവ യഥയാക്മം ആലപ്പുഴ, 
പയ്യന്നൂർ റൂട്ടുകളിലയാണ് ഗതയാഗതം നടത്തിവരുന്നത്. 
ഈ ടവസ്ലുകള് ഇതുവടര 75,000 എണ്ണം യയാത്രകയാടര 
ദകകയാരധ്ം ടചയ്യുകയം 32 ലക്ഷം രൂപയയാണ് വരുമയാനം 
ലഭിക്കുകയമുണ്യായി.

ഉള്നയാടന് ജലഗതയാഗതത്തിടറെയം ഉള്നയാടന് 
വിരനയാദസഞ്യാരത്തിടറെയം നിർണയായക പങ്കും വധ്യാപ്ിയം 
തിരിച്ചറിഞ്ഞുടകയാണ്്, വകുപെ് ഇരപെയാള് ആധുനിക സുരക്ഷയാ 
സംവിധയാനങ്ങരളയാടുകൂടിയ 100 യയാത്രകയാടര ഉള്ടകയാള്ളയാന് 
രശഷിയള്ള ക്മരന് രബയാട്ടുകള് (7 എണ്ണം) നിർമ്ികയാന് 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്് കയാ്മരനകള് 
2020-21ല് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഡീസല് 
എഞ്ിനകളുള്ള യയാത്രയാരബയാട്ടുകളുടട അ്കു്പെണികള് 
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ടചലവ് വർദ്ിച്ചരതയാടട, സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ 
റൂട്ടുകളില് രസയാളയാർ-ഇലക് ട്രിക് ടവസ്ലുകള് നിർമ്ികയാനം 
പ്രവർത്തിപെികയാനം സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെ് 
(എസ് ഡ്യുടിഡി) തീരുമയാനിക്കുകയണ്യായി. 75 
സീറ്റുകളുള്ള ഡീസലില് ഓടുന്ന ടഹവി ടവസലുകളില് 
നിന്ന് വധ്തധ്സ്മയായി, 30 സീറ്റുകള് മയാത്രമയാണുള്ള രസയാളയാർ 
രബയാട്ടുകള് വലുപെത്തില് ടചറുതയായിരിക്കും.

ജലഗതയാഗതം ടറയില് രറയാഡ് ഗതയാഗതരത്തകയാളും 
കയാരധ്ക്ഷമമയാണ്, രസയാളയാർ/ഇലക് ട്രിക് ടവസ്ലുകളുടട 
ഉപരയയാഗം കയാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതില് 
നല് സ്യാധീനം ടചലുത്തും, അതിനയാല് പഴയ 
ഇന്ന രബയാട്ടുകടള രസയാളയാർ/ഇലക് ട്രിക്/സിഎന്ജി 
ടവസ്ലുകളയാകി മയാറ്റുന്നതിന് പ്രരതധ്ക ശ്രദ് 
രകന്ദ്രീകരിരകണ്തുണ്്. 2017 മുതല് നയാളിതുവടര 17 ലക്ഷം 
യയാത്രകയാടര ദകകയാരധ്ം ടചയ് ത ഇന്ധ്യിടല ആദധ്ടത്ത 
രസയാളയാർ ടഫറി 'ആദിതധ്' യടട വിജയഗയാഥ ഇന്ധ്യില് 
ആദധ്രത്തതും മ്് സംസ്യാനങ്ങള്ക് മയാതൃകയമയാണ്. 
ഇതുവഴി 420 ടൺ കയാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുകയം 
1.65 ലക്ഷം ലി്ർ രഫയാസില് ഇന്നം ലയാഭിക്കുകയം 
ടചയ്യുന്നു.

ലവല്ലുവിളിേളൃം അവസരങ്ങളൃം
2025-ഓടട രദശീയ മയാനദണ്ഡങ്ങള്കനസൃതമയായി 
രകയാവളം-കയാസർരഗയാഡ് ജലപയാത പ്രവർത്തിപെിക്കുകയം, 
വികസന പദ്തികള്ക്കും ചരക്കുനീകത്തിനം ഊന്നല് 
നല്കുന്ന സംസ്യാനടത്ത ജലപയാതകള്കയായി 
സമഗ്രമയായ മയാസ്റർ പ്യാന് തയ്യയാറയാരകണ്തും, 
ആധുനിക കപെലുകളുടട വയാങ്ങലും അതുരപയാടല 
തടന്ന യയാത്രകയാരുടടയം ചരക്കുകളുടടയം ഗതയാഗതം 
രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നത്തിനയായള്ള രപ്രയാത്സയാഹനം 
നല്കുക, തുറമുഖങ്ങളും ഉള്പ്രരദശങ്ങളും തമ്ില് 
ടടർമിനല് സൗകരധ്ങ്ങളും കണക്്ിവി്ിയം 
സ്യാപിക്കുക, നദീതട വധ്യാവസയായിക ഇടനയാഴികളും 
വിരനയാദസഞ്യാരവം രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുന്നതിനള്ള 
തന്തങ്ങള് വികസിപെിക്കുകയം ഉള്നയാടന് ജലപയാതകളിടല 
ജലത്തിടറെ ഗുണനിലവയാരം ടമച്ചടപെടുത്തുകയം ദ്രയാവ ഖര 
മയാലിനധ്ം കുറയ്ക്കുന്നതിനള്ള നടപടികള് ദകടകയാള്ളുകയം 
ടചയ്യുക. ജലപയാത അടിസ്യാനമയാകിയള്ള 
വധ്വസയായവല്കരണം രപ്രയാത്സയാഹിപെിക്കുക എന്നീ 
നടപടികള് ദകരകയാടള്ളണ്തുമയാണ്. സംരയയാജിത 
മള്ട്ടിരമയാഡല് ട്രയാന്സ് രപയാർട്ട് നയത്തിന് 
അനസൃതമയായി ഐഡ്യുടി ഉപരമഖലയടട സുസ്ിര 
വികസനം ഉറപെയാക്കുന്ന ഒരു മധധ്കയാല, ദീർഘകയാല 
കയാഴ്ചപെയാട് സർകയാർ തയ്യയാറയാരകണ്തുണ്്. ഗതയാഗത 
രമഖലയടട വികസനത്തിനള്ള രമയാഡല് ഓപ്ഷനകള് 
സയാമൂഹികവം പയാരിസ്ിതികവമയായ രനട്ടങ്ങടള 
അടിസ്യാനമയാകിയള്ളതയായിരികണം.

സുസ്ിര നയാവിഗബിലി്ിയം ഗതയാഗത പ്രയാധയാനധ്വം 
അനസരിച്ച് ഉള്നയാടന് ജലപയാത ശംഖല 
പുനഃക്മീകരിരകണ്തയാണ്. രകയാർ ജലപയാതകളില് 
തിരുവനന്പുരടത്തയം രബകലിടനയം മ്് രദശീയ 
ജലപയാതകടളയം ബന്ിപെിക്കുന്ന ടഫയർരവകളും 
ഉള്ടപെടുരത്തണ്തയാണ്. കൂടയാടത ഇത് രകയാട്ടയടത്ത 
ഉള്നയാടന് തുറമുഖം ഉള്ടപെടട എല്യാ തുറമുഖങ്ങടളയം 
ബന്ിപെിക്കുന്നതും പ്രയാരദശിക പട്ടണങ്ങടള 
ബന്ിപെിക്കുന്നതുമയായിരികണം. ജലപയാത മയാരനജ് ടമറെ് 

പ്യാനിന് അനസൃതമയായി ടന്് വർക് വികസനവം 
രൈഡ്ജിംഗ് തന്തവം തയ്യയാറയാരകണ്തയാണ്. പുതിയ 
ടരൈഡ്ജിംഗ് തന്തം സിഎസ്ഐഎന്ഡിയടടയം 
രകരള വയാട്ടർരവയ്സ് ഇന്ഫ്യാസ്ട്രക്ചർ ലിമി്ഡിടറെയം 
(ടകഡ്യുഐഎല്) രപ്രയാഗ്രയാമുകടള ഏരകയാപിപെിക്കുകയം 
സംരയയാജിപെിക്കുകയം രവണം.

ജലപയാത മയാരനജ് ടമറ്െ, ഓപെരറഷന്സ്, ഉള്നയാടന് 
ജലഗതയാഗത അടിസ്യാന വികസനം, ജലപയാതകളുടട 
ടരൈഡ്ജിംഗ്, ടമയിറെനന്സ്, ചരക് ദകകയാരധ്ം 
ടചയ്യുന്നതില് യന്തവല്കരണം, ഉള്നയാടന് കടണ്യ് നർ 
ടടർമിനലുകളുടട വികസനം, ജലപയാതകളിടല കടണ്യ് നർ 
ട്രയാഫിക് എന്നിവയില് കൂടുതല് സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തം 
ഉറപെയാരകണ്തയാണ്. അതിനയായി, ഉള്നയാടന് കപെല് 
സുരക്ഷ, കപെല് നിർമയാണം, കപെല് രൂപകല്പന, കപെല് 
നിർമയാണത്തിടറെ രമല്രനയാട്ടം, സർരവ സർട്ടിഫികറ്റുകള് 
നല്കല്, ഓരരയാ കപെലിനം ആവശധ്മയായ ടതയാഴിലയാളികടള 
നിശ്യികല് തുടങ്ങിയവയടട നിലവിലുള്ള നിയന്തണ 
സംവിധയാനം ടമച്ചടപെടുത്തി പുതിയ മയാർഗനിർരദശങ്ങളും 
നടപടിക്മങ്ങളും തയ്യയാറയാരകണ്തയാണ്. ഓരരയാ 
വിഭയാഗത്തിനം രവണ്ിയള്ള രസവന പരിശീലന 
ടമയാഡയൂളുകളും വിജയകരമയായി പൂർത്തിയയാകിയതിന് രശഷം 
പരിശീലന സ്യാപനങ്ങള് വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിടല ക്രൂവിന് 
രകയാംപി്ന്സി സർട്ടിഫികറ്റുകള് നല്രകണ്തയാണ്.
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11.2 ഊർജ്ം
സുസ്ഥിരമയായ രീതഥിയഥില് സയാർവത്ഥികമയായുള്ള ഊർജ് 
ലഭധ്തയയാണ് ഊർജ്മമഖലയയ നയഥിക്കുന്ന പ്രധയാന തത്ം. 
പരമ്പരയാഗത മ്യാതസ്സുകള് മുതല് പ്രയാമയയാഗഥികമയായ 
പയാരമ്പമരധ്തര മ്യാതസ്സുകള് വയര ഉള്യ്പെടുന്നവയയാണ് 
ഇന്ധ്യഥിയല ഊർജമ്യാതസ്സുകള്. കല്ക്കരഥി, 
പ്രകൃതഥിവയാതകം, ഖര ബമയയാമയാസ് എന്നഥിവയഥിലൂയെയയാണ് 
രയാജധ്യത്ത ഊർജ് ആവശധ്കതയുയെ 80 ശതമയാനമത്തയാളം 
കയടെത്തുന്നത്. (അവലംബം: ഇന്റർ നയാഷണല് 
എനർജഥി ഏജനസഥി). ഇന്ധ്യഥിയല പ്രതഥിശീർഷ ഊർജ് 
ഉത്പയാദനം വളയര കുറഞ്ഞ മതയാതഥില് ആയണങ്ഥിലം 
സമ്പൂർണ്ണ മതയാതഥിലളള ഹരഥിത വയാതക ഉല്യാദനത്തഥില് 
മലയാകത്തഥിയല മൂന്നയാമയത്ത വലഥിയ രയാജധ്മയാണഥിത്. 
(രയാജധ്ങ്ങള് അെഥിസ്യാനമയാക്കഥി) യപയാതുയവ ഇന്ധ്യഥിയല 
പ്രതഥിശീർഷ വവദയൂതഥി ഉപമഭയാഗം പ്രമതധ്കഥിച്് മകരളത്തഥില് 
മലയാകശരയാശരഥിമയക്കയാള് വളയര തയായെയയാണ്. 

ഊർജ് സുരക്ഷ, ഊർജ് സമത്ം, പയാരഥിസ്ഥിതഥിക 
സുസ്ഥിരത, കണ്ടഥി മകയാണ്െക്്റ്് വൈമനഷന 
എന്നഥിവയയ അെഥിസ്യാനമയാക്കഥി പ്രതഥിവർഷം 127 
രയാജധ്ങ്ങളുയെ ഊർജ് സംവഥിധയാന പ്രവർത്തനങ്ങള് 
കണക്കയാക്കുന്ന മവള്ൈ് എനർജഥി വടലമ ഇനൈക്് 
(ൈബ്ലയൂ.ഇ.റ്ഥി) 2022 ല് ഇന്ധ് 63-യാംസ്യാനത്തയാണ്. 
ക്ീന എനർജഥി ടയാനസഥിഷന, കയാലയാവസ്യാ വധ്തഥിയയാന 
ലഘൂകരണം എന്നഥിവയഥില് മലയാക രയാജധ്ങ്ങളുയെ ഇെയഥില് 
മകന്ദ്രസ്യാനം വഹഥിക്കുന്ന രയാജധ്ങ്ങളഥിയലയാന്നയായ 
ഇന്ധ്, കയാലയാവസ്യാ വധ്തഥിയയാന പ്രകെന സൂചഥികയഥില് 
(സഥിസഥിപഥിഐ 2023) മഥികച് രയാജധ്ങ്ങളഥില് എടയാം 
സ്യാനത്തയാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ മേഖെ 
2022 ജൂണ് 30 ആയമ്പെയാമെക്കും രയാജധ്ത്തഥിയന്റ യമയാത്തം 
സ്യാപഥിത മശഷഥി 4,03,759 യമഗയാവയാടയാണ്. ഇന്ധ്യഥില്, 
തയാമപയാർജ്ത്തഥില് നഥിന്നുള്ള വവദയുതഥിയയാണ് ഊർജ് 
മ്യാതസ്സുകളഥില് പ്രധയാനമയായഥിട്ടുള്ളത്. 2022 ജൂണ് 30 യന്റ 
കണക്കനുസരഥിച്് ഇത് രയാജധ്ത്തഥിയന്റ യമയാത്തം സ്യാപഥിത 
മശഷഥിയുയെ 58 ശതമയാനം വരുന്നു. നയാഷണല് ഗ്ഥിൈഥിമലക്ക് 
വഥിവഥിധ ഊർജ് മ്യാതസ്സുകളഥില് നഥിന്നുളള ഊർജ് 
വഥിഹഥിതം പട്ടിക 11.2.1ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. അടുത്തകയാലത്ത്, 
പുനരുപമയയാഗ ഊർജ്മ്യാതസ്സുകളഥില് നഥിന്നുള്ള 
ഊർമജ്യാത്പയാദനം ജല വവദയുതഥി ഉല്പയാദനയത്ത 
മൂന്നയാം സ്യാനമത്തക്ക് പഥിന്ള്ളഥി രടെയാം സ്യാനയത്തത്തഥി. 
ഊർമജ്യാല്്പെയാദനത്തഥിയന്റ മമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള ആയക 
കണക്കുകള് പട്ടിക 11.2.2ല് ഉള്യ്പെടുത്തഥിയഥിരഥിക്കുന്ന 
പ്രകയാരം 2022 ജൂണ് 30 ആയമ്പെയാമെക്കും ഇന്ധ്യഥിയല 
യമയാത്തം ഊർജ ഉല്യാദനത്തഥിയന്റ 1,04,969 യമഗയാവയാട് 
(25.99 ശതമയാനം) സംസ്യാന മമഖലയഥില് നഥിന്നും 
99,005 യമഗയാവയാട് (24.52 ശതമയാനം) മകന്ദ്ര മമഖലയഥില് 
നഥിന്നും 1,99,785 യമഗയാവയാട് (49.48 ശതമയാനം) സ്കയാരധ് 
മമഖലയഥില് നഥിന്നുമയാണ്.

മേരളത്ിലെ ഊർജ്ജ മേഖെ
ഊർജ് മമഖലയയ യമച്യ്പെടുത്തുന്നതഥിനയായഥിട്ടുളള 
സംസ്യാ നങ്ങളുയെ ശ്രമങ്ങയള അളക്കുന്നതഥിനയായഥി 
2022ല്  നീതഥി ആമയയാഗ് പ്രസഥിദ്ീകരഥിച് മ്റേറ്് എനർജഥി 
& വക്മറ്് ഇനൈക്് (SECI) പ്രകയാരമുളള ഏറ്വം മഥികച് 
സംസ്യാനമയാണ് മകരളം. മകരളത്തഥിയല വവദയൂതഥി 
ഉപമഭയാഗം പ്രധയാനമയായും ഗയാർഹഥിക, വയാണഥിജധ് 

പട്ടിക 11.2.1 ഇന്ധ്യുയെ യമയാത്തം സ്യാപഥിതമശഷഥി (യമഗയാവയാട്) 2021-22 ല്

ഇന്ധനം
2021-22 സ്യാപഥിത മശഷഥി (യമഗയാവയാട്)

മയാർച്്  31, 2022 ല് ശതമയാനം ജൂണ് 30, 2022 ല് ശതമയാനം
തയാപവവദയുതഥി 2,36,108.72 59.10 2,36,065 58.46
ജലവവദയുതഥി 46,722.52 11.69 46,850 11.60
ആണമവയാർജ്ം 6,780.00 1.69 6,780 1.67
പുനരുപമയയാഗ ഊർജ്ം 1,09,885.38 27.50 1,14,064 28.25
ആയക 3,99,496.62 4,03,759.00

അവലംബം: യസനടല് ഇലക്ടഥിസഥിറ്ഥി അമതയാറഥിറ്ഥി (സഥി.ഇ.എ)
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മമഖലയഥിലയാണ്. എന്നയാല് മറ്് സംസ്യാനങ്ങളഥില് ഊർജ് 
ഉപമഭയാഗത്തഥിയന്റ ഭൂരഥിഭയാഗവം വധ്വസയായം,, കൃഷഥി തുെങ്ങഥിയ 
ഉല്യാദന മമഖലകളഥിലയാണ്. സംസ്യാനത്തഥിയന്റ നഥിലവഥിയല 
ആവശധ്കതയുയെ 30 ശതമയാനവം പുനരുപമയയാഗ ഊർജ് 
മ്യാതസ്സുകളഥില് നഥിന്നയാണ് നഥിറമവറ്റുന്നത്. 

2021 യമയ് മയാസത്തഥിയല ൌയട ചുെലഥിക്കയാറ്് വവദയൂത 
ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് മകടുപയാടുകള് വരുത്തുകയും 
മഥിക്കവയാറം സ്ലങ്ങളഥില് വവദയൂതഥി തെസ്സയ്പെടുത്തുകയും 
യചയ്തുയകയാടെ് യതക്കന, മദ്ധ്ജഥില്ലകളഥിയല സയാരമയായഥി 
ബയാധഥിച്ചു. കൂെയായത സംസ്യാനത്തുെനീളമുളള 38 
ലക്ഷമത്തയാളം ഉപമഭയാക്യാക്കയളയും ബയാധഥിക്കുകയുടെയായഥി. 
 
മകരള സംസ്യാനത്തഥിയന്റ കെഥിഞ്ഞ 5 വർഷയത്ത ഊർജ് 
സംവഥിധയാനത്തഥിയന്റ വളർച്യുയെ വഥിശദയാംശങ്ങള്  
പട്ടിക 11.2.3ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 

ഊർജ്ജമേഖെയിലെ ഏജന്ിേള്
മകരളത്തഥില് ഊർജ് വഥികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് മകരള 
സംസ്യാന വവദയുതഥി മബയാർൈ് ലഥിമഥിറ്ൈ് (യക.എസ്.ഇ.ബഥി.
എല്), ഏജനസഥി മ�യാർ മനയാണ് കണ്യവനഷണല് 
എനർജഥി ആന്റ് റൂറല് യെക്മനയാളജഥി (അനർട്), എനർജഥി 
മയാമനജ്യമന്്റ യസന്റർ (ഇ.എം.സഥി) ഇലക്ടഥിക്കല് 
ഇനയ്പെക്ടമററ്് വകു്പെ് എന്നീ നയാല് ഏജനസഥികള് 
മുമഖനയയാണ് മുഖധ്മയായും നെ്പെഥിലയാക്കഥി വരുന്നത്. 

മേരള ്ംസ്ഥാന വൈദ്യുതി മ�ഥാർ്ഡ് െിേിറ്റ്ഡ്  
(ലേ.എ്ഡ്.ഇ.�ി.എല്)
ഇന്ധ്ന കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 (മകന്ദ്ര നഥിയമം 1956 
യന്റ ആക്ട് 1) പ്രകയാരം സംമയയാജഥിക്കയ്പെട പവർ യൂടഥിലഥിറ്ഥി 
കമ്പനഥിയയാണ് മകരള സംസ്യാന വവദയുതഥി മബയാർൈ് 
ലഥിമഥിറ്ൈ് (യക.എസ്.ഇ.ബഥി.എല്). 2003 യല ഇലക്ടഥിസഥിറ്ഥി 
ആക്ട്, വകു്പെ് 131 പ്രകയാരം മകരള സർക്കയാരഥിയന്റ പൂർണ 

ഉെമസ്തയഥിലള്ളതയായണങ്ഥിലം വകു്പെ് 131, 133 എന്നഥിവയുയെ 
ഉപവകു്പെ്  2 പ്രകയാരം സംസ്യാന സർക്കയാരഥില് 
നഥിക്ഷഥിപ്തമയായഥിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും, പ്രമതധ്കതകളും,, 
അവകയാശങ്ങളും, ബയാധധ്തകളും, ഉത്തരവകളും, പെയ മകരള 
സംസ്യാന വവദയുതഥി മബയാർൈഥിന് 2013 ഒമക്ടയാബർ 31 
ന് തഥിരഥിയക ഏല്ഥിച്ചു. വഥിതരണം, പ്രസരണം, ഉല്പയാദനം 
എന്നീ സ്ടയാറ്ജഥിക് ബഥിസഥിനസ് യൂണഥിറ്റുകളുള്ള സഥിംഗഥിള് 
മഹയാള്ൈഥിംഗ് കമ്പനഥിയയായ മബയാർൈ്  സംസ്യാനയത്ത 
വവദയുതഥിയുയെ ഉത്പയാദനം, പ്രസരണം,വഥിതരണം 
എന്നഥിവ നെത്തുകയും യചയ്യുന്നു. സംസ്യാനയത്ത 99 
ശതമയാനം ഉപമഭയാക്യാക്കള്ക്കും മബയാർൈ് മനരഥിട് 
വവദയുതഥി നല്കുകയും നഥിയന്ത്രണങ്ങള് ഏർയ്പെടുത്തയായത 
എല്ലയാവർക്കും ആവശധ്യാനുസരണം വവദയുതഥി നല്കുകയും 
യചയ്യുന്നു.

മകരളത്തഥില്പയാരമ്പമരധ്തര പുനരുപമയയാഗ ഊർജ് 
മ്യാതസ്സുകളുയെ നഥിയന്ത്രണ ഏജനസഥികളയാണ് (i) 
ഏജനസഥി മ�യാർ മനയാണ് കണ്യവനഷണല് എനർജഥി 
ആന്റ് റൂറല് യെക്മനയാളജഥി (അനർട്) (ii) എനർജഥി 
മയാമനജ്യമന്റ് യസന്റർ (ഇ.എം.സഥി) 

ഏജന്ി മ�ഥാർ മനഥാണ്േണ്ലൈനഷണല് എനർജി ആന്ഡ് 
റൂറല് ലെേഡ്മനഥാളജി (അനർടഡ്)
മകരള സർക്കയാരഥിയന്റ ഊർജ് വകു്പെഥിന് കീെഥില് 
പ്രവർത്തഥിക്കുന്ന ഒരു സ്യം ഭരണ സ്യാപനമയാണ് 
ഏജനസഥി മ�യാർ മനയാണ് കണ്യവനഷണല് എനർജഥി 
ആന്റ് റൂറല് യെക്മനയാളജഥി(അനർട്). സംസ്യാനത്ത് 
പയാരമ്പമരധ്തര ഊർജ്പ്രചരണത്തഥിനും നെ്പെയാക്കലഥിനും 
അധഥികയാരമുളള മനയാൈല് ഏജനസഥിയയായ അനർട് 
മകരളത്തഥില് മകന്ദ്രസർക്കയാർ പരഥിപയാെഥികള് നെ്പെഥിലയാക്കു 
ന്നതഥിനുള്ള മഥിനഥിസ്ടഥി ഓ�് നയൂ ആനൈ് റഥിനയൂവബഥിള് 
എനർജഥിയുയെ (എം.എന.ആർ. ഇ) മനയാൈല് ഏജനസഥി 
കൂെഥിയയാണ്.

പട്ടിക 11.2.2 ഇന്ധ്യുയെ യമയാത്തം സ്യാപഥിതമശഷഥി (യമഗയാവയാട്), 2021-22ല്

മമഖല
സ്യാപഥിതമശഷഥി (യമഗയാവയാട്)

മയാർച്്  31, 2022ല് ശതമയാനം ജൂണ് 30, 2022ല് ശതമയാനം
സംസ്യാന മമഖല 99,004.93 24.78 99,005 24.52
മകന്ദ്ര മമഖല 1,04,854.98 26.24 1,04,969 25.99
സ്കയാരധ് മമഖല 1,95,636.71 48.97 1,99,785 49.48
ആയക 3,99,496.62 4,03,759

അവലംബം: യസനടല് ഇലക്ടഥിസഥിറ്ഥി അമതയാറഥിറ്ഥി (സഥി.ഇ.എ)

പട്ടിക 11.2.3 മകരള സംസ്യാനത്തഥിയന്റ ഊർജ് സംവഥിധയാനത്തഥിയന്റ വളർച് ഒറ്മനയാടത്തഥില് (2017-22) 
ക്രമ 
നം ഘെകം യൂണഥിറ്് 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

1 സ്യാപഥിത മശഷഥി യമഗയാവയാട് 2975.56 3000.35 3063.15 3029.65 3145.82
2 പരമയാവധഥി ആവശധ്കത യമഗയാവയാട് 3884 4242 4316 4284 4380.04
3 വയാർഷഥിക ഉല്യാദനം മഥിലധ്ണ് യൂണഥിറ്് 5474.47 7593.12 5722.81 7057.90 9742.29
4 വയാർഷഥിക വഥിതരണം മഥിലധ്ണ് യൂണഥിറ്് 21159.19 21750.25 23058.91 22540.30 23983.42
5 ആമളയാഹരഥി ഉമപയാമഭയാഗം കഥിമലയാവയാട് 613 626 657 619 676
6 വയാർഷഥിക എക്്മപയാർട് മഥിലധ്ണ് യൂണഥിറ്് 166.89 1030.20 323.84 633.39 2244.73
7 വയാർഷഥിക ഇമപയാർട് മഥിലധ്ണ് യൂണഥിറ്് 18677.46 17982.15 20827.12 18708.40 19156.36
8 ഉപമഭയാക്യാക്കള് എണ്ണം (ലക്ഷത്തഥില്) 122.76 125.52 128.26 131.43 134.22
9 യതരുവ് വഥിളക്കുകള് എണ്ണം 1417639 1422764 1447820 1476776 2301556

10 ഇ-യവഹഥിക്കഥിള് ചയാർജ്ഥിംഗ് 
മ്റേഷനുകള് എണ്ണം 8 56 219

11 യമയാത്തം വയാർഷഥിക വരുമയാനം രൂപ മകയാെഥിയഥില് 12260.00 14002.94 14718.59 15169.39 15664.92
അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്
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പട്ടിക 11.2.4 വയാർഷഥിക പദ്തഥി 2021-22, 2022-23 യന്റ പദ്തഥി വഥിഹഥിതവം യചലവകളും (രൂപ മകയാെഥിയഥില്)

ക്രമ 
നമ്പർ വകു്പെഥിയന്റ/ ഏജനസഥിയുയെ മപര്

വയാർഷഥിക പദ്തഥി 2021-22 വയാർഷഥിക പദ്തഥി 2022-23

വഥിഹഥിതം യചലവ് യചലവ് 
ശതമയാനത്തഥില് വഥിഹഥിതം യചലവ്* യചലവ് 

ശതമയാനത്തഥില്
1 യക.എസ്.ഇ.ബഥി.എല് 1093.75 898.28 82.1 1093.75 590.48 53.9
2 അയനർട് 43.13 20.04 46.5 44.44 6.55 14.7
3 ഇ.എം.സഥി 7.63 3.98 52.2 9.14 2.20 24
4 ഇലക്ടഥിക്കല് ഇനയ്പെക്ടമററ്് 5.60 1.96  35 5.60 0.61 1.3
 ആയക 1150.11 924.26 80.36 1152.93 599.84 52.03

*ൈഥിസംബർ 1, 2022 വയര 
അവലംബം: പ്യാനമ്പെസ്

എനർജി േഥാമനജഡ്ലേന്ഡ് ല്ന്ർ (ഇ.എം.്ി) 
സംസ്യാനത്ത് ഊർജ് സംരക്ഷണം മപ്രയാത്യാ 
ഹഥി്പെഥിക്കുന്നതഥിനും ഊർജ് കയാരധ്ക്ഷമത വർധഥി 
്പെഥിക്കുന്നതഥിനും 2001 യല ഊർജ് സംരക്ഷണ 
നഥിയമം നെ്പെയാക്കുന്നതഥിനും മവടെഥിയുള്ള മകന്ദ്ര 
ഊർജ് മന്ത്രയാലയത്തഥിയന്റ ബയൂമറയാ ഓ�് എനർജഥി 
എ�ഥിഷധ്നസഥിയുയെ സംസ്യാന അംഗീകൃത 
ഏജനസഥിയയാണ്  എനർജഥി മയാമനജ്യമന്റ് യസന്റർ (ഇ എം 
സഥി). യചറകഥിെ/ഇെത്തര/ സൂക്ഷ്മ ജല വവദയുത പദ്തഥികയള 
മപ്രയാത്യാഹഥി്പെഥിക്കുന്നതും ഇ എം സഥി ആണ്. സ്കയാരധ് 
പങ്യാളഥിത്തമത്തയായെ യചറകഥിെ ജലവവദയുത പദ്തഥികളുയെ 
വഥികസനത്തഥിന് പ്രമചയാദനം നല്കുന്നതഥിനയായഥി സംസ്യാന 
സർക്കയാർ വവദയുതഥി വകു്പെഥിന് കീെഥില് രൂപീകരഥിച് സയാള് 
വഹമ്യാ യപ്രയാമമയാഷന (എസ്.എച്്.പഥി.)യസല് ഇ.എം.
സഥിയുമയായഥി മചർന്ന് പ്രവർത്തഥിക്കുന്നു. 
 
ഇെക്ടിക്കല് ഇനല്പെക്ടമററ്റഡ് ൈകുപ്ഡ്
മകരള സർക്കയാരഥിയന്റ ഊർജ് വകു്പെഥിയന്റ കീെഥില് 
ഇലക്ടഥിക്കല് ഇനയ്പെക്ടമററ്് പ്രവർത്തഥിക്കുന്നു. സുരക്ഷയാ 
പരഥിമശയാധനകള് നെത്തുന്നതും വഹയെനഷന, എക്്ടയാ 
വഹയെനഷന, മീൈഥിയം മവയാള്മടജ് ഇന്റേമലഷന 
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് അനുവയാദം നല്കുന്നതും 
ഇലക്ടഥിക്കല് ഇനയ്പെക്ടമററ്് ആണ്. വഥിവഥിധ ഇലക്ടഥിക്കല് 
ഉപകരണങ്ങളുയെ പരഥിമശയാധന, കയാലഥിബമറഷന 
എന്നഥിവ നെത്തുക എന്നതയാണ് മീറ്ർ യെ്റേഥിംഗ് ആനൈ് 
്റേയാനമൈർൈ് സ് ലമബയാറടറഥി (എംെഥിഎസ്ല്) യുയെ ലക്ഷധ്ം. 
മവയാള്മടജ്, കറന്റ്, യറസഥി്റേനസ്, ഫ്ീക്നസഥി, പവർ, 
പവർ �യാക്ടർ, എനർജഥി മുതലയായവയുയെ കയാലഥിമരേഷന 
അളക്കുന്നതഥിനുള്ള യസൗകരധ്ങ്ങള് നഥിലവഥില് ഇവഥിയെ 
ലഭധ്മയാണ്. യപ്രയാടക്ഷന റഥിയല, ഇനസ്ടുയമന്്റ 
ടയാനസ്മ�യാർമർ എന്നഥിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ-കമ്ീഷണഥിംഗ് 
യെ്റേഥിംഗ് സൗകരധ്ം എന്നഥിവ ഇതഥിലള്യ്പെടുന്നു. 
പവർ ടയാനസ്മ�യാർമറകള്, മകബഥിളുകള്, സർക്കയൂട് 
മരേക്കുകള് എന്നഥിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്ീഷണഥിംഗ് യെസ്റ്റുകള് 
എന്നഥിവ ഇവഥിയെ നെത്തയ്പെടുന്നു. ഇവഥിയെ നെത്തുന്ന 
എല്ലയാ കയാലഥിബമറഷനുകളും യെസ്റ്റുകളും മദശീയ, അന്ർ 
മദശീയ നഥിലവയാരത്തഥിയനയാത്തതയാണ്. സംസ്യാനയത്ത 
എല്ലയാ ഇലക്ടഥിക്കല് അപകെങ്ങളും അമന്ഷഥിക്കുന്നതും 
അമന്ഷണ റഥിമ്പെയാർട്ടുകള് സർക്കയാരഥിനു സമർ്പെഥിക്കുന്നതും 
അപകെങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരവയാദഥികളയാകുന്ന വധ്ക്ഥി/
അധഥികയാരഥികള് എന്നഥിവർയക്കതഥിയര നെപെഥികള് 
സ്ീകരഥിക്കുന്നതും ഈ വകു്പെയാണ്. 

ഈ വകുപ്പുകളുയെ 2021-22, 2022-23 എന്നീ വർഷങ്ങളഥിയല 
വയാർഷഥിക പദ്തഥി, വഥിഹഥിതം, യചല്വ, യചലവഥിയറെ ശതമയാനം 
എന്നഥിവ പട്ടിക 11.2.4 ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ െഭത്യത 
മകന്ദ്ര മ്റേഷനുകള്, സ്കയാരധ് ഉല്യാദകർ, പവർ 
എക്്മചഞ്ചുകള്, ഇനൈഥിയപനൈന്റ് പവർ യപ്രയാൈയൂ 
മസെ്സ് (ഐപഥിപഥി), കധ്യാപ്റ്ീവ് പവർ പ്യാന്റുകള് (സഥിപഥിപഥി), 
യപ്രയാസയൂമർ എന്നഥിവരുയെ ഉെമസ്തയഥിലളള മ്റേഷനുകള് 
ഉള്യ്പെയെയുളള ആന്രഥിക മ്യാതസ്സുകളഥില് നഥിന്നയാണ് 
സംസ്യാനത്ത് ലഭധ്മയായഥിട്ടുളള വവദയുതഥിയുയെ അളവ് 
കയടെത്തഥിയഥിട്ടുള്ളത്. വഥിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.2.5ല് 
യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി ആൈശത്യേത
സംസ്യാനത്ത് 2020-21 യല 4284 യമഗയാവയാട് എന്നതഥില് 
നഥിന്ന് 2.24 വർദ്്വ മരഖയ്പെടുത്തഥിയക്കയാടെ് 2021-22ല് 
മയാർച്് 17, 2022ല് ഏറ്വം കൂെഥിയ ഊർജ് ആവശധ്കത 
4,380.04 യമഗയാവയാടയായഥിരുന്നു. 2021-2022 പ്രഭയാത 
സമയയത്ത ഏറ്വം കൂെഥിയ ഊർജ് ആവശധ്കത 3500 
യമഗയാവയാട്ടും, ശരയാശരഥി ആവശധ്കത 3,337.44 യമഗയാ 
വയാട്ടും, വദനംദഥിന ശരയാശരഥി ആവശധ്കത 2,885.40 
യമഗയാവയാട്ടും ആയഥിരുന്നു. കെഥിഞ്ഞ അഞ്് വർഷങ്ങളഥിയല 
ഊർജ് ആവശധ്കതയും ഊർജ്ത്തഥിയന്റ പരമയാവധഥി 
ആവശധ്കതയും ചടിത്രം 11.2.1ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 

ഊർജ്ജ ഉപമഭഥാഗത്ിലന് രീതി
മകരളത്തഥില് 2021-22 യല വവദയുമതയാർജ് ഉപമഭയാഗം 
2020-21 യല 22540.32 എം.യു.യഥില് നഥിന്ന് 6.40 
ശതമയാനം വർദ്ഥിച്് 23983.40 മഥിലധ്ണ് (ഓ്പെണ് ആക്സ് 
ഉപമഭയാഗം ഉള്യ്പെയെ) ആയഥി. 2017-18 മുതല് 2021-22 
വയര മകരളത്തഥിയല വവദയുമതയാർജ് ഉപമഭയാഗം, ചടിത്രം 
11.2.2ല് നല്കഥിയഥിരഥിക്കുന്നു. 2022 മയാർച്് 31ല് യമയാത്തം 
ഉപമഭയാക്യാക്കളുയെ എണ്ണം 1,34,22,642 ആയഥിരുന്നു.

മകരളത്തഥില് വവദയുതഥി ഉപമഭയാഗം പ്രധയാനമയായും 
ഗയാർഹഥിക (76.34 ശതമയാനം) വയാണഥിജധ് (12.34 ശതമയാനം) 
മമഖലകളഥില് ആണ്. എന്നയാല് മറ്് സംസ്യാനങ്ങളഥില് 
ഊർജ് ഉപമഭയാഗത്തഥിയന്റ ഭൂരഥിഭയാഗം വധ്വസയായ, കയാർഷഥിക 
മമഖലകളഥിലയാണ്. 

ഉപമഭയാക്യാക്കള്ക്കും മറ്് ബള്്ക്ക് വലസനസഥികള്ക്കുമയായഥി 
23,499.59 മഥിലധ്ണ് വവദയുതഥി യകഎസ്ഇബഥി സംസ്യാന 
ത്തഥിനകത്ത് വഥിതരണം യചയ്യുകയുടെയായഥി. 2021-22 ല് ഇത് 
മുമഖന 15,766.34 മകയാെഥി രൂപയയാണ് വരുമയാനമയായഥി ലഭഥിച്ത്. 
2021-22 യല വവദയൂതഥി ഉപമഭയാഗം, ലഭധ്മയായ വരുമയാനം 
എന്നഥിവയുയെ വഥിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.2.1ല് 
നല്കഥിയഥിരഥിക്കുന്നു.
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വർഷരം 

ആവശ�കത(മടി��ൻ �ണടി�് ) 

പരമാവധടി ആവശ�കത(െമഗാവാട്്) 

ചടിത്രം 11.2.1 കെഥിഞ്ഞ അഞ്് വർഷങ്ങളഥിയല ഊർജ് ആവശധ്കതയും ഊർജ്ത്തഥിയന്റ പരമയാവധഥി ആവശധ്കതയും

അവലംബം: യക.എസ്.ഇ.ബഥി.എല് 

പട്ടിക 11.2.5 2021-22 കയാലയളവഥില് സംഭരഥിച് ഊർജ്ത്തഥിയന്റ അളവം മ്യാതസ്സും

ക്രമ നം വഥിശദയാംശങ്ങള് വവദയുതഥി (മഥിലധ്ണ് യൂണഥിറ്്)

1 യക.എസ്.ഇ.ബഥി.എല്യന്റ യമയാത്തം ഊർജ് ഉത്പയാദനം എ 9763.05

2 മകരള ചുറ്ളവഥിലള്ള സഥിജഥിഎസഥില് നഥിന്ന് വവദയുതഥി വയാങ്ങല് ബഥി 9505.47

3 ദീർഘകയാല / ഇെത്തരം / ഹ്രസ്കയാല കരയാറകളഥിലൂയെ / സ്യാ്പെ് വെഥി 
മകരള ചുറ്ളവഥില് വവദയുതഥി വയാങ്ങല് സഥി 8628.08

4 സംസ്യാനത്തഥിനുള്ളഥിയല ഐ പഥി പഥി / സഥി പഥി പഥിയഥില് നഥിന്നുള്ള യമയാത്തം 
വവദയുതഥി വയാങ്ങല് ൈഥി 753.74

5 മകരള ചുറ്ളവഥില് യമയാത്തം വവദയുതഥി വയാങ്ങല് ഇ=എ+ബഥി+സഥി+ൈഥി 18887.67

6 ഓ്പെണ് ആക്സ് വെഥി സംസ്യാനത്തഥിന് പുറത്ത് വഥില്്പെന 
നെത്തുന്നതഥിനു സ്കയാരധ് ഐപഥിപഥി ജനമററ്ർ വെഥിയുള്ള വവദയുതഥി എ�് 49.28

7 മകരള ചുറ്ളവഥില് ഓ്പെണ് ആക്സ് വെഥി ലഭഥിച് ഊർജ്ം ജഥി 268.69

8 കുറമ്കേടെ സഹയായ ഉപമഭയാഗം. എച്് 20.77

9

കയറ്റുമതഥി- യക എസ് ബഥി എല് വെഥിയുള്ള ഉർജ്വഥില്ന, സ്യാ്പെഥിനുള്ള 
തഥിരഥിച്ചുവരവ് കൂെയായത ഓ്പെണ് ആക്സ് വെഥി സംസ്യാനത്തഥിന് പുറത്ത് 
വഥില്്പെന നെത്തുന്നതഥിനു സ്കയാരധ് ഐപഥിപഥി ജനമററ്ർ വെഥിയുള്ള 
വവദയുതഥി ഓ്പെണ് ആക്ഥിസഥിലൂയെയുള്ള വവദയുതഥി ഉള്യ്പെയെ മകരള 
ചുറ്ളവഥില് സംസ്യാനത്തഥിയന്റ ഉപമഭയാഗത്തഥിനുള്ള വവദയുതഥി ഇനപുട്

ഐ 2244.73

10 ഓ്പെണ് ആക്ഥിസഥിലൂടുള്ള വവദയുതഥി ഉള്യ്പെയെ ഉപമഭയാക്യാക്കള്ക്കുള്ള 
യമയാത്തം ഊർജ്ം

യജ=എ+ഇ+എ�്+ജഥി 
–എച്് – ഐ 26703.19

അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്

ചടിത്രം 11.2.2 2017-18 മുതല് 2021-22 വയര മകരളത്തഥിയല വവദയുമതയാർജ് ഉപമഭയാഗം
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അവലംബം: യക.എസ്.ഇ.ബഥി.എല്
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വർഷരം 

എ.�ടി & സടി ന�രം (ശതമാനരം)  

�ടി & ഡടി ന�രം (ശതമാനരം ) 

ചടിത്രം 11.2.3 എ. റ്ഥി & സഥി നഷ്ടവം, റ്ഥി & ൈഥി നഷ്ടവം ശതമയാനത്തഥില് (2017-18 മുതല് 2021-22 വയര )

അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്

ലേഥാത്ം ്ഥാമകേതിേ ൈഥാണിജത്യ (എ. റ്റി. ആന്ഡ് ്ി) 
നഷ്ടങ്ങള്
2021-22ല് യമയാത്തം സയാമങ്തഥിക വയാണഥിജധ് നഷ്ടം 7.76 
ശതമയാനത്തഥില് നഥിന്നും 8.26 ശതമയാനമയായഥി വർദ്ഥിക്കുകയും, 
പ്രസരണ വഥിതരണ നഷ്ടം 10.32 ശതമയാനത്തഥില് നഥിന്നും 
10.19 ശതമയാനമയായഥി കുറയുകയും യചയ്തു. 

ദയുതഥി പദ്തഥിയഥില് ഉള്യ്പെടുത്തഥിയഥിട്ടുളള വഥിതരണ 
സംവഥിധയാനത്തഥിയന്റ അെഥിസ്യാന സൗകരധ് വഥികസനം 
പദ്തഥിലക്ഷധ്ങ്ങള് വകവരഥിക്കുന്നതഥില് നഥിർണ്ണയായക 
മുമന്നറ്ം നെത്തുകയും അതഥില് ഏറ്വം പ്രകെമയായ 
മനടയമന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ് സംവഥിധയാനത്തഥിയല 
പ്രസരണ വഥിതരണ (റ്ഥി & ൈഥി) നഷ്ടം 2017-18 യല 13.07 
ശതമയാനത്തഥില് നഥിന്ന് 2021-22 ല് 10.19 ശതമയാനമയായഥി 
കുറഞ്ഞതുമയാണ്. കെഥിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമയായുളള എ.റ്ഥി. 
& സഥി നഷ്ടം അനുബന്രം 11.2.2 ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 
2017-18 മുതല് 2021-22 വയര യമയാത്തം സയാമങ്തഥിക 
വയാണഥിജധ് (എ.റ്ഥി. &സഥി) നഷ്ടത്തഥിലം പ്രസരണ 
വഥിതരണ (റ്ഥി&ൈഥി) നഷ്ടത്തഥിലം ഉടെയായഥിട്ടുള്ള പ്രവണത  
ചടിത്രം 11.2.3ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 

ഉല്ഥാദ്നം
2022 മയാർച്് ആയമ്പെയാള് മകരളത്തഥിയല യമയാത്തം ഊർജ് 
സ്യാപഥിത മശഷഥി 3,145.82 യമഗയാവയാട് ആണ്. ഇതഥില് 
ഏറ്വം കൂടുതല് ഉല്യാദനം,അതയായത് 2,136.91 യമഗയാവയാട് 
(67.92 ശതമയാനം) ജല വവദയുത പദ്തഥികളഥില് നഥിന്നും, 
529.54 യമഗയാവയാട്(16.83 ശതമയാനം) തയാപവവദയുത 
പദ്തഥികളഥില് നഥിന്നും, 409.09 യമഗയാവയാട്(13 ശതമയാനം) 
സൗമരയാർജ്ത്തഥില് നഥിന്നും, 70.28 യമഗയാവയാട് (2.23 
ശതമയാനം) കയാറ്ഥില് നഥിന്നും, ഉല്പയാദഥി്പെഥിക്കുന്നു. കെഥിഞ്ഞ 
5 വർഷങ്ങളഥിയല ഊർജ് മ്യാതസ്സഥിയന്റയും അതഥിയന്റ 
സ്യാപഥിത മശഷഥിയുയെയും വഥിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.2.3 
ലം മമഖല തഥിരച്ചുളള വഥിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.2.4 ലം 
യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. ജലം, തയാപം, പുനരുപമയയാഗ ഊർജ് 

മ്യാതസ്സുകള് എന്നഥിവയഥില് നഥിന്നുള്ള മകരളത്തഥിയന്റ 
യമയാത്തം സ്യാപഥിത മശഷഥി ചടിത്രം 11.2.4ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു.

67.92 

16.83 

13 

2.23 

ജലൈവദ�തടി (2136.91 എരംഡ��) താേപാർജരം  (529.54 എരംഡ��) 

െസൗേരാർജരം (409.09 എരംഡ��) കാ�് (70.28 എരംഡ�� )  

ചടിത്രം 11.2.4 2021-22ല് മകരളത്തഥിയന്റ യമയാത്തം സ്യാപഥിത മശഷഥി 
(ശതമയാനത്തഥില്)

അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്

2021-22 യല യമയാത്തം സ്യാപഥിത മശഷഥിയയായ 3,145.82 
യമഗയാവയാടഥില് സംസ്യാന മമഖലയുയെ സംഭയാവന 
2,258.47 യമഗയാവയാട് (71.97 ശതമയാനം), മകന്ദ്ര മമഖല 
359.58 യമഗയാവയാട് (11.40 ശതമയാനം), സ്കയാരധ് മമഖല 
527.77 യമഗയാവയാട് (16.77 ശതമയാനം) എന്നഥിങ്ങയനയയാണ്. 
കെഥിഞ്ഞ 5 വർഷയത്ത ഊർജ് ലഭധ്തയുയെ വഥിശ 
ദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.2.5ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 
യകഎസ്ഇബഥിയുയെ ഉെമസ്തയഥിലളള 2,066.20 
യമഗയാവയാടഥിയന്റ സ്യാപഥിത മശഷഥിയുള്ള 40 ജലവവദയുത 
പദ്തഥികളും 159.96 യമഗയാവയാട് തയാപ വവദയുത നഥിലയങ്ങളും 
(2എണ്ണം) 30.28 യമഗയാവയാട് സൗമരയാർജ് പ്യാന്റുകളും 2.03 
യമഗയാവയാടഥിയന്റ ഒരു കയാറ്യാെഥി പയാെവം മചർന്ന് യമയാത്തം 
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2,258.47 യമഗയാ വയാട് ആണ് യക എസ് ഇ ബഥി ല് യന്റ 
ആഭധ്ന്ര ഉത്പയാദന മശഷഥി. വഥിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.2.6ല് 
മചർത്തഥിരഥിക്കുന്നു. ഉയർന്ന യൂണഥിറ്്  മകയാ്റേ് കയാരണം 2021-
22 ല് തയാപ വവദയുതഥിയുയെ അഭധ്ന്ര ഉല്യാദനം നെന്നഥിടഥില്ല.
യക എസ് ഐ ബഥി എല് നെ്പെഥിലയാക്കഥിയക്കയാടെഥിരഥിക്കുന്ന 
201.5 യമഗയാ വയാട് സ്യാപഥിത മശഷഥിമയയാടുകൂെഥിയ 9 ജല 
വവദയുതഥി പദ്തഥികളുയെ വഥിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 
11.2.6ല് നല്കഥിയഥിരഥിക്കുന്നു. യകഎസ്ഇബഥിയുയെ 
ഉെമസ്തയഥില് നഥിലവഥിലളള യചറകഥിെ ജലവവദയുത 
പദ്തഥി കളുയെ ലഥി്റേ് അനുബന്രം 11.2.7ലം നഥിലവഥിലള്ള 
സൗമരയാർജ് പ്യാന്റുകളുയെ വഥിശദയാംശങ്ങള് അനു�ന്ം 
11.2.8ലം നല്കഥിയഥിരഥിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.6 യക എസ് ബഥി എല്ല ഥിയന്റ ആഭധ്ന്ര ഉല് പയാദന മശഷ ഥി

ക്ര
മ 

ന
മ്പ

ർ

ഇനം
31.03.2022ല് 
ഉത്പയാദന മശഷഥി 
(യമഗയാ വയാട്)

2021-22ല് 
ആയക ഉല്യാദനം 
(മഥിലധ്ണ് 
യൂണഥിറ്്)

1 ജല വവദയുതഥി 2066.20 9836.91
2 തയാപവവദയുതഥി 159.96 0
3 കയാറ്് 30.28 20.20
4 സൗമരയാർജ്ം 2.03 1.16

ആയക 2258.47 9858.27

അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്

പ്ര്രണം
മകരളത്തഥില് 14,837 സർകയൂട് കഥിമലയാമീറ്ർ വലനുകളുള്ള 
24,911.50 എംവഥിഎ ടയാനമ്പെയാർമമഷന ക്പെയാസഥി 
റ്ഥിമയയാടുകൂെഥിയ 434 ടയാനസഥിഷന സബ് മ്റേഷനുകളുടെ്, 
അതഥില് 428 സബ് മ്റേഷനുകള് യകഎസ് ഇബഥിഎല്ലഥിയന്റ 
ഉെമസ്തയഥില് പ്രവർത്തഥി്പെഥിക്കുന്നവയയാണ്. 2021-22 ല് 
യമയാത്തം 1,106.78 സർകയൂട് കഥിമലയാമീറ്ർ വലനുകളും 8 
ടയാനസഥിഷന സബ്മ്റേഷനുകളും കമ്ീഷന യചയ്യയ്പെട്ടു.

2021-22 മയാർച്്  31 വയര സബ്മ്റേഷനുകള്, അതഥിയന്റ 
ലക്ഷധ്ങ്ങള്, മനടങ്ങള്, യനറ്് വർക്ക് വഥിശദയാംശങ്ങള് 
എന്നഥിവ ഉള്യ്പെടുന്ന മകരളത്തഥിയന്റ ടയാനസഥിഷന 
ഇനഫ്യാസ്ടക്ചർ അനുബന്രം 11.2.9 ലം അനുബന്രം 
11.2.10 ലം നല്കഥിയഥിരഥിക്കുന്നു.

ൈിതരണം
2021 മയാർച്് 31 യല കണക്ക്  പ്രകയാരം യക എസ് ഇ ബഥി 
ലഥിമഥിറ്ൈഥിന് വഥിതരണ വഥിഭയാഗത്തഥില് 66486 സർകയൂട് 
കഥിമലയാമീറ്ർ 11 യക വഥി വലനുകളും 3,00,439 സർകയൂട് 
കഥിമലയാമീറ്ർ എല് റ്ഥി വലനുകളും 10,448 യമഗയാ മവയാള്ട് 
ആംപഥിയർ യ്റേപ്  ൈൗണ് ക്പെയാസഥിറ്ഥിയുള്ള 85,594 
ൈഥിസ്ടഥിബയൂഷന ടയാനസ്മ�യാർമറകളും ഉടെ്. 2021-22 
ല് വഥിതരണ വഥിഭയാഗത്തഥില് ലക്ഷധ്മഥിടഥിരുന്ന അെഥിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളും മനടങ്ങളും അനുബന്രം 11.2.11ല് 
യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു.

മകരളത്തഥില് യമയാത്തം 12 വഥിതരണ 
വലസനസഥികളയാണുളളത്. അതഥില് സംസ്യാന 
വഥിതരണ കമ്പനഥി യകഎസ്ഇബഥി ആണ്. കൂെയായത 
8 വലസനസഥികള് അവയുയെ മമഖലകളഥില് 
വഥിതരണത്തഥിനയായഥി യകഎസ്ഇബഥിയഥില് നഥിന്ന് 
വവദയുതഥി സംഭരഥിക്കുന്നു. സംസ്യാനയത്ത യമയാത്തം 

വവദയുതഥി ഉപമഭയാക്യാക്കളഥില് 99 ശതമയാനത്തഥിലധഥികം 
മപർക്കും യകഎസ്ഇബഥി മസവനം നല്കുന്നു. 
വഥിശദയാംശങ്ങള് പട്ടിക 11.2.7ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 11.27 മകരളത്തഥിയല വഥിതരണ വലസനസഥികള്

ക്രമ 
നം വഥിതരണ വലസനസഥികള്

ഉപമഭയാഗം  
2021-22 (മഥിലധ്ണ് 
യൂണഥിറ്്)

1 യകഎസ്ഇബഥിഎല് 22992.66
2 സയാർട് സഥിറ്ഥി 3.93

3 മഥിലഥിറ്റഥി എഞ്ഥിനീയറഥിംഗ് 
സർവീസ്(എം ഇ എസ്) 67.04

4
ചയാമുമടെശ്രഥി ഇലക്ടഥിസഥിറ്ഥി 
മകയാർ്പെമറഷന കർണയാെക 
(സഥിഇഎസ് സഥിയക) 

0.89

5 തൃശൂർ മുനഥിസഥി്പെല് 
മകയാർ്പെമറഷന 137.59

6 യകൈഥിഎച്്പഥിസഥിഎല് മൂന്നയാർ 48.40
7 യകയാച്ഥിന മപയാർട് ട്റേ് 36.36
8 യെക്മനയാപയാർക്ക് 51.01
9 ഇനമ�യാപയാർക്ക് 7.11

10
യകയാച്ഥിന യ്പെഷധ്ല് 
ഇമക്കയാമണയാമഥിക് മസയാണ് 
(CSEZA)

54.04

11 KINESCO പവർ & യൂടഥിലഥിറ്ീസ് 
ലഥിമഥിറ്ൈ് 67.40

12 റബ്ബർ പയാർക്ക് ഇനൈധ് വപ്രവറ്് 
ലഥിമഥിറ്ൈ് (RPIL) 33.14

ആയക 223499.57

അവലംബം: യക.എസ.്ഇ.ബഥി.എല്

വൈദ്യുത അപേെങ്ങള്
സംസ്യാനത്ത് ഓമരയാ വർഷവം ഏകമദശം 450 വവദയുത 
അപകെങ്ങള് സംഭവഥിക്കുന്നുടെ്. ഈ വയാർഷഥിക കണക്ക് 
കെഥിഞ്ഞ 10 വർഷമയായഥി മയാറ്മഥില്ലയായത തുെരുന്നു. 2021-22 ല് 
സംസ്യാനത്ത് 476 അപകെങ്ങളയാണ് മനുഷധ്ർ/മൃഗങ്ങയള 
ബയാധഥിച്തയായഥി റഥിമ്പെയാർട് യചയ്യയ്പെടഥിട്ടുളളത്. വഥിശദയാംശങ്ങള് 
പട്ടിക 11.2.8ല് യകയാടുത്തഥിരഥിക്കുന്നു.

പ്രധഥാന ഭൗതിേ മനടങ്ങള്
മേരള ്ംസ്ഥാന വൈദ്യുതി മ�ഥാർ്ഡ് െിേിറ്റ്ഡ് (ലേ 
എ്ഡ്ഇ �ി എല്)

 y 2021-22ല് യകഎസ്ഇബഥിയുയെ ആയക വരുമയാനം 
16985.62 മകയാെഥി രൂപയയായഥിരുന്നു, ഇത് 2020-21 
യന അമപക്ഷഥിച്് 7.21 ശതമയാനം വർദ്നവയാണ് 
കയാണഥിക്കുന്നത്. 2021-22ല് മബയാർൈ് 736.27 മകയാെഥി 
രൂപ ലയാഭം മരഖയ്പെടുത്തഥി.

 y ഉത് പയാദനത്തഥില് 20.77 യമഗയാവയാട് മശഷഥി കൂടഥി, 
അതഥില് 8.77 യമഗയാവയാട് സൗര പദ്തഥിയഥിലൂയെ റൂ�് 
മെയാപ്  മസയാളയാറഥില് നഥിന്നയാണ.്

 y 2021-22ല് കമ്ീഷന യചയ്ത പദ്തഥികള് : അ്പെർ 
കല്ലയാർ യചറകഥിെ ജലവവദയുത പദ്തഥി (2 യമഗയാവയാട്), 
ചയാത്തമങ്യാട്ടുനെ യചറകഥിെ ജലവവദയുത പദ്തഥി - ഘടം 
II (6 യമഗയാവയാട്), അഗളഥിയഥിയല ഗ്ൗടെ് മൗടെൈ് 
മസയാളയാർ പ്യാന്റ് (1 യമഗയാവയാട്), കഞ്ഥിമക്കയാെ് (3 
യമഗയാവയാട്).

 y അവമലയാകന കയാലയളവഥില് പ്രയാബലധ്ത്തഥില് വന്ന 
പുതഥിയ മസവന കണക്ഷനുകളുയെ എണ്ണം 3.62 ലക്ഷം 
ആണ്.

 y ടയാനസഥിഷന മമഖലയഥില് രടെ് 220 യകവഥി സബ്  
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മ്റേഷനുകളും അഞ്് 110 യകവഥി സബ് മ്റേഷനുകളും 
ഒരു 33 യകവഥി സബ് മ്റേഷനും 33 യകവഥിയും 
അതഥിനുമുകളഥിലം ഉള്യ്പെയെയുള്ള മവയാള്മടജ് 
യലവലകളഥില് 553.43 സർകയൂട് കഥിമലയാമീറ്ർ 
വലനുകളും നഥിർമ്ഥിച്ചു.

 y 2391 കഥിമലയാമീറ്ർ 11 യകവഥി വലനുകളും 3,984 
കഥിമലയാമീറ്ർ എല്െഥി വലനുകളും നഥിർമ്ഥിച്ചു.

 y 2355 പുതഥിയ വ ഥിതരണ ടയാനസ്മ�യാർമറകള് 
സ്യാപഥിച്ചു.

 y ഇകയു ഇന്റർനയാഷണല് മയാഗസഥിയന്റ റൂ�് മെയാ്പെ് 
മസയാളയാർ എമനബ്ലർ അവയാർൈ് യകഎസ്ഇബഥി മനെഥി.

 y ടയാനസ്ഗ്ഥിൈ് 2.0 പദ്തഥിക്ക് കീെ ഥില് നയാല് 
പ്രവൃത്തഥികള് പൂർത്തഥിയയായഥി.

 y സംസ്യാനയത്ത വവദയുതഥി സംവഥിധയാനത്തഥിയന്റ 
സംമയയാജഥിത പ്രവർത്തനം ഉറ്പെയാക്കുന്നതഥിനുള്ള 
ഉത്തരവയാദഥിത്തം നഥിർവഹഥിക്കുന്നതഥിയല മഥികവഥിനുള്ള 
അംഗീകയാരമയായഥി യകഎസ്ഇബഥി നഥിയന്ത്രഥിക്കുന്ന 
മകരള മലയാർൈ്സ് യൈ്പെയാച്് യസന്ററഥിന് 9-യാമത് 
പവർ സഥി്റേംസ് (ഐസഥിപഥിഎസ)്-2021-യല 9-യാമത് 
അന്യാരയാഷ്ട്ര സമമ്ളനത്തഥില് എല്ൈഥിസഥി എക്ലനസ് 
അവയാർൈ് ലഭഥിച്ചു.

 y 574 അങ്ണവയാെഥികള്ക്ക് ഒരു മപയാ്റേ് ഉള്യ്പെയെ 
സൗജനധ് വവദയുതഥി കണക്ഷനുകള് നല്കഥി.

 y യകഎസ്ഇബഥി രൂപീകരഥിച് മൂന്ന് ഉപമഭയാക്തൃ പരയാതഥി 
പരഥിഹയാര മ�യാറങ്ങള് (സഥിജഥിആർഎ�)് വെഥി 280 
പരയാതഥികള് തീർ്പെയാക്കഥി.

 y യകഎസ്ഇബഥിയുയെ ആന്റഥി പവർ യത�്റ്് സ്്യാൈ് 
(എപഥിെഥിഎസ)് 33,591 പരഥിമശയാധനകള് നെത്തഥി 
2517 ക്രമമക്കടുകളും 358 വവദയുതഥി മമയാഷണവം 1181 
ദുരുപമയയാഗ മകസുകളും കയടെത്തഥി.

 y മുച്ക്ര വയാഹനങ്ങള്ക്കും ഇരുചക്രവയാഹനങ്ങള്ക്കുമയായഥി 
10 ചയാർജഥിംഗ് മപയാളുകളുയെ വപലറ്് പദ്തഥി 
മകയാെഥിമക്കയാട് കമ്ീഷന യചയത്ു.

 y ഊർജ മകരള മഥിഷയന്റ ഉപപദ്തഥിയയായ ‘�ഥിലയമന്്റ ഫ്ീ 
മകരള’യുയെ ഭയാഗമയായഥി ആയക 26,01,253 എല്ഇൈഥി 
ബള്ബുകള് വഥിതരണം യചയത്ു.

 y എല്ലയാ പരമ്പരയാഗത രീതഥിയഥിലള്ള യതരുവ് വ ഥിളക്കുകളും 
LED യതരുവ് വ ഥിളക്കുകള് ഉപമയയാഗഥിച്് മയാറ്ഥി 
സ്യാപഥിക്കയാന ലക്ഷധ്മഥിടുന്ന തമദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാപന പദ്തഥിയയായ NILAAVU പദ്തഥിയുയെ ഒന്നയാം 
ഘടം പൂർത്തഥിയയാക്കുകയും 411 ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളഥിലം 
35 മുനഥിസഥി്പെയാല ഥിറ്ഥികളഥിലമയായഥി രടെ് ലക്ഷം എല്ഇൈഥി 
യതരുവ് വ ഥിളക്കുകള് സ്യാപഥിക്കുകയും യചയത്ു.

 y മലയാകബയാങ്് സഹയായമത്തയായെയുള്ള ൈയാം റീഹയാ 

ബഥില ഥിമറ്ഷന ആനൈ് ഇംപ്രൂവ് യമന്റ് മപ്രയാജക്ടഥിയന്റ 
(DRIP) ഒന്നയാം ഘടം പൂർത്തഥിയയായഥി.

ഏജന്ി മ�ഥാർ മനഥാണ് േണ്ലൈനഷണല് എനർജി 
ആന്ഡ് റൂറല് ലെേഡ്മനഥാളജി (അനർടഡ്)

 y 15 സ്യാപനങ്ങളഥില് നഥിലവഥിലള്ള ഓ�് ഗ്ഥിൈ് പവർ 
പ്യാന്റുകയള ഓണ് ഗ്ഥിൈ് പവർ പ്യാന്റുകളയാക്കഥി (248 
കഥിമലയാ വയാട)് മയാറ്ഥി.

 y സർക്കയാരഥില് വയാക് സഥിനുകള് സൂക്ഷഥിക്കുന്നതഥിനയായഥി 
മകയാെഥിമക്കയാെ് യമൈഥിക്കല് മകയാമളജഥില്  സൗമരയാ 
ർജ്ത്തഥില് പ്രവർത്തഥിക്കുന്ന മകയാള്ൈ് മ്റേയാമറജ്, 
എസെ്ഥിഐസഥിയഥില് (കുസയാറ്)് മസയാളയാർ ഇനയവർടർ 
യെ്റേ് സൗകരധ്ം സ്യാപഥിച്ചു.

 y രയാമക്കല്മമടഥില് തമദേശീയമയായഥി വ ഥികസഥി്പെഥിച് പവർ 
കടെീഷനഥിംഗ് യൂണഥിറ്ഥിയനയാ്പെം 1 യമഗയാവയാട് മസയാളയാർ 
പ്യാന്റ് പൂർത്തഥിയയാക്കഥി.

 y സംസ്യാനയത്ത യപയാതു യകടഥിെങ്ങളുയെ സൗമരയാർ 
ജ്ീകരണത്തഥിനുള്ള ഒരു മയാതൃകയാ പദ്തഥി 4 തമദേശ 
സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളഥില് വ ഥിജയകരമയായഥി 
നെ്പെഥിലയാക്കഥി

 y 8 ജഥില്ലകളഥിയല യവള്ളയ്പെയാക്ക ബയാധഥിത പ്രമദശങ്ങളഥിയല 
36 സ്ലങ്ങളഥില് 212 കഥിമലയാവയാട് ഗ്ഥിൈഥില്  കണക്റ്് 
യചയ്തഥിട്ടുള്ള മസയാളയാർ പവർ പ്യാന്റുകള് സ്യാപഥിച്ചു. 
യവള്ളയ്പെയാക്ക ബയാധഥിത പ്രമദശങ്ങളഥിയല 8 ജഥില്ലകളഥിയല 
20 സ്ലങ്ങളഥില് 98 കഥിമലയാവയാട് മശഷഥിയുള്ള 
വഹരേഥിൈ് പവർ പ്യാന്റുകള് സ്യാപഥിച് ഥിട്ടുടെ്.

 y സമ്പൂർണ വവദയുതീകരണ കയാമ്പയഥിയന്റ ഭയാഗമയായഥി 
ഇടുക്കഥി, പയാലക്കയാെ,് വയനയാെ് ജഥില്ലകളഥിയല 54 
വ ഥിദൂര ഗ്യാമങ്ങളഥില് 2300 വീടുകളഥില് സൗമരയാർജ് 
സംവഥിധയാനങ്ങള് സ്യാപഥിച്ചു.

 y സംസ്യാനയത്ത പടഥികവർഗ്ഗ മകയാളനഥികള് 
വവദയുതീ കരഥിക്കുന്നതഥിനുള്ള പദ്തഥിയുയെ 
ഭയാഗമയായഥി വസലന്റ് വയാല ഥി റഥിസർവഥിയല തയാമെ 
തുടുക്കഥി പടഥികവർഗ്ഗ സമങ്തങ്ങളഥിലം വയനയാടഥിയല 
മവല്പെനകടെഥി വടബല് മകയാളനഥിയഥിലം യഥയാക്രമം 
50 കഥിമലയാവയാടഥിയന്റ ഒരു മസയാളയാർ പവർ പ്യാന്റും 1.5 
കഥിമലയാവയാട് മശഷഥിയുള്ള 10 പ്യാന്റുകളും സ്യാപഥിച്ചു.

 y കയാർബണ് നയൂടല് ഗമവണനസ് പദ്തഥിയുയെ 
ഭയാഗമയായഥി സംസ്യാന സർക്കയാരഥിന് കീെ ഥിലള്ള വ ഥിവ ഥിധ 
വകുപ്പുകള്ക്കും ഏജനസഥികള്ക്കുമയായഥി യമയാത്തം 146 
ഇലക്ടഥിക് വയാഹനങ്ങള് വയാെക്കേ ്നല്കഥി.

 y ഗവയമെന്റ് ഓ�് ഇന്ധ് ഊർജ് മന്ത്രയാലയത്തഥിയന്റ 
കീെ ഥില് എനർജഥി എ�ഥിഷധ്നസഥി സർവീസസഥിയന്റ 
പ ഥിന്തുണമയയായെയും വ ഥിവ ഥിധ സർക്കയാർ വകുപ്പുകളുയെ 
ഏമകയാപനമത്തയായെയും ഇലക്ടഥിക് യവഹഥിക്കഥിള ് 
ചയാർജഥിംഗ് മ്റേഷനുകള് സ്യാപഥിക്കുന്നതഥിനുള്ള 
പദ്തഥിയുയെ ഭയാഗമയായഥി 10 ചയാർജഥിംഗ് മ്റേഷനുകള് 
കമ്ീഷന യചയത്ു.

പട്ടിക 11.2.8 2021-22ല് മകരളത്തഥില് നെന്ന വവദയുത അപകെങ്ങള്

ക്രമ 
നം കയാരണങ്ങള്

മനുഷധ്ർ മൃഗങ്ങള്
ആയക

മയാരകം മയാരകമല്ലയാത്തവ മയാരകം മയാരകമല്ലയാത്തവ
1 കടെക്ടറകളുയെ സ്യാ്പെഥിംഗ് 14 14 51 0 79
2 ഇലക്ടഥിക് വയർ/ഉപകരണങ്ങളുമയായഥി 

സമ്പർക്കം 92 62 19 0 173

3 സുരക്ഷയാ മയാർഗ്ഗങ്ങള് ലംഘഥിക്കല്/മമല് 
മനയാടത്തഥിയന്റ അഭയാവം 38 52 2 0 92

4 തകരയാർ സംഭവഥിച് വീട്ടുപകരണങ്ങള് 28 5 3 0 36
5 അറ്കുറ്്പെണഥികളുയെ അഭയാവം 5 4 9 0 18
6 അംഗീകൃതമല്ലയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങള് 16 7 0 0 23
7 മറ്റുളളവ * 43 8 4 0 55

ആയക 236 152 88 0 476

*തയാല്കയാല ഥിക എക്റ്നഷനുകളുയെ ദുരുപമയയാഗം
2021-22 ല് സംഭവ ഥിച് അപകെങ്ങള് ഏകമദശം 50 ശതമയാനമത്തയാളം മനുഷധ്ർക്ക് സംഭവ ഥിച് മയാരക അപകെങ്ങളും 31.93 ശതമയാനം അല്ലയാത്തവയുമയാണ്
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 y സംമയയാജഥിത മസയാളയാർ അമഗ്യാ �യാം പദ്തഥിയുയെ 
ഭയാഗമയായഥി പയാലക്കയാട് 25 കഥിമലയാവയാട് പീക്ക് പവർ 
മശഷഥിയുള്ള മസയാളയാർ പവർ പ്യാന്റ് സ്യാപഥിച്ചു.

 y 14 ബയാച്ചുകളഥിലയായഥി 30 വ ഥിദധ്യാർത്ഥികള്ക്ക് ഇമന്റ 
ണ്ഷഥി്പെ് നല്കഥി.

 y മഗയാത്വർഗക്കയാർക്കയായഥി വ ഥികസഥി്പെഥിയച്ടുത്ത മപയാർട 
ബഥിള് ഉപകരണമയായ 109 സൗര സുവഥിധ കഥിറ്റുകള് 
ശബരഥിമലയഥിയല നഥിലക്കലഥില് വ ഥിതരണം യചയത്ു.

 y 2310 ഇലക്ടീഷധ്നമയാർക്കും 30 ആർെസ്് ആനൈ് 
സയനസ് വ ഥിദധ്യാർത്ഥികള്ക്കും അനർടഥിയന്റ വ ഥിവ ഥിധ 
പരഥിശീലന പരഥിപയാെഥികളഥിലൂയെ പരഥിശീലനം നല്കഥി.

എനർജി േഥാമനജഡ്ലേന്ഡ് ല്ൻ്റർ (ഇ എം ്ി )
 y മകയാെഥിമക്കയാെ് ജഥില്ലയഥില് 8 യമഗയാവയാട് (ആനയക്കയാമ്പഥില് 

എസ്എച്്പ ഥി) 4.5 യമഗയാവയാട് (അരഥി്പെയാറ എസ്എച്്പ ഥി) 
സ്യാപഥിത മശഷഥി വർദ്നമവയാടു കൂെഥി രടെ് യചറകഥിെ ജല 
വവദയുത പദ്തഥികള് കമ്ീഷന യചയത്ു.

 y 367 മബയാധവല്ക്കരണ പരഥിപയാെഥികള്, 52 
ശഥില്പശയാലകള്/പരഥിശീലനങ്ങള്, 135 ഊർജ് 
സംരക്ഷണ റയാല ഥികള്, വനഥിതകള്ക്കയായുള്ള 66 
പരഥിപയാെഥികള് എന്നഥിവ ഉള്യ്പെടുന്ന 620 ഊർജ് 
കയാരധ്ക്ഷമത പരഥിപയാെഥികള് നെത്തഥി. യമയാത്തം 
50,000-ത്തഥിലധഥികം വധ്ക്ഥികള്ക്ക് പ്രമയയാജനം ലഭഥിച്ചു.

 y ഊർജ സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളുയെ �ലമയായഥി 621 
മഥിലധ്ണ്  യൂണഥിറ്് വവദയുതഥിയും 45,345 ToE ഓയഥിലം 
ലയാഭഥിക്കയാനയായഥി.

 y സർക്കയാർ ആശുപത്ഥികളഥിലം (2 എണ്ണം) സർക്കയാർ 
യകടഥിെങ്ങളഥിലം (2 എണ്ണം) ഊർജ് കയാരധ്ക്ഷമത 
പദ്തഥികള് നെ്പെഥിലയാക്കഥി.

 y തൃശൂർ ജഥില്ലയഥിയല 34 സർക്കയാർ യകടഥിെങ്ങള്, 111 
തമദേശ സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങള് , ആറന്മുള 
ഗ്യാമപഞ്യായത്തഥിയല എല്ലയാ സർക്കയാർ യകടഥിെങ്ങള്, 
മകരള വയാടർ അമതയാറഥിറ്ഥിയുയെ 166 പമ്പഥിംഗ് 
മ്റേഷനുകള്, 50 ലധഥികം സക്ൂളുകള് എന്നഥിവയുയെ 
ഊർജ് ഓൈഥിറ്് നെത്തഥി.

 y ക്ീന എനർജഥി ഇയന്നയാമവഷന & ബഥിസഥിനസ് ഇനകു 
മബഷന യസന്റർ ആരംഭഥിച്ചു

 y മകന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രയാലയം സ്യാപഥിച് സംസ്യാന 
ഊർജ് കയാരധ്ക്ഷമത സൂചഥികയഥില് സംസ്യാന 
നഥിയുക് ഏജനസഥി വ ഥിഭയാഗത്തഥില് ഇഎംസഥിക്ക് രടെയാം 
സ്യാനം ലഭഥിച്ചു.

ഇെക്ടിക്കല് ഇനല്പെമക്ടറ്റഡ് ൈകുപ്ഡ്
 y നയാഷണല് അക്രൈഥിമറ്ഷന മബയാർൈ് മ�യാർ 

യെ്റേഥിംഗ് ആനൈ് കയാല ഥിമരേഷന ലമബയാറടറീസ് 
(NABL) പ്രകയാരം റീജഥിയണല് മീറ്ർ യെ്റേഥിംഗ് ആനൈ് 
്റേയാനമൈർൈ് ലമബയാറടറഥി ആലപ്പുെ ജഥില്ലയഥില് 
സ്യാപഥിച്ചു.

 y ഇടുക്കഥിയഥിയല റീജഥിയണല് മീറ്ർ യെ്റേഥിംഗഥിനും 
്റേയാനമൈർൈ് ലമബയാറടറഥിക്കുമുള്ള NABL അക്ര 
ൈഥിമറ്ഷന.

 y ബയൂമറയാ ഓ�് ഇന്ധ്ന ്റേയാനമൈർൈ്സഥില് നഥിന്ന് 
IS 15700: 2018 പ്രകയാരം ൈഥി്പെയാർട്യമന്റ് യസമവയാത്തം 
സർടഥി �ഥിമക്കഷന മനെഥി.

 y 100-ലധഥികം സുരക്ഷയാ മബയാധവത്കരണ കയായമ്പ 
യ് നുകള് നെത്തഥി

 y 2021-22ല് വകു്പെഥില് നഥിന്നുള്ള വരുമയാനം 67.64 മകയാെഥി 
രൂപയയാണ്.

ഇെേഡ് ട്ി്ിറ്റി ഓംബു്ഡ് സ്ഥാന
ഉപമഭയാക്തൃ പരയാതഥി പരഥിഹയാര മ�യാറം അവരുയെ പരയാതഥികള് 
പരഥിഹരഥിക്കയാത്തതഥിനയാല് ബുദ്ഥിമുട്ടുന്ന ഉപമഭയാക്യാക്കളുയെ 
പരയാതഥികള് തീർ്പെയാക്കയാന 2003 യല ഇലക് ടഥിസഥിറ്ഥി ആക് െ് 
യസക്ഷന 42-യല ഉപവകു്പെ് (6) പ്രകയാരം കമ്ീഷന 
നഥിയമഥിച് നഥിയമപരമയായ അധഥികയാരഥിയയാണ് ഇലക് ടഥിസഥിറ്ഥി 
ഓംബുൈ് സയാന. 2021-ല് തീർ്പെയാക്കഥിയ 93 ഹർജഥികളഥില് 
45 അ്പെീലകള് ഉപമഭയാക്യാക്കള്ക്ക് അനുകൂലമയായഥിരുന്നു, 
2021-22 കയാലയളവഥില് 98 സഥിറ്ഥിങ്ങുകള് നെത്തഥി.

മേരള മ്റേറ്റഡ് ഇെക്ടി്ിറ്റി ലറഗുമെറ്ററി േമ്ീഷന (KSERC)
സംസ്യാനത്തഥിയന്റ വവദയുതഥി മമഖലയഥില് നധ്യായവം 
സുതയാരധ്വം വസ്തുനഥിഷ്ഠവമയായ ഒരു നഥിയന്ത്രണ 
സംവഥിധയാനം നഥിലനഥിർത്തുന്നതഥിന് ഉത്തരവയാദഥിത്തമുള്ള ഒരു 
അർദ് ജുൈീഷധ്ല് നഥിയമപരമയായ സ്യാപനമയാണ് മകരള 
മ്റേറ്് ഇലക്ടഥിസഥിറ്ഥി യറഗുമലറ്റഥി കമ്ീഷന. സംസ്യാനത്ത് 
വവദയുതഥി ഉല്്പെയാദനം, വഥിതരണം, പ്രമക്ഷപണം, 
ചഥില്ലറ വഥില്്പെന എന്നഥിവയ്ക്കുള്ള തയാരഥി�് നഥിർണ്ണയഥിക്കുക 
എന്നതയാണ് കമ്ഥിഷയന്റ പ്രധയാന പ്രവർത്തനം. 
സംസ്യാനയത്ത വഥിതരണ വലസനസഥികളുയെ പവർ 
പർമച്സ്, കരയാറകളുയെ അംഗീകയാരം, വലസനസഥികള്/
ജനമററ്ഥിംഗ് കമ്പനഥികള് തമ്ഥിലള്ള തർക്കങ്ങള് 
പരഥിഹരഥിക്കല്, തയാരഥിഫുമയായഥി ബന്ധയ്പെട പ്രശ്നങ്ങള്, 2003 
യല ഇലക് ടഥിസഥിറ്ഥി ആക് െ് പ്രകയാരമുള്ള നഷ്ടപരഥിഹയാരം 
നഥിർണ്ണയഥിക്കല് തുെങ്ങഥിയ മറ്് പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കും ഇത് 
നഥിക്ഷഥിപ്തമയാണ്. 2021-22ല് 97 ഹഥിയറഥിംഗുകള് നെത്തുകയും 
101 ഹർജഥികള് തീർ്പെയാക്കുകയും യചയ്തു.

ലൈല്ലുൈിളിേള്
 y പദ്തഥികള് കമ്ീഷന യചയ്യുന്നതഥിനുള്ള കയാലതയാമസം
 y ജലവവദയുതഥി ഉല്്പെയാദനത്തഥില് വലഥിയ തെസ്സമയായ 

പയാരഥി സ്ഥിതഥിക, വനയാനുമതഥി ലഭഥിക്കുക
 y റഥിനയൂവബഥിള് എനർജഥി മ്യാതസ്സുകളഥില് നഥിന്നുള്ള 

വവദയുതഥി സംഭരണത്തഥില് സുതയാരധ്മയായ നയത്തഥിയന്റ 
അഭയാവം

 y യക.എസ.്ഇ.ബഥി.ക്ക് ലഭഥിമക്കടെ കുെഥിശ്ഥിക കയാരണം 
വർദ്ഥിച്ചുവരുന്ന സയാമ്പത്തഥിക ബയാധധ്ത 

മുമനേഥാടഡ്
മകരളത്തഥിയന്റ ഭൂരഥിഭയാഗവം പരഥിസ്ഥിതഥി മലയാല മമഖലയുയെ 
പരഥിധഥിയഥില് വരുന്ന ഒരു യചറഥിയ സംസ്യാനമയായതഥിനയാല് 
വവദയുതഥി ഉല്പയാദനത്തഥിന് അതഥിമന്റതയായ പരഥിമഥിതഥികളുടെ്. 
സംസ്യാനത്തഥിയന്റ ആഭധ്ന്ര ഉല്്പെയാദന മശഷഥി വർദ്ഥി 
്പെഥിമക്കടെത് ആവശധ്മയാണ്, പുനരുപമയയാഗ ഊർജ 
പദ്തഥികള് സമയബന്ധഥിതമയായഥി നെ്പെഥിലയാമക്കടെതുടെ്. 
സംസ്യാനത്ത് ലഭധ്മയായ ഊർജ മ്യാതസ്സുകയള നൂതന 
ആശയങ്ങമളയായെ കയടെത്തഥി പ്രമയയാജനയ്പെടുത്തുന്നതഥിനുള്ള 
വഥിപുലമയായ ഗമവഷണ വഥികസന പ്രവർത്തനങ്ങളഥിമലക്ക് 
സംസ്യാനം നീമങ്ങടെതുടെ്. മയാറഥിയക്കയാടെഥിരഥിക്കുന്ന 
വഥികസന സയാഹചരധ്യത്ത മനരഥിെയാനും കൂടുതല് വധ്വസയാ 
യങ്ങള് യകയാണ്ടുവരയാനും സമീപഭയാവഥിയഥില് മകരളത്തഥിന് 
കൂടുതല് ഊർജ്ം ആവശധ്മയാണ്. സംസ്യാനം 
കൂടുതല് വവദയുത വയാഹനങ്ങളഥിമലക്ക് മയാറന്നതഥിനയാല് 
വവദയുതഥിയഥില് അധഥിക ഭയാരം പ്രതീക്ഷഥിക്കുന്നു. അതഥിനയാല്, 
ലഭധ്മയായ വഥിഭവങ്ങള് ഉപമയയാഗഥിച്് ധയാരയാളം യചറകഥിെ 
വവദയുതഥി ഉല്പയാദന സംവഥിധയാനങ്ങള് സംസ്യാനം 
കയടെമത്തടെതുടെ്.
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11.3 വയാര്ത്തയാവിനിമയം

ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്
ആഗ�യാള ആവശധ്ങ്ങഗളയാട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക 
വധ്വസയായ, ഗസവന ഗമഖല കകട്ിപ്പടുക്കുന്നതിൽ 
കടലികമ്മ്യൂണിഗകേഷനം അനബന്ധ വിജ്യാന 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളം നിര്ണയായക പങ്് വഹിക്കുന്നു. 
2022 മയാര്ച്് വകര 1.16 ശതഗകയാടി വരികേയാരുകട (വയര്കലസ് 
+ വയര് ലലൻ വരികേയാര്) അടിത്തറയുള്ള ഇന്ധ്യികല 
കടലിഗകയാം വധ്വസയായം ഗലയാകത്തികല രണ്യാമകത്ത വലിയ 
വധ്വസയായമയാണ്. 2022 മയാര്ച്് വകരയുള്ള കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം  ഇന്ധ്യികല ആകക കടലി സയാന്ദ്രത 84.88 
ശതമയാനമയാണ്, ഇതിൽ ഗ്യാമീണ ഗമഖലയികല കടലി  
സയാന്ദ്രത 58.07 ശതമയാനവം, ന�ര ഗമഘലയിൽ 134.94 
ശതമയാനവമയാണ്.

ടെലിക്�ോൺ വരികേോരുടെ വിവരങ്ങൾ
വരികേയാരുകട എണ്ണത്തിൽ ഗലയാകത്തികല ഏറ്റവം വലിയ 
രണ്യാമകത്ത കടലിഗകയാം ഗമഖലയയാണ് ഇന്ധ്ൻ കടലിഗകയാം 
വധ്വസയായം. പ്രയാപധ്മയായ തയാരിഫുകള്, വിപുലമയായ ഗസവന 
ലഭധ്ത, 3G, 4G ഗപയാലുള്ള പുതിയ സൗകരധ്ങ്ങളകടയും 
ഗസവനങ്ങളകടയും  വധ്യാപനം, വരികേയാരുകട ഗസവന 
ഉപഗഭയാ� രീതികളിൽ വന്ന മയാറ്റം, കയാരധ്ക്ഷമമയായ 
നിയന്ത്രണ സംവിധയാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ നിരവധി 
ഘടകങ്ങളകട ഫലമയായി കഴിഞ്ഞ കുറച്് വര്ഷങ്ങളയായി ഈ 
ഗമഖല �ണധ്മയായ വളര്ച്യ്ക് സയാക്ഷധ്ം വഹിച്ചു.

ഇന്ധ്യികല വയര് ലലൻ കടലിഗഫയാൺ വരികേയാരുകട 
എണ്ണം 2021 ഡിസംബര് അവസയാനം 1,178.41 
ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2022 മയാര്ച്് അവസയാനഗത്തയാകട 
1,166.93 ദശലക്ഷമയായി കുറഞ്ഞു, ഇപ്രകയാരം  ലലൻ 
കടലിഗഫയാൺ വരികേയാരുകട എണ്ണത്തിൽ 0.97 ശതമയാനം 
കുറവ് ഈ പയാദവര്ഷത്തിൽ  ഗരഖകപ്പടുത്തി. 2021 
ഡിസംബര് അവസയാനം  655.20 ദശലക്ഷമയായിരുന്ന 
ന�രപ്രഗദശകത്ത കടലിഗഫയാൺ വരികേയാരുകട 
എണ്ണം 2022 മയാര്ച്് മയാസത്തിൽ എത്തുഗ്യാള് 647.11 
ദശലക്ഷമയായി കുറഞ്ഞു. ഇഗത  കയാലയളവിൽ ഗ്യാമീണ 

വരികേയാരുകട എണ്ണവം 523.21 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന്  
519.82 ദശലക്ഷമയായി കുറഞ്ഞു. ഗമല്പറഞ്ഞ പയാദവര്ഷ 
കയാലയളവികല ന�ര, ഗ്യാമീണ കടലിഗഫയാൺ വരികേയാരുകട 
എണ്ണത്തികല വളര്ച്യാ  നിരകേ് യഥയാക്രമം (-)1.23 
ശതമയാനവം (-)0.64 ശതമയാനവമയാണ്.

ഇന്ധ്യികല ആകക കടലി സയാന്ദ്രത 2021 ഡിസംബറിൽ 
85.91 ശതമയാനമയായിരുന്നത് 2022 മയാര്ച്് അവ 
സയാനഗത്തയാകട 84.88 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു. ഇഗത 
കയാലയളവിൽ തകന്ന 137.26 ശതമയാനമയായിരുന്ന  ന�ര 
കടലി സയാന്ദ്രത 2021 മയാര്ച്് അവസയാനഗത്തയാകട 134.94 
ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു. എന്നയാൽ, ഗ്യാമീണ കടലി സയാന്ദ്രത 
ഇഗത പയാദവര്ഷത്തിൽ 58 ശതമയാനമയായി  തകന്ന നിന്നു. 
2022 മയാര്ച്് അവസയാനഗത്തയാകട ആകക കടലിഗഫയാൺ 
വരികേയാരുകട എണ്ണത്തിൽ ന�ര, ഗ്യാമ വരികേയാരുകട പങ്് 
യഥയാക്രമം 55.45 ശതമയാനവം 44.55 ശതമയാനവമയാണ്.

