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സ്വത� ഇന്തത്യയില് ജനങ്ങളുടട കഷേമം ടമച്ചടപ്ടുത്തുന്നതിനും ഒരു സംസ്ഥാനടതെ 
സഥാമൂഹിേ, രഥാഷഡ്്രീയ, സഥാംസ്ഥാരിേ അവസ്േടള പരിവരതെനം ടെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമഥായ 
ടപഥാതു ഇടടപടേിടറെ ഏറ്റവം നല്ല ഉദഥാഹരണമഥാണഡ് കേരളം. സഥാമൂഹിേമഥായി സ്വഥാധരീനം 
ടെലുത്തുന്ന �േങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന ടപഥാതു ഇടടപടേിടറെ േരുതെഡ് കേരളം വരീണ്ം ടതളിയിച്ചു. 
കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരിയം അനു�ന്ധ പ്രതിസന്ധിയം സംസ്ഥാനം സേേഥാരത്യം ടെയ്തതഡ് 
മഥാതൃേഥാപരവം പരടക് പ്രശംസ കനടിയിട്ടുള്ളതമഥാണഡ്. വരഷഥാവരഷം  ഉണ്ഥായ പ്രതിസന്ധിേടള 
കനരിടുന്നതിടേ അതുേത്യമഥായ പ്രതിേരണവം പ്രതികരഥാധവം കേരളടതെ ഭരണനിരവഹണതെില് 
ഒരു മഥാതൃേയഥാക്ിതെരീരത്തു. 

2017 ല് പ്രസിദ്രീേരിച്ച പതിമൂന്നഥാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടട സമരീപന കരഖയില് മഥാനവകശഷി 
വിേസനം, േിംഗനരീതി, ഉല്ഥാദനകമഖേയിടേ നികഷേപം വരധിപ്ിക്കുേ, വരുമഥാനദഥായേ 
കസവനങ്ങളഥായ വികനഥാദസഞ്ചഥാരം, വിവര സഥാകകേതിേവിദത്യ, ടെറുേിട, ഇടതെരം �ിസിനസുേൾ 
എന്നിവ കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുേ, പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേടള ശക്തിടപ്ടുത്തുേ എന്നരീ സരക്ഥാരിടറെ 
പ്രതി�ദ്തേൾ ശക്തിടപ്ടുത്തുടമന്നഡ് പ്രതിജ്ഞടയടുതെിട്ടുണ്ഡ്. 2018 ല് കേരളതെിനഡ് ഈ 
നൂറ്റഥാണ്ിടേ ഏറ്റവം വേിയ ടവള്ളടപ്ഥാക്ടതെ കനരികടണ്ിവന്നകപ്ഥാൾ ജരീവകനഥാപഥാധി 
സംസ്ഥാന പദ്തിയടട കേ��ിന്ദുവഥായി മഥാറി. 2020 ല് കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരിയടട വരകവഥാടു 
കൂടി ഏറ്റവം അതത്യഥാവശത്യമഥായ ടപ്രഥാജേഡ്ടുേൾക്കും  പരിപഥാടിേൾക്കുമഥായി ടെേവഴിക്േിനഡ് 
മുൻഗണന നിശ്ചയികക്ണ്ിവന്നു. കേരള സരക്ഥാര പ്രതിസന്ധി ഘട്തെില് ഒരു വത്യക്തിയടടയം 
ജരീവിതതെിടറെ അടിസ്ഥാന ആവശത്യങ്ങൾ നികഷധിക്ടപ്ടുന്നിടല്ലന്നഡ് ഉറപ്പുവരുതെി. 

സംസ്ഥാന സരക്ഥാരിനഡ് പതിമൂന്നഥാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി േഥാേയളവില് നിരവധി 
പ്രയഥാസേരമഥായ സംഭവങ്ങൾ കനരികടണ്ി വന്നിട്ടുണ്ഡ്. അതില് തരീഷേഡ്ണമഥായ േഥാേഥാവസ്ഥാ 
സംഭവങ്ങളുണ്ഥായിരുന്നു: 2017-ടേ ഓഖി ചുഴേിക്ഥാറ്റഡ്, 2018-ടേയം 2019-ടേയം അതിതരീവ്ര 
മഴയം തുടരന്നുണ്ഥായ ടവള്ളടപ്ഥാക്വം മണ്ിടിച്ചിലും.  2018 ല് സംസ്ഥാനതെിനഡ് നിപഥാ സവറസഡ് 
�ഥാധടയയം കനരികടണ്ിവന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കു പുറകമ കേ� സരക്ഥാരിടറെ കനഥാട്ഡ് 
റദ്ഥാക്ലും െരക്ഡ് കസവന നികുതി നടപ്ഥാക്ലും എന്നരീ പ്രതികൂേ നടപടിേളും സംസ്ഥാന സമ്പദഡ് 
വത്യവസ്ടയ സഥാരമഥായി �ഥാധിച്ചു. പ്രകതത്യേിച്ചും വിേസന പ്രവരതെനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള 
ധനവിഭവങ്ങടളയഥാണഡ് പ്രതികൂേമഥായി �ഥാധിച്ചതഡ്. 

മുഖവര



iv കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

കേരളതെിടറെ 2019-20-ടേ വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2018-19-ടേ നിരക്ിടനക്ഥാൾ കുറവഥാണഡ്.   
2018-ടേയം 2019-ടേയം ടവളളടപ്ഥാക്തെിടറെ നരീണ്നിന്ന ആഘഥാതങ്ങൾ, കദശരീയ, 
അന്തരകദശരീയ സഥാമ്പതെിേരംഗടതെ മഥാന്ത്യഥാവസ്, 2019-20 ടറെ അവസഥാന പഥാദതെില് 
ആരംഭിച്ച കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരി എന്നിവയഥാണഡ് മന്ഗതിയിലുള്ള വളരച്ചയ്കഡ് േഥാരണം. 
വഥാസ്തവതെില് കദശരീയ, അന്തരകദശരീയ തേതെിലുള്ള സഥാമ്പതെിേ മഥാന്ത്യം 2019 മുതല് 
പ്രേടമഥായിരുന്നു. ഇതിടന കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരി കൂടുതല് വഷളഥാക്ി. വരീടണ്ടുക്േിടറെ െിേ 
േഷേണങ്ങൾ സഥാവധഥാനം േഥാണഥാൻ േഴിയടമകേിലും സംസ്ഥാന സരക്ഥാരുേൾക്ഡ് അതിനഥായി 
പ്രകതത്യേമഥായ ബുദ്ിമുട്ടുേൾ കനരികടണ്ിവരുന്നു.

2019-20-ടേ തഥാഴഡ്ന്ന വളരച്ചയം ധനപരമഥായ പരിമിതിേളും ഉണ്ഥായിരുന്നിട്ടും സമ്പദഡ് 
വത്യവസ്യിടേ ഉല്ഥാദന ശക്തിേളുടട വളരച്ചടയ കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുന്നതില് കേരളം 
ശ്രകദ്യമഥായ മുകന്നറ്റം നടതെി. കേരള സരക്ഥാര നവരീേരണടതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും 
വിവര സഥാകകേതിേവിദത്യടയ ശക്തിടപ്ടുത്തുന്നതിനും സഥാമൂഹത്യകഷേമതെിനും സംരഷേണതെിനും 
േിംഗസമത്വതെിനും കവണ്ിയള്ള പ്രതി�ദ്ത തുടരുന്നതിനും ഊന്നല് നല്േി. അടിസ്ഥാന 
സൗേരത്യ വിേസനതെിനഡ് ഒരു കുതിപ്പുണ്ഥാവേയം അടുതെ വരഷങ്ങളില് അനവധി 
ടപ്രഥാജേഡ്ടുേൾ പൂരതെിയഥാക്കുേയം ടെയ്യും. എല്ലഥാവരുടടയം ജരീവിത ഗുണനിേവഥാരതെിനുള്ള 
അടിസ്ഥാന മുൻഗണനേൾ നഥാേഡ് മിഷനുേൾ ഉറപ്പുവരുതെി. 

ഇകപ്ഥാൾ ഇരുപതെിയഞ്ചഥാം വരഷതെികേക്ഡ് േടക്കുന്ന വികേ�രീകൃതഥാസൂത്രണം വിേസനടതെ 
സമഗ്വം പകേഥാളിതെവമുള്ള പ്രക്ിയയഥാക്ഥാൻ സഹഥായിച്ചു. പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേൾ സഥാമൂഹിേ 
ഇടടപടേിടറെ ശക്തി തിരിച്ചറിയന്നതിനുള്ള പ്രധഥാനടപ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളഥായി മഥാറിയിരിക്കുന്നു. 

മുൻ വരഷങ്ങളിടേന്നകപഥാടേ സഥാമ്പതെിേ അവകേഥാേനം 2020 ല് സരക്ഥാര വകുപ്പുേളുടട 
നയങ്ങളും പരിപഥാടിേളും സം�ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന്നു. ഇതഡ് വിവിധ വകുപ്പുേളുടട 
പ്രേടനടതെക്കുറിച്ചും വരുംവരഷങ്ങളില് സേേഥാരത്യംടെകയേണ് പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിച്ചും 
െരച്ചടെയ്യുന്നു. കമഖേേളിടേ പ്രധഥാനടപ്ട് കനട്ങ്ങൾ �ന്ധടപ്ട് ഭഥാഗതെഡ് പ്രഥാധഥാനത്യകതെഥാടട 
അവതരിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇടക്ഥാല്ലടതെ പ്രകമയ അധത്യഥായം കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരിയടട അനുഭവവം സരക്ഥാരിടറെ 
പ്രതിേരണവം സേേഥാരത്യംടെയ്യുന്നു. ഈ അധത്യഥായം മഹഥാമഥാരി കനരിടുന്നതിനും 
ജനങ്ങളുടട ബുദ്ിമുട്ടുേൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സരക്ഥാര സ്വരീേരിച്ച നടപടിേടളക്കുറിച്ചഡ് 
വിശദരീേരിക്കുന്നു. കേഥാവി്ഡ്-19 കനഥാടുള്ള കേരളതെിടറെ പ്രതിേരണം കേഥാേടമമ്പഥാടും പ്രശംസ 
പിടിച്ചുപറ്റിയതഥാണഡ്. കേരളം ടപഥാതുഇടടപടേിടറെയം പ്രതിസന്ധി േഥാേടതെ മഥാനുഷിേ 
പ്രതിേരണതെിടറെയം ശക്തി കേഥാേതെിനഡ് േഥാണിച്ചുടേഥാടുക്കുേയം മഥാതൃേ സൃഷ്ിക്കുേയം 
ടെയഡ്തു. എല്ലഥാവരക്കും സൗജനത്യമഥായി ഭഷേണം വിതരണം ടെയ്യുന്നതു മുതല് സംസ്ഥാനത്തുള്ള 
കുടികയറ്റ ടതഥാഴിേഥാളിേൾക്ഡ് തഥാമസസൗേരത്യം നല്കുന്നതുവടര ടപഥാതുകസവനതെിടറെ 
ഉന്നത നിേവഥാരം പുേരതെിടക്ഥാണ്ഡ് എല്ലഥാ നയസമരീപനങ്ങളുടടയം കേ�മഥായി ജനങ്ങടള 
പ്രതിഷ്ിക്കുേയം ടെയ്യുന്നു. സരക്ഥാരിടറെ എല്ലഥാ വിഭഥാഗങ്ങളും േഥാരത്യമഥായി സംഭഥാവനേൾ നല്േി. 
കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരി പരിഹരിക്കുന്നതിനഥായി വകുപ്പുേൾ എടുതെ സവികശഷ പ്രതിേരണ 
നടപടിേൾ �ന്ധടപ്ട് ഭഥാഗതെഡ് ടേഥാടുതെിട്ടുണ്ഡ്.  

മുൻ വരഷങ്ങളിടേന്നകപഥാടേ, അവകേഥാേനം രണ്ഡ് വഥാേത്യങ്ങളഥായി അവതരിപ്ിക്കുന്നു. വഥാേത്യം I ല്
സരക്ഥാര വകുപ്പുേളുടട നയങ്ങൾ, പരിപഥാടിേൾ, കനട്ങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾടക്ഥാള്ളുന്നു. വഥാേത്യം 
രണ്ഡ് അനു�ന്ധ സ്ിതിവിവര േണക്കുേൾ അവതരിപ്ിക്കുന്നു. സഥാമ്പതെിേ അവകേഥാേനം 
2020 ഇംഗ്രീഷിലും മേയഥാളതെിലും പ്രസിദ്രീേരിക്കുന്നു. ്ിജിറ്റല് പതിപ്ഡ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
ക�ഥാര്ിടറെ ടവ�ഡ്സസറ്റഥായ www.spb.kerala.gov.in ല് അപഡ് കേഥാ്ഡ് ടെയ്യും.  

തിരുവനന്തപുരം
്ിസം�ര 21, 2020
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ആകഗഥാള, കദശരീയ, സംസ്ഥാന തേങ്ങളില് ടമഥാതെം വളരച്ചയില് തളരച്ചയടട ഒരു 
വരഷമഥായിരുന്നു 2019. 2018-ടേ 3.5 ശതമഥാനം അകപഷേിച്ചഡ്  2019 ല് കേഥാേ ഉല്പ്ഥാദനം 
2.9 ശതമഥാനം വളരച്ച മഥാത്രമഥാണഡ് കനടിയതഡ്. 2008-09 സഥാമ്പതെിേ പ്രതിസന്ധിയില് 
കനരിട്തികനക്ഥാൾ കമഥാശമഥായ സഥാമ്പതെിേ മഥാന്ത്യതെികേക്ഡ് കേഥാേ സമ്പദഡ് വത്യവസ് നരീങ്ങി. 
കദശരീയ വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2018-19-ടേ 6.1 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ് 2019-20 ല് 4.2 ശതമഥാനമഥായി 
കുറഞ്ഞു. 2018-19 ല് കദശരീയ ടമഥാതെ ആഭത്യന്തകരഥാല്പ്ന്ന വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് മറിേടന്നഡ് 6.49 
ശതമഥാനമഥായി ഉയരന്ന കേരളതെിടറെ ടമഥാതെ ആഭത്യന്തകരഥാല്പ്ന്ന വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2019-20 
ല് കുറഞ്ഞു.

ത്വരിത േണക്ില് ടമഥാതെ സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാല്പ്ന്നം (ജി.എസഡ്.്ി.പി) 2011-12-ടേ 
സ്ിര വിേയില്  2018-19-ടേ തഥാേഡ്ക്ഥാേിേ േണക്കുേളിടേ 5.49 േഷേം കേഥാടി രൂപയില് 
നിന്നഡ് 2019-20 ല്  5.68 േഷേം കേഥാടി രൂപയഥായി വരദ്ിച്ചു.  വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 2018-19-ടേ 6.49 
ശതമഥാനവമഥായി തഥാരതമത്യടപ്ടുത്തുകമ്പഥാൾ 2019-20 ല് 3.45 ശതമഥാനമഥാണഡ്. നടപ്പു വിേയില് 
ടമഥാതെ ആഭത്യന്തര ഉല്ഡ്പന്നം  2018-19-ടേ 7.90 േഷേം കേഥാടി രൂപയില് നിന്നഡ്  8.15 ശതമഥാനം 
വരദ്നവഡ് കനടി 2019-20 ല് 8.54 േഷേം കേഥാടി രൂപയഥായി.

ടമഥാതെ സംസ്ഥാന മൂേത്യ വരദ്നവഡ് (ജി.എസഡ്.വി.എ) 2011-12-ടേ സ്ിര വിേയില്  
2018-19-ടേ തഥാല്േഥാേിേ േണക്കുേളിടേ 4.89 േഷേം കേഥാടി രൂപയില് നിന്നഡ്  
2019-20-ടേ ത്വരിത േണക്ില് 5.01 േഷേം കേഥാടി രൂപയഥായി വരദ്ിച്ചു.  വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ്   
2018-19-ടേ 6.2 ശതമഥാനവമഥായി തഥാരതമത്യടപ്ടുത്തുകമ്പഥാൾ 2019-20 ല്  2.58 ശതമഥാനം 
മഥാത്രമഥാണഡ്. എന്നിരുന്നഥാലും, 2016-17 മുതല് 2019-20 വടരയള്ള ശരഥാശരി വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് 
(5.4 ശതമഥാനം), 2012-13 മുതല് 2015-16 വടരയള്ള ശരഥാശരി വളരച്ചഥാ നിരക്ികനക്ഥാൾ  
(4.8 ശതമഥാനം) ഉയരന്നതഥായിരുന്നു.

കദശരീയ വളരച്ചഥാ നിരക്ികനക്ഥാൾ ഉയരന്നു നിന്നിരുന്ന കേരളതെിടറെ വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ്  
2019-20 ല് തഥാകഴഥാട്ഡ് കപഥായി. േഴിഞ്ഞ മൂന്നു വരഷമഥായി സംസ്ഥാന സമ്പദഡ് വത്യവസ് കനരിടുന്ന 
പ്രതിസന്ധിേളഥാണഡ് വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ്  കുറയഥാനുള്ള േഥാരണം. 2017-ടേ ഓഖി ചുഴേിക്ഥാറ്റഡ്, 
േടുതെ മഴ േഥാരണം ഉണ്ഥായ 2018-ടേയം 2019-ടേയം പ്രളയം എന്നിവ സംസ്ഥാനതെിനഡ് 
കനരികടണ്തഥായിവന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംസ്ഥാനതെിടറെ സമ്പദഡ് വത്യവസ്ടയ 

കേരളം ഒറ്റകനഥാട്തെില്
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പ്രതികൂേമഥായി �ഥാധിച്ചു നിരവധി കപരുടട ജരീവടനയം ജരീവികനഥാപഥാധിേടളയം സമ്പദഡ് 
വത്യവസ്യടട ഉതഡ്പഥാദന കമഖേേടളയം ഇവ പ്രതികൂേമഥായി �ഥാധിക്കുേയം ടെയഡ്തു.

കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരി േഥാരണമുള്ള പ്രതിസന്ധിയം അതിൻടറ �േമഥായി വന്നു കെരന്ന 
അടച്ചിടലും വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് തഥാഴുന്നതിനുള്ള സമ്രദ്ം കൂടുതല് രൂഷേമഥാക്ി. 2020-ല് കേഥാേ 
സമ്പദഡ് വത്യവസ് 3.2 ശതമഥാനം ചുരുങ്ങുടമന്നഥാണഡ് േണക്ഥാക്ിയിരിക്കുന്നതഡ്. അഖികേന്തത്യഥാ 
ടമഥാതെ ആഭത്യന്തകരഥാല്പ്ന്നം വളരച്ചയടട ആദത്യ പഥാദതെില് (ഏപ്രില് 2020 മുതല് ജൂൺ 2020 
വടര) 22.8 ശതമഥാനം ചുരുങ്ങുടമന്നഥാണഡ് േണക്കുേൾ സൂെിപ്ിക്കുന്നതഡ്. കേരള സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധി മൂേം  കേരളതെിടറെ സമ്പദഡ് വത്യവസ്ക്ഡ് 
വരുന്ന നഷ്ം  േണക്ഥാക്കുേയം  2020-21 സഥാമ്പതെിേ വരഷതെിടറെ ആദത്യ പഥാദതെില്   
26 ശതമഥാനം ചുരുങ്ങും എന്നഡ് േണക്ഥാക്ി.

വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ് കുറയകമ്പഥാൾ തടന്ന വിേ കുതിച്ചുയരുന്നതഡ് സഥാമ്പതെിേ വിഷമതേൾ 
വരദ്ിപ്ിക്കുന്നു. പണടപ്രുപ്ം 2019-20 ആദത്യ പകുതിയില് നല്ല നിേയില് തുടരന്നു, എന്നഥാല് 
ഭഷേത്യ വിേ സമ്രദ്ങ്ങൾ വരദ്ിച്ചതഡ് േഥാരണം ്ിസം�ര 2019-ട�ബ്രുവരി 2020 േഥാേയളവില് 
േഷേത്യം ടവച്ച പണടപ്രുപ്തെിടറെ ഉയരന്ന സഹിഷ്ണുത �ിന്ദുവം അതഡ് മറിേടന്നു. ഉപകഭഥാക്തൃ 
വിേ സൂെിേ പ്രേഥാരം പണടപ്രുപ്ം 2020 ല് 6 മുതല് 7 ശതമഥാനം വടര ഉയരന്നു നിന്നു.   
സസലൈകേഥാ, േൺസയൂമരട�്ഡ് തുടങ്ങിയ സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സഹഥായകതെഥാടട 
നത്യഥായവിേയില് ഉപകഭഥാക്തഥാക്ൾക്ഡ് സഥാധനങ്ങൾ േഭത്യമഥാക്ഥാൻ സംസ്ഥാന സരക്ഥാര 
നടപടിേൾ സ്വരീേരിച്ചു.

2011-12 നും 2018-19 നും ഇടയിലുള്ള േഥാേഘട്തെില് േഥാരഷിേ കമഖേയിലും അനു�ന്ധ 
കമഖേേളിടേയം മൂേത്യ വരദ്നവിടേ വളരച്ച മന്ഗതിയികേഥാ പ്രതികൂേമഥാകയഥാ ആയി 
തുടരുേയഥാണഡ്. 2018-19 ലും 2019-20 ലും യഥഥാക്മം (-)2.38 ശതമഥാനവം (-)6.62 
ശതമഥാനവമഥായിരുന്നു വളരച്ചഥാ നിരക്ഡ്.

2019-20-ടേ ഭൂവിനികയഥാഗ േണക്നുസരിച്ചഡ് സംസ്ഥാനതെിടറെ ടമഥാതെം ഭൂവിസഡ്തൃതിയഥായ 
38.86 േഷേം ടഹേഡ്ടറില് 25.89 േഷേം ടഹേഡ്ടര വിളയിറക്ിയിട്ടുള്ള പ്രകദശമഥാണഡ് (66.64 
ശതമഥാനം). യഥഥാരത്ഥതെില് കൃഷി ടെയ്യുന്ന ഭൂമിയടട വിസഡ്തൃതി (20.26 േഷേം ടഹേഡ്ടര) 
ടമഥാതെം ഭൂവിസഡ്തൃതിയടട 52.13 ശതമഥാനമഥാണഡ്. േഥാരഷികേതര ആവശത്യങ്ങൾക്കുപകയഥാഗിക്കുന്ന 
ഭൂമി 11.73 ശതമഥാനവം വനഭൂമി 27.83 ശതമഥാനവമഥാണഡ്. കൃഷിക്നുകയഥാജത്യമഥായ പഥാഴഡ്ഭൂമി, 
തരിശുഭൂമി എന്നിവ യഥഥാക്മം 2.57 ശതമഥാനവം, 1.48 ശതമഥാനവമഥാണഡ്. ടമഥാതെം കൃഷി 
വിസഡ്തൃതിയം ഒന്നില് കൂടുതല് പ്രഥാവശത്യം കൃഷിയിറക്ിയ സ്േതെിടറെ വിസഡ്തൃതിയം 
യഥഥാക്മം 0.73 ശതമഥാനവം 4.92 ശതമഥാനവം കൂടിയതഥായി േഥാണുന്നു. കൃഷിയടട തരീവ്രതയം  
126 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ് 128 ശതമഥാനതെികേക്ഡ് വരദ്ിച്ചതഥായി േഥാണുന്നു.

2019-20-ല്, ടനല്ലിടറെ ഉല്പ്ഥാദനവം ഉതഡ്പഥാദനഷേമതയം 2018-19 ടന അകപഷേിച്ചഡ് യഥഥാക്മം 
1.52 ശതമഥാനവം 5.24 ശതമഥാനവം വരദ്ിച്ചു. േഴിഞ്ഞ പത്തു വരഷതെിനിടട ഏറ്റവം ഉയരന്ന 
ഉല്പ്ഥാദന കശഷി, ടഹേഡ്ടറിനഡ് 3073 േികേഥാ, 2019-20 ല് കരഖടപ്ടുതെി. േര ടനല് കൃഷിയടട 
വിസഡ്തൃതി 46 ശതമഥാനം വരദ്ിച്ചു. 2019-20 ല് സംസ്ഥാനടതെ പച്ചക്റി ഉല്ഥാദനം 14.9 േഷേം 
ടണ്ഥാണഡ്. പച്ചക്റി ഉല്ഥാദനതെില് 2018-19 ല് നിന്നും 23 ശതമഥാനം വരദ്നവഥാണുണ്ഥായതഡ്. 
സംസ്ഥാന കൃഷി വിേസന, േരഷേ കഷേമ വകുപ്ഡ്, ടവജിറ്റ�ിൾ ആറെഡ് പ്രകമഥാഷൻ േൗൺസില്, 
കേരള, സംസ്ഥാന കഹഥാരട്ിേൾച്ചര മിഷൻ, തകദ്ശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ഡ്, കുടും�ശ്രരീ എന്നരീ 
സംസ്ഥാന സരക്ഥാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്ിേഥാക്കുന്ന പച്ചക്റി വിേസന പദ്തിേളിലൂടട 
േഭിക്കുന്ന പിന്തുണയഥാണഡ് പച്ചക്റി ഉതഡ്പഥാദനവം വിസഡ്തൃതിയം വരദ്നവിനഡ് േഥാരണം.

എല്ലഥാ കമഖേേളിലും കപഥാടേ, കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധി കൃഷിടയ പേ വിധതെില് �ഥാധിച്ചു 
- ആകഗഥാള വത്യഥാപഥാരം നിേച്ചു, മിക് േഥാരഷിേ വിളേളുടടയം ആഭത്യന്തര വിേ കുതെടന 
ഇടിഞ്ഞു, നിരവധി സംസ്രണ യൂണിറ്റുേളുടട പ്രവരതെനടതെ �ഥാധിക്കുന്നതരതെില് 
അദ്്വഥാനശക്തിയടട  ഷേഥാമം  ഉണ്ഥായി.  സരക്ഥാര ഇടടപടല് മൂേം പേ വിഷമതേളുടടയം 
ആഘഥാതം കുറയ്കഥാനഥായി. ഭഷേത്യ സുരഷേയമഥായി �ന്ധടപ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനഥായി  
നൂതന സഥാകകേതിേ വിദത്യേൾ ഉപകയഥാഗടപ്ടുതെിയം കൃഷിയടട വിസഡ്തൃതി വരദ്ിപ്ിച്ചും 
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ഭകഷേത്യഥാല്പ്ഥാദനം വരദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനഡ് ഊന്നല് നല്േിടക്ഥാണ്ഡ് സരക്ഥാര സു�ിഷേ കേരളം  
പദ്തി പ്രഖത്യഥാപിച്ചു.

സമ്പദഡ് വത്യവസ് മഥാന്ത്യതെികേക്ഡ് നരീങ്ങുകമ്പഥാൾ സഥാമ്പതെിേ സ്ഥാപനങ്ങളുടട പകേഡ് 
നിരണഥായേമഥാണഡ്, േഥാരണം, േഥാരത്യേരതെേളുടട കശഷി നിേനിരതെഥാനും സഥാമ്പതെിേ 
വരീടണ്ടുപ്ഡ് സുഗമമഥാക്ഥാനും വഥായഡ്പ ആവശത്യമഥാണഡ്. സരക്ഥാരുേളുടട ധനപരമഥായ 
പരിമിതിേൾ വരദ്ിക്കുന്ന സഥാഹെരത്യതെില്  സഥാമ്പതെിേ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയള്ള ഇടടപടല് 
സമ്പദഡ് വത്യവസ്യ്ക്കു പിന്തുണ നല്ക്കുന്ന നടപടിേളുടട ഭഥാഗമഥാണഡ് . 2016-17-ടേ 54,270 
കേഥാടി രൂപയില് നിന്നഡ് 2019-20 ല് 73,034 കേഥാടി രൂപയഥായി േഥാരഷിേ വഥായഡ്പയടട ഒഴുക്ഡ് 
വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്.

കേരള �ഥാകേഡ് രൂപരീേരണകതെഥാടട സംസ്ഥാനടതെ സഹേരണ പ്രസ്ഥാനതെിനഡ് വേിയ 
മുകന്നറ്റമഥാണുണ്ഥായതഡ്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമഥായി പ്രവരതെിക്കുന്ന കേരള �ഥാക്ിടറെ 
കേഥാരപ്കററ്റഡ് �ിസിനസഡ്, േയസൺ ഓ�രീസഡ് എറണഥാകുളതെഥാണഡ്. ഏകഴഥാളം കമഖേഥാ 
ഓ�രീസുേൾ, എല്ലഥാ ജില്ല ആസ്ഥാനത്തും ശഥാഖേളിലും ടക്്ിറ്റഡ് കപ്രഥാസസിങഡ് ടസറെറുേൾ 
(സിപിസി) എന്നിവയമഥായി 769 ശഥാഖേളിലൂടടയഥാണഡ് കേരള �ഥാകേഡ് പ്രവരതെിക്കുന്നതഡ്. 
ഭവന നിരമ്ഥാണം, ആകരഥാഗത്യ സംരഷേണം, സഥാമൂഹിേ സുരഷേഥാ ടപൻഷൻ, സഥാമ്പതെിേ 
സഹഥായം തുടങ്ങിയ വിവിധ തരം പിന്തുണ ജനങ്ങൾക്ഡ് നല്കുന്നതെിലും സഹേരണവകുപ്ഡ് 
മുൻപന്തിയിേഥാണഡ്. 

േഴിഞ്ഞ രണ്ഡ് േഥാേയളവിടേ േന്നുേഥാേി േണടക്ടുപ്ില് േന്നുേഥാേിേൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന 
പ്രവണത േഥാണിച്ചിരുന്നകപ്ഥാൾ  ഇരുപതഥാം േന്നുേഥാേി േണടക്ടുപ്ില് േന്നുേഥാേിേളുടട 
എണ്തെില് ഒരു ശതമഥാനം വരദ്നവം ആടുേളുടട എണ്തെില് 9 ശതമഥാനം വരദ്നവം 
കേഥാഴിേളുടട എണ്തെില് 25 ശതമഥാനം വരദ്നവമുള്ളതഥായം  കരഖടപ്ടുതെിയിരിക്കുന്നു. 
രഥാത്രിേഥാേ അടിയന്തിര മൃഗെിേിത്സഥാ കസവനം ഈ കമഖേയില് ഒരു പ്രധഥാന മുകന്നറ്റമഥാണഡ്. 
2019-20 ല് പുതുതഥായി 20 ക്ഥാക്കുേളില് വത്യഥാപിപ്ിച്ചതു കൂടി േണക്ിടേടുതെഥാല് ആടേ 125 
ക്ഥാക്കുേളിേഥാണഡ് രഥാത്രിേഥാേ അടിയന്തിര മൃഗെിേിത്സഥാ കസവനം നിേവിലുള്ളതഡ്. 2021-22ല് 
എല്ലഥാ ക്ഥാക്കുേളികേക്കു വത്യഥാപിപ്ിക്കും.

കേരളതെിടേ മത്സത്യ ഉല്പഥാദനം 2019-20 ല് 6.8 േഷേം ടമ്ിേഡ് ടൺ ആയിരുന്നു. അതില് 
സമുദ് മത്സത്യ ഉല്പഥാദനം 4.75 േഷേം ടമ്ിേഡ് ടണ്ം ഉൾനഥാടൻ മത്സത്യ ഉല്പഥാദനം 2.05 േഷേം 
ടമ്ിേഡ് ടണ്ം ആണഡ്. എന്നഥാല് 2018-19 ല് േഥാണടപട് വരദ്നവഡ് 2019-20 ല് തുടരന്നില്ല. 
2018-19 ല് 8.02 േഷേം ടമ്ിേഡ് ടൺ ആയിരുന്നു മത്സത്യ ഉല്പഥാദനം. എന്നിരുന്നഥാലും 
മത്സത്യവിത്തുേളുടട ഗുണനിേവഥാരം ടമച്ചടപ്ടുതെഥാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ഡ്, അതിനഥാല് 
2019-20-ല് കുളങ്ങളില് മത്സത്യകൃഷിക്ഥായി ഉപകയഥാഗിക്കുന്ന പ്രകദശം 5325  ടഹേഡ്ടറില് നിന്നഡ് 
5700 ടഹേഡ്ടറഥായി വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്, കൂട്ില് മത്സത്യകൃഷി യൂണിറ്റുേളുടട എണ്ം 80 ല് നിന്നഡ് 1800 
ആയി ഉയരന്നു, േടുക്കൃഷി യൂണിറ്റുേൾ 2000 ല് നിന്നഡ് 3500 ആയി വരദ്ിച്ച, പുനരപരത്യയന 
അേ്വഥാേൾച്ചര യൂണിറ്റുേൾ/അേ്വഥാകപഥാണിക്ഡ് യൂണിറ്റുേൾ എന്നിവ 100 ല് നിന്നഡ് 500 ആയി 
വരദ്ിച്ചു. ഒരു ടനല്ലഡ് ഒരു മത്സത്യ കൃഷിയടട വിസഡ്തൃതി 1620 ടഹേഡ്ടറില് നിന്നഡ് 2500 ടഹേഡ്ടറഥായം 
വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. സരീകറഥാ വഥാട്ര എക്ഡ്കെഞ്ചഡ് ടെമ്രീൻ കൃഷി 200 ടഹേഡ്ടറില് നടപ്ിേഥായിട്ടുണ്ഡ്.
 
ജേകസെന വിസഡ്തൃതി (അറ്റ) 2018-19 ല് 4.04 േഷേം ടഹേഡ്ടറില് നിന്നും 2019-20 ല് 
4.09 േഷേം ടഹേഡ്ടറഥായി വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. ജേക്ഥാതസ്സുേളുടട േഥാരത്യതെില് ഒരു സുപ്രധഥാന 
നഥാഴിേക്ല്ലഡ്  2020-ല് മൂവഥാറ്റുപുഴ വഥാേി ജേകസെനപദ്തി േമ്രീഷൻ ടെയഡ്തു എന്നതഥാണഡ്.

സംസ്ഥാനതെഡ് വനസംരഷേണവം വനവല്ക്രണ പ്രെഥാരണവം �േം  േഥാണുന്നു. േഴിഞ്ഞ 
രണ്ഡ് മൂേത്യനിരണയ േഥാേയളവില് സംസ്ഥാനതെിടറെ വനവിസഡ്തൃതി  വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. 
അതുവഴി ഇന്തത്യ ക്റേറ്റഡ് ഓ�ഡ് ക�ഥാറസഡ്റ്റഡ് റികപ്ഥാരട്ഡ് 2019 പ്രേഥാരം വനവിസഡ്തൃതി വരദ്നവഡ് 
േണക്ില് മൂന്നഥാം സ്ഥാനം സംസ്ഥാനം കനടി. റികപ്ഥാരട്ഡ് പ്രേഥാരം  കതഥാട്ങ്ങൾ ഉൾടപ്ടടയള്ള 
വനകമഖേയടട വിസഡ്തൃതി 21,144 െ.േി.മരീ ആണഡ്. സംസ്ഥാനതെിടറെ ടമഥാതെം ഭൂവിസഡ്തൃതിയടട 
54.42 ശതമഥാനമഥാണിതഡ്. 2017 എ�ഡ്.എസഡ്.ഐ റികപ്ഥാരട്ില് നിന്നും സംസ്ഥാനടതെ 
വനവിസഡ്തൃതി 823 െ.േി.മരീ വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. 



x കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

പരിസ്ിതി സംരഷേണവം പരിപഥാേനവം സംസ്ഥാനടതെ എല്ലഥാ വിേസന 
പ്രവരതെനങ്ങളുടടയം ഒരു പ്രമുഖ പരിഗണനയഥായിരുന്നു. ഹരിത കേരളം  മിഷൻ 
ജേസംരഷേണവം മഥാേിനത്യ നിരമഥാരജ്നവം കേ�രീേരിച്ചഡ് പ്രവരതെനങ്ങൾ നടതെി.  
പ്രഥാകദശിേ സജവസവവിധത്യം സംരഷേിക്കുന്നതിനഥായി ഹരിത കേരളം മിഷ൯ 1000 പച്ചത്തുരുതെഡ് 
എന്ന നൂതന പദ്തി 2019-ല്  ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനതെിടറെ വിവിധ സ്േങ്ങളില് 1261 ഹരിത 
ഷൂട്ടുേൾ മിഷൻ ഇതിനേം പൂരതെിയഥാക്ി.

വിപുേമഥായ ടപഥാതുവിതരണ ശംഖേയിലൂടട ഭഷേത്യ സുരഷേ ഉറപ്പുവരുതെഥാൻ സരക്ഥാര പ്രകതത്യേ 
ശ്രമങ്ങൾ നടതെി, പ്രകതത്യേിച്ചും കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധി പ്രതിസന്ധി ഘട്തെില്. കദശരീയ 
ഭഷേത്യസുരഷേഥാ നിയമം 2013 പ്രേഥാരം മുഴുവൻ കറഷൻ േഥാര്ഡ് ്ഥാറ്റയം ്ിജിറ്റസേസഡ് 
ടെയ്യുേയം ഗുണകഭഥാേതഥാക്ടള ആധഥാറുമഥായി �ന്ധിപ്ിക്കുേയം ടെയ്യുന്ന പ്രക്ിയ 
പൂരതെിയഥായി വരുന്നു. 'ഒരു രഥാജത്യം ഒരു കറഷൻ േഥാര്ഡ് പദ്തി’ നടപ്ിേഥാക്കുന്നതിടറെ ഭഥാഗമഥായി 
കറഷൻ േഥാര്ിടറെ ഇറെര ക്റേറ്റഡ് കപഥാരട്�ിേിറ്റി സൗേരത്യം ഏരടപ്ടുതെിയിട്ടുണ്ഡ്. ആടേ 
കറഷൻ േഥാര്ഡ് ഉടമേളുടട എണ്ം 2019-20-ടേ 87.1 േഷേതെില് നിന്നഡ് 2020 ഓഗസഡ്റ്റഡ് 
വടരയള്ള േണക്കു പ്രേഥാരം 2020-21ല് 87.9 േഷേമഥായി ഉയരന്നു. 2019-20 വരഷതെില് 
വിവിധ േഥാര്ഡ് ഉടമേൾക്ഡ് സ�ഡ്സി്ിയഥായി 200.0 കേഥാടി രൂപ ടെേവഴിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. കേഥാവി്ഡ്-
19 പേരച്ചവത്യഥാധിയടട പശ്ചഥാതേതെില് ഒന്നിനഡ് 972 രൂപ വിേ വരുന്ന 17 ഇന അവശത്യ 
സഥാധനങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുതെിയ 'അതിജരീവന േിറ്റഡ് ' സംസ്ഥാനടതെ 87.9 േഷേം കുടും�ങ്ങൾക്ഡ് 
സൗജനത്യമഥായി വിതരണം ടെയഡ്തു. കൂടഥാടത എല്ലഥാ വിഭഥാഗതെിലുമുള്ള കുടും�ങ്ങൾക്കും 300 
കേഥാടി രൂപയടട സൗജനത്യ കറഷൻ വിതരണം ടെയഡ്തു. കുടികയറ്റ/ അതിഥി ടതഥാഴിേഥാളിേൾക്ഡ് 
സൗജനത്യമഥായി ഒരഥാൾക്ഡ് 5 േികേഥാ അരി അടല്ലകേില് 4 േികേഥാഗ്ഥാം ആട് എന്ന രരീതിയില് 
വിതരണം ടെയ്തിട്ടുണ്ഡ്.

മൂേത്യതെിടറെ അടിസ്ഥാനതെില് േണക്ഥാക്ിയഥാല് കേരളതെിടറെ ഉൽപന്ന നിരമഥാണ 
കമഖേ സ്ിരതയഥാരന്ന വളരച്ച േഥാഴഡ്ച്ചടവച്ചിട്ടുണ്ഡ്, പ്രകതത്യേിച്ചഡ് േഴിഞ്ഞ നഥാലു വരഷതെിനിടട. 
കേരളതെിടറെ ടമഥാതെം സംസ്ഥാന മൂേത്യവരദ്നവിടേ ഉല്പഥാദന കമഖേയടട വിഹിതം  
2014-15-ടേ 9.8 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ് 2019-20 ല് 12.5 ശതമഥാനമഥായി ഉയരന്നു. സഥാമ്പതെിേ 
സ്ിതി വിവരേണക്ഡ് വകുപ്ിടറെ 2019-20-ടേ കേരളതെിടറെ ടമഥാതെം സംസ്ഥാന 
മൂേത്യവരദ്ിത (ജിഎസഡ് വിഎ) യടട ദ്രുത േണക്ഡ് അനുസരിച്ചഡ് സ്ിര വിേയില് കേരളതെിടറെ 
ഉല്പഥാദന കമഖേ 1.5 ശതമഥാനം വളരച്ച കനടി. 2019-20 ല് സ്ിരവം നിേവികേതുമഥായ വിേയില് 
ഉല് പഥാദന കമഖേയടട ഓഹരിേൾ യഥഥാക്മം 12.5 ശതമഥാനവം 10.1 ശതമഥാനവമഥായിരുന്നു.

സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട ഇടതെരം യൂണിറ്റുേൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രവരതെിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള  
വത്യവസഥായ വകുപ്ിടറെ ‘ഈസഡ് ഓ�ഡ് ഡൂയിങ്ങഡ് �ിസിനസഡ് ’ പരിഷഡ്ക്ഥാരതെിടറെ ഭഥാഗമഥായ  ഒരു 
പ്രധഥാന സംരംഭമഥാണഡ് കേരള സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട ഇടതെരം സംരംഭം  സുഗമമഥാക്ല് നിയമം  
2019. 2019-20 േഥാേയളവില് 13,695 കേരള സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട ഇടതെരം സംരംഭങ്ങൾ  1,338.65 
കേഥാടി മുതല് മുടക്ില് ആരംഭിച്ചഡ് 46,081 ടതഥാഴിേവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട, 
ഇടതെരം സംരംഭങ്ങൾക്കും ടപഥാതുകമഖേഥാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കദശരീയ, അന്തരകദശരീയ 
വിപണിേളില്  വത്യഥാപഥാരം വത്യഥാപിപ്ിക്കുന്നതിനഡ് സഹഥായിക്കുന്നതിനും സുഗമമഥാക്കുന്നതിനും കേരള 
ഇ-മഥാരട്ഡ് എന്ന �ിസിനസഡ് കപഥാരട്ല് ആരംഭിച്ചതഡ് ഒരു പ്രധഥാന മുകന്നറ്റമഥാണഡ്. 

പേരച്ചവത്യഥാധിയം അതിടറെ �േമഥായള്ള അടച്ചിടലും കേരള സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട ഇടതെരം 
കമഖേടയ പ്രതികൂേമഥായി �ഥാധിച്ചു. ഈ കമഖേടയ ്ിമഥാൻ്ഡ്, സസലൈ എന്നിവയമഥായി 
�ന്ധടപ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ �ഥാധിച്ചു. 2019-ടേ   സമഥാന  മഥാസങ്ങടള അകപഷേിച്ചഡ് 2020-ടേ ആദത്യ 
എട്ടു മഥാസങ്ങളില് എടുതെ േണക്കുേൾ പ്രേഥാരം, ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുേളുടട എണ്ം, നികഷേപം, 
ടതഥാഴില് എന്നിവയടട എണ്ം ഗണത്യമഥായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ഡ്. പേരച്ചവത്യഥാധിയടട ആഘഥാതം 
േഘൂേരിക്ഥാൻ, സരക്ഥാര സംസ്ഥാനതെഡ് കേരള സൂഷേഡ്മ ടെറുേിട ഇടതെരം സംരംഭങ്ങള 
പുനരുജ്രീവിപ്ിക്ഥാൻ  വത്യവസഥായഭദ്ത പദ്തി അവതരിപ്ിച്ചു. 

വേിയ മഥാറ്റം േണ് കമഖേയഥാണഡ് േയര കമഖേ. 2015-16 മുതല് കേരള ക്റേറ്റഡ് േയര 
കേഥാരപ്കറഷൻ, ക�ഥാം മഥാറ്റിംഗഡ്സഡ് (ഇന്തത്യ) േിമിറ്റ്ഡ് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള േയറ്റുമതി 
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തുടരച്ചയഥായി വരദ്ിച്ചുടേഥാണ്ിരിക്കുേയഥാണഡ്. 2016-17ല് 1,072.55 േഷേം രൂപയില് നിന്നഡ് 
2019-20ല് ഇതഡ് 1,425.86 േഷേമഥായി ഉയരന്നു. പുതിയ ്ിസ��റിംഗഡ് യൂണിറ്റുേളുടട 
പ്രവരതെനതെിലൂടട സംസ്ഥാനടതെ ടതഥാണ്ഡ് ഉപകയഥാഗം 12.5 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ്  
14.8 ശതമഥാനമഥായി ഉയരന്നു. 2019-20ല്, സഹേരണ കമഖേയിടേ േയര നൂല് ഉല്പഥാദനം  
2015-16ല് ഏേകദശം 7,800 ടമ്ിേഡ് ടണ്ില് നിന്നഡ് 20,000 ടമ്ിേഡ് ടണ്ഥായി ഉയരന്നു.

സംസ്ഥാനതെഡ് ഒരു ്റേഥാരട്പ്ഡ് ആവഥാസ വത്യവസ് സൃഷ്ിക്കുന്നതിലും കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിലും 
കേരളം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിേവില് ്റേഥാരട്പ്പുേളില് 1,292 സജരീവ ്റേഥാരട്പ്പുേളുമഥായി കേരളം  
ഒമ്പതഥാം സ്ഥാനതെഥാണഡ്. ്റേഥാരട്പ്പുേടളക്കുറിച്ചുള്ള നഥാകസ്ഥാം റികപ്ഥാരട്ഡ് അനുസരിച്ചഡ്, ഗുജറഥാതെഡ് 
മിേച്ച പ്രേടനം േഥാഴ്ചടവച്ചകപ്ഥാൾ േരണഥാടേയം കേരളവം ടമച്ചടപ്ട് പ്രേടനം േഥാഴ്ചവച്ചു. കേരള 
്റേഥാരട്ഡ് അപ്ഡ് മിഷടറെയം അതിടറെ നിരവധി പ്രകതത്യേ പകേഥാളി ഓരഗസനകസഷനുേളുടടയം 
�ഥാനറില്, നിേവില് 4 േഷേം െതുരശ്ര അടിയിേധിേം ഇൻകുക�ഷൻ സ്േതെഡ് 2,500-ല് 
അധിേം രജി്റേര ടെയ്ത ്റേഥാരട്പ്പുേൾ വഴി 1,500 കേഥാടി �ഥാഹത്യ നികഷേപവം 1,00,000 കേഥാടി 
രൂപയടs മൂേത്യം സൃഷ്ിക്ലും 25,000 ടതഥാഴിേവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ലും ഉണ്ഥായിട്ടുണ്ഡ്. 

സംസ്ഥാനതെിനേതെഡ് ശഥാസഡ്ത്ര സഥാകകേതിേയില് മിേവഡ് കനടിടയടുക്കുന്നതിനും 
സമൂഹതെിനഥാേമഥാനം ബൃഹതെഥായ കസവനങ്ങൾ പ്രദഥാനം ടെയ്യുന്നതിനും കവണ്ിയള്ള 
പരിപഥാടിേൾ േടണ്തെി നടപ്ിേഥാക്കുേ എന്ന േഷേത്യകതെഥാടട ശഥാസഡ്ത്ര പ്രെരണവം 
കപ്രഥാത്സഥാഹനവം ഗകവഷണവം വിേസനവം ആവഥാസ വത്യവസ്യം പരിസ്ിതിയം സഥാകകേതിേ 
വിേസനവം സേമഥാറ്റവം സജവ സഥാകകേതിേ വിേസനം, സഡ്കൂൾ തേ ശഥാസഡ്ത്ര കപ്രഥാത്സഥാഹന 
പ്രവരതെനങ്ങൾ, വനിതേൾക്ഥായള്ള ശഥാസഡ്ത്ര പരിപഥാടിേൾ എന്നിവ കേ�രീേരിച്ചു ടേഥാണ്ഡ് 
വിവിധ പദ്തിേളും പരിപഥാടിേളും േൗൺസില് നടപ്ിേഥാക്ി വരുന്നു. 2020 ഒേഡ്കടഥാ�റില് 
വിരെയുല് ആയി     ഉദഡ് ഘഥാടനം നിരവഹിക്ടപ്ട് ഇൻ്റേിറ്റയൂട്ഡ് ഓ�ഡ് അ്്വഥാൻസഡ്്ഡ് സവകറഥാളജി 
29 രഥാജത്യങ്ങളിേഥായി 45 മിേവിടറെ കേ�ങ്ങൾ ഉള്ള കഗ്ഥാ�ല് സവറസഡ് ടനറ്റഡ് വരക്കുമഥായി 
അ�ിേികയറ്റഡ് ടെയ്തിരിക്കുന്നു.   

2018-ടേ ടവള്ളടപ്ഥാക്ം മൂേമുണ്ഥായ പ്രതത്യഥാഘഥാതതെില് നിന്നും ശക്തമഥായ തിരിച്ചു വരവഡ് 
കേരളതെിടേ വികനഥാദ സഞ്ചഥാര കമഖേക്ഡ് 2019 ല് ഉണ്ഥായി. 2018 കനക്ഥാൾ വികദശ 
വികനഥാദ സഞ്ചഥാരിേളുടട എണ്തെില് 8.52 ശതമഥാനവം ആഭത്യന്തര വികനഥാദ സഞ്ചഥാരിേളുടട 
എണ്തെില് 17.81 ശതമഥാനവം വളരച്ച സംസ്ഥാനത്തു 2019 ല് കരഖടപ്ടുത്തുേയണ്ഥായി. 
2019 ല് വികദശ വികനഥാദ സഞ്ചഥാരതെില് നിന്നും വികനഥാദ സഞ്ചഥാര കമഖേക്ഡ് 10,271.06 കേഥാടി 
രൂപയം ആഭത്യന്തര വികനഥാദ സഞ്ചരതെില് നിന്നഡ് 24,785.62 കേഥാടി രൂപയടട വരുമഥാനവം 
േഭിച്ചു.  2018 ടന അകപഷേിച്ചു 24.13 ശതമഥാനം വരദ്നവഡ് കരഖടപ്ടുതെിടേഥാണ്ഡ് 2019ല് 
വികനഥാദ സഞ്ചഥാര കമഖേക്ഡ് 45,010 കേഥാടി രൂപയടട പ്രതത്യഷേ, പകരഥാഷേ   കനട്ം ഉണ്ഥായി. 
കേഥാവി്ഡ് -19 േഥാരണം വേിയ നഷ്ം കനരിട്ടു ടേഥാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു കമഖേയഥാണഡ് വികനഥാദ 
സഞ്ചഥാര കമഖേ. 2020-ടേ േഴിഞ്ഞ ഒൻപതു മഥാസതെിനിടക്ഡ് വികനഥാദ സഞ്ചഥാര കമഖേക്ഡ് 
സംഭവിച്ച നഷ്ം എന്നഡ് പറയന്നതഡ് 20,000 കേഥാടി രൂപ മുതല് 25,000 കേഥാടി രൂപ വടരയഥാണഡ്. 
കേഥാവി്ഡ് -19 ടറെ പശ്ചഥാതെേതെില് വികനഥാദ സഞ്ചഥാര കമഖേയടട പുനരുദ്ഥാരണതെിനഥായി 
ക്റേക്ഡ് കഹഥാൾ്റുമഥാടര പിന്തുണക്കുന്നതിനഥായി സംസ്ഥാന സരക്ഥാര കേഥാവി്ഡ് കേഥാസഡ് 
അസ്സസ്സഡ്ടമറെഡ്  സഡ് േരീം പ്രഖത്യഥാപിച്ചിട്ടുണ്ഡ്.

കേ� സരക്ഥാരിനഡ് േരീടഴയള്ള നരീതി ആകയഥാഗഡ് ആദത്യമഥായി ഇന്തത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടട 
േയറ്റുമതി  തയേഥാടറടുപ്ഡ് സൂെിേ (EPI) വിേസിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. രഥാജത്യതെിടറെ േയറ്റുമതി 
കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിനഡ് ആവശത്യമഥായ നിരണഥായേ മഥാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചഡ് 
സംസ്ഥാനങ്ങടളയം കേ�ഭരണ പ്രകദശങ്ങടളയം സൂെിേ റഥാകേഡ് ടെയ്യുന്നു. േയറ്റുമതി  
തയേഥാടറടുപ്ഡ് സൂെിേ 2020 ഇന്തത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടടയം കേ�ഭരണ പ്രകദശങ്ങളുടടയം 
േയറ്റുമതി ആവഥാസവത്യവസ് പരികശഥാധിക്കുന്നു. സൂെിേയില് നഥാേഡ് തൂണുേളും പതിടനഥാന്നഡ് 
ഉപതൂണുേളും ഉൾടപ്ടുന്നു. ഈ സൂെിേയില് ഉൾടപ്ടുന്ന നഥാേഡ് തൂണുേൾ (i) നയം,  
(ii) സംരംഭ ആവഥാസവത്യവസ്, (iii) േയറ്റുമതി ആവഥാസവത്യവസ് ( iv) േയറ്റുമതി പ്രേടനം. സൂെിേ 
അനുസരിച്ചഡ് 54.11 എന്ന കസ്ഥാറുമഥായി കേരളം ടമഥാതെം റഥാകേിംഗില് പതെഥാം സ്ഥാനതെഥാണഡ്. 
എന്നഥാല്, സൂെിേ പ്രേഥാരം േയറ്റുമതി  ആവഥാസവത്യവസ് സംസ്ഥാനതെഡ് ദുര�േമഥാണഡ്.



xii കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

സംസ്ഥാനടതെ വിദത്യഥാഭത്യഥാസ, ആകരഥാഗത്യ കമഖേേൾ േഴിഞ്ഞ നഥാലു വരഷം വേിയ മഥാറ്റങ്ങൾ 
കരഖടപ്ടുതെി. സഡ്കൂൾ അടിസ്ഥാന സൗേരത്യങ്ങൾ നവരീേരിച്ചു. 141 ഹയര ടസക്ണ്റി 
സഡ്കൂളുേടള 5 കേഥാടി രൂപ വരീതമുള്ള േി�ഡ്�ി �ണ്ഡ് ഉപകയഥാഗിച്ചഡ് “മിേവിടറെ കേ�ങ്ങളഥാക്ി “. 
395 സഡ്കൂളുേളിടേ അടിസ്ഥാന സൗേരത്യങ്ങൾ േി�ഡ്�ി �ണ്ഡ് (സഡ്കൂളിനഡ് 3 കേഥാടി രൂപ വരീതം) 
വിനികയഥാഗിച്ചഡ് മിേച്ച നിേവഥാരതെികേക്ഡ് ഉയരതെി. സേറ്റിടറെ സഹടടേഡ് സഡ്കൂൾ പദ്തി 
നടപ്ിേഥാക്കുന്നതിലുടട സംസ്ഥാനടതെ 4,752 സരക്ഥാര, എയഡ്്്ഡ് സഡ്കൂളുേളില് 45,000 
ക്ഥാസഡ്മുറിേൾ സഹടടേഡ് ആക്ി മഥാറ്റഥാൻ സഥാധിച്ചു. കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധിയടട സമയതെഡ് 
ക്ഥാസുേൾ ്ിജിറ്റല് രരീതിയില് സുഗമമഥായി നടത്തുന്നുടണ്ന്നഡ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതില് സേറ്റഡ് 
നടതെിയ ശ്രമം മഥാതൃേഥാപരമഥാണഡ്.

കേരളതെിടറെ ആകരഥാഗത്യകമഖേ മറ്റഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ഡ് ഒരു മഥാതൃേയഥാണഡ്, ഇതഡ് ഈ 
കമഖേയിടേ കനട്ങ്ങളുടട േഥാരത്യതെില് മഥാത്രമല്ല, ടപഥാതുജനഥാകരഥാഗത്യ ആവശത്യേതേൾ 
സേേഥാരത്യം ടെയ്യുന്നതിലുള്ള മിേവടേഥാണ്ഡ് കൂടിയഥാണഡ്. 2017 ല് നിപ സവറസഡ് �ഥാധയം 
നിേവിടേ കേഥാവി്ഡ് -19 മഹഥാമഥാരിയം  സേേഥാരത്യം ടെയ്യുന്നതില് ആകരഥാഗത്യസംവിധഥാനം 
അവസരതെിടനഥാതെഡ് ഉയരന്നു. ഉയരന്ന ആയരസദരഘത്യം, ശിശുമരണ നിരക്ഡ്, 
ജനനനിരക്ഡ്, മരണനിരക്ഡ് എന്നരീ ആകരഥാഗത്യ സൂെിേേളില് കേരളം ഗണത്യമഥായ കനട്ങ്ങൾ 
സേവരിച്ചിട്ടുടണ്ന്നതഡ് പ്രസിദ്മഥാണഡ്. വഥാസ്തവതെില്, കേഥാവി്ഡ് -19 എന്ന മഹഥാമഥാരിടയ  
കനരിടഥാൻ സഹഥായിച്ചതഡ്  സംസ്ഥാനടതെ ശക്തമഥായ ടപഥാതുജനഥാകരഥാഗത്യ  സംവിധഥാനമഥാണഡ്. 
ആരദ്ം മിഷൻ സംസ്ഥാനടതെ ആകരഥാഗത്യ  അടിസ്ഥാന സൗേരത്യങ്ങളില് പരിവരതെനം 
ടേഥാണ്വന്നു.     2020 ജൂസേയില് സംസ്ഥാന ആകരഥാഗത്യ ഏജൻസി രൂപരീേരിച്ചു എന്നതഥാണഡ് 
ആകരഥാഗത്യ ഇൻഷുറൻസഡ് കമഖേയില് സരക്ഥാര എടുതെ സുപ്രധഥാന ചുവടുവയഡ്പ്ഥാണഡ്. 2020 
ജൂസേ 1 മുതല് േഥാരുണത്യ ആകരഥാഗത്യ സുരഷേഥാ പദ്തി (േഥാസഡ് പഡ് ) 5 േഷേം രൂപയടട േവകറജഡ് 
നല്കുന്ന അഷ്വറൻസഡ് രരീതിയിേഥാണഡ് നടപ്ഥാക്കുന്നതഡ്. രഥാഷഡ്്രീയസ്വഥാസ്തത്യ �ിമ കയഥാജന 
(ആര. എസഡ് .�ി .സവ), സമഗ് ആകരഥാഗത്യ ഇൻ ഷുറൻസഡ് പദ്തി (െിസഡ് ), സരീനിയര സിറ്റിസൺ 
ടഹല്തെഡ് ഇൻ ഷുറൻസഡ് സ്രീം (എസഡ് .െിസഡ് ) എന്നരീ സരക്ഥാര ക്ഥാൺസര ടെയ്യുന്ന 
എല്ലഥാ ആകരഥാഗത്യ ഇൻഷുറൻസഡ് പദ്തിേളും േഥാസഡ് പില് േയിപ്ിച്ചു. ടമഥാതെം 41.41 േഷേം 
കുടും�ങ്ങൾക്ഡ് േഥാസഡ് പഡ്  പദ്തിയില് പരിരഷേ േഭിക്കുന്നു. 

ജനങ്ങളുടട കഷേമതെിനഥായി നടത്തുന്ന നികഷേപങ്ങൾക്ഡ് കേരളം പ്രസിദ്മഥാണഡ്. ഇക്ഥാരത്യതെില് 
പ്രധഥാന ഇടടപടലുേളില് ഒന്നഥാണഡ് ടപൻഷൻ രംഗതെഡ് നടത്തുന്നവ. സംസ്ഥാനടതെ 
സഥാമൂഹത്യ കഷേമ ടപൻഷൻേഥാരുടട  എണ്ം 49.14 േഷേമഥാണഡ്. 2015 ല് 600 രൂപയഥായിരുന്ന 
വഥാരദ്േത്യേഥാേ ടപൻഷൻ 2020 ആയകപ്ഥാകഴക്കും 1400 രൂപയഥായി വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. 
പ്രഥായമഥായവരക്കും, ഭിന്നകശഷിക്ഥാരക്കും, ഭിന്നേിംഗക്ഥാരക്കുമഥായി സരക്ഥാര സവികശഷമഥായ 
പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ഡ്. 

ടജൻ്ര �ജറ്റിംഗഡ് കേരളതെിടറെ �ജറ്റിടേ പ്രധഥാന സവികശഷതയഥായി തുടരുന്നു.  
2020-21 ല് 1,509.33 കേഥാടി രൂപ (7.3 ശതമഥാനം) വനിതഥാ നിരദ്ിഷ് പദ്തിേൾക്ഥായി 
(ഭഥാഗം എ) വേയിരുതെിയിട്ടുണ്ഡ് അതുകപഥാടേ തടന്ന കേഥാകമ്പഥാസിറ്റഡ് സ്രീമുേൾക്ഥായി 
2,300.54 കേഥാടി രൂപ (11.1 ശതമഥാനം) ഭഥാഗം �ി യില് സഡ്ത്രരീേൾക്ഥായി േഭത്യമഥാക്ിയിട്ടുണ്ഡ്. 
2020-21-ടേ ടജൻ്ര �ജറ്റഡ് ആടേ 3,809.87 കേഥാടി രൂപയഥാണഡ് (ഇതില് 5 കേഥാടി രൂപ 
ഭിന്നേിംഗവിഭഥാഗങ്ങൾക്ഥായി നരീക്ിവച്ചിരിക്കുന്നു) ഇതു ടമഥാതെം സംസ്ഥാന പദ്തിയടട 18.4 
ശതമഥാനം ആണഡ്. േിംഗ സമകത്വഥാന്മുഖവം ശഥാക്തരീേരകണഥാന്മുഖവമഥാണഡ് സരക്ഥാര നയങ്ങൾ. 
സ്വേഥാരത്യ, ടപഥാതു ഇടങ്ങളില്, കുടും�തെിലും സമൂഹതെിലും ടതഥാഴിേിടങ്ങളിലും അക്മങ്ങൾക്ഡ് 
വികധയരഥായ സഡ്ത്രരീേടള പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനഡ്, വൺ ക്റേഥാപ്ഡ് ടസറെറുേൾ (OSC) സംസ്ഥാനതെഡ് 
പ്രവരതെിക്കുന്നു. എല്ലഥാ ജില്ലേളിലും വൺ ക്റേഥാപ്ഡ് ടസറെറുേളുള്ള ഇന്തത്യയിടേ ആദത്യ 
സംസ്ഥാനമഥാണഡ് കേരളം.

കേരളം ടതഥാഴിേഥാളി സൗഹൃദ നയങ്ങളുടട കപരിേഥാണഡ് അറിയടപ്ടുന്നതഡ്. പേരച്ചവത്യഥാധിയടട 
സമയതെഡ് അതിഥി ടതഥാഴിേഥാളിേൾക്ഡ് നല്േിയ പിന്തുണ ശ്രകദ്യമഥാണഡ്. 
അതിഥി ടതഥാഴിേഥാളിേൾക്ഡ് ഭഷേണവം തഥാമസവം നല്േി. അവരുടട പരഥാതിേൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ സ്വരീേരിച്ചു.



xiii സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020

2017-18-ടേ സരകവ �േങ്ങളില് റികപ്ഥാരട്ഡ് ടെയ്ത േണക്കുേളുമഥായി തഥാരതമത്യം ടെയ്യുകമ്പഥാൾ, 
2018-19-ടേ പരീരികയഥാ്ിേഡ് കേ�ര ക�ഥാഴഡ് സഡ് സരകവ റികപ്ഥാരട്ഡ് (പി എല് എ�ഡ്എസഡ് ) 
പ്രേഥാരം കേ�ര ക�ഥാഴഡ്സഡ് പഥാരട്ിസിടപ്ഷൻ നിരക്ഡ് കേരളതെില് ടമച്ചടപ്ട്ിട്ടുണ്ഡ്. 2017-18 
ല് 36.6 ശതമഥാനമഥായിരുന്ന കേ�ര ക�ഥാഴഡ്സഡ് പഥാരട്ിസിടപ്ഷൻ നിരക്ഡ് 2018-19 ല് 39.5 
ശതമഥാനമഥായി വരദ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. പുതിയ സരകവ �േങ്ങളിടേ ശ്രകദ്യമഥായ ഒരു സവികശഷത 
കേരളതെില് സഡ്ത്രരീ ടതഥാഴില് പകേഥാളിതെ നിരക്ഡ് 2017-18-ടേ 16.4 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ്  
2018-19 ല് 20.4 ശതമഥാനമഥായി ഗണത്യമഥായി വരദ്ിച്ചു എന്നതഥാണഡ്.

2018-19-ടേ പരീരികയഥാ്ിേഡ് കേ�ര ക�ഥാഴഡ് സഡ് സരകവ റികപ്ഥാരട്ഡ് (പി എല് എ�ഡ്എസഡ് ) പ്രേഥാരം  
കേരളതെിടേ ടതഥാഴിേില്ലഥായഡ്മ നിരക്ഡ് 2017-18-ടേ 11.4 ശതമഥാനതെില് നിന്നഡ് 2018-19 
-ല്  9 ശതമഥാനമഥായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ഡ്. പുരുഷന്ഥാരുമഥായി (5 ശതമഥാനം) തഥാരതമത്യടപ്ടുത്തുകമ്പഥാൾ 
കേരളതെില് ടതഥാഴിേില്ലഥായഡ്മഥാ നിരക്ഡ് സഡ്ത്രരീേളില് (17.1 ശതമഥാനം) വളടര കൂടുതേഥാണഡ്. 
ഗ്ഥാമരീണ കമഖേയില് ടതഥാഴിേില്ലഥായഡ്മ നിരക്ഡ് പുരുഷന്ഥാരില് 4.7 ശതമഥാനവം സഡ്ത്രരീേളില് 15.6 
ശതമഥാനവമഥാണഡ്, നഗരപ്രകദശങ്ങളില് ടതഥാഴിേില്ലഥായഡ്മ നിരക്ഡ് പുരുഷന്ഥാരില് 5.2 ശതമഥാനവം 
സഡ്ത്രരീേളില് 18.8 ശതമഥാനവം ആണഡ്.

സനപുണത്യ വിേസനം സരക്ഥാരിടറെ പ്രധഥാന േഷേത്യങ്ങളില് ഒന്നഥാണഡ്. വത്യവസഥായ 
പരിശരീേന സ്ഥാപനങ്ങളുടട (ഐടിഐ) നവരീേരണമഥാണഡ് ഊന്നല് നല്ക്ിയ ഒരു പ്രധഥാന 
കമഖേ. േി�ഡ്�ി �ണ്േൾ ഉപകയഥാഗിച്ചഡ് പതെഡ് ഐടിഐേൾ നവരീേരിേടപ്ടുേയഥാണഡ്. 
ഐടിഐ ്യിനിേൾക്ഡ് സരക്ഥാര സഥാകകേതിേ വിനിമയ പരിപഥാടി നടത്തുന്നു. 2018-ടേ 
ടവള്ളടപ്ഥാക്ടതെ തുടരന്നഡ് തഥാല്ക്ഥാേിേമഥായി ആരംഭിച്ച സനപുണത്യ േരമകസന ഇകപ്ഥാൾ 
സരക്ഥാരിടറെ സ്ിരം ഭഥാഗമഥായി മഥാറി.

സംസ്ഥാനതെഡ് േഥായിേം കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്ഥാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ഡ്. ക്ഥാരടഡ്സഡ് സേ�ഡ് 
�ിറ്റഡ്നസഡ് ടസറെറുേൾ സംസ്ഥാനതെഡ് ഒൻപതഡ് സ്േങ്ങളില് പ്രവരതെിക്കുന്നു. കഖകേഥാ ഇന്തത്യ 
സ്രീമിനഡ് േരീഴില് കഖകേഥാ ഇന്തത്യ ക്റേറ്റഡ് ടസറെര ഓ�ഡ് എക്േൻസഥായി (ടേ.ഐ.എസഡ്.ഇ.) 
ഉയരതെഥാൻ തിരുവനന്തപുരം ജി.വി.രഥാജ സരീനിയര ടസക്ൻ്റി ക്ഥാരടഡ്സഡ് സഡ്കൂൾ കേ� 
യവജനേഥാരത്യ േഥായിേ മ�ഥാേയം തിരടഞ്ഞടുതെിരിക്കുന്നു. ഒളിംപിക്ില് ഇന്തത്യയടട മിേവഡ് 
ശക്തിടപ്ടുതെഥാൻ കവണ്ിയഥാണഡ് ടേ.ഐ.എസഡ്.ഇ. സ്ഥാപിക്കുന്നതഡ്.

സംസ്ഥാനതെിടറെ വിേസനതെില് പ്രവഥാസി കേരളരീയര പ്രധഥാന പകേഡ് വഹിക്കുന്നു. 
എന്നിരുന്നഥാലും, പ്രവസിേൾ തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവണത േഴിഞ്ഞ ഏതഥാനും വരഷങ്ങളഥായി 
വരദ്ിച്ചു വരിേയഥാണഡ്. കേരള സമകഗ്ഷൻ സരകവ 2018 േണക്ഥാക്ിയ തിരുച്ചു വന്ന 
പ്രവഥാസിേളുടട എണ്ം 12.95 േഷേമഥാണഡ്, ആടേയള്ള പ്രവഥാസിേളുടട ഏേകദശം 60 ശതമഥാനം. 
കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധി മൂേമുണ്ഥാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇതഡ് വരദ്ിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്. പ്രവഥാസി 
കേരളരീയടര സമൂഹതെില് ഇണകെരക്കുന്നതിനും പേരച്ചവത്യഥാധിേൾ �ഥാധിച്ചവരക്ഡ് സഹഥായം 
നല്കുന്നതിനും സരക്ഥാര പുതിയ പദ്തിേൾ ആവിഷഡ്േരിച്ചിട്ടുണ്ഡ്.

അടിസ്ഥാന സൗേരത്യ വിേസനതെിനഡ് സംസ്ഥാനം മുൻഗണന നല്േി. കറഥാ്ഡ് 
നിരമ്ഥാണതെില് േഥാരത്യമഥായ പുകരഥാഗതി  ഉണ്ഥായിട്ടുണ്ഡ്. ടേഥാല്ലം സ�പ്ഥാസിടറെ കജഥാേിേൾ 
പൂരതെിയഥാക്ി ഉദഡ്ഘഥാടനം ടെയഡ്തു. ആേപ്പുഴ സ�പ്ഥാസഡ് പണി  ഉടൻ പൂരതെിയഥാക്കും എന്നഡ് 
പ്രതരീഷേിക്കുന്നു. മേകയഥാര സഹകവ, തരീരകദശ സഹകവ എന്നിവയടട നിരമഥാണ പ്രവരതെനങ്ങൾ 
പുകരഥാഗമിക്കുേയഥാണഡ്. രൂപേല്പ്നയിലും   നിരമ്ഥാണ സ�ദഥായങ്ങളിലും നവരീനത, കറഥാ്ഡ് 
ആസ്തി, കറഥാ്ഡ് സുരഷേഥാ, ഗുണകമന് ഉറപ്പുവരുതെല്, േരഥാര എന്നിവ സേേഥാരത്യ ടെയേല്, 
തകദ്ശരീയ ഗകവഷണ വിേസനം എന്നരീ കമഖേേളില് ശ്രദ് കേ�രീേരിക്ഥാൻ കേരള സഹകവ 
റിടസരച്ചഡ് ഇൻ്റേിറ്റയൂട്ഡ് ഒരു ടസറെര ഓ�ഡ് എക്േൻസഡ് ആയി ഉയരതെടപ്ടുേയഥാണഡ്. നിരവ്വഹണ 
പ്രവരതെനങ്ങൾക്ഡ് സവദയുതി വഥാഹനങ്ങൾ ഉപകയഥാഗിക്കുന്ന രഥാജത്യടതെ ആദത്യ സംസ്ഥാനമഥായി 
കേരളം മഥാറുേയഥാണഡ്. കമഥാകട്ഥാര വഥാഹന റൂൾസഡ് നടപ്ിേഥാക്കുന്നതിനും കറഥാ്ഡ് അച്ചടക്ം 
ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിനും കസ�ഡ് കേരള പദ്തിയടട 65 എൻക�ഥാഴൻസഡ് സ്്വഥാഡുേൾക്ഥായി 'ലൈഗഡ്-
ഇൻ ഇേേഡ്്ിേഡ് വഥാഹനങ്ങൾക്ഡ് ' കമഥാകട്ഥാര വഥാഹന വകുപ്ഡ് (എംവി്ി) ഓര്ര നല്ക്ിയിട്ടുണ്ഡ്. 
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ഇേേഡ്്ിേഡ് ഓകട്ഥാേൾക്ഡ് സി.എം.വി.ആര സരട്ി�ികക്ഷൻ േഭിച്ച ഏേ ടപഥാതുകമഖേ 
സ്ഥാപനമഥാണഡ് ടേ.എ.എല്. ടേ.എ.എല് അതിടറെ ഉല്പ്ഥാദന കശഷി പ്രതിവരഷം 7,200 
യൂണിറ്റില് നിന്നഡ് 15,000 യൂണിറ്റഥായി ഉയരതെി.

റരീ�ില്്ഡ് കേരള ഇനികഷത്യറ്റരീവഡ് (ആര.ടേ.ഐ) പ്രവരതെനം ആരംഭിച്ചു. കറഥാഡുേളും 
പഥാേങ്ങളും, ശുെിത്വ, ജേവിതരണം, ഉപജരീവനം,  വനം, കൃഷി, മത്സത്യ�ന്ധനം, മൃഗസംരഷേണം 
എന്നിവയഥാണഡ് ആര.ടേ.ഐ യടട േരീഴില് ഏടറ്റടുതെ കമഖേേൾ. 2020 ഒേഡ്കടഥാ�റിടേ 
േണക്ഡ് പ്രേഥാരം 7,000 കേഥാടി രൂപയടട പദ്തിേൾക്ഡ് അനുമതി നല്േിയിട്ടുണ്ഡ്. അടിസ്ഥാന 
സൗേരത്യ പദ്തിേൾക്ഡ് കേരള ഇൻഫ്ഥാസഡ്്േഡ്െര ഇൻടവസഡ്റ്റഡ്ടമറെഡ് �ണ്ഡ് ക�ഥാര്ഡ്  
ഉണരവഡ് നല്േി. 2020 മഥാരച്ചഡ് 31-ടേ േണക്ഡ് പ്രേഥാരം േി�ഡ്�ി അംഗരീേരിച്ച പദ്തിേളുടട 
ആടേ ടെേവഡ് 54,391 കേഥാടി രൂപയഥാണഡ്. അംഗരീേരിച്ച 679 പദ്തിേളില് 675  പദ്തിേൾ 
അടിസ്ഥാന സൗേരത്യവമഥായി �ന്ധടപ്ട്തഥാണഡ്, 4 പദ്തിേൾ വത്യഥാവസഥായിേ അടിസ്ഥാന 
സൗേരത്യങ്ങളുമഥായി �ന്ധടപ്ട്തഥാണഡ്. 2019-20-ല് 3,502 കേഥാടി രൂപ വിവിധ പദ്തിേൾക്ഥായി 
വിതരണം ടെയഡ്തു. 2020 മഥാരച്ചഡ് 31 വടര 5,014 കേഥാടി രൂപയഥാണഡ് വിതരണം ടെയ്തതഡ്.

എല്ലഥാവരക്കും പഥാരപ്ിടം നല്കുേ എന്നതഥാണഡ് സരക്ഥാരിടറെ േഷേത്യം. ഈ േഷേത്യകതെഥാടട 
സംസ്ഥാതെഡ് പഥാരപ്ിട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനഡ് ഊന്നല് നല്േി സേ�ഡ് മിഷൻ എന്ന 
പദ്തി സരക്ഥാര ആരംഭിച്ചു. 2020 ്ിസം�ര 1-ടേ േണക്കുേൾ പ്രേഥാരം 2,43,522 വരീടുേൾ 
മിഷൻ പൂരതെിയഥാക്ി.

പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേൾ സംസ്ഥാനതെഡ് പ്രധഥാനടപ്ട്തും ശക്തവമഥായ 
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളഥായി മഥാറിയിരിക്കുന്നു. ടമഥാതെതെിലുള്ള ആസൂത്രണതെിലും നടപ്ഥാക്േിലും 
േഥാരത്യമഥായ പുകരഥാഗതിേൾ ഉണ്ഥായിട്ടുണ്ഡ്. പ്രകൃതി കഷേഥാഭതെിടറെയം േഥാേഥാവസ്ഥാ 
വത്യതിയഥാനതെിടറെയം ആഘഥാതം േഘൂേരിക്ഥാനും ദുരന്ത തയേഥാടറടുപ്ഡ് ടമച്ചടപ്ടുതെഥാനും 
രഥാജത്യതെഡ് ആദത്യമഥായി കേരളതെിടേ പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേൾ 2020 ജനുവരി-മഥാരച്ചഡ് 
േഥാേഘട്തെില് ദുരന്തനിവഥാരണ പദ്തി തയേഥാറഥാക്ി. പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേൾ ഒരു 
വികേ�രീേരണ റൗണ്ഡ് സരകവ നടതെി, ഇതഡ് കേരളതെിടേ പ്രഥാകദശിേ തേതെില് 
ആസൂത്രണതെിനഡ് പിന്തുണ നല്കുന്ന ഒരു  ്ഥാറ്റ കശഖരണ വിതരണ സംവിധഥാനവമഥാണഡ്. 
പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാര പൗരരക്ഡ് നല്കുന്ന വിവിധ കസവനങ്ങളില് കൂടുതല് സുതഥാരത്യം, 
ഉതെരവഥാദിത്വം, കൃതത്യത,  സമയനിഷ്, സഥാകകേതിേ കമല്കനഥാട്വം എന്നിവ ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിനഡ് 
സംകയഥാജിത പ്രഥാകദശിേ ഗകവണൻസഡ് മഥാകനജഡ്ടമറെഡ് സി്റേം (ഐഎല്ജിഎംഎസഡ് ) 2020 
ഒേഡ്കടഥാ�റില് 150 ഗ്ഥാമ പഞ്ചഥായത്തുേളില് വിനത്യസിക്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ഡ്. പ്രഥാകദശിേ സരക്ഥാരുേൾ 
കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധിടയ നിയ�ിക്കുന്നതിലും നല്ലരരീതിയില് സേേഥാരത്യം ടെയ്യുന്നതിലും 
പ്രധഥാന പകേഡ് വഹിച്ചു.

പദ്തി പരിപഥാടിേളില് ഉൾടപ്ട്ിട്ടുള്ളതും സംസ്ഥാന പദ്തിയടട മുഖത്യ സവികശഷതയമഥാണഡ് 
ഉപജരീവന പദ്തിേൾ. 2019-20-ല് 8.02 കേഥാടി ടതഥാഴില് വത്യക്തിദിനങ്ങൾ മഹഥാത്ഥാഗഥാന്ധി 
കദശരീയ ഗ്ഥാമരീണ ടതഥാഴിലുറപ്ഡ് പദ്തിയടട (MGNREGS) ഭഥാഗ്ഥായി സൃഷ്ിച്ചു. സംസ്ഥാനടതെ 
നഗര ടതഥാഴിലുറപ്ഡ് പദ്തിയഥായ  അയേകേഥാളി അര�ൻ എംകലൈഥായടമറെഡ് ക്ികയഷൻ സ്രീം   
2019-20 ല് 26 േഷേം ടതഥാഴില് ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. സംസ്ഥാനതെിടറെ സഥാമൂഹിേ-സഥാമ്പതെിേ 
വിേസനതെില് കുടും�ശ്രരീ വഹിച്ച പകേഡ് പ്രകതത്യേം എടുത്തു പറകയണ്തഥാണഡ്.  കുടും�ശ്രരീ 
സംസ്ഥാനടതെ പ്രകതത്യേിച്ചഡ് സഡ്ത്രരീേളുടട ഉപജരീവനദഥാതഥാവം പിന്തുണയമഥായി മഥാറി. 30,000  
എൻഎച്ചഡ്ജിേളിലൂടട രണ് േഷേതെിേധിേം കപരക്ഡ് സഹഥായം നല്ക്ിയ റരീസരജറെഡ്  കേരള 
വഥായഡ്പഥാ പദ്തിക്ഡ് കുടും�ശ്രരീയഥാണഡ് കനതൃത്വം നല്കുന്നതഡ്. പ്രകതത്യേ ഉപജരീവന വിേസന 
പഥാകക്ജിനഡ് േരീഴില് കുടും�ശ്രരീ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിച്ചിട്ടുണ്ഡ്.

പട്ിേജഥാതി-പട്ിേവരഗ കഷേമം സംസ്ഥാനതെിനു പരമപ്രധഥാനമഥാണഡ്. ഭവനനിരമ്ഥാണം, 
ആകരഥാഗത്യം, വിദത്യഥാഭത്യഥാസം, ഉപജരീവനം, അടിസ്ഥാന സൗേരത്യ വിേസനം എന്നരീ കമഖേേളില് 
സരക്ഥാര േഥാരത്യമഥായ ഇടടപടലുേൾ നടതെിയിട്ടുണ്ഡ്. 2019-20-ല് ഭൂരഹിതരക്ഡ് ഭൂമി എന്ന 
പദ്തി പ്രേഥാരം 4,225 ഭൂരഹിത പട്ിേജഥാതി കുടും�ങ്ങൾക്ഡ്  സഹഥായം നല്േി. വികദശ 
പഠനതെിനഡ് വിദത്യഥാരഥിേൾക്ഡ് സഹഥായവം നല്േി. പട്ിേജഥാതി വിദത്യഥാരത്ഥിേൾക്ഥായി 4,556 
പഠനമുറിേൾ നിരമിച്ചു. 2016-17 മുതല് 4,698 ആദിവഥാസിേൾക്ഡ്  3,799.67 ഏക്ര  ഭൂമിനല്േി. 
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നിേവിലുള്ള 150 േമ്യൂണിറ്റി പഠന കേ�ങ്ങൾക്കു പുറകമ,  ആദിവഥാസിേൾക്ഡ് ടയൂഷൻ, 
ഇ-കേണിംഗഡ് സൗേരത്യങ്ങൾ നല്കുന്നതിനഡ് 100 േമ്യൂണിറ്റി പഠന കേ�ങ്ങൾ കൂടി ആരംഭിച്ചു. 
മില്ലറ്റഡ് വികല്ലജഡ് പദ്തിപ്രേഥാരം  400 ടഹേഡ്ടറിടേ കൃഷിയടട പ്രകയഥാജനം 1,256 േരഷേരക്ഡ് 
േഭിച്ചു. ഇതിനു പുറകമ, അട്പ്ഥാടിയില് കപഥാഷേഥാഹഥാര പരത്യഥാപ്തത പദ്തിയില് 1,211 േരഷേര 
അകഗ്ഥാ ഇകക്ഥാളജി പ്രേഥാരം 1,671 ഏക്ര കൃഷി ടെയഡ്തു.

2019-20-ടേ സരക്ഥാര നയങ്ങൾ സഥാമൂഹിേ സംരഷേണകതെഥാടടഥാപ്ം വളരച്ച 
കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്ഥാനുള്ള അതിടറെ ശ്രമങ്ങളുടട തുടരച്ചയഥായിരുന്നു. എന്നഥാല്, എല്ലഥാ 
പ്രവരതെനങ്ങൾക്കും കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധി വേിയ ആഘഥാതമഥായി.  കേഥാവി്ഡ്-
19 പേരച്ചവത്യഥാധി കേരളം ഉൾടപ്ടട കേഥാേതെിടേ എല്ലഥാ സമ്പദഡ് വത്യവസ്യിലും 
ആഘഥാതം ഏല്പ്ിച്ചു. 2020 ജനുവരി 30നഥാണഡ് ഇന്തത്യയിടേ കേഥാവി്ഡ്-19 ടറെ ആദത്യ കേസഡ് 
കേരളതെില് റികപ്ഥാരട്ഡ് ടെയേടപ്ട്തഡ്. സംസ്ഥാനടതെ ആകരഥാഗത്യ സംവിധഥാനം ദ്രുതഗതിയില് 
പ്രതിസന്ധികയഥാടഡ് പ്രതിേരിച്ചു, ജനങ്ങൾക്ഡ് അടിസ്ഥാന സൗേരത്യങ്ങൾ േഭിക്കുന്നുണ്ഡ് എന്നഡ് 
ഉറപ്ഡ് വരുതെഥാൻ എല്ലഥാ സരക്ഥാര സംവിധഥാനങ്ങളും ഉണരന്നഡ് പ്രവരതെിച്ചു. കസവനങ്ങൾ 
േഭത്യമഥാക്ന്നതില് ടപഥാതു ഇടടപടലുേളൂടട ശക്തി കേരളം വരീണ്ം കേഥാേതെിനഡ് േഥാട്ിതെന്നു. 
കേഥാവി്ഡ്-19 പേരച്ചവത്യഥാധിടയ സംസ്ഥാനം സേേഥാരത്യം ടെയ്തരരീതി കേഥാേടമമ്പഥാടും പ്രശംസ 
കനടി. കേരളതെില് സ്ഥാപിതമഥായ ടപഥാതുജനഥാകരഥാഗത്യ സംരഷേണ  സംവിധഥാനതെിടറെയം 
വികേ�രീകൃത ഭരണതെിടറെയം  സവികശഷ കമന്േൾ പേരച്ചവത്യഥാധിടയ �േപ്രദമഥായി 
സേേഥാരത്യം ടെയ്യുന്നതെില് ഗണത്യമഥായ സംഭഥാവന നല്േി. ഇന്തത്യയിൽ ആദത്യമഥായി 20,000 കേഥാടി 
രൂപയടട സഥാമ്പതെിേ പഥാകക്ജഡ് പ്രഖത്യഥാപിച്ച സംസ്ഥാനവം കേരളമഥായിരുന്നു. ഭഷേത്യ സുരഷേ 
ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിനഡ് സരക്ഥാര നടപടിേൾ സ്വരീേരിച്ചു, അതിഥി ടതഥാഴിേഥാളിേൾക്ഡ് പിന്തുണ 
നല്േി, ഉപജരീവനമഥാരഗങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ഥാരണ നടപടിേൾ പ്രഖത്യഥാപിച്ചു, 
ടെേവേൾ ക്മടപ്ടുതെി ഏറ്റവം ഉല്പഥാദനഷേമമഥായ ഉപകയഥാഗങ്ങൾക്ഡ് മുൻഗണന നല്േി.

ചുരുക്ിപ്റഞ്ഞഥാല്, സഥാമ്പതെിേ രംഗതെഡ് ഉല്പഥാദന ശക്തിേടള കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിനും 
എല്ലഥാ ജനങ്ങളുടട കഷേമവം േിംഗ നരീതിയം ഉറപ്ഥാക്കുന്നതിനുമഥായള്ള നയങ്ങളൂം പരിപഥാടിേളും 
സരക്ഥാര വിജയേരമഥായി നടപ്ഥാക്ിയിട്ടുണ്ഡ്.
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ക്രമ 
നമ്പർ ഇനം യൂണതിറ്റ് 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2017-18 2018-19 2019-20

1 ഭൂവിസഡ്തൃതി '000 െതുരശ്ര 
േി.മി

38856.7 38864 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863

ഭരണരംഗം

2 റവനയു 
്ിവിഷനുേൾ

എണ്ം. 21 21 21 21

3 ജില്ലേൾ എണ്ം. 9 10 12 14 14 14 14 14 14

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

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

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

ന്സന്സസറ് അനുസരതിച്ചുള്ള ജനസംഖധ് 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

7 ആടേ (ആയിരതെില്) 13549 16904 21347 25454 29099 31844 33406

8 പുരുഷന്ഥാര (ആയിരതെില്) 8362 10588 12609 14289 15469 16027

9 സഡ്ത്രരീേൾ (ആയിരതെില്) 8542 10760 12885 14810 16373 17379

10 ഗ്ഥാമം (ആയിരതെില്) 14351 17880 20682 21618 23574 17471

11 നഗരം (ആയിരതെില്) 2552 3467 4771 7018 8267 15935

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

13 പട്ിേവരഗ്ഗക്ഥാര (ആയിരതെില്) 208 193* 261 321 364 485

14 ജനസഥാ�ത ആളുേളുടട 
എണ്ം സ്്വയര 
േി.മി.നഡ് 

435 549 655 749 819 860

15 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് ശതമഥാനം  55 60 70 90 90 94

16 സഡ്ത്രരീ
പുരുഷഥാനുപഥാതം

1000 
പുരുഷന്ഥാരക്ഡ്/ 
സഡ്ത്രരീേൾ 

1022 1016 1032 1036 1058 1084

17 നഗര ജനസംഖത്യ ശതമഥാനം  15 16 19 24 26 48

സ്ഥതിരവതി�യതിൽ സംസ്ഥാന ന്മാത് ആഭധ്ന്തര 
ഉൽപ്പന്നം

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2017-18 2018-19 
(P)

2019-20 
(Q)

18 സംസ്ഥാനതെിൻടറ 
വരുമഥാനം 

രൂപ 
കേഥാടിയില്

462 1255 3823 12195 63715 180812 516189.76 549672.93 568635.52

19 പ്രഥാഥമിേകമഖേ 
(ജി.എസഡ്.വി.എ)

രൂപ 
കേഥാടിയില്

241 653 1682 4756 14017 15966 47619.23 46004.41 42373.83

20 ദ്വിതരീയ കമഖേ 
(ജി.എസഡ്.വി.എ)

രൂപ 
കേഥാടിയില്

68 163 841 3171 14017 38249 129866.26 138033.99 141805.63

കേരളതെിടറെ സഥാമൂഹിേ- 
സഥാമ്പതെിേ സൂെിേേൾ -  
ദ്രുതവരീഷേണം
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21 തൃതരീയ കമഖേ 
(ജി.എസഡ്.വി.എ)

രൂപ 
കേഥാടിയില്

153 439 1300 4268 35680 126597 283268.51 305303.78 317781.22

22 പ്രതിശരീരഷ 
വരുമഥാനം 

രൂപ 276 594 1508 4207 19951 47360 149650 158564 163216

കൃഷതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2017-18 2018-19 2019-20

23 വിളവിറക്ിയ അറ്റ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി

'000 ടഹേഡ്ടര 1923 2171 2180 2247 2206 2079 2040 2033 2026

24 ടമഥാതെമഥായി 
കൃഷിടെയ്ത 
ഭൂവിസഡ്തൃതി

‘000 ടഹേഡ്ടര 2349 2933 2885 3020 3022 2669 2579 2571 2589

25 ടമഥാതെമഥായി 
ജേകസെനം 
നടതെിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി 

‘000 ടഹേഡ്ടര 381 385 460.3 458 539.874 515.388 515.688

26 ടമഥാതെം 
ജേകസെനം 
നടതെിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി മുതല് 
ടമഥാതെമഥായി 
വിളവിറക്ിയ 
ഭൂവിസഡ്തൃതി വടര 

ശതമഥാനം 13 13 15 18 21 20 20

പ്രധാന വതിളകൾ കൃഷതി ന്ചയറ്ത ഭൂമതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2017-18 2018-19 2019-20

27 ടനല്ലഡ് (ടനല് വയല്) '000 ടഹേഡ്ടര 779 875 802 559 347 197 189 198 191

28 പയറുവരഗ്ഗങ്ങൾ ‘000 ടഹേഡ്ടര 44 40 34 23 3 1.9 2.5 2.3

29 േരിമ്പഡ്  
വിളടവടുതെ 
പ്രകദശം

‘000 ടഹേഡ്ടര 9 8 8 8 3 2 1.05

30 റബ്ബര ‘000 ടഹേഡ്ടര 133 188 238 384 474 545  551 551.2 551.03 (P)

31 കതയിേ ‘000 ടഹേഡ്ടര 40 37 36 35 37 30 30 36.47 35.87

32 ടതങ്ങഡ് ‘000 ടഹേഡ്ടര 501 719 651 870 926 798 760.4 760.9 760.77

33 േവങ്ങഡ് ‘000 ടഹേഡ്ടര 54 86 61 65 102 94.6 95.7 96.92

34 നിേക്ടേ ‘000 ടഹേഡ്ടര 16 15 9 13 0.7 0.27

35 കുരുമുളേഡ് ‘000 ടഹേഡ്ടര 100 12 108 169 202 85 85.1 82.7 83.76

36 ഏേം ‘000 ടഹേഡ്ടര 29 47 56 67 41 42 39.1 38.8 39.69

37 ഇഞ്ചി ‘000 ടഹേഡ്ടര 12 12 13 14 12 5 4.37 3.27 2.82

പ്രധാനവതിളകളന്െ ഉല്ാേനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2017-18 2018-19 2019-20

38 ടനല്ലഡ് '000 ടണ്ില് 1068 1298 1272 1087 751 509 521.3 578.25 587.1

39 പയറുവരഗ്ഗങ്ങൾ ‘000 ടണ്ില് 18 13 22 17 3 2.04 2.3 2.10

40 േരിമ്പഡ് ‘000 ടണ്ില് 38 38 48 52 28 17 11.5

41 റബ്ബര ‘000 ടണ്ില് 24 88 140 308 560 800 540.7 492.5 533.5 (P)

42 കതയിേ ‘000 ടണ്ില് 39 43 48 63 69 63 62.23 60.76 59.26

43 നഥാളികേരം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

3220 3981 3008 4232 5536 5799 5230 5299 4814

44 അടയ്ക ‘000 ടണ്ില് 8 13 11 13 118 108.5 99.92 92.75

45 നിേക്ടേ ‘000 ടണ്ില് 14 16 8 10 10 9 0.38

46 കുരുമുളേഡ് ‘000 ടണ്ില് 27 25 29 47 61 46 37.9 36.77 34.54

47 ഏേം ‘000 ടണ്ില് 1 1 3 3 10 18.3 11.53 10.07

48 ഇഞ്ചി ‘000 ടണ്ില് 11 20 32 46 42 22 18.9 15.12 11.91

കന്നുകാ�തി ന്സന്സസറ് 1977 1982 1987 1996 2003 2007 2012 2019 2020

49 ആടേ 
േന്നുേഥാേിേൾ

േഷേതെില് 53 56 55 56 35 36 38.88 38.36 38.36

50 ആടേ കേഥാഴിേൾ േഷേതെില് 152 185 308 139 127 238.45 298.18 298.18

വനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12 2017-18 2018-19 2019-20

51 വനവിസഡ്തൃതി '000 ടഹേഡ്ടര 1056 1056 1123 1122 1115 1131 1152 1152 1152
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ഫാകറ്െറതികൾ 1971 1981 1991 2001 2011 2012 2018 2019 2020

52 പ്രവരതെിക്കുന്ന 
�ഥാേഡ്ടറിേൾ                    

 എണ്ം. 3024 9106 13255 18554 19676 20473 23335 24254 24468

53 ജരീവനക്ഥാര എണ്ം. 206839 300515 368738 436410 644606 644802 698679 726195 702901

54 േഷേം ജനസംഖത്യയില് 
ജരീവനക്ഥാരുടട 
നിരക്ഡ്

എണ്ം. 969 1181 1267 1370 1930 1930 2091 2174 2104

വവേയുതതി 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2017-18 2018-19 2019-20

55 ആടേ ഉല്ഥാദനം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2126 5242 5491 7656 6495 8351 5474.4 7577.02 5722.81

56 ആടേ ഉപകഭഥാഗം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2869 5282 10319 12878 16182 21159.19 22361.45 22948.82

57 വത്യഥാവസഥായിേ 
ഉപകഭഥാഗം

ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

2025 2697 3784 4002 4926 5648.31 5820.49 5683.3

58 േഥാരഷിേ ഉപകഭഥാഗം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

125 288 350 225 286 346.0 337.65 348.48

59 ഗഥാരഹിേ ഉപകഭഥാഗം ദശേഷേം 
യൂണിറ്റഡ്

409 1621 4688 5931 7706 10574.8 108464.34 11898.13

വിദത്യഥാഭത്യഥാസം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2012-13 2017-18 2018-19 2019-20

60 സപ്രമറി സഡ്കൂളുേൾ എണ്ം. 9437 9605 9682 9714 9828 9737 9852 9841 9833

61 സപ്രമറി സഡ്കൂളുേൾ 
എൻകറഥാൾടമറെഡ്

എണ്ം. 4156 4284 4402 3637 3015 2545 2384 2428 2450

62 സഹസഡ്കൂളുേൾ എണ്ം. 1199 1971 2451 2596 2814 2890 3119 3120 3118

63 സഹസഡ്കൂളുേൾ 
എൻകറഥാൾടമറെഡ് 

എണ്ം 1310 1498 1611 1443 1426 1297 1276 1267

ആലരാഗധ്ം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2017-18# 2018-19# 2019-20#

64 ആശുപത്രിേൾ എണ്ം. 553 746 1199 1319 1254 1255 1470 1470 1471***

65 േിടക്േളുടട എണ്ം എണ്ം 21777 32447 38726 38242 37021 37388 56596 56596 57713***

ജനസംഖധ്ാപരമായ അവസ്ഥ 1970-71 1980-81 1990-91 2001 2009 2010 2011 2017##  2018##  

66 ജനനനിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളില്

32 26 20 16 15 15 15 14.2 13.9

67 മരണനിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളില്

9 6 6 7 7 7 7 6.8 6.9

68 ശിശുമരണനിരക്ഡ് ആയിരം 
ജനങ്ങളില്

61 37 21 11 12 14 13 10 7

ഗതാഗതം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 2017-18 2018-19 2019-20

69 ടറയില്പഥാതേളുടട 
സദരഘത്യം

േി.മി 892 921 988 1148 1257 1257 1257 1257 1257

70 ആടേ കറഥാഡുേളുടട 
സദരഘത്യം** 

േി.മി 18037 94145 128403 125835 151652 244373 229349.2** 273113.3 331904.1

71 കമഥാകട്ഥാര 
വഥാഹനങ്ങൾ 

ആയിരതെില് 86234 195000 648000 2111885 6072019 8048673 12042691 13334984 14184184

തലദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1990-91 2000-01 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2017-18 2018-19 2019-20

72 ജില്ലഥാ പഞ്ചഥായതെഡ് എണ്ം 14 14 14 14 14 14 14 14

73 ക്ഥാക്ഡ് പഞ്ചഥായതെഡ് എണ്ം 152 152 152 152 152 152 152 152

74  ഗ്ഥാമപഞ്ചഥായതെഡ് എണ്ം 983 990 999 999 999 978 941 941 941

75 മുനിസിപ്ഥാേിറ്റിേൾ എണ്ം 58 53 53 53 53 60 87 87 87

76 കേഥാരപ്കറഷനുേൾ എണ്ം 3 5 5 5 5 5 6 6 6

#അല�ോപ്പതിയും ആയഷും ഉൾപ്പ്പപ്െ     ##എസ്.ആർ.എസ് പ്െയ് 2019, 2020    *അെിസ്ോന വർഷും 2011-12    **എൽ.എസ്.ജി.ഡി  പക്ോല�ോഡ്  ഒഴിപ്െ 
***ആർ സി സി ഉൾപ്പ്പപ്െ      (P)പ്്ോവിഷണൽ എസ്റിലെറ്്    Q) െ്ിക്് എസ്റിലെറ്്



xix സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020

ക്മ 
നമ്പര

ഇനം തിരു. ടേഥാല്ലം പതെനംതിട് ആേപ്പുഴ കേഥാട്യം ഇടുക്ി എറണഥാകുളം

1
ഭൂവിസഡ്തൃതി (െതുരശ്ര 
േികേഥാമരീറ്ററില്)

2192 2491 2637 1414 2208 4358 3068

2
വനഭൂമി (െതുരശ്ര 
േികേഥാമരീറ്ററില്) *

1304 1322 1956 80 1104 3151 1366

3
ജനസംഖത്യ (േഷേതെില്) 
2011

33.01 26.35 11.97 21.28 19.75 11.09 32.82

ഗ്ഥാമം 15.3 14.48 10.66 9.8 14.09 10.56 10.47

പുരുഷൻ 7.25 6.81 5 4.65 6.93 5.27 5.18

സഡ്ത്രരീ 8.05 7.67 5.66 5.15 7.16 5.29 5.29

പതിറ്റഥാണ്ിടേ 
വളരച്ചയടട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

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

    നഗരം 17.72 11.87 1.32 11.48 5.66 0.51 22.34

പുരുഷൻ 8.57 5.66 0.62 5.48 2.76 0.25 11.01

സഡ്ത്രരീ 9.15 6.21 0.7 6 2.9 0.26 11.33

പതിറ്റഥാണ്ിടേ 
വളരച്ചയടട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

62.3 154.8 6.3 84.8 88.6 -9.6 51.3

ജനസഥാ�ത 1508 1061 452 1504 895 255 1072

മത്സത്യടതെഥാഴിേഥാളിേൾ 
(എണ്ം)

164883 123100 2073 167794 24420 691 133387

പട്ിേജഥാതിക്ഥാരുടട 
ജനസംഖത്യ ആടേ 
ജനസംഖത്യയടട 
ശതമഥാനതെില്

11.3 12.5 13.7 9.5 7.8 13.1 8.2

പട്ിേവരഗ്ഗക്ഥാരുടട 
ജനസംഖത്യ ആടേ 
ജനസംഖത്യയടട 
ശതമഥാനതെില്

0.8 0.4 0.7 0.3 1.1 5.0 0.5

ജില്ലേൾ -
 അവകേഥാേനം



xx കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

ക്മ 
നമ്പര

ഇനം തിരു. ടേഥാല്ലം പതെനംതിട് ആേപ്പുഴ കേഥാട്യം ഇടുക്ി എറണഥാകുളം

4 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് (2011)
പുരുഷൻ 94.2 95.8 97.7 97.9 97.2 94.8 97.1

Sl.No. സഡ്ത്രരീ 90.9 91.9 96.3 94.8 95.7 89.6 94.3
5 ടേഥാഴിഞ്ഞു കപഥായവരുടട ശതമഥാനം 2019-20

കേഥാവര സപ്രമറി 0.16 0.13 0.00 0.00 0.14 0.33 0.33
അപ്ര സപ്രമറി 0.08 0.03 0.00 0.00 0.05 0.10 0.10
സഹസഡ്കൂൾ 0.20 0.03 0.01 0.04 0.13 0.45 0.18

6 ജി.എസഡ്.വി.എ 2019-20(ത്വരിതം)  

ജി.എസഡ്.വി.എ 
അടിസ്ഥാന വിേയില് 
(രൂപ േഷേതെില്)

5384318 4644758 1413528 3662996 3213111 1548996 6289123

ജി.എസഡ്.വി.എ ശതമഥാനതെിടേ പകേഡ്

പ്രഥാഥമിേം 325756 370260 258278 175126 385779 398825 411435

ദ്വിതരീയം 1453167 1294224 359994 1271172 744227 366131 1649455

ത്രിതരീയം 3605396 2980274 795256 2216698 2083105 784041 4228233

7
കേരളതെിടേ 
ടനല്ലുല്ഥാദനം (ടണ്ില്) 
(ടനല് വയല്) 2019-20

4541 4183 11383 112593.0 50051 1467 10859

8
ജേകസെന ഭൂവിസഡ്തൃതി
(ടഹേഡ്ടറില്) 2019-20

7842 5727 6410 35841 18449 50240 23351

9
വഥാണിജത്യ�ഥാങ്കുേളുടട 
എണ്ം (മഥാരച്ചഡ് 2019)

741 404 390 400 518 188 1019

10 സി.്ി. അനുപഥാതം 69.2 63.2 25.4 46.0 53.4 111.6 85.7

11

രജി്റേര ടെയ്ത എസഡ്.
എസഡ്.ഐ.േൾ/ 
എം.എസഡ്.എം.ഇ.േൾ 
2019-20

1363 814 501 1179 908 366 1386

12
കറഥാഡുേളുടട സദരഘത്യം 
(േികേഥാമരീറ്ററില്) ** 

2557.74 2202.86 1472.33 2031.4 3456.2 2867.36 3085.28

13 വഥാഹനങ്ങളുടട എണ്ം 1772975 1048816 595801 979188 864689 297815 2055842

14 എതെികച്ചരുന്ന വികനഥാദ സഞ്ചഥാരിേൾ 2019 
വികദശ സഞ്ചഥാരിേൾ 
(എണ്തെില്)

310451 12961 2042 116228 58178 75206 522232

ആഭത്യന്തര 
സഞ്ചഥാരിേൾ 
(എണ്തെില്)

3038167 481928 207863 677958 597424 1820216 4060134

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



xxi സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020

ക്മ 
നമ്പര

ഇനം തൃശ്ശൂര പഥാേക്ഥാടഡ് മേപ്പുറം കേഥാഴികക്ഥാടഡ് വയനഥാടഡ് േണ്ണൂര േഥാസറകഗഥാ്ഡ് ആടേ

1
ഭൂവിസഡ്തൃതി (െതുരശ്ര 
േികേഥാമരീറ്ററില്)

3032 4480 3550 2344 2131 2966 1992 38863

2
വനഭൂമി (െതുരശ്ര 
േികേഥാമരീറ്ററില്) *

1159 2084 1981 1437 1580 1654 966 21144

3
ജനസംഖത്യ (േഷേതെില്) 
2011

31.21 28.1 41.13 30.86 8.17 25.23 13.07 334.04

ഗ്ഥാമം 10.24 21.31 22.95 10.14 7.86 8.82 7.99 174.67

പുരുഷൻ 4.88 10.31 10.95 4.85 3.86 4.26 3.88 84.08

സഡ്ത്രരീ 5.36 11.01 12 5.29 4 4.56 4.11 90.6

പതിറ്റഥാണ്ിടേ 
വളരച്ചയടട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

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

    നഗരം 20.96 6.77 18.17 20.72 0.31 16.41 5.09 159.33

പുരുഷൻ 9.92 3.28 8.65 9.86 0.15 7.56 2.41 76.18

സഡ്ത്രരീ 11.04 3.49 9.52 10.86 0.16 8.85 2.68 83.15

പതിറ്റഥാണ്ിടേ 
വളരച്ചയടട ശതമഥാനം 
(2001-2011)

149.7 89.8 410.2 88.2 6.6 35.3 117.8 92.8

ജനസഥാ�ത 1031 627 1157 1316 384 852 657 860

മത്സത്യടതെഥാഴിേഥാളിേൾ 
(എണ്ം)

90306 2534 82044 106613 230 60208 43342 1001625

പട്ിേജഥാതിക്ഥാരുടട 
ജനസംഖത്യ ആടേ 
ജനസംഖത്യയടട 
ശതമഥാനതെില്

10.4 14.4 7.5 6.5 4.0 3.3 4.1 9.1

പട്ിേവരഗ്ഗക്ഥാരുടട 
ജനസംഖത്യ ആടേ 
ജനസംഖത്യയടട 
ശതമഥാനതെില്

0.3 1.7 0.6 0.5 18.5 1.6 3.7 1.5

ജില്ലേൾ -
 അവകേഥാേനം



xxii കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

ക്മ 
നമ്പര

ഇനം തൃശ്ശൂര പഥാേക്ഥാടഡ് മേപ്പുറം കേഥാഴികക്ഥാടഡ് വയനഥാടഡ് േണ്ണൂര േഥാസറകഗഥാ്ഡ് ആടേ

4 സഥാഷേരതഥാ നിരക്ഡ് (2011)

പുരുഷൻ 96.98 92.27 95.78 97.57 92.84 97.54 93.93 96.1
സഡ്ത്രരീ 93.85 84.99 91.55 93.16 85.94 93.57 86.13 92.1

5 ടേഥാഴിഞ്ഞു കപഥായവരുടട ശതമഥാനം 2019-20

കേഥാവര സപ്രമറി 0.02 0.18 0.05 0.09 0.13 0.05 0.07 1.68

അപ്ര സപ്രമറി 0.02 0.09 0.05 0.06 0.25 0.03 0.01 0.87

സഹസഡ്കൂൾ 0.03 0.18 0.09 0.15 1.14 0.09 0.21 2.93
6 ജി.എസഡ്.വി.എ 2019-20(ത്വരിതം)  

ജി.എസഡ്.വി.എ 
അടിസ്ഥാന വിേയില് 
(രൂപ േഷേതെില്)

5000589 3495343 4964505 4330693 944915 3619255.00 1683937 50196068

ജി.എസഡ്.വി.എ ശതമഥാനതെിടേ പകേഡ്

പ്രഥാഥമിേം 275618 377164 343693 242455 150426 275604 246966 4237383

ദ്വിതരീയം 1350288 1013895 1301156 1425231 216662 1219303 515660 14180563

ത്രിതരീയം 3374684 2104284 3319655 2663007 577828 2124349 921312 31778122

7
കേരളതെിടേ 
ടനല്ലുല്ഥാദനം (ടണ്ില്) 
(ടനല് വയല്) 2019-20

76556 248199.0 28214 2867 19513 11804 4848 587078

8
ജേകസെന ഭൂവിസഡ്തൃതി
(ടഹേഡ്ടറില്) 2019-20

62227 86026 29528 4540 12186 12346 54981 409694

9
വഥാണിജത്യ�ഥാങ്കുേളുടട 
എണ്ം (മഥാരച്ചഡ് 2019)

760 470 472 466 133 392 232 6585

10 സി.്ി. അനുപഥാതം 57.0 64.6 58.1 74.0 135.5 52.8 71.6 64.2

11

രജി്റേര ടെയ്ത എസഡ്.
എസഡ്.ഐ.േൾ/ 
എം.എസഡ്.എം.ഇ.േൾ 
2019-20

1594 1694 1177 1162 264 1036 251 13695

12
കറഥാഡുേളുടട സദരഘത്യം 
(േികേഥാമരീറ്ററില്) ** 

2064.21 2184.7 2680.15 2454.64 1029.31 2265.24 1460.66 31812.1

13 വഥാഹനങ്ങളുടട എണ്ം 1444479 971689 1292322 1315314 235759 880769 428726 14184184

14 എതെികച്ചരുന്ന വികനഥാദ സഞ്ചഥാരിേൾ 2019 

വികദശ സഞ്ചഥാരിേൾ 
(എണ്തെില്)

15691 2147 25697 22515 12302 6852 7296 1189798

ആഭത്യന്തര സഞ്ചഥാരിേൾ 
(എണ്തെില്)

2583557 560906 665335 1305220 1143710 934572 307243 18384233

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



xxiii സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020

പട്ിേേൾ

പട്ടതിക  
നമ്പർ ഇനം ലപജറ് 

1.1.1 കേരളതെിടറെ സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തകരഥാല്ഡ്പന്നവം പ്രതിശരീരഷ വരുമഥാനവം 05

1.1.2 കദശരീയ വരുമഥാനം, ആഭത്യന്തകരഥാല്ഡ്പന്നം, പ്രതിശരീരഷ വരുമഥാനം 
(2011-12 അടിസ്ഥാന വ ിേയില് നടപ്ഡ് വ ിേ - ഇന്തത്യ (രൂപ കേഥാടിയില്) 06

1.1.3 കമഖേഥാടിസ്ഥാനതെിലുള്ള ടതഥാഴില് േണക്കുേൾ, കേരളതെിലും ഇന്തത്യയിലും, 
ജനുവരി 2018 12

1.1.4 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ടമഥാതെ സംസ്ഥാന സംകയഥാജിത മൂേത്യം (േഷേം രൂപയില്) 13

1.1.5 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വ ിേയിടേ പ്രതിശരീരഷ ടമഥാതെ സംകയഥാജിത മൂേത്യം സ്ിര 
(2011-12) വ ിേയില്, രൂപയില് 13

1.1.6 ഇന്തത്യയടടയം കേരളതെിടറെയം 2020 ഒേഡ്കടഥാ�ര മഥാസടതെ പണടപ്രുപ് നിരക്ഡ് 15
1.2.1 വത്യതത്യസ്ത പ്രഥായവ ിഭഥാഗങ്ങളുടട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വ ിതരണം-2011 25

1.3.1 1973-74 മുതല് 2011-12 വടരയള്ള ഇന്തത്യയിടേയം കേരളതെിടേയം ദരിദ്രുടട 
അനുപഥാതം 27

1.4.1 കേരളതെിടേ �ഥാകേഡ് ശഥാഖേളുടം എണ്ം ഇനം തിരിച്ചഡ് 30

1.4.2 പട്ിേജഥാതി/പട്ിേവരഗ്ഗ വ ിഭഥാഗങ്ങൾക്ഡ് 2020 മഥാരച്ചഡ് വടര നല്േിയ വഥായഡ്പേളുടട 
വ ിവരം �ഥാകേഡ് ഇനം തിരിച്ചഡ് (രൂപ കേഥാടിയില്) 33

1.4.3 സഹേരണ കമഖേയടട പ്രേടനം രൂപ കേഥാടിയില് 35
1.5.1 മുഖത്യ േമ്ി സൂെേങ്ങൾ  (രൂപ കേഥാടിയില്) 38
1.5.2 കേ� സേമഥാറ്റം  (രൂപ കേഥാടിയില്) 42
1.5.3 റവനയൂ ടെേവിടറെ പ്രവണത കേഥാടിയില് 43
1.5.4 മൂേധന വിഹിതതെിടേ പ്രവണത (രൂപ കേഥാടിയില്) 44
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11.1.4 ഗതഥാഗത കമഖേയ്കഡ് 2019-20, 2020-21 വരഷങ്ങളില് വേയിരുതെിയ പദ്തി തുേ, 
ടെേവഡ്  എന്നിവ വകുപ്ഡ് തിരിച്ചഡ്  (തുേ േഷേതെില്) 504

11.1.5 ഗതഥാഗത കമഖേയ്കഡ് 2019-20, 2020-21 വരഷങ്ങളില് വേയിരുതെിയ പദ്തി തുേ, 
ടെേവഡ്  എന്നിവ വകുപ്ഡ് തിരിച്ചഡ്  (തുേ േഷേതെില്) 504

11.1.6 കേരളതെിടേ കദശരീയ പഥാതേൾ (എൻഎച്ചഡ് ) 507
11.1.7 തരീരകദശ സഹകവയടട നിേവിടേ സ്ിതി 509

11.1.8 സംസ്ഥാന ധനസഹഥായകതെഥാടട പൂരതെിയഥാക്ിയതും നടന്നുവരുന്നതുമഥായ പദ്തിേൾ, 
2019-20 (തുേ കേഥാടിയില്) 511

11.1.9 െേഞ്ചഡ് �ണ്ിനു േരീഴില് നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃതെിേൾ, തുേ കേഥാടിയില് 511

11.1.10 വഥാരഷിേ പദ്തിയില് കറഥാ്ഡ് ഗതഥാഗത കമഖേയടട വകുപ്ഡ് തിരിച്ചുള്ള     
വിഹിതവം ടെേവം, 2019-20, 2020-21 (രൂപ േഷേതെില്) 515

11.1.11 കേരളതെിടേ വഥാഹന രജിസഡ്ക്ഷൻ, 2019-20 & 2020-21  (2020 ടസപഡ്റ്റം�ര വടര) 517

11.1.12 കമഥാകട്ഥാര വഥാഹന വകുപ്ിടറെ 2019-20, 2020-21 വരഷങ്ങളില് പദ്തി തിരിച്ചുള്ള വിഹിതവം 
ടെേവം  (2020 ടസപഡ്റ്റം�ര വടര) (രൂപ േഷേതെില്) 518

11.1.13 കമഥാകട്ഥാര വഥാഹന വകുപ്ിടറെ 2019-20, 2020-21 േഥാേയളവിടേ പ്രധഥാന ഭൗതിേ 
കനട്ങ്ങൾ 518

11.1.14 2010-2020 ടേ കേരളതെിടേ കറഥാ്ഡ്  അപേടങ്ങൾ  520

11.1.15 ടേ എസഡ് ആര ടി സിയടട പദ്തി തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം, 2018-19 മുതല് 2020-21 വടര 
ടെേവഡ്  (രൂപ േഷേതെില്) 522

11.1.16 രജി്റേര ടെയ്ത ഇേേഡ്്ിേഡ് വഥാഹനങ്ങൾ 2020-21 േഥാേയളവില് 524
11.1.17 ടേ ആര ്ി സി എല്ടറെ  പ്രധഥാന സംരംഭങ്ങൾ, 2019-20 526



xxviii കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ് 

11.1.18 സഥാകകേതിേ/ ്ിസസൻ സവികശഷതേൾ 527
11.1.19 ടേഥാച്ചി ടമക്ഥാ–പദ്തിയടട വിശദഥാംശങ്ങൾ,  രൂപ കേഥാടിയില് 528

11.1.20 ടേ എം ആര എല്ലിടറെ പ്രധഥാന സവികശഷതേളും / കനട്ങ്ങൾ 2019-20, 2020-21 
േഥാേഘട്ങ്ങളി 529

11.1.21 ജേടമക്ഥാ- ധനേഥാരത്യ രരീതി, രൂപ കേഥാടിയില് 531
11.1.22 കേഥാവി്ഡ്-19 സിയഥാേില് വരുതെിയ സ്വഥാധരീനതെിടറെ സംഷേിപ്ത കരഖ  533
11.1.23 സഥാഗരമേയ്കഡ് േരീഴിലുള്ള പദ്തിേളുടട സംഗ്ഹം-ഇന്തത്യ 536
11.1.24 2018-19 മുതല്2019-20 വടരയള്ള ടേഥാച്ചി േപ്ല്ശഥാേയടട സഥാമ്പതെിേ പുകരഥാഗതി 540
11.1.25 ടേ. ഐ.വി.നിയമം നടപ്ിേഥാകുനതിനഥായള്ള പരികശഥാധനഥാ വിവരങ്ങൾ 541
11.1.26 കേരളതെില് രജി്റേര ടെയ്ത യഥാനങ്ങളുടട എണ്ം 542

11.1.27 കേരളതെിടേ ഇറെരമരീ്ിയറ്റഡ്, സമനര തുറമുഖങ്ങളില് സേേഥാരത്യം ടെയ്ത െരക്കുേളുടട 
അളവഡ് (അളവഡ് ടണ്ില്), 2017 മുതല് 2019 വടര 542

11.1.28 കേരളതെിടേ സമനര ഇറെരമരീ്ിയറ്റില് തുറമുഖങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള  വരുമഥാനതെിടറെ 
വിഭഥാഗം തിരിച്ചുള്ള വിഭജനം, 2016 മുതല് 2020 വടര 543

11.1.29 12-ഥാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിടേയം 13 -ഥാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിടേയം വിഹിതവം 545
11.1.30 വിഴിഞ്ഞം അന്തഥാരഥാഷഡ്് തുറമുഖതെിടറെ സഥാമ്പതെിേ പുകരഥാഗതി (രൂപ കേഥാടിയില്)      546
11.1.31 തുറമുഖ നിരമ്ഥാണതെിടറെ പുകരഥാഗതി 547
11.1.32 കദശരീയ ജേപഥാതേളിടേ െരക്ഡ് ഗതഥാഗതം 550
11.1.33 വകുപ്ഡ് തേ അവകേഥാേനം, 2018-19 മുതല് 2020-21 വടര  (രൂപ േഷേതെില്) 551

11.1.34 കേരള ഷിപ്ിംഗഡ്, ഇൻ േഥാൻ്ഡ് നഥാവികഗഷൻ കേഥാരപ്കറഷൻ (ടേ എസഡ് ഐ എൻ സി) യടട 
പ്രവരതെന സ്ിതിവിവരക്ണക്കുേൾ 553

11.1.35 2018-19 മുതല് 2020-21 വടര പദ്തി തിരിച്ചുള്ള അവകേഥാേനം  (രൂപ േഷേതെില്) 554
11.2.1 ഇന്തത്യയടട ടമഥാതെം സ്ഥാപിതകശഷി 2020 ടസപഡ്റ്റം�ര 30 അനുസരിച്ചുള്ളതഡ് 557
11.2.2 ഇന്തത്യയടട ടമഥാതെം സ്ഥാപിതകശഷി 2020 ടസപഡ്റ്റം�ര 30 അനുസരിച്ചുള്ളതഡ് 557
11.2.3 കേരള സംസ്ഥാനതെിടറെ ഊരജ് കമഖേയടട സംഷേിപഡ് ത രൂപം 2019-20 േഥാേയളവില് 558
11.2.4 2019-20 ടേ കേരള സംസ്ഥാനതെിടറെ ഊരജ് കമഖേയടട സംഷേിപഡ് തരൂപം 560
11.2.5 സൗകരഥാരജ് പദ്തിേളുടട വിശദഥാംശങ്ങൾ 561
11.2.6 ്ഥാൻസഡ് ഗ്ി്ഡ് പദ്തിേളുടട ഭൗതരീേ പുകരഥാഗതി, 2019-20 ഒന്നും രണ്ം ഘട്ങ്ങൾ 563
11.2.7 ടേ എസഡ് �ി എല്ലിടറെ ആഭത്യന്തര ഉല്പഥാദന കശഷി 563
11.2.8 നിരമ്ഥാണം പുകരഥാഗമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനടതെ പ്രധഥാന ജേ സവദയുത പദ്തിേൾ 565

11.2.9 നിേവിലുള്ളതും നടന്നുവരുന്നതും സപപ്പുസേനിലുള്ളതുമഥായ പുനരുല്പ്ഥാദേ ഊരജ് 
പദ്തിേളുടട വിശദഥാംശങ്ങൾ 565

11.2.10 സംസ്ഥാന വിഹിതമുള്ള പദ്തിേളുടട പുകരഥാഗതി 571

11.2.11 ടേ എസഡ് ഇ �ിയടട കേഥാവി്ഡ്-19 ടറെ സഥാമ്പതെിേ ആഘഥാതം   
(ജൂസേ 31, 2020 ല് േണക്ഥാക്ിയതഡ് ) 574

11.2.12 അനരട്ിടറെ വിഹിതവം ടെേവേളും (രൂപ േഷേതെില്), 2019-20,  2020-21 വരഷങ്ങളില്  577

11.2.13 ഇ.എം.സി യടട വിഹിതവം ടെേവേളും 2019 -20, 2020-21 വരഷങ്ങളില് 
(രൂപ േഷേതെില്) 578

11.2.14 ഇേേഡ്്ിക്ല്  ഇൻട്േഡ്ടകററ്റിടറെ  2019-20, 2020-21 േഥാേയളവിടേ വിഹിതവം 
ടെേവേളും (രൂപ േഷേതെില്) 581

11.2.15 ടറഗുകേഷൻ അനുസരിച്ചഡ് േല്പ്ിത എറെിറ്റിേളുടട നിര�ന്ധിത ആര പി ഒ 584

11.2.16 2019-20 വരഷടതെ പുനരുപകയഥാഗ ഊരജ് ക്ഥാതസ്സുേളുടട
ടപഥാതു തഥാരി�ഡ് 584

11.2.17 ടറഗുകേഷൻ അനുസരിച്ചഡ് േല്പ്ിത എറെിറ്റിേളുടട നിര�ന്ധിത ആര പി ഒ. 585

11.2.18 വിതരണതെിടറെ ശരഥാശരി ടെേവം തഥാരി�ഡ് നിരണ്യികക്ണ് യൂണിറ്റിടറെ വരുമഥാന 
വിടവം 585
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11.2.19 നിേവിലുള്ള തഥാരി�ിടേ വരുമഥാനവം, ടേ എസഡ് ഇ �ി എല്ലിടറെ  അംഗരീകൃത തഥാരിഫും 586

11.2.20 2019-20 േഥാേയളവില് വിതരണ സേസൻസിേൾക്ഡ് േരീഴിലുള്ള വിവിധ സിജിആര 
എഫുേൾ സ്വരീേരിച്ചതും  തരീരപ്ഥാക്ിയതുമഥായ അകപഷേേൾ 587

11.2.21 ഇേേഡ്്ിസിറ്റി ഓംബു്ഡ് സ്ഥാൻ റികപ്ഥാരട്ഡ് പ്രേഥാരം വരഷതെില് േഭിച്ചതും 
തരീരപ്ഥാക്ിയതുമഥായ അപ്രീലുേളുടട സംഗ്ഹം 587

11.3.1 കേരളതെിടേ തപഥാല് ഓ�രീസുേളുടട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിതരണം 30.9.2020 ടേ േണക്ഡ് 592
11.3.2 കേരള തപഥാല് സരക്ിളിടറെ പുതിയ ഇ-അധിഷ്ിതവം മൂേത്യവരദ്ിതവമഥായ കസവനങ്ങൾ 592
11.3.3 കേരളതെിടേ വയരടേസഡ് ടടേിക�ഥാൺ വരിക്ഥാരുടട എണ്ം 594
11.3.4 കേരളതെിടേ വയര-സേൻ ടടേിക�ഥാൺ വരിക്ഥാരുടട എണ്ം 594
11.3.5 കസവന ദഥാതഥാവഡ് തിരിച്ചുള്ള ടടേിക�ഥാൺ ടവറുേൾ 596

11.4.1 2020 ആഗസഡ്റ്റഡ് 31  പ്രേഥാരം ജേനിധിയടട ജേവിതരണ േണഷേനുേളുകടയം 
ടതരുവ ടഥാപ്പുേളുകടയം ജില്ലഥാ തേ വിവരങ്ങൾ 606

11.5.1 വിവിധ ഏജൻസിേൾ മുഖഥാന്തിരം നിരമ്ിച്ച ഭവനങ്ങൾ  2019-20  മുതല് 2020-21
(31 ആഗസഡ്റ്റഡ് 2020 വടര) 609

11.5.2 സേ�ഡ് മിഷൻ റികപ്ഥാരട്ഡ് -1.12.2020 പ്രേഥാരം പൂരതെിയഥാക്ിയ വരീടുേൾ 612

11.5.3 പ്രധഥാനമ�ി ആവഥാസഡ് കയഥാജന (ഗ്ഥാമരീണം) പദ്തിയടട കനട്ങ്ങൾ 2019-20, 2020-21 
(2020 ടസപഡ്റ്റം�ര 30 വടര) 615

11.6.1 വിവിധ പദ്തിേൾക്ഥായി നല്േിയ ഭരണഥാനുമതിയടട വിശദഥാംശങ്ങൾ (രൂപ കേഥാടിയില്) 621
11.7.1 േി�ഡ്�ി അംഗരീകൃത പദ്തിേൾ 627
11.7.2 േി�ഡ്�ി അംഗരീകൃത പദ്തിേളുടട അവസ് - വകുപ്ഡ് തിരിച്ചഡ് 628

11.7.3 വത്യഥാവസഥായിേ അടിസ്ഥാന സൗേരത്യ/എൻ എച്ചഡ് ഐ  ഭൂമി ഏടറ്റടുക്ല് വിഭഥാഗതെിനഡ് 
േരീഴിടേ പദ്തിേൾ 628

11.7.4 വകുപ്ഡ് തിരിച്ചുള്ള പദ്തി വിതരണ വിശദഥാംശങ്ങൾ 629
11.8.1 േഥാസറകഗഥാ്ഡ് വിേസന പഥാകക്ജഡ് സഥാമ്പതെിേ പുകരഥാഗതി  (30.09.2020 വടര) 632
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െിത്രങ്ങൾ

ചതിത്രം 
നമ്പർ ഇനം ലപജറ് 

1.1.1 കേരളതെിടറെ ജി എസഡ് വ ി എ യടടയം ഇന്തത്യയടട ജിവ ി എയടടയം വഥാരഷ ിേ വളരച്ചഥാ 
നിരക്ഡ് ശതമഥാനതെില് (രണ്ം 2011-12 സ്ിരവ ിേയില്) 08

1.1.2 പ്രതിശരീരഷ അറ്റ ആഭത്യന്തര ഉല്ഡ്പന്നവം പ്രതിശരീരഷ അറ്റ സംസ്ഥാന ആഭത്യന്തര ഉല്ന്നവം 
സ്ിര വ ിേയില് (2011-12 ), രൂപയില് 11

1.1.3 ജനുവരി 2020 മുതല് ടസപഡ്റ്റം�ര 2020 വടര ഇന്തത്യടയഥാട്ഥാടേയള്ള വ ിേക്യറ്റ നിരക്ഡ്. 14
1.1.4  2020 ജനുവരി മുതല് 2020 ടസപഡ്റ്റം�ര വടര കേരളതെിടേ വ ിേക്യറ്റ നിരക്ഡ്. 15
1.1.5 2001 = 100 കശ്രണിയടട ഗ്രൂപ്ഡ് തേ പ്രഥാമുഖത്യം 16
1.1.6 2016 = 100 കശ്രണിയടട ഗ്രൂപ്ഡ് തേ പ്രഥാമുഖത്യം 16

1.1.7 ഓകരഥാ വരഷവം േരഷേരക്ഡ് േഭിച്ചതും േരഷേര നല്േിയതുമഥായ വ ിേ സൂെ ിേയടട 
വഥാരഷ ിേ ശരഥാശരി 17

1.2.1 കേരളതെിടേ ജനസംഖത്യ 20
1.2.2 കേരളതെിടേ ഗ്ഥാമരീണ, നഗര ജനസംഖത്യ 21
1.2.3  കേരളതെില് കുട്ിേളുടട ജനസംഖത്യ ശതമഥാനം 22
1.2.4 പ്രഥായവ ിഭഥാഗ വ ിതരണം (ശതമഥാനം), കേരളം 1961-2011 24
1.4.1 കേരളതെിടേ �ഥാകേഡ് നികഷേപതെിടറെ വളരച്ച 31
1.4.2 2020 മഥാരച്ചഡ് വടരയള്ള േഥാരഷ ിേ വഥായഡ്പ വ ിഹിതം  32

1.4.3 ടഷ്യുൾ്ഡ്  വഥാണിജത്യ �ഥാങ്കുേളുടട നികഷേപതെിടറെയം വഥായഡ്പയടടയം    
ജ ില്ല  തിരിച്ചുള്ള േണക്ഡ്, മഥാരച്ചഡ് 2020 34

1.5.1 റവനയൂ വരുമഥാനതെിടറെ  വഥാരഷ ിേ വളരച്ചയടട വ ിവരങ്ങൾ 39
1.5.2 വ ിവ ിധ ക്ഥാതസ്സുേളില് നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനതെിടറെ റവനയൂ വരുമഥാനം 40
1.5.3 സംസ്ഥാനതെിടറെ തനതു നികുതി വരുമഥാനതെിടറെ വ ിശദഥാംശങ്ങൾ 41

1.5.4 വ ിവ ിധ ധനേഥാരത്യ േമ്രീഷനുേടള അടിസ്ഥാനമഥാക്ിയള്ള നികുതി വരുമഥാനതെിടറെ 
പങ്കുവയ്കഥാൻ പറ്റുന്ന അറ്റവ ിഹിതതെിടറെ പ്രവണത 42

1.5.5 മൂേധന ടെേവ ിറെ ഘടേങ്ങളുടട പ്രവണത 45
3.1.1 ടതക്ഡ് പടിഞ്ഞഥാറൻ േഥാേവരഷതെില് 2020 ജൂൺ മുതല് ടസപഡ്റ്റം�ര 30 വടര േഭിച്ച മഴ 77
3.1.2 വടക്കു േിഴക്ൻ േഥാേവരഷതെില് 2020 ഒേഡ്കടഥാ�ര 1 മുതല് നവം�ര 24 വടര േഭിച്ച മഴ 77
3.1.3 2019-20 ല് കേരളതെിടേ ഭൂവിനികയഥാഗ രരീതി 78

3.1.4 2010-11 ടന അകപഷേിച്ചഡ് േഴിഞ്ഞ പത്തുവരഷക്ഥാേടതെ ടനല്ലിടറെ കൃഷി വിസഡ്തൃതി, 
ഉല്പ്ഥാദനം, ഉല്പ്ഥാദനഷേമത എന്നിവയില് വന്ന മഥാറ്റം (ശതമഥാനതെില്) 80

3.1.5 േഥാരഷിേ വഥായഡ്പ കേരളതെില് (2013-14 മുതല് 2019-20 വടര) 98
3.1.6 ആടേയള്ള േഥാരഷിേ വഥായഡ്പയില് ഉല്ഥാദന വഥായഡ്പയകടയം നികഷേപ വഥായഡ്പയകടയം പകേഡ് 99
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3.3.3 2019-20 ല് കേരളതെിടേ ഷേരീര ഉല്ഥാദനം ഇനം തിരിച്ചഡ് 114
3.3.4 കേരളതെില് മുട് ഉല്ഥാദനം ഇനം തിരിച്ചഡ് 115
3.3.5 േന്നുേഥാേി ഉല്ന്നങ്ങളുടട ശരഥാശരി വിേേൾ (2014-15 മുതല് 2019-20 വടര) 120
3.4.1 കേരളതെിടേ മത്സത്യ ഉല്ഥാദനം (2015-16 മുതല് 2019-20 വടര) 128
3.4.2 ഇന്തത്യയികേയം കേരളതെികേയം മത്സത്യ ഉല്ഥാദനം (സമുദ്-ഉൾനഥാടൻ കമഖേേളുടട വിഹിതം) 128
3.4.3 കേരളതെിടേ മത്സത്യ�ന്ധന തുറമുഖങ്ങളുടട ടേഥാകക്ഷൻ 132
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3.7.1 2019 ല് കേരളതെിടേ ജനവഥാസ കേ�ങ്ങളിലുള്ള 10 നിരരീഷേണ കേ�ങ്ങളിടേ 
വഥായമേിനരീേരണതെിടറെ വഥാരഷിേ ശരഥാശരി മൂേത്യങ്ങൾ 152
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5.3.1 കേരളതെികേക്കും ഇന്തത്യയികേക്കുമുള്ള വ ികനഥാദ സഞ്ചഥാരിേളുടട  
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3അദ്ധ്യായം 1, കേരള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ

1.1 സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സമീപകാല പ്രവണതകൾ:  
      മുന്ാട്ട് ന�ാക്കുനമ്പാൾ

സാമൂഹ്യനീതിയിലധിഷ്ിതമായ പതിറ്ാണ്ടുകളായുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അെിത്തറയിലാണ് കകരളത്തിടല 
സാമ്പത്തിക ഘെന രൂപം ടകാണ്ിരിക്കുന്നത്. ഈ 
കാലയളവുകളിൽ, കകരളത്തിടറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 
ആർജ്ിച്ച  കരുത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി 
കകരളം അനുഭവികകേണ്ിവന്ന ആഘാതങ്ങളുടെ 
പരമ്പരടയ കനരിൊൻ സംസ്ഥാനടത്ത 
സഹായിച്ചിട്ടുണ്്. ഈ ആഘാതങ്ങളിൽ, 2018 ലം 
2019 ലം ഉണ്ായ അഭൂതപൂർവമായ ടവള്ളട്ാകേം, 
2018 ടല നിപ വവറസ് അണുബാധ, 2020 ടല 
കകാവിഡ് -19 മഹാമാരി എന്നിവ ഉൾട്ടുന്നു. ഈ 
ആഘാതങ്ങൾ കനരിടുന്നതിനും, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ 
വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനും ഉപജീവന അവസരങ്ങൾ 
ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർകോർ 
നിരവധി നെപെികൾ പ്രകത്യകിച്ം സമൂഹത്തിടല ഏറ്വും 
ദുർബല പിന്നാകേ വിഭാഗങ്ങടള ലക്ഷ്യമിട്ിട്ടുള്ളവ.
സ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി ഉണ്ാകേിയ ആഘാതത്തിൽ 
നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്്യൻ സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥ കനരിടുന്ന പ്രധാന തെസ്ം ടമാത്തം 
ക�ാദനത്തിലണ്ായ കുറവാണ്. അത്തരടമാരു 
സാഹ�ര്യം കണകേിടലടുക്കുകമ്പാൾ, ജനങ്ങളുടെ 
ജീവിതം ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിനായി കകരളത്തിൽ 
സർകോർ സ്ീകരിച്ച നെപെികൾ ഫലപ്രദമായ 
ക�ാദനടത്ത ഉകത്തജി്ിക്കുന്നതിനും അതുവഴി 
വരുമാന വളർച്ചയ്കം സാമ്പത്തിക തിരിച് വരവിനും 
കാരണമാകുടമന്ന് പ്രതീക്ഷികേട്ടുന്നു.

വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യട്ടുത്താവുന്ന 
രീതിയിലള്ള മാനവ വികസന കനട്ങ്ങൾ 
ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിനും സൂ�കങ്ങൾ 
വകവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുെരുന്ന പ്രകത്യക 
സാഹ�ര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം കനരിടുന്ന ടവല്ലുവിളികൾ 
വളടര വലതാണ്. ടതാഴിൽ ട�യ്യുന്ന വിഭാഗത്തിലള്ള 
ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലായകതാടെ 

സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിടറെ ഒരു പുതിയ 
ഘട്ത്തികലകേ് സംസ്ഥാനടത്ത മുകന്നാട്് 
നയികോൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലള്ള കമഖലകടള 
സംസ്ഥാനം  തിരിച്ചറികയണ്തുണ്്. നൂതന 
ആശയങ്ങളിലം വിജ്ാനാധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങളിലം 
ശ്രദ് കക�ീകരിക്കുന്നത് ഭാവിവിജയത്തിന് 
ഉത്തമമായിരിക്കും. കകരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ 
ആധുനികവൽകേരണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഉെൻ ആരംഭികകേണ്തുണ്്. സംസ്ഥാനടത്ത 
അന്ർലീനമായ വിഭവങ്ങൾ വൻകതാതിൽ 
സമാഹരിക്കുന്നതും ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകളും 
പ്രാഗൽഭ്യവും മനസ്ിലാക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾട്ടും.

കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിലും സാമ്പത്തിേ 
വളർച്ചയതിലമുള്ള പ്രവണതേൾ

താരതകമ്യന ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ഇന്്യൻ 
സംസ്ഥാനമാണ് കകരളം. ത്രിത കണകേനുസരിച്ച്, 
കകരളത്തിടല പ്രതിശീർഷ വാർഷിക വരുമാനം  
2019-20 -ൽ 1,49,563 രൂപയാണ്. കദശീയ ശരാശരി 
(2019-20 -ൽ) 96,152 രൂപയാണ്. മടറ്ാരു വിധത്തിൽ 
പറഞ്ഞാൽ, കകരളത്തിടല ഒരു വ്യക്ിയുടെ ശരാശരി 
വരുമാനം 2019-20 ടല കദശീയ ശരാശരിയുടെ 
ഏകകദശം 1.5 ഇരട്ിയായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ആകളാഹരി 
വരുമാനം ഏറ്വും കൂടുതലള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, കർണാെക, മഹാരാഷ്്ര, 
തമിഴ് നാെ് എന്നിവയ് ടകോ്ം കകരളവും ഉൾട്ടുന്നു.

ത്രിത കണകേിൽ ടമാത്ത സംസ്ഥാന 
ആഭ്യന്കരാല്പന്നം (ജി എസ്  ഡി പി)  
2011-12 ടല സ്ഥിര വിലയിൽ 2018-19 ടല 
താല്കോലിക കണക്കുകളിടല 5.49 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയിൽ നിന്ന് 2019-20 -ൽ 5.68 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയായി വർദ്ിച്. വളർച്ചാ നിരകേ് 2018-19 ടല 
6.49 ശതമാനവുമായി താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ 
2019-20 -ൽ 3.45 ശതമാനമാണ്. നെപ്പുവിലയിൽ 
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ടമാത്ത സംസ്ഥാന ആഭ്യന്രഉല്പന്നം 2018-19 ടല 
താല്കോലിക കണക്കുകളിടല 7.90 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയിൽ നിന്ന് 8.15 ശതമാനം വളർച്ചകയാടെ 
2019-20-ൽ 8.54 ലക്ഷം കകാെി രൂപയായി.

ടമാത്ത സംസ്ഥാന സംകയാജിത മൂല്യം (ജി.എസ്.
വി എ) 2011-12 ടല സ്ഥിര വിലയിൽ 2018-19 
ടല താല്കോലിക കണക്കുകളിടല 4.89  ലക്ഷം 
കകാെി രൂപയിൽ നിന്ന് 2019-20 ടല ത്രിത 
കണകേിൽ 5.01 ലക്ഷം കകാെി രൂപയായി വർദ്ിച്.  
വളർച്ചാ നിരകേ് 2018-19 ടല 6.2 ശതമാനവുമായി 
താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ 2019-20 ൽ 2.58 ശതമാനം 
മാത്രമാണ്.  2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിടറെ 
അവസാന പാദത്തിൽ  കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി 
ആരംഭിക്കുകയും തുെർന്നുണ്ായ കലാകേ്ഡഡൗൺ 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകേ് ആഘാതമുണ്ാക്കുകയും ട�യ്തു. 
2018-19, 2019-20 എന്നീ വർഷങ്ങളിടല ജി എസ് ഡി 
പി, ജി എസ് വി എ, പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്നിവയുടെ 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേശീയ തലത്തിലള്ള പ്രവണതേൾ

സ്ഥിതിവിവരകേണകേ് പദ്തി നെ്ാകേൽ 
മ�ാലയത്തിന് (എം.എസ്.ഒ.പി.ഐ) കീഴിലള്ള 
കക� സ്റാറ്ിസ്റിക്് ഓഫീസിടറെ (സി എസ് ഒ) 
കണകേ്  പ്രകാരം, ഇന്്യയുടെ ടമാത്തം സംകയാജിത  
മൂല്യത്തിടറെ  (ജിവി എ)  വളർച്ച സ്ഥിര (2011-12) 
വിലയിൽ 2018-19 ടല  6.0 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്  
2019-20 -ൽ 3.9 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. നെ്് 
വിലയിൽ ജി വി എ  2019-20 -ൽ 183.43 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയാണ്. 2018-19 -ൽ ഇത്  171.39 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയായിരുന്നു. 2018-19 ടല 10.5 ശതമാനടത്ത  
അകപക്ഷിച്ച് നെ്്  വിലയിൽ 2019-20-ൽ  ജിവിഎയുടെ 
വർധന 7.0 ശതമാനമാണ്.

ഇന്്യയുടെ ടമാത്ത കദശീയ വരുമാനം 2011-12 
ടല സ്ഥിരവിലയിൽ മുൻവർഷടത്ത 138.29 ലക്ഷം 
കകാെിയിൽ നിന്ന് 2019-20 -ൽ 144.05 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയായതായി കണകോകേിയിരിക്കുന്നു. വളർച്ചാ 
നിരകേിടറെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ടമാത്തം കദശീയ 
വരുമാനം 2019-20-ൽ 4.2 ശതമാനം ആയി വർദ്ിച്. 
2018-19-ൽ ഇത്  6.1 ശതമാനമായിരുന്നു. സ്ഥിര  
വിലയിൽ (2011-12) ടമാത്തം ആഭ്യന്ര ഉൽ്ന്നം 
2018-19 ടല  139.81 ലക്ഷം കകാെി രൂപയായിരുന്നത്  
4.2 ശതമാനം വളർച്ച കനെി 2019-20 -ൽ  145.65 
ലക്ഷം കകാെി രൂപയായി. നെ്്  വിലയിൽ 2019-20 ടല 
ഇന്്യയുടെ ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉൽ്ന്നം  203.39 ലക്ഷം 
കകാെി രൂപയായി കണകോക്കുന്നു, ഇത് 2018-19-ൽ 
189.71 ലക്ഷം കകാെി രൂപ ആയിരുന്നു. വളർച്ചാ നിരകേ് 
7.2 ശതമാനം കരഖട്ടുത്തി. വിശദാംശങ്ങൾ  
പട്തിേ 1.1.2 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിശീർഷ ടമാത്ത 

ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നം   (2011-12 വിലയിൽ) 2018-19 
ടല  1,05,361 രൂപയിൽ നിന്ന് 3.1 ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 
2019 -20 ഇൽ 108620 രൂപയായി. നെ്്  വിലകളിടല 
പ്രതിശീർഷ ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നം  2018 -19 
ടല 1,42,963 രൂപയിൽ നിന്ന് 6.1 ശതമാനം വളർച്ച 
കരഖട്ടുത്തി  2019-20 -ൽ 151677 രൂപയായി.

ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നം, അറ് ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നം, 
ടമാത്ത കദശീയ വരുമാനം, അറ് കദശീയ വരുമാനം 
എന്നിവടയ സംബന്ിക്കുന്ന 2012-13 മുതൽ 2018-19 
വടരയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നെ്്, സ്ഥിര വിലയിലം 
(2011-12)  അനുബന്ും 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 –ൽ 
ടകാടുത്തിട്ടുണ്്. നെ്്, സ്ഥിര വിലയിടല  (2011-12) 
ടമാത്തം ജി.വി.എ യുടെ കമഖലാ വിതരണവും വർഷം 
കതാറുമുള്ള വളർച്ചാ നിരക്കും അനുബന്ും 1.1.5 ലം 
1.1.6 ലം നൽകിയിട്ടുണ്്.

കോവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയും ആക�ാള 
സമ്പേ് വ്യവസ്ഥയും

കകാവിഡ് -19 മഹാമാരി  കലാകടമമ്പാടുമുള്ള 
സാമ്പത്തിക വളർച്ചടയ തെസ്ട്ടുത്തുകയും 
ആകഗാള സമ്പദ്്യവസ്ഥയുടെ വലിയ കമഖലകടള  
സ്ംഭി്ിക്കുകയും ട�യ്തു, ഇത് മഹാമാന്ദ്യത്തിനുകശഷം 
കലാകം ഇതു വടര അനുഭവികോത്ത  മാന്ദ്യത്തികലകേ് 
നയിച്. അന്ാരാഷ്്ര നാണയ നിധിയുടെ 
കണകേ് (ഐ.എം.എഫ് 2020) പ്രകാരം, ആകഗാള 
സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2020-ൽ (-)4.4 ശതമാനമായി 
കണകോകേട്ടുന്നു, ആകഗാള സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയുടെ “മഹാമാരികേ്  മുൻപുള്ള  സാമ്പത്തിക  
പ്രവർത്തനങ്ങളികലക്കുള്ള തിരിച്കപാകേിനും  
തിരിച്ചെികൾ കനരിൊൻ സാധ്യതയുണ്് ”1 

ഐക്യരാഷ്്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക 
കാര്യ വകു്ിടറെ പ്രവ�ന പ്രകാരം (യു  എൻ ഡി 
ഇ എസ്  എ 2020)2  കലാക സമ്പദ്്യവസ്ഥ 2020-
ൽ 3.2 ശതമാനം ചുരുങ്ങുടമന്ന് പ്രവ�ികേട്ടുന്നു. 
2020 ലം 2021 ലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടമാത്തം ഉല്പാദന 
നഷ്ം $8.5 ്രില്യൺ കഡാളറാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ 
നാല് വർഷടത്ത സാമ്പത്തിക കമഖലയിടല എല്ാ 
കനട്ങ്ങടളയും ഇല്ാതാക്കും. ക�ാദനത്തിടല, 
പ്രകത്യകിച്ച് സ്ഥിര നികക്ഷപത്തിലള്ള ഇെിവ് കാരണം 
ആകഗാള സമ്പദ്്യവസ്ഥ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഒരു 
കാലഘട്ത്തിലാണ് മഹാമാരിയുടെ ആവിർഭാവം. 
വ്യാപാരത്തിലം സാകകേതികവിദ്യയിലം യുഎസും 
വ�നയും തമ്ിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശീതസമരം, 
വർദ്ിച്വരുന്ന വ്യാപാര തെസ്ങ്ങൾ, കുറയുന്ന 
ഉൽപാദന ക്ഷമത, കലാകത്തിടറെ വികസിത 
പ്രകദശങ്ങളിടല ഉയർന്നു വരുന്ന വാർദ്ക്യ ജനസംഖ്യ 
എന്നിവടയക്കുറിച്ള്ള ആശകേകൾ ഇതികനാെകം 
ഉയർന്നിട്ടുണ്്.

1  വേൾഡ് ഇക്കവ�ോമിക് ഔട്്ലുക്ക് , ഇന്റർനോഷ�ൽ വമോ�ിറ്ററി ഫണ്്, ഒക്വടോബർ 2020
2  വേൾഡ് ഇക്കവ�ോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് വ്ോസ്പെക്ട്സ് ആസ് ഓഫ് മിഡ്-20, സ്മയ് 13,2020 , ഐക്യരോഷ്്രസഭ
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പട്തിേ 1.1.1 കകരളത്തിടറെ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്കരാല്പന്നവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും

വരുമാനും (രൂപ ലക്ഷത്തില്) വളർച്ചാ നതിരക്് (ശതമാനും)

2017-18 2018-19 (പ തി) 2019-20 
(േയൂ) 2018-19 (പ തി) 2019-20 

(േയൂ)

ന്മാത്ും സുംസ്ഥാന ആഭ്യന്തകരാല്പന്ും
എ) സ്ഥിര വ ിലയിൽ (2011-12) 51618976 54967293 56863552 6.49 3.45
ബ ി) നെ്് വ ിലയിൽ 70158826 79030231 85468899 12.64 8.15
അറ്റ സുംസ്ഥാന ആഭ്യന്തകരാല്പന്ും
എ) സ്ഥിര വ ിലയിൽ (2011-12) 47318179 50445748 52106993 6.61 3.29
ബ ി) നെ്് വ ിലയിൽ 63209367 71292314 77309933 12.79 8.44
ന്മാത്ും സുംസ്ഥാന സുംകയാജതിത മൂല്യും (ജതി എസ് വ തി എ) അടതിസ്ഥാന വ തിലയതില്
എ) സ്ഥിര വ ിലയിൽ  (2011-12) 46075400 48934217 50196068 6.20 2.58
ബ ി) നെ്് വ ിലയിൽ 63488389 69674968 73630119 9.74 5.68
സുംസ്ഥാന പ്രതതിശീർഷ ആഭ്യന്തകരാല്പന്ും
എ) സ്ഥിര വ ിലയിൽ (2011-12) 149650 158564 163216 5.96 2.93
ബ ി) നെ്് വ ിലയിൽ 203399 227979 245323 12.08 7.61
അറ്റ സുംസ്ഥാന പ്രതതിശീർഷ ആഭ്യന്തകരാല്പന്ും 
എ) സ്ഥിര വ ിലയിൽ 137181 145521 149563 6.08 2.78
ബ ി) നെ്് വ ിലയിൽ 183252 205657 221904 12.23 7.90

അേലംബം: സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര ക�ക്ക് േകുപ്്
പി: തോത്കോലികം, കയൂ: ത്വരിതം

കകാവിഡ് -19 മഹാമാരി കലാകടമമ്പാടും 
വളടരയധികം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ 
പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ാകേിയിട്ടുണ്്. രാജ്യവ്യാപകമായുണ്ായ 
കലാകേ് ഡഡൗണുകൾ  സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക 
ജീവിതടത്ത സ്ംഭി്ിച്, ലഭ്യമായ എല്ാ വിഭവകശഷിയും 
ഇതിനു മുൻപ് അനുഭവിച്ചിട്ില്ാത്ത പ്രതിസന്ി 
കനരിൊൻ വഴിതിരിച്വികെണ്ി വന്നു. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും മന്ദഗതിയിലള്ള വീടണ്ടുകേലം 
പല പ്രകദശങ്ങളിലം വർദ്ിച്വരുന്ന ദാരി�്യടത്തയും 
അസമത്ടത്തയും കുറിച്ള്ള ആശകേ ഉയർത്തുന്നു.

സാമ്പത്തിേ, ന്താഴതില് വളർച്ചയതില് ഇന്ത്യ 
കനരതിടുന് ന്വല്ലുവതിളതിേൾ

കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി ടപാട്ിപ്പുറട്ടുന്നതിന് 
വളടര മുമ്പു മുതൽ തടന്ന, ഇന്്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 
പ്രകത്യകിച്ച് ടതാഴിൽ കമഖലയുമായി ബന്ട്ട്് 
മാന്ദ്യത്തിടറെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു. 
ഈ മാന്ദ്യത്തിടറെ ഏറ്വും പ്രധാനട്ട് 
സവികശഷത 2012 മുതലള്ള രാജ്യത്തിടറെ നികക്ഷപ 
നിരകേിലണ്ായ ക്രമാതീതമായ ഇെിവാണ്. ടമാത്ത 
ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നത്തിടല ടമാത്ത സ്ഥിര മൂലധന 
രൂപീകരണത്തിടറെ അനുപാതം, 
2011-12 ടല 34.3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്  2017-18 
-ൽ 30.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് 2000 നും 
2012 നും ഇെയിൽ ഇന്്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ 

അനുഭവത്തിനു കനടര എതിരാണ്, ഈ സമയത്ത് 
നികക്ഷപത്തിടല കുതിച്�ാട്ം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക് 
ഉകത്തജനം നൽകയിരുന്നു. വാസ്വത്തിൽ, കലാക 
ബാകേ് പുറത്തു വിട് കണകേനുസരിച്ച്, 2007 ടല 
ഇന്്യയിടലയും വ�നയിടലയും നികക്ഷപ നിരക്കുകൾ 
(ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നത്തിടല ടമാത്ത സ്ഥിര 
മൂലധന രൂപീകരണത്തിടറെ അനുപാതം) സമാന 
തലത്തിലാണ് അതായത് ഏകകദശം 40 ശതമാനം. 
എന്നാൽ, 2010 ടറെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വ�നയിടല 
നിരകേ് 45 ശതമാനമായി ഉയർന്നകതാടെ ഇരു 
രാജ്യങ്ങളിടലയും നികക്ഷപ നിരകേ് വ്യത്യാസട്ൊൻ 
തുെങ്ങി.

2016 നവംബറിടല ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കറൻസി 
കനാട്ടുകളുടെ നികരാധനം രാജ്യത്തിടറെ സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയ്ക്, പ്രകത്യകിച്ച് അനഡൗപ�ാരിക, ഗ്ാമീണ 
കമഖലകളിടല ഉൽപാദനത്തിനും ഉപകഭാഗത്തിനും 
വലിയ തിരിച്ചെിയായി. ബാകേിംഗ് കമഖലയിടല 
പ്രതിസന്ിയും (ഉയർന്ന കതാതിലള്ള നിഷ്ക്രിയ 
ആസ്ികൾ), 2017 ടല �രകേ് കസവന നികുതി  
(ജി എസ് െി) സംവിധാനം നെ്ിലാകേലം 
ബന്ട്ട് പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്്യയുടെ സാമ്പത്തിക 
പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകേി. ആകഗാള സമ്പദ്്യവസ്ഥയിൽ 
ഇതികനാെകമുണ്ായ വളർച്ചയിടല ഇെിവ് കയറ്റുമതി 
കമഖലയിടല ഇന്്യയുടെ അവസരങ്ങടള ഇല്ാതാകേി.
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2017-18 ടല പീരികയാഡിക് കലബർ കഫാഴ്സ് 
സർകവേ (പിഎൽഎഫ്എസ് ) പ്രകാരം, ഇന്്യയിടല 
ടതാഴിലില്ായ്മാ നിരകേ് എകോലടത്തയും ഉയർന്ന 
നിരകോയ 6.1 ആണ്. നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർകവ 
ഓഫീസിടറെ (എൻഎസ്എസ്ഒ) 2011-12 ടല 
എംക്ായ് ടമറെ് അൺഎംക്ായ് ടമറെ് സർകവ 
പ്രകാരം രാജ്യടത്ത ടതാഴിലില്ായ്മാ നിരകേ് 2.2 
ശതമാനം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന 
യുവജനസംഖ്യയ്ക് മാന്യമായ ടതാഴിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്ിക്കുന്നത്തിൽ കടുത്ത ടവല്ലുവിളി കനരിടുന്നു, 
പ്രകത്യകിച്ം കാർഷിക കമഖലയിടല ടതാഴിൽ 
ആഗിരണം കുറയുന്ന സാഹ�ര്യമാണുള്ളത്. 
ടതാഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം സ്ത്രീകൾ വലിയ 
കതാതിൽ ടതാഴിൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിന്ാറുന്നു, 
2018-ൽ രാജ്യടത്ത ടതാഴിലില്ാത്തവരിൽ 68.3% 
ആളുകളും 15 മുതൽ 29 വയസ്് വടര പ്രായമുള്ള 
ട�റു്കോരുൾട്ടുന്ന  വിഭാഗമാണ്. 3

പട്തിേ 1.1.2  കദശീയ വരുമാനം, ആഭ്യന്കരാല്പന്നം, പ്രതിശീർഷ വരുമാനം  
(2011-12 അെിസ്ഥാന വ ിലയിൽ നെ്് വ ില - ഇന്്യ (രൂപ കകാെിയിൽ)

ക്രമ 
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കുറിപ്്: ബ്ോക്കറ്റിൽ പറയുന്ന അക്കങ്ങൾ മുൻ േർഷത്ിനു വമലുള്ള ശതമോനം ആകുന്നു.
പി.ഇ- സ്്ോേിഷ�ൽ എസ്റിവമറ്റ്
അേലംബം: വക� സ്റോറ്റിസ്റിക്കൽ ഓഫീസ്.

3 വതോമസ്, ജയൻ വജോസ് (2020 ബി), ഇന്്യയിസ്ല സ്തോഴിൽ േിപ�ി മോറ്റങ്ങൾ, 2005-18: മിസിംഗ് ദി സ്ഡവമോഗ്ോഫിക് േിൻവഡോ ഓഫ് ഓപ്ർച്യു�ിറ്റി, 
ഇക്കവ�ോമിക് ആൻഡ് സ്പോളിറ്റിക്കൽ േീക്കിലി, 2 ഓഗസ്റ്റ് 22, വപജ് 57-63.
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കേരളത്തിന്റെ സമ്പേ് വ്യവസ്ഥ: 
തതിരതിച്ചടതിേൾക്തിടയതിലും മുകന്ാട്്

2013 നും 2015 നും ഇെയിൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലണ്ായ ഇെിവിനു എതിരായി  
2016 മുതൽ 2018 വടരയുള്ള കാലയളവിൽ 
വളർച്ചയിൽ ഒരു പുനരുജ്ീവനമുണ്ായി.  2013-
14,  2014-15,  2015 -16 വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 
4.3 ശതമാനം, 3.8 ശതമാനം, 5.3 ശതമാനം 
എന്നിങ്ങടനയായിരുന്നു കകരളത്തിടറെ ജി.എസ് .
വി.എ യുടെ വളർച്ചാ നിരക്കുകൾ. ഈ നിരക്കുകൾ  
കദശീയ ശരാശരികയകോൾ വളടര കുറവായിരുന്നു. 
ഈ ഘട്ത്തിടല സ്ംഭനാവസ്ഥ അവസാനിക്കുകയും 
2016-17-ൽ കകരളത്തിടറെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 
ത്രിതട്ടുകയും ട�യ്തു. ജി.എസ് .വി.എ ആ വർഷം 
7.1 ശതമാനം വളർച്ച കരഖട്ടുത്തി. 2018-19 -ൽ 
കകരളത്തിടല വളർച്ചാ നിരകേ് അനുബന് കദശീയ 
നിരകേികനകോൾ കൂടുതലാണ് എന്നത് ശ്രകദ്യമാണ്. 
എകേിലം കകരളത്തിടല ജി.എസ് .വി.എ വളർച്ച 
2019-20-ൽ 2.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു (ചതിത്ും 1.1.1). 
എന്നിരുന്നാലം, 2016-17 മുതൽ 2018-19 വടരയുള്ള 

കാലഘട്ത്തിടല ശരാശരി ജി എസ് വി എ വളർച്ച 
(5.4 ശതമാനം) എന്നത് 2012-13 മുതൽ 2015-16 
വടരയുള്ള നാല് വർഷകാലയളവിടല വളർച്ചകയകോൾ 
(4.8 ശതമാനം) കൂടുതലാണ്.

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കകരളത്തിടറെ 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിരവധി തിരിച്ചെികൾ 
കനരിട്ിട്ടുണ്്. 2016 നവംബറിൽ ഉയർന്ന 
മൂല്യമുള്ള കറൻസി കനാട്ടുകളുടെ നികരാധനവും 
ജിഎസ്െി നെ്ാക്കുന്നതുമായി ബന്ട്ട് 
പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിടല കപാടല കകരള 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്. 
സംസ്ഥാനത്തു പ്രകൃതി കക്ഷാഭങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര 
തടന്ന ഉണ്ായി. 2017 ടല ഓഖി ചുഴലികോറ്റും 
2018 ലം 2019 ലം ഉണ്ായ കനത്ത മഴയുടെ 
ഫലമായുണ്ായ കടുത്ത ടവള്ളട്ാകേവും സംസ്ഥാന 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്.  
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിടല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ി മൂലം 
നിരവധി കുെികയറ് ടതാഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനകത്തകേ് 
മെങ്ങുകയും ഗൾഫ് വരുമാനം മന്ദഗതിയിലാവുകയും 
ഇതും കകരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകേ് ആഘാതമായി. 

4  ്സ് വനോട്് ഓഗസ്റ്റ് 31, 2020 , 2020-21 ഏ്ിൽ-ജൂൺ ആദ്യ പോദത്ിസ്ല സ്മോത് ആഭ്യന്വരോൽപോദനത്ിസ്ന്റ ക�ക്കുകൾ , നോഷ�ൽ 
സ്റോറ്റിസ്റിക് സ് ഓഫീസ് (എൻ എസ് ഒ), മിനിസ്്രി ഓഫ് സ്റോറ്റിസ്റിക് സ് ആൻഡ് വ്ോഗ്ോം ഇമ്പ്ളിസ്മവന്റഷൻ

 
സ്ഥിതിവ ിവരകേണകേ് പദ്തി നെ്ാകേൽ മ�ാലയത്തിനു കീഴ ിലള്ള  (എം എസ്  ഒ  പ ി ഐ) കക� 
സ്റാറ്ിസ്റിക്് ഓഫീസ്  (സിഎസ്ഒ) 2020-21  ആദ്യ പാദത്തിടല  (ഏപ്ര ിൽ മുതൽ ജൂൺ വടര) ടമാത്ത 
ആഭ്യന്ര ഉൽപാദനത്തിടറെ കണക്കുകൾ 2020 ഓഗസ്റിൽ പുറത്തിറകേിയിട്ടുണ്്.4 2020-21 ടല ഒന്നാം 
പാദത്തിടല  ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉൽ്ന്നം  26.90 ലക്ഷം കകാെി രൂപയായി കണകോക്കുന്നു. ഇത്  2019-20 
ടല ഒന്നാം പാദത്തിടല  35.35 ലക്ഷം കകാെി രൂപയിൽ നിന്ന് 23.2 ശതമാനം കുറവ് കാണിക്കുന്നു. 2019-20 
ടറെ ആദ്യപാദത്തിൽ താരതകമ്യന 5.2 ശതമാനം ജി ഡി പ ി വളർച്ച വകവരിച്ച ിട്ടുണ്്. അെിസ്ഥാന വ ിലയിടല  
ടമാത്തം സംകയാജിത മൂല്യം സ്ഥിര വ ിലയിൽ (2011 -12) 2020-21 ടറെ ആദ്യ പാദത്തിൽ  25.53 ലക്ഷം കകാെി 
രൂപയായി കണകോക്കുന്നു. ഇത്  2019-20 ടല ഒന്നാം പാദത്തിടല  33.08 ലക്ഷം കകാെി രൂപയിൽ നിന്ന് 22.8 
ശതമാനം കുറവ്  കാണിക്കുന്നു.

ടമാത്തം സംകയാജിത മൂല്യത്തിടറെ അെിസ്ഥാന വ ിലയിടല  (2011-12)  വത്രമാസ കണക്കുകൾ 
സൂ� ി് ിക്കുന്നത് നിർമ്ാണ കമഖലയിടല മൂല്യവർദ്നയാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് എന്നാണ്,  
2019-20 ടറെ ആദ്യ പാദവുമായി താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ ഈ കമഖലയിടല മൂല്യ വർദ്നവ് 2020-21 ടറെ 
ആദ്യ പാദത്തിൽ ഏകകദശം 50 ശതമാനം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്്. കലാകേ്ഡഡൗണിടന തുെർന്നുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾ 
ഏറ്വും കൂടുതൽ ബാധിച്ച കമഖലയാണിത്. ക്ാഡ്കാസ്റിംഗ് കമഖലയുമായി ബന്ട്ട് വാർത്താവ ിനിമയവും 
കസവനങ്ങളും, വ്യാപാരം, കഹാട്ലകൾ, ഗതാഗതം, എന്നിവയിൽ മൂല്യവർദ്നവ് 47 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഉല്പാദന 
കമഖലയിടല മൂല്യവർദ്നവ് 39 ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്. കൃഷ ി, വനം, മത്്യബന്ന കമഖലകളിൽ മാത്രമാണ് 
കനരിയ വർദ്നവായ 3.4 ശതമാനം കരഖട്ടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മഹാമാരിടയ തുെർന്നുള്ള കലാകേ്ഡഡൗണിടറെ ഫലമായി, കണക്കുകൾ പതിവായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന 
വ ിവരാത്മക   ഉറവ ിെങ്ങൾകേ്  പകരം ജി എസ് െ ിയും ടപ്രാഫഷണൽ കബാഡികളുമായുള്ള ഇെടപെലകളും 
കപാലള്ള   ഇതരമാർഗങ്ങൾ   ഉപകയാഗിച്ചാണ് തയ്ാറാകേിയിട്ടുള്ളത്. വ്യാവസായിക ഉൽപാദന സൂ� ിക, 
ഉപകഭാക്തൃ വ ില സൂ� ിക തുെങ്ങിയ സൂ�കങ്ങളിടല വ ിവരങ്ങളും വത്രമാസ കണക്കുകടള ബാധിക്കുന്നതാണ്. 

കബാക്് 1.1.1 2020-21 ടല ആദ്യ പാദത്തിടല  (ഏപ്ര ിൽ മുതൽ ജൂൺ വടര) ടമാത്ത ആഭ്യന്ര  
ഉല്പാദനത്തിടറെ കണക്കുകൾ
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2020-ൽ കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി  കകരളം ഉൾട്ടെ 
കലാകം മുഴുവൻ ബാധിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
സാമ്പത്തിക വളർച്ച സ്ംഭി്ിക്കുകയും ട�യ്തു.

കമഖലേളതിലടനീളമുള്ള വളർച്ച

2016-2018 കാലയളവിൽ കകരളം വകവരിച്ച 
സാമ്പത്തിക വളർച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മികേ 
കമഖലകളിലം പ്രകെമായിരുന്നു. കകരളത്തിടല 
കാർഷിക കമഖല 2017-18 -ൽ കപാസിറ്ീവ് വളർച്ച 
കരഖട്ടുത്തി, അങ്ങടന 2013-14 മുതൽ ഈ 
കമഖലയിടല ടനഗറ്ീവ് വളർച്ചാ നിരകേിടറെ ഒരു നീണ് 
ഘട്ം അവസാനിച്. സംസ്ഥാനടത്ത ടനല്് ഉൽപാദനം 
വർദ്ി്ിക്കുന്നതിന് ഉൾട്ടെയുള്ള കാർഷിക 
കമഖലടയ പുനരുജ്ീവി്ികോൻ സംസ്ഥാന സർകോർ 
സ്ീകരിച്ച �ില നെപെികളുടെ ഫലമായിരികോം 
ഈ പുകരാഗതി. 2016-17 മുതൽ മത്്യ കമഖലയും 
കനട്മുണ്ാകേി. എന്നിരുന്നാലം, 2018 ലം 2019 ലം 
ഉണ്ായ ടവള്ളട്ാകേവും 2020 ടല മഹാമാരിയും 
കാരണം കാർഷിക വളർച്ചാ നിരകേ് 2018-19 മുതൽ  
ടനഗറ്ീവ് ആയി. 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ 
ഈ കമഖലയിടല വളർച്ചാ നിരകേ് യഥാക്രമം (-)2.38 
ശതമാനവും (–)6.62 ശതമാനവുമാണ്.

കകാവിഡ് -19 മഹാമാരി കകരള കാർഷിക 
കമഖലടയ പലവിധത്തിൽ ബാധിച്. ഒന്നാമതായി, 
കലാക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അെച്പൂട്ിയതുകാരണം, 
ആകഗാള വ്യാപാരം ഏതാണ്് നിലച്. രണ്ാമതായി, 
കലാകേ്ഡഡൗണിടറെ ആരംഭം മികേ കാർഷിക 
വിളകളുടെയും കന്നുകാലി ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും 

മത്്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്ര വില ഇെിയുന്നതിന് 
കാരണമായി. മൂന്നാമതായി, കലാക് ഡഡൗണും  
അതിടറെ ഫലമായി ഉണ്ായ ടതാഴിലാളികളുടെ 
ലഭ്യതക്കുറവും പ്രകത്യകിച്ച് കുെികയറ് ടതാഴിലാളികളുടെ 
തിരിച്കപാക്കും കാർഷിക കമഖലയിടല നിരവധി 
സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനടത്ത ബാധിച്. 
അവസാനമായി, കലാകേ്ഡഡൗൺ, ടപാതുകമഖലയിടല 
കാർഷിക സ്ഥാപനങ്ങൾകേ് വലിയ വരുമാനനഷ്ത്തിനു 
വഴിടവച്.

2016 മുതൽ കകരളത്തിടറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ 
പുനരുജ്ീവി്ിക്കുന്നതിൽ നിർമാണകമഖലയുടെ 
പകേ് പ്രധാനമാണ്. 2016-17, 2017-18 എന്നീ 
വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 18.2 ശതമാനം, 6.1 ശതമാനം, 
എന്നിങ്ങടനയായിരുന്നു നിർമ്ാണ കമഖലയുടെ 
വാർഷിക സംകയാജിത മൂല്യ വളർച്ചയുടെ നിരകേ്. 
എന്നാൽ വളർച്ചാ നിരകേ് 2018-19, 
2019-20 വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 1.78 ശതമാനമായും 
1.54 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു.  കകരളത്തിടല 
ടമാത്തം ജി എസ് വി എയിൽ ഉല്പന്ന നിർമ്ാണ 
കമഖലയുടെ വിഹിതം 2014-15 -ൽ 9.8 ശതമാനം 
മാത്രമായിരുന്നുടവകേിലം 2019 -20-ൽ ഇത് 
12.5  ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്്. ഇന്്യാ 
ഗവൺടമറെിടറെ വാർഷിക വ്യവസായ സർകവേ 
പ്രകാരം ഇന്്യൻ ഫാക്െറി കമഖലയിടല ടമാത്തം 
സംകയാജിത മൂല്യത്തിൽ കകരളത്തിടറെ പകേ്  2014-
15 ടല 1.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2016-17 -ൽ 
1.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്്. 2016-17 മുതൽ 
കകരളത്തിടറെ ഉൽ പാദന കമഖലയുടെ ടമച്ചട്ട് 
വളർച്ചയ്ക് സഹായകമായത് സംസ്ഥാന ടപാതുകമഖലാ 

ച തിത്ും 1.1.1 കകരളത്തിടറെ ജി എസ് വ ി എ യുടെയും ഇന്്യയുടെ ജിവ ി എയുടെയും വാർഷ ിക വളർച്ചാ നിരകേ്  
ശതമാനത്തിൽ (രണ്ടും 2011-12 സ്ഥിരവ ിലയിൽ)

   അേലംബം: വക� സ്റോറ്റിസ്റിക്് ഓഫീസ്, സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര ക�ക്ക് േകുപ്്
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യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രകെനം (രാസവസ്തുകേൾ, 
ഇലക്്രികേൽ ടമഷിനറി), ടപക്രാളിയം 
സംസ്കരണകമഖലയിലള്ള പുതിയ നികക്ഷപങ്ങൾ, 
ഇലക്ക്രാണിക് സാമഗ്ികൾ നിർമ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഉകത്തജനം എന്നിവയാണ്.

കകരളത്തിടല നിർമാണ കമഖല രണ്് വർഷടത്ത 
സ്ംഭനാവസ്ഥയ്ക് കശഷം (2014-16 കാലയളവിൽ) 
2016-17 -ൽ 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കരഖട്ടുത്തി. 
സംസ്ഥാനടത്ത നിർമാണകമഖലയിൽ മൂല്യവർദ്ിത 
വളർച്ച 2018-19 -ൽ 9.98 ശതമാനമായിരുന്നുടവകേിലം 
2019-20ൽ 3.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

2010 കളിൽ കകരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഘെനയിൽ 
കാര്യമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ായിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ ജി എസ് വി എയിടല കാർഷിക 
കമഖലയുടെയും അനുബന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും 
വിഹിതം 2018-19 -ൽ 8.8 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു, 
2011-12 -ൽ ഇത് 14.4 ശതമാനമായിരുന്നു. 
കകരളത്തിടറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിടല കാർഷിക 

വിഹിതം കദശീയ ശരാശരികയകോൾ വളടര കുറവാണ്. 
എന്നിരുന്നാലം നിർമാണം, വ്യാപാരം, കഹാട്ലകൾ, 
ഗതാഗതം, വാർത്താവിനിമയം, ടപാതു, സാമൂഹിക 
കസവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ജി എസ് വി എയിലള്ള 
കകരളത്തിടറെ വിഹിതം കദശീയ തലത്തിടല 
അനുബന് വിഹിതവുമായി താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ 
ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്.

2010 കളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അതികവഗം വളർന്ന 
കമഖലകളാണ് ധനകാര്യം, റിയൽ എകസ്ററ്്, ഐെി 
വ്യവസായം ഉൾട്ടുന്ന ടപ്രാഫഷണൽ കസവനങ്ങൾ 
എന്നിവ. 2012-13 നും 2018-19 നും ഇെയിൽ മികേ 
വർഷങ്ങളിലം ഈ കമഖല 9 ശതമാനത്തിലധികം 
വളർന്നു. കകരളത്തിടറെ ജി എസ് വി എയിൽ ഈ 
കമഖലയുടെ പകേ് 2011-12 ടല 16.8 ശതമാനത്തിൽ 
2018-19 ൽ 21.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
ചുരുകേത്തിൽ, സംസ്ഥാനം നിരവധി തിരിച്ചെികൾ 
കനരിട്ിട്ടും കദശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ മാന്ദ്യത്തിടറെ 
സൂ�നകൾ വളർന്നിട്ടും 2016-17 മുതൽ 2018-19 
വടരയുള്ള കാലയളവിൽ കകരളത്തിടറെ ജി എസ് വി എ 

കബാക്് 1.1.2 സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്കുണ്ായ  നഷ്ം സംബന്ിച്ച  കണക്കുകൾ

 
കകാവ ിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ  പശ്ാത്തലത്തിൽ, മഹാമാരിയും തുെർന്നുണ്ായ കലാകേ്ഡഡൗണും സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയുടെ വ ിവ ിധ കമഖലകൾകേ് ഉണ്ാകേിയ  നഷ്ത്തിടറെ  വ്യാപ് ി കണകോക്കുന്നതിനുള്ള  ചുമതല സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ കബാർഡ് ഏടറ്ടുത്തിരുന്നു. ആദ്യ റിക്ാർട്് പ്രധാനമായും 2020 മാർച്ച് 25 മുതൽ 2020 ടമയ് 3 
വടരയുള്ള കലാകേ്ഡഡൗൺ  കാലയളവ ിടല വ ിലയിരുത്തലാണ് നെത്തിയത്. 2020 മാർച്ച ിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 
മൂല്യവർദ്നവ ിലണ്ായ ഇെിവ് ഏകകദശം 29,000 കകാെി രൂപയായിരിക്കുടമന്ന് ആസൂത്രണ കബാർഡ് 
കണകോകേി, 10  ദ ിവസടത്ത ഉല്പാദന നഷ്വും മാർച്ച് പകുതി മുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുടവന്ന 
നിഗമനത്തിൽ ആണ് എത്തികച്ചർന്നത്. 2020-21 ടറെ ആദ്യ പാദത്തിടല നഷ്ം 80,000 കകാെി രൂപയായി 
കണകോകേട്ടുന്നു. ഏപ്ര ില ിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ായ തെസ്ങ്ങൾ ടമയ് മാസത്തിലം 
തുെർന്നുള്ള മാസങ്ങളിലം തുെരുടമന്നും 2020-21 ടല ഉൽപാദന നിലവാരം 2019-20 ടന അകപക്ഷ ിച്ച് 5 ശതമാനം 
കൂടുതലായിരിക്കുടമന്നും കണകോക്കുന്നു. 

2020 നവംബറിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ച രണ്ാമടത്ത നഷ് വ ിലയിരുത്തൽ റിക്ാർട്ിൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
കബാർഡ് ത്രിത കണക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ച ിട്ടുണ്്. കൃത്യമായ സ്ഥിതിവ ിവരകേണക്കുകൾ ഉപകയാഗിച്ച് ത്രിത 
എസ്റികമറ്റുകൾ പരിഷ്കരിക്കുകമ്പാൾ, 2020-21 ടറെ പാദങ്ങളിടല നഷ്ത്തിടറെ കണക്കുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതിന് 
2019-20 ടല അടത പാദത്തിടല കണക്കുകൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നത് ഉ� ിതമാടണന്നു കടണ്ത്തി. ഇതിടറെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ, 2020-21 ടല ആദ്യ പാദത്തിടല ടമാത്ത സംസ്ഥാന സംകയാജിത മൂല്യം (ജിഎസ് വ ി എ) 
2019-20 ആദ്യ പാദത്തിടല ജി എസ് വ ി എയുടെ 26 ശതമാനകത്താളം ചുരുങ്ങുടമന്ന് കണകോകേി. മുൻ വർഷടത്ത 
ഇകത പാദവുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 2020-21 രണ്ാം പാദത്തിൽ ജിഎസ് വ ിഎയുടെ നഷ്ം 18.5 
ശതമാനമാടണന്നും കണകോകേി.

കകാവ ിഡ്-19 മഹാമാരിയുമായി  ബന്ട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ി അഭൂതപൂർവമാണ്.  മുൻകാലടത്ത 
ദുരന്ങ്ങൾ പ്രധാനമായും പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങളായിരുന്നു, ഒരു നിശ് ിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സമ്പദ്്യവസ്ഥയുടെ 
ഉൽപാദന കശഷ ികേ് കകടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന ഇവ ഹ്രസ്, ഇെത്തരം കാലയളവ ിൽ അളകോവുന്ന 
പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിരുന്നു. കകാവ ിഡ്-19 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് �രക്കുകളുടെയും കസവനങ്ങളുടെയും 
ഉൽപാദനം ടപട്ന്ന് നിലച്. കൂൊടത, കകാവ ിഡ്-19 മഹാമാരി സമയത്തുണ്ായ ഉൽപാദന മന്ദത 
പ്രകദശാധിഷ് ിതകമാ ടസ്കയിൽ അധിഷ് ിതകമാ അല്. അതിടറെ അനന്ര ഫലങ്ങൾ സ്ഥലകഭദമകന്യ സമസ് 
കമഖലകടളയും ബാധിച്.  ഈ സ്ഥിതിവ ികശഷം �ലനാത്മകവും ഇതുമായി ബന്ട്ട് നയപരമായ സമീപനങ്ങളും 
മഹാമാരിയുടെ കാലയളവും കണകേിടലടുത്താൽ ഈ സ്ഥിതി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ തുെർന്നും സ്ാധീനിച് 
ടകാണ്ിരിക്കും.

വ്ോതസ്: 1. വകോേിഡ്-19 മഹോമോരിയും വലോക്ക് ഡൗണം  സമ്പദ്ഘടനയിൽ സ്ച്ലുത്ിയ ആഘോതത്ക്കുറിച്ചുള്ള ത്വരിത  േിലയിരുത്ൽ, സംസ്ോന 
ആസൂത്ര� വബോർഡ്, സ്മയ് 2020 
 2.വകോേിഡ്-19 മഹോമോരിയും വലോക്ക് ഡൗണം  സമ്പദ്ഘടനയിൽ സ്ച്ലുത്ിയ ആഘോതത്ക്കുറിച്ചുള്ള േിലയിരുത്ൽ, ഏ്ിൽ മുതൽ ജൂൺ േസ്ര ,സംസ്ോന 
ആസൂത്ര� വബോർഡ്, നേംബർ  2020



10 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

താരതകമ്യന കവഗത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്്. മത്്യബന്നം, 
അക്ാകൾച്ചർ, ഉൽ്ാദനം, വ്യാപാരം, കഹാട്ലകൾ, 
ടറകസ്റാറന്റുകൾ, സാമൂഹിക കസവനങ്ങൾ 
പ്രധാനമായും വിദ്യാഭ്യാസവും ആകരാഗ്യവും, ടപാതു 
കസവനങ്ങൾ, ടപ്രാഫഷണൽ കസവനങ്ങൾ 
എന്നിവയാണ് ഈ അതികവഗ വളർച്ചയ്ക് കാരണമായ 
കമഖലകൾ. എന്നിരുന്നാലം, കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി 
സംസ്ഥാനടത്ത സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങടള 
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്, കൂൊടത മഹാമാരിയുടെ 
ഫലമായുണ്ാകുന്ന കലാകേ് ഡഡൗൺ 2019-20 ടല 
വളർച്ചടയ ബാധിച്ചതായി  പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ജി എസ് വി എയുടെ കമഖലാ 
വിതരണത്തിടറെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 1.1.7, 
1.1.8 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
മൂന്നുവർഷടത്ത ജി എസ് ഡി പി ശതമാന വ്യതിയാനം  
അനുബന്ും 1.1.9 ലം 2011-12 മുതൽ 2017-18 
വടരയുള്ള കാലയളവിടല സ്ഥിര നെ്് വിലകളിടല  
ജി എസ് വി എ, എൻ എസ് വി എ എന്നിവ അനുബന്ും 
1.1.10, 1.1.11 , 1.1.12, 1.1.13. എന്നിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മഹാമാരതിക്് കശഷമുള്ള സാമ്പത്തിേ 
വീന്ടെടുക്ലതിനുള്ള സാധ്യതേൾ

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്്യയുടെ 
ജിഡിപി 10.3 ശതമാനം ചുരുങ്ങുടമന്ന് അന്ാരാഷ്്ര 
നാണ്യ നിധി (ഐഎംഎഫ് ) ഒക്കൊബറിൽ (2020) 
പ്രവ�ിച്ചിരുന്നു. കലാക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ടമാത്തത്തിൽ 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇെിവിടനകോൾ വളടര കൂടുതലാണിത് 
(2020 -ൽ 4.4 ശതമാനം). ടമാത്തം ആഭ്യന്ര 
ക�ാദനത്തിടല ഇെിവ് കാരണം കകാവിഡിന് 
കശഷമുള്ള ഘട്ത്തിൽ ഇന്്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിടല 
വീടണ്ടുകേൽ ദുർബലമാകാൻ സാധ്യതയുടണ്ന്ന് 
വ്യക്മാവുകയാണ്. 2020 ജൂവല-ടസപ്റ്ംബർ 
കാലയളവിടല ഇന്്യയുടെ കകാർ്കററ്് കമഖലയുടെ 
(ലിസ്റ്റുട�യ്ത കമ്പനികളുടെ) പ്രകെനം അത്തരടമാരു 
സാധ്യതയികലകേ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. മുകളിൽ സൂ�ി്ിച്ച 
കാലയളവിൽ, ഇന്്യൻ കമ്പനികളുടെ വിൽ്നയിൽ 
ഇെിവുണ്ായിട്ടും ലാഭത്തിൽ വർദ്നവ് കരഖട്ടുത്തി 
എന്നതാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. കലാകേ് 
ഡഡൗണിനു കശഷമുള്ള ഘട്ത്തിടല സാമ്പത്തിക 
തിരിച്വരവ് കുറഞ്ഞ കവതനത്തിനും മറ്് ട�ലവു 
ചുരുകേലിനും വഴി ടവക്കുടമന്നതാണ് ഇതിടറെ 
സൂ�ന. കവതനം വഴിയുണ്ാക്കുന്ന ക�ാദനത്തിലൂടെ 
സാമ്പത്തിക വീടണ്ടുകേൽ ഉണ്ാകാനുള്ള സാധ്യത 
വിരളമാടണന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
ക�ാദനത്തിടറെ അപര്യാപ്ത കകരള 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ ബാധികോനുള്ള സാധ്യത 
കുറവാണ്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ വർദ്ി്ിക്കുന്നതിനും 
ഉപജീവന അവസരങ്ങൾ ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിനുമായി 

സംസ്ഥാന സർകോർ നിരവധി നെപെികൾ 
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്, പ്രകത്യകിച്ം കകാവിഡ് -19 
മഹാമാരിയുടെ ആവിർഭാവത്തിനു കശഷം. ഒരു 
കണകേനുസരിച്ച്, 2020 മാർച്ച് 25 ന് കലാകേ്ഡഡൗൺ 
ആരംഭിച്ചതിന് കശഷമുള്ള രണ്് മാസങ്ങളിൽ 
കകരളത്തിടല ടതാഴിലാളികൾകേിെയിടല ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ായ വരുമാനനഷ്ം 16000 കകാെി 
രൂപ അടല്കേിൽ കകരളത്തിടറെ വാർഷിക സംസ്ഥാന 
വരുമാനത്തിടറെ (ജിഎസ്ഡിപി) 1.9 ശതമാനം 
ആണ് (കദശീയ തലത്തിൽ ഇത് വാർഷിക കദശീയ 
വരുമാനത്തിടറെ 2.2 ശതമാനം ആണ് ). സംസ്ഥാന 
സർകോർ 2020 മാർച്ച് 20 ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 20,000 
കകാെി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ആശ്ാസ പാകകേജ് 
വളടര ശ്രകദ്യമാണ്. ഇത് സംസ്ഥാനടത്ത 
ദരി� വിഭാഗങ്ങൾകേ് മഹാമാരിടയ തുെർന്നുണ്ായ 
ആഴ്ചകളിൽ കനരിട് വരുമാനനഷ്ം നികത്താൻ 
തകേവണ്ം വലതും മുൻകൂെിയുള്ളതുമായിരുന്നു.5

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയും ഉപജീവന 
സാധ്യതകളും ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനം 
സ്ീകരിച്ച നെപെികൾ ക�ാദനകത്തയും സംസ്ഥാനടത്ത 
ടമാത്തത്തിലള്ള സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ീവനടത്തയും 
ഗുണകരമായി ബാധിക്കും. ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയുടെ വളർച്ച ആ 
ദിശയിൽ �ില സൂ�നകൾ നൽകുന്നു. 2018 നും 
2019 നും ഇെയിൽ കകരളത്തിടല ടമാത്തത്തിലള്ള 
വായ്പയുടെയും വ്യവസായ വായ്പയുടെ വളർച്ചാ 
നിരകേ് വളടര കവഗത്തിലാണ്, യഥാക്രമം 18.7%, 8.6% 
എന്നിങ്ങടനയാണ് ഈ നിരക്കുകൾ. കമൽ്റഞ്ഞ 
കകരളത്തിടറെ വായ്പാ വളർച്ച നിരക്കുകൾ കദശീയ 
ശരാശരികയകോൾ കവഗത്തിലാണ് (യഥാക്രമം 12.9%, 
5.1%).6

സുംസ്ഥാന പ്രതതിശീർഷ വരുമാനും 

ത്രിത കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2019-20 -ൽ സംസ്ഥാന 
പ്രതിശീർഷ വരുമാനം (2011-12) സ്ഥിര വിലയിൽ 
1,63,216 രൂപയാണ്. 2018-19 ടല താത്കാലിക 
കണക്കുപ്രകാരം ഇത് 1,58,564 രൂപയായിരുന്നു. 
2019-20 -ൽ 2.93 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ായി. നെ്് 
വിലയിൽ സംസ്ഥാന പ്രതിശീർഷ വരുമാനം  
2018-19 -ൽ 2,27,979 ആയിരുന്നത് 2019-20 -ൽ  
7.61 ശതമാനം വളർച്ച വകവരിച്ച് 2,45,323 രൂപയായി.  
ത്രിത കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്ഥിര വിലയിൽ  
2018-19 -ൽ പ്രതിശീർഷ അറ് സംസ്ഥാന 
ആഭ്യന്രഉല്പന്നം (എൻ എസ് ഡി പി) 1,45,521 
ആയിരുന്നത് 2019-20  2.78 ശതമാനം വളർച്ച 
വകവരിച്ച്  1,49,563 രൂപയായി.   2012-13 മുതൽ 
2019-20 വടര കകരളത്തിടറെ പ്രതിശീർഷ അറ് 
സംസ്ഥാന ആഭ്യന്രഉല്പന്നം (സ്ഥിരവിലയിൽ: 

5വതോമസ്, ജയൻ വജോസ് (2020 എ) സ്കോവറോ� വേറസ് വലോക്ക്ഡൗൺ  ഇന്്യയിസ്ല ദരിദ്രർക്ക് 4 ലക്ം വകോടി രൂപ നഷ്ടസ്പ്ട്ിരിക്കോം, സ്വ്ോൾ, ജൂൺ 4, 
2020 (https://scroll.in/article/963284/indias-poor-may-have-lost-rs-4-lakh-crore-in-the-coronavirus-lockdown) 
6ഇന്്യയിസ്ല സ്ഷഡയൂൾഡ് സ്കോവമഴ് സ്യൽ ബോങ്കുകളുസ്ട അടിസ്ോന സ്ിതിേിേരക്ക�ക്കുകൾ, ആർ ബി ഐ
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ച തിത്ും 1.1.2 പ്രതിശീർഷ അറ് ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നവും പ്രതിശീർഷ അറ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നവും  
സ്ഥിര വ ിലയിൽ (2011-12 ), രൂപയിൽ

അേലംബം: വക� സ്റോസ്റിക്് ഓഫീസ്, സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര� ക�ക്ക് േകുപ്്
എൻ എസ് ഡി പി: അറ്റ സംസ്ോന ആഭ്യന്ോവരോല്പന്നം, എൻ ഡി പി : അറ്റ ആഭ്യന്ോവരോല്പന്നം
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2011-12) കദശീയ അറ് ആഭ്യന്ര ഉല്പന്നടത്തകോൾ 
ഉയർന്നതാടണന്നു താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന 
�ിത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യക്മാകുന്നതാണ്.  (ചതിത്ും 1.1.2).

ന്താഴതില് ശക്തിയന്ട ഘടന

കകരളത്തിടല ജനസംഖ്യാ ഘെന വളടര 
പുകരാഗമിച്ച ഘട്ത്തിടലത്തിയതിനാൽ ജനസംഖ്യാ 
ഡിവിഡറെ്  എന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 
ലഭിക്കുന്ന അനുകൂലാവസ്ഥ വരും വർഷങ്ങളിൽ 
നാമമാത്രമായിരിക്കും. കകരളത്തിടല 
ടഫർട്ിലിറ്ി നിരകേിടറെ ഇെിവ് (ഇന്്യയുടെ മറ്് 
ഭാഗങ്ങടള അകപക്ഷിച്ച് വളടര കവഗതയുള്ളത് ), 
ജനസംഖ്യാപരമായ പരിവർത്തനത്തിടറെ കവഗത 
വർദ്ി്ിച്. 2001 നും 2011 നും ഇെയിൽ, ടതാഴിലാളി 
വിഭാഗ ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിടല വർദ്നവ് 
(ടമാത്തം ജനസംഖ്യയിൽ) കകരളത്തികലത് 0.5 
ശതമാനം (63.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 63.9 
ശതമാനമായി) കനരിയ വർദ്നവ് കരഖട്ടുത്തി, 
അകതസമയം കദശീയ തലത്തിൽ  ഇത് 3.3 ശതമാനം 
വർദ്ിച് (57.0 ശതമാനം മുതൽ 60.3 ശതമാനം 
വടര). ഉത്തർപ്രകദശ്, ബീഹാർ എന്നിവയുൾട്ടെ 
മറ്് പല ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലം ജനസംഖ്യയിടല  
ടതാഴിലാളി വിഭാഗത്തിലള്ളവരുടെ  എണ്ം കുത്തടന 
വർദ്ിക്കും. അകതസമയം, അതികവഗം പ്രായമാകുന്ന 
ജനസംഖ്യയാണ് കകരളത്തിലള്ളത്. 2001 നും 2011 

നും ഇെയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 60 വയസ്ിനു മുകളിലള്ള 
ജനസംഖ്യ കകരളത്തിൽ 1.1 ദശലക്ഷം വർദ്ിച്.  
അകത കാലയളവിടല ടതാഴിലാളി വിഭാഗത്തിലള്ള 
ജനസംഖ്യയിടല വർദ്നകയകോൾ വലതാണ് ഇത്.7 

2017-18 കാലയളവിൽ നെത്തിയ പീരികയാഡിക് 
കലബർ കഫാഴ് സ് സർകവേയുടെയും ഭാരത 
ടസൻസ്സിടറെയും കണകേനുസരിച്ച്,  2018 
ജനുവരി 1 ന് കകരളത്തിടല ടതാഴിലാളികളുടെ എണ്ം 
127 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇതിൽ 93.7 ലക്ഷം പുരുഷ 
ടതാഴിലാളികളും 33.4 ലക്ഷം സ്ത്രീ ടതാഴിലാളികളും 
ഉൾട്ടുന്നു.8  ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിലള്ള 
ടതാഴിലാളികളുടെ പകോളിത്ത നിരകേ് യഥാക്രമം 
പുരുഷൻമാരുടെ 50.5 ശതമാനവും സ്ത്രീകളുടെ 16.4 
ശതമാനവുമാണ്. ഈ നിരക്കുകൾ അനുബന് കദശീയ 
ശരാശരികയകോൾ വളടര കുറവാണ്.

ഔകദ്യാഗിക സ്ഥിതിവിവരകേണകേ് ഏജൻസികൾ 
റിക്ാർട്് ട�യ്ത പ്രകാരമുള്ള ഇന്്യയിടല ടതാഴിൽ 
കസനയിടല സ്ത്രീ പകോളിത്തത്തിടറെ കുറഞ്ഞ 
നിരകേ് വളടരയധികം ആശകോജനകമാണ്. ഈ 
പ്രശ്നടത്ത കുറിച്ച്  പഠിച്ചവർ ഈ കുറഞ്ഞ നിരകേിന് 
സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രീതിശാസ്ത്രപരമായ 
ഒട്നവധി കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്് 
(അവയിൽ സ്ത്രീകൾകേ് അനുകയാജ്യമായ 
ടതാഴിലവസരങ്ങളുടെ അഭാവവും സ്ത്രീകൾ ട�യ്യുന്ന 

7 അേലംബം: ജയൻ വജോസ് വതോമസ് എം പി ജവയഷ് (2019) സ്ക ആർ  ശ്യോം സുന്ദറിസ്ല (എഡി.) വകരളത്ിസ്ല സ്തോഴിൽ േിപ�ി : സ്തോഴിൽ േ്യോേസോയിക 
നയങ്ങളുസ്ട പങ്് പരിവശോധിക്കുവമ്പോൾ, ആവഗോളേൽക്കര�ം, സ്തോഴിൽ േിപ�ി സ്ോപനങ്ങൾ, ഇന്്യയിസ്ല ്്ിയകളും നയങ്ങളും, പോൽവഗ്േ് മോക്മില്ലൻ, 
പിപി 471 - 498 
8വമൽപ്റഞ്ഞ ക�ക്കുകൾ വകരളത്ിസ്ല വ്ോസ്ജക്ടഡ് ജനസംഖ്യയിൽ നിന്നും (2018-ൽ) സംസ്ോനസ്ത് സ്തോഴിൽ പങ്ോളിത് നിരക്കുകളിൽ നിന്നും 
എടുത്തോ�്. 2011 സ്സൻസസ് ്കോരം, വകരളത്ിസ്ല ജനസംഖ്യ 334.06 ലക്മോയിരുന്നു, അത് ഇന്്യയിസ്ല ജനസംഖ്യയുസ്ട 2.8 ശതമോനമോയിരുന്നു 
(121.06 വകോടി). 2018 ജനുേരി 1 സ്ല വകരളത്ിസ്ലയും ഇന്്യയിസ്ലയും ജനസംഖ്യസ്യക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുസ്ട ്േച്നങ്ങൾ യഥോ്മം 345.2 ലക്വം 135.7 
വകോടിയുമോ�്. േിശദോംശങ്ങൾക്ക് വതോമസ് (2020 ബി) കോണക.
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കജാലി അളക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ിമുട്ടും ഉൾട്ടുന്നു). 
സ്ത്രീകളുടെ ടതാഴിൽ ശക്ി പകോളിത്തവുമായി 
ബന്ട്ട്്, കകരളം ഇന്്യയുടെ മറ്് ഭാഗങ്ങടള 
അകപക്ഷിച്ച് മികച്ച പ്രകെനം കാഴ്ചവച്: 2017-18 -ൽ 
ഇകത നിരകേ് കകരളത്തിനും ഇന്്യയ്കം യഥാക്രമം 
21.3 ശതമാനം  17.5 ശതമാനം എന്നിങ്ങടനയാണ്. 
അകതസമയം, സ്ത്രീകൾകേിെയിടല ടതാഴിലില്ായ്മ 
നിരകേ് കകരളത്തിൽ (23.2 ശതമാനം) 
രാജ്യടത്താട്ാടകയുള്ളതികനകോൾ വളടര കൂടുതലാണ്.

കകരളത്തിടല ടമാത്തം ടതാഴിലാളികളിൽ 21.3 
ലക്ഷം കപർ (അടല്കേിൽ ടമാത്തം 16.7 ശതമാനം) 
കാർഷിക കമഖലയിലം അനുബന് പ്രവർത്തനങ്ങളിലം 
ഏർട്ട്ിരുന്നു. കദശീയ ശരാശരിയുമായി (41.8 
ശതമാനം) താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ കാർഷിക, 
അനുബന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർട്ട്ിരിക്കുന്ന 
ടതാഴിലാളികളുടെ അനുപാതം കകരളത്തിൽ 
(16.7 ശതമാനം) വളടര കുറവാണ്. സംസ്ഥാനടത്ത 
കാർഷിക കമഖലയിൽ നിന്നുള്ള  ടതാഴിലാളികളുടെ 
മാറ്ം കണകേിടലടുക്കുകമ്പാൾ, കാർഷികകതര 
കമഖലകളിൽ മാന്യമായ ടതാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുകടയന്നതാണ് സംസ്ഥാനം കനരിടുന്ന ഒരു 
ടവല്ലുവിളി. 

ഉല്പന്ന നിർമ്ാണ, നിർമ്ാണ കമഖലകളിൽ യഥാക്രമം 
15 ലക്ഷം, 24 ലക്ഷം ടതാഴിലാളികളാണ് കജാലി 
ട�യ്യുന്നത്. 65.6 ലക്ഷം ടതാഴിലാളികൾ (അടല്കേിൽ 
ടമാത്തം ടതാഴിലാളികളിൽ 51.6 ശതമാനം) കജാലി 
ട�യ്യുന്ന കസവന കമഖലയാണ് കകരളത്തിടല ഏറ്വും 
വലിയ ടതാഴിൽ ക്ാതസ്്. കകരളത്തിടല 33.4 

ലക്ഷം സ്ത്രീ ടതാഴിലാളികളിൽ 19.7 ലക്ഷം കപർ 
കസവനകമഖലയിലാണ് കജാലിയിൽ ഏർട്ട്ിട്ടുള്ളത്. 
വിദ്യാഭ്യാസ, ആകരാഗ്യ കമഖലകളിൽ ഏർട്ട്ിരിക്കുന്ന 
സ്ത്രീ ടതാഴിലാളികളുടെ എണ്ം 8.1 ലക്ഷമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം, ടപാതുഭരണം, ഫിനാൻസ്, 
റിയൽ എകസ്ററ്്, ഇൻഫർകമഷൻ ടെക്കനാളജി 
(ഐെി), ടപ്രാഫഷണൽ കസവനങ്ങൾ എന്നിവ 
ഉൾട്ടുന്ന കമഖലയാണ് കകരളത്തിടല പ്രധാന 
ടതാഴിൽ ക്ാതസ്്. ഈ കമഖലകളിൽ കജാലി ട�യ്യുന്ന 
ആടകയുള്ള  25.9 ലക്ഷം ടതാഴിലാളികളിൽ  13.3 
ലക്ഷം കപർ സ്ത്രീകളാണ്.  താരതകമ്യന ഉയർന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസവും വനപുണ്യവും ഉള്ള ടതാഴിലാളികടള 
ആവശ്യമുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളാണിവ. കകരളത്തിടല 
കമൽ്റഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിടല ടതാഴിൽ എന്നത് 
കദശീയ തലത്തിൽ ഈ കമഖലകളിടല ടമാത്തം 
ടതാഴിലിടറെ 4.6 ശതമാനമാണ്. ഈ കമഖലകളിൽ 
കജാലി ട�യ്യുന്ന കകരളത്തിടല വനിതാ ടതാഴിലാളികൾ 
ഇന്്യയിടല ടമാത്തം വനിതാ ടതാഴിലാളികളിൽ  
8.3 ശതമാനം വരും.

ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള ന്മാത് സുംസ്ഥാന  
സുംകയാജതിത മൂല്യും 

അെിസ്ഥാന വിലയിലള്ള 2019-20 വർഷടത്ത 
ടമാത്ത സംസ്ഥാന സംകയാജിത മൂല്യത്തിടറെ ജില്ാ 
വിതരണത്തിൽ (നെപ്പുവില) എറണാകുളം ജില്ാ 
90,20,991 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനകത്താടെ ഒന്നാം 
സ്ഥാനത്ത് തുെരുന്നതായി കാണുന്നു. 2018-19-ൽ 
ജില്യുടെ വിഹിതം 85,47,779 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. 

പട്തിേ 1.1.3 കമഖലാെിസ്ഥാനത്തിലള്ള ടതാഴിൽ കണക്കുകൾ, കകരളത്തിലം ഇന്്യയിലം, ജനുവരി 2018

കേരളും ഇന്ത്യ

ആടക സ്ത്രീകൾ ആടക സ്ത്രീകൾ

I. കൃഷ ി, വനം, മത്്യബന്നം 21.3 5.2 1971.6 591.8

IIa. ഉൽ്ന്ന നിർമ്ാണം 15.0 4.7 602.4 142.1

II. വ്യവസായം 16.2 4.9 651.6 146.1

III. നിർമ്ാണം 24.0 3.6 545.9 54.1

IV a. വ്യാപാരം, അറ്കുറ്പണികൾ , ഗതാഗതം, 
കഹാട്ലകൾ, ടറകസ്റാറന്റുകൾ 34.3 4.0 834.9 75.7

IV ബ ി. ടപാതുഭരണം, വ ിദ്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം, 
ധനകാര്യം, റിയൽ എകസ്ററ്്, ഐെി, ടപ്രാഫഷണൽ 
കസവനങ്ങൾ

25.9 13.3 558.7 160.8

IV സി. മറ്് കസവനങ്ങളും ഗാർഹിക കസവനങ്ങളും 5.5 2.6 149.8 56.0

IV. കസവനങ്ങൾ 65.7 19.9 1543.4 292.5

ആടക (I + II + III + IV) 127.0 33.4 4712.8 1084.5
 കുറിപ്്: േ്യേസോയം എന്നത്  ഉൽ പോദനം, ഖനനം, ക്വോറി, വേദയുതി, ഗ്യോസ്, ജലേിതര�ം എന്നിേ ഉൾസ്ക്കോള്ളുന്നു.

അേലംബം: വതോമസ്  (2020 ബി) റിവപ്ോർട്ടുസ്ച്യ്തതു ്കോരം, 2017-18 കോലയളേിൽ നടത്ിയ ആനുകോലിക വലബർ വഫോഴ് സ് സർവേയുസ്ടയും ഇന്്യൻ 
സ്സൻസസിസ്ന്റയും ഡോറ്റസ്യ അടിസ്ോനമോക്കിയുള്ള ക�ക്കുകൾ. 
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പട്തിേ 1.1.4 ജ ില് തിരിച്ള്ള ടമാത്ത സംസ്ഥാന സംകയാജിത മൂല്യം (ലക്ഷം രൂപയിൽ)

ക്രമ 
നും ജതില്ലയന്ട കപര്

ന്മാത്ും സുംസ്ഥാന കൂട്തികച്ചർത് മൂല്യും (ലക്ഷും രൂപയതില്)
നടപ്് വ തിലയതില് സ്ഥതിര വ തിലയതില്

2018-19 2019-20
വളർച്ചാ 

നതിരക്് (%)

2018-19 2019-20
വളർച്ചാ 

നതിരക്് (%)(P) (Q) (P) (Q)

1 തിരുവനന്പുരം 7509263 7912393 5.4 5263173 5384318 2.3
2 ടകാല്ം 6608297 6957191 5.3 4556947 4644758 1.9
3 പത്തനംതിട് 2002473 2091548 4.4 1398676 1413528 1.1
4 ആലപ്പുഴ 5039335 5345368 6.1 3413396 3662996 7.3
5 കകാട്യം 4337373 4594370 5.9 3283445 3213111 -2.1
6 ഇടുകേി 2262019 2362530 4.4 1529441 1548996 1.3
7 എറണാകുളം 8547779 9020991 5.5 6146692 6289123 2.3
8 തൃശ്ശൂർ 6888915 7311861 6.1 4848143 5000589 3.1
9 പാലകോെ് 4898000 5183807 5.8 3405965 3495343 2.6
10 മലപ്പുറം 6882642 7344154 6.7 4785111 4964505 3.7
11 കകാഴികകോെ് 6008766 6355170 5.8 4211260 4330693 2.8
12 വയനാെ് 1388201 1444135 4.0 935533 944915 1.0
13 കണ്ണൂർ 4935042 5214693 5.7 3515132 3619255 3.0

14 കാസർകകാെ് 2366864 2491908 5.3 1641303 1683937 2.6

ടമാത്ത സംസ്ഥാന 
സംകയാജിതമൂല്യം 69674968 73630119

5.7
48934217 50196068

2.6

അേലംബം: സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര ക�ക്ക് േകുപ്്. (പി: സ്്ോേിഷ�ൽ  കയൂ: ത്വരിതം)

പട്തിേ 1.1.5 ജ ില് തിരിച്ള്ള അെിസ്ഥാന വ ിലയിടല പ്രതിശീർഷ ടമാത്ത സംകയാജിത മൂല്യം സ്ഥിര ( 2011-12) 
വ ിലയിൽ, രൂപയിൽ

ക്രമ നും ജതില്ല 2018-19 
(പ തി) ₹ റാങ്് 2019-20 

(േയൂ) ₹ റാങ്് വളർച്ചാ 
നതിരക്് (%)

1 തിരുവനന്പുരം 156986 5 160270 5 2.1
2 ടകാല്ം 170440 2 173391 2 1.7
3 പത്തനംതിട് 119476 10 121109 10 1.4
4 ആലപ്പുഴ 159365 4 170868 3 7.2
5 കകാട്യം 164966 3 161261 4 -2.2
6 ഇടുകേി 139799 7 141843 7 1.5
7 എറണാകുളം 179655 1 182804 1 1.8
8 തൃശ്ശൂർ 149811 6 153778 6 2.6
9 പാലകോെ് 114930 12 117112 12 1.9

10 മലപ്പുറം 105841 14 108432 14 2.4
11 കകാഴികകോെ് 129522 9 132273 9 2.1
12 വയനാെ് 110563 13 111158 13 0.5
13 കണ്ണൂർ 134573 8 137920 8 2.5
14 കാസർകകാെ് 118026 11 120100 11 1.8

കകരളം 141161 144078 2.1

പി: സ്്ോേിഷ�ൽ   കയൂ: ത്വരിതം
അേലംബം:  സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര ക�ക്ക് േകുപ്്
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അതായത് 2018-19 ടന അകപക്ഷിച്ച് 5.5 ശതമാനം 
വളർച്ച കരഖട്ടുത്തി. സ്ഥിരവിലയിൽ (2011-12)  
2018-19 -ൽ  ഇത് 61,46,692 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നത് 
2019-20 -ൽ 62,89,123 ലക്ഷം രൂപയായി.
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.4 -ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

ജതില്ലാതല പ്രതതിശീർഷ വരുമാനും  
(ജതി.എസ്.വതി.എ) 

2019-20 -ൽ   എറണാകുളം ജില് (2011-12 
സ്ഥിരവിലയിൽ) 1,82,804 രൂപയുമായി പ്രതിശീർഷ 
വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമത് തുെരുന്നതായി ജില്ാതല 
പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിടറെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നു.  
2018-19 -ൽ ഇത് 1,79,655 രൂപയായിരുന്നു. 
പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിടറെ ജില്കളുടെ സ്ഥാനവും 
വളർച്ചയും പട്തിേ 1.1.5-ൽ ടകാടുത്തിട്ടുണ്്. 

തിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ, 
കകാഴികകോെ് എന്നീ ജില്കളിൽ  2019-20 വർഷത്തിൽ 
പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിടറെ ശരാശരി സംസ്ഥാന 
ശരാശരികയകോൾ ഉയർന്നകതാ തുല്യകമാ ആടണന്ന് 
പട്തിേ 1.1.5-ൽ കാണിക്കുന്നു. ടകാല്ം, കകാട്യം, 
ഇടുകേി, പാലകോെ്, പത്തനംതിട് , എറണാകുളം, 
വയനാെ്, കാസറകഗാഡ് എന്നീ ജില്കളിൽ പ്രതിശീർഷ 
വരുമാനം  സംസ്ഥാന ശരാശരികയകോൾ കുറവാണ്. 
2016 -17 മുതൽ 2019 -20  വടരയുള്ള വർഷങ്ങളിടല 
ജില്ാതല, കമഖലാതല ടമാത്ത സംസ്ഥാന 
ആഭ്യന്കരാൽപന്നം  നെപ്പുവിലയിലം സ്ഥിരവിലയിലം 
(2011-12) അനുബന്ും 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 
1.1.18, 1.1.19-ൽ ടകാടുത്തിട്ടുണ്്.
വതിലക്യറ്റും-സമീപോല പ്രവണതേൾ

റിസർവേ് ബാകേ് ഓഫ് ഇന്്യ പ്രസിദ്ീകരിച്ച 
2019-20 ടല വാർഷിക റിക്ാർട്് അനുസരിച്ച് 

2019-20 ടല ധനവ്യയത്തിടറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം 
ഉപകഭാക്തൃ വിലസൂ�ിക പണട്രു്ത്തിടറെ 4 
ശതമാനം ലക്ഷ്യം വകവരിക്കുകടയന്നതാണ്.  
ഇത് അംഗീകരിച്ച വിലകേയറ് നിരകേിടറെ 2 
ശതമാനം കൂട്ടുകകയാ കുറക്കുകകയാ ആകാം.  2019-
20 ടറെ  ഒന്നാം പകുതിയിൽ വിലകേയറ് നിരകേ് 
യാടതാരു മാറ്വുമില്ാടത കെന്നുകപായി എന്നാൽ 
രണ്ാം പകുതിയിൽ 2019 ഡിസംബർ മാസം 
മുതൽ 2020 ടഫബ്രുവരി വടരയുള്ള കാലയളവിൽ 
ഭക്ഷ്യവസ്തുകേളുടെ വിലയിലള്ള വർദ്നവ് കാരണം 
വിലകേയറ്ം ഉയർന്ന നിരകേികനകോൾ കുടുതലാണ്.

ഉപകഭാക്തൃ വില സൂ�ികയുടെ (2012 = 100) 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ കദശീയ സ്ഥിതി വിവരകണകേ് 
ഓഫീസ്, സ്ഥിതിവിവര കണകേ് മ�ാലയം, 
ഓകരാ മാസവും വിലകേയറ് നിരകേ് കണകോകേി 
പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.

ഏറ്വും പുതിയ കണകേ് പ്രകാരം 2020 ഒക്കൊബർ 
മാസടത്ത ഇന്്യയിലാകമാനമുള്ള സംകയാജിത 
ഉപകഭാക്തൃ വിലസൂ�ിക 7.61 ശതമാനമായി 
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  2020 ടസപ്റ്ംബർ മാസത്തിൽ ഇത് 
7.27 ശതമാനമാണ്.  നഗര പ്രകദശങ്ങടള (7.40 
ശതമാനം) അകപക്ഷിച്ച് ഗ്ാമീണ കമഖലയിലാണ് (7.69 
ശതമാനം) വിലകേയറ്ം കൂടുതൽ.

കകരളത്തിടല സംകയാജിത ഉപകഭാക്തൃ വിലസൂ�ിക 
2020 ഒക്കൊബർ മാസം 6.51 ശതമാനമാണ്, 2020 
ടസപ്റ്ംബർ മാസം ഇത് 6.21 ശതമാനമാണ്.  
കദശീയ പ്രവണതയ്ക് വിരുദ്മായി, കകരളത്തിടറെ 
ഗ്ാമപ്രകദശടത്ത വിലകേയറ്കത്തകോൾ  
(6.45 ശതമാനം) നഗരപ്രകദശടത്ത 
വിലകേയറ്മാണ്(6.76 ശതമാനം) കൂടുതൽ.

ച തിത്ും 1.1.3 ജനുവരി 2020 മുതൽ ടസപ്റ്ംബർ 2020 വടര ഇന്്യടയാട്ാടകയുള്ള വ ിലകേയറ് നിരകേ്. 

അേലംബം: വക� സ്റോറ്റിസ്റിക്കൽഓഫീസ്
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വ്യാവസായിക ടതാഴിലാളികൾകോയുള്ള ഉപകഭാക്തൃ വ ില സൂ� ികയുടെ ഒരു പുതിയ കശ്രണി 2016 അെിസ്ഥാന 
വർഷമാകേി ടതാഴിൽ മ�ാലയം പുറത്തിറകേിയിട്ടുണ്്.   കലബർ ബയൂകറായാണ് ഈ പുതിയ കശ്രണി സമാഹരിച്ച് 
പരിപാല ിക്കുന്നത്.  2016 അെിസ്ഥാനമായുള്ള ഈ പുതിയ കശ്രണി 2001 അെിസ്ഥാന വർഷമായിട്ടുള്ള കശ്രണിടയ 
മാറ്ി സ്ഥാപ ിക്കുന്നു.

2001 അെിസ്ഥാന വർഷമായുള്ള കശ്രണിയുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ പുതിയ കശ്രണിയിൽ ചുവടെ പറയുന്ന 
� ില മാറ്ങ്ങൾ ഉൾടകോള്ളിച്ച ിരിക്കുന്നു.

•  2016 ടല പുതിയ കശ്രണിൽ 88 സകകേതങ്ങൾ ഉൾട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.  2001-ൽ ഇത് 78 സകകേതങ്ങൾ 
മാത്രമായിരുന്നു.

•  ടതാഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനവും ട�ലവും കണകോക്കുന്നതിനുള്ള സർടവേ നെത്തുകമ്പാൾ സാമ്പ ിളായി 
2001-ൽ 41,040 കുടുംബങ്ങളുടെ വ ിവരങ്ങളാണ് കശഖരിച്ച ിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ കശ്രണിയിൽ 48,384 
കുടുംബങ്ങളുടെ വ ിവരങ്ങൾ കശഖരിക്കുന്നു.

•  2001 കശ്രണിയുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 2016 കശ്രണിയിൽ � ില്റ വ്യാപാര വ ില നിർണ്യിക്കുന്നതിനുള്ള 
തിരടഞ്ഞടുകേട്ട് വ ിപണികളുടെ എണ്ം 289ൽ നിന്നും 317 ആയി വർദ്ി് ിച്ച ിട്ടുണ്്.

കബാക്് 1.1.3 വ്യാവസായിക ടതാഴിലാളികൾക്കുള്ള  ഉപകഭാക്തൃ വ ിലസൂ� ികയുടെ പുതിയ കശ്രണി.

പട്തിേ 1.1.6 ഇന്്യയുടെയും കകരളത്തിടറെയും 2020 ഒക്കൊബർ മാസടത്ത  
പണട്രു് നിരകേ്

ഉപകഭാക്തൃ വ തില സൂച തിേ 
(ജനറല്)

ഒേ്കടാബർ 2020 (കപ്രാവ തിഷണല്) ന്സപ്റ്റുംബർ 2020 (ഫൈനല്)

ഗ്ാമും ന�രും സുംകയാജതിപ് തിച്ചത് ഗ്ാമും ന�രും സുംകയാജതിപ് തിച്ചത്

ഇന്്യ 7.69 7.40 7.61 7.36 7.26 7.27
കകരളം 6.45 6.76 6.51 5.89 6.92 6.21

അേലംബം: വക� സ്റോറ്റിസ്റിക്കൽഓഫീസ്

ച തിത്ും 1.1.4  2020 ജനുവരി മുതൽ 2020 ടസപ്റ്ംബർ വടര കകരളത്തിടല വ ിലകേയറ് നിരകേ്. 

അേലംബം: വക� സ്റോറ്റിസ്റിക്കൽഓഫീസ്
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•  സൂ� ിക നിർണ്യത്തിനുള്ള വസ്തുകേളുടെ എണ്ം 392-ൽ നിന്നും 463 ആയി വർദ്ി് ിച്ച ിട്ടുണ്്. 
 
•  2016 കശ്രണിയിൽ 28 സംസ്ഥാനങ്ങൾ/കക� ഭരണ പ്രകദശങ്ങൾ ഉൾട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.  2001   
       കശ്രണിയിൽ ഇത് 25 ആയിരുന്നു. 
 
•  2016 കശ്രണിയിൽ സൂ� ികകളുടെ സമാഹാരത്തിന് ജ്യാമിതീയ ശരാശരിയാണ് ഉപകയാഗിച്ച ിരുന്നത്.   
       2001 കശ്രണിയിൽ ഇത് ഗണിത ശരാശരിയാണ് ഉപകയാഗിച്ച ിരുന്നത്.

മുൻപടത്ത കശ്രണിയുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ പുതിയ കശ്രണിയിൽ ഓകരാ ഗ്രൂ് ിനും നൽകിയിട്ടുള്ള 
പ്രാമുഖ്യത്തിൽ മാറ്ം വരുത്തിയിട്ടുണ്്. ഈ മാറ്ങ്ങൾ താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന്ന � ിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ച ിട്ടുണ്്.

ച തിത്ും 1.1.5 - 2001 = 100 കരേണതിയന്ട ഗ്രൂപ്് തല പ്രാമുഖ്യും

പുതിയ കശ്രണിയുടെ മടറ്ാരു എടുത്തു പറകയണ് കാര്യം എടന്ന്നാൽ സർടവേയുടെ അെിസ്ഥാ വർഷവും വ ിലയുടെ 
അെിസ്ഥാന വർഷവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

അേലംബം::വലബർ ബയൂവറോ  സ്തോഴിലും സ്തോഴിലോളി മ�ോലയം , ഇന്്യ ഗേസ്മെന്റ്

ച തിത്ും 1.1.6  - 2016 = 100 കരേണതിയന്ട ഗ്രൂപ്് തല പ്രാമുഖ്യും

അേലംബം: വലബർ ബയൂവറോ  സ്തോഴിലും സ്തോഴിലോളി മ�ോലയം , ഇന്്യ ഗേസ്മെന്റ്
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ഇന്്യയുടെയും കകരളത്തിടറെയും 2020 ഒക്കൊബർ 
മാസടത്ത പണട്രു് നിരകേ് പട്തിേ 1.1.6-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2020 ജനുവരി മുതൽ 2020 ടസപ്റ്ംബർ മാസം 
വടരയുള്ള ഇന്്യയുടെയും കകരളത്തിടറെയും 
വിലകേയറ് നിരകേ് ചതിത്ും 1.1.3 ലം ചതിത്ും 1.1.4 ലം 
കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്ല വതിലനതിലവാരും
ോർഷതിേ ഉല്പന്ങ്ങളുന്ട  ന്മാത്വതില 
സൂചതിേ

കാർഷികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ടമാത്തവില സൂ�ിക 
2018ൽ 9702.48 ആയിരുന്നു 2019-ൽ 9736.68 
ആയി വർദ്ിച്.   ഭക്ഷ്യവില കൂെിയതിന് കാരണം 
പച്ചകേറിയുടെയും പഴങ്ങളുടെയും വില കൂെിയതാണ്.  
ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളിൽ അരി, കറിക്കൂട്ടുകൾ, 
സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വില യഥാക്രമം 
1.6 ശതമാനം 3.8 ശതമാനവുമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  
അതുകപാടല ഭകക്ഷ്യതര വിളകളുടെ ടമാത്തവില 
2018-ൽ 9,023.64 ആയിരുന്നത് 12.6 ശതമാനം 
കുറഞ്ഞ് 2019 ആയക്ാൾ 7,883.40 ആയി അതിൽ 
എണ്, എണ്ക്കുരുകേൾ എന്നിവയുടെ വില 2018ൽ 
11,187.08 ആയിരുന്നതിൽ നിന്നും 2019 -ൽ 9,550.11 
ആയി കുറഞ്ഞു.  ടമാത്തത്തിൽ എല്ാ വിളകളുടെയും 
ടമാത്ത വിലസൂ�ിക കഴിഞ്ഞ വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് 
4.2 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നു.  എല്ാ 
വിളകളുടെയും ടമാത്ത വില സൂ�ിക 2013 മുതൽ 
2019 വടരയുള്ളത്  അനുബന്ും. 1.1.20-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  

കാർഷികകാല്പന്നങ്ങുടെ പ്രതിമാസ ടമാത്തവില സൂ�ിക 
2019 ജനുവരി മുതൽ 2019 ഡിസംബർ വടര 9,486.29 
ൽ നിന്നും 9,853.74 ആയി വർദ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ 
ഭകക്ഷ്യതര വിളകളുടെ സൂ�ിക 8,969.98 -ൽ നിന്നും 
7,765.66 ആയി കുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.   കകരളത്തിടല 
കാർഷികകാല്പന്നങ്ങളുടെ 2019 ജനുവരി മുതൽ 2019 
ഡിസംബർ വടരയുള്ള പ്രതിമാസ ടമാത്തവില സൂ�ിക 
അനുബന്ും 1.1.21 ലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാർഷികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ടമാത്തവില സൂ�ികയുടെ 
അെിസ്ഥാന വർഷം 2020ൽ പുതുകേി 2015-16 = 100 
എന്നാകേിയിട്ടുണ്്.  കാർഷികകാൽപനങ്ങളുടെ 2020 
ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്് വടരയുള്ള പ്രതിമാസ 
ടമാത്ത വിലസൂ�ിക പുതുകേിയ അെിസ്ഥാന 
വർഷത്തിടറെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്ാറാകേിയത് 
അനുബന്ും 1.1.22-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.  ഭക്ഷ്യ 
വസ്തുകേളുടെ ടമാത്ത വിലസൂ�ിക ജനുവരി 2020-ൽ 
144.30 -ൽ നിന്നും ആഗസ്റ്് 2020 ൽ 133.99 ആയി 
കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  എന്നാൽ ഭകക്ഷ്യതര ഉല്പന്നങ്ങളുടെ 
ടമാത്തവില സൂ�ിക 128.17-ൽ നിന്നും 129.37 ആയി 
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  കാർഷികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ടമാത്തവില 
സൂ�ിക 139.55-ൽ നിന്നും 131.92 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.

ഉപകഭാക്തൃ വതില സൂചതിേ 

കകരളത്തിടല ഉപകഭാക്തൃ വില സൂ�ികയുടെ 
വാർഷിക ശരാശരി (അെിസ്ഥാന വർഷം 2011-
12=100) 2018-ൽ 156.4 ആയിരുന്നത് 2019ൽ 167.2 
ആയി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിടല ജൂവല 2020 
വടരയുള്ള ഉപകഭാക്തൃ വില സൂ�ിക 173.5 ആണ്.  മുൻ 
വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് 2019 ടല വ്യതിയാനം 6.9 

ച തിത്ും 1.1.7   
ഓകരാ വർഷവും കർഷകർകേ് ലഭിച്ചതും കർഷകർ നൽകിയതുമായ വ ില സൂ� ികയുടെ വാർഷ ിക ശരാശരി

അേലംബം : സോമ്പത്ിക സ്ിതി േിേര േകുപ്് വകരള  സർക്കോർ 
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ശതമാനമാണ്.  2019-ൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ വിലകേയറ്ം 
കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്യിലാണ് (8.9 
ശതമാനം) ടതാട്് പിറടക പത്തനംതിട് (8.6 ശതമാനം) 
മലപ്പുറം (8.4 ശതമാനം) എന്നീ ജില്കളിലാണ്.  
ശതമാനകണകേിൽ ഏറ്വും കുറവ് വിലകേയറ്ം 
കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാലകോെ് ജില്യിലാണ് 
(5.4 ശതമാനം).  ടതരടഞ്ഞടുകേട്ട് കക�ങ്ങളിടല 
ഉപകഭാക്തൃ വില സൂ�ികയുടെ വാർഷിക ശരാശരിയും 
ശതമാന വ്യതിയാനവും അനുബന്ും 1.1.23 -ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  ജനുവരി 2020 മുതൽ ടസപ്റ്ംബർ 
2020 വടര ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ �ില്റ 
വ്യാപാര വിലവിവര കണകേ്  
അനുബന്ും 1.1.24-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വതില സമാനത

കർഷകർകേ് അവരുടെ കൃഷിയിലൂടെ ഉണ്ായ 
വരുമാനവും �ിലവുമാണ് വില സമാനത സൂ�ിക 
കണകോക്കുന്നത്.  2007 മുതൽ കർഷകർകേ് ഉല്പാദന 
�ിലവ് വരുമാനകത്തകോൾ കുടുതലാണ്. 2018-ൽ 
62.5 ആയിരുന്ന ശതമാന സൂ�ിക 2019-ൽ 58.08 
ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.  2020-ൽ (ജൂൺ മാസം വടര) 
സമാനത സൂ�ിക വീണ്ടും 55.83 ആയി കുറഞ്ഞു.  
2018-ൽ കർഷകർ നൽകിയ വിലയുടെ സൂ�ിക 
14203.92ഉം കർഷകർ കേ് ലഭിച്ച വിലയുടെ സൂ�ിക 
8892.50 ഉം ആയിരുന്നു.  2019-ൽ കർഷകർ നൽകിയ 
വിലയുടെയും കർഷകർകേ് ലഭിച്ച വിലയുടെയും സൂ�ിക 
യഥാക്രമം 15212.50 ഉം 8816.17 ഉം ആണ്.  കൂെിയ 
കൃഷി ട�ലവ് ടതാഴിലാളികൾക്കുള്ള കൂലിയിലള്ള 
വർദ്നവ് മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ കർഷകരുടെ 
പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ 
കഴിയുന്നത്.  

കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി ഈ അവസ്ഥടയ കുറച്കൂെി 
പരിതാപകരമാകേി മാറ്ി.  ഓകരാ വർഷടത്തയും 
കർഷകർ വാങ്ങിയതും വിറ്തുമായ വില സൂ�ികയുടെ 
വർഷിക ശരാശരി അനുബന്ും 1.1.25 ലം  
ചതിത്ും 1.1.7 ലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കവതനും

കാർഷിക കമഖലയിടല വിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളുടെ 
ദിവസകവതന നിരകേ് ഓകരാ വർഷവും വർദ്ിച് 
വരുന്നു.  മര്ണികോരുടെയും കൽപണികോരുടെയും 
ദിവസകവതന നിരകേ് 2018-19-ൽ യഥാക്രമം  
861.92 ഉം 866.58 ആയിരുന്നത് 2019-20 കാലയളവിൽ 
യഥാക്രമം 861.92 ഉം 866.58 ഉം ആയി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
2019-20 -ൽ മര്ണികോരുടെ ദിവസകവതന നിരകേ് 
3.9 ശതമാനവും കൽപണികോരുടെ ദിവസകവതന 
നിരകേ് 4.2 ശതമാനവുമായി വർദ്ി്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
കാർഷിക കമഖലയിടല വിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളുടെ 
2007-08 മുതൽ 2019-20 വടരയുള്ള ശരാശരി 

ദിവസകവതന നിരകേ് അനുബന്ും. 1.1.26-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  അവിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളുടെ 
ശരാശരി ദിവസ കവതന നിരകേ് 2007-08 -ൽ 
പുരുഷൻമാർകേ്  195.87 ഉം സ്ത്രീകൾകേ്  137.42 
ആയിരുന്നു.  പ�ണ്ടു വർ ഷങ്ങൾകേ് കശഷം  
2019-20 ൽ കവതന നിരകേിൽ കാര്യമായ 
വർദ്നവുണ്ായിട്ടുണ്്.  അതായത് പുരുഷൻമാരുടെ 
കവതനനിരകേ് 275 ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 735.71 ഉം 
സ്ത്രീകളുടെ കവതനനിരകേ് 280 ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 
522.08 രൂപയുമായിട്ടുണ്്.  കാർഷിക കമഖലയിടല 
അവിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളുടെ 2007-08 മുതൽ 2019-20 
വടരയുള്ള ദിവസ കവതനനിരകേ് അനുബന്ും.  
1.1.27-ൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

സുംസ്ഥാന ഇടന്പടലേൾ     

ഉപകഭാക്ാകേൾകേ് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 
സവ്കകോ, കൺസയൂമർ ടഫഡ് എന്നിവയുടെ 
സഹായകത്താടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ് 
വിപണിയിൽ ഇെടപൊൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്.  
നിശ്ിത വരുമാനമുള്ളവർക്കും പാവട്ട്വർക്കും 
പ്രകത്യകിച്ം ഉത്വ കാലഘട്ങ്ങളിൽ ഇതുമൂലം 
വലിയ ആശ്ാസമായി.   ഇത് കൂൊടത സർകോർ 
ടപാതുവിതരണ കക�ങ്ങൾകേ് ബഡ്ജറ്ിലൂടെ 
സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന ആകഗാള ഇന്നവിലയുടെ 
ഗതി, രൂപയുടെ വിനിമയ നിരകേ് 
 എന്നിവയാണ് ഭാവിയിടല നാണയട്രു് നിരകേ് 
നിർണ്യിക്കുന്നതിന് സ്ാധീനിക്കുന്ന ഘെകങ്ങൾ.  
ഗണ്യമായ ക�ാദന ഇെടപെലകൾ ഇന്നടത്ത 
ഭരണഘെനാ അധികാര വിഭജനം വച്ച് സംസ്ഥാന 
സർകോരുകളുടെ സാധ്യതകൾകേപ്പുറത്താണ്.  
സംസ്ഥാന സർകോരുകൾകേ് പരിമിതമായ 
വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രകമ 
ഇെടപൊനാകുകയുള്ളൂ.  ആവശ്യ വസ്തുകേളുടെ 
വിലനിയ�ണത്തിന് സ്ഥിരമായി വിതരണ 
കമഖലയിൽ ഇെട്ടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കകരളം.
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കബാക്്  1.1.4 കകരളത്തിടല കാർഷ ികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ടമാത്തവ ില സൂ� ികയുടെ അെിസ്ഥാന കശ്രണിയിൽ 
വരുത്തിയ മാറ്ം.

 
ഇന്്യാ ഗവൺടമറെിടറെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സ്ഥിതി വ ിവര കണകേ് ഡയറക്െകററ്ാണ് 1956 മുതൽ എല്ാ 
മാസവും കാർഷ ികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ടമാത്തവ ില സൂ� ിക പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നത്.

2019 വടര അെിസ്ഥാന വർഷം 1952-53 ആയിരുന്നു എന്നാൽ 2020 മുതൽ 2015-16 ആയി മാറ്ിയിട്ടുണ്്.

സൂ� ിക കണകോക്കുന്നതിനുള്ള വ ില സംസ്ഥാനത്തിടറെ വ ിവ ിധ വ ിപണികളിൽ നിന്നും കശഖരിക്കുന്നു.  
കാർഷ ികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിടറെയും വ ിതരണത്തിടറെയും പ്രാധാന്യത്തിടറെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
വ ിപണികടള തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നത്.  ഇങ്ങടന തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന വ ിപണികളുടെ ഓകരാ ആഴ്ചടത്തയും ശരാശരി 
വ ില എടുത്തുടകാണ്ാണ് പ്രതിമാസ വ ില സൂ� ിക കണകോക്കുന്നത്.

വ ില സൂ� ിക കണകോക്കുന്നതിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തികലാ ഉപകഭാഗരീതിയികലാ 
മാറ്ം വരികകയാ അെിസ്ഥാന കശ്രണി തടന്ന കാലഹരണട്ടുകകയാ ട�യ്യുകയാടണകേിൽ, അെിസ്ഥാന 
വർഷത്തിൽ മാറ്ം വരുകത്തണ്താകുന്നു.  പുതിയ അെിസ്ഥാന വർഷം തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന � ില മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവ

i. അെിസ്ഥാന വർഷമായി തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന വർഷം സാധാരണ വർഷമായിരികേണം.  അതായത് ഈ 
വർഷത്തിൽ ഉത്പാദനത്തികലാ വ്യാപാരത്തികലാ വ ിലയികലാ മറ്് അസാധാരണതകൾ ഒന്നും തടന്ന 
ഉണ്ാകാൻ പാെില്.

ii. ഇങ്ങടന എടുക്കുന്ന വർഷടത്ത വ ിവരങ്ങൾ മറ്റു വർഷടത്ത വ ിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ട�യ്ാൻ 
സാധിക്കുന്നവയായിരികേണം.

 ഈ വക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ാം പരിഗണിച് ടകാണ്ാണ് 2015-16 ടന അെിസ്ഥാന വർഷമായി 
തിരടഞ്ഞടുത്തത്.  കാർഷ ികകാല്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനവും വ ിലയും എല്ാം കനാക്കുകമ്പാൾ 2015-16 ഒരു 
സാധാരണ വർഷമാണ്.  

 അെിസ്ഥാന വർഷം 1952.53 = 100 ആയിരുന്നക്ാൾ 17 കാർഷ ിക ഉല്പന്നങ്ങളാണ് സൂ� ിക കണകോകോൻ 
എടുത്തിരുന്നത്. ഉല്പന്നങ്ങടള പ്രധാനമായും രണ്ായി തരം തിരിച്ച ിട്ടുണ്്.  ഭക്ഷ്യവസ്തുകേളിൽ അരി, പഞ്ചസാര, 
കറിക്കൂട്ടുകൾ, സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, പച്ചകേറികൾ എന്നിവയും. ഭക്ഷ്യതര വ ിഭവങ്ങളിൽ 
എണ്ക്കുരുകേൾ, കതാട് വ ിളകൾ എന്നിവയും ഉൾട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.

 പുതിയ സൂ� ിക പ്രകാരം ടമാത്തം 24 ഉല്പന്നങ്ങൾ സൂ� ിക നിർണ്യിക്കുന്നതിന് ഉൾട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.  
ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വ ിവരങ്ങൾ താടഴ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പർ

ഗ്രൂപ്് ഇനും

I ഭക്ഷ്യ വസ്തുകേൾ
1 ധാന്യങ്ങൾ അരി

2 പയർ തുവര പരി്്
3 പഴങ്ങളും പച്ചകേറികളും വാഴപഴം, വകതച്ചകേ, മാമ്പഴം, മരച്ചീനി, ഉരുളകിഴങ്ങ്, 

നാളികകരം
4 കറിക്കൂട്ടുകളും സുഗന് �വ്യങ്ങളും മഞ്ഞൾ, ചുകേ്, കുരുമുളക്, ജാതികേ, അെയ്ക, ഏലം, 

ഉണകേമുളക്.
II ഭക്ഷ്യതര വസ്തുകേൾ
1 വാണിജ്യ വ ിള  കശുവണ്ി, റബ്ബർ, ശർകേര
2 എണ്ക്കുരുകേൾ നിലകേെല, ടകാപ്ര
3 പാനീയങ്ങൾ ടകാകകോ, കതയില, കാ് ി
4 മറ്് ഭക്ഷകണതര വ ിഭവങ്ങൾ ടവറ്ില

       

ഉത്പാദന വ ിവരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2015-16 ടല ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് റിക്ാർട്ിൽ നിന്നുമാണ്.  2015 
ജൂവല മുതൽ 2016 ജൂൺ വടരയുളള മാർകേറ്് ഇൺടറെല ിജൺസിടറെ ടമാത്ത വ ില സൂ� ികയും എൻ.എസ്.എസ് 
68-ാം ഉപകഭാക്തൃ ട�ലവ് സർടവേയുടെ (2011-12) വ ിവരങ്ങളും ഉപകയാഗിക്കുന്നു.

Source: Directorate of Economics and Statistics, GoK and NSS 68th Round Consumer Expenditure Survey (2011-12), GoI      
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1.2 ജ�സംഖ്യ വതിവരണം

ഇന്ത്യയതിന്ല ജനസുംഖ്യ

2011-ടല ടസൻസസ് പ്രകാരം ഇന്്യയിടല ടമാത്തം 
ജനസംഖ്യ 1,21,08,54,977-ഉം 2001-ൽ 
1,02,86,18,821-ഉം ആണ്. 2011-ടല കാകനഷുമാരി 
കണകേ് പ്രകാരം ഇന്്യയിൽ 62,32,70,258 പുരുഷന്ാരും 
58,75,84,719 സ്ത്രീകളുമാണ് ഉള്ളത്.  രാജ്യടത്ത 
ടമാത്തം ജനസാ�ത �തുരശ്ര കികലാ മീറ്റിന്  382  
എന്ന അനുപാതത്തിലാണ്.  2011-ൽ രാജ്യടത്ത സ്ത്രീ 
പുരുഷ അനുപാതം 1,000 പുരുഷന്ാർകേ് 943 സ്ത്രീകൾ 
എന്നതാണ്.  ഇത് ഗ്ാമീണ പ്രകദശങ്ങളിൽ 949 –ഉം 
നഗര കമഖലയിൽ 929-ഉം ആണ്.  2011-ൽ രാജ്യടത്ത 
0-6 വയസ്ിനിെയിലള്ള കുട്ികളുടെ എണ്ം 16,45,15,253 
ആണ്. ഇകത പ്രായകോർ കേിെയിടല ശിശു, ആൺ-

ടപൺ അനുപാതം 1,000 ആൺകുട്ികൾകേ് 918 
ടപൺകുട്ികൾ എന്ന തരത്തിലാണ്. 

സുംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനസുംഖ്യാ വതിവരണും

ഇന്്യയിടല 2011-ടല കാകനഷുമാരി പ്രകാരം 
കകരളത്തിടറെ ജനസംഖ്യ 3,34,06,061 ആണ്, 
അതായത് ഇന്്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ 2.76 ശതമാനം.  
കകരളത്തിടല ആടക ജനസംഖ്യയുടെ 48 ശതമാനം  
പുരുഷന്ാരും 52 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ്  
(ചതിത്ും 1.2.1).  ഇകത കാലയളവിൽ ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യ 
1,74,71,135–ഉം നഗര ജനസംഖ്യ 1,59,34,926-ഉം  
ആണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചതിത്ും 1.2.2-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ച തിത്ും 1.2.1 കകരളത്തിടല ജനസംഖ്യ
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ജനസുംഖ്യ വളർച്ച

ജനസംഖ്യയുടെ ദശാബ്ദവളർച്ചാനിരകേ് കനാക്കുകമ്പാൾ 
ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടവച്ച് ഏറ്വും കുറവ് 
ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരകേ് (4.9 ശതമാനം) 
കകരളത്തിലാണ്. ജില്കളിൽ ഏറ്വുമുയർന്ന 
ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാനിരകേ് മലപ്പുറത്തും (13.4 
ശതമാനം) ഏറ്വും കുറവ് പത്തനംതിട്യിലമാണ് 
(-)3.0 ശതമാനം. ഇടുകേിയിലം പൂജ്യത്തിൽ താടഴയാണ് 
കാണിക്കുന്നത് (-)1.8 ശതമാനം. ഇടുകേി, കകാട്യം, 
ആലപ്പുഴ, ടകാല്ം, പത്തനംതിട്, തിരുവനന്പുരം എന്നീ 
ആറ് ടതകേൻ ജില്കളിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാനിരകേ് 
മറ്റു ജില്കകളകോൾ താരതകമ്യന കുറവാണ്.

കുട്തിേളുന്ട ജനസുംഖ്യ

2001 -ടല ടസൻസസ് കണകേനുസരിച്ച് കുട്ികളുടെ 
ജനസംഖ്യ 37,93,146 (11.9 ശതമാനം) ആയിരുന്നത് 
2011-ൽ 34,72,955 (10.3 ശതമാനം) ആയിട്ടുണ്്. 
കകരളത്തിൽ കുട്ികളുടെ (0-6 വയസ്് ) ജനസംഖ്യ 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് ടസൻസസ് 
ഡാറ് കാണിക്കുന്നത്. കദശീയതലത്തിൽ 2001-ൽ 
കുട്ികളുടെ ജനസംഖ്യ ടമാത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 
15.9 ശതമാനമായിരുന്നത് 2011 ൽ 13.5 
ശതമാനമായി. 2011 ടല ടസൻസസ് പ്രകാരം 
തമിഴ്നാെ് (9.5 ശതമാനം) കർണ്ാെക (11.2 
ശതമാനം), ആ�ാപ്രകദശ്(10.2 ശതമാനം) എന്നീ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിടല കുട്ികളുടെ അനുപാതം കദശീയ 
ശരാശരിടയകോൾ കുറവാണ്. 

കകരളത്തിടല കുട്ികളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 2001-ടലയും 
2011-ടലയും ശതമാനത്തിടറെ താരതമ്യം  
ചതിത്ും 1.2.3-ൽ ജില്തിരിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 
കുട്ികളുടെ ജനസംഖ്യ ഏറ്വും  കൂടുതൽ ഉള്ളത് മലപ്പുറം 
ജില്യിലം (5,74,041) ഏറ്വും കുറവുള്ളത് വയനാെ് 
ജില്യിലമാണ് ( 92,324). കകരളത്തിൽ കുട്ികളുടെ 
ജനസംഖ്യാനുപാതം കുറയുന്ന പ്രവണത എല്ാ 
ജില്കളിലം കാണുന്നുണ്്. (അനുബന്ും 1.2.1) ടകാല്ം 
ഒഴിടകയുള്ള ടതകേൻ ജില്കളിൽ രണ്ടു ശതമാനം 
കുറവ് കാണിക്കുകമ്പാൾ വയനാെ് ഒഴിടകയുള്ള വെകേൻ 
ജില്കളിൽ ഈ കുറവ് ഒരു ശതമാനമാണ്. ടകാല്ം 
ജില്യിൽ ഇത് ഒരു ശതമാനവും വയനാെ് ജില്യിൽ ഇത് 
രണ്ടു ശതമാനവുമാണ്.

ന�രവല്ക്രണും 

ഇരുപതാം നൂറ്ാണ്ിടല ആദ്യ ടസൻസസിൽ 
(1901 -ൽ) സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ 6.4 ദശലക്ഷം 
ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 5.9 ദശലക്ഷം അതായത് 92.9 
ശതമാനം ഗ്ാമീണ കമഖലയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. 
നഗര ജനസംഖ്യയുടെ കണകേ് അഞ്ച് ലക്ഷം 
മാത്രമായിരുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനടത്ത ടമാത്തം 
ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തിൽ താടഴയായിരുന്നു.  
നൂറു വർഷത്തിനിെയിൽ, ഗ്ാമീണ ജനതയുടെ 
വിഹിതം ക്രകമണ കുറഞ്ഞു, 2001-ൽ ടമാത്തം 
ജനസംഖ്യയുടെ 74 ശതമാനം ആയിത്തീർന്നു.  
പ്രകത്യകിച്ം 2011 ടല ടസൻസസ് പ്രകാരം, ഗ്ാമീണ, 
നഗര പ്രകദശങ്ങൾകേിെയിൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
ജനസംഖ്യ ഏകകദശം തുല്യമായി വിഭജികേട്ട്ടു. 
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ നഗര ജനസംഖ്യ 159 

ച തിത്ും 1.2.2 കകരളത്തിടല ഗ്ാമീണ, നഗര ജനസംഖ്യ

അേലംബം: സ്സൻസസ് 2001 & 2011
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ദശലക്ഷം ആണ്. ഇത് ആടക ജനസംഖ്യയിൽ 47.7 
ശതമാനമാണ്. അകത സമയം ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യ 
174 ദശലക്ഷം (52.3 ശതമാനം) -വുമാണ്.  നഗര 
ജനസംഖ്യയുടെ ദശാബ്ദ വളർച്ചാനിരകേ് 2011-ൽ 
92.72 ശതമാനമാണ്. ഇന്്യയിടല ഏറ്വും കൂടുതൽ 
നഗരവൽകേരികേട്ട് മൂന്നാമടത്ത സംസ്ഥാനമാണ് 
കകരളം. കൂൊടത അതികവഗ നഗരവത്കൃത 
സംസ്ഥാനവും ആണ്. നഗര ജനസംഖ്യയുടെ 
അനുപാതം ഏറ്വും കൂടുതലള്ള ജില് എറണാകുളമാണ് 
(68.1 ശതമാനം).

2011-ൽ ടസൻസസ്് നഗരങ്ങളുടെ എണ്ത്തിൽ 
വർദ്നവുണ്ായതിനാൽ നഗരങ്ങളുടെ എണ്ത്തിൽ 
വൻ വർദ്നയുണ്ായി എന്നത് വ്യക്മാണ്. 
ഒരു ടസൻസസ്് െഡൗൺ എന്നത് നിയമപരമായി 
നഗരമായി പ്രഖ്യാപികേട്ൊത്തതും ജനസംഖ്യ  
5,000-ൽ അധികവും ജനസാ�ത ചുരുങ്ങിയത് �തുരശ്ര 
കികലാമീറ്റിന് 400 വ്യക്ികളും; കാർഷികകമഖലയ്ക് 
പുറത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 75 ശതമാനം പുരുഷന്ാർ 
ടതാഴിടലടുക്കുന്ന നഗര സ്ഭാവത്തിടലത്തട്ട്തുമായ 
പ്രകദശമാണ്. 2011 ടസൻസസ് അനുസരിച്ച്, 
കകരളത്തിൽ 461 ടസൻസസ് നഗരങ്ങളും, 59 
സ്റാറ്യൂട്റി നഗരങ്ങളുമുണ്്. 2001 ടസൻസസ് 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇവ യഥാക്രമം 99 ഉം 60 ഉം 
ആയിരുന്നു.  ഇതിൽ നിന്നും ടസൻസസ് നഗരങ്ങളുടെ 
എണ്ത്തിൽ 366 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ായതായി 
കാണുന്നു.

ടസൻസസ് നഗരങ്ങളുടെ ഈ വർഗ്ഗീകരണം 
ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച ടനഗറ്ീവ് സംഖ്യയിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 2001 , 2011ടസൻസസുകളിൽ 
ഉണ്ായിരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ ടസൻസസ് 
ജനസംഖ്യയുടെ ദശാബ്ദ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരകേ് 

3.90 ശതമാനമാണ്. ഇത് സംസ്ഥാന ശരാശരിയായ 
4.86 ശതമാനം വളർച്ചാനിരകേികനകോൾ കുറവാണ്.  
നഗരങ്ങളിടല ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ ആധാരം 
നഗരങ്ങളികലക്കുള്ള കുെികയറ്മടല്ന്ന് ഇത് 
കാണിക്കുന്നു. നഗര ജനസംഖ്യാ വളർച്ച മുഖ്യമായും 
ടസൻസസ് െഡൗണുകളുടെ വർദ്നവ് മൂലമാണ്. അത് 
സംസ്ഥാനടത്ത നഗരവൽകരണത്തികലകേ് നയിച്.

135 നഗരങ്ങളുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്യിലാണ് ഏറ്വുമധികം 
നഗരങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇത് സംസ്ഥാനടത്ത ആടക 
പട്ണങ്ങളുടെ 25 ശതമാനത്തിലധികമാണ്.  
ഏകകദശം 60 ശതമാനം നഗരങ്ങളും തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, 
എറണാകുളം, കകാഴികകോെ് ജില്കളിലാണ്. 8 
ജില്കളിൽ നഗര ജനസംഖ്യ ദശലക്ഷം കെന്നു. ഇതിൽ 
എറണാകുളത്താണ് (68.1 ശതമാനം) ഏറ്വും കൂടുതൽ, 
തുെർന്ന് തൃശൂർ, കകാഴികകോെ്, മലപ്പുറം ജില്കളും. 
സംസ്ഥാനടത്ത ആടക നഗരജനസംഖ്യയുടെ 
50 ശതമാനകത്താളം ഈ നാല ജില്കളിലാണ് 
വരുന്നത്. വയനാെ്, ഇടുകേി ജില്കളിൽ ഓകരാ 
സ്റാറ്യൂട്റി െഡൗണുകടളാഴിടക 2011-ൽ ടസൻസിൽ 
പട്ണങ്ങടളാന്നും ഇല്. സംസ്ഥാനടത്ത ഏറ്വും 
കുറഞ്ഞ നഗരവാസികളുള്ള ജില്യാണ് വയനാെ്   
(3.8 ശതമാനം). 2001-2011 കാലയളവിൽ 
നഗരങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ 
കണടകേടുത്താൽ  ഇടുകേി ഒഴിടകയുള്ള എല്ാ 
ജില്കളിലം വർദ്നവുണ്ായിട്ടുണ്്. മലപ്പുറം ജില് 
നഗര ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്നവ് 
കാണിക്കുന്നു, ടതാട്ടുപിന്നിൽ ടകാല്ം, തൃശ്ശൂർ, 
കാസർകഗാഡ് എന്നിവയാണ്. വയനാെിനാണ് ഏറ്വും 
കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കുള്ളത്.

സംസ്ഥാനടത്ത ടമാത്തം ജനസംഖ്യയിൽ ഗ്ാമീണ 
ജനസംഖ്യയുടെ ഭാഗം കണകോകേിയാൽ 25 

ച തിത്ും 1.2.3 കകരളത്തിൽ കുട്ികളുടെ ജനസംഖ്യ ശതമാനം
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ശതമാനകത്താളം മലപ്പുറം, പാലകോെ് എന്നീ 
രണ്് ജില്കളിലാണുള്ളത്.  കാസർകഗാഡ്, 
കകാട്യം, പത്തനംതിട്, ടകാല്ം, ഇടുകേി, വയനാെ് 
എന്നീ ജില്കളിലാണ് ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യ നഗര 
ജനസംഖ്യകയകോൾ കൂടുതലള്ളത്. ഇടുകേിയിലം 
വയനാട്ിലം ആടക ജനസംഖ്യയുടെ 95 ശതമാനനവും 
ഗ്ാമീണ ജനസംഖ്യയാണ്.

സാക്ഷരത

2011-ടല ടസൻസസ് പ്രകാരം ഇന്്യൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ   ഏറ്വും ഉയർന്ന സാക്ഷരതയുള്ള 
സംസ്ഥാനമാണ് കകരളം (93.91 ശതമാനം). 2001 
-ൽ ഇത് 90 ശതമാനമായിരുന്നു.  കകരള ജനതയിൽ 
96.02 ശതമാനം പുരുഷൻമാരും 91.98 ശതമാനം 
സ്ത്രീകളും സാക്ഷരരാണ്.  കദശീയ തലത്തിൽ 
82.14 ശതമാനം പുരുഷൻമാരും 65.46 ശതമാനം 
സ്ത്രീകളും സാക്ഷരരാണ്. ജില്കളിൽ സാക്ഷരതയിൽ 
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് 97.2 ശതമാനവുമായി കകാട്യം 
നിൽക്കുകമ്പാൾ ടതാട്ടുപിന്നിൽ 96.5 ശതമാനവുമായി 
പത്തനംതിട്യാണുള്ളത്. ഏറ്വും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാ 
നിരകേ് വയനാട്ിലാണ് (89 ശതമാനം). ടതാട്ടു 
മുന്നിൽ പാലകോെ് (89.3 ശതമാനം) ആണ്. കദശീയ 
സാക്ഷരതാ നിരകേിനും മുകളിലാണ് കകരളത്തിൽ 
ഏറ്വും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാനിരകോയ വയനാട്ിടല 
89 ശതമാനം. 2001 ടസൻസസുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ എല്ാ ജില്കളിലം വർദ്നവ് 
ഉണ്ായതായികോണാവുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 1.2.1-ൽ  ടകാടുത്തിട്ടുണ്്.

സ്ത്ീപുരുഷ അനുപാതും

ജനസംഖ്യയിടല 1000 പുരുഷന്ാരിൽ സ്ത്രീകളുടെ 
എണ്മാണ് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം. 2001-ടല 
ടസൻസസുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 2011–ൽ 
കകരളത്തിടല സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 26 കപായിറെ് 
വർദ്ിച്ച് 1084ൽ എത്തി. 1981-ൽ കകരളത്തിടല 
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 1032 നിന്നും, 1991 ൽ ഇത് 1036 
ആയും മാറി. സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം ഒന്നിന് മുകളിൽ 
തുെർന്ന് കപാകുന്ന ഒകരടയാരു സംസ്ഥാനമാണ് 
കകരളം. 2011-ൽ തമിഴ്നാട്ിൽ സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം 
996 ഉം, കർണ്ാെകയിൽ 973-ഉം, ആ�ാപ്രകദശിൽ 
993 ഉം കദശീയാനുപാതം 943 -ഉം ആണ്.

കകരളത്തിടല എല്ാ ജില്കളും കപാസിറ്ീവ് 
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ മടറ്ാരു പ്രധാന സവികശഷത. 
ജില്കളിൽ ഏറ്വും ഉയർന്ന സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം 
(1,136) കണ്ണൂരും ടതാട്ടുപിന്നിൽ പത്തനംതിട്യുമാണ് 
(1,132). ഏറ്വും കുറവ് ഇടുകേിയും  (1,006), 
ടതാട്ടുമുകളിൽ എറണാകുളവുമാണ് (1,027). എല്ാ 
ജില്കൾക്കും അനുപാതം 1,000-നു മുകളിലാണ്. 

2001-ൽ വയനാെിടല സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം  
1,000-ൽ താടഴയായിരുന്നു (994). സ്ത്രീപുരുഷാനു-
പാതം ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ഇടുകേിയും (1,006) ഏറ്വും 
ഉയർന്ന കണ്ണൂരും (1,136) തമ്ിൽ 130 കപായിറെിടറെ 
അന്രമാണുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 
1.2.2 -ൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

കുട്തിേളതിന്ല ആണ്-ന്പണ് അനുപാതും  
(0-6 വയസ്)

കകരളത്തിൽ കുട്ികളിടല ആൺ-ടപൺ അനുപാതം 
(1000 ആൺകുട്ികളിൽ ടപൺകുട്ികളുടെ എണ്ം) 
2011ടസൻസസ് പ്രകാരം 964  ആണ്. ഇത് 2001-ൽ  
960 ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
കുട്ികളിടല ആൺ-ടപൺ അനുപാതം തമിഴ്നാട്ിൽ 
943 ഉം, കർണ്ാെകയിൽ 948 ഉം ആ�ാപ്രകദശിൽ 
939 ഉം കദശീയ അനുപാതം 919 ഉം ആണ്. 
ജില്കളിൽ പത്തനംതിട്യാണ് ഏറ്വും മുന്നിൽ (976) 
നിൽക്കുന്നത്. ടതാട്ടുപിന്നിലായി ടകാല്ം (973) കണ്ണൂർ 
(971) ജില്കളാണ്. തൃശൂരിടറെ അനുപാതം 950 ഉം 
ആലപ്പുഴയുകെത് 951 ഉം ആണ്. ഏറ്വും കുറഞ്ഞതും 
കൂെിയതും തമ്ിൽ 26 കപായിറെ് അന്രമാണുള്ളത്. 
ദശാബ്ദമാറ്ം വിശകലന വികധയമാകേിയക്ാൾ 
ഏറ്വും ഉയർന്ന മാറ്വുമായി ടകാല്വും (13 കപായിറെ് ) 
ടതാട്ടുപിന്നിൽ കകാഴികകോടുമാണുള്ളത് (10 കപായിറെ് ). 
മടറ്ല്ാ ജില്കളുടെയും സ്ഥാനം പത്ത് കപായിറെിൽ 
താടഴയാണ്. തൃശൂർ (-)8, ഇടുകേി (-)5, ആലപ്പുഴ 
(-)5 എന്നീ ജില്കളിൽ കുട്ികളിടല ആൺ-ടപൺ 
അനുപാതത്തിൽ ദശാബ്ദ വളർച്ച പൂജ്യത്തിനും 
താടഴയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 1.2.2-ൽ 
ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ജനസാ�ത

2011 -ടല ടസൻസസ് പ്രകാരം ഒരു 
�തുരശ്രകികലാമീറ്റിൽ 860 ആളുകൾ എന്നതാണ് 
കകരളത്തിടറെ ജനസാ�ത. ഇത് കദശീയ 
ശരാശരികയകോൾ (382)വളടര ഉയർന്നതാണ്.  
ജില്കളിൽ തിരുവനന്പുരം ഒന്നാമതും (1,508) ഇടുകേി 
ഏറ്വും പിന്നിലം ആണ് (255). പത്തനംതിട് (-)16, 
ഇടുകേി (-)4 ഒഴിടക എല്ാ ജില്കളിലം ജനസാ�ത 
ഉയർന്നതായികോണുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ും 1.2.1-ൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രായവതിഭാ� വതിതരണും 

കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിനിെയിടല കകരളത്തിടല 
ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്ം ശ്രകദ്യമാണ്. 0-14 
പ്രായ വിഭാഗത്തിലള്ളവരുടെ അനുപാതം 1961-ൽ 43 
ശതമാനമായിരുന്നത്  2011-ൽ 23.4 ശതമാനമായി 
കുറഞ്ഞു. ടമച്ചട്ട് ആകരാഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ 
ലഭ്യതയും, ആയുർവദർഘ്യം വർദ്ിച്ചതും കാരണം 60 
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വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവരുടെ അനുപാതം, 1961 -ൽ 5 
ശതമാനം ആയിരുന്നത്  2011-ൽ  12.7 ശതമാനം 
ആയി വർദ്ിച് (ചതിത്ും 1.2.4). കദശീയ തലത്തിൽ, 
ജനസംഖ്യയുടെ 29.5 ശതമാനം 0-14 വയസ്ിനിെയിലം 
62.5 ശതമാനം 15-59 വിഭാഗത്തിലം 8.0 ശതമാനം 60 
വയസ്ിന് മുകളിലള്ളവരുമാണ്. 

ഈ പ്രവണത തുെരുകയാടണകേിൽ, 0-14 
വയസ്ിനിെയിലള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം 
കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാൽ, ടതാഴിൽ ട�യ്യുന്ന 
ജനസംഖ്യയുടെ (15-59) അനുപാതം സമീപഭാവിയിൽ 
കുറയും. അതുകപാടല 60 വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവരുടെ 
എണ്ം കൂടുന്നത് മൂലം സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത് 
നെപെികൾകോയി സർകോരിടറെ �ിലവ് 
വർദ്ി്ികകേണ്ി വരുന്നതിനും കാരണമാകും.

പ്രായവതിഭാ�ും - ജതില്ലാതല വതിതരണും

2011 ടസൻസസ് പ്രകാരമുള്ള വിവിധ പ്രായ 
വിഭാഗങ്ങളുടെ കകരളത്തിടല ജില്ാതല വിതരണം 
പട്തിേ 1.2.1-ൽ ടകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ടതാഴിൽ 
കസനയുൾടകോള്ളുന്ന 15-59 പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ 
കകരളത്തിൽ 63.9 ശതമാനം കപരുണ്്. 0-14 
പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ 23.4 ശതമാനവും 60 ന് 
മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ 12.7 ശതമാനവും 
ആണ്. ജില്കളുടെ കാര്യടമടുത്താൽ ടതാഴിൽ 
കസനയുൾടകോള്ളുന്ന (15-59) വിഭാഗത്തിൽ 
ഏറ്വും ഉയർന്ന ശതമാനം ഇടുകേി (66 ശതമാനം) 
ജില്യിലാണ്, ഏറ്വും കുറവ് മലപ്പുറം (61.4 ശതമാനം) 
ജില്യിലമാണ്. വകയാജനങ്ങൾ ഉൾടകോള്ളുന്ന (60 
ഉം അതിന് മുകളിലം) പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഉയർന്ന 
ശതമാനം പത്തനം തിട് (17.9 ശതമാനം) ജില്യും, 
ഏറ്വും കുറവ് മലപ്പുറം (8.4 ശതമാനം) ജില്യിലമാണ്. 
അകത സമയം 0-14 പ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്വും 
കൂടുതൽ മലപ്പുറം (30.2 ശതമാനം) ജില്യിലം ഏറ്വും 
കുറവ് പത്തനം തിട് (19.4 ശതമാനം) ജില്യിലമാണ്.

വ്യത്യസ് പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിടല എണ്ം 
കണകേിടലടുത്താൽ 0-14, 15-59 എന്നീ രണ്് പ്രായ 
വിഭാഗങ്ങളിലം മലപ്പുറം (യഥാക്രമം 12.4 ലക്ഷം, 
25.2 ലക്ഷം) ജില്യിലാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ കപർ 
ഉള്ളത്. അകത സമയം 60 വയസ്ം അതിനു മുകളിലം 
പ്രായമുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം 
ജില്യിലാണ് ഏറ്വും കൂടുതൽ കപരുള്ളത്. ആടക 
ജനസംഖ്യ ഏറ്വും കുറവ് ആയതു ടകാണ്് തടന്ന, എല്ാ 
പ്രായ വിഭാഗങ്ങളിലം ഏറ്വും കുറവ് എണ്ം ആൾകോർ 
ഉള്ളത് വയനാെ് ജില്യിലാണ്.

ച തിത്ും 1.2.4
പ്രായവ ിഭാഗ വ ിതരണം (ശതമാനം), കകരളം 1961-2011

അേലംബം: സ്സൻസസ് ഡോറ്റ 
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കബാക്് 1.2.1 ഇന്്യയ്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായുള്ള ജനസംഖ്യാ പ്രവ�നങ്ങൾ 2011-2036

"ഇന്്യയ്കം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായുള്ള ജനസംഖ്യാ പ്രവ�നങ്ങൾ 2011-2036" എന്നത്  2019-ൽ കക� 
സർകോരിടറെ ആകരാഗ്യ കുടുംബകക്ഷമ മ�ാലയത്തിന് കീഴ ിലള്ള കദശീയ ജനസംഖ്യാ കമ്ീഷടറെ ജനസംഖ്യാ 
പ്രവ�നങ്ങൾ സംബന്ിച്ച സാകകേതിക ഗ്രൂ് ിൻടറ റിക്ാർട്ാണ്. ജനസംഖ്യാ വളർച്ചടയ നിർണ്യിക്കുന്നത് 
ടഫർട്ില ിറ്ി, മരണനിരകേ്, കുെികയറ് നിരകേ് എന്നിവയാടണന്ന് മനസ്ിലാകേിയുള്ള കംകപാണറെ് 
രീതിയാണ് ജനസംഖ്യാ പ്രവ�നങ്ങളിൽ ഉപകയാഗിച്ച ിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ഉപകയാഗിച്ച വ ിവരങ്ങൾ 2011 
ടസൻസസ്, സാമ്പ ിൾ രജിസ്ക്രഷൻ സിസ്റം (എസ് ആർ എസ് ) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. എസ് ആർ 
എസ്  നൽകിയിട്ടുള്ള ടഫർട്ില ിറ്ിയുടെയും മരണനിരകേിടറെയും സമയ-കശ്രണി തുെങ്ങിയ വ ിവരങ്ങളുടെ 
അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കണകോകേിയിട്ടുള്ളത്.  2011 ടല കണക്കുകൾ ടസൻസസ് കണക്കുകളാണ്.

ഇന്ത്യ 

2011-2036 കാലയളവ ിൽ ഇന്്യയിടല ജനസംഖ്യ പ്രതിവർഷം 1.0 ശതമാനം എന്ന നിരകേിൽ, ഇരുപത്തിയഞ്ച് 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25 ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 121.1 കകാെിയിൽ നിന്ന് 151.8 കകാെിയായി ഉയരുടമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നത്. അനന്രഫലമായി, ജനസാ�ത ഒരു �തുരശ്ര കികലാമീറ്റിന് 368-ൽ നിന്ന് 462 ആയി 
ഉയരും. 

ക്രൂഡ് ജനനനിരകേ് 2011-15 -ടല 19.6-ൽ നിന്ന് 2031-35-ൽ 13.0 ആയി കുറയും. അകതസമയം ക്രൂഡ് 
മരണനിരകേ് 6.9-ൽ നിന്ന് 7.3 ആയി ഉയരുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. കൊട്ൽ ടഫർട്ില ിറ്ി നിരകേ് (െ ിഎഫ്ആർ) 
2011-2015 -ടല 2.34-ൽ നിന്ന് 2031-35 -ൽ 1.72 ആയി കുറയുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ടമാത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 
സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം (1000 പുരുഷന്ാരിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ം) 2011-ടല 943-ൽ നിന്ന് 2036-ൽ 957 ആയി 
ഉയരുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു.

പട്തിേ 1.2.1 വ്യത്യസ് പ്രായവ ിഭാഗങ്ങളുടെ ജില് തിരിച്ള്ള വ ിതരണം-2011

ജതില്ല ജതില്ലയതിന്ല ന്മാത്ും ജനസുംഖ്യയതില്  
വ്യത്യസ്ത പ്രായ വ തിഭാ�ങ്ങളുന്ട എണ്ും

ജതില്ലയതിന്ല ന്മാത്ും ജനസുംഖ്യയതില്  
വ്യത്യസ്ത പ്രായ വ തിഭാ�ങ്ങളുന്ട ശതമാനും

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

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

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

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

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

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

6 പാലകോെ് 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 ഇടുകേി 2,47,338 7,32,193 1,29,443 22.3 66.0 11.7

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

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

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

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

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

കകരളം 78,30,974 2,13,47,208 42,27,879 23.4 63.9 12.7

അേലംബം: സ്സൻസസ് 2011
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2011 നും 2036 നും ഇെയിൽ, 15 വയസ്ിന് താടഴയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം 30.8-ൽ നിന്ന് 19.8 
ശതമാനമായി കുറയുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ടതാഴിൽ ട�യ്യുന്ന വ ിഭാഗം (15-59 വയസ്്) 2011 ടല 60.7 
ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2036-ൽ 65.1 ശതമാനമായി ഉയരുടമന്നും പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യയിടല 
പ്രായമായവരുടെ (60 വയസും അതിൽ കൂടുതലമുള്ളവർ) വ ിഭാഗം 8.4-ൽ നിന്ന് 15.0 ശതമാനമായി ഉയർന്ന് 
2011 ടല 10 കകാെിയിൽ നിന്ന് 2036-ൽ 23 കകാെിയായി ഇരട്ിയായി വർദ്ിക്കും.

15-24 വയസ്ിനിെയിലള്ള യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ം 2011 ടല 23.3 കകാെിയിൽ നിന്ന് 2021-ൽ 25.2 കകാെിയായി 
ഉയരുടമന്നും 2036-ൽ 22.7 കകാെിയായി കുറയുടമന്നും പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ഇതിടറെ ജനസംഖ്യയുമായുള്ള 
അനുപാതം 2011 ടല 19.3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2036-ൽ 14.9 ശതമാനമായി കുറയുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. 
ഇന്്യകോരുടെ ശരാശരി പ്രായം 2011- ടല 24.9 വയസ്ിൽ നിന്ന് 2036-ൽ 34.7 വയസ്് ആകുടമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നത്

2011-ൽ 31.8 ശതമാനമായിരുന്ന രാജ്യടത്ത നഗര ജനസംഖ്യ 2036 ഇൽ 38.6 ശതമാനമായി ഉയരുടമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നത്. 2011-2036 കാലയളവ ിടല രാജ്യടത്ത ടമാത്തം ജനസംഖ്യാ വർദ്നവായ 30.7 കകാെിയിൽ, 
നഗരജനസംഖ്യയുടെ വർദ്നവ ിടറെ പകേ് 22.4 കകാെി ആയിരിക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു.

കേരളും

2011-2036 കാലയളവ ിൽ കകരളത്തിടല ജനസംഖ്യ 3.34 കകാെിയിൽ നിന്ന് 3.69 കകാെിയായി ഉയരുടമന്നാണ് 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നത്. അനന്രഫലമായി, ജനസാ�ത ഒരു �തുരശ്ര കികലാമീറ്റിന് 860-ൽ നിന്ന് 951 ആയി 
ഉയരും.

പുരുഷന്ാരുകെത്  2011-15 ടല 72.19 -ൽ നിന്ന് 2031-35 -ൽ 74.49 ആയും സ്ത്രീകളുടെ 78.15 -ൽ നിന്നും 
80.15 ആയും സംസ്ഥാനടത്ത ആയുർവദർഘ്യം വർദ്ിക്കും. രാജ്യടത്ത ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരകേ് 
(ഐഎംആർ) 2031-35-ൽ 9 എന്നത് കകരളത്തിലായിരിക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ജനനനിരകേ് 2011-15 
ടല 14.5-ൽ നിന്ന് 2031-35-ൽ 11.7 ആയി കുറയും. അടത സമയം, മരണനിരകേ് 7.0-ൽ നിന്ന് 9.7 ആയി 
ഉയരുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. കൊട്ൽ ടഫർട്ില ിറ്ി നിരകേ് (െ ിഎഫ്ആർ) 2011-2015 ടല  1.82-ൽ നിന്ന് 
2031-35-ൽ 1.80 ആയി കുറയുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. ടമാത്തം ജനസംഖ്യയുടെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം  
(1,000 പുരുഷന്ാരിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ം) 2011 ടല 1,084-ൽ നിന്ന് 2036-ൽ 1,079 ആയി കുറയുടമന്നും 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു.

2011 നും 2036 നും ഇെയിൽ, 15 വയസ്ിന് താടഴയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം 23.5-ൽ നിന്ന് 17.7 
ശതമാനമായും മധ്യ വയസ്് വ ിഭാഗത്തിലള്ളവരുടെ (15-59 വയസ്) അനുപാതം 2011-ടല 63.9 ശതമാനത്തിൽ 
നിന്ന് 2036-ൽ 59.5 ശതമാനമായും കുറയുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു.

60 വയസും അതിൽ കൂടുതലമുള്ള പ്രായമായവരുടെ അനുപാതം 2011-ടല 13 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന്  
2036-ൽ 23 ശതമാനമായി ഉയരുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. അങ്ങടന, കകരളത്തിടല മികേവാറും ഓകരാ 
അഞ്ചാമടത്ത വ്യക്ിയും 2036 ഓടെ മുതിർന്ന പഡൗരനായിരിക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു. കകരളത്തിടല 
ജനസംഖ്യയുടെ ശരാശരി പ്രായം 2011-ൽ 31.9 വയസിൽ നിന്ന് 2036-ൽ 39.6 ആയി ഉയരുടമന്ന് 
പ്രതീക്ഷ ിക്കുന്നു.

2036-ൽ രാജ്യടത്ത ടമാത്തം ജനസംഖ്യയിൽ കകരളത്തിടറെ വ ിഹിതം 1.2 ശതമാനമായിരിക്കും

അേലംബം: ജനസംഖ്യോ ്േച്നങ്ങസ്ളക്കുറിച്ചുള്ള സോവങ്തിക ഗ്രൂപ്ിസ്ന്റ റിവപ്ോർട്്, വദശീയ ജനസംഖ്യോ കമ്ീഷൻ, ആവരോഗ്യ കുടുംബവക്മ മ�ോലയം, 
ഭോരത സർക്കോർ, 2019. 
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1.3 ദാരതി�്യത്തിത്റെ സൂചകങ്ങൾ

സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക രാഷ്്രീയാധിഷ്ിതമായ ഒരു 
ബഹുമുഖ സകേല്പമാണ് ദാരിദ്യം. രാജ്യടത്ത മറ്് 
സംസ്ഥാനങ്ങടള അകപക്ഷിച്ച് തികച്ം വ്യത്യസ്മായ 
ഒരു വികസന പാതയാണ് �രിത്രപരമായി കകരളം 
പിന്തുെരുന്നത്. ഭൂപരിഷ്കേരണം, വിദ്യാഭ്യാസ-
ആകരാഗ്യ പരിപാലനത്തിടറെ വ്യാപനം, 
വികക�ീകരണം, ടപൻഷൻ പദ്തികൾ, 
ടപാതുവിതരണ സമ്പ്രദായം, കുടുംബശ്രീ പരിപാെികൾ, 
വാർഷിക പദ്തി നെത്തി്് എന്നിവ സംസ്ഥാനടത്ത 
ഗ്ാമ നഗരങ്ങളിടല ദാരി�്യത്തിടറെ കതാത് 
കുറയ്കന്നതിൽ വലിയ പകോണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
2011-12 ടല ഔകദ്യാഗിക കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് 
കകരളത്തിടല കകവല ദാരി�്യ നിരകേ് 11.3 
ശതമാനമാടണന്നാണ്. ഇതാകടട് കഴിഞ്ഞ 40 
വർഷടത്ത ഏറ്വും കുറഞ്ഞ നിരക്കുമാണ്. 1973-74 
മുതൽ 2011-12 വടര രാജ്യടത്തയും സംസ്ഥാനടത്തയും 
ദരി�രുടെ അനുപാതം പട്തിേ 1.3.1-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1973-74-ൽ 59.79 ശതമാനം ആയിരുന്ന 
കകരളത്തിടല ദാരി�്യത്തിടറെ നിരടകേകേിൽ  
2011-12 ആയക്ാൾ ഇത് 11.3 ശതമാനമായി 
കുറഞ്ഞതായികാണാം. എന്നാൽ ഇകത 
കാലയളവിൽ  രാജ്യടത്ത ദാരി�്യത്തിടറെ നിരകേ് 
54.88 ശതമാനത്തിൽ (ഇത് കകരളടത്തകോളും 
കുറവാണ് ) നിന്നും 29.5 ശതമാനം മാത്രമായിട്ാണ് 
കുറഞ്ഞത്. ഗ്ാമ നഗരപ്രകദശങ്ങളിടല ദാരി�്യത്തിടറെ 
അനന്രഫലങ്ങൾ കുറയ്കന്നതിൽ ഗണ്യമായ 
പുകരാഗതി വകവരികോൻ കകരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
1973-74 മുതൽ 2011-12 വടര കകരളത്തിടല ഗ്ാമ 
നഗരപ്രകദശങ്ങളിടല ദാരി�്യ അനുപാതം യഥാക്രമം 
59.19 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 7.3 ശതമാനമായും 
62.74 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 15.3 ശതമാനമായും 
കുറഞ്ഞതായി കാണാം. എന്നാൽ ഇകത കാലയളവിൽ 
ഇന്്യയിടല ദാരി�്യ അനുപാതം യഥാക്രമം 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളിൽ 56.44 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 
30.9 ശതമാനമായും നഗരപ്രകദശങ്ങളിൽ 49.01 

പട്തിേ 1.3.1 : 1973-74 മുതൽ 2011-12 വടരയുള്ള ഇന്്യയിടലയും കകരളത്തിടലയും ദരി�രുടെ അനുപാതം 

വർഷും 
കേരളും ഇന്ത്യ

ഗ്ാമും ന�രും ആന്േ ഗ്ാമും ന�രും ആന്േ

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

രും�രാജന് േമ്തിറ്റതി േണക്ാക്ല്

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

 അേലംബം:-പ്ോനിംഗ് കമ്ീഷൻ, ഭോരത സർക്കോർ, 2014  
1973-74 മുതൽ 2004—05 േസ്ര ലക്ഡോേോല രീതിയോ�് ഉപവയോഗിച്ിരിക്കുന്നത്)
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ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 26.4 ശതമാനവുമായാണ് 
കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദരി�രുടെ അനുപാതം ഗണ്യമായി 
കുറയ്കക എന്നത് കകരളത്തിന് മുന്നിലള്ള ടവല്ലുവിളി 
തടന്നയാണ്. ഈ കനട്ം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായ് 
ഒട്നവധി പദ്തികൾ തുെർന്നും നെ്ിലാക്കുന്നതിൽ 
സംസ്ഥാനം ശ്രദ്ികകേണ്തായിട്ടുണ്്.

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 
കുടുംബങ്ങടള റാകേ് ട�യ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യകത്താടെ 
ഭാരതസർകോർ 2011-ൽ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ജാതി  
ടസൻസസ് (എസ്.ഇ.സി.സി.)  
നെത്തുകയുണ്ായി. ദാരി�്യത്തിന് വളടര 
വിശാലവും പരിവർത്തനാത്മകവുമായ നിർവേ�നം 
നൽകുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ജാതി 
ടസൻസസിന് വളടരയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്്. ഏഴ് 
മാനദണ്ഡങ്ങടള അെിസ്ഥാനമാകേിയാണ് സാമൂഹ്യ-
സാമ്പത്തിക ജാതി ടസൻസസ് ഇല്ായ്മയുടെ 
സൂ�ിക (deprivation index)  നിർണ്യിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
2011 ടല സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ജാതി ടസൻസസ് 
പ്രകാരം സംസ്ഥാനടത്ത 76.99 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ 
63.19 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളും (82.08 ശതമാനം) 
ഗ്ാമീണകമഖലയിൽ അധിവസിക്കുന്നവരാണ്.  
ഇതിൽ 10.32 ശതമാനം പട്ികജാതി കുടുംബങ്ങളും 1.63 
ശതമാനം പട്ികവർഗ കുടുംബങ്ങളുമാണ്.  ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളിൽ 19.16 ലക്ഷവും (30.33 ശതമാനം) 
ദാരി�്യ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരാണ് (deprivation).  
ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation) കതാത് ഏറ്വും കൂടുതൽ 
പാലകോെ് (42.33 ശതമാനം) ജില്യിലം ടതാട്ടു 
പിന്നിലായി തിരുവനന്പുരം (38.36 ശതമാനം),  
വയനാെ് (36.33 ശതമാനം) എന്നീ ജില്കളുമാണ്. 
ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation) കുറഞ്ഞ കതാത് 
എറണാകുളം (20.30 ശതമാനം), കകാട്യം 
(23.02 ശതമാനം), കണ്ണൂർ (24.25 ശതമാനം) 
തുെങ്ങിയ ജില്കളിലാടണന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. 
സംസ്ഥാനടത്ത ആടകയുള്ള ഗ്ാമീണ പട്ികജാതി 
കുടുംബങ്ങളിൽ 57.66 ശതമാനവും  ഗ്ാമീണ 
പട്ികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളിൽ 61.68 ശതമാനവും  
ഇല്ായ്മയിൽ (deprivation) കഴിയുന്നവരാണ്. 
സംസ്ഥാനടത്ത വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽട്ടുന്ന 
ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation)  
ജില് തിരിച്ള്ള കണകേ് (ശതമാനത്തിൽ) അനുബന്ും 
1.3.1- ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation)  വിവിധ സൂ�കങ്ങൾ 
പരികശാധിച്ചാൽ, സംസ്ഥാനടത്ത ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation)  ഉയർന്ന 
നിരകേ് കാണിക്കുന്ന സൂ�ിക വരുമാനത്തിടറെ 
മുഖ്യപങ്കും ‘കായിക അധ്ാനം ആവശ്യമായ 
താത്കോലിക ടതാഴിലിലൂടെ കടണ്ത്തുന്ന ഭൂരഹിത 
കുടുംബങ്ങളും' (18.86 ശതമാനം) ടതാട്ടു പിന്നിലായി 
‘പട്ികജാതി/പട്ിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ  
(7.11 ശതമാനം), സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായിട്ടുള്ള 

16-നും 59-നും ഇെയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു പുരുഷ അംഗം 
കപാലം ഇല്ാത്തതുമായ കുടുംബങ്ങൾ’ (3.65 ശതമാനം) 
എന്നിവയാണ്. ഇല്ായ്മയുടെ (deprivation) നിരകേ് 
കുറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്  ഭിന്നകശഷികോരായ 
അംഗങ്ങളും പ്രായപൂർത്തിയായ ശാരീരീകകശഷിയുള്ള 
ഒരു അംഗം കപാലം ഇല്ാത്തതും (0.19 ശതമാനം), 
‘താല്കോലിക ഭിത്തികയാടും കമൽക്കൂരകയാടുംകൂെിയ ഒറ് 
മുറി' മാത്രമുള്ളവരിലം (1.43 ശതമാനം), ‘25 വയസ്ിനു 
മുകളിൽ പ്രായമായ നിരക്ഷരർ' (1.81 ശതമാനം) എന്നീ 
സൂ�കങ്ങളിലാണ്. വിവിധ ഇല്ായ്മയുടെ സൂ�കങ്ങൾ 
(deprivation index)  അെിസ്ഥാനമാകേി ദരി� ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളുടെ ജില്തിരിച്ള്ള കണകേ് (ശതമാനത്തിൽ) 
അനുബന്ും 1.3.2 ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ജാതി ടസൻസസ് പ്രകാരം 
സംസ്ഥാനടത്ത 70.75 ശതമാനം ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളിടലയും മുഖ്യ അന്നദാതാവിടറെ 
പ്രതിമാസ വരമാനം 5000 രൂപയിൽ താടഴ 
മാത്രമാണ്,  എന്നാൽ, രാജ്യടത്ത 74.52 ശതമാനം 
കുടുംബങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾട്ടുന്നത്. 
സംസ്ഥാനടത്ത വയനാെ് (79.67 ശതമാനം), മലപ്പുറം 
(75.55 ശതമാനം), പാലകോെ് (74.38 ശതമാനം) 
എന്നീ ജില്കളിൽ ഇതിടറെ  ഉയർന്ന അനുപാതവും 
എറണാകുളം (64.37 ശതമാനം), കകാട്യം 
(64.46 ശതമാനം), പത്തനംതിട് (64.66 ശതമാനം) 
എന്നീ ജില്കളിൽ കുറഞ്ഞ അനുപാതവും 
കരഖട്ടുത്തുന്നുണ്്.

ഗ്ാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ മുഖ്യ വരുമാന ക്ാതസ്് 
കനാക്കുകയാടണകേിൽ, 50.61 ശതമാനം ഗ്ാമീണ 
കുടുംബങ്ങളും ‘കായികവും താത്കോലികവുമായ 
ടതാഴിലിടനയും’ 10.26 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ 
‘കാർഷിക കമഖലടയയും’ ആശ്രയിക്കുന്നതായി 
കാണാവുന്നതാണ്. കദശീയതലത്തിൽ കനാകേിയാൽ 
ഇത് യഥാക്രമം 51.18 ശതമാനവും 30.10 
ശതമാനവുമാണ്. കായികവും താത്കോലികവുമായ 
ടതാഴിലിൽ ഏർട്ടുന്നവർ ഏറ്വും കൂടുതൽ ഉള്ളത് 
മലപ്പുറം ജില്യിലം (65.05 ശതമാനം) ഏറ്വും കുറവ് 
പത്തനംതിട് ജില്യിലമാണ് (31.71 ശതമാനം).

ദാരി�്യത്തിടറെ കണക്കുകൾ കനാകേിയാൽ  
കകരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങടള അകപക്ഷിച്ച് ഏടറ  
പുകരാഗതി കനെിയിട്ടുടണ്കേിലം ഇല്ായ്മയിൽ 
കഴിയുന്നവടരയും കാണാവുന്നതാണ്. 
സംസ്ഥാനടത്ത പട്ികജാതി, പട്ികവർഗം, 
മത്്യടതാഴിലാളികൾ, മൺപാത്രമുണ്ാക്കുന്നവർ, 
കരകഡൗശലടത്താഴിലാളികൾ തുെങ്ങിയ �ില 
ഗ്രൂപ്പുകളിലം സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾകേിെയിലം 
ദാരി�്യം കക�ീകരികേട്ട്ിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ 
സാധിക്കുന്നതാണ്. കക�,  സംസ്ഥാന 
പദ്തികളിൽ പുതിയ ഉപജീവന പദ്തികൾ 
രൂപകല്പനട�യ്ത് ഇവർകേിെയിൽ നെ്ിലാകേിയാൽ 
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മാത്രകമ സംസ്ഥാനടത്ത ദാരി�്യം കുറയ്കവാൻ 
സാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന വസ്തുതയികലകോണ് 
ഇടതല്ാം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പട്ികജാതി, 
പട്ികവർഗ, ഫിഷറീസ് വകുപ്പുകൾ ഒട്നവധി ദാരി�്യ 
നിർമ്ാർജ്ന/ഉപജീവനമാർഗ പദ്തികൾ ഈ 
വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നെ്ിലാകേി 
വരുന്നുണ്്. ദാരി�്യത്തിടറെ വ്യാപ്ി കുറഞ്ഞിട്ടുടണ്കേിലം 
പാർശ്വത്കൃത വിഭാഗങ്ങൾകേിെയിൽ ദാരി�്യം 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികളിൽ കുടുതൽ ശ്രദ് 
കക�ീകരിക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാനത്തിടറെ മുന്നിലള്ള 
ഒരു പ്രധാന ചുമതലയാണ്.
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1.4. വതികസന�ാദ്യമങ്ങളതില് ധ�കാര്യ സ്ഥാപ�ങ്ങളുത്െ പങ്ട്

ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്കം വികസനത്തിനും 
ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ 
പകേ് വഹിക്കുന്നുണ്്.  ഒരു സമ്പദ്ഘെന 
മാന്ദ്യത്തിലായിരിക്കുകമ്പാൾ, വളർച്ചയുടെ ഒരു 
പ്രധാന ഘെകമായി വായ്പ മാറുന്നു, ഇത് 
ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പകേ് കൂടുതൽ 
നിർണ്ായകമാക്കും.  സർകോരിടറെ ധനപരമായ 
ഇെങ്ങളിൽ പരിമിതികൾ വർദ്ിക്കുന്നതനുസരിച്ച് 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ സഹായിക്കുന്നതിന് 
ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇെടപെൽ വളടര 
പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി 
വിവിധ തരത്തിലള്ള പ്രതിസന്ികൾ കകരളം 
കനരിടുന്നുണ്്.  ഈ നിർണ്ായക സാഹ�ര്യത്തിൽ, 
ഉപജീവകനാപധികൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിൽ ധനകാര്യ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ സുപ്രധാനമായി പകേ് വഹിക്കുന്നു.

കേശീയ തലത്തിലും സുംസ്ഥാന തലത്തിലും 
ബാങ്കുേളുന്ട വളർച്ച

2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ച സംസ്ഥാന 

തല ബാകകേഴ്സ് കമ്റ്ി റിക്ാർട്് പ്രകാരം ടപാതു 
കമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, സ്കാര്യ കമഖലാ 
വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ, 
സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയിലായി 7576 ബാകേ് 
ശാഖകൾ കകരളത്തിലാടകയുണ്്.  കകരളത്തിടല 
ആടക ശാഖകളിൽ 65.1 ശതമാനം ശാഖകളും 
അർദ് നഗര കമഖലയിലം 23.2 ശതമാനം ശാഖകൾ 
നഗരകമഖലയിലമാണ്. എന്നാൽ 11.7 ശതമാനം 
ശാഖകൾ മാത്രമാണ് ഗ്ാമീണ കമഖലയിൽ ഉള്ളത്.  
എന്നിരുന്നാലം കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ ഗ്ാമീണ കമഖലയിടല ശാഖകളുടെ വളർച്ച 
2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 
11.7 ശതമാനമായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിടല 
ബാകേ് ശാഖകളുടെ എണ്ം ഇനം തിരിച്ച് പട്തിേ  
1.4.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  എസ്.എൽ.ബി.സി 
റിക്ാർട്് അനുസരിച്ച് 2020 മാർച്ചിൽ കകരളത്തിൽ 
ആടക 6353 ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാകേ് ശാഖകൾ 
(ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും,  സ്കാര്യ 
കമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും, പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ 
ബാങ്കുളും മാത്രം ഉൾട്ടെ) ഉണ്്, എന്നാൽ 2019 

പട്തിേ 1.4.1 കകരളത്തിടല ബാകേ് ശാഖകളുെം എണ്ം ഇനം തിരിച്ച്

ക്രമ-
നമ്പർ ബാങ്കുേളുന്ട ഇനും

ശാഖേളുന്ട എണ്ും

ഗ്ാമും അർദ്ധ ന�രും ന�രും ആന്േ

1 ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ 142 2394 863 3399

2 ആർ.ആർ.ബ ി-കകരള ഗ്ാമീൺ ബാകേ് 53 542 39 634
3 സ്ാകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ 143 1613 564 2320
4 ട�റുകിെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 90 108 33 231
5 സഹകരണ ബാങ്കുകൾ 457 276 259 992

ആന്േ 885 4933 1758 7576
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മാർച്ചിൽ 6,284 ബാകേ് ശാഖകൾ ഉണ്ായിരുന്നു, മുൻ 
വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് കനാക്കുകമ്പാൾ ഈ വർഷം ഒരു 
(1) ശതമാനത്തിടറെ വർദ്നവ് കരഖട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.  
കകരളീയ ഗ്ാമീൺ ബാകേിന് 2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 
634 ശാഖകളുണ്്.  ഭാരതീയ റിസർവേ് ബാകേിടറെ 2020 
മാർച്ചിടല വത്രമാസ കണകേനുസരിച്ച് ഇന്്യയിൽ 
ആടക 148,904 ബാകേ് ശാഖകളുണ്്. ഏറ്വും 
അധികം ബാകേ് ശാഖകളുള്ള ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനം 
ഉത്തർപ്രകദശാണ്. (17,539), മഹാരാഷ്്രയും (13,144), 
തമിഴ് നാടും (11,532) രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലണ്്.  
അർദ് നഗര പ്രകദശങ്ങളിൽ ഏറ്വും അധികം ബാകേ് 
ശാഖകൾ ഉള്ള ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനം കകരളമാണ്. 
(4,716) (അനുബന്ും 1.4.1)

നതികക്ഷപും

2020 മാർച്ച് മാസടത്ത എസ്.എൽ.ബി.സി 
കണകേനുസരിച്ച് കകരളത്തിടല ബാങ്കുകളിടല 
(വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ, 
ട�റുകിെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ) ആടക നികക്ഷപം 
5,44,372 കകാെി രൂപയാണ്.  2019 മാർച്ചിൽ ഇത് 
4,93,562 കകാെി രൂപയായിരുന്നു.  സംസ്ഥാനടത്ത 
ആടക നികക്ഷപത്തിൽ 3,35,674 കകാെി രൂപ (61.7%) 
ആഭ്യന്ര നികക്ഷപവും 2,08,698 രൂപ (38.3%) 
പ്രവാസി നികക്ഷപവുമാണ്.  മാർച്ച് മാസം 2019 ൽ 
ഇത് യഥാക്രമം 3,03,507 കകാെി രൂപയും, 1,90,055 
കകാെി രൂപയുമായിരുന്നു. കകരളത്തിടല ബാകേ് 
നികക്ഷപത്തിടറെ വളർച്ച ചതിത്ും 1.4.1 ലം  
അനുബന്ും 1.4.2 ലം  കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര നതികക്ഷപവും പ്രവാസതി നതികക്ഷപവും

എസ്.എൽ.ബി.സി കണക്കുപ്രകാരം, 2019 മാർച്ചിൽ 
3,03,507 കകാെി രൂപയായിരുന്ന ആഭ്യന്ര 
നികക്ഷപം 10.6% വർദ്ിച്ച് 2020 മാർച്ച് മാസം 
ആയക്ാൾ 3,35,674 കകാെി രൂപയായിട്ടുണ്്.  2020 
മാർച്ചിൽ ടമാത്തം പ്രവാസി നികക്ഷപം 2,08,698 
കകാെി രൂപയാണ്. 2019 മാർച്ചിൽ ഇത് 1,90,055 
കകാെി രൂപയായിരുന്നു ഈ വർഷം ഏകകദശം 10 
ശതമാനത്തിടറെ വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. 
കകരളത്തിൽ പ്രവാസി നികക്ഷപം ടപാതുകമഖലാ 
ബാങ്കുകടള അകപക്ഷിച്ച് സ്കാര്യ ബാങ്കുകളിലാണ് 
കൂടുതൽ.  2020 മാർച്ച് മാസടത്ത കണകേ് 
പ്രകാരം ടപാതുകമഖലാ ബാങ്കുകളിടല പ്രവാസി 
നികക്ഷപം 98,733.39 കകാെി രൂപയും സ്കാര്യ 
ബാങ്കുകളിടല പ്രവാസി നികക്ഷപം 1,07,165.04 കകാെി 
രൂപയുമാണ്ട�റുകിെ ധനകാര്യ ബാങ്കുകളാണ് 
ബാകേിംഗ് കമഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കനടുന്നത്.  
മാർച്ച് 2020 ടല കണക്കുകൾ പ്രകാരം അവർ 1,306.51 
കകാെി രൂപയുടെ പ്രവാസി നികക്ഷപം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്്.  
മുൻ വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് 182.6% വർദ്നവാണ് 
ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്. (അനുബന്ും. 1.4.3)

ന്ഷഡയൂൾഡ് വാണതിജ്യ ബാങ്കുേളതിന്ല 
നതികക്ഷപും

ആർ.ബി.ഐ യുടെ കണകേനുസരിച്ച് മാർച്ച് 2020ൽ 
മുൻ വർഷവുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ ടമാത്തം 
നികക്ഷപത്തിൽ 9.5 ശതമാനത്തിടറെ വർദ്നവ് 

ച തിത്ും 1.4.1 കകരളത്തിടല ബാകേ് നികക്ഷപത്തിടറെ വളർച്ച
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ഉണ്ായിട്ടുണ്്. കകരളത്തിടല എല്ാ ടഷഡയൂൾഡ് 
വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിടലയും (ടപാതുകമഖലാ 
ബാങ്കുകൾ, സ്കാര്യ കമഖലാ ബാങ്കുകൾ, വികദശ 
ബാങ്കുകൾ, പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ, ട�റുകിെ 
ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ) ആടക നികക്ഷപം 10 .5 
ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 5,47,651 കകാെി രൂപയായിട്ടുണ്്. 
2019 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇത് 4,95,741 കകാെി 
രൂപയായിരുന്നു. രാജ്യടത്ത ആടക നികക്ഷപത്തിൽ 
കകരളത്തിടല ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിടല 
നികക്ഷപ വിഹിതം 2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ 3.98 
ശതമാനമാണ്. രാജ്യത്താടകയുള്ള നികക്ഷപത്തിടറെ 
കണടകേടുക്കുകമ്പാൾ മഹാരാഷ്്രയ്കാണ് ഒന്നാം 
സ്ഥാനം (20.04 ശതമാനം) (അനുബന്ും 1.4.4).  

വായ്പേൾ

എസ്.എൽ.ബി.സിയുടെ 2020 മാർച്ചിടല 
കണകേനുസരിച്ച് കകരളത്തിടല വാണിജ്യബാങ്കുകളും 
സഹകരണ ബാങ്കുകളും ക�ർന്ന് 4,09,607 കകാെി രൂപ 
വായ്പയായി നൽകി.  ഇത് 2019 മാർച്ചികലകോളും 
7.6 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.  കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി 
താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 2020 മാർച്ച് മാസടത്ത 
ശതമാനാെിസ്ഥാനത്തിലള്ള വർദ്നവ് കുറവാണ് 
(13.7 ശതമാനം).  ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളും, സ്കാര്യ കമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും, 
പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകളും, ട�റുകിെ ധനകാര്യ 
ബാങ്കുകളും (എസ്.എഫ്.ബി) ഉൾട്ടെ എല്ാ 
വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും ക�ർന്ന് 3,59,274 കകാെി രൂപ 
2019 മാർച്ച് വടര വായ്പയായി നൽകി.  ഇതിൽ 
ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ 1,95,503 
കകാെി രൂപയും ആർ.ആർ.ബി 17,912 കകാെി രൂപയും 
ട�റുകിെ ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ 4,502 കകാെി 
രൂപയുമാണ് വായ്പയായി നൽകിയത്.  2020 മാർച്ച് 
മാസടത്ത കണക്കുപ്രകാരം ടമാത്തം വായ്പയുടെ 
52 ശതമാനവം മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിനാണ് 

നൽകിയിരിക്കുന്നത്.   ബാങ്കുകടള ഇനം തിരിച്ച് 
വിശകലനം ട�യ്യുകമ്പാൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് 
മുൻഗണനാ വിഭാഗമായ കൃഷി, വമകക്രാ ട�റുകിെ 
ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക് 
ഏറ്വും കൂടുതൽ വായ്പ നൽകിയിരുന്നത്.  കഴിഞ്ഞ 
വർഷവുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ ട�റുകിെ 
ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ 45 ശതമാനം കൂടുതൽ വായ്പ 
നൽകിയിട്ടുണ്്. ആർ.ബി.ഐയുടെ വത്രമാസ 
റിക്ാർട്് പ്രകാരം ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളുടെ സംസ്ഥാനാെിസ്ഥാനത്തിലള്ള വായ്പ 
ധനസഹായങ്ങളുടെ പട്ിക (അനുബന്ും 1.4.5) 
ഉൾടകോള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

ോർഷതിേ വായ്പ

2020 മാർച്ച് മാസടത്ത എസ്.എൽ.ബി.സി റിക്ാർട്് 
പ്രകാരം വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, ആർ.ആർ.ബി, ട�റുകിെ 
ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ ബാങ്കുകൾ 
എന്നിവർ എല്ാം ക�ർന്ന് കകരളത്തിൽ 89,500 
കകാെി രൂപയുടെ കാർഷിക വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്്.  
2020 മാർച്ച് മാസടത്ത കണകേ് പ്രകാരം ടമാത്തം 
വായ്പയുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ കാർഷിക 
കമഖലയ്ക് നൽകിയ വായ്പയിൽ 1.35 ശതമാനം 
കുറവ് വന്നിട്ടുണ്് (23.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 22 
ശതമാനമായി).   വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ കാർഷിക 
വായ്പ വിഹിതം 1.4.2-ൽ കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

എസ്.സതി/എസ്.ടതി, ദുർബല വതിഭാ�ത്തിനുള്ള 
വായ്പേൾ

എസ്.എൽ.ബി.സി കണക്കുപ്രകാരം 2020 മാർച്ച് 
വടര സംസ്ഥാനടത്ത വിവിധ ബാങ്കുകൾ എസ്.
സി. വിഭാഗത്തിന് 5,147.3 കകാെി രൂപയും എസ്.െി 
വിഭാഗത്തിന് 1,204.9 കകാെി രൂപയും വായ്പയായി 
നൽകി.  2019 മാർച്ചിൽ 5,710.8 കകാെി രൂപയും 

ച തിത്ും 1.4.2 2020 മാർച്ച് വടരയുള്ള കാർഷ ിക വായ്പ വ ിഹിതം  

           

  
അേലംബം: SLBC റിവപ്ോർട്്, മോർച്് 2020
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ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകൾ  

പ്രകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ  

സ്കാര്യകമഖല വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകൾ 

ട�റുകിെ ധനകാര്യ ബാങ്കുകൾ  

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ  
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1,306.3 കകാെി രൂപയുമാണ് യഥാക്രമം എസ്.സി 
വിഭാഗത്തിനും എസ്.െി വിഭാഗത്തിനും വായ്പയായി 
നൽകിയത്.  മുൻ വർഷം വിതരണം ട�യ്ത 
വായ്പയുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ പട്ികജാതി 
വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ വായപകളിൽ 10 ശതമാനം 
കുറവും, പട്ിക വർഗ്ഗകോർകേ് നൽകിയ വായ്പയിൽ 
8 ശതമാനം കുറവുമാണ് കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
ടപാതുകമഖലാ ബാങ്കുകൾ എസ്.സി വിഭാഗത്തിനു 
നൽകിയ വായ്പകളിൽ 18 ശതമാനത്തിടറെ കുറവും 
എസ്.െി വിഭാഗത്തിനു നൽകിയ വായ്പകളിൽ 
24 ശതമാനത്തിടറെ കുറവും വന്നിട്ടുണ്് എന്നാണ് 
റിക്ാർട്് സൂ�ി്ിക്കുന്നത്.  എന്നാൽ സഹകരണ 
ബാങ്കുകൾ എസ്.െി വിഭാഗത്തിനു നൽകിയ 
വായ്പകളിൽ 258 ശതമാനത്തിടറെ വർദ്നവ് 
ഉണ്ായിട്ടുണ്്.

എസ്.എൽ.ബി.സി കണകേനുസരിച്ച് ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങൾകേ് 2019 മാർച്ചിൽ 77,474 കകാെി രൂപ 
വിതരണം ട�യ്തിരുന്നത് 2020 മാർച്ചിൽ 10 ശതമാനം 
വർദ്ിച്ച് 85,398 കകാെി രൂപയായി.

പട്ികജാതി/പട്ികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾകേ് 2020 മാർച്ച് 
വടര നൽകിയ വായ്പയുടെ വിവരം ബാകേ് ഇനം 
തിരിച്ച് പട്തിേ 1.4.2.-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

ഭവന വായ്പ

2020 മാർച്ചിടല എസ്.എൽ.ബി.സി കണകേനുസരിച്ച് 
കകരളത്തിടല വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും സഹകരണ 
ബാങ്കുകളും ക�ർന്ന് 8,27,096 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി 
₹37,324 കകാെി രൂപ ഭവന വായ്പയായി നൽകി.  

പട്തിേ 1.4.2 പട്ികജാതി/പട്ികവർഗ്ഗ വ ിഭാഗങ്ങൾകേ് 2020 മാർച്ച് വടര നൽകിയ വായ്പകളുടെ വ ിവരം ബാകേ് ഇനം 
തിരിച്ച്  (രൂപ കകാെിയിൽ)
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2019 മാർച്ചിൽ 7,51,634 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി 
₹36,025 കകാെി രൂപയായിരുന്നു ഭവന വായ്പയായി 
നൽകിയിരുന്നത്.  മുൻ വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് 
ഭവനവായ്പയിൽ 3.6 ശതമാനം വർദ്നവ് 
ഉണ്ായി.  ബാങ്കുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ നിന്നും 
2019-20 കാലയളവിൽ ടപാതുകമഖലാ ബാങ്കുകൾ 
3,10,913 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി ₹20,400 
കകാെി രൂപയും പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ 
58,855 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി ₹2,897 
കകാെി രൂപയും സ്കാര്യ കമഖലാ ബാങ്കുകൾ 
73,019 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി 5,596 കകാെി 
രൂപയും ട�റുകിെ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ 
9,864 ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി ₹71 കകാെി 
രൂപയും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ 3,74,445 
ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി ₹8,359 കകാെി 
രൂപയും ഭവനവായ്പയായി വിതരണം ട�യ്തു.  
ഭവനവായ്പയുടെ ഭൂരിഭാഗം വിഹിതവും (55 ശതമാനം) 
ടപാതു കമഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളാണ് വിതരണം 
ട�യ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ാം സ്ഥാനത്ത് സഹകരണ 
ബാങ്കുകളാണ്.  അവർ 22 ശതമാനം ഭവനവായ്പകൾ 
വിതരണം ട�യ്തിട്ടുണ്്.

വതിേ്യഭ്യാസ വായ്പ

2020 മാർച്ചിൽ 3,49,815 വിദ്യാർഥികൾകോയി ₹11,260 
കകാെി രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയായി വിതരണം 
ട�യ്തിട്ടുണ്്.  കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ 13.8 ശതമാനത്തിടറെ വർദ്നവ് 

കാണിക്കുന്നു.  ആടക വിതരണം ട�യ്ത വിദ്യഭ്യാസ 
വായ്പയുടെ 82 ശതമാനവും ടപാതുകമഖലാ വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളാണ് നൽകിയത്.  അതായത് 2,44,008 
ഗുണകഭാക്ാകേൾകോയി ₹9,246 കകാെി രൂപ വായ്പ 
നൽകി.  2019 മാർച്ചിടല കണക്കുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ പ്രാകദശിക ഗ്ാമീണ ബാങ്കുകൾ 23,459 
വിദ്യാർഥികൾകോയി ₹641 കകാെി രൂപ മാത്രമാണ് 
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയായി നൽകിയത്.  ഇത് കഴിഞ്ഞ 
വർഷടത്ത അകപക്ഷിച്ച് 18 ശതമാനത്തിടറെ കുറവ് 
കാണിക്കുന്നു.  സ്കാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ 39,574 
വിദ്യാർഥികൾകോയി ₹1,232 കകാെി രൂപയും ട�റുകിെ 
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 40,669 വിദ്യാർഥികൾകോയി 
83 കകാെി രൂപയും വിദ്യഭ്യാസ വായ്പയായി 
നൽകിയിട്ടുണ്്.  കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ ഇത് വലിയ ഒരു വർദ്നവാണ്.  2019 
മാർച്ചിൽ ട�റുകിെ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ 16,083 
വിദ്യാർഥികൾകോയി ₹14.74 കകാെി രൂപ മാത്രമാണ് 
വായ്പ നൽകിയിരുന്നത്.  മാർച്ച് 2020ൽ സഹകരണ 
ബാങ്കുകൾ 2015 വിദ്യാർഥികൾകോയി ₹58 കകാെി 
രൂപയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയായി നൽകിയത്.  
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ 12 ശതമാനം കിട്ാകെമാണ്.

വായ്പാ നതികക്ഷപ അനുപാതും

മറ്് ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം 
ട�യ്യുകമ്പാൾ വായ്പാ നികക്ഷപ അനുപാതം ഏറ്വും 
കുറഞ്ഞത് കകരളത്തിലാണ്.  2020 മാർച്ചിടല 
ആർ.ബി.ഐയുടെ വത്രമാസ കണകേനുസരിച്ച് 
ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ 

ച തിത്ും 1.4.3 ടഷഡയുൾഡ്  വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ നികക്ഷപത്തിടറെയും വായ്പയുടെയും    
ജ ില്  തിരിച്ള്ള കണകേ്, മാർച്ച് 2020
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നികക്ഷപ അനുപാതം മുൻവർഷകത്തകോൾ കുറവാണ് 
കാണിക്കുന്നത്. ഇന്്യയിൽ അതായത്  76 ശതമാനം,  
2019 മാർച്ചിൽ ഇത് 78.18 ശതമാനമായിരുന്നു.   
വായ്പാ നികക്ഷപ അനുപാതം ഏറ്വും കൂടുതലള്ള 
ഇന്്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്്ാപ്രകദശാണ് (123.84).  
മറ്് സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ് നാെിന് 107.26 
ശതമാനവും മഹാരാഷ്്രയ്ക് 102.59 ശതമാനവും 
ടതലകോനയ്ക് 102.21 ശതമാനവും വായ്പ നികക്ഷപ 
അനുപാതമുണ്്.

2020 മാർച്ചിൽ കകരളത്തിടല ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളിടല വായ്പാ നികക്ഷപ അനുപാതം 
മുൻവർഷടത്ത 65.61 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 64.24 
ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്് (അനുബന്ും 1.4.6).  
2020 മാർച്ചിടല കണകേനുസരിച്ച് കകരളത്തിടല 
ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാകേിടല ആടക നികക്ഷപം 
5,47,651 കകാെി രൂപയായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  2019 
മാർച്ചിൽ ഇത് ₹4,95,741 കകാെി രൂപയായിരുന്നു.  2019 
മാർച്ചിടല ആടക വായ്പ 3,25,280 കകാെിയായിരുന്നത് 
2020 മാർച്ചിൽ ₹3,51,908 കകാെിയായി വർദ്ിച്.

ഇന്്യയിടല ടപാതുകമഖലാ ബാങ്കുകളുടെ വായ്പാ 
നികക്ഷപ അനുപാതം 2020 മാർച്ചിൽ 70.18 
ശതമാനമാണ്.  2019 മാർച്ചിൽ ഇത് 72.85 
ശതമാനമായിരുന്നു (2.67 ശതമാനത്തിടറെ 
കുറവ് ).  സംസ്ഥാനാെിസ്ഥാനത്തിൽ കനാക്കുകമ്പാൾ 
ആ�ാപ്രകദശിനാണ് ഏറ്വും ഉയർന്ന വായ്പാ 
നികക്ഷപ അനുപാതം (127.99 ശതമാനം) രണ്ാം 
സ്ഥാനം ടതലകോനയ്കം (108.24 ശതമാനം) 
കകരളത്തിടല ടപാതുകമഖലാ ബാങ്കുകളിടല വായ്പ 
നികക്ഷപ അനുപാതം 2020 മാർച്ചിൽ മുൻവർഷടത്ത 
64.93 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 66.62 ശതമാനമായി 
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  (അനുബന്ും 1.4.7)

ബാങ്തിും�് സ്ഥതിതതി വതിവര േണക്തിന്റെ ജതില്ല 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിശേലനും 

കകരളത്തിടല ബാകേിംഗ് സ്ഥിതി വിവരകണകേ് 
സംബന്ിച്ച് ആർ.ബി.ഐയുടെ വിശകലനത്തിൽ 
നിന്നും വ്യക്മാകുന്നത് ഏറ്വുമധികം ബാകേ് 
ശാഖകളുളളത് എറണാകുളം ജില്യിലാണ് (1019), തൃശ്ശൂർ 
ജില്യിൽ (760) ശാഖകളും, തിരുവനന്പുരം ജില്യിൽ 
(741) ശാഖകളുമുണ്്.  ഏറ്വും കുറച്ച് ശാഖകളുള്ളത് 
വയനാെ് ജില്യിലാണ് (133).  കകരളത്തിൽ ഉയർന്ന 
വായ്പാ നികക്ഷപമുള്ളത് വയനാെ് ജില്യിലം 
(135.54 ശതമാനം) കുറഞ്ഞത് പത്തനംതിട് 
ജില്യിലമാണ് (25.45 ശതമാനം) (അനുബന്ും 1.4.8). 
കകരളത്തിടല ടഷഡയൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിടല 
ജില്ാെിസ്ഥാനത്തിലള്ള നികക്ഷപത്തിടറെയും 
വായ്പയുടെയും വിവരങ്ങൾ  
ചതിത്ും 1.4.3-ൽ ക�ർത്തിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്ല സഹേരണ ബാങ്തിും�് കമഖല

കകരളത്തിടല സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ തട്ടുകളിൽ ഉള്ളവർകേ് വായ്പാ 
ധനസഹായങ്ങൾ നൽകിവരുന്നതിൽ പ്രധാനമായ 
പകേ് വഹിക്കുന്നവരാണ്.  അതായത് ടമാത്തം 
ബാകേ് ശാഖകളുടെ 13 ശതമാനവും സഹകരണ 
കമഖലയിലാണ്.  മാർച്ച് 2020 ടല കണകേ് പ്രകാരം 
കകരളത്തിൽ 992 സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉണ്്, 
അതിൽ 457 എണ്ം ഗ്ാമീണ കമഖലയിലം, 276 
എണ്ം അർദ് നഗര കമഖലയിലം, 259 എണ്ം 
നഗരകമഖലയിലമാണ്.

വാണിജ്യ, ഗ്ാമീണ, ട�റുകിെ സഹകരണ 
ബാങ്കുകളിലായി 2020 മാർച്ചിൽ ₹6,09,059 

പട്തിേ 1.4.3 സഹകരണ കമഖലയുടെ പ്രകെനം രൂപ കകാെിയിൽ

ക്ര
മ 

ന
മ്പ

ർ ഘടേും

മാർച്ച് 2020
സഹേരണ 
കമഖലയന്ട 
വ തിഹതിതും (%)

സഹ-
േരണ 
കമഖല

വാണതിജ്യ ബാങ്കുൾ + 
ആർ.ആർ.ബ തി + ന്ചറുേതിട  
ധനോര്യ ബാങ്കുേൾ

ആന്േ

1 ശാഖകൾ 992 6584 7576 13
2 ആടക നികക്ഷപം 64687 544372 609059 11

3 ആടക വായ്പകൾ 50334 359274 409608 12

4 ആടക ബ ിസിനസ്് 115021 903646 1018667 11

5 മുൻഗണനാ കമഖലയ്കള്ള വായ്പ 34476 179540 214016 16

6 മുൻഗണനാ കമഖലയ്കള്ള വായ്പ(ശതമാനം) 68% 50% 52% ....

7 കാർഷ ിക വായ്പ 7280 82221 89500 8

8 കാർഷ ിക വായ്പാ (ശതമാനം) 14% 23% 22% ....

9 എം.എസ്.എം.ഇ വായ്പകൾ 4503 56894 61397 7

10 എം.എസ്.എം.ഇവായ്പകൾ (ശതമാനം) 9% 16% 15% ......
11 വായ്പാ നികക്ഷപഅനുപാതം 77.81 66% 67.52% ......

അേലംബം: സംസ്ോനതല ബോവങ്ഴ്സ് കമ്ിറ്റി റിവപ്ോർട്്
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കകാെിയുടെ നികക്ഷപമുണ്്.  2019 മാർച്മായി 
താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 2020 മാർച്ചിൽ സഹകരണ 
ബാങ്കുകളിടല നികക്ഷപം ₹70,139 കകാെിയിൽ നിന്നും 
₹64,687 കകാെിയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.  വിശകലനങ്ങൾ 
കാണിക്കുന്നത് എടന്ന്നാൽ വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളിടലയും സഹകരണ ബാങ്കുകളിടലയും 
ആടക നികക്ഷപവുമായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 
സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ വിഹിതം 12.44 
ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 11 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.  
2020 മാർച്ച് വടര സഹകരണ ബാങ്കുകളും വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളും നൽകിയ ആടക വായ്പ ₹4,09,608 കകാെി 
രൂപയാണ്.  ഇതിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മാത്രം 
വിഹിതം ₹50,334 കകാെി രൂപയാണ്.  ഇത് വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകളും സഹകരണ ബാങ്കുകളും നൽകിയ ആടക 
വായ്പയുടെ 12 ശതമാനമാണ്.  2020 മാർച്ചിൽ 
സഹകരണ ബാങ്കുകളും വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും കാർഷിക 
വായ്പയായി നൽകിയത് ₹89,500 കകാെി രൂപയാണ്.  
ഇതിൽ സഹകരണ ബാകേിടറെ വിഹിതം 7,280 കകാെി 
രൂപയാണ് (8 ശതമാനം).  കകരളത്തിടല ബാകേിങ് 
കമഖലയിടല ആടക ക്രയവിക്രയം 2019 മാർച്ചിൽ 
₹9,44,321 കകാെിയായിരുന്നത് 2020  മാർച്ചിൽ 
₹10,18,667 കകാെിയായി ഉയർന്നു. (പട്തിേ 1.4.3).

ബാങ്തിും�് ഇതര ധനോര്യ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ

കേരള ക്റേറ്റ് ൈതിനാന്ഷ്യല് 
എന്റെർഫപ്രസസ് (ന്േ.എസ്.എൈ്.ഇ)

1969 ൽ കകരള സർകോരിടറെ ഉെമസ്ഥതിയിൽ 
ആരംഭിച്ച ബാകേിങ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് 
കകരള കസ്ററ്് ഫിനാൻഷ്യൽ  എടറെർവപ്രസസ്.  
ടക.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ പ്രധാന ബിസിനസ്് 
വിഭാഗങ്ങൾ �ിട്ി, വായ്പ നൽകൽ, നികക്ഷപ 
സ്രൂപണം എന്നിവയാണ്.  മാർച്ച് 2020 
അനുസരിച്ച് പ്രതിമാസ ടമാത്തം വിറ്റുവരവ് 23,895 
കകാെി രൂപയാണ്.  കമ്പനികേ് ₹3,043 കകാെി രൂപ 
�ിട്ി സുരക്ഷാ നികക്ഷപവും ₹2,122 കകാെി രൂപ മറ്റു 
നികക്ഷപവുമുണ്്.  2019 -ൽ കമ്പനി 2 പ്രാകദശിക 
ഓഫീസുകൾ പാലകോട്ടും, പത്തനംതിട്യിലം 
തുറക്കുകയുണ്ായി.  2020 മാർച്ചിൽ പുതുതായി 18 പുതിയ 
ശാഖകളും തുറക്കുകയുണ്ായി.

ടക.എസ്.എഫ്.ഇ കിഫ്ബിയുമായി ക�ർന്ന് 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്തമായുള്ള അെിസ്ഥാന 
സഡൗകര്യ വികസനത്തിനായി സർകോരിടറെ വിവിധ 
കപ്രാജക്ടുകളിൽ നികക്ഷപിക്കുന്നതിനായി പ്രവാസി 
�ിട്ി എന്ന പദ്തി ആരംഭിക്കുകയും ആയതിലൂടെ 
നികക്ഷപങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു.  ഇക്ാൾ 
തടന്ന 200 കകാെി രൂപയിലധികം രൂപ പ്രവാസി �ിട്ി 
വഴി സമാഹരിക്കുകയും അത് കിഫ്ബി കബാണ്ടുകളിൽ 
നികക്ഷപിക്കുകയും ട�യ്തിട്ടുണ്്.

കകാവിഡ് പ്രതിസന്ികൾ കനരിടുന്നതിനായി 
കമാറകട്ാറിയം നൽകുന്നതിനു പുറടമ പ്രവാസികൾകേ് 
പലിശരഹിത വായ്പകളും, ഓൺ വലൻ പഠന 
സഹായങ്ങളും, നികക്ഷപകർക്കും മുതിർന്ന 
പഡൗരൻമാർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും നൽകിവരുന്നു.  
കകാവിഡ് പ്രതിസന്ി മൂലം മെങ്ങി വരുന്ന 
പ്രവാസികൾകേ് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വടര 3% പലിശ 
നിരകേിൽ സ്ർണ് പണയ വായ്പ നൽകുന്നു.  
ഇതിനായി പ്രവാസി സഡൗഹൃദം പദ്തികളും 
രൂപീകരിക്കുകയുണ്ായി.

ഓവണലൈൻ വിദ്യാ സഹായി പദ്തി പ്രകാരം സ്ാർട്് 
െി വി വാങ്ങുന്നതിനായി ടക.എസ്.എഫ്.ഇ 37 
കകാെി രൂപ നൽകുകയുണ്ായി.  കുടുംബശ്രീയുമായി 
ക�ർന്ന് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ മകേൾകേ് ലാപ് 
കൊ്് വാങ്ങുന്നതിനായി വിദ്യാശ്രീ എന്ന പദ്തിയും 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

കേരള ൈതിനാന്ഷ്യല് കോർപ്കറഷന് 
(ന്േ.എൈ്.സതി)

1951 ടല കസ്ററ്് ഫിനാൻഷ്യൽ കകാർ്കറഷൻ 
ആക്െ് അനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ച കകരള 
ഫിനാൻഷ്യൽ കകാർ്കറഷൻ കകരളത്തിടറെ 
വ്യവസായവൽകേരണത്തിലം വികസനത്തിലം വളടര 
പ്രധാന പകേ് വഹിക്കുന്നു. ടക.എഫ്.സി യുടെ  
2018-19 ടല അറ്ലാഭം 17.7 കകാെി രൂപയായിരുന്നു 
എന്നാൽ 2019-20 മാർച്ചിടല അറ്ലാഭം 18.4 കകാെി 
രൂപയായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.

കകരളത്തിൽ സംരംഭകത്ം കപ്രാത്ാ 
ഹി്ിക്കുന്നതിനായി ടക.എഫ്.സി �ില പദ്തികൾ 
നിർക്ദേശിച്ചിട്ടുണ്്.  അതിൽ �ീഫ് മിനികസ്റഴ്സ് 
എടറെർപ്രണർഷി്് ടഡവലട്മറെ് കപ്രാഗ്ാം 
(സി.എം.ഇ.ഡി.പി) എന്ന പദ്തി സർകോർ 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്്.  ഈ പദ്തിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓകരാ 
വർഷവും കുറഞ്ഞത് 2,000 സംരംഭകടരടയകേിലം 
കടണ്ത്തി 1,000 സംരംഭകത് യൂണിറ്റുകടളകേിലം 
പുതുതായി തുെങ്ങണടമന്നാണ്.  ഈ പദ്തി 
നെ്ിലാക്കുന്ന ഏജൻസി ടക.എഫ്.സി.യാണ്.
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സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വികസനകത്താടുള്ള 
സവികശഷമായ കാഴ്ച്ാടുകൾ ടകാണ്ടും 
അവ നെ്ിലാക്കുന്നതിനായി വകടകാണ്   
കക്ഷമപദ്തികളിലൂടെയും കകരളം എന്നും 
അറിയട്ടുന്നു. ഈ യത്നത്തിൽ ധനപരമായ 
വികവകകത്താടൊ്ം കക്ഷമ നെപെികളും 
സന്തുലിതമാകുന്നതിലൂടെ എല്ാവർക്കും 
സാമൂഹിക കക്ഷമവും സംരക്ഷണവും 
ഉറ്ാകോൻ സർകോർ എല്ാ ശ്രമങ്ങളും നെത്തി.
എന്നിരുന്നാലം കഴിഞ്ഞ  നാല വർഷത്തിനിെയിൽ 
തങ്ങളുടെ  നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള നിരവധി 
ടവല്ലുവിളികൾ സർകോർ കനരികെണ്തായി വന്നു. 
പതിമൂന്നാം  പഞ്ചവത്ര പദ്തി കെന്ന് കപായത് 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ സാമ്പത്തിക സ്കത്രാതസുകളിൽ 
കടുത്ത സമ്ർ്ദേം ഏൽ്ിച് ധന ഏകീകരണ 
ശ്രമങ്ങടളക്ാലം ബാധിച്ച്, കടുത്ത സാമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ികൾ ഉണ്ായ കാലഘട്ത്തിലൂടെയാണ്. 
2017-ൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഓഖി ചുഴലികോറ്ിടന 
കനരികെണ്ിവന്നു. 2018 ടലയും 2019 ടലയും 
ടവള്ളട്ാകേങ്ങൾ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ങ്ങൾകേ് 
കാരണമായി.കക� സർകോരിടറെ വിവിധ നയങ്ങളായ 
കനാട്ടുനികരാധനവും  �രക്കു കസവന നികുതി 
നെ്ാകേലം സംസ്ഥാനത്തിടറെ വിഭവ സമാഹരണ 
കശഷിടയ പ്രതികൂലമായി ബാധിച് 
കകാവിഡ്-19  മഹാമാരിയും അതിടന തുെർന്ന് 
പ്രഖ്യാപിച്ച കലാകേ്ഡഡൗണുകളും പ്രതികൂല 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകേി. കക� 
സംസ്ഥാന സർകോരുകൾ ഏർട്ടുത്തിയ 
കലാകേകഡാൺ സംസ്ഥാന സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥടയ 
സ്ംഭി്ിക്കുകയും എല്ാ വരുമാന കണക്കുകൂട്ലകടളയും 
താളംടതറ്ിക്കുകയും ട�യ്തു.

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ സഹായിക്കുന്നതിനും, 
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണം സംഭവിച്ച നാശ 
നഷ്ങ്ങൾ കുറയ്കന്നതിനും സംസ്ഥാനം കർശനമായ 
ഏകീകരണത്തിലൂടെ വീടണ്ടുകേലിലം വളർച്ചയ്കം 

മുൻഗണന നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുയുണ്ായി.  
ഇതിനായി സമൂഹത്തിടല ഏറ്വും ദുർബലരായ 
വിഭാഗത്തിന് സർകോർ തടന്ന ആവശ്യകസവനങ്ങളും, 
സാധനങ്ങളും പണവും വാഗ്ാനം ട�യ്തു.  കടുത്ത 
സാമ്പത്തിക സമ്ർ്ദേമുള്ള ഈ അവസരത്തിൽ 
സംസ്ഥാനം എല്ാ ജനങ്ങൾക്കും സാർവത്രികമായി 
ഏറ്വും ആവശ്യകസവനങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ായി.
പുറത്തുനിന്നുള്ള (ബാഹ്യമായ) സാമ്പത്തിക 
ആഘാതങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ച 
പ്രശ്നങ്ങടള കൂടുതൽ വഷളാകേിയ ഈ കാലയളവിൽ 
സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്വും വലിയ ബാഹ്യ 
സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ 
നെ്ാകേിയ കദശസാൽകേരണമാണ്.  ഈ നെപെി 
കകരളത്തിടല നിരവധി പ്രവാസികൾകേ് കജാലി 
നഷ്ട്ടുത്തി. പ്രവാസികൾക്കുണ്ായ ടതാഴിൽ 
നഷ്ം കകരളത്തിടറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക് ഏറ് ഇരട് 
തിരിച്ചെിയാണ്.  ടതാഴിലില്ായ്മ അതിരൂക്ഷമായ 
കകരളത്തിൽ ടതാഴിൽ രഹിതരായി പ്രവാസികളുടെ 
മെങ്ങിവരവ് ടതാഴിലില്ായ്മാ നിരകേിൽ വളടര 
വലിയ വർദ്നവുണ്ാകേി.  സംസ്ഥാനടത്ത 
സമ്പദ്ഘെനയ്ക് �ാക്രിക പിൻതുണ നൽകുന്ന 
വികദശത്തു നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇത് മൂലം കുറയുകയും 
ട�യ്തു.  ആകഗാളവത്കേരണത്തിടനതിരായ കലാക 
വ്യാപകമായ തിരിച്ചെിയും ഉയർന്ന ചുകേ വിഹിതവും 
കകരളത്തിടല കതാട് വിളകളുടെയും അനുബന് 
ഉല്പന്നങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി കുറയാൻ കാരണമായി.

കക� സർകോരിടറെ സമീപകാലടത്ത �ില നയങ്ങൾ 
കക�ത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ് ലഭിക്കുന്ന 
വിഭവങ്ങൾ മതിയായ രീതിയിൽ വിനികയാഗിക്കുന്നതിനു 
സാധികോടത വന്നു.  കകാവിഡ്-19 ടവളിച്ചത്തിൽ 
സംസ്ഥാനടത്ത ടമാത്തം ആഭ്യന്ര ഉത്പാദനത്തിടറെ 
രണ്് ശതമാനം അധിക വായ്പടയടുക്കുന്നതിന് 
കക� സർകോർ സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ് അനുവദിച്ച 
അനുമതിയും പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യ 
കമ്ീഷൻ തക്ദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾകേ് 

1.5 സംസ്ഥാ�ത്തിത്റെ ധ�സ്ഥതിതതി
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കസാപാധികമായി അനുവദിച്ച ഗ്ാന്റുകളും ഇതിനുള്ള 
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കക� സഹായപദ്തികളിൽ, 
കക� വിഹിതത്തിൽ വളടര കുറവുണ്ായി.

ഇന്്യയിൽ ജി.എസ്.െി നെ്ിലാകേിയകതാടെ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ് നികുതി വർദ്നവ് 
വരുത്തുന്നതിനും ആയതിലൂടെ വിഭവങ്ങൾ 
സ്രൂപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കും പരിമിതികൾ 
ഉണ്ായി.  കൂൊടത കക� സർകോരിൽ നിന്നും ജി.എസ്.
െി നഷ്പരിഹാര തുക ലഭികോൻ കാലതാമസവും 
ഉണ്ായി.  ഏകകദശം സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്തം 
വരുമാനത്തിടറെ 30 ശതമാനകത്താളം വരുന്നത് കക� 
ഗവൺടമറെിടറെ വായ്പകളിൽ നികന്നാ ഗ്ാന്റുകളിൽ 
നികന്നാ ആണ്.  2015-16 മുതൽ കക�ാവിഷ്കൃത 
പദ്തികൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിറെ ഘെനയിലള്ള 
വ്യത്യാസം ഇതിടന സാരമായി ബാധിച്.  കക� 
സഹായ പദ്തികളിൽ മുൻപ് 25 ശതമാനമായിരുന്ന 
സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇക്ാൾ 40 ശതമാനമായി 
മാറിയിട്ടുണ്്.

ഈ പ്രതിസന്ികൾകേിെയിലം, സുസ്ഥിര 
വികസ സൂ�ിക വഴി നീതി ആകയാഗിടറെ 
കണകേനുസരിച്ച് യു എൻ സുസ്ഥിര വികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കനെിടയടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 
മുൻനിരയിടലത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്്.  ഇത് 
സൂ�ി്ിക്കുന്നത് പ്രധാനട്ട് സാമൂഹിക 
കസവന കമഖലകളായ വിദ്യഭ്യാസം ആകരാഗ്യം 
തുെങ്ങിയവയിലണ്ായ മുകന്നറ്മാണ്.  
അതുകപാടല തടന്ന സമ്പദ്ഘെനയുടെ സുസ്ഥി 

വളർച്ച ഉറ്ാക്കുന്നതിനായി അെിസ്ഥാന 
സഡൗകര്യകമഖലകളിൽ നികക്ഷപം 
സർകോരിടറെ പ്രധാനട്ട് നാല് പദ്തികളായ 
ഹരിതകകരളം, ഭവന പദ്തിയായ വലഫ് മിഷൻ, 
വിദ്യാഭ്യാസ പുനരുജ്ീവന മിഷൻ,ആകരാഗ്യ 
രംഗടത്ത ആർ�ം പദ്തി എന്നിവ സംസ്ഥാനടത്ത 
ജനങ്ങളുടെ  ജീവിതനിലവാരം നിരന്രം 
ടമച്ചട്ടുത്തുകയുണ്ായി. ഈ പദ്തികൾ പ്രകാരം 
ഭവനരഹിതർക്കും ടവള്ളട്ാകേത്തിലം മറ്റും ഭവനം 
നഷ്ട്ട്വർക്കും വീടും, സർകോർ വിദ്യാലയങ്ങൾ 
അന്ാരാഷ്്ര നിലവാരത്തികലകേ് ഉയർത്തിയും, 
ആകരാഗ്യ കക�ങ്ങൾ കൂടുതൽ ടമച്ചട്ടുത്തുകയും 
കാത്ത് ലാബുകളുടെ എണ്ം വർദ്ി്ിക്കുകയും, 
ടഹക്െർ കണകേിന് തരിശൂ ഭൂമി ഏടറ്ടുത്ത് കൃഷി 
നെത്തുകയും ജലാശയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം നെ്ാകേൽ 
തുെങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നെത്തിയിട്ടുണ്്.  സ്ഥൂല 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിലനിർത്തിടകാണ്ടു തടന്ന 
വരും പാദങ്ങളിൽ സർകോർ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത 
വീടണ്ടുക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  വരും വർഷങ്ങളിൽ 
ഈ അതികലാലമായ പ്രതിസന്ി കനരിൊൻ 
സർകോർ തങ്ങളുടെ ധനനയങ്ങടള ശ്രദ്ാപൂർവേം 
നിർണയികേണം.

2019-20 ടല റവനയു കമ്ി 2.01 ശതമാനമാണ് 
2018 -19-ൽ ഇത് 2.23 ശതമാനമായിരുന്നു. 
2020 -21 ടല കണകേനുസരിച്ച് റവനയു കമ്ി 1.55 
ശതമാനമായി കണകോകേിയിരുന്നു. ധനകമ്ിയുടെയും 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്തം ഉത്പാദനത്തിടറെയും 
അനുപാതം 2018 -19-ൽ 3.45 ശതമാനമായിരുന്നത് 

പട്തിേ 1.5.1 മുഖ്യ കമ്ി സൂ�കങ്ങൾ  (രൂപ കകാെിയിൽ)

വർഷം

വരുമാനകമ്ി ധനകമ്ി പ്രാഥമിക കമ്ി

ജി എസ് 
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ശ

ത
മ

ാന
ം

2011-12 8034.26 2.21 12814.77 3.520 6521.17 1.79 364048

2012-13 9351.45 2.27 15002.47 3.639 7797.66 1.89 412313

2013-14 11308.6 2.43 16944.13 3.644 8678.74 1.87 465041

2014-15 13796 2.69 18641.72 3.637 8872.13 1.73 512564

2015-16 9656.81 1.73 17818.46 3.194 6707.61 1.20 557947

2016-17 15484.59 2.51 26448.35 4.286 14331.85 2.32 617035

2017-18 16928.21 2.41 26837.41 3.825 11717.48 1.67 701577

2018-19 17461.92 2.23 26958.30 3.449 10210.37 1.31 781653

2019-20 
(ആർ.ഇ) 17474.27 2.01 26186.24 3.005 7751.67 0.89 871534

2020-21 
(ബി.ഇ ) 15201.47 1.55 29295.39 2.995 9445.39 0.97 978064

അേലംബം: ധനകോര്യ േകുപ്്, വകരള സർക്കോർ
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2019 -20-ൽ 3 ശതമാനവും 2020 -21-ൽ 
2.99 ശതമാനവുമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കദശീയ, 
ആകഗാള തലത്തിൽ നിലവിലള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും 
പകർച്ചവ്യാധിടയ കനരിൊനുള്ള അനുബന് ട�ലവും 
കാരണം ഇക്ാഴടത്ത ധനസമ്ർദം ഇനിയും 
നിലനിൽക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിടറെ 2011 -12  മുതൽ 
2019 -20 വടരയുള്ള കമ്ി സൂ�ിക പട്തിേ 1.5.1-ൽ 
ക�ർത്തിരിക്കുന്നു

വരവേൾ

സംസ്ഥാനത്തിടറെ വരവുകടള റവനയൂ വരുമാനം എന്നും 
മൂലധന വരുമാനം എന്നും രണ്ായി തരംതിരികോം.  
സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനത് നികുതി വരുമാനം, 
നികുതികയതര വരുമാനം, കക�ത്തിൽ നിന്നുളള നികുതി 
വിഹിതം, ഇന്്യാ ഗവൺടമറെിടറെ ധനസഹായം 
എന്നിവ ഉൾട്ുടുന്നതാണ് റവനയൂ വരുമാനം.   
എന്നാല് മൂലധന വരുമാനത്തിൽ വിവിധതരം വായ്പാ 
തിരിച്ചെവ്, ആഭ്യന്ര ക്ാതസ്കളിൽനിന്നുള്ള 
വായ്പാ വരുമാനം, ഇന്്യാ ഗവൺടമറെിൽ നിന്നുള്ള 
വായ്പ, പബ്ികേ് അകേഡൗണ്ിടല തുക എന്നിവ 
ഉൾട്ുടുന്നു.

റവനയൂ വരുമാനും

സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ വരുമാനം 2011-12-ൽ  
38,010.36 കകാെി രൂപയായിരുന്നത് 2019-20-ൽ 

90,224.67 കകാെി രൂപയായി വർദ്ിച്, വാർഷിക 
വളർച്ചാ നിരകേ് 11.4 ശതമാനമാണ്.  എന്നിരുന്നാലം 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ വരുമാനം 2018-19ടന 
അകപക്ഷിച്ച് 2019-20 ൽ 2,629.8 കകാെി രൂപ കുറഞ്ഞു.  
അകത സമയം കക� നികുതികളുടെയും ഗ്ാന്റുകളുടെയും 
വിഹിതം 2019-20-ൽ 2,790.82 കകാെി രൂപയുടെ 
കുറവുണ്ായി.  സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനത് നികുതി 
വരുമാനം 2018-19 ൽ 9 ശതമാനമായിരുന്നത് 
2019-20ൽ (-)0.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.  വിവിധ 
കശ്രാതസ്കളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ 
വരുമാനത്തിടറെ  വാർഷിക വളർച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ 
ചതിത്ും 1.5.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  സംസ്ഥാനടത്ത 
റവനയൂ വരുമാനത്തിടറെ അനുപാതം 
അനുബന്ും 1.5.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
  
സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ വരുമാനത്തിടറെ പ്രധാന 
ഉറവിെം സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനത് നികുതിയാണ്.  
2019-20 ൽ ടമാത്തം റവനയൂ വരുമാനത്തിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനത് നികുതി വരുമാനം 
50,323.14 കകാെി രൂപയാണ് (55.78 ശതമാനം).  
അതുകപാടലതടന്ന 2019-20 ൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
തനതു നികുതി ഇതര വരുമാനം 12,265.22 
കകാെി രൂപയാണ് (13.59 ശതമാനം).  കക� 
നികുതികളുടെയും ഗ്ാന്റുകളുടെയും വിഹിതം 27,636.31 
കകാെി രൂപയാണ് (30.63 ശതമാനം).  2013-14-ൽ 
ടമാത്തം റവനയൂ വരുമാനത്തിൽ കക� സഹായം 23.6 
ശതമാനമായിരുന്നു.  2014-15 ൽ ഈ വിഹിതത്തിൽ 
വർദ്നവുണ്ായിരുന്നതിന് കാരണം കക�ാവിഷ്കൃത 
പദ്തികളിടല കക� വിഹിതം പദ്തി നിർവേഹണ 

ച തിത്ും 1.5.1 റവനയൂ വരുമാനത്തിടറെ  വാർഷ ിക വളർച്ചയുടെ വ ിവരങ്ങൾ
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ഏജൻസികൾകേ് കനരിട്് നൽകുന്നതിന് പകരം 
സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്ിലൂടെ വകയിരുത്തുന്ന രീതി 
നെ്ാകേിയതാണ്.  വിവിധ ക്ാതസ്കളിൽ നിന്നുള്ള 
സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ വരുമാനം ചതിത്ും 1.5.2-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനത് നികുതി വരുമാനം 
�രകേ് കസവന നികുതി, ടപക്രാളിയം, മദ്യം 
എന്നിവയുടെ വിൽ്ന നികുതി, സ്റാമ്പ് ഡയൂട്ി, 
രജിസ്ക്രഷൻ ഫീസ്, സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
എവക്സ് നികുതി, വാഹന നികുതി, ഭൂനികുതി 
എന്നിവയാണ് തനത് നികുതി വരുമാനത്തിടറെ 
ഘെകങ്ങൾ.  2013-14-ൽ ടമാത്ത വരുമാനത്തിടറെ 
65.06 ശതമാനമായിരുന്നത്  2019-20-ൽ 
55.78 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.  ഇതിന് കാരണം 
സമ്പദ്ഘെനടയ ബാധിച് ടപാതുവായ സാമ്പത്തിക 
മാന്ദ്യവും ആന്രികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്.  
സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനതു നികുതി വരുമാനത്തിടറെ 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 1.5.2-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 2019-20 -ൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
തനതു നികുതി വരുമാനം 50,323.14 കകാെി 
രൂപയായിരുന്നു.  തനത് നികുതി വരുമാനത്തിടറെ മുഖ്യ 
ഭാഗവും സംഭാവന ട�യ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
�രകേ് കസവന നികുതിയാണ്.  2019-20-ൽ �രകേ് 
കസവന നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ടമാത്തം 
തനതു നികുതി വരുമാനത്തിടറെ 40.63 ശതമാനമാണ് 
(20,446.95 കകാെി രൂപ) വിൽ്ന നികുതി 39.05 
(19,649.64 കകാെി രൂപ) വാഹന നികുതി 7.39 ശതമാനം 
(3,721.14 കകാെി രൂപ) സ്റാമ്പ് രജിസ്ക്രഷൻ ഫീസ് 
എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 7.18 ശതമാനവും 

(3,615.01 കകാെി രൂപ), സംസ്ഥാന എവക്സ് നികുതി 
4.48 ശതമാനവും (2,255.28 കകാെി രൂപ) ഭൂനികുതി 0.66 
ശതമാനവും (332.42 കകാെി രൂപ)  മറ്റു ക്ാതസ്കളിൽ 
നിന്നുള്ള വരുമാനം 0.60 ശതമാനവും (302.70 കകാെി 
രൂപ) ആണ്.  സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനതു നികുതി 
വരുമാനത്തിടറെ വിശദാംശങ്ങൾ ചതിത്ും 1.5.3-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

(i) സുംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനതു നതികുതതികയതര വരുമാനും
സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്തം നികിതികയതര 
വരുമാനത്തിടറെ 81.32 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് 
സംസ്ഥാന കലാട്റികളിൽ നിന്നാണ്.  വനവിഭവങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള വരുമാനം, സാമൂഹിക വികസന കസവന 
കമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഫീസ്, പിഴ തുെങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്നിവയാണ് നികുതികയതര 
വരുമാനത്തിടറെ മറ്റു പ്രധാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
2018-19-ൽ 11,783.24 കകാെി രൂപയായിരുന്ന 
നികുതികയതര വരുമാനം 4.09 ശതമാനം വർദ്ിച്ച് 
2019-20-ൽ 12,265.22 കകാെി രൂപയായി.  2019-20-ൽ 
സംസ്ഥാന കലാട്റികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 9,973.67 
കകാെി രൂപയാണ്.  2018-19 (9,264.66 കകാെി രൂപ) 
മായി താരതമ്യം ട�യ്യുകമ്പാൾ 7.65 ശതമാനത്തിടറെ 
വർദ്നവ് കാണാൻ സാധിക്കും.  സാമൂഹ്യ വികസന 
കമഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 961.10 കകാെി രൂപയും 
വനവിഭവങ്ങളുടെ വിൽ്നയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 
255.85 കകാെി രൂപയൂമാണ്.  സംസ്ഥാനത്തിറെ തനത് 
നികുതികയതര വരുമാനത്തിടറെ വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും.1.5.3-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ച തിത്ും 1.5.2 വ ിവ ിധ ക്ാതസ്കളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനത്തിടറെ റവനയൂ വരുമാനം 
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(ii) കേ� വതിഹതിത ഫേമാറ്റും
ധനകാര്യകമ്ീഷൻ ശുപാർശ ട�യ്യുന്ന നികുതിയുടെ 
വിഹിതവും ഗ്ാന്റും  കക� ഗവൺടമറെ് വിതരണം 
ട�യ്യുന്ന ഗ്ാന്റുമാണ് കക� വിഹിത വകമാറ്ത്തിറെ 
ഘെകങ്ങൾ.  ഭരണ ഘെനയുടെ ആർട്ികേിൾ 280 
പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കക� നികുതി 
വകമാറ്ം ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ  നിർണ്യിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
ഭരണഘെനയുടെ ആർട്ികേിൾ 275 പ്രകാരം റവനയൂ 
കമ്ി കുറയ്കന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ ഗ്ാറെ്  ഇൻ 
എയ്ഡ് ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ ശുപാർശ ട�യ്യുന്നു. ഇത് 
കൂൊടത പ്രകത്യക കമഖലകൾകേ് ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ 
പ്രകത്യക ഗ്ാന്റും അനുവദിക്കുന്നു.  പതിനാലാം 
ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ തക്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
ദുരന് നിവാരണത്തിനും ഒഴിടക മറ്റു പ്രകത്യക 
കമഖലകൾടകോന്നും ഗ്ാറെ് അനുവദിക്കുന്നില്. നികുതി 
വകമാറ്വും റവനയൂ കമ്ി ഗ്ാന്റും ക�ർന്നതാണ് 
കക� വിഹിത വകമാറ്ത്തിടറെ മാറ്ം വരുത്താവുന്ന 
ഭാഗം.  കക�ാവിഷ്കൃത പദ്തികളിടല കക� വിഹിതം 
ഉൾട്ടെയുള്ള ഘെകങ്ങൾ ട�ലവഴിക്കുകമ്പാൾ 
അതിൽ മാറ്ം വരുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾകേ് 
സാധ്യമല്. 

പതിനാലാം ധനകാര്യകമ്ീഷടറെ ശുപാർശകൾ 
പ്രകാരം 2016-17 മുതൽ 2019-20 വടരയുള്ള 
കാലയളവിൽ കക� സർകോരിടറെ ടമാത്തം 
നികുതി വരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുെ 
വിഹിതം 42 ശതമാനമാണ്.  പ�ണ്ാമടത്തയും 
പതിമൂന്നാമടത്തയും ധനകാര്യ കമ്ീഷനുകളുടെ 
കാലയളവിൽ യഥാക്രമം 30.5 ശതമാനവും 32 
ശതമാനവുമായിരുന്നു. പകേിെൽ രീതിയിൽ  പതിനാലാം 
കമ്ീഷടറെ കാലയളവിൽ കകരളത്തിനുള്ള കക� 

നികുതിയുടെ അറ് വിഹിതം 2.5 ശതമാനമായിരുന്നു.  
പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യകമ്ീഷടറെ ശുപാർശകൾ 
പ്രകാരം 2020-21 കാലയളവിൽ കക� സർകോരിടറെ 
ടമാത്തം നികുതി വരുമാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ 
വിഹിതം 41 ശതമാനമായിരിക്കും.  വിവിധ 
മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്ം കാരണം കകരളത്തിനുള്ള 
ഒരു വർഷകത്തക്കുളള അറ് നികുതി പതിനഞ്ചാമത് 
ധനകാര്യ കമ്ീഷനിൽ 1.94 ശതമാനമായി 
ചുരുകേി.  വിവിധ ധനകാര്യ കമ്ീഷനുകടള 
അെിസ്ഥാനമാകേിയുള്ള നികുതി വരുമാനത്തിടറെ 
പങ്കുവയ്കാൻ പറ്റുന്ന അറ്വിഹിതത്തിടറെ പ്രവണത  
ചതിത്ും 1.5.4-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
2019-20 ൽ സംസ്ഥാനകത്തക്കുള്ള ടമാത്തം കക� 
വിഹിത വകമാറ്ം 27,636.31 കകാെി രൂപയാണ്, 
2018-19 -ൽ ഇത് 30,427.13 കകാെി രൂപയായിരുന്നു.  
ഈ കാലയളവിൽ കക� നികുതിയുടെ വിഹിതം 
16,401.05 കകാെി രൂപയാണ്.  2018-19 (19,038.17 
കകാെി രൂപ) യുമായി താരതമ്യം ട�യുകമ്പാൾ 13.85 
ശതമാനത്തിടറെ ഇെിവ് കരഖട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്.  
2019-20 -ൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ച കക�സഹായം 
11,235.26 കകാെി രൂപയാണ്.  ഇതിൽ �രകേ് കസവന 
നികുതി നെ്ിലാകേിയതിൽ ഉണ്ായ നഷ്പരിഹാര 
തുകയായ 5,575.04 കകാെി രൂപയും ഉൾട്ടുന്നതാണ്.  
കക� വകമാറ്ത്തിടറെ വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്തിേ 1.5.2-ൽ ക�ർത്തിരിക്കുന്നു.

ന്ചലവ്

റവനയൂ ട�ലവ്, മൂലധന ട�ലവ്, വായ്പ് 
തിരിച്ചെവിൽ ഉണ്ാകുന്ന ട�ലവ് എന്നിങ്ങടന 

� ിത്രം 1.5.3 സംസ്ഥാനത്തിടറെ തനതു നികുതി വരുമാനത്തിടറെ വ ിശദാംശങ്ങൾ 

40.63 

0.66 
7.18 

4.48 

39.05 

7.39 

0.61 

സംസ്ഥാന ജി.എസ.െി 

ഭൂനികുതി  

സ്റാമ്പ്  /രജിസ് ക്രഷൻ ഫീസ്   

സംസ്ഥാനത്തിടറെ എവക്സ് നികുതി  

വിൽപന നികുതിയും വാറ്റും  

വാഹന നികുതി  

മറ്റുള്ളവ  
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മൂന്ന് ഘെകങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന ട�ലവിൽ 
ഉൾട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  2011-12 മുതൽ 2019-20 
വടരയുള്ള കാലഘട്ത്തിനിെയിൽ പദ്തി പദ്തികയതര 
വിഭാഗത്തിലള്ള ടമാത്തം ട�ലവ് 50,896.08 കകാെി 
രൂപയിൽ നിന്നും 1,14,384.95 കകാെി രൂപയായി 
വർദ്ിച്, സംകയാജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരകേ് 10.65 
ശതമാനമാണ്.  റവനയൂ വരുമാനകത്തകോൾ വളടര 
കുറഞ്ഞ കവഗതയിലാണ് ട�ലവ് വർദ്നവിലണ്ായ 
വളർച്ച എന്നത് ശ്രകദ്യമാണ്.  2019-20 ടല ടമാത്ത 
ട�ലവായ, 1,14,384.95 കകാെി രൂപയിൽ 93,202.22 

(81.48 ശതമാനം) കകാെി രൂപ പദ്തികയതര  ട�ലവും, 
21,182.72 (18.52 ശതമാനം) കകാെി രൂപ പദ്തി 
ട�ലവുമാണ്.

റവനയൂ ന്ചലവേൾ

വികസന ട�ലവുകളും വികസകനതര ട�ലവുകളും 
ആണ് റവനയൂ ട�ലവിൽ ഉൾട്ടുന്നത്.  വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആകരാഗ്യം, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം,വ്യവസായം, 
ടതാഴിൽ, ടതാഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവയിലണ്ായ 

ച തിത്ും 1.5.4 വ ിവ ിധ ധനകാര്യ കമ്ീഷനുകടള അെിസ്ഥാനമാകേിയുള്ള നികുതി വരുമാനത്തിടറെ  
പങ്കുവയ്കാൻ പറ്റുന്ന അറ്വ ിഹിതത്തിടറെ പ്രവണത 

3.06 
2.67 

2.31 

2.5 

1.94 

11 ഫിന:കമ്ീഷൻ   12  ഫിന:കമ്ീഷൻ 13 ഫിന:കമ്ീഷൻ   14  ഫിന:കമ്ീഷൻ  15  ഫിന:കമ്ീഷൻ*   
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വിവിധ ധനകാര്യ കമ്ീഷനുകൾ  
 

*2020-21 േർഷവത്ക്കുള്ള  15-ോമത് ധനകോര്യ കമ്ീഷൻ ശുപോർശ
 അേലംബം: ഇന്്യ ഗേസ്മെന്റിസ്ന്റ േിേിധ ധനകോര്യ കമ്ീഷൻ റിവപ്ോർട്്

പട്തിേ 1.5.2 കക� വകമാറ്ം  (രൂപ കകാെിയിൽ)

വർഷം

കക� നികുതിയിലം  
ചുകേത്തിലമുള്ള വ ിഹിതം

പദ്തി പദ്തികയതര  
വ ിഭാഗങ്ങൾകേ്  കക�ത്തിൽ 

നിന്നും ലഭിക്കുന്ന  
ധനസഹായങ്ങൾ

ആടക വകമാറ്ം

തുക
വാർഷ ിക 
വളർച്ചാ 
നിരകേ്

തുക
വാർഷ ിക    
വളർച്ചാ 
നിരകേ്

തുക
വാർഷ ിക 
വളർച്ചാ 

നിരകേ്(%)
2012-13 6840.65 14.19 3021.53 -18.54 9862.18 1.68

2013-14 7468.68 9.18 4138.21 36.96 11606.9 17.69

2014-15 7926.29 6.13 7507.99 81.43 15434.3 32.98

2015-16 12690.7 60.11 8921.35 18.82 21612 40.03

2016-17 15225.02 19.97 8510.35 -4.61 23735.4 9.82

2017-18 16833.08 10.56 8527.84 0.21 25360.9 6.85

2018-19 19038.2 13.10 11389 33.55 30427.1 19.98

2019-20 16401.05 -13.85 11235.26 -1.35 27636.3 -9.17
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ട�ലവുകളാണ് വികസന ട�ലവുകൾ പലിശയെവ്, 
ടപൻഷൻ വിതരണം മറ്റുള്ളവ എന്നിവയാണ് 
വികസകനതര ട�ലവുകളിൽ ഉൾട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
റവനയൂ ട�ലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.5.3-ൽ 
ക�ർത്തിരിക്കുന്നു.

പൂർത്തിയായ പദ്തികളുടെ പ്രവർത്തന 
സംരക്ഷണ ട�ലവുകളും റവനയൂ ട�ലവിലാണ് 
ഉൾട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.   യൂണികവഴ്സിറ്ികളിലം 
സ്യം ഭരണാധികാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിടലയും 
ജീവനകോരുടെ ശമ്പളം, ടപൻഷൻ എന്നിവയ്കള്ള 
ബാധ്യത, പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിടല 
ജീവനകോരുടെ ടപൻഷൻ ബാധ്യത എന്നിവയും 
റവനയൂ ട�ലവിൽ ഉൾട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  തക്ദേശ 
സ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾകേ് ഉണ്ാകുന്ന 
റവനയൂ ട�ലവുകളിൽ കൂടുതലം ഉപകയാഗിക്കുന്നത് 
തക്ദേശതലത്തിലള്ള മൂലധന ആസ്ികൾ 
്ഷ്ിക്കുന്നതിനാണ് .2018-19 -ൽ 1,10,316.39 
കകാെി രൂപയായിരുന്ന ടമാത്തം റവനയൂ ട�ലവിൽ 
അല്പം കുറവ് കരഖട്ടുത്തി 2019-20 ൽ 1,04,719.92 
കകാെി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.  2019-20 ടല ടമാത്തം 
റവനയൂ ട�ലവിൽ 47,550.18 കകാെി രൂപ (45.42 
ശതമാനം) വികസന ട�ലവും 57,169.74 കകാെി രൂപ 
(54.59 ശതമാനം) വികസകനതര ട�ലവുമാണ്.  
റവനയൂ ട�ലവും ജി എസ് ഡി പി യുമായുള്ള അനുപാതം 

കണകേിടലടുക്കുകമ്പാൾ 2018-19 -ൽ 13.96 
ശതമാനമായിരുന്നത് കുറഞ്ഞ് 2019-20 ൽ 12.25 
ശതമാനമാണ് കരഖട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2019-20 കാലയളവിൽ മുൻ വർഷവുമായി 
താരതമ്യട്ടുത്തുകമ്പാൾ ബാധ്യതട്ട് ട�ലവ് 
വർദ്ിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.  ടമാത്തം റവനയൂ 
ട�ലവിടറെ 74.70 ശതമാനവും ബാധ്യതട്ട് 
ട�ലവുകളായ ടപൻഷൻ, ശമ്പളം, പലിശ,വിഹിതം 
എന്നിവയാണ്.  2018-19 ടല ടമാത്തം 
റവനയൂം ട�ലവിടറെ 28.47 ശതമാനം ശമ്പള 
ട�ലവിനുണ്ായിരുന്നത് 2019-20 -ൽ 30.25 
ശതമാനമായി വർദ്ിച്.  ടപൻഷനുള്ള ട�ലവ് 
2018-19  -ൽ 17.23 ശതമാനമായിരുന്നത് 
2019-20 -ൽ 18.21 ശതമാനമായി വർദ്ിച്.  
2018-19 -ൽ പലിശയിനത്തിലള്ള ട�ലവ് 15.18 
ശതമാനവും 2019-20 -ൽ 18.35 ശതമാനവുമാണ്.  
റവനയൂ ട�ലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 1.5.4 ലും അനുബന്ും 1.5.5 ലും 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂലധന ന്ചലവ്

മാനവ മൂലധനത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാന 
ട�ലവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും റവനയൂ ട�ലവിനായി 

പട്തിേ 1.5.3 റവനയൂ ട�ലവിടറെ പ്രവണത കകാെിയിൽ

വർഷം

ആടക റവനയൂ ട�ലവ് വ ികസന ട�ലവ് വ ികസകനതര ട�ലവ്
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2011-12 46044.62 32.83 25069.8 54.45 20974.8 45.55

2012-13 53488.74 16.17 29889.0 55.88 23599.7 44.12

2013-14 60485.50 13.08 32921.1 54.43 27564.4 45.57

2014-15 71746.43 18.62 39182.2 54.61 32564.2 45.39

2015-16 78689.47 9.68 41762.7 53.07 36926.8 46.93

2016-17 91096.31 15.77 48602.6 53.35 42493.7 46.65

2017-18 99948.35 9.72 52979.5 53.01 46968.8 46.99

2018-19 110316.39 10.37 56788.0 51.48 53528.4 48.52

2019-20 104719.92 -5.07 47550.2 45.41 57169.7 54.59

2020-21 129837.37 23.99 68231.1 52.55 61606.3 47.45

2006-07 മുതൽ തക്ദേശ സ്യം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം സർകോരിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം എന്നും സംഭാവന 
എന്നും തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്്. തക്ദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുളള വികസനട�ലവും കണകോകേട്ടുന്നു.
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വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിനാൽ മൂലധനട�ലവിടറെ 
വിഹിതം എല്ായിക്ാഴും ട�റുതാണ്.  ഇന്്യൻ 
ഭരണ ഘെനയനുസരിച്ച് കക� സംസ്ഥാന 
സർകോരുകൾ തമ്ിലള്ള കജാലിയുടെ വിഭജനത്തിന് 
അനുസൃതമാണിത്.  വിഭവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തയാണ് 
സംസ്ഥാനടത്ത അെിസ്ഥാന സഡൗകര്യ വികസന 
പദ്തികൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിടറെ പ്രധാന തെസ്ം.  
അതിനാൽ സംസ്ഥാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സുസ്ഥിര 
വികസനത്തിനായി പ്രധാന അെിസ്ഥാന സഡൗകര്യ 
പദ്തികൾകേ് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് സർകോർ 
ബദൽ നയം സ്ീകരിച്.

മൂലധന പദ്തികളിൽ ദീർഘകാല നികക്ഷപം 
ആകർഷിക്കുന്നതിൽ സർകോർ ആരംഭിച്ച ബദൽ 
വികസന മാതൃക ഇതിനകം തടന്ന നല് സൂ�നകൾ 
നൽകി തുെങ്ങിയിട്ടുണ്്. മൂലധന ട�ലവിടറെയും ടമാത്തം 
ട�ലവുകളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 1.5.6 
ലം മൂലധന ട�ലവിടറെ പ്രവണത അനുബന്ും 1.5.7 
ലം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വിവിധ കമഖലകളിടല 
മൂലധന പദ്തികളിൽ സർകോർ വിഹിതം കൂെി 
വരുന്നതായി കാണാം.  സംസ്ഥാനത്തിടറെ മൂലധന 
വിഹിതം 2019-20 -ൽ 8,454.80 കകാെി രൂപയും 
2018-19 -ൽ ഇത് 7,430.54 കകാെി രൂപയുമായിരുന്നു.  
മൂലധന വിഹിതവും ടമാത്തം സംസ്ഥാന ആഭ്യന്ര 
ഉത്പാദനവും തമ്ിലള്ള അനുപാതം 2018-19 ൽ 0.94 
ശതമാനമായിരുന്നത് 2019-20 -ൽ കനരിയ വർദ്നവ് 
ഉണ്ായി 0.99 ശതമാനമാണ്.  2019-20 ൽ മൂലധന 
വിഹിതത്തിടല 28.81 ശതമാനം ടപാതുമരാമത്ത് 
വകു്ിനാണ് തുെർന്ന് കൃഷിയും അനുബന് കമഖലകളും 
(4.03 ശതമാനം), ജലകസ�നം (3.35 ശതമാനം) 
വ്യവസായങ്ങളും ടതാഴിൽ കമഖലയും (3.00 ശതമാനം) 
മൂലധന വിഹിതത്തിടറെ ഒരു പ്രവണത പട്തിേ 1.5.4-ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിടറെ മൂലധന ട�ലവിടറെ പ്രധാന 
ഘെകങ്ങൾ കൃഷി, ജലകസ�നം, വ്യവസായം തുെങ്ങിയ 
സാമ്പത്തിക കസവന കമഖലകളാണ്.  2018-19 
-ൽ മൂലധന ട�ലവിടറെ 56 ശതമാനം സാമ്പത്തിക 
കസവന കമഖലകളിൽ ഉൾട്ടുന്നു.  2019-20 ൽ ഇത് 
74 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.  മൂലധന വിഹിതത്തിടറെ 
പ്രവണത ചതിത്ും 1.5.5-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

േടബാധ്യത

പലിശയുൾ്ടെ തിരച്ചെകകേണ് വായ്പകടളയാണ് 
കെം എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾട്ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
ആഭ്യന്ര കെം കക�സർകോരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
വായ്പകളും മുൻകൂർ തുകകളും ട�റുകിെ സമ്പാദ്യ 
പദ്തികൾ, കപ്രാവിഡറെ് ഫണ്് നികക്ഷപം തുെങ്ങിയ 
അകേഡൗണ്ടുകളുമായി ബന്ട്ട്് ബാധ്യതകളും 
ഉൾട്ടുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിടറെ കെം.  കഴിഞ്ഞ 
5 വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തിടറെ സാമ്പത്തിക കമ്ി 
കുറയ്കന്ന ക്ാതസ്കൾ വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള 
കെടമടു്്, ട�റുകിെ സമ്പാദ്യ പദ്തികൾ, കപ്രാവിഡറെ് 
ഫണ്് നികക്ഷപം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നീകേിയിരു്് 
എന്നിവയാണ്.

2019-20 -ൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ കെബാധ്യത 
2,60,311.37 കകാെി രൂപയാണ്.  കെത്തിടറെ വാർഷിക 
വളർച്ചാ നിരകേ് 2018-19 -ൽ 11.80 ആയിരുന്നത് 
2019-20 -ൽ 10.47 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.  
കെവും സംസ്ഥാനത്തിടറെ ടമാത്തം ആഭ്യന്ര 
ഉത്പാദനവും തമ്ിലള്ള അനുപാതം 2012-13 -ൽ 
25.12 ശതമാനമായിരുന്നു.,  2019-20 -ൽ ഇത് 30.46 
ശതമാനമാണ്.

2018-19 -ൽ വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിടറെ 
ടമാത്തം കെബാധ്യതയിൽ 64.08 ശതമാനം 
ആഭ്യന്ര കെമാണ്.  2018-19 -ൽ 1,50,991.04 കകാെി 

പട്തിേ 1.5.4 മൂലധന വിഹിതത്തിടല പ്രവണത (രൂപ കകാെിയിൽ)

വർഷം ജലകസ�നം
കൃഷ ിയും 

അനുബന് 
കമഖലകളും

വ്യവസായം, 
ടതാഴിൽ, 
ടതാഴിൽ  

സാധ്യതകൾ 

ടപാതു കജാല ി മറ്റുള്ളവ ആടക

2012-13 340.60 192.11 273.95 2142.92 1653.71 4603.29

2013-14 342.39 210.62 342.24 1549.43 1849.65 4294.33

2014-15 270.24 355.90 260.22 1578.94 1789.29 4254.59

2015-16 526.23 473.08 334.94 2924.26 3241.53 7500.04

2016-17 674.83 555.62 516.79 3001.88 5376.83 10125.95

2017-18  544.49 629.83 548.06 2595.57 4430.92 8748.87

2018-19 271.78 543.95 276.74 2000.48 4337.58 7430.53

2019-20 282.83 340.37 254.01 2435.51 5142.08 8454.80

2020-21 630.98 420.26 496.54 2047.68 9317.76 12913.22

അേലംബം: ധനകോര്യ േകപ്്, വകരള സർക്കോർ
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രൂപയായിരുന്ന ആഭ്യന്ര കെം 2019-20 -ൽ 
1,65,960.04 കകാെി രൂപയായി വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  
ആഭ്യന്ര കെത്തിടറെ വർദ്നവ് 2019-20 ൽ 9.91 
ശതമാനമായി.  ട�റുകിെ നികക്ഷപ പദ്തികൾ 
കപ്രാവിഡറെ് ഫണ്് എന്നിവയിടല ബാധ്യത ആടക 
ബാധ്യതയുടെ 33.53 ശതമാനമാണ്.  2018-19 -ൽ 
77,397.04 കകാെി രൂപയായിരുന്ന ട�റുകിെ നികക്ഷപ 
പദ്തികൾ കപ്രാവിഡറെ് ഫണ്് എന്നിവയിടല 
ബാധ്യത. 2019-20 ആയക്ാൾ 85,671.15 കകാെി 
രൂപയായി വർദ്ിച്.  കക� സർകോരിൽ നിന്നുള്ള 
വായ്പയുടെയും മുൻകൂർ തൂകയുടെയും ബാധ്യത 
2019-20 ൽ 8,680.19 കകാെി രൂപയാണ്.  2019-20 
വർഷടത്ത ടമാത്തം കെവും നീകേിയിരു്് കെവും 
യഥാക്രമം 24,679.88 കകാെി രൂപയും 5,488.88 കകാെി 
രൂപയുമാണ്.

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കടുത്ത സാമ്പത്തിക 
പ്രതിസന്ിയിലായിരിക്കുകമ്പാൾ ഉയർന്ന കമ്ി 
അനിവാര്യമാണ്.  മാനുഷികവും സാമ്പത്തികവുമായ 
പ്രതിസന്ികകളാടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ 
സംസ്ഥാനം ഒരു മാറ്വും വരുത്തുന്നില്.  
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥടയ ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ഭാരം 
ഉപകയാഗിച്ച് വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനും 
സംസ്ഥാനം പ്രതിജ്ാബദ്മാണ്.  സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥടയ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് വിഭവങ്ങൾ 
സമാഹരിക്കുന്നതിനും ട�ലവുകൾകേ് മുൻഗണന 
നൽകുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിടറെ വികസന 
ശ്രമങ്ങൾ തുെരുന്നതിനും കഠിനമായ ശ്രമങ്ങൾ 
തുെകരണ്താണ്.

ച തിത്ും 1.5.5 മൂലധന ട�ലവ ിറെ ഘെകങ്ങളുടെ പ്രവണത
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1.6 പദ്ധതതി വകയതിരുത്ല് 2020-21

കക� സർകോർ പഞ്ചവത്ര പദ്തി 
രൂപീകരണം അവസാനി്ിച്ടവകേിലം കകരളം 
പഞ്ചവത്ര പദ്തികളും വാർഷിക പദ്തികളും 
തയ്ാറാക്കുകയും അതു നെ്ിലാകേി മുകന്നാട്് 
കപാകുകയുമാണ്.  സംസ്ഥാനത്തിടറെ പഞ്ചവത്ര 
പദ്തി രൂപീകരണത്തിലം വാർഷിക പദ്തി 
രൂപീകരണത്തിലം കകരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
കബാർഡ് ഒരു സുപ്രധാന പകേ് വഹിക്കുന്നു.  പതിമൂന്നാം 
പഞ്ചവത്ര പദ്തിയുടെ നാലാം വർഷമാണ് വാർഷിക 
പദ്തി 2020-21. 2020-21 വാർഷിക  
പദ്തിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക 
കസവനങ്ങളും സാമൂഹിക അെിസ്ഥാന സഡൗകര്യങ്ങളും 
സംരക്ഷിക്കുകയും, വിപുലീകരിക്കുകയും ട�യ്യുക,  
ഉത്പാദനം കപ്രാത്ാഹി്ിക്കുക, പ്രാകദശിക 
വികസനം ശക്ിട്ടുത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു.  
സംസ്ഥാനത്ത് ജീവകനാപാദികൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിലം 
നിലവിലള്ള സ്കീമുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിടനാ്ം 
സമാനലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള സ്കീമുകടള ലയി്ിച്ച് സ്കീമുകളുടെ 
എണ്ം കുറയ്കന്നതിനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾകേ്, പദ്തി 
മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്്.  ദീർഘകാലമായി 
തീർപ്പുകൽ്ികേട്ൊടതയുള്ള സ്കീമുകടള/
കപ്രാജക്ടുകടള അവസാനി്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾക്കും പദ്തി മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്്.

2020-21 വർഷടത്ത ആടക വാർഷിക പദ്തി 
36,786.33 കകാെി രൂപയാണ്, ഇതിൽ 27,610 കകാെി 
രൂപയുടെ സംസ്ഥാന പദ്തിയും 9176.33 കകാെി 
രൂപയുടെ കക� സഹായവും ഉൾട്ടുത്തിയിട്ടുണ്്. 
2020-21 ടല സംസ്ഥാന പദ്തി വിഹിതം 27,610 
കകാെി രൂപയാണ്.  2019-20 ൽ 30,610 കകാെി 
രൂപയായിരുന്ന പദ്തി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന്  9.80 
ശതമാനം കുറവാണ് കരഖട്ടുത്തിയത്.  തക്ദേശ 
സ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി 
സംസ്ഥാന പദ്തി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 7,158 
കകാെി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്, ബാകേി 20,452 
കകാെി രൂപ സംസ്ഥാന സർകോർ സ്കീമുകൾകോയി 
നീകേിവച്ചിട്ടുണ്്.  പട്ികജാതി ഉപപദ്തികോയി 2,708.54 
കകാെി രൂപയും പട്ിക വർഗ്ഗ ഉപപദ്തികോയി 781.36 

കകാെി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  പ്രധാന 
അെിസ്ഥാന സഡൗകര്യ വികസനത്തിനായി 1,000 
കകാെി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  സംസ്ഥാന 
പദ്തി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ടപൺകുട്ികളുടെയും 
സ്ത്രീകളുടെയും   കക്ഷമത്തിനായി 3,809.87 കകാെി 
രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്.  ഇതിൽ 5 കകാെി രൂപ 
്രാൻസ്ടജൻഡർ വിഭാഗത്തിനായി മാറ്ിവച്ചിട്ടുണ്്.  
2020-21 പദ്തിയിൽ കുട്ികളുടെ കക്ഷമത്തിനായി 
1847.33 കകാെി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിടല പദ്തികളുടെ 
താരതമ്യ പട്ിക 1.6.1-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

വാർഷതിേ പദ്ധതതി 2020-21   
ക്രമീേരതിക്കുന്തതിനുള്ള മുന്�ണനാ ക്രമും 
നതിശ്ചയതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്നും

കകാവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം പദ്തികയതര 
ട�ലവിൽ �ില അപ്രതീഷിത വർദ്നവ്, 
കകാവിഡ് കാലത്ത്  കനരികെണ്തായി വന്നതിടറെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ കകരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
കബാർഡ് 2020-21 ടല പദ്തിയിൽ ഉൾട്ട് 
അെിയന്ിരമായി തീർ്ാകകേണ് പദ്തികൾകേ് 
മുൻഗണന നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ായി.  
ഈ ഉദ്യമം നെ്ാക്കുന്നതിനായി 2020-21 
വാർഷിക പദ്തിടയ (ഉപാദിരഹിത  വിഹിതവും 
കക�പദ്തികൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതവും) 6 
മാസം വീതമുള്ള (ഏപ്രിൽ 2020 മുതൽ ടസപ്റ്ംബർ 
2020 വടരയും ഒക്കൊബർ 2020 മുതൽ മാർച്ച് 2021 
വടരയും) രണ്് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയുണ്ായി.  
ഇങ്ങടന ട�യ്യുന്നതിലൂടെ വകുപ്പുകൾകേ് അവരുടെ 
വിഭാഗത്തിടല ട�ലവുകൾ കവഗത്തിൽ നിരീക്ഷികോൻ 
കഴിയുന്നതാണ്.

പ്ാന് കപേസ്

സംസ്ഥാനടത്ത ്ാൻ കമാണിറ്റിംഗിനും  മൂല്യനിർണ്യ 
സംവിധാനവും ശക്ിട്ടുത്തുന്നതിനുമായി 
ഐഐഐെിഎം-ടക യുടെ സാകകേതിക 
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പട്തിേ 1.6.1 കമഖല അെിസ്ഥാനമാകേിയുള്ള വ ിഹിതം 2019-20, 2020-21 (രൂപ കകാെിയിൽ) 
ക്ര

മ 
ന

ും കമഖല/ഉപകമഖല

2019-20 2020-21
2019-20 ല്  
നതിന്നുള്ള %  
വ്യത്യാസുംവ തിഹതിതും

കേ� 
സഹായും

ആന്േ വ തിഹതിതും
കേ� 

സഹായും
ആന്േ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I കൃഷ ിയും അനുബന് 
കമഖലയും 1748.70 379.46 2128.16 1463.77 242.08 1705.85 -19.84

II ഗ്ാമീണ വ ികസനം 1690.65 4282.83 5973.48 1598.50 4146.37 5744.87 -3.83

III പ്രകത്യക കമഖല  
പരിപാെികൾ 283.33 12.00 295.33 243.24 12.00 255.24 -13.57

IV ജലകസ�നവും ടവള്ളട്ാകേ 
നിയന്ത്രണവും 517.71 38.03 555.74 461.51 177.57 639.08 15.00

V ഊർജ്ം 1781.45 0.00 1781.45 1764.57 0.00 1764.57 -0.95

VI വ്യവസായങ്ങളും ധാതുകേളും 978.69 0.00 978.69 859.70 0.00 859.70 -12.16

VII ഗതാഗതം 1711.16 0.00 1711.16 1703.63 0.00 1703.63 -0.44

VIII ശാസ്ത്രം, സാകകേതിക 
വ ിദയുയും പരിസ്ഥിതിയും 1074.44 115.56 1190.00 924.84 117.98 1042.82 -12.37

IX ടപാതു സാമ്പത്തിക  
കസവനങ്ങൾ 2571.09 91.17 2662.26 1828.38 85.29 1913.67 -28.12

X സാമൂഹ്യ കസവനം 9660.08 4217.12 13877.20 8522.82 4359.04 12881.86 -7.17

XI ടപാതുകസവനങ്ങൾ 92.70 36.00 128.70 81.04 36.00 117.04 -9.06

ആടക (I - XI) 22110.00 9172.17 31282.17 19452.00 9176.33 28628.33 -8.48

XII എൽ എസ് ജി ഡി 7500.00 0.00 7500.00 7158.00 0.00 7158.00 -4.56

XIII ആർ ടക ഐ 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00

ആടക 30610.00 9172.17 39782.17 27610.00 9176.33 36786.33 -7.53

അേലംബം:  പ്ോൻ വപെസ്, സംസ്ോന ആസൂത്ര� വബോർഡ്

സഹായകത്താടെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാർഡ് 
വികസി്ിടച്ചടുത്ത ഒരു കപാർട്ലാണ് ്ാൻ കപേസ്. 
ജി 2 ജി ഇ-ഗകവണൻസ് ടരെയിം വർകേിൽ 
നെ്ാകേിയ  ഈ പദ്തി, സംസ്ഥാനടത്ത എല്ാ 
വകുപ്പുകൾക്കും  അവരുടെ  പദ്തികൾ  തത്മയം 
നിരീക്ഷികോനും വിലയിരുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
സർകോർ തലത്തിൽ തീരുമാനടമടുക്കുന്നവർക്കും  
ആസൂത്രകർക്കും  പദ്തികൾ ഫലപ്രദമായി 
നെ്ാക്കുന്നതിനും സമയബന്ിതവും 
അനുകയാജിതവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുവാനും ഇെടപെലകൾ നെത്തുവാനും ഇത് 
സഡൗകര്യടമാരുക്കുന്നു. മാത്രമല്, വകു്് തല  പദ്തി 
നിർവേഹണ പുകരാഗതി  നിരന്രം അപ് കഡറ്് ട�യ്ത 
വിവരങ്ങൾ  സംസ്ഥാനടത്ത എല്ാ പഡൗരന്ാർക്കും 
ഓൺവലനിലൂടെ   അറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നു, 
ഇത്തരത്തിൽ പദ്തി നിർവേഹണത്തിലം 
നിരീക്ഷണത്തിലം സുതാര്യത ഉറ്ാക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്ിൽ വിഹിതം വകയിരുത്തിയ, 
സർകോർ  വകുപ്പുകളും ഏജൻസികളും നെ്ിലാകേിയ 
എല്ാ പദ്തികളുടെയും മുഴുവൻ നെ്ാകേൽ 

ജീവിത�ക്രം ്ാൻ കപേസ് ്രാക്കുട�യ്യുന്നു. 
ജില്ാതല പദ്തി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം 
ശക്ിട്ടുത്തുന്നതിനായി, 2015-16-ൽ 
സംസ്ഥാനടത്ത എല്ാ ജില്കളിലം ്ാൻകപേസ് 
വ്യാപി്ിച്. ഇത് ജില്ാ ഉപജില്തലത്തിൽ 
നെ്ിലാക്കുന്ന പദ്തി പുകരാഗതി സമയബന്ിതമായി 
അപ് കഡറ്് ട�യ്യുന്നതിനും, കൃത്യതയും സമയക്രമവും 
പാലിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. 
2014-15 മുതൽ വകുപ്പുകൾ ഓൺവലൻ ്ാൻ 
മുകഖന കരെ് പദ്തി നിർക്ദേശങ്ങൾ സമർ്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്. വകുപ്പുകൾ, അവരുടെ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിടല �ർച്ചകൾകേ് കശഷം, വരുന്ന 
ഓകരാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനും പദ്തികൾ  
തയ്ാറാക്കുകയും, സംസ്ഥാനത്തിനായി വാർഷിക 
പദ്തി തയ്ാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ട്ട്് കൂടുതൽ 
�ർച്ചകൾകോയി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാർഡിന് 
സമർ്ിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. 2019-20-ൽ, സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ കബാർഡിന് ഓൺ വലൻ വഴി 
പദ്തി രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെത്താൻ 
പ്രാപ്മാക്കുന്നതിനായി ്ാൻ ടപേയ് സിൽ 
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കൂടുതൽ സവികശഷതകൾ ക�ർത്തു. 2020-21 
കാലയളവിൽ ഇ-ഓഫീസുമായി ്ാൻ കപേസ് 
സംകയാജി്ിച്. തൻമൂലം തീരുമാനടമടുകേൽ 
പ്രക്രിയയിൽ സിസ്റത്തിടറെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും 
ഉപകയാഗക്ഷമതയും വർദ്ി്ിക്കുന്നു. കൂൊടത 
ഈ കാലഘട്ത്തിൽ ്ാൻസ് ടപയ് സിടറെ 
പുതിയ പതി്ിടറെ വികസനം ആരംഭിച്. 
പദ്തി നെ്ാക്കുന്നതിടല നാഴികകേല്ലുകൾ 
കടണ്ത്തുന്നതിനും വിവിധ കമഖലകളിടല സർകോർ 
ട�ലവുകളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത അളക്കുന്നതിനുമുള്ള 
കസാഫ്റ്് ടവയർ പുതിയ പതി്് വിഭാവനം ട�യ്യുന്നു. 
ഇതിനുപുറടമ,  കക� സർകോരിടറെ കൺക്രാളർ 
ജനറൽ  ഓഫ് അകേഡൗണ്്സ് വികസി്ിടച്ചടുത്തു  
നെ്ിലാകേി വരുന്ന  ഓൺവലൻ കസാഫ്റ്് ടവയറായ 
പബ്ിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാകനജ് മറെ് സിസ്റം  
(പി എഫ് എം എസ് ) ്ാൻകപേസമായി 
സമന്യി്ികോൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥാനത്തുെനീളം നെ്ാകേിടകോണ്ിരിക്കുന്ന കക� 
സർകോരിടറെ എല്ാ പദ്തികൾക്കും അനുവദിച്ചിരുന്ന 
ഫണ്ടുകൾ ്രാക്കുട�യ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും.
സംസ്ഥാനടത്ത വിവിധ സർകോർ വകുപ്പുകളും 
ഏജൻസികളും നെ്ിലാക്കുന്ന എല്ാ പദ്തികൾക്കും 
കപ്രാജക്റ്റുകൾക്കുമായി ഫലപ്രദമായ ഓൺവലൻ 
നിരീക്ഷണ/ മൂല്യനിർണ്യ സംവിധാനമായാണ് 
്ാൻകപേസ് നിർമ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂൊടത എല്ാ 
വകുപ്പുകളിടലയും പദ്തി നെ്ാകേലമായി ബന്ട്ട് 
വിശകലനത്തിനും വിവരങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനും 
സമഗ്വും ശാസ്ത്രീയവും വിശ്സനീയവുമായ ഡാറ്  
കബസ് ്ാൻ കപേസ് നൽകുന്നു.
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ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയും 
ക�രളത്ിന്റെ പ്രതി�രണവും

02
അദ്ധ്യായം

"ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരി ഒരു പ�ോതുജനോകരോഗ്യ 
അടിയന്തരോവസ്ഥയോണ്, അതിനും അപ്പുറവുമോണ്.  
ഇത് ഒരു സോമ്പത്ി� പ്രതിസന്ിയും,  
സോമൂഹി�പ്രതിസന്ിയും കൂടോപത  മോനഷി�മോയ 
പ്രതിസന്ിയമോണ് .  ഇത് അതികവഗും മനഷ്യോവ�ോശ 
പ്രതിസന്ിയോയി വളര്ന്നുപ�ോണ്ിരിക്കുന്നു”-
അക്ോണികയോ ഗുപടെറസ്, -ഐ�്യരോഷ്്രസഭയപട 
പസക്രടെറി ജനറൽ.

ഇന്ത്യയിപെ ആദ്യ  ക�ോവിഡ്-19 കരോഗും  ക�രളത്ിൽ 
2020 ജനവരി 30 ന് സ്ഥിതീ�രിച്ചു. ആദ്യ ക�ോവിഡ്-19 
കരോഗും  റിക്ോര്ടെ് പെയ്തതുമുതൽ, ��ര്ച്ചവ്യോധിപയ 
കനരിടോൻ ക�രളും ബഹുമുഖ ത�ും സ്ീ�രിച്ചു, ഇതിന് 
വ്യോ��മോയ പ്രശുംസയും അുംഗീ�ോരവുും കനടി. 
ദുരന്തങ്ങകളോടുള്ള അതുെ്യമോയ പ്രതികരോധവുും 
പ്രതിസന്ി�പള അതിജീവിക്കുന്നതിൽ 
പ�ോതുപ്രവര്ത്നത്ിപ് �രുത്ും ക�രളും 
സമയോസമയങ്ങളിൽ പതളിയിച്ചിട്ടുണ്്. ക�രളത്ിപ് 
സുസ്ഥോ�ിതമോയ പ�ോതുജനോകരോഗ്യ സുംരക്ഷണ 
സുംവിധോനത്ിപ്യും വിക��ീകൃത ഭരണത്ിപ്യും 
അതുെ്യമോയ �രുത്ോണ് മഹോമോരിപയ  ഫെപ്രദമോയി 
ക��ോര്യും പെയ്ോൻ സഹോയമോയത്.

ക�ോവിഡ്-19

കെനയിപെ വുഹോൻ നഗരത്ിൽനിന്ന് 
2019 ഡിസുംബര് മോസോവസോനകത്ോപട 
ഉറവിടും വ്യക്തമോ�ോത് നയുകമോണിയ കരോഗ 
വോഹരുപട വിവരും  റിക്ോര്ടെ് പെയ്പ്ടു�യും  
ഇത് പുതിയ ഒരു തരും പ�ോകറോണ കവറസ്  
�ോരണമോപണന്ന് തിരിച്ചറിയ�യും പെയ്തു. 
2020  മോര്ച്ച് 11 ന് കെോ�ോകരോഗ്യ സുംഘടന 
കനോവൽ പ�ോകറോണ കവറസ്  (ക�ോവിഡ്-19) 
ഒരു ��ര്ച്ച വ്യോധിയോയി പ്രഖ്യോ�ിക്കു�യും പെയ്തു. 
ജനങ്ങളുപട ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും, കരോഗ ഉറവിടും 
�പണ്ത്ന്നതിനും, െി�ിത്സ െഭ്യമോക്കുന്നതിനും, 
വ്യോ�നും തടയന്നതിനമോയി അടിയന്തര 

നട�ടി�ള് സ്ീ�രിക്കുവോനും രോജ്യങ്ങകളോട് 
കെോ�ോകരോഗ്യസുംഘടന  ആഹ്ോനും പെയ്തു.
ആകഗോള തെത്ിൽ 2020 ഡിസുംബര് 30  പെ 
�ണക്ക�ള് പ്ര�ോരും 80,773,033 ക�ര്ക്ക് ക�ോവിഡ്-
19 സ്ഥിതീ�രിച്ചു. ഇതിൽ 17,83,619 ക�രുപട മരണും 
കെോ�ോകരോഗ്യ സുംഘടന റിക്ോര്ടെ് പെയ്തിട്ടുണ്്. (ഡബ്ലു.
എച്ച്.ഒ, 2020). ഇന്ത്യയിൽ ഡിസുംബര് 31, 2020 വപര 
കരോഗും സജീവമോയവരുപട എണ്ും 2,57,656 ഉും ആണ്. 
ഇന്ത്യയിൽ പമോത്ും 98,60,280 ക�പര ഡിസ്െോര്ജ് 
പെയ്തു. പമോത്ും മരണസുംഖ്യ 1,48,738 ആണ്. 
(അവലംബം: ആര�ോഗ്യ, കുടംബരഷേമ മ�ോലയം, ഭോ�ത സർക്ോർ)

ക�രളത്ിന്റെ ഇടന്െടല് 

ഒരു ആകഗോള പ്രതിസന്ികയോടുള്ള ആകഗോള 
തെത്ിലുള്ള  പ്രതി�രണത്ിപ്  ഭോഗമോയോണ് 
ക�ോവിഡ്-19 പന പ്രതികരോധിക്കോൻ ക�രള 
സര്ക്കോര് നടത്ിയ  ഇടപ�ടൽ മനസ്ിെോകക്കണ്ത്. 
എല്ോ കമഖെ�ളിപെയും കെോദനത്ിപ്യും 
വിതരണത്ിപ്യും  ഘട�ങ്ങപള ഈ  പ്രതിസന്ി 
ബോധിച്ചു. സര്ക്കോരിപ് എല്ോ വിഭോഗങ്ങള്ക്കുും  
ഇതിൽ  സമയബന്ിതമോയി ഇടപ�ടോൻ �ഴിഞ്ഞു. 
സുംസ്ഥോനപത് എല്ോ വകുപ്പു�ളുപടയും ഏക�ോ�നും 
വഴി  ഈ മഹോമോരിപയ തടയോൻ ക�രള സര്ക്കോര് 
നടത്ിയ ശ്രമങ്ങപള പ്രതിഫെി്ിക്കുന്നു.

ക�ോവിഡ്-19 ക�ോട് ഉള്ള ആകരോഗ്യ 
സംവിധോ�ത്ിന്റെ ഇടന്െടല് 

കെോ�ോകരോഗ്യ സുംഘടനയപട ഡയറ�്ടര് ജനറൽ 
(ഡബ്ലയുഎച്ച്ഒ) ക�ോവിഡ്-19 ഒരു ��ര്ച്ചവ്യോധിയോയി 
പ്രഖ്യോ�ിക്കുന്നതിന് വളപര മുമ്പുതപന്ന  
ക�ോവിഡ്-19 പ്രതികരോധിക്കോനള്ള  ക�രളത്ിപ് 
ഇടപ�ടൽ  ആരുംഭിച്ചു. ആദ്യ ക�സ് റിക്ോര്ടെ് 
പെയ്ത ദിവസും മുതൽ സുംസ്ഥോനപത് പ്രതികരോധ  
ത�ങ്ങള് നന്നോയി നടന്നിരുന്നു.  കെനയിപെ 
വുഹോൻ നഗരത്ിൽ പ�ോകറോണ കവറസ് 
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�ടര്ന്നു�ിടിക്കുന്നതിപനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് 
െഭ്യമോയക്ോള് തപന്ന ആകരോഗ്യവകു്് അടിയന്തര 
പ്രതി�രണ സുംവിധോനും സജ്ജമോക്കി. ജനവരി 24 
ന് ക�രളും “അകെര്ടെ് കമോഡികെക്ക് ” എത്�യും  
മഹോമോരിപയ  ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിനള്ള 
മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങള് പുറപ്ടുവിക്കു�യും പെയ്തു. 
2018 ലുും 2019 ലുും നി�യപട രൂ�ത്ിൽ  ഉണ്ോയ  രണ്് 
പ�ോതുജനോകരോഗ്യ അത്യോഹിതങ്ങള് ക��ോര്യും 
പെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള സുംസ്ഥോനത്ിപ് അനഭവും 
പ്രകയോജന�രമോയി. കരോഗെക്ഷണങ്ങളുള്ളവപര  
�പണ്ത്ന്നതിനും ആശു�ത്ി�ളികെക്ക് 
പ�ോണ്ടുക�ോകുന്നതിനും ഉള്ള സുംവിധോനും ക�രളും 
ഇതിന�ും തപന്ന വി�സി്ിപച്ചടുത്ിരുന്നു. ക�ോവിഡ്-
19 ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിനോയി ആകരോഗ്യവുമോയി 
ബന്പ്ടെ വിവിധ ഇടപ�ടലു�ള് നടത്ി ആകരോഗ്യ 
സുംവിധോനും പവല്ലുവിളിപയ കനരിടോൻ സുസജ്ജമോക്കി.

അടിസ്ോ� സൗ�ര്യങ്ങളുന്ട വിലയിരുത്ല്

സുംസ്ഥോനത്് ആദ്യ ക�ോവിഡ് കരോഗബോധ 
സ്ഥിതീ�രിച്ചതിന  പതോട്ടു�ിന്നോപെ സര്ക്കോര്, 
സ്�ോര്യ കമഖെ�ളിപെ എല്ോ ആകരോഗ്യ �രിരക്ഷോ 
സൗ�ര്യങ്ങളുപടയും വിശദമോയ വിെയിരുത്ൽ 
നടത്ി. ആശു�ത്ി �ിടക്ക�ളുപട എണ്ും, ഐസിയ, 
പവ്ികെറ്ററു�ള് തുടങ്ങിയവപയക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥോന 
വിവരങ്ങള് കശഖരിച്ച് വിശ�െനും പെയ്തു. െഭ്യമോയ 
ആപ� �ിടക്ക�പള പ്ോൻ എ, പ്ോൻ ബി എന്നിങ്ങപന 
തിരിച്ചിട്ടുണ്്. മറ്റ് സൗ�ര്യങ്ങള് �രിവര്ത്നും പെയ്ത് 
അനവദിക്കോവുന്ന അധി� �ിടക്ക�പള പ്ോൻ സി 
ആയി അനവദിച്ചു. ഈ സൗ�ര്യങ്ങള് ഉ�കയോഗിച്ച് 
സുംസ്ഥോന തെത്ിൽ പ്രോവര്ത്ി�മോക്കോനള്ള 
വിശദമോയ �ര്മ�ദ്ധതി തയ്ോറോക്കുന്നതിന്  എല്ോ 
ജില്�ളിലുും തുടര്ച്ചയോയ മീറ്റിുംഗു�ള് നടത്ി. 
സ്ഥിരീ�രിച്ചതുും സുംശയിക്കപ്ടുന്നതുമോയ 
എല്ോ ക�സു�ളുും തുടക്കത്ിൽ പ്ോൻ എ യിൽ 
പ്രകവശി്ിച്ചിരുന്നു. പ്ോൻ എ സൗ�ര്യങ്ങള് �രിധിക്ക് 
പുറകത്ക്ക്  ക�ോയോൽ പ്ോൻ ബി സൗ�ര്യങ്ങള് 
ഉ�കയോഗപ്ടുത്പമന്നുും തീരുമോനിച്ചു.

മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങള് അനസരിച്ച് വീടു�ളിൽ 
�്ോറ്ീൻ സൗ�ര്യമില്ോത് എല്ോ അന്തര്കദേശീയ 
യോത്ക്കോപരയുംഅന്തര്സുംസ്ഥോന യോത്ക്കോപരയും 
�്ോറ്ീൻ  പെയ്യുവോനോയി ക�ോവിഡ് 
പ�യര് പസ്റു�ള് (സി.സി.സി) സ്ഥോ�ിച്ചു. 
കരോഗെക്ഷണമുള്ള കരോഗി�ള്ക്കോയി ക�ോവിഡ് 
ആശു�ത്ി�പളയും കരോഗെക്ഷണമില്ോത്  
കരോഗി�ള്ക്കോയി ക�ോവിഡ് ഫസ്റ്റ് കെൻ െി�ിത്സോ 
ക��ങ്ങപളയും  (സി. എഫ് .എൽ. ടി .സി) നികയോഗിച്ചു.

ക�ോവിഡ്-19 കഹോസ്ിറ്റലു�ളുപടയും സി.എഫ്.എൽ.ടി.
സി�ളുപടയും രൂ�ീ�രണത്ിനും നടത്ി്ിനും 
മോനദണ് ഡങ്ങളുും നട�ടിക്രമങ്ങളുും തയ്ോറോക്കി. 
ഈ ക��ങ്ങളികെക്കുള്ള പ്രകവശനത്ിനള്ള 

മോര് ഗ്ഗനിര് കദേശങ്ങള്  �ോെോ�ോെങ്ങളിൽ  �രിഷ് ക്കരിച്ചു. 
തകദശ സ്യുംഭരണ സ്ഥോ�നങ്ങളുപട സഹോയത്ോൽ  
മതിയോയ സ്റോഫ്, ബകയോപമഡിക്കൽ മോെിന്യ 
നിര്മോര്ജനും തുടങ്ങിയവ  നടത്ിക�ോരുന്നു. 
ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളുപടയും സി .എഫ് .എൽ. ടി. സി.
�ളുപടയും പ്രവര്ത്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് എല്ോ 
ജില്�ളികെക്കുും കമൽകനോടെും നടത്ന്നതിനോയി 
കമൽകനോടെ സുംഘങ്ങപള അയച്ചു. സുംസ്ഥോന 
തെത്ിൽ തയ്ോറോക്കിയ ഒരു പെക്ക് െിസ്റ്റ് 
ഉ�കയോഗിച്ച് �രികശോധനോ സുംഘും  എല്ോ 
സൗ�ര്യങ്ങള്ക്കുും  �ിന്തുണയും  കമൽകനോടെവുും  വഹിച്ചു. 
മോര് ഗ്ഗനിര് കദേശങ്ങളുും മറ്റ് അനബന് കരഖ�ളുും 
www.dhs.kerala.gov.in എന്ന പവബ് കസറ്റിൽ  
പ്രസിദ്ധീ�രിച്ചു, അതിനോൽ  ക�ോവിഡ് മോകനജുപമ്ിൽ  
ഉ�കയോഗിക്കുന്ന മോര് ഗ്ഗനിര് കദേശങ്ങപളയും 
എസ് ഒ �ി�ളുപടയും �ോര്യത്ിൽ സുതോര്യത 
ക�വരിക്കോൻ �ഴിഞ്ഞു.

സുംസ്ഥോനതെ മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങള് അനസരിച്ച് 
ക�ോവിഡ് കരോഗി�പള ഈ ക��ങ്ങളിൽ പ്രകവശി്ിച്ചു.
എല്ോ ക�ോസിറ്റീവ് ക�സു�കളയും അടുത്ള്ള 
ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ിയികെോ സി .എഫ് .എൽ .ടി .
സി�ളികെോ മോറ്റി  ഒരു കനോഡൽ ഓഫീസപറ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  നിയ�ിക്കോനോയി ഏര്പ്ടുത്ി. 
ഇത്രും സുംവിധോനങ്ങളിൽ സഹോയ ക��ങ്ങള് 
സ്ഥോ�ിക്കു�യും കരോഗിക്കുും കൂടെിരിപ്പു�ോര്ക്കുും കവണ്ി 
പഹൽ�്  കെൻ നമ്പറു�ള് നൽകു�യും പെയ്തു. 
കൂടോപത ക�ോവിഡ് കരോഗി�ള്ക്കുും �്ോറ്ീന് 
വികധയരോയവര്ക്കുുംമോനസി�മോയി  �ിന്തുണ 
നൽകുന്നതിനോയി മോനസി�ോകരോഗ്യ  �ിന്തുണോ  
സുംഘങ്ങപള നികയോഗിച്ചു.

കൂടോപത, സുംസ്ഥോന, ജില്ോ തെങ്ങളിപെ �ശ്ോത്െ 
സൗ�ര്യ �രി�ോെന സുംഘങ്ങള് മുകഖന   ക�ോവിഡ് 
െി�ിത്സ നൽകുന്ന എല്ോ സൗ�ര്യങ്ങളുപടയും 
പ്രവര്ത്നപത് സൂക്ഷ്മമോയി നിരീക്ഷിച്ചു. 
അടിസ്ഥോന സൗ�ര്യവുമോയി ബന്പ്ടെ എല്ോ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുപടയും  നടത്ിപ്പുും കമൽകനോടെവുും 
സര്ക്കോര് തെത്ിൽ ഒരു ഉന്നതതെ സമിതി കനരിടെ് 
ക��ോര്യും പെയ്യുന്നു. പസ�്റ്റുംബര് 28, 2020 പെ 
�ണക്കനസരിച്ച് ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളിൽ 9,125 
�ിടക്ക�ള് അനവദിച്ചു. മറ്റ് സര്ക്കോര് ആശു�ത്ി�ളിൽ 
1,429 �ിടക്ക�ളുും സി എഫ് എൽ ടി സിയിൽ 35,874 
�ിടക്ക�ളുും മറ്റ് സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി�ളിപെ 4,813 
�ിടക്ക�ളുും (സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി�ളിപെ ആപ� 
�ിടക്ക�ള് 21,768) ക�ോവിഡ്-19 െി�ിത്സയ്കോയി 
അനവദിച്ചു.

സര്ക്കോര് ആശു�ത്ി�ളിപെ, �രികശോധന 
ഉള്പ്പടയള്ള എല്ോ െി�ിത്സ�ളുും, 
സൗജന്യമോയിരുന്നു. എല്ോ സമയത്ും എല്ോ 
കരോഗി�ള്ക്കുും ഭക്ഷണും സൗജന്യമോയി നൽ�ി.
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ക�ോവിഡ്-19 മോക�ജുന്മറെിന്ല 
സ്വ�ോര്യകമഖലോ ഇടന്െടല്

സുംസ്ഥോന- ജില്ോ  നിയ�ണ ക��ങ്ങളിൽ  സ്�ോര്യ 
ആശു�ത്ി മോകനജുപമ്് സുംഘും  രൂ�ീ�രിച്ചു. 
ക�ോവിഡ്-19 നിയ�ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുപട തുടക്കും 
മുതൽ, സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി ഇടപ�ടൽ സുംഘും 
ജില്ോ സ്�ോര്യ ആശു�ത്ികനോഡൽ ഓഫീസര്മോര്, 
സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി മോകനജുപമന്റു�ള്, ഐ എും എ 
എന്നിവരുമോയി സുംകയോജിച്ച് പ്രവര്ത്ിച്ചു. എല്ോ 
സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി�പളയും ജില് തിരിച്ചുള്ള 
�ടെി�യിൽ ഉള്പ്ടുത്ി. �ിടക്ക�ളുപട എണ്ും, 
ഐസിയ സൗ�ര്യങ്ങള്, പവ്ികെറ്ററു�ള്, െഭ്യമോയ 
പസ്ഷ്യെിസ്റ്റു�ള്, ഡയോെിസിസ് സൗ�ര്യും, 
ആുംബുെൻസു�ള് എന്നിവയള്പ്പട െഭ്യമോയ 
സൗ�ര്യങ്ങളുപട വിശദോുംശങ്ങള് കശഖരിച്ചു.

സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി സുംഘടന�ളിപെ പ്രതിനിധി�ള്, 
ഇന്ത്യൻ പമഡിക്കൽ അകസോസികയഷൻ, ക�രള 
കപ്രവറ്റ് കഹോസ്ിറ്റൽ അകസോസികയഷൻ, �ോത്െി�് 
കഹോസ്ിറ്റൽ അകസോസികയഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി.
എച്ച്.എ.ഐ), കപ്രവറ്റ് പമഡിക്കൽ ക�ോകളജ് 
അകസോസികയഷൻ, �്ോളികഫഡ് കപ്രവറ്റ് 
പമഡിക്കൽ പ്രോ�്ടീഷകണഴ്സ് അകസോസികയഷൻ  
എന്നീ സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി സുംഘടനോ 
പ്രതിനിധി�ളുമോയി സ്�ോര്യ ആശു�ത്ി�ളിപെ 
ക�ോവിഡ്-19 കരോഗ �രിെരണും, ക�ോവിഡ്-19 
കരോഗും ഇല്ോത്  കരോഗി�ളുപട െി�ിത്സോ നടത്ി്്, 
പടെിപമഡിസിൻ സൗ�ര്യങ്ങള്, പമോകബൽ 
പമഡിക്കൽ യൂണിറ്റു�ള്, മോനവ  വിഭവ കശഷി �ിന്തുണ 
എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിരന്തരമോയി െര്ച്ച�ള് നടത്ി.

സ്�ോര്യ ആകരോഗ്യ �രിരക്ഷോ ദോതോക്കളുപട പ്രതിനിധി 
സുംഘടന�ളുമോയി കൂടിയോകെോെിച്ച കശഷും ക�രള 
സര്ക്കോര് ആകരോഗ്യ ആനകൂെ്യ �ോകക്കജ് 2.0 
പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. സ്�ോര്യ ആകരോഗ്യ �രിരക്ഷോ ദോതോക്കളുപട 
സുംഘടന�ള് �ോരുണ്യോ ആകരോഗ്യ സുരക്ഷോ  �ദ്ധതി 
(�ോസ്�് ) പ്ര�ോരും നിെവിലുള്ള സര്ക്കോര് നിരക്കു�ള്  
അുംഗീ�രിച്ചു. �ോകക്കജ് നിരക്കു�ള് പ്രഖ്യോ�ിച്ച് 
ക�രള സര്ക്കോര് ഉത്രവ് പുറപ്ടുവിക്കു�യും, 
ക�ോവിഡ്-19 പ്  നടത്ി്ിൽ  പ�ോതു സ്�ോര്യ 
�ങ്ോളിത്ും നട്ോക്കുന്നതിന് മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങള് 
പുറപ്ടുവിക്കു�യും പെയ്തു. ഒ�്കടോബര് 1, 2020 
പെ �ണക്കനസരിച്ച് 50 ആശു�ത്ി�ള് ക�ോവിഡ് 
പ�യറിപെ സര്ക്കോര് സുംവിധോനവുമോയി കെര്ന്നു.

അടിസ്ോ� ഭൗതി�സോഹചര്യങ്ങളുന്ട 
�ടത്ിപ്്  

ആകരോഗ്യ ദോതോക്കപള സഹോയിക്കുന്നതിൽ 
പ�ോതുകമഖെോ �മ്പനി�ളുപട �ങ്് 
ഒഴിച്ചുകൂടോനോവോത്തോണ്. ആകരോഗ്യ-കുടുുംബകക്ഷമ 

വകു്ിന് �ീഴിലുള്ള ക�രള സര്ക്കോരിപ് പൂര്ണ 
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള �മ്പനിയോയ ക�രള പമഡിക്കൽ 
സര്വീസസ് ക�ോര്്കറഷൻ െിമിറ്റഡ് (പ� .എും .
എസ് .സി. എൽ) ക�ോവിഡ്-19 പന കനരിടോൻ 
അവശ്യ മരുന്നു�ളുും പമഡിക്കൽ ഉ��രണങ്ങളുും 
ഗവൺപമ്ിന് നൽ�ി. സര്ക്കോരിന �ീഴിലുള്ള 
ആകരോഗ്യ �രി�ോെന സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്കുള്ള 
പമഡിക്കൽ സോമഗ്ി�ളുും,  ഉ��രണങ്ങളുും  
ഉള്പ്പട എല്ോ അവശ്യ മരുന്നു�ളുപടയും പ്രധോന 
സുംഭരണ ഏജൻസിയോണ് പ� .എും .എസ് .സി. എൽ. 
�ത്ീറ്റകറകസഷൻ  െോബ്, ഡയോെിസിസ് 
പസ്റു�ള്, �ോകത്ോളജിക്കൽ െോബു�ള്, 
ഡയക്ോസ്റി�് പസ്റു�ള്, എക്്-കറ/സ്ോനിുംഗ് 
സൗ�ര്യങ്ങള്, ആുംബുെൻസ് കസവനങ്ങള് 
തുടങ്ങിയ പമഡിക്കൽ അധിഷ്ിത സൗ�ര്യങ്ങള് 
സ്ഥോ�ിക്കുന്നതിനും പസ്ഷ്യൽ �ര്്സ് പവഹിക്കിള് 
ആയും  ക�ോര്്കറഷപന  ചുമതെപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.

കരോഗം �ന്ടെത്ലം െരിക�ോധ�ോ 
സംവിധോ�വം  

ആദ്യ  ക�സു�ള് വുഹോനിൽ നിന്ന് റിക്ോര്ടെ് 
പെയ്പ്ടെതിനോൽ, കെനയിൽ നിന്ന് 
മടങ്ങിപയത്ിയവരിെോണ് ക�രളും ശ്രദ്ധ 
ക��ീ�രിച്ചത്. യൂകറോ്്, ഇറോൻ, ഗള്ഫ് 
ക�ോ-ഓ്കറഷൻ �ൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) 
രോജ്യങ്ങളിൽ കരോഗത്ിപ് പുതിയ പ്രഭവക��ങ്ങള് 
ഉയര്ന്നുവന്നക്ോള് �രികശോധനയപടയും 
കരോഗി�പള �പണ്ത്ന്നതിനള്ള ത�ങ്ങളുും   
�രിഷ്�രിച്ചു. കഹോടെ് സ് ക�ോട്ടു�ളിൽ നിന്ന് 
വന്ന എല്ോവപരയും �്ോറ്ീൻ പെയ്യുന്നതിനും 
നിരീക്ഷണത്ിെോക്കുന്നതിനമുള്ള പ്രതികരോധ 
ത�മോണ്  ക�രളും �ിന്തുടര്ന്നത്.

ക�ോവിഡ് ഫസ്്് ലലന്  ചി�ിത്ോ 
ക��ങ്ങൾ സ്ോെിക്കല്  
(സി.എഫ്.എല്.ടി.സി)

ക�ോവിഡ്-19 എന്ന മഹോമോരി ക��ോര്യും 
പെയ്യുന്നതിനോയി, സര്ക്കോര് െിെ ആശു�ത്ി�പള 
പതരപഞെടുക്കു�യും, ക�ോവിഡ്-19 ക�ോസിറ്റീവ് 
ആയ  കരോഗി�പള ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിനും 
െി�ിത്സ നൽകുന്നതിനമോയി ഇവപയ പൂര്ണ്മോയും 
ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളോയി പ്രഖ്യോ�ിക്കു�യും 
പെയ്തു. കരോഗി�ളുപട എണ്ും  വര്ദ്ധിച്ചകതോപട 
കുറച്ച് ആശു�ത്ി�പള കൂടി ഈ  നിരയികെക്ക് 
കെര്ത്. എന്നിരുന്നോലുും ജൂൺ 2020 
ആയക്ോകഴക്കുും, ക�ോവിഡ്ക�ോസിറ്റീവ് ആയ എല്ോ 
കരോഗി�ള്ക്കുും  ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളിയിൽ 
പ്രകവശിക്കലുും,  െി�ിത്സയും, ആകരോഗ്യ �രി�ോെനും  
ആവശ്യമിപല്ന്നുും, കരോഗെക്ഷണും ഉള്ള കരോഗി�പള 
മോത്ും അണുബോധ അവസോനിക്കുന്നതുവപര 
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മോറ്റി  നിര്കത്ണ്തുമോപണന്ന് മനസിെോക്കോൻ 
�ഴിഞ്ഞു. അതിനോൽ െിെ മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങളുപട 
അടിസ്ഥോനത്ിൽ കരോഗി�ളുപട വര്ഗ്ഗീ�രണും 
സര്ക്കോര് അവതരി്ിച്ചു. മിതമോയ െക്ഷണങ്ങളുള്ള 
വിഭോഗത്ിൽപ്ടെ കരോഗി�പള തോഴ്ന്ന 
നിെവോരത്ിലുള്ള കവദ്യസഹോയത്ിൽ 
പ്രകവശി്ിക്കുവോനും ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ള് 
ഗുരുതരമോയ കരോഗെക്ഷണും ഉള്ള  കരോഗി�ള്ക്ക് 
മോത്മോയി  െി�ിത്സ നൽ�ോനും തീരുമോനിച്ചു. 
അതിനോൽ ക�ോവിഡ് ഫസ്റ്റ് കെൻ ്രീറ്റ്പമ്് 
പസ്ര് (സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി) എന്ന ആശയും 
നിെവിൽ വന്നു. ആശു�ത്ി�ളുപട ഭോരും 
കുറയ്ക്കുന്നതിനോയി കരോഗി�പള സി .എഫ് .എൽ .ടി .
സിയിൽ നിന്ന് ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളികെക്ക് 
മോറ്റുന്നതിനള്ള െി�ിത്സോ കപ്രോകടെോകക്കോള് 
രൂ�പ്ടുത്ി. കഹോസ്റലു�ള്, ഓഡികറ്റോറിയങ്ങള് 
തുടങ്ങിയവ ഏപറ്റടുത്് ആശു�ത്ിയല്ോത് ഒരു 
പ്രകദശത്് സി .എഫ് .എൽ. ടി. സി�ള് സജ്ജമോക്കുും, 
അവ ഒരു പ�ോതു വോര് ഡ് ആയി �രിവര്ത്നും പെയ്തു. 
ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളിലുും ക�ോവിഡ് ഫസ്റ്റ് കെൻ 
െി�ിത്സോ ക��ങ്ങളിലുും പ്രകവശന നിെ െട്ി�.2.1.1 ൽ 
നൽ�ിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവോസി ക�രളീയരുന്ട തിരിച്ചുവരവ് 

2020 മോര്ച്ച് 5 വപരയള്ള ��ര്ച്ചവ്യോധിയപട ആദ്യ 
ഘടെത്ിൽ ക�രളത്ിപെ വിവിധ ജില്�ളിൽ നിന്നോയി 
3 ക�സു�ള് റിക്ോര്ടെ് പെയ്പ്ട്ടു.  ക�ോവിഡ്-19 
മഹോമോരിയപട രണ്ോും തരുംഗും മോര്ച്ച് 6, 2020 
മുതൽ സുംസ്ഥോനത്് ആരുംഭിച്ചക്ോള് 
തപന്ന  കൂടുതൽ കരോഗ ബോധ�ള്  റിക്ോര്ടെ് 
പെയ്പ്ട്ടു. കരോഗത്ിപ് നിയ�ണത്ിനും 
െഘൂ�രണത്ിനമോയി ക�രള സുംസ്ഥോനും 
വിപുെമോയ നട�ടി�ള് ക�പക്കോണ്ിരുന്നതിപ് 
ഫെമോയി സുംസ്ഥോനപത്ോടെോപ�യള്ള ശരോശരി 

കരോഗബോധിതരുപട എണ്ും  2,000 ൽ തോപഴയോയി. 
ജൂൺ 2020 അവസോന വോരത്ിൽ തപന്ന വിവിധ 
വികദശ രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവോസി�ള്ക്ക്  
തിരിപച്ചത്ോൻ  ക�� സര്ക്കോര് അനമതി നൽ�ി.

അന്യകദശത്് ഒറ്റപ്ടെ എല്ോ ക�രളീയപരയും 
സുരക്ഷിതമോയി ക�രളത്ികെക്ക് തിരിച്ചുപ�ോണ്ടുവരോൻ 
ക�രള സര്ക്കോര് നട�ടി�ള് ക�പ�ോണ്ടു. 
മടങ്ങിപയത്ന്നവപര വിമോനത്ോവളങ്ങളിൽ 
ക�രള സര്ക്കോരിപ് ആകരോഗ്യ വകു്് 
പുറത്ിറക്കിയ മോനദണ്ും അനസരിച്ച് 
�രികശോധനയ്ക് വികധയരോക്കോൻ തീരുമോനിച്ചു. 
ആവശ്യമോയ �രികശോധന�ള്ക്ക് വികധയരോയതിന് 
പതളിവില്ോത്തുും  കരോഗെക്ഷണമില്ോത്തുും 
ആയ  വ്യക്തി�ള് ഉള്പ്പടയള്ള മടങ്ങിപയത്ന്ന 
എല്ോവപരയും വിമോനത്ോവളത്ിപെത്കമ്പോള് തപന്ന  
ക�രള സര്ക്കോരിപ്  അുംഗീകൃത ഏജൻസി�ള് വഴി 
ദ്രുത ആ്ികബോഡി �രികശോധനയ്ക് വികധയമോക്കോൻ  
തീരുമോനിച്ചു.

ആംബുലന്സ് ന്�്് വർക്ക്

കരോഗി�ളുപട �രിെരണപത് സുംബന്ിച്ചിടകത്ോളും 
ആുംബുെൻസ് കസവന ശുംഖെ നിര്ണോയ� 
കമഖെ�ളിപെോന്നോണ് ക�ോവിഡ്-19 
സുംശയിക്കപ്ടുന്നവപരയും  കരോഗി�പളയും  
അവരുപട വീടു�ളിൽ നിന്ന്/എക്ിറ്റ് ക�ോയിന്റു�ളിൽ 
നിന്ന്/ ഐകസോപെഷൻ സൗ�ര്യങ്ങളികെക്ക് 
എത്ിക്കുന്നതിനോയി  ‘�നിവ് -108’ ആുംബുെൻസു�ള്  
വഴി ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിൽ ക�രളോ പമഡിക്കൽ 
സര്വ്ീസസ് ക�ോര്്കറഷൻ െിമിപറ്റഡ് (പ�.എും.എസ്.
സി.എൽ) നിര്ണോയ� �ങ്് വഹിച്ചിട്ടുണ്്. പമോത്ും 316 
ആുംബുെൻസ് വോഹനങ്ങള് ഈ വിഭോഗങ്ങളിലുണ്്    
ക�ോവിഡ്-19 ന് ഉ�കയോഗിക്കുന്ന വോഹനങ്ങളുപട 
എണ്ും  293  ആണ്.

െട്ി�.2.1.1 ക�ോവിഡ് ആശു�ത്ി�ളുപടയും  സി എഫ് എൽ ടി സി�ളിപെയും  
പ്രകവശനത്ിപ് സുംഗ്ഹും (28.09.2020)

ക�ോവ ിഡ് ആശുെത്ി�ളുന്ട സംഗ്രഹം സി എഫ് എല് ടി സി�ളുന്ട സംഗ്രഹം

ക�ോവിഡ് െി�ിത്സക്കോയള്ള ആപ� �ിടക്ക�ള് 15,367 ക�ോവിഡ് െി�ിത്സക്കോയള്ള
ആപ� �ിടക്ക�ള് 35,874

ക�ോവിഡ് ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള്ക്കോയി  
�ിടക്ക�ള് 7856 ക�ോവിഡ് ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള്ക്കോയി  

�ിടക്ക�ള് 20,029

ക�ോവിഡ് പടസ്റ്റ് ഫെും 
�ോത്ിരിക്കുന്നവര്ക്കയള്ള  �ിടക്ക�ള് 565 ക�ോവിഡ് പടസ്റ്റ് ഫെും 

�ോത്ിരിക്കുന്നവര്ക്കയള്ള  �ിടക്ക�ള് 179

ഗൗരവതരമോയ െക്ഷണങ്ങളുമോയി 
പ്രകവശിച്ചക�ോവിഡ് ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള് 457 -

കനരിയ െക്ഷണങ്ങളുമോയി പ്രകവശിച്ച ക�ോവിഡ് 
ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള് 1629 കനരിയ െക്ഷണങ്ങളുമോയി പ്രകവശിച്ച ക�ോവിഡ് 

ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള് 2225

കരോഗെക്ഷണും ഇല്ോപത തപന്ന ക�ോവിഡ് 
ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള് 5770 കരോഗെക്ഷണും ഇല്ോപത തപന്ന ക�ോവിഡ് 

ക�ോസിറ്റീവ് കരോഗി�ള് 17,804

ഉറവിടം: ആര�ോഗ്യ രസവന ഡയറക്ടരററ്്
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ക�രളത്ില് ക�ോവിഡ് ന്െോട്ിപ്പുറന്പ്ട് 
സമയത്് മോ�സി� സോമൂഹി� െിന്തുണ- 
'ഒ്ക്കല്ല ഒപ്മുടെ് ' െദ്ധതി.

ക�രളത്ിൽ പ�ോകറോണ കവറസ് �ടരുന്ന 
സമയത്്, �്ോറ്ീനിൽ/ഐപസോകെഷനിൽ ഉള്ള 
വ്യക്തി�ള്ക്കുും അവരുപട കുടുുംബോുംഗങ്ങള്ക്കുും 
മോനസി� –സോമൂഹി� �ിന്തുണ നൽ�ോൻ 
തീരുമോനിച്ചു. പഫബ്രുവരി 4, 2020 ന് ജില്ോ 
മോനസി�ോകരോഗ്യ �ദ്ധതി (ഡി.എും.എച്ച്.�ി ) പ്ര�ോരും 
എല്ോ ജില്�ളിലുും സര്ക്കോര് കസകക്കോ കസോഷ്യൽ 
സക്ോര്ടെ് (�ിഎസ്എസ് ) ടീമു�ള് രൂ�ീ�രിച്ചു. 
കസ�്യോ്രിസ്റ്റു�ള്, കസ�്യോ്രി�് കസോഷ്യൽ 
വര്കക്കഴ്സ്, ക്ിനിക്കൽ കസകക്കോളജിസ്റ്റു�ള്, 
കസോഷ്യൽ വര്കക്കഴ്സ്, �ൗൺസിെര്മോര് എന്നിവര് 
സുംസ്ഥോനപത്ോടെോപ� ഡി.എും.എച്ച്�ിയപട �ീഴിൽ 
പ്രവര്ത്ിക്കോൻ തുടങ്ങി. സുംസ്ഥോനപത്ോടെോപ�യള്ള 
ദിശോ പഹൽക്ലൈൻ നമ്പറിന പുറകമ എല്ോ ജില്�ളിലുും 
കസകക്കോ കസോഷ്യൽ പഹൽ്് കെന�ള് ക്രമീ�രിച്ചു. 
�്ോറ്ീനിലുും ഐകസോപെഷനിലുും �ഴിയന്നവര്ക്കോയി 
മോനസി�- സോമൂഹി� �ിന്തുണ നൽ�ോനോയി 
എല്ോവകരയും പടെികഫോൺ മുകഖന ബന്പ്ടുന്നു, 
കൂടുതൽ മോനസി� - സോമൂഹി� ആവശ്യങ്ങള് 
ഉപണ്ങ്ിൽ തിരിപ� വിളിക്കോൻ ജില്ോ പഹൽ്് കെൻ 
നമ്പറുും നൽകുന്നു. ഓകരോ 3 മുതൽ 5 ദിവസത്ിലുും 
കസ�്യോ്രിസ്റ്റു�ള് / ക്ിനിക്കൽ കസകക്കോളജിസ്റ്റു�ള് 
/ �ി .എസ് .ഡബ്ലയുമോര് ആവശ്യങ്ങള് �രിഹരിക്കു�യും 
കഫോകളോ അ്് ക�ോളു�ള് നൽകു�യും പെയ്യുന്നു.

�്ോറ്ിന് വികധയരോയവരുപട എണ്ും ക്രമോതീതമോയി 
ഉയരോൻ തുടങ്ങിയകതോപട ഐ.സി.ഡി.എസ്, 
ഐ.സി.ടി.സി, എൻ.എച്ച്.എും എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 
�ൗൺസിെര്മോര്ക്ക് �രിശീെനും നൽകു�യും 
ജില്�ളിപെ �ി .എസ് .എസ് ടീമു�ള്ക്ക് �ീഴിൽ ഒന്നിച്ചു 
കെര്ക്കു�യും പെയ്തു. നിെവിൽ 1,327 ക�ര്  മോനസി�–
സോമൂഹി� �ിന്തുണ നൽ കുന്നതിനോയി സുംസ്ഥോനും 
മുഴുവൻ പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. പ�ോതുജനങ്ങള്ക്കുും 
ആകരോഗ്യ ഉകദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുമോയി ഓകരോ ജില്യ്ക്കുും രണ്് 
പഹല്് കെൻ  നമ്പറു�ള് െഭ്യമോണ്. ആറ് മിനിറ്റ് 
കദര്ഘ്യമുള്ള വിശ്രമ  സോകങ്തി�തപയക്കുറിച്ചുള്ള 
വീഡികയോ മോനസി�ോകരോഗ്യ �രി�ോടിയപട ഭോഗമോയി 
തയ്ോറോക്കി ആവശ്യക്കോര്ക്കോയി നൽ�ി.പമച്ചപ്ടെ 
ആശയവിനിമയപത്യും സമ്മര്ദേ മോകനജ്പമ്ിപനയും 
കുറിച്ചുള്ള അവകബോധും  െഘുകെഖ തയ്ോറോക്കി 
ഐകസോകെഷൻ വോര്ഡു�ളിപെ ഉകദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് 
നൽ�ി. ഐകസോകെഷൻ വോര്ഡ് സ്റോഫു�ളുപട 
�രിശീെനോധ്യയത്ിൽ ഉള്പ്ടുത്ന്നതിനള്ള 
�രിശീെന സുംഘത്ിനും ഇത് നൽ�ി.

കെോക്ക്ഡൗൺ �ോെയളവിൽ �ി എസ് എസ് 
ടീമു�ള്ക്ക് �ീഴിൽ െി�ിത്സയിെിരിക്കുന്ന 
മോനസി�കരോഗി�ളോയവര്ക്ക് മോനസി� സോമൂഹി� 

�ിന്തുണ / �ൗൺസിെിുംഗ് ക�ോളു�ള്, പ്രകത്യ� 
�രിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന കുടെി�ള്, അതിഥി 
പതോഴിെോളി�ള്, ഒറ്റയ്ക് തോമസിക്കുന്ന മുതിര്ന്ന 
ആളു�ള്, പ�ോകറോണ വ്യോ�ന കമഖെയിലുും 
മറ്റുും കജോെി പെയ്യുന്ന വ്യക്തി�ള് എന്നിവര്ക്ക്  
മന:ശോസ്ത്�രമോയ �ിന്തുണ നൽ�ോൻ ക�ോവിഡ് 
ഇടപ�ടൽ സുംഘത്ിന് പ്രകത്യ� ഇടപ�ടെിലൂപട 
�ഴിഞ്ഞു. കെോക്ക്പഡൗൺ �ോെയളവിൽ, മദ്യ 
ഉ�കയോഗത്ിൽ നിന്നുള്ള  �ിന്ോറ്റ പ്രശ്നങ്ങളുപട  എണ്ും 
വര്ദ്ധിക്കോൻ തുടങ്ങിയക്ോള് തപന്ന പ്രോഥമി� 
തെത്ിൽ  തപന്ന ഭൂരിഭോഗും ക�സു�ള്ക്കുും െി�ിത്സ 
നൽകു� എന്ന െക്ഷ്യകത്ോപട �മ്മ്യൂണിറ്റി ഡി-
അഡിക്ഷൻ മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങള് തയ്ോറോക്കി. 
സോമൂഹ്യോധിഷ്ിത ഡി -അഡിക്ഷൻ ശുശ്രൂഷോ 
പമഡിക്കൽ ഓഫീസര്മോപര സഹോയിക്കുന്നതിന് എല്ോ 
ജില്�ളിലുും മകനോകരോഗ വിദഗ്ധരുപട  ഒരു �ോനൽ 
രൂ�ീ�രിച്ചു. 

ഒ�്കടോബര് 06, 2020 വപര, �്ോറ്ിൻ / 
ഐപസോകെഷനിൽ ഉള്ള  14.44 െക്ഷും ക�ര്ക്ക് 
മോനസി� സോമൂഹി� �ിന്തുണ  / �ൗൺസിെിുംഗ് 
ക�ോളു�ള് നൽ�ി. പ്രധോന മോനസി� പ്രശ് നങ്ങളോയി 
ശ്രദ്ധയിൽപ്ടെത്  സമ്മര്ദേും, ഉത്�ണ്ഠ, അ�മോനും, 
സോമൂഹി� ആവശ്യങ്ങള്, ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയോണ്. 
കമൽ്റഞെ പ്രശ്നങ്ങള് �ോരണും  �ൗൺസിെിങ്ങിൽ 
70,216 ക�ോളു�ളുും  12.99 െക്ഷും കഫോകളോ അ്് 
ക�ോളു�ളുും  നൽ�ി.

സോമൂഹി� ആവശ്യങ്ങളോയ ഭക്ഷണും, മരുന്ന്, 
പമഡിക്കൽ �ൺസള്കടെഷന�ള്, മറ്റ് 
അവശ്യവസ്തുക്കള് എന്നിവ ഐ.സി.ഡി.എസ്, 
യൂത്് പവൽപഫയര് കബോര്ഡ്, എൽഎസ്ജി 
എന്നിവ വഴി നിറകവറ്റി. ഒ�്കടോബര് 10, 2020 പെ 
�ണക്കു�ള് പ്ര�ോരും മോനസി� കരോഗി�ളോയ 31,520 
ക�ര്ക്കുും പ്രകത്യ� �രിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന 74,087 
കുടെി�ള്ക്കുും 24,690 അതിഥി പതോഴിെോളി�ള്ക്കുും 
2,18,563 പ്രോയമോയവര്ക്കുും ഒറ്റയ്ക് പ്രോയമോയവര്ക്കുും 
തോമസിക്കുന്ന മോനസി� സോമൂഹി� �ിന്തുണ/ 
�ൗൺസിെിുംഗ് ക�ോളു�ള് നൽ�ി.

പ�ോകറോണ നിയ�ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഏര്പ്ടെിരിക്കുന്ന  ആകരോഗ്യ ഉകദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക്  
മോനസി� �ിന്തുണ നൽകുന്നതിനോയി, 60,166 കഫോൺ 
ക�ോളു�ള് നൽ�ി. കഡോ�്ടര്മോര്, നഴ് സുമോര്, 
ആകരോഗ്യ പ്രവര്ത്�ര്, ആശോ പ്രവര്ത്�ര്, 
�ൺക്രോള് റും ജീവനക്കോര്  എന്നിവര്ക്ക് ഓൺകെൻ 
ക്ോസു�ള് നടത്ന്നതിന് സ് പ്രസ് മോകനജ് പമ്്, 
കമോടെികവഷൻ എൻഹോൻസ് പമ്് എന്നിവ സുംബന്ിച്ച 
ഒരു പമോഡ്യൂള് തയ്ോറോക്കി ജില്�ളികെക്ക് അയച്ചു.

ഓൺകെൻ ക്ോസു�ള് ആരുംഭിച്ചക്ോള് ഒരു 
സ്കൂള് വിദ്യോര്തിനിയപട ആത്മഹത്യ റിക്ോര്ടെ് 
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പെയ്പ്ടെതിനോൽ, എല്ോ സ്കൂള് കുടെി�ള്ക്കുമോയി  
മോനസി� സോമൂഹി� �ിന്തുണ വ്യോ�ി്ിച്ചു. എും .
എച്ച്.�ി  നൽ�ിയ പെക്ക് െിസ്റ്റ് ഉ�കയോഗിച്ച് 
ജില്�ളിപെ എല്ോ ആശോ, അുംഗൻവോടി പ്രവര്ത്�രുും  
കവ�ോരി�-പ�രുമോറ്റ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടെി�പള 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒ�്കടോബര്  06, 2020 വപര 34,7105 
കുടെി�ള്ക്ക് സമോശ്ോസപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കോയി 
കഫോൺ മുകഖനയള്ള ക�ോളു�ളുും, 34,931 കുടെി�ള്ക്ക് 
�ൗൺസിെിുംഗുും 36 കുടെി�പള വിവിധ മോനസി� 
പ്രശ് നങ്ങള്ക്കോയി ഫോര്മകക്കോപതറോ്ിയും ആരുംഭിച്ചു. 
ഒ�്കടോബര് 06, 2020 വപര പമോത്ും 35,41,194 
കസകക്കോ കസോഷ്യൽ സക്ോര്ടെ് / �ൗൺസിെിുംഗ് 
ക�ോളു�ള് നൽ�ിയിട്ടുണ്്.

�ോര്യക�ഷി വർദ്ധിപ്ിക്കല് 

ആകരോഗ്യ കസവന ഡയറ�്ടകററ്റുും കദശീയ ആകരോഗ്യ 
മിഷനും (എൻ .എച്ച് .എും) സര്ക്കോര് വകുപ്പു�ളുമോയും 
സ്�ോര്യ സുംഘടന�ളുമോയും ക�ക�ോര്ത്് 
��ര്ച്ചവ്യോധിയും അതുമോയി ബന്പ്ടെ 
പ്രശ്നങ്ങളുും ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിന് �രിശീെനും 
നൽകുന്നതിനോയി ഒരു കശഷി വര്ദ്ധി്ിക്കൽ 
സുംഘപത്  രൂ�ീ�രിച്ചു. മൂന്ന് മണ് ഡെങ്ങളോയി 
തിരിച്ച്  പസൻസികറ്റകസഷൻ കപ്രോഗ്ോും, 
കനപുണ്യ �രിശീെനും, കമോടെികവഷണൽ, സ്പ്രസ് 
മോകനജ്പമ്് �രിശീെനും, റിഫ്രഷര് �രിശീെനും 
എന്നീ കമഖെ�ളിൽ �രിശീെനും രൂ��ൽ്ന 
പെയ്തു. ജില്�ളിൽ �രിശീെനും നടത്ന്നതിന് 
എൻ.എച്ച്.എും �രിശീെന വിഭോഗും സോമ്പത്ി� 
സഹോയങ്ങളുും നൽ�ി. �ോര്യകശഷി വര്ദ്ധി്ിക്കൽ  
സുംഘത്ിപ് സുംസ്ഥോനതെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്  മൂന്ന് 
ഭോഗങ്ങളോയി  തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ എൻ .എച്ച് .
എും പ് കനതൃത്ത്ിൽ ഉള്ളടക്ക തയ്ോറോക്കെിനോയി 
ഒരു  സുംഘും, ജില്�ളിപെ �രിശീെന സുംഘങ്ങള്ക്ക്  
�രിശീെനും നട്ിെോക്കുന്നതിനള്ള �രിശീെന വിഭോഗും, 
കസ്ററ്റ് പഹൽത്് സിസ്റുംസ് റികസോഴ്സ് പസ്ര്  
സുംഘും ഏപറ്റടുക്കുന്ന �രിശീെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോയള്ള  സുംഘും  എന്നിങ്ങപനയോണ്. 

ആകരോഗ്യകമഖെയിൽ കജോെി പെയ്യുന്ന എല്ോ 
ഉകദ്യോഗസ്ഥപരയും സമൂഹത്ിപെ �െ വിഭോഗങ്ങപളയും 
ഉള്പക്കോള്ളുന്ന സമഗ്വുും വിശോെവുമോയ 
രീതിയിൽ സുംസ്ഥോനതെ �രിശീെനും നടത്വോൻ 
�ഴിഞ്ഞു. ആകരോഗ്യ �രി�ോെന ഉകദ്യോഗസ്ഥര് 
(സര്ക്കോര്, സ്�ോര്യ) കഡോ�്ടര്മോര്, സ്റോഫ് 
നഴ് സുമോര്, നഴ് സിുംഗ് അസിസ്റന്റുമോര്, െകബോറടെറി 
പട�്നീഷ്യൻമോര്, ഫീൽഡ് സ്റോഫ്, ആശോ വര്ക്കര്, 
അുംഗനവോടി പതോഴിെോളി�ള്, അറ്റൻഡ്്, ഹൗസ് 
�ീ്ിുംഗ് സ്റോഫ്, ആുംബുെൻസ് കരൈവര്മോര്, 
സുരക്ഷോ ഉകദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവരുും ഉള്പ്ടുന്നു. 
മറ്റുള്ളവരിൽ എൽ .എസ്.ജി.ഡി പ്രതിനിധി�ള്, 
ക�രള ക�ോെീസ് വകു്്, എൻ. എസ് .എസ് / എൻ .

സി. സി, കുടുബശ്രീ, സ്കൂള് വിദ്യോര്തി�ള്, 
ക�ോകളജ് വിദ്യോര്തി�ള്, സ്കൂള്, ക�ോകളജു�ളിപെ 
അധ്യോ��ര്, കരൈവര്മോര് - സ്�ോര്യ /സര്ക്കോര്, 
ടോക്ി കരൈവര്മോര്, കുടികയറ്റ പതോഴിെോളി�ള്, 
പ�ോതുജനങ്ങള് എന്നിവര് ഉള്പ്ടുന്നു. 18,707 ആശോ 
പ്രവര്ത്�ര്, 10658 അുംഗൻവോടി പതോഴിെോളി�ള്, 
42,574 കുടുബശ്രീ പ്രവര്ത്�ര്, 21312 �ോെികയറ്റീവ് 
കവോള്ിയര്മോര്, 9,596 ആകരോഗ്യ �രി�ോെന 
സന്നദ്ധപ്രവര്ത്�ര് എന്നിവപര വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്്. 
പമോത്ും 16,474 ക�രുപട  അധി� മോനവ വിഭവകശഷി 
എൻ .എച്ച് .എും വഴി അുംഗീ�രിക്കു�യും 10,610 ക�പര 
നിയമിക്കു�യും പെയ്തു.

ക�ോവിഡ്-19 ന്റെ �ടത്ിപ്പും 
വകയോജ�ങ്ങളുന്ട െരിചരണവം

എല്ോ ജില്�ളിലുും എൽ. എസ് .ജി, �മ്മ്യൂണിറ്റി 
കവോള്ിയര്മോര്, കുടുബശ്രീ, വനിതോ-ശിശു 
വി�സന വകു്് എന്നിവയപട സഹോയകത്ോപട 
സോമൂഹ്യ തെത്ിൽ ഏക�ോ�നും സോധ്യമോക്കി. 
എല്ോ �ഞ്ോയത്ിലുും വോര്ഡ് തെത്ിലുള്ള ടീമു�ള് 
സജീവമോണ്; മോത്മല് വകയോജനങ്ങളുപട വീടു�ളികെക്ക് 
ദിവകസനയള്ള ക�ോളു�ളുും സന്ദര്ശനങ്ങളുും 
ഉറപ്പു വരുത്ന്നു. ആശ, കുടുബശ്രീ, �ോെികയറ്റീവ് 
കവോള്ിയര്മോര്, സോമൂഹ്യതെ കവോള്ിയര്മോര് 
എന്നിവരടങ്ങുന്ന വോര്ഡ് പമമ്പറുപട കനതൃത്ത്ിലുള്ള  
കവോളണ്ിയര് സുംഘും എല്ോ വോര്ഡു�ളിലുും 
രൂ�ീ�രിച്ചു. ആശ, കുടുബശ്രീ, �ോെികയറ്റീവ് 
കവോള്ിയര്മോരുപട 3 െക്ഷും കവോള്ിയര്മോര് 
ഫീൽഡ് തെത്ിൽ വകയോജന,സോന്ത്ന �രിെരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ഏക�ോ�ി്ിക്കുന്നു.
65 വയസ്ിന മു�ളിലുള്ളവരുും വിട്ടുമോറോത് കരോഗങ്ങള് 
ബോധിച്ചവരുും വീടിനള്ളിൽ തപന്ന തുടരുന്നതിന് 
റികവഴ്സ് �്ോറ്ീൻ ത�വുും ക�രളും സ്ീ�രിച്ചു.

ക�ോവിഡ്-19 അവക�ോധത്ി�ോയുള്ള 
�ഹുജ� മോധ്യമ പ്രചോരണം  

ക�ോവിഡ്-19 അവകബോധത്ിനോയി 2020 പ് 
തുടക്കും മുതൽ തപന്ന നിരവധി മോധ്യമ പ്രെരണങ്ങള് 
നടക്കുന്നു. ക�ോവിഡ്-19 സുംബന്ിച്ച് അകെര്ടെ് 
സകന്ദശങ്ങള് നൽ�ി. 2020 ജനവരിയിെോണ് 
�ോപമ്പയ് ൻ ആരുംഭിച്ചത്. ആദ്യപത് ക�ോവിഡ് 
ക�സ് ജനവരി 30, 2020 ന് ഔകദ്യോഗി�മോയി  
പ്രഖ്യോ�ിച്ചതിന് പതോട്ടു�ിന്നോപെയോണ് �ോപമ്പയ്ൻ 
അതിപ് ഗതി മോറ്റിയത്. ക�ോവിഡ് ബോധിത 
രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ോവകരോടുും സര്ക്കോര് 
നിയ�ണും �ോെിക്കണപമന്ന് അഭ്യര്തിക്കുന്ന 
ആകരോഗ്യമ�ിയപട വീഡികയോ കബറ്റ് പടെിവിഷൻ 
െോനലു�ള്, എഫ്എും കസ്റഷന�ള്, അച്ചടി 
മോധ്യമങ്ങള്, സോമൂഹി� മോധ്യമങ്ങള് എന്നിവയിലൂപട 
വ്യോ��മോയി പ്രെരണും നടത്ി.
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��ര്ച്ചവ്യോധി തടയന്നതിനോയി വകു്് കരേക്ക് ദി 
പെയിൻ �ോമ്പയിൻ ആരുംഭിച്ചു.

ക�ോവിഡ്, കനോൺ-ക�ോവിഡ് കരോഗങ്ങപളക്കുറിച്ചുള്ള 
ശരിയോയ അവകബോധ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള ‘�രുതൽ’എന്ന 
പ്രകത്യ� െഘുകെഖ ജില്ോ കപ്രോഗ്ോും മോകനജര്മോര്  വഴി 
അച്ചടിക്കു�യും പ്രെരി്ിക്കു�യും പെയ്തു. കസോഷ്യൽ 
മീഡിയ �ോപമ്പയ് ന�ള് തീവ്രമോക്കുന്നതിന്, വകു്ിപ് 
ഔകദ്യോഗി� പമോകബൽ നമ്പര് അവരവരുപട 
കഫോണിൽ  കസവ് പെയ്ത ആളു�ള്ക്ക് പ്രധോനപ്ടെ 
സകന്ദശങ്ങളുും ബന്പ്ടോനള്ള വിശദോുംശങ്ങളുും 
െഭിക്കോൻ വോടെ് സ്ആ്ിപ് സഹോയകത്ോപട ഒരു 
സമഗ് വോടെ് സ്ആ്് െോറ്റ്കബോടെ് നട്ിെോക്കി. ത�ോൽ 
വകു്ിപ് സഹോയകത്ോപട ക�ോവിഡ് അവകബോധ 
ഉള്ളടക്കകത്ോപട പ്രകത്യ� ത�ോൽ �വര് നൽ�ി. 
സര്ക്കോര് ഓൺ കെൻ ക്ോസു�ള് ആരുംഭിച്ചതിന് 
കശഷും വി�്കടഴ് സ് െോനൽ വഴി പ്രകത്യ� �ോപമ്പയ് നും 
നടത്ി

പ്രധോന നഗരങ്ങള്ക്ക് പ്രകത്യ� �രിഗണനകയോപട 
കബോധവൽക്കരണ ഉള്ളടക്കമുള്ള �രസ്യ്െ��ള് 
ക�രളത്ിലുടനീളും സ്ഥോ�ിച്ചു. ജനശതോബ്ി 
പ്രയിനിലുും ആകരോഗ്യ, കുടുുംബകക്ഷമ വകു്ിപ് 
വിവിധ വോഹനങ്ങളിലുും അവകബോധ ഉള്ളടക്കങ്ങള് 
സ്ഥോ�ിച്ചോണ് വോഹന രേോൻഡിുംഗ് നടത്ിയത്. 
മുഖ്യധോരോ മോധ്യമങ്ങളുപട ഓൺകെൻ മീഡിയയിലൂപട 
പ്രകത്യ� �ോപമ്പയ് ൻ നടത്�യും പ്രധോനപ്ടെ 
അവകബോധ സകന്ദശങ്ങള് മിക്ക പ്രധോന 
മോസി��ളിലുും പ്രസിദ്ധീ�രിക്കു�യും പെയ്തു. 
കബോധവൽക്കരണ വീഡികയോ�ള്, ആനികമഷൻ 
വീഡികയോ�ള്, ഗ്ോഫിക്കൽ വീഡികയോ�ള് എന്നിവ 
തയോറോക്കു�യും ഇവ എല്ോ പ്ോറ്റ്കഫോമു�ളിലൂപടയും 
പ്രെരി്ിക്കു�യും പെയ്തു. എന്നിവ തയോറോക്കു�യും 
ഇവ എല്ോ പ്ോറ്റ്കഫോമു�ളിലൂപടയും പ്രെരി്ിക്കു�യും 
പെയ്തു. ഈ മഹോമോരിപയക്കുറിച്ചുള്ള സുംശയങ്ങള്ക്കുും 
സുംശയ ധ്രുവീ�രണത്ിനും മോധ്യമ പ്രവര്ത്�ര്ക്കുും 
സോധോരണക്കോര്ക്കുും കവണ്ി ഒരു പ്രകത്യ� 
സുംകവദനോത്മ�കയോഗും നടത്�യും, എല്ോ സോമൂഹി� 
മോധ്യമങ്ങള് വഴിയും ആശയങ്ങള് പ്രെരി്ിക്കു�യും 
പെയ്തു.

ഇ- സഞ്ീവ�ി  ന്ടലിന്മഡിസിന്

ക�രളത്ിൽ ഇ-സഞ്ീവനി പടെിപമഡിസിൻ 
കസവനങ്ങള് ആകരോഗ്യ വകു്് കനതൃത്്ത്ിൽ 
ജൂൺ 10, 2020 ന് ആരുംഭിച്ചു. സുംസ്ഥോനത്ിനോയള്ള 
പടെിപമഡിസിൻ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ക��ോര്യും 
പെയ്യുന്നത് ദിശ യപട സഹോയകത്ോപട  
ക��ീകൃതമോയ രീതിയിെോണ്   കസവനങ്ങള് 
നൽകുന്നത്. ഇ-സഞ്ീവനി പ്ോറ്റ്കഫോമിൽ 
കസവനങ്ങള് നൽകുന്നത് പസ്ഷ്യെിസ്റ്റ് 
കഡോ�്ടര്മോര് ഉള്പ്പട 368 കഡോ�്ടര്മോരോണ്. 
സുംസ്ഥോനപത്ോടെോപ� പ്രതിദിനും ശരോശരി 500 

ക�ര്ക്ക് അവര് കസവനങ്ങള് നൽകുന്നു. ഒരു 
�ൺസള്കടെഷപ് ശരോശരി സമയും 10 മിനിറ്റ് 40 
പസക്കൻഡുും ഒരു കഡോ�്ടറുമോയി ബന്പ്ടുന്നതിന് 
കരോഗിയപട ശരോശരി �ോത്ിരി്് സമയും 3 മിനിറ്റ് 54 
പസക്കൻഡുമോണ്. ഇ-സഞ്ീവനിക്ക് പ�ോതുവോയ ഒ.�ി.
ഡി കസവനങ്ങളുും പ്രകത്യ� ഒ.�ി.ഡി കസവനങ്ങളുമുണ്്. 
ക�ോവിഡ്-19 ��ര്ച്ചവ്യോധിപക്കതിപര ക�ോരോടുന്നതിന് 
സോമൂഹി� അ�െും �ോെിക്കുകമ്പോള്, സുരക്ഷിതവുും 
�ോര്യക്ഷമവുമോയ ആശയവിനിമയത്ിനള്ള ഒരു 
പ്രധോന സോകങ്തി�വിദ്യയോയി പടെി-പഹൽത്് 
മുകന്നറു�യോണ്. കെോ�ോകരോഗ്യ സുംഘടന 
“ക�ോവിഡ്-19 നള്ള ആകരോഗ്യ സുംവിധോനങ്ങളുപട 
പ്രതികരോധും ശക്തിപ്ടുത്�”  എന്ന നയത്ിൽ 
അവശ്യ കസവനമോയി പടെിപമഡിസിൻ 
ചൂണ്ിക്കോണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക�രള സർക്കോർ  ഡോഷ് ക�ോർഡ്

പ്രതിസന്ി ഘടെങ്ങളിൽ വിശ്സനീയമോയ 
വിവരങ്ങളുപട െഭ്യത  വഴി  ജനങ്ങള്ക്ക്   മി�ച്ച 
തീരുമോനങ്ങപളടുക്കോൻ �ഴിയും, കൂടോപത 
ക�ോവിഡ്-19 ഉും അതിപ് ഫെങ്ങളുും 
ഉള്പക്കോള്ളുന്നതിനും ക��ോര്യും പെയ്യുന്നതിനും  
നട�ടി�ള് കവണ്വിധും നട്ിെോക്കുന്നതിനും 
ജനങ്ങളുപട �ിന്തുണ കനടുന്നതിന് ഇത് സര്ക്കോരിപന 
സഹോയിക്കുും. ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട  
അവസ്ഥയും അനബന് വശങ്ങളുും സുംബന്ിച്ച് 
വിശ്സനീയമോയ വിവരങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് 
നൽകുന്നുപണ്ന്ന് ക�രള സര്ക്കോര് ഉറ്ോക്കി. 
മുഖ്യമ�ിയപട കദനുംദിന �ത്സകമ്മളനും വഴി 
സുംസ്ഥോനപത് ഏറ്റവുും ഉയര്ന്ന ഔകദ്യോഗി� 
ഉറവിടങ്ങളിലൂപട വിശ്സനീയമോയ വിവരങ്ങള് 
ജനങ്ങള്ക്ക് െഭിക്കുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ി. 
www.dashboard.kerala.gov.in എന്ന പവബ് 
വിെോസത്ിൽ െഭ്യമോയ ജി.ഓ.പ� ഡോഷ് കബോര്ഡ് വഴി 
ക�ോവിഡ്-19 ഡോറ്റ പ�ോതുജനങ്ങള്ക്ക് െഭ്യമോക്കി. 
വിവിധ വകുപ്പു�ളിൽ നിന്ന് െഭ്യമോക്കിയിട്ടുള്ള 
ക�ോവിഡ്-19 ഡോറ്റ ഉ�കയോഗിച്ച് ക�ോവിഡ്-19 
ക�സു�ളുപട എണ്ും, സജീവമോയ ക�സു�ള്, 
കരോഗമുക്തി , ആപ� മരണങ്ങളുപട എണ്ും, ജില് 
തിരിച്ചുള്ള ക�സു�ള്, ആശു�ത്ി�ളിപെ �്ോറ്ീൻ, 
വീടു�ള് ക��ി�രിച്ചുള്ള�്ോറ്ീൻ, എന്നിവയപട  ജില് 
തിരിച്ചുള്ള വിവരണും, ആശു�ത്ി�ളിൽ പ്രകവശി്ിച്ച 
കരോഗി�ളുപട എണ്ും, �രികശോധനയ്കോയി അയച്ച 
സോമ്പിളു�ളുപട എണ്ും, പടസ്റ്റു�ളുപട എണ്ും,, 
പടസ്റ്റു�ളുപട ഫെും എന്നിവ  ഈ ഡോഷ് കബോര്ഡിൽ 
ദിവകസന പുതുക്കുന്നു.  സുംസ്ഥോനത്ടനീളമുള്ള 
കഹോടെ് സ് ക�ോട്ടു�ള്, സന്നദ്ധകസവനും, 
സന്നദ്ധകസവന ഗ്രൂ്ിപ് വിതരണും, മോനസി� 
സോമൂഹി� �ിന്തുണ നൽ�െിപ്  വിശദോുംശങ്ങള് 
എന്നിവയും ഡോഷ് കബോര്ഡിൽ െഭ്യമോകുന്നു.
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സ്ിതിവിവര െരിെോല�ം 

ഐ.ഡി.എസ് .�ി, പ�.എസ്.ഡി.എും.എ, പ�.എസ് .
ഡി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡോറ്റ കശഖരിക്കു�യും 
വിശദോുംശങ്ങള് ഗൂഗിള് സ്പപ്രഡ് ഷീറ്റികെക്ക് 
സുംകയോജി്ിക്കു�യും പെയ്യുന്നു. എൽ .എസ് .ജി.ഡി 
തിരിച്ചുള്ള സജീവ ക�സു�ള്, പ്രോഥമി� ക�ോൺടോ�്റ്റ്, 
പസക്കൻഡറി ക�ോൺടോ�്റ്റ്, ക�ോവിഡ് ക�ോസിറ്റീവ് 
ആയ ആകരോഗ്യ പ്രവര്ത്�ര് എന്നിവയും, ദിനുംകതോറുും 
എൽ .എസ് .ജി.ഡി തിരിച്ചുള്ള ക�സു�ളുപട എണ്ും 
എന്നിവയമോണ്   പ്രധോനമോയും  കശഖരിച്ച ഡോറ്റ. 
തുടക്കത്ിൽ ഇത് ഒരു സന്നദ്ധപ്രവര്ത്�പ് 
സോകങ്തി� കവദഗ്്യും ഉ�കയോഗിച്ചോണ് 
നടത്ിയിരുന്നത്, ഇക്ോള് ഗൂഗിള് സ്പപ്രഡ്ഷീറ്റ് 
അ�്കഡറ്റ് പെയ്യുന്നതിപ് ചുമതെയും �രി�ോെനവുും 
എൻ .എച്ച്.എും ഡോറ്റ മോകനജര് നിര്വഹിക്കുന്നു. 

സർക്കോരിന്റെ മോക�ജ്ന്മറെ് ത�ം

ആകഗോള തെത്ിലുള്ള ശോസ്ത്ീയ �പണ്ത്ലു�പള 
അടിസ്ഥോനമോക്കിയോണ് ക�രള സര്ക്കോരിപ് 
ക�ോവിഡ്-19 മോകനജ്പമ്് ത�ും. മഹോമോരി 
നിയ�ണത്ിനും െഘൂ�രണ ഇടപ�ടലു�ള്ക്കുമോയി 
സുംസ്ഥോന-ജില്ോ തെങ്ങളിൽ നിര്ദേിഷ്ട 
ചുമതെ�ളുും ഉത്രവോദിത്ങ്ങളുമുള്ള മോകനജ്പമ്് 
ഘടന�ള് രൂ�ീ�രിച്ചു. ഗവൺപമ്ിപ് 
നയും വി�സിച്ചുപ�ോണ്ിരിക്കുന്ന സോഹെര്യും 
�ണക്കിപെടുക്കുന്നുപവന്ന് ഈ ഘടന�ള് 
ഉറപ്പുവരുത്ി. ആകരോഗ്യ അടിസ്ഥോനസൗ�ര്യത്ിന 
പുറത്് അഞ്് തെങ്ങളിലുള്ള ഘടനയോണ് ക�രള 
സര്ക്കോര് സൃഷ്ടിച്ചത്  -  കഹോും �്ോറൻകറൻ, 
പഡോമിസിെിയറി പ�യര് പസ്റു�ള്, ക�ോവിഡ് 
ഫസ്റ്റ് കെൻ ്രീറ്റ്പമ്് പസ്റു�ള്, ക�ോവിഡ് 
പസക്കൻഡ് കെൻ ്രീറ്റ്പമ്് പസ്റു�ള്, നിയക്ത 
ക�ോവിഡ് കഹോസ്ിറ്റലു�ള് - ക�ോവിഡ് കരോഗി�ള്ക്ക് 
�രിെരണവുും �ിന്തുണയും നൽകുന്നതിന്. ഈ 
ഇടപ�ടൽ മഹോമോരിപയ കനരിടോൻ മോത്മല്, 
ക�ോവിഡ് ഇതര കരോഗത്ിപ് ഭോരും ക��ോര്യും 
പെയ്ോനും സുംസ്ഥോനപത് പ്രോപ്തമോക്കി. 
ഈ നട�ടി�ള് ആകരോഗ്യ പ്രവര്ത്�രിൽ 
ആത്മവിശ്ോസും വളര്ത്�യും പ്രതികരോധും 
വി�സി്ിക്കോനും അത്രും വെിയ കതോതിലുള്ള 
മഹോമോരിപയ കനരിടോനും സഹോയിച്ചു.

ക�ോവിഡ്-19 
കെോലീസിന്റെ ഇടന്െടല�ൾ 

ഈ മോര�മോയ കവറസിപനതിരോയ ക�രളത്ിപ് 
ക�ോരോടെത്ിൽ ക�രള ക�ോെീസുും ആകരോഗ്യ, 
കുടുുംബകക്ഷമ വകുപ്പുും മറ്റ് ഏജൻസി�ളുും മുൻ�ന്തിയിൽ 
നിൽക്കുന്നവയോണ്..

സര്ക്കോര് �ോെോ�ോെങ്ങളിൽ പുറപ്ടുവിക്കുന്ന 
നിര്കദേശങ്ങള് �ര്ശനമോയി സുംസ്ഥോനത്് 
നട്ിെോക്കുന്നതിനും ക�ോവിഡ്-19 
പ�ോടെിപ്പുറപ്ടെതിനോൽ സുംസ്ഥോനത്് നിെവിലുള്ള 
നികരോധന ഉത്രവു�ള് നട്ോക്കുന്നതിനും 
സുംസ്ഥോന ക�ോെീസിപ് എല്ോ യൂണിറ്റു�ളിൽ 
നിന്നുമുള്ള മുഴുവൻ ഉകദ്യോഗസ്ഥപരയും മോര്ച്ച് 15, 
2020 മുതൽ സജ്ജരോക്കി ഉ�കയോഗപ്ടുത്ിവരുന്നു. 
അവപര കറോഡു�ളിലുും െന്ത�ളിലുും ബസ് സ്റോന്റു�ളിലുും 
പറയിൽപവ കസ്റഷന�ളിലുും വിമോനത്ോവളങ്ങളിലുും 
പ�ോതുജനങ്ങളുപട സഞ്ോരും നിയ�ിക്കുന്നതിനോയി 
മോര്ച്ച് 24, 2020 മുതൽ ദിവകസന 10 മുതൽ 
12 മണിക്കൂര് വപര ഡ്യൂടെിക്ക് നികയോഗിച്ചിട്ടുണ്്. 
അവപര അന്തര് സുംസ്ഥോന അതിര്ത്ി�ളിൽ 
അവശ്യവസ്തുക്കളുപട നീക്കും �രികശോധിക്കുന്നതിനും 
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നു. 

ക�രള ക�ോെീസ് ക�ോവിഡ്-19 പ് സമൂഹവ്യോ�നും 
തടയന്നതിനള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ തോപഴ്റയന്ന ത്ിമുഖ 
സമീ�നമോണ് സ്ീ�രിച്ചത്: 

1. വ്യക്തിഗത ശുെിത്ും കപ്രോത്സോഹി്ിക്കുന്നതിനും 
ശോരീരി� അ�െും �ോെിക്കുന്നതിനും 
പ�ോതുജനങ്ങള്ക്കിടയിൽ അവകബോധും 
പ്രെരി്ിക്കുന്നതിന് നൂതന സമീ�നങ്ങള്. 
കെോ�പമങ്ങുമുള്ള പ്രശസ്ത അച്ചടി, ദൃശ്യ 
മോധ്യമങ്ങളിൽ ഈ നൂതനോശയങ്ങളിൽ െിെത് 
എടുത്�ോണിച്ചിട്ടുണ്്.

2. കരോഗബോധിതരുപട സമ്പര്ക്കങ്ങള് 
�പണ്ത്ന്നതിനും സഞ്ോര�ഥും 
തയ്ോറോക്കുന്നതിനും അടച്ചുപൂടെൽ �ര്ശനമോയി 
നട്ോക്കുന്നുപവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനും 
ആകരോഗ്യ വകു്ിന് സഹോയുംനൽകു�.

3. സമൂഹത്ിപെ ദുര്ബെ വിഭോഗങ്ങപളയും സമ്പര്ക്ക 
വിെക്കിൽ �ഴിയന്നവപരയും കൃത്യസമയങ്ങളിൽ 
സന്ദര്ശിക്കുന്ന സമൂഹവുമോയി ബന്പ്ടുന്ന 
�രി�ോടി�ള്, ജനകമത്ി1  (�മ്യൂണിറ്റി 
ക�ോെീസിുംഗ് ) വഴി അവരുപട അടിസ്ഥോന 
ആവശ്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്�, വിശപ്പുരഹിതും, 
ജീവധോര, രക്തദോന ബോങ്് തുടങ്ങിയ സഹ�രണ 
രീതിയിലുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്�.