2021 ഡിസംബര് മയാസം വകര  128.01 ശതമയാനമയായിരുന്ന 
ഗകരളത്തികറെ ആകക കടലി സയാന്ദ്രത 2.23 ശതമയാനം 
കുറഞ്ഞ് 2022 മയാര്ച്് അവസയാനഗത്തയാടുകൂടി 125.15 
ശതമയാനത്തികലത്തി. 44.68 ദശലക്ഷം വരികേയാരുകട 
അടിത്തറയുള്ള (43.37 വയര്കലസ്, 1.31 വയര് ലലൻ) 
ഗകരളത്തിൽ, 2022 മയാര്ച്് വകരയുള്ള കണകേനസരിച്് 
ആകക 4,33,74,472 വയര്കലസ് വരികേയാരയാണുള്ളത്. 
1,59,53,380 ഉപഗഭയാക്യാകളള്ള ഗവയാഡഗഫയാൺ ഐഡിയ(VI)
യയാണ് ഏറ്റവം വയര്കലസ് കണക്ഷൻ ദയാതയാവ്. 1,05,20,191 
വരികേയാരുള്ള ബി.എസ്.എൻ.എൽ ആണ് രണ്യാമകത്ത 
വലിയ വയര്കലസ് കണക്ഷൻ ദയാതയാവ്.  റിലയൻസ് 
ജിഗയയായ്ക് 91,66,678 വരികേയാരും ഭയാരതി എയര്കടല്ിന് 
(ടയാറ്റ കടലി ഗസവനങ്ങള് ഉള്കപ്പകട) 77,34,058 
വരികേയാരുമയാണുള്ളത്. റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിഗകേഷന് 
ആകക  165 വരികേയാര് മയാത്രമയാണുള്ളത്. വിവിധ വയര്കലസ് 
ഗസവന ദയാതയാകേളകട വിപണി വിഹിതം ചിത്രം 11.3.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ചിത്രം 11.3.1 വയര്കലസ് ഗസവന ദയാതയാകേളകട വിപണി 
വിഹിതം

അവലംബം: കടല ിഗകയാം കറഗുഗലറ്ററി അഗതയാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ധ് (ട്യായ)് 
പ്രസിദ്ീകരണം, 2022

സംസ്യാനകത്ത ആകക വയര്ലലൻ വരികേയാരുകട 
എണ്ണം 2022 മയാര്ച്് വകരയുള്ള കണക്കുകള് അനസരിച്്  
13,19,942 ആണ് . 10,54,283 കണക്ഷനകളള്ള ബി.എസ്.
എൻ.എൽ ആണ് ഏറ്റവം വലിയ വയര്ലലൻ ഗസവന 
ദയാതയാവ്. 1,53,820 വരികേയാരുള്ള റിലയൻസ് ജിഗയയാ ആണ് 
ഏറ്റവം വലിയ രണ്യാമകത്ത വയര്ലലൻ ഗസവന ദയാതയാവ്. 
4,666 കണക്ഷനകളകട അടിത്തറ മയാത്രമുള്ള റിലയൻസ് 
കമ്മ്യൂണിഗകേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ വരികേയാരുള്ള 
വയര്ലലൻ കടലിഗകയാം ഗസവന ദയാതയാവ്. വിവിധ 
വയര്ലലൻ ഗസവന ദയാതയാകേളകട വിപണി വിഹിതം ചിത്രം 
11.3.2 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 11.3.2 വയര്ലലൻ ഗസവന ദയാതയാകേളകട വിപണി 
വിഹിതം 
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ബി.എസ്.എൻ .എൽ  ഭാരതി എയർെടൽ  
റിലയൻസ് ക��ണിേ�ഷൻസ്  ടാ�ാ െടലി സർവീസ്  
േവാഡേഫാൺ ഐഡിയ  റിലയൻസ് ജിേയാ  

അവലംബം: കടല ിഗകയാം കറഗുഗലറ്ററി അഗതയാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ധ് (ട്യായ)് 
പ്രസിദ്ീകരണം,2022

ഇന്റർടെറ്് വരികേോരുടെ വിവരങ്ങൾ 
2022 മയാര്ച്് അവസയാനം വകര  ഇന്ധ്യികല കമയാത്തം 
ഇറെര്കനറ്റ് വരികേയാരുകട എണ്ണം 824.89 ദശലക്ഷമയാണ്. 
ഇതിൽ ഭൂരിഭയാ�വം വയര്കലസ് കണക്ഷൻ 
ഉപഗഭയാക്യാകേളയാണ്. ആകക ഇറെര്കനറ്റ് വരികേയാരിൽ  
797.61 ദശലക്ഷം ഗപര് വയര്കലസ് ഇറെര്കനറ്റ്  
ഉപഗഭയാക്യാകേളയാണ്, ഇത് ആകക വരികേയാരുകട 96.69 
ശതമയാനമയാണ്. ആകക ഇറെര്കനറ്റ്  വരികേയാരുകട 3.31 
ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. ഗകവലം  27.27 ദശലക്ഷം ഗപര് 
വരുന്ന വയര്ലലൻ ഇറെര്കനറ്റ്   ഉപഗഭയാക്യാകേള് 
ഗകരളത്തിൽ 31,713 കടലിഗഫയാൺ ടവറുകള് ഉണ്്. 10,101 
ടവറുകള് ഉള്ള റിലയൻസ് ജിഗയയാ ആണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ടവറുകള് ഉള്ള ഗസവന ദയാതയാവയാണ് . ഗവയാഡഗഫയാൺ 
ഐഡിയയ്ക് 8,593 ടവറുകളം. ബി.എസ്.എൻ.എല്ി-ന് 6,012 
ടവറുകളമുണ്് . 

ഗകരള കടലിഗകയാം സിര്കേിളിൽ, ഗകരളം കൂടയാകത ഗകന്ദ്ര 
ഭരണ പ്രഗദശങ്ങളയായ ലക്ഷദ്ീപും പുതുഗച്രിയുകട 
ചില ഭയാ�ങ്ങളം (മയാഹിയും) ഉള്കപ്പടുന്നു. സര്കേിളിന് 
11 പ്രധയാന കസകേൻഡറി സ്ിച്ിം�് ഏരിയകളം 
(എസ്എസ്എ) ലക്ഷദ്ീപിൽ ഒരു ലമനര് സ്ിച്ിം�് 
ഏരിയയും ഉണ്്. സര്കേിളിന് കീഴിൽ 21,51,842 ന്ര് 
ഗശഷിയുള്ള 1,355 കടലിഗഫയാൺ എക്ഗചഞ്ചുകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കൂടയാകത 1,07,27,63 (1,01,84,966 
കമയാലബൽ, 5,42,667 ലയാൻഡ് ലലൻ കണക്ഷനകള്) 
സജീവ കണക്ഷനകളമുണ്്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ ഗകരള 
കടലിഗഫയാൺ കനറ്റ് വര്കേികറെ 2022, ഒഗ്യാബര് വകരയുള്ള  
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.3.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വോർതോവിെിമയ അെിസ്ോെസൗകര്യങ്ങൾ
സംസ്യാനകത്ത പ്രധയാന ഇ-�ഗവണൻസ് അടിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളിൽ ഉള്കപ്പടുന്നവയയാണ് ഗകരള ഗ്റേറ്റ് 
ലവഡ് ഏരിയ കനറ്റ് വര്കേ് (കകസ്യാൻ), കസക്രഗട്റിയറ്റ് 
ലവഡ് ഏരിയ കനറ്റ് വര്കേ്, ഗ്റേറ്റ് ഡയാറ്റയാ കസറെര്, 
ഗ്റേറ്റ് സര്വീസ് കഡലിവറി ഗ�റ്റ് ഗവ, പബ്ിക് ലവ-ലഫ 
ഗപ്രയാജക്റ്റ് എന്നിവ. തിരുവനന്പുരം, കകയാച്ി, ഗകയാഴിഗകേയാട് 
ന�രങ്ങകള ബന്ധിപ്പിച്് സംസ്യാനകത്ത 14 ജില്കളിലും 
152 ഗബ്യാകേ് പഞ്യായത്തുകളിലുമയായി വധ്യാപിച്് കിടക്കുന്ന 
സംസ്യാന ഇൻഫര്ഗമഷൻ ഇൻഫ്യാസ്ട്ക്ചറികറെ 
(എസ് ഐഐ) നകട്ല്യാണ് കകസ്യാൻ. വിവിധ സര്കേയാര് 
വകുപ്പുകളകട 3,500 ഓഫീസുകകള തമ്മിൽ പയാട്ത്തികനടുത്ത 
വയര്കലസ് ലലനകള്, ഗലയാകേൽ ഏരിയ കനറ്റ് വര്കേ്  
എന്നിവയിലൂകട  ഈ ശംഖല ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.  
കകസ്യാൻ രണ്് സംസ്യാന ഡയാറ്റയാ കസറെറുകളമയായി 
പരിധികളില്യാകത സംഗയയാജിപ്പിച്ിരിക്കുന്നതിനയാൽ സര് 
കേയാരുകള് തമ്മിലും സര്കേയാര് ജനങ്ങള്കേ്  നൽകുന്ന 
ഗസവനങ്ങളം സുരക്ഷിതമയായ ഇൻട്യാകനറ്റിലൂകട സര്കേയാര് 
സ്യാപനങ്ങള്കേ് നൽകയാൻ കനറ്റ് വര്കേ്  പ്രയാപ്തമയാകുന്നു.

ഗകരള ലഫബര് ഒപ്റ്റിക് കനറ്റ് വര്കേ് (കക-
ഗഫയാൺ), ഡിജിറ്റൽ വിടവ് ഇല്യാതയാകേയാൻ ലക്ഷധ് 
മിട്ടുകകയാണ്ടുള്ള സംസ്യാന സര്കേയാരികറെ പ്രധയാന 
പദ്തിയയാണ്്. സംസ്യാനത്ത് നിലവിലുള്ള കടലിഗകയാം 
സംവിധയാനന്ിന് പൂരകമയായതും  ട്യായി (TRAI) യുകട 
നിര്ഗദശ പ്രകയാരമുള്ള വിഗവചനരഹിത തത്ങ്ങകള 
അടിസ്യാനകപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമയായ ഒരു അടിസ്യാന 
സൗകരധ്പദ്തിയയാണിത്. ശക്മയായ ഗകയാര്, മിഡിൽ-
ലമൽ ഇൻഫ്യാസ്ട്ക്ചര് സൃഷ്ിക്കുന്നതിലൂകട ഒരു 

18% 

0% 

37% 

24% 

21% 

ഭാരതി എയർെടൽ  റിലയൻസ് ക��ണിേ�ഷൻസ്  

േവാഡേഫാൺ ഐഡിയ  ബി.എസ്.എൻ .എൽ  

റിലയൻസ് ജിേയാ  
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ഇൻഫര്ഗമഷൻ സൂപ്പര്-ലഹഗവ ആയി കക-ഗഫയാൺ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. വിപണി ശക്ികകള നയികേയാനം 
പൗരന്യാര്കേ് മികച് കണക്റ്റിവിറ്റി ഗസവനങ്ങള് 
നൽകുന്നതിൽ മത്സരം വര്ദ്ിപ്പികേയാനം ഈ മയാതൃകയ്ക്  
കഴിയും. കൂടയാകത, എല്യാ G2G, G2C, B2C ഇടപയാടുകള്ക്കും 
ശക്മയായ അടിത്തറയയായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും കചയ്യുന്നു.  
1,061.73 ഗകയാടി രൂപ അടങ്ൽ തുകയുള്ള പദ്തികേ് 2017-18 
ൽ കിഫ്ബി അം�ീകയാരം നൽകി. ഒന്നയാം ഘട്ത്തിൽ 30,000 
സര്കേയാര് സ്യാപനങ്ങള്കേ് 30,000 കിഗലയാമീറ്റര് ലഫബര് 
ലദര്ഘധ്ത്തിൽ  375 ഗപയായിറെ് ഓഫ് കപ്രസൻസ് (പി.ഒ.പി) 
ഉള്ള ഇറെര്കനറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകയാനയാണ് പദ്തി 
വിഭയാവനം കചയ്യുന്നത്. ഇതുവകര പദ്തികേ് കീഴിൽ 25,000 
കണക്ഷനകള് നൽകിയിട്ടുണ്്, പദ്തിയുകട ഒന്നയാം ഘട്ം 
പൂര്ത്തിയയാവന്ന സ്ിതിയിലയാണ്.

തപോൽ ശൃംഖല
ഗകരളം, ഗകന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശങ്ങളയായ ലക്ഷദ്ീപ്, 
പുതുഗച്രിയുകട ഭയാ�മയായ മയാഹി എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്നതയാണ് 
ഗകരള തപയാൽ സര്കേിള്. ഗകരളത്തികല എല്യാ ഗ്യാമങ്ങളിലും 
ഒരു തപയാൽ ഓഫീകസങ്ിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. 
2022 മയാര്ച്് വകരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകയാരം, ഗകരള 
തപയാൽ സര്കേിളിൽ 5,063 തപയാൽ ഓഫീസുകളം, 1509 
ഡിപ്പയാര്ട്് കമറെൽ തപയാൽ ഓഫീസുകളം ബയാകേി 3,554 
എക്ട്യാ ഡിപ്പയാര്ട്് കമറെൽ തപയാൽ (ബ്യാഞ്് തപയാൽ 
ഓഫീസുകള്) ഓഫീസുകളമയാണുള്ളത്. ഗകരളത്തികല ഓഗരയാ 
തപയാൽ ഓഫീസും ഏകഗദശം 7.7 ചതുരശ്രകിഗലയാമീറ്റൽ 
6,613ഗത്തയാളം വരുന്ന ജനങ്ങള്കേ് ഗസവനം പ്രദയാനം കചയ്യു 
ഗ്യാള് ഗദശീയ ശരയാശരി 21.21 ചതുരശ്ര കിഗലയാമീറ്ററിന് 7,175 
ആകക തപയാൽ ആഫീസുകളിൽ 82.2 ശതമയാനം തപയാൽ  
ഓഫീസുകളം ഗ്യാമ പ്രഗദശങ്ങളിലയാണ്. 2022, ഒഗ്യാബര് 
31 വകരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകയാരം ഗകരള തപയാൽ 
സര്കേിളിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തപയാൽ ഓഫീസുകളകട ജില്/
ഗകന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശം തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പട്ിക 11.3.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാനകത്ത തപയാൽ ശംഖലയുകട വിപുലമയായ വധ്യാപ്തി 
കണകേികലടുത്ത്, പുതിയതയായി വികസിച്  ന�ര-ഗ്യാമ 
പ്രഗദശങ്ങളിൽ പുതിയ തപയാൽ ഓഫീസുകള് തുറഗന്നയാ 
നിലവിലുള്ള എക് സ് ട്യാ ഡിപ്പയാര്ട്് കമറെൽ തപയാൽ 
ഓഫീസുകള് (ഇ.ഡി.ബി.ഒ.) മുഴുവൻ സമയ തപയാൽ 
ഓഫീസുകളയാകേി ഉയര്ത്തിഗയയാ തപയാൽ സൗകരധ്ങ്ങള് 
വധ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരന്ര ശ്രമങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു.
ഗകരളത്തികല എല്യാ തപയാൽ ഓഫീസുകളം ഒരു സിറ്റിസൺ 
ഹബ്് എന്ന നിലയിൽ അവയുകട പ്രവര്ത്തനം 
കമച്കപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്. ഇത്തരം ഹബ്ബുകളകട ഗസവനം ഓഗരയാ 
പൗരനം അവകറെ/അവളകട വീട്ടുവയാതിൽകേൽ ഇഗപ്പയാള് 
ലഭധ്മയാണ്. വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്രം 11.3.2 11.3.3, 11.3.4, 
11.3.5 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്യാന തപയാൽ  ശംഖല, 5 ഗദശീയ ഹബ്ബുകള്കേ് 
കീഴിലുള്ള 14 സ്ീഡ് ഗപയാ്റേ് ഗപ്രയാസസിം�് കസറെറുകളം, 
സയാഗങ്തിക വിദധ്യുകട സഹയായഗത്തയാകട തപയാൽ 
ഗസവനങ്ങളകട കയാരധ്ക്ഷമത കമച്കപ്പടുത്തുന്നതിന് തപയാൽ 
സ്ീകരിക്കുന്നത് മുതൽ വിതരണം കചയ്യുന്നത് വകരയുള്ള 
ട്യാകേ് ആൻഡ് കട്യിസ് സൗകരധ്ഗത്തയാകട നവീകരിച്ചു. 
രജി്റേര് കചയ്ത കമയിലുകളകട വിഭയാ�ത്തിലും ട്യാകേ് 
ആൻഡ് കട്യ്സ് സൗകരധ്ം ഇഗപ്പയാള് ലഭധ്മയാണ്. ഗദശീയ 
നയത്തികറെ ഭയാ�മയായി, ഈ ഗമഖലയിൽ മികച് ഗസവന 
നിലവയാരം ഉറപ്പയാക്കുന്നതിന് സയാധയാരണ കമയിലുകള് 

ഗപ്രയാസസ് കചയ്യുന്നതിനള്ള കനറ്റ് വര്കേ് സര്കേിള് 
നവീകരിക്കുകയും സര്കേിളികല 1,509 ഡിപ്പയാര്ട്് കമറ്െ 
തപയാൽ ഓഫീസുകള് കംപ്യൂട്ര്വൽകേരിക്കുകയും 
കചയ്തു.  ഗകരള തപയാൽ സര്കേിളികറെ പുതിയ 
ഇ-അധിഷ്ിത മൂലധ്വര്ദ്ിത ഗസവനങ്ങള് പട്ിക 11.3.2ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 11.3.1  ഗകരള തപയാൽ സര്കേിളിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
തപയാൽ ഓഫീസുകളകട ജില്/ഗകന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശം തിരിച്ചുള്ള 
എണ്ണം, 2022, ഒഗ്യാബര് വകരയുള്ള കണകേനസരിച്്
ക്രമ.
ന്ര്

ജില്/ ഗകന്ദ്ര ഭരണ പ്രഗദശം തപയാൽ 
ഓഫീസികളകട 

എണ്ണം
1 കയാസറഗ�യാഡ് 231

2 കണ്ണൂര് 382

3 വയനയാട് 163

4 ഗകയാഴിഗകേയാട് 407

5 മലപ്പുറം 438

6 പയാലകേയാട് 455

7 തൃശൂര് 484

8 എറണയാകുളം 391

9 ഇടുകേി 296

10 ഗകയാട്യം 406

11 ആലപ്പുഴ 300

12 പത്തനംതിട് 317

13 കകയാല്ം 365

14 തിരുവനന്പുരം 414

15 ഗകന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശം-ലക്ഷദ്ീപ് 4

16 ഗകന്ദ്രഭരണ പ്രഗദശം പുതുഗച്രി 
(മയാഹി മയാത്രം)

10

ആകക 5063

അവലംബം: ചീഫ് ഗപയാ്റേ് മയാ്റേര് ജനറൽ, ഗകരള സര്കേിള്, 
തിരുവനന്പുരം

ക്കരള സർകേിൾ ഏടറ്ടുത ബിസിെസ് സൃംരൃംഭങ്ങൾ
• ഗകരളത്തിലുടനീളമുള്ള 152 എഞ്ിനീയറിം�് 

ഗകയാഗളജുകളിഗലകേ് സര്വകലയാശയാലയുകട കസൻ 
സിറ്റീവ് പരീക്ഷയാ സയാമഗ്ികകള് ഗശഖരി ക്കുന്നതിനം 
ബുകേിം�്, വിതരണം എന്നിവ നടത്തുന്നതിനം 
എ.പി.കജ അബ്ദുള് കലയാം കടക്ഗനയാളജികേൽ 
യൂണിഗവഴ്സിറ്റിയുമയായി ധയാരണയുണ്യാകേി.

• 73 ഗപയാളികടക് നിക് ഗകയാഗളജുകള്, 11 കടക് നികേൽ 
ലഹസ് കൂളകള്, 17 സര്കേയാര് വയാണിജധ് സ്യാപ 
നങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കസൻസിറ്റീവ് 
പരീക്ഷയാ സയാമഗ്ികള് ബുകേ് കചയ്യുന്നതിനം 
അയക്കുന്നതിനം ഗകരളത്തികല സയാഗങ്തിക പരീക്ഷയാ 
കൺഗട്യാളറുമയായി ഗയയാജിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനം.

• ഉപഗഭയാക്യാകേള്കേ് പയാസ് ഗപയാര്ട്് ലഭിക്കുന്ന 
നടപടികള് സു�മമയാക്കുന്നതിന് പത്തനംതിട്, 
കവരത്തി, കയാസര്ഗകയാട്, കചങ്ങന്നൂര്, കട്പ്പന, 
ഒലവഗകേയാട്, ആറ്റിങ്ങൽ, കനന്യാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
ഗപയാ്റേ് ഓഫീസ് പയാസ് ഗപയാര്ട്് ഗസവയാഗകന്ദ്രങ്ങള് 
സ്യാപിച്ചു.
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പട്ിക 11.3.2 ഗകരള തപയാൽ സര്കേിളികറെ ഇ-അധിഷ്ിത മൂലധ്വര്ദ്ിത ഗസവനങ്ങള്

ക്രമ ന്ര്. ഗസവനം പ്രവര്ത്തനം

1 ഇ-ഗപയാ്റേ് ഭൗതിക പ്രഗക്ഷപണം ഒഴിവയാകേികകേയാണ്് ലക്ഷധ്സ്യാനഗത്തകേ് ആശയവിനിമയം 
ഗവ�ത്തിൽ സയാധധ്മയാക്കുന്നഗതയാകടയാപ്പം ഗപയാ്റേ്മയാൻ വഴി  ലക്ഷധ്സ്യാനഗത്തകേ് 
എത്തിക്കുകയും  കചയ്യുന്നു. 2021, മയാര്ച്് 31 വകര 1338 ഗപയാ്റേ് ഓഫീസുകളിൽ ഈ 
ഗസവനം ലഭധ്മയാകേിയിട്ടുണ്്.

2 കമനി ടു വൺ ഒന്നിലധികം ഗപ്രഷിതരിൽ നിന്നും ഇ-ഗപയാ്റേ് സഗദേശം ഒരു സ്ീകര്ത്തയാവികറെ 
ഇകമയിൽ ഇൻഗബയാകിഗലയ്ക് അയയ്കയാൻ സഹയായിക്കുന്നു.

3 വൺ ടു കമനി ഒഗര ഇ-ഗപയാ്റേ് സഗദേശം ഒരയാളിൽനിന്നും അഗനകം സ്ീകര് ത്തയാകേള്കേ് അയയ്കയാൻ 
ഇത് സഹയായിക്കുന്നു.

4 ഇ-മണി ഓര്ഡര് 2008- ലയാണ് ഇ-മണി ഓര്ഡര് സംവിധയാനം രയാജധ്ത്ത് നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്ന് 
ഏകഗദശം 98 ശതമയാനഗത്തയാളം വരുന്ന മണി ഓര്ഡര് ലകമയാറ്റങ്ങള് ഇലഗട്യാണിക് 
രീതിയിലയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. നിലവിൽ ഗകരള സര്കേിളികല 1508 ഗപയാ്റേ് 
ഓഫീസിസുകളിൽ ഈ  ഗസവനം ലഭധ്മയാണ്.

5 ഇ-ഗപയ് കമറെ് എല്യാ ക്്യൂട്ലറസ്ഡ് ഗപയാഗ്റേയാഫീസുകളിൽ നിന്നും വിവിധ ഗസവന ദയാതയാകേളകട 
ഗപരിൽ യൂട്ിലിറ്റി ബില്ലുകള് ഉള്കപ്പകടയുള്ള ബില്ലുകള് ഗശഖരികേയാനം സമയപരിധി 
നിശ്യിച്് ക്ലയറെ് ഓര്�ലനഗസഷന് പണം നൽകുന്നതിനമുള്ള ഗസവനം. നിലവിൽ 
ഗകരളത്തികല 1508 ഗപയാ്റേ് ഓഫീസിസുകളിൽ(കഹഡ് ഗപയാ്റേ്  ഓഫീസുകളിലും സബ് 
ഗപയാ്റേ്  ഓഫീസുകളിലും)ഈ  സൗകരധ്ം ലഭധ്മയാണ്.

6 അന്യാരയാഷ്ട്ര സ്ീഡ് ഗപയാ്റേ്
അഥവയാ ഇ.എം.എസ്

ഇന്ധ്യിൽ നിന്ന് 99 രയാജധ്ങ്ങളിഗലകേ് ഈ സൗകരധ്ം  ലഭധ്മയാണ്

7 ഡയറ്് ഗപയാ്റേ് ടയാര്ക�റ്റഡ് മയാര്കേറ്റിം�ിലൂകട സ്യാപനങ്ങള്കേ് അവരുകട നിലവിലുള്ള അകല്ങ്ിൽ 
വരയാനിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റുകളമയായി ബന്ധകപ്പടയാൻ അനവദിക്കുന്ന ഗസവനമയാണ് 
ഡയറ്് ഗപയാ്റേ്. ഏകതങ്ിലും ലഘുഗലഖഗയയാ ഗബ്യാഷഗറയാ ഹയാൻഡ് ബില്ലുകഗളയാ 
അവര്കേ് ഡയറ്് ഗപയാ്റേിന് കീഴിൽ വിലയാസമില്യാത്ത കമയിലയായി അയയ് കേയാം, 
കൂടയാകത ഉപഗഭയാക്യാവമയായി കൂടിയയാഗലയാചിച്് ഗപയാഗ്റേയാഫീസുകള് തിരകഞ്ഞടുക്കുന്ന 
സ്ലങ്ങളകട അടിസ്യാനത്തിൽ അവ ടയാര്ക�റ്റ് ഉപഗഭയാക്യാകേള് തയാമസിക്കുന്ന 
പ്രഗദശങ്ങളിൽ വിതരണം കചയ്യുകയും കചയയാം.

8 പയാകേ് ഗപയാ്റേ് ഗസവനം 30 കിഗലയാഗ്യാം വകര ഭയാരമുള്ള സയാധനങ്ങള് ഗലയാകകത്തവികടയും അയകേയാനള്ള 
മയാര്�മയാണ് പയാകേ് ഗപയാ്റേ്. പ്രധയാന ഗപയാ്റേ് ഓഫീസുകളിൽ ഉപഗഭയാക്യാകേള്കേ് 
പയാഴ്സൽ പയാഗകേജിം�് സൗകരധ്ം ലഭധ്മയാകേിയിട്ടുണ്്.

9 പയാര്സൽ, ഗലയാജി്റേിക് 
ഗസവനങ്ങള്

(i) പയാഴ്സൽ ഗസവനം: 5 കിഗലയാ വകര ഭയാരമുള്ള പയാഴ്സലുകള് ഗപയാ്റേ്മയാൻ 
ഉപഗഭയാക്യാകേള്കേ് അവരുകട വയാതിൽപ്പടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനള്ള 
സൗകരധ്മയാണിത്. 5 കിഗലയായ്ക് മുകളിൽ ഭയാരമുള്ളതും പയാഴ്സലുകള്കേ്, 20 കിഗലയാ 
വകര തൂകേമുള്ളതുമയായ ഏത് പയാഴ്സലിനം ₹ 5 കഡലിവറി ഫീസ് ഈടയാക്കുന്നു. വിദൂര 
പ്രഗദശങ്ങളിൽ ഗപയാലും സ്ിതി കചയ്യുന്ന ഏത് ഡിപ്പയാര്ട്് കമറെൽ ഗപയാ്റേ് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അം�ീകൃത എക് സ് ട്യാ ഡിപ്പയാര്ട്് കമറെൽ ഗപയാ്റേ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പയാഴ് സൽ 
ബുകേ് കചയയാം.
(ii)ബിസിനസ് പയാഴ്സൽ: "ബിസിനസ് പയാഴ്സൽ" എന്നത് ഉപരിതല �തയാ�തം 
വയാഗ്യാനം കചയ്യുന്ന വളകര ജനപ്രിയമയായ ഒരു പയാഴ്സൽ ഉൽപ്പന്നമയാണ്; 02.12.2013-
ന് ഗകരള ഗപയാ്റേൽ സര്കേിളിൽ ആരംഭിച്ചു.
(iii) ഗലയാജി്റേിക് ഗപയാ്റേ്: ഗലയാജി്റേിക് ഗപയാ്റേ് സംസ്യാനത്തിനകത്തും മറ്റ് 
സംസ്യാനങ്ങളികല തിരകഞ്ഞടുത്ത സ്ലങ്ങളിഗലക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള പയാഴ്സലുകളം 
അയയ്ക്കുന്നതിന് സഹയായിക്കുന്നു.ഗകരളത്തിൽ തിരുവനന്പുരം, കകയാല്ം, ആലപ്പുഴ, 
എറണയാകുളം, ആലുവ, തൃശൂര്, ഗകയാഴിഗകേയാട് എന്നിവിടങ്ങളികല ഗകന്ദ്രങ്ങള് വഴിയയാണ് 
ഗസവനങ്ങള് സ്ിരമയായി നൽകുന്നത്.

അവലംബം: ചീഫ് ഗപയാ്റേ് മയാ്റേര് ജനറൽ, ഗകരള സര്കേിള്, തിരുവനന്പുരം.

• യുഐഡിഎഐയുമയായി സഹകരിച്് ആധയാര് 
എൻഗറയാള്കമറ്െ കം അപ് ഗഡറ്റ് കസറെറുകള് 
ആരംഭിച്ചു.

• �ംഗ�യാത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന �ം�യാജലത്തികറെ  
വിൽപ്പന. 

•. ഉജയാല പദ്തിയിൽ വിതരണം കചയ്യുന്ന എൽഇഡി 
ബള്ബുകള്, ട്യൂബ് ലലറ്റുകള്, എനര്ജി എഫിഷധ്റെ് 
ഫയാനകള് എന്നിവയുകട വിൽപ്പനയ്കയായി ഗകരള 
ഗപയാ്റേൽ സര്കേിള് എം/എസ് എനര്ജി 
എഫിഷധ്ൻസി സര്വീസസ് ലിമിറ്റഡുമയായി കരയാറിൽ 
ഏര്കപ്പട്ടു.

• അധധ്യാപകര് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളകട സ്മരണയ്കയായി 
“ആചയാരധ് ഗദഗവയാ ഭവ” കയാക്യ് നികനയാപ്പം “�ിഫ്റ്റ് 
ഗപയാ്റേ്” എന്ന ബിസിനസ് പരിപയാടി അവതരിപ്പിച്ചു. 
ഈ ഗസവനത്തിൽ, വിദധ്യാര്ത്ികള്കേ് അവരുകട 
അധധ്യാപകര്കേയായി ഇ-ഗപയാ്റേ് സഗദേശങ്ങള് 
അയക്കുകഗയയാ അകല്ങ്ിൽ അടുത്തുള്ള ഗപയാ്റേ് 
ഓഫീസിൽ ഓര്ഡര് ഗഫയാം പൂരിപ്പിച്് കയാറ്റഗലയാ�ിൽ 
നിന്ന് ചില സമ്മയാനങ്ങള് തിരകഞ്ഞടുക്കുകഗയയാ 
കചയയാം.

• ഇന്ധ്യിലുടനീളമുള്ള അയപ്പഭക്ര്കേ് സ്ീഡ് 
ഗപയാ്റേിലൂകട ശബരിമല പ്രസയാദം ബുകേ് കചയ്യു 
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ന്നതിനം വിതരണം കചയ്യുന്നതിനം തിരുവിതയാംകൂര് 
ഗദവസ്ം ഗബയാര്ഡുമയായി കരയാറിഗലര്കപ്പട്ടു.

• എൻഡിഎ, ഗ്റേറ്റ് പിഎസ് സി, യുപിഎസ് സി, 
എസ് എസ് സി തുടങ്ങിയ സ്യാപനങ്ങള്കേ് 
എന്നിവര്കേ് പ്രഗതധ്ക ബുകേിംഗുകള് നടത്തുന്നതിന് 
ഗപയാ്റേ് ഓഫീസുകളിൽ പ്രഗതധ്ക സ്ീഡ് ഗപയാ്റേ് 
ബുകേിം�് കൗണ്ര് ക്രമീകരിച്ചു.

• 2021-കല കസൻസസിനള്ള ഇന്ധ്യുകട രജിസ്ട്യാര് 
ജനറലികറെ കസൻസസ് കമറ്റീരിയലുകള് ഇന്ധ് 
യിലുടനീളമുള്ള തഹസിൽദയാര്/ തയാലൂകേ്തല 
വിലയാസങ്ങള് എന്നിവര് വകരയുള്ള അഡ്മി 
നിസ്ഗട്റ്റീവ് അധികയാരികള്കേ് വിതരണം കചയ്യുന്ന 
പദ്തി ഡിപ്പയാര്ട്കമറെ് ഓഫ് ഗപയാ്റേ്  ഏകറ്റടുത്തു.

�ിലോറ്ലി
ഫിലയാറ്റലി ഒരു ഗഹയാബിയയായി ഗപ്രയാത്സയാ ഹിപ്പിക്കുന്ന 
തിനയായുള്ള ശ്രമങ്ങളകട ഭയാ�മയായി, വിവിധ നടപടികള് 
ഗകരള തപയാൽ സര്കേിള് സ്ീകരിച്ിട്ടുണ്്. ഗകരള തപയാൽ 
സര്കേിളിൽ 4 ഫിലയാറ്റലിക് ബ്യൂഗറയായും 47 ഫിലയാറ്റലിക് 
കൗണ്റുകളം 45 ലമ ്റേയാ്് കൗണ്റുകളം 33 അം�ീകൃത 
കൗണ്റുകളം ഫിലയാറ്റലിയുകട പ്രചയാരണത്തിനയായി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതിനയായി തിരുവനന്പുരം ജിപിഒ, 
എറണയാകുളം കഹഡ് ഓഫീസ്, തൃശൂര് കഹഡ് ഓഫീസ്,  
ഗകയാഴിഗകേയാട് കഹഡ് ഓഫീസ്, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നയാല് 
ഫിലയാറ്റലിക് ബ്യൂഗറയാകള് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

മമ സ്റോമ്്
വധ്ക്ി�ത ്റേയാ്് ഷീറ്റികറെ ബ്യാൻഡ് നയാമമയാണ് ‘ലമ 
്റേയാ്്’. ഇത് രണ്് ്റേയാമ്പുകളകട സംഗയയാജനമയാണ്. 
ഒന്ന് ഇന്ധ്യാ ഗപയാ്റേികറെ ഒരു സ്മയാരക തപയാൽ 
്റേയാമ്പും മകറ്റയാന്ന് ഉപഗഭയാക്യാവികറെ ഗഫയാഗട്യാ 
അച്ടിക്കുന്നതിനള്ള ഇടവമയാണ്. ഈ പദ്തികേ് കീഴിൽ, 
ഏകതയാരു വധ്ക്ിക്കും അവരുകട ഗഫയാഗട്യാഗയയാടുകൂടിയ 
വധ്ക്ി�ത ്റേയാമ്പുകള് ലഭിക്കും. സ്കയാരധ് സ്യാപനങ്ങള്/
ഓര്�ലനഗസഷനകള്കേയായി തപയാൽ വകുപ്പ് അടുത്തികട 
‘ഗകയാര്പ്പഗററ്റ് ലമ ്റേയാ്്’ എന്ന പദ്തി ആരംഭിച്ചു. 
ഗകയാര്പ്പഗററ്റ് സ്യാപനങ്ങള്കേ് പൂര്ണ്ണമയായും ്റേയാമ്പുകള് 
ക്റേലമസ് കചയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ഗസവനമയാണിത്.

ക്പോസ്റൽ എക്ിബിഷൻ
തപയാൽ വകുപ്പ് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഫിലയാറ്റലിക് 
പ്രദര്ശനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്്. ഫിലയാറ്റലി 
ഗപ്രയാത്സയാഹന പദ്തികളകട ഭയാ�മയായി സ്ിരമയായി 
പ്രദര്ശനങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതയാണ് വകുപ്പികറെ 
ലക്ഷധ്ം. അതയാത് പ്രഗദശത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫിലയാറ്റലിക് 
സംഘടനകളകട സഹകരണഗത്തയാകടയയാണ് പ്രദര്ശ 
നങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്്യ ക്പോസ്റ്് ക്പയ്ടമന്റ് ബോങ്് (ഐ.പി.പി.ബി)
1934 കല ആര്.ബി.ഐ നിയമത്തികറെ പട്ിക-2ൽ ഗചര്ത്ത 
ഇന്ധ്യികല ആദധ്കത്ത ഗപയ് കമറ്െ ബയാങ്യാണ് ഇന്ധ് 
ഗപയാ്റേ് ഗപയ് കമറ്െ ബയാങ്് (ഐ.പി.പി.ബി). സര്കേയാര് 
ഉടമസ്തയിലുള്ള ഗപയ് കമറെ് ബയാങ്ിന്  ഉപഗഭയാക്യാകേളിൽ 
നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വകരയുള്ള നിഗക്ഷപങ്ങള് 
സ്ീകരികേയാൻ കഴിയും. എന്നയാൽ ഉയര്ന്ന പലിശനിരക്കും 
അപകടസയാധധ്തയുള്ളതുമയായ  വയായ്പകള് അഡ്യാൻസ് 
കചയ്യുവയാഗനയാ  ഈ ഫണ്ടുകള് ഉപഗയയാ�ിക്കുവയാഗനയാ ഇന്ധ് 
ഗപയാ്റേ് ഗപയ് കമറ്െ ബയാങ്ിന് അവകയാശമില്. ആധയാര് 
അധിഷ്ിത ഗപയ് കമറ്െ സംവിധയാനം (എ.ഇപി.എസ്) 

ഗസവനങ്ങള് ആരംഭിച്ഗതയാകട, ഏത് ബയാങ്ികറെയും 
ഉപഗഭയാക്യാകേള്കേ് ബയാങ്ിം�് ഗസവനങ്ങള് തടസം 
കൂടയാകത ലഭധ്മയാക്കുന്ന രയാജധ്കത്ത ഏറ്റവം വലിയ ഏക 
പ്യാറ്റ് ഗഫയാമയായി ഐ.പി.പി.ബി മയാറി.

മല�് ഇൻഷുറൻസ്
ഇന്ധ്യാ ഗപയാ്റേ് പൗരന്യാര്കേ്  തപയാൽ ലലഫ് 
ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്യാമീണ തപയാൽ ലലഫ് ഇൻഷുറൻസ് 
എന്നീ പദ്തികളിലൂകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 
നൽകുന്നു. തപയാൽ ലലഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഗകന്ദ്ര-
സംസ്യാന സര്കേയാരുകള്, പ്രതിഗരയാധ ഉഗദധ്യാ�സ്ര്, 
തഗദേശ സ്യാപനങ്ങള്, സംസ്യാന കപയാതുഗമഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങള്, കഷഡ്യൂള്ഡ്/കകയാഗമഴ് സധ്ൽ ബയാങ്കുകള് 
മുതലയായവയികല ജീവനകേയാര് എന്നിവര്കേ്  നൽകുന്ന 
ഇൻഷുറൻസ് പദ്തിയയാണ്. ഇഗപ്പയാള്, ഇത് എല്യാ സ്കയാരധ് 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളികലയും അധധ്യാപക/അനധധ്യാപക 
ജീവനകേയാര്, കപ്രയാഫഷണലുകള് തുടങ്ങിയവരിഗലയ്ക്കും   
വധ്യാപിപ്പിച്ിട്ടുണ്്. ഗ്യാമീണ ലലഫ് ഇൻഷുറൻസ് മുഗഖന 
ജീവിതം ഇൻഷ്ര് കചയ്യുന്നതിലൂകട, ഗ്യാമീണ ഗമഘലയികല 
സ്തീകകള ശയാക്ീകരിക്കുന്നതിന് ഗകരള തപയാൽ സര്കേിള് 
പ്രഗതധ്ക പ്രചയാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.
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11.4 കുടതിവവള്ം

കുടതിവവള്ം, ശുചതിത്ം, ശുചീകരണം എന്തിവ എല്ാവര്ക്ം 
�ഭ്യമാക്ക എന്ത് ആലരാഗ്യത്തിന് അത്യന്ാ 
പക്തിതമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുവട സുസ്തിര 
വതികസന �ക്്യങ്ങൾ 2022 പ്രകാരം, 2030-ഓവട 
ആലഗാളത�ത്തിൽ സാര്വത്തികമായതി കുടതിവവള്�ഭ്യത 
ഉറപ്ാക്ന്തതിനായതി നതി�വതിവ� പുലരാഗതതിയുവട നതിരക്് 
നാ�തിരട്തി വര്ദ്തിപ്തിലക്ണ്ടതുണ്്ട. ദ്രുതഗതതിയതിലുള് ജനസംഖ്യാ 
വര്ദ്ന, നഗരവൽക്രണം, കൃഷതി, വ്യവസായം, 
ഊര്ജം എന്ീ ലമഖ�കളതിൽ നതിന്് വര്ദ്തിച്ചുവരുന് 
സമ്മര്ദ്ം കാരണം ജ�ത്തിവറെ ആവശ്യം ഉയര്ന്നു 
വരതികയാണ് . പതതിറ്ാണ്ടുകളായതി ശുദ്ജ�ത്തിവറെയും 
ഭൂഗര്ഭജ� ല്ാതസ്സുകളുവടയും ദുരുപലയാഗം, 
അമതിതമായ ജ� ചൂഷണം, മ�തിനീകരണം എന്തിവ ജ� 
സമ്മര്ദ്ം വര്ദ്തിപ്തിക്കയും ജ�വുമായതി ബന്ധവപ്ട് 
ആവാസവ്യവസ്വയ ലമാശമാക്കയും വചയുന്നു. ഇത് 
മനുഷ്യവറെ ആലരാഗ്യം, സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങൾ, 
ഭക്ണം, ഊര്ജ വതിതരണങ്ങൾ എന്തിവവയ 
ബാധതിക്ന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുവട 2021 വ� ല�ാക ജ�വതികസന 
റതിലപ്ാര്ട്് "ജ�ത്തിവറെ മൂ�്യനതിര്ണ്ണയം" എന് വതിഷയത്തിൽ 
അഞ്് പരസ്പരബന്ധതിതമായ വീക്ണങ്ങൾ പരതിഗണതിച്് 
ജ�ത്തിവറെ ശരതിയായ മൂ�്യനതിര്ണ്ണയത്തിന് ഊന്ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്: ജ� ല്ാതസ്സുകൾ, ജ� അടതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ, ജ� ലസവനങ്ങൾ, ഉൽപാദനത്തിനും 
സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിനും ജ�ത്തിവറെ 
സാമൂഹതിക-സാംസ്ാരതിക മൂ�്യങ്ങൾക്ം ജ�ം ഒരു 
അടതിസ്ാനഘടകമാണ്. 2022 വ� ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുവട 
സുസ്തിര വതികസന �ക്്യങ്ങൾ എന് റതിലപ്ാര്ട്് 
അനുസരതിച്്, സുരക്തിതമായതി കകകാര്യം വചയ്യുന് 
കുടതിവവള് ലസവനങ്ങൾ ഉപലയാഗതിക്ന് ആലഗാള 
ജനസംഖ്യയുവട അനുപാതം 2015-ൽ 70 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്് 2020-ൽ 74 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു. നതി�വതിവ� 
പുലരാഗതതിയുവട നതിരക്തിൽ, 2030 ഓവട ല�ാകത്് 81 
ശതമാനം ലപര്ക്ം ശുദ്ജ�ം �ഭ്യമാക്ം. ഈ �ക്്യം 
കകവരതിക്ാവത 1.6 ബതി�്യൺ ആളുകൾക്് സുരക്തിതമായതി 
കകകാര്യം വചയ്യുന് കുടതിവവള്ം �ഭതിക്ാവത വരതികയും 

വചയ്യും. 2015 മുതൽ 2020 വവര, സുരക്തിതമായതി കകകാര്യം 
വചയ്യുന് ശുചതിത് ലസവനങ്ങൾ ഉപലയാഗതിക്ന് 
ല�ാകജനസംഖ്യ 47 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 54 
ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു. ചരതിത്പരമായ പുലരാഗതതി 
തുടരുകയാവണങ്തിൽ, 2030 ഓവട ല�ാകം 67 ശതമാനം 
ജനസംഖ്യക്ം കുടതിവവള്ം �ഭ്യമാക്ാന് കഴതിയും. 2.8 
ബതി�്യൺ ആളുകൾക്് ശുദ്ജ�ം �ഭതിക്ാവത വരതികയും 
വചയും.

വര്ദ്തിച്ചുവരുന് ജ� പ്രതതിസന്ധതിയുവട പശ്ാത്�ത്തിൽ 
ഇന്്യന് സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ഫ�പ്രദമായതി ജ� പരതിപാ�നം 
സാധ്യമാക്ന്തതിനായതി നാഷണൽ ഇന്സ്റതിറ്്യൂഷന് ലഫാര് 
ട്ാന്സ്ലഫാമതിംഗ് ഇന്്യ (എന്.ഐ.ടതി.ഐ)-നീതതി ആലയാഗ് 
സംലയാജതിത ജ� മാലനജ്വമറ്െ സൂചതിക (സതി.ഡബയു.
എം.ഐ) വതികസതിപ്തിവച്ടുത്തു. നീതതി ആലയാഗ് സംലയാജതിത 
ജ� മാലനജ്വമറെ് സൂചതികയതിവ� - 2019-വറെ ഒരു റതിലപ്ാര്ട്് 
പറയുന്ത്, 2030-ഓവട ഇന്്യയുവട നഗര ജനസംഖ്യ 600 
ദശ�ക്ത്തിവ�ത്തുവമന്നും അവരുവട ജ� ആവശ്യങ്ങൾ 
നതിറലവറ്റുന്ത് വ�തിയ വവല്ലുവതിളതിയായതിരതിക്വമന്നും 
പറയുന്നു. റതിലപ്ാര്ട്് അനുസരതിച്്, ല�ാക ജനസംഖ്യയുവട 
17 ശതമാനം ഇന്്യയതി�ാവണങ്തിലും ല�ാകത്തിവ� ശുദ്ജ� 
ല്ാതസ്സുകളുവട 4 ശതമാനം മാത്മാണ് രാജ്യത്തുള്ത്.

സ്ാപതിതമായ സാമൂഹതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും വമച്വപ്ട് 
വപാതു ശുചതിത്ത്തിനും ശുചീകരണത്തിനും ലവണ്ടതിയുള് 
ആവശ്യവും കാരണം ലദശീയ ശരാശരതിലയക്ാൾ 
ഉയര്ന് ജ� ആവശ്യകതയാണ് ലകരളത്തിലുള്ത്. 
2011-വ� വസന്സസ് പ്രകാരം ജനസംഖ്യയുവട 62 
ശതമാനവും കതിണറുകവളയാണ് പ്രധാന കുടതിവവള് 
ല്ാതസ്ായതി ഉപലയാഗതിക്ന്ത്. ജനസംഖ്യയുവട 29 
ശതമാനം ലപര്ക്് കപപ്് ജ�വതിതരണം �ഭ്യമാണ്. 
അലതസമയം 78 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്് ചുറ്റുവട്ത്തിൽ 
തവന് ജ�ല്ാതസ്സുകളുള്ലപ്ാൾ 14 ശതമാനം 
കുടുംബങ്ങൾ വീടതിനു സമീപത്തുള് ജ�ല്ാതസ്സുകളാണ് 
ഉപലയാഗതിക്ന്ത്. 2011-വ� വസന്സസ് 
അടതിസ്ാനമാക്തിയുള് സംസ്ാന സാനതിലറ്ഷന് 
കവലറജ് കാണതിക്ന്ത് 67 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്്  
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ലടായ് �റ്റുകളുവണ്ടന്നും 95 ശതമാനത്തിന് ചുറ്റുവട്ത്തിൽ 
തവന് ലടായ് �റ്് സൗകര്യമുവണ്ടന്നുമാണ്. എന്തിരുന്ാലും, 
ആഗസ്റ് 31, 2022 പ്രകാരം ലകരള ജനസംഖ്യയുവട 66.26 
ശതമാനം ലപര്ക്് ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയുവട കപപ്് 
ജ�വതിതരണം �ഭതിക്ന്നു.

സുസ്തിര വതികസനത്തിന് ജ�ം നതിര്ണായകമായതതിനാൽ 
ലകരളത്തിൽ കുടതിവവള് ലമഖ�യ്ക് വളവരയധതികം 
പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുടതിവവള്വും മ�തിനജ� നതിവാരണവും 
എന്തിവവയക്റതിച്് 14-ാം പഞ്വത്സര പദ്തതി രൂപതികരതിച് 
കര്മ്മ സമതിതതി സംസ്ാനവത് ജ�-ശുചീകരണ 
ലമഖ�യുവട വതികസനത്തിനും സംലയാജതിത ജ� 
മാലനജ് വമറെ് സൂചതിക (സതി.ഡബ്ലയു.എം.ഐ) റാങ്തിംഗുമായതി 
ബന്ധവപ്ട്് അതതിവറെ സ്ാനം വമച്വപ്ടുത്തുന്തതിനും 
വ്യക്തമായ ഒരു ലറാഡ് മാപ്് രൂപവപ്ടുത്ാന് 
�ക്്യമതിടുന്നു. 14-ാം പഞ്വത്സര പദ്തതി കാ�യളവതിൽ 

സമയബന്ധതിതമായ ലനട്ങ്ങൾക്ായതി കുടതിവവള് 
വതിതരണം, മ�തിനജ� നതിവാരണം, ജ�സംരക്ണം, 
വരുമാനം വമച്വപ്ടുത്ൽ തുടങ്ങതിയവയ്ക് കീഴതിൽ നതിര്ദ്തിഷ്ട 
�ക്്യങ്ങൾ കവണ്ടത്തിയതിട്ടുണ്ട്.

ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയും (വക.ഡബയു.എ) ലകരള റൂറൽ 
വാട്ര് സകലൈ ആന്ഡ് സാനതിലറ്ഷന് ഏജന്സതിയുമാണ് 
(വക.ആര്.ഡബയു.എസ്.എ) കുടതിവവള്ം, ശുചതിത്ം എന്ീ 
ലമഖ�കളതിവ� പ്രധാന നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതികൾ. 
പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകളും ഒരു പ്രധാന പങ്് വഹതിക്ന്നു.

കേരള വാട്ടര് അക�ാറിറ്ി (കേ.ഡബ്യു.എ)
ലകരളത്തിവ� ജ�വതിതരണത്തിവറെ വതികസനത്തിനും 
ക്രമീകരണത്തിനും മ�തിനജ� ലശഖരണത്തിനും നീക്ം 
വചയ്യ�തിനുമായതി വക.ഡബയു.എ 1984 ൽ സ്ാപതിച്ചു. 
ഓപ്ലറഷന് ആറെ് വമയതിറെനന്സ്, ലപ്രാജക്ടുകൾ, 

പതതിനാ�ാം പഞ്വൽസര പദ്തതി കാ�യളവതിൽ കുടതിവവള്വും മ�തിനജ� നവീകരണവും സംബന്ധതിച്് കര്മ്മ സമതിതതി സംസ്ാന 
ആസൂത്ണ ലബാര്ഡ് രൂപീകരതിച്തിട്ടുണ്ട്. പതതിനാ�ാം പഞ്വത്സര പദ്തതിയതിൽ കകവരതിലക്ണ്ട മുന്ഗണനാ ലമഖ�കൾ/
�ക്്യങ്ങൾ കര്മ്മ സമതിതതി കവണ്ടത്തുകയുണ്ടായതി.

വതിവതിധ ത�ങ്ങളതിൽ കകവരതിലക്ണ്ട പ്രധാന �ക്്യങ്ങൾ ഇനതിപ്റയുന്വയാണ്.  
കുടിവെള്ള െിതരണം
� 2024-ഓവട ഗ്ാമപ്രലദശങ്ങളതിൽ 100 എൽ.പ തി.സതി.ഡതി ലസവന നതി�വാരത്തിൽ 100 ശതമാനം കുടുംബങ്ങവളയും പ്രവര്ത്ന 

ക്മമായ ടാപ്് കണക്നുകൾ (എഫ്.എച്്.ട തി.സതി) കവര് വചയ്യാനും 2026-ഓവട നഗരപ്രലദശങ്ങളതിൽ 150 എൽ.പ തി.സതി.ഡതി 
ലസവന നതി�വാരത്തിൽ 100 ശതമാനം കവലറജ് ലനടാനും ഉലദ്ശതിക്ന്നു.

� വ തിതരണം വചയ്യുന് എല്ാ കുടതിവവള്വും കുടതിവവള്ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാരം സംബന്ധതിച് ഇന്്യന് നതി�വാരത്തിന് 
അനുസൃതമാവണന്് ഉറപ്ാക്ക (IS:10500, 2012).

� 2026-ഓവട എല്ാ നഗര ജ�വതിതരണ സംവതിധാനങ്ങവളയും 24X7 സംവ തിധാനങ്ങളാക്തി മാറ്റുക, കപാസതിറ്തി വര്ധതിപ് തിക്ൽ, 
എന്.ആര്.ഡബ്ലയു മാലനജ്വമറ്െ, വ തിതരണ സംവതിധാനം, മാലനജ്വമറെതിൽ സാലങ്തതികവതിദ്യയുവട ഉപലയാഗം എന്തിവ 
ഉപലയാഗതിച്് സതിസ്റങ്ങളുവട പ്രവര്ത്നം പ്രലയാഗത്തിൽ വകാണ്ടുവരതിക.

�  എന്.ആര്.ഡബ്ലയു യതിൽ 50 ശതമാനം കുറവ് കകവരതിക്ക, അതുവഴതി അടുത് അഞ്് വര്ഷത്തിനുള്തിൽ ലകരളത്തിന് 20% 
വബഞ്്മാര്ക്് എന് കണക്തിവ�ത്ാനാകും.

� ഉപരതിത� ജ�വത് അടതിസ്ാനമാക്തിയുള് പദ്തതികൾ പ്രാലയാഗതികമല്ാത് സ്�ങ്ങളതിൽ ഭൂഗര്ഭജ�വത് 
അടതിസ്ാനമാക്തിയുള് മതിനതി/കമലക്രാ പദ്തതികൾ സ്ീകരതിക്ാവുന്താണ്.

� സ്തീകൾക്ം വ തിദ്യാര്ത്തികൾക്ം ഇടയതിൽ ജ�ലമഖ�യതിവ� സംരംഭകത്ം ലപ്രാത്സാഹതിപ് തിക്ക, - പ്രലത്യകതിച്് ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികളുവട ഒ&എം, ജ� ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ണത്തിനും പരതിലശാധനയ്കം (ഡബ്ലയു.കയു.എം&എസ)് വ തിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളുവട ശംഖ� സ്ാപതിക്ക എന്തിവയതിൽ.

മല ിനജല നിൊരണം
� 1500/ച.കതി.മീ ജനസാന്ദ്രതയുള് എല്ാ പട്ണങ്ങളതിലും മുന്ഗണനാക്രമത്തിൽ ഉച തിതമായ മ� തിനജ� സംവതിധാനങ്ങൾ 

നതിര്മ്മതിക്ാനും 1500/ച.കതി.മീറ്റതിൽ താവഴ ജനസാന്ദ്രതയുള് എല്ാ പ്രലദശങ്ങളതിലും വസപ്ലറ്ജ് ട്ീറ്്വമറെ് സംവ തിധാനങ്ങൾ 
നതിര്മ്മതിക്ാനും നതിര്ലദ്ശതിക്വപ്ട്തിരതിക്ന്നു.

� വ്യാവസായതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ം ഗാര്ഹതിക ഇതര ആവശ്യങ്ങൾക്മായതി സംസ് കരതിച് മ� തിനജ�ം ഉപലയാഗതിക്ന്ത് 
ലപ്രാത്സാഹതിപ് തിക്കയും ഇരട് കപപ്് സംവ തിധാനം ഒന്് കുടതിവവള്ത്തിനും മവറ്ാന്് വ്യാവസായതിക ഉപലയാഗത്തിനും 
വകാണ്ടുവരതികയും വചയ്യുക.

� പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളതിൽ സീലറാ ഡതിസച്ാര്ജ് സംവ തിധാനങ്ങൾ കകവരതിക്ന്തതിന് വറഡയുസ് (Reduce), 
പുനരുപലയാഗം (Re-use), പുനചംക്രമണം (Recycle)എന് ആശയം ലപ്രാത്സാഹതിപ് തിലക്ണ്ടതുണ്്ട.

ജല സംരക്ഷണം
� ഓലരാ വര്ഷവും ഓലരാ ഗ്ാമ പഞ്ായത്് / മുനതിസതിപ്ാ� തിറ്തി/ലകാര്പ്ലറഷന് എന്തിവതിടങ്ങളതിവ� സര്ക്ാര് വകട്തിടങ്ങളതിൽ 

കുറഞ്ഞത് 5 ആര്.ഡബ്ലയു.എച്് (മഴവവള് സംഭരണ) ഘടനകൾ നതിര്മ്മതിക്ാന് നതിര്ലദ്ശതിക്വപ്ട്തിരതിക്ന്നു.
� റീചാര്ജ്, സാനതിറ്റതി സംരക്ണം എന്തിവയതിലൂവട കതിണറുകവള വവള്ത്തിറെ പ തിന്തുണാ ഉറവതിടമായതി ലപ്രാത്സാഹതിപ് തിക്ക.

െരുമാന മാതൃകകൾ
� ലരേക്് ഈവന് വ�വൽ ലനടുന്തതിന് താരതിഫ് യുക്തതിസഹമാക്ക. 
� വരുമാനം വര്ദ്തിപ് തിക്ന്തതിന് വരുമാന രഹതിത ജ�ം ലപ്രാത്സാഹതിപ് തിക്ക.
� മ� തിനജ� ലസവനത്തിനും ജ�വതിതരണത്തിനും തു�്യമായതി നതിരക്് ഈടാക്കയും റവന്യൂ വച�വ് പ്രലയാഗത്തിൽ വകാണ്ട് 

വരതികയും വചയ്യുക.

ബ�ാക്സ് നമ്പര് 11.4.1 14-ാം പഞ്വത്സര പദ്തതിയതിൽ കുടതിവവള്വും മ�തിനജ� നതിവാരണവും ലമഖ�യ്കള് കര്മ്മ സമതിതതി നതിര്ലദ്ശങ്ങൾ
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ലപ്രാജക്് ആസൂത്ണം, വതികസനം, ഗുണ നതി�വാര 
നതിയന്ത്രണം, കൺസൾട്ന്സതി, സതിവലറജ് വവര്ട്തിക്ൽസ് 
എന്തിവയാണ് ഇതതിവറെ പ്രധാന പ്രവര്ത്ന 
യുണതിറ്റുകൾ. ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിക്് വതിപു�ീകരതിച് 
ജ�ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധനയ്കായതി-വകാച്തിയതിൽ ഒരു 
സംസ്ാന റഫറൽ ഇന്സ്റതിറ്്യൂട്ടും, 14 ജതില്ാ �ാബുകളും 
70 സബ് ഡതിവതിഷണൽ �ാബുകളും ഉണ്ട്. വക.ഡബ്ലയു.എ 
-യുവട കീഴതിലുള് 82 �ാബുകൾക്് ഐ.എസ്.ഒ/
ഐ.ഇ.സതി/17025:2017 മാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസൃതമായതി 
എന്.എ.ബതി.എൽ (നാഷണൽ അക്രഡതിലറ്ഷന് ലബാര്ഡ് 
ലഫാര് �ലബാറട്റീസ്) അക്രഡതിലറ്ഷന് ലനടതിയതിട്ടുണ്ട്.

മലിന ജലനിവാരണം
മ�തിനജ� ലശഖരണവും പുറന്ള്ലും വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയുവട 
ഉത്രവാദതിത്മാണ്. ഇത് തതിരുവനന്പുരം, വകാച്തി 
ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിൽ മാത്മായതി പരതിമതിതവപ്ട്തിരതിക്ന്നു. 
ആവശ്യമുള് വലുപ്ത്തിൽ കുറവുള് ക�നുകൾ വര്ദ്തി 
പ്തിക്ക, മ�തിനജ�ം കവതിവഞ്ഞാഴുകുന്ത് ഒഴതിവാക്ാന് 
ലകടായ മാന്ലഹാളുകൾ നന്ാക്ക, മ�തിനജ� 
നതിര്മ്മാര്ജന സംവതിധാനത്തിവറെ മറ്് ഉറവതിടങ്ങളതില്ാത് 
പ്രലദശങ്ങളതിൽ വചറതിയ വതിപു�ീകരണങ്ങളതിലൂവട 
മ�തിനജ� സൗകര്യം നൽകുക എന്തിവയാണ് 
നതി�വതിൽ ഈ ത�ത്തിന് കീഴതിൽ ഏവറ്ടുക്ന് പ്രധാന 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ. പാരതിസ്തിതതിക നാശത്തിറെ ഭീഷണതി 
മറതികടക്ാന്, നതി�വതിലുള് മ�തിനജ� സംവതിധാനം 
ശക്തതിവപ്ടുത്തുന്തതിന് മതതിയായ ശ്രദ് അത്യാവശ്യമാണ്. 
മ�തിനജ� ലമഖ�യതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് വചലുലത്ണ്ടതുണ്ട്. 
എന്തിരുന്ാലും പണവുമായതി ബന്ധവപ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, 
മ�തിനജ� മാലനജ്വമറ്െ ലൈാന്റുകൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ 
എന്വവയ്കതതിരായ ജനങ്ങളുവട പ്രതതിലഷധം, ഭൂമതി 
�ഭതിക്ന്തതിലും ലറാഡ് മുറതിക്ന്തതിന് അനുവാദം 
�ഭതിക്ന്തതിനായുള് കാ�താമസം എന്തിവ മ�തിനജ� 
മാലനജ്വമറ്െ പദ്തതികൾ ഏവറ്ടുക്ന്തതിന് മുമ്പ് 
പരതിലശാധതി ലക്ണ്ടതുണ്ട്. 20 മതില്്യന് �തിറ്ര് പ്രതതിദതിനം (എം.
എൽ.ഡതി) വവര മ�തിനജ�ം സംസ്രതിക്ന്തതിന് വതിവതിധ 
ലശഷതിയുള് വചറതിയ വതിലകന്ദ്രീകൃത സംസ്രണ ലൈാന്റുകൾ 
�ഭ്യമാക്ന്തതിനായതി 2 മുതൽ 3 വവര വാര്ഡുകൾ 
ഒരു ക്ലസ്ററായതി എടുത്് പുതതിയ വചറുകതിട പദ്തതികൾ 
ഏവറ്ടുക്ാന് വക.ഡബ്ലയു.എ വതിഭാവനം വചയ്യുന്നു. 
ലദശീയ ഹരതിത കട്ബ്യൂണൽ (എന്.ജതി.ടതി) നതിര്ലദ്ശ 
പ്രകാരം ശുദ്ീകരതിച് മ�തിനജ�ത്തിവറെ പുനരുപലയാഗം 
ഉൾവക്ാള്ളുന് ഏറ്വും പുതതിയ സാലങ്തതിക വതിദ്യകളാണ് 
ഈ പദ്തതികളതിൽ ഉപലയാഗതിലക്ണ്ടത്. നതി�വതിലുള് ലൈാറെതി 
വറെയും മ�തിനജ� ശംഖ�യുവടയും അറ്കുറ്പ്ണതികളും 
നവീകരണവും ആവശ്യമാണ്. വചറുകതിട പദ്തതികൾക്ായതി, 
ഭൂമതി �ഭ്യമാക്കയും, അഴുക്ചാലുകൾ/വസപ് ലറ്ജ് 
ലജാ�തികൾ ഏവറ്ടുലക്ണ്ടതതിവറെ ആവശ്യകതവയക്റതിച്് 
തലദ്ശ സ്ാപനങ്ങൾ വപാതുജനങ്ങളതിൽ അവലബാധം 
സൃഷ്ടതിക്കയും ലവണം.

ഗുരുവായൂരതിൽ 2021 വസപ്ംബര് 30 ന് മ�തിനജ� 
പദ്തതി കമ്മീഷന് വചയ്തു കഴതിഞ്ഞു. പഴയ മ�തിനജ� 
ക�നുകൾ മാറ്തി സ്ാപതിക്ൽ, മ�തിനജ� ശംഖ� 
നീട്ൽ, പഴയ മാന്ലഹാളുകളുവട പുനരുദ്ാരണം, പുതതിയ 
മാന്ലഹാളുകളുവട നതിര്മ്മാണം എന്തിവ ഉൾവപ്ടുന് 
37 പ്രവര്ത്തികൾ 2021-22 ൽ പൂര്ത്ീകരതിക്കയുണ്ടായതി. 
2021-22 വ� ബജറ്് വതിഹതിതമായ 2460.00 �ക്ം രൂപയതിൽ, 
1758.07 �ക്ം രൂപ വച�വഴതിക്കയുണ്ടായതി.

ജലവി�രണ േവകറജ്
ലകരളത്തിവ� 40.76 �ക്ം കണക്നുകളതിലൂവടയും 
1.81 �ക്ം വപാതു ടാപ്പുകളതിലൂവടയും വക.ഡബ്ലയു.എ 
പരതിപാ�തിക്ന് 911 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളതിൽ നതിന്് 
ഏകലദശം 2.46 ലകാടതി ജനങ്ങൾക്് ജ�വതിതരണം 
�ഭ്യമാക്ന്നു. കപപ്് വവള്ത്തിവറെ ശരാശരതി പ്രതതിശീര്ഷ 
�ഭ്യത പ്രതതിദതിനം 83 �തിറ്റാണ് (എല്ാ ജതില്കളതില�യും 
ആവാസ വ്യവസ്കളതിൽ പ്രതതിശീര്ഷ �ഭ്യത വ്യത്യസ്തമാണ്). 
ലകന്ദ്ര/സംസ്ാന സര്ക്ാരുകളുവട ഗ്ാന്റുകളുവടയും 
പദ്തതികളുവടയും (വജ.വജ.എം, നബാര്ഡ്, സംസ്ാന 
പദ്തതി, എന്.ആര്.ഡതി.ഡബ്ലയു.പതി, കതിഫ്ബതി, അമൃത് 
മുത�ായവ) സഹായലത്ാവട നടപ്തി�ാക്തിയ വതിവതിധ 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ കമ്മീഷന് വചയ്് വകാണ്ട് ഗ്ാമീണ 
നഗര ജ�വതിതരണ ലമഖ�കളതിൽ ഇത് ശ്രലദ്യമായ 
പുലരാഗതതി കകവരതിച്ചു. 14,000 ലകാടതിയതി�ധതികം രൂപയുവട 
പദ്തതികൾ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതി�ായതി നടപ്ാക്തിവരതികയാണ്. 
ഈ പദ്തതികൾ പൂര്ത്തിയാകുലമ്പാൾ അടുത് 3 
വര്ഷത്തിനുള്തിൽ 1,400 എം.എൽ.ഡതി (പ്രതതിദതിനം ദശ�ക്ം 
�തിറ്ര്) വവള്ം അധതികമായതി വതിതരണത്തിന് �ഭ്യമാകും. 
സംസ്ാന പദ്തതിയുലടയും നബാര്ഡതിവറെയും പദ്തതികൾ 
ഏവറ്ടുക്ന്തു കൂടാവത കതിഫ്ബതി (വക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബതി), 
ആര്.വക.ഐ എന്തിവയ്ക് കീഴതിലും പുതതിയ പദ്തതികൾക്് 
അനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. 2021-22ൽ അമൃതതിന് കീഴതിൽ 
ഒരു പുതതിയ പദ്തതിയും ആര്.വക.ഐയുവട കീഴതിൽ 
രണ്ട് പദ്തതികളും അനുവദതിക്കയുണ്ടായതി. സംസ്ാന 
പദ്തതിക്് കീഴതിലുള് 19 പദ്തതികളും നബാര്ഡതിന് കീഴതിൽ 
6 പദ്തതികളും അമൃതതിന് കീഴതിൽ 45 പദ്തതികളും ആര്.വക.
ഐയുവട കീഴതിലുള് 2 പദ്തതികളും കതിഫ്ബതിയുവട കീഴതിലുള് 
2 ജ�വതിത രണ പദ്തതികളും 16 റീലലൈസ് വമറെ് ലജാ�തികളും 
2021-22 കാ�യളവതിൽ പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്ട്. ജൽജീവന് മതിഷന് 
(വജ.വജ.എം) കീഴതിൽ 6.63 �ക്ം പ്രവര്ത്നക്മമായ 
ടാപ്് കണക്നുകൾ (എഫ്.എച്്.ടതി.സതി) നൽകതി കഴതിഞ്ഞു. 
ആഗസ്റ് 31, 2022 പ്രകാരം ലകരള ജനസംഖ്യയുവട 66.26 
ശതമാനം (62.15 ശതമാനം ഗ്ാമീണരും 79.62 ശതമാനം 
നഗരീകരും) ലപര്ക്് വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട നതി�വതിലുള് 
പദ്തതികളതിൽ നതിന്് കപപ്് ജ�വതിതരണം �ഭതിക്ന്നു.

2022 ആഗസ്റ് 31 വ� കണക്നുസരതിച്് ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികളതിൽ ഉൾവപ്ട്തിട്ടുള്, ജനസംഖ്യ ശതമാനത്തിന്വറ 
ജതില് തതിരതിച്ചുള് ചിത്ം 11.4.1-ൽ കാണതിച്തിരതിക്ന്നു. 
ലകരളത്തിവ� 14 ജതില്കളതിൽ 90.80 ശതമാനലത്ാവട 
ആ�പ്പുഴ ജതില്യതി�ാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ കവലറജുള്ത്. 90.51 
ശതമാനലത്ാവട എറണാകുളം ജതില് പതിന്തിൽത്വന്യുണ്്ട. 
കാസര്ലഗാഡ് ജതില്യതി�ാണ് കവലറജ് ഏറ്വും കുറവ് 
(35.77 ശതമാനം). വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ം 11.4.1-ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. 2022 ആഗസ്റ് 31 പ്രകാരം ജതില്ാത�ത്തിലും 
ഇനം തതിരതിച്ചുമുള് വതിശക�നം കാണതിക്ന്ത് എറണാകു 
ളത്ാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ ജ�വതിതരണ പദ്തതികവളന്നും 
(93), വയനാട് ഏറ്വും കുറവ് ജ�വതിതരണ പദ്തതികവളന്നും 
(22) ആണ്. ഏറ്വും കൂടുതൽ നഗര ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികൾ ലകാഴതിലക്ാടും (16) ഏറ്വും കുറവ് പാ�ക്ാടും 
(1) ആണ് അനു�ന്ം 11.4.2.

ഗാര്ഹതിക ലസവന കണക്നുകൾ (എച്്.എസ്.സതി), 
വതരുവു ടാപ്പുകൾ എന്തിവയതിലൂവട വക.ഡബ്ലയു.എ 
കുടതിവവള്ം വതിതരണം വചയ്യുന്നു. ഗാര്ഹതിക, ഗാര്ഹതിലകതര 
(പ്രലത്യക കണക്നുകൾ ഉൾവപ്വട), വ്യാവസായതിക 
കണക്നുകളുവട ആവക എണ്ണം യഥാക്രമം (38,10,577), 
(2,63,271), (2,869) എന്തിവയാണ്. 2022 ആഗസ്റ് 31 വവര 
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ആവക 1,81,622 വതരുവു ടാപ്് കണക്നുകളതിൽ 1,37,320 
എണ്ണം പഞ്ായത്തിലും 27,981 എണ്ണം മുന്സതിപ്ാ�തിറ്തികളതിലും 
16,321 എണ്ണം ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിലുമാണ്. (അനു�ന്ം 
11.4.3). 2022 ആഗസ്റ് 31 വവര തലദ്ശസ്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതില�ക്് മാറ്തിയ വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട ഗ്ാമീണ 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട എണ്ണം 698-ഉം 14 ജതില്കളതില�യും 
ആവക ജനസംഖ്യാ കവലറജ് 11,01,160 ഉം ആണ്. പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാരുകളതില�ക്് മാറ്തിയ ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട 
ജതില്ാത� വതിശദാംശങ്ങൾ അനു�ന്ം 11.4.4-ൽ 
വകാടുത്തിരതിക്ന്നു. ചിത്ം 11.4.2-ൽ കാണതിച്തിരതിക്ന് 2022 
ആഗസ്റ് 31 വ� ജ� �ഭ്യതാ ഡാറ് പ്രകാരം എറണാകുളം 
ജതില്യതി�ാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ ജ��ഭ്യത (188 എൽ.പതി.സതി. 
ഡതി) കാസര്ലഗാഡാണ് ഏറ്വും കുറഞ്ഞ �ഭ്യത (22  
എൽ.പതി.സതി.ഡതി). അനു�ന്ം 11.4.5.

വരുമാനം
വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട പ്രധാന വരുമാനം ജ�വതില്പനയതിൽ 
നതിന്ാണ്. കൂടാവത 100 ശതമാനവും മീറ്ര് റീഡ് വചയ്യുന് 
ജ� കണക്നുകളുള്, രാജ്യവത് ഏക സംസ്ാനം 
ലകരളമാണ്. ലബ്ലാക്് താരതിഫ് ഘടനലയാടു കൂടതിയ 
(ഉപലഭാഗം കൂടുന്തതിനനുസരതിച്് നതിരക്് വര്ദ്തിക്ന്നു) 
ജ�താരതിഫ് സംസ്ാനത്തുടനീളം ഒരുലപാവ�യാണ്. 
ജ�താരതിഫതിൽ അവസാനം മാറ്ം വരുത്തിയത് 2014 
ഒലക്ാബര് 1 �ാണ്. 2021-22 കാ�യളവതിൽ സമാഹരതിച് 
ആവക വരുമാനം 583.24 ലകാടതി രൂപയാണ്. ജ�വതില്പനയതിൽ 
നതിന്നുള് വരുമാനം, ലകരള സര്ക്ാരതിൽ നതിന്നുള് 
പദ്തതിലയതര ഗ്ാന്റു, മറ്് വരുമാനം എന്തിവയാണ് വാട്ര് 
അലതാറതിറ്തിയുവട പ്രധാന വരുമാന ല്ാതസ്സുകൾ. 

ഗാര്ഹതിക ഗാര്ഹതിലകതര വ്യാവസായതിക പദ്തതി 
കളുവട ജ� നതിരക്കളതിൽ നതിന്നുള് വരുമാനം 2021-22, 
2022-23-വര്ഷങ്ങളതിൽ (2022 ഓഗസ്റ് 31 വവര) യഥാക്രമം 
48,679 �ക്ം രൂപയും 22,487 �ക്ം രൂപയും വതരുവു 

ടാപ്പുകളതിൽ നതിന്് �ഭതിച്ത് 9,645 �ക്ം 3,674 �ക്ം 
രൂപയുമാണ്. (അനു�ന്ം 11.4.6). 

സംസ്ാന പദ്ധ�ിേള്
സര്ബ്വേയം അബനവേഷണവം
ലകരളത്തിവറെ എല്ാ ഭാഗങ്ങളതിലും വവള്ം എത്തിക്ക 
എന്താണ് വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട �ക്്യം. ഇതതിനായതി 
പദ്തതികളുവട വഷൽഫ് തയ്യാറാക്ന്തതിനായതി വതിശദമായ 
സര്ലവ്വകൾ നടത്ണം. 2021-22 കാ�യളവതിൽ 14 
ലജാ�തികൾ പൂര്ത്ീകരതിക്കയും ആവക 90.90 �ക്ം രൂപ 
വച�വഴതിക്കയും വചയ്തു.

നബ്ാര്ഡ് സഹായ ഗ്ാമീണ ജലവി�രണ പദ്ധ�ിേള്-
ഗ്ാമീണ അടിസ്ാന സൗേര്യ വിേസന ഫണ്്
നബാര്ഡതിവറെ വായ്പാ സഹായലത്ാവട ലകരളത്തിവ� 
ഗ്ാമപ്രലദശങ്ങളതിൽ ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ വക.ഡബ്ലയു.എ 
നടപ്തി�ാക്ന്നു. 2022 മാര്ച്് 31 വവര അനുവദതിച് വമാത്ം 
29 പദ്തതികളതിൽ 11 ലപ്രാജക്ടുകൾ പൂര്ത്തിയാക്കയും 
4 ലപ്രാജക്ടുകൾ ഉലപക്തിക്കയും വചയ്തു. 2022-23 
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ (2022 ഓഗസ്റ് 31 വവര) 
ഒരു ലപ്രാവജക്റ്്  പൂര്ത്തിയാക്തി. 2022-23 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ എട്് പദ്തതികൾ കമ്മീഷന് വചയ്യുവമന്ാണ് 
പ്രതീക്തിക്ന്ത്. (ട്ാഞ്് XX, XXII എന്തിവയുവട ബാ�ന്സ് 
വര്ക്കളും XXIII, XXIV ട്ഞ്ചുകളതിവ� ചതി� പ്രവൃത്തികളും). 

പാ�ക്ാട് അഗളതിയതില�ക്ം സമീപ പഞ്ായത്തു 
കളതില�ക്മുള് സമഗ് ജ�വതിതരണ പദ്തതി (സതി ഡബ്ലയു 
എസ് എസ്), വപറുനാട് പഞ്ായത്തിവ� നതി�ക്ൽ 
ലൈാപ്ള്തി പ്രലദശലത്ക്ം സീതലത്ാട് പഞ്ായത്തില�ക്ം, 
പൂവാര് പഞ്ായത്തില�ക്ം,കുളകട, വതിതുര വതാളതിലക്ാട് 
എന്തിവതിടങ്ങളതില�ക്മുള് ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ- 
എന്തിങ്ങവന ചതി� പ്രധാന ലജാ�തികൾ നബാര്ഡതിന് 
കീഴതിൽ അനുവദതിച്ചു. മുട്ം, കരതികുന്ം, കുടയത്തൂര് 
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ചിത്ം 11.4.1 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട പരതിധതിയതിൽ വരുന് കുടുംബങ്ങളുവട (2022 ആഗസ്റ് 31 വവര) ജതില്തതിരതിച്ചുള് അനുപാതം
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പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ള് ജ� വതിതരണ പദ്തതിയും ലമ�തി� 
പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ള് ജ� വതിതരണ പദ്തതിയുമാണ് 
2020-21-ൽ ട്ാന്ലച XXVI-ൽ അനുവദതിച് രണ്ട് പ്രധാന 
പദ്തതികൾ. ലകാവതിഡ്-19 കാരണം 2020-21ൽ പദ്തതികൾ 
ഏവറ്ടുക്ാന് കഴതിയാത്തതിനാൽ 2021-22ൽ വീണ്ടും 
അനുമതതി �ഭതിച്ചു. കുന്ത്തൂര് താലൂക്തിവ� കുന്ത്തൂര് 
ലപാരുവഴതി, ശൂരനാട് വടക്് പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ം വകാല്ം 
ജതില്യതിവ� കരുനാഗപ്ള്തി താലൂക്തിവ� തഴവ വതാടതിയൂര്, 
കു�ലശഖരപൂരം പഞ്ായത്തുകളതില�ക്മുള് ജ� വതിതരണ 
പദ്തതിയും കണ്ണൂര് ജതില്യതിവ� ത�ലശേരതി താലൂക്തിവ� 
മാങ്ങാട്തിടം പഞ്ായത്തിവ� മാങ്ങാട്തിടം ലസാൺ IIIല�ക്മുള് 
ജ�വതിതരണ പദ്തതിയുമാണ് 2021-22ൽ അനുവദതിച് രണ്ട് 
പ്രധാന പദ്തതികൾ.

കുപ്ികവള്ളത്ിനുള്ള നിര്മാണ യൂണിറ്റുേള്
വപാതുജനങ്ങൾക്് ന്യായമായ വതി�ക്് ഗുണനതി�വാരമുള്, 
പാലക്ജ് വചയ്/കുപ്തിവവള്ം വക ഡബ്ലയു എ വഴതി �ഭ്യമാക് 
ന്തതിനായതി തതിരുവനന്പുരത്് ഒരു കുപ്തിവവള് ലൈാറെ് 
സ്ാപതിക്ക എന്താണ് ഈ പദ്തതിയുവട �ക്്യം. സതിവതിൽ 
വമക്ാനതിക്ൽ ലജാ�തികൾ പൂര്ത്തിയായതി. കുപ്തിവവള് 
ലൈാറെ് വക.ഐ.ഐ.ഡതി.സതി (ലകരള ഇന്ഫാസ്ട്ക്ച്ര് 
ആറെ് ഇന്വവസ്റ്വമറെ് ഡവ�പ്്വമറെ് ലകാര്പ്ലറഷന്)- 
ക്് കകമാറതി. ഇലപ്ാൾ ലൈാറെ് പ്രവര്ത്തിക്കയും 
പരതിപാ�തിക്കയും വചയ്യുന്ത് വക.ഐ.ഐ.ഡതി.സതി ആണ്.

കേ.ഡബ്ലയു.എ യുകട ഉടമസ്�യില് നിലവിലുള്ള സിവില് 
ഘടനേളുകട നവീേരണം
സമയബന്ധതിതമായ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ, സംരക്ണം, 
നവീകരണം എന്തിവയുവട അഭാവം മൂ�ം ലകടുപാടുകൾ 
സംഭവതിച് വകട്തിടങ്ങവള നവീകരതിക്ക എന്താണ് 

ഈ പദ്തതിയുവട �ക്്യം. ഓഫീസ് വകട്തിടങ്ങൾ, 
ട്ീറ്്വമറ്െ ലൈാന്റുകൾ, ഇന്ലടക്്, വാട്ര് ടാങ്കുകൾ, പമ്പ് 
ഹൗസുകൾ, സ്റാഫ് ക്ാര്ലട്ഴ്സുകൾ തുടങ്ങതിയ വതിവതിധ 
സതിവതിൽ ഘടനകളുവട വാര്ഷതിക അറ്കുറ്പ്ണതികൾ 
സംസ്ാനത്തുടനീളം നടലത്ണ്ടതുണ്ട്. അതതിനാൽ 
സൃഷ്ടതിച് ലനട്ങ്ങവള സംരക്തിക്വാനും ലസവന ഗുണ 
നതി�വാരം വമച്വപ്ടുത്തുന്തതിനും സതിവതിൽ ഘടനകളുവട 
ഘട്ം ഘട്മായുള് പരതിപാ�നവും നതിര്ലദ്ശതിക്ന്നു. ഡബ്ലയു.
ടതി.പതി.കൾ, വക.ഡബ്ലയു.എ ഓഫീസുകൾ, ഒഴതിഞ്ഞ ലലൈാട്ടുകൾ 
എന്തിവയ്ക് ചുറ്റും ലകാമ്പൗണ്ട് മതതിലുകൾ നതിര്മ്മാണവും ഈ 
പദ്തതി പ്രകാരം ഏവറ്ടുക്ന്നു. സാമൂഹതിക വതിരുദ്രുവട 
കലയ്യറ്വും കടന്നുകയറ്വും തടയുന്തതിന് വക.ഡബ്്യൂ.എ 
യുവട ഉടമസ്തയതിലുള് ഭൂമതി വ്യക്തമായതി നതിര്ണ്ണയതിക്ാന് 
ഇത് സഹായതിക്ം.

2021-22ൽ 300 �ക്ം രൂപ വകയതിരുത്തിയലതാവട വതിവതിധ 
ജതില്കളതിൽ സ്തിതതി വചയ്യുന് ഓഫീസ് വകട്തിടങ്ങൾ, ഗസ്റ് 
ഹൗസുകൾ, ടാങ്കുകൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ എന്തിവയുവട 
അറ് കുറ്പ്ണതികൾ ഉൾപ്വട 26 ലജാ�തികൾ ഈ ബജറ്് 
വതിഹതിതത്തിൽ പൂര്ത്തിയായതി. 767.48 �ക്ം രൂപയാണ് 
വച�വായത്.

നൂ�ന സാകകേ�ിേ വിദ്യേളും ആധുനിേ മാകനജ്കമന്് 
രീ�ിേളും
പുതതിയ സാലങ്തതിക വതിദ്യകളും ആധുനതിക മാലനജ്വമറെ് 
രീതതികളും സ്ീകരതിച്് ലസവന വതിതരണവും ഗുണനതി�വാരവും 
വമച്വപ്ടുത്തുക എന്താണ് ഈ പദ്തതിയുവട പ്രധാന 
�ക്്യം. നൂതന ആശയങ്ങൾ പരതിശീ�തിപ്തിക്ന്തതിലൂവട 
പരതിഹരതിക്ാലനാ വമച്വപ്ടുത്ാലനാ കഴതിയാത് ചതി� 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്ാലനാ വമച്വപ്ടുത്ാലനാ കഴതിയും. 
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ചിത്ം 11.4.2 2022 ആഗസ്റ് 31 വ� ജതില് തതിരതിച്ചുള് ആലളാഹരതി ജ��ഭ്യത
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ആലട്ാലമറ്ഡ് വനറ്റുവര്ക്കൾ ല്ാ മീറ്റുകൾ സ്ാര്ട്് 
മീറ്റുകൾ എന്തിവ സ്ാപതിക്ന്തതിലൂവട വരുമാന 
രഹതിതജ�ം (എന്.ആര്.ഡബ്ലയു) കുറക്ന്തതിനായതി 
നടപടതികൾ കകവകാള്ാനാകും. എല്ാ പ്രധാന 
പദ്തതികളതിലും ബൾക്് മീറ്റുകൾ വാങ്ങാനും ഇവ സൂപ്ര് 
കവസറതി കൺലട്ാൾ ആന്ഡ് ഡാറ്ാ അക്തിസതിഷനുമായതി 
(എസ്.സതി.എ.ഡതി.എ) സംലയാജതിപ്തിക്വാനും പദ്തതി 
വതിഭാവനം വചയ്യുന്നു. ലചാര്ച് കണ്ടുപതിടതിക്ന്(leak detection) 
ഉപകരണങ്ങളുവട സംഭരണം, പമ്പ് ഹൗസുകളുവട 
ഓലട്ാലമഷന്, ഡബ്്യൂ.ടതി.പതി കൾ വര്ദ്തിപ്തിക്ന്തതിന് 
ഡ്യൂവൽ മീഡതിയയുവട ഉപലയാഗം ജ� വതിതരണ 
പദ്തതികളുവട കാര്യക്മത വര്ദ്തിപ്തിക്ന്തതിന് പമ്പതിംഗതിവ� 
ഊര്ജ കാര്യക്മത വമച്വപ്ടുത്തുന്തതിനുലവണ്ടതി 
പമ്പുകളുവട കാര്യക്മതാ പഠനം, ശുദ്ീകരതിച് ജ�ത്തിവറെ 
പാഴാക്ൽ കുറയ്കൽ, വരുമാന വര്ദ്നവ് എന്തിവയും 
ഈ പദ്തതി �ക്്യമതിടുന്നു. 2021-22 ൽ 17 ലജാ�തികൾ 
പൂര്ത്ീകരതിക്കയുണ്ടായതി. വക.ഡബ്ലയു.എ വകട്തിടത്തിവറെ 
ലമൽക്കൂരയതിൽ ലസാളാര് പാനലുകൾ സ്ാപതിക്ൽ, 
പമ്പ് ഹൗസുകളുവട ഓലട്ാലമഷന്, എറണാകുളവത് 
വനട്ടൂരതിലുള് ലസ്ററ്് ക്ാളതിറ്തി കൺലട്ാൾ �ാബതിന് പുതതിയതും 
അത്യാധുനതികവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ നതിരീക്ണ 
ക്യാമറ, ല്ാ മീറ്റുകൾ സ്ാപതിക്ൽ എന്തിവ ഉൾവപ്ടുന്നു. 

മാനവ വിഭവ കേഷി, ഗകവഷണവം, വിേസനവം 
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണവം
പദ്തതികൾ സമയബന്ധതിതമായതി നടപ്തി�ാക്ന്തതിനും 
പുതതിയ കഹ.വടക് സംവതിധാനങ്ങൾ പരതിപാ�തിക്ന്തതിനും 
ലവണ്ടതി ആധുനതിക മാലനജ്വമറെ് രീതതികളും വതിദ്യകളും പരതിശീ 
�തിപ്തിച്ചുവകാണ്ട് എഞ്തിനതിയര്മാലരയും മറ്് സ്റാഫതിലനയും 
സജരാലക്ണ്ടതുണ്ട്. 6,088 ലപവര പവങ്ടുപ്തിച്ചുവകാണ്ട് 
224 ഇന്-ഹൗസ് ഔട്്ലസ്റഷന് പരതിശീ�ന ലകാഴ്സുകൾ 
നടത്തി എന്താണ് 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിവ� 
ഒരു പ്രധാന ലനട്ം. 

നഗര ജലവി�രണ പദ്ധ�ിയുകട പുനരധിവാസം, 
കമച്ചകപ്ടുത്ല്, പ്രവര്ത്നങ്ങള്
നഗര പ്രലദശങ്ങളതിൽ 100 ശതമാനം കവലറജ് ലനടുക, 
പരതിധതിയതില്ാത് നഗര തലദ്ശ സ്ാപനങ്ങളതിൽ പുതതിയ 
പദ്തതികൾ ഏവറ്ടുക്ക, ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ 
പൂര്ത്ീകരതിച് പദ്തതികളതിൽ വതിതരണ സംവതിധാനങ്ങൾ 
സ്ാപതിക്ക എന്തിവയാണ് പദ്തതിയുവട �ക്്യം. 2021-22ൽ 
നാ�് പ്രവൃത്തികൾ പൂര്ത്ീകരതിക്കയും ആവക 645.44 
�ക്ം രൂപ വച�വഴതിക്കയം വചയ്തു.

ഗ്ാമീണ ജല വി�രണപദ്ധ�ിേള്
കപപ്് ജ�വതിതരണത്തിലൂവട ശുദ്മായ കുടതിവവള്ം 
�ഭ്യമല്ാത് ഗ്ാമീണ വീടുകളതിൽ ജ�വതിതരണം 
വമച്വപ്ടുത്തുകയാണ് ഈ പദ്തതി �ക്്യമതിടുന്ത്. 
2020 ഏപ്രതിൽ 1 വ� കണക്കൾ പ്രകാരം ഏകലദശം 
34 ശതമാനം ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്് മാത്മാണ് 
കപപ്് ജ�വതിതരണമുള്ത്. 2024-ഓവട എല്ാ 
വീടുകളതിലും കപപ്് ജ�വതിതരണം �ക്്യമതിട്ടുള് ജൽ 
ജീവന് മതിഷന് ആരംഭതിച്ലതാവട ഈ ലമഖ�യ്ക് കൂടുതൽ 
ഊന്ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. പുതതിയ ഗ്ാമീണ പദ്തതികൾ, 
തുടര്ന്നു വരുന് ഗ്ാമീണ പദ്തതികളുവട പൂര്ത്ീകരണം 
നതി�വതിലുള് സ്ീമുകളുവട നവീകരണം എന്തിവ ഈ 
പദ്തതിയതിൽ നതിര്ലദ്ശതിക്ന്നു. 2021-22 ൽ 4 പദ്തതികൾ 
പൂര്ത്ീകരതിക്കയും 5,618.96 �ക്ം രൂപ വച�വഴതിക്കയം 
വചയ്തു.

പ്രക�്യേ സ്ാപനങ്ങള്/സ്ലങ്ങളികലക്കുള്ള ജലവി�രണ 
പദ്ധ�ി
വമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ, താലൂക്് ആശുപത്തികൾ, ജതില്ാ 
ആശുപത്തികൾ, ഗ്ാമീണ സ്കൂളുകൾ, മറ്് വതിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങൾ ലപാവ�യുള് ചതി� പ്രലത്യക സ്ാപനങ്ങൾ/
സ്�ങ്ങളതില�ക്് തടസ്മതില്ാവത ജ�വതിതരണം നൽകാനും 
സതിവതിൽ ലസ്റഷന് പരതിസരം, ജയതിൽ, കറക്ന് ലഹാം 
തുടങ്ങതിയ സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങളതിലും ശബരതിമ� ലപാലുള് 
സന്ദര്ശേന ലകന്ദ്രങ്ങളതിവ� തീര്ത്ാടകര്ക്് മതതിയായ 
അളവതിൽ കുടതിവവള്ം നൽകാനും ഉലദ്ശതിച്ചുള്താണ് ഈ 
പദ്തതി. 2021-22ൽ നാ�് പ്രവൃത്തികൾ പൂര്ത്ീകരതിച്ചു. ഉഴവൂര് 
പഞ്ായത്തിവ� വക.ആര്.നാരായണന് ആശുപത്തിക്് 
സമീപം പാ�ാ കൂത്ാട്ടുകുളം ലറാഡതിൽ കപപ്് ക�ന് 
നീട്ൽ, വമഡതിക്ൽ ലകാലളജ്, ലകാട്യം, കാസര്ലകാട്, 
വതിദ്യാനഗര്, സതിവതിൽ ലസ്റഷന് എന്തിവതിടങ്ങളതിവ� 
ഗവൺവമറ്െ ലകാലളജതിൽ ജ�വതിതരണ സൗകര്യം, 
തവനൂര് പഞ്ായത്തിവ� തൃക്ണ്ണാപുരത്തുള് വസന്ട്ൽ 
ജയതി�തില�ക്ം കറക്ണൽ ലഹാമതില�ക്ം കപപ്് ക�ന് 
നീട്ലും വാട്ര് കണക്നും എന്തിവയാണ് പൂര്ത്ീകരതിച് 
പ്രവര്ത്തികൾ.

അരുവിക്കര പമിംഗ് ക്റേഷന് നവീേരണം
തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണത്തിവറെ 
വര്ദ്തിച്ചുവരുന് ആവശ്യം നതിറലവറ്റുന്തതിനായതി 
വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട ഒരു പ്രധാന പദ്തതിയാണ് 
അരുവതിക്രയുവട ആധുനതികവൽക്രണം. പഴയതും 
ലകടായതുമായ പമ്പുകൾ മാറ്തി സ്ാപതിക്ൽ, ലമാലട്ാറുകൾ, 
ജ� ശുദ്ീകരണ ലൈാന്റുകളതിവ� സതിവതിൽ, ഇ�ക്ടതിക്ൽ, 
വമക്ാനതിക്ൽ ഇന്സ്റാല�ഷനുകൾ, പമ്പ് ഹൗസുകൾ, 
ചതിത്തിരക്ന്്, അരുവതിക്ര 86 എം.എൽ.ഡതി കാമ്പസതിവ� 
സബ്ലസ്റഷനുകൾ എന്തിവയാണ് ഈ പദ്തതിയതിൽ 
ഉൾവപ്ടുത്തിയതിരതിക്ന് പ്രധാന പ്രവര്ത്തികൾ. 2021-22 
സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് വമാത്ം വകയതിരുത്തിയ തുകയും 
(100.00 �ക്ം രുപ) വച�വഴതിക്കയുണ്ടായതി.

ഉല്പ്ാദനവം വി�രണവം കമച്ചകപ്ടുത്തുേ
നതി�വതിലുള് പദ്തതികളതിലൂവടയുള് പ്രലയാജനങ്ങൾ 
വര്ദ്തിപ്തിക്ക എന്താണ് ഈ പദ്തതിയുവട കീഴതിൽ 
ഏവറ്ടുക്ന് പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട പ്രധാന �ക്്യം. 
തടസ്മതില്ാത് ജ�വതിതരണം, ലചാര്ച്, വപാട്ൽ എന്തിവ 
യതിലുള് ജ�നഷ്ടം കുറയ്കൽ, ഊര്ജ സംരക്ണം എന്തിവ 
ഉറപ്ാക്ാനാണ് ഇതു ഉലദ്ശതിക്ന്ത്. 2021-22 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ 191 ലജാ�തികൾ പൂര്ത്തിയാക്തി. പഴയ 
ജ�ശുദ്ീകരണ ലൈാന്റുകളുവട നവീകരണം, നതി�വതിലുള് 
ഡബ്ലയു.എസ്.എസ് കപപ്പുകളുവട മാറ്തി സ്ാപതിക്ലും 
കപപ്പുകൾ നീട്ടുകയും കാ�ഹരണവപ്ട് പമ്പുകളും 
ലമാലട്ാറുകളും മാറ്തി സ്ാപതിക്കയും വചയ്യുക എന്തിവ 
അവയതിൽ ഉൾവപ്ടുന്നു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് 
ആവക വച�വ് 14,773.64 �ക്ം രൂപയാണ്.

ഉറവിടം കമച്ചകപ്ടുത്ലും ജലസംരക്ഷണവം
ലവനൽക്ാ�ത്്/വരൾച്ാ കാ�ാവസ്യതിൽ മതതിയായ 
വവള്ം ഉറവതിടത്തിൽ �ഭ്യമാവണന്് ഉറപ്ാക്കയും ജ� 
ല്ാതസ്സുകളതിവ� സംഭരണലശഷതി വര്ദ്തിപ്തിക്കയും 
വചയ്യുക എന്താണ് ഈ പദ്തതി ഏവറ്ടുക്ന് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട �ക്്യം. ഇത് പദ്തതിയുവട കാര്യക്മത 
വര്ദ്തിപ്തിക്ന്തതിനും ജ� നതിരപ്തിവ� കാ�ാനുസൃതമായ 
വ്യതതിയാനങ്ങൾ പരതിഹരതിക്ന്തതിനും സഹായതിക്ം. 
2021-22 കാ�യളവതിൽ ഉറവതിടം ശക്തതിവപ്ടുത്തുന്തതിനും 
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സംഭരണലശഷതി വര്ദ്തിപ്തിക്ന്തതിനുമായതി നതിരവധതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ ഏവറ്ടുത്തു വചയ്തു. അതതിൽ 
പ്രധാനമായും വചക്് ഡാമുകളുവടയും വറഗുല�റ്റുകളുവടയും 
നതിര്മ്മാണം ഉൾവപ്ടുന്നു. ട്യൂബ് കതിണറുകൾ, തുറന് 
കതിണറുകൾ, വവള്ം അരതിച്ചു എടുക്ന് ഗാ�റതി, പ്രധാന 
കനാൽ തുടങ്ങതിയവയുവട വമച്വപ്ടുത്ൽ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ 
നടലത്ണ്ടതുണ്ട്. ജ�സംഭരണതികളുവട സംരക്ണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ, അണകളതിവ� പാര്ശ് സംരക്ണം, 
വചക്് ഡാമുകൾ എന്തിവ നടത്തുകയും നതി�വതിലുള് 
ഘടനകളുവട അറ്കുറ്പ്ണതികൾ വചലയ്യണ്ടതുമാണ്. ഈ 
പ്രവര്ത്നത്തിലൂവട ലവനൽക്ാ�വത് ജ� സമ്മര്ദ്ം 
വ�തിവയാരളവതിൽ �ഘൂകരതിക്ാനാകും. 2021-22 കാ�യളവതിൽ 
13 ലജാ�തികൾ പൂര്ത്ീകരതിക്കയും ഇതതിനായതി 179.84 �ക്ം 
രൂപ വച�വഴതിക്കയും വചയ്തു.

കുടികവള്ള വരള്ച്ച ലഘൂേരണം
വരൾച്ാ ദുരതിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളും മുന്കൂട്തി 
പ്രതീക്തിക്ാത് അടതിയന്തിര ഇടവപടലുകളും ഈ 
പദ്തതിയതിൽ ഏവറ്ടുക്ന്നു. ഇവയ്ക് പുറലമ വ�തിയ വ്യാസമുള് 
കപപ്് വപാട്ടുലമ്പാൾ വസ്തുവകകൾക്ം ജ�വതിതരണ 
സംവതിധാനങ്ങൾക്ം സംഭവതിക്ന് നാശ നഷ്ടങ്ങൾ 
എന്തിവ ലപാലുള് ദുരലന്ാന്മുഖ സാഹചര്യങ്ങളതിലും 
പ്രകൃതതിദുരന് സമയത്് അടതിയന്തിര ദുരതിതാശ്ാസ 
ക്യാമ്പുകളതില�ക്ള് ജ�വതിതരണം എന്തിവയും ഈ 
പദ്തതിയുവട കീഴതിൽ ഏവറ്ടുലക്ണ്ടതുണ്ട്. വരൾച്ാ 
പ്രലദശങ്ങളതില�ക്് കപപ്് ക�ന് വതിപു�ീകരണം, 
വരൾച്ാക്ാ�ത്് അധതിക പമ്പതിംഗ്, ലശഷതി വര്ദ്തിപ്തിക്ൽ 
എന്തിവയും ഉൾവപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. 2021-22ൽ 218 
പ്രവൃത്തികൾക്് ഭരണാനുമതതി നൽകുകയും 55 എണ്ണം 
പൂര്ത്ീകരതിക്കയും വചയ്തു. 2021-22 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷവത് ബജറ്് തുകയായ 1000.00 �ക്ം രൂപയതിൽ 
997.44 �ക്ം രൂപ വച�വഴതിക്കയും വചയ്തു.

എ.ഡി.ബ്ി സഹായകത്ാകട കേരള നഗര ജലവി�രണ 
കമച്ചകപ്ടുത്ല് പദ്ധ�ി – (കേ.യു.ഡബ്ലയു.എസ്.ഐ.പി)
എന്.ആര്.ഡബ്ലയു (വരുമാന രഹതിതജ�ം) ഗണ്യമായതി 
കുറയ്കകയും കാര്യക്മതയുവട വമാത്ത്തിലുള് 
വമച്വപ്ടുത്ലും വഴതി പഴയ ഉൽപ്ാദന ഘടകങ്ങവളയും 
ശംഖ�വയയും പുനരധതിവസതിപ്തിച്് വകാച്തി, തതിരുവനന്പുരം 
ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിവ� ജ�വതിതരണം വമച്വപ്ടുത്തുകയും 
ലമൽപ്റഞ്ഞ ലമഖ�കളതിൽ 24*7 വതിതരണം 
ലനടുകയുമാണ് എ.ഡതി.ബതി സഹായലത്ാവടയുള് 
വക.യു.ഡബ്ലയു.എസ്.ഐ.പതി �ക്്യമതിടുന്ത്. നതി�വതിലുള് 
ഉൽപ്ാദന സൗകര്യങ്ങൾ പഴയതും പുനരധതിവാസം 
ആവശ്യമുള്തുമാണ്. അതുലപാവ� തവന് വതിതരണ 
ശംഖ�യതിവ� ലചാര്ച്, ഉയര്ന് എന്.ആര്.ഡബ്ലയു-വതിന് 
കാരണമാവുകയും വചയ്യുന്നു. മാലനജ് വമറെ് ഇന്ഫര്ലമഷന് 
സതിസ്റവും (എം.ഐ.എസ്) ശാക്തീകരതിലക്ണ്ടതുണ്ട്.

എന്ര്പപ്രസ് റികസാഴ്സ് പ്ാനിംഗ് (ഇ.ആര്.പി), 
ഇ-ഗകവണന്സ്, ജി.ഐ.എസ്, ഇന്ഫര്കമഷന് മാകനജ് 
കമന്്
ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയതിൽ സുസജമായ വവബ് 
അധതിഷ്തിത മാലനജ്വമറെ് സംവതിധാനം വതികസതിപ്തിക്ക 
എന്താണ് ഈ പദ്തതി �ക്്യമതിടുന്ത്. ഐടതി 
ലറാഡ്മാപ്തിവ� പ്രധാന നാഴതികക്ല്ലുകളതില�ക്് 2022-
23 ൽ വക.ഡബ്ലയു.എ ചുവടുവച്ചു. ശ്രലദ്യമായ ലനട്ങ്ങൾ 
ഇനതിപ്റയുന്വയാണ്: -

ഇ അ�ാക്കസ്സ്: ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയുവട 
(വക.ഡബ്ലയു.എ) ഉപലഭാക്തൃ മാലനജ്വമറെതിനായതി 
ഉപലയാഗതിക്ന് ഓൺക�ന് ഇടപാട് ലപ്രാസസ്തിംഗ് 
സംവതിധാനമുള് ഇ-അബാക്സ് എറെര്കപ്രസ് ബതില്തിംഗ് 
ആലൈീലക്ഷന് എല്ാ ഉപവതിഭാഗങ്ങളതില�ക്ം വ്യാപതിപ്തിച്ചു. 
37.83 �ക്ം ഉപലഭാക്താക്ൾ അലപക്യതിൽ രജതിസ്റര് 
വചയ്തിട്ടുണ്ട്. വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട എല്ാ ഉപലഭാക്താക്വളയും 
ഈ സംവതിധാനത്തിനു കീഴതിൽ വകാണ്ടുവന്തിട്ടുണ്ട്, എടുത്തു 
പറലയണ്ട ഒരു നാഴതിക കല്ാണതിത്.

സമഗ്മായ ഐ.ടി കസാലയൂഷന്:
നതി�വതിലുള്തും പുതുതായതി ആസൂത്ണം വചയ്തിട്ടുള്തുമായ 
എല്ാ ഫംഗ്ഷണൽ ലസാഫ് റ്് വവയറുകളും ഒരു കുടകീഴതിൽ 
വകാണ്ടുവന്് അക്ൗണ്ടതിംഗ്, വപ്രാകയുര്വമറെ്, ലപ്രാജക് റ്് 
മാലനജ് വമറ്െ, റതിസ്് മാലനജ് വമറ്െ, കംലൈയന്സ്, 
സകലൈ വചയതിന് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ തുടങ്ങതിയ 
ഓര്ഗകനലസഷനതിവ� കദനംദതിന ബതിസതിനസ്് 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ നതിയന്ത്രതിക്ന്തതിന് സമഗ്മായ 
ഐടതി വസാ�്യൂഷന് നടപ്തി�ാക്ാന് വക.ഡബ്ലയു.എ 
പദ്തതിയതിടുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവനക്ാരന് ഒരു യൂസര് വനയതിം 
പ്രവര്ത്നക്മമായ ലസാഫ് റ്് വവയറുകളതില�ക്ള് 
ഒരു ലഗറ്് ലവ, എന്തിവ ഈ സൗകര്യത്തിവറെ പ്രധാന 
സവതിലശഷതയാണ്. കൂടാവത, എല്ാ ഡാറ്യും ഒവരാറ് 
റതില�ഷണൽ ഡാറ്ാലബസ് മാലനജ്വമറെ് സതിസ്റത്തിൽ 
(ആര്.ഡതി.ബതി.എം.എസ് ) സംഭരതിക്ം. എല്ാ ഫങ്ഷണൽ 
വമാഡ്യൂളുകളും ആര്.ഡതി.ബതി.എം.എസ് വ�യറതിനു മുകളതിൽ 
സ്ാപതിക്ം. സമഗ്മായ ഐ.ടതി വസാ�്യൂഷന്സതിവറെ 
വതികസനം പുലരാഗമതിക്കയാണ്.

ജികയാഗ്ാഫിക്ക് ഇന്ഫര്കമഷന് സി്റേം (ജി.ഐ.എസ്) 
സംസ്ാനവത് ജ�വതിതരണ സംവതിധാനം കകകാര്യം 
വചയ്യുന്തതിൽ ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിവയ സഹായതിക്ന് 
ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ജതിലയാഗ്ാഫതിക്് 
ഇന്ഫര്ലമഷന് സതിസ്റം (ജതി.ഐ.എസ്). വക.ഡബ്ലയു.എ 
യുവട ജതി.ഐ.എസ് അടതിസ്ാനമാക്തിയുള് അസറ്് മാപ്തിംഗ് 
പൂര്ത്തിയാക്തി, പുതതിയ കസ്റകമസ്ഡ് ജതി.ഐ.എസ് 
ലപാര്ട്ൽ സമാരംഭതിച്ചു, അതതിൽ ഇന്-ഹൗസ് അപ് ലഡറ്് 
സാധ്യമാണ്. ജതി.ഐ.എസ് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ശക്തതിവപ്ടുത്തുന്തതിനായതി വക.ഡബ്ലയു.എ അഞ്് ആര്ക്് 
ജതി.ഐ.എസ് ക�സന്സുകൾ വാങ്ങതി.

േിഫ്ബ്ി പദ്ധ�ിേള് 
കതിഫ്ബതിയുവട കീഴതിൽ വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട 72 കുടതിവവള് 
പദ്തതികൾക്് ലകരള സര്ക്ാര് അനുമതതി നൽകതിയതിരുന്നു. 
72 പദ്തതികൾക്് 4,498.98 ലകാടതി രൂപയുവട ധനസഹായം 
നൽകാന് അംഗീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൽ 4091.36 
ലകാടതി രൂപയുവട 61 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 11 
സര്ക്തിളുകളതിൽ (തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം, പത്നംതതിട്, 
ലകാട്യം, മൂവാറ്റുപുഴ, വകാച്തി, തൃശൂര്, പാ�ക്ാട്, മ�പ്പുറം, 
ലകാഴതിലക്ാട്, കണ്ണൂര്) 407.62 ലകാടതി രൂപയുവട ട്ാന്സ്തിഷന് 
വമയതിനുകൾ മാറ്തി സ്ാപതിക്ലും ഉൾവപ്ടുന്നു. ഇതതിൽ 335.65 
ലകാടതി രൂപയുവട 14 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 103.08 ലകാടതി 
രൂപയുവട 40 പുനഃസ്ാപന പ്രവൃത്തികളും ഇതതിലനാടകം 
പൂര്ത്തിയാവുകയും വചയ്തിട്ടുണ്ട്. ലമൽപ്റഞ്ഞവ കൂടാവത, 
521.2 ലകാടതി രൂപയ്ക് രണ്ടാം ഘട്ത്തിവ� 5 പദ്തതികൾക്് 
ലകരള സര്ക്ാര് ഭരണാനുമതതി നൽകുകയുമുണ്ടായതി.
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അടല് മിഷന് കഫാര് റിജുവികനഷന് ആന്് അര്ബ്ന് 
ട്ാന്സ്കഫാര്കമഷന് (എ.എം.ആര്.യു.റ്ി-അമൃ�്)
ലകരളത്തിവ� 9 നഗരങ്ങളതിൽ ജ�വതിതരണത്തിലും 
മ�തിനജ�ത്തിലും അടൽ മതിഷന് ലഫാര് റതിജുവലനഷന് 
ആന്ഡ് അര്ബന് ട്ാന്സ്ലഫാര്ലമഷന് (അമൃത്) 
പദ്തതികൾ നടപ്തി�ാക്ാന് ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിവയ 
ചുമത�വപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം, 
വകാച്തി, തൃശൂര്, ലകാഴതിലക്ാട്, കണ്ണൂര് എന്ീ 6 
ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിലും ആ�പ്പുഴ, ഗുരുവായൂര്, പാ�ക്ാട് 
എന്തിങ്ങവന 3 മുനതിസതിപ്ാ�തിറ്തികളതിലുമായതി വക.ഡബ്ലയു.എ 
യുവട ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ വ്യാപതിച്ചുകതിടക്ന്നു. ഡബ്ലയു.
ഡതി.പതികളുവട നതിര്മ്മാണം, ഓവര് വഹഡ് ലസ്റാലറജ് 
റതിസര്ലവായറുകൾ (ഒ.എച്്.എസ്.ആര്), പുതതിയ കപപ്് 
ക�നുകൾ സ്ാപതിക്ൽ, ലകടായ കപപ്് ക�നുകൾ 
മാറ്തി സ്ാപതിക്ൽ, സ്ാര്ട്് മീറ്റുകൾ സ്ാപതിക്ൽ, ല്ാ 
മീറ്റുകൾ, പുതതിയ ഹൗസ് കണക്നുകൾ നൽകുക 
തുടങ്ങതിയവ ഈ പദ്തതിയതിൽ ഉൾവപ്ടുന്നു.

അമൃതതിവറെ കീഴതിൽ തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം, വകാച്തി 
ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിൽ വക.ഡബ്ലയു.എ മ�തിനജ� 
നതിവാരണ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി വരുന്നു. അമൃതതിവറെ 
കീഴതിലുള് ജ�വതിതരണ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ. നതി�വതിലുള് 
വനറ്് വര്ക്കളുവടയും ലകടായ പമ്പുകളുവടയും 
പുനരുദ്ാരണം, കാണാതായ പ്രലദശങ്ങളതിൽ പുതതിയ 
വനറ്് വര്ക്് നൽകുക, പുതതിയ പമ്പ് ഹൗസുകളുവട 
നതിര്മ്മാണം, പമ്പതിംഗ് വമയതിനുകൾ സ്ാപതിക്ൽ, 
ട്ാന്സ്തിഷന് വമയതിനുകൾ സ്ാപതിക്ൽ, എസ്.
റ്തി.പതി മുട്ത്റയതിവ� സ്ലഡ്ജ് കരൈയതിംഗ് യൂണതിറ്്, 
തതിരുവനന്പുരം വമഡതിക്ൽ ലകാലളജതിൽ വതിലകന്ദ്രീകൃത 
5 എം.എൽ.ടതി എസ്.ടതി.പതി, വകാല്ം ലകാര്പ്ലറഷനതിവ� 
കുരീപ്പുഴയതിൽ 12 എംഎൽഡതി എസ്ടതിപതിയും വകാച്തി 
ലകാര്പ്ലറഷനതിവ� ഏ�ംകുളത്് അഞ്് എംഎൽഡതി 
എസ്ടതിപതിയുമാണ് തതിരുവനന്പുരത്് അമൃതതിവറെ കീഴതിൽ 
വക.ഡബ്ലയു.എ നടപ്തി�ാക്ന് മ�തിനജ� പ്രവര്ത്നങ്ങൾ. 
2015-16 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതൽ 2019-20 വവര അഞ്് 
വര്ഷമാണ് പദ്തതി കാ�യളവ്. ഇത് ഇലപ്ാൾ 2023 
മാര്ച്് 31 വവര നീട്തിയതിട്ടുണ്ട്. ലമൽപ്റഞ്ഞ നഗരങ്ങളതിൽ 
173 ജ�വതിതരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും (1,156.03 ലകാടതി രൂപ) 
116 മ�തിനജ� പദ്തതികളും (321.45 ലകാടതി) നടപ്ാക്ന്തതിന് 
ഭരണാനുമതതി വക.ഡബ്ലയു. എ ക്് നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. 
ആവക പദ്തതി വതിഹതിതം 50:30:20 അനുപാതത്തിൽ 
യഥാക്രമം ലകന്ദ്ര, സംസ്ാന, അതത് നഗര പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാരുകൾ എന്താണ് ഫണ്ടതിംഗ് രീതതി. ഇവയതിൽ 
799.26 ലകാടതി രൂപയുവട 158 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 
65.64 ലകാടതി രൂപയുവട 90 മ�തിനജ� പദ്തതികളും 
ഇതുവവര പൂര്ത്ീകരതിച്ചു, ബാക്തിയുള് പ്രവൃത്തികൾ വതിവതിധ 
ഘട്ങ്ങളതി�ാണ്.

ഗാര്ഹതിക വാട്ര് ടാപ്് കണക്ലനാവടാപ്ം സാര്വത്തിക 
കപപ്് ജ�വതിതരണം നൽകുന്തതിനായതി ഇന്്യാ 
ഗവൺവമറെ് (GoI) അമൃത് 2.0 ആരംഭതിക്കയുണ്ടായതി. എല്ാ 
4800 നതിയമാനുസൃത പട്ണങ്ങളതിലും ജ�വതിതരണത്തിവറെ 
സാര്വത്തിക കവലറജും 500 അമൃത് നഗരങ്ങളതിൽ 100 
ശതമാനം മ�തിനജ�/വസപ്ലറ്ജ് മാലനജ്വമന്റും നൽകുക 
എന്താണ് അമൃത് 2.0 �ക്്യമതിടുന്ത്. ഏകലദശം 3500.00 
ലകാടതി രൂപ വതിഹതിതത്തിൽ ഉൾവപ്ടുത്തി ലകരളത്തിൽ 93 
യു.എൽ.ബതികൾക്് ജ�വതിതരണത്തിവറെ സാര്വത്തിക 
കവലറജും 9 അമൃത് നഗരങ്ങളതിൽ മ�തിനജ�ം/വസലപ്ജ് 
മാലനജ് വമന്റും നൽകണം. ഇതതിൽ 1713.40 ലകാടതി രൂപ 

ജ�വതിതരണത്തിനും 1638.32 ലകാടതി രൂപ മ�തിനജ�/
വസപ് ലറ്ജ് മാലനജ് വമറെതിനും ബാക്തി തുക ജ�ാശയങ്ങളുവട 
പുനരുജീവനത്തിനും ഹരതിത ഇടങ്ങളും പാര്ക്് പദ്തതികളും 
വതികസതിപ്തിക്ന്തതിനും നീക്തിവച്തിരതിക്ന്നു. അമൃത് 2.0 
യുവട ഭാഗമായതി 93 യു.എ.ൽബതി.കൾക്ായതി 1971.177 
ലകാടതി രൂപയുവട ലപ്രാലപാസലുകൾ സമര്പ്തിച്തിട്ടുണ്ട്. 2021-
22 മുതൽ 2025-26 വവരയുള് 5 വര്ഷമാണ് പദ്തതിയുവട 
ദൗത്യ കാ�യളവ്. (കൂടുതൽ വതിവരങ്ങൾക്് പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാരുകളും വതിലകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്ണവും എന് 
അധ്യായം കാണുക)

റീബ്ില്ഡ് കേരള ഇന്കഷ്യറ്ീവ് (ആര്.കേ.ഐ) 
റീബതിൽഡ് ലകരള ഇനതിലഷ്യറ്ീവ് (ആര്.വക.ഐ) 
ന്വറ കീഴതിൽ 202.32 ലകാടതി രൂപയുവട പതതിവനാന്് 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾക്് അനുമതതി നൽകതി. ലചരാനല്ലൂര് 
പഞ്ായത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി, ടതിവതി പുരം 
പഞ്ായത്തില�യ്കള് ഗ്ാമീണ ജ�വതിതരണ പദ്തതിക് 
ലവണ്ടതിയുള് വതിതരണ ശംഖ�, കടുത്തുരുത്തിയതില�ക്ം 
സമീപ ഗ്ാമങ്ങളതില�ക്മുള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി, എരുലമ�തി 
ലമഖ� (I,III,V ഭാഗം) ജ�വതിതരണ സംവതിധാനലത്ക്ള് 
ജ�വതിതരണ പദ്തതി, ചാവക്ാട് താലൂക്് ഘട്ം 2-വ� 
മുല്ലശേരതി പവറട്തി പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ള് ജ�വതിതരണ 
പദ്തതി, വയനാട് ജതില്യതിവ� സുൽത്ാന്ബലത്രതി 
മുന്സതിപ്ാ�തിറ്തി, നൂൽപ്പുഴ, മുട്തിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 
എന്തിവതിടങ്ങളതില�ക്ള് ജ� വതിതരണ പദ്തതികൾ, 
എരുലമ�തി പഞ്ായത്് സ്ാപതിക്ന് ലസാൺ 4 
കനകപ്ള്ം ലമഖ� വതിതരണ സംവതിധാനത്തില�ക്ള് 
ജ�വതിതരണ പദ്തതി എന്തിവ ഇതതിൽ ഉൾവപ്ടുന്നു.

2021-22-ൽ, രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ, അതായത്, തതിരവഞ്ഞടുത് 
28 നഗര തലദ്ശ സ്ാപനങ്ങളതിവ� (യുഎൽബതി) 
ലടാലപ്ാഗ്ാഫതിക്ൽ സര്ലവയും, മ�തിന ജ�നതിവാരണം 
നടപ്തി�ാക്ന്തതിനായതി വകാല്ം, വകാച്തി, ലകാഴതിലക്ാട്, 
കണ്ണൂര് എന്ീ 4 മുനതിസതിപ്ൽ ലകാര്പ്ലറഷനുകൾക്ള് 
ലടാലപ്ാഗ്ാഫതിക്ൽ സര്ലവ ഉൾവപ്വടയുള് വതിശദമായ 
എഞ്തിനീയറതിംഗ് റതിലപ്ാര്ട്് (ഡതി.ഇ.ആര്) തയ്യാറാക്ലും 
റൂറൽ പമ്പ് ഹൗസുകളുവട സതിസ്റവും ഓലട്ാലമഷനും 
യഥാക്രമം 6 ലകാടതി രൂപയും 11.42 ലകാടതി രൂപയും 
ആര്വകഐ പ്രകാരം അനുവദതിച്തിട്ടുണ്ട്. ലമൽപ്റഞ്ഞ ആര്.
വക.ഐ വര്ക്കളതിൽ, നാ�് പ്രവൃത്തികൾ - ലചരാനല്ലൂര് 
പഞ്ായത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി വമച്വപ്ടുത്ൽ, 
ടതിവതി പുരം പഞ്ായത്തില�യ്കള് ഗ്ാമീണ ജ�വതിതരണ 
പദ്തതിക് ലവണ്ടതിയുള് വതിതരണ ശംഖ�, എരുലമ�തി 
പഞ്ായത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി ലസാൺ 4 - 
കനകപള്ത്തിൽ വതിതരണ സംവതിധാനം സ്ാപതിക്ൽ, 
പമ്പതിംഗ് ലസ്റഷനുകളുവട ഊര്ജ ഓഡതിറ്് എന്തിവയാണ് 
പൂര്ത്തിയാക്തിയ പ്രവര്ത്തികൾ. മവറ്ല്ാ ലജാ�തികളും 
നതിര്വ്വഹണത്തിവറെ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതി�ാണ്. 

ജപ്ാന് ഇന്ര് നാഷണല് കോ-ഓപ്കറഷന് ഏജന്സി 
(പജക്ക) സഹായ കേരള ജലവി�രണ പദ്ധ�ി
തതിരുവനന്പുരം, മീനാട്, ലചര്ത്�, ലകാഴതിലക്ാട്, പട്ടുവം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ അഞ്് ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ 
നടപ്ാക്ാനാണ് വജ.ഐ.സതി.എ (ജപ്ാന് ഇറെര് 
നാഷണൽ ലകാ-ഓപ്ലറഷന് ഏജന്സതി) സഹായ 
ജ�വതിതരണ പദ്തതി വതിഭാവനം വചയ്യുന്ത്.
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എല്ാ അഞ്് പദ്തതികളും കമ്മീഷന് വചയ്യുകയും 
ഗുണലഭാക്താക്ൾക്് ജ�വതിതരണ സംവതിധാനം 
നടത്തുകയും വചയ്യുന്നു. തതിരുവനന്പുരം, ലചര്ത്�, പട്ടുവം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ വതിഭാവനം വചയ് വതിതരണ ശംഖ�കൾ 
പൂര്ണമായും സജമായതി. തതിരുവനന്പുരത്് രണ്ട് 
ഡബ്ലയു.ഡതി.പതികളുവട പുന:സ്ാപതിക്ൽ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ 
പൂര്ത്തിയായതി വരുന്നു. ലകാഴതിലക്ാട് മീനാട് 
പദ്തതികൾക്ായതി, വതിതരണ സംവതിധാനത്തിവറെ ഒരു 
ഭാഗം ഒഴതിവകയുള് എല്ാ ഘടകങ്ങളും പൂര്ത്ീകരതിക്കയും 
പദ്തതികൾ ഭാഗീകമായതി കമ്മീഷന് വചയ്യുകയും വചയ്തു. 
2036-ഓവട തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം, ആ�പ്പുഴ, 
ലകാഴതിലക്ാട്, കണ്ണൂര് എന്ീ 5 ജതില്കളതി�ായതി ഏകലദശം 
41 �ക്ം ജനങ്ങൾക്് പദ്തതിയുവട പ്രലയാജനം �ഭതിക്ം.

ജല്ജീവന് മിഷന് (കജ.കജ.എം)
2024 ഓവട ഗ്ാമീണ ഇന്്യയതിവ� എല്ാ 
കുടുംബങ്ങൾക്ം പ്രവര്ത്നക്മമായ ഗാര്ഹതിക ടാപ്് 
കണക്നുകളതിലൂവട സുരക്തിതവും മതതിയായതുമായ 
കുടതിവവള്ം �ഭ്യമാക്ന്തതിനുള് ഭാരത സര്ക്ാര് 
പദ്തതിയാണ് ജൽജീവന് മതിഷന് (വജ.വജ.എം). എല്ാ 
ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ം ദീര്ഘകാ�ാടതിസ്ാനത്തിൽ 
നതിര്ലദ്ശതിക്വപ്ട് ഗുണനതി�വാരലത്ാടുകൂടതിയതും മതതിയായ 
അളവതിലും തുടര്ച്യായ കുടതിവവള് വതിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്താണ് ഈ മതിഷവറെ �ക്്യം. മഴവവള് സംഭരണം, 
ഭൂഗര്ഭജ� റീചാര്ജ്, ഗാര്ഹതിക മ�തിനജ�വത് കൃഷതിക്് 
പുനരുപലയാഗതിക്ന്തതിനു ലവണ്ടതിയുള് പരതിപാ�നം 
തുടങ്ങതിയ ഉറവതിട സുസ്തിരതയ്കായതി പ്രാലദശതിക അടതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടതിക്ൽ ഉൾവപ്വട പ്രാലദശതിക 
ത�ത്തിൽ ജ�ത്തിവറെ ആവശ്യ-വതിതരണ വശത്തിവറെ 
സമഗ്മായ മാലനജ്വമറെതിൽ മതിഷന് ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്ം. 
രാജ്യത്തുടനീളം സുസ്തിര ജ�വതിതരണ പരതിപാ�നത്തിവറെ 
�ക്്യങ്ങൾ കകവരതിക്ന്തതിനായതി മതിഷന് മറ്് ലകന്ദ്ര, 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് പദ്തതികളുമായതി ഒത്തുലചരും. 
ലകന്ദ്രവും സംസ്ാനവും തമ്മതിൽ 50:50 വച�വ് പങ്തിടൽ 
അടതിസ്ാനത്തി�ാണ് ഈ പദ്തതി നടപ്തി�ാക്ന്ത്. 
50 ശതമാനം സംസ്ാന വതിഹതിതത്തിൽ 15 ശതമാനം 

പഞ്ായത്് വഹതിക്കയും 10 ശതമാനം ഗുണലഭാക്തൃ 
വതിഹതിതമായതി ഉറപ്ാക്കുകയും ലവണം.

2021-22ൽ വജ.വജ.എമ്മതിന് കീഴതിൽ 25.51 �ക്ം ഗാര്ഹതിക 
കണക്നുകൾ നൽകാന് �ക്്യമതിട്് 24,642.12 ലകാടതി 
രൂപയുവട പദ്തതികൾ അനുവദതിച്ചു. ലകന്ദ്ര വതിഹതിതമായതി 
സംസ്ാനത്തിന് 1353.44 ലകാടതി രൂപ ലകന്ദ്ര സര്ക്ാരതിൽ 
നതിന്് �ഭതിച്ചു. വമാത്ം തുകയതിൽ 957.44 ലകാടതി രൂപ ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതത്തിൽ നതിന്് ഒപ്ണതിംഗ് ബാ�ന്സ് ഉൾവപ്വട 
വതിനതിലയാഗതിച്ചു. 2021-22 ൽ സംസ്ാന മാച്തിംഗ് വഷയര് 
ഉൾവപ്വട വജ.വജ എമ്മതിന് കീഴതിൽ ഉപലയാഗതിച് വമാത്ം 
ഫണ്ട് 2,017.01 ലകാടതി രൂപയാണ്. 2021-22ൽ വജ.വജ.
എമ്മതിന് കീഴതിൽ ലകരളം 6,63,862 ഗ്ാമീണ ഗാര്ഹതിക 
കണക്ന് നൽകുക ഉണ്ടായതി. 

ജലനിധി
ല�ാകബാങ്് സഹായലത്ാവട ജ�നതിധതി നടപ്ാക്ന് 
തതിനുള് ഒരു പ്രലത്യലകാലദ്ശ്യമായാണ് ലകരള സംസ്ാന 
ഗ്ാമീണ ജ�വതിതരണ, ശുചതിത് ഏജന്സതി (വക.
ആര്.ഡബ്ലയു.എസ്എ) രൂപീകരതിച്ത്. 2000-2008 
കാ�യളവതിൽ ജ�നതിധതി ഘട്ം -1, 2012-19 കാ�യളവതിൽ 
ഘട്ം 2 എന്തിങ്ങവന ജ�നതിധതിയുവട രണ്ട് ഘട്ങ്ങൾ 
വക.ആര്.ഡബ്ലയു.എസ്എ വതിജയകരമായതി നടപ്ാക്തിയതിട്ടുണ്ട്. 
ജ�നതിധതിയുവട കീഴീൽ സമൂഹാധതിഷ്തിത ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികൾ നടപ്ാക്ന്തതിൽ ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകൾക്് 
നതിര്ണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. പങ്ാളതിത്, സാമൂഹതിക നതിയന്ത്രതിത 
ജ�വതിതരണവും ശുചതിത് സൗകര്യങ്ങളും അവരുവട 
തവന് ഉടമസ്തയതിലുള്തും പരതിപാ�തിക്വപ്ടുന്തുമായ 
രീതതിയതിൽ നടപ്തി�ാക്ന്തതിനായതി വക.ആര്.ഡബ്ലയു.
എസ്.എ എന്.ജതി.ഓകളുവട വതിപു�മായ ഒരു ശംഖ�യും 
സ്ാപതിച്തിട്ടുണ്ട്. ലകരളത്തിവ� ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങളതിവ� 
പ്രധാനമായും പട്തികജാതതി, പട്തികവര്ഗ്ഗ ദാരതിദ്്യലരഖയ്ക 
താവഴയുള് വതിഭാഗങ്ങൾക്് പ്രലയാജനവപ്ടുന് വതിധത്തിൽ 
തു�്യതയും ഉൾവകാള്ളുന്തും വീലകന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു 
വതിതരണ സംവതിധാനം ജ�നതിധതി ഈ പദ്തതി മാതൃകയതിൽ 
വതിജയകരമായതി നടപ്തി�ാക്തിയതിട്ടുണ്ട്. 

''കൃത്യതയും ലവഗതയും കാര്യക്മതയും'' ഉറപ്ാക്ന്തതിനായതി വക.ഡബ്ലയു.എ യുവട ഐടതി വതിംഗ് വതിവതിധ ഡതിജതിറ്ൽ സംരംഭങ്ങൾക്് 
തുടക്മതിട്തിട്ടുണ്ട്. അവ ഇപ്രകാരമാണ്:

 � പരാതതി പരതിഹാരത്തിനായതി 24 മണതിക്കൂര് ലകാൾ വസറെര് നടപ്തി�ാക്തി (1916).
 � അക്ാലൂം: ഉപലഭാക്താക്ളുവട പരാതതികൾ പരതിഹരതിക്ന്തതിനായതി ജ�ഭവനതിവ� വഹഡ് ഓഫീസതിൽ 24 മണതിക്കൂറും 

പ്രവര്ത്തിക്ന് പരാതതി പരതിഹാര യൂണതിറ്റു സ്ാപതിച്ചു. പരാതതി പരതിഹാര സംവതിധാനത്തിവറെ ഗുണനതി�വാരം 
വമച്വപ്ടുത്തുന്തതിനും രജതിസ്ട്ര് വചയ് വപാതു പരാതതികളുവട പുലരാഗതതി ട്ാക് വചയ്യുന്തതിനും നതിരീക്ണത്തിനുമുള് 
ഒരു ലസാഫ്റ്് വവയര് “അക്ാലൂം“ ഇന്സ്റാൾ വചയ്തിട്ടുണ്ട്.

 � ഇ-ടാപ്്: ഓൺക�നായതി വാട്ര് കണക്നുകൾ, മ� തിനജ� കണക്നുകൾ, ഉപലഭാക്തൃ ലസവന ലപാര്ട്ൽ എന്തിവ 
സംസ്ാനത്തുടനീളം വ്യാപ തിപ് തിച്ചു.

 � ഗുണനതി�വാര നതിയന്ത്രണം ഉറപ്ാക്ന്തതിന,് ജ�ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാര സാമ്പതിളുകൾ പരതിലശാധതിക്ന്തതിനുള് 
ഓൺക�ന് ലപയ് വമറെ് സംവ തിധാനം വക.ഡബ്ലയു.എയതിൽ നടപ്തി�ാക്തിയതിട്ടുണ്ട്.

 � സംസ്ാനത്തുടനീളമുള് എല്ാ ഓഫീസുകളതിലും ലപപ്ര്വ�സ് ഇ-ഓഫീസ് ലസാഫ് റ്് വവയര് (ഡതിഡതിഎഫ്എസ)് 
വ തികസതിപ് തിച് തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ീന് ഓഫീസ് സംരംഭത്തിവറെ ഭാഗമായതി എല്ാ ബതില്ലുകളും രസീതുകളും ലപയ് വമന്റുകളും ഓപ്ഷണ�ായതി 
ലപപ്ര് രഹതിതമായതി നടത്തുന്നു.

 � ലകന്ദ്ര ഗവൺവമറെ് സംരംഭമായ "ഈസ് ഓഫ് ഡൂയതിംഗ് ബതിസതിനസ"് നടപ്തി�ാക്ന്ത് വ തിജയകരമായതി പൂര്ത്ീകരതിച്ചു. 
വകുപ്തിവന സംരംഭക സൗഹൃദമാക്തിവക്ാണ്ട്, വ്യാവസായതിക, ഗാര്ഹതിലകതര ആവശ്യങ്ങൾക്ായുള് ജ�വതിതരണത്തിനുള് 
അലപക് വക.എസ.്ഐ.ഡതി.സതിയുവട വക-സ് തിഫ്റ്് ലസ്ററ്് ലപാര്ട്ലുമായതി സംലയാജതിപ് തിച് തിരതിക്ന്നു.

ബ�ാക്സ്   11.4.2 ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തി (വക.ഡബ്ലയു.എ) യുവട പ്രധാന ഡതിജതിറ്ൽ സംരംഭങ്ങൾ

ഉറവ തിടം: വക.ഡബ്ലയു.എ
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സംസ്ാനത്് മഴവവള് സംഭരണ പദ്തതി നടപ്തി�ാ 
ക്ന്തതിനുള് സംസ്ാന സര്ക്ാരതിവറെ ലനാഡൽ 
ഏജന്സതി കൂടതിയാണ് വക.ആര്.ഡബ്ലയു.എസ്.എ. 
കൂടാവത, സംസ്ാനത്് മഴവവള് സംഭരണ 
പദ്തതിയും (ആര്.ഡബ്ലയു.എച്്) ഭൂഗര്ഭ പുനരുജീവന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ലപ്രാത്സാഹതിപ്തിക്ന്തതിനായതി 2004-
ൽ ‘മഴലകന്ദ്രം‘ രൂപീകരതിച്ചു. സംസ്ാനവത് ജനങ്ങൾ, 
പ്രലത്യകതിച്് മ�ലയാര, തീരലദശ, വതിദൂര പ്രലദശങ്ങളതിൽ 
പരതിമതിതമായ കുടതിവവള് �ഭ്യതയുള്വര് ഈ പരതിപാടതിക്് 
നല് സ്ീകാര്യതയാണ് നൽകുന്ത്. പദ്തതിയുവട 
സഹായം ഇലപ്ാൾ സര്ക്ാര്, എയ്ഡഡ് ലമഖ�കളതിൽ 
ഉൾവപ്ടുന് സ്കൂളുകളതില�ക്ം വ്യാപതിപ്തിച്തിരതിക്ന്നു. 
‘ജ�സൗഹൃദ വതിദ്യാ�യം’ എന്് ലപരതിട്തിരതിക്ന് ഈ 
പരതിപാടതി സംസ്ാനവമാട്ാവക വതരവഞ്ഞടുത് 
എയ്ഡഡ്/സര്ക്ാര് സ്കൂളുകളതിൽ മഴവവള് സംഭരണ 
ഘടനകൾ നതിര്മ്മതിക്ന്തതിനായതി നടപ്തി�ാക്തി. സംസ്ാ 
നവത് ജ�വുമായതി ബന്ധവപ്ട് പ്രവര്ത്നങ്ങവള 
ഏലകാപതിപ്തിക്ന്തതിനായതി വക.ആര്.ഡബ്ലയു.എസ്.എ-
വയ ലകരള സര്ക്ാരതിവറെ വാട്ര് ആറെ് സാനതിലറ്ഷന് 
സലപ്ാര്ട്് ഓര്ഗകനലസഷന് (ഡബ്ലയു.എസ്.എ.ഒ) 
ആയതി നതിയമതിച്ചു. 2020-24 കാ�യളവതിൽ സംസ്ാനത്് 
ജൽ ജീവന് മതിഷന് നടപ്തി�ാക്ന്തതിനുള് നതിര്വഹണ 
ഏജന്സതികളതിവ�ാന്ായതി ലകരള സര്ക്ാര് 
വക.ആര്.ഡ.ബ്ലയു.എസ്.എവയ വതരവഞ്ഞടുത്തു. 

2022 ആഗസ്റ് 31 പ്രകാരം ജ�നതിധതിയുവട ജ�വതിതരണ 
കണക്നുകളുവട ജതില്ാ ത� വതിവരങ്ങൾ പട്ിക 11.4.1-ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്.

പട്ിക 11.4.1 2022 ആഗസ്റ് 31 പ്രകാരം ജ�നതിധതിയുവട ജ� വതിതരണ 
കണക്നുകളുവട ജതില്ാ ത� വതിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം ജതില് ഗാര്ഹതിക കണക്നുകൾ

1 തതിരുവനന്പുരം 4,572

2 വകാല്ം 22,235

3 പത്നംതതിട് 5,977

4 ആ�പ്പുഴ 0

5 ലകാട്യം 52,541

6 ഇടുക്തി 40,160

7 എറണാകുളം 2,173

8 തൃശ്ശൂര് 66,123

9 പാ�ക്ാട് 50,631

10 മ�പ്റം 95,040

11 ലകാഴതിലക്ാട് 50,890

12 വയനാട് 39,340

13 കണ്ണൂര് 24,404

14 കാസര്ലഗാഡ് 22,416

ആവക 4,76,502

ഉറവ തിടം: വക.ആര്.ഡബയു.എസ.്എ

പദ്ധ�ി കനട്ടങ്ങള്
ജ�നതിധതി ഘട്ം1-ൽ വമാത്ത്തിൽ 10.56 �ക്ം ജനങ്ങൾക്് 
പ്രലയാജനകരമാംവതിധം 3,694 വചറതിയ ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികളും 16 വ�തിയ ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും കമ്മീഷന് 
വചയ്തു. ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾക്് പുറലമ ഭൂഗര്ഭജ� 
റീച്ാര്ജ് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ, ശൗചാ�യങ്ങൾ, പരതിസ്തിതതി 

ശുചതിത് നടപടതികൾ, മഴവവള് സംഭരണം തുടങ്ങതിയ 
ഘടകങ്ങളും ഈ പദ്തതി പ്രകാരം ഏവറ്ടുക്കയും 
വതിജയകരമായതി പൂര്ത്തിയാക്കയും വചയ്തു. 112 ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്തുകളതിൽ പദ്തതി നടപ്ാക്കയും 411 ലകാടതി രൂപ 
വച�വഴതിക്കയും വചയ്തു. 

115 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളതിൽ ജ�നതിധതി ഘട്ം II പദ്തതി 
നടപ്തി�ാക്തി. ആവശ്യമായ കാര്യലശഷതി വര്ദ്തിപ്തിച്ചു 
വകാണ്ടും ഐ.ഇ.സതി പ്രവര്ത്നങ്ങൾ നടപ്ാക്തിവകാണ്ടും 
2,174 ജ�വതിതരണ പദ്തതികൾ കമ്മീഷന് വചയ്് 
പ്രവര്ത്നത്തിനും പരതിപാ�നത്തിനുമായതി ഗുണലഭാക്തൃ 
ഗ്രൂപ്തില�ക്് കകമാറതി. 11.70 �ക്ം ജനങ്ങളുവട ജ�ക്ാമ 
പ്രശ്നം പദ്തതി മൂ�ം പരതിഹരതിക്വപ്ട്ടു. ഈ പദ്തതിയ്കായതി 1,360 
ലകാടതി രൂപയാണ് വച�വഴതിച്ത്. 

ജ�നതിധതി ഘട്ം-1 നും 2-നും ഒരുമതിച്് 227 ഗ്ാമപഞ്ായ 
ത്തുകളതി�ായതി 23 �ക്ം ജ�നതിധതി ഗുണലഭാക്താക്ളാണ് 
ഇലപ്ാൾ ലകരളത്തിലുള്ത്. ജ�വതിതരണ ശുചതിത് 
പദ്തതികൾ കകകാര്യം വചയ്യാനും, ആവശ്യവപ്ടാനും, 
ആസൂത്ണം വചയ്യാനും, രൂപകല്പന വചയ്യാനും, 
നടപ്ാക്ാനും ഭാഗതിക മൂ�ധന നതിലക്പത്തിന് സംഭാവന 
നൽകാനും പ്രവര്ത്നത്തിവറെയും പരതിപാ�നത്തിവറെയും 
വമാത്ം വച�വ് വഹതിക്ാനും തീവര ദരതിദ്രും 
ദുര്ബ�രുമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾവപ്വടയുള് സമുദായങ്ങൾക്് 
കഴതിയുവമന്് ജ�നതിധതി മാതൃക വതിജയകരമായതി വതളതിയതിച്ചു. 
മുഴുവന് പ്രവര്ത്ന പരതിപാ�ന വച�വ് (ഓ&എം) 
സമുദായങ്ങൾ വഹതിക്ന്തതിനാൽ ജ�നതിധതി പദ്തതികൾ 
വപാതു ഖജനാവതിന് കൂടുതൽ ബാധ്യതയല്. കഴതിഞ്ഞ 20 
വര്ഷമായതി ജ�നതിധതി കാര്യക്മവും സുസ്തിരവുമായ 
ഗ്ാമീണ കുടതിവവള് വതിതരണ മാലനജ്വമറ്െ പ്രകടമാക്ന്നു.

ജ�നതിധതിയുവട ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട പരതിധതി 
യതിൽ വരുന് ജതില്തതിരതിച്ചുള് ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യ 
കണക്തിവ�ടുക്ലമ്പാൾ തൃശ്ശൂര് ജതില്യതി�ാണ് ഏറ്വും 
കൂടുതൽ കവലറജ് ഉള്ത് (26.16 ശതമാനം). ലകാഴതിലക്ാട് 
ഏറ്വും കൂടുതൽ പദ്തതികൾ (1,052) ഉള്ലപ്ാൾ ആ�പ്പുഴയ്ക് 
പദ്തതികവളാന്നുമതില്. 2022 ആഗസ്റ് 31 പ്രകാരം 5,884 
പദ്തതികളുവട പരതിധതിയതിൽ ആവക 23,14,743 ഗ്ാമീണര് 
ഉൾവപ്ടുന്നു. 2022 ആഗസ്റ് 31 പ്രകാരം ആവക 4,76,502 
ജ�വതിതരണ ഗാര്ഹതിക കണക്നുകളതിൽ മ�പ്പുറത്് 
ഏറ്വും കൂടുതൽ എണ്ണവും (95,040) തൃശ്ശൂരതിന് രണ്ടാമത് 
ഏറ്വും കൂടുതൽ എണ്ണവും (66,123) കണക്നുകൾ 
ഉണ്ട്. ജ�നതിധതി ലപ്രാജക്് മാര്ഗ്ഗനതിര്ലദ്ശങ്ങളനുസരതിച്്, 
പദ്തതികൾ കമ്മീഷന് വചയ്തതിനുലശഷം, മുഴുവന് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും പരതിപാ�നവും (ഓ&എം) ഗുണലഭാക്തൃ 
സമൂഹങ്ങൾ കകകാര്യം വചലയ്യണ്ടതുണ്ട്. അതതിനാൽ, 
അതത് പദ്തതി മാലനജ്വമറ്െ കമ്മതിറ്തി തീരുമാനതിക്ന് 
പ്രകാരം ഒലരാ പദ്തതിക്ം ജ�നതിരക്കൾ വ്യത്യസ്തവപ്ടുന്നു. 
മതിക് പദ്തതികളതിലും ഓലരാ കുടുംബങ്ങൾക്ം 10,000 �തിറ്റതിന് 
പ്രതതിമാസം ഈടാക്ന്ത് ശരാശരതി 100 രൂപയാണ്. എല്ാ 
ജതില്കളതില�യും ജ�നതിധതിയുവട ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട 
പ്രതതിശീര്ഷ പ്രതതിദതിന (എൽ. പതി.സതി.ഡതി) ജ� �ഭ്യത 70  
എൽ.പതി.സതി.ഡതിയാണ്.

2008-ൽ ഗുണലഭാക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകൾക്് കകമാറതിയതതിനു 
ലശഷം 35 ശതമാനലത്ാളം സ്ീമുകളും തുടര്ച്യായ 
പ്രവര്ത്നത്തിനതിടയതിൽ സാലങ്തതികവും സാമൂഹതികവും 
സാമ്പത്തികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായതി ഭാഗീകമാലയാ 
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വപാതുജനാലരാഗ്യത്തിവറെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളതിവ�ാന്ാണ് ശുദ്മായ കുടതിവവള്ത്തില�ക്ള് ചുവടുവവപ്് . സുരക്തിതമായ 
കുടതിവവള് വതിതരണം കകകാര്യം വചയ്യുന്തതിനുള് അടതിസ്ാന ഉപകരണമാണ് ജ�ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ണം. 
ഐ.എസ്.ഒ നതിര്വചതിച്തിരതിക്ന്തുലപാവ� - ജ�ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാരം നതിരീക്തിക്ന്ത് പ�ലപ്ാഴും നതിര്ദ്തിഷ്ട �ക്്യങ്ങളുമായതി 
വപാരുത്വപ്ടുന്നുവണ്ടന്് ഉറപ്ാക്ാന് �ക്്യമതിട്ടുള് വതിവതിധ ജ� സ്ഭാവങ്ങളുവട സാമ്പതിൾ, അളക്ൽ, തുടര്ന്നുള് വറലക്ാര്ഡതിംഗ് 
അവല്ങ്തിൽ സതിഗ്ന�തിംഗ് അവല്ങ്തിൽ ഇവ രണ്ടും ലപ്രാഗ്ാം വചയ് പ്രക്രതിയയാണ്. 

വതിവതിധ ത�ങ്ങളതിലുള് �ലബാറട്റതികളുവട ശംഖ�യതിലൂവട ജ�ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാരം നതിരീക്തിക്ന്തതിനുള് സുസ്തിരമായ 
സംവതിധാനം ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിക്ണ്ട്. വതിവതിധ ജ�വതിതരണ പദ്തതികളതിലൂവട വതിതരണം വചയ്യുന് വവള്ത്തിവറെ 
ഗുണനതി�വാരം നതിരീക്തിക്ലും പരതിലശാധനയുമാണ് ക്ാളതിറ്തി കൺലട്ാൾ വതിംഗതിവറെ പ്രധാന പ്രവര്ത്നം. നദീല്ാതസ്സുകൾ, 
കതിണറുകൾ, സ്കാര്യ സാമ്പതിളുകൾ തുടങ്ങതിയവയതിവ� വവള്ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാരവും ഗുണനതി�വാര നതിയന്ത്രണ വതിഭാഗത്തിന് 
കീഴതിലുള് �ാബുകളതിൽ പരതിലശാധതിക്ന്നു. ഇതതിനുപുറവമ, ജ�ശുദ്ീകരണത്തിന് ഉപലയാഗതിക്ന് രാസവസ്തുക്ളുവട 
ഗുണനതി�വാര സര്ട്തിഫതിലക്ഷനും ഈ �ാബുകളതിൽ നടക്ന്നു.

2009-ൽ സ്ാപതിതമായ എറണാകുളവത് വനട്ടൂരതിവ� ലസ്ററ്് റഫറൽ ഇന്സ്റതിറ്്യൂട്് ലഫാര് വാട്ര് ക്ാളതിറ്തി (എസ്.ആര്.ഐ) എന് 
ലസ്ററ്് �ാബ് ജ�ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ണത്തിനും നതിരീക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങൾക്മുള് പരലമാന്ത സ്ാപനമാണ്. സംസ്ാന 
�ാബതിന് 2017-ൽ എന്.എ.ബതി.എൽ (നാഷണൽ അക്രഡതിലറ്ഷന് ലബാര്ഡ് ലഫാര് �ലബാറട്റീസ്) അക്രഡതിലറ്ഷന് �ഭതിച്ചു. 
ഏകലദശം 29 പരാമീറ്റുകളതിൽ വരുന് ജതില്ാ �ാബുകളതിൽ ഫതിസതിക്ൽ, വകമതിക്ൽ, ബാക്റ്ീരതിലയാളജതിക്ൽ പാരാമീറ്റുകൾ 
പരീക്തിക്ന്തതിന് പുറവമ വഹവതി വമറ്ൽ വതിശക�നത്തിനും കീടനാശതിനതി വതിശക�നത്തിനും സൗകര്യമുണ്ട്. ആലറ്ാമതിക് 
അബ് ലസാര്പ് ഷന് വസ്പക് ലട്ാലഫാലട്ാമീറ്ര്, ഗ്യാസ് ലക്രാമാലറ്ാഗ്ാഫ് എം.എസ്/എം.എസ്, അലയാൺ ലക്രാമാലറ്ാഗ്ാഫ്, 
എൽ.സതി.എം.എസ് തുടങ്ങതിയ കഹ എന്ഡ് ഉപകരണങ്ങൾ അവ�ംബതിച്് കൂടുതൽ പാരാമീറ്റുകൾ പരതിലശാധതിക്ന്തതിനായതി 
�ാബ് അപ് ലഗ്ഡ് വചയ്യാന് നതിര്ലദ്ശതിക്ന്നു.

സംസ്ാന �ാബും 14 ജതില്ാ �ാബുകളും കൂടാവത, ഗ്ാമീണ ആവാസ വ്യവസ്കളതിവ� സ്കാര്യ ജ�ല്ാതസ്സുകൾ 
പരതിലശാധതിക്ന്തതിനായതി മുന്കാ� എന്.ആര്.ഡതി.ഡബ്ലയു.പതി, വജ.വജ.എം എന്തിവയുവട കീഴതിൽ സ്ാപതിതമായ 70 ഉപജതില്ാ 
�ലബാറട്റതികൾ ഇലപ്ാൾ സംസ്ാനത്് പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. നതിരീക്ണത്തിവറെയും നതിരീക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുവടയും 
നവട്ല്ായ ജ�പരതിലശാധനാ �ാബുകൾ അക്രഡതിലറ്ഷനതിൽ ഇതുവവര 98 ശതമാനം ലനട്ം കകവരതിച്തിട്ടുണ്ട്. ഈ �ാബുകൾ 
സംസ്ാനത്തുടനീളം സ്തിതതിവചയ്യുന്നു.

14 ജതില്കളതിലും ജതില്ാത� �ലബാറട്റതികളുണ്ട്, കൂടാവത 14 എണ്ണവും നവീകരതിക്കയും വജ.വജ.എം 2020-21/വജ.വജ.എം 2021-22 
പ്രകാരം എന്.എ.ബതി.എൽ അക്രഡതിലറ്ഷന് ലനടുകയും വചയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാവത 67 ഉപജതില് �ാബുകൾ ഇലപ്ാൾ എന്.എ.ബതി.എൽ 
അംഗീകാരമുള്താണ്. ഈ �ാബുകൾ pH, നതിറം, ദുര്ഗന്ധം, ടര്ബതിടതിറ്തി, കവദയുതചാ�കത, അസതിഡതിറ്തി, ക്ാരം, സൾലഫറ്്, 
അ�തിഞ്ഞുലപായ ഖരപദാര്ഥങ്ങൾ, കാഠതിന്യം, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ലക്ലാകറഡ്, ഫ്ലൂകറഡ്, ഇരുമ്പ്, കനലട്റ്്, അവശതിഷ്ട ലക്ലാറതിന് 
തുടങ്ങതിയ പാരാമീറ്റുകൾ പരതിലശാധതിക്ന്തതിനായുള് അംഗീകൃത സ്ാപനങ്ങളാണ്.

ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ണവും പരതിലശാധനയും കൂടുതൽ ഫ�പ്രദമാക്ന്തതിനും വപാതുജനങ്ങൾക്് അവരുവട ജ�സാമ്പതിളുകൾ 
പരതിലശാധതിക്ന്തതിനുള് എളുപ്വഴതി പ്രാപ്മാക്ന്തതിനുമായതി സംസ്ാനവത് ഓലരാ ജതില്യതിലും 4-7 ഉപജതില്ാ �ാബുകൾ 
സജീകരതിച്തിട്ടുണ്ട്. ഐ.എസ്.ഒ/ഐ.ഇ.സതി 17025:2017 അനുസരതിച്് ലകരള വാട്ര് അലതാറതിറ്തിയുവട കീഴതിലുള് �ലബാറട്റതി 
ശംഖ�കൾ 2022-ഓവട അന്ാരാഷ്ട്ര ത�ത്തില�ക്് ഉയര്ത്തി പരതിപാ�തിലക്ണ്ടതുണ്ട്. 

വവള്ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധനയ്കായതി ബതി.ഐ.എസ് സര്ട്തിഫതിലക്ഷന് �ഭതിക്ന്തതിന് സംസ്ാന �ാബ് ക്രലമണ 
നവീകരതിക്ം. ലസ്ററ്് റഫറൽ ഇന്സ്റതിറ്്യൂട്തിനായതി (എസ്.ആര്.ഐ) നതിര്മതിക്ന് പുതതിയ വകട്തിടത്തിവറെ ഭാഗമായതി വമറ്ീരതിയൽ 
വടസ്റതിംഗ് �ലബാറട്റതിയും കപപ്് വടസ്റതിംഗ് �ലബാറട്റതിയും സ്ാപതിക്ാനും വതിഭാവനം വചയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങവന വക.ഡബ്ലയു.എ യ്ക് 
മീറ്ര് വടസ്റതിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾവക്ാപ്ം ഒരു പുതതിയ പരീക്ണ രംഗലത്ക്് പ്രലവശതിക്ാന് കഴതിയും.

ബ�ാക്സ്   11.4.3 എന്.എ.ബതി.എൽ അംഗീകൃത �ലബാറട്റതികൾ മുലഖനയുള് ജ�ത്തിവറെ ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ണവും പരതിലശാധനയും

ഉറവ തിടം: ലസ്ററ്് റഫറൽ ഇന്സ്റതിറ്്യൂട്്, വക.ഡബ്ലയു.എ

പൂര്ണമാലയാ പ്രവര്ത്നരഹതിതമായതി എന്് 2015-ൽ 
സതി.എ.ജതി നടത്തിയ വതി�യതിരുത്�തിൽ കവണ്ടത്തുകയുണ്ടായതി. 
നടത്തിയ നതിലക്പങ്ങളുവട സുസ്തിരത ഉറപ്പുവരു 
ത്തുന്തതിനായതി, ഭാഗീകമാലയാ പൂര്ണ്ണമാലയാ 
മുടങ്ങതിക്തിടക്ന് സാമൂഹതിക ഉടമസ്തയതിലുള് കുടതിവവള് 
പദ്തതികളുവട പുനരുദ്ാരണത്തിന് ലവണ്ടതി ലകരള 
സര്ക്ാര് അനുവദതിച് പദ്തതിയാണ് സുസ്തിര പതിന്തുണ 
പദ്തതി. ഈ പദ്തതിയ്കായതി 2018 മുതൽ ബഡ്ജറ്് വതിഹതിതം 
നീക്തിവവയ്കാറുമുണ്ട്. ഈ ലപ്രാജക്റ്തിന് കീഴതിൽ 2022 
ഓഗസ്റ് 31-ന് വക.ആര്.ഡബ്ലയു.എസ്.എയ്ക് 891 പദ്തതികൾ 
പുനഃസ്ാപതിക്ാനാകും. 221 പദ്തതികളതിൽ പുനരുദ്ാരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾ നടന്നുവരതികയാണ്. 

ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ങ്ങളതിവ� 
ജതില് തതിരതിച്ചുള് ലനട്ങ്ങൾ കാണതിക്ന്ത് മ�പ്പുറം 

ജതില്യതിൽ 26,385 മീറ്ര് വരൈയതിലനജ് കവലറജ് ഉവണ്ടന്നും 
ഇത് 14 ജതില്കളതിൽ വച്് ഏറ്വും ഉയര്ന്താവണന്നും 
ആണ്. ആഗസ്റ് 31, 2022 വ� കണക്നുസരതിച്് 
ഏറ്വും കൂടുതൽ ബലയാഗ്യാസ് ലൈാന്റുകൾ (557) 
ലകാട്യത്ാണ് (അനു�ന്ം 11.4.7). ഓഗസ്റ് 31, 
2022 വ� കണക്നുസരതിച്് ഭൂഗര്ഭജ� റീചാര്ജ് (ജതി. 
ഡബ്ലയു.ആര്) ഘടനകളുവട ആവക എണ്ണം 2,912 ആണ്. 
ആഗസ്റ് 31, 2022 വവരയുള് ഭൂഗര്ഭ ജ�റീച്ാര്ജ് 
(ജതി.ഡബ്ലയു.ആര്) ഘടനകളുവട ഭൂരതിഭാഗവും (988) 
ലകാട്യത്ാണ്. അതുലപാവ� വക.ആര്.ഡബയു.
എസ്.എ സംസ്ാനത്് സ്ാപതിച് വമാത്ം മഴവവള് 
സംഭരണ (ആര്.ഡബയു.എച്്) ടാങ്കുകളുവട എണ്ണം 
ആഗസ്റ് 31, 2022 വവര 33,865 ആണ്. ഇത് ഏറ്വും 
കൂടുതൽ എണ്ണം (10,297) ഇടുക്തിയതിലും ഏറ്വും കുറവ് (251) 
വയനാടുമാണ് അനു�ന്ം 11.4.8. വക.ആര്.ഡബയു.
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എസ്.എ യുവട കണക്നുസരതിച്് ആഗസ്റ് 31, 2022 
പ്രകാരമുള് 5,884 പദ്തതികളതിൽ പ്രവര്ത്നക്മമായുള് 
5,353 വചറുകതിട ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 42 വന്കതിട 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും ഇവയുവട ഭാഗമായതി 
4,76,502 കുടുംബങ്ങളും ഉൾവപ്ടുന് പദ്തതികളാണ്.  
(അനു�ന്ം 11.4.9).

വപാതുജനാലരാഗ്യവും സമൂഹത്തിവറെ ലക്മവും 
ഉറപ്ാക്ന്തതിന് കുടതിവവള് വതിതരണവും മ�തിനജ� 
നതിവാരണവും നടപ്ാലക്ണ്ടത് നതിര്ണായകമാണ്. 
സ്ാതന്ത്ര്യാനന്രം ലകന്ദ്ര-സംസ്ാന സര്ക്ാരുകൾ 
ജ�ത്തിവറെയും മ�തിനജ�ത്തിവറെയും പരതിപാ�നത്തിൽ 
ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കയും വതിവതിധ പരതിപാടതികൾ നതിര്ലദ്ശതി 
ക്കയും വചയ്തിട്ടുണ്ട്. കപപ്് വഴതിയുള് ജ�വതിതരണ 
കവലറജതിൽ പതിന്തി�ാവണങ്തിലും, നമ്മുവട വീട്ടുമുറ്ത്്  
ദശ�ക്ക്ണക്തിന് പരമ്പരാഗത കതിണറുകൾ ഉള്തതിനാൽ 
ജ��ഭ്യതയുമായതി ബന്ധവപ്ട്് നമ്മുവട സംസ്ാനത്തിന് 
മതികച് സ്ാനമാണുള്ത് . ലകരള സംസ്ാനം അതതിവറെ 
ഉയര്ന് അംഗീകാരം ലനടതിയ വതികസന സൂചതികകൾ 
നതി�നതിര്ത്ണവമങ്തിൽ മതികച് മ�തിനജ�/വസപ്ലറ്ജ് 
മാലനജ്വമറെ് ലസവനങ്ങൾ വതികസതിപ്തിലക്ണ്ടതുണ്ട്.
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11.5 പാര്പതിടം

ഒരു സാമൂഹതിക സംവതിധാനത്തില് ദുര്ബ� ജനവതിഭാഗങ്ങളെ  
സംബന്തിച്തിടലത്ാെം ഭക്ഷണം, വവദ്യപരതിചരണം 
എന്തിവ ലപാള� പരമപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങെതില് 
ഒന്ാണ് പാര്പതിടം എന്ത്.  സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ 
പൗരത്വ വതികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നതിര്ണായകമായ 
ഘടകം കൂടതിയാണതിത്.  സാമ്പത്തിക ഉന്മനം, 
പണളപരുപത്തില് നതിന്നുെെ പ്രതതിലരാധം, വരുമാനദായക 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് ആവശ്യമായ ചുറ്റുപാടുകള് സൃഷ്തികല്, 
വായ്പകളുളട �ഭ്യത തുടങ്ങതിയവള്കെലാം പാര്പതിടം 
അനതിവാര്യ ഘടകമാണ്. കഴതിഞ്ഞ കുളെ വര്ഷങ്ങൊയതി 
സംസ്ാനം മുലന്ാട്് ളവച്തിട്ടുെെ നയങ്ങള് പ�തും 
സമാനതകെതിലാത് മാനവ വതികസനം സംസ്ാനത്് 
സാധ്യമാക്കുന്തതിന് നതിദാനമായതിട്ടുെെതായതി കാണാം. 
മനുഷ്യളറെ അടതിസ്ാന ആവശ്യങ്ങള്ക്കും സാമ്പത്തിക 
ഉന്മനത്തിനും പാര്പതിടത്തിന്  വ�തിയ പ്രാധാന്യവം 
ഉണ്്. കഴതിഞ്ഞ 5 വര്ഷകാ�മായതി സംസ്ാനളത് ഏറ്റവം 
അത്യാവശ്യകാര്ക് ഗുണനതി�വാരമുെെ ഭവനങ്ങള് 
ഉെപാക്കുന്തതില് സംസ്ാന സര്കാര് പ്രലത്യകമായ 
ശ്രദ്ധ നല്കുന്നുളവന്് കാണാവന്താണ്. ഇത്രത്തില് 
സംസ്ാനം മുലന്ാട്് ളവച് ജനകീയ ഭവന പദ്ധതതിയാണ് 
വ�ഫ് മതിഷന്. 

1.ഉപജീവനം, ഉള്പ്പെടുത്തല്, സാമ്പത്തതിക 
ശാക്ീകരണം (ലൈഫ്) മതിഷന്
സംസ്ാനളത് ഭവന രഹതിതരുളടയം ഭൂരഹതിതരുളടയം 
പ്രശ്നങ്ങള്ക് പരതിഹാരം കാണുന്തതിനായതിട്് ഒരു ഫ്ാഗ് ഷതിപ് 
പദ്ധതതി എന് നതി�യതി�ാണ് 2016-ല് സംസ്ാന സര്കാര് 
വ�ഫ് മതിഷന് തുടകമതിട്ത്. സംസ്ാനത്് നാെതിത് വളര 
നടപതി�ാകതിയ ഭവന പദ്ധതതികെതിള�  ലപാരായ്മകള് 
പരതിഹരതികാന് ഒരു ബഹുമുഖ സമീപനലത്ാടുകൂടതി 
ഏറ്റവം പാവളപട്വര്കായെെ ഭവന പരതിപാടതി 
സമയബന്തിതമായതി നടപതി�ാക്കുന് രീതതിയതി�ാണ് പദ്ധതതി 
വതിഭാവനം ളചയ്തതിരതിക്കുന്ത്. പാവളപട്വര്ക് ഭവനം 
നല്കുന്ലതാളടാപം വനപുണ്യ വതികസനത്തിലൂളട 
സുസ്തിരമായ ഉപജീവന മാര്ഗം ഉെപാകതി സാമ്പത്തിക 
സ്വാശ്രയത്വവം  സമഗ്രമായ പുനരധതിവാസവം 

മതിഷന് �ക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. പൂര്ത്ീകരതികാത് വീടുകളുളട 
പൂര്ത്ീകരണത്തിന് പുെലമ, ജീര്ണാവസ്യതിലുെെ 
വീടുകളുളട പുനരുദ്ധാരണം, സ്വന്തമായതി ഭൂമതിയെെവര്ക് 
വീട് നതിര്മതിക്കുന്തതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുക, 
ഭൂരഹതിത-ഭവനരഹതിതരായ ഗുണലഭാക്ാകളെ അ 
പാര്ട്്ളമറെ് സമുച്യങ്ങെതില് പുനരധതിവസതിപതിക്കുക 
എന്തിവയം  മതിഷന് �ക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്്.

മൂന്് ഘട്ങ്ങൊയതിട്ാണ് വ�ഫ് മതിഷന് പദ്ധതതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് രൂപകല്പന ളചയ്തിരതിക്കുന്ത്. ഒന്ാം 
ഘട്ത്തില് ഭാഗതികമായതി നതിര്മതിച്തും പൂര്ത്ീകരതികാന് 
സാധതികാത്തുമായ വീടുകളുളട പൂര്ത്ീകരണമാണ് 
�ക്ഷ്യമതിട്ത്.  2022 ഒല്ാബര് 31  വളരയള്ള കണക് 
പ്രകാരം പൂര്ത്ീകരതികാത്തായതി കളണ്ത്തിയ 54,116 
വീടുകെതില് 52,680 വീടുകളുളടയം (97.34 ശതമാനം) 
നതിര്മാണം ഈ ഘട്ത്തില്  പൂര്ത്തിയാകതിയതിട്ടുണ്്. 

രണ്ാം ഘട്ത്തില്,  സ്വന്തമായതി ഭൂമതിയള്ള കുടുംബങ്ങള്ക് 
വീട് വയ്ക്കുന്തതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് 
നല്കുന്ത്. ഈ ഘട്ത്തില് 1,02,542 ഗുണലഭാക്ാകളെ 
അര്ഹരായതി കളണ്ത്തുകയം ഇതതില് 98,234 
ഗുണലഭാക്ാകള് ബന്ളപട് തലദേശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുമായതി കരാര് വയ്ക്കുകയം ളചയ്തിട്ടുണ്്. ഭവന 
നതിര്മാണ പുലരാഗതതിയളട അടതിസ്ാനത്തില് ഇവര്ക് 
നാ�് ഘട്മായതി 4 �ക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായമായതി 
അനുവദതിച്ചുവരുന്നു. വതിദൂരമായ പട്തിക വര്ഗ ഊരുകെതില് 
താമസതിക്കുന് പട്തികവര്ഗ ഗുണലഭാക്ാകള്ക്  5 
ഗഡുകൊയതി  6 �ക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദതിക്കുന്ത്. 2022 
ഒല്ാബര് 31 വളരയള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം 94.501 (96.2 
ശതമാനം) ഗുണലഭാക്ാകള് വീടുകളുളട നതിര്മാണം 
പൂര്ത്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്. ലശഷതിക്കുന് വീടുകളുളട നതിര്മാണം 
പുലരാഗതതിയതി�ാണ്.
 
കൂടാളത വ�ഫ്-പതി.എം.എ.വവ (നഗരം) പദ്ധതതിയതില് 
പൂര്ത്തിയാകതിയ 74,527 വീടുകളും, വ�ഫ്-പതി.
എം.എ.വവ (ഗ്രാമം) ല് പൂര്ത്ീകരതിച് 23,074 വീടുകളും, 
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പട്തികജാതതി വകുപതിളറെ കീഴതില് പൂര്ത്തിയാകതിയ 21,386 
വീടുകളും, പട്തികവര്ഗ വതികസന വകുപതിന് കീഴതില് 
പൂര്ത്തിയാകതിയ 10,692 വീടുകളും, ഫീഷെീസ് വകുപതിന് 
കീഴതില് പൂര്ത്തിയാകതിയ 6,009 വീടുകളും, നയൂനപക്ഷലക്ഷമ 
വകുപതിന് കീഴതില് പൂര്ത്തിയാകതിയ 2,363 വീടുകളും വ�ഫ് 
മതിഷളറെ ലനട്മാണ്. പട്തികജാതതി, പട്തികവര്ഗ, ഫതിഷെീസ് 
വകുപ്പുകളുളട അഡീഷണല് �തിസ്റ് പ്രകാരം 12,009 വീടുകളും 
പൂര്ത്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്.
 
സ്�വം വീടുമതിലാത് ഗുണലഭാക്ാകളുളട പുനരധതിവാ 
സമാണ് മതിഷന് മൂന്ാം ഘട്ത്തില് �ക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ത്. 
മൂന്ാം ഘട്ത്തിള� ഗുണലഭാക്ാകളെ കളണ്ത്തുന്തതിന് 
വ�ഫ് മതിഷന് നടത്തിയ സര്ല്വേയതിലൂളട സ്�വം വീടും 
ഇലാത് 3.37 �ക്ഷം ഗുണലഭാക്ാകളെ കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. 
വസ്തുനതിഷ്മായതി ഗുണലഭാക്തൃ �തിസ്റ് പരതിലശാധന 
നടത്തുകയം, 1,28,351 ലപളര അര്ഹരായവരായതി 
ളതരളഞ്ഞടുക്കുകയം ളചയ്തിട്ടുണ്്. വ�ഫ് പദ്ധതതിയളട 
മൂന്ാംഘട്ത്തില് 16,214 വീടുകള് പൂര്ത്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്. 
സംസ്ാനത്ാളക വ�ഫ് മതിഷന് 3,13,455 വീടുകള് 
പൂര്ത്തിയാകതിയതിട്ടുണ്്. 

31-10-2022 വളര വ�ഫ് മതിഷനതില് നതിര്മതിച് വീടുകളുളട 
ജതിലാത� വതിവരങ്ങള് പട്ടിക 11.5.1ല് ളകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കൂടാളത പട്തികജാതതി/ പട്തിക വര്ഗ/ ഫതിഷെീസ് വകുപ്പുകളുളട 
അഡീഷണല് �തിസ്റ് പ്രകാരം 21,859 പട്തികജാതതി 
ഗുണലഭാക്ാകളും, 4,991 പട്തിക വര്ഗ ഗുണലഭാക്ാകളും, 
3,269 ഫീഷെീസ് ഗുണലഭാക്ാകളും ഉള്ളപളട  30,119 
ഗുണലഭാക്ാകളെ അര്ഹരായതി കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. 

അങ്ങളന ആളക 1,58,470 ഗുണലഭാക്ാകളെ ഭൂരഹതിത 
ഭവന രഹതിതരായതി കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഇതതില് 32,376 
ഗുണലഭാക്ാകള് ഭൂമതി കളണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. ബാകതിയെെ 
ഗുണലഭാക്ാകള്ക് ഭൂമതി കളണ്ത്തുന്തതിനുെെ 
നടപടതികള് നടന്നുവരുന്നു. 

2022-23 മുതല് 2026-27 വളര പ്രതതിവര്ഷം ഒരു �ക്ഷം 
വീടുകള് നതിര്മതിച്്  അഞ്് വര്ഷത്തിനുള്ളതില് അഞ്് �ക്ഷം 
വീടുകള് നതിര്മതികാന്  വ�ഫ് മതിഷന് �ക്ഷ്യമതിടുന്നു. 
ഇതതില് ളപാതുവതിഭാഗത്തിന് 3,00,000 വീടുകളും 
പട്തികജാതതി വതിഭാഗകാര്ക് 1,50,000 വീടുകളും  പട്തികവര്ഗ 
വതിഭാഗകാര്ക്കും മത്്യബന്ന ളതാഴതി�ാെതികള്ക്കും 
25,000 ഉം വീടുകള് വീതം നല്കാന് �ക്ഷ്യമതിട്തിട്ടുണ്്. 
27/07/2020 ള� GO (MS) നമ്പര് 112/2020/LSGD ഉത്രവ്  
പ്രകാരം വ�ഫ് പുതതിയ അലപക്ഷകള് ക്ഷണതിച്തതിളറെ 
അടതിസ്ാനത്തില് 9,20,260 അലപക്ഷകൊണ് �ഭതിച്ത്. 
ഇതതില് നതിന്നും സൂക്ഷ്മപരതിലശാധന്കെ് ലശഷം, 5,65,213 
ഗുണലഭാക്ാകളെ ലയാഗ്യരായതി കളണ്ത്തുകയം അതതില് 
3,68,422 ഗുണലഭാക്ാകള് ഭൂമതിയള്ള ഭവനരഹതിതരും 
1,96,791 ലപര് ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിതരുമാണ്. 

ഭൂരഹതിത ഭവന രഹതിതരായ ഗുണലഭാക്ാകളെ ഹൗസതിംഗ് 
ലകാംപ്ലക്സുകെതില് പുനരധതിവസതിപതിക്കുന്തതിനും മതിഷന് 
�ക്ഷ്യമതിടുന്നു.  സമയവം അദ്ധ്വാനവം കുെയ്ക്കുന്തതിളറെ 
ഭാഗമായതി   മൂന്ാം ഘട്ത്തിലുെെ എലാ ഹൗസതിംഗ് 
ലകാംപ്ലക്സുകളും പ്രീഫാബ് ളടക്ലനാെജതി ഉപലയാഗതിച്് 
നതിര്മതികാനാണുലദേശതിക്കുന്ത്. അതതിളറെ ഭാഗമായതി 
ഇടുകതി ജതിലയതിള� അടതിമാ�തി ഗ്രാമപഞ്ായത്തില് ഭവനം 
ഫൗലണ്ഷന് നതിര്മതിച് ഹൗസതിംഗ് ലകാംപ്ലക്് 24.82 ലകാടതി 

പട്ടിക 11.5.1 - വ�ഫ് മതിഷന് പൂര്ത്ീകരതിച് വീടുകളുളട ജതില തതിരതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള് (2022 ഒല്ാബര് 31 വളര)
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രൂപ്കെ് വ�ഫ് മതിഷന് ഏളറ്റടുക്കുകയം ഏഴ് നതി�കെതി�ായള്ള 
217 അപാര്ട്ടുളമന്റുകെതില് 163 എണം ഗുണലഭാക്ാകള്ക് 
നല്കുകയം ളചയ്തു.  460 ചതുരശ്ര അടതി വതിസ്ീര്ണമുള്ള 
ഓലരാ അപാര്ട്്ളമന്റും �തിഫ്റ്റ്, അ�ക്കുന്തതിനായള്ള 
സ്�ം, കലമ്പാസ്്റ പ്ലാറ്െ, ആലരാഗ്യ ഉപലകന്ദം, കുടുംബശ്രീ 
കൗണസതി�തിംഗ് ലകന്ദം, യൂത്് ക്ലബ്്, ളജന്ഡര് ക്ലബ്്, ക്രഷ് 
തുടങ്ങതിയവ ളപാതു സൗകര്യങ്ങലൊട് കൂടതിയതുമാണ്. കൂടാളത 
ഗുണലഭാക്ാകള്ക് ജീവലനാപാധതി ളമച്ളപടുത്തുന് 
തതിനായതി വതിവതിധ പരതിശീ�ന പരതിപാടതികളും നല്കുന്നുണ്്. 

വ�ഫ് മതിഷന് സംസ്ാനളത് വതിവതിധ സ്�ങ്ങെതില്  
പ്രീഫാബ് സാലകേതതികവതിദ്യ ഉപലയാഗതിച്ചുളകാണ്് 36 
അപാര്ട്്ളമറ്െ സമുച്യങ്ങളുളട നതിര്മാണം ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്.  
രണ്് വ�ഫ് ടവറുകളുളട (കടമ്പൂര്-കണ്ണൂര്, പുനലൂര്-ളകാലം) 
നതിര്മാണം പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്. പ്രീഫാബ് സാലകേതതികവതിദ്യ 
ഉപലയാഗതിച്് 27 അപാര്ട്് ളമറ്െ സമുച്യങ്ങളുളട 
നതിര്മാണം പുലരാഗമതിക്കുന്നു. കൂടാളത സഹകരണ 
വകുപതിളറെ ളകയര് ലഹാം എന് പദ്ധതതിക് കീഴതില് 
സംസ്ാനത്തുടനീെം 14 അപാര്ട്്ളമറെ് സമുച്യങ്ങളും 
ഉടന് നതിര്മതിക്കുന്താണ്. 

സംസ്ാനളത് വതിവതിധ ളതാഴതില് സൃഷ്തിക്കുന് 
പരതിപാടതികളുമായതി വ�ഫ് മതിഷളറെ സംലയാജനം 
ഉെപാകതിയതിട്ടുണ്്. വ�ഫ് മതിഷനു കീഴതില് വീടുകള് 
നതിര്മതിക്കുലമ്പാള്, മഹാത്ാഗാന്തി ലദശീയ ഗ്രാമീണ 
ളതാഴതിലുെപ് പദ്ധതതിയതില് (എംജതിഎന്ആര്ഇജതിഎസ്) 
ഗ്രാമപ്രലദശങ്ങെതിലും അയകോെതി നഗര ളതാഴതിലുെപ് 
പദ്ധതതിയതിലൂളട  (എയഇജതിഎസ്) നഗരപ്രലദശങ്ങെതിലും 
90 വീതം ളതാഴതില് ദതിനങ്ങള് ഭവന നതിര്മാണത്തിന് 
വതിനതിലയാഗതികാവന്താണ്. വ�ഫ് മതിഷന് ഗുണ 
ലഭാക്ാകള്ക് കുെഞ്ഞ ളച�വതില് ഭവനങ്ങളുളട 
നതിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്തതിനായതി കുടുംബശ്രീ വനതിതാ 
നതിര്മാണ യൂണതിറ്റുകള് ആരംഭതിച്തും ശ്രലദ്ധയമായ 
സവതിലശഷതയാണ്.

ഭവന നതിര്മാണ സാമഗ്രതികളുളട ഉയര്ന് വതി� വ�ഫ് 
ഗുണലഭാക്ാകള് ലനരതിടുന് ഏറ്റവം പ്രധാനളപട് 
പ്രശ്നങ്ങെതിള�ാന്ാണ്. വ�ഫ് മതിഷന് ഈ വതിഷയം വതിവതിധ 
ളവണ്ര്മാരുമായതി  ചര്ച് ളചയ്തതിളറെ അടതിസ്ാനത്തില് 
ഉല്പന്ത്തിളറെ പരമാവധതി വതില്പന വതി�ലയകാളും  20-
60 ശതമാനം വളര കുെഞ്ഞ നതിരകതില് സാധനങ്ങള് 
വതിതരണം ളചയ്യുന്തതിനുള്ള നടപടതികൊയതിട്ടുണ്്.  
തത്ഫ�മായതി ഇ�ക്ടതികല് ഫതിറ്റതിംഗ്സ്, വയെതിംഗ് 
സാധനങ്ങള്, ളപയതിറെ്, ളസൊമതിക് ളമറ്റീരതിയല്, ടാപ് 
ഫതിറ്റതിംഗ്സ്, വാട്ര് ടാങ്കുകള്, സതിമറ്െ എന്തിവ കുെഞ്ഞ 
നതിരകതില് വ�ഫ് ഗുണലഭാക്ാകള്ക് �ഭതിക്കുന്നു. 
ഇതുമൂ�ം  വ�ഫ് ഗുണലഭാക്ാകള്ക്  50,000 രൂപ 
മുതല് 1,00,000 രൂപയളട വളര ളച�വ് ചുരുകാന് 
കഴതിയന്നുണ്്. 