ഈ ത്ിമുഖ സമീ�നത്ിൻ �ീഴിൽ നട്ിെോക്കിയ െിെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് തോപഴ നൽ�ിയിരിക്കുന്നു: 

• ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട �ശ്ോത്െത്ിൽ 
നിരവധി �പണ്യ്ൻപമ്് കസോണു�ളിൽ 
്രി്ിള് കെോക്ക്പഡൗൺ ഏര്പ്ടുത്ിയിരുന്നു, 
കെോക്ക്പഡൗൺ �ര്ശനമോയി നട്ോക്കുന്നുപവന്ന് 
ഉറ്ോക്കോൻ ക�ോെീസ് സോധ്യമോയ എല്ോ 
നട�ടി�ളുും സ്ീ�രിച്ചു. 

1 കുറ്കൃത്യങ്ങൾ തടയൽ, �ഹസ്യോരനവേഷണം പങ്കുവയ്ക്കൽ, രപോലീസ് ബീറ്റുകളുടട തലത്ിൽ ടപോലീസിംഗ് രമഖലകൾക്് മുൻഗണന നൽകൽ തുടങ്ങിയ 
കോ�്യങ്ങളിൽ പൗ�ന്ോരുടട പങ്ോളിത്ം വഴി ടപോലീസം ടപോതുജനങ്ങളും തമ്ിലുള്ള അന്ത�ം കുറയ്ക്കുക എന്നതോണ് രക�ള രപോലീസിടറെ ജനമമത്ി സ�ഷേ 
പദ്ധതി ലഷേ്യമിടന്നത്.
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• പസ�്റ്റുംബര് 30, 2020 പെ �ണക്കു പ്ര�ോരും 
ജനകമത്ി ക�ോെീസ് ഉകദ്യോഗസ്ഥര്  ക�ോവിഡ്-19 
മഹോമോരി �ോെയളവിൽ തോപഴത്ടെിപെ 
സമൂഹത്ിപ് സുരക്ഷയ്കോയി 16 െക്ഷകത്ോളും 
വീടു�ള് സന്ദര്ശിച്ചു/വീണ്ടുും സന്ദര്ശിച്ചു/
ഡിജിറ്റെോയി സകര് നടത്ി. പ്രതിബദ്ധതയള്ള 
ജനകമത്ി ഓഫീസറന്ോര് �തിവോയി വീടു�ളിൽ 
സന്ദര്ശനങ്ങള് നടത്ന്നു/സമ്പര്ക്ക വിെക്കിൽ 
�ഴിയന്നവരുപട െുംഘനങ്ങള് �പണ്ത്ന്നതിന് 
ഡിജിറ്റൽ സര്കവ് നടത്ന്നു, ക�ോവിഡ് 
ബോധിതരോയവരുമോയി രണ്ോഴ്ചയ്കിപട സമ്പര്ക്കും  
പുെര്ത്ന്നവപര �പണ്ത്ന്നു. 

• ക�ോെീസ് വകു്് അണുബോധയില്ോപത 
തുടരുന്നുപവന്ന് ഉറ്ോക്കുന്നതിന് കജോെി, 
ആകരോഗ്യസുംരക്ഷണും, ശുെിത്ും എന്നിവയപട 
വിവിധ വശങ്ങപളക്കുറിച്ച് വിശദമോക്കുന്ന 
സ്റോൻകഡര്ഡ് ഓ്കററ്റിുംഗ് നട�ടിക്രമും 
പുറപ്ടുവിച്ചു.

• ജനകമത്ി ബീറ്റ് ക�ോെീസ് ഓഫീസറന്ോപര 
ഉ�കയോഗിച്ച് മരുന്നു�ള് എത്ിച്ചുപ�ോടുക്കൽ: 
ഈ ഉദ്യമത്ിലൂപട ജനകമത്ി ക�ോെീസ് മരുന്ന് 
�ിടെോപത ദുരിതത്ിെോയ 28,369 കരോഗി�ള്ക്ക് 
ജീവൻ രക്ഷോമരുന്നു�ള് വിതരണും പെയ്തു. 

• ക�രളത്ിപെ മുതിര്ന്ന പ�ൗരന്ോര് 
അഭിമുഖീ�രിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു�ള് 
�രിഹരിക്കുന്നതിനോയി ജനകമത്ി സുരക്ഷോ 
പപ്രോജ�്ടിൽ 'പ്ര�ോന്ി' എന്ന ക�രിൽ സീനിയര് 
സിറ്റിസൺ പഹൽ്് പഡസ്�് ആവിഷ്�രിച്ചു.

• ജനകമത്ി ക�ോെീസിപ് സഹോയകത്ോപട 
ഓൺകെൻ ക്ോസു�ളിൽ �പങ്ടുക്കുന്ന 
വിദ്യോര്തി�പള സഹോയിക്കുന്നതിനള്ള 
ഇ-വിദ്യോരംഭം എന്ന �ദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു.

• ജൂകെ 31, 2020 വപര ക�രള ക�ോെീസ് 3,52,244 
അതിഥി പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് ഇവിപട നിന്നുും ശ്രമി�് 
തീവണ്ി�ള് ഓടിത്ടങ്ങിയതു മുതൽ അവരുപട 
സ്ന്തും സുംസ്ഥോനങ്ങളികെക്ക് സുരക്ഷിതമോയി 
ക�ോ�ോൻ സൗ�ര്യപമോരുക്കി. 

• ക�ോവിഡ് �ോെത്് ദുരിതത്ിെോയ കുടെി�പള 
സഹോയിക്കുന്നതിനോയി ചിരി ന്പ്രോജ�്ടി�് 
തുടക്കുംക്കുറിച്ചു.

• ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരി നിെവിൽ 
വന്നതിനകശഷും ഗോര്ഹി� �ീഡനത്ിലുും 
സ്ത്ീ�ള്ക്കുും കുടെി�ള്ക്കുപമതിരോയ മറ്റ് 
അതിക്രമങ്ങളിലുും വര്ധനവ് ഉണ്ോയിട്ടുണ്്. 
ഇതിപന കനരിടെ് സമോധോനും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിന് 
ഗോര്ഹി� സുംഘര്ഷ �രിഹോര ക��ങ്ങള് 
(Domestic Conflict Resolution Centres) 
രൂ�ീ�രിച്ചു. ക�ോവിഡ്, ക�ോവിഡോനന്തര �ോെത്് 
സ്ത്ീ�ള്, കുടെി�ള്, വീടു�ളിൽ �ഴിയന്ന 
കവ�െ്യമുള്ളവര് എന്നിവര്പക്കതിരോയ 
അതിക്രമങ്ങള് െഘൂ�രിക്കു� എന്നതോണ് 
അതിപ് െക്ഷ്യും. �രി�ോടി കൃത്യമോയി 

നട്ോകക്കണ്ത് ബന്പ്ടെ ജില്ോ ക�ോെീസ് 
കമധോവിയപട ഉത്രവോദിത്മോകുന്നു. 

ചുരുക്കത്ിൽ ക�രള ക�ോെീസ് കരോഗും 
�ടരോതിരിക്കോൻ, പ്രകത്യ�ിച്ചുും �പണ്യ്പമ്് 
കമഖെ�ളിൽ സമൂഹവ്യോ�നും തടയോൻ �ര്ശനമോയ 
നിയ�ണങ്ങള് ഏര്പ്ടുത്ി. പ്രോരുംഭ ഘടെത്ിൽ 
ക�ോെീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കവണ്ത് ശ്രദ്ധിക്കു�യും 
കവറസ് വ്യോ�നും തടയോൻ �രികശോധിക്കോൻ 
ആത്മോര്തമോയി ശ്രമിക്കു�യും പെയ്തു.  
സര്ക്കോര് പ്രഖ്യോ�ിച്ച നിയ�ണങ്ങള് സമര്്ണ 
കബോധകത്ോപട ഏര്പ്ടുത്വോൻ ജില്ോ ക�ോെീസ് 
കമധോവി�ള്ക്ക് അനവധി നിര്കദേശങ്ങള് നൽ�ി. 
കസോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യോജവോര്ത്�ള് 
പ്രെരിക്കുന്നത് തടയന്നതിനും �ൗരന്ോര്ക്കിടയിൽ 
�രിഭ്ോന്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനും കറഞ്ചു�ളിപെയും 
കസോണു�ളിപെയും �ൺക്രോളിുംഗ് ഉകദ്യോഗസ്ഥര് 
എല്ോയ്ക്ോഴുും മുന്നിൽ നിന്നു പ്രവര്ത്ിച്ചു. നിയ�ണ 
െുംഘന പ്രവര്ത്നങ്ങളിൽ ഏര്പ്ടുന്നവരുപട 
ക�രിൽ ക�സു�ള് രജിസ്റര് പെയ്ോൻ ജില്ോ 
ക�ോെീസ് കമധോവി�ള്ക്ക് നിര്കദേശും നൽ�ി. 
ക�ോെീസ് ആസ്ഥോനത് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ക�ോവിഡ് 
പസൽ ക�ോെീസ് കസനയപട ഊര്ജ്ജസ്െമോയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏക�ോ�ി്ിച്ചു. പസല്ിപ് 24 
മണിക്കൂര് (24x7) പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രശുംസനീയമോണ്. 

“ക�ോവിഡ്-19  ഇ-ജോഗ്ത �ോസ് ” നട്ിെോക്കുന്നതിൽ 
ക�ോെീസ് ഒരു പ്രധോന �ങ്് വഹിച്ചു. അതിര്ത്ി 
ജില്�ളിപെയും പെക്ക് ക�ോസ്റ്റു�ളിപെയും ക�ോെീസ് 
ഉകദ്യോഗസ്ഥര് മറ്റ് സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെിയ 
കതോതിലുള്ള യോത്ക്കോപര നിയ�ിക്കുന്നതിനകവണ്ി 
ശ്രകദ്ധയമോയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടത്ി. അന്തര് 
ജില്ോ നിയ�ണങ്ങളുും ക�ോെീസ് കസനയിലൂപട 
കൃത്യമോയി നട്ോക്കിയിട്ടുണ്്. ക�രള ക�ോെീസ് 
വനും അധികൃതരുമോയി കെര്ന്ന് മറ്റ് അയൽ 
സുംസ്ഥോനങ്ങളികെക്കുും തിരിപ�യള്ള ജനങ്ങളുപട യോത് 
നിയ�ിക്കോൻ ശ്രമിച്ചു. 

സമ്പര്ക്കവിെക്കിൽ �ഴിഞെവപര �രി�ോെിക്കുന്നതിൽ 
ജനകമത്ി ക�ോെീസ് നിര്ണ്ോയ� �ങ്കുവഹിച്ചു. 
സമ്പര്ക്കവിെക്കിൽ �ഴിയന്നവരുമോയി ബന്പ്ടെ് 
സര്ക്കോരിപ്യും ആകരോഗ്യവകു്ിപ്യും ഉത്രവു�ള് 
�ോെിക്കുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ി. സമ്പര്ക്ക 
വിെക്കിൽ �ഴിയന്നവര് �ര്ശനമോയ കപ്രോകടെോകക്കോള് 
�ോെിക്കുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനോയി 
ശക്തമോയ നട�ടി�ള് സ്ീ�രിക്കോൻ ക�ോെീസ് 
ആസ്ഥോനത്നിന്ന് നിര്കദേശും നൽ�ി. ക�ോവിഡ് 
കരോഗി�പള ആശു�ത്ി�ളിൽ നിന്ന് ഡിസ്െോര്ജ് 
പെയ്ത കശഷവുും ക�ോെീസ് പ്രധോനപ്ടെ ഒരു 
�ങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്്. ആശു�ത്ി�ളിൽ നിന്ന് 
ഡിസ്െോര്ജ് പെയ്പ്ടെ കരോഗി�ള്ക്ക് 7 
ദിവസപത് സമ്പര്ക്കവിെക്ക് എല്ോ അര്തത്ിലുും 
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ഉറ്ോകക്കണ്തുണ്്. ക�രള സര്ക്കോര് �ര്ശന 
നിര്കദേശങ്ങള് പുറപ്ടുവിക്കു�യും അതു നട്ോക്കുന്ന 
ഏജൻസി  ക�ോെീസ് കസനയമോണ്. ക�ോെീസ് 
കസനയപട ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട സമയപത് 
കൃത്യതയും പപ്രോഫഷണൽ മകനോഭോവവുും കജോെിയും 
നിസ്ോര്ത  കസവനങ്ങളുും പ്രശുംസനീയമോണ്. 

ക�ോവിഡ്-19 ക�ോടുള്ള  
ക�രളത്ിന്റെ സോമ്പത്ി� 
പ്രതി�രണം

ക�ോവിഡ്-19 സുംസ്ഥോനത്ിപ് സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയിലുും ജനജീവിതത്ിലുും പ്രതികൂെ സ്ോധീ 
നും പെലുത്ികയക്കോപമന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുപ�ോണ്് 
ക�രള സര്ക്കോര് അതു തടയന്നതിനകവണ്ി 
വിവിധ സുംരുംഭങ്ങള് ഏപറ്റടുത്. ഇതിൽ 
പ്രത്യക്ഷവുും അല്ോപതയമുള്ള ഇടപ�ടലു�ളിലൂപട 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയികെക്ക് �ണും എത്ിക്കു�, 
ആവശ്യക്കോര്ക്ക് ഭക്ഷണവുും �ോര്്ിടവുും ഉറപ്പു 
വരുത്�, പതോഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു�, �ോര്ഷി� 
വ്യോവസോയി� കമഖെ�ളിപെ ഉല്ോദനും വര്ധി്ിക്കു�, 
വികദശത്നിന്നുും മറ്റ് സുംസ്ഥോനങ്ങളിൽ നിന്നുും 
നോടെികെക്ക് മടങ്ങിപയത്ിയ പ്രവോസി�ള്ക്ക് 
സഹോയും എത്ിക്കു� എന്നിവ ഉള്പ്ടുന്നു.  
സര്ക്കോര് മഹോമോരിയപട വ്യോ� ന കവഗതപയക്കുറിച്ചുും 
നിയ�ിക്കോനള്ള ത�ങ്ങപളക്കുറിച്ചുും വിവരങ്ങള് 
ജനങ്ങളിപെത്ിച്ചു. 

20,000 ക�ോടി രൂെയുന്ട െോകക്കജ്

ക�ോവിഡ് മഹോമോരിയപട സോമ്പത്ി�ോഘോതപത് 
കനരിടുന്നതിനോയി 20,000 ക�ോടി രൂ�യപട 
�ോകക്കജ് രോജ്യപത് മറ്റ് സുംസ്ഥോനങ്ങപളയും 
ക��സര്ക്കോരിപനയും�ോള് വളപര കനരകത്തപന്ന 
വെിയ കതോതിൽ �രി�ോടി�ള് പ്രഖ്യോ�ിച്ചത് ക�രള 
സര്ക്കോരോണ്. 20,000 ക�ോടി രൂ�യപട �ോകക്കജിൽ 
1,320 ക�ോടി രൂ� മോര്ച്ചു മോസത്ിൽ തപന്ന 2 
മോസപത് കക്ഷമ പ�ൻഷന�ള് മുൻകൂറോയി 
വിതരണും പെയ്യുന്നതിനോയി മോറ്റിപവച്ചു. കക്ഷമ 
പ�ൻഷന�ള്ക്ക്   അര്ഹതയില്ോത് കുടുുംബങ്ങള്ക്ക് 
1,000 രൂ വീതും സഹോയും നൽകുന്നതിന് 100 ക�ോടി 
രൂ� അനവദിച്ചു. തുടര്ന്നുള്ള രണ്് മോസത്ിനള്ളിൽ 
�െിശയിനത്ിലുള്ള പെെവ് സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് 
വഹിച്ചുപ�ോണ്് കുടുുംബശ്രീ വഴി 2,000 രൂ� വോയ്�യോയി 
വിതരണും പെയ്തു. പതോഴിലുറ്് �ദ്ധതി പ്ര�ോരും 
പതോഴിൽ നൽകുന്നതിനോയി 2,000 ക�ോടി രൂ� 
നീക്കിപവച്ചു. 

ക�ോവിഡ്-19 �രിെരണ സൗ�ര്യങ്ങള് 
ഏര്പ്ടുത്ന്നതിനകവണ്ി സര്ക്കോര് പ�ോതുജനോ 
കരോഗ്യ രുംഗപത് അധി� പെെവു�ള്ക്കോയി 

500 ക�ോടി രൂ� വ�യിരുത്ി. പ�ോതുവിതരണ 
സുംവിധോനത്ിലൂപട ഭക്ഷ്യധോന്യങ്ങള് 
വിതരണുംപെയ്യുന്നതിന് 100 ക�ോടി രൂ� അനവദിച്ചു. 
അതിനപുറകമ വിശപ്പു രഹിത ക�രളും �ദ്ധതിയപട 
ഭോഗമോയി 20 രൂ�യ്ക് ഊണുനൽകുന്നതിന് 50 ക�ോടി 
രൂ� വ�യിരുത്ി. ഈ �ദ്ധതിയപട നടത്ി്ിന് 
ഏപ്രിൽ മോസത്ിൽ തപന്ന 1,000 ഭക്ഷണസ്റോളു�ള് 
സര്ക്കോര് സ്ഥോ�ിച്ചിരുന്നു. സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് 
സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്കുും  വ്യക്തി�ള്ക്കുും കുടിശ്ി�യോയിട്ടുള്ള 
ബിൽ തു� പ�ോടുത്തീര്ക്കുന്നതിനോയി 14,000 ക�ോടി 
രൂ� അനവദിച്ചു. 

ക�രള സര്ക്കോര് സോമ്പത്ി� �ോകക്കജിന�രിയോയി 
ആളു�ള്ക്ക് പെെവഴിക്കുന്നതിനോയി 
�ണമുണ്ോവുന്നതിന് െടെങ്ങളിലുും ബിൽ അടവു�ളിലുും 
ഇളവു�ള് നൽ�ി. ഓകടെോറിക്ഷോ�ള്ക്കുും 
ടോക്ി�ള്ക്കുമുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ഫീസിൽ ഇളവു 
പെയ്ടുപ�ോടുത്. കസ്റജ് �ോരികയജു�ളുപടയും �രോര് 
�ോരികയജു�ളുപടയും മൂന്നുമോസ നികുതിയിൽ ഒരു 
മോസകത്ത് ഇളവുപെയ്തുപ�ോടുത്. ഈ ഇളവു�ള് 
എല്ോുംകൂടി 23.60 ക�ോടി രൂ� വരുന്നു. കവദയുതി, വോടെര് 
ബില്ലു�ള് �ിഴപയോന്നുമില്ോപത ഒരു മോസും �ഴിഞെ് 
അടയ്കോൻ അനവോദും നൽ�ി. സിനിമോ തികയറ്ററു�ളുപട 
വികനോദ നികുതി ഒഴിവോക്കി. 

അടച്ചുപൂടെൽ സമയത്് അവശ്യവസ്തുക്കളുപട 
മതിയോയ െഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിന് 
വ്യോ�ോരി�ളുപടയും ബിസിനസ്സു�ോരുപടയും 
സുംഘടന�ളുമോയി വ്യോ��മോയി കൂടിയോകെോെന�ള് 
നടത്ി. അടച്ചുപൂടെൽ�ോെത്് വീടു�ളിൽ �ച്ചക്കറി�ളുും 
�യര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുമുള്പ്പടയള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുപട 
വിതരണും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിന് ഓൺ കെൻ 
സൗ�ര്യങ്ങകളര്പ്ടുത്ി. ആവശ്യക്കോപര 
സഹോയിക്കുന്നതിനോയി സുംഘടന�ളുപട 
സ്കമധയോയള്ള കസവനങ്ങള് ഉറ്ോക്കിയിരുന്നു. 
�്ോകറ്ീനിലുള്ളവര്ക്ക്   പ്രസോധ�രുപട 
സഹോയകത്ോപട പുസ്ത�ങ്ങള് െഭ്യമോക്കി. 
കസവനദോതോക്കളുമോയള്ള െര്ച്ച�പളത്ടര്ന്ന് 
ആവശ്യത്ിനള്ള ഇ്ര്പനറ്റ് ബോൻഡ് വിഡ്ത്ും 
ഉറ്ോക്കി. 

മഹോമോരിമൂെമുണ്ോയ സോമ്പത്ി� പ്രതിസന്ി 
�ോെയളവിൽ റിക്കവറി നട�ടി�പളോന്നുും നട 
ത്ോതിരിക്കോൻ ബോങ്കു�പള കപ്രരി്ിക്കുന്നതിനും 
സോമ്പത്ി� ആശ്ോസും നൽകുന്നതിനമോയി 
സുംസ്ഥോനതെ ബോകങ്ഴ്സ് സമിതി (എസ്എൽബിസി) 
കയോഗും വിളിച്ചുകെര്ത്. 

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിപെ ഏറ്റവുും പ്രധോനപ്ടെ 
ആവശ്യങ്ങള് �രിഹരിക്കുന്നതിനോയി സര്ക്കോര് 
ചുരുങ്ങിയ കതോതിലുള്ള വിഭവങ്ങള് കശഖരിക്കോനള്ള 
നട�ടി�ള് സ്ീ�രിച്ചു. 2020-21 വോര്ഷി� 
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�ദ്ധതിയിപെ സ്ീമു�ള് മുൻഗണനോക്രമത്ിൽ 
ക്രമീ�രിച്ചത് വിഭവങ്ങള് ഫെപ്രദമോയി 
ഉ�കയോഗിക്കോൻ സഹോയിച്ചു.

കൃഷിയും അനു�ന്ധ കമഖല�ളും
സുഭിക്ഷ ക�രളം

ക�രള സര്ക്കോര് ഭക്ഷ്യ ഉല്ോദനത്ിൽ സ്യും�ര്യോപ്തത 
ക�വരിക്കുന്നതിനോയി ഒരു ജന�ീയ ഇടപ�ടെോയി 
‘സുഭിക്ഷ ക�രളും’ �ദ്ധതി ആവിഷ്�രിച്ചു. ഈ 
�്യോമ്പയിപ് െക്ഷ്യും സുംസ്ഥോനപത് �ോര്ഷി� 
കമഖെപയ കപ്രോത്സോഹി്ിക്കുന്നതിലൂപട �ര്ഷ�രുപട 
വരുമോനും വര്ദ്ധി്ിക്കു�, യവോക്കപള �ോര്ഷി� 
കമഖെയികെക്ക് ആ�ര്ഷിക്കു�, മടങ്ങിവരുന്ന 
പ്രവോസി�പള പുനരധിവസി്ിക്കു� എന്നിവയോണ്. 
ഒരു വര്ഷത്ിനള്ളിൽ 3,860 ക�ോടി രൂ� ഈ 
�രി�ോടിക്കു �ീഴിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയികെക്ക് 
എത്ിക്കുും. ഈ സ്ീമിനോയി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെെവ് 
കൃഷിക്ക് 1,449 ക�ോടി രൂ�, മത്സ്യബന്നത്ിന് 
2,078 ക�ോടി രൂ�, ക്ഷീര വി�സനത്ിന് 215 
ക�ോടി രൂ�, മൃഗസുംരക്ഷണത്ിന് 115 ക�ോടി രൂ� 
എന്നിങ്ങപനയോണ്.   

ഈ �രി�ോടിക്കു �ീഴിൽ കൃഷി വകു്ിപ് മോര്ഗ്ഗ 
നിര്കദേശങ്ങളനസരിച്ച് കുടുുംബശ്രീയപടയും 
ബഹുജനങ്ങളുപടയും �ങ്ോളിത്കത്ോപട തകദേശ 
സ്യുംഭരണ സ്ഥോ�നങ്ങളുപട കനതൃത്ത്ിൽ 25,000 
പഹ�്ടര് തരിശുനിെും കൃഷിപെയ്യുന്നതിന് ഏപറ്റടുക്കോൻ 
നട�ടി�പളടുത്. 5,000 പഹ�്ടറിൽ പനൽക്കൃഷിയും 
�ച്ചക്കറി�ളുും വോഴ്ഴങ്ങളുും ഓകരോന്നുും 7,000 
പഹ�്ടറു�ളിലുും �ിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള് 5,000 പഹ�്ടറിലുും 
�യറുും പെറുധോന്യങ്ങളുും ഓകരോന്നുും 500 പഹ�്ടറിൽ 
വീതവുും കൃഷി പെയ്ണും. അടുക്കളകത്ോടെങ്ങളുും 
കപ്രോത്സോഹി്ിക്കുന്നു. സര്ക്കോര് വിത്�ളുും 
കത�ളുും നൽ�ി. വിളപവടു്ിനകശഷും ഉല്ന്നങ്ങള് 
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശീതീ�രണ സൗ�ര്യങ്ങളുപട 
ഒരു ശുംഖെ ഉണ്ോവണപമന്ന് വിഭോവനും പെയ്യുന്നു. 
ക�രള സര്ക്കോര് ഉല്ന്നങ്ങള് കവണ്രീതിയിൽ 
വി�ണനുംപെയ്യുന്നതിനള്ള നട�ടി�ളുും സ്ീ�രിച്ചു.

ഈ �രി�ോടിയിൽ ഉള്പ്ടുന്ന പ്രധോന വകുപ്പു�ള് 
കൃഷിയും �ര്ഷ� കക്ഷമവുും, മൃഗസുംരക്ഷണും, 
ക്ഷീരവി�സനും, മത്സ്യബന്നും,എന്നിവയോണ്. 
സഹ�രണും, ജെവിഭവും, വ്യവസോയും, തകദേശ 
സ്യുംഭരണും എന്നിവ വോയ്�, വി�ണനും, 
ജെകസെനും എന്നീ സഹോയങ്ങള് നൽകുും.

െഴങ്ങളും െച്ചക്കറി�ളും

ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയും തുടര്ന്നുള്ള അടച്ചുപൂടെലുും 
സമയത്് �ോര്ഷി� കമഖെയ്ക് സഹോയ വുും 
ആശ്ോസവുും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനോയി സുംസ്ഥോന 

സര്ക്കോര് ‘സുഭിക്ഷ ക�രളും’ �ദ്ധതി പ്രഖ്യോ�ിക്കുന്നതിന 
മുമ്പുതപന്ന ആരുംഭിച്ചു. ക�ോവിഡ്-19 പ് 
തുടക്കത്ിലുും അതിപനത്ടര്ന്നുണ്ോയ അടച്ചുപൂടെലുും 
ആരുംഭിക്കുകമ്പോള് �ോര്ഷിക�ോല്ന്നങ്ങളുപട 
വി�ണനവുമോയി ബന്പ്ടെ പ്രശ്നങ്ങപള മറി�ടക്കോൻ 
ഒരു സ്റോൻകഡര്ഡ് നട�ടി ക്രമും ആവിഷ്�രിച്ചു. 
സുംഭരണത്ിനോയി ഉല്ന്നങ്ങള് കശഖരിക്കോനള്ള 
ക��ങ്ങള് നിശ്യിച്ചു. ഉകദ്യോഗസ്ഥര്, മോര്ക്കറ്റ് 
ഓഫീസ് ഭോരവോഹി�ള്, വ്യോ�ോരി�ള്, �െെരക്ക് 
�ട�ള്, വിഎഫ്�ിസിപ�, കഹോര്ടെിക�ോര്്്  എന്നിവര് 
അുംഗങ്ങളോയി കബ്ലോക്ക് തെത്ിലുും ജില്ോതെത്ിലുമുള്ള 
വോടെ്സ്അ്് ഗ്രൂപ്പു�ള്ക്ക്  രൂ�ുംപ�ോടുത്.

കൃഷി വകു്്, �ച്ചക്കറി-�ഴും കപ്രോത്സോഹന പ�ോൺസിൽ 
(VKPCK), കഹോര്ടെിക�ോര്്് എന്നിവ �ച്ച�്റി�ളുപട 
വി�ണനത്ിൽ ഇടപ�ട്ടു. പ്രോകദശി�മോയി സ്ഥോ�ിച്ച 
(ഓകരോ �ഞ്ോയത്ിലുും ഒന്നുവീതും, നഗരസഭ�ളിൽ 
രണ്ടുവീതും, ക�ോര്്കറഷന�ളിൽ 5 വീതും) �ര്ഷ� 
െില്റ വില്ന ക��ങ്ങള് (FRO) �ര്ഷ�ര്ക്ക് അവരുപട 
ഉല്ന്നങ്ങള് പ്രോകദശി�മോയി വിൽക്കോൻ സഹോയി ച്ചു. 
നഗരങ്ങളിപെ ആവശ്യക്കോര്ക്ക് മോങ്ങ, ക�തച്ചക്ക, 
വോഴ്ഴും, �്ോയ, �ച്ചക്കറി�ള് തുടങ്ങിയ ഉല്ന്നങ്ങള് 
വിൽക്കോൻ സഹോയിക്കുന്ന ഓൺ കെൻ മോര്ക്കറ്റിുംഗ് 
രീതി സര്ക്കോര് ഏജൻസി�ള് സ്ീ�രിച്ചു. മിച്ചുംവരുന്ന 
ഉല്ന്നങ്ങള് മറ്റു ജില്�ളികെക്കു പ�ോണ്ടുക�ോ�ോനും 
ക്രമീ�രണങ്ങള് ഏര്പ്ടുത്ി. വിഎഫ്�ിസിപ�യും 
കഹോര്ടെിക�ോര്പ്പുും മോങ്ങ പ്രകത്യ�ിച്ചുും  �ോെക്കോട് 
ജില്യിപെ ബുംഗന്ള്ളി, സിന്ദൂര തുടങ്ങിയ 
ഇനങ്ങളുും എറണോകുളും ജില്യിപെ ക�തച്ച ക്ക 
എന്നിവ സുംഭരിക്കോനും അവരുപട �ട�ള് വഴിയും 
ഓൺ കെനോയും വില്ന നടത്ോന മോയി ഇടപ�ട്ടു. 
സുംസ്ഥോന കഹോര്ടെി�ള്ച്ചര് മിഷൻ �ര്ഷ�രിൽ 
നിന്ന് സ്ക്രോബറി, �ോകബജ്, �ോരറ്റ് എന്നിവ 
സുംഭരിച്ച് വി�ണനത്ിനോയി കഹോര്ടെിക�ോര്്ികെക്ക് 
മോറ്റി. ഇതിലൂപട �ര്ഷ�ര്ക്ക് മിഷനിൽ നിന്നുും 
ആനകൂെ്യങ്ങള് െഭിക്കുന്നു. സോമൂഹി� അടുക്കള�ള്, 
റസിഡ്്സ് അകസ്ോസികയഷന�ള്, അതിഥി 
പതോഴിെോളി �്യോമ്പു�ള്, സുംസ്ഥോനപത്ോടെോപ�യള്ള 
മറ്റ് ഏജൻസി�ള് എന്നിവയ്ക് �ഴങ്ങളുും 
�ച്ചക്കറി�ളുും വിതരണുംപെയ്യുന്നതിനകവണ് 
ക്രമീ�രണ ങ്ങപളോരുക്കി. കഹോര്ടെിക�ോര്്ിപ് 
100 സ്ന്തും സ്റോളു�ളിലൂപടയും 200 ഓളും ഏജൻസി  
വില്നശോെ�ളിലൂപടയും �ഴങ്ങളുും �ച്ചക്കറി�ളുും വില്ന 
നടത്ി. കഹോര്ടെിക�ോര്്് ഉല്ോദന ക��ങ്ങളിൽ നിന്ന് 
�ഴങ്ങളുും �ച്ചക്കറി�ളുും വോങ്ങുന്നതിൽ ഇടപ�ടെിരുന്നു. 
ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഗ്ോമീണ �ച്ചവടക്കോരുപടയും 
പമോത്ക്കച്ചവടക്കോരുപടയും �ങ്് ജില്ോതെ 
ഉകദ്യോഗസ്ഥര് ഉറപ്പുവരുത്ിയിരുന്നു.

സുംസ്ഥോനത്് വിഎഫ്�ിസിപ�യകടതോയി 287 
സ്ോശ്രയ �ോര്ഷി� വി�ണി�ളുണ്്. �ഴങ്ങള്, 
�ച്ചക്കറി�ള്, മറ്റ് �ോര്ഷിക�ോല്ന്നങ്ങളുും സ്ോശ്രയ 
�ര്ഷ� സുംഘങ്ങള് വഴി �ച്ചവടും നടത്ന്നു. 
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സോമൂഹി� അടക്കളയ്ക്കുകവണ് �ഴങ്ങളുും �ച്ചക്കറി�ളുും 
പസോജന്യമോയി സ്ോശ്രയ �ര്ഷ� സുംഘങ്ങള് നൽ�ി. 

ന്�ല്ല്

ക�ോവിഡ്-19 ഉും തുടര്ന്നുള്ള അടച്ചുപൂടെലുും 
�ോരണും ഉണ്ോയ മോര്ക്കറ്റിുംഗിപെ ബുദ്ധിമുടെ് 
�രിഹരിക്കുന്നതിനോയി വിളപവടുത് പനല്് ക�രള 
കസ്ററ്റ് സിവിൽ സകപ്സ് ക�ോര്്കറഷൻ െിമിറ്റഡ് 
(സകപ്ക�ോ) സുംഭരിച്ചു. �ോെക്കോട്, കുടെനോട്, 
ക�ോള് പ്രകദശങ്ങളിെോയി അറുന്നൂറ് പനല്് പമതി 
സൗ�ര്യങ്ങള് വകു്് ഒരുക്കിയിരുന്നു. ക�രള സര്ക്കോര് 
വിഭവങ്ങള് പൂര്ണ്മോയും വിനികയോഗിക്കുന്നതിനോയി 
അടച്ചുപൂടെൽ �ോെയളവിൽ അരി മില്ലു�ള് 
പ്രവര്ത്നക്ഷമമോയിരിക്കണപമന്ന് നിര്കദേശിച്ചു. 

കതയില

ക�രള സര്ക്കോര് പ�ോതുവിതരണ സുംവിധോനത്ിലൂപട 
വിതരണും പെയ്യുന്നതിനോയി കതയിെ സുംഭരിക്കുന്നത് 
അതിപ് വിെ കൂട്ടു�യും ആ കമഖെയിലുള്ളവര്ക്ക് 
കുറച്ച് ആശ്ോസും ��രു�യും പെയ്തു.  അടച്ചുപൂടെൽ 
�ോെയളവിൽ �ിഡിഎസ് വഴി വിതരണുംപെയ്ത 
അവശ്യവസ്തുക്കളുപട �ിറ്റികെക്ക് സകപ്ക�ോ 2.5 
െക്ഷും �ികെോഗ്ോും കതയിെ വോങ്ങി.

മൃഗസംരക്ഷണം

�ോര്ഷി� കമഖെപയ്കോ്ും സുംസ്ഥോനപത് 
മൃഗസുംരക്ഷണ കമഖെ കനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലുും 
ശ്രദ്ധപെലുത്�യണ്ോയി. ഓകരോ ഉ�കമഖെയപടയും 
പ്രകത്യ�ത �ണക്കിപെടുത്് ക�രള സര്ക്കോര് 
ഒന്നിെധി�ും നട�ടി�ള് ഏപറ്റടുത്. 

ക�ോഴി വളർത്ല്

ക�ോവിഡ്-19 പനത്ടര്ന്ന് ഏര്പ്ടുത്പ്ടെ 
അടച്ചുപൂടെൽ സുംസ്ഥോനത്് ക�ോഴിത്ീറ്റയപട െഭ്യത 
കുറച്ചു. ഇക്കോെയളവിൽ ക�രള സര്ക്കോര് തമിഴ് നോട് 
സര്ക്കോരുമോയികച്ചര്ന്ന്  ക�ോഴിത്ീറ്റ ഇറക്കുമതി 
പെയ്യുന്നതിനള്ള ക്രമീ�രണങ്ങപളോരുക്കി. 
ഫോമു�ളിൽ നിന്നുള്ള ക�ോഴി ഉല്ന്നങ്ങളുപട വിെ 
കുറയ്ക്കുന്നതിനോയി മൃഗസുംരക്ഷണ വകു്ിന് �ീഴിലുള്ള 
ക�ോഴി ഫോമു�ളിൽ മുടെ വിരിയിക്കുന്നത് നിര്ത്െോക്കി. 
മുടെ വിരിയിക്കൽ നിര്ത്ിയതിപ് ഫെമോയി 
അവകശഷിച്ച മുടെ�ള് പ�ോതുജനങ്ങള്ക്ക് വിറ്റു.

�ന്നു�ോലി�ൾ

ക�ോണ്ികച്ചരിയിൽ നിന്നുും എത്ിക്കുന്ന 
ദ്ോവ�രൂ�ത്ിലുള്ള കന്രജപ് കുറവ് ഉല്ോദനപത് 
പ്രതികൂെമോയി ബോധിച്ചു. എങ്ിലുും ക�രള �ന്നു�ോെി 
വി�സന കബോര്ഡ് (പ�എൽഡിബി) ശീതീ�രിച്ച 

ബീജും, ദ്ോവ�രൂ�ത്ിലുള്ള കന്രജൻ, മറ്റ് 
കൃത്ിമ ബീജസങ്െന സോമഗ്ി�ള് എന്നിവയപട 
വിതരണും സുംസ്ഥോനപത് എല്ോ ബീജസങ്െന 
ക��ങ്ങളികെക്കുും അടച്ചുപൂടെൽ �ോെയളവിൽ 
തടസ്ുംകൂടോപത തുടര്ന്നു. െഭിച്ച കുറഞെ അളവ് 
ദ്വീകൃത കന്രജൻ കസ്റോക്കി ലുള്ള ശീതീ�രിച്ച 
ബീജങ്ങള് സൂക്ഷിക്കോനോയി ഉ�കയോഗിച്ചു. ക�ോവിഡ് 
റിെീഫ് �ന്നു�ോെിത്ീറ്റ സബ്സിഡി �ദ്ധതി പ്ര�ോരും 
1.82 െക്ഷും ക്ഷീര �ര്ഷ�ര്ക്ക് െോപക്കോന്നിന് 400 രൂ� 
സര്ക്കോര് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ 2.95 െക്ഷും െോക്ക് 
�ന്നു�ോെിത്ീറ്റ വിതരണുംപെയ്തു. ക�രള സര്ക്കോര് 
പമോത്ും പെെവോയ 39.68 ക�ോടി രൂ�യിൽ 11.83 
ക�ോടി രൂ� ധനസഹോയും നൽ�ി. സുംസ്ഥോനത്് 
�ോെിത്ീറ്റ െഭ്യത ഉറ്ോക്കോനും സര്ക്കോര് നട�ടി 
സ്ീ�രിച്ചു. 

ക്ഷീരം

അടച്ചുപൂടെൽ സമയപത് �ോൽ ഉ�കയോഗത്ിപെ 
കുറവുും നിയ�ണും മൂെമുള്ള വില്നയിപെ കുറവുും 
ഉണ്ോയിരുന്നുപവങ്ിലുും ഉല്ോദനവുും സുംഭരണവുും 
തോരതകമ്യന ഉയര്ന്നു തപന്ന നിന്നു. ഇത് മിച്ചും 
വന്ന �ോെിപന �ോൽപ്ോടിയോക്കി മോകറ്റണ്തിപ് 
ആവശ്യ�ത വ്യക്തമോക്കുന്നു. പ്രതിദിനും 1.2 മുതൽ 
1.25 െക്ഷും െിറ്റര് �ോൽ വപര തമിഴ് നോടെികെക്ക് 
�ോൽപ്ോടിയോക്കുന്നതിന് അയച്ചിരുന്നു. എന്നോൽ 
തുടക്കത്ിൽ ക�രളത്ിൽ നിന്നുള്ള �ോൽ വോങ്ങോൻ 
തമിഴ് നോട് സര്ക്കോര് വിസമ്മതിച്ചു. 

�ിന്നീട് അടിയന്തിര പ്രധോന്യും �ണക്കിപെടുത്് 
ക�രളും –തമിഴ് നോട് സര്ക്കോരു�ള് തമ്മിൽ നടത്ിയ 
െര്ച്ച�ള്ക്ക് കശഷും പ്രതിദിനും 50,000 െിറ്റര് �ോൽ 
വോങ്ങോൻ തമിഴ് നോട് സമ്മതിച്ചു. മിച്ചമുള്ള �ോൽ 
�ോഴോയിക�ോ�ോതിരിക്കോനും സമൂഹത്ിപെ ദുര്ബെ 
വിഭോഗങ്ങള്ക്ക് ക�ോഷ�ോഹോരും ഉറ്ോക്കോനും 
അുംഗനവോടി�ള്, അതിഥി പതോഴിെോളി �്യോമ്പു�ള്, 
സമൂഹ അടുക്കള�ള്, �ൺസ്യൂമര് പഫഡ്, സിവിൽ 
സകപ്സ് ക�ോര്്കറഷൻ എന്നിവയ്ക് മിൽമ വഴി 
�ോലുും �ോലുല്ന്നങ്ങളുും വിതരണും പെയ്ോൻ സര്ക്കോര് 
തീരുമോനിച്ചു. 

മൃഗസുംരക്ഷണ കമഖെയ്ക് പ്രകെോദനും 
നൽകുന്നതിനോയി 10,000 സങ്രയിനും �ന്നു�ോെി 
യൂണി റ്റു�ള് സ്ഥോ�ിക്കോൻ സര്ക്കോര് നിര്കദേശിച്ചിട്ടുണ്്. 
എല്ോ തകദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥോ�നങ്ങളിലുും 8,000 
ക്ഷീര യൂണിറ്റു�ള് സ്ഥോ�ിക്കുും. ഇതിൽ 200 എണ്ും 
സര്ക്കോര് സഹോയകത്ോപട യ�വൽക്കരിക്കുും. 
�ര്ഷ�ര്ക്ക് �ോൽ �റക്കുന്ന യ�ും വോങ്ങുന്നതിനും 
െീസ്, കതര് ക�ോലുള്ള മൂെ്യവര്ധിത �ോലുല്ന്നങ്ങളുപട 
ഉല്ോദനത്ിനും സഹോയും നൽകുന്നു. വീടു�ളിപെ ക�ോഴി 
വളര്ത്ൽ, �ന്നി ഫോമു�പള കപ്രോത്സോഹി്ിക്കു�യും 
സഹോയിക്കു�യും കവണും. 
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സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് ക്ഷീര �ര്ഷ�ര്ക്ക് �ിസോൻ 
പക്രഡിറ്റ് �ോര്ഡ് �്യോമ്പയിനിപ് ഭോഗമോയി 100.09 
ക�ോടി രൂ� അനവദിച്ചു. 

മത്്യ�ന്ധ�ം

അടച്ചുപൂടെൽ �ോെയളവിൽ സുംസ്ഥോനപത് 
എല്ോ മത്സ്യബന്ന തുറമുഖങ്ങളുും െോ്ിുംഗ് 
ക��ങ്ങളുും മോര്ഗ്ഗനിര്കദേശങ്ങളനസരിച്ച് 
അടച്ചിടെിരുന്നു. യ�വത്കൃത കബോട്ടു�ള് 
പ്രവര്ത്ി ്ിക്കോൻ അനവദിക്കോതിരിക്കു�യും 
മത്സ്യകെെും നികരോധിക്കു�യും പെയ്തിരുന്നു. 
എന്നിരുന്നോലുും �രമ്പരോഗത രീതിയിലുള്ള 
മത്സ്യബന്നും അനവദിച്ചിരുന്നു. �രമ്പരോഗത 
മത്സ്യപത്ോഴിെോളി �ള്ക്ക് മീൻ�ിടിക്കോൻ ക�ോ�ോൻ 
അനവോദമുണ്ോയിരുന്നുപവങ്ിലുും സോമൂഹി� 
അ�െും �ോെി ക്കൽ നട�ടി�ള് നട്ിെോക്കോൻ 
�ഴിയോത്തുപ�ോണ്് �ിടിച്ച മീന�ള് കെെും 
പെയ്രുപതന്ന് ആവശ്യപ്ട്ടു. ��രും സര്ക്കോര് 
നിശ്യിച്ച വിെയ്ക് മീൻ വോങ്ങലുും വില്നയും നടത്ി. 
ഹോര്ബര് മോകനജ്പമ്് പസോകസറ്റി�പള 
മീന�ളുപട വിെ നിര്ണ്യിക്കോനോയി ചുമതെപ്ടുത്ി. 
മത്സ്യബന്ന തുറമുഖങ്ങളിലുും െോ്ിുംഗ് 
ക��ങ്ങളിലുും തിരക്ക് ഒഴിവോക്കോൻ കടോക്കൺ 
സുംവിധോനും ഏര്പ്ടുത്ി. മത്സ്യത്ിപ് ഓകണലൈൻ 
വി�ണനത്ിനോയി ഒരു പമോകബൽ ആപ്ികക്കഷനും 
വി�സി്ിപച്ചടുത്. മത്സ്യക്കൃഷിയമോയി ബന്പ്ടെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, മത്സ്യ ഫോമു�ള്, ഹോച്ചറി�ള്, തീറ്റ, 
വിത്്, മത്സ്യക്കൃഷിക്കുകവണ് വസ്തുക്കള് എന്നിവ 
അടച്ചുപൂടെൽ നിയ�ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവോക്കോൻ 
സര്ക്കോര് ഉത്രവു�ള് പുറപ്ടുവിച്ചു. 

ക�ള് കസ്ോടെ് കൃഷിയ്കോയി 3,000 പഹ�്ടറിൽ 
ഉപ്പുപവള്ള കുളങ്ങള് സ്ഥോ�ിക്കുും. അതിന പുറകമ 
സുംയക്ത ഉപ്പുപവള്ള മത്സ്യക്കൃഷിക്ക് 5,000 
യൂണിറ്റു�ള് സ്ഥോ�ിക്കുും, അങ്ങപന ഉല്ോദനും 
5,000 ടൺ വര്ധി്ിക്കോൻ �ഴിയും. 5,000 രൂ� 
വിെയള്ള 5,000 പ്ോസ്റി�് കുളങ്ങള്. �തിനോെ് 
ജില്�ളിലുും ഗുണനിെവോരവുും കരോഗനിയ�ണവുും 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനോയി സഞ്രിക്കുന്ന അ�്ോ 
െോബു�ള് സ്ഥോ�ിക്കുും. ആഗസ്ത് 2020 �കുതി മുതൽ 
സമുദ് മത്സ്യബന്നത്ിനള്ള ഉ�കരോധങ്ങള് 
�ിന്െിച്ചു. 

സഹ�രണ കമഖല

വീടു�ളിൽ സമ്പര്ക്ക വിെക്കിൽ �ഴിഞെവര്ക്ക് അതത് 
പ്രകദശങ്ങളിപെ �ൺസ്യൂമര്പഫഡ്, നീതി കസ്റോറു�ള് 
വഴി അവശ്യസോധനങ്ങള് എത്ിച്ചുപ�ോടുത്. 
ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിപക്കതിരോയ ക�ോരോടെത്ിൽ 
നീതി പമഡിക്കൽ കസ്റോറു�ള്, െോബു�ള്, സഹ�രണ 
ആശു�ത്ി�ള് എന്നിവ ആകരോഗ്യ വകു്ിപന 

സഹോയിക്കുന്നു. സഹ�രണ ആശു�ത്ി�ളിൽ 
പടെിപമഡിസിൻ സൗ�ര്യങ്ങളുും ഒരുക്കിയിരുന്നു. 

സോമ്പത്ി� സഹോയത്ിപ് �ോര്യത്ിൽ, മോര്ച്ച് 
1, 2020 മുതൽ പമയ് 31, 2020 വപര സഹ�രണ 
വോയ്��ള്ക്ക് കമോറകടെോറിയും പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. 
മുഖ്യമ�ിയപട സഹോയ വോയ്�ോ സ്ീമിലൂപട 
20,000 രൂ� വോയ്� നൽകുന്ന �ദ്ധതി സഹ�രണ 
സുംഘങ്ങളുും പ്രകദശി� സഹ�രണ സ്ഥോ�നങ്ങളുും 
വഴിയോണ് നട്ിെോക്കുന്നത്. അവ �െിശ രഹിത 
വോയ്��ള്, സൗജന്യും കഹോും പഡെിവറി, മറ്റ് 
കസവനങ്ങള് എന്നിവ നൽകുന്നു.

അടച്ചുപൂടെെിപ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ �ര്ണ്ോട� 
അതിര്ത്ിക്ക് അടുത്ള്ള �ോസറകഗോഡ് ജില്യിൽ 10 
പുതിയ �ൺസ്യൂമര് കസ്റോറു�ള് ആരുംഭിച്ചു.

വക�ോല്പന്നങ്ങൾ

ആദിവോസി ഊരു�ളിൽ നിന്നുള്ള വകനോല്ന്നങ്ങള്ക്കുും 
�ോര്ഷിക�ോല്ന്നങ്ങള്ക്കുും വി�ണന സോധ്യത 
ഉറ്ോക്കുന്നതിന് സര്ക്കോര് ഒരു ഓൺ കെൻ 
പ്ോറ്റ്കഫോും വി�സി്ിച്ചു.  ക�രള വനും-വന്യജീവി 
വകു്ിന �ീഴിൽ ആദിവോസി ഊരു�ളിൽ നിന്നുും 
തടിയിതര വകനോല്ന്നങ്ങള്ക്കുും (�ോട്ടു മഞെള്-
�സ്തൂരി മഞെള്, കതൻ, �ര�ൗശെവസ്തുക്കള്/
മുളയല്ന്നങ്ങള്) �ോര്ഷിക�ോല്ന്നങ്ങള്ക്കുും 
(മരച്ചീനി, വോളൻ �യര്, കെന, വോഴ്ഴും) അടച്ചുപൂടെൽ 
�ോെത്് �കമ്പോള സോധ്യത ഉറപ്പുവരുത്ന്നത് 
െക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതോണ്. അഗസ്ത്യവനും ബകയോളജിക്കൽ 
�ോര്ക്ക്, പനയ്ോര്, ക�്ോറ എന്നീ കഫോറസ്റ്റ് 
കറഞ്ചു�ളിെോണ് ഈ പപ്രോജ�്ട് നട്ിെോക്കിയത്.

ആദിവോസി�ളുപട ഉ�ജീവനും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനോയി 
വനും വകു്് ജീവനക്കോര് ആദിവോസി ഊരു�ളിൽനിന്ന് 
ഉല്ന്നങ്ങള് കനരിടെ് പ�ോതുവ�ണിയിപെ നിരക്കിൽ 
കശഖരിച്ചു. ആ ഉല്ന്നങ്ങള് വനി� എന്ന വോടെ്സ്അ്് 
ഗ്രൂ്ിലൂപട നഗരങ്ങളിപെ ആവശ്യക്കോരോയവരുപട 
വീടു�ളിൽ ആദ്യും ആവശ്യപ്ടുന്നവര്ക്ക് ആദ്യും എന്ന 
മുറയ്ക് എത്ിച്ചുനൽ�ി. ഈ ഉദ്യമും വനത്ിനള്ളിൽ 
തോമസിക്കുന്നവരുപട, മപറ്റോരുതരത്ിലുും വി�ണി 
�പണ്ത്ോനോവത് വിെ�ിടിപ്പുള്ള ഉല്ന്നങ്ങള്ക്ക് 
വി�ണി �പണ്ത്ോൻ സഹോയിച്ചു. 

ഈ പ്രകദശങ്ങളിപെ �രമ്പരോഗത വനവോസി�ളുപട 
പ്രധോന വരുമോന മോര്ഗ്ഗും കൃഷിയും തടിയിതര 
വകനോല്ന്ന കശഖരണവുും ആയിരിപക്ക 
അടച്ചുപൂടെെിനകശഷും എത്ികച്ചരോൻ പ്രയോസമുള്ള 
പ്രകദശങ്ങളിപെ ആദിവോസി ഊരു�ളിപെ ആളു�ള്ക്ക് 
പ്രകദശി� വി�ണി�ളിലുള്ള �ച്ചവട സോധ്യത നഷ്ടപ്ട്ടു. 
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ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും ന്െോതുവിതരണ 
സ�ദോയവം

സുംസ്ഥോനത്് ഭക്ഷ്യ വിതരണും ഉറ്ോക്കുന്നത് 
രണ്് രീതിയിെോണ്; സര്ക്കോരിപ്യും 
സ്�ോര്യ ഉടമ�ളുപടയും ഉടമസ്ഥതയിലുും 
പ്രവര്ത്നത്ിലുമുള്ളതുമോയ പ�ോതുവിതരണ 
സ�ദോയും. ക�രള സര്ക്കോര് 13 
അവശ്യവസ്തുക്കളുപട  വിെ നിയ�ിച്ച്, കുറഞെ വിെയ്ക് 
അവ വിതരണും പെയ്ോൻ പ്രതിജ്ോബദ്ധമോയതിനോൽ 
സകപ്ക�ോ വഴി വി�ണിയിെിടപ�ടെ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
ആഴത്ിൽ കവകരോടിയ ഈ സുംവിധോനും 
ക�ോവിഡ്-19 ഏല്ിച്ച അടച്ചുപൂടെൽ �െോയളവിൽ, 
പ്രകത്യ�ിച്ചുും വിതരണ ശുംഖെയിപെയും 
ഭകക്ഷ്യോല്ോദനത്ിപെയും വെിയകതോതിലുള്ള 
തടസ്ങ്ങളുപട �ശ്ോത്െത്ിൽ, ഭക്ഷ്യ വിതരണത്ിൽ 
ഒരു പനടുുംതൂണോയി പ്രവര്ത്ിച്ചു, 

ന്െോതുവിതരണം

അടച്ചുപൂടെൽ �ോെത്ും അതിനകശഷവുും ജനങ്ങള്ക്ക് 
ആവശ്യത്ിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് ഉപണ്ന്നുും ആരുും 
വിശന്നിരിക്കുന്നിപല്ന്നുും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിന് 
സര്ക്കോര് മുൻഗണന നൽ�ി. സുംസ്ഥോനപത് എല്ോ 
കറഷൻ�ോര്ഡ് ഉടമ�ള്ക്കുും 17 ഇനങ്ങളുള്ള ഒരു �ിറ്റ് 
നൽ�ി. ഈ പ്രകത്യ� �ിറ്റിൽ (അതിജീവന �ിറ്റ് ) 
െട്ി� 2.1.2 -ൽ പ�ോടുത്ിരിക്കുന്ന 17 സോധനങ്ങള് 
ഉള്പ്ടുന്നു.

അതിജീവന �ിറ്റ് 84,48,016 കറഷൻ �ോര്ഡ് 
ഉടമ�ള്ക്ക് വിതരണും പെയ്തു. സ്ീും തെത്ിൽ 
അതിജീവന �ിറ്റ് വിതരണും പെയ്തതിപ് �ണക്ക് 
െട്ി� 2.1.3, അനു�ന്ധം 2.1.1 -ൽ 
പ�ോടുത്ിരിക്കുന്നു.

അതിജീവന �ിറ്റ് ഒറ്റത്വണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏപ്രിൽ 
മോസത്ിൽ വിതരണുംപെയ്തു.

അതിന പുറകമ ക�രള സര്ക്കോര് 2020 ആഗസ്തിൽ 
ഓണും �ിറ്റിൽ 11 ഇനും സോധനങ്ങള് നൽ�ി. 
�ഞ്സോര (1 �ികെോഗ്ോും), പെറു�യര് (500 ഗ്ോും), 
ശര്ക്കര (1 �ികെോഗ്ോും), മുളകുപ�ോടി (100 ഗ്ോും), 
മല്ിപ്ോടി (100 ഗ്ോും), മഞെള്പ്ോടി (100 ഗ്ോും), 
സോമ്പോര് പ�ോടി (100 ഗ്ോും), പവളിപച്ചണ് (100 ഗ്ോും), 
�ര്്ട�ും (1 �ോയ്കറ്റ് ), പവര്മിസില്ി/�ോയസും അട (1 
�ോയ്കറ്റ് ), നറുക്ക് കഗോതമ്പ് (1 �ികെോഗ്ോും).

പസ�്റ്റുംബര് 2020 മുതൽ സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് എടെ് 
സോധനങ്ങളടങ്ങിയ �ിറ്റ് നൽ�ോൻ തുടങ്ങി – �ടെ (750 
ഗ്ോും), �ഞ്സോര (1 �ികെോഗ്ോും), ആടെ (1 �ികെോഗ്ോും),  
പവളിപച്ചണ് (500 മില്ി), മുളകുപ�ോടി (100 ഗ്ോും), ഉ്് (1 
�ികെോഗ്ോും), പെറു�യര് (750 ഗ്ോും), ഉഴുന്ന് (250 ഗ്ോും). 
എല്ോ കറഷൻ �ോര്ഡ് ഉടമ�ള്ക്കുും 2020 പസ�്റ്റുംബര് 
മുതൽ 2020 ഡിസുംബര് വപര എടെ് ഇനങ്ങളുള്ള �ിറ്റ് 
വിതരണും പെയ്യുും. 

പ്രതിമോസ കറഷൻ യോപതോരുവിധ തോമസവുമില്ോപത 
വിതരണും പെയ്തു. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ പസ�്റ്റുംബര് 

െട്ി� 2.1.2 അതിജീവന �ിറ്റിപെ വിഭവങ്ങള്
ഇ�ം തൂക്കം

�ഞ്സോര 1 �ി.ഗ്ോും

കതയിെ 250 ഗ്ോും

�യര് 1 �ി.ഗ്ോും

�ടെ 1 �ി.ഗ്ോും

പവളിപച്ചണ് 500 ഗ്ോും

ആടെ 2 �ി.ഗ്ോും

കമദ 1 �ി.ഗ്ോും

മുളകുപ�ോടി 100 ഗ്ോും

മല്ിപ്ോടി 100 ഗ്ോും

തുവര 250 ഗ്ോും

മഞെള്പ്ോടി 100 ഗ്ോും 

ഉലുവ 100 ഗ്ോും

�ടു�് 100 ഗ്ോും

കസോ്് 2 എണ്ും

സൺഫ്ലവര് ഓയിൽ 1 െിറ്റര്

ഉഴുന്ന് 1 �ി.ഗ്ോും
ര്ോതസ്് : ടപോതുവിത�ണ വകുപ്്, രക�ള സർക്ോർ
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വപരയള്ള �ോെത്് വിതരണും പെയ്ത പ്രതിമോസ 
കറഷൻ (ദശെക്ഷും ടണ്ിൽ) തോപഴ �ടെി�യിൽ 
പ�ോടുത്ിരിക്കുന്നു. 

2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ പസ�്റ്റുംബര് വപര പമോത്ും 
11,10,583.67 പമ്രി�് ടൺ അരി, 1,36,688.68 പമ്രി�് 
ടൺ കഗോതമ്പ്, 36,766.09 പമ്രി�് ടൺ ആടെ എന്നിവ 
കറഷൻ �ോര്ഡുടമ�ള്ക്ക്  വിതരണും പെയ്തു. 

വിദ്യോർതി�ൾ

ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട വ്യോ�നും തടയന്നതിന 
സ്ീ�രിച്ച നട�ടി�ളുപട ഭോഗമോയി മോര്ച്ച് 10, 2020 
സ്കൂളു�ള് അടച്ചു. നിെവിലുള്ള സോഹെര്യങ്ങളിൽ 
കുടെി�ള്ക്ക് �ോ�ുംപെയ്ത് ഉച്ചഭക്ഷണും നൽ�ോൻ 
സോധിക്കോത്ിനോൽ കദശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷോ നിയമും 
2013, മിഡ് പഡ മീൽസ് 2015 നിയമങ്ങള് അനസരിച്ച് 
നഷ്ട�രിഹോരമോയി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അെവൻസ് 
നൽ�ോൻ തീരുമോനിച്ചു. 

സര്ക്കോര് ഉത്രവ് പ്ര�ോരും പ്രീകപ്രമറി 
ക്ോസു�ള് മുതൽ എടെോും ക്ോസ് വപര കയോഗ്യതയള്ള 
വിദ്യോര്തി�ള്ക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷോ അെവൻസ് 
നൽ�ി. വിദ്യോര്തിക്ക് െഭികക്കണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യധോന്യവുും 
�ോെ�പച്ചെവുും ഉള്പ്ടുന്നതോണ് അെവൻസ്. 

അടച്ചുപൂടെെിനോൽ നഷ്ടപ്ടെ 2020 മോര്ച്ചിപെ 15 ഉും 
ഏപ്രിൽ-പമയ് മോസങ്ങളിപെ 39 ഉും പ്രവൃത്ിദിനങ്ങളുപട 
ഭക്ഷ്യ അെവൻസോണ് അനവദിച്ചത്. ജൂൺ-ജൂകെ 
മോസങ്ങളിൽ �ിറ്റു�ള് വിതരണും പെയ്തു. 

ഭക്ഷ്യ �ിറ്റിൽ അരിയും ഒമ്പത് �െെരക്ക് സോധനങ്ങളുും 
ഉള്പക്കോള്ളിച്ചിട്ടുണ്്, ഇത് 2019-20 അധ്യയന വര്ഷും 
ഭക്ഷണമോയി പ�ോടുകക്കണ്ത് �ണക്കോക്കി വിതരണും 
പെയ്തു. സപപ്ക�ോ കസ്റോറു�ള് വഴിയോണ് �ിറ്റ് 
വിതരണും പെയ്തത്. വിശദോുംശങ്ങള് �ടെി� 2.1.4 -ൽ 
പ�ോടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ഐസിഡിഎസ് ഭക്ഷ്യ സപ്പ്ിന്മന്റു�ൾ

ക�ോവിഡ്-19 പ�ോടെിപ്പുറപ്ടെകതോപട പ്രതികരോധ 
നട�ടിയോയി അുംഗനവോടി�ള് അടച്ചിടെിരുന്നു. മോര്ച്ച് 
22, 2020 മുതൽ പസ�്റ്റുംബര് 30, 2020 വപരയള്ള 
�ോെയളവിൽ 3 വയസ്ിന് തോപഴ പ്രോയമുള്ള 5,17,841 
കുടെി�ള്ക്കുും 3 നും 6 നും ഇടയ്ക് പ്രോയമുള്ള 4,44,175 
കുടെി�ള്ക്കുും  സപ്ിപമ്റി ന്യൂ്രീഷൻ കപ്രോഗ്ോമിപ് 
ഭോഗമോയി കറഷൻ വീടെിപെത്ിക്കൽ സ്ീമോയി 
ഭക്ഷണും നൽകു�യണ്ോയി. അതിൻപ്ര�ോരും മു�ളിൽ 
�റഞെ രണ്് വിഭോഗങ്ങളിപെ ആപ� 9,62,016 
കുടെി�ള്ക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് നൽ�ി. അുംഗനവോടി 
ജീവനക്കോര് എല്ോ ഗുണകഭോക്തോക്കളുപടയും വീടെിൽ 

െട്ി� 2.1.4 വിദ്യോര്തി�ള്ക്ക് ഭക്ഷ്യ �ിറ്റ് വിതരണും പെയ്തതിപ് �ണക്ക് 
വിഭോഗം �ി്ിന്ല സോധ�ങ്ങൾ

�ിറ്റ് എ – പ്രീകപ്രമറി 1.2 �ികെോഗ്ോും അരി + 297.5 രൂ� വിെവരുന്ന 9 ഇനും �െെരക്ക് സോധനങ്ങള്

�ിറ്റ് ബി - കപ്രമറി (ക്ോസ് 1 - 5) 4 �ികെോഗ്ോും അരി + 299.5 രൂ� വിെവരുന്ന 9 ഇനും �െെരക്ക് സോധനങ്ങള് 

�ിറ്റ് സി – അ്ര് കപ്രമറി (ക്ോസ് 6 - 8) 6 �ികെോഗ്ോും അരി + രൂ� വിെവരുന്ന 9 ഇനും �െെരക്ക് സോധനങ്ങള് 

ര്ോതസ്് : ടപോതുവിത�ണ വകുപ്്, രക�ള സർക്ോർ

െട്ി� 2.1.3 അതിജീവന �ിറ്റ് വിതരണും പെയ്തതിപ് �ണക്ക് 

മോസം

എല്ലോവ ിധ കറഷന് 
�ോർഡുടമ�ൾക്ം 
(എഎലവ, െ ിഎച്ച്എച്ച്, 
എന്െ ിഎസ്, 
എന്െ ിഎന്എസ)് �ല്�ിയ 
അരി (െതിവ്
+ െ ിഎംജിന്�എലവ + 
സോധോരണ +
ന്പെഷ്യല്) 

കയോഗ്യതയുള്ള 
എല്ലോ കറഷന് 
�ോർഡുടമ�ൾക്ം 
(എഎലവ, െ ിഎച്ച്എച്ച്)
വ ിതരണം ന്ചയ്ത 
കഗോതമ്പ് (െതിവ്
+ എംജിന്�എലവ) 

കയോഗ്യതയുള്ള 
എല്ലോ കറഷന് 
�ോർഡുടമ�ൾക്ം 
(എന്െ ിഎസ്, 
എന്െ ിഎന്എസ)്
വ ിതരണം ന്ചയ്ത ആട്   

കറഷന് വോങ്ങിയ 
�ോർഡുടമ�ളുന്ട 
�തമോ�ം

ഏപ്രിൽ 2,17,025.69 15,709.55 5,698.45 98

പമയ് 1,97,881.78 15,536.44 4,572.01 97.3

ജൂൺ 1,92,711.02 15,414.23 7,377.94 90.1

ജൂകെ 1,55,475.33 29,733.28 6,904.21 89

ആഗസ്ത് 1,90,253.63 30,502.33 6,436.24 96.1

പസ�്റ്റുംബര് 1,57,236.22 29,792.84 5,777.24 84.7

ആന്� 11,10,583.67 1,36,688.68 36,766.09

ര്ോതസ്് : ടപോതുവിത�ണ വകുപ്്, രക�ള സർക്ോർ
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ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് എത്ിച്ചുനൽ�ി. അമൃതും ന്യൂ്രീമിക്് 
നവജോതശിശു മുതൽ 3 വയസ്സുവപരയള്ള കുടെി�ള്ക്ക് 
നൽകു�യണ്ോയി. 3 നും 6 നും ഇടയിൽ പ്രോയമുള്ള 
കുടെി�ള്ക്ക് അരി, പെറു�യര്, നറുക്ക് കഗോതമ്പ് 
എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു �ിറ്റ് (മോസത്ിൽ രണ്ടു തവണ) 
നൽകുകുയും പെയ്തു. 

െട്ി�വർഗ്ഗ വിഭോഗങ്ങൾ

60 വയസ്ിന മു�ളിൽ പ്രോയും വരുന്ന �ടെി�വര്ഗ്ഗ 
വിഭോഗത്ിപെ എല്ോ ആളു�ള്ക്കുും (61790 വ്യക്തി�ള്) 
പെറു�യര് (500 ഗ്ോും), വൻ�യര് (500 ഗ്ോും), �ടെ 
(500 ഗ്ോും), ശര്ക്കര (500 ഗ്ോും), പവളിപച്ചണ് (500 
ഗ്ോും), നറുക്കു കഗോതമ്പ് (3 �ികെോഗ്ോും) എന്നിവ 
അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ �ിറ്റ് നൽ�ി. ഇത് ക�രള സര്ക്കോര് 
എല്ോ കറഷൻ �ോര്ഡുടമ�ള്ക്കുും നൽ�ിയ 
�ിറ്റു�ള്ക്കുും മറ്റ് ആനകൂെ്യങ്ങള്ക്കുും പുറകമയോയിരുന്നു. 

കുടികയ് ന്തോഴിലോളി�ൾ

കുടികയറ്റ പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് അടച്ചുപൂടെൽ �ോെത്് 
ഭക്ഷണവുും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുും നൽ�ി. കുടികയറ്റ 
പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് പമച്ചപ്ടെ സൗ�ര്യങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതിനോയി �്യോമ്പു�ള് ആരുംഭിച്ചു. 
അവര്ക്കുകവണ്ി ക്രമീ�രിച്ച �്യോമ്പു�ള് 
നോലുതരത്ിലുള്ളവയോണ്. 

1. ജില്ലോ ഭരണകൂടം �ടത്ിയ �്യോമ്പു�ൾ: ഇവിടപത് 
പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് തകദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥോ�നങ്ങള് അവരുപട തനത് ഫണ്ടു�കയോഗിച്ചുും 
സന്നദ്ധ സുംഘടന�ളുപടയും കുടുുംബശ്രീയപടയും 
സഹോയകത്ോപടയും നടത്ന്ന സമൂഹ 
അടുക്കളയിൽ നിന്നുും �ോ�ുംപെയ്ത ഭക്ഷണും 
നൽകുന്നു. സ്ന്തമോയി ഭക്ഷണും �ോ�ുംപെയ്ോൻ 
ആഗ്ഹിക്കുന്ന പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് ആവശ്യമോയ 
സോധനങ്ങള് വിതരണുംപെയ്യുന്നു. 

2. ന്തോഴിലടമ/�രോറു�ോരന് �ടത്തുന്ന �്യോമ്പു�ൾ: 
ഈ �്യോമ്പു�ളിപെ പതോഴിെോളി�ള്ക്ക്  
അവരുപട പതോഴിലുടമ/�രോറു�ോരൻ ഭക്ഷണവുും 
മറ്റ് സൗ�ര്യങ്ങളുും ഉറ്ോക്കുന്നു. പതോഴിൽ 
വകു്ിപെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പ്രവര്ത്നങ്ങളുപട 
കമൽകനോടെുംവഹിക്കുന്നു.  
 

3. വോട� ന്�ട്ിടങ്ങളിന്ല അഭയസ്ോ�ങ്ങൾ/
�്യോമ്പു�ളോയി മോ്ിയവ:  ഇവിടുപത് 
പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് സമൂഹ അടുക്കളയിൽ 
�ോ�ുംപെയ്ത ഭക്ഷണും നൽകുന്നു. സ്ന്തമോയി 
ഭക്ഷണും �ോ�ുംപെയ്ോവുന്നവര്ക്ക് ആവശ്യമോയ 
സോധനങ്ങള് ജില്ോ ഭരണകൂടവുമോയി കെര്ന്ന് 
പതോഴിൽ വകു്് ഉകദ്യോഗസ്ഥര് എത്ിച്ചു നൽകുന്നു. 

4. െലയിടത്ോയുള്ള തോമസ ക��ങ്ങൾ: 
എന്നോൽ �്യോമ്പികെക്കു വരോൻ തയ്ോറോവോത് 
പതോഴിെോളി�ള്: ഇവിപട തോമസിക്കുന്ന 
കുടികയറ്റ പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് �്യോമ്പ് ക�ോ 
ഓഡികനറ്ററന്ോരുപട ചുമതെയള്ള പതോഴിൽ വകു്് 
ഉകദ്യോഗസ്ഥര് ആവശ്യോനസരണും �ോ�ുംപെയ്ത 
ഭക്ഷണവുും മറ്റ് സോധനങ്ങളുും നൽകുന്നു. 

തകദേശ സ്യുംഭരണ സ്ഥോ�നങ്ങളുപട �ീഴിൽ 
ആരുംഭിച്ച 1,165 സമൂഹ അടുക്കള�ളിെോണ് ഭക്ഷണും 
തയ്ോറോക്കു�യും 92,05,585 ഗുണകഭോക്തോക്കള്ക്ക് 
നൽകു�യും പെയ്തു. ഇതിൽ 4,34,280 ക�ര് കുടികയറ്റ 
പതോഴിെോളി�ളോണ്.

�ിർമോണ കമഖല

ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപടയും തുടര്ന്നുള്ള 
അടച്ചുപൂടെെിപ്യും വ്യവോസോയി� കമഖെയിപെ 
ആഘോതപത് കനരിടുന്നതിനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥപയ 
പുനരുജ്ജീവി്ിക്കുന്നതിനമോയി ക�രള സര്ക്കോര് 
‘വ്യവസോയ ഭദ്ത’ യ്ക് രൂ�ുംനൽ�ി.  വ്യവസോയ 
വകു്ിപന സ്ീമിപ് നട്ോക്കൽ ഏജൻസിയോയി 
നിശ്യിച്ചു. ‘വ്യവസോയ ഭദ്ത’ യപട ഭോഗമോയി 3,434 
ക�ോടി രൂ� പെറു�ിട, ഇടത്രും സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് 
(എസ്എുംഇ) അധി� മൂെധന നികക്ഷ�വുും �െിശ 
കുറയ്കലുമോയി നൽ�ി. ക�രളത്ിൽ 1.56 െക്ഷും 
പെറു�ിട സുംരുംഭങ്ങളുണ്്, ഇത് സുംസ്ഥോനപത് 
പമോത്ും സുംരുംഭങ്ങളുപട 70 ശതമോനും വരുും. ഈ 
കമഖെ 40 െക്ഷും ക�ര്ക്ക് പതോഴിൽ നൽകുന്നു. 
നിെവിലുള്ള സൂക്ഷ്മ, പെറു�ിട, ഇടത്രും 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് (എുംഎസ്എുംഇ) മോര്ജിൻ മണി 
സഹോയവുും അധി� വോയ്�യ്ക് �ളിശ ഇളവുും നൽകുും. 

വോയ്�ോ കുടിശ്ി� ഒറ്റത്വണ തീര്്ോക്കലുും 
ഈ സ്ീമിന �ീഴിൽ പ�എസ്ഐഡിസിയും 
�ിൻഫ്രയും ഏപറ്റടുക്കുന്നു. ഈ സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് 
�െിശ തിരിച്ചടവിനോയി ആറുമോസപത് �ോെോവധി 
നീടെിനൽകുന്നു. വ്യവസോയ വകു്ിന �ീഴിലുള്ള 
സ്റോൻകഡര്ഡ് ഡികസൻ ഫോ�്ടറി�ള്ക്ക് 
മൂന്നുമോസപത് വോട� ഒഴിവോക്കി. വ്യവസോയ 
�ോര്ക്കു�ളിപെ പ�ോതു സൗ�ര്യങ്ങള് ഉ�കയോഗിക്കുന്ന 
സുംരുംഭ�പര മൂന്നുമോസകത്ക്ക് വോട�യിൽ നിന്ന് 
ഒഴിവോക്കി. എുംഎസ്എുംഇ �ള്ക്കുും നിര്മ്മോണ 
വ്യവസോയങ്ങള്ക്കുും �െിശ സബ്സിഡി അനവദിച്ചു. 
കവവിധ്യവൽക്കരണത്ിനും വി�സനത്ിനമോയി 
എടുത് വോയ്��ളുപട �െിശ നിരക്കിൽ 
ആറുമോസകത്ക്ക് 6 ശതമോനും �ണ്് ഇളവ് നൽകുന്നു. 

നിെവിൽ പ�എസ്ഐഡിസി വോയ്�യളള 
ബിസിനസു�ള്ക്കോയി പ്രവര്ത്ന മൂെധനത്ിനും 
ആസ്തി സൃഷ്ടിക്കെിനമോയി പ്രകത്യ� വോയ്��ള് 
ഏര്പ്ടുത്� എന്നതുും �ദ്ധതിയപട 
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ഭോഗമോണ്. പ�എസ്ഐഡിസി യപട �ീഴിൽ 
പ്രവര്ത്ിച്ചുപ�ോണ്ിരിക്കുന്ന എല്ോ യൂണിറ്റു�ള്ക്കുും 
�െിശയും മൂെധനവുും ഇനത്ിൽ മൂന്നുമോസപത് 
കമോറകടെോറിയും പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. കമോറകടെോറിയത്ിനകശഷും 
�ിഴയില്ോപത വോയ്� തിരിച്ചടയ്കോും. പ�എസ്ഐഡിസി 
യിൽ നിന്ന് വോയ്�പയടുത് സുംരുംഭ�ര്ക്ക് തോമസിച്ച 
അടയ്ക്കുന്നതിനള്ള �ിഴ ആറുമോസകത്ക്ക് പൂര്ണ്മോയും 
ഒഴിവോക്കുും. പ�എസ്ഐഡിസി  50 െക്ഷും രൂ� 
വപര എുംഎസ്എുംഇ�ള്ക്ക്  വോയ്� നൽകുും. 
പ�എസ്ഐഡിസി, �ിൻഫ്ര എന്നിവയപട വ്യവസോയ 
�ോര്ക്കു�ളിൽ സ്ഥെും എടുത്ിട്ടുള്ള സുംരുംഭ�ര്ക്ക് 
തിരിച്ചടവ് �ോെോവധി നീടെിപക്കോടുക്കുും. �ോടെ പ്രീമിയും 
മുൻകൂറോയി കുറയ്ക്കുും. �ികന്നോക്ക വിഭോഗങ്ങള്, 
സ്ത്ീ�ള്, എസ്.സി, എസ്.ടി. യവോക്കള് എന്നീ 
വിഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുപട ഉടമസ്ഥതയിലുളള 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്ക് പ്രകത്യ� ശ്രദ്ധനൽ�ി 25 ശതമോനും 
മോര്ജിൻ �ണും നൽകുും. 

സര്ക്കോരിപ് ഐടി �ോര്ക്കു�ളിൽ പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
ഐടി സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കോര് നിരവധി ആശ്ോസ 
നട�ടി�ളുും �െവിധ സഹോയങ്ങളുും നട്ിെോക്കിയിട്ടുണ്്. 
സര്ക്കോരിപ് ഐടി �ോര്ക്കു�ളിൽ പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
�മ്പനി�ള്ക്കോയി �ോടെത്ിപനടുത്ിട്ടുള്ള സ്ഥെ 
വിസ്തൃതി പയ അടിസ്ഥോനപ്ടുത്ി വോട� 
ഒഴിവോക്കിപക്കോടുക്കു�കയോ, 2020 ഏപ്രിൽ, പമയ്, 
ജൂൺ മോസങ്ങളിപെ വോട� അടവിന് കമോറകടെോറിയും 
അനവദിക്കുകയോ പെയ്തു. ഏപ്രിൽ മുതൽ 
പസ�്റ്റുംബര് വപരയള്ള ആറുമോസക്കോെപത് 
വോട� സര്ച്ചോര്ജ്ജ് ഒഴിവോക്കി. ഐടി �ോര്ക്കു �ളിപെ 
സര്ക്കോര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ�ടെിടങ്ങളിൽ 2020-
21 സോമ്പത്ി� വര്ഷത്ിൽ 5 ശതമോനും വോര്ഷി� 
വോട� വര്ധനവ് ഒഴിവോക്കി. ഐടി �ോര്ക്കു�ളിപെ 
കവദയുതി നിരക്കിനും സബ് സിഡി പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. ഐടി 
�ോര്ക്കു�ളിപെ ഭൂമിയിൽ നിര്മ്മോണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനും പൂര്ത്ീ�രിക്കുന്നതിനും 
�രോറുപ്ര�ോരമുള്ള നിര്കദേശത്ിപ് 
അടിസ്ഥോനത്ിലുള്ള അന്തിമതീയതിക്ക് പുറകമ 
ആറുമോസപത് അധി� സമയും അനവദിച്ചു.  
ക�രള സുംസ്ഥോന �യര് ക�ോര്്കറഷനിൽ 
നിന്ന് �യറ്റുമതിക്കോയി സോധനങ്ങള് 
വോങ്ങുന്നവര്ക്ക് �ണമടയ്കോൻ 2 മോസപത് 
തോമസും നൽ�ോറുണ്ോയിരുന്നു. ഇത് ക�ോവിഡ് 
19 മഹോമോരി മൂെമുണ്ോയ സോമ്പത്ി� പ്രശ്നങ്ങള് 
�രിഹരിക്കുന്നതിനള്ള നട�ടി�ളുപട ഭോഗമോയി 
4 മോസമോയി നീടെി. അതുക�ോപെ �യര് ക�രള 
പഫസ്റ്റുമോയി ധോരണോ�ത്ത്ികെര്പ്ടെ് �യര് 
വോങ്ങുന്നവര്ക്ക് 20 ശതമോനും �ിഴിവ് ( അവര് വോങ്ങുന്ന 
ഉല്ന്നങ്ങള്ക്ക് ) നൽ�ിയിട്ടുണ്്. തുടക്കത്ിൽ 2019 
ഡിസുംബര് വപര മൂന്ന് മോസകത്ക്ക് വോഗദോനുംപെയ്ത 
ആനകൂെ്യും 2020 ജൂൺ വപര 6 മോസകത്ക്ക് നീടെി. 
1.37 െക്ഷും �യര് പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് 1,000 രൂ�ോവീതും 
ആശ്ോസ ധനമോയി നൽകുന്ന ദുരിതോശ്ോസ �ോകക്കജ് 

പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. കൂടോപത �യര് പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് വരുമോന 
കനടോനള്ള സഹോയങ്ങള് നൽകുന്നുണ്്. 

ന്െോതുകമഖലോ സ്ോെ�ങ്ങൾ

ക�രള സര്ക്കോര് ക��ള് ശുെിയോക്കോനള്ള 
െോയനി (ഹോൻഡ് സോനിപറ്റസര്) നിര്മ്മിക്കോനോയി 
വിഭവങ്ങളുും സൗ�ര്യങ്ങളുും ഉ�കയോഗപ്ടുത്ി. ക�രള 
രൈഗ്സ് ആ്് ഫോര്മസ്യൂടെിക്കൽസ് െിമിറ്റഡ് എന്ന 
പ�ോതുകമഖെോ സ്ഥോ�നും ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട 
തുടക്കത്ിൽതപന്ന സോനികറ്റസറിപ് െഭ്യത 
ഉറ്ോക്കുന്നതിന് വെിയകതോതിൽ ഇല്ോദനും ആരുംഭിച്ചു. 

സ്റീല് ഇന്ഡസ്്ിയല്സ് ക�രള ലിമി്ഡ് 
(SILK) 

�ോസര്കഗോഡ് പുതിയതോയി സ്ഥോ�ിച്ച ക�ോവിഡ്-19 
ആശു�ത്ിക്ക് �ടെിലു�ള് നിര്മ്മിച്ച് വിതരണുംപെയ്തു. 
ഈ സ്ഥോ�നും ആവശ്യോനസരണും ആശു�ത്ി 
ഫര്ണീച്ചറു�ളുപട നിര്മ്മോണവുും ഏപറ്റടുക്കുന്നു. 
്രോവൻകൂര് പ�ോച്ചിൻ പ�മിക്കൽസ് െിമിറ്റഡ് 
(TCCL) ആശു�ത്ി�ളുും പ�ോതുസ്ഥെങ്ങളുും 
അണുവിമുക്തമോക്കുന്നതിന് വിവിധ സര്ക്കോര് 
ഏജൻസി�ള്ക്കുും തകദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്കുും കസോഡിയും കഹക്ോകക്ോകററ്റ് 
വിതരണും പെയ്തു. ക�രള കസ്ററ്റ് ഇൻഡസ്്രിയൽ 
എ്ര്കപ്രസസ് െിമിറ്റഡിപ് (KSIE) യൂണിറ്റോയ 
ക�രള കസോ്്സ് ഹോ്് സോനികറ്റസറിപ്യും 
െി�്ിഡ് കസോ്ിപ്യും ഉല്ോദനും വര്ധി്ിച്ചു. 

ക�രള സര്ക്കോര് ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരി നിയ�ണും 
സുഗമമോക്കുന്നതിന് ആകരോഗ്യ വകു്ിന് ആവശ്യമോയ 
വസ്തുക്കളുപട വിതരണ ഉറ്ോക്കുന്നതിന് 
പ�ോതുകമഖെോ �മ്പനി�ളുപട വിഭവങ്ങളുും സോധ്യത�ളുും 
ഉ�കയോഗപ്ടുത്ി. 

വിക�ോദസഞ്ോരം

സുംസ്ഥോന സര്ക്കോര് മഹോമോരി �ോരണും 
പതോഴിെില്ോതോയ 328 ടൂറിസ്റ്റ് കഗഡു�ള്ക്ക്  
10,000 രൂ� ഒറ്റത്വണ ധനസഹോയും പ്രഖ്യോ�ിച്ചു. 
പുരവഞ്ി�ള്ക്ക് അതിപെ മുറി�ളുപട എണ്പത് 
അടിസ്ഥോനമോക്കി ഒറ്റത്വണ അറ്റകുറ്റ്ണി�ള്ക്ക് 
80,000 രൂ� മുതൽ 1.20 െക്ഷും രൂ�വപര 
അനവദിക്കു�യും പെയ്തു. 

വോണിജ്യ വിഭോഗത്ിൽ നിന്ന് പറസിഡൻഷ്യൽ 
വിഭോഗത്ികെക്ക് മോറ്റിയ കഹോുംകസ്റ�ള്ക്കുും  ആശ്ോസ 
സഹോയും നൽ�ി. ഇത് തകദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥോ�നങ്ങള്ക്ക് അടകയ്കണ് നികുതിയിൽ കുറച്ച് 
ആശ്ോസും നൽകുന്നു. അുംഗീകൃത ടൂറിസ്റ്റ് 
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കഗഡു�പള സഹോയിക്കോനള്ള സ്ീമിന് 32.80 
െക്ഷും രൂ�യപട ഭരണോനമതി നൽ�ിയിരുന്നു. 
മോര്ഗ്ഗ  നിര്കദേശങ്ങള്ക്ക നസൃതമോയി നിര്മ്മോണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് അനവദിച്ചകശഷും പ്രധോനപ്ടെ 
വികനോദസഞ്ോര ക��ങ്ങളിൽ അടിസ്ഥോന 
സൗ�ര്യങ്ങപളോരുക്കുന്നതിനള്ള ഊര്ജ്ജിതശ്രമും 
നടന്നു. 

ഗതോഗതം

ക�ോവിഡ്-19 ഏല്ിച്ച് അടച്ചുപൂടെൽ ആരുംഭിച്ചകതോപട 
രോജ്യത്ിപ് മറ്റുഭോഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ക്കിടക്കുന്ന 
ക�രളയീപര സഹോയിക്കോൻ ക�രള സുംസ്ഥോന കറോഡ് 
ഗതോഗത ക�ോര്്കറഷൻ (KSRTC) സജീവമോയി 
ഇടപ�ട്ടു. �ര്ണ്ോട�ത്ിപെ വിവിധ ഭോഗങ്ങളിലുും 
(ഗുൽപബര്ഗ, മുംഗെോപുരും, കമസൂര്, ബോുംഗ്ലൂര്) 
ക�രളത്ിന പുറത്ും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദ്യോര്തി 
�ളുള്്പട 400 ക�പര ക�രളത്ിപെ വിവിധ 
സ്ഥെങ്ങളികെക്ക് പ�ോണ്ടുക�ോകുന്നതിന് പ്രകത്യ� 
സര്വ്ീസ് നടത്ി. അതുക�ോപെ തമിഴ് നോടെിപെ 
കതനി, മധുര എന്നിവടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 
വിദ്യോര്തി�പള സഹോയിക്കുന്നതിന് ബസ് സര്വ്ീസ് 
നടത്ി. 

ക�രളത്ിന് പുറത്നിന്ന് കുടികയറ്റ പതോഴിെോളി�ള് 
ഉള്പ്പട പ്രയിനിൽ വന്നവപര �ോെക്കോട്, തൃശ്ശൂര് 
ജില്�ളിപെ സമ്പര്ക്കവിെക്ക് ക��ങ്ങളികെക്ക് 
പ�ോണ്ടുക�ോകുന്നതിന് പ�എസ്ആര്ടിസി 
�ോെക്കോട്, തൃശ്ശൂര് ഡിക്ോ�ളിൽ നിന്ന് ബസു�ള് 
നൽ�ി. വികദശത്് നിന്ന് വരുന്നവരുപട യോത്ോ 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കോയി വിമോനത്ോവളങ്ങളിൽ പ്രകത്യ�  
സര്വ്ീസു�ള് അനവദിച്ചു. 

സുംസ്ഥോനത്ിപ് വിവിധ ഭോഗങ്ങളിൽ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന സമ്പര്ക്ക വിെക്ക് ക��ങ്ങളികെക്കുും 
മറ്റ് �്യോമ്പു�ളികെക്കുും കരോഗി�പളയും അല്ോത്വപരയും 
മോറ്റുന്നതിന് പ�എസ്ആര്ടിസിയപട പ്രകത്യ� 
സര്വ്ീസു�ള് വെിയകതോതിൽ ഉ�കയോഗിച്ചു. 
ആകരോഗ്യ കമഖെയിപെ ഉകദ്യോഗസ്ഥരുപട യോത്യ്കോയി 
ജില്ോ �ള�്ടറന്ോരുപട നിര്കദേശപ്ര�ോരും പ്രകത്യ� 
സര്വ്ീസു�ളുും നടത്ി. 

2020 പമയ് 3 മുതൽ അടച്ചുപൂടെെിൽ ഭോഗി�മോയി 
ഇളവുവരുത്ിപയങ്ിലുും പ�ോതുഗതോഗത സുംവിധോനും 
2020 പമയ് മുതൽ മോത്കമ അനവദിച്ചുള്ളു. 
ജനങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമോയത് ഗതോഗത സൗ�ര്യങ്ങള് 
െഭ്യമോപണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്വോൻ പ�എസ്ആര്ടിസി 
സര്ക്കോരിപ് നിര്കദേശപ്ര�ോരും ക�ോവിഡ്-19 
കപ്രോകടെോകക്കോള് �ോെിച്ചുപ�ോണ്് �രിമിതമോയ എണ്ും 
സര്വ്ീസ് നടത്ോൻ തുടങ്ങി. ജൂൺ 9, 2020 മുതൽ 
പ�എസ്ആര്ടിസി ക്രകമണ കൂടുതൽ സര്വ്ീസു�ള് 
നടത്ോൻ തുടങ്ങി. 

ന്തോഴിലോളി കക്ഷമം

ക�രള സര്ക്കോര് അടച്ചുപൂടെൽ സമയത്് 
പതോഴിെോളി�ള് കനരിടുന്ന സോമ്പത്ി� പ്രശ്നങ്ങള് 
�രിഹരിക്കുന്നതിന് 68,02,984 അുംഗങ്ങളുള്ള 16 
വ്യത്യസ്ത പതോഴിെോളി കക്ഷമ കബോര്ഡു�ളിപെ 
പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് 943.20 ക�ോടി രൂ� അടിയന്തിര 
സഹോയമോയി നൽ�ോൻ തുടങ്ങി. രജിസ്റര് പെയ്തിട്ടുള്ള 
എല്ോ പതോഴിെോളി�ള്ക്കുും ദുരിതോശ്ോസ സഹോയമോയി 
1,000 രൂ� വീതും നൽ�ി. പമച്ചപ്ടെ സോമ്പത്ി� 
നിെയിലുള്ള കക്ഷമ കബോര്ഡു�ള് കൂടുതൽ ഫണ്് 
അനവദിച്ചു. ഏപ്രിൽ മോസപത്യള്പ്പട 
നോലുമോസകത്ക്കുള്ള കക്ഷമ പ�ൻഷൻ 
ഒറ്റത്വണയോയി അനവദിച്ചു. വിവിധ സര്ക്കോര് 
വകുപ്പു�ള്ക്ക് �ീഴിൽ പസോകസറ്റി�ളിൽ രജിസ്റര് 
പെയ്തിട്ടുള്ള നോലു െക്ഷകത്ോളും പതോഴിെോളി കക്ഷമ 
പസോകസറ്റി അുംഗങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കോര് 58 ക�ോടി രൂ� 
അനവദിച്ചു. 

അബ്�ോരി വര്കക്കഴ്സ് കക്ഷമനിധി കബോര്ഡ് 
അുംഗങ്ങള്ക്ക് ധനസഹോയമോയി 5,000 രൂ�യും 
�െിശയളള വോയ്�യോയി 10,000 രൂ�യും നൽ�ി. 
കമോകടെോര് പവഹിക്കിള് വര്കക്കഴ്സ് കക്ഷമനിധി 
കബോര്ഡിന �ീഴിൽ ബസ്ിപെ പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് 
5,000 രൂ�യും െരക്കുവണ്ിയിപെ കജോെിക്കോര്ക്ക് 
3,500 രൂ�യും ടോക്ിക്കോര്ക്ക് 2,500 രൂ�യും 
നൽ�ി. ഓകടെോറിക്ഷോ, ്രോ�്ടര്, ഓകടെോപമോകബൽ 
എന്നിവയിപെ പതോഴിെോളി�ള്ക്ക് യഥോക്രമും 2,000 
രൂ�, 1000 രൂ� വീതും നൽ�ി. �ള്ളുപെത്് പതോഴിെോളി 
കക്ഷമനിധി കബോര്ഡ് അുംഗങ്ങള്ക്ക് 5,000 രൂ� 
ധനസഹോയമോയും 10,000 രൂ� �െിശരഹിത 
വോയ്�യോയും നൽ�ി. അതത് കക്ഷമനിധി കബോര്ഡിൽ 
അുംഗങ്ങളോയ പ�ടെിടനിര്മ്മോണ പതോഴിെോളി�ള്ക്കുും 
�ര്ഷ� പതോഴിെോളി�ള്ക്കുും ആയിരും രൂ� നൽ�ി. 
കക്ഷമനിധി കബോര്ഡു�ളുപട ഭോഗമോയ ബ്യൂടെീഷന്ോര്ക്ക് 
(ഏ�കദശും 40,000) 1,000 രൂ� വീതും നൽ�ി. 
ക�രള ക്ഷീര �ര്ഷ� കക്ഷമനിധി കബോര്ഡ് ക്ഷീര 
�ര്ഷ�ര്ക്ക് പ�ൻഷൻ വിതരണും പെയ്തു. 
മോര്ച്ച് 1, 2020 മുതൽ മോര്ച്ച് 20, 2020 വപര �ോൽ 
അളന്ന �ര്ഷ�ര്ക്ക് ഒരു െിറ്റര് �ോെിന് ഒരു രൂ�ോ 
വീതവുും ഒരു �ര്ഷ�ന് �രമോവധി 1,000 രൂ�യും 
ദുരിതോശ്ോസമോയി വിതരണും പെയ്തു. ക�ോവിഡ് 
ബോധിതരോയ �ര്ഷ�ര്ക്ക് 10,000 രൂ�യും സമ്പര്ക്ക 
വിെക്കിന വികധയരോയ �ര്ഷ�ര്ക്ക് 2,000 രൂ�യും 
അെവൻസോയും നൽ�ി. 

സോമൂഹ്യകക്ഷമ ന്െന്ഷനു�ൾ

ക�രള സര്ക്കോര് സോമൂഹ്യകക്ഷമ പ�ൻഷന�ളുപട 
വിതരണും �ോര്യക്ഷമമോക്കു�യും കുടിശ്ി� 
പ�ോടുത്തീര്ക്കു�യും പെയ്തു. പ�ൻഷൻ തു� 
2015-16 ൽ 600 രൂ�യോയിരുന്നത് 2019-20 ൽ 1,300 
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രൂ�യോയി ക്രകമണ വര്ധി്ിച്ചു. ഇക്കോെയളവിൽ 
ഗുണകഭോക്തോക്കളുപട എണ്ും 35 െക്ഷത്ിൽ 
നിന്നുും 58 െക്ഷത്ികെക്ക് ഉയര്ന്നു. ക�ോവിഡ്-
19 പ് �ശ്ോത്െത്ിൽ ക�രള സര്ക്കോര് 
സോമൂഹ്യകക്ഷമ പ�ൻഷൻ 100 രൂ� �ണ്് വര്ധി്ിച്ച് 
1,400 രൂ�യോക്കു�യും എല്ോ മോസവുും കൃത്യമോയി 
വിതരണുംപെയ്യുന്നുപവന്ന് ഉറ്ോക്കു�യും പെയ്തു. 
ഈ നട�ടി�ള് ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരിയപട 
�ശ്ോത്െത്ിൽ സുംസ്ഥോനപത് സമഗ്മോയ 
സോമൂഹി� സുരക്ഷോ സുംരക്ഷണും ശക്തിപ്ടുത്ന്നു. 

പ്രവോസി�ൾ

ക�രളത്ിപ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയപട വളര്ച്ചയിൽ 
പ്രവോസി�ള് വഹിച്ചിട്ടുള്ള �ങ്് �രപക്ക 
അുംഗീ�രിക്കപ്ടെിട്ടുള്ളതോണ്. ഈ മഹോമോരി 
സൃഷ്ടിച്ച സോമ്പത്ി� പ്രതിബന്ങ്ങളുപട �ശ്ോ 
ത്െത്ിൽ പ്രവോസി�ളിൽ ധോരോളുംക�ര് 
ക�രളത്ികെക്ക് മടങ്ങി. ക�ോവിഡ്-19 പ�ോടെിപ്പുറപ് 
ടുകമ്പോള് വികദശത്ോയിരിപക്കയും സുരക്ഷിതമോയി 
ക�രളത്ികെക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനള്ള ക്രമീ 
�രണത്ിനും ക�രള സര്ക്കോര് തുടക്കുംമുതൽ തപന്ന 
അവരുപട ആവശ്യങ്ങള് നിറകവറ്റുന്നു. പ്രവോസി�പള 
സഹോയിക്കുന്നതിനോയി 24x7 ഉും പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഒരു 
ക�ോവിഡ് പ്രതി�രണ പസൽ കനോര്ക്ക-റടെ്സിൽ 
സ്ഥോ�ിച്ചു. ഗള്ഫ്, യൂകറോ്്, വടകക്ക അകമരിക്ക, 
ആഫ്രിക്ക, പതക്ക്-�ിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവടങ്ങളിെോയി 
14 രോജ്യങ്ങളിൽ പഹൽ്് പഡസ്കു�ള് സ്ഥോ�ിച്ചു. 

മുഖ്യമ�ി 2020 ഏപ്രിൽ 5, ഏപ്രിൽ 26, പമയ് 23 
തീയതി�ളിൽ പ്രവോസി�ളിപെ പ്രമുഖരുമോയും 
ക�രളീയ സുംഘടന�ളുപട പ്രതിനിധി�ളുമോയും 

വീഡികയോ ക�ോൺഫറൻസു�ള് നടത്ി. 
ഇതു നടത്ിയത് ഏറ്റവുും തോപഴത്ടിപെ 
സ്ഥിതിഗതി�ള് മനസ്ിെോക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമോയ 
�ോര്യങ്ങള് ക�� സര്ക്കോരിപ് ശ്രദ്ധയിൽ 
പ�ോണ്ടുവരുന്നതിനമോയോണ്. വിസ �ോെോവധി 
�ഴിഞെവപരയും മഹോമോരി �ോരണും വിദ്യോഭ്യോസ 
സ്ഥോ�നങ്ങള് അടച്ചപൂടെിയതിപെ വിദ്യോര്തി�പളയും 
സുരക്ഷിതമോയി നോടെിപെത്ിക്കുന്നതിനകവണ് 
ക്രമീ�രണങ്ങപളോരുക്കോൻ പ്രധോനമ�ിക്കുും 
വികദശ�ോര്യമ�ിക്കുും �ത്�പളഴുതി. കജോെി 
നഷ്ടപ്ടെവര്ക്കുും ജയിൽകമോെിതരോയവര്ക്കുും 
�്യോമ്പു�ളിൽ �ഴിയന്ന പതോഴിെോളി�ള്ക്കുും  ക�� 
സര്ക്കോര് വിമോന യോത്ോക്കൂെി നൽ�ണപമന്നുും 
ക��കത്ോട് അഭ്യര്തിച്ചു.  അടിയന്തിര 
കവദ്യസഹോയും ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കുും ഗര്ഭിണി�ള്ക്കുും 
കുടെി�ള്ക്കുും  ഇന്ത്യയികെക്ക് വരുന്നതിന് മുൻഗണന 
കതടി. മടങ്ങിവരുന്ന കുടികയറ്റക്കോര്ക്ക് ഒരു 
പുനരധിവോസ �ോകക്കജ് പ്രഖ്യോ�ിക്കണപമന്നുും 
അവരുപട കനപുണ്യ വി�സനത്ിന് പ്രകത്യ� 
�ദ്ധതി�ള് നട്ിെോക്കണപമന്നുും അഭ്യര്തിച്ചു. 

ഇന്ത്യയികെക്ക് മടങ്ങിവരോൻ ആഗ്ഹിക്കുന്ന 
പ്രവോസി�ള്ക്കോയി 2020 ഏപ്രിൽ 26 ന് കനോര്ക്ക  
രജിസ്ക്രഷൻ ആരുംഭിച്ചു. 5,55,074 പ്രവോസി ക�രളീയര് 
രജിസ്റര് പെയ്യു�യും അവരുപട വിവരങ്ങള് വികദശ�ോര്യ 
മ�ോെയത്ിന് ക�മോറു�യും പെയ്തു. 2,423 
െോര്കടെഡ് വിമോനങ്ങള്ക്ക് എൻഒസി അനവദിച്ചു. 
2020 ജനവരി 1 മുതൽ സോധുവോയ �ോകസ്ോര്ട്ടുും 
പതോഴിൽ വിസയമോയി എത്ിയവര്ക്കു സഹോയും 
നൽകുന്നതിനും അടച്ചുപൂടെൽ �ോരണും മടങ്ങിക്ോ�ോൻ 
�ഴിയോത്വര്ക്കു 5,000 രൂ� വീതും സഹോയും 
നൽകുന്നതിനമോയി 57.50 ക�ോടി രൂ� അനവദിച്ചു. 

ക�ോക്് 2.1.1 കുടുുംബശ്രീയപട �ങ്്

ക�രളത്ിപ് ക�ോവ ിഡ്-19 പനതിപരയള്ള ക�ോരോടെത്ിൽ കുടുുംബശ്രീയപട �ങ്് ബഹുതെ 
സ്ര്ശിയും വലുതുമോണ്. മഹോമോരിപക്കതിരയ ക�ോരോടെത്ിൽ അനിവോര്യമോയ മോസ്കു�ളുപടയും 
സോനികറ്റസറു�ളുപടയും ആവശ്യ�ത നിറകവറ്റോൻ കുടുുംബശ്രീ ഫെപ്രദമോയി ഇടപ�ട്ടു. മോര്ച്ച് 15, 2020 
മുതൽ കുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റു�ള് തുണി മോസ്കു�ളുപട നിര്മ്മോണും ആരുംഭിച്ചത്, � ിന്നീട് കവഗത്ിെോക്കി. 
മോര്ച്ച് 18, 2020 മുതൽ കുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റു�ള് സോനികറ്റസറുും ഉല്ോദി് ിക്കോൻ തുടങ്ങി. 

കുടുുംബശ്രീ പ്രോകദശി� സര്ക്കോരു�ളുമോയി കെര്ന്ന് വീടു�ളിൽ സമ്പര്ക്ക വ ിെക്കിൽ �ഴിയന്നവര്ക്കുും 
ആവശ്യമോയ മറ്റുള്ളവര്ക്കുും ഭക്ഷണും എത്ിക്കുന്നതിനകവണ്ി സമൂഹ അടുക്കള ആരുംഭിച്ചു. കജോയി്് 
െയബ ിെ ിറ്റി ഗ്രൂപ്പു�ളുും അവരുപട വ ിള�ള് സമൂഹ അടുക്കള�ളികെക്ക് നൽ�ി. 

കുടുുംബശ്രീയ്ക്കു �ീഴിലുള്ള സ്ോശ്രയ സുംഘങ്ങള്ക്ക് പതോഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ട ിക്കുന്നതിനോയി 2,000 
ക�ോടി രൂ�യപട വോയ്� സര്ക്കോര് നൽ�ി. മുഖ്യമ�ിയപട സഹോയഹസ്ത വോയ്�ോ സ്ീും (CMHLS) 
എന്നറിയപ്ടുന്ന ഈ സ്ീമിന �ീഴിൽ ഓകരോ യൂണിറ്റിനും അവരുപട സോമ്പത്ി� നിെപയ 
അടിസ്ഥോനമോക്കി 5,000 രൂ�, 10,000 രൂ�, 20,000 രൂ� െഭിക്കുും. ഈ വോയ്�യപട �െ ിശ സുംസ്ഥോന 
സര്ക്കോര് വഹിക്കുും. വോയ്�യപട �ോെോവധി 6 മോസപത് പ്രോരുംഭ കമോറകടെോറിയകത്ോപട 36 
മോസമോയിരിക്കുും. 
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അതുക�ോപെ 2020 ജനവരി മുതൽ നോടെികെക്ക് 
മടങ്ങിവരി�യും തുടര്ന്ന് ക�ോവിഡ്-19 �ിടിപ�ടു�യും 
പെയ്ത പ്രവോസി�ള്ക്ക് സ്ോന്തന സ്ീമിപ് ഭോഗമോയി 
െി�ിത്സോ സഹോയമോയി 10,000 രൂ� വീതും നൽ�ി. 
�്ിക്ക് കഡോ�്ടര്, കഡോ�്ടര് ഓൺ ക�ോള് എന്നിവ 
വഴി പ്രവോസി�ള്ക്ക് ഓകണലൈൻ പമഡിക്കൽ 
�ൺസള്കടെഷൻ െഭ്യമോക്കി. ഡിഎച്ച്എല്ലുമോയി (DHL) 
ഒരു �രോറുണ്ോക്കി അതുവവി വികദശരോജ്യങ്ങളിലുള്ള 
ക�രളീയര്ക്ക് മരുന്നു�ള് കുറഞെ വിെയ്ക് 
എത്ിച്ചുനൽ�ോനോവുന്നു. 

നിെവിലുള്ള കക്ഷമ �ദ്ധതി�ള് �രിഷ്�രിക്കുന്നതിനും 
പുതിയ ആശയങ്ങള് ഉള്പ്ടുത്ന്നതിനമോയി ‘രൈീും 
ക�രള’ എന്ന ഒരു പപ്രോജ�്ടിന് രൂ�ുംനൽ�ിയിട്ടുണ്്. 
അതിലൂപട മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവോസി�ള്ക്ക് 
പ്രകയോജനും െഭിക്കുും. മടങ്ങിവരുന്ന പ്രവോസി�ളുപട 
കനപുണ്യവുും അനഭവങ്ങളുും കശഖരിക്കുന്നതിനള്ള 
നട�ടി�ള് പുകരോഗമിക്കുന്നുണ്്, അതിലൂപട 
അവരുപട പുനരധിവോസത്ിനള്ള �രി�ോടി�ള് 
ആവിഷ്�രിക്കോനോവുും. 

കനോര്ക്ക വകു്് മടങ്ങിപയത്ിയ പ്രവോസി�പള 
സഹോയിക്കോൻ ബഹുതെസ്ര്ശിയോയ നട�ടി�ള് 
ആരുംഭിച്ചു. അതിൽ സോമ്പത്ിക�തര നട�ടി�ളോയ 
ആതികഥയ രോജ്യങ്ങളിപെ പഹൽ്് പഡസ്കു�ള്, 
കനോര്ക്ക റടെ്സിപെ ക�ോവിഡ് റകസ്ോൺസ് പസൽ 
എന്നിവപയ്കോ്ും �െവിധ സോമ്പത്ി� നട�ടി�ളുും 
ഉണ്്. 2020 ജനവരി 1 മുതൽ ക�രളത്ികെക്ക് 
മടങ്ങിയ, അകതസമയും ക��സര്ക്കോര് 
ഏര്പ്ടുത്ിയ അടച്ചുപൂടെൽ �ോരണും തിരിപ�ക്ോയി 
കജോെിയിൽ പ്രകവശിക്കോൻ �ഴിയോത്വരുമോയ 
പ്രവോസി�ള്ക്ക് 5,000 രൂ� അടിയന്തിര സഹോയമോയി 
നൽ�ി. ഇതിനോയി 57.5 ക�ോടി രൂ� സര്ക്കോര് 
അനവദിച്ചു. 1.75 െക്ഷത്ിെധി�ും അക�ക്ഷ�ള് 
�രികശോധിച്ചുവരി�യോണ്. 78,000 അക�ക്ഷ�ള് 
അുംഗീ�രിക്കു�യും കയോഗ്യതയള്ളവര്ക്ക് ഇതുവപര 39 
ക�ോടി രൂ� അനവദിക്കു�യും പെയ്തു. 

ക�ോവിഡ് ബോധിതരോയി മടങ്ങിയ പ്രവോസി�ള്ക്ക് 
പമഡിക്കൽ സഹോയും നൽ�ി. പ�ോകറോണ കവറസ് 
ബോധിച്ച പ്രവോസി കക്ഷമനിധിയിപെ അുംഗങ്ങള്ക്ക് 
10,000 രൂ� സോമ്പത്ി� സഹോയമോയി നൽകുന്നു. 
അുംഗങ്ങളല്ോത്വര്ക്ക് സ്ോന്തന സ്ീമിന �ീഴിൽ 
അകത തു� കനോര്ക്ക റടെ്സിൽ നിന്നുും നൽകുും. 
ഇക്കോര്യത്ിനകവണ്ി ഒരു ക�ോടി രൂ� കനോര്ക്ക 
റടെ്സിന അനവദിച്ചു.  

സ്യുംപതോവിൽ സുംരുംഭങ്ങള് കപ്രോത്സോഹി്ിച്ച് 
മടങ്ങിവന്ന പ്രവോസി�ള്ക്ക് ഉ�ജീവനമോര്ഗ്ഗും 
നൽകുന്നതിന് എൻഡി�ിആര്ഇഎും (NDPREM) ന 
�ീഴിൽ കനോര്ക്ക വകു്് 30 െക്ഷും രൂ� വപരയള്ള 
മൂെധന-�െിശ സബ്സിഡിയള്ള വോയ്� നൽകുന്നു. 
മടങ്ങിവന്നവരുപട ഉ�ജീവനും �ണക്കിപെടുത്പ�ോണ്് 

കനോര്ക്ക വകു്് കെോണിപ് �രിധി 30 െക്ഷത്ിൽ 
നിന്നുും 50 െക്ഷും ആക്കണപമന്നുും �െിശ സബ്സിഡി 
3 ശതമോനത്ിൽ നിന്നുും 5 ശതമോനമോക്കണപമന്നുും 
നിര്കദേശിക്കുന്നു. ഈ സ്ീമിന �ീഴിൽ മീറ്റ് 
പപ്രോഡ�്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പ�എഫ്.സി വഴിയള്ള 
മുഖ്യമ�ിയപട സുംരുംഭ�ത് വി�സന കപ്രോഗ്ോും, 
സപപ്ക�ോയപട പ്രവോസി കസ്റോര് സ്ീും, സ്റോര്ടെ് അ�് 
മിഷൻ സ്ീും എന്നിവ �രികശോധിക്കുന്നു. 

കനോര്ക്ക റടെ്സ് തിരിപ�പയത്ന്ന പ്രവോസി�ളുപട 
കനപുണ്യകശഷി�ളുും �രിെയസമ്പത്ും സമോഹരിച്ച് 
ഒരു സ്ഥിതിവിവര �ണക്ക് കശഖരും ഉണ്ോക്കുന്നത് 
െക്ഷ്യമിടെ് കനോര്ക്ക സ്ിൽ റിക്ോസിറ്ററി (NORKA 
Skill Repository)ക�ോര്ടെൽ ആരുംഭിച്ചു. ഈ ക�ോര്ടെൽ 
പതോഴിലുടമ�ള്ക്ക് മടങ്ങിവരുന്നവപര ബന്പ്ടുത്ി 
ഉ�കയോഗപ്ടുത്ോനും ക�രളത്ിൽ പ്രവസി�പള 
പുനരധിവസി്ിക്കോനമുള്ള സോധ്യത നൽകുന്നു. 
കനോര്ക്ക സ്ിൽ റിക്ോസിറ്ററി സ്യുംപതോഴിൽ, 
സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കൽ, ഉയര്ന്ന കനപുണ്യും, 
നികക്ഷ� �ിന്തുമ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരവുും 
സൗ�ര്യവുും തുറക്കുന്നു. 

100 ദിവസം, 100 െദ്ധതി�ൾ

ക�രള സര്ക്കോര് 2020 പസ�്റ്റുംബറിൽ ‘100 ദിവസും, 
100 �ദ്ധതി�ള്’ �്യോമ്പയിൻ ആരുംഭിച്ചു. �ര്മ്മ 
�ദ്ധതിയപട ഭോഗമോയി അടുത് 100 ദിവസത്ിനള്ളിൽ 
സുംസ്ഥോനത്് 100 �ദ്ധതി�ള് പൂര്ത്ീ�രിക്കോനോണ് 
െക്ഷ്യമിടുന്നത്. മഹോമോരി �ോരണും തോമസും 
കനരിടെ �ദ്ധതി�ളുപട പൂര്ത്ീ�രണും �്യോമ്പയിൻ 
കവഗത്ിെോക്കുും. ഈ �ര്മ്മ �ദ്ധതിയിൽ സര്ക്കോര് 
നൽ�ിയ വോഗ്ോനങ്ങള് നിറകവറ്റലുും ദുരിതോശ്ോസ 
നട�ടി�ളുപട വര്ധനവുും ഉണ്ോകുും. ഈ പപ്രോജ�്ടു�ള് 
സുംസ്ഥോനത്് പതോഴിെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുും. 

പ്രതി�രണത്ിന്റെ 
സവിക�ഷത�ൾ

ക�രളത്ിപ് ക�ോവിഡ്-19 കനോടുള്ള പ്രതി�രണും 
ബഹുമുഖമോണ്. ആകരോഗ്യ �രിരക്ഷ നൽകു�യും 
മറ്റ് സൗ�ര്യങ്ങപളോരുക്കു�യും പെയ്യുന്നത് 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറ്ോക്കു�യും സമ്പദ്ഘടനപയ 
സക്രിയമോക്കുന്നതുമോയി �ണക്കോക്കുന്നു. സ്ീ�രിച്ച 
നട�ടി ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരി മുകന്നോടുപവച്ചതുും 
അത് ഏല്ിച്ച അടച്ചുപൂടെൽ സോഹെര്യത്ിപ് 
പ്രകത്യ�ത അുംഗീ�രിക്കുന്നതുമോണ്.  വ്യക്തി�ളുപടയും 
സമൂഹത്ിപ്യും ആകരോഗ്യവുും കക്ഷമവുും മതിയോയ 
സോമൂഹി�വുും സോമ്പത്ി�വുമോയ അടിസ്ഥോന 
സൗ�ര്യങ്ങള് ഉറ്ോക്കോപത സുംരക്ഷിക്കോനോവില്. 
മഹോമോരിക്കു നടുവിലുും ക�രള സര്ക്കോര് സ്ീ�രിച്ച 
നട�ടി�ള് വി�സനത്ിനും സോമൂഹി�നീതിക്കുും 
കവണ്ിയള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്ര�ടമോക്കുന്നു. 
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ക�ോവിഡ്-19 കനോടുള്ള ക�രളത്ിപ് 
പ്രതി�രണത്ിപ് പ്രധോന ഘട�ും സുംസ്ഥോനത്ിപ് 
ശക്തമോയ ആകരോഗ്യ സുംവിധോനമോണ്. 
ആര്ദ്ും മിഷന �ീഴിൽ പ�ോതുജനോകരോഗ്യ 
അടിസ്ഥോനസൗ�ര്യും ശക്തിപ്ടുത്ൽ ക�ോവിഡ്-
19 ക��ോര്യുംപെയ്യുന്നതിൽ ആകരോഗ്യകമഖെയ്ക് 
നിര്ണ്ോയ� �ങ്കുവഹിക്കോൻ �രുകത്�ി. മിഷപ് 
ഭോഗമോയി സര്ക്കോര് പുതിയ പ�ോതുജനോകരോഗ്യ 
സുംവിധോനങ്ങള് നിര്മ്മിച്ചു, കഡോ�്ടറന്ോര്, 
കനഴ്സുമോര്, മറ്റ് ജീവനക്കോര് എന്നിവപര കൂടുതൽ 
നിയമിച്ച് ഈ രുംഗപത് മനഷ്യകശഷി വര്ധി്ിച്ചു, 
സോമൂഹി� ഇടപ�ടൽ വര്ധി്ിക്കു�യും വ്യക്തി 
ശുെിത്വുും �രിസര ശുെീ�രണവുും പമച്ചപ്ടുത്ി. 

സുംസ്ഥോനും ക�ോവിഡ്-19 ക��ോര്യുംപെയ്തതിപെ 
മപറ്റോരു പ്രധോന സവികശഷത പ്രോകദശി� 
സര്ക്കോരു�ള് വഹിച്ച മോതൃ�ോ�രമോയ �ങ്ോണ്. 
പ്രോകദശി� സര്ക്കോരു�ള് ഏറ്റവുും തോപഴത്ടെിലുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് കനതൃത്ും നൽ�ി. ക�ോവിഡ്-
19 പനക്കുറിച്ചുള്ള കബോധവൽക്കരണും, “കരേക്ക് 
ദി പെയിൻ” �്യോമ്പയിൻ, ശുെീ�രണും, 
സമ്പര്ക്കവിെക്കിൽ �ഴിയന്നവര്ക്ക് കവണ് 
സഹോയുംനൽ�ൽ, അവശ്യവസ്തുക്കള് 
ഉറപ്പുവരുത്�, പ്രോകദശി�തെത്ിൽ 
ആകരോഗ്യ�രിരക്ഷോ സുംവിധോനങ്ങളുപട �ടെി� 
തയ്ോറോക്കു� എന്നിവയോണ് തകദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ഥോ�നങ്ങള് ഏപറ്റടുത് നടത്ിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 
സുംസ്ഥോനത്ടനീളും സോമൂഹി� അടുക്കള�ള് 
കുടുുംബശ്രീ സഹോയകത്ോപട സമൂഹ അടുക്കള 
സ്ഥോ�ിക്കുന്നതിൽ പ്രോകദശി� സര്ക്കോരു�ള് കനതൃത്ും 
നൽ�ി. കുടികയറ്റ പതോഴിെോളി�ളുപട �്യോമ്പു�ള് 
നടത്ന്നതിലുും ആവശ്യക്കോര്ക്ക് ഭക്ഷണവുും 
െി�ിത്സയും ഉറ്ോക്കുന്നതിലുും അവര് ഒരു പ്രധോന 
�ങ്കുവഹിച്ചു. 
സുംസ്ഥോനും ക�ോവിഡ്-19 ക��ോര്യുംപെയ്തതിപെ 
ശ്രകദ്ധയമോയ ഒരു സവികശഷത ഏറ്റവുും ഉയര്ന്ന  
തെത്ിലുള്ള വിവരങ്ങളുപട വ്യോ�നമോണ്. 
ബഹുമോനപ്ടെ മുഖ്യമ�ി നടത്ിയ 
ദിവകസനയള്ള �ത്സകമ്മളനങ്ങളിലൂപട കവറസ് 
വ്യ�നപത്്റ്റിയള്ള ഏറ്റവുും പുതിയ വിവരങ്ങള്, 
വ്യക്തി�ള് സ്ീ�രികക്കണ് മുൻ�രുതലു�ള്, മഹോമോരി 
ക��ോര്യുംപെയ്യുന്നതിൽ സര്ക്കോര് സ്ീ�രിക്കുന്ന 
നട�ടി�ള് എന്നിവ നൽ�ി. ഇത് ജനങ്ങളിൽ 
സുതോര്യതയും വിശ്ോസ്യതയും ��ര്ന്നു നൽ�ി. പ�ോതു 
ഇടപ�ടലുും അതിപ് ഫെപ്രോപ്തിയും ഏറ്റവുും പ്ര�ടമോയ 
തെത്ിെോയിരുന്നു.

ഏറ്റവുും ദുഷ്�രമോയ �ോെത്് സര്ക്കോര് 
ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് ഭക്ഷണവുും തോമസവുും ഉറ്ോക്കി. 
മഹോമോരിപയ പ്രതികരോധിക്കോനള്ള ത�ങ്ങള്പക്കോ്ും 
അതിപ് പ്രതികൂെോഘോതും െഘൂ�രിക്കുന്നതിന് 
ഉ�ജീവനമോര്ഗ്ഗും പുനരുജ്ജീവി്ിക്കോനള്ള സഹോയ 
നട�ടി�ളുും ഉള്പക്കോണ്ിരുന്നു. 

വോക്ിൻ െഭ്യമോകുകമ്പോള് എല്ോവര്ക്കുും 
മുൻ ഗണനോടിസ്ഥോനത്ിൽ ഇത് സൗജന്യമോയി 
നൽകുപമന്നുും സര്ക്കോര് ഉറ്് നൽ�ിയിട്ടുണ്്.

ക�ോവിഡ്-19 മഹോമോരികയോടുള്ള പ്രതി�രണങ്ങള് 
കൂടുതൽ നിര്ദേിഷ്ട വകുപ്പുതെ സുംരുംഭങ്ങള് ബന്പ്ടെ 
അധ്യോയങ്ങളിൽ െര്ച്ചപെയ്യുന്നു.
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കാര്ഷിക, കാര്ഷിക - അനുബന്ധ മേഖലകള് 
ഏത�ാരു വഷികസന പ്രക്ഷിയയഷിലും ഒരു സുപ്രധാന 
സ്ാനും വഹഷിക്കുന്നുണ്ട്. ത�ാഴഷില്, ഭക്ഷണും എന്ഷിവ 
പ്രദാനും തെയ്യുന്�ഷിലും അസുംസട്കൃ� വസട്തുക്കള് 
ലഭ്യോക്കുന്�ഷിലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷിലും 
കാര്ഷിക മേഖലയ്കട് പ്രാധാന്യമുണ്ടുട്. സുസ്ഷിര വഷികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങളായ ദാരഷിദ്ര്യ നഷിരമാരജ്ജനും, പട്ഷിണഷി 
നഷിരമാരജ്ജനും, േഷികച്ച ആമരാഗ്യവും മക്ഷേവും 
എന്ഷിവ കകവരഷിക്കുന്�ഷിനട് കാര്ഷിക മേഖല 
സുപ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. കൃ്ഷി ഭൂേഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 
കുറഞ്ഞു വരുന് സാഹെര്യത്ഷില് സുസ്ഷിര വഷികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങള് മനടുന്�ഷിനട് നമ്മുതെ സുംസ്ാനും 
ഉല്ാദനും, ഉല്ാദനക്ഷേ�, ലാഭും എന്ഷിവയഷില് ശ്രദ്ധ 
മക�ീകരഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. 
 
മകരളത്ഷിതറെ തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് (ജഷി.
എസട്.വഷി.എ) വഷിളകള്, കന്നുകാലഷി വളരത്ല്, 
േത്്യബന്ധനും, വനവഷിഭവും എന്ഷിവയുതെ പങ്ട് 
2019-20 -ല് 8.03 ശ�ോനോയഷിരുന്നു (സ്ഷിരവഷില 
പ്രകാരും). കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയഷില് വന് 
ഘെനാപരോയ ോറ്റങ്ങള് മൂലും ഈ മേഖലയഷില് 
നഷിന്നുമുള്ള ജഷി.എസട്.ഡഷി.പഷി വഷിഹഷി�ും വര്ങ്ങളായഷി 
കുറഞ്ഞുവരഷികയാണട്. ഇ�ട് കാര്ഷിക സമ്പദട് 
വ്യവസ്യഷില് നഷിന്നുമുള്ള ോറ്റത്ഷിതറെ സൂെനയാണട്. 

പ്രകൃ�ഷിമക്ഷാഭങ്ങളും വഷിലയഷിലണ്ാകുന് വ്യ�ഷിയാനങ്ങളും 
കാര്ഷിക മേഖലയുതെ പ്രകെനതത് ബാധഷിക്കുന്നുണ്ടുട്. 
2018 ലും 2019 ലും ഉണ്ായ തവള്ളതപൊക്കവും, 
�ീവ്രേഴയുും, േലയഷിെഷിച്ചഷിലും മപാലള്ള പ്രകൃ�ഷിമക്ഷാഭങ്ങള് 
കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയ്കട് വന് നഷ്ടങ്ങളാണട് 
വരുത്ഷിയ�ട്.

വളര്ച്ചാ നിരക്ിന്റെ ഗതി

ഇന്്യയുതെ തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് കാര്ഷിക 
അനുബന്ധ മേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും 2013-14 ല് 
17.8 ശ�ോനും ആയഷിരുന്�ട് 2018-19 ല് 14.6 
ശ�ോനോയഷി കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവഷില് തോത്ും 
മൂല്യവരദ്ധനവഷില് കാര്ഷിക വഷിളകളതെ പങ്ട് 11.4 
ശ�ോനോയഷിരുന്�ട് 8.2 ശ�ോനോയഷി കുറഞ്ഞു. 
കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളഷിതല മദശീയ 
വളരച്ചാനഷിരക്കട് അസ്ഷിരോതണന്ട് പട്ിക 3.1.1-ല് 
സൂെഷിപെഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 

എന്ഷിരുന്ാലും സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് ഗ്ാേീണ 
ജന�യുതെ ഉപജീവനത്ഷിനുും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്കും 
കാര്ഷിക മേഖലയ്കള്ള സ്ാനും പ്രാധാന്യും 
അരഹഷിക്കുന്�ാണട്. 2011 തസന്സസട് പ്രകാരും 
കാര്ഷിക മേഖലയഷില് 263 ദശലക്ഷും ജനങ്ങള് 
പണഷിതയടുക്കുന്നു. ഇവരഷില് 45 ശ�ോനും കര്കരുും 55 

പട്ിക 3.1.1  ഇന്്യയുതെ തോത്ും മൂല്യ വരദ്ധനവഷില് (ജഷി.വഷി.എ) കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയുതെ 
വളരച്ചാ നഷിരക്കട്

വര്്ഷം വളര്ച്ചാ നിരക്ക് 
(ശതമ്ചാനത്ില്)

2013-14 5.6

2014-15 (-)0.2

2015-16 0.6

2016-17 6.8

2017-18 5.9

2018-19 2.4

അവലംബം: നാഷണല് അക്കൗണ്ട്്ട സ്റാറ്റിസ്ററിക്്ട, 2020

3.1 കാരഷികമേഖല
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ശ�ോനും കര്ക ത�ാഴഷിലാളഷികളോണട്. 
മകരളത്ഷിതല കാര്ഷിക മേഖല വളരച്ചയുതെ 
പാ�യഷില് നഷിരവധഷി തവല്ലുവഷിളഷികള് മനരഷിടുന്നു. 
സാമ്പത്ഷിക സ്ഷി�ഷിവഷിവര വകുപെഷിതറെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരും കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളഷിതല (കൃ്ഷി, 
കന്നുകാലഷി, വനവഷിഭവും, േത്്യബന്ധനും) വാര്ഷിക 
വളരച്ചാനഷിരക്കട് (ജഷി.എസട്.വഷി.എ 2011-12 തല സ്ഷിര 
വഷില അനുസരഷിച്ചട് ) 2013-14 ല് (-)6.31 ശ�ോനവും, 
2014-15 ല് 0.02 ശ�ോനവും, 2015-16 ല് (-)5.10 
ശ�ോനവും 2016-17 ല് (-)0.65 ശ�ോനവും 
ആയഷിരുന്നു. 2017-18 ല് കാര്ഷികമേഖലയഷില് 
2.11 ശ�ോനും വളരച്ച  മരഖതപെടുത്ഷിതയങ്ഷിലും 
2018-19 ല് (-)2.38 ശ�ോനോയുും 2019-20 ല് 
(-)6.62 ശ�ോനോയുും വളരച്ച  കുറഞ്ഞു. 2018-19 
ല് േത്്യബന്ധന, വനവഷിഭവ മേഖലകളഷില് കൂെഷിയ 
വളരച്ചാനഷിരക്കട് മരഖതപെടുത്ഷി. ഇ�ട് യഥാക്േും 6.55 
ശ�ോനവും 0.54 ശ�ോനവോയഷിരുന്നു. എന്ാല് 
േറ്റട് മേഖലകളഷില് കുറഞ്ഞ വളരച്ചാ  നഷിരക്കാണട് 
പ്രകെഷിപെഷിച്ച�ട്. 2019-20 ല് എല്ാ മേഖലകളഷിലും കുറഞ്ഞ 
വളരച്ചാനഷിരക്കട് മരഖതപെടുത്ഷി. 

എസട്.ഡഷി.ജഷി ഇന്്യ ഇന്ഡക്ട് 2019 പ്രകാരും 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും മൂല്യ വരദ്ധനവഷില് (ജഷി.
എസട്.വഷി.എ) കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയുതെ 
വഷിഹഷി�ും തെറു�ാതണങ്ഷിലും തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് 
ഒരു ത�ാഴഷിലാളഷിയ്കട് ലഭഷിക്കുന് പങ്ഷിതറെ കണക്കഷില് 
മകരളും ഇന്്യയഷില് മൂന്ാും സ്ാനത്ാണട്. 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് ഒരു 
ത�ാഴഷിലാളഷിയ്കട് ലഭഷിക്കുന് പങ്ട് 2.19  ലക്ഷും രൂപയാണട്.  

സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും ജഷി.എസട്.വഷി.എയഷില് 
(2011-12 തല സ്ഷിര വഷിലയനുസരഷിച്ചട് ) കാര്ഷിക 
അനുബന്ധ മേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും 2013-14 ല് 12.37 
ആയഷിരുന്�ട് കുറഞ്ഞട്2019-20 ല് 8.03 ശ�ോനോയഷി. 
വഷിശദാുംശങ്ങള് പട്ിക 3.1.2-ല് മെരത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 

ക്ചാലവര്്ഷം 2020

ോരച്ചട് 1, 2020 മു�ല്  തേയട് 31 വതര സുംസ്ാനത്ട് 
സാധാരണ നഷിലയഷില് നഷിന്നുും 10.34 ശ�ോനും 
വ്യ�ഷിയാനമത്ാതെ കാലവര്പൂരവ്വ േഴ ലഭഷിച്ചു. 
ഈ കാലയളവഷില് സുംസ്ാനത്ട് ലഭഷിച്ച േഴയുതെ 
അളവട് 404.7 േഷി.േീ ആയഷിരുന്നു. പത്നും�ഷിട് (856 
േഷി.േീ), �ഷിരുവനന്പുരും (592.2 േഷി.േീ) ജഷില്കളഷില് 
ഈ കാലയളവഷില് അധഷിക േഴ ലഭഷിച്ചു. കണ്ണൂര, 
കാസരമഗാഡട്, േലപ്പുറും, പാലക്കാെട്, തൃശ്ശൂര എന്ീ 
അഞ്ട് ജഷില്കളഷില് സാധാരണ ലഭഷിക്കുന്�ഷിലും 
കുറഞ്ഞ േഴയാണട് മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട്. സാധാരണ 
നഷിലയഷില് നഷിന്നുമുള്ള വ്യ�ഷിയാനും ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട് പത്നും�ഷിട് (73 ശ�ോനും), 
�ഷിരുവനന്പുരും (63 ശ�ോനും), മകാട്യും (50 
ശ�ോനും) എന്ീ ജഷില്കളഷിലാണട്. 

ത�ക്കട് പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര് സേയത്ട് (ജൂണ് 
1, 2020 മു�ല് തസപട്റ്റുംബര 30 വതര) മകരളത്ഷില് 
ലഭഷിച്ച യഥാരത്ഥ േഴ 2,246.0 േഷി.േീ ആയഷിരുന്നു. 
പ്രസട്തു� കാലയളവഷില് ലഭഷിമക്കണ് സാധാരണ 
േഴ 2,038.7 േഷി.േീ ആണട്.  അ�ായ�ട് സാധാരണ 
നഷിലയഷില് നഷിന്നുും 10.2 ശ�ോനും വ്യ�ഷിയാനോണട് 
ഈ കാലയളവഷില് മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട്. 2019 തല ത�ക്കട് 
പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര് സേയത്ട് മകരളത്ഷില് 
2,300.2 േഷി.േീ േഴ ലഭഷിച്ചു. 2020-ല് ഒന്പ�ട് ജഷില്കളഷില് 
സാധാരണ മ�ാ�ഷിലള്ള േഴയുും  കണ്ണൂര (3,365.9 േഷി.േീ), 
കാസറമഗാഡട് (3,605.6 േഷി.േീ), മകാഴഷിമക്കാെട് (3,440.3 
േഷി.േീ), മകാട്യും (2,329.6 േഷി.േീ), �ഷിരുവനന്പുരും 
(1,153.7 േഷി.േീ) എന്ീ ജഷില്കളഷില് അധഷിക േഴയുും ലഭഷിച്ചു. 
കാസറമഗാഡട് ജഷില്യഷിലാണട് ഏറ്റവും അധഷികും േഴ 
ലഭഷിച്ച�ട് (ചിത്ഷം 3.1.1). 

2020-ല് വെക്കുകഷിഴക്കന് കാലവര് സേയത്ട് 
(ഒകട്മൊബര 1, 2020 മു�ല് നവുംബര 24 വതര) 
സുംസ്ാനത്ട് ലഭഷിച്ച േഴയുതെ അളവട് 314.9 േഷി.േീ 

പട്ിക 3.1.2  തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് (ജഷി.വഷി.എ/ജഷി.എസട്.വഷി.എ) കാര്ഷിക അനുബന്ധ മേഖലയുതെ വളരച്ചാ 
നഷിരക്കട് മദശീയ �ലത്ഷിലും സുംസ്ാന�ലത്ഷിലും സ്ഷിരവഷില, അെഷിസ്ാനവര്ും 2011-12     

വര്്ഷം
ന്മ്ചാത്ഷം മൂല്യവര്ദ്ധനവ ില് (ജി.വ ി.എ) കൃ് ി 

അനുബന്ധമമഖലകളുന്െ പങ്ക്
(ശതമ്ചാനത്ില് (ഇന്്യ)    

സഷംസ്്ചാനത്ിന്റെ ന്മ്ചാത്ഷം 
മൂല്യവര്ദ്ധനവ ില് (ജി.എസക്.വ ി.എ) 
കൃ് ി അനുബന്ധമമഖലകളുന്െ പങ്ക് 

(ശതമ്ചാനത്ില്) (മകരളഷം)
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 9.60

2018-19 14.6. 8.83(P)

2019-20 ലഭ്യേല് 8.03(Q)

(P) താല്ക്ാലറികം, (Q) ദ്രുത കണക്ക്ടുപ്പു്ട  
അവലംബം:  നാഷണല് അക്കൗണ്ട്്ട സ്റാറ്റിസ്ററിക്്ട 2020, ഡയറക്ടടറററ്്ട ഓഫ്ട ഇക്റണാമറിക്്ട ആന്്ട സ്റാറ്റിസ്ററിക്്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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ആയഷിരുന്നു. പ്രസട്തു� കാലയളവഷില് സാധാരണ 
ലഭഷിക്കുന് േഴയുതെ അളവട് 445.8 േഷി.േീ ആണട്. 
അ�ായ�ട്  സാധാരണ േഴമയക്കാള് (-)29.4 
ശ�ോനും വ്യ�ഷിയാനമത്ാതെ കുറവട് േഴയാണട് 
മകരളത്ഷില് ലഭഷിച്ച�ട്. കണ്ണൂര, ഇടുക്കഷി, കാസരമഗാഡട് 
ഒഴഷിതക േറ്റട് എല്ാ ജഷില്കളഷിലും കുറവട് േഴയാണട് ലഭഷിച്ച�ട് 
(ചിത്ഷം 3.1.2). സുംസ്ാനത്ട് ലഭഷിച്ചട് േഴയുതെ അളവട് 
ജഷില്�ഷിരഷിച്ചട് അനുബന്ധഷം 3.1.1 -ല് മെരത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

ഭൂവിനിമ�്ചാഗഷം

കാലാകാലങ്ങളായഷി മകരളത്ഷിതല 
ഭൂവഷിനഷിമയാഗരീ�ഷിയഷില് വലഷിയ ോറ്റങ്ങളാണട് 
സുംഭവഷിച്ചുതകാണ്ഷിരഷിക്കുന്�ട്. ഭക്ഷ്യവഷിളകളഷില് നഷിന്ട് 
ഭമക്ഷ്യ�ര വഷിളകളഷിമലയ്കള്ള ോറ്റവും കാര്ഷിമക�ര 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കു മവണ്ഷി ഉപമയാഗഷിക്കുന് ഭൂേഷിയുതെ 
വരദ്ധനവും ഈ ോറ്റത്ഷിതറെ സൂെഷികകളാണട്. 
മകരളത്ഷിതല ഭൂവഷിനഷിമയാഗത്ഷിലും വഷിളക്േത്ഷിലും 
വന് ോറ്റങ്ങള് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക ോത്രേല് 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ പാരഷിസ്ഷി�ഷിക സുസ്ഷിര�യ്കും 
തവല്ലുവഷിളഷിയാണട്. ഭൂവഷിനഷിമയാഗ രീ�ഷിയഷില് 
ഉണ്ായഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുന് ോറ്റങ്ങളതെ വഷിശകലനും 
കാര്ഷിക ഭൂവഷിനഷിമയാഗത്ഷിതറെ ഇന്തത് സാഹെര്യും 
േനസ്ഷിലാക്കാന് സഹായഷിക്കുന്നു. 2019-20 വര്തത് 
ഭൂവഷിനഷിമയാഗക്േും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.1.2-ല് മെരത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

2019-20 തല ഭൂവഷിനഷിമയാഗ കണക്കനുസരഷിച്ചട് 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും വഷിസട്തൃ�ഷിയായ 
38.86 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് 25.89 ലക്ഷും തഹകട്െര 

ചിത്ഷം 3.1.1  ത�ക്കട് പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര്ത്ഷില് 2020 ജൂണ് മു�ല് തസപട്റ്റുംബര 30 വതര ലഭഷിച്ച േഴ
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ചിത്ഷം 3.1.2  വെക്കു കഷിഴക്കന് കാലവര്ത്ഷില് 2020 ഒകട്മൊബര 1 മു�ല് നവുംബര 24 വതര ലഭഷിച്ച േഴ
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(66.64 ശ�ോനും) വഷിളയഷിറക്കഷിയഷിട്ടുള്ള പ്രമദശോണട്. 
ഇ�ഷില് യഥാരത്ഥ കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 20.26 ലക്ഷും 
തഹകട്െറാണട് (52.13 ശ�ോനും). കാര്ഷിമക�ര 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കുപമയാഗഷിക്കുന് ഭൂേഷി 11.73 
ശ�ോനവും വനമേഖല 27.83 ശ�ോനവോണട്. 
കൃ്ഷിക്കനുമയാജ്യോയ പാഴട്ഭൂേഷിയുും �രഷിശുഭൂേഷിയുും 
യഥാക്േും 2.57 ശ�ോനവും 1.48 ശ�ോനവോണട്.
�രഷിശുും കൃ്ഷിയഷിറക്കാത്തുോയ ഭൂേഷി, വഷിവഷിധ 
വൃക്ഷ വഷിളകള്ക്കുപമയാഗഷിക്കുന് ഭൂേഷി, 
കാര്ഷിമക�ര ആവശ്യങ്ങള്ക്കുപമയാഗഷിക്കുന് 
ഭൂേഷി, കൃ്ഷിക്കനുമയാജ്യോയ പാഴട്ഭൂേഷി, ഇമപൊള് ഉള്ള 
�രഷിശുഭൂേഷിയഷില്തപെൊത് �രഷിശുഭൂേഷി എന്ഷിവയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 2018-19 ല് നഷിന്നുും വരദ്ധഷിച്ചട് യഥാക്േും 
3.29 ശ�ോനും, 1.18 ശ�ോനും, 0.41 ശ�ോനും, 
3.43 ശ�ോനും, 3.05 ശ�ോനും എന് രീ�ഷിയഷിലാണട്. 
കൃ്ഷിക്കനുമയാജ്യോയ പാഴട്ഭൂേഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 3313 
തഹകട്െറായുും ഇമപൊള് ഉള്ള �രഷിശുഭൂേഷിയഷില്തപെൊത് 
�രഷിശുഭൂേഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 1390 തഹകട്െറായുും 
വരദ്ധഷിച്ചു. യഥാരത്ഥത്ഷില് കൃ്ഷി തെയ്യുന് ഭൂേഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 0.37 ശ�ോനോയഷി കുറഞ്ഞു. 

തോത്ും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഒന്ഷില് കൂടു�ല് പ്രാവശ്യും 
കൃ്ഷിയഷിറക്കഷിയ സ്ലത്ഷിതറെ വഷിസട്തൃ�ഷിയുും യഥാക്േും 
0.73 ശ�ോനവും 4.92 ശ�ോനവോയഷി വരദ്ധഷിച്ചു. വഷിള 
�ീവ്ര� 126 ശ�ോനത്ഷില് നഷിന്നുും 128 ശ�ോനോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു. ഭൂവഷിനഷിമയാഗക്േും ചിത്ഷം 3.1.3-ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനത്ഷിതറെ കൃ്ഷി സ്ല വഷിസട്തൃ�ഷി അനുസരഷിച്ചട് 
കൃ്ഷിയഷിെങ്ങളതെ എണ്ും 2010-11 ല് 68,31,000 
ആയഷിരുന്നു. ഇ�ട് 2015-16 ഓതെ 11 ശ�ോനും വരദ്ധഷിച്ചട് 

75,83,000 ആയഷി. പ്ര�ഷിശീര് ഭൂലഭ്യ� 2010-11 -ല്
 0.22 തഹകട്െറായഷിരുന്�ട് 2015-16 -ല് 0.18 
തഹകട്െറായഷി കുറഞ്ഞു. വഷിശദാുംശും  
അനുബന്ധഷം 3.1.3 -ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

വിളക്രമഷം

മകരളത്ഷില് കൃ്ഷി തെയ്യുന് പ്രധാന വഷിളകളതെ 
കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി, ഉല്ാദനും, ഉല്ാദനക്ഷേ� എന്ഷിവ 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.1.4 -ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 

2019-20 തല തോത്ും കൃ്ഷിവഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 9.88 
ശ�ോനും ഭക്ഷ്യവഷിളകളായ തനല്ട്, കപെ, േധുരക്കഷിഴങ്ങട്, 
തെറുധാന്യങ്ങള്, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള് എന്ഷിവയുും 61.6 
ശ�ോനും നാണ്യവഷിളകളായ കശുവണ്ഷി, റബ്ബര, 
കുരുമുളകട്, നാളഷിമകരും, ഏലും, മ�യഷില, കാപെഷി 
എന്ഷിവയുോണട്. തോത്ും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
27.5 ശ�ോനും റബ്ബര, കാപെഷി, മ�യഷില, ഏലും എന്ീ 
വഷിളകളാണട്. 
 
വഷിളകളഷില് ഏറ്റവും കൂടു�ല് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി ത�ങ്ങഷിനുും 
(29.3 ശ�ോനും), തുെരന്ട് റബ്ബറഷിനുോണട് (21.28 
ശ�ോനും).  കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 7.37 ശ�ോനും 
മരഖതപെടുത്ഷി തനല്കൃ്ഷി മൂന്ാും സ്ാനത്ാണട്. 
2018-19 വര്വോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് 
േരച്ചീനഷി കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 0.31 ശ�ോനും വരദ്ധഷിച്ചു. 
പയറുവരഗ്ഗങ്ങളതെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഉല്പൊദനവും 
229.54 തഹകട്െര, 197 െണ് യഥാക്േും കുറഞ്ഞട് 
2260.46 തഹകട്െറുും 2103 െണ്ണുോയഷി മരഖതപെടുത്ഷി. 
േറ്റട് വഷിളകളായ കവങ്ങട്, കാപെഷി, കശുവണ്ഷി, വാഴപെഴും, 

ചിത്ഷം 3.1.3  2019-20 ല് മകരളത്ഷിതല ഭൂവഷിനഷിമയാഗ രീ�ഷി

27.83 

11.73 

0.27 

2.57 1.21 1.48 

52.13 

വനും 

കാര്ഷിമക�ര 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കട് 
ഉപമയാഗഷിക്കുന് ഭൂേഷി 
�രഷിശുും കൃ്ഷി 
തെയ്യതപെൊത്തുോയ 
ഭൂേഷി 
കൃ്ഷിക്കട് മയാഗ്യോയ 
�രഷിശു ഭൂേഷി 

ഇമപൊള് ഉള്ള �രഷിശു 
ഭൂേഷിയഷില് ഉള്തപെൊത് 
�രഷിശു ഭൂേഷി 
നഷിലവഷിലള്ള �രഷിശു ഭൂേഷി 

യഥാരത്ഥത്ഷില് കൃ്ഷി 
നെക്കുന് സ്ലും 
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ഏലും, കുരുമുളകട് എന്ഷിവയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 2018-19 
തന അമപക്ഷഷിച്ചട് വരദ്ധഷിച്ചു.  ഇഞ്ഷി, േഞ്ഞള്, മ�യഷില, 
നാളഷിമകരും എന്ീ വഷിളകളതെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
കുറഞ്ഞു. 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് മന�വാഴ 
കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 14.7 ശ�ോനത്ഷിതറെ 
വരദ്ധനവണ്ായഷി. മന�പെഴും, കശുവണ്ഷി, കാപെഷി, േറ്റട് 
വാഴപെഴങ്ങള് എന്ഷിവയുതെ ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിച്ചു.

വിളകള് തിരിച്ചുള്ള വിശകലനഷം 

ന്നല്ക്

മകരളത്ഷിതറെ മുഖ്യഭക്ഷ്യവഷിളയായ തനല്ട് 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 
7.37 ശ�ോനോണട്. കഴഷിഞ്ഞ ദശാബ്ദക്കാലതത് 
കൃ്ഷിവഷിസട്തൃ�ഷി വഷിശകലനും തെയ്ാല് തനല് 
വയല് കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുള്ള�ട് 2010-11 -ല് ആതണന്ട് 
കാണാും. 2010-11 തല തനല് വയല് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
2.13 ലക്ഷും തഹകട്െറുും ഉല്ാദനും 5.23 ലക്ഷും 
െണ്ണുോയഷിരുന്നു. 

പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വല്സരപദ്ധ�ഷിക്കാലത്ട് തനല്ഷിതറെ 
കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി കുറയുന്�ട് �െഞ്ഞുനഷിരത്ന് 
കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്.  2015-16 -ല് സുംസ്ാനത്ട് 
1.97 ലക്ഷും തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് തനല്കൃ്ഷി 
ഇറക്കഷി.  2019-20 -ല് ഇ�ട് 1.98 ലക്ഷും തഹകട്െര 
ആയഷിരുന്നു. തനല്കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി സ്ഷിരോയഷി 
കുറഞ്ഞുവന്നുതകാണ്ഷിരുന് മുന് പദ്ധ�ഷിക്കാലയളവഷിതല 
സാഹെര്യത്ഷില് നഷിന്നുും വഷിഭഷിന്ോയഷിരുന്നു ഈ 
അവസ്.  2015-16 മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള 
കാലയളവഷില് തനല് വയല് കൃ്ഷിയുതെയുും കരതനല് 
കൃ്ഷിയഷിതലയുും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലണ്ായ ോറ്റും 
പട്ിക 3.1.3-ല് മെരത്ഷിരഷിക്കുന്നു.  പ്ര�ഷികൂലോയ 
കാലാവസ്യായഷിരുന്ഷിട്ടുും, സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക 
ഗണ്യോയ മ�ാ�ഷില് വഷിളനാശും സുംഭവഷിച്ചഷിട്ടുും 
വഷിളതവടുപെട് നെന് തനല്പൊെത്ഷിതറെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
ോറ്റുംവരാത� നഷിലനഷിരത്ാന് കഴഷിഞ്ഞു.

വരദ്ധഷിച്ച സബട്സഷിഡഷികള് നല്കഷിതക്കാണ്ട് തനല്ക്കൃ്ഷി 

മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക, �ാങ്ങുവഷിലയ്ക മുകളഷില് മബാണസട് 
നല്കുക, വരദ്ധഷിച്ച രീ�ഷിയഷില് സുംഭരണും നെത്തുക 
തുെങ്ങഷിയ  സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ നയപരോയ 
ഇെതപെലകള് തനല്കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
കുറവണ്ാകാ�ഷിരഷിക്കാന് കരണോയഷി.  തനല്കൃ്ഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി, ഉല്പൊദനും, ഉല്പൊദനക്ഷേ� എന്ഷിവ 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി സരക്കാര സേഗ്ോയ 
നെപെഷികള് സ്ീകരഷിച്ചുവരഷികയാണട്.  2020 -ല്  തനല് 
വയല് ഉെേകള്ക്കട് തഹകട്െര ഒന്ഷിനട് 2,000 രൂപ 
സരക്കാര മറായല്റ്റഷി പ്രഖ്യാപഷിച്ചു.  തനല് വയലകള് 
കരഭൂേഷിയാക്കാ�ഷിരഷിക്കാനുും േറ്റട് ആവശ്യങ്ങള്ക്കട് 
ഉപമയാഗഷിക്കാ�ഷിരഷിക്കാനുും �രഷിശഷിൊ�ഷിരഷിക്കാനുോണട് 
ഈ മപ്രാത്ാഹനും ഏരതപെടുത്ഷിയ�ട്. 
 
കൃ്ഷി വകുപെഷിതറെ കണക്കട് പ്രകാരും സുംസ്ാനത്ട് 
തനല്കൃ്ഷിയഷിറക്കഷിയ പ്രമദശത്ഷിതറെ വഷിസട്തൃ�ഷി 2.31 
ലക്ഷും തഹകട്െറാണട്.  കൃ്ഷി വകുപെഷിതറെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരും പ്രകൃ�ഷിദുരന്ങ്ങള് നഷിേഷിത്ും 0.33 ലക്ഷും 
തഹകട്െറഷില് കൃ്ഷി നാശും സുംഭവഷിച്ചു.  �ന്മൂലും 
വഷിളതവടുപെട് നെത്ഷിയ�ട് 1.98 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് 
ോത്രോണട്.  ഇ�ഷില് 7,129  തഹകട്െര കരതനല്കൃ്ഷിയുും 
ഉള്തപെടുും. 0.33 ലക്ഷും തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് 
വഷിളനാശും സുംഭവഷിക്കാ�ഷിരുതന്ങ്ഷില് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
വരദ്ധഷിക്കുോയഷിരുന്നു. 

കഴഷിഞ്ഞ പത്തു വര്ക്കാലതത് സുംസ്ാനതത് 
തനല്ക്കൃ്ഷിയുതെ കണക്കുകള് �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് 
തനല്കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി കുറയുകയാണട് തെയ്യുന്�ട്.  
എന്ാല് 2012-13, 2016-17,  2017-18 
വര്ങ്ങതളാഴഷിതക േതറ്റല്ാ വര്ങ്ങളഷിലും 
തനല്ലുല്പൊദനത്ല് വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്ഷി. 
2015-16 തല കുറഞ്ഞ ഉല്പൊദന വരദ്ധനവായ  5 
ശ�ോനത്ഷില് നഷിന്നുും 2019-20 തല കൂെഷിയ ഉല്പൊദന 
വരദ്ധനവായ 12 ശ�ോനോയഷി തനല്ക്കൃ്ഷി 
ഉല്പൊദനും വരധഷിച്ചു.  
 
2010-11 മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള കാലയളവഷില്  
തനല് വയല്കൃ്ഷിയുതെ ഉല്പൊദനക്ഷേ� വരധഷിച്ചു 
വരുന്�ായഷികാണാും.  2019-20 -ല് ഏറ്റവും 
ഉയരന് ഉല്പൊദനക്ഷേ� മരഖതപെടുത്ഷി (ചിത്ഷം 

പട്ിക 3.1.3 സുംസ്ാനത്ട് തനല്വയല്കൃ്ഷിയുതെയുും കരതനല്കൃ്ഷിയുതെയുും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി  
(2015-16 മു�ല് 2019-20 വതര)

വര്്ഷം
ന്നല്കൃ് ി വ ിസക്തൃതി (ന്െകക്െറില്)

ന്നല്വ�ല് കരന്നല് ആന്ക

2015-16 190939 5931 196870

2016-17 166184 5214 171398

2017-18 189086 5149 194235

2018-19 198026 4881 202907

2019-20 191051 7129 198180
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3.1.4). 2017-18 മു�ല് തനല്ഷിതറെ ഉല്പൊദനത്ഷിലും 
ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷിലും സ്ഷിരോയഷി വളരച്ച 
മരഖതപെടുത്ഷി.  തനല്ഷിതറെ ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷിലണ്ായ 
വരധനവട് സുംസ്ാനതത് തനല് കൃ്ഷിയഷിലണ്ായ 
ഉണരവ്വായഷികാണാും. 

2019-20 ല് തനല്കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 1.98 ലക്ഷും 
തഹകട്െറായഷിരുന്നു. അ�ഷില് 1.91 ലക്ഷും തഹകട്െര 
തനല് വയല് കൃ്ഷി ആയഷിരുന്നു. 2010-11 വര്വോയഷി 
�ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് തനല്ഷിതറെ ഉല്പൊദനും 12.3 
ശ�ോനവും ഉല്പൊദനക്ഷേ� 25.3 ശ�ോനവും 
വരദ്ധഷിച്ചട് യഥാക്േും 5.87 ലക്ഷും െണ്ണുും തഹകട്െറഷിനട് 3073 
കഷിമലാഗ്ാമുോയഷി 2019-20 ല് മരഖതപെടുത്ഷി. 

2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 ല് തനല്ഷിതറെ 
ഉല്ാദനവും ഉല്ാദനക്ഷേ�യുും (തനല് വയല്) 
യഥാക്േും 1.52 ശ�ോനവും 5.24 ശ�ോനവോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു (അനുബന്ധഷം 3.1.5). കരതനല് കൃ്ഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 46 ശ�ോനും വരദ്ധഷിച്ചട് 7129 തഹകട്െറായഷി. 

മുന്വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 തല തനല് വയല് 
കൃ്ഷിയഷില് വഷിരഷിപെട്, മുണ്കന് സീസണുകളഷിതല കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷി കുറയുകയുും പുഞ്കൃ്ഷിയുതെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
വരദ്ധഷിക്കുകയുും തെയട്തു. വഷിരഷിപെട് സീസണഷിതല ഉല്ാദനും 
40 ശ�ോനും വരദ്ധഷിച്ചു.  എന്ാല് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചു 9.9 ശ�ോനും കുറഞ്ഞു.  മൂന്നു 
സീസണുകളോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് തഹകട്െറഷിനു 
3540 കഷി.ഗ്ാും മരഖതപെടുത്ഷി പുഞ്കൃ്ഷിയാണട് 
ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷില്  മുന്ഷില്.  2019-20 ല്, വഷിരഷിപ്പു 
കൃ്ഷിതയാഴഷിച്ചട് േറ്റു രണ്ടു സീണുകളഷിലും ഉല്പൊദനക്ഷേ� 
2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് കുറവായഷിരുന്നു.  വഷിരുപെട് 
കൃ്ഷിയഷിതല ഉല്പൊദനക്ഷേ� 55 ശ�ോനും വരധഷിച്ചട് 
തഹകട്െറഷിനു 2614 കഷിമലാഗ്ാും മരഖപെടുത്ഷി.

സുംസ്ാനത്ട് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യും മുണ്കന് 
കൃ്ഷിയ്കായഷിരുന്നു (അനുബന്ധഷം 3.1.6).  ആലപ്പുഴയഷില് 
പുഞ്ക്കൃ്ഷിയുും, പാലക്കാെട് ജഷില്യഷില് മുണ്കന് കൃ്ഷിക്കുും 
വഷിരഷിപ്പു കൃ്ഷിയ്കോയഷിരുന്നു പ്രാമുഖ്യും (അനുബന്ധഷം3.1.7) 
സുംസ്ാനതത് തനല്കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
79.9 ശ�ോനവും പാലക്കാെട് (40.1 ശ�ോനും), 
ആലപ്പുഴ (18.6 ശ�ോനും), തൃശ്ശൂര (11.8 ശ�ോനും), 
മകാട്യും (9.2 ശ�ോനും) എന്ീ ജഷില്കളഷിലാണട്.  
സുംസ്ാനതത് തോത്ും തനല്ലുല്പൊദനത്ഷിതറെ 
83 ശ�ോനവും ഈ നാല ജഷില്കളഷില് നഷിന്നുോണട്.  
2018-19 വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് തകാല്ും, 
പത്നും�ഷിട്, തൃശ്ശൂര, േലപ്പുറും, കണ്ണൂര, കാസരമഗാഡട് 
ജഷില്കളഷില് തനല്കൃ്ഷിയഷിെത്ഷിതറെ വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
വരധനവണ്ായഷി.

തനല് വയല്കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും ഉല്പൊദനത്ഷിലും 
പാലക്കാെട്, ആലപ്പുഴ ജഷില്കള് ഒന്നുും രണ്ടുും 
സ്ാനത്ാണട്.  എന്ാല് ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷില് 
ഒന്നുും രണ്ടുും സ്ാനും തൃശ്ശൂര, േലപ്പുറും ജഷില്കള്ക്കാണട്.  
പാലക്കാെട്, കണ്ണൂര, േലപ്പുറും, തൃശ്ശൂര ജഷില്കളഷിതലാഴഷിച്ചട് 
േതറ്റല്ാ ജഷില്കളഷിലും തനല്ലുല്പൊദനും 2018-19 തന 
അമപക്ഷഷിച്ചട് കുറഞ്ഞു.  ഉല്പൊദനും ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
വരദ്ധഷിച്ച�ട് പാലക്കാെട് ജഷില്യഷിലാണട് (15 ശ�ോനും) 
ത�ാട്ടുപഷിന്ഷില് തൃശ്ശൂര ജഷില് 10.22 ശ�ോനവും 
കണ്ണൂരജഷില് 5.9 ശ�ോനവും ഉല്പൊദന വരധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷി.  മകാട്യും, ഇടുക്കഷി, എറണാകുളും, 
തൃശ്ശൂര, പാലക്കാെട്, കണ്ണൂര ജഷില്കതളാഴഷിച്ചട് േതറ്റല്ാ 
ജഷില്കളഷിലും 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 
-ല് ഉല്പൊദനക്ഷേ� കുറഞ്ഞു. മുന്വര്തത് 
അമപക്ഷഷിച്ചട് ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷില് ഏറ്റവും കുറവട് 
മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട് തകാല്ും ജഷില്യഷിലാണട് (12.77 
ശ�ോനും). വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.1.8 -ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

ചിത്ഷം 3.1.4  2010-11 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് കഴഷിഞ്ഞ പത്തുവര്ക്കാലതത് തനല്ഷിതറെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി, ഉല്പൊദനും, 
ഉല്പൊദനക്ഷേ� എന്ഷിവയഷില് വന് ോറ്റും (ശ�ോനത്ഷില്)
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ഉയരന് വഷിളവ നല്കുന് തനല്ഷിനങ്ങളതെയുും 
പ്രാമദശഷിക തനല്ഷിനങ്ങളതെയുും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
സീസണ് അെഷിസ്ാനത്ഷില് അനുബന്ധഷം 3.1.9 ലും 
3.1.10 ലും മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

തനല് വയല്കൃ്ഷിയുതെ 97.1 ശ�ോനവും അ�ായ�ട് 
1.85492 ലക്ഷും തഹകട്െറഷിലും ഉയരന് വഷിളവട് ലഭഷിക്കുന് 
ഇനങ്ങളാണട് കൃ്ഷി തെയ്�ട്. 5,559 തഹകട്െറഷില് 
പ്രാമദശഷിക ഇനങ്ങളാണട് കൃ്ഷി തെയ്�ട്.

തനല്കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
സുംസ്ാനത്ട് �രഷിശുനഷില കൃ്ഷി, കരതനല്കൃ്ഷി, 
രണ്ാും വഷിളകളഷിമലയ്കള്ള കൃ്ഷി വ്യാപനും, പ്രമ�്യക 
തനല് വഷിത്ഷിനങ്ങളതെ കൃ്ഷിക്കുള്ള സഹായും 
തുെങ്ങഷിയ പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്നുണ്ട്.  
ഉല്ാദമനാപാധഷികള്ക്കായഷി (ഇന്പുട്ട് 
അസഷിസ്റ്റന്സട് ) തഹകട്െര ഒന്ഷിനട് 5,500 രൂപയുും, 
തനല്ലുല്പൊദന മബാണസായഷി ഓമരാ സീസണഷിലും 
തഹകട്െര ഒന്ഷിനട് 1,000 രൂപ വീ�വും, സൗജന്യ 
കവദയു�ഷിയുും തനല് കര്കരക്കട് നല്കുന് 
മപ്രാല്സാഹനങ്ങളഷിലള്തപെടുന്നു.

വഷിള ഉല്പൊദനത്ഷിനട് പ്രാഥേഷികോയഷി മവണ്ടുന് 
വഷിത്ഷിതറെ (ഇന്പുട്ട് ) കുറവട് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനു, 
ആവശ്യോയ അളവഷില് ഗുണനഷിലവാരമുള്ള വഷിത്തുകള് 
യഥാസേയും ലഭ്യോവന്നുതണ്ന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് 
ഒരു വഷിത്തുല്പൊദന പദ്ധ�ഷിയുും വഷിത്തുവഷി�രണ 
സുംവഷിധാനവും അനഷിവാര്യോണട്.  പദ്ധ�ഷികളതെ 
നഷിരവ്വഹണത്ഷില് കൃ്ഷി വകുപെട്, �മദേശസ്യുംഭരണ 
വകുപെട്, തെറുകഷിെ ജലമസെന വകുപെട്, സഷിവഷില് 
സകലൈസട് മകാരപെമറ്ന്, കുടുുംബശ്രീ, എും.ജഷി.
എന്.ആര.ഇ.ജഷി.എസട് എന്ഷിവയുതെ സുംമയാജഷി� 
സേീപനമുണ്ായാല് തനല്ലുല്പൊദനത്ഷിതറെ 
സേഗ്വഷികസനത്ഷിനു�കുകയുും കര്കരക്കുും 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ സമ്പദട് വ്യവസ്യ്കും 
സഹായകോവകയുും തെയ്യുും.  ലഭ്യോയ വായട്പാ 
സൗകര്യങ്ങളതെ ഫലപ്രദോയ െുംക്േണും, 
സുംഘെഷി�ോയ വഷിപണനും, യ�വല്ക്കരണും 
എന്ഷിവയാണട് ശ്രദ്ധ മക�ീകരഷിമക്കണ് േറ്റട് 
മേഖലകള്.

പചക്റികള്

കഴഷിഞ്ഞ വര്ങ്ങളഷില് സുംസ്ാനത്ട് പച്ചക്കറഷി 
ഉല്പാദനത്ഷിതറെ ആക്കും കൂെഷിയഷിട്ടുണ്ട്.  2016-17 ല് 
52,830 തഹകട്െര സ്ലത്ട് നഷിന്നുും 7.25 ലക്ഷും തേട്ഷികട് 
െണ് പച്ചക്കറഷിയാണട് ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ച�ട്.  
2018-19 ല് 82,166.55 തഹകട്െര സ്ലത്ട് 
കൃ്ഷി തെയ്യുകയുും 12.12 ലക്ഷും െണ് പച്ചക്കറഷി 
ഉല്പൊദഷിപെഷിക്കുകയുും തെയട്തു.  കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
55 ശ�ോനത്ഷിതറെ വരദ്ധനവും ഉല്പൊദനത്ഷില് 
67 ശ�ോനത്ഷിതറെ വരദ്ധനവമുണ്ായഷി. 2019-20 

ല് പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷി നെത്ഷിയ കൃ്ഷിയഷിെത്ഷിതറെ ആതക 
വഷിസട്തൃ�ഷി 96,313 തഹകട്െര ആയഷിരുന്നു. ഇ�ഷില് 
നഷിന്നുും 14.9 ലക്ഷും െണ് പച്ചക്കറഷി ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ചു.  
അ�ായ�ട് 2018-19 ോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് 
കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 17 ശ�ോനത്ഷിതറെയുും 
ഉല്പൊദനത്ഷില് 23 ശ�ോനത്ഷിതറെയുും വളരച്ച 
മരഖതപെടുത്ഷി (അവലംബം: ്ംസ്ഥാന കാർഷറിക വറിക്ന 

കർഷകറഷേമ വകുപ്്ട).

കൃ്ഷിവകുപെട്, വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക, മകരള സുംസ്ാന 
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ന്, �മദേശസ്യുംഭരണവകുപെട്, 
കുടുുംബശ്രീ എന്ീ വകുപ്പുകള് നെപൊക്കഷിയ 
പച്ചക്കറഷി വഷികസന പരഷിപാെഷികള് സുംസ്ാനതത് 
പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഉല്പൊദനവും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് കാരണോയഷി.  വീട്ടുവളപെഷിതല 
പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷി, മഗ്ഡഡട്, സ്റ്റാമഗരഡട്, അരബന് 
എന്ഷിങ്ങതനയുള്ള പച്ചക്കറഷി ക്ലസ്റ്ററുകള് വഴഷിയുള്ള 
കൃ്ഷി, സ്ാപനങ്ങളഷിതല കൃ്ഷി, േഴേറകൃ്ഷി, തെറുകഷിെ 
ജലമസെനും, ജലമസെനത്ഷിലൂതെ വളും നല്കല് 
തുെങ്ങഷിയ പ്രവരത്നങ്ങളഷിലൂതെയാണട് 2019-20 ല് 
സുംസ്ാനത്ട് പച്ചക്കറഷികൃ്ഷി മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിച്ച�ട്.

കൃ്ഷി വകുപെഷിനട് കീഴഷിലള്ള ഫാമുകളും നഴട്സറഷികളും 
ശക്ഷിതപെടുത്ഷിയതുും മകാരപെമറ്നുകളഷിലും, 
മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലും, പഞ്ായത്തുകളഷിലും 
പു�ഷിയ നഴട്സറഷികള് സ്ാപഷിച്ചതുും, മകാവഷിഡട്-19 
േഹാോരഷിയുതെ സേയത്തുമപാലും ഗുണനഷിലവാരമുള്ള 
നെീല് വസട്തുക്കളതെ ലഭ്യ� സുഗേോക്കഷി.  2019-20 
കാലയളവഷില് 33 വഷിത്ട് ഉല്പൊദന ഫാമുകള് 7.467 
തേട്ഷികട് െണ് പച്ചക്കറഷി വഷിത്തുകളും 70.76 ലക്ഷും പച്ചക്കറഷി 
ക�കളും കൃ്ഷി വകുപെട് മുമഖന  ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ചട് വഷി�രണും  
തെയട്തു.

ജജവകൃ്ി /സുരക്ിത ഭക്ണത്ിന്ചായുള്ള 
പചക്റികൃ്ി

ഉത്േ കൃ്ഷി മുറകളഷിലൂതെ സുരക്ഷഷി� 
ഭക്ഷണത്ഷിനായുള്ള പച്ചക്കറഷികൃ്ഷി 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പാ�യഷിലാണട് 
സുംസ്ാനും.  ക്ലസ്റ്റര അെഷിസ്ാനത്ഷില് കജവഗ്ാേും 
പദ്ധ�ഷി വഴഷി കജവകൃ്ഷി മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷില് 
കൃ്ഷിവകുപെട്, തവജഷിറ്റബഷിള് ആന്ഡട് ഫ്രൂട്ട് തപ്രാമോ്ന് 
കൗണ്സഷില്, സുംസ്ാന മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ന് 
എന്ീ സ്ാപനങ്ങള് പ്രധാന പങ്ട് വഹഷിച്ചു.  
2019-20 കാലയളവഷില് കജവ ക്ലസ്റ്റര കൃ്ഷി 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് 5,000 തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് 
200 ഉത്േ കൃ്ഷിമുറ ക്ലസ്റ്ററുകള് രൂപീകരഷിച്ചു.  ഒരു ക്ലസ്റ്റര 
എന്ാല് ഒന്ഷിച്ചു കഷിെക്കുന് 25  തഹകട്െര ഭൂേഷിയഷിലാണട് 
കൃ്ഷി നെത്തുക. സുംസ്ാനത്ട് 64,095 തഹകട്െറഷില് 
വ്യാപഷിച്ചുകഷിെക്കുന് 1,405 ഉത്േ കൃ്ഷി മുറ ക്ലസ്റ്ററുകള് 
ഉണ്ട്.  പ്രധാനേ�ഷി കൃ്ഷി വഷികാസട് മയാജനയഷിലൂതെ 
സുംസ്ാനത്ട് 619 കജവക്ലസ്റ്ററുകള് മുമഖന 



82 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

12,380തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് കജവകൃ്ഷി നെപെഷിലാക്കഷി.  
സുംസ്ാനത്തു പ്രവരത്ഷിക്കുന് ഇമക്കാമ്ാപ്പുകളഷിലൂതെ 
കജവ ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനും സുഗേോക്കഷി.  
ഇ�ഷില് 11 ഇമക്കാമ്ാപ്പുകള് 2019-20 ല് പുതു�ായഷി 
സ്ാപഷിച്ച�ാണട് (അവലംബം:കാർഷറിക വറിക്ന കർഷകറഷേമ  
വകുപ്്ട).

കജവ സരട്ഷിഫഷിമക്ക്തറെ റീജഷിയണല് 
കൗണ്സഷിലായ വഷി എഫട് പഷി സഷി  തക പച്ചക്കറഷി 
കൃ്ഷിതയ പഷിന്ാങ്ങുന്�ഷിതനാപെും സുംസ്ാനതത് 
കജവ സരട്ഷിഫഷിമക്ക്നുള്ള പങ്ാളഷിത് ഗ്യാരറെീ 
സ�ദായും (പഷി.ജഷി.എസട് ) മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്നു.  
2019-20 കാലയളവഷില് 87.68 തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് 214 
കര്കര പഷി.ജഷി.എസഷിനു  കീഴഷില് രജഷിസ്റ്റര തെയട്�ട്  കൃ്ഷി 
നെപെഷിലാക്കഷി.  252 പ്രാമദശഷിക ഗ്രൂപ്പുകളഷിലായഷി 833.33 
തഹകട്െര പ്രമദശത്ട്  1,859 പഷി.ജഷി.എസട് കര്കരാണട് 
ആതകയുള്ള�ട്.  2019-20 ല് 208 കര്കരക്കട് 
കജവഹരഷി� സരട്ഷിഫഷിക്കറ്റട് നല്കഷി.  കൂൊത�, 
957 തേട്ഷികട് െണ് പഷി.ജഷി.എസട് സാക്ഷ്യതപെടുത്ഷിയ 
ഉല്പൊദനവും കകവരഷിച്ചു.  (അവലംബം: വറി.എഫ്ട.പറി.്റി.ക്ക).

കീെന്ചാശിനി അവശിഷ്ട നിര്ണ�ഷം

ഭക്ഷ്യ വസട്തുക്കളഷിതല കീെനാശഷിനഷി 
അവശഷിഷ്ടങ്ങതളക്കുറഷിച്ചട് തപാതുജന അവമബാധും 
സൃഷ്ടഷിക്കുക, സുരക്ഷഷി� ഭക്ഷണും ഉപമയാഗഷിക്കുന്�ഷിതന 
സുംബന്ധഷിച്ചട് ജനങ്ങതള മബാധവല്ക്കരഷിക്കുക എന്ീ 
ലക്ഷ്യങ്ങള് കകവരഷിക്കുന്�ഷിനു മകരള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാലയുതെ കീഴഷിലള്ള പെന്ക്കാെട്, കുേരകും, 
തവള്ളാണഷിക്കര, �ഷിരുവനന്പുരും എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷിതല 
കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ട നഷിരണയ ലമബാറട്റഷികളഷില് 
കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ട നഷിരണയും നെത്ഷി വരുന്നു.

ഭക്ഷ്യ വസട്തുക്കളഷിതല കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ടങ്ങള് 
പരഷിമശാധഷിക്കുന്�ഷിനു സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ 
കീഴഷില് പ്രവരത്ഷിക്കുന് ISO 17025 അുംഗീകാരമുള്ള 
ലമബാറട്റഷിയാണട് തവള്ളായണഷി കാര്ഷിക 
മകാമളജഷിതല കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ട വഷി്ാുംശ 
പരഷിമശാധനാ ലമബാറട്റഷി. സുംസ്ാനതത് 
തപാതുവഷിപണഷികള്, ഫാുംമഗറ്റട്, ഇമക്കാമ്ാപ്പുകള്, 
ഓരഗാനഷികട് മ്ാപ്പുകള് എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില്  നഷിന്നുും 
മശഖരഷിച്ച പഴങ്ങളഷിലും പച്ചക്കറഷികളഷിലും  കീെനാശഷിനഷി 
അവശഷിഷ്ടങ്ങളതെ സാന്ഷിദ്ധ്യും  പരഷിമശാധഷിക്കുകയുും 
നഷിരീക്ഷണഫലങ്ങള് നഷിശ്ഷി� കാലയളവഷില് 
www.kerala.gov.in  എന് തവബട് കസറ്റഷില് 
പ്രസഷിദ്ധീകരഷിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു.

2019-20 കാലയളവഷില് സുംസ്ാനത്ഷിതറെ വഷിവഷിധ 
ഭാഗങ്ങളഷില് നഷിന്നുും മശഖരഷിച്ച 4705 പച്ചക്കറഷി 
സാമ്പഷിളകളും 156 പഴങ്ങളതെ സാമ്പഷിളകളും നാലട് 
ലമബാറട്റഷികളഷില്  പരഷിമശാധഷിച്ചു.  754 പച്ചക്കറഷി 
സാമ്പഷിളകളഷിലും (16 ശ�ോനും) 27 പഴ സാമ്പഷിളകളഷിലും 

(17.3 ശ�ോനും) കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ടത്ഷിതറെ 
സാന്ഷിധ്യും കതണ്ത്ഷി.  അവയഷില് 20 പച്ചക്കറഷി 
സാമ്പഷിളകളഷില് കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ടത്ഷിതറെ അളവട് 
ഫുഡട് മസഫട്റ്റഷി സ്റ്റാന്മഡരഡട്  അമ�ാറഷിറ്റഷി ഓഫട് ഇന്്യ 
(എഫട് എസട് എസട് എ ഐ), ആമരാഗ്യ കുടുുംബമക്ഷേ 
േ�ാലയും നഷിരമദേശഷിക്കുന് പരോവധഷി അവശഷിഷ്ട 
വഷി്ാുംശമ�ാ�ഷിനു (ോക്ഷിേും തറസഷിഡയൂ തലവല്) 
മുകളഷിലായഷിരുന്നു.  ഫലവരഗ സാമ്പഷിളകളഷിതലാന്ഷിലും  
പരോവധഷി അവശഷിഷ്ട വഷി്ാുംശമ�ാ�ഷിനു മുകളഷില്  
കീെനാശഷിനഷി അവശഷിഷ്ടും കതണ്ത്ഷിയഷില്. (അവലംബം: റകരള 
കാർഷറിക ്ർവ്വകലാശാല)

ന്തങ്ക്

ഇന്്യയഷിതല 16 സുംസ്ാനങ്ങളഷിലും 4 മക� ഭരണ 
പ്രമദശങ്ങളഷിലോയഷി 89.4 ശ�ോനും പ്രമദശത്ട് ത�ങ്ങട് 
കൃ്ഷി തെയ്യുന്നു.  നാളഷിമകര ഉല്പൊദനത്ഷിതല 91.6 
ശ�ോനവും സുംഭാവന തെയ്യുന്�ട് ത�മക്ക ഇന്്യന്  
സുംസ്ാനങ്ങളായ �േഷിഴട് നാെട്, മകരളും, കരണ്ാെക, 
ആ�ാപ്രമദശട് എന്ഷിവയാണട്.  2019-20 തല
 രണ്ാേതത് മുന്കൂര എസ്റ്റഷിമേറ്റട് പ്രകാരും ത�ങ്ങട് 
കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഉല്പൊദനവും യഥാക്േും 
2.153 േഷില്്യണ് തഹകട്െറുും 21308.41  േഷില്്യണ് 
നാളഷിമകരവോണട്.  ത�ങ്ങട് കൃ്ഷിയുതെ  വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും, 
ഉല്പൊദനത്ഷിലും മകരളും ഒന്ാേ�ാണട്.  
ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷില് ആ�ാപ്രമദശട് ഒന്ാേതുും 
പശ്ഷിേ ബുംഗാള് രണ്ാും സ്ാനത്തുോണട് (അവലംബം: 

നാളറിറകര വറിക്ന റബാർഡ്ട, 2020).

നമ്മുതെ സുംസ്ാനത്ട് ത�ങ്ങട് പ്രധാന 
വഷിളകളഷിതലാന്ാതണങ്ഷിലും കഴഷിഞ്ഞ വര്ങ്ങളഷില്  
ത�ങ്ങട് കൃ്ഷിയുതെ പുമരാഗ�ഷി  മപ്രാത്ാഹനജനകേല്. 
2018-19 -ല് ത�ങ്ങട് കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും 
ഉല്പൊദനത്ഷിലും  ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷിലും മനരഷിയ 
വരധനവ മരഖതപെടുത്ഷിതയങ്ഷിലും 2019-20 -ല് കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയുും, ഉല്പൊദനവും ഉല്പൊദനക്ഷേ�യുും 
കുറഞ്ഞു.

സുംസ്ാനത്ട് 7.61 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് ത�ങ്ങട് കൃ്ഷി 
തെയ്യതപെടുന്നു. ഇതുട് സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 29.3 ശ�ോനോണട്.  
2010-11 ോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് കഴഷിഞ്ഞ 
പത്തു വര്ത്ഷിനഷിെയഷില്  ത�ങ്ങു കൃ്ഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 1.26 ശ�ോനത്ഷിതറെ കുറവട് ഉണ്ായഷി.  
കഴഷിഞ്ഞ ദശകത്ഷില് ഉല്പൊദനത്ഷിനുണ്ായ 
ഇെഷിവട് 8.9 ശ�ോനോണട്.  ഇ�ട് സുംസ്ാനതത്  
നാളഷിമകരത്ഷിതറെ  കുറഞ്ഞ ഉല്പൊദനക്ഷേ�തയ 
സൂെഷിപെഷിക്കുന്നു.  2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 
2019-20 ല് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 0.02 ശ�ോനത്ഷിതറെ 
കുറവണ്ായഷി. ഉല്പൊദനവും ഉല്പൊദനക്ഷേ�യുും 
യഥാക്േും 9.15  ശ�ോനവും 9.13 ശ�ോനവോയഷി 
കുറഞ്ഞു.
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ത�ങ്ങഷിന് മ�ാട്ങ്ങളതെ സുംമയാജഷി� പരഷിപാലനും,  
ബഹു വഷിള സ�ദായും, സുംമയാജഷി� കൃ്ഷി സ�ദായും, 
മൂല്യ വരദ്ധനവഷിലൂതെ സുംരുംഭക�് സുംരുംഭങ്ങളതെ  
മപ്രാല്സാഹനും എന്ീ പരഷിപാെഷികളഷിലൂതെ 
സുംസ്ാനും നാളഷിമകര വഷികസനും ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. 
മകരഗ്ാേും പരഷിപാെഷിയഷിലൂതെ ത�ങ്ങഷിന് മ�ാട്ങ്ങതള 
ഏകീകൃ� ഗ്രൂപ്പുകളായഷി �ഷിരഷിച്ചട് സുംമയാജഷി� 
പരഷിപാലനമുറകളഷിലൂതെയുും മരാഗബാധഷി�വും 
പ്രായും തെന്തുോയ ത�ങ്ങുകള് ോറ്റഷി പു�ഷിയ 
ക�കള് വച്ചുപഷിെഷിപെഷിച്ചുും നാളഷിമകരത്ഷിതറെ ഉല്ാദനും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്നു.  പ്രായമേറഷിയ ത�ങ്ങുകള് 
തവട്ഷി പു�ഷിയ ത�ങ്ങട് നടുകയുും പരഷിപാലഷിക്കുകയുും 
തെയ്യുക, ത�ങ്ങഷിതറെ ഉല്പൊദനക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, 
വ്യാവസായഷികാധഷിഷ്ഷി� മൂല്യവരദ്ധഷി� ഉല്ന്ങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക തുെങ്ങഷിയ പ്രൊരണങ്ങളഷിലൂതെ 
മകരളത്ഷിതറെ നാളഷിമകര സമ്പത്ട് പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുക 
എന് ലക്ഷ്യേഷിട്ട്   2018-19 ല് ആരുംഭഷിച്ച നാളഷിമകര 
േഷി്ന് പ്രവരത്ഷിച്ചുവരുന്നു.

പ്രായും തെന്തുും ഉല്പൊദനമശ്ഷി കുറഞ്ഞതുോയ 
ത�ങ്ങുകളതെ എണ്കൂടു�ല്, സങ്ര ഇനങ്ങളതെ 
കുറവട്, േണ്ണു സുംരക്ഷണത്ഷിതല ശ്രദ്ധക്കുറവട്, 
ഉയരന് കൂലഷി നഷിരക്കട്,  വഷിദഗട്ധ ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ 
കുറവട് എന്ഷിവയ്കട് പുറമേ  മൂല്യവരധഷി� മേഖലയഷിതല 
പരഷിേഷി�ഷികള് എന്ഷിവതയല്ാോണട് സുംസ്ാനതത് 
നാളഷിമകര ഉല്പൊദനമേഖല മനരഷിടുന് പ്രശ്നങ്ങള്.  
ത�ങ്ങട് കൃ്ഷിതയ സുംബന്ധഷിക്കുന് അെഷിസ്ാന 
വഷിവരങ്ങളതെ അപര്യാപ്ത� ഇന്നുും നഷിലനഷില്ക്കുന്നു.  
ഒരു ത�ങ്ങഷില് നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന് ഉല്പൊദനും, 
ത�ങ്ങഷിതറെ ഇനങ്ങള് �ഷിരഷിച്ചുള്ള  വഷിവരങ്ങള്, 
ജലമസെനും ലഭഷിക്കുന് സ്ലങ്ങള്, ജലമസെനും 
ലഭഷിക്കാത് ഇെങ്ങള്, പരഷിപാലനും ലഭഷിക്കുന്വയുതെയുും 
ലഭഷിക്കാത് ത�ങ്ങുകളതെയുും കണക്കട്, പ്രായത്ഷിതറെ 
അെഷിസ്ാനത്ഷില് ത�ങ്ങഷിതന �രും�ഷിരഷിക്കല്  തുെങ്ങഷിയ 
കൃ�്യോയ വഷിവരങ്ങളതെ അഭാവും നഷിലനഷില്ക്കുന്നു.  
അതുതകാണ്ടു�തന് ത�ങ്ങട് കൃ്ഷിതയ സുംബന്ധഷിക്കുന് 
വഷിവരങ്ങള് സ്ഷിരോയഷി മശഖരഷിക്കുകയുും പുതുക്കുകയുും 
തെമയ്യണ്�ാണട്.

പഴയ ത�ങ്ങുകള് ോറ്റഷി പു�ഷിയ ത�ങ്ങുകള് നടുക, 
ഗുണനഷിലവാരമുള്ള നെീല് വസട്തുക്കളതെ ഉല്പൊദനും, 
സുംമയാജഷി� കീെ നഷിയ�ണും, സുംമയാജഷി� 
മപാ്ക പരഷിപാലനും, മൂല്യവരദ്ധനവട്, കാര്ഷിക 
സുംസ്കരണും എന്ഷിവയാണട് നാളഷിമകര മേഖലയുതെ 
ഉന്േനത്ഷിനായുള്ള ോരഗ്ഗങ്ങള്.  ഗുണനഷിലവാരമുള്ള 
നെീല് വസട്തുക്കള് ഉപമയാഗഷിക്കുക, പ്രായമേറഷിയ 
ത�ങ്ങുകള് തവട്ഷി ോറ്റഷി നടുക, യ�വല്ക്കരണും, 
തെറുകഷിെജലമസെനും (കേമക്ാ ഇറഷിമഗ്ന്) 
എന്ഷിവ സുംമയാജഷി� പരഷിപാലന ോതൃകകളഷിലൂതെ  
നെപൊക്കുന്�ഷിതന സുംബന്ധഷിച്ചട് നയപരോയ 
പ്ര�ഷികരണമുണ്ാവണും.  നാളഷിമകരത്ഷിതറെ സുസ്ഷിര 
ഉല്പൊദനത്ഷിനു തുെരച്ചയായുും സ്ഷിരോയുും ഈരപെും 

ലഭഷിമക്കണ്�ഷിതറെ ആവശ്യക� കണക്കഷിതലടുത്ട് 
ജലമസെന സൗകര്യങ്ങള്  വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനു 
പ്രാധാന്യും നല്കണും.  കര്ക ഉല്പൊദക 
സുംഘങ്ങളും, സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങളും  വഴഷി  
കര്കരുതെ �ലത്ഷിലള്ള കൂട്ായട്േ സുംസ്കരണ 
മേഖലയഷിതല വ്യവസായഷിക വളരച്ച അനുസരഷിച്ചുള്ള 
മൂല്യവരദ്ധഷി� നയും എഫട്.പഷി.ഒ കളതെ മപ്രാല്സാഹനും 
എന്ഷിവയായഷിരഷിക്കണും വഷിപണനനയത്ഷിതറെ 
മക�ബഷിന്ദു.

പു�ഷിയതുും തേച്ചതപെട്തുോയ ഉയരന് വഷിളവ ലഭഷിക്കുന് 
ത�ങ്ങഷിനങ്ങള് ഉള്പെതെ ഗുണനഷിലവാരമുള്ള 
നെീല് വസട്തുക്കള് ആവശ്യോയ അളവഷില് 
ലഭ്യോവന്നുതണ്ന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകതയന്�ാണട് 
നാളഷിമകരത്ഷിതറെ ഉല്പൊദനക്ഷേ� 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനു സുംസ്ാനും അവലുംബഷിച്ച 
റീലൈാറെഷിുംഗട് ��ത്ഷിതറെ മുന്നുപാധഷി.  വഷിമക�ീകൃ� 
നഴട് സറഷികതള മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുക, നല്യഷിനും 
ക�കള് �ഷിരഞ്ഞടുക്കുന്�ഷില് പരഷിശീലനും 
നല്കഷിതകാണ്ട് പങ്ാളഷിത് രീ�ഷിയഷില് ക� ഉല്പൊദനും, 
ോതൃ ത�ങ്ങുകതള അെയാളതപെടുത്ല്, വഷിത്തു 
മശഖരണും, സുംഭരണും, നഴട് സറഷി സ്ാപഷിക്കലും 
പരഷിപാലനവും, കൂൊത� നഴട് സറഷികള്ക്കട് 
ഔമദ്യാഗഷികോയഷി അുംഗീകാരും നല്കാനുള്ള 
രീ�ഷി രൂപതപെടുത്ല്, ത�ങ്ങഷിന് ക�കളതെ 
സരട്ഷിഫഷിമക്ക്ന്, കാര്ഷിക പാരഷിസ്ഷി�ഷിക 
മേഖലകളഷില് ശുപാരശ തെയ്യുന് ത�ങ്ങഷിനങ്ങള് 
വളരത്ല്, ആവശ്യക�ാെഷിസ്ാനത്ഷില് നെീല് 
വസട്തുക്കളതെ ഉല്പൊദനും, ഉത്രവാദഷിത്മുള്ള 
ക�കതളന് ആശയും എന്ീ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആവശ്യോയ അളവഷില് ഗുണനഷിലവാരമുള്ള ക�കള് 
ഉല്പൊദനത്ഷിനു സഹായകരോയഷിരഷിക്കുും.

നാളഷിമകര മേഖലയഷിതല അമനകും 
അവസരങ്ങളായ വഷിവഷിധ�രും വഷിളകളോയഷി 
ഇെവഷിളകൃ്ഷി, സുംമയാജഷി�കൃ്ഷി, ഉല്പെന് 
കവവഷിധ്യവല്ക്കരണത്ഷിലൂതെ മൂല്യവരദ്ധനവട്, 
കയറുും കയര ഉല്പെന്ങ്ങള്ക്കുമുള്ള വരദ്ധഷിച്ചുവരുന് 
ആവശ്യക�, നാളഷിമകരപുരയഷിെ അെഷിസ്ാനത്ഷിലള്ള 
ഫാും ടൂറഷിസത്ഷിനുള്ള സാധ്യ�കള് എന്ഷിവ 
സേഗ്ോയഷി ഉപമയാഗതപെടുമത്ണ്തുണ്ട് (അവലംബം: 
നാളറിറകര വറിക്ന അന്ാരാഷ്ട്ര ്റമേളനത്റിക്ന്യം 
പ്രേർശനത്റിക്ന്യം നടപടറിക്രമങ്ങള് 2020, ്ംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
റബാർഡ്ട).

കുരുമുളകക്

2019-ല് മലാകതത് കുരുമുളകട് ഉല്പൊദനും 591950 
െണ്ായഷി കണക്കാക്കതപെടുന്നു.  2018-ല് ഇ�ട് 532760 
െണ്ായഷിരുന്നു.  കുരുമുളകുല്പൊദനത്ഷില് മലാകത്ഷില് 
ഒന്ാും സ്ാനും വഷിയറ്റട്നാേഷിനാണട് (47.3 ശ�ോനും). 
മലാകതത് തോത്ും ഉല്പൊദനത്ഷിതറെ 8.1 ശ�ോനും 
സുംഭാവനമയാതെ ഇന്്യ നാലാും സ്ാനത്ാണട്.
(അവലംബം: ഇന്ർനാഷണല് ക്പപ്ർ കമേ്യൂണറിറ്റി).
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2019-20 തല ഇന്്യയുതെ കുരുമുളകട് ഉല്പൊദനും 61,000 
െണ്ായഷി കണക്കാക്കതപെടുന്നു.   2018-19 ല് ഉല്പൊദനും 
48,000 െണ്ായഷിരുന്നു (അവലംബം: സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന റബാർഡറിക്ന് 
അഡ്ാന്്ട എസ്ററിറമറ്്ട, യ.പറി.എ.എ്്ട.ഐ വാർഷറിക ററിറപ്ാർട്ട, 2020) 

അ�ായ�ട് 2019-20 വര്ും കുരുമുളകട് ഉല്പൊദനത്ഷില് 
27 ശ�ോനത്ഷിതറെ വളരച്ച മരഖതപെടുത്ഷി. കുരുമുളകട് 
കൃ്ഷിയുതെ അെഷിത്റയായ മകരളും, കരണ്ാെക, 
�േഷിഴട് നാെട് എന്ീ സുംസ്ാനങ്ങളഷിതല  പശ്ഷിേഘട് 
േലതഞ്രുവകളഷില് കൃ്ഷി കുറഞ്ഞ�ട് കഴഷിഞ്ഞ 
ദശകത്ഷിതല കുരുമുളകട് ഉല്പൊദനതത്യുും 
കയറ്റുേ�ഷിതയയുും ബാധഷിച്ചു.  

2019-20 ല് സുംസ്ാനതത് കുരുമുളകട് കൃ്ഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 83,765 തഹകട്െര ആയഷിരുന്നു.  കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 1,004 
തഹകട്െറഷിതറെ വരദ്ധനവാണട് മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട്. 
എന്ാല് കുരുമുളകഷിതറെ ഉല്പൊദനത്ഷിലും 
ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷിലും യഥാക്േും 6 
ശ�ോനത്ഷിതറെയുും  7.2 ശ�ോനത്ഷിതറെയുും 
കുറവണ്ായഷി.  ഉല്പൊദനവും ഉല്പൊദനക്ഷേ�യുും 
യഥാക്േും 34,545 െണ്ണുും തഹകട്െറഷിനട് 412 
കഷിമലാഗ്ാമുോയഷിരുന്നു.  ആഭ്യന്ര ഉല്പൊദനത്ഷിതറെ 
56.6 ശ�ോനും സുംസ്ാനത്ഷില് നഷിന്നുോണട് 
(അനുബന്ധഷം 3.1.4). 

2017 മു�ല് കുരുമുളകഷിതറെ വഷില ഇെഷിഞ്ഞു 
തകാണ്ഷിരഷിക്കുകയാണട്.  2017-ല് കഷിമലായ്കട് 529.59 
രൂപ ആയഷിരുന്�ട് 2019 ആയമപൊള് കഷിമലായ്കട് 
354.05 രൂപയായഷി.  കുരുമുളകഷിതറെ ഇറക്കുേ�ഷിയാണട് 
പ്രധാനോയുും ഈ വഷിലയഷിെഷിവഷിനു കാരണും (അവലംബം: 

യ.പറി.എ.എ്്ട.ഐ വാർഷറിക ററിറപ്ാർട്ട, 2020).

2019-20 ല് കുരുമുളകട് കയറ്റുേ�ഷി 2,710 െണ് വരദ്ധഷിച്ചട് 
16,250 െണ്ാതയങ്ഷിലും തോത്ും കകവരഷിച്ച മൂല്യും, 
യൂണഷിറ്റട് മൂല്യും എന്ഷിവയഷില് (വാലയൂ റഷിയകലമസ്നഷിലും 
യൂണഷിറ്റട് വാലയൂ റഷിയകലമസ്നഷിലും) ഇെഷിവണ്ായഷി.  
2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് കുരുമുളകഷിതറെ കകവരഷിച്ച 
മൂല്യും 16.81 മകാെഷി കുറഞ്ഞട് 551.87 മകാെഷിയായഷി, 
ഇമ� കലയളവഷില് ഒരു യൂണഷിറ്റഷിനട് കകവരഷിച്ച മൂല്യും 
കഷിമലാഗ്ാേഷിനു 80.39 രൂപ കുറഞ്ഞട് കഷിമലാഗ്ാേഷിനു 
339.61 രൂപയായഷി.

ഇടുക്കഷിയഷിതല സുംമയാജഷി� കുരുമുളകട് വഷികസനും, 
വഷിമക�ീകൃ� നഴട്സറഷികളഷിലൂതെയുള്ള കുരുമുളകഷിതറെ 
പുനരുജ്ജീവനും, കുരുമുളകഷിതറെ കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
വഷിപുലീകരണത്ഷിനായുള്ള  സഹായും, ദ്ഷി�ീയ സൂക്ഷട്േ 
മൂലകങ്ങള്ക്കുള്ള സഹായും, േണ്ഷിതറെ മപാ്ക 
മൂല്യും തേച്ചതപെടുത്ല്, കുരുമുളകട് സേഷി�ഷികതള 
പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കല് തുെങ്ങഷിയവ സുംസ്ാനത്ട് 
കുരുമുളകട് ഉല്പൊദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായുള്ള 
പ്രധാന പരഷിപാെഷികളാണട്.

കശുവണ്ി

രാജ്യതത് അസുംസട്കൃ� കശുവണ്ഷി ഉല്പൊദനും 
2018-19 -ല് 7,42,000 തേട്ഷികട് െണ്ായഷിരുന്�ട് 
2019-20 -ല് 7,02,800 തേട്ഷികട് െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു.  
എന്ാല് ഈ കാലയളവഷില് കശുോവട് കൃ്ഷി ഭൂേഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 11,05,400 തഹകട്െറഷില് നഷിന്നുും 1,125,060 
തഹകട്െറായഷി വരധഷിച്ചു.

രാജ്യതത് കശുവണ്ഷി കൃ്ഷിയുള്ള സുംസ്ാനങ്ങളഷില്, 
ഉല്പൊദനത്ഷില്  ഏറ്റവും മുന്ഷില് േഹാരാ്ട്ട്യുും 
(25.7 ശ�ോനും).  രണ്ാേ�ട് ആ�ാപ്രമദശുോണട് 
(16.4 ശ�ോനും).  മകരളും കശുവണ്ഷി ഉല്പൊദനത്ഷില് 
ആറാും സ്ാനത്ാണട്.

കഴഷിഞ്ഞ ദശകത്ഷില് സുംസ്ാനതത് കശുവണ്ഷി 
കൃ്ഷി തെയ്യുന് ഭൂേഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഉല്പൊദനവും 
ഗണ്യോയഷി കുറഞ്ഞു.  2010-11 ല് 34750 
െണ്ായഷിരുന് ഉല്പൊദനും 2019-20 ല് 19440 
െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു.  ഈ കാലയളവഷില് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷി 
43850 തഹകട്െറഷില് നഷിന്നുും 39,890 തഹകട്െറായഷി 
കുറഞ്ഞു.  2010-11 ല് ഒരു തഹകട്െറഷിനു 793 കഷിമലാ 
ഗ്ാോയഷിരുന് ഉല്പൊദനക്ഷേ� 2019-20 ആയമപൊള് 
തഹകട്െതറാന്ഷിനു 487 കഷിമലാഗ്ാോയഷി കുറഞ്ഞ�ട് 
കശുോവട് കൃ്ഷിയുതെ സാധ്യ�കതള കാര്യോയഷി 
ബാധഷിക്കുന്നു.  2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 
ല് കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുും ഉല്പൊദനവും  യഥാക്േും 2.9 
ശ�ോനവും 24.4 ശ�ോനവും വരധഷിച്ചു. 
(അനുബന്ധഷം 3.1.12)

2019-20 ല് ഇന്്യയഷില് നഷിന്നുമുള്ള കശുവണ്ഷിപെരഷിപെട് 
കയറ്റുേ�ഷി 954 െണ് വരധഷിച്ചട് 67,647 െണ്ാതയങ്ഷിലും 
2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് കയറ്റുേ�ഷിയഷില് നഷിന്നുും  
കകവരഷിച്ച മൂല്യത്ഷില് (വാലയു റഷിയകലമസ്ന്) 
566.82 മകാെഷിയുതെ ഇെഷിവണ്ായഷി.  കയറ്റുേ�ഷിയുതെ 
തോത്ും മൂല്യും 3867.17 മകാെഷി രൂപയാണട്.  2019-20 
ല് കശുവണ്ഷി കയറ്റുേ�ഷിയഷില് മകരളത്ഷിതറെ സുംഭാവന 
45.05 ശ�ോനോയഷിരുന്നു.  8861 മകാെഷി രൂപയുതെ 9.38 
ലക്ഷും െണ് അസുംസട്കൃ� കശുവണ്ഷി ഇന്്യ ഇറക്കുേ�ഷി 
തെയട്തു.  ഇ�ഷില് 125.5 മകാെഷി രൂപയ്കള്ള 13,202 തേട്ഷികട് 
െണ് കശുവണ്ഷിയാണട് മകരളത്ഷിമലയ്കട് ഇറക്കുേ�ഷി 
തെയ്�ട്. (അവലംബം: ഡയറക്ടടറററ്്ട ഓഫ്ട കാഷ്യൂനട്ട ആന്്ട റകാറക്ാ 

ക്ഡവലപ്ടക്മന്്ട, ്റി.ഇ.പറി.്റി.ഐ)

മത്ചാട്വിളകള്

കയറ്റുേ�ഷി, ത�ാഴഷിലവസരസാധ്യ�, 
ദാരഷിദ്ര്യനഷിരോരജ്ജന മശ്ഷി  എന്ഷിവ 
കണക്കഷിതലടുക്കുമമ്പാള് വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനത്ഷിലും 
സാമ്പത്ഷികാെഷിസ്ാനത്ഷിലും മ�ാട്വഷിളകള് വളതര 
പ്രാധാന്യും അരഹഷിക്കുന്നു.  വഷിമശ്ഷിച്ചുും ഗ്ാേീണ 



85അദ്ധ്യായം 3, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

മേഖലയഷില്.  ത�മക്ക ഇന്്യയഷിതല നാല പ്രധാന 
മ�ാട്വഷിളകളഷില് ഓമരാന്ഷിനുും വ്യ�്യസ്തോയ 
സവഷിമശ്�കളും സാമ്പത്ഷിക പ്ര�ഷിസന്ധഷികളും 
കാണാനാവും.

റബ്ബര, മ�യഷില, കാപെഷി, ഏലും എന്ീ നാലട് 
മ�ാട്വഷിളകളതെ കൃ്ഷിയഷില് മകരളത്ഷിനു ഗണ്യോയ 
പങ്കുണ്ട്.  ഈ നാല വഷിളകളും  സുംസ്ാനത്ഷിതറെ 
7.12 ലക്ഷും തഹകട്െര പ്രമദശത്ട് കൃ്ഷിതെയ്യതപെടുന്നു.  
അ�ായ�ട് സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 27.5 ശ�ോനവും ഈ നാല വഷിളകളാണട് 
(അനുബന്ധഷം 3.1.4).  2019-20 വര്ത്ഷില് മദശീയ 
റബ്ബര ഉല്പൊദനത്ഷില് മകരളത്ഷിതറെ പങ്ട് 74.9 
ശ�ോനോണട്.  ഏലത്ഷിതറെ പങ്ട് 89.7 ശ�ോനവും, 
കാപെഷിയുമെ�ട് 21.87 ശ�ോനവും, മ�യഷിലയുമെ�ട് 4.35 
ശ�ോനവോണട്. (അനുബന്ധഷം 3.1.13)

മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മൂലും 2019-20 
വര്ത്ഷിതറെ അവസാനത്ഷില് ഏരതപെടുത്ഷിയ 
മലാകട്ഡൗണ് നഷിയ�ണങ്ങള്  ത�മക്ക ഇന്്യയഷിതല 
മ�ാട്മേഖലയഷില് രണ്ാഴ്ചയ്കള്ളഷില് നീക്കും തെയ്യുകയുും, 
നഷിയ�ണങ്ങമളാതെ മ�ാട്ുംമേഖലയഷിതല 
പ്രവരത്നങ്ങള്  പുനരാരുംഭഷിക്കാന് അനുവദഷിയ്കകയുും  
തെതയ്ങ്ഷിലും, അസുംസട്കൃ� വസട്തുക്കളതെയുും, 
ഉല്പെന്ങ്ങളതെയുും െരക്കട് നീക്കത്ഷിലണ്ായ 
നഷിയ�ണങ്ങള് തെലവട് ഉയരുന്�ഷിനുും  വഷിപണഷിയുതെ 
അനഷിശ്ഷി��്ത്ഷിനുും കാരണോവകയുും മ�ാട്ങ്ങളതെ 
വരുോന ോരഗ്ഗതത് പ്ര�ഷികൂലോയഷി ബാധഷിക്കുകയുും 
തെയട്തു (അവലംബം: യ.പറി.എ.എ്്ട.ഐ, വാർഷറിക ററിറപ്ാർട്ട, 2020).

റബര് 

2019-ല് ആമഗാള പ്രകൃ�ഷിദത് റബര ഉല്പൊദനും 2018 
തല ഉല്പൊദനോയ 13.892 േഷില്്യണ് െണ്ഷില് നഷിന്നുും 1.4 
ശ�ോനും കുറഞ്ഞട് 13.695 േഷില്്യണ് െണ്ായഷി.  2019-ല്
പ്രധാന ഉല്പൊദന രാജ്യങ്ങളായ �ായട് ലാന്ഡട്, 
ഇമന്ാമന്്യ, കെന എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് പ്രകൃ�ഷിദത് 
റബറഷിതറെ ഉല്പൊദനും കുറഞ്ഞു.  എന്ാല് വഷിയറ്റട്നാും,  
ഐവറഷി മകാസട്റ്റട്, ഇന്്യ, േമല്്യ എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് 
ഉല്പൊദനും വരധഷിച്ചു.  2019 -ല് ഇന്്യ 5.1 ശ�ോനും 
സുംഭാവനമയാതെ പ്രകൃ�ഷിദത് റബ്ബര  ഉല്പൊദനത്ഷില് 
മലാകത്ട് ആറാും സ്ാനത്ായഷിരുന്നു.  
ഉല്പൊദനക്ഷേ�യഷില് ഇന്്യ മൂന്ാും സ്ാനത്തുും, 
വഷിയറ്റട്നാും ഒന്ാും സ്ാനത്തുോണട്.

രാജ്യതത് പ്രകൃ�ഷിദത് റബ്ബറഷിതറെ ഉല്പൊദനും 2018-19 
ല് 6.51 ലക്ഷും െണ്ായഷിരുന്�ട് 9.4 ശ�ോനും ഉയരന്ട് 
2019-20 ല് 7.12 ലക്ഷും െണ്ായഷി.  2019-20 -ല് ൊപെട് 
തെയ്യാന് കഴഷിയുന് 6,63,250 തഹകട്െറഷില് 4,88,000 
തഹകട്െറഷില് നഷിന്നുും ോത്രോണട് റബര ഉല്പൊദനും 
നെന്�ട്. ൊപ്പു തെയ്യതപെൊത് സ്ലത്ഷിതറെ വഷിസട്തൃ�ഷി 
2018-19 ല് 29.8 ശ�ോനോയഷിരുന്�ട് 2019-20 

ആയമപൊള് 26.4 ശ�ോനോയഷി കുറഞ്ഞു.  ൊപെട് 
തെയ്യുന് പ്രമദശത്ഷിതറെ വരധനവട്, േഴ സുംരക്ഷഷി� 
പ്രമദശത്ഷിതറെ  വരധനവട്, മുന് വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 
അനുകൂലോയ കാലാവസ്, �ാര�മേ്യന ഉയരന് 
വഷില, സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ റബര ഉല്പൊദന 
മപ്രാല്സാഹന പദ്ധ�ഷി (ആര.പഷി.ഐ.എസട് ) 
എന്ീ ഘെകങ്ങള്  ഉല്പൊദനും ഉയരത്തുന്�ഷിനട് 
അനുകൂലോയഷി  വരത്ഷിച്ചു.

2019-20 ല് രാജ്യത്ട് 11,34,120 െണ്  പ്രകൃ�ഷിദത് 
റബ്ബറഷിതറെ ഉപമഭാഗും നെന്നു.  2018-19 തല 
ഉപമഭാഗോയ 12,11,940 െണ്ഷിമനക്കാള് 6.4 ശ�ോനും 
കുറവാണഷി�ട്.  ഇറക്കുേ�ഷി മുന് വര്തത് 5.82 ലക്ഷും 
െണ്ഷില് നഷിന്നുും 21 ശ�ോനും കുറഞ്ഞട് 4.57 ലക്ഷും 
െണ്ായഷി.  

2018-19 ല് ആര.എസട്.എസട് 4 മഗ്ഡട് റബ്ബറഷിതറെ 
വാര്ഷിക ശരാശരഷി വഷില നൂറട് കഷിമലായ്കട് 12,595 
രൂപയായഷിരുന്�ട് 2019-20 ല് നൂറട് കഷിമലായ്കട് 13,522 
രൂപയായഷി വരധഷിച്ചു (അനുബന്ധഷം 3.1.14, 3.1.15, 
3.1.16). (അവലംബം: റബ്ബർ സ്റാറ്റിസ്ററിക്ല് ന്യൂ്്ട, 2019-20)

സുംസ്ാനത്ഷിതറെ തോത്ും കൃ്ഷി വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 21.3 
ശ�ോനും റബ്ബറാണട്. സുംസ്ാനത്ട് ത�ങ്ങട് കൃ്ഷി 
കഴഷിഞ്ഞാല് ഏറ്റവേധഷികും പ്രമദശത്ട് കൃ്ഷി തെയ്യുന്�ട് 
റബ്ബറാണട്. 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 ല് 
മകരളത്ഷില് റബര കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 170 തഹകട്െര 
കുറഞ്ഞു.  എന്ാല് ഉല്പൊദനും 8.32 ശ�ോനും 
ഉയരന്ട് 5.33 ലക്ഷും െണ്ായഷി (അനുബന്ധഷം 3.1.13) 
(അവലംബം: റബ്ബർ റബാർഡ്ട).

ക്ചാപ്ി

2019-20 തല ആഭ്യന്ര കാപെഷി ഉല്പൊദനും 299300 
െണ്ായഷി കണക്കാക്കുന്നു (േണ്സൂണഷിനു മശ്മുള്ള 
കണക്കനുസരഷിച്ചട് ) ഇ�ഷില്  അറബഷിക്ക കാപെഷിയുതെ 
ഉല്പൊദനും 90,400 െണ്ണുും (30.2 ശ�ോനും) മറാബസ്റ്റ 
കാപെഷിയുതെ ഉല്പൊദനും 2,08,900 െണ്ണുോണട് (69.8 
ശ�ോനും).  2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് തോത്ും 
ഉല്പൊദനത്ഷിലും അറബഷിക്ക, മറാബസ്റ്റ ഇനങ്ങളതെ 
ഉല്പൊദനത്ഷിലും യഥാക്േും 20,200 െണ്, 4,600 െണ്, 
15,600 െണ് എന്ഷിങ്ങതന കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി.

2019-20 കാലയളവഷില് ഇന്്യന് കാപെഷി മേഖലയഷില് 
കയറ്റുേ�ഷിയുതെ അളവഷിലും കകവരഷിച്ച തോത്ും മൂല്യും, 
യൂണഷിറ്റട് മൂല്യും എന്ഷിവയഷിലും കുറവണ്ായഷി.  കയറ്റുേ�ഷി 
തെയ് കാപെഷിയുതെ അളവട് 26,920 െണ് കുറഞ്ഞട് 3,27,070 
െണ്ായഷി.  കകവരഷിച്ച മൂല്യും 698.90 മകാെഷി രൂപ കുറഞ്ഞട് 
5,209.16   മകാെഷിയാവകയുും യൂണഷിറ്റഷിനട് കകവരഷിച്ച മൂല്യും 
കഷിമലായ്കട് 7.63 രൂപ കുറയുകയുും തെയട്തു (യ.പറി.എ.എ്്ട.ഐ 

വാർഷറിക  ററിറപ്ാർട്ട 2020).
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മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മൂലമുണ്ായ ആദ്യ ഘട് 
മലാകട്ഡൗണഷിനു മുമ്പട് കാപെഷി വഷിളതവടുപ്പുും സുംഭരണവും 
കഴഷിഞ്ഞഷിരുന്നു.  എന്ാല് ഏപ്രഷില്, തേയട് ോസങ്ങളഷില് 
ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ ദൗരലഭ്യും മൂലും സാധാരണ 
കൃ്ഷിപണഷികള് നെത്ാന് കഴഷിഞ്ഞഷില്.  മലാകട്ഡൗണ് 
സേയത്ട് മകാഫഷി മ്ാപ്പുകളതെ പ്രവരത്നും 
നഷിരത്ഷിവച്ച�ട് കാപെഷിയുതെ ആവശ്യക�യുും വഷിപണനവും 
ഗണ്യോയഷി കുറയാനഷിെയാക്കഷി.  കയറ്റുേ�ഷിയഷിലണ്ായ 
ഇെഷിവട് ദൂരീകരഷിക്കാന് മകാഫീ മബാരഡട് കയറ്റുേ�ഷി 
തപരേഷിറ്റുകള്  നല്കുകയുും കയറ്റുേ�ഷി തപരേഷിറ്റുകളതെ 
സാധു� കാലാവധഷി നീട്ഷി തകാടുക്കുകയുും തെയട്തു.  
കാലാവസ്ാ പ്രവെനും, കാര്ഷിക സ�ദായങ്ങള്, 
വഷിലവഷിവരങ്ങള് എന്ഷിവ കര്കരഷിതലത്ഷിക്കാന് 
കര്കരുതെ ഒരു വാട്സട്ആപെട് ഗ്രൂപെട് മകാഫഷി മബാരഡട് 
ആരുംഭഷിച്ചു.

മകരളതത് സുംബന്ധഷിച്ചട്, കാപെഷിയുതെ ഉല്പൊദനും 
2018-19 ല് 64,676 തേട്ഷികട് െണ്ായഷിരുന്�ട് 2019-
20 ല് 65,459 തേട്ഷികട് െണ്ായഷി വരദ്ധഷിച്ചു.  കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും ഈ കാലയളവഷില് വരധനവണ്ായഷി.  
2018-19 ല് 84976 തഹകട്െറായഷിരുന്�ട് 2019-
20 ല് 85880 തഹകട്െറായഷി.  രാജ്യതത് കാപെഷി 
ഉല്പൊദക സുംസ്ാനങ്ങളഷില്, കരണ്ാെകത്ഷിനു 
ത�ാട്ടുപഷിന്ഷിലാണട് മകരളും (അനുബന്ധഷം 3.1.13).  
വഷിളവട് നല്കുന് വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് 
സുംസ്ാനതത് ഉല്പൊദനക്ഷേ� തഹകട്െറഷിനു 762 
കഷിമലാഗ്ാോണട്.

െഷിട്യായ നെീല്, ജലമസെന സൗകര്യങ്ങളതെ 
ലഭ്യ� ഉറപ്പുവരുത്ല് എന്ഷിവയഷിലൂതെ നഷിലവഷിലള്ള 
കാപെഷിമത്ാട്ങ്ങളതെ ഉല്പൊദനക്ഷേ� 
തേച്ചതപെടുത്ഷി സുംസ്ാനത്ഷിതറെ കാപെഷി ഉല്പൊദനും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കാന് കഴഷിയുും.  ഇമക്കാ സരട്ഷികഫഡട് 
കാപെഷി ഉല്പൊദനത്ഷിലൂതെ ഉയരന് മൂല്യമുള്ള 
തപെ്്യാലഷിറ്റഷി  വഷിപണഷികളഷില്  പ്രമവശഷിക്കാന്  കാപെഷി  
കര്കതര  മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്�ട്  അവരക്കട്   
ഉയരന് വരുോനും മനൊന് സഹായകോകുും.  2019 
ോരച്ചഷില് ‘വയനാെട് മറാബസ്റ്റാ മകാഫഷി’ ക്കട് ജഷി.ഐ 
സരട്ഷിഫഷിമക്ക്ന് ലഭഷിച്ച�ട് അന്ാരാ്ട്ട് വഷിപണഷിയഷില് 
ഇന്്യന് കാപെഷിയുതെ വഷിശ്ാസ്യ�യുും ദൃശ്യ�യുും 
വരധഷിപെഷിക്കുും.   തേച്ചതപെട് സാമങ്�ഷിക  വഷിദ്യയഷിലൂതെ  
മൂല്യവരദ്ധനവട്, എഫട്.പഷി.ഒ  കളതെ  രൂപീകരണും, 
ഇ - ലൈാറ്റട് മഫാേഷിലൂതെ കര്കരക്കട് വഷിപണഷിയഷിമലയ്കട് 
മനരഷിട്ടുള്ള പ്രമവശനും എന്ഷിവ ഉല്പൊദനത്ഷിലും 
വഷിപണനത്ഷിലും കാപെഷി മേഖലയുതെ പുമരാഗ�ഷിയ്കട് 
സഹായകോകുും (അവലംബം: റകാഫറി റബാർഡ്ട,2020).

മത�ില

മലാകത്ട് മ�യഷില ഉല്പൊദനത്ഷില് ഒന്ാും സ്ാനും 
കെനയ്കാണട്.  ആമഗാള ഉല്പൊദനത്ഷിതറെ 45.5 
ശ�ോനും, അ�ായ�ട് 6,149.7 േഷില്്യണ് കഷിമലാഗ്ാും 

കെനയഷിലാണട് ഉല്പൊദഷിപെഷിക്കുന്�ട് (അവലംബം: 

അന്ാരാഷ്ട്ര ടീ കമേ്യൂണറിറ്റി) 

ഏറ്റവും കൂടു�ല് മ�യഷില ഉല്പൊദഷിപെഷിക്കുന് രണ്ാേതത് 
രാജ്യും ഇന്്യയാണട്.  2019-20 തല ആഭ്യന്ര മ�യഷില 
ഉല്പൊദനും 1,360.81 ദശലക്ഷും കഷിമലാ ഗ്ാോയഷിരുന്നു.  
ഇ�ട് 2018-19 മനക്കാള് 10.77 ദശലക്ഷും കഷിമലാഗ്ാും 
കൂടു�ലാണട് (അനുബന്ധഷം 3.1.17).  2018-19 തന 
അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 ല് ഉത്മരന്്യയഷില് ഉല്പൊദനും 
കൂടു�ലും, ദക്ഷഷിമണന്്യയഷില് ഉല്പൊദനും കുറവായഷിരുന്നു 
(അവലംബം: ടീ റബാർഡ്ട).

2019 തറെ ആദ്യ പാദത്ഷിതല  േഷി�-രൂക്ഷ 
വരള്ച്ചയ്കമശ്ും  സാധാരണമയക്കാള്  കൂടു�ലായഷി 
ത�ക്കു പെഷിഞ്ഞാറന് കാലവര്ും ലഭഷിച്ചു.  ആഗസട്റ്റട്, 
തസപ്തുംബര ോസങ്ങളഷില് ലഭഷിച്ച കനത് േഴയുും, 
കുറഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശവും ഈ ോസങ്ങളഷിതല മ�യഷില 
ഉല്പൊദനതത് ബാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. 

കഴഷിഞ്ഞ പത്തുവര്ത്ഷിനഷിെയഷില് മ�യഷില 
ഉല്പൊദനത്ഷില് 40.8 ശ�ോനത്ഷിതറെ 
വരധനവണ്ായഷി (അനുബന്ധഷം 3.1.17).  
2019-20 തല ആഭ്യന്ര കയറ്റുേ�ഷി 240.02 ദശലക്ഷും 
കഷിമലാഗ്ാോയഷിരുന്നു.  ഇ�ട് 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 
14.48 ദശലക്ഷും കഷിമലാഗ്ാും കുറവാണട്.  യൂണഷിറ്റഷിനു 
കകവരഷിച്ച മൂല്യും 2018-19 ല് കഷിമലായ്കട് 216.38 
രൂപയായഷിരുന്�ട് 2019-20 ല് കഷിമലായ്കട് 226.14 
രൂപയായഷി വരധഷിച്ചു (അവലംബം: ടീ റബാർഡ്ട).  

2019-20 ല് മ�യഷില കയറ്റുേ�ഷിയഷില് നഷിന്നുും കകവരഷിച്ച 
തോത്ും മൂല്യും 5,427.78 മകാെഷി രൂപയായഷിരുന്നു.  ഇ�ട് 
2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 1.3 ശ�ോനും കുറവാണട്.  
2020 തല ആദ്യ അഞ്ചു ോസങ്ങളഷില് കയറ്റുേ�ഷിയുതെ 
തോത്ും അളവഷിലും മൂല്യത്ഷിലും ഇെഷിവണ്ായഷി.  
2019-20 ല് രാജ്യതത് തോത്ും ആഭ്യന്ര മ�യഷില 
ഉല്പൊദനത്ഷിതറെ 4.35 ശ�ോനും മകരളത്ഷില് 
നഷിന്ാണട്.  മ�യഷില കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 2018-19 
തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 ല് 1.65 ശ�ോനും കുറഞ്ഞട് 
35,871 തഹകട്െറായഷി.  2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 
സുംസ്ാനതത് മ�യഷില ഉല്പൊദനും 2.46 ശ�ോനും 
കുറഞ്ഞട് 59.26 േഷില്്യണ് കഷിമലാഗ്ാോയഷി (അനുബന്ധഷം 
3.1.13).

വഷിള നഷ്ടും മൂലമുണ്ായ സാമ്പത്ഷിക പ്ര�ഷിസന്ധഷി, 
മകാവഷിഡട് നഷിയ�ണങ്ങള് മൂലും  മ�യഷില 
നുള്ളുന്�ഷിനുള്ള ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ ദൗരലഭ്യും, 
വഷി�രണശുംഖല ക്േീകരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
കാല�ാേസും, മവ�ന വഷി�രണത്ഷിനുള്പെതെ 
എമസ്റ്ററ്റാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പണും ലഭ്യോകാ�ഷിരഷിക്കല്, 
മഗാഡൗണുകളഷില് വഷിറ്റുമപാകാത� മ�യഷില 
തകട്ഷികഷിെക്കല്, കയറ്റുേ�ഷി നെക്കാത്തുും വഷി�രണ 
ശുംഖല �കരാറഷിലായമ�ാതെ തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുും 
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�ഷിരഷിച്ചുും ഗ�ാഗ�ും നെക്കാത്തുും മകാവഷിഡട്-19   
േഹാോരഷി മ�യഷില മേഖലയഷിലണ്ാക്കഷിയ 
പ്ര�ഷിസന്ധഷികളാണട്.

ഏലഷം

മലാകതത് രണ്ാേതത് വലഷിയ ഏലും ഉല്പൊദക 
രാജ്യോണട് ഇന്്യ.  ഇന്്യയഷില് ഉല്പൊദഷിപെഷിക്കതപെടുന് 
ഏലയ്കയുതെ സവഷിമശ്ോയ സുഗന്ധവും സ്ാദുും 
മൂലും അന്ാരാ്ട്ട് ഏല വ്യാപാരത്ഷില് ഇന്്യ ഒരു 
സുപ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു.  അഡ്ാന്സട് എസ്റ്റഷിമേറ്റട് 
പ്രകാരും ഇന്്യയഷിതല ഏലും ഉല്പൊദനും 2019-20 ല് 
11,230 െണ്ായഷിരുന്നു,  ഇ�ട് 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് 
1,710 െണ് കുറവാണട്.  2019-20 ല് ഏലയ്കായുതെ വഷില 
കഷിമലായ്കട് 1,388.19 രൂപ ഉയരന്ട് കഷിമലായ്കട് 2,908.50 
രൂപയഷിതലത്ഷി.

2017-18 ല് ഏലും കയറ്റുേ�ഷി എക്കാലതത്യുും ഏറ്റവും 
ഉയരന് നഷിരക്കായ 5,680 െണ്ഷിതലത്ഷി.  എന്ാല് 
2019-20 തല കണക്കുകള് പ്രകാരും ഏലും കയറ്റുേ�ഷി 
2090 െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു. മുന്വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 760 
െണ്ഷിതറെ വ്യ�്യാസും. കകവരഷിച്ച തോത്ും മൂല്യും 70.04 
മകാെഷി ഉയരന്ട് 426.29 മകാെഷിയാവകയുും യൂണഷിറ്റട് മൂല്യും 
കഷിമലായ്കട് 789.67രൂപ വരധഷിച്ചട് 2039.67 രൂപയാവകയുും 
തെയട്തു. (യ.പറി.എ.എ്്ട.ഐ വാർഷറിക ററിറപ്ാർട്ട 2020)

ഏലും ഉല്പൊദനത്ഷില് മകരളത്ഷിനു ഗണ്യോയ 
പങ്കുണ്ട്.  രാജ്യതത് തോത്ും ഉല്പൊദനത്ഷിതറെ 89.7 
ശ�ോനും സുംസ്ാനത്ഷിതറെ സുംഭാവനയാണട്.  മുന് 
വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 ല് സുംസ്ാനത്ട് 
ഏലയ്കായുതെ ഉല്പൊദനും 12.6 ശ�ോനും കുറഞ്ഞു 
10076 തേട്ഷികട് െണ്ായഷി.  സുംസ്ാനത്ട് തവള്ളതപൊക്കും 
മൂലമുണ്ായ വന് നഷ്ടും ഉല്പൊദനത്ഷിതല ഇെഷിവഷിനു 
കാരണോയഷി കണക്കാക്കാും(അനുബന്ധഷം 3.1.13).

വളങ്ളുന്െയുഷം കീെന്ചാശിനികളുന്െയുഷം 
ഉപമഭ്ചാഗഷം

2019-20 തല �മദേശജന്യോയ കീെനാശഷിനഷികളതെ 
ഉപമഭാഗും 634.81 തേട്ഷികട് െണ് ആയഷിരുന്നു.  
ഇ�ഷില്  രാസകീെനാശഷിനഷി 291.01 തേട്ഷികട് െണ്ണുും 
കജവകീെനാശഷിനഷി 343.8 തേട്ഷികട് െണ്ണുോണട്.  
കീെനാശഷിനഷികളതെ ഉപമയാഗും മുന് വര്ങ്ങതളക്കാള് 
കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്.  ഏറ്റവും കൂടു�ല് രാസകീെനാശഷിനഷി 
ഉപമയാഗഷിച്ച�ട് ത�ങ്ങഷിനുും കജവകീെനാശഷിനഷി 
ഉപമയാഗഷിച്ച�ട് തനല്ഷിനുോണട്.  2019-20 ല് 
രാസ-കജവ കീെനാശഷിനഷികളതെ ഉപമയാഗും 
കുറഞ്ഞുതവങ്ഷിലും തനല് കൃ്ഷിയഷില് ഉപമയാഗഷിച്ച 
രാസകീെനാശഷിനഷിയുതെ അളവട് വരദ്ധഷിച്ച�ായഷി 
കാണാും.  കജവകീെനാശഷിനഷിയുതെ ഉപമയാഗും എല്ാ 
വഷിളകളഷിലും കുറഞ്ഞ�ായഷി കാണുന്നു.  തനല്ട് ഒഴഷിതക 
േതറ്റല്ാ വഷിളയഷിനങ്ങളഷിതലയുും രാസ കീെനാശഷിനഷിയുതെ 
ഉപമയാഗും 2018-19 വര്വോയഷി �ാര�േ്യും 
തെയ്യുമമ്പാള് കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്. (പട്ിക 3.1.4)   
 
മുന് വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 തല   കനട്ജന് 
വളങ്ങളതെ ഉപമഭാഗും തഹകട്െറഷിനട് 28 കഷിമലാഗ്ാതേന് 
അളവഷില് �തന് ോറ്റേഷില്ാത� തുെരുന്നു, ഇ�ട് 
ആതക കനട്ജന്, മഫാസട്ഫറസട്, തപാട്ാസ്യും 
വളങ്ങളതെ 44 ശ�ോനോണട്.  2019-20 കാലയളവഷില് 
മഫാസട്ഫറസട്, തപാട്ാസ്യും എന്ഷിവയുതെ ഉപമഭാഗും 
യഥാക്േും തഹകട്െറഷിനു 14 കഷിമലാഗ്ാും, 21 കഷിമലാഗ്ാും 
എന്ഷിങ്ങതനയുും ആതക ഉപമഭാഗത്ഷിതറെ 55 
ശ�ോനോയുും കണക്കാക്കുന്നു (അനുബന്ധഷം 3.1.18).

കുടഷംബശ്ീ മുമഖനയുള്ള കൂട്ടുകൃ്ി     

കുടുുംബശ്രീയുതെ ഒരു പ്രധാന പ്രവരത്ന മേഖലയാണട് 
കൂട്ടുകൃ്ഷി, സമൂഹത്ഷിതറെയുും കുടുുംബത്ഷിതറെയുും 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപൊക്കുക എന്�ാണട് ഇ�ഷിതറെ ലക്ഷ്യും.  
തനല്ട്, പച്ചക്കറഷി, വാഴ എന്ഷിവയാണട് ഇത്രത്ഷില് 
കൃ്ഷി തെയ്യുന് പ്രധാന വഷിളകള്.  2019-20 ല് 8,105 

പട്ിക 3.1.4 ഉല്പെന്ും �ഷിരഷിച്ചുും വഷിള �ഷിരഷിച്ചുമുള്ള �മദേശീയ രാസകജവ കീെനാശഷിനഷികളതെ ഉപമഭാഗും 2018-19 
മു�ല് 2019-20 വതര (തേട്ഷികട് െണ്, തെകട്നഷിക്കല് മഗ്ഡട് )

ഉല്പ്ന്ഷം വ ിള
ര്ചാസകീെന്ചാശിനികള് ജജവകീെന്ചാശിനികള് ആന്ക
2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

ധാന്യങ്ങള് തനല്ട് 66.24 72.32 94.86 85.64 161.09 157.96

പച്ചക്കറഷികള് 137.58 40.00 201.99 57.01 339.57 97.01

സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള് 48.71 32.47 79.71 45.00 128.42 77.46

മ�ങ്ങ ത�ങ്ങട് 113.06 78.05 116.49 81.7 229.54 159.75

കവങ്ങട് കവങ്ങട് 15.80 17.2 21.75 19.73 37.55 36.94

വാഴപെഴും വാഴ 135.91 50.97 161.97 54.72 297.88 105.69

ആതക 517.3 291.01 676.76 343.8 1194.06 634.81
അവലംബം: ്ംസ്ഥാന കാർഷറികവറിക്ന കർഷകറഷേമവകുപ്്ട, 2020



88 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

തഹകട്െര ഭൂേഷി തനല് കൃ്ഷിക്കായുും 6,575 തഹകട്െര 
പച്ചക്കറഷിയ്കായുും 11,325 തഹകട്െര വാഴക്കൃ്ഷിക്കായുും 
ഉപമയാഗഷിച്ചു.  േറ്റു വഷിളകള് 9,673 തഹകട്െര സ്ലത്ട് 
കൃ്ഷി തെയട്തു.  2018-19 ല് കൃ്ഷിക്കായഷി വഷിനഷിമയാഗഷിച്ച 
ഭൂവഷിസട്തൃ�ഷിയുോയഷി �ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള്  
കൂട്ടുകൃ്ഷിക്കായഷി ഉപമയാഗഷിച്ച ആതക ഭൂവഷിസട്തൃ�ഷി 
കുറഞ്ഞ�ായഷി കാണാും.  2019-20 തല കൃ്ഷി 
വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ വഷിശദാുംശങ്ങള്  
(അനുബന്ധഷം 3.1.19) ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്. 