ഭൂമതി ഉപലയാഗതിക്കുന്തതിള� നതിയമപരമായ തടസ്സങ്ങള് 
ഈ ലപ്രാജ്് നടപതി�ാക്കുന്തതില് ചതി� പ്രശ്നങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നുണ്്. ഉദാഹരണമായതി സ്വന്തമായതി ഭൂമതിയള്ള 
ധാരാെം ഗുണലഭാക്ാകളുളട ഭൂമതി CRZ/ തണീര്ത്ട 
ലമഖ�്കെ് കീഴതില് വരുന്തതിനാല് ആ ഭൂമതിയതില് 
ഏളതകേതിലും തരത്തിലുള്ള നതിര്മാണം നടത്തുന്തതിന്  
നതിയന്ത്രണമുണ്്. ഈ പ്രശ്നം പരതിഹരതിക്കുന്തതിനായതി  
മതിഷന് ചതി� നതിയമ ലഭദഗതതികള് വരുത്തുന്നുണ്്.  ഉയര്ന് 

ജനസാന്ദത, ഭൂമതിയളട അപര്യാപ്തത എന്തിവ കാരണം 
മുന്ാമളത് വതിഭാഗത്തിലുെെ ഗുണലഭാക്ാകളുളട ഭവന 
ആവശ്യങ്ങള് നതിെലവറ്റുന്തതിന് അനുലയാജ്യമായ ഭൂമതിയം 
സ്�വം കളണ്ത്തുകളയന്ത് വെളര ബുദ്ധതിമുട്ാണ്. 
ഈ പശ്ാത്�ത്തി�ാണ് ഒരു പലരപകാരമായ 
പ്രവര്ത്നളമന് രീതതിയതില് സംസ്ാനളത് 
ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിത ഗുണലഭാക്ാകള്ക് ഭൂമതി 
കളണ്ത്തുന്തതിനായതി ‘മനലസ്സാടതിത്തിരതി മണ്’ ക്യാമ്പയതിന് 
സംസ്ാന സര്കാര് തുടകം കുെതിച്ത്.

സംസ്ാനളത് ഭൂരഹതിതരും ഭവനരഹതിതരുമായ 
ദരതിദ്രര്ക് സ്ായതിയായ ജീവലനാപാധതികള് ഉള്ളപളട 
സുരക്ഷതിതമായ പാര്പതിട സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്തതില് 
വ�ഫ് മതിഷന് വ�തിയ ഇടളപടലുകൊണ് നടത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 
ഇതതിളറെ ഭാഗമായതി, വതിവതിധ പരതിപാടതികെതിലൂളടയം 
സ്ാപനത�ത്തിലുള്ള സംലയാജനത്തിലൂളടയം 
പാവളപട്വര്ക് വീട് നല്കുന്തതില്  ലവെതിട്തും 
അനുകരണീയവമായ മാതൃകകൊണ് മതിഷന് 
സ്വീകരതിച്തിട്ടുെെത്. എലാ ഭവനരഹതിതര്ക്കും ഭവനം 
നല്കുക എന് �ക്ഷ്യം ലനടതി എടുകാനുള്ള നൂതന 
തന്ത്രളമന് നതി�യതില് വ�ഫ് പദ്ധതതി ലദശീയ 
ത�ത്തിലും ആലഗാെത�ത്തിലും ശ്രദ്ധതികളപട്തിട്ടുണ്്. 
സുസ്തിര വതികസന�ക്ഷ്യങ്ങള്  ലനടതിളയടുക്കുന്തതില് 
സംസ്ാനത്തിന് വ�തിയ കുതതിച്് ചാട്ം തളന് നടത്ാന് 
വ�ഫ് മതിഷന് വഴതി സാധതിക്കുളമന്നും കരുതുന്നു.

ഇത് കൂടാളത, മറ്റ് ഏജന്സതികൊയ i) ലകരെ സംസ്ാന 
ഭവന നതിര്മാണ ലബാര്ഡ്, ii) ഭവന (സാലകേതതിക 
ളസല്) വകുപ്  (ഹൗസതിംഗ് കമീഷണലെറ്റ്) iii) ലകരെ 
സംസ്ാന നതിര്മതിതതി ലകന്ദം എന്തിവയം സംസ്ാനത്് 
ഭവന പദ്ധതതികള് നടപതി�ാക്കുന്വയതില് ഉള്ളപടുന്നു. 
പട്തികജാതതി വതികസന വകുപ്, കുടുംബശ്രീ, ഗ്രാമവതികസന 
കമീഷണലെറ്റ്, തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
എന്തിവയം സംസ്ാനത്് ഭവന പദ്ധതതി നടപാക്കുന്തതില് 
പകോെതികൊണ്.

II. കകരള സംസ്ാന ഭവന നതിര്മാണ ക�ാര്്് 
ലകരെ സര്കാരതിളറെ കീഴതിലുള്ള ഭവന നതിര്മാണ 
ലമഖ�യതിള� പ്രധാന നതിര്്വേഹണ ഏജന്സതികെതി 
ള�ാന്ായ ലകരെ സംസ്ാന ഭവന നതിര്മാണ ലബാര്ഡ് 
(ളക.എസ്. എച്്. ബതി) ഭവന നതിര്മാണത്തിനുള്ള വായ്പാ 
സഹായത്തിന് പുെളമ ളപാതു ഭവന പദ്ധതതികെതിലൂളട 
അര്ഹരായ ഗുണലഭാക്ാകള്ക് പാര്പതിട സൗകര്യങ്ങള് 
നല്കുന്നുണ്്. 2021-22 ല് ആളക 138 വീടുകള് ളക.എസ്. 
എച്്. ബതിയളട വതിവതിധ ഭവന പദ്ധതതികെതിലൂളട നതിര്മതിച്ചു. 
ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതതി, വനതിതാ ജീവനകാര്ക്കുള്ള 
ലഹാസ്റല്, സാമ്പത്തികമായതി പതിലന്ാകം നതില്ക്കുന്തും 
(ഇ.ഡബ്ലയൂ.എസ്)/താഴ്ന് വരുമാനകാര്ക്കുമുള്ള 
(എല്.ഐ.ജതി) ഭവന പദ്ധതതി, ളമഡതികല് ലകാലെജുകള്ക് 
സമീപമുള്ള ആശ്വാസ് വാടക ഭവന പദ്ധതതി എന്തിവയാണ് 
2021-22 ല് ലകരെ സംസ്ാന ഭവന നതിര്മാണ ലബാര്ഡ് 
നടപതി�ാകതിയ പദ്ധതതികള്. ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്ധതതി വഴതി 
2017-18 മുതല് 2021-22 വളര ആളക 1,071 വീടുകള് 
നതിര്മതിച്ചു. 2021 മാര്ച്് 31 വളര 12 വര്കതിംഗ് വതിമന്സ് 
ലഹാസ്റലുകള് ളക.എസ്.എച്്.ബതി നതിര്മതിച്ചു. കാസെലഗാഡ് 
ജതിലയതിള� മധൂരതില് വര്കതിംഗ് വതിമന്സ് ലഹാസ്റ�തിളറെ 
നതിര്മാണം അന്തതിമഘട്ത്തി�ാണ്. 2021-22ല് കണ്ണൂര് 
ളമഡതികല് ലകാലെജതിളറെ ഉടമസ്തയതിലുള്ള 50 ളസറെ് 
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സ്�ത്് 106 കതിടകകളുള്ള മൂന്് നതി�കളുള്ള ളകട്തിടം 
ആശ്വാസ് വാടക ഭവനം പദ്ധതതിയതില് നതിര്മതിക്കുന്തതിന് 
ഭരണാനുമതതി �ഭതിച്ചു.

III. ഭവന (സാകകേതതിക പസല്) വകു്പെ് (ഹൗസതിംഗ് 
കമീഷണകേറ്്)
ഭവന നതിര്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങളെ ഏലകാപതിപതി 
ക്കുന്തതിനും പതിന്തുണയ്ക്കുന്തതിനുമുള്ള സംസ്ാനത� 
സാലകേതതിക ളസല്ം ലനാഡല് വകുപ്പുമായതി 1980 �ാണ് 
ഭവന (സാലകേതതിക ളസല്) വകുപ് രൂപീകരതിച്ത്. 
വതിവരങ്ങള് �ഭ്യമാക്കുകയം, സാലകേതതിക മാര്ഗനതിര്ലദശവം 
നയങ്ങളുളടയം ലപ്രാഗ്രാമുകളുളടയം അവല�ാകനം, 
�ക്ഷ്യങ്ങള് നതിശ്യതികല്, ഭവനനതിര്മാണ 
ലമഖ�യതില് തീരുമാനളമടുകല് സുഗമമാകാനും ഈ 
ലമഖ�യതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന് എലാ ഏജന്സതികള്ക്കും 
ഭവനനതിര്മാണവമായതി ബന്ളപട് സാലകേതതികവം 
മറ്റ് പതിന്തുണയം �ഭ്യമാക്കുക എന്തിവ ഈ വകുപ് 
മുലഖന നല്കുന്നു. ഭവന നതിര്മാണത്തില് 
സംസ്ാന വ്യാപകമായതി ഒരു ലപേഷ്യല് ഡാറ്റാലബസ് 
വതികസതിപതിക്കുന്തതിന് 2021-22 ല് ലകരെത്തിനായതി 
‘ജതി.ഐ.എസ് അധതിഷ്തിത ഭവന സ്തിതതി വതിവര സംവതിധാനം’ 
(GIS based Housing Status Information System for 
Kerala) എന് പദ്ധതതിക് കീഴതില്, തതിരുവനന്തപുരം 
ജതിലയതിള� പൂവാര്, അഞ്ചുളതങ്ങ്, ഇടവ എന്തിവതിടങ്ങെതില് 
ലപേഷ്യല് ഡാറ്റയം ഗാര്ഹതിക വതിശദാംശങ്ങളും 
സംലയാജതിപതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രാരംഭ പഠനത്തിളറെ ഭാഗമായതി 
സര്ല്വേകള് നടത്തുകയണ്ായതി. പൂവാര്, അഞ്ചുളതങ്ങ് 
എന്തിവയമായതി ബന്ളപട് വതിശദാംശങ്ങള് ജതി.ഐ.എസ് 
പ്ലാറ്റ് ലഫാമതില് അപ് ല�ാഡ് ളചയ്തിട്ടുണ്്. കാസെലഗാഡ് 
ജതിലയതിള� കുമ്പെ, പള്ളതികര, വ�തിയപെമ്പ് എന്ീ മൂന്് 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളുളട പണതി പുലരാഗമതിക്കുകയാണ്. ലകരെ 
സംസ്ാന  ഭവന  നതിര്മാണ ലബാര്ഡതിളറെ ആസ്തികളും 
പദ്ധതതികളും ജതി.ഐ.എസ് പ്ലാറ്റ് ലഫാമതില�ക് മാപ് ളചയ്തിട്ടുണ്്.

IV. കകരള സംസ്ാന നതിര്മതിതതി കകന്ദം
1989-ല് സ്ാപതിതമായ ലകരെ സംസ്ാന നതിര്മതിതതി ലകന്ദം 
(ളകസ്തിക്) ലകരെ സര്കാരതിളറെ ഭവന വകുപതിന് കീഴതിലുള്ള 
ഒരു അംഗീകൃത ഏജന്സതിയാണ്. നതിര്മാണ പദ്ധതതികള് 
ഏളറ്റടുകല്, നതിര്മാണ സംബന്മായ ലരേഡുകെതില് 
ളതാഴതി�തിലാത് യവാകള്ക്കും ളപാതുജനങ്ങള്ക്കും 
സാലകേതതിക വതിദഗ്ധര്ക്കും വനപുണ്യ വതികസനത്തിന് 
പരതിശീ�ന പരതിപാടതികള് നടത്തുക, ളച�വ് കുെഞ്ഞതും 
പരതിസ്തിതതി സൗഹൃദവമായ നതിര്മാണ സാമഗ്രതികളുളട 
ഉത്പാദനം, നതിര്മാണ സാമഗ്രതികള് സ്ബ സതിഡതി 
നതിരകതില് വതില്ക്കുക, നതിര്മാണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുളട 
ഗുണനതി�വാരം ഉെപ്പുവരുത്തുന്തതിനായതി അതതിളറെ 
ളടസ്റതിംഗ് �ാബുകള് വഴതി നതിര്മാണ സാമഗ്രതികള് 
പരതിലശാധതിക്കുന്തതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കുക 
എന്ീ ഭവന നതിര്മാണ ലമഖ�യമായതി ബന്ളപട് 
പ്രവര്ത്നങ്ങെതില് ഏര്ളപട്തിരതിക്കുന്നു. ളകസ്തികതിളറെ 
ലനതൃത്വത്തില് കാട്ാകടയതില് 30 പാര്പതിട യൂണതിറ്റുകള് 
അടങ്ങുന് ഒരു മാതൃകാ സുസ്തിര ഗ്രാമത്തിളറെ 
നതിര്മാണം പുലരാഗമതിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ത്തില് 16 
പാര്പതിട യൂണതിറ്റുകള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയം കാട്ാകട 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തിന് വകമാറുകയം ലശഷതിക്കുന് പാര്പതിട 
യൂണതിറ്റുകളുളട നതിര്മാണം പുലരാഗമതിക്കുകയമാണ്. 

നതിര്മാണ ലമഖ�യതില് വനപുണ്യ വതികസനം 
നല്കുന്തതിനായതി 2021-22 ല് ളകസ് നതിക് ആര്ട്തിസാന് 
പരതിശീ�നം നടത്തുകയം 270 ഗുണലഭാക്ാകള്ക് 
പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുകയം ളചയ്തു. ളകസ് നതിക് ക�വെകള് 
ബതി.പതി.എല്/വ�ഫ് മതിഷന് ഗുണലഭാക്ാകള്കായതി 
സര്കാര് പദ്ധതതികള്ക് കീഴതില് വീടുകളുളട 
നതിര്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപണതികള്ക്കുമായതി 
15 ശതമാനം സ്ബ സതിഡതി നതിരകതില് നതിര്മാണ 
സാമഗ്രതികള് �ഭ്യമാക്കുന്നു. 40 വതിദ്യാര്ത്തികള്കായതി 
തതിരുവനന്തപുരത്തും എെണാകുെത്തും 'ഫതിനതിഷതിംഗ് 
സ് കൂള് ലഫാര് സ് കതില് ഇംപ്രൂവ് ളമറ്െ ലഫാര് സതിവതില്, 
ആര്കതിളടക്ചര് എഞ്തിനീയെതിംഗ് ബതിരുദധാരതികള്' 
എന് ലപരതില് 3 മാസളത് സര്ട്തിഫതികറ്റ് ലകാഴ് സും 
ളകസ് നതിക് നടത്തിയതിരുന്നു. പഞ്ായത്തിളറെയം 
കുടുംബശ്രീ യൂണതിറ്റതിളറെയം സഹായലത്ാളട സ്തീകള് 
നടത്തുന് ളകട്തിട നതിര്മാണ സാമഗ്രതികളുളട 
നതിര്മാണ യൂണതിറ്റ് തതിരുവനന്തപുരം ജതിലയതിള� 
മാെനല്ലൂര് ഗ്രാമപഞ്ായത്തില് ആരംഭതിച്ചു. നൂതന 
നതിര്മാണ സാമഗ്രതികള് ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്തതിനുള്ള 
ളകസ് നതികതിളറെ ഭാവതി സംരംഭങ്ങളുളട ഭാഗമായതി 
ലകാഴതിലകാട് ജതിലയതിള� ചാത്മംഗ�ത്് ഒരു പ്രീ-ഫാബ് 
ളപ്രാഡക്ഷന് യൂണതിറ്റ് സ്ാപതിച്ചു. ളപാതു-സ്വകാര്യ 
പകോെതിത് (പതിപതിപതി) രീതതിയതി�ാണ് ഇത് നടപാകതിയത്. ഇവ 
കൂടാളത, സുസ്തിര നതിര്മാണം, പരതിസ്തിതതി സംരക്ഷണം, 
കാ�ാവസ്ാ വ്യതതിയാനം എന്തിവളയക്കുെതിച്് ളകസ് നതിക് 
ളപ്രാഫഷണലുകള്ക്കും എഞ്തിനീയെതിംഗ് വതിദ്യാര്ത്തികള്ക്കും 
ളപാതുജനങ്ങള്ക്കും ലബാധവല്കരണ പരതിപാടതി 
നടത്തിയതിരുന്നു. വതിശദമായ വാസ്തുവതിദ്യാ രൂപകല്പനകള് 
വതികസതിപതിക്കുന്തതിനും ളകട്തിട നതിര്മാണത്തിന് 
മാര്ഗ നതിര്ലദേശം നല്കുന്തതിനുമായതി ളകസ്തികതിള� 
�ാബതിഷാസതില് ഒരു ക്യാറ്റ് �ാബതിഷാസ് ഡതിവസന് 
�ാബ് (സതി.എല്.ഡതി.എല്) സ്ാപതിച്ചു. 50 ലകാടതി രൂപയളട 
പദ്ധതതികളുളട രൂപകല്പന സതി.എല്.ഡതി.എല് 2021-22 ല് 
പൂര്ത്തിയാകതി.

V. കകരള സംസ്ാന കകാ-ഓ്പെകേറ്ീവ് ഹൗസതിംഗ് 
പഫ്കേഷന്
ലകരെ സംസ്ാന ലകാ-ഓപലെറ്റീവ് ഹൗസതിംഗ് 
ളഫഡലെഷന് �തിമതിറ്റഡ് അതതിളറെ കീഴതിലുള്ള 
സംസ്ാനളത് പ്രാഥമതിക സഹകരണ ഹൗസതിംഗ് 
ളസാവസറ്റതികെതിള� അംഗങ്ങള്ക് �െതിതമായ 
തതിരതിച്ടവ് വ്യവസ്യതില് സാധ്യമായ ഏറ്റവം കുെഞ്ഞ 
ളച�വതില് വീടുകള് നതിര്മതിക്കുന്തതിന് ധനസഹായം 
നല്കുന്തതിനുള്ള അപക്് ലബാഡതിയാണ്. ളഫഡലെഷളറെ 
ഫണ്ടുകളുളട പ്രധാന ല്ാതസ്സുകള് അംഗങ്ങൊയതിയള്ള 
സംഘങ്ങെതില് നതിന്നും, സംസ്ാന സര്കാരതില് നതിന്നുള്ള 
ഓഹരതി മൂ�ധന സംഭാവനയം എല്.ഐ.സതി, നാഷണല് 
ഹൗസതിംഗ് ബാകേ്, മറ്റ് വാണതിജ്യ ബാങ്കുകള് എന്തിവയതില് 
നതിന്നുള്ള വായ്പയമാണ്. ലകരെ സംസ്ാന ലകാ-
ഓപലെറ്റീവ് ഹൗസതിംഗ് ളഫഡലെഷന് സാമ്പത്തികമായതി 
പതിന്ാകം നതില്ക്കുന് വതിഭാഗത്തിനും (EWS), മധ്യവര്ഗ 
വതിഭാഗത്തിനും (MIG) ഭവനവായ്പയം അറ്റകുറ്റപണതികള്ക് 
ഭവനവായ്പയം നല്കതി വരുന്നു. 2017-18 മുതല് 2022-
23 (ഓഗസ്റ്  31, 2022) വളര, ലകരെ സംസ്ാന ലകാ-
ഓപലെറ്റീവ് ഹൗസതിംഗ് ളഫഡലെഷന് 8312 ഭവന 
വായ്പ അനുവദതിച്ചു. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 11.5.1ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.
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VI. ഹൗസതിംഗ് ഫതിനാന്സ്
ഭാവനനതിര്മാണത്തിനായതി ദീര്ഘകാ�ാടതിസ്ാനത്തില് 
ളച�വ വഹതികാന് സഹായകമായ ഒരു പ്രധാന 
മാര്ഗമാണ് വീട് നതിര്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം. 
ബാങ്കുകെതില് നതിന്നുള്ള വായ്പകള്, സ്ബസതിഡതികള്, 
ലകന്ദാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികെതില് നതിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകള്, 
സംസ്ാന പദ്ധതതികള്, പഞ്ായത്തുകളുളട സ്വന്തം ഫണ്്, 
പ്രാലദശതിക സര്കാര് വതിഹതിതം, വായ്പകള് എന്തിവ 
ഭവനനതിര്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തില് ഉള്ളപടുന്നു. 
ആര്.ബതി.ഐ നതിയമങ്ങള്ക് കീഴതില് വരുന് എലാ പ്രധാന 
ളഷഡയൂള്ഡ് ബാങ്കുകളും വതിവതിധ ബാകേ് സ്ീമുകെതിലൂളട 
ഭവനവായ്പ നല്കതി വരുന്നു. സാമ്പത്തികമായതി പതിന്ാകം 
നതില്ക്കുന് വതിഭാഗം, താഴ്ന് വരുമാനകാര്, ഇടത്രം 
വരുമാനകാര്, ഉയര്ന് വരുമാനകാര് എന്തിവര്ക് 
സര്കാരതിളറെ വതിവതിധ ഭവന പദ്ധതതികെതിലൂളട ബാങ്കുകള് 
വായ്പ നല്കതി വരുന്നു. ലദശസാല്കൃത ബാങ്കുകള്, 
ലകരെ ഗ്രാമീണ ബാകേ്, സ്വകാര്യ ലമഖ�യതിള� വാണതിജ്യ 
ബാങ്കുകള്, ലകരെ ലസ്ററ്റ് ലകാ-ഓപലെറ്റീവ് ബാങ്കുകള്, 
ലകരെ ലസ്ററ്റ് ലകാ-ഓപലെറ്റീവ് അഗ്രതികള്ച്ര് ആന്ഡ് റൂെല് 
ളഡവ�പ്ളമറെ് ബാകേ് �തിമതിറ്റഡ് (ളക.എസ്.സതി.ആര്.ഡതി), 
ളചറുകതിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകൊയ ഹൗസ്ളഫഡ്, ഹഡ്ലകാ, 
എച്്.ഡതി.എഫ്.സതി എന്തിവയാണ് സംസ്ാനളത് 
സര്കാര് ഏജന്സതികള്ളകാപം വീട് നതിര്മാണത്തിന് 
വായ്പ നല്കുന് ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങള്. ഇന്ത്യ 
ഗവളമെറെ്, െതിസര്വ് ബാകേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തിവയളട 
പ്രഖ്യാപനങ്ങള്കനുസരതിച്് ഭവന വായ്പകളുളട പ�തിശ 
നതിരക്കുകള് മാറുന്നു. മാര്ച്്  31, 2022 വളരയള്ള വതിവതിധ 
ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളുളട ഭവന വായ്പകളുളട പ�തിശ 
നതിരക് അനുബന്ധം 11.5.2-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

മുക്ാട്ടുള്ള വഴതികള്
ജനങ്ങളുളട ലക്ഷമവം ഉയര്ന് സാമൂഹതികവം 
സാമ്പത്തികവമായ ച�നാത്കത ഉെപാക്കുന്തതില് 
ഭവനനതിര്മാണത്തിളറെ പ്രധാന പകേ് കണകതിള�ടുത്്, 
ദരതിദ്രരുളട ഭവന ആവശ്യകതകള് അതീവ 
മുന്ഗണനലയാളട നതിെലവറ്റതുണ്്. അലതാളടാപം, താഴ്ന്- 
ഇടത്ര വരുമാന വതിഭാഗങ്ങളുളട ഭവന ആവശ്യങ്ങളും 
പരതിഹരതികളപടണം. ആവതിശ്യങ്ങള് വതി�യതിരുത്തുന്തതിനും 
വതിഭവങ്ങളുളട കാര്യക്ഷമത  ളമച്ളപടുത്തുന്തതിനും 
സംസ്ാനത്തിളറെ ഭവനനതിര്മാണ ലമഖ�യതില് ശക്വം 
ച�നാത്കവമായ ഒരു ഡാറ്റാലബസ് ആവശ്യമാണ്. ഭവന 
താല്പര്യങ്ങള്, സാലകേതതികവതിദ്യകള്, സാമഗ്രതികള്, വതി�കള് 
എന്തിവളയക്കുെതിച്് പ്രലത്യക ഉപലദശം നല്ലകണ്ത് 
അത്യാവശ്യമാണ്. മതിതമായ നതിരകതില് ഗുണനതി�വാരമുള്ള 
നതിര്മാണ സാമഗ്രതികളും മറ്റും വാങ്ങുന്തതിനുള്ള 
സൗകര്യങ്ങള് ഏര്ളപടുത്തുന്ത് താഴ്ന് വരുമാനമുള്ള 
വതിഭാഗങ്ങള്ക് ഏളെ പ്രലയാജനം ളചയ്യും.
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11.6 നവകകരള നിര്മയാണം

സംസ്യാനത്തത് 2018-ലം 2019-ലം തീവ്രമയായ മഴയം 
വവള്ളവ്യാക്കവം മണ്ിടിച്ിലം അനുഭവവ്ട്ടു. ദുരന്ത 
പ്രതികരയാധകേഷിയള്ള കകരളം പുനസ്യാപിക്കുന്നതിനയായി, 
കകരള സര്ക്കയാര് കകരള പുനര്നിര്മയാണ പദ്തി 
(ആര് വക ഐ) ആരംഭിച്ചു. ഇതിലൂവട വമച്വ്ട്ടതം 
പയാരിസ്ിതികവമയായ അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങള്, ഉയര്ന്ന 
ജീവിത സയാഹചരധ്ങ്ങള് എന്നിവകയയാവട ഹരിതവം 
പ്രതികരയാധകേഷിയള്ളതമയായ കകരളം വിഭയാവനം വചയ്യുന്നു. 
അതത് ഭയാവിയിവല ദുരന്തങ്ങവള കനരിടയാന് ജനങ്ങള്ക്കും, 
ആസ്ികളുവട സംരക്ഷണത്തിനും കഴിയവമന്നത് 
ഉറ്യാക്കുന്നു. 

റീബിൽഡത് കകരള വഡവലപത് വമന്ത് കപ്രയാഗ്യാമുകള് 
(ആര്വകഡിപി) വികസി്ിക്കയാനും ഏകകയാപി്ിക്കയാനും 
സുഗമമയാക്കയാനും നിരീക്ഷിക്കയാനുമയാണത് റീബിൽഡത് കകരള 
ഇനികഷധ്റ്ീവത് ലക്ഷധ്മിടുന്നതത്. വിവിധ കമഖലകളികലയം 
ക്യാസത് കട്ടിംഗത് കമഖലകളികലയം നയങ്ങളും, മുന്ഗണനയാ 
നികക്ഷപ പരിപയാടികള്വക്കയാ്ം സ്യാപന തലത്തിലള്ള 
ഇടവപടലകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്വ്ടുന്ന സുസ്ിരവം 
പ്രതികരയാധകേഷികയയാടും കൂടിയ സംസ്യാനത്തിവന് 
തന്ത്രപരമയായ സമീപനമയാണത് ആര്വകഡിപി.  സംകയയാജിത 
ജലവിഭവ പരിപയാലനം, ജലവിതരണം, ശുചിത്ം, നഗര 
കകന്ദീകരണം, കറയാഡുകളും പയാലങ്ങളും, ഗതയാഗതം, വനം, 
കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്ധ്ബന്ധനം, 
ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗം, ഭൂവികസനം, ആകരയാഗധ്ം, 
നവകകരളം എന്നിവയയാണത് പുനര്നിര്മിക്കുന്ന കകരള 
വികസന പരിപയാടിയവട പ്രധയാന കമഖലയാ മുന്ഗണനകള്. 
ഈ പ്രധയാന കമഖലകള്ക്കത് പുറകമ, ദുരന്തസയാധധ്തയാ 
മയാകനജത്വമന്ം പ്രതികരയാധകേഷിയം, പരിസ്ിതിയം 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനവം, സ്യാപനങ്ങളുവട 
കയാരധ്ക്ഷമതയം പ്രതികരയാധകേഷിയം േക്ിവ്ടുത്തൽ, 

ഓ്ൺ ഡയാറ് എന്നിങ്ങവന നയാലത് ക്യാസത് കട്ടിംഗത് 
കമഖലകളുമുണ്ത്. 

റീബിൽഡ് കേരള ഡഡവലപ് ഡെന്് ക്രോഗ്രോെിഡന് 
(ആർഡേഡിപി) ധനസഹരോയം 
റീബിൽഡത് കകരള വഡവലപത് വമന്ത് കപ്രയാഗ്യാമുകള്ക്കയായി 
(ആര്വകഡിപി) വമയാത്തം 36,500 കകയാടി രൂപയയാണത് 
കണക്കയാക്കുന്നതത്. 2019 മുതൽ 2027 വവരയള്ള 
കയാലയളവിലയാണത് പ്രസത്തത വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
നട്ിലയാക്കുന്നതിനത് ഉകദേേിച്ിട്ടുള്ളതത്. ആര്വകഐക്കത് 
കീഴിലള്ള പദ്തികളുവട സുഗമവം സമയബന്ധിതവമയായ 
നടത്തി്ിനയായി സംസ്യാന സര്ക്കയാര് 2019-20 ലം 
2020-21 ലം 1,000 കകയാടി രൂപ വീതവം 2021-22-ൽ 
1830 കകയാടി രൂപയം 2022-23-ൽ 1,600 കകയാടി രൂപയം 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ത്. വിവിധ വകുപ്പുകള്/പദ്തികള് 
നട്ിലയാക്കുന്ന ഏജന്സികളുവട ആവേധ്യാനുസരണം തക 
വിതരണം വചയത്ത വരുന്നു.

കലരോേ ബരോങ്ിഡന് വിേസന നയ വരോയ്പ (ഡിപിഎൽ) 
കകരളത്തിവന് പുനര്നിര്മയാണ പദ്തിക്കയായള്ള 
ധനസഹയായം രണ്ത് വഡവലപത് വമന്ത് കപയാളിസി ഓ്കറഷ 
നുകളിലൂവട (ഡിപിഒ) വികസന നയ വയായത്പയയായി 
നൽകുന്നതിനത് കലയാകബയാങ്ത് വയാഗ്യാനം വചയ്ിട്ടുണ്ത്. ഡിപിഒ-1 
നത് കീഴിൽ ആദധ്ഘട്ട വയായത്പ ലഭധ്മയാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്കൂര് 
നടപടികള് വിവിധ വകുപ്പുകള് പൂര്ത്തിയയാക്കുകയം, 
കലയാകബയാങ്ത് ഡിപിഎൽ-1 അംഗീകരിക്കുകയം 2019ൽ 250 
മിലധ്ൺ യഎസത് കഡയാളര് വിതരണം വചയ്യുകയം വചയത്ത. 
ഡിപിഒ-1 വന് ഈ മുവന്നയാരുക്ക നടപടികള് കകരളത്തിവന് 
തന്ത്രപരമയായ കമഖലകളിൽ സ്യാധീനം വചലത്തുന്ന 
നയപരമയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങവള കൂടുതൽ േക്മയാക്കുന്നതം 
സമഗ് നദീതട പരിപയാലനം, സുസ്ിരവം കയാലയാവസ് 
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പ്രതികരയാധകേഷിയള്ളതമയായ കൃഷി, അപകടസയാധധ്ത 
ഒഴിവയാക്കി വകയാണ്ടുള്ള ഭൂവിനികയയാഗ ആസൂത്രണവം 
ബഹുവര്ഷ മൂലധനയാധിഷ്ിത ആസൂത്രണവം, എല്യാ 
തലങ്ങളിലമുള്ള ദുരന്ത നിവയാരണ പദ്തികള് എന്നിവ 
പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നതമയാണത്. കലയാകബയാങ്ത് സംസ്യാനവമയായള്ള 
പങ്യാളിത്തത്തിവന് രണ്യാം ഘട്ടവമന്ന നിലയിൽ 
വഡവലപത് വമന്ത് കപയാളിസി ഓ്കറഷന് (ഡിപിഒ)-2 നത് 
ധനസഹയായം നൽകയാന് സന്നദ്ത പ്രകടി്ിച്ചു. എന്നയാൽ, 
കകയാവിഡത് -19 മഹയാമയാരിയവട വധ്യാപനവം കലയാക ബയാങ്ത് 
ധനസഹയായം വിനികയയാഗിക്കുന്നതിൽ ഇന്തധ്യവട നയമയാറ്ം 
മൂലവം കകന്ദ സര്ക്കയാര് ഡി പി ഒ -2 നുള്ള അഭധ്ര്ത്ഥന 
ഉകപക്ഷിച്ചു. ഡി പി ഒ-2 പിന്നീടത് കപ്രയാഗ്യാം ക�യാര് റിസൽട്ടത് 
(PforR) ആയി പുനഃ്മീകരിക്കവ്ട്ടു. 

പ്രധയാന നയ നടപടികളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം കകരള സര്ക്കയാര് 
കകവരിച്തിനയാൽ, കലയാകബയാങ്ത്-വകഎ�ത്ഡബ്ല്യു 
സംയക് സംഘം സംസ്യാനത്തിനത് സയാമ്പത്തിക സഹയായം 
വയാഗ്യാനം വചയത്ത. 2020-ൽ, കകന്ദ സര്ക്കയാരും ജര്മന് 
ബയാങ്ം (വക എ�ത് ഡബ്ല്യൂ) ‘കകരള പരിപയാടികള്ക്കത് 
കയാലയാവസ്യാ വയായത്പ’ എന്ന പരിപയാടിയിന് കീഴിൽ 100 
ദേലക്ഷം യൂകറയായവട വയായത്പ കരയാറിലം 2 ദേലക്ഷം 
യൂകറയായവട ഗ്യാന്ത് കരയാറിലം ഒപ്പുവച്ചു. ഇതത് നയപരമയായ 
മുന്കൂര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നട്ിലയാക്കുന്നതിനുള്ള വപയാത 
ബജറ്ത് ധനസഹയായമയായള്ള 100 മിലധ്ൺ യൂകറയായവട 
കപയാളിസി അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള വയായത്പ (പിബിഎൽ) 
സഹയായവം, ഡി പി ഒ -1 ൽ പ്രതിപയാദിക്കുന്ന നയപരമയായ 
ലക്ഷധ്ങ്ങളും കനട്ടങ്ങളും കനരിട്ടത് കകവരിച്ചു വകയാണ്ത് 
ദീര്ഘകയാലകനട്ടങ്ങള്ക്കും പുനനിര്മയാണത്തിനും തടര് 
സഹയായമയായള്ള 2 മിലധ്ൺ യൂകറയാ ഗ്യാന്ം ആണത്.

ക്രോഗ്രോം ക�രോർ റിസള്്സ് (പിഎ�്ആർ) ധനസഹരോയം 
ഡിപിഒ1-നത് കീഴിലള്ള നയപരമയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
യയാഥയാര്ത്ഥധ്മയാക്കി വകയാണ്ത് അവ �ലപ്രദമയായി 
കനടിവയടുക്കുന്നതിനയാണത് പിഎ�ത്ആര് ഉകദേേിക്കുന്നതത്. 
ലക്ഷധ്മിട്ടിട്ടുള്ള കനട്ടം കകവരിക്കുന്നതിനയായി 
സംകയയാജിതവം വിവിധ കമഖലകളിവല പ്രതികരയാധ 
ചട്ടക്കൂടിലം പ്യാറ്ത് ക�യാമിലം ഒത്തുകചരുന്നതിനത് വിവിധ 
തലങ്ങളിലള്ള തൽ്രകക്ഷികള്ക്കത് ഇന്വസന്ീവയായി 
ധനസഹയായം നൽകുന്നു. കൃഷി, ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
�ിനയാന്സിംഗത് ആന്ഡത് ഇന്ഷുറന്സത് (ഡിആര്എ�ത്ഐ), 
ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് മയാകനജത്വമന്ത് (ഡിആര്എം), 
സയാമ്പത്തികവം ഭരണവം, ആകരയാഗധ്ം, കറയാഡുകള്, 
നഗരകയാരധ്ം, ജലവിഭവ മയാകനജത്വമന്ത് എന്നിവയയാണത് 
പിഎ�ത്ആര് വന് പ്രസക്മയായ കമഖലകള്. കകയാവിഡത്-
19 വന് ആഘയാതങ്ങള് കനരിടുന്നതിനും ഭയാവിയിൽ 
ഉണ്യാകുന്ന പകര്ച്വധ്യാധികള്ക്കും കരയാഗങ്ങള്ക്കും 
എതിവര സംസ്യാനവത്ത സജ്ജമയാക്കുന്നതിനയായി 
വപയാതജനയാകരയാഗധ് സംവിധയാനങ്ങള് േക്ിവ്ടുത്തുന്നതിനത് 
ഈ പരിപയാടി സഹയായിക്കുന്നു. 

2022 മുതൽ 2027 വവരയള്ള അഞ്ത് വര്ഷ കയാലയളവിലയാണത് 
പരിപയാടി നട്ിലയാക്കുന്നതത്. ഇന്ര്നയാഷണൽ ബയാങ്ത് 
ക�യാര് റീകൺസത്്രകത് ഷന് ആന്ഡത് വഡവലപത് വമന്ിവന് 
(ഐബിആര്ഡി) ധനസഹയായമയായ 125 മിലധ്ൺ യഎസത് 
കഡയാളറം, ഏഷധ്ന് ഇന്ഫ്യാസത്്രകത്ചര് ഇന്വവസ്റ്റത് വമന്ത് 
ബയാങ്ത് (എഐഐബി) ധനസഹയായമയായ 125 ദേലക്ഷം 
യഎസത് കഡയാളറം, ഫ്ഞ്ത് വികസന ബയാങ്യായ ഏജന്സി 
ഫ്യാവങ്യത് സത് ഡി വഡവലപത് വമന്ത് (എഎ�ത് ഡി) 

ധനസഹയായമയായ 100 മിലധ്ൺ യൂകറയായം (120 മിലധ്ൺ 
യഎസത് കഡയാളര്) ഉള്്വട വമയാത്തം 370 മിലധ്ൺ 
യഎസത് കഡയാളറയാണത് ധനസഹയായമയായി ലഭിക്കുന്നതത്. 
2021 ജൂകലയിൽ കവള്ഡത് ബയാങ്മയായം 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ 
എഐഐബിയമയായം ഇതിനയായള്ള കരയാറകള് 
ഒപ്പുവച്ിട്ടുണ്ത്. എഎ�ത്ഡി-യിൽ നിന്നുള്ള 120 ദേലക്ഷം 
കഡയാളര് അധിക ധനസഹയായത്തിനുള്ള നടപടി്മങ്ങള് 
കകന്ദ ധനകയാരധ് മന്ത്രയാലയത്തിനത് കീഴിലള്ള സയാമ്പത്തിക 
കയാരധ് വകു്ിൽ പുകരയാഗമിച്ചു വരുന്നു. 2022 ജൂൺ 30 വവര, 
കലയാകബയാങ്ിൽ നിന്നും എഐഐബിയിൽ നിന്നും 
ധനസഹയായമയായി സംസ്യാനത്തിനത് 14 മിലധ്ൺ യഎസത് 
കഡയാളര് ലഭിക്കുകയം, കൂടയാവത 9.2 മിലധ്ൺ യഎസത് കഡയാളര് 
അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പുകരയാഗമിക്കുകയമയാണത്.
 
ആർഡേഡിപി യുഡെ നിർവ്വഹണം
2022 നവംബര് 15 വവര, 14 വകുപ്പുകള്ക്കത് കീഴിലള്ള വിവിധ 
പദ്തികള്ക്കയായി 8,082.20 കകയാടി രൂപയവട ഭരണയാനുമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്ത്. ഇതിൽ വപയാതമരയാമത്തത് വകു്ിവന് 
പദ്തികളുവട ഭരണയാനുമതി തക 64 േതമയാനവം തകദേേ 
സ്യംഭരണ വകു്ിവന്യം റവന്യൂ, ദുരന്തനിവയാരണ 
മയാകനജത്വമന്ിവന്യം യഥയാ്മം 10.9 േതമയാനവം 7.9 
േതമയാനവമയാണത്. വമയാത്തം 5,590.73 കകയാടി രൂപയവട 
പദ്തികള് വടന്ഡര് വചയ്യുകയം 2,356.45 കകയാടി രൂപ 
വിവിധ നിര്വഹണ സ്യാപനങ്ങള്ക്കയായി ആര്വകഐ 
അനുവദിക്കുകയം വചയ്ിട്ടുണ്ത്. നയാളിതവവരയള്ള ആവക 
വചലവത് 2098.33 കകയാടി രൂപയയാണത്. വിേദയാംേങ്ങള്  
പട്ടിക 11.6.1 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

RKI യുഡെ േീഴിൽ പൂർത്ിയരോക്ിയ ക്രോജേ്ടുേള 
2022 നവംബര് 15 വവരയള്ള കണക്കനുസരിച്ത് 376.3 കകയാടി 
രൂപ കൃഷി, പരിസ്ിതി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വികസനം, 
ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗം, മത്ധ്ബന്ധനം, ജലകസചനം, 
ജലവിഭവങ്ങള്, കറയാഡുകള്, പയാലങ്ങള് എന്നീ കമഖലകള്ക്കത് 
കീഴിലള്ള പദ്തികളുവട പൂര്ത്തീകരണത്തിനയായി 
വചലവഴിച്ചു. കയാര്ഷിക കസവന കകന്ദങ്ങളും കയാര്ഷിക 
കര്മ കസന യൂണിറ്റുകളും േക്ിവ്ടുത്തുന്നതിനത് 5 
കകയാടി രൂപയം, ഇടുക്കി, വയനയാടത് എന്നീ ജില്കള്ക്കത് 
പ്രകതധ്കം ഊന്നൽ നൽകിവക്കയാണ്ത് സംകയയാജിത 
കൃഷിയിലൂവട ജീവകനയാപയാധി മയാര്ഗം വമച്വ്ടുത്തുന്നതിനത് 
49.99 കകയാടി രൂപയം ഉള്വ്വട കയാര്ഷിക കമഖലയിൽ, 
വമയാത്തം 55.61 കകയാടി രൂപ വചലവഴിച്ചു. വതയാഴിൽ/വയാണിജധ് 
സയാധധ്തയള്ള കജവവിഭവങ്ങളുവട ഡയാറ്യാകബസത്, 
നദീതീര കജവകവവിധധ് പുനരുജ്ജീവനം, കയാര്ഷിക 
കജവകവവിധധ് സംരക്ഷണം എന്നിവയ്കയായി പരിസ്ിതി 
വകു്ത് 4 കകയാടി രൂപ വിനികയയാഗിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണത്തിനും 
ക്ഷീരവികസനത്തിനുമുള്ള ഉപജീവന പയാകക്കജിവന് 
ഭയാഗമയായി 77 കകയാടി രൂപ വചലവഴിച്ചു. സംസ്യാന 
കുടുംബശ്ീ മിഷന് കമ്യൂണിറ്ി എന്ര്കപ്രസസത് 
�ണ്ത്, വള്നറബിലിറ്ി റിഡക്ഷന് �ണ്ത്, ക്സിസത് 
മയാകനജത്വമന്ത് �ണ്ത് എന്നിവയ്കയായി 77 കകയാടി രൂപ 
വചലവഴിച്ചു. വയനയാടത് ജില്യിവല ബയാണയാസുരസയാഗര് 
റിസര്കവയായറിൽ പട്ടികവര്ഗ ഗുണകഭയാക്യാക്കളുവട 
പങ്യാളിത്തകത്തയാവട കൂടുകളിവല മത്ധ് കൃഷിക്കയായി 2.78 
കകയാടി രൂപ വിനികയയാഗിച്ചു. വവള്ളവ്യാക്കത്തിനുകേഷമുള്ള 
അ ണ വ ക്ക ട്ടു ക ള് / വ റ ഗു ക ല റ് റ ക ള് / ക ന യാ ല ക ള് 
ജലകസചന നിര്മിതികള് (62 എണ്ം) എന്നിവയവട 
അറ്കുറ്്ണികള് പൂര്ത്തിയയാക്കുകയം 68.51 കകയാടി 
രൂപ വചലവഴിച്ത് എൽഎസത്ജിഡി കറയാഡുകളുവടയം 
(196 എണ്ം) പ്രളയത്തിൽ തകര്ന്ന 2 പയാലങ്ങളുവടയം 
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പട്ടിക 11.6.1 വിവിധ പദ്തികള്ക്കത് ഭരണയാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതിവന്യം വചലവഴിച്ിട്ടുള്ള തകയവടയം വിേദയാംേങ്ങള്, 2022 നവംബര് 
15 വവര (തക രൂപ കകയാടിയിൽ)

്മ 
നം. കമഖല വകു ത്് നിര്വ്വഹണ സ്യാപനം ഭരണയാനുമതിതക വചലവഴിച് തക

1 കറയാഡുകള് /പയാലങ്ങള് വപയാതമരയാമത്തത് വകു്ത്
വപയാതമരയാമത്തത് –കറയാഡത്സത് & 
ബ്ിഡത്ജസത് വിഭയാഗം
കകരള കസ്റ്ററ്ത് ്രയാന്കസ്യാര്ട്ടത് വപ്രയാജക്ത് 
(KSTP)

5200.29 1401.49

2.1 കറയാഡുകള്/ പയാലങ്ങള് തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു ത്്

തകദേേ സ്യംഭരണ വകു്ത്- കപ്രയാജക്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് യൂണിറ്ത്/കറയാഡത്സത് 
വിഭയാഗം

590.04 64.96

2. 2 ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗ്ം തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു ത്് കസ്റ്ററ്ത് കുടുംബശ്ീ മിഷന് 250.00 201.74

2.3.1 ശുചിത്ം തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു ത്് ക്ീന് കകരള കമ്പനി ലിമിറ്ഡത് 21.25 2.68

2.3.2 ശുചിത്ം തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു ത്് ഇംപയാക്ത് കകരള ലിമിറ്ഡത് 22.34 0.00

3.1 സംകയയാജിത ജല വിഭവ 
മയാകനജത് വമന്ത് ജലവിഭവ വകു്ത് ജലകസചന വകു്ത് 152.05 56.18

3.2 ജല വിതരണം ജലവിഭവ വകു്ത് കകരള വയാട്ടര് അകതയാറിറ്ി 201.77 67.48

3.3 ശുചിത്ം ജലവിഭവ വകു്ത് കകരള വയാട്ടര് അകതയാറിറ്ി 14.36 0.60

4 കൃഷി കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത്

കയാര്ഷിക വികസന കര്ഷക കക്ഷമ 
വകു ത്് 522.00 161.65

5.1 മൃഗസംരക്ഷണം മൃഗസംരക്ഷണ വകു്ത് മൃഗസംരക്ഷണ വകു്ത് 157.88 77.09

5.2 ക്ഷീരവികസനം ക്ഷീരവികസന വകു്ത് മിൽമ 5.40 3.00

6.1 മത്ധ്ബന്ധനം �ിഷറീസത്, തൂറമുഖ 
വകു ത്് �ിഷറീസത് വകു്ത് 6.35 4.82

6.2 മത്ധ്ബന്ധനവം 
തറമുഖവം

ഹയാര്ബര് 
എഞ്ിനീയറിംഗത് വകു്ത് ഹയാര്ബര് എഞ്ിനീയറിംഗത് വകു്ത് 52.90 0.37

7 വനം വനധ്ജീവി വനം വകു്ത് വനം വകു്ത് 130.41 19.85

8
പരിസ്ിതിയം, 
കയാലയാവസ് 
വധ്തിയയാനവം

പരിസ്ിതി വകു്ത് കകരള സംസ്യാന കജവ കവവിധധ് 
കബയാര്ഡത് 5.00 3.97

9 ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് ഊര്ജ്ജം കകരള സംസ്യാന കവദ്യുതി 

കബയാര്ഡത് 53.55 0.46

10
ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത്/ഓ്ൺ 
കഡറ്

ഇലകട്യാണിക്ത് & 
ഇന്�ര്കമഷന് 
വടകത്കനയാളജി

ഇലകട്യാണിക്ത് & ഇന്�ര്കമഷന് 
വടകത്കനയാളജി 3.49 1.04

�ിനയാന്സത് കകരള സംസ്യാന IT മിഷന് (KSITM) 34.32 2.51

11.1 ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത്

റവന്യൂവം ദുരന്ത 
നിവയാരണവം റവന്യൂ, ദുരന്ത നിവയാരണ വകു്ത് 198.38 20.30

11.2 ഭൂ വികസനം റവന്യൂ ദുരന്ത നിവയാരണ 
വകു ത്്

സര്വവ ആന്ത് ലയാന്ത് റികക്കയാര്ഡത്സത് 
വകു ത്് 438.46 0.84

11.3 ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത്

റവന്യൂവം ദുരന്ത 
നിവയാരണവം

കകരള കസ്റ്ററ്ത് ഡിസയാസ്റ്റര് മയാകനജത് 
വമന്ത് അകതയാറിറ്ി (KSDMA)/ 
കകരള ഇന്സ്റ്റിറ്്യുട്ടത് ഓ�ത് കലയാക്കൽ 
അഡത്മിനിസത്ക്രഷന് (KILA), വസന്ര് 
ക�യാര് വഡവലപത്വമന്ത് ഓ�ത് 
ഇകമജിംഗത് വടകത്കനയാളജി (C-DIT)

7.30 7.30

12 ഡിസയാസ്റ്റര് റിസ്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത്

വനിത േിശു വികസന 
വകു ത്് വനിത േിശു വികസന വകു്ത് 8.19 0.00

13 ആകരയാഗധ്ം ആകരയാഗധ്വം 
കുടുംബകക്ഷമവം ആകരയാഗധ് വകു്ത് ഡയറക്കററ്ത് 1.28 0.00

14 നവകകരള കര്മ പദ്തി ഹരിത കകരള മിഷന് ഹരിത കകരള മിഷന് 5.19 0.00

ആവക 8082.20 2098.33
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പുനര്നിര്മയാണം പൂര്ത്തിയയാക്കി. റവന്യൂ, ദുരന്തനിവയാരണ 
വകു്ിനത് കീഴിൽ 35.2 കകയാടി രൂപ വിനികയയാഗിച്ത് 33 
വികല്ജത് ഓ�ീസുകളുവടയം 20 റവന്യൂ വകട്ടിടങ്ങളുവടയം 
പുനര്നിര്മയാണം പൂര്ത്തിയയാക്കി. ആര്വകഐ-നത് കീഴിൽ 

പൂര്ത്തിയയാക്കിയ കപ്രയാജകത്ടുകളുവട വിേദയാംേങ്ങള് പട്ടിക 
11.6.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.6.2 ആര്വകഐ യവട കീഴിൽ പൂര്ത്തിയയാക്കിയ കപ്രയാജകത്ടുകള്, 2022 നവംബര് 15 വവര (തക രൂപ കകയാടിയിൽ)

്
മ.

ന
ം

കമ
ഖ

ല വകുപ്പും/പദ്തി 
നട്യാക്കുന്ന ഏജന്സിയം പദ്തി ഭരണയാ 

നുമതി തക 
വചലവഴിച് 
തക 

പദ്തിയവട  
നിലവിവല സ്ിതി

1 കൃഷി

കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത് 
ഡയറക്കററ്ത്-കകരള 
കസ്റ്ററ്ത് അഗ്ികള്ച്ര് 
വമക്കകനകസഷന് 
മിഷന്(KSAMM)

അകഗ്യാ സര്വീസത് വസന്റകളും 
കയാര്ഷിക കര്മകസന യൂണിറ്റുകളും 
േക്ിവ്ടുത്തികക്കയാണ്ത് കമഖല 
തിരിച്ചുള്ള കസവന വിതരണത്തിനുള്ള 
പിന്തുണ

5.00 5.00 പൂര്ത്തിയയായി

2 കൃഷി

കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത് 
ഡയറക്കററ്ത്-കകരള 
കസ്റ്ററ്ത് അഗ്ികള്ച്ര് 
വമക്കകനകസഷന് മിഷന് 
(KSAMM)

ഇടുക്കിയിലം വയനയാട്ടിലം പ്രകതധ്ക 
ശ്ദ് കകന്ദീകരിച്ത് സംകയയാജിത 
കൃഷിയിലൂവട ഉപജീവനം 
വര്ധി്ിക്കൽ

50.00 49.99 പൂര്ത്തിയയായി

3 കൃഷി
കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത് 
ഡയറക്കററ്ത്

കയാര്ഷിക വികസന കര്ഷക കക്ഷമ 
വകു്ിവല മയാനവ വിഭവകേഷി 
വികസനം

0.4 0.13 പൂര്ത്തിയയായി

4 കൃഷി
കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത് 
ഡയറക്കററ്ത്

 കകരളത്തിവല കയാര്ഷിക 
ഇന്ഷുറന്സിവനക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം 0.4 0.34 പൂര്ത്തിയയായി

5 കൃഷി

കയാര്ഷിക വികസന 
കര്ഷക കക്ഷമ വകു്ത് 
ഡയറക്കററ്ത് -വവജിറ്ബിള് 
ആന്ത് ഫ്രൂട്ടത് വപ്രയാകമയാഷന് 
കൗൺസിൽ, കകരള 
(VFPCK)

സംസ്യാനത്തത് നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി 
കപ്രയാത്യാഹി്ിക്കുന്നതിനയായി 
നിലവിവല സയാകങ്തിക 
വിടവകവളക്കുറിച്ചും നിര്ദേിഷ്ട 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുവട 
ആവേധ്കതകവളക്കുറിച്ചുമുള്ള സമഗ് 
പഠനം

0.15 0.15 പൂര്ത്തിയയായി

6 പരിസ്ിതി പരിസ്ിതി വകു്ത് വതയാഴിൽ/വയാണിജധ് സയാധധ്തയള്ള 
കജവവിഭവങ്ങളുവട കഡറ്യാകബസത്

5.00 4.00

പൂര്ത്തിയയായി

7 പരിസ്ിതി പരിസ്ിതി വകു്ത് നദീതട കജവകവവിധധ് 
പുനരുജ്ജീവനം പൂര്ത്തിയയായി

8 പരിസ്ിതി പരിസ്ിതി വകു്ത് കയാര്ഷിക കജവ കവവിധധ് 
സംരക്ഷണം പൂര്ത്തിയയായി

9 മൃഗസംരക്ഷണവം 
ക്ഷീരവികസനവം

മൃഗസംരക്ഷണം & 
ക്ഷീരവികസനവകു്ത് ഉപജീവന സഹയായ പയാകക്കജത് 77.00 77.00 പൂര്ത്തിയയായി

10 ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗ്ം
എൽ എസത് ജി ഡി 
-സംസ്യാന കുടുംബശ്ീ 
മിഷന്

കമ്യൂണിറ്ി എന്ര്കപ്രസസത് �ണ്ത് 18.47 18.47 പൂര്ത്തിയയായി

11 ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗ്ം
എൽ എസത് ജി ഡി 
-സംസ്യാന കുടുംബശ്ീ 
മിഷന്

വള്നറബിലിറ്ി റിഡക്ഷന് �ണ്ത് 26.00 26.00 പൂര്ത്തിയയായി

12 ജീവകനയാപയാധിമയാര്ഗ്ം
എൽ എസത് ജി ഡി 
-സംസ്യാന കുടുംബശ്ീ 
മിഷന്

ക്സിസത് മയാകനജത്വമന്ത് �ണ്ത് 32.53 32.53 പൂര്ത്തിയയായി

13 മത്ധ്ബന്ധനം മത്ധ്ബന്ധന തറമുഖ 
വകു്ത്

വയനയാടത് ജില്യിവല 
ബയാണയാസുരസയാഗര് 
റിസര്കവയായറിൽ പട്ടികവര്ഗ 
ഗുണകഭയാക്യാക്കളുവട പങ്യാളിത്ത 
സമീപനത്തിലൂവട കൂടുകളിവല മത്ധ് 
ഉൽ്യാദനം.

3.2 2.78 പൂര്ത്തിയയായി

14 ജലകസചനം

ജലവിഭവ വകു്ത്-
ഇറികഗഷന് ഡികസന് 
ആന്ഡത് റിസര്ച്ത് കബയാര്ഡത് 
(IDRB)

വവള്ളവ്യാക്കത്തിനു കേഷമുള്ള 
അണവക്കട്ടുകള്/കനയാലകള്/
റഗുകലറ്റകള്/ജലകസചന 
നിര്മിതികള്-(99 എണ്ം) 
എന്നിവയവട പരിപയാലനവം 
അറ്കുറ്്ണികളും

40.33 34.96
99 വര്ക്കുകളിൽ 
62 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി

15 ജലവിതരണം ജലവിഭവ വകു്ത് – കകരള 
വയാട്ടര് അകതയാറിറ്ി (KWA)

ഏകകദേം പൂര്ത്തിയയായ കകരള 
വയാട്ടര് അകതയാറിറ്ി സ്ീമുകളുവട 
പൂര്ത്തീകരണം-7 എണ്ം.

35.3 19.05
7 വര്ക്കുകളിൽ 
3 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

}
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16 ജലവിതരണം ജലവിഭവ വകു്ത് – കകരള 
വയാട്ടര് അകതയാറിറ്ി (KWA)

 എനര്ജി ഒപത്റ്ികമകസഷനും 
16 HT പമ്പിംഗത് കസ്റ്റഷനുകളുവട 
കയാരധ്ക്ഷമമല്യാത്ത പമ്പിംഗത് 
സിസ്റ്റങ്ങള് മയാറ്ിസ്യാപിക്കലം

0.3 0.28 പൂര്ത്തിയയായി

17 കറയാഡുകള്
തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു്ത്-കപ്രയാജക്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് യൂണിറ്ത്

7 ജില്കളിവല തിരഞ്ഞടുത്ത 
കറയാഡുകളുവട പരികേയാധന/
വിവരകേഖരണം

4.57 1.15
77 വര്ക്കുകളിൽ 
7എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

18 കറയാഡുകള്
തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു്ത്-കപ്രയാജക്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് യൂണിറ്ത്

ആലപ്പുഴ, കകയാട്ടയം,എറണയാകുളം, 
തൃശ്ശൂര് എന്നീ 4 ജില്കളിൽ 
എൽഎസത്ജിഡി കറയാഡുകളുവട പുനര് 
നിര്മയാണം

53.136 24.47
 25 വര്ക്കുകളിൽ 
15 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

19 കറയാഡുകള്
തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു്ത്-കപ്രയാജക്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് യൂണിറ്ത്

പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനയാടത് 
ജില്കളിവല പ്രളയബയാധിത 
കറയാഡുകളുവട രൂപകരഖ 
തയ്യാറയാക്കുന്നതിനും ഡിപിആര് 
തയ്യാറയാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
കൺസള്ട്ടന്സി 

1.605 0.775 പൂര്ത്തിയയായി

20 കറയാഡുകള്
തകദേേ സ്യം ഭരണ 
വകു്ത്-കപ്രയാജക്ത് 
മയാകനജത്വമന്ത് യൂണിറ്ത്

ആലപ്പുഴ, കകയാട്ടയം,എറണയാകുളം, 
തൃശ്ശൂര്, വയനയാടത് എന്നീ 5 ജില്കളിവല 
എൽഎസത്ജിഡി കറയാഡുകളുവട പുനര് 
നിര്മയാണം

40.00 7.07
21 കറയാഡുകളിൽ 
3 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി

21 കറയാഡുകള്
തകദേേ സ്യംഭരണ വകു്ത്-
കപ്രയാജകത്റ്ത് മയാകനജത്വമന്ത് 
യൂണിറ്ത്

പത്തനംതിട്ട, കകയാട്ടയം, 
എറണയാകുളം, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, 
വയനയാടത് എന്നീ 6 ജില്കളിവല 19 
എൽഎസത്ജിഡി കറയാഡുകളുവട പുനര് 
നിര്മയാണം

42.32 4.67
 19 കറയാഡുകളിൽ 
2 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

22 കറയാഡുകള് ചീ�ത് എഞ്ിനീയര്- തകദേേ 
സ്യംഭരണ വകു്ത്

7 ജില്കളിവല പ്രളയത്തിൽ തകര്ന്ന 
കയാറ്ഗറി ബി (RoW<5 മീറ്ര്) 
പയാകക്കജുകളുവട 194.63 കികലയാ മീറ്ര് 
എൽഎസത്ജിഡി കറയാഡുകളുവട പുനര് 
നിര്മയാണം

67.9 31.00
 248 കറയാഡുകളിൽ 
176 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

23 കറയാഡുകള് ചീ�ത് എഞ്ിനീയര്- തകദേേ 
സ്യംഭരണ വകു്ത്

പ്രളയത്തിൽ തകര്ന്ന തകദേേ സ്യം 
ഭരണ വകു്ിവന് 5 പയാലങ്ങളുവട 
പുനര് നിര്മയാണം 

2.535 1.3
5 പയാലങ്ങളിൽ 
2 എണ്ം 
പൂര്ത്തിയയായി 

24 റവന്യൂ റവന്യൂ, ദുരന്തനിവയാരണ 
വകു്ത്

255 വികല്ജത് ഓ�ീസുകളുകടയം 38 
റവന്യൂ വകട്ടിടങ്ങളുകടയം പുനര് 
നിര്മയാണം

198.381 35.2

255 വികല്ജത് 
ഓ�ീസുകളിൽ 33 
എണ്വം, 38 റവന്യൂ 
വകട്ടിടങ്ങളിൽ 
20 എണ്വം 
പൂര്ത്തിയയായി 

ആവക 704.53 376.3
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11.7 ലകരള ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ടചർ ഇൻവവസ്റ്ട വെന്്ട ഫണ്്ട 
ല�ാർഡ്ട (കതിഫ്ട�തി)

സംസ്ാന സർക്ാരതിൻവറെ  മൂ�ധനവചെ�വുകൾക്ായതി 
ഫണ്്ട സ്വരൂപതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഏജൻസതിയായതി 1999ൽ 
ലകരള ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ടചർ ഇൻവവസ്റ്ട വെന്്ട ഫണ്്ട 
ല�ാർഡ്ട (കതിഫ്ട�തി) രൂപീകരതിച്ചു. 2016-വ� ലകരള 
ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ടചർ ആൻഡ്ട ഇൻവവസ്റ്ടവെന്്ട ഫണ്്ട 
നതിയെത്തിൽ വരുത്തിയ സെഗ്ര ലേദഗതതിക്കുലേഷം 
ഘടനാപരൊയതി പുനഃസംഘടതിപ്തിക്വപ്ട്ട ലകരള 
ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ടചർ ആൻഡ്ട ഇൻവവസ്റ്ടവെന്്ട ഫണ്്ട 
ല�ാർഡ്ട (കതിഫ്ട �തി), കൂടതൽ മൂ�ധന വച�വുള്ളതം 
പ്രധാനവപ്ട്ടതൊയ അടതിസ്ാനസൗകര്യ വതികസന 
പദ്ധതതികൾക്്ട ധനസഹായം നൽകുന്നതതിനുള്ള പ്രധാന 
ഏജൻസതിയായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വസകയൂരതിറ്ീസ്ട & എക്ട സ്ട ലചഞ്്ട ല�ാർഡ്ട ഓഫ്ട 
ഇന്്യ (വസ�തി), റെതിസർവ്ട �ാങ്്ട ഓഫ്ട ഇന്്യ 
(ആർ�തിഐ) എന്നതിവ അംഗീകരതിചെ സാമ്പത്തിക 
നതിർലദേേങ്ങൾക്നുസരതിചെ്ട, വതികസനത്തിവന് അവതിോജ്യ 
ഘടകൊയ ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്ൽ ഉൾവപ്വടയുള്ള േൗതതികവും 
സാമൂഹതികവുൊയ അടതിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളുവട 
ആസൂത്തിതവും, തടസ്സരഹതിതവും സുസ്തിരവുൊയ 
വതികസനത്തിന്ട കതിഫ്ട�തി ധനസഹായം നൽകുന്നു. 
അടതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസനത്തിൽ േരണവകുപ്പുകവള 
സഹായതിക്കുന്ന പ്രലത്യക ഉലദേേ്യ സ്ാപനൊയതി(എസ്ട.
പതി.വതി) ലകന്ദ്ര/സംസ്ാന/വപാതലെഖ�ാ ഏജൻസതികളുൊയതി 
കതിഫ്ട�തി കകലകാർക്കുന്നു.

പദ്ധതി വൈൈിധ്യം
അടതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസന പദ്ധതതികളും 
ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്ൽ പദ്ധതതികളും കതിഫ്ട�തി മുലഖന 
നടപ്തി�ാക്തിവരുന്നു. 2022 ൊർചെ്ട വവര, ആലരാഗ്യ 
സംരക്ഷണം, വതിദ്യാേ്യാസം, ലറൊഡുകൾ, ഗതാഗതം, 
ജ�ലസചനം, ജ�വതിതരണം, കവദയുതതി, തറെമുഖങ്ങൾ, 
ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം, അഴുക്കുചാൽ സംവതിധാനം, 
ഖരൊ�തിന്യ സംസ്കരണം എന്നതിങ്ങവന 70,762 ലകാടതി 
രൂപയുവട 962 അടതിസ്ാന സൗകര്യ പദ്ധതതികൾക്്ട 
കതിഫ്ട�തി അംഗീകാരം നൽകതി. കൂടാവത �ാൻഡ്ട  
അക്വസതിഷൻ പൂളതിന്ട കീഴതിൽ 20,000 ലകാടതി രൂപയുവട 7 
വൻകതിട ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്ൽ പദ്ധതതികൾക്കും അംഗീകാരം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട. 2020-21 കാ�യളവതിൽ, 9,340.03 ലകാടതി 
രൂപയുവട 206 അടതിസ്ാന സൗകര്യ പദ്ധതതികൾക്ാണ്ട    
കതിഫ്ട�തി അംഗീകാരം നൽകതിയവതങ്തിൽ, 2021-22 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 8,027.09 ലകാടതി രൂപയുവട 60 
പദ്ധതതികൾക്ാണ്ട ല�ാർഡ്ട അംഗീകാരം നൽകതിയത്ട . 
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കതിഫ്ട�തി അംഗീകരതിചെ 
പദ്ധതതികളുവട ഏകീകൃത വതിേദാംേങ്ങൾ പട്ടിക 11.7.1ലം 
അംഗീകരതിചെ പദ്ധതതികളുവട വകുപ്്ട തതിരതിച്ചുള്ള  വതിേദാംേങ്ങൾ  
അനുബന്ധം 11.7.1ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2021-22ൽ കതിഫ്ട�തി അംഗീകരതിചെ പ്രധാന പദ്ധതതികളതി 
വ�ാന്നാണ്ട ലകാഴതിലക്ാട്ട, വയനാട്ട ജതില്ലകവള തമ്തിൽ 
�ന്തിപ്തിക്കുന്ന ആനക്ാംവപായതിൽ-കള്ളാടതി-ലെപ്ാടതി(എ.
എം) തരങ്പാത. 8.735 കതില�ാെീറ്ർ (ഇരുവേത്തുമുള്ള 

പട്ടിക 11.7.1.  2022 ൊർചെ്ട വവര കതിഫ്ട�തി അംഗീകരതിചെ പദ്ധതതികളുവട ഏകീകൃത വതിേദാംേങ്ങൾ (രൂപ ലകാടതിയതിൽ)                                                                                                          
പദ്ധതതി ഇനം 2020-21 2021-22 ആവക  (2016-22)

എണ്ം അടങ്ൽ എണ്ം അടങ്ൽ എണ്ം അടങ്ൽ

അടതിസ്ാന സൗകര്യ പദ്ധതതികൾ 206 9,340.03 60 8,027.09 955 50,762.00

�ാൻഡ്ട അക്വതിസതിഷൻ പൂളതിന്ട കീഴതിലള്ള 
പദ്ധതതികൾ

7 20,000.00

ആവക 962 70,762.00

അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി 
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സെീപ ലറൊഡുകൾ ഉൾവപ്വട) ആവക നീളമുള്ള 
നാലവരതി തരങ്പാതയാണതിത്ട. തരങ്ത്തിവന് നീളം 8.11 
കതില�ാെീറ്റൊണ്ട. താെരലശേരതി ചുരം ലറൊഡതിന്ട �ദ�ായതി 
വതിേ്വസനീയവും സുരക്ഷതിതവും എല്ലാ കാ�ാവസ്യ്കം 
അനുലയാജ്യവുൊയ ഈ തരങ്ം ലറൊഡ്ട കണക്ടറ്തിവതിറ്തി 
പ്രദാനം വചയ്യുന്നു. കതിഫ്ട �തി 2,134.5 ലകാടതി രൂപ  
പദ്ധതതിക്ായതി അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട.

വ്യവസായ വകുപ്്ട പുറെത്തിറെക്തിയ പുതതിയ വ്യവസായ നയം 
സംസ്ാനത്തിവന് വ്യാവസായതിക കാ�ാവസ്യതിൽ 
അർത്ഥവത്ായ ൊറ്ം വകാണ്ടുവരുന്നതതിനുള്ള 
നടപടതികൾ നതിർലദേതിക്കുന്നു. വകാചെതി-�ാംഗ്ലൂർ 
വ്യാവസായതിക ഇടനാഴതിയുവട (വക.�തി.ഐ.സതി) 
ോഗൊയതി, ഇൻഡസ്ട്രതിയൽ ൊനുഫാക്ടചറെതിംഗ്ട ക്ലസ്റർ 
(എൽ.എം.സതി) വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിന്ട  1,038 ലകാടതി രൂപ 
വച�വതിൽ ലകരള ഇൻഡസ്ട്രതിയൽ ഇൻഫ്ാസ്ട്രക്ടചർ 
വഡവ�പ്ട വെന്്ട ലകാർപ്ലറെഷൻ (കതിൻഫ്) പാ�ക്ാട്ട 
ജതില്ലയതിൽ 1,351 ഏക്ർ ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്കുന്നതതിന്ട  നടപടതികൾ 
ആരംേതിച്ചു. പദ്ധതതിയുവട ോഗൊയതി എറെണാകുളം ജതില്ലയതിവ� 
അങ്ൊ�തിയതിൽ 'ല്ാ�ൽ ഇൻഡസ്ട്രതിയൽ ഫതിനാൻസ്ട 
ല്രഡ്ട (ഗതിഫ്ടറ്്ട) സതിറ്തി' എന്ന ലപരതിൽ �തിസതിനസ്ട ലകന്ദ്രൊയതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു ലനാൺ-ൊനുഫാക്ടചറെതിംഗ്ട 
ക്ലസ്റർ വതികസതിപ്തിക്ാൻ ഉലദേേതിക്കുന്നു. ഇതതിനായതി 
എറെണാകുളം ജതില്ലയതിവ� അയ്യമ്പുഴ വതിലല്ലജതിൽ 144.9759 
വഹക്ടർ ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്കുന്നതതിന്ട കതിഫ്ട�തി 850 ലകാടതി രൂപ 
ഇതതിലനാടകം അനുവദതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു.

കതിഫ്ട�തി ഫണ്തിവന് പ്രധാന  പങ്്ട ലറൊഡുകൾക്കും 
ലറൊഡ്ട ഗതാഗത ലെഖ�യ്കൊയതി നീക്തിവചെതിട്ടുണ്്ട, 
2022 ൊർചെ്ട വവര ഇത്ട 33,027.75 ലകാടതി രൂപയാണ്ട. 
ആനക്ാംവപായതിൽ കള്ളാടതി-ലെപ്ാടതി തരങ്പാത പദ്ധതതി 
ഉൾവപ്വടയുള്ള വതിവതിധ ലറൊഡ്ട പദ്ധതതികൾക്്ട  32,523.28 
ലകാടതി രൂപ അനുെതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട. സംസ്ാനവത് 
വപാതഗതാഗത സംവതിധാനം വെചെവപ്ടുത്തുന്നതതിന്ട 400 
ഡീസൽ �സുകൾ എൽ.എൻ.ജതി ആക്തി ൊറ്റുന്നതതിന്ട 
അനുെതതി നൽകതിയതതിന്ട പുറെവെ 310 സതി.എൻ.ജതി, 50 
ഇ�ക്ടതിക്ട �സുകൾകൂടതി വാങ്ങുന്നതതിന്ട 3,60.91 ലകാടതി രൂപ 
വക.എസ്ട.ആർ.ടതി.സതി-ക്്ട  ല�ാർഡ്ട  അനുവദതിച്ചു. െ�ലയാര 
കഹലവ പദ്ധതതിക്കുലവണ്തി  ആവക 2,548.84 ലകാടതി രൂപ 
കതിഫ്ട�തി അംഗീകരതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു , വകാല്ലം, കാസറെലഗാഡ്ട 
ജതില്ലകളതിവ� െ�ലയാര കഹലവയുവട ോഗങ്ങൾ ലകരള 
ലറൊഡ്ട ഫണ്്ട ല�ാർഡ്ട (വക.ആർ.എഫ്ട�തി) ഇതതിനകം 
പൂർത്തിയാക്തിക്ഴതിഞ്ഞു. ആ�പ്പുഴ വൊ�തി�തിറ്തി ഹ�്ട ഒന്നാം 
ഘട്ടം, ആ�പ്പുഴ വകഎസ്ടആർടതിസതി �സ്ട വടർെതിനൽ 
ലകാംപ്ലക്്ട എന്നതിവയുവട നതിർൊണത്തിനും ല�ാർഡ്ട തക 
അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട. ലറൊഡ്ട, ലറൊഡ്ട ഗതാഗത ലെഖ�യ്കള്ള 
കതിഫ്ട�തി ധനസഹായത്തിവന് വതിേദാംേങ്ങൾ പട്ടിക 
11.7.2ൽ കാണതിചെതിരതിക്കുന്നു.

േീെൊയ ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്ൽ വച�വ്ട സംസ്ാനത്തിവന് 
ലദേീയപാത വതികസനത്തിന്ട വ�തിയ തടസ്സൊയതിരുന്നു. 
എന്നാൽ,  ലദേീയ പാത വതികസനത്തിനായുള്ള  ഭൂെതി 
ഏവറ്ടുക്ൽ വച�വതിവന് 25 േതൊനം കതിഫ്ട�തി 
മുലഖന സംസ്ാനം വഹതിക്ാൻ തീരുൊനതിചെലതാവട 
ഇതതിന്ട വ�തിവയാരളവതിൽ പരതിഹാരൊയതി. ഭൂെതി 
ഏവറ്ടുക്കുന്നതതിനുലവണ്തി ആവക വകയതിരുത്തിയ 6,769.01 
ലകാടതി രൂപയതിൽ, 3,016.24 ലകാടതി രൂപ  2021-22 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ നാഷണൽ കഹലവ അലതാറെതിറ്തി ഓഫ്ട 
ഇന്്യക്്ട (എൻ.എചെ്ട .എ.ഐ) കകൊറെതിയലതാടുകൂടതി 2022 

ൊർചെ്ട വവര ലദേീയ പാത അലതാറെതിറ്തിക്്ട കകൊറെതിയ 
ആവക തക 5,580.74 ലകാടതി രൂപയായതി.

പട്ിക 11.7.2.  2022 ൊർചെ്ട 31 വവര ലറൊഡ്ട, ലറൊഡ്ട 
ഗതാഗത ലെഖ�യ്ക്ട കതിഫ്ട�തി അനുവദതിചെ തകയുവട 
വതിേദാംേങ്ങൾ (രൂപ ലകാടതിയതിൽ)

ക്രെ 
നം.

പദ്ധതതിയുവട ലപര്ട തക 

1 തീരലദേ കഹലവ 2,620.63

2 െ�ലയാര കഹലവ 2,548.84

3 ആനക്ാംവപായതിൽ-കള്ളാടതി-
ലെപ്ാടതി(എ.എം) തരങ്പാത

2,134.5

4 െറ്്ട ലറൊഡ്ട പദ്ധതതികൾ 25,219.31

5 െറ്്ട ലറൊഡ്ട ഗതാഗത പദ്ധതതികൾ 504.47

ആവക 33,027.75
അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി

ലറൊഡ്ട, ലറൊഡ്ട ഗതാഗത ലെഖ� കഴതിഞ്ാൽ കതിഫ്ട�തി 
ധനസഹായത്തിവന് �േ്യതയുവട കാര്യത്തിൽ ജ�വതിേവം 
(5,876 ലകാടതി രൂപ),കവദയുതതി(5,200 ലകാടതി രൂപ)
ലെഖ�കളാണ്ട മുന്നതിട്ടു നതിൽക്കുന്നത്ട. 344.2 ലകാടതി രൂപ 
വച�വതിൽ വചല്ലാനവത് തകർന്ന കടൽേതിത്തിയുവട 
പുനർനതിർമ്ാണവും ലഗ്രായതിൻ ഫീൽഡ്ട നതിർമ്ാണ 
പദ്ധതതിയും ജ�വതിേവ ലെഖ�യതിൽ ഏവറ്ടുത്തിട്ടുള്ള സുപ്രധാന 
പദ്ധതതികളാണ്ട. കൂടാവത, അഞ്്ട സീ പതിയർ നതിർമ്ാണ 
പ്രവൃത്തികൾ, രണ്്ട കനാൽ നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
പത്്ട വചക്്ട ഡാമുകളുവട നതിർമ്ാണം, കുടതിവവള്ള 
പദ്ധതതികൾ എന്നതിവയും കതിഫ്ട�തി ധനസഹായലത്ാവട 
നടപ്തി�ാക്കുന്നവയാണ്ട. വകാചെതി നഗര പുനരുജ്ീവന 
-സംലയാജതിത ജ�ഗതാഗത പദ്ധതതിക്ായതി  556.51 ലകാടതി 
രൂപ ല�ാർഡ്ട  അനുവദതിച്ചു. കൂടാവത, 2022-23-ൽ വവസ്റ്ട 
ലകാസ്റ്ട കനാ�തിവന് വതികസനത്തിനായതി 915.84 ലകാടതി 
രൂപയും  അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട. ലെഖ� തതിരതിച്ചുള്ള കതിഫ്ട�തി 
ധനസഹായത്തിവന് വതിേദാംേങ്ങൾ ചടിത്ധം 11.7.1ൽ 
കാണതിചെതിരതിക്കുന്നു.

കവദയുതതി വതിതരണ സംവതിധാനത്തിവന് വതിേ്വാസ്യതയും 
സുരക്ഷയും വർദ്ധതിപ്തിക്ാനും, പരതിസ്തിതതിക്കും 
വപാതജനങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സ്തിഷ്തിക്ാത്തം 
പ്രസരണനഷ്ം കുറെഞ്തം  കാര്യക്ഷവുൊയ ഒരു  ഊർജ് 
വതിതരണ സംവതിധാനവെന്ന ഹരതിത കാഴ്ചപ്ാലടാവടയാണ്ട 
വക.എസ്ട.ഇ.�തി.എൽ ‘്രാൻസ്ടഗ്രതിഡ്ട 2.0’ പദ്ധതതിക്്ട 
തടക്െതിട്ടത്ട. പദ്ധതതിക്്ട 5,200 ലകാടതി രൂപ കതിഫ്ട�തി 
അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട. പദ്ധതതി നടപ്തിൽ വരുന്നലതാടുകൂടതി 
പീക്്ട ല�ാഡ്ട സതിസ്റം നഷ്ം ഏകലദേം 107.8 വെഗാവാട്ട്ട 
കുറെയ്കാനും അതതിലൂവട 522.21 ദേ�ക്ഷം യൂണതിറ്്ട (എം.
യു) വാർഷതിക ഊർജ് �ാേം ഉണ്ാക്ാനും കഴതിയുവെന്ന്ട 
പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നു. 

ആയുഷ്ട പദ്ധതതി ഉൾവപ്വട ആലരാഗ്യ-കുടും�ലക്ഷെ 
വകുപ്തിന്ട കീഴതിവ� പദ്ധതതികൾക്ായതി  5,064 ലകാടതി രൂപ 
കതിഫ്ട�തി അനുവദതിച്ചു. ഇത്ട ല�ാർഡ്ട  അംഗീകരതിചെ വൊത്ം 
പദ്ധതതികളുവട 9.97 േതൊനൊണ്ട താലൂക്്ട ആശുപത്തികൾ, 
ജനറെൽ ആശുപത്തികൾ, ജതില്ലാ ആശുപത്തികൾ, വെഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകൾ , വകാചെതിൻ കാൻസർ വസന്ർ, െട്ടന്നൂരതിവ� 
സ്ട വപഷ്യാ�തിറ്തി ലഹാസ്തിറ്ൽ തടങ്ങതിയ സ്ട വപഷ്യാ�തിറ്തി 
ആശുപത്തികൾ ഉൾവപ്വട സംസ്ാനവത് 55 
ആശുപത്തികളുവട വതികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതതിയും  
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ഇതതിൽ ഉൾവപ്ടുന്നു. എറെണാകുളം ജനറെൽ ആശുപത്തി, 
പുനലൂർ താലൂക്്ട ആശുപത്തി എന്നതിവതിടങ്ങളതിവ�  സൂപ്ർ 
സ്ട വപഷ്യാ�തിറ്തി ല്ാക്തിവന്യും അനു�ന് അടതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളുവടയും നതിർമ്ണവും തതിരുവനന്പുരം 
വെഡതിക്ൽ ലകാളജതിവന് �ാഹ്യ അടതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളുവട ഒന്നാം ഘട്ടം വെചെവപ്ടുത്ലം 2021-22ൽ 
പൂർത്തിയായതി. 10 ക്രതിട്ടതിക്ൽ വകയർ യൂണതിറ്്ട (സതിസതിയു), 9 
കാത്ട �ാ�്ട, 43 ഡയാ�തിസതിസ്ട യൂണതിറ്റുകൾ എന്നതിവയുവട 
സജ്ീകരണവും ഇലത വർഷം പൂർത്തിയായതി. ഇതതിനുപുറെവെ, 
140 നതിയെസോ െണ്ഡ�ങ്ങളതിലം  10 കതിടക്കൾ വീതമുള്ള  
ഐവസാല�ഷൻ വാർഡുകളുവട നതിർമ്ാണത്തിനായതി  
2021-22  വർഷത്തിൽ   236.30 ലകാടതി രൂപ കതിഫ്ട�തി 
അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട, ഈ പദ്ധതതിയുവട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുലരാഗെതിക്കുന്നു.

വതിദ്യാേ്യാസ ലെഖ�യതിവ� അടതിസ്ാന സൗകര്യ 
വതികസന പദ്ധതതികൾക്്ട, കതിഫ്ട�തി 3,972 ലകാടതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്ട. ഇതതിൽ 1,100 ലകാടതി രൂപ ഉന്നത 
വതിദ്യാേ്യാസ ലെഖ�യ്കാണ്ട നീക്തി വചെതിരുന്നത്ട. കൂടാവത, 
55 ആർട്ടസ്ട ആൻഡ്ട സയൻസ്ട ലകാലളജുകളുവട 
നവീകരണ പദ്ധതതികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട. 
ഇതതിൽ 5 ലകാലളജുകൾ കപതൃക ലകാലളജുകളുവട 
വതികസന പദ്ധതതിയുവട ോഗൊയതി വതികസതിപ്തിക്കും. കൂടാത, 
4 എഞ്തിനീയറെതിംഗ്ട ലകാലളജുകൾ, 8 ലപാളതിവടക്ടനതിക്കുകൾ, 
5 സർവക�ാോ�കൾ എന്നതിവയുവട വതികസനത്തിനായതി 
560.43 ലകാടതി രൂപയുവട പദ്ധതതികൾ ല�ാർഡ്ട അംഗീകരതിച്ചു. 
വതികസനത്തിനായതി ഏവറ്ടുത് 5 സർവ്വക�ാോ�കളതിൽ, 
വകാചെതി ോസ്ത്ര സാലങ്തതിക സർവക�ോ� (കുസാറ്്ട) യ്കാണ്ട 
കൂടുതൽ വതിഹതിതം �േതിക്കുന്നത്ട. അക്ാദെതിക ഗലവഷണ 
ലെഖ�യതിവ� െതികവതിവന് ലകന്ദ്രൊക്തി ഉയർത്തുന്നതതിന്ട 
241.72 ലകാടതി രൂപയാണ്ട  കുസാറ്തിന്ട അനുവദതിചെതിട്ടുള്ളത്ട. 

വപാതവതിദ്യാേ്യാസ ലെഖ�യതിൽ, വപാതവതിദ്യാേ്യാസ 
സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിവന്(പതി.പതി.ഇ) ോഗൊയതി 
ഓലരാ നതിലയാജകെണ്ഡ�ത്തിലം ഓലരാ സ്ട കൂൾ 

വീതം  നവീകരതിക്കുന്നതതിന്ട 702.29 ലകാടതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്ട. വപാത വതിദ്യാേ്യാസ ലെഖ�യതിൽ 
കതിഫ്ട�തി ധനസഹായലത്ാവട 785 ലകാടതി രൂപയുവട 
കഹവടക്ട പദ്ധതതികൾ പൂർത്ീകരതിച്ചു. സംസ്ാനവത് 
വതിവതിധ   വസക്ൻ്ററെതി , ഹയർ  വസക്ൻ്ററെതി  സ്ട കൂളുകളതി�ായതി 
45,000 കഹവടക്ട ക്ലാസ്ട മുറെതികൾ, എൽപതി, യുപതി 
സ്ട കൂളുകളതിവ� കഹവടക്ട �ാബുകളുവട(1,1250) നതിർമ്ാണം 
എന്നതിവയും  ഇതതിൽ ഉൾവപ്ടുന്നു
  
2017-18-ൽ 1061.73 ലകാടതി രൂപ വച�വ്ട വകയതിരുത്തിയ 
കതിഫ്ട�തി പദ്ധതതിയാണ്ട ലകരളാ കഫ�ർ ഒപ്ടറ്തിക്ട 
വനറ്്ട വർക്്ട(വക-ലഫാൺ). 30,000 സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങവള പരസ്ട പരം �ന്തിപ്തിക്കുകയും 
സാമ്പത്തികൊയതി പതിന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന കുടും�ങ്ങൾക്്ട 
സൗജന്യൊയും  െറ്റുള്ളവർക്്ട സ�്ട സതിഡതി നതിരക്തിലം 
ഇന്ർവനറ്്ട ലസവനം  പ്രദാനം വചയ്യുകവയന്ന 
�ക്ഷ്യലത്ാവട രൂപം നൽകതിയ പ്രസ്ടതത പദ്ധതതി, 
ഗ്രാെീണ ലെഖ�യതിൽ െതികചെ വനറ്്ട വർക്്ട കണക്ടറ്തിവതിറ്തി 
പ്രദാനം വചയ്യുന്നതതിന്ട ഊന്നൽ നൽകുന്നു. കൂടാവത, 
കാര്യക്ഷെൊയ ലസവനം ഉറെപ്പുനൽകുന്നതതിനും, 
ലസവനത്തിവന് ഗുണനതി�വാരം (QoS), 
വതിേ്വാസ്യത,ആവൃത്തി,സുരക്ഷ എന്നതിവ ഉറെപ്ാക്കുകയും 
ോവതിയതിൽ                    ഉണ്ാലയക്ാവുന്ന �ാൻഡ്ട വതിഡ്ടത്്ട 
ആവേ്യങ്ങൾ നതിറെലവറ്ാൻ പര്യാപ്തവുൊയ സംസ്ാന 
വ്യാപക ലകാർ ഒപ്ടറ്തിക്ൽ കഫ�ർ വനറ്്ട വർക്്ട വക-
ലഫാൺ മുലഖന സജ്ീകരതിക്കും. പദ്ധതതിയുവട ആദ്യഘട്ടം 
പൂർത്ീകരതിചെ്ട വരുന്നു.  

ഐടതി ലെഖ�യതിൽ 351.13 ലകാടതി രൂപ അടങ്ലള്ള രണ്്ട 
ഐടതി പാർക്കുകളുവട(കളെലശേരതിയതിലം കഴക്കൂട്ടത്തും) 
വതികസനത്തിനായതി കതിഫ്ട�തി ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്്ട.

അക്വാട്ടതിക്ട സ്ട ലപാർട്ട സ്ട ലകാംപ്ലക്ട സ്ട, 43 ലസ്റഡതിയങ്ങൾ, 
രണ്്ട കായതിക സ്ട കൂളുകളുവട വതികസനം എന്നതിവയുൾവപ്വട 
സ്ട ലപാർട്ട സ്ട ലെഖ�യതിൽ 773.74 ലകാടതി രൂപയുവട 37 

ചിത്യം 11.7.1 ലെഖ� തതിരതിച്ചുള്ള കതിഫ്ട�തി ധനസഹായത്തിവന് വതിേദാംേങ്ങൾ

അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി

േറാഡ് ,േറാഡ്  ഗതാഗതം  
55% 

ജലവിഭവം 
10% 

ൈവദ�തി  
9% 

േപാ�ജനാേരാഗ�ം  
8% 

വിദ�ാഭ�ാസം  
7% 

ഉൾനാടൻ 
ജല 

ഗതാഗതം  
3% 

വിവര സാേ�തിക വിദ�  
2% 

കായികം , 
�വജനേ�മം  

1% 

മ�് േമഖലകൾ  
2% 

വിേനാദ സ�ാരം, 
സാം�ാരികം  

1% 

തേദശ സ�യംഭരണ 
വ��്  

1% �റ�ഖ�ം, 
മ��ബ�ന�ം  

1% 

മ��വ  
5% 
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പദ്ധതതികൾക്ാണ്ട  കതിഫ്ട�തി അംഗീകാരം നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്ട. 
ആ�പ്പുഴ, ത�ലശേരതി കപതൃക പദ്ധതതികളും 117.51 ലകാടതി രൂപ 
വച�വതിൽ ആക്കുളം തടാകത്തിവന്യും നീർത്ടത്തിവന്യും 
പുനരുജ്ീവന പ്രവർത്വും  ഉൾപ്വട  417.02 ലകാടതി 
രൂപയുവട വതിലനാദസഞ്ാര പദ്ധതതികൾക്്ട  2022 
ൊർചെ്ട വവര കതിഫ്ട�തി അംഗീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട. 9 
തതിലയറ്ർ ലകാംപ്ലക്ടസുകൾ, 8 സാംസ്കാരതിക സമുചെയങ്ങൾ 
എന്നതിവയുവട നതിർമ്ാണം, ചതിത്ാഞ്ജ�തി സ്റ്റുഡതിലയാവയ ഒരു 
ഫതി�തിം സതിറ്തിയായതി വതികസതിപ്തിക്കുക തടങ്ങതിയ സാംസ്കാരതിക 
പദ്ധതതികൾക്കും കതിഫ്ട�തി തക വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്ട.

10.5 �ക്ഷം പരമ്പരാഗത വതരുവുവതിളക്കുകൾ ൊറ്തി ഊർജ് 
ക്ഷെതയുള്ള എൽ.ഇ.ഡതി ക�റ്റുകൾ സ്ാപതിക്ാൻ 
�ക്ഷ്യെതിടുന്ന ‘നതി�ാവ്ട’ പദ്ധതതിക്്ട 298.38 ലകാടതി രൂപ 
കതിഫ്ട�തി അനുവദതിചെതിട്ടുണ്്ട. ഊർജ് െന്താ�യത്തിന്ട 
കീഴതിലള്ള വപാതലെഖ�ാ സ്ാപനങ്ങളുവട സംയുക്ത 
സംരംേൊയ എനർജതി എഫതിഷ്യൻസതി സർവീസസ്ട 
�തിെതിറ്ഡതിവന ലപ്രാജക്ട്ട ൊലനജ്ട വെന്്ട കൺസൾട്ടന്ായതി 
തതിരവഞ്ടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതതിയുവട നതിർവഹണ 
ഏജൻസതി വക.എസ്ട.ഇ.�തി.യാണ്ട. 'ഫതി�വെന്്ട രഹതിത 
ലകരളം' എന്ന �ക്ഷ്യവത് മുൻനതിർത്തി ആരംേതിചെ പ്രസ്ടതത 
പദ്ധതതി ഇതതിലനാടകം തവന്ന സംസ്ാനത്തിവന് ഊർജ് 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ഒരു നാഴതികക്ല്ലായതി 
ൊറെതിയതിട്ടുണ്്ട. കൂടാവത, പദ്ധതതി നടപ്തിൽ വരുന്നലതാടുകൂടതി  
പ്രതതിവർഷം 185 ദേ�ക്ഷം യൂണതിറ്്ട കവദയുതതി �ാേതിക്ാൻ 
സാധതിക്കുവെന്ന്ട പ്രതീക്ഷതിക്കുന്നു.

കിഫ്ബി ധനസമാഹരണയം
കടമെടുക്കലുകൾ: നതി�വതിൽ ഒരു �ീറ്ാ പതതിപ്ായ അസറ്്ട 
�യ�തി�തിറ്തി ൊലനജ്ട വെന്തിവന് (എഎൽഎം) ഒരു സതിസ്റം/
ലപ്രാസസ്സ്ട കമ്പയൂലട്ടഷൻ കതിഫ്ട�തി ഏർവപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്ട. 
കതിഫ്ട�തിയുവട ധനസൊഹരണ പദ്ധതതി നതി�വതിൽ ഈ 
സംവതിധാനവത് അടതിസ്ാനൊക്തിയുള്ളതാണ്ട. 

പദ്ധതി  പ്രൈർത്തന പുരരാഗതി
കതിഫ്ട�തി അനുവദതിചെ 928 നതിർമ്ാണ പ്രവൃത്തികളതിൽ 101 
എണ്ം പൂർത്തിയായതി , 369 പ്രവൃത്തികൾ പുലരാഗെതിക്കുന്നു. 
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ(2022 ഒക്ട ലടാ�ർ വവര) 
16 പ്രവൃത്തികൾക്ായതി സാലങ്തതിക അനുെതതി (ടതി.എസ്ട) 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട, 6 പദ്ധതതികളുവട സാലങ്തതികാനുെതതിയ്കായുള്ള 
നടപടതിക്രെങ്ങൾ ആരംേതിചെതിട്ടുണ്്ട. 41 പദ്ധതതികളുവട 
നതിർമ്ാണ പ്രവൃത്തികൾക്്ട അംഗീകാരം നൽകുകയും 53 
പ്രവൃത്തികളുവട വടൻഡർ നടപടതികൾ ആരംേതിക്കുകയും 
വചയ്തിട്ടുണ്്ട . കതിഫ്ട�തി പദ്ധതതികളുവട േൗതതിക പ്രകടനം ചടിത്ധം 
11.7.2ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വതിവതിധ പദ്ധതതികളുവട നതിർവഹണത്തിന്ട 2021-22 
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 459.47 ലകാടതി രൂപ കതിഫ്ട�തി 
വതിതരണം വചയ്തിട്ടുണ്്ട, മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
ഇത്ട 5,484.88 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. 2022 ൊർചെ്ട വവര 
വതിവതിധ കതിഫ്ട�തി അംഗീകൃത പദ്ധതതികൾക്ായതി(ഭൂെതി 
ഏവറ്ടുക്ലകൾ ഉൾപ്വട) വതിതരണം നടത്തിയത്ട  
20,454.63 ലകാടതി രൂപയാണ്ട. വതിേദാംേങ്ങൾ പട്ടിക 11.7.3ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2022 ൊർചെ്ട ൊസം വവര ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്ൽ പദ്ധതതികൾക്്ട 
ൊത്ൊയതി കതിഫ്ട�തി 7,932.53 ലകാടതി രൂപ വതിതരണം 
വചയ്തിട്ടുണ്്ട, ഇത്ട വൊത്ം വതിതരണത്തിവന് 33 
േതൊനത്തിൽ കൂടുത�ാണ്ട. ഇതതിൽ 5580.74 ലകാടതി 
രൂപ ലദേീയ പാതയ്കം, 1,756.26 ലകാടതി രൂപ 3 വ്യവസായ 
പാർക്്ട പദ്ധതതികൾക്കും, 145.60 ലകാടതി രൂപ ഹതിന്ദുസ്ാൻ 
നയൂസ്ട പ്രതിന്്ട �തിെതിറ്ഡതിവന് ഭൂെതി ഏവറ്ടുക്�തിനും, 449.93 
ലകാടതി വകാചെതി-�ാംഗ്ലൂർ വ്യാവസായതിക  ഇടനാഴതി 
പദ്ധതതിക്കുൊയാണ്ട വതിതരണംവചയ്തിട്ടുള്ളത്ട.2022 ൊർചെ്ട 
വവരയുള്ള കതിഫ്ട�തിയുവട സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ചടിത്ധം 
11.7.3ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ചടിത്ധം 11.7.2 2022 ഒലക്ടാ�ർ വവരയുള്ള കതിഫ്ട�തി പദ്ധതതികളുവട േൗതതിക പ്രകടനം

അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി
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പട്ടിക 11.7.3 അടതിസ്ാന സൗകര്യവതികസനത്തിനും �ാൻഡ്ട  അകയുസതിഷൻ പൂളതിനും കീഴതിലൊയതി  കതിഫ്ട�തി 
അംഗീകരതിചെ പദ്ധതതികൾക്്ട വതിതരണം വചയ് തകയുവട വതിേദാംേങ്ങൾ 
പദ്ധതതികൾ പദ്ധതതികളുവട എണ്ം അടങ്ൽ തക വതിതരണം വചയ് തക

അടതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസന പദ്ധതതികൾ 955 50,762.00 12,522.1

�ാൻഡ്ട അക്വതിസതിഷൻ പൂളതിന്ട കീഴതിലള്ള 
പദ്ധതതികൾ

7 20,000.00 7,932.53

ആവക 962 70,762.00 20,454.63 *
* വതിേദാംേങ്ങൾ  2022, ൊർചെ്ട  31 വവരയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം
അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി
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ല്ാ�ൽ ലറെറ്തിംഗ്ട ഏജൻസതിയായ സ്റാൻലഡർഡ്ട ആൻഡ്ട 
പുവർ (S&P), 2022 വസപ്ടറ്ം�റെതിൽ കതിഫ്ട�തിക്്ട ലസ്റ�തിൾ 
ഔട്ട്ട  ലലക്ാവടയുള്ള ‘�തി�തി-/�തി’ ലറെറ്തിംഗ്ട നൽകതിയതിട്ടുണ്്ട.
കൂടാവത, അടതിസ്ാന സൗകര്യ വതികസന ലെഖ�യതിവ� 
െതികചെ പ്രകടനത്തിന്ട ‘െതികചെ വപർലഫാെതിംഗ്ട ല�ാണതിംഗ്ട 
ഏജൻസതികൾ’ എന്ന വതിോഗത്തിൽ ഹഡ്ട ലകായുവട െതികചെ 
പ്രകടനത്തിനുള്ള അവാർഡും കതിഫ്ട�തിക്്ട �േതിചെതിട്ടുണ്്ട.

ചടിത്ധം 11.7.3 2022 ൊർചെ്ട വവരയുള്ള കതിഫ്ട�തിയുവട സാമ്പത്തിക പ്രകടനം

അവ�ം�ം: കതിഫ്ട�തി  
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11.8 കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗകേജ്  

കയാസറഗ�യാഡ് ജില്ലയിലല വിവിധ ഗേഖലകളിലല 
പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങള് ഉള്ല്പെലെ വികസി്പെിക്കുന്നതു 
വഴി ജില്ലയുലെ സേഗ്രേയായ പുഗരയാ�തിയയാണ് കയാസറഗ�യാഡ് 
പയാഗകേജില് ലക്ധ്േിടുന്നത്.  കയാസറഗ�യാഡ് ജില്ലയ്കയായി ഒരു 
സംഗയയാജിത വികസന പദ്തി തയ്യാറയാകേയാന് സര്കേയാര് 
ഗഡയാ.പി.പ്രഭയാകരന് കമ്മീഷലന നിഗയയാ�ിച്ിരുന്നു. 
ജില്ലയിലല പിഗന്നയാകേ ഗേഖലകലളയും പ്രഗേശങ്ങലളയും 
കലടെത്തി കയാസറഗ�യാഡിലറെ സേഗ്ര വികസനത്തിനയായി 
ഒരു പയാഗകേജ് കമ്മീഷന് നിര്ഗ്ദേശിച്ചു.  വിവിധ ഗേഖലകള് 
ഉള്ലകേയാള്ളുന്ന 11,123.07 ഗകയാെി രൂപയുലെ പ്രവൃത്തികളയാണ് 
പയാഗകേജില് വിഭയാവനം ലെയ്യുന്നത്.  ഇതില് 2,524.56 ഗകയാെി 
രൂപയയാണ് ഗകരള സര്കേയാരിലറെ  പദ്തി വിഹിതം, 756.19 
ഗകയാെി രൂപ  ഇന്ധ്യാ �വണലേറെിലറെ വിഹിതവം, 543.00 
ഗകയാെി രൂപ േറ്് ഏജന്സികള് വഴിയും  ഗകന്ദ്ര ലപയാതുഗേഖലയാ 

സ്യാപനങ്ങളുലെ വിഹിതേയായി 7,264.16 ഗകയാെി രൂപയും േറ്് 
ഗ്യാതസ്സുകളില് നിന്ന് 35.16 ഗകയാെി രൂപയുേയാണ് ആലക 
പദ്തി  അെങ്കല്.  

കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗകേജില് പരയാേര്ശിച്  
പദ്തികള് 2013-14 സയാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതല് 
ആരംഭിച്തയാണ്.  2013-14 മുതല് 2022-23 വലര പയാഗകേജ് 
നെ്പെയാക്കുന്നതിന് സംസ്യാന ബജറ്ില് നിന്നും 77,695 
ലക്ം രൂപ അനുവേിക്കുകയും  ലെയ്തു.  2013-14 മുതല് 
2022-23 ഒഗ്യാബര് വലര 77,930.54 ലക്ം രൂപ 
558 ഗപ്രയാജക്ടുകള്കേയായി അനുവേിച്ചു. ഇതില് 394 
ഗപ്രയാജക്ടുകള് പൂര്ത്തമീകരിക്കുകയും 164 ഗപ്രയാജക്ടുകള്  
നിര്മ്യാണത്തിലറെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലം ആണ്.   
പ്രവര്ത്തികള് പൂര്ത്തമീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്, ലെലവഴിച് 

പട്ടിക 11.8.1  കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗകേജ് - സയാമ്പത്തിക പുഗരയാ�തി  (31.10.2022 വലര)

സയാമ്പത്തിക വര്ഷം ബജറ്് വിഹിതം ഭരണയാനുേതി തുക ലെലവ്

2013-14 2500.00 2790.67 2309.05

2014-15 7500.00 9332.94 5367.07

2015-16 8500.00 9751.49 4778.21

2016-17 8798.00 14299.84 5638.33

2017-18 9000.00 7629.72 2468.71

2018-19 9500.00 7882.22 275.27

2019-20 9065.00 9048.73 2102.91

2020-21 7500.00 7500.00 4932.17

2021-22 7832.00 7892.57 6480.64

2022-23 7500.00 1802.37 2908.70

ആലക 77695.00 77930.54 37261.06
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തുകയിലം പൂര്ത്തമീകരിച് പ്രവര്ത്തികളുലെ എണ്ണത്തിലമുള്ള 
വധ്തധ്യാസം വര്ഷയാവര്ഷങ്ങളില് ഗരഖല്പെടുത്തിയിട്ടുടെ്.

ഗവനല്കേയാലത്ത് ജലലഭധ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, 
കയാര്ഷിക ഗേഖലയിലം അനുബന്ധ ഗേഖലകളിലം ജലഗസെ 
നത്തിനും ജലസംരക്ണത്തിനും ഊന്നല് നല്കുന്ന 
ഗപ്രയാജക്ടുകളയാണ് ഏലറ്ടുത്്ത പൂര്ത്തിയയാകേിയ പദ്തികളില് 
പ്രധയാനല്പെട്ടവ.  2021-22 സയാമ്പത്തിക വര്ഷലത്ത കയാര്ഷിക 
ഗേഖലയിലല പദ്തികള്കേയായി   948.47 ലക്ം രൂപ 
അനുവേിച്ചു.  വിേധ്യാഭധ്യാസ ഗേഖലയില് സ്കൂളുകളുലെയും 
ഗകയാഗളജുകളുലെയും അെിസ്യാന സൗകരധ് വികസനത്തിന് 
പ്രയാധയാനധ്ം നല്കി 2,546.00 ലക്ം രൂപ വകയിരുത്തി.  
ആഗരയാ�ധ്ഗേഖലയില് പ്രയാഥേിക ആഗരയാ�ധ് ഗകന്ദ്രങ്ങള്, 
സയാമൂഹധ് ആഗരയാ�ധ് ഗകന്ദ്രങ്ങള്, തയാലൂകേയാശുപത്ികള് 
എന്നിവയുലെ അെിസ്യാന സൗകരധ്വികസനത്തിനയായുള്ള 
പദ്തികള് നെ്പെിലയാകേി.   

കയാസറഗ�യാഡ് പയാഗകേജില് 5 ഗകയാെി രൂപയില് 
തയാലഴ  എസ്റിഗേറ്റുള്ള  പദ്തികള്കേ് ഭരണയാനുേതി 
നല്കുന്നതിനയായി  ജില്ലയാ കള്റുലെ അദ്ധ്ക്തയില് 
16 അം� ജില്ലയാതല സേിതി സര്കേയാര് രൂപമീകരിച്ചു.  
സംസ്യാനതലത്തില് െമീഫ് ലസക്രട്ടറിയുലെ അദ്ധ് 
ക്തയില് സംസ്യാന ആസൂത്ണ ഗബയാര്ഡിലറെ 
ഏഗകയാപനഗത്തയാലെ  സംസ്യാനതല ഉന്നതയാധികയാര 
സേിതി (എസ്.എല്.ഇ.സി)  കയാസറഗ�യാഡ് വികസന 
പയാഗകേജിന് കമീഴിലള്ള പദ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലെ പുഗരയാ�തി 
നിരന്രം അവഗലയാകനം ലെയ്യുന്നു.

പട്ടിക 11.8.2 കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗകേജ് - ഭൗതിക പുഗരയാ�തി (31.10.2022 വലര)

സയാമ്പത്തിക വര്ഷം പദ്തികള് അനുവേിച്ത് പദ്തികള് 
പൂര്ത്തിയയാകേിയത് 

നിര്മ്യാണത്തിലിരിക്കുന്ന 
പദ്തികള്

2013-14 28 28 0

2014-15 24 23 1

2015-16 76 74 2

2016-17 81 80 1

2017-18 62 55 7

2018-19 80 63 17

2019-20 55 32 23

2020-21 73 31 42

2021-22 62 8 54

2022-23 17 0 17

ആലക 558 394 164
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പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം വിദകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണവം

വികേന്ദ്രീേരണത്ിന്റെ േയാൽ നൂറ്യാണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ - 
ഒരു അവക�യാേനം
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ഘെനയിലം പ്വർത്തന 
ങ്ങളിലം ചുമതലകളിലം ലക്ധ്ങ്ങളിലം ഘെനയാപരമയായ 
മയാറ്റങ്ങൾക്ക് നിേയാനമയായ ജനക്രീയയാസൂത്രണ പ്സ്യാനം 
സംസ്യാനത്തക്  ആരംഭിച്ിട്ക് 2021 ൽ കയാൽ നൂറ്റയാണ്ക് 
പിന്ിടുകയയാണക്. അധികയാരങ്ങളിലം സയാമ്പത്തിക 
ദ്യാതസ്സുകളിലം വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം 
നെപ്ിലയാക്ിയദതയാടെ, ജനങ്ങളടെ ആവശധ്ങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുന്തിനം തയാടെത്തട്ിൽ പരിഹയാരങ്ങൾ 
രൂപടപ്ടുത്തുന്തിനം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
പ്യാപ്തമയായിട്ടുണ്ക്. സയാമൂഹിക ദക്മം, സയാമൂഹിക ന്രീതി, 
സയാമൂഹിക സുരക് എന്ിവ ഉറപ്യാക്കുന്തിനള്ള 
പരിപയാെികൾ നെപ്ിലയാക്കുന്തിലം അവ വളടര 
പ്ധയാന പങ്കു വഹിച്ചു. വിവിധ ദമഖലകളിൽ ആസ്ികൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്തിലം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ വിജയിച്തയായി 
വിലയിരുത്തടപ്ടുന്നു. ആദരയാഗധ്ം, വിേധ്യാഭധ്യാസം, പയാർപ്ിെം, 
പശ്യാത്തലവികസനം എന്്രീ ദമഖലകളിടല ഇെടപെലകൾ 
ടകയാണ്ക് ശ്രദദ്യമയാണക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ 
കെിഞ്ഞ കയാൽ നൂറ്റയാണ്ക് കയാലടത്ത അനഭവങ്ങൾ. 2018 
ടല മഹയാപ്ളയത്തിലം ദകയാവിഡക്-19 മഹയാമയാരിയിലം 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ ജനങ്ങളടെ വിശ്യാസം 
ദനെിടയടുക്കുകയം ഈ കയാലഘട്ങ്ങളിൽ അവ പൗര 
സഹകരണത്തിടറെ വിശയാലവം അഭൂതപൂർവവമയായ 
ശ്രമങ്ങളടെ സംഘയാെകരയായി മയാറുകയം ടെയക്തു.

“ജനക്രീയയാസൂത്രണ പ്സ്യാനം” എന് ദപരിൽ 
ഒമ്പതയാം പദ്തി കയാലയളവിലയാണക് ജനങ്ങൾക്കും 
ജനപ്തിനിധികൾക്കും പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളിടല 
ഉദേധ്യാഗസ്ർക്കും തികച്ചും നൂതനമയായിരുന് പങ്യാളിത്ത 
ആസൂത്രണം എന് ആശയത്തിനക്, ദകരളത്തിൽ 
തുെക്മിട്തക്. പത്തയാം പദ്തിക്യാലത്തക്, ദകരളത്തിടല 
വിദകന്ദ്രീകരണ പരിപയാെി പുനഃക്രമ്രീകരിക്കുകയം “ദകരള 
വികസന പദ്തി” (ടകഡിപി) എന്ക് നയാമകരണം 

ടെയ്യുകയമുണ്യായി. പതിടനയാന്യാം പദ്തി സമയത്തക്, 
വിദകന്ദ്രീകരണത്തിടറെ സ്യാപനവൽക്രണം 
പൂർത്തിയയാക്കുന്തിൽ ശ്രദ് ദകന്ദ്രീകരിച്ചുടകയാണ്ക്, 
“ജനക്രീയയാസൂത്രണം” എന് ആശയം തിരിടക 
ടകയാണ്ടുവന്നുടകയാണ്ക് ഈ പ്ക്രിയടയ വ്രീണ്ടും നവ്രീകരിക്കുക 
യണ്യായി. വിവരസയാദങ്തികവിേധ് പ്ദയയാജനടപ്ടുത്തി 
ആസൂത്രണ പ്ക്രിയടയ ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനള്ള 
െില മൂർത്തമയായ നെപെികൾ പന്ത്രണ്യാം പദ്തിയടെ 
സമ്രീപനത്തിൽ വിഭയാവനം ടെയ്യുകയണ്യായി. പതിമൂന്യാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തി, ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയിൽ 
തയാടെത്തട്ിലള്ള ജനങ്ങളടെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തയായ 
പങ്യാളിത്തം ഉണ്യാക്കുവയാന് ശ്രമിക്കുകയണ്യായി. പതിമൂന്യാം 
പദ്തിയിൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് പദ്തി 
നിർവ്വഹണത്തിനക് കൂടുതൽ സമയം ലഭധ്മയാക്കുന്തിനയായി 
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിടറെ തുെക്ത്തിൽ തടന് 
ആവശധ്മയായ അനമതികൾ നൽകി ആസൂത്രണ 
പ്ക്രിയ ത്രിതടപ്ടുത്തി പദ്തികളടെ ഗുണനിലവയാരം 
ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനള്ള ശ്രമങ്ങൾ നെത്തുകയണ്യായി. 
നിലവിടല പതിനയാലയാം പദ്തി, ജനപങ്യാളിത്തം, 
പ്യാദേശിക സയാമ്പത്തിക വികസനം, ടതയാെിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ൽ, വിവിധ വികസന ദമഖലകളടെ 
ഉൽപ്യാേനക്മതയം പ്കെനവം വർധിപ്ിക്കുന്തിനള്ള 
നൂതന സയാദങ്തികവിേധ്കളം മയാദനജക്ടമറെക് ആശയങ്ങളം, 
ഗദവഷണ വികസന സ്യാപനങ്ങളമയായള്ള മികച് ബന്ം, 
സയാമൂഹിക ദക്മ ഇെടപെലകൾ വിപുലടപ്ടുത്തൽ, 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനവമയായി ബന്ടപ്ട് പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് 
പരിഹയാരം, കയാരധ്ക്മമയായ മയാലിനധ് നിർമയാർജ്ജനം, 
സുസ്ിര വികസന ലക്ധ്ങ്ങൾ കകവരിയ്ക്കൽ എന്ിവയ്ക്കക് 
മുന്ഗണന നൽകുന്നു.

നിലവിൽ സംസ്യാനത്തക്  941 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ, 152 
ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തുകൾ, 14 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾ, 87 
മുനിസിപ്യാലിറ്റികൾ, 6 മുനിസിപ്ൽ ദകയാർപ്ദറഷനകൾ 
എന്ിങ്ങടന ആടക 1,200 പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
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ആണക് ഉള്ളതക്. സംസ്യാന ധനകയാരധ് കമ്്രീഷനകളടെ 
ശുപയാർശകൾ പ്കയാരം മൂന്ക് വിഭയാഗങ്ങളിലയായി ഫണ്ടുകൾ 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് അനവേിക്കുന്നു. പരമ്പരയാഗത 
ചുമതലകൾക്കും സ്യാപന ടെലവകൾക്കുമുള്ളു ജനറൽ 
പർപ്സക് ഫണ്ക്, വിദകന്ദ്രീകരണത്തിടറെ ഭയാഗമയായി 
കകമയാറ്റം ടെയ്യടപ്ട്വ ഉൾടപ്ടെയള്ള പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ആസ്ികൾ പരിപയാലിക്കുന്തിനള്ള 
ടമയിറെനന്സക് ഫണ്ക്, വികസന ടെലവകൾ 
നിറദവറ്റുന്തിനള്ള വികസന ഫണ്ക് (പ്യാന് വിഹിതം) 
എന്ിവയയാണവ. 

2021-22ൽ, സംസ്യാനത്തിടറെ തനതക് നികുതി 
വരുമയാനത്തിടറെ 4 ശതമയാനം ജനറൽ പർപ്സക് 
ഫണ്യായം തനതക് നികുതി വരുമയാനത്തിടറെ 6.5 ശതമയാനം 
ടമയിറെനന്സക് ഫണ്യായം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
കകമയാറി. 2021-22 ൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ 
വികസന ഫണ്ക്, സംസ്യാന പദ്തി വിഹിതത്തിടറെ 
26 ശതമയാനമയായം (2020-21 ടല 25 ശതമയാനം) പിന്്രീെക് 
തുെർന്നുള്ള ഓദരയാ വർഷവം 0.5 ശതമയാനം എന് നിരക്ിൽ 
വർധിപ്ിച്ചു 30 ശതമയാനത്തിൽ എത്തിക്ണം എന്നുമുള്ള 
ആറയാം സംസ്യാന ധനകയാരധ് കമ്ിഷടറെ ശുപയാർശ 
സർക്യാർ അംഗ്രീകരിക്കുകയം ഇതിനക് അനസൃതമയായി, 
2021-22ൽ സംസ്യാന പദ്തി വിഹിതത്തിടറെ 26 
ശതമയാനവം 2022-23ൽ 26.5 ശതമയാനവം പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്ക് പ്യാന് ഫണ്യായി വകയിരുത്തുകയം 
ടെയക്തു.

ടപയാതുവിഭയാഗം, പട്ികജയാതി ഉപപദ്തി (എസക് സിഎസക് പി), 
പട്ികവർഗ ഉപപദ്തി (െിഎസക് പി) എന്്രീ മൂന്ക് 
വിഭയാഗങ്ങളിലയായയാണക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
വികസന ഫണ്ക് അനവേിക്കുന്തക്. ദഫയാർമുല അധിഷ്ിത 
വിദകന്ദ്രീകരണം സംസ്യാനത്തിടറെ എല്യാ ദകയാണിലം 
ഫണ്ടുകൾ എത്തുന്നുടവന്ക് ഉറപ്യാക്കുകയം പിന്യാക് 
പ്ദേശങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നൽകുകയം അതുവെി പ്യാദേശിക 
വികസനം വർദ്ിപ്ിക്കുകയം ജനങ്ങളടെ ജ്രീവിതം 
ടമച്ടപ്ടുത്തുകയം ടെയ്യുന്നു.

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയുന്െ അവക�യാേനം
നവകേരളത്ിനട് ജനേ്രീയയാസൂത്രണം - സുസ്ിര 
വിേസനത്ിനയായുള്ള ജനേ്രീയ പദ്തി

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടെ തുെക്ത്തിൽ പദ്തി 
മയാർഗ്ഗനിർദദേശങ്ങളിൽ സമൂലവം നൂതനവമയായ െില 
മയാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയണ്യായി. പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
അവരുടെ പദ്തികൾ കൃതധ്സമയത്തക് തയ്യയാറയാക്യാന് 
പ്യാപ്തമയാക്കുന്തിനയായി പദ്തി പ്ക്രിയ പുനഃക്രമ്രീകരിക്ൽ, 
പദ്തിയം ബജറ്റും സംദയയാജിപ്ിക്ൽ, സമയബന്ിതമയായി 
നെപ്യാക്ൽ, ഫണ്ടുകളടെ ടമച്ടപ്ട് വിനിദയയാഗം, നൂതന 
പദ്തികൾ ആവിഷക്കരിക്കുന്തിനം ഫലപ്േമയായി 
നെപ്ിലയാക്കുന്തിനമുള്ള അവസരം, എന്ിവ ഈ 
മയാറ്റങ്ങളിൽടപ്ടുന്നു. കൂെയാടത ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിദലക്ക് 
കൂടുതൽ വിഹിതം ഉറപ്യാക്ൽ, ജില്കടള ദകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 
ആസൂത്രണ പ്ക്രിയയ്ക്കക് ഊന്ൽ നൽകുന്തിനക് 
ജില്യാ പദ്തികൾ തയ്യയാറയാക്ൽ , ജില്യാ റിദസയാെക്സക് 
ടസറെറുകളടെ രൂപ്രീകരണം, പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങളടെ 
പശ്യാത്തലത്തിൽ കയാരധ്ക്മമയായ ദുരന്ത മുടന്യാരുക് 
പ്വർത്തനങ്ങൾ എന്ിവയം ഇതിടറെ ഭയാഗമയാണക്. കെിഞ്ഞ 
അഞ്ചക് വർഷത്തിനിെയിൽ, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ 
കർത്തവധ്ങ്ങളം പ്യാധയാനധ്വം മുടമ്പങ്ങുമില്യാത്തവിധം 
വർദ്ിക്കുകയണ്യായി.

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്കുള്ള ബജറ്റക് വിഹിതം (വികസന ഫണ്ക്, 
ടമയിറെനന്സക് ഫണ്ക്, ജനറൽ പർപ്സക് ഗ്യാറെക്) പട്ിക 
12.1.1, പട്ിക 12.1.2 എന്ിവയിൽ വിവരിച്ിരിക്കുന്നു. 
വികസന ഫണ്ക്, സംസ്യാന പദ്തിയടെ 23.5 
ശതമയാനത്തിൽ നിന്ക് 26 ശതമയാനമയായി വർധിച്തയായം 
ടമയിറെനന്സക് ഫണ്ിലം ജനറൽ പർപ്സക് ഗ്യാറെിലം 
ശ്രദദ്യമയായ വർദ്നവണ്യായതയായം കണക്കുകൾ 
വധ്ക്മയാക്കുന്നു.

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയുന്െ പ്രേെനം
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ, അവരുടെ പ്യാന് ഫണ്ടുകൾ 
പ്ധയാനമയായം ഉൽപ്യാേന, ദസവന, പശ്യാത്തല 
ദമഖലകൾക്യായി ന്രീക്ിവയ്ക്കുന്നു. കൃഷിയം അനബന് 
ദമഖലകളം, മണ്ക്, ജല സംരക്ണം, ജലദസെനം, 
വധ്വസയായങ്ങൾ എന്ിവയം ഉൽപ്യാേനദമഖലയിൽ 
ഉൾടപ്ടുന്നു. വിേധ്യാഭധ്യാസവം അനബന് ദമഖലകളം, 
ആദരയാഗധ്വം അനബന് ദസവനങ്ങളം, സ്ത്രീകളടെയം 
കുട്ികളടെയം വികസനം, വദയയാജന ദക്മം തുെങ്ങിയവ 
ഉൾടപ്ടുന്തയാണക് ദസവന ദമഖല. ഊർജം, ഗതയാഗതം, 

പട്ിക 12.1.1 13-യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കുള്ള ബജറ്റക് വിഹിതം 
(വികസന ഫണ്ക്) (₹ ദകയാെിയിൽ)

വർഷം
സംസ്യാന 

പദ്തി 
അെങ്ൽ

പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കുള്ള വിഹിതം
സംസ്യാന 

പദ്തി 
അെങ്ലിടറെ %

ടപയാതു വിഭയാഗം
പട്ിക ജയാതി 
ഉപപദ്തി

പട്ികവർഗ 
ഉപപദ്തി ആടകസയാധയാരണ 

വിഹിതം
ദകന്ദ ധനകയാരധ് 

കമ്്രീഷന് അവയാർഡക്
2017-18 26,500 3,371.57 1,507.88 1,172.05 176.00 6,227.50 23.5

2018-19 29,150 3,777.58 1,739.56 1,289.26 193.60 7,000.00 24.0

2019-20 30,610 3,604.62 2,338.55 1,353.84 202.99 7,500.00 24.5

2020-21 27,610 3,534.60 1,964.15 1,221.15 183.10 6,903.00 25.0

2021-22 27,610 3,421.75 2454.00 1,221.15 183.10 * 7,180.00 26.0 

ആടക 1,41,480 17,710 10,004 6,257 939 27,630.50 25.0
 * ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷടറെ ആദരയാഗധ് ഗ്യാറെക് വിഹിതം 559.00 ദകയാെി രൂപ ഉൾപ്ടെ 
 ദ്യാതസ്ക്: ബജറ്റക് ദരഖകൾ
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ടകട്ിെങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾടപ്ടുന്തയാണക് പശ്യാത്തല ദമഖല. 
പതിമൂന്യാം പദ്തിയിൽ വിവിധ വികസന ദമഖലകൾക്ക് 
ഫണ്ക് അനവേിക്കുന്തിനക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
ലഭധ്മയായ ടമയാത്തം പ്യാന് ഗ്യാറെക്-ഇന്-എയക്ഡക് 34810.50 
ദകയാെി രൂപയയാണക്. ആടക ലഭധ്മയായ ഫണ്ിൽ 27797.13 
ദകയാെി രൂപ വിവിധ ദമഖലകൾക്യായി വിനിദയയാഗിച്ചു. 
പതിമൂന്യാം പദ്തിയിടല അെങ്ൽ, ടെലവക് എന്ിവയടെ 
വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.3ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 12.1.3 13-യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ (2017-18 മുതൽ 
2021-22 വടര) വികസന ഫണ്ക് വിഹിതവം ടെലവം,
(₹ ദകയാെിയിൽ)

വർഷം ബജറ്റക് 
വിഹിതം ടെലവക് ശതമയാനം

2017-18 6,227.50 5292.71 84.99
2018-19 7,000.00 5696.08 81.37
2019-20 7,500.00 4027.44 53.70
2020-21 6,903.00 6927.83 100.36
2021-22 * 7,180.00 5853.07 *88.38
ആടക 34,810.50 27,797.13 79.85

* ആദരയാഗധ് ഗ്യാറെയായ 559 ദകയാെി രൂപ അനവേിച്ചു നൽകിയിട്ില്. 

ദ്യാതസ്ക്: ബജറ്റക് ദരഖകൾ & എൽ.എസക്.ജി.ഡി ടവബക് കസറ്റക്

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ പട്ിേജയാതി - പട്ിേവർഗ 
ഉപപദ്തിേൾ 
ദകരളത്തിടല പട്ികജയാതി ഉപപദ്തിയം (എസക് സിഎസക് പി) 
പട്ികവർഗ ഉപപദ്തിയം (െിഎസക് പി) പട്ികജയാതി 
-പട്ികവർഗ ജനവിഭയാഗങ്ങളടെ തയാൽപ്രധ്ം സംരക്ിക്കുന് 
തിനയായള്ള പ്ദതധ്ക സംരക്ണ നെപെികളയാണക് 
ലക്ധ്മിടുന്തക്. ഇതക് സയാമൂഹധ്ന്രീതിയടെ സമഗ്മയായ 
നെപെികളിലൂടെ സയാമൂഹിക സമത്ം ഉറപ്യാക്കുന്നു. 
സയാമൂഹിക സമത്ം എന്യാൽ പയാർശ്വതക്കരിക്ടപ്ട് 
വിഭയാഗങ്ങൾക്ിെയിലം മറ്റക് വിഭയാഗങ്ങൾക്ിെയിലം, 
ജ്രീവിത-സയാമ്പത്തിക, ടതയാെിൽ, വിേധ്യാഭധ്യാസ, പയാർപ്ിെ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, ആദരയാഗധ്ം, ദപയാഷകയാഹയാരം തുെങ്ങിയ 
എല്യാ ദമഖലകളിലം സമത്ം ഉറപ്യാക്കുക എന്തയാണക്. 
വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിടറെ പ്ധയാന 
ലക്ധ്ങ്ങളിടലയാന്ക് പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ വിഭയാഗങ്ങളടെ 
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്തിക നില ടമച്ടപ്ടുത്തുകയം അവരുടെ 
ജ്രീവിത ഗുണനിലവയാരം ഉയർത്തുകയം ടെയ്യുക എന്തയാണക്. 
പ്ദതധ്ക ഘെക പദ്തികൾക്ക് ജ്രീവിത നിലവയാരം 
ഉയർത്തുന്തിൽ പ്ധയാന പങ്കുടണ്ന്ക് കയാണയാവന്തയാണക്.

സംസ്യാന പദ്തി അെങ്ലിൽ നിന്ക് എസക് സിഎസക് പിക്കും 
െിഎസക് പിക്കും ഫണ്ക് വകയിരുത്തുന്തക് സംസ്യാനടത്ത 
ടമയാത്തം ജനസംഖധ്യിൽ പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ 
ജനസംഖധ്യടെ അനപയാതം അനസരിച്യാണക്. എന്യാൽ, 
സംസ്യാനത്തിൽ, ഈ രണ്ക് ദമഖലകളിലം അവരുടെ 
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്തിക ഉന്മനം ഉറപ്യാക്യാന് 
കൂടുതൽ ഫണ്ക് വകയിരുത്തുന്നു എന്തയാണക് 
ശ്രദദ്യമയായ സവിദശഷതകളിടലയാന്ക്. ടമയാത്തം 
എസക് സി എസക് പി/െി എസക് പി പദ്തി വിഹിതത്തിൽ, 
വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിനക് ക്രീെിലള്ള പദ്തികൾ 
നെപ്ിലയാക്കുന്തിനയായി ഒരു നിശ്ിത ശതമയാനം ഫണ്ക് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് ന്രീക്ിവച്ിരിക്കുന്നു. 
എസക് സി എസക് പി/െി എസക് പിക്ക് ക്രീെിലള്ള പദ്തികടള 
ഗുണദഭയാക്തൃ ദകന്ദ്രീകൃത പദ്തികൾ, പശ്യാത്തലവികസന 
പദ്തികൾ എന്ിങ്ങടന രണ്യായി തരം തിരിക്യാം. ഓദരയാ 
വിഭയാഗത്തിനമുള്ള വിഹിതവം ടെലവം പട്ിക 12.1.4ൽ 
കയാണിച്ിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളയായി എസക് സിഎസക്  പി, 
െി എസക് പി ഫണ്ടുകളിടല ടെലവകളിൽ ഉയർന് 
പ്വണതയയാണക് കയാണിക്കുന്തക്. കെിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷങ്ങളിൽ 
ടെലവിൽ ഗണധ്മയായ വർധനവണ്യായി എന്തും 
കണക്കുകളിൽ നിന്നും വധ്ക്മയാണക്.

13-യാം പദ്തിയിന്� (2017-18 മുതൽ 2021-22 വന്ര) 
എസട് സിഎസട് പിയുന്െയും െിഎസട് പിയുന്െയും പ്രേെനം
പതിമൂന്യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ എസക് സിഎസക് പി, 
െിഎസക് പി ദമഖലകളിൽ ടെലവക് വർധിക്കുന് 
പ്വണതയടണ്ന്തക് ശ്രദദ്യമയാണക്. 2017-18ൽ 
എസക് സിഎസക് പിയിടല ടെലവക് 78.45 ശതമയാനമയായിരുന്നു, 
2021-22ൽ അതക് 92.64 ശതമയാനമയായി ഉയർന്നു. 
എന്ിരുന്യാലം, 2019-20 വർഷം പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾ 
കയാരണം ടെലവിൽ കുറവണ്യായിട്ടുണ്ക്. അതുദപയാടല, 
െിഎസക് പി ടെലവക് 2017-18 ടല 87.89 ശതമയാനത്തിൽ 
നിന്ക് 2021-22ൽ 101.81 ശതമയാനമയായതയായം കയാണയാം 
(സ്ിൽ ഓവർ ഉൾപ്ടെ). വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്രും 12.1.1ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ ഉൽപ്യാദന, കസവന, 
പശ്യാത്� കേഖ�േളിന്� ന്െ�വട് 
2017-18 മുതൽ 2021-22 വടരയള്ള ഉൽപ്യാേന, ദസവന, 
പശ്യാത്തല ദമഖലകളിടല പ്കെനം വിലയിരുത്തിയയാൽ, 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിൽ 2017-18 ടല ടെലവക് 14.08 
ശതമയാനമയായിരുന്തക് തുെർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലം 
സ്ിരമയായി നിൽക്കുന്തയായി കയാണയാം. ദസവന 
ദമഖലയിടല ടെലവക് 2017-18 ൽ 56.84 ശതമയാനത്തിൽ 
നിന്ക് 2021-22 ൽ 72.19 ശതമയാനമയായി വർധിച്ചുടവന്ക് 

പട്ിക 12.1.2 13-യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കുള്ള ബജറ്റക് 
വിഹിതം (ടമയിറെനന്സക് ഫണ്ക്, ജനറൽ പർപ്സക് ഗ്യാറെക്) (₹ ദകയാെിയിൽ)

വർഷം
ടമയിറെനന്സക് ഫണ്ക്

ജനറൽ പർപ്സക് ഗ്യാറെക് ആടക
ദറയാഡിതരം ദറയാഡക് ആടക

2017-18 655.03 1,528.41 2,183.44 1,364.66 3,548.10
2018-19 703.16 1,640.72 2,343.88 1,426.71 3,770.59
2019-20 822.34 1,918.78 2,741.12 1,626.09 4,367.21
2020-21 883.15 2,060.68 2,943.83 1,717.23 4,661.06
2021-22 1,218.62 1,949.80 3,168.42 1,949.80 5,118.22
ആടക 4,282.83 9,098.39 13,380.69 8,084.49 21,465.18

ദ്യാതസ്ക്: ബജറ്റക് ദരഖകൾ
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കയാണയാം. പശ്യാത്തല ദമഖലടയ സംബന്ിച്ിെദത്തയാളം, 
2017-18ൽ 29.08 ശതമയാനവം 2021-22ൽ 14.18 
ശതമയാനവമയാണക് ടെലവക്. അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളിലള്ള 
ടെലവകൾ ഓദരയാ വർഷവം ഉയർച് തയാഴ്ചകൾ 
ദനരിടുന്നുടവന്യാണക് വധ്ക്മയാകുന്തക്. വിശേയാംശങ്ങൾ 
ചിത്രും 12.1.2ലം അനുബന്ും 12.1.1ലം കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

ചിത്രും 12.1.2 13-യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ (2017-18 മുതൽ 
2021-22 വടര), ഉൽപ്യാേന, ദസവന, പശ്യാത്തല 
ദമഖലകളിടല ടെലവക് (ശതമയാനത്തിൽ) 
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ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

പട്ിക 12.1.4 13-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിടല (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര) എസക് സിഎസക് പി, െിഎസക്.പി വിഹിതവം 
ടെലവം (₹ ദകയാെിയിൽ)
ക്രമ നം വർഷം എസക് സിഎസക് പി െിഎസക്.പി

    ബജറ്ട് വിഹിതം ന്െ�വട് ശതേയാനം ബജറ്ട് വിഹിതം ന്െ�വട് ശതേയാനം

1 2017-18 1196.377 938.598 78.45 178.737 157.098 87.89

2 2018-19 1289.260 1070.070 83.00 193.600 164.735 85.09

3 2019-20 1353.902 748.533 55.29 202.990 115.691 56.99

4 2020-21 1221.210 1147.062 93.93 183.200 179.411 97.93

5 2021-22 1221.150 1131.307 92.64 183.100 186.413 101.81

ആടക 6281.89 5035.57 80.16 941.62 803.34 85.31

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

ചിത്രും 12.1.1 എസക് സിഎസക് പി, െിഎസക്.പി എന്ിവയിടല 2017-18 മുതൽ 2021-22 വടരയള്ള ദമഖല തിരിച്ചുള്ള പ്കെനം 
(ശതമയാനത്തിൽ)

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022  
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13-യാം പദ്തി േയാ�യളവിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 
വന്ര) ഉൽപ്യാദന ഉപകേഖ�േളിന്� ന്െ�വട് 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിടല ആടക ടെലവിടറെ 
അെിസ്യാനത്തിൽ ഉല്യാേന ഉപദമഖലകടള കൂടുതൽ 
വിശകലനം ടെയ്യുദമ്പയാൾ, പതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയിൽ കയാർഷിക ദമഖലയിടല പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ടെലവക്, ടെറിയ വധ്തിയയാനദത്തയാടെ 
സ്ിരമയായി തുെരുന്തയായി കയാണയാം. 2017-18ൽ 
കയാർഷികദമഖലയിടല ടെലവക് 41.43 ശതമയാനവം 
2021-22ൽ 40.00 ശതമയാനവമയാണക്. അതുദപയാടല 
മൃഗസംരക്ണത്തിൽ, 2017-18ൽ, ടെലവക് 20.88 
ശതമയാനവം 2021-22ൽ 21.37ഉം ആയിരുന്നു. ക്്രീരദമഖല 
യിൽ ടെലവക് 2017-18 ൽ 12.84 ശതമയാനവം 2021-22ൽ 
15.87 ശതമയാനവമയായി സ്ിരതയടെ പ്വണതയയാണക് 
കയാണിക്കുന്തക്. മത്സധ്ബന്ന ദമഖലയിൽ 2017-18ൽ 
0.77 ശതമയാനമയായിരുന് ടെലവക് 2021-22 ൽ 2.57 ആയി 
ഉയർന്നു. മറുവശത്തക്, സ്യം ടതയാെിൽ, വധ്വസയായം 

തുെങ്ങിയ ദമഖലകളിടല ടെലവക് 2017-18ൽ 7.55 ശതമയാനവം 
2021-22 ൽ 6.63 ശതമയാനവമയാണക്. വിശേയാംശങ്ങൾ  
ചിത്രും 12.1.3 (എ), 12.1.3 (ബി) എന്ിവയിലം അനുബന്ും 
12.1.2ലം കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

പ്രയാകദശിേ സർക്യാരുേളുന്െ 2021-22 ന്� പദ്തി 
നിർവഹണ അവക�യാേനം 
ഇതിനകം സൂെിപ്ിച്തുദപയാടല, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ 
പ്ധയാന ധനദ്യാതസ്ക് വികസന ഫണ്യാണക്. 2021-22 
ബജറ്റിൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ക് 
വിഹിതം 7,180.00 ദകയാെി രൂപയയാണക്. ഇതിൽ ആദരയാഗധ് 
ഗ്യാറെയായ 559.00 ദകയാെി രൂപ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
അനവേിച്ചു നൽകിയിട്ില് എന്നും കയാണയാവന്തയാണക്. 
ബജറ്റക് തുകയടെ 88.38 ശതമയാനമയായ 5,853.07 ദകയാെി 
രൂപയയാണക് 2021-22ൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
ടെലവെിച്തക്.

ചിത്രും 12.1.3 (എ) 13-യാം പദ്തിയിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര) ഉൽപ്യാേന ഉപദമഖലകളിടല ടെലവക് 
(ശതമയാനത്തിൽ)

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022  
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ചിത്രും 12.1.3 (ബി) 13-യാം പദ്തിയിൽ (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര) ഉൽപ്യാേന ഉപദമഖലകളിടല ടെലവക് 
(ശതമയാനത്തിൽ)

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022  
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ഗ്യാമ-ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തുകളിടല ടമയാത്തത്തിലള്ള 
ടെലവക് 90 ശതമയാനത്തിനം മുകളിലയാണക്; ജില്യാ 
പഞ്ചയായത്തുകളിൽ ഇതക് 83.05 ശതമയാനമയായിരുന്നു. 
നഗരഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ (മുനിസിപ്യാലിറ്റികൾ) ഇതക് 
84.26 ശതമയാനവമയാണക്. മുനിസിപ്ൽ ദകയാർപ്ദറഷനകളടെ 
ടെലവക് 70 ശതമയാനത്തിനക് മുകളിലയാണക്. പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ തിരിച്ചുള്ള ടെലവകളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ 
ചിത്രും 12.1.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22 ന്� വിഭയാഗം തിരിച്ചുള്ള ന്െ�വട് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ക് വിഹിതം 
മൂന്ക് വിഭയാഗങ്ങളയായി തിരിച്ിരിക്കുന്നു - ടപയാതുവിഭയാഗം, 
പട്ികജയാതി ഉപപദ്തി (എസക് സിഎസക് പി), പട്ികവർഗ്ഗ 

ഉപപദ്തി (െിഎസക് പി) എന്ിവയയാണവ. ആടക ടെലവക് 
₹5853.07 ദകയാെി രൂപയയാണക്. ടെലവക് വിശകലനം 
ടെയ്യുദമ്പയാൾ ടപയാതുവിഭയാഗത്തിൽ ₹4535.35 ദകയാെിയം 
എസക് സിഎസക് പിയിൽ ₹1131.30 ദകയാെിയം െിഎസക് പിയിൽ 
₹186.41 ദകയാെിയമയാണക്. ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളടെ 
കയാരധ്ത്തിൽ, ടപയാതുവിഭയാഗം ഫണ്ടുകടള അദപക്ിച്ക് 
2021-22 ൽ എസക് സിഎസക് പി, െിഎസക് പി എന്ിവയമയായി 
ബന്ടപ്ട് ടെലവക് പ്കെനം ഉയർന്തയാണക് എന്തക് 
ശ്രദദ്യമയാണക്. ടപയാതുവിഭയാഗം ഫണ്ടുകടള അദപക്ിച്ക് 
നഗര പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം എസക് സിഎസക് പി ഫണ്ക് 
വിനിദയയാഗത്തിൽ ഉയർന് ടെലവക് കകവരിച്ിട്ടുണ്ക് 
എന്നും കയാണയാവന്തയാണക്. വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്രും 12.1.5, 
അനുബന്ും 12.1.3 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രും 12.1.4 2021-22 ടല ബജറ്റക് വിഹിതം അനസരിച്ചുള്ള ടെലവക് ശതമയാനം
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2021-22 ന്� കേഖ�യാെിസ്യാന ന്െ�വട് വിശേ�നം 
വയാർഷിക പദ്തി മയാർഗ്ഗദരഖകൾ പ്കയാരമുള്ള ദമഖലയാ 
മയാനേണ്ഡങ്ങടള അെിസ്യാനമയാക്ി ഉതക്പയാേനം, ദസവനം, 
പശ്യാത്തലം എന്്രീ മൂന്ക് ദമഖലകളിലയാണക് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ ഫണ്ടുകൾ വകയിരുദത്തണ്തക്. സർക്യാർ 
മയാർഗ്ഗദരഖ പ്കയാരം ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളം ദ്യാക്ക് 
പഞ്ചയായത്തുകളം ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകളം ടപയാതുവിഭയാഗം 
സയാധയാരണ വിഹിതത്തിടറെ 30 ശതമയാനടമങ്ിലം 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയ്ക്കക് (നഗര പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയ്ക്കക് 10%) ന്രീക്ിവയ്ക്കണം. എല്യാ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളം ടപയാതുവിഭയാഗം സയാധയാരണ വിഹിതം, എസക്.
സി.എസക്.പി, െി.എസക്.പി എന്ിവയടെ ആടക തുകയടെ 
10 ശതമയാനടമങ്ിലം വനിതയാ ഘെക പദ്തിക്കും അഞ്ചക് 
ശതമയാനം കുട്ികൾ, ഭിന്ദശഷിക്യാർ, ട്യാന്സക് ടജന്ഡർ 
എന്ിവരുടെ ദക്മത്തിനം വികസനത്തിനം ദവണ്ിയം 
അഞ്ചക് ശതമയാനടമങ്ിലം വദയയാജനങ്ങളടെയം 
സയാന്ത്ന പരിെരണത്തിനക് ദവണ്ിയം ന്രീക്ിവയ്ക്കണം. 
ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ ടപയാതുവികസന ഫണ്ിൽ 
സയാധയാരണ വിഹിതത്തിടറെ 30 ശതമയാനത്തിൽ കൂടുതൽ 
പശ്യാത്തല ദമഖലയ്ക്കക് വകയിരുത്തയാന് പയാെില്. ദ്യാക്ക്, 
ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് ഇതക് യഥയാക്രമം 25 ശതമയാനവം 
45 ശതമയാനവമയാണക്. നഗര പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളിൽ 
ഇതക് 50 ശതമയാനമയാണക്.

2021-22 ൽ ആടക ടെലവയായ 5853.07 ദകയാെി രൂപയിൽ, 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിടല ടെലവക് 797.97 ദകയാെി രൂപയം 
ദസവന ദമഖലയിടല ടെലവക് 4225.17 ദകയാെി രൂപയം 
പശ്യാത്തല ദമഖലയിടല ടെലവക് 829.92 ദകയാെി 
രൂപയമയാണക്. ടമയാത്തം ടെലവിൽ ദസവനദമഖലയടെ 
വിഹിതം 72.19 ശതമയാനവം ഉൽപ്യാേനദമഖലയടെ വിഹിതം 
13.63 ശതമയാനവമയാണക്. പശ്യാത്തല ദമഖലയടെ വിഹിതം 
14.18 ശതമയാനവമയാണക്. ദമഖല തിരിച്ചുള്ള വിശകലനം ചിത്രും 
12.1.6ൽ ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 
12.1.4ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22 ന്� ഉൽപ്യാദന കേഖ� ന്െ�വട് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിടല 
ഉപവിഭയാഗം തിരിച്ചുള്ള ടെലവക് ചിത്രും 12.1.7ൽ കയാണിക്കുന്നു. 
ഉൽപ്യാേന ദമഖലയ്ക്കക് ക്രീെിലള്ള ഉപദമഖലകളിടല ആടക 
ടെലവിൽ 40.85 ശതമയാനവം കയാർഷിക ദമഖലയിലയാണക് 
എന്ക് കയാണയാം. തുെർന്ക് മൃഗസംരക്ണം (21.80 
ശതമയാനം), ക്്രീര വികസനം (16.31 ശതമയാനം), മണ്ക്-ജല 
സംരക്ണം (8.04 ശതമയാനം) വധ്വസയായം, സ്യം ടതയാെിൽ 
(5.86 ശതമയാനം), മത്സധ്ബന്നം (2.74 ശതമയാനം), 
ജലദസെനം (2.55 ശതമയാനം) എന്ിങ്ങടനയയാണക് 
ടെലവക് വന്ിട്ടുള്ളതക്.. വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 12.1.5ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിത്രും 12.1.6- 2021-22ൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
കകവരിച് ടമയാത്തം ടെലവിൽ വിവിധ ദമഖലകളടെ 
വിഹിതം (ശതമയാനത്തിൽ)

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022
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2021-22 ന്� കസവന കേഖ� ന്െ�വട് 
ഭവനം, വിേധ്യാഭധ്യാസം, സയാമൂഹധ്ദക്മം, ശുെിത്ം, മയാലിനധ് 
സംസ്ക്കരണം, ആദരയാഗധ്ം തുെങ്ങി ദസവനദമഖലയ്ക്കക് ക്രീെിൽ 
19 ഉപദമഖലകളണ്ക്. ഈ ഉപദമഖലകളിടല ടെലവക് 
പരിഗണിക്കുദമ്പയാൾ, ടെലവിടറെ 38.03 ശതമയാനം 
തുകയം ഭവന, ഭവന കവേയുത്രീകരണ ദമഖലയക് ക്യായി 
ടെലവെിച്ചുടവന്ക് കയാണയാം. 10.82 ശതമയാനം തുക 
ശുെ്രീകരണത്തിനം മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണത്തിനമയാണക്. 
വിേധ്യാഭധ്യാസ ദമഖലയിൽ 9.62 ശതമയാനവം കുെിടവള്ള 
ദമഖലയിൽ 8.41 ശതമയാനവമയാണക് ടെലവക്. പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ ഭവന നിർമ്യാണത്തിനക് നിർബന്മയായം 
വിഹിതം മയാറ്റി വയ്ക്കുന്തക് ഭവന നിർമ്യാണത്തിടല 
ഉയർന് ടെലവിനക് കയാരണമയാകുന്തയായി കയാണയാം. 
ടപയാതുവിഭയാഗം, എസക് സിഎസ്ി, െി എസക് പി എന്ിവയടെ 
സയാധയാരണ വിഹിതത്തിനക് ക്രീെിലള്ള ടമയാത്തം ഫണ്ിടറെ 
20 ശതമയാനം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ നിർബന്മയായം 
ഭവന ദമഖലയിൽ വകയിരുത്തണം, ഇതിനപുറടമ, 
പ്ധയാനമന്ത്രി ആവയാസക് ദയയാജന (പിഎംഎകവ) പ്കയാരം 
നിർമിച് വ്രീടുകളടെ യൂണിറ്റക് ടെലവക് വർധിപ്ിക്കുന്തിനള്ള 
ടെലവകളം ഭവനത്തിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. ദപയാഷകയാഹയാരം, 
പയാർപ്ിെം, വ്രീെക് കവേയുത്രീകരണം, ആദരയാഗധ്ം, വിേധ്യാഭധ്യാസം 
എന്ിവ നൽകുന്തിനക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
കൂടുതൽ പ്യാധയാനധ്ം നൽകുന്തയായി ടെലവക് കണക്കുകൾ 
വധ്ക്മയാക്കുന്നു. കുെിടവള്ളത്തിനം ശുെ്രീകരണത്തിനമുള്ള 
ടെലവകൾ ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷടറെ 
നിർദേശപ്കയാരമുള്ള ഈ ദമഖലകളിടല നിർബന്ിത 
ടെലവകളടെ പ്തിഫലനമയാണക്. വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്രും 
12.1.8, അനുബന്ും 12.1.6 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021-22 ന്� പശ്യാത്� കേഖ� ന്െ�വട് 
ഗതയാഗതം, ടപയാതു ടകട്ിെങ്ങൾ, ടതരുവക് വിളക്കുകൾ 
തുെങ്ങി പശ്യാത്തല ദമഖലയ്ക്കക് ക്രീെിൽ 7 ഉപദമഖലകളണ്ക്. 
2021-22 ൽ, പശ്യാത്തല ദമഖലയ്ക്കക് ക്രീെിലള്ള ടമയാത്തം 
ടെലവിൽ, പ്ധയാന ഭയാഗം (64.65 ശതമയാനം) ദറയാഡുകൾ 
ഉൾടപ്ടുന് ഗതയാഗത ഉപദമഖലയ്ക്കയായി വിനിദയയാഗിച്തയായി 
കയാണയാം. പയാലങ്ങൾ, ടപയാതു ടകട്ിെങ്ങൾ എന്ിവയ്ക്കക് 16.96 
ശതമയാനവം ടതരുവക് വിളക്കുകൾ, കവേയുത്രീകരണം 
എന്ിവയ്ക്കക് 14.77 ശതമയാനവം ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്. 2021-
22 ടല പശ്യാത്തല ദമഖലയിടല ഉപദമഖല തിരിച്ചുള്ള 
ടെലവകളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്രും 12.1.9, അനുബന്ും 
12.1.7 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകതധ്േ കേഖ�യാ പദ്തിേളുന്െ വിശേ�നം 2021-22
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ വനിതയാ ഘെക 
പദ്തിയം (ഡ്യുസിപി) പിന്യാക് വിഭയാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
(വദയയാജനങ്ങൾ, കുട്ികൾ, ഭിന്ദശഷിക്യാർ, സയാന്ത്ന 
പരിെരണം, ട്യാന്സക് ടജന്ഡർ) പദ്തികളം ദകരളത്തിടറെ 
വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തിടറെ ശ്രദദ്യമയായ 
സവിദശഷതകളയാണക്. ടപയാതുവിഭയാഗം സയാധയാരണ വിഹിതം, 
എസക് സിപി, െിഎസക് പി എന്ിവയടെ ടമയാത്തം തുകയടെ 
10 ശതമയാനം വനിതയാ ഘെക പദ്തിക്കും (ഡ്യുസിപി) 
അഞ്ചക് ശതമയാനം കുട്ികൾക്കും ഭിന്ദശഷിക്യാർക്കും 
ട്യാന്സക് ടജന്ഡർമയാർക്കും, അഞ്ചക് ശതമയാനം വദയയാജന, 
സയാന്ത്ന പരിെരണ പദ്തികൾക്കുമയായി പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ നിർബന്മയായം ന്രീക്ിവയ്ക്കണം. 2021-
22ൽ വനിതയാ ഘെക പദ്തിയടെ ടെലവക് 327.44 ദകയാെി 
രൂപയയായിരുന്നു. കുട്ികൾക്കും ഭിന്ദശഷിക്യാർക്കും 

ചിത്രും 12.1.8 -2021-22ൽ ദസവനദമഖലയിടല ഉപദമഖലയാെിസ്യാനത്തിലള്ള ടെലവക് വിഹിതം (ശതമയാനത്തിൽ)
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ദവണ്ിയള്ള പ്ദതധ്ക പരിപയാെിയടെ കയാരധ്ത്തിൽ ഇതക് 
യഥയാക്രമം 164.76 ദകയാെി രൂപയം 81.95 ദകയാെി രൂപയം 
വരുദമ്പയാൾ പ്യായമയായവർക്ക് 107.36 ദകയാെി രൂപയം 
സയാന്ത്ന പരിെരണത്തിനക് 88.06 ദകയാെി രൂപയമയാണക് 
ടെലവെിച്തക്. ട്യാന്സക് ടജന്ദഡെക് സക് പദ്തികളടെ 
കയാരധ്ത്തിൽ ടെലവക് 0.07 ദകയാെിയയാണക്. 2021-22 ടല 
പ്ദതധ്ക ദമഖലയാ പദ്തികൾക്യായള്ള ടെലവകളടെ 
വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.5ലം അനുബന്ും 12.1.8ലം 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക: 12.1.5 പ്ദതധ്ക ദമഖലയാ പദ്തികളിടല ടെലവിടറെ 
വിവരങ്ങൾ 2021-22 (₹ ദകയാെിയിൽ)

ക്ര
മ

 ന
ം പ്ദതധ്ക ദമഖലകൾ ടെലവക്

1 വനിതയാ ഘെക പദ്തി 327.44
2 കുട്ികൾക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 164.76
3 വദയയാജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 107.36
4 ഭിന്ദശഷിയള്ളവർക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 81.95
5 സയാന്ത്ന പരിെരണം 88.06
6 ഭിന്ലിംഗക്യാർക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 0.07
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13-യാം പദ്തിയിൽ വനിതയാ ഘെേ പദ്തിയുന്െ 
അവക�യാേനം (2017-18 മുതൽ 2021-22 വന്ര)
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ വനിതയാ ഘെക പദ്തി 
(WCP) ദകരളത്തിടറെ വിദകന്ദ്രീകരണത്തിടല പ്ധയാന 
സവിദശഷതകളിൽ ഒന്യാണക്. ടപയാതുദവ, സ്ത്രീകളടെ 
അെിസ്യാന ആവശധ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്ടപ്ടുന്നുടണ്ന്ക് 
ഉറപ്യാക്യാന് ടമയാത്തം പദ്തി വിഹിതത്തിടറെ 
10% (ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് ഗ്യാന്റക് ഒെിടക) 
നിർബന്മയായം സ്ത്രീകൾക്ക് ദവണ്ിയള്ള പദ്തികൾക്യായി 
ന്രീക്ിവയ്ക്കണം. അവരുടെ വരുമയാനവം സയാമൂഹിക-
സയാമ്പത്തിക നിലയം ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിലൂടെ അവടര 
ശയാക്്രീകരിക്യാന് കെിയന് പ്വർത്തനങ്ങളിൽ പ്ദതധ്ക 
ശ്രദ് ദകന്ദ്രീകരിച്ചുടകയാണ്ക് പ്യാദേശിക ആസൂത്രണ 
പ്ക്രിയയിടല ലിംഗപരമയായ ആശങ്കൾ മുഖധ്ധയാരയിൽ 

എത്തിക്കുന്തിനള്ള ദബയാധപൂർവമയായ ശ്രമമയാണക് ഇതക് 
വെി ലക്ധ്ം ടവയ്ക്കുന്തക്.

13-യാം പദ്തി കയാലയളവിൽ പ്യാഥമിക ദമഖലയിടല 
അെിസ്യാന ഉപജ്രീവന പ്വർത്തനങ്ങളിലയാണക് 
വനിതയാ ഘെക പദ്തികൾ കൂടുതലയായം ശ്രദ് 
ദകന്ദ്രീകരിച്ിട്ടുള്ളതക്. കെിഞ്ഞ അഞ്ചക് വർഷത്തിനിെയിൽ, 
മൃഗസംരക്ണത്തിലയാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ പദ്തികൾ 
(16,353) ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ളതക്. തുെർന്ക് കൃഷി (9496), 
സ്യം ടതയാെിൽ, വധ്വസയായം (7236), ക്്രീരവികസനം 
(1347), ടെറുകിെ വധ്വസയായങ്ങൾ (1170) എന്ിവയണ്ക്. 
മത്സധ്ബന്നത്തിൽ (346) വളടര കുറച്ക് പദ്തികദള 
എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കെിഞ്ഞ അഞ്ചക് വർഷത്തിനിെയിൽ വനിതയാ 
ഘെക പദ്തിയടെ ക്രീെിലള്ള ടമയാത്തം ടെലവിൽ, 
മൃഗസംരക്ണത്തിനയാണക് (47.22 %) ഏറ്റവം ടെലവക് 
കകവരിച്ിട്ടുള്ളതക്. തുെർന്ക് കൃഷി (22.75 %), സ്യം 
ടതയാെിൽ, വധ്വസയായങ്ങൾ (20.24 %), ക്്രീരദമഖല (6.94 %) 
എന്ിങ്ങടനയയാണക് എന്ക് കയാണയാം.. വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 
12.1.6 (a), 12.1.6 (b) എന്ിവയിലം അനുബന്ും 12.1.9ലം 
കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളടെ വികസനത്തിനക് സംസ്യാനം ഉയർന് 
മുന്ഗണന നൽകുന്തിനയാൽ, വനിതയാ ഘെകപദ്തിയടെ 
ക്രീെിലള്ള പദ്തികളടെ രൂപ്രീകരണവം നെപ്യാക്ലം 
സമഗ്മയായി വിലയിരുദത്തണ്തുണ്ക്. ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
വിവിധ സയാമഗ്ികൾ വിതരണം ടെയ്യുന് പരമ്പരയാഗത 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് പകരം, ലിംഗപരമയായ ആശങ്കൾ 
പരിഹരിക്കുന്തിനം ടതയാെിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനം 
സംരംഭകത് വികസനത്തിനക് സയാഹെരധ്ടമയാരുക്കുകയം 
ടെയ്യുന് സമഗ് വളർച് ലക്ധ്മിടുന് പദ്തികൾ 
ആവിഷക്കരിദക്ണ്തയായിട്ടുണ്ക്. ഫലയാധിഷ്ിത പദ്തികൾ 
ഏടറ്റടുക്കുന്തിനയായി പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
മയാർഗ്ഗനിർദദേശവം പരിശ്രീലനവം നൽകുക വെി 
ആസൂത്രണത്തിടറെ ഗുണദമന്മ ഉറപ്യാദക്ണ്തക് വനിതയാ 
ഘെക പദ്തികളടെ കയാരധ്ത്തിൽ അനിവയാരധ്മയാണക്.

ദുരന്ത നിവയാരണ പദ്തിേൾ
കെിഞ്ഞ കുറച്ക് വർഷങ്ങളയായി അെിക്െിയള്ള പ്കൃതി 
ദുരന്തങ്ങളം കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനങ്ങളം സംസ്യാനടത്ത 
ബയാധിക്കുന്നു. ടവള്ളടപ്യാക്ം, ത്രീരദേശ ദശയാഷണം, 

െിത്രം 12.1.9 2021-22 ൽ പശ്യാത്തല ദമഖലയിടല ഉപദമഖല തിരിച്ചുള്ള ടെലവക് വിഹിതം (ശതമയാനത്തിൽ)

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 20222
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വരൾച്, ഉരുൾടപയാട്ൽ തുെങ്ങിയ പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾ 
ഗുരുതരമയായ ടവല്ലുവിളികളയാണക് സംസ്യാനത്തിനക് 
ഉയർത്തുന്തക്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളടെ ആഘയാതം 
ലഘൂകരിക്കുന്തിനം ദുരന്തനിവയാരണ മുടന്യാരുക്ങ്ങൾ 
ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനമയായി രയാജധ്ത്തക് തടന് ആേധ്മയായി, 
സംസ്യാനടത്ത എല്യാ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളം നഗരഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളം 2019-20 ൽ പ്യാദേശിക ദുരന്തനിവയാരണ 
പദ്തികൾ തയ്യയാറയാക്ിയിരുന്നു. പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ഈ ദുരന്തനിവയാരണ പദ്തിയിൽ തയാടെ 
പറയന് ഘെകങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന്നു.
(എ) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ അെിസ്യാന  
 വിവരങ്ങൾ
(ബി) അപകെങ്ങളടെയം ദുർബല ദമഖലയടെയം  
 വിവരങ്ങൾ
(സി) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ദശഷിയം വിഭവങ്ങളം
(ഡി) പ്തികരണ പദ്തികൾ
(ഇ) തയ്യയാടറടുപ്ക്, ലഘൂകരണം, കമ്്യൂണിറ്റി  
 പുന സ്യാപന പദ്തി

അതയാതക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ പ്കൃതി 
ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള സയാധധ്തയം അതക് ദനരിെയാനള്ള 
നിലവിലള്ള ദശഷിയം കണക്ിടലടുത്തക് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ അവരുടെ വയാർഷിക പദ്തികളിൽ 
ദുരന്തനിവയാരണത്തിനം ലഘൂകരണത്തിനമുള്ള 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ ഉൾടപ്ടുത്തണം. പ്കൃതി ദുരന്തങ്ങളടെ 
ത്രീവ്രത, ആവൃത്തി, അനിശ്ിതത്ം എന്ിവ 
കണക്ിടലടുക്കുദമ്പയാൾ രയാജധ്ടമമ്പയാടും അനകരിദക്ണ് ഒരു 

മയാതൃക തടന്യയാണക് സംസ്യാനത്തിടറെ ദുരന്തനിവയാരണ 
പദ്തി. സർക്യാർ സ്്രീകരിച് നവ്രീനവം ഉെിതമയായതുമയായ 
നെപെി കൂെിയയാണിതക്. ഇതക് പ്തിദരയാധദശഷി 
ടകട്ിപ്ടുക്കുന്തിടറെ പ്യാധയാനധ്ം പ്െരിപ്ിക്കുന്തിനം 
അപ്പുറം അതക് ദനെിടയടുക്യാനള്ള മയാർഗ്ഗങ്ങൾ സംബന്ിച്ക് 
സമൂഹടത്ത അവദബയാധനം നെത്തുകയം ടെയ്യുന്നു. 2021-
22ടല ദുരന്ത നിവയാരണ പദ്തികളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 
12.1.7, അനുബന്ും 12.1.10 എന്ിവയിൽ കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 12.1.7 പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ തിരിച്ചുള്ള ദുരന്ത 
നിവയാരണ പദ്തികൾ (2021-2022) 
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1 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 1883 28.00

2 ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തക് 122 4.75

3 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തക് 35 6.01

4 മുനിസിപ്യാലിറ്റി 215 8.98

5 ദകയാർപ്ദറഷന് 84 2.04

ആടക 2339 49.79
ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

പട്ിക 12.1.6 (എ) വനിതയാ ഘെക പദ്തി - കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം, ക്്രീരവികസനം എന്്രീ ദമഖലകളിടല 
ദപ്യാജകക്ടുകളം ടെലവക് ശതമയാനവം (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര)

വർഷം
കൃഷി മൃഗസംരക്ണം ക്്രീരവികസനം

ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
എണ്ം ടെലവക് % ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 

എണ്ം ടെലവക് % ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
എണ്ം ടെലവക് %

2017-18 1616 21.78 3015 53.07 202 5.41

2018-19 1803 21.60 2968 47.52 208 5.23

2019-20 1744 19.70 3272 51.68 261 7.90

2020-21 2436 25.24 3738 39.01 362 7.21

2021-22 1897 23.54 3360 48.82 314 8.69

Total 9496 22.75 16353 47.22 1347 6.94

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

പട്ിക 12.1.6 (ബി) വനിതയാ ഘെക പദ്തി - ഫിഷറ്രീസക്, ടെറുകിെ ടതയാെിൽ, സ്യംടതയാെിൽ, വധ്വസയായം എന്്രീ 
ദമഖലകളിടല ദപ്യാജകക്ടുകളം ടെലവക് ശതമയാനവം (2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര)

വർഷം
ഫിഷറ്രീസക് ടെറുകിെ ടതയാെിൽ സ്യം ടതയാെിൽ, വധ്വസയായം

ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
എണ്ം ടെലവക് % ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 

എണ്ം ടെലവക് % ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
എണ്ം ടെലവക് %

2017-18 37 0.38 0 0 1457 19.37

2018-19 32 0.17 46 0.64 1785 24.83

2019-20 24 0.07 267 1.63 1443 19.02

2020-21 100 0.41 463 4.74 1476 23.39

2021-22 153 0.80 394 3.86 1075 14.28
Total 346 0.40 1170 2.45 7236 20.24

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022
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കേയാവിഡട് -19 േഹയാേയാരിയും പ്രയാകദശിേ സർക്യാർ 
ഇെന്പെലുേളും
സംസ്യാനത്തക് ദകയാവിഡക്-19 മഹയാമയാരി നിയന്ത്രിക്കുന്തിൽ 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ നിർണയായക പങ്ക് 
വഹിക്കുകയണ്യായി. ദകയാവിഡിടറെ വധ്യാപനം 
നിയന്ത്രിക്കുന്തിനം ജനങ്ങളടെ ജ്രീവിതത്തിൽ അതിടറെ 
ആഘയാതം ലഘൂകരിക്കുന്തിനമുള്ള ബൃഹത്തയായ 
ശ്രമങ്ങളടെ ഭയാഗമയായി, 2021-22 കയാലയളവിൽ വയാർഷിക 
പദ്തിയിൽ പ്ദതധ്ക പദ്തികൾ രൂപ്രീകരിക്യാന് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് അനമതി നൽകുകയണ്യായി. 
ആവശധ്മയായ അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, 
മരുന്നുകൾ വയാങ്ങുക, ദകയാവിഡിനക് ദശഷമുള്ള െികിത്സയാ 
സംവിധയാനങ്ങൾ രൂപടപ്ടുത്തുക, ആശുപത്രികൾക്കുള്ള 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, ദരയാഗികൾക്ക് സഹയായം നൽകുക, 
പയാവടപ്ട്വർക്ക് ഭക്ണവം മരുന്നും ഉറപ്യാക്കുക, തുെങ്ങിയ 
കയാരധ്ങ്ങൾക്യായി പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ പ്ദതധ്ക 
പദ്തികൾ തയ്യയാറയാക്കുകയണ്യായി. വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 
12.1.8, അനുബന്ും 12.1.11 എന്ിവയിൽ കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 12.1.8  2021-2022 വയാർഷിക പദ്തിയിടല ദകയാവിഡക് 
ടസ്ഷധ്ൽ ദപ്യാജകക്ടുകൾ (₹ ദകയാെിയിൽ)
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1 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 2095 42.42
2 ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തക് 357 9.93

3 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തക് 79 16.44
4 മുനിസിപ്യാലിറ്റി 262 27.10
5 ദകയാർപ്ദറഷന് 36 6.50

ആടക 2829 20.48
ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

2020-21 ടല വയാർഷിക പദ്തിയിൽ ദകയാവിഡക്-19 ടറെ 
ഭയാഗമയായി ആടക 784 പദ്തികളയാണക് വിവിധ തലങ്ങളിലള്ള 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ ഏടറ്റടുത്തിരുന്തക്. 2021-22 ൽ 
ഇതക് 2829 പദ്തികളയായി വർധിച്തയായം കയാണയാം.

15-യാം കേന്ദ ധനേയാരധ് േമ്്രീഷൻ - പ്രയാകദശിേ 
സർക്യാരുേൾക്കുള്ള ഗ്യാന്റുേളുന്െ അവയാർഡട് (2021-22) 
- കൂടുതൽ ബന്ിത പ്രവർത്നങ്ങളിക�ക്കുള്ള േയാറ്ം.
15-യാം ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് (യഎഫക് സി) 
ശുപയാർശകൾ പരിദശയാധിച്യാൽ, നഗരപ്ദേശങ്ങളടെ 
കയാരധ്ത്തിൽ മുന് ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷനകളിൽ 
നിന്ക് ഗണധ്മയായ വധ്തിയയാനം വരുത്തിയതയായി കയാണയാം. 
ഗ്യാമ, ദ്യാക്ക്, ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾ ഉൾടപ്ടെ 
ഗ്യാമതലത്തിടല എല്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾക്കും ഗ്യാന്റുകൾ 
നൽകയാന് കമ്ിഷന് ശുപയാർശ ടെയ്ിട്ടുണ്ക്; 14-യാം ധനകയാരധ് 
കമ്്രീഷന് ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് മയാത്രമയാണക് ഗ്യാന്റുകൾ 
അനവേിച്തക്. മുന് ര്രീതിയിൽ നിന്ക് ഒരു പ്ധയാന 
വധ്തധ്യാസം, പതിനഞ്ചയാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് ആേധ്മയായി 
നഗരഭരണ സ്യാപനങ്ങടള രണ്ക് വിഭയാഗങ്ങളയാക്ി 
പ്ദതധ്കമയായി ഗ്യാന്റുകൾ ശുപയാർശ ടെയ്യുകയണ്യായി. (എ) 
േശലക്ത്തിലധികം ജനസംഖധ്യള്ള നഗര സഞ്ചയങ്ങൾ/

നഗരങ്ങൾ, (ബി) ഒരു േശലക്ത്തിൽ തയാടെ ജനസംഖധ്യള്ള 
മടറ്റല്യാ നഗരങ്ങളം പട്ണങ്ങളം. പതിനഞ്ചയാം ധനകയാരധ് 
കമ്്രീഷന് അവയാർഡക് വിനിദയയാഗിക്കുന്തിനയായി 
സംസ്യാന സർക്യാർ പുറടപ്ടുവിച് മയാർഗ്ഗനിർദദേശ ങ്ങളിൽ, 
ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് നൽകുന് നിർദദേശപ്കയാരം ഓദരയാ 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് 
ഉപപദ്തി തയ്യയാറയാക്ണടമന്ക് വധ്വസ് ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

15-യാം ധനകയാരധ് കമ്ിഷടറെ വധ്വസ്കൾ പരിദശയാധിച്യാൽ 
തുക വിനിദയയാഗിക്കുന്തിടല സ്യാതന്ത്രധ്ം ഗണധ്മയായി 
കുറച്ിരിക്കുന്നു എന്ക് കയാണയാവന്തയാണക്. 14-യാം ധനകയാരധ് 
കമ്്രീഷന് ആകടട് വിഹിതം "അെിസ്യാന ഗ്യാറെക്" ആയി 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് നൽകുകയം ഗ്യാമ്രീണ, നഗര 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് കമ്്യൂണിറ്റി ആസ്ികളടെയം 
ദറയാഡുകളടെയം അറ്റകുറ്റപ്ണികൾ ഉൾടപ്ടെ 
അെിസ്യാന പൗര ദസവനങ്ങളമയായി ബന്ടപ്ട് എല്യാ 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്കും വിനിദയയാഗിക്യാന് സ്യാതന്ത്രധ്വം 
നൽകിയിരുന്നു. എന്യാൽ 15-യാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന്, 
േശലക്ത്തിലധികം ജനസംഖധ്യള്ള നഗരങ്ങൾക്കുള്ള 
മുഴുവന് ഗ്യാന്റും പ്ദതധ്ക ഉദദേശധ് ഗ്യാറെക് (കെഡക് 
ഗ്യാന്റുകൾ) ആക്കുകയണ്യായി. മറ്റക് നഗരങ്ങളടെയം 
ഗ്യാമ്രീണ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെയം കയാരധ്ത്തിൽ, 
ഗ്യാന്റുകളടെ 60 ശതമയാനം പ്ദതധ്ക ഉദദേശധ് ഗ്യാറെക് 
ആക്ി. ഈ കെഡക് ഗ്യാന്റുകൾ 50 ശതമയാനം വ്രീതം, 
ജലം, ശുെിത്ം എന്്രീ രണ്ക് നിർണയായക ദസവനങ്ങൾക്ക് 
മയാത്രദമ ഉപദയയാഗിക്യാവൂ എന്നും നിഷക്കർഷിച്ിട്ടുണ്ക്. 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് ഗ്യാന്റുകൾ നൽകുന്തിനക് 
സംസ്യാനങ്ങൾ മുദഖന വധ്വസ്കൾ ഏർടപ്ടുത്തുന്തക് 
സഹകരണ ടഫഡറലിസത്തിനക് നിരക്കുന്തല്. 
ഓദരയാ സംസ്യാനത്തിനം വികസനത്തിടറെ 
തലങ്ങൾ വധ്തധ്സ്മയായതിനയാൽ വികസനയാവശധ്ങ്ങൾ 
നിറദവറ്റുന്തിനക് ഗ്യാന്റുകളടെ വിനിദയയാഗത്തിൽ 
പൂർണ്മയായ സ്യാതന്തധ്ം ആവശധ്മയാണക്. വിശേയാംശങ്ങൾ 
പട്ികകൾ 12.1.9, 12.1.10 എന്ിവയിൽ കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 12.1.9 15-യാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് അൺകെഡക് 
ഗ്യാന്റുകൾ - പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ തിരിച്ചുള്ള 
വിശേയാംശങ്ങൾ - 2021-2022 (₹ദകയാെിയിൽ)
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1 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 15656 334.32

2 ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തക് 1875 76.03

3 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തക് 677 64.49

4 മുനിസിപ്യാലിറ്റി 4105 117.74

5 ദകയാർപ്ദറഷന്  0.00 0.00

ആടക 22313 592.57

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

നൂതന പദ്തിേൾക്കുള്ള പ്രകതധ്േ സംവിധയാനം 
പതിമൂന്യാം പദ്തിയടെ പ്ധയാന സവിദശഷതകളിടലയാന്ക് 
പ്സക്വം നൂതനവമയായ പദ്തികൾ രൂപകല്ന 
ടെയ്യുന്തിനയായി 'നൂതന പരിപയാെികൾക്ക് പ്ദതധ്ക 
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സംവിധയാനം' അവതരിപ്ിച്തയാണക്. വിദകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണത്തിടറെ പ്ധയാന ലക്ധ്ങ്ങളിടലയാന്ക് 
പ്യാദേശിക വികസന പ്ശ്നങ്ങൾ വിശകലനം 
ടെയ്യുകയം വിഭവ ദശഷിടയ അെിസ്യാനമയാക്ി 
അനദയയാജധ്മയായ പരിഹയാരങ്ങൾ രൂപടപ്ടുത്തുകയമയാണക്. 
പ്യാദേശികകമയായി ഉയർന്നുവരുന് െില ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
നിലവിലള്ള സബക്സ്രീഡി മയാനേണ്ഡങ്ങൾക്നസൃത 
മയായി നെപ്ിലയാക്യാന് പറ്റിടയന്നുവരില്. അത്തരം 
ദപ്യാജകക്ടുകളടെ പരിദശയാധനയ്ക്കും ത്രീരുമയാനങ്ങൾ 
കകടക്യാള്ളുന്തിനമയായി ജില്യാ കളക്ടർ അധധ്ക്നയായി 
ജില്യാതല വിേഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. വിവിധ 
തലങ്ങളിടല പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ നൂതന 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ പരിദശയാധിച്ക് ത്രീരുമയാനടമടുദക്ണ്തക് ഈ 
സമിതിയയാണക്. 2021-22 ൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
ഏടറ്റടുത്ത നൂതന പദ്തികളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിക 
12.1.12 കയാണിക്കുന്നു.

നൂതന പദ്തികളയായി ഉൽപ്യാേന ദമഖലയിൽ 85 
പദ്തികളയാണക് ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ളതക്. ഇതിടറെ ടെലവക് 
4.21 ദകയാെി രൂപയയാണക് എന്നും കയാണയാം. ദസവന 
ദമഖലയിടല 72 പദ്തികൾക്യായി 4.33 ദകയാെി രൂപയയാണക് 
ടെലവയായിട്ടുള്ളതക്. പശ്യാത്തല ദമഖലയിൽ നൂതന 
പദ്തികടളയാന്നും തടന് ഇല് എന്തും വിശകലനത്തിൽ 
നിന്നും വധ്ക്മയാണക്. നൂതന ആശയങ്ങളം പദ്തികളം 
ആവിഷക് കരിക്കുന്തിനള്ള സയാധധ്തകൾ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ പൂർണ്മയായി ഉപദയയാഗിക്കുന്നുദണ്യാ 
എന്തക് വിശേമയായി പരിദശയാധിദക്ണ്തയായിട്ടുണ്ക്. പുതിയ 
ആശയങ്ങളിദലക്കും അവ എങ്ങടന ടപ്യാജകക്റ്റുകളയാക്ി 
മയാറ്റയാം എന്തിടനക്കുറിച്ചും പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 
പരിശ്രീലനം നൽദകണ്തിദലക്യാണക് ഇതക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്തക്.

പട്ിക 12.1.10 15-യാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് കെഡക് ഗ്യാന്റുകൾ - പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ തിരിച്ചുള്ള വിശേയാംശങ്ങൾ - 
2021-2022 

ക്രമ നം പ്യാദേശിക സർക്യാർ തരം കെഡക് ഫണ്ക് ഉപദയയാഗിച്ക് 
ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള പദ്തികളടെ എണ്ം 

ടെലവക്
(₹ദകയാെിയിൽ)

1 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 19706 385.25

2 ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തക് 2374 86.60

3 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തക് 1149 65.07

4 മുനിസിപ്യാലിറ്റി 3759 154.25

5 ദകയാർപ്ദറഷന് 932 59.94

ആടക  27920 751.11

ദ്യാതസ്ക്: ഇന്ഫർദമഷന് ദകരള മിഷന് 2022

15-യാം ദകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന്, അതിടറെ അന്തിമ റിദപ്യാർട്ിൽ (അധധ്യായം 7- പ്യാദേശിക ഗവൺടമറെിടന 
ശയാക്്രീകരിക്ൽ)) 2021-22 മുതൽ 2025-26 വടരയള്ള കയാലയളവിൽ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് 4,27,911.00 
ദകയാെി രൂപ ടമയാത്തം ഗ്യാറെക് തുകയയായി ശുപയാർശ ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് പരിപയാലന തലം 
ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനം ആദരയാഗധ് പരിപയാലന സംവിധയാനത്തിടല നിർണയായക വിെവകൾ നികത്തുന്തിനമയായി 
70,051.00 ദകയാെി രൂപയയാണക് കമ്്രീഷന് ശുപയാർശ ടെയ്ിട്ടുള്ളതക്. ഗ്യാമ, നഗര പ്ദേശങ്ങളിടല പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളം സംവിധയാനങ്ങളം ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനയായി െില ഇെടപെലകൾ ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് 
നെത്തിയിട്ടുണ്ക്. 

ഭരണഘെനയടെ പതിടനയാന്യാം ടഷഡ്യൂളിൽ, ആശുപത്രി, പ്യാഥമികയാദരയാഗധ് ദകന്ദങ്ങൾ & ഡിടസ്ന്സറികൾ, 
കുടുംബദക്മം എന്ിവ ഉൾടപ്ടെയള്ള ആദരയാഗധ്വം ശുെിത്വം പഞ്ചയായത്തുകളടെ പ്വർത്തനങ്ങളടെ ക്രീെിലയാണക് 
പട്ികടപ്ടുത്തിയിട്ടുള്ളതക്. അതുദപയാടല, ഭരണഘെനയടെ പന്ത്രണ്യാം ടഷഡ്യൂളിൽ, മുനിസിപ്യാലിറ്റികൾക്യായി 
ടപയാതുജനയാദരയാഗധ്ം, ശുെിത് സംരക്ണം, ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം എന്ിവയം പട്ികടപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ക്. സയാർവത്രിക 
ആദരയാഗധ്ം എന് ലക്ധ്ം കകവരിക്കുന് തിനയായി പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് പരിപയാലന ദസവനത്തിടറെ വിതരണത്തിൽ, 
ഗ്യാമ്രീണ, നഗര പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് ഒരു സുപ്ധയാന പങ്ക് വഹിക്യാനയാകും. വിഭവങ്ങൾ, ആദരയാഗധ് 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, കയാരധ്ദശഷി വികസനം എന്ിവയിൽ പ്യാദേശിക ഭരണകൂെടത്ത ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തക് 
പ്തിസന്ി ഘട്ങ്ങളിൽ ആദരയാഗധ് പരിപയാലന ദസവന വിതരണത്തിൽ വളടര വലിയ പങ്ക് വഹിക്യാന് 
അവടര പ്യാപ്തരയാക്കും. അതിനയാൽ തടന് പ്യാഥമികയാദരയാഗധ് സ്യാപനങ്ങളടെ ദമൽദനയാട് ഏജന്സികളയായി 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകടള നിദയയാഗിക്കുന്തക് ടമയാത്തത്തിലള്ള പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് പരിരക്യാ സംവിധയാനടത്ത 
ശക്ിടപ്ടുത്തുകയം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ഇെടപെൽ മൂലം ആദരയാഗധ് സംവിധയാനം ജനങ്ങദളയാെക് കൂടുതൽ 
ഉത്തരവയാേിത്തമുള്ളതയാവകയം ടെയ്യും. ദമൽപ്റഞ്ഞതിടറെ ടവളിച്ത്തിൽ, ഗ്യാറെിടറെ ഒരു ഭയാഗം പ്യാഥമികയാദരയാഗധ് 
സംരക്ണത്തിനയായി നൽകയാന് 15-യാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് ത്രീരുമയാനിക്കുകയണ്യായി. ദകരളത്തിടല ഗ്യാമ്രീണ, 
നഗര പ്ദേശങ്ങളിടല പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് പരിപയാലന അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളടെ നവ്രീകരണത്തിനയായി 
കടണ്ത്തിയ ഘെകങ്ങൾ പട്ിക 12.1.11ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ദബരാക്സ്  12.1.1 ആദരയാഗധ് ഗ്യാറെക്
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14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി (2022-27) - സുസ്ിര 
വിേസനവം പ്രയാകദശിേ സയാമ്പത്ിേ വിേസനവം
14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവിൽ, മുന്കയാല 
അനഭവങ്ങടള അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള ജനയാധിപതധ് ഭരണ 
സംവിധയാനത്തിടറെ പുനരുജ്ജ്രീവനമയാണക് സംസ്യാനം 
വിഭയാവനം ടെയ്ിട്ടുള്ളതക്. സംസ്യാനത്തിടറെ 14-യാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടെ സമ്രീപനങ്ങൾക്ക് അനസൃതമയായി 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ സമ്രീപനങ്ങളിലം കയാരധ്മയായ 
മയാറ്റങ്ങൾ, ഉണ്യായി എന്നും കയാണയാവന്തയാണക്.