ക്ചാര്്ിക വിപണനഷം

ഗ്ാേീണ നഗര മേഖലകളഷിതല 6 തോത് 
വ്യാപാരമക�ങ്ങള്, ഒരു ജഷില്ാ�ല സുംഭരണ മക�ും, 
256 പച്ചക്കറഷി ക്ലസ്റ്റര െന്കള്, 37 മ്ാക്കു�ല 
തഫഡമററ്റഡട് സ്ാപനങ്ങള്, 466 ഇമക്കാ മ്ാപ്പുകള്, 
398 ആഴ്ച െന്കള്, മഹാരട്ഷിമകാരപെഷിനു കീഴഷിലള്ള 369 
വഷിപണഷികള്, വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തകയ്ക കീഴഷിലള്ള 307 
വഷിപണഷികള് എന്ഷിവ ഉള്തപെടുന്�ാണട് സുംസ്ാന 
കൃ്ഷി വകുപെഷിനു കീഴഷിലള്ള വഷിപണഷി ശുംഖല.  കര്കരക്കട് 
ന്യായോയ വഷില നല്കുന്�ഷിനുും കാര്ഷിക 
ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനും ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷിനുും 
ഈ വഷിപണഷികള് വളതരയധഷികും സഹായഷിക്കുന്നു.  
ഇതു കൂൊത� 16 ഹരഷി� കൂട്ായട്േ വഷിപണഷികള്, 
സുംസ്ാനത്ട് വഷിവഷിധ പദ്ധ�ഷികളതെ ഭാഗോയഷി 
ആരുംഭഷിച്ച 28 വഷിപണഷികള് എന്ഷിവ പ്രാമദശഷിക 
ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനും സുഗേോക്കുന്നു.  
കജവ ഉല്പെന്ങ്ങളും ഉത്േ കൃ്ഷിമുറ രീ�ഷിയഷിലൂതെ 
ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ച സരട്ഷികഫഡട് ഉല്പെന്ങ്ങളും 
കര്കരക്കാവശ്യോയ കജവ ഉല്പൊദമനാപാധഷികളും 
ഇമക്കാമ്ാപ്പുകളഷിലൂതെ വഷിപണനും നെത്തുന്നു (അവലംബം: 

കാർഷറിക വറിക്ന കർഷക റഷേമ വകുപ്്ട).

വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക യുതെ മനതൃ�്ത്ഷില് 
സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക രൂപീകരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന് 288 
സ്ാശ്രയ കര്ക സേഷി�ഷികള്, ഫ്ാകഞ്സഷി 
രീ�ഷിയഷിലള്ള െഷില്റ വഷില്പെന മക�ങ്ങള്, കര്കരുതെ 
മനരഷിട്ടുള്ള െന്കള് എന്ഷിവ പഴും-പച്ചക്കറഷി 
വഷിപണനത്ഷിനുും കര്കരുതെ വഷിളകള്ക്കട് ന്യായോയ 
വഷില ലഭ്യോക്കാനുും സഹായഷിക്കുന്നു.  ഇത്രത്ഷിലള്ള 
സ്ാശ്രയ കര്ക സേഷി�ഷികളഷിലൂതെ 2019-20 
കാലയളവഷില് 270.084 മകാെഷി രൂപ മൂല്യമുള്ള 92,129 
തേട്ഷികട് െണ് പഴും പച്ചക്കറഷികള് വ്യാപാരും തെയട്തു.  
തോത് വ്യാപാര വഷിപണഷികളഷിലൂതെ വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക  
8 വഷിപണഷികള് e-NAM മപാരട്ലഷില് രജഷിസ്റ്റര തെയട്തു. 

ഗുണമേന്മയുള്ളതുും ശുദ്ധവോയ പഴും-പച്ചക്കറഷികളതെ 
വഷിപണത്ഷിനായഷി വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക യുതെ പു�ഷിയ ഒരു 
ഉദ്യേോണട് “�ളഷിര” എന് ബ്ാറെഷില് പ്രവരത്ഷിക്കുന് 
വഷി�രണ ശുംഖല.  സൂപെരോരക്കറ്റുകള്, 
ഓണ്കലന്വ്യാപാരും, ഇമക്കാമ്ാപ്പുകള്, േഷില്േ 
വഷില്പെന മക�ങ്ങള് എന്ഷിവയഷിലൂതെ “�ളഷിര” 

ഉല്പെന്ങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന്നു.  വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.
തകയുതെയുും േഷില്േയുതെയുും സഹകരണമത്ാതെയുള്ള 
ആദ്യ വഷിപണന മക�ും എറണാകുളതത് 
ഇെപെള്ളഷിയഷില് ആരുംഭഷിച്ചു.  2019-20 കാലയളവഷില് 
സുംസ്ാന മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ന് 4 ഗ്ാേീണ 
െന്കള് സ്ാപഷിക്കാന് എും.ഐ.ഡഷി.എച്ചഷിനു കീഴഷില് 
ഓമരാ യൂണഷിറ്റഷിനുും 25.00 ലക്ഷും രൂപ ധനസഹായും 
നല്കുകയുണ്ായഷി. 
 
�മദേശസ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കു കീഴഷില് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന് െന്കളഷിലൂതെയുും കാര്ഷിക 
ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനും നെക്കുന്നുണ്ട്.  ഓമരാ 
െന്കള്ക്കുും പ്രമ�്യക ോരക്കറ്റട് അമ�ാറഷിറ്റഷികള് 
രൂപീകരഷിക്കുകയുും ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷില്പെന, 
കകകാര്യും തെയ്യല്, ോരക്കറ്റട് ൊരജുകള്, 
അളവതൂക്കും, വഷില്പെനക്കാരനുള്ള പണ വഷി�രണും, 
മഗ്ഡഷിങ്ങട്, പായ്കഷിുംഗട് എന്ഷിവയ്കട് നഷി്ട്കര്ഷിച്ചഷിട്ടുള്ള 
വ്യക്ോയ നെപെഷിക്േങ്ങള് അനുസരഷിച്ചാണട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്.  കാര്ഷിക ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
വഷിപണനത്ഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് േറ്റു പ്രധാന 
സ്ാപനങ്ങള് മകരതഫഡട്, ോരക്കറ്റട് തഫഡട്, മകരള 
അമഗ്ാ ഇന്ഡസട്ട്ീസട് മകാരപെമറ്ന്, ലൈാമറെ്ന് 
മകാരപെമറ്ന് ഓഫട് മകരള, ഓയഷില് പാും ഇന്്യ 
ലഷിേഷിറ്റഡട്, റബ്ബരോരക്കട് എന്ഷിവയുും കപെസസട് 
മബാരഡട്, െീ മബാരഡട്, മകാഫീ മബാരഡട്, നാളഷിമകര 
വഷികസന മബാരഡട് തുെങ്ങഷി വഷിമശ് വഷിളയഷിനങ്ങളോയഷി 
ബന്ധതപെട്  സ്ാപനങ്ങളോണട്.

സേഗ്ോയ ഒരു പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ നഷിലവഷിലള്ള 
കാര്ഷിക വഷിപണഷിതയയുും വഷിപണഷിയുോയഷി ബന്ധതപെട് 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങതളയുും ബന്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിലൂതെ 
കാര്ഷിക വഷിപണന സുംവഷിധാനും നമ്മുതെ 
സുംസ്ാനത്ട് കൂടു�ല് ശക്ഷിതപെടുത്ാനാവും.  
നഷിലവഷിലള്ള വഷിപണഷി വഷിവരങ്ങളും ോരക്കറ്റട് 
ഇറെലഷിജന്സട് സഷിസ്റ്റവും വഷികസഷിപെഷിതച്ചങ്ഷില് ോത്രമേ 
മദശീയ �ലത്ഷിലും അന്ാരാ്ട്ട് �ലത്ഷിലും 
വഷിപണഷിയഷില് വരുന് വഷികസനത്ഷിതനാപെും നമുക്കുും 
മുമന്റാനാകൂ. സുംസ്ാനത്ട് വഷിപണഷിയഷിതല 
അെഷിസ്ാനസൗകര്യങ്ങള് തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനുും 
ശീ�ീകരണ ശുംഖല സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനുും, തപാതു-
സ്കാര്യനഷിമക്ഷപും ഉപമയാഗതപെടുമത്ണ്�ാണട്.  
e-NAM രീ�ഷിയഷിലള്ള മലല സുംവഷിധാനും, പച്ചക്കറഷികളതെ 
ഓണ്കലന് വഷിപണനും എന്ീ മുമന്റ്റങ്ങള് ഈ 
സേയത്ട് യാഥാരത്ഥ്യോക്കാവന്�ാണട്. 

മൂല്യ വര്ദ്ധനവഷം വിളന്വടപ്ിനു മശ്മുള്ള 
പരിപ്ചാലനവഷം

അനുമയാജ്യേല്ാത് രീ�ഷിയഷില് വഷിളതവടുപെഷിനുമശ്ും 
ഉല്പെന്ങ്ങള് കകകാര്യും തെയ്യുന്�ഷിലൂതെയുും  
സുംസ്കരണ സുംവഷിധാനങ്ങളതെ കുറവനഷിേഷിത്വും 
നാും ഉല്പാദഷിപെഷിക്കുന് പഴും-പച്ചക്കറഷികളതെ 
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മബ്ചാക്ക് 3.1.1 മക�സരക്കാര നെപെ ഷിലാക്കഷിയ മുന്നു കാര് ഷിക നഷിയേങ്ങമളാടുള്ള 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ പ്ര�ഷികരണും

2020 ല് മക� സരക്കാര മൂന്നു കാര്ഷിക നഷിയേങ്ങള് പാസാക്കഷി.  ക്ചാര്്ിക ഉല്പന് വ്യ്ചാപ്ചാര വ്ചാണിജ്യ 
(മ്്ചാത്്ചാെനവഷം നിര്വ്വെണവഷം) നി�മഷം 2020, കര്ക (ശാക്ീകരണവും സുംരക്ഷണവും) മസവനങ്ങളും വഷില 
ഉറപെഷിനുമുളള കരാര 2020, അവശ്യ ഉല്ന് (മഭദഗ�ഷി) നഷിയേും 2020 എന്ഷിവയാണട് പ്രസട്തു� നഷിയേങ്ങള്. 

ഈ നഷിയേ നഷിരമാണങ്ങള് ഇന്്യന് ഭരണഘെനയുതെ തഫഡറല് സ്ഭാവതത് ഉല്ുംഘഷിക്കുന്�ായ�ഷിനാല് 
കര്കരഷിലും േറ്റുും ഉപമയാക്ാക്കളഷിലും ഈ നഷിയേങ്ങള് കടുത് വഷിേരശനത്ഷിനട് ഇെയാക്കഷി. കൃ്ഷി എന്�ട് 
പട്ഷിക 2 ല് പ�ഷിനാലാും കുറഷിപൊയഷി  ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുളള സുംസ്ാന വഷി്യോയ�ഷിനാല്, പട്ഷിക 2 ല് ഉള്തപെടുന് 
ഒരു വഷി്യത്ഷിതല അനുബന്ധോയുളളതുും വന്നുമെരന്തുോയ വഷി്യങ്ങള് സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ നഷിയേ 
നഷിരമാണ പരഷിധഷിയഷില് വരുും.
  
ക്ചാര്്ിക ഉല്പന് വ്യ്ചാപ്ചാര വ്ചാണിജ്യ (മ്്ചാത്്ചാെനവഷം നിര്വ്വെണവഷം) നി�മഷം, 2020 രാജ്യതത് കര്കതര 
പ്ര�ഷികൂലോയഷി ബാധഷിക്കുും. വെക്കന് സുംസ്ാനങ്ങളഷില് എും.പഷി.എും.സഷി വഷിപണഷികള് ഹരഷി� വഷിലൈവതത് 
പഷിന്തുണയ്കകയുും വഷിപണഷി അധഷികാരതത് വ്യാപാരഷികളഷില് നഷിന്നുും കര്കരഷിമലക്കട് െലഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും കര്കരുതെ 
ചൂ്ണും കുറയ്കന്�ഷിനുും സഹായഷിച്ചു. ഉല്ന്ങ്ങളതെ അളവും തൂക്കവും ക്േതപെടുത്തുവാനുും സഹായഷിച്ചു. എും.പഷി.എും.സഷി 
വഷിപണഷികതള ഇല്ാ�ാക്കുന്�ട് വഷിപണഷിയഷിമലയ്കട് സ്കാര്യ നഷിമക്ഷപത്ഷിതറെ വരവഷിനട് കാരണോകുതേന്�ഷിനുളള 
ത�ളഷിവകതളാന്നുേഷില്.  എും.പഷി.എും.സഷി വഷിപണഷികള് ദുരബലോവകയുും സ്കാര്യ വഷിപണഷികള് ഉയരന്നു 
വരാത�യുേഷിരുന്ാല് കാര്ഷിക വഷിപണഷിയഷിതല നഷിയ�ണ സുംവഷിധാനും �കരുതേന്നുും നഷിയ�ണേഷില്ാത് 
വ്യാപാരഷികളതെ ആധഷിപ�്യും ഗ്ാേീണ ഇന്്യയഷില് േെങ്ങഷിതയത്തുതേന്നുും ഭയതപെടുന്നു. ോത്രേല് സുംഭരണവും 
�ാങ്ങുവഷിലയുും സുംബന്ധഷിച്ച നയങ്ങമളാെട് സ്ീകാര്യ� കുറയുകയുും സ്കാര്യ കാര്ഷിക വഷിപണഷികള് പ്രബലോവകയുും 
തെയ്ാല് കാര്ഷിക വഷിപണന രുംഗത്ട് �ാങ്ങുവഷിലയ്കട് ഫലമുണ്ാകാത� മപാകുും. മകരളും എ.പഷി.എും.സഷി നഷിയേും 
പാസാക്കഷിയഷിട്ഷില്ാത്�ഷിനാല് ഈ ആകട്െട് മകരളത്ഷിതല കാര്ഷിക ഉല്ന്ങ്ങളതെ വഷിപണനതത് ബാധഷിക്കഷില്.  
യഥാരത്ഥത്ഷില് സുംസ്ാനത്ട് സ്കാര്യ വഷിപണഷികള് ആരുംഭഷിക്കുന്�ഷിനട് നഷിയേപരോയ നഷിയ�ണങ്ങമളാ 
വഷിലക്കുകമളാ നഷിലവഷിലഷില്. 
 
കര്്ക (ശ്ചാക്ീകരണവഷം സഷംരക്ണവഷം) മസവനങ്ളുഷം വില ഉറപ്ിനുമുളള കര്ചാര് 2020 നി�മഷം, കരാര 
കൃ്ഷിയുതെ മോശോയ ക്േതപെടുത്ലായഷി കണക്കാക്കുന്നു. മുന്കൂട്ഷി നഷിശ്യഷിച്ച വഷിലയഷില് കര്കരുതെ ഉല്ന്ങ്ങള് 
വാങ്ങാന് കമ്പനഷികള് കരാറഷിമലരതപെടുന്തുതകാണ്ട് കര്കനട് വഷിലയുതെ ൊഞ്ാട്ങ്ങള് കാരണും ഉണ്ാകുന് 
നഷ്ടങ്ങള് കുറയുും.  എന്ാല് പലമപൊഴും, കമ്പനഷികള് കരാറഷില് നഷിന്ട് വ്യ�ഷിെലഷിക്കുന്�ഷിനാല് കര്കനട് 
ഗണ്യോയ നഷ്ടമുണ്ാകുന്നു.  പല സാഹെര്യങ്ങളഷിലും കര്കര അവര ഒപെഷിട് കരാറുകളഷിതല എല്ാ സൂക്ഷട്േ 
വ്യവസ്കളും േനസ്ഷിലാക്കുന്�ഷില് പരാജയതപെടുന്നു.  മലാകവ്യാപകോയഷി കരാര കൃ്ഷിരീ�ഷികള് കൃ്ഷിയഷിെങ്ങളഷില് 
നഷിന്നു ത�ാഴഷിലാളഷികതള പുറന്ളളകയുും ത�ാഴഷിലഷിതറെ �ാലട്കാലഷികവല്ക്കരണും �ീവ്രോക്കുകയുും കുറഞ്ഞ കൂലഷി 
നല്കാവന് സട്ത്രീ ത�ാഴഷിലാളഷികളതെയുും ബാലമവലയുതെയുും ഉപമയാഗും വരദ്ധഷിക്കുകയുും മവഗത്ഷില് ലാഭും 
മ�െഷി ഒറ്റവഷിള പ്രെരഷിപെഷിക്കുകയുും തെയ്യുും. മകാരപമററ്റുകള് നെത്തുന് അന്യായോയ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് നഷിന്നുും 
കര്കരുതെ സുംരക്ഷണും ഉറപൊമക്കണ്�ാണട്. നഷിരഭാഗ്യവശാല് ഈ നഷിയേും അങ്ങതന തെയ്യുന്�ഷില് 
പരാജയതപെടുന്നു.

അവശ്യവസക്തു നി�മ മഭദഗതി വഷിവഷിധ വഷിളകളതെ വ്യാപാര കയറ്റുേ�ഷി നഷിയ�ണങ്ങളഷിതല എല്ാ സുംഭരണ 
പരഷിധഷികളും നീക്കുന്നു.   സുംഭരണ പരഷിധഷി നീക്കും തെയ്യുന്�ട് സ്കാര്യ നഷിമക്ഷപത്ഷില് വരദ്ധനവഷിനട് കാരണോകുമോ 
എന്�ട് വ്യക്േല്.  എതന്ന്ാല്, ഇന്്യയഷിതല േഷിച്ചും വരുന് കാര്ഷിക ഉല്ന്ങ്ങള് പലയഷിെത്ായുും പല 
വഷിളകളഷിലായുും വ്യാപഷിച്ചു കഷിെക്കുന്നു.  വലഷിയ മ�ാ�ഷിലളള സ്കാര്യ നഷിമക്ഷപും സേീപ ഭാവഷിയഷില് ഈ മേഖലയഷിമലക്കട് 
വരാന് സാദ്ധ്യ�യഷില്. അമ�സേയും സുംഭരണത്ഷിലും തവയര ഹൗസഷിുംഗഷിലും തപാതുനഷിമക്ഷപും കുറയുകയുും തെയ്യാും.  

ഈ കാരണങ്ങളാല് മകരള സരക്കാര കര്ക സമൂഹത്ഷിതറെ �ാല്ര്യങ്ങള് പരഷി്ട്ക്കരഷിക്കുന്�ഷിനട് 
സുംസ്ാന�ലത്ഷില് ബദല് നഷിയേനഷിരമാണങ്ങള് തെയ്യാന് ഉമദേശഷിക്കുന്നു.
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വലഷിതയാരുഭാഗും നഷ്ടോയഷി മപാകാന് 
ഇെവരുത്തുന്നുണ്ട്.  വഷിളതവടുപെഷിനുമശ്ും വരാവന് 
നഷ്ടും പരോവധഷി കുറയ്കകയുും (ഗ�ാഗ�വും 
വഷിപണനവും) മൂല്യ വരദ്ധഷി� ഉല്പെന്ങ്ങളാക്കഷി  
ോറ്റുകയുും തെയ്യുന്�ഷിലൂതെ കര്കനട് വരദ്ധഷിച്ച 
വരുോനും ഉറപ്പുവരുത്ാനാവും.  മേല്പെറഞ്ഞ 
മുമന്റ്റങ്ങള്ക്കായഷി വഷിവഷിധ പ്രവരത്നങ്ങള് 
നെപെഷിലാമക്കണ്തുണ്ട്, അവയഷില്  പായ്കട് ഹൗസട് 
കളതെ സ്ാപനും, ശീ�സുംഭരണഷികളതെ സ്ാപനും, 
ശീ�ീകരണ ശുംഖല വഷികസനും, സൂക്ഷട്േ, 
തെറുകഷിെ, ഇെത്രും മൂല്യവരദ്ധഷി� യൂണഷിറ്റുകളതെയുും 
വ്യാവസായഷികാധഷിഷ്ടഷി� കൃ്ഷി സുംരുംഭങ്ങളതെയുും 
മപ്രാത്ാഹനും എന്ഷിവ ഉള്തപെടുന്നു.  മകരള 
തവജഷിറ്റബഷിള് ആറെട് ഫ്രൂട്ട് തപ്രാമോ്ന് 
കൗണ്സഷിലഷിതറെ മനതൃ�്ത്ഷില് 2019-20 കാലയളവഷില് 
വയനാെട് ജഷില്യഷിതല കമനയഷില് 740 െതുരശ്രയെഷി 
വഷിസ്തീരണത്ഷില് ഒരു പായ്കട് ഹൗസട്  സ്ാപഷിച്ചു.

സ്ാള് ഫാരമേഴട്സട് അഗ്ഷി ബഷിസഷിനസ്ട് കണ്മസാര്്യും 
(എസട്.എഫട്.എ.സഷി) വഴഷി നമ്മുതെ സുംസ്ാനത്ട് 
കാര്ഷിക മേഖലയഷിതല  സുംരുംഭക�്ും, കൃ്ഷി 
അനുബന്ധ വാണഷിജ്യ മപ്രാജകട്റ്റുകള് അതുവഴഷി 
ഗ്ാേീണ ജന�യ്കട് ത�ാഴഷിലവസരും, കര്കനട് 
കൂടു�ല് വരുോനും എന്ഷിവ മനെഷിതക്കാടുക്കാനായഷി 
മകരളത്ഷിതല എസട്.എഫട്.എ.സഷി പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. 
സുംസ്ാനത്ട് കാര്ഷിക-വ്യാവസായഷിക 
സുംരുംഭകരുമെയുും കര്ക ഉല്ാദക സുംഘെനകളതെയുും 
വഷികസനത്ഷിനുും എസട്.എഫട്.എ.സഷി   മക�ീകരഷിക്കുന്നു.

2019-20 ല് മകരളത്ഷിതല എസട് എഫട് എ സഷി 11 
പു�ഷിയ എും എസട് എും ഇ (സൂക്ഷട്േ, തെറുകഷിെ, ഇെത്രും 
സുംരുംഭങ്ങള്) കള്ക്കട് സഹായും നല്കഷി.  ഈ 
11 യൂണഷിറ്റുകള്ക്കു പുറമേ 2017-18 മു�ല് എസട്.
എഫട്.എ.സഷിയുതെ സഹായമത്ാതെ ആരുംഭഷിച്ച 30 മൂല്യ 
വരദ്ധഷി� യൂണഷിറ്റുകള് സുംസ്ാനത്ട് വഷിജയകരോയഷി 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സുംസ്ാനതത് കര്ക ഉല്പാദന സുംഘെനകളതെ 
വഷികസനത്ഷിതറെ ഭാഗോയഷി, മകരള കര്ക 
ഉല്പാദന സുംഘെനാ നയും 2020, 15-05-20 
�ീയ�ഷിയഷിതല സരക്കാര ഉത്രവട് (സാ.ധാ) നമ്പര 
-431/2020/ അഗ്ഷി പ്രകാരും അുംഗീകരഷിച്ചു.  ഇ�ട് 
ഉല്പെന്ങ്ങള്, ഉല്പൊദമനാപാധഷികള് എന്ഷിവ 
സോഹരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള മഫാരമവഡട് ബാക്കട് മവഡട് 
ലഷിമങ്ജഷിനുും, മൂല്യ വരദ്ധഷി� ശുംഖലാ വഷികസനത്ഷിനുും, 
തേച്ചതപെട് വഷിപണന സാധ്യ� എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
കര്കതറെ ഉയരന് വരുോനവും സാധ്യോക്കുന്നു.   

േ�ഷിയായ ഇന്കുമബറ്ററുകള്, തെറുകഷിെ 
സുംരുംഭകരക്കട് മവണ്ഷി ഉെന് ഉപമയാഗഷിക്കാവന് 
പാമക്കജഷിങ്ങഷിനാവശ്യോയ സാമങ്�ഷിക െട്ും 
മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുക,  ഇ-തകാമേഴട്സട്, ഓണ്കലന് 

വഷിപണനും എന്ീ രുംഗങ്ങളഷിതല അറഷിവഷിതറെയുും 
അനുഭവത്ഷിതറെയുും പ്രൊരണും, ഉല്പെന്ങ്ങളതെ 
ഗുണമേന്മ ഉറപൊക്കല്, ശീ�ീകരണത്ഷിനുള്ള 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യും, കമയൂണഷിറ്റഷി മപ്രാസസ്ഷിുംഗട് 
തസറെര എന്ഷിവയഷിലൂതെ സുംസ്ാനതത് കാര്ഷിക 
സുംരുംഭങ്ങതള ശക്ഷിപെടുത്ാനാകുും.

മക്ചാവിഡക്-19 മെ്ചാമ്ചാരി -  സഷംസ്്ചാനന്ത് 
ക്ചാര്്ിക മമഖല�ിന്ല ്ഭ്ചാവഷം

േഹാോരഷിയുും തുെരന്നുള്ള അെച്ചട്പൂട്ലും 
സമ്പദട്ഘെനയുതെ വഷിവഷിധ മേഖലകളഷില് ഉണ്ാക്കഷിയ 
നഷ്ടങ്ങള് േനസ്ഷിലാക്കുന്�ഷിനട് സുംസ്ാന ആസൂത്രണ 
മബാരഡട് വഷിലയഷിരുത്ല് നെത്തുകയുണ്ായഷി.  2020 
ോരച്ചട് ോസും മു�ല് ജൂകല വതരയുള്ള കാലയളവഷില് 
മ�ാട്വഷിളകള് ഉള്തപെതെ  വഷിളപരഷിപാലനമേഖലയഷിതല 
തോത്ും നഷ്ടും 1,731.78 മകാെഷി രൂപയാണട്.  
ബന്ധതപെട് സ്ാപനങ്ങള്ക്കട്  സുംഭവഷിക്കുന് നഷ്ടവും 
ഇ�ഷില് ഉള്തപെടുന്നു.  മവ�നനഷ്ടും മൂലും കര്ക 
ത�ാഴഷിലാളഷികള്ക്കട് ഉണ്ാകുന് നഷ്ടും ഏകമദശും 200.30 
മകാെഷി രൂപയായഷി കണക്കാക്കുന്നു.

മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മകരളത്ഷിതറെ 
കാര്ഷികമേഖലതയ പലവഷിധത്ഷില് ബാധഷിച്ചു.

1. അന്ാരാ്ട്ട്വ്യാപാരത്ഷിതറെ സ്ഭാവതത് 
സ്ാധീനഷിച്ചഷിരഷിക്കുന് മകരളത്ഷിതല കയറ്റുേ�ഷി 
അധഷിഷ്ഷി� സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളഷിലും, മ�ാട്ങ്ങളഷിലും  
പ്ര�ഷികൂലോയ ആഘാ�മുണ്ാക്കഷി.

2. മലാകട്ഡൗണ് ആരുംഭഷിച്ച�ഷിനുമശ്ും േഷിക്ക 
കാര്ഷിക വഷിളകളതെയുും, കന്നുകാലഷി 
ഉല്ന്ങ്ങളതെയുും േത്്യങ്ങളതെയുും ആഭ്യന്ര വഷില 
കുത്തന ഇെഷിഞ്ഞു. ഉല്പാദനത്ഷില് ഉണ്ായ 
ആഘാ�ും പ്ര�ീക്ഷഷിച്ചത്ര കഠഷിനോയഷിരഷിക്കഷിതല്ങ്ഷിലും  
ആവശ്യക� കുറയുകയുും വഷി�രണ ശുംഖല 
�െസ്തപെടുകയുും തെയ്�ട് സുംസ്ാനതത് 
കര്കരക്കട് വലഷിയ വരുോന നഷ്ടും വരുത്ഷി.

3. ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ പ്രമ�്യകഷിച്ചട് കുെഷിമയറ്റ 
ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ ലഭ്യ�ക്കുറവും നഷിരവധഷി 
സുംസ്കരണ യൂണഷിറ്റുകളതെ പ്രവരത്നതത്യുും 
അതുവഴഷി വഷി�രണ ശുംഖലതയയുും കര്കതരയുും 
ബാധഷിച്ചു.

4. കാര്ഷിക തപാതുമേഖലാ സ്ാപനങ്ങള്ക്കട് വലഷിയ 
വരുോന നഷ്ടും വരുത്ഷി.

തനല്കൃ്ഷിയുതെ രണ്ാുംവഷിളയുതെ തകായട്ത്തു നെമത്ണ് 
സേയത്ായഷിരുന്നു മലാകട്ഡൗണ് തുെങ്ങഷിയ�ട്.  
ധാന്യങ്ങളതെ നഷ്ടവും ഗ�ാഗ�ത്ഷില് വന് 
കാല�ാേസവും കാരണും തനല്കൃ്ഷി  മേഖലയഷില് 
ഏകമദശും 15 മകാെഷി രൂപയുതെ നഷ്ടമുണ്ായ�ായഷി 
കണക്കാക്കതപെടുന്നു.
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പച്ചക്കറഷികളതെ കാര്യത്ഷില് കര്കരക്കട് അവരുതെ 
ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷില കുറയുകയുും വഷിളതവടുത് 
പച്ചക്കറഷികള് സാധാരണ മപാതല വഷിപണനും തെയ്യാന് 
കഴഷിയാത്തുും മൂലും വളതര നഷ്ടമുണ്ായഷി.  മകരളത്ഷില് 
നഷിന്നുള്ള പച്ചക്കറഷി കയറ്റുേ�ഷി കുറഞ്ഞു.  2020 ഏപ്രഷില് 
മു�ല് 2020 ജൂകല വതര പച്ചക്കറഷി മേഖലയഷിതല നഷ്ടും 
ഏകമദശും 221.93 മകാെഷി രൂപയാണട്.  കൃ്ഷിവകുപെട്, 
വഷി എഫട് പഷി.സഷി.തക  മഹാരട്ഷിമകാരപട് എന്ഷിവയുതെ 
പ്രശുംസനീയോയ ഇെതപെലകള്ക്കു നഷ്ടും കുറയ്കവാന് 
സഹായഷിച്ചു.

ജൂകല 2020 വതര മന�വാഴയുള്തപെതെ േറ്റു 
വാഴപെഴങ്ങളഷില് 269 മകാെഷി രൂപയുതെയുും, കപനാപെഷിള് 
മേഖലയഷില് 50 മകാെഷി രൂപയുതെയുും നഷ്ടും ഉണ്ായ�ായഷി 
കണക്കാക്കുന്നു.  വഷിലയഷിെഷിവമൂലോണട് പ്രധാനോയുും 
ഈ നഷ്ടും ഉണ്ായ�ായഷി കണക്കാക്കഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്.  
കശുവണ്ഷി മേഖലയഷില് 10 മകാെഷിയുും, കഷിഴങ്ങു 
വരഗ്ഗങ്ങളതെ കാര്യത്ഷില് 30 മകാെഷി രൂപയുതെയുും നഷ്ടും 
ഉണ്ായ�ായഷി കണക്കാക്കുന്നു.

പചക്റി വിപണികളില്  സര്ക്്ചാര് ഇെന്പെല്

മലാക്കട്ഡൗണ് കാലയളവഷില്, കാര്ഷിക വഷികസന  
കര്ക മക്ഷേ വകുപെട്, വഷി എഫട് പഷി സഷി തക, 
മഹാരട്ഷിമകാരപെട് എന്ഷിവയുതെ സേമയാെഷി�ോയ 
ഇെതപെല് കാരണും കര്കരുതെ നഷ്ടും ഗണ്യോയഷി 
കുറഞ്ഞു. പ്രാമദശഷികോയഷി സ്ാപഷിച്ച ഫാരമേഴട്സട് 
റീതട്യഷില് വഷിപണഷികള്  മൂലും (ഓമരാ പഞ്ായത്ഷിലും 
ഒന്നു വീ�ും, മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷില് രണ്ട് വീ�വും 
മകാരപെമറ്നുകളഷില്  അഞ്ട് വീ�വും) കര്കരക്കട് 
അവരുതെ ഉല്പെന്ങ്ങള് പ്രാമദശഷികോയഷി 
വഷില്ക്കാന് കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്.  സരക്കാര ഏജന്സഷികള് 
സ്ീകരഷിച്ച ഓണ്കലന് വഷിപണന  ��ും, ോമ്പഴും, 
കപനാപെഷിള്, വാഴപെഴും, പപൊയ, പച്ചക്കറഷികള് 
തുെങ്ങഷിയ ഉല്പെന്ങ്ങള്  നഗരവാസഷികള്ക്കട് മനരഷിട്ട് 
വഷില്ക്കാന് സഹായഷിച്ചു.  ോത്രേല്, േഷിച്ച ഉല്പെന്ങ്ങള് 
േറ്റു ജഷില്കളഷിമലക്കുള്ള തകാണ്ടുമപാകലും സാധ്യോയഷി.  
പാലക്കാെട്, കുട്നാെട്, മകാള് പ്രമദശങ്ങളഷില് കൃ്ഷി 
വകുപെട് തനല്തേ�ഷിയ�ങ്ങള് (600 എണ്ും) ഒരുക്കഷിയതു 
നഷിേഷിത്ും വഷിളതവടുപെട് കാല�ാേസും, മവനല് േഴ 
എന്ഷിവ മൂലമുണ്ാകുന് നഷ്ടും ഒഴഷിവാക്കുവാന് സാധഷിച്ചു.

2020 ോരച്ചട് 23 മു�ല് ഏപ്രഷില് 15 വതര 
മഹാരട്ഷിമകാരപെട് 1200 തേട്ഷികട് െണ് പഴങ്ങളും 
പച്ചക്കറഷികളും കര്കരഷില് നഷിന്നുും സുംസ്ാനത്ഷിനട് 
പുറത്തു നഷിന്നുും വാങ്ങഷി  �ഷിരുവനന്പുരും, മകാട്യും, 
എറണാകുളും, തൃശ്ശൂര, കണ്ണൂര ജഷില്കളഷിതല സ്കാര്യ 
ഓണ്കലന് ഭക്ഷ്യ വഷി�രണ മപാരട്ലകളഷിലൂതെ 
പഴങ്ങളും പച്ചക്കറഷികളും ഓണ്കലന് വഷിപണനും നെത്ഷി.  
സുംസ്ാനതത്ാട്ാതകയുള്ള വഷിവഷിധ കമയൂണഷിറ്റഷി 
അടുക്കളകള്, റസഷിഡറെട് അമസാസഷിമയ്നുകള്, 
അ�ഷിഥഷി ത�ാഴഷിലാളഷി ക്യാമ്പുകള്, േറ്റട് ഏജന്സഷികള് 

എന്ഷിവയ്കും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറഷികളും വഷി�രണും തെയട്തു.  
100 സ്ന്ും സ്റ്റാളകളഷിലൂതെയുും, മഹാരട്ഷിമകാരപെഷിതറെ 
200 ഓളും ഫ്ാകഞ്സഷികളഷിലൂതെയുും  പഴങ്ങളും 
പച്ചക്കറഷികളും ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് വഷിപണനും നെത്ഷി.

മത്ചാട്വിളകളുഷം സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ളുഷം

ഉയരന് റബ്ബര മശഖരും, റബ്ബര ഉപമഭാഗത്ഷില് ഇെഷിവട്, 
അന്ാരാ്ട്ട് വഷിലക്കുറവട് എന്ഷിവ കാരണും വ്യാപാരും 
തുെങ്ങഷിയമപൊള് റബ്ബറഷിതറെ വഷില കുറഞ്ഞു.  അന്ാരാ്ട്ട് 
സാമ്പത്ഷിക വളരച്ച കുറഞ്ഞ�ഷിനാല് പ്രകൃ�ഷിദത് 
റബ്ബര വഷിപണഷികതള പ്ര�ഷികൂലോയഷി ബാധഷിച്ചു.

ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ അഭാവവും സുംസ്കരണ ഫാകട്െറഷികള് 
അെച്ചതുകാരണവും മ�യഷില വഷിളതവടുപെഷില് നഷ്ടും 
സുംഭവഷിച്ചു.  കൂൊത� വഷി�രണ ശുംഖലയുതെ �െസ്ും 
കാരണമുള്ള വഷിപണന നഷ്ടും, മഗാഡൗണുകളഷില് 
വഷിറ്റുമപാവാത് മ�യഷില മശഖരണും, കയറ്റുേ�ഷിയഷിതല 
നഷിശ്ലാവസ്, വായട്പ �ഷിരഷിച്ചെവഷിതറെ അഭാവും 
എന്ഷിവയുും നഷിേഷിത്ും നഷ്ടും സുംഭവഷിച്ചു.  സുംസ്ാന 
സരക്കാര സകലൈമകാ, മുമഖന 2.5 ലക്ഷും കഷിമലാ 
മ�യഷില വാങ്ങഷി തപാതുവഷി�രണ ശുംഖലയഷിലൂതെ 
വഷി�രണും തെയ്�ട് മ�യഷില മേഖലയ്കട് സഹായകോയഷി. 
മകരളത്ഷിതല മ�യഷില മേഖലയഷിതല നഷ്ടും 141.2 മകാെഷി 
രൂപയായഷി കണക്കാക്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

സുംസ്കരണ ലൈാന്റുകളഷില് നഷിന്ട് തുറമുഖങ്ങളഷിമലക്കുള്ള 
ഗ�ാഗ� സൗകര്യങ്ങള് ട്ക്കുകളതെ കുറവതകാണ്ടുും 
ഗ�ാഗ� നഷിയ�ണും തകാണ്ടുും, തുറമുഖ 
ത�ാഴഷിലാളഷികളതെയുും കതണ്യട്നറുകളതെയുും കുറവട് 
തകാണ്ടുും കാപെഷി മേഖലയഷില് 92 മകാെഷി രൂപയുതെ 
നഷ്ടമുണ്ായ�ായഷി കണക്കാക്കുന്നു.  66.82 ലക്ഷും 
ത�ാഴഷില്ദഷിനങ്ങള് നഷ്ടോയഷി.  ഇതുമൂലും 263.82 
മകാെഷിരൂപയുതെ നഷ്ടും കണക്കാക്കുന്നു. 

വഷിലയഷിെഷിവട്, ഇ-മലലങ്ങളഷില് എത്തുന് ഏലത്ഷിതറെ 
കുറവട് എന്ഷിവ നഷിേഷിത്ും 126.00 മകാെഷി 
രൂപയുതെ നഷ്ടും ഏലും മേഖലയഷില് ഉണ്ായ�ായഷി 
കണക്കാക്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  സുംസ്ാനതത് കുരുമുളകട് 
മേഖലയഷില് വഷിലയഷിെഷിവട് മൂലും 50.00 മകാെഷി രൂപയുതെ 
നഷ്ടും കണക്കാക്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

കൃ്ി വകുപ്ിന്റെ 2019-20 ന്ല  ്ധ്ചാന 
മനട്ങ്ള്

2019-20 തല വാര്ഷിക പദ്ധ�ഷിയഷില്, കൃ്ഷി വകുപെഷിനട് 
വകയഷിരുത്ഷിയ 749.42 മകാെഷിയഷില് 369.62 മകാെഷി 
രൂപ (49.3 ശ�ോനും) തെലവഴഷിച്ചു.  2019-20 തല കൃ്ഷി 
വകുപെഷിതറെ മുഖ്യ മനട്ങ്ങള് ഇനഷിപെറയുന്വയാണട്: 

• തനല്കൃ്ഷി വഷികസനത്ഷിനായഷി  ഗ്രൂപെട് 
ഫാേഷിുംഗഷിലൂതെ  സുസ്ഷിര തനല്കൃ്ഷി  1.636 ലക്ഷും 
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തഹകട്െറഷില് നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനുും  സവഷിമശ് 
തനല്കൃ്ഷി  458 തഹകട്െറഷില് നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനുും 
സഹായും നല്കഷി.

• ആര.എസട്.ജഷി.പഷി പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 3099.905 
തേട്ഷികട്  െണ് സരട്ഷികഫഡട് വഷിത്തുകള് 
ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ചു.

• നാളഷിമകര വഷികസനത്ഷിനായഷി 13750 തഹകട്െര 
പ്രമദശത്ട് 55 പു�ഷിയ മകരഗ്ാേങ്ങള് 
സ്ാപഷിക്കുകയുും നഷിലവഷിലള്ള 77 മകരഗ്ാേങ്ങള്ക്കട് 
രണ്ാുംവര് സഹായും നല്കുകയുും തെയട്തു.

• നാളഷിമകര കൃ്ഷിയുതെ പുനരുജ്ജീവനത്ഷിനായഷി 
2018-ല് രൂപീകരഷിച്ച മകാക്കനട്ട് േഷി്നട് കീഴഷില് 
2,03,759 തനെഷിയ ഇനവും (തവസട്റ്റട് മകാസട്റ്റട് 
മൊള്), 32493 കുള്ളന് ഇനവും, 95781 സങ്ര 
ഇനവും ക�കള് 60:20:20 അനുപാ�ത്ഷില് 
വാരഡട് ഒന്ഷിനട് 75 എണ്ും വഷി�രണും തെയട്തു.  
4,12,707 വഷിത്തു മ�ങ്ങ സുംഭരണും നെപെഷിലാക്കഷി.

• വീട്ടുവളപെഷിതല കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
60 ലക്ഷും വഷിത്തു കഷിറ്റുകളും 15.46 ലക്ഷും ക�കളും 
വഷി�രണും തെയട്തു. പച്ചക്കറഷി വഷികസനത്ഷിതറെ 
ഭാഗോയഷി  757.92 തഹകട്െര  �രഷിശുഭൂേഷി കൃ്ഷി 
തെയ്യുന്�ഷിനുള്ള ധനസഹായും ലഭ്യോക്കഷിയതു 
കൂൊത� 655 കേമക്ാ ഇറഷിമഗ്ന് യൂണഷിറ്റുകള് 
സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനുും സഹായും നല്കഷി. 
സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക സ്ാപഷിച്ച 1088  േഴേറ 
യൂണഷിറ്റുകളഷില് നെപെഷിലാക്കഷിയ കൃ്ഷിയഷില്  തുറന് 
കൃ്ഷിതയക്കാള് 25 മു�ല് 30 ശ�ോനും വഷിളവട് 
ലഭഷിച്ചു.  

• കുരുമുളകട് വഷികസനത്ഷിനട് കര്കരക്കട് വഷി�രണും 
തെയ്യുന്�ഷിനായഷി മരാഗപ്ര�ഷിമരാധമശ്ഷിയുള്ള 
45 ലക്ഷും മവരട് പഷിെഷിപെഷിച്ച കുരുമുളകട് വള്ളഷികള് 
വഷി�രണും തെയട്തു.  853 തഹകട്െറഷില് പുതു�ായഷി 
കൃ്ഷിയഷിറക്കുകയുും തെയട്തു.  

• നെീല് വസട്തുക്കളതെ ഉല്പൊദനും വഷിവഷിധ 
മ�ാട്ങ്ങളഷിലൂതെ നെപെഷിലാക്കഷി. 70.76 ലക്ഷും പച്ചക്കറഷി 
ക�കള്, 7467 കഷിമലാ ഗ്ാും പച്ചക്കറഷി വഷിത്തുകള്, 
7,15,825 കഷിമലാഗ്ാും തനല് വഷിത്ട്, 4.3 ലക്ഷും െഷി്യൂ 
കള്ച്ചര വാഴകത്കള്, 10803 വാഴക്കന്നുകള്, 
101938 അലങ്ാരതച്ചെഷികള് എന്ഷിവ ഉല്പൊദഷിപെഷിച്ചു 
നല്കഷി.

• മകാവഷിഡട്-19 മൂലമുള്ള പച്ചക്കറഷികളതെ കുറവട് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 50 ലക്ഷും പച്ചക്കറഷി വഷിത്ട് 
കഷിറ്റുകള് സുംസ്ാനതത്ാട്ാതകയുള്ള വീടുകളഷില് 
സൗജന്യോയഷി വഷി�രണും തെയട്തു.

• മരാഗകീെ നഷിരീക്ഷണത്ഷിനായഷി നഷിലവഷിലള്ള  4 
പു�ഷിയ ലൈാറെട് തഹല്ത്ട് ക്ലഷിനഷിക്കുകള് സ്ാപഷിച്ചു. 

• കജവഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനത്ഷിനായഷി 
നഷിലവഷിലള്ള എമക്കാമ്ാപ്പുകള് കൂൊത� 11 
പു�ഷിയ എമക്കാമ്ാപ്പുകള് മകാരപെമറ്നുകളഷിലും 
മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലും ജഷില്ാ ആസ്ാനങ്ങളഷിലും 
സ്ാപഷിച്ചു.

• േണ്ഷിതറെ ആമരാഗ്യപരഷിപാലനത്ഷിതറെ 

ഭാഗോയഷി 35096.72 തഹകട്െര 36165.6 തഹകട്െര 
പ്രമദശത്ട് യഥാക്േും േണ്ട് അേീലഷിയററെറുകളും 
സൂക്ഷേമപാ്കങ്ങളും വഷി�രണും തെയട്തു.

• പഷി എും കഷിസാന് (പ്രധാന് േ�ഷി കഷിസാന് സമാന് 
നഷിധഷി)ല് 2019-20 ല് 1947.42 മകാെഷി രൂപ 
27,78,001 കര്കരക്കട് കകോറഷി.

കൃ്ി വകുപ്ിന്റെ 2020-21 വ്ചാര്്ിക 
പദ്ധതി�ിന്ല മുഖ്യ സഷംരഷംഭങ്ള്

കാര്ഷിക വഷികസന കര്കമക്ഷേ വകുപെഷിതറെ 
പ്രവരത്നങ്ങള്  വഷിള ഉല്പൊദന പദ്ധ�ഷികള്, 
വഷിപണഷി വഷികസനും, മൂല്യവരദ്ധന പദ്ധ�ഷികള്, 
വഷിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവരത്നങ്ങള്, കര്കമക്ഷേ 
പദ്ധ�ഷികള് എന്ഷിവയഷില് മക�ീകരഷിക്കുന്നു. 
വഷിഭവങ്ങളതെ  കാര്യക്ഷേോയ പരഷിപാലനും  
കാലാവസ്യ്കനുമയാജ്യോയ  കൃ്ഷി സ�ദായങ്ങള് 
നൂ�ന സാങ്�ഷിക   വഷിദ്യാ അധഷിഷ്ഷി� വഷികസനും  
എന്ഷിവയ്കട് ഊന്ല് നല്കഷിതക്കാണ്ാണട് കാര്ഷിക 
വഷികസന പരഷിപാെഷികള് ആവഷി്ട്കരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്�ട്.  
കര്കരക്കട് വരുോന സുരക്ഷ നല്കുകതയന് 
ലക്ഷ്യമത്ാതെ മൂല്യവരദ്ധനവഷിലൂതെ കാര്ഷിക 
മേഖലയുതെ വ്യവസായ അധഷിഷ്ഷി�  വഷികസനും 
മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്നു.  കാര്ഷിക വായട്പ 
സൗകര്യങ്ങള്, വഷിള ഇന്ഷുറന്സട് പരഷിരക്ഷ, വഷില 
സ്ഷിര�യ്കള്ള വഷിപണഷി ഇെതപെല്, കര്ക തപന്്ന് 
എന്ഷിവയാണട് സുംസ്ാനും പഷിന്തുണയ്കന് േറ്റട് കര്ക 
സൗഹൃദ പരഷിപാെഷികള്.

പച്ചക്കറഷി ഉല്ാദനത്ഷില് സ്യുംപര്യാപ്ത� കകവരഷിക്കുക, 
തനല്ട്, തെറുധാന്യങ്ങള്, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, 
കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് ഇവയുതെ ഉല്പാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക 
എന്ീ ലക്ഷ്യമത്ാതെയുള്ള പദ്ധ�ഷികളാണട് 2020-
21 ല് നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.  കൂൊത� മകരഗ്ാേും 
പരഷിപാെഷിയഷിലൂതെ നാളഷിമകരമേഖലയുതെ 
സേഗ്വഷികസനും, ഗുണമേന്മയുള്ള നെീല് 
വസട്തുക്കളതെ ഉല്ാദനവും, വഷി�രണവും, 
ജനപങ്ാളഷിത്മത്ാതെയുള്ള സേഗ് �രഷിശുനഷില കൃ്ഷി, 
നഷിലവഷിലള്ള ലാബുകളതെ ആധുനഷികവല്ക്കരണും, 
വഷിപണനത്ഷിനായുള്ള സ്ാപന സുംവഷിധാനും, 
വഷിജ്ഞാനവ്യാപനും ശക്ഷിതപെടുത്ല്, ആത്മ 
ലൈസട് ോതൃകയഷിലള്ള വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും, 
സുഗന്ധവഷിളകളതെ പുനരുജ്ജീവനും, കാര്ഷിക 
ഉല്പൊദമനാപാധഷികളതെയുും ഉല്പെന്ങ്ങളതെയുും 
ഗുണനഷിലവാരും ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷിനുും േണ്ഷിതറെ 
ആമരാഗ്യ പരഷിപാലനത്ഷിനുമുള്ള പരഷിപാെഷികള്, 
കീെമരാഗ നഷിരീക്ഷണും ഉള്തപെടുന് വഷിള ആമരാഗ്യ 
പരഷിപാലനും, കജവ കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹനും, സുരക്ഷഷി�വും 
ഭക്ഷ്യമയാഗ്യവോയ ഭക്ഷ്യ ഉല്ാദനും, വഷിള ഇന്ഷുറന്സട്, 
തേച്ചതപെട് മസവന വഷി�രണത്ഷിനായഷി കാര്ഷിക 
മസവന മക�ങ്ങള് സ്ാപഷിക്കുകയുും നഷിലവഷിലള്ളവ 
ശക്ഷിതപെടുത്ലും, കുരുമുളകഷിതറെ  പുനരുജ്ജീവനും, 
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വയനാെട് ജഷില്യഷില് കാര്ഷിക പ്ര�ഷിസന്ധഷി 
മനരഷിടുന്�ഷിനായഷി പ്രമ�്യക പരഷിപാെഷികള് എന്ഷിവയുും 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  മകാക്കനട്ട് േഷി്നു 
കീഴഷിലള്ള നാളഷിമകര മേഖലയുതെ പുനരധഷിവാസും, 
കുട്നാെട് കാര്ഷിക മേഖലയുതെ വഷികസനും, അെയ്ക 
കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള അെയ്ക പാമക്കജട്, 
വകുപെഷിതറെ ഐെഷി അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് 
ശക്ഷിതപെടുത്ല് എന്ഷിവ 2020-21 ല് തുെരുും.    

സുംസ്ാനതത്ാട്ാതകയുള്ള 5 കാര്ഷിക 
ആവാസവ്യവസ്  മസാണുകളും 23 കാര്ഷിക 
ആവാസവ്യവസ് യൂണഷിറ്റുകളും അെഷിസ്ാനോക്കഷിയുള്ള 
പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുക എന്�ാണട് 2020-21 
തല കൃ്ഷി വകുപെഷിതറെ പ്രധാന സുംരുംഭങ്ങളഷിതലാന്ട്.  
കാര്ഷിക ആവാസ വ്യവസ് അധഷിഷ്ഷി� കൃ്ഷിയഷില് 
കര്കരഷില് അവമബാധും സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
കൃ്ഷിപാഠശാലയുും, തനല് വയലകള്ക്കു 
പ്രകൃ�ഷിസുംരക്ഷണത്ഷില് ഉള്ള പ്രാധാന്യും 
ഉള്തക്കാണ്ട് അവതയ സുംരക്ഷഷിച്ചട് നഷിലനഷിരത്തുന്�ഷിനട് 
മപ്രാത്ാഹനോയഷി  തനല് വയല് ഉെേകള്ക്കട് 
മറായല്റ്റഷി എന്ഷിവ 2020-21 തല പു�ഷിയ 
പരഷിപാെഷികളാണട്.

2020-21 വാര്ഷിക പദ്ധ�ഷിയഷിതല േതറ്റാരു പ്രധാന 
മേഖലയാണട് സുംസ്ാനതത് പഴമേഖലയുതെ 
വഷികസനും.  2020-21 മു�ല് 10 വര്മത്ക്കട് 
ഘട്ുംഘട്ോയാണട് ഈ സുംമയാജഷി� പരഷിപാെഷി 
നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.  കാര്ഷിക വഷികസന കര്ക 
മക്ഷേ വകുപെട്, �മദേശസ്യുംഭരണവകുപെട്, മകരള 
കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാല, തവജഷിറ്റബഷിള് ആറെട് ഫ്രൂട്ട് 
തപ്രാമോ്ന് കൗണ്സഷില്, എന്ഷിവ നെപെഷിലാക്കുന് 
ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് 2020-21 മു�ല് ഓമരാ വര്വും ഒരു 
മകാെഷി ഫലവൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കാന് ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു.  
നെീല് വസട്തുക്കളതെ ഉല്പാദനവും വഷി�രണവും, 
വഷിസട്തൃ�ഷി വഷികസഷിപെഷിക്കല്, വഷിള പരഷിപാലനും , 
വഷിളതവടുപെഷിനുമശ്മുള്ള സുംസ്കരണും, മൂല്യവരദ്ധനവട്, 
പഴങ്ങളതെ ശീ�ഷികരണ ശുംഖല വഷികസനും 
എന്ഷിവയാണട് ഈ പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ മക�ീകരഷിക്കുന്  
പ്രവരത്നങ്ങള്.  

സുഭിക് മകരളഷം 

മകാവഷിഡട്-19 പകരച്ചാവ്യാധഷി സുംസ്ാനത്ഷിതറെ 
കാര്ഷിക മേഖലതയ സാരോയഷി ബാധഷിച്ചു.  
ത�ാഴഷിലാളഷികളതെയുും യ�ങ്ങളതെയുും കുറവും, വഷി�രണ 
ശുംഖല �െസ്തപെട്തുും, ഉല്പെന് ആവശ്യക�യുതെ 
വ്യ�ഷിയാനും മൂലും വഷിലയഷിലണ്ായ കുറവും 
കര്കരഷില് അരക്ഷഷി�ാവസ് വരദ്ധഷിപെഷിച്ചു.  ഇത്രും 
സാഹെര്യങ്ങള് ഭാവഷിയഷില് �രണും തെയ്യുന്�ഷിനുും 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷിനുും സുംസ്ാനും 
ഭക്ഷ്യവഷിള ഉല്പാദനത്ഷില് സ്യും പര്യാപ്ത� 
കകവരഷിമക്കണ്തുണ്ട്.

ഈ ലക്ഷ്യും മുന്നഷിരത്ഷി കൃ്ഷിയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 
വരദ്ധഷിപെഷിച്ചുും നൂ�ന സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യകള് സ്ീകരഷിച്ചുും 
ഭക്ഷ്യ ഉല്പാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് ഊന്ല് 
നല്കഷിതക്കാണ്ട് സുംസ്ാന സരക്കാര 2020-21 ല് 
സുഭഷിക്ഷ മകരളും പരഷിപാെഷി ആരുംഭഷിച്ചു.  �രഷിശുഭൂേഷി 
കൃ്ഷി, വീട്ടുവളപെഷിതല കൃ്ഷി, നഷിലവഷിലള്ള കൃ്ഷിയുതെ 
തേച്ചതപെടുത്ല്, തേച്ചതപെട് വഷിപണഷിസൗകര്യങ്ങള്, 
വഷിളതവടുപെഷിനുമശ്മുള്ള പരഷിപാലനത്ഷിതല 
ഇെതപെലകള്, എന്ീ പരഷിപാെഷികളഷിലൂതെയാണട് 
ഈ പദ്ധ�ഷി നെപെഷിലാക്കുന്�ട്. ഭക്ഷ്യവഷിളകളായ 
തനല്ട്, വാഴ, പച്ചക്കറഷികള്, കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്, 
പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, തെറുധാന്യങ്ങള് എന്ീ 
വഷിളകളതെ വഷികസനോണട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്.  
കാര്ഷിക വഷികസനകര്കമക്ഷേവകുപെട്, �മദേശ 
സ്യുംഭരണവകുപെട്, മൃഗസുംരക്ഷണവകുപെട്, 
സഹകരണവകുപെട്, ജലമസെനവകുപെട്, മകരള 
കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാല എന്ഷിവയുതെ 
ഏമകാപനമത്ാതെയാണട് സുഭഷിക്ഷ മകരളും പദ്ധ�ഷി 
നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.

വിള ഇന്ഷുറന്സക് പദ്ധതി 

മകരളത്ഷിതല വലഷിയ വഷിഭാഗും കാര്ഷിക 
ഉല്ാദകരുും തെറുകഷിെ കര്കരാണട്.  കൂൊത� 
മകരളത്ഷിതല കൃ്ഷി കാലാവസ്തയ വളതരയധഷികും 
ആശ്രയഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്�ഷിനാല് കാലാവസ്യഷിതല 
അനഷിശ്ഷി��്ും കൃ്ഷി ഒരു നഷ്ടസാധ്യ�യുള്ള 
സുംരുംഭോക്കുന്നു.  ഇത്രത്ഷില് വഷിളകളതെ 
ഉല്പാദനത്ഷിലള്ള അനഷിശ്ഷി��്ും ഓമരാ കര്കനുും  
മനരഷിമെണ്�ായഷി വരുന്നു.  വഷിള  ഉല്ാദനതത് വരള്ച്ച, 
തവള്ളതപൊക്കും, കീെമരാഗങ്ങള് എന്ഷിവതയല്ാും 
ബാധഷിക്കുന്�ഷിനാല് കര്കരക്കട് സുസ്ഷിര 
വരുോനും ലഭഷിക്കുന്�ഷിനട് വഷിള ഇന്ഷുറന്സട് 
മുഖ്യ പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നുണ്ട്.  25 പ്രധാന കാര്ഷിക 
വഷിളകളായ ത�ങ്ങട്, വാഴ, റബ്ബര , കുരുമുളകട്, അെയ്ക, 
ഏലും, കശുോവട്, കാപെഷി, ഇഞ്ഷി, മ�യഷില, േരച്ചീനഷി, 
കപനാപെഷിള്, േഞ്ഞള്, തകാമക്കാ, നഷിലക്കെല, 
എള്ളട്, പച്ചക്കറഷി, ജാ�ഷി, ഗ്ാമ്പൂ, തവറ്റഷില, പയറുവരഗ്ഗും, 
കഷിഴങ്ങുവരഗ്ഗും, കരഷിമ്പട്, പുകയഷില, തനല്ട്, ോവട്, 
തെറുധാന്യങ്ങള് എന്ഷിവയാണട് സുംസ്ാന വഷിള 
ഇന്ഷുറന്സട് പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്.

2019-20 വര്ത്ഷില് സുംസ്ാന വഷിള ഇന്ഷുറന്സട് 
പദ്ധ�ഷിയഷില് 4,27,739 കര്കര അുംഗങ്ങളാവകയുും 
84,716 കര്കരക്കുള്ള ഇന്ഷുറന്സട് തുകയായഷി 
5501.83 ലക്ഷും രൂപ വഷി�രണും തെയ്യുകയുും തെയട്തു.

പരഷി്ട്കരഷിച്ച മദശീയ കാലാവസ് അെഷിസ്ാന 
ോക്കഷിയുള്ള വഷിള ഇന്ഷുറന്സട് (ആര.ഡ്യു.
ബഷി.സഷി.ഐ.എസട് ) പദ്ധ�ഷിക്കുകീഴഷില് 2019 
ഖാരഷിഫട് കൃ്ഷിക്കട് 21,447 കര്കര അുംഗങ്ങളായഷി. 
തവള്ളതപൊക്കും മൂലമുണ്ായ തകടു�ഷികള്ക്കായഷി 18,266 
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കര്കരക്കട് 43.36 മകാെഷി രൂപ നല്കുകയുണ്ായഷി. 
തനല്ട്, അെയ്ക, കുരുമുളകട്, ഇഞ്ഷി, കരഷിമ്പട്, േഞ്ഞള്, 
ഏലും, കപനാപെഷിള്, വാഴ, ജാ�ഷിയ്ക എന്ീ 
വഷിളകള്  ആര.ഡ്യു.ബഷി.സഷി.ഐ.എസട്-ല് 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  ഇവയ്ക പുറമേ ോവട് 
ഉരുളക്കഷിഴങ്ങട്, കാമബജട്, കാരറ്റട്, തവളത്തുള്ളഷി, 
ബീന്സട്, പയര, പെവലും, പാവല് എന്ഷിവ കൂെഷി റാബഷി 
സീസണഷില് ഉള്തപെടുത്ഷി റാബഷി കൃ്ഷിക്കട് 20,355 
കര്കതര വഷിള ഇന്ഷുറന്സഷിനു കീഴഷില് തകാണ്ടു 
വന്നു.  തവള്ളതപൊക്കും (എല്ാ വഷിളകള്ക്കുും), േണ്ഷിെഷിച്ചഷില് 
(എല്ാ വഷിളകള്ക്കുും), കനത് കാറ്റട് (വാഴപെഴും, ഏലയ്ക, 
ജാ�ഷിക്ക, അെയ്ക എന്ഷിവയ്കട് ) എന്ഷിവ മൂലമുള്ള 
നാശനഷ്ടങ്ങള് കൂെഷി ഉള്തക്കാള്ളഷിച്ചു.

കാലാവസ്ാ വഷിവരങ്ങളതെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് 
പ്ര�ഷികൂല കാലാവസ്യ്കള്ള തക്ലയഷിമുകള് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനട് പഞ്ായത്തുകതള ബന്ധഷിപെഷിക്കുന് 
�രത്ഷില് 134 സ്ലങ്ങളഷില് ഓമട്ാോറ്റഷികട് തവ�ര 
മസ്റ്റ്നുകള്  സ്ാപഷിച്ചു.

2019-20 ല് പ്രധാന് േ�ഷി ഫസല് ബീേ മയാജന (പഷി.
എും.എഫട്.ബഷി.കവ) മുമഖന തനല്ട്, ഏത്വാഴ, േരച്ചീനഷി, 
വാഴ എന്ീ വഷിളകള്ക്കട് 8,015 കര്കതര ഇന്ഷുര 
തെയ്യുകയുും ഖാരഷിഫട് വഷിളകള്ക്കട് 2019 സീസണഷില് 
5,215 കര്കരക്കട് 9.5 മകാെഷി രൂപ തക്ലയഷിും നല്കുകയുും 
തെയട്തു.  2019 തല തവള്ളതപൊക്കും മൂലോണട് വലഷിയ 
വഷിളനാശും സുംഭവഷിച്ച�ട്.  2019 റാബഷി കൃ്ഷിയ്കട് 9,497 
കര്കതര  ഇന്ഷുര തെയ്യുകയുും തനല്ഷിനട് ോത്രോയഷി 
724 കര്കരക്കട് 32.27 മകാെഷി രൂപയുതെ തക്ലയഷിും 
�ീരപൊക്കുകയുും തെയട്തു (കൃഷറി വകുപ്്ട, റകരള ്ർക്ാർ).

േറ്റട് വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം (3.1.20, 
3.1.21, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24) എന്ഷിവയഷില് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

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

2001-ല് സ്ാപഷി�ോയ തവജഷിറ്റബഷിള് ആറെട് 
ഫ്രൂട്ട് തപ്രാമോ്ന് കൗണ്സഷില് (വഷി.എഫട്.
പഷി.സഷി.തക) മക� സുംസ്ാന സരക്കാരുകളതെ 
ധനസഹായമത്ാതെ പഴവരഗ്ഗങ്ങളമെയുും 
പച്ചക്കറഷികളമെയുും വഷിവഷിധ പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കഷി 
വരുന്നു. വാണഷിജ്യ�ലത്ഷില് പഴവരഗ്ഗങ്ങളതെയുും 
പച്ചക്കറഷികളതെയുും ഉല്പൊദനത്ഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് 
കര്കതര വഷിത്തു മു�ല് വഷിപണനും വതര സുസ്ഷിര� 
മനൊന് സഹായഷിക്കുക എന്�ാണട് ഇ�ഷിതറെ 
ലക്ഷ്യും. സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള് (എസട്.എച്ചട്.ജഷി) 
രൂപീകരഷിക്കുക, പങ്ാളഷിത് ഗ്യാരറെീ സ�ദായും (പഷി.
ജഷി.എസട് ) സുംബന്ധഷിച്ച മബാധവ�ട്കരണും നല്കുക, 
പങ്ാളഷിത് സാമങ്�ഷിക വഷികസനും സുംബന്ധഷിച്ച 

പ്രൊരണും നെത്തുക, കാര്യമശ്ഷി വരദ്ധനവട് 
പരഷിപാെഷികള് സുംഘെഷിപെഷിക്കുക, ഗുണമേന്മയുള്ള 
വഷിത്തുകളമെയുും നെീല് വസട്തുക്കളമെയുും ഉല്പാദനും, 
പങ്ാളഷിത് വായട്പാ ധനസഹായവും ഇന്ഷുറന്സട് 
സഹായവും, ഗ്രൂപെട് ോരക്കറ്റഷിുംഗട്, നഗരപ്രമദശങ്ങളഷില് 
പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പരഷിപാെഷി 
തുെങ്ങഷിയവയാണട് പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള്.

2019-20 ല് 5,504 പു�ഷിയ കര്കതര ഉള്തപെടുത്ഷി 
215 പു�ഷിയ സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള് (എസട്.
എച്ചട്.ജഷി) രൂപീകരഷിച്ചു. ഇമ�ാതെ രജഷിസ്റ്റര തെയ് 
കര്കരുതെ എണ്ും 2,05,798 ഉും സ്യും സഹായ 
സുംഘങ്ങളതെ എണ്ും 10,083 ഉും ആയഷി.  നെീല് 
വസട്തുക്കളതെ ഉല്പാദനത്ഷിതറെ ഭാഗോയഷി 84.75 
തേട്ഷികട് െണ് വഷിത്തുകള്, 13.47 ലക്ഷും െഷി്യൂകള്ച്ചര 
തെെഷികള്, 78.51 ലക്ഷും പച്ചക്കറഷി ക�കള് എന്ഷിവ 
2019-20 ആഗസ്തട് ോസും അവസാനും വതര ഉള്ള 
കാലയളവഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയുും വഷി�രണും തെയ്യുകയുും 
തെയട്തു.  കൃ്ഷിവകുപെഷിതറെ വീട്ടുവളപെഷിതല  പച്ചക്കറഷിക്കൃ്ഷി 
മപ്രാത്ാഹനത്ഷിതറെ ഭാഗോയഷി കൗണ്സഷില് 
മുമഖന 43.1 ലക്ഷും പച്ചക്കറഷി വഷിത്ട് പായ്കറ്റുകള്  
വഷി�രണും തെയട്തു.  കഷിസാന് തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട് 
മുമഖന േഷി�ോയ നഷിരക്കഷില് 88 മകാെഷി രൂപയുതെ 
വായട്പ കര്കരക്കട് ലഭ്യോക്കുകയുും തെയട്തു.  253.26  
തഹകട്െര പച്ചക്കറഷികൃ്ഷിയുും 21.05 ലക്ഷും വാഴകളും വഷിള 
ഇന്ഷുറന്സട്  പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെടുത്ാന് സാധഷിച്ചു. 
2019-20 ല് വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക 5513 പഴും പച്ചക്കറഷി 
കര്കതര ഉള്തപെടുത്തുകയുും 204.7 ലക്ഷും രൂപ തക്ലയഷിും 
നല്കുകയുും തെയട്തു.  വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക കര്കരക്കട് 
480 ലക്ഷും രൂപ നഷ്ടപരഷിഹാരോയഷി നല്കഷി.

മകരളത്ഷിതല കാര്ഷിക ഉല്പെന് കയറ്റുേ�ഷി 
മപ്രാത്ാഹനത്ഷിനുള്ള സുംസ്ാന�ല 
മനാഡല് ഏജന്സഷിയായഷി വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.
തക തയ നഷിമയാഗഷിച്ച�ഷിതറെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് 
കയറ്റുേ�ഷി മപ്രാമട്ാമക്കാള് പാലഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
ധാരണാപത്രും നെപെഷിലാക്കുകയുും വാഴപെഴത്ഷിതറെ 
വഷിളതവടുപെഷിനട് മുമ്പുും മശ്വും പാലഷിമക്കണ് രീ�ഷികള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷിനായഷി �ല്ര കക്ഷഷികള്ക്കട് 
പരഷിശീലനും നല്കുകയുും തെയട്തു.

സഷംസ്്ചാന മെ്ചാര്ട്ികള്ചറല് മി്ന്

നാ്ണല് മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ന് എന് മക� 
മപൊണ്മസരഡട് സ്കീും നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി 
2005 ലാണട് സുംസ്ാന മഹാരട്ഷികള്ച്ചറല് േഷി്ന് 
രൂപീകരഷിച്ച�ട്.  ഇ�ട് 2014-15 മു�ല് സുംമയാജഷി� 
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര വഷികസനത്ഷിനുള്ള േഷി്നായഷി 
പുനരൂപകല്പന  തെയട്തു.  പഴങ്ങള്, കൂണ്, ഔ്ധ 
സസ്യങ്ങള്, സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള്, പൂക്കള്, 
സുഗന്ധ മ�ാട്വഷിളകള് എന്ഷിവ ഉള്തക്കാള്ളുന് 
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര മേഖലയുതെ സേഗ്വഷികസനോണട് 
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ഈ ദൗ�്യത്ഷിതറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യും.  ോമ്പഴും, 
വാഴ, കപനാപെഷിള്, കുരുമുളകട്, ഇഞ്ഷി, േഞ്ഞള്, 
ജാ�ഷിക്ക, കശുവണ്ഷി, തകാമക്കാ, പുഷ്പവഷിളകള് എന്ീ 
വഷിളകളതെ വഷികസനോണട് ഈ പരഷിപാെഷിയഷില് 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്. കൂൊത� മ�നീച്ചവളരത്ല്, 
പച്ചക്കറഷി വഷിത്ട് ഉല്പാദനും, കൂണ് കൃ്ഷി മേഖല 
എന്ഷിവയുും ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ട്.  ഉല്പാദനവും 
ഉല്പാദനക്ഷേ�യുും തേച്ചതപെടുത്ല്, വഷിളതവടുപെഷിനു 
മശ്മുള്ള പരഷിപാലനും, വഷിപണനും എന്ഷിവയ്കായുള്ള 
പദ്ധ�ഷികളാണട് പ്രധാനോയുും േഷി്ന് നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.  
2014-15 മു�ല് ഇ�ട് പഷി.എും.തക.എസട്.കവ-
കേമക്ാ ഇറഷിമഗ്ന് ഘെകും (പ്രധാന േ�ഷി കൃ്ഷി 
സീഞ്യട് മയാജന) നെപൊക്കുന്നു.  പരമ്പരാഗ�ട് കൃ്ഷി 
വഷികാസട് മയാജന (പഷി.തക.വഷി.കവ), രാ്ട്ട്ീയ കൃ്ഷി 
വഷികാസട് മയാജന (ആര.തക.വഷികവ) എന്ഷിവയാണട് 
എസട്എച്ചട്എും നെപെഷിലാക്കഷിയ േറ്റട് പരഷിപാെഷികള്.

എുംഐഡഷിഎച്ചട് (േഷി്ന് മഫാര ഇറെമഗ്റ്റഡട് ഡവലപെട് 
തേറെട് ഓഫട് മഹാരട്ഷികള്ച്ചര) പദ്ധ�ഷിയഷില് നഷിന്നുും 
ലഭഷിക്കുന് ഫണ്ടുകള് കൃ�്യോയഷി വകയഷിരുത്ഷി  
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര വഷിളകളതെ വഷിപുലീകരണത്ഷിനുും 
മൂല്യവരദ്ധനവട്, സുംസ്കരണും, സുംഭരണും, വഷിപണനും 
എന്ഷിവയ്കട് ആവശ്യമുള്ള അെഷിസ്ാനസൗകര്യ 
വഷികസനത്ഷിനുും വ്യക്ഷികള്ക്കുും സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും 
ആനുകൂല്യും നല്കുന് മനാഡല് ഏജന്സഷിയാണട് 
സുംസ്ാന മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്ന്.

2019-20 ല് എുംഎഡഷിഎച്ചഷിനട് കീഴഷിലള്ള 
സുംസ്ാന വഷിഹഷി�വും മക� വഷിഹഷി�വും ഉള്തപെതെ 
തോത്ും 65.11 മകാെഷി രൂപ എസട്.എച്ചട്എമഷിനട് 
അനുവദഷിച്ചു.  ഗുണനഷിലവാരമുള്ള വഷിത്തുകളതെയുും 
നെീല് വസട്തുക്കളതെയുും ഉ�ട്പാദനത്ഷിനുും 
വഷി�രണത്ഷിനുോയഷി നഴട്സറഷികള് സ്ാപഷിക്കുക, പു�ഷിയ 
മ�ാട്ങ്ങള് സ്ാപഷിക്കുക, നഷിലവഷിലള്ള മ�ാട്ങ്ങളതെ 
പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കല്, സുംരക്ഷഷി�കൃ്ഷി, കജവകൃ്ഷി, 
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര യ�വല്ക്കരണും, സാമങ്�ഷിക 
വ്യാപനും, മ�നീച്ചവളരത്ല് എന്ഷിവയാണട് 
പ്രധാന ഘെകങ്ങള്.  സുംമയാജഷി� പായ്കട് ഹൗസുകള് 
സ്ാപഷിക്കല്, �രും�ഷിരഷിക്കല്, മഗ്ഡഷിുംഗട് യൂണഷിറ്റുകള്, 
ശീ�സുംഭരണഷി, വഷിപണഷി വഷികസനും എന്ഷിവയാണട്  
വഷിളതവടുപെഷിനു മശ്ും ഉള്തപെട്ഷിട്ടുള്ള പ്രധാന 
പരഷിപാെഷികള്.

സട്മട്ാതബറഷി, വാഴപെഴും, കപനാപെഷിള്, ോമ്പഴും, 
െക്ക, സങ്ര പച്ചക്കറഷികള്, സുഗന്ധവ്യജ്ഞന 
വഷിളകളായ ഇഞ്ഷി, േഞ്ഞള്, കുരുമുളകട്, ജാ�ഷിക്ക, 
കശുവണ്ഷി, തകാമക്കാ എന്ഷിവയുതെ വഷിള വഷിസട്തൃ�ഷി 
ഉള്തപെതെ 2018-19 ല് അനുവദഷിച്ച തവള്ളതപൊക്ക 
ലഘൂകരണത്ഷിനുള്ള എും.ഐ.ഡഷി.എച്ചട് സ്കീും പ്രകാരമുള്ള 
പ്രമ�്യക പാമക്കജട് 2019-20 ലും തുെരന്നു.
പഷി.എും.തക.എസട്.കവ- ഓമരാ തുള്ളഷി കൂടു�ല് വഷിള-
കേമക്ാ ഇറഷിമഗ്ന് എന് ഘെകത്ഷില്, 2019-20 

കാലയളവഷില് 48.81 തഹകട്െറഷില് ഡ്ഷിപെട്  ഇറഷിമഗ്നട് 
5.21 ലക്ഷും രൂപയുതെ പ്രമ�്യക സഹായും നല്കഷി.  
വാഴപെഴും, പച്ചക്കറഷികള്, കപനാപെഷിള് എന്ഷിവയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് പുറമേ, ആര.തക.വഷി.
കവ മുമഖന കഹതെകട് കൃ്ഷിക്കട് പഷിന്തുണ നല്കഷി.  
8415 െതുരശ്ര േീറ്റര വഷിസട്തൃ�ഷിയുള്ള 11 മപാളഷി 
ഹൗസ്സുകള്  അനുവദഷിച്ചു. അ�ഷില് 7415 െതുരശ്ര േീറ്റര 
പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷിയഷിലും 1000 െതുരശ്ര േീറ്റര ഓരക്കഷിഡട് 
കൃ്ഷിയഷിലും ആണട്. മകരളത്ഷിനട് അനുമയാജ്യോയ 
മപാളഷി ഹൗസ്സുകളതെ ഘെനയുും, രൂപകല്പെനയുും, 
കഹതെകട് മഹാരട്ഷികള്ച്ചര പരഷിപാലനും 
എന്ഷിവതയ കുറഷിച്ചുള്ള പഠനത്ഷില് മകരള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാല ശുപാരശകള് തകാണ്ടുവന്നു.  
ഇ�ട് പച്ചക്കറഷി ഉല്പാദനത്ഷില് സ്യുംപര്യാപ്ത� 
കകവരഷിക്കുന്�ഷിനുും മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും 
സഹായകോയഷിരഷിക്കുും.

മക� മേഖല പദ്ധ�ഷിയായ മദശീയ മ�നീച്ച വളരത്ല്, 
ഹണീ േഷി്ന് (എന്.ബഷി.എച്ചട്.എും) എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
േധുര വഷിലൈവത്ഷിതറെ ഭാഗോകാനുള്ള സുംസ്ാന 
മഹാരട്ഷികള്ച്ചര േഷി്തറെ ഉദ്യേും സുംസ്ാനത്ഷിതറെ 
മ�നീച്ചവളരത്ല് മേഖലയഷിതല ഉല്പാദനതത്യുും 
കാര്ഷിക ബഷിസഷിനസ്ട് വഷികസനതത്യുും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് വഴഷിതയാരുക്കുും. 

മകരളഷം പുനര്നിര്മ്ചാണ സഷംരഷംഭഷം-
പദ്ധതികള്

2018 തല തവള്ളതപൊക്കത്ഷിനുമശ്ും, ഹരഷി�ാഭവും 
ോറ്റങ്ങതള ഉള്തക്കാള്ളാന് കഴഷിയുന്തുോയ 
മകരളും വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി റീ ബഷില്ഡട് മകരള 
ഇനഷിമ്്യറ്റീവട് (ആരതകഐ) എന് സുംരുംഭും ആരുംഭഷിച്ചു.  
ആര.തക.ഐയുതെ കീഴഷില് 432.147 മകാെഷി രൂപയ്കട് 
13 പദ്ധ�ഷികളും മൂന്ട് പഠനങ്ങളും നെത്തുന്�ഷിനായഷി 
കാര്ഷിക വഷികസനകര്കമക്ഷേ വകുപെഷിനട് അനുേ�ഷി 
ലഭഷിച്ചു.  അ�ഷില് 51.20563 മകാെഷി രൂപ അനുവദഷിച്ചു.  
മകരള ലാറെട് തഡവലപട്തേറെട് മകാരപെമറ്ന്, മകരള 
സുംസ്ാന കാര്ഷിക യ�വല്ക്കരണ ദൗ�്യും, 
തവജഷിറ്റബഷിള് ആറെട് ഫ്രൂട്ട് തപ്രാമോ്ന് കൗണ്സഷില്,  
മകരള കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാല, മകരള കാര്ഷിക 
വ്യവസായ  മകാരപെമറ്ന് എന്ഷിവയഷിലൂതെയാണട് ഈ 
പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.
 
മനരഷിയേുംഗലും ജഷില്ാ കൃ്ഷി മ�ാട്ത്ഷിതറെ 
സേഗ്വഷികസനത്ഷിനായുള്ള സുംമയാജഷി� ഫാും 
ോമനജട്തേറെട്, (10.00 മകാെഷി), മകരളത്ഷിതല വഷിപണഷി 
ശ്യുംഖല ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനുള്ള പദ്ധ�ഷി (15.00 
മകാെഷി), ഇടുക്കഷി, വയനാെട് ജഷില്കളഷില് സുംമയാജഷി� 
കൃ്ഷിയഷിലൂതെ ഉപജീവനോരഗ്ഗും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക.  
(50.00 മകാെഷി),  കുട്നാെട് ആവാസമേഖലയുതെ 
സുസ്ഷിര വഷികസനും (2.91 മകാെഷി), യ�വല്കൃ� 
കൃ്ഷിയഷിലൂതെ വെക്കന് മകരളത്ഷിതല കകപാെട് കജവ 
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�ണ്ീരത്െങ്ങളതെ  വഷികസനും, തനല്ഷിതറെ ജനഷി�ക 
ദ്രവ്യ സുംരക്ഷണവും കജവകവവഷിദ്യാധഷിഷ്ടഷി� കൃ്ഷിയുും 
(3.00 മകാെഷി) ആ�ഷിരപെള്ളഷി കട്ബല് വാലഷി കാര്ഷിക 
പദ്ധ�ഷി (7.917 മകാെഷി), അട്പൊെഷി മഗാത്രവരഗ്ഗക്കാരുതെ 
സേഗ്വും സുസ്ഷിരവോയ കാര്ഷിക വഷികസനും, 
അമ്പലവയലഷില് പച്ചക്കറഷികളതെയുും പുഷ്പങ്ങളതെയുും 
േഷികവഷിതറെ മക�ും സ്ാപഷിക്കുക (4.00 മകാെഷി), കൃ്ഷി 
വകുപെഷിതറെ ഇ-ഗമവണന്സട് ശക്ഷിതപെടുത്തുക (12.00 
മകാെഷി), തെങ്ങന്നൂരഷിതല സമൃദ്ധഷി-�രഷിശുരഹഷി� പദ്ധ�ഷി 
(10.00 മകാെഷി), കാര്ഷിക മസവന മക�ങ്ങതളയുും 
കാര്ഷിക കരമ മസനകതളയുും  ശക്ഷിതപെടുത്ഷി 
മേഖല �ഷിരഷിച്ചുള്ള മസവന വഷി�രണത്ഷിനുള്ള പഷിന്തുണ, 
(5.00 മകാെഷി രൂപ) തൃശൂര-തപാന്ാനഷി മകാള്നഷിലങ്ങള്, 
പാുംബൂരഷിൊല് പാെമശഖരും എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷിതല 
അെഷിസ്ാനസൗകര്യ വഷികസന പ്രവരത്നങ്ങള് 
(യഥാക്േും 298.38 മകാെഷി, 5 മകാെഷി രൂപ) എന്ീ 
പദ്ധ�ഷികള് ഇ�ഷില് ഉള്പെടുന്നു.  കൃ്ഷി വകുപെഷിനുും 
വഷി.എഫട്.പഷി.സഷി.തക യ്കും പഠനങ്ങള് നെത്തുന്�ഷിനായഷി 
0.95 മകാെഷി രൂപയുും അനുവദഷിച്ചു.

മകരള  അെിസ്്ചാന സൗകര്യ  നിമക്പ 
നിധി മബ്ചാര്ഡക് (കിഫക്ബി) �ില് അനുവദിച 
പദ്ധതികള് 

ബനാന-ഹണഷി പാരക്കട് സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
7.15 മകാെഷി രൂപയുും തവജഷിറ്റബഷിള് അമഗ്ാ പാരക്കട് 
സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 15.00 മകാെഷി രൂപയുും അനുവദഷിച്ചു.

ക്ചാര്്ിക ഗമവ്ണവഷം വിദ്യ്ചാഭ്യ്ചാസവഷം

സുംസ്ാനതത് പ്രമുഖ കാര്ഷിക സ്ാപനോയ 
കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാല, കാര്ഷിക വഷിദ്യാഭ്യാസും, 
ഗമവ്ണും, വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും എന്ഷിവയഷില് േഷികവട് 
പുലരത്തുന്നു.  സുസ്ഷിര കാര്ഷിക വഷികസനത്ഷിനുും 
കാര്ഷിക സമൂഹത്ഷിതറെ ഉപജീവന സുരക്ഷയ്കോയഷി 7 
മകാമളജുകള്, ആറട് പ്രാമദശഷിക കാര്ഷിക ഗമവ്ണ 
സ്ാപനങ്ങള്, 18 ഗമവ്ണ സ്ാപനങ്ങള്, നാലട് 
ഫാമുകള് ഉള്തപെടുന് സ്ാപനങ്ങളതെ ശുംഖലയഷിലൂതെ 
മനതൃ�്ും വഹഷിക്കുന്നു.  ഇന്്യന് കാര്ഷിക ഗമവ്ണ 
കൗണ്സഷിലഷിതറെ 31 അഖഷിമലന്്യ ഏമകാപന  
പദ്ധ�ഷി/ അഖഷിമലന്്യ ശുംഖല പദ്ധ�ഷികളും ഇ�ഷില് 
ഉള്തപെടുന്നു.  നൂ�ന സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയഷിലൂതെ 
സുംരുംഭക�്ും അഗ്ഷിബഷിസഷിനസ്സുും ഉള്തപെതെയുള്ള 
കാര്ഷിക മേഖലയുതെ സുസ്ഷിര വളരച്ചയ്കും പ്രധാന പങ്കു 
വഹഷിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനതത് 
തെറുത്തുനഷില്ക്കുന്�ഷിനായഷി പ്ര�ഷിമരാധ മശ്ഷിയുള്ള 
വഷിളയഷിനങ്ങള്, ഹ്രസ്കാല വഷിളയഷിനങ്ങള് 
എന്ഷിവയുതെ വഷികസനും, ഉ�ട്പാദമനാപാധഷികളതെ 
കാര്യക്ഷേ�തയ മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന് സാമങ്�ഷികവഷിദ്യ 
വഷികസനും, തെറുകഷിെ കൃ്ഷിമത്ാട് യ�വല്ക്കരണും, 

വഷിവരസാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയുതെ സഹായമത്ാതെ 
സൂക്ഷട്േ കൃ്ഷി, �ത്േയ ോരക്കറ്റട് ഇറെലഷിതജന്സട് 
സൗകര്യങ്ങളതെ ഉപമയാഗതപെടുത്ല്, 
ഗുണനഷിലവാരമുള്ള കജവ ഉ�ട്പാദമനാപാധഷികള്, 
കജവ വളങ്ങള് എന്ഷിവയുതെ ലഭ്യ�, നഷിമരാധഷി� 
കീെനാശഷിനഷികള്ക്കട് ബദല് വഷികസഷിപെഷിക്കല്, പ്രധാന 
വഷിളകള്ക്കുള്ള കാര്ഷിക ആവാസ യൂണഷിറ്റട് അധഷിഷ്ഷി� 
പാമക്കജുകള് എന്ഷിവ സുംസ്ാനതത് കാര്ഷിക 
മേഖലയഷിതല �ഷിരഷിച്ചറഷിയതപെട് െഷില സാമങ്�ഷിക 
വഷിെവകളാണട്.

ക്ചാര്്ിക സര്വ്വകല്ചാശ്ചാലയുന്െ ചില 
്ധ്ചാന  മനട്ങ്ള്  ചുവന്െ മചര്ക്കുന്നു

• പുറത്ഷിറക്കഷിയ പു�ഷിയ വഷിള ഇനങ്ങള് തകഎയു 
േഷിഥഷില, തകഎയു േനു വരണ എന് 2 തനല്ട് 
ഇനങ്ങള്, 5 ഇന പച്ചക്കറഷികള്, തക ആര എച്ചട് 
1-പീച്ചഷിങ്ങ ഇനും, തക.എ.യു നഷി�്യ-െതുര പയര 
ഇനും, തകഎയു ദീപഷിക-വാളരഷി പയര, തക.എ.യു 
കവഗ-െീര, തക.എ.യു സുരുെഷി-ക്ലസ്റ്റര ബീന്, 
തക.എ.യു നഷിഹാര-കശുവണ്ഷി, മകരസുലഭ-മ�ങ്ങ, 
പന്ഷിയൂര 10-കുരുമുളകട്, ഭൂേഷിക-രാേച്ചും, സുസ്തഷിര-
ബജ്ര മനപെഷിയര കഹബ്ഷിഡട്.

• മജ്യാ�ഷി, സ്രണ് പ്രഭ എന്ീ ഇനങ്ങളഷില് നഷിന്നുും  
മകരളത്ഷിതല മകാള് മേഖലയ്ക മയാജഷിച്ചതുും, 
ഉയരന് ഉ�ട്പാദന ക്ഷേ�യുള്ളതുോയ തനല്ഷിനും 
(Cul.C-2-08) വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത്തു.

• ഭൗേ സൂെഷിക അനുബന്ധ പ്രവരത്നങ്ങളഷിതല 
ശ്രമദ്ധയോയ മനട്ങ്ങള്ക്കട്-മകരള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാലയുതെ ഐപഷിആര തസല്ഷിനു മലാക 
ഐപഷി ദഷിനത്ഷില് കണ്മട്ാളര  ജനറല് ഓഫട് 
മപറ്ററെഷില് നഷിന്നുും പ്രമ�്യക അുംഗീകാരും ലഭഷിച്ചു.

• മകരധാര-തകഎയു മകാക്കനട്ട് േഷില്ക്കട് 
എക്ട്ട്ാകട്റ്റര, മകാക്കനട്ട് കളകട്െര േെക്കാവന് 
കനമലാണ് തനറ്റട് �രും, മകാക്കനട്ട് കളകട്െര 
തവല്ഡഡട് തേ്ട് �രും, പാും മബസഷിന് ഡഷിഗ്ഗര, 
ഉദ്യാനേഷിത്ര (തക.എ.യു ഗാരഡന് ട്ാന്പെ്പാറെര), 
സുംപൂരണ് (വാഴ, തനല്ട്, പച്ചക്കറഷി), അയര എന്ീ 
സൂക്ഷേ മൂലക േഷിശ്രഷി�ങ്ങള് ഇവയ്കായഷി വഷികസഷിപെഷിച്ച 
സാങ്�ഷികവഷിദ്യയുതെ കകോറ്റും.

• നീലയേരഷി (ഇന്ഡഷിമഗാതഫറ െഷിന്കട്മറ്റാറഷിയ) 
കകപെന്പെവലും (കട്മക്കാസാന്സട് 
കുക്കുതേറഷിന), ഓരഷില (തഡമസ്ാഡഷിയും 
ഗാുംതജറ്റഷിക്കും) എന്ഷിവയുതെ വഷിത്തുകള് 
സാക്ഷ്യതപെടുത്തുന്�ഷിനായഷി ോനദണ്ഡങ്ങള് 
വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• േര േഞ്ഞളഷില് (മകാക്ഷിനഷിയും തഫതനസട്ട്ാറ്റും) 
നഷിന്നുും �യ്യാറാക്കഷിയ അസുംസട്കൃ� േരുന്ഷിതറെ  
പ്രോണീകരണത്ഷിനട് പ്രമ�്യക നെപെഷിക്േും 
വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• നഗരങ്ങളഷില് േട്ടുപൊവട് കൃ്ഷിയ്കട് മവണ്ഷി വഷിള 
അധഷിഷ്ഷി� മപാ്ക േഷിശ്രഷി�ങ്ങളും ഉല്പാദന 
പാമക്കജുും വഷികസഷിപെഷിച്ചു.



97അദ്ധ്യായം 3, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

• ഭൗ�ഷിക സവഷിമശ്�കള് ആപെദോക്കഷി 
െകഷിരഷിമൊറുും, ൊണകവും 2:1 എന് 
അനുപാ�ത്ഷില് അനുരൂപോയ വളരച്ചാ 
ോധ്യേോയഷി വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• മന�ന്, െക്ക, മുളകട് എന്ഷിവ ദീരഘ കാലും 
സൂക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനായഷിട്ടുള്ള ോരഗ്ഗങ്ങള് വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• വാണഷിജ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇരുപ�ട് ആന്തൂറഷിയും 
കഹബ്ഷിഡുകള് വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത്തു.

• കണ്ാറയഷിതല ബനാന റഷിസരച്ചട് മസ്റ്റ്നഷിതല 
ഫീല്ഡട് ജീന് ബാങ്ഷില് െക്കയുതെ ഇരുപത്ഷിരണ്ട് 
ഇനങ്ങള് ഉള്തപെടുത്ഷി സുംരക്ഷഷിക്കുന്നു.

• പച്ചക്കറഷികള് കൃ്ഷി തെയ്യുന്�ഷിനായഷി 
അമനകും മഗ്ാ ബാഗുകള് ഉള്തപെടുത്ഷി 
കമമ്പാസ്റ്റഷിുംഗട് സൗകര്യമത്ാടു കൂെഷി മകരളത്ഷിനട് 
അനുമയാജ്യോയ ഒരു േഷിനഷി മപാളഷിഹൗസട്  ോതൃക 
രൂപ കല്പെന തെയട്തു.

• മപാളഷി ഹൗസഷിനട് മുകളഷില് ജലമസെനും 
നല്കുന്�ഷിനുും �ാപനഷിലയുും ആമപക്ഷഷിക 
ആരദ്ര�യുും തവമവ്വതറ നഷിയഷി�ക്കുന്�ഷിനുും, വളും 
ജലമസെനത്ഷിലൂതെ  നല്കുന്�ഷിനുും കഴഷിവള്ള 
കുറഞ്ഞ തെലവഷിലള്ള മപാളഷി ഹൗസട് ഓമട്ാമേ്ന് 
സുംവഷിധാനും  വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത്തു.

• മകരളത്ഷിതല 100 പ്രധാന വഷിളകളതെ ഉല്പാദനും, 
വഷിള സുംരക്ഷണും, കജവ ഉല്പാദമനാപാധഷികള്, 
വഷിദഗ്ദരുതെ ഡയറകട്െറഷി, എന്ഷിവ ഉള്തക്കാള്ളുന് 
കൃ്ഷി സുംബന്ധഷിയായ തോകബല് ആലൈഷിമക്ക്ന് 
വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത്തു.

• 100 വഷിളകതള ബാധഷിക്കുന് കീെങ്ങതളയുും 
മരാഗ പ്രശ്നങ്ങതളയുും കുറഷിച്ചുള്ള മഫാമട്ാ 
അെക്കമുള്ള വഷിവരങ്ങളും, വളും, വായട്പ 
എന്ഷിവ കണക്കാക്കുന്�ഷിനുള്ള സൗകര്യവും 
ഉള്തക്കാള്ളുന് തവബട് കസറ്റട് വഷികസഷിപെഷിച്ചു.

• മകരള കാര്ഷിക സരവ്വകലാശാലയഷിതല അഗ്ഷി 
ബഷിസഷിനസട് ഇന്കുമബറ്റര, കാര്ഷിക അനുബന്ധ 
മേഖലകളഷിതല 9 ലധഷികും സ്റ്റാരട്പ്പുകള്ക്കട് 
പഷിന്തുണ നല്കഷി. 4 സുംരുംഭകരക്കട് തെകട്മനാളജഷി 
കലസന്സുകള് നല്കഷി, 16 കൃ്ഷി സുംരുംഭകരക്കുും 
28 സ്റ്റാരട്പെട് ഇന്കുമബറ്റുകള്ക്കുും പരഷിശീലനവും 
നല്കഷി. 

• കാര്ഷിക സമൂഹത്ഷിനട് വഷിദഗട്ധര 
അെങ്ങുന് ഇറെര ഡഷിസഷിലൈഷിനറഷി 
സുംഘവോയഷി മനരഷിട്ട് ആശയവഷിനഷിേയും 
നെത്തുന്�ഷിനായഷി ആരുംഭഷിച്ച മുഖാമുഖും 
എന് നൂ�ന ആശയവഷിനഷിേയസുംവഷിധാനും 
സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക 741 കര്കതര 
ഉള്തപെടുത്ഷി 15 പരഷിപാെഷികള് നെത്ഷി.

• കൃ്ഷി വഷിജ്ഞാന മക�ങ്ങളതെ പങ്ാളഷിത്മത്ാതെ 
സുംസ്ാനതത്ാട്ാതകയുള്ള വഷിള ഉല്പാദനും, 
മൂല്യവരദ്ധനവട്, ഉല്പെന്ങ്ങളതെ വഷിപണനും 
എന്ഷിവ മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 7 കര്ക 
ഉല്പാദനസുംഘെനകള് രൂപീകരഷിച്ചു.

• േനു്്യ വന്യമൃഗ സുംഘട്നും (എച്ചട്.ഡ്യു.സഷി)

ആനയഷിറങ്ങുന് പക്ഷും പ്രവരത്ഷിക്കുന് മുന്റഷിയഷിപെട് 
സുംവഷിധാനും (ബീറ്റ പ�ഷിപെട് ) വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത്തു. 
േനു്്യ-വന്യജീവഷി സുംഘര്ങ്ങള് (എച്ചട്.
ഡ്യു.സഷി)പ�ഷിവായ ഗ്ാേങ്ങളഷില് കഴഷിഞ്ഞ 
രണ്ട് ദശകങ്ങളഷില് ഭൂവഷിനഷിമയാഗരീ�ഷിയഷിതല 
ോറ്റങ്ങള് ജഷിഐഎസട് മസാഫട്റ്റട് തവയര 
ഉപമയാഗഷിച്ചട് വഷിശകലനും തെയട്തു.  വഷിവഷിധ 
മഫാറസട്റ്റട് ഡഷിവഷി്നുകള്ക്കായഷി േനു്്യ 
വന്യമൃഗ സുംഘട്നത്ഷിതറെ വഷിവരങ്ങള് മശഖരഷിച്ചു 
അെഷിസ്ാനവഷിവരമശഖരും �യ്യാറാക്കഷി. 

• വനത്ഷിനുള്ളഷിതല ഭക്ഷ്യ വഷിഭവങ്ങള് 
തേച്ചതപെടുത്തുക, വന്യമൃഗങ്ങള്ക്കട് തവള്ളും 
ലഭ്യോക്കുക, കൃ്ഷിസ്ലങ്ങളഷില് മവലഷിതകട്ടുക, 
വഷിളകള്ക്കുും  കന്നുകാലഷികള്ക്കുും 
ഇന്ഷുറന്സട് പരഷിരക്ഷ നല്കുക, േ�ഷിയായതുും 
തപതട്ന്നുള്ളതുോയ നഷ്ടപരഷിഹാരും നല്കുക 
എന്ഷിങ്ങതന അഞ്ട് േഷികച്ച നെപെഷികള് േനു്്യ-
വന്യജീവഷി സുംഘര്ും കുറയ്കന്�ഷിനായഷി 
നഷിരമദേശഷിച്ചു.

• ആവഷിയഷില് �യ്യാറാക്കാവന് പുട്ടു തപാെഷി, 
വാഴക്കതപൊെഷി അെഷിസ്ാനോക്കഷിയുള്ള ആമരാഗ്യ 
േഷിശ്രഷി�ും, ഓമസ്ാ-വാകട് പ്രക്ഷിയയഷില് ഉണക്കുന് 
മന�ക്കായ എന്ഷിവയ്കായഷി വഷികസഷിപെഷിച്ച 
സുംസ്കരണ െട്ങ്ങളതെ സാമങ്�ഷിക കകോറ്റും 
നെപെഷിലാക്കഷി.   

ക്ചാര്്ിക ധനവിനിമ�ഷം

കാര്ഷിക ഉല്ാദനത്ഷിനട് വായട്പ ഒരു പ്രധാന 
ഘെകോണട്. സ്ാ��്യലബട് ധഷിക്കുമു�ല്�തന് 
ഇന്്യയഷിതല കാര്ഷികമേഖലയഷിതല 
നയരൂപീകരണത്ഷില് വായട്പയ്കട് ഒരു പ്രധാന 
സ്ാനും ലഭ്യോയഷിട്ടുണ്ടുട്. കര്കനട് സേയബന്ധഷി�വും 
േ�ഷിയായതുോയ വായട്പ ലഭ്യ� ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്�ഷിനായഷി ബാങ്ഷിുംഗട് സുംവഷിധാനും സുംസ്ാന 
സരക്കാരുോയഷി മെരന്ട് പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. ഉയരന് 
കാര്ഷിക മൂല്യവരദ്ധഷി� ഉല്നങ്ങള്ക്കനുകൂലോയ 
രീ�ഷിയഷില് നൂ�ന വഷിപണഷിയഷിതല േധ്യവരഗ്ഗത്ഷിതറെ 
വരദ്ധഷിച്ച ആഭഷിമുഖ്യവും വളരന്നുവരുന് ആമഗാള 
ജനസുംഖ്യയുും കാര്ഷിക മേഖലയഷില് കൂടു�ല് നഷിമക്ഷപും 
നെത്തുന്�ഷിതറെ ആവശ്യക� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്നു. 
ആര.ബഷി.ഐ യുതെ മുന്ഗണനാ മേഖലകള്ക്കുള്ള 
വായട്പാ ൊരജറ്റുകളും വരഗ്ഗീകരണവും സുംബന്ധഷിച്ച 
നഷിരമദേശങ്ങള്ക്കനുസരഷിച്ചട് അഡട്ജസ്റ്റഡട് തനറ്റട് 
ബാങ്കുട് തക്ഡഷിറ്റട് (എ.എന്.ബഷി.സഷി) അതല്ങ്ഷില് 
ഓഫട് ബാലന്സട് ്ീറ്റട് എക്ട്മപാ്റഷിതറെ (ഒ.ബഷി.ഇ) 
തക്ഡഷിറ്റഷിനട് തുല്യോയ തുക, ഏ�ാമണാ ഉയരന്�ട് 
അ�ഷിതറെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് ഇരുപമ�ാ അ�ഷില് 
കൂടു�മലാ ശാഖകളള്ള വഷിമദശ ബാങ്കുകള് വഴഷിയുും, 
ത്ഡയൂള്ഡട് വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയുും മുന്ഗണനാ 
ബാങ്കുകള്ക്കട് വായട്പ നല്കുന്നു. ഇ�ഷില് എ.എന്.
ബഷി.സഷി യുമെമയാ അതല്ങ്ഷില് ഒ.ബഷി.ഇ യുമെമയാ 
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തക്ഡഷിറ്റഷിനട് തുല്യോയ തുകയുമെമയാ 18 ശ�ോനും, 
ഏ�ാമണാ കൂടു�ല് അ�ഷിതറെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് 
പ്രാമദശഷിക ത്ഡയൂള്ഡട്  വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയുും 
തെറുകഷിെ ബാങ്കുകള് ഉള്തപെതെ, കാര്ഷിക മേഖലയ്കട് 
വായട്പകള് നല്കഷി  വരുന്നു. 

കാര്ഷിക മേഖലയുതെ ദീരഘകാല വഷികസനത്ഷിനട് 
കൃ്ഷിയ്കായുള്ള ദീരഘകാല വായട്പ അ�്യാവശ്യോയ 
ഒന്ാണട്. കാരണും ഇ�ട് മൂലധന രൂപീകരണ 
പ്രക്ഷിയതയ സഹായഷിക്കുന്നു. മകരളത്ഷിലും കഴഷിഞ്ഞ 
അഞ്ചു വര്ത്ഷിനഷിെയഷില് കാര്ഷികമേഖലയ്ക നല്കുന് 
വായട്പകള് ഗണ്യോയഷി വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 2016-17 ല് 
54,270.00 മകാെഷി രൂപയുും 2017-18 ല് 67,089.00 മകാെഷി 
രൂപയുും 2018-19 ല് 71,632.00 മകാെഷി രൂപയുും 2019-20 
ല് 73,034.00 മകാെഷി രൂപയുോയഷി കാര്ഷികവായട്പയഷില് 
ഗണ്യോയ വരദ്ധനവട് ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ടുട്. 2018-19 ല് 
വഷി�രണും തെയ് തോത്ും കാര്ഷിക വായട്പ 71,632.00 
മകാെഷി രൂപയാണട്. ആതക കാര്ഷിക വായട്പയഷില് 
32,613.59 മകാെഷി രൂപ വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് വഴഷിയുും 
10,233.36 മകാെഷി രൂപ പ്രാമദശഷിക ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകള് 
വഴഷിയുും 13,476.96 മകാെഷി രൂപ മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
ബാങ്കുകള് വഴഷിയുും 2018-19 ല് കാര്ഷിക വായട്പയായഷി 
വഷി�രണും തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്(പട്ിക 3.1.5). കാര്ഷിക 
അനുബന്ധ വായട്പ ലഭ്യോക്കുന്�ഷില് വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകളതെ പ്രാധാന്യും തുെരന്നുതകാണ്ഷിരഷിക്കുന്നു 
എന്�ാണട് ഇ�ട് സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്(ചിത്ഷം 3.1.5).

2018-19 തല ലക്ഷ്യേഷിട്ഷിട്ടുള്ള ൊരജറ്റഷിതറെ 140 
ശ�ോനോണട് മെും വായട്പകളഷിതല മനട്ും. 2017-18 ല് 
113 ശ�ോനും, 2016-17 ല് 103 ശ�ോനോയഷിരുന് 
വഷിള വായട്പ ലക്ഷ്യത്ഷിതറെ 98 ശ�ോനും 
ോത്രോണട് കകവരഷിച്ച�ട്. കാര്ഷിക മേഖലയ്കട് 
വായട്പ നല്കുന്�ഷില് സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
പഷിന്ഷിലാണട്. 2018-19 വായട്പ ലക്ഷ്യത്ഷിതറെ 58 

ശ�ോനും ോത്രോണട് മനെഷിയ�ട്. കര്കരുതെ 
പ്രമയാജനത്ഷിനായഷി കാര്ഷിക സ്രണ് വായട്പാ 
നയത്ഷില് സ്ീകരഷിച്ച കരശന ോനദണ്ഡങ്ങളാണട് 
കാര്ഷികമേഖലയ്കട് വഷിള വായട്പ നല്കുന്�ഷില് കുറവട് 
വരാന് കാരണോയ�ട്. 

നിമക്പ വ്ചാ�ക്പ

കാര്ഷിക വായട്പാ ഇനതത് ഉല്ാദന വായട്പ, 
നഷിമക്ഷപ വായട്പ എന്ട് �രും �ഷിരഷിച്ചാല് 2013-14 തല 
നഷിമക്ഷപ വായട്പയുതെ പങ്ട് 14.03 ശ�ോനത്ഷില് 
നഷിന്ട് 2019-20 ല് 33.26 ശ�ോനോയഷി വരദ്ധഷിച്ച�ായഷി 
കാണാും (ചിത്ഷം 3.1.6, അനുബന്ധഷം 3.1.25). 
എന്ഷിരുന്ാലും 2018-19 തന അമപക്ഷഷിച്ചട് വളരച്ച 
ശ�ോനും കുറഞ്ഞു. 2018-19 ല് വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് 
18435.11 ലക്ഷും രൂപ, സഹകരണബാങ്കുകള് 5962.59 
ലക്ഷും രൂപ, ആര.ആര.ബഷി 1957.85 ലക്ഷും രൂപ 
എന്ഷിങ്ങതന നഷിമക്ഷപ വായട്പയായഷി 27,035.00 ലക്ഷും 
രൂപ വഷി�രണും തെയട്തു.  

2019-20 ല് 73,034.00 മകാെഷി രൂപ സുംസ്ാനത്ട് 
വഷി�രണും തെയ്�ഷില് 48,743.00 മകാെഷി രൂപ ഉല്ാദന 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ക്കുള്ള വായട്പയുും 24,291.00 മകാെഷി 
രൂപ നഷിമക്ഷപ ആവശ്യത്ഷിനുള്ള വായട്പയുോണട്. 
കാര്ഷിക മേഖലയഷില് ലഭ്യോക്കുന് ദീരഘകാല 
വായട്പകള് മേഖലയഷിതല മൂലധന രൂപീകരണത്ഷിനട് 
ഉ�കുന്നുതണ്ന്ട് ബാങ്കുകള് ഉറപൊമക്കണ്തുണ്ടുട്
(ചിത്ഷം 3.1.6, അനുബന്ധഷം 3.1.26). 

കഴഷിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ങ്ങളായഷി നഷിമക്ഷപ വായട്പയുതെ 
അനുപാ�ത്ഷില് കാര്യോയ ോറ്റമുതണ്ന്�ട് 
ശ്രമദ്ധയോണട്. 2006-07 ല് ഉല്പാദന(ഹ്രസ്കാല) 
വായട്പ, നഷിമക്ഷപ (ദീരഘകാല) വായട്പ എന്ഷിവ 
തോത്ും ജഷി.എല്.സഷി (ഗ്ൗണ്ടുട് തലവല് തക്ഡഷിറ്റട് )

ചിത്ഷം 3.1.5  കാര്ഷിക വായട്പ മകരളത്ഷില് (2013-14 മു�ല് 2019-20 വതര)
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യുതെ  81 ശ�ോനവും 19 ശ�ോനവോണട്. പത്ട് 
വര്ത്ഷിനഷിെയഷില് കാര്ഷികമേഖലയഷിമലയ്കള്ള 
ഉല്ാദനനഷിമക്ഷപ വായട്പ യഥാക്േും 74 ശ�ോനവും 
26 ശ�ോനവോയഷി. ഹ്രസ്കാല വായട്പ നല്കഷിയ�ട് 
13 ശ�ോനും സഷി.എ.ജഷി.ആര (മകാമ്പൗണ്ടുട് വാര്ഷിക 
വളരച്ചാ  നഷിരക്കട് ) ദീരഘകാല വായട്പ 20 ശ�ോനും 
സഷി.എ.ജഷി.ആര എന്ഷിങ്ങതനയാണട്. 
(അനുബന്ധഷം 3.1.27).

ഹ്രസ്കാല വഷിളവായട്പ അഥവാ ഉല്ാദനവായട്പക്കട് 
അനുകൂലോയ അനുപാ�ും, മൂലധനും അഥവാ 

ഉല്ാദനക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന് ആസ്തഷികളഷിതല 
നഷിമക്ഷപതത് കുറച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. നഷിരണ്ായകോയതുും 
എന്ാല് സ്യും ഉയരന്നുവരാന് ആകാത്തുോയ 
പ്രവൃത്ഷിമേഖലകതള സബട് തവന്്നഷില് 
ഉള്തപെടുത്ഷി വ്യ�്യസ് പലഷിശ നഷിരക്കുകളഷില് വായട്പ 
ലഭ്യോക്കുകയുും, പ്രമ�്യക മേഖലാെഷിസ്ാനത്ഷില് 
വായട്പയുതെ ആവശ്യക�കള് വഷിലയഷിരുത്ഷി തസഗട് 
തേമറെ്ന് സേീപനത്ഷിലൂതെ വായട്പകള് വഷി�രണും 
തെമയ്യണ്തുോണട് (റസ്ററ്്ട റഫാക്്്ട റപപ്ർ 2019-20, നബാർഡ്ട).
2018-19 കാലയളവഷില് തോത്ും കാര്ഷിക 
വായട്പയുതെ ഏജന്സഷി �ഷിരഷിച്ചുള്ള കണക്കുകള് 

പട്ിക 3.1.5 2018-19 ല് ക്ചാര്്ികമമഖല�ക്ക്കുള്ള വ്ചാ�ക്പ (രൂപ മക്ചാെി�ില്)

ക്രമ 
നമ്പര്

ഏജന്സിയുന്െ 
മപരക്

ഹ്രസ്വക്ചാല വ്ചാ�ക്പ ദീര്ഘക്ചാലവ്ചാ�ക്പ ആന്ക ക്ചാര്് ിക വ്ചാ�ക്പ
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%
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1 വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകള് 19073.18 21994.33 115.32 7812.01 10619.26 135.94 26885.19 32613.59 121.31

2 സഹകരണ 
ബാങ്കുകള് 13065.15 7514.37 58 5458.49 5962.59 109 18523.65 13476.96 73

3
പ്രാമദശീക 
ഗ്ാേീണ 
ബാങ്കുകള്

5253.16 8275.51 158 1489.67 1957.84 131 6742.83 10233.36 152

4
സ്കാര്യ 
വാണഷിജ്യ 
ബാങ്കുകള്

8171.83 6518.22 79.76 4309.43 7815.85 181.37 12481.21 14334.07 114.84

5
തെറുകഷിെ 
ധനകാര്യ 
ബാങ്കുകള്

70.47 294.70 418 179.28 679.60 379 249.75 974.29 390

ആതക 45633.80 44597.12 98 19248.9 27035.15 140 64882.71 71632.27 110

ചിത്ഷം 3.1.6  ആതകയുള്ള കാര്ഷിക വായട്പയഷില് ഉല്ാദന വായട്പയുമെയുും നഷിമക്ഷപ വായട്പയുമെയുും പങ്ട്
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100 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്  ഏറ്റവും കൂടു�ല് വായട്പ വഷി�രണും 
തെയ്�ട് വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് ആതണന്നുും (45.52 
ശ�ോനും) തുെരന്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളും (18.8 
ശ�ോനും) പ്രാമദശഷിക ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകള് (14.28 
ശ�ോനും) എന്ഷിങ്ങതനയാണട്. (അനുബന്ധഷം 3.1.28).

ക്ചാര്്ിക മമഖല�ിമല�ക്ക്കുള്ള നിമക്പ 
വ്ചാ�ക്പ ഏജന്സി തിരിച്ചുള്ള വിതരണഷം

2017-18 ല് ദീരഘകാല വായട്പയുതെ വഷിഹഷി�ും 
തോത്ും ജഷി.എല്.സഷി യുതെ 28 ശ�ോനത്ഷില് നഷിന്ട് 
2018-19 ല് 38 ശ�ോനോയഷി ഉയരന്ഷിട്ടുണ്ടുട്. ഇ�ട് 
കാര്ഷികമേഖലയഷില് ആസ്തഷി സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിതറെ 
പ്രാധാന്യും കാണഷിക്കുന്നുണ്ടുട്. കൂൊത� ഈ മേഖലയഷിതല 
ദീരഘകാല സുസ്ഷിര വളരച്ചാ നഷിരക്കുും ഇ�ട് 
സൂെഷിപെഷിക്കുന്നു. 2018-19 കാലയളവഷിതല മകരളത്ഷിതല 
കാര്ഷിക വായട്പയഷിതല നഷിമക്ഷപ വായട്പയുതെ 
ഏജന്സഷി  �ഷിരഷിച്ചുള്ള വഷി�രണും പട്ിക 3.1.6, ചിത്ഷം 
3.1.7 എന്ഷിവയഷില് കാണഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. തോത്ും 
ദീരഘകാല വായട്പയഷില് വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകളതെ 
വഷിഹഷി�ും 68 ശ�ോനോണട്. അമ�സേയും സഹകരണ 
ബാങ്കുകളതെ വഷിഹഷി�ും 22 ശ�ോനോണട്. ദീരഘകാല 
വായട്പയഷില് ആര.ബഷി കളമെയുും തെറുകഷിെ ധനകാര്യ 
ബാങ്കുകളമെയുും വഷിഹഷി�ും യഥാക്േും 7 ശ�ോനവും 3 
ശ�ോനവോണട്. 

കിസ്ചാന് ന്ക്രഡിറ്റക് ക്ചാര്ഡക്

ആവശ്യാനുസരണവും സേയബന്ധഷി�ോയഷി കാര്ഷിക 
വായട്പ ലഭ്യോക്കുന്�ഷിനുള്ള ഫലപ്രദോയ വായട്പ 
വഷി�രണ സുംവഷിധാനോയ കഷിസാന് തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട് 
1998-99 കാലയളവഷിലാണട് ആരുംഭഷിച്ച�ട്. എസട്.
എല്.ബഷി.സഷി യഷില് നഷിന്നുും ലഭ്യോയ റഷിമപൊരട്ടുകള് 
പ്രകാരും 2018-19 -ല് 6,92,750 കഷിസാന് തക്ഡഷിറ്റട് 
കാരഡുകള് വഴഷി 8386.29 മകാെഷി രൂപ സുംസ്ാനത്ട് 
വഷി�രണും തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്. തക.സഷി.സഷി യുതെ പരഷി്ട്ക്കരഷിച്ച 
ോരഗ്ഗനഷിരമദേശങ്ങളനുസരഷിച്ചട് (ഇ�ട് എ.റ്റഷി.എും ലും 
കസ്പെഷിുംഗട് തേ്ഷിനുകളഷിലും ഉപമയാഗഷിക്കാന് 
പറ്റുന്) ഒമര സേയും സ്ാരട്ട് കാരഡുും തഡബഷിറ്റട് 
കാരഡുോയഷിരഷിക്കണും.തക.സഷി.സഷി യുമെയുും 
റുതപയുമെയുും ആനുകൂല്യങ്ങള് ലഭഷിക്കുന് റുതപയട് 
തക.സഷി.സഷി കാരഡട് റുതപയട് പുറത്ഷിറക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
സാധാരണ തക.സഷി.സഷി യഷില് നഷിന്ട് വ്യ�്യസ്തോയഷി, 
പു�ഷിയ റുതപെ തക.സഷി.സഷി കാരഡട് ഒരു ഐഡറെഷിറ്റഷി 
കാരഡട്,  ഇെപാടുകള് മരഖതപെടുത്തുന് സുംവഷിധാനും 
എന്�ഷിലപരഷി ഒരു സ്ാരട്ട്കാരഡായുും ഇ�ട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. ഈ കാരഡട് ഉപമയാഗഷിച്ചട് അടുത്തുള്ള 
എ.റ്റഷി.എുംകളഷില് നഷിന്നുും പഷി.ഒ.എസഷില് നഷിന്നുും പണും 
പഷിന്വലഷിക്കാവന്�ാണട്. നഷിലവഷില് മകരളത്ഷില് റുതപെ 
തക.സഷി.സഷി യുതെ വഷിനഷിേയും പ്രാരുംഭ ഘട്ത്ഷിലാണട് 
(അനുബന്ധഷം 3.1.29).

പട്ിക 3.1.6  കാര്ഷിക മേഖലയഷിമലയ്കള്ള നഷിമക്ഷപ വായട്പ ഏജന്സഷി �ഷിരഷിച്ചുള്ള വഷി�രണും(2018-19)

ക്രമ 
നമ്പര് സ്്ചാപനഷം തുക (ലക്ത്ില്) ശതമ്ചാനഷം

1 വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് 18435.11 68.19

2 സഹകരണ ബാങ്കുകള് 5962.59 22.05

3 പ്രാമദശഷിക ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകള് 1957.85 7.24

4 േറ്റുള്ളവ 679.6 2.51

ആതക 27035.16 100.00
 അവലംബം: റസ്ററ്്ട റഫാക്്്ട റപപ്ർ 2020-21

ചിത്ഷം 3.1.7  ആതകയുള്ള കാര്ഷിക വായട്പയഷില് ഉല്ാദന വായട്പയുമെയുും നഷിമക്ഷപ വായട്പയുമെയുും പങ്ട്

വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് 

സഹകരണ ബാങ്കുകള് 

പ്രാമദശഷിക ഗ്ാേീണ 
ബാങ്കുകള് 
േറ്റുള്ളവ 
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ദീര്ഘക്ചാല ഗ്്ചാമീണ വ്ചാ�ക്പ ഫണ്ക്

ദീരഘകാല നഷിമക്ഷപ വായട്പയുതെ മ�ാ�ട് വര്ും 
മ�ാറുും കുറഞ്ഞു വരഷികയുും ആസ്തഷികള് സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനട് 
�െസ്ും നഷില്ക്കുകയുും തെയട്�ട് വരുന് സാഹെര്യത്ഷില്, 
ഭാര� സരക്കാര നബാരഡഷിതറെ സഹായമത്ാതെ 
ദീരഘകാല ഗ്ാേീണ വായട്പ ഫണ്ട് രൂപീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 
സഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കുും  ആര.ആര.ബഷിയ്കും കുറഞ്ഞ 
പലഷിശ നഷിരക്കഷില് ദീരഘകാല വായട്പകള്  വഷി�രണും 
തെയ്യുവാന് മവണ്ഷിയുള്ള സഹായോയാണട് ഈ ഫണ്ട് 
രൂപീകരഷിച്ചഷിട്ടുള്ള�ട്. നഷിരദേഷിഷ്ട ോനദണ്ഡങ്ങള് പാലഷിക്കുന് 
എല്ാ സുംസ്ാന സഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കുും, 
സുംസ്ാന സഹകരണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ വഷികസന 
ബാങ്കുകള്ക്കുും  ആര.ആര.ബഷികള്ക്കുും  നബാരഡഷില് 
നഷിന്നുള്ള ഈ സഹായും പ്രമയാജനതപെടുത്ാനുള്ള 
അരഹ�യുണ്ടുട്. വ്യവസ്രഹഷി� ആമട്ാോറ്റഷികട് 
റഷിഫഷിനാന്സട് സൗകര്യും കാര്ഷിക മേഖലയഷിതല 
എല്ാ മപ്രാജകട്ടുകളമെയുും നീക്കഷിയഷിരഷിപെഷിന്മേലും 
വായട്പയഷിന് മേലും അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. സുംസ്ാനത്ഷിതറെ 
പ്രളയാനന്ര പുനര നഷിരേഷി�ഷിയുതെ ഈ ഘട്ത്ഷില്, 
മൂലധനരൂപീകരണതത് മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക എന് 
ഉമദേശമത്ാടുകൂെഷിയാണട് എല്.റ്റഷി.ആര.സഷി.എഫട് വഴഷി 
നബാരഡട് വായട്പ വഷി�രണും തെയ്യുന്�ട്. 2019-20 
സാമ്പത്ഷിക വര്ത്ഷില് നബാരഡഷിതറെ മകരളത്ഷിതല 
റീജഷിയണല് ഓഫീസട്  പുനര വായട്പയായുും 
ഗ്ാറൊയുും 10701.06 മകാെഷി രൂപ സുംസ്ാനത്ഷിനട് 
അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 2019-20 സാമ്പത്ഷികവര്ത്ഷില് 
വഷി�രണും തെയ് തോത്ും  പുനര വായട്പയഷില് 
30 ശ�ോനും ദീരഘകാല പുനര വായട്പയുും 70 
ശ�ോനും ഹ്രസ്കാല പുനര വായട്പയുോണട്. 2019-
20 സാമ്പത്ഷികവര്ത്ഷില് എസട്.െഷി.എസട്.എ.ഒ 
(ഹ്രസ്കാല സീസണല് കാര്ഷിക പ്രവരത്നങ്ങള്) 
പ്രകാരും വഷി�രണും തെയ്�ട് 2,346.00 മകാെഷി രൂപയുും 
എസട്.െഷി.ഒ.എസട്.എ.ഒ പ്രകാരും 2,050.00 മകാെഷി രൂപയുും 
അധഷിക എസട്.െഷി.എ.ഒ പ്രകാരും 2,400.00 മകാെഷി 
രൂപയുോണട്. 

നബ്ചാര്ഡിന്റെ ധനസെ്ചാ�ഷം

നബാരഡട് പ്രാരുംഭകാലും മു�ല് �തന് ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിതല അെഷിസ്ാന സൗകര്യ വഷികസനത്ഷിനുും 
ഗ്ാേീണ പുമരാഗ�ഷിയ്കും മുന്ഗണന നല്കുന്നുണ്ട്. 
1995 മു�ല് ഗ്ാേീണ അെഷിസ്ാന സൗകര്യ 
വഷികസനത്ഷിനായഷി ഗ്ാേീണ പശ്ാത്ല വഷികസന 
നഷിധഷി എന് പരഷിപാെഷി നെപെഷിലാക്കഷി വരുന്നു. 
ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് വായട്പ എടുക്കുന്�ഷിനുപുറമേ 
ഗ്ാേീണ മേഖലയഷില് അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്�ഷിനായഷി ബജറ്റഷിലും ഓഫട് ബജറ്റഷിലും സരക്കാര 
ഉെേസ്�യഷിലള്ള സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും 
മകാ-ഓപെമറ്നുകള്ക്കുും ധനസഹായും 
നല്കുന്�ഷിനായഷി നബാരഡട് ഇന്ഫ്ാസട്ട്കട്ച്ചര 
തഡവലപട്തേറെട് അസഷിസ്റ്റന്സട് (നഷിഡ) 

രൂപീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 2016-17 സാമ്പത്ഷികവര്ത്ഷില് 
മകാഴഷിമക്കാെട്, ആലപ്പുഴ, �ഷിരുവനന്പുരും, കണ്ണൂര എന്ീ 
4 ജഷില്കളഷിതല 16 മറാഡുകള് വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
പദ്ധ�ഷികള്ക്കട് മകരളാ ഇന്ഫ്ാസട്ട്കട്ച്ചര 
ഇന്തവസട്റ്റട്തേറെട് മബാരഡഷിനട് (തക.എ.എ.എഫട്.
ബഷി) ഫണ്ടുട് അനുവദഷിച്ചു. 565.00 മകാെഷി രൂപയാണട് 
വായട്പയായഷി അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുള്ള�ട്. 2019-20 
സാമ്പത്ഷികവര്ത്ഷില് പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി 364.20 മകാെഷി 
രൂപകൂെഷി അനുവദഷിച്ചു. പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി തോത്ും 565.00 
മകാെഷി രൂപ അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ഭക്ഷ്യസുംസ്കരണ 
വ്യവസായതത് മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 2,000.00 
മകാെഷി രൂപ പ്രമ�്യക ഫണ്ായഷി ഭക്ഷ്യസുംസ്കരണും എന് 
മപരഷില് ഗവണ്തേറെട് ഓഫട് ഇന്്യ നബാരഡട് വഴഷി 
ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. മകരളത്ഷില് ഭക്ഷ്യസുംസ്കരണ ഫണ്ഷില് 
ഒരു മപ്രാജകട്െട് 2015-16 ല് അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. മകരള 
ഇന്ഡസട്ട്ഷിയല് ഇന്ഫ്ാസട്ട്കട്ച്ചര തഡവലപട്തേറെട് 
(കഷിന്ഫ്ാ) വഴഷി നെപൊക്കുന് ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ മപരട് 
“തേഗാഫുഡട് പാരക്കട് ” പദ്ധ�ഷി എന്ാണട്. ഈ 
പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി സുംസ്ാനത്ഷിനട് 28.34 മകാെഷി രൂപ 
അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. വായട്പാ വഷിഹഷി�ും അെഷിസ്ാനോക്കഷി 
അനുവദഷിച്ച വായട്പയുമെയുും, വഷി�രണും തെയ് 
വായട്പയുമെയുും കണക്കുകള് അനുബന്ധഷം 3.1.26 ലും 
3.1.30 ലും മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 

കാര്ഷികമേഖലയ്കള്ള വായട്പയഷില് വരദ്ധനവട് 
ഉണ്ായഷിട്ടുതണ്ങ്ഷിലും ഈ മേഖല മനരഷിടുന് പ്രധാന 
പ്രശ്നും സേയബന്ധഷി�ോയഷി കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കട് 
വായട്പ അനുവദഷിക്കാന് കഴഷിയുന്ഷില് എന്�ാണട്. 
കാര്ഷിക വായട്പതയ പ്രധാനോയുും മദാ്കരോയഷി 
ബാധഷിക്കുന് കാര്യും അനഷിയഷി��ോയ കാര്ഷിക 
സ്രണ്പണയ വായട്പകളാണട്. അനുവദഷിയ്കന് 
വായട്പയ്കട് ആനുപാ�ഷികോയഷി തോത്ും 
ആഭ്യന്രഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് പലവഷിധ 
�െസ്ങ്ങളാണട് സുംസ്ാനത്തുള്ള�ട്. ആയ�ഷിനാല്, 
കാര്ഷിക അഭഷിവൃദ്ധഷിതയ പരഷിമപാ്ഷിപെഷിക്കുന് േറ്റട് 
ോരഗ്ഗങ്ങള് അ�ായ�ട്, ഉല്ാദനക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യും വ്യാപഷിപെഷിക്കുക, കാര്ഷിക 
അനുബന്ധമേഖലയഷില് കൂടു�ലായഷി ഗവണ്തേറെഷിതറെ 
വക െഷിലവട് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുക, ഫലപ്രദോയ രീ�ഷിയഷിലള്ള 
എക്ട്റ്റന്്ന് മസവനങ്ങള് നെപെഷിലാക്കുക, 
േത്രമശ്ഷിയഷിലൂന്ഷിയ കയറ്റുേ�ഷി മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക 
തുെങ്ങഷിയവയ്കട് പ്രമ�്യക ഊന്ല് നല്കുക. ഇ�ഷിതനല്ാും 
പുറമേ കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനങ്ങളതെ അനന്രഫലും 
േറഷികെക്കുന്�ഷിനുും കാര്ഷിക മേഖലയഷില് കൂടു�ല് 
നഷിമക്ഷപങ്ങള് നെമത്ണ്തുണ്ടുട്.
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3.2 സഹകരണും

സുംസ്ാനത്ഷിതറെ സാമൂഹഷിക സാമ്പത്ഷിക വഷികസന 
പ്രക്ഷിയയഷില് സഹകരണ മേഖല വഹഷിക്കുന് പങ്ട് 
വളതര പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്�ാണട്. ഗ്ാേീണ ജന�യുും 
അവരുതെ ഉപജീനവന ോരഗങ്ങതളയുും മക�ീകരഷിച്ചുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങളാണട് സഹകരണ മേഖലയഷില് 
നെക്കുന്�ട്.   വഷികസനത്ഷിനായഷി പ്രകൃ�ഷി, ോനവ 
സാമ്പത്ഷിക വഷിഭവങ്ങള് സോഹരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
ശക്ോയ ഉപാധഷിയാണട് സഹകരണ സുംഘങ്ങള്. 
കൂൊത�, ഇന്്യയഷില് ജനാധഷിപ�്യ ആസൂത്രണത്ഷിതറെ 
ഒരുപകരണോയുും സഹകരണ പ്രസ്ാനും 
കണക്കാക്കതപെടുന്നു. മലാകത്ഷിതല ത�ാഴഷില് 
ജനസുംഖ്യയുതെ 10 ശ�ോനും സഹകരണ മേഖലയുതെ 
സുംഭാവനയാതണന്ട് കണക്കാക്കുന്നു. സാമൂഹഷികോയഷി 
എല് ജന വഷിഭാഗങ്ങമളയുും ഉള്തക്കാള്ളുന് 
സുസ്ഷിര വഷികസനും കകവരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
ോരഗ്ഗോയഷി സഹകരണ വഷികസന ോതൃകതയ 
പഷിന്തുെരുവാനുള്ള �ാല്ര്യും മലാകതേമ്പാടുും 
ഉയരന്നുവരുന്നുണ്ടുട്. മലാകതേമ്പാടുും വരദ്ധഷിച്ചു വരുന് 
സാമ്പത്ഷിക അസേ�്ത്ഷിതറെ പശ്ാത്ലത്ഷില് 
ഐക്യരാ്ട്ട് സഭയുും അന്ാരാ്ട്ട് ത�ാഴഷില് 
സുംഘെനയുും സഹകരണ സുംഘങ്ങതള പ്രാമയാഗഷിക 
ബദലായഷി പരഷിഗണഷിക്കുന്�ഷിനാല് ഇന്്യയഷിതല 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ വഷികസന ോതൃകകള് 
ആമഗാള�ലത്ഷില് സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ 
പുനര നഷിരവ്വഹണവോയഷി തപാരുത്തപെടുന്നുണ്ടുട്. 
സേീപകാലത്തുണ്ായ ആമഗാള സാമ്പത്ഷിക 
പ്ര�ഷിസന്ധഷികളഷില് നഷിന്ട് കരകയറുന്�ഷിനട് 
സഹകരണമേഖലയുതെ ഇെതപെലഷിലണ്ായ 
ഗുണഫലങ്ങള് േനസ്ഷിലാക്കഷിയുും ജനാധഷിപ�്യപരോയ 
ഉെേസ്�യഷിലും നഷിയ�ണത്ഷിലള്ള ബഷിസഷിനസ്ട് 
രൂപവോയ സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങളതെ 
ആവശ്യക� വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. സാമൂഹഷിക-സാമ്പത്ഷിക 
അസേ�്ും ലഘൂകരഷിച്ചുതകാണ്ടുട് സേഗ്ോയ വളരച്ചയ്കട് 
ശ്രേഷിക്കുന് ഈ കാലഘട്ത്ഷില് പ്രസട്തു� ലക്ഷ്യും 
കകവരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള േഷികച്ച സ്ാപനങ്ങളാണട് 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള്.

മകരള സുംസ്ാനും രൂപതപെടുന്�ഷിനട് മുമ്പട് �തന് 
മകരളത്ഷില് സഹകരണ പ്രസ്ാനും ആരുംഭഷിച്ചു. 
�ഷിരുവഷി�ാുംകൂര, തകാച്ചഷി സുംമയാജനത്ഷിനുമശ്ും 
തസപട്റ്റുംബര 01, 1952 മു�ല് �ഷിരുവഷി�ാുംകൂര, തകാച്ചഷി 
സഹകരണസുംഘനഷിയേും 1951 പ്രാബല്യത്ഷില് 
വന്നു. മകരള സുംസ്ാനും രൂപീകരഷിച്ച�ഷിനുമശ്ും 
സുംസ്ാനത്ഷിനു മുഴവന് ഒമര സഹകരണ നഷിയേും 
നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി മകരള സഹകരണ 
തസാകസറ്റഷി നഷിയേും. തേയട് 15, 1969 മു�ല് നഷിലവഷില് 
വന്നു. അ�ഷിനുമശ്ും ജനുവരഷി 01, 2000 ല്
മകരള സഹകരണ (മഭദഗ�ഷി)നഷിയേും 1999 
നെപെഷിലാക്കുകയുണ്ായഷി.

സഹകരണ സുംഘങ്ങതള അവയുതെ പ്രവരത്ന 
മേഖല, ഏതറ്റടുക്കുന് പ്രവൃത്ഷികള് എന്ഷിവ 
അനുസരഷിച്ചട് �രും �ഷിരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. നഷിലവഷില് 15,892 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളാണട് രജഷിസട്ട്ാര ഓഫട് 
മകാ ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷികളതെ കീഴഷില് 
പ്രവൃത്ഷിക്കുന്�ട്. ഇ�ഷില് 12,052 എണ്ും തൃപ്തഷികരോയഷി 
പ്രവൃത്ഷിക്കുന്വയാണട്. ഇ�ഷില് ഭൂരഷിഭാഗവും 
ഉപമഭാക്തൃസുംഘങ്ങളും (3807) മശ്ും വായട്പാ 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളും (3369), വനഷി�ാ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങളോണട് (931). കൂൊത�, വഷിപണന, പാരപെഷിെ, 
ആമരാഗ്യ, എസട്.സഷി/എസട്.െഷി സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
ഉതണ്ങ്ഷിലും, ഇ�ഷില് പകു�ഷിമയാളും പ്രവരത്നരഹഷി�മോ 
നഷ്ടത്ഷിമലാ പ്രവരത്ഷിക്കുന്വയാണട്. 
വഷിശദവഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.2.1 ലും 3.2.2 ലും 
മെരത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

വ്ചാ�ക്പ്ചാ സെകരണ സഷംഘങ്ള്
 
വായട്പാ സഹകരണ സുംഘങ്ങളാണട് മകരളത്ഷില് 
ഏറ്റവും ആകര്കോയതുും സാധ്യ�യുള്ളതുോയ 
സഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങളഷിതലാന്ട്. സഹകരണ 
വായട്പാ ഘെനയഷില് ഹ്രസ്കാലും, ഇെത്രും, 
ദീരഘകാലും എന്ീ വഷിഭാഗങ്ങളാണുള്ള�ട്. നവുംബര 
28, 2019 വതര സുംസ്ാന�ലത്ഷില് മകരള 
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സുംസ്ാന സഹകരണ ബാങ്കുും ജഷില്ാ�ലത്ഷില് 14 
സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഉണ്ായഷിരുന്നു. നവുംബര 29, 
2019 ല് രജഷിസട്ട്ാര ഓഫട് മകരള മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
തസാകസറ്റീസട്, മകരള മസ്റ്ററ്റട് മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
ബാങ്കുോയഷി 13 ജഷില്ാ മകാ-ഓപെമററ്റീവട് ബാങ്കുകള് 
ലയഷിപെഷിക്കുവാന് തസക്ഷന് 14 എ, തക.സഷി.എസട് 
നഷിയേും പ്രകാരും ഉത്രവട് പുറതപെടുവഷിച്ചു. ഇമ�ാതെ 
സുംസ്ാനതത് നഷിലവഷിലള്ള ത്രഷി�ല ഹ്രസ്കാല 
സഹകരണ ഘെനതയ ദ്ഷി�ല ഘെനയാക്കഷി ോറ്റഷി. 
നവുംബര  29, 2019 മു�ല് ഹ്രസ് ഇെത്രും കാര്ഷിക 
വായട്പാ ഘെനയഷില് മകരള ബാങ്കുും ഒരു ജഷില്ാ 
സഹകരണ ബാങ്കുും 1643 പഷി.എ.സഷി.എസ്സുും (പ്രാഥേഷിക 
കാര്ഷിക വായട്തസൊകസറ്റഷികള്) �ാതഴത്ട്ഷില് എഫട്.
എസട്.എസട് ഉള്തപെടുന്നു.

മകരള സുംസ്ാന സഹകരണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ 
വഷികസനബാങ്ട്, �ാലൂക്കട് �ലത്ഷില് പ്രവൃത്ഷിക്കുന് 78 
പ്രാഥേഷിക സഹകരണ കാര്ഷിക ഗ്ാേീണ വഷികസന 
ബാങ്കുകള് എന്ഷിവയെങ്ങുന്�ാണട് ദീരഘകാല 
സഹകരണ വായട്പാ സുംവഷിധാനും. ദീരഘകാല 
നഷിമക്ഷപ വായട്പ വഴഷി കാര്ഷിക ഗ്ാേ വഷികസന 
മേഖലയഷിതല മൂലധനതത് മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷില് 
മകരള സുംസ്ാന സഹകരണ കാര്ഷിക 
ഗ്ാേ വഷികസന ബാങ്ഷിനട് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ടുട്. 
കര്കരക്കുും ഗ്ാേീണ മേഖലയ്കും കുറഞ്ഞ നഷിരക്കഷില് 
കാര്ഷിക വായട്പയുും സാമ്പത്ഷിക മസവനങ്ങളും 
നല്കുന്�ഷിലൂന്ഷിയാണട് മകരള സുംസ്ാന 
സഹകരണ കാര്ഷിക ഗ്ാേ വഷികസന ബാങ്ഷിതറെ 
പ്രവരത്നങ്ങള് മുമന്ാട്ട് മപാകുന്�ട്.

പ്രാമദശഷികോയഷി സോഹരഷിക്കുന് മ്ാ�സ്സുകതള 
വലഷിയ മ�ാ�ഷില് ആശ്രയഷിക്കുകയുും അതുവഴഷി 
മകാരപെമററ്റട് �ലത്ഷിലള്ള തക്ഡഷിറ്റട് 
സ്ാപനങ്ങളഷില്മേലള്ള ആശ്രയ�്ും കുറയ്കകയുും 
തെയ്യുക എന്�ാണട് തപാതുവഷില് സഹകരണ 
ബാങ്ഷിുംഗട് സുംവഷിധാനത്ഷിതറെ ലക്ഷ്യും.  പ്രാഥേഷിക 
കര്ക സഹകരണ തസാകസറ്റഷികതളന് 
അെഷിസ്ാന സുംവഷിധാനത്ഷിതറെ കാര്യക്ഷേോയ 
പ്രവരത്നത്ഷിലൂതെ ോത്രമേ ഇ�ട് സാധ്യോകൂ.

2019-20 കാലയളവഷില് 15.35 മകാെഷി രൂപയുതെ 
ധനസഹായും 104 പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക വായട്പ 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള്ക്കട് അനുവദഷിച്ചു. 
ദുരബലോയ 10 പഷി.എ.സഷി.എസഷി നട് 170.50 ലക്ഷും 
രൂപയുതെ ധനസഹായും അനുവദഷിച്ചു. മകാര 
ബാങ്ഷിുംഗട് സൗകര്യങ്ങള് ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനട് 
389.36 ലക്ഷും രൂപ 41 പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള്ക്കട് നല്കഷി. 31 
ജീവനക്കാരുതെ തസാകസറ്റഷികളതെയുും ഒരു 
അരബന് ബാങ്ഷിമറെയുും ഓഹരഷിമൂലധനത്ഷിതറെ 
അെഷിത്റ ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനായഷി 16.00 ലക്ഷും 
രൂപ അനുവദഷിച്ചു. സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങതള 

മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 9 പഷി.എ.സഷി.എസട് വഴഷി 
5.35 ലക്ഷും രൂപ ധനസഹായും നല്കഷി. പഷി.എ.സഷി.
എസഷിതറെ �ഷിരതഞ്ഞടുത് സൂെകങ്ങളും വായട്പ 
പ്രവരത്നങ്ങളും അനുബന്ധഷം 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 
എന്ഷിവയഷില് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

ഉപമഭ്ചാക്തൃ സെകരണ സഷംഘങ്ള്

പരപെര സഹകരണത്ഷിനുും ഗുണത്ഷിനുോയഷി 
ഉപമഭാക്ാക്കളതെ ഉെേസ്�യഷിലള്ള ഒരു സഹകരണ 
ബഷിസഷിനസ്ട് രൂപോണട് ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങള്. ഉപമഭാക്തൃ ഉല്ന്ങ്ങള്, േരുന്നുകള്, േറ്റട് 
അവശ്യ ഉല്ന്ങ്ങള് തുെങ്ങഷിയവ സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് 
ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് നല്കുന്�ഷിനുും സ്കാര്യ 
െഷില്റ വ്യാപാരഷികളതെ ചൂ്ണത്ഷില് നഷിന്നുും അവതര 
രക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനുും ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
ഒരു പ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. തപാതു ജനങ്ങള്ക്കട് 
അവശ്യവസട്തുക്കള് തപാതുോരക്കറ്റഷിതല വഷിലമയക്കാള് 
കുറഞ്ഞ ന്യായ വഷിലയഷില് നല്കഷിതക്കാണ്ടുട് ഉപമഭാക്തൃ 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള് തപാതു വഷി�രണ 
സുംവഷിധാനത്ഷില് ഇെതപടുന്നു. സുംസ്ാന�ലത്ഷില് 
സുംസ്ാന സഹകരണ ഉപമഭാക്തൃ തഫഡമറ്തറെ 
മനതൃ�്ത്ഷില് 14 ജഷില്ാ�ല തോത് വ്യാപാര 
മസ്റ്റാറുകള് പ്രാഥേഷിക�ലത്ഷില് 4,606 പ്രാഥേഷിക 
സഹകരണ മസ്റ്റാറുകള് എന്ഷിവ ഉള്തപെടുന്�ാണട് 
ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണ സുംഘങ്ങള്. മകരളത്ഷിതല 
ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണശുംഖല സുംസ്ാന ഉപമഭാക്തൃ 
സഹകരണ തഫഡമറ്ന് തോത്ത്ഷില് സുംഭരണും 
തെയട്�ട് ജഷില്ാ�ല തോത് വ്യാപാര മസ്റ്റാറുകള്ക്കുും, 
ഡഷിപൊരട്ട്തേറെട് മസ്റ്റാറുകള്ക്കുും (ത്രഷിമവണഷി)േറ്റുും 
നല്കുന്നു. ജഷില്ാ�ല തോത് വ്യാപാര മസ്റ്റാറുകളും 
പ്രാഥേഷിക സഹകരണ സുംഘങ്ങളും അവരുതെ�തന് 
മസ്റ്റാറുകള്, സൂപെര ോരക്കറ്റുകള്, കപ്രേറഷി മസ്റ്റാറുകള്, 
ഡഷിപൊരട്ട്തേറെല് മസ്റ്റാറുകള് എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
ഉപമഭാക്ാക്കളതെ ആവശ്യങ്ങള് നഷിറമവറ്റുന്നു. 
ഇവയുതെ മസവനും സൂപെര ോരക്കറ്റുകളഷിലൂതെ റീതട്യഷില് 
ബഷിസഷിനസ്ഷിലും ലഭ്യോക്കുന്നു. ോരച്ചട് 31, 2020 തല 
കണക്കനുസരഷിച്ചുട് 4626 ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങള് രജഷിസ്റ്റര തെയ്ഷിട്ടുള്ള�ഷില് 3807 എണ്ും 
നഷിലവഷില് പ്രവൃത്ഷിച്ചുവരുന്നു.

മകരളത്ഷിതല ഉപമഭാക്തൃ തോത് സഹകരണ 
സുംഘത്ഷിതറെ പരമോന്� സ്ാപനോയഷി 1965 
ല് മകരള മസ്റ്ററ്റട് മകാ-ഓപെമററ്റീവട് കണ്സയൂേര 
തഫഡമറ്ന് ലഷിേഷിറ്റഡട് (കണ്സയൂേരതഫഡട് ) 
സ്ാപഷി�ോയഷി. കണ്സയൂേരതഫഡട് നഷിരവ്വഹഷിമക്കണ് 
പ്രധാന ചുേ�ല, അവശ്യവസട്തുക്കള് ന്യായോയ 
വഷിലയ്കട് ഒരു വഷി�രണ ഏജറൊയഷി കാര്യക്ഷേ�മയാതെ 
വഷി�രണും തെയ്യുക എന്�ാണട്. ത്രഷിമവണഷി 
സൂപെര ോരക്കറ്റുകളഷിലൂമെയുും സ്ന്ും െഷില്റ 
വഷില്നശാലകളഷിലൂമെയുും ഉപമഭാക്തൃ വസട്തുക്കള് 
വാങ്ങുക, കൂട്ഷിമച്ചരക്കുക, പായ്കട് തെയ്യുക, വഷില്ക്കുക 
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തുെങ്ങഷിയ വഷിവഷിധ റീതട്യഷില് പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഏതറ്റടുക്കുന്�ഷിലൂതെയാണട് ഈ പങ്കുട് 
നഷിരവ്വഹഷിക്കുന്�ട്. കണ്സയൂേരതഫഡട് സുംസ്ാനതത് 
അവശ്യവസട്തുക്കളതെ വഷില നഷിയഷി�ക്കുന്�ഷില് 
ഇെതപടുന്നു. അവശ്യ വസട്തുക്കളതെ വഷിപണഷിയഷില് 
കണ്സയൂേരതഫഡഷിതറെ സ്ഷിരസുംവഷിധാനോയ 
ത്രഷിമവണഷി മസ്റ്റാര ഉപമയാഗഷിച്ചുട് ഇെതപടുന്�ഷിലൂമെയുും 
മകരളത്ഷിതല പ്രധാനതപെട് ഉത്വ സീസണുകളഷില് 
തപെ്്യല് ത്രഷിമവണഷി ോരക്കറ്റുകള് എന്റഷിയതപെടുന് 
നഷിരവധഷി �ാല്ക്കാലഷിക മസ്റ്റാറുകള് തുറക്കുന്�ഷിലൂമെയുും 
വഷില നഷിയ�ണും സാധ്യോകുന്നു.

ഉപമഭാക്തൃ സഹകരണ സുംഘത്ഷിതല പ്രധാനതപെട് 
ഘെകോയ ത്രഷിമവണഷി സൂപെരോരക്കറ്റുകള് വഴഷി 
പലവ്യജ്ഞനങ്ങള്, സൗന്ദര്യവരധക വസട്തുക്കള്, 
തുണഷിത്രങ്ങള്, ഇലകട്ട്ഷിക്കല് ഉപമയാഗവസട്തുക്കള് 
തുെങ്ങഷിയ അവശ്യവസട്തുക്കള് േഷി�ോയ നഷിരക്കഷില് 
ഇെനഷിലക്കാരുതെ ചൂ്ണങ്ങള് ഇല്ാത് സാധാരണ 
ജനങ്ങള്ക്കുട് ലഭ്യോകുന്നു. ജഷില്ാ�ല റീജഷിയണല് 
ഓഫീസഷിനു കീഴഷിലായഷി ത്രഷിമവണഷി സൂപെര ോരക്കറ്റുകളും 
തോകബല് ത്രഷിമവണഷി യൂണഷിറ്റുകളും പ്രവൃത്ഷിക്കുന്നു. 
സുംസ്ാനത്ട് നഷിലവഷില് 182 ത്രഷിമവണഷി യൂണഷിറ്റുകളും 
47 തോകബല് ത്രഷിമവണഷി യൂണഷിറ്റുകളും ഉണ്ടുട്. ത്രഷിമവണഷി 
ോരക്കറ്റുകളതെ വഷില്നമൂല്യും 2018-19 തല 327.98  
മകാെഷിയഷില് നഷിന്ട് 2019-20 ല് 355.6 മകാെഷി രൂപയായഷി 
ഉയരന്നു.

മകരളത്ഷിലെനീളും കണ്സയൂേരതഫഡഷിനട് 36 വഷിമദശ 
േദ്യമ്ാപ്പുകളും 3 ബഷിയര മ്ാപ്പുകളമുണ്ടുട്. 2017-18 
വര്ത്ഷില് ഇ�ഷില് നഷിന്ട് 1,604 മകാെഷി രൂപയുതെ 
വരുോനമുണ്ായഷി. 2018-19 ല് 1,790 മകാെഷി രൂപയുും 
2019-20 ല് 1,821.60 മകാെഷി രൂപയായുും ഉയരന്നു.

മകരള സരക്കാരഷിതറെ ഉത്രവട് പ്രകാരും 
1998 ല് ആരുംഭഷിച്ച പദ്ധ�ഷിയായ നീ�ഷിമസ്റ്റാറുകള് 
നല്രീ�ഷിയഷില് പുമരാഗേഷിക്കുന്നു.  ആയഷിരത്ഷില്പരും 
പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകരണ തസാകസറ്റഷികള് 
വഴഷി മകരളത്ഷിതല എല്ാ ജഷില്കളഷിലും പ്രമ�്യകഷിച്ചട് 
ഗ്ാേ പ്രമദശങ്ങളഷില് നഷിമ�്യാഉപമയാഗ സാധനങ്ങള് 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വഷിലയ്കട് തകാടുക്കതപെടുന്നു.  േരുന്നുകള് 
കുറഞ്ഞ വഷിലയ്കട് തകാടുക്കുന്�ഷിനാണട് നീ�ഷിതേഡഷിക്കല് 
മസ്റ്റാറുകള് ആരുംഭഷിച്ച�ട്.  സുംസ്ാനത്ട് 
നഷിലവഷില് കണ്സയൂേരതഫഡഷിനട് 12 തേഡഷിക്കല് 
തവയരഹൗസുകളും 72 തേഡഷിക്കല് മ്ാപ്പുകളമുണ്ട്. 

വനിത്ചാ സെകരണഷം

വനഷി�ാ ശാക്ീകരണത്ഷിനട് സഹകരണ പ്രസ്ാനും 
നഷിരണായകോയ സുംഭാവന നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
വനഷി�ാ സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ ഒരു അപെക്ട് 
തഫഡമറ്നാണട് മകരള വനഷി�ാ സഹകരണ 
തഫഡമറ്ന് ലഷിേഷിറ്റഡട് നമ്പര 4440 (വനഷി�ാതഫഡട് ) 

സുംസ്ാനതത് സട്ത്രീകളതെ സാമൂഹഷികവും  
സാമ്പത്ഷികവോയ അവസ്  തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനട്  
ഗുണമഭാക്ാക്കളായ  വനഷി�കള്ക്കുട് 
തസാകസറ്റഷികളഷിലൂതെ സുംമയാജഷി� വായട്പയുും 
മസവനങ്ങളും നല്കുക എന്�ാണട് തഫഡമറ്തറെ 
പ്രധാന ലക്ഷ്യും. ോരച്ചട് 31, 2020 വതര 1,221 വനഷി�ാ 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള് സ്ാപഷി�ോയഷിട്ടുണ്ട്. 
അ�ഷില് 935 എണ്ും പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു, 261 എണ്ും 
പ്രവരത്നരഹഷി�ോണട്, 25 എണ്ും പൂരണ്ോയുും 
അെച്ചുപൂട്ലഷിതറെ വക്കഷിലാണട്.

ഭവന സെകരണ സഷംഘങ്ള്

മകരളത്ഷിതല ഭവന സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
ദ്ഷി�ലത്ഷിലള്ള ഘെനയഷിലാണട് പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്. 
ോരച്ചട് 31, 2020 തല കണക്കനുസരഷിച്ചുട് മകരളത്ഷില് 
399 ഭവന സഹകരണ സുംഘങ്ങളണ്ടുട്. ഇ�ഷില് 292 
തസാകസറ്റഷികള് പ്രവൃത്ഷിക്കുന്നുണ്ടുട്. 85 എണ്ും 
നഷി്ട്ക്ഷിയാവസ്യഷിലും. 22 തസാകസറ്റഷികള് 
പൂരണ്ോയുും പ്രവരത്നും നഷിലച്ച അവസ്യഷിലോണട്. 
ഭവന സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ പരമോന്� 
സ്ാപനോണട് മകരളാ മസ്റ്ററ്റട് മകാ ഓപെമററ്റീവട് 
ഹൗസഷിുംഗട് തഫഡമറ്ന് ലഷിേഷിറ്റഡട് നമ്പര 4330. 
(ഹൗസട്   തഫഡട് ) സുംസ്ാന സരക്കാറുും പ്രാഥേഷിക 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളും ഇ�ഷിതറെ അുംഗങ്ങളാണട്. 
2019-20 കാലയളവഷില് 44 കപ്രേറഷി ഹൗസഷിുംഗട് മകാ-
ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷികള്ക്കായഷി 87.00 ലക്ഷും രൂപ 
ഓഹരഷി മൂലധന സഹായും വഷി�രണും തെയട്തു.   

പട്ികജ്ചാതി/പട്ികവര്ഗ്ഗ സെകരണ 
സഷംഘങ്ള്

സുംസ്ാനതത് പട്ഷികജാ�ഷി/പട്ഷികവരഗ്ഗ 
വഷിഭാഗത്ഷിതറെ സാമൂഹഷിക സാമ്പത്ഷിക 
വഷികസനത്ഷിനായഷി രൂപീകരഷിച്ചഷിട്ടുള്ള�ാണട് പട്ഷികജാ�ഷി/
പട്ഷികവരഗ്ഗ സഹകരണ സുംഘങ്ങള്. പട്ഷികജാ�ഷി/
പട്ഷികവരഗ്ഗ വഷിഭാഗത്ഷിതല പാവതപെട് കുടുുംബങ്ങളതെ 
ഉന്േനത്ഷിനട് പട്ഷികജാ�ഷി/പട്ഷികവരഗ്ഗ സഹകരണ 
സുംഘങ്ങളതെ വഷികസനും അനഷിവാര്യോണട്. ോരച്ചട് 
31, 2020 തല കണക്കനുസരഷിച്ചുട് സുംസ്ാനത്തുട് 826 
പട്ഷികജാ�ഷി/പട്ഷികവരഗ്ഗ സഹകരണ സുംഘങ്ങളണ്ടുട്. 
അ�ഷില് 414 എണ്ും പ്രവരത്നക്ഷേോണട്. 
പട്ഷികജാ�ഷി/പട്ഷികവരഗ്ഗ പരമോന്� 
സ്ാപനോയാണട് മകരള മസ്റ്ററ്റട് തഫഡമറ്ന് 
ഓഫട് ത്ഡയൂള്ഡട് കാസട്റ്റട്/ത്ഡയൂള്ഡട് കട്ബട്സട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്.

മ്ചാര്ക്റ്റിഷംഗക് സെകരണങ്ള്

കാര്ഷിക ഉല്ന്ങ്ങളതെ വഷിപണനത്ഷിനാണട് 
ോരക്കറ്റഷിുംഗട് സഹകരണ സുംഘങ്ങള് പ്രധാനോയുും 
ഊന്ല് നല്കുന്�ട്. മകരള സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് 
കര്കര മനരഷിടുന് പ്രധാന പ്രശ്നോണട് 
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വഷിപണനും എന്�ഷിനാല്ത്തന് ോരക്കറ്റഷിുംഗട് 
തസാകസറ്റഷികള്ക്കട് പ്രമ�്യക പ്രാധാന്യമുണ്ടുട്. ദ്ഷി�ല 
ഘെനയഷിലാണട് ോരക്കറ്റഷിുംഗട് സഹകരണസുംഘങ്ങള് 
നഷിലനഷില്ക്കുന്�ട്. പരമോന്� �ലത്ഷില് മകരള 
ോരക്കറ്റഷിുംഗട് തഫഡമറ്നുും �ാതഴ�ട്ഷില് കപ്രേറഷി 
ോരക്കറ്റഷിുംഗട് തസാകസറ്റഷികളും ഉള്തപെടുന്നു.

പ്രാഥേഷിക ോരക്കറ്റഷിുംഗട് തസാകസറ്റഷികളതെ 
ഉന്�സ്ാപനോയ ോരക്കറ്റഷിുംഗട് തഫഡുും, 
പ്രാഥേഷിക റബ്ബര ോരക്കറ്റഷിുംഗട് തസാകസറ്റഷികളതെ 
ഉന്�സ്ാപനോയ റബ്ബര ോരക്കുും വഴഷിയാണട് 
മകരളത്ഷിതല ോരക്കറ്റഷിുംഗട് മേഖല മുമന്ാട്ടു 
മപാകുന്�ട്. തേച്ചതപെട് ോരക്കറ്റഷിുംഗട് സൗകര്യങ്ങള് 
പ്രദാനും തെയ്യുക, ഉല്ന്ങ്ങള്ക്കട് ന്യായോയ വഷില 
നല്കുക, ഇെനഷിലക്കാതര ഒഴഷിവാക്കഷി സാധനങ്ങള് 
മനരഷിട്ട് വാങ്ങുക. കാര്ഷിക അസുംസട്കൃ� വസട്തുക്കള് 
വഷി�രണും തെയ്യുക, പരമ്പരാഗ� ഉല്ന്ങ്ങളായ 
കുരുമുളകുട്, ഏലും, േഞ്ഞള്, ചുക്കട്, ഗ്ാുംമ്പു എന്ഷിവയുതെ 
കയറ്റുേ�ഷി വഷിപണഷികള് സ്ാപഷിക്കുക എന്ീ 
പ്രവരത്നങ്ങള് മകരളത്ഷിതല കപ്രേറഷി ോരക്കറ്റഷിുംഗട് 
തസാകസറ്റഷികളതെ ഉന്�സ്ാപനും എന് നഷിലയഷില് 
ോരക്കറ്റട്തഫഡട് നെത്ഷി വരുന്നു.

വിദ്യ്ചാഭ്യ്ചാസഷം, ഗമവ്ണഷം, പരിശീലനഷം

വഷിദ്യാഭ്യാസത്ഷിനുും പരഷിശീലനത്ഷിനുും സൗകര്യങ്ങള് 
പ്രദാനും തെയ്യുന്�ഷിനട് വഷിവഷിധ തപ്രാഫ്ണല് 
മേഖലകളഷില് വഷിദ്യാഭ്യാസ സ്പനങ്ങള് 
സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനായഷി മകാ-ഓപെമററ്റീവട് അക്കാദേഷി 
ഓഫട് തപ്രാഫ്ണല് എഡയുമക്ക്ന് (മകപെട് ) 
രൂപീകരഷിച്ചു. മകരള സരക്കാരഷിതറെ കീഴഷിലള്ള സ്യും 
ഭരണാധഷികാര തസാകസറ്റഷിയായ മകപെട് സഹകരണ 
വകുപെഷിതറെ സഹായമത്ാതെയാണട് പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്. 
മകപെഷിതറെ മനതൃ�്ത്ഷിലള്ള 9 എഞ്ഷിനീയറഷിുംഗട് 
മകാമളജുകള്, എും.ബഷി.എ മകാമളജട്, ഫഷിനഷി്ഷിുംഗട് സട്കൂള് 
എന്ഷിവയ്കട് കീഴഷില് 12,000 ല് അധഷികും കുട്ഷികള്ക്കുട് 
ഉന്�പഠനത്ഷിനട് അവസരും നല്കുന്നുണ്ടുട്. 
അഗ്ഷിക്കള്ച്ചറല് മകാ-ഓപെമററ്റീവട് സ്റ്റാഫട് തട്യഷിനഷിുംഗട് 
ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ട് വഴഷി സഹകരണ മേഖലയഷില് ഗമവ്ണ 
പഠനങ്ങള് വഷികസഷിപെഷിക്കാനുള്ള നെപെഷികള് 
സ്ീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. 2019-20 കാലയളവഷില് 62 പരഷിശീലന 
പരഷിപാെഷികള് വഴഷി 1,446 വകുപ്പുട് ഉമദ്യാഗസ്രക്കട് 
പരഷിശീലനും നല്കഷി.

സെകരണ മമഖല�ിന്ല നിമക്പ 
സമ്ചാെരണ പരിപ്ചാെി

സഹകരണ മേഖലയഷിമലക്കട് നഷിമക്ഷപും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും ഈ മേഖലയഷിമലയ്കട് യുവജന�തയ 
ആകര്ഷിക്കുന്�ഷിനുോയഷി സഹകരണ വകുപ്പുട് 
എല്ാ വര്വും നഷിമക്ഷപ സോഹരണ പരഷിപാെഷി 
സുംഘെഷിപെഷിക്കാറുണ്ട്. നാല്പെ�ാേ�ട് നഷിമക്ഷപ 

സോഹരണ പരഷിപാെഷി 6,000 മകാെഷി ലക്ഷ്യേഷിട്ട് ജനുവരഷി 
1, 2020 മു�ല്  2020 ോരച്ചട് വതര നെത്തുകയുണ്ായഷി. 
ഈ പ്രൊരണ മവളയഷില് സഹകരണ മേഖലയുതെ 
നഷിമക്ഷപും മുന്വര്തത് 2,05,039.86 മകാെഷിയഷില് 
നഷിന്ട് 2,14,481.63 മകാെഷി രൂപയായഷി ഉയരന്നു. 2020 തല 
നഷിമക്ഷപ സോഹരണ ലക്ഷ്യോയ 6,000.00 മകാെഷിയഷില് 
9,441.76 മകാെഷി രൂപ അധഷികും സോഹരഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 
ഓമരാ വര്മത്യുും ലക്ഷ്യവും മനട്വും അനുബന്ധഷം 
3.2.6 ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

2018-2020 ക്ചാല�ളവിന്ല ്ധ്ചാന 
മനട്ങ്ള്

മകരളബ്ചാങ്ക്

സുംസ്ാനതത് ത്രഷി�ല ഹ്രസ്കാല സഹകരണ 
ഘെനതയ ദ്ഷി�ല ഘെനയാക്കഷി ോറ്റാനുള്ള നയപരോയ 
�ീരുോനും മകരള സരക്കാര സ്ീകരഷിച്ചു. മകരള 
സുംസ്ാന മകാ-ഓപെമററ്റീവട് ബാങ്കുോയഷി 13 ജഷില്ാ 
സഹകരണ ബാങ്കുകതള സുംമയാജഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് 
റഷിസരവ്വട് ബാങ്കുട് അനുവാദും നല്കഷി. അ�നുസരഷിച്ചുട് 
നവുംബര 29, 2019 മു�ല് മകരള മസ്റ്ററ്റട് മകാ-
ഓപെമററ്റീവട് ബാങ്കുും 13 ജഷില്ാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും 
മകരളബാങ്കുട് എന് ബ്ാന്ഡട് നാേമുള്ള ഏകീകൃ� 
സ്ാപനോയഷി  പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു.

മകരള ബാങ്ഷിതറെ തഹഡട് ഓഫീസട് �ഷിരുവനന്പുരത്തുും 
മകാരപെമററ്റട് ബഷിസഷിനസട് കലസന് ഓഫീസട് 
എറണാകുളത്തുും �ഷിരുവനന്പുരും, ആലപ്പുഴ, 
മകാട്യും, തൃശ്ശൂര, പാലക്കാെട്, മകാഴഷിമക്കാെട്, കണ്ണൂര 
എന്ീ ജഷില്കളഷില് 7 പ്രാമദശഷിക ഓഫീസുകള് 
(അടുത്ടുത് ഓമരാ രണ്ടുട് റവനയൂ ജഷില്കള്ക്കട് ) 
ഓമരാ ജഷില്ാ ആസ്ാനത്തുും തക്ഡഷിറ്റട് മപ്രാസ്സഷിുംഗട് 
തസറെര സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക ശാഖകള് 
എന്ഷിങ്ങതനയാണട് മകരളബാങ്ഷിതറെ പ്രവരത്നും.  
769 ബ്ാഞ്ചുകളഷിലൂതെയാണട് ബാങ്കുട് പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്.

ന്ക�ര് മകരള

2018 ആഗസ്റ്റഷിതല വഷിനാശകരോയ 
തവള്ളതപൊക്കത്ഷിതറെ പശ്ാത്ലത്ഷില് 
പ്രളയബാധഷി�രക്കട് ദുരഷി�ാശ്ാസവും പുനരധഷിവാസവും 
നല്കുന്�ഷിനട് തകയര മകരള (മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
അലയന്സട് റ്റു റീബഷില്ഡട് മകരള) എന് പദ്ധ�ഷിയ്കട് 
രൂപും നല്കഷി. ഇ�ഷിനു കീഴഷില് 3 ഉപ പദ്ധ�ഷികള് 
ഉള്തപെടുന്നു – തകയരമഹാും, തകയര മലാണ്, തകയര 
മഗ്സട്. ഈ മപ്രാജകട്െഷിനു കീഴഷിലള്ള പ്രധാനതപെട് 
പദ്ധ�ഷിയാണട് തകയര മഹാും. ഈ പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 
വീടുകള് നഷിരമഷിക്കുന്�ഷിനട് അനുമയാജ്യോയ ഭൂേഷിയുള്ള 
പ്രളയബാധഷി�രക്കട് സഹകരണ സ്ാപനങ്ങളതെ 
സഹകരണമത്ാടുും പഷിന്തുണമയാടുും കൂെഷി വീടുകള് 
നഷിരമഷിച്ചു നല്കുന്നു.
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ഈ പദ്ധ�ഷിപ്രകാരും സുംസ്ാനതത്ാട്ാതക 
2092 വീടുകള് നഷിരമഷിക്കാന് സരക്കാര അനുേ�ഷി 
നല്കഷി. ഈ പദ്ധ�ഷിപ്രകാരും ഓമരാ വീടുും 5.00 
ലക്ഷും രൂപ തെലവഷില് നഷിരമഷിക്കുന്നു. അ�ഷില് 
സുംസ്ാന ദുരന് നഷിവാരണ ഫണ്ഷില് (എസട്.
ഡഷി.ആര.എഫട് ) ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് അനുവദഷിച്ച 
തുകയുും ഉള്തപെടുന്നു. ഈ തുകയ്കട് പുറമേ 
ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് അവരുതെ സ്ന്ും തുകയുും 
ഉപമയാഗഷിക്കാവന്�ാണട്. സഹകരണ സുംഘങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുും തപാതുജനങ്ങളഷില്നഷിന്നുും നഷിരമാണത്ഷിനായഷി 
സുംഭാവനകള് ഉപമയാഗഷിക്കാവന്�ാണട്. ഇമപൊള് 
സഹകരണ വകുപെട് തകയരമഹാും പദ്ധ�ഷിയുതെ 
രണ്ാും ഘട്ും ആരുംഭഷിച്ചു. കൂൊത� തകയര മഗ്സട് 
മപ്രാജകട്ടുും നെപെഷിലാക്കുന്നു. രണ്ാും ഘട്ത്ഷില് 
ഭൂരഹഷി�രുും ഭവനരഹഷി�രുോയ ആളകള്ക്കായഷി 
സരക്കാര ഭൂേഷി അനുവദഷിച്ചഷിെത്ട് 14 വാസസ്ലങ്ങള് 
(ഫ്ാറ്റട് ) നഷിരമഷിക്കുകയാണട് ലക്ഷ്യും. തകയര മഗ്സട് 
മപ്രാജകട്െട് വഴഷി തകയരമഹാും വീടുകളഷില് �ാേസഷിക്കുന് 
കുടുുംബാുംഗങ്ങള്ക്കട് മക്ഷേ പ്രവരത്നങ്ങള് നല്കാന് 
�ീരുോനഷിച്ചു, ഈ മപ്രാജകട്െട് അവസാനഘട്ത്ഷിലാണട്.

സ്ചാമൂെ്യ സുരക്്ചാന്പന്്ന്

സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ 
തപന്്ന് പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും മക്ഷേ തപന്്ന് 
നല്കുന്�ഷിനട് സുംസ്ാന�ലത്ഷില് ഒരു 
കണ്മസാര്്യും ആരുംഭഷിക്കുകയുും  മകരളത്ഷിതല 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളഷില് നഷിന്ട് സോഹരണും 
നെത്തുകയുും തെയ്യുന്നു. സഹകരണ ബാങ്കുകളതെ 
കളക്ഷന് ഏജന്റുോര വഴഷിയാണട് പണും വഷി�രണും 
തെയ്യുന്�ട്. കര്ക ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ തപന്്ന്, 
വാരദ്ധക്യ തപന്്ന്, വഷികലാുംഗ തപന്്ന്, 
അവഷിവാഹഷി�രായ അമോരുതെ തപന്്ന്, 
വഷിധവതപന്്ന് തുെങ്ങഷിയ മക്ഷേ തപന്്നുകള് 
വഷി�രണും തെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ തപന്്ന് 
നല്കുന്�ഷിനായഷി സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
നഷിലവഷില് 6,803.37 മകാെഷി രൂപ നഷിമക്ഷപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ഈ 
സാമ്പത്ഷികവര്ും 1,649.04 മകാെഷി രൂപ വഷി�രണും 
തെയ്യുകയുും തെയട്തു.  

അട്പ്്ചാെി ആദിവ്ചാസി ജനങ്ള്ക്കുള്ള സമഗ് 
ആമര്ചാഗ്യ പരിരക്്ചാപദ്ധതി

തപരുന്ല്േണ്യഷിതല ഇ.എും.എസട് സഹകരണ 
ആശുപത്രഷി ഗമവ്ണ മക�വും സഹകരണ 
വകുപ്പുും മെരന്ട് നെപെഷിലാക്കുന് പ്രാരുംഭ പഠനോണട് 
അട്പൊെഷി ആദഷിവാസഷി ജനങ്ങള്ക്കുള്ള സേഗ് 
ആമരാഗ്യ പരഷിരക്ഷാപദ്ധ�ഷി. ആമരാഗ്യ വകുപെഷിതറെ 
കീഴഷിലള്ള പ്രാഥേഷിക ആമരാഗ്യ മക�ങ്ങളമെയുും ഒ.പഷി 
ക്ലഷിനഷിക്കുകളമെയുും സഹകരണമത്ാതെ അട്പൊെഷി 
മേഖലയഷിതല ആദഷിവാസഷി ജനങ്ങളതെ സേഗ്ോയ 
ആമരാഗ്യ സ്ഷി�ഷി തേച്ചതപെടുത്ാനാണട് ഇ�ട് 

ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. സൗജന്യ/സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് 
അട്പൊെഷി മേഖലയഷിതല ജനങ്ങള്ക്കട് ഇ.എും.
എസട് സഹകരണ ആശുപത്രഷിയുമെയുും ഗമവ്ണ 
മക�ത്ഷിമറെയുും സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന്നു. 
കൂൊത� മരാഗനഷിരണ്യ ക്യാമ്പുും തുെര െഷികഷിത് 
ആവശ്യമുള്ളവരക്കട്  സൗജന്യോയഷി െഷികഷിത്യുും 
നല്കുന്നു. അഞ്ട് വര്മത്ക്കായഷി 12.5 മകാെഷി 
രൂപയാണട് മപ്രാജകട്െഷിനായഷി വകയഷിരുത്ഷിയഷിട്ടുള്ള�ട്. 
ോരച്ചട് 31, 2020 വതര 4826 മരാഗഷികള്ക്കട് െഷികഷിത്യുും 
അട്പൊെഷിയഷില് 4 തേഗാ തേഡഷിക്കല് ക്യാമ്പുും 1384 
മരാഗഷികള്ക്കട് െഷികഷിത്യുും ഈ മപ്രാജകട്െഷിതറെ കീഴഷില് 
നെത്തുകയുണ്ായഷി.

മുറ്റന്ത് മുല്

സ്കാര്യ പണും ഇെപാടുകാരുതെ ചൂ്ണത്ഷില് 
നഷിന്നുും സാധാരണക്കാതര സഹായഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
സഹകരണവകുപ്പുട് 2018 ല് ആരുംഭഷിച്ച പദ്ധ�ഷിയാണട് 
മുറ്റതത് മുല്. കുടുുംബശ്രീ യൂണഷിറ്റുകളതെ 
സഹായമത്ാടുകൂെഷിയാണട് ഈ മപ്രാജകട്െട് 
നെപെഷിലാക്കുന്�ട്. ോരച്ചട് 31, 2020 വതര 541.54 
മകാെഷി രൂപ സഹകരണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി കുെുംബശ്രീ 
യൂണഷിറ്റുകള്ക്കട് വഷി�രണും തെയട്തു. 

കൃതി 2020 (മകരള ഇനിമ്്യറ്റീവക് മഫ്ചാര് 
തിങ്ിഷംഗക് ഇറെറ്ചാകക്െീവിനസ്ക്)

മലാകതേമ്പാടുമുള്ള സാഹഷി�്യ മപ്രേഷികതള ഒരു 
അന്ാരാ്ട്ട് മവദഷിയഷിലൂതെ ഒരുേഷിച്ചു തകാണ്ടു 
വരുന്�ഷിനായഷി അന്ാരാ്ട്ട് പുസ്തക മേളയുതെ 
ആദ്യപ�ഷിപൊയ കൃ�ഷി 2018 തറെ പത്ട് ദഷിവസും നീണ് 
സാഹഷി�്യമേള സാഹഷി�്യ പ്രവരത്ക മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
തസാകസറ്റഷിയുോയഷി (എസട്.പഷി.സഷി.എസട് ) മെരന്ട് 
സഹകരണവകുപ്പുട് സുംഘെഷിപെഷിച്ചു. കൃ�ഷിയുതെ  മൂന്ാും 
പ�ഷിപെട് തഫബ്രുവരഷി 6, 2020 മു�ല് 16 വതര നെന്നു. 

പുതി� സഷംരഷംഭങ്ള്/പദ്ധതികള്

ഇന്്യ ഇറെര്ന്ചാ്ണല് മക്ചാ-ഓപ്മററ്റീവക് 
ന്രെ�ക്ഡക് ന്ഫ�ര് 2019

ഇന്്യ ഇറെരനാ്ണല് മകാ-ഓപെമററ്റീവട് തട്യട്ഡട് 
തഫയര ഇന്്യയഷിതല ആദ്യമത്യുും ഏറ്റവും 
വലഷിയതുോയ അന്ാരാ്ട്ട് സഹകരണ വ്യാപാര 
മേളയായഷിരുന്നു. ആഭ്യന്രവും അന്രമദശീയവോയ 
സഹകരണ വ്യാപാരത്ഷിമലയ്കട് സഹകരണമേഖലതയ 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക എന്�ാണട് ഇ�ഷിതറെ പ്രധാന 
ലക്ഷ്യും. സഹകരണ സുംഘത്ഷിതല ആളകള്ക്കട് മനരഷിട്ട് 
പ്രമയാജനും കഷിട്ടുന് രീ�ഷിയഷില് കാര്ഷിക മേഖലമയയുും 
േറ്റട് അനുബന്ധ മേഖലമയയുും മക�ീകരഷിച്ചഷിട്ടുള്ള�ാണട് 
തട്യട്ഡട് തഫയര. നമ്മുതെ സുംസ്ാനത്തു 
നഷിന്നുള്ള ഉല്ന്ങ്ങളഷിമലയ്കട് കൂടു�ല് ശ്രദ്ധ 
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മക�ീകരഷിക്കുന്�ഷിലൂതെ സുംസ്ാനത്ഷിതറെ േഷികച്ച 
മനട്ങ്ങള് മലാകത്ഷിനട് കാണഷിച്ചുതകാടുക്കുന്�ഷിനുള്ള 
േഷികച്ച മവദഷിയാണഷി�ട്. 

ഊരാലങ്ല് മലബര മകാണ്ട്ാക്ട് മകാ-ഓപെമററ്റീവട്
തസാകസറ്റഷികള്, ോരക്കറ്റട്തഫഡട്, 
കണ്സയൂേരതഫഡട്, മഹാപെഷിറ്റല്തഫഡട്, 
റബ്ബരോരക്കറ്റഷിുംഗട് തഫഡമറ്ന്, മസ്റ്ററ്റട് മകാ-
ഓപെമററ്റീവട് ബാങ്കുട്, തറയട്ഡട്മകാ, റബട്മകാ, േറ്റട് 27 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള് എന്ഷിവരാണട് മകരളത്ഷില് 
നഷിന്ട് മേളയഷില് പതങ്ടുത്�ട്. ഇ�ഷിനുപുറമേ 
ഫുംഗട്്ണല് രജഷിസട്ട്ാരോരുതെ കീഴഷിലള്ള 
േത്്യതഫഡട്, കയരതഫഡട് എന്ഷിവരുും മേളയഷില് 
പതങ്ടുത്തു. 

പുതി� സെകരണസഷംഘങ്ളുന്െ 
രൂപീകരണഷം

ട്ാന്സട്ജറെരോരുതെ മക്ഷേത്ഷിനായഷി സുംസ്ാനതത് 
ആദ്യതത് ട്ാന്സട്ജറെര തവല്തഫയര  
മകാ-ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷി ലഷിേഷിറ്റഡട് നമ്പര 
4498, നവുംബര 02, 2019 നട് രജഷിസ്റ്റര തെയട്തു. 
സുംസ്ാനതത് ആദ്യപ്രവാസഷിമക്ഷേ വഷികസന 
മകാ-ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷി ലഷിേഷിറ്റഡട് നമ്പര 4499, 
പ്രവാസഷികളതെ മക്ഷേത്ഷിനായഷി ഡഷിസുംബര 21, 2019 
ല് രജഷിസ്റ്റര തെയട്തു. 

സെകരണ സഷംഘങ്ളുന്െ കീഴില് 
ഉല്്ചാദിപ്ിക്കുന് ഉല്ന്ങ്ളുന്െ ബ്്ചാന്ഡിഷംഗക്

മകരളത്ഷിതല തസാകസറ്റഷികളഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയുും 
സുംഭരഷിക്കുകയുും തെയ്യുന് ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
ഗുണനഷിലവാരും ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷിനായഷി ഒരു തപാതു 
ബ്ാന്ഡഷിുംഗട് അവ�രഷിപെഷിക്കാന് സഹകരണ വകുപ്പുട് 
നഷിരമദേശഷിച്ചു. ഉല്ന്ങ്ങള് പരഷിമശാധഷിച്ച�ഷിനുമശ്ും 
ഗുണനഷിലവാര മുദ്ര നല്കുന്�ഷിനു ഒരു തെസ്റ്റഷിുംഗട് 
ലമബാറട്റഷി സ്ാപഷിക്കാനുും സഹകരണ 
സുംഘത്ഷിതറെ ഉല്ന്ങ്ങള് മദശീയ അന്രമദശീയ 
വഷിപണഷികളഷില് വഷിപണനും തെയ്യുന്�ഷിനുമുള്ള ഒരു 
തപാതുമവദഷി ആരുംഭഷിക്കാനുും, ഓണ്കലന് വഷിപണന 
സാധ്യ�കള് കതണ്ത്തുന്�ഷിനുും മകരളസരക്കാര 
നഷിരമദേശും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. മകരളത്ഷിതല മൂന്ട് 
പ്രധാന നഗരങ്ങളഷില് സഹകരണ ഉല്ന്ങ്ങള് 
വഷിലട്ക്കുന്�ഷിനായഷി 3 ഔട്ട്  തലറ്റുകള് തുറക്കാന് 
സരക്കാര �ീരുോനഷിച്ചു. 

പ്ചാലക്്ചാെക് പ്ചാഡി ന്്്ചാകയുര്ന്മറെക് 
മ്്ചാസസ്ിഷംഗക് ആറെക് മ്ചാര്ക്റ്റിഷംഗക് 
മക്ചാ-ഓപ്മററ്റീവക് ന്സ്ചാജസറ്റി ലിമിറ്റഡക് 
പി. 1449 (പ്ചാപക്മക്ചാസക്)

പാലക്കാെട് പാഡഷി തപ്രാകയുരതേറെട് മപ്രാസസ്ഷിുംഗട് ആറെട് 
ോരക്കറ്റഷിുംഗട് മകാ-ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷി ലഷിേഷിറ്റഡട് 

പഷി. 1449 പാലക്കാെട് ജഷില്യഷില് ജനുവരഷി 29, 2019 നട് 
രജഷിസ്റ്റര തെയ് ജഷില് മുഴവന് പ്രവരത്നപരഷിധഷിയുള്ള 
ഒരു സഹകരണ സ്ാപനോണട്. പാലക്കാെട് 
ജഷില്യഷിതല 36 സരവ്വീസട് സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
ഇ�ഷില് അുംഗങ്ങളാണട്. സുംഘത്ഷിനട് 1,370.00 ലക്ഷും 
രൂപയുതെ തപയട്ഡട് അപട് ഓഹരഷി മൂലധനും ഉണ്ടുട്. 
വഷിളതവടുപെട് കഴഷിഞ്ഞാലെന് തനല്ട് സുംഭരഷിച്ചട് സുംഭരണ 
സേയത്തു�തന് പണും നല്കഷി ജഷില്യഷിതല കര്കതര  
സഹായഷിക്കുക എന്�ാണട് തസാകസറ്റഷിയുതെ പ്രധാന 
ലക്ഷ്യും. ഇെനഷിലക്കാരഷില് നഷിന്നുണ്ാകുന് പ്രശ്നങ്ങള് 
ഒഴഷിവാക്കാന് ഇ�ട് കര്കതര പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. സുംഭരഷിച്ച 
തനല്ട് സുംസ്കരഷിച്ചട് വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനത്ഷില് ബ്ാന്ഡട് 
തെയട്�ട് എല്ാ പഞ്ായത്ഷിലും വീെട് മ�ാറുും വഷില്ന 
നെത്തുന്നു.  

മദശീ� സെകരണ വികസന 
മക്ചാര്പ്മറ്ന്റെ (എന്.സി.ഡി.സി) 
സെ്ചാ�ഷം
 
മക� സരക്കാര പാസ്ാക്കഷിയ നഷിയേ പ്രകാരും 
സ്ാപഷിച്ച സ്ാപനോണട് മദശീയ സഹകരണ 
വഷികസന മകാരപെമറ്ന്. സഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള് വഴഷി കാര്ഷിക ഉപമയാഗ സാധനങ്ങള് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കാനുും, സുംസ്ക്കരണും, വഷിപണനും, സുംഭരണും, 
കയറ്റുേ�ഷി, ഇറക്കുേ�ഷി എന്ഷിവയ്കട് മവണ്ഷിയുമുള്ള 
പരഷിപാെഷികള് ആസൂത്രണും തെയ്യുന്�ഷിനുോണട് 
ഇ�ട് നഷിലവഷില് വന്�ട്. രാജ്യതത് സഹകരണ 
പ്രസ്ാനത്ഷിതറെ വളരച്ചക്കട് ആവശ്യോയ പ്രമുഖ 
ധനകാര്യ സ്ാപനോയഷി ഇ�ട് ോറഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. ോരച്ചട് 
31, 2020 വതര വഷിവഷിധ സഹകരണ വഷികസന 
പദ്ധ�ഷികള്ക്കായഷി എന്. സഷി. ഡഷി. സഷി യുതെ  
മകരളത്ഷിനുള്ള തോത്ും  സാമ്പത്ഷിക സഹായും 
8302.58 മകാെഷി രൂപയാണട്. ഇ�ഷില് 2,012.41 മകാെഷി 
രൂപ സുംസ്ാന സരക്കാര മുമഖനയുും 6,290.17 
മകാെഷി രൂപ മനരഷിട്ടുള്ള സഹായോയുും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
കൂൊത� 8302.58 മകാെഷി രൂപയഷില് 1,791.34 മകാെഷി 
രൂപ ദീരഘകാല വായട്പയായഷി നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 73.36 
മകാെഷി രൂപ ോത്രോണട് സബട് സഷിഡഷി ഇനത്ഷില് 
നല്കഷിയഷിട്ടുള്ളതുട്. പ്രവരത്ന മൂലധനോയഷി 6,437.88 
മകാെഷി രൂപ നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 2019-20 ല് എന്. സഷി. ഡഷി. 
സഷി മകരളത്ഷിനു മവണ്ഷി അനുവദഷിച്ചതുട് 450.73 മകാെഷി 
രൂപയുും, വഷി�രണും തെയ്�ട് 363.89 മകാെഷി രൂപയുും 
ആയഷിരുന്നു.  വഷിശദ വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.2.7, 
3.2.8, 3.2.9 ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

എന്.സി.ഡി.സി സെ്ചാ�മത്്ചാന്െയുള്ള 
പരിപ്ചാെികള്
സഷംമ�്ചാജിത സെകരണ വികസന പദ്ധതി 
(ഐ.സി.ഡി.പി)

സഹകരണ ശുംഖല വഴഷി �ഷിരതഞ്ഞടുക്കതപെട് 
ജഷില്കളതെ സേഗ്വും സുംമയാജഷി�വോയ 



108 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വഷികസനത്ഷിനായഷി എന്.സഷി.ഡഷി.സഷി യുതെ 
സഹായമത്ാതെയുള്ള  ഒരു സവഷിമശ് പദ്ധ�ഷിയാണട് 
സുംമയാജഷി� സഹകരണ വഷികസന പദ്ധ�ഷി (ഐ.സഷി.
ഡഷി.പഷി). കാര്ഷിക അനുബന്ധമേഖലകളഷില് 
സഹകരണ പ്രവരത്നങ്ങളഷിലൂതെ �ഷിരതഞ്ഞടുത് 
ജഷില്യുതെ സേഗ് വഷികസനത്ഷിനായഷി എന്.സഷി.ഡഷി.
പഷി ഏഴാും പഞ്വത്രപദ്ധ�ഷില് അവ�രഷിപെഷിച്ച�ാണട് 
ഐ.സഷി.ഡഷി.പഷി. ബഷിസഷിനസ്ഷിതറെ മൂല്യവും വ്യാപ്തഷിയുും 
വരദ്ധഷിപെഷിച്ചട് പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകരണ 
സുംഘങ്ങതള േള്ട്ഷിപരപെസട് തസാകസറ്റഷികളായഷി 
വഷികസഷിപെഷിക്കുക, തെറുകഷിെ നാേോത്ര കര്കരുമെയുും 
ദുരബല വഷിഭാഗങ്ങളമെയുും ആവശ്യങ്ങള് 
നഷിറമവറ്റുന്�ഷിനായഷി സഹകരണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി 

വായട്പകള് നല്കഷിതകാണ്ടുട് സഹകരണ ഘെനതയ 
ശക്ഷിതപെടുത്തുക എന്�ാണട് ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ 
ലക്ഷ്യും. കൂൊത� േനു്്യവഷിഭവമശ്ഷി വഷികസനും 
പുനസ്ാപഷിക്കുക എന്തുും ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ 
ലക്ഷ്യോണട്.  നഷിലവഷില്.ഐ.സഷി.ഡഷി.പഷി യുതെ രണ്ാും 
ഘട്ും ഇടുക്കഷി, പാലക്കാെട്, തൃശൂര എന്ീ മൂന്ട് ജഷില്കളഷില് 
നെപൊക്കുന്നു. 

മകരളത്ഷിതല സഹകരണ പ്രസ്ാനത്ഷിനട് േ�ഷിയായ 
മൂലധനും സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള സാമ്പത്ഷിക സ്ഷിര�, 
േഷികച്ച അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് എന്ീ ശക്ോയ 
അെഷിത്റകള് ഉണ്ടുട്. കഴഷിഞ്ഞ ഏ�ാനുും ദശകങ്ങളഷില് 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ സമ്പദട് വ്യവസ്യുതെ വഷിവഷിധ 

മബ്ചാക്ക് 3.2.1 മകാവഷിഡട്-19 ോയഷി ബന്ധതപെട് പരഷിപാെഷികള്

മുഖ്യമ�ിയുന്െ സെ്ചാ� വ്ചാ�ക്പ്ചാ പദ്ധതി (സി.എഷം.എചക്.എല്.എസക് )

ബഹുോനതപെട് മുഖ്യേ�ഷി 2020 ഏപ്രഷില് മു�ല് അയല് കൂട്ങ്ങളഷിലൂതെ നെപെഷിലാക്കാന് പ്രഖ്യാപഷിച്ച ഒരു 
വായട്പാ പദ്ധ�ഷിയാണട് മുഖ്യേ�ഷിയുതെ സഹായ വായട്പാ പദ്ധ�ഷി. 30/2020, 34/2020 എന്ീ സരക്കുലറുകള് 
അനുസരഷിച്ചട് സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ രജഷിസട്ട്ാര ഇ�ട് നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനുള്ള  നഷിരമദേശും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 

 മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മനരഷിമട്ാ അല്ാത�മയാ ബാധഷിച്ച ആളകള്ക്കട് അെഷിയന്ഷിര ആശ്ാസോയഷി 
സാമ്പത്ഷിക സഹായും ഇതുവഴഷി നല്കുന്നു. മലാക്കട്ഡൗണ് കാരണും മജാലഷി,  ബഷിസഷിനസ്ട് വരുോനും എന്ഷിവ 
നഷ്ടതപെട്വര ഇ�ഷിലള്തപെടുന്നു. മകാവഷിഡട്-19 കാരണും സാമ്പത്ഷിക ബുദ്ധഷിമുട്ട് അനുഭവഷിക്കുന് ആളകള്ക്കട് 
അയല്കൂട് ഗ്രൂപ്പുകളഷിലൂതെ സാമ്പത്ഷികനഷില അനുസരഷിച്ചട് ഓമരാ അുംഗത്ഷിനുും 20,000 രൂപ വതര നല്കുന്നു. 

്മത്യക ലിക്വിഡികക്െി ന്ഫസിലിറ്റി വ്ചാ�ക്പ (എസക്.എല്.എഫക് )

മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷിയുതെ പശ്ാത്ലത്ഷില് ബാങ്കുകളഷില് നഷിന്ട് കാര്ഷിക പ്രവരത്നങ്ങള് 
നെത്തുന്�ഷിനട് �െസ്രഹഷി� വായട്പ ലഭ്യോക്കുന്�ഷിനട് നബാരഡട് പ്രമ�്യക ലഷിക്ഷിഡഷികട്െഷി തഫസഷിലഷിറ്റഷി 
സൗകര്യും ഏരതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. സുംസ്ാനത്തുള്ള പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകരണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി 
1,500.00 മകാെഷി രൂപ തക.എസട്.സഷി.ബഷി വഴഷി ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് ധനസഹായോയഷി അനുവദഷിച്ചു. 
46/2020, 43/2020 എന്ീ സരക്കുലറുകളഷിലൂതെ സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ രജഷിസട്ട്ാര ഇ�ഷിനുള്ള   
നഷിരമദേശും നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. പദ്ധ�ഷിക്കാലയളവട് 2020 തേയട് മു�ല് ജൂണ് വതരയാണട്. കൃ്ഷി (60 ശ�ോനും), 
മൃഗസുംരക്ഷണും (10 ശ�ോനും), ക്ഷീര വഷികസനും (10 ശ�ോനും), േത്്യബന്ധനും (5 ശ�ോനും), 
വ്യവസായും(15 ശ�ോനും) എന്ീ നഷിരക്കഷിലാണട് വഷിവഷിധ വകുപ്പുകള്ക്കട് ധനസഹായും നല്കുന്�ട്. 

ഹ്രസ്കാല കാര്ഷിക ഉല്ാദനത്ഷിനുും കാര്ഷിക അനുബന്ധ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കുും (കന്നുകാലഷികള്, 
പാല്, േത്്യബന്ധനും, മകാഴഷി, തനല്ട്, പച്ചക്കറഷി, കൃ്ഷി എന്ഷിവ). എും.എസട്.എും.ഇ യൂണഷിറ്റുകള്ക്കുും 
(കേമക്ാ തെറുകഷിെ ഇെത്രും സുംരുംഭങ്ങള്) മൂലധന ആവശ്യങ്ങള്ക്കുും, വായട്പ അനുവദഷിക്കുന്നുണ്ടുട്. 
വായട്പ �ഷിരഷിച്ചെവഷില് വീഴ്ചയഷില്ാത് എല്ാ പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകരണ സുംഘങ്ങള്ക്കുും വായട്പ 
അനുവദഷിക്കുന്നുണ്ടുട്. 

സുഭിക് മകരളഷം

കൃ്ഷി, മൃഗസുംരക്ഷണും, ക്ഷീരവഷികസനും തുെങ്ങഷിയ വകുപ്പുകളതെ സുംമയാജഷി� പദ്ധ�ഷിയാണട് സുഭഷിക്ഷമകരളും. 
പ്രാഥേഷിക കാര്ഷിക സഹകരണ സുംഘങ്ങള് (പാക്ട് ) വഴഷി ചുരുങ്ങഷിയ�ട് 50 തസറെട് ഭൂേഷിയഷില്വതര ോതൃക 
കൃ്ഷിമത്ാട്ും നഷിരമഷിക്കുന്നു. സഹകരണസുംഘങ്ങള് മുമഖന വായട്പയായഷി ധനസഹായും നല്കുന്നു. 
നബാരഡഷില് നഷിന്ട് നല്കഷിയ എസട്.എല്.എഫട് വായട്പയുും ഈ പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി ഉപമയാഗതപെടുത്തുന്നു. 
തസപട്റ്റുംബര 30, 2020 വതര 848 സുംഘങ്ങള് 3,189.465 ഏക്കറഷില് 1,838 കൃ്ഷിമത്ാട്ങ്ങള് നഷിരമഷിച്ചു. 
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മേഖലകളഷില് സഹകരണമേഖല ഗണ്യോയ 
വളരച്ചയ്കട് സാക്ഷ്യും വഹഷിച്ചു. സുംസ്ാനതത് 
ഊരജ്ജസ്ലോയ സഹകരണ വായട്പാ ഘെന 
വാണഷിജ്യ ബാങ്കുകള് ഉയരത്തുന് തവല്ലുവഷിളഷികതള 
മനരഷിടുകയുും സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് പ്രമ�്യക ഇെും 
രൂപതപെടുത്തുകയുും തെയട്തു. തപാതുവഷി�രണ 
സുംവഷിധാനും, കാര്ഷിമകാല്ന്ങ്ങളതെ വഷി�രണും, 
ോരക്കറ്റഷിുംഗട്, കാര്ഷിക സുംസ്കരണും, ഉപമഭാക്തൃ 
പ്രവരത്നങ്ങള്, തപാതുജനാമരാഗ്യും, വഷിദ്യാഭ്യാസും, 
പാരപെഷിെും, ഇന്ഷുറന്സട്, അെഷിസ്ാനസൗകര്യ 
വഷികസനും, എസട്.സഷി/എസട്.െഷി വഷികസനും, വനഷി�ാ 
വഷികസനും, മസവനും, തുണഷിത്രങ്ങള്, കകത്റഷി, 
കയര, ക്ഷീര വ്യവസായങ്ങള് തുെങ്ങീ ജനങ്ങളതെ 
സാമൂഹ്യ സാമ്പത്ഷിക ഉന്േനത്ഷിനട് സഹകരണ 
പ്രസ്ാനും ഒരു പ്രധാന പങ്കുട് വഹഷിക്കുന്നു. ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിതല ദുരബലരുും �ാതഴക്കഷിെയഷിലള്ളവരുോയ 
ജനങ്ങളതെ സാമൂഹഷിക സാമ്പത്ഷിക ഉന്േനത്ഷിനട് 
സഹകരണസുംഘങ്ങള് വഹഷിക്കുന് പങ്ട് 
ഒഴഷിച്ചുകൂൊനാവാത്�ാണട്.
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3.3 കന്നുകാലി വികസനും

രാജ്യതത് കാര്ഷിക രുംഗത്ട് സുസ്ഷിര വഷികസനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷില് മൃഗസുംരക്ഷണ മേഖല 
നഷിരണ്ായക പങ്കുവഹഷിക്കുന്മ�ാതൊപെും കര്കരുതെ 
വരുോന വരദ്ധനവഷിനുും  സുപ്രധാന പങ്കുവഹഷിക്കുന്നു. 
ഗ്ാേീണ മേഖലയഷില് പ്രമ�്യകഷിച്ചട്, ഭൂരഹഷി� കര്കര, 
തെറുകഷിെ, പ്രാന്വല്ക്കരഷിച്ച ദുരബല വഷിഭാഗങ്ങള്, 
സട്ത്രീ കര്കര എന്ീ വഷിഭാഗങ്ങള്ക്കുട് ലാഭകരോയ 
ത�ാഴഷില് പ്രദാനും തെയ്യുന്നു. കൂൊത�, ഒരു അനുബന്ധ 
പൂരക വാണഷിജ്യ വ്യവസ്യായഷി ഇ�ട് പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു.

സമ്പദക് വ്യവസ്�ിന്ല മദശീ� സഷംസ്്ചാന 
സഷംഭ്ചാവനകള്

ഇന്്യന് സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് കന്നുകാലഷി വളരത്ലഷിനട് 
വളതരയധഷികും പ്രാധാന്യമുണ്ടുട്. തെറുകഷിെ കര്കരുതെ 
വരുോനത്ഷിതറെ 16 ശ�ോനവും, ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിതല മൂന്ഷില് രണ്ട് ഭാഗും വരുന് ഗ്ാേീണ 
കര്കരുതെ ശരാശരഷി 14 ശ�ോനും വരുോനോരഗ്ഗും 
കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് നഷിന്നുോണട്. ഇന്്യന് 
ജനസുംഖ്യയുതെ 8.80 ശ�ോനും ത�ാഴഷില് ഈ മേഖല 
നല്കുന്നു. വഷിപുലോയ കന്നുകാലഷി സമ്പത്ാണട് 
ഇന്്യയ്കള്ള�ട്. തോത്ും ആഭ്യന്ര ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 4.11 
ശ�ോനവും, കാര്ഷിക ആഭ്യന്ര ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 
25.60 ശ�ോനവും കന്നുകാലഷി മേഖലയുതെ 
സുംഭാവനയാണട്.

മൃഗസുംരക്ഷണ മേഖലയഷിതല പ്രധാന 
പ്രവരത്നങ്ങളായ കാലഷിമേയ്കല്, കന്നുകാലഷികതള 
മപാറ്റല്, കന്നുകാലഷി ആമരാഗ്യപ്രവരത്നങ്ങള് 
കകകാര്യും തെയ്യല് എന്ീ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് 
ഗ്ാേീണ മേഖലയഷിതല സട്ത്രീകളതെ പങ്ട് 
സട്തു�്യരഹോണട്. ഒരു തെറുകഷിെ വാണഷിജ്യ 
സുംരുംഭും എന് നഷിലയഷില് സട്ത്രീകള്ക്കട് ത�ാഴഷില് 
നല്കുന്മ�ാതൊപെും വരുോന സുരക്ഷയുും 
മൃഗസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങള് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. 
മൃഗസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് ഏരതപെടുന് 
കര്കരഷില് 71 ശ�ോനമത്ാളും  വനഷി�കളാണട്. 
ക്ഷീര മേഖലയഷില്, 15 ദശലക്ഷും പുരു് 

കര്കമരാതൊപെും 75 ദശലക്ഷും സട്ത്രീകള് ത�ാഴഷില് 
തെയ്യുന്നു. എന്ാല് തെറഷിയ വളരത്തു മൃഗങ്ങളതെ 
കാര്യത്ഷില് സട്ത്രീകളമെയുും പുരു്ന്ോരുമെയുും 
പങ്ാളഷിത്ും തുല്യോണട്. സാമങ്�ഷിക നഷിലവാരും 
ഉയരത്ല്, കവദഗ്ദ്യവല്ക്കരണും എന്ഷിവ മുമഖന 
ഈ മേഖലയഷില് കാര്യമശ്ഷി വരദ്ധഷിപെഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. 

സുംസ്ാനതത് ഗ്ാേീണ സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് 
�്രഷി�ഗ�ഷിയഷില് വഷികസഷിച്ചു വരുന് മേഖലയാണട് 
കന്നുകാലഷി മേഖല. കൃ്ഷിയുതെ ആഭ്യന്ര മൂല്യവരദ്ധനവട് 
2018-19 -ല് 26.97 ശ�ോനോയഷിരുന്�ട് 
2019-20 -ല് 26.67 ശ�ോനോയഷി കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ടുട്. 
കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് നഷിന്നുള്ള തോത്ും 
ആഭ്യന്രമൂല്യവരദ്ധനവട് കൂെഷിയഷിട്ടുതണ്ങ്ഷിലും, 
സുംസ്ാനതത് തോത്ും ആഭ്യന്രമൂല്യവരദ്ധനവഷില് 
കന്നുകാലഷി മേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും മനരഷിയ 
കുറവട് മരഖതപെടുത്തുന്നു. 2018-19 -ല് 2.38 
ശ�ോനോയഷിരുന്�ട് 2019-20 -ല് 2.14 
ശ�ോനോയഷി കുറവട് മരഖതപെടുത്തുന്നു.

ഇന്്യ�ില് കന്നുക്ചാലികളുന്െ എണ്ഷം

ഇന്്യയഷിതല ബൃഹത്ായ കന്നുകാലഷി മശഖരും ഗ്ാേീണ 
ജനങ്ങളതെ സാമൂഹഷിക സാമ്പത്ഷിക സാഹെര്യങ്ങള് 
തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷില് നഷിരണ്ായക പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. 
പാലല്ാദനത്ഷില് ഇന്്യയുതെ മുന്ഷിയ സ്ാനും ഇ�ട് 
തവളഷിവാക്കുന്നു. ഇരുപ�ാും കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെട് 
(2019) അനുസരഷിച്ചട് രാജ്യതത് കന്നുകാലഷികളതെ 
എണ്ും 535.78 ദശലക്ഷും ആണട്. ഇ�ട് 2012 തല 
കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെഷിമനക്കാള് 4.6 ശ�ോനും 
കൂടു�ലാണട്. ഇ�ഷില് 302.79 ദശലക്ഷും കന്നുകാലഷികള് 
(ആടുോടുകള്, എരുേകള്, േഷിതുന്, യാക്കട് ) 
ഉണ്ടുട്. ഇ�ട് കഴഷിഞ്ഞ കണതക്കടുപെഷിമനക്കാള് 0.93 
ശ�ോനും വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്തുന്നു. രാജ്യതത് 
കന്നുകാലഷികളതെ എണ്ും 0.8 ശ�ോനും വരദ്ധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷി 2019 ല് 192.49 ദശലക്ഷോയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
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ഇന്്യയഷിതല കഴഷിഞ്ഞ നാല കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപ്പു 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് പട്ിക 3.3.1 ലും, രാജ്യതത് 
കന്നുകാലഷി സഞ്യും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള്  
ചിത്ഷം 3.3.1 ലും തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മകരളത്ിന്ല കന്നുക്ചാലികളുന്െ എണ്ഷം

മകരളത്ഷില് 2019 തഫബ്രുവരഷി ോസത്ഷില് നെന് 
ഇരുപ�ാേ�ട് കന്നുകാലഷി തസന്സസട്  മൃഗസുംരക്ഷണ 
വകുപെഷിതല ഉമദ്യാഗസ്ര മുമഖനയാണട് നെത്ഷിയ�ട്. 
കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെഷിതറെ അെഷിസ്ാന ഘെകും 
രാജ്യതത് േറ്റു സുംസ്ാനങ്ങളഷില് വഷിമല്ജട് വാരഡുകള് 
ആണട്. എന്ാല് മകരളത്ഷില് ഗ്ാേീണ മേഖലയഷില് 

ഇ�ട് പഞ്ായത്ട് വാരഡുകളും, നഗരങ്ങളഷില് 
മുന്സഷിപെല്/മകാരപെമറ്ന് വാരഡുകളോണട്. 
15,962 പഞ്ായത്തുവാരഡുകളഷിലും, 3527 മുന്സഷിപെല്/
മകാരപെമറ്ന് വാരഡുകളഷിലും കണതക്കടുപെട് 
നെന്നു. പ�ഷിനഞ്ട് ഇനത്ഷില്തപെട് മൃഗങ്ങള്, 
എട്ട് ഇനത്ഷില്തപെട് വളരത്തുപക്ഷഷികള്, ത�രുവട് 
നായ്കള്, േറ്റു കന്നുകാലഷികള് എന്ഷിവ ഇനും 
�ഷിരഷിച്ചട് എല്ാ വാരഡുകളഷിലും മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
അറവശാലകതളക്കുറഷിച്ചുള്ള വഷിവരങ്ങളും 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. ഇരുപ�ാേതു കന്നുകാലഷി 
കണതക്കടുപെഷില് കഴഷിഞ്ഞ കണതക്കടുപെഷില് നഷിന്നുും 
വ്യ�്യസ്തോയഷി േത്്യമേഖലയഷിതല കണതക്കടുപ്പുും 
നെത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.

ചിത്ഷം 3.3.1 രാജ്യതത് കന്നുകാലഷി സഞ്യും

 ക�കയാലി 35.94 % 

എ�മ 20.45 % 

െച�രിയയാട് 13.87 % 

ആട് 27.8 % 

പ�ി  1.69 %   മ��വ 0.23  % 

 

അവലംബം: ഇരുപതാം കന്നുകാലറി കണക്ക്ടുപ്്ട, 2019

പട്ിക. 3.3.1   ഇന്്യയഷിതല കന്നുകാലഷി, വളരത്തു പക്ഷഷികണതക്കടുപെട്  

ക്രമ 
നമ്പര് വര്ഗ്ഗഷം

പതിമനഴ്ചാഷം 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2003)

പതിന്നട്്ചാഷം 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2007)

പന്ത്്ചാന്പത്ചാഷം 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2012)

ഇരുപത്ചാഷം 
കന്നുക്ചാല ി 

കണന്ക്ടപ്ക് 
(2019)

വളര്ച 
നിരക്ക് 

(2012-19)

1 കന്നുകാലഷികള് 185.2 199.1 190.9 192.49 0.83

2 എരുേകള് 97.9 105.3 108.7 109.85 1.0

3 യാക്കുകള് 0.1 0.1 0.1 0.058 -24.67

4 േഷിതുന് 0.3 0.3 0.3 0.39 30

ആന്ക 
കന്നുക്ചാലികള് 283.4 304.8 300.0 302.79 0.92

5 തെമരഷിയാെട് 61.5 71.6 65.07 74.26 14.12

6 ആടുകള് 124.4 140.5 135.2 148.88 10.12

7 പന്ഷികള് 13.5 11.1 10.3 9.06 -12.04

8 േറ്റു മൃഗങ്ങള് 2.2 1.7 1.48 0.79 -46.62

വളര്ത്തുമൃഗങ്ള് 
ആന്ക 485 529.7 512.05 535.78 4.63

9 വളരത്തു പക്ഷഷികള് 489 648.8 729.2 851.81 16.81
 

അവലംബം: മൃഗ്ംരഷേണ, ഷേീര വറിക്ന മത്്യബന്ധന മാ�ലയം വാർഷറിക ററിറപ്ാർട്ട 2018-19, ഇന്്യാഗവണക്മന്്ട,  
ഇരുപതാം കന്നുകാലറി കണക്ക്ടുപ്്ട
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ഇരുപ�ാേ�ട് കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെട് (2019) പ്രകാരും 
സുംസ്ാനതത് കന്നുകാലഷികളതെ എണ്ും 38.36 
ലക്ഷോണട്. കഴഷിഞ്ഞ കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപ്പുോയഷി 
(2012) �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് ഇ�ട് 1.34 ശ�ോനും 
കുറവാണട്. ഇരുപ�ാേ�ട് കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെട് 
(2019) പ്രകാരും മകരളത്ഷിതല വളരത്തു  പക്ഷഷികളതെ 
എണ്ും 298.18 ലക്ഷും ആണട്. ഇ�ട് രാജ്യതത് 
തോത്ും വളരത്തുപക്ഷഷികളതെ എണ്ത്ഷിതറെ 3.5 
ശ�ോനോണട്. ഇതുട് കഴഷിഞ്ഞ കണതക്കടുപെഷിമനക്കാള് 
(2012) 25 ശ�ോനും വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്തുന്നു. 
ഈ വരദ്ധനവട് മദശീയവരദ്ധനവഷി (16.81 ശ�ോനും) 
മനക്കാള് കൂടു�ലാണട്. രാജ്യതത് വളരത്തു 
പക്ഷഷികളതെ എണ്ത്ഷില് മകരളത്ഷിനട് 9-ാും 
സ്ാനോണുള്ള�ട്. മകരളത്ഷിതല കന്നുകാലഷികളമെയുും, 
വളരത്തുപക്ഷഷികളമെയുും ഇനും �ഷിരഷിച്ചുള്ള വഷിവരും  
പട്ിക 3.3.2 ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു

മൃഗസഷംരക്ണ ക്ീര മമഖല�ിന്ല ്ധ്ചാന 
വകുപ്പുകള്/ഏജന്സികള് 

• മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെട്
• ക്ഷീര വഷികസന വകുപ്പുട്
• മകരള കന്നുകാലഷി വഷികസന മബാരഡട് (തക.എല്.

ഡഷി.ബഷി)
• മകരള ഫീഡട്സട് ലഷിേഷിറ്റഡട്
• േീറ്റട് തപ്രാഡകട്െട്സട് ഓഫട് ഇന്്യ
• മകരള സുംസ്ാന പൗള്ട്ഷി വഷികസന 

മകാരപെമറ്ന് (തക.എസട്.പഷി.ഡഷി.സഷി)
• മകരള സഹകരണ പാല് വഷിപണന തഫഡമറ്ന് 

(േഷില്േ)
• മകരള തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആറെട് അനഷിേല് സയന്സട് 

യൂണഷിമവഴട് സഷിറ്റഷി

മകരളത്ഷിതല മൃഗസുംരക്ഷണ മേഖലയഷിതല 
ധനകാര്യ നഷിരവ്വഹണും (പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര 
പദ്ധ�ഷി സുംബന്ധഷിച്ചട് വഷിവരങ്ങള് പട്ിക 3.3.3 ല് 
കാണഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 

മകരളത്ിന്ല കന്നുക്ചാലി മമഖല�ിന്ല 
ഉല്പ്ന്ങ്ള്

പാല്, ഇറച്ചഷി, മുട് എന്ഷിവയാണട് സുംസ്ാനതത് 
പ്രധാന കന്നുകാലഷി മേഖലാ ഉല്ന്ങ്ങള്. 2012-13 
മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള കന്നുകാലഷി ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
ഉല്ാദനും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് ചിത്ഷം 3.3.2 -ല് 
കാണഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു.

പ്ചാല് ഉല്്ചാദനഷം

മലാകത്ഷിതല ഏറ്റവും വലഷിയ ക്ഷീമരാ�ട്പാദന 
രാജ്യോയഷി ഇന്്യ തുെരുന്നു.  മദശീയ�ലത്ഷില് 
പാല് ഉല്പാദനും 2017-18 -ല് 17.63 മകാെഷി െണ് 
ആയഷിരുന്�ട് 6.5 ശ�ോനും വളരച്ച മരഖതപെടുത്ഷി     
2018-19 ല് 18.77 മകാെഷി െണ് ആയഷി വരദ്ധഷിച്ചട് കഴഷിഞ്ഞ 
മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലതത് സ്ഷിരോയ വരദ്ധനവട് 
നഷിലനഷിരത്ഷി.  പാലഷിതറെ പ്ര�ഷിശീര് ലഭ്യ� ഇന്്യയഷില് 
കഴഷിഞ്ഞ കുതറ വര്ങ്ങളായഷി വരദ്ധഷിച്ചു വരുന്നു. 
2018-19ല് 394 ഗ്ാോയഷി വരദ്ധഷിച്ചു. പാലഷിതറെ ഏറ്റവും 
ഉയരന് പ്ര�ഷിശീര് ലഭ്യ� പഞ്ാബഷിലും (പ്ര�ഷിദഷിനും 
1181 ഗ്ാും) ത�ാട്ടുത്ട് ഹരഷിയാനയഷിലോണട് 
(പ്ര�ഷിദഷിനും 1087 ഗ്ാും). രാജ്യതത് പാലല്ാദനത്ഷില് 
മുന്ഷില് നഷില്ക്കുന്�ട് ഉത്രപ്രമദശുും, (തോത്ും 
പാലല്പാദനത്ഷിതറെ 16.3 ശ�ോനും) തുെരന്ട് 
രാജസ്ാനുും (12.6 ശ�ോനും) ആണട്.  ഇനും 
�ഷിരഷിച്ചുള്ള പാലല്പാദനത്ഷിതറെ ഏകമദശും 35  
ശ�ോനും നാെന് എരുേകളതെയുും 26 ശ�ോനും 
സങ്രയഷിനത്ഷില്തപെട് പശുക്കളഷില് നഷിന്നുോണട്. 
തോത്ും പാലല്പാദനത്ഷിതറെ 11 ശ�ോനും 
നാെന് പശുക്കളഷില് നഷിന്നുോണട്.  രാജ്യത്ട് ആതക 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കതപെടുന് പാലഷിതറെ മൂന്നു ശ�ോനും ആട്ഷിന് 
പാലാണട്.

2019-20 വര്ത്ഷില് മകരളത്ഷില് പാലഷിതറെ 
ആവശ്യക� 33.22 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് 
ആയഷിരുതന്ങ്ഷിലും ലഭ്യ� 25.42 ലക്ഷും തേട്ഷികട് 

പട്ിക 3.3.2  മകരളത്ഷിതറെ കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെട്                                                
ക്രമ 

നമ്പര് വര്ഗ്ഗഷം 2012 2019 മുന് കണന്ക്ടപ് ില് നിന്നുള്ള 
വ്യത്യ്ചാസഷം (%)

1 കന്നുകാലഷികള് 13.28 13.42 1.02

2 എരുേ 1.02 1.01 -0.71

3 തെമരഷിയാെട് 0.01 0.01 0

4 ആടുട് 12.46 13.59 9.07

5 േറ്റുള്ളവ 12.11 10.33 -14.69

ആന്ക (വളര്ത്തുമൃഗങ്ള്) 38.88 38.36 -1.34
6 വളരത്തുപക്ഷഷികള് 238.45 298.18 25.05

ആന്ക ന്മ്ചാത്ഷം 277.34 336.54 21.35
 അവലംബം: മൃഗ്ംരഷേണ വകുപ്്ട, റകരള ്ർക്ാർ, 2019



113അദ്ധ്യായം 3, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

ചിത്ഷം 3.3.2 പാല്, ഇറച്ചഷി, മുട് എന്ഷിവയുതെ ഉല്ാദനും 2012-13 മു�ല് 2019-20 വതര
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അവലംബം: മൃഗ്ംരഷേണ വകുപ്്ട, റകരള ഗവണക്മന്്ട 2020

പട്ിക 3.3.3 ധനകാര്യനഷിരവ്വഹണും (പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷി) - മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെട്
(രൂപ ലക്ഷത്ഷില്)

വകുപ്ക്/ 
ന്പ്ചാതുമമഖല 

സ്്ചാപനഷം

വ്ചാര്് ിക പദ്ധതി
2017-18

വ്ചാര്് ിക പദ്ധതി 
2018-19

വ്ചാര്് ിക പദ്ധതി 
2019-20

വ്ചാര്് ിക പദ്ധതി 
2020-21
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ഷം

മൃഗസുംരക്ഷണ 
വകുപെട് 18528.00 15135.67 82 19036.00 15556.50 82 18193.00 11574.48 64 15570.00 7347.55 47.2

തക.എല്.ഡഷി 
മബാരഡട് 2083.00 2083.00 100 2141.00 2141.00 100 2382.00 1000.00 42 2150.00 1101.11 51.2

മകരള ഫീഡട്സട് 
ലഷിേഷിറ്റഡട് 700.00 501.00 72 785.00 199.00 25 601.00 0.00 0 1100.00 889.58 80.9

േീറ്റട് മപ്രാഡകട്െട്സട് 
ഓഫട് ഇന്്യ 917.00 187.91 20.5 1200.00 280.00 24 1200.00 149.7 12.5 963.00 770.00 80

മകരള സുംസ്ാന 
പൗള്ട്ഷി വഷികസന 
മകാരപെമറ്ന്

1757.00 757.00 43.1 1767.00 300.00 17 820.00 573.60 70 750.00 238.64 31.8

േഷില്േ 743.00 743.00 100 774.00 774.00 100 774.00 774.00 100 750.00 0 0

മകരള തവറ്റഷിറഷിനറഷി 
യൂണഷിമവഴട് സഷിറ്റഷി 6100.00 4225.00 69.3 7800.00 1500.00 19 7500.00 1500.00 20 5800.00 1100.00 19

ആന്ക 30828.00 23632.58 77 33503.00 20750.50 62 31470.00 15571.78 49.5 27083.00 11446.88 42.3

അവലംബം: റകരള ്ംസ്ഥാന ആസൂത്രണറബാർഡ്ട, വാർഷറിക പദ്ധതറി 2017-18 മുതല് 2020-21 വക്ര

െണ് ആയഷിരുന്നു.  4.65 ലക്ഷും െണ് പാലഷിതറെ 
കുറവണ്ായഷി. ആയ�ഷിനാല് 3.15 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് 
പാല് ഇറക്കുേ�ഷി തെമയ്യണ്ഷിവന്നു. സുംസ്ാനത്ട് 
ഉല്പാദഷിപെഷിക്കതപെടുന് 25.42 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് 
പാലഷിതറെ ഭുരഷിഭാഗവും സങ്രയഷിനത്ഷില്തപെട് 
പശുക്കളഷില് നഷിന്നുോണട് (93.25 ശ�ോനും).  നാെന് 
പശുക്കള് 1949 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് (0.08 ശ�ോനും) 
പാല് ോത്രമേ ഉല്പാദഷിപെഷിക്കുന്നുള്ളു.  ആടുകളഷില് 
നഷിന്നുള്ള പാല് ഉല്പാദനും 1.28 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് 

(5.02) ശ�ോനും ആണട്.  ബാക്കഷിയുള്ള�ട് �മദേശീയോയ 
കന്നുകാലഷികള്, എരുേകള്, �മദേശീയ എരുേകള് 
എന്ഷിവ ഉല്പാദഷിപെഷിക്കുന്വയാണട്.  2019-20 -ല് 
മകരളത്ഷിതല ക്ഷീര ഉല്ാദനും ഇനും �ഷിരഷിച്ചട് 
ചിത്ഷം 3.3.3 -ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മുട് ഉല്്ചാദനഷം 
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കഴഷിഞ്ഞ നാല ദശകങ്ങളായഷി ഇന്്യയഷില് മുട് 
ഉല്ാദനത്ഷില് ഒരു കു�ഷിച്ചുൊട്ും നെത്ഷിയഷിട്ടുണ്ട്. 
ഈ മേഖലയഷിതല സാമങ്�ഷിക ഇെതപെല് മൂലും 
അശാസ്തീയോയ മുട് ഉല്ാദനത്ഷില്നഷിന്നു 
വാണഷിജ്യപരോയ ഉല്ാദനരീ�ഷിയഷിമലക്കട് ോറഷിയഷിട്ടുണ്ട്. 
2017-18 ല് ഇന്്യയഷിതല തോത്ും മുട് ഉല്ാദനും 9520 
മകാെഷി ആയഷിരുന്�ട് 2019ല് 10332 മകാെഷി എണ്ും 
ആയഷി വരദ്ധഷിച്ചട് 8.5 ശ�ോനും വളരച്ച മരഖതപെടുത്ഷി. 
അതുമപാതല 2000-01 മു�ല് മുട്യുതെ പ്ര�ഷിശീര് 
ലഭ്യ�യുും വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. മുട്യുതെ പ്ര�ഷിശീര് 
ലഭ്യ� 2018-19 -ല് പ്ര�ഷിവര്ും 79 ഉും പ്ര�ഷിശീര് 
ഉപമഭാഗും 70 ഉും ആണട്.  രാജ്യത്ട് ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
മുട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് സുംസ്ാനും ആ�ാപ്രമദശുും 
(ആതക ഉല്ാദത്ഷിതറെ 19.1 ശ�ോനും) തുെരന്ട് 
�േഷിഴട് നാടുും (18.2ശ�ോനും), അ�ഷിനു പുറകഷില് 
ത�ലങ്ാനയുും(13.2 ശ�ോനും) ആണട്.  രാജ്യത്ട് 
അഞ്ട് ശ�ോനത്ഷിലധഷികും മുട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് േറ്റു 
സുംസ്ാനങ്ങള് പശ്ഷിേബുംഗാള് (8.3ശ�ോനും), 
ഹരഷിയാന (5.9 ശ�ോനും), മകരളും (2.2 ശ�ോനും) 
എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.  മുട്യുതെ ഉയരന് പ്ര�ഷിശീര് 
ലഭ്യ� ആ�ാപ്രമദശഷിലും (പ്ര�ഷിവര്ും 372 
എണ്ും) തുെരന്ട് �േഷിഴട് നാെട് (265), ഹരഷിയാന 
(224), പഞ്ാബട് (191) കരണ്ാെക (95) പശ്ഷിേ 
ബുംഗാള് (88) എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.  ഇ�ട് മദശീയ 
ശരാശരഷിതയക്കാള് കൂടു�ലാണട്. രാജ്യതത് തോത്ും 
മുട് ഉല്ാദനത്ഷില് 87.33 ശ�ോനും മുട്കളും തേച്ചതപെട് 
ഇനത്ഷില്തപെട് മകാഴഷികളതെയുും, 11.52 ശ�ോനും 
നാെന് മകാഴഷികളമെതുോണട്.  നാെന് �ാറാവകളും, 
തേച്ചതപെട് ഇനത്ഷില്തപെട് �ാറാവകളും യഥാക്േും 0.89 
ശ�ോനും, 0.26 ശ�ോനും മുട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്നു.

മുട് ഉല്പാദനത്ഷില് മകരളത്ഷിനട് പത്ാും 
സ്ാനോണുള്ള�ട്.  പ�ണ്ാും പദ്ധ�ഷിക്കാലത്ട് 
മകരളത്ഷില് മുട് ഉല്ാദനത്ഷില് വലഷിയോറ്റും 

ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ട്.  2012-13 -ല് സുംസ്ാനതത് തോത്ും 
മുട് ഉല്ാദനും 224 മകാെഷിയായഷിരുന്�ട് തുെരച്ചയായ 
വരദ്ധനവഷിലൂതെ 2014-15 ല് 250 മകാെഷിയായഷിത്ീരന്നു. 
2015-16, 2016-17 എന്ീ കാലയളവഷില് മുട് ഉല്ാദനും 
യഥാക്േും 244 മകാെഷി, 234 മകാെഷി എന്ഷിങ്ങതന കുറവട് 
മരഖതപെടുത്ഷി.  2017-18 -ല് തോത്ും മുട് ഉല്ാദനും 
235 മകാെഷിയായുും 2018-19 ല് 229 മകാെഷിയായുും 
കുറഞ്ഞു. 2019-20 ല് സുംസ്ാനതത് മുട് ഉല്ാദനും 
218 മകാെഷിയായഷി കുറഞ്ഞു.  മുട്യുതെ പ്ര�ഷിശീര് ലഭ്യ� 
2016-17ല് 69 എണ്ോയഷിരുന്�ട് 2019-20 ല് 62 
എണ്ോയഷി കുറഞ്ഞു.  മുട്യുതെ പ്ര�ഷിശീര് ഉപമഭാഗും 
പ്ര�ഷിവര്ും 128 എണ്ോണട്. മുട് ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 
പ്ര�ഷിവര് വളരച്ചാനഷിരക്കട് 8.5 ശ�ോനോണട്.  
സുംസ്ാനതത് ആതക മുട് ഉല്ാദനും 218.11 ലക്ഷും 
മുട്യുും, ആതക ആവശ്യക� 531.58 ലക്ഷും മുട്യുോണട്.  
58.63 ലക്ഷും മുട്യുതെ കുറവട് ഉണ്ായ�ഷിനാല് 254.84 
ലക്ഷും മുട് തറയഷില്/മറാഡട്/മവ്യാേോരഗ്ഗും ഇറക്കുേ�ഷി 
തെമയ്യണ്�ായഷി വന്നു.

സുംസ്ാനത്ട് ആതക ഉല്ാദഷിപെഷിക്കതപെടുന്�ഷില് 
73.9 ശ�ോനും മുട്കളും തേച്ചതപെട് ഇനത്ഷില്തപെട് 
മകാഴഷികളും, 21.1 ശ�ോനും നാെന് ഇനത്ഷില്തപെട് 
മകാഴഷികളഷില് നഷിന്നുോണട്.  സുംസ്ാനതത് 
തോത്ും മുട് ഉല്ാദനത്ഷില് നാെന് ഇനും 
�ാറാവഷിതറെയുും, തേച്ചതപെട് ഇനും  �ാറാവഷിതറെയുും 
മുട് ഉല്ാദനും യഥാക്േും 2.7 ശ�ോനും, 2.2 
ശ�ോനും എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.  സുംസ്ാനത്ട് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കതപെടുന് 99.7 ശ�ോനും മുട്കളും 
വീട്ടുവളപെഷിതല മകാഴഷി വളരത്ലഷില് നഷിന്നുോണട്.  
വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനത്ഷിലള്ള മകാഴഷിവളരത്ലഷില് നഷിന്നുും 
0.27 ശ�ോനും മുട്  ഉല്ാദനും ോത്രതേ നെക്കുന്നുള്ളു.  
ആയ�ഷിനാല് വരുും വര്ങ്ങളഷില് വീട്ടുവളപെഷിതല 
മകാഴഷിവളരത്ലഷിനട് വളതരയധഷികും പ്രാധാന്യും 
നല്മകണ്തുണ്ട്. വീട്ടുവളപെഷിതല മകാഴഷിവളരത്ലഷില് 

ചിത്ഷം 3.3.3 2019-20 ല് മകരളത്ഷിതല ക്ഷീര ഉല്ാദനും ഇനും �ഷിരഷിച്ചട്

സങ്രയഷിനും(93.25%) 

നാെന്പശുക്കള് (0.08%) 

എന് .ഡഷി. 
കന്നുകാലഷികള് (1.20%) 
നാെന് മപാത്ട്(0.45%) 

ആെട്(5.02%) 
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നാെന് ഇനത്ഷില്തപെട് മകാഴഷികളമെയുും 
�ാറാവകളതെയുും ശരാശരഷി ഉല്ാദനും പ്ര�ഷിവര്ും 
138 എണ്ും 171 എണ്ും എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.  
തേച്ചതപെട് ഇനും മകാഴഷികളമെയുും �ാറാവകളമെയുും 
ശരാശരഷി ഉല്ാദനക്ഷേ� 217 എണ്ും 167 എണ്ും 
എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.  മകരളത്ഷിതല മുട് ഉല്ാദനും ഇനും 
�ഷിരഷിച്ചട് ചിത്ഷം 3.3.4ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മലാകട്ഡൗണഷിനു മുന്പട് പ്ര�ഷിദഷിനും ശരാശരഷി 70 ലക്ഷും 
മുട്കള് സുംസ്ാനമത്ക്കട് ഇറക്കുേ�ഷി തെയ്ഷിരുന്നു.  
ഈ പ്രവണ�യനുസരഷിച്ചട് മലാകട്ഡൗണ് കാലത്ട് 63 
മകാെഷി മുട് ഇറക്കുേ�ഷി തെമയ്യണ്�ായഷിരുന്നു. എന്ാല് 
ഈ കാലയളവഷില് 42 മകാെഷി മൂട് ോത്രമേ ഇറക്കുേ�ഷി 
തെയ്ഷിട്ടുള്ളു.  ഇ�ട് മുട് ഇറക്കുേ�ഷിയഷില് 33 ശ�ോനും 
കുറവ മരഖതപെടുത്ഷി.  എന്ാല് ഈ കാലയളവഷില് മുട് 
ഉപമഭാഗും വീടുകളഷില് ോത്രും പരഷിേഷി�തപെടുത്ഷിയ�ഷിനാല് 
പ്രസട്തു� കുറവട് വഷിപണഷിയഷില് ദൃശ്യോയഷില്.