14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി, ദകരളത്തിടല അധികയാര 
വിദകന്ദ്രീകരണത്തിടറെ ഭയാഗമയായി ആരംഭിച് 
ജനക്രീയയാസൂത്രണ പ്സ്യാനത്തിടറെ ഇരുപത്തിയഞ്ചക് 

വർഷടത്ത ദനട്ങ്ങടള അെയയാളടപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ക്. ഈ 
അനഭവം സംസ്യാനടത്ത പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ 
കയാരധ്ക്മത ഗണധ്മയായി വർദ്ിപ്ിക്കുകയം 
കവവിധധ്മയാർന് വികസന പരിപയാെികൾ ആസൂത്രണം 
ടെയ്യുന്തിനം നെപ്ിലയാക്കുന്തിനമുള്ള അവരുടെ 
ദശഷി വർദ്ിപ്ിക്കുകയം ടെയ്യും. ഉയർന്നുവരുന് 
നിരവധി ടവല്ലുവിളികടള ദനരിടുന്തിൽ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ദശഷിയം കയാരധ്ക്മതയം കൂടുതൽ 
വർധിപ്ിക്യാന് 14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി ലക്ധ്മിടുന്നു. 
അനയാവശധ്മയായ കയാലതയാമസം വരുത്തുന് നെപെിക്രമങ്ങളം 
മറ്റക് നിയന്ത്രണങ്ങളം കുറച്ചുടകയാണ്ക് വികസന പദ്തികളടെ 
ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണം, അനബന് പ്വർത്തനങ്ങൾ 
എന്ിവ ലളിതമയാക്കുന്തിനം കയാരധ്ക്മമയാക്കുന്തിനമുള്ള 

പട്ിക 12.1.12 പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ തിരിച്ചുള്ള നൂതന പദ്തികളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ 2021-22 (₹ ദകയാെിയിൽ)
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1 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 34 0.32 26 0.17 60 0.49

2 ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തക് 28 2.05 28 1.31 56 3.35

3 ജില്യാ പഞ്ചയായത്തക് 16 1.83 13 2.62 29 4.45

4 മുനിസിപ്യാലിറ്റി 6 0.00 4 0.25 10 0.25

5 ദകയാർപ്ദറഷന് 1 0.00 1 0.00 2 0.00

ആടക 85 4.21 72 4.33 157 8.55
ദ്യാതസ്ക്: ധനകയാരധ് മന്ത്രയാലയം, ഭയാരത സർക്യാർ 22

പട്ിക 12.1.11 15-യാം ധനകയാരധ് കമ്്രീഷന് -ആദരയാഗധ് ദമഖലയിടല ദകരളത്തിനള്ള ഗ്യാന്റുകളടെ വിശേയാംശങ്ങൾ (₹ 
ദകയാെിയിൽ)
പ്വർത്തനങ്ങൾ 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 ആടക

ആകക ആദ�രാഗ്യ ഗ്രാന്സ് 559 559 587 616 647 2968

ഗ്രാമ്രീണ ഘടകങ്ങൾ            

ടകട്ിെമില്യാത്ത ഉപ ആദരയാഗധ് ദകന്ദങ്ങൾ, 
പിഎച്ക് സികൾ, സിഎച്ക് സികൾ 
എന്ിവയ്ക്കുള്ള സഹയായം

0.5 0.5 0.52 0.55 0.58 2.65

ടപയാതുജനയാദരയാഗധ് യൂണിറ്റുകൾ 
സ്യാപിക്ൽ

30.59 30.59 32.12 33.72 35.41 162.43

പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് സംരക്ണ 
ദകന്ദങ്ങളിദലക്കുള്ള ഡയദ്യാസ്റികക് 
ഇന്ഫ്യാസക്ട്കക്െറിനള്ള പിന്തുണ

89.19 89.19 93.66 98.28 103.25 473.57

ഗ്യാമ്രീണ ഉപ ആദരയാഗധ് ദകന്ദങ്ങടളയം 
പിഎച്ക് സികടളയം ടഹൽത്തക് & 
ടവൽടനസ്ക് ടസറെറുകളയാക്ി മയാറ്റുക

105.43 105.43 110.7 116.23 122.04 559.83

നഗ� ഘടകങ്ങൾ            

പ്യാഥമിക ആദരയാഗധ് സംരക്ണ 
ദകന്ദങ്ങളിദലക്കുള്ള ഡയദ്യാസ്റികക് 
ഇന്ഫ്യാസക്ട്കക്െറിനള്ള പിന്തുണ

11.05 11.05 11.61 12.19 12.8 58.7

അർബന് ടഹൽത്തക് ആന്ഡക് ടവൽനസക് 
ടസറെറുകൾ (HWCS)

322.22 322.22 338.34 355.25 373.01 1711.04

ദ്യാതസ്ക്: ധനകയാരധ് മന്ത്രയാലയം, ഭയാരത സർക്യാർ
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ശ്രമങ്ങൾ തുെരുക എന്തക് പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയടെ ലക്ധ്ങ്ങളിടലയാന്യാണക്. പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ വികസന പദ്തികൾ ആസൂത്രണം 
ടെയ്യുന്തിനം നെപ്ിലയാക്കുന്തിനം വിവിധ തലങ്ങളിൽ 
വികസന വകുപ്പുകളടെയം മറ്റക് സ്യാപനങ്ങളടെയം 
ഏദകയാപിത പ്വർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്യാക്കുന്തിനം ശ്രദ് 
ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്തിനം ലക്ധ്മിടുന്നു.

പതിനയാലയാം പദ്തിയടെ ടപയാതു സമ്രീപനം പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകടള സുസ്ിര പ്യാദേശിക സയാമ്പത്തിക 
വളർച്യടെ ദകന്ദങ്ങളയായി വികസിപ്ിക്കുക 
എന്തയാണക്. പ്യാഥമിക ദമഖലയിടല ഉൽപ്യാേനവം 
ഉൽപ്യാേനക്മതയം വർദ്ിപ്ിക്കുന്തിനം, േ്ിത്രീയ, 
ദസവന ദമഖലകളിടല വളർച്യം ടതയാെിലവസരങ്ങളം 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനം ഉദത്തജിപ്ിക്കുന്തിനം, ശയാസ്ത്രീയമയായ 
പ്കൃതിവിഭവ മയാദനജക്ടമറെക് ദപ്യാത്സയാഹിപ്ിക്കുന്തിനം, 
സമഗ്വികസനത്തിനം േയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ജനത്തിനം 
ദസവന വിതരണത്തിടറെ ഗുണനിലവയാരം 
വർധിപ്ിക്കുന്തിനം പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ സജ്രീവ പങ്യാളിത്തം 
അനിവയാരധ്മയാണക്.

പദ്തി അെങ്ലിടറെ 25 ശതമയാനത്തിലധികം പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്ക് കകമയാറുന് ഏക സംസ്യാനമയാണക് 
ദകരളം. യഥയാർത്ഥത്തിൽ, ഗ്യാമവികസനം, നഗരവികസനം, 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ മുദഖന നെപ്യാക്കുന് ദകന്ദ 
പിന്തുണയള്ള പദ്തികൾ, അനബന് പരിപയാെികൾ 
എന്ിങ്ങടന പ്യാന് ബജറ്റിടറെ 40 ശതമയാനദത്തയാളം തുക 
പ്യാദേശിക സർക്യാറുകളയാണക് ടെലവെിക്കുന്തക്. കൂെയാടത 
സംസ്യാന സർക്യാരിടറെ വിപുലമയായ പദ്തികളടെയം 
പരിപയാെികളടെയം വിജയത്തിനക് പിന്ിലം പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ നിർണയായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ക്.

കൂടുതൽ വധ്ക്മയായി പറഞ്ഞയാൽ, കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം, 
ക്്രീരവികസനം, മത്സധ്ബന്നം എന്ിവയിൽ 
ഉൽപ്യാേനവം ഉൽപ്യാേനക്മതയം വർദ്ിപ്ിക്കുന്തിനള്ള 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ശ്രമങ്ങടള പതിനയാലയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തി പിന്തുണയ്ക്കും. വധ്വസയായത്തിലം 
ദസവനങ്ങളിലം ടതയാെിലവസരങ്ങളടെ വളർച്യ്ക്കക് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ സഹയായകമയാകും. നിദക്പവമയായി 
ബന്ടപ്ട് നെപെിക്രമങ്ങൾ ലളിതമയാക്കുന്തിനം 

അതുവെി സംസ്യാനടത്ത എല്യാ ര്രീതിയിലമുള്ള 
വധ്യാവസയായികവം, മറ്റക് മൂലധന നിദക്പങ്ങളടെയം 
വളർച് ദപ്യാത്സയാഹിപ്ിക്കുന്തിനം പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ഇെടപെലകൾ നിർണയായകമയാണക്. 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ വികസന പരിപയാെികളമയായി 
സംദയയാജിപ്ിച്ക്, അവർ ഏടറ്റടുക്കുന് വികസന 
ഇെടപെലകളം സംരംഭങ്ങളം വിപുല്രീകരിച്ക് കുടുംബശ്ര്രീയടെ 
പരിപയാെികൾ കൂടുതൽ ശക്ിടപ്ടുത്തുവയാനം ലക്ധ്ംവയ്ക്കുന്നു.

മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ 
(എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസക്.) വധ്വസ്കൾ പ്യാഥമിക 
ദമഖലയിടല ഉൽപ്യാേനത്തിനം സയാമൂഹിക ആസ്ികൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനമുള്ള പ്യാദേശിക തലത്തിലള്ള വികസന 
പരിപയാെികളമയായി സംദയയാജിപ്ിക്യാന് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ പദ്തിയിടുന്നു. രയാജധ്ത്തക് നഗര ടതയാെിലറപ്ക് 
പദ്തികൾക്ക് തുെക്ം കുറിച്തക് ദകരളമയാണക്. പതിനയാലയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവിൽ അയ്യങ്യാളി നഗര 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തി (AUEGS) ശക്ിടപ്ടുത്തും.

പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ വിഭയാഗങ്ങളിടല ജനങ്ങളടെ 
ദക്മത്തിനയായി ആസൂത്രണം ടെയ്യുന്തിൽ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്ക് പ്ദതധ്ക ചുമതലയണ്ക്. ഈ ദമഖലയിൽ 
ദക്മവം ടതയാെിലം വരുമയാനവം വർദ്ിപ്ിക്കുന്തിനക് 
പട്ികജയാതി ഉപപദ്തി, ആേിവയാസി ഉപപദ്തി, വികസന 
ഫണ്ടുകൾ എന്ിവ വിനിദയയാഗിക്കുന്തിനള്ള പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ശ്രമങ്ങടള 14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി 
പിന്തുണയ്ക്കും.

സ്ത്രീകൾ, കുട്ികൾ, ട്യാന്സക് ടജന്ഡർമയാർ, ഭിന്ദശഷിക്യാർ, 
മുതിർന് പൗരന്മയാർ, സയാന്ത്ന പരിെരണത്തിനക് ക്രീെിലള്ള 
വധ്ക്ികൾ എന്ിവരുടെ പ്ദതധ്ക ആവശധ്ങ്ങൾക്യായി 
രൂപകൽപ്ന ടെയക് തിരിക്കുന് പദ്തികൾ ഉൾടപ്ടുന് 
പ്ദതധ്ക-ദമഖലയാ പരിപയാെികളടെ ഒരു ദശ്രണി പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ നെപ്ിലയാക്കുന്നു. പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തി ഈ നെപെികടള പിന്തുണയ്ക്കുന്തക് തുെരും.

ദകരള സർക്യാർ, ഹരിതദകരളം, ഉപജ്രീവനം-
ഉൾടപ്ടുത്തൽ-സയാമ്പത്തിക ശയാക്്രീകരണം 
(കലഫക്), ആർദ്ം (ആദരയാഗധ്വമയായി ബന്ടപ്ട്തക്), 
ടപയാതുവിേധ്യാഭധ്യാസ സംരക്ണ യജ്ം (സക്കൂൾ 
വിേധ്യാഭധ്യാസവമയായി ബന്ടപ്ട്ക്, ഇദപ്യാൾ  

ദബരാക്സ്  12.1.2 പ്യാദേശിക സയാമ്പത്തിക വികസനത്തിടറെ ഘെകങ്ങൾ

പ്യാദേശിക സയാമ്പത്തിക വികസനം

ടതയാെിൽ സംരംഭങ്ങൾ                                കനപുണധ് വികസനം

സംരംഭകർക്ക് പലിശ സബക്സിഡി 

ടെകക്ദനയാളജി ഫണ്ക് കകമയാറ്റം 

ടെകക്ദനയാളജി അപക്ഗ്ദഡഷന് ഫണ്ക്:

ഇടന്യാദവഷന് ഫണ്ക് 

കക്രസിസക് മയാദനജക്ടമറെക് ഫണ്ക് 

ഇന്കുദബഷന് ഫണ്ക് 

സ്രീഡക് സദപ്യാർട്ക് സക് ക്രീം

VV

V
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വിേധ്യാ കിരണം എന്ക് പുനർനയാമകരണം 
ടെയ്യടപ്ട്ിരിക്കുന്നു) എന്ിവടയ ഏക്രീകൃത നവദകരള 
കർമ്പദ്തിയയാക്ി മയാറ്റി. ഇതക് വിജയകരമയായി 
നെപ്യാക്കുന്തിനക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ഇെടപെൽ 
നിർണയായകമയാണക്.

ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയടെ സുസ്ിര വികസന ലക്ധ്ങ്ങളമയായി 
(SDGs) ബന്ടപ്ട്ക് സംസ്യാനത്തിടറെ ദനട്ങ്ങൾ 
നിലനിർത്തുന്തിനം ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനമുള്ള പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ശ്രമങ്ങടള പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തി പിന്തുണയ്ക്കും.

14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിന്� പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ
14-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി ദകരളത്തിടല അതിദവഗ 
നഗരവൽക്രണം മൂലം ഉണ്യാകുന് പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് 
പരിഹയാരം കടണ്ത്തയാനം പ്ദതധ്ക ഊന്ൽ 
നൽകുന്നുണ്ക്. നഗരവൽക്രണം മൂലം ഉയർത്തടപ്ടുന് 
ടവല്ലുവിളികടളയം അവസരങ്ങടളയം ദനരിെയാന് ഉെിതമയായ 
തന്ത്രങ്ങളം പരിപയാെികളം വികസിപ്ിദക്ണ് തിടറെ 
പ്യാധയാനധ്വം തിരിച്റിയന്നു.

ജില്യാ റികസയാഴട്സട് ന്സറെറുേൾ
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ തയ്യയാറയാക്കുന് പദ്തികളടെ 
വിജ്യാന ഉള്ളെക്ം വർധിപ്ിക്കുന്തിനം ആസൂത്രണ 
പ്ക്രിയ കൂടുതൽ പങ്യാളിത്തമുള്ളതയാക്കുന്തിനമയായി 
ആരംഭിച്തയാണക് ജില്യാ റിദസയാെക്സക് ടസറെറുകൾ. പ്യാദേശിക 
പദ്തികളടെ ഗുണനിലവയാരവം വിജ്യാന ഉള്ളെക്വം 
ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനയായി വിേഗക്ധർ, അക്യാേമികക് 
സ്യാപനങ്ങൾ, വികസന-ഗദവഷണ-സയാദങ്തിക 
സ്യാപനങ്ങളിടലയം സർക്യാർ വകുപ്പുകളിടലയം 
ടപ്യാഫഷണലകളടെ ദസവനം ഉറപ്യാക്കുന്തിനയായി 
ജില്യാ ആസൂത്രണ സമിതികളടെ ദനതൃത്ത്തിൽ 
ജില്കളിൽ രൂപ്രീകരിക്കുന് വിേഗക്ധ സമിതികളയാണക് ജില്യാ 
റിദസയാെക്സക് ടസറെറുകൾ. ജില്യാ റിദസയാെക്സക് ടസറെറുകൾ 
രൂപ്രീകരിക്യാന് 2019 ടസപക്റ്റംബറിൽ സർക്യാർ 
എല്യാ ജില്യാ ആസൂത്രണ സമിതികൾക്കും (ഡിപിസി) 

നിർദദേശം നൽകുകയണ്യായി. ഡി.ആർ.സി യടെ പ്ധയാന 
പ്വർത്തനങ്ങൾ ഇവയയാണക്.

എ) ഡി.പി.സിക്കും പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കും 
ആവശധ്മയായ ദമഖലകളിലം വിഷയങ്ങളിലം പഠനങ്ങൾ 
നെത്തുക. ബി) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ പദ്തികളടെ 
വിജ്യാന ഉള്ളെക്ം ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനക് സയാദങ്തിക 
ഉപദേശം നൽകുക. സി) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
ആവശധ്ടപ്ടുന് പദ്തികളടെ വിശേമയായ പദ്തി 
റിദപ്യാർട്ക് തയ്യയാറയാക്കുക. ഡി) പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 
തയ്യയാറയാക്ിയ പദ്തികളടെ സൂക്ക്മപരിദശയാധന 
നെത്തുകയം ദപയാരയായക്മകൾ ചൂണ്ിക്യാണിക്കുകയം 
ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനമുള്ള നെപെികൾ നിർദദേശിക്കുക 
ഇ) മയാതൃകയാ പദ്തികൾ പഠന വിദധയമയാക്കുകയം അതക് 
സംസ്യാനത്തിടറെ ശ്രദ്യിൽ ടകയാണ്ക് വരുക. എഫക്) ജില്യാ 
പദ്തിയടെ വയാർഷിക പരിഷക്കരണം.

പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ പദ്തികളടെ ഗുണനിലവയാരം 
ഉയർത്തുവയാനം പ്ദതധ്ക ശ്രദ് ആവശധ്മുള്ള ദമഖലകൾക്ക് 
ഊന്ൽ നൽകുവയാനം ജില്യാ റിദസയാെക്സക് ടസറെറുകൾക്ക് 
സയാധിക്കുടമന്നും പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു.

അതിദയാരിദ്ധ് നിർേയാർജനവം മേക്യാ പ്യാനും
പതിനയാലയാം പദ്തി കയാലയളവിൽ സംസ്യാനടത്ത 
അതി േയാരിദ്ധ്ം തുെച്ചുന്രീക്യാന് സർക്യാർ ലക്ധ്മിടുന്നു. 
അതിേയാരിദ്ധ് നിർമയാർജനം സംസ്യാന സർക്യാരിടറെ 
പ്ധയാനടപ്ട് ഒരു വയാഗ്യാനമയായിരുന്നു. അതിനയായി 
അതിേയാരിദ്ധ് ഉപപദ്തി ആവിഷക്കരിക്കുകയണ്യായി. 
സംസ്യാനടത്ത പരമേരിദ്ടര കടണ്ത്തുകടയന് േൗതധ്ം 
ജനക്രീയ പങ്യാളിത്തദത്തയാടെ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയണ്യായി. 
സംസ്യാനത്തക് ആടക 64,006 കുടുംബങ്ങൾ അത്രീവ 
േരിദ്രയായി കടണ്ത്തുകയണ്യായി. അതിൽ 12,763 ദപർ 
പട്ികജയാതി വിഭയാഗത്തിലം 3,021 ദപർ പട്ികവർഗ്ഗ 
വിഭയാഗത്തിലം 48,222 മറ്റുള്ളവരുമയാണക്. ഭക്ണം, പയാർപ്ിെം, 
ഉപജ്രീവനമയാർഗം, ശയാര്രീരിക അവസ്, കവേധ്സഹയായം 
എന്ിവടയ അെിസ്യാനമയാക്ിയയാണക് അതി േരിദ്ടര 

യവജനങ്ങടള ടതയാെിൽ ദമഖലയിദലക്കും സംരംഭകത്ത്തിദലക്കും നയിക്കുന്തിനള്ള സംസ്യാനത്തിടറെ മികച് 
ഒരു ആശയത്തിടറെ ഭയാഗമയായയാണക് ടതയാെിൽ സഭകൾ ആരംഭിച്തക്. ടതയാെിലദന്ഷകടര വയാർഡക് അെിസ്യാനത്തിൽ 
ഗ്യാമസഭയാ മയാതൃകയിൽ സംഘെിപ്ിച്ക് പ്യാദേശിക സർക്യാർ തലത്തിൽ ടതയാെിൽ ആസൂത്രണം സയാധധ്മയാക്കുന്തിനള്ള 
കമദക്രയാ ടലവൽ പ്യാറ്റക് ദഫയാമുകളയാണക് ടതയാെിൽ സഭകൾ.

വകുപ്പുകളടെയം സർക്യാർ ഏജന്സികളടെയം ടതയാെിൽ, സംരംഭകത് പദ്തികളം പരിപയാെികളം 
ടതയാെിലദന്ഷകരിദലക്കും പുതു സംരംഭകരിദലക്കും ദനരിട്ക് എത്തിക്കുന്തിനള്ള ദവേി കൂെിയയാണക് ടതയാെിൽ 
സഭകൾ. ഇതിനയായി ടക-ഡിസക് കിടറെ ക്രീെിലള്ള ദനയാളജക് ഇക്ദണയാമി മിഷന് വെി പരിശ്രീലനം നൽകി 
അഭധ്സ്വിേധ്രയായ ഉദേധ്യാഗയാർത്ഥികൾക്ക് ദകരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ദജയാലികൾ കടണ്ത്തയാനള്ള സയാധധ്തകൾ 
തുറന്നുടകയാടുക്കുക കൂെിയയാണക് ടതയാെിൽസഭകൾ. പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ സഹകരണദത്തയാടെയള്ള 
സംരംഭകത് പ്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവയാന് കുടുംബശ്ര്രീയടെ ഷ്രീ-സ്റയാർട്ക്സിനം ടതയാെിൽ സഭകളിൽ ദവേികളയാകും. 

യവജനങ്ങടള പ്യാദേശികമയായി സംഘെിപ്ിച്ക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ ദനതൃത്ത്തിൽ മുഖധ്ധയാരയിദലക്ക് 
ടകയാണ്ടുവരുന് ടതയാെിൽസഭകൾ എന് ആശയം ആദഗയാളതലത്തിൽ തടന് ആേധ്ദത്തതയായിരിക്കും. പ്യാദേശിക 
സംരംഭങ്ങളം ടതയാെിലവസരങ്ങളം കടണ്ത്തി ടതയാെിലദന്ഷകരുടെ കെിവകൾ ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനം 
കനപുണധ് വികസനത്തിലൂടെ അവടര കൂടുതൽ ടതയാെിൽ ദയയാഗധ്രയാക്കുന്തിനമയാണക് ടതയാെിൽ സഭകളിലൂടെ 
ഉദദേശിക്കുന്തക്. സംസ്യാനത്തിടറെ സമഗ്മയായ വികസനത്തിനയായി പ്യാദേശിക സയാമ്പത്തിക വികസന പരിപയാെികൾ 
ഏടറ്റടുക്കുന്തിനക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളമയായി കകദകയാർക്കുന്തിലൂടെ വികസനത്തിടറെ മടറ്റയാരു ഘട്ത്തിദലക്ക് 
കെക്കുകയയാണക് ദകരളം. 

ദബരാക്സ്  12.1.3 ടതയാെിൽ സഭകൾ
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കടണ്ത്തിയതക്. ഈ കുടുംബങ്ങളടെ വിവരങ്ങൾ കൃതധ്മയായി 
ദശഖരിച് ദശഷം അതി േയാരിദ്ധ്ത്തിനക് കയാരണമയാകുന് 
ഘെകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്തിനക് ദവണ്ി പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾ സൂക്ക്മതല പദ്തികൾ തയ്യയാറയാക്യാന് 
തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ക്. കമദക്രയാ പ്യാന് തയ്യയാറയാക്കുദമ്പയാൾ 
അതിേയാരിദ്ധ് കുടുംബങ്ങളടെ ആശയങ്ങളം നിർദദേശങ്ങളം 
കൂെി പരിഗണിക്ണടമന്ക് ഇതിനയായി പുറടപ്ടുവിച് 
മയാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ വധ്ക്മയാക്കുന്നു. കമദക്രയാപ്യാനിടറെ 
ഉള്ളെക്ങ്ങൾ മൂന്ക് വിഭയാഗങ്ങളയായി തിരിച്ിരിക്കുന്നു;
1. അെിയന്തിര പരിെരണ പദ്തി
2. ഇറെർമ്രീഡിയറ്റക് പ്യാന്
3. േ്രീർഘകയാല സമഗ് പദ്തി

ഉെനെി നൽദകണ് ദസവനങ്ങൾ അെിയന്തിര പരിെരണ 
പദ്തിക്ക് ക്രീെിലയാണക് ഉൾടപ്ടുന്തക്. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദറഷന് 
കയാർഡക്, ആധയാർ കയാർഡക്, ആദരയാഗധ് ഇന്ഷുറന്സക്, 
ഭക്ണം, ആദരയാഗധ് സംരക്ണം തുെങ്ങിയ ദസവനങ്ങൾ 
ഈ പദ്തിയിൽ ഉൾടപ്ടുത്തിയിട്ടുണ്ക്. 3 മയാസം മുതൽ 2 
വർഷം വടരയള്ള കയാലയളവിൽ നൽകയാന് കെിയന് 
ദസവനങ്ങദളയാ സ്്രീമുകദളയാ ഇറെർമ്രീഡിയറ്റക് പ്യാനിനക് 
ക്രീെിൽ വരും. അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ലഭധ്മയാക്ൽ, 
വിേധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം, ടതരുവിൽ കെിയന്വടര 
ടകയർ ദഹയാമുകളിദലക്ക് പുനരധിവസിപ്ിക്ൽ, നിരന്തര 
കവേധ്സഹയായം, തിരിച്റിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങടള വിവിധ 
സർക്യാർ ആദരയാഗധ് പദ്തികളമയായി ബന്ിപ്ിക്ൽ 
എന്ിവ ഈ വിഭയാഗത്തിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. ഉെനെി അടല്ങ്ിൽ 
ഇെക്യാല ഇെടപെൽ പരധ്യാപ്തമടല്ങ്ിൽ, പ്യാദേശിക 
ഭരണകൂെം േ്രീർഘകയാല സമഗ് പദ്തി തയ്യയാറയാദക്ണ്തുണ്ക്.

പ്യാദേശിക സർക്യാർ തലത്തിൽ, കമദക്രയാ പ്യാനിൽ 
കടണ്ത്തിയ വിവിധ ഇെടപെലകൾ ദമഖലകളിലയായി 
തരംതിരിക്കുകയം അതയാതക് നിർവ്വഹണ ഉദേധ്യാഗസ്ടറെ 
ക്രീെിലള്ള ബന്ടപ്ട് വർക്ിംഗക് ഗ്രൂപ്ക്, പദ്തികൾ 
ആവിഷക്കരിക്കുകയം ടെയ്യും. ജില്യാ ആസൂത്രണ 
സമിതിയടെ പരിദശയാധനയ്ക്കും അംഗ്രീകയാരത്തിനം 
ദശഷം നിർവഹണ നെപെികൾ ആരംഭിക്കും. കമദക്രയാ 
പ്യാനകൾ തയ്യയാറയാക്കുന്തിലം അവയടെ നെത്തിപ്ിലം 
നിര്രീക്ണത്തിലം പ്യാദേശിക സർക്യാരുകടള 
സഹയായിക്കുന്തിനള്ള ചുമതല കുടുംബശ്ര്രീയ്ക്കയാണക്. 

അതിേയാരിദ്ധ് നിർമയാർജന ടസല്ിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവം 
പുതിയ കണക്കുകൾ പ്കയാരം (2022 ഒദക്ടയാബർ) 2516 
ദപർക്ക് ദറഷന് കയാർഡക് വിതരണം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 2262 ദപർക്ക് 
ആധയാർ കയാർഡും 6770 ദപർക്ക് ദവയാദട്െക് സക് ഐഡിയം 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 22233 ദപടര ആദരയാഗധ് സംവിധയാനവമയായി 
ബന്ിപ്ിക്കുകയം 14618 ദപർക്ക് ഭക്ണവം നൽകിയിട്ടുണ്ക്.

ഉപസംഹയാരം
പങ്യാളിത്തയാധിഷ്ിതവം വിദകന്ദ്രീകൃതവമയായ വികസനം 
ദകരളത്തിടറെ മുദ്യാവയാകധ്മയാണക്. ഈ മയാതൃക ദേശ്രീയതല 
ത്തിലം ആദഗയാളതലത്തിലം ഏടറ പ്ശംസിക്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ക്. 
എല്യാ പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെയം 
സഹകരണദത്തയാടെ േ്രീർഘവ്രീക്ണദത്തയാടെയള്ള 
ജില്യാ പദ്തികൾ ആവിഷക് കരിക്കുക, സയാമൂഹിക 
ഓഡിറ്റുകളടെ കയാലയാനസൃതമയായ നെത്തിപ്ക്, ജില്യാ 
റിദസയാെക് സക് ടസറെറുകൾ, ഗ്യാമസഭ/വയാർഡക് സഭകളടെ 
പുനരുജ്ജ്രീവനം, പ്യാദേശിക തലത്തിലള്ള ആസൂത്രണത്തിൽ 
കൂടുതൽ ജനക്രീയ പങ്യാളിത്തം എന്ിവടയല്യാം നിലവിടല 

ദനട്ങ്ങടള കൂടുതൽ ഫലപ്േമയാക്കുന്നുണ്ക്. ഇതക് പ്യാദേശിക 
തലത്തിലള്ള ആസൂത്രണത്തിലം വികസനത്തിലം കൂടുതൽ 
ഉയരങ്ങൾ തയാണ്ിപ്ിെിക്യാന് സംസ്യാനടത്ത പ്യാപ്തമയാക്കും. 
ദകന്ദ പഞ്ചയായത്തിരയാജക് മന്ത്രയാലയം, വിദകന്ദ്രീകരണത്തിൽ 
ദകരളത്തിടറെ അനഭവത്തിടറെ അെിസ്യാനത്തിൽ 
വയാർഷിക ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് വികസന പദ്തി (GPDP) 
തയ്യയാറയാക്കുന്തിനയായി എല്യാ സംസ്യാനങ്ങളിലം 
ജനക്രീയ പദ്തി കയാമ്പയിന് പ്വർത്തനങ്ങൾക്ക് തുെക്മിട്ക് 
കെിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പതിനയാലയാം പദ്തി നെപ്ിലയാക്കുന്ദതയാടെ പ്യാദേശിക 
സയാമ്പത്തിക വളർച്യിലം പ്യാദേശിക സർക്യാർ 
തലത്തിൽ ടതയാെിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിലം വലിയ 
മയാറ്റങ്ങളണ്യാകും. കനപുണധ് വികസന ദമഖലയിലം വലിയ 
മയാറ്റങ്ങൾ പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു. അതിേയാരിദ്ധ് നിർമയാർജനം, 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനത്തിനയായള്ള പ്യാദേശിക 
പ്വർത്തനങ്ങൾ, ദുരന്തനിവയാരണം, ഫലപ്േമയായ മയാലിനധ് 
സംസ്ക്കരണ ര്രീതികൾ, നഗരവൽക്രണത്തിൽ ശ്രദ് 
ദകന്ദ്രീകരിക്ൽ തുെങ്ങിയ ഇെടപെലകളം സംസ്യാനടത്ത 
വികസനത്തിടറെ അടുത്ത തലത്തിദലക്ക് ടകയാണ്ടുദപയാകും 
എന്ക് പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു.

പ്രയാകദശിേ സർക്യാരുേളുന്െ കേഖ�യിൽ കേന്ദ-
സംസ്യാന പരിപയാെിേളുന്െ അവക�യാേനം
വിവിധ വികസന ദമഖലകളിൽ സംസ്യാനത്തിടറെ 
ദനട്ങ്ങൾ നിലനിർത്തയാനം സയാമ്പത്തിക വളർച് 
വർദ്ിപ്ിച്ക് ജനങ്ങളടെ ജ്രീവിത നിലവയാരം ഉയർത്തയാനം 
14-യാം പഞ്ചവത്സരപദ്തി ലക്ധ്മിടുന്നു. സംസ്യാനടത്ത 
ഉൽപ്യാേന ശക്ികടള പുനരുജ്ജ്രീവിപ്ിച്ക് വിവിധ വികസന 
ദമഖലകളിൽ നിദക്പം സമയാഹരിച്ചുടകയാണ്യാണക് ഇതക് 
നെപ്യാക്കുന്തക്. ഈ പ്ക്ര്രീയയിൽ, ഉന്ത വിേധ്യാഭധ്യാസം, 
ഗദവഷണ-വികസന സ്യാപനങ്ങൾ, നൂതനയാശയ 
പരിദപയാഷണം എന്ിവയിലൂടെ വിജ്യാന സമ്പേക് 
വധ്വസ് ടകട്ിപ്ടുക്കുന്തിൽ സംസ്യാനം ശ്രദ് 
ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സ്കയാരധ് നിദക്പത്തിനക് പുറടമ 
സംസ്യാന സർക്യാരുകളടെ വിവിധ പദ്തികളിൽ നിന്നും 
മികച്തും കയാരധ്ക്മവമയായ വിഭവ സമയാഹരണം ഈ 
ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആവശധ്മയാണക്. ഇക്യാരധ്ത്തിൽ തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ വിനിദയയാഗിക്കുന്തിൽ 
പ്ധയാന പങ്കുണ്ക്, കയാരണം പ്ധയാന ദമഖലകളിൽ 
സംസ്യാനവം ദകന്ദവം ദസ്യാൺസർ ടെയ്യുന് പല 
പരിപയാെികളം നെപ്ിലയാക്കുക എന്തക് അവരുടെ 
ഉത്തരവയാേിത്തം കൂെിയയാണക്. ഇതക് വികസന പരിപയാെികളടെ 
സംദയയാജനം ലക്ധ്മിട്ക് വികസന വകുപ്പുകളടെയം 
തദദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളടെയം പ്വർത്തനങ്ങടള 
സംദയയാജിപ്ിക്കുന്തിനളള തന്ത്രങ്ങൾ തദദേശസ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ ആവിഷക്ക്രിദക്ണ്തയായിട്ടുണ്ക്. നഗര 
സൗകരധ്ങ്ങൾ സ്യാപിക്കുന്തിനം, ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലയിൽ 
കണകക്റ്റിവിറ്റി സൃഷ്ിക്കുന്തിനം, ശുെിത്, മയാലിനധ് 
സംസ്ക്കരണം അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ സ്യാപിക്കുന് 
തിനം, ഗ്യാമങ്ങളിലം നഗരങ്ങളിലം ഭവന നിർമ്യാണം, 
ടതയാെിലവസരങ്ങളം ഉപജ്രീവനമയാർഗ്ഗങ്ങളം സൃഷ്ിക്ൽ 
എന്ിവയ്ക്കയായി ദകന്ദയാവിഷക്കൃത പദ്തികളിൽ നിന്ക് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്ക് ഫണ്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ക്. 
ദകന്ദയാവിഷക്കൃത പദ്തികൾ നെപ്യാക്കുന്തിനയായി 
നിർബന്മയായം സംസ്യാന വിഹിതം വകയിരുദത്തണ് 
തയായിട്ടുണ്ക്. അതിനയാൽ തടന് അത്തരം പരിപയാെികൾ 
ഫലപ്േമയായി ഏടറ്റടുത്തക് നെപ്ിലയാക്കുന് ഏജന്സികളടെ 
പ്വർത്തനങ്ങളടെ സംദയയാജനം അതധ്ന്തയാദപക്ിതമയാണക്. 
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വിവിധ വികസന ദമഖലകളിൽ തദദേശസ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ നെപ്ിലയാക്കുന് ദകന്ദവിഷക്കൃതവം 
സംസ്യാനം ദസ്യാൺസർ ടെയ്യുന്തുമയായ പരിപയാെികളടെ 
വിശേയാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അെിസ്യാന സൗേരധ്ം
പല വികസിത രയാജധ്ങ്ങളമയായി തയാരതമധ്ടപ്ടുത്തുദമ്പയാൾ 
സയാമൂഹിക, ദസവന അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളിൽ 
വിദകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണം ഉയർന് നിദക്പം 
സയാധധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. ജ്രീവിത നിലവയാരവം അതിടറെ 
ഗുണനിലവയാരം നിർണ്യിക്കുന് കുെിടവളളം, ശുെിത്ം, 
ടരെയിദനജക് സൗകരധ്ങ്ങൾ തുെങ്ങി ഭവനങ്ങളിലം മറ്റക് 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ഉറപ്യാക്കുന്തിൽ പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്ക് വലിയ അളവിൽ സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 

പയാർപ്ിെം
കലഫക് മിഷന് മുദഖന സംസ്യാനടത്ത ഭവനരഹിതർക്ക് 
വ്രീെക് നൽകുന്തിനളള ബൃഹത്തയായ പദ്തിയയാണക് 
ദകരള സർക്യാർ നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. തദദേശസ്യംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളടെ വിവിധ ഭവന പദ്തികളടെ 
സംദയയാജനമയാണക് ഈ പരിപയാെി വിഭയാവനം ടെയ്യുന്തക്. 
ദകന്ദ സർക്യാരിടറെ ഭവന പദ്തികൾ നൽകുന് 
സഹയായം പയാവടപ്ട്വരുടെ ഭവന ആവശധ്ങ്ങൾ 
നിറദവറ്റയാന് പരധ്യാപ്തമല്യാത്തതിനയാൽ ഈ സംദയയാജനം 
അതധ്യാവശധ്മയായിരുന്നു. ഭവനരഹിതരയായ േരിദ്ർക്ക് 
അവരുടെ ഉപജ്രീവനമയാർഗ്ഗം ഉറപ്യാക്കുന്തിനം 
േയാരിദ്ധ്ത്തിദലക്ക് അവടര നയിക്കുന് ഘെകങ്ങടള 
മറികെക്കുന്തിനം ഇെടപെലം ആവശധ്മയായിരുന്നു. 
പയാവടപ്ട്വരുടെ ഉപജ്രീവനവം, ഉൾടപ്ടുത്തലം സയാമ്പത്തിക 
ശയാക്്രീകരണവം (കലഫക്) ഉറപ്യാക്കുന്തിനളള 
സമഗ്മയായ പദ്തിക്യാണക് സർക്യാർ രൂപം നൽകിയതക്. 

പ്രധയാനേന്തി ആവയാസട് കയയാജന- ഗ്യാേ്രീണ് 
(പിഎംഎമവ-ജി)
പിഎംഎകവ-ഗ്യാമ്രീൺ, ഗ്യാമ പ്ദേശങ്ങൾക്യായള്ള 
ഭവന പദ്തിയയാണക്. തകർന് വ്രീടുള്ളവർക്കും വ്രീെില്യാത്ത 
എല്യാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 2024 ഓടെ അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങദളയാടെയള്ള പക്യാ വ്രീടുകൾ നൽകയാന് പദ്തി 
ലക്ധ്മിടുന്നു. വ്രീെിടറെ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ വലപ്ം 25 െതുരശ്ര 
മ്രീറ്ററയായിട്യാണക് ദകന്ദ സർക്യാർ നിശ്യിച്ടതങ്ിലം 
സംസ്യാനത്തക് ആവശധ്മയായ എല്യാ സൗകരധ്ങ്ങദളയാടും 
കൂെി 36 െതുരശ്ര മ്രീറ്ററയായി ഇതക് നിജടപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
അനവേിച് ത്രീയതി മുതൽ 12 മയാസത്തിനള്ളിൽ വ്രീെിടറെ 
നിർമ്യാണം പൂർത്തിയയാക്ണം. പിഎംഎകവ- ഗ്യാമ്രീൺ 
പ്കയാരം ഒരു വ്രീെിനക് ദകന്ദ ഗ്യാമ്രീണ മന്ത്രയാലയം 
നിശ്യിച്തക് 1.20 ലക്ം രൂപയയാണക്, ഇതക് 60:40 എന് 
അനപയാതത്തിൽ ദകന്ദ-സംസ്യാന സർക്യാരുകൾ 
പങ്ിടുന്നു. കൂെയാടത ദകരളത്തിൽ ഇ പദ്തിടയ കലഫക് 
മിഷനമയായി സംദയയാജിപ്ിച്തിനയാൽ ധനസഹയായം 4.00 
ലക്ം രൂപയയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ക്. ഇതിനയാവശധ്മയായ 
തുക ഗ്യാമ, ദ്യാക്ക്, ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾ 25:40:35 
എന് അനപയാതത്തിൽ വകയിരുത്തുന്നു. 2011-
ടല സയാമൂഹധ്-സയാമ്പത്തിക, ജയാതി ടസന്സസക് 
(SECC) അെിസ്യാനമയാക്ിയയാണക് ദകന്ദ സർക്യാർ 
ഗുണദഭയാക്യാക്ടള തിരടഞ്ഞടുത്തതക്. ഭവന രഹിതരുടെയം 
സയാമൂഹിക അനയാസ്യടെ മറ്റക് മയാനേണ്ഡങ്ങളടെയം 
അെിസ്യാനത്തിൽ ഗ്യാമസഭകളിലൂടെയയാണക് 
ഗുണദഭയാക്യാക്ടള കടണ്ത്തുന്തും തിരടഞ്ഞടുക്കുന്തും. 

ഗുണദഭയാക്യാക്ളടെ ആധയാറുമയായി ബന്ിപ്ിച് ബയാങ്ക് 
അക്ൗണ്ടുകളിദലക്ക് മൂന്ക് ഗഡുക്ളയായി വ്രീെക് നിർമയാണ 
ടെലവക് ദനരിട്ക് വിതരണം ടെയ്യുന്നു.

ഈ പദ്തിയടെ ഭയാഗമയായ ഒരു ഗുണദഭയാക്യാവിനക് 
ധനകയാരധ് സ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ക് 70,000/-രൂപ വടര 
ധനസഹയായം ലഭധ്മയാക്യാന് സൗകരധ്ടമയാരുക്കുന്നുണ്ക്. ഒരു 
പിഎംഎകവ-ജി ഗുണദഭയാക്യാവിനക് വ്രീെക് നിർമയാണത്തിടറെ 
ഭയാഗമയായി എംജിഎന്ആർഇജിഎസക് വെി 90 േിവസടത്ത 
അവിേഗക്ധ ദജയാലിയടെ ദവതനം ദനെയാന് അർഹതയണ്ക്. 
കക്കൂസുകളടെ നിർമയാണത്തിനക് സ്ച്ക് ഭയാരതക് മിഷനിൽ 
(ഗ്യാമ്രീൺ) നിന്ക് 12,000/- രൂപയം നൽകുന്നു. 

പിഎംഎകവ- ജി ഒന്യാം ഘട്ത്തിൽ 42,431 വ്രീടുകൾ 
(2016-17ൽ 32,559 പുതിയ വ്രീടുകളം 2017-18ൽ 9,872 
പുതിയ വ്രീടുകളം) നിർമിക്യാന് ലക്ധ്മിട്ിരുന്നുടവങ്ിലം 
ദകന്ദസർക്യാർ നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള ഗുണദഭയാക്തൃ 
തിരടഞ്ഞടുപ്ിടറെ മയാനേണ്ഡങ്ങൾ ടപയാതുടവ ദകരളത്തിനക് 
അനദയയാജധ്മല്യാത്തതിനയാൽ ലക്ധ്ം ദനെയാനയായില്. 
2020 ൽ ലക്ധ്ം 42,431 ൽ നിന്ക് 28,905 ആയി 
പുന:ക്രമ്രീകരിച്ചു. അതിൽ 21,995 വ്രീടുകൾക്ക് അനമതി 
ലഭിക്കുകയം 20,427 വ്രീടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം 
ടെയക്തു. 503 ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഭൂമിയില്യാത്തതിനയാൽ 
അനമതി ലഭിച്ിട്ില്. ഇവർക്ക് അനദയയാജധ്മയായ ഭൂമി 
കടണ്ത്തുന്തിനക് ദ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തുകൾ നെപെി 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ക്. രണ്യാം ഘട്ത്തിൽ, ദകന്ദ സർക്യാർ 
അംഗ്രീകയാരം നൽകിയ 13,307 വ്രീടുകളിൽ 12,649 വ്രീടുകൾക്ക് 
അനമതി നൽകുകയണ്യായി. 2022 ടസപ്തംബർ വടര 
979 വ്രീടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. അധികയാരയാവകയാശം, 
ദഡയാകയുടമദറെഷന് തുെങ്ങിയ വിവിധ പ്ശ്നങ്ങൾ 
കയാരണം ബയാക്ിയള്ള 658 വ്രീടുകൾ പൂർത്തിയയായിട്ില്. 
പിഎംഎകവ- ഗ്യാമ്രീൺ ടറെ 2021-22, 2022-23 (2022 
ടസപ്തംബർ 30 വടര) സയാമ്പത്തികവം ഭൗതികവമയായ 
പുദരയാഗതി അനുബന്ും 12.1.12, 12.1.13 എന്ിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധയാന േന്തി ആവയാസട് കയയാജന(നഗരം)
നഗരങ്ങളിടല ദെരിനിവയാസികൾ ഉൾടപ്ടെ വ്രീെില്യാത്ത 
എല്യാ പയാവടപ്ട്വർക്കും 2022 ഓടെ വ്രീെക് ലഭധ്മയാക്കുക എന് 
ലക്ധ്ദത്തയാടെ ആരംഭിച് ഈ പദ്തിയടെ കയാലയാവധി 
ഡിസംബർ 31, 2024 വടര ആക്ിയിട്ടുണ്ക്. പി.എം.എ.കവ 
(നഗരം) പദ്തിയടെ അംഗ്രീകരിച് ടമയാത്തം പദ്തി തുക 
(2022 നവംബർ 18 വടര ) 5222.48 ദകയാെി രൂപയയാണക്. 
ഇതിൽ ദകന്ദ സംസ്യാന വിഹിതമയായി യഥയാക്രമം 1194.90 
ദകയാെി രൂപയം 414.84 ദകയാെി രൂപയം വിതരണം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
2021-22ലം 2022-23 (നവംബർ 18 വടര) 240.90 ദകയാെി 
രൂപ ദകന്ദ വിഹിതമയായം 9.23 ദകയാെി രൂപ സംസ്യാന 
വിഹിതമയായം ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്.
 
പി.എം.എ.കവ (നഗരം) പദ്തിയ്ക്കക് വിവിധ 
ഘെകങ്ങളയാണുളളതക്. പി.എം.എ.കവ.നഗരം ഭവന 
പദ്തിയടെ ഗുണദഭയാക്തൃ ദനതൃത്ദത്തയാടെയള്ള ഭവന 
നിർമ്യാണടമന് (പുതിയ വ്രീടുകൾ) മുഖധ് ഘെകത്തിൽ, 
93 നഗര തദദേശ സ്യാപനങ്ങളദെയം മുന്ക് വികസന 
അദതയാറിറ്റികളടെയം (തിരുവനന്തപുരം വികസന 
അദതയാറിറ്റി, ടകയാച്ി വികസന അദതയാറിറ്റി, ദഗയാശ്ര്രീ 
ഐലറെക് വികസന അദതയാറിറ്റി) പരിധിയിൽ വരുന് 34 
പഞ്ചയായത്തുകൾ ഉൾടപ്ടെ സമർപ്ിച് 742 വിശേമയായ 
പദ്തി ദരഖകളടെ (ഡി.പി.ആർ) അെിസ്യാനത്തിൽ 
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1,30,562 വ്രീടുകളടെ നിർമ്യാണത്തിനക് ദകന്ദ ഭവന 
നഗരകയാരധ് മന്ത്രയാലയം (എം.ഒ.എച്ക്.യ.എ) അംഗ്രീകയാരം 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 3,668 വ്രീടുകൾ വികസന 
അദതയാറിറ്റിയടെ പരിധിയിലയാണക് വരുന്തക്. സമർപ്ിച് 
ഡി.പി.ആറുകൾ പ്കയാരം 97,394 വ്രീടുകളടെ നിർമ്യാണം 
ആരംഭിക്കുകയം ഇതിൽ 2022 നവംബർ 18 വടര 75,194 
വ്രീടുകളടെ നിർമ്യാണം പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 

‘ടപയാതു സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തദത്തയാടെ നഗര 
േരിദ്ർക്ക് പയാർപ്ിെങ്ങൾ’ എന് ഘെകത്തിൽ കലഫക് 
മിഷടറെ സഹയായദത്തയാടെ പയാർപ്ിെ സമുച്യങ്ങൾ 
നിർമ്ിക്കുന്തിനയായി 970 യൂണിറ്റുകൾ ഉൾടപ്ട് 14.55 
ദകയാെി രൂപയടെ 11 ഡി.പി.ആറുകൾക്കും അംഗ്രീകയാരം 
ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. അതധ്യാവശധ് സൗകരധ്ങ്ങൾ ഉറപ്യാക്ി 
സംസ്യാന സർക്യാർ കുടുതൽ തുക വകയിരുത്തി കലഫക് 
മിഷനിലൂടെയയാണക് ഭവന സമുച്യങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്തക്. 
ഈ ഘെകത്തിൽ 938 വ്രീടുകളടെ നിർമ്യാണം 
ആരംഭിക്കുകയം 316 വ്രീടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 

ടക്രഡിറ്റക് ലിങ്ക്ഡക് സബക്സിഡി ഘെകത്തിലൂടെ 
അർഹരയായ നഗര േരിദ്ർക്ക് വ്രീെക് വയ്ക്കുന്തിനം 
ഭൂമി ഏടറ്റടുക്കുന്തിനമയായി ഭവന വയായക്പയ്ക്കക് 
പലിശ സബക്സിഡി നൽകുന്നു. ഈ ഘെകത്തിലൂടെ 
33,293 ഗുണദഭയാക്യാക്ടള കടണ്ത്തുകയം 28,715 
ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഭവന സബക്സിഡി നൽകിയിട്ടുമുണ്ക്. 
എന്ിരുന്യാലം, നഗരേരിദ്രുടെ ഭവന ആവശധ്ങ്ങൾക്ക് 
വയായക്പ ലഭധ്മയാക്കുന്തക് ലക്ധ്മിട്ടുള്ള ഈ ഘെകം മയാർച്ക് 
31, 2021 മുതൽ ദകന്ദ ഗവൺടമറെക് നിർത്തലയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 

ദകന്ദസർക്യാർ മയാനേണ്ഡപ്കയാരം പി.എം.എ.കവ 
(നഗരം) പദ്തിപ്കയാരം ഭവന നിർമ്യാണത്തിനളള 
നിരക്ക് 1.50 ലക്ം രൂപയയാണക്. ഫണ്ക് 40 ശതമയാനം, 
40 ശതമയാനം, 20 ശതമയാനം എന്ിങ്ങടന മൂന്ക് 
തവണകളയായയാണക് അതക് ലഭിക്കുന്തക്. പി.എം.എ.കവ 
(നഗരം) ഭവന പദ്തിയടെ 2022 നവംബർ 18 വടരയള്ള 
സയാമ്പത്തിക പുദരയാഗതി അനുബന്ും 12.1.14ലം നഗര 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ഗുണദഭയാക്തൃ 
ദനതൃത്ദത്തയാടെയള്ള ഭവനനിർമയാണ ഘെകത്തിടറെയം 
നഗരേരിദ്ർക്ക് പയാർപ്ിെങ്ങൾ എന് ഘെകത്തിടറെയം 
ഭൗതിക പുദരയാഗതി സംബന്ിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥയാക്രമം 
അനുബന്ും 12.1.15, 12.1.16ലം ദെർത്തിരിക്കുന്നു.

ഭവന പദ്തിയിടല ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഉപജ്രീവന 
മയാർഗ്ഗം ഉറപ്യാക്കുന്തിനയായി സംസ്യാന സർക്യാർ വിവിധ 
പദ്തികളമയായി ഈ പദ്തിടയ സംദയയാജിപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. 
ഉേയാഹരണമയായി അയ്യങ്യാളി ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തി, 
ദേശ്രീയ നഗര ഉപജ്രീവന േൗതധ്ം എന്്രീ പദ്തികളടെ 
സംദയയാജനത്തിലൂടെ ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ജ്രീവദനയാപയാധി 
ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനളള സഹയായവം നൽകുന്നുണ്ക്. 
കനപുണധ് വികസനത്തിലൂടെയം സ്യം ടതയാെിൽ 
സംരംഭങ്ങളിലൂടെയം നഗരങ്ങളിടല വ്രീെില്യാത്തവരുടെ 
ജ്രീവിത നിലവയാരം ടമച്ടപ്ടുത്തുക എന്തയാണക് ദേശ്രീയ 
നഗര ഉപജ്രീവന േൗതധ്ം പദ്തിയടെ സംദയയാജനത്തിലൂടെ 
വിഭയാവനം ടെയ്യുന്തക്. ടതയാെിൽ ലഭധ്മയാക്ലം ടതയാെിൽ 
സൗകരധ്ം ഉറപ്ിക്ലം എന് എന്.യ.എൽ.എം 
പദ്തി ഘെകത്തിലൂടെ 968 അംഗങ്ങൾക്ക് കനപുണധ് 
വികസനത്തിൽ പരിശ്രീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ക്. എന്.യ.എൽ.
എം പദ്തിയടെ സ്യം ടതയാെിൽ പദ്തി ഘെകത്തിലൂടെ 
335 കുടുംബങ്ങൾ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ക്. 

അയ്യന്കയാളി നഗര ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയമയായള്ള 
സംദയയാജനത്തിലൂടെ പി.എം.എ.കവ (നഗരം) പദ്തിയടെ 
ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് 90 േിവസടത്ത ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ 
നൽകയാനം സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. വിവിധ ജ്രീവദനയാപയാധി 
പരിപയാെികളം സയാമൂഹധ്യാധിഷ്ിത പരിപയാെികളമയായി 
പി.എം.എ.കവ (നഗരം) ഭവന പദ്തിയടെ സംദയയാജനം 
വളടര ഫലപ്േമയായി നെപ്ിലയാക്ിയതിനക് സംസ്യാനത്തിനക് 
രണ്ക് തവണ ദേശ്രീയ തലത്തിൽ അംഗ്രീകയാരം ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്.

ദകന്ദസർക്യാർ മയാനേണ്ഡപ്കയാരം ഭവന 
നിർമ്യാണത്തിനളള നിരക്ക് ഗ്യാമപ്ദേശങ്ങളിൽ 
1.20 ലക്ം രൂപയം നഗരപ്ദേശങ്ങളിൽ 1.50 ലക്ം 
രൂപയമയാണക്. ഭൂമിയള്ള ഭവനരഹിതർക്യായി കലഫക് 
മിഷന് വിദൂരത്തും ഒറ്റടപ്ട്ടും നിൽക്കുന് പട്ികവർഗ്ഗക്യാർക്ക് 
സദങ്തങ്ങളിൽ തയാമസിക്കുന് പട്ികവർഗ്ഗക്യാരനക് 
ഭവനനിർമ്യാണത്തിനയായി 6.00 ലക്ം രൂപയം മറ്റക് എല്യാ 
ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്കും 4.00 ലക്ം രൂപയം നൽകുന്നുണ്ക്. 
ഇതിടറെ വിശേയാംശങ്ങൾ 11.5 (പയാർപ്ിെം) അദ്ധ്യായത്തിൽ 
ടകയാടുത്തിട്ടുണ്ക്.

ശുെിത്വവം േയാ�ിനധ് നിർമ്യാർജ്ജനവം
ദ്രുതഗതിയിലളള നഗരവതക്ക്രണത്തിടറെ പശ്യാത്തല 
ത്തിൽ പ്ദതധ്കിച്ചും ശുെിത്വം മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണവം 
പ്ധയാന പ്ശ്നമയായി മയാറിയിരിക്കുകയയാണക്. മയാലിനധ്ം 
സംസ്ക്കരിച്ക് റ്രീ കസക്ിൾ ടെയ്ക് ഡിദസ്യാസക് 
ടെയ്യുന്തിനളള അനദയയാജധ്മയായ സംവിധയാനങ്ങളടെ 
അഭയാവം പരിസ്ിതിടയ മലിനമയാക്കുകയം വിവിധ 
തരത്തിലളള വധ്യാധികൾ ഉണ്യാകുന്തിനം കയാരണമയാ 
കുന്നുണ്ക്. മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം രൂക്മയായ 
പ്ശ്നമയായതുടകയാണ്ക് ഇതക് പരിഹരിക്കുന്തിനക് സംസ്യാന 
തലത്തിലം പ്ദേശിക തലത്തിലം ധയാരയാളം തന്ത്രങ്ങൾ 
ആവിഷക്ക്രിച്ിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാന തല പ്െയാരണങ്ങൾക്കും 
പരിപയാെികൾക്കുമുപരിയയായി തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളടെ 
പദ്തികളിലം മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം ഉൾടക്യാളളിച്ിട്ടുണ്ക്. 
മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണവമയായി ബന്ടപ്ട് ദകന്ദ-
സംസ്യാനയാവിഷക്കൃതവമയായ പരിപയാെികൾ തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ മുദഖനയയാണക് നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. ഖരദ്വ 
മയാലിനധ് നിർമ്യാർജ്ജന നയങ്ങളം ദപ്യാജകക്ടുകളം 
രൂപ്രീകരിക്കുന്തിനക് പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾക്കും 
സംസ്യാന സർക്യാരിനം ആവശധ്മയായ സയാദങ്തിക 
സഹയായം നൽകുന്തിനം നിർവ്വഹണ തന്ത്രം 
രൂപടപ്ടുത്തുന്തിനമുള്ള ദനയാഡൽ ഏജന്സിയയാണക് 
ശുെിത് മിഷന്. 

സംസ്യാനത്തക് പ്തിേിനം 10,044 െൺ (െിപിഡി) 
ഖരമയാലിനധ്ം ഉതക്പയാേിപ്ിക്കുന്നുടണ്ന്ക് കടണ്ത്തിയിട്ടുണ്ക്. 
അതിൽ 3,472 െൺ നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളം 
6,572 െൺ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളമയാണക്. ഇതിൽ 
49 ശതമയാനം മയാലിനധ്ം വ്രീടുകളിൽ നിന്നും 36 
ശതമയാനം സ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 15 ശതമയാനം 
ടപയാതുസ്ലങ്ങളിലമയാണക് ഉതക്പയാേിപ്ിക്ടപ്ടുന്തക്. ടമയാത്തം 
മയാലിനധ്ത്തിടറെ 77 ശതമയാനം (7,732 െൺ) മയാലിനധ്ം 
ജ്രീർണ്ിക്കുന്വയം 18 ശതമയാനം ജ്രീർണ്ിക്യാത്തവയം 5 
ശതമയാനം നിർജ്ജ്രീവവമയാണക് (ഇടനർട്ക്). പ്തിേിനമുള്ള 
7732 െൺ കജവമയാലിനധ്വം 1808 െൺ (18 ശതമയാനം) 
അകജവമയാലിനധ്വം സംസ്ക്കരിദക്ണ്തക് അെിയന്തിര 
പ്യാധയാനധ്ം ഉള്ള ഘെകങ്ങളയാണക്. 
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സംസ്യാനത്തക് കജവനശ്രീകരണ മയാലിനധ്ത്തിടറെ 
75 ശതമയാനം വ്രീടുകളിലം സ്യാപനങ്ങളിലം 
കമ്്യൂണിറ്റി തലത്തിലം നിലവിൽ സംസ്ക്കരിക്കുന്നുണ്ക്. 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ നിലവിലള്ള ദപ്യാജക്ടയായ 
14,99,000 വ്രീടുതല കദമ്പയാസ്റിംഗും അടല്ങ്ിൽ ബദയയാ 
ടമത്തകനദസഷന് യൂണിറ്റുകളം സ്യാപിക്കുന്തിലൂടെ 
മയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനള്ള ദശഷി 85 ശതമയാനം 
വർദ്ിപ്ിക്യാന് സയാധിക്കും. ഹരിതകർമ്ദസനയാ 
യൂണിറ്റുകളം മറ്റിതര ഏജന്സികളം ദെർന്ക് 48.05 
ലക്ം ദ്യാതസ്കളിൽനിന്നും (36.35 ലക്ം ഗ്യാമ 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിലം 11.70 ലക്ം നഗര 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിലം) അകജവ മയാലിനധ്ങ്ങൾ 
ദശഖരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ദശഖരിക്കുന് അകജവ 
മയാലിനധ്ങ്ങൾ സംസ്യാനത്തക് പ്വർത്തിക്കുന് ടമറ്റ്രീരിയൽ 
കളക്ന് ദകന്ദങ്ങളിൽ (എം.സി.എഫക്), മിനി എം.സി.
എഫക് എന്ിവയിൽ തയാതക്ക്യാലികമയായി സൂക്ിക്കുകയം 
ടെയ്യുന്നു. എം.സി.എഫുകളിൽ സൂക്ിച്ിരിക്കുന് 
പ്യാസ്റികക് മയാലിനധ്ം വ്രീണ്ടും തരംതിരിച്തിനക് ദശഷം ട്ഷഡക് 
ടെയ്ക് ടബയക്ൽ ടെയ്യുന്തിനക് റിദസയാെക്സക് റിക്വറി 
ദകന്ദങ്ങളിദലക്ക് കകമയാറുന്നു. ദറയാഡക് െയാറിംഗിനക് 
പ്ദതധ്കിച്ക് ഇതക് ഉപദയയാഗിക്കുന്തിദലക്യായി ക്്രീന് ദകരള 
കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുകയം ടെയ്യുന്നു. ടപയാതു പ്വൃത്തികളടെ 
ഭയാഗമയായിട്ക് ട്ഷഡക് ടെയ് പ്യാസ്റിക്കുകൾ ദറയാഡക് െയാറിംഗിനക് 
ഉപദയയാഗിക്കുന്തക് സർക്യാർ നിർബന്മയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 
സംസ്യാനത്തയാകമയാനം 1170 എം.സി.എഫും 184 റിദസയാെക്സക് 
റിക്വറി ടഫസിലിറ്റി (ആർ.ആർ.എഫും) 10578 മിനി 
എംസിഎഫക് ദകന്ദങ്ങളം പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്ക്. 1,033 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്ദസനയം 
നിലവിലണ്ക്. ഹരിതകർമ്ദസന, ടമറ്റ്രീരിയൽ കളക്ന് 
ടഫസിലിറ്റി ദകന്ദങ്ങൾ, റിദസയാെക്സക് റിക്വറി ടഫസിലിറ്റി 
ദകന്ദങ്ങൾ എന്ിവടയ സംബന്ിച് 2022 ഒദക്ടയാബർ 31 
വടരയളള ജില്യാതല വിവരങ്ങൾ യഥയാക്രമം അനുബന്ും 
12.1.17ലം അനുബന്ും 12.1.18ലം ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ശുെിത്വകേരളം (ഗ്യാേവം നഗരവം)
ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണവമയായി ബന്ടപ്ട്ക് ഉറവിെതല 
മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണത്തിനയാണക് സംസ്യാന സർക്യാർ 
മുന്ഗണന നൽകുന്തക്. ശുെിത്ദകരളം പദ്തിയിലൂടെ 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ ഈ ദമഖലയിൽ 
ഏടറ്റടുക്കുന് ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ഭയാഗികമയായ സഹയായം 
സർക്യാർ നൽകുന്നു. സംസ്യാനത്തക് പകർച്വധ്യാധികൾ 
നിയന്ത്രിക്കുന്തിനക് തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
ഏടറ്റടുക്കുന് മെക്യാല പൂർവ്വ ശുെ്രീകരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഇതിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. ആദരയാഗധ്വകുപ്ക് ഡയറദ്രേറ്റക്, 
നയാഷണൽ ടഹൽത്തക് മിഷന്, ഹരിതദകരളം മിഷന് 
എന്ിവയമയായി സഹകരിച്യാണക് മൺസൂണിനക് മുമ്പുള്ള 
ക്്രീനിംഗക് കധ്യാമ്പയിന് നെത്തുന്തക്. ശുെിത്ദകരളം നഗരം 
പദ്തിയിലൂടെ 11 നഗരതദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
ടമയാത്തം 7.40 ദകയാെി രൂപയടെ ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ 
ദപ്യാജകക്ടുകളം ശുെിത്ദകരളം ഗ്യാമം പദ്തിയിലൂടെ 22 
ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ 3.84 ദകയാെി രൂപയടെ ദപ്യാജകക്ടുകളം 
ഏടറ്റടുക്കുകയണ്യായി. 

ദൃശധ്-ശ്രവധ് മയാധധ്മങ്ങളിലൂടെയം പത്ര മയാധധ്മങ്ങളിലൂടെയം 
അവദബയാധം വളർത്തുന്തിനള്ള കധ്യാമ്പയിനകൾ 
സംഘെിപ്ിച്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ ശയാസ്ത്രീയമയായി 
മയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനള്ള ശ്രീലം 
വളർത്തിടയടുക്യാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 2021-22 ൽ ‘എടറെ 
മയാലിനധ്ം എടറെ ഉത്തരവയാേിത്തം’ എന് മുദ്യാവയാകധ്ം 

വധ്യാപകമയായി പ്െരിപ്ിക്കുകയം അതക് ഉറവിെത്തിൽ തടന് 
സംസ്ക്കരിക്കുന്തിനള്ള സൗകരധ്മുണ്യാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
ഗയാർഹിക, സ്യാപന, കമ്്യൂണിറ്റി തലങ്ങളിൽ ടെറുതും, 
ഇെത്തരവം വലതുമയായ കജവമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ 
സംവിധയാനങ്ങൾ സ്യാപിച്തിലൂടെ സംസ്യാനടത്ത 
2,13,962 വ്രീടുകളിടലയം സ്യാപനങ്ങളിടലയം മയാലിനധ്ം 
കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനക് സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 

സ്വചട്ഭയാരതട് േിഷൻ (ഗ്യാേ്രീണ്) 
എല്യാ ഗ്യാമ്രീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും വൃത്തിയയായ 
ദെയായിലറ്റുകൾ ഉറപ്യാക്കുന്തിനയാണക് മിഷന് 
ലക്ധ്മിടുന്തക്. 2016 നവംബർ 1 മുതൽ സംസ്യാനടത്ത 
ഗ്യാമ പ്ദേശങ്ങൾ ടവളിയിെ വിസർജ്ജന മുക്മയായി 
(ഒ.ഡി.എഫക്) പ്ഖധ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. ഗ്യാമങ്ങളിൽ 1,74,720 
വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകൾ (ഐ.എച്ക്.എച്ക്.എൽ) 
നിർമ്ിച്തിലൂടെ ടവളിയിെ വിസർജ്ജന മുക്മയായ 
(ഒ.ഡി.എഫക്) സംസ്യാനമയായി ദകരളം മയാറിയിട്ടുണ്ക്. 
ടവളിയിെ വിസർജ്ജന മുക് നിലവയാരം സുസ്ിരമയായി 
നിലനിർത്തയാന് ശ്രമിക്കുന്ദതയാടെയാപ്ം ഒ.ഡി.എഫക് പ്സക് 
പ്വർത്തനങ്ങളിലയാണക് ഇദപ്യാൾ ശ്രദ് ദകന്ദ്രീകരിക്കുന്തക്. 
സ്ച്ക് ഭയാരതക് മിഷന് ഗ്യാമ്രീൺ എസക്.ബി.എം (ജി) പ്കയാരം 
േയാരിദ്ധ് ദരഖയ്ക്കക് തയാടെയള്ളവർ (ബി.പി.എൽ), കടണ്ത്തിയ 
എ.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾ എന്ിവർക്ക് ഒരു വധ്ക്ിഗത 
ദെയായിലറ്റക് (ഐ.എച്ക്.എച്ക്.എൽ) നിർമ്ിക്കുന്തിനം 
ശുെ്രീകരണത്തിനം ദെയായിലറ്റക് വൃത്തിയയാക്കുന്തിനമുള്ള 
ജലലഭധ്തയം ജലസംഭരണ സംവിധയാനവം 
ഉൾടപ്ടെയള്ളവ നിർമ്ിക്കുന്തിനക് 12,000 രൂപ 
വടരയയാണക് ദപ്യാത്സയാഹന ധനസഹയായമയായി നൽകുന്തക്. 
ഇതിൽ ദകന്ദ വിഹിതമയായി 7,200 രൂപയം (60 ശതമയാനം) 
സംസ്യാന വിഹിതമയായി 4,800 രൂപയം (40 ശതമയാനം) 
സ്ച്ക് ഭയാരതക് മിഷന് ഗ്യാമ്രീൺ പദ്തിയിലൂടെ ദപ്യാത്സയാഹന 
ധന സഹയായമയായി ശുെിത് മിഷന് നൽകുന്നു. 01-04-
2021 മുതൽ ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര ആടക 6,261 
വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുകയം 4,135 വധ്ക്ിഗത 
ദെയായിലറ്റുകളടെ നിർമ്യാണം പുദരയാഗതിയിലമയാണക്. 

ഒ.ഡി.എഫട് പ്സട്
എല്യാ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളം ഒ.ഡി.എഫക് പ്സക് ദനടുന്തിനക് 
ദകന്ദ കുെിടവള്ള ശുെിത്മന്ത്രയാലയം നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള 
എല്യാ മയാനേണ്ഡങ്ങളം ദനെിടയടുക്കുന്തിലള്ള 
പരിശ്രമത്തിലയാണക്. എല്യാ വധ്ക്ികൾക്കും ദെയായിലറ്റക് 
സൗകരധ്ം, ദെയായിലറ്റുകളടെ ശരിയയായ ഉപദയയാഗം, 
ഖരദ്വമയാലിനധ്ങ്ങൾ ശയാസ്ത്രീയമയായി കകകയാരധ്ം 
ടെയ്യൽ, ടപയാതുശുെ്രീകരണ സംവിധയാനങ്ങൾ ഉറപ്യാക്ൽ 
എന്ിവയയാണക് ഒ.ഡി.എഫക് പ്സക് ദനടുന്തിനള്ള 
മയാനേണ്ഡങ്ങൾ. ദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം ഫലപ്േമയായി 
കകകയാരധ്ം ടെയ്യാൽ മയാത്രദമ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് 
ഒ.ഡി.എഫക് പ്സക് കകവരിക്യാന് സയാധിക്കുകയള്ളൂ. 
ദെയായിലറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം ടപയാതുസ്ലങ്ങളിലം 
ജല ദസ്തയാതസ്സുകളിലം മറ്റക് ജലയാശയങ്ങളിലം ഒഴുകുന്തക് 
തെദയണ്തും അതുദപയാടല ഉപരിതലജല മലിന്രീകരണവം 
തെദയണ്തയാണക്. മലിനജലം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനക് 
ടസപക്റ്റികക് െയാങ്കുകളം െ്ിന് പിറ്റക്സുകളമയാണക് ഉെിതം. ദസയാക്ക് 
പിറ്റക്സുകൾ/ല്രീച്ക് പിറ്റക്സുകൾ എന്ിവയിലൂടെ ദഗ് വയാട്ർ 
കകകയാരധ്ം ടെദയ്യണ്തുമയാണക്. 2022 ടസപക്റ്റംബർ 30 വടര 
554 വിദല്ജുകൾ ഒ.ഡി.എഫക്. പ്സക് ആയി പ്ഖധ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 
ഘട്ംഘട്മയായി എല്യാ വിദല്ജുകളം ഒ.ഡി.എഫക് പ്സക് 
ആകുന്തിനയായി ലക്ധ്മിടുന്നു. 
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ഖരദ്വേയാ�ിനധ് സംസട്ക്രണം
സംസ്യാനടത്ത 8,683 ഖരദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്യായി ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര 41.11 
ദകയാെി രൂപ ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ ഏപ്ിൽ 01, 2021 
മുതൽ ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര 6.11 ദകയാെി രൂപയടെ 
269 ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്തിയയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. കമ്്യൂണിറ്റി 
സയാനിറ്ററി ദകയാംപ്കക്സുകൾ/ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകൾ എന് 
ഘെകത്തിൽ ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര 170 സയാനിറ്ററി 
ദകയാംപ്കക്സുകൾ/ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുകയം 
2.29 ദകയാെി രൂപ ടെലവെിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഒ.ഡി.എഫക് 
നിലവയാരം നിലനിർത്തുന്തിനക് വിവിധ തരത്തിലള്ള 
വിവരവിേധ്യാഭധ്യാസ വിനിമയ/കയാരധ്ദശഷി വികസന 
പ്വർത്തനങ്ങളം 2021-22 ൽ ഏടറ്റടുത്തിട്ടുണ്ക്. 

എസക്.ബി.എം ഗ്യാമ്രീണിടറെ ഒന്യാം ഘട്ത്തിൽ 
ഖരദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ ദപ്യാജകക്ടുകൾക്കുള്ള ഫണ്ക് 
കണക്യാക്ിയിരുന്തക് 500 കുടുംബങ്ങളിൽ കൂടുതലള്ള 
ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് പരമയാവധി 20 ലക്ം രൂപ 
എന് ര്രീതിയിൽ ഓദരയാ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തിലമുള്ള ആടക 
കുടുംബങ്ങളടെ അെിസ്യാനത്തിലയാണക്. ദകന്ദ സംസ്യാന 
സർക്യാരുകൾ 60:40 എന്നപയാതത്തിലയാണക് എസക്.
ബി.എം ഗ്യാമ്രീണിടറെ ക്രീെിലള്ള ഖരദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ക് അനവേിക്കുന്തക്. എസക്.
ബി.എം ഗ്യാമ്രീണിടറെ ഒന്യാം ഘട്ം അവസയാനിടച്ങ്ിലം 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്ത്രീകരണ ഘട്ത്തിലമയാണക്. ഇദപ്യാൾ 
ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ സ്ച്ക് ഭയാരതക് മിഷന് ഗ്യാമ്രീണിടറെ 
രണ്യാം ഘട്മയായിട്യാണക് ദപ്യാജക്ടക് ഏടറ്റടുക്കുന്തക്.

ഖരദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണമയാണക് സ്ച്ക്ഭയാരതക് മിഷന് 
(ഗ്യാമ്രീൺ) ടറെ രണ്യാം ഘട്ത്തിടല ഒരു പ്ധയാന 
ഘെകം. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഫലപ്േമയായ ര്രീതിയിൽ 
ശയാസ്ത്രീയമയായി മയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനള്ള 
സംവിധയാനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനക് ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്നു. 
കൂെയാടത കമ്്യൂണിറ്റി/ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് 
ദപ്യാത്സയാഹനം നൽകി മുദന്യാട്ക് ടകയാണ്ടുവരുന്തിനം, ഈ 
സംവിധയാനടത്ത നിലനിർത്തുന്തിനക് ശ്രമിദക്ണ്തുമയാണക്. 
ഓദരയാ പ്ദേശത്തിനം അനദയയാജധ്മയായ സയാദങ്തിക 
വിേധ്കൾ സംസ്യാനം ത്രീരുമയാനിദക്ണ്തയാണക്. വ്രീടുകളിടല 
മയാലിനധ്ം ദശഖരിച്ക്, തരംതിരിച്ക് ശരിയയായ ര്രീതിയിൽ ന്രീക്ം 
ടെയ്യുന്തിനക് വിദകന്ദ്രീകൃത സംവിധയാനങ്ങളയായ ഗയാർഹിക 
കദമ്പയാസ്റിംഗക് പ്യാന്റുകളം ബദയയാഗധ്യാസക് പ്യാന്റുകളം 
അനവേിക്യാവന്തയാണക്. ഓർഗയാനികക് ഖരമയാലിനധ്ം 
പരമയാവധി പുനരുപദയയാഗത്തിലൂടെ വളമയാക്കുന്തിനള്ള 
പ്വർത്തനങ്ങളം ഏടറ്റടുദക്ണ്തയാണക്.
 
കഗയാബർധൻ (ഗയാൽവമനസിംഗട് ഓർഗയാനിേട് ബകയയാ-
അകഗ്യാ റികസയാഴട്സട് ധൻ) പദ്തി
2018 ഏപ്ിലിൽ ആരംഭിച് എസക്.ബി.എം (ജി) പദ്തിയടെ 
പ്ധയാനഘെകമയായ ദഗയാബർധനിലൂടെ ജന്തുമയാലിനധ്ം 
ഉൾടപ്ടെയള്ള കജവമയാലിനധ്ം, അടുക്ളയിൽ ബയാക്ി 
വന് അവശിഷ്ങ്ങൾ, കദമ്പയാള മയാലിനധ്ം തുെങ്ങിയവ ബദയയാ 
ഗധ്യാസയാക്ി മയാറ്റുന്തിനക് ലക്ധ്മിടുന്നു. ടസപക്റ്റംബർ 
30, 2022 വടര ഇത്തരത്തിലളള 43 ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
നിർവ്വഹണത്തിടറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലയാണക്. ഇതിനയായി 
ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര 33.89 ലക്ം രൂപ 
ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്. 

സ്വചട്ഭയാരതട് േിഷൻ (നഗരം)
രയാജധ്ത്തയാകമയാനം വൃത്തി, മയാലിനധ്സംസ്ക്കരണം, ശുെിത്ം 
എന്ിവ ഉറപ്യാക്കുകടയന് ലക്ധ്ദത്തയാടെയയാണക് 
സ്ച്ക്ഭയാരതക് മിഷന് (നഗരം) പദ്തി ആരംഭിച്തക്. 
വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകൾ, ടപയാതുദെയായിലറ്റുകൾ, 
ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം, ഓഫ്രീസക് ടെലവക്, കയാരധ്ദശഷി 
വികസനം, വിവര വിേധ്യാഭധ്യാസ വിനിമയ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
എന്ിവയയാണക് ഈ ദപ്യാജക്ടിടറെ അഞ്ചക് പ്ധയാന 
ഘെകങ്ങൾ.

നഗരപ്ദേശങ്ങളിൽ 29,578 വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകൾ 
നിർമ്ിക്കുക വെി സംസ്യാനടത്ത 92 നഗര തദദേശ 
ഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫക് 
ഇന്ഡധ്യടെ ഒ.ഡി.എഫക് സർട്ിഫിക്റ്റും ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. 
വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുന്തിനക് ദകന്ദ 
സർക്യാർ 4,000 രൂപയം, സംസ്യാനം കുറഞ്ഞതക് 2,667 
രൂപയം ദപ്യാത്സയാഹന സഹയായമയായി നൽകുന്നുണ്ക്. 
ഒഡിഎഫക് നിലവയാരം നിലനിർത്തുന്തിനക് 1350 
വധ്ക്ിഗത ദെയായിലറ്റുകളം നിർമിച്ിട്ടുണ്ക്. നിലവിൽ 32 
നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഒഡിഎഫക് പ്സക് 
സർട്ിഫിദക്ഷനം കൽപ്റ്റ മുനിസിപ്യാലിറ്റിക്ക് ഒ.ഡി.എഫക് 
പ്സക് പ്സക് സർട്ിഫിദക്ഷനം ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. 

ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകളം മൂത്രപ്പുരകളം നിർമ്ിക്കുന്തിനക് ഓദരയാ 
ദെയായിലറ്റക് ദ്യാക്ിനം 40 ശതമയാനം ഗ്യാറെക്/വയബിലിറ്റി 
ഗധ്യാപക് ഫണ്ക് (വി.ജി.എഫക്) എന് നിരക്ിലയാണക് ദകന്ദ 
സർക്യാർ ഇന്ടസറെ്രീവയായി നൽകുന്തക്. സ്ച്ക്ഭയാരതക് 
മിഷടറെ ഒന്യാം ഘട്ത്തിൽ 658 ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകൾ 
പൂർത്ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. ഈ കയാലയളവിൽ 1,97,303 വധ്ക്ിഗത 
മയാലിനധ്സംസ്ക്കരണ സംവിധയാനങ്ങൾ നഗര തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളിൽ വിതരണം ടെയ്യുകയം, 224 കമ്്യൂണിറ്റിതല 
പ്യാന്റുകളം, 25 ആർ.ആർ.എഫുകളം, 665 എംസി.എഫക്/മിനി 
എം.സി.ഫുകളം സ്യാപിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. എസക്.ബി.എം 
നഗരം 2.0 യിൽ ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകൾക്കും കമ്്യൂണിറ്റി 
ദെയായിലറ്റുകൾക്കുമുള്ള യൂണിറ്റക് നിരക്ക് ഒരു സ്രീറ്റിനക് 98,000/- 
രൂപയിൽ നിന്ക് 1,50,000 രൂപയയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ക്. 

എസട്.ബി.എം (നഗരം) പദ്തിയുന്െ േ്രീഴിന്� ഖരേയാ�ിനധ് 
സംസട്ക്രണം (എസട്.ഡബ്ല്യൂ.എം)
2021-22 ൽ സംസ്യാനടത്ത 82 നഗര തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
ഡി.പി.ആർ തയ്യയാറയാക്കുകയം ശുെിത്ത്തിടറെ 
സംസ്യാനതല എംപദവർഡക് കമ്ിറ്റിയ്ക്കക് (എസക്.എൽ.ഇ.സി) 
സമർപ്ിക്കുകയം ആടക 295.09 ദകയാെി രൂപ (ദകന്ദ വിഹിതം 
- 103.28 ദകയാെി രൂപ, സംസ്യാനവിഹ്രീതം - 68.75 ദകയാെി 
രൂപ, നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനം - 123.05 ദകയാെി രൂപ) 
യടെ ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് അംഗ്രീകയാരം നൽകുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
ദകന്ദ സർക്യാരിടറെ ഭവന നഗരകയാരധ് മന്ത്രയാലയവം 82 
ഡി.പി.ആർ അംഗ്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. ഖരമയാലിനധ്സംസ്ക്കരണ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ദകന്ദ ഗവൺടമറെക് പരമയാവധി 35 
ശതമയാനമയാണക് ഇന്ടസറെ്രീവക് ഗ്യാറെയായി നൽകുന്തക്. 
82 നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്ക് ആടക 78.53 
ദകയാെി രൂപ ആേധ് ഗഡുവയായി അനവേിക്കുകയം ഇതിടറെ 
ഭയാഗമയായി 295.09 ദകയാെി രൂപയടെ 633 ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
ഏടറ്റടുക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. എല്യാ മയാസവം ഇതിടറെ 
പുദരയാഗതി വിലയിരുത്തുകയം ടെയ്യുന്നുണ്ക്.
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സ്ച്ക്ഭയാരതക് മിഷന്-നഗരം പദ്തിയടെ ക്രീെിൽ സംസ്യാനം 
അംഗ്രീകയാരം നൽകിയ ഡി.പി.ആർ പ്കയാരം നയാലക് ലക്ം 
രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുന് ഉറവിെതല മയാലിനധ്സംസ്ക്കരണ 
സംവിധയാനങ്ങൾ വിതരണം ടെയ്യുന്തിനള്ള ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
നഗര പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. 
അതിൽ 138983 യൂണിറ്റുകൾ അതയായതക് വിഭയാവനം ടെയ് 
െയാർജറ്റിടറെ 33 ശതമയാനം വിതരണം ടെയ്യുകയണ്യായി. 
വിഭയാവനം ടെയ് െയാർജറ്റക് ദനടുന്തിലൂടെ എസക്.ബി.എം 
നഗരം ദപ്യാജക്ടിടറെ ഭയാഗമയായി നഗര കുടുംബങ്ങളിടല 
10 ശതമയാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
സ്ന്തമയായി മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ സംവിധയാനങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാകുന്തയാണക്.

ഉറവിെതല മയാലിനധ്ം ദവർതിരിക്ൽ, വ്രീടുകൾ ദതയാറുമുള്ള 
മയാലിനധ് ദശഖരണം, ശയാസ്ത്രീയമയായ മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം, 
ടലഗസി ദവസ്റക് നിർമയാർജ്ജനം, ഉപദയയാഗിച് ടവള്ളത്തിടറെ 
സംസ്ക്കരണവം പരിപയാലനവം 100 ശതമയാനം ഉറപ്യാക്കുക 
എന് ലക്ധ്ദത്തയാടെയയാണക് സ്ച്ക് ഭയാരതക് മിഷന് (നഗരം) 
2.0, ഒദക്ടയാബർ 01, 2021നക് ആരംഭിച്തക്. രണ്യാം ഘട്ത്തിൽ, 
എല്യാ നഗര തദദേശസ്യംഭരണ സ്യാപന ങ്ങളടെയം 
വിവര വിേധ്യാഭധ്യാസ വിനിമയ പ്വർത്തനങ്ങൾ, കയാരധ്ദശഷി 
വികസനം, ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം എന്ിവയമയായി 
ബന്ടപ്ട് കർമ് പദ്തികൾക്ക് സംസ്യാനതല 
സയാദങ്തിക സമിതി അംഗ്രീകരിച്ക് ഭവന, നഗരകയാരധ് 
മന്ത്രയാലയത്തിടറെ അനമതിക്യായി സമർപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്.

സ്യാർട്ട് ഗയാർകബജട് േയാകനജട് ന്േറെട്
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിടല മയാലിനധ് സംസക് ക്രണം 
ഫലപ്േമയായി കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനക് സംസ്യാന 
സർക്യാർ ആവിഷക്ക്രിച് മടറ്റയാരു പ്ധയാന 
സംവിധയാനമയാണക് സ്യാർട്ക് ഗയാർദബജക് മയാദനജക്ടമറെക്. 
മയാലിനധ്ത്തിടറെ ഉറവിെം, മയാലിനധ്ം കുറയ്ക്കൽ, 
ശരിയയായ ര്രീതിയിലള്ള സംസ്ക്കരണം, തരംതിരിക്ൽ, 
പരിഹയാരമയാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ിവ സംബന്ിച് പൂർണ്മയായ 
ഒരു ഡയാറ്റയാടബയക്സക് ഉറപ്യാക്കുന് ഐ.െി അധിഷ്ിതമയായ 
മയാലിനധ്സംസ്ക്കരണ ദമയാണിറ്ററിംഗക് സംവിധയാനമയാണക് 
സ്യാർട്ക് ഗയാർദബജക് മയാദനജക്ടമറെക്. ജനപങ്യാളിത്തദത്തയാടെ 
സംസ്യാനത്തിടറെ ശുെിത്നിലവയാരം ഉറപ്യാക്കുന്തിനള്ള 

ഒരു ഓൺകലന് പ്യാറ്റക്ദഫയാമും കൂെിയയാണിതക്. തദദേശഭരണ 
സ്യാപനതലത്തിൽ കയാൾടസറെർ സൗകരധ്വം സംസ്യാന 
തലത്തിൽ ഒരു ദകന്ദ്രീകൃത കൺദട്യാൾ റൂമും ഉൾടപ്ടെയള്ള 
ഒരു ദകന്ദ്രീകൃത ഓൺകലന് പ്യാറ്റക്ദഫയാമും കൂെിയയാണിതക്. 
ഇവർക്ക് സയാദങ്തിക സഹയായം നൽകുന്തക് ടകൽദട്യാൺ 
ആണക്.

ഈ അവദലയാകന കയാലയളവിൽ 374 തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ (4 ദകയാർപ്ദറഷനകൾ, 58 മുനിസിപ്യാ 
ലിറ്റികൾ, 312 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ) ഈ സംവിധയാനം 
ഉറപ്യാക്കുന്തിനള്ള പ്വൃത്തിക്ക് അനമതി നൽകുകയം 
ശുെിത്മിഷനം ടകൽദട്യാണുമയായി ദെർന്ക് കരയാർ 
വയ്ക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 374 തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിൽ 
ഉെന് ഇതക് പ്വർത്തനക്മമയാകുന്തയാണക്. 2022-
23 അവസയാനദത്തയാടെ ബയാക്ിയള്ള തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളിലം ഇതക് പ്യാവർത്തികമയാക്കുന്തയാണക്. ആടക 
158 തദദേശഭരണസ്യാപനങ്ങൾ (52 മുനിസിപ്യാലിറ്റികളം 
106 ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളം) കസ്റമർ എന്ദട്യാൾടമറെക് 
നെത്തി ഈ സംവിധയാനം നെപ്ിലയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 
ഹരിതകർമ്ദസനകൾ ഈ ആപ്ിലൂടെ ആടക 1.93 
ലക്ം ആസ്ികൾ മയാപ്ക് ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. കണ്ണൂരിൽ 1.03 ലക്ം 
ആസ്ികൾ മയാപ്ക് ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 2022-23 ൽ (ടസപ്തംബർ 30, 
2022 വടരയള്ള) സ്യാർട്ക് ഗയാർദബജക് ആപ്ിടറെ പുദരയാഗതി 
സംബന്ിച് ജില്യാതല വിവരങ്ങൾ പട്ിക 12.1.13ൽ 
ടകയാടുത്തിട്ടുണ്ക്.