മകരളത്ഷിതല മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെട് മുട്, ോുംസും 
എന്ഷിവയുതെ ഉല്ാദനത്ഷില് സ്യും പര്യാപ്ത� 
കകവരഷിമക്കണ്തുണ്ട്. മുട് ഉല്ാദനത്ഷില് േറ്റു 
സുംസ്ാനങ്ങളതെ ആശ്രയ�്ും കുറയ്കന്�ഷിനട് 
പ്ര�ഷിദഷിനും 75 ലക്ഷും മുട് എന് രീ�ഷിയഷില് 
സുംസ്ാനതത് ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിമക്കണ്തുണ്ട്.

മ്ചാഷംസ ഉല്്ചാദനഷം

രാജ്യത്ട് ോുംസ ഉല്ാദനത്ഷില് 2007-08 മു�ല് 
സ്ഷിരവരദ്ധനവണ്ായഷിട്ടുണ്ട്.  2017-18 -ല് രാജ്യതത് 
തോത്ും ോുംസ ഉല്ാദനും 77 ലക്ഷും െണ് ആയഷിരുന്�ട് 
2018-19 -ല് 5.2 ശ�ോനും വളരച്ച മരഖതപെടുത്ഷി 81 
ലക്ഷും െണ്ായഷി.  രാജ്യത്ട് ഏറ്റവും കൂടു�ല് ോുംസും 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് സുംസ്ാനും ഉത്രപ്രമദശട് 
(15 ശ�ോനും), തുെരന്ട് േഹാരാ്ട്ട് (12.6 ശ�ോനും), 

പശ്ഷിേബുംഗാള് (10.2 ശ�ോനും) ആ�ാപ്രമദശട് 
(9.6 ശ�ോനും), ത�ലങ്ാന (9.3 ശ�ോനും), 
മകരളും (5.6 ശ�ോനും) എന്ഷിങ്ങതന രാജ്യതത് 
തോത്ും ോുംസ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 57 ശ�ോനും 
സുംഭാവന തെയ്യുന്നു. രാജ്യതത് തോത്ും ോുംസ 
ഉല്ാദനത്ഷിതറെ ഏകമദശും 50 ശ�ോനവും പൗള്ട്ഷി 
ോുംസോണട്. രാജ്യത്ട് ഏറ്റവും കൂടു�ല് പൗള്ട്ഷി ോുംസും 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് േറ്റു സുംസ്ാനങ്ങള് േഹാരാ്ട്ട്, 
�േഷിഴട് നാെട്, പശ്ഷിേബുംഗാള് എന്ഷിവയാണട്.  
ഇന്്യയഷില് മപാത്ട് ോുംസും, ആെട് ോുംസും എന്ഷിവയുതെ 
സുംഭാവന യഥാക്േും 19 ശ�ോനും, 14 ശ�ോനും 
എന്ഷിങ്ങതനയാണട്.

മകരളത്ഷിതല ോുംസ ഉല്ാദനും കഴഷിഞ്ഞ രണ്ടുട് 
വര്ങ്ങളായഷി 4.69 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് എന് 
നഷിലയഷിലും 2018-19 -ല് 4.57 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ണുും, 
2019-20 -ല്  4.55 ലക്ഷും െണ്ണുോയഷി കുറഞ്ഞു.  
ഇന്്യയഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കതപെടുന് ോുംസത്ഷിതറെ 
5.6 ശ�ോനും മകരളത്ഷില്നഷിന്നുോണട്.  ോുംസ 
ഉല്ാദനത്ഷില് മകരളും  എട്ാും സ്ാനത്ാണട്.  
2019-20 -ല് മകരളത്ഷിതറെ ോുംസ ഉല്ാദനും 4.55 
ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ണുും, ോുംസത്ഷിതറെ ആവശ്യക� 
4.92 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ണുോയഷിരുന്നു. 0.09 ലക്ഷും െണ് 
തേട്ഷികട് ോുംസ ഉല്ാദന കുറവണ്ായഷി.  2019-20 -ല് 
0.28 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് സുംസ്ക്കരഷിച്ച ോുംസും ഇറക്കുേ�ഷി 
തെയ്യുന്�ഷിനഷിെയാക്കഷി.

സുംസ്ാനത്ട് ആവശ്യമുള്ള ോുംസത്ഷിതറെ 60 
ശ�ോനും അയല് സുംസ്ാനങ്ങളഷില് നഷിന്നുും 
ഇറക്കുേ�ഷി തെയ്യുകയാതണങ്ഷിലും, മകാവഷിഡട്-19
സുംസ്ാനതത് ോുംസ ഉല്ാദനതത് 
സാരോയഷി ബാധഷിച്ചു.  ആണ് കന്നു കുട്ഷികതള 
പരഷിമപാ്ഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി ഒരു പദ്ധ�ഷി 
പരഷിഗണഷിമക്കണ്തുണ്ട്. മലാകട് ഡൗണ് കാലയളവഷില് 

ചിത്ഷം 3.3.4  മകരളത്ഷില് മുട് ഉല്ാദനും ഇനും �ഷിരഷിച്ചട്

നാെന് മകാഴഷി (21.14%) 

തേച്ചതപെട് ഇനും മകാഴഷി 
(73.92%) 
നാെന് �ാറാവട് (2.73%) 

തേച്ചതപെട് ഇനും �ാറാവട് 
(2.21%) 
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0.22 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് ോുംസ ഉല്ാദനത്ഷില് കുറവ 
വന്�ഷിനാല് 600 മകാെഷി രൂപയുതെ നഷ്ടമുണ്ായ�ായഷി 
കണക്കാക്കുന്നു.  ഈ സാഹെര്യത്ഷില് അടുത് 
അഞ്ചു വര്മത്ക്കട് ‘മകരളാ െഷിക്കന്’ പദ്ധ�ഷി 
വഷികസഷിപെഷിമക്കണ്തുണ്ട്.

മകരള്ചാ ചിക്ന്

സുംസ്ാനത്ട് ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് ന്യായവഷിലയഷില് 
സുരക്ഷഷി�ോയ മബ്ായഷിലര െഷിക്കന് വഷി�രണും 
തെയ്യുന്�ഷിനുും, കര്കരക്കട് സാധ്യോയ ഒരു 
ജീവമനാപാധഷി എന് നഷിലയഷിലും 63.10 മകാെഷി രൂപ 
തെലവഷില് ആരുംഭഷിച്ച മകരളപുനരനഷിരമാണ 
സുംരുംഭോണട് ‘മകരളാ െഷിക്കന്’.  ഈ പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 
2600 മബ്ായഷിലര െഷിക്കന് ഫാമുകളും, 240 മകരളാ 
െഷിക്കന് ഔട്ട് തലറ്റുകളും സുംസ്ാനത്ാകോനും 
സ്ാപഷിക്കുന്�ാണട്.  ഇ�ഷിതറെ ഭാഗോയഷി ബ്ീഡര 
ഫാമുകള്, ോലഷിന്യ നഷിരമാരജനത്ഷിനട് തറന്ഡറഷിുംഗട് 
ഫാമുകള്, സുംസ്ക്കരണ ലൈാന്റുകള് എന്ഷിവ �ല്പെര 
കക്ഷഷികളായ മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെട്, കുടുുംബശ്രീ, 
മകരളസുംസ്ാന പൗള്ട്ഷി വഷികസന മകാരപെമറ്ന് 
(തക.എസട്.പഷി.ഡഷി.സഷി), േീറ്റട് തപ്രാഡകട്െട്സട് ഓഫട് 
ഇന്്യ (എും.പഷി.ഐ), ബ്ഹ്മഗഷിരഷി തഡവലപെട്തേറെട് 
തസാകസറ്റഷി, മകരള തവറ്ററഷിനറഷി ആറെട് അനഷിേല് 
സയന്സട് യൂണഷിമവഴട് സഷിറ്റഷി, �മദേശ സ്യുംഭരണ 
വകുപെട് (എല്.എസട്.ജഷി.ഡഷി.) എന്ീ വകുപ്പുകളഷിലൂതെ 
ോുംസത്ഷിതറെ ഗുണനഷിലവാര പരഷിമശാധന 
സൗകര്യങ്ങളും ഇ�ഷില് ഉള്തപെടുന്നു

ക്ീരവിപണനഷം

കര്കരക്കട് ഉയരന് പാല് വഷില നല്കുന് 
സുംസ്ാനങ്ങളഷിതലാന്ാണട് മകരളും. സുംസ്ാനത്ട് 
മുന്ട് �ലത്ഷിലള്ള സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ 
ഉന്�മക�ോണട് മകരളാ ക്ഷീര സഹകരണ 
വഷിപണന തഫഡമറ്ന് (തക.സഷി.എും.എും.എഫട് ) 
അഥവാ േഷില്േ. മകരളാ ക്ഷീര സഹകരണ വഷിപണന 
തഫഡമറ്തറെ വഷില്പെനയഷില് 2019-20 ല് കുറവട് 
മരഖതപെടുത്ഷി. ഈ കാലയളവഷില് സുംസ്ാനത്തുട് 
ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 6,789 ലക്ഷും ലഷിറ്റര 
പാല് സുംഭരഷിച്ച�ഷില് 4516 ലക്ഷും ലഷിറ്റര പാല് 
ഡയറഷിയഷിമലയ്കട് അയയ്കകയുും, 2246 ലക്ഷും ലഷിറ്റര പാല് 
ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങള് വഴഷി പ്രാമദശഷിക വഷില്ന 
നെത്തുകയുും തെയട്തു. 2019-20 ല് ആനന്ദട് ോതൃക 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ (ആപട്മകാസട് ) പ്ര�ഷിദഷിന 
ശരാശരഷി ക്ഷീര സുംഭരണും കഴഷിഞ്ഞ വര്തത് 
1528 തേട്ഷികട് െണ്ഷില് നഷിന്നുും 1415 തേട്ഷികട് െണ്ായഷി 
കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി. തസാകസറ്റഷികളതെ പ്ര�ഷിദഷിന 
സുംഭരണും 2018-19 ല് 501 ലഷിറ്ററായഷിരുന്�ട് 
2019-20 -ല് 440 ലഷിറ്ററായഷി കുറഞ്ഞു. 2019-20 ല് 
തക.സഷി.എും.എും.എഫഷിതറെ പാല് സുംഭരണവും, 
വഷില്നയുും യഥാക്േും 3940.76 ലക്ഷും ലഷിറ്റര, 4466.27 

ലക്ഷും ലഷിറ്റര എന്ഷിങ്ങതനയാണട്. എറണാകുളും, 
പാലക്കാടുട്, വയനാടുട് ഡയറഷികള് ഒഴഷിതക ബാക്കഷി എല്ാ 
ഡയറഷികളഷിലും പാല് വഷി�രണും സുംഭരണമത്ക്കാള് 
കൂടു�ലാണട്. ആഭ്യന്രലഭ്യ� കുറവായ�ഷിനാല് 
കരണ്ാെക, �േഷിഴട് നാെട് തുെങ്ങഷിയ സുംസ്ാനങ്ങളഷിതല  
േഷില്േ തഫഡമറ്നുകളഷില് നഷിന്നുും പാല് ഇറക്കുേ�ഷി 
തെയ്യുകയുും, പാെ നീക്കും തെയ് പാല്തപൊെഷി 
വാങ്ങുകയുും തെയട്തു. 2019-20 ല് തക.സഷി.എും.എും.
എഫഷിതറെ ക്ഷീര ശാലകള് സുംഭരഷിച്ചതുും, വഷിപണനും 
നെത്ഷിയതുോയ പാല് സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള്, 
ഇക്കാലയളവഷില് തഫഡമറ്തറെ പ്രവരത്നങ്ങള്, 
പ്ര�ഷിദഷിനും ആപട്മകാസട് സുംഭരഷിച്ച പാലഷിതറെ ശരാശരഷി 
കണക്കുട് എന്ഷിവ യഥാക്േും അനുബന്ധഷം 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3 എന്ഷിവയഷില് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 2010 
മു�ല് നഷിലവഷിലള്ള പാലഷിതറെ വഷില സുംബന്ധഷിച്ച 
വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.4, 3.3.5 എന്ഷിവയഷില് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനത്തുട് പാല്, മുട്, ോുംസും എന്ഷിവയുതെ 
ഉല്ാദനപ്രക്ഷിയയഷില് ഉല്ാദകര മു�ല് ഉപമഭാക്ാക്കള് 
വതരയുള്ള ഉല്ാദന വഷി�രണ ക്േങ്ങളഷില് നഷിലവഷിലള്ള 
പ്രശ്നങ്ങള് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
സുംബന്ധഷിച്ച പഠനും അ�്യാവശ്യോണട്. സുംസ്ാനത്തുട് 
പാല്, മുട്, ോുംസും എന്ഷിവയുതെ വഷിപണന ശുംഖല 
ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനട് ആധുനഷിക സാമങ്�ഷികവഷിദ്യ 
പശ്ാത്ലും ഉപമയാഗഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. അ�ഷിനായഷി എല്ാ 
ക്ഷീര സുംഘങ്ങമളയുും ബന്ധഷിപെഷിക്കുന് ഒതരാറ്റ മസാഫട്റ്റട് 
തവയര ഉപമയാഗഷിമക്കണ്�ാണട്.

കന്നുക്ചാലിതീറ്റയുഷം, തീറ്റപ്പുല് ഉല്്ചാദനവഷം

മകരളത്ഷില് പുല്ട്, കവമക്കാല് എന്ഷിവയുതെ 
ലഭ്യ�യഷിലും, കാലഷിത്ീറ്റ ഉല്ാദനത്ഷിലമുള്ള 
കുറവട് കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് പ്രമ�്യകോയഷി 
പരഷിഗണഷിക്കതപെമെണ്തുണ്ടുട്. മകരളത്ഷില് �ീറ്റപ്പുല് 
വഷികസന പ്രവരത്നങ്ങളതെ മനാഡല് ഏജന്സഷി 
ക്ഷീര വഷികസന വകുപൊണട്. കാലഷിത്ീറ്റ ഉല്ാദനവും, 
അവയുതെ സുംരക്ഷണവും എന് പദ്ധ�ഷിയഷിന് 
കീഴഷില്, കൃ്ഷിക്കാരുതെ ഭൂേഷിയഷിലും ക്ഷീമരാല്ാദക 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളഷിലും  വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനത്ഷില് 
�രഷിശുഭൂേഷിയഷില് �ീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി വ്യാപനും എന് 
ഘെകും ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. പുമരാഗേമനാന്മുഖരായ 
ക്ഷീരകര്കര, േറ്റുട് വ്യക്ഷികള്, �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്, തപാതുമേഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 
തുെങ്ങഷിയവയുതെ ഉെേസ്�യഷില് ഒഴഷിഞ്ഞു കഷിെക്കുന് 
ഫലഭൂയഷിഷ്ോയ ഭൂേഷി �ീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി വഷികസനത്ഷിനായഷി 
ത�രതഞ്ഞടുക്കുന്നുണ്ടുട്. 2019-20 ല് ക്ഷീര വഷികസന 
വകുപ്പുട് 1691 തഹകട്െര പ്രമദശത്തുട് �ീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി 
തെയട്തു. 3.57 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് അധഷിക ഉല്ാദനും 
നെത്തുകയുും 391.7 ലക്ഷും മവരട് പഷിെഷിപെഷിച്ച �ീറ്റപ്പുല്/
ക�കള് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുകയുും തെയട്തു. കൂൊത� അമസാള 
കൃ്ഷിയ്കും, �ീറ്റപ്പുല് ഉല്ാദനും, വഷിളതവടുപ്പുട്, ജലമസെനും 



117അദ്ധ്യായം 3, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

എന്ീ പ്രവരത്നങ്ങള് യ�വല്ക്കരഷിക്കുന്�ഷിനുും, 
കര്കരക്കട് സഹായും നല്കഷി. 2019-20 ല് കാലഷിത്ീറ്റ 
ഉല്ാദനും 3.61 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് ആയഷി വരദ്ധഷിച്ചു. 
2018-19 ല് ഇതുട് 3.42 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ായഷിരുന്നു. 
കാലഷിത്ീറ്റ ഉല്ാദനും സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവരങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 എന്ഷിവയഷില് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെഷിതറെ കീഴഷില് പ്രവരത്ഷിക്കുന് 
തപാതുമേഖലാ സ്ാപനോയ മകരളാ ഫീഡട്സട് 
ലഷിേഷിറ്റഡട്, കാലഷിത്ീറ്റയുും, അനുബന്ധ ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
നഷിരമാണവും, വഷി�രണവും നെത്ഷി വരുന്നു. 
തൃശൂര ജഷില്യഷിതല കമല്റ്റുുംകര, തകാല്ും ജഷില്യഷിതല 
കരുനാഗപെള്ളഷി, മകാഴഷിമക്കാടു ജഷില്യഷിതല 
�ഷിരുവാുംഗുര എന്ീ ഉല്ാദനമക�ങ്ങളാണട് 
കമ്പനഷിയ്കള്ള�ട്. മകാവഷിഡട് േഹാോരഷിയുതെ സേയത്തുട് 
മലാകട്ഡൗണ് പ്രഖ്യാപഷിച്ച�ഷിനാല് കാലഷിത്ീറ്റ 
നഷിരമാണത്ഷിനാവശ്യോയ അസുംസട്കൃ� 
വസട്തുക്കള് മകരളത്ഷിനു പുറത്തു നഷിന്നുും തകാണ്ടു 
വരുന്�ഷിനട് വളതരയധഷികും ബുദ്ധഷിമുട്ടുണ്ായഷി. 
ആയ�ഷിനാല് സാധാരണ നഷിലയഷില് നഷിന്നുും 
ഉല്ാദനത്ഷിലും, വഷി�രണത്ഷിലും കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി. 
ഈ കാലയളവഷില് ഏകമദശും 6,110 തേട്ഷികട് െണ് 
ഉല്ാദന വഷി�രണ കുറവട് 14.7 മകാെഷി രൂപയുതെ 
നഷ്ടത്ഷിനഷിെയാക്കഷി.

മകരളത്ഷില് കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില് ഒരു 
കന്നുകാലഷിത്ീറ്റ പദ്ധ�ഷി ഉണ്ാമക്കണ്തുണ്ടുട്. അടുത് 
രണ്ടുട് വര്ത്ഷിനുള്ളഷില് സുംസ്ാനത്ട് ആഭ്യന്ര 
കാലഷിത്ീറ്റ ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
15,000 ഏക്കമറാളും ഭൂേഷി കതണ്ത്ഷി ഉല്ാദനും 
ശക്ഷിതപെടുമത്ണ്തുണ്ടുട്. കൂൊത� തപാതുമേഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളായ മകരളാ ഫീഡട്സട് ലഷിേഷിറ്റഡട്, 
േഷില്േ ഫീഡട്സട് എന്ഷിവയുതെ  ഉല്ാദനും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിമക്കണ്തുും ശക്ഷിതപെടുമത്ണ്തുമുണ്ടുട്.

്ജനനത്ിനുള്ള പിന്തുണ

ദീരഘകാലമത്യ്കട് കന്നുകാലഷികളതെ ഉല്ാദനക്ഷേ� 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും, തേച്ചതപെട് വുംശപാരമ്പര്യും 
നഷിലനഷിരത്തുന്�ഷിനുും പ്രജനനത്ഷിനട് വളതരയധഷികും 
പ്രാധാന്യമുണ്ടുട്. സുംസ്ാനത്തുട്, േരവഷിപെഷിച്ച ബഷിജും 
ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചുട് വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിതറെ ചുേ�ല മകരളാ 
കലവട്മസ്റ്റാക്കട് തഡവലപട്തേറെട് മബാരഡഷിനാണട് (തക.
എല്.ഡഷി.ബഷി). 2018-19 ോയഷി �ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള് 
2019-20 ല് ബീജ ഉല്ാദനും 19.12 ലക്ഷും 
ോത്രയഷില് നഷിന്നുും 18.72 ലക്ഷും ോത്രകളായഷി 
കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവഷില് ഇ�ഷിതറെ വഷി�രണും 
സുംസ്ാനത്ഷിനകത്ട് 13.98 ലക്ഷും ോത്രകളഷില് 
നഷിന്നുും 13.78 ലക്ഷും ോത്രകളായഷി കുറയുകയുും, 
സുംസ്ാനത്ഷിനു പുറത്ട് 5.34 ലക്ഷും ോത്രകളഷില് 
നഷിന്നുും 4.74 ലക്ഷും ോത്രകളായഷി കുറയുകയുും തെയട്തു. 

ഇതു സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദവഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.9 
ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 2019-20 ല് സുംസ്ാനത്ട് 2515 
കൃത്രഷിേ ബീജസങ്ലന മക�ങ്ങളാണുണ്ായഷിരുന്�ട്. 
ഈ കാലയളവഷില് 10.45 ലക്ഷും കുത്ഷിവയട്പട് 
നെത്ഷിയ�ഷില് 2.62 ലക്ഷും കഷിൊങ്ങളണ്ായഷി. ഒരു കഷിൊവട് 
ജനഷിക്കുന്�ഷിനട് ശരാശരഷി നാലട് കുത്ഷിവയട്പുകള് 
ആവശ്യോയഷിട്ടുണ്ടുട്. കൃത്രഷിേ ഗരമഭാല്ാദനും സുംബന്ധഷിച്ച 
വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.10 ലും തക.എല്.ഡഷി.ബഷി 
യുതെ പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.11 
ലും തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. മകരളാ കലവട് മസ്റ്റാക്കട് 
തഡവലപട്തേറെട് മബാരഡട് ഐ.ഐ.ഐ.റ്റഷി.എും.തക 
(IIITMK) യുതെ സഹകരണമത്ാതെ ഇലകട്മട്ാണഷികട് 
തഹരഡട് ബുക്കട് രജഷിസട്മട്്ന് നെത്തുന്�ഷിനായഷി 
മസാഫട്െട് തവയര വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. പ്രസട്തു� ഡാറ്റ 
മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെഷിനുും, ക്ഷീര വഷികസന വകുപെഷിനുും 
ഉപമയാഗഷിക്കാവന്�ാണട്. 

കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില്, കഴഷിഞ്ഞ കുമറ കാലങ്ങളായഷി 
സങ്രയഷിനത്ഷില്തപെട് വഷിമദശീയ ജനഷി�ക 
ഉല്ാദനത്ഷില് ശ്രദ്ധ മക�ീകരഷിച്ചഷിരുന്�ഷിനാല് 
�മദേശീയ ഇനത്ഷില്തപെട് മരാഗപ്ര�ഷിമരാധ 
ശക്ഷിയുള്ള കന്നുകാലഷി അനുപാ�ും കുറഞ്ഞു വരുന് 
പ്രവണ�യാണുള്ള�ട്. ആയ�ഷിനാല് �മദേശീയ 
ഇനത്ഷില്തപെട് ഇന്്യന് കന്നുകാലഷികളതെ ഉല്ാദന 
ക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. കൃത്രഷിേ ഗരഭധാരണ 
പ്രക്ഷിയയഷില് ഇത്രത്ഷിലള്ള അപാക�കള് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി പ്ര�യുല്ാദന സാമങ്�ഷികവഷിദ്യ 
വഷികസഷിപെഷിമക്കണ്തുും അ�ട് അവലുംബഷിക്കുന്�ഷിനട് 
വകുപ്പുട് പ്രമ�്യക ശ്രദ്ധ പ�ഷിപെഷിമക്കണ്തുോണട്.

സങ്രയഷിനത്ഷില്തപെട് വഷിമദശീയ കന്നുകാലഷി 
പ്രജനനും 1956 ല് ആണട് മകരളത്ഷില് ആരുംഭഷിച്ചതുട്. 
1996 വതര ആതക കന്നുകാലഷികളതെ 67.3 ശ�ോനും 
സങ്രയഷിനത്ഷില്തപെട്വയായഷിരുതന്ങ്ഷില് 2019 
ആയമപൊമഴയ്കും 94 ശ�ോനോയഷിത്ീരന്നു. ഇരുപ�ാും 
കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപെട് അനുസരഷിച്ചട് മകരളത്ഷിതല 
�മദേശീയ ഇനത്ഷില്തപെട് കന്നുകാലഷികളതെ 
എണ്ത്ഷില് 7.38 ശ�ോനും വരദ്ധനവട് മുന് കന്നുകാലഷി 
കണതക്കടുപ്പുോയഷി �ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. ഇ�ട് മക� സുംസ്ാന 
ഗവണ്തേന്റുകളഷിതല കന്നുകാലഷി മേഖലയഷിതല 
നഷിരവ്വഹണ ഏജന്സഷികള് �മദേശീയ ഇനത്ഷില്തപെട് 
കന്നുകാലഷികളതെ വഷികസനത്ഷിലും സുംരക്ഷണത്ഷിലും 
ഊന്ല് നല്കഷിയ�ഷിനാലാണട്.

മകരളാ കലവട്മസ്റ്റാക്കട് തഡവലപട്തേറെട് മബാരഡട് 
ോട്ടുതപെട്ഷി, മധാണഷി, കുളത്തുപ്പുഴ എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷിതല 
മൂന്ട് ലൈാന്റുകള് മുമഖന േരവഷിപെഷിച്ച ബീജത്ഷിതറെ 
ഉല്ാദന വഷി�രണപ്രക്ഷിയ നെത്ഷിവരുന്നു. േരവഷിപെഷിച്ച 
ബീജത്ഷിതറെ ഉല്ാദനത്ഷില് മലാകട്ഡൗണ് സേയത്ട് 
ോട്ടുതപട്ഷിയഷില് 1,25,000 ോത്രകളമെയുും, മധാണഷിയഷില് 
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83,000 ോത്രകളമെയുും കുളത്തുപ്പുഴയഷില് 15,000 
ോത്രകളമെയുും കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി. ഈ കാലയളവഷില് 
തക.എല്.ഡഷി.ബഷി യ്കട് 89.2 ലക്ഷും രൂപയുതെ നഷ്ടമുണ്ായഷി.
 
്മത്യക കന്നുകുട്ി പരിപ്ചാലന പദ്ധതി 
(എസക്.എല്.ബി.പി)

1976 മു�ല് കന്നുകാലഷി വളരത്തുന്�ഷിനട് 32 
ോസും വതര സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് കാലഷിത്ീറ്റ 
നല്കുകയുും, ആമരാഗ്യ ഇന്ഷുറന്സട് ഏരതപെടുത്ഷി 
പശുക്കഷിൊവകതള വളരത്തുന് പദ്ധ�ഷി നഷിലവഷില് 
നെന്നു വരുകയുും തെയ്യുന്നു. എരുേകളതെ എണ്ത്ഷില് 
തപതട്ന്നുണ്ായ കുറവട് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുമദേശഷിച്ചട് 
ഈ പദ്ധ�ഷി എരുേക്കഷിൊവകള്ക്കുും ബാധകോക്കഷി. 
എന്ാല് എരുേക്കഷിൊവകതള ഉള്തപെടുത്തുന് 
പ്രവണ� കുറഞ്ഞു വരഷികയുും, 2014-15 മു�ല് 2019-20 
വതരയുള്ള കാലയളവഷില് ഒറ്റ എരുേക്കഷിൊവകതളമപൊലും 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുേഷില്. 2018-19 ല് ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് 
83,196 കന്നുകുട്ഷികതള ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിരുതന്ങ്ഷിലും   
2019-20 ല് 35,131 ആയഷി കുറഞ്ഞു. ഇതു സുംബന്ധഷിച്ച 
വഷിശദവഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.12 ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ളന്െ ആമര്ചാഗ്യ സുരക്

മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെഷിതറെ കീഴഷില് 14 ജഷില്ാ തവറ്റഷിറഷിനറഷി 
തസറെറുകള്, 50 തവറ്റഷിറഷിനറഷി മപാളഷി ക്ലഷിനഷിക്കുകള്, 
214 തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷികള്, 869 തവറ്റഷിറഷിനറഷി 
ഡഷിതപെന്സറഷികള്, 38 പ്രാമദശഷിക മൃഗസുംരക്ഷണ 
തസറെറുകള്, 1340 തവറ്റഷിറഷിനറഷി സബട്തസറെറുകള്, 
5 തോകബല് തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷികള്, 8 
തോകബല് ഫാും എയട്ഡട് യൂണഷിറ്റുകള്, 4 തോകബല് 
തവറ്റഷിറഷിനറഷി ഡഷിതപെന്സറഷികള്, ഒരു മോമട്ാര 
മബാട്ട് തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആശുപത്രഷി എന്ഷിവ മുമഖന 
കന്നുകാലഷികള്ക്കട് തേച്ചതപെട് ആമരാഗ്യസുരക്ഷ 
നല്കഷി വരുന്നു. മൃഗസുംരക്ഷണവകുപ്പുട് േറ്റുട് ബന്ധതപെട് 
�മദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതെ സഹായമത്ാതെ 
സാുംക്േഷിക മരാഗങ്ങള് പൂരണ്ോയുും നഷിരമാരജ്ജനും 
തെയ്യുന്�ഷിനുള്ള പരഷിപാെഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്നു. 
കുളമ്പുമരാഗ നഷിയ�ണ പരഷിപാെഷി, റാബീസട് ഫ്ീ 
മകരള വാക്ഷിമന്ന് പരഷിപാെഷി എ.എസട്.സഷി.എ.ഡഷി, 
പൗള്ട്ഷി വാക്ഷിമന്ന് പരഷിപാെഷികള് എന്ഷിവ 
വ്യവസ്ാപഷി�ോയഷി നെപെഷിലാക്കഷി വരുന്നു. 2012-13 
മു�ല് 2019-20 വതര മകരളത്ഷിതല കന്നുകാലഷികതള 
ബാധഷിച്ച പ്രധാന പകരച്ച  വ്യാധഷികള്, മരാഗബാധ, 
നാശും സുംഭവഷിച്ച മൃഗങ്ങളതെ എണ്ും എന്ഷിവ 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.13 ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

ര്ചാത്ിക്ചാലങ്ളിന്ല അെി�ന്ിര 
മൃഗചികിത്്ചാ മസവനങ്ള്

സാധാരണയായഷി തവറ്റഷിറഷിനറഷി മഡാകട്െരോരുതെ 
മസവനും പകല് സേയങ്ങളഷില് ോത്രമേ 
ലഭ്യോയഷിരുന്നുള്ളൂ. രാത്രഷികാലങ്ങളഷില് ഈ മസവനും 
ലഭ്യോകുന്�ഷിനട് വളതര ബുദ്ധഷിമുട്ടുണ്ായഷിരുന്നു. ഇ�ട് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി കവകഷിട്ട് 6 േണഷി മു�ല് 
രാവഷിതല 6 േണഷിവതരയുള്ള സേയത്ട് മഡാകട്െറുതെ 
മസവനും  മ്ാക്കു�ലത്ഷില് ലഭ്യോക്കുക എന് 
ലക്ഷ്യമത്ാതെ രൂപും നല്കഷിയ ഒരു പദ്ധ�ഷിയാണഷി�ട്. 
കരാര അെഷിസ്ാനത്ഷിലള്ള ഒരു തവറ്റഷിറഷിനറഷി 
മഡാകട്െറുതെ മസവനും രാത്രഷികാലങ്ങളഷില് 
ലഭ്യോക്കുന്നു. മ്ാക്കെഷിസ്ാനത്ഷിലള്ള 
ഒരു തവറ്റഷിറഷിനറഷി സ്ാപനത്ഷിതറെ  
നഷിയ�ണത്ഷിലായഷിരഷിക്കുും പ്രസട്തു� യൂണഷിറ്റട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്. ആവശ്യോയ േരുന്നുകള് യൂണഷിറ്റഷിനട് 
ലഭ്യോക്കുും. രാത്രഷികാല അെഷിയന്ഷിര മൃഗെഷികഷിത്ാ 
മസവനും 2019-20 വതര 125 മ്ാക്കുകളഷിലും, 2021-22 
ല് എല്ാ മ്ാക്കുകളഷിലും ലഭ്യോക്കുും.

മഗ്ചാസമൃദ്ധി – സമഗ് കന്നുക്ചാലി 
ഇന്ഷുറന്സക് പദ്ധതി

സേഗ് കന്നുകാലഷി ഇന്ഷുറന്സട് പദ്ധ�ഷിയായ 
‘മഗാസമൃദ്ധഷി’ 2017-18 ല് ആണട് ആരുംഭഷിച്ചതുട്. 
കന്നുകാലഷികളതെ േരണമോ, കവകല്യമോ 
മൂലമുണ്ാകുന് ഉല്ാദനക്കുറവട് മൂലും 
കര്കരക്കുണ്ാകുന് അനഷിശ്ഷി��്വും, നഷ്ടവും 
നഷികത്തുന്�ഷിനുള്ള ഇന്ഷുറന്സട് പരഷിരക്ഷ ഉറപ്പു 
വരുത്തുക എന്�ാണട് ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ ലക്ഷ്യും. 
ഈ പദ്ധ�ഷിയഷിന് കീഴഷില് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള പരോവധഷി 
ഇന്ഷുറന്സട് തുക 50,000 രൂപയാണട്. പ്രീേഷിയും തുക 
മൃഗത്ഷിതറെ വഷിലയുതെ ഏകമദശും 3 ശ�ോനവും, 
സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കട് 50 ശ�ോനവും, പട്ഷികജാ�ഷി/
പട്ഷികവരഗ്ഗ വഷിഭാഗങ്ങള്ക്കട് 70 ശ�ോനവോണട്. 
ഒറ്റത്വണ ഇന്ഷുറന്സഷിലൂതെ പരോവധഷി 3 വര്ും 
വതര പരഷിരക്ഷ ലഭഷിക്കുന്നു. യുകണറ്റഡട് ഇന്ഷുറന്സട് 
കമ്പനഷിതയ ഈ പദ്ധ�ഷി നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി 
ത�രതഞ്ഞടുത്ഷിട്ടുണ്ടുട്. 2019-20 ല് ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് 
37,474 മൃഗങ്ങതള ഇന്ഷുര തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്.

പ്ചാമല്ചാടക് ന്വറ്റിറിനറി ബമ�്ചാളജിക്ല് 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്ിന്ല വ്ചാക്ിന് ഉല്്ചാദനഷം

സുംസ്ാനത്ട് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക്ഷിന് നഷിരമഷിച്ചട് 
വഷി�രണും തെയ്യുന് ഒമര ഒരു സ്ാപനോണട് 
പാമലാടുള്ള തവറ്റഷിറഷിനറഷി ബമയാളജഷിക്കല് ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ട്. 
ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് വാക്ഷിനുകള് 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.14 ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 2019-20 ല് 118.24 ലക്ഷും 
മഡാസട് പൗള്ട്ഷി വാക്ഷിനുും, 1.9 ലക്ഷും മഡാസട് 
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കന്നുകാലഷികള്ക്കുള്ള വാക്ഷിനുും ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. 
കഴഷിഞ്ഞ വര്വോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് 
പൗള്ട്ഷി വാക്ഷിതറെ ഉല്ാദനും 40.8 ശ�ോനവും, 
കന്നുകാലഷികള്ക്കുള്ള വാക്ഷിതറെ ഉല്ാദനും 70 
ശ�ോനവും കുറവ മരഖതപെടുത്ഷി. 2019-20 ല് 
കന്നുകാലഷികള്ക്കട് 8.35 ലക്ഷവും, മകാഴഷികള്ക്കട് 78.35 
ലക്ഷവും വാക്ഷിമന്നുകള് നെത്ഷി. മുന്വര്തത് 
അമപക്ഷഷിച്ചട് കന്നുകാലഷികളതെ വാക്ഷിമന്ന് യഥാക്േും 
65 ശ�ോനും കുറയുകയുും മകാഴഷികളതെ വാക്ഷിമന്ന് 
18.37 ശ�ോനും വരദ്ധഷിക്കുകയുും തെയട്തു. ഈ 
കാലയളവഷില് നായ്കളഷില് നെത്ഷിയ കുത്ഷിവയട്പട് 
2018-19 തല 2.07 ലക്ഷത്ഷില് നഷിന്നുും 1.72 ലക്ഷും 
ആയഷി കുറഞ്ഞു. വഷിശദവഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.3.15 
ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

മകരള ന്വറ്റിറിനറി ആറെക് അനിമല് 
സ�ന്സക് സര്വ്വകല്ചാശ്ചാല, വ�ന്ചാെക്
 
സുംസ്ാനത്ട് മൃഗസുംരക്ഷണ ക്ഷീര വഷികസന 
മേഖലകളഷില് വഷിദ്യാഭ്യാസ വഷികസനും, ഗമവ്ണും, 
വ്യാപനും എന്ീ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കായഷി വയനാട്ഷിതല 
പൂമക്കാെട് ആസ്ാനോയഷി ഒരു തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആറെട് 
അനഷിേല് സയന്സട് സരവ്വകലാശാല സ്ാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 
പു�ഷിയ സരവ്വകലാശാല സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനായഷി  
മൃഗസുംരക്ഷണ ക്ഷീരവഷികസന മേഖലയഷിലള്ള 
അധ്യയന വഷിഭാഗങ്ങതള മകരള കാര്ഷിക 
സരവ്വകലാശാലയഷില് നഷിന്നുും മവരതപടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 
േണ്ണുത്ഷിയഷിതല മകാമളജട് ഓഫട് ഡയറഷി സയന്സട് 
ആറെട് തെകമനാളജഷിയുും, പൂമക്കാടുും േണ്ണുത്ഷിയഷിലമുള്ള 
തവറ്റഷിറഷിനറഷി ആറെട് അനഷിേല് സയന്സട്  
മകാമളജുോണട് ഈ സരവ്വകലാശാലയുതെ കീഴഷിലള്ള 
വഷിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള്. മൃഗസുംരക്ഷണ ഗമവ്ണ 
പ്രവരത്നങ്ങളഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് ഗമവ്ണ 
മക�ങ്ങളും, ഫാമുകളും ഈ സരവ്വകലാശാലയുതെ 
ഭാഗോയഷിരഷിക്കുും. മൃഗെഷികഷിത്, മൃഗസുംരക്ഷണും, 
ക്ഷീരവഷികസനും എന്ീ മേഖലകളഷില് മേല്ത്രും 
തപ്രാഫ്ണലകതള വാരതത്ടുക്കുക വഴഷി 
സുംസ്ാനതത് മൃഗസമ്പത്ട് വരദ്ധഷിപെഷിക്കുകയുും, 
ഗമവ്ണ ഫലങ്ങള് പ്രാമയാഗഷിക�ലത്ഷില് 
യാഥാരത്ഥ്യോക്കുന്�ഷിനട് സഹായഷിക്കുകയുും തെയ്യുക 
എന്�ാണട് ഈ സ്ാപനത്ഷിതറെ പ്രധാനലക്ഷ്യും.

വിലകള്

കന്നുകാലഷി വളരത്ല് മേഖലയഷിതല പ്രധാന 
ഉല്ന്ങ്ങളതെ നഷിരമാണത്ഷിനാവശ്യോയ 
അവശ്യസാധനങ്ങളമെയുും ഉല്ന്ങ്ങളമെയുും കഴഷിഞ്ഞ 
ആറു വര്ങ്ങളഷിതല ശരാശരഷി വഷില അനുബന്ധഷം 
3.3.16 ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. കഴഷിഞ്ഞ വര്വോയഷി 
�ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് െഷിക്കതറെ (മബ്ായഷിലര)
വഷില 5 ശ�ോനവും, നാെന് െഷിക്കതറെ വഷിലയഷില് 2 
ശ�ോനവും വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്ഷി. ആട്ഷിറച്ചഷി, 

ോട്ഷിറച്ചഷി എന്ഷിവയുതെ വഷില യഥാക്േും 7.3 ശ�ോനും, 
9 ശ�ോനും എന്ഷിങ്ങതന വരദ്ധഷിച്ചു. ോട്ഷിറച്ചഷിയുതെ 
വഷില വരദ്ധന വളതര കൂടു�ലായഷിരുന്നു. 2018-19 ോയഷി 
�ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള് തവള്ളമക്കാഴഷിമുട്യുതെ വഷില 
3.8 ശ�ോനവും, �വഷിട്ടു നഷിറമുള്ള മുട്യുതെ വഷില 3.3 
ശ�ോനവും, �ാറാമുട്യുതെ വഷില 1.63 ശ�ോനവും 
വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്ഷി. പശുവഷിതറെ പാലഷിതറെ വഷില 
6.4 ശ�ോനവും, എരുേപൊലഷിതറെ വഷില 9.53 ശ�ോനവും 
ഈ കാലയളവഷില് വരദ്ധഷിച്ചു.

ഉല്മന്ാപാധഷികതള സുംബന്ധഷിച്ചട് 2019-20 ല് 
വമയ്കാലഷിതറെ വഷില 6.6 ശ�ോനവും, പുല്ഷിതറെ 
വഷിലയഷില് 8.65 ശ�ോനവും വഷില വരദ്ധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷി. കഴഷിഞ്ഞ വര്തത് വഷിലയുോയഷി 
�ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള് നഷിലക്കെല പഷിണ്ാക്കഷിതറെ 
വഷില 3.45 ശ�ോനവും, മ�ങ്ങാപെഷിണ്ാക്കഷിതറെ വഷില 
2.03 ശ�ോനവും, എള്ളഷിന്പഷിണ്ാക്കഷിതറെ വഷില 
2.6 ശ�ോനവും വരദ്ധഷിച്ചു. ഈ വഷിലവരദ്ധനവട് 
ക്ഷീരകര്കതര സുംബന്ധഷിച്ചഷിെമത്ാളും ഒരു 
ഭീ്ണഷിയാണട്. ആയ�ഷിനാല്, സുംസ്ാനത്ട് 
ലഭ്യോകുന് പരമ്പരാഗ� രീ�ഷിയഷിലള്ള �ീറ്റകളതെ 
സാധ്യ� കതണ്ത്തുന്�ഷിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഉണ്ാമകണ്തുണ്ടുട്. 2015-16 മു�ല് 2019-20 
വതര കന്നുകാലഷി ഉല്ന്ങ്ങളതെ ശരാശരഷി വഷില 
നഷിലവാരത്ഷിലണ്ായ പ്രവണ� ചിത്ഷം 3.3.5 ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.
 
2019-20 ന്ല ഭൗതിക മനട്ങ്ള്

• കഴഷിഞ്ഞ രണ്ടുട് കന്നുകാലഷി കണതക്കടുപ്പുോയഷി 
�ാര�േ്യതപെടുത്തുമമ്പാള് (കുറഞ്ഞു വരുന് 
പ്രവണ�) ഇരുപ�ാേ�ട് കന്നുകാലഷി 
കണതക്കടുപെനുസരഷിച്ചട് കന്നുകാലഷികളതെ 
എണ്ത്ഷില് ഒരു ശ�ോനത്ഷിതറെ വരദ്ധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. കൂൊത� ആടുകളതെ 
എണ്ത്ഷില് 9 ശ�ോനും വരദ്ധനവും, 
വളരത്തുപക്ഷഷികളതെ എണ്ത്ഷില് 25 ശ�ോനും 
വരദ്ധനവും മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 

• രണ്ടുട് ലമബാറട്റഷികള് (�ഷിരുവല്യഷിതല ഏവഷിയന് 
ഡഷിസീസട് ഡയമ്ാസ്റ്റഷികട് ലമബാറട്റഷി, 
പാലക്കാടുള്ള റഷിന്ഡര തപസട്റ്റട് ലമബാറട്റഷി)ക്കട് 
എന്.എ.ബഷി.എല് അക്ഡഷിമറ്റ്ന് ലഭ്യോവകയുും, 
പു�ഷിയ രണ്ടുട് കലവട്മസ്റ്റാക്കട് ോമനജട്തേറെട് 
തട്യഷിനഷിുംഗട് തസറെറുകള് ആരുംഭഷിക്കുകയുും തെയട്തു.

• സുംസ്ാനതത് 125 മ്ാക്കുകളഷില് (20 പു�ഷിയവ) 
കര്കരക്കട് രാത്രഷി സേയത്ട് വീട്ടുപെഷിക്കല് 
തവറ്റഷിറഷിനറഷി മസവനും ലഭ്യോക്കുന് പദ്ധ�ഷി 
നെപെഷിലാക്കഷി.

• സേഗ് കന്നുകാലഷി ഇന്ഷുറന്സട് പദ്ധ�ഷിയായ ‘മഗാ 
സമൃദ്ധഷി’ യഷില് 28,225 മൃഗങ്ങതള ഇന്ഷുര തെയട്തു.

• പ്രമ�്യക കന്നുകുട്ഷി പരഷിപാലന പരഷിപാെഷി (എസട്.
എല്.ബഷി.പഷി), ‘മഗാവരദ്ധഷിനഷി’ എന്ീ പദ്ധ�ഷികളതെ 
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ഭാഗോയഷി 83,554 പു�ഷിയ കന്നുകുട്ഷികതള 
ഉള്തപെടുത്തുകയുും, മുന്വര്ും ഉള്തപെടുത്ഷിയ 
35070 കന്നുകുട്ഷികള്ക്കട് രണ്ാുംവര് 
ധനസഹായും നല്കുകയുമുണ്ായഷി. ആതക 
1,18,624 കന്നുകുട്ഷികള്ക്കട് ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ 
പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു.

• വകുപെഷിതറെ ഫാമുകളഷില് 57.18 ലക്ഷും മുട്കള്, 12.91 
ലക്ഷും ലഷിറ്റര പാല്, 37.2 ലക്ഷും മകാഴഷി കുഞ്ഞുങ്ങള്, 
494 കന്നുകുട്ഷികള്, 969 ആട്ഷിന്കുട്ഷികള്, 1963 
പന്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്ഷിവ ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു.

• വാണഷിജ്യാെഷിസ്ാനത്ഷില് 191 ആടു വളരത്ല് 
യൂണഷിറ്റുകള്, വീട്ടു വളപെഷില് 353 ആടു വളരത്ല് 
യൂണഷിറ്റുകള്, മകരളാ കലവട്മസ്റ്റാക്കട് 
തഡവലപട്തേറെട് മബാരഡഷിതറെ സഹായമത്ാതെ 
ആടുകള്ക്കായുള്ള 200 കൃത്രഷിേ ബീജാധാന 
മക�ങ്ങള് എന്ഷിവ സ്ാപഷിച്ചു.

• പലഷിശ ധനസഹായപദ്ധ�ഷിയഷില് 3778 
കര്കരക്കട് സഹായും ലഭ്യോക്കഷി.

• 1305 സട്കൂളകളഷില് സട്കൂള് പൗള്ട്ഷി ക്ലബ്ബുകള് 
സ്ാപഷിക്കുകയുും, 65,250 വഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കുട് അഞ്ട് 
വീ�ും 3,26,250 മകാഴഷികുഞ്ഞുങ്ങള് വഷി�രണും 
തെയ്യുകയുും തെയട്തു.

• തകാല്ും, ആലപ്പുഴ ജഷില്കളഷില് ആണ് കന്നുകുട്ഷികതള 
പരഷിമപാ്ഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 995 യൂണഷിറ്റുകള് 
സ്ാപഷിച്ചു.

• കലവട്മസ്റ്റാക്കട് ോമനജട്തേറെട് തട്യഷിനഷിുംഗട് 
തസറെര മുമഖന 347 പരഷിശീലന പരഷിപാെഷികള് 

സുംഘെഷിപെഷിച്ചതുവഴഷി 17,463 കര്കരക്കട് 
പ്രമയാജനും ലഭ്യോക്കഷി.

• സുംസ്ാന ദുരന്നഷിവാരണ 
ോരഗ്ഗനഷിരമദേശങ്ങളനുസരഷിച്ചട് പ്രളയബാധഷി� 
പ്രമദശങ്ങളഷിതല 39,163 കര്കരക്കട് 2467 ലക്ഷും 
രൂപയുതെ നഷ്ടപരഷിഹാരും ലഭ്യോക്കഷി.

ഭൂമിക – അനിമല് റിമസ്ചാഴക്സക് മ്ചാമനജക്ന്മറെക് 
സിസ്റഷം – ജി.ഐ.എസക്. മ്ചാപ്ിഷംഗക് സിസ്റഷം

സുംസ്ാനത്ട് കന്നുകാലഷി മേഖലയഷില്, 
മൃഗസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് 
കര്കതര സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് ജഷി.ഐ.എസട് 
അെഷിസ്ാനത്ഷില് മരഖതപെടുത്തുന് ‘ഭൂേഷിക’ എന് 
ഒരു വഷിവരമശഖരണ പ്രക്ഷിയ മൃഗസുംരക്ഷണ 
വകുപെട് വഷികസഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ആമരാഗ്യും, പ്രജനനും, 
ഉല്ാദനും, ദുരന്നഷിവാരണും, േനു്്യവഷിഭവമശ്ഷി 
കകകാര്യും തെയ്യല് എന്ഷിവ ക്േോയഷി 
നഷിരീക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനട് പര്യാപ്തോണട് ഈ സുംവഷിധാനും. 
വകുപെഷിതറെ പരഷിധഷിയഷില് വരുന് സ്ാപനങ്ങള് 
ഈ സുംവഷിധാനത്ഷിലള്തപെടുന്നു. സുംസ്ാനത്ട് 
മൃഗസുംരക്ഷണ മേഖലയഷില് ഏകമദശും 25 
ലക്ഷും കുടുുംബങ്ങള് ഉള്ള�ഷില്, കന്നുകാലഷികള്/
എരുേവളരത്ലഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് 4.8 ലക്ഷും 
കര്കതര നവുംബര 2019  വതര ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. ബാക്കഷിയുള്ള കര്കതര കൂെഷി 
ഉള്തപെടുത്തുന് പ്രക്ഷിയ തുെരന്നു വരുന്നു. ഇന്്യന് 

ചിത്ഷം 3.3.5   കന്നുകാലഷി ഉല്ന്ങ്ങളതെ ശരാശരഷി വഷിലകള് (2014-15 മു�ല് 2019-20 വതര)
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അവലംബം:- മൃഗ്ംരഷേണവകുപ്്ട, റകരള ഗവണക്മന്്ട, 2020
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ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ട് ഓഫട് ഇന്ഫരമേ്ന് തെകട്മനാളജഷി 
മകരള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്റഷി.എും.തക) യുോയഷി 
മെരന്ാണട് മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെട്, കര്കരുതെ 
ഭൂേഷിശാസട്ത്രപരോയ സ്ാനും നഷിരണ്യഷിക്കുന് 
‘ഭൂേഷിക’ വഷികസഷിപെഷിച്ച�ട്. ഗൂഗഷിള് മലൈ മസ്റ്റാറഷില് ഈ ആപട് 
തഡൗണ്മലാഡട് തെയ്യാന് ലഭ്യോണട്. 

മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെഷിതല കലവട് മസ്റ്റാക്കട് 
ഇന്തപെകട്െരോരാണട് കര്കരുതെ വീടുകളഷില് മപായഷി 
വഷിവരമശഖരണും നെത്ഷിയ�ട്. തുെരന്ട് ഈ വഷിവരങ്ങള് 
പ്രാമദശഷിക തവറ്റഷിറഷിനറഷി ഓഫീസരോര പരഷിമശാധനാ 
വഷിമധയോക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. മശഖരഷിച്ച ഈ വഷിവരങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുും വഷിവഷിധ റഷിമപൊരട്ടുകള് വഷിശകലനും തെയ്യുന്�ഷിനട് 
ഒരു തവബട് മപാരട്ലും ഇമ�ാതൊപെും വഷികസഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 
വകുപെട് കകകാര്യും തെയ്യുന് അനഷിേല് റഷിമസാഴട് സട് 
ോമനജട്തേറെട് മപാരട്ല് (എ.ആര.എും.എസട് ) ഈ 
ജഷി.ഐ.എസട് മപാരട്ലോയഷി സേന്യഷിപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 
ഈ ജഷിമയാ മപെ്്യല് ഡാറ്റ ഉപമയാഗഷിച്ചട് അസുഖും 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് യഥാസേയും ോപെട് 
തെയ്യുന്�ഷിനുും, അ�ട് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുും, 
നഷിയ�ഷിക്കുന്�ഷിനുമുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
സേയബന്ധഷി�ോയഷി തെയ്യുന്�ഷിനട് സാധഷിക്കുും. 
‘നഷിപെ’ ഉണ്ായ സേയത്ട് മരാഗത്ഷിതറെ വ്യാപനും 
�െയുന്�ഷിനായഷി വാക്ഷിമന്ന് സേയബന്ധഷി�ോയഷി 
നല്കുന്�ഷിനട് ഈ വഷിവരങ്ങള് ഫലപ്രദോയഷി 
ഉപമയാഗഷിച്ചഷിരുന്നു. അതുമപാതല കുളമ്പുമരാഗ 
നഷിവാരണ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കുും ഈ പദ്ധ�ഷി 
ഫലപ്രദോയഷി ഉപമയാഗഷിക്കുന്�ഷിനട് മൃഗസുംരക്ഷണ 
വകുപെഷിനട് സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്.

റീബഷില്ഡട് മകരള പദ്ധ�ഷിയുതെ ഭാഗോയഷി 2.2 
മകാെഷി രൂപ തെലവഷില് എറണാകുളത്തുും, കണ്ണൂരുും 
രണ്ടുട് തോകബല് തെലഷി തവറ്റഷിറഷിനറഷി യൂണഷിറ്റുകള് 
സ്ാപഷിക്കുന് പ്രവരത്നങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു. 
ഇതുപ്രകാരും അഡ്ാന്സട്ഡട് ഡയമ്ാസ്റ്റഷികട് 
എയട്ഡുകളായ മപാരട്ബഷിള് എക്ട് തറ യൂണഷിറ്റട്, 
മപാരട്ബഷിള് അള്ട്ാസൗണ്ടുട് സ്കാനര, സരജഷിക്കല് 
എകയൂപട്തേറെട്സട്, അനഷിേല് ലഷിഫട്റ്റഷിുംഗട് ഡഷികവസട് 
മു�ലായവ ലഭ്യോണട്. തസറെര മഫാര തഡവലപട്തേറെട് 
ഓഫട് അഡ്ാന്സട്ഡട് കുംപയൂട്ഷിുംഗട് (സഷി-ഡാകട് ) 
മുമഖന എട്ടു ോസങ്ങള്ക്കുള്ളഷില് പ്രസട്തു� പദ്ധ�ഷി 
പൂരത്ഷിയാക്കുന്�ാണട്.

സുഭിക് മകരളഷം

മൃഗസുംരക്ഷണ വകുപെഷിതറെ പദ്ധ�ഷികളായ 
മഗാവരദ്ധഷിനഷി, മക�ാവഷി്ട്കൃ� പദ്ധ�ഷിയായ 
നാ്ണല് കലവട് മസ്റ്റാക്കട് േഷി്നഷില് ഉള്തപെടുന് 
ഗ്ാേീണ പ്രമദശങ്ങളഷിതല വീട്ടുവളപെഷിതല ആടു 
വളരത്ല്, വ്യാവസായഷികാെഷിസ്ാനത്ഷില് 
ആടുവളരത്ല്, ആണ് കന്നുകുട്ഷികളതെ പരഷിമപാ്ണും 
എന്ഷിവയഷിലൂതെ 382.24 മകാെഷി രൂപയുതെ (സുംസ്ാന 

പദ്ധ�ഷി – 50.44 മകാെഷി രൂപ, ജീവമനാപാധഷി സഹായക 
പാമക്കജട് 77.00 മകാെഷി രൂപ, �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് - 254.80 മകാെഷി രൂപ) പദ്ധ�ഷികളാണട് 
സുഭഷിക്ഷ മകരളും പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ നെപെഷിലാക്കുന്�ട്.

സ്ായഷിയായ കാര്ഷിക വളരച്ച ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷില് 
കന്നുകാലഷി മേഖല നഷിരണ്ായകോയ പങ്കു വഹഷിക്കുന്നു. 
പരമ്പരാഗ� കന്നുകാലഷി വളരത്ല് രീ�ഷിയഷില് 
നഷിന്നുും ആധുനഷിക കവദഗട് ദ്ധ സാമങ്�ഷിക� 
ഉള്തക്കാള്ളുന് ഒരു മേഖലയഷിമലയ്കട് മൃഗസുംരക്ഷണവും 
ക്ഷീര വഷികസനവും എത്ഷിമച്ചരന്ഷിട്ടുണ്ടുട്. കൃത്രഷിേ 
ബീജാധാനും, ഡഷിസീസട് ആറെട് തപസട്റ്റട് ോമനജട്തേറെട്, 
ആധുനഷിക സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യ ഉപമയാഗഷിച്ചുട് പാല്, ോുംസ 
ഉല്ന്ങ്ങള് മു�ലായവയുതെ കവവഷിദ്ധ്യവല്ക്കരണും 
എന്ഷിവ ഇ�ഷില് ഉള്തപെടുന്നു. പാല് കറവ, 
മപാ്കാഹാരും നല്കല്, മരാഗപ്ര�ഷിമരാധ 
നഷിയ�ണ പ്രവരത്നങ്ങള് എന്ീ മേഖലകളഷില് 
കവദഗ്ദ്യ വഷികസനവും സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയുും 
ഉപമയാഗമയാഗ്യോക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.

സ്ായഷിയായ വളരച്ച മനടുന്�ഷിനട് ഉല്ാദനും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്തുും, ദുരവ്യയും കുറയ്കന്തുോയ 
സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യ ഈ മേഖലയഷില് 
ഏരതപെടുമത്ണ്തുണ്ടുട്. കന്നുകാലഷി ഉല്ാദനക്ഷേ� 
നഷിലനഷിരത്തുന്�ഷിനുും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും 
നഷിരണ്ായകഘെകങ്ങളായഷി സേയബന്ധഷി�ോയ 
വാക്ഷിമന്നുകള്, ആമരാഗ്യ പശ്ാത്ല മസവനങ്ങള് 
എന്ഷിവ നല്കുന്�ട് പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്നു. ഉയരന് 
ഉല്ാദനക്ഷേ�യുള്ള വഷിമദശ ഇനും കന്നുകാലഷി 
സുംരക്ഷണത്ഷില് ശുെഷി�് ആമരാഗ്യ സുംരക്ഷക 
ക്ാററെയഷിന് പ്രവരത്നങ്ങള് നഷിരണ്ായക 
ഘെകങ്ങളാണട്. സുംസ്ാനത്തുട്, വാക്ഷിമന്ന്, 
മൃഗസുംരക്ഷണ മസവനങ്ങള് എന്ഷിവ സുംബന്ധഷിച്ച 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് അപര്യാപ്തോണട്.

കന്നുകാലഷി മേഖലയഷിതല  മസവന 
വ്യാപന പ്രവരത്നങ്ങള് അപര്യാപ്തോയ 
അവസ്യഷിലായ�ഷിനാല് അ�ട് 
ശക്ഷിതപെടുമത്ണ്തുണ്ടുട്. 75 ശ�ോനും 
കന്നുകാലഷികളും േഴയഷില് നഷിന്ട് രക്ഷ മനടുന്�ഷിനുള്ള 
സൗകര്യങ്ങളതെ അഭാവും, കാലഷിത്ീറ്റ, �ീറ്റപ്പുല്, 
കുെഷിതവള്ളും എന്ഷിവയുതെ അപര്യാപ്ത�യുും 
അഭഷിമുഖീകരഷിക്കുന്നു. കാലഷിമേച്ചഷിലഷിനട് അനുമയാജ്യോയ 
തപാതുപുല്ത്കഷിെഷികളതെ അഭാവും വളതര 
ബുദ്ധഷിമുട്ടുണ്ാക്കുന്നു. 

മൃഗസുംരക്ഷണ മേഖലയഷില് കറവ ോടുകളതെ 
കുറഞ്ഞ ഉല്ാദനക്ഷേ� ഒരു തവല്ലുവഷിളഷിയാണട്. 
േഷികച്ചയഷിനും കന്നുകാലഷികളതെ വഷികസനും, 
തേച്ചതപെട്തുും മപാ്കഗുണമുള്ളതുോയ കാലഷിത്ീറ്റ, 
േഷികച്ച മരാഗപ്ര�ഷിമരാധ സുംവഷിധാനും എന്ഷിവ 
ഉല്ാദനക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനാവശ്യോയ 
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ഘെകങ്ങളാണട്. വഷിവഷിധ ജനഷി�ക ഇനത്ഷിലള്ള 
കന്നുകാലഷികള്ക്കട് മപാ്കമൂല്യമുള്ള കന്നുകാലഷിത്ീറ്റ, 
േഷികച്ച മരാഗപ്ര�ഷിമരാധ സുംവഷിധാനും, 
സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയുതെ പ്രൊരും, കനപുണ്യും, 
ഗുണനഷിലവാരമുള്ള മസവനോരഗ്ഗങ്ങള് മു�ലായവ 
മുന്ഗണനാെഷിസ്ാനത്ഷില് നല്മകണ്തുണ്ടുട്. 
പാല് നല്കുന് മൃഗങ്ങളതെ കാര്യത്ഷില് വഷിവഷിധ 
ഇനത്ഷില്തപെട്വയുതെ ഉല്ാദനക്ഷേ� വരദ്ധനവട് 
പ്രധാന്യേരഹഷിക്കുന്നു. ആയ�ഷിനാല് നഷിലവഷിലള്ള 
സുംവഷിധാനങ്ങള് തേച്ചതപെടുത്തുന്മ�ാതൊപെും 
ശാസട്ത്രീയരീ�ഷിയഷിലള്ള വുംശ വരദ്ധനവും, 
ഗുണനഷിലവാരമുള്ള കന്നുകാലഷിത്ീറ്റയുും പ്രദാനും 
തെമയ്യണ്തുണ്ടുട്. മൃഗസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഊരജ്ജഷി�ോക്കുന്�ഷിനായഷി േഷികച്ച വുംശവരദ്ധക 
ോരഗ്ഗങ്ങള് കാലാവസ്യ്കനു മയാജ്യോയ രീ�ഷിയഷില് 
സുംരക്ഷഷിമക്കണ്�ാവശ്യോണട്.

ക്ീര വികസനഷം

ഇന്്യന് സമ്പദട്ഘെനയഷിതല പ്രധാന 
മേഖലകളഷിതലാന്ാണട് ക്ഷീര മേഖല. ഗ്ാേീണ 
ജന�യ്കട് ത�ാഴഷിലവസരും നല്കുന്�ഷിലൂതെ ദരഷിദ്ര 
ജനങ്ങളഷിമലയ്കും അതുവഴഷി മദശീയ വരുോനത്ഷിമലയ്കും 
വലഷിതയാരു സുംഭാവന നല്കാന് ഈ മേഖലയ്ക 
കഴഷിയുന്നു. കന്നുകാലഷി മേഖലയഷിതല വഷിവഷിധ 
ഉല്ന്ങ്ങളഷില് 67.2 ശ�ോനും പാല് ഉല്ന്ങ്ങളാണട്. 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, ദാരഷിദ്ര്യ ലഘൂകരണും, സട്ത്രീകളതെ 
തേച്ചതപെട് ത�ാഴഷിലവസര സാധ്യ� എന്ീ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
സാധ്യോക്കുന്�ഷിനട് ഈ മേഖല ഒരു പ്രധാന പങ്ട് 
വഹഷിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ – കാര്ഷിക സുംഘെനയുതെ 2018 
തല റഷിമപൊരട്ട് പ്രകാരും 500 ദശലക്ഷും ദരഷിദ്രജനങ്ങള് 
കന്നുകാലഷി വളരത്ലഷില് ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന്നു, ഇ�ഷില് 
ഏറഷിയ പങ്കുും തെറുകഷിെ-നാേോത്ര കര്കരാണട്. 
ഇറെരനാ്ണല് ഡയറഷി തഫഡമറ്ന് ബുള്ളറ്റഷിന് 
2020 റഷിമപൊരട്ട് അനുസരഷിച്ചട് മലാകത്ാകോനും 160 
ദശലക്ഷും കുട്ഷികള്ക്കട് വഷിദ്യാലയങ്ങളഷിലൂതെ പാലഷിമറെയുും 
പാല് ഉല്ന്ങ്ങളമെയുും പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന്നു.

സുസ്ഷിര വഷികസന ലക്ഷ്യങ്ങള് കകവരഷിക്കുന്�ഷില് 
ക്ഷീരമേഖലയ്കട് ഒരു പ്രധാന പങ്ട് ഉണ്ടുട്. പ്രമ�്യകഷിച്ചുും 
എസട്.ഡഷി.ജഷി -1, എസട്.ഡഷി.ജഷി – 3, എസട്.ഡഷി.ജഷി–5, 
എസട്.ഡഷി.ജഷി – 8, എസട്.ഡഷി.ജഷി – 10 എന്ഷിവ 
കാര്ഷിക മേഖലയഷിതല ജനങ്ങളതെ ജീവഷി�തത് 
രൂപാന്രതപെടുത്തുന്�ഷില് പ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു.

മലാകത്ട് ഏറ്റവും കൂടു�ല് പാല് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് 
രാജ്യും ഇന്്യയാണട്. മലാകത്ഷിതല ഏറ്റവും വലഷിയ 
കന്നുകാലഷി ജനസുംഖ്യയുള്ള നമ്മുതെ രാജ്യോണട് 2018 
തല ആമഗാള പാല് ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 22 ശ�ോനവും 
സുംഭാവന തെയ്�ട്. 1970 കളതെ തുെക്കത്ഷില് 
ഇന്്യയുതെ പാല് ഉല്ാദനും യു.എസട് തറെ  പാല് 
ഉല്ാദനത്ഷിതറെ മൂന്ഷിതലാന്നുും, യൂമറാപെഷിതറെ 

എട്ഷിതലാന്നുും ോത്രോയഷിരുന്നു. നഷിലവഷില് ഇന്്യയുതെ 
പാല് ഉല്ാദനും യു.എസട് തനക്കാള് ഇരട്ഷിയുും, 
യൂമറാപെഷിമനക്കാള് 25 ശ�ോനവും കൂടു�ലാണട്. 1991 
നുും 2018 വര്ങ്ങള്ക്കുേഷിെയഷില്, പ്ര�ഷിശീര് പാലഷിതറെ 
ലഭ്യ� 178 ഗ്ാേഷില് (ഗ്ാും/ദഷിവസും) നഷിന്ട് 394 ഗ്ാും 
(ഗ്ാും/ദഷിവസും) ആയഷി ഉയരന്നു. ഇന്്യയഷിതല പാല് 
ഉല്ാദനും 55.6 ദശലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ഷില് നഷിന്ട് 188 
ദശലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ായഷി ഉയരന്നു, ഇ�ട് മലാക പാല് 
ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 22 ശ�ോനോണട്. കഴഷിഞ്ഞ ഇരുപ�ട് 
വര്ത്ഷിനഷിതെ 4.5 ശ�ോനും സുംമയാജഷി� വാര്ഷിക 
വളരച്ചാ നഷിരക്കഷില് (സഷി.എ.ജഷി.ആര) രാജ്യതത് പാല് 
ഉല്ാദനും വളരുമമ്പാള് മലാക പാല് ഉല്ാദനും രണ്ടുട് 
ശ�ോനും ോത്രോണട് വളരന്�ട്.

പാല് ഉല്ാദനത്ഷില് ഇന്്യ സ്യും പര്യാപ്തോണട്. 
ഏകമദശും 73 ദശലക്ഷും ക്ഷീരകര്കര 
ക്ഷീരമേഖലയഷില് പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. അ�ഷില് 85 
ശ�ോനും സട്ത്രീകളാണട്. കൃ്ഷിക്കാരക്കട് ലഭഷിക്കുന് 
ആനുകൂല്യങ്ങള് സുംബന്ധഷിച്ചഷിെമത്ാളും, പാലഷില് 
നഷിന്നുള്ള ഉപമഭാക്തൃ വഷിലയുതെ 60 ശ�ോനവും 
കര്കനാണട് ലഭഷിക്കുന്�ട്. ഇ�ട് പ്രധാന പാല് 
ഉല്ാദക രാജ്യങ്ങതള അമപക്ഷഷിച്ചട് ഏറ്റവും ഉയരന് 
നഷിരക്കാണട്. ഇന്്യയഷിതല 10 സുംസ്ാനങ്ങളാണട് 
ആതക ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 81 ശ�ോനവും സുംഭാവന 
തെയ്യുന്�ട്. അവമശ്ഷിക്കുന് 19 ശ�ോനും േറ്റട് 
സുംസ്ാനങ്ങളും മക�ഭരണ പ്രമദശങ്ങളോണട് 
ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന്ത�ന്ട് ഇറെരനാ്ണല് ഫാും 
കുംപാരഷിസണ് തനറ്റട്  വരക്കട്, ഡയറഷി റഷിമപൊരട്ട് 2018 
തവളഷിതപെടുത്തുന്നു. മദശീയ നഷിരക്കഷിനട് തുല്യോയ 
പ്ര�ഷിശീര് പാല് ലഭ്യ� ഒന്പ�ട് സുംസ്ാനങ്ങള് 
ോത്രോണട് മനെഷിയ�ട്.

ഇന്്യ ക്ഷീരമേഖലയഷില് (പാല്, പാല് ഉല്ന്ങ്ങള്) 
സ്യും പര്യാപ്ത� കകവരഷിച്ച�ഷിനട് ക്ഷീര സഹകരണ 
സുംഘങ്ങള് ഒരു പ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. 
മലാകത്ഷിതല ഏറ്റവും വലഷിയ ഗ്ാേവഷികസന 
പദ്ധ�ഷിയായ ഓപെമറ്ന് ഫ്ഡട് മപ്രാഗ്ാും (ധവള 
വഷിലൈവും) (ഒ.എഫട്.പഷി) വഴഷി ദാരഷിദ്ര കര്കരുതെ 
ജീവഷി�തത് ോറ്റഷിേറഷിച്ച ആനന്ദട് േഷില്ക്കട് യൂണഷിയന് 
ലഷിേഷിറ്റഡട് ‘അമൂല്’ ആണട് ക്ഷീര സഹകരണത്ഷിനട് 
തുെക്കും കുറഷിച്ച�ട്. ‘അമൂല്’ അ�ഷിതറെ നൂ�ന 
ആശയങ്ങളഷിലൂതെ ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങതള 
ഒരുേഷിച്ചു മെരക്കാനുും മലാകതത് ഏറ്റവും വലഷിയ പാല് 
ഉല്ാദക രാജ്യോയഷി ഇന്്യതയ ോറ്റാനുും സഹായഷിച്ചു. 
ക്ഷീര കര്കരക്കുും ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കുും ഒമര സേയും 
ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുക എന് ആശയോണട് അമുല് 
സുംരുംഭത്ഷിതറെ വഷിജയത്ഷിനട് കാരണും. ഇ�ഷിലൂതെ 
കര്കരക്കട് അവര ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് പാലഷിനട് ന്യായോയ 
വഷിലയുും ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് ഗുണനഷിലവാരമുള്ള 
പാലും, പാല് ഉല്ന്ങ്ങളും ലഭഷിക്കുന്നു. ഇെനഷിലക്കാരതറെ 
ലാഭും പ്രാഥേഷിക നഷിരമാ�ാവഷിനായുള്ള വഷികസന 
പദ്ധ�ഷികള്മക്കാ ഉപമഭാക്ാവഷിനട് കുറഞ്ഞ 
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തെലവഷില് ഉല്ന്ങ്ങള് ലഭ്യോകുന്നു എന്�ഷിമലമയ്കാ 
ഉപമയാഗതപെടുത്ാന് സാധഷിച്ചു.

ഇന്്യയഷിതല തോത്ും പാല് ഉല്ാദനും 
2019-20 ല് 188 ദശലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് ആണട്. 
ഇ�ഷില് 48 ശ�ോനും പാല്, ഉല്ാദക �ലത്ഷില് 
�തന് ഉപമയാഗഷിക്കുന്നു. അതല്ങ്ഷില് ഗ്ാേീണ 
മേഖലയഷിതല ഉല്ാദകരല്ാത്വരക്കട് വഷില്ക്കുന്നു. 
ബാക്കഷി 52 ശ�ോനും പാല് നഗരപ്രമദശങ്ങളഷിതല 
ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് ലഭ്യോകുന്നു. വഷിപണഷിയഷിമലയ്കട് 
എത്തുന് പാലഷില് 40 ശ�ോനവും കകകാര്യും 
തെയ്യുന്�ട് സുംഘെഷി� മേഖലയാണട് (അ�ായ�ട് 20 
ശ�ോനും സഹകരണസുംഘങ്ങള്, 20 ശ�ോനും 
സ്കാര്യ ക്ഷീരകര്കര), മശ്ഷിക്കുന് 60 ശ�ോനും 
അസുംഘെഷി� മേഖലയഷിലോണട്.

നഗരവല്ക്കരണും, പാല്, പാല് ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
വരദ്ധഷിച്ച ആവശ്യക�, കറവ മൃഗങ്ങളതെ 
ഉല്ാദനക്ഷേ� എന്ഷിവയുതെ അെഷിസ്ാനത്ഷില് 
രാജ്യതത് പാല് ഉല്ാദനും 330 ദശലക്ഷും െണ് 
ആയഷി വരദ്ധഷിക്കുതേന്നുും ആവശ്യക�മയക്കാള് 38 
ദശലക്ഷും െണ് അധഷികോയഷി പാല് ലഭ്യ� ോറുതേന്നുും 
നീ�ഷി ആമയാഗഷിതറെ റഷിമപൊരട്ഷില് (നീ�ഷി ആമയാഗട് 
– വരക്കഷിുംഗട് ഗ്രൂപെട് 2018) പറയുന്നു. ക്ഷീര വഷികസന 
വഷി്ന് 2022 തല മദശീയ കരേപദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 
ഗ്ാേ�ലത്ഷില് പാല് അനുബന്ധ അെഷിസ്ാന 
തസൗകര്യും സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിലൂതെ പാല് സുംഭരണവും 
സുംസ്കരണവും വരദ്ധഷിപെഷിക്കാന് ഉമദേശഷിക്കുന്നു. ഈ 
പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും സുംഘെഷി� മേഖലയഷിതല പാല് 
കകകാര്യും തെയ്യല് 2022 ല് 41 ശ�ോനോയുും 
2023-24 ഓതെ 50 ശ�ോനോയുും ഉയരത്ാനാകുും. 
സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ പാല് സുംഭരണും 2020 തല 
10 ശ�ോനത്ഷില് നഷിന്ട് 2023 ല് 20 ശ�ോനോയുും 
സ്കാര്യ മേഖലയഷിതല പാല് സുംഭരണും ഈ 
കാലയളവഷില് 10 ശ�ോനത്ഷില് നഷിന്ട് 30 
ശ�ോനോയുും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുും.

കന്നുകാലഷി മേഖലയുതെ സാധ്യ�കള് കണക്കഷിതലടുത്ട്, 
ഭാര� സരക്കാര ക്ഷീരമേഖലയ്കായഷി ഒരു സാമ്പത്ഷിക 
പാമക്കജട് പ്രഖ്യാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. പ്രമ�്യകഷിച്ചട്, നഷിമക്ഷപ 
മപ്രാത്ാഹനത്ഷിനുള്ള ഉമത്ജക പാമക്കജായ 
അനഷിേല് ഹസട്ബന്ഡറഷി ഇന്ഫ്ാസട്ട്കട്െര 
തഡവലപട്തേറെട് ഫണ്ടുട് (എ.എച്ചട്.ഐ.ഡഷി.എഫട് ) (1) 
ഡയറഷി മപ്രാസ്സ്ഷിുംഗുും മൂല്യവരദ്ധന അെഷിസ്ാന 
തസൗകര്യങ്ങളും (2) ഇറച്ചഷി സുംസ്കരണും, മൂല്യവരദ്ധഷി� 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള് (3) 15,000 മകാെഷി രൂപ 
ബജറ്റട് വഷിഹഷി�മുള്ള മൃഗസുംരക്ഷണ ലൈാറെട് എന്ഷിവ 
ഉള്തപെടുന്നു. മദശീയ ക്ഷീര വഷികസന മബാരഡട് 
(എന്.ഡഷി.ഡഷി.ബഷി) വഴഷിയാണട് നഷിമക്ഷപും നെത്തുന്�ട്. 
ഫാരേര തപ്രാഡയൂസര ഓരഗകനമസ്നുകള് (എഫട്.
പഷി.ഒ), സൂക്ഷട്േ തെറുകഷിെ, ഇെത്രും സുംരുംഭങ്ങള് (എും.
എസട്.എും.ഇ), തസക്ഷന് 8 കമ്പനഷികള്, സ്കാര്യ 

കമ്പനഷികള്, വ്യക്ഷിഗ� സുംരുംഭകര എന്ഷിവരാണട് 
ഈ പാമക്കജഷിതറെ ഗുണമഭാക്ാക്കള്. ഈ പാമക്കജട് 
പ്രകാരും ഗുണമഭാക്തൃ വഷിഹഷി�ും കുറഞ്ഞ�ട് 10 ശ�ോനും 
തുകയുും, ബാക്കഷി 90 ശ�ോനും തുക ത്ഡയൂള്ഡട് 
ബാങ്കുകള് വഴഷിയുള്ള വായട്പ ഘെകവോണട്. 
യഥാസേയും �ഷിരഷിച്ചെയ്കമമ്പാള്, അരഹരായ 
ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് മൂന്ട് ശ�ോനും പലഷിശ 
ധനസഹായോയഷി സരക്കാര നല്കുന്നു. പ്രധാന 
വായട്പ തുകയ്കട് രണ്ടുട് വര്തത് തോറമട്ാറഷിയും 
കാലാവധഷിയുും അ�ഷിനുമശ്ും ആറട് വര്തത് 
�ഷിരഷിച്ചെവട് കാലാവധഷിയുും ഉണ്ായഷിരഷിക്കുും.

ഇന്്യന് ക്ഷീര സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും 
സ്കാര്യ സുംരുംഭകരക്കുും അടുത് ദശകത്ഷില് 
പ്ര�ഷിദഷിനും 4.5 - 4.8 മകാെഷി ലഷിറ്റര അധഷിക പാല് 
സുംസ്കരണ മശ്ഷി നഷിലവഷിതല പ്ര�ഷിദഷിനും 12 മകാെഷി 
ലഷിറ്ററഷില് നഷിന്ട് പ്ര�ഷിദഷിനും 17 മകാെഷി ലഷിറ്ററായഷി 
ഉയരത്ണും. സുംഘെഷി� മേഖലയഷില് ഒരു ലക്ഷും 
ലഷിറ്റര പാല് സുംഭരഷിക്കുകയുും വഷി�രണും തെയ്യുകയുും 
തെയ്യുന്നുതവന്നുും കണക്കാക്കതപെടുന്നു. പ്ര�ഷിവര്ും 
6,000 മത്ാളും ആളകള്ക്കട് ത�ാഴഷില് ലഭഷിക്കുന്നു, 
കൂൊത� 30 ലക്ഷമത്ാളും ത�ാഴഷിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടഷിക്കാന് എ.എച്ചട്.ഐ.ഡഷി.എഫട് വഴഷി സാധഷിക്കുും. 
ക്ഷീരകര്കരഷിമലയ്കട് കഷിസാന് തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട്(തക.
സഷി.സഷി) പദ്ധ�ഷി വഷിപുലീകരഷിക്കുന്�ഷിലൂതെ പണലഭ്യ� 
ഉറപൊക്കുകയുും തെറുകഷിെ കര്കരുതെ പ്രവരത്ന 
മൂലധന ആവശ്യക� നഷിറമവറ്റാനുും സാധഷിക്കുും. 
മലാകട്ഡൗണ് സേയത്ട്, ക്ഷീര സഹകരണ 
സുംഘങ്ങള് പ�ഷിവഷിലും 15-40 ശ�ോനും പാല് 
അധഷികോയഷി വാങ്ങഷി. അധഷിക പാല് സ്കഷിുംഡട് 
(തകാഴപെട് ോറ്റതപെട്) പാല്തപൊെഷി (എസട്.എും.പഷി), 
തവളത് തവണ് എന്ീ ഉല്ന്ങ്ങളാക്കഷി ോറ്റഷി. ക്ഷീര 
സഹകരണ സുംഘങ്ങള്ക്കട് പ്ര�ഷിവര്ും രണ്ടുട് 
ശ�ോനും പലഷിശയഷിളവട്, വായട്പ യഥാസേയും 
അെയ്കന്�ഷിനട് രണ്ടുട് ശ�ോനും പു�ഷിയ പലഷിശ ഇളവട് 
എന്ഷിവയഷിലൂതെ അയ്യായഷിരും മകാെഷി രൂപയുതെ അധഷിക 
പണലഭ്യ� ഏകമദശും രണ്ടുട് മകാെഷി കര്കരഷിമലയ്കട് 
എത്ഷിക്കാനായഷി. 

സുംസ്ാനങ്ങളഷിതല സാധ്യ�യുള്ള ജഷില്കളഷില് പാല് 
ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് അനുമയാജ്യോയ പാല് 
വഷികസന നയും സരക്കാര ആവഷി്ട്ക്കരഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. 
പാല് ലഭ്യ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് തെറുകഷിെ, ഭൂരഹഷി� 
കര്കരക്കഷിെയഷില് സുംരുംഭക�് മപ്രാത്ാഹനും 
നെത്തുന്തുവഴഷി രാജ്യതത് പാല് കമഷി പ്രമദശങ്ങളഷിതല 
മപാ്കാഹാര സുംബന്ധോയ പ്രശ്നങ്ങള് 
കുറയ്കന്�ഷിനട് സഹായഷിക്കുും.

മകരളത്ിന്ല ക്ീരവികസനഷം

ക്ഷീര കര്കരുമെയുും ഉപമഭാക്ാക്കളമെയുും േറ്റട് 
പങ്ാളഷികളമെയുും മക്ഷേത്ഷിതനാപെും ഈ മേഖലയുതെ 



124 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സേഗ്വും സുസ്ഷിരവോയ ക്ഷീരവഷികസനോണട് 
മകരളത്ഷിതല ക്ഷീര വഷികസന വകുപെഷിതറെ ലക്ഷ്യങ്ങള്. 
സുംസ്ാനതത് കാലഷിത്ീറ്റ വഷികസനത്ഷിനുള്ള 
മനാഡല് ഏജന്സഷിയായുും ക്ഷീര വഷികസന വകുപെട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. 162 ഡയറഷി എക്ട്റ്റന്്ന് സരവ്വീസട് 
യൂണഷിറ്റുകള്, 14 ക്ാളഷിറ്റഷി കണ്മട്ാള് യൂണഷിറ്റുകള്, 
പാല്, പാല് ഉല്ന്ങ്ങള്, കന്നുകാലഷികളതെ �ീറ്റ 
എന്ഷിവ പരഷിമശാധഷിക്കുന്�ഷിനായഷി ഒരു സുംസ്ാന 
ഡയറഷി ലാബട് (എന്.എ.ബഷി.എല് അുംഗീകൃ�ും), മൂന്ട് 
പ്രാമദശഷിക ഡയറഷി ലാബുകള്, 14 തോകബല് 
ഗുണനഷിലവാര നഷിയ�ണ യൂണഷിറ്റുകള്, അഞ്ട് ക്ഷീര 
പരഷിശീലന മക�ങ്ങള്, ഒരു സുംസ്ാന കാലഷിത്ീറ്റ 
ഫാും എന്ഷിവ വകുപെഷിതറെ കീഴഷില് പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. 
3,643 ഡയറഷി മകാ-ഓപെമററ്റീവട് തസാകസറ്റഷികളും 
3.91 ലക്ഷും രജഷിസ്റ്റര തെയ് കര്കരുും 2.5 ലക്ഷും 
പുരു്ന്മാര (64 ശ�ോനും), 1.41 ലക്ഷും സട്ത്രീകള് 
(36 ശ�ോനും) നഷിലവഷിലണ്ടുട്. സുംസ്ാനതത് ക്ഷീര 
വഷികസന പ്രവരത്നങ്ങളതെ നതട്ല്ായഷി ഈ വകുപെട് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. സുംസ്ാനത്ട് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് 
23 ശ�ോനും പാല് ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
മശഖരഷിക്കുന്നു.

2019-20 ന്ല ഭൗതിക മനട്ങ്ള്

2019-20 കാലയളവഷില് ഡയറഷി മകാ-ഓപെമററ്റീവട് 
തസാകസറ്റഷികള് (ഡഷി.സഷി.എസട് ) 6.80 ലക്ഷും 
തേട്ഷികട് െണ് പാല് (പ്ര�ഷിദഷിനും 18.64 ലക്ഷും 
ലഷിറ്റര) ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. പാല് ഉല്ാദനത്ഷില് 
ഗ്ാേപഞ്ായത്തുകതള സ്യുംപര്യാപ്തോക്കഷി 
ോറ്റുകയാണട് ‘ക്ഷീര ഗ്ാേും’ പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ വകുപെട് 
ഉമദേശഷിക്കുന്�ട്. േഷികച്ച കന്നുകാലഷികളതെ ഉല്ാദനും, 
ക്ഷീര മേഖലയുതെ നവീകരണും/യ�വല്ക്കരണും, 
ശാസട്ത്രീയരീ�ഷിയഷിലള്ള കന്നുകാലഷി ത്ഡുകളതെ 
നഷിരമാണും, നഷിലവഷിലള്ള കന്നുകാലഷി ത്ഡുകളതെ 
നവീകരണും, പാല് കറക്കുന് യ�ങ്ങള് സ്ാപഷിക്കല്, 
മൃഗങ്ങള്ക്കുണ്ാമയക്കാവന് പരഷിസ്ഷി�ഷി സമരദേും  
കുറയ്കന്�ഷിനുള്ള നെപെഷികള്, സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് 
കന്നുകാലഷികള്ക്കട് �ീറ്റ നല്കല് എന്ഷിവയാണട് 
പദ്ധ�ഷിയുതെ ഘെകങ്ങള്. സുംസ്ാനതത് 
ത�രതഞ്ഞടുത് ഒമ്പ�ട് പഞ്ായത്തുകളഷില് ക്ഷീര ഗ്ാേ 
പദ്ധ�ഷി നെപൊക്കഷി.

ഇന്്യയഷില് ഉയരന് ആദായും ലഭഷിക്കുന് 
കന്നുകാലഷികളാണട് മകരളത്ഷിതല പശുക്കള് 
(പ്ര�ഷിദഷിനും 10.22 ലഷിറ്റര ഉല്ാദനക്ഷേ�). ഇന്്യന് 
കന്നുകാലഷികളതെ  ശരാശരഷി ഉല്ാദനക്ഷേ� പ്ര�ഷിദഷിനും 
3.85 ലഷിറ്ററുും സങ്രയഷിനും കന്നുകാലഷികളമെ�ട് പ്ര�ഷിദഷിനും 
7.85 ലഷിറ്ററുോണട്. കര്കരുതെ പുരയഷിെത്ഷില്/
കൃ്ഷിയഷിെത്ഷില് �ീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി നെത്തുന്�ഷിലൂതെ 
ഉല്ാദനക്ഷേോയ സങ്രയഷിനും മൃഗങ്ങളതെ �ീറ്റ 
തെലവട് കുറയ്കാനുും മപാ്ക ലഭ്യ� ഉറപൊക്കാനുും 
സാധഷിക്കുന്നു. പച്ചപ്പുല്ഷിതറെ ലഭ്യ� തേച്ചതപെടുത്ഷി 

�ീറ്റ വഷിഭവങ്ങള് വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് ശ്രദ്ധ 
മക�ീകരഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. കന്നുകാലഷികള്ക്കട് 
ആവശ്യോയ നാരെങ്ങഷിയ ഭക്ഷണത്ഷില് 60 ശ�ോനും 
ോത്രോണട് മകരളത്ഷില് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കതപെടുന്�ട്. 
ത�രതഞ്ഞടുത് പഞ്ായത്തുകളഷില് 55 തഹകട്െര 
�രഷിശുഭൂേഷിയഷില് വന്മ�ാ�ഷില് കാലഷിത്ീറ്റ കൃ്ഷി 
നെപൊക്കുകയുും 69 ഗുണമഭാക്ാക്കതള പരഷിപാെഷിയഷില് 
ത�രതഞ്ഞടുക്കുയുും തെയട്തു. കാലഷിത്ീറ്റ കൃ്ഷിയ്കും 
വഷിപണനത്ഷിനുും ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങളോയഷി 
ബന്ധമുള്ള 10 വനഷി�ാ സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള്ക്കുും 
സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷിലള്ള കാലഷിത്ീറ്റ വഷി�രണത്ഷിനട് 
േറ്റു 53 സുംഘങ്ങള്ക്കുും സഹായും ലഭഷിച്ചു. �ീറ്റപ്പുല്  
കൃ്ഷിയ്കായഷി 71 കര്കരഷിമലയ്കട് ജലമസെന സഹായും 
വ്യാപഷിപെഷിച്ചു. �ീറ്റപ്പുല് കൃ്ഷി നവീകരഷിക്കുന്�ഷിനുും 
യ�വല്ക്കരഷിക്കുന്�ഷിനുും പുല്ട് തവട്ഷി ോറ്റുന്�ഷിനുും 
വഷിപണനും തെയ്യുന്�ഷിനുും 70 കര്കരക്കട് പ്രമയാജനും 
ലഭഷിച്ചു. 212 തഹകട്െര സ്ലത്ട് മൊള കൃ്ഷിയ്കും 
3500 യൂണഷിറ്റട് അമസാള കൃ്ഷിയ്കും സഹായും നല്കഷി, 
കൂൊത� രണ്ടുട് കാലഷിത്ീറ്റ അമസാള നഴട്സറഷികള് 
സ്ാപഷിക്കുകയുും തെയട്തു.

ക്ീര മമഖല�ിന്ല മക്ചാവിഡക്-19 നഷ്ടഷം 
വില�ിരുത്ല്

ഉല്ാദനാനന്ര അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളതെ 
അഭാവോണട് മലാകതത് മുഴവന് ബാധഷിച്ച 
േഹാോരഷി സേയത്ട് ക്ഷീര മേഖലയഷില് സുംസ്ാനും 
കകവരഷിച്ച േഷിച്ച ഉല്ാദനും പ്രമയാജനതപെടുത്തുന്�ഷിനട് 
കഴഷിയാത�മപായ�ട്. 2019 ഓതെ പാല് ഇറക്കുേ�ഷിതയ 
ആശ്രയഷിക്കുന്�ട് പ്ര�ഷിദഷിനും 1.5 ലക്ഷും ലഷിറ്ററായഷി 
കുറയ്കാന് മകരളത്ഷിനട് കഴഷിഞ്ഞു. ക്ഷീര സഹകരണ 
സുംഘങ്ങളഷിലൂമെയുും േറ്റട് മ്ാ�സ്സുകളഷിലൂമെയുും 
ആഭ്യന്ര പാല് ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിച്ച�ാണട് ഇ�ഷിനട് 
കാരണും. േഷില്േ, ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
എന്ഷിവയഷില് നഷിന്നുള്ള പാല് ആവശ്യക� പ്ര�ഷിദഷിനും 
2.5 ലക്ഷും ലഷിറ്റര കുറച്ചമ�ാതൊപെും സുംസ്ാനത്ട് 
പാല് ലഭ്യ� വരദ്ധഷിക്കുകയുും തെയട്തു. ഈ സാഹെര്യും 
ക്ഷീരമേഖലയഷില് ഒരു കു�ഷിച്ചുൊട്ും സൃഷ്ടഷിച്ചു. മലാകട് 
ഡൗണഷിനട് മുമ്പട് േഷില്േ, ക്ഷീര സഹകരണ സുംഘങ്ങള്, 
സ്കാര്യ ഡയറഷികള് എന്ഷിവ മെരന്ട് പ്ര�ഷിദഷിനും 25 
ലക്ഷും ലഷിറ്റര പാല് വഷില്ക്കാറുണ്ായഷിരുന്നു.

ക്ഷീര മേഖലയഷിതല പ്ര�ഷിസന്ധഷി കകകാര്യും 
തെയ്യല് സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് മബ്ചാക്ക് 3.3.1 -ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.

ക്ഷീര മേഖലയഷില് മകരളും സ്യുംപര്യാപ്ത�യഷിമലയ്കട് 
എത്ഷിമച്ചമരണ്�ഷിതറെ ആവശ്യക� ഈ േഹാോരഷി 
ഓരമഷിപെഷിക്കുന്നു. പാല് അധഷികോയഷി ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുന് 
സാഹെര്യത്ഷിമലയ്കട് മകരളും ഉെന് എത്ഷിമച്ചരുും. 
േഷിച്ചമുള്ള പാലഷിതന പാല്തപൊെഷിയുും ബാഷ്പീകരഷിച്ച 
പാലും ആയഷി പരഷിവരത്നും തെയ്യാനുും സുംഭരഷിക്കാനുും 
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സുംസ്ാനത്ഷിനട് ഒരു ആധുനഷിക പാല്തപൊെഷി 
ലൈാന്റുും ഒരു ബാഷ്പീകരണ ലൈാന്റുും ആവശ്യോണട്. 
ആയ�ഷിനാല്, േലപ്പുറും ജഷില്യഷില് 54.00 മകാെഷി 
രൂപ തെലവഷില് പ്ര�ഷിദഷിനും 10 തേട്ഷികട് െണ് 
പാല്തപൊെഷി ഉല്ാദനക്ഷേ�യുള്ള ഒരു ഫാകട്െറഷി 
സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പ്രാഥേഷിക പ്രവരത്നങ്ങള് 
തക.സഷി.എും.എും.എഫട് ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്.

സുഭിക് മകരളഷം പദ്ധതി

‘സുഭഷിക്ഷ മകരളും’ പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 88.08 മകാെഷി 
രൂപ വഷിവഷിധ പദ്ധ�ഷികള്ക്കായഷി ോറ്റഷി വച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 
അ�ഷില് 51.07 മകാെഷി രൂപ ക്ഷീരവഷികസന 
വകുപെഷിതറെ പദ്ധ�ഷികള് മുമഖന നെപെഷിലാക്കാന് 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. കറവ മൃഗങ്ങമളയുും പശുക്കമളയുും 
ഉള്തപെടുത്ല്, കാലഷിത്ീറ്റ ഉല്ാദനും, പാല് ഉല്ാദന 
മപ്രാത്ാഹനും, സബട്സഷിഡഷി കന്നുകാലഷി �ീറ്റ 
ബാഗുകള്, കന്നുകാലഷികള് ത്ഡട് നഷിരമാണും/
നവീകരണും, ഫാും യ�വല്ക്കരണും, ഇന്ഷുറന്സട്, 
റഷിമവാള്വഷിുംഗട് ഫണ്ടുട് എന്ഷിവയാണട് ക്ഷീരവഷികസന 
വകുപെട് മുമഖന നെപെഷിലാക്കുന് സുഭഷിക്ഷ മകരളും 
പദ്ധ�ഷികള്.

കിസ്ചാന് ന്ക്രഡിറ്റക് ക്ചാര്ഡക് (ന്ക.സി.സി) 
്ച്ചാരണഷം

സുംസ്ാനതത് ക്ഷീര കര്കരക്കട് കഷിസാന് 
തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട് വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനുള്ള 
പ്രൊരണത്ഷിനട് മനതൃ�്ും നല്കാന് മനാഡല് 
ഏജന്സഷിയായഷി ക്ഷീര വഷികസന വകുപെഷിതന 
ചുേ�ലതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. ക്ഷീരമേഖലയഷില് 1.96 
ലക്ഷും സജീവ കര്കരാണുള്ള�ട്, ഇ�ഷില് 21,386 

കര്കര തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട് പ്രൊരണത്ഷിനട് മുമ്പട് 
തക.സഷി.സഷി ലഭഷിച്ചവരാണട്. കഷിസാന് തക്ഡഷിറ്റട് കാരഡട് 
പു�ഷിയ�ായഷി 1.76 ലക്ഷും കര്കരഷിമലയ്കട് എത്ഷിക്കുക 
എന്�ാണട് വകുപെട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. ഇ�ഷില് 1.2 ലക്ഷും 
കര്കര തക.സഷി.സഷി അമപക്ഷ പൂരഷിപെഷിക്കുകയുും 1.11 
ലക്ഷും അമപക്ഷകള് ബാങ്ഷില് സേരപെഷിക്കുകയുും 
തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്. കാലഷിത്ീറ്റയുും പുല്ലുും വാങ്ങല്, 
പരഷിസ്ഷി� സമരദേതത് മനരഷിൊന് ശാസട്ത്രീയ 
കന്നുകാലഷി ത്ഡുകള് നഷിരമഷിക്കുക, നഷിലവഷിലള്ള 
കന്നുകാലഷി ത്ഡഷിതറെ അറ്റകുറ്റപെണഷി, പരഷിപാലനും, 
ഇന്ഷുറന്സട്, മൃഗെഷികഷിത്ാ സഹായും എന്ഷിവയ്കായഷി 
ക്ഷീരകര്കരക്കട് നാേോത്ര പലഷിശ നഷിരക്കഷില് വായട്പ 
നല്കുക എന്�ാണട് തക.സഷി.സഷി ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്.

്്ചാമദശിക സമഗ് സ്ചാമ്പത്ിക പങ്്ചാളിത്ഷം 
(ആര്.സി.ഇ.പി)

ഏ്്യ-പസഫഷികട് മേഖലയഷിതല, ആസഷിയാന് 
കരാറഷില് ഉള്തപെട് പത്ട് രാജ്യങ്ങളും ബ്രൂകണ, 
കുംമബാഡഷിയ, ഇന്മഡാമന്്യ, ലാമവാസട്, േമല്്യ, 
േ്യാന്ോര, ഫഷിലഷികപെന്സട്, സഷിുംഗപ്പൂര, �ായട് ലാറെട്, 
വഷിയറ്റട്നാും) സ്�� വ്യാപാര കരാറഷില് ഉള്തപെട് 
ആറു രാജ്യങ്ങളോയുള്ള (ആസട്മട്ലഷിയ, കെന, 
ഇന്്യ, ജപൊന്, നയൂസഷിലാറെട്, ദക്ഷഷിണതകാറഷിയ) 
സ്�� വ്യാപാര കരാറാണട് പ്രാമദശഷിക 
സുംമയാജഷി� ഉല്ന് കകോറ്റ ഉെമ്പെഷി. ആസഷിയാന് 
കരാറഷില് ഉള്തപെട് രാജ്യങ്ങളും, സ്�� വ്യാപാര 
കരാറഷിലള്തപെട് രാജ്യങ്ങളും �മഷില് ആധുനഷിക, സേഗ്, 
ഗുണനഷിലവാരമുള്ള, പരപെര സാമ്പത്ഷിക മനട്മുള്ള 
കരാറഷില് ഏരതപെടുക എന്�ാണട് ഇ�ഷിതറെ ലക്ഷ്യും.

മബ്ചാക്ക് 3.3.1 ക്ഷീര മേഖലയഷിതല പ്ര�ഷിസന്ധഷി കകകാര്യും തെയ്യല്

• ോരച്ചട് 31, 2020 തല കണക്കനുസരഷിച്ചട് പാല ഷിതറെ ഓപെണഷിുംഗട് മസ്റ്റാക്കട് 23.88 ലക്ഷും ല ഷിറ്ററുും 
പ്ര�ഷിദഷിന സുംഭരണും 13.21 ലക്ഷും ല ഷിറ്ററുോണട്. എന്ാല് വ ഷില്ന പ്ര�ഷിദഷിനും 10.94 ലക്ഷും 
ോത്രോണട്. മുന് ആഴ്ചകതള അമപക്ഷ ഷിച്ചട് 27.5 ശ�ോനും (പ്ര�ഷിദഷിനും 2.81 ലക്ഷും ല ഷിറ്റര) വ ഷില്നയഷില് 
ഇെഷിവണ്ായഷി. േഷിച്ചമുള്ള പാല ഷിതന പാല്തപൊെഷിയാക്കഷി ോമറ്റണ്�ഷിതറെ ആവശ്യക�േയാണട് 
ഇവ ഷിതെ പ്രസക്ോകുന്�ട്. പ്ര�ഷിദഷിനും 1.2 മു�ല് 1.25 ലക്ഷും ല ഷിറ്റരവതര പാല് �േഷിഴട് നാട്ഷിമലയ്കട് 
പാല്തപെെഷിയാക്കുവാനായഷി അയച്ച ഷിരുന്നു.

• അെഷിയന്ഷിര അെഷിസ്ാനത്ഷില് പ്ര�ഷിദഷിനും 50,000 ല ഷിറ്റര പാല് വാങ്ങാന് �േഷിഴട് നാെട് സമ�ഷിച്ചു. 
േഷിച്ചും വന് പാല് പാഴാകാ�ഷിരഷിക്കാന് അുംഗന്വാെഷികള്, അ�ഷിഥഷി ത�ാഴഷിലാളഷി ക്യാമ്പുകള്, 
സാമൂഹ്യ അടുക്കളകള്, കണ്സയൂേരതഫഡട്, മകരള മസ്റ്ററ്റട് സഷിവ ഷില് സകലൈസട് മകാരപെമറ്ന് 
എന്ഷിവയഷിലൂതെ േഷില്േ ഡയറഷി വഴഷി സരക്കാര പാലും പാലല്ന്ങ്ങളും വ ഷി�രണും തെയട്തു.

• മകരള ക്ഷീര കര്ക മക്ഷേ ഫണ്ടുട് മബാരഡട് മുമഖന 2019 ഒകട്മൊബര മു�ല് 2020 ജൂണ് വതര 
തപന്്നായഷി 55,465 കര്കരക്കട് 60.96 മകാെഷി രൂപ വ ഷി�രണും തെയട്തു. 

• പുതു�ായഷി പ്രമയാഗത്ഷില് വന് മകാവ ഷിഡട് ദുരഷി�ാശ്ാസ കന്നുകാല ഷി �ീറ്റ സബട്സഷിഡഷി 
പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 1.82 ലക്ഷും ക്ഷീര കര്കരക്കട് 2.95 ലക്ഷും ൊക്കട് കന്നുകാല ഷി �ീറ്റ സരക്കാര 
സബട്സഷിഡഷിയായ ഒരു ൊക്കഷിനട് 400 രൂപ നഷിരക്കഷില് തോത്ും 39.68 മകാെഷി രൂപയായഷി വ ഷി�രണും 
തെയട്തു.

റ്ാതസ്്ട: ഷേീരവറിക്ന വകുപ്പു്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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സാധനങ്ങള്, മസവനങ്ങള്, നഷിമക്ഷപങ്ങള്, 
സാമ്പത്ഷിക സാമങ്�ഷിക സഹകരണും, േത്രും, 
ധഷി്ണാസമ്പത്ട് അവകാശും എന്ഷിവ ആര.
സഷി.ഇ.പഷി കരാറഷില് ഉള്തപെടുന്നു. 40 ശ�ോനമത്ാളും 
മലാകവ്യാപാരും, ജഷി.ഡഷി.പഷി യുതെ 35 ശ�ോനും, 16 
രാജ്യങ്ങള്, 3.6 ബഷില്യണ് ജനങ്ങള് അതല്ങ്ഷില് 
മലാകജനസുംഖ്യയുതെ പകു�ഷി എന്ഷിവ ഉള്തക്കാള്ളുന് 
ഏറ്റവും വലഷിയ സ്�� വ്യാപാര കരാറാണഷി�ട്. 
ഇരുപത്ഷിതയാന്ാും ആസഷിയാന് ഉച്ചമകാെഷിയഷിലാണട് 
ഇ�ട് സുംബന്ധഷിച്ച കൂെഷിയാമലാെനകള് നെന്�ട്. 
സ്�� വ്യാപാര കരാര നെപെഷിലാക്കഷിയമ�ാതെയാണട് 
ഇന്്യയുതെ വ്യാപാര കമഷി വളതരയധഷികും വരദ്ധഷിച്ച�ട്. 
ആഭ്യന്ര ക്ഷീര മേഖലതയ ബാധഷിക്കുന് വഷിലകുറഞ്ഞ 
ഇറക്കുേ�ഷിതയക്കുറഷിച്ചുള്ള ആശങ് ചൂണ്ഷിക്കാട്ഷി 
ഇന്്യ ആര.സഷി.ഇ.പഷി െരച്ചകളഷില് നഷിന്ട് പഷിന്മാറഷി. 
പാല് ഉല്ന്ങ്ങളതെ വഷില കുറഞ്ഞ ഇറക്കുേ�ഷി 
�െയുന്�ഷിനുള്ള ഇന്്യയുതെ നഷിലപാെട് ആത്മനഷിരഭര� 
കകവരഷിക്കുന്�ഷിനുും നഷിലനഷിരത്തുന്�ഷിനുമുള്ള 
പ്ര�ഷിജ്ഞാബദ്ധ�തയ സൂെഷിപെഷിക്കുന്നു.

സുംസ്ാനതത് പാല്, ോുംസും, മുട് മേഖലകളഷില് 
നഷിലവഷിലള്ള ോരക്കറ്റഷിുംഗട്, വഷി�രണ ശുംഖലകതളക്കുറഷിച്ചട് 
സരക്കാര പഠനും നെത്തുകയുും നഷിരമാ�ാവഷില് 
നഷിന്ട് ഉപമഭാക്ാവഷിമലയ്കട് മനരഷിട്ട് എത്തുന്�ഷിനുള്ള 
�െസ്ങ്ങള് നീക്കുന്�ഷിനട് നെപെഷികള് സ്ീകരഷിക്കുകയുും 
മവണും. സുംസ്ാനതത് പാല്, ോുംസും, മുട് 
എന്ഷിവയുതെ വഷിപണനശുംഖല വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് 
ആധുനഷിക വഷിവരസാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയുതെ ഉപമയാഗും 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കണും. സുംസ്ാനതത് എല്ാ ക്ഷീര 
സഹകരണ സ്ാപനങ്ങമളയുും പരപെരും ബന്ധഷിപെഷിച്ച 
ഒരു മസാഫട്റ്റട് തവയറഷിനട് കീഴഷില് തകാണ്ടുവരഷിക 
എന്തുും ഇ�ഷില് ഉള്തപെടുന്നു.
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3.4 േത്സ്യവികസനും

ഇന്്യയഷിതല േത്്യബന്ധന-അക്ാകള്ച്ചര മേഖല 
മദശീയ-സുംസ്ാന സമ്പദട് വ്യവസ്കളതെ 
സാമ്പത്ഷിക വഷികസനത്ഷില് പ്രധാനോയ ഒരു 
പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. ഇ�ട് ജഷി.ഡഷി.പഷി യഷിലും ത�ാഴഷില് 
അവസരങ്ങളഷിലും ോത്രേല്, നഷിരവധഷി അനുബന്ധ 
വ്യവസായങ്ങളതെ വളരച്ചയ്കും ഉമത്ജനും നല്കുന്നു. 
ഒരു സമുദ്ര രാ്ട്ട്തേന് നഷിലയഷില് മകരളും അ�ഷിതറെ 
ഭൂേഷിശാസട്ത്രപരോയ സ്ാനും തകാണ്ടുട് സമ്പന്വും 
കവവഷിദ്ധ്യപൂരണ്വോയ േത്്യബന്ധന വഷിഭവങ്ങളാല് 
അനുഗ്ഹീ�ോണട്. കൂൊത�, മകരളത്ഷിതറെ �ീരമദശ 
സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് സമുദ്ര േത്്യബന്ധനും ഒരു 
പ്രധാന പങ്ട് വഹഷിക്കുന്നു. മകരളത്ഷിതറെ സമുദ്ര 
അ�ഷിരത്ഷി പ്രധാനോയുും  590 കീമലാേീറ്റര നീളമുള്ള 
അമറബ്യന് കെലഷിതറെ �ീരപ്രമദശോണട്. കൂൊത�, 
ഉയരന് ഉല്ാദനക്ഷേ�യുള്ള മകാണ്ഷിതനറെല് 
ത്ല്ഫട് 39139 െതുരശ്ര കഷിമലാ േീറ്റര വഷിസ്തീരണ്വും 
ഉണ്ടുട്. ഇ�ഷിനുപുറമേ പ്രമ�്യക സാമ്പത്ഷിക മേഖല 
(ഇ.ഇ.ഇസഡട് ) മകാണ്ഷിതനറെല് ത്ല്ഫഷിനപ്പുറും 
200 മനാട്ഷിക്കല് കേല് വതര വ്യാപഷിക്കുകയുും 218536 
െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര വഷിസട്തൃ�ഷിയുള്ളതുോണട്.

2018-19 ല് ഇന്്യയഷില് തോത്ും േത്്യ ഉല്ാദനും 13.75 
േഷില്യണ് തേട്ഷികട് െണ് (എും.എും.െഷി) ആയഷിരുന്നു. ഇ�ഷില് 
ഉള്നാെന് മേഖലയഷില് നഷിന്ട് 9.58 എും.എും.െഷി യുും 
സമുദ്രമേഖലയഷില് നഷിന്ട് 4.15 എും.എും.െഷി യുും സുംഭാവന 
നല്കഷി. രാജ്യതത് തോത്ും േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ  
70 ശ�ോനവും ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനോണട്. 
ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ കാര്യത്ഷില്, 
ഇന്്യ കെനയ്ക പുറകഷില് രണ്ാും സ്ാനത്ാണട്. 
ഏറ്റവും വലഷിയ അക്ാകള്ച്ചര ഉല്ാദനമുള്ള ആദ്യ 
പത്ട് രാജ്യങ്ങളഷില് കെനയ്ക ത�ാട്ടു പഷിന്ഷില് രണ്ാും 
സ്ാനത്ാണട് ഇന്്യ (വാര്ഷിക റഷിമപൊരട്ട് 2019-
20, ഫഷി്റീസട് വകുപെട്, ഇന്്യാ ഗവണ്തേറെട് ). വഷിമദശ 
നാണ്യത്ഷിതറെ പ്രധാന സുംഭാവനകളഷിതലാന്ാണട് 
ഈ മേഖല,  2019-20 ല് ഇന്്യയഷില് നഷിന്നുള്ള 
സമുദ്ര ഉല്ന്ങ്ങളതെ കയറ്റുേ�ഷി 12,89,651 തേട്ഷികട് 
െണ്ായഷിരുന്നു. ഇ�ഷിതറെ മൂല്യും 46,662.85 മകാെഷി 
രൂപയാണട്. ഫഷി്റീസട് മേഖല അടുത് കാലത്ട് 

മദശീയ �ലത്ഷില് ഭരണപരവും സ്ാപനപരവോയഷി 
പ്രകെോയ ോറ്റങ്ങള്ക്കട് സാക്ഷ്യും വഹഷിച്ചു. അ�ഷില് 
ഫഷി്റീസട് വകുപ്പുും, പു�ഷിയ ഫഷി്റീസട്, മൃഗസുംരക്ഷണ, 
ക്ഷീര സുംരക്ഷണ ോ�ാലയ രൂപീകരണും എന്ഷിവയുും 
ഉള്തപെടുന്നു.

സുംസ്ാന സമ്പദട് വ്യവസ്യഷില് േത്്യബന്ധന 
മേഖലയ്കട് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടുട്. 2019-20 തല തോത്ും 
ജഷി.എസട്.വഷി.എ യഷില് (സ്ഷിര വഷിലയഷില്) േത്്യബന്ധന 
മേഖലയുതെ പങ്കുട് 0.82 ശ�ോനവും ജഷി.എസട്.ഡഷി.പഷി 
യുതെ 0.72 ശ�ോനവോണട്. പ്രാഥേഷിക മേഖലയഷില് 
നഷിന്നുള്ള തോത്ും സുംസ്ാന മൂല്യവരദ്ധനവഷിതറെ 
(ജഷി.എസട്.വഷി.എ) 2019-20 (കയു) സ്ഷിരവഷിലയഷില് 9.7 
ശ�ോനും േത്്യബന്ധനവും അക്കള്ച്ചറുും മേഖല 
സുംഭാവന തെയ്യുന്നു. സുംസ്ാനത്ഷിതറെ ജഷി.എസട്.
വഷി.എ വര്ങ്ങളായഷി വളരുകയാതണങ്ഷിലും ഇ�ഷില് 
പ്രാഥേഷിക മേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും കുറഞ്ഞു വരഷികയാണട്. 
പ്രാഥേഷിക മേഖലയഷിതല വഷിളകള്, കന്നുകാലഷികള്, 
വനവല്ക്കരണും തുെങ്ങഷിയവയുതെ ജഷി.എസട്.വഷി.എ 
യഷിതല വഷിഹഷി�ും കുറഞ്ഞുതവങ്ഷിലും േത്്യബന്ധന 
മേഖലയുതെ പങ്കുട് പ്രാഥേഷിക മേഖലയഷിതല ജഷി.എസട്.
വഷി.എ യുതെ 9.7 ശ�ോനോയഷി തുെരുന്നു. ജഷി.എസട്.
വഷി.എ യഷില് േത്്യബന്ധന മേഖലയുതെ സുംഭാവന 
സുംബന്ധഷിച്ച വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.4.1 -ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

2019-20 കാലയളവഷില് മകരളത്ഷിതല തോത്ും േത്്യ 
ഉല്ാദനും 6.8 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ാണട്. ഇ�ഷില് സമുദ്ര 
മേഖല 4.75 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ണുും ഉള്നാെന് മേഖല 
2.05 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ്ണുും സുംഭാവന തെയ്യുന്നു.  
2015-16 മു�ല് മകരളത്ഷിതല തോത്ും േത്്യ ഉല്ാദനും 
കുറയുകയായഷിരുതന്ങ്ഷിലും 2018-19 -ല് 
ഗണ്യോയ വരദ്ധനവഷിനട് സാക്ഷ്യും വഹഷിച്ചു.  
2018-19 -ല് മകരളത്ഷില് തോത്ും േത്്യ ഉല്ാദനും 
കു�ഷിച്ചുയരാന് പ്രധാന കാരണും സമുദ്ര േത്്യ 
ഉല്ാദനത്ഷിതല വരദ്ധനവാണട്. എന്ഷിരുന്ാലും,  
2019-20 -ല് േത്്യ ഉല്ദാനത്ഷില് വീണ്ടുും 
കുറവണ്ായഷിട്ടുണ്ടുട്. പ്രധാനോയുും സമുദ്ര േത്്യ 
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ഉല്ാദനത്ഷില് ഗണ്യോയ കുറവണ്ായഷിട്ടുണ്ടുട്.  
2015-16 മു�ല് 2017-18 വതര ഇെഷിവട് കാണഷിച്ചഷിരുന് 
സമുദ്ര േത്്യ ഉല്ാദനും 2018-19 ല് വരദ്ധഷിച്ചു. 
മകരളത്ഷിതല  ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനും 2016-17
മു�ല് 2019-20 വതര സ്ഷിരോയ വളരച്ച  
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.  2019-20 വര്ും 2.05 
ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനും 
മകരളത്ഷില് മരഖതപെടുത്ഷി (ഫഷി്റീസട് സ്റ്റാറ്റഷിസ്റ്റഷിക്ട് 
ഹാന്ഡട് ബുക്കട് 2019, ഫഷി്റീസട് വകുപ്പുട്, മകരള 
സരക്കാര). വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.4.2 
ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. മകരളത്ഷിതല േത്്യ 
ഉല്ാദനത്ഷിതറെ വഷിവരങ്ങള് ചിത്ഷം 3.4.1 -ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

മദശീയ �ലത്ഷില് ആതക േത്്യഉല്ാദനത്ഷിതറെ 
70 ശ�ോനവും ഉള്നാെന് മേഖലയഷില് നഷിന്ാണട് 

ലഭഷിക്കുന്�ട്. എന്ാല് മകരളത്ഷില് ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ സുംഭാവന 33 ശ�ോനും 
ോത്രോണട്. ഇന്്യയഷിതലയുും മകരളത്ഷിതലയുും േത്്യ 
ഉല്ാദന മേഖലയഷിതല വ്യ�്യാസും ചിത്ഷം 3.4.2 -ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ വരുോനും 
നഷിരണ്യഷിക്കുന്�ഷില് ഉയരന് മൂല്യമുള്ള  സമുദ്ര 
േ�സ്യ വഷിഭാഗങ്ങളായ തെമീന്, റഷിബണ് േത്്യും, 
അയല എന്ഷിവയുതെ അളവും ഗുണനഷിലവാരവും 
നഷിരണ്ായകോണട്. എന്ാല്, ഉയരന് മൂല്യമുള്ള 
േത്്യങ്ങളതെ പങ്കുട് മകരളത്ഷിതല സമുദ്ര േത്്യ 
ലഭ്യ�യഷില് കുറവാണട്. 2015-16 മു�ല് 2019-20 വതര 
മകരളത്ഷിതല ഇനും �ഷിരഷിച്ചുള്ള സമുദ്ര േത്്യ ലഭ്യ� 
അനുബന്ധഷം 3.4.3 -ല് കാണഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 2015-
16 മു�ല് 2019-20 വതര മകരളത്ഷിതല ഉള്നാെന് 

ചിത്ഷം 3.4.1 മകരളത്ഷിതല േത്്യ ഉല്ാദനും (2015-16 മു�ല് 2019-20 വതര)
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അവലംബം: ഫറിഷറീ്്ട വകുപ്്ട, റകരള ്ർക്ാർ (2020)
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േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 
3.4.4 ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 1999-2000 മു�ല് 
2015-16 വതരയുള്ള കാലയളവഷില് ഉള്നാെന് േത്്യ 
ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 2016-17 ല് ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ദാനത്ഷില് ഇെഷിവണ്ായഷി. എങ്ഷിലും, കഴഷിഞ്ഞ 
നാലട് വര്ത്ഷിനുള്ളഷില് ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനും 
ക്മേണ വരദ്ധഷിച്ചു വരുന്നുണ്ടുട്. എന്ഷിരുന്ാലും, തോത്ും 
ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷില് മകരളത്ഷിതറെ പങ്കുട് 
വളതര കുറവാണട്. അസും, ബീഹാര, ഹരഷിയാന, 
ഛത്ീസട്ഗഡട്, ഉത്രപ്രമദശട് തുെങ്ങഷിയ ഉള്നാെന് 
ജലവഷിഭവങ്ങള് കുറവള്ള സുംസ്ാനങ്ങള് ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷില് േഷികച്ച പ്രകെനും കാഴ്ച വയ്കന്നുണ്ടുട്. 
ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധനത്ഷില് വഷിഭവങ്ങളതെ 
വഷിനഷിമയാഗും തേച്ചതപെടുത്ാന് മകരളത്ഷിനട് കൂടു�ല് 
സാധ്യ�കള് ഉണ്ടുട്. ‘സുഭഷിക്ഷ മകരളും’ മപാലള്ള 
പദ്ധ�ഷികളഷിലൂതെ ഉള്നാെന് േത്്യ ഉല്ാദനും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് സുംസ്ാനും മബാധപൂരവ്വോയ 
ശ്രേങ്ങള് നെത്ഷി വരുന്നുണ്ടുട്.

2011 തല തസന്സസട് അനുസരഷിച്ചട് മകരളത്ഷിതല 
തോത്ും ജനസുംഖ്യ 334 ലക്ഷോണട്. ഇ�ഷില് 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ ജനസുംഖ്യ തസന്സസട് 
ജനസുംഖ്യയുതെ 3.13 ശ�ോനോണട്. അ�ായ�ട്, 
ഏകമദശും 10.44 ലക്ഷും. സുംസ്ാനതത് 222 
സമുദ്ര-േത്്യബന്ധന ഗ്ാേങ്ങളഷിലും, 113 ഉള്നാെന് 
േത്്യബന്ധന ഗ്ാേങ്ങളഷിലോണട് ഇവര വസഷിക്കുന്�ട്. 
2019-20 തല സുംസ്ാന േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
ജനസുംഖ്യ (സമുദ്ര-ഉള്നാെന്) 10.44 ലക്ഷും 
ആതണന്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇ�ഷില് 8.042 ലക്ഷും 
സമുദ്രമേഖലയുും 2.40 ലക്ഷും ഉള്നാെന് മേഖലയുോണട്. 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി ജനസുംഖ്യയഷില് മുന്ഷില് നഷില്ക്കുന് 
ജഷില്യാണട് ആലപ്പുഴ (1.94 ലക്ഷും), ത�ാട്ടുപഷിന്ഷില് 
�ഷിരുവനന്പുരും (1.73 ലക്ഷും), എറണാകുളും 
(1.39 ലക്ഷും) എന്ീ ജഷില്കളാണട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളള്ള ജഷില് വയനാെട് ആണട്. 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ ജഷില് �ഷിരഷിച്ചുള്ള വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.4.5 ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

2019-20 കാലയളവഷില് മകരള േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
തവല്തഫയര ഫണ്ടുട് മബാരഡഷില് രജഷിസ്റ്റര തെയ് 
സജീവ േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ എണ്ും 2,47,849 
ആയഷിരുന്നു. �ഷിരുവനന്പുരും ജഷില്യഷിലാണട് 
ഏറ്റവും കൂടു�ല് േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള് ഉള്ള�ട്. 
ത�ാട്ടുപഷിന്ഷില് ആലപ്പുഴ ജഷില്യുും േലപ്പുറും 
ജഷില്യുും ആണട്. �ങ്ങളതെ ഉപജീവനത്ഷിനായഷി 
േത്്യബന്ധനത്ഷില് ഏരതപെടുകയുും മകരള 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി മക്ഷേനഷിധഷി മബാരഡഷില് രജഷിസ്റ്റര 
തെയ്യുകയുും തെയ്യുന് േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളാണട് 
സജീവ േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളായഷി കണക്കാക്കുന്�ട്. 
2019-20 കാലയളവഷില് മകരളത്ഷിതല േത്്യബന്ധന 
മേഖലയഷിതല അനുബന്ധ ത�ാഴഷിലാളഷികളതെ എണ്ും 
92,124 ആയഷിരുന്നു. അ�ഷില് 80 ശ�ോനും (67,757) 

സട്ത്രീകളാണട്. ആലപ്പുഴ ജഷില്യഷിലാണട് ഇവരുതെ എണ്ും 
ഏറ്റവും കൂടു�ലള്ള�ട്. തകാല്ും, എറണാകുളും എന്ീ 
ജഷില്കളാണട് ത�ാട്ട് പഷിന്ഷില്. ഉപജീവനത്ഷിനായഷി 
േത്്യബന്ധനവോയഷി ബന്ധതപെട് പ്രവരത്നങ്ങളഷില് 
ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന്വരുും മകരള േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
മക്ഷേനഷിധഷി മബാരഡഷില് രജഷിസ്റ്റര തെയ്വരുോണട് 
അനുബന്ധ ത�ാഴഷിലാളഷികളായഷി കണക്കാക്കുന്�ട്. 
ഇ�ഷിനുപുറമേ ോരച്ചട് 31, 2020 വതര തോത്ും 62,712 
തപന്്ന്കാര തക.എഫട്.ഡ്യു.എഫട്.ബഷി യഷില് 
രജഷിസ്റ്റര തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്.

മകരളത്ഷിതല ജഷില് �ഷിരഷിച്ചുള്ള േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ 
കണക്കുകള് പ്രകാരും എറണാകുളും ജഷില്യാണട് 
സമുദ്ര േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷില് മുന്പന്ഷിയഷിലള്ള�ട്. 
തകാല്ും, മകാഴഷിമക്കാെട് എന്ഷിവയാണട് രണ്ടുും മൂന്നുും 
സ്ാനങ്ങളഷില്. സുംസ്ാനതത് തോത്ും സമുദ്ര 
േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷിതറെ  72 ശ�ോനവും ഈ 3 ജഷില്കളും 
മെരന്ാണട്. ആലപ്പുഴയുും മകാട്യവും ആണട് ഉള്നാെന് 
േത്്യ ഉല്ാദനത്ഷില് മുന്പന്ഷിയഷിലള്ള�ട്. ത�ാട്ടുപഷിന്ഷില് 
തൃശൂര, എറണാകുളും ജഷില്കളാണട്. തോത്ും േത്്യ 
ഉല്ാദനത്ഷിതറെ കാര്യത്ഷില് എറണാകുളും ജഷില് 
ഒന്ാേതുും യഥാക്േും തകാല്ും, മകാഴഷിമക്കാെട് എന്ഷിവ 
രണ്ടുും മൂന്നുും സ്ാനത്ഷിലോണട്. വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.4.6 -ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

മദശീയ സമുദ്ര ഉല്ന് കയറ്റുേ�ഷിയഷില് മകരളും 
ഗണ്യോയ സുംഭാവനകള് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.  
2019-20 -ല് 5,020.34 മകാെഷി രൂപയുതെ 1,48,227 
െണ് സമുദ്ര ഉല്ന്ങ്ങള് കയറ്റുേ�ഷി തെയട്തു. 2015-16 
മു�ല് മകരളത്ഷില് നഷിന്നുള്ള സമുദ്ര ഉല്ന്ങ്ങളതെ 
കയറ്റുേ�ഷിയുതെ അളവഷിലും മൂല്യത്ഷിലും വരദ്ധന 
മരഖതപെടുത്തുകയാതണങ്ഷിലും മുന്വര്തത് 
അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 കാലയളവഷില് അളവഷിലും 
മൂല്യത്ഷിലും മനരഷിയ ഇെഷിവട് കാണഷിക്കുന്നു. 
വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.4.7-ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

്ധ്ചാന വികസന പരിപ്ചാെികള്

2019-20 ല് േത്്യബന്ധന മേഖലയുതെ 
വഷികസനത്ഷിനായഷി സരക്കാര നെപെഷിലാക്കഷിയ ലൈാന് 
പദ്ധ�ഷികതള ഇത്രത്ഷില് �രും �ഷിരഷിക്കാും. 
1. സമുദ്ര േത്്യബന്ധന വഷികസനും
2. ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധന വഷികസനും
3. പഷി.എും.എും.എസട്.കവ – സഷി.എസട്.എസട്. സ്കീും
4. വഷിജ്ഞാന വ്യാപനും, പരഷിശീലനും, മസവനങ്ങള്
5. വഷിപണഷികളതെ ആധുനഷികവല്ക്കരണവും 

മൂല്യവരദ്ധനവും
6. േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കുള്ള സാമൂഹഷിക സുരക്ഷാ 

പദ്ധ�ഷികള്
7. നബാരഡഷിതറെ സഹായമത്ാതെയുള്ള 

ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് പദ്ധ�ഷികള്
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8. േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതെ വഷികസനവും 
ോമനജട്തേന്റുും – സഷി.എസട്.എസട്. ഘെകങ്ങള് 
ഉള്തപെടുത്ഷിതക്കാണ്ടുട്.

9. ഫഷി്റീസട് സരവ്വകലാശാലയ്കള്ള പദ്ധ�ഷി
10. �ീരമദശ വഷികസനത്ഷിനായുള്ള പദ്ധ�ഷികള്

2019-20 ക്ചാല�ളവിന്ല ്ധ്ചാന 
്വര്ത്നങ്ള്

• മകരളത്ഷിതറെ ഭാവഷി വഷികസനത്ഷിതല ഒരു 
പ്രധാന മേഖലയാണട് ഉള്നാെന് േത്്യ 
ഉല്ാദനും. എന്ാല് േഷികച്ച നഷിലവാരമുള്ള േത്്യ 
വഷിത്തുകളതെ അപര്യാപ്ത� ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നോയഷി 
നഷിലനഷില്ക്കുന്നു. നല് നഷിലവാരമുള്ള േത്്യ 
വഷിത്തുകളതെ ഉല്ാദനും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട്, 
നഷിലവഷിലള്ള ഹാച്ചറഷികള്, നഴട്സറഷികള്, 
േത്്യഫാമുകള് എന്ഷിവ ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനുും 
നഷിലവഷിലള്ള അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളഷില് പു�ഷിയ 
യൂണഷിറ്റുകള് നഷിരമഷിക്കുന്�ഷിനുും വകുപെട് ശ്രേും 
നെത്ഷി. കുളങ്ങളഷിതല േത്്യകൃ്ഷിയ്കട് ഉപമയാഗഷിക്കുന് 
വഷിസട്തൃ�ഷി 2019-20 ല് മുന്പുണ്ായഷിരുന് 
5,325 തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് 5,700 തഹകട്െറായഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു. േത്്യ സുംസ്ക്കരണ യൂണഷിറ്റുകള് 80 ല് 
നഷിന്ട് 1800 യൂണഷിറ്റായഷി, മുത്തുച്ചഷിപെഷി വളരത്ല് 
യൂണഷിറ്റുകള് 2,000 ല് നഷിന്ട് 3,500 യൂണഷിറ്റായഷി 
ഉയര ന്നു. റീസരക്കുമലറ്ററഷി അക്ാക്കള്ച്ചര സഷിസ്റ്റും/
അക്ാമപാണഷിക്ട് യൂണഷിറ്റുകള് എന്ഷിവ 100 ല് 
നഷിന്ട് 500 യൂണഷിറ്റായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. ഒരു തനല്ട് ഒരു 
േത്്യക്കൃ്ഷിയ്കട് കീഴഷിലള്ള പ്രമദശും 1,620 തഹകട്െറഷില് 
നഷിന്ട് 2,500 ആയഷി ഉയരന്നു. 200 തഹകട്െര 
പ്രമദശത്തുട് സീമറാ വാട്ര എക്ട്മെഞ്ട് തെമീന് 
കൃ്ഷിയുും നെത്ഷി.

• തൃശൂര, േലപ്പുറും ജഷില്കളഷിതല മകാള് പ്രമദശങ്ങളഷില് 
ഒരു തനല്ട് ഒരു േത്്യകൃ്ഷി 1,600 തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് 
4,500 തഹകട്െറായുും കുട്നാെട് പ്രമദശത്ട് 2,100 

തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് 5,350 തഹകട്െറായുും വരദ്ധഷിച്ചു.
•  തനയ്യാര, പീച്ചഷി, തവസട്റ്റട് കല്ഡ, കുളത്തുപുഴ, 

കല്മനാെട്, �ളഷിപുഴ, കരപുഴ എന്ീവഷിെങ്ങളഷില് 
പു�ഷിയ ഹാച്ചറഷികള് സ്ാപഷിച്ചു.

• േലമ്പുഴ, കണ്ണൂര, എറണാകുളും, പാലക്കാെട് 
ജഷില്യഷിതല മപാത്തുണ്ഷി റഷിമസാരവ്വയറഷിലും 
ബാണാസുരസാഗര റഷിമസാരവ്വയറഷിലും േത്്യകൃ്ഷി 
ആരുംഭഷിച്ചു.

• കവവഷിധ്യവല്ക്കരണും ഉറപൊക്കുന്�ഷിനട് 
പന്മവലഷിച്ചഷിറ – പത്നും�ഷിട്, തനയ്യാര - 
�ഷിരുവനന്പുരും എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് രണ്ടുട് പു�ഷിയ 
ഗഷിഫട്റ്റട് ഹാച്ചറഷികള് സ്ാപഷിച്ചു.

• മകരളത്ഷിതല മൂന്ട് മസാണുകള്ക്കായഷി 
േകറന് ആുംബുലന്സട് ലഭ്യോക്കഷി. 
�ഷിരുവനന്പുരതത് വഷിഴഷിഞ്ഞും, എറണാകുളതത് 
കവപെഷിന്, മകാഴഷിമക്കാെട് ജഷില്യഷിതല 
മബപൂര എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് ഒരു സേയും 10 
മപരക്കട് പ്രാഥേഷികവും അെഷിയന്ഷിരവോയ 
കവദ്യസഹായത്ഷിനട് ആവശ്യോയ 
എല്ാ ആധുനഷിക സൗകര്യങ്ങളും േകറന് 
ആുംബുലന്സുകളഷില് സജ്ജീകരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 
ഇന്്യന് രജഷിസ്റ്റര ഓഫട് ്ഷിപെഷിുംഗട് സ്റ്റാന്മഡരഡട് 
പ്രകാരോണട് ആുംബുലന്സട് രൂപകല്ന 
തെയ്ഷിരഷിക്കുന്�ട്. അ�ഷിതറെ പ്രവരത്നത്ഷിനുും 
തുെരപ്രവരത്നങ്ങള്ക്കുോയഷി മകരള ്ഷിപെഷിുംഗട്, 
ഇന്പാന്ഡട് നാവഷിമഗ്ന് മകാരപെമറ്തന 
ചുേ�ലതപെടുത്ഷി.

• ഉള്നാെന് േത്്യബന്ധന വഷിഭവങ്ങളതെ 
സുംരക്ഷണത്ഷിതറെ ഭാഗോയഷി േത്്യ മശഖരും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പദ്ധ�ഷി നെപൊക്കുകയുും 
217.87 ലക്ഷും േത്്യ വഷിത്തുകള് വഷിവഷിധ തപാതു 
ജലാശയങ്ങളഷില് നഷിമക്ഷപഷിക്കുകയുും തെയട്തു. 
അക്ാക്കള്ച്ചര വഷികസന പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ 8,300 
തഹകട്െര വഷിസ്തീരണ്ും തെമീന് കൃ്ഷിയ്കും 9,800 
തഹകട്െര േത്്യകൃ്ഷിയ്കും ഉപമയാഗഷിച്ചു.  

മബ്ചാക്ക് 3.4.1 ‘സുെ ഷി�്സാഗരും’ – മകരളത്ഷിതല ഒരു നൂ�ന സുംരുംഭും 

സമുദ്രത്ഷിതല ലൈാസ്റ്റഷികട് ോല ഷിന്യങ്ങള് �െയുന്�ഷിനായഷി, ‘സുെ ഷി�് സാഗരും’ (ശുദ്ധോയ കെല്)പദ്ധ�ഷി, 
സമുദ്രത്ഷില് ലൈാസ്റ്റഷികട് ോല ഷിന്യ നഷിരമാരജ്ജനും കുറയ്കക, കെല ഷില് ലൈാസ്റ്റഷികട് ോല ഷിന്യങ്ങള് വല ഷിതച്ചറഷിയുന്�ട് 
�െയുക, എല്ാത്രും ലൈാസ്റ്റഷിക്കുകള് നീക്കും തെയ്യുക എന്ഷിവ ലക്ഷ്യേഷിട്ട് ഒരു ശുെ ഷി�് ക്യാമ്പയഷിന് ആരുംഭഷിച്ചു. 
ഫഷി്റീസട് വകുപ്പുട്, ഹാരബര എഞ് ഷിനീയറഷിുംഗട് ഡഷിപൊരട്ട്തേറെട്, തസാകസറ്റഷി മഫാര അസഷിസ്റ്റന്സട് ടു ഫഷി്ര 
വേണ് (സാഫട്), സുെ ഷി�് േഷി്ന്, തനറ്റട് വരക്കട് മഫാര ഫഷി്ട് ക്ാളഷിറ്റഷി ോമനജട്തേറെട് ആറെട് സകസ്റ്റനബ ഷിള് 
ഫഷി് ഷിുംഗട് (തനറ്റട്ഫഷി്ട്) എന്ഷിവയുോയഷി സഹകരഷിച്ചാണട് ഈ സുംരുംഭും ഏതറ്റടുക്കുന്�ട്. ‘സുെ ഷി�്സാഗരും’ 
എന് സുംരുംഭത്ഷിലൂതെ സമുദ്ര പരഷിസ്ഷി�ഷി വൃത്ഷിയായഷി സൂക്ഷ ഷിക്കുന്�ഷിതനക്കുറഷിച്ചുള്ള അവമബാധും 
വ്യാപ ഷിപെ ഷിക്കുന്�ഷിനട് വല ഷിയ മ�ാ�ഷിലള്ള പ്രൊരണ പരഷിപാെഷികള് നെത്ഷി. രണ്ടുട് േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള്, 
നീണ്കര, ശക്ഷിക്കുളങ്ങര തുറമുഖങ്ങളഷില് ലൈാസ്റ്റഷികട് ോല ഷിന്യ മശഖരണ മക�ങ്ങളണ്ടുട്. അവ ഷിതെ നഷിന്ട് 
ശക്ഷിക്കുളങ്രയഷിതല ലൈാസ്റ്റഷികട് മവര�ഷിരഷിക്കല്, ക്ലീനഷിുംഗട് യൂണഷിറ്റട്, തകാല്ും ജഷില്യഷിതല നീണ്കരയഷിതല ലൈാസ്റ്റഷികട് 
കീറഷിമുറഷിക്കല് യൂണഷിറ്റട് എന്ഷിവയഷിമലയ്കട് ോല ഷിന്യങ്ങള് തകാണ്ടു മപാകുന്നു. ഇതുവതര 38.37 െണ് വലകള്, 
ലൈാസ്റ്റഷികട് കയറുകള്, േറ്റട് ലൈാസ്റ്റഷികട് വസട്തുക്കള് എന്ഷിവ േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള് നീക്കും തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്.

അവലംബം:  ഫറിഷറീ്്ട വകുപ്്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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2019-20 കാലയളവഷില് തോത്ും 6.31 മകാെഷി േത്്യ 
വഷിത്ട് ഉല്ാദനും ഡഷിപൊരട്ട്തേറെട് ഹാച്ചറഷികളഷിലൂതെ 
നെപെഷിലാക്കഷി.

തുറമുഖ എഞ്ിനീ�റിഷംഗക് വകുപ്പുഷം 
മത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ളുഷം
 
Iമകരള സരക്കാര ഇതുവതര 18 േത്്യ 
ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതെ നഷിരമാണും 
പൂരത്ഷിയാക്കുകയുും 7 തുറമുഖങ്ങളതെ നഷിരമാണും 
പുമരാഗേഷിച്ചുതകാണ്ഷിരഷിക്കുകയുോണട്. േ�ലതപൊഴഷി 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖത്ഷിതറെ നഷിരമാണും 
പൂരത്ഷിയാക്കഷി ജൂണ് 3, 2020 -ല് ഉദട്ഘാെനും തെയട്തു. 
തൃശ്ശൂര ജഷില്യഷിതല മെറ്റുവാ േത്്യബന്ധനതുറമുഖും 
നഷിരമാണും പൂരത്ഷിയാക്കഷി തഫബ്രൂവരഷി 25, 2019 
ല് ഉദട്ഘാെനും തെയട്തു. തകായഷിലാണ്ഷി, േമഞ്ശ്രും 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് നഷിരമാണും പൂരത്ഷിയാക്കഷി, 
ഒകട്മൊബര 1, 2020 -ല് കമീ്ന് തെയട്തു. വഷിഴഷിഞ്ഞും, 
�ങ്മശേരഷി, നീണ്കര, കായുംകുളും, മ�ാട്പെള്ളഷി, മുനമ്പും, 
മെറ്റുവാ, തപാന്ാനഷി, മബപ്പൂര, പു�ഷിയാപൊ, മൊമ്പാല്, 
�ലായട്, ോപെഷിളമബ, അഴീക്കല്, തെറുവത്തൂര, 
തകായഷിലാണ്ഷി, േമഞ്ശ്രും, മു�ലതപൊഴഷി എന്ഷിവയാണട് 
പൂരത്ഷിയായ തുറമുഖങ്ങള്. മെത്ഷി(ഒന്നുും രണ്ടുും) 
ആരത്തുങ്ല് (രണ്ട് ), തെല്ാനും (ഒന്ട്, രണ്ട് ),  

�ാനൂര, തവള്ളയഷില്, കാസരമഗാഡട് മു�ലായവയുതെ 
നഷിരമാണും പുമരാഗേഷിച്ചു തകാണ്ഷിരഷിക്കുന്നു. 
മകരളത്ഷിതല േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതെ 
തലാമക്ക്ന് ചിത്ഷം 3.4.3-ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.

തവള്ളയഷില്, മെറ്റുവ, േമഞ്ശ്രും, തകായഷിലാണ്ഷി 
എന്ീ തുറമുഖങ്ങളമെയുും മുനക്കക്കെവട് ഫഷി്ട് ലാറെഷിുംഗട് 
തസറെറഷിമറെയുും നഷിരമാണും പൂരത്ഷിയാക്കുന്�ഷിനായഷി 
2019-20  പദ്ധ�ഷിയഷില് ഫണ്ട് വകയഷിരുത്ഷി.  മെറ്റുവ, 
തെറുവത്തൂര, �ലായട് എന്ീ േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങള് പൂരത്ീകരഷിക്കുന്�ഷിനുും പ്രവരത്നക്ഷേും 
ആക്കുന്�ഷിനുും ഫണ്ട് അനുവദഷിച്ചഷിരുന്നു. തുറമുഖങ്ങളതെ 
ോമനജട്തേറെഷിനുും ധനസഹായും ലഭ്യോക്കഷിയഷിരുന്നു. 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് വര്ത്ഷിലെനീളും 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ഷിനായഷി അവയുതെ അറ്റകുറ്റപെണഷികളും 
ട്ഡട്ജഷിുംഗുും നെത്തുന്�ഷിനായഷി പദ്ധ�ഷി സഹായും 
ലഭ്യോക്കഷിയഷിരുന്നു.  േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതെ 
നഷിരമാണ പ്രവരത്നങ്ങളതെ പുമരാഗ�ഷി 
അനുബന്ധഷം 3.4.8 -ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ഫഷി്ട് ലാറെഷിുംഗട് 
മക�ങ്ങളഷില് നഷിന്നുമുള്ള തോത്വരുോനും 
2016-17 തല 302.54 ലക്ഷും രൂപയഷില് നഷിന്നുും 
2017-18 ല് 849.08 ലക്ഷും രൂപയായഷി ഉയരന്നു. 

മബ്ചാക്ക് 3.4.2 പ്രധാനേ�ഷി േത്്യ സമ്പദ മയാജന (പ ഷി.എും.എും.എസട്.കവ)

ഇന്്യയഷിതല ഫഷി്റീസട് മേഖല ഷിയുതെ സുസ്ഷിരവും ഉത്രവാദഷി�്മുള്ളതുോയ വ ഷികസനും തകാണ്ടുവരുന്�ഷിനുള്ള 
ഒരു പ്രധാന മക�ാവ ഷി്ട്കൃ� പദ്ധ�ഷിയാണട് പ്രധാനേ�ഷി േത്്യ സമ്പദ മയാജന. 2020-21 സാമ്പത്ഷികവര്ും 
മു�ല് 2024-25 സാമ്പത്ഷികവര്ും വതരയുള്ള അഞ്ട് വര്ക്കാലയളവ ഷിമലയ്കായഷി തോത്ും 20,050.00 മകാെഷി 
രൂപയുതെ നഷിമക്ഷപത്ഷിനാണട് ഈ പദ്ധ�ഷിപ്രകാരും അുംഗീകാരും നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്. ഇ�ഷില് 9,407.00 
മകാെഷി രൂപയുതെ മക� വ ഷിഹഷി�വും 4,880.00 മകാെഷി രൂപയുതെ സുംസ്ാന വ ഷിഹഷി�വും 5,763.00 മകാെഷി രൂപയുെ 
ഗുണമഭാക്തൃ സുംഭാവനയുും ഉള്തപെടുന്നു. തസന്ട്ല് തസകട്െര സ്കീും (സഷി.എസട്), തസന്ട്ല് മപൊണ്മസരഡട് സ്കീും 
(സഷി.എസട്.എസട്) എന്ഷിങ്ങതന രണ്ടുട് വ്യ�്യസ്ത ഘെകങ്ങളള്ള ഒരു ബൃഹ�ട് പദ്ധ�ഷിയാണട് പ ഷി.എും.എും.എസട്.കവ. 
തസന്ട്ല ഷി മപൊണ്മസരഡട് സ്കീും ഘെകതത് വീണ്ടുും ഗുണമഭാക്ക്കളഷില്ാത്തുും ഗുണമഭാക്ാക്കളള്ളു�ോയ 
സ്കീമുകള് എന്ഷിങ്ങതന �രും�ഷിരഷിച്ച ഷിട്ടുണ്ടുട്. സാമങ്�ഷിക വ ഷിദ്യയുതെ പ്രമൊദനും, വ ഷിളതവടുപെ ഷിനട് മശ്മുള്ള 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യ വ ഷികസനും, മൂല്യവരദ്ധഷി� ഉല്ന്ങ്ങള് ശക്ഷിതപെടുത്ല്, നവീകരണും, ശക്ോയ 
േത്്യ ോമനജട്തേറെട്, നഷിയ�ണ സുംവ ഷിധാനങ്ങള് എന്ഷിവയഷിലൂതെ ഉല്ാദനവും ഉല്ാദനക്ഷേ�യുും �മഷില് ഒരു 
സുംതുല ഷി�ാവസ് ഈ പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. 

സ്കാര്യ മേഖലയുതെ പങ്ാളഷിത്ും, സുംരുംഭക�് വ ഷികസനും, പു�ഷിയ ബ ഷിസഷിനസ്ട് മോഡലകള്, 
ബ ഷിസഷിനസ്ട് എളപെോക്കുന്�ഷിനുള്ള സഹായും, നൂ�ന ോതൃകകള്, സ്റ്റാരട്ട് അപ്പുകള്, ഇന്കുമബറ്ററുകള് 
എന്ഷിവയുള്തപെതെയുള്ള നൂ�ന പദ്ധ�ഷി പ്രവരത്നങ്ങളഷിലൂതെ ഫഷി്റീസട് മേഖലയഷില് ഒരു ൊലക അന്രീക്ഷും 
സൃഷ്ട ഷിക്കുകയാണട് പദ്ധ�ഷി ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. ജ ഷില്ാ തലവല് കമഷിറ്റഷി വഴഷി ജഷില്ാ കളകട്െര/തഡപയൂട്ഷി കമഷി്ണര 
എന്ഷിവരുതെ മനതൃ�്ത്ഷില് ഫഷി്റീസട് ോമനജട്തേറെട് ലൈാനുകള് സുംമയാജഷി� ജഷില്ാ ഫഷി്റീസട് വ ഷികസന 
പദ്ധ�ഷികള് എന്ഷിവയുതെ രൂപീകരണവും ഏമകാപനവും പദ്ധ�ഷി വ ഷിഭാവനും തെയ്യുന്നു. 2024-25 ഓതെ ഒരു ലക്ഷും 
മകാെഷി രൂപയായഷി േത്്യ ഉല്ന് കയറ്റുേ�ഷി വരദ്ധഷിപെ ഷിക്കുക, േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ വരുോനും ഇരട്ഷിയാക്കുക, 
പദ്ധ�ഷിക്കാലയളവ ഷില് ശരാശരഷി വളരച്ചാ നഷിരക്കട് 9 ശ�ോനോയഷി ഉയരത്തുക എന്ഷിവയാണട് പ ഷി.എും.എും.എസട്.
കവ യുതെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്.

അവലംബം: പറി എം എം എ്്ട വവ മാർ ഗ്ഗനറിർ റദേശങ്ങള്  2020, ഫറിഷറീ്്ട വകുപ്്ട



132 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

എന്ാല് 2019-20 -ല് 726.45 ലക്ഷും രൂപയായഷി 
കുറഞ്ഞു.  2012-13 മു�ല് തുെരച്ചയായഷി ഏറ്റവും 
കൂടു�ല് വരുോനും ലഭഷിച്ചഷിരുന് നീണ്കര തുറമുഖത്തു 
നഷിന്നുോണട് 2019-20 ല് ഏറ്റവും കൂടു�ല് വരുോനും 
ലഭഷിച്ച�ട്. തോത് വരുോനത്ഷില് രണ്ാും സ്ാനത്ട് 
നഷില്ക്കുന്�ട് കായുംകുളും തുറമുഖോണട്. മകരളത്ഷിതല 
േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ഫഷി്ട് ലാറെഷിുംഗട് 
മക�ങ്ങളഷില് നഷിന്നുമുള്ള തോത്വരുോനത്ഷിതറെ 62 
ശ�ോനും നീണ്കര, കായുംകുളും, പു�ഷിയാപെ(മൂന്ാും 
സ്ാനും) എന്ീ തുറമുഖങ്ങളഷില് നഷിന്നുോണട്. 
തോത്വരുോനത്ഷിലണ്ാകുന് ഏറ്റക്കുറച്ചഷിലകള് 
പ്രധാനോയുും കെലഷില് നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന് േത്്യത്ഷിതറെ 
അളവഷിതന ആശ്രയഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. വഷിശദവഷിവരങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.4.9 ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.
പു�ഷിയ തുറമുഖങ്ങളതെ നഷിരമാണത്ഷിനു പുറമേ 
നഷിലവഷിലള്ള തുറമുഖങ്ങളതെ നവീകരണും, 

ലാറെഷിുംഗട് മക�ങ്ങളതെ നഷിരമാണും, മറാഡുകള്, 
പാലങ്ങള്, മലാക്കര മുറഷികള്, നെപൊ�കള് 
എന്ഷിവയുതെ നഷിരമാണത്ഷിനുും നബാരഡട് ഫണ്ട് 
വഷിനഷിമയാഗഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് XXIII നു കീഴഷില് 
ഉള്ള പദ്ധ�ഷികളതെ നഷിരമാണ പുമരാഗേഷിക്കുന്നു. ോരച്ചട് 
31, 2020 വതരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരും 4,134.93 
ലക്ഷും രൂപയാണട് തോത്ും തെലവട്. ഇ�ഷില് ോരച്ചട് 
31, 2020 വതര 1,750.00 ലക്ഷും രൂപ മക� വഷിഹഷി�ും 
ലഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് XXIII നു കീഴഷില് 2,546.00 
ലക്ഷും രൂപ തെലവ വരുന് 4 പു�ഷിയ തപ്രാമപൊസലകള് 
- തവള്ളയഷില്, തെല്ാനും, �ങ്മശേരഷി, പു�ഷിയാപെ - 
നബാരഡട് അുംഗീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ഈ സാമ്പത്ഷികവര്ും  
തകായഷിലാണ്ഷി, േമഞ്ശ്രും േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങള് 
പണഷി പൂരത്ഷിയാക്കഷി കമീ്ന് തെയട്തു. 

ചിത്ഷം 3.4.3  മകരളത്ഷിതല േത്്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതെ തലാമക്ക്ന്
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മകരള സഷംസ്്ചാന തീരമദശ വികസന 
മക്ചാര്പ്മറ്ന് (ന്ക.എസക്.സി.എ.ഡി.സി)

സുംസ്ാനതത് �ീരമദശ മേഖലയുതെ സേഗ്ോയ 
വഷികസന പ്രവരത്നങ്ങള് നെപൊക്കുന്�ഷിനായുള്ള 
സുംസ്ാന സരക്കാര സ്ാപനോണട് മകരള 
സുംസ്ാന �ീരമദശ വഷികസന മകാരപെമറ്ന്(തക.
എസട്.സഷി.എ.ഡഷി.സഷി). �ീരമദശവഷികസനും, 
േത്്യബന്ധന മേഖലയഷിതല അെഷിസ്ാന തസൗകര്യ 
വഷികസനും, സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യ ആരജ്ജഷിക്കല്, 
വാണഷിജ്യ പ്രവരത്നങ്ങള്, വഷിദമഗ്ദാപമദശും 
എന്ഷിവ സ്ാപനും നല്കുന്നു. 2019-20 തല 
പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങളായ 112.00 മകാെഷി രൂപയുതെ 
�ീരസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങള്, 112.21 മകാെഷി 
രൂപയുതെ പരപെനങ്ങാെഷി േത്്യബന്ധന തുറമുഖും, 
97.43 മകാെഷി രൂപയുതെ തെത്ഷി േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖും എന്ഷിവ കഷിഫട്ബഷി പദ്ധ�ഷിയ്ക കീഴഷില് 
അനുവദഷിച്ചു.  2019-20 തല പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങളഷില് 
8 �ീരസുംരക്ഷണ പദ്ധ�ഷികള്, 2 േത്്യബന്ധന 
തുറമുഖങ്ങള്, സട്കൂളകളഷില് 56 അെഷിസ്ാന തസൗകര്യ 
വഷികസന പദ്ധ�ഷികള്,  ഒരു ഫഷി്ട് ലാറെഷിുംഗട് മക�ും, 
6 േത്്യവഷിപണന മക�ങ്ങള് എന്ീ പദ്ധ�ഷികള് 
ഉള്തപെടുന്നു.  ഇ�ഷിനു പുറമേ വഷിഴഷിഞ്ഞത്ട് േത്്യ 
സുംസ്കരണ പദ്ധ�ഷി, തകാല്ുംമകാെട്, വലഷിയതുറ, 
പരുത്ഷിയൂര എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് ക്ഷിതൃേ േണല്ത്ഷിട് 
നഷിരമാണും എന്ഷിവയുും 2019-20 ല് പൂരത്ഷിയാക്കഷി. 

മത്്യന്ത്്ചാഴില്ചാളി സമൂെത്ിന്ചായുള്ള 
സ്ചാമൂെിക സുരക്യുഷം ഉപജീവമന്ചാപ്ചാധിയുഷം

േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി സമൂഹത്ഷിനട് സാമൂഹഷിക 
സുരക്ഷഷി��്വും ഉപജീവമനാപാധഷിയുും ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്�ഷിനായഷി സുംസ്ാന സരക്കാര വഷിവഷിധ 
പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. സരക്കാറഷിതറെ 
ഫഷി്റീസട് വകുപെഷിനട് പുറതേ േത്്യതഫഡുും, മകരള 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി മക്ഷേ നഷിധഷി മബാരഡുും  
ഇത്രത്ഷിലള്ള പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്നുണ്ടുട്. 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കട് �െസ്രഹഷി�ോയ 
ഉപജീവമനാപാധഷികള് ലഭ്യോക്കുന് പദ്ധ�ഷിയ്കട് 
പുറമേ ഭവനനഷിരമാണും, ഇന്ഷുറന്സട്, 
തപന്്ന് മു�ലായവയ്കള്ള പദ്ധ�ഷികളും ഇ�ഷില് 
ഉള്തപെടുന്നു. േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കായുള്ള ഗ്രൂപെട് 
അപകെ ഇന്ഷുറന്സട് പദ്ധ�ഷി മുമഖന 2,42,478 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കട് പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. 
85,543 അനുബന്ധ േത്്യബന്ധന അനുബന്ധ 
പ്രവരത്കരക്കുും ഗ്രൂപെട് ഇന്ഷുറന്സട് പദ്ധ�ഷി മുമഖന 
പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. 46,444 േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കട് 
വാരദ്ധക്യ തപന്്ന് ലഭ്യോക്കഷി. ‘തപന്്ന് 
മഫാര കവവട്സട് ഓഫട് ഡഷിസീസഡട് ഫഷി്രതേന്’ 
എന് പദ്ധ�ഷിയുതെ കീഴഷില് േരണതപെട് 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികളതെ ഭാര്യോരക്കട്   ഈ പദ്ധ�ഷി 
മുമഖന (9,215 മപരക്കട് ) പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. ‘മസവഷിുംഗട് 

കും റഷിലീഫട് ’ പദ്ധ�ഷിയ്ക കീഴഷില് പഞ്ഞോസ (ഓഫട് 
സീസണ്) ധനസഹായും സമുദ്ര േത്്യബന്ധനത്ഷില് 
ഏരതപെട്ഷിരഷിക്കുന്വരഷില് 1,55,990 മപരക്കുും, ഉള്നാെന് 
േത്്യബന്ധനത്ഷിമലരതപെട്ഷിരഷിക്കുന് 22,065 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കുും ലഭ്യോക്കഷി. ഫഷി്റീസട് 
ഡഷിപൊരട്ട്തേന്റുും, മകരള സുംസ്ാന േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
മക്ഷേ നഷിധഷി മബാരഡുും നെപെഷിലാക്കുന് ഇത്രും 
സ്കീമുകളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.4.10 ലും 
3.4.11 ലും നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 

മത്്യന്ഫഡക്

പ്രാഥേഷിക �ലത്ഷിലള്ള 657 േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
വഷികസനമക്ഷേ സഹകരണ സുംഘങ്ങളതെ 
ഒരു അതപക്ട് തഫഡമറ്നാണട് േത്്യതഫഡട്. 
ഇ�ഷില് 336 സുംഘങ്ങള് സമുദ്രമേഖലയഷിലും 199 
സുംഘങ്ങള് ഉള്നാെന് മേഖലയഷിലും 122 എണ്ും 
വനഷി�ാ സുംഘങ്ങളോണട്. ഈ തസാകസറ്റഷികളഷിതല 
ആതക അുംഗസുംഖ്യ 4.71 ലക്ഷത്ഷില് കൂടു�ലാണട്. 
തഫഡമറ്തറെ ആതക ഓഹരഷി മൂലധനും 150 മകാെഷി 
രൂപയാണട്. േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി സമൂഹത്ഷിനുള്ളഷില് 
സ്യും സഹായ സുംഘങ്ങള് രൂപതപെടുത്ാനുും 
അതുവഴഷി സമ്പാദ്യശീലും വളരത്തുവാനുും േത്്യതഫഡഷിനട് 
സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. കേമക്ാഫഷിനാന്സുും, പലഷിശരഹഷി� 
വായട്പകളും നല്കുക വഴഷി േത്്യതഫഡഷിനട് കേമക്ാ 
തക്ഡഷിറ്റട് മേഖലയഷില് കാര്യോയ പ്രഭാവും ഉണ്ാക്കാന് 
സാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. 2019-20 ല് കേമക്ാഫഷിനാന്സഷിതറെ 
പഷിന്തുണമയാതെ  6,272.45 ലക്ഷും രൂപയുും സ്യും 
സഹായ സുംഘും വഴഷിയുള്ള പ്രമയാജനും 25,570 
ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കു ലഭഷിച്ചു. 7,179 േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
സട്ത്രീകള്ക്കട് 1,345.8 ലക്ഷും രൂപയുതെ പലഷിശ രഹഷി� 
വായട്പ അനുവദഷിച്ചു. വഷിവഷിധ പരഷിപാെഷികളഷിലൂതെ 
േത്്യതഫഡട് കകവരഷിച്ച മനട്ങ്ങള് അനുബന്ധഷം 
3.4.12-ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.

ന്സ്ചാജസറ്റി മഫ്ചാര് അസ്ിസ്റന്സക് റ്റു 
ഫി്ര്വമണഷം സക്ത്ീ ശ്ചാക്ീകരണവഷം 
(എസക്.എ.എഫക്)

സുംസ്ാനതത് േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി സട്ത്രീകളതെ 
ശാക്ീകരണത്ഷിനുും ആകോനമുള്ള വഷികസനും 
സാധ്യോക്കുന്�ഷിനുും മവണ്ഷി സ്ാപഷി�ോയ 
ഏജന്സഷിയാണട് തസാകസറ്റഷി മഫാര അസ്ഷിസ്റ്റന്സട് 
റ്റു ഫഷി്രവേണ്.  എസട്.എ.എഫട്, േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
സട്ത്രീകതള കൂട്ായ പ്രവരത്നങ്ങള് തൂെങ്ങാനുും 
തെറുകഷിെ സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭഷിക്കാനുും, അവ 
നഷിലനഷിരത്തുവാനുും,  സാമ്പത്ഷികവും സാമങ്�ഷികവോയ 
പഷിന്തുണ നല്കുന്നു. േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി സട്ത്രീകളതെ 
ബദല് ഉപജീവമനാപാധഷി പ്രവരത്നങ്ങള് 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷി ക്കുന്�ഷിനുും പ്രമ�്യകഷിച്ചട് തെറുകഷിെ 
സുംരുംഭങ്ങളതെ വഷികസനത്ഷിനു മവണ്ഷിയുും, 400 
േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട്  
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(100 ഗ്രൂപെട് ) സഹായും നല്കഷി. 48 േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി 
ഗുണമഭാക്ാക്കതള ഉള്തപെടുത്ഷി 12 സൂക്ഷട്േ 
തെറുകഷിെ സുംരുംഭങ്ങള് സ്ാപഷിച്ചുതകാണ്ടുട് തകാല്തത് 
കുണ്റയഷില് ഒരു അപൊരല് പാരക്കട് കണ്മസാര്്യും 
രൂപീകരഷിച്ചു. 2019-20 കാലയളവഷില് 447 �ീരകേത്രഷി 
ആകട്െഷിവഷിറ്റഷി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കട് പലഷിശരഹഷി�, വരക്കഷിുംഗട് 
കാപെഷിറ്റല് റഷിമവാള്വഷിുംഗട് ഫണ്ടുട് അനുവദഷിച്ചു.  
3,031 ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് കാര്യക്ഷേ� 
തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനുള്ള പരഷിശീലനും നല്കഷി. 40 
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കട്  സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യ തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനുള്ള 
സഹായങ്ങള് അ��ട് യൂണഷിറ്റുകളഷില് അനുവദഷിച്ചു. 
വഷിവഷിധ പരഷിപാെഷികളഷിലൂതെ എസട്.എ.എഫട് കകവരഷിച്ച 
മനട്ങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.4.13-ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

വലഷിയ മ�ാ�ഷിലള്ള  ത�ാഴഷിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടഷിക്കുക,  
മപാ്ക നഷിലവാരും ഉയരത്തുക വഷിമദശനാണ്യും  
മനടുക എന്ഷിങ്ങതന വഷിവഷിധ രീ�ഷിയഷില് രാജ്യത്ഷിതറെ 
സാമ്പത്ഷിക വഷികസനത്ഷില് േത്്യബന്ധന 
മേഖലയുതെ പങ്ട് വ്യക്ോണട്.  പ�ഷിമൂന്ാും 
പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷി കാലത്ട് (എ) േത്്യ ഉല്പൊദനും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിലൂതെ മപാ്ക സുരക്ഷ , (ബഷി) 
സുസ്ഷിരവും നീ�ഷിയുക്വോയ രീ�ഷിയഷില് സമൂഹത്ഷിനട് 
ഉല്പൊദന ആനുകൂല്യങ്ങള്  വഷി�രണും തെയ്യുന്�ട് 
ഉറപൊക്കുന്�ഷിലൂതെ േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷികള്ക്കെയഷിതല 
ദാരഷിദ്യും കുറയ്കല് എന്ഷിവയ്കട് പ്രാധാന്യും നല്കുന്നു.

ഐക്യരാ്ട്ട്സഭയുതെ സുസ്ഷിര വഷികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങളഷില് പലതുും േത്്യ സമ്പദട് വ്യവസ്യുോയുും 
സമുദ്രമേഖലയുതെ പ്രവരത്നങ്ങളോയുും മനരഷിട്ട് 
ബന്ധതപെട്ഷിരഷിക്കുന്നു.  േത്്യവഷിഭവങ്ങളതെ സുസ്ഷിര 
പരഷിപാലനവും േത്്യതത്ാവഷിലാളഷി സമൂഹത്ഷിതറെ 
മക്ഷേവും ഭക്ഷ്യ-മപാ്ക സുരക്ഷ കകവരഷിക്കുന്�ഷിനുും 
മകരളത്ഷിതല േത്്യതത്ാഴഷിലാളഷി സമൂഹത്ഷിതറെ 
സാമ്പത്ഷികവും സാമൂഹഷികവോയ മക്ഷേും 
തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനുും അനഷിവാര്യോണട്.  കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനവും പരഷിസ്ഷി�ഷിയുതെ �കരച്ചയുും ഈ മേഖലയ്കട് 
കാര്യോയ തവല്ലുവഷിളഷികള് ഉയരത്തുന്നു.  ോത്രേല് 
മകരളത്ഷിതല േത്്യബന്ധന മേഖല തുെരച്ചയായ 
പ്രകൃ�ഷി ദുരന്ത്ഷില് നഷിന്ട് കരകയറുകയാണട്.  
ഓഖഷി ചുഴലഷിക്കാറ്റട്, തുെരച്ചയായ രണ്ട് തവള്ളതപൊക്കും 
(ഓഗസട്റ്റട്  2018, 2019) ഈ മേഖലതയ സേീപകാലത്ട് 
പ്ര�ഷികൂലോയഷി ബാധഷിച്ചു.  കഴഷിഞ്ഞ കുതറ വര്ങ്ങളായഷി 
നെത്ഷിയ സുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങളമെയുും 
ോമനജട്തേറെട് നെപെഷികളതെയുും ഗുണും സുംസ്ാനും 
കകവരഷിക്കാന് തുെങ്ങഷി.  പ്രമ�്യകഷിച്ചുും ഉള്നാെന് 
ജലാശയങ്ങളഷിതല അക്ാകള്ച്ചര പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഭാവഷിയഷില് പു�ഷിയ അവസരങ്ങള് പ്രദാനും തെയ്യുന്നു.  
ഒപെും പ്രാമദശഷിക സരക്കാരുകളഷില് നഷിന്നുള്ള സജീവോയ 
പങ്കുും സുംഭാവനയുും ഈ ദഷിശയഷില് വഷിലൈവകരോയ 
ോറ്റും മകരളത്ഷില് തകാണ്ടുവരുും.  ഇന്്യയഷിതല 
ഒരു പ്രധാന േത്്യ ഉല്പൊദന സുംസ്ാനതേന് 
നഷിലയഷില് സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യകള്, സ്ാപനങ്ങള്, 

നയങ്ങള്, വഷിവഷിധ പങ്ാളഷിത് ഏജന്സഷികളതെ 
പ്രവരത്നങ്ങളതെ ഏമകാപനും എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
മകരളും സുസ്ഷിര േത്്യബന്ധന പരഷിപാലനത്ഷിനായഷി 
പ്രവരത്ഷിക്കുകയാണട്.
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3.5  ജലവിഭവും

േനു്്യതറെ ആമരാഗ്യും, സാമൂഹഷിക-സാമ്പത്ഷിക 
വഷികസനും, പരഷിസ്ഷി�ഷി വ്യവസ് എന്ഷിവയ്കട് ശുദ്ധജലും 
ആവശ്യോണട്.  2020 തല ഐക്യരാ്ട്ട്സഭയുതെ 
മലാക ജല വഷികസന റഷിമപൊരട്ഷിതറെ (യു.എന്.
ഡ്യു.ഡ്യു.ഡഷി.ആര 2020) �ലതക്കട്ട് ‘ജലവും 
കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനവും’ എന്ാണട്.  കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനത്ഷിതറെ തവല്ലുവഷിളഷികതള മനരഷിൊന് 
ജലമ്ാ�സുകതള സഹായഷിക്കുകതയന്�ാണട് 
പ്രസട്തു� റഷിമപൊരട്ഷിലൂതെ ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനും മൂലും മനരഷിമെണ്ഷി വരുന് തവല്ലുവഷിളഷികള്, 
അവസരങ്ങള്, സാദ്ധ്യ�കള് എന്ഷിവയഷില് റഷിമപൊരട്ട് 
ശ്രദ്ധ മക�ീകരഷിക്കുന്നു.

ജലസുംരക്ഷണും, ജല ഉപമഭാഗത്ഷിതല 
പാതഴ്ചലവട് കുറയ്കല്, സുംസ്ാനത്ഷിനകത്തുും, 
സുംസ്ാനങ്ങള്ക്കഷിെയഷിലും  തുല്യോയ വഷി�രണും 
ഉറപൊക്കല് എന്ീ ലക്ഷ്യങ്ങമളാടു കൂെഷിയ ഒരു 
സുംമയാജഷി� ജലവഷിഭവ പരഷിപാലനും ആണട് മദശീയ 
ജല ദൗ�്യും (നാ്ണല് വാട്ര േഷി്ന്) ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്.  
പു�ഷിയ നഷിയ�ണ സുംവഷിധാനങ്ങള് വഷികസഷിപെഷിക്കാനുും, 
ജലമസെനസുംവഷിധാനങ്ങള് പുനരധഷിവസഷിപെഷിക്കുന് 
പ്രവരത്ഷികള് ഉള്തപെതെ നഷിലവഷിലള്ള ജലമസെന 
സുംവഷിധാനങ്ങളതെ കാര്യക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കാനുും, 
കൂൊത�, സാധ്യോയ രീ�ഷിയഷില്  ജലമസെനും 
വഷിപുലീകരഷിക്കാനുും േഷി്ന് ശ്രേഷിക്കുും. സുംഭരണമശ്ഷി 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷില് പ്രമ�്യക ഊന്ല് നല്കുും. 

റിസര്മവ്വ്ചാ�റുകളുന്െ സഷംഭരണ നിലവ്ചാരഷം

ജലവഷിഭവ വകുപെഷിനട്  കീഴഷിലള്ള പ�ഷിനാറട് ഡാമുകളതെ 
സുംഭരണ മശ്ഷി 1,556.08 ദശലക്ഷും കയൂബഷിക്കട് േീറ്റര 
(എുംസഷിഎും) ആണട്. ജലസുംഭരണഷികളഷിതല എക്കലഷിതറെ 
മ�ാ�ട് 28 മു�ല് 30 ശ�ോനും വതരയാതണന്ട് 
�ഷിരതഞ്ഞടുത് ജലസുംഭരണഷികതളക്കുറഷിച്ചുള്ള 
ബാത്ഷിതേട്ഷികട് പഠനങ്ങള് തവളഷിതപെടുത്തുന്നു.   
പ്രധാനോയുും ജലും ഒലഷിച്ചു വരുമമ്പാള് ഉണ്ാകുന് 
അവശഷിഷ്ടങ്ങള്, കളഷിേണ്ട്, േണല് എന്ഷിവയാണട് 
അെഷിയുന്�ട്. അധഷികോയഷി എക്കല് അെഷിയുമമ്പാള്  

റഷിസരമവ്വായറഷിതറെ മുഴവന് സുംഭരണമശ്ഷിയുും 
(എഫട്ആരഎല്), പ്രവരത്നക്ഷേ�യുും കുറഞ്ഞട് 
തവള്ളതപൊക്ക സാധ്യ� വരദ്ധഷിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു.  
2018, 2019 വര്ങ്ങളഷില്  അ�ഷിവൃഷ്ടഷി കാരണും 
ജലവഷിഭവ വകുപെഷിനട് കീഴഷിലള്ള ജലസുംഭരണഷികളഷില് 
നഷിന്നുും സുംഭരണമശ്ഷി കവഷിഞ്ഞു ജലും പുറത്തുമപായ 
സാഹെര്യും ഉണ്ായഷിരുന്നു.  ജലസുംഭരണഷികളഷില് നഷിന്ട് 
എക്കല് നീക്കും തെമയ്യണ്�ഷിതറെ ആവശ്യക�യാണട് 
ഇ�ട് സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്. ഇ�ഷിലൂതെ ഡാും സുരക്ഷയുും, 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക സേഗ്�യുും ഉറപ്പു വരുത്ാനാകുും. 

േുംഗലും, ചുള്ളഷിയാര റഷിസരമവ്വായറുകളഷില് നഷിന്നുും എക്കല് 
നീക്കും തെയ്യുന്�ഷിനു മവണ്ഷി പരീക്ഷണാെഷിസ്ാനത്ഷില് 
മെണ്കീ വരക്കട് മകാണ്ട്ാകട്െട് രീ�ഷികളഷിലൂതെ 
പ്രവരത്ഷിക്കാനുളള നെപെഷിക്േും 2017 -ല് പുറതപെടുവഷിച്ചു.  
േുംഗലും അണതക്കട്ഷില് നഷിന്നുും എക്കല് നീക്കും 
തെയ്യുന് പ്രക്ഷിയ പുമരാഗേഷിക്കുകയാണട്. കാഞ്ഞഷിരപ്പുഴ, 
േലമ്പുഴ, വാഴാനഷി, തനയ്യാര ജലസുംഭരണഷികളഷില് 
ഉള്ള എക്കലഷിതറെ അളവട് േനസഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി 
2019-20 കാലയളവഷില് മകരള എഞ്ഷിനീയറഷിുംഗട് 
റഷിസരച്ചട് ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ട് (തക.ഇ.ആര.ഐ) ഒരു പഠനും 
നെത്ഷിയഷിരുന്നു 2018, 2019 വര്ങ്ങളഷില് അ�ഷിവൃഷ്ടഷി 
കാരണും ഉണ്ായ തവള്ളതപൊക്കും മൂലും വൃഷ്ടഷി പ്രമദശത്തു 
േണ്ഷിെഷിച്ചഷില് ഉണ്ായ�ഷിനാല് കാഞ്ഞഷിരപ്പുഴയഷിമലയുും 
തനയ്യാറഷിമലയുും ജലസുംഭരണമശ്ഷിയഷില് വലഷിയ 
കുറവണ്ായ�ായഷി പഠനങ്ങള് ത�ളഷിയഷിക്കുന്നു. 
േലമ്പുഴ റഷിസരമവ്വായറഷിതറെ സുംഭരണ മശ്ഷിയഷിലും 
സോനോയ കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. എന്ാല്, 
വാഴാനഷി റഷിസരമവ്വായറഷിതറെ സുംഭരണമശ്ഷിയഷില് 
വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്തുകയുണ്ായഷി.  തവള്ളതപൊക്ക 
സേയത്ട് ജലത്ഷിതറെ ഒഴക്കട് അ�ഷിമവഗത്ഷിലും, 
ഉയരന് മ�ാ�ഷിലും ആയ�ഷിനാല്, തവള്ളതപൊക്കും 
മൂലമുണ്ായ എക്കലഷിതറെ നതല്ാരു ഭാഗും ഒലഷിച്ചു 
മപായ�ായഷി നഷിരീക്ഷഷിക്കതപെടുന്നു. േണ്ഷിെഷിച്ചഷില്മൂലും 
നഷ്ടതപെട് േണ്ഷിതറെ അളവഷിമനക്കാള് കുറവായഷിരുന്നു 
ജലസുംഭരണഷിയഷില് അെഷിഞ്ഞുകൂെഷിയ എക്കലഷിതറെ 
മ�ാ�ട്.  ആയ�ഷിനാല് ജലസുംഭരണ മശ്ഷിയഷില് 
വരദ്ധനവണ്ായഷി.
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2018 മു�ല് 2020 വതരയുള്ള കാലയളവഷിതല 
അണതക്കട്ടുകളതെ സുംഭരണ നഷില (വര്കാലത്ഷിനു 
മുന്പുും മശ്വും) അനുബന്ധഷം 3.5.1-ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. ഈ വര്ങ്ങളഷിതല ജൂണ് 
1 മു�ല് തസപട്റ്റുംബര 30 വതരയുള്ള കാലയളവഷിതല 
സുംഭരണ നഷിലയാണട് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്. 
2018, 2019, 2020 വര്ങ്ങളഷില് �ീവ്രേഴയ്കട് മശ്മുള്ള 
സുംഭരണനഷില യഥാക്േും 1276.85 ദശലക്ഷും കയുബഷികട് 
േീറ്റര, 1317.05 ദശലക്ഷും കയൂബഷികട് േീറ്റര, 1271.94 
ദശലക്ഷും കയുബഷികട് േീറ്റര എന്ഷിങ്ങതനയാണട്. 
വര്കാലത്ഷിനു മശ്മുള്ള സുംഭരണ നഷിലയഷില് 
വ്യ�ഷിയാനും ഉണ്ായഷിട്ടുണ്ടുട്. 2018 ല് 647.37 ദശലക്ഷും 
കയുബഷികട് േീറ്ററഷില് നഷിന്ട് 875.56 ദശലക്ഷും കയുബഷികട് 
േീറ്റര ആയഷി 2019 ല് ഉയരന്നുതവങ്ഷിലും, 2020 ല് 785.68 
ദശലക്ഷും കയുബഷികട് േീറ്റര ആയഷി കുറയുകയുണ്ായഷി. 
വര്ാരുംഭത്ഷിനു മുന്പുള്ള സുംഭരണ മ�ാതുും 
ഇത്രും വ്യ�ഷിയാനങ്ങതള ബാധഷിക്കുും. േഴക്കാലത്ഷിനു 
മുന്പുും പഷിന്പുമുള്ള ജലസുംഭരണഷികളതെ സുംഭരണ 
നഷിലയുതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് ചിത്ഷം 3.5.1-ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

വന്കിെ ഇെത്രഷം ജലമസചന പദ്ധതികള്

പ�ഷിനായഷിരും തഹകട്െറഷില് കൂടു�ല് പ്രമദശത്തു 
ജലമസെനും ലഭ്യോക്കുന് ജലമസെന പദ്ധ�ഷികതള 
വന്കഷിെ ജലമസെന പദ്ധ�ഷികള് എന്നുും, 2,000 
തഹകട്െര മു�ല് 10,000 തഹകട്െര വതര ജലമസെനും 
സാധ്യോകുന് പദ്ധ�ഷികതള ഇെത്രും ജലമസെന 
പദ്ധ�ഷികള് എന്നുും �രും �ഷിരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. നാലട് 
വന്കഷിെ ഇെത്രും ജലമസെന പദ്ധ�ഷികളതെ 
നഷിരവ്വഹണ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.5.2-ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതി 
ക്ചാല�ളവിന്ല ന്ചാലക് വന്കിെ ഇെത്രഷം 
ജലമസചന പദ്ധതികളുന്െ നിര്മ്ചാണ 
പുമര്ചാഗതി

പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യ നാലട് 
വര്ങ്ങളഷില് നഷിരമാണും പുമരാഗേഷിച്ച നാലട് വന്കഷിെ 
ഇെത്രും ജലമസെന പദ്ധ�ഷികളാണട് മൂവാറ്റുപുഴ, 
ഇെേലയാര, കാരാപ്പുഴ, ബാണാസുരസാഗര 
പദ്ധ�ഷികള്. പൂരത്ീകരഷിമക്കണ് സേയവും, 
തെലവഴഷിമക്കണ് തുകയുും അധഷികരഷിച്ചഷിട്ടുും, ദശകങ്ങള് 
ആയഷി ഈ നാലട് പദ്ധ�ഷികളും തുെരന്ട് വരുന്നു. 
മേല്പെറഞ്ഞ നാലട് പദ്ധ�ഷികളഷില്, മൂവാറ്റുപുഴ 
ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയുതെ കമീ്നഷിുംഗട് പ�ഷിമൂന്ാും 
പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷി കാലയളവഷില് നെക്കുകയുണ്ായഷി. 
പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യ നാലട് 
വര്ങ്ങളഷില് ഈ ജലമസെന പദ്ധ�ഷികള് കകവരഷിച്ച 
നഷിരമാണ പുമരാഗ�ഷികളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് ചുവതെ 
വഷിശദീകരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു:

1. ഇെമല�്ചാര് ജലമസചന പദ്ധതി 
(ഐ.ഐ.പി)

1981 ല് 17.85 മകാെഷി രൂപ േ�ഷിപ്പു െഷിലവഷില് ആരുംഭഷിച്ച 
പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ തപരഷിയാര ൊലക്കുെഷി നദീ�െങ്ങളഷില് 
ഉള്ള 14,394 തഹ. പ്രമദശും ജലമസെഷി�ോക്കാന് 
ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. 32.278 കഷി.േീ നീളമുള്ള പ്രധാന 
കനാലഷിതറെ പണഷികള് പൂരത്ീകരഷിച്ചു. മലാ തലവല് 
കനാലഷിതറെ നീളും 15 കഷി.േീ ആയഷി കുറച്ചഷിരുന്നു. ഇ�ഷില് 
രണ്ടു �െസ്ങ്ങള് ഉണ്ടുട് – എും.സഷി മറാഡട് മക്ാസ്ഷിുംഗുും 
തറയഷില്തവ  മക്ാസ്ഷിുംഗുും.

ചിത്ഷം 3.5.1  ജലസുംഭരണഷികളഷിതല സുംഭരണ നഷില 2018-2020
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    2. മൂവ്ചാറ്റുപുഴ വ്ചാലി ജലമസചന പദ്ധതി (എഷം.വി.ഐ.പി)

മബ്ചാക്ക് 3.5.1  മൂവാറ്റുപുഴ വാലഷി ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയുതെ കമീ്നഷിുംഗട്

പ്രധാന കനാല ഷിമറെയുും, ശാഖാ കനാലകളമെയുും, വ ഷി�രണശുംഖലകളമെയുും (ഇെയാര, കാരഷിമക്കാെഷിതറെ 
ഏ�ാനുും റീച്ചുകള് ഒഴഷിതക) പ്രവൃത്ഷികള് പൂരത്ീകരഷിച്ചുതകാണ്ടുട് മൂവാറ്റുപുഴ വാല ഷി ജലമസെന പദ്ധ�ഷി 
10.07.2020 നട് കമീ്ന് തെയ്യുകയുണ്ായഷി. 20.86 മകാെഷി രൂപയുതെ പ്രാരുംഭ എസ്റ്റഷിമേറ്റുോയഷി ആരുംഭഷിച്ച ഈ 
ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയ്കട് ഒരു വലതുകര പ്രധാന കനാലും (ആര.ബ ഷി.എും.സഷി – 28.339 കഷിമലാേീറ്റര), ഒരു ഇെതു 
കര പ്രധാന കനാലും (എല് ബ ഷി.എും.സഷി – 37.1 കഷിമലാേീറ്റര) ഉണ്ടുട്. ആര.ബ ഷി.എും.സഷി, എല്.ബ ഷി.എും.സഷി 
ശാഖകളതെ തോത്ും നീളും 57.154 കഷിമലാേീറ്ററുും, വ ഷി�രണശുംഖലകളതെ തോത്ും നീളും 213 കഷിമലാേീറ്ററുും 
ആണട്.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതിക്്ചാല�ളവിലുണ്്ചാ� പുമര്ചാഗതി

• 2017-18 കാലയളവഷില് ോഞ്ഞൂര വഷി�രണശുംഖലയഷില് തെ. 782 േീറ്ററഷിനുും 891 േീറ്ററഷിനുേഷിെയഷിലള്ള 
തറയഷില്തവ മക്ാസഷിുംഗട് പ്രവൃത്ഷികള് പൂരത്ഷിയാക്കഷിയ�ഷിലൂതെ 490 തഹകട്െര അയാക്കട്ട് കകവരഷിച്ചു.

• എഴമ�ാണഷിപൊെത്തു തറയഷില്തവ മക്ാസഷിുംഗട് ഭാഗത്തുള്ള അതക്ഡകട്െഷിതറെ പ്രവരത്ഷികള് 
(തെ.18,238 േീറ്ററഷിനുും 18,261 േീറ്ററഷിനുും ഇെയ്കള്ള പ്രമദശും) 2018-19 കാലയളവഷില് 
പൂരത്ീകരഷിച്ച�ഷിലൂതെ 796 തഹ. അയാക്കട്ട് കകവരഷിച്ചു. ഇ�ഷില് 11 തഹ. ഏറ്റുോനൂര ശാഖാ കനാലഷില് 
കൂെഷിയുും, 785 തഹ.  കുറുമുള്ളൂര വഷി�രണശുംഖലയഷില് കൂെഷിയുും ആണട്.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയുന്െ ആദ്യ 
ന്ചാലക് വര്്ങ്ളില് പദ്ധതി�ില് ഉണ്്ചാ� 
ശ്മദ്ധ�മ്ചാ� ചില മനട്ങ്ള്:

• മലാ തലവല് കനാലഷിതല എും.സഷി 
മറാഡട് മക്ാസഷിുംഗട് ഭാഗതത് �െസ്ും 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി, 2019-20 കാലഘട്ത്ഷില്, 
“പു്ട് ത്രൂ” സുംവഷിധാനും നെപെഷിലാക്കഷി. ഇ�ട് 
ജലവഷിഭവ വകുപെഷിതറെ െരഷിത്രത്ഷിതല ആദ്യ 
സുംഭവോണട്. എും.സഷി മറാഡഷിതല ഗ�ാഗ�ത്ഷിനട് 
�െസ്ങ്ങള് സൃഷ്ടഷിക്കാത� 35 േീറ്റര തുരങ് 
നഷിരമാണത്ഷിനായഷി നൂ�ന രീ�ഷിയായ “പു്ട് 
ത്രൂ” സുംവഷിധാനും ആണട് ഉപമയാഗഷിച്ച�ട്. ഇ�ഷിനു 
പുറതേ, 66 േീറ്റര കട്ട് ആറെട് കവര രീ�ഷിയഷിലള്ള 
കനാല് നഷിരമാണവും നെത്ഷി. ഈ  ജലമസെന 
പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ ജലനഷിരപെട് ഉയരുന്�ഷിനുും, 
കാര്ഷിക  ആവശ്യങ്ങള്ക്കട്  ലഭഷിക്കുന് 
പ്രമയാജനങ്ങള് കൂടു�ല് പ്രമദശങ്ങളഷിമലയ്കട് 
എത്ഷിക്കുന്�ഷിനുും സഹായകോയഷി. അുംഗോലഷി 
ോഞ്ഞാലഷി മ�ാെഷിതന ആശ്രയഷിക്കുന് നഷിരവധഷി 
ലഷിഫട്റ്റട് ഇറഷിമഗ്ന് പദ്ധ�ഷികള്ക്കുും  പ്രമയാജനും 
ലഭഷിച്ചു. പു്ട് ത്രൂ നഷിരമാണ പ്രവൃത്ഷിയുതെ 
ഫലോയഷി 1,035 തഹകട്െര അയക്കട്ട് അധഷികോയഷി 
കകവരഷിക്കുവാന് സാധഷിച്ചു. 316.37 ലക്ഷും 
രൂപ െഷിലവഷില് പദ്ധ�ഷി പൂരത്ീകരണും 
സേയബന്ധഷി�ോയഷി നെപെഷിലാക്കഷി എന്നുള്ള�ട് 
എടുത്തു പറമയണ് കാര്യോണട്.

• മലാ തലവല് കനാലഷിതറെ (എല്.എല്.സഷി) 99.5 
ശ�ോനും പ്രവൃത്ഷികളും പൂരത്ഷിയായഷി. മലാ തലവല് 
കനാലഷിതറെ തെ.10,599 േീ. മു�ല് തെ. 12,000 
േീ. വതരയുള്ള നഷിരമാണും ഈ കാലയളവഷില് 

പൂരത്ഷിയായഷി. എും.സഷി മറാഡട് മക്ാസ്ഷിുംഗഷിമറെയുും, 
മുകളഷില് പ്ര�ഷിപാദഷിച്ചഷിരഷിക്കുന് മലാ തലവല് 
കനാലഷിമറെയുും ഭാഗങ്ങള് പൂരത്ഷിയായ�ഷിനാല് 
തെ. 12,540 േീ. വതര ജലവഷി�രണും സാധ്യോയഷി. 
തനടുമ്പാമശേരഷി പഞ്ായത്ഷിതറെ ജല ആവശ്യങ്ങള് 
നഷിറമവറ്റാന് ഇതുവഴഷി സാധഷിക്കുന്നു.

• കാഞ്ഞൂര ത�ക്കുുംഭാഗും ശാഖാകനാലഷിതറെ നീളും 
ആദ്യും നഷിരമദേശഷിച്ച 7 കഷി.േീ ല് നഷിന്ട് 4.547 കഷി.േീ 
ആയഷി മഭദഗ�ഷി വരുത്ഷി. ശാഖ കനാലഷിതറെ ഭൂേഷി 
ഏതറ്റടുക്കല് പ്രക്ഷിയ പുമരാഗേഷിക്കുകയാണട്. 
ഇ�ഷിനായഷി, റവനയൂ വകുപെഷിനട് 4.89 മകാെഷി രൂപ 
അെച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്.

• തെ. 14,623 ല് നഷിരമഷിമക്കണ് ഫ്്ഷിനായഷി ഭൂേഷി 
ഏതറ്റടുക്കല് പ്രക്ഷിയ പുമരാഗേഷിക്കുകയാണട്. ഇ�ട് 
പൂരത്ീകരഷിക്കുന്മ�ാതെ എല്.എല്.സഷി യുതെ 
അവസാനും വതര ജലവഷി�രണും സാധ്യോകുും.

• േണപാട്ടുെഷിറയഷില് കൂെഷി 128 തഹകട്െര അയാക്കട്ടുും 
ലഷിങ്ട് കനാലഷിതറെ പൂരത്ഷിയായ ഭാഗത്ട് നഷിന്ട് 396 
തഹകട്െര അയാക്കട്ടുും കകവരഷിക്കാന് ആയഷി.

• എല്.എല്.സഷി യുതെ തറയഷില്തവ മക്ാസഷിുംഗട് 
ഭാഗതത് പ്രവൃത്ഷികള്ക്കായഷി, 306.00 ലക്ഷും രൂപ 
2019-20 കാലയളവഷില് തറയഷില്തവയ്കട് അെച്ചു. 
തറയഷില്തവ പണഷി തെന്ഡര തെയട്�ട് പ്രാഥേഷിക 
കസറ്റട് മജാലഷികള് ആരുംഭഷിച്ചു കഴഷിഞ്ഞു.

2020 ോരച്ചട് ോസും വതരയുള്ള പദ്ധ�ഷി തെലവട് 
493.00 മകാെഷി രൂപയുും തോത്ും ഭൗ�ീക മനട്ും 4429 
തഹകട്െറുോണട്.
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3. ക്ചാര്ചാപ്പുഴ ജലമസചന പദ്ധതി 
(ന്ക.ഐ.പി)

കാമവരഷി നദഷിയുതെ ഉപനദീ�െോയ കബനഷിയഷിതല 
ഒരു ഇെത്രും ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയായ കാരാപ്പുഴ 
ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയ്കട് 2.80 െഷി.എും.സഷി കാമവരഷി ജലും 
അനുവദഷിച്ചു നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. 1978 ല് ആസൂത്രണ 
കമീ്ന് 7.60 മകാെഷി രൂപയ്കട് ഈ പദ്ധ�ഷിയ്കട് 
അുംഗീകാരും നല്കഷി. ജൂണ് 20, 2010 നട് പദ്ധ�ഷി 
ഭാഗഷികോയഷി കമീ്ന് തെയട്തു. 8,805 േീറ്റര നീളമുള്ള 
വലതുകര പ്രധാന കനാലും (ആര.ബഷി.എും.സഷി) 16,740 
േീറ്റര നീളമുള്ള ഇെതുകര പ്രധാന കനാലും (എല്.
ബഷി.എും.സഷി) ഈ പദ്ധ�ഷിയ്കണ്ടുട്.      

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതി 
ക്ചാല�ളവിന്ല ന്ചാഴികക്ല്ലുകള്

• നഷിലവഷിലള്ള കനാലകളഷില് മൊരച്ച 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള മജാലഷികള് 
പൂരത്ഷിയാക്കഷിയ�ഷിനാല് 2017 തഫബ്രുവരഷിയഷില് 

ഇെതുകര കനാലഷില് തെ. 15,300 േീറ്റര വതര 
ജലവഷി�രണും സാധ്യോയഷി. കാരാപെഴ ജലമസെന 
പദ്ധ�ഷിയുതെ െരഷിത്രത്ഷില് ആദ്യോയഷി ആണട് 
ഇപ്രകാരും സാധഷിച്ച�ട്.

• 2018 തല തവള്ളതപൊക്കും കാരണും, 
ഇെതുകര കനാലഷില് തെ. 4,800 േീറ്റര ഭാഗും 
ഇെഷിഞ്ഞ�ഷിനാല്, എല്.ബഷി.എും.സഷി യൂതെ 
അയാക്കട്ട് 245.17 തഹ. ല് നഷിന്ട് 71.29 
തഹകട്െറായഷി കുറയുകയുണ്ായഷി. ഇെഷിഞ്ഞ 
ഭാഗത്ട് നഷിരമാണും നെന്നുതകാണ്ഷിരഷിക്കുന് 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്ഷികള് 2021 തഫബ്രുവരഷിയഷില് 
പൂരത്ഷിയാകുതേന്ട് പ്ര�ീക്ഷഷിക്കുന്നു. ഈ 
മജാലഷികള് പൂരത്ഷിയാക്കുന്�ഷിലൂതെ, എല്.ബഷി.എും.
സഷി യുതെ വാലറ്റുംവതര അ�ായ�ട്, തെ. 16,740 
േീ. വതര പ്രവരത്നക്ഷേോക്കാന് സാധഷിക്കുും. 
അതുവഴഷി തോത്ും 245.17 തഹ. പ്രമദശത്തു 
ജലമസെനും ലഭ്യോക്കാന് സാധഷിക്കുും

• ആര.ബഷി.എും.സഷി യഷില് ഇെഷിഞ്ഞ ഭാഗത്ഷിതറെ 
(തെ. 7,673 േീറ്ററഷിനുും 7,888 േീറ്ററഷിനുും ഇെയഷില്) 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്ഷികള്, ഐ.ഡഷി.
ആര.ബഷിയുതെ രൂപമരഖയ്ക അനുസൃ�ോയഷി 

• ഇലഞ്ഞഷി വഷി�രണശുംഖല (തെ. 0-3415 േീ.) പൂരത്ീകരഷിച്ചമ�ാതെ 2019-20 ല് 298 തഹ. അയാക്കട്ട് 
കകവരഷിച്ചു. 

• േെക്കത്ാനും തെറഷിയ വഷി�രണശുംഖല (തെ. 0-690 േീ & 1522-3765 േീ) (കപങ്കുളും അതക്ഡകട്െട് 
ഒഴഷിതക) പൂരത്ീകരഷിച്ചമ�ാതെ 2019-20 ല് 126 തഹ അയാക്കട്ട് കകവരഷിച്ചു.

• 2020-21 ല് കൂത്ാട്ടുകുളും ലഷിഫട്റ്റട് ഇറഷിമഗ്ന് കമീ്ന് തെയ്മ�ാടു കൂെഷി, കൂത്ാട്ടുകുളും വഷി�രണ 
ശുംഖലയുതെ മുഴവന് അയാക്കട്ായ, 1080 തഹ. കകവരഷിക്കാന് സാധഷിച്ചു.

• 1620 േീ. നീളമുള്ള ആനഷിക്കാെട് കഷിഴക്കു (നടുക്കര) തെറഷിയ വഷി�രണശുംഖല 2020-21 ല് 
പൂരത്ീകരഷിച്ചമ�ാതെ 196 തഹ. പ്രമദശത്തു മനട്ും കകവരഷിക്കാനായഷി.

• 2020-21-ല് കപങ്കുളും അതക്ഡകട്െട് (തെ. 690 േീറ്ററഷിനുും 1522 േീറ്ററഷിനുും ഇെയഷില്) 
പൂരത്ീകരഷിച്ചമ�ാതെ 561 തഹ. അയാക്കട്ട് കകവരഷിച്ചു. 

• കാരഷിമക്കാെട് വഷി�രണ ശുംഖലയുതെ ഒന്ാേതത് റീച്ചട് പൂരത്ീകരഷിച്ചമ�ാതെ (0-1210 േീ.) 250 തഹ. 
അയാക്കട്ട് കകവരഷിച്ചു.

 
പദ്ധ�ഷി കമീ്ന് തെയ് �ീയ�ഷി പ്രകാരും, പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ കകവരഷിച്ച തോത്ും വ ഷിസട്തൃ�ഷി 33670 
തഹകട്െറുും അറ്റ വ ഷിസട്തൃ�ഷി 17,179 തഹകട്െറുും ആണട്. ജൂകല 10, 2020 തല കണക്കു പ്രകാരും പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി 
െ ഷിലവഴഷിച്ച തോത്ും തുക 1,083.64 മകാെഷി രൂപ ആണട്.

പദ്ധതി മനട്ങ്ള്

ജലമസെനും ലഭ്യോകുന് പ്രധാന വ ഷിളകള് ഇവതയല്ാോണട് – തനല്ട് (3,925 തഹ.), മന�വാഴ (2,126 
തഹ.) ധാന്യങ്ങള് (930 തഹ.), േരച്ചീനഷി (448 തഹ.), ഇഞ് ഷി (14 തഹ.), കക�ച്ചക്ക (790 തഹ.), നാളഷിമകരും 
(6,354 തഹ.), അെയ്ക (597 തഹ.), റബ്ബര (3,868 തഹ.), കുരുമുളകട് (541 തഹ.), പച്ചക്കറഷികള് (1,765 തഹ.), 
കാപെ ഷി (16 തഹ.), ജാ�ഷിക്ക (1,001 തഹ.), േഞ്ഞള് (35 തഹ), തകാമക്കാ (40 തഹ.), േറ്റു വൃക്ഷങ്ങള് (380 തഹ.), 
കഷിഴങ്ങു വരഗ്ഗങ്ങള് (520 തഹ.). മകാട്യും ജഷില്യഷിതല �ാഴട്ന് പാെമശഖരങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ഉപ്പുതവള്ളും നീക്കും 
തെയ്യുന്�ഷിനുും ഈ പദ്ധ�ഷി സഹായകരോവന്നു. കൂൊത�, ഇടുക്കഷി, മകാട്യും, എറണാകുളും ജഷില്കളഷിതല 
കുെഷിതവള്ള ആവശ്യങ്ങള് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുും സഹായകോവന്നു. സേീപ പ്രമദശങ്ങളഷിതല കഷിണറുകളഷില് 
ജല നഷിരപെട് ഉയരുന്�ഷിനുും സഹായഷിക്കുന്നു. ഹഷിന്ദുസ്ാന് നയൂസട് പ്ര ഷിറെട് ഫാകട്െറഷിയ്കട് വ്യാവസായഷിക 
അെഷിസ്ാനത്ഷില് ഉള്ള പ്രമയാജനും ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് കൂെഷി ലഭഷിക്കുന്നു. 10.5 തേഗാ വാട്ട് കവദയു�ഷി 
ഉല്ാദഷിപെ ഷിക്കുന്�ഷിനുും ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് കൂെഷി സാധഷിക്കുന്നു.

അവലംബം: ജലവറിഭവ വകുപ്പു്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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പൂരത്ീകരഷിച്ചു. അ�ഷിനാല്, ഈ സീസണ് മു�ല് 
(2020-2021) ആര.ബഷി.എും.സഷി യുതെ വാലറ്റും വതര, 
അ�ായ�ട്, തെ. 8,805 േീ. വതര ജലവഷി�രണും 
സാധ്യോകുും. ഇതുമൂലും, അധഷികോയഷി 44.47 
തഹകട്െര അയാക്കട്ഷില് ജലമസെനും നെത്ാന് 
സാധഷിക്കുും എന്�ഷിനാല് ആര.ബഷി.എും.സഷി യുതെ 
തോത്ും അയാക്കട്ട് 331 തഹകട്െറായഷി ോറുും.

• ഇപ്രകാരും, 2020-21 അവസാനമത്ാടു 
കൂെഷി, ഇെതു വലതു കരകള് ഉള്തപെടുന് 
പ്രധാന കനാല് പ്രവരത്നക്ഷേോക്കാന് 
സാധഷിക്കുും. അതുവഴഷി തോത്ും 636.48 തഹകട്െര 
അയാക്കട്ട് കകവരഷിക്കാനാകുും (അരഷിമുണ് 
വഷി�രണശുംഖലയുതെ 60.31 തഹ. അയാക്കട്ട് 
ഉള്തപെതെ).

• തപാങ്ങഷിണഷിതത്ാെഷി, അരഷിമുള, വള്ളഷിമപട്, െീക്കല്ലൂര, 
േണഷിവയല് എന്ീ അഞ്ട് വഷി�രണശുംഖലകള് 
ആണട് വലതുകര കനാലഷില് നഷിന്നുമുള്ള�ട്. 
ഈ വഷി�രേശുംഖലകളതെ നഷിരമാണത്ഷിനട് 
ആവശ്യോയ ഭൂേഷി വകുപെഷിതറെ കകവശോണുള്ള�ട്. 
സ്ാരട്ട് മസ്റ്റ്ന് ഉപമയാഗഷിച്ചുള്ള അകലന്തേറെട് 
സരതവ്വ നെത്ഷിയ�ട് പീച്ചഷിയഷിലള്ള മകരള 
എഞ്ഷിനീയറഷിുംഗട് റഷിസരച്ചട് ഇന്സ്റ്റഷിറ്റയൂട്ട് ആണട്. 

2020 ോരച്ചട് ോസും വതരയുള്ള പദ്ധ�ഷി തെലവട് 334.2 
മകാെഷി രൂപയാണട്. 601 തഹ. അയാക്കട്ട് ആണട് 
ജലമസെഷി� പ്രമദശും.

4. ബ്ചാണ്ചാസുരസ്ചാഗര് ജലമസചന 
പദ്ധതി(ബി.എസക്.പി)

കരോന്മ�ാെട് നദീ�െത്ഷിതല ബാണാസുരസാഗര 
ജലമസെന പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ വയനാെട് ജഷില്യഷിതല രണ്ടുട് 
�ാലൂക്കുകളഷിലായഷി 2800 തഹകട്െര (അറ്റ) പ്രമദശത്തു 
രണ്ാും വഷിളയ്കും മൂന്ാും വഷിളയ്കും ജലമസെനും നല്കാന് 
കഴഷിയുും. 2.73 കഷി.േീ നീളമുള്ള ഒരു പ്രധാന കനാലും, 
പെഷിഞ്ഞാറത്റ (9.030 കഷി.േീ), തവണ്ഷിമയാെട് (5.390 
കഷി.േീ) എന്ീ രണ്ട് ശാഖാ കനാലകളോണട് ഈ 
പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെട്ഷിട്ടുള്ള�ട്.

• പ്രധാന കനാലഷിതല  ദീരഘകാലോയഷി 
നെപെഷിലാകാത് പ്രവൃത്ഷികള് (തെ. 1130 േീ മു�ല് 
1500 േീ. വതര)വീണ്ടുും തെന്ഡന് തെയട്തു. പ്രാരുംഭ 
കരാറുകാരനുോയുള്ള കരാര റഷിസട്കട് ആറെട് 
മകാസ്റ്റഷില് �ീരപൊക്കഷിതക്കാണ്ടു, പണഷി ഇമപൊള് 
പുനക്േീകരഷിച്ചട് അനുേ�ഷിയ്കായഷി സരക്കാരഷിനട് 
സേരപെഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്.

• കാപ്പുുംകുന്ട് വഷി�രണശുംഖലയുതെ തെ. 3,005 
േീ. മു�ല് തെ. 3,205 േീ. വതരയുള്ള പ്രവൃത്ഷികള് 
പൂരത്ഷിയാക്കാന് സാധഷിച്ചു.

• തവണ്ഷിമയാെട് ശാഖാ കനാലഷില്, (തെ. 20 േീ 
മു�ല് തെ. 520 േീ. വതരയുള്ള) പ്രമദശത്തു 10 
ശ�ോനവും (തെ. 4325 േീ. മു�ല് തെ. 4,620 

േീ. വതരയുള്ള) പ്രമദശത്തു 35 ശ�ോനവും 
പ്രവൃത്ഷികള് പൂരത്ീകരഷിച്ചു. തെ. 570 േീ. മു�ല് 
തെ. 1715 േീ. വതരയുള്ള പ്രമദശതത് പ്രാഥേഷിക 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കായഷി സ്ലും കകോറഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്.

• പ്രധാന കനാലഷിലും (തെ. 1130 േീ), 
തവണ്ഷിമയാെട് ശാഖാ കനാലഷിലും (തെ. 340 േീ.), 
വഷി�രണശുംഖലയഷിലും (തെ. 2,300 േീറ്ററഷിലും തെ. 
2,350 േീറ്ററഷിലും) 2018 തല തവള്ളതപൊക്കും മൂലും 
മകൊയ ഭാഗങ്ങളും, കൂൊത� അ�ഷിരത്ഷി േ�ഷിലഷിനുും, 
സ്റ്റാഫട് ക്ാരമട്ഴട്സഷിനുും ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളും 
പരഷിഹരഷിച്ചു.

2020 ോരച്ചട് ോസും വതരയുള്ള പദ്ധ�ഷി തെലവട് 64.17 
മകാെഷി രൂപയാണട്.

കുട്ന്ചാട്ിന്ല ന്വള്ളന്പ്്ചാക് നിവ്ചാരണ 
പദ്ധതികള്

പാെമശഖരത്ഷിതറെ പുറും ബണ്ടുകള് ശക്ഷിതപെടുത്ഷി, 
ഉയരത്ഷില് നഷിരമഷിക്കുക, അനുബന്ധ പ്രവൃത്ഷികള് 
ആയ മോമട്ാര �റ, ത്ഡട്, സ്ലൂയഷിസട്, കപപെട്, മബാക്ട് 
കള്വരട്ട് മു�ലായവയുതെ നഷിരമാണും എന്ഷിവതയല്ാും 
ആണട് കുട്നാട്ഷിതല പ്രധാന തവള്ളതപൊക്ക 
നഷിവാരണ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് ഉള്തപെടുന്�ട്. മക� 
സരക്കാരഷിതറെ അുംഗീകൃ� പദ്ധ�ഷികളായ തകല് I,  
തകല് II,  തകല് III, തകല് IV എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
പ്രളയനഷിയ�ണ പ്രവരത്നങ്ങളഷില് ശ്രമദ്ധയോയ 
മനട്ങ്ങള് കകവരഷിക്കാന് സാധഷിച്ചു. ഈ പദ്ധ�ഷികളഷില് 
കൂെഷി യഥാക്േും 574.83 തഹ., 3262.91 തഹ., 2818 തഹ., 
5,834 തഹ. സുംരക്ഷഷിക്കാന് സാധഷിച്ചു.

അപ്ര�ീക്ഷഷി�ോയ കാലാവസ് വ്യ�ഷിയാനങ്ങള്, 
�ീവ്ര േഴയുതെ ഫലോയഷിട്ടുള്ള തവള്ളതപൊക്കും (2018, 
2019, 2020), മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മൂലും ഉണ്ായ 
മലാകട്ഡൗണ് എന്ീ കാരണങ്ങളാല് കുട്നാെട് 
മേഖലയഷിതല പ്രവൃത്ഷികള്ക്കു നഷിരവധഷി �െസ്ങ്ങള് 
മനരഷിട്ടു. കുട്നാെഷിതറെ സേഗ്വഷികസനത്ഷിനായഷി ഒരു 
പാമക്കജട് (കുട്നാെട് പാമക്കജട് രണ്ാും ഘട്ും) 
ബഹു. മുഖ്യേ�ഷി പ്രഖ്യാപഷിക്കുകയുണ്ായഷി. വഷിവധ 
വകുപ്പുകളതെ ഏമകാപനമത്ാതെ നെപെഷിലാമക്കണ് 
പദ്ധ�ഷികളാണട് ഇ�ഷില് ഉള്തപെട്ഷിരഷിക്കുന്�ട്. 
സുംസ്ാന വഷിഹഷി�ും, ആര.തക.ഐ, കഷിഫട്ബഷി 
എന്ഷിവയഷിലൂതെയാണട് പാമക്കജട് നെപെഷിലാക്കുന്�ട്. 

പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിക്കാലത്തു ഈ 
പ്രമദശത്ട് നെത്ഷിയ പ്രധാന തവള്ളതപൊക്ക 
നഷിയ�ണ പ്രവരത്നങ്ങള് ചുവതെ 
വഷിശദീകരഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു.

1. "ഡി" മ്്ചാക്ിന്ല പുത്ന്ചാറ്ചാ�ിരഷം 
പ്ചാെമശഖരന്ത് ബണ്ിന്റെ പുനര്നിര്മ്ചാണഷം: 
211 തഹ. വഷിസട്തൃ�ഷിയുള്ള ഈ പാെമശഖരും 
കുട്നാെട് �ാലൂക്കഷിതല പുളഷിങ്കുന്ട് 
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ഗ്ാേപഞ്ായത്ഷിലാണുള്ള�ട്. 2015 ലും  
2016 ലും ഉണ്ായ ഉയരന് മവലഷിമയറ്റും കാരണും 
പെഷിഞ്ഞാറന് ഭാഗത്തുള്ള ബണ്ടുട് ഇെഷിയുകയുണ്ായഷി. 
പ്രീകാസട്റ്റട് കപല് ആറെട് സ്ാബട് പ്രവൃത്ഷിയുതെ 
ഏറ്റവും നൂ�നോയ സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയാണട് 
ഇെഷിഞ്ഞ ഭാഗത്തു സ്ീകരഷിച്ച�ട്. പ്രീകാസട്റ്റട് 
കപലകളതെ മൂന്ട് പാളഷികള് �ാമഴയ്കട് ഇറക്കഷി 
കെ ബീമുകളോയഷി ബന്ധഷിപെഷിച്ചു. പ്രീകാസട്റ്റട് 
കപലകള്ക്കഷിെയഷില് പ്രീകാസട്റ്റട് സ്ാബുകള് 
ഇറക്കഷി കപലകള്ക്കഷിെയഷില് കായല് 
കളഷിേണ്ട് നഷിറച്ചാണട് ബണ്ടുട് നഷിരമഷിച്ച�ട്. ഇ�ട് 
ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനട്, 120 േീറ്റര നീളമുള്ള 
പു�ഷിയ ബണ്ടുും, കൂൊത� ത�ങ്ങഷിന്�െഷി തകാണ്ടുള്ള 
മൂന്ട് നഷിര കപലകള് ഉപമയാഗഷിച്ചട് തബരമുും 
നഷിരമഷിച്ചു. കായലഷിതല കളഷിേണ്ട് ഉപമയാഗഷിച്ചാണട് 
ഇെഷിഞ്ഞ ഭാഗത്തു നഷിരമഷിച്ച മബരേട് നഷിറച്ച�ട്. 
ബണ്ടുട് നഷിരമാണത്ഷിതറെ പല ഘട്ങ്ങളഷിലും 
കയര ജഷിമയാതെക്ട്കറ്റല് ഉപമയാഗഷിച്ചു. 2018-ല് 
ആരുംഭഷിച്ച ഈ പ്രവൃത്ഷി 2019 തസപട്റ്റുംബമറാടു കൂെഷി 
3.18 മകാെഷി രൂപ തെലവഴഷിച്ചട് പൂരത്ീകരഷിച്ചു.  
2019-20 കാലയളവഷില് ഈ പാെമശഖരത്ഷില് 
കൃ്ഷി വഷിജയകരോയഷി നെത്തുകയുണ്ായഷി. അതുവഴഷി 
200 ല് അധഷികും കര്കരക്കട് പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു.

2. കനക്ചാമശേരി പ്ചാെമശഖരത്ില് മണ്ക് ന്ക്ചാണ്ടുള്ള 
ബണ്ടുക് നിര്മ്ചാണഷം: 2019-ല്, േീനപെള്ളഷി 
കായലഷിതറെ കഷിഴക്കന് ബണ്ടുട് ഇെഷിഞ്ഞ�ഷിനാല് 
കനകാമശേരഷി പാെമശഖരത്ഷിതല 48.90 
തഹകട്െര തനല്കൃ്ഷി, േീനപെള്ളഷി പാെതത് 
58.7 തഹകട്െര തനല്കൃ്ഷി, വലഷിയകരഷി 
പാെതത് 100.8 തഹകട്െര തനല്കൃ്ഷി എന്ഷിവ 
നശഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 60 േീറ്റര നീളത്ഷില് ജലവഷിഭവ 
വകുപെട് നഷിരമഷിച്ച �ാല്ക്കാലഷിക ബണ്ടുകള് 
കൂടു�ല് ശക്ഷിതപെടുത്ഷിയ�ട് “പഷിള്ള ബണ്ടുകള്” 
ഉപമയാഗഷിച്ചായഷിരുന്നു. 71.18 ലക്ഷും രൂപ തെലവഷില് 
പണഷി പൂരത്ീകരഷിച്ചു.

3. തണ്ീര്മുക്ഷം ന്റഗുമലറ്റര് കഷം ബ്ിഡക്ജിന്റെ 
നവീകരണഷം: �ണ്ീരമുക്കും തറഗുമലറ്റര കും 
ബ്ഷിഡട്ജഷിതറെ മൂന്ാും ഘട്ും ജൂകല 31, 2018 നട് 
പൂരത്ീകരഷിച്ചട്, തപാതുജനങ്ങള്ക്കായഷി തുറന്നു 
തകാടുത്തു. 28 തസ്റ്റയഷിതന്പസട് സ്റ്റീല് ്ട്റുകളും 
അനുബന്ധ ലഷിഫട്റ്റഷിുംഗട് സുംവഷിധാനങ്ങളും 
ഉപമയാഗഷിച്ചാണട് പാലത്ഷിതറെ നഷിരമാണും 
പൂരത്ഷിയാക്കഷിയ�ട്. മറഡഷിയല് മഗറ്റുകളും 46 
അെഷി മലാക്കഷിതറെ (14 േീറ്റര) കഹമഡ്ാളഷികട് 
സഷിസ്റ്റവും സ്ാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. ഒന്നുും രണ്ടുും ഘട്ങ്ങളഷിതല 
62 പഴയ ്ട്റുകള്ക്കട്   പകരും തസ്റ്റയഷിതന്പസട് 
സ്റ്റീല് ്ട്റുകള് സ്ാപഷിക്കുകയുും ഈ ്ട്റുകള് 
ഉയരത്തുന്�ഷിനുള്ള സുംവഷിധാനവോയഷി 
ബന്ധതപെട് മജാലഷികളും പൂരത്ീകരഷിച്ചു. 
പദ്ധ�ഷിയുതെ 95 ശ�ോനവും പൂരത്ഷിയാതയങ്ഷിലും, 

മകാതഫരഡാേഷില് നഷിന്ട് നീക്കും തെയ് േണ്ഷിതറെ 
ഉെേസ്ാവകാശും സുംബന്ധഷിച്ചട് മകസട് 
നഷിലനഷില്ക്കുന്�ഷിനാല് ഇമപൊള് പ്രവരത്നും 
നഷിലച്ചഷിരഷിക്കുകയാണട്.

4. മത്ചാട്പ്ള്ളിസ്ില്ന്വ�ില് നിന്ക് ധ്ചാതു മണല് 
നീക്ഷം ന്ചയ്യല്: ഒരു തസക്കറെഷില് 1,800 കയുബഷികട് 
േീറ്ററാണട് മ�ാട്പെള്ളഷി പെഷില്തവയുതെ യഥാരത്ഥ 
രൂപകല്ന മശ്ഷി. എന്ാല്, അഴഷിമുഖത്ഷിതറെ 
വീ�ഷി 380 േീറ്ററഷില് നഷിന്ട് 150 േീറ്ററായഷി 
കുറഞ്ഞ�ഷിനാല്, ഇ�ട് തസക്കന്ഡഷില് 600 
കയുബഷികട് േീറ്ററായഷി കുറഞ്ഞു. അഴഷിമുഖത്ഷിതറെ 
വീ�ഷിയഷില് ഈ കുറവണ്ായ�ട് േണ്�ഷിട്കള് 
രൂപതപട്�ഷിനാലും കാ്്റീന വൃക്ഷങ്ങള് 
കാരണവും ആണട്. അഴഷിമുഖത്ഷിതറെ വീ�ഷിക്കുറവട് 
കാരണും, ഒലഷിച്ചു വരുന് ജലത്ഷിതറെ കെലഷിമലയ്കള്ള 
ഒഴക്കട് ഫലപ്രദും ആകാത്�ട് 2018 തല 
തവള്ളതപൊക്കത്ഷിനട് നഷിരണായക ഘെകോയഷി. 
അ�ഷിനാല്, അഴഷിമുഖത്ഷിതറെ വീ�ഷി 360 േീറ്റര 
ആയഷി പുനസ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനട് മവണ്ഷി, 2,42,831.25 
കയുബഷികട് േീറ്റര േണലും �െസ്ങ്ങളും ജൂകല  23, 
2020 നട് മുന്പട് �തന് പൂരണ്ോയുും നീക്കും 
തെയട്തു.

ജലമസചിത ്മദശത്ിന്റെ 
കണക്കുകള് 

2019-20 കാലയളവഷിതല ജലമസെഷി� പ്രമദശത്ഷിതറെ 
മ്ാ�സ്ട് �ഷിരഷിച്ചുള്ള അറ്റ വഷിസ്തീരണ്ും  അനുബന്ധഷം 
3.5.3 ലുഷം 3.5.4 ലുഷം മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 2017-18 
മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള കാലയളവഷില് ജലമസെഷി� 
പ്രമദശത്ഷിതറെ അറ്റ വഷിസ്തീരണ്ത്ഷില് വരദ്ധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 2017-18 -ല്, 3.92 ലക്ഷും 
തഹകട്െര ആയഷിരുന്�ട്, 2018-19 ല് 4.04 ലക്ഷും 
തഹകട്െര ആയുും, 2019-20 ല് 4.09 ലക്ഷും തഹകട്െര 
ആയുും വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്ഷി. എന്ാല്, തോത്ും 
ജലമസെഷി� വഷിസട്തൃ�ഷി 2017-18 -ല് 5.398 ലക്ഷും 
തഹകട്െര ആയഷിരുന്�ട്, 2018-19 ആയമപൊള് 5.153 
ലക്ഷും തഹകട്െര ആയഷി കുറതഞ്ഞങ്ഷിലും,  
2019-20 തല കണക്കായ 5.156 ലക്ഷും തഹകട്െറുോയഷി 
�ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള് തോത്ും ജലമസെഷി� 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് പഷിന്ീെട് വലഷിയ വ്യ�ഷിയാനും വന്�ായഷി 
കാണുന്ഷില്. തോത്ും ജലമസെഷി� വഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 
വഷിശദാുംശങ്ങളും, പ്രമയാജനും ലഭഷിക്കുന് വഷിളകളതെ 
വഷിശദാുംശങ്ങളും അനുബന്ധഷം 3.5.5 ലും 3.5.6 ലും 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

2019-20 കാലയളവഷിലും ജലമസെനത്ഷിതറെ 
പ്രമയാജനും ഏറ്റവും അധഷികും ലഭഷിച്ച�ട് 
നാളഷിമകരത്ഷിനുും, തനല്കൃ്ഷിയ്കും ആയഷിരുന്നുതവങ്ഷിലും, 
ഈ രണ്ടു വഷിളകളമെയുും ജലമസെഷി� പ്രമദശത്ഷിതറെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി മുന് വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചു കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ടുട്. 
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തനല്കൃ്ഷിയുതെ തോത്ും ജലമസെഷി� വഷിസട്തൃ�ഷി 
2018-19 ല്, 1.54 ലക്ഷും തഹകട്െര ആയഷിരുന്�ട് 
2019-20 ആയമപൊള് 1.50 ലക്ഷും തഹകട്െര ആയുും, 
നാളഷിമകരത്ഷിതറെ തോത്ും ജലമസെഷി� പ്രമദശത്ഷിതറെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 2018-19 ല്, 1.59 ലക്ഷും തഹകട്െര 
ആയഷിരുന്�ട്, 2019-20 ആയമപൊള് 1.58 ലക്ഷും 
തഹകട്െര ആയുും കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി. തനല്കൃ്ഷിയുതെ 
വഷിസട്തൃ�ഷി 1.98 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് (2018-19) 
1.91 ലക്ഷും തഹകട്െറായഷി (2019-20) കുറഞ്ഞ�ട് ഈ 
പശ്ാത്ലത്ഷില് പരാേരശഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. 2019-20 
കാലയളവഷില് വാഴകൃ്ഷി തെയ്യുന് പ്രമദശത്ഷിതറെ 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും, ജലമസെഷി� വഷിസട്തൃ�ഷിയഷിലും 
വരദ്ധനവണ്ായഷി. വാഴകൃ്ഷി തെയ്യുന് പ്രമദശത്ഷിതറെ  
വഷിസട്തൃ�ഷി 0.52 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് (2018-19) 
0.60 ലക്ഷും തഹകട്െറായഷി (2019-20) വരദ്ധഷിച്ചമപൊള്, 
വാഴയുതെ ജലമസെഷി� വഷിസട്തൃ�ഷി 0.44 ലക്ഷും 
തഹകട്െറഷില് നഷിന്ട് (2018-19) 0.52 ലക്ഷും തഹകട്െറായഷി 
(2019-20) വരദ്ധഷിച്ചു. പച്ചക്കറഷി കൃ്ഷിയുതെ ജലമസെഷി� 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് നാേോത്രോയ വരദ്ധനവണ്ായഷി. 
0.30 ലക്ഷും തഹകട്െറഷില് (2018-19) നഷിന്ട് 0.31 ലക്ഷും 
തഹകട്െറഷിമലയ്കട് (2019-20) വരദ്ധഷിച്ചു. തോത്ും വഷിള 
പ്രമദശത്ഷില് തോത്ും ജലമസെഷി� പ്രമദശത്ഷിതറെ  
ശ�ോനത്ഷില് (20 ശ�ോനും) 2018-19 ലും,  
2019-20 ലും ോറ്റേഷില്.

ന്ചറുകിെ ജലമസചനഷം

ന്ചറുകിെ ജലമസചനത്ിന്റെ സ്ിതി വിവര 
കണക്കുകള് (ആര്.എഷം.ഐ.എസക്) 

ആര.എും.ഐ.എസട് 100 ശ�ോനും മക� സഹായ 
പദ്ധ�ഷിയാണട്. ഫലപ്രദോയ ആസൂത്രണത്ഷിനുും 
നയരൂപീകരണത്ഷിനുോയഷി തെറുകഷിെ ജലമസെന 
മേഖലയഷില് സേഗ്ോയ ഒരു ഡാറ്റാമബസട് 
�യ്യാറാക്കുവാന് ഈ പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. 
2,000 തഹകട്െര വതര ജലമസെനും ലഭ്യോക്കുന് 
ഉപരഷി�ല, ഭൂഗരഭജല പദ്ധ�ഷികള് ഉള്ള 
സുംസ്ാനങ്ങളഷിലും മക�ഭരണപ്രമദശങ്ങളഷിലും 
തെറുകഷിെ ജലമസെന തസന്സസട് നെത്തുക 
എന്�ാണട് പദ്ധ�ഷിയുതെ ഒരു പ്രധാന പ്രവരത്നും. 
തെറുകഷിെ ജലമസെന നഷിരമാണങ്ങളഷിലൂതെ 
(ഭൂഗരഭവും, ഉപരഷി�ലവും) സൃഷ്ടഷിക്കതപെട്തുും, 
പ്രമയാജനതപെടുത്ഷിയതുോയ ജലമസെന സാധ്യ�കള്, 
ജലവഷി�രണ രീ�ഷികള്, ഈ പദ്ധ�ഷികളതെ 
ഊരജ്ജസ്ല�യ്കായഷി ഉപമയാഗഷിക്കുന് മ്ാ�സ്സുകള് 
എന്ഷിവയാണട് തസന്സസട് ഊന്ല് നല്കുന്�ട്.

2017-18 വര്തത് അെഷിസ്ാനതപെടുത്ഷി നെക്കുന് 
ആറാേതത് തസന്സസട് പുമരാഗ�ഷിയഷിലാണട്. 
ആറാേതത് എും.ഐ തസന്സസ്ഷിതനാപെും ആദ്യതത് 
വാട്ര മബാഡഷി തസന്സസുും നെന്നു വരുന്നു. 
ജലമസെനത്ഷിമനാ േറ്റട് ആവശ്യങ്ങള്മക്കാ മവണ്ഷി 

(ഉദാ. വ്യാവസായഷിക, കുെഷിതവള്ളും, വഷിമനാദും, േ�പരും, 
ഭൂഗരഭജല റീൊരജ്ജട് ) തവള്ളും സുംഭരഷിക്കുന്�ഷിനട് 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്തുും, േനു്്യനഷിരമഷി�മോ അതല്ങ്ഷില് 
പ്രകൃ�ഷിദത്മോ,  എല്ാ വശങ്ങളും തകട്തപെട്തുും 
ആയ നഷിരമഷി�ഷികളാണട് ഈ തസന്സസഷില് 
ജലാശയങ്ങളായഷി കണക്കാക്കതപെടുന്�ട്. 
തസന്സസുോയഷി ബന്ധതപെട് ഫീല്ഡട് പ്രവൃത്ഷികള് 
2019 ജൂണഷില് ആരുംഭഷിതച്ചങ്ഷിലും, 2019 ആഗസ്റ്റഷിതല 
തവള്ളതപൊക്കവും േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലും കാരണവും, തുെരന്ട് 
മകാവഷിഡട്-19 േഹാോരഷി മൂലും ഉണ്ായ മലാകട്ഡൗണ് 
മൂലവും പണഷികള് �െസ്തപെട്ഷിരഷിക്കുകയാണട്. 
2020 ആഗസട്റ്റട് വതര 697 �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതെ ഫീല്ഡട്  എനയൂേമറ്ന് മജാലഷികള് 
പൂരത്ീകരഷിച്ച, അ�ായ�ട് 67 ശ�ോനും ഫീല്ഡട് 
വരക്കുകള്. ബാക്കഷിയുള്ള 337 �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതെ പ്രവരത്നങ്ങള് പുമരാഗേഷിക്കുന്നു. 
പൂരത്ീകരഷിക്കാത് ഫീല്ഡട്  വരക്കുകള്, 
പട്ഷികയുതെ സൂക്ഷട്േപരഷിമശാധന, ഡാറ്റാ എന്ട്ഷി, 
മൂല്യനഷിരണ്യും, റഷിമപൊരട്ട് പ്രസഷിദ്ധീകരണും എന്ഷിവ 
നഷിലവഷിതല സാമ്പത്ഷിക വര്ത്ഷില് (2020-21) 
നെപെഷിലാക്കുും. ആദ്യ ഗഡുവായഷി, 46,37,812 രൂപയാണട് 
(തോത്ും തുകയുതെ 40 ശ�ോനും) തസന്സസട് 
പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കായഷി 2018-19 കാലയളവഷില് 
മക� ഗവണ്തേറെട് നല്കഷിയ�ട്. ഇ�ഷില് നഷിന്ട് 
13,14,704 രൂപ ആറാേതത് എും.ഐ തസന്സസഷിനുും, 
33,23,108 രൂപ വാട്ര മബാഡഷി തസന്സസഷിനുും ആണട് 
വകയഷിരുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്രക്്ചാലന്ത് ന്ചറുകിെ 
ജലമസചന പദ്ധതികള്

തെറുകഷിെജലമസെന നഷിരമാണങ്ങളഷിലൂതെ പ്രമയാജനും 
ലഭഷിക്കുന് അയാക്കട്ട് വഷിപുലീകരഷിക്കുന്�ഷിനട് 
മവണ്ഷി തെറുകഷിെ ജലമസെനത്ഷില് കൂടു�ല് ശ്രദ്ധ 
മക�ീകരഷിക്കുക എന്�ായഷിരുന്നു പ�ഷിമൂന്ാേ�ട് 
പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ പ്രധാന ഊന്ല്. വഷിള 
ഉല്ാദനക്ഷേ� �്രഷി�തപെടുത്തുന്�ഷിനുമവണ്ഷി 
ജലമസെനക്ഷേ� വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി, കേമക്ാ 
ഇറഷിമഗ്ന് പ്രവരത്ഷികളും ഈ കാലയളവഷില് 
സ്ീകരഷിച്ചഷിരുന്നു. സുംസ്ാനത്തുെനീളും കമയൂണഷിറ്റഷി 
കേമക്ാ ഇറഷിമഗ്ന് നെപൊക്കുന്�ഷിനുള്ള നെപെഷികള് 
ജലവഷിഭവ വകുപെട് ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്.

ഇത�ാതക്ക ആതണങ്ഷിലും, തെറുകഷിെ ജലമസെന 
നഷിരമഷി�ഷികളഷിലൂതെ പ്രമയാജനതപെടുന് ജലമസെഷി� 
വഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് വ്യ�ഷിയാനും ഉണ്ാകുന്�ായഷിട്ാണട്  
പ�ഷിമൂന്ാേ�ട് പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യ 
മൂന്ട് വര്ങ്ങളഷിതല കണക്കുകള് സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്. 
2017-18 തല വഷിസട്തൃ�ഷിയായ 8,006.64 തഹകട്െറഷില് 
നഷിന്നുും, ഗണ്യോയ കുറവാണട് 2018-19 ല് 
മരഖതപെടുത്ഷിയ�ട്, 3,388.05 തഹകട്െര. ത�ാട്ടുത് 
വര്ത്ഷില് (2019-20 ല്) ഇ�ട് 4,474.86 തഹകട്െറായഷി 
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മനരഷിയ വരദ്ധനവണ്ായഷി. നെപെട് വര്ത്ഷില് 
(2020-21), ആഗസട്റ്റട് ോസും വതര 1,526.26 
തഹകട്െര കകവരഷിക്കുവാന് സാധഷിച്ചു. 2018, 2019 
വര്ങ്ങളഷിലണ്ായ തവള്ളതപൊക്കത്ഷില് തെറുകഷിെ 
ജലമസെന നഷിരമഷി�ഷികള്ക്കു ഉണ്ായ നാശനഷ്ടങ്ങളും, 
ഈ നാശനഷ്ടങ്ങള് യഥാക്േും ശരഷിയാക്കുന്�ഷിതല 
കാല�ാേസവും അയാക്കട്ട് കുറയുവാന് കാരണും 
ആയഷിട്ടുണ്ടുട്. 2017-18 മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള 
തെറുകഷിെ ജലമസെന പദ്ധ�ഷികളതെ ഭൗ�ഷിക 
മനട്ങ്ങളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.5.7-ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

1995-96 മു�ല്, വഷിവഷിധ പദ്ധ�ഷികള്ക്കായഷി, ഘട്ും 
I മു�ല് ഘട്ും XXV വതര ഗ്ാേീണ അെഷിസ്ാന 
സൗകര്യ വഷികസന ഫണ്ഷിതറെ (ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് ) 
കീഴഷില് നബാരഡട് വായട്പ സഹായും നല്കുന്നു. 
ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് I മു�ല് XVIII വതരയുള്ളവ 
പൂരത്ീകരഷിച്ചു. കൂൊത�, ആര.ഐ.ഡഷി.എഫട് ഘട്ും XIX 
മു�ല് XXV വതരയുള്ള പദ്ധ�ഷികള് പുമരാഗേഷിക്കുന്നു. 
വഷിവഷിധ ഘട്ങ്ങളഷില് ഉള്തപെട് 1343 പദ്ധ�ഷികള് 
പൂരത്ഷിയായഷി. വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.5.8-ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

ഭൂഗര്ഭ ജല വികസനഷം

ഭൂഗരഭ ജല വഷിഭവങ്ങളതെ സുസ്ഷിര വഷികസനും 
ലക്ഷ്യേഷിടുന് പദ്ധ�ഷിയാണട് ഭൂഗരഭജല സുംരക്ഷണവും 
റീൊരജ്ും. സുംസ്ാനതത് വരള്ച്ചാ സാഹെര്യതത് 
അ�ഷിജീവഷിക്കാനുള്ള ദീരഘകാല നെപെഷികളായാണട് 
ഇത്രും റീൊരജട് പദ്ധ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്�ട്. 
മേല്ക്കൂരയഷിലൂതെയുള്ള േഴതവള്ള സുംഭരണും ഈ 
പദ്ധ�ഷി ഘെകത്ഷില് ഉള്തപെടുന്നു. കഷിണറുകള്, 
കുഴല്ക്കഷിണറുകള്, ഉപരഷി�ല കഡക്കുകള്, തെറഷിയ 
തെക്കട് ഡാമുകള് എന്ഷിവയഷിലൂതെയാണട് ഭൂഗരഭജല 
റീൊരജട്  സാധ്യോകുന്�ട്. തപാതു തകട്ഷിെങ്ങളഷിലും 
സരക്കാര സട്കൂളകളഷിലും മേല്ക്കൂരയഷിലൂതെയുള്ള 
േഴതവള്ള സുംഭരണും പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ ഭൂഗരഭജല 
റീൊരജ്ജട് നെപെഷിലാക്കുന്നു. േഴക്കുഴഷികളഷിലൂതെ, 
മേല്ക്കൂരയഷിലൂതെയുള്ള േഴതവള്ള സുംഭരണും 
വളതര വഷിജയകരോയഷി പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര 
പദ്ധ�ഷിക്കാലയളവഷില് ഭൂഗരഭ ജല വകുപെട് നെപെഷിലാക്കഷി. 
ഇ�ഷിലൂതെ �ഷിരുവനന്പുരും ജഷില്യഷിതല കാട്ാക്കെ 
നഷിമയാജകേണ്ഡലത്ഷിതല “ജലസമൃദ്ധഷി” പദ്ധ�ഷിയ്കായഷി 
കുഴഷിച്ച കഷിണറുകളതെ ഭൂഗരഭജല നഷിരപെഷില് 
വരദ്ധനവണ്ായഷി. എല്ാ സരക്കാര സട്കൂളകളഷിലും 
ഓഫീസുകളഷിലും കൃത്രഷിേ ഭൂജല സുംമഭാ്ണ 
നഷിരമഷി�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുന് ആദ്യതത് നഷിയേസഭാ 
േണ്ഡലോയഷി കാട്ാക്കെ നഷിമയാജകേണ്ഡലും 
പ്രഖ്യാപഷിക്കതപെട്ടു. ഭൂഗരഭജല വഷികസന പദ്ധ�ഷികളഷിതല 
ഭൗ�ഷിക മനട്ങ്ങളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 
3.5.9-ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. തോത്ും വാര്ഷിക 
ഭൂഗരഭ ജല റീൊരജ്ജട്, തോത്ും വാര്ഷിക 

ഭൂഗരഭജലലഭ്യ�, ഭൂഗരഭജല വഷികസനത്ഷിതറെ 
ഘട്ങ്ങള് എന്ഷിവ വഷിശദോയഷി അനുബന്ധഷം 3.5.10 -ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതിയുന്െ ആദ്യ 
ന്ചാലക് വര്്ങ്ളില് ജലമസചന മമഖലയുന്െ 
്കെനഷം

പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ 
സേീപന മരഖയഷിതല പ്രധാന നഷിരമദേശങ്ങള് 
ഇവതയല്ാോയഷിരുന്നു - (1) വന്കഷിെ-ഇെത്ര 
ജലമസെനത്ഷില് നഷിന്ട് തെറുകഷിെ ജലമസെന 
പദ്ധ�ഷികളഷിമലയ്കട് ഊന്ല് നല്കുക (2) കനാലകളതെ 
നവീകരണത്ഷിനുും, ജലലഭ്യ� കുറഞ്ഞ പ്രമദശങ്ങളഷില് 
ജലമസെന വ്യാപനത്ഷിനുും പ്രമ�്യക ശ്രദ്ധ തെലത്തുക 
(3) വരള്ച്ച മനരഷിടുന്�ഷിനായഷി ഹ്രസ്കാല, 
ഇെത്രും, ദീരഘകാല നെപെഷികള് സ്ീകരഷിക്കുക (4) 
സുംസ്ാനത്ട് നഷിലവഷിലള്ള ജലമസെന പദ്ധ�ഷികള് 
സേയബന്ധഷി�ോയഷി പൂരത്ഷിയാക്കുക. പ�ഷിമൂന്ാും 
പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യ മൂന്ട് വര്ങ്ങളഷില് ഈ 
മേഖലയ്കനുവദഷിച്ച വഷിഹഷി�വും തെലവട് വഷിശദാുംശങ്ങളും 
അനുബന്ധഷം 3.5.11-ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 
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3.6 വനവും വനസ്യജീവിയും

ആമഗാള�ലത്ഷിതല വനസമ്പത്ഷിതനക്കുറഷിച്ചുള്ള 
വഷിവരങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന് ഒരു മരഖയാണട് ഭക്ഷ്യ 
കാര്ഷിക സുംഘെന �യ്യാറാക്കുന് ആമഗാള 
വനസമ്പത്ട് നഷിരണ്യ റഷിമപൊരട്ട് (ജഷി.എഫട്.
ആര.എ - മ്ാബല് മഫാറസട്റ്റട് റഷിമസ്ാഴട്സ്ട് 
അതസ്സ്ട്തേറെട് ). 2020 തല ജഷി.എഫട്.ആര.എ 
റഷിമപൊരട്ട് പ്രകാരും,   വനമേഖലയഷില് ഉണ്ായഷിട്ടുള്ള 
അറ്റ നഷ്ടത്ഷിതറെ മ�ാ�ട് 1990 മു�ല് 2020 വതര 
ഉള്ള കാലയളവഷില് കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ടുട്. െഷില രാജ്യങ്ങളഷില് 
വനനശീകരണും കുറഞ്ഞതുമൂലവും, േറ്റു െഷില 
ഇെങ്ങളഷില് വനവ�ട്ക്കരണവും, സ്ാഭാവഷിക 
വനവഷിപുലീകരണവുംമൂലും വന വഷിസട്തൃ�ഷി 
വരദ്ധഷിച്ച�ാകാും ഇ�ഷിനു കാരണും.

ഓമരാ രണ്ടുട് വര്ത്ഷിലും, രാജ്യതത് വനവഷിഭവങ്ങളതെ 
വഷിലയഷിരുത്ല് നെത്ഷി, ഫലങ്ങള് ഇന്്യ മസ്റ്ററ്റട് 
മഫാറസട്റ്റട് റഷിമപൊരട്ഷിലൂതെ മഫാറസട്റ്റട് സരതവ്വ ഓഫട് 
ഇന്്യ (ഐ.എസട്.എഫട്.ആര) അവ�രഷിപെഷിക്കുന്നു. 
രാജ്യതത് തോത്ും വനവഷിസട്തൃ�ഷി 7,12,249 
െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്ററാതണന്ട് ഐ.എസട്.എഫട്.
ആര 2019 റഷിമപൊരട്ട് തെയ്യുന്നു. ഇ�ട് രാജ്യത്ഷിതറെ 
ഭൂവഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 21.67 ശ�ോനോണട്. ഐ.എസട്.
എഫട്.ആര 2017 തല വഷിലയഷിരുത്ലോയഷി  �ാര�േ്യും 
തെയ്യുമമ്പാള് മദശീയ�ലത്ഷില് വനവഷിസട്തൃ�ഷി 
3976 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര വരദ്ധഷിച്ച�ായഷി 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. കരണാെക (1,025 
െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര), ആ�ാപ്രമദശട് (990 െതുരശ്ര 
കഷിമലാേീറ്റര), മകരളും (823 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര),  
ജമ്മു കശ്ീര (371 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര), 
ഹഷിോെല് പ്രമദശട് (334 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്റര) 
എന്ീ സുംസ്ാനങ്ങളാണട് വനവഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 
വരദ്ധനവഷിതറെ കാര്യത്ഷില് ഏറ്റവും േഷികച്ച അഞ്ട് 
സുംസ്ാനങ്ങള്. ഭൂേഷിയുതെ നഷിയേപരോയ പദവഷി 
കണക്കഷിതലടുക്കാത�യുള്ള വനമേഖലതയയാണട് 
വനവഷിസട്തൃ�ഷി (മഫാറസട്റ്റട് കവര) സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്. 
എന്ാല്, നഷിയേപരോയഷി വനമേഖലയായഷി 
മരഖതപെടുത്ഷിയമ�ാ അതല്ങ്ഷില് “വനും” എന്ട് 
നഷിരവ്വെഷിക്കതപെട്ഷിട്ടുള്ളമ�ാ ആയ പ്രമദശങ്ങളതെ 

വനവഷിസട്തൃ�ഷിയാണട് തറമക്കാരഡഡട് മഫാറസട്റ്റട് 
ഏരഷിയ സൂെഷിപെഷിക്കുന്�ട്. സുംസ്ാനതത് 
തറമക്കാരഡഡട് മഫാറസട്റ്റട് ഏരഷിയയുതെ വഷിസട്തൃ�ഷി 
11,520.06 െ.കഷി.േീ ആണട്. മകരളത്ഷിതല 
വനസുംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങളമെയുും വനവല്ക്കരണ 
പ്രൊരണങ്ങളമെയുും ഫലോയഷി, തുെരച്ചയായ രണ്ാും 
മൂല്യനഷിരണ്യ കാലയളവഷിലും സുംസ്ാനത്ഷിതറെ 
വനവഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് വരദ്ധനവണ്ായ�ഷിനാല്, 
വനവഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ വരദ്ധനവഷിതറെ അെഷിസ്ാനത്ഷില്, 
സുംസ്ാനത്ഷിനട് മൂന്ാും സ്ാനും മനൊന് 
കഴഷിഞ്ഞ�ായഷി ഇന്്യ മസ്റ്ററ്റട് മഫാറസട്റ്റട് റഷിമപൊരട്ട് 2019 
മരഖതപെടുത്തുന്നു. റഷിമപൊരട്ട്  പ്രകാരും, മ�ാട്ങ്ങള് 
ഉള്തപെതെയുള്ള വനവഷിസ്തീരണ്ും 21,144 െതുരശ്ര 
കഷിമലാേീറ്ററാണട്. മകരളത്ഷിതറെ വനവഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് 
2017 തല  വഷിലയഷിരുത്ലഷില് നഷിന്ട് 2.12 ശ�ോനും 
വരദ്ധനവട് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ടുട്. വളതര 
ഇെതൂരന് വനത്ഷിതറെ വഷിസ്തീരണ്ും 1935 െതുരശ്ര 
കഷിമലാേീറ്ററാണട്. എന്ാല് േഷി�ോയ ഇെതൂരന്  
വനവും, തുറന് വനവും യഥാക്േും 9508 െതുരശ്ര 
കഷിമലാേീറ്ററുും 9,701 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്ററുും ആണട്. 
ഇപ്രകാരും ആതക വഷിസ്തീരണ്ും 21,144 െതുരശ്ര 
കഷിമലാേീറ്ററാകുന്നു. ജഷില് �ഷിരഷിച്ചുള്ള വനമേഖല 
യുതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.6.1-ല് 
നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 3,151 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്ററുള്ള 
ഇടുക്കഷി ജഷില്യാണട് വനവഷിസട്തൃ�ഷിയഷില് മുന്ഷില് 
നഷില്ക്കുന്�ട്. �ടുരന്ട് 2,084 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്ററുള്ള 
പാലക്കാെട് ജഷില്യുും, 1,981 െതുരശ്ര കഷിമലാേീറ്ററുള്ള 
േലപ്പുറും ജഷില്യുും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വനമേഖലയുള്ള 
ജഷില്കള് കാസരമഗാഡുും ആലപ്പുഴയുോണട്.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതിക്്ചാല�ളവില് വകുപ്ിന്റെ 
സഷംരഷംഭങ്ള്/മനട്ങ്ള്
പ�ഷിവട് പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കട് പുറമേ മകരള വനും 
വകുപ്പുട് ഈ വര്ങ്ങളഷില് െഷില പ്രമ�്യക പദ്ധ�ഷികള് 
ഏതറ്റടുത്ഷിരുന്നു.

1. മ്്ചാജകക്െക് ഗ്ീന് ഗ്്ചാസക്: നമ്മുതെ വനങ്ങള് 
വൃത്ഷിയായഷി സൂക്ഷഷിക്കുക എന് ലക്ഷ്യമത്ാതെ 
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സുംസ്ാനത്ട് “മപ്രാജകട്െട് ഗ്ീന് ഗ്ാസട് ” 
എന് പദ്ധ�ഷി മകരള വനും വകുപെട് ആരുംഭഷിച്ചു. 
മൂന്ട് വര്ത്ഷിനുള്ളഷില് ഈ പദ്ധ�ഷി 
നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി (2019-20 മു�ല് 
2021-22 വതര) 2019 -ല് പദ്ധ�ഷിയ്കട് അനുേ�ഷി 
നല്കുകയുണ്ായഷി. വനമേഖലയഷില് നഷിന്നുള്ള 
ഖരോലഷിന്യങ്ങള് നീക്കും തെയ്യുക (വഷി.എസട്.
എസട്/ഇ.ഡഷി.സഷി/ സന്ദ്ധ സുംഘെനകള് 
എന്ഷിവതയ ഉള്തപെടുത്ഷിതക്കാണ്ടുട് ), 
വഷിമനാദസഞ്ാരഷികളഷില് അവമബാധും സൃഷ്ടഷിക്കുക, 
�ല്ക്ഷണും പഷിഴ ചുേത്തുന്�ട് ഉള്തപെതെയുള്ള 
േറ്റട് നഷിയേനെപെഷികള് ഏരതപെടുത്തുക, ോലഷിന്യ 
നഷിരമാരജ്ജനും നഷിരീക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനു സാമങ്�ഷിക 
വഷിദ്യ സ്ീകരഷിക്കുക തുെങ്ങഷിയവയാണട് പദ്ധ�ഷി 
ലക്ഷ്യങ്ങള്. �ഷിരതഞ്ഞടുത്  125 ോലഷിന്യ 
നഷിമക്ഷപ സ്ലങ്ങള് വൃത്ഷിയാക്കുകയുണ്ായഷി. 
ോലഷിന്യ നഷിരമാരജ്ജന വഷി്യത്ഷില് 
മൂന്ാര മഫാറസട്റ്റട് ഡഷിവഷി്ന് പ്രധാന പ്രശ്നും 
അഭഷിമുഖീകരഷിക്കുന്�ഷിനാല്, ഈ പ്രമദശത്ഷിനായഷി 
പ്രമ�്യക പദ്ധ�ഷി ആവഷി്ട്ക്കരഷിച്ചു. അതുവഴഷി ആ 
പ്രമദശത്തുനഷിന്നു ോത്രും 1,808 െണ് ോലഷിന്യും നീക്കും 
തെയ്യുകയുണ്ായഷി.

2. മഫ്ചാറസക്റ്റക് പ്ലസക് 2.0: പ്രസട്തു� പദ്ധ�ഷി 
നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനായഷി പരഷിസ്ഷി�ഷി, വനും, 
കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാന ോ�ലയും 
(എും.ഒ.ഇ.എഫട് ആറെട് സഷി.സഷി) �ഷിരതഞ്ഞടുത് 
ഇന്്യയഷിതല മൂന്ട് മേഖലകളഷിതലാന്ാണട് 
മകരളത്ഷിതല �ഷിരുവനന്പുരും ലാറെട്മസ്കപെട്. 
യൂകണറ്റഡട് മസ്റ്ററ്റട്സട് ഏജന്സഷി മഫാര 
ഇറെര നാ്ണല് ഡവലപട്തേറെഷിതറെ(യു.
എസട്.എ.ഐ.ഡഷി) സാമങ്�ഷിക സഹായമത്ാതെ 
2018 ല് ഈ പദ്ധ�ഷി ആരുംഭഷിച്ചു. ആവാസ 
വ്യവസ്ാധഷിഷ്ഷി�ോയ നഷിരവ്വഹണും 
ശക്ഷിതപെടുത്തുന്�ഷിതറെ ഭാഗോയഷി 
സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യകള് വഷികസഷിപെഷിക്കാനാണട് 
ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. വനമേഖലയുതെ പരഷിപാലനത്ഷില് 
ആവാസ വ്യവസ്ാ മസവനങ്ങള് 
ഉള്തപെടുത്തുവാനുും, കൂടു�ല് പ്രമദശങ്ങതള 
തേച്ചതപെട് പരഷിപാലനത്ഷിതറെ കീഴഷില് 
തകാണ്ടുവരുവാനുും, വനമേഖലതയ ആശ്രയഷിച്ചു 
കഴഷിയുന് വഷിഭാഗങ്ങളതെ ഉപജീവനോരഗ്ഗും 
തേച്ചതപെടുത്തുവാനുോണട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. ഈ 
പദ്ധ�ഷി നെപൊക്കുന്�ഷിതറെ ഭാഗോയഷി, പ്രധാന �െഷി 
ഇ�ര വന ഉല്ന്ങ്ങളമെയുും പരഷിസ്ഷി�ഷി ടൂറഷിസും 
പ്രവരത്നങ്ങളമെയുും വഷി�രണ ശുംഖല വഷിശകലന 
പ്രവരത്നങ്ങള് �ഷിരുവനന്പുരും മഫാറസട്റ്റട് 
ഡഷിവഷി്തറെ കീഴഷിലള്ള വനാ�ഷിരത്ഷിയഷിലള്ള 
ഗ്ാേങ്ങളഷില് പുമരാഗേഷിച്ചുവരുന്നു. �ഷിരുവനന്പുരും 
ലാറെട്മസ്കപെഷിതല വനമേഖലയഷിലള്ള ആവാസ 
വ്യവസ് മസവനങ്ങളതെ അെഷിസ്ാന പഠനങ്ങളും 
പൂരത്ഷിയായഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുകയാണട്. 

3. മനു്്യ-മൃഗ സഷംഘര്്ഷം കുറ�ക്ക്കുന്തിനുള്ള 
നെപെികള്: േനു്്യ-മൃഗ സുംഘര്ും 
കുറയ്കന്�ഷിതറെ ഭാഗോയഷി, കഴഷിഞ്ഞ 4 
വര്ത്ഷിനഷിെയഷില്, 204 ജനജാഗ്�ാ 
സേഷി�ഷികള് സുംസ്ാനത്ട് രൂപീകരഷിച്ചു. 
േഷികച്ച ഏമകാപന സുംവഷിധാനത്ഷിനായഷി 65 
വനാ�ഷിരത്ഷി പ്രമദശങ്ങളഷിലായഷി, 5 സ്ലങ്ങളഷില് 
കണ്മട്ാള് റൂമുകളള്ള, എസട്.എും.എസട് 
അമലരട്ട് സുംവഷിധാനങ്ങള് നെപെഷിലാക്കഷി. 
േനു്്യ-വന്യജീവഷി സുംഘര്ും കുറയ്കന്�ഷിനായഷി, 
“ക്ാ്ട് ഗാരഡട് സ്റ്റീല് മറാപെട് തഫന്സഷിുംഗട് ” 
എന് സ�ദായും രാജ്യത്ട് ആദ്യോയഷി വനും 
വകുപെട് നെപെഷിലാക്കുകയുണ്ായഷി. വഴക്കമുള്ള 
ഉരുക്കു കയറുകളാണട് ഈ നൂ�ന ോതൃകയഷില് 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്�ട്. കയറഷിതറെ അറ്റങ്ങള് കനത് 
മകാണ്ക്ീറ്റട് മ്ാക്കഷില് �ളച്ചഷിരഷിക്കുന്�ഷിനാല്, 
മുഴവന് ഘെകങ്ങളും ഒതരാറ്റ യൂണഷിറ്റായഷി 
പ്രവൃത്ഷിക്കുകയുും, മൃഗങ്ങള്ക്കട് അവതയ 
�ാമഴക്കട് �ള്ളാന് പ്രയാസോവകയുും തെയ്യുും. 
പരീക്ഷണാെഷിസ്ാനത്ഷില്, ോങ്കുളും മഫാറസട്റ്റട് 
ഡഷിവഷി്നഷില് കഷിമലാേീറ്ററഷിനട് ഏകമദശും 50.00 
ലക്ഷും രൂപ നഷിരക്കഷില് 1.3 കഷി.േീ നീളത്ഷില് “ക്ാ്ട് 
ഗാരഡട് സ്റ്റീല് മറാപെട് തഫന്സഷിുംഗട് ” സ്ാപഷിച്ചു. 

4. മകരള ഇന്ഫ്ചാസക്രെകക്ചര് ഇന്ന്വസക്റ്റക്ന്മറെക് 
ഫണ്ടുക് മബ്ചാര്ഡിനു (കിഫക്ബി) കീഴിലുള്ള 
പദ്ധതികള്: േനു്്യമൃഗ സുംഘര്ും 
കുറയ്കന്�ഷിനായഷി കഷിഫട്ബഷി പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 
രണ്ട് ഘട്ങ്ങളഷിലായഷി വഷിവധ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരുംഭഷിച്ചു. മസാളാര തഫന്സഷിുംഗട്, ആനയുതെ 
ആക്േണും �െയുന് സുംരക്ഷണ ഭഷിത്ഷികള്, 
തറയഷില് തഫന്സഷിുംഗട് എന്ഷിവയാണട് ഒന്ാും 
ഘട്ത്ഷില് നെക്കുന് പ്രവരത്നങ്ങളഷില് 
ഉള്തപെടുന്�ട്. 111.91 കഷി.േീ ദൂരത്ഷില് 
നെപെഷിലാക്കുന് പ്രവൃത്ഷികള്ക്കട് 17.40 മകാെഷി 
രൂപ അനുവദഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. രണ്ാും ഘട്ത്ഷിനു കീഴഷില് 
ആരുംഭഷിച്ച പ്രവരത്നങ്ങള് പുമരാഗേഷിക്കുകയാണട്. 
മസാളാര തഫന്സഷിുംഗട്, ആനയുതെ ആക്േണും 
�െയുന് സുംരക്ഷണ ഭഷിത്ഷികള് എന്ഷിവയ്ക 
പുറമേ, 42 കഷി.േീ നീളത്ഷില് ക്ാ്ട് ഗാരഡട് 
സ്റ്റീല് മറാപെട് തഫന്സഷിുംഗുും, 497 കുടുുംബങ്ങതള 
ോറ്റഷി പാരപെഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള നെപെഷിക്േങ്ങളും 
രണ്ാുംഘട്ത്ഷില് നെപെഷിലായഷി വരുന്നു. ഇ�ഷിനായഷി 
അനുവദഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്�ട് 73.61 മകാെഷി രൂപയാണട്. 

5. മകരള പുനര്നിര്മ്ചാണ പദ്ധതിയുന്െ കീഴിലുള്ള 
്വൃത്ികള് (ആര്.ന്ക.ഡി.പി): വനത്ഷിനുള്ളഷിതല  
സ്കാര്യ വാസസ്ലങ്ങളഷില് നഷിന്നുും സ്മേധയാ 
ോറ്റഷി പാരപെഷിക്കുക, വനത്ഷിനുള്ളഷിതല സ്കാര്യ 
എമസ്റ്ററ്റുകള് ഏതറ്റടുക്കുക, കണ്ല്കാടുകള് 
ഏകീകരഷിക്കുക തുെങ്ങഷിയ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കട്  
ആരതകഡഷിപഷി പ്രകാരും 800.00 മകാെഷി രൂപയ്കട് 
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അുംഗീകാരും ലഭഷിച്ചു.  ഈ പ്രവൃത്ഷികള്ക്കായഷി, 
2019-20 കാലയളവഷില് 130.41 മകാെഷി രൂപ 
അനുവദഷിച്ചു.

6.  ന്ചാട്്ചാനകളുന്െ വിവരമശഖരണഷം: ഡഷി.എന്എ 
ഡാറ്റാബാങ്ട് വഷിവരമശഖരണതത് 
അെഷിസ്ാനോക്കഷി രജഷിസ്റ്റര തെയ് എല്ാ 
ആനകളതെയുും സേഗ്ോയ ഒരു വഷിവര 
സുംവഷിധാനും �യ്യാറാക്കഷിയ�ഷിലൂതെ, 519 
നാട്ാനകളതെ വഷിശദോയ ഡാറ്റാമബസട് 
ഉള്ള ഇന്്യയഷിതല ആദ്യതത് സുംസ്ാനോയഷി 
ോറഷി മകരളും.  രാജീവട് ഗാന്ധഷി തസറെര 
മഫാര ബമയാതെകട്മനാളജഷിയുതെ സാമങ്�ഷിക 
സഹായമത്ാതെയാണട് ഇ�ട് �യ്യാറാക്കഷിയ�ട്.

7. സഷംസ്്ചാന ബട്ര്ജ്ലൈ:  മകരള 
സുംസ്ാനത്ഷിതറെ ഔമദ്യാഗഷിക െഷിത്രശലഭോയഷി 
“ബുദ്ധ േയൂരഷി” പ്രഖ്യാപഷിക്കതപെട്ടു. രാജ്യത്ട് 
ഔമദ്യാഗഷിക െഷിത്രശലഭമുള്ള നാലാേതത് 
സുംസ്ാനോണട് മകരളും.

സ്വ്ചാഭ്ചാവിക വനങ്ളുന്െ പരിപ്ചാലനഷം

വനാ�ഷിരത്ഷികളതെ സരതവ്വ, വനസുംരക്ഷണും, 
നശഷിച്ചു മപായ വനങ്ങള് പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുക 
എന്ഷിവയാണട് 2019-20 കാലയളവഷില് ഏതറ്റടുത് 
പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള്. വനാ�ഷിരത്ഷിയഷില് ജണ്കളും 
കയ്യാലകളും നഷിരമഷിച്ചുതകാണ്ടുട് അ�ഷിരത്ഷി നഷിരണ്യും 
നെത്തുകയുണ്ായഷി. പ്രാമദശഷിക ഇനങ്ങള് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിച്ചട് 
നശഷിച്ചു മപായ വനപ്രമദശങ്ങതള പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിച്ചു. 
ഫയര കലനുകളും, അ്ഷിരക്ഷാ നഷിരീക്ഷകതര 
ഏരതപെടുത്ഷിയുോണട് കാട്ടു �ീയഷില് നഷിന്നുും 
വനമേഖലതയ സുംരക്ഷഷിച്ച�ട്. 2019-20 കാലയളവഷില് 
2,177.86 കഷി.േീ നീളത്ഷില് ഫയര കലനുകള് 
സ്ാപഷിക്കുകയുും, 1,54,794 അ്ഷിരക്ഷാ നഷിരീക്ഷകതര 
വഷിനഷിമയാഗഷിക്കുകയുും തെയട്തു.

ോരച്ചട് 31, 2019 തല കണക്കു പ്രകാരും ഇനഷിയുും 
അ�ഷിരത്ഷി നഷിരണ്യഷിമക്കണ്�ഷിതറെ കദരഘ്യും 
2,012.68 കഷി.േീ ആണട്. 2019-20 കാലയളവഷില്, 11,779 
സ്ായഷിയായ ജണ്കള് നഷിരമഷിച്ചട് 600 കഷിമലാേീറ്റര 
വനാ�ഷിരത്ഷി നഷിരണയഷിക്കുകയുണ്ായഷി. കഴഷിഞ്ഞ നാലട് 

മബ്ചാക്ക് നമ്പര് 3.6.1 വനഷിക

മല്ചാകക്ഡൗണ ക്ചാല�ളവില് മഗ്ചാത്വര്ഗ്ഗക്്ചാരുന്െ ഉപജീവനത്ിന്ചാ�ി മകരള വനഷം വകുപ്ിന്റെ 
ഓണജലന് സഷംരഷംഭഷം

�െഷി ഇ�ര വന ഉല്ന്ങ്ങള്ക്കുും (കസട്തൂരഷി േഞ്ഞള്, മ�ന്, കരകൗശല വസട്തുക്കള്/മുള ഉല്ന്ങ്ങള്), 
കാര് ഷിക ഉല്ന്ങ്ങള്ക്കുും (േരച്ചീനഷി, നീളമുള്ള പയര, മെന, വാഴ) വ ഷിപണനും ഉറപൊക്കുന്�ഷിനു മവണ്ഷി, 
മകരള വനും വന്യജീവ ഷി വകുപെ ഷിനട് കീഴ ഷിലള്ള �ഷിരുവനന്പുരും വന്യജീവ ഷി വ ഷിഭാഗും, ഓണ്കലന് സുംരുംഭും 
ആരുംഭഷിക്കുന്�ഷിനു മവണ് നെപെഷികള് കകതക്കാണ്ടു. �ഷിരുവനന്പുരും ഡഷിവ ഷി്തറെ കീഴഷില് ഉള്ള 
അഗസ്ത്യവനും ബമയാളജഷിക്കല് പാരക്കട് (എ.ബ ഷി.പ ഷി), തനയ്യാര, മപപൊറ എന്ീ മൂന്ട് വനമേഖലകളഷിതല 
മഗാത്രഗ്ാേങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ള വ ഷിഭവങ്ങള് ആണട് മശഖരഷിച്ച�ട്. ഈ പ്രമദശങ്ങളഷിതല പരമ്പരാഗ� 
വനവാസഷികളതെ പ്രധാന വരുോന ോരഗ്ഗും കൃ് ഷിയുും, �െഷി ഇ�ര വ ഷിഭവങ്ങളും ആയ�ഷിനാല്, മലാകട്ഡൗണ് 
സേയത്തു ഇത്രും ദുരഘെോയ ഭൂപ്രമദശങ്ങളഷില് വസഷിക്കുന് ആദഷിവാസഷി ജന�യ്ക പ്രാമദശഷിക 
വ ഷിപണഷികളഷിമലയ്കള്ള പ്രമവശനും നഷ്ടതപെട്ടു.

പരമ്പരാഗ� സ�ദായോയ ‘കണഷിച്ചന്യ്ക’ പകരോയഷിട്ടുള്ള�ായഷിരുന്നു പു�ഷിയ ഓണ്കലന് 
സുംരുംഭോയ ‘വനഷിക’. കണഷിച്ചന് സ�ദായത്ഷില് വനവ ഷിഭവങ്ങളതെ മലലും ആഴ്ചയഷില് രണ്ടു�വണ വനും 
ഉമദ്യാഗസ്രുതെ മനരഷിട്ടുള്ള മേല്മനാട്ത്ഷില് നെത്ഷിയഷിരുന്നു. അതുവഴഷി ഇെനഷിലക്കാരുതെ ചൂ്ണത്ഷില് 
നഷിന്നുും മഗാത്രവരഗ്ഗക്കാരക്കട് രക്ഷ മനടുവാനുും, അവരക്കട് ന്യായോയ വ ഷിപണഷിവ ഷില ഉറപൊക്കുവാനുും 
സാധഷിച്ചു.

ആദഷിവാസഷി ഗ്ാേങ്ങളഷില് നഷിന്നുും മനരഷിട്ട് വ ഷിപണഷിനഷിരക്കഷില് വാങ്ങുന് വന ഉല്ന്ങ്ങള് 
ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് മുന്ഗണനാക്േത്ഷില് നഗരത്ഷിതറെ വ ഷിവധ ഭാഗങ്ങളഷിമലയ്കട് വാെട്സട് ആപെട് ഗ്രൂപൊയ 
‘വനഷിക’ വഴഷി എത്ഷിക്കുും. സുംഭരണത്ഷിമറെയുും, വ ഷി�രണത്ഷിമറെയുും വ ഷിജയകരോയ രണ്ടു ഘട്ങ്ങള് ‘വനഷിക’ 
പൂരത്ഷിയാക്കുകയുണ്ായഷി.

മകരള വനുംവകുപെ ഷിതറെ സേമയാെ ഷി�ോയ ഇെതപെല ഷിലൂതെ, വനമേഖലയഷില് �ാേസഷിക്കുന്വരക്കട്  
അവരുതെ ഉല്ന്ങ്ങള്ക്കു വ ഷിപണഷി കതണ്ത്ഷി വരുോനും മനൊന് സാധഷിച്ചു. തപതട്ന്ട് നശഷിച്ചു മപാകുന് 
വ ഷിഭവങ്ങള് ആയ�ഷിനാല് ഇത്രും സ�ദായത്ഷിലൂതെ വ ഷിപണനും തെയ്�ട് തകാണ്ടുട് മലാകട്ഡൗണ് 
കാലയളവ ഷിലും ഇവരക്കട് വരുോനും നഷ്ടതപെട്ഷില്.

അവലംബം: വനം, വന്യജീവറി വകുപ്്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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വര്ത്ഷിനഷിെയഷില്, അ�ഷിരത്ഷി നഷിരണയഷിക്കുന്�ഷിതറെ 
ഭാഗോയഷി 53,635 ജണ്കള് നഷിരമഷിച്ചു.

മത്ചാട്ങ്ളുന്െ ഉല്്ചാദനക്മത 
ന്മചന്പ്ടത്തുക

ഏകമദശും 1,50,000 തഹകട്െറഷിലായഷി, വഷിവഷിധ 
ഇനങ്ങളഷില്തപട് വനവൃക്ഷമത്ാട്ങ്ങള് 
വകുപെഷിനുണ്ടുട്, അ�ഷില്, 77,000 തഹകട്െമറാളും 
വ്യാപഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്�ട് മ�ക്കാണട്. വകുപെഷിതറെ 
വാര്ഷിക വരുോനും പ്രധാനോയുും ഈ വൃക്ഷങ്ങള് 
മുറഷിയ്കന്�ഷിലൂതെയാണട്. 2019-20 ല്, ഈടുള്ള 
�െഷി ഇനങ്ങളതെ വഷിഭാഗത്ഷില്തപെട്വ 95.78 
തഹകട്െറഷില് പുതു�ായഷി നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കുകയുും, 505.67 
തഹകട്െറഷില് പരഷിപാലനും നെത്തുകയുും തെയ്ഷിരുന്നു. 
വ്യാവസായഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായുള്ള അസുംസട്കൃ� 
വസട്തുക്കളതെ മ�ാട്ങ്ങളതെ വഷിഭാഗത്ഷില് 153.53 
തഹകട്െറഷില് പുതു�ായഷി നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കുകയുും, 343.97 
തഹകട്െറഷില് പരഷിപാലഷിക്കുകയുും തെയട്തു. എന്ാല്, 
�െഷി ഇ�ര വനവഷിഭവങ്ങള് ഉള്തപെടുന് വഷിഭാഗത്ഷില് 
ഇ�ട് യഥാക്േും 6 തഹകട്െറുും 822.01 തഹകട്െറുും 
ആയഷിരുന്നു. ഈടുള്ള �െഷിയഷിനത്ഷിലും, വ്യാവസായഷിക 
ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള അസുംസട്കൃ� വസട്തുക്കളതെ 
ഇനത്ഷിലും, �െഷി ഇ�ര വന വഷിഭവങ്ങളഷിലും, 2019-
20 കാലയളവഷില്, മ�ാട്ങ്ങളതെ പ്രവരത്നങ്ങള് 
മുന് വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചു കുറഞ്ഞഷിട്ടുണ്ടുട്. 
ഈടുള്ള �െഷിയഷിനങ്ങളതെ വഷിഭാഗത്ഷില്, വഷി�രണും 
തെയ്യുന്�ഷിനായഷി ക�കള് വളരത്തുന്�ഷിമനക്കാളപരഷി 
കൂടു�ല് ശ്രദ്ധ തെലത്ഷിയ�ട് പഴയ മ�ാട്ങ്ങളതെ അ്ഷി 
സുരക്ഷയ്കായഷിരുന്നു. വ്യാവസായഷിക അസുംസട്കൃ� 
വസട്തുക്കള്ക്കുള്ള മ�ാട്ങ്ങളതെ വഷിഭാഗത്ഷില്, 
പാകോയ വൃക്ഷങ്ങള് മുറഷിച്ചു ോറ്റാത്�ഷിനാല്, ഈ 
പ്രമദശത്തു പു�ഷിയ മ�ാട്ങ്ങള് വളരത്തുന്�ഷിനുും, 
തുെരന്നുള്ള പരഷിപാലനത്ഷിനുും ഇ�ട് �െസ്ോയഷി. 

വനമേഖലയ്ക കീഴഷിലള്ള മ�ാട്ങ്ങളതെ ഇനും �ഷിരഷിച്ചുള്ള 
വഷിസട്തൃ�ഷി അനുബന്ധഷം 3.6.2-ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

മനു്്യ-മൃഗ സഷംഘര്്ത്ിനുള്ള പരിെ്ചാരഷം

വനാ�ഷിരത്ഷികളഷില് വരദ്ധഷിച്ചുവരുന് േനു്്യ-മൃഗ 
സുംഘര്ങ്ങളതെ ലഘൂകരണത്ഷിനായഷി, നഷിരവധഷി 
സജീവോയ നെപെഷികള് വനുംവകുപ്പുട് സ്ീകരഷിച്ചുവരുന്നു. 
സൗമരാരജ്ജ മവലഷികള്, ആനക്കഷിെങ്ങുകള് കുഴഷിക്കല്, 
ആനയുതെ ആക്േണും �െയുന്�ഷിനുള്ള സുംരക്ഷണ 
േ�ഷിലകളതെ നഷിരമാണും, വനാ�ഷിരത്ഷിയഷില് ‘ക്ാ്ട് 
ഗാരഡട് മറാപെട് തഫന്സഷിുംഗട് ’ തുെങ്ങഷിയ ഭൗ�ഷിക 
നഷിരമാണങ്ങള് ഇ�ഷില് ഉള്തപെടുന്നു. ഇ�ഷിനുപുറതേ, 
തെക്കട് ഡാമുകളതെ നഷിരമാണും, വനമേഖലയഷില് 
ആവശ്യത്ഷിനട് ജലലഭ്യ� ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷിനായഷി 
വയലകളമെയുും കുളങ്ങളമെയുും പരഷിപാലനും, 
വന്യമൃഗങ്ങള്ക്കട് ഭക്ഷണും ഉറപൊക്കുന്�ഷിനട് 
കാെഷിനുള്ളഷില് �ീറ്റ പുല്ഷിനങ്ങള് നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കല്, 
വാസസ്ലങ്ങളഷില് നഷിന്ട് മഗാത്രവരഗ്ഗക്കാതര 
സ്മേധയാ ോറ്റഷി പാരപെഷിക്കല്, വനമേഖലയഷില് 
രുെഷികരോയ വഷിള കൃ്ഷി തെയ്യുന്�ഷില് നഷിന്ട് 
വഷിട്ടുനഷില്ക്കുവാന് കര്കരഷില് അവമബാധും 
സൃഷ്ടഷിക്കല് തുെങ്ങഷിയ പ്രവരത്നങ്ങളും നെപെഷിലാക്കഷി 
വരുന്നു. 360.39 കഷി.േീ നീളത്ഷിലള്ള സൗമരാരജ്ജമവലഷി, 
32.73 കഷി.േീ നീളത്ഷിലള്ള ആനക്കഷിെങ്ങുകള്, 
ആനയുതെ ആക്േണതത് പ്ര�ഷിമരാധഷിക്കാന് 3.5 
കഷി.േീ നീളത്ഷില് സുംരക്ഷണ േ�ഷില് എന്ഷിവയാണട് 
2019-20 കാലയളവഷില് നെത്ഷിയ പ്രധാന പ്ര�ഷിമരാധ 
പ്രവരത്നങ്ങള്.

6662 േനു്്യേ മൃഗ ആക്േണ സുംഭവങ്ങളാണട് 
2019-20 കാലയളവഷില് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്�ട്. 
ഇ�ഷിലധഷികവും ആനയുതെ ആക്േണോയഷിരുന്നു, 
2895 മകസുകള്. 2017-18 ലും 2018-19 ലും 

പട്ിക 3.6.1  േനു്്യ-മൃഗ സുംഘര്ങ്ങളതെ വഷിശദാുംശങ്ങളും 2019-20 ല് വഷി�രണും തെയ് നഷ്ടപരഷിഹാര തുകയുും
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േനു്്യ ജീവഹാനഷി 71 13 3 0 2 0 3 92 2,21,70,000

േനു്്യരക്കുണ്ാകുന് 
മുറഷിവകള് 548 34 97 3 0 1 16 699 2,15,82,486

കന്നുകാലഷിേരണും 23 0 3 0 84 96 115 321     71,73,576

കൃ്ഷി നാശവും 
വസട്തു നാശവും 2 2848 1250 47 0 17 1386 5550 4,20,80,392

ആന്ക 644 2895 1353 50 86 114 1520 6662 9,30,06,454

അവലംബം: വനം, വന്യജീവറി വകുപ്പു്ട, റകരള ്ർക്ാർ
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മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുള്ള േനു്്യ മൃഗ ആക്േണ 
സുംഭവങ്ങള് യഥാക്േും 7229 ഉും 7890 ഉും 
ആണട്. 2019-2020 ല് റഷിമപൊരട്ട്   തെയ്യതപെട് 
സുംഭവങ്ങളതെ എണ്ത്ഷില് മരഖതപെടുത്ഷിയ കുറവട് 
ഒരു നല് സുെനയാണട്. േനു്്യ-മൃഗ സുംഘര്ങ്ങള് 
�െയുന്�ഷിനായഷി വനും വകുപെട് കകതക്കാണ് 
സജീവോയ നെപെഷികളതെ ഫലോയഷി സുംഘര്ങ്ങള് 
ഗണ്യോയഷി കുറയുകയുണ്ായഷി. �ല്ഫലോയഷി, 
ഇരകള്ക്കട്  നഷ്ടപരഷിഹാരോയഷി നല്കുന് 
തുകയുും 2019-20 കാലയളവഷില് കുറവായഷിരുന്നു. 
മുന്വര്ും നഷ്ടപരഷിഹാര തുകയായഷി 11,15,03,154 
രൂപ നല്കഷിയമപൊള്, 2019-20 ല് നല്കഷിയ�ട് 
9,30,06,454 രൂപയായഷിരുന്നു. വഷിശദാുംശങ്ങള് പട്ിക 
3.6.1 ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. ക്ോനുഗ�ോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചു വരുന് േനു്്യ മൃഗ സുംഘര് സുംഭവങ്ങള് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി കണ്ണൂര, മകാഴഷിമക്കാെട്, നഷിലമ്പൂര, 
പാലക്കാെട്, േണ്ാരക്കാെട്, റാന്ഷി, മപപൊറ, വയനാെട് 
എന്ീ 8 പ്രമദശങ്ങളഷില് ദ്രു� പരഷിമരാധ സുംഘങ്ങള് 
സരക്കാര സജ്ജോക്കഷി.
 
്ധ്ചാന വനഷം ഉല്ന്ങ്ളുഷം  വനത്ില് 
നിന്നുള്ള വരുമ്ചാനവഷം

2018-19, 2019-20 കാലയളവഷിലള്ള പ്രധാന വന 
വഷിഭവങ്ങളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 
3.6.3-ല് നല്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. മുന്വര്തത് 
അമപക്ഷഷിച്ചട് 2019-20 കാലയളവഷില് േഷിക്കവാറുും 
എല്ാ പ്രധാന ഉല്ന്ങ്ങളമെയുും ഉല്ാദനത്ഷില് 
കുറവണ്ായ�ായഷി കണക്കുകള് സൂെഷിപെഷിക്കുന്നു. 2019-20 
കാലയളവഷില് വനവഷിഭവങ്ങളതെ ഉല്ാദനത്ഷില് 69,692 
കഷി.ഗ്ാമുോയഷി മുന്പഷില് നഷില്ക്കുന്�ട് െന്ദനോണട്. 
എങ്ഷിലും, മുന്വര്തത് ഉല്ാദനോയ 98,834.3 
കഷി.ഗ്ാമുോയഷി �ാര�േ്യും തെയ്യുമമ്പാള്, 29 ശ�ോനും 
ഇെഷിവ വന്�ായഷി കാണുന്നു. മ�നഷിതറെ ഉല്ാദനവും 
39,021.25 കഷി.ഗ്ാേഷില് (2018-19) നഷിന്നുും 25,661.10 
കഷി.ഗ്ാേഷിമലയ്കട് (2019-20) കുറഞ്ഞഷിരഷിക്കുന്നു. 

സുംസ്ാനതത്, ഏക െന്ദന ഉല്ാദന ഡഷിവഷി്നാണട് 
േറയൂര. 2019 ആഗസ്റ്റഷിതല കനത് കാറ്റട് കാരണും, 
െന്ദന േരങ്ങളതെ നഷിരവധഷി ശാഖകള്  ഒെഷിഞ്ഞു 
വീണ�ഷിനാല്, ഇവ മശഖരഷിച്ചട് തുെര നെപെഷികള്ക്കായഷി 
െന്ദന ഡഷിമപൊയഷില് എത്ഷിച്ചു. ശാഖകളഷില് 
നഷിന്ട് ലഭഷിക്കുന് െന്ദനത്ഷിതറെ അളവട് െന്ദന 
േരങ്ങളഷില് നഷിന്നുും ലഭഷിക്കുന്�ഷിമനക്കാള് വളതര 
കുറവാണട്. െന്ദനും വാങ്ങുന്വരഷില് അധഷികവും േറ്റട് 
സുംസ്ാനങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ളവര ആയ�ഷിനാലും, 
സുംസ്ാനത്ഷിനു പുറത്തു നഷിന്നുും െന്ദനും 
വാങ്ങുന്വരഷില് നഷിന്നുും സഷി.ജഷി.എസട്.െഷി, എസട്.ജഷി.എസട്.
െഷി എന്ഷിവ ഈൊക്കുന്�ഷിനാലും, ഇ-ഓക്ഷനഷില് 
പ്രധാന പങ്ാളഷികള് പതങ്ടുത്ഷിരുന്ഷില്. �ല്ഫലോയഷി 
വരുോനും കുറയുകയുും തെയട്തു.

2017-18 മു�ല് 2019-20 വതരയുള്ള കാലയളവഷില് 
വന ഉല്ന്ങ്ങളഷില് നഷിന്നുും േറ്റട് വകകളഷില് നഷിന്നുമുള്ള 
വരുോനത്ഷിതറെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം  
3.6.4-ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. വന ഉല്ന്ങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുും േറ്റട് വകകളഷില് നഷിന്നുമുള്ള വരുോനും  
2017-18 ല് 245.41 മകാെഷി രൂപ ആയഷിരുന്�ട്  
2018-19 ല് 287.20 മകാെഷി രൂപയായഷി ഉയരന്നു. 
എന്ാല്, 2019-20 ല് വരുോനും 251.45 മകാെഷി 
രൂപയായഷി കുറയുകയുണ്ായഷി. �െഷിയഷില് നഷിന്നുള്ള 
വരുോനത്ഷില് ഏറ്റക്കുറച്ചഷിലകള് ഉണ്ായ�ായഷി 
കണക്കുകള് സൂെഷിപെഷിക്കുന്നു. 2017-18 ല് 212.92 
മകാെഷി രൂപ ആയഷിരുന്�ട് 2018-19 ല് 244.38 മകാെഷി 
രൂപയായഷി വരദ്ധഷിച്ചു. തുെരന്ട്, 2019-20 ല് 226.51 
മകാെഷി രൂപയായഷി കുറവട് മരഖതപെടുത്ഷി. 2019-20 
കാലയളവഷില് സുംസ്ാനത്ട് മ�ക്കട് ഉല്ാദനത്ഷില് 
കുറവട് മരഖതപെടുത്തുകയുണ്ായഷി. 2019-20 ല് േലയാറ്റൂര, 
ത�ന്േല ഡഷിവഷി്നുകളഷില് മ�ക്കഷിന്മ�ാട്ങ്ങള് 
മുറഷിയ്കാത്�ഷിനാല് വരുോനും കുറയാന് കാരണോയഷി. 
മകരളത്ഷിതല വനങ്ങളഷില് നഷിന്നുള്ള വരുോനത്ഷിതറെ  
വഷിശദാുംശങ്ങള് ചിത്ഷം 3.6.1-ല്  മരഖതപെടുത്ഷി 
യഷിരഷിക്കുന്നു.

ചിത്ഷം 3.6.1  2017-18 മു�ല്- 2019-20 വതരയുള്ള കാലയളവഷില്  വനത്ഷില്നഷിന്നുള്ള വരുോനും 
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148 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സുംസ്ാനതത് തോത്ും മൂല്യവരദ്ധനവഷില് 
(അെഷിസ്ാന വഷിലഷിയഷില്) വനമേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും 
2019-20 ല് 0.79 ശ�ോനോയഷിരുന്നു, അമ�സേയും 
2018-19 ല് ഇ�ട് 0.87 ശ�ോനോയഷിരുന്നു. 
അതുമപാതല സുംസ്ാനതത് തോത്ും ആഭ്യന്ര 
ഉല്ാദനത്ഷില് പ്രാഥേഷിക മേഖലയുതെ പങ്ട് 8.36 
ശ�ോനത്ഷില് (2018-19) നഷിന്ട് 7.45 ശ�ോനോയഷി 
(2019-20) കുറഞ്ഞു. സുംസ്ാനതത് തോത്ും 
മൂല്യവരദ്ധനവഷില് വനമേഖലയുതെ വഷിഹഷി�ും 
അനുബന്ധഷം 3.6.5-ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 

ജജവജവവിദ്ധ്യ സഷംരക്ണവഷം 
സഷംരക്ിത ്മദശങ്ളുന്െ പരിപ്ചാലനവഷം

വന്യജീവഷികളമെയുും കജവകവവഷിദ്ധ്യത്ഷിമറെയുും 
സുംരക്ഷണും ഈ കാലഘട്ത്ഷില് കൂടു�ല് പ്രാധാന്യും 
മനടുന്നു. മദശീയ പാരക്കുകള്, വന്യജീവഷി സമങ്�ങ്ങള്, 
കമയൂണഷിറ്റഷി റഷിസരവ്വട് എന്ഷിവ ഉള്തപെടുന് 3437.027 
െ.കഷി.േീ വരുന് സുംരക്ഷഷി� വനപ്രമദശോണട് വന്യജീവഷി 
വഷിഭാഗും കകകാര്യും തെയ്യുന്�ട്. വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.6.6 ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 
സുംരക്ഷഷി� പ്രമദശങ്ങള്ക്കു  പുറതേയുള്ള 
വഷിലേ�ഷിക്കതപെട് കജവകവവഷിദ്ധ്യ മേഖലകളതെ 
സുംരുംക്ഷണവും പരഷിപാലനവും വന്യജഷിവഷി വഷിഭാഗും 
കകകാര്യും തെയട്തു വരുന്നു. അ്ഷി സുംരക്ഷണും, 
ജലമ്ാ�സ്സുകളതെ വഷികസനും, ഉപദ്രവകാരഷികളായ 
കളകതള ഉന്മൂലനും തെയ്യുക, ട്ക്കട് പാ�കളതെ 
നഷിരമാണവും പരഷിപാലനവും ഉള്തപെതെയുള്ള 
അെഷിസ്ാന സൗകര്യങ്ങള്, ആശയവഷിനഷിേയത്ഷിനുള്ള 
സുംവഷിധാനങ്ങള് തുെങ്ങഷിയവയാണട് സുംരക്ഷണ 
പരഷിപാലന പ്രവൃത്ഷികളഷില് ഉള്തപെട്ഷിരഷിക്കുന്�ട്. 

വനമേഖലയഷില് നെക്കുന് തപാതു വന്യജീവഷി 
തസന്സസഷിനു പുറമേ കടുവ, ആന, നീലഗഷിരഷി 
ഥാര എന്ഷിവയ്കായഷി പ്രമ�്യക ജനസുംഖ്യ 
കണതക്കടുപെട് നെത്ഷിവരുന്നു. പരഷിസ്ഷി�ഷി, വനും, 
കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാന ോ�ലയും പ്രസഷിദ്ധീകരഷിച്ച 
റഷിമപൊരട്ട് പ്രകാരും കടുവകളതെ എണ്ും 2014 
ല് 136 ആയഷിരുന്�ട്, 2018 ല് 190 ആയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. കുറഞ്ഞ ജനസുംഖ്യ കാരണവും, 
മകരളത്ഷിമലയുും �േഷിഴട്നാട്ഷിമലയുും പശ്ഷിേഘട്ങ്ങളഷില് 
നഷിയഷി��ോയഷി ോത്രും കാണതപെടുകയുും തെയട്തു 
വരുന്�ഷിനാലും ഐ.യു.സഷി.എന് തറഡട് മഡറ്റാ 
ബുക്കഷില് (ഇറെരനാ്ണല് യൂണഷിയന് മഫാര 
കണ്സരമവ്ന് ഓഫട് മനച്ചര) “വുംശനാശഭീ്ണഷി” 
മനരഷിടുന് വഷിഭാഗത്ഷിലാണട് നീലഗഷിരഷി ഥാറഷിതന 
ഉള്തപെടുത്ഷിയഷിട്ടുള്ള�ട്. മകരളത്ഷിതല നീലഗഷിരഷി ഥാറഷിതറെ 
ജനസുംഖ്യ 2017 ല് 575 ആയഷിരുന്നുതവങ്ഷില്, 2018 ലും 
2019 ലും ഇ�ട് യഥാക്േും 643 ഉും 526 ഉും ആയഷിരുന്നു.

സ്ചാമൂെിക വനവതക്ക്രണഷം

ഹരഷി�മകരളും പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ സട്കൂളകള്ക്കുും ഉന്� 
വഷിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും സൗജന്യോയഷി 
ക�കള് വഷി�രണും തെയട്തുവരുന്നു. �മദേശ 
സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, ോധ്യേങ്ങള്, 
തപാതുജനങ്ങള്, േറ്റട് സുംഘെനകള് എന്ഷിവയ്കട് 
സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് ക�കള് ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചട് 
വഷി�രണും തെയ്യുന്തുും ഈ പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെടുന്നു. 
പദ്ധ�ഷിയുതെ 11-ാും ഘട്ും 2019-20 കാലയളവഷില് 
നെപൊക്കഷിയ�ഷിലൂതെ 63.18 ലക്ഷും ക�കള് വഷി�രണും 
തെയ്യുകയുണ്ായഷി. 2009-10 മു�ല് ആരുംഭഷിച്ച ഈ 
പദ്ധ�ഷിയുതെ 11 ഘട്ങ്ങളഷിലൂതെ 771.36 ലക്ഷും ക�കള് 
വഷി�രണും തെയട്തു. ഹരഷി�മകരളും പദ്ധ�ഷിയുതെ 
അടുത് ഘട്ത്ഷിലൂതെ 2020-21 തല നെീല് സീസണഷില് 
ക�കള് വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനായഷി, 2019-20 
കാലയളവഷില് 57.70 ലക്ഷും ക�കള് ഉല്ാദഷിപെഷിച്ചു. 
സാമൂഹ്യ വനവലട്ക്കരണ പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ വഷി�രണും 
തെയ്യുന് ക�കളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള്  
അനുബന്ധഷം 3.6.7-ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

സ്കാര്യ ഭൂേഷിയഷില് കൂടു�ല് േരങ്ങള് നട്ടുവളരത്ഷി 
�െഷികള് ഉല്ാദഷിപെഷിക്കുവാന് കര്കരക്കു  പ്രമൊദനും 
നല്കുക എന്�ാണട് “സ്കാര്യ വനവല്ക്കരണും” 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുന് പദ്ധ�ഷിയുതെ ലക്ഷ്യും. �ങ്ങളതെ 
ഭൂേഷിയഷില് കുറഞ്ഞ�ട് 50 ക�കള് നടുന്വരക്കട് 
മപ്രാത്ാഹന സഹായത്ഷിനട് അരഹ�യുണ്ടുട്. 
2019-20 കാലയളവഷില്, കര്കരക്കട് ഈ 
പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെ 10.08 ലക്ഷും രൂപ ആനുകൂല്യോയഷി 
നല്കുകയുണ്ായഷി. “വഴഷിമയാരത്ണല്” 
പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെടുത്ഷി, വഷിവഷിധ സ്ാപനങ്ങളതെ 
ഉെേസ്�യഷിലള്ള ഭൂേഷിയഷില്, സഷി.ആര.പഷി.എഫട് 
നട് കീഴഷിലള്ള ഭൂേഷിയഷില്, പഞ്ായത്ട് ഭൂേഷിയഷില്, 
മറാഡരഷികുകള് എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷിലായഷി സാമൂഹ്യ 
വനവല്ക്കരണ വഷിഭാഗും 1,58,794 ക�കള് 
2019-20 ല് നടുകയുണ്ായഷി. ഇ�ഷിലൂതെ പച്ചപെട് അധഷിക 
പ്രമദശമത്യ്കട് വഷികസഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനട് സാധ്യോയഷി.

പതിമൂന്്ചാഷം പഞ്വത്ര പദ്ധതി�ില് ഈ 
മമഖലയുന്െ ്വര്ത്നങ്ള്

വനസുംരക്ഷണവും പരഷിപാലനവും, ആധുനഷിക 
സൗകര്യങ്ങളപമയാഗഷിച്ചട് വനാ�ഷിരത്ഷി നഷിരണ്യഷിക്കുക, 
േനു്്യ മൃഗങ്ങളതെ സുംഘര്ും കുറയ്കക, 
വനത്ഷിനുള്ളഷില് ജലപരഷിപാലനത്ഷിനുള്ള തേച്ചതപെട് 
രീ�ഷികള് നെപെഷിലാക്കുക എന്ഷിവയഷിലായഷിരുന്നു 
പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷി ഊന്ല് നല്കഷിയ�ട്. 
പ�ഷിമൂന്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യ മൂന്ട് 
വര്ങ്ങളഷില് ഈ മേഖലയ്കായഷി വകയഷിരുത്ഷിയ 
വഷിഹഷി�ത്ഷിമറെയുും തെലവഷിമറെയുും വഷിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.6.8 -ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.



149അദ്ധ്യായം 3, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

3.7 പരിസ്ിതി

പരഷിസ്ഷി�ഷിയുും വഷികസനവും �മഷിലള്ള ബന്ധും 
സാമൂഹഷിക ജീവഷി�ത്ഷിലും ഭരണനഷിരവ്വഹണത്ഷിലും 
ോറ്റഷി നഷിരത്തപെൊനാവാത് രീ�ഷിയഷില് ഇഴ മെരന്ട് 
മുമന്റുന് സുംസ്ാനങ്ങളഷിതലാന്ാണട് മകരളും. 
ഭൂേഷിശാസട്ത്രപരോയുും കാലാവസ്ാപരവോയുള്ള 
പ്രമ�്യക�കളാലും അ�ഷിവഷിശഷിഷ്ടോയ പ്രകൃ�ഷി 
ദൃശ്യങ്ങളാലും പരഷിസ്ഷി�ഷി ചുറ്റുപാടുകളാലും 
സവഷിമശ്ോണട് നമ്മുതെ സുംസ്ാനും. ഏറ്റവും 
വ്യ�്യസ്ോയ കജവകവവഷിദ്ധ്യ മഹാട്ട്മപൊട്ടുകളഷില് 
ഒന്ായ മകരളും, മലാകത്ഷിതലത്തന് ഏറ്റവും 
ഉല്ാദനക്ഷേ�യുും കജവകവവഷിദ്ധ്യവും നഷിറഞ്ഞ 
മൂന്ട് �രും ആവാസ വ്യവസ്കളാല് സമ്പന്ോണട്. 
ഉഷ്ണമേഖലാ േഴക്കാടുകള്, ശുദ്ധജല–ഉപ്പുജല 
�ണ്ീരത്െങ്ങള്, സമുദ്ര പവഷിഴപ്പുറ്റുകള് എന്ഷിവയാണട് 
അവതയല്ാും. ഉയരന്നുവരുന് ജനസാ��യുും, 
വഷികസന ആവശ്യങ്ങളും വര്ങ്ങളായഷി മകരളത്ഷിതറെ 
പരഷിസ്ഷി�ഷിയഷിലും പ്രകൃ�ഷിവഷിഭവങ്ങളതെമേലും സമരദേും 
തെലത്ഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുന്നു. ഈ സമരദേത്ഷിതറെ 
ഗുരു�രോയ പ്ര�്യാഘാ�ങ്ങള് ഇമപൊള് 
കൂടു�ലായഷി പ്രകെോയഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുകയാണട്. 
നഷിലവഷിലള്ള ശാസട്ത്ര-സാമങ്�ഷിക പദ്ധ�ഷികള് 
ഉപമയാഗതപെടുത്ഷിതക്കാണ്ടുും, പാരഷിസ്ഷി�ക 
ആവശ്യങ്ങള് അ�ഷിതറെ പ്രാപ്തഷിതയക്കാള് കവഷിയാത� 
ഭാവഷി�ലമുറയ്കമവണ്ഷി നഷിലനഷിരത്ഷിതക്കാണ്ടുമുള്ള 
വഷികസനപ്രവരത്നങ്ങള്ക്കാണട് മകരളും ഊന്ല് 
നല്കുന്�ട്. 
   
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക പ്രശ്നങ്ങതളക്കുറഷിച്ചട് വളതര 
ഉയരന് �ലത്ഷിലള്ള ജനകീയ അവമബാധും 
വച്ചുപുലരത്തുന് ഒരു സുംസ്ാനോണട് മകരളും എന് 
നഷിലയഷില് നമുക്കട് അഭഷിോനഷിക്കാും. പാരഷിസ്ഷി�ഷിക 
അവമബാധും മകരളീയ സമൂഹത്ഷില് ആഴത്ഷില് 
മവരൂന്ഷിയഷിട്ടുള്ളതുും പാരഷിസ്ഷി�ഷിക പ്രശ്നങ്ങളും 
വഷി്യങ്ങളും നമ്മുതെ തപാതുേണ്ഡലത്ഷില് 
ഗൗരവോയഷി െരച്ച തെയ്യതപെടുന്തുോണട്. ഈ 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക അവമബാധും ഒരു ബൗദ്ധഷിക 
നയൂനപക്ഷത്ഷിനുേപ്പുറും േതറ്റല്ാ ജനവഷിഭാഗങ്ങളഷിമലയ്കും 
വ്യാപഷിച്ചഷിട്ടുണ്ടുട്. എന്ഷിരുന്ാലും ഇത്രത്ഷിലള്ള 

അറഷിവും അവമബാധവും ഉള്തക്കാള്ളഷിച്ചുതകാണ്ടുള്ള 
അനുമയാജ്യ ശാസട്ത്ര സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയുതെ 
സഹായമത്ാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
ശ്രേങ്ങള് നെന്ഷിട്ടുണ്ടുട് എന്�ട് എല്ായഷിമപൊഴും 
ത�ളഷിയഷിക്കതപെട്ഷിട്ഷില്. അനുമയാജ്യോയ ശാസട്ത്ര 
സുംവഷിധാനങ്ങളതെ അഭാവത്ഷില്  പ്രമ�്യക 
സുംരക്ഷണ അവകാശങ്ങളഷിമലമയ്കാ അതല്ങ്ഷില് 
വഷികസന ഉദ്യേങ്ങതള നഷി്ട് ഫലോക്കുന് രീ�ഷിയഷിലള്ള 
അനഷിവാര്യ�യഷിമലമയ്കാ ഒരു വ്യ�ഷിെലനും ഉണ്ാകുും. 
അതുമപാതല �തന് പരഷിസ്ഷി�ഷിയുതെ വാഹകമശ്ഷി 
എന് ആശയുംമപാലും െലനാത്മകോണട്. 
അ�ായ�ട്, ശാസട്ത്രത്ഷിനുും സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യയ്കും 
പരഷിസ്ഷി�ഷിയുമെയുും ഭൂപ്രകൃ�ഷിയുമെയുും വാഹകമശ്ഷി 
ഉയരത്തുന്�ഷിനുും അഭഷിവൃദ്ധഷിതപെടുത്തുന്�ഷിനുും കഴഷിയുും 
എന്ട് ഊന്ഷിപെറമയണ്തുണ്ടുട്. 

പരമ്പരാഗ� അറഷിവഷിനപ്പുറും മുമന്ാട്ടുള്ള 
പാ�യഷില് ഒഴഷിച്ചുകൂൊനാവാത് അെഷിത്റയാണട് 
ശാസട്ത്രും, അ�ഷില്നഷിന്ട് ഏതറ പഠഷിക്കാനുണ്ടുട്. 
എന്ാല് സാധുവായ അനുഭവജ്ഞാനത്ഷിതറെ 
തവളഷിച്ചത്ഷില് വസട്തു�കതള മുന്വഷിധഷികളഷില് 
നഷിന്നുും അവ്യക്�കളഷില് നഷിന്നുും മവര�ഷിരഷിക്കാന് 
ശാസട്ത്രത്ഷിലൂതെമയ സാധഷിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു 
വഴഷികാട്ഷിയായഷി ശാസട്ത്രും ഇതല്ങ്ഷില് പരഷിസ്ഷി�ഷി 
സുംരക്ഷണത്ഷിനായുള്ള ജനകീയ ആമവശും 
പരഷിഭ്ാന്ഷിയഷിമലയ്കട് വഴ�ഷിവീഴാും. അതു വഷികസനതത് 
ോത്രേല് സമൂഹതത്കൂെഷി സാരോയഷി ബാധഷിക്കുന്നു.  
ശാസട്ത്ര സാമങ്�ഷിക വഷിദ്യകളതെ പ്രമയാഗത്ഷിലൂതെ 
പരഷിസ്ഷി�ഷി–വഷികസനും എന് പ്രമഹളഷിക 
പരഷിഹരഷിക്കാനുള്ള ശ്രേങ്ങളഷില്ാത� സുസ്ഷിര വഷികസനും 
എന്�ട് ഒരു തപാള്ളയായ മുദ്രാവാക്യോയഷിരഷിക്കുും.   

അടുത്ഷിതെ മൃഗങ്ങളഷില് നഷിന്നുും േനു്്യനഷിമലയ്കട് 
തപാട്ഷിപ്പുറതപെട് മകാവഷിഡട്-19 എന് േഹാോരഷി 
ശാസട്ത്രത്ഷിതറെ പ്രാധാന്യും ഒരഷിക്കല് കൂെഷി 
ഉറപെഷിക്കുകയുണ്ായഷി. ഈ കവറസഷിതറെ 
ഉല്ഭവതത്ക്കുറഷിച്ചുും, അ�ഷിതറെ ആഘാ�ും, 
നഷിരീക്ഷഷിമക്കണ്�ഷിതറെ ആവശ്യക�, പാലഷിമക്കണ് 
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ജാഗ്� എന്ഷിവ അനന്ര െരച്ചകളഷില് ഉയരന്നുവന്നു. 
േറുവശത്ട് അഭൂ�പൂരവ്വോയ വരള്ച്ചയ്കട് തുെരച്ചയായഷി 
കഴഷിഞ്ഞ രണ്ടുട് വര്ങ്ങളഷില് ആവരത്ഷിച്ചു വന് 
തവള്ളതപൊക്കത്ഷിമറെയുും േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലഷിമറെയുും 
ആഘാ�ും കാലാവസ് �ീവ്ര�കമളാെട് പ്ര�ഷിമരാധും 
സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനായഷി ശാസട്ത്രാധഷിഷ്ഷി� പഠനത്ഷിമറെയുും 
ഇെതപെലഷിമറെയുും ആവശ്യക� ഊന്ഷിപെറയുന്നു. 

ശാസട്ത്രീയ വീക്ഷണമത്ാതെ പരഷിസ്ഷി�ഷി 
പരഷിപാലനത്ഷിനായഷി വഷിഭാവനും തെയ്തുും 
രൂപവല്ക്കരഷിച്ചതുോയ സ്ാപനങ്ങള്, 
കജവകവവഷിദ്ധ്യ ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷികള് 
മു�ലായവ പാരഷിസ്ഷി�ക മേഖലയഷിതല എല്ാ 
പ്രവരത്നങ്ങമളയുും നയഷിക്കുകയുും നഷിരീക്ഷഷിക്കുകയുും 
നഷിരദേഷിഷ്ടവും വ്യക്വോയ കാര്യപരഷിപാെഷികള് 
നല്കുകയുും മവണും. ജനകീയ പങ്ാളഷിത്മത്ാതെ 
ഉെഷി�ോയ പരഷിശീലനും നല്കഷി ശാസട്ത്രീയോയ 
വഷിവരമശഖരണവും േറ്റട് വസട്തു�കളതെ 
മശഖരണവും മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിക്കുക എന്�ട് തേച്ചതപെട് 
ഒരു ോരഗ്ഗോണട്. ഇന്്യയഷിലെനീളും ജനകീയ 
കജവകവവഷിദ്ധ്യ രജഷിസ്റ്ററുകള് �യ്യാറാക്കുന്�ഷിനായഷി 
പ്രാമദശഷിക�ലത്ഷില് വഷിവഷിധ പാരഷിസ്ഷി�ഷിക ആസ്തഷികള് 
പട്ഷികതപെടുത്തുന്�ഷിനുും മരഖതപെടുത്തുന്�ഷിനുമുള്ള 
പ്രാരുംഭശ്രേത്ഷിനപ്പുറും ബഷി.എും.സഷി കള്ക്കട് 
നാളഷിതുവതര മക�ീകൃ�വും സജീവവോയ പ്രവരത്നും 
ലഭ്യോകുന്�ട് ബുദ്ധഷിമുട്ാതണന്ട് ത�ളഷിയഷിക്കതപെട്ഷിട്ടുണ്ടുട്. 

ഭരണ�ലത്ഷില് പരഷിസ്ഷി�ഷി സുംരക്ഷണും 
തേച്ചതപെടുത്തുക  എന് ലക്ഷ്യമത്ാതെ   1986-ല് 
പരഷിസ്ഷി�ഷി (സുംരക്ഷണ) നഷിയേും നെപെഷിലാക്കഷി. 
പരഷിസ്ഷി�ഷി േലഷിനീകരണും �െയുക എന് 
ലക്ഷ്യമത്ാതെ അധഷികാരഷികതള നഷിയേഷിക്കാനുും 
രാജ്യത്ഷിതറെ വഷിവഷിധ ഭാഗങ്ങളഷില് പ്രമ�്യകോയ 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക പ്രശ്നങ്ങള് പരഷിഹരഷിക്കാനുും ഇ�ട് 
മക�സരക്കാരഷിതന അധഷികാരതപെടുത്തുന്നു. ഈ 
നഷിയേും അവസാനോയഷി മഭദഗ�ഷി തെയ്�ട് 1991 
ലാണട്. ഈ മദശീയ നയത്ഷിതന അനുപൂരകവും 
അനുബന്ധോക്കുകയുും തെയ്യുക എന് ലക്ഷ്യമത്ാതെ 
ഒരു സുംസ്ാന നയപ്രസ്ാവന അനഷിവാര്യോയഷി. 
2009 ലാണട് മകരള പരഷിസ്ഷി�ഷി നയും നഷിലവഷില് വന്�ട്. 
സുംസ്ാനതത് എല്ാവരുമെയുും ജീവഷി� നഷിലവാരും 
ഉയരത്തുക, ആവാസ വ്യവസ്കളഷില് പാരഷിസ്ഷി�ഷിക 
ആഘാ�ും കുറയ്കക, പരഷിസ്ഷി�ഷി നശീകരണും 
�െഞ്ഞുതകാണ്ടുട് സുംസ്ാനത്ഷിതറെ സമ്പദട് വ്യവസ് 
തകട്ഷിപെടുക്കുക എന്ഷിവ ലക്ഷ്യേഷിട്ട് ഒമര സേയും 
സുംരക്ഷണവും വഷികസനവും കകവരഷിക്കാവന് ഒരു 
െട്ക്കൂെട് ഈ നയമരഖ നല്കുന്നു.  

ക്ചാല്ചാവസ്്ചാ വ്യതി�്ചാനഷം

ആമഗാള സാമൂഹഷിക സാമ്പത്ഷിക വഷികസനും, 
ഉപജീവനോരഗ്ഗങ്ങള്, പരഷിസ്ഷി�ഷി പരഷിപാലനും 

എന്ഷിവയുതെ സുസ്ഷിര�യ്കട് ഉയരന്നു വരുന് ഒരു 
തവല്ലുവഷിളഷിയാണട് കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനും. ഹരഷി�ഗൃഹ 
വാ�കങ്ങളതെ (ജഷി.എച്ചട്.ജഷി) വരദ്ധനവട് അന്രീക്ഷ 
�ാപനഷിലയഷിതല വരദ്ധനവഷിനട് കാരണോവകയുും ഇ�ട് 
പ്രവെനാ�ീ�ോയ കാലാവസ്ാവ്യ�ഷിയാനങ്ങളായ 
തവള്ളതപൊക്കും, വരള്ച്ച, ഉയരന് സമുദ്രനഷിരപെട് 
എന്ഷിവയഷിമലയ്കട് നയഷിക്കുകയുും തെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനും മൂലമുണ്ാകുന് നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കട് 
വളതരയധഷികും വഷിമധയോകുന് ഒരു രാജ്യോണട് 
നമ്മുമെ�ട്(65 ശ�ോനും വരള്ച്ച സാധ്യ�, 12 
ശ�ോനും തവള്ളതപൊക്ക സാധ്യ�, 8 ശ�ോനും 
ചുഴലഷിക്കാറ്റുകള്ക്കട് സാധ്യ�). കൂൊത� ഇന്്യന് 
സമ്പദട് വ്യവസ്യുും ജനസുംഖ്യയുും കാലാവസ്ാ 
സുംമവദ മേഖലകളായ കൃ്ഷി, വനങ്ങള്, ടൂറഷിസും, 
േത്്യബന്ധനും എന്ഷിവതയ ആശ്രയഷിച്ചഷിരഷിക്കുന്നു. 
ഇന്്യ, കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനവോയഷി ബന്ധതപെട് 
ഒരു മദശീയപ്രവരത്ന പദ്ധ�ഷിയ്കായുള്ള (എന്.എ.പഷി.
സഷി.സഷി) പ്രാരുംഭ പ്രവരത്നങ്ങള് 2007-ല് 
ആരുംഭഷിക്കുകയുും 2008 ഒകട്മൊബറഷില് പുറത്ഷിറക്കുകയുും 
തെയട്തു. ഈ മദശീയ കരമപദ്ധ�ഷി (എന്.എ.പഷി.
സഷി.സഷി) കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനമത്ാെട് 
പ്ര�ഷികരഷിക്കാന് 8 മദശീയ ദൗ�്യങ്ങതള 
സജ്ജോക്കുന്നു. സൗമരാരജ്ജതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള 
മദശീയ ദൗ�്യും, തേച്ചതപെട് ഊരജ്ജകാര്യക്ഷേ�, 
സുസ്ഷിര കൃ്ഷി, സുസ്ഷിര ആവാസ വ്യവസ്, ജലും, 
സുസ്ഷിര ഹഷിോലയന് പരഷിസ്ഷി�ഷി വ്യവസ്, ഗ്ീന് 
ഇന്്യാേഷി്ന്, കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനത്ഷിനായുള്ള 
നയ��പരോയ അറഷിവട് എന്ഷിവ ഇ�ഷില് 
ഉള്തപെടുന്നു. സാമ്പത്ഷിക പാരഷിസ്ഷി�ഷിക ലക്ഷ്യങ്ങള് 
മുമന്ാട്ട് തകാണ്ടുമപാകുന്�ഷിമനാതൊപെും സുസ്ഷിര 
വഷികസന പാ� കകവരഷിക്കുക എന്�ാണട് 
കാലാവസ് വ്യ�ഷിയാനത്ഷിനായുള്ള മദശീയ 
കരമപദ്ധ�ഷി (എന്.എ.പഷി.സഷി.സഷി) സ്ീകരഷിച്ചഷിട്ടുള്ള 
��്ും.   

2008-ല് കാലാവസ് വ്യ�ഷിയാനത്ഷിനായുള്ള 
മദശീയ കരമ പദ്ധ�ഷി (എന്.എ.പഷി.സഷി.സഷി) 
നഷിലവഷില് വന്�ഷിനുമശ്ും ഓമരാ സുംസ്ാന 
സരക്കാരുും കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനത്ഷിനായുള്ള 
കരമ പദ്ധ�ഷികള്ക്കായഷി പ്രാരുംഭപ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരുംഭഷിച്ചു. കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള 
മകരള സുംസ്ാനത്ഷിതറെ ആദ്യകരമ പദ്ധ�ഷി 
(എസട്.എ.പഷി.സഷി.സഷി) പരഷിസ്ഷി�ഷി കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാന ഡയറകട്െമററ്റട്, ബന്ധതപെട് വകുപ്പുകള്, 
ഏജന്സഷികള്, ഗമവ്ണ സ്ാപനങ്ങള് എന്ഷിവയഷില് 
നഷിന്നുള്ള വഷിവരങ്ങള് ഉള്തപെടുത്ഷി �യ്യാറാക്കഷി. 
ഇ�ഷിനട് 2014-ല് ഇന്്യാ സരക്കാര അുംഗീകാരും 
നല്കഷി. കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനവോയഷി ബന്ധതപെട് 
വഷിവരങ്ങള് മശഖരഷിക്കുവാനുും ഉെഷി�ോയ പദ്ധ�ഷികള് 
ആസൂത്രണും തെയ്യുന്�ഷിലും എസട്.എ.പഷി.സഷി.സഷി 
ശ്രദ്ധ മക�ീകരഷിക്കുന്നു. ോറഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുന് 
കാലാവസ്ാ രീ�ഷിക്കനുസരഷിച്ചട് ഒരു നഷിരീക്ഷണ 
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സുംവഷിധാനും ഭൂേഷിമയയുും ജലമ്ാ�സ്സുകമളയുും 
സുംബന്ധഷിച്ചട് അനഷിവാര്യോയഷി �ീരന്ഷിരഷിക്കുന്നു. 
നഷിലവഷിലള്ള മദശീയ കരമപദ്ധ�ഷിക്കനുസരഷിച്ചട് 
സുംസ്ാന സരക്കാരഷിനാവശ്യോയ പദ്ധ�ഷികള് 
എസട്.എ.പഷി.സഷി.സഷി �യ്യാറാക്കുന്നു. കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനത്ഷിനായുള്ള സുംസ്ാന കരമപദ്ധ�ഷി 
(എസട്.എ.പഷി.സഷി.സഷി) സുംസ്ാന�ല ആസൂത്രണ 
പ്രക്ഷിയയഷില് സുംമയാജഷിപെഷിമക്കണ്തുണ്ടുട്. അ�ഷിനാല് 
അനുമയാജ്യ നെപെഷികള് നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനുള്ള 
വഷിഭവ വഷിഹഷി�ും സുംസ്ാന സരക്കാറഷിതറെ വഷികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങള് കകവരഷിക്കുക എന് ലക്ഷ്യമത്ാതെ 
നെത്ാും. 

പരഷിസ്ഷി�ഷിക്കനുമയാജ്യോയ ോറ്റങ്ങള് തകാണ്ടുവരഷിക 
എന്�ാണട് കാലാവസ് വ്യ�ഷിയാനതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള 
മകരള സുംസ്ാന കരമപദ്ധ�ഷിയുതെ പ്രധാന 
ലക്ഷ്യും. ോറഷിതക്കാണ്ഷിരഷിക്കുന് കാലാവസ് 
കാരണും ഉണ്ാകുന് തവല്ലുവഷിളഷികളഷില് നഷിന്ട് 
സുംസ്ാനതത് സുംരക്ഷഷിക്കാന് ഈ കരമ പദ്ധ�ഷി 
ഇമപൊള് നെപെഷി എടുക്കുകയാണട്. കാലാവസ്ാ 
വ്യ�ഷിയാനതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള പ്ര�ഷികൂല പ്ര�്യാഘാ�ങ്ങള് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനുും അതുോയഷി ബന്ധതപെട് 
അപകെസാധ്യ� കുറയ്കന്�ഷിനുും കാലാവസ് 
വ്യ�ഷിയാന വകുപെട് വഷികസഷിപെഷിതച്ചടുത് കാലാവസ് 
വ്യ�ഷിയാനതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള സുംസ്ാന കരമപദ്ധ�ഷി 
ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാനവോയഷി 
ബന്ധതപെട് ��ങ്ങള് സുംസ്ാനതത് വഷികസന 
ആസൂത്രണ പ്രക്ഷിയയഷില് സേന്യഷിപെഷിമക്കണ്തുതണ്ന്നുും 
ഇ�ട് വഷിഭാവനും തെയ്യുന്നു.  

വ്ചായുവിന്റെ ഗുണനിലവ്ചാര നിരീക്ണഷം

മകരള സുംസ്ാന േലഷിനീകരണ നഷിയ�ണ മബാരഡട് 
സുംസ്ാനതത് 35 മസ്റ്റ്നുകളഷില് അന്രീക്ഷ 
വായുവഷിതറെ  ഗുണനഷിലവാരും നഷിരീക്ഷഷിക്കുന്നു.  35 
മസ്റ്റ്നുകളഷില്, 28 മസ്റ്റ്നുകള് മദശീയ ആുംബഷിയറെട്  
എയര ക്ാളഷിറ്റഷി മേണഷിറ്ററഷിുംഗട് മപ്രാഗ്ാേഷിതറെ  (എന്.എ. 
എും.പഷി.) കീഴഷില് വരുന്നു.  2019-ല് സ്ാപഷിച്ച 4 പു�ഷിയ 
മസ്റ്റ്നുകളഷില് �ഷിരുവല് (പത്നും�ഷിട്), കുറ്റഷിപാെും 
(എറണാകുളും), തപരഷിങ്ങാമണ്ാര (തൃശ്ശൂര), കല്പെറ്റ 
(വയനാെട് ) എന്ഷിവ ഉള്തപെടുന്നു.  മൂവാറ്റുപുഴയഷില് 
2019-ല് സ്ാപഷിച്ച പു�ഷിയ മസ്റ്റ്ന് ഉള്തപെതെ  7 
മസ്റ്റ്നുകളഷില്  സുംസ്ാന ആുംബഷിയറെട്  എയര 
ക്ാളഷിറ്റഷി മേണഷിറ്ററഷിുംഗട് മപ്രാഗ്ാും  (എസട്.എ.എും.
പഷി) നെപെഷിലാക്കഷി.  2018-19 കാലയളവഷില് 19 വായു 
ഗുണ നഷിലവാര നഷിരീക്ഷണ  മസ്റ്റ്നുകളഷില് പഷി.എും 
2.5 സാുംമ്പ്പര സ്ാപഷിച്ചു.  വായു ഗുണ നഷിലവാര 
നഷിരീക്ഷണത്ഷിനായഷി 17  ആര.ഡഷി.എസ്സുും, 
പഷി.എും 2.5 സാുംമ്പ്പറുകളും 2019-20 കാലയളവഷില് 
വാങ്ങഷി.  �ഷിരുവനന്പുരും, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളും, 
വയനാെട്, കണ്ണൂര, തപരുുംമ്പാവൂര, തകാല്ും, തൃശ്ശൂര 
എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷിതല ജഷില്ാ ഓഫീസുകള്ക്കായഷി 8 
കേമക്ാബാലന്സുകള് വാങ്ങഷി വഷി�രണും തെയട്തു.

മകരള സുംസ്ാന േലഷിനീകരണ നഷിയ�ണ മബാരഡട് 
മകാഴഷിമക്കാെട് (1 മസ്റ്റ്ന്), എറണാകുളും 
(2 മസ്റ്റ്നുകള്) എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് തുെരച്ചയായ വായു 
ഗുണ നഷിലവാര നഷിരീക്ഷണ  മസ്റ്റ്നുകള്  
(സഷി.എ.കയു.എും.എസട് ) സ്ാപഷിക്കുകയുും കമീ്ന് 
തെയ്യുകയുും തെയട്തു.  2019-20 -ല് തകാല്ും, തൃശ്ശൂര, 
കണ്ണൂര എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് കൂെഷി മബാരഡട് തൂെരച്ചയായ 

മബ്ചാക്ക് 3.7.1   ഒറ്റത്വണ ഉപമയാഗമുള്ള ലൈാസ്റ്റഷികട്  വസട്തുക്കളതെ പൂരണോയ നഷിമരാധനും

സരക്കാര ഉത്രവട് (എും.എസട്) നമ്പര 7/2019/പരഷിസ്ഷി�ഷി 17.12.2019 പ്രകാരും ജനുവരഷി 01, 2020 
മു�ല് ഒറ്റത്വണ ഉപമയാഗമുള്ള ലൈാസ്റ്റഷിക്കഷിതറെ നഷിമരാധനും പ്രബല്യത്ഷില് വന്നു.  2016 തല ലൈാസ്റ്റഷികട് 
ോല ഷിന്യ നഷിരമാരജന െട്ങ്ങള് നഷിലവ ഷില് വന്�ഷിനു മശ്ും മശഖരണവും പുനരുപമയാഗവും 
സാധ്യോക്കുന്�ഷിനുോയഷി 50 കേമക്ാണഷിനട് �ാതഴ കനമുള്ള ലൈാസഷിറ്റഷികട് ക്യാരഷി ബാഗുകളതെ 
ഉപമയാഗവും വ ഷില്പെനയുും സരക്കാര കരശനോയഷി നഷിയഷി�ച്ച ഷിരഷിക്കുന്നു.  ലൈാസ്റ്റഷികട് വസട്തുക്കളെക്കും 
എല്ാത്രും ോല ഷിന്യവും �രും�ഷിരഷിച്ചട് നശഷിപെ ഷിക്കുന്�ഷിനായഷി സരക്കാര സാധ്യോയ എല്ാ 
നെപെഷികളും സ്ീകരഷിച്ച ഷിട്ടുണ്ട്.  എന്ാല് ഇത്രും  വസട്തുക്കളതെ അനഷിയഷി��ോയ ഉപമഭാഗും ഒരു 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക ആമരാഗ്യ പ്രശ്നോയഷി ോറഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.  ലൈാസ്റ്റഷികട്  വസട്തുക്കളതെ പുനരുപമയാഗും 
മപാലും അസാധ്യോക്കുന് �രത്ഷില് പുഴകളഷിലും ജലാശയങ്ങളഷിലോണട് ഇവ എത്ഷിമച്ചരുന്�ട്.  
പരഷിസ്ഷി�ഷിക്കട്, പ്രമ�്യകഷിച്ചട്  ജലാശയങ്ങളതെ  സുംന്തുല ഷി�ാവസ് ഇതുമൂലും അപകൊവസ്യഷിലാകുന്നു.  
പ്രളയാനന്ര മകരളത്ഷില്  പുഴകളഷില് നഷിന്നുും കെല ഷില് നഷിന്നുും ലൈാസ്റ്റഷികട്  മബാട്ഷിലകളും ോല ഷിന്യങ്ങളും 
കരയഷിലെഷിഞ്ഞ�ട് ഇവയുതെ ആധഷിക്യതത് സൂെ ഷിപെ ഷിക്കുന്നു.  നഷിമരാധഷിക്കതപെമെണ് ലൈാസ്റ്റഷികട് വസട്തുക്കള് 
പട്ഷികതപെടുത്തുന്�ഷിനുും അവയ്കട് പകരമുള്ളവ കതണ്ത്തുന്�ഷിനുും സരക്കാര ഒരു വ ഷിദഗട്ധ സാമങ്�ഷിക 
സേഷി�ഷിതയ നഷിമയാഗഷിച്ചു. പ ഷി.വ ഷി.സഷി, പ�ാകകള്, ഭൂരഷിപക്ഷും ലൈാസ്റ്റഷികട് ഇനങ്ങളതെയുും നഷിയ�ണും ക്യാ്ട് 
റീ ഫണ്ട് സ്കീും എന്ഷിവ സ്ാപ ഷിക്കുന്�ഷിനട് വ ഷിദഗട്ധ  സാങ്�ഷിക സേഷി�ഷി റഷിമപൊരട്ട് സരക്കാരഷിനട് സേരപെ ഷിച്ചു.

അവലംബം : പരറി്്ടഥറിതറി കാലാവ്്ടഥ വ്ടയതറിയാന ഡയറക്ടടറററ്ടറ്ട
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ചിത്ഷം 3.7.1  2019 -ല് മകരളത്ഷിതല ജനവാസ മക�ങ്ങളഷിലള്ള 10 നഷിരീക്ഷണ മക�ങ്ങളഷിതല 
വായുേലഷിനീകരണത്ഷിതറെ വാര്ഷിക ശരാശരഷി മൂല്യങ്ങള്
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എന് .ഒ.എക്ട് 
(കേമക്ാഗ്ാും/
കയുബഷികട് േീറ്റര ) 

ആര .എസട്.പഷി.എും 
(കേമക്ാഗ്ാും/
കയുബഷികട് േീറ്റര ) 

 

ഉറവറിടം : ജല-വായ ഗുണനറിലവാര ഡയറക്ടടററി 2019, ക്ക.എ്്ട.പറി.്റി.ബറി

ചിത്ഷം 3.7.2  2019-ല് മകരളത്ഷിതല തസന്സഷിറ്റീവായ മൂന്ട് നഷിരീക്ഷണ മക�ങ്ങളഷിതല വായു 
േലഷിനീകരണത്ഷിതറെ അളവട്
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േീറ്റര ) 
എന് .ഒ.എക്ട് 
(കേമക്ാഗ്ാും/കയുബഷികട് 
േീറ്റര ) 
ആര .എസട്.പഷി.എും 
(കേമക്ാഗ്ാും/കയുബഷികട് 
േീറ്റര ) 

 

ഉറവറിടം : ജല-വായ ഗുണനറിലവാര ഡയറക്ടടററി 2019, ക്ക.എ്്ട.പറി.്റി.ബറി

വായു ഗുണ നഷിലവാര നഷിരീക്ഷണ  മസ്റ്റ്നുകള് 
(സഷി.എ.കയു.എും.എസട് ) സ്ാപഷിക്കുകയുും കമീ്ന് 
തെയ്യുകയുും തെയട്തു.  ഈ നഷിരീക്ഷണ മസ്റ്റ്നുകളഷിതല  
വഷിവഷിധ വായു ഗുണ നഷിലവാര ോനദണ്ഡങ്ങള് 
നഷിരീക്ഷഷിക്കുകയുും തപാതുജനങ്ങള്ക്കട് പ്രദരശഷിപെഷിക്കുകയുും 
തെയ്യുന്നു.  

ജല ഗുണനിലവ്ചാര നിരീക്ണഷം

128  ജല ഗുണനഷിലവാര മസ്റ്റ്നുകള്   മദശീയ ജല 

ഗുണ നഷിലവാര  നഷിരീക്ഷണ പദ്ധ�ഷിയുതെ  
(എന്.ഡ്യു.എും.പഷി) കീഴഷിലണ്ട്.  ഇ�ഷില് 48 
നദഷികളഷിലായഷി 72 മസ്റ്റ്നുകള് (പ്രധാന, ഇെത്ര, 
തെറുകഷിെ നദഷികള്), ആറട് ജലസുംഭരണഷികള്, മൂന്ട് 
ശുദ്ധജല�ൊകങ്ങള്, എട്ട് ഓരു ജല �ൊകങ്ങള്, 
മൂന്ട് കനാലകള്, രണ്ട് കുളങ്ങള് എന്ഷിവ 
ഉള്തപെടുന്നു.  ഇ�ഷിനു പുറമേ 34 മസ്റ്റ്നുകള് 
ഭൂഗരഭജലാശയങ്ങളഷിലോണട്.  23 നദഷികളഷിലായഷി 115 
മസ്റ്റ്നുകളും നാലട് �ൊകങ്ങളഷിലായഷി 23 മസ്റ്റ്നുകളും  
സുംസ്ാന ജല ഗുണനഷിലവാര നഷിരീക്ഷണ 
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പരഷിപാെഷിയുതെ  (എസട്.ഡ്യു.എും.പഷി)  കീഴഷില് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു.

ശബരഷിേല ഉത്വ സീസണഷില് പമ്പാനദഷിയഷിലും, 
കരേന, തപരഷിയാര, ഭാര�പ്പുഴ, വാേനപുരും, 
കെലണ്ഷി നദഷികളഷിലും ഉയരന് ബഷി.ഒ.ഡഷി മൂല്യങ്ങളണ്ട്.  
കരേന നദഷിയഷിതല മുന്ാെട്മുക്കട്, കല്ായഷി നദഷിയഷിതല 
കല്ായഷിപൊലും, പമ്പാനദഷി, മകാരപ്പുഴ നദഷിയഷിതല 
പുറക്കാമട്രഷി, ത�ാടുപുഴ നദഷി, മൂന്ാര നദഷി 

എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് മകാളഷിമഫാും ബാകട്െീരഷിയയുതെ അളവട് 
ഉയരന്നു നഷില്ക്കുന്�ായഷി റഷിമപൊരട്ട്  തെയ്ഷിട്ടുണ്ട്.  

നദഷികളഷിതല ബമയാളജഷിക്കല് ഓക്ഷിജന് ഡഷിോറെട് 
(ബഷി.ഒ.ഡഷി) ചിത്ഷം 3.7.4 -ല് മരഖതപെടുത്ഷിയഷിരഷിക്കുന്നു. 
ഭാര�പ്പുഴ, ൊലക്കുെഷി, കെലണ്ഷി  എന്ീ നദഷികളഷില് 
2013 തല നഷിലവാരതത്ക്കാളും വരദ്ധനവട് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുണ്ട്. എന്ാല് ൊലഷിയാര, തപരഷിയാര 
നദഷികളഷില് ബഷി.ഒ.ഡഷി മൂല്യും കുറഞ്ഞ�ായുും കാണുന്നു. 

ചിത്ഷം 3.7.3  മകരളത്ഷിതല  വ്യവസായ മക�ങ്ങളഷിതല 11 നഷിരീക്ഷണ മക�ങ്ങളഷില് ലഭ്യോയ വായു 
േലഷിനീകരണത്ഷിതറെ വാര്ഷിക ശരാശരഷി മൂല്യങ്ങള്, 2019
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അവലംബം: ജലവായ ഗുണനറിലവാര ഡയറക്ടടററി 2019, ക്ക.എ്്ട.പറി.്റി.ബറി

ചിത്ഷം 3.7.4  �ഷിരതഞ്ഞടുക്കതപെട് നദീമക�ങ്ങളഷിതല ബഷി.ഒ.ഡഷി നഷില 2013 ലും 2019 ലും
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അവലംബം: ജലവായ ഗുണനറിലവാര ഡയറക്ടടററി 2019, ക്ക.എ്്ട.പറി.്റി.ബറി
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മകരളത്ിന്ല ജജവജവവിദ്ധ്യഷം

കജവകവവഷിദ്ധ്യതത്ക്കുറഷിചുള്ള ഒരവമബാധും  
വളരത്തുന്�ഷില് ഇന്്യ വളതര മുന്ഷിലാണട് ഇ�ട് 
സരക്കാരഷിതറെ നഷിരവധഷി പദ്ധ�ഷികളഷില് ഒരു പ്രധാന 
മേഖലയാണട്.  ആമഗാള�ലത്ഷില് മരഖതപെടുത്ഷിയ 
7-8 ശ�ോനും ജീവജാലങ്ങതള ഉള്തക്കാള്ളുകയുും  
മലാക ജനസുംഖ്യയുതെ 18 ശ�ോനും ആളകള് 
വസഷിക്കുകയുും തെയ്യുന്  ഈ രാജ്യും  ഭൂവഷിസട്തൃ�ഷിയുതെ 
2.4 ശ�ോനും ആണട്.  പ്രകൃ�ഷി മൂലധനത്ഷിതറെ  
സേഗ്� കാത്തുസൂക്ഷഷിക്കുന്�ഷിതനാപെും സേഗ് 
സാമ്പത്ഷിക വഷികസനത്ഷിനായുള്ള ഇന്്യയുതെ 
അമന്്ണും വഷിവഷിധ പദ്ധ�ഷികളഷിലൂതെയുും  നയ 
��ങ്ങളഷിലൂതെയുും മുമന്ാട്ടുമപാകുന്നു.   പ്രകൃ�ഷി വഷിഭവ  
അെഷിത്റ �കരക്കാത� എല്ാവരക്കുും ഭക്ഷ്യ- മപാ്ക 
സുരക്ഷ നല്കുന്�ഷിലൂതെ  കൃ്ഷി, േത്്യബന്ധനും, 
വനങ്ങള് എന്ഷിവയുതെ സുസ്ഷിര പരഷിപാലനത്ഷിനുള്ള 
നെപെഷികള് സ്ീകരഷിക്കുകയുും  വരുും�ലമുറയ്കട് 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക തുല്യ� ഉറപ്പു വരുത്ാനുും സാധഷിക്കുന്നു.  
കൃ്ഷി തെയ് സസ്യങ്ങളതെയുും കൃ്ഷിസ്ലങ്ങളതെയുും 
കന്നുകാലഷികളതെയുും അവരുതെ  വന്യ വരഗ്ഗങ്ങളമെയുും 
ജനഷി�ക കവവഷിധ്യും നഷിലനഷിരത്തുന്�ഷിനുും  
സുംരക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനുും ജനഷി�ക രൂപോറ്റും 
കുറയ്കന്�ഷിനുമുള്ള പരഷിപാെഷികള് നെന്നു വരുന്നു. 
പ്രാമദശഷിക സമൂഹങ്ങളതെ അറഷിവകളും അവകാശങ്ങളും 
സുംരക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനായഷി കജവകവവഷിധ്യവോയഷി 
ബന്ധതപെട് പരമ്പരാഗ�ോയ  അറഷിവകളതെ 
മക്ാഡീകരണവും സുംരക്ഷണവും അ�്യാവശ്യോണട്.

മക�-സുംസ്ാന സരക്കാരുകളതെ നഷിരവധഷി 
വഷികസന പദ്ധ�ഷികളഷിലൂതെ മനരഷിമട്ാ അല്ാ�മയാ 
കജവകവവഷിധ്യത്ഷിനായഷി ഇന്്യ വന് തുക 
നഷിമക്ഷപഷിക്കുന്നുണ്ട്.  വാര്ഷിക ആവശ്യും  1,09,000 
മകാെഷി രൂപയായഷിരഷിതക്ക  ഏകമദശും 70,000 മകാെഷി 
രൂപയാണട് ഇ�ഷിമലയ്കായഷി  തെലവഴഷിക്കുന്�ട്. 
മലാകത്ഷിതല കടുവകളതെ മൂന്ഷിതലാരുഭാഗും  
ഇന്്യയഷിലണ്ട്.  സഷിുംഹങ്ങളതെ എണ്ും 1968 തല 

177-ല് നഷിന്ട് 2015-ല് 520 ആയുും ആനകളതെ 
എണ്ും 1970 കളഷിതല 12,000-ല് നഷിന്ട് 2015-ല് 
30,000 ആയുും ഉയരന്നു.  ഇരുപ�ാും നൂറ്റാണ്ഷിതറെ 
തുെക്കത്ഷില് വുംശനാശത്ഷിതറെ വക്കഷിതലത്ഷിയ ഒറ്റ 
തകാമ്പന് ഇന്്യന് കാണ്ാമൃഗും ഇമപൊള് 2400 എണ്ും  
ഉണ്ട്.  ആമഗാള�ലത്ഷില് മരഖതപെടുത്ഷിയ ആതക 
ജീവഷിവരഗങ്ങളഷില് 0.3 ശ�ോനവും ഗുരു�രോയ 
വുംശനാശഭീ്ണഷി മനരഷിടുന്നുതണ്ങ്ഷിലും ഇന്്യയഷില് 
മരഖതപെടുത്ഷിയഷിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളഷില് 0.08 ശ�ോനും 
ോത്രോണട് വുംശനാശഭീ്ണഷി  മനരഷിടുന്�ട്.   നമ്മുതെ 
സാമ്പത്ഷിക സാമൂഹഷിക വഷികസനത്ഷിനട് വളതര 
പ്രാധാന്യേരഹഷിക്കുന്  കജവകവവഷിധ്യത്ാല് 
സമ്പന്ോയ കപതൃകും സുംരക്ഷഷിക്കാന് ഇന്്യ 
പ്ര�ഷിജ്ഞാബദ്ധോണട്.

തപാതുവഷിദ്യാഭ്യാസവും കജവകവവഷിധ്യതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള 
അവമബാധവും സരക്കാരഷിതറെ  പ്രധാന 
മേഖലകളഷിതലാന്ാണട്.  കജവകവവഷിദ്ധ്യത്ഷിതറെ  
സുംരക്ഷണത്ഷിനുും സുസ്ഷിര ഉപമയാഗത്ഷിനുും 
ഓമരാ വ്യക്ഷിയുതെയുും സുംഭാവനകള് 
ആവശ്യോണട്. കജവകവവഷിദ്ധ്യും എന് ആശയവും 
അ�ഷിതറെ പ്രാധാന്യവും മനരഷിടുന് ഭീ്ണഷികളും, 
കജവകവവഷിധ്യത്ഷിതറെ പുനസ്ാപനും, സുംരക്ഷണും, 
സുസ്ഷിര ഉപമയാഗും എന്ഷിവയ്കായഷി പ്ര�്യക്ഷവും 
പമരാക്ഷവോയ എതന്ല്ാും നെപെഷികള് സ്ീകരഷിക്കാും 
എന് അവമബാധും  കജവകവവഷിധ്യ മേഖലയഷിമലയ്കട് 
അരത്ഥവത്ായ സുംഭാവനകള്  നല്കാന് 
സഹായകോകുന്നു. വഷിദ്യാരത്ഥഷികതളയുും പ്രമ�്യകഷിച്ചട് 
ഇന്്യന് ജനസുംഖ്യയുതെ 35 ശ�ോനമത്ാളും 
വരുന് യുവജന�മയയുും  ഈ മേഖലയഷില് 
ഉള്തപെടുമത്ണ്�ാണട്.  

പ്രകൃ�ഷിദത് ആവാസവ്യവസ്യുതെ അപെയും മുഴവന് 
ജനങ്ങതളയുും  പ്ര�ഷികൂലോയഷി ബാധഷിക്കുന്നു.  എന്ാല് 
ഉപജീവനോരഗങ്ങള്ക്കായഷി ഭൂേഷിമയയുും പ്രകൃ�ഷി 
വഷിഭവങ്ങതളയുും ആശ്രയഷിക്കുന് ജനങ്ങളഷിലാണട് ഈ 
അവസ് കൂടു�ല് മദാ്കരോയഷി ബാധഷിക്കുന്�ട്.  
ഇന്്യയുതെ ഭൂപ്രകൃ�ഷിയുതെ മൂന്ഷില് രണ്ടു ഭാഗവും 

മബ്ചാക്ക് 3.7.2   �ീരത്ഥാെന കാലയളവഷില് ശബരഷിേലയുതെ നഷിരീക്ഷണ സുംവഷിധാനും

ശബരഷിേല �ീരത്ഥാെന കാലയളവ ഷില് �ീരത്ഥാെന പ്രമദശത്ട്  വ ഷി�രണും തെയ്യുന്  കുെഷിതവള്ളത്ഷിതറെ 
ഗുണനഷിലവാരും സുംസ്ാന േല ഷിനീകരണ നഷിയ�ണ മബാരഡട് ഉറപൊമക്കണ്തുണ്ട്. ഇ�ഷിനായഷി പമ്പയഷില് 
ഒരു ലമബാറട്റഷി സ്ാപ ഷിച്ച ഷിട്ടുണ്ട്. വ ഷിവ ഷിധ സ്ലങ്ങളഷിതല നദീജലത്ഷിതറെ ഗുണനഷിലവാരും തുെരച്ചയായഷി 
നഷിരീക്ഷ ഷിക്കുന്�ഷിതനാപെും  േല ഷിനജല ശുദ്ധീകരണ ലൈാന്റുകളഷില് നഷിന്നുള്ള സാമ്പ ഷിളകളതെ മശഖരണവും  
നല് പാരഷിസ്ഷി�ഷിക സാഹെര്യങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്�ഷിനായഷി സഹായഷിക്കുന്നു. ആുംബ ഷിയറെട് വായു 
ഗുണ നഷിലവാര നഷിരീക്ഷണവും ശബ്ദ നഷിരീക്ഷണവും വര്ങ്ങളായഷി നെത്തുന്നുണ്ട്. സന്ഷിധാനും, പമ്പ, 
എരുമേല ഷി എന്ഷിവ ഷിെങ്ങളഷില് ക്യാമ്പട് ഓഫീസുകള് സജ്ജീകരഷിക്കുകയുും  തപാതുജനങ്ങള്ക്കഷിെയഷില് വ ഷിവ ഷിധ 
അവമബാധ പരഷിപാെഷികള് സുംഘെഷിപെ ഷിക്കുകയുും തെയട്തു. �ീരത്ഥാെന കാലയളവ ഷില് സ്ലതത് ലൈാസ്റ്റഷികട് 
ക്യാരീ ബാഗുകള്, െ ഷിന്ഷിലെച്ച ഭക്ഷണും, കുപെ ഷിതവള്ളും എന്ഷിവ മബാരഡട് നഷിമരാധഷിച്ചു.  ഇ�ട് സുംബന്ധഷിച്ചട് 
ആവശ്യോയ നഷിരമദേശങ്ങള് ബന്ധതപെട് വകുപ്പുകള്ക്കട് നല്കഷിയഷിട്ടുമുണ്ട്.

അവലംബം: റകരള മലറിനീകരണ നറിയ�ണ റബാർഡ്ട
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ഊ്ര, അരദ്ധ ഊ്ര അതല്ങ്ഷില് വരണ് ഉപ 
ആരദ്ര�യുള്ള�ാണട്. ഗ്ാേീണ അരധനഗര ദരഷിദ്രരഷില് 
ബഹുഭൂരഷിപക്ഷവും അവരുതെ ഉപജീവനത്ഷിനായഷി 
ആശ്രയഷിക്കുന്�ട് ഈ മേഖലതയയാണട്.  േണ്ഷിതറെ 
ഫലഭൂയഷിഷ്ട�, ജലത്ഷിതറെ അളവും ഗുണനഷിലവാരവും, 
വായുവഷിതറെ ഗുണനഷിലവാരും, വനങ്ങള്, വന്യജീവഷി, 
േത്്യബന്ധനും എന്ഷിവയഷില് ഉണ്ാവന് 
പാരഷിസ്ഷി�ഷിക �കരച്ചയുതെ സ്ാധീനും ഗ്ാേീണ 
ദരഷിദ്രതരയുും പ്രമ�്യകഷിച്ചട് സട്ത്രീകതളയുും സാരോയഷി 
ബാധഷിക്കുന്നുതവന്ട് പഠനങ്ങള് ആവരത്ഷിക്കുന്നു.

ബമ�്ചാജഡമവഴക്സിറ്റി മ്ചാമനജക്ന്മറെക് 
കമിറ്റി (ബി.എഷം.സി) 

2012 -ല് മകരള സുംസ്ാന കജവകവവഷിധ്യ 
മബാരഡട് എല്ാ പഞ്ായത്തുകളഷിലും 
മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷികളഷിലും മകാരപെമറ്നുകളഷിലും 
ബമയകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷി 
(ബഷി.എും.സഷി) രൂപീകരഷിച്ചു.  �മദേശസ്യുംഭരണ 
ത�തരഞ്ഞടുപെഷിനു മശ്ും ബമയകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി 
ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷി (ബഷി.എും.സഷി) 2015-16 ല്  
പുന:സുംഘെഷിപെഷിച്ചു. 2019-20 കാലയളവഷില് 
മകരള സുംസ്ാന കജവകവവഷിധ്യ മബാരഡട് 
സുംസ്ാനതത് മശ്ഷിക്കുന് രണ്ട് �ലങ്ങളഷിലള്ള  
പഞ്ായത്ട്രാജട് സുംവഷിധാനങ്ങളായ, മ്ാക്കട് 
പഞ്ായത്തുകളഷിലും, ജഷില്ാ പഞ്ായത്തുകളഷിലും 
ബമയാകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷി 
(ബഷി.എും.സഷി) ആരുംഭഷിച്ചു.  152 മ്ാക്കഷിലും 14 
ജഷില്ാ പഞ്ായത്തുകളഷിലും ബമയാകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി 
ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷിയുതെ രൂപീകരണും 2019 
ഡഷിസുംബറഷില് പൂരത്ഷിയായഷി.  പ�ഷിമൂന്ാും 
പഞ്വത്രപദ്ധ�ഷിയഷില്, പ്രമദശഷിക�ലത്ഷില് 
പ്രകൃ�ഷി വഷിഭവങ്ങള് സുസ്ഷിരോയഷി കകകാര്യും 
തെയ്യുന്�ഷിനട് കാര്യക്ഷേ�ാ വഷികസനത്ഷിലൂതെയുും 
നയപരോയ പഷിന്തുണയഷിലൂതെയുും ബഷി.എും.സഷികതള 
ശക്ഷിതപെടുത്തുക എന്�ായഷിരുന്നു ഇ�ഷിതറെ ലക്ഷ്യും.  
2017-18 കാലയളവഷില് 20 ബമയാകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി 
ോമനജട്തേറെട് കമഷിറ്റഷികതള  (ബഷി.എും.സഷി) 
�ഷിരതഞ്ഞടുക്കുകയുും റഷിമപൊരട്ഷിുംഗട് കാലയളവഷില്  28 
മോഡല് ബമയാകഡമവഴട്സഷിറ്റഷി ോമനജട്തേറെട് 
കമഷിറ്റഷികതള  �ഷിരതഞ്ഞടുത്ട് (ഓമരാ ജഷില്യഷില് നഷിന്നുും 
രതണ്ണ്ും) അവതയ ശാക്ീകരഷിക്കുന്�ഷിനട് മക�ീകൃ� 
മപ്രാജകട്റ്റുകള്ക്കട്  സാമ്പത്ഷിക സഹായും നല്കുകയുും 
തെയട്തു. 

പീപ്ിള്സക് ബമ�്ചാജഡമവഴക് സിറ്റി രജിസ്റര് 
(പി.ബി.ആര്) നെപ്ില്ചാക്ല്

മകരള സുംസ്ാന കജവകവവഷിധ്യ മബാരഡഷിതറെയുും 
സാമങ്�ഷിക സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളതെയുും (െഷി.എസട്.ജഷി) 
പഷിന്തുണമയാതെ കജവകവവഷിധ്യതത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള 
സേഗ്ോയ ഒരു മരഖയാണട് ജനകീയ 

കജവകവവഷിദ്ധ്യ രജഷിസ്റ്റര. 2019-20 ല് ആതക 
75 പഷി.ബഷി.ആര �യ്യാറാക്കഷി.  പ്രമദശതത് ജനകീയ 
കജവകവവഷിദ്ധ്യ രജഷിസ്റ്ററഷിതറെ (പഷി.ബഷി.ആര) 
ക്േീകരണവും സാമങ്�ഷിക �യ്യാതറടുപ്പുോയഷി 
ബന്ധതപെട്ട് ബഷി.എും.സഷികള് �യ്യാറാക്കഷിയ 
പരമ്പരാഗ� അറഷിവകള്,  1034 �മദേശസ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളഷില്, അെഷിസ്ാന �ലത്ഷില് 941 ഗ്ാേ 
പഞ്ായത്തുകള്, 87 മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷികള്,  
6 മകാരപെമറ്നുകള് എന്ഷിവയഷില് പൂരത്ഷിയാക്കഷി.

ജജവജവവിദ്ധ്യ മമഖല�ില് 
ന്വള്ളന്പ്്ചാക്വഷം ്കൃതിദുരന്വഷം ഏല്ിച 
ആഘ്ചാതഷം

2018-ല് ബഷിഎുംസഷി വഴഷി കജവകവവഷിധ്യമേഖലയഷില് 
തവള്ളതപൊക്കത്ഷിതറെ ആഘാ�തത്ക്കുറഷിച്ചട് മകരള 
സുംസ്ാന കജവകവവഷിധ്യ മബാരഡട് ദ്രു�ഗ�ഷിയഷില് 
വഷിലയഷിരുത്ല് നെത്ഷി.  നദീ�െങ്ങള്, വനും, 
മ�ാട്ങ്ങള്, കാര്ഷിക മേഖലകള് എന്വയുള്തപെതെ 
771  വ്യ�്യസ്ത ഭൂഭാഗങ്ങതള  പ്രളയും ബാധഷിച്ചു.  287 ഇനും 
കാര്ഷിക വഷിളകതളയുും  1053 സസ്യജാലങ്ങതളയുും 
695 ജന്തുജാലങ്ങതളയുും  ഈ പ്രളയും ബാധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്.  
�ണ്ീരത്െങ്ങളഷിതല ഭൂവഷിനഷിമയാഗ ോറ്റും, നദീ�ീര 
സസ്യങ്ങള് നീക്കും തെയ്യല്,  കുന്ഷിന് തെരുവകളഷിതല 
നഷിരമാണ പ്രവരത്നങ്ങള്, അസന്തുലഷി�ോയ 
പാറതപാട്ഷിക്കല് എന്ഷിവ ദുരന്ത്ഷിതറെ പ്രധാന 
കാരണങ്ങളാണട്. ഇ�ഷിതറെ തുെരച്ചയായഷി 
കൂടു�ല് ജാഗ്� ആവശ്യമുള്ള മേഖലകള്ക്കട് 
മുന്ഗണന നല്കഷി. നദീ�ീര പുനരുജ്ജീവനത്ഷിനുും  
കജവകവവഷിധ്യത്ഷിലും പരഷിസ്ഷി�ഷി വ്യവസ്യഷിലും 
തവള്ളതപൊക്കും/േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലഷിതറെ ആഘാ�ും 
വഷിലയഷിരുത്തുന്�ഷിനുോയഷി 28  പ്രമ�്യക പഠനങ്ങള് 
മകരളത്ഷിതല ഗമവ്ണ വഷികസന സഥാപനങ്ങ ളഷിലും 
സരവ്വകലാശാലകളഷിലും നെന്നു.  ഈ പഠനത്ഷിതറെ 
ഫലോയഷി തപരഷിയാര, പമ്പ, ഭാര�പ്പുഴ, ൊലക്കുെഷിപ്പുഴ 
എന്ീ നദീ�െങ്ങളഷിതല പുനഃസ്ാപന  നെപെഷികള്ക്കട് 
മുന്ഗണന നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്. പമ്പയഷിതല �ഷിരതഞ്ഞടുത് 
പ്രമദശങ്ങളഷില് േതണ്ാലഷിപെട് നഷിയഷി�ക്കുകയുും 
േണ്ഷിെഷിച്ചഷിലഷിനട് സാധ്യ�യുള്ള പ്രമദശങ്ങള് �ഷിരഷിച്ചറഷിഞ്ഞട് 
നദീ�ീര സസ്യങ്ങളതെ പരഷിപാലനത്ഷിനട് പ്രാധാന്യും 
നല്കുകയുും തെയട്തു.  

വകുപ്പുകളുന്െ ്ധ്ചാന സഷംരഷംഭങ്ളുഷം 
്വര്ത്നങ്ളുഷം

പരഷിസ്ഷി�ഷി സുംരക്ഷണത്ഷിതറെ പ്രാധാന്യും 
�ഷിരഷിച്ചറഷിയുകയുും അുംഗീകരഷിക്കുകയുും തെയ് 
മലാകത്ഷിതല ആദ്യതത് ഭരണഘെനയാണട് ഇന്്യന് 
ഭരണഘെന. “പരഷിസ്ഷി�ഷിതയ പരഷിരക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനുും 
തേച്ചതപെടുത്തുന്�ഷിനുും പാരഷിസ്ഷി�ഷിക ഗുണനഷിലവാരും 
സുംരക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനുമുള്ള നെപെഷികള് കകതക്കാള്ളാന്” 
ഭരണഘെന നഷിരമദേശഷിക്കുന്നു. ഭരണഘെന പ്രകാരും 
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വനങ്ങള്, �ൊകങ്ങള്, നദഷികള്, വന്യജീവഷികള് 
എന്ഷിവയുള്പെതെയുള്ള പരഷിസ്ഷി�ഷി സുംരക്ഷഷിക്കുകയുും 
തേച്ചതപെടുത്തുകയുും തെമയ്യണ്�ട് ഓമരാ പൗരതറെയുും 
േൗലഷിക കരത്വ്യോണട്. 

പാരഷിസ്ഷി�ഷികും, ഭൂേഷിത്രമസനക്ലബുകള് തുെങ്ങഷിയ 
പരഷിപാെഷികളഷിലൂതെ  പാരഷിസ്ഷി�ഷിക വഷിദ്യാഭ്യാസവും 
അവമബാധവും പരഷിസ്ഷി�ഷി കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാന 
ഡയറകട്െമററ്റട് ജനങ്ങളഷിമലക്കട് എത്ഷിക്കുന്നു. 
“വായുേലീനീകരണത്ഷിതന�ഷിരായ മപാരാട്ും” 
എന് വഷി്യത്ഷില് മബാധവല്ക്കരണവും 
േറ്റു പ്രവരത്ന പരഷിപാെഷികളും നെത്തുന്�ഷില് 
പാരഷിസ്ഷി�ഷികും ശ്രദ്ധ മക�ീകരഷിക്കുന്നു. 
വഷിദ്യാരത്ഥഷികളഷില് പരഷിസ്ഷി�ഷി അവമബാധും 
സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനുും മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുോയഷി  
മകരളത്ഷിലെനീളമുള്ള വഷിവഷിധ ഹയരതസക്കറെറഷി  
സട്കൂളകളഷിലും മകാമളജുകളഷിലും 369 ബഷി.എും.സഷികള്  
പ്രവരത്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.  

പരഷിസ്ഷി�ഷി കാലാവസ്ാ വ്യ�ഷിയാന ഡയറകട്െമററ്റട് 
2019-20 ല് നെപെഷിലാക്കഷിയ പ്രധാന സുംരുംഭങ്ങള് 
ഇവയാണട്: എ) ബഷി.എും.സഷികള് മുമഖന തവള്ളതപൊക്ക 
ദുരഷി�ബാധഷി� പ്രമദശങ്ങളഷിതല കുെഷിതവള്ള 
മ്ാ�സ്സുകള് ഉള്തപെതെ വഷിവഷിധ ജലാശയങ്ങളഷില് 
ജലത്ഷിതറെ ഗുണനഷിലവാര നഷിരീക്ഷണ പരഷിപാെഷികള് 
നെത്തുകയുും ഉപമയാഗമയാഗ്യ� കതണ്ത്തുകയുും 
തെയട്തു ബഷി)വായു േലഷിനീകരണതത് തെറുക്കുക 
എന് വഷി്യതത് അെഷിസ്ാനോക്കഷി പാരഷിസ്ഷി�ഷികും 
എന് മപരഷില് സുംസ്ാനത്ഷിതറെ വഷിവഷിധ ഭാഗങ്ങളഷില് 
പരഷിസ്ഷി�ഷി അവമബാധവും  പരഷിസ്ഷി�ഷി സുംരക്ഷണ 
പ്രവരത്നങ്ങളും നെത്ഷി സഷി) വാഹന മേഖലയഷില് 
സുസ്ഷിര ഊരജ്ജും മപ്രാല്സാഹഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
ഇലകട്ട്ഷികട് വാഹനങ്ങള്ക്കായഷി ഗ്ഷിഡട് കണകട്റ്റട് 
തെയ് മസാളാര പവര ൊരജഷിുംഗട് മസ്റ്റ്ന് എന് 
പദ്ധ�ഷി ആരുംഭഷിച്ചു. ഡഷി) സുംസ്ാന �ണ്ീരത്െ 
അമ�ാറഷിറ്റഷിക്കായഷി തസറെര മഫാര  വാട്ര റഷിമസാഴട്സട് 
തഡവലപട്തേതറെ ആറെട് ോമനജട്തേറെട് (സഷി.ഡ്യു.
ആര.ഡഷി.എും) (i)കവ്വായഷി (ii) കട്മ്പള്ളഷി, (iii) കെലണ്ഷി, 
(iv) മകാട്ടുളഷി, (v) പൂമക്കാെട്, (vi) തപാന്ാനഷി അഴഷിമുഖും /
പുരാമത്ാര, (vii) മെറ്റുവ കായല്, (viii) പരവൂര, 
(ix) തവള്ളായണഷി എന്ീ �ണ്ീരത്െങ്ങതളക്കുറഷിച്ചുള്ള 
സുംക്ഷഷിപ്തമരഖകള് �യ്യാറാക്കഷി.  
കജവകവവഷിധ്യത്ഷിതറെയുും കജവകവവഷിധ്യ 
സുംരക്ഷണത്ഷിതറെയുും പ്രാധാന്യതത്ക്കുറഷിച്ചട് 
ജനങ്ങളഷില് അവമബാധും സൃ്ഷിെഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 
മകരള സുംസ്ാന കജവകവവഷിധ്യ മബാരഡട് 
�ഷിരുവനന്പുരതത് വള്ളക്കെവഷില് കജവകവവഷിധ്യ 
േയൂസഷിയും സ്ാപഷിച്ചു.  ക്ലാസട് മുറഷിക്കട് പുറത്തുള്ള പ്രകൃ�ഷിയുും 
പരഷിസ്ഷി�ഷിയുോയഷി ബന്ധതപെട് കജവകവവഷിധ്യ 
വഷിദ്യാഭ്യാസവും അനുഭവങ്ങളും വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷില് 
ബമയാകഡമവഴട് സഷിറ്റഷി ക്ലബുകള്ക്കട് വലഷിയ പങ്കുണ്ട്.  
150 ബമയാകഡമവഴട് സഷിറ്റഷി ക്ലബുകള് ഈ വര്ും 

പുതു�ായഷി രജഷിസ്റ്റര തെയട്തു.  മകരളത്ഷിലാതക 1715 
ബമയാകഡമവഴട്  സഷിറ്റഷി ക്ലബുകള് രജഷിസ്റ്റര തെയ്ഷിട്ടുണ്ടുട്. 
മകരള ആറെീ കേമക്ാബഷിയല് റസഷിസ്റ്റന്സട് 
സട്ട്ാറ്റജഷികട് ആക്ഷന് ലൈാന് (കരസാപെട് ) നെപൊക്കാന് 
മകരള സുംസ്ാന േലഷിനീകരണ നഷിയ�ണ മബാരഡട് 
മുന്കക  എടുത്ഷിട്ടുണ്ട്.

െരിത മകരളഷം മി്ന് 

ശുെഷി�്ും, ജലസമൃദ്ധഷി, ജല സുരക്ഷ, ഭക്ഷ്യവസട്തുക്കളതെ 
സുരക്ഷഷി�ോയ ഉല്പാദനും എന്ഷിവ ഉറപൊക്കുകതയന് 
ലക്ഷ്യമത്ാതെ 2016 ഡഷിസുംബറഷില് സുംസ്ാനത്ട് 
ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. (I) 
ശുെഷി�്ും, ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കരണും, (ii) ജലസുംരക്ഷണും, 
(iii) കാര്ഷിക വഷികസനും എന്ഷിങ്ങതന മൂന്ട് 
ഉപ ദൗ�്യങ്ങളാണട് േഷി്നുള്ള�ട്. വഷിവഷിധ 
വകുപ്പുകളതെയുും �മദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതെയുും  
ഏമകാപനമത്ാതെയുും ജനപങ്ാളഷിത്മത്ാതെയുോണട് 
ഹരഷി� മകരളും  േഷി്ന് പ്രവരത്നങ്ങള് നെത്തുന്�ട്. 
ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് പ്രധാന ഊന്ല് നല്കുന്�ട്  
ഇവയ്കാണട്: 

• ഓമരാ ജഷില്യഷിതലയുും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് 
പരഷിഹരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി പ്രാമദശഷിക 
സരക്കാരുകളതെയുും േറ്റട് വകുപ്പുകളതെയുും 
പദ്ധ�ഷികളതെ വഷിവഷിധ �ലത്ഷിലള്ള 
ഏമകാപനത്ഷിനുള്ള ോരഗ്ഗങ്ങള് രൂപീകരഷിക്കുക.

• പ്രാമയാഗഷികവും ഫലപ്രദവോയ സാമങ്�ഷിക 
സൗകര്യങ്ങള് മനടുന്�ഷിനട് പ്രാമദശഷിക 
സരക്കാരുകള്ക്കട് ശാസട്ത്രീയവും കാര്യക്ഷേവും 
സാമങ്�ഷികവോയ ഉപമദശും ഉറപൊക്കുക.

• “ഹരഷി� മകരളും” സൃഷ്ടഷിക്കുന്�ഷിനായഷി മനതൃ�്ും 
നല്കുകയുും ജന പങ്ാളഷിത്വും സാമൂഹഷിക 
ഉള്തപെടുത്ലും ഉറപൊക്കുന് പ്രവരത്നങ്ങള് 
നെത്തുകയുും തെയ്യുക.

ഉപ ദൗ�്യങ്ങള്ക്കട് കീഴഷില് നെത്ഷിയ െഷില പ്രധാന 
ഇെതപെലകള് ചുവതെ വഷിശദോക്കഷിയഷിരഷിക്കുന്നു.

"ോലഷിന്യത്ഷില് നഷിന്നുള്ള മുക്ഷി” കാമ്പയഷിനുകള് 
പ്രാമദശഷിക സരക്കാരുകളതെ ശുെഷി�്, ോലഷിന്യ 
നഷിരോരജന പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കട് ശക്ോയ 
അെഷിത്റയഷിട്ടു. തേറ്റീരഷിയല് കളക്ഷന് തഫസഷിലഷിറ്റഷി 
(എുംസഷിഎഫട് ), റഷിമസാഴട്സട് റഷിക്കവറഷി തഫസഷിലഷിറ്റഷി 
(ആര ആര എഫട് ), ഹരഷി� കരമമസന, ഗാരഹഷിക 
ഉറവഷിെ �ലത്ഷിലള്ള സുംസ്ക്കരണ ലൈാന്റുകള്, 
കമയൂണഷിറ്റഷി കമമ്പാസ്റ്റഷിുംഗട് യൂണഷിറ്റുകള് എന്ഷിവയഷിലൂതെ 
ോലഷിന്യങ്ങളതെ ഉറവഷിെ�ല സുംസ്ക്കരണത്ഷിനട് 
അെഷിസ്ാന ആവശ്യക�കള് ലഭ്യോക്കുകവഴഷി, 
ോലഷിന്യ സുംസ്ക്കരണത്ഷിനട് അരഹോയ പ്രാധാന്യും 
ലഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. അ�ഷിലൂതെ സുസ്ഷിരവും 
വൃത്ഷിയുള്ളതുോയ പരഷിസ്ഷി�ഷി സൃഷ്ടഷിക്കുകയുും 
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പരഷിപാലഷിക്കുകയുും തെയ്യതപെടുന്നു. 1,033 �മദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളഷില് 28,632 അുംഗങ്ങളതെ 
പങ്ാളഷിത്മത്ാതെ അകജവ ോലഷിന്യങ്ങള് 
മശഖരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി രൂപീകരഷിച്ച ഹരഷി� കരമമസന 
ഇമപൊള് 805 �മദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളഷില് 
സജീവോണട്. പ്ര�ഷി ോസും 3,000 രൂപ മു�ല് 15,000 
രൂപ വതര മസനാുംഗങ്ങള് സമ്പാദഷിക്കുന്�ഷിനാല് ഈ 
പദ്ധ�ഷി വരുോനദായകവോകുന്നു. 

അകജവ ോലഷിന്യങ്ങള് മശഖരഷിക്കുന്�ഷിനുും 
സുംഭരഷിക്കുന്�ഷിനുോയഷി 1,141 തേറ്റീരഷിയല് 
കളക്ഷന് തഫസഷിലഷിറ്റഷി (എുംസഷിഎഫട് ) മക�ങ്ങളും 
ോലഷിന്യും മവര�ഷിരഷിക്കല്, പുനരുപമയാഗും, തുെര 
പ്രവരത്നങ്ങള് എന്ഷിവയ്കായഷി 150 റഷിമസാഴട്സട് 
റഷിക്കവറഷി തഫസഷിലഷിറ്റഷി മക�ങ്ങളും �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളഷില് പൂരണ്ോയഷി പ്രവരത്ഷിച്ചുവരുന്നു. 
സുംസ്ാനത്ട് ദഷിവമസന ഉ�ട്പാദഷിപെഷിക്കതപെടുന് കജവ 
ോലഷിന്യത്ഷിതറെ ഏകമദശും 45% ഉും ഉറവഷിെ ോലഷിന്യ 
സുംസ്ക്കരണ സുംവഷിധാനത്ഷിലൂതെ ശാസട്ത്രീയോയഷി 
സുംസ്ക്കരഷിക്കതപെടുന്നു. 1,320 വ്യാവസായഷിക 
സ്ാപന�ല ബമയാഗ്യാസട് ലൈാന്റുകളും 97 കമയൂണഷിറ്റഷി 
�ല ബമയാഗ്യാസട് ലൈാന്റുകളും സ്ാപഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 
തപാെഷിച്ച ലൈാസ്റ്റഷികട് ഉപമയാഗഷിച്ചട് �മദേശസ്ാപനങ്ങള് 
2,023.34 കഷിമലാേീറ്റര മറാഡട് ൊര തെയ്യുകയുണ്ായഷി. 
1554 ദശലക്ഷും െണ് ഇ-ോലഷിന്യങ്ങള് സുംസ്ാനത്ട് 
നഷിന്ട് മശഖരഷിച്ചട് ഇ-മവസട്റ്റട് പുന:െുംക്േണത്ഷിനായഷി 
കകോറുകയുും ഉണ്ായഷി.

ഹരഷി� തപരുോറ്റെട്ും സാമൂഹഷിക ജീവഷി�ത്ഷിതറെ 
ഭാഗോക്കുന്�ഷിനട് ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് 
നഷിരണായക പങ്ട് വഹഷിക്കുകയുും ഉത്വങ്ങളഷിലും 
ആമഘാ്ങ്ങളഷിലും നെപൊക്കുകയുും സുംസ്ാന, 
ജഷില്ാ, മ്ാക്കട് �ലങ്ങളഷിതല 10,010 ഓഫീസുകളഷിലും 
സ്ാപനങ്ങളഷിലും ഇ�ട് നെപൊക്കുകയുും തെയട്തു. 
സുംസ്ാന വ്യാപകോയഷി ഹരഷി� നഷിയേ സാക്ഷര�ാ 
മബാധവല്ക്കരണ ക്യാമ്പയഷിന് 2 ദശലക്ഷത്ഷിലധഷികും 
ആളകള്ക്കട് ലഭ്യോക്കുകയുണ്ായഷി. ോലഷിന്യങ്ങള് 
ജലാശയങ്ങളഷിമലക്കട് വലഷിതച്ചറഷിയുന്തുും അ�ഷിനട് 
കടുത് ശഷിക്ഷനല്കാനുും ഒറ്റ ഉപമയാഗ ലൈാസ്റ്റഷിക്കുകള് 
നഷിമരാധഷിക്കുന്�ഷിനുും േഷി്തറെ ഇെതപെലകള് വഴഷി 
സരക്കാര �ീരുോനഷിക്കുകയുണ്ായഷി. സുംസ്ാനത്ട് 
2019-ല് നെന്  പാരലതേറെട് �ഷിരതഞ്ഞടുപെഷില് ഹരഷി� 
തപരുോറ്റെട്ും നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിനുള്ള നെപെഷികളും 
വഷിജയകരോയഷി ഏതറ്റടുത്തു. മകാവഷിഡട്-19
േഹാോരഷിയുതെ പശ്ാത്ലത്ഷിലും, ശുെഷി�് പദവഷി 
കകവരഷിക്കാന് �മദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
വലഷിയ ശ്രേങ്ങള് നെത്തുകയാണട്. ഖരോലഷിന്യ 
സുംസ്ക്കരണത്ഷിലും അ�ഷിനാവശ്യോയ അെഷിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടഷിക്കുകയുും തെയ് �മദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കട് സരക്കാര നല്കഷിയ ശുെഷി�് പദവഷി 
സമ്പൂരണ് ശുെഷി�്ത്ഷിമലക്കുള്ള ആദ്യപെഷിയാണട്. 

ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് നദഷികള് പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുകയുും 
േറ്റട് ശുെഷി�് പ്രവരത്നങ്ങളഷിലൂതെയുും കഴഷിഞ്ഞ 
നാലട് വര്ോയഷി ജലസുംരക്ഷണ, ജലസുംഭരണ 
മേഖലകളഷില് ഫലപ്രദോയ പ്രവരത്നങ്ങള് ഏതറ്റടുത്ട് 
നെത്ഷിയഷിട്ടുണ്ട്. 390 കഷിമലാേീറ്റര നദഷികളും 41,529 
കഷിമലാേീറ്റര അരുവഷികളും പുനരുജ്ജീവഷിപെഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 
1,013 �മദേശ സ്യുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളഷില് നീരത്െ 
പദ്ധ�ഷികള് �യ്യാറാക്കുകയുണ്ായഷി. 105 മ്ാക്കട്�ല  
നീരത്െ ോസ്റ്റര ലൈാനുകളും �യ്യാറാക്കുകയുണ്ായഷി. 
60,116 ഏക്കര നീരത്െ പ്രമദശങ്ങള് 
പരഷിപാലഷിക്കുകയുും,  വരട്ാര നദഷിയുതെ പുനരുദ്ധാരണവും 
പുനരുജ്ജീവനവും സാധ്യോക്കുകയുും, കുട്ുംമപരൂര നദഷി, 
കഷിള്ളഷിയാര, മകാളറയാര, വെമക്കപുഴ,   െലാുംമകാെട് 
തവള്ളച്ചാട്ും, മുട്ുംപരപെ തവള്ളച്ചാട്ും, കുംപ്രയാര, 
തപരുുംമ�ാെട്, പൂനൂര നദഷി, മകാട്ാരക്കര പാണ്ഡഷിവയല് 
തവള്ളച്ചാട്ും, േറ്റട് േലഷിനോയ ജലമ്ാ�സ്സുകള് 
എന്ഷിവ വൃത്ഷിയാക്കുകയുും സുഗേോയ ജലപ്രവാഹും 
സാധ്യോക്കുകയുും തെയ്യുകയുണ്ായഷി. േീനച്ചഷിലാര 
-േീനന്രയാര -തകാടൂരാര പുന:സോഗേും 
സാധ്യോക്കുകയുും  ഇ�ഷിലൂതെ 4,000 ഏക്കറഷിലധഷികും 
പ്രമദശത്ട് കൃ്ഷി പുനരാരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 
കഴഷിഞ്ഞ നാലട് വര്ത്ഷിനഷിതെ 54,362 കഷിണറുകള് 
റീൊരജട് തെയ്യുകയുും, 23,158 കഷിണറുകള് പുതു�ായഷി 
നഷിരമഷിക്കുകയുും, 13,942 കഷിണറുകള് നവീകരഷിക്കുകയുും; 
18,203 കുളങ്ങള് നഷിരമഷിക്കുകയുും 23,628 
കുളങ്ങള് നവീകരഷിക്കുകയുും തെയ്യുകയുണ്ായഷി. ഈ 
പ്രവരത്നങ്ങളഷിലൂതെ 1,21,81,650 കയുബഷികട് േീറ്റര ജല 
സുംഭരണും ഉറപൊക്കുകയുണ്ായഷി. �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതെ പഷിന്തുണമയാതെ ത�ാഴഷിലറപെട് 
പദ്ധ�ഷിയഷിലൂതെയാണട് (എും .ജഷി.എന്. ആര .ഇ.ജഷി .
എസട് ) േഷി്നട് ഈ പ്രവരത്നങ്ങള് ഫലപ്രദോയഷി 
നെപെഷിലാക്കാന് കഴഷിഞ്ഞ�ട്. 

സുംസ്ാനതത് ജലപ്രവാഹങ്ങള് 
വീതണ്ടുക്കുന്�ഷിനായഷി “ഇനഷി ഞാന് ഒഴകതട്” 
എന് മപരഷില് ഒരു തപാതു പ്രൊരണ പരഷിപാെഷി 
സുംഘെഷിപെഷിക്കുകയുണ്ായഷി. ഇ�ഷിലൂതെ സുംസ്ാനതത് 
7,291 കഷിമലാേീറ്റര ജലധാരകള് വൃത്ഷിയാക്കുകയുും 
ശുദ്ധജലപ്രവാഹും ഉറപൊക്കുകയുും തെയട്തു. മകാട്യും, 
ആലപ്പുഴ ഉള്തപെതെയുള്ള വഷിവഷിധ ജഷില്കളഷില് േണ്സൂണ്  
കാലയളവഷിലണ്ായ കനത് േഴതയത്തുെരന്ട് 
തവള്ളും കയറുന്�ഷിതറെ കാഠഷിന്യും കുറയ്കാന് ഇ�ട് 
ഉപകരഷിക്കുകയുണ്ായഷി.

കുളങ്ങളഷില് ോപഷിനഷി സ്ാപഷിച്ചട് ജലലഭ്യ� 
അളക്കുന്�ഷിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. കാട്ാക്കെ 
നഷിമയാജകേണ്ഡലത്ഷിതല 100 കുളങ്ങളഷിലാണട് ഇ�ട് 
സ്ാപഷിച്ച�ട്. എല്ാ ജഷില്കളഷിലും ഓമരാ മ്ാക്കഷില് 
വീ�ും ജല ബഡട്ജറ്റഷിുംഗട് പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരുംഭഷിക്കുകയുും സരക്കാര �യ്യാറാക്കഷിയതുും 
അുംഗീകരഷിച്ചതുോയ ോരഗ്ഗനഷിരമദേശങ്ങള് 



158 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അനുസരഷിച്ചട് വയനാെട് ജഷില്യഷിതല കല്പെറ്റയഷില് 
കപലറ്റട് അെഷിസ്ാനത്ഷില് ജലബഡട്ജറ്റഷിുംഗട് 
പ്രവരത്നങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു. സുംസ്ാനതത് 
ജലദൗരലഭ്യും മനരഷിടുന് നാലട് ജഷില്കളഷില് “ബണ്ഡാര 
കെപെട് സമര” റഷിസരമവായറുകള് (Bandara 
type summer reservoirs) നഷിരമഷിക്കാനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് ആരുംഭഷിച്ചു കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്. �ളഷിപെറമ്പട് 
നഷിമയാജകേണ്ഡലത്ഷില് ഇ�ഷിതറെ  നഷിരമാണും 
പൂരത്ഷിയാക്കഷി ജല സുംഭരണും സാധ്യോക്കുകയുണ്ായഷി. 
കഷിഫട്ബഷിയഷില് ഉള്തപെടുത്ഷി ഭവാനഷിപ്പുഴയഷില് 34 
ബണ്ഡാരകള്ക്കുും, തൂത്തുപുഴയഷില് 6 ഉും െ�ഗഷിരഷിയഷില് 
9 ഉും അച്ചന്മകാവഷിലാറഷില് 6 ഉും ബണ്ഡാരകള്ക്കുും 
അനുേ�ഷി ലഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി.

ഓമരാ �മദേശ സ്യുംഭരണ പ്രമദശത്തുമുള്ള ഒരു ഹയര 
തസക്കന്ഡറഷി സട്ക്കൂളഷിതല തകേഷിസട്ട്ഷി ലാബുോയഷി 
മെരന്ട് പ്രമദശവാസഷികള്ക്കട് കുെഷിതവള്ളത്ഷിതറെ 
ഗുണനഷിലവാരും പരഷിമശാധഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
ലാബുകള് സ്ാപഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങളും 
ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതെയുും 57 എും എല് എോരുതെ പ്ര�്യക 
വഷികസന ഫണ്ടുും   ഉപമയാഗഷിച്ചട് 426 സട്കൂളകളഷില് ഇ�ട് 
നെപൊക്കഷി വരുന്നു. െഷിറ്റൂര നഷിമയാജകേണ്ഡലത്ഷില് 
ഇത്രും 10 ലാബുകള് ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. പ്രാമദശഷികോയഷി 
ലാബുകള് സ്ാപഷിക്കുന്മ�ാതെ കുെഷിതവള്ള 
പരഷിമശാധന വഷിപുലീകരഷിക്കാനുും ജലത്ഷിതറെ 
ഗുണനഷിലവാരും ഉറപൊക്കാനുും സാധഷിക്കുും.

കാര്ഷിക വകുപെഷിതറെയുും �മദേശസ്ാപനങ്ങളതെയുും 
പഷിന്തുണമയാതെ ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് 
പ്രവരത്നങ്ങള് വഴഷി കാര്ഷിക മേഖലയഷില് 
ശ്രമദ്ധയോയ മനട്ങ്ങള് കകവരഷിക്കുവാന് കഴഷിഞ്ഞു. 
208 ഗ്ാേപഞ്ായത്തുകളഷിതല 988 വാരഡുകള് 
ഹരഷി�സമൃദ്ധഷി വാരഡുകളാക്കഷി ോറുകയുണ്ായഷി. 
സുംസ്ാനതത് എല്ാ ഐെഷിഐ ക്യാമ്പസ്സുകതളയുും 
ഹരഷി� ക്യാമ്പസ്സുകളാക്കഷി ോറ്റുന്�ഷിനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് പുമരാഗേഷിച്ചു വരുന്നു.  
11 ക്യാമ്പസുകതള ഹരഷി� ക്യാമ്പസുകളായഷി 
ഇ�ഷിമനാെകും  പ്രഖ്യാപഷിച്ചു കഴഷിഞ്ഞഷിട്ടുണ്ട്.

പ്രാമദശഷിക കജവകവവഷിധ്യതത് 
സുംരക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 1,000 ഹരഷി� ദ്ീപുകള് 
(പച്ചത്തുരുത്ട് ) സൃഷ്ടഷിക്കുകതയന് ലക്ഷ്യമത്ാതെ ജൂണ് 
5, 2019 നട് ഹരഷി� മകരളും േഷി്ന് ഒരു നൂ�ന പദ്ധ�ഷി 
ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി, ഇ�ഷിനകും സുംസ്ാനതത് 
വഷിവഷിധ സ്ലങ്ങളഷില് 1,261 ഓളും പച്ചത്തുരുത്തുകള് 
സൃഷ്ടഷിക്കുകയുണ്ായഷി. 590 �മദേശ സ്യുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളഷിലായഷി 454 ഏക്കറഷില് വൃക്ഷകത്കള് 
നടുകയുും, നഷിരവധഷി കുറ്റഷിതച്ചെഷികളും വള്ളഷികളും കജവ 
മവലഷികളും നട്ടുപഷിെഷിപെഷിക്കുകയുും തെയ്യുകയുണ്ായഷി.

സുഭഷിക്ഷ മകരളും പദ്ധ�ഷിയുതെ ഭാഗോയഷി കൃ്ഷി 

വകുപ്പുും �മദേശ സ്യുംഭരണ വകുപ്പുും ഹരഷി� മകരളും 
േഷി്നുോയഷി സഹകരഷിച്ചട് വ്യവസായ വകുപെഷിനട് 
കീഴഷിലള്ള തപാതുമേഖലാ സ്ാപനങ്ങളഷിതല 
ഭൂേഷിയഷില് കൃ്ഷി നെപൊക്കാനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. ഇതുവതര 9 ജഷില്കളഷിതല 34 
തപാതുമേഖലാ സ്ാപനങ്ങളഷില് കൃ്ഷി ആരുംഭഷിക്കുകയുും. 
െഷില സ്ലങ്ങളഷില് വഷിളതവടുപ്പുും നെത്തുകയുണ്ായഷി.

�ഷിരുവഷി�ാുംകൂര മദവസ്ും മബാരഡഷിനട് കീഴഷിലള്ള 1428 
മക്ഷത്രങ്ങളഷിതല �രഷിശുഭൂേഷിയഷില് പച്ചക്കറഷി, മ�ങ്ങ, 
ഫലങ്ങള്, ഔ്ധസസ്യങ്ങള്, പൂക്കള് എന്ഷിവ 
മക്ഷത്രാവശ്യങ്ങള്ക്കായഷി കൃ്ഷിതെയ്യനുള്ള പദ്ധ�ഷി 
ആരുംഭഷിക്കുകയുണ്ായഷി. മദവസ്ും മബാരഡഷിതറെ 
മൂവായഷിരും ഏക്കര സ്ലത്ട് 'മദവഹരഷി�ും' എന് 
പദ്ധ�ഷി നെപെഷിലാക്കഷി വരുന്നു. വെക്കന് മകരളത്ഷിതല 
െഷില മക്ഷത്രങ്ങളഷിലും ഇ�ട് ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. പച്ചത്തുരുത്ട് 
പദ്ധ�ഷിയുതെ ഭാഗോയഷി വഷിവഷിധ ജഷില്കളഷില് 
ഫലവൃക്ഷക�കളതെ ഉ�ട്പാദനും ജനങ്ങളതെ ഇെയഷില് 
പ്രജൂര പ്രൊരത്ഷിലണ്ട്. കണ്ണൂര ജഷില്യഷിതല പെഷിയൂര 
-കല്യാെട് ഗ്ാേപഞ്ായത്ഷിതല ഓമരാ വീടുകളഷിലും 
10 ക�കള് വീ�ും ആതക ഒരു ലക്ഷും ക�കള് 
�യ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്ഷില് �ഷിരുവനന്പുരും, 
തകാല്ും, പത്നും�ഷിട്, മകാട്യും, തൃശൂര ജഷില്കളഷില് 
വഷിവഷിധ പ്രവരത്നങ്ങള് നെന്ട് വരുന്നുണ്ട്. 
ചുരുക്കത്ഷില്, പരഷിസ്ഷി�ഷി സുംരക്ഷണും ജീവഷി�ത്ഷിതറെ 
ഭാഗോക്കാനുള്ള പ്രമൊദനും നല്കുന്�ഷില് ഹരഷി� 
മകരളും േഷി്തറെ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കട് സാധഷിച്ചഷിട്ടുതണ്ന്ട് 
കാണാും.
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3.8 ഭക്സ്യ സുരക്യും പപാതു വിതരണ സ�ദായവും

മലാക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്കള്ള ഐക്യരാ്ട്ട് സഭാ 
സേഷി�ഷിയുതെ അഭഷിപ്രായത്ഷില്, എല്ാ ജനങ്ങള്ക്കുും, 
എമപൊഴും സജീവവും ആമരാഗ്യകരവോയ ജീവഷി�ും 
നയഷിക്കുന്�ഷിനായഷി അവരുതെ ഭക്ഷണാഭഷിരുെഷിയുും 
ആഹാരാവശ്യങ്ങളും നഷിറമവറ്റത്ക്ക രീ�ഷിയഷില് 
േ�ഷിയായതുും സുരക്ഷഷി�വും മപാ്ക സമ്പുഷ്ടവോയ 
ഭക്ഷണും ലഭഷിക്കുന്�ഷിനട്  ഭൗ�ഷിക, സാമൂഹഷിക, 
സാമ്പത്ഷിക പ്രാപ്യ� ഉതണ്ങ്ഷില് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ 
നഷിലനഷില്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ട് പറയാും.  എല്ാ വഷിഭാഗും 
ജനങ്ങള്ക്കുും, പ്രമ�്യകഷിച്ചട് കുട്ഷികള്ക്കട്, ആവശ്യോയ 
അളവഷില് മപാ്കാഹാര ലഭ്യ� ഉറപെട് വരുത്ഷി 
തകാണ്ട് വഷിശപെട് രഹഷി� മലാകും എന് ലക്ഷ്യും 
കകവരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി എല്ാ �രത്ഷിലമുള്ള 
വഷിശപ്പുും മപാ്കാഹാര കുറവും അവസാനഷിപെഷിക്കാന് 
ഐക്യരാ്ട്ട് സഭ ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു.  

2020-തല മസ്റ്ററ്റട് ഓഫട് ഫുഡട് തസകയൂരഷിറ്റഷി & നയൂട്ീ്ന് 
ഇന് മവള്ഡട് റഷിമപൊരട്ട് അനുസരഷിച്ചട് മലാക 
ജനസുംഖ്യയുതെ 9.7 ശ�ോനും (750 ദശലക്ഷത്ഷിനടുത്ട് 
ആളകള്) 2019 -ല്  കടുത് ഭക്ഷ്യ അരക്ഷഷി�ാവസ്ക്കട് 
വഷിമധയരായഷി.  വെമക്ക അമേരഷിക്കയുും യൂമറാപ്പുും 
ഒഴഷിതകയുള്ള മലാകത്ഷിതല എല്ാ   പ്രമദശങ്ങളഷിലും 
കടുത് ഭക്ഷ്യ അരക്ഷഷി�ാവസ്യുതെ വ്യാപനും 
വരദ്ധഷിച്ചു. 746 ദശലക്ഷും ആളകള് രൂക്ഷോയ ഭക്ഷ്യ 
അരക്ഷഷി�ാവസ്ക്കട് വഷിമധയരാതണന്നുള്ള�ട് 
ആശങ്ാജനകോണട്. കൂൊത� മലാകജനസുംഖ്യയുതെ 
16 ശ�ോനും (1.25 ബഷില്യണ് ആളകള്) േഷി�ോയ 
അളവഷില് ഭക്ഷ്യ അരക്ഷഷി�ാവസ്ക്കട് വഷിമധയരാണട്.

മദശീ� ഭക്്യ സുരക്്ചാ നി�മഷം-2013

സമൂഹത്ഷിതല �ാഴട്ന്, ഇെത്രും വഷിഭാഗങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുള്ള ബഹുഭൂരഷിപക്ഷും ജനങ്ങള്ക്കുും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ 
ഉറപെട് വരുത്തുന്�ഷിനായഷി ഇന്്യാ ഗവണ്തേറെട് മദശീയ 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേും (എന്.എഫട്.എസട്.എ) 2013 
നെപൊക്കഷി. ജനങ്ങള്ക്കട്, ജീവഷി�െക് സേീപനത്ഷിലൂതെ 
ഭക്ഷ്യ മപാ്കാഹാര സുരക്ഷ കകവരഷിക്കുന്�ഷിനായഷി 

ആവശ്യോയ അളവഷില് ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണും 
ന്യായോയ വഷിലയ്കട് എത്ഷിക്കുക എന്�ാണട് 
ഈ നഷിയേും തകാണ്ട് ലക്ഷ്യോക്കുന്�ട്.  ഈ 
നഷിയേേനുസരഷിച്ചട് മക� സരക്കാര അനുശാസഷിക്കുന് 
ോരഗ്ഗ നഷിരമദേശങ്ങള് അനുസരഷിച്ചട് സുംസ്ാനും 
ലക്ഷ്യേഷിടുന് ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ 
ഉറപൊക്കുന്�ഷിനായഷി മക� സരക്കാരഷിതറെ വഷിവഷിധ 
ോ�ലയങ്ങളമെയുും വകുപ്പുകളമെയുും പദ്ധ�ഷികളതെ 
നഷിരവ്വഹണും നെമത്ണ്തുും മേല്മനാട്ും വഹഷിമക്കണ്തുും 
സുംസ്ാന സരക്കാരഷിതറെ ഉത്രവാദഷി�്ോണട്.

മദശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേും- 2013 അനുസരഷിച്ചട് 
2016 നവുംബര ോസും 1-ാും �ീയ�ഷി മു�ല് മകരളത്ഷില്  
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേും നെപൊക്കാന് സുംസ്ാന 
സരക്കാര �ീരുോനഷിക്കുകയുും അ�നുസരഷിച്ചട്  
തപാതുവഷി�രണ സ�ദായും വഴഷി മറ്ന് സാധനങ്ങള് 
വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനട് സകലൈമകാതയ 
ചുേ�ലതപെടുത്തുകയുും തെയട്തു.   എന്.എഫട്.എസട്.എ 
യ്കനുസൃ�ോയഷി, മയാഗ്യരായ ഗുണമഭാക്ാക്കതള 
കതണ്ത്തുന്�ഷിനട് സുംസ്ാന സരക്കാര നെപെഷികള് 
സ്ീകരഷിച്ചു. എന്.എഫട്.എസട്.എ വ്യവസ്യ്കനുസൃ�ോയഷി 
മകരളത്ഷില് നഷിലവഷിലള്ള മറ്ന് കാരഡുകള് പുതുക്കഷി. 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേത്ഷില് അനുശാസഷിക്കുന്തു 
മപാതല സുംസ്ാനത്ട് മുന്ഗണനാ കാരഡുകളും 
മുന്ഗണമന�ര കാരഡുകളും വഷി�രണും തെയട്തു.   
ഗുണമഭാക്ാക്കളതെ സുംസ്ാനെഷിസ്ാനത്ഷിലള്ള 
മുന്ഗണനാക്േവും നെപൊക്കഷി.  മക�സരക്കാര 
നഷിരമദേശഷിച്ച ോനദണ്ഡേനുസരഷിച്ചട് മകരളും എന്.എഫട്.
എസട്.എ 2013 വഷിജയകരോയഷി നെപൊക്കഷി.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേും -2013  നഷിലവഷില് വന്മ�ാതെ 
സുംസ്ാനത്ട് നഷിലനഷിന്ഷിരുന് തപാതുവഷി�രണ 
സ�ദായും സമൂലോയ ോറ്റത്ഷിനട് വഷിമധയോയഷി.  ഈ 
നഷിയേപ്രകാരും മക�സരക്കാരഷിമറെയുും സുംസ്ാന 
സരക്കാരഷിമറെയുും ഉത്രവാദഷിത്ങ്ങള് വ്യക്ോയഷി 
നഷിരവ്വെഷിക്കതപെട്ടു എന്നുള്ള�ട് ഇ�ഷിതറെ പ്രധാന 
സവഷിമശ്�കളഷില് ഒന്ാണട്.   ഈ നഷിയേത്ഷിനട് 
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കീഴഷില് തപാതുവഷി�രണ സുംവഷിധാനും പൂരണ്ോയുും 
കുംമ്പയൂട്രവ്വ�ട്ക്കരഷിക്കുന്�ഷിനട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്നു. വഷി�രണ 
മൊരച്ച കുറയ്കന്�ഷിനുും, ഗുണമഭാക്ാക്കതള കൃ�്യോയഷി 
�ഷിരഷിച്ചറഷിയുന്�ഷിനുും വഷി�രണത്ഷിതല തെലവട് 
കുറയ്കന്�ഷിനുോണട് ഇതുതകാണ്ട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്. 
അുംഗീകൃ� െഷില്റ വ്യാപാര ഡഷിമപൊകളഷില് (എ.ആര.ഡഷി) 
ഇലകട്മട്ാണഷികട് മപായഷിറെട് ഒഫട് തസയഷില് (ഇ-മപാസട് ) 
നെപെഷിലാക്കല്, എഫട്.സഷി.ഐ യഷില് നഷിന്നുും എ.ആര.ഡഷി 
�ലും വതരയുള്ള വഷി�രണ ശുംഖല നെത്ഷിപെട്, തോത് 
െഷില്റ വ്യാപാരങ്ങള്ക്കട് ബമയാതേട്ഷിക്കട് ആധഷികാരഷിക� 
ഉറപെട് വരുത്ല്, ജഷിഐഎസട് അെഷിസ്ാനതപെടുത്ഷി 
�ീരുോന സഹായ സുംവഷിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുക, 
എന്ഷിവ വഴഷി ഫലപ്രദവും, സൂ�ാര്യവും, അഴഷിേ�ഷി 
രഹഷി�വോയ ഒരു തപാതുവഷി�രണ സ�ദായും 
ഉറപൊക്കുകയാണട് ഈ നഷിയേും തകാണ്ട് ലക്ഷ്യേഷിടുന്�ട്.  
സുംസ്ാനതത് എല്ാ മറ്ന്കാരഡട് വഷിവരങ്ങളും 
ഡഷിജഷിറ്റകലസട് തെയട്തു. കൂൊത� ഗുണമഭാക്ാക്കതള 
ആധാറുോയഷി ബന്ധഷിപെഷിക്കുന് പ്രവരത്നും 
അവസാനഘട്ത്ഷിലോണട്. ജനങ്ങളതെ പരാ�ഷികള് 
ഓണ്കലനായഷി സേരപെഷിക്കാന് കഴഷിയുന് പരാ�ഷി 
പരഷിഹാര മപാരട്ലും സുംസ്ാനത്ട് ആരുംഭഷിച്ചു. എ.ആര.
ഡഷി കളഷില് ഇ-മപാസട് തേ്ീനുകള് സ്ാപഷിക്കുന് 
പ്രവരത്ഷി പൂരത്ഷിയായഷിട്ടുണ്ട്.  കൂൊത� ഭക്ഷ്യ 
ധാന്യങ്ങള് തകാണ്ടു മപാകുന്�ഷിനട് ജഷി.ഐ.എസട് 
ഘെഷിപെഷിച്ച വാഹനങ്ങള് ഏരതപെടുത്തുകയുും തെയ്ഷിട്ടുണ്ട്. 
‘വണ് മന്ന് വണ് മറ്ന് കാരഡട് ’ മപ്രാഗ്ാും 
നെപെഷിലാക്കുന്�ഷിതറെ ഭാഗോയഷി മറ്ന് കാരഡഷിതറെ 
അന്ര സുംസ്ാന മപാരട്ബഷിലഷിറ്റഷി സുംസ്ാനത്ട് 
നെപെഷിലാക്കഷി.

മകരളത്ഷില് തപാതുവഷി�രണ സ�ദായും വഴഷി 
മറ്ന് സാധനങ്ങള് വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനുള്ള 
ഉത്രവാദഷിത്ും ‘സകലൈമകാ’യ്കാണട്. ഫുഡട് 
മകാരപെമറ്ന് ഓഫട് ഇന്്യ (എഫട്.സഷി.ഐ) 
വഴഷിയുും മകാുംപാകട്റ്റട് േള്ട്ഷി മറാളര (സഷി.എും.ആര) 
േഷില്ലുകള് വഴഷിയുും സുംസ്ാനത്ഷിനട് അനുവദഷിക്കുന് 
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് മഗാഡൗണുകളഷില് നഷിന്നുും എടുത്ട് 
ഇെനഷില മഗാഡൗണുകളഷില് സുംഭരഷിച്ച മശ്ും 
വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനായഷി ന്യായവഷില കെകളതെ 
വാ�ഷില്പെഷിയഷില്  എത്ഷിയ്കന്�ട് സകലൈമകാ ആണട്. 
എഫട്.സഷി.ഐ, സഷി.എും.ആര േഷില്ലുകള് എന്ഷിവഷിെങ്ങളഷില് 
നഷിന്നുും എടുക്കുന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് സുംഭരഷിച്ചട് 
വയ്കന്�ഷിനായഷി സകലൈമകാ സുംസ്ാനതത് 
75 �ാലൂക്കുകളഷിലും ഇെക്കാല മഗാഡൗണുകള് 
ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. കൂൊത� 2.5 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് 
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് സുംഭരഷിക്കാന് കഴഷിയുന് 15.0 ലക്ഷും 
െതുരശ്ര അെഷി വഷിസ്തീരണ്ും വരുന് 223 മഗാഡൗണുകള് 
കൂെഷി സകലൈമകാ വാെകതയ്കടുത്ഷിട്ടുണ്ട്. എന്.എഫട്.
എസട്.എ പ്രവരത്നങ്ങളഷിമലക്കട് ോറഷിയ�ഷിനാല് 
നഷിലവഷിലള്ള 11 സബട്ഡഷിമപൊകള് എന്.എഫട്. എസട്.എ 
മഗാഡൗണുകളായഷി പരഷിവരത്നും തെയ്ഷിട്ടുണ്ട്.

അവശ്യവസക്തുക്ളുന്െ (മഭദഗതി) നി�മഷം 
2020

കാര്ഷിക മേഖലയഷിതല േത്രമശ്ഷി 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുും കര്കരുതെ വരുോനും 
വരദ്ധഷിപെഷിക്കുന്�ഷിനുോയഷി റഗുമലറ്ററഷി സുംവഷിധാനും 
ഉദാരവ�ട്ക്കരഷിക്കുക എന്�ാണട് ഈ നഷിയേത്ഷിതറെ 
ലക്ഷ്യും.  ഈ മഭദഗ�ഷിയഷിലൂതെ 1955 തല എസ്ന്്്യല് 
കമമാഡഷിറ്റീസട് ആകട്െഷിതല തസക്ഷന് 3 യഷിതല 
ഉപവകുപെട് ഒന്ഷിനു മശ്ും ഒരു പു�ഷിയ ഉപവഷിഭാഗും (1)
എ ഉള്തപെടുത്തുകയുണ്ായഷി.  ഇ�നുസരഷിച്ചട് ധാന്യങ്ങള്, 
പയരവരഗ്ഗങ്ങള്, ഉരുളകഷിഴങ്ങട്, ഉള്ളഷി, ഭക്ഷ്യ എണ് 
വഷിത്തുകള്, എണ്കള് എന്ഷിവ ഉള്തപെതെയുള്ള 
ഭക്ഷ്യവസട്തുക്കളതെ വഷി�രണും യുദ്ധും. ക്ഷാേും, 
അസാധാരണോയ വഷിലക്കയറ്റും, �ീവ്രോയ പ്രകൃ�ഷി 
ദുരന്ും തുെങ്ങഷിയ അസാധാരണോയ സാഹെര്യങ്ങളഷില് 
ോത്രമേ നഷിയഷി�ക്കാന് കഴഷിയൂ.  തപാതുവഷി�രണ 
സുംവഷിധാനവോയഷി ബന്ധതപെട് ഉത്രവകള് അവശ്യ 
െരക്കട് നഷിയേും 1955 പ്രകാരും സരക്കാര നെപെഷിലാക്കാന് 
ഉമദേശഷിക്കുന് ഉത്രവകള് തുെങ്ങഷിയ  തപാതുവഷി�രണ 
സുംവഷിധാനവോയഷി ബന്ധതപെട് ഒരു ഉത്രവഷിനുും 
ഉപവഷിഭാഗും 3(1 എ) ബാധകേല്.  ഇ�ട് അവശ്യ 
വസട്തുക്കളതെ പൂഴട്ത്ഷി വയട്പെഷിനുും കരഷിഞ്ന്യ്കും 
കാരണോകുും.  

വിശപ്ക് രെിത മകരളഷം

ദരഷിദ്രരക്കട് ഒരു ദഷിവസും ഒരു മനരതേങ്ഷിലും 
സൗജന്യോയഷി ഭക്ഷണും നലട്കുന്�ഷിനായഷി ‘വഷിശപെട് 
രഹഷി� മകരളും’ പദ്ധ�ഷിയുതെ കീഴഷില് ‘സുഭഷിക്ഷ’ 
എന് പു�ഷിയ പദ്ധ�ഷി സുംസ്ാന സരക്കാര 
ആരുംഭഷിച്ചു.  ആലപ്പുഴ മുന്സഷിപൊലഷിറ്റഷിയഷില് പദ്ധ�ഷി 
നെപൊക്കുന്�ഷിതറെ പ്രാരുംഭ ഘട്ത്ഷില് കഷിെപെഷിലായ 
130 മരാഗഷികള്ക്കട് അവരുതെ പെഷിവാതുക്കല് സൗജന്യ 
ഭക്ഷണും നല്കഷി.   പദ്ധ�ഷിയുതെ അടുത് ഘട്ത്ഷില് 
ജഷില്യഷില് ‘സുഭഷിക്ഷ’ മഹാട്ലകള് ആരുംഭഷിച്ചു.
ഈ പദ്ധ�ഷിയുതെ ആദ്യഘട്ോയഷി ജഷില്ാ കളകട്െറുതെ 
അധ്യക്ഷ�യഷില് ഒരു കമറ്റഷി രൂപീകരഷിച്ചു.  കഷിെക്ക 
മരാഗഷികള്ക്കുും ആശ്രഷി�രക്കുും അവരുതെ പെഷിവാതുക്കല് 
ഐ.സഷി.ഡഷി.എസട്,  പാലഷിമയറ്റീവട് തകയര 
തസറെര, സന്ദ്ധ സുംഘെനകള്, ആശാവരക്കര 
എന്ഷിവരുതെ സഹായമത്ാതെ ഭക്ഷണ വഷി�രണും 
സാധ്യോക്കുകയായഷിരുന്നു ഈ കമറ്റഷിയുതെ ദൗ�്യും.  
കമറ്റഷിയുതെ അുംഗീകാരമത്ാടു കൂെഷി സരക്കാര 
�ീരുോന പ്രകാരും ഭക്ഷണത്ഷിനട് 25 രൂപയുും 
കകകാര്യും തെയ്യല് െഷിലവഷിനായഷി 5 രൂപയുും ന്യായോയ 
ഗ�ാഗ�നഷിരക്കുും ഭക്ഷ്യവഷി�രണ ഏജന്സഷിക്കട് നല്കഷി.
പദ്ധ�ഷിയുതെ രണ്ാും ഘട്ത്ഷില് ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര, 
മകാട്യും ജഷില്കളഷില് സുഭഷിക്ഷ റമസ്റ്റാറന്റുകള് 
ആരുംഭഷിച്ചു.  ബന്ധതപെട് �ാലൂക്കട് സകലൈ 
ഓഫീസര ോരുതെ മേല്മനാട്ത്ഷിലാണട് റമസ്റ്റാറന്റുകള് 
പ്രവരത്ഷിക്കുന്�ട്.  കുടുുംബശ്രീ, മവാളണ്റഷി 
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ഓരഗകനമസ്നുകള്, സഹകരണ സുംഘങ്ങള് 
എന്ഷിവ സുഭഷിക്ഷയഷില് ഉച്ചഭക്ഷണും പാകും തെയ്യാനുും 
വഷി�രണും തെയ്യാനുമുള്ള കരാറഷില് ഏരതപെട്ടു.  ഒരു 
ഊണഷിനട് 20 രൂപയാണട് തെലവട്.  പാെകത്ഷിനുും 
വഷി�രണത്ഷിനുോയഷി സരക്കാര 5 രൂപാ വീ�ും 
സബട്സഷിഡഷിയായഷി നല്കുന്നു.  ഒരു ദഷിവസും ശരാശരഷി 
500 മു�ല് 1,500 വതര ആളകള് ഈ സൗകര്യും 
ഉപമയാഗഷിക്കുന്നു.  വരുും വര്ങ്ങളഷില് ഈ പദ്ധ�ഷി 
മകരളും മുഴവന് വ്യാപഷിപെഷിക്കാന് കഴഷിയുതേന്ട് 
പ്ര�ീക്ഷഷിക്കുന്നു.  

മറ്ന് ക്ചാര്ഡുകളുന്െ വിതരണഷം

1965 മു�ല് മകരള സരക്കാര സുംസ്ാനത്ട് 
തപാതു വഷി�രണ സ�ദായും നെപൊക്കഷിയഷിരുന്നു.  
മക�ത്ഷില് നഷിന്നുും അനുവദഷിക്കുന് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള് 
കൃ�്യ സേയത്ട് എടുത്ട് 14,034 മറ്ന് കെകള് 
വഴഷി കാര്യക്ഷേോയഷി വഷി�ണും തെയ്യുക എന്�ട് 
തപാതു വഷി�രണ സ�ദായത്ഷിതറെ പ്രധാന 
ചുേ�ലയാണട്. എന്.എഫട്.എസട്.എ 2013 നഷിലവഷില് 
വരുന്�ഷിനുമുന്മപ �തന് സാരവത്രഷിക മറ്ന് 
സ�ദായും നെപെഷിലാക്കുന്�ഷില് മകരളും േഷികച്ച മനട്ും 
കകവരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്. 

മകരളത്ഷിതല മറ്ന് കാരഡുകളതെ എണ്ും 
2019-20 തല 87.1 ലക്ഷത്ഷില് നഷിന്നുും 2020-21 
ല് (2020 ആഗസട്റ്റട് ോസും വതര) 87.9 ലക്ഷോയഷി 
വരദ്ധഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്.  ഇ�ഷില് എന്.എഫട്.എസട്.എ 
കാരഡുകളതെ എണ്ും 37.2 ലക്ഷവും എന്.എഫട്.
എസട്.എ ഇ�ര കാരഡുകളതെ എണ്ും 50.7 ലക്ഷവും 
ആണട്.  എന്.എഫട്.എസട്.എ വഷിഭാഗത്ഷില് 5.6 ലക്ഷും 
അമന്്യാദയ അന്മയാജന കാരഡുകളും 31.6 ലക്ഷും 
മുന്ഗണനാ കാരഡുകളോണട്.  എന്.എഫട്.എസട്.എ 
ഇ�ര കാരഡുകളഷില് 24.7 ലക്ഷും മുന്ഗണനാ 

സബട്സഷിഡഷി വഷിഭാഗവും 26.0 ലക്ഷും മുന്ഗണമന�ര 
സബട്സഷിഡഷി ഇ�ര വഷിഭാഗത്ഷിലോണട്.  ഭക്ഷ്യ 
സുരക്ഷാ നഷിയേും നെപെഷിലായമ�ാതെ മകരളത്ഷില് 
നാലട് നഷിറങ്ങളഷിലള്ള നാലട് �രും മറ്ന് കാരഡുകള് 
നഷിലവഷില് വന്നു.  എ.എ.കവ കാരഡുകള് േഞ്ഞ 
നഷിറത്ഷിലും, മുന്ഗണനാ കാരഡുകള് പഷിങ്ട് 
നഷിറത്ഷിലും മുന്ഗണമന�ര സബട്സഷിഡഷി കാരഡുകള് 
നീലനഷിറത്ഷിലും, മുന്ഗണമന�ര സബട്സഷിഡഷി ഇ�ര 
കാരഡുകള് തവള്ള നഷിറത്ഷിലോണട്.  (ചിത്ഷം 3.8.1).  
ഇ�ട് കൂൊത� ജഷിവകാരുണ്യ പ്രവരത്നങ്ങള് നെത്തുന് 
സുംഘെനകള്, സ്ാപനങ്ങള് എന്ഷിവയ്കട് കുറഞ്ഞ 
നഷിരക്കഷില് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് നല്കുന്�ഷിനായഷി 816 
മറ്ന് തപരേഷിറ്റുകളും 2019-20 -ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്.

മകരളത്ഷില് എന്.എഫട്.എസട്.എ വഷിഭാഗത്ഷില് 
1.5 മകാെഷി ഗുണമഭാക്ാക്കളാണുള്ള�ട്. എന്.
എഫട്.എസട്.എ ഇ�ര വഷിഭാഗത്ഷില് 2.0 മകാെഷി 
ഗുണമഭാക്ാക്കളും ഉണ്ട്. മകരളത്ഷിതല മറ്ന് 
കാരഡുെേകളതെ എണ്വും ഓമരാ വഷിഭാഗത്ഷിനുും 
ലഭഷിക്കുന് ഭക്ഷ്യ ധാന്യത്ഷിതറെ അളവും  
പട്ിക 3.8.1-ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്. സുംസ്ാന സരക്കാര 
വഷിവഷിധ കാരഡുെേകള്ക്കായഷി ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള് 
വഷി�രണും തെയ്യുന്�ഷിനട് 2019-20 -ല് തെലവാക്കഷിയ 
സബട്സഷിഡഷി തുക സുംബന്ധഷിച്ച വഷിവരങ്ങള് 
അനുബന്ധഷം 3.8.1-ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ വിഭ്ചാഗഷം ക്ചാര്ഡുെമകള്ക്ക് മകരള 
സര്ക്്ചാര് ന്ചലവഴിച സബക്സിഡി

സുംസ്ാന സരക്കാര 2019-20 -ല് വഷിവഷിധ 
കാരഡുെേകള്ക്കായഷി 200.00 മകാെഷി രൂപ സബട്സഷിഡഷി 
യായഷി തെലവഴഷിച്ചു.  2018-19 -ല് ഇ�ട് 327.2 മകാെഷി 
രൂപയായഷിരുന്നു.  കൂടു�ല് വഷിവരങ്ങള്  
പട്ിക 3.8.2 -ല് നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്.  തോത്ും  

ചിത്ഷം 3.8.1 വഷിവഷിധ വഷിഭാഗും കാരഡുെേകള് 2020 ആഗസട്റ്റട് ോസും വതര, ശ�ോനത്ഷില്
അമന്്യാദയ 

അന്മയാജന 
കാരഡുകള് , 

6.3 % 

മുന്ഗണനകാ
രഡുകള് , 36.0 

% 

മുന്ഗണമന�
ര സബട്സഷിഡഷി 
കാരഡുകള് , 

28.1 % 

മുന്ഗണമന�
ര സബട്സഷിഡഷി 

ഇ�ര 
കാരഡുകള് , 

29.6% 

 

അവലംബം ്റിവറില് ്വലൈ്്ട വകുപ്്ട
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പട്ിക 3.8.1 എന്.എഫട്.എസട്.എ യുതെ കീഴഷില് വഷിഭാഗും �ഷിരഷിച്ചട് വഷി�രണും തെയ് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള് 
(2020 ആഗസട്റ്റട് പ്രകാരും)

ക്രമ 
നമ്പര് വ ിഭ്ചാഗഷം

മറ്ന് 
ക്ചാര്ഡിന്റെ 

എണ്ഷം
അരി മഗ്ചാതമ്പക് ആട്

1 എ എ കവ 5,57,303 30   കഷിമലാഗ്ാും/  ോസും, 
സൗജന്യും നഷിരക്കഷില്

5  കഷിമലാഗ്ാും/  ോസും, 
സൗജന്യും നഷിരക്കഷില്

2 മുന്ഗണന 31,64,161
4   കഷിമലാഗ്ാും/ അുംഗും/  

ോസും, കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് 2 രൂപ 
നഷിരക്കഷില്

1  കഷിമലാഗ്ാും/ അുംഗും/  
ോസും, കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് 2 

രൂപ നഷിരക്കഷില്

3 മുന്ഗണമന�ര 
(സബട്സഷിഡഷി) 24,68,520

2  കഷിമലാഗ്ാും/ അുംഗും/  
ോസും, കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് 4 രൂപ 

നഷിരക്കഷില്

2-3  
കഷിമലാഗ്ാും/  
ോസും, കഷി-

മലാഗ്ാേഷിനട് 17 
രൂപ നഷിരക്കഷില്

4 മുന്ഗണമന�ര 
(മനാണ് സബട്സഷിഡഷി) 25,97,858 കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് 10.90 രൂപ 

നഷിരക്കഷില് ലഭ്യ�യ്കനുസരഷിച്ചട്.

2-3  
കഷിമലാഗ്ാും/ 

ോസും, 
കഷിമലാഗ്ാും 17 
രൂപ നഷിരക്കഷില്

5 അന്പൂരണ് 1,088 10  കഷിമലാഗ്ാും/  ോസും, 
സൗജന്യും നഷിരക്കഷില്

അവലംബം: ്റിവറില് ്വലൈ്്ട വകുപ്്ട

പട്ിക 3.8.2 വഷിവഷിധ വഷിഭാഗും കാരഡട് ഉെേകള്ക്കട്  സുംസ്ാന സരക്കാര തെലവഴഷിച്ച സബട്സഷിഡഷി,
 രൂപ ലക്ഷത്ഷില്

ക്രമ 
നമ്പര് വ ിഭ്ചാഗഷം

തുക (ലക്ത്ില്) ശതമ്ചാനഷം മുന് വര്്ന്ത് 
അമപക് ിചക് 

2018-19 ന്ല  മ്ചാറ്റഷം 
(ശതമ്ചാനത്ില്)2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

1 അന്പൂരണ് 19.4 0.0 0.1 0.00 100.0

2 എ.എ.കവ 7131.9 6,336.3 21.8 31.7 -11.2

3 മുന്ഗണന 11417.3 5,538.2 34.9 27.7 -51.5

4 മുന്ഗണമന�രും 14149.2 8,128.0 43.2 40.6 -42.6

ആതക 32717.8 20,002.5 100.0 100.0 -38.9
അവലംബം: ്റിവറില് ്വലൈ്്ട വകുപ്്ട

സബട്സഷിഡഷിയുതെ  27.7 ശ�ോനും മുന്ഗണന 
കാരഡുെേകള്ക്കുും 40.6 ശ�ോനും  മുന്ഗണമന�ര 
കാരഡുകള്ക്കുോണട് തെലവഴഷിച്ച�ട്.  2019-20 -ല് 
എ.എ.കവ കാരഡുെേകള്ക്കട് നല്കഷിയ സബട്സഷിഡഷി 
തുകയഷില് മുന്വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട് 11.2 ശ�ോനും 
കുറവണ്ായഷി. മുന്ഗണന, മുന്ഗണമന�ര 
വഷിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള സബട്സഷിഡഷി തുകയഷില് യഥാക്േും 
51.5 ശ�ോനവും 42.6 ശ�ോനവും കുറവണ്ായഷിട്ടുണ്ട്. 
(പട്ിക 3.8.2, അനുബന്ധഷം 3.8.1)

ഭക്്യധ്ചാന്യങ്ളുന്െ വിെിതഷം

സുംസ്ാനതത്  തപാതു വഷി�രണ സുംവഷിധാനും 
വഴഷി 2018-19 ല് വഷി�രണും തെയ് അരഷിയുതെ അളവട് 
10,59,392 തേട്ഷികട് െണ് ആയഷിരുന്�ട് 2019-20 -ല്
4.5 ശ�ോനും ഇെഷിവട് മരഖതപെടുത്ഷി 10,11,556 
തേട്ഷികട് െണ്ായഷി കുറഞ്ഞു.  2019-20 -ല് 1,86,353 
തേട്ഷികട് െണ് മഗാ�മ്പുും 75,000 കഷിമലാലഷിറ്റര  
േതണ്ണ്യുും 6430 തേട്ഷികട് െണ് പഞ്സാരയുും 

തപാതുവഷി�രണസുംവഷിധാനും വഴഷി സുംസ്ാനത്ട് 
വഷി�രണും തെയട്തു. 2018-19 -ല് ഇ�ട് 1,82,239 
തേട്ഷികട് െണ് മഗാ�മ്പുും 52,045 കഷിമലാലഷിറ്റര  
േതണ്ണ്യുും, 8,041 െണ് പഞ്സാരയുോയഷിരുന്നു.  
2018-19  -ല് മഗാ�മ്പഷിതറെ വഷി�രണത്ഷില് മുന് 
വര്തത് അമപക്ഷഷിച്ചട്  2.5 ശ�ോനും വരദ്ധനവും, 
േതണ്ണ്യുതെ വഷി�രണത്ഷില് 44.1 ശ�ോനും 
വരദ്ധനവും മരഖതപെടുത്ഷി.  എന്ാല് പഞ്സാരയുതെ 
വഷി�രണത്ഷില് 20 ശ�ോനും കുറവമുണ്ായഷി.

2020-21 -ല് (ഓഗസട്റ്റട് 2020  ോസും വതര) 9,17,800 
തേട്ഷികട് െണ് അരഷിയുും, 86,651 തേട്ഷികട് െണ് മഗാ�മ്പുും, 
27,718 കഷിമലാ ലഷിറ്റര േതണ്ണ്യുും, 3,915 തേട്ഷികട് 
െണ് പഞ്സാരയുും സുംസ്ാനതത് തപാതുവഷി�രണ 
സുംവഷിധാനും വഴഷി വഷി�രണും തെയ്ഷിട്ടുണ്ട്. 
തപാതുവഷി�രണ സുംവഷിധാനും വഴഷി വഷി�രണും തെയ് 
സാധനങ്ങളതെ വഷിശദാുംശും അനുബന്ധഷം 3.8.2 -ല് 
തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.
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അമന്്യ്ചാദ� അന്മ�്ചാജനയുഷം (എ.എ.ജവ) 
അന്പൂര്ണ പദ്ധതിയുഷം (എ എന് പി)

എന്എഫട്.എസട്.എ യുതെ കീഴഷില് അമന്്യാദയ 
അന്മയാജന പദ്ധ�ഷിയുതെ  ഭാഗോയഷി 
പാവതപെട്വരഷില് പാവതപെട്വരായ കുടുുംബങ്ങള്ക്കട് 
പ്ര�ഷിോസും 30 കഷിമലാ അരഷിയുും 5 കഷിമലാ മഗാ�മ്പുും 
സൗജന്യോയഷി നല്കുന്നു.  2019-20 ല് 5.9 ലക്ഷും 
അമന്്യാദയ അന്മയാജന കാരഡുെേകളാണട് 
സുംസ്ാനത്ട് ഉണ്ായഷിരുന്�ട് (2020 ോരച്ചട് വതര).  
2019-20 ല് 2.1 ലക്ഷും തേട്ഷികട് െണ് അരഷി എ.എ.കവ 
കാരഡുെേകള്ക്കട് വഷി�രണും തെയട്തു.  മക�സരക്കാര 
കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് മൂന്നു രൂപ നഷിരക്കഷിലാണട് എ.എ.കവ 
പദ്ധ�ഷിയഷില് അരഷി അനുവദഷിക്കുന്�ട്. എങ്ഷിലും 
സുംസ്ാനസരക്കാര സൗജന്യോയാണട് വഷി�രണും 
തെയ്യുന്�ട്. (അനുബന്ധഷം 3.8.1, 3.8.3)

സരക്കാരഷില് നഷിന്നുും ഒരു തപന്്നുും ലഭഷിക്കാത് 
65 വയസ്സുും അ�ഷില് കൂടു�ലും ഉള്ള നഷിരാലുംബരായ 
ആളകള്ക്കട് അന്പൂരണ പദ്ധ�ഷി പ്രകാരും 
പ്ര�ഷിോസും 10 കഷിമലാ അരഷി സൗജന്യോയഷി 
നല്കുന്നു. മക� സരക്കാര അുംഗീകരഷിച്ചട്  ലക്ഷ്യേഷിട് 
ഗുണമഭാക്ാക്കളതെ എണ്ും 44,980 ആണട്. എന്ാല് 
സുംസ്ാനത്ട് �ഷിരഷിച്ചറഷിഞ്ഞ ഗുണമഭാക്ാക്കളതെ 
എണ്ും കുറഞ്ഞുവരഷികയാണട്. 2015-16-ല് ഇ�ട് 23,322 
ആയഷിരുന്�ട് 2019-20 ആയമപൊമഴക്കുും 5,726 ആയഷി 
കുറഞ്ഞു. അമന്്യാദയ അന്മയാജന, അന്പൂരണ് 
പദ്ധ�ഷികള്  വഴഷി 2019-20-ല് വഷി�രണും തെയ് 
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളതെ വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധും 3.8.3 ലും,  
2020 ആഗസട്റ്റട് ോസും 31 വതര വഷി�രണും തെയട്തു 
ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളതെ വഷിവരങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.8.4 ലും 
നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്. 

പഞ്സ്ചാരയുന്െയുഷം മന്ണ്ണ്യുമെയുഷം 
മക�വിെിതഷം 

തപാതുവഷി�രണസ�ദായും വഴഷിയുള്ള പഞ്സാര 
വഷി�രണും 2017 ോരച്ചട് ോസും ഒന്ാും �ീയ�ഷി മു�ല് 
മക�സരക്കാര നഷിരത്ലാക്കഷിയഷിരുന്നു. എന്ാല് 
2018-19 മു�ല് അമന്്യാദയ അന്മയാജന 
ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് കഷിമലാഗ്ാേഷിനട് 21 രൂപയ്കട് 
കാരഡട് ഒന്ഷിനട് ഒരു കഷിമലാഗ്ാും വീ�ും പഞ്സാര 
നല്കഷി വരുന്നു. 2019-20-ല് 6430 തേട്ഷികട് െണ് 
പഞ്സാര സുംസ്ാനത്ട് പഷിഡഷിഎസട് വഴഷി വഷി�രണും 
തെയട്തു. മുന് വര്ും ഇ�ട് 8041  തേട്ഷികട് െണ് 
ആയഷിരുന്നു. 20 ശ�ോനും കുറവട് 2019-20 ല് ഉണ്ായഷി.   
2020-21-ല്  ആഗസട്റ്റട് ോസും വതര 3,915 തേട്ഷികട് 
െണ് പഞ്സാര പഷിഡഷിഎസട് വഴഷി സുംസ്ാനത്ട് 
വഷി�രണും തെയ്ഷിട്ടുണ്ട്.

മക�സരക്കാരഷിതറെ സുംസ്ാനത്ഷിനുള്ള േതണ്ണ് 
വഷിഹഷി�ും ഏറ്റക്കുറച്ചഷിമലാതെ തുെരന്ട് വരഷികയാണട്.   

േതണ്ണ്യുതെ  മക�വഷിഹഷി�ും 2018-19 -ല് 52,045 
കഷിമലാലഷിറ്റര ആയഷിരുന്�ട് 2019-20 ആയമപൊമഴക്കുും 
75,000 കഷിമലാലഷിറ്ററായഷി വരദ്ധഷിച്ചു.  2020-21 -ല് 
(ഓഗസട്റ്റട് 31, 2020 വതര) സുംസ്ാനത്ട് 27,717 
കഷിമലാലഷിറ്റര േതണ്ണ് പഷിഡഷിഎസട് വഴഷി വഷി�രണും 
തെയട്തു.  

ഭക്്യധ്ചാന്യങ്ളുന്െ ജില്്ചാതല വിതരണഷം

2019-20 -ല് 21,915.1 തേട്ഷികട് െണ് അരഷി എ.ഐ.കവ 
വഷിഭാഗത്ഷിനട് വഷി�രണത്ഷിനായഷി ഏതറ്റടുത്തുതകാണ്ട് 
�ഷിരുവനന്പുരും ജഷില് മുന്ഷില് നഷില്ക്കുന്നു. 
ത�ാട്ടുപുറകഷില് 18,846 തേട്ഷികട് െണ് അരഷി ഏതറ്റടുത് 
േലപ്പുറും ജഷില്യാണട്. എന്ാല് 2018-19 -ല്
മുന്ഗണന വഷിഭാഗത്ഷിനുള്ള അരഷി ഏറ്റവും കൂടു�ല് 
വഷി�രണത്ഷിനായഷി ഏതറ്റടുത്�ട് േലപ്പുറും ജഷില് 
ആയഷിരുന്നു (85,688 തേട്ഷികട് െണ്). ആതക 64,491 
തേട്ഷികട് െണ് അരഷി ഏതറ്റടുത് �ഷിരുവനന്പുരും 
ജഷില് ത�ാട്ടുപുറകഷില് നഷില്ക്കുന്നു.   2019-20 -ല് 
മുന്ഗണനാ വഷിഭാഗത്ഷില് ഏറ്റവും കൂടു�ല് മഗാ�മ്പട് 
വഷി�രണത്ഷിനായഷി ഏതറ്റടുത്തുും (22,245 തേട്ഷികട് 
െണ്) േലപ്പുറും ജഷില് ആയഷിരുന്നു. ആതക 16,141 
തേട്ഷികട് െണ് മഗാ�മ്പട് വഷി�രണത്ഷിനായഷി ഏതറ്റടുത് 
�ഷിരുവനന്പുരും ജഷില് രണ്ാും സ്ാനത്ായഷിരുന്നു. 
കൂടു�ല് വഷിവരങ്ങള്ക്കട്  അനുബന്ധഷം 3.8.5 മു�ല് 3.8.6  
വതര കാണുക.

മകരള സഷംസ്്ചാന സിവില് സജപ്ലസക് 
മക്ചാര്പ്മറ്ന് (സജപ്ലമക്ചാ)

1974 -ല് സ്ാപഷി�ോയ സകലൈമകാ എന് 
മപരഷില് അറഷിയതപെുടുന് മകരള മസ്റ്ററ്റട് സഷിവഷില് 
സകലൈസട് മകാരപെമറ്ന് മകരള സരക്കാരഷിതറെ 
പൂരണ് ഉെേസ്�യഷിലള്ള സ്ാപനോണട്.    മറ്ന് 
കെകളഷിലൂതെയുള്ള തപാതുവഷി�രണ സ�ദായത്ഷിനട് 
പുറതേ പഷിഡഷിഎസട് തറെ രണ്ാും നഷിരയായ സകലൈമകാ-
യഷിലൂതെ വഷിപണഷി ഇെതപെല് സുംസ്ാനും ഉറപൊക്കുന്നു.  
സുംസ്ാനതത് ന്യായവഷില മ്ാപ്പുകള് വഴഷിയുും 
സകലൈമകാ ഔട്ട് തലറ്റുകള് വഴഷിയുും വഷിപണഷി 
വഷിലമയക്കാള് കുറഞ്ഞ വഷിലയ്കട് അവശ്യസാധനങ്ങളതെ 
വഷി�രണും ഈ സുംവഷിധാനും ഉറപൊക്കുന്നു. 13 അവശ്യ 
സാധനങ്ങള്ക്കട് സബട്സഷിഡഷി നല്കഷി തകാണ്ട് 
അവയുതെ വഷിലകള് സകലൈമകാ നഷിയഷി�ക്കുന്നു. 
 തകാച്ചഷി ആസ്ാനോയഷി പ്രവരത്ഷിക്കുന് 
സകലൈമകായ്കട് 5 പ്രാമദശഷിക ഓഫീസുകളും 56 
ഡഷിമപൊകളും ഏകമദശും 1,200 െഷില്റവഷില്പെന 
ശാലകളും ഉണ്ട്. 2014-15 മു�ല് 2019-20 
വതര സുംസ്ാനത്ട് പ്രവരത്നും ആരുംഭഷിച്ച 
ഔട്ട് തലറ്റുകളതെ വഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 
3.8.10 തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.   ഏറ്റവും മവഗത്ഷില് 
വഷിറ്റഴഷിക്കതപെടുന് 6,000 –ല് അധഷികും  ഉപമഭാക്തൃ 
സാധനങ്ങള് പരോവധഷി വഷില്പെന വഷിലയഷില് നഷിന്നുും 5 
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മബ്ചാക്ക് 3.8.1 മകാവഷിഡട്-19 അ�ഷിജീവനവോയഷി ബന്ധതപെട് സഷിവഷില് സകലൈസട് വകുപെട്  സ്ീകരഷിച്ച നെപെഷികള്      

മകാവ ഷിഡട്-19 തന തുെരന്ട്  രാജ്യവ്യാപകോയഷി  മലാകട്ഡൗണ് ഏരതപെടുത്ഷിയ�ട്  മദശീയ സുംസ്ാന  
സമ്പദട് വ്യവസ്തയ  നഷിശ്ലോക്കഷി.  ഒരു ഉപമഭാക്തൃ സുംസ്ാനതേന് നഷിലയഷില്  അവശ്യ വസട്തുക്കള്ക്കുും  
േറ്റു സാധനങ്ങള്ക്കുോയഷി മകരളും േറ്റു സുംസ്ാനങ്ങതളയാണട് ആശ്രയഷിക്കുന്�ട്. മകാവ ഷിഡട് 19 
പകരച്ചവ്യാധഷിയുതെ പശ്ാത്ലത്ഷില്, സമൂഹത്ഷിനട് ആശ്ാസും നല്കുന്�ഷിനായഷി വ ഷിവ ഷിധ നെപെഷികള്  
നെപെ ഷിലാക്കുന്�ഷിലും അവശ്യ വസട്തുക്കള് ലഭ്യോകാത്  അവസ്  ആരക്കുും  ഉണ്ാകുന്ഷില് എന്ട് ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്�ഷിനുും സഷിവ ഷില് സകലൈസട് വകുപെട്   മുന്പന്ഷിയഷില് നഷിന്ട്  പ്രവരത്ഷിക്കുന്നു. 

2020 ഏപ്ര ഷില് ോസും എന് പ ഷി എസട്/ എന് പ ഷി എന് എസട് വ ഷിഭാഗത്ഷില്തപെട് എല്ാ കുടുുംബാുംഗങ്ങള്ക്കുും  
15 കഷിമലാഗ്ാും അരഷി വീ�ും സൗജന്യോയഷി നല്കഷി. മലാകട്ഡൗണ് കാലയളവ ഷില് ആവശ്യോയ  
ഭക്ഷ്യവസട്തുക്കള്  ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷിനായഷി  സുംസ്ാനത്ട് 87.9 ലക്ഷും കുടുുംബങ്ങള്ക്കട്  സുംസ്ാന 
സരക്കാര 972 രൂപ വ ഷിലവരുന്  അവശ്യസാധനങ്ങളെങ്ങഷിയ  കഷിറ്റട് സൗജന്യോയഷി  നല്കഷി.  പാെക 
എണ്, പഞ്സാര, പയരവരഗ്ഗങ്ങള്, ധാന്യങ്ങള്, മസാപെട് തുെങ്ങഷിയ 17 ഇനും അവശ്യസാധനങ്ങള് 
‘അ�ഷിജീവനകഷിറ്റട്’ എന് മപരഷില് സഷിവ ഷില് സകലൈസട്  മകാരപെമറ്ന്  വഴഷി വ ഷി�രണും  തെയട്തു.  മകാവ ഷിഡട് 
കഷിറ്റഷിതറെ ജഷില് �ഷിരഷിച്ചുള്ള വ ഷി�രണത്ഷിതറെ  വ ഷിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ധഷം 3.8.7 -ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു.  
ഇ�ഷിനു പുറമേ എ എ കവ, പ ഷി എച്ചട് എച്ചട്, എന് പ ഷി എസട്, എന് പ ഷി എന് എസട്  തുെങ്ങഷി എല്ാ 
വ ഷിഭാഗത്ഷിലമുള്ള  കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും  300 മകാെഷി  രൂപയ്കള്ള  സൗജന്യ മറ്ന്  വ ഷി�രണും  തെയട്തു. 

മകാവ ഷിഡട്-19 േഹാോരഷിക്കഷിെയഷിലും സുംസ്ാനും അസാധാരണോയ  നെപെഷികള് കകതക്കാള്ളുകയുും 
11 ഇന പലെരക്കട് സാധങ്ങള് ഉള്തക്കാള്ളുന് ഓണും കഷിറ്റുകള് മറ്ന് കാരഡട് ഉെേകള്ക്കട്  മറ്ന് കെ 
വഴഷി വ ഷി�രണും തെയ്യുകയുും തെയട്തു.  83,711,76 കുടുുംബങ്ങള്ക്കട്  ഇ�ഷിതറെ പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു.  ഇതുകൂൊത� 
ആഗസട്റ്റട് ോസും  മുന്ഗണന ഇല്ാത്  വ ഷിഭാഗങ്ങള്ക്കട്  കഷിമലാഗ്ാേഷിനട്  15 രൂപ  നഷിരക്കഷില് 10 കഷിമലാ 
അരഷി വീ�ും കാരതഡാന്ഷിനട്  നല്കുകയുണ്ായഷി.  ഇ�ഷിതനാപെും അരഷിയുും േറ്റട് അവശ്യ വസട്തുക്കളും 
സകലൈമകാ, കണ്സയൂേര തഫഡട്, മഹാരട്ഷി മകാര പെട്  എന്ഷിവ വഴഷി  സബട്സഷിഡഷി നഷിരക്കഷില് വ ഷി�രണും 
തെയട്തു.  ഓണും കഷിറ്റഷിതറെ ജഷില് �ഷിരഷിച്ചുള്ള  ഗുണമഭാക്തൃ പട്ഷിക  അനുബന്ധഷം 3.8.8 -ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 

മകാവ ഷിഡട് 19 േഹാോരഷി മൂലമുണ്ായ ബുദ്ധഷിമുട്ടുകള് �രണും തെയ്യുന്�ഷിതറെ  ഭാഗോയഷി  എല്ാ  മറ്ന് 
കാരഡട് ഉെേകള്ക്കുും  8 ഇനും അവശ്യസാധനങ്ങള് അെങ്ങുന് കഷിറ്റട് സൗജന്യോയഷി  വ ഷി�രണും തെയ്യാന് 
സരക്കാര �ീരുോനഷിച്ചു.  2020 തസപട്റ്റുംബര മു�ല് ഡഷിസുംബര വതര  മകരള മസ്റ്ററ്റട് സഷിവ ഷില് സകലൈസട് 
മകാരപെമറ്ന്  ല ഷിേഷിറ്റഡട് വഴഷി  ഇ�ട് വ ഷി�രണും തെയട്തു.  മയാഗ്യ�യുള്ള ഗുണമഭാക്ാക്കള്ക്കട് പ ഷി ഡഷി 
എസ്ട് മ്ാപ്പുകള് വഴഷി വ ഷി�രണും  തെയ്യുന് സൗജന്യ മറ്നു പുറമേയാണഷി�ട്.   

ഒരു വ്യക്ഷിക്കട്  5 കഷിമലാ അരഷി അഥവാ 4 കഷിമലാ മഗാ�മ്പട് എന് അളവ ഷില് അ�ഷിഥഷി  ത�ാഴഷിലാളഷികള്ക്കുും 
സൗജന്യോയഷി വ ഷി�രണും തെയട്തു. മദശീയ  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നഷിയേത്ഷിതറെയുും സുംസ്ാന തപാതു 
വ ഷി�രണ സുംവ ഷിധാനത്ഷിതറെയുും പരഷിധഷിയഷില് വരാത് ത�ാഴഷിലാളഷികള്ക്കു ോത്രമേ  ഈ ആനുകൂല്യത്ഷിനട്  
അരഹ�യുള്ളൂ.  മക�ഗവണ്തേറെഷിതറെ   ’ആത്മ നഷിരഭര ഭാര�ട് ’, പ ഷി എും തകമയഴട്സട് ഫണ്ട് തുങ്ങഷിയവയുതെ 
ഭാഗോയഷി  രജഷിസ്റ്റര തെയ് കുെഷിമയറ്റ ത�ാഴഷിലാളഷികള്ക്കട് 5 കഷിമലാ തവള്ള അരഷിയുും 1 കഷിമലാ കറുത് െ ഷിക്കട് 
പീസുും  രണ്ടു ോസമത്ക്കട് നല്കുകയുണ്ായഷി.  

ഇ�ഷിനു പുറമേ, ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധ�ഷിയഷില് ഉള്തപെടുന് കപ്രേറഷി സട്കൂള് വതരയുള്ള വ ഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കട് 
അരഷികഷിറ്റുും പലെരക്കട് സാധനങ്ങളും നല്കഷി. സുംസ്ാനതത്ാട്ാതകയുള്ള സരക്കാര, എയട്ഡഡട് 
സട്കൂളകളഷിതല 26,26,110 കുട്ഷികള്ക്കട് ഇ�ഷിതറെ പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ചു. ഇ�ഷിനായഷി ഏകമദശും 81.37 മകാെഷി രൂപ 
തെലവട് പ്ര�ീക്ഷ ഷിക്കുന്നു,  അരഷി, ആട് തുെങ്ങഷിയവ ഉള്തപെതെ 10 പലെരക്കട് സാധനങ്ങള് വ ഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കട് 
നല്കഷി. ഓമരാ പ്രീകപ്രേറഷി വ ഷിദ്യാരത്ഥഷിക്കുും 1.2 കഷിമലാ അരഷിയുും കപ്രേറഷി വ ഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കട് 4 കഷിമലാ 
അരഷിയുും, അപെരകപ്രേറഷി വ ഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കട് 6 കഷിമലാ അരഷിയുും  നല്കുകയുണ്ായഷി.

േഹാോരഷിയുും മട്ാളഷിുംഗട്  നഷിമരാധനവും  മൂലും  ബുദ്ധഷിമുട്ഷിലായ  േത്്യത�ാഴഷിലാളഷി വ ഷിഭാഗത്ഷിനുും  കഷിറ്റുകള് 
നല്കഷി. ഒകട്മൊബര 16, 2020 വതര േത്്യ ത�ാഴഷിലാളഷി കുടുുംബത്ഷിനട് വ ഷി�രണും തെയ് കഷിറ്റഷിതന  
സുംബന്ധഷിച്ച  വ ഷിവരും അനുബന്ധഷം 3.8.9 -ല് തകാടുത്ഷിരഷിക്കുന്നു. 
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ശ�ോനും മു�ല് 30 ശ�ോനും വതര കുറഞ്ഞ വഷിലയ്കട് 
(ശരാശരഷി 10 ശ�ോനും)   സകലൈമകാ, ന്യായവഷില 
മ്ാപ്പുകള് വഴഷി െഷില്റ വഷില്പെനയ്കട് എത്ഷിക്കുന്നു. 
ഉത്വ സീസണുകളഷില് അനഷിയഷി��ോയ 
വഷിലക്കയറ്റും �യുന്�ഷിനായഷി  പ്രമ�്യക മേളകള് 
സുംഘെഷിപെഷിക്കുന്നു. സരക്കാര ഉെേസ്�യഷിലള്ള 
95   ന്യായവഷിലതേഡഷിക്കല് മസ്റ്റാറുകളഷിലൂതെയുും 5 
തോത് വ്യാപാര മസ്റ്റാറുകളഷിലൂതെയുും േരുന്നുകള് 
വഷി�രണും തെയ്യുന്തുവഴഷി ഉപമഭാക്ാക്കള്ക്കട് 15 
ശ�ോനും വഷിലക്കഷിഴഷിവട് ലഭഷിക്കുന്നു.  തനല്ട് സുംഭരണും, 
മഗാ�മ്പുും അ�ഷിതറെ ഉ�ട്പന്ങ്ങളതെയുും സുംസ്കരണവും 
വഷി�രണവും, േതണ്ണ്, തപമട്ാള്, ഡീസല്, എല്പഷി.
ജഷി തുെങ്ങഷിയ തപമട്ാളഷിയും ഉല്പെന്ങ്ങളതെ ഡീലറായഷി 
പ്രവരത്ഷിക്കല്, മക� സരക്കാര പദ്ധ�ഷികളതെ 
ഭാഗോയ കേമക്ാബമയാളജഷി ലാബട്, ഭക്ഷ്യ 
സുംസ്കരണ യൂണഷിറ്റട് തുെങ്ങഷിയവയുതെ സുംസ്ാനതത് 
മനാഡല് ഏജന്സഷി, എന്ഷിവയാണട് സകലൈമകായുതെ  
േറ്റു പ്രധാന പ്രവരത്നങ്ങള്. 2019-20 ല് 3 ോമവലഷി 
മസ്റ്റാറുകളും, 5 സൂപെര ോരക്കറ്റുകളും, 14 ോമവലഷി 
സൂപെരമസ്റ്റാറുകളും സകലൈമകാ പുതു�ായഷി ആരുംഭഷിച്ചു. 
(അനുബന്ധഷം 3.8.10). 

തപാതുവഷി�രണ സ�ദായും വഴഷി വഷി�രണും 
നെത്തുന്�ഷിനട് ആവശ്യോയ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് 
വാ�ഷില്പെെഷി വഷി�രണത്ഷിലൂതെ സുംസ്ാനതത് 
മറ്ന് കെകളഷില് എത്ഷിക്കുന്�ഷിനുള്ള 
ചുേ�ല സകലൈമകായ്കാണട്.  കൂൊത� എഫട്.
സഷി.ഐ ഡഷിമപൊകളഷില് നഷിന്നുും/സഷി.എും.ആര 
മഗാഡൗണഷില് നഷിന്നുും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് മശഖരഷിച്ചു 
സൂക്ഷഷിക്കുന്�ഷിനായഷി സകലൈമകാ 75 �ാലൂക്കുകളഷില് 
എന്.എഫട്.എസട്.എ ഇെനഷില മഗാഡൗണുകള് 
ആരുംഭഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്.  ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള് അരഹരായ 
ഗുണമഭാക്ാക്കളഷില് എത്ഷിക്കുന്നു എന്നുും  േതറ്റങ്ങുും 

വഴഷി �ഷിരഷിച്ചു വഷിടുന്ഷില് എന്ട് ഉറപ്പു വരുത്തുന്�ഷിനുോയഷി  
സുംസ്ാനതത് എല്ാ ന്യായവഷില മ്ാപ്പുകളഷിലും 
ഇ-മപാസട് തേ്ീനുകള് സജ്ജീകരഷിച്ചഷിട്ടുണ്ട്.  ഈ 
േഹാോരഷി കാലത്ട്  സുംസ്ാനതത് മറ്ന് 
കാരഡട് ഉെേകള്ക്കട്  സരക്കാര ഉപജീവന 
കഷിറ്റുകള് നല്കുകയുണ്ായഷി.  ഇ�ഷിതറെ നഷിരവ്വഹണ 
ഏജന്സഷി സകലൈമകാ ആണട്. മകരളത്ഷിലെനീളും 
ത�രതഞ്ഞടുക്കതപെട് ഔട്ട് തലറ്റുകളഷിലൂതെ  ഗാരഹഷിക 
ഉപകരണങ്ങളതെ  വഷില്പെനയുും  സകലൈമകാ ആരുംഭഷിച്ചു.  

ഉചഭക്ണ പരിപ്ചാെി

മക�-സുംസ്ാന ഗവണ്തേന്റുകളതെ സാമ്പത്ഷിക 
സഹായമത്ാതെയാണട് സുംസ്ാനതത് സട്കൂളകളഷില് 
ഉച്ചഭക്ഷണ പരഷിപാെഷി നെപൊക്കുന്�ട്.  കപ്രേറഷി 
സട്കൂളഷില് മപാകുന് കുട്ഷികള്ക്കട് മപാ്കാഹാരും 
ലഭ്യോക്കഷി തകാണ്ട് സട്കൂള് പ്രമവശനും, 
സ്ഷിരും ഹാജരാകല്, പഠനും തുെരല് എന്ഷിവ 
മപ്രാത്ാഹഷിപെഷിച്ചുതകാണ്ട് പ്രാഥേഷിക വഷിദ്യാഭ്യാസും 
സാരവ്വത്രഷികോക്കുന്�ഷിനായഷി മക� ോനവമശ്ഷി 
വഷികസന ോ�ലയും 1995-ല് ആരുംഭഷിച്ച 
പദ്ധ�ഷിയാണഷി�ട്. 

സുംസ്ാനതത് ഉച്ചഭക്ഷണ പരഷിപാെഷിക്കട് ആവശ്യോയ 
സാധനങ്ങള് ലഭ്യോക്കുന്�ഷിനുള്ള ചുേ�ല 
സകലൈമകായ്കാണട്.  ഇ�ഷിനാവശ്യോയ അരഷി എഫട്.
സഷി.ഐ യഷില് നഷിന്ാണട് ലഭഷിക്കുന്�ട്. 2019-20 -ല്
26.3 ലക്ഷും വഷിദ്യാരത്ഥഷികള്ക്കായഷി  4.8 ലക്ഷും ക്ഷിറെല് 
അരഷിയുും 1.3 ലക്ഷും ക്ഷിറെല് പ്രമ�്യക അരഷിയുും 
മകാരപെമറ്ന് വഷി�രണും തെയട്തു.  2018-19 -ല്
5 ലക്ഷും ക്ഷിറെല്  അരഷിയുും 2.7 ലക്ഷും പ്രമ�്യക 
അരഷിയുോണട് വഷി�രണും തെയ്ഷിരുന്�ട്.  സുംസ്ാനത്ട് 
ഉച്ചഭക്ഷണ പരഷിപാെഷിയുതെ ഭാഗോയഷി വഷി�രണും 

ചിത്ഷം 3.8.2 ഉച്ചഭക്ഷണ പരഷിപാെഷി 2014-15 മു�ല് 2019-20 വതര
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പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച  വഷിദ്യാരത്ഥഷികളതെ എണ്ും (ലക്ഷത്ഷില്) 
വഷി�രണും തെയ് തോത്ും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് (ലക്ഷും ക്ഷിറെലഷില്) 
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തെയ് തോത്ും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളതെ അളവട്  2018-
19 -തല 7.7 ലക്ഷും ക്ഷിറെല്  നഷിന്നുും 2019-20 ല് 6.1 
ലക്ഷും ക്ഷിറെലായഷി കുറയുകയുും  പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച 
വഷിദ്യാരത്ഥഷികളതെ എണ്ും 26.6 ലക്ഷത്ഷില് നഷിന്നുും 26.3 
ലക്ഷോയഷി കുറയുകയുും  തെയട്തു. 
സുംസ്ാനത്ട് ഉച്ചഭക്ഷണും പരഷിപാെഷിയഷിലൂതെ 
പ്രമയാജനും ലഭഷിച്ച കുട്ഷികളതെ വഷിവരങ്ങള് ചിത്ഷം 
3.8.2 ലും വഷി�രണും തെയ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളതെ 
കൂടു�ല്  വഷിവരങ്ങള് (2014-15 മു�ല് 2019-20 വതര) 
അനുബന്ധഷം 3.8.11 ലും  നല്കഷിയഷിട്ടുണ്ട്.
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ഉൽപന്ന നിർമ്മാണ മേഖല

04
അദ്ധ്യായം

4.1 മേരളത്ിന്റെ വ്മാവസമായിേ മേഖല

ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം, കയറ്റുമതി, തതാഴിൽ വളർച്ച 
എന്ിവയ്ക്ക് സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥ നിർണായകമാണ്ക് 
ശക്തവം വവവിധ്യപൂർണ്ണവമായ ഉൽ പാദന മമഖല. 
തമാത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ (ജിഡിപി) 
ഉൽപാദനത്തിതറെ വിഹിതം വർദ്ിക്കുന്ത്ക് ആധുനിക 
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുതെ പ്രധാന സവിമശഷതയാണ്ക്.

മകരളത്തിതല മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് മമഖല താരതമമ്യന 
തചറുതാണ്ക്. മകരളത്തിതറെ ജി എസ്ക് വി എ യിൽ 12.5 
ശതമാനം (2011-12 വിലയുതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ) 
മാത്രമാണ്ക് ഉൽപ്പന് നിർമാണ മമഖലയിൽ 
ഉണ്ായത്ക്. താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ, 2019-20 -ൽ 
ഇന്ത്യയുതെ ജിഡിപിയുതെ 17.4 ശതമാനം ഉൽപ്പാദന 
മമഖലയാണ്ക്.

കേരളത്തിലെ മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് കമഖെയുലെ 
പുനരുജ്ജീവനം

അമതസമയം, കഴിഞ്ഞ നാല്ക് വർഷമായി 
മകരളത്തിതറെ മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് മമഖലയുതെ 
മൂല്യത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ വർധനയുണ്ായിട്ടുതണ്ന്്ക് 
എടുത്തുപറമയണ്തുണ്്ക്. മകരളത്തിതറെ ജി എസ്ക് വി 
എയിൽ ഉൽപാദന മമഖലയുതെ വിഹിതം 2014-15 
തല 9.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 12.5 
ശതമാനമായി ഉയർന്നു. വ്യവസായ വാർഷിക 
സർമവയിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 
ഇന്ത്യയുതെ ഫാക്ക്െറി മമഖലയിൽ തമാത്തം മൂല്യത്തിൽ 
മകരളത്തിതറെ പങ്്ക് 2014-15 -ൽ 1.2 ശതമാനത്തിൽ 
നിന്്ക് 2017-18 -ൽ 1.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു  
(ചതിത്ം 4.1.1 ).

ച തിത്ം 4.1.1 മകരളത്തിതറെ ജി എസ്ക് വ ി എ യിതല മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് രംഗത്തിതറെ പങ്ം  
ഇന്ത്യയുതെ ജിവ ിഎ യിൽ ഫാക്ക്െറി രംഗത്തിതറെ പങ്്ക്.
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മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് മമഖല  

ഇന്ത്യയുതെ ഫാക്ക്െറി മമഖല ജി വി എയിൽ 
മകരളത്തിതറെ പങ്്ക് 
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പീരിമയാഡിക്ക് മലബർ മഫാഴ്ക്സ്ക് സർമവ 
(പിഎൽഎഫ്ക്എസ്ക് ) കണക്്ക് പ്രകാരം, മകരളത്തിതല 
മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് മമഖലയിൽ 2017-18 -ൽ 15 ലക്ം 
തതാഴിലാളികൾ (അതലെങ്ിൽ സംസ്ഥാനത്തിതറെ 
തമാത്തം 127 ലക്ം തതാഴിലാളികളിൽ 12.8 
ശതമാനം) മജാലി തചയ്യുന്നു. ഫാക്ക്െറി മമഖലയിതല 
തതാഴിലാളികൾ ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു, അവർ 
2017-18 ൽ 3.1 ലക്ം ആയിരുന്നു. സംഘെിത 
ഉൽപാദന മമഖലയുമായി ഫാക്ക്െറി മമഖല ഏതാണ്്ക് 
സമാനമാണ്ക്. പത്തിലധികം തതാഴിലാളികൾ മജാലി 
തചയ്യുന്തും വവദയുമതാർജ്ജത്തിതറെ സഹായമത്താതെ 
പ്രവർത്തിക്കുന്തുമായ ഫാക്ക്െറികൾ ഫാക്ക്െറി 
മമഖലയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു (അതുമപാതല തതന് 
വവദയുമതാർജ്ജത്തിതറെ സഹായമിലൊതത 20 ലധികം 
തതാഴിലാളികൾ മജാലി തചയ്യുന് ഫാക്ക്െറികളം). 
ഫാക്ക്െറി മമഖലതയക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയുതെ പ്രധാന 
ഉറവിെം ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെിതറെ സ്റാറ്റിസ്റിക്്ക് ആൻഡ്ക് 
മപ്രാഗാം ഇംപ്ിതമമറെഷൻ മ�ാലയം (എം ഒ എസ്ക് 
പി ഐ) പ്രസിദ്ീകരിച്ച വാർഷിക സർമവ ഓഫ്ക് 
ഇൻഡസ്ക്്ീസ്ക് (എ എസ്ക് ഐ) ആണ്ക്.

പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിതല തതാഴിലാളികൾ, 
പ്രമത്യകിച്ച്ക് കയർ, കശുവണ്ി, വകത്തറി മമഖലകളിതല 
തതാഴിലാളികൾ മകരളത്തിതറെ നിർമാണ 
തതാഴിലാളികളിൽ ഗണ്യമായ പങ്്ക് വഹിക്കുന്നു. 
മകരളത്തിതല ഫാക്ക്െറി മമഖലയിതല (2016-17-ൽ) 
3.1 ലക്ം തതാഴിലാളികളിൽ 42.3 ശതമാനം അഥവാ 
1.35 ലക്ം തതാഴിലാളികളാണ്ക് റിമസാഴ്ക്സ്ക് അധിഷ്ിത 
വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ. ഈ വ്യവസായങ്ങൾ ഭക്്യ 
ഉൽപന്ങ്ങളം പാനീയങ്ങളം (കശുവണ്ി സംസ്കരണം 
ഒരു പ്രധാന ഘെകമാണ്ക് ), ബീഡി നിർമാണം, 
തുണിത്തരങ്ങൾ എന്ിവയാണ്ക് (കയർ സംസ്കരണം, 
വകത്തറി എന്ിവ ഉൾതപ്പതെ). മകരളത്തിതല 
മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് മമഖലയുതെ ഘെനതയക്കുറിച്ചുള്ള 
പട്തിേ 4.1.1 കാണുക.

മകരളത്തിതല പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് തതാഴിലാളികളതെ എണ്ണത്തിൽ 
ഗണ്യമായ കുറവണ്ായിട്ടുണ്്ക്. ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ 
ചിലത്ക് (കശുവണ്ി മപാലുള്ളവ) മനരിടുന് 
ഘെനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളം പരമ്പരാകത 
വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്്ക് യുവതലമുറയിതല 
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ തതാഴിലാളികൾ പിൻവലിയുന്തും 
ഇതിന്ക് കാരണമാണ്ക്.

അമതസമയം, മകരളത്തിൽ ഒരു കൂട്ം 
ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ വളരുന്നുതവന്ത്ക് 
ശ്രമദ്യമാണ്ക്. രാസവസ്ക്തുക്ൾ, ശുദ്ീകരിച്ച 
തപമ്ാളിയം ഉൽപന്ങ്ങൾ, റബ്ബർ, പ്ാസ്റിക്ക് 
ഉൽപന്ങ്ങൾ, ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ, 
ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക്, ഔഷധ, തബാട്ാണിക്ൽ 
ഉൽപന്ങ്ങൾ എന്ിവയാണ്ക് മൂല്യവർദ്നവമായി 

ബന്ധതപ്പട്്ക് മകരളത്തിതല പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ. 
ഭാരത്ക് തപമ്ാളിയം മകാർപ്പമറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ക് 
(ബിപിസിഎൽ) - തകാച്ചി റിവഫനറി അതിതറെ 
ശുദ്ീകരണ, തപമ്ാ തകമിക്ൽ ഉൽപാദന 
മശഷികളതെ ഒരു വലിയ വിപുലീകരണത്തിന്ക് 
വിമധയമായിതക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്ക്, ഇത്ക് 
മകരളത്തിതല രാസ, അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് 
വലിയ വാഗ്ാനമാണ്ക് നൽകുന്ത്ക്. 2011-12 നും 
2016-17 നും ഇെയിൽ, ശുദ്ീകരിച്ച തപമ്ാളിയം 
ഉൽപന്ങ്ങൾ കൂട്ിമചർത്ത മൂല്യം മകരളത്തിൽ എട്്ക് 
മെങ്ങ്ക് വർദ്ിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, ഉൽപാദന മമഖലയുതെ 
തമാത്തത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്നവിതല വളർച്ച, 
അതുമപാതല തതന് രാസവസ്ക്തുക്ൾ, വസ്ക്ത്രങ്ങൾ, 
ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക്, ഫർണിച്ചർ, ജ്വലെറി, തമഡിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്ിവയുൾതപ്പതെയുള്ള നിരവധി 
വ്യവസായങ്ങളതെ വളർച്ച മദശീയ ശരാശരിയുമായി 
താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ മകരളത്തിൽ വളതര 
മവഗത്തിലായിരുന്നു.

ലപാതുകമഖൊ യൂണതിറ്റുേളുലെ അപ്രതജീക്തിത 
മാറ്ം

പ്രധാനമായും രാസവസ്ക്തുക്ൾ, എഞ്ിനീയറിംഗ്ക്, 
ഇലക്ക്മ്ാണിക്്ക് മമഖലകളിൽ നിരവധി സംസ്ഥാന, 
മക� തപാതുമമഖല യൂണിറ്റുകൾ മകരളത്തിലുണ്്ക്. 
സംസ്ഥാനതത്ത ചില തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ 
തിരുവിതാംകൂർ തകാച്ചി തകമിക്ൽസ്ക് (െിസിസി), 
തകൽമ്ാൺ എന്ിവ രാജ്യത്ത്ക് അതത്ക് 
ഉൽപാദന മമഖലകളിൽ (യഥാക്രമം കാസ്റിക്ക് 
മസാഡ, ഇലക്ക്മ്ാണിക്്ക് ) മുൻ നിരയിൽ ആണ്ക്. 
എന്ിരുന്ാലും, മകരളത്തിതല പല തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെയും പ്രകെനം സമീപകാലത്ത്ക് 
വളതര മമാശമായിരുന്നു. 2016-17 മുതൽ 
മകരളത്തിതറെ ഉൽപാദന മമഖലയുതെ തമച്ചതപ്പട് 
പ്രകെനത്തിതറെ ഒരു പ്രധാന സവിമശഷത, 
പ്രധാനമായും രാസവസ്ക്തുക്ളതെയും ഇലക്ക്്ിക്ൽ 
തമഷിനറികളതെയും ഉൽപാദനത്തിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് 
ഈ തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലതിതറെ 
പ്രകെനത്തിതല ഒരു അപ്രതീക്ിതമാറ്റമാണ്ക്.

മകരള മിനറൽസ്ക് ആറെ്ക് തമറ്റൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് 
(തക.എം.എം.എൽ), തിരുവിതാംകൂർ വെറ്റാനിയം 
തപ്രാഡക്ക്െ്ക്സ്ക് (െി.െി.പി) ലിമിറ്റഡ്ക്, തിരുവിതാംകൂർ-
തകാച്ചിൻ തകമിക്ൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് (െി.സി.സി), 
്ാൻസ്ക്മഫാർമമഴ്ക്സ്ക് ആറെ്ക് ഇലക്ക്്ിക്ൽസ്ക് മകരള 
(തെൽക്ക് ) ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ീ പ്രധാന തപാതുമമഖല 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 2016-17 മുതൽ മികച്ച പുമരാഗതി 
വകവരിച്ചു. തകഎംഎംഎൽ ഒഴിതകയുള്ള മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ച എലൊ തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം 2015-16 
-ൽ നഷ്ം മരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു, എന്ാൽ ഈ നാല്ക് 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം 2016-17 -ൽ
ഗണ്യമായ ലാഭം മനെി. 2017-18 ഓതെ 
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പട്തിേ 4.1.1 ഘെനയും താരതമ്യ വലുപ്പവമായി ബന്ധതപ്പട് മകരളത്തിതല തമാത്തം ഫാക്ക്െറിരംഗത്തിതറെ 
വ്യവസായത്തിതല തതാഴില ിതറെയും മൂല്യവർധനവ ിതറെയും പങ്്ക്, ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധതപ്പട്്ക് മകരളത്തിതല 

തമാത്തം വ്യവസായങ്ങളതെ പങ്്ക്, 2016-17.

വ്യവസായങ്ങള്
കേരളത്തിലറെ ലമാത്ം ഫാേ്െറതി 

രംഗത്തിലെ വ തിഹതിതം 
ഇന്്യയതില് കേരളത്തിലറെ 

വ തിഹതിതം
ലതാഴതില് മൂെ്യവര്ധനവ് ലതാഴതില് മൂെ്യവര്ധനവ്

ഭക്്യ ഉല്പന്ങ്ങളം പാനീയങ്ങളം (10, 11) 30.5 11.9 5.3 1.4

പുകയില ഉല്പന്ങ്ങൾ (12) 4.8 0.3 3.3 0.2

തെക്്ക്റ്റയിൽസ്ക് (13) 6.9 2.9 1.4 0.6

വസ്ക്ത്രങ്ങൾ (14) 2.6 1.5 0.7 0.7

പാദരക് (15) 2.7 1.6 2.2 2.0

തെിയും തെി ഉല്പന്ങ്ങളം (16) 2.6 0.9 9.0 2.8

മപപ്പറും മപപ്പർ ഉല്പന്ങ്ങളം (17) 1.1 0.4 1.4 0.3

റിമക്ാർഡ്ക് തചയ്ത മാധ്യമങ്ങളതെ അച്ചെിയും 
പുനർനിർമാണവം (18) 1.9 4.8 3.8 5.9

ശുദ്ീകരിച്ച തപമ്ാളിയം ഉല്പന്ങ്ങൾ (19) 4.2 12.1 8.7 1.0

രാസവസ്ക്തുക്ളം ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസം (20, 21) 6.6 19.2 1.4 1.2

റബറും പ്ാസ്റിക്ക് ഉല്പന്ങ്ങളം (22) 7.2 10.5 3.3 2.7

മറ്റ്ക് മലാമഹതര ധാതു ഉല്പന്ങ്ങൾ (23) 6.0 4.7 1.8 1.0

മബസിക്ക് മലാഹങ്ങൾ (24) 1.5 1.2 0.5 0.2

ഫാബ്ിമക്റ്റഡ്ക് മലാഹ ഉല്പന്ങ്ങൾ (25) 1.5 0.7 0.7 0.2

ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക്, കമ്പയൂട്ർ, ഒപ്ക്റ്റിക്ൽ 
ഉല്പന്ങ്ങൾ (26) 4.2 5.2 6.0 2.3

ഇലക്ക്്ിക്ൽ ഉപകരണങ്ങൾ (27) 1.6 1.6 1.0 0.4

യ�ങ്ങളം ഉപകരണങ്ങളം (28) 0.8 0.7 0.3 0.1

മമാമട്ാർ വാഹനങ്ങൾ (29) 0.1 0.1 0.0 0.0

മറ്റ്ക് ഗതാഗത ഉപകരണം 
(കപ്പലുകളം മബാട്ടുകളം)(30) 1.6 3.5 1.6 1.5

ഫർണീച്ചർ, ജുവലറി, തമഡിക്ൽ ആറെ്ക് ദന്തൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ങ്ങൾ (31, 32) 2.4 10.0 1.8 5.6

എലൊ വ്യവസായങ്ങളം കൂെി 100 100 2.1 1.0

കുററിപ്സ്: ഓര�്റാ വ്യവെ്റായങ്ങളം ന്റാഷണല് ഇൻഡെസ്ട്രറിയല് ക്്റാെറിഫറിരകേഷൻ (NIC) – 2008 അനുെ�റിച്സ് ഏതറില്റാണസ് ഉൾസെടുന്നസതന്നസ് 
സൂചറിപ്റിക്കുന്നത്റാണസ് ബ്്റാകേറ്റിസല �ണ്ടകേ െഖ്യകൾ സൂചറിപ്റിക്കുന്നതസ്. 
അവലംബം: വ്റാരഷറിക വ്യ്റാവെ്റായറിക െസ�വെയറിസല സത്റാഴറില്റാളറികളസെയം സ�്റാത്ത മൂല്യവരധനവറിസറെയം കണക്കുകൾ. 