നഗര അെിസ്യാന സൗേരധ്ങ്ങൾ
സുസ്ിരമയായ നഗരവളർച് സയാധധ്മയാക്കുന്തിനക് 
മറ്റു ഘെകങ്ങടളയാടെയാപ്ം ഉെിതമയായ അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ സംസ്യാനത്തിടറെ 
ദശഷിടയ ആശ്രയിച്യായിരിക്കും സംസ്യാനത്തിടറെ 
സയാമ്പത്തിക വികസനം. ടമച്ടപ്ട് ര്രീതിയിലള്ള ദസവനം 
ലഭധ്മയാക്കുന്തിനക്, നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
ടഫസിലിദറ്ററ്റർമയാരയായി പ്വർത്തിദക്ണ്തും വികസന 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ടപയാതു-സ്കയാരധ് സയാമൂഹധ്/
കമ്്യൂണിറ്റി പങ്യാളിത്ത ര്രീതികൾ കടണ്ത്തുന്തിനക് 
ശ്രമിദക്ണ്തുമയാണക്.

മദറ്റടതയാരു വികസന ദമഖലയിൽ എന്ദപയാടല, മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണത്തിലം അതുദപയാടല ശുെിത്ത്തിലമുള്ള 
വിവിധ പദ്തികളടെ സ്യാധ്രീനം ഫലപ്േമയാക്കുന്തിദലക്യായി ദകരള സർക്യാർ നൂതനമയായ പരിപയാെികൾ 
ആവിഷക്ക്രിച്ിട്ടുണ്ക്. റിഫ്ടമെറെക് സൗകരധ്ങ്ങളം ദെയായിലറ്റക് ദകയാംപ്കക്സുകളം നിർമ്ിച്ചുടകയാണ്ക് സംസ്യാനടത്ത 
ഗുണനിലവയാരമുള്ള ടപയാതു ദെയായിലറ്റുകളടെ അഭയാവം പരിഹരിക്കുന്തിനക് സംസ്യാന സർക്യാരിടറെ സുപ്േയാന 
കയാൽടവയക്പ്യാണക് ദെക്ക് എ ദരേക്ക്. ദേശ്രീയ, സംസ്യാന കഹദവകൾ, ട്യാന്ദസ്യാർട്ക് ദസ്റഷനകൾ, ദഷയാപ്ിംഗക് 
ദകയാംപ്ക്ക് എന്ിവിെങ്ങളിലയാണക് ഈ സൗകരധ്ം ലഭധ്മയാക്കുന്തക്. സുരക്ിതത്വം, വൃത്തിയം ദെക്ക് എ ദരേക്ക് 
ദെയായിലറ്റുകളിൽ വളടര പ്യാധയാനധ്മുള്ളതയാണക്. നയാപക്കിന് ടവന്ഡിംഗക് ടമഷ്രീനകൾ, നയാപക്കിന് നശ്രീകരണ 
സംവിധയാനങ്ങൾ, ദവസ്റക് ബിന്നുകൾ, വൃത്തിയയാക്കുന്തിനയാവശധ്മയായ സൗകരധ്ങ്ങൾ, ദകയാഫി ദഷയാപ്പുകൾ, 
വിശ്രമസ്ലങ്ങൾ എന്ിവയം ഇതിടറെ ഭയാഗമയാണക്. സംസ്യാനത്തക് ഘട്ംഘട്മയായി 1842 െി.എ.ബികളടെ 
നിർമ്യാണമയാണക് ലക്ധ്മിടുന്തക്. തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടര 1783 െി.എ.ബി 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ ഏടറ്റടുക്കുകയം 1453 െി.എ.ബി ദപ്യാജകക്ടുകളടെ ടെന്ഡറിംഗക് നെപെികൾ പൂർത്തിയയാക്കുകയം 646 
െി.എ.ബികളടെ നിർമ്യാണം പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം 630 െി.എ.ബികൾ നിർമ്യാണത്തിലമയാണക്. ഈ ദപ്യാജകക്ടുകളിലൂടെ 
ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ടപയാതുശുെിത് സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകടയന് േ്രീർഘകയാല ആവശധ്വം പരിഹരിക്യാന് സയാധിക്കുടമന്ക് 
പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു. സംസ്യാനടത്ത ടൂറിസം ദമഖലയിൽ വലിടയയാരു കുതിച്ക് െയാട്ം തടന് ഇതക് വെി ഉണ്യാകുടമന്ക് 
പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു.

ദബരാക്സ്: 12.1.4 - ദെക്ക് എ ദരേക്ക് (െി.എ.ബി)
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പട്ിക 12.1.13 സ്യാർട്ക് ഗയാർദബജക് ആപ്ിടറെ ജില്യാതല പുദരയാഗതി സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ 2022-23 (30.09.2022 വടര)

ക്രമ 
നം. ജില് ദകയാർപ്ദറഷനകൾ മുനിസിപ്യാലിറ്റി കൾ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ ആടക

1 തിരുവനന്തപുരം 1 4 25 30

2 ടകയാല്ം 1 4 27 32

3 പത്തനംതിട് 4 12 16

4 ആലപ്പുെ 6 37 43

5 ദകയാട്യം 3 18 21

6 ഇടുക്ി 1 26 27

7 എറണയാകുളം 9 25 34

8 തൃശൂർ 1 5 16 22

9 പയാലക്യാെക് 5 11 16

10 മലപ്പുറം 5 29 34

11 ദകയാെിദക്യാെക് 1 7 35 43

12 വയനയാെക് 1 8 9

13 കണ്ണൂർ 2 31 33

14 കയാസർദഗയാഡക് 2 12 14

ആടക 4 58 312 374
 
 അവലംബം: ശുെിത്മിഷന്, ദകരള സർക്യാർ

കബയാക്ട്  12.1.5 ടതളിന്രീടരയാഴുകും നവദകരളം കധ്യാമ്പയിന്

സംസ്യാനടത്ത ജലമലിന്രീകരണ പ്ശ്നം പരിഹരിക്കുന്തിനള്ള പ്ധയാന പരിപയാെിയയായി ‘ശുദ്ജലം ഒഴുകുന് 
നവദകരളം’ എന്ർത്ഥം വരുന് ‘ടതളിന്രീടരയാഴുകും നവദകരളം’ എന് ദപരിൽ ഒരു ജനക്രീയ കധ്യാമ്പയിന് 
സംസ്യാനവധ്യാപകമയായി നെപ്ിലയാക്കുകയണ്യായി. 44 നേികൾ, 34 തെയാകങ്ങൾ, 5 ശുദ്ജല തെയാകങ്ങൾ, 81 
അണടക്ട്ടുകൾ, ലക്ക്ണക്ിനക് കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ എന്ിങ്ങടന സംസ്യാനത്തിനക് സമൃദ്മയായ ഒട്നവധി 
ജലദ്യാതസ്സുകളണ്ക്. ശരയാശരി 3000 മില്ിമ്രീറ്റർ വയാർഷിക മെ സംസ്യാനത്തക് ലഭിക്കുന്നുണ്ക്. എന്ിരുന്യാലം, ഈ 
ജലയാശയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭയാഗവം വിദവെനരഹിതമയായി വലിടച്റിയന് ഖരമയാലിനധ്ങ്ങളയാലം അവയിദലക്ക് ടസപക്ദറ്റജക് 
ഒഴുകുന്തും കയാരണം മലിനമയാകുന്തയായി പഠനങ്ങൾ സൂെിപ്ിക്കുന്നു. അന്തയാരയാഷ്ട്ര ഭൗമേിനമയായ 2022 ഏപ്ിൽ 
22-നക് ടതളിന്രീടരയാഴുകും നവദകരളം കധ്യാമ്പയിന് സംസ്യാനത്തക് ഉേക്ഘയാെനം ടെയ്യുകയണ്യായി.

ദകരളത്തിടല എല്യാ ജലയാശയങ്ങളിടലയം ജലത്തിടറെ ഗുണനിലവയാരടത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കുന്തിനം 
വിശകലനം ടെയ്യുന്തിനമയായി ശുെിത് മിഷന് വികസിപ്ിടച്ടുത്ത ആന്ദരെയായിഡക് ആപ്ിദക്ഷനയായ ‘ടതളിന്രീർ’ 
മുദഖനയയാണക് ഈ പരിപയാെി നെപ്ിലയാക്ിയതക്. ജിഐഎസക് സയാദങ്തികവിേധ് അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള ഈ ആപ്ിലൂടെ 
ഓദരയാ തദദേശഭരണ സ്യാപനത്തിലം ദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ പദ്തികൾ ആസൂത്രണം ടെയ്യയാന് ഡയാറ്റ 
നൽകുകയണ്യായി. ഇതിലൂടെ തദദേശസ്യാപന എഞ്ചിന്രീയർമയാർക്കും മറ്റക് സയാദങ്തിക ജ്രീവനക്യാർക്കും മലിന്രീകരണ 
ദ്യാതസ്സുകൾ, മലിനമയായ ജലയാശയങ്ങൾ, കൃതധ്മയായ സ്ലങ്ങൾ എന്ിവടയക്കുറിച്ചുള്ള വസക്തുനിഷ്മയായ വിവരങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാകുകയണ്യായി.

ഉദേധ്യാഗസക് ഥരും ജനപ്തിനിധികളം സന്ദ്പ്വർത്തകരും വിേഗക്ധർ എന്ിവർ ഈ കധ്യാമ്പയിനിൽ 
പടങ്ടുക്കുകയണ്യായി. ഏറ്റവം വലിയ ജലപരിദശയാധനയാ കരെവയായി സംസ്യാനത്തുെന്രീളമുള്ള ജലദ്യാതസ്സുകളിടല 
62,398 വയാട്ർ ദപയായിന്റുകൾ ബയാക്ട്രീരിദയയാളജിക്ൽ ഫ്രീൽഡക് ടെസ്റക് കിറ്റുകൾ ഉപദയയാഗിച്ക് H2SVials സക്ട്ിപ്ക് ര്രീതിയിലൂടെ 
ഉപദയയാഗിച്ക് പരിദശയാധിക്കുകയണ്യായി. തദദേശഭരണ തലത്തിൽ 25,680 ദപരും ജില്യാ തലത്തിൽ 7,900 ദപരും 
സംസ്യാന തലത്തിൽ 732 ദപരും കധ്യാമ്പയിനിൽ പടങ്ടുക്കുകയണ്യായി. നേികൾ, ദതയാടുകൾ, കനയാലകൾ, കുളങ്ങൾ 
മുതലയായവയിടല മലിനമയായ ദപയായിന്റുകൾ മയാപ്ക് ടെയ്യുന്തിനയായി വയാർഡക് തല ജലകമ്ിറ്റികൾ തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളടെ ഓദരയാ വയാർഡിലം ജല നെത്തം സംഘെിപ്ിക്കുകയണ്യായി. ഈ പരിപയാെിക്ക് വലിയ ജനപങ്യാളിത്തം 
ലഭിക്കുകയണ്യായി. കമ്്യൂണിറ്റിതല പ്തിനിധികളം സന്ദ്പ്വർത്തകരും സംസ്യാനടത്ത ജലയാശയങ്ങളടെ 
സുസ്ിരതടയ സംബന്ിച്ക് ആശങ് പ്കെിപ്ിക്കുകയമുണ്യായി. ഈ കധ്യാമ്പയിനിടറെ ഭയാഗമയായി ജലസഭകൾ 
അടല്ങ്ിൽ വയാട്ർ ദഫയാറങ്ങളം സംഘെിപ്ിക്കുകയണ്യായി. മലിനമയായ ജലയാശയങ്ങളം മലിന്രീകരണത്തിടറെ 
ദസ്തയാതസ്സുകളം കടണ്ത്തിയ ദശഷം, ജലകമ്ിറ്റികൾ അവ വൃത്തിയയാക്കുന്തിനം മലിന്രീകരണം തെയന്തിനമയായി 
കമ്്യൂണിറ്റിതല ജല ശുെിത് കരെവകൾ സംഘെിപ്ിക്കുയണ്യായി. സംസ്യാനത്തുെന്രീളം നെത്തിയ 8,438 ക്്രീനിംഗക് 
കരെവകളിലൂടെ 939.67 െൺ ഖരമയാലിനധ്മയാണക് ജലയാശയങ്ങളിൽ നിന്ക് ദശഖരിച്തക്. ഖരമയാലിനധ്ങ്ങൾ ദശഖരിച്തിനക് 
ദശഷം, കജവ-അകജവ മയാലിനധ്ങ്ങളയായി തരംതിരിച്ക് വ്രീണ്ടും സംസ്ക്കരണത്തിനക് വിദധയമയാക്കുകയണ്യായി. 
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കുെിടവള്ള വിതരണം, മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ സംവിധയാനം, 
നഗര ശുെ്രീകരണം, ടപയാതു ശൗെയാലയങ്ങളടെ സ്യാപനവം 
വധ്യാപനവം, അഴുക്കുെയാൽ നിർമ്യാണവം നന്യാക്ലം, 
ഓവെയാലകളടെ നിർമ്യാണം, ഫലപ്േമയായ വയാഹന 
പയാർക്ിംഗക് നയവം, ആധുനിക ര്രീതിയിലള്ള പയാർക്ിംഗക് 
സംവിധയാനവം, നഗരങ്ങളടെ മദനയാഹയാരിത വർദ്ിപ്ിക്ൽ, 
ഹരിത നഗരം സൃഷ്ിക്കുക, യന്ത്രവൽക്കൃതമല്യാത്ത നഗര 
ഗതയാഗത സംവിധയാനങ്ങളടെ സ്യാപനം തുെങ്ങിയ 
പ്വർത്തനങ്ങളയാണക് നഗര അെിസ്യാനസൗകരധ് 
വികസന പരിപയാെികളിൽ ഉൾടപ്ടുന്തക്. സംസ്യാനത്തക് 
നെപ്യാക്ിവരുന് പ്ധയാന നഗര അെിസ്യാനസൗകരധ് 
വികസന പരിപയാെികൾ ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു.

അെൽ േിഷൻ കഫയാർ റിജുവകനഷൻ ആറെട് അർബൻ 
ട്യാൻസട്ഫർകേഷൻ 1.0 (അമൃതട്1.0) 
അെൽ മിഷന് ദഫയാർ റിജുവദനഷന് ആറെക് അർബന് 
ട്യാന്സക്ഫർദമഷന് 1.0 (അമൃതക് 1.0) എന് പദ്തി 
കുെിടവള്ള വിതരണം, അഴുക്കുെയാൽ നിർമ്യാണം, കക്കൂസക് 
മയാലിനധ് നിർമ്യാർജ്ജനം, മെടവള്ള ഓവെയാലകളടെ 
നിർമ്യാണം, നഗര ഗതയാഗതം, ഹരിത പ്ദേശങ്ങൾ, 
പയാർക്കുകൾ, കയാരധ്ദശഷി വികസനം തുെങ്ങി നഗര ദമഖല 
അഭിമുഖ്രീകരിക്കുന് ടവല്ലുവിളികടള അതിജ്രീവിക്കുന്തിനം 
നഗര പ്ദേശടത്ത ഭൗത്രീകവം സ്യാപനപരവമയായ 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനമയാണക് 
ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്തക്. സംസ്യാനടത്ത ആറക് മുനിസിപ്ൽ 
ദകയാർപ്ദറഷനകടളയം ആലപ്പുെ, പയാലക്യാെക്, ഗുരുവയായൂർ 
എന്്രീ മൂന്ക് മുനിസിപ്യാലിറ്റികടളയം അമൃതക് പദ്തിയടെ 
ഭയാഗമയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 2015-16 ൽ ആരംഭിച്ക് 2019-20 വടരയള്ള 
അഞ്ചക് വർഷമയായിരുന്നു പദ്തി കയാലയാവധിടയങ്ിലം 2023 
മയാർച്ക് വടര കയാലയാവധി ന്രീട്ിയിട്ടുണ്ക്. മൂന്ക് സംസ്യാന 
വയാർഷിക കർമ് പദ്തി (സയാപ്ക്) കളിലൂടെ (2015-16, 
2016-17, 2017-18) 2357.69 ദകയാെി രൂപയടെ 1000 ഉപ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ ഉൾടപ്ടുന് പദ്തികളയാണക് അംഗ്രീകയാരം 
ലഭിച്ിട്ടുള്ളതക്. 

ദകന്ദവം സംസ്യാനവം നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനവം 
50:30:20 എന് അനപയാതത്തിൽ ഫണ്ക് വകയിരുത്തുന്നു. 
1000 ഉപ ദപ്യാജകക്ടുകളിൽ 999 ദപ്യാജകക്ടുകൾ ടെന്ഡർ 
ടെയ്യുകയം 985 ദപ്യാജകക്ടുകൾ കരയാർ നൽകുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. അതിൽ ടസപക്റ്റംബർ 30, 2022 വടരയള്ള 
കണക്കുകൾ പ്കയാരം 827 ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. 
പൂർത്ത്രീകരിച് പദ്തികളം പുദരയാഗതിയിലിരിക്കുന് 
ദപ്യാജകക്ടുകളം ഉൾടപ്ടെ 30.9.2022 വടരയള്ള ടമയാത്തം 
ടെലവക് 1405.74 ദകയാെി രൂപയയാണക്. കുെിടവള്ള വിതരണവം 
അഴുക്കുെയാൽ നിർമ്യാണവമയാണക് അമൃതക് പദ്തിയിൽ 
മുന്ഗണന നൽകുന് പ്ധയാന ദമഖലകൾ.
 
എല്യാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കപപ്ക് കണക്ന് നൽകി 
കുെിടവള്ളം ലഭധ്മയാക്കുക എന്തയാണക് കുെിടവള്ള 
വിതരണ പദ്തിയിലൂടെ ലക്ധ്മിടുന്തക്. ജലവിഭവങ്ങൾ 
പുനരുജ്ജ്രീവിപ്ിക്കുക, ജലസംഭരണികളം, ജല സംഭരണ 
പ്യാന്റുകളം നിർമ്ിക്കുക, പുതിയ കപപ്ക് കലന് ഇടുക, 
പെയ കപപ്പുകൾ മയാറ്റുക എന്ിവയയാണക് ഈ ദപ്യാജക്ടിൽ 
ഉൾടപ്ടുന് പ്ധയാന പ്വൃത്തികൾ. ഈ ദമഖലയിൽ 1134.88 
ദകയാെി രൂപയടെ 172 ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ഭരണയാനമതി 
ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. 163 ദപ്യാജകക്ടുകൾ ദകരള ജല അദതയാറിറ്റി 
മുദഖനയം ദശഷിക്കുന്വ നഗര തദദേശ സ്യാപനങ്ങൾ 
മുദഖനയമയാണക് നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. ഇതിൽ 135 ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം ഈ ദമഖലയിൽ പൂർത്ത്രീകരിച് 

ദപ്യാജക്ടിനയായി 566.70 ദകയാെി രൂപ ടെലവെിക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

അഴുക്കുെയാൽ നിർമ്യാണവം കക്കൂസക് മയാലിനധ്ം കകകരധ്ം 
ടെയ്യുന്തിനള്ള ദപ്യാജകക്ടുകളിലൂടെ അമൃതക് നഗരങ്ങളിൽ 
ശയാസ്ത്രീയമയായി ദ്വമയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനം 
എല്യാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്്രീവദറജക് കണക്നിലൂടെ 
മയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന്തിനള്ള കണക്ന് 
ലഭധ്മയാക്കുന്തിനമയാണക് ലക്ധ്മിടുന്തക്. അഴുക്കുെയാൽ 
നിർമ്യാണവം കക്കൂസക് മയാലിനധ്ം കകകയാരധ്ം ടെയ്യുന് 
ദപ്യാജകക്ടുകളിദലക്യായി 648.85 ദകയാെി രൂപയടെ 138 
ദപ്യാജകക്ടുകൾക്ക് ഭരണയാനമതി ലഭധ്മയായിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 
118 ദപ്യാജകക്ടുകൾ ദകരള ജല അദതയാറിറ്റി മുദഖനയം 
ദശഷിക്കുന്വ നഗര തദദേശ ഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
മുദഖനയമയാണക് നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. ഇതുവടര 90 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം ഈ ദമഖലയിൽ 
പൂർത്ത്രീകരിച് ദപ്യാജക്ടിനയായി 41.82 ദകയാെി രൂപ 
ടെലവെിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
 
ഓെകളം മെടവള്ള ഓവെയാലകളം നിർമ്ിക്കുകയം 
നന്യാക്കുകയം ടെയ്യുന്തിലൂടെ നഗരങ്ങളിടല ടവള്ളടക്ട്ക് 
ഒെിവയാക്കുന്തിനയാണക് മെടവള്ള ടരെയിദനജക് ദമഖലയിടല 
ദപ്യാജകക്ടുകളിലൂടെ ലക്ധ്മിടുന്തക്. ഇതിൽ 349.56 ദകയാെി 
രൂപയടെ 495 ദപ്യാജകക്ടുകളയാണക് ഉൾടപ്ടുത്തിയിരിക്കുന്തക്. 
അതിൽ 459 ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയം ഈ 
ദമഖലയിൽ പൂർത്ത്രീകരിച് ദപ്യാജക്ടിനയായി 208.60 ദകയാെി 
രൂപ ടെലവെിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

നഗര പ്ദേശങ്ങളിൽ ദമയാദട്യാർ രഹിത ഗതയാഗത 
സൗകരധ്ം സൃഷ്ിക്കുന്തിനള്ള പരിപയാെികളയാണക് നഗര 
ഗതയാഗതദമഖലയിടല ദപ്യാജകക്ടുകളിലൂടെ ലക്ധ്മിടുന്തക്. 
ഇതിൽ കസ് വയാക്ക്, നെപ്യാത, കസഡക് വയാക്ക്, ദമൽപ്യാലം 
എന്ിവയടെ നിർമ്യാണവം ബഹുനില പയാർക്ിംഗക് 
സൗകരധ്ം എന്്രീ ദപ്യാജകക്ടുകൾ ഉൾടപ്ടുന്നുണ്ക്. 
212.04 ദകയാെി രൂപയടെ 123 ദപ്യാജകക്ടുൾ ഉൾടപ്ട് ഈ 
പദ്തിയിൽ 87 ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. ഈ 
ദമഖലയിൽ പൂർത്ത്രീകരിച് ദപ്യാജക്ടിനയായി 53.34 ദകയാെി 
രൂപ ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്.

ഹരിത ഇെങ്ങളം പയാർക്കുകളം എന് ദമഖലയിൽ 
ബയാല സൗഹൃേ ഘെകങ്ങൾക്ക് പ്ദതധ്ക പരിഗണന 
നൽകിടകയാണ്ക് ഹരിത ഇെങ്ങളം പയാർക്കുകളം 
വികസിപ്ിക്കുന്തിനയാണക് ഉദദേശിക്കുന്തക്. ഇതിൽ 48.59 
ദകയാെി രൂപയടെ 72 ദപ്യാജകക്ടുകൾ ഉൾടപ്ടുന്നുണ്ക്. 
അതിൽ 56 ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. 
പൂർത്ത്രീകരിച് ദപ്യാജകക്ടുകൾക്യായി 26.91 ദകയാെി രൂപ 
ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്. അമൃതക് ദപ്യാജക്ടിടറെ 2022 ടസപക്റ്റംബർ 
30 വടരയള്ള സയാമ്പത്തിക പുദരയാഗതി അനുബന്ും 
12.1.19ൽ ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒമ്പതക് നഗര തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളിടല അമൃതക് ദപ്യാജക്ടിടറെ പുദരയാഗതി 
സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ അനുബന്ും 12.1.20ലം ദമഖലയാ 
പുദരയാഗതി സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ അനുബന്ും 12.1.21ലം 
ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

അമൃതക് 1.0 ടറെ ഭയാഗമയായി അമൃതക് നഗരങ്ങളിൽ വിവിധ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. അവയിൽ പ്ധയാനം 
ഇവയയാണക്. തിരുവനന്തപുരം ദകയാർപ്ദറഷന് ദകയാമ്പൗണ്ിൽ 
102 കയാറുകൾ പയാർക്ക് ടെയ്യയാനള്ള സൗകരധ്മുള്ള ബഹുനില 
പയാർക്ിംഗക് സംവിധയാനവം തിരുവനന്തപുരം സർക്യാർ 
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ടമഡിക്ൽ ദകയാദളജിൽ 5 എം.എൽ.ഡി.യടെ മലിനജല 
സംസ്ക്കരണ പ്യാന്റും നിർമ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. മെടവള്ള ഓവെയാലകൾ 
ദമഖലയിൽ ടകയാല്ം ജില്യിടല ഉളിയദക്യാവിൽ, 
കയാവനയാെക്, ശക്ികുളങ്ങര എന്ിവിെങ്ങളിൽ 
തെയണകളടെ നിർമയാണവം 100 എം.എൽ.ഡി.യടെ 
ജലവിതരണ പദ്തിയം പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. ആലപ്പുെയിൽ 
ജലശുദ്്രീകരണ പ്യാറെിടറെ നിർമയാണവം നെപ്യാത 
നിർമയാണവം പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. ടകയാച്ി ദതവരയിൽ 10 
ലക്ം ലിറ്റർ ദശഷിയള്ള ജലസംഭരണിയടെ നിർമ്യാണവം 
ഏലംകുളത്തക് 5 എം.എൽ.ഡി.യടെ മലിനജല ശുദ്്രീകരണ 
പ്യാന്റും പൂർത്തിയയായി. തൃശൂരിൽ, 'ജലകയാരധ്ക്മതയള്ള' 
തൃശൂർ പദ്തി പുദരയാഗതിയിലയാണക്. അെയുതദമദനയാന് 
പയാർക്ിടറെ നിർമ്യാണം പൂർത്തിയയായിട്ടുമുണ്ക്. ഗുരുവയായൂരിൽ 
ബഹുനില കയാർ പയാർക്ിങക് ദകയാംപ്കക് സിടറെയം പൂദക്യാെക് 
സയാംസക് കയാരികനിലയം പയാർക്ിടറെയം നിർമ്യാണം 
പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. പയാലക്യാെക് 45 ലക്ം ലിറ്റർ 
സംഭരണദശഷിയള്ള ജലശുദ്്രീകരണ പ്യാന്റും, കമത്രി 
നഗർ, സലയാമത്തക് നഗർ, ന്രീലയാനഗർ എന്ിവിെങ്ങളിടല 
പയാർക്കുകളടെ നിർമ്യാണവം പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. 
ദകയാെിദക്യാെക് ടമഡിക്ൽ ദകയാദളജിൽ നിർമിക്കുന് 
ദ്വമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ പ്യാറെിടറെ 30 ശതമയാനം 
നിർമ്യാണവം പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. കണ്ണൂരിൽ ഏടറ്റടുത്ത 
എല്യാ കുെിടവള്ള പദ്തികളടെയം ദെദലയാറയിടല 
പയാർക്ിടറെയം നിർമയാണവം പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്.

ഗദവണന്സക് ടമച്ടപ്ടുത്തുന്തിനള്ള െില 
പരിഷക്കയാരങ്ങളയാണക് ഇന്ടസറെ്രീവക് ദഫയാർ റിദഫയാം 
പരിപയാെിയിലൂടെ മിഷന് ലക്ധ്മിടുന്തക്. ഇക്യാലയളവിൽ 
പതിടനയാന്ക് പരിഷക്ക്രണങ്ങൾ നെപ്ിലയാക്യാനയാണക് 
മിഷന്  ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്തക്. ഇവ നെപ്ിലയാക്കുന്തിനയായി 
വയാർഷിക പദ്തി വിഹിതത്തിടറെ 10 ശതമയാനം ഓദരയാ 
വർഷവം മയാറ്റി വയ്ക്കുകയം ഇതക് സംസ്യാനങ്ങൾക്കും 
ദകന്ദഭരണ പ്ദേശങ്ങൾക്കുമയായി പരിഷക്ക്രണ ദനട്ത്തിനക് 
ഇന്ടസറെ്രീവയായി നൽകുകയം ടെയ്യുന്നു. മുന്വർഷടത്ത 
ഇന്ടസറെ്രീവക് വിഹിതം തുെർന്നു വരുന് ഓദരയാ സയാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിടറെയം ആരംഭത്തിൽ തടന് സംസ്യാനങ്ങൾക്ക് 
നൽകുന്തയാണക്. ഓദരയാ സംസ്യാനവം അവരുടെ സ്യം 
വിലയിരുത്തൽ മിഷനക് ലഭധ്മയാക്കുദമ്പയാൾ മിഷടറെ ദകന്ദ 
ഡയറക്ടദററ്റക് സംസ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ടസറെ്രീവക് തുക 
പ്ഖധ്യാപിക്കും. കെിഞ്ഞ നയാലവർ ഷക്യാലവം തുെർച്യയായി 
സംസ്യാനത്തിനക് ഇന്ടസറെ്രീവക് ഇനത്തിൽ തുക 
ലഭിക്കുകയം ദേശ്രീയതലത്തിൽ സംസ്യാനം ഏെയാം 
സ്യാനത്തക് നിൽക്കുകയം ടെയ്യുന്നു. നയാളിതുവടര റിദഫയാം 
ഇന്ടസറെ്രീവയായി ദകരളത്തിനക് 59.52 ദകയാെി രൂപ 
ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്.

ജലക്യാമം കുറയ്ക്കയാനം അതുവെി ശുദ്ജലത്തിടറെ 
ഉപദയയാഗം സുസ്ിരമയായി വർദ്ിപ്ിക്യാനം നഗര 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളിടല ജലവിതരണം 
വർദ്ിപ്ിക്യാനം ലക്ധ്മിട്ക് 2021 ഒദക്ടയാബർ 1-നക് അമൃതക് 
1.0 വിപുല്രീകരിച്ക് അമൃതക് 2.0 ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. 
സംസ്യാനടത്ത 93 നഗര തദദേശഭരണസ്യാപനങ്ങളിലം 
പദ്തി നെപ്ിലയാക്കുന്തയാണക്. കൂെയാടത, അമൃതക് 1.0 
നഗരങ്ങളിൽ (ആറക് ദകയാർപ്ദറഷനകളം ആലപ്പുെ, 
ഗുരുവയായൂർ, പയാലക്യാെക് മുനിസിപ്യാലിറ്റികളം) മലിനജല/
ടസപക്ദറ്റജക് മയാദനജക്ടമറെക് പൂർത്തിയയാക്യാനം മിഷന് 
ലക്ധ്മിടുന്നു. 2021-22 മുതൽ 2025-26 വടരയള്ള അഞ്ചക് 
വർഷമയാണക് അമൃതക്-2.0-ടറെ പദ്തി കയാലയളവക്. അമൃതക് 
2.0-നക് ക്രീെിലള്ള ദപ്യാജകക്ടുകളിൽ ഗയാർഹിക കുെിടവള്ള െയാപ്ക് 

കണക്ന്, അമൃതക് നഗരങ്ങളിടല മലിനജലം/ടസപക്ദറ്റജക് 
മയാദനജക്ടമറെക്, ജലയാശയങ്ങളടെ പുനരുജ്ജ്രീവനം, ഹരിത 
ഇെങ്ങളടെ നിർമ്യാണം എന്ിവ ഉൾടപ്ടുന്നു. ടമയാത്തം 
പദ്തി അെങ്ൽ 3,495.00 ദകയാെി രൂപയയാണക്, അതിൽ 
ദകന്ദവിഹിതം 1,372.00 ദകയാെി രൂപയയാണക്. അമൃതക് 2.0-
നക് ക്രീെിൽ ധനസഹയായം ജനസംഖധ്യാെിസ്യാനത്തിലയാണക് 
ലഭിക്കുന്തക്. ഒരു ലക്ത്തിൽ തയാടെ ജനസംഖധ്യള്ള 
നഗരങ്ങളിൽ പദ്തിടച്ലവിടറെ 50 ശതമയാനം ദകന്ദ 
സഹയായമയായം ഒരു ലക്ം മുതൽ പത്തു ലക്ം വടര 
ജനസംഖധ്യള്ള നഗരങ്ങളിൽ പദ്തി തുകയടെ 33.3 
ശതമയാനവം 10 ലക്ത്തിലധികം ജനസംഖധ്യള്ള 
നഗരങ്ങളിൽ പദ്തി ടെലവിടറെ 25 ശതമയാനവം ദകന്ദ 
സഹയായമയായിട്ക് ലഭിക്കും.

സംസ്യാനടത്ത 93 നഗര തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളം 
അതതക് പ്ദേശങ്ങളിടല ജലയാശയങ്ങൾ, ജലസംസ്ക്കരണം, 
വിതരണം എന്ിവയടെ വിശേയാംശങ്ങൾ ഉൾടക്യാള്ളുന് 
സിറ്റി വയാട്ർ ബയാലന്സക് പ്യാന് (സിഡ്യുബിപി) 
സമർപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. അതിടന തുെർന്ക്, മിഷന് ഏടറ്റടുദക്ണ് 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ അെങ്ങുന് സിറ്റി വയാട്ർ ആക്ന് 
പ്യാന് (CWAP) സമർപ്ിക്കുകയമുണ്യായി. എല്യാ നഗര 
തദദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങളടെയം CWAP ദക്രയാഡ്രീകരിച്യാണക് 
സംസ്യാന ജല ആക്ന് പ്യാനിനക് (SWAP) സംസ്യാനം 
രൂപം നൽകുന്തക്. സംസ്യാനം SWAP-I പദ്തികൾ 
ദകന്ദ സർക്യാരിനക് സമർപ്ിക്കുകയം ടെയക്തു. ഇതിൽ 
1,938.52 ദകയാെി രൂപയടെ പദ്തികൾക്ക് (199 ജലവിതരണ 
പദ്തികളം 23 മലിനജല പദ്തികളം ഉൾടപ്ടെ) 
അനമതിയം ലഭിക്കുകയണ്യായി. നിലവിൽ 683.08 ദകയാെി 
രൂപയടെ SWAP-II പദ്തികൾ സമർപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്, അവ 
പരിഗണനയിലയാണക്.

സ്യാർട്ട് സിറ്ി േിഷൻ 
പൗരന്മയാർക്ക് പ്ധയാന അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
ടമച്ടപ്ട് ജ്രീവിത സൗകരധ്ങ്ങൾ, വൃത്തിയള്ളതും 
സുസ്ിരവമയായ പരിസ്ിതിയം, സ്യാർട്ക് ടസയാല്യൂഷനകളം 
ഉറപ്യാക്ിടക്യാണ്ക് നഗരങ്ങളടെ വികസനം ദപ്യാത്സയാഹി 
പ്ിക്കുന്തിനയായി ഭവന നഗരകയാരധ് മന്ത്രയാലയം 2015–ൽ 
ആരംഭിച് അെിസ്യാന സൗകരധ് വികസന പരിപയാെിയയാണക് 
സ്യാർട്ക് സിറ്റി മിഷന്. ഈ പദ്തിയടെ ഒന്യാംഘട്ത്തിൽ 
ടകയാച്ി നഗരടത്തയം മൂന്യാം ഘട്ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം 
നഗരടത്തയം ടതരടഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ക്. പദ്തിയടെ 
കയാലയാവധി 2023 ജൂൺ വടരയയാണക്.

സ്യാർട്ട് സിറ്ി, ന്േയാച്ി
ടകയാച്ി സ്യാർട്ക് സിറ്റിക്ക് ദപ്യാജക്ടക് ടെലവയായി 
കണക്യാക്ിയിരിക്കുന്തക് 2,076.00 ദകയാെി രൂപയയാണക്. 
ഇതിൽ ദകന്ദ, സംസ്യാന ഗവൺടമന്റുകളടെ വിഹിതം 
500.00 ദകയാെി രൂപ വ്രീതമയാണക്. ടകയാച്ി ദകയാർപ്ദറഷന്, 
70.00 ദകയാെി രൂപയം മറ്റക് പദ്തികളമയായള്ള സംദയയാജനം 
വെി 1,006.00 ദകയാെി രൂപയം കടണ്ത്തുന്നു. ടസപ്തംബർ 30, 
2022 വടര ദകന്ദ സംസ്യാന വിഹിതമയായി 592.00 ദകയാെി 
രൂപ ലഭിക്കുകയം 446.86 ദകയാെി രൂപ ടെലവെിക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ടമച്ടപ്ടുത്തി ടകയാച്ി 
ദകയാർപ്ദറഷന് പ്ദേശടത്ത ആസൂത്രിതമയായ സമഗ് 
വികസനമയാണക് ടകയാച്ി സ്യാർട്ക് സിറ്റി ദപ്യാജക്ടിലൂടെ 
ലക്ധ്മിടുന്തക്. ടകയാച്ി സ്യാർട്ക് സിറ്റി ദപ്യാജക്ടിൽ 
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70 ദപ്യാജകക്ടുകൾ വിഭയാവനം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 18 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 19 ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
നിലവിൽ പുദരയാഗമിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുന്നു. 19 ദപ്യാജകക്ടുകളടെ 
ടെണ്റിംഗക് നെപെികൾ പുദരയാഗമിക്കുകയയാണക്. 
കൂെയാടത, 68.73 ദകയാെി രൂപയടെ 14 ദപ്യാജകക്ടുകൾ മറ്റക് 
ഏജന്സികൾക്ക് കകമയാറിയിട്ടുണ്ക്. 

ഇറെദഗ്റ്റഡക് കമയാറെക് കൺദട്യാൾ ആറെക് കമ്്യൂണിദക്ഷന് 
ടസറെർ, ഏറണയാകുളത്തക് സ്യാർട്ക് ദറയാഡുകൾ ആശുപത്രി 
ദറയാഡിൽ ആധുനിക ര്രീതിയിലള്ള നെപ്യാതകൾ, സർക്യാർ 
ടകട്ിെത്തിടല ഗ്ിഡക് കണക്ടഡക് റൂഫക് ദെയാപ്ക് സംവിധയാനം, 
ഇറെലിജറെക് ട്യാഫിക്ക് മയാദനജക്ടമറെക് സംവിധയാനം, സർക്യാർ 
ടകട്ിെത്തിൽ ദസയാളയാർ പയാനലകൾകൾ സ്യാപിക്ൽ, 
ജനറൽ ദഹയാസ്ിറ്റലിൽ ഇ-ടഹൽത്തക് സംവിധയാനം, 
വ്രീടുകളിദലയം ടതരുവകളിദലയം ബിന്നുകൾ, ഡച്ക് 
പയാലസിടറെ പ്ദവശന കവയാെത്തിടറെ നവ്രീകരണം, 
ദഫയാർട്ക് ടകയാച്ിയിടല ഓപ്ൺ എയർ തിദയറ്റർ, വയാദസ്യാ 
സ്്യറിടല ബ്രീച്ക് കം ഫ്ണ്ക് നവ്രീകരണം, ടഹൽത്തക് 
എ.െി.എം, ദപയാല്രീസക് കിദയയാസ്ക്കുകൾ, സി.എച്ക് ഗ്ൗണ്ക് 
മുതൽ മംഗളവനം വടര ബന്ിപ്ിക്കുന് ടപയാതു ഇെനയാെി 
എന്ിവയയാണക് പൂർത്തിയയാക്ിയ ദപ്യാജകക്ടുകളിൽ 
പ്ധയാനമയായം ഉൾടപ്ടുന്തക്. ഈ ദപ്യാജക്ടിടറെ ഭയാഗമയായി 
സ്യാപിച് ഇറെദഗ്റ്റഡക് കമയാറെക് കൺദട്യാൾ ആറെക് 
കമ്്യൂണിദക്ഷന് ടസറെർ പ്ധയാനമയായം ദരയാഗികടള 
മയാറ്റുന്തിനം ഓക്ിജന് സിലിണ്ർ ദമയാണിറ്ററിംഗക് 
ടെയ്യുന്തിനം, ടെലി ടമഡിസിന് ദസവനങ്ങൾക്കുമയാണക് 
ഉപദയയാഗിക്കുന്തക്. തുരുത്തി െവറിടല ബഹുനില ഭവന 
ദപ്യാജക്ടക്, മുല്ദശേരി കനയാലിടറെ നവ്രീകരണം, കല്ലൂർ 
മയാർക്റ്റിടറെ നവ്രീകരണം, സ്യാർട്ക് വയാട്ർ മ്രീറ്ററുകൾ 
സ്യാപിക്ൽ, വിവിധ പയാർക്കുകളടെ നവ്രീകരണം 
എന്ിവയയാണക് മറ്റക് ഏജന്സികൾക്ക് കകമയാറിയ 
ദപ്യാജകക്ടുകൾ.

സ്യാർട്ട് സിറ്ി, തിരുവനന്തപുരം
സ്യാർട്ക് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിടറെ ടമയാത്തം ദപ്യാജക്ടക് 
ടെലവക് ആടക 1,538.20 ദകയാെി രൂപയയാണക്. ഇതിൽ ദകന്ദ 
സംസ്യാന സർക്യാരുകളടെ വിഹിതം 500.00 ദകയാെി രൂപ 
വ്രീതമയാണക്. തിരുവനന്തപുരം ദകയാർപ്ദറഷന് 135.7 ദകയാെി 
രൂപ, മറ്റക് സംദയയാജിത ദപ്യാജകക്ടുകളിലൂടെ 260.10 ദകയാെി 
രൂപ, ടപയാതു സ്കയാരധ് പങ്യാളിത്തദത്തയാടെ 142.40 ദകയാെി 
രൂപ എന്ിങ്ങടനയയാണക്. ദകന്ദ സംസ്യാന വിഹിതമയായി 
492.24 ദകയാെി രൂപ ലഭിക്കുകയം ടസപ്തംബർ 2022 വടര 
363.49 ദകയാെി രൂപ ടെലവെിക്കുകയം ടെയക്തു. 

സ്യാർട്ക് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡക് 42 ദപ്യാജകക്ടുകളയാണക് 
വിഭയാവനം ടെയ്ിരിക്കുന്തക്. ഇതിൽ 23 ദപ്യാജകക്ടുകൾ 
പൂർത്തിയയായിട്ടുണ്ക്. 19 ദപ്യാജകക്ടുകളടെ നിർവ്വഹണം 
പുദരയാഗതിയിലയാണക്. പയാളയത്തും തമ്പയാനൂരിലം ബഹുനില 
കയാർ പയാർക്ിങ്ങിടറെ നിർമ്യാണം, മെടവള്ള സംഭരണം, 
ഇറെദഗ്റ്റഡക് കമയാറെക് ആറെക് കൺദട്യാൾ ടസറെറിടറെ 
നിർമ്യാണം, രയാജയാജി നഗറിൽ സംദയയാജിത ദസയാഷധ്ൽ 
ഹൗസിംഗക് ദകയാംപ്ക്ിടറെ നിർമ്യാണം, രയാജയാജി നഗറിടല 
ടപയാതു ആദരയാഗധ് ദകന്ദം ടമച്ടപ്ടുത്തൽ, ട്ിഡയ്ക്കയായി ഒരു 
പുനരധിവയാസ ദ്യാക്ക്, പുത്തരിക്ണ്ത്തക് ഓപ്ൺ എയർ 
തിദയറ്ററിടറെയം പയാർക്ിടറെയം നിർമ്യാണം, ദകരള ജല 
അദതയാറിറ്റിയടെ പരിസരത്തക് കുട്ികളടെ പയാർക്ിടറെയം 
നിർമയാണം, അഞ്ചക് സ്ലങ്ങളിൽ ദസയാളയാർ റൂഫക് ദെയാപ്പുകൾ, 
അംഗന്വയാെികളടെ നവ്രീകരണം, ഇന്ഫർദമഷന് 

കിദയയാസ്ക്കുകളടെയം കുെിടവള്ള കിദയയാസ്ക്കുകളടെയം 
നിർമ്യാണം എന്ിവയയാണക് പ്ധയാന ദപ്യാജകക്ടുകൾ. 
15 ഇല്രേികക് ഓദട്യായം, 15 ഇല്രേികക് റിക്യായം, സ്യാർട്ക് 
ഇവി െയാർജർ എന്ിവ വയാങ്ങിയതും, 25 കുെിടവള്ള 
കിദയയാസ്കുകളടെ നിർമയാണം, മൂന്ക് അംഗന്വയാെികളടെ 
നവ്രീകരണം, ഓപ്ൺ ജിംദനഷധ്വം, കുട്ികൾക്ക് 
വിദനയാേത്തിനയാവശധ്മയായ ഉപകരണങ്ങൾ വയാങ്ങിയതും, 
സ്യാർട്ക് ബസക്ടഷൽട്റിടറെ നിർമ്യാണം, ഇറെറയാക്ട്രീവക് 
ഇന്ഫർദമഷന് കിദയയാസ്ക്കുകളം ഡിദസ്ലേ ദബയാർഡുകളം, 
ടപയാതുദെയായിലറ്റുകളടെ നവ്രീകരണം, അടനർട്ിടറെ 
ദസയാളയാർ പി.വി പവർ പ്യാറെിടറെ നിർമയാണം, ടപയാന്റ 
ശ്ര്രീധർ പയാർക്ിടറെ നവ്രീകരണം, 12 സ്ലങ്ങളിൽ 
സ്യാപിച്ിട്ടുള്ള സ്യാർട്ക് ടമയാസ്ിദറ്റയാ ടഡന്സിറ്റി സംവിധയാനം, 
പയാളയടത്ത മയാലിനധ്ത്തിടറെ ബദയയാകമനിംഗക് എന്ിവ 
പൂർത്തിയയാക്ിയ ദപ്യാജകക്ടുകളിൽടപ്ടുന്വയയാണക്.

ഗ്യാേങ്ങന്ള തമ്ിൽ ബന്ിപ്ിക്ൽ
ഗ്യാമങ്ങടള ദറയാഡക് മയാർഗ്ഗം ബന്ിപ്ിച്ക് ജനങ്ങൾക്ക് 
സയാമ്പത്തികവം സയാമൂഹികവമയായ ദസവനങ്ങൾ 
പ്യാപധ്മയാക്കുക അതുവെി കയാർഷിക വരുമയാനം വർദ്ിപ്ിക്കുക, 
ഉതക്പയാേനക്മമയായ ടതയാെിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക 
തുെങ്ങിയവ ഗ്യാമ്രീണ വികസനത്തിടറെ ഏറ്റവം 
പ്ധയാന ഘെകങ്ങളിടലയാന്യാണക്. ഗ്യാമ്രീണ ദറയാഡുകൾ 
ഉതക്പന്ങ്ങളടെ വിതരണം സുഗമമയാക്കുകയം മയാർക്റ്റക് 
ദകന്ദങ്ങളടെ വികസനം ദപ്യാത്സയാഹിപ്ിക്കുകയം 
കർഷകർക്ക് വരുമയാനം ഉണ്യാക്യാന് ഇതക് പ്ദെയാേനം 
നൽകുകയം ടെയ്യും. ദറയാഡക് ശംഖലകൾ, കയാർഷിക 
യന്ത്രവതക്ക്രണവം വിഭവങ്ങളടെ ഫലപ്േമയായ 
വിനിദയയാഗവം ഗ്യാമപ്ദേശങ്ങളിടല അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളടെ മികച് ഉപദയയാഗവം എന്ിവ 
സയാധധ്മയാക്കുന്നു. 

മുഖധ്േന്തിേയാരുന്െ പ്രയാകദശിേ കറയാഡട് പുനർനിർേയാണ 
പദ്തി (CMLRRP)
തദദേശസ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളടെ അധികയാര 
പരിധിയിൽവരുന്തും 2018 ടലയം 2019 ടലയം പ്ളയത്തിൽ 
തകർന്തുമയായ ദറയാഡുകൾ പുന:സ്യാപിക്കുക എന് 
ലക്ധ്ദത്തയാടെ ആരംഭിച്തയാണക് മുഖധ്മന്ത്രിയടെ പ്യാദേശിക 
ദറയാഡക് പുനർനിർമ്യാണ പദ്തി (സിഎംഎൽആർആർപി). 
പദ്തിക്ക് ക്രീെിൽ അനമതി ലഭിച് 5,046 പ്വൃത്തികളിൽ 
4,171 എണ്ം പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയണ്യായി (92,570.46 കി.മ്രീ). 

പ്രധയാൻേന്തി ഗ്യാേ സഡേട് കയയാജന (പി.എം.ജി.എസട്.
മവ)
പി.എം.ജി.എസക്.കവ യടെ പ്യാഥമിക ലക്ധ്ം എല്യാ 
കയാലയാവസ്യ്ക്കും അനദയയാജധ്മയായ ദറയാഡുകൾ വെി 
(ആവശധ്മയായ കലങ്കുകളം ദക്രയാസക് ടരെയിദനദജയാെക് 
കൂെിയതും വർഷം മുഴുവന് പ്വർത്തിക്യാവന്) 
ഗ്യാമപ്ദേശങ്ങളിടല ബന്ിക്ടപ്െയാത്ത ആവയാസ 
വധ്വസ്കടള ബന്ിപ്ിക്കുക എന്തയാണക്. സമതല 
പ്ദേശങ്ങളിൽ 500 ഉം അതിനക് മുകളിലം, കുന്ക്-മരുഭൂമി-
ആേിവയാസ ദമഖലകളിൽ 250 നക് മുകളിൽ ജനങ്ങൾ 
വസിക്കുന് ആവയാസ വധ്വസ്കടളയയാണക് ദറയാഡക് 
മയാർഗ്ഗം ബന്ിപ്ിക്കുന്തക്. സംസ്യാനടത്ത ഗ്യാമ്രീണ 
നിവയാസികൾക്ക് ഏടറ പ്ദയയാജനപ്േവം ഗ്യാമ്രീണ 
ദമഖലടയ പരസ്രം ബന്ിപ്ിക്കുന്തുമയായ പദ്തിയയാണക് 
പ്ധയാനമന്ത്രി ഗ്യാമ സഡകക് ദയയാജന (പി.എം.ജി.എസക്.
കവ). ദേശ്രീയം, സംസ്യാനം, ജില് എന്്രീ മൂന്ക് തലത്തിൽ 
ഗുണനിലവയാര പരിദശയാധനയാസംവിധയാനം നിലവിലള്ള 
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പി.എം.ജി.എസക്.കവ. പദ്തിയിൽ ഏടറ്റടുത്തക് നിർമ്ിക്കുന് 
ദറയാഡുകൾ ഉയർന് ഗുണനിലവയാരമുള്ളതും േ്രീർഘകയാലം 
നിലനിൽക്കുന്തുമയാണക്. സംസ്യാനടത്ത ദനയാഡൽ 
ഏജന്സിയയായ ദകരള സംസ്യാന ഗ്യാമ്രീണ ദറയാഡക് 
വികസന ഏജന്സി (ടക.എസക്.ആർ.ആർ.ഡി.എ.) 
യയാണക് ഈ പദ്തിയടെ നിർവ്വഹണം നെത്തുന്തക്. 
ദകന്ദ സർക്യാർ നൽകുന് തുകയിൽ നിന്നും പദ്തിയടെ 
എസ്റിദമറ്റക് പ്കയാരമുള്ള തുക മയാത്രടമ ടെലവെിക്യാന് 
പയാടുള്ളു. ടെണ്ർ എടക്സ്ക്, സയാധന സയാമഗ്ികൾ 
മയാറ്റിസ്യാപിക്ൽ, പണി പൂർത്ത്രീകരിച് ദറയാഡുകളടെ 
അറ്റകുറ്റപ്ണികൾ എന്ിവയ്ക്കയായി ദകന്ദ വിഹിതം 
ഉപദയയാഗിക്യാന് പയാടുള്ളതല്. അതിനയാൽ സംസ്യാന 
സർക്യാർ പി.എം.ജി.എസക്.കവ. പദ്തിയടെ സംസ്യാന 
വിഹിതമയായി വകുയിരുത്തുന് 40 ശതമയാനം തുകയ്ക്കക് 
ഉപരിയയായി പി.എം.ജി.എസക്.കവ. പദ്തിക്യായള്ള 
സംസ്യാന സഹയായം’ എന് പദ്തിയിലൂടെ പ്ധയാനമന്ത്രി 
ഗ്യാമ സഡകക് ദയയാജന പദ്തിയടെ പരിധിയിൽ 
വരയാത്ത മുകളിൽ പ്തിപയാേിച് പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഏടറ്റടുക്കുന്തിനയായി തുക വകയിരുത്തുന്നുണ്ക്. 

പതിമൂന്യാം പദ്തിക്യാലത്തക് 1,850 കിദലയാമ്രീറ്റർ 
ദറയാഡിടറെ നിർമ്യാണം ലക്ധ്മിട്ിരുന്നു, എന്യാൽ 934.7 
കിദലയാമ്രീറ്റർ പൂർത്ത്രീകരിക്കുകയണ്യായി. 2021-22 (2022 
ടസപ്തംബർ 30 വടര) പിഎംജിഎസക്.കവ സ്്രീമിനക് ക്രീെിൽ 
നിർമിച് ദറയാഡുകളടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 12.1.22ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്സക്തുത 
സ്്രീമിടറെ ഭൗതിക ദനട്ങ്ങൾ വർഷം തിരിച്ക് ചിത്രും 
12.1.10ൽ കയാണിച്ിരിക്കുന്നു. സംസ്യാനടത്ത പ്ദതധ്ക 
സയാഹെരധ്ങ്ങളിൽ ദകന്ദ സർക്യാർ അനശയാസിക്കുന് 
നിർമയാണ മയാനേണ്ഡങ്ങൾ പയാലിക്കുന്തിടല ബുദ്ിമുട്ക് 
കയാരണം പദ്തിയടെ നെത്തിപ്ിൽ തെസ്ങ്ങൾ ദനരിടുന്നു 
എന്തക് ശ്രദ്ിക്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ക്.

ചിത്രും: 12.1.10–പതിമൂന്യാം പദ്തി കയാലയളവിടല 
പിഎംജിഎസക്.കവ യടെ ഭൗതിക ദനട്ങ്ങൾ
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ലക്ഷ്യം കിലലോമീറ്ററില് 
നീളം പൂര്ത്തിയോക്കിയത് കിലലോമീറ്ററില് 

പത്തിൽ ഒന്ക് എന് ര്രീതിയിൽ ദഗ്ഡിയറെക് നിലനിർത്തുക, 
കയാന്ഡിദഡറ്റക് ദറയാഡിടറെ കേർഘധ്ം 5 കിദലയാമ്രീറ്ററയായി 

പരിമിതടപ്ടുത്തുക തുെങ്ങിയ നിബന്നകൾ, 
സംസ്യാനത്തിടറെ ഭൂപ്കൃതിയം ജനസയാന്ദതയം 
കണക്ിടലടുത്തക് പയാലിക്യാന് പ്യയാസമയാണക്. മയാത്രമല്, 
ദറയാഡക് അതിർത്തിദയയാെക് ദെർന്നുള്ള ഇെതൂർന് ബിൽറ്റക്-
അപ്ക് പ്ദേശങ്ങളടെ സയാമ്രീപധ്വം ഈ നിബന്നകൾ 
പയാലിക്യാന് ബുദ്ിമുട്ടുണ്യാക്കുന്നു. ദകന്ദ സർക്യാർ 
നിലവിടല വധ്വസ്കൾ പുന:പരിദശയാധിദക്ണ്തും 
പ്യാദേശികവം ഭുമിശയാസ്തപരമയായ സവിദശഷതകളം 
സംസ്യാന മുന്ഗണനകളം പരിഗണിച്ക് മയാനേണ്ഡങ്ങളിൽ 
ഇളവക് അനവേിദക്ണ്തുമയാണക്.

പ്രകൃതിവിഭവ േയാകനജട്ന്േറെട്
ദകന്ദസർക്യാർ 2015-16 ൽ സമഗ് ന്രീർത്തെ പരിപയാലന 
പരിപയാെിടയ പ്ധയാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചയായക് ദയയാജനയിൽ 
ലയിപ്ിക്കുകയണ്യായി. അതിനദശഷം സമഗ് ന്രീർത്തെ 
പരിപയാലന പരിപയാെി പ്ധയാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചയായക് 
ദയയാജനയടെ ന്രീർത്തെ ഘെകമയായി നെപ്ിലയാക്ിവരുന്നു.

പ്രധയാനേന്തി കൃഷി സിഞ്ചയായട് കയയാജന (പി.എം.ന്േ.എസട്.
മവ) ന്രീർത്െ ഘെേം
ദകന്ദ സംസ്യാന സർക്യാരുകൾ 60:40 എന് 
അനപയാതത്തിലയാണക് ഇതിനക് വിഹിതം വകയിരുത്തുന്തക്. 
കൃഷിവകുപ്യാണക് പി.എം.ടക.എസക്.കവ യടെ ദനയാഡൽ 
വകുപ്യായി സംസ്യാനത്തക് പ്വർത്തിക്കുന്തക്.

പദ്തി നെത്തിപ്ക് സംസ്യാന തലത്തിൽ സംസ്യാനതല 
ദനയാഡൽ ഏജന്സി (SLNA), ജില്യാതലത്തിൽ േയാരിദ്ധ് 
ലഘൂകരണ യൂണിറ്റിൽ രൂപ്രീകരിച് വയാട്ർടസൽ കം ഡയാറ്റയാ 
ടസറെർ (WCDC) വെിയം ദ്യാക്ക് തലത്തിൽ ദ്യാക്ക് 
പഞ്ചയായത്തുകൾ ദപ്യാജക്ടക് ഇംപ്ിടമറെിംഗക് ഏജന്സി 
(PIA) മുദഖനയം ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് തലത്തിദലയാ, ന്രീർത്തെ 
തലത്തിദലയാ ഇതിനയായി പ്ദതധ്കം രൂപ്രീകരിച് ന്രീർത്തെ 
സമിതികൾ വെി നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

മടണ്യാലിപ്ക് തെയൽ, പ്കൃതിേത്ത സസധ്ങ്ങളടെ 
പുനരുജ്ജ്രീവനം, മെടവള്ള സംഭരണം, ഭൂഗർഭജല 
റ്രീെയാർജിംഗക്, തരിശുഭൂമി കൃഷിദയയാഗധ്മയാക്ൽ 
എന്ിവയയാണക് ഈ പരിപയാെിയടെ പ്ധയാന 
പ്വർത്തനങ്ങൾ. ന്രീർത്തെ വികസന പരിപയാെികൾ 
നെപ്ിലയാക്കുന്തിലൂടെ കയാർഷിക ദമഖലയിൽ ഒന്ിലധികം 
വിളവകൾ സയാധധ്മയാക്കുകയം വിവിധ കയാർഷികയാധിഷ്ിത 
പ്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിലൂടെ ന്രീർത്തെ 
ദമഖലയിടല ഗ്യാമ്രീണ ജനതയടെ ജ്രീവദനയാപയാധികൾ 
സുസ്ിരമയായി നിലനിർത്തുകയം ടെയ്യുക എന്തയാണക് 
ആതധ്ന്തികമയായി ഈ പദ്തിയിലൂടെ ലക്ധ്ംടവയ്ക്കുന്തക്. 
4,000 മുതൽ 6,000 ടഹക്ടർ വടര വിസ്്രീർണ്മുള്ള 5 
മുതൽ 10 വടര ടെറു ന്രീർത്തെങ്ങൾ അെങ്ങിയ ഒരു 
ക്സ്ററിടനയയാണക് ദപ്യാജക്ടക് ഏരിയ ആയി കണക്യാക്കുന്തക്. 
ദ്യാക്ക്പഞ്ചയായത്തുകളയാണക് പദ്തിയടെ നിർവ്വഹണ 
ഏജന്സിയയായി പ്വർത്തിക്കുന്തക്. പദ്തി നെത്തിപ്ിനയായി 
ടഹക്ടറിനക് നിരപ്ക് ഭൂമിയയാടണങ്ിൽ 12,000 രൂപയം 
മലദയയാരപ്ദേശമയാടണങ്ിൽ 15,000 രൂപയമയാണക് 
നൽകുന്തക്. 

ദകന്ദ സർക്യാർ 2009-10ൽ പദ്തി ആരംഭിച്ടതങ്ിലം 
2010-11 ലയാണക് സംസ്യാനത്തിനക് പദ്തികൾക്ക് അംഗ്രീകയാരം 
ലഭിച്തക്. ദകരളത്തിൽ അംഗ്രീകയാരം ലഭിച് 83 ദപ്യാജകക്ടുകളിൽ 
നിന്ക് 69 എണ്ം പൂർത്ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. പദ്തിയടെ അെങ്ൽ  
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തുക 581.61 ദകയാെി രൂപയയായിരുടന്ങ്ിലം 249.98 ദകയാെി 
രൂപ റ്രീലിസക് ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 237.79 ദകയാെി രൂപ 
ടെലവെിച്ിട്ടുണ്ക്.

ടെക്ക് ഡയാമുകൾ, ടപർടകയാദളഷന് െയാങ്കുകൾ, 
ഫയാം കുളങ്ങൾ, ടരെയിദനജക് കലന് ട്്രീറ്റക്ടമറെക് 
പ്വർത്തനങ്ങൾ എന്ിവയടെ നിർമ്യാണം 
പദ്തിക്ക് ക്രീെിലള്ള പ്വർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. 
ഏകദേശം 99,676 ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ടപ്ട്ടു. 
33,897 കർഷകർക്ക് പദ്തിയടെ പ്ദയയാജനം 
ലഭിച്ചു. ഈ പ്വർത്തനങ്ങളിടലല്യാം പ്കൃതിവിഭവ 
സംരക്ണത്തിനയാണക് പ്യാഥമിക ഊന്ൽ നൽകിയതക്. 
പദ്തി പ്ദേശടത്ത മടണ്യാലിപ്ക് ഗണധ്മയായി കുറയ്ക്കകയം 
ഭൂഗർഭജലം സമ്പുഷ്മയാക്കുകയം ടെയക്തു. എന്ജിന്രീയറിംഗക് 
ഘെനകളടെ സ്യാനത്തക്, പ്കൃതിവിഭവ മയാദനജക്ടമറെിനയായി 
അദഗ്യാണമികക് നെപെികൾ പരമയാവധി ഉപദയയാഗിച്ചു. 
വിവിധ പ്വർത്തനങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് സ്ിരമയായ 
അധിക വരുമയാനം ഉറപ്യാക്കുന്തിനം ന്രീരുറവകളടെ 
പുനരുജ്ജ്രീവനത്തിനം ദഹയാർട്ികൾച്റൽ ദതയാട്ങ്ങളിടല 
ജലലഭധ്തയ്ക്കും ഊന്ൽ നൽകി. 

2021-22ൽ പി.എം.ടക.എസക്.കവ 2.0 നക് തുെക്ം കുറിച്ചു. 
73.26 ലക്ം രൂപ പദ്തി അെങ്ലിൽ 26,163 ടഹക്ടർ 
വരുന് 37 കമദക്രയാ വയാട്ർ ടഷഡുകൾക്ക് ദകന്ദ സർക്യാർ 
അനമതി നൽകുകയണ്യായി. ഇതിടറെ ഘെകങ്ങൾ ചുവടെ 
ദെർക്കുന്നു. 
a. പ്കൃതിവിഭവ മയാദനജക്ടമറെക്
b. ഉൽപ്യാേന സംവിധയാനം
c. കമദക്രയാ സംരംഭങ്ങളം ഉപജ്രീവന മയാർഗ്ഗങ്ങളം

പി.എം.ടക.എസക്.കവ 2.0 നിർവ്വഹണ നെപെികൾ 
തുെങ്ങുകയം, എന്ട്ി ദപയായിറെക് പ്വർത്തനങ്ങൾ ഏതയാണ്ക് 
പൂർത്തിയയാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. പദ്തി പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്തിനക് ഭരണപരവം സയാദങ്തികവമയായി എല്യാ 
അനമതികളം ഇതിദനയാെകം ലഭധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്ക്.

ന്തയാഴി�ിനും ഉപജ്രീവനത്ിനുമുള്ള സഹയായം 
ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലയിലള്ളവർക്ക് ടതയാെിൽ നൽകുന്തിൽ 
സുപ്ധയാന സ്യാനം വഹിക്കുന് ദകന്ദയാവിഷക്കൃത 
പദ്തികളിൽ ഒന്യാണക് മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ 
ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തി (എംജിഎന്ആർ.ഇ.ജി.
എസക്). അവിേഗ്ദ്ധ ടതയാെിൽ ടെയ്യയാന് കെിവം 
തയാല്രധ്വമുള്ള ഗ്യാമപ്ദേശങ്ങളിടല പ്യായപൂർത്തിയയായ 
കുടുംബയാംഗങ്ങൾക്ക് എല്യാ സയാമ്പത്തിക വർഷവം 100 
േിവസം ദവതനദത്തയാടുകൂെി ടതയാെിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിലൂടെ 
ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലയിടല കുടുംബങ്ങളടെ ഉപജ്രീവന സുരക് 
ഉറപ്യാക്കുന്നു.

ദേശ്രീയ തലത്തിൽ 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
363.29 ദകയാെി ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്യാന് കെിഞ്ഞിട്ടുണ്ക്. 
ടമയാത്തം ടതയാെിൽേിനങ്ങളിൽ, 54.7 ശതമയാനം സ്ത്രീകൾക്കും, 
19.17 ശതമയാനം പട്ികജയാതി വിഭയാഗക്യാർക്കും 18.32 
ശതമയാനം പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗക്യാർക്കുമയാണക് ലഭിച്ിട്ടുള്ളതക്. 
ഒരു കുടുംബത്തിനക് ശരയാശരി 50.07 േിവസടത്ത ടതയാെിൽ 
നൽകയാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 59.17 ലക്ം ആളകൾക്ക് 100 
േിവസം ടതയാെിൽ നൽകയാനം സയാധിച്ചു. 5.73 ലക്ം 
ഭിന്ദശഷിക്യാർക്ക് ടതയാെിൽ നൽകയാനം സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 

2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏടറ്റടുത്ത 
ടമയാത്തം പ്വൃത്തികളടെ 79.81 ശതമയാനം പ്കൃതിവിഭവ 
പരിപയാലനവമയായി ബന്ടപ്ട് പ്വൃത്തികളിലയാണക്. 2021-
22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എം .ജി .എന്. ആർ. ഇ.ജി. എ 
ടതയാെിലയാളികളടെ അക്ൗണ്ടുകളിദലക്ക് ദവതനത്തിടറെ 
99 ശതമയാനവം സയാദങ്തിക സംവിധയാനങ്ങളിലൂടെ 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്.

ദകരളത്തിൽ 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ടമയാത്തം 
10.59 ദകയാെി ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ടപ്ട്തിൽ 18.31 
ശതമയാനം പട്ികജയാതി വിഭയാഗക്യാർക്കും 6.34 ശതമയാനം 
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗക്യാർക്കും ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. ദകരളത്തിൽ 
ഭൂരിഭയാഗം ഗുണദഭയാക്യാക്ളം സ്ത്രീകളയാണക് എന്തക് 
ശ്രദദ്യമയാണക്. ആടക സൃഷ്ിച് ടതയാെിൽ േിനങ്ങളിൽ 
89.57 ശതമയാനം സ്ത്രീകൾക്യാണക് എന്തക് ശ്രദദ്യമയാണക്. 
ഒരു കുടുംബത്തിനക് ശരയാശരി 64.41 േിവസടത്ത ടതയാെിൽ 
നൽകയാന് സയാധിച്ചു. 5.12 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 േിവസം 
ടതയാെിൽ പൂർത്ത്രീകരിച്ചു. 
 
ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിൽേയാന പദ്തിക്യായി ആടക 
4,106.05 ദകയാെി രൂപയയാണക് സംസ്യാനം ടെലവെിച്ിട്ടുള്ളതക്. 
ഇതിൽ 3,115.22 ദകയാെി രൂപ അവിേഗക്ധ ടതയാെിൽ 
ദവതനത്തിനയായം 797.98 ദകയാെി രൂപ (19.4 ശതമയാനം) 
ടമറ്റ്രീരിയൽ ടെലവക്/അർദ്-വിേഗക്ധ/വിേഗക്ധ ടതയാെിൽ 
ദവതനമയാണക് വിനിദയയാഗിച്ിട്ടുള്ളതക്. മഹയാത്യാഗയാന്ി 
ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ 2020-21, 2021-
22 (2022 ടസപക്റ്റംബർ 30 വടര) സയാമ്പത്തിക വർഷടത്ത 
സയാമ്പത്തികവം ഭൗതികവമയായ പുദരയാഗതി യഥയാക്രമം 
അനുബന്ും 12.1.23, 12.1.24, 12.1.25, 12.1.26 എന്ിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

മുകളിൽ സൂെിപ്ിച് ദപയാടല എല്യാ ദകന്ദയാവിഷക്കൃത 
പദ്തികളടെയം ഫലപ്യാപ്തി വർദ്ിപ്ിക്യാനം 
സംസ്യാനത്തിടറെ പ്ദതധ്കമയായ പ്ശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുന്തിനം സമയാന ഘെകങ്ങളടെ ഏദകയാപനം 
സയാദ്ധ്മയാക്യാനം പുതിയ െില തലങ്ങൾ കൂെി ഇതിടറെ 
ഭയാഗമയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. എംജിഎന്ആർഇജിഎസി-ടറെ 
മയാനേണ്ഡങ്ങൾ മറ്റക് സംസ്യാന പദ്തികളമയായി 
സമന്യിപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാനത്തക് 2017-18 മുതൽ 
മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് 
പദ്തിയടെ പ്വർത്തനങ്ങൾ ഹരിത ദകരളം മിഷനമയായി 
സംദയയാജിപ്ിച്യാണക് നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. മഹയാത്യാഗയാന്ി 
ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ സംദയയാജന 
സയാധധ്തകടള പൂർണ്മയായം ഉപദയയാഗടപ്ടുത്തുന്തിനയായി 
മറ്റക് വകുപ്പുകളടെ പദ്തികളമയായി സംദയയാജനം 
സയാധധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 

കെിഞ്ഞ 5 വർഷടത്ത പദ്തിയടെ പ്കെനം ദനയാക്ിയയാൽ 
(പട്ിക 12.1.14)വലിയ പുദരയാഗതി കയാണുവയാന് സയാധിക്കും. 
ദകയാവിഡക്-19 മഹയാമയാരിയം തുെർന്നുള്ള ദലയാകക്ഡൗണിലം 
സയാമൂഹധ് സുരക് ഉറപ്യാക്യാന് പദ്തി വെി സയാധിച്ിട്ടുണ്ക്. 
പദ്തി വെി ടതയാെിൽ ദനടുന് പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളടെ എണ്ത്തിലം വർദ്നവക് ഉണ്യായിട്ടുണ്ക്. 
ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലയിൽ ആസ്ികൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിലം 
പദ്തി ഏടറ സഹയായിച്ിട്ടുണ്ക്. ടമറ്റ്രീരിയൽ ഘെകത്തിനള്ള 
ടെലവിൽ 8.51 ശതമയാനം (2018-19)ൽ നിന്നും (2021-22ൽ 
19.43 ശതമയാനമയായി എന്തക് ഇക്യാരധ്ം സൂെിപ്ിക്കുന്നു.
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കൃഷി, ജലദസെനം, മൃഗസംരക്ണം, മത്സധ്ബന്നം, 
ക്്രീരവികസനം, വനം എന്്രീ ദമഖലകളിടല ഉതക്പയാേനം, 
വികസനം എന്ിവ വർദ്ിപ്ിക്കുന്തിനയായി ഈ 
ദമഖലകളിടല വധ്ക്ിഗതവം ടപയാതുവയായതുമയായ 
ഉതക്പയാേന ആസ്ികൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനക് പ്ദതധ്കമയായ 
ഊന്ൽ നൽകുന്നു. വിേധ്യാലയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ, 
കളിസ്ലം എന്ിവയടെ നിർമ്യാണം, അംഗന്വയാെികളടെ 
നിർമ്യാണം എന്ിങ്ങടനയള്ള ടപയാതു ആസ്ികൾ 
സൃഷ്ിക്കുന് നിർമ്യാണ പ്വർത്തനങ്ങളം ഏടറ്റടുത്തക് 
നെത്തുന്നു. കന്നുകയാലികൾ, ആെക്, ദകയാെി എന്ിവയ്ക്കയായള്ള 
ടഷഡുകൾ ദപയാടലയള്ള വധ്ക്ിഗത ഉപജ്രീവന 
ആസ്ികളം നിർമ്ിക്കുന്നുണ്ക്. അനവേന്രീയമയായ എല്യാ 
പ്വർത്തികളം ഉൾടപ്ടുത്തുക വെി ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക് 
തലത്തിൽ സംദയയാജിത പദ്തിയടെ അെിസ്യാനത്തിൽ 
ജിദയയാഗ്യാഫിക്ക് ഇന്ഫർദമഷന് സംവിധയാനത്തിടറെ 
(ജി.ഐ.എസക്) സയാധധ്തകൾ കൂെി ഉപദയയാഗിച്ചുടകയാണ്ക് 
എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എ യിൽ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
ഏടറ്റടുക്യാന് 2019 ൽ സംസ്യാന സർക്യാർ ഉത്തരവക് 
പുറടപ്ടുവിപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. തന്വർഷം പ്യാരംഭമയായി 100 
ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളിൽ ജി.ഐ.സക് സയാദങ്തിക വിേധ് 
പ്ദയയാജനടപ്ടുത്തി സമഗ് പ്യാന് തയ്യയാറയാക്കുവയാന് 

തിരടഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ക്. ദകയാവിഡക്-19 മഹയാമയാരിയടെ 
പശ്യാത്തലത്തിൽ േരിദ്രുടെ ഉപജ്രീവന അെിത്തറ 
ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനക് ഉതക്പയാേന ആസ്ികൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനമയായി സുഭിക് ദകരളം പദ്തിക്ക് 
തുെക്മിടുകയം ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിൽേയാന പദ്തിയടെ 
സയാധധ്തൾ കൂെി വിനിദയയാഗിക്കുന്തിനക് പ്ദതധ്ക ഊന്ൽ 
സർക്യാർ നൽകുകയണ്യായി. ശ്രദദ്യമയായ ഇെടപെൽ 
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗത്തിനയായള്ള പ്ദതധ്ക സഹയായം 
(സംസ്യാനയാവിഷക്കൃത ഘെകം) ദബരാക്സ് 12.1.6

എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസക് പദ്തിയടെ പ്കെനം 
േക്ിദണന്തധ്യിടല സംസ്യാനങ്ങളമയായി തയാരതമധ്ം 
ടെയ്യുദമ്പയാൾ (ചിത്രും 12.1.11) സ്ത്രീകൾക്ക് ടതയാെിൽ പ്േയാനം 
ടെയ്യുന് കയാരധ്ത്തിൽ ദകരളം മുന്ിലയാണക് (89.57 
ശതമയാനം). ആടക ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന് 
കയാരധ്ത്തിൽ ദകരളം രണ്യാമതയാണക് (105.97 ശതമയാനം). 
എന്യാൽ പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗക്യാർക്ക് ടതയാെിൽ 
ലഭധ്മയാക്കുന് കയാരധ്ത്തിൽ സംസ്യാനം ഇനിയം ഏടറ 
മുദന്റയാനടണ്ന്ക് കയാണയാം. ഇതിടറെ കയാരണങ്ങൾ 
പഠനവിദധയ മയാദക്ണ്തയാണക്.
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അംഗീകൃത കേബര് ബജറ്റിന് 
ആനുപാതിേമായി സൃഷ്ടിക്കതെട്ട 
തതാഴിൽ (% ൽ) 

ആതേ  തതാഴിൽേിനങ്ങളിൽ എസ്.സി 
തതാഴിൽേിനങ്ങള് (ശതമാനത്തിൽ ) 

ആതേ  തതാഴിൽേിനങ്ങളിൽ എസ്.റ്റി 
തതാഴിൽേിനങ്ങള് (ശതമാനത്തിൽ ) 

ആതേ തതാഴിൽേിനങ്ങളിൽ 
വനിതേള്ുള്ളവ (ശതമാനത്തിൽ ) 

ചിത്രും 12.1.11 എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസക് പദ്തിയടെ പ്കെനം, േക്ിദണന്തധ്ന് സംസ്യാനങ്ങളടെ  
തയാരതമധ്ം (2021-22)

 പട്ിക 12.1.14 മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ പ്കെനം

സൂെിക 2021-22 2020-21 2019-20 2018-
2019

ദലബർ ബഡക്ജറ്റിൽ അംഗ്രീകരിച് ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ (ലക്ത്തിൽ) 1000 1000 700 700

ദനട്ം ശതമയാനത്തിൽ 105.96 102.3 114.61 139.32

വനിതകൾക്യായി സൃഷ്ിക്ടപ്ട് ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ (%) 89.42 90.49 89.8 90.41

പട്ികജയാതി കുടുംബങ്ങൾക്യായി സൃഷ്ിക്ടപ്ട് ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ (%) 18.31 18.41 15.52 15.94

പട്ികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്യായി സൃഷ്ിക്ടപ്ട് ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ (%) 6.34 6.54 6.89 5.54

ശരയാശരി ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ 64.41 63.25 55.75 65.97

100 േിവസം തികച് കുടുംബങ്ങൾ 5,12,823 4,70,410 2,51,141 4,41,479
 അവലംബം: ഉറവിെം : എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എ ടവബക് കസറ്റക്
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ദകരളത്തിനക് ഒരു കുടുംബത്തിനക് ശരയാശരി 64.41 
േിവസടത്ത ടതയാെിൽ നൽകയാന് സയാധിച്ിട്ടുടണ്ങ്ിൽ മറ്റു 
സംസ്യാനങ്ങളിൽ ആകടട് ടവറും 50 േിവസടത്ത ടതയാെിദല 
നൽകയാന് സയാധിച്ിട്ടുള്ളൂ. അദതദപയാടല ദകരളത്തിൽ 5 
ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 േിവസടത്ത ടതയാെിൽ പ്േയാനം 
ടെയ്യയാന് സയാധിച്ിട്ടുടണ്ങ്ിൽ മറ്റു സംസ്യാനങ്ങളിൽ 
ഇതിടറെ കണക്ക് കുറഞ്ഞതയായിട്യാണക് കയാണിക്കുന്തക്. 

മയാർഗ്ഗദരഖ പ്കയാരം എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസിനക് 
ക്രീെിൽ വരുന് പ്വൃത്തികടള കയാറ്റഗറി എ) പ്കൃതിവിഭവ 
പരിശ്രീലനവമയായി ബന്ടപ്ട്ക് നെപ്ിലയാക്കുന് 
ടപയാതു പ്വൃത്തികൾ, കയാറ്റഗറി ബി) ദുർബലവർഗ്ഗ 

വിഭയാഗക്യാർക്കുള്ള ആസ്ി നിർമയാണം, കയാറ്റഗറി  
സി) സ്യംസഹയായ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ആസ്ി നിർമയാണം, 
കയാറ്റഗറി ഡി-ഗ്യാമ്രീണ അെിസ്യാന സൗകരധ് വികസനം 
എന്ിങ്ങടന തരംതിരിക്യാം.

മറ്റക് സംസ്യാനങ്ങളമയായി തയാരതമധ്ം ടെയ്യുദമ്പയാൾ (ചിത്രും 
12.1.12) കൃഷി അനബന് ദമഖലകളിൽ ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള 
പ്വൃത്തികളടെ കയാരധ്ത്തിൽ ദകരളം ഏടറ മുന്ിലയാണക്. 
എന്യാൽ കയാറ്റഗറി ബി-യിൽ ഏടറ്റടുത്തിട്ടുള്ള പ്വൃത്തികളിൽ 
സംസ്യാനം ഇനിയം ഏടറ ടമച്ടപ്ടുദത്തണ്തയായിട്ടുണ്ക്. 

ദബരാക്സ് 12.1.6 പട്ികവർഗ്ഗക്യാർക്കുള്ള പ്ദതധ്ക സഹയായം (സംസ്യാന പദ്തി)

ദകന്ദയാവിഷക്കൃത പദ്തിയടെ നെത്തിപ്ിലള്ള ദപയാരയായക്മകൾ പരിഹരിച്ക് പുതിയ ഘെകങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുത്തുന്തിൽ 
സംസ്യാന സർക്യാർ ശ്രദ് നൽകിയിട്ടുണ്ക്. ഇത്തരത്തിൽ പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ ദമഖലകളിൽ നെത്തിയ 
ഇെടപെലകളിൽ ശ്രദദ്യമയായ ഒന്യാണക് കട്ബൽ പ്സക് സ്്രീം.

എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസക് വെി 100 േിവസടത്ത ടതയാെിൽ കൂെയാടത പട്ികവർഗ്ഗക്യാർക്ക് 100 േിവസം അധിക 
ടതയാെിൽ നൽകുന്തിനയായി സംസ്യാന സർക്യാർ 2017-18 ൽ ആരംഭിച് പദ്തിയയാണിതക്. ഈ പദ്തിക്കുള്ള ടെലവക് 
പട്ികവർഗ്ഗ വകുപ്യാണക് വഹിക്കുന്തക്. എം.ജി.എന്.ആർ.ഇ.ജി.എസക് വെി 100 േിവസം ടതയാെിൽ പൂർത്ത്രീകരിക്കുന് 
എല്യാ പട്ികവർഗ്ഗക്യാർക്കും കട്ബൽ പ്സക് വെി 100 േിവസ അധിക ടതയാെിലിനക് അർഹതയണ്ക്.

കൂെയാടത, ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയിടല പട്ികവർഗ്ഗ ടതയാെിലയാളികളടെ പങ്യാളിത്തം ദപ്യാത്സയാഹിപ്ിക്കു 
ന്തിനയായി പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്ിടറെ സംസ്യാന പദ്തി വിഹിതം ഉപദയയാഗിച്ക് പട്ികവർഗ്ഗ 
ടതയാെിലയാളികൾക്ക് മുന്കൂറയായി ദവതനം കുടുംബശ്ര്രീ മുദഖന നൽകുന്നു. ഇതിനയായി ഒരു സംവിധയാനം സംസ്യാന 
സർക്യാർ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ക്. പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്ിടറെ റിദവയാൾവിംഗക് ഫണ്ക് ഉപദയയാഗിച്ക് ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
ഓദരയാ ആഴ്ചയം അവിേഗ്ദ്ധ ദവതനം മുന്കൂറയായി നൽകുകയം മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് 
പദ്തിയടെ ദവതനം അവരുടെ ബയാങ്ക് അക്ൗണ്ടുകളിൽ എത്തുദമ്പയാൾ ഗുണദഭയാക്യാക്ളടെ സമ്തദത്തയാടെ, 
മുന്കൂറയായി നൽകിയ ദവതനം തിരിച്ചുപിെിക്കുന് ര്രീതിയിലയാണക് ഈ പദ്തി രൂപകൽപ്ന ടെയ്ിരിക്കുന്തക്.

ഈ നൂതന ആശയത്തിടറെ ഫലമയായി മഹയാത്യാഗയാന്ി ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയിൽ പട്ികവർഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളടെ പങ്യാളിത്തത്തിൽ വലിയ വർദ്നവക് ഉണ്യായിട്ടുണ്ക്. 2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പട്ികവർഗ്ഗ 
വിഭയാഗക്യാരുടെ ടതയാെിൽ േിനങ്ങളടെ എണ്ം 55.27 ലക്ത്തിൽ നിന്ക് 2020-21 ൽ 67.15 ലക്മയായി വർദ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. 
2021-22 വർഷത്തിൽ 29,644 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ പൂർത്തിയയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. 
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ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ നെത്തിപ്പുമയായി 
ബന്ടപ്ട്ക് സംസ്യാത്തിനക് ഒട്നവധി പ്ശ്നങ്ങൾ 
അഭിമുഖ്രീകരിദക്ണ്ിവന്ിട്ടുണ്ക് . ഒരു ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തിൽ 
ഒദര സമയം ടെയ്യയാവന് പ്വൃത്തികളടെ എണ്ം 20 
ആയി പരിമിതടപ്ടുത്തിയിരുന്നു. എന്യാൽ സംസ്യാന 
സർക്യാരിടറെ തുെർച്യയായ ആവശധ്ടത്ത തുെർന്ക് 
ഗ്യാമ്രീണ മന്ത്രയാലയം ഇതക് 50 ആയി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ക്. 
മടറ്റയാരു വിഷയം ടതയാെിൽപങ്യാളിയടെ ദവതനം ടമറ്റ്രീരിയൽ 
ഘെകത്തിൽ നിന്ക് നൽകണടമന് വധ്വസ്യയായിരുന്നു.
ടമറ്റ്രീരിയൽ ഘെകത്തിടറെ 75 ശതമയാനം ദകന്ദ 
സർക്യാരയാണക് നൽകുന്തക്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ക് 
ലഭധ്തയിടല ക്രമരയാഹിതധ്ം കയാരണം പങ്യാളികൾക്ക് 
സമയത്തിനക് വിേഗക്ധ ദവതനം നൽകയാന് സയാധിക്കുന്ില്. 
എന്യാൽ, അവിേഗക്ധ ദവതനത്തിടറെ കയാരധ്ത്തിൽ 15 
േിവസത്തിനകം നൽകിയിടല്ങ്ിൽ ദകന്ദ സർക്യാർ 
നഷ്പരിഹയാരം നൽദകണ്തയായിട്ടുണ്ക്. ഇതുകയാരണം 
ദമറ്റുമയാർ സ്യം അവിേഗക്ധ ടതയാെിലയാളികളയായി 
മയാറടപ്ടുന് സയാഹെരധ്ം സംസ്യാനത്തക് ഉണ്ക്. ഇദപ്യാൾ 
സംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമയായ ഇെടപെലകൾ 
കയാരണം ദമറ്റുമയാരുടെ ഹയാജരും ദവതനവം ദരഖടപ്ടുത്തുന് 
പ്ക്രിയ ഗ്യാമ്രീണ മന്ത്രയാലയം കയാരധ്ക്മമയാക്കുകയം 
അവിേഗക്ധ ടതയാെിലയാളികൾക്കുള്ള മസ്റർദറയാൾ 
രൂപ്രീകരണത്തിനക് ദശഷം ഉെന്തടന് ദമറ്റുമയാരുടെ 
മസ്റർദറയാൾ ലഭധ്മയാക്കുടമന്ക് ഉറപ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ക്. 
ദമറ്റുമയാരുടെ ദപയക്ടമന്റുകളിടല പ്തിേിനമുള്ള മുെങ്ങൽ 
സംബന്ിച് റിദപ്യാർട്ടുകൾ ജനദററ്റക് ടെയ്യയാനം 
ടവണ്ർമയാർക്ക് ഫണ്ക് വിതരണം ടെയ്യുന്തിനക് മുമ്പക് 
തടന് സംസ്യാനങ്ങൾ ദമറ്റുമയാരുടെ ദപയക്ടമന്റുകൾ 
ശരിയയാക്ണടമന്നും വധ്വസ് ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

അയ്യൻേയാളി നഗര ന്തയാഴിലുറപ്ട് പദ്തി (എയുഇജിഎസട്)
നഗരേരിദ്ർക്ക് ടതയാെിൽ നൽകുന്തിനയായി ദകരളം 
മുദന്യാട്ടുവച് പരിപയാെിയയാണക് അയ്യന്കയാളി നഗര 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തി. അവിേഗക്ധ ടതയാെിൽ ടെയ്യയാന് 
തയാൽപ്രധ്മുള്ള നഗരപ്ദേശ കുടുംബങ്ങളിടല 
പ്യായപൂർത്തിയയായവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞതക് 

100 േിവസടത്തടയങ്ിലം ടതയാെിൽ നൽകിടകയാണ്ക് 
ജ്രീവിത സുരക് ഉറപ്യാക്കുന്തിനള്ള ഒരു സംസ്യാന 
പദ്തിയയാണിതക്. 2009-10 ലയാണക് സംസ്യാന സർക്യാർ 
എം.ജിഎന്.ആർ.ഇ.ജി.എസിടറെ മയാതൃകയിൽ അയ്യന്കയാളി 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തി ആരംഭിച്തക്. നഗരതദദേശ 
സ്യാപനങ്ങളിൽ സ്ിരം ആസ്ികൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനയാണക് 
ഫണ്ക് വിനിദയയാഗിക്കുന്തക്.