ലാഭകരമായി മാറിയ മകരള മസ്ററ്റ്ക് ഡ്രഗ്ക്സ്ക് 
ആൻഡ്ക് ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക് (തക.എസ്ക്.ഡി.പി) 
ലിമിറ്റഡ്ക് ആധുനികവൽക്രണത്തിതറെയും 
മശഷി വിപുലീകരണത്തിതറെയും സപ്രധാന 
ഘട്ത്തിലൂതെയാണ്ക് കെന്നുമപാകുന്ത്ക്. 2015-16 
ആയമപ്പാമഴക്കും മകരളത്തിതല രാസവസ്ക്തുക്ളിലും 
ഔഷധ വ്യവസായങ്ങളിലും മൂല്യാധിഷ്ിത ഉല്പന്ങ്ങൾ 
2011-12 തല മൂല്യവമായി താരതമ്യം തചയ്യുമമ്പാൾ 
73 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞുതവന്്ക് ചതിത്ം 4.1.2 
കാണിക്കുന്നു. എന്ാൽ, 2011-12 തല
നിലവാരമനുസരിച്ച്ക്, 2016-17 ൽ ഈ 
വ്യവസായങ്ങളിതല മൂല്യാധിഷ്ിത ഉല്പന്ങ്ങൾ 187 
ശതമാനമായി ആയി ഉയർന്ിരിക്കുന്നു.

ആധുനതിേ വ്യവസായങ്ങളതിലെ പുതതിയ 
അവസരങ്ങള്

മതറ്റാരു നലെ വശം സംസ്ഥാനതത്ത പുതിയ ഒരു  കൂട്ം 
വ്യവസായങ്ങളതെ ആവിർഭാവമാണ്ക്. മകരളത്തിൽ 
ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് ഘെകങ്ങളതെ നിർമാണത്തിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് തതാഴിലാളികളതെ എണ്ണം 2012-13 
2930 ൽ നിന്്ക് 2016-17 ആയമപ്പാമഴക്കും 10,263 ആയി 
ഉയർന്നു. തമഡിക്ൽ, ദന്തൽ ഉപകരണങ്ങളതെയും 
വിതരണത്തിതറെയും നിർമാണത്തിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് തതാഴിലാളികൾ 2012-13 -ൽ 1023 
-ൽ നിന്്ക് 2016-17 -ൽ 3207 ആയി ഉയർന്നു 
(പട്തിേ 4.1.2).
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ച തിത്ം 4.1.2 മകരളത്തിതല തകമിക്ൽസ്ക്, ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക് വ്യവസായങ്ങൾ: ഉല്പാദന സൂച ികയും 
(മൂല്യവർധനവ്ക് നെത്തിയത്ക്) ( ഇറെക്്ക് 2011-12 = 100) മൂല്യവർധനവ്ക് നെത്തിയ മകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ 

വ്യവസായങ്ങളതെ ഇന്ത്യയിതല വ ിഹിതവം
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ഉല്പാദന സൂചിക ഇന്ത്യൻ ഉൽപാദനത്തിൽ മകരളങ്ങളതെ പങ്്ക് 
 

അവലംബം: വ്റാരഷറിക വ്യ്റാവെ്റായറിക െര�വെ

ബിപിസിഎൽ-തകാച്ചി റിവഫനറിയുതെ ശുദ്ീകരണ 
മശഷി വിപുലീകരിച്ചതിനുമശഷം, നിലവിതല 9.5 
ദശലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ണിൽ നിന്്ക് (എം.എം.െി.പി.എ) 15 
തമ്ിക്്ക് െൺ (എംഎംെിപിഎ) ആയി വാർഷിക ഉല്പാദനം 
വർദ്ിപ്പിക്ാതമന്്ക് പ്രതീക്ിക്കുന്നു. ബിപിസിഎൽ-
തകാച്ചി റിവഫനറിയുതെ ചില ഉല്പന്ങ്ങളായ 
തപ്രാപിലീൻ, എഥിലീൻ എന്ിവ തപമ്ാതകമിക്ൽസ്ക്, 
പ്ാസ്റിക്ക്, മപാളിമർ, വഫബർ, വ്യക്തിഗത, ഗാർഹിക 
പരിപാലന ഉല്പന്ങ്ങൾ എന്ിവയുൾതപ്പതെയുള്ള 
പ്രമത്യക രാസവസ്ക്തുക്ളതെ മമഖലകളിതല വിവിധ 
തരം ൌൺസ്ക്്ീം വ്യവസായങ്ങളതെ പ്രധാന 
ഘെകങ്ങളാണ്ക്. തകാച്ചിയിൽ ഒരു തപമ്ാതകമിക്ൽ 
മകാംപ്ക്്ക് സ്ഥാപിക്ാൻ സംസ്ഥാന സർക്ാർ 
നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
വ്യവസായ ഘെകങ്ങളിൽ വലിയ സ്വകാര്യ നിമക്പം 
ആകർഷിക്ാൻ സാധ്യതയുണ്്ക്.

ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക്, വജവ സാമങ്തിക വിദ്യ, വലഫ്ക് 
സയൻസസ്ക്, തമഡിക്ൽ-ഉപകരണ നിർമാണ 
വ്യവസായങ്ങൾ എന്ിവയുതെ വളർച്ചയ്ക്ക് മകരളത്തിൽ 
വലിയ സാധ്യതയുണ്്ക്. മരുന്നുകൾക്കും ആമരാഗ്യ 
സംരക്ണ ഉല്പന്ങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത്ക് 
വലിയ ആവശ്യകത ഉള്ളതിനാലാണിത്ക്. മകരളത്തിതല 
ആശുപത്രികൾ, മഡാക്ക്െർമാർ, നഴ്ക്സമാർ 
എന്ിവരിൽ നിന്നും ഈ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് 
വളതരയധികം മനട്മുണ്ാക്ാൻ സാധിക്കും.
വലിയ രീതിയിൽ ഇലക്ക്മ്ാണിക്്ക് ഹാർഡ്ക് തവയർ 
നിർമാണ മമഖല തകട്ിപ്പടുക്ാൻ മകരളത്തിന്ക് 
മശഷിയുണ്്ക്. ഇത്തരം വ്യവസായം തകട്ിപ്പടുക്കുന്തിന്ക് 
സംസ്ഥാനതത്ത ഐെി മമഖലയിൽ വകവരിച്ച 

മനട്ങ്ങളം ഉയർന് മയാഗ്യതയുള്ള തതാഴിലാളികളതെ 
മാനവ വിഭവ മശഷിയും ഉപമയാഗിക്ണം. 
ആമഗാളതലത്തിൽ, ഐെി, ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് 
മമഖലകളം മസാഫ്ക്റ്റ്ക് തവയറും ഹാർഡ്ക് തവയറും 
തമിലുള്ള സംമയാജനം ഇമപ്പാൾ വളരുകയാണ്ക്. ഐെി 
മമഖല തതന് അെിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂതെ 
കെന്നുമപാകുമമ്പാൾ, ഹാർതഡ്വയർ നിർമാണത്തിലും 
വവവിധ്യവത്ക്കരണത്തിമലക്്ക് മകരളം ശ്രദ് 
തിരിമക്ണ്ത്ക് പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത കമഖെേളുലെ നവജീേരണം

കയർ, കശുവണ്ി, വകത്തറി എന്ിവയുൾതപ്പതെ 
സംസ്ഥാനതത്ത പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ 
നവീകരിക്ാൻ സർക്ാർ നെപെികൾ 
സ്വീകരിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇതിനകം 
സൂചിപ്പിച്ചതുമപാതല, ഈ വ്യവസായങ്ങളിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിതറെ തമാത്തം തതാഴിൽ ശക്തിയുതെ 
ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം മജാലി തചയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായങ്ങളതെ നവീകരണത്തിൽ ഈ 
വ്യവസായങ്ങളിതല ഉൽപാദന പ്രക്രിയകളതെ 
യ�വൽക്രണം ഉൾതപ്പടും (എന്ാൽ 
ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതതപ്പടുന്ിലെ). മാത്രമലെ, 
നവീകരണമത്താതെ, മകരളത്തിതറെ പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായങ്ങൾ പുതിയ ഉല്പന്ങ്ങളിമലക്്ക് (കയർ 
മമഖലയിതല ജിമയാ-തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് മപാലുള്ളവ) 
വവവിധ്യവത്ക്കരിക്ാനും ഫലപ്രദമായ വിപണന 
വിതരണ ത�ങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്ാനും ശ്രമിക്ാം. 
തതാഴിലാളികതള പിരിച്ചിവിടുന്തിനുപകരം 
(യ�വൽക്രണത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന് ഒരു ത�ം 
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പട്തിേ 4.1.2
തിരതഞ്ഞടുത്ത പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിതല തതാഴിൽ, 2016-17, മകരളത്തിതലയും ഇന്ത്യയിതലയും (എണ്ണത്തിൽ)

വ്യവസായങ്ങള് കേരളം ഇന്്യ
ഇന്്യയതില് 

കേരളത്തിലറെ 
വ തിഹതിതം

റബർ ഉല്പന്ങ്ങൾ (221) 15506 210679 7.4
ശുദ്ീകരിച്ച തപമ്ാളിയം ഉല്പന്ങ്ങൾ (192) 13203 130938 10.1
തകമിക്ൽ ഉല്പന്ങ്ങൾ (201, 202) 11036 761630 1.4
ഇലക്ക്മൊണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളതെ ഭാഗങ്ങൾ (261) 10263 83890 12.2
ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക്, തമഡിസിനൽ, തകമിക്ൽ ആറെ്ക് 
തബാട്ാണിക്ൽ ഉല്പന്ങ്ങൾ (210) 10154 679891 1.5

പാദരക് (152) 8498 265036 3.2

വസ്ക്ത്രങ്ങൾ (141) 8384 778319 1.1
പ്ാസ്റിക്ക് ഉല്പന്ങ്ങൾ (222) 7450 489824 1.5
അച്ചെിയും അതുമായി ബന്ധതപ്പട് മസവനങ്ങളം (181) 6177 160407 3.9
കപ്പലുകളം മബാട്ടുകളം (301) 4320 17967 24.0
ഇലക്ക്്ിക്ക് മമാമട്ാഴസ്ക്, ്ാൻസ്ക്മഫാർമമഴ്ക്സ്ക് ആറെ്ക് 
ജനമറമറ്റഴസ്ക് (271) 3548 200804 1.8

തമഡിക്ൽ ആറെ്ക് ദന്തൽ ഉപകരണങ്ങളം വ ിതരണവം 
(325) 3207 60762 5.3

ഫർണിച്ചർ (310) 3151 70189 4.5

ഇതിമലക്്ക് നയിമച്ചക്ാം), ആധുനികവൽക്രണം 
വ്യവസായത്തിതറെ തമാത്തത്തിലുള്ള വ്യാപനത്തിനും 
ഓമരാ തതാഴിലാളിക്കും കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്നവ്ക് 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനും ഇെയാക്കും.

സർക്ാരിതറെ സ്ക്കൂൾ യൂണിമഫാം പദ്തിക്ായി 
തുണി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്തിനായി സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ വകത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങതള 
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മമഖലതയ ഒരു പരിധിവതര 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ാൻ സ്ക്കൂൾ യൂണിമഫാം പദ്തി 
സഹായിച്ചതായി വകത്തറി തതാഴിലാളികളം 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ മനതാക്ളം സമതിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
അവസരങ്ങളതെ അഭാവം മൂലം വകത്തറി തനയ്ക്ത്ത്ക് 
ഉമപക്ിച്ച നിരവധി തതാഴിലാളികൾ ഈ മമഖലയിൽ 
മജാലിയിൽ പുനർപ്രമവശിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

വകത്തറിയിലും മറ്റ്ക് പരമ്പരാഗത മമഖലകളിലും 
ഉല്പാദനക്മത വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനും 
മവതനം തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനും തതാഴിൽ 
നഷ്ം ഒഴിവാക്കുന്തിനും സാമങ്തികവം 
സംഘെനാപരവമായ പുതുമകൾ ആവശ്യമാതണന്്ക് 
വ്യക്തമാണ്ക്. ഓമരാ തതാഴിലാളിയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന് 
മൂല്യവർദ്നവ്ക് തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള 
നെപെികൾതക്ാപ്പം വകത്തറി മപ്രാത്ാഹനം 
നെമത്തണ്തുണ്്ക്. വകത്തറിക്്ക് ഒരു നലെ മാർക്റ്റ്ക് 
സൃഷ്ിക്ാൻ കഴിയുന് ഉല്പന്ങ്ങളിൽ/പ്രമദശങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്തിക്ാൻ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ണം (ഉയർന് 
ഡിവസനിലുള്ള അലങ്ാരങ്ങൾ അതലെങ്ിൽ 

സാരികൾ മപാലുള്ളവ). വകത്തറി സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ ഡിവസൻ സ്ഥാപനങ്ങളമായി 
സഹകരിച്ച്ക് പ്രവർത്തിക്ാനായാൽ അവർക്്ക് നൂതന 
രൂപകൽപ്പനകളം വിപണന ത�ങ്ങളം തകാണ്ടുവരാൻ 
കഴിയും. വകത്തറി തനയ്ക്ത്ത്ക് തസാവസറ്റികളം ടൂറിസം 
മമഖലയും തമിലുള്ള ബന്ധമാണ്ക് മതറ്റാരു സാധ്യത.

മകരളത്തിൽ വസ്ക്ത്രമമഖലയുതെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളതര 
ഉയർന് സാധ്യതയുണ്്ക്. മകരളത്തിൽ എലൊത്തരം 
വസ്ക്ത്രങ്ങൾക്കും വിശാലവം ആധുനികവമായ 
വിപണിയുണ്്ക്. വലിയ ഗാർഹിക വിപണിക്കു പുറമമ 
പ്രവാസി മകരളീയർ ഉൾതപ്പടുന് ഒരു വലിയ 
കയറ്റുമതി വിപണിയിൽ നിന്്ക് മകരളത്തിതറെ 
പ്രമത്യക ഡിവസനുകളതെ ആവശ്യം മുതതലടുക്ാൻ 
സംസ്ഥാനതത്ത വസ്ക്ത്ര നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു 
കഴിയും. മതറ്റാരു മനട്ം വസ്ക്ത്ര, ഫാഷൻ മമഖലയിതല 
വിദഗ്ദ്ധ തതാഴിലാളികളതെയും തപ്രാഫണലുകളതെയും 
മകരളത്തിതല വലിയ മതാതിലുള്ള ലഭ്യതയാണ്ക്. 
വസ്ക്ത്ര വ്യവസായം മകരളത്തിതല ഫാഷൻ, 
ഡിവസൻ രംഗത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളമായി മചർന്്ക് 
പ്രവർത്തിക്ണം. വസ്ക്ത്ര മമഖല ഓൺവലൻ 
വിപണന ത�ങ്ങൾ നന്ായി പ്രമയാജനതപ്പടുത്തണം.
മകരളം ഇതുവതര ഭക്്യ-പാനീയ മമഖലകളിതല 
സാധ്യതകൾ പ്രമയാജനതപ്പടുത്തിയിട്ിലെ. പച്ച 
ക്റികൾ, പഴങ്ങൾ, മത്്യം, മാംസം എന്ിവയുതെ 
സംഭരണം, സംസ്കരണം, മൂല്യവർദ്നവ്ക് എന്ിവയിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിന്ക് വളതരയധികം സാധ്യതകളണ്്ക്. 
പ്രമത്യകിച്ചും മതങ്ങ, ചക്, വാഴപ്പഴം, വപനാപ്പിൾ, 
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മരച്ചീനി എന്ിവയുതെ സംസ്കരണത്തിന്ക് വലിയ 
സാധ്യതയുണ്്ക്. മരം, മുള അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള 
വ്യവസായങ്ങളം സംസ്ഥാനതത്ത തിരതഞ്ഞടുത്ത 
പ്രമദശങ്ങളിൽ വികസിപ്പിക്ാൻ കഴിയും. മകരളത്തിൽ 
ഭക്്യ-കാർഷികാധിഷ്ിത ഉല്പന്ങ്ങൾക്്ക് താരതമമ്യന 
വലിയ വിപണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്്ക്. എന്ാൽ ഈ 
ആഭ്യന്തര ആവശ്യത്തിതറെ നതലൊരു പങ്ം മറ്റ്ക് ഇന്ത്യൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമദശരാജ്യങ്ങളിൽ 
നിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതിയിലൂതെയാണ്ക് നിറമവറ്റുന്ത്ക്. 
മകരളത്തിതറെ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക്, പ്രമത്യകിച്ച്ക് 
ഭക്്യ-കാർഷികാധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങൾക്്ക്, ഈ 
ആഭ്യന്തര വിപണി ഉപമയാഗതപ്പടുത്താൻ കഴിയും. 
സംസ്ഥാനത്ത്ക് പരമ്പരാഗത, ഭക്്യ, കാർഷികാധിഷ്ിത 
വ്യവസായങ്ങളതെയും വിമനാദസഞ്ാരത്തിതറെയും 
വളർച്ചയ്ക്ക് പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂതെ മനൊനാവം. 
ഇതിലൂതെ ഈ രംഗങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്ക് 
ആമഗാള അംഗീകാരം മനെിതയടുക്ാനാവം. കൃഷി, 
കാർഷികാധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങൾ, വിമനാദസഞ്ാരം 
എന്ിവ വിജയകരമായി ഏമകാപിപ്പിക്കുന്തിൽ 
മകരളത്തിന്ക് തായ്ക് ലറെ്ക്, മമലഷ്യ, വിയറ്റ്ക്നാം എന്ീ 
രാജ്യങ്ങളിതല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്്ക് പഠിക്ാൻ 
കഴിയും.

വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹനം, നതികക്പ 
സൗേര്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള്

പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളിലും ചട്ങ്ങളിലും 
ബിസിനസ്്ക് സൗഹൃദ മഭദഗതികൾ വരുത്താൻ 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മമഖലതയ 
ശക്തിതപ്പടുത്തുന്തിനായി, മകരള സർക്ാർ 2018 തല 
മകരള നിമക്പ പ്രമമാഷൻ ആൻഡ്ക് തഫസിലിമറ്റഷൻ 
ആക്ക്റ്റ്ക് തകാണ്ടുവന്ിട്ടുണ്്ക്, അത്ക് ആവശ്യമായ 
മരഖകമളാതെ അമപക്കൾ സമർപ്പിക്കുകയാതണങ്ിൽ 
30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർബന്ധിത അംഗീകാരം 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. വിവിധ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്ക് 
ആവശ്യമായ വിവിധ വലസൻസകൾ, അനുമതികൾ, 
അംഗീകാരങ്ങൾ, അനുമതികൾ എന്ിവ 
നൽകുന്തിതല കാലതാമസം ഒഴിവാക്ാനും 
സംസ്ഥാനം നിമക്പക സൗഹൃദപരമാക്ാനും ഈ 
നിയമം ശ്രമിക്കുന്നു.

മകരള വമമക്രാ മ്ാൾ മീഡിയം എറെർവപ്രസസ്ക് 
തഫസിലിമറ്റഷൻ ആക്ക്റ്റ്ക് 2019 ഉം 6/01/2020 തല 
നിയമത്തിതല 14-ാം വകുപ്പ്ക് പ്രകാരമുള്ള ചട്ങ്ങളം 
ജി.ഒ (പി) നമ്പർ 2/2020 / ഐഡിയും ഈസ്ക് 
ഓഫ്ക് ഡുയിംഗ്ക് ബിസിനസ്ിന്ക് കീഴിലുള്ള പ്രധാന 
സംരംഭങ്ങളിതലാന്ാണ്ക് എം എസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്തിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്തിനുമായി 
വ്യവസായ വകുപ്പിതറെ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ. ഇത്ക് 
ഓൺവലൻ സിംഗിൾ വിൻമഡാ ക്ിയറൻസ്ക് 
തമക്ാനിസത്തിതറെ ഭാഗമാണ്ക്, ഇത്ക് പാലിക്ൽ 
പരിമശാധനകൾക്ായുള്ള മക� പരിമശാധന 

സംവിധാനം, സ്വയം സർട്ിഫിമക്ഷൻ വ്യവസ്ഥ 
അവതരിപ്പിക്ൽ, വിവിധ വകുപ്പുകളതെ അമപക്കളതെ 
സമാന്തര മപ്രാസസ്ിംഗ്ക്, നിർബന്ധിത 
സമയപരിധിക്്ക് മശഷമുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ, 
അനാവശ്യ അനുമതികൾ ഇലൊതാക്ൽ, സംസ്ഥാന, 
ജിലൊ, വ്യാവസായിക പാർക്കുകളിൽ സിംഗിൾ വിൻമഡാ 
മബാർഡ്ക് നവീകരിച്ച മനാഡൽ ഏജൻസികൾ 
വഴി രജിസ്ക്മ്ഷന്ക് മസ്പാട്്ക് അംഗീകാരം എന്ിവ 
ഉൾതക്ാള്ളുന്നു.

ബിസിനസ്്ക് എളപ്പമാക്ൽ ഉയർത്തിക്ാട്ടുന്തിനും 
സംസ്ഥാനതത്ത വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്കുള്ള 
നിയമങ്ങൾ/ചട്ങ്ങൾ ലളിതവൽക്രിക്കുന്തിനും 
യുക്തിസഹമാക്കുന്തിനും ഉന്ൽ നൽകുന്തിനായി 
വകുപ്പ്ക് തകാച്ചിയിൽ അസറെ്ക് 2019 സംഘെിപ്പിച്ചു. 
അസറെ്ക് 2019 തറെ വിജയകരമായ തപരുമാറ്റതത്ത 
അെിസ്ഥാനമാക്ി, നിമക്പകതര ലക്്യമിട്ടുള്ള 
വിശ്വസനീയമായ മപ്രാജക്ക്ടുകളിൽ ശ്രദ് 
മക�ീകരിച്ച്ക് 2020 ജനുവരി 9, 10 തീയതികളിൽ രണ്്ക് 
ദിവസമത്തക്്ക് തകാച്ചിയിതല ഗാൻഡ്ക് ഹയാത്ത്ക്, 
ലുലു ഇറെർനാഷണൽ കൺതവൻഷൻ തസറെറിൽ 
സർക്ാർ അസറെ്ക് 2020 സംഘെിപ്പിച്ചു.
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മക� സ്ഥിതിവിവര കണക്്ക് ആഫീസിതല(സി 
എസ്ക് ഒ) താല്ക്ക്ാലിക കണക്്ക് അനുസരിച്ച്ക് 
ഇന്ത്യയിതല ഉല്പ്ക്പന് നിർമാണ മമഖലയുതെ വളർച്ച 
മുൻവർഷതത്ത 5.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2019-20 
ൽ 0.03 ശതമാനമായതായി കണക്ാക്തപ്പടുന്നു. 
ഇന്ത്യയിൽ ഉല്പ്ക്പന് നിർമാണ മമഖലയുതെ 
2015-16 മുതൽ 2019-20 വതരയുള്ള വാർഷിക 
വളർച്ചാരീതി സ്ഥിരവിലയിൽ തമാത്തം കൂട്ിമച്ചർക്തപ്പട് 
മൂല്യവർദ്നവിതറെ (ജി.വി.എ) താൽക്ാലിക 
വിലയിരുത്തലിതറെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ചതിത്ം 4.2.1-ൽ 
തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

മകരളത്തിതല ഉൽപ്പന് നിർമാണ മമഖല
സാമ്പത്തിക, സ്ഥിതിവിവരക്ണക്്ക് വകുപ്പിതറെ 
2019-20 തല മകരളത്തിതറെ തമാത്തം സംസ്ഥാന 
മൂല്യവർദ്ിത (ജി എസ്ക് വി എ) യുതെ കണക്നുസരിച്ച്ക്, 
2019-20 ൽ മകരളത്തിതറെ ഉൽ പാദന മമഖല സ്ഥിര 

വിലയിൽ (2011-12) 1.5 ശതമാനം വളർച്ച മനെി. 2019-
20 ൽ സ്ഥിര വിലയിലും, നെപ്പു വിലയിലും ഉൽ പാദന 
മമഖലയുതെ ഓഹരികൾ യഥാക്രമം 12.5 ശതമാനവം 
10.1 ശതമാനവമായിരുന്നു. 2012-13 മുതൽ 2019-20 
വതരയുള്ള മകരളത്തിതല ഉൽപാദന മമഖലയുതെ വളർച്ച 
അനുബന്ം 4.2.1 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

2012-13 മുതൽ 2019-20 വതര മകരളത്തിതല ഉൽപ്പന് 
നിർമാണ മമഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന വളർച്ചാ 
നിരക്്ക് ചതിത്ം 4.2.2 ൽ മചർത്തിരിക്കുന്നു.

മകരളത്തിതല ഉൽപ്പന് നിർമാണ മമഖലയിൽ 
നിന്നുള്ള വരുമാനം 2011-12 ൽ 4.54 ശതമാനം 
വളർച്ച മരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 2012-13ൽ ഇത്ക് 12.47 
ശതമാനമായി ഉയർന്നു. 2013-14 ൽ 4.67 ശതമാനം 
തനഗറ്റീവ്ക് വളർച്ചാ നിരക്്ക് കാണിച്ച മശഷം, 2016-17 
-ൽ 18.2 ശതമാനവം, 2017-18ൽ 6.1 ശതമാനവം, 

ച തിത്ം 4.2.1 ഇന്ത്യയിതല ഉൽപന് നിർമാണ മമഖലയിൽ നിന്നുള്ള വാർഷ ിക വളർച്ച തമാത്ത മൂല്യ വർദ്നവ്ക്, 
സ്ഥിരവ ിലയിൽ, ശതമാനത്തിൽ 
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2018-19 ൽ 1.8 ശതമാനവം, 2019-20 ൽ 1.5 ശതമാനം 
വളർച്ച നിരക്കും മരഖതപ്പടുത്തി.

കേരളത്തിലെ ഖനന കമഖെ

തമാത്തം കൂട്ിമച്ചർക്തപ്പട് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര 
ഉല്പന്ത്തിമലക്്ക് വമനിംഗ്ക് ആറെ്ക് ക്വാറിംഗ്ക് 
മമഖലയുതെ സംഭാവന 2018-19 ൽ 221.7 മകാെി 
രൂപയാണ്ക്. ഇത്ക് മുൻ വർഷതത്ത അമപക്ിച്ച്ക് 27.5 
ശതമാനം കുറവാണ്ക്. സ്ഥിരവിലയിൽ ജി.വി.എ യിതല 
വമനിംഗ്ക് ആൻഡ്ക് ക്വാറിംഗിതല പങ്്ക് 2018-19 ൽ 0.5 
ശതമാനത്തിൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 0.4 ശതമാനമായി 
കുറഞ്ഞു.

മകരളത്തിൽ വമനിംഗ്ക് ആറെ്ക് ക്വാറിയിംഗ്ക് തസക്ക്െറിൽ 
നിന്്ക് 2011-12 മുതൽ 2019-20 വതരയുള്ള വരുമാന 
വളർച്ച 2011-12 സ്ഥിരവിലയിൽ ചതിത്ം 4.2.3 ൽ 
മരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനതത്ത ഖനന ക്വാറി മമഖലകളതെ സ്ഥിര വില 
അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വളർച്ച നിരക്്ക് വർഷങ്ങളായി 
ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ാക്കുകയാണ്ക്. 2011-12 ൽ 26.88 
ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്്ക് മരഖതപ്പടുത്തിയ മശഷം ഇത്ക് 
15.98 എന് തനഗറ്റീവ്ക് വളർച്ചാ നിരക്്ക് കാണിക്കുന്നു. 
2013-14, 2014-15 വർഷങ്ങളിൽ വളർച്ചാ നിരക്്ക് 
യഥാക്രമം 50.14 ശതമാനവം 60.76 ശതമാനവമാണ്ക്. 
2015-16ൽ 67.17 ശതമാനം തനഗറ്റീവ്ക് വളർച്ച 

ച തിത്ം 4.2.2 മകരളത്തിതല, ഉൽപ്പന് നിർമാണ മമഖലയുതെ വാർഷ ിക വളർച്ചാ തമാത്ത മൂല്യ വർദ്നവ്ക്, 
സ്ഥിരവ ിലയിൽ, ശതമാനത്തിൽ
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ച തിത്ം 4.2.3 മകരളത്തിതല ഖനന ക്വാറി മമഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിതറെ വാർഷ ിക വളർച്ചാ നിരക്്ക്, 
തമാത്ത മൂല്യ വർദ്നവ്ക്, ശതമാനത്തിൽ 
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വകവരിച്ചതിന്ക് മശഷം 2017-18 വതര വർദ്ിച്ചുവരുന് 
പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. 2019-20 ൽ 27.5 ശതമാനം 
തനഗറ്റീവ്ക് വളർച്ചാ നിരക്്ക് ഉണ്ായിരുന്നു.

2019-20 കാലയളവിൽ, ഒമ്പത്ക് മമജർ ധാതുക്ൾ 
വമനിംഗ്ക് ലീസകളം, വമനർ ധാതുക്ൾ 
വിഭാഗത്തിൽതപ്പട് 270 ക്വാറി ലീസകളം, 1,292 
ഡീലർ വലസൻസകളം നൽകി. ഈ കാലയളവിൽ 
മകരളത്തിൽ ആതക 172 അംഗീകൃത തമറ്റൽ ക്രഷർ 
യൂണിറ്റുകളണ്ായിരുന്നു. കൂൊതത, വമനർ മമജർ 
ധാതുക്ൾക്്ക് ഒരു മപ്രാതസ്പക്ക്െിംഗ്ക് വലസൻസ്ക് 
നൽകുകയും തചയ്തിട്ടുണ്്ക്.

ധാതു തതിരതിച്ചുള്ള ഉല്ാദനവം വരുമാനവം 
2019-20

സർക്ാരിന്ക് ധാതുക്ളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 
പ്രധാനമായും മറായൽറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ്ക് ലഭിക്കുന്ത്ക്. 
ഏകമദശം 95 ശതമാനം വരുമാനവം വമനർ 
ധാതുക്ളിൽ നിന്നും ബാക്ി മമജർ ധാതുക്ളിൽ 
നിന്നുമാണ്ക് ലഭ്യമാകുന്ത്ക്. 2018-19 ൽ ആതക ലഭിച്ച 
വരുമാനം 171.29 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. 2019-20 
ആയമപ്പാമഴക്കും വരുമാനം 160.1 മകാെി രൂപയായി 
കുറഞ്ഞു (6.5 ശതമാനം). ഇതിൽ 8.77 മകാെി രൂപ 
മമജർ ധാതുക്ളിൽ നിന്നും 151.35 മകാെി രൂപ വമനർ 
ധാതുക്ളിൽ നിന്നുമാണ്ക് ലഭിച്ചത്ക്. മമജർ ധാതുക്ളിൽ 
2019-20 ൽ ഏറ്റവമധികം വരുമാനം ലഭിച്ചത്ക് വലം 
മസ്റാണിൽ നിന്ാണ്ക് (3.84 മകാെി രൂപ) തുെർന്്ക് 
ഇൽമവനറ്റ്ക് (2.64 മകാെി). വമനർ ധാതുക്ളിൽ 
ഗാവനറ്റ്ക് ബിൽഡിംഗ്ക് മസ്റാണിൽ (71.91 മകാെി രൂപ) 
നിന്ാണ്ക് ഏറ്റവമധികം വരുമാനം,തുെർന്്ക് ലാറ്റവററ്റ്ക് 
(ബിൽഡിംഗ്ക് ) (1.94 മകാെി രൂപ) എന്ിങ്ങതന 

ആണ്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ ലഭിച്ചത്ക്. കഴിഞ്ഞ 5 
വർഷങ്ങളായി ധാതുക്ളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാനം 
പട്തിേ 4.2.1 ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

മകരളത്തിൽ 2019-20 വർഷത്തിൽ 392.6 ലക്ം 
െൺ മമജർ/വമനർ ധാതുക്ൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. മമജർ 
ധാതുക്ളിൽ ഒന്ാം സ്ഥാനം വലംമസ്റാൺ (4.8 ലക്ം 
െൺ), തുെർന്്ക് ഇൽമവനറ്റ്ക് (1 ലക്ം െൺ). വമനർ 
മിനറലുകളി ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്തപ്പടുന്ത്ക് 
ഗാവനറ്റ്ക് ബിൽഡിംഗ്ക് മസ്റാണാണ്ക് (299.6 ലക്ം 
െൺ), തുെർന്്ക്, ഓർഡിനറി എർത്ത്ക് (67.66 ലക്ം െൺ) 
രണ്ാം സ്ഥാനത്തുണ്്ക്. 2019-20 -ൽ സംസ്ഥാനതത്ത 
ധാതുക്ളതെ ഉൽപ്പാദനവം വരുമാനവം സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.2.2 -ൽ മചർത്തിരിക്കുന്നു.

കമജര്/മമനര് ധാതുക്കളതില് നതിന്് െഭതിച്ച 
ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വരുമാനം സംബന്തിച്ച 
വതിശേെനം

2019-20 തല ജിലെ തിരിച്ചുളള വരുമാനം 
പരിമശാധിക്കുമമ്പാൾ ഏറ്റവം കൂടുതൽ വരുമാനം 
മനെിയ ജിലെ എറണാകുളമാണ്ക്, 24.5 മകാെി രൂപ, 
രണ്ാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തിനും, 23.6 മകാെി 
രൂപ, മൂന്ാം സ്ഥാനം പാലക്ാെിനും, 15.1 മകാെി രൂപ. 
ഏറ്റവം കുറച്ച്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചത്ക് വയനാെ്ക് ജിലെയിൽ 
നിന്നുമാണ്ക് 1.7 മകാെി രൂപ. ധാതുക്ളിൽ (മമജർ/
വമനർ ധാതുക്ൾ) നിന്നുള്ള വരുമാനം സംബന്ധിച്ച 
ജിലെ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ അനുബന്ം 4.2.3 ൽ 
മരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വതര ഖനന വകുപ്പിതറെ 
പദ്തി വിഹിതവം തചലവം പട്തിേ 4.2.2 ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്തിേ 4.2.1  ധാതുക്ളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാനം
ക്രമ നം. വര്്ം കമജര് ധാതുക്കള് മമനര് ധാതുക്കള് ആലേ

1 2015-16 13.4 126.3 139.7
2 2016-17 6.4 132.3 138.7
3 2017-18 8.5 143.5 152.0
4 2018-19 5.4 165.9 171.3
5 2019-20 8.8 151.3 160.1

അവലംബം: ഖനന, ജറിരയ്റാളജറി വകുപ്സ്

പട്തിേ 4.2.2 ഖനന വകുപ്പ ിതറെ പദ്തി വ ിഹിതവം തചലവം (രൂപ ലക്ത്തിൽ)
ക്രമ നം വര്്ം പദ്ധതതി വ തിഹതിതം ലചെവ്

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 44.77

അവലംബം: ബജറ്സ് കണക്കുകൾ   * 31/10/2020 സല സചലവസ്
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ഇ-ഗകവര്ണനസ് പദ്ധതതിയുലെ നെപ്ാക്കല്

മകരള ഓൺവലൻ വമനിംഗ്ക് തപർമിറ്റ്ക് 
അവാർഡിംഗ്ക് സർവ്ീസസ്ക് (മകാംപാസ്ക് ) എന് 
ഓൺവലൻ സംവിധാനം നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്്ക് 
തസറെർ വഴിയാണ്ക് നെപ്പിലാക്കുന്ത്ക്. എലൊ 
ജിലെകളിലും ഇത്ക് നെപ്പിലാക്ി വരുന്നു. 2019-20 
ൽ 54 ലക്ം ഇ-പാസ്സുകൾ ജനമററ്റ്ക് തചയ്യുകയും 
അച്ചെിക്കുകയുമുണ്ായി. 

കേരളത്തിലെ ധാതു അധതിഷ്തിത 
വ്യവസായങ്ങള്

ഇന്ത്യൻ തറയർ എർത്ത്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, മകരള മിനറൽസ്ക് 
ആറെ്ക് തമറ്റൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, മലബാർ സിമറെസ്ക്, 
്ാവൻകൂർ സിമറെസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, കുണ്റ സിറാമിക്്ക്, 
ഇംഗ്ീഷ്ക് ഇന്ത്യൻ മക്യ്ക്സ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, മകരള തക്യിസ്ക് 
ആറെ്ക് സിറാമിക്്ക് മപ്രാഡക്ക്െ്ക്സ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവ 
മമജർ മിനറൽ അധിഷ്ിതമായ വ്യവസായങ്ങളിൽ 
ചിലതാണ്ക്. മസ്റാൺ ക്രഷർ, സാറെ്ക് നിർമാണ 
യൂണിറ്റ്ക്, ബ്ിക്്ക് ഫാക്ക്െറി, വെൽ ഫാക്ക്െറി, എന്ിവ 
വമനർ മിനറൽ അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള പ്രധാന 
വ്യവസായങ്ങളാണ്ക്. ഈ അടുത്തകാലത്തായി 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലുണ്ായ മുമന്റ്റം 
മൂലം അമനകം ഗാവനറ്റ്ക് ബിൽഡിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകളം, 
മണൽ ഉത്ക്പാദന യൂണിറ്റുകളം സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
പുതുതായി ആരംഭിച്ചു.

വമനിംഗം ക്വാറിംഗം വളതര അത്യന്താമപക്ിതമായ 
പ്രവർത്തനങ്ങളാതണങ്ിലും ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പരിസ്ഥിതിക്്ക് ഉണ്ാക്കുന് ആഘാതങ്ങൾ വളതര 
സൂക്്ക്മമായി നിരീക്ിമക്ണ്താണ്ക്. ആയതിനാൽ, 
ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുള്ള പ്രതികൂലമായ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിയ�ക്കുന്തിന്ക് ആവശ്യമായ 
സംവിധാനങ്ങൾ ഏർതപ്പടുത്തുവാൻ സർക്ാർ 
സന്ദ്മാണ്ക്. ആധുനിക സാമങ്തിക വിദ്യകളം 
സ�ദായങ്ങളം ഒരു പരിധിവതര വമനിംഗ്ക്, 
ക്വാറിയിംഗ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പരിസ്ഥിതിക്്ക് 
ഉണ്ാകുന് നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്തിന്ക് സഹായകമാണ്ക്.
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4.3 ന്പമാതുമേഖലമാ സ്മാപനങ്ങള്

ചില സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ 
നിറമവറ്റുന്തിതനാപ്പം ഉയർന് സാമ്പത്തിക വളർച്ച, 
ചരക്കുകളതെയും മസവനങ്ങളതെയും ഉൽപാദനത്തിൽ 
സ്വയംപര്യാപ്തത, കുറഞ്ഞതും സസ്ഥിരവമായ വിലകൾ 
എന്ിങ്ങതനയുള്ള വിശാലമായ സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക 
ലക്്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്തിനാണ്ക് തപാതുമമഖലാ 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്ക്. ഇന്ത്യയുതെ തമാത്തത്തിലുള്ള 
വികസനത്തിനും വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിനും 
മക�- സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തപാതു മമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ (പി.എസ്്ക്.യു) വഹിച്ച പങ്്ക് വളതര 
നിർണ്ണായകമാണ്ക്. ഉത്ക്പാദനത്തിലും സാമങ്തിക 
വിദ്യയിലും സ്വയംപര്യാപ്തത വകവരിക്കുക 
എന്ത്ക് ലക്്യമിട്ടുതകാണ്ാണ്ക് ഇന്ത്യയിൽ 
തപാതുമമഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്ക്. ഇന്ത്യൻ 
സമ്പദ്ക്ഘെനതയ ഉയരങ്ങളിമലക്്ക് എത്തിക്കുവാനും 
കൂെി ഉമദേശിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിതറെ സമ്പദ്ക് 
വ്യവസ്ഥയിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളം മസവനങ്ങളം 
ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്തിനും തദ്വാര വിപണിയിൽ 
നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനം നില നിർത്തുന്തിനും 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് സാധിക്കുന്നു. 1990 
മുതൽ ഇന്ത്യയിതല സാമ്പത്തികപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ 
വിപണിക്്ക് കൂടുതൽ ഊന്ൽ നൽകിയിരുതന്ങ്ിലും 
പി.എസ്ക്.യു വിതറെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന് നയമാണ്ക് 
മക� സർക്ാർ പിന്തുെർന്നു വരുന്ത്ക്. എന്ിരുന്ാലും 
മക� ഗവൺതമറെിതറെ നയങ്ങൾക്്ക് വിരുദ്മായി 
തപാതുമമഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിതപ്പടുത്തുന്തിനും 
ലാഭം മനടുന്തിനും വ്യവസായ മമഖലയുമെയും 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയുമെയും വിപുലമായ വികസനത്തിന്ക് 
സഹായിക്കുന്തിനും മകരള സർക്ാർ ലക്്യമിടുന്നു.

കേ� ലപാതുകമഖൊ സ്ാപനങ്ങള്

വിവിധ മ�ാലയങ്ങളമെയും വകുപ്പുകളമെയും 
ഭരണനിയ�ണത്തിലായി, 2019 മാർച്ച്ക് 31 വതര 
348 മക� തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യ 
ഗവൺതമറെിതറെ കീഴിലുണ്്ക്. ഇന്ത്യയിതല 178 മക� 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2018-19ൽ 1,74,587 

മകാെി രൂപയുതെ ലാഭം മനെി. 2017-18 തല 1,55,931 
മകാെിയിൽ നിന്്ക് 11.96 ശതമാനം ലാഭം കാണിക്കുന്നു. 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ 70 മക� തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 2018-19ൽ 31,635 മകാെി രൂപയുതെ 
നഷ്മുണ്ാക്ി. 2017-18ൽ ഇത്ക് 32,180 മകാെി 
ആയിരുന്നു, നഷ്ം 1.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞു.

കേ� കമഖൊ നതികക്പം

ഇന്ത്യയിതല മക� തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ 
ആതകയുള്ള യഥാർത്ഥ നിമക്പം കണക്ാക്കുന്ത്ക് 
‘മഗാസ്ക് ബ്ക്മളാക്കു’കളിലാണ്ക്. ഇത്ക് 2017-18 ൽ 
19.7 ലക്ം മകാെി രൂപ ആയിരുന്ത്ക് 2018-19 ൽ 
21.9 ലക്ം രൂപ ആയി വർദ്ിച്ചു. ഇത്ക് 2016-17 തല 
വളർച്ചതയ അമപക്ിച്ച്ക് 11.2 ശതമാനം വർദ്നവാണ്ക് 
മരഖതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ത്ക്. സംസ്ഥാനതത്ത മക� 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിതല നിമക്പം ‘മഗാസ്ക് 
മ്ാക്ിൽ’ 19.3 ശതമാനം വർദ്ിച്ച്ക് 2017-18 ൽ 
47,242 മകാെി രൂപ ആയിരുന്ത്ക് 2018-19 ൽ 56,379 
മകാെി രൂപ ആയി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിതല മക� 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നെത്തിയ യഥാർത്ഥ 
തമാത്തം നിമക്പത്തിൽ നിന്്ക് മകരളത്തിന്ക് ലഭിച്ച 
വിഹിതം 2017-18 തല 2.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 
2018-19 ൽ 2.6 ശതമാനം മനരിയ വർദ്നവ്ക് 
മരഖതപ്പടുത്തി (പ്ിക്ക് എറെർവപ്രസസ്ക് 
സർമവ് 2018-19). സംസ്ഥാനാെിസ്ഥാനത്തിൽ 
പരിമശാധിച്ചതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ നിമക്പമുള്ളത്ക് 
മഹാരാഷ്ക്്യിലാണ്ക് (8.4 ശതമാനം വിഹിതം), ഉത്തർ 
പ്രമദശ്ക് രണ്ാം സ്ഥാനത്തും (6.9 ശതമാനം വിഹിതം), 
തമിഴ്ക്നാെ്ക് മൂന്ാം സ്ഥാനത്തും (6.5 ശതമാനം) 
ആണ്ക്. 2013-14 മുതൽ 2018-19 വതര യുള്ള 
മകരളത്തിതല മക� തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിതല 
നിമക്പത്തിതറെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.1 ൽ 
മചർത്തിരിക്കുന്നു. 31-03-2019 വതര തതരതഞ്ഞടുത്ത 
സംസ്ഥാനങ്ങളിതല മക� മമഖലാ നിമക്പം 
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.2 ൽ 
മചർത്തിരിക്കുന്നു.
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2013-14 മുതൽ 2018-19 വതരയുള്ള കാലയളവിൽ 
മക� തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂതെ മകരളത്തിന്ക് 
ലഭിച്ച നിമക്പ വിഹിതം ചതിത്ം 4.3.1 -ൽ
മചർത്തിരിക്കുന്നു. 2013-14 മുതൽ മകരളത്തിതറെ 
നിമക്പത്തിതറെ വിഹിതം വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്തും 
2017-18 നു മശഷം മനരിയ കുറവ്ക് വരുന്തും 
ചിത്രത്തിൽ കാണാവന്താണ്ക്. 2018-19 ൽ ഇത്ക് 
മനരിയ വർദ്നവ്ക് മരഖതപ്പടുത്തി.

കജായതിറെ് കറ്ാക്ക് േമ്പനതിേള്

2020 മാർച്ച്ക് വതര മകരളത്തിൽ 34,036 മജായിറെ്ക് 
മസ്റാക്്ക് കമ്പനികളണ്ായിരുന്നു, അതിൽ 31,987 (94 
ശതമാനം) സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ്ക് കമ്പനികളം, 2,049 
(6 ശതമാനം) പ്ിക്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് കമ്പനികളമാണ്ക്. 
2019 മാർച്ചുമായി താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ, 2020 
മാർമച്ചാതെ മജായിറെ്ക് മസ്റാക്്ക് കമ്പനികളതെ എണ്ണം 
1,707 ആയി ഉയർന്നു. 2019-20 ൽ 4,479 കമ്പനികൾ 
പുതുതായി രജിസ്റർ തചയ്ക്തു (4,228 വപ്രവറ്റ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, 
251 പ്ിക്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് ). 2019-20 കാലയളവിൽ 
35 കമ്പനികതള മറ്റ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
8 കമ്പനികതള മറ്റ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിമലക്കും മാറ്റി. 
2019-20 കാലയളവിൽ പിരിച്ചുവിട് / അെിച്ചുമാറ്റിയ / 
സംമയാജിപ്പിച്ച കമ്പനികളതെ എണ്ണം 2,799 ആയിരുന്നു. 
15 പ്ിക്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് കമ്പനികതള വപ്രവറ്റ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് 
കമ്പനികളായും 4 വപ്രവറ്റ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് കമ്പനികതള 
പ്ിക്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് കമ്പനികളായും മാറ്റി. 2019 മാർച്ചിതല 
തമാത്തം സർക്ാർ കമ്പനികളതെ എണ്ണം 169 
ആയിരുന്നു. മകരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് മജായിറെ്ക് 
മസ്റാക്്ക് കമ്പനികളതെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.3.3 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വ്യവസായ വകുപ്തിലറെ േജീഴതിലുള്ള സംസ്ാന 
ലപാതു കമഖൊ സ്ാപനങ്ങള്

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്ക് കീഴിൽ 42 
തപാതുമമഖലാ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്്ക്, അതിൽ കിൻ ഫ്ര, ഒരു 
സ്റാറ്റയൂട്റി മകാർപ്പമറഷൻ, തെക്്ക് തഫഡ്ക്, സഹകരണ 
മമഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള തെക്്ക്വറ്റൽ കമ്പനികളതെ ഒരു 
പരമമാന്ത മബാഡി, തക എസ്ക് ഐ ഡി സി എന്ിവ 
ഉൾതപ്പടുന്നു.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യവസായ 
വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
165.65 മകാെി രൂപയുതെ വിറ്റുവരവിതനതിതര 3,148.18 
മകാെി രൂപയുതെ  നഷ്ം മരഖതപ്പടുത്തി. ലാഭം മനടുന് 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂർ തകാച്ചി 
തകമിക്ൽസ്ക് െിഡി (െിസിസി), മകരള മിനറൽസ്ക് 
ആൻഡ്ക് തമറ്റൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് (തകഎംഎംഎൽ), 
മകരള മസ്ററ്റ്ക് ഡ്രഗ്ക്സ്ക് ആൻഡ്ക് ഫാർമസയൂട്ിക്ൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. 2017-18 കാലയളവിൽ 
ഓഖിതയ പിന്തുെർന്്ക് 2018-19 ലും 2019-20 ലും ഉണ്ായ 
തവള്ളതപ്പാക്ം മകരളതത്ത സാരമായി ബാധിച്ചു. 2020 
മാർച്ചിൽ മകാവിഡ്ക്-19 തപാട്ിപ്പുറതപ്പട്ത്ക് സ്ഥിതി 
കൂടുതൽ വഷളാക്ി. തൽഫലമായി, ഇത്ക് തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ പ്രകെനതത്തയും ബാധിച്ചു.

വ്യവസായ വകുപ്തിന് േജീഴതിലുള്ള 
ലപാതുകമഖൊ സ്ാപനങ്ങളുലെ 2019-
2020, 2020 ലസപ്റ്ംബര് വലരയുള്ള 
ോെയളവതിലെ പ്രധാന കനട്ങ്ങള്

2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച 
വിവിധ പദ്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്തിനും 

ച തിത്ം 4.3.1
മക� തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ നിമക്പത്തിൽ മകരളത്തിതറെ വ ിഹിതം, ശതമാനത്തിൽ
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2019-20 കാലയളവിൽ പുതിയ പദ്തികൾ 
നെപ്പാക്കുന്തിനുമായി 2019-20 കാലയളവിൽ 
വ്യവസായ വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് സർക്ാർ 299.35 മകാെി 
രൂപ അനുവദിച്ചു. നവീകരണം / വിപുലീകരണ 
പദ്തികൾ നെപ്പിലാക്കുന്തിന്ക് ഭരണപരമായ 
അനുമതി സർക്ാർ നൽകിയിരുന്നു. തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ പ്രധാന മനട്ങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾതപ്പടുന്നു:

കേരള മതിനറല്സ് ആനഡ് ലമറ്ല്സ് െതിമതിറ്ഡ്:
• തമാത്തം 12 മകാെി രൂപ വിഹിതത്തിൽ 

ഡിസ്ക്്ിബയൂട്്ക് കൺമ്ാൾ സിസ്റം (ഡിസി എസ്ക് ) 
സ്ഥാപിക്കുന്തിനും, തമാത്തം 8 മകാെി രൂപ 
തചലവിൽ നിലവിലുള്ള എൽ പി ജി സിസ്റം 
എൽ എൻ ജിയാക്ി മാറ്റുന്തിനുമുള്ള പദ്തി 
പൂർ ത്തിയാക്ി.

• കമ്പനിയുതെ ആർ & ഡി വിഭാഗം പുതിയ 
വെറ്റാനിയം ഉൽ പന്ങ്ങളായ ആർ സി 
829, ആർ സി 800 പി ജി വികസിപ്പിക്കുകയും 
പുറത്തിറക്കുകയും തചയ്ക്തു.

• 70 െിപിഡി ഓക്ിജൻ പ്ാറെ്ക് കമീഷൻ തചയ്ക്തു.
തതിരുവതിതാംകൂര് മെറ്ാനതിയം ലപ്രാഡേ്െ്സ് െതിമതിറ്ഡ്:

• 2019 തല മലിനീകരണ ലഘൂകരണത്തിതല 
മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക് സംസ്ഥാന 
മലിനീകരണനിയ�ണ മബാർഡിൽ നിന്്ക് 
അവാർഡ്ക് മനെി.

കേരള കറ്റ്് ഡ്രഗ്സ് ആനഡ് ഫാര്മസയൂട്തിക്കല്സ് 
െതിമതിറ്ഡ്

• കുത്തിവയ്ക്പ്പിനും തുള്ളിമരുന്ിനും മവണ്ി പുതിയ 
പ്ാറെ്ക് സ്ഥാപിച്ചു.

• മകാവിഡ്ക്-19 തപാട്ിപ്പുറതപ്പട്തിതനത്തുെർന്്ക് 
ഈ ഉൽ പ്പന്ത്തിതറെ വർദ്ിച്ച ആവശ്യം 
കണക്ിതലടുത്ത്ക് കമ്പനി ആമരാഗ്യ വകുപ്പിന്ക് 
ഹാൻഡ്ക് സാനിവറ്റസർ നിർമിച്ച്ക് വിതരണം 
തചയ്ക്തു.

കേരള ഓകട്ാലമാമബല്സ് െതിമതിറ്ഡ് 
ഇ-ഓമട്ായുതെ വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

ഓകട്ാോസ്റ്് െതിമതിറ്ഡ്:
• റിസർച്ച്ക് ഡിവസൻ & സ്റാൻമഡർഡ്ക് 

ഓർഗവനമസഷൻ(ആർ ഡി എസ്ക് ഒ) യിൽ നിന്്ക് 
“ക്ാസ്ക് ഫൗണ്റി” സർട്ിഫിക്റ്റ്ക് ലഭിച്ചു.

• ആർക്്ക് ചൂള, സ്റീൽ കാസ്റിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ 
കമീഷൻ തചയ്യുകയും തറയിൽമവ മബാഗികളതെ 
നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയും ്യൽ റൺ 
വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും തചയ്ക്തു.

യുമണറ്ഡ് ഇെേ്്തിക്കല് ഇനഡസ്്ജീസ് െതിമതിറ്ഡ് 
 വാഹന ്ാക്ിംഗ്ക് സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയും 

സമാരംഭിക്കുകയും തചയ്ക്തു.
കേരള കറ്റ്് ഇെേ്ക്ാണതിക്് ഡവെപ്ലമറെ് 
കോര്പ്കറ്ന.

• കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഡങ്ിംഗ്ക് മസാണാറിതറെ 
വിതരണം വിജയകരമായി വികസിപ്പിക്കുകയും 

പൂർ ത്തിയാക്കുകയും തചയ്ക്തു.
• തചവന് ്ാർട്്ക് സിറ്റി പദ്തികളതെ ആദ്യ ഘട് 

നിർവ്ഹണവം പൂർത്തീകരണവം
• മത്്യതത്താഴിലാളികൾക്ായി മനവല്ക്സി റിസീവർ 

വികസിപ്പിച്ചു
• തകാച്ചി ്ാർട്്ക് സിറ്റി മപ്രാജക്ക്റ്റിനായി 

ഇറെമഗറ്റഡ്ക് ്ാഫിക്ക് മാമനജ്ക് തമറെ്ക് സിസ്റം 
(ഐെിഎംഎസ്ക് ) നെപ്പിലാക്കുന്തിനുള്ള ഓർഡർ 
ലഭിച്ചു

കേരള ലസറാമതിക്് െതിമതിറ്ഡ്.
• നവീകരണ പദ്തികളതെ ആദ്യ ഘട്ം  

പൂർത്തിയാക്ി. 
• തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് മമഖലയുതെ തമാത്തത്തിലുള്ള 

പ്രകെനം തമച്ചതപ്പട്ടു. മകാമളപുരം, പിണറായി, ഉദുമ 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച തെക്്ക്വറ്റൽ 
യൂണിറ്റുകളിൽ വാണിജ്യ ഉൽ പാദനം ആരംഭിച്ചു. 
തിരുവനന്തപുരം സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക്, ആലപ്പുഴ മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, കണ്ണൂർ 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് എന്ിവ 
നൂൽ കയറ്റുമതി തചയ്ാൻ തുെങ്ങി. മകാവിഡ്ക്-19 
തനതിരായ പ്രതിമരാധ നെപെികളതെ ഭാഗമായി 
മകരള മസ്ററ്റ്ക് തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് മകാർപ്പമറഷൻ ഒരു 
ലക്മത്താളം മാസ്കുകൾ നിർമിച്ച്ക് വിപണനം 
തചയ്ക്തു.

• വവവിധ്യവൽക്രണ പദ്തികളതെ ഭാഗമായി 
മകരള മക്സ്ക് & തസറാമിക്ക് തപ്രാഡക്ക്െ്ക്സ്ക് 
ലിമിറ്റഡും ദി തമറ്റൽ ഇൻഡസ്ക്്ീസ്ക് ലിമിറ്റഡും 
തപമ്ാൾ പമ്പുകൾ സജ്ജമാക്ി.

• തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ സ്റീൽ ആൻഡ്ക് 
ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ മഫാർജിംഗ്ക്സ്ക്, സിഡ്ക്മകാ, 
തകൽമ്ാൺ, മകരള ഓമട്ാതമാവബൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവയാണ്ക് ച�യൻ 2 പദ്തിയിൽ 
ഉപമയാഗിച്ച വിവിധ ഘെകങ്ങൾ നിർമിച്ചത്ക്.

• ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നയൂസ്ക് പ്രിറെ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്(എച്ച്ക് എൻ എൽ) 
ഏതറ്റടുക്ൽ അവസാന ഘട്ത്തിലാണ്ക്.

മകാവിഡ്ക്-19 തപാട്ിപ്പുറതപ്പട്ത്ക് തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ പ്രകെനതത്ത വളതരയധികം 
ബാധിച്ചു. ഉൽ പാദനത്തിൽ കുറവണ്ായതും 
മലാക്്ക്ഡൗൺ, മനുഷ്യശക്തിയുതെ കുറവ്ക്, 
അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ ലഭ്യതയിലൊയ്ക്മ, കുറഞ്ഞ 
വിപണി ആവശ്യം, പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിതറെ 
കുറവ്ക് എന്ിവ കാരണം തമാത്തത്തിലുള്ള പ്രകെനം 
കുറഞ്ഞു. 2020-21 കാലയളവിൽ തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് മകാവിഡ്ക്-19 പാമക്ജിന്ക് കീഴിൽ 
50 മകാെി ധനസഹായം സർക്ാർ നൽകി. വ്യവസായ 
വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള 42 സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെയും തമാത്തം അറ്റാദായം 2012-
13ൽ 110.41 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. എന്ിരുന്ാലും, 
2013-14 മുതൽ ഈ സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ തമാത്തം അറ്റാദായം തനഗറ്റീവ്ക് 
ആണ്ക്. ഇവരുതെ തമാത്തം നഷ്ം 2016-17ൽ 133.4 
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പട്തിേ 4.3.1 വ്യവസായ വകുപ്പ ിന്ക് കീഴ ിലുള്ള സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ: പദ്തിവ ിഹിതം, 
വ ിറ്റുവരവ്ക്, അറ്റാദായം (രൂപ മകാെിയിൽ)

ഇനങ്ങള് 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
2020-21

( 30/9/2020 
വലര)

ലേമതിക്കല് കമഖെ (7 യൂണതിറ്്)
പദ്തി വ ിഹിതം 19.1 19.7 19.5 28.2 15.3 51.5
മെൺ ഓവർ 1153.6 1266.6 1401.9 1595.9 1394.7 670.5
അറ്റാദായം 13.0 28.2 223.3 189.1 63.4 6.1
ലെക്്റ്യതില് കമഖെ (8 യൂണതിറ്റുേള്)
പദ്തി വ ിഹിതം 29.7 34.8 23.8 22.2 20.5 33.8
മെൺ ഓവർ 96.3 82.3 133.9 157.3 158.7 53.8
അറ്റാദായം -72.3 -73.9 -90.9 -94.2 -115.5 -56.0
എഞ് തിനജീയറതിംഗ് കമഖെ (6 യൂണതിറ്റുേള്)
പദ്തി വ ിഹിതം 6.0 12.9 25.9 30.5 9.4 34.2
മെൺ ഓവർ 121.4 116.6 125.8 154.2 158.8 67.0
അറ്റാദായം -33.7 -31.9 -44.8 -42.7 -42.2 -21.7
ഇെേ്ക്ാണതിക്് കമഖെ (3 യൂണതിറ്റുേള്)
പദ്തി വ ിഹിതം 1.5 2.8 2.7 10.6 0 17.7
മെൺ ഓവർ 484.8 452.4 480.2 542.6 521.1 143.9
അറ്റാദായം 13.4 -17.51 3.8 9.6 4.4 -11.0
ഇെേ്്തിക്കല് കമഖെ (4 യൂണതിറ്റുേള്)
പദ്തി വ ിഹിതം 18.5 15.5 17.9 32.9 5.5 46.3
മെൺ ഓവർ 398.2 424.0 393.4 565.1 498.9 166.9
അറ്റാദായം -47.3 -17.9 -34.2 -20.4 -34.8 -40.1
പരമ്പരാഗത തെി അെിസ്ഥാന മമഖല (7 യൂണിറ്റുകൾ)
പദ്തി വ ിഹിതം 14.0 4.9 7.1 7.5 4.5 11.05
മെൺ ഓവർ 146.7 139.7 128.1 136.3 121.5 29.3
അറ്റാദായം -20.9 -22.1 -30.1 -21.8 -22.2 -17.2
തസറാമിക്ക് മമഖല (2 യൂണിറ്റുകൾ)
പദ്തി വ ിഹിതം 2.0 4.9 4.9 16.2 3.0
മെൺ ഓവർ 5.5 4.7 5.3 8.2 10.99 8.93
അറ്റാദായം -10.9 -10.9 -13.7 -9.0 -8.27 -6.08
വ തിേസന കമഖെ (2014-2017 ല് 3 യൂണതിറ്റുേളും 2017 നു കശ്ം 2 ഉം)
പദ്തി വ ിഹിതം - 5.5 - - 1.0 15.21

മെൺ ഓവർ 393.2 235.2 252.4 283.1 283.6 77.8

അറ്റാദായം 37.6 12.7 -8.4 -2.3 -10.5 -10.5

അവലംബം: ററിയ്റാബസ്

മകാെി രൂപയായിരുന്നു. എന്ാൽ 2017-18 മുതൽ ഈ 
സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നെത്തിയ 
അറ്റാദായത്തിൽ ശ്രമദ്യമായ വർധനയുണ്ായി. 
അറ്റാദായം 2017-18 ൽ 5 മകാെി രൂപയായിരുന്നു, അത്ക് 
2018-19ൽ 8.3 മകാെി രൂപയായി ഉയർന്നു. വ്യവസായ 
വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളതെ പ്രകെനം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ 
അനുബന്ം 4.3.4 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
വ്യവസായ വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ മമഖല 
തിരിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രകെനം പട്തിേ 4.3.1 -ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു 
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വ്യാവസായിക മമഖലയിതല തകമിക്ൽ, 
ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് മമഖലകൾക്്ക് കീഴിലുള്ള 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2018-19 കാലയളവിൽ 
സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ മികച്ച 
പ്രകെനത്തിന്ക് കാരണമായി. അമതസമയം, 
തെക്്ക്വറ്റൽ മമഖലയിതല തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ം മരഖതപ്പടുത്തി, സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ തമാത്തത്തിലുള്ള 
പ്രകെനം കുറയ്ക്കുന്നു. തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങതള 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്ാനും മകരളത്തിതല വ്യാവസായിക 
മമഖലയുതെ സാമങ്തിക പരിവർത്തനത്തിതറെ 
ഏജറൊയി ഉയർന്നുവരാൻ സഹായിക്ാനുമുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്ാർ ആരംഭിച്ചു.

വ്യവസായ വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള 42 സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ തമാത്ത ഉല്പാദന 
മൂല്യം 2018-19 ൽ 3,405.7 മകാെി ആയിരുന്ത്ക് 
2019-20 ൽ 2,777.7 മകാെി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 18 
ശതമാനം ഇെിവ്ക് മരഖതപ്പടുത്തി. ഈ തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ വിറ്റുവരവ്ക് മുൻ വർഷതത്ത അമപക്ിച്ച്ക് 
2019-20 ൽ 8.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്ക്. 2019-
20, 2020-21 (2020 തസപ്ക്റ്റംബർ) വതരയുമുള്ള 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ വിറ്റുവരവ്ക്, ലാഭം/നഷ്ം 
സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.3.5 -ൽ 
തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

പ�ണ്ാം പദ്തി കാലയളവിൽ തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ വദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക് 
മപാലും സംസ്ഥാന ബജറ്റ്ക് വിഹിതതത്തയാണ്ക് 
ആശ്രയിച്ചിരുന്ത്ക്. എന്ാൽ, പ�ണ്ാം പദ്തിയുതെ 
അവസാന വർഷം മുതൽ (2016-17) വ്യവസായ 
വകുപ്പിതറെ കീഴിലുള്ള തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
ശക്തിതപ്പടുത്തുന്തിനും നവീകരിക്കുന്തിനുമുള്ള 
പ്രധാന നെപെികൾ വകതക്ാണ്ടുവരുന്നു.

ഭാവതി പരതിപാെതിേള്

തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭമുണ്ാക്കുന് 
സംരംഭങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങാതത തപാതു 
സ്വകാര്യ മമഖലകളിൽ ഉയർന് സാമങ്തിക 
സംരംഭങ്ങൾക്്ക് പ്രവർത്തനക്മമായ അന്തരീക്ം 
സൃഷ്ിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറ്റിതയടുമക്ണ്തുണ്്ക്. 
സംസ്ഥാനത്തിതറെ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയുമായി 
തപാതുമമഖല സ്ഥാപനങ്ങതള ബന്ധിപ്പിമക്ണ്തുണ്്ക്. 
അതിനായി, മകരളത്തിൽ നിന്നു തതന് അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ൾ കഴിയുന്ത്ര മശഖരിക്കുകയും താതഴ 
തട്ിലുള്ള വ്യവസായങ്ങതള പിന്തുണയ്ക്കുകയും 
സഹായിക്കുകയും തചയ്യുന് രീതിയിലുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പാമക്ണ്തുണ്്ക്. 

തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ വികസനത്തിനും 
പുനരുദ്ാരണത്തിനും ഗവൺതമറെ്ക് 

പ്രതിജ്ാബദ്രാണ്ക്. തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ തപാതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങതള 
നിരീക്ിക്കുന്തിമലക്്ക് തപ്രാഫഷണൽ 
മാമനജർമാതര നിയമിക്കും. സതാര്യമായ 
രീതിയിൽ ഉന്തതലത്തിലുള്ള മാമനജർമാരുതെ 
ഒരു മകഡർ തിരതഞ്ഞടുക്കുന്തിനായി പ്ിക്ക് 
എറെർവപ്രസസ്ക് തസലക്ൻ മബാർഡിന്ക് രൂപം 
നൽകി. ഒമര തരത്തിലുള്ള ഉൽപന്ങ്ങൾ നിർമിക്കുന് 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങതള സംമയാജിപ്പിച്ച്ക് 
അവരുതെ പ്രവർത്തനം തമച്ചതപ്പടുമത്തണ്തുണ്്ക്.

പബ്തിേ് ലസേ്െര് റജീസ്്േ്ച്ചറതിംഗ് ആനഡ് 
ഇകറെണല് ആഡതിറ്് കബാര്ഡ് (റതിയാബ്)

വ്യവസായ വകുപ്പിതറെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് 
റിയാബിലൂതെയാണ്ക് സംസ്ഥാനതത്ത തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളതെ പരിഷ്ക്കരണ/നവീകരണ പദ്തികൾ 
നെപ്പാക്കുന്ത്ക്. വ്യവസായ വകുപ്പിതറെ കീഴിൽ വരുന് 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ പുനരുജ്ജീവന/
പുനരുദ്ാരണ പരിപാെികൾ നെപ്പിലാക്കുന്തിൽ 
റിയാബ്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ാണ്ക് വഹിക്കുന്ത്ക്. 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളതെ പ്രവർത്തനം 
ആസൂത്രണം തചയ്യുകയും നിരീക്ിക്കുകയും തചയ്യുക, 
സ്ഥാപന പുന:നിർമാണം, മശഷി വർദ്ിപ്പിക്ൽ, 
തപാതു മമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിമലയ്ക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ, 
തപാതുമമഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് ഭരണപരമായ 
ഉപമദശക സഹായവം നൽകുക എന്ിവയാണ്ക് 
ഏജൻസിയുതെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ. 

വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹനവം അെതിസ്ാന 
സൗേര്യ വതിേസന ഏജനസതിേളും

മകരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി), മകരള 
ഫിനാൻഷ്യൽ മകാർപ്പമറഷൻ (തക.എഫ്ക്.സി) 
എന്ിവയാണ്ക് സംസ്ഥാനതത്ത പ്രധാന വ്യവസായ 
ധനസഹായ ഏജൻസികൾ. വ്യാവസായിക 
ധനസഹായത്തിനു പുറതമ വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് 
ആവശ്യമായ ഭൗതികവം സാമൂഹികവമായ 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും സഗമമാക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 
കൂൊതത, വ്യാവസായിക അെിസ്ഥാന സൗകര്യ 
വികസനത്തിന്ക് കിൻഫ്രയും ശ്രദ് മക�ീകരിക്കുന്നു. 

തസറെർ മഫാർ മാമനജ്ക് തമറെ്ക് തഡവലപ്ക് തമറെിതറെ 
(സിഎംഡി) സഹായമത്താതെ സംസ്ഥാന 
ആസൂത്രണ മബാർഡ്ക് മകരളത്തിതല വ്യാവസായിക 
വികസനത്തിനായുള്ള നയങ്ങതളയും ഏജൻസികതളയും 
കുറിച്ച്ക് ഒരു പഠന റിമപ്പാർട്്ക് തയ്ാറാക്ി. 
പ്രധാന കതണ്ത്തലുകൾ കബാക്് 4.3.1 -ൽ 
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.
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കബാക്് 4.3.1 മകരളത്തിതല വ്യാവസായിക വ ികസനത്തിനായി നയങ്ങളതെയും 
 ഏജൻസികളതെയും വ ിലയിരുത്തൽ റിമപ്പാർട്്ക്”

അവലംബം: രക�ളത്തറിസല വ്യ്റാവെ്റായറിക വറികെനത്തറിന്റായറി നയങ്ങളസെയം ഏജൻെറികളസെയം വറിലയറിരുത്തല് ററിരപ്്റാരട്സ്

തസറെർ മഫാർ മാമനജ്ക് തമറെ്ക് ഡവലപ്ക് തമറെിതറെ (സിഎംഡി) സഹായമത്താതെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
മബാർഡ്ക് മകരളത്തിതല വ്യവസായ വ ികസനത്തിനായുള്ള നയങ്ങളം ഏജൻസികളം സംബന്ധിച്ച 
വ ിലയിരുത്തൽ റിമപ്പാർട്്ക് തയ്ാറാക്ി. വ ിവ ിധ പ്രമമാഷണൽ ഏജൻസികളതെ നയങ്ങളം പദ്തികളം (ഭൂമി 
അനുവദിക്ൽ അതലെങ്ിൽ സംരംഭകത്വ പ്രമമാഷൻ മപാലുള്ളവ) മകരളത്തിതറെ വ്യാവസായിക വ ികസനം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുന്തുമായി ബന്ധതപ്പട് അവയുതെ ഫലപ്രാപ്ത ി മനസ്ിലാക്കുകയും മരഖതപ്പടുത്തുകയും 
തചയ്യുക എന്തായിരുന്നു പഠനത്തിതറെ പ്രധാന ലക്്യങ്ങൾ. ഈ ഏജൻസികളതെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഏമകാപനം നെത്തുക, വ്യാവസായിക വ ികസനത്തിതറെ വ ിവ ിധ മമഖലകളിൽ സിനർജികൾ ഉണ്ാക്കുക 
എന്ിങ്ങതനയുള്ള നെപെികളം ഈ പഠനം നിർമദേശിച്ചു.

ലാഭകരവം സസ്ഥിരവമായ സംരംഭങ്ങളതെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ സംസ്ഥാനതത്ത എം എസ്ക്എംഇ 
പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുതെ പുമരാഗമന പരിവർത്തനത്തിതറെ ആവശ്യകത പഠനം ഉയർത്തിക്ാട്ി. 
വ ിവ ിധ ഭൂമിശാസ്ക്ത്രങ്ങൾക്്ക് അനുമയാജ്യമായ വ ിമക�ീകൃത വ ിതരണ മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് ഹബുകളതെ 
തിരിച്ചറിയലും വ ികസനവം വഴി ഇത്ക് വകവരിക്ാൻ നിർമദേശിക്കുന്നു. വഹതെക്ക് വ ിജ്ാനാധിഷ് ിത 
വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് ആവശ്യമായ മാനവ വ ിഭവമശഷ ിയും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിന്ക് 
സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ മൂലധനത്തിതറെ ലഭ്യതയും മകരളത്തിതറെ മനട്ങ്ങളിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു.

മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് ഹബുകളതെ രൂപീകരണത്തിന്ക് വഴികാട്ടുന് ഘെകങ്ങൾ ഇവയാണ്ക്: (1) അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ളതെമയാ വ്യാപാര ബന്ധത്തിതറെമയാ ഭൂമിശാസ്ക്ത്രപരമായ മനട്ം (2) നിലവ ിലുള്ള തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനത്തിമലമക്ാ സർക്ാർ ഏജൻസിയിമലമക്ാ സാമീപ്യം (3) മമഖലയിതല സ്ഥാപ ിത പരിസ്ഥിതി 
സിസ്റം കളിക്ാരുതെ ലഭ്യത, (4) ഗമവഷണ, പ്രതിഭ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളതെ സാമീപ്യം. പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായ ഘെനയിൽ നിന്്ക് അതിതറെ പ്രധാന ഡിഫ്രന്ക്മഷ്യറ്ററുകളമായി വ ിന്യസിച്ച ിരിക്കുന് ഒരു 
ഘെനയിമലക്്ക് മകരളം മാമറണ്തുതണ്ന്്ക് പഠനം സൂച ിപ്പ ിക്കുന്നു.

വ ിവ ിധ വ്യവസായ വ ികസന ഏജൻസികൾക്കുള്ള ഉത്തരവകൾ രമണ്ാ അതിലധികമമാ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്്ക് 
മുമ്പാണ്ക് ആവ ിഷ്ക്കരിച്ചത്ക്. സംസ്ഥാനത്തിതറെ തമാത്തത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക വ ികസനത്തിൽ 
വൻകിെ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക പങ്്ക് ഈ ഉത്തരവകൾ പ്രതിഫല ിപ്പ ിക്കുന്നു. 
വൻകിെ വ്യവസായങ്ങളതെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്തിനാണ്ക് മകരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വ ികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (തക എസ്ക് ഐ ഡി സി) രൂപീകരിച്ചത്ക്. ഈ വൻകിെ വ്യവസായങ്ങളതെ അനുബന്ധ 
എം എസ്ക് എം ഇകതള പ ിന്തുണയ്കാൻ തചറുകിെ വ്യവസായ വ ികസന മകാർപ്പമറഷതന (സിഡ്ക്മകാ) 
നിർബന്ധമാക്ി. വ്യാവസായിക വ ികസനതത്ത നയിച്ചത്ക് പരമ്പരാഗത ഉൽപാദന ഘെകങ്ങളായ ഭൂമി, 
മൂലധനം, തതാഴിൽ എന്ിവയാണ്ക്.

വ ിജ്ാനാധിഷ് ിതവം വനപുണ്യവം അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള വ്യവസായങ്ങളതെ ആവ ിർഭാവമത്താതെ 
മകരളത്തിന്ക് ഇമപ്പാൾ വളതരയധികം മനട്ങ്ങളണ്്ക്. വ ിജ്ാനാധിഷ് ിത വ്യവസായങ്ങളതെ കാലഘട്ത്തിൽ 
വ്യാവസായിക ഉന്മനത്തിനുള്ള നയങ്ങളം ഏജൻസികളം വ്യാവസായിക പ്രമമാഷതറെ മാറുന് 
ആവശ്യകതകളമായി തപാരുത്തതപ്പെണം. സ്റാർട്പ്പുകളം ഉയർന് സാമങ്തിക എം എസ്ക് എംഇകളം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുന്തിന്ക് നിർദേിഷ് നയങ്ങൾ ആവ ിഷ്ക്കരിമക്ണ്തുണ്്ക്.

കേരള സംസ്ാന വ്യവസായ വതിേസന 
കോര്പ്കറ്ന (ലേ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി)

മകരളത്തിൽ ഇെത്തര-വൻകിെ വ്യവസായങ്ങൾ 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും വികസിപ്പിക്കുന്തിനും 
മവണ്ി സംസ്ഥാന സർക്ാരിതറെ സമ്പൂർണ്ണ 
ഉെമസ്ഥതയിൽ 1961 ൽ സ്ഥാപിക്തപ്പട്ിരിക്കുന് 
കമ്പനിയാണ്ക് മകരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ 
വികസന മകാർപ്പമറഷൻ (തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.
സി). മകരളത്തിതറെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്ക് 
ത�പ്രധാനമായ പല വ്യവസായ പശ്ാത്തല 
വികസന പദ്തികളം തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. മകരളത്തിതല സ്വകാര്യ വ്യവസായിക 
മപ്രാജക്ക്ടുകതള മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും നിമക്പ 
മപ്രാത്ാഹന ഉദ്യമങ്ങതള മുമന്ാട്്ക് നയിക്കുന്തിനും, 

വ്യവസായിക അെിസ്ഥാന പശ്ാത്തല സൗകര്യങ്ങളതെ 
വികസനത്തിനും വജവവ്യവസ്ഥയ്ക്കും സംരംഭകതര 
വളർത്തുന്തിനും സ്റാർട്്ക് അപ്പുകൾക്്ക് പിന്തുണ 
നൽകുന്തിനും ഒരു പ്രധാന പങ്്ക് തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.
സി വഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത്ക്, ആഭ്യന്തരവം 
വിമദശീയവമായ വ്യവസായ നിമക്പങ്ങൾ 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള മനാഡൽ ഏജൻസി 
എന് നിലയിൽ തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി നിമക്പകർക്്ക് 
സമഗമായ പിന്തുണയും സഹായവം നൽകി 
വരുന്നു. വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളം പദ്തികളം 
പരിമശാധിക്കുവാൻ മവണ്ിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ 
നെത്തുകയും, സർക്ാരും വ്യവസായ മമഖലയും 
ബന്ധതപ്പട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്തിനുള്ള അന്തരീക്ം 
സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 
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ബിസിനസ്്ക് ആശയങ്ങൾ പ്രാമയാഗിക 
മപ്രാജക്ക്ടുകളായി വികസിപ്പിക്കുന്തിൽ നിന്നുള്ള 
പിന്തുണ, സാധ്യതാ പഠനങ്ങൾ നെത്തുന്തിന്ക് 
സഹായം, വികസിത ഇൻഫ്രാസ്ക്്ക്ക്ചർ സൗകര്യങ്ങൾ 
നൽകൽ, സമയബന്ധിതമായ അംഗീകാരങ്ങൾ, 
ഹാൻഡ്ക് മഹാൾഡിംഗിന്ക് അനുമതി എന്ിവ 
നൽകിതക്ാണ്്ക് സംസ്ഥാനത്ത്ക് എറെർവപ്രസ്ക് 
സ്ഥാപിക്കുന് നിമക്പകർക്കുള്ള ഏക മപായിറെ്ക് 
മകാൺൊക്ക്റ്റായി തകഎസ്ക്ഐഡിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
മപ്രാജക്ക്റ്റ്ക് കൺതസപ്ക്റ്റുവവലമസഷൻ മുതൽ 
കമീഷനിംഗ്ക് വതര നിമക്പകൻ. ബിസിനസ്ക് 
ഇൻകുമബഷൻ തസറെറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, തമറെറിംഗ്ക് 
തസഷനുകൾ നൽകുക, സ്റാർട്പ്പിനായി വിത്ത്ക് ഫണ്്ക് 
വർദ്ിപ്പിക്കുക എന്ിവയിലൂതെ സ്റാർട്പ്പുകൾക്ായി 
പ്രാപ്തമാക്കുന് ഒരു ഇമക്ാസിസ്റം സൃഷ്ിക്ാൻ 
തക എസ്ക് ഐ ഡി സി പരിശ്രമിച്ചു.

വിവിധ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്കും വിവിധ തമഗാ 
മപ്രാജക്ക്ടുകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്തിന്ക് പുറതമ 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏതറ്റടുത്തിട്ടുണ്്ക്. തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി നെപ്പിലാക്ി 

തകാണ്ിരിക്കുന് പ്രധാന പദ്തികൾ കബാക്് 4.3.2 
-ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിേ സ്തിതതി

2018-19 -ൽ മകാർപമറഷൻ 33.8 മകാെി രൂപ 
അറ്റാദായമായി മനെി. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിതല 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ ചില പ്രധാന സാമ്പത്തിക 
പരാമീറ്ററുകൾ പട്തിേ 4.3.2 ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ലേ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുലെ വ്യാവസായതിേ 
ധനസഹായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

2019-20 -ൽ 312.6 മകാെി രൂപയുതെ പദ്തികൾക്്ക് 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി അനുമതി നൽകി. ഈ 
പദ്തികൾ 705 മപർക്്ക് മനരിട്ടും അലൊതതയും 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുതമന്്ക് പ്രതീക്ിക്കുന്നു. 
മകാർപ്പമറഷൻ 59.5 മകാെി വിതരണം തചയ്ക്തു, 
തമാത്തം 90.5 മകാെി രൂപ മുതലും പലിശയും വഴി 
കതണ്ടുത്തു. നിലവിൽ 2,565.1 മകാെി രൂപ മുതൽ 
മുെക്ിൽ 23 മപ്രാജക്ക്ടുകൾ നെപ്പാക്കുന്നുണ്്ക്, ഇത്ക് 1,759 

കബാക്് 4.3.2 തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളം നെപ്പാക്ിതക്ാണ്ിരിക്കുന് 
പദ്തികളം

• ഇെത്തര - വൻകിെ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് ധനസഹായവം പ ിന്തുണയും 
• മകരളത്തിൽ നിമക്പങ്ങതള മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുക
• വ്യാവസായിക വളർച്ചാ മക�ങ്ങൾ ഉൾതപ്പതെ അെിസ്ഥന സൗകര്യ വ ികസനത്തിന്ക് പ ിന്തുണ 

നൽകുന്നു. 
• മകരളത്തിൽ ഈസ്ക് ഓഫ്ക് ഡൂയിംഗ്ക് ബ ിസിനസ്ക് (ഇ.ഒ.ഡി.ബ ി) മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുക
• വ ിവ ിധ സ്റാർട്്ക് അപ്പ്ക് സംരംഭങ്ങൾക്്ക് പ ിന്തുണ നൽകുക
• സംരംഭക സഹായം
• ഏഞ്ൽ/സീഡ്ക് ഫണ്്ക് പദ്തി.
• ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് ഹാർഡ്ക് തവയർ പാർക്്ക്, തകാച്ച ി 
• വലഫ്ക് സയൻസ്ക് പാർക്്ക് - വലഫ്ക് സയൻസ്ക് മമഖലയിൽ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങതളയും 

ഗമവഷണവ ികസന സ്ഥാപനങ്ങതളയും മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുന്തിനു മവണ്ി.
• വലറ്റ്ക് എഞ് ിനിയറിംഗ്ക് ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ പാർക്്ക്, പാലക്ാെ്ക്-രണ്ാം ഘട്ം.
• വ്യവസായ വളർച്ചാ മക�ങ്ങൾ 
• ബ ിസിനസ്്ക് ഇൻകുമബറ്റർ
• തമഡിക്ൽ ഡിവവസസ്ക് പാർക്്ക് (തമഡ്ക്സ്പാർക്്ക്)
• വലറ്റ്ക് എഞ് ിനിയറിംഗ്ക് പാർക്്ക്
• തമഗാ ഫുഡ്ക് പാർക്്ക്

പട്തിേ 4.3.2 തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പരാമീറ്ററുകൾ (മകാെി രൂപയിൽ)
വ തിശദാംശങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19

തമാത്തം ആസ്തി 669 777.3 703.7

ആതക ച ിലവകൾ 13.7 44.9 14.7

ജീവനക്ാരുതെ ച ിലവകൾ 9.1 10.3 8.9

അറ്റലാഭം/നഷ്ം (+/-) 34.5 33.6 33.8
ഓഡിറ്റ്ക് നില ഓഡിറ്റ്ക് തചയ്തത്ക്

അവലംബം: ബറി.െറി.ഇ അവരല്റാകനം 2018-19
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മപർക്്ക് തതാഴിൽ സൃഷ്ിക്കും. തക എസ്ക് ഐ ഡി സിയുതെ 
ഭൗതികവം സാമ്പത്തികവമായ പ്രകെനം 2019-20 ലും 
2020-21 ലും (2020 തസപ്ക്റ്റംബർ വതര) അനുബന്ം 
4.3.6 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലേ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുലെ പ്രധാന 
കപ്രാത്ാഹന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സ്വകാര്യ നിമക്പം സഗമമാക്കുന്തിനും 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുമായി തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.
സി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർതപ്പട്ിട്ടുണ്്ക്. 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ പ്രധാന മപ്രാൽസാഹന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്ക്.

ഈസ് ഓഫ് ഡയൂയതിംഗ് ബതിസ്തിനസ്

ഈസ്ക് ഓഫ്ക് ഡയൂയിംഗ്ക് ബിസ്ിനസ്ക് 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനായി സ്വീകരിച്ച പരിഷ്ക്കരണ 
നെപെികളതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യാ 
ഗവൺതമറെിതറെ ഇറെസ്ക്്ിയൽ മപാളിസി ആൻഡ്ക് 
തപ്രാമമാഷൻ വകുപ്പ്ക് (ഡി.ഐ.പി.പി) വർഷംമതാറും 
സംസ്ഥാനങ്ങതള റാങ്്ക് തചയ്യുന്നു. മകരളത്തിൽ 
ഒരു വ്യവസായ യൂണിറ്റ്ക് ആരംഭിക്കുന്തിനായുള്ള 
ക്ിയറൻസ്ക് നെപെിയ്കായി നിലവിലുള്ള ചട്ങ്ങതളയും 
വകുപ്പുകതളയും പരിഷ്ക്കരിക്കുന്തിതനപ്പറ്റി 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി ഒരു പഠനം നെത്തുകയും, 
റിമപ്പാർട്്ക് സമർപ്പിക്കുകയും തചയ്ക്തു. പ്രസ്ക്തുത 
റിമപ്പാർട്ിൽ ഉള്ള നിർമദേശങ്ങളതെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 
7 ആക്ക്ടുകളിൽ മഭദഗതി വരുത്തുന്തിനുള്ള തീരുമാനം 
സംസ്ഥാന കാബിനറ്റ്ക് അംഗീകരിച്ചു. ഇതിതനത്തുെർന്്ക് 
ഇ.ഒ.ഡി.ബി യുതെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്ാർ 
മകരളാ ഇൻതവസ്ക്റ്റ്ക്തമറെ്ക് പ്രമമാഷൻ ആൻഡ്ക് 
തഫസിലിമറ്റഷൻ ആക്ക്െ്ക് 2018 ൽ പ്രസിദ്ീകരിച്ചു. 

കവഗതകയറതിയതും സുതാര്യവമായ ഓൺ 
മെന ഏേജാെേ ക്തിയറനസ് സംവതിധാനം 
(ലേ.എസ്.ഡബ്യൂ.ഐ.എഫ്.െതി)

സംസ്ഥാനത്ത്ക് വ്യവസായ പദ്തികൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്തിനുളള നെപെികൾ 
ലഘൂകരിക്കുന്തിനായി മകരള സർക്ാർ 

ഒരു ‘ഏകജാലക ക്ിയറൻസ്ക് സംവിധാനം’ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. ഈ പദ്തിയുതെ സംസ്ഥാനതത്ത 
മനാഡൽ ഏജൻസിയാണ്ക് തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.
സി. ഓൺവലൻ ക്ിയറൻസ്ക് സംവിധാനവം 
ഓൺവലൻ തപാതു അമപക് മഫാമുകളം 
വികസിപ്പിക്കുന്തിനായി നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്്ക് 
തസറെറിതന (എൻ.ഐ.സി) ചുമതലതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ക്. 
സമയബന്ധിതമായി വലസൻസകളം 
അംഗീകാരങ്ങളം നൽകുന് വിഷയത്തിൽ 
സർക്ാരുമായുള്ള ഭാവിയിതല എലൊ ഇെപാടുകൾക്കും 
തക.സ്വിഫ്ക്റ്റ്ക് മവദിയാകും. നിലവിൽ 15 വകുപ്പുകൾ/
ഏജൻസികളതെ മസവനങ്ങൾ തക. സ്വിഫ്ക്റ്റിൽ 
ലഭ്യമാണ്ക്.

സാമ്പത്തിേ സഹായം

സംസ്ഥാനതത്ത ഇെത്തരം, വൻകിെ 
വ്യവസായങ്ങൾക്ായി തക എസ്ക് ഐ ഡി സി 
നിരവധി ധനസഹായ സഹായ പദ്തികൾ 
ആരംഭിച്ചു. തക എസ്ക് ഐ ഡി സിയുതെ ദീർഘകാല 
വായ്ക്പ സഹായം ഒരു പദ്തിയിൽ പരമാവധി 100 
മകാെി രൂപ വതര പരിമിതതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മെം 
മലാൺ, ഹ്രസ്വകാല വായ്ക്പകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങൽ വായ്ക്പകൾ, പ്രവർത്തന മൂലധന 
വായ്ക്പകൾ, മകാർപ്പമററ്റ്ക് വായ്ക്പകൾ, ഇക്വിറ്റി / 
പ്രിഫറൻസ്ക് തഷയർ നിമക്പങ്ങൾ എന്ിവയാണ്ക് 
തകഎസ്ക്ഐഡിസി നൽകുന് വിവിധ തരം 
വായ്ക്പകൾ. വിത്ത്ക് ഫണ്്ക് സഹായം, ഇൻകുമബഷൻ 
സൗകര്യം, തമറെറിംഗ്ക് സമപ്പാർട്്ക് തുെങ്ങിയ നൂതന 
സംരംഭങ്ങൾക്്ക് തക എസ്ക് ഐ ഡി സി യുവ സംരംഭകതര 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി തഷയർ ക്യാപിറ്റലിന്ക് മസാഫ്ക്റ്റ്ക് 
മലാൺ വഴി വിത്ത്ക് ഫണ്്ക് നൽകുന്നു. ഈ പരിപാെി 
ആരംഭിച്ചതിനുമശഷം നൂറിലധികം കമ്പനികൾക്്ക് 22 
മകാെി രൂപയിലധികം അനുമതി നൽകി.

തക എസ്ക് ഐ ഡി സിയുതെ വനിതാ സംരംഭകത്വ 
ദൗത്യം നിലവിലുള്ള വനിതാ സംരംഭകതര അവരുതെ 
ബിസിനസ്്ക് സംരംഭങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിന്ക് 
തിരിച്ചറിയുന്തിനും മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും പിന്തുണ 
നൽകുന്തിനുമായി ആരംഭിച്ച മതറ്റാരു സംരംഭമാണ്ക്. 

പട്തിേ 4.3.3 തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യ്ക്ക് ലഭിച്ച പദ്തി തുകയും തചലവ്ക് വ ിവരങ്ങളം 2016-17 മുതൽ 2019-20 വതര   
 (രൂപ മകാെിയിൽ)

ക്രമ നം വര്്ം പദ്ധതതി വ തിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം
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 10.51 9.7

അവലംബം- ബജറ്സ് എസ്ററിര�റ്സ്
*2020 സെെസ്റ്ംബര വസ�യള്ള സചലവുകൾ
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ഈ മപ്രാഗാമിന്ക് കീഴിലുള്ള സഹായത്തിതറെ അളവ്ക് 
ഫണ്്ക് ആവശ്യകതയുതെ 80 ശതമാനം അതലെങ്ിൽ 
പരമാവധി 25 ലക്മായി പരിമിതതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു, 
ഏതാമണാ കുറവ്ക് അത്ക്.

കേരള വ്യവസായ അെതിസ്ാന സൗേര്യ 
വതിേസന കോര്പ്കറ്ന (േതിന ഫ്ര)
സംസ്ഥാനത്തുെനീളം വ്യവസായ-നിർദേിഷ് അെിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുക, അതുവഴി സ്വകാര്യ 
നിമക്പവം തതാഴിലവസരങ്ങളം സൃഷ്ിക്കുക, 
ഭാവിയിതല വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ലാൻഡ്ക് 
ബാങ്്ക് സൃഷ്ിക്കുക എന്ിവ ലക്്യമിട്ാണ്ക് 1993 ൽ 
കിൻ ഫ്ര ആരംഭിച്ചത്ക്. വ്യവസായ പാർക്കുകൾ / 
ൌൺ ഷിപ്പുകൾ / മസാണുകൾ എന്ിവ സ്ഥാപിച്ച്ക് 
സംസ്ഥാനതത്ത വ്യാവസായികമായി പിമന്ാക്ം 
നിൽക്കുന് പ്രമദശങ്ങളതെ സാമ്പത്തിക വികസനം 
കിൻ ഫ്ര മപ്രാത്ാഹിപ്പിച്ചു, ഇത്ക് സംരംഭകർക്്ക് ഒരു 
വ്യവസായം ആരംഭിക്കുന്തിന്ക് ആവശ്യമായ മിക് 
സൗകര്യങ്ങളം നൽകുന്നു. വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് 
ആവശ്യമായ അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 
വികസിപ്പിക്കുകയാണ്ക് കിൻ ഫ്രയുതെ ലക്്യം. കിൻ ഫ്ര 
വികസിപ്പിതച്ചടുത്ത വ്യവസായ പാർക്കുകളിൽ 
ബിൽറ്റ്ക് അപ്പ്ക് സ്ഥലത്ത്ക് വികസിത ഭൂമി, സമർപ്പിത 
വവദയുതിയും ജലവിതരണവം ആശയവിനിമയ 
സൗകര്യങ്ങളം ഉണ്്ക്. സംരംഭകർക്ായി കിൻ ഫ്ര ഒരു 
തറഡിതമയ്ക്ഡ്ക് നിർമാണ അന്തരീക്ം നൽകുന്നു, 
കൂൊതത ഒരു യൂണിറ്റ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്തിനുള്ള സമയവം 
തചലവം കുറയ്കാൻ അവതര സഹായിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിേ സ്തിതതി

2018-19 -ൽ മകാർപ്പമറഷൻ 5.7 ലക്ം രൂപ 
അറ്റാദായം റിമപ്പാർട്്ക് തചയ്ക്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്്ക് 
വർഷതത്ത ചില പ്രധാന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ 
പട്തിേ 4.3.4 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കിൻഫ്രയുതെ 2016-17 മുതൽ 2020-21 വതരയുള്ള 
പദ്തി വിഹിതവം തചലവ്ക് വിവരങ്ങളം പട്തിേ 4.3.5 -ൽ 
തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

േതിനഫ്രയുലെ മേവശമുള്ള ഭൂമതി

കിൻഫ്രയുതെ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ആതക ഭൂമി 2,939.1 
ഏക്ർ ആണ്ക്. ഇതിൽ 2,318.3 ഏക്ർ ഭൂമി വ്യവസായ 
വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ായി ലഭ്യമാണ്ക്. അതിൽ 
1,476.7 ഏക്ർ ഭൂമി വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്്ക് 
ഇതിനകം അനുവദിച്ച്ക് തകാടുത്തിട്ടുണ്്ക്. ബാക്ിയുള്ള 
ഭൂമി (841.1 ഏക്ർ) വ്യവസായിക യൂണിറ്റുകളതെ 
അമലാട്്ക്തമറെിനായി കിൻഫ്രയുതെ പക്ൽ ഇമപ്പാഴം 
ലഭ്യമാണ്ക്. തസപ്ക്റ്റംബർ 2020  വതരയുള്ള കിൻഫ്ര 
വ്യവസായ പാർക്കുകളതെ വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.3.7 -ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

24 വ്യാവസായിക പാർക്കുകളിൽ മലാമകാത്തര 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളള്ള 12 പ്രധാന 
വ്യാവസായിക മമഖലകളിൽ അെിസ്ഥാന സൗകര്യ 
വികസനം കിൻ ഫ്ര പൂർത്തിയാക്ി, അതിൽ 9 
എണ്ണം തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങളതെ പ്രമത്യക 
മമഖലയാണ്ക്.

പട്തിേ 4.3.4 കിൻഫ്രയുതെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പരാമീറ്ററുകൾ (രൂപ മകാെിയിൽ)
വ തിശദാംശങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19

തമാത്തം ആസ്തി 741.6 1122.5 1228.5

മൂലധനം 37.6 33.7 43.4

ജീവനക്ാരുതെ തചലവ്ക് 11.2 12.3 18.1

അറ്റ ലാഭം / നഷ്ം(+/-) 0.4 0.9 5.7

ഓഡിറ്റ്ക് തചയ്തത്ക് പൂർണ്ണവം കാല ികവമാണ്ക്
അവലംബം- ബറിെറിഇ ററിവയൂ 2018-19 

പട്തിേ 4.3.5 കിൻഫ്രയ്ക്ക് ലഭിച്ച പദ്തി തുകയും തചലവ്ക് വ ിവരങ്ങളം (രൂപ മകാെിയിൽ)
ക്രമ നം. വര്്ം പദ്ധതതി വ തിഹതിതം ലചെവ് ശതമാനം

1 2016-17 101.2 52.7 52.1
2 2017-18 111.3 66.36 72.7
3 2018-19 96.0 47.0 49.0
4 2019-20 107.0 31 17.4
5 2020-21* 92.53 40 43.2

അവലംബം- ബജറ്സ് എസ്ററിര�റ്സ്  
*2020 സെെസ്റ്ംബര വസ�യള്ള സചലവസ്
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കിൻ ഫ്ര സംസ്ഥാനത്ത്ക് നിമക്പം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും പാർക്കുകളിൽ നിമക്പ 
സൗഹൃദ കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്ക്തു, 
ഇത്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളതെ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ 
ഗണ്യമായി സംഭാവന തചയ്യുന്നു. കിൻ ഫ്രയുതെ 
വിവിധ വ്യാവസായിക പാർക്കുകളിൽ 728 വ്യവസായ 
യൂണിറ്റുകൾക്്ക് 1746 മകാെി മുതൽമുെക്ിൽ 
20000 മപർക്്ക് മനരിട്്ക് തതാഴിൽ നൽകി ഭൂമി 
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ക്. എലൊ പാർക്കുകളിലും ഏക ജാലക 
ക്ിയറൻസ്ക് സംവിധാനവം കിൻ ഫ്ര വിജയകരമായി 
നെപ്പാക്ിയിട്ടുണ്്ക്.

• തിരുവനന്തപുരതത്ത അന്താരാഷ്ക്്ാ അപ്പാരൽ 
പാർക്്ക്, എറണാകുളതത്ത കയറ്റുമതി വികസന 
വ്യവസായ പാർക്്ക്, തിരുവനന്തപുരതത്ത 
ഇൻമഫാതെയിൽതമറെ്ക് പാർക്്ക്, ഫിലിം 
ആറെ്ക് വീഡിമയാ പാർക്്ക്, മലപ്പുറതത്ത ഭക്്യ 
സംസ്ക്കരണ വ്യവസായ പാർക്്ക്, എന്ിവ കിൻഫ്ര 
വിജയകരമായി പൂർത്തികരിച്ച മപ്രാജക്ക്ടുകളാണ്ക്.

• തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്, എറണാകുളം, 
തൃശ്ശർ, കണ്ണൂർ, വയനാെ്ക്, കാസർമഗാഡ്ക് 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ തചറുകിെ വ്യവസായ പാർക്കുകളം 
കിൻഫ്ര വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

• ഒറ്റപ്പാലം ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ പാർക്ിൽ 
സ്റാൻമഡർഡ്ക് ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറിയുതെ 
നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ബിൽറ്റ്ക് അപ്ക് 
മസ്പസ്ക് അനുവദിക്ൽ നെപെി പുമരാഗമിക്കുകയും 
തചയ്യുന്നു. ആന്തരിക മറാഡുകളം മറ്റ്ക് തപാതു 
സൗകര്യങ്ങളതെ നിർമാണവം പൂർത്തിയായി.

കിൻഫ്രയിതല നിലവിലുള്ള പദ്തികൾ കബാക്് 4.3.3 ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കേരള ഫതിനാന്്യല് കോര്പ്കറ്ന 
(ലേ എഫ് സതി) (വ്യാവസായതിേ 
ധനസഹായം)

സർക്ാർ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ബാങ്ിംഗ്ക് ഇതര 
ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്ക് മകരള ഫിനാൻഷ്യൽ 
മകാർപ്പമറഷൻ (തക.എഫ്ക്.സി). വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് 
ധനസഹായം നൽകുന്തിലൂതെ മകരളത്തിതറെ 
വ്യവസായ വൽക്രണത്തിന്ക് പ്രധാന പങ്്ക് 
വഹിക്കുന് ഒരു എജൻസിയാണ്ക് മകരള ഫിനാൻഷ്യൽ 
മകാർപ്പമറഷൻ. നിർമാണ, മസവന മമഖലകളിതല 
സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്്ക് (എം.
എസ്ക്.എം.ഇ) സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക 
എന്താണ്ക് മകരള ഫിനാൻഷ്യൽ മകാർപ്പമറഷതറെ 
(തക.എഫ്ക്.സി) പ്രധാന ലക്്യം. പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്തിനും ഉൽപാദന, മസവന മമഖലകളിൽ 
നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകളതെ വിപുലീകരണം/
നവീകരണം/ വവവിധ്യവൽക്രണം എന്ിവയ്ക്കും 
മകാർപ്പമറഷന്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ 
കഴിയും. വായ്ക്പകൾ, പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്ക്പകൾ, 
പ്രമത്യക പദ്തികൾ എന്ിങ്ങതനയുളള രൂപത്തിൽ 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. സൂക്്ക്മ തചറുകിെ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ായുള്ള തക്രഡിറ്റ്ക് ഗ്യാരറെി ഫണ്്ക് 
്സ്റിതല അംഗമാണ്ക് തക.എഫ്ക്.സി. മകാർപ്പമറഷതറെ 
പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താതഴ പറയുന്വയാണ്ക്.

കബാക്് 4.3.3 കിൻഫ്രയിതല നിലവ ിലുള്ള പദ്തികൾ

• ഇൻ മഫാ പാർക്്ക്, ്ാർട്്ക് സിറ്റി, തക ഇ പ ി പ ി എന്ിവയ്ക്കുള്ള ജലവ ിതരണവം മറാഡ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളം
• ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ പാർക്്ക്, മട്ന്നൂർ, കണ്ണൂർ
• ഫുഡ്ക് ആൻഡ്ക് വസ്പസസ്ക് പാർക്്ക്, മുട്ം, തതാടുപുഴ
• കിൻ ഫ്രാ ഫില ിം ആൻഡ്ക് വീഡിമയാ പാർക്ിതല ആനിമമഷൻ/ഐെി/ ഐെിഇഎസിനായുള്ള പ്രമത്യക 

സാമ്പത്തിക മമഖല, കഴകുട്ം, തിരുവനന്തപുരം,
• കയറ്റുമതി പ്രമമാഷൻ (മസ്ററ്റ്ക് എഎസ്ക്ഐഡിഇ സ്കീം)
• മലപ്പുറതത്ത കക്മഞ്രിയിതല കിൻ ഫ്ര തെക്ക് മനാ ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ പാർക്ിൽ നിമയാ സ്ക് തപയ്ക് സിൽ 

സ്റാൻമഡർഡ്ക് ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറിയുതെ നിർമാണം
• തപമ്ാതകമിക്ൽ പാർക്്ക്, തകാച്ച ി
• സ്റാൻമഡർഡ്ക് ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറി, മകാരട്ി, തൃശ്ശൂർ
• അഡ്വാൻസ്ക്ഡ്ക് തെക്ക്മനാളജി പാർക്്ക്, രാമനാട്ടുകര, മകാഴിമക്ാെ്ക്
• ആമഗാള ആയുർമവദ ഗാമം, മതാന്ക്ൽ & വർക്ല, തിരുവനന്തപുരം
• തകാച്ച ിയിതല ഇറെർനാഷണൽ മ്ഡ്ക് ആൻഡ്ക് കൺതവൻഷൻ തസറെർ (തജവ ി വ ിത്ത്ക് ഐെിപ ിഒ)
• ഡിഫൻസ്ക് പാർക്്ക്, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്ാെ്ക്
• തമഗാ ഫുഡ്ക് പാർക്്ക്, പാലക്ാെ്ക്
• സ്ക്ത്രീകൾക്്ക് തപാതു സൗകര്യങ്ങൾ
• നിലവ ിലുള്ള വ്യവസായ പാർക്കുകളിതല അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളതെ നിലവാരം ഉയർത്തുക (ഗാറെ്ക് 

തഹഡ്ക്)
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• ഉൽപ്പന് നിർമാണ മസവന മമഖലകളിൽ പുതിയ 
സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭകർക്്ക് 
വായ്ക്പകൾ അനുവദിക്കുക

• നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് വ്യവസായ/
മസവന സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് വികസനത്തിനും, 
ആധുനിക വൽക്രണത്തിനും/ 
വവവിദ്്യവൽക്രണത്തിനും മവണ്ിയുള്ള വായ്ക്പ 
നൽകുക

• വ്യവസായ/മസവന മമഖലയിലുളള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് പ്രമത്യക പദ്തികളിൽതപ്പടുത്തി 
പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്ക്പകൾ നല്ക്കുക.

• സിവിൽ മകാൺ്ാക്ക്െർമാർക്്ക് സാമ്പത്തിക 
സഹായത്തിനുള്ള പ്രമത്യക പദ്തികൾ

• ഫീച്ചർ ഫിലിമുകളം തെലിവിഷൻ സീരിയലുകളം 
നിർമിക്കുന്തിന്ക് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള 
പ്രമത്യക പദ്തികൾ 

• നിലവിലുള്ള സിനിമ തീമയ്റ്ററുകളതെ 
ആധുനികവൽക്രണത്തിനും നിലവാരം 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനും, വികസനത്തിനും പുതിയ 
മൾട്ിപ്ക്ക്സകൾ സ്ഥാപിക്കുന്തിനുള്ള പ്രമത്യക 
പദ്തികൾ

• ലാബ്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്തിനും/മാലിന്യ 
സംസ്കരണത്തിനുമുള്ള പ്രമത്യക പദ്തികൾ 

• ഐ.റ്റി ഹാർഡ്ക് തവയറിനും മസാഫ്ക്റ്റ്ക് തവയർ 
സംരംഭങ്ങൾക്കുമുള്ള കൊശ്വാസത്തിനുള്ള 
ധനസഹായം 

• സ്റാർട്്ക് അപ്പുകളതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള 
മൂലധന ഫിനാൻസിംഗ്ക് പദ്തി

മകാർപ്പമറഷൻ 2019-20 ൽ 1657.9 മകാെി രൂപ 
ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. മുൻ വർഷം ഇത്ക് 1645 
മകാെി ആയിരുന്നു. 2018-19ൽ 815.8 മകാെിയിൽ 
നിന്്ക് 2019-20 ൽ 1,446.2 മകാെി രൂപ വിതരണം 
തചയ്ക്തു. സർക്ാർ നയങ്ങളിതല മാറ്റങ്ങളം 
മറ്റ്ക് ബാഹ്യ ഘെകങ്ങളം ചില മമഖലകളിതല 
ബിസിനസിതന ബാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷതത്ത 
തക എഫ്ക് സിയുതെ പ്രകെനം അനുബന്ം 4.3.8 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. തക എഫ്ക് സിയുതെ 2019-20 
തല വായ്ക്പാ പ്രവർത്തനങ്ങളതെയും വ്യവസായ 
തിരിച്ചുള്ള വായ്ക്പകളതെയും വിശദാംശങ്ങൾ യഥാക്രമം 
അനുബന്ം 4.3.9 അനുബന്ം 4.3.10 എന്ിവയിൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭാവതി വജീക്ണം

സംസ്ഥാനതത്ത യുവജനങ്ങൾക്്ക് തതാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്താണ്ക് സർക്ാർ മനരിടുന് ഒരു 
പ്രധാന തവല്ലുവിളി. ഈ തവല്ലുവിളി മനരിടുന്തിന്ക് 
സംസ്ഥാനത്ത്ക് വിജ്ാനധിഷ്ിത സാമങ്തിക 
സംരംഭകത്വത്തിന്ക് ഉതകുന് ഒരു പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ിക്കുക 
എന്താണ്ക് ഗവൺതമറെിതറെ ലക്്യം. പ്രതിവർഷം 
ഒരു ലക്ത്തിലധികം തചറുപ്പക്ാർ സാമങ്തിക 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത്ക് മചരുന്നു. 
സംസ്ഥാനത്ത്ക് ഉന്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തമാത്തം 
വാർഷിക പ്രമവശനം 2 ലക്ത്തിനടുത്താണ്ക്. ഈ 
തചറുപ്പക്ാരിൽ പലരും സാധ്യതയുള്ള സംരംഭകരാണ്ക്. 
തതാഴിലമന്വഷകതരക്ാൾ പുതുതലമുറ തതാഴിൽ 
ദാതാക്തള സൃഷ്ിക്ാൻ മകരള സർക്ാർ 
ശ്രമിക്കുന്നു. നലെ അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങമളാതെ 
വ്യാവസായിക പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്തിലൂതെയും 
വിപണനത്തിന്ക് സഹായം നൽകുന്തിലൂതെയും 
പ്രാമദശിക വിഭവങ്ങളതെ ഉപമയാഗം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിലൂതെയും സംരംഭകതര 
പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്ക് സർക്ാർ ലക്്യമിടുന്ത്ക്. 
ഭക്്യ-കാർഷിക അധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങളിലും 
സാമങ്തികമായി തമച്ചതപ്പട് വ്യവസായങ്ങളിലും ശ്രദ് 
മക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാമൂഹികവം പാരിസ്ഥിതികവമായ സസ്ഥിരമായ 
ഒരു വ്യാവസായിക പരിവർത്തനം വകവരിക്കുക 
എന്താണ്ക് സർക്ാരിതറെ ദർശനം. ഉൽ പാദനം, 
രൂപകൽപ്പന, വിപണനം എന്ിവയുതെ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിൽ പുതിയ സാമങ്തികവിദ്യകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ത്ക് ഈ പരിവർത്തനത്തിതറെ ഒരു പ്രധാന 
ഘെകമായിരിക്കും.'
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4.4 സൂക്ഷേ, ന്െറുേിട ഇടത്രം സംരംഭങ്ങള് (എം.എസ്ഷ.എം.ഇേള്)

സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങൾ 
(എം എസ്ക് എം ഇ) ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയുതെ 
ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു മമഖലയാണ്ക്, പ്രമത്യകിച്ചും 
തതാഴിലുമായി ബന്ധതപ്പട്്ക്. വാസ്തവത്തിൽ, കാർഷിക 
മമഖലയ്ക്ക് പുറത്ത്ക് തതാഴിലാളികൾക്്ക് താരതമമ്യന 
കുറഞ്ഞ മൂലധന തചലവിലൂതെ വൻമതാതിൽ 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്തിന്ക്  എം.എസ്ക്.
എം.ഇ യ്ക്ക് കഴിയും.  ഇന്ത്യയുതെ 45 ശതമാനം 
ഉൽപ്പന് നിർമാണവം, 40 ശതമാനത്തിനു 
മുകളിൽ കയറ്റുമതിയും, 111 ദശലക്ം ജനങ്ങൾക്്ക്  
തതാഴിലും സൃഷ്ിക്കുന്തിലൂതെ തമാത്തം ആഭ്യന്തര 
ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 28 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ 
ഈ മമഖല സംഭാവന തചയ്യുന്നു. (അവലംബം: 
സൂക്്ക്മ,തചറുകിെ,ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങതള  കുറിച്ചുള്ള 
വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിമപ്പാർട്്ക് , ആർ.ബി.ഐ,2019 ). 

ഇന്്യയതിലെ  സൂക്്മ ലചറുേതിെ ഇെത്രം 
സംരംഭങ്ങള് 

ഇന്ത്യയിതല എം എസ്ക് എം ഇ മമഖല അവയുതെ വലുപ്പം, 
ഉപമയാഗിക്കുന് സാമങ്തികവിദ്യ, ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ 
എന്ിവയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്ക്. 2015-16 തല  73-മത്ക് 
നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർമവ് അനുസരിച്ച്ക് രാജ്യത്ത്ക് 
അംഗീകൃതമലൊത്ത 633.88  ലക്ം കാർഷിമകതര 
എം.എസ്ക് .എം.ഇ.കൾ (1948 തല ഫാക്ക്െറീസ്ക് 
ആക്ക്റ്റിൻ കീഴിൽ രജിസ്റർ തചയ്ത എം.എസ്ക്.എം.ഇ.കൾ 
ഒഴിച്ച്ക് ) വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
വ്യാപൃതരായിട്ടുണ്്ക് (ഉൽപ്പന് നിർമാണ മമഖലയിൽ 
196.65 ലക്ം, വ്യാപാര മമഖലയിൽ 230.35 ലക്ം, മറ്റു 
മസവന മമഖലയിൽ 206.85 ലക്ം, അനൗമദ്യാഗിക 
വവദയുതി ഉൽപ്പാദന പ്രസരണ മമഖലയിൽ 
0.03 ലക്ം). രാജ്യത്തുെനീളമുള്ള ഗാമീണ, നഗര 
പ്രമദശങ്ങളിൽ 11.10 മകാെി തതാഴിലാളികൾക്്ക് 
(ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 3.60 മകാെി, വ്യാപാരത്തിൽ 
3.87 മകാെി, മറ്റ്ക് മസവനങ്ങളിൽ 3.62 മകാെി, 
അനൗമദ്യാഗിക വവദയുതി ഉൽപ്പാദന പ്രസരണ 
മമഖലയിൽ 0.007 മകാെി) എംഎസ്ക്എംഇ മമഖല 
തതാഴിൽ നൽകി. 31 ശതമാനം എം എസ്ക് എം ഇകൾ 

ഉൽ പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്തായി 
കതണ്ത്തി, 32 ശതമാനം വ്യാപാരത്തിലും 33 
ശതമാനം മറ്റ്ക് മസവനങ്ങളിലും ഏർതപ്പട്ിട്ടുണ്്ക്. 
633.88 ലക്ം എം എസ്ക് എംഇകളിൽ 324.09 ലക്ം 
എം എസ്ക് എം ഇകൾ (51 ശതമാനം) ഗാമപ്രമദശങ്ങളിലും 
306.43 ലക്ം എം എസ്ക് എംഇകൾ (49 ശതമാനം) 
നഗരപ്രമദശങ്ങളിലുമാണ്ക് 
(ഉറവറിെം: വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20, സൂകസ്�  സചറുകറിെ, ഇെത്ത�ം 
െം�ംഭക ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര).  

തകാമറാണ വവറസിതറെ വ്യാപനം തെയുന്തിനായി 
നെപ്പിലാക്ിയ അെച്ചുപൂട്ൽ  രാജ്യത്തുെനീളമുള്ള 
സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങതള സാരമായി ബാധിച്ചു. 
സ്ഥിതിവിവരക്ണക്്ക് പദ്തി നെപ്പാക്ൽ മ�ാലയം 
പുറത്തുവിട് ഔമദ്യാഗിക കണക്നുസരിച്ച്ക്, 2020 
ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥ 
23.9 ശതമാനം ചുരുങ്ങി. സ്വകാര്യ ഉപമഭാഗവം സ്വകാര്യ 
ബിസിനസ്ക് നിമക്പവം മനരിട് ഇെിവ്ക് യഥാക്രമം 27 
ശതമാനവം 47 ശതമാനവം ആണ്ക്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ ഇെത്തരം 
സംരംഭങ്ങതളയാണ്ക്  ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്ക്.

എം എസ് എം ഇ കമഖെയതില് കോവതിഡ്-19 
മഹാമാരതി ഏല്പ്തിച്ച  ആഘാതം

മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരിയുതെ  ആഘാതവം 
അതിതനത്തുെർന്നുണ്ായ അെച്ചുപൂട്ലിതറെ  
അനന്തരഫലവം മകരളത്തിതല എം എസ്ക്എംഇ 
മമഖലതയ എങ്ങതന ബാധിച്ചു എന്്ക് 
മനസിലാക്കുന്തിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
മബാർഡ്ക് 2019, 2020 കാലയളവകളിൽ ജനുവരി മുതൽ  
ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് വതര ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകളതെ എണ്ണം, പുതിയ 
നിമക്പം, തതാഴിൽ എന്ീ  ഇനങ്ങളതെ  ഏറ്റവം പുതിയ 
പ്രവണത  താരതമ്യം തചയ്ക്ത്ക് ഒരു വിലയിരുത്തൽ 
നെത്തി. 

മഹാമാരിയും അതിതനത്തുെർന്നുണ്ായ അെച്ചുപൂട്ലും 
മൂലം  2020 ജനുവരി മുതൽ മകരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച 
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പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ വളർച്ചയിൽ 
ഗണ്യമായ  കുറവാണ്ക്  ഉണ്ായിട്ടുള്ളത്ക്. 2020 ജനുവരി 
മുതൽ ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് വതര മകരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ 
എം എസ്ക് എം ഇ  യൂണിറ്റുകളതെ  എണ്ം 5,662 
ആയിരുന്നു,  ഇത്ക് 2019 തല ഇമത മാസങ്ങളിൽ 
(അതലെങ്ിൽ  2019 നും  2020 നും  ഇെയിൽ 46 
ശതമാനം ഇെിവ്ക് ) സംസ്ഥാനത്ത്ക്  സ്ഥാപിച്ച പുതിയ 
എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ (10,550) പകുതിയാണ്ക്. 
അെച്ചുപൂട്ൽ  സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥതയ  ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ബാധിച്ച  2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വതരയാണ്ക്  
പ്രതീക്ിച്ചതുമപാതല ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകളതെ 
എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവം വലിയ ഇെിവ്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്ക്. 
ഈ കാലയളവിൽ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ 
എണ്ണത്തിൽ കുറവണ്ായത്ക് 2019 തല  ഇമത  
മാസങ്ങളിതല  എണ്ണത്തിൽ നിന്്ക് 75 ശതമാനമാണ്ക്. 
2020 ജൂവല, ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് മാസങ്ങളിൽ മനരിയ  
വീതണ്ടുക്ൽ നിരീക്ിക്തപടുന്നു: 1361  പുതിയ എം 
എസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ   ആരംഭിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ, 
2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വതര (803) ആരംഭിച്ച 
എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ എണ്ണതത്തക്ാൾ 70 
ശതമാനം കൂടുതലാണ്ക് ഇത്ക്. എന്ിരുന്ാലും, ഇത്ക് 2019 
തല അനുബന്ധ കണക്കുകതളക്ാൾ (-)44 ശതമാനും 
വളതര കുറവാണ്ക്.

മകരളത്തിതല എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ നിമക്പം  
2019 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് വതര  978 മകാെിയിൽ 
നിന്്ക് 2020 തല ഇമത മാസത്തിൽ 612 മകാെി 
രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 37 ശതമാനം ഇെിവ്ക്. 2019 ഏപ്രിൽ 
മുതൽ ജൂൺ വതര  2019 തല ഇമത നിലവാരതത്ത 
അമപക്ിച്ച്ക് നിമക്പം  70 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 2020 
ജൂവല, ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് മാസങ്ങളിൽ നിമക്പം ഉയർന്നു.

എംഎസ്ക്എംഇ  യൂണിറ്റുകളിൽ  സൃഷ്ിച്ച പുതിയ തതാഴിൽ  
2019 ജനുവരി-ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് കാലയളവിൽ  35,543 ൽ 
നിന്്ക് 2020 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് വതരയുള്ള 
കാലയളവിൽ  19,152 ആയി കുറഞ്ഞു, 46 ശതമാനം 
ഇെിവ്ക്. പുരുഷന്ാരുതെ തതാഴിൽ കുറവാണ്ക് താരതമമ്യന  
ഉയർന്ത്ക്. പുരുഷന്ാർക്ായി  സൃഷ്ിച്ച പുതിയ തതാഴിൽ 
2019 ൽ 21,501 ൽ നിന്്ക് 2020 ൽ 11,199 ആയി 
കുറഞ്ഞു (48 ശതമാനും ഇെിവ്ക് ), സ്ക്ത്രീകൾക്ിെയിൽ  
സൃഷ്ിക്തപ്പട്  തതാഴിൽ  2019 ൽ 14,042 ൽ നിന്്ക് 
2020 ൽ 7,953 ആയി കുറഞ്ഞു (43 ശതമാനം ഇെിവ്ക് ). 
2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വതര തതാഴിൽ  ഇെിവ്ക് 
രൂക്മായിരുന്നു (അവലംബം : വ്യവെ്റായ വ്റാണറിജ്യ ഡയറകസ്െരററ്സ്). 

വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.4.1 -ൽ  നൽകിയിരിക്കുന്നു .

എം.എസ്ക്.എം.ഇ വ്യവസായ മമഖലയിൽ മകാവിഡ്ക്-19
 മഹാമാരി ഏല്പിച്ച ആഘാതം 3 വിഭാഗങ്ങളായി 

പട്തിേ 4.4.1  2019 ലും 2020 ലും മകരളത്തിതല എം.എസ്ക്.എം.ഇ മമഖലയിൽ സൃഷ് ിക്തപ്പട് നിമക്പവം  പുതിയ 
തതാഴിലും 
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നിമക്പം 
(രൂപ 
മകാെിയിൽ)

444 276 257 978 368 -17.11% 85 -69.09% 159 -38.21% 612 -37.35

സ്ക്ത്രീകളതെ 
തതാഴിൽ 9,756 6,602 5,143 21,501 6,520 -33.17% 1,882 -71.49% 2,797 -45.62% 11,199 -47.91

പുരുഷ-
ന്ാരുതെ 
തതാഴിൽ 

6,806 3,989 3,247 14,042 4,752 -30.18% 1,218 -69.47% 1,983 -38.93% 7,953 -43.36

ആതക 
തതാഴിൽ 16,562 10,591 8,390 35,543 11,272 -31.94% 3,100 -70.73% 4,780 -43.03% 19,152 -46.12

അവലംബം: വ്യവെ്റായ വ്റാണറിജ്യ വകുപ്സ് ഡയറകസ്െരററ്സ്
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തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമീപനത്തിനും  
ഇെതപെലുകൾക്കും മയാഗ്യമാണ്ക് 

1. അെച്ചുപൂട്െതിലന തുെര്ന്നുള്ള  സ്തിര നഷ്ം:  
ഇതിൽ വീതണ്ടുക്ാനാവാത്ത നഷ്ങ്ങളതെ 
ഭാഗവം ഉൾതപ്പടുന്നു. ഇവയിൽ കൂടുതലും സൂക്്ക്മ 
തലത്തിലുള്ളതും വാെക നിരക്കുകൾ അെച്ചതും, 
തചയ്ാത്ത മജാലിയ്ക്ക് കൂലി നൽകിയതും അെച്ചു 
പൂട്ലിതന തുെർന്നുള്ള ബിസിനസ്ക് നഷ്ങ്ങളം, 
ബിസിനസ്സുകളതെ പ്രമത്യകതകൾ  കാരണം  
സീസണുകളിതല ബിസിനസ്ക് അവസര 
നഷ്ങ്ങളം ഉൾതപ്പടുന്നു. ഈ  നഷ്ങ്ങൾ പ്രതികൂല 
ആഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്ാമനാ അതലെങ്ിൽ 
ശമിപ്പിക്ാമനാ മവണ് നെപെി ഉെമന 
ഉണ്ാമവണ്തുതണ്ന്്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2. വതിതരണ ശംഖെയതിലെ തെസ്ങ്ങള്:  
അെച്ചുപൂട്ൽ കാരണം  വിതരണശംഖലയുതെ 
പല ഘട്ങ്ങളിലുണ്ായ തെസ്ങ്ങൾ പ്രവർത്തനം 
നിർത്തിവയ്ക്കുക മാത്രമലെ, ബിസിനസ്ക് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരുംഭിക്കുന്തിന്ക് 
പ്രയാസകരമാകുകയും തചയ്ക്തു. അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ളതെ കുറവ്ക്, ലഭിക്ാവന്വ 
സംഭരിക്ാതിരുന്ത്ക്, സാധന സാമഗികളതെ 
വിതരണമിലൊയ്ക്മ, തതാഴിലാളി ക്ാമം , വിതരണ 
ശ്യംഖലാ പ്രശ്നങ്ങൾ, വായ്ക്പാ വിതരണത്തിതല  
കുറവ്ക്, പ്രവർത്തന ഏമകാപനത്തിതല  പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്ിവയാണ്ക് നിലവിൽ ബിസിനസകൾ  
മനരിടുന് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവതയാതക് തപാതുവിലുള്ള 
തവല്ലുവിളികളാണ്ക്, അവ മൂല്യ ശ്യംഖലയിതല 
പല വ്യവസായങ്ങളതെ തലത്തിൽ നെത്തുന് 
ഇെതപെലുകളിലൂതെ മാത്രമമ പരിഹരികാനാവൂ. 

3. കചാദനത്തിലുണ്ാോവന് കുറവ്:  
മചാദനം കുറയുന്ത്ക് എലൊ മമഖലകൾക്കും 
പ്രമത്യകിച്ച്ക് മസവനങ്ങൾക്്ക് ഒരു പ്രധാന 
തവല്ലുവിളിയായി കണക്ാക്കുന്നു. മഹാമാരി 
കാരണത്താൽ  ഉപമഭാക്താക്ളിലുണ്ായ ഒരു 
പ്രതികൂല മമനാഭാവം, ആവശ്യകതകൾക്കും  
അത്യാഹിതങ്ങൾക്കും കരുതലായി 
സൂക്ിക്ണതമന് മബാധത്താൽ തചലവ്ക് 
കുറയ്കൽ, തതാഴിൽ നഷ്ം കാരണം വരുമാനം 
കുറയൽ, ശമ്പളം തവട്ി കുറയ്കൽ, കുറഞ്ഞ 
വരുമാനം, മകാവിഡ്ക് വരുത്തിയ ജീവിതവശലി 
മാറ്റങ്ങളായ ഡിജിറ്റൽ ഉപമഭാഗം, ഇ-മലണിംഗ്ക്, 
പ്രാമദശികവൽക്രണം, സാമൂഹിക അകലം 
പാലിക്ൽ മപാലുള്ള നിയ�ണങ്ങൾ എന്ിവ 
പല മമഖലകളിലും ആവശ്യകത കുറയാൻ 
കാരണമാകുന്നു. ഈ ആഘാതങ്ങൾക്്ക് ഇെക്ാല, 
ദീർഘകാല  പരിഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള 
ഇെതപെലുകൾ മവണ്ി വരുന്നു. 

       (അവലംബം:  മകരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് 
എറെർപ്രണർഷിപ്പ്ക്ഡവലപ്ക് തമറെ്ക് തയ്ാറാക്ിയ മകരള 
എം എസ്ക് എംഇകളിൽ  മകാവിഡ്ക് 19 തറെ ആഘാത റിമപ്പാർട്്ക് ).

സര്ക്കാര് ധനോര്യ സ്ാപനങ്ങളതില് 
നതിന്നുള്ള ആശ്ാസ നെപെതിേള് 

മകാവിഡ്ക്-19 തപാട്ിപ്പുറതപ്പട്തിനുമശഷമുള്ള 
എം എസ്ക് എം ഇ മമഖലയിതല സമർദേവം തുെർന്നുള്ള 
അെച്ചുപൂട്ലും കണക്ിതലടുത്ത്ക്, എം എസ്ക് എംഇ 
മമഖലതയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്തിന്ക് ഇന്ത്യാ 
ഗവൺതമന്ം റിസർവ്ക് ബാങ്ം നിരവധി 
നെപെികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റു പല നെപെികളതെയും 
കൂട്ത്തിൽതപടുന്വയാണ്ക്1) മെം മലാണുകൾ / 
ക്യാഷ്ക് തക്രഡിറ്റ്ക് / ഓവർ ഡ്രാഫ്ക്റ്റ്ക് എന്ിവയുതെ 
തവണകൾ തിരിച്ചെയ്ക്കുന്തിന്ക് ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് 31, 2020 
വതരയുള്ള തമാറമട്ാറിയം ii) ക്യാഷ്ക് റിസർവ്ക് മറമഷ്യായും 
റിമപ്പാ നിരക്കും കുറയ്കൽ (iii) ഓൺ-തലൻഡിംഗ്ക്/
റീഫിനാൻസിംഗിനായി സിഡ്ക്ബിയ്ക്ക് 15,000 മകാെി 
രൂപയുതെ പ്രമത്യക റീഫിനാൻസ്ക് സൗകര്യം (iv) 
എൻ ബി എഫ്ക് സി, എച്ച്ക് എഫ്ക് സി, എം ജി ഐ എസ്ക് 
എന്ിവയ്കായി  30,000 മകാെി രൂപയുതെ തസ്പഷ്യൽ 
ലികയുഡിറ്റി സ്കീം v) സ്റാൻമഡർഡ്ക് അക്ൗണ്ടുകൾക്കും 
സ്ക്ത്സ്ക്ഡ്ക് അക്ൗണ്ടുകൾക്കുമായി 3 ലക്ം മകാെി 
രൂപയുതെ  അെിയന്തിര തക്രഡിറ്റ്ക്  ഗ്യാരറെി (vi) 
എം.എസ്ക്.എം.ഇ മമഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്തിനായി 
20.000 മകാെി രൂപയുതെ സ്റാൻമഡർഡ്ക്, എൻ പി എ 
അക്ൗണ്ടുകൾക്ായുള്ള സമബാർഡിമനറ്റ്ക് 
ഡബ്ക്റ്റിനായുള്ള തക്രഡിറ്റ്ക് ഗ്യാരണ്ി സ്കീം vii)എം.എസ്ക്.
എം ഇ ഫണ്്ക്  ഓഫ്ക് ഫണ്്ക് സ്ക് വഴി 50,000 മകാെി 
രൂപയുതെ  ഓഹരി നിമക്പം മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ൽ,(viii)
എം.എസ്ക്.എം.ഇ വർഗീകരണത്തിനായുള്ള പുതുക്ിയ  
മാനദണ്ം (ix) ഉദ്യം രജിസ്ക്മ്ഷൻ  വഴി ഈസ്ക്  ഓഫ്ക് 
ഡൂയിങ്ക് ബിസിനസിന്ക് സൂക്്ക്മ തചറുകിെ ഇെത്തരം 
സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ രജിസ്ക്മ്ഷൻ (x) 200 
മകാെിരൂപ വതരയുള്ള വാങ്ങലുകൾക്്ക് ആമഗാള 
തെൻഡർ ഇലെ (xi) പലിശ സബ്ക് സിഡി ഉൾതപ്പടുന് 
തതരുമവാര കച്ചവെകാർക്കുള്ള തക്രഡിറ്റ്ക് ഗ്യാരണ്ി സ്കീം 
(തതരുമവാര കച്ചവെകാർക്കുള്ള പ്രധാൻ മ�ി ആത്മ 
നിർഭർ നിധി).

ഭാരത  സർക്ാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മ നിർഭർ 
ഭാരത്ക് അഭിയാൻ പാമക്ജ്ക് എം എസ്ക്എംഇ 
മമഖലയിതല യൂണിറ്റുകൾ ഉൾതപ്പതെ 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സഹായം 
നൽകുന്നു. ധനകാര്യ മ�ാലയത്തിതറെ 
ധനകാര്യ മസവന വകുപ്പിതറെ (ഡി എഫ്ക് എസ്ക് ) 
അഡ്ക്മിനിസ്ക്മ്റ്റീവ്ക്ണനിയ�ത്തിലുള്ള നാഷണൽ 
തക്രഡിറ്റ്ക് ഗ്യാരണ്ി ്സ്റി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്ക് 
(എൻ സി ജി െി സി) വഴിയാണ്ക് എമർജൻസി തക്രഡിറ്റ്ക് 
വലൻ ഗ്യാരണ്ി സ്കീം (ഇസി എൽ ജി എസ്ക് ) 
നെപ്പാക്കുന്ത്ക്. സ്റാൻമഡർഡ്ക് അക്ൗണ്ടുകൾക്കും 
സമർദേമുള്ള അക്ൗണ്ടുകൾക്കുമായി ഈ പദ്തി 
മുമഖന  3 ലക്ം മകാെി രൂപയുതെ സഹായം  നൽകുന്നു. 
തസപ്ക്റ്റംബർ 9, 2020 തല കണക്കുപ്രകാരം 42,01,060 
വായ്ക്പക്ാർക്്ക് 163,103 മകാെി രൂപയും 25,01,216 
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വായ്ക്പക്ാർക്്ക് 1,17,885 മകാെി രൂപയും പദ്തി 
പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുതണ്ന്്ക് ഡിഎഫ്ക്എസ്ക് റിമപ്പാർട്്ക് 
തചയ്ക്തു.

2020 ഒക്ക്മൊബർ 12 വതര മകരളത്തിൽ 
എസ്ക് എൽ ബി സി നൽകിയ സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുകൾ 
പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തുെനീളം മയാഗ്യതയുള്ള 
2,57,268 വായ്ക്പക്ാരിൽ 1,43,068 മകസകളിൽ 
അെിയന്തര തക്രഡിറ്റ്ക്   അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ക്, ഇതിൽ 
സംസ്ഥാനത്തുെനീളം. ആതക  അനുവദിച്ച തുക, 
5,672.48 മകാെിരൂപയാണ്ക്. 1,04,568 വായ്ക്പക്ാർക്്ക് 
ഇതിനകം 4,863.53 മകാെി രൂപയുതെ തക്രഡിറ്റ്ക് 
വിതരണം തചയ്ക്തു. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.4.2 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനമ�ി 2020 ജൂൺ 1 ന്ക് “ചാമ്പ്യൻസ്ക് ” എന് 
മപരിൽ ഒരു ഓൺവലൻ മപാർട്ൽ ആരംഭിച്ചു. പരാതി 
പരിഹാരവം എം എസ്ക്എംഇകതള  പിന്തുണയ്കലും 
ഉൾതപ്പതെ ഇ-ഗമവണൻസിതറെ  നിരവധി 
വശങ്ങൾ മപാർട്ൽ ഉൾതക്ാള്ളുന്നു. മപാർട്ലിലൂതെ, 
തസപ്ക്റ്റംബർ 14, 2020 വതര 19,181 പരാതികൾ 
പരിഹരിച്ചു.

കൂൊതത, സൂക്്ക്മ,തചറുകിെ, ഇെത്തരം 
സംരംഭക മ�ാലയം  രാജ്യതത്താട്ാതകയുള്ള 
സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങളതെ 
(എംഎസ്ക്എംഇ) ഉന്മനത്തിനും 
വികസനത്തിനുമായി വിവിധ പരിപാെികളം  
പദ്തികളം നെപ്പിലാക്കുന്നു. പ്രധാനമ�ിയുതെ 
തതാഴിൽദാന പദ്തി  (പി എം ഇ ജി പി), പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായങ്ങളതെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള 
സ്കീം (എസ്ക് എഫ്ക് യു ആർ െി ഐ), ഗാമീണ 
വ്യവസായം, സംരംഭകത്വം നൂതനാശയം എന്ിവ  
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള പദ്തി (ആസ്പയർ), 
സൂക്്ക്മ  തചറുകിെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള  തക്രഡിറ്റ്ക് 
ഗ്യാരണ്ി ഫണ്്ക് സ്കീം, തക്രഡിറ്റ്ക് ലിങ്്ക്ഡ്ക് ക്യാപിറ്റൽ 
സബ്ക്സിഡി, തെക്ക്മനാളജി അപ്ക്-മഗമഡഷൻ 
സ്കീം (സി എൽ സി എസ്ക്-െി യു എസ്ക് ), സൂക്്ക്മ 
തചറുകിെ  സംരംഭങ്ങളതെ  ക്സ്റർ വികസന പരിപാെി 
(എം എസ്ക് ഇ-സിഡിപി), മദശീയ പട്ികജാതി-
പട്ികവർഗ ഹബ്ബ്ക്  (എൻ എസ്ക് എസ്ക്എച്ച്ക് ) എന്ിവ 
ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. 
(അവലംബം: എം എെസ് എംഇ ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര)

സംസ്ാനം ഏലറ്ടുത് നെപെതിേള് 
വ്യവസായ ഭദ്രത- കോവതിഡ്-19 ലറെ 
പശ്ാത്െത്തില്  കേരളത്തിലെ എം.എസ്.
എം.ഇേള്ക്കുള്ള ഒരു ആശ്ാസ ധനസഹായ 
പ്രകത്യേ പാകക്കജ്

മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരിയും തുെർന്നുള്ള അെച്ചുപൂട്ലും 
കാരണം  എം.എസ്ക്.എം.ഇ മമഖല  മനരിടുന് കനത്ത 

തിരിച്ചെി കണക്ിതലടുത്ത്ക് മകരള സർക്ാരിതറെ 
വ്യവസായ വകുപ്പ്ക്  വ്യവസായ ഭദ്രദ എന് മപരിൽ  ഒരു 
പുതിയ ആശ്വാസ പദ്തി മുമന്ാട്ടു തവച്ചു. ഈ പദ്തിയ്ക്ക് 
താതഴ പറയുന്    സവിമശഷതകൾ  ഉണ്്ക്: 

1. പുതിയ ഭൂമി പ്രീമിയം അെവ്ക് നയം:  ഇത്ക് 
മകരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ(തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി)/
മകരള വ്യവസായ പശ്ാത്തല വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ(കിൻഫ്ര ) എന്ിവയുതെ  
ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യവസായ പാർക്ിൽ  
അെമയ്കണ് മുൻ കൂർ പാട് തവണ കുറച്ചുതകാണ്്ക് 
അെവ്ക് കാലയളവ്ക്  വർധിപ്പിച്ച്ക്  പുതിയ 
നിമക്പകരുതെ  സാമ്പത്തിക ഭാരം 
കുറയ്ക്കുന്തിനാണ്ക്.

2. ഭൂമിയുതെ പാട്ം  ഒരു വർഷമത്തക്്ക് മരവിപ്പിക്ൽ 
 തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെയും കിൻഫ്രായുതെയും  

ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള വ്യവസായ  പാർക്കുകളിൽ  
2020 ഏപ്രിൽ 1 നും 2021 മാർച്ച്ക് 31 നും ഇെയിൽ 
നൽമകണ് ഭൂമി പാട്ത്തവണ   മരവിപ്പിച്ച്ക് 
സംരംഭകതര സഹായിക്കുക എന്താണ്ക്.

3. മൂന്നു മാസമത്തക്്ക് എസ്ക്.ഡി.എഫ്ക് വാെക 
മവതണ്ന്നു തവയ്കൽ -  ഈ സവിമശഷത 
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി /കിൻഫ്രയുതെ 
സ്റാൻമഡർഡ്ക് ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറികളിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങളിതല വാെക 
ഒഴിവാക്ാൻ ലക്്യമിടുന്നു.

4. തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യിൽ നിന്നുള്ള മൊപ്ക്  
അപ്ക് വായ്ക്പകൾ. തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി .സി 
.യുതെ നിലവിലുള്ള കക്ികൾക്്ക് അവരുതെ 
അെിയന്തിര പ്രവർത്തന മൂലധനവം ആസ്തി 
സൃഷ്ിക്ൽ ആവശ്യങ്ങളം നിറമവറ്റുന്തിനായി 
സഹായിക്കുന്തിനാണ്ക് ലക്്യമിടുന്ത്ക്.

5. തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ നിലവിലുള്ള 
ഇെപാടുകാർക്്ക് പിഴ പലിശ നിരക്കുകൾ 
ഒഴിവാക്ൽ 

6. മുതലും പലിശയും അെയ്ക്കുന്തിന്ക് മമാറമട്ാറിയം.  
തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യുതെ  എലൊ ഓപ്പമററ്റിംഗ്ക് 
യൂണിറ്റുകൾക്കും മുതലും പലിശയും അെയ്ക്കുന്തിനുള്ള  
മമാറമട്ാറിയം മൂന്്ക് മാസമത്തക്്ക് നീട്ാനാണ്ക്  
ലക്്യമിടുന്ത്ക്.

7. എം.എസ്ക്.എം.ഇ കൾക്്ക് ആസ്തി സൃഷ്ിക്ലിനു 
മവണ്ി  തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി യിൽ നിന്നും 
പ്രമത്യക വായ്ക്പകൾ.

8. സർക്ാർ സംരംഭക സഹായ പദ്തിയുതെ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്ാൻ പദ്തിയിടുന്നുണ്്ക് 

9. (എ) അധിക പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനായി 
മാർജിൻ  മണി സഹായം നൽകുന്തിനുള്ള ഒരു 
പദ്തി (ബി) എം എസ്ക് എം ഇ കൾക്്ക് അധിക 
പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്ക്പയ്ക്ക് പലിശ ഇളവ 
നൽകുന്തിനുള്ള ഒരു പദ്തി 

10. എം.എസ്ക്.എം.ഇ കൾക്്ക് അധിക മെം വായ്ക്പയുതെ 
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പലിശ ഇളവ്ക്  നൽകുന്തിനുള്ള ഒരു പദ്തി 
11. ഭദ്രത പാമക്ജിതറെ  മറ്റു സവിമശഷതകൾ താതഴ 

പറയുന്വയുമായി ബന്ധതപ്പട്ിരിക്കുന്നു: മൂന്്ക് 
മാസമത്തക്്ക് തതാഴിലുെമകളതെ ഇ.എസ്ക്.ഐ 
സംഭാവന; മൂന്്ക് മാസമത്തക്്ക് തതാഴിലുെമകളതെ 
പി.എഫ്ക്  സംഭാവന; എൻ.പി.എ വായ്ക്പകളതെ 
പരിഷ്ക്ക്രണം; മൂലധനത്തിതറെയും പലിശയുതെയും 
മമാറമട്ാറിയം 6 മാസമത്തയ്ക്ക് നീട്ടുക; എം.എസ്ക്.
എം.ഇ കൾക്കുള്ള  മമാറമട്ാറിയം  കാലയളവിതല 
പലിശ അെയ്കൽ. 

നിലവിലുള്ള 17 പദ്തികളതെ മുൻഗണന മാറ്റി 
നിശ്യിച്ചുതകാണ്്ക് 5315 ലക്ം രൂപ വ്യവസായ ഭദ്രത  
പദ്തിയ്കായി കതണ്ത്തിയിട്ടുണ്്ക്.  ഈ പദ്തിയ്ക്ക് 
ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ഗണമഭാക്താക്തള 
കതണ്ത്തുന്തിന്ക് ഒരു തവബ്ക്  മപാർട്ൽ 
ആരംഭിക്കുകയും തചയ്ക്തു.

കേരളത്തിലെ സൂക്്മ, ലചറുേതിെ ഇെത്രം 
സംരംഭേ കമഖെ

രാജ്യതത്ത എം.എസ്ക്.എ.ഇ കളതെ താരതമമ്യന 
ഉയർന് പങ്്ക് മകരളത്തിലുണ്്ക്.  മികച്ച കണക്ക്െിവിറ്റി, 
ആശയവിനിമയ ശഖംല, ഉയർന് വവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള 
മാനവ വിഭവമശഷി, താരതമമ്യന നലെ വ്യാവസായിക 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ിവയുള്ള മകരളം 
എം.എസ്ക് എം ഇ മമഖലയുതെ വളർച്ചക്്ക് വളതര 
അനുമയാജ്യമാണ്ക്. സൂക്്ക്മ തചറുകിെ ഇെത്തരം 
സംരംഭക മമഖല ഗാമീണ പിമന്ാക് പ്രമദശങ്ങളതെ 
വ്യവസായവത്ക്ക്രണത്തിന്ക് സഹായിക്കുകയും 
യുവാക്ൾക്കും സാമൂഹികമായി പിമന്ാക്ം നിൽക്കുന് 
വിഭാഗങ്ങളായ പട്ികജാതി, പട്ികവർഗക്ാർ, 
സ്ക്ത്രീകൾ, ശാരീരിക തവല്ലുവിളി മനരിടുന്വർക്കും 
തതാഴിൽ നല്ക്കുകയും തചയ്യുന്നു.

മകരളത്തിതറെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച സൂക്്ക്മ 
തചറുകിെ ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങളതെ വികസനവമായി 
ബന്ധതപ്പട്ിരിക്കുന്നു.  ഈ മമഖലയിൽ ഉല്പാദനവം 
തതാഴിലും വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിന്ക് വ്യവസായ വാണിജ്യ 
ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് വിവിധ പദ്തികൾ നെപ്പിലാക്കുന്നു.  
സർക്ാർ പദ്തികളിലൂതെ സാമ്പത്തിക സഹായം 
നല്ക്കുന്തിന്ക് പുറതമ സംരംഭകർക്്ക് വിവിധ 
മസവനങ്ങളം ഉപമദശങ്ങളം നല്ക്കുന് സഹായിയായും 
ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
സംരംഭക സംസ്ക്കാരം വികസിപ്പിക്കുന്തിന്ക് വിവിധ 
പദ്തികൾ വകുപ്പ്ക് നെപ്പിലാക്കുന്നു,  സ്ക്കൂൾ 
മകാമളജ്ക് തലങ്ങളിൽ സംരംഭക വികസന ക്ബ്ബുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്തിനും അതിലൂതെ യുവാക്ൾക്ിെയിൽ 
സംരംഭക സംസ്ക്കാരം വളർത്തുന്തിനും 
അവർക്ായി സംരംഭക വികസന പരിപാെികൾ 
സംഘെിപ്പിക്കുന്തിനും വകുപ്പ്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം 
നല്ക്കുന്നു.  കൂൊതത സ്റാർട്പ്പുകൾക്്ക് മവണ് 
മസവനങ്ങൾ നല്ക്കുന്തിനും ജിലൊ വ്യവസായ 
മക�ങ്ങളിൽ ബിസിനസ്്ക് ഇൻകുമബഷൻ തസറെറുകൾ 
ആരംഭിക്കുന്തിനും വകുപ്പ്ക് മുൻഗണന നല്ക്കുന്നു.

മകരളത്തിൽ സൂക്്ക്മ തചറുകിെ ഇെത്തരം 
സംരംഭക മമഖലയുതെയും പരമ്പരാഗത വ്യവസായ 
മമഖലകളതെയും വളർച്ചക്്ക് സഹായിക്കുന് ഒരു 
തഫസിലിമറ്ററ്റർ ആയി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്ക് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഡയറക്ക്െമററ്റിനു കീഴിലുള്ള 
ഏജൻസികൾ ഇവയാണ്ക്: സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
വകത്തറി, തുണി മമഖലയുതെ ഉന്മനത്തിനും 
വികസനത്തിനുമായി നയങ്ങൾ ആവിഷ്ക്ക്രിക്ാൻ 
ലക്്യമിട്ടുളള വകത്തറി, തെക്്ക്റ്റയിൽസ്ക് ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക്, 
കയറുമായി ബന്ധതപ്പട് മകരള സർക്ാരിതറെ 
എലൊ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളം നെപ്പാക്കുന് 
ഏജൻസിയാണ്ക് കയർ ഡവലപ്പ്ക്തമറെ്ക് ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക്.  

കബാക്് 4.4.1 എം.എസ്ക്.എം.ഇ കളതെ നിലവ ിലുള്ളതും പുതുക്ിയതുമായ നിർവ്ചനം

അവലംബം: എംഎെസ്.എം.ഇ ��്റാലയം ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര 

നിലവ ിലുള്ള എം.എസ്ക്.എം.ഇ കളതെ വർഗീകരണ മാനദണ്ം – പ്ാറെ്ക് /യ�ങ്ങൾ/ഉപകരണങ്ങൾ എന്ിവയിലു-
ള്ള നിമക്പം   

വര്ഗജീേരണം സൂക്്മം ലചറുേതിെം ഇെത്രം 
നിർമാണ സംരംഭങ്ങൾ നിമക്പം 25 ലക്ം 

രൂപയിൽ കുറവ്ക്  
നിമക്പം 5 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക്

നിമക്പം 10 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക് 

മസവന സംരംഭങ്ങൾ  നിമക്പം 10 ലക്ത്തിൽ 
കുറവ്ക് 

നിമക്പം 2 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക് 

നിമക്പം 5 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക്

എം.എസ്.എം.ഇ േളുലെ പുതുക്കതിയ വര്ഗജീേരണം  
സമിശ്ര മാനദണ്ം: – പ്ാറെ്ക് /യ�ങ്ങൾ/ഉപകരണങ്ങൾ, വാർഷ ിക വ ിറ്റുവരവ്ക്  എന്ിവയിലുള്ള നിമക്പം   

വർഗീകരണം സൂക്്ക്മം തചറുകിെം ഇെത്തരം
നിർമാണ സംരംഭങ്ങ-
ളം മസവന മമഖലയിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് സംരം-
ഭങ്ങളം 

നിമക്പം 1 മകാെി 
രൂപയിൽ   കുറവ്ക്  

നിമക്പം 10 മകാെി 
രൂപയിൽ   കുറവ്ക്  

നിമക്പം 50 മകാെി 
രൂപയിൽ   കുറവ്ക്  

വ ിറ്റുവരവ്ക് 5 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക്

വ ിറ്റുവരവ്ക് 50 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക് 

വ ിറ്റുവരവ്ക് 250 മകാെി 
രൂപയിൽ കുറവ്ക്  



195അദ്ധ്യായം 4, ഉൽപന്ന നിർമ്യാണ മേഖല

സംസ്ഥാനത്ത്ക് ഖാദി ഗാമ വ്യവസായങ്ങൾ 
സംഘെിപ്പിക്കുന്തിനും മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുമുള്ള 
ചുമതലയുള്ള മകരള ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡ്ക്.

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്ക് ഡയറക്ക്െമററ്റിതറെ 
കണക്നുസരിച്ച്ക് 2018-19 ൽ മകരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച 
പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ 13,826 ഉം 
ആതക നിമക്പം 1321.94 മകാെി രൂപയും, സൃഷ്ിച്ച 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ 49,068 ഉം ആണ്ക്.  2019-20 -ൽ
പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ 13,695 ഉം, 
ആതക നിമക്പം 1,338.65 മകാെി രൂപയും സൃഷ്ിച്ച 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ 46,081 ഉം ആണ്ക്.  കഴിഞ്ഞ 
രണ്്ക് വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ 
യൂണിറ്റുകളതെ എണ്ണവം സൃഷ്ിച്ച തതാഴിലവസരങ്ങളം 
ചുവതെയുള്ള ചതിത്ം 4.4.1 -ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ാനലത് ഉകദ്യാഗ് ആധാര് 
ലമകമോറാണ്ം (യുഎഎം)

എംഎസ്ക്എംഇ ഡവലപ്പ്ക്തമറെ്ക് ആക്ക്െ്ക് 2006 അനുമച്ചദം 
8 അനുസരിച്ച്ക് 2015 തസപ്ക്റ്റംബർ മാസം മുതൽ 
നെപ്പിലാക്ിയ പദ്തിയാണ്ക് യുഎഎം. ഇതിൽ, 
എംഎസ്ക്എംഇ സംരംഭകർ ഒരു പ്രമത്യക ഉമദ്യാഗ്ക് 
ആധാർ നമ്പർ (യുഎഎൻ) ലഭിക്കുന്തിനായി 
ഓൺ വലനായി സംരംഭകത്വ ധാരണാ പത്രം 
സമർപ്പിമക്ണ്ത്ക്.

തസപ്ക്ററംബർ 18, 2015 മുതൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ 
വകുപ്പ്ക് മകരളത്തിൽ ഇഎം ഭാഗം II സമർപ്പിക്കുന് 
സ�ദായം നിർത്തലാക്കുകയും അതിതറെ സ്ഥാനത്ത്ക് 
ഓൺ വലൻ രജിസമ്ഷൻ സംവിധാനമായ ഉമദ്യാഗ്ക് 

ആധാർ ആരംഭിക്കുകയും തചയ്ത.  മാർച്ച്ക് 31, 2020 
വതരയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഉമദ്യാഗ്ക് ആധാറിൽ 
അമപക് സമർപ്പിച്ചവരുതെ ആതക എണ്ണം 1,19,141 
ആണ്ക്.  ഇതിൽ യഥാക്രമം നിർമാണ മമഖലയിൽ 
60,122,9,451,383 എന്ിങ്ങതന സൂക്്ക്മ തചറുകിെ 
ഇെത്തരം യുണിറ്റുകളം (ആതക 69,956 എണ്ണം-ഇത്ക് 
2018-19 തല 56,019 തനക്ാൾ 24.88 ശതമാനം 
കൂടുതലായിരുന്നു.) ഇതിനു പുറതമ, മസവനമമഖലയിൽ 
യഥാക്രമം 41,190, 7653,342  സൂക്്ക്മ തചറുകിെ 
ഇെത്തരം യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പതെ 49,185 എണ്ണം 
യുഎഎമിൽ ഫയൽ തചയ്തിട്ടുണ്്ക്. (ഇത്ക്  2018-
19 തല 40,465 തന അമപക്ിച്ച്ക് 21.54 ശതമാനം 
കൂടുതലായിരുന്നു.) (അവലംബം വ്യവസായ വാണിജ്യ 
ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് ) വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.1ൽ 
നല്ക്കിയിരിക്കുന്നു.

കമഖെയുലെ പ്രേെനം

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിതറെ കണക്കുകൾ 
പ്രകാരം 2019-20 കാലയളവിൽ മകരളത്തിൽ 
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പുതിയ സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, 
ഇെത്തരം യൂണിറ്റുകളതെ ആതക എണ്ണം 13,695 
ആണ്ക്.  ഇക്ാലയളവിതല തമാത്തം നിമക്പം 
1,338.65 മകാെിയും, ആതക സൃഷ്ിച്ച തതാഴിലുകളതെ 
എണ്ണം 46,081 ഉം ആണ്ക്.  5984 തതാഴിലുകൾ സൃഷ്ിച്ച്ക് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ 
(1694) ആരംഭിച്ച പാലക്ാെ്ക് ജിലെ ഒന്ാമതും 1594 
പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ച്ക് 
4341 തതാഴിലുകൾ സൃഷ്ിച്ച തൃശ്ശൂരും 1386 പുതിയ 
എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളിലൂതെ  4,903  തതാഴിലുകൾ 
സൃഷ്ിച്ച എറണാകുളവം തതാട്ടുപുറകിലുമാണ്ക്.  251 

 ച തിത്ം 4.4.1- 2018-19,2019-20 വർഷങ്ങളിതല പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യുണിറ്റുകളം സൃഷ് ിച്ച പുതിയ 
തതാഴിലവസരങ്ങളം
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പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ച്ക് 
953 തതാഴിലുകൾ സൃഷ്ിച്ച കാസർമഗാഡ്ക് ഏറ്റവം 
പിന്ിലായും പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ചു.  വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.2.2 ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.  2019-20 
ൽ ആരംഭിച്ച എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ ഉപമമഖല 
തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവതെയുള്ള പട്തിേ 4.4.3 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.  

ഉപമമഖല തിരിച്ചുള്ള എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ 
കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷതത്ത വളർച്ച കാണിക്കുന്ത്ക് 
കാർഷിക ഭക്്യാധിഷ്ിത എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ 
എണ്ണം 2016-17 -ൽ 2,395 -ൽ നിന്നും 2019-20 -ൽ 
2,582 യൂണിറ്റിമലക്്ക് (7 ശതമാനം വർദ്നവ്ക് ) 
ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയാണ്ക്.  മസവന മമഖലയുമായി 
ബന്ധതപ്പട് എം.എസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകൾ 2016-17 -ൽ 
3,057 ൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 4,036 ആയി വർദ്ിച്ചു. 
(32 ശതമാനം വർദ്നവ്ക് ). 

പട്തിേ.4.4.2. ഒക്ക്മൊബർ 12,2020 വതര മകരളത്തിതല അർഹരായ എം.എസ്ക്.എം.ഇ. വായ്ക്പ്പക്ാർക്്ക് 
അനുവദിച്ചതും വ ിതരണം തചയ്തതുമായ അെിയന്തിര വായ്ക്പ്പാ സൗകര്യം 
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ആതക തപാതു മമഖല 
വാണിജ്യ ബാങ്കൾ 1,75,140 1,23,790 2,545.38 88,795 20,58.13 34,995 4,87.25

ആർ.ആർ.ബ ി –മകരള 
ഗാമീൺ ബാങ്്ക് 35,568 1,730 18.36 1,730 18.36 0 0

ആതക –സ്വകാര്യ 
മമഖലാ വാണിജ്യ ബാ-
ങ്കൾ 

46,560 17,548 3,108.74 14,043 27,87.05 3,505 3,21.69

ആതക-ബാങ്ിംഗ്ക് 
മമഖല 2,57,268 1,43,068 5,672.48 1,04,568 4,863.53 38,500 808.94

അവലംബം: െംസ്്റാന തല ബ്റാരകേഴസ്െസ് കമ്റിറ്റി  

പട്തിേ 4.4.3 മകരളത്തിൽ ഓമരാ ഉപമമഖലയ്ക്ക് കീഴ ിലും ആരംഭിച്ച പുതിയ എംഎസ്ക്എംഇ യൂണിറ്റുകളതെ 
വ ിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ 
നമ്പര് ഉപകമഖെ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20    

2020-21 
 

ലസപ്റ്ംബര് 
30 വലര )

1 കാർഷ ിക ഭക്്യാധിഷ് ിതം 2,395 2,553 2,712 2,582 970
2 തുണിത്തരങ്ങളം വസ്ക്ത്രങ്ങളം 1,695 1,947 1,858 1,904 360

3 ജനറൽ/തമക്ാനിക്ൽ/വലറ്റ്ക് 
എഞ് ിനീയറിംഗ്ക് 1,606 2,001 1,533 1,334 264

4 മസവന പ്രവർത്തികൾ 3,057 3,679 3,259 4,036 566
5 തെി ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 775 871 644 5,32 127
6 സിമൻറ്ക് ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 344 469 329 3,09 71

7 പ്ര ിൻറിംഗം അനുബന്ധ
പ്രവർത്തികളം 322 392 348 2,80 47

8 മപപ്പർ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 158 163 192 1,88 62
9 ഇൻഫർമമഷൻ തെക്ക്മനാളജി 263 316 294 2,40 54

10 മറ്റുള്ളവ 3,098 3,077 2,657 2,290 648
ആതക 13,713 15,468 13,826 13,695 3,169

അവലംബം- വ്യവെ്റായ വ്റാണറിജ്യ ഡയറകസ്െരററ്സ്
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2019-20 കാലയളവിൽ കൂടുതൽ എംഎസ്ക്എംഇ 
യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചത്ക് മസവന മമഖലയിലാണ്ക്.  
തുെർന്്ക് കാർഷിക ഭക്്യാധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങളം 
“മറ്റുള്ള” വിഭാഗവം. (പ്ാസ്റിക്്ക് പാത്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ 
ആഭരണങ്ങൾ, റബ്ബർ ഉല്പന്ങ്ങൾ കരകൗശല 
ഉല്പന്ങ്ങൾ എന്ിവ നിർമിക്കുന് യൂണിറ്റുകൾ 
ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു), തുണിത്തരങ്ങൾ ,വസ്ക്ത്രങ്ങൾ 
എന്ിവയിലുമാണ്ക്.

സംസ്ാന ബഡ്ജറ്് ( 2020-21)

2020-21 തല സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഗാമീണ തചറുകിെ 
സംരംഭങ്ങൾക്്ക്  390.32 മകാെി രൂപ പദ്തി വിഹിതം 
അനുവദിച്ചതിൽ ഒക്ക്മൊബർ 31, 2020 വതര 300.39 

മകാെി രൂപ തചലവഴിച്ചു (76.95 ശതമാനം), ജൻഡർ  
ബജറ്റിനു അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകിയ 
2020-21 തല ബഡ്ക്ജറ്റിൽ, സൂക്്ക്മ തചറുകിെ 
ഇെത്തരം മമഖലയ്ക്ക് പദ്തി വിഹിതമായി 154.79 
മകാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്ക് 
ഡയറക്ക്െമററ്റിതറെയും ജിലൊ ഉപ ഓഫീസകളതെയും  
നവീകരണം, മകരള ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് 
എറെർപ്രണർഷിപ്പ്ക് തഡവലപ്പ്ക്തമറെിതന മികവിതറെ 
മക�മാക്ൽ,സംരംഭക വികസന മക�ങ്ങൾ (ഇ.ഡി.
സി), തചറുകിെ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള മാർജിൻ മണി 
ഗാറെ്ക്,വനപുണ്യ സംരംഭ വികസന മക�ങ്ങൾക്കുള്ള 
സഹായം എന്ീ അഞ്ചു പുതിയ പദ്തികൾ 2020-21 ൽ
 ആരംഭിച്ചു . വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.4.4 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ച തിത്ം 4.4.2 . 2019-20 വർഷത്തിൽ നിർമാണ, മസവന മമഖലയിൽ രജിസ്റർ തചയ്ത സൂക്്ക്മ, 
തചറുകിെ ഇെത്തരം യൂണിറ്റുകളതെ എണ്ണം 
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അവലംബം വ്യവെ്റായ വ്റാണറിജ്യ വകുപ്സ് ഡയറകസ്െരററ്സ്

കബാക്് 4.4.2 കാലയളവ ിതല പ്രധാന ഭൗതിക മനട്ങ്ങൾ, 2019-20

• 2019-20 കാലയളവ ിൽ ആരംഭിച്ച എം.എസ്ക്.എം.ഇ യൂണിറ്റുകൾ 13,695 ഉം ആതക നിമക്പം 1338.65 
മകാെി രൂപയും സൃഷ് ിച്ച തതാഴിലവസരങ്ങൾ 46,081 ഉം ആണ്ക്. 

• സംരംഭക സഹായ പദ്തിയിൻ കീഴ ിൽ 530 യൂണിറ്റുകൾക്്ക് 29.04 മകാെി രൂപയുതെ ധന സഹായം 
നൽകി.

• തചറു ഗാർഹിക യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള പദ്തിയിൻകീഴിൽ 144 യൂണിറ്റുകൾക്്ക് 26.35 ലക്ം രൂപ 
ധനസഹായം നൽകി. 

• പുഴകൽപ്പാെം ബഹുനില വ്യവസായ എമസ്ററ്റ്ക് (ഒന്ാം ഘട്ത്തിതറെ  86 ശതമാനം പണി പൂർത്തിയായി. 
പുന്പ്ര ബഹുനില വ്യവസായ എമസ്ററ്റിതറെ  65 ശതമാനം പണി പൂർത്തിയായി. പുഴകൽപ്പാെം ബഹുനില 
എമസ്ററ്റ്ക് രണ്ാം ഘട്ത്തിതറെ 78 ശതമാനം പണി പൂർത്തിയായി.

• തെക്ക്മനാളജി മാമനജ്ക്തമറെ്ക് വ ികസന പരിപാെികളിൽ 339 മപർ പതങ്ടുക്കുകയും 107 മപർ പുതിയ 
സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങുന്തിന്ക് ഫലപ്രദമായ നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തചയ്ക്തു.

• സംസ്ഥാനത്തുെനീളം 18 വ്യവസായ പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘെിപ്പ ിച്ചു.

അവലംബം: വ്യവെ്റായ വ്റാണറിജ്യ ഡയറകസ്െരററ്സ്
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സംസ്ാനലത് പ്രധാന പദ്ധതതിേളും 
കനട്ങ്ങളും 

2020-21-ൽ സംസ്ഥാനസർക്ാർ സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
വ്യവസായത്തിന്ക് അനുകൂല സാഹചര്യതമാരുക്കുവാൻ 
പല പരിപാെികളം വിജയകരമായി നെപ്പിലാക്ി. 
വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനു മവണ്ി അെിസ്ഥാന 
തസൗകര്യതമാരുക്ൽ, സംരംഭകത്വം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ൽ, വനപുണ്യ വികസനം എന്ിവ 
നെപ്പിലാക്ി. പ്രധാന പരിപാെികളം മനട്ങ്ങളം താതഴ 
പറയുന്നു.

1.വ്യവസായ അെതിസ്ാന ലസൗേര്യ 
   വതിേസന പദ്ധതതിേള് /പരതിപാെതിേള് 

വ്യവസായ പാർക്കുകൾ, എമസ്ററ്റുകൾ, വികസിത 
പ്രമദശം (ഡി.എ/ഡി.പി) എന്ിവിെങ്ങളിൽ മറാഡുകൾ, 
വവദയുതി,തവള്ളം, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം എന്ിവ 
ഉൾതപ്പതെയുള്ള അെിസ്ഥാന തസൗകര്യ വികസനം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനാണ്ക് ഈ പദ്തി തകാണ്്ക് 
ഉമദേശിക്കുന്ത്ക്. പുതിയ ബഹുനില വ്യവസായ 
തകട്ിെങ്ങൾ (എസ്ക്.ഡി.എഫ്ക് ), വ്യാവസായിക 
പാർക്കുകൾ, ക്സ്ററുകൾക്കുള്ള തപാതു സൗകര്യ 
മക�ങ്ങൾ എന്ിവ വികസിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള  
വ്യവസ്ഥകളം ഉണ്്ക്.

എ.നതിെവതിലുള്ള ലഡവെപ്്ലമറെ് ക്ാട്്/
പ്രകദശങ്ങളതിലെ പശ്ാത്െ സൗേര്യ വതിേസനം 
ലമച്ചലപ്ടുത്ല്

 സംസ്ഥാനതത്ത തചറുകിെ വ്യവസായങ്ങൾക്്ക് 
ആവശ്യമായ വ്യവസായ സൗകര്യങ്ങൾ 

ഒരുക്കുന്ത്ക് വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്ക് 
ഡയറക്ക്െമററ്റാണ്ക്(ഡി.ഐ.സി). നിലവിൽ 
ഡി.ഐ.സിയുതെ കീഴിൽ 2424.85 ഏക്റിലായി  
39 വികസന പ്രമദശങ്ങൾ /മപ്ാട്ടുകൾ ഉണ്്ക്. ഈ 
വികസന പ്രമദശം/മപ്ാട്ടുകളിലായി  ആതക 2574 
യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്ക്. 2019-20 -ൽ

      നിലവിതല 16 തഡവലപ്പ്ക്തമറെ്ക് ഏരിയ /മപ്ാട്ിതറെ 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനും 
/സൃഷ്ിക്കുന്തിനുമായി 912 ലക്ം രൂപ 
അനുവദിച്ചു.  ഈ ഡി.എ/ഡി.പി കളിലൂതെ ആതക 
35332 മപർക്്ക് തതാഴിൽ നൽകുകയും 4,93,944.86 
ലക്ം രൂപ വരുമാനമുണ്ാകുകയും തചയ്ക്തു. 
ഇതിതറെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.3 -ൽ 
തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബതി. ബഹുനതിെ വ്യവസായ എകറ്റ്റ്റുേളുലെ 
നതിര്മോണം 

 മകരളത്തിൽ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ള 
ഭൂമിയുതെ ലഭ്യത വളതര കുറവാണ്ക്. ഒരു 
വ്യവസായ പ്രമദശത്ത്ക് കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങതള 
ഉൾതക്ാള്ളിക്ാൻതക് അധിക സ്ഥല 
തസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന് ബഹുനില മന്ിരങ്ങൾ 
അത്യാവശ്യമാണ്ക്. 2019-20 -ൽ 978 ലക്ം രൂപ 
തചലവിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വിവിമധാമദേശ വിപണന 
മപ്രാത്ാഹന മക�ം നിർമിക്കുന്തിനുള്ള 
പ്രാരംഭ നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പണി 
തചയ്യുന്തിന്ക് പി.ഡബ്ലൂ.ഡിയ്ക്ക്  100 ലക്ം രൂപ 
അനുവദിക്കുകയും തചയ്ക്തു. നിർമാണ മജാലികൾ 
നെന്നു തകാണ്ിരിക്കുന് പുഴക്ൽപ്പാെം ഒന്നും 
(86 ശതമാനം) രണ്ടും (78 ശതമാനം) പുന്പ്ര 
(65 ശതമാനം) എന്ീ മൂന്്ക് സ്റാൻമഡർഡ്ക് 

പട്തിേ 4.4.4 വാർഷ ിക പദ്തികളിതല ഗാമീണ തചറുകിെ സംരംഭങ്ങളതെ പദ്തി വ ിഹിതവം തചലവം, 
2019-20, 2020-21 (രൂപ മകാെിയിൽ)     

ക്രമ 
നമ്പര് കമഖെ/ ഉപകമഖെ വാര്് തിേ പദ്ധതതി             

 (2019-20)
വാര്് തിേ പദ്ധതതി              

(2020-21)

6.1 ഗ്ാമജീണ ലചറുേതിെ സംരംഭങ്ങള് വ തിഹതിതം ലചെവ് വ തിഹതിതം 
ലചെവ്  

(ഒേ്കൊബര് 15 
വലര )

i തചറുകിെ വ്യവസായം 163.89        54.57 134.14 67.11
ii വാണിജ്യം 15.43 4.77 16.00 1.62
iii കരകൗശലം 3.55 2.04 4.65 3.02

ആതക(എം.എസ്ക്.എം.ഇ ) 182.87 61.38 154.79 71.75
iv വകത്തറിയും  യ�ത്തറിയും 56.01 35.51 51.39 25.52
v കയർ വ്യവസായം 141.51 137.35 112.74 134.34
vi ഖാദി ഗാമ വ്യവസായം 14.43 6.70 16.10 3.75
vii കശുവണ്ി  വ്യവസായം 54.45 9.90 55.30 65.03

ആതക 449.27 250.84         390.32          300.39
(ഗാമീണ തചറുകിെ സംരംഭങ്ങൾ)

അവലംബം: ബജറ്സ് 2019-20,2020-21 & പ്്റാൻരപേെസ്
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ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറികൾ (എസ്ക്.ഡി.എഫ്ക് )  
2020-21 -ൽ പൂർത്തികരിക്ാനാകുതമന്്ക് 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. 2019-20 കാലയളവിൽ 
പദ്തിയ്കായി 10 മകാെി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. 

സതി . മതിനതി ഇന്ഡസ്്തിയല് എകറ്റ്റുേള്
 മാർച്ച്ക് 31, 2019 തല കണക്നുസരിച്ച്ക് 96 

മിനി ഇന്ക്ഡസ്ക്്ിയൽ എമസ്ററ്റുകളിലായി 857 
എസ്ക്.എസ്ക്.ഐ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്്ക്. അതിൽ 
പ്രവർത്തനക്മമായ  740 യൂണിറ്റുകളിലൂതെ 
3,623 മപർക്്ക് തതാഴിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. 
2020 മാർച്ച്ക്  31  തല കണക്നുസരിച്ച്ക് 91 
മിനി ഇൻഡസ്ിയൽ എമസ്ററ്റുകളിലായി 887 
യൂണിറ്റുകളണ്്ക് (2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക്  3.3 
ശതമാനം കൂടുതൽ), ഇതിൽ പ്രവർത്തനക്മമായ 
752 യൂണീറ്റുകളിലൂതെ (2018-19 തനക്ാൾ 1.59 
ശതമാനം വർധനവ്ക് ) 3,651 മപർക്്ക് തതാഴിൽ 
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു.

 (ഡതി) സതിഡ്കോയുലെ േജീഴതിലുള്ള വ്യവസായ 
എകറ്റ്റുേള്

 സംസ്ഥാനതത്ത തചറുകിെ വ്യവസായ 
മമഖലയിൽ ഭൂമി, വർക്്ക് തഷഡ്ക്, ജലം, 
അസംസ്ക്കൃതവസ്ക്തുക്ളതെ വിതരണം 
എന്ിങ്ങതനയുള്ള അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 
സിഡ്ക്മകാ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്്ക്.2018-19 
കാലയളവിൽ 233.86 ഏക്റിലായി 17 മമജർ 
ഇന്ക്ഡസ്ക്്ിയൽ എമസ്ററ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ 
193.61 ഏക്ർ അനുവദിക്കുകയും ഇതിൽ 880 
പ്രവർത്തനക്മമായ യൂണിറ്റുകളിലൂതെ 7762 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും തചയ്ക്തു 
.2019-20 ൽ അനുവദിച്ച ഭൂമി 200.26 ഏക്റും 
പ്രവർത്തനക്മമായ യൂണിറ്റുകൾ 909 ഉം (3.2 
ശതമാനം വർധനവ്ക് ) 2019-20 തല ആതക 
വരുമാനം 2.94 മകാെി രൂപയും ആയിരുന്നു. ഇതു 
കൂൊതത സംസ്ഥാനതത്താട്ാതക സിഡ്ക്മകായുതെ 
ഭരണനിയ�ണത്തിൽ 7 വ്യവസായ 
പാർക്കുകളിലും  36 മിനി ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ 
എമസ്ററ്റുകളിലുമായി (അവലംബം:www.keralasidco.com) 
ഏകമദശം 1596 തതാഴിലാളികൾ  പ്രവർത്തന 
ക്മങ്ങളായ 332 യൂണിറ്റുകളിലൂതെ തതാഴിൽ 
തചയ്യുന്നു.  2019 -20 കാലയളവിൽ സിഡ്ക്മകായുതെ 
മിനി ഇന്ക്ഡസ്ക്്ിയൽ എമസ്ററ്റുകളിലൂതെ സൃഷ്ിച്ച 
ആതക വരുമാനം 1.17 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. 
സിഡ്ക്മകായുതെ കീഴിലുള്ള  വ്യവസായ 
എമസ്ററ്റുകളതെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.4.5,4.4.6,4.4.7 എന്ിവയിൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു.

(ഇ) വ്യാവസായതിേ ക്റ്ര് വതിേസനം 
 എം.എസ്ക്.എം.ഇ സംരംഭങ്ങതള 

സംബന്ധിച്ചിെമത്താളം ഇൻക്ലൂസീവ്ക്തനസ്ക്, 
സാമങ്തിക വിദ്യയുതെ സ്വാംശീകരണം, മശഷി 
തമച്ചതപ്പടുത്തൽ, തപാതു വിഭവങ്ങളതെ ലഭ്യത 

ഉറപ്പുവരുത്തൽ എന്ിവയിൽ ക്സ്ററുകൾ 
പ്രധാന പങ്്ക് വഹിക്കുന്നുണ്്ക്. ഉത്ക്പാദന ക്മത, 
മത്രക്മത, തചറുകിെ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള 
കാര്യമശഷി എന്ിവ വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള  
ഫലപ്രദമായ ഉപായമായാണ്ക് ക്സ്റർ 
സമീപനതത്ത, സൂക്്ക്മ,തചറുകിെ,ഇെത്തരം 
സംരംഭക മ�ാലയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ത്ക്.

 പരമ്പരാഗതരീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങതളയും, 
വ്യാവസായിക ജിലെകതളയും മത്രത്തിന്ക്  
അനുകൂലമാക്കുന്തിനും, നൂതന ആശയങ്ങൾ 
കതണ്ത്തുന്തിനുള്ള നവീന ശംഖലകളായി 
രൂപാന്തരതപ്പടുത്തുന്തിലൂതെ, കൂട്ായ്ക്മയുതെ 
(agglomeration) ലാഭം തകായ്യുന്തിനായി മകരള 
സർക്ാർ വ്യവസായവത്ക്ക്രണത്തിന്ക് ക്സ്റർ 
വികസന സമീപനം മുൻകൂട്ി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
എം.എസ്ക്.എം.ഇ വികസന ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക്, 
തൃശ്ശൂർ, തക-ബിപ്ക് എന്ിവയിലൂതെയാണ്ക് 
സംസ്ഥാനം ക്സ്റർ വികസന പ്രവർ ത്തനങ്ങൾ 
നെത്തുന്ത്ക്. തെി, വപ്വഡ്ക്, ഫർണിച്ചർ, 
റബ്ബർ, തെക്്ക്റ്റയിൽസ്ക്, അരിമിൽ, പ്ാസ്റിക്ക്, 
പ്രിമറെഴ്ക്സ്ക്, വംശീയമായ ആഹാരം, കാർ ഷിക 
ഉപകരണങ്ങൾ, ജനറൽ എഞ്ിനീയറിംഗ്ക് 
എന്ീ മമഖലകളിൽ തപാതുസൗകര്യ മസവന 
മക�ങ്ങളതെ നിർമാണം വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാണ്ക്.  
തൃശ്ശൂരിതല മചവൂർ  വഡ്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ ക്സ്റർ, 
എറണാകുളതത്ത വപ്വഡ്ക് ക്സ്റർ 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ   തപാതുസൗകര്യ മസവന 
മക�ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്തിനുള്ള പ്രവർത്തനം 
പുമരാഗമിച്ചു തകാണ്ിരിക്കുന്നു (അവലംബം: രക�ള 

ബയൂരറ്റാ ഓഫസ് ഇൻഡട്രറിയല് സ്രൈ്റാര�്റാഷൻ). തൃശ്ശൂരിതല 
മചവൂർ വഡ്ക് ഫർണിച്ചർ ക്സ്ററിൽ തപാതു 
സൗകര്യ മസവന മക�ം സ്ഥാപിക്കുന്തിന്ക് 
ആവശ്യമായ പ്രധാനതപട് പ്ാന്കളം യ�ങ്ങളം 
സ്ഥാപിക്കുകയും, ഇത്ക് പൂർത്തീകരണത്തിതറെ 
അന്തിമ ഘട്ത്തിലുമാണ്ക്. മകാഴിമക്ാതട് വഡ്ക് 
ഫർണിച്ചർ ക്സ്ററിതറെ തകട്ിെ നിർമാണ 
മജാലികൾ പുമരാഗമിക്കുന്നു. മക� എം.എസ്ക്.
എം.ഇ മ�ാലയം 19 തപാതുസൗകര്യ മസവന 
മക�ങ്ങളതെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക് 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി വരുന്നു. 
സംസ്ഥാന ഗവൺതമന്ം മറ്റ്ക് പങ്ാളികളമായി 
മചർന്്ക് തൃശ്ശൂരിതല എംഎസ്ക്.എം.ഇ-വികസന 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് തലസ്ഥാനത്ത്ക് ക്സ്ററുകളതെ 
മപ്രാത്ാഹനത്തിനും വികസനത്തിനുമായി 
സജീവമായി ഇെതപട്്ക് തകാണ്ിരിക്കുകയാണ്ക്. 
എറണാകുളം കാലെി സ്റീൽ കൺമസാർഷ്യം 
വപ്രവറ്റ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, തിരുവനന്തപുരം പപ്പെം ക്സ്റർ 
എന്ിവയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
(അവലംബം : വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ്  2019-20, എം.എെസ്.എം.ഇ 
വറികെന ഇൻസ്ററിറ്യൂട്സ്, തൃശൂര). 



200 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

2.ോര്യകശ്തി വതിേസന പരതിപാെതിേള്

സൂക്്ക്മ, തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്്ക് 
സംരംഭകത്വം/വ്യവസായ വികസന 
പരിപാെികളം വനപുണ്യ വികസന പരിശീലനവം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന്ക് പദ്തി ലക്്യമിടുന്നു.  
2019-20 -ൽ 8 മകാെി രൂപ പദ്തിയ്ക്ക് വകയിരുത്തുകയും  
താതഴ പറയുന് പരിപാെികൾ നെത്തുകയും  തചയ്ക്തു.

• 14 ജിലെകളിലായി 28 സംരംഭകത്വ വികസന 
പരിപാെികൾ സംഘെിപ്പിച്ചു . ഇതിൽ 1,391 മപർ 
പതങ്ടുത്തു.

• സംരംഭകത്വ മബാധവൽക്രണ പരിപാെികൾ 
മ്ാക്്ക് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മകാർപ്പമറഷൻ 
തലങ്ങളിലും ഐ.െി.ഐ, മപാളിതെക്ക്നിക്ക്, 
ആർെ്ക്സ്ക്&സയൻസ്ക് മകാമളജുകൾ 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ സംഘെിപ്പിക്കുകയും 20,192 മപർ 
ഇതിൽ പതങ്ടുക്കുകയും തചയ്ക്തു.

• താലൂക്്ക്തല നിമക്പക സംഗമം 14 ജിലെകളിലും 
സംഘെിപ്പിക്കുകയും 5,324 മപർ പതങ്ടുക്കുകയും 
തചയ്ക്തു.

• വിദ്യാർത്ഥികൾക്ിെയിൽ സംരംഭകത്വം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 305 സംരംഭകത്വ  വികസന 
ക്ബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

• 2020 ജനുവരി 29, 30 തീയതികളിൽ എൺ വലറ്റ്ക് 
2020 എന് മപരിൽ കവെിയാർ  ഉദയ പാലസ്ക് 
കൺതവൻഷൻ  തസറെറിൽ ഇ.ഡി ക്ബ്ക്  
മകാൺമക്വ്ക് എം.എസ്ക്.എം.ഇ ഉച്ചമകാെി 
സംഘെിപ്പിച്ചു. മകരളത്തിലുെനീളമുള്ള വിദ്യർത്ഥികളം 
അധ്യാപകരും സംരംഭകരും ‘എൺ വലറ്റ്ക് 2020’ 
എന് ഇ.ഡി ക്ബ്ക്  മകാൺമക്വിൽ  അവരുതെ 
നൂതന ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

എ. സംരംഭേത്ം, മവദഗ്്യവതിേസനം എന്തിവയുലെ  
കപ്രാത്ാഹനം

 പ്രാമദശിക സംരംഭകരുതെ മപ്രാത്ാഹനം 
സസ്ഥിരഉപമഭാഗവം ഉത്ക്പാദന സംവിധാനവം 
സൃഷ്ിക്കുന്തിന്ക് വളതര പ്രധാനമാണ്ക്. 
മകരളത്തിതല വവദഗ്്യ വികസന 
പരിശീലനസ്ഥാപനങ്ങളതെ വിശദാംശങ്ങൾ 
പട്തിേ 4.4.3 -ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മക� 
ഗവതമെറെ്ക് സ്ഥാപനമായ തൃശ്ശൂരിതല എം.എസ്ക്.
എം.ഇ വികസന ഇൻ സ്റിറ്റയൂട്്ക് (എം.എസ്ക്.
എം.ഇ-ഡിഐ). 2019-20 വർഷത്തിൽ 30  
മകാഴ്ക്സകൾ  നെത്തിയിട്ടുണ്്ക്.  7,328 മപർ 
ഈ പരിപാെിയുതെ   ഗണമഭാക്താക്ളായി. 
2020-21  (തസപ്ക്റ്റംബർ 30, 2020  വതര) 4,208 
മപർക്്ക് തവബിനാറുകളിലൂതെ  വനപുണ്യ 
വികസന പരിപാെികളതെ  ഗണം ലഭിക്കുകയും 
തചയ്ക്തു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.8 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

3. വാണതിജ്യ വതിേസനം  

എ. പ്രകമാ്ണല് ഇവന്റുേള്/എക്തിബതി്നുേള്- 
2019-20 ോെയളവതില് എംഎസ്എംഇ 
കമഖെയുലെ കനട്ങ്ങള്
വ്യവസായവാണിജ്യ ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് 
മകരളത്തിനകത്ത്ക് 2019-20 -ൽ 
എക്ിബിഷനുകൾ/തഫയറുകൾ എന്ിങ്ങതന 30 
വിവിധയിനം പരിപാെികൾ 1,212 സ്റാളകളിലായി 
സംഘെിപ്പിക്കുകയും /അവയിൽ പതങ്ടുക്കുകയും  
ആതക 35.95 മകാെി രൂപവരുമാനം മനടുകയും 
തചയ്ക്തു. മകരളത്തിതല മിക്വാറും ജിലെകളിൽ 
എക്ിബിഷനുകൾ സംഘെിപ്പിച്ചു. എന്ാൽ, 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ എക്ിബിഷനുകളം (6)
സ്റാളകളം (480 എണ്ണം) സംഘെിപ്പിച്ചത്ക് കണ്ണൂർ 
ജിലെയാണ്ക്.  വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.9 
ൽ തകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2019-20 ൽ വ്യവസായ 
വകുപ്പ്ക് നെപ്പാക്ിയ പ്രധാന മപ്രാത്ാഹന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  താതഴപ്പറയുന്വയാണ്ക്.

• വകുപ്പ്ക്, 2019-20 -ൽ സംസ്ഥാനത്തുെനീളം 18 
വ്യവസായ പ്രദർശനങ്ങളം 2020 ജനുവരിയിൽ  
എറണാകുളത്ത്ക് മകരള കാർഷിക ഭക്്യ 
പ്രദർശനവം സംഘെിപ്പിച്ചു. ആതക 125എം.എസ്ക്.
എം.ഇ  യൂണിറ്റുകൾ അവരുതെ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്തിന്ക് ഇതിൽ പതങ്ടുത്തു.

• 14 ജിലെകളിലായി സംഘെിപ്പിച്ച വിവിധ 
വ്യാവസായിക മപ്രാത്ാഹന പരിപാെികളിൽ 
29,530 മപർ പതങ്ടുക്കുകയും 15,000 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്ക്തു.

• സംരംഭകർക്്ക് പുതിയ സാമങ്തികവിദ്യ 
പരിചയതപ്പടുത്തുന്തിനും സാമങ്തികവിദ്യ 
നൽകുന് സ്ഥാപനങ്ങളമായി മനരിട്്ക് 
ആശയവിനിമയം നെത്തുന്തിനും വകുപ്പ്ക് 
തമഷിനറി എക്്ക്മപാ നെത്തുന്നു. തമഷിനറി 
എക്്ക്മപാ 2020 തഫബ്രുവരിയിൽ തൃശ്ശൂരിൽ 
സംഘെിപ്പിച്ചു, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിതല 132 
തമഷീൻ നിർമാതാക്ൾ അവരുതെ തമഷീനുകൾ 
എക്്ക്മപായിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ബതി. വാണതിജ്യ മതി്ന 
 സൂക്്ക്മ തചറുകിെ ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങൾ,സ്റാർട്്ക്  

അപ്പുകൾ,പരമ്പരാഗത വ്യവസായം എന്ീ 
മമഖലകളിലുള്ളവർക്്ക് അവരുതെ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾക്്ക് 
വിപണി,ബ്ാൻഡിംഗ്ക് എന്ിവ ഒരുക്കുന്തിനും 
മദശീയ/അന്തർ മദശീയ വിപണിയിൽ നിന്നും 
ഗണമമന്യുള്ള അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ൾ 
ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്തിനും ലക്്യമിട്്ക് 
2018ൽ  സംസ്ഥാന സർക്ാർ ആരംഭിച്ചതാണ്ക് 
വാണിജ്യ മിഷൻ. വാണിജ്യ മിഷൻ നെപ്പിലാക്ിയ 
പ്രധാന  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്ക്:
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അവലംബം: എം.എെസ്.എം. ഇ വറികെന ഇൻസ്ററിറ്യൂട്സ്, തൃശ്ശൂര (എം.എെസ്.എം.ഇ-ഡറിഐ), രക�ള ഇൻസ്ററിറ്യൂട്സ് ഓഫസ് എറെര്രൈണരഷറിെസ്  സഡവലപ്സ്സ�റെസ് (സക.
ഐഇ.ഡറി), രക�ള അകേ്റാഡ�റി രഫ്റാര സ്റില് എക്സലൻ െസ്, രക�ള ഇൻസ്ററിറ്യൂട്സ് ഓഫസ് രലബര ആറെസ് എംരപ്്റായസ്സ�റെസ് (കറിസല).

എം.എസ്.എം. ഇ വ തിേസന ഇനറ്തിറ്യൂട്്, തൃശ്ശൂര് (എം.എസ്.എം.ഇ-ഡതിഐ):
ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെിതറെ എം.എസ്ക്.എം.ഇ മ�ാലയത്തിന്ക് കീഴ ിൽ വരുന് എം.എസ്ക്.എം.ഇ വ ികസന 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക്, മകരളത്തിനും ലക്ദീപുകൾക്കും തെക്ക്മനാ ഇക്മണാമിക്ക് മാമനജീരിയൽ കൺസൾട്ൻസി 
സർവ ിസകൾ നൽകിവരുന്നു. ഇവ ിതെ വ്യവസായ ഉമത്തജക ക്യാതമ്പയിനുകൾ, സംരംഭകത്വ വനപുണ്യ 
വ ികസന പരിപാെി (ഇഎസ്ക്ഡിപ ി), വനപുണ്യ വ ികസന പരിപാെികൾ (എസ്ക്എസ്ക്ഡി),) എന്ിവ 
സംഘെിപ്പ ിച്ചു. 2019-20 ൽ വവദഗ്്യവ ികസനത്തിൽ 3 മകാഴ്ക്സകൾ നെത്തുകയും 66 മപർക്്ക് പരിശീലനം 
ലഭിക്കുകയും തചയ്ക്തു.

സംരംഭേ വ തിേസനത്തിനായുള്ള കേരള സ്ാപനം (േജീഡ)്:  നവംബർ 26, 2005 ന്ക് മക� സർക്ാരിനു 
കീഴ ിതല ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി കീഡ്ക് സ്ഥാപ ിതമായി. ഓറിയമറെഷൻ മപ്രാഗാമുകളം 
വനപുണ്യവ ികസന പരിശീലനവം നൽകി സംരംഭകത്വം മപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുകതയന്താണ്ക് ഈ 
സ്ഥാപനത്തിതറെ ലക്്യം. ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് വ ിവ ിധ സംരംഭക അവമബാധ പരിപാെികൾ, തസമിനാറുകൾ, 
ശിൽപ്പശാല, ഗമവഷണ-വ ികസനം എന്ിവ സംഘെിപ്പ ിക്കുന്നു. ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിതറെ പ്രവർത്തനതത്ത 
പുനരുജ്ജീവ ിപ്പ ിക്കുന്തിന്ക് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിതറെ പ്രവർത്തനങ്ങളതെ വ്യാപ്ത ി വർദ്ിപ്പ ിക്ാനുള്ള സാധ്യതയുണ്്ക്. 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിതന നവീകരിക്കുന്തിനായി, കീഡ്ക് സംരംഭകത്വ വ ികസനത്തിതല മികവ ിതറെ മക�ം 
എന് പദ്തിയ്ക്ക്  2020-21 ബജറ്റിൽ 200 ലക്ം രൂപ വ ിഹിതം വകയിരുത്തി. ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിതന മികവ ിതറെ 
മക�മായി പുനരുജ്ജീവ ിപ്പ ിക്ാൻ, മകാഴിമക്ാെ്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് മാമനജ്ക് തമറെിതറെ മാസ്റർ 
പ്ാൻ തയ്ാറാക്ല ിനുള്ള മജാല ികൾ  പുമരാഗമിക്കുന്നു. കീഡ്ക്, മകരള സ്റാർട്്ക് അപ്പ്ക് മിഷനുമായി സഹകരിച്ച്ക് 
സംരംഭകർക്്ക് വനപുണ്യ വ ികസനവം പരിശീലനവം നൽകുന്തിന്ക് ഒരു ഓൺവലൻ പ്ാറ്റ്ക്മഫാം 
വ ികസിപ്പ ിക്കുന്തിനും മകരള അക്ാദമി ഓഫ്ക് സ്കിൽ എക്ലൻസമായി സഹകരിച്ച്ക് എറണാകുളതത്ത 
അങ്മാല ിയിൽ സംരംഭക വ ികസന മക�ം സ്ഥാപ ിക്കുന്തിനും KIED മുൻവകതയടുക്കുന്നു.

കേരള അക്കാഡമതി കഫാര് സ്േതില് എക്ലെന സ്(ലേഎഎസ്ഇ): മകരള സർക്ാർ, മകരള അക്ാഡമി 
മഫാർ സ്കിൽ എക്തലൻ സിതറെ (തകഎഎസ്ക്ഇ) മനതൃത്വത്തിൽ യുവ തതാഴിലാളികൾക്്ക് തതാഴിൽ 
മാർഗനിർമദശങ്ങൾ നല്ക്കുന്തിനും വ്യവസായിക പരിശീലനം  തതാഴിൽ ലഭ്യത എന്ിവ ഉറപ്പ്ക് 
വരുത്തുന്തിനുമായി തകാലെം, മകാഴിമക്ാെ്ക്, പാലക്ാെ്ക് എന്ിവ ിെങ്ങളിൽ കൗശൽ മക�ങ്ങൾ 
സ്ഥാപ ിച്ചു. മകരളത്തിതറെ പ്രമത്യക ജനസംഖ്യാ സവ ിമശഷതകൾ കണക്ിതലടുക്കുമമ്പാൾ, 
വ്യാവസായിക കൂട്ടുതകട്ടുകളം മപ്ത്റെ്ക്  ല ിമങ്ജുകളം ഉപമയാഗിച്ച്ക് അതുല്യമായ വനപുണ്യ മമാഡലുകൾ 
തകയ്ക്സ്ക് സ്വീകരിച്ചു, കൂൊതത തകയ്ക്സ്ക് ആരംഭിച്ച വ ിവ ിധ വനപുണ്യ വ ികസന പരിപാെികൾ 
നെപ്പാക്ിതക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്ക്.

കേരള ഇനറ്തിറ്യൂട്് ഓഫ് കെബര് ആറെ് എംക്ായ്ലമറെ് (േതിലെ): തതാഴിലും തതാഴിലധിഷ് ിതവമായ 
മറ്റ്ക് വ ിഷയങ്ങളിലും പരിശീലനത്തിനും ഗമവഷണത്തിനും ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം, 2019-20 -ൽ 
പരിശീലനങ്ങൾ,വർക്്ക്മഷാപ്പുകൾ തസമിനാറുകൾ, പ്രസിദ്ീകരണങ്ങൾ എന്ീ വ ിവ ിധ 
കാര്യപരിപാെികൾ നെത്തുകയുണ്ായി.  ഈ പരിപാെികളിൽ 6,593 മപർ ഗണമഭാക്താക്ളായി. 2019-20 
-ൽ 3 പരിശീലന പരിപാെികൾ നെത്തിയതിൽ (ഓഗസ്ക്റ്റ്ക്  31, 2019 വതര) 554 മപരും ഗണമഭാക്താക്ളായി.

കേരള ഇ-മാര്ക്കറ്്

സംസ്ഥാനത്ത്ക് നിന്നുള്ള ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ ക്ായി മദശീയ 
അന്തർ മദേശീയ വിപണികൾ  ലക്്യമിട്്ക് സർക്ാർ 
‘മകരള ഇ-മാർ ക്റ്റ്ക് ’ എന് മപരിൽ ഒരു ബിസിനസ്ക്-
ടു-ബിസിനസ്ക് തവബ്ക് മപാർ ട്ൽ  ആരംഭിച്ചു. വ്യവസായ 
വാണിജ്യ വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള മകരള ബയൂമറാ ഓഫ്ക് 
ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ തപ്രാമമാഷൻ (തക-ബിപ്ക് ) സൂക്്ക്മ, 
തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങതളയും തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങതളയും അവരുതെ ബിസിനസ്്ക് 
വിപുലീകരിക്കുന്തിന്ക് സഹായിക്കുന്തിനും 
സഹായിക്കുന്തിനുമായി www.keralaemarket.com/
www.keralaemarket.org എന് മപാർട്ൽ വികസിപ്പിച്ചു. 
മദശീയ അന്തർമദശീയ വിപണികളിൽ വാങ്ങുന്വർ ക്്ക് 
സംസ്ഥാനതത്ത എം എസ്ക് എം ഇകളമായും 

തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളമായും സംവദിക്ാനുള്ള 
ഒരു കണക്ൻ മപായിറൊയി മപാർട്ൽ പ്രവർത്തിക്കും. 
ഓമരാ എം എസ്ക് എം ഇയ്ക്കും തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനത്തിനും അവരുതെ വ്യവസായതത്തയും 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങതളയും ചിത്രങ്ങൾ , വിലകൾ  
എന്ിവയ്ക് തക്ാപ്പം പട്ികതപ്പടുത്താൻ  കഴിയും. 
ഭക്്യ സംസ്കരണം, വകത്തറി, തുണിത്തരങ്ങൾ , 
റബ്ബർ , കയർ, ആയുർ മവദം, ഇലക്ക്്ിക്ൽ സ്ക്, 
ഇലക്ക്മ്ാണിക്്ക്, കരകൗശല  വസ്ക്തുക്ൾ, കൃഷി 
എന്ിങ്ങതന വിവിധ മമഖലകളിൽ  ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ  
അതലെങ്ിൽ  വ്യവസായങ്ങൾ  തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
2020 ഒക്ക്മൊബർ വതര മപാർട്ലിൽ രജിസ്റർ തചയ്ത 
വാങ്ങുന്വരും വിൽക്കുന്വരും ഉൾതപ്പതെ ആതക 
അമപക്കരുതെ എണ്ണം 1,449 ആണ്ക്.
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• തകാമമഴ്ക് സ്ക് മിഷതറെ പ്രവർത്തനങ്ങളതെ 
ഭാഗമായി താതഴപ്പറയുന് അന്താരാഷ്ക്് 
ബിസിനസ്ക് മീറ്റിംഗകളിൽ മകരളം പതങ്ടുത്തിട്ടുണ്്ക്. 
ഈ മീറ്റിംഗകളിൽ, പരസ്പരം പ്രമയാജനകരമായ 
ബിസിനസ്്ക് പങ്ാളിത്തം വികസിപ്പിക്ാനുള്ള 
സാധ്യതകൾ പരിമശാധിച്ചു.

ഫുഡ്ക് തെക്ക് ഏഷ്യ 2019 തറെ അഞ്ാം പതിപ്പ്ക്, ഭക്്യ 
സംസ്കരണ, അനുബന്ധ മമഖലകതളക്കുറിച്ചുള്ള 
അന്താരാഷ്ക്് എക്ിബിഷൻ 2019 തസപ്ക്റ്റംബർ 
25 മുതൽ 28 വതര മനപ്പാളിതല കാഠ്ക്മണ്ഡുവിതല 
കിർത്തിപൂരിൽ സംഘെിപ്പിച്ചു.

2019 ഒക്ക്മൊബർ 15 മുതൽ 17 വതര എസ്ക്.ഇ.എഫ്ക്.
എം (മാലിദ്വീപിതല തചറുകിെ ഇെത്തരം സംരംഭകരുതെ 
തഫഡമറഷൻ) വാണിജ്യ മ�ാലയം, ഭാരത സർക്ാർ, 
മാലിദ്വീപിതല ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്ിവയുമായി 
സഹകരിച്ച്ക് മാലദ്വീപിതല ധരുബാറൂഗിൽ ഇന്ത്യൻ 
എക്ക് സ്ക് മപാ 2019 സംഘെിപ്പിച്ചു.

   സതി. സ്തിരം പ്രദര്ശന വതിപണന സമുച്ചയം  
(കേരള മാര്ട്് ) 
2019-20ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്തി, എം.എസ്ക്.
എം.ഇ മമഖലയ്ക്കു മവണ്ി  ഒരു സ്ഥിരം പ്രദർശന 
വിപണന തസൗകര്യം  സൃഷ്ിക്കുന്തിനുള്ള  
അെിസ്ഥാന സൗകര്യം നല്ക്കുന്തിന്ക് ലക്്യമിടുന്നു. 
ശക്തമായ മദശീയ അന്തർ മദശീയ  ശംഖലയുമായി 
ബന്ധിപ്പിച്ച്ക് സൂക്്ക്മ തചറുകിെ ഇെത്തരം 
മമഖലയിതല സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വിപുലീകരിക്കുന്തിനും വിൽപ്പനയ്കായി മവദി 
ഒരുക്കുന്തിനും, വാണിജ്യമുദ്ര സൃഷ്ിക്കുന്തിനും, 
വ്യത്യസ്ത  ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്തിന്ക് 
സൗകര്യതമാരുക്കുന്തിനും നിർദിഷ് എം.എസ്ക്.
എം.ഇ മാർട്ിന്ക് കഴിയും.

4. വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹന പദ്ധതതിേള് 

എ) സംരംഭേത് സഹായ പദ്ധതതി (ഇ.എസ്.എസ് )
 എം എസ്ക് എം ഇകൾക്്ക് വിപുലമായ പിന്തുണ 

നൽകാനും സംരംഭകർക്്ക്, പ്രമത്യകിച്ചും എസ്ക് സി, 
എസ്ക്െി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്ത്രീകൾക്കും 
വ്യക്തികൾക്കും ഒറ്റത്തവണ പിന്തുണ നൽകാനും 
പദ്തി ഉമദേശിക്കുന്നു. 2019-20 കാലയളവിൽ 
ഇ.എസ്ക്.എസ്ക് പദ്തിക്ായി 58.50 മകാെി 
രൂപ വകയിരുത്തുകയും   29.03 മകാെി രൂപ  512 
യൂണിറ്റുകൾക്്ക്  നൽകുകയും തചയ്ക്തു.

ബതി) ഗ്ാമജീണ വ്യവസായങ്ങള്ക്കായുള്ള പാകക്കജ്-
പ്രധാനമ�തിയുലെ ലതാഴതില് ദാന പദ്ധതതി  
(പതി.എം.ഇ. ജതി.പതി )

 ഗാമപ്രമദശങ്ങളിലും നഗരപ്രമദശങ്ങളിലും 

കാർഷിമകതര മമഖലയിൽ തചറു  സംരംഭങ്ങൾ  
സ്ഥാപിച്ച്ക് തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകതയന് 
ലക്്യമത്താതെ മദശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച 
തക്രഡിറ്റ്ക് ലിങ്്ക്ഡ്ക് സബ്ക്സിഡി പദ്തിയാണ്ക് 
‘പ്രധാനമ�ിയുതെ തതാഴിൽ ദാന പദ്തി 

     (പി.എം.ഇ. ജി.പി)’.2019-20 കാലയളവിൽ 
ബാങ്കൾ 1695 അമപക്കൾ സ്വീകരിക്കുകയും  
മാർജിൻ മണി 3,508.72 ലക്ം രൂപ നൽകുകയും 
തചയ്ക്തു. 2018-19 തല താരതമ്യതപ്പടുത്താവന് 
കണക്കുകൾ യഥാക്രമം 1,338 അമപക്കളം 
2,971.24 ലക്ം രൂപയുമാണ്ക്. ബാങ്കൾ 
കൂടുതൽ അമപക്കൾ അനുവദിച്ചത്ക് തൃശൂർ 
ജിലെയിലാണ്ക്, 234 എണ്ണം. തതാട്ടുത്തായി 214 
എണ്ണം   പാലക്ാടും 176 എണ്ണം  എറണാകുളത്തും 
അനുവദിച്ചു . വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.10 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സതി) . വ്യവസായ പ്രകദശം/ പാര്ക്കുേളതില് 
സംരംഭേര്ക്ക് ഭൂമതി നതികക്പ വതിെയുലെ പെതിശ 
ധനസഹായം 

 2019-20 ൽ ഏതറ്റടുത്ത പുതിയ പദ്തിയാണ്ക് 
ഇത്ക്. സർക്ാർ വ്യാവസായിക എമസ്ററ്ററ്റുകളിലും/
പാർക്കുകളിലും പുതിയ സംരംഭകതര ആകർഷിച്ച്ക് 
കൂടുതൽ നിമക്പവം തതാഴിലവസരങ്ങളം 
സൃഷ്ിച്ചു തകാണ്്ക് നിമക്പ സൗഹൃദമാക്ി മാറ്റുക 
എന്താണ്ക് പദ്തിയുതെ ലക്ക് ഷ്യം. ഡി.ഐ.സി./
സിഡ്ക്മകാ/തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി /കിൻഫ്രാ 
എന്ിവ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന് വ്യാവസായിക 
എമസ്ററ്റുകളിൽ /പാർക്കുകളിൽ നിമക്പ 
ഭാരമായ ഭൂമിയുതെ വിലയുതെ ഒരു വിഹിതം, 
അതായത്ക് ഭൂമിയുതെ നിമക്പ തചലവിതറെ 
പലിശ ഭാരം നിശ്ിത കാലയളവിൽ ഏതറ്റടുത്തു 
തകാണ്്ക് അതിതറെ പലിശ വിഹിതം വ്യവസായ 
ഏജൻസികൾക്്ക് നൽകുന്തിനാണ്ക് പദ്തി 
ലക്്യമിടുന്ത്ക്.  

5. സൂക്്മലചറുേതിെവ്യവസായ കമഖെയതിലെ 
വ്യവസായ ധനസഹായം

എ. കറ്റ്് ലെവല് ബാകങ്ഴ്സ് േമേറ്തി  
(എസ്.എല്.ബതി.സതി)

 മസ്ററ്റ്ക് ബാമങ്ഴ്ക്സ്ക് കമിറ്റിയുതെ (എസ്ക്.
എൽ.ബി.സി) റിമപ്പാർ ട്്ക് പ്രകാരം, വിവിധ 
മമഖലകളിലായി 2020 മാർച്ച്ക് വതര മകരളത്തിന്ക് 
അനുവദിച്ച  വായ്ക്പകളിലൂതെ പിരിഞ്ഞുകിട്ാൻ 
ബാക്ി നിൽ ക്കുന് തുക 3,59,274 മകാെി 
രൂപയാണ്ക്. ഇത്ക്, മുൻവർഷതത്ത 3,29,899.97   
മകാെി രൂപമയക്ാൾ 8.17 ശതമാനം 
അധികമാണ്ക്. എം.എസ്ക്.എം.ഇ മമഖലയിൽ 2019 
മാർച്ച്ക് വതര മാത്രം 54,446.19 മകാെി രൂപയാണ്ക് 
പിരിഞ്ഞുകിട്ാനുള്ളത്ക്. ഇത്ക് മുൻവർഷതത്ത 
47,201.37 മകാെി രൂപമയക്ാൾ 13 ശതമാനം 
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കൂടുതലാണ്ക്. വിവിധ മമഖലകളിതല വായ്ക്പകളതെ 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.4.11 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ബതി. സ്മാള് ഇനഡസ്്ജീസ്  ഡവെപ്ലമറെ് ബാങ്് 
ഓഫ് ഇന്്യ (സതിഡ്ബതി)

 സരക്ിതമലൊത്ത വായ്ക്പാ സൗകര്യം 
ലഭ്യമാക്കുന് പണമിെപാെ്ക് സ്ഥാപനങ്ങളതെ   
പരിഷ്ക് ക്ാരത്തിന്ക്  ഗവതമെറെ്ക് സിഡ്ക്ബിതയ 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതുവഴി ന്യായമായ പലിശ 
നിരക്ിതറെയും   ഇെപാെ്ക്  ചരിത്രത്തിതറെയും 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഇെപാടുകാർക്്ക് വായ്ക്പാ 
സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. സിഡ്ക്ബി തമയ്ക്ക് 
ഇൻ ഇന്ത്യ ഫണ്്ക് മഫാർ എംഎസ്ക്എംഇ 
(വ്ൽ) പദ്തി പ്രകാരം 2020 മാർച്ച്ക് 31 വതര 
തമാത്തം 7,846.40 മകാെി വായ്ക്പകൾ 4,347 
എംഎസ്ക്എംഇകൾക്്ക് വിതരണം തചയ്ക്തു. 
മകാവിഡ്ക് -19 കണക്ിതലടുത്ത്ക് എം എസ്ക്എംഇ 
മമഖലയ്ക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി പിന്തുണ നൽകുന്തിന്ക് 
ആർ ബി ഐ 15,000 മകാെി രൂപയുതെ പ്രമത്യക 
ലിക്വിഡിറ്റി തഫസിലിറ്റി (എസ്ക് എൽ എഫ്ക് ) 
സിഡ്ക്ബിക്്ക് നൽകി. മകാവിഡ്ക് -19 കാരണം 
മമാശതപ്പട്  സ്റാർട്്ക് അപ്പുകൾക്്ക് സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുന്തിനായി സിഡ്ക്ബി 
മകാവിഡ്ക്-19 സ്റാർട്്ക് അപ്പ്ക് അസിസ്റൻസ്ക് സ്കീം 
(സി എസ്ക് എ എസ്ക് ) ആരംഭിച്ചു  

      (അവലംബം : െറിഡസ്ബറി, വരകേറിംഗസ് ററിരപ്്റാരട്സ് 2020). 

വ്യവസായ കോ-ഓപ്കററ്ജീവ് 
ലസാമസറ്തിേള്

2020 മാർച്ച്ക് 31 തല കണക്നുസരിച്ച്ക് മകരളത്തിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന് ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
തസാവസറ്റികളതെ ആതക എണ്ണം 977 ആണ്ക്. 
കണ്ണൂരിലാണ്ക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്  
തസാവസറ്റികൾ ഉള്ളത്ക്, 142എണ്ണം. ആതകയുള്ള 
977 മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് തസാവസറ്റികളിൽ  വനിതകൾ 
രജിസ്റർ തചയ്ത മകാ-ഓപ്പമററ്റീവകളതെ എണ്ണം 95 
ആണ്ക്. ഇത്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.4.12 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2019-20  കാലയളവിൽ 
542 തസാവസറ്റികൾ  രജിസ്റർ തചയ്തിട്ടുണ്്ക്.

കമഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവതിളതിേളും

ഈ മമഖലയുതെ വളർച്ചതയ ബാധിക്കുന് നിരവധി 
തവല്ലുവിളികൾ കാരണം സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ 
മമഖലയുതെ സംഭാവന നിലവിൽ പരിമിതതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. 
പ്രധാനതപ്പട്  തവല്ലുവിളികൾ ഇവയാണ്ക്:

• നയവം സ്ഥാപനപരവമായ ഇെതപെലുകൾ- 
അെിസ്ഥാന തസൗകര്യ വികസനം, 
ആധുനികവൽക്രണം, സാമങ്തികവിദ്യ 

സ്വീകരിക്ൽ, പിമന്ാക്വം മുമന്ാട്ടുള്ളതുമായ 
ബന്ധം, തക്രഡിറ്റ്ക് വിെവ്ക് കുറയ്കൽ, 
എം എസ്ക് എംഇകൾ ക്്ക് സമയബന്ധിതമായി 
പണം നൽകൽ  തുെങ്ങിയവ ലക്്യമിട്ടുള്ള  
നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്തും  അവ ഫലപ്രദമായി 
നെപ്പിലാക്കുന്തിലും   തവല്ലുവിളികൾ മനരിടുന്നു.

• വളർച്ച ത്വരിതതപ്പടുത്തലും  
ഔപചാരികവൽക്രണം പ്രാപ്തമാക്ലും- നൂതന 
ബിസിനസ്്ക് ആശയങ്ങൾ സഗമമാക്കുകയും 
പരിമപാഷിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവതയ 
സംരംഭങ്ങളായി രൂപതപ്പടുത്തുകയും അതിലൂതെ 
എം.എസ്ക്.എം.ഇകൾക്്ക് അനുകൂലമായ 
പരിതസ്ഥിതി സൃഷ്ിക്കുകയും മവണം. സംരംഭക 
വികസന, ഇൻകുമബഷൻ തസറെറുകളതെ 
പിന്തുണമയാതെ ഇത്ക് മനൊനാകും. തക്രഡിറ്റ്ക് 
പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പദ്തികൾ  ഉൾതപ്പതെ വിവിധ 
പദ്തി കളതെ ഉപമയാഗവം എത്തിമച്ചരലും പല 
കാരണങ്ങളാൽ പരിമിതതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. എം.എസ്ക്.
എം.ഇ  കൾക്ിെയിൽ ഔപചാരികവൽക്രണവം 
ഡിജിവറ്റമസഷനും മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും 
യു.എ.എം-ൽ രജിസ്റർ തചയ്ാൻ അവതര 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും തചയ്യുന്ത്ക് ഒരു 
തവല്ലുവിളിയായി തുെരുന്നു.

• അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക- 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ വർക്്ക് 
തഷഡുകൾ, ടൂൾ റൂമുകൾ, തപ്രാഡക്ക്റ്റ്ക് തെസ്റിംഗ്ക് 
ലമബാറട്റികൾ, വവദയുതി, ഗാമീണ 
മബ്ാഡ്ക്ബാൻഡ്ക്, ഇതന്ാമവഷൻ ഹബുകൾ 
എന്ിവയുതെ അപര്യാപ്തത ഈ മമഖലയുതെ 
വളർച്ചയ്ക്ക് തെസ്മായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മികച്ച 
അെിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന് കുറച്ച്ക് 
എം എസ്ക്എംഇ ക്സ്ററുകൾ മാത്രമമ നിലവിലുള്ളൂ.

• തക്രഡിറ്റ്ക്,  റിസ്ക്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലഭ്യത  
സഗമമാക്കുക- അതനൗപചാരിക സ്വഭാവം 
കാരണം എം.എസ്ക്.എം.ഇകൾക്്ക് ഔപചാരിക 
തക്രഡിറ്റ്ക് മ്ാതസകളിമലക്്ക് പ്രമവശനമിലെ. 
സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളതെ അഭാവം മൂലം 
എം.എസ്ക്.എം.ഇ.കളതെ തക്രഡിറ്റ്ക് റിസ്ക്ക്ക് 
വിലയിരുത്തലിൽ ബാങ്കൾ തവല്ലുവിളികൾ 
മനരിടുന്നു. ഇക്വിറ്റി സമപ്പാർട്ടും തവഞ്്വർ ക്യാപിറ്റൽ 
ഫിനാൻസിംഗം ആകർഷിക്ാൻ വളതര കുറച്ച്ക് 
എംഎസ്ക്എംഇകൾക്്ക് മാത്രമമ കഴിയുന്നുള്ളൂ.

• വിപണി  ബന്ധവം തപാതു സംഭരണ 
മവദിയുമായുള്ള ബന്ധവം പ്രാപ്ക് തമാക്കുക-
എം എസ്ക് എംഇകൾ ഗണനിലവാരമുള്ള 
അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളിമലക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച 
ഉൽ പ്പന്ത്തിനായുള്ള മാർക്റ്റിമലക്കും 
പരിമിതമായ ലഭ്യതയുതെ  ഇരട് തവല്ലുവിളിതയ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. തപാതുമമഖലാ 
യൂണിറ്റുകളമായുള്ള ബന്ധം അവരുതെ വളർച്ചതയ 
സഹായിക്കും.
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4.5. ഭക്സംസ്ക്കരണം

ഉയർന് മതാതിലുള്ള സംസ്കരണസംവിധാനമുള്ള 
ഒരു വികസിത ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖല പാഴാക്ൽ 
കുറയ്ക്കുന്തിനും മൂല്യവർദ്നവ്ക് തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനും 
വിള വവവിധ്യവൽക്രണം മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും 
കർഷകർക്്ക് തമച്ചതപ്പട്  വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്തിനും 
തതാഴിൽ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും കയറ്റുമതി 
വരുമാനം വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനും സഹായിക്കുന്നു. 
ഭക്്യസരക്, ഭക്്യവിലക്യറ്റം പരിഹരിക്ൽ, 
ജനങ്ങൾക്്ക് ആമരാഗ്യകരവം മപാഷകസമൃദ്വമായ 
ഭക്ണം എന്ിവ നൽകുന്തിന്ക് ഈ മമഖലയ്ക്ക് 
കഴിവണ്്ക്.

മൂല്യ വർധനവിനുള്ള അനന്ത സാദ്്യതകൾ 
കാരണം ഇന്ത്യയിൽ  ഭക്്യസംസ്ക്കരണ മമഖല 
ഉയർന് വളർച്ചയും ലാഭവം ഉള്ള മമഖലയായി 
ഉയർന്നുവന്ിട്ടുണ്്ക്. ഇന്ത്യൻ കർഷകതര ആഭ്യന്തര, 
അന്താരാഷ്ക്് വിപണികളിതല ഉപമഭാക്താക്ളമായി 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്തിൽ ഭക്്യ സംസ്കരണത്തിന്ക് ഒരു 
പ്രധാന പങ്ണ്്ക്. മൂല്യ ശംഖലയിലുെനീളം നിമക്പം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള എലൊ ശ്രമങ്ങളം ഭക്്യ 
സംസ്ക്കരണ വ്യവസായ മ�ാലയം  നെത്തുന്നു. 
ഏകമദശം 39,748 രജിസ്റർ തചയ്ത യൂണിറ്റുകളിലായി 1.85 
ദശലക്ം ആളകതള ഈ വ്യവസായം ഉൾതക്ാള്ളുന്നു 
(അവലംബം: വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20, ഭക്യ െംസ്�ണ വ്യവെ്റായ 
��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര).

പഴവർഗങ്ങളം, പച്ചക്റികളം, മതാട്വിളകൾ, 
ധാന്യസംസ്ക്കരണം, സഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, 
പാലുംപാലുൽപ്പന്ങ്ങളം, മാംസാഹാരവം 
മകാഴിയിറച്ചിയും, മത്്യം, മദ്യം, ലഹരിഇതര 
പാനീയങ്ങൾ,കൂൊതത മറ്റു ഉപമഭാഗ ഉൽപ്പന്ങ്ങളായ 
മിഠായികൾ, മചാമക്ലേറ്റുകൾ, തകാമക്ാഉൽപ്പന്ങ്ങൾ, 
മസായഉൽപ്പന്ങ്ങൾ, മിനറൽ വാട്ർ, ഉയർന് 
മപ്രാട്ീൻ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയാണ്ക് 
ഇന്ത്യയുതെ ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ മമഖലയിൽതപ്പടുന്വ.
 ഇന്ത്യയിതല ഭക്്യ-പലചരക്്ക് വിപണി മലാകത്തിതല 
ആറാമതത്ത വലിയ വിപണിയാണ്ക്. കൂൊതത 

ഇന്ത്യയിതല തമാത്തം ചിലെറ വിപണിയുതെ 65 
ശതമാനവം ഇന്ത്യയിതല ഭക്്യ, പലചരക്്ക് ചിലെറ 
വിപണികളാണ്ക്.

ജതി.ഡതി.പതിയതില് ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ 
കമഖെയുലെ സംഭാവന 

വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിതല കാർഷിക ഉൽപാദനം 
സ്ഥിരമായി ഉയർന് ഉൽ പാദനം മരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 
പാൽ, തനയ്്ക്, പയർവർഗങ്ങൾ, ഇഞ്ി, വാഴപ്പഴം, മപര, 
പപ്പായ, മാങ്ങ എന്ിവയുതെ ഉത്ക്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ 
മലാകത്ത്ക് ഒന്ാം സ്ഥാനത്താണ്ക്. അരി, മഗാതമ്പ്ക്, 
മറ്റു പല പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്തിൽ 
ഇന്ത്യ മലാകത്ത്ക് രണ്ാം സ്ഥാനത്താണ്ക്. അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ളതെ സമൃദ്മായ വിതരണം, ഭക്്യ 
ഉൽപന്ങ്ങളതെ ആവശ്യം വർദ്ിക്ൽ, സർക്ാർ 
നൽകുന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ിവ ഭക്്യ സംസ്കരണ 
മമഖലതയ ഗണപരമായി സ്വാധീനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 5 
വർഷങ്ങളിൽ 2018-19  അവസാനം വതര  2011-12 
വിലയിൽ ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖല ശരാശരി വാർഷിക 
വളർച്ചാ നിരക്ിൽ (എഎജിആർ) 10 ശതമാനം വളർച്ച 
വകവരിച്ചു. ഇത്ക്  കാർഷിക മമഖലയുമായി താരതമ്യം 
തചയ്യുമമ്പാൾ  3.11 ശതമാനം ആണ്ക്. ജിഡിപി, 
തതാഴിൽ, നിമക്പം എന്ിവയ്ക്കുള്ള സംഭാവനയുതെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖല ഇന്ത്യൻ 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയുതെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമായി 
ഉയർന്നുവന്ിട്ടുണ്്ക്. 2011 - 12 വിലയിൽ 2018-19 -ൽ
 ഉൽ പാദന മമഖലയിലും കാർഷിക മമഖലയിലും 
യഥാക്രമം 8.98 ശതമാനവം ജി വി എയുതെ 11.11 
ശതമാനവം ഈ മമഖലയാണ്ക്  സംഭാവന തചയ്യുന്ത്ക് 

ഉത്ക്പാദനം, ഉപമഭാഗം, കയറ്റുമതി, ഭാവിയിതല 
വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ എന്ിവയുമായി ബന്ധതപ്പട്്ക് 
ഇന്ത്യയിതല ഏറ്റവം വലിയ വ്യവസായമാണ്ക് 
ഇന്ത്യൻ ഭക്്യ സംസ്കരണ വ്യവസായം. 2018-19 
കാലയളവിൽ സംസ്ക്കരിച്ച ഭക്്യ കയറ്റുമതിയുതെ 
മൂല്യം 35.30 ബില്യൺ യുഎസ്ക് മഡാളറാണ്ക്, 
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ഇത്ക് ഇന്ത്യയുതെ തമാത്തം കയറ്റുമതിയുതെ 10.69 
ശതമാനമാണ്ക്. 2018-19 കാലയളവിൽ സംസ്കരിച്ച 
ഭക്ണം ഇറക്കുമതി തചയ്യുന്തിതറെ മൂല്യം 19.32 
ബില്യൺ യുഎസ്ക് മഡാളറാണ്ക്, ഇത്ക് ഇന്ത്യയുതെ 
തമാത്തം ഇറക്കുമതിയുതെ 3.95 ശതമാനമാണ്ക് (514.03 
ബില്യൺ യുഎസ്ക് മഡാളർ). മലാകത്ത്ക് ഇന്ത്യയുതെ 
ഭക്്യ കയറ്റുമതിയുതെ പങ്്ക് 2018 ൽ 2.3 ശതമാനവം 
മലാകതത്ത ഭക്്യ ഇറക്കുമതിയുതെ വിഹിതം 2018 ൽ 1.3 
ശതമാനവമായിരുന്നു.  (അവലംബം : വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20, 
ഭക്യ െംസ്�ണ വ്യവെ്റായ ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര)

കേരളത്തിലെ ഭക്്യസംസ്ക്കരണ 
വ്യവസായം  

രാജ്യതത്ത തമാത്തം ഭക്്യ കയറ്റുമതിയുതെ 20 
ശതമാനവം മകരളത്തിലാണ്ക്. സഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, 
സമുദ്ര ഉൽ പന്ങ്ങൾ, കശുവണ്ി, മതങ്ങ, തകാമക്ാ, 
മകാഫി, ചായ, വാഴപ്പഴം, വപൻ ആപ്പിൾ തുെങ്ങിയ 
പഴങ്ങളിൽ മകരളം പരമ്പരാഗതമായി ശക്തമാണ്ക്.

സംസ്ഥാനതത്ത ഭക്്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിതറെ 
ഉന്മനത്തിനായി മകരള വ്യവസായ അെിസ്ഥാന 
തസൗകര്യ  വികസന മകാർപ്പമറഷൻ (കിൻ ഫ്ര) 
ഒരു പ്രധാന പങ്്ക് വഹിക്കുന്നു. ഭാരത സർക്ാരിതറെ 
ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ വ്യവസായ മ�ാലയത്തിതറെയും,  
വാണിജ്യ വ്യവസായ മ�ാലയം നെപ്പിലാക്കുന് 
“കയറ്റുമതി അെിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങളം  അനുബന്ധ 
പ്രവർത്തനങ്ങളം വികസിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള 
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള  സഹായം” (ASIDE) എന് 
പദ്തിയുതെയും  സംസ്ഥാനത്തിതറെ മനാഡൽ 
ഏജൻസി എന്ിവയായി കിൻ ഫ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
കിൻ ഫ്ര സംസ്ഥാനത്തുെനീളം  നിരവധി ഭക്്യാധിഷ്ിത 
പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

േതിന ഫ്ര ഫുഡ് കപ്രാസസതിംഗ് പാര്ക്ക്, 
ോക്കകഞ്രതി, മെപ്പുറം

72 ഏക്റിൽ വ്യാപിച്ചുകിെക്കുന് മലപ്പുറം ജിലെയിതല 
കാക്മഞ്രിയിതല കിൻ ഫ്ര ഫുഡ്ക് മപ്രാസസിംഗ്ക് 
പാർക്ിൽ പ്രവർത്തനക്മങ്ങളായ 43 യൂണിറ്റുകളണ്്ക്. 
2019-20 കാലയളവിൽ പാർക്്ക് 14,365.53 
ലക്ം രൂപ നിമക്പം നെത്തിയ ഇവിതെ  1,434 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ  സൃഷ്ിച്ചു.

ഫുഡ് ആനഡ് മപൈസസ് പാര്ക്ക്, മുട്ം, 
ഇടുക്കതി

ഇടുക്ി ജിലെയിതല മുട്ം എന് സ്ഥലത്തുള്ള 15 ഏക്ർ 
സ്ഥലത്താണ്ക് ഈ തപ്രാജക്ക്റ്റ്ക്  സ്ഥിതിതചയ്യുന്ത്ക്. 
ഭാരത സർക്ാരിതറെ എംഎസ്ക്എംഇ മ�ാലയത്തിനു 
കീഴിലുള്ള  എംഎസ്ക്എംഇ-ക്സ്റർ തഡവലപ്ക്തമറെ്ക് 
മപ്രാഗാം (എംഎസ്ക്എംഇ-സിഡിപി) എന് പദ്തിയ്ക്ക് 
കീഴിലാണ്ക് ഈ പദ്തി നെപ്പിലാക്ി വരുന്ത്ക്. 

ഭക്്യ, സഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ അെിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്ക് വിഭാവനം തചയ്യുന്നു. ഇന്ത്യാ 
ഗവൺതമറെ്ക് പദ്തിക്്ക് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം 
നൽകിയിട്ടുണ്്ക്. 12.5 മകാെി രൂപയാണ്ക് തമാത്തം പദ്തി 
തചലവ്ക്, അതിൽ 6 മകാെി രൂപയാണ്ക് മക�  സഹായം.

കിൻഫ്രാ തമഗാ ഫുഡ്ക് പാർക്്ക്, പാലക്ാെ്ക്
തമഗാ ഫുഡ്ക്  പാർക്്ക്  പദ്തിയ്ക്ക് കീഴിൽ പാലക്ാതട് 
കഞ്ിമക്ാട്ടുള്ള 79 ഏക്റിൽ  തമഗാ ഫുഡ്ക്  
പാർക്്ക് സ്ഥാപിക്കുന്തിനുള്ള  കിൻഫ്രയുതെ 
മപ്രാമപാസലിന്ക്  ഭാരത സർക്ാരിതറെ  ഭക്്യ 
സംസ്കരണ മ�ാലയത്തിൽ നിന്നും  അംഗീകാരം 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. കണക്ാക്കുന് ആതക പദ്തി തചലവ്ക് 
119.02 മകാെി രൂപയാണ്ക് . ഇതിൽ  ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ 
വ്യവസായ മ�ാലയം നൽകുന് സഹായം 50 മകാെി 
രൂപയാണ്ക്. പദ്തി പ്രകാരം മറാഡുകൾ, തഡ്രയിമനജ്ക്, 
ജലവിതരണം, വവദയുതി വിതരണം തുെങ്ങിയ 
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾതപ്പതെയുള്ള വസറ്റ്ക് 
വികസനം കിൻ ഫ്ര ഏതറ്റടുത്തിട്ടുണ്്ക്. പാലക്ാെ്ക് മക� 
മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് തസറെറിനു പുറമമ  തമഗാ ഫുഡ്ക് പാർക്്ക് 
പദ്തിയുതെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മുഴവന്നൂർ, 
തകാരട്ി, കാക്മഞ്രി, കൽപ്പറ്റ എന്ിവിെങ്ങളിൽ 
നാല്ക് പ്രാഥമിക മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് തസറെറുകളം (പി പി സി) 
സ്ഥാപിക്ാൻ കിൻ ഫ്ര നെപെി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
സി പി സിയിതല ചുറ്റുമതിൽ, തഡ്രയിമനജുകൾ, 
തവയർതഹൗസകൾ  തുെങ്ങിയ ഘെകങ്ങളതെ പണി  
പൂർ ത്തിയായി. മറാഡുകൾ , വവദയുതീകരണം, 
ജലവിതരണം, സ്റാൻ മഡർ ഡ്ക് ഡിവസൻ  ഫാക്ക്െറി 
തകട്ിെം എന്ിവ പൂർ ത്തിയായിതക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. 
പാർക്കുകളിതല കിൻ ഫ്ര ഭക്്യ സംസ്കരണ 
യൂണിറ്റുകളതെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.5.1 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലേ.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ലമഗാ ഫുഡ് പാര്ക്ക്, 
ആെപ്പുഴ

ഭാരത സർക്ാരിതറെ  തമഗാ ഫുഡ്ക്  പാർക്്ക്  പദ്തിയ്ക്ക് 
കീഴിൽ ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ വ്യവസായ മ�ാലയത്തിൽ 
നിന്നുള്ള  സഹായം ലഭ്യമാക്ിതക്ാണ്്ക് കെൽ 
ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖലതയ മക�ീകരിച്ച്ക് 
മചർത്തലയിതല വ്യവസായ വളർച്ചാ മക�മായ 
പള്ളിപ്പുറത്ത്ക് തക.എസ്ക്.ഐ.ഡി.സി ഒരു തമഗാ ഫുഡ്ക് 
പാർക്്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നു.  മകാൾഡ്ക് മസ്റാമറജ്ക്, 
സ്റാൻമഡർഡ്ക് ഡിവസൻ ഫാക്ക്െറി, ഐസ്ക് 
പ്ാറെ്ക് തുെങ്ങിയ ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖലയ്ക്കുള്ള 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പാർക്്ക് നിറമവറ്റും. 3 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ 350 മകാെി രൂപയുതെ  നിമക്പം 
തകാണ്്ക് വരാനാകുതമന്്ക്  ഈ പദ്തിയിലൂതെ  
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. നിലവിൽ പാർക്ിതല 42 ഏക്മറാളം 
വിവിധ കെൽ ഭക്്യ/ഭക്്യ സംസ്ക്കരണത്തിനും 
അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
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തമഗാ ഫുഡ്ക് പാർക്ിൽ അവമശഷിക്കുന് ലഭ്യമായ 
ഭൂമി ഏകമദശം 3 ഏക്റാണ്ക്. കെൽ ഭക്്യ / ഭക്്യ 
സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്കും അനുബന്ധ മമഖലകളിതല 
വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾക്കും 30 വർഷതത്ത 
പാട്ക്ാലമത്തക്്ക് ഭൂമി അനുവദിക്കും. മാർച്ച്ക് 31, 2020 
വതര ഏക്റിന്ക് 137.26 ലക്ം രൂപയാണ്ക് നിലവിൽ 
ബാധകമായ പാട് പ്രീമിയം.  
(അവലംബം: ഡബ്്യു.ഡബ്്യു.ഡബ്്യു.സക.എെസ്.ഐ.ഡറി.െറി.ഒആരജറി).

എന സതി എച്ച് സതി വഴതി ഭക്്യ സുരക്ാ 
സംവതിധാനം നെപ്തിൊക്കുേ

നാഷണൽ തസറെർ മഫാർ എച്ച്ക്.എ.സി.സി.പി 
സർട്ിഫിമക്ഷനും (എൻ.സി.എച്ച്ക്.സി) തക-ബിപ്പും 
സംയുക്തമായി മകരളത്തിനകത്തും മറ്റ്ക് വിവിധ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന് ഭക്്യ സംസ്ക്കരണ 
യൂണിറ്റുകളതെ ആഡിറ്റിംഗ്ക്, സർട്ിഫിമക്ഷൻ, 
റി സർട്ിഫിമക്ഷൻ തുെങ്ങിയവ വകകാര്യം 
തചയ്ക്തു വരുന്നു. ഭക്്യ സരക്തയ സംബന്ധിച്ച 
അവമബാധം നൽകുന്തിന്ക് നാഷണൽ തസറെർ 
മഫാർ എച്ച്ക്.എ.സി.സി.പിയുമെയും മകരളത്തിതല ഫുഡ്ക് 
മസഫ്ക്റ്റി കമീഷണമററ്റിതറെയും  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 
മബാധവൽക്രണ പരിപാെികൾ  സംഘെിപ്പിച്ചു.

ഭക്്യ സംസ്േരണ കമഖെയതിലെ പ്രധാന 
ലവല്ലുവതിളതിേള്

• വിതരണ ശംഖലയിതല പശ്ാത്തല  വിെവകൾ 
(പ്രാഥമിക സംസ്ക്കരണം, സംഭരണം, വിതരണ 
സൗകര്യങ്ങളതെ അഭാവം)

• ഉൽ പാദനവം സംസ്ക്കരണവം തമിലുള്ള പരസ്പര  
ബന്ധത്തിതറെ അഭാവം (സംസ്ക്കരണം തചയ്ാവന് 
ഇനങ്ങളതെ അഭാവം).

• കാലാവസ്ഥ അനുസൃതമായ  പ്രവർത്തനങ്ങളം 
കുറഞ്ഞ മശഷി വിനിമയാഗവം

• ഗണനിലവാരത്തിലും സരക്ാ 
മാനദണ്ങ്ങളിലുമുള്ള   ശ്രദ്ക്കുറവ്ക്.

•  ഉൽപ്പന് വികസനത്തിതറെയും 
നവീകരണത്തിതറെയും അഭാവം

മുകന്ാട്ടുള്ള വഴതി 

ഭക്്യ സംസ്കരണ മമഖല ഒരു കൂട്ം അതുല്യമായ 
പ്രശ്നങ്ങതള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അത്ക് മമഖലയുതെ 
വികസനത്തിന്ക് ആവശ്യമായ ഇെതപെൽ 
ത�തത്ത മനരിട്്ക് ബാധിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. 
കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ സംസ്ക്കരിമക്ണ് 
കാലാവസ്ഥാനുസൃതവം തപതട്ന്്ക് നശിച്ചു 
മപാകുന് വസ്ക്തുക്ളമായാണ്ക് ഈ മമഖലയിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്വർ  ഇെതപമെണ്ത്ക്. ഈ മമഖലയിൽ 
പ്രധാനമായും തചറുതും സൂക്്ക്മവം തചറുകിെവമായ  
യൂണിറ്റുകൾ അെങ്ങിയിരിക്കുന്തിനാൽ, അവയുതെ 
വിപുലീകരണത്തിന്ക് ആവശ്യമായ മിച്ചം സൃഷ്ിക്ാമനാ 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങതള സഹായിക്കുന്തിന്ക് 
നിമക്പിക്ാമനാ അവർക്്ക് കഴിയിലെ. അതിനാൽ, 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനും 
സംസ്ക്കരണ മശഷി സൃഷ്ിക്കുന്തിനാവശ്യമായ 
നിമക്പം ആകർഷിക്കുന്തിന്ക് ലക്്യമിടുന് 
മപ്രാത്ാഹനങ്ങൾക്കും ഈ മമഖലയ്ക്ക് പിന്തുണ 
ആവശ്യമാണ്ക്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്തിന്ക്, 
മഗഡിംഗ്ക്, പാക്ിംഗ്ക് തസറെറുകൾ,നിയ�ിത 
അന്തരീക് സൗകര്യങ്ങൾ, റീഫർ വാനുകൾ, മപാർട്്ക്/
എയർമപാർട്്ക്/തറയിൽ മവ മസ്റഷനുകളിൽ നശിക്കുന് 
ചരക്കുകളതെ മകാൾഡ്ക് മസ്റാമറജ്ക്, തെസ്റിംഗ്ക് 
ലമബാറട്റികൾ, മറ്റ്ക് പിന്തുണയ്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ/
മസവനങ്ങളായ തെസ്റിംഗ്ക് ലമബാറട്റികൾ 
സ്ഥാപിക്കുക, ഗമവഷണവം വികസനവം, വനപുണ്യ 
പരിശീലനം നൽകൽ, മാർക്റ്റിംഗ്ക് പിന്തുണ എന്ിവ 
വഴി വിതരണ ശംഖലയുതെ വിവിധ ഘെകങ്ങളിൽ 
ഗണ്യമായ നിമക്പം ആവശ്യമാണ്ക്.

കബാക്്  4.5.1 ഫുഡ്ക്മപ്രാ 2019, തചവന്

അവലംബം: െറി.ഐ.ഐ 

മകാൺതഫഡമറഷൻ ഓഫ്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ക്്ി (സിഐഐ) സംഘെിപ്പ ിച്ച ഫുഡ്ക് മപ്രാ 2019 തറെ 
പതിമൂന്ാം  പതിപ്പ്ക് 2019 ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് 23 മുതൽ 25 വതര തചവന് മ്ഡ്ക് തസറെറിൽ തവച്ച്ക് നെന്നു. ഭക്്യ 
സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിതല നിലവ ിതല പ്രവണതകൾ, ആധുനിക സാമങ്തികവ ിദ്യയിലൂതെയുള്ള 
നവീകരണം, ബ്ാൻഡ്ക് നിർമിക്ൽ, അവമബാധം സൃഷ് ിക്കുൽ എന്ിവ മക�ീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു 
എക്ിബ ിഷൻ. എക്ിബ ിഷനിൽ മകരളം ഒരു ‘പങ്ാളി സംസ്ഥാനം’ ആയി പതങ്ടുക്കുകയും  തക-
ബ ിപ്ക് സംഘെിപ്പ ിച്ച മകരള പവല ിയനിൽ ഭക്്യ സംസ്കരണത്തിലും അനുബന്ധ മമഖലകളിലും 
സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള എംഎസ്ക്എംഇകൾക്്ക്  പതങ്ടുക്ാൻ തക-ബ ിപ്ക് സൗകര്യതമാരുക്ി. മകരള 
ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനികൾക്്ക് ഭക്്യ സംസ്കരണത്തിലും അനുബന്ധ മമഖലകളിലും അവരുതെ നൂതന 
സാമങ്തികവ ിദ്യകളം മസാലൂഷനുകളം പ്രദർശിപ്പ ിക്ാൻ എക്ിബ ിഷൻ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകി.
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4.6  പരമ്പരമാഗത വ്വസമായങ്ങള്

േരേൗശെ കമഖെ 

രാജ്യത്തിതറെ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ കരകൗശല 
മമഖലയ്ക്ക് പ്രബലവം  പ്രധാനവമായ പങ്ണ്്ക്. 
ഗാമീണ, അർദ് നഗരപ്രമദശങ്ങളിതല 
കരകൗശല വ്യക്തികൾക്്ക് ഇത്ക് തതാഴിൽ 
നൽകുന്തിതനാപ്പം രാജ്യത്തിതറെ  സാംസ്കാരിക 
വപതൃകം കാത്തുസൂക്ിക്കുകയും  വിമദശനാണ്യം 
മനെിതരുകയും തചയ്യുന്നു. കരകൗശല  വസ്ക്തുക്ൾക്്ക് 
വളതരയധികം സാധ്യതകളണ്്ക്, കാരണം 
രാജ്യത്തുെനീളം വ്യാപിച്ചുകിെക്കുന് ദശലക്ക്ണക്ിന്ക് 
കരകൗശല തതാഴിലാളികതള മാത്രമലെ, കരകൗശല 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി പ്രമവശിക്കുന്വരുതെ 
എണ്ണം നിലനിർത്തുന്തിനും അവ പ്രധാനമാണ്ക്. 
നിലവിൽ, കരകൗശല മമഖല  തതാഴിലവസരങ്ങൾക്കും 
കയറ്റുമതിക്കും ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു.

എന്ിരുന്ാലും, വ്യവസായത്തിതറെ അസംഘെിത 
സ്വഭാവം, തതാഴിലാളികളതെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ 
നിലവാരം, കുറഞ്ഞ മൂലധന അെിത്തറ, പുതിയ 
സാമങ്തികവിദ്യകളിമലക്കുള്ള എത്തിമച്ചരലിതറെ  
അഭാവം , മാർക്റ്റ്ക് ഇറെലിജൻസ്ക് അഭാവം, 
സ്ഥാപനപരമായ ചട്ക്കൂെ്ക് തുെങ്ങിയ 
ബലഹീനതകളാൽ ഈ മമഖല ബുദ്ിമുട്ടുന്നു. ഈ 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്തിന്ക് സർക്ാർ നിരവധി 
ശ്രമങ്ങൾ നെത്തിയിട്ടുണ്്ക്. കരകൗശല മമഖലതയ 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും വികസിപ്പിക്കുന്തിനുമായി 
വിവിധ പദ്തികൾ “മദശീയ കരകൗശല  വികസന 
പദ്തി [എൻ എച്ച്ക് ഡി പി]”, സമഗ കരകൗശല  ക്സ്റർ 
വികസന പദ്തി (സിഎച്ച്ക്സിഡിഎസ്ക് ) എന്ിവയ്ക്ക് 
കീഴിൽ വികസന കമീഷണർ ഓഫീസ്ക് (കരകൗശലം)
നെപ്പിലാക്കുന്നു. .

ഇന്ത്യയിൽ കരകൗശല മമഖലയിൽ 68.86 ലക്ം 
കരകൗശല തതാഴിലാളികൾ പണിതയടുക്കുന്നു. 
ഇതിൽ 30.25 ലക്ം പുരുഷന്ാരും 38.61 ലക്ം 
സ്ക്ത്രീകളമാണ്ക്. 2019-20 -ൽ തസപ്ക്റ്റംബർ 2019 വതര 
വകതകാണ്്ക് നിർമിച്ച പരവതാനി ഉൾതപ്പതെയുള്ള 
കരകൗശല  വസ്ക്തുക്ളതെ കയറ്റുമതി, 18,679.60 

മകാെി രൂപയായിരുന്നു  (അവലംബം: വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20, 
സെക്സ്റ്യറില്െസ്  ��്റാലയം,ഭ്റാ�ത  െരകേ്റാര).

കേരളത്തിലെ േരേൗശെ വ്യവസായം

മകരളത്തിതല പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളിൽ 
ഒന്ാണ്ക് കരകൗശല വ്യവസായം. 1.7 ലക്ം 
കരകൗശല തതാഴിലാളികൾ  മകരളത്തിൽ കരകൗശല  
മമഖലയിൽ സജീവമായി ഏർതപ്പട്ിട്ടുതണ്ന്ാണ്ക് 
കണക്ാക്കുന്ത്ക്. ആനതക്ാമ്പ്ക്, മുള, പനമയാല, 
കക്കൾ, തെി, ചിരട്, കളിമണ്ണ്ക്, തുണി, കയർ, 
മലാഹങ്ങൾ, കല്ലുകൾ, ലാക്വയർ തവയർ തുെങ്ങിയവ 
ഉപമയാഗിച്ച്ക് അതിമമനാഹരങ്ങളായ ഉല്പന്ങ്ങൾ 
നിർമിക്കുന് ഒരു പാരമ്പര്യം മകരളത്തിനുണ്്ക്.  
സംസ്ഥാനത്തുെനീളമുള്ള തകാട്ാരങ്ങളിലും, പുരാതന 
ഗൃഹങ്ങളിലും, മയൂസിയങ്ങളിലും പ്രാചീന കരകൗശല 
വി്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പരമ്പരാഗത 
കരകൗശലതത്താഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവം 
സാമൂഹികവം സാമ്പത്തികവമായ മപാരായ്ക്മകളാൽ 
കഷ്തപ്പടുന്നു. ദന്ത തകാത്തുപണി, മരം, തകാമ്പ്ക് 
തകാത്തുപണി, തബൽ തമറ്റൽ കാസ്റിംഗ്ക് ഹാൻഡ്ക് 
എംമബ്ായിഡറി, ചിരട്  തകാത്തുപണി എന്ിവ 
പ്രധാന വാണിജ്യ ഇനങ്ങളാണ്ക്. ഇെനിലക്ാതര 
ഉന്മൂലനം തചയ്യുക, കരകൗശല  തത്താഴിലാളികളതെ 
കഴിവ്ക് തമച്ചതപ്പടുത്തുക, ഉൽപാദനക്മത, വിപണി 
അവസരങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിക്കുക, സഹകരണ 
സംഘങ്ങതള ശക്തിതപ്പടുത്തുക എന്ിവയാണ്ക് മകരള 
സർക്ാർ നെപ്പാക്കുന് പദ്തികൾ.

േരേൗശെ വ്യവസായത്തിലറെ പ്രാധാന്യം

മകരള സംസ്ഥാന കരകൗശല അതപ്പക്്ക് 
സഹകരണ സംഘം (സരഭി), കരകൗശല വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ, മകരള ആർട്ിസാൻസ്ക്  വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (കാഡ്ക്മകാ) എന്ിവയാണ്ക് 
മകരളത്തിതല കരകൗശല വ്യവസായത്തിതറെ പ്രധാന 
മപ്രാത്ാഹന ഏജൻസികൾ.
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കേരള സംസ്ാന േരേൗശെ അലപ്ക്് 
സഹേരണ സംഘം (സുരഭതി)

പ്രാഥമിക കരകൗശല സഹകരണ 
സംഘങ്ങളതെ പരമമാന്ത സംഘെനയായ 
സരഭി കരകൗശലതത്താഴിലാളികതള അവരുതെ 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ വിപണനം തചയ്യുന്തിലൂതെയും ഭാരത 
സർക്ാരിതറെയും മകരള സർക്ാരിതറെയും  മക്മ 
പദ്തികളിലൂതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്തിലൂതെ അവതര 
ഉയർത്തിതകാണ്്ക് വരുക  എന് ലക്്യമത്താതെയാണ്ക്  
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ത്ക്. സരഭിയുതെ കീഴിൽ 46 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്്ക്. മകരളത്തിനകത്തും 
പുറത്തുമായി 11 മഷാറൂമുകൾ സരഭിയ്ക്ക്  കീഴിൽ ഉണ്്ക്. 
2019-20 വർഷതത്ത സഹകരണ സംഘത്തിതറെ 
ആതക വിറ്റുവരവ്ക് 174.99 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. 
2019-20 ൽ  സംസ്ഥാന സർക്ാരിൽ നിന്്ക് അതപക്്ക് 
സ്ഥാപനത്തിന്ക് 50 ലക്ം രൂപ ലഭിച്ചു. 2019-20 ൽ 
സരഭിക്്ക് എക്ിബിഷനുകളം ലാഭവം ഉണ്ായിരുന്ിലെ. 
ഈ കാലയളവിൽ നൽകിയ ആതക തതാഴിൽ 30,000 
ആയിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.1 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു 

കേരള ഹാറെജീക്രാഫ്റ്്സ് ലഡവെപ്്ലമറെ് 
കോര്പ്കറ്ന (എച്ച് ഡതി സതി ലേ)

കരകൗശല ഉൽ പന്ങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്തിലും 
വിപണനം തചയ്യുന്തിലും കരകൗശല 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് ന്യായമായ വരുമാനം 
ഉറപ്പാക്കുന്തിലും കരകൗശല വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (എച്ച്ക്ഡി സി തക) ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. 
മകരള ഹാറെീക്രാഫ്ക്റ്റ്ക്സ്ക് തഡവലപ്പ്ക്തമറെ്ക് 
മകാർപ്പമറഷൻ, ഭാരതത്തിലും സംസ്ഥാനത്തുെനീളമുള്ള 
വകരളി എംമപാറിയങ്ങളിലൂതെയും ശ്രീമൂലം ഷഷ്്യബ്ി 
പൂർത്തി തമമമാറിയൽ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിലൂതെയും 
(എസ്ക്എംഎസ്ക്എംഐ) കരകൗശല മമഖലയിതല 
തതാഴിലാളികൾ ഉത്ക്പാദിപ്പിക്കുന് ഉത്ക്പന്ങ്ങൾക്്ക് 
ന്യായ വില നൽകിതക്ാണ്്ക് ഇവയുതെ സംഭരണവം 
വിപണനവം നെത്തിവരുന്നു. നിലവിൽ  
എസ്ക്എംഎസ്ക്എംഐ കൂൊതത 19 വിപണന 
എംമപാറിയങ്ങളതെ ഒരു ശംഖല തതന് ഈ 
സ്ഥാപനത്തിനുണ്്ക്. മർക്റ്റിംഗ്ക് കൂൊതത മക� 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ  മക്മ പദ്തികളിലൂതെ തെി 
തകാണ്ടുള്ള കരകൗശല പണിയിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് 
കരകൗശലക്ാർക്്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത്ക് ഒരു തപാതു 
സൗകര്യ മസവനമക�ം നെത്തുന്നുണ്്ക്. ‘അസിസ്റൻസ്ക് 
ടു അതപക്്ക് ഓർഗവനമസഷൻ ഇൻ ഹാൻഡിക്രാഫ്ക്റ്റ്ക് 
തസക്ക്െർ’, ‘മകാമൺ തഫസിലിറ്റി സർവ്ീസ്ക് 
തസറെറുകൾ’ എന്ീ രണ്്ക് പദ്തികളാണ്ക് എച്ച്ക്.ഡി.സി.
തക. നെപ്പിലാക്ിവരുന്ത്ക്. 

19 വിൽപ്പന  യൂണിറ്റുകളിലൂതെ കരകൗശല 
വസ്ക്തുക്ളതെ വിൽപ്പന കൂൊതത, 

എൻ ബി സി എഫ്ക് ഡി സി വായ്ക്പാ പദ്തികൾ ക്്ക് 
കീഴിൽ കരകൗശല തതാഴിലാളികളതെ മൂലധന 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറമവറ്റുന്തിനായി മകാർപ്പമറഷൻ 
ധനസഹായ പദ്തികളം നെപ്പാക്കുന്നു. 
കൂൊതത, മക� സർക്ാരിതറെ പിന്തുണമയാതെ, 
കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾക്്ക് മക്മപദ്തികൾ 
നെപ്പാക്ൽ, പരിശീലന പരിപാെികൾ, സി.എഫ്ക്.
സികൾ സ്ഥാപിക്ൽ, ടൂൾ കിറ്റ്ക് വിതരണം,  കരകൗശല 
തത്താഴിലാളികൾ നിർമിച്ച കലാസൃഷ്ികൾ പ്രധാന 
സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്ിബിഷനുകൾ / ക്രാഫ്ക്റ്റ്ക് ബസാറുകൾ, 
ടൂറിസ്ക്റ്റ്ക് മക�ങ്ങൾ എന്ിവ വഴി  പ്രദർശിപ്പിച്ചു വിപണി 
തസൗകര്യവം ഒരുക്കുന്നു.

2019-20 കാലയളവിൽ, 1,900 ലക്ം രൂപയുതെ   
വിറ്റുവരവാണ്ക് മകാപ്പമറഷൻ ലക്്യമിട്തതങ്ിലും 
തമാത്തം വിൽപ്പന 1,124.08 ലക്ം രൂപ  മാത്രമാണ്ക്. 
ലക്്യമിട്  വിൽപ്പന വകവരിക്ാത്തതിതറെ 
പ്രധാന കാരണം മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരി  
മലാകതമമ്പാടും വ്യാപിച്ചതാണ്ക്. മകാർപ്പമറഷതറെ 
വിൽപ്പന പ്രധാനമായും ആഭ്യന്തര, വിമദശ വിമനാദ 
സഞ്ാരികതളയും മമളകതളയും എക്ിബിഷനുകതളയും 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിമനാദസഞ്ാരികളതെ 
ഒഴക്്ക്നിയ�ിച്ചതും  ഇന്ത്യയിലുെനീളം സമ്പൂർണ്ണ 
അെച്ചുപൂട്ലും കാരണം 2019 ഡിസംബർ മുതൽ 
മകാർപ്പമറഷന്ക് വിൽപ്പന മനൊൻ കഴിഞ്ഞിലെ. 
എച്ച്ക്ഡി സി തക ഇന്ത്യയിലുെനീളം 34 എക്ിബിഷനുകൾ 
നെത്തി, കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾക്്ക് 
ഉൽ പാദനക്മത തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനായി ടൂൾ 
കിറ്റുകൾ വിതരണം തചയ്ക്തു. 2019-20 കാലയളവിൽ 
മകാർപ്പമറഷതറെ തമാത്തം വിറ്റുവരവ്ക് 1,124.08 ലക്ം 
രൂപയായിരുന്നു, ഇത്ക് മുൻ വർഷതത്ത അമപക്ിച്ച്ക് 
138.17 ലക്ം കുറവാണ്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.6.2 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ആര്ട്തിസാനസ് ലഡവെപ്്ലമറെ് 
കോര്പ്കറ്ന (ോഡ്കോ) 

മകരള ആർട്ിസാൻസ്ക് തഡവലപ്പ്ക്തമറെ്ക് 
മകാർപ്പമറഷൻ (കാഡ്ക്മകാ)1956 തല കമ്പനീസ്ക് 
ആക്ക്െിന്ക് കീഴിൽ പൂർണമായും മകരള ഗവതമെറെ്ക് 
കമ്പനിയായി രജിസ്റർ തചയ്ക്ത്ക് 1981ൽ നിലവിൽ 
വന്താണ്ക് . മകരളത്തിതല തമദേശീയരായ 
കരകൗശല തതാഴിലാളികളായ മരപ്പണിക്ാർ, 
സ്വർണപ്പണിക്ാർ, തകാലെപണിക്ാർ, 
കുശവപണിക്ാർ, തകാത്തപണിക്ാർ, തചമ്പ്ക്/
തവങ്ലം ഉപമയാഗിച്ചുള്ള മജാലി തചയ്യുന്വർ, മറ്റു  
വകതത്താഴിൽക്ാർ എന്ിവരുതെ ഉന്മനമാണ്ക്  
മകാർപ്പമറഷതറെ മുഖ്യ ലക്ക് ഷ്യം. വിവിധതരത്തിലുള്ള 
കരകൗശല തതാഴിലാളികതള കതണ്ത്തുകയും 
അവരുതെ വകതതാഴിലുകതള  മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും 
തചയ്യുക എന്താണ്ക് കാഡ്ക്മകായുതെ പ്രാഥമിക 
ലക്്യം. മകാഴിമക്ാതട് നെവന്നൂർ,തകാലെതത്ത 
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ഉമയനല്ലൂർ എന്ിവിെങ്ങളിതല മിനി ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ 
എമസ്ററ്റുകളിൽ  മരപ്പണിക്ായി തപാതു സൗകര്യ 
മസവന മക�ങ്ങൾ  കാഡ്ക്മകാ വിജയകരമായി 
നെത്തിവരുന്നു. ഈ പ്രമദശതത്ത മരപ്പണി 
മമഖലയിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് നിരവധി 
കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾ നാമമാത്ര നിരക്ിൽ 
ലഭ്യമായ ഈ സൗകര്യം ഉപമയാഗതപ്പടുത്തുന്നു. 
അമതാതൊപ്പം, കരകൗശല  വികസനരംഗത്ത്ക് 
4 പതിറ്റാണ്ടുകാലതത്ത പരിചയമുള്ള കാഡ്ക്മകാ, 
പ്രാമദശികവം പരമ്പരാഗതമായി പ്രഗത്ഭരുമായ 
തതാഴിൽ മസനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവം 
സമകാലികമായ അെിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങൾ  
ഒരു മമൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ നൽകിതകാണ്്ക് വർദ്ിച്ചു 
വരുന് അന്തർമദേശീയ കരകൗശല വിപണി 
സ്വായത്തമാക്കുന്തിനാവശ്യമായ എലൊ ഇൻപുട്ടുകളം 
അവർക്്ക് നൽകുന്നു.

മദശീയ പിമന്ാക്വിഭാഗ ധനകാര്യ വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (എൻ.ബി.സി.എഫ്ക്.ഡി.സി) യുതെ 
സംസ്ഥാന ചാനവലസിംഗ്ക് ഏജൻസികളിതലാന്ായ 
കാഡ്ക്മകാ ഒരു ലക്ം രൂപ വതരയുള്ള തുകയ്ക്ക് 5 
ശതമാനം നാമമാത്ര പലിശ നിരക്ിൽ പിമന്ാക് 
വിഭാഗങ്ങളിതല ദാരിദ്യമരഖയ്ക്ക് താതഴയുള്ള സ്ക്ത്രീകൾക്്ക് 
വിവിധ വരുമാന വർധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങുവാൻ 
ഹ്രസ്വകാല വായ്ക്പകൾ വിതരണം തചയ്യുന്നു. കൂൊതത 
കരകൗശല  യൂണിറ്റുകൾക്്ക് നവീകരണത്തിനും പുതിയ 
ഉൽ പാദന യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്തിനും 5 ലക്ം 
രൂപ  വതര വായ്ക്പ നൽകുന്നു 
(അവലംബം: www.keralaartisans.com).

മുള വ്യവസായം

ഉപമയാഗപ്രദവം  നവീകരിക്ാവന്തും പരിസ്ഥിതി 
സൗഹൃദവമായ ഒരു വിഭവമാണ്ക് മുള. പരിസര 
സരക്,  മപാഷകാഹാരം,  ഉയർന് മൂല്യമുള്ള 
നിർമാണ സാമഗികൾ എന്ിവയ്ക്ക് പുറതമ  മറ്റ്ക് 
1,500 വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വർദ്ിച്ച മതാതിൽ 

മുള പ്രമയാജനതപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്.  ആമഗാളതലത്തിൽ  
2.5 ബിലെ്യൺ ആൾക്ാർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ 
മുള ഉപമയാഗിക്കുന്തായി കണക്ാക്ിയിട്ടുണ്്ക്. 
ഫലപ്രദമായ ഇന്ധമനാല്പാദനത്തിന്ക് മുള 
ഉപമയാഗിക്കുന്തിനുള്ള ഗമവഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നെന്നു വരുന്നു.

മകരളത്തിൽ, 28 വിവിധ ഇനം മുളകൾ ലഭ്യമാണ്ക്.  
മകരളത്തിതല വനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുള കുറഞ്ഞ 
നിരക്ിൽ പ്രാധാനമായും പൾപ്പ്ക്, റമയാൺ 
യൂണിറ്റുകളിലാണ്ക് എത്തിമച്ചരുന്ത്ക്. സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
ഏകമദശം ഒരു ലക്ം ആൾക്ാർ മുള വ്യവസായത്തിൽ 
ജീവമനാപാധി കതണ്ത്തുന്തായാണ്ക് കണക്്ക്. 
വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനുള്ള 67.3 ശതമാനം 
മുളയും വനത്തിൽ നിന്ലെ മറിച്ച്ക് പുരയിെങ്ങളിൽ 
നിന്നുതതന് ലഭിക്കുന്നു എന്ത്ക് മകരളത്തിതല മുള 
വ്യവസായത്തിതറെ മാത്രം പ്രമത്യകതയാണ്ക്. അങ്മാലി 
പ്രമദശത്തിന്ക് ചുറ്റുമുള്ള കരകൗശലക്ാതരയാണ്ക് മകരള 
സംസ്ഥാന ബാംബൂ മകാർപ്പമറഷൻ സഹായിക്കുന്ത്ക്. 
പഞ്ായത്തുകളിൽ നിന്്ക് ഈയിതെ ലഭ്യമായ 
വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്ക്  എഴപതുകളതെ തുെക്ം മുതൽ 
ഈ മമഖലയിൽ നിന്്ക് ധാരാളം തതാഴിലാളികൾ 
നിർമാണ മമഖല മപാതലയുള്ള വനപുണ്യം 
ആവശ്യമിലൊത്ത തതാഴിൽ മമഖലകളിമലക്കും  തൃതീയ  
മമഖലകളിമലയ്ക്കും  മചമക്റുന്തായി കതണ്ത്തിയിട്ടുണ്്ക്. 
(അവലംബം: www.keralaartisans.com)

കേരള കറ്റ്് ബാംബൂ മതി്ന 

2003 ൽ രൂപീകരിച്ച മകരള മസ്ററ്റ്ക് ബാംബൂ 
മിഷൻ (തകഎസ്ക്ബിഎം), സംസ്ഥാനത്തിതറെ 
ബാംബൂ വികസന ഏജൻസി (ബിഡിഎ) ആയി 
നിമയാഗിക്തപ്പട്ിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
ചിന്ിചിതറികിെക്കുന് വിഭവങ്ങതള സംമയാജിപ്പിച്ച്ക് മുള 
വ്യവസായ മമഖലതയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്തിനും, മൂല്യ 
വർധനവ്ക് , വരുമാനവർദ്നവ്ക് , ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം 
എന്ിവ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും ലക്്യമിടുന്നു. 

കബാക്് 4.6.1 മകരള ബാംബൂ തഫസ്ക്റ്റ്ക് 2019

അവലംബം : രക�ള രസ്ററ്സ് ബ്റാംബൂ �റിഷൻ 

മകരള മസ്ററ്റ്ക് ബാംബൂ മിഷൻ, ഡിസംബർ 6, 2019 മുതൽ 10 വതര തകാച്ച ിയിതല മവറൻ വഡ്രവ്ക് 
ഗൗണ്ിൽ മകരള ബാംബൂ തഫസ്റിതറെ പതിനാറാം പതിപ്പ്ക്  സംഘെിപ്പ ിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള 
പ്രമത്യകിച്ചും രാജ്യത്തിതറെ വെക്്ക് കിഴക്്ക് പ്രമദശത്ത്ക് നിന്നുള്ള  കരകൗശല വ ിദഗ്ക്ധരുതെയും 
കരകൗശല തതാഴിലാളികളതെയും പങ്ാളിത്തമത്താതെയാണ്ക് തഫസ്ക്റ്റ്ക് സംഘെിപ്പ ിച്ചത്ക്. മകരള ബാംബൂ 
തഫസ്ക്റ്റ്ക് 2019 ൽ 166 സ്റാളകൾ ഉള്ളതിൽ, 277 കരകൗശല/വകതതാഴിലുകാർ പതങ്ടുത്തു. ഇതിൽ 
സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത്ക്  നിന്നും 220 കരകൗശല തത്താഴിലാളികൾ, മറ്റ്ക് 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
24 കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾ, 10 സർക്ാർ / ഗമവഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 14 സംരംഭകർ, 2 മുള 
നഴ്ക്സറികൾ, മുള ഫുഡ്ക് സ്റാളകളം 3 കുടുംബ ശ്രീ യൂണിറ്റുകളം ഉൾതപ്പടുന്നു. പ്രദർശിപ്പ ിച്ച ഉൽപ്പന്ങ്ങളിൽ 
കരകൗശല  വസ്ക്തുക്ൾ, തമമമറൊകൾ / മ്ാഫികൾ, ഫർണിച്ചർ, വ ിളക്്ക് മഷഡുകൾ ഉൾതപ്പതെയുള്ള 
ഇറെീരിയർ തഡക്മറഷൻ ഡിവസനുകൾ, അടുക്ള പാത്രങ്ങൾ, കർട്നുകൾ, മ്ാറിംഗ്ക് വെലുകൾ, 
മുളയരി/തമാട്്ക്  എന്ിവ ഉപമയാഗിച്ചുള്ള ഭക്്യ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു.



210 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

തക-ബിപ്പിനു കീഴിൽ മകരള മസ്ററ്റ്ക് ബാംബൂ മിഷൻ 
രൂപംതകാണ്തിന്ക്  മശഷം  നെത്തിയ  ഇെതപെലുകളിൽ   
പ്രധാനം   മുളയുതെ കൃഷി, കരകൗശല മമഖലയിൽ 
നൂതന ഉൽപ്പന്ങ്ങൾക്ായി പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ിക്ൽ, 
അനുമയാജ്യമായ വനപുണ്യ  വികസനം, നൂതന  
സാമങ്തികവിദ്യ സ്വീകരിച്ചു തകാണ്ടും വികസിപ്പിച്ചു  
തകാണ്ടും മുളയിലഷ്ിതമായ ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക എന്ിവയാണ്ക്. 2020 ജൂൺ 9 
ന്ക് മകരള മസ്ററ്റ്ക് ബാംബൂ മിഷൻ 3000 മുള വതകൾ 
തനടുമങ്ങാെ്ക്   മബാക്്ക് പഞ്ായത്തിന്ക് നൽകുകയും 
ഈ വതകൾ കിള്ളിയാറിതല നദീതീരങ്ങളിൽ നദീതീര 
സംരക്ണ പദ്തിയുതെ ഭാഗമായി നടുകയും തചയ്ക്തു.

കേരള കറ്റ്് ബാംബൂ കോര്പ്കറ്ന

സംസ്ഥാനതത്ത പരമ്പരാഗത മുള തതാഴിലാളികളതെ 
മക്മത്തിനും വികസനത്തിനും ഉന്മനത്തിനുമായി 
1971 -ൽ നിലവില്വന് സ്ഥാപനമാണ്ക് മകരള മസ്ററ്റ്ക് 
ബാംബൂ മകാർപ്പമറഷൻ. മുള, ഈറ്റ, ചൂരൽ, റാട്ൺ 
എന്ിവതയ അെിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള വ്യവസായങ്ങതള  
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയും, മമൽപറഞ്ഞ ഉത്ക്പന്ങ്ങളതെ 
ഉല്പാദനവം വിപണനവം ഏതറ്റടുത്ത്ക് പരമ്പരാഗത മുള 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് സാമ്പത്തിക, സാമങ്തിക, മാർഗ 
നിർമദശങ്ങൾ നൽകുക എന്താണ്ക് മകാർപ്പമറഷതറെ 
പ്രധാന ലക്്യം. മകാർപ്പമറഷൻ  ഇന്്ക് മകരളത്തിതല 
10,000 -ൽ അധികം വരുന് മുള തതാഴിലാളികളതെയും  
കുടുംബങ്ങളതെയും ആശ്രയമക�മാണ്ക്. 
തതാഴിലാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവം  പാവതപ്പട്വരും 
സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്ാക്, 
പട്ികജാതി/ പട്ിക വർഗ  വിഭാഗത്തിൽതപ്പട്വരുമാണ്ക്.

ഗവതമെറെിതറെ വനം വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള ഭൂമിയിൽ 
നിന്നും ഗണമമന്മയറിയ ഈറ്റ സ്വരൂപിക്കുകയും 
പരമ്പരാഗത മുള, തനയ്ക്ത്ത്ക് തതാഴിലാളികൾക്്ക് 
സബ്ക്സിഡി  നിരക്ിൽ ഇത്ക് വായ്ക്പ്പയായി  വിതരണം 
തചയ്യുകയും  തനയ്ത പായകൾ   തനയ്ക്ത്തുകാരിൽ 
നിന്്ക് മനരിട്്ക് സംഭരിക്കുകയും തചയ്യുക എന്ിവയാണ്ക്  
മകാർപ്പമറഷതറെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽതപ്പടുന്ത്ക്.
മുള തകാണ്ടുള്ള പായകൾ, മുള പലകകൾ, പരന് മുള 
മബാർഡുകൾ, ബാംബൂ മ്ാറിംഗ്ക് വെൽ, ബാംബൂ 
ഫർണിച്ചർ, കരകൗശല വസ്ക്തുക്ൾ എന്ിവയാണ്ക് 
മകാർപ്പമറഷതറെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ. പായ 
തനയ്ക്ത്ത്ക് മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിതറെ ഭാഗമായി 
തകാഴിഞ്ഞുമപായ തതാഴിലാളികൾക്ായി  മകരള മസ്ററ്റ്ക് 
ബാംബൂ മകാർപ്പമറഷൻ മുള പായകളം കരകൗശല 
വസ്ക്തുക്ളം നിർമിക്കുന്തിനുള്ള പരിശീലന 
പരിപാെികൾ ആരംഭിച്ചു.

മകരള മസ്ററ്റ്ക് ബാംബൂ മകാർപ്പമറഷൻ ലിമിറ്റഡിന്ക് 
പാലക്ാെ്ക്, മാനന്തവാെി, നാദാപുരം എന്ിവിെങ്ങളിൽ 
മൂന്്ക് ഫീഡർ / വപ്രമറി മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ 
ഉണ്്ക്. അങ്മാലിയിതല ബാംബൂ മബാർഡ്ക് ഫാക്ക്െറി 

യൂണിറ്റിതറെ അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും 
അസംസ്ക്കൃത മുളതയ വിവിധ കട്ിയുള്ള സ്ക്്ിപ്പുകളായി 
സംസ്കരിക്കുന്തിനായി മുളയുതെ കർട്നുകളായി 
തനതയ്തടുക്കുക എന്താണ്ക് അവയുതെ ഉമദേശം. 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിൽ നിന്്ക് ഉണ്ാകുന് 
മാലിന്യ മുള, 50 ശതമാനം മുതൽ 70 ശതമാനം വതര 
ടൂത്ത്ക്പിക്്ക്, കർട്ൻ വ്ൻഡ്ക്സ്ക്, ബാംബൂ കർട്ൻസ്ക്, 
ധൂപവർഗങ്ങൾ എന്ീ മൂല്യവർദ്ിത ഉൽ പന്ങ്ങളതെ 
നിർമാണത്തിനായി ഉപമയാഗിക്കുന്നു.

കമഖെയതിലെ പ്രശ്നങ്ങള്

മമഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്ക് :
• മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരിയുതെ  വ്യാപനം ഈ 

മമഖലതയ സാരമായി ബാധിച്ചു
• സ്വകാര്യമമഖലയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്രം
• കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കരകൗശല വസ്ക്തുകൾക്്ക് 

പകരമുള്ള ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ ലഭ്യത, മപ്രമത്യകിച്ച്ക് 
വചനീസ്ക് ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 

• പ്രതികൂലമായ മജാലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ 
പരമ്പരാഗത മജാലികൾ തചയ്ാൻ 
വകതത്താഴിലാളികൾ മെിക്കുന്നു

• ഈ മമഖലയിമലക്്ക് കെന്നുവരുന്തിൽ  പുതിയ 
തലമുറയുതെ താൽപ്പര്യക്കുറവ്ക്

• മുള മപാലുള്ള മമഖലയിതല വവദഗ്ക്ധ്യമുള്ള 
തതാഴിലാളികളതെ കുറവ്ക്

• വനത്തിൽ നിന്നും മുള മുറിക്കുന്തിനും 
സംഭരിക്കുന്തിനുമായി ബന്ധതപ്പട് നിയമങ്ങളം 
ചട്ങ്ങളം.

• ശരിയായ വിതരണ ശംഖലയുതെ അഭാവം (മുളയ്ക്ക് )
• കരകൗശല/എൻ.ജി.ഒ/എം.എസ്ക്.എം.ഇ.കളതെ 

പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിതറെയും വായ്ക്പയുതെയും  
അഭാവം.

• സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാെികളതെയും 
വനപ്യണ്യ വികസന പരിപാെികളതെയും  
ആധുനികവൽക്രണവം, പുതിയ ഡിവസനുകൾ/ 
നവീനത എന്ിവയുതെയും അഭാവവം   

• സാമങ്തിക വിദ്യാ, ഡിവസൻ, ഉപകരണങ്ങൾ 
എന്ിവ വികസിപ്പിക്കുന്തിൽ  ഉള്ള  
അവമബാധമിലൊയ്ക്മ.

• സ്റാൻഡവഡമസഷനും പാമക്ജിംഗ്ക് 
സാമങ്തികവിദ്യയും

• വിപണന സൗകര്യത്തിതറെ അപര്യാപ്തത/ 
മമൽത്തട്്ക് കീഴ്ക്ത്തട്്ക് ലിമങ്ജിന്ക് ആവശ്യമായ 
ഹാറെ്ക് മഹാൾഡിംഗ്ക് സമപ്പാർട്്ക്.

മുകന്ാട്ടുള്ള വഴതി

 മകരളത്തിതല വ്യാവസായിക മമഖല ആമഗാളമായുള്ള 
നലെ മാതൃകകൾ പിന്തുെരുകയും കൂടുതൽ 
നിമക്പകതര ആകർഷിക്കുകയും ഇവിെതത്ത 
വിദ്യാസമ്പന്രും വവദഗ്്യവമുള്ള  തതാഴിലാളി 
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സമൂഹതത്ത പ്രമയാജനതപ്പടുമത്തണ്തുമാണ്ക്. 
പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദം, മൂല്യവർധനവ്ക് എന്ിവയ്ക്ക് 
ഊന്ൽ നൽകിതകാണ്ടുള്ള നീതി ശാസ്ക്ത്രപരമായ 
ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ് മക�ീകരിമക്ണ്താണ്ക് . 
വിജ്ാനാധിഷ്ിത വ്യവസായങ്ങളായ ഐെി,  കമ്പയൂട്ർ 
ഹാർഡ്ക് തവയർ, ബമയാ തെക്ക്മനാളജി തുെങ്ങിയവയുതെ 
വലിയ സാധ്യതകൾ പ്രമയാജനതപ്പടുത്താൻ ഊന്ൽ 
നൽകണം. മകരളം, സാമൂഹികവം  പാരിസ്ഥിതികമായും  
ഉത്തരവാദതപ്പട് രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്തിനുള്ള പരിതസ്ഥിതി 
സൃഷ്ിമക്ണ്തുണ്്ക്.

ലെക്്മറ്ല് വ്യവസായം

ഇന്്യയതിലെ ലെക്്മറ്ല് വസ്ത് 
വ്യവസായം 

മലാകത്ത്ക് തുണിയുതെ നിർമാണത്തിലും 
കയറ്റുമതിയിലും വചനയ്ക്ക്ക് മശഷം ഇന്ത്യ രണ്ാം 
സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നു.  2018-19 -ൽ ഇന്ത്യയുതെ 
തമാത്തം കയറ്റുമതിയിൽ തുണിത്തരങ്ങളതെയും 
വസ്ക്ത്രങ്ങളതെയും പങ്്ക് 12 ശതമാനം ആയിരുന്നു. 
അമതസമയം തുണിത്തരങ്ങളതെയും വസ്ക്ത്രങ്ങളതെയും 
ആമഗാള വ്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുതെ വിഹിതം 5 
ശതമാനമാണ്ക്.  ഉല്പാദനമമഖലയിൽ തതാഴിൽ 
നല്ക്കുന് ശ്രമദ്യമായ മമഖലയാണ്ക് ഇന്ത്യയിൽ 
തെക്്ക്വറ്റൽ ഗാർതമറെ്ക്  വ്യവസായം. 2017-18 -ൽ  
ഈ വ്യവസായങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്ക് ഇന്ത്യയിൽ 19.3 ദശലക്ം 
ജനങ്ങൾക്്ക് തതാഴിൽ നല്ക്കിയിരുന്നു.  ഇതിൽ 7 
ദശലക്ം സ്ക്ത്രീകളം ഉൾതപ്പടുന്നു. (2017-18
തല പീരിമയാഡിക്ക് മലബർ മഫാഴ്ക്സ്ക് സർമവ് 
കണക്നുസരിച്ച്ക് ) ഇതിൽ വകത്തറി, പവർലൂം, 
കരകൗശലം എന്ീ പരമ്പരാഗത മമഖലകളം 
യ�വത്ക്കൃത മിൽ മമഖലയും ഉൾതപ്പടുന്നു.

ഇന്്യയതിലെ മേത്റതി, പവര്ലം 
വ്യവസായം

രാജ്യത്തിതറെ സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ വകത്തറി 
മമഖല വളതര പ്രധാനതപ്പട് പങ്്ക് വഹിക്കുന്നു. 
23.77 ലക്ം തറികളള്ള രാജ്യതത്ത ഏറ്റവം വലിയ 
കുെിൽ വ്യവസായമാണ്ക് വകത്തറി വ്യവസായം. 
തെക്്ക്തറ്റൽ മ�ാലയത്തിതറെ 2019-20 തല 
വാർഷിക റിമപ്പാർട്്ക് അനുസരിച്ച്ക് 35.23 ലക്ം 
തനയ്ക്ത്തുകാർക്കും അനുബന്ധ തതാഴിലാളികൾക്കും 
മനരിട്ടും അലൊതതയും തതാഴിൽ നൽകുന് കാർഷിക 
മമഖലയ്ക്ക് മശഷമുള്ള ഏറ്റവം വലിയ സാമ്പത്തിക 
പ്രവർത്തനങ്ങളിതലാന്ാണ്ക് വകത്തറി തനയ്ക്ത്ത്ക്. 
രാജ്യതത്ത തുണി ഉൽപാദനത്തിതറെ 15 ശതമാനവം 
ഈ മമഖല സംഭാവന തചയ്യുന്നു, മാത്രമലെ 
രാജ്യത്തിതറെ കയറ്റുമതി വരുമാനത്തിതറെ പ്രധാന 
ഉറവിെവമാണ്ക്.  മലാകതത്ത വകതനയ്ക്ത്ത്ക് 

തുണിത്തരത്തിതറെ 95 ശതമാനവം ഇന്ത്യയിൽ 
നിന്ാതണന്്ക് കണക്ാക്തപ്പടുന്നു (ഭ്റാ�തെരകേ്റാററിസറെ 
സെക്സ്റ്യറില് ��്റാലയത്തറിസറെ 2019-20 സല വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ്). 

വകത്തറി മമഖലയിതല തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ എണ്ണം 
കുറഞ്ഞുവരുന്നുതണ്ങ്ിലും, വകത്തറി ഉൽപാദനത്തിൽ 
കുറയുന് പ്രവണത തെയുന്തിൽ മക�-സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകളതെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിരന്തരമായ 
ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചു. 2004-05 മുതൽ വകത്തറി 
ഉൽ പന്ങ്ങളതെ ഉൽ പാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച 
ഇന്ത്യയിൽ കാണാം. 2017-18 -ൽ 79,900 ലക്ം 
ചതുരശ്ര മീറ്ററായിരുന്നു ഉത്ക്പാദനം.

തുണിത്തരങ്ങൾ, തബഡ്ക് ലിനൻ, മെബിൾ ലിനൻ, 
മൊയ്ക് ലറ്റ്ക്, കിച്ചൻ ലിനൻ, െവലുകൾ, കർട്നുകൾ, 
തലയണകൾ, പാഡുകൾ, മെപ്പ്ക്സ്ക്്ികൾ, 
അപ്ക്മഹാൾസ്ററി, പരവതാനികൾ, മ്ാർ കവറുകൾ, 
എംമബ്ായിഡറി തെക്്ക്വറ്റൽ തമറ്റീരിയലുകൾ 
എന്ിവയും വകത്തറി വ്യവസായത്തിൽ 
നിന്നുള്ളതാണ്ക്. കരൂർ, പാനിപ്പത്ത്ക് വാരണാസി, 
കണ്ണൂർ എന്ിവയാണ്ക് രാജ്യതത്ത പ്രധാന വകത്തറി 
കയറ്റുമതി മക�ങ്ങൾ. വകത്തറി ഉൽ പന്ങ്ങളതെ 
കയറ്റുമതി മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനായി ഇന്ത്യാ 
ഗവൺതമറെിതറെ തെക്്ക്വറ്റൽ സ്ക് മ�ാലയത്തിന്ക് 
കീഴിലുള്ള മനാഡൽ ഏജൻസിയായ ഹാൻഡ്ക് ലൂം 
എക്ക് സ്ക് മപാർട്്ക് പ്രമമാഷൻ കൗൺസിൽ (എച്ച്ക്ഇപിസി) 
നല്ക്കുന് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 
വകത്തറി ഉൽ പന്ങ്ങളതെ പ്രധാന കയറ്റുമതി 
ലക്്യസ്ഥാനങ്ങൾ യു എസ്ക് എ, യുതക, തസ്പയിൻ, ഇറ്റലി, 
യു എഇ ജർമനി, ഫ്രാൻസ്ക്, ജപ്പാൻ, സൗദി അമറബ്യ, 
ഓസ്ക് മ്ലിയ, തനതർലാൻഡ്ക് സ്ക് എന്ിവയാണ്ക്. 
2018-19 -ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വകത്തറി 
കയറ്റുമതിയുതെ മൂല്യം 2,392.39 മകാെി രൂപയായിരുന്നു.

തുണി ഉൽപാദനത്തിതറെയും തതാഴിൽ 
ഉൽപാദനത്തിതറെയും കാര്യത്തിൽ തെക്്ക്വറ്റൽ 
വ്യവസായത്തിതല ഏറ്റവം പ്രധാനതപ്പട് 
വിഭാഗങ്ങളിതലാന്ാണ്ക് വിമക�ീകൃത പവർലൂം 
മമഖല. രാജ്യത്ത്ക് തമാത്തം തുണി ഉൽപാദനത്തിതറെ 
60 ശതമാനം സംഭാവന തചയ്യുന് 44.18 ലക്ം 
മപർക്്ക് തതാഴിൽ നൽകുന് മമഖലയാണിത്ക്.  
കയറ്റുമതിക്ായി ഉമദേശിക്കുന് തുണിത്തരത്തിതറെ 
60 ശതമാനവം പവർലൂം മമഖലയിൽ നിന്ാണ്ക്. 
തറഡിതമയ്ക്ഡ്ക് വസ്ക്ത്രങ്ങളം ഗാർഹിക തെക്്ക്വറ്റൽ 
മമഖലകളം അവരുതെ ഫാബ്ിക്ക് ആവശ്യകതകൾ 
നിറമവറ്റുന്തിനായി പവർലൂം മമഖലതയ വളതരയധികം 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. (സെക്സ്സറ്ല്െസ് ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര, 

വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20)

രാജ്യത്ത്ക് ഏകമദശം 25 ലക്ം പവർലൂമുകളണ്്ക്. 
ഈ മമഖലയുതെ സാമങ്തിക നിലവാരം തപ്യിൻ 
ലൂം മുതൽ വഹതെക്ക് ഷട്ിൽ തലസ്്ക് തറികൾ വതര 
വവവിദ്്യമാർന്താണ്ക്. ഷട്ിൽ തറികളിൽ 75 
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ശതമാനത്തിലധികവം കാലഹരണതപ്പട്താതണന്നും 
കണക്ാക്തപ്പടുന്നു. ഇവ 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 
പഴക്മുള്ളതാണ്ക്, ഫലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങമളാ 
ഗണനിലവാരമമാനിയ�ിക്ാൻ ഉപകരണങ്ങമളാ 
അറ്റാച്ചുതമന്കമളാ ഇലെ. എന്ിരുന്ാലും, പവർലൂം 
മമഖലയിതല സാമങ്തികവിദ്യയുതെ നിലവാരം കഴിഞ്ഞ 
8-9 വർഷങ്ങളിൽ വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ലെക്്മറ്ല് കമഖെ

സ്പിന്ിംഗ്ക്, തനയ്ക്ത്ത്ക്, വസ്ക്ത്രനിർമാണം, വഡയിംഗ്ക്, 
മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ തുെങ്ങിയ മമഖലകളാണ്ക് 
മകരളത്തിതല തെക്്ക്വറ്റൽ മമഖലയിൽ ഉൾതപ്പടുന്ത്ക്. 
തപാതുമമഖല (സംസ്ഥാന, മക�), സഹകരണ 
മമഖല, സ്വകാര്യ മമഖല എന്ിവയിതല യൂണിറ്റുകൾ 
ഈ മമഖലയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു.  ഇതിൽ 7.03 ലക്ം 
സ്പിൻഡിൽ മശഷിയുള്ള 26 മില്ലുകൾ സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മമഖലയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു, ഏകമദശം 7,600 മപർ മജാലി 
തചയ്യുന്നു. തനയ്ക്ത്ത്ക് മമഖലയിൽ ഖാദി യൂണിറ്റുകൾ, 
വകത്തറി യൂണിറ്റുകൾ, പവർലൂം യൂണിറ്റുകൾ 
എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. ഏറ്റവം പുതിയ സാമങ്തികവിദ്യ 
സ്വീകരിച്ചാലും ഉയർന് മനുഷ്യശക്തി ഉപമയാഗിക്കുന് 
ഒരു മമഖലയാണ്ക് വസ്ക്ത്രനിർമാണം. ഇതിൽ 
വനിതാ മജാലിക്ാരുതെ വലിയ സാന്ിധ്യമുണ്്ക്. 
നാടുകാണിയിൽ തെക്്ക്വറ്റൽ മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് തസറെർ 
ആരംഭിക്ാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്ാരിതറെ 
ശ്രമം സംസ്ഥാനത്ത്ക് തെക്്ക്വറ്റൽ മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് 
പ്രാമദശികവൽക്രിക്കുന്തിനുള്ള പ്രാരംഭം ആണ്ക്.

2019-20 തല വാർഷിക പദ്തിയിൽ തെക്്ക്വറ്റൽ 
മമഖലയ്ക്കുള്ള (സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം 
ഖാദിയും ഒഴിതക) തമാത്തം സംസ്ഥാന പദ്തി 
വിഹിതം 5,601 ലക്ം രൂപയും തചലവഴിച്ച തുക 
3,551.03 ലക്വം (63.4 ശതമാനം)ആണ്ക്.  2020-21 
വാർഷിക പദ്തിയിൽ ഈ മമഖലയുതെ ആതക പദ്തി 
വിഹിതം 5,139 ലക്ം രൂപയാണ്ക്. 2020 നവംബർ 
വതര തചലവഴിച്ച തുക 2,613.84 ലക്ം രൂപ (50.86 
ശതമാനം) ആണ്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.1 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ മേത്റതി കമഖെ

മകരളത്തിൽ തതാഴിൽ നൽകുന് പ്രധാന 
മമഘലകളിതലാന്ാണ്ക് വകത്തറി. സംസ്ഥാനതത്ത 
പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾക്ിെയിൽ തതാഴിൽ 
ദാതാവ്ക് എന് നിലയിൽ കയർ മമഖലക്കുമശഷം 
വകത്തറി മമഖല രണ്ാം സ്ഥാനത്താണ്ക്. 
സംസ്ഥാനതത്ത വകത്തറി വ്യവസായം 
പ്രധാനമായും തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജിലെകളിലും 
മകാഴിമക്ാെ്ക്, പാലക്ാെ്ക്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, 
തകാലെം, കാസർമഗാഡ്ക് ജിലെകളിതല ചില 
ഭാഗങ്ങളിലും മക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തമാത്തം 
തറികളതെ 93 ശതമാനത്തിലധികം വരുന് 
സഹകരണ മമഖലയിലാണ്ക് ഈ വ്യവസായത്തിതറെ 
ആധിപത്യം. ബാക്ി വ്യാവസായിക സംരംഭകരുതെ 
ഉെമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്ക്.

2019-20 ൽ സംസ്ഥാനത്ത്ക് വകത്തറി എണ്ണം 
17,113 ആയിരുന്നു. 317.5 ലക്ം മീറ്റർ വകത്തറി 
തുണി ഉല്പാദിപ്പിച്ചു. 2019-20 തല തമാത്തം ഉൽപാദന 
മൂല്യം 113.77 മകാെി രൂപയും വിറ്റുവരവ്ക് 220.95 മകാെി 
രൂപയുമാണ്ക്. വകത്തറി മമഖലയിതല തമാത്തം 
തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ എണ്ണം 2019-20 ൽ 13,928 
ആയിരുന്നു. 2019-20 ൽ മജാലി തചയ്യുന് സ്ക്ത്രീകളതെ 
എണ്ണം 9,137 ആയിരുന്നു. 2019-20 ൽ സൃഷ്ിച്ച ആതക 
തതാഴിൽ 31.66 ലക്ം മനുഷ്യദിനങ്ങളാണ്ക്. 2018-19
മായി താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ, 2019-20 ൽ തമാത്തം 
തറികളതെ എണ്ണം, തമാത്തം ഉൽപാദനം, ഉൽപാദന 
മൂല്യം, ഉൽപാദനക്മത, മജാലി തചയ്യുന് സ്ക്ത്രീകളതെ 
എണ്ണം എന്ിവ കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലും, തമാത്തം 
വിറ്റുവരവ്ക്, തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ എണ്ണം, സൃഷ്ിച്ച 
മനുഷ്യതറെ ദിവസങ്ങൾ എന്ിവ വർദ്ിച്ചു. ഉൽപാദന 
മൂല്യത്തിതല ഇെിവ്ക് സഹകരണ, മകാർപ്പമററ്റ്ക് / 
അസംഘെിത / സ്വകാര്യ മമഖലകൾക്ിെയിൽ 
തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നു. സഹകരണ മമഖലയിൽ 
മജാലി തചയ്യുന് സ്ക്ത്രീകളതെ അഭാവമാണ്ക് 
പ്രധാനമായും വകത്തറി മമഖലയിൽ മജാലി തചയ്യുന് 
സ്ക്ത്രീകളതെ എണ്ണത്തിൽ കുറവണ്ായതിന്ക് കാരണം. 

പട്തിേ 4.6.1 തെക്്ക്വറ്റൽ മമഖലയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പദ്തി വ ിഹിതവം തചലവം 
(തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം ഖാദിയും ഒഴിതക) ലക്ം രൂപയിൽ

ഉപകമഖെ
2019-20 2020-21 (2020 നവംബര് വലര)

അെങ്ല് ലചെവ് % അെങ്ല് ലചെവ് %

വകത്തറി 2,941.95 1,547.35 52.59 2,333 1,246.02 53.4

പവർലൂം 199 54.9 27.58 169 41.82 24.74

സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകൾ 2,460.05 1,948.78 79.22 2,037 1326 65.1

തെക്്ക്വറ്റൽ മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് 
തസറെർ- നാടുകാണി

0 0 0 600 0 0

ആതക 5,601 3,551.03 63.4 5,139 2,613.84 50.86

അവലംബം: പ്്റാൻ രപേെസ്, രക�ള െംസ്്റാന ആസൂത്രണ രബ്റാരഡസ്
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2019-20 തല വിറ്റുവരവ്ക് 2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക് 
ഇരട്ിയിലധികമാണ്ക് എന്ത്ക് ശ്രമദ്യമാണ്ക്. 
വിറ്റുവരവ്ക് 2019-20 തല ഉൽപാദന മൂല്യമത്തക്ാൾ 
കൂടുതലാണ്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.3 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മുണ്ടുകൾ, ഫർണിഷിംഗ്ക് തമറ്റീരിയൽ, തബഡ്ക് ഷീറ്റുകൾ, 
ഷർട്ിംഗ്ക്, സാരി, ലുങ്ി എന്ിവയാണ്ക് വകത്തറി 
മമഖലയിൽ ഉത്ക്പാദിപ്പിക്കുന് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ. 
ജിമയാ ഇൻഡിമക്ഷൻ ആക്ക്റ്റ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്ത്യ പ്രകാരം 
സംസ്ഥാനത്തിതറെ ഇനിപ്പറയുന് ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ 
രജിസ്റർ തചയ്തിട്ടുണ്്ക്.
1. ബാലരാമപുരം സാരിയും മികച്ച മകാട്ൺ 
തുണിത്തരങ്ങളം.
2. കാസർമഗാഡ്ക് സാരി
3. കുത്തംപുള്ളി സാരി
4. മചണ്മംഗലം മുണ്്ക്
5. കണ്ണൂർ വീെ്ക് ഫർണിഷിംഗ്ക്

മേത്റതി കമഖെയതിലെ സ്ാപനങ്ങള്

വകത്തറി, തെക്്ക്തറ്റൽ ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക്, മകരള മസ്ററ്റ്ക് 
വകത്തറി വീമവഴ്ക് സ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് തസാവസറ്റി 
(ഹാൻ തെക്്ക് ), മകരള മസ്ററ്റ്ക് വകത്തറി വികസന 
മകാർപ്പമറഷൻ (ഹാൻ വീവ്ക് ), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് 
ഓഫ്ക് ഹാൻഡ്ക് ലൂം തെക്ക്മനാളജി (ഐ ഐഎച്ച്ക് െി, 
കണ്ണൂർ) എന്ിവയാണ്ക് വകത്തറി വികസനത്തിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് പ്രധാന പങ്ാളികൾ. 

മേത്റതി ലെക്്റ്യതില്സ് ഡയറേ്െകററ്്

അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിപണനം, മാനവ 
വിഭവമശഷി വികസനം, പരമ്പരാഗത വവദഗ്ക്ധ്യവം 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങളതെ സംരക്ണവം, ധനകാര്യം, 
ഡിവസൻ ഇൻപുട്്ക്, അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ 
വിതരണം, നവീകരണം, മക്മപദ്തികൾ, വില 
സ്ഥിരത, ആമഗാള പരിസ്ഥിതിമയാെ്ക് മത്രിക്ാൻ 
ഈ വിഭാഗതത്ത സജ്ജമാക്കുക എന്ിവയാണ്ക് 
ഡയറക്ക്െമററ്റിതറെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ഈ 
മമഖലയുതെ വികസനത്തിനായി പദ്തികൾ 
നെപ്പാക്കുന്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്ാരിതറെ പ്രധാന 
വിഭാഗമാണ്ക് ഇത്ക്. വകത്തറി വ്യവസായത്തിതറെ 
വികസനത്തിനായി വായ്ക്പയും ഗാന്ം വഴി 
സർക്ാർ സഹായം നൽകുന്നു. വായ്ക്പകളം 
ഗാന്കളം സംസ്ഥാന സർക്ാർ, മക� സർക്ാർ, 
എൻ സി ഡി സി, നബാർഡ്ക്, ഹഡ്ക് മകാ തുെങ്ങിയ 
ധനകാര്യ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ളവ ഉൾതപ്പടുന്നു. 
റിമബറ്റുകളിലൂതെ വിൽപ്പന മപ്രാത്ാഹനത്തിനും 
സർക്ാർ സഹായം നൽകുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.4 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള കറ്റ്് ഹാനഡ് ലം വജീകവഴ് സ് കോ-
ഓപ്കററ്ജീവ് ലസാമസറ്തി (ഹാന ലെക്്)

മകരളത്തിതല പ്രാഥമിക വകത്തറി തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ പരമമാന്ത സ്ഥാപനമായി 
1961 ൽ ഹാൻ തെക്്ക് രജിസ്റർ തചയ്ക്തു. അംഗ 
തസാവസറ്റികളതെ ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ  വിപണനം തചയ്യുക, 
സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണയും ഉൽ പാദനത്തിനുള്ള 
ഇൻ പുട്ടുകളം നൽകുക എന്ിവയാണ്ക് ഹാൻ തെക്ിതറെ 
പ്രധാന ലക്്യങ്ങൾ. നിലവിൽ, 500 പ്രാഥമിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങതള അംഗങ്ങളായി 
ഹാൻ തെക്്ക് ഉൾതക്ാള്ളുന്നു. വകതകാണ്്ക് നിർമിച്ച 
തുണിത്തരങ്ങൾ, വസ്ക്ത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, 
തറഡിതമയ്ക്ഡുകൾ, സാരികൾ, പരമ്പരാഗത 
തനയ്ക്ത്ത്ക് എന്ിവ ആഭ്യന്തര, കയറ്റുമതി വിപണിയുതെ 
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മാനദണ്ങ്ങൾക്നുസൃതമായി 
നിർമിക്കുന്തിനായി ആധുനിക അെിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങമളാതെ ഹാൻ തെക്്ക് തസാവസറ്റികൾ 
ഉൽ പാദനത്തിൽ ഏർതപ്പടുന്നു. ഹാൻ തെക്്ക് 
എൻ എച്ച്ക് ഡി സിയിൽ നിന്്ക് നൂലും രാസവസ്ക്തുക്ളം 
ചായങ്ങളം സർക്ാർ സബ്ക് സിഡിമയാതെ 
മശഖരിക്കുകയും അംഗങ്ങൾക്്ക് വിതരണം തചയ്യുകയും 
തചയ്യുന്നു.

അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ 
വിപണനത്തിലും വിൽപ്പനയിലും ഹാൻ തെക്്ക് 
പങ്ാളിയാണ്ക്. നിലവിൽ 78 പ്രവർത്തിക്കുന് 
മഷാറൂമുകളണ്്ക്. എലൊ ഉൽ പാദന, സംഭരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങളം 4 പ്രാമദശിക ഓഫീസകളം 5 
പ്രവർത്തന ഉൽ പാദന മക�ങ്ങളം വഴിയാണ്ക് 
നെക്കുന്ത്ക്. തുണികൾ ചായം പൂശുന്തിനും 
അച്ചെിക്കുന്തിനുമുള്ള എലൊ സൗകര്യങ്ങളം 
തിരുവനന്തപുരത്ത്ക് ഹാൻതെക്ിതറെ മക�ത്തിലുണ്്ക്. 
രണ്്ക് തനയ്ക്ത്ത്ക് ഫാക്ക്െറികളം ആധുനിക 
യ�സാമഗികളള്ള ഒരു വസ്ക്ത്ര യൂണിറ്റും 
ഇവിതെയുണ്്ക്.

2019-20 ൽ 3,077 ലക്ം രൂപയുതെ വിൽപ്പനയാണ്ക് 
ഹാൻതെക്്ക് മനെിയത്ക്. 2019-20 കാലയളവിൽ 11 
മകാെി രൂപയുതെ സാധനങ്ങൾ വിവിധ സർക്ാർ 
വകുപ്പുകൾക്്ക് ഹാൻതെക്്ക് വിറ്റു. 1.26 മകാെി രൂപയുതെ 
പരുത്തി നൂലും വിറ്റു. ഈ വർഷം അവസാനം പണമെച്ച 
മൂലധനം 6,556.44 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. 2018-19 തന
 അമപക്ിച്ച്ക്, 2019-20 ൽ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള 
വരുമാനം മനരിയ മതാതിൽ വർദ്ിച്ചു. എന്ിരുന്ാലും, 
2017-18 ലും 2018-19 ലും ഏജൻസി നഷ്ം 
റിമപ്പാർട്്ക് തചയ്ക്തു. ഹാൻ തെക്ിതറെ തമാത്തനഷ്ം 
വാർ ഷികാെിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.5 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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സൗജന്യ സ്ക്കൂൾ യൂണിമഫാം പദ്തിയുതെ ഭാഗമായി 
2019-20 ൽ ഹാൻതെക്്ക് 14.5 ലക്ം മീറ്റർ തുണികൾ 
സ്ക്കൂളകൾക്്ക് വിതരണം തചയ്ക്തു. വകത്തറി സൂരക് 
പദ്തിയുതെ ഭാഗമായി, വകത്തറി തുെർച്ചയായി     
അയ്ായിരമത്താളം തനയ്ക്ത്തുകാർക്്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ 
വിതരണം തചയ്ക്തു. മഷാറൂമുകളതെ കമ്പയൂട്ർ 
വത്ക്ക്രണത്തിലൂതെ ഗണ്യമായ മനട്ങ്ങൾ വകവരിച്ചു.  
2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 60 മകാെി 
രൂപയുതെ വിൽപ്പനയാണ്ക് ഹാൻ തെക്്ക് ലക്്യമിടുന്ത്ക്. 
മകാവിഡ്ക് -19 മലാക്്ക്ഡൗണിതറെ ഫലമായി, 
തനയ്ക്ത്ത്ക് യൂണിറ്റുകളം വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളം അെച്ചു, 
അതിനാൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ നിർമിക്ാനും 
വിൽക്ാനും കഴിഞ്ഞിലെ. 2020 ഓണത്തിതല വിൽപ്പന 
മുൻ വർഷങ്ങളതെ പകുതി മാത്രമാണ്ക്. ഒരു പ്രമത്യക 
മാർക്റ്റ്ക് രൂപതപ്പടുത്തുന്തിനായി, ഏജൻസി പ്രീമിയം 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും ബ്ാൻ ഡുതചയ്യുകയും 
തചയ്യുന്നു. ‘മറായൽ’ മശ്രണിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ 
കാര്യം ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്ക്.

കേരള സംസ്ാന മേത്റതി വതിേസന 
കോര്പ്കറ്ന (ഹാനവജീവ്)

അസംഘെിത മമഖലയിതല പരമ്പരാഗത 
തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ മക്മത്തിനും വികസനത്തിനുമായി 
ഹാൻവീവ്ക് 1968 ൽ സംമയാജിപ്പിച്ചു. വവവിധ്യമാർന് 
വകത്തറി ഉൽ പന്ങ്ങളതെ നിർമാണത്തിലും 
വിപണനത്തിലും ഇത്ക് ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ 
1,938 വ്യക്തിഗത തനയ്ക്ത്തുകാർക്്ക് തതാഴിൽ 
നൽകുന്തിതന ഹാൻവീവ്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ 30 
പ്രാഥമിക തസാവസറ്റികൾ അംഗങ്ങളായി രജിസ്റർ 
തചയ്തിട്ടുണ്്ക്. 48 സ്വന്തം മഷാറൂമുകളം 3 തനതായ 
ഏജൻസി മഷാറൂമുകളം 34 ഉല്പാദന മക�ങ്ങളണ്്ക്. 
ഉത്വകാലങ്ങളിൽ മകാർപ്പമറഷൻ എക്ിബിഷനുകൾ 
നെത്തുകയും മദശീയ അന്തർമദശീയ തലത്തിൽ 
നെത്തുന് എക്ക് സ്ക് മപാകളിൽ പതങ്ടുക്കുകയും തചയ്യുന്നു.

2019-20 തല ഹാൻവീവിതറെ വിൽ പന വിറ്റുവരവ്ക് 
(താൽ ക്ാലിക കണക്കുകൾ ) 2,030.29 ലക്ം 
രൂപയായിരുന്നു. ഇത്ക് 2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക് 
ഒരു പുമരാഗതി കാണിക്കുന്നു. തുണിയുതെയും 
മറ്റ്ക് വസ്ക്തുക്ളതെയും മൂല്യം 1,668.40 ലക്ം 
രൂപയായിരുന്നു. ഇത്ക് 2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക് 
തമച്ചതപ്പട്ടു. എന്ിരുന്ാലും, വാങ്ങിയതും വിതരണം 
തചയ്തതുമായ നൂലിതറെയും മറ്റ്ക് ഇൻപുട്ിതറെയും 
മൂല്യം 2019-20 ൽ 479.49 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. 
ഇത്ക് 2018-19 ൽ 567.70 ലക്ത്തിൽ നിന്്ക് 
കുറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.6 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2019-20 അവസാനം 3,956 
ലക്ം രൂപയായിരുന്നു ഹാൻവീവിതറെ തപയ്ക്ഡ്ക് 
അപ്പ്ക് ക്യാപിറ്റൽ. 2019-20 ൽ ഹാൻവീവിതറെ 
തമാത്തം നഷ്ം 401.15 രൂപയായിരുന്നു. ഇത്ക് 2018-
19 തന അമപക്ിച്ച്ക് കുറവാണ്ക്. എന്ിരുന്ാലും, 
ഏജൻസിയുതെ അെിഞ്ഞുകൂെിയ നഷ്ം ഓമരാ വർഷവം 

വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഹാൻവീവിതറെ സാമ്പത്തിക 
സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
4.6.7 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകാവിഡ്ക്-19 മലാക്്ക് ഡൗണിതറെ ഫലമായി 350 ലക്ം 
രൂപ വിലമതിക്കുന് 2 ലക്ം മീറ്റർ ഉത്ക്പാദന നഷ്ം 
ഹാൻവീവിന്ക് സംഭവിച്ചു. വിഷു, സ്ക്കൂൾ തുറക്ൽ എന്ീ 
രണ്്ക് പ്രധാന സീസണുകളിൽ 524 ലക്ം രൂപയുതെ 
വിൽപ്പന നഷ്മാണ്ക് ഹാൻവീവിന്ക് സംഭവിച്ചത്ക്. ആതക 
നഷ്ം 874 ലക്ം രൂപയാണ്ക്. ഓണം ഉത്വ മവളയിലും 
പ്രതീക്ിച്ച വിൽപ്പന മനൊൻ ഹാൻവീവിന്ക് കഴിഞ്ഞിലെ.

ഇന്്യന ഇനറ്തിറ്യൂട്് ഓഫ് ഹാനഡ് ലം 
ലെേ്കനാളജതി (ഐ.ഐ.എച്ച്.െതി, േണ്ണൂര്)

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് ഹാൻഡ്ക് ലൂം തെക്ക്മനാളജി 
1987 ൽ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് ഹാൻഡ്ക് ലൂം ആൻഡ്ക് 
തെക്്ക്വറ്റൽ തെക്ക്മനാളജി (ഐഎച്ച്ക്െിെി) എന് 
മപരിൽ സ്ഥാപിതമായി. തുെർന്്ക്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് 
ഓഫ്ക് ഹാൻഡ്ക് ലൂം തെക്ക്മനാളജി രൂപീകരിക്കുന്തിന്ക് 
ഐ.എച്ച്ക്.എച്ച്ക്.െികൾ സംമയാജിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യാ 
ഗവൺതമറെിതറെ തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് മ�ാലയത്തിതറെ 
മാർഗനിർമദേശങ്ങൾക്നുസൃതമായാണ്ക് ഇത്ക് 
പ്രവർത്തിക്കുന്ത്ക്. വകത്തറി മമഖലയിതല 
ഗണനിലവാരനിയ�ണം ഐ ഐഎച്ച്ക് െികളതെ 
സാമങ്തിക പിന്തുണ തമച്ചതപ്പടുത്തി.

സഹേരണ കമഖെ

തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് മമഖലയിതല സഹകരണ 
മമഖല സംസ്ഥാനതത്ത സ്പിന്ിംഗ്ക്, തനയ്ക്ത്ത്ക് 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ (പവർലൂം, വകത്തറി എന്ിവ) 
ഉൾതപ്പടുന്നു. സഹകരണ മമഖലയിൽ 8 സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകളണ്്ക്. തകായിമലാൺ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, ആലപ്പുഴ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, പ്രിയദർശിനി മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, തൃശ്ശൂർ മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, മലബാർ 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, മലപ്പുറം 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, കണ്ണൂർ 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, 
കരുണാകരൻ തമമമാറിയൽ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവയാണ്ക് 8 
മില്ലുകൾ. തെക്്ക് തഫഡിന്ക് കീഴിലുള്ള അഞ്്ക് സഹകരണ 
തസാവസറ്റികളിലായി 562 പരമ്പരാഗത പവർലൂമുകൾ 
സംസ്ഥാനത്ത്ക് ഉണ്്ക്. സഹകരണ മമഖലയിതല 
തമാത്തം പവർലൂമുകളതെ എണ്ണം ഏകമദശം 801 
ആതണന്്ക് കണക്ാക്തപ്പടുന്നു. സംസ്ഥാനതത്ത 
തമാത്തം പവർലൂമുകളതെ എണ്ണത്തിതറെ 82 ശതമാനവം 
സഹകരണ യൂണിറ്റുകളാണ്ക്. 46 പവർലൂം സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്്ക്.
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വകത്തറി മമഖലയിതല സഹകരണ മമഖലയിൽ 
ഫാക്ക്െറി തരവം മകാമട്ജ്ക് തരവം തസാവസറ്റികൾ 
ഉൾതപ്പടുന്നു. 2019-20 -ൽ 630 രജിസ്റർ തചയ്ത 
വപ്രമറി ഹാൻഡ്ക് ലൂം വീമവഴ്ക് സ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
തസാവസറ്റികൾ (പിഎച്ച്ക്ഡ്യുസിഎസ്ക് ) 
സംസ്ഥാനത്ത്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്തിൽ 180 
ഫാക്ക്െറി തരവം 450 മകാമട്ജ്ക് തരത്തിലുള്ള 
തസാവസറ്റികളമാണ്ക്. രജിസ്റർ തചയ്ത 630 
വപ്രമറി വകത്തറി തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളിൽ 408 എണ്ണം പ്രവർത്തനക്മമാണ്ക്. ഇത്ക് 
2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക് മനരിയ പുമരാഗതിയാണ്ക്. 
2019-20 തല 408 വർക്ിംഗ്ക് തസാവസറ്റികളിൽ 145 
എണ്ണം ലാഭകരവം 263 നഷ്ത്തിലുമാണ്ക് പ്രവർത്തിച്ചത്ക്.  
എന്ിരുന്ാലും, 2019-20ൽ ലാഭകരമായ 
തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം വർദ്ിച്ചു. സംസ്ഥാനതത്ത 
വകത്തറി തസാവസറ്റികളതെ വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.8 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2019-20 ൽ 89.9 മകാെി രൂപമൂല്യം വരുന്  30.23 
ദശലക്ം മീറ്ററായിരുന്നു സഹകരണ മമഖല 
വകത്തറി തുണി ഉത്ക്പാദിപ്പിച്ചത്ക്. ഉൽപാദനത്തിതറെ 
അളവ്ക് വർദ്ിച്ചിട്ടുതണ്ങ്ിലും, 2018-19 തന അമപക്ിച്ച്ക് 
2019-20 ൽ ഉൽപാദനത്തിതറെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു. 
തമാത്തം വിറ്റുവരവ്ക് 208.35 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. 
ഇത്ക് 2018-19 തല വിറ്റുവരവിതറെ ഇരട്ിയിലധികമാണ്ക്.  
തറികളതെ എണ്ണം 2018-19 ൽ 16,012 ൽ നിന്്ക് 
2019-20 ൽ 15,851 ആയി കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലും, 
തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ എണ്ണം 2019-20ൽ നാമമാത്രമായി 
12,666 ആയി ഉയർത്തി. 30.14 ലക്ം മനുഷ്യ 
ദിനങ്ങളതെ തതാഴിൽസൃഷ്ിക്തപ്പട്ടു. ഈ മമഖലയിൽ 
2019-20ൽ 8,048 സ്ക്ത്രീകൾ മജാലി തചയ്യുന്നു, ഇത്ക് 
2018-19ൽ 9,732 ൽ നിന്്ക് കുറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങൾ 
മനരതത്ത സൂചിപ്പിച്ച അനുബന്ം 4.6.3 -ൽ കാണാം.

പവര്ലം കമഖെ

സംസ്ഥാനത്ത്ക് 979 പവർലൂമുകളണ്്ക്, അതിൽ 82 
ശതമാനവം (801) സഹകരണ മമഖലയിലാണ്ക്. 
പവർലൂം മമഖലയിൽ, 2019-20 -ൽ തുണി ഉത്ക്പാദനം 
64.17 ലക്ം മീറ്ററായിരുന്നു.  ഇതിതറെ മൂല്യം 534.36 
ലക്ം രൂപയാണ്ക്. ഉൽപാദനക്മത ഓമരാ തറിക്കും 
6,554.64 മീറ്ററും തമാത്തം വിറ്റുവരവ്ക് 581.22 ലക്ം 
രൂപയുമാണ്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.9 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത്ക് തനയ്ക്ത്ത്ക് മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന്ക്, 
ബജറ്റ്ക് പിന്തുണമയാതെ നാല്ക് സംമയാജിത 
പവർലൂം തസാവസറ്റികൾ ആരംഭിച്ചു. പവർലൂം 
സഹകരണസംഘങ്ങളതെ നവീകരണത്തിനായി 
2019-20 ൽ 40 ലക്ം രൂപ നൽകിയിരുന്നു. 
തറികളതെ നവീകരണത്തിനുമശഷം ഉൽപാദനക്മത 
വർദ്ിച്ചു. മനരതത്ത ഒരു തനയ്ക്ത്തുകാരനു രണ്്ക് 

തറികൾ എന് നിലയിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. 
നവീകരണത്തിനുമശഷം, ഒരു തനയ്ക്ത്തുകാരന്ക് 8 
തറികളിൽ പതങ്ടുക്ാം. അങ്ങതന തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ 
ഉൽപാദനക്മതയും മവതനവം വർദ്ിച്ചു.

പൈതിന്തിംഗ് മതില്ലുേള്

മകരളത്തിതല സ്പിന്ിംഗ്ക് മമഖലയിൽ തപാതുമമഖല 
(സംസ്ഥാന, മക�), സഹകരണ മമഖല, സ്വകാര്യ 
മമഖല എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. 7.03 ലക്ം സ്പിൻഡിൽ 
മശഷിയുള്ള 26 മില്ലുകൾ സ്പിന്ിംഗ്ക് മമഖലയിൽ 
ഉൾതപ്പടുന്നു. ഏകമദശം 7600 മപർ മജാലി തചയ്യുന്നു. 
മകരള മസ്ററ്റ്ക് തെക്്ക്വറ്റൽ മകാർപ്പമറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ക് 
(7 മില്ലുകൾ), സീതാറാം തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, 
തിരുവനന്തപുരം സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ീ 
3 സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 9 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളണ്്ക്. മകരളത്തിൽ 8 സഹകരണ 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളണ്്ക്. മകരള മസ്ററ്റ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
തെക്ക് വസ്റൽ തഫഡമറഷൻ ലിമിറ്റഡിതറെ 
(തെക്ക് സ്ക് തഫഡ്ക് ) ഭാഗമാണ്ക് അവ. സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹകരണ 
മമഖലയ്ക്കും കീഴിൽ 2.87 ലക്ം സ്പിൻഡിൽ മശഷിയുള്ള 
17 സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളണ്്ക്. ഇതിൽ 3500 ഓളം മപർ 
മജാലി തചയ്യുന്നു. മക� തപാതുമമഖല സ്ഥാപനമായ 
നാഷണൽ തെക്ക് വസ്റൽ മകാർപ്പമറഷൻ ലിമിറ്റഡിന്ക് 
5 മില്ലുകളാണുള്ളത്ക്.  ഇതിൽ തമാത്തം 1.99 ലക്ം 
സ്പിൻഡിൽ മശഷിയും 1,900 മപർ മജാലിയും തചയ്യുന്നു. 
കൂൊതത, തമാത്തം 4 മില്ലുകളള്ള രണ്്ക് പ്രമുഖ സ്വകാര്യ 
മമഖല സംരംഭങ്ങളണ്്ക്. 2.16 ലക്ം സ്പിൻഡിൽ 
മശഷിയുള്ള ഇവയിൽ 2,200 മപർക്്ക് മജാലി നൽകുന്നു.     

പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിതറെ അഭാവവം 
അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ ലഭ്യതക്കുറവമാണ്ക് 
ഈ മില്ലുകൾ മനരിടുന് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ 
മമഖലയിതല അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ കുറവ്ക് 
പരിഹരിക്കുന്തിന്ക്, മകരള സർക്ാർ സംസ്ഥാനതത്ത 
മുഴവൻ തെക്്ക്തറ്റൽ മമഖലക്കും പരുത്തി വാങ്ങുന്നു.  
മക�ീകൃത വാങ്ങൽ സംവിധാനത്തിലൂതെ റിയാബ്ക്, 
തെക്്ക്തഫഡ്ക്, തക.എസ്ക്.റ്റി.സി, വ്യക്തിഗത 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളതെ മാമനജിംഗ്ക് ഡയറക്ക്െർമാർ 
എന്ിവരെങ്ങുന് ഒരു സമിതി പരുത്തി വാങ്ങൽ 
പ്രക്രിയ തപ്രാഫഷണലായി  വകകാര്യം തചയ്യുന്നു.  ഈ 
മില്ലുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന് നൂലിതറെ വില്പന നെത്തുന്ത്ക് 
ഒരു ഡിമപ്പാ സംവിധാനത്തിലൂതെയാണ്ക്.  ഇത്ക് അമത 
കമറ്റി നിരീക്ിക്കുന്നു. തത്ക്ഫലമായി, അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ളതെ വില കുറയുകയും മമഖലയുതെ പ്രകെനം 
തമച്ചുതപ്പടുകയും തചയ്ക്തു.

മില്ലുകളിൽ നിലനിൽക്കുന് പ്രതിസന്ധിതയക്കുറിച്ച്ക് 
പഠിക്ാൻ സർക്ാർ ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.  
സമിതി സംസ്ഥാനതത്ത അഞ്്ക് സഹകരണ സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകൾ നവീകരിക്ാൻ ശുപാർശ തചയ്ക്തു. മലപ്പുറം 
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മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക്, കണ്ണൂർ മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക്, പ്രിയദർശിനി മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽ, തകാലെം മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽ എന്ിവയുതെ നവീകരണത്തിന്ക് 
സർക്ാർ അംഗീകാരം നൽകി. മലപ്പുറം മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിലെിതറെയും കണ്ണൂർ മകാ-
ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിലെിതറെയും നവീകരണത്തിതറെ 
ആദ്യ ഘട്ം പൂർത്തിയായി. മിലെിതറെ നവീകരണത്തിതറെ 
രണ്ാം ഘട്ം ആരംഭിച്ചു. 2019-20 കാലയളവിൽ 
തെക്്ക് തഫഡിന്ക് കീഴിലുള്ള സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളതെ 
നവീകരണത്തിനായി 1,948.78 ലക്ം രൂപ സഹായം 
നൽകി. തൃശ്ശൂർ, ആലപ്പുഴ, തകാലെം മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളതെ നവീകരണം / വിപുലീകരണം 
വാർഷിക പദ്തി സഹായമത്താതെ സർക്ാർ 
പരിഗണിക്കുന്നു.

കേരള കറ്റ്് കോ-ഓപ്കററ്ജീവ് ലെക്്മറ്ല് 
ലഫഡകറ്ന െതിമതിറ്ഡ് (ലെക്്ലഫഡ്)

മകരളത്തിൽ സഹകരണ തെക്്ക്വറ്റൽ യൂണിറ്റുകൾ 
സ്ഥാപിക്കുന്തിനും വകകാര്യം തചയ്യുന്തിനും 
ആസൂത്രണം തചയ്യുന്തിനും സഹായിക്കുന്തിനും 
മമൽമനാട്ം വഹിക്കുന്തിനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി 
1992 ൽ തെക്്ക് തഫഡ്ക് സ്ഥാപിതമായി. 
സംസ്ഥാനതത്ത സഹകരണ സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകളതെയും സംമയാജിത പവർലൂം സഹകരണ 
സംഘങ്ങളതെയും പരമമാന്ത സ്ഥാപനമാണ്ക് 
തെക്്ക്തഫഡ്ക്. തുണി വ്യവസായത്തിതറെ സ്പിന്ിംഗ്ക്, 
തനയ്ക്ത്ത്ക്, മപ്രാസസ്ിംഗ്ക്, വസ്ക്ത്രനിർമാണം 
എന്ിവയുൾതപ്പതെയുള്ള എലൊ വിഭാഗങ്ങതളയും 
ഇത്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. തെക്്ക് തഫഡിതല 
അംഗങ്ങളായി എട്്ക് സഹകരണ സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകളണ്്ക്. അവയിൽ അതഞ്ണ്ണം സംസ്ഥാന 
സർക്ാരും മൂന്്ക് എണ്ണം തിരതഞ്ഞടുക്തപ്പട് 
മബാർഡുകളമാണ്ക്നിയ�ിക്കുന്ത്ക്. 
സർക്ാർിനിയ�ക്കുന് മില്ലുകളിൽ തകായിമലാൺ 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, 
ആലപ്പുഴ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക്, തൃശ്ശൂർ, മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക്, മലപ്പുറം മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക്, കണ്ണൂർ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. തിരതഞ്ഞടുക്തപ്പട് 
മബാർഡുകൾിനിയ�ക്കുന് സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളിൽ 
പ്രിയദർശിനി മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് 
ലിമിറ്റഡ്ക്, മലബാർ മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക്, തക കരുണാകരൻ തമമമാറിയൽ 
മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് മിൽസ്ക് ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവ 
ഉൾതപ്പടുന്നു.

കേരള കറ്റ്് ലെക്്മറ്ല് കോര്പ്കറ്ന 
െതിമതിറ്ഡ് (ലേ.എസ്.റ്തി.സതി)

സംസ്ഥാനത്ത്ക് തെക്്ക്വറ്റൽ മില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, 
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, മകരളത്തിതല നഷ്ത്തിമലാടുന് 

തുണി വ്യവസായതത്ത തമച്ചതപ്പടുത്തുക എന് 
പ്രധാന ലക്്യങ്ങമളാതെ 1972 ൽ മകരള സർക്ാർ 
തക.എസ്ക്.റ്റി.സി ആരംഭിച്ചു. മകാർപ്പമറഷന്ക് ഏഴ്ക് 
മില്ലുകളം ഒരു ഗമവഷണ പരീക്ണ മക�വമുണ്്ക്. 
പ്രഭുരാം മില്ലുകൾ, മകാട്യം തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക്, 
എഡരിമക്ാഡ്ക് തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക്, മലബാർ 
സ്പിന്ിംഗ്ക് ആൻഡ്ക് വീവിംഗ്ക് മിൽസ്ക്, വഹതെക്ക് 
വീവിംഗ്ക് മിൽസ്ക്, മകാമളപുരം സ്പിന്ിംഗ്ക് ആൻഡ്ക് 
വീവിംഗ്ക് മില്ലുകൾ, ഉഡുമ തെക്്ക്വറ്റൽ മില്ലുകൾ 
എന്ിവയാണ്ക് തകഎസ്ക്െിസിയുതെ കീഴിലുള്ള മില്ലുകൾ. 
മമൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക് ക്്ക് പുറമമ, തിരുവനന്തപുരതത്ത 
ബാലരാമപുരത്ത്ക് സ്ഥിതിതചയ്യുന് ഒരു ഗമവഷണ-
പരീക്ണ വിഭാഗം (സി.എ.ആർ.ഡി.റ്റി) - തസറെർ 
മഫാർ അവപ്ഡ്ക് റിസർച്ച്ക് ആൻഡ്ക് ഡവലപ്ക്തമൻറ്ക് 
ഇൻ തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് ) മകാർപ്പമറഷനുണ്്ക്.

മുൻ വർഷങ്ങളമായി താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ, 
മകാർപ്പമറഷൻ 2018-19 -ൽ മകാട്ൺ / മപാളിസ്റർ 
മിശ്രിത നൂലിതറെ ഉത്ക്പാദനം വർദ്ിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുെർന്്ക് 
ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 
43.95 മകാെി രൂപയായി ഉയർന്നു. എന്ിരുന്ാലും 
ഇത്ക് വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ തചലവ്ക്  റിമപ്പാർട്്ക് 
തചയ്യുന്നു. മകാർപ്പറഷൻ 2016-17, 2017-18, 2018-19 
വർഷങ്ങളിൽ അറ്റ നഷ്ം റിമപ്പാർട്്ക് തചയ്ക്തു. 2018-19 
അവസാനം മകാർപ്പമറഷതറെ തമാത്തം നഷ്ം 255.72 
മകാെി രൂപയാണ്ക്.

ലെക്്മറ്ല് കമഖെയതിലെ കനട്ങ്ങള് 
 2019-20

തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം ഖാദിയും ഒഴിതകയുള്ള 
തെക്്ക്തറ്റൽ മമഖലയുതെ വാർഷിക പദ്തി വിഹിതം 
2019-20 ൽ 5601.00 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. ചിലവ്ക് 
3,551.03 ലക്ം രൂപ (63.4 ശതമാനം). ‘വകത്തറി 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ നവീകരണം, മൂല്യവർദ്ിത 
ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ മപ്രാത്ാഹനം’ എന് പദ്തി പ്രകാരം 
5 പ്രാഥമിക വകത്തറി തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്്ക് (പിഎച്ച്ക്ഡ്യുസിഎസ്ക് ) വർക്്ക് തഷഡ്ക് 
സഹായം നൽകി. ലൂം എ ഹൗസ്ക് സ്കീമിന്ക് കീഴിൽ 69 
ഗണമഭാക്താക്ളണ്്ക്. 188 ഗണമഭാക്താക്ൾക്്ക് 
തറി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്തിനുള്ള സഹായം 
നൽകുകയും തറി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ായി 188 
ഗണമഭാക്താക്ൾക്്ക് സഹായം നൽകുകയും തചയ്ക്തു. 
21 പ്രാഥമിക വകത്തറി തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ സഹകരണ 
സംഘങ്ങൾക്്ക് (പിഎച്ച്ക്ഡ്യുസിഎസ്ക് ) സർക്ാർ 
ഓഹരി പങ്ാളിത്ത സഹായം നൽകി. ഹാൻ തെക്ിനും 
ഹാൻവീവിനും സർക്ാർ പങ്ാളിത്ത പങ്ാളിത്ത 
സഹായം നൽകി. ‘തനയ്ക്ത്തുകാർ / അനുബന്ധ 
തതാഴിലാളികളതെ പ്രമചാദന പരിപാെി’ പ്രകാരം 
ഏകമദശം 2,564 തനയ്ക്ത്തുകാർക്്ക് പ്രമയാജനം 
ലഭിച്ചു. 81 പ്രാഥമിക ഹാൻഡ്ക് ലൂം തനയ്ക്ത്തുകാരുതെ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളിതല  (പിഎച്ച്ക്ഡ്യുസിഎസ്ക് ) 
തനയ്ക്ത്തുകാതര മകാൺ്ിബയൂട്റി  ത്രിഫ്ക്റ്റ്ക് ഫണ്്ക് 
സഹായത്തിതറെ ഭാഗമാക്ി.
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പ്രശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവതിളതിേളും

പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിതറെ കുറവം അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ൾ മശഖരിക്കുന്തിതല ബുദ്ിമുട്ടും ഈ 
മമഖല മനരിടുന് തവല്ലുവിളികളാണ്ക്. മകരളത്തിൽ 
സ്പിന്ിംഗ്ക്, തനയ്ക്ത്ത്ക് എന്ിവയിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് 
മില്ലുകൾ മചാദനത്തിലും പ്രദാനത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ 
മനരിടുന്നു. കാലഹരണതപ്പട് യ�ങ്ങൾ, കടുത്ത 
മത്രം, അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ ഉയർന് 
വില, ഉൽപാദനക്മത, ലാഭം കുറയുക, പ്രവർത്തന 
മൂലധനത്തിതറെ അഭാവം എന്ിവയും മകരളത്തിതല 
തെക്്ക്വറ്റൽ മമഖലതയ ആശങ്തപ്പടുത്തുന്നു. 
സംസ്ഥാനതത്ത ഭൂരിഭാഗം തെക്്ക്വറ്റൽ സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകളം 25 വർഷത്തിനു മുകളിലുള്ളവയാണ്ക്. 
അവ കാലഹരണതപ്പട് സാമങ്തികവിദ്യകളം 
ഉപകരണങ്ങളം ഉപമയാഗിക്കുന്നു. ചില യൂണിറ്റുകളിൽ 
ഭാഗിക നവീകരണം നെത്തിയിട്ടുണ്്ക്. പമക് 
ഇത്ക് വ്യവസായ മാനദണ്ങ്ങൾ അനുസരിച്ചലെ. 
ഫാബ്ിക്ക് മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് സൗകര്യങ്ങളതെ 
അഭാവവം മകരളത്തിതല പവർലൂം വ്യവസായം 
മനരിടുന് ഒരു പ്രശ്നമാണ്ക്. തനയ്ക്ത്തുകാർക്്ക് 
സർക്ാർ ലഭ്യമാക്ിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങതളക്കുറിച്ച്ക് 
അവമബാധമിലൊയ്ക്മയും ഒരു പ്രശ്നമാണ്ക്. മകാവിഡ്ക്-19 
മഹാമാരി കാരണം മലാക്്ക് ഡൗൺ തചമയ്ണ്ിവന്തും 
ഈ മമഖലയിതല ഉൽപാദനതത്തയും വിൽപ്പനതയയും 
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

മുകന്ാട്ടുള്ള വഴതി
 
വസ്ക്ത്രങ്ങൾക്ായി മകരളത്തിന്ക് ഒരു വലിയ 
കമമ്പാളമുണ്്ക്, മൂല്യ ശംഖലയിതല വിവിധ 
ഭാഗങ്ങളിൽ (സ്പിന്ിംഗ്ക് മുതൽ വസ്ക്ത്രങ്ങൾ 
വതര) ഒരു പ്രധാന പങ്ാളിയായി ഉയർന്നുവരാൻ 
സംസ്ഥാനത്തിന്ക് കഴിവണ്്ക്. ഭാവിയിതല 
പരിശ്രമത്തിനായുള്ള ശ്രദ് കൂടുതൽ തചലുമത്തണ്ത്ക് 
മൂല്യനിർമാണത്തിലായിരിക്ണം. ഈ മമഖലയുതെ 
ഭാവി വിജയത്തിനായി പുതിയ ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ , 
പുതിയ മാർ ക്റ്റിംഗ്ക് ത�ങ്ങൾ , ഇതന്ാമവഷൻ 
എന്ിവ നിർ ണ്ണായകമാണ്ക്. വ്യവസായികളാമയാ 
തതാഴിലാളികളാമയാ മകരളത്തിതല യുവാക്തളയും 
വിദ്യാസമ്പന്തരയും ഈ മമഖലയിമലക്്ക് 
ആകർഷിക്ാനുള്ള വഴികൾ തെക്്ക്വറ്റൽ മമഖല 
കതണ്മത്തണ്തുണ്്ക്. തെക്്ക്തറ്റൽ മമഖലയുതെ 
നവീകരണത്തിനായി മകരള സർക്ാർ നിരവധി 
നെപെികൾ വകതക്ാണ്ിട്ടുണ്്ക്. അത്ക് തുെരണം. 
മകാവിഡ്ക്-19 മലാക്്ക്ഡൗൺ ഓൺവലൻ 
മാർക്റ്റിംഗിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു. 
പുതിയ മാർക്റ്റുകൾ കതണ്ത്തുന്തിനും ഇവ 
ഉപമയാഗിക്ാനാകും. ‘തമയ്ക്ഡ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങമളാടുള്ള താൽപര്യം വർദ്ിക്കുന്തും 
അന്താരാഷ്ക്് വ്യാപാര സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുകയും 
തചയ്യുന്ത്ക് ഇന്ത്യയിതലയും സംസ്ഥാനത്തിതലയും 

തുണിത്തരങ്ങൾക്്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ 
തുറക്കും. ഉയർന്നുവരുന്  ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ 
പ്രമയാജനതപ്പടുത്തുന്തു വഴി ഈ മമഖലയ്ക്ക് 
മനട്മുണ്ാക്ാം.

ഖാദതി ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ

ഇന്ത്യയിതല ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മമഖല 
ഗാമീണ കരകൗശല തതാഴിലാളികൾക്്ക് 
കുറഞ്ഞ മൂലധനനിമക്പത്തിൽ മവണ്ത്ര 
തതാഴിൽ അവസരം സൃഷ്ിക്കുന്തിന്ക് ഖാദി ഗാമ 
വ്യവസായ മമഖലയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്ക്. 
ഖാദി ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ ഉല്പ്ക്പാദനം, വിപണനം 
എന്ിവ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിന്ക് നിയമപരമായി  
പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു ഭാരത സർക്ാർ സ്ഥാപനമാണ്ക് 
ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ കമീഷൻ (തക.വി.ഐ.സി).  
തക.വി.ഐ.സി.യുതെ കീഴിൽ ഉൽപ്പാദന 
പ്രക്രിയയിൽ പങ്ാളികളായിട്ടുള്ള ആതക 4.96 ലക്ം 
വകതതാഴിലുകാർ രാജ്യത്താതകയുള്ള 2,701 ഖാദി 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മജാലി തചയ്യുന്നു .ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവം 
(80 ശതമാനം) സ്ക്ത്രീകളാണ്ക്. ഇന്ത്യയിതല ഖാദി 
ഗാമ  വ്യവസായ മമഖലയിതല  ഉൽപ്പാദനം (മപാളി 
വസ്ക്ത്രവം മസാളാർ വസ്ക്ത്രവം ഉൾതപ്പതെ) 2018-19 
തല  58,130.34 മകാെി രൂപയിൽ നിന്്ക് 2019-20 -ൽ 
70,292.09 മകാെി (താൽക്ാലികം) രൂപയായി വളർന്നു. 
സമാനമായി ഖാദി ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ വിൽപ്പന 2018-
19 ൽ 74,292.09 മകാെി രൂപയിൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 
90,528.29 മകാെി (താൽക്ാലികം) രൂപയായി   വളർച്ച 
മനെിയിട്ടുണ്്ക്. ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മമഖലയിതല 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ 2018-19 തല 146.99 ലക്ത്തിൽ 
നിന്നും 2019-20ൽ 152.96 ലക്മായി (താൽക്ാലികം)
വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്ക്. (അവലംബം: വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് -2019-20, സൂകസ്� 
സചറുകറിെ ഇെത്ത�ം െം�ംഭക ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര)

2015-16 മുതൽ 2019-20 വതരയുള്ള കഴിഞ്ഞ 
അഞ്്ക് വർഷക്ാലതത്ത  ഇന്ത്യയുതെ  ഖാദി, ഗാമ 
വ്യവസായങ്ങളിതല ഉൽപാദനം, വിൽപ്പന, തതാഴിൽ 
എന്ിവ പട്തിേ 4.6.2 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

2015-16 മുതൽ 2018-19 വതര ഉൽപാദനം, വിൽപ്പന, 
തതാഴിൽ എന്ിവയുതെ വളർച്ച വർദ്ിച്ചുവരുന് 
പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. 2019-20 തല കണക്കുകൾ 
2019 ഡിസംബർ 31 വതര മാത്രമാണ്ക്.

കേരളത്തിലെ ഖാദതിഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ

മകരളത്തിതല ഖാദി മമഖലയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ 
പ്രാധാന്യവം അത്ക് ആർജ്ജിക്കുന് സാമൂഹിക 
രാഷ്ക്്ീയ പിന്തുണയും ഉള്ള ശക്തമായ അെിത്തറയുണ്്ക്. 
ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡ്ക് ഉൾതപ്പതെ 
29 ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങൾ, തകതകവിഐബി 
എയ്ക്ഡഡ്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ (14 എണ്ണം നമ്പറുകൾ), 
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തകവിഐസി എയ്ക്ഡഡ്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ (14 എണ്ണം) 
എന്ിവ ഖാദി ഉൽപാദനത്തിലും വിൽപ്പനയിലും 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. 2017-18 മുതൽ 2019-20 
വതരയുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളതെ ഉത്ക്പാദനം, 
വിൽപ്പന എന്ിവയും 2019-20 കാലയളവിൽ 
തതാഴിൽ എന്ിവയുതെ  വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.10 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
2019-20 കാലയളവിൽ മകരളത്തിതല ഖാദി മമഖല 
13,620 കരകൗശല  തത്താഴിലാളികൾക്്ക് തതാഴിൽ 
നൽകുകയും തമാത്തം തുണി, നൂൽ ഉത്ക്പാദനം 
8,575.95 ലക്ം രൂപ വകവരിക്കുകയും തചയ്ക്തു. 
ഖാദി കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾക്്ക് നൽകിയ 
ആതക മവതനം 1,268.77 ലക്ം രൂപയും തമാത്തം 
ഖാദി വിൽപ്പന 15,640 ലക്ം രൂപയുമാണ്ക്. ഗാമ 
വ്യവസായങ്ങളിലൂതെ ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായ 
മബാർഡിന്ക് 4,135 പുതിയ തതാഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രമത്യക തതാഴിൽദാന  
പരിപാെിയിലൂതെ (എറെഗാമം) ഖാദി മബാർഡ്ക് 201 
യൂണിറ്റുകളിലൂതെ 6,29.65 ലക്ം രൂപ മൂലധന നിമക്പം 
സൃഷ്ിക്കുകയും 6,15 മപർക്്ക്  തതാഴിലവസരങ്ങൾ 
നൽകുകയും തചയ്ക്തു. പ്രധാനമ�ിയുതെ തതാഴിൽദാന 
പദ്തിയിലൂതെ (പിഎംഇജിപി) മബാർഡ്ക് 3,67 
യൂണിറ്റുകളിലൂതെ 2,147.97 ലക്ം രൂപ മൂലധന 
നിമക്പം സൃഷ്ിക്കുകയും 3520 മപർക്്ക് തതാഴിൽ 
നൽകുകയും തചയ്ക്തു .

കേരള ഖാദതി ഗ്ാമ വ്യവസായ കബാര്ഡ്  
(ലേലേവതിഐബതി)

മകരളത്തിതല ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായങ്ങൾ 
സംഘെിപ്പിക്കുന്തിനും വികസിപ്പിക്കുന്തിനും 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും ചുമതലയുള്ള വ്യവസായ 
വാണിജ്യ വകുപ്പിന്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു നിയമാനുസൃതമായ 
ചട്കൂൊണ്ക് തകതകവിഐബി.. മകരള സർക്ാർ, 
ഖാദി കമീഷൻ, മദശസാൽകൃത ബാങ്കൾ 
എന്ിവയിൽ നിന്്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്ിതകാണ്്ക്  
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, രജിസ്റർ തചയ്ത 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, വകുപ്പുതല  യൂണിറ്റുകൾ 
എന്ിവയിലൂതെ മബാർഡ്ക് പദ്തികൾ  നെപ്പിലാക്കുന്നു. 
തകവിഐസിയുതെ പ്രധാനമ�ി തതാഴിൽ ദാന 
പദ്തി  (പിഎംഇജിപി), പ്രമത്യക തതാഴിൽദാന 
പദ്തി (എസ്ക്ഇജിപി) (എതറെ ഗാമം) ഉൾതപ്പതെ 
സംസ്ഥാന പദ്തി പ്രകാരം മബാർഡ്ക് വിവിധ 
പദ്തികൾ നെപ്പാക്ി. ‘എതറെ ഗാമം’, പി.എം.ഇ.ജി.
പി പദ്തികൾ പ്രകാരം പദ്തികൾ നെപ്പാക്കുന്ത്ക് 
സംബന്ധിച്ച്ക് ജിലൊതല മബാധവൽക്രണ ക്യാമ്പുകളം 
എക്ിബിഷനുകളം നെത്തുകയും മനാട്ീസകളം അച്ചെിച്ച 
വസ്ക്തുക്ളം  വിതരണം തചയ്യുകയും തചയ്ക്തു.

2018-19 മുതൽ 2019-20 വതര കഴിഞ്ഞ രണ്്ക് 
വർഷമായി മകരള ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായത്തിതറെ 
ഉത്ക്പാദനം, വിൽപ്പന, തതാഴിൽ, നൽകിയ മവതനം 

 പട്തിേ 4.6.3 മകരളത്തിതല ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായങ്ങളിതല ഉത്ക്പാദനം, വ ിൽപ്പന, തതാഴിൽ, മവതനം, 2018-19, 
2019-20 വർഷങ്ങളിൽ

കമഖെ/ഉപകമഖെ  
ഉല്പ്ാദന മൂെ്യം

(രൂപ കോെതിയതില്)
വതില്പ്ന മൂെ്യം 

(രൂപ കോെതിയതില്) 
ലതാഴതില്               

(എണ്ത്തില്)
കവതനം 

(രൂപ കോെതിയതില്)
2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

ഖാദി മമഖല  63.15 85.75 146.98 156.40 14,500 13,620 23.30 12.68
ഗാമ വ്യവസായ 
മമഖല  117.06 105.69 122.59 112.34 93,010 83,407 83.29 76.03

ആതക 180.21 191.44 269.57 268.74 1,07,510 97027 106.59 88.71

അവലംബം :ഖ്റാദറി ഗ്്റാ� വ്യവെ്റായ രബ്റാരഡസ്  

പട്തിേ 4.6.2. ഇന്ത്യയുതെ  ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായങ്ങളിതല ഉൽപാദനം, വ ിൽപ്പന, തതാഴിൽ 

വര്്ം ഉല്പ്ാദനം 
(രൂപ കോെതിയതില്)  

വ തില്പ്ന 
 (രൂപ കോെതിയതില് )  

ലതാഴതില്
(െക്ത്തില്)   

2015-16 34,583.06 42,048.54 131.32
2016-17 42,631.09 52,138.21 136.4
2017-18 48,081.41 59,182.43 140.36
2018-19 58,130.34 74,292.09 146.99

2019-20 
(31/12/2019 വരത) 49,139.6 63,227.4 149.58

അവലംബം: വ്റാരഷറിക ററിരപ്്റാരട്സ് 2019-20, എം.െസ്.എം.ഇ ��്റാലയം, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര
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എന്ിവയുതെ വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.3 ൽ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡിന്ക് 2018-19,2019-
20  വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച 
വിഹിതവം അതിതറെ തചലവം പട്തിേ 4.6.4ൽ 
മചർത്തിരിക്കുന്നു.

ബജറ്് 2020 -21

2020-21 വാർഷിക പദ്തിയിൽ 12 പദ്തികൾ 
നെപ്പിലാക്കുന്തിന്ക് വകയിരുത്തിയ പദ്തി വിഹിതം 
1,610 ലക്ം രൂപയും തചലവ്ക് 2020 ഒക്ക്മൊബർ 31വതര, 
375.95  ലക്ം രൂപയുമാണ്ക് (23.35 ശതമാനം). 

പ്രധാന സംസ്ാന പദ്ധതതിേളും കനട്ങ്ങളും

2019-20 കാലയളവിൽ, സംസ്ഥാന സർക്ാർ  
വ്യാവസായിക  അെിസ്ഥാന തസൗകര്യങ്ങൾ 
തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിനും, സംരംഭകത്വം 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും, തതാഴിലവസരങ്ങൾ 
വികസിപ്പിക്കുന്തിനും, വനപുണ്യ വികസനവം 
പരിശീലനവം നൽകുന്തിനുമായി വിവിധ പദ്തികൾ 
വിജയകരമായി നെപ്പാക്ി. പ്രധാന പദ്തികളം 
മനട്ങ്ങളം ചുവതെ മചർക്കുന്നു

 I. വ്യാവസായതിേ അെതിസ്ാന സൗേര്യ 
വതിേസന പദ്ധതതിേള്/ പരതിപാെതിേള് 

എ) േണ്ണൂര് ജതില്ലയതിലെ ഏറ്റുകുടുക്കയതില് പരുത്തി 

പട്തിേ 4.6.4.  മകരളത്തിതല ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡിതറെ വ ിഹിതവം അതിതറെ തചലവം  
(രൂപ ലക്ത്തിൽ)

ഇനം
2018-19 2019-20

വരവ് ലചെവ് വരവ് ലചെവ്
സംസ്ാന സര്ക്കാര് ഗ്ാനറ്-പദ്ധതതി വ തിഹതിതം
1.   ഭരണ തചലവകൾ (ബജറ്റ്ക് വ ിഹിതം)
2.   ഇൻകം സമപ്പാർട്്ക് സ്കീം (ഡി ഐ സി വഴിയുള്ള 
ഫണ്്ക് )

1,066.56
2,180

1,066.56
2,180

670
2,100

667.15
2,100

സംസ്ാന സര്ക്കാര് ഗ്ാനറ് - പദ്ധതതികയതരം
 1.പദ്തിമയതര- ഭരണ തചലവകൾ
2.പദ്തിമയതര – പ്രമത്യക ഇളവ്ക്

4,617.55
 1,500

5,129.57
1,500

4,554.95
1,116

4,917.12
1,116

തക.വ ി.ഐ.സി ഗാൻറ്ക് 1,260.26 1,134.47 1,250.35 928.87

അവലംബം: ഖ്റാദറി ഗ്്റാ� വ്യവെ്റായ രബ്റാരഡസ്, രക�ള െരകേ്റാര

കബാക്് 4.6.2. ഖാദി, ഗാമ വ്യവസായ മമഖലയിൽ മകാവ ിഡ്ക്-19 തറെ ആഘാതം 

അവലംബം: ഖ്റാദറി ഗ്്റാ� വ്യവെ്റായ രബ്റാരഡസ്, രക�ള െരകേ്റാര

ഖാദതി വ്യവസായം 
 
മകാവ ിഡ്ക്-19 മഹാമാരിയുതെ പശ്ാത്തലത്തിൽ അെച്ചു പൂട്ല ിതറെ ഫലമായി മകരള ഖാദി ഗാമ 
വ്യവസായ മബാർഡിതറെ ഉത്ക്പാദന മക�ങ്ങൾ അെച്ചു. 2020 ഏപ്ര ിൽ മുതൽ ജൂൺ വതരയുള്ള 
കാലയളവ ിൽ ഇത്ക് ഏകമദശം 10 മകാെി രൂപയുതെ മവതന നഷ്ത്തിന്ക് കാരണമായി. 2020 ജൂൺ മുതൽ 
കവറെൻതമറെ്ക്മസാണിൽ ഒഴിതകയുള്ള  ഏതറക്കുതറ ഖാദി ഉൽപാദന മക�ങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്മമായി.

ഗ്ാമ വ്യവസായങ്ങള്
  
മകരള ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡിതറെ മനരിട്ടുള്ളനിയ�ണത്തിലുള്ള ഗാമ വ്യവസായ ഉൽപാദന 
യൂണിറ്റുകളിതല പല തതാഴിലാളികൾക്കും യൂണിറ്റുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾ 
നഷ്തപ്പട്ടു. കൂൊതത, മബാർഡിൽ നിന്്ക് സബ്ക്സിഡി ലഭിക്കുന് പുതുതായി ആരംഭിച്ച 1,521 യൂണിറ്റുകൾ 
അെച്ചുപൂട്ല ിതറെ ഭാഗമായി  2 മാസമത്തക്്ക് പൂർണ്ണമായും അെച്ചു. ഈ അെച്ചുപൂട്ൽ കാരണം ഗാമ വ്യവസായ 
മമഖലയിൽ ഒരു മകാെി രൂപയുതെ ഉൽപാദന നഷ്മുണ്ായി.

മാര്ക്കറ്തിംഗ് 
 
വ ിപണന ശംഖലയിതല തകരാറുകൾ കാരണം ഖാദി മബാർഡിതറെ വ ിപണനതത്ത ഇത്ക് സാരമായി 
ബാധിച്ചു. ഖാദി മഷാ റൂമുകളിൽ പലതും, പ്രമത്യകിച്ച്ക് മഹാട്്ക് സ്ക് മപാട്ടുകമളാ കതണ്യ്ക് ൻതമറെ്ക് മസാണുകമളാ 
ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്വയ്ക്ക് അവയുതെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തെസ്ങ്ങൾ മനരിട്ടു. 2020 
തഫബ്രുവരി മുതൽ ജൂവല വതരയുള്ള 6 മാസങ്ങളിൽ 35 മകാെി രൂപയുതെ വ ിൽപ്പന നഷ്മുണ്ായതായി 
കണക്ാക്തപ്പടുന്നു.
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സംസ്േരണ യൂണതിറ്തിലറെ വതിപുെജീേരണവം 
ആധുനതിേവത്ക്കരണവം

    പരുത്തി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളതെ പ്രവർത്തനം 
ശക്തിതപ്പടുമത്തണ്തിനാൽ കണ്ണൂർ ജിലെയിതല 
ഏറ്റുകുടുക്യിൽ നിലവിലുള്ള പരുത്തി സംസ്കരണ 
യൂണിറ്റ്ക് വികസിപ്പിച്ച്ക് സംസ്കരിച്ച പരുത്തിയുതെ 
ഉൽപ്പാദനം വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനും വകുപ്പുതല 
ഉല്പാദന മക�ങ്ങളിതല നൂൽ നൂൽപ്പുകാർക്്ക് 
ആവശ്യമുള്ളതും ഗണമമന്യുള്ളതുമായ സ്ിമവർ 
താങ്ങാവന് വിലയ്ക്ക് നൽകുന്തിനും ലക്്യമിടുന്നു.

ബതി) വകുപ്് തെ ഗ്ാമ വ്യവസായ യൂണതിറ്റുേളുലെ 
സ്ാപനവം  ശക്തിലപ്ടുത്ലും     

 വകുപ്പുതല ഗാമ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളതെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിതപ്പടുത്തുന്തിനുള്ളതാണ്ക്  
ഈ പദ്തി. ഖാദി വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിതല 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളം എറണാകുളം കിഴക്മ്പലതത്ത 
ഹാൻഡ്ക് തമയ്ക്ഡ്ക് മപപ്പർ യൂണിറ്റും കണ്ണൂർ 
പാപ്പിനിമശ്ശരിയിതലയും  മകാട്യതത്ത കുളത്തൂർ, 
തൃശ്ശൂരിതല ഒലൊരിക്ര എന്ിവിെങ്ങളിതലയും  
പുതിയ മപപ്പർ ബാഗ്ക് നിർമാണ യൂണിറ്റും  ഈ 
പദ്തിയിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വകുപ്പ്ക് 
2019-20 കാലയളവിൽ കണ്ണൂരിലും തൃശ്ശൂരിലും  
മപപ്പർ ബാഗ്ക് നിർമാണ യൂണിറ്റ്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും 
കിഴക്മ്പലത്ത്ക് ഖാദി ഇൻഡസ്ക്്ിയൽ 
മകാംപ്ക്ക് സിതറെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നെത്തുകയും 
തചയ്ക്തു .

സതി) വകുപ്് തെ ഖാദതി ഉല്പാദന കേ�ങ്ങളുലെ 
ശക്തിലപ്ടുത്ലും നവജീേരണവം 

 ഖാദി ഉൽപ്പാദന മക�ങ്ങളിതല നിലവിലുള്ള 
പണിശാലകളതെ നവീകരണം സാമങ്തികതാ 
നവീകരണം എന്ിവ ഈ പദ്തിയിൽ വിഭാവനം 
തചയ്തിട്ടുണ്്ക്. അെിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനത്തിതറെ 
ഭാഗമായി പണിശാലകളതെ നിർമാണം, വനിതാ 
തതാഴിലാളികൾക്ാവശ്യമായ തപാതു മസവന 
സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രീ ലൂം മപ്രാസസിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ, 
വകുപ്പ്ക് തല നൂൽ നൂൽപ്പ്ക്/ തനയ്ക്ത്ത്ക് /ഉൽപാദന 
മക�ങ്ങളതെ പുനരുദ്ാരണം, ഗമവഷണവം 
വികസനവം എന്ിവ ഈ പദ്തിയിൽ 
ഏതറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു 2019-20 കാലയളവിൽ 
തിരുവനന്തപുരതത്ത അമ്പലത്തിൻകാല, തൃശ്ശൂരിതല 
പാങ്ങറപ്പള്ളി എന്ിവിെങ്ങളിതല  വർക്്ക് തഷഡിതറെ 
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുമരാഗമിക്കുകയും 
13 പദ്തികൾക്ായി തസ്പയർ പാർെ്ക്സകൾ  
വാങ്ങുകയും തചയ്ക്തു.

ഡതി) കതനജീച്ച വളര്ത്ല് വ്യവസായവതിേസനം 
 മതനീച്ച വളർത്തൽ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനായി 

ഖാദിഗാമ വ്യവസായ മബാർഡ്ക് 
മതനീച്ചമയാെ്ക്കൂെിയ മതനീച്ചക്കൂടുകൾ സബ്ക്സിഡി 

നിരക്ിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും മതനീച്ച വളർത്തൽ 
പരിശീലനം നൽകുകയും തചയ്യുന്നു. പത്തനംതിട്, 
എറണാകുളം, പാലക്ാെ്ക്, മകാഴിമക്ാെ്ക്, കണ്ണൂർ 
തുെങ്ങിയ വിവിധ ജിലെകളിൽ കായികമായി 
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന് മതൻ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ 
മബാർഡിനുണ്്ക്. അെിസ്ഥാന തസൗകര്യ 
വികസനവം മതൻ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളതെ 
നവീകരണവം പദ്തി വിഭാവനം തചയ്യുന്നു. 
2019-20 കാലയളവിൽ വകുപ്പ്ക് മകാഴിമക്ാതട് 
ബാലുമശ്ശരിയിൽ മതൻ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്ക് 
നവീകരിച്ചു.

ഇ) ഖാദതിഗ്ാമം പരതിപാെതി
 തിരതഞ്ഞടുക്തപ്പട് പഞ്ായത്തുകളിതല സ്ക്ത്രീകൾ, 

ദുർബല വിഭാഗത്തിൽതപ്പട്വരുമായ  5,000 മപർക്്ക് 
ക്സ്റർ മാതൃകയിൽ 3,000 ചർക്കളം 2,000 
തറികളംസ്ഥാപിച്ചുതകാണ്്ക് പതിമൂന്ാം പഞ്വത്ര 
കാലയളവിൽ പുതിയ തതാഴിൽ സാധ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിഭാവനം തചയ്തിട്ടുള്ളതാണ്ക് ഈ 
പദ്തി. 2019-20 കാലയളവിൽ പദ്തിയുതെ 
ഭാഗമായി 31 തറികൾ വാങ്ങി. 

II. വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹന പദ്ധതതിേള് 
 
എ)ഖാദതി നൂല് നൂല്പ്പുോര്ക്കും ലനയ്തുോര്ക്കും 

ഉത്വബത്യും ഉല്ാദന കപ്രാത്ാഹനവം 
   വാർഷിക ഉത്ക്പാദനം, വില്പന, വരുമാനം 

എന്ിവതയ ആസ്പദമാക്ി ഖാദി തനയ്ക്ത്തുകാർക്കും 
നൂൽനൂൽപ്പുകാർക്കും ഉല്പാദന മപ്രാത്ാഹനവം 
ഖാദി തതാഴിലാളികൾക്്ക് ഉത്വബത്തയും  
നൽകൽ, ഉൽപ്പന്ങ്ങളിതല മൂല്യവർധനവ്ക്, 
മൂല്യ ശംഖലയിതല ഇൻപുട്്ക് ഔട്്ക്പുട്്ക് ലിമങ്ജ്ക് 
കണക്ാക്ി തതാഴിൽ സൃഷ്ിക്ൽ  എന്ിവ 
ഈ പദ്തിയിലൂതെ ലക്്യമിടുന്നു. പദ്തിയുതെ 
ഭാഗമായി 2019-20 കാലയളവിൽ 12,651 ഖാദി 
കരകൗശല തത്താഴിലാളികൾക്്ക് ഉൽപാദന, 
ഉത്വ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി. 2020-21 
കാലയളവിൽ 12,500 ഖാദി നൂൽനൂൽപ്പുകാർക്കും 
തനയ്ക്ത്തുകാർക്കും ഉൽപാദന/ ഉത്വ 
മപ്രാത്ാഹനം നൽകി.

ബതി. പ്രകത്യേ ലതാഴതില് ദാന പദ്ധതതി 
 പദ്തി വിലയിരുത്തലിതറെയും വ്യവസായ വാണിജ്യ 

വകുപ്പിതറെ അംഗീകൃത മാർഗനിർമദേശങ്ങളതെയും 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്്ക് ലിങ്്ക്ഡ്ക് മപ്രാജക്ക്ടുകൾ 
വഴി തചറുകിെ സംരംഭകർക്കും പരമ്പരാഗത 
കരകൗശലതത്താഴിലാളികൾക്കും മാർജിൻ 
മണി സബ്ക്സിഡി നൽകുന്തിനാണ്ക്  പദ്തി 
ഉമദേശിക്കുന്ത്ക്. 2019-20 കാലയളവിൽ 100 ഗാമ 
വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 250 പുതിയ 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാൻ സഹായിക്കുകയും 
തചയ്ക്തു. 2020 -21 കാലയളവിൽ 214 ഗാമ 
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വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 4,71 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്ക്തു.

സതി. പ്രധാന മ�തിയുലെ ലതാഴതില്ദാന പദ്ധതതി 
(പതിഎംഇജതിപതി)

 പ്രധാനമ�ിയുതെ തതാഴിൽദാന പദ്തി 
(പി എം ഇ ജി പി) പ്രകാരം സർക്ാർ 
സബ്ക് സിഡി സൂക്്ക്മ സംരംഭകരുതെ  ബാങ്്ക് 
അക്ൗണ്ടുകളിമലക്്ക് തക്രഡിറ്റ്ക് തചയ്യും. 
2019-20 കാലയളവിൽ 367 മപ്രാജക്ക്ടുകൾ 
ഏതറ്റടുക്കുകയും 918.93  ലക്ം രൂപ മാർജിൻ 
മണി ഗാറൊയി വിതരണം തചയ്യുകയും 2,936 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്ക്തു. 
2019-20 കാലഘട്ത്തിൽ, തകവിഐബി ‘എതറെ 
ഗാമം’ ആയി ഇത്ക് നെപ്പിലാക്ി. 2019-20 
കാലയളവിൽ മപ്രാഗാമിതറെ ആതക പദ്തി 
തചലവ്ക് 629.65 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. 201 
യൂണിറ്റുകൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനും 615 മപർക്്ക് 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനും പദ്തി  
സഹായിച്ചു. 2019-20 വർഷതത്ത സ്വയംതതാഴിൽ 
സൃഷ്ിക്ൽ  പരിപാെിയുതെ  ജിലെ തിരിച്ചുള്ള 
മനട്ങ്ങളതെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം.4.6.11 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

കേരളത്തിലെ ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ

തകവിഐബിയുതെ എയ്ക്ഡഡ്ക് യൂണിറ്റുകൾ വഴി 506.81 
മകാെി രൂപയുതെ സാധനങ്ങൾ ഉത്ക്പാദിപ്പിക്കുകയും 
627.38 മകാെി രൂപയുതെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും 
തചയ്ക്തു. 1,31, 840 മപർക്്ക് (പി എം ഇജിപി, ആർ ജി പി 
ഉൾതപ്പതെ) ഈ മമഖല തതാഴിൽ നൽകി.
2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ തക തക വി ഐബി 
സൃഷ്ിച്ച ഉൽ പാദനം, വിൽ പന, മവതനം, 
തതാഴിൽ എന്ിവ അനുബന്ം 4.6.12 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിതല 
ജിലെതിരിച്ചുള്ള വകുപ്പുതല  വില്പന മക�ങ്ങളതെയും, 
വിൽപ്പനയുതെയും വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.13 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വതിപണനം 

ഖാദി മബാർഡിന്ക് കീഴിൽ ഖാദി ഗാമ 
ഉൽപ്പന്ങ്ങൾക്ായി 182 വില്പനമക�ങ്ങളണ്്ക്. ഇതിൽ 
44 ഖാദിഗാമസൗഭാഗ്യ (3 സഞ്രിക്കുന് വിൽപ്പന 
വാൻ ഉൾതപ്പതെ ) യുണിറ്റുകളം, 50 ഖാദിസൗഭാഗ്യ, 
88 ഗാമസൗഭാഗ്യ (ജി.എസ്ക്.ഡിമപ്പാ) യൂണിറ്റുകളം 
ഉൾതപ്പടുന്നു. 2018-19 മുതൽ 2020-21 വതരയുള്ള 
കഴിഞ്ഞ മൂന്്ക് വർഷതത്ത തക തക വി ഐബിയുതെ 
വിൽ പനതയക്കുറിച്ചുള്ള ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ  
പട്തിേ 4.6.5 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

2018, 2019 തല കനത്ത തവള്ളതപ്പാക്ം, 2020 -ൽ
തകാവിഡ്ക്-19 തറെ വ്യാപനവം  അതിതന 
തുെർന്നുണ്ായ അെച്ചുപൂട്ൽ  എന്ിവ കാരണം 
യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന 2018-19 മുതൽ ലക്്യമിട് 
വിൽപ്പനമയക്ാൾ കുറവായിരുന്നു . 2019  
ഓണക്ാലത്ത്ക്  മബാർഡ്ക് ഓണം മമള നെത്തി. 
2019 ഓണം മമളയിലൂതെ വിൽപ്പന  2,342 ലക്ം 
രൂപയായിരുന്നു. 2020 തല ഓണം വിൽപ്പന ലക്്യം 
7,644 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു, എന്ാൽ മകാവിഡ്ക്-19 
മഹാമാരിയുതെ  ഭാഗമായനിയ�ണങ്ങൾ കാരണം 
യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന 1,091 ലക്ം രൂപയായിരുന്നു. 
2019-20 (മാർച്ച്ക് 31, 2020 വതര) ജിലെ തിരിച്ചുള്ള 
വിൽപ്പന മനട്ങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.14 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഖാദതി, ഗ്ാമ വ്യവസായ കമഖെ  
കനരതിടുന് പ്രശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവതിളതിേളും

• ഖാദിയുതെ ഉൽപാദനവം വിൽപ്പനയും 
തമിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്്ക്. കമമ്പാള 
ആവശ്യങ്ങൾ  നിറമവറ്റുന്തിൽ മകരളത്തിതല 
ഖാദി യൂണിറ്റുകൾ പരാജയതപ്പടുന്നു, ഇവ 
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്്ക് ഇറക്കുമതി 
തചയ്യുന് ഗാമ വ്യവസായങ്ങളിലൂതെയാണ്ക് 
പരിഹരിക്കുന്ത്ക്.  അടുത്ത കാലത്തായി, ഖാദി, 
വിമലെജ്ക് ഇൻഡസ്ക്്ീസ്ക് മബാർഡ്ക് ഉൽ പാദന 
സാധ്യത വവവിധ്യവത്ക്കരിക്കുന്തിനും 
വിപണി സാധ്യതകൾ നിറമവറ്റുന്തിനും പുതിയ 

പട്തിേ 4.6.5  മകരള ഖാദി ഗാമ വ്യവസായ മബാർഡിതറെ വ ിൽപ്പനയുതെ വ ിശദാംശങ്ങൾ 2018-19, 2019-20 & 
2020-21 കാലയളവകളിൽ 

വര്്ം  െക്്യം
വ തില്പ്ന (രൂപ െക്ത്തില്)

ആലേപരുത്തി, 
മസ്തിന പട്് പൈൺ 

സതില്ക്ക് കപാളതിറ്ര് േമ്പതിളതി

2018-19 6,930 3,350.40 1,399.09 268.82 29.52 0.69 258.14 5,306.66
2019-20 7,970 3,256.07 957.74 298.34 12.38 2.52 214.23 4,741.29
2020-21  
(തസപ്ക്റ്റംബർ 
2020 വതര )

19,412 773.73 175.33 38.34 1.30 0 28.42 1,017.12

അവലംബം: ഖ്റാദറി ഗ്്റാ� വ്യവെ്റായ രബ്റാരഡസ്, രക�ള െരകേ്റാര



222 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

തതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്തിനും കൂടുതൽ  
ഊന്ൽ നൽകുന്നു. 

• ഉൽപാദന മശഷിയുതെ വിനിമയാഗം മതറ്റാരു 
പ്രശ്നമാണ്ക്. മകരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന്ക് ചർക്കളം 
തറികളം ഉണ്്ക്. തസ്പയർ പാർെ്ക്സ്ക് വാങ്ങുന്തിനും 
ഉപകരണങ്ങളതെ മസവനം നൽകുന്തിനുമുള്ള 
ഫണ്ിതറെ അഭാവം ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങൾ മനരിടുന് 
ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്ക്. അതിനാൽ ധാരാളം 
ചർക്യും തറികളം നിഷ്ക് ക്രിയമായിരിക്കുന്നു.

• കരകകൗശലതത്താഴിലാളികൾക്്ക് കുറഞ്ഞ 
മവതനം. തസ്പയർ പാർെ്ക്സ്ക് ലഭ്യമലൊത്തതിനാൽ 
കുറഞ്ഞ ഉൽ പാദനക്മത, നലെ നിലവാരമുള്ള 
ഊടുംപാവിതറെ  വിതരണം എന്ിവ ഖാദി 
മമഖലയിതല ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്ക്. കുറഞ്ഞ 
ഉൽപാദനക്മത കുറഞ്ഞ മവതനത്തിമലക്്ക് 
നയിക്കുന്നു.

• ഉയർന് നിലവാരമുള്ള മസ്ിൻ, സിൽക്്ക് 
തുണിത്തരങ്ങൾക്ായി മറ്റ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങതള 
ആശ്രയിക്ൽ

• തപ്രാഫഷണൽ മാമനജുതമറെിതറെ അഭാവം. 
നിലവിതല  തവല്ലുവിളികതള മനരിൊൻ ഖാദി 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക് തപ്രാഫഷണൽ മാമനജുതമന്ം 
തതാഴിൽ കാര്യക്മതയും  ഇലെ.

• മാറുന് സാമ്പത്തിക അന്തരീക്വമായി 
തപാരുത്തതപ്പടുന്ത്ക് വ്യവസായം മനരിടുന് 
തവല്ലുവിളിയാണ്ക്. ഏതതാരു വ്യവസായത്തിതറെയും 
വിജയകരമായ നിലനിൽപ്പിന്ക് ഉൽ പ്പന്ങ്ങളതെ 
ഉൽ പാദനത്തിലും വിപണനത്തിലും പുതുമ 
ആവശ്യമാണ്ക്. പരമ്പരാഗത ഉൽപാദന 
രീതി ഉൾതപ്പടുന് ഖാദി മമഖല അതിമവഗം 
മാറിതക്ാണ്ിരിക്കുന് സാമ്പത്തിക 
അന്തരീക്വമായി തപാരുത്തതപ്പടുന്തിൽ വലിയ 
തവല്ലുവിളികൾ മനരിടുന്നു.

• വ്യാജമായ ഖാദി. വ്യാജമായ ഖാദിയുതെ 
വ്യാപകമായ ഉൽപാദനവം ഉപമയാഗവം ഖാദി 
മമഖലതയ സംബന്ധിച്ചിെമത്താളം ഗരുതരമായ 
തവല്ലുവിളിയാണ്ക്.

• പരമ്പരാഗത വ്യവസായമായ ഖാദി മമഖല 
നിലനിൽപ്പിന്ക് സർക്ാർ നൽകുന് പിന്തുണതയ 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മമഖലതയ 
സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുക എന്ത്ക് ഒരു തവല്ലുവിളിയായി 
ഇമപ്പാഴം തുെരുന്നു.

• വിൽപ്പന ശാലകളിൽ അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളതെ 
അഭാവം. മിക് വിൽപ്പന ശാലകളിലും  അെിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങൾ വളതര മമാശമാണ്ക്. മിക് വിൽപ്പന 
ശാലകൾക്കും ഉപമഭാക്താക്തള ആകർഷിക്ാൻ 
കഴിയിലെ.

• ഗാമ വ്യവസായ മമഖലയിതല തവല്ലുവിളികൾ. 
ഗാമ വ്യവസായ ഉൽ പന്ങ്ങളതെ വിപണനം 
വളതര മമാശമാണ്ക്. ഉയർന് മത്രം, കുറഞ്ഞ 
പ്രചാരവം പരസ്യവം സാമങ്തികവിദ്യയുതെ 
അഭാവവമാണ്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. 2018, 

2019 തല തവള്ളതപ്പാക്ം, മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരി  
എന്ിവയും ഈ മമഖലതയ പ്രതികൂലമായി 
ബാധിച്ചു.

മകാവിഡ്ക്-19 സൃഷ്ിച്ച നിലവിതല പ്രതിസന്ധിതയ 
മറികെക്ാൻ, വകുപ്പ്ക് നിരവധി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്്ക് 
തുെക്ം കുറിച്ചു. ഖാദി മുഖാവരണങ്ങളതെ  ഉൽപാദനവം 
വിൽപ്പനയും, ഓൺവലൻ മാർക്റ്റിംഗ്ക്; മകരളത്തിൽ 
നിന്നുള്ള ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ ക്ായി പുതിയ മാർ ക്റ്റുകൾ  
കതണ്ത്തുകതയന് ലക്്യമത്താതെ മലാകതമമ്പാടുമുള്ള 
മാർ ക്റ്റിംഗ്ക് ശംഖലയുള്ള ലുലു ബിസിനസ്ക് ഗ്രൂപ്പുമായി 
സഖ്യം; മകരള സംസ്ഥാന മപാലീസ്ക് കാറെീനിലൂതെ 
ഖാദി ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ വിൽപ്പന; ഖാദി വബ്ഡൽ 
സിൽക്്ക് സാരികളതെ ഉൽപാദനവം വിപണനവം 
എന്ിവ ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു;.

േയര് വ്യവസായം

ഇന്്യയതിലെ േയര് വ്യവസായം

ഇന്ത്യൻ കയർ മമഖല ഒട്നവധി  തതാഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ  സൃഷ്ിക്കുകയും  സമ്പദ്ക് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 
സംഭാവന നൽകുകയും തചയ്യുന്നു.   മകരളവം 
തമിഴ്ക് നാടും അെങ്ങുന്  പ്രധാന മകമരാത്ക്പാദകർ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ�ാപ്രമദശ്ക്, കർണ്ണാെക, 
മഹാരാഷ്ക്്, മഗാവ, ഒഡിഷ, അസ്ം, ആൻഡമാൻ 
നിമക്ാബാർ, ലക്ദ്വീപ്ക്, പുതുമച്ചരി, എന്ീ മ്ക്റ്റ 
പ്രമദശങ്ങളിലും ഈ സംഭാവന ശ്രമദ്യമാണ്ക്.  
ഇന്ത്യയിൽ ഏകമദശം 7 ലക്ം മപർക്്ക് 
പ്രത്യക്മായും പമരാക്മായും തതാഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന് 
വ്യവസായമാണിത്ക്.  കയറ്റുമതിയുതെ കാര്യത്തിലും 
ഈ വ്യവസായത്തിന്ക് പ്രാധാന്യമുണ്്ക്. 2019-20 ൽ 
ഇന്ത്യ 9.9 ലക്ം തമ്ിക്ക് െൺ കയർ, കയറുല്പന്ങ്ങൾ 
കയറ്റുമതി തചയ്ക്തു. കയറ്റുമതി വരുമാനം 2758 മകാെി 
രൂപ ആയിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വരുമാനം, കയറ്റുമതി 
വരുമാനത്തിതറെ ഇരട്ിയാണ്ക്. കയർ ഉല്പന്ങ്ങളതെ 
ആമഗാള ഉല്പാദനത്തിതറെ മൂന്ിൽ രണ്്ക് ഭാഗവം 
ഇന്ത്യയിലാണ്ക്. വവറ്റ്ക് വഫബറിതറെ ആമഗാള 
വിപണനത്തിതറെ 60 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ്ക്. 
ആമഗാള ഉൽപാപദനത്തിൽ രണ്ാം സ്ഥാനത്ത്ക്  
ശ്രീലങ്യാണ്ക്. മഗാൾഡൻ വഫബറിതറെ ത36 
ശതമാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്തും  ശ്രീലങ്യാണ്ക്. 
നിലവിൽ, കയർ വഫബറിതറെ ആമഗാള വാർഷിക 
ഉല്പാദനം ഏകമദശം 3.5 ലക്ം തമ്ിക്ക് െൺ ആണ്ക്. 
(അവലംബം: കയര രബ്റാരഡസ്, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര, �റിനറിെസ്ട്രറി ഓഫസ് പ�രരേ്റാ 
സ്്റാൾ ആറെസ് �ീഡറിയം എറെരസ്രൈെെസ്, ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര)

കയർ വ്യവസായം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു, കാരണം 
ഇത്ക് ഒരു കാർഷിക അധിഷ്ിത വ്യവസായമാണ്ക്. 
ഈ വ്യവസായത്തിന്ക് ഗാമീണ മമഖലയിൽ 
ഗണ്യമായ സാന്ിധ്യമുണ്്ക്. തതാഴിലാളികളിൽ 
വലിതയാരു വിഭാഗം (80 ശതമാനം) വനിതകളാണ്ക്. 
മാത്രവമലെ തതാഴിലാളികൾ സമൂഹത്തിതല 
സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ദുർബല 
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വിഭാഗങ്ങളിൽ തപടുന്വരാണ്ക്. ഇന്ത്യ നിലവിൽ 14 
കയർ ഉല്പന്ങ്ങൾ കയറ്റുമതി തചയ്യുന്നുണ്്ക്. അതിൽ 
കയർപിത്ത്ക്, കയർവഫബർ, െഫ്ക്റ്റഡ്ക് മാറ്റുകൾ, 
വകത്തറി പായകൾ, ജിമയാതെക്്ക്ററയിലുകൾ, 
കയർ നൂൽ, ചുരുട്ിയ കയർ, വകത്തറി മാറ്റിംഗ്ക്, 
റബ്ബവറസ്ക്ഡ്ക് കയർ എന്ിവ ഉൾതപ്പടുന്നു. 
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ക്പ്പാദിപ്പിക്കുന് തതാണ്ിൻതറ 
40 ശതമാനം മാത്രമാണ്ക് കയർ വ്യവസായം 
ഉപമയാഗിക്കുന്ത്ക്. ഭാവിയിൽ കയർ മമഖലയിതല 
ഉൽപാദനം വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിന്ക് ഇത്ക് അനുമയാജ്യമായ 
ഘെകമാണ്ക്

കേരളത്തിലെ േയര് വ്യവസായം

ഇന്ത്യൻ കയർ വ്യവസായത്തിതറെ ആസ്ഥാനമാണ്ക് 
മകരളം, പ്രമത്യകിച്ച്ക് വവറ്റ്ക് വഫബറിതറെ കാര്യത്തിൽ. 
മതങ്ങ ഉൽപാദനത്തിതറെ 61 ശതമാനവം,
 കയർ ഉൽ പന്ങ്ങളതെ 85 ശതമാനവം 
മകരളത്തിലാണ്ക് നെക്കുന്ത്ക്. 1.5 ലക്മത്താളം 
കയർ തതാഴിലാളികൾ മജാലി തചയ്യുന് മകരളത്തിതല 
പരമ്പരാഗത വ്യവസായമാണ്ക് കയർ മമഖല. 
അതിൽ 80 ശതമാനവം സ്ക്ത്രീകളാണ്ക്. കയർ 
വ്യവസായത്തിതല മുഴവൻ പ്രക്രിയകളം വഫബർ 
എക്്ക്്ാക്ൻ, സ്പിന്ിംഗ്ക്, തപ്രാഡക്ക്റ്റ്ക്  എന്ിങ്ങതന 
മൂന്്ക് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്ാം. വഫബർ 
എക്്ക്്ാക്ൻ, സ്പിന്ിംഗ്ക് തസഗ്ക് തമന്കൾ കൂടുതലും 
മക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്ത്ക് സഹകരണ മമഖലയിലാണ്ക്, 
അമതസമയം ഉൽ പാദന വിഭാഗം ഫാക്ക്െറി 
മമാഡിലാണ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ത്ക്. ഇതിൽ നിരവധി 
കയറ്റുമതിക്ാരും ഉൾതപ്പടുന്നു.

കയറ്റുമതി വരുമാനം സൃഷ്ിക്കുന്തിൽ മകരളത്തിതല 
കയർ മമഖലയുതെ പങ്്ക് ശ്രമദ്യമാണ്ക്. സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം സ്വകാര്യ സംരംഭകരും 

മകരളത്തിൽ കയർ, കയർ ഉൽ പന്ങ്ങൾ കയറ്റുമതി 
തചയ്യുന്തിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്നു. മകരളത്തിൽ 
കയർ തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ മകരള മസ്ററ്റ്ക് 
കയർ മകാർപ്പമറഷൻ, മഫാം മാറ്റിംഗ്ക്സ്ക് (ഇന്ത്യ) 
ലിമിറ്റഡ്ക് എന്ിവയും കയർതഫഡിതനാപ്പം കയർ 
ഉൽ പന്ങ്ങളതെ കയറ്റുമതിയിൽ ഏർതപ്പടുന്നു. ഈ 
ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി 2015-16 മുതൽ 
തുെർച്ചയായി വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുകയാണ്ക്. 2016-
17ൽ 1,072.55 ലക്ം രൂപയിൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ ഇത്ക് 
1,425.86 ലക്ം രൂപയ്ായി ഉയർന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ 
ചതിത്ം 4.6.1, അനുബന്ം 4.6.15 എന്ിവയിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു

േയര് കമഖെയതിലെ പദ്ധതതിേളുലെയും 
പരതിപാെതിേളുലെയും പ്രേെനം

കയർ  മമഖലയിൽ, സംസ്ഥാന സർക്ാരിതറെ 
ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവം കയർ വികസന വകുപ്പ്ക്, 
കയർ വികസന ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് എന്ിവയിലൂതെയാണ്ക് 
നെപ്പിലാക്കുന്ത്ക്. 2015-16 മുതൽ സംസ്ഥാന 
പദ്തികൾക്ായി 749.39 മകാെി രൂപ സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്ക്. ഇത്ക് തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം ഒഴിവാക്ിയുള്ളതാണ്ക്. 
736.97 മകാെി രൂപയാണ്ക് തചലവ്ക് (98.34 ശതമാനം). 
തമാത്തത്തിൽ, 2015-16 മുതൽ തചലവിതറെ ശതമാനം 
വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.6 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനതത്ത ലക്ക്ണക്ിന്ക് കുടുംബങ്ങൾക്്ക് 
ഉപജീവനമാർഗം നൽകുന് കാർഷിക അധിഷ്ിത 
ഗാമീണ വ്യവസായതമന് നിലയിൽ, കയർ മമഖലതയ 
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ത്ക് നിർണായകമാണ്ക്. 'കയർ 
വ്യവസായത്തിതറെ രണ്ാം പുനസംഘെന'യുതെ 
ഭാഗമായി സംസ്ഥാനതത്ത കയർ വ്യവസായത്തിനായി 

ച തിത്ം 4.6.1 മകരള സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളം കയർതഫഡും മചർന്്ക്  നെത്തിയ കയർ,  
കയർ ഉൽ പന്ങ്ങളതെ കയറ്റുമതി, ലക്ം രൂപയിൽ
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സമഗമായ പുനരുജ്ജീവന പരിവർത്തന പാമക്ജ്ക് 
മകരള സർക്ാർ, കയർ ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് മുമഖന 
നെപ്പാക്കുന്നു.  പരിപാെിയിലൂതെ, കയർ മമഖലതയ 
യ�വത്ക്കരിക്ാനും തതാഴിലാളികളതെ മവതനം 
സംരക്ിക്ാനും ഒമര സമയം ശ്രമിക്കുന്നു. 
പാമക്ജിതറെ തമാത്തം വിഹിതം ഏകമദശം 1,444.44 
മകാെി രൂപയാണ്ക്. ഇതിൽ സംസ്ഥാന ഫണ്ടും, 200 
മകാെി രൂപയുതെ  എൻ സി ഡി സി ഫണ്ടും ഉൾതപ്പടുന്നു.. 
സംസ്ഥാന ഫണ്ടുകളിൽ പ്ാനും മനാൺ-പ്ാൻ 
വിഹിതവം  ഉൾതപ്പടുന്നു. പാമക്ജിൽ i) തെക്ക്മനാളജി 
പ്രാപ്തമാക്ിയ സംഭരണം, വിമക�ീകൃത വഫബർ 
മവർതിരിതച്ചടുക്ൽ, ii) പരമ്പരാഗത സ്പിന്ിംഗ്ക്, 
തനയ്ക്ത്ത്ക് മമഖലയ്ക്കുള്ള പ്രമത്യക ത�ം, iii) 
വ്യാവസായിക സ്പിന്ിംഗ്ക്, തനയ്ക്ത്ത്ക് മമഖലയുതെ 
നവീകരണം, iv) വ്യാവസായിക കയർ ഉൽ പന് 
വവവിധ്യവൽക്രണം - ശ്രദ് മക�ീകരിക്കുക 
തനയ്ക്ത്തിതര v) കയർ മമഖലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാപന പിന്തുണ, 
തുെങ്ങിയ ഊന്ൽ നൽമകണ് 5 മമഘലകളതെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുന്നു.

യ�വൽക്രണ പദ്തി പ്രകാരം 
സംസ്ഥാനതത്താട്ാതക 157 ഡിവഫബറിംഗ്ക് 
യൂണിറ്റുകൾ (ഡിഎഫ്ക് ) പുതുതായി 
സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉൽപാദന മശഷി 8 
മണിക്കൂർ ഷിഫ്ക്റ്റിൽ നിന്്ക്  8,000 മുതൽ 40,000 
തതാണ്ടുകൾ വതരയാണ്ക്. സ്വകാര്യമമഖലയിതല 
50 യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. മതറ്റാരു 157 
യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുതിയ ഡിവഫബറിംഗ്ക് 
യൂണിറ്റുകളതെ പ്രവർത്തനത്തിലൂതെ സംസ്ഥാനതത്ത 
തതാണ് ഉപമയാഗം 12.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്്ക് 
14.8 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. തകാമക്ാ പീറ്റ്ക്, ബിറ്റ്ക് 
വഫബറുകൾ എന്ീ മൂല്യവത്തായ പരിസ്ഥിതി 
സൗഹൃദ ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ ഡി എഫ്ക് യൂണിറ്റുകൾ 
ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്നു. സർക്ാർ ഇെതപെൽ, ഗമവഷണ-
വികസനം, മാർക്റ്റ്ക് സമപ്പാർട്്ക് സംരംഭങ്ങളിലൂതെ, 
കയർ പിത്തിതറെയും ബിറ്റ്ക് വഫബറിതറെയും മൂല്യം 
തമച്ചതപ്പട്ടു. മറാ കയർ പിത്തിതറെ മൂല്യം കിമലായ്ക്ക് 0.50 

രൂപയിൽ നിന്്ക് കിമലായ്ക്ക് 6 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇത്ക് 
ഡീഫിബറിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകളിൽ പലതും ലാഭകരമാക്ി. 
ഇത്ക് മമഖലയിമലക്്ക് നിമക്പതത്തയും ആകർഷിക്കുന്നു. 
ഡിവഫബറിംഗ്ക് മമഖലയിൽ സ്വകാര്യ യൂണിറ്റ്ക് 
സ്ഥാപിക്കുന്തിന്ക് 50 ശതമാനം സബ്ക് സിഡി ഈ 
പദ്തിയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്ക് 75 യൂണിറ്റുകൾ 
സ്വകാര്യമമഖലയിൽ ആരംഭിക്തപ്പട്ടു.

ആധുനികവൽക്രണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളതെ ഭാഗമായി 
നിലവിലുള്ള അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾതക്ാപ്പം 
15,000 ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് റാട്ടുകളം 250  ഓമട്ാമാറ്റിക്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് മില്ലുകളം (എ എസ്ക് എം) സ്ഥാപിച്ചു. 
തൽഫലമായി, 2015-16 തല 7,800 തമ്ിക്ക് െണ്ണിൽ 
നിന്്ക് കയർ നൂൽ ഉൽപാദനം  2019-20 -ൽ 20,000 
തമ്ിക്ക് െണ്ണായി ഉയർന്നു. നൂതനവൽക്രണ 
നയത്തിതറെ ഭാഗമായി 100 മകാെി രൂപയുതെ 
പദ്തി തചലവിൽ വാണിജ്യാെിസ്ഥാനത്തിൽ കയർ 
മകാമമ്പാസിറ്റ്ക് മബാർഡ്ക് വികസിപ്പിക്കുന്തിനായി 
മകരള സർക്ാർ കയർ വകുപ്പ്ക് വാതഗനിൻഗതജൻ 
സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രം 
ഒപ്പിൊൻ നെപെി സ്വീകരിച്ചു. കയർ മകാമമ്പാസിറ്റ്ക് 
മബാർഡുകളതെ വാണിജ്യ ഉത്ക്പാദനം ആരംഭിച്ചു.

സമഗമായ കയർ ജിമയാ തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് വികസന 
പരിപാെി സംസ്ഥാനം നെപ്പാക്കുന്നു. നിർദേിഷ് 
ഫലങ്ങളള്ള മപ്രാജക്ക്ടുകതള അെിസ്ഥാനമാക്ി, 
അതത്ക് പ്രമദശങ്ങളിൽ വിവിധ ജിമയാ-തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കുന്തിന്ക്, വകുപ്പുകൾ, 
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ എന്ിവയ്ക്കുള്ള സഹായം 
ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ക്. കയർ മകരള 2019 തറെ 
ഭാഗമായി കയർ വകുപ്പ്ക്  850 പഞ്ായത്തുകളമായി 
ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുതവച്ചു. 103 മകാെി രൂപയുതെ 
ഓർഡർ മശഖരിക്കുകയും 42.87 മകാെി രൂപയുതെ 
ഓർഡർ നെപ്പാക്കുകയും തചയ്ക്തു. മനരതത്ത  ലഭിച്ച  
120 മകാെി രൂപയുതെ ഓർഡറിന്ക് പുറമമയാണ്ക് 
ഇത്ക്.  ഇതിലും 40 മകാെി രൂപയുതെ ഓർഡർ 
ഇതിനകം നെപ്പാക്ിയിട്ടുണ്്ക്. വിവിധ എഞ്ിനീയറിംഗ്ക് 

പട്തിേ 4.6.6 സംസ്ഥാന പദ്തി വ ിഹിതവം കയർ മമഖലയ്ക്കുള്ള തചലവം  
(തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴിതക) ലക്ം രൂപയിൽ

വര്്ം അെങ്ല് ലചെവ് ശതമാനം
2015-16 10,894 6,915.1 63.48

2016-17 11,700 15,611.17 133.43

2017-18 12,812 9,872.89 77.06
2018-19 14,108 12,766.13 90.49
2019-20 14,151 13,968.27 98.71
2020-21*
(നവംബർ 20 വതര) 11,274 14,564.41 129.19

ആതക 74,939 73,697.97 98.34

അവലംബം: െ�ണ്ട്റാം െഞ്ചവത്സ� െദ്ധതറി അകേകൗണ്ടുകൾ, ബജറ്സ് ര്രൈ്റാഗ്്റാം പുസ്തകം  2020-21, രക�ള പ്്റാൻരപേെസ് 
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ആപ്ിമക്ഷനുകൾക്ായി കയർ ജിമയാ തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക്  
പദ്തികൾ നെപ്പിലാക്കുന്തിനുള്ള സാമങ്തിക 
മക�മായി മകരളം മാറുകയാണ്ക്.
2019-20 കാലയളവിൽ 475 തസാവസറ്റികൾക്്ക് 
ഉൽപാദന, വിപണന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്്ക്. 
മാർക്റ്റിംഗ്ക് വികസന സഹായത്തിനുള്ള പദ്തി 
പ്രകാരം 25 കയർ മാറ്റ്ക് ആൻഡ്ക് മാറ്റിംഗ്ക്സ്ക് 
തസാവസറ്റികൾ, കയർ മകാർപ്പമറഷൻ, മഫാം 
മാറ്റിംഗ്ക്സ്ക് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്ക്, കയർതഫഡ്ക് എന്ിവയ്ക്ക് 
2019-20 കാലയളവിൽ 8 മകാെി രൂപ നൽകി. 
കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്്ക് വിരമിച്ച 
ജീവനക്ാർക്്ക് തപൻഷൻ നൽകുന്തിനായി 
519 ലക്ം രൂപ അനുവദിക്കുകയും അത്ക് മകരള 
സംസ്ഥാന സഹകരണ തപൻഷൻ മബാർഡിതറെ 
അക്ൗണ്ിമലക്്ക് മാറ്റുകയും തചയ്ക്തു. വിരമിച്ച 73,096 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് തപൻഷനായി 80.52 മകാെി 
രൂപ വിതരണം തചയ്ക്തു. വരുമാന സഹായ പദ്തി 
പ്രകാരം 2019-20 കാലയളവിൽ 29,352 കയർ 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് 19.67 മകാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. 
കയർ, കയർ ഉൽ പന്ങ്ങൾക്ായുള്ള വില സ്ഥിരത 
പദ്തി പ്രകാരം 4,500-ലക്ം രൂപ അനുവദിക്കുകയും 
3,545.57 ലക്ം രൂപ വഫബർ, കയർ നൂൽ, കയർ 
ഉൽ പന്ങ്ങൾ എന്ിവ 2019-20 ൽ കയർതഫഡും 
മകരള മസ്ററ്റ്ക് കയർ മകാർപ്പമറഷനും വാങ്ങുന്തിന്ക് 
തചലവഴിക്കുകയും തചയ്ക്തു.  തമാത്തം 1.57 ലക്ം 
ക്വിറെൽ കയർ നൂലും 14,418 ലക്ം രൂപയുതെ കയർ 
ഉൽ പന്ങ്ങളം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു. 214 നൂൽ 
തസാവസറ്റികളിൽ 200 ലധികം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ 
ഉറപ്പാക്ി. പരമ്പരാഗത കയർ മമഖലയിതല 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് പ്രതിദിനം 350 രൂപയായി മവതനം 
ഉയർത്തി.

കേരള േയര് കമഖെയതിലെ േയര് വതിേസന, 
ഏജനസതിേളുലെ ഡയറേ്െകററ്്

സംസ്ഥാനതത്ത കയർ വ്യവസായതത്ത 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള ഒരു തഫസിലിമറ്ററ്ററായി 
കയർ വികസന ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
മകരള മസ്ററ്റ്ക് കയർ മകാർപ്പമറഷൻ, മഫാം മാറ്റിംഗ്ക്സ്ക് 
(ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്ക്, മകരള മസ്ററ്റ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് കയർ 
മാർക്റ്റിംഗ്ക് തഫഡമറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ക് (കയർതഫഡ്ക് ), 
നാഷണൽ കയർ റിസർച്ച്ക് ആൻഡ്ക് മാമനജ്ക് തമറെ്ക് 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് (എൻസിആർഎംഐ), മകരള മസ്ററ്റ്ക് കയർ 
തമഷിനറി മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് കമ്പനി, മകരള മസ്ററ്റ്ക് 
കയർ വർമക്ഴ്ക്സ്ക് തവൽതഫയർ ഫണ്്ക് മബാർഡ്ക്  
എന്ിവ കയർ വ്യവസായത്തിതറെ ഉന്മനത്തിനായി 
പ്രവർത്തിക്കുന് പ്രധാന ഏജൻസികളാണ്ക്. കയർ 
മമഖലയിതല തതാണ്്ക് മശഖരിക്കുക, ഡീവഫബറിംഗ്ക്, 
നൂലും മറ്റ്ക് ഉൽ പന്ങ്ങളം ഉൽ പാദിപ്പിക്കുക തുെങ്ങിയ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരണ മമഖലയ്ക്ക് കാര്യമായ 
പങ്ണ്്ക്.

േയര് സഹേരണ സംഘങ്ങള്

മകരളത്തിതല തമാത്തം കയർ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളതെ എണ്ണം 2018-19 -ൽ 1,147 ൽ നിന്്ക് 
2019-20 -ൽ 1,100 ആയി കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവിൽ, 
വർക്ിംഗ്ക് തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം 625 -ൽ നിന്്ക് 
581 ആയി കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലും, വർക്ിംഗ്ക് 
തസാവസറ്റികളിൽ, ലാഭകരമായ തസാവസറ്റികളതെ 
എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്്ക്. ഈ സംഖ്യ 
222 ൽ നിന്്ക് 316 ആയി ഉയർന്നു. പ്രവർത്തനം 
ആരംഭിക്ാത്ത പുതിയ തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം 
2018-19 ൽ 114 ൽ നിന്്ക് 2019-20 -ൽ 98 ആയി 
കുറഞ്ഞു എന്തും ശ്രമദ്യമാണ്ക്. അതുമപാതല, 
ലിക്വിമഡഷൻ മനരിടുന് തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണവം 
263 ൽ നിന്്ക് 249 ആയി കുറഞ്ഞു.

തമാത്തം തസാവസറ്റികളിൽ പകുതിയും നൂൽ 
മമഖലയിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് പ്രാഥമിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ്ക്. 2018-19 മായി 
താരതമ്യതപ്പടുത്തുമമ്പാൾ, പ്രാഥമിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളതെ എണ്ണവം നൂൽ മമഖലയിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് വർക്ിംഗ്ക് തസാവസറ്റികളതെ 
എണ്ണവം 2019-20 -ൽ കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലും, 
ലാഭകരമായ തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം 2018-19 തല 
123 ൽ നിന്്ക് 2019-20 -ൽ 209 ആയി വൻ വർദ്നവ്ക് 
കാണിക്കുന്നു.

നൂൽ ഇതര മമഖലയിൽ മാനുഫാക്ക്ചറിംഗ്ക് 
തസാവസറ്റികളം (മാറ്റുകളം മാറ്റിംഗം), തചറുകിെ 
ഉൽ പാദകരുതെ സഹകരണ സംഘങ്ങളം ഉൾതപ്പടുന്നു. 
2018-19 -ൽ തമാത്തം നിർമാണ തസാവസറ്റികളതെ 
എണ്ണം (മാറ്റുകളം മാറ്റിംഗം) 40 ൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 
41 ആയി ഉയർന്നു. പ്രവർത്തനക്മമായ തമാത്തം 
നിർമാണ തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണത്തിൽ 
മാറ്റതമാന്നും ഉണ്ായിതലെങ്ിലും (31), ലാഭകരമായ 
തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം 2018-19 ൽ 12 ൽ 
നിന്്ക് 2019-20 ൽ 19 ആയി ഉയർന്നു. തചറുകിെ 
ഉൽ പാദകരുതെ സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ ആതക 
എണ്ണം 2018-19 ൽ 50 ൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 57 
ആയി ഉയർന്നു. എന്ിരുന്ാലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന് 
തസാവസറ്റികളതെ എണ്ണം 2018-19 തല 46 ൽ 
നിന്്ക് 2019-20 ആകുമമ്പാമഴക്കും 45 ആയി കുറഞ്ഞു. 
ലാഭമുണ്ാക്കുന് യൂണിറ്റുകളതെ എണ്ണം 24 ൽ 
നിന്്ക് 40 ആയി വർദ്ിച്ചു എന്ത്ക് ശ്രമദ്യമാണ്ക്. 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.16 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നൂൽ മമഖലയിതല കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് തതാഴിലാളികളതെ എണ്ണം 2017-18
മുതൽ 2019-20 വതര ഇരട്ിയിൽ അധികമായി 
തൽഫലമായി, ഈ മമഖലയിൽ നൽകുന് 
മവതനത്തിതറെ അളവ്ക് 2017-18 തല 34.77 മകാെിയിൽ 
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നിന്്ക് 2019-20 ൽ 45.30 മകാെി രൂപയായി ഉയർന്നു. 
അതുമപാതല വർക്ിംഗ്ക് തസാവസറ്റികളതെ 
എണ്ണം ഏകമദശം 17 ശതമാനം കുറഞ്ഞുതവങ്ിലും, 
സംഭരിക്കുന് തതാണ്ിതറെ മൂല്യം, ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന് 
നാരുകളതെ മൂല്യം, ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന് നൂലിതറെ മൂല്യം 
എന്ിവയും ഗണ്യമായ വർദ്നവ്ക് കാണിക്കുന്നു. 
ഉൽ പന് മമഖലയിതല സഹകരണ സംഘങ്ങളിതല 
തതാഴിലാളികളതെ എണ്ണവം ഉൽപാദന മൂല്യവം 2017-
18 മുതൽ 2019-20 വതര വർദ്ിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.17 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

േയര്ലഫഡ്

മകരളത്തിലുെനീളം വ്യാപിച്ചുകിെക്കുന് പ്രാഥമിക 
കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ പരമമാന്ത 
തഫഡമറഷനാണ്ക് മകരള മസ്ററ്റ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
കയർ മാർക്റ്റിംഗ്ക് തഫഡമറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ക് 
(കയർതഫഡ്ക് ). അംഗത്വ തസാവസറ്റികളതെ 
ഉൽ പ്പന്ങ്ങൾ  വാങ്ങുക, വിൽ പന ഔട്്ക് തലറ്റ്ക് വഴി 
ഈ ചരക്കുകൾ  വിപണനം തചയ്യുക എന്ിവയാണ്ക് 
തഫഡമറഷതറെ പ്രധാന ലക്്യം. മകരളത്തിതല 
പാവതപ്പട് കയർ തതാഴിലാളികൾക്്ക് ന്യായമായ 
മവതനവം ഉപജീവനവം നൽകാൻ ഈ പ്രക്രിയ 
സഹായിക്കുന്നു. മൂല്യവർദ്ിത ഉൽ പ്പന്ങ്ങളതെ 
നിർമാണത്തിന്ക് കയർ തഫഡിന്ക് രണ്്ക് മക�ങ്ങളണ്്ക്. 
ഒരു ഫാക്ക്െറി റബ്ബവറസ്ക്ഡ്ക് കയർ ഉൽ പന്ങ്ങളം 
മതറ്റാന്്ക് റബ്ബർ ഘെിപ്പിച്ച കയർ പായകളം 
ഉൽ പാദിപ്പിക്കുന്നു. കയർതഫഡിന്ക് 4 ഡീവഫബറിംഗ്ക് 
യൂണിറ്റുകളണ്്ക്. 2019-20 -ൽ കയർതഫഡിതറെ 
വിവിധ പദ്തികൾക്ായി 233 ലക്ം രൂപ 
അനുവദിച്ചു. മിക്വാറും എലൊ ഉൽ പന് വിഭാഗങ്ങളിലും 
വിൽ പനയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്നവ്ക് മനൊൻ 
കയർ തഫഡിന്ക് കഴിഞ്ഞു, അതിതറെ ഫലമായി വിൽ പന 
വിറ്റുവരവ്ക് വർദ്ിച്ചു. വിറ്റുവരവ്ക് 2016-17ൽ 68.57 
മകാെിയിൽ നിന്്ക് 2018-19ൽ 125.72 മകാെി രൂപയായും 
2019-20 ൽ 125.89 മകാെി രൂപയായും ഉയർന്നു.

കേരള കറ്റ്് േയര് കോര്പ്കറ്ന

ഉൽപ്പാദന, വിപണന അവസരങ്ങൾ നൽകി തചറുകിെ 
കയർ നിർമാതാക്തള സഹായിക്കുന്തിനായി 
1969 ൽ മകരള മസ്ററ്റ്ക് കയർ മകാർപ്പമറഷൻ 
ലിമിറ്റഡ്ക് ആരംഭിച്ചു. തചറുകിെ ഉൽപ്പാദകരുതെ 
ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്തു വഴി ഇെനിലക്ാരിൽ 
ഇവർക്കുള്ള ആശ്രയം കുറയ്കാൻ മകാർപ്പമറഷന്ക് 
സാധിച്ചു.. മകരള മസ്ററ്റ്ക് കയർ മകാർപ്പമറഷന്ക് 
3 ഉൽപാദന സൗകര്യങ്ങളണ്്ക്. അടുരിൽ ഒരു 
യൂണിറ്റ്ക് കൂെി സ്ഥാപിക്കുന്നു. 2019-20 ൽ കയർ 
മകാർപ്പമറഷതറെ പദ്തികൾക്ായി 750.14 ലക്ം 
രൂപ അനുവദിച്ചു. കയർ മമഖലയിൽ പർമച്ചസ്ക് 
വപ്രസ്ക് സ്റബിവലമസഷൻ സ്കീം (പിപിഎസ്ക്എസ്ക് ) 
മകാർപ്പമറഷൻ നെപ്പിലാക്കുന്നു. പിപിഎസ്ക്എസിന്ക് 

കീഴിലുള്ള സംഭരണ മൂല്യം 2016-17 തല 98.22 
മകാെിയിൽ നിന്്ക് 2019-20 ൽ 170.08 മകാെി 
രൂപയായി ഉയർന്നു. 2016-17 മുതൽ 2019-20 വതര 
പിപിഎസ്ക്എസിന്ക് കീഴിലുള്ള തമാത്തം സംഭരണ 
മൂല്യം 521.50 മകാെി രൂപയാണ്ക്. മകാർപ്പമറഷതറെ 
വിറ്റുവരവ്ക് 2016-17 തല 104.11 മകാെിയിൽ നിന്്ക് 
2019-20 ൽ 184.85 മകാെി രൂപയായി ഉയർന്നു. 
2016-17 മുതൽ 2019-20 വതരയുള്ള തമാത്തം 
വിറ്റുവരവ്ക് 578.80 മകാെി രൂപയാണ്ക്. ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ 
വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റ വരുമാനവം സംസ്ഥാന 
തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനത്തിതറെ തമാത്തം വരുമാനവം 
2016-17, 2017-18, 2018-19 വർഷങ്ങളിൽ 
വർദ്ിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുകയാണ്ക്. തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനവം അറ്റാദായം തുെർച്ചയായി റിമപ്പാർട്്ക് 
തചയ്തിട്ടുണ്്ക്.  സ്ഥാപനത്തിതറെ അറ്റാദായം 2016-17 
തല 1.12 മകാെിയിൽ നിന്്ക് 2018-19 ൽ 1.36 മകാെി 
രൂപയായി ഉയർന്നു.

നാ്ണല് േയര് റതിസര്ച്ച് & മാകനജ്ലമറെ് 
ഇനറ്തിറ്യൂട്് (എന സതി ആര് എം ഐ)

മത്രാധിഷ്ത വിലയിൽ കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ിത 
ഉൽപ്പന്ങ്ങളം പുതിയ ഡിവസൻ ഉൽപ്പന്ങ്ങളം 
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്തിനായി കയർ വ്യവസായതത്ത 
സഹായിക്കുംവിധം ഗമവഷണ വികസന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്റടുത്ത്ക് നെത്തുന് സ്ഥാപനമാണ്ക് 
എൻ സി ആർ എം ഐ. എൻ സി ആർ എം ഐയുതെ വിവിധ 
പദ്തികൾ ക്ായി 2019-20 ൽ 1,072.13 ലക്ം രൂപ 
അനുവദിച്ചു.

2019-20 തല ഗമവഷണ സ്ഥാപനത്തിതറെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  8 ആയി തരംതിരിക്ാം - 
 i) ഉൽപ്പന് വികസനം. കൃഷിക്ായി അഗി കയർ 
തസൽ വികസിപ്പിച്ചതാണ്ക് ഒരു പ്രധാന മനട്ം. 
തചരിവള്ള ഭൂമി സ്ഥിരതപ്പടുത്തുന്തിനായി  ഇത്ക് 
പരീക്ിക്കുന്നു.  
ii) യ� വികസനം. കുറഞ്ഞ തചലവിൽ പവർ ലൂം, 
മൾട്ി തഹഡ്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് തമഷീൻ, വഹതെക്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് 
തമഷീൻ, തെൻഡർ മകാക്നട്്ക് ക്രഷിംഗ്ക് തമഷീൻ, 
മകാക്നട്്ക് ്ീ വക്ംബിംഗ്ക് തമഷീൻ, ത്ൻഡഡ്ക് 
കയർ നൂൽ നിർമാണ യ�ം, പൂർണ്ണമായും 
ഓമട്ാമാറ്റിക്ക് ക്രീൽ മാറ്റ്ക് ലൂം, ഓമട്ാമാറ്റിക്ക് കയർ 
നൂലിതറെ പരിമശാധന, വിലയിരുത്തൽ എന്ിവയിൽ 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്്ക് ഏർതപ്പട്ിരുന്നു. 
 iii) സഹകരണ പദ്തികൾ. ഓമട്ാമമാട്ീവ്ക്, 
ഗാർഹിക ആപ്ിമക്ഷനുകൾക്ായി കയർ 
വഫബർ ഉറപ്പിച്ച മപാളിമർ മിശ്രിതങ്ങളതെ ഉൽ പ്പന് 
രൂപകൽപ്പനയും വികസനവം, കയർ മപാളിമർ 
സംവിധാനങ്ങൾ ഉപമയാഗിച്ച്ക് ബമയാഡീമഗഡബിൾ 
മൾ ച്ചിംഗ്ക് പായയുതെ വികസനം, ഫർണിച്ചർ 
ഉപമയാഗങ്ങൾക്ായി  കയർ സംമയാജനത്തിതറെ 
ഉത്ക്പാദനം, അക്സ്റിക്ക് ആപ്ിമക്ഷനായി കയർ 
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സംമയാജനത്തിതറെ വലിയ മതാതിലുള്ള ഉത്ക്പാദനം,  
സിമറെ്ക് ശക്തിതപ്പടുത്തുന്തിനായി കയർ ഉപമയാഗം 
എന്ിവ ഇതിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു.  
 iv) സാമങ്തിക വികസനം. ബമയാ പ്ാസ്റിക്ക് 
ഉൽ പാദനത്തിനായി കയർ പിത്തിതറെ 
ഉപമയാഗം, ഗാർഹിക വജവ മാലിന്യങ്ങൾ 
കയർ പിത്ത്ക് ഉപമയാഗിച്ച്ക് കമമ്പാസ്റാക്ി മാറ്റുക, 
ഡിവഫറിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകളിതല തതാഴിലാളികൾക്്ക് 
കയർ പിത്ത്ക് കമമ്പാസ്റിംഗ്ക് പരിശീലനം, 
തെക്്ക്ചറും നിറവം തമച്ചതപ്പടുത്തുന്തിന്ക് വിവിധ 
ബമയാളജിക്ൽ, തകമിക്ൽ ഏജന്ുകളമായി  
കയർ വഫബറുതമാത്തുള്ള ഉപമയാഗം, കയർ 
വഫബറിതറെ ബമയാ മയതപ്പടുത്തലിനായി 
ബാക്ക്െീരിയകളതെ ഉപമയാഗം,  തെൻഡർ 
മകാക്നട്്ക് ഹസ്ക് ക്ക് / കയർ പിത്ത്ക് / അനുബന്ധ 
ഉൽപ്പന്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബമയാചാർ ഉത്ക്പാദനം,  
തററ്റ്ക് മദ്യം ഉപയുക്തമാക്കുന്തിനുള്ള ബമയാളജിക്ൽ 
സിസ്റത്തിതറെ വികസനം, വ്യത്യസ്തമായ  കയർ 
പിത്ത്ക് കമമ്പാസ്റിറെ വിയിരുത്തൽ മലിനജലം 
സംസ്കരിക്കുന്തിനുള്ള കയർ നാരുകൾ 
ഉപമയാഗിക്കുന് ബമയാഫിലിമിതറെ  വികസനം, ഇളം 
മതങ്ങയുതെ തതാണ്്ക് വജവ വളമായി മാറ്റുന്തിനുള്ള 
സാമങ്തികവിദ്യ വികസിപ്പിക്ൽ.  
v) പരിശീലനവം വനപുണ്യവികസനവം  
vi) വർക്്ക് മഷാപ്പുകൾ, തസമിനാറുകള്ക്  
മകാൺഫറൻസകൾ vii) കൺസൾട്ൻസി 
മസവനങ്ങൾ viii) വ്മക്ാപിത്ത്ക് സ്ക് പാൺ 
തപ്രാഡക്ൻ, പിത്ത്ക് ആക്ക്റ്റിമവറ്റർ മപാലുള്ള വാണിജ്യ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കഫാം മാറ്തിംഗ്സ് (ഇന്്യ) െതിമതിറ്ഡ് 
(കഫാമതില്)

1978 ൽ 550 ലക്ം രൂപയുതെ അംഗീകൃത മൂലധനവം 
512.23 ലക്ം രൂപ അെച്ച മൂലധനവമായി മഫാമിൽ 
ആരംഭിക്തപ്പട്ടു. കയർ, ചണം, സിസൽ എന്ിവയിൽ 
നിന്്ക് നിർമിച്ച പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽ പ്പന്ങ്ങളതെ 
മപ്രാത്ാഹനം, നിർമാണം, വിപണനം 
എന്ിവയ്കായി പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു സ്ഥാപനമാണ്ക്. 
ഇത്ക്. ആഭ്യന്തര, വിമദശ വിപണികളിൽ വിൽക്കുന് 
മഡാർ മാറ്റ്ക്സ്ക്, മാറ്റിംഗ്ക്സ്ക്, പരവതാനികൾ, റഗ്ക്സ്ക്, 
കയർ ജിമയാ-തെക്്ക്വറ്റൽസ്ക്, കാർ മാറ്റുകൾ 
എന്ിവ ഉൽ പന്ങ്ങളിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. ലാതറ്റക്്ക് 
ബാക്ിംഗ്ക് പ്ാറെ്ക്, മമാമഡൺ വഡ ഹൗസ്ക്, ഫുള്ളി 
ഓമട്ാമാറ്റിക്ക് പവർലൂം തുെങ്ങിയ അത്യാധുനിക 
സൗകര്യങ്ങൾ കമ്പനിക്്ക് ഉണ്്ക്. മറ്റ്ക് കയറ്റുമതിക്ാരുതെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്റടുക്കുന്തിന്ക് തസ്പയർ കപ്പാസിറ്റി 
ഉപമയാഗിക്കുന്നുമുണ്്ക്. 2019-20 ൽ മഫാമിലിതറെ 
പദ്തികൾക്ായി 399.98 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു. 
2016-17, 2017-18, 2018-19 എന്ീ 3 വർഷങ്ങളിൽ  
ഈ സംസ്ഥാന തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനം നഷ്ം 
റിമപ്പാർട്്ക് തചയ്ക്തു. 2016-17 തന അമപക്ിച്ച്ക് 2017-

18 ൽ നഷ്ം കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്ാലും ഇത്ക് 2018-19 
ൽ വർദ്ിച്ചു. തപാതുമമഖലാ സ്ഥാപനത്തിതറെ നഷ്ം 
2018-19 അവസാനമത്താതെ ഏകമദശം 10 മകാെി 
രൂപയായിരുന്നു. ഇത്ക് 2019-20 അവസാനമത്താതെ 
ഏകമദശം 12 മകാെി രൂപയായി ഉയർന്നു. 
ഉൽപ്പന്ങ്ങളതെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 
2016-17 തന അമപക്ിച്ച്ക് 2017-18 ൽ ഇരട്ിയായി. 
എന്ിരുന്ാലും, ഇത്ക് പിന്ീെ്ക് കുറഞ്ഞു.

കേരള കറ്റ്് േയര് ലമ്തിനറതി 
മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് േമ്പനതി െതിമതിറ്ഡ് 
(ലേ എസ് സതി എം എംസതി)

മകരളത്തിതല കയർ മമഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 
യ�ങ്ങൾ നൽകുന്തിനായി 2014 തഫബ്രുവരിയിൽ 
അലപ്പുഴയിൽ തക.എസ്ക്.സി.എം.എംസി പ്രവർത്തനം 
ആരംഭിച്ചു. ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് റാറ്റ്ക്സ്ക്, ഓമട്ാമമറ്റഡ്ക് 
സ്പിന്ിംഗ്ക് തമഷീനുകൾ, ഡിവഫബറിംഗ്ക് തമഷീനുകൾ, 
ഇറെമഗറ്റഡ്ക് കയർ മപ്രാസസ്ിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ, 
വിമലൊ തമഷീനുകൾ, കയർ വ്യവസായത്തിന്ക് 
ആവശ്യമായ അനുബന്ധ യ�ങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
കയർ യ�ങ്ങൾ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 2019-
20 ൽ തക.എസ്ക്.സി.എം.എംസി ഏതറ്റടുത്ത വിവിധ 
പദ്തികൾക്ായി 1,865.67 ലക്ം രൂപ അനുവദിച്ചു. 
കയർ മമഖലയിതല യ�വൽക്രണത്തിതറെ ലക്്യം 
വിജയിക്ണതമങ്ിൽ കമ്പനിയുതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സംസ്ഥാനത്തിന്ക് നിർണായകമാണ്ക്. 2019-20 ൽ 
തക എസ്ക് സി എം എംസി യുതെ വിൽ പന വരുമാനം 
22 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. ഇത്ക് മുൻ വർഷതത്ത 
അമപക്ിച്ച്ക് 78 ശതമാനം വർദ്നവ്ക് കാണിക്കുന്നു. 
കമ്പനി യ�ങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും ആവശ്യമായ 
അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും 
യ�ങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംസ്ഥാനതത്ത കയർ 
തസാവസറ്റികൾക്കും യൂണിറ്റുകൾക്കും തുെർച്ചയായ 
മസവന പിന്തുണ നൽകുകയും തചയ്യുന്നു. 2019-20 തല 
ഇൻസ്റാമളഷനുകളിൽ 1,000 ഓമട്ാമാറ്റിക്ക് സ്പിന്ിംഗ്ക് 
മില്ലുകൾ, 125 ഡിവഫബറിംഗ്ക് യൂണിറ്റുകൾ, 28,000 
ഇലക്ക്മ്ാണിക്ക് റാട്ടുകൾ 351 വിമലൊ തമഷീനുകൾ, 
80 കയർ അൺബണ്ിലിംഗ്ക് തമഷീനുകൾ, 6 
ഗാർഡൻ ആർട്ിക്ിൾ തപ്രാഡക്ൻ തമഷീനുകൾ, 
15 തസറ്റ്ക് പരവതാനി നിർമാണ യ�ങ്ങൾ, 20 
ക്രഷർ തമഷീനുകൾ, 8 ഡിവഫബറിംഗ്ക് മില്ലുകൾ 
(ലക്ദ്വീപിമലക്കും മഹാരാഷ്ക്്യിമലക്കും) ഉൾതപ്പടുന്നു. 
ഈ യ�ങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിലൂതെ അസംസ്ക്കൃത 
വസ്ക്തുക്ളതെ വിനിമയാഗം കൂട്ാനും, തതാഴിലാളികളതെ  
പ്രതിഫലം കൂട്ാനും, ഉൽപാദനം വർദ്ിപ്പിക്ാനും 
സംസ്ഥാനതത്ത കയർ മമഖലയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

കേ� സര്ക്കാര് പദ്ധതതിേള്

കയർ മമഖലയ്കായി മക� സർക്ാർ വിവിധ 
പദ്തികൾ നെപ്പാക്ിയിട്ടുണ്്ക്. ഈ പദ്തികൾ 
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ഈ മമഖലയിൽ നെപ്പിലാക്കുന്തിനുള്ള മനാഡൽ 
ഏജൻസിയാണ്ക് കയർ മബാർഡ്ക്. കയർ 
വ്യവസായത്തിതറെ വികസനത്തിനായി 1953 -ൽ കയർ 
വ്യവസായ നിയമം (45) പ്രകാരം ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെ്ക് 
സ്ഥാപിച്ച സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്ക് തകാച്ചിയിതല 
കയർ മബാർഡ്ക്. കയർ വ്യവസായ സാമങ്തികവിദ്യ 
നവീകരണ പദ്തി (സിഐറ്റിയുഎസ്ക് ), സയൻസ്ക് 
ആൻഡ്ക് തെക്ക്മനാളജി (എസ്ക് ആറെ്ക് െി), വനപുണ്യ 
വികസനം, മഹിള കയർ മയാജന, കയറ്റുമതി മാർക്റ്റ്ക് 
മപ്രാത്ാഹനം (ഇഎംപി), ആഭ്യന്തര വിപണി 
മപ്രാത്ാഹനം (ഡിഎംപി), വാണിജ്യ വ്യവസായവമായി 
ബന്ധതപ്പട് മസവനങ്ങൾ, മക്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
എന്ിവ കയർ വികാസ്ക് മയാജന എന് ബൃഹത്ക്  
പദ്തിയിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. സൂക്്ക്മ തചറുകിെ, ഇെത്തരം 
സംരംഭങ്ങളതെ മ�ാലയം (എം എസ്ക്എംഇ) 
നെപ്പാക്കുന് പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളതെ 
പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള സ്കീം ( സ്ക്ഫൂർത്തി), 
ഇന്നുമവഷൻ, റൂറൽ ഇൻഡസ്ക്്ീസ്ക്, എറെർപ്രണർഷിപ്പ്ക് 
എന്ിവ മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനുള്ള പദ്തി 
(അസ്ക്ഫയർ) എന്ിവയും ഈ മമഖലയ്ക്ക് പ്രമയാജനം 
തചയ്യുന്നു. സൂക്്ക്മ തചറുകിെ, ഇെത്തരം സംരംഭങ്ങളതെ 
മ�ാലയം (എംഎസ്ക്എംഇ)നിയ�ിക്കുന് 
മക�മമഖല പദ്തിയായ പ്രധാനമ�ിയുതെ തതാഴിൽ 
വികസന മപ്രാഗാമിൽ നിന്നും ഈ മമഖലയ്ക്ക് മനട്മുണ്്ക്.

ലവല്ലുവതിളതിേളും മുകന്ാട്ടുള്ള വഴതിയും

കയർ മമഖലയുതെ പരമ്പരാഗത  മമഖലയിതല കുറഞ്ഞ 
മവതനവം അസംസ്ക്കൃത വസ്ക്തുക്ളതെ കുറവം  
തവല്ലുവിളികളാണ്ക്. വ്യവസായത്തിന്ക് ഉല്പാദനത്തിൻറയും  
ഓർഗവനമസഷൻറയും നവീകരണം ആവശ്യമാണ്ക്. 
സംസ്ഥാന സർക്ാർ ആരംഭിച്ച യ�വത്ക്ക്രണ 
ആധുന്ക്ക വത്ക്ക്രണ പരിപാെികൾ ഫലം കണ്ടു 
തുെങ്ങിയിട്ടുണ്്ക്.  ആധുനികവത്ക്ക്രണ പ്രക്രിയ 
മവഗത വകവരിമക്ണ്തുണ്്ക്. വ്യവസായതത്ത സ്വയം 
പര്യാപ്തതയിമലക്്ക് നയിക്കുന്തിന്ക് സാമങ്തിക 
വിദ്യയുതെ നവീകരണത്തിലും വിപണിയിതല 
വ്യതിയാനങ്ങളതെനിയ�ണത്തിലും സർക്ാർ 
ഇെതപെൽ ആവശ്യമാണ്ക്. നൂതനമായ ഉല്പന്ങ്ങൾ  
അവതരിപ്പിക്കുക, മത്രമശഷി വർദ്ിപ്പിക്കുക,  
വവവിധ്യവത്ക്ക്രണം ത്വരിതതപ്പടുത്തുക,  പുതിയ 
വിപണികൾ കതണ്ത്തുക എന്ിവയ്ക്ക് ഊന്ൽ 
നല്ക്കിതക്ാണ്്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ മമഖല മികച്ച 
പ്രകെനം കാഴ്ചവയ്കം എന്്ക് പ്രതീക്ിക്ാവന്താണ്ക്.

േശുവണ്തി വ്യവസായം

അന്താരാഷ്ക്് വിപണിയിതല അത്ഭുത നട്്ക് ആയി 
കണക്ാക്തപ്പടുന്, കശുവണ്ി 2019-20 തല 
ആമഗാള നട്്ക് ഉൽപാദനത്തിൽ ബദാം, വാൽനട്്ക് 
എന്ിവയ്ക്ക് പിന്ിൽ മൂന്ാം സ്ഥാനത്താണ്ക്. സംസ്ക്കരിച്ച 
കശുവണ്ിയുതെ ഉല്പാദനത്തിലും, ഉപമഭാഗത്തിലും 

കയറ്റുമതിയിലും ഇന്ത്യ ആമഗാളതലത്തിൽ വലിയ പങ്്ക് 
വഹിക്കുന്നു. 2018ൽ ആമഗാളതലത്തിൽ സംസ്ക്കരിച്ച 
കശുവണ്ിയുതെ, കയറ്റുമതിയിൽ വിയറ്റ്ക്നാമിനു പുറകിൽ 
(57 ശതമാനം), രണ്ാംസ്ഥാനം അലങ്രിക്കുന് 
ഇന്ത്യയുതെ വിഹിതം 17 ശതമാനം ആണ്ക്. സംസ്ക്കരിച്ച 
കശുവണ്ിയുതെ ആമഗാള ഉപമഭാഗം 2018 -ൽ 7.2 
ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ണായിരുന്നു, അതിൽ ഇന്ത്യയുതെ 
വിഹിതം 45.7 ശതമാനം (3.29 ലക്ം തമ്ിക്ക് 
െൺ) ആയിരുന്നു. യു.എസ്ക്എ, ജർമനി, ബ്സീൽ, 
യുതക എന്ിവയാണ്ക് സംസ്ക്കരിച്ച കശുവണ്ി 
ഉപമയാഗിക്കുന് മുൻനിര ഉപമഭാക്താക്ൾ. അമത 
സമയം, സംസ്ക്കരണത്തിനായി ഉപമയാഗിക്കുന് 
അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ിയുതെ പ്രധാന ഇറക്കുമതി 
തചയ്യുന് രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്ക്.  2018 തല അന്താരാഷ്ക്് 
ഇറക്കുമതിയായ 16 ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ണിൽ, 9 
ലക്വം ഇന്ത്യയിമലക്ായിരുന്നു.  ഇമത വർഷം 
വിയറ്റ്ക്നാമിമലക്കുള്ള ഇറക്കുമതി 5,22,198  തമ്ിക്ക് 
െണ്ണാണ്ക്. 

അന്താരാഷ്ക്് നട്്ക് ആറെ്ക് വഡ്രഡ്ക് ഫ്രൂട്്ക് കൗൺസിൽ 
(ഐഎൻസി) പ്രസിദ്ീകരിച്ച 2019-20 വർഷതത്ത 
നട്്ക് ആറെ്ക് വഡ്രഡ്ക് ഫ്രൂട്്ക്സ്ക് സ്റാറ്റിസ്റിക്ൽ  ഇയർ 
ബുക്്ക് പ്രകാരം, 2019-20 ൽ ആമഗാള കശുവണ്ി 
ഉല്പാദനം 7.87 ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ം (കശുവണ്ിപരിപ്പ്ക് 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ), അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി 
ഉല്പാദനം 36 ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ം ആണ്ക്.  മലാകത്തിൽ 
സംസ്ക്കരിച്ച കശുവണ്ിയുതെ ഉല്പാദനത്തിൽ 
പ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിക്കുന് ഇന്ത്യയിൽ ആമഗാള 
ഉല്പാദനത്തിതറെ 22 ശതമാനം  ഉല്പാദിപ്പിക്തപ്പടുന് 
(1.77 ലക്ം തമ്ിക്ക് െൺ മകാട്്ക് ഡി’ ഐവറും (1.36 
ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ം), ഘാന (65,340 തമ്ിക്ക് െണ്ം), 
വിയറ്റ്ക്നാം (62.100 തമ്ിക്ക് െണ്ം) ൊൻസാനിയ 
(55.000 തമ്ിക്ക് െണ്ം) എന്ിവരാണ്ക് മറ്റ്ക് പ്രധാന 
ഉല്പാദകർ  അന്താരാഷ്ക്് വിപണിയിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
കശുവണ്ി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന് പ്രമദശം  പെിഞ്ഞാറൻ 
ആഫ്രിക്യാണ്ക് (47 ശതമാനം).

ഇന്്യയതിലെ േശുവണ്തി കമഖെ

കശുവണ്ി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി തചയ്തത്ക് 
മഗാവയിലാണ്ക്. അവിതെ നിന്്ക് രാജ്യത്തിതറെ മറ്റു 
സ്ഥലങ്ങളിമലക്്ക്  വ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ കശുവണ്ി കൃഷി 
തചയ്യുന് പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ മകരളം, കർണാെക, 
മഗാവ, മഹാരാഷ്ക്്, പശ്ിമതീരം,  കിഴക്ൻ തീരത്തുള്ള 
തമിഴ്ക്നാെ്ക്, ആ�ാപ്രമദശ്ക്, ഒഡീഷ എന്ിവയാണ്ക്. 
പശ്ിമ ബംഗാൾ, ഛത്തീസ്ക്ഗഡ്ക് , ഗജറാത്ത്ക്, 
ജാർഖണ്്ക്, എന്ീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വെക്്ക് കിഴക്ൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില പ്രമദശങ്ങളിലും കശുവണ്ി കൃഷി 
വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭാരത സർക്ാരിതറെ കശുവണ്ി തകാമക്ാ വികസന  
ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് (ഡിസിസിഡി) പ്രകാരം, 2019-20 ൽ, 
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ഇന്ത്യയിൽ 11.25 ലക്ം തഹക്ക്െർ സ്ഥലത്ത്ക് കശുവണ്ി 
കൃഷി തചയ്ക്തു. തമാത്തം ഉല്പാദനം 7.02 ലക്ം തമ്ിക്ക് 
െൺ കശുവണ്ിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ കശുവണ്ി ഉത്ക്പാദിപ്പിക്കുന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 
മഹാരാഷ്ക്്, ആ�ാപ്രമദശ്ക്  ഒഡീഷ എന്ിവയാണ്ക്. 
മകരളം ആറാം സ്ഥാനത്താണ്ക്. ഇന്ത്യയിൽ കശുവണ്ി 
ഉൽപാദനത്തിതറെ ഏറ്റവം വലിയ വിസ്തീർണ്ണം ഒഡീഷ 
(2.13 ലക്ം തഹക്ക്െർ), തുെർന്്ക് ആ�ാപ്രമദശ്ക് (1.92 
ലക്ം തഹക്ക്െർ), മഹാരാഷ്ക്് (1.91 ലക്ം തഹക്ക്െർ) 
എന്ിവയിലാണ്ക്. കശുവണ്ി ഉൽപാദനത്തിതറെയും 
വിസ്ക്തൃതിയുതെയും സംസ്ഥാനാെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.18 ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ കശുവണ്ി കൃഷിയുതെ തമാത്തം 
ഉൽപാദനക്മത തഹക്ക്െറിന്ക് 707 കിമലാഗാം ആണ്ക് 
(2018-19). മഹാരാഷ്ക്്യിലാണ്ക് ഏറ്റവം ഉയർന് 
ഉല്പാദനക്മത (തഹക്ക്െറിന്ക് 1169 കിമലാഗാം). 
പശ്ിമ ബംഗാൾ (തഹക്ക്െറിന്ക് 1072 കിമലാഗാം), 
അസം (തഹക്ക്െറിന്ക് 1012 കിമലാഗാം) തുെങ്ങിയ 
സംസ്ഥാനങ്ങൾ തതാട്ടുപിന്ിലുണ്്ക്. തഹക്ക്െറിന്ക് 947 
കിമലാഗാം ഉൽപാദനക്മതയുള്ള മകരളം ഇന്ത്യയിതല 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൽപാദനക്മതയിൽ നാലാം 
സ്ഥാനത്താണ്ക്.

കശുവണ്ിയുതെ ആകൃതി, വലുപ്പം, നിറം എന്ിവതയ 
ആശ്രയിച്ച്ക് കശുവണ്ി പരിപ്പുകതള തവള്ള / കരിഞ്ഞ 
മുഴവതനയുള്ള, കഷണം, വിഭജിച്ചത്ക്, ബട്ടുകൾ 
എന്ിങ്ങതന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കശുവണ്ിയുതെ 
33 വ്യത്യസ്ത മഗഡുകൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെ്ക് ആക്ക്റ്റ്ക് 
നിർമദേശിക്കുന്നു. 26 മഗഡുകൾ വാണിജ്യപരമായി 
ലഭ്യമാവകയും കയറ്റുമതി തചയ്യുകയും തചയ്യുന്നു. W-180, 
W-210, W-240, W-320, W-450 എന്ിവയാണ്ക്  
ഇന്ത്യയിതല കശുവണ്ിയുതെ പ്രശസ്തമായ മഗഡുകൾ.

കശുവണ്ിയുതെ പ്രധാന കയറ്റുമതി രാജ്യമാണ്ക് ഇന്ത്യ.  
ഈ വ്യാപാരം വഴി ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ വിമദശനാണ്യം 
മനടുന്നുണ്്ക്. കശുവണ്ി കയറ്റുമതി പ്രമമാഷൻ 
കൗൺസിൽ ഓഫ്ക് ഇന്ത്യ (സിഇപിസിഐ) പ്രകാരം, 
2019-20 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്്ക് കശുവണ്ിയുതെ 
കയറ്റുമതി 67,647 തമ്ിക്ക് െൺ ആയിരുന്നു.  വരുമാനം 
3867.17 മകാെി രൂപ (5,510 ലക്ം യുഎസ്ക് മഡാളർ) 
ആയിരുന്നു. കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുതെ 
തമാത്തം വിമദശനാണ്യം വരുമാനത്തിതറെ 0.19 
ശതമാനമാണിത്ക്. 60 ലധികം രാജ്യങ്ങളിമലക്്ക് 
ഇന്ത്യ കശുവണ്ിപ്പരിപ്പ്ക് കയറ്റുമതി തചയ്യുന്നു. 
തമാത്തം കയറ്റുമതിയിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ കയറ്റുമതി 
പശ്ിമമഷ്യൻ മമഖലയിമലക്കും തുെർന്്ക് യൂമറാപ്യൻ 
മമഖലയിമലക്കും പിന്ീെ്ക് തതക്കു കിഴക്ൻ / ഫാർ 
ഈസ്ക്റ്റ്ക് മമഖലകളിമലക്കും, ആയിരുന്നു. കശുവണ്ി 
മതാെ്ക് ദ്രാവകം മപാലുള്ള ഉല്പ്ക്പന്ങ്ങളതെ കയറ്റുമതിയും 
തമാത്തം വരുമാനത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസായത്തിതറെ നിലവിതല ആവശ്യകത 
അഥവ  സ്ഥാപിച്ച സംസ്ക്കരണ മശഷി 20 ലക്ം തമ്ിക്ക് 
െൺ ആണ്ക്.  ഈ ആവശ്യം നിറമവറ്റുന്തിനായി 
ആഭ്യന്തര ഉത്ക്പാദനം പര്യാപ്തമലെ. അതിനാൽ ഇന്ത്യ 
മറ്റ്ക് ഉൽപാദന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്്ക് അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി ഇറക്കുമതി തചയ്യുന്നു. 2019-20 കാലയളവിൽ 
ഇന്ത്യ 9.38 ലക്ം തമ്ിക്ക് െൺ അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി ഇറക്കുമതി തചയ്ക്തു.

കേരളത്തിലെ േശുവണ്തി കമഖെ
 
കശുവണ്ി വ്യവസായം മകരളത്തിതല ഒരു 
പരമ്പരാഗത കാർഷികാധിഷ്ിത വ്യവസായമാണ്ക്. 
ഇന്ത്യയുതെ കശുവണ്ി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളിൽ 
വലിതയാരു ശതമാനം മകരളത്തിതല തകാലെം ജിലെതയ 
ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്ക് സ്ഥിതിതചയ്യുന്ത്ക്. ഇത്ക് തകാലെം ജിലെക്്ക് ' 
‘മലാകത്തിതറെ കശുവണ്ി തലസ്ഥാനം' എന് പദവി 
മനെി തകാടുത്തു. 800 ൽ അധികം ഔപചാരികവം 
അനൗപചാരികവമായ കശുവണ്ി സംസ്കരണ 
യൂണിറ്റുകൾ മകരളത്തിലുതണ്ന്ാണ്ക് കണക്ാക്കുന്ത്ക് 
ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ി കയറ്റുമതി മപ്രാത്ാഹന 
കൗൺസിൽ (സിഈപിസിഐ) യിൽ രജിസ്റർ തചയ്ക്തു 
കശുവണ്ി കയറ്റുമതി, സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളിൽ 
65 ശതമാനവം മകരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്ക്. ഈ 
മമഖലയിൽ ഏകമദശം 3,00,000 തതാഴിലാളികൾ 
മജാലി തചയ്യുന്നുതണ്ന്നും അവരിൽ 90 ശതമാനം 
സ്ക്ത്രീകളാതണന്നും കണക്ാക്തപ്പടുന്നു. കശുവണ്ി 
സംസ്കരണം പ്രധാനമായും സ്വകാര്യമമഖലയിലാണ്ക് 
മക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്ത്ക്. കശുവണ്ി സംസ്കരണത്തിൽ 
സഹകരണ മമഖലയ്ക്ക് പരിമിതമായ സാന്ിധ്യമുണ്്ക്. 
കശുവണ്ി സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് രണ്്ക് തപാതുമമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളാണ്ക്, മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി 
തതാഴിലാളി അതപക്്ക് വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം 
ലിമിറ്റഡ്ക് (കാതപക്്ക് )യും മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി 
വികസന മകാർപ്പമറഷൻ (തകഎസ്ക് സിഡിസി)ഉം 

2019-20 ൽ മകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ക്കരിച്ച 
കശുവണ്ിയുതെ കയറ്റുമതി 1,742.54 മകാെി രൂപ വില 
വരുന് 30,478 തമ്ിക്ക് െൺ ആയിരുന്നു. അമത 
സമയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ി കയറ്റുമതി തചയ്ത സംസ്ക്കരിച്ച 
കശുവണ്ി 3,867.17 മകാെി രൂപ വില വരുന്  67,647 
തമ്ിക്ക് െൺ ആയിരുന്നു.  ഇന്ത്യയിൽ നിന്്ക് കയറ്റുമതി 
തചയ്ത സംസ്ക്കരിച്ച കശുവണ്ിയുതെ മതാതിലും മൂല്യത്തിലും 
മകരളത്തിതറെ വിഹിതം 45 ശതമാനം ആണ്ക്.

കശുവണ്ി ഉല്പാദനം 2013-14 ൽ 80,120 തമ്ിക്ക് െണ്ണ്ക് 
ആയിരുന്നു.  ഇത്ക്  2018-19 ൽ 82,889 തമ്ിക്ക് െണ്ണായി 
ഉയർന്നു. എന്ിരുന്ാലും, 2019-20ൽ കശുവണ്ി 
ഉല്പാദനം 69,624 തമ്ിക്ക് െണ്ണായി കുത്തതന ഇെിഞ്ഞു. 
അടുത്ത കാലത്തായി ഉൽപാദനക്മതയിലുണ്ായ 
വർധനയാണ്ക് ഉൽപാദനം വർദ്ിക്കുന്തിനുള്ള 
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കാരണം. കശുവണ്ി കൃഷിയുതെ വിസ്തീർണ്ണം 2013-
14ൽ 84,920 തഹക്ക്െറിൽ നിന്നും 2019-20ൽ 98,821 
തഹക്ക്െറായി ഉയർന്നു. 2015-16 മുതൽ കാര്യമായ 
മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്ക്. വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.7 - 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകരളത്തിൽ കശുവണ്ി കൃഷി വ്യാപിക്കുന്തിനുള്ള 
പ്രധാന തവല്ലുവിളികൾ ഭൂമിയുതെമമലുള്ള 
സമർദേം, നിലവിലുള്ള ഭൂമി പരിധി നിയമങ്ങൾ, 
റബ്ബർ മപാലുള്ള കൂടുതൽ ലാഭകരമായ 
നാണ്യവിളകളിമലക്കുള്ള മാറ്റം, കശുവണ്ി കൃഷിതയ 
മതാട്ം ആയി കണക്ാക്തപ്പൊത്തത്ക്  എന്ിവയാണ്ക്.  
റീപ്ാൻമറഷൻ നെത്താത്ത കശുവണ്ി കൃഷിയിെത്തിതറെ  
അളവ്ക് മകരളത്തിൽ വലുതാണ്ക്. കശുവണ്ി കൃഷിയിൽ 
ഉൽപാദനക്മത കുറയുന്തിന്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ 
സംസ്ഥാനതത്ത കശുവണ്ി വൃക്ങ്ങളിൽ 70 
ശതമാനവം പ്രായമുള്ളതും പ്രാമദശിക ഇനങ്ങളം, കൃഷി 
സീസണിതറെ അവസാനത്തിൽ വിളവ്ക് ആരംഭിക്കുന്വ 
ആയതു തകാണ്ാണ്ക്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളായ 
അമിത മഴയും, ഉയർന് ആമപക്ിക ആർദ്രത 
എന്ിവയും ഘെകങ്ങളാണ്ക്.

േശുവണ്തി കമഖെയതിലെ ഏജനസതിേള്

മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി വികസന 
മകാർപ്പമറഷനും (തകഎസ്ിഡിസി) മകരള സംസ്ഥാന 
കശുവണ്ി തതാഴിലാളി അതപക്്ക് സഹകരണ 
തസാവസറ്റിയും (കാതപക്്ക് ) സംസ്ഥാനത്ത്ക് കശുവണ്ി 
സംസ്കരണത്തിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് രണ്്ക് സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ ഏജൻസികളാണ്ക്. മകരള മസ്ററ്റ്ക് ഏജൻസി 
മഫാർ എക്്ക്പാൻഷൻ ഓഫ്ക് ക്യാഷയു കൾട്ിമവഷൻ 
(തകഎസ്ക്എസിസി), മകരള ക്യാഷയു മബാർഡ്ക് 
(തകസിബി), എന്ിവയാണ്ക് ഈ മമഖലയിതല മറ്റ്ക് 
രണ്്ക് സംസ്ഥാന സർക്ാർ ഏജൻസികൾ.  ഇന്ത്യയിൽ 
കശുവണ്ി കയറ്റുമതി മപ്രാത്ാഹന കൗൺസിൽ 
(സിഇപിസിഐ), കശുവണ്ി തകാമക്ാ വികസന 
ഡയറക്ക്െമററ്റ്ക് (ഡിസിസിഡി) എന്ിവയാണ്ക് 
കശുവണ്ി മപ്രാത്ാഹനത്തൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന് മറ്റ്ക് 
ഏജൻസികൾ. സംസ്ഥാന വാർഷിക പദ്തിയിൽ 
നിന്നുള്ള വിഹിതവം 2019-20, 2020-21 കാലയളവിതല 
തചലവകളം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.8 
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

പട്തിേ 4.6.8 കശുവണ്ി മമഖലയിതല സംസ്ഥാന സർക്ാർ ഏജൻസികളതെ പദ്തി വ ിഹിതവം തചലവം 
2019-20, 2020-21, മകാെി രൂപയിലും ശതമാനത്തിലും

ക്രമ 
നമ്പര്. ഏജനസതി

2019-20 2020-21 (നവംബര് 2020 വലര)
അെങ്ല് ലചെവ് % അെങ്ല് ലചെവ് %

1 തക.എസ്ക്.സി.ഡി.
സി. 16.50 16.00 96.9 14.00 35.04 250.3

2 കാതപക്്ക് 2.50 0 0% 5.50 1.19 21.6
3 തക എസ്ക് എ സി സി 5.15 0 0 5.50 2.00 36.3
4 തക.സി.ബ ി 30.30 0 0 30.30 45.30 149.5

. ആതക 54.45 16.00 29.4 55.30 83.54 151

അവലംബം: പ്്റാൻ രപേെസ്, െംസ്്റാന ആസൂത്രണരബ്റാരഡസ്, രക�ള െരകേ്റാര

പട്തിേ 4.6.7 മകരളത്തിതല അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ിയുതെ ഉത്ക്പാദനം - 2013-14 മുതൽ 2019-20 വതര, 
തഹക്ക്െറിലും തമ്ിക്ക് െണ്ണിലും

വര്്ം വ തിസ്ജീര്ണ്ം (1000 
ലഹേ്െറതില് വാര്് തിേ വളര്ച്ച (%) അളവ് (ലമ്തിേ് 

െണ്തില്) വാര്് തിേ വളര്ച്ച (%)

2013-14 84.9 80,120

2014-15 84.5 -0.4 80,000 -0.2
2015-16 87.0 2.9 72,000 -10
2016-17 90.8 4.4 83,980 16.6
2017-18 92.8 2.1 88,180 5
2018-19 95.7 3.1 82,889 -6.1
2019-20 98.8 3.2 69,624 -16.1

അവലംബം – കശുവണ്ടറി സക്റാരകേ്റാ വറികെന ഡയറകസ്െരററ്സ്,    (ഡറിെറിെറിഡറി), ഭ്റാ�ത െരകേ്റാര
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കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി വതിേസന 
കോര്പ്കറ്ന  െതിമതിറ്ഡ് 
(ലേ.എസ്.സതി.ഡതി.സതി)

മകരള ഗവൺതമറെിതറെ പൂർണ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള 
ഒരു കമ്പനിയായി മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി 
വികസന മകാർപ്പമറഷൻ ലിമിറ്റഡ്ക് (തകഎസ്ിഡിസി) 
1969 ൽ രൂപീകരിച്ചു.. ഭാഗിക യ�വൽക്രണവം 
കട്ിംഗ്ക് തമഷീനുകളതെ അവതരണവം പ്രതിദിനം 
കശുവണ്ിയുതെ സംസ്ക്കരണം 100 തമ്ിക്ക് െണ്ണിൽ 
നിന്്ക് 125 തമ്ിക്ക് െണ്ണായി ഉയർത്തി. അടുത്ത 
കാലത്തായി 1250 കട്ിംഗ്ക് തമഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്ക് 
ഉൽപാദനക്മത വർദ്ിച്ചതിന്ക് കാരണമായി. 
തകഎസ്ിഡിസിയുതെ കീഴിൽ നിലവിൽ 30 
ഫാക്ക്െറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്ക്. ഇതിൽ 20 എണ്ണം 
കരാർ അെിസ്ഥാനത്തിൽ തക.എസ്ക്.സി.ഡി.സി 
നെത്തുന് സ്വകാര്യ ഫാക്ക്െറികളാണ്ക്. ഈ പ്രക്രിയ 
ഈ മമഖലയിൽ ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്വർക്്ക് ഉപജീവന 
അവസരങ്ങൾ വർദ്ിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ക്.  2019-20 ൽ ആതക 
തതാഴിൽ 12,121 ഉം, ഫാക്ക്െറികളിതല പ്രവൃത്തി 
ദിനങ്ങൾ 147 ഉം, ജീവനക്ാരുതെ എണ്ണം 600 ആണ്ക്. 
തകഎസ്ിഡിസി 10,767 തമ്ിക്ക് െൺ അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി സംസ്കരിച്ച്ക് 2019-20 ൽ ഏകമദശം 2,792 
തമ്ിക്ക് െൺ കശുവണ്ി മകർണലുകൾ ഉത്ക്പാദിപ്പിച്ചു. 
2019-20 ൽ തകഎസ്ിഡിസിയുതെ തമാത്തം വിറ്റുവരവ്ക് 
166.53 മകാെി രൂപയായിരുന്നു. തമാത്തം വിറ്റുവരവം 
തമാത്തം തതാഴിലും 2017-18 മുതൽ വർദ്ിച്ചു. 2014-15 
മുതൽ ഏജൻസി നഷ്ം റിമപ്പാർട്്ക് തചയ്യുന്നുതണ്ങ്ിലും 
2017-18 മുതൽ ഇത്ക് കുറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 4.6.19 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തകഎസ്ിഡിസി സ്വന്തമായി 'മൂല്യവർദ്ിത 
ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ' വിപണനം തചയ്യുന്നു. അത്ക്  വിൽപ്പന 
മൂല്യത്തിൽ മികച്ച വിഹിതം ലഭിക്ാൻ കാരണമായി. 
ഈ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾക്്ക് ഉപമഭാക്താക്ളിൽ 
നിന്്ക് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നു.  വിൽപ്പന 
വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനായി തകഎസ്ിഡിസിയും 
ഔതട്്ക്ലറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. ബാക്്ക് മവർഡ്ക് ലിമങ്ജിതറെ 

ആദ്യപെിയായി, കശുവണ്ി കൃഷി തചയ്യുന്തിന്ക് 
തക.എസ്ക്.സി.ഡി.സി നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.  
ഈ സ്ഥാപനം പ്രതിവർഷം 2000 ഗാഫ്ക്റ്റുകൾ, മഗാ 
ബാഗകളിൽ, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിതരണം തചയ്യുന്നു.

കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി ലതാഴതിൊളതി 
വ്യവസായ സഹേരണ സംഘം (ോലപക്്)

ഗവൺതമറെിന്ക് കീഴിലുള്ള 10 പ്രാഥമിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പരിപാലിക്കുന്തിനായി 1984 ൽ തകാലെം 
ആസ്ഥാനമായി കാതപക്്ക് സ്ഥാപിക്തപ്പട്ടു. സംഭരണം, 
സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂതെയുള്ള മപ്രാസസ്ിംഗ്ക്,  
മാമനജ്ക്തമറെ്ക്, മാർക്റ്റിംഗ്ക് എന്ിവ ഇതിതറെ പ്രധാന 
പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾതപ്പടുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം 
അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി മശഖരിക്കുകയും പ്രാഥമിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്്ക് വിതരണം തചയ്യുകയും 
സംസ്ക്കരണ പ്രവർത്തനം നെത്തി, അവതയ വിപണനം 
തചയ്യുകയും തചയ്യുന്നു. സംസ്ക്കരണ തചലവ്ക് കുറയ്ക്കുക, 
തതാഴിലാളികൾക്്ക് നിരന്തരമായ തതാഴിൽ, ന്യായമായ 
മവതനം എന്ിവ നൽകുക  സ്ഥാപനത്തിതറെ 
ലക്്യമാണ്ക്.

2019 കലണ്ർ വർഷത്തിൽ, 215 പ്രവൃത്തി ദിവസമത്തക്്ക് 
3,800 തതാഴിലാളികൾക്കും സ്റാഫുകൾക്കും കാതപക്്ക് 
തുെർച്ചയായ തതാഴിൽ നൽകി. അതുമപാതല, 2020 
കലണ്ർ വർഷത്തിൽ, മകാവിഡ്ക് -19 മലാക്ക്ഡൗൺ 
നിയ�ണങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്ിട്ടും, ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് 31, 2020 
വതര 87 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ മരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ക്. 
10 കാതപക്്ക് ഫാക്ക്െറികളിലും പായ്കിംഗ്ക് തസറെറുകളിലും 
നവീകരണത്തിനും യ�വൽക്രണത്തിനുമുള്ള 
പദ്തി പുമരാഗമിക്കുകയാണ്ക്. ഭാഗിക 
യ�വൽക്രണത്തിതറെ ഫലമായി ഒരു ബാഗ്ക് 
(80 കിമലാഗാം) അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി 
സംസ്ക്കരിക്കുന്തിന്ക് ആവശ്യമായ തതാഴിലാളികളതെ 
എണ്ണം 5 -ൽ നിന്്ക് 4.5 ആയി കുറഞ്ഞു. അതായത്ക് 
തതാഴിലാളികളതെ ഉൽപാദനക്മത തമച്ചതപ്പട്ടു. 
2019-20 -ൽ തമാത്തം വിൽപ്പന വിറ്റുവരവ്ക് 85.09 

പട്തിേ 4.6.9 കാതപക്ിതറെ വ ിൽപ്പന വ ിറ്റുവരവ്ക്(മകാെി രൂപയിൽ)

വര്്ം ആഭ്യന്ര വ തില്പ്ന േയറ്റുമതതി ലമാത്ം വ തിറ്റുവരവ് നഷ്ം
2013-14 42.3 21.2 63.5 9.4
2014-15 59.4 14.4 73.8 14.4
2015-16 59.1 14.6 73.7 16.4
2016-17 26.2 19.6 45.8 9.9
2017-18 81.5 5.3 86.8 12.6
2018-19 76.5 0 76.5 19.8
2019-20* 85.1 0 85.1 - 

 അവലംബം – ക്റാസെക്സ്
 * ഓഡറിറ്റിനസ് വറിരധയ�്റാണസ്



232 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മകാെി രൂപയായിരുന്നു. മകാവിഡ്ക്-19 നിയ�ണങ്ങൾ 
കാരണം നെപ്പ്ക് സാമ്പത്തിക വർഷം  ഓഗസ്ക്റ്റ്ക് 
31, 2020 വതരയുള്ള വിറ്റുവരവ്ക് 23 മകാെി രൂപ 
മാത്രമാണ്ക്. കാതപക്ിതറെ പ്രവർത്തനതത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 4.6.20 -ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. കാതപക്ിതറെ വിൽപ്പന വിറ്റുവരവ്ക് 
വിശദാംശങ്ങൾ പട്തിേ 4.6.9 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

േശുവണ്തി കൃ്തി വ്യാപതിപ്തിക്കുന്തതിനുള്ള 
കേരള സംസ്ാന ഏജനസതി 
(ലേഎസ്എസതിസതി)

കശുവണ്ി കൃഷി മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്തിനും 
നൂതന സാമങ്തികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്ത്ക് 
ഉറപ്പാക്കുന്തിനുമായി 2007 ൽ മകരള സർക്ാർ 
തകഎസ്ക്എസിസി രൂപീകരിച്ചു. തകഎസ്ക്എസിസി 
2007-08 മുതൽ 'ഓർഗാനിക്ക് കശുവണ്ി കൃഷി, 
അസംസ്ക്കൃത നട്്ക് ബാങ്്ക് സ്ഥാപിക്ൽ' എന് പദ്തി 
ആരംഭിച്ചു. 2019-20 ൽ ഏജൻസി (1,859 തഹക്ക്െർ 
കൃഷി വിസ്തീർ്ക്ണ്ണംവരുന്) 4,08,466 എണ്ണം ഗാഫ്ക്റ്റുകൾ 
കർഷകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിതരണം തചയ്ക്തു. 
182.7 തഹക്ക്െർ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഭുമിയിൽ, ഉയർന് 
സാ�ത വതകൾ നട്ടുപിെിപ്പിക്കുകയും 1384.3 
തഹക്ക്െർ വിസ്തീർണ്ണം ഭൂമി സാധാരണ നെീലിനു 
കീഴിൽ തകാണ്ടുവരികയും തചയ്ക്തു. 2020-21 ൽ 
തസപ്ക്റ്റംബർ 30 വതര 700 തഹക്ക്െറിൽ  നൊവന് 
2 ലക്ം ഗാഫ്ക്റ്റുകൾ ഏജൻസി വിതരണം തചയ്ക്തു. 
രണ്്ക് മമാഡൽ കശുവണ്ി ഉദ്യാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത്ക് 
സ്ഥാപിച്ചു. ഒന്്ക് മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി 
വികസന മകാർപ്പമറഷതറെ പരിസരത്തും മതറ്റാന്്ക് 
തിരുവനന്തപുരതത്ത തനട്ടുകാൽമതരിയിതല ഓപ്പൺ 
ജയിലിലുമാണ്ക്.

സർക്ാർ നഴ്ക്സറികളിതല കശുവണ്ി ഉത്ക്പാദനം, 
കശുവണ്ി കൃഷി തചയ്ാവന് സ്ഥലത്തിതറെ 
സർമവ, ഫീൽഡ്ക് വിസിറ്റ്ക്, കർഷക സമ്പർക്ം, 
മബാധവൽക്രണം, പരിശീലനം, , നെീൽ/ 
വിളതവടുപ്പ്ക്, മമഖലയിതല തതാഴിലാളികളതെ ലഭ്യത, 
ഉൽപന്ങ്ങളതെ വിപണനം എന്ിവ മകാവിഡ്ക്-19 
മഹാമാരി കാലഘട്ത്തിൽ തെസ്തപ്പട്ടു.

കേരള സംസ്ാന േശുവണ്തി കബാര്ഡ് 
െതിമതിറ്ഡ് (ലേസതിബതി)

 മകരളത്തിതല കശുവണ്ി സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്്ക് 
ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ിപ്പരിപ്പ്ക് 
(ആർസിഎൻ) സംഭരിക്കുക, വിതരണം തചയ്യുകതയന് 
പ്രധാന ലക്്യമത്താതെ പ്രമത്യക ഉമദേശ്യയാന 
വാഹനമായി (എസ്ക്.പി.വി) 2017 ൽ സംസ്ഥാന 
സർക്ാർ തകസിബി സ്ഥാപിച്ചു. 2019-20 ൽ മകരള 
കശുവണ്ി മബാർഡ്ക് 119 മകാെി രൂപയ്ക്ക് 13,551 
തമ്ിക്ക് െൺ ആർസിഎൻ സംഭരിച്ചു, ഇത്ക് മകരള 

സംസ്ഥാന കശുവണ്ി വികസന മകാർപ്പമറഷൻറയും 
(തകഎസ്ിഡിസി) മകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ി 
വർമക്ഴ്ക്സ്ക് അതപക്്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് 
തസാവസറ്റിയുതെയും (കാതപക്്ക് )  കീഴിലുള്ള 40 
സംസ്ക്കരണ യൂണിറ്റുകൾ ഉപമയാഗിച്ചു.    കശുവണ്ി 
മബാർഡ്ക് സംഭരിക്കുന് കശുവണ്ിയുതെ വിലയിൽ 2018 
തസപ്ക്റ്റംബർ-ഓക്ക്മൊബർ കാലയളവിതല കിമലായ്ക്ക് 
132.50 രൂപ എന് വിലയിൽ നിന്നും കാര്യമായ കുറവ്ക് 
വന്ിട്ടുണ്്ക്. ഘാനയിൽ നിന്നും ഉള്ള അവസാനതത്ത 
മലാട്്ക് (മലാട്്ക് V) തറെ വില 83.69 രൂപ/കിമലായാണ്ക്. 
അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ിയുതെ ഇറക്കുമതിയിൽ ഉണ്ായ 
ഇെിവ്ക് ആഭ്യന്തര ഉല്പാദന പ്രക്രിയക്്ക് ഗണകരമായി.

മകാവിഡ്ക്-19 മഹാമാരി മകരളത്തിതല സംസ്ക്കരണ 
മമഖലതയ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. തകഎസ്ിഡിസി, 
കാതപക്്ക് എന്ിവയുതെ മിക്വാറും എലൊ 
ഫാക്ക്െറികളം 3 മാസത്തിലധികം അെച്ചിരുന്നു. 
മലാക്്ക് ഡൗൺ മാർഗനിർമദേശങ്ങളിൽ ഇളവകൾ 
നൽകിയിട്ടും ഫാക്ക്െറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ത്ക് 
50 ശതമാനം മശഷിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു. 
അതിനാൽ തകസിബിയുതെ സംഭരണ, ഇറക്കുമതി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്തപ്പട്ടു. 
തുറമുഖങ്ങൾ, ബാങ്കൾ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ 
എന്ിവ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ തെണ്ർ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പതങ്ടുക്ാൻ വിതരണക്ാർ 
വിമുഖത കാണിച്ചു. ആയതിനാൽ തകസിബി 
ലിമിറ്റഡിതറെ മശഖരണവം ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങളം 
ഇത്ക് ബാധിച്ചു. മാത്രമലെ, അന്താരാഷ്ക്് വിപണികളിൽ 
സംസ്കരിച്ച കശുവണ്ിയുതെ വില  കുറഞ്ഞത്ക് കശുവണ്ി 
സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിതന പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

വിളതവടുക്കുന് അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ിയുതെ വിപണി 
കതണ്ത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മകാവിഡ്ക്-19
മഹാമാരി കാരണം മകരളത്തിതല കശുവണ്ി 
കർഷകരും ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. സംസ്ഥാനതത്ത 
കശുവണ്ി കർഷകതര സഹായിക്കുന്തിനായി, 
തകഎസ്ിഡിസിയും കാതപക്ക്സം മചർന്്ക് 
പിന്തുണാ വില നിശ്യിച്ചാണ്ക് കർഷകരിൽ നിന്്ക് 
അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി വാങ