2021-22ൽ 100.00 ദകയാെി രൂപ ഈ പദ്തിയ്ക്കയായി 
വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ടമയാത്തം തുകയം 
ടെലവെിക്കുകയം വിവിധ ദകയാർപ്ദറഷനിലം നഗരസഭക 
ളിലമയായി 46,33,552 ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 2021-22 ൽ ടപയാതുവിഭയാഗം, പട്ികജയാതി, 
പട്ികവർഗ്ഗം എന്്രീ വിഭയാഗങ്ങളിലയായി യഥയാക്രമം 1,89,722, 
51,425, 3,995 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടതയാെിൽ കയാർഡുകൾ 
ഇക്യാലയളവിൽ നൽകുകയണ്യായി. അതിൽ 49,060 
പുരുഷന്മയാരും 1,96,271 സ്ത്രീകളം ഉൾടപ്ടുന്നു. ഈ 
കയാലയളവിൽ 96,990 കുടുംബങ്ങൾക്കും 96,456 സ്ത്രീകൾക്കും 
ടതയാെിൽ നൽകുകയം 9,333 കുടുംബങ്ങൾ 100 ടതയാെിൽ 
േിനങ്ങൾ പൂർത്തിയയാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

2022-23 വർഷം അയ്യന്ങ്യാളി ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയ്ക്കയായി 
125.00 ദകയാെി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 2022 ടസപക്റ്റംബർ 
30 വടര ഇതിൽ 78.20 ദകയാെി രൂപ ടെലവെിച്ക് 20,62,951 
ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 2022, 
ഒദക്ടയാബർ 31 വടര 48,495 കുടുംബങ്ങൾക്കും 48,228 
സ്ത്രീകൾക്കും ടതയാെിൽ ലഭിക്കുകയം 4,667 കുടുംബങ്ങൾ 100 
ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ പൂർത്തിയയാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഈ 
കയാലയളവിൽ ടപയാതുവിഭയാഗം, പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗം 
എന്്രീ വിഭയാഗങ്ങളിലയായി യഥയാക്രമം 2,02,834, 53,816, 
3,673 വധ്ക്ികൾക്ക് ടതയാെിൽ കയാർഡക് നൽകുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ഇതിൽ 52,061 പുരുഷന്മയാരും 2,08,262 സ്ത്രീകളം 
ഉൾടപ്ടുന്നു. 

ചിത്രും 12.1.13: അയ്യങ്യാളി നഗര ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ ഭൗതിക പുദരയാഗതി സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ  
(2017-18 മുതൽ 2021-22 വടര)
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സുഭിക്ദകരളം പദ്തി, മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ പ്വർത്തന 
ങ്ങൾ, മെക്യാലപൂർവ്വ ശുെ്രീകരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ, 
ജലസംരക്ണം, വനവൽക്രണം, പി.എം.എ.കവ 
പദ്തിയടെ ക്രീെിലളള ഭവന നിർമ്യാണം എന്ിവയയാണക് 
എ.യ.ഇ.ജി.എസക് നക്-ക്രീെിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ധയാന 
പ്വർത്തനങ്ങൾ. 2016-17 സയാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 
അയ്യങ്യാളി നഗര ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ നെത്തിപ്ിൽ 
ശ്രദദ്യമയായ പുദരയാഗതിയണ്യായി. 2015-16 ൽ 15.00 ദകയാെി 
രൂപ മയാത്രമയായ ഈ പദ്തിയടെ വിഹിതം 2022-23ൽ 
125.00 ദകയാെി രൂപയയായി ഉയർന്ിട്ടുണ്ക്. അദതയാടെയാപ്ം 
2015-16 സയാമ്പത്തിക വർഷം 3 ലക്ം ടതയാെിൽേിനങ്ങൾ 
ആയിരുന്തക് 2021-22 സയാമ്പത്തിക വർഷയാവസയാനദത്തയാടെ 
46.33 ലക്ം ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ ആയി മയാറിയതക് 
ശ്രദദ്യമയാണക്. 2017-18ൽ 8,46,352 ടതയാെിൽ േിനങ്ങൾ 
സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. ഇദപ്യാൾ, പദ്തി പ്കയാരം രജിസക്ട്ർ ടെയ് 
3,50,000 കുടുംബങ്ങളിൽ 1,00,000 കുടുംബങ്ങൾ സ്ിരമയായി 
പദ്തിടയ ആശ്രയിക്കുന്നു. പദ്തിയടെ പുദരയാഗതി ചിത്രും 
12.1.13ൽ ടകയാടുത്തിട്ടുണ്ക്. 

2019-20ൽ ക്്രീദരയാൽപയാേനവം ഈ പദ്തിയടെ 
ഭയാഗമയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. രണ്ക് കന്നുകയാലികളിൽ കൂടുതലള്ള 
ക്്രീദരയാതക്പയാേക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ 10 
ലിറ്ററിൽ കുറയയാടത പയാൽ നൽകുന് കർഷകർക്ക് ഈ 
പദ്തിയിലൂടെ ഒരു േിവസടത്ത ദവതനം നൽകുകയണ്യായി. 
പി.എം.എ.കവ ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഭവന 
നിർമയാണത്തിനള്ള സയാധനങ്ങളം അയ്യങ്യാളി നഗര 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ക്. അയ്യങ്യാളി നഗര 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയടെ 2021-22, 2022-23 (ടസപക്റ്റംബർ 
30, 2022 വടര) വർഷങ്ങളിടല തദദേശ ഭരണ സ്യാപനം 
തിരിച്ചുള്ള ഫണ്ക് വിതരണം സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ും 12.1.27ലം പദ്തിയടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള ഭൗതിക 
ദനട്ങ്ങൾ സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ അനുബന്ും 12.1.28ലം 
ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. 
 
ദരിദ്ർക്യായുള്ള ഉപജ്രീവനേയാർഗ്ഗ വിേസനം 
ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയം അയ്യങ്യാളി നഗര 
ടതയാെിലറപ്ക് പദ്തിയം ടതയാെിൽ ദവതനം ഉറപ്യാക്കുദമ്പയാൾ 
ഉപജ്രീവന വികസനത്തിനം സർക്യാർ ഊന്ൽ 
നൽകിയിട്ടുണ്ക്. ദകന്ദ-സംസ്യാന പങ്യാളിത്തദത്തയാടെ 
ഉപജ്രീവനം പ്േയാനം ടെയ്യുന് പ്ധയാനടപ്ട് പദ്തികളയാണക് 
ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലകളിൽ ദഡ- എന്.ആർ.എൽ.എം ഉം നഗര 
ദമഖലകളിൽ ദഡ-എന്.യ.എൽ.എം ഉം. ദകന്ദ-സംസ്യാന 
സർക്യാരുകൾ 60:40 എന് അനപയാതത്തിലയാണക് 
ധനസഹയായം പങ്ിടുന്തക്.

ദ്രീൻദയയാൽ അകന്തധ്യാദയ കയയാജന-കദശ്രീയ ഗ്യാേ്രീണ 
ഉപജ്രീവന േിഷൻ (കഡ- എൻ.ആർ.എൽ.എം)
ഗ്യാമ്രീണ േരിദ്രുടെ സ്യം ടതയാെിൽ ദപ്യാത്സയാഹിപ്ിക്കുക 
എന് ലക്ധ്ദത്തയാടെ ആവശധ്കതയ്ക്കക് അനസരിച്ക് സഹയായം 
ലഭധ്മയാക്കുന് പദ്തിയയാണക് േ്രീന്േയയാൽ അദന്തധ്യാേയ 
ദയയാജന-ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ഉപജ്രീവന മിഷന്. േ്രീന്േയയാൽ 
ഉപയാധധ്യായ ഗ്യാമ്രീൺ കൗശലധ് ദയയാജന (ഡി.ഡി.യ.ജി.ടക.
കവ) സ്റയാർട്ക്-അപ്ക് ഗ്യാമ്രീണ സംരഭക്് പരിപയാെി (എസക്.
വി.ഇ.പി) മഹിളയാ കിസയാന് ശയാക്്രീകരണ പരിദയയാജന (എം.
ടക.എസക്.പി) എന്ിവ േ്രീന്േയയാൽ അദന്തധ്യാേയ ദയയാജന-
ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ഉപജ്രീവന മിഷടറെ ഉപ പദ്തികളയാണക്. 
േ്രീന്േയയാൽ അദന്തധ്യാേയ ദയയാജന-ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ 
ഉപജ്രീവന മിഷടറെ ക്രീെിൽ ടതയാെിൽ കവേഗ്ദ്ധധ്ം നൽകി 
ദജയാലി ലഭധ്മയാക്കുന്തിനമുള്ള പരിപയാെിയയാണക് േ്രീന് േയയാൽ 

ഉപയാധധ്യായ ഗ്യാമ്രീണ കൗശലധ് ദയയാജന. 2022 ഓഗസ്റക് 
31 വടര, ഈ പദ്തി വെി പരിശ്രീലനം നൽകിയ 65,495 
ഗുണദഭയാക്യാക്ളിൽ 47387 ദപർക്ക് ടതയാെിൽ ലഭിച്ിട്ടുണ്ക്. 

ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലകളിടല സയാമ്പത്തിക വളർച്ടയ 
ഉദത്തജിപ്ിക്കുന്തിനം േയാരിദ്ധ്വം ടതയാെിലില്യായക്മയം 
കുറയ്ക്കുന്തിനം ഗ്യാമ്രീണ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്തിനള്ള സഹയായവം പിന്തുണയം 
എസക്.വി.ഇ.പി. യിലൂടെ നൽകുന്നു. സയാമൂഹിക 
അെിസ്യാനത്തിലള്ള സംഘെനയാ ശംഖല പിന്തുണയ്ക്കുന് 
സംരംഭങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്ക് കവേഗ്ദ്ധധ്ം, സമയാന 
ദമഖലകളമയായി സമ്പർക് സയാധധ്ത, സംരംഭങ്ങൾ 
തുെങ്ങുന്തിനം വയായക്പയം സംരംഭത്തിടറെ 
നിർണ്യായകമയായ ആേധ്ടത്ത ആറക് മയാസദത്തയ്ക്ക വയാണിജധ് 
സഹയായവം എസക്.വി.ഇ.പി നൽകുന്നു. 2022 ഓഗസ്റക് 31 
വടര എസക്.വി.ഇ.പി യടെ ക്രീെിൽ 26844 സംരംഭങ്ങൾ 
രൂപ്രീകരിച്ിട്ടുണ്ക്.

കയാർഷിക ദമഖലയിടല ലിംഗപരമയായ വിെവക് കുറയ്ക്കുക, 
കയാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും പിന്വയാങ്ങുന് പ്വണത 
കുറയ്ക്കുക സ്ത്രീ കർഷകർ സുസ്ിര കയാർഷിക ര്രീതികൾ 
സ്്രീകരിക്കുക എന്ിവയ്ക്കയാണക് എം.ടക.എസക്.പി പ്ധയാനധ്ം 
നൽകുന്തക്. കുടുംബശ്ര്രീയടെ സംയക് ഉത്തരവയാേിത്ത 
സംഘങ്ങളടെ (ടജ.എൽ.ജി) ശഖല ഉപദയയാഗിച്യാണക് 
സംസ്യാനത്തക് ഈ പദ്തി നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. 

ദ്രീൻദയയാൽ അകന്തധ്യാദയ കയയാജന- കഡ-എൻ.യു.എൽ.എം
നഗരേരിദ്ർക്ിെയിടല േയാരിദ്ധ്ം, കഷ്തകൾ എന്ിവ 
ലഘൂകരിക്യാനയായി ലക്ധ്മിടുന് പദ്തിയയാണക് ദഡ-
എന്.യ.എൽ.എം. സംസ്യാനടത്ത എല്യാ നഗര തദദേശ 
ഭരണ സ്യാപനങ്ങളിലം ഈ പദ്തി നെപ്ിലയാക്ിവരുന്നു. 
സംസ്യാനം കെിഞ്ഞ കുദറ വർഷങ്ങളയായി ഈ പദ്തി 
ഫലപ്േമയായി നെപ്ിലയാക്ിയിട്ടുണ്ക്. എന്.യ.എൽ.എം 
പദ്തിയടെ നെത്തിപ്ിൽ മികച് പ്കെനം നെത്തിയ 
സംസ്യാനത്തിനള്ള ദേശ്രീയ അവയാർഡക് കെിഞ്ഞ 
4 വർഷമയായി സംസ്യാനത്തിനക് ലഭിക്കുകയണ്യായി. 
അതിടറെ ഭയാഗമയായി സംസ്യാനത്തിനക് നിലവിലള്ള പദ്തി 
വിഹിതത്തിനപരിയയായി 65.94 ദകയാെി രൂപ അധികമയായി 
ലഭിക്കുകയണ്യായി.
 
‘ഭവന രഹിതർക്ക് അഭയദകന്ദം’ എന് പദ്തി 
ഘെകത്തിലൂടെ 3,196 ഭവന രഹിതടര കടണ്ത്തിയിട്ടുണ്ക്. 
‘നഗരത്തിടല വെിദയയാര കച്വെക്യാർക്ക് സഹയായം’ 
എന് ഘെകത്തിൽ (ടസപക്റ്റംബർ 30 2022 വടര) 25,834 
വെിദയയാര കച്വെക്യാടര കടണ്ത്തുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
ഈ കയാലയളവിൽ 18,491 വെിദയയാര കച്വെക്യാർക്ക് 
തിരിച്റിയൽ കയാർഡക് നൽകുകയമുണ്യായി. 2021-22, 
2022-23 (ടസപ്തംബർ 30 വടര) ‘കനപുണധ്വികസനവം 
ദജയാലി ഉറപ്യാക്ലം’ എന് ഘെകത്തിൽ 4,290 ദപടര 
ഉൾടപ്ടുത്തിയതിൽ 3,278 ദപർക്ക് സർട്ിഫിക്റ്റക് 
നൽകുകയം 1453 ദപർക്ക് ദജയാലി ഉറപ്യാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
നഗര പ്ദേശങ്ങളിടല ടതയാെിൽ രഹിതരയായ േരിദ് 
ജനങ്ങൾക്ക് കസബർ സുരക്ിതത്ം, അക്ൗണ്ിംഗക്, 
ആദരയാഗധ് സംരക്ണം, പ്യാസ്റികക് സയാദങ്തിക വിേധ്, 
ഇലദ്രേയാണിക്ക്, ഇല്രേിക്ൽ, ആയർദവേ നെക്സിംഗക്, 
ദഹയാസ്ിറ്റയാലിറ്റി, ടെലിദകയാം, ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണം തുെങ്ങി 
74 ഓളം ടതയാെിൽ ദമഖലകളിൽ പരിശ്രീലനം നൽകുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. എന്.യ.എൽ.എം പദ്തിയടെ സ്യം ടതയാെിൽ 
പരിപയാെിയിലൂടെ 1,494 വധ്ക്ിഗത ടതയാെിൽ സംരംഭങ്ങളം, 
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509 ഗ്രൂപ്ക് സംരംഭങ്ങളം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്ക്. എന്.യ.എൽ.എം 
പദ്തിയടെ ‘സയാമൂഹധ്വിഭവ സമയാഹരണവം സ്യാപന 
ശയാക്്രീകരണവം’ എന് ഘെകത്തിലൂടെ സൂക്ക്മ 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിടറെ ഭയാഗമയായി 2,954 പുതിയ 
അയൽക്കുട് സംഘങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. 5,488 
അയൽക്കൂട് സംഘങ്ങൾക്കും 120 പ്യാദേശിക വികസന 
ടസയാകസറ്റികൾക്കും (എ.ഡി.എസക്) റിദവയാൾവിംഗക് ഫണ്ക് 
സഹയായം ലഭധ്മയാക്കുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. ദഡ-എന്.യ.എൽ.
എം പദ്തിയടെ സയാമ്പത്തികവം ഭൗതികവമയായ ദനട്ങ്ങടള 
സംബന്ിച് വിവരങ്ങൾ യഥയാക്രമം അനുബന്ും 
12.1.29ലം 12.1.30ലം ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു. ജില്യാതല സൂക്ക്മ 
സംരംഭങ്ങടള സംബന്ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളം വയായക്പയാബന്ിത 
അയൽക്കൂട്ങ്ങടള സംബന്ിച് വിവരങ്ങളം യഥയാക്രമം 
അനുബന്ും 12.1.31ലം 12.1.32ലം ടകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.
 
കുടുംബശ്്രീ
സ്ത്രീ ശയാക്്രീകരണത്തിലൂടെ േയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ജനം എന് 
ലക്ധ്ദത്തയാടെയയാണക് സംസ്യാന േയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ജന 
മിഷന് അഥവയാ കുടുംബശ്ര്രീ രൂപ്രീകൃതമയായതക്. 1998-ൽ 
സംസ്യാന സർക്യാർ ആരംഭിച് നൂതന സ്ത്രീ ദകന്ദ്രീകൃത 
പങ്യാളിത്ത േയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ജന പരിപയാെിയയായ 
കുടുംബശ്ര്രീയിൽ 45 ലക്ദത്തയാളം വനിതകളടെ പങ്യാളിത്തം 
ഉണ്ക്. കുടുംബശ്രി തുെങ്ങിടവച് ദമയാഡലകൾ ദേശ്രീയ 
അന്തർദേശ്രീയ തലത്തിൽ വിഖധ്യാതമയാണക്. കുടുംബശ്ര്രീയടെ 
മുഖഛയായ കവവിധധ്മയാർന് ദമഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങളം 
ഏടറ്റുടുത്തുടകയാണ്ക് േിനംപ്തി വർദ്ിച്ചുവരികയമയാണക്. 

ദകന്ദയാവിഷക്കൃത പദ്തികളയായ ദേശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ഉപജ്രീവന 
മിഷന് (എന്.ആർ.എൽ.എം.), ദേശ്രീയ നഗര ഉപജ്രീവന 
േൗതധ്ം (എന്.യ.എൽ.എം.), പ്ധയാന മന്ത്രി ആവയാസക് 
ദയയാജന (നഗരം) എന്ിവയടെ നിർവ്വഹണം നെത്തുന് 
ദനയാഡൽ ഏജന്സി കൂെിയയാണക് കുടുംബശ്ര്രീ. ഇതിന 
പുറടമ സംസ്യാനടത്ത ഒട്നവധി പ്വർത്തനങ്ങളിലം 
കുടുംബശ്ര്രീയടെ സയാന്ിദ്ധ്മുണ്ക്. 

േരിദ്രിൽ േരിദ്രുടെ പുനരധിവയാസം ലക്ധ്മിടുന് ‘ആശ്രയ’ 
പദ്തിയടെ ദപരും വധ്യാപ്തിയം വിശയാലമയാക്ിടക്യാണ്ക് 
‘അഗതിരഹിത ദകരളം’ ടഡസ്റിറ്റ്യൂട്ക് ഫ്്രീ ദകരള (ഡി.
എഫക്.ടക) പദ്തി കുടുംബശ്ര്രീ ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. 
നിരയാലംബരയായ അഗതികളടെ ആവശധ്ങ്ങൾ തദദേശ സ്യം 
ഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ ദകന്ദ്രീകരിച്ക് വിലയിരുത്തുകയം 
അതിടറെ അെിസ്യാനത്തിൽ വിശേമയായ ദപയാജക്ടക് 
റിദപ്യാർട്ടുകൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയം ടെയ്യും. അഗതിരഹിത 
ദകരളം ടപയാതുവിഭയാഗ പദ്തികളിൽ ആടക പദ്തി 
ടെലവിടറെ നയാൽപതക് ശതമയാനം (പരമയാവധി 
ടപയാതുവിഭയാഗം നയാൽപതക് ലക്ം രൂപ, പട്ികവർഗ്ഗം 50 
ലക്ം രൂപ) കുടുംബശ്ര്രീ െലഞ്ചക് ഫണ്യായി നൽകുന്നു. 
നിലവിൽ 1.57 ലക്ം ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് അഗതിരഹിത 
ദകരളം പദ്തിയടെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ക്. 1,014 ഓളം തദദേശ 
സ്യാപനങ്ങളിൽ പദ്തി പ്വർത്തനങ്ങൾ ഏടറ്റടുത്തക് 
നെപ്ിലയാക്കുന്നുണ്ക്. ഭക്ണം, മരുന്ക്, വിേധ്യാഭധ്യാസം 
തുെങ്ങി ഗുണദഭയാക്യാക്ളടെ അെിസ്യാന പരിെരണം 
ആവശധ്മുള്ള പദ്തികളിലം കുടുംബശ്ര്രീ െലഞ്ചക് ഫണ്ക് 
വിനിദയയാഗിക്കുന്നുണ്ക്.

വിഭിന്ന കശഷിയുള്ള കുട്ിേൾക്യായി ബഡട്സട് 
സ്യാപനങ്ങൾ
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളടെ നിയന്ത്രണത്തിലള്ള 
വിഭിന്ദശഷി കുട്ികൾക്യായള്ള ബഡക്സക് സ്യാപനങ്ങൾ 

കുടുംബശ്ര്രീയടെ ദമൽദനയാട്ത്തിലയാണക് പ്വർത്തിക്കുന്തക്. 
2018-19 ൽ 12.50 ലക്ം രൂപ 200 പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകൾക്ക് പുതിയതയായി ബഡക്സക് സ്യാപനങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്തിനക് കുടുംബശ്ര്രീ നൽകുകയണ്യായി. 
ടസപ്തംബർ 2022 വടര 342 ബഡക്സക് സ്യാപനങ്ങൾ 
സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 2020-21 കയാലയളവിൽ ബഡക്സക് 
സ്യാപനങ്ങളിടല കുട്ികൾക്യായി ഓൺകലന് 
ക്യാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയം മയാതയാപിതയാക്ൾക്കും 
ബഡക്സക് കുട്ികൾക്കും ഓൺകലന് ടതറയാപ്ി 
നൽകുന്തിനയായി ദകയാെിദക്യാെക് ആസ്യാനമയായള്ള 
ദകയാംദപയാസിറ്റക് റ്രീജിയണൽ ടസറെറുമയായി കൂെിദച്ർന്ക് 
സംയക് പരിപയാെിക്ക് തുെക്മിടുകയണ്യായി. സഞ്്രീവനി 
എന് ദപരിൽ അഗ്ി ടതറയാപ്ിയിലൂടെ അംഗങ്ങളടെ 
മയാനസികവം ശയാര്രീരികവമയായ വികസനം ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്നു. 
ബഡക്സക്, ബി.ആർ.സി.യിലൂടെ കുട്ികൾക്ക് പച്ക്റി 
കൃഷി ടെയ്യയാനള്ള ഒരു പദ്തി കുടുംബശ്ര്രീ വിഭയാവനം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്. വിേധ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞതക് 2 ടസറെക് 
സ്ലം കൃഷി ടെയ്യയാന് ഉപദയയാഗിക്യാം. സംസ്യാനത്തക് 
ആടക 342 ബഡക് സക് സ്യാപനങ്ങളയാണക് തദദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളടെ ക്രീെിൽ പ്വർത്തിക്കുന്തക് (18 വയസ്ിനക് 
തയാടെയള്ള കവകലധ്മുള്ള കുട്ികൾക്യായി 177 ബഡക് സക് 
സക് കൂളകളം 18 വയസ്ിനക് മുകളിലള്ള ബുദ്ിപരമയായി 
കവകലധ്മുള്ളവർക്യായി 165 ബി.ആർ.സിയം).

നയാഷണൽ ട്സ്റക് ആക്ടക് 1999 ടറെ പരിധിയിൽ വരുന് 
ഓട്ിസം, ടസറിരേൽ പൾസി, ടമറെൽ റിട്യാർദഡഷന്, 
ഒന്ിലധികം കവകലധ്ങ്ങൾ എന്ിവയള്ളവർക്ക് 
സഹയായകമയായി നിരയാമയ ആദരയാഗധ് ഇന്ഷ്റന്സക് 
പദ്തി ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. ഈ പദ്തിയിൽ 
ഗുണദഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഒരു ലക്ം രൂപ വടര ഇന്ഷ്റന്സക് 
പരിരക് ഉറപ്യാക്കുന്നുണ്ക്. 

അഭിപ്യായം പ്കെിപ്ിക്കുന്തിനം ത്രീരുമയാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന് പ്ക്രിയകളിൽ കുട്ികളടെ പങ്യാളിത്തം 
ഉറപ്യാക്കുന്തിനം, കെിവകൾ പരിദപയാഷിപ്ിക്കുന്തിനം, 
പങ്യാളിത്തം ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനമുള്ള ദവേികളയാണക് 
ബയാലസഭ. നിലവിൽ 28,690 ബയാലസഭകളിലയായി 
3,88,348 കുട്ികളയാണക് അംഗങ്ങളയായള്ളതക്. ഹരിതദകരളം 
മിഷനമയായി ദെർന്ക് ബയാലസഭയാ കുട്ികൾക്യായി 
സംഘെിപ്ിച് ടപന്സിൽ കധ്യാമ്പക് പരിപയാെി കുട്ികളിൽ 
ആദരയാഗധ്കരമയായ ജ്രീവിതകശലിയം ആദരയാഗധ്കരമയായ 
കുടുംബവം സമൂഹവം ടകട്ിപ്ടുക്കുന്തിനം ലക്ധ്ം 
വച്ചുള്ളതയായിരുന്നു. ജില്, ദ്യാക്ക്, ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തക്, 
നഗര ദകയാർപ്ദറഷന് തലങ്ങളിൽ ടപന്സിൽ കധ്യാമ്പിടറെ 
പരിശ്രീലന ടസക്നകൾ പൂർത്തിയയാക്കുകയണ്യായി.

ആഴ്ച െന്തേൾ 
450 ആഴ്ച െന്തകൾ/നയാട്ടുെന്തകൾക്ക് അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളം റിദവയാൾവിംഗക് ഫണ്ടും കുടുംബശ്ര്രീവെി 
നൽകിയതിടറെ ഫലമയായി 14 ദകയാെി രൂപയടെ വില്ന 
നെക്കുകയം 2,918 െണ്ിലധികം പച്ക്റികൾ, വയാെപ്െം, 
കിെങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ിവ സംയക് ഉത്തരവയാേിത്ത 
സംഘങ്ങൾ വെി (JLG) വിൽക്കുകയം ടെയ്യുകയണ്യായി. 
പുതിയതയായി 4,481 സംയക് ഉത്തരവയാേിത്ത 
സംഘങ്ങൾകൂെി (JLG) സുഭിക് ദകരളത്തിടറെ ഭയാഗമയായി 
രൂപ്രീകരിക്യാനം പ്വർത്തനം നിലച്ിരുന് 1,575 
ടജ.എൽ.ജികടള പ്വർത്തന സജ്ജമയാക്യാനം സയാധിച്ചു. 
ഉല്യാേന ദമഖലയിടല സംരംഭകത്ം സംബന്ിച് 631 
സൂക്ക്മ സംരംഭങ്ങളം 2,714 മൃഗസംരക്ണ യൂണിറ്റുകളം 
ആരംഭിക്കുകയണ്യായി.
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പട്ികവർഗ്ഗ സമുേയായങ്ങൾക്ിെയിൽ കയാർഷിക 
പ്വർത്തനങ്ങൾ വധ്യാപിപ്ിക്കുന്തിനം ശക്ിടപ്ടുത്തുന് 
തിനമയായി, ആേിവയാസി ദജയായിറെക് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളം 
(കൃഷി സംഘങ്ങളം) ദഗയാത്ര സംയക് ഉത്തരവയാേിത്ത സംഘ 
മൂലധ്നിർണ്യ ഏജന്റു (JEVA) കൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. 
പയാരമ്പരധ് കൃഷി നെത്തുന് 1,057 പുതിയ ആേിവയാസി 
ടജ.എൽ.ജി കളം 34 സംയക് ഉത്തരവയാേിത്ത 
സംഘ മൂലധ് നിർണ്യ ഏജന്റുകളം സംസ്യാനത്തക് 
രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. ഈ ടജ.എൽ.ജി കടള 
സയാമ്പത്തികമയായി സഹയായിക്കുന്തിനയായി 188 പുതുതയായി 
രൂപ്രീകരിച് ടജ.എൽ.ജി കൾ 15,000 എന് നിരക്ിൽ 
റിദവയാൾവിംഗക് ഫണ്ക് നൽകുകയണ്യായി.

ബുദ്ി കവകലധ്മുള്ള കുട്ികളടെ അമ്മയാർ, 
അംഗകവകലധ്മുള്ളവർ, പ്യായമയായവർ, കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾക്ക് 
ഇരയയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ, വിധവകൾ, കഠിന ദരയാഗബയാധിതർ, 
കിെപ്പുദരയാഗികളടെ ആശ്രിതർ തുെങ്ങി ദുർബലരയായ 
സ്ത്രീകൾക്ിെയിൽ സൂക്ക്മ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന് 
ലക്ധ്ദത്തയാടെ ആരംഭിച് “പ്തധ്യാശ” പദ്തിയിലൂടെ 668 
സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് പ്ദയയാജനം ലഭിക്കുകയം 520 “പ്തധ്യാശ” 
സംരംഭങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. 

പരിശ്രീ�നം
മയാലിനധ് സംസ്ക്കരണ പ്വർത്തനങ്ങൾ ഏടറ്റടുക്കുന്തിനക് 
പ്യാദേശിക സർക്യാരുകടള സഹയായിക്കുന് ഹരിത 
കർമ്ദസന അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശ്രീലനം നൽകുന്തക് 
കുടുംബശ്ര്രീയയാണക്. 917 പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളിൽ 28,000 
വനിതകൾക്കും 19,911 ഹരിതകർമ് ദസന അംഗങ്ങൾക്കും 
കുടുംബശ്ര്രീ പരിശ്രീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ക്.

നിർമ്യാണ ദമഖലയിടല അവസരങ്ങൾ പരമയാവധി 
പ്ദയയാജനടപ്ടുത്തുന്തിനയായി നിർമ്യാണ പ്വർത്തന 
ങ്ങളിൽ തയാല്രധ്മുള്ള കുടുംബശ്ര്രീ അംഗങ്ങടള കടണ്ത്തി 
പരിശ്രീലനം നൽകുകയം അവടര അതതക് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ ക്രീെിൽ രജിസ്റർ ടെയ്ക് പ്യാദേശിക 
സർക്യാരുകളടെ നിർമ്യാണ പ്വർത്തനങ്ങൾ 
നെത്തുന്തിനയായി ഈ ഗ്രൂപ്ിടന ചുമതലടപ്ടുത്തുകയം 
ടെയ്യുന്നുണ്ക്. 2019-20ൽ 2,376 അംഗങ്ങൾ ഉൾടപ്ട് 
288 കുടുംബശ്ര്രീ വനിതയാ നിർമ്യാണ സംഘങ്ങൾ (257 
ഗ്യാമ്രീണ ഗ്രൂപ്പുകളം 31 നഗര ഗ്രൂപ്പുകളം) സംസ്യാനത്തക് 
രൂപ്രീകരിക്കുകയം അവർക്ക് പരിശ്രീലനം നൽകുകയം 
വിവിധ പദ്തികളിലയായി 512 വ്രീടുകൾ നിർമ്ിക്കുകയം 
ടെയ്ിട്ടുണ്ക്.

ശയാര്രീരിക, മയാനസിക ബൗദ്ിക ടവല്ലുവിളികൾ ദനരിടുന് 
കുടുംബങ്ങൾ, ട്യാന്സക്ടജന്ഡർ, വദയയാജനങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവർക്ക് പ്ദതധ്ക അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂപ്രീകരിച്ക് 
പ്വർത്തിക്കുന്തിനയായി ‘റിദലഷന്ഷിപ്ക് ദകരള’ എന് 
ദപ്യാഗ്യാമിനക് കുടുംബശ്ര്രീ തുെക്ം കുറിക്കുകയണ്യായി. 
ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി 16,195 വദയയാജന അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ 
(1,78,902 അംഗങ്ങൾ), ശയാര്രീരിക മയാനസിക ടവല്ലുവിളികൾ 
ദനരിടുന്വരുടെ 1,847 അയൽക്കൂട്ങ്ങളം (15,001 
അംഗങ്ങൾ), 12 ട്യാന്സക് ടജന്ഡർ അയൽക്കൂട്ങ്ങളം (140 
അംഗങ്ങൾ) രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി.

ത്രീരദേശ നിവയാസികളടെ വികസനത്തിലൂടെ ത്രീരദേശ 
ദമഖലടയ ശക്ിടപ്ടുത്തുന്തിനയായി കുടുംബശ്ര്രീ 
‘ത്രീരശ്ര്രീക്ക്’ തുെക്കും കുറിക്കുകയണ്യായി. ഇതിനയായി 91 

ത്രീരദേശ കമ്്യൂണിറ്റി ദവയാളണ്ിയർമയാടര നിദയയാഗിക്കുകയം 
2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 707 പുതിയ ത്രീരദേശ 
അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ (8,730 അംഗങ്ങൾ) രൂപ്രീകരിക്കുകയം, 
179 നിർ ജ്രീവമയായി കിെന് അയൽക്കൂട്ങ്ങടള 
പുനർജ്ജ്രീവിപ്ിക്കുകയം ടെയ്യുകയണ്യായി. 1,761 ത്രീരദേശ 
അയൽകൂട്ങ്ങൾക്ക് ബയാങ്ക് ലിദങ്ജക് വെി 107 ദകയാെി രൂപയടെ 
വയായക്പ ലഭധ്മയാക്കുകയം ടെയ്യുകയണ്യായി. ഇതിന പുറദമ 
പ്തിഭയാ ത്രീരം, കയായികത്രീരം എന് രണ്ക് ഉപ പരിപയാെികൾക്ക് 
തുെക്ം കുറിക്കുകയം ടെയ്യുകയണ്യായി. ത്രീരദേശ 
ദമഖലയിടല കുട്ികളടെ സർഗ്ഗവയാസനകൾ, വിേധ്യാഭധ്യാസം 
എന്ിവ പരിദപയാഷിപ്ിക്കുന്തിനക് കവകുദന്രങ്ങളിൽ 
പ്ദതധ്ക െ്യൂഷനകളം ജ്രീവിത കനപുണധ് വിേധ്യാഭധ്യാസവം 
നൽകുന്തിനയാണക് പ്തിഭയാ ത്രീരം ലക്ധ്മിടുന്തക്. 
ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി, 62 ദകന്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയം 
ത്രീരപ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,312 കുട്ികൾക്ക് ഇതിടറെ 
പ്ദയയാജനം ലഭിക്കുകയമുണ്യായി. കയായിക ദമഖലയിൽ 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനദവണ്ി, യവജനങ്ങൾക്ക് 
പ്ദതധ്ക കയായിക പരിശ്രീലനം നൽകുന് പരിപയാെിയയാണക് 
കയായികത്രീരം.

ജനേ്രീയ കഹയാട്ൽ
ദകയാവിഡക് കയാലത്തക് “പട്ിണി രഹിത ദകരളം പദ്തിയടെ” 
ഭയാഗമയായി 1196 ജനക്രീയ ദഹയാട്ലകൾ കൂടുംബശ്ര്രീ 
ആരംഭിക്കുകയണ്യായി (ഒരു ഊണിനക് 20 രൂപ നിരക്ിൽ). 
സംസ്യാനത്തുെന്രീളം വിജയകരമയായി പ്വർത്തിച്ചു വരുന് 
ഈ ദഹയാട്ലകൾ വെി ശരയാശരി 1.65 ലക്ം ഊണക് പ്തിേിനം 
വിൽക്ടപ്ടുന്നുണ്ക്. ജനശ്രദ് ഏടറ പിെിച്ക് പറ്റിയ ഈ 
സംരംഭം ഗ്യാമ്രീണ ദമഖലയിടല പയാവടപ്ട്വർക്ക് ഏടറ 
സഹയായകമയായിരിക്കും.

കുടുംബശ്്രീ ആക്ി�റി ഗ്രൂപ്പുേൾ
യവതികളടെ സയാമൂഹിക, സയാംസ്യാരിക ഉപജ്രീവന 
ഉന്മനത്തിനയായി പുതിടയയാരിെം സൃഷ്ിക്കുക എന് 
ലക്ധ്ദത്തയാടെ കുടുംബശ്ര്രീ തുെക്മിട് പുതു സംവിധയാനമയാണക് 
ഓക്ിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ. കുടുംബശ്ര്രീ കൂട്യായക്മയിദലക്ക് കൂടുതൽ 
യവജനങ്ങടള ഭയാഗമയാക്യാനം അവടര സമൂഹത്തിടറെ 
മുഖധ്ധയാരയിദലക്ക് ടകയാണ്ടുവരയാനം സയാമൂഹിക, 
സയാമ്പത്തിക സ്ത്രീ ശയാക്്രീകരണവമയായി ബന്ടപ്ട്ക് 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അവദബയാധം നൽകുവയാനം 
ഓക്ിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ ലക്ധ്ം വയ്ക്കുന്നു. യവജന കമ്്രീഷന്, 
യൂത്തക് ടവൽടഫയർ ദബയാർഡക് തുെങ്ങി യവജനങ്ങളടെ 
ദക്മത്തിനം വികസനത്തിനം ദവണ്ി പ്വർത്തിക്കുന് 
വിവിധ ഏജന്സികളടെ പ്വർത്തനങ്ങൾ സംബന്ിച് 
അവദബയാധം സൃഷ്ിക്കുക എന്തും ഇതിടറെ ഉദദേശധ്മയാണക്. 
ദകന്ദ-സംസ്യാന സർക്യാരുകൾ, സഹകരണവകുപ്ക് 
തുെങ്ങിയവ വെി നെപ്ിലയാക്കുന് വിവിധ ഉപജ്രീവന 
പദ്തികടളകുറിച്ക് അവദബയാധം സൃഷ്ിക്യാനം അതുവെി 
സുസ്ിരമയായ ഉപജ്രീവനമയാർഗ്ഗം കടണ്ത്തുന്തിനള്ള 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്യാനം ഇവ ലക്ധ്മിടുന്നു.

ഓദരയാ കമ്്യൂണിറ്റി ഡവലപ്ക്ടമറെക് ടസയാകസറ്റിയം 
അവരുടെ പരിധിയിൽ വരുന് എല്യാ വയാർഡുകളിലം 
ഓക്ിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപ്രീകരിക്കും. 18 നം 40 നം ഇെയിൽ 
പ്യായമുള്ള വനിതകൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗമയാകയാം. 
ഒരു ഗ്രൂപ്ിൽ പരമയാവധി 50 അംഗങ്ങടള ഉൾടപ്ട് 20,000 
ഗ്രൂപ്പുകൾ തുെങ്ങയാനയാണക് ലക്ധ്മിടുന്തക്. ടസപ്തംബർ 
2022 വടര 3,02,595 അംഗങ്ങൾ ഉള്ള 19,555 ഓക്ിലറി 
ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്യാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 50-ൽ കൂടുതൽ വനിതകൾ ഒരു 
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വയാർഡിൽ വരുകയയാടണങ്ിൽ കൂടുതൽ ഓക്ിലറി ഗ്രൂപ്പുകൾ 
രൂപ്രീകരിക്യാം. സി.ഡി.എസുകളടെ ശുപയാർശദയയാടെ 
ഗ്രൂപ്പുകൾ കുടുംബശ്ര്രീ ജില്യാ മിഷനിൽ രജിസ്റർ 
ടെദയ്യണ്തയാണക്.

കേരള െിക്ൻ
ദകരളത്തിലെന്രീളമുള്ള ഉപദഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
ഗുണദമന്മയള്ള ദരേയായിലർ ദകയാെിയിറച്ി നധ്യായമയായ 
നിരക്ിൽ ലഭധ്മയാക്കുന്തിനയായിട്യാണക് കുടുംബശ്ര്രീ ദകരള 
െിക്ന് ആരംഭിച്തക്. മൃഗസംരക്ണ വകുപ്പുമയായം 
ടകപക്ദകയായമയായം ദെർന്യാണക് കുടുംബശ്ര്രീ ഈ പദ്തി 
നെപ്ിലയാക്കുന്തക്. ഈ പദ്തിയിൽ ഒരു േിവസം പ്യായമയായ 
ദകയാെിക്കുഞ്ഞുങ്ങടളയം അതിനള്ള ത്രീറ്റയം മരുന്നുകളം 
സഹിതം കർഷകർക്ക് നൽകുകയം 40 േിവസത്തിന 
ദശഷം അവടയ തിരിടക വയാങ്ങുകയം ടെയ്യുന്നു. 
സംസ്യാനത്തുെന്രീളമുള്ള 248 ഫയാമുകളം 84 ഔട്ക് ടലറ്റുകളം 
വെി ദകരള െിക്ന് വിതരണം ടെയ്യുന്നുണ്ക്. പദ്തിയടെ 
ഭയാഗമയായി 152 കർഷകർക്ക് ഫയാം മയാദനജക്ടമറെക്, കരയാർ 
കൃഷി എന്ിവയിൽ പരിശ്രീലനം നൽകുകയണ്യായി. 
സംസ്യാനത്തുെന്രീളം 350 സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പദ്തിയിലൂടെ 
ഉപജ്രീവന മയാർഗ്ഗം കടണ്ത്തയാനയായിട്ടുണ്ക്.
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അടിസ്ഥാന വില
ഒരു ഉൽപദാദകന് അയദാളുടെ ഉൽപദാദനത്ിടറെയയദാ 
വിൽപ്പനയുടെയയദാ ഫലമദായി തടറെ ഉല്പന്നത്ിടറെ ഒരു 
യൂണിറ്ിന് (സദാധനത്ിടറെയയദാ യസവനത്ിടറെയയദാ) 
വദാങ്ങുന്ന ആളിൽ നിന്നും ലഭ്യമദാക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും 
അെയകേണ്ട നികുതികൾ കിഴിച്നും , ലഭിയകേണ്ട സബ്സിഡികൾ 
സനുംയയദാജിപ്പിച്നും ഉളളതദാണ് അെിസ്ദാന വില. ഉൽപദാദകൻ 
പ്രയത്യകമദായി വരുത്തുന്ന ഗതദാഗത ടെലവുകൾ ഇതിൽ 
നിന്നും ഒഴിവദാകേിയിരിക്കുന്

കഥാഷ്വൽ ലലബർ
മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷി അടലെങ്ിൽ കൃഷി ഇതര സനുംരനുംഭങ്ങളിൽ 
(ഗദാർഹിക, ഗദാർഹിക-ഇതര)ഏർടപ്പട്ിരിക്കുന്ന ഒരദാൾകേ് 
അതിലൂടെ ദിവസ അെിസ്ദാനത്ിൽ അടലെങ്ിൽ 
നിശ്ിത ഇെയവളകളിയലദാ ടതദാഴിൽ കരദാറിടറെ 
നിബന്ധനകൾകേനുസൃതമദായി യവതനനും ലഭിച് എങ്ിൽ, ഇത് 
ഒരു കദാഷ്വൽ യലബർ ആയി കണകേദാകേടപ്പടുന്.

നിലവിലല ദൈനംൈിന പ്രവർത്തന നില 
(സി.ഡി.എസ്): റഫറൻസ് ആഴ്ചയിടല ഓയരദാ ദിവസവുനും 
ഓയരദാ വ്യക്ിയുടെയുനും മുൻഗണനയുനും പ്രധദാന പ്രവർത്ന 
സമയവുനും മദാനദണ്ഡമദാകേി കണകേദാക്കുന്ന പ്രവർത്ന 
നിലയുടെ അെിസ്ദാനത്ിലദാണ് ഒരു വ്യക്ിയുടെ 
നിലവിടല ദദനനുംദിന പ്രവർത്ന നില (സി.ഡി.എസ്) 
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ഉപല�ഥാക്തൃവില സൂചിക (സിപിഐ) 
ഒരു നിശ്ിത കദാലയളവിനുളളിൽ നിശ്ിത ഇനങ്ങളിൽടപ്പട് 
െരക്കുകളുടെയുനും യസവനങ്ങളുടെയുനും െിലെറ വില്പന വിലയിൽ 
ഉണ്ടദാകുന്ന വ്യതിയദാനമദാണ് ഉപയഭദാക്തൃവില സൂെിക 
സൂെിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രയത്യക സ്ലടത്, പ്രയത്യകനും 
നിർയദേശികേടപ്പട് ജനങ്ങളുടെ സനുംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഒരു ശരദാശരി കുടുനുംബനും ഒരു നിശ്ിത കദാലയളവിൽ 
ഉപയയദാഗിക്കുന്ന െരക്കുകളുടെയുനും യസവനങ്ങളുടെയുനും 
വില വ്യത്യദാസത്ിടറെ അെിസ്ദാനത്ിലദാണ് ഇത് 
കണകേദാക്കുന്നത്.

നിലവിലല പ്രതിവഥാര നില (സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്)
സർയവ തീയതികേ് മുമ്പുള്ള ഏഴു ദിവസടത് 
കദാലയളവിടന അെിസ്ദാനമദാകേി നിർണ്ണയിക്കുന്ന 
പ്രവർത്ന നിലടയയദാണ് ഒരു വ്യക്ിയുടെ നിലവിടല 
പ്രതിവദാര പ്രവർത്ന നില (സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്) എന്ന് 
കണകേദാകേടപ്പടുന്നത്. ഒരു നിശ്ിത മുൻഗണനദാക്രമവുനും 
പ്രധദാന സമയവുനും മദാനദണ്ഡമദാകേി കണകേദാക്കുന്നതിടറെ 
അെിസ്ദാനത്ിലദാണ് ഇത് തീരുമദാനിക്കുന്നത്. മുൻഗണനദാ 
മദാനദണ്ഡമനുസരിച്്, യജദാലി ടെയ്യുന്ന നിലയ്ക്, യജദാലി 
ടെയ്യുന്നിലെ, പടഷെ  യജദാലി അയന്വഷിക്കുന് അടലെങ്ിൽ 
യജദാലി ലഭ്യമദാണ് എന്ന നിലയയകേദാൾ മുൻഗണന 
ലഭിക്കുന്, ഇത് യജദാലി ടെയ്യുന്നിലെ അടലെങ്ിൽ യജദാലി ലഭ്യമലെ 
എന്ന നിലടയകേദാൾ മുൻഗണന നൽകുന്.

ജനസഥാന്ദ്രത
ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പദാർക്കുന്ന അവസ് മനസ്ിലദാക്കുന്ന 
സൂെകങ്ങളിൽ പ്രധദാനടപ്പട് ഒന്നദാണ് ജനസദാന്ദ്രത. 
ഒരു െതുരശ്ര കിയലദാമീറ്റിൽ അധിവസിക്കുന്ന 
ജനങ്ങളുടെ എണ്ണടത്യദാണ് ജനസദാന്ദ്രത എന്ന പദനും 
ടകദാണ്ടുയദേശിക്കുന്നത്. വദാർഡ്, ൌൺ, ജിലെ, സനുംസ്ദാനനും 
എന്നിവയദാണ് ഇതിടറെ ഭൂമിശദാസ്ത്രപരമദായ യൂണിറ്്. 

ല�ഥാത്തം ലൈശീയ വരു�ഥാനം (ജി.എൻ.ഐ) 
ടമദാത്നും ആഭ്യന്തര ഉൽപദാദനത്ിൽ നിന് 
നിർമ്ദാണത്ിനുനും ഇറക്കുമതിക്കുമുള്ള നികുതികളുനും 
ടതദാഴിലദാളികൾക്കുള്ള നഷ്ട പരിഹദാരവുനും മറ്റു രദാജ്യങ്ങൾക്കു 
നൽയകണ്ട ആസ്ി വരുമദാനവുനും കുറവ് ടെയ്തതിനു 
യശഷനും മറ്റു രദാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിയകേണ്ട വരുമദാനനും 
കൂട്ിയച്ർത്ദാൽ ലഭിക്കുന്ന സനുംഖ്യയദാണ് ടമദാത്നും യദശീയ 
വരുമദാനനും. മടറ്ദാരു രീതിയിൽ പറഞ്ദാൽ ടമദാത്നും 
ആഭ്യന്തര ഉൽപദാദനത്ിൽ നിന് പ്രവദാസി യൂണിറ്റുകൾകേ് 
നൽയകണ്ട പ്രദാഥമിക വരുമദാനനും കിഴിവ് ടെയ്ത് പ്രവദാസി 
യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രദാഥമിക വരുമദാനനും 
കൂട്ിയച്ർക്കുയ്ദാൾ ലഭിക്കുന്നതദാണ് ടമദാത്നും യദശീയ 
വരുമദാനനും. ഇത് കണകേദാക്കുന്നതിനുള്ള മടറ്ദാരു മദാർഗ്നും 
എലെദാ യമഖലയിടലയുനും ടമദാത്നും പ്രദാഥമിക വരുമദാനത്ിടറെ 
ആടക മൂല്യനും കണകേദാകേി നിശ്യിക്കുക എന്നതദാണ്. 
(ടമദാത്നും യദശീയ വരുമദാനനും മു്് യദശീയ കണക്കുകളിൽ 
ഉപയയദാഗിച്ിരുന്ന ടമദാത്നും യദശീയ ഉൽപ്പന്നത്ിന് 
(ജിഎൻപി) സമദാനമദാടണന്ന് ശ്രദ്ിക്കുക)

ശിശു �രണ നിരക്് 
ഓയരദാ ആയിരനും ശിശു ജനനത്ിലനും ഉണ്ടദാകുന്ന ശിശു മരണ 
(ഒരു ശിശുവിടറെ ഒരു വയസു തികയുന്നതിനു മുൻപുള്ള 
മരണനും) കണകേിടനയദാണ് ശിശു മരണ നിരകേ് എന്ന് 
പറയുന്നത്.

വഥാർധക്യ ആശ്രയ നിരക്്   
60-നുനും അതിനുമുകളിലനും പ്രദായമുള്ളവരുനും 15 മുതൽ 59 
പ്രദായമുള്ളവരുനും തമ്ിലള്ള അനുപദാതമദാണ് ആശ്രയ നിരകേ് .

സ�ത്വ സൂചിക  
സ്ത് വ്യവസ്യിടല വിലയുടെ അസ്ിരതകളുടെ 
പരിണത ഫലമദായി കർഷകർകേ് ഉണ്ടദായ യനട്ങ്ങളുടെയുനും 
നഷ്ടങ്ങളുടെയുനും ആനുപദാതികമദായ കണകേദാണ് സമത്വ 
സൂെിക.

ദലംഗിക അതിക്ര�ങ്ങളിൽ നിന്ം കുട്ികലള 
സംരക്ിക്കുന്ന ആക്്, 2012
ഈ ആക്് കുട്ികൾകേ് യനടര ഉണ്ടദാവുന്ന 
അധിയഷെപങ്ങടളക്കുറിച് പ്രതിപദാദിക്കുകയുനും ദലനുംഗിക 
കയയേറ്നും, ദലനുംഗിക പീഡനനും എന്നിവയിൽ നിന്ന് കുട്ികടള 
സനുംരഷെികേദാനുള്ള രഷെദാമദാർഗ്ങ്ങൾ നിർയദേശിക്കുകയുനും 
ടെയ്യുന്. 
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ലതഥാഴിൽ ശക്ി
ഒന്കിൽ യജദാലി ടെയ്യുന്ന (അടലെങ്ിൽ ടതദാഴിൽ ഉള്ള) 
അടലെങ്ിൽ ടതദാഴിൽ അയന്വഷിക്കുന്ന അടലെങ്ിൽ 
യജദാലിയ്കദായി ലഭ്യമദായ വ്യക്ികൾ (അടലെങ്ിൽ 
ടതദാഴിലിലെദാത്വർ) ടതദാഴിൽ ശക്ിയദായി 
കണകേദാകേടപ്പടുന്.  

ലതഥാഴിൽ ശക്ി പങ്ഥാളിത്ത നിരക് ്
 (എൽ.എഫ്.പി.ആർ.) 
രദാജ്യടത് ഒരു സമപ്രദായത്ിൽടപ്പട് ജനസനുംഖ്യയുനും ടതദാഴിൽ 
ശക്ിയുനും തമ്ിലള്ള അനുപദാതമദാണ് ടതദാഴിൽ ശക്ി 
പങ്ദാളിത് നിരകേ്. 

സഥാക്രതഥാ നിരക്് 
ആറു വയസിനുനും അതിന് മുകളിലനും പ്രദായമുള്ള ജനങ്ങളിൽ 
നിത്യ ജീവിതത്ിൽ ഉപയയദാഗിയകേണ്ടി വരുന്ന ഭദാഷയിൽ 
എഴുതദാനുനും വദായികേദാനുനും, ടെറിയ ലളിതമദായ യ്റേറ്്ടമന്റുകൾ 
മനസിലദാകേദാനുനും കഴിയുന്നവരുടെ ശതമദാനമദാണ് 
സദാഷെരതദാ നിരകേ്. 

ചില്ലറ വില്പന വില
െിലെറ വില്പന വിലടയന്നത് ഉപയഭദാക്ദാകേൾ ഒരു സദാധനനും 
ടെറിയ അളവിൽ വദാങ്ങുയ്ദാൾ നൽയകണ്ടി വരുന്ന 
വിലയദാണ്. 

ല�ഥാത്തവ്യഥാപഥാര വില സൂചിക (ഡബ്ല്യൂപിഐ) 
ഇെപദാെിടറെ ആദ്യഘട് തലത്ിൽ ബൾകേ്  
(ടമദാത്) വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള െരക്കുകളുടെ 
വിലയുടെ ശരദാശരി മദാറ്ങ്ങടള അളക്കുന്.                                                                                                                                      
                
ലതഥാഴിലഥാളി ജനസംഖ്യ നിരക്് (വർക്് ലപഥാപുലലഷൻ 
ലറലഷ്യഥാ, (ഡബ്ല്യൂപിആർ))
ടമദാത് ജനസനുംഖ്യയുടെ ടതദാഴിലിയലർടപ്പട് വ്യക്ികളുടെ 
ശതമദാനമദായി ഡബ്ല്യൂപിആർ നിർവെികേടപ്പടുന്
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ചുരുടകേഴുത്തുകൾ
എഎദവ:
 അയന്ത്യദാദയ അന്ന യയദാജന

എഡിബി :
 ഏഷ്യൻ ടഡവലപ്ടമറെ് ബദാങ്്

എ.എച്്.ഐ.ഡി.എഫ്:   
 അനിമൽ ഹസ് ബൻഡറി ഇൻഫദാസ്്രക്െർ  
 ടഡവലപ്ടമറെ്  ഫണ്ട് 
എ.ഐ:    
 ആർട്ിഫിഷ്യൽ ഇൻടസമിയനഷൻ

എ.ഐ.ഐ.ബി:    
 ഏഷ്യൻ ഇൻഫദാസ്്രക്െർ ഇൻടവ്റേ്ടമറെ്  
 ബദാങ്്

എ.ലക.സി:     
 അഗ്ികേൾച്റൽ യനദാളഡ്ജ് ടസയറെഴ് സ്

അമുൽ:
 ആനന്് മിൽകേ് യൂണിയൻ ലിമിറ്ഡ് 
അലനർട്് :
 ഏജൻസി യഫദാർ  
 യനദാൺ-കണടവൻഷനൽ എനർജി ആറെ് റൂറൽ  
 ടെക്യനദാളജി

എഎൻപി : 
 അന്നപൂർണ്ണ സീനും

ആപ്ലകഥാസ്:
 ആനന്് പദായറ്ൺ യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ്  
 ടസദാദസറ്ീസ്

എ.പി.ഇ.ഡി.എ:    
 അഗ്ികേൾച്റൽ ആറെ് യപ്രദാസ്്ഡ് ഫുഡ്  
 യപ്രദാഡക്്സ്     
 എക്യപദാർട്് ടഡവലപ്ടമറെ് അയതദാറിറ്ി

എപിഎൽ: 
 എബൗ യപദാവർട്ി ദലൻ

എആർഡി : 
 ഓതദറസ്ഡ് റീദട്ൽ ഡിസ്്രിബ്യൂയട്ഴ്സ്

ആംസ്:
 അനിമൽ റിയസദാഴ് സ് മദായനജ്ടമറെ് സി്റേനും

എ.എസ്.സി:     
 അയഗ്ദാ സർവീസ് ടസയറെഴ് സ്

എ.എസ്.സി.എ.ഡി:  
 അസി്റേറെ്സ് ടു യസയറ്റ്്സ് യഫദാർ കൺയ്രദാൾ 
  ഓഫ് അനിമൽ ഡിസീസസ്

ആസിയഥാൻ:
 അയസദാസിയയഷൻ ഓഫ് സൗത്് ഈ്റേ്  
 ഏഷ്യൻ യനഷൻസ്

ബി.എം.സി:      
 ബയയദാദഡയവഴ് സിറ്ി മദായനജ് മറെ് കമ്ിറ്ികൾ

ബി.എം.ഡബ്ല്യ:
 ബയയദാടമഡികേൽ യവ്റേ്

ബി.ഒ.ഡി: 
 ബയയദാടകമികേൽ ഓകിജൻ ഡിമദാറെ്

ബി.ഒ.കയു.സി.എൽ:
 ബയയദാ ടഫർട്ിദലസർ ആറെ് ഓർഗദാനിക്  
 മനയുവർ ക്വദാളിറ്ി കൺയ്രദാൾ ലയബദാറട്റി

ബി.പി.എൽ: 
 ബിയലദാ യപദാടവർട്ി ദലൻ (ദദാരിദ്്യയരഖയ്ക്  
 തദാടഴയുള്ളവർ)

സി.എ.എ.കയു.എം.എസ്:
 കണ്ടിനയുവസ് ആനുംബിയറെ് എയർ ക്വദാളിറ്ി  
 യമദാണിറ്റിനുംഗ്     
 യ്റേഷനുകൾ

സി.എ.ജി.ആർ: 
 യകദാ്ൗണ്ട് ആന്ന്വൽ യഗ്ദാത്് യററ്് 

സി.എ.എം.പി.എ:           
 യകദാ്ൻയസറ്റി അയഫദാറയ്റേഷൻ ഫണ്ട്  
 മദായനജ്ടമറെ് ആൻഡ്    
 പ്ദാനിനുംഗ് അയതദാറിറ്ി

സി.എ.പി.ഇ: 
 യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ് അകേദാഡമി ഓഫ് ടപ്രദാഫഷണൽ 
 എഡ്യൂയകേഷൻ

കഥാലപക്് :     
 യകരള യ്റേറ്് കദാഷ്യൂ വർയകേഴ്സ് അപ്പക്  
 യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ്     
 ടസദാദസറ്ി

സി.ബി.ഡി:     
 ദജവ ദവവിധ്യടത്ക്കുറിച്ള്ള കൺടവൻഷൻ

സി.ബി.ഡബ്ലയു.റ്ി.ഡി.എഫ്: 
 യകദാമൺ ബയയദാടമഡികേൽ യവ്റേ് ്രീറ്്ടമറെ്  
 ആൻഡ് ഡിയ്ദാസൽ ടഫസിലിറ്ി

സി-ഡഥാക്:   
 ടസറെർ യഫദാർ ടഡവലപ്ടമറെ് ഓഫ്  
 അഡ്വദാൻസ്ഡ് കനുംപ്യൂട്ിനുംഗ്

സി.എച്്.സി:       
 കമ്്യൂണിറ്ി ടഹൽത്് ടസറെർ

സി.എച്്.സി:       
 ക്റേനും ഹയറിനുംഗ് ടസയറെഴ് സ്

സി.എച്്.ഐ.എസ്:
 യകദാനുംപ്രിടഹൻസീവ് ടഹൽത്് ഇൻഷുറൻസ് സീനും

ലകഥാട്പഥാ:   
 സിഗരറ്റുനും മറ്് പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളുടെയുനും  
 നിയന്ത്രണനും സനുംബന്ധിച് നിയമനും

സി.പി.സി:    
 ടസറെർദലസ്ഡ് യപ്രദാസസിനുംഗ് ടസറെർ

സി.പി.സി:      
 യകദാടകേദാനട്് ടപ്രദാഡ്യൂസർ ക്നീസ്

സി.പി.എഫ്:      
 യകദാടകേദാനട്് ടപ്രദാഡ്യൂസർ ടഫഡയറഷൻസ്

സി.പി.ഐ:      
 കൺസ്യൂമർ ദപ്രസ് ഇൻഡക്

സി.പി.എസ്:      
 യകദാടകേദാനട്് ടപ്രദാഡ്യൂസർ ടസദാദസറ്ീസ്

സി.എസ്.ഒ:     
 ടസൻ്രൽ ്റേദാറ്ി്റേിക് സ് ഓഫീസ്  

സി.ഡബ്ലയു.ആർ.ഡി.എം:   
 ടസറെർ യഫദാർ വദാട്ർ റിയസദാഴ് സസ്  
 ടഡവലപ് മറെ് ആൻഡ് മദായനജ് മറെ്

സി.ഇസഡ്.എം.പി:   
 തീരയദശപരിപദാലന പദ്തി

ഡി.സി.എസ്:    
 ഡയറി യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ് ടസദാദസറ്ി

ഡി.ഇ.എസ്:     
 ഡയറക്യററ്് ഓഫ് ഇകേയണദാമിക് ആറെ്  
 ്റേദാറ്ി്റേിക്
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ഡി.ഒ.ഇ.സി.സി:   
 ഡയറക്യററ്് ഓഫ് എൻവയയദാൺടമറെ്  
 ആൻഡ് ദലൈമറ്് ടെയ്്്  

ഡി.പി.എൽ:     
 വികസന നയ വദായ്പ 

ഡി.ആർ.എഫ്.ഐ:    
 ഡിസദാ്റേർ റിസ് ദഫനദാൻസിനുംഗ് ആൻഡ്  
 ഇൻഷുറൻസ്  

ഇ.ഡി.സി:      
 പരിസ്ിതി വികസന സമിതികൾ

ഇ.ഇ.എ: 
 യൂയറദാപ്പ്യൻ എൻവയയദാൺടമറെ് ഏജൻസി

ഇ.ഇ.ഇസഡ്:     
 എക്്ലൂസീവ് ഇയകേദാണമിക് യസദാൺ

ഇ.പി.ഐ:    
 പരിസ്ിതി പ്രകെന സൂെിക 

ഇ.റ്ി.എസ്:
 ഇലയട്ദാണിക്  യെദാട്ൽ യ്റേഷൻ   

ഇ-ലപഥാസ്:     
 ഇലയട്ദാണിക് യപദായിറെ് ഓഫ് ടസയിൽ  

ഇ ആർ എസ് എസ്:    
 എമർജൻസി ടറയ്ദാൺസ് സയപ്പദാർട്് സി്റേനും

എഫ്.എ.ഒ:    
 ഫുഡ് ആറെ് അഗ്ികേൾച്ർ ഓർഗദനയസഷൻ

എഫ് സി ഐ:   
 ഫുഡ് യകദാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ

എഫ് ഡി എ:    
 വന വികസന ഏജൻസി

എഫ്.എഫ്.ഇ.ഡബ്ലയു.എസ്:
 ടലെഡ് യഫദാർകദാ്റേിനുംഗ് ആറെ് ഏർളി വദാണിനുംഗ്  
 സി്റേനും

എഫ്.പി.എം.എസ്:
 യഫദാറ്റേ് ഫയർ പ്രിവൻഷൻ ആറെ്  
 മദായനജ്ടമറെ് സീനും

എഫ്.പി.ഒ:   
 ഫദാർമർ ടപ്രദാഡ്യൂസർ ഓർഗദനയസഷൻ 

എഫ്.എസ്.ഐ:
 യഫദാറ്റേ് സർയവ ഓഫ് ഇന്ത്യ

എഫ്.എസ്.എസ്:
 ഫദാർയമഴ്സ് സർവീസ് ടസദാദസറ്ീസ്

എഫ്.ടി.എ:    
 ഫീ യ്രഡ് എഗ്ിടമറെ്

ജി.ഡി.ഐ:
 ടജൻഡർ ടഡവലപ്ടമറെ് ഇൻഡക്

ജി.ഡി.പി:     
 ടമദാത്നും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പദാദനനും

ജി.എച്്.ജി:
 ഹരിത ഗ്യഹ വദാതകങ്ങൾ

ജി.ഐ.എം:
 ഗ്ീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ

ജി.ഐ.എസ്:    
 യജ്യദാഗ്ദാഫിക് ഇൻഫർയമഷൻ സി്റേനും

ജി.എൽ.സി:
 ഗ്ൗണ്ട് ടലവൽ ടക്രഡിറ്്

ജി.എൻ.ഐ:     
 ടമദാത്നും യദശീയ വരുമദാനനും

ജി.പി.എസ്:
 യ്ദാബൽ ടപദാസിഷനിനുംഗ് സി്റേനും

ജി.എസ്.ഡി.പി:     
 ടമദാത്നും സനുംസ്ദാന ആഭ്യന്തയരദാൽപ്പന്നനും 

ജി.എസ്.വി.എ:    
 യഗ്ദാസ് യ്റേറ്് വദാല്യൂ ആഡഡ്

ജിവിഎ:   
 യഗ്ദാസ് വദാല്യൂ ആഡഡ്

ജി ഒ ഐ:     
 ഗവൺടമറെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എച്്.എ.സി.സി.പി:
 ഹസദാഡ് അനദാലിസിസ് ആറെ് ക്രിട്ികേൽ 
 കൺയ്രദാൾ യപദായിറെ്

എച്് ഡി സി ലക:   
 ഹദാറെ്റിക്രദാഫ്റ്് ടഡവലപ്ടമറെ് യകദാർപ്പയറഷൻ 
  ഓഫ് യകരള

ഹഡ്ലകഥാ:     
 ഹൗസിനുംഗ് ആറെ് അർബൻ ഡവലപ്പ്ടമറെ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ ലിമിറ്ഡ്

എച്്.ഡബ്ലയു.എ:
 മനുഷ്യ വന്യജീവി സനുംഘർഷനും

ഐ.ഐ.ഐ.റ്ി.എംലക:   
 ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റേിട്്യൂട്് ഓഫ് ഇൻഫർയമഷൻ  
 ടെക്യനദാളജി ആറെ് മദായനജ്ടമറെ് യകരള

ഐ.പി.സി.സി:
 ഇറെർ ഗവൺടമറെൽ പദാനൽ ഓൺ  
 ദലൈമറ്് ടെയി്്

ഐ.പി.ബി.ഇ.എസ്:  
 ഇറെർ ഗവൺടമറെൽ സയൻസ്  - യപദാളിസി  
 പ്ദാറ്്യഫദാനും ഓൺ ബയയദാദഡയവഴ് സിറ്ി ആറെ്  
 ഇയകേദാസി്റേനും സർവീസസ്

ഐ.ഡബ്ലയു.ആർ.എം:    
 ഇറെയഗ്റ്ഡ് വദാട്ർ റിയസദാഴ്സ് മദായനജ്ടമറെ്

ലജ.ഐ.സി.എ:     
 ജപ്പദാൻ ഇറെർനദാഷണൽ യകദാർപ്പയറഷൻ  
 ഏജൻസി

ലജ.ലജ: 
 ജുവദനൽ ജ്റേിസ്

ലജ.ലജ.എസ്:
 ജന ജദാഗ്തദാ സമിതി

ലജ.എൻ.റ്ി.ബി.ജി.ആർ.ഐ:   
 ജവഹർലദാൽ ടനഹ്റു യ്രദാപ്പികേൽ  
 ടബദാട്ദാണികേൽ റിസർച്് ഇൻ്റേിറ്്യൂട്്

ലക.എ.ഐ.സി.ഒ:
 യകരള ആയഗ്ദാ ഇൻഡസ്്്രീസ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ ലിമിറ്ഡ്

ലക.എ.എൽ.എൻ.ഇ.റ്ി:
 യകരള അകേദാഡമിക്  ദലബ്രറി ടനറ്്് വർകേ്

ലക.എ.എം.സി.ഒ:
 യകരള ആയഗ്ദാ ടമഷീനറി യകദാർപ്പയറഷൻ

ലക.എ.ആർ.എസ്.എ.പി: 
 യകരള ആറെീദമയക്രദാബിയൽ ടറസി്റേൻസ്  
 സ്്രദാറ്ജിക് ആഷെൻ പ്ദാൻ

ലക .എ .എസ് .പി:  
 കദാരുണ്യ ആയരദാഗ്യ സുരഷെദാ പദ്തി 

കഥാവിൽ:     
 യകരള അക്വദാ ടവയ്ഴ്സ് ഇറെർനദാഷണൽ  
 ലിമിറ്ഡ്
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ലക.സി.സി:     
 കിസദാൻ ടക്രഡിറ്് കദാർഡ്

ലക. സി .ഇ. എം .എസ്:    
യകരള ക്യദാപ്റ്ീവ് എലിടഫറെ് മദായനജ്ടമറെ് സി്റേനും

ലക.സി.എം.എം.എഫ്:   
യകരള യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ് മിൽകേ് മദാർകേറ്ിനുംഗ് ടഫഡയറഷൻ

ലക.സി.ഇസഡ്.എം.എ:
 യകരള യകദാ്റേൽ യസദാൺ മദായനജ്ടമറെ്  
 അയതദാറിറ്ി

ലക.ഇ.എസ്.ആർ.യൂ:    
 യകരള ടസൽഫ് എനുംയപ്ദായ്ടമറെ് സീനും യഫദാർ ദി  
 രജിയ്റേർഡ് അൺ എനുംയപ്ദായ്ഡ്

ലക.എഫ്.എൽ:
 യകരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്ഡ്

ലക.എഫ്. ആർ.ഐ:
 യകരള യഫദാറ്റേ് റിസർച്് ഇൻ്റേിറ്്യൂട്്

ലക.എഫ്.ഡബ്ലയു.എഫ്.ബി: 
 യകരള ഫിഷർടമൻസ് ടവൽടഫയർ ഫണ്ടു്  
 യബദാർഡ്

ലക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബി:    
 യകരളദാ ഇൻഫദാസ്്രക്ച്ർ ഇൻടവ്റേടമറെ്  
 ഫണ്ടു് യബദാർഡ്

കിൻഫ്ര:
 യകരള ഇൻഡസ്്രീയൽ ഇൻഫദാസ്്രക്െർ  
 ടഡവലപ്ടമറെ് യകദാർപ്പയറഷൻ

ലകഐറ്ിറ്ിഎസ്:    
 യകരള ഇൻ്റേിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടൂറിസനും ആൻഡ് ്രദാവൽ 
  ്റേഡീസ്

ദകറ്്:
 യകരള ഇൻഫദാസ്്രക്െർ ആറെ്  
 ടെക്യനദാളജി യഫദാർ എഡയുയകേഷൻ

ലക.ലക.എസ്:     
 കദാർഷിക കർമ് യസന

ലക.എൽ.ഡി.ബി: 
 യകരള ദലവ് യ്റേദാകേ് ടഡവലപ്ടമറെ് യബദാർഡ്

ലക.എം.എം.എൽ:
 യകരള മിനറൽസ് ആറെ് ടമറ്ൽസ് ലിമിറ്ഡ്

ലക-ലഫഥാണ്:    
 യകരള ദഫബർ ഒപ്റ്ികേ് ടനറ്് വർകേ്

ലക.ആർ.ഡി.സി.എൽ:   
 യകരള ടറയിൽ വികസന യകദാർപ്പയറഷൻ

ലക.ആർ.എഫ്.ബി:    
 യകരള യറദാഡ് ഫണ്ട് യബദാർഡ്

ലക.എസ്.എ.എം.എം:    
 യകരളദാ യ്റേറ്് അഗ്ികേൾച്റൽ   
 ടമകേദനയസഷൻ മിഷൻ

ലക എസ് ബി ബി: 
 യകരള സനുംസ്ദാന ദജവദവവിധ്യ യബദാർഡ്

ലക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി:       
 യകരള യ്റേറ്് യകദാ്റേൽ ഏരിയ ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇലട്ിസിറ്ി യബദാർഡ്  
 ലിമിറ്ഡ് 

ലക.എസ്.ഇ.ആർ.സി:    
 യകരള സനുംസ്ദാന ദവദയുതി നിയന്ത്രണ  
 കമ്ീഷൻ

ലക.എസ്.ഐ.ഡി.സി:   
 യകരള സനുംസ്ദാന വ്യവസദായ വികസന 
 യകദാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.ഐ.ഇ:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഡസ്്രിയൽ എറെർദപ്രസസ്  
 ലിമിറ്ഡ്

ലക.എസ്.ഐ.എൻ.സി:   
 യകരള ഷിപ്പിനുംഗ് ആൻഡ് ഇൻലദാൻഡ്  
 നദാവിയഗഷൻ യകദാർപ്പയറഷൻ ലിമിറ്ഡ്

ലക.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ:  
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഫർയമഷൻ ടെക്യനദാളജി  
 ഇൻഫദാസ്്രക്െർ ലിമിറ്ഡ്

ലക.എസ്.ഐ.ടി.എം:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഫർയമഷൻ ടെക്യനദാളജി മിഷൻ

ലക.എസ്.എൽ.എംഎ:    
 യകരള സനുംസ്ദാന സദാഷെരതദാ മിഷൻ അയതദാറിറ്ി

ലക.എസ്.ഒ.എം:
 യകരള സ്കൂൾ ഓഫ് മദാത്മദാറ്ിക്

ലക. എസ് .പി .സി. ബി:   
 യകരള സനുംസ്ദാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ  
 യബദാർഡ്

ലക.എസ്.പി.ഡി.സി:
 യകരള യ്റേറ്് പൗൾ്രി ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.എൽ.എം.എ:  
 യകരള സദാഷെരത മിഷൻ അയതദാറിറ്ി

ലക.സ്വിഫ്റ്് :  
 യവഗതയയറിയതുനും സുതദാര്യവുമദായ ഓൺ ദലൻ 
 ഏകജദാലക ലൈിയറൻസ് സനുംവിധദാനനും 

ലക.യു.എഫ്.ഒ.എസ്:
 യകരള യൂണിയവഴ്സിറ്ി ഓഫ് ഫിഷറീസ്  
 ആറെ് ഓഷ്യൻ ്റേഡീസ്

ലക.വി.എ.എസ്.യു:   
 യകരള ടവറ്ിറിനറി ആറെ് അനിമൽ സയൻസ്  
 യൂണിയവഴ് സിറ്ി

എൽ.ബി.എച്്.എസ്:
 യലദാകേൽ ബയയദാ ദഡയവഴ്സിറ്ി ടഹറിയട്ജ്  
 ദസറ്്സ്

എൽ.എഫ് .പി.ആർ:    
 യലബർ യഫദാഴ്സ് പങ്ദാളിത് നിരകേ്

എൽ.ജിഎസ്:     
 യലദാകേൽ ഗവൺടമന്റുകൾ

ദലഫ് : 
 ദലവ് ലിഹുഡ് ഇൻ്ലൂഷൻ ആൻഡ്  
 ദഫനദാൻഷ്യൽ എനുംപവർടമറെ്

എൽപിജി:     
 ദ്വീകൃത ടപയ്രദാളിയനും ഗ്യദാസ്

എൽ.എസ്.ജി.ഡി:
 യലദാകേൽ ടസൽഫ് ഗവൺടമന്റു് ഡിപ്പദാർട്്ടമറെ്

എൽ.റ്ി.ആർ.സി.എഫ്:
 യലദാനുംങ് യെനും റൂറൽ ടക്രഡിറ്് ഫണ്ട്

എം.ബി.ജി.ഐ.പി.എസ്:
 മലബദാർ ടബദാട്ദാണികേൽ ഗദാർഡൻ ആറെ്  
 ഇൻ്റേിറ്്യൂട്് യഫദാർ പ്ദാൻ സയൻസസ്

എം.ഡി.ഡി.റ്ി:     
 മൾട്ി ഡിസിപ്ിനറി ഡയയ്ദാ്റേിക് െീനും

എം.എഫ്.പി:     
 ടെറുകിെ വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
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എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്:   
 മഹദാത്ദാഗദാന്ധി യദശീയ ഗ്ദാമീണ ടതദാഴിലറപ്പ്  
 പദ്തി.

എം.പി.സി: 
 യമദാണിറ്റി യപദാളിസി കമ്ിറ്ി

എം.പി.ഐ:    
 മീറ്് യപ്രദാഡക്്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എം .എം.ആർ:
 മദാതൃമരണ നിരകേ്

എം.എസ്.എം.ഇ:    
 ദമയക്രദാ സ്ദാൾ മീഡിയനും എറെർദപ്രസസ്

എം.റ്ി:      
 ടമ്രിക് െൺ

നബഥാർഡ്:     
 യദശീയ കദാർഷിക ഗ്ദാമ വികസന ബദാങ്്

എൻ.എ.ബി.എൽ: 
 നദാഷണൽ അക്രഡിയറ്ഷൻ യബദാർഡ് യഫദാർ 
 ടെ്റേിനുംഗ് ആറെ് കദാലിയബ്രഷൻ ലയബദാറട്റീസ്

എൻ.എ.എഫ്.ഇ.ഡി:   
 നദാഷണൽ അഗ്ികേൾച്റൽ യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ്  
 മദാർകേറ്ിനുംഗ് ടഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്ഡ്

എൻ.എ.എം.പി:     
 നദാഷണൽ ആനുംബിയറെ് എയർ ക്വദാളിറ്ി  
 യമദാണിറ്റിനുംഗ് യപ്രദാഗ്ദാനും

എൻ.എ.പി സി.സി:     
 കദാലദാവസ്ദാ വ്യതിയദാനത്ിനദായുള്ള യദശീയ 
  കർമ് പദ്തി

എൻ.എ.എസ്:
 നദാഷണൽ അകേൗണ്ട് ്റേദാറ്ി്റേിക്

നഥാറ്്പഥാക്:
 നദാഷണൽ ്രദാൻയ്ദാർയട്ഷൻ പ്ദാനിനുംഗ് ആറെ്  
 റിസർച്് ടസറെർ 

എൻ.സി.ഡി.സി:    
 നദാഷണൽ യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ് ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ

എൻ.ഡി.ഡി.ബി:   
 നദാഷണൽ ഡയറി ടഡവലപ്ടമറെ് യബദാർഡ്

എൻ.ഡി.പി:     
 അറ് ആഭ്യന്തയരദാൽപ്പന്നനും

എൻ.ഡി.പി.ആർ.ഇ. എം:
 പ്രവദാസി പുനരധിവദാസ പദ്തി

എൻഡി.പി.എസ്:  
 നർയകേദാട്ികേ് ഡ്രഗ്സ് ആറെ് ദസയകേദായ്രദാപിക്  
 സബ്്റേൻസ്

എൻഇറ്ിഎഫ്.ഐഎസ്എച്്: 
 ടനറ്് വർകേ് യഫദാർ ഫിഷ് ക്വദാളിറ്ി മദായനജ് മറെ്  
 ആറെ് സദ്റേനബിൾ ഫിഷിനുംഗ്

എൻഎഫ്എച്്എസ്:    
 യദശീയ കുടുനുംബ ആയരദാഗ്യ സർയവ

എൻഎഫ്എസ്എ:    
 യദശീയ ഭഷെ്യസുരഷെദാ നിയമനും

എൻഎച്്എഐ:    
 നദാഷണൽ ദഹയവയ്സ് അയതദാറിറ്ി ഓഫ് ഇന്ത്യ

എൻഎച്്എം:     
 യദശീയ ആയരദാഗ്യ ദൗത്യനും

എൻഎൻഐ:    
അറ് യദശീയ വരുമദാനനും

ലനഥാർക്:          
 പ്രവദാസി യകരളകദാര്യങ്ങൾ

എൻ .പി.സി.എ:    
 അക്വദാട്ിക് ഇയകേദാസി്റേനുംസ് സനുംരഷെണത്ിനുള്ള  
 യദശീയ പദ്തി

എൻപിഎസ്: 
 മുൻഗണന ഇതര സബ്സിഡി

എൻ.ആർ.സി.ബി:
നദാഷണൽ റിസർച്് ടസറെർ യഫദാർ ബനദാന

എൻ.എസ്.ഒ:    
 നദാഷണൽ ്റേദാ്റേികേൽ ഓഫീസ്

എൻ.എസ്.എസ്:   
 നദാഷണൽ സദാ്ിൾ സർയവ

എൻഎസ്എസ്ഒ:  
 നദാഷണൽ സദാ്ിൾ സർയവ ഓർഗദനയസഷൻ

എൻ.റ്ി.എഫ്.പി:    
 തെി ഇതര വന ഉൽപ്പന്നനും

എൻ.യു.എ.എൽ.എസ്:   
 നദാഷണൽ യൂണിയവഴ്സിറ്ി ഓഫ് അഡ്വദാൻസ്ഡ്  
 ലീഗൽ ്റേഡീസ്

എൻ.യു.എൽ.എം:  
 യദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യനും

എൻ.ഡബ്ലയു.എം.പി:   
 നദാഷണൽ വദാട്ർ ക്വദാളിറ്ി യമദാണിറ്റിനുംഗ് യപ്രദാഗ്ദാനും   

ഒ.എഫ്.പി:   
 ഓപ്പയറഷൻ ലെഡ് യപ്രദാഗ്ദാനും

പി.എ.സി.എസ്:
 ദപ്രമറി അഗ്ികൾച്ർ ക്രഡിറ്്  
 ടസദാദസറ്ീസ് 

പി.ബി.ആർ:    
 പീപ്പിൾസ് ദജവദവവിധ്യ രജി്റേർ

പി.ഡി.എസ്:     
 ടപദാതു വിതരണ സമ്പ്രദദായനും

പി.എഫ്.എം.എസ്:    
 പബ്ലിക് ഫിനദാൻഷ്യൽ മദായനജുടമറെ് സി്റേനും

പി.എഫ്.ആർ:    
 യപ്രദാഗ്ദാനും യഫദാർ റിസൾട്്

പി.എച്്.എച്്:    
 മുൻഗണനദാ  കുടുനുംബനും

പി.എൽ.എഫ്.എസ്:    
 ആനുകദാലിക യലബർ യഫദാഴ്സ് സർയവ

പി.എം.എഫ്.ബി.ദവ:
 പ്രദാധദാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യയദാജന 

പി.പി.സി:              
 ദപ്രമറി യപ്രദാസസ്ിനുംഗ് ടസയറെഴ് സ്

പ്രരൗഡ്:
 യപ്രദാഗ്ദാനും യഫദാർ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ്  
 ഡ്രഗ്സ് 

പി.ആർ.ടി:
 ദപ്രമറി ടറസ് യപദാൺസ്  െീനുംസ്

പി.എസ്.എ:
 പ്രയയദാറിട്ി ടസക്ർ അഡ്വദാൻസ്

പി.എസ്.യു:    
 പബ്ലിക് ടസക്ർ അണ്ടർയെകേിനുംഗ്

ആർ.ബി.സി.എംഎ:   
 റിവർ യബസിൻ കൺസ്്രഷെൻ ആറെ്  
 മദായനജ്ടമറെ് അയതദാറിറ്ി
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ആർ.ബി.ഡി.സി.ലക:    
 യറദാഡ്സ് ആറെ് ബ്രിഡ്ജസ് ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകദാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് യകരള 

ആർ.സി.സി:   
 പ്രദായദശിക കദാൻസർ ടസറെർ

ആർ.സി.ഇ.പി:    
 റീജിയണൽ യകദാനുംപ്രിടഹൻസീവ് ഇകേയണദാമിക്  
 പദാർെ്ണർഷിപ്പ്

ആർ.സി.എസ്:
 രജിസ്്രദാർ ഓഫ് യകദാ-ഓപ്പയററ്ീവ് ടസദാദസറ്ീസ്

ആർ.ലക.ഡി.പി: 
 യകരള പുനർനിർമ്ദാണ വികസന പരിപദാെി

ആർ.ലക.ഐ:    
 റീബിൽഡ് യകരള ഇനിഷിയയറ്ീവ്

ആർ.ആർ.ടി:
 റദാപിഡ് ടറസ് യപദാൺസ് െീനുംസ്

ആർ.ടി:
 ഉത്രവദാദിത് ടൂറിസനും

റുസ:
 രദാഷ്ടീയ ഉച്തദാർ ശിഷെദാ അഭിയദാൻ

ആർ.ഡബ്ല്യൂ.ബി.സി.ഐ.എസ്:
 റീസ്്രക്യച്ർഡ് ടവതർ ടബയ്സ്ഡ് യക്രദാപ് 
ഇൻഷ്വറൻസ് സീനും

എസ്.എ.സി.സി.
 സ്റ്റുഡൻ്് അഫയയഴ്സ് ആൻ്് കൗൺസിലിനുംഗ് 
ടസറെർ

എസ്.എ.എഫ്:
 ടസദാദസറ്ി യഫദാർ  
 അസി്റേറെ്സ് ടു ഫിഷർവിമൺ

എസ്.എ.എം.പി:   
 സനുംസ്ദാന ആനുംബിയറെ് എയർ ക്വദാളിറ്ി  
 യമദാണിറ്റിനുംഗ് യപ്രദാഗ്ദാനും

എസ്.എ.പി.സി.സി:   
 കദാലദാവസ്ദാ വ്യതിയദാനടത്ക്കുറിച്ള്ള സനുംസ്ദാന  
 പ്രവർത്ന പദ്തി

എസ്.ഡി.ജി:    
 സട്റേയിനബിൾ ഡവലപ്ടമറെ് യഗദാൾ

എസ്.എഫ്.എ.സി :    
 സ്ദാൾ ഫദാർയമഴ്സ് അഗ്ിബിസിനസ്്  
 കൺയസദാർട്ിയനും

എസ്എഫ്സി:     
 സനുംസ്ദാന ധനകദാര്യ കമ്ീഷൻ

ഷീ:
 സീനും യഫദാർ ടഹർ എനുംപവർടമറെ് ഇൻ  
 എ്ിനീയറിനുംഗ് എഡ്യൂയകേഷൻ

എസ്.എച്്.ജി സ്:    
 ടസൽഫ് ടഹൽപ് ഗ്രൂപ്് 

എസ്.എച്്.എം:    
 യ്റേറ്് യഹദാർട്ീകേൾച്ർ മിഷൻ

എസ് ഐ-എം ഇ റ്ി:   
 യ്റേറ്് ഇൻ്റേിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടമഡികേൽ 
 എഡ്യൂയകേഷൻ ആൻഡ് ടെക്യനദാളജി

എസ്.ലജ.ഡി:   
 സദാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്

എസ് എൽ ബി സി:   
 സനുംസ്ദാനതല ബദായങ്ഴ്സ് കമ്ിറ്ി

എസ്.എൽ.ബി.പി:   
 ട്ഷ്യൽ ദലവ്യ്റേദാകേ് ബ്രീഡിനുംഗ് യപ്രദാഗ്ദാനും

എസ്എൽഇസി:   
 സനുംസ്ദാനതല എനുംപയവർഡ് കമ്ിറ്ി

എസ്.എം.പി:    
 സിനുംഡ് മിൽകേ് പൗഡർ

എസ് ഒ എൻ റ്ി ആർ:   
 സനുംസ്ദാനത്ിടറെ തനത്  നികുതി ഇതര  
 വരുമദാനനും

എസ് ഒ റ്ി ആർ:    
 സനുംസ്ദാനത്ിടറെ തനത്  നികുതി വരുമദാനനും

എസ്ിബി:     
 സനുംസ്ദാന ആസൂത്രണ യബദാർഡ്

എസ്.ആർ.ഐ.ബി.എസ്:
 ശ്രീനിവദാസ രദാമദാനുജൻ ഇൻ്റേിറ്്യൂട്് ഓഫ്  
 യബസിക് സയൻസ്്

സദലൈലകഥാ:     
 യകരള യ്റേറ്് സിവിൽ സദപ്സ് യകദാർപ്പയറഷൻ  
 ലിമിറ്ഡ് 

എസ്.ഡബ്ലയു.എം.പി:   
 യ്റേറ്് വദാട്ർ ക്വദാളിറ്ി യമദാണിറ്റിനുംഗ് യപ്രദാഗ്ദാനും

എസ്ഡബ്ലയുടിഡി:    
 സനുംസ്ദാന ജലഗതദാഗത വകുപ്പ്

ടിഡിഎസ്:     
 െദാർജറ്്ഡ് ഡിസ്്രിബ്യൂഷൻ സി്റേനും

ടി എസ് ജി:      
 സദായങ്തിക പിന്തുണ ഗ്രൂപ്പുകൾ

ടി.ടി.ഡി.ഐ:
 ്രദാവൽ ആറെ് ടൂറിസനും ഡവലപ്പ്ടമറെ് ഇൻഡക് 

യുഎൻ  ഡിഇഎസ്എ:  
 യുദണറ്ഡ് യനഷൻസ് ഡിപ്പദാർട്്ടമറെ് ഓഫ്  
 ഇകേയണദാമിക് ആറെ്യസദാഷ്യൽ അഫയയഴ്സ്

യു.എൻ.ഇ.പി:
 യുദണറ്ഡ് യനഷൻസ് എൻവയയദാൺടമറെ്  
 യപ്രദാഗ്ദാനും

യു.പി.എ.എസ്.ഐ:   
 യുദണറ്ഡ് പ്ദായറെഴ്സ് അയസദാസ്ിയയഷൻ ഓഫ്  
 സയതൺ ഇന്ത്യ

വി.എ.റ്ി: 
 മൂല്യവർധിത നികുതി

വി.ഡി.വി.ലക
 വൻ ധൻ വികദാസ് യകന്ദ്ര

വി.എഫ്.പി.സി.ലക:    
 ടവജിറ്ബിൾ ആറെ് ഫ്രൂട്് ടപ്രദായമദാഷൻ  
 കൗൺസിൽ, യകരള

വി.എസ്.എസ്:    
 വനസനുംരഷെണ സമിതികൾ 

ഡബ്ലയു.എച്് ഒ:    
 യലദാകദായരദാഗ്യ സനുംഘെന

ഡബ്ലയു.എം.ഒ:
 യവൾഡ് മിറ്ിയയറദാളജികേൽ ഓർഗദനയസഷൻസ്

ഡബ്ലയു.പി.ഐ:    
 ടമദാത് വില സൂെിക

ഡബ്ലയു.പി.ആർ:    
 ടതദാഴിലദാളി ജനസനുംഖ്യദാ അനുപദാതനും

ഡബ്ലയു.ഡബ്ലയു.എഫ്:
 യവൾഡ് ദവൽഡ് ദലഫ് ഫണ്ട്

ഇസഡ്.എസ്.ഐ:
 സുയവദാളജികേൽ സർയവ ഓഫ് ഇന്ത്യ
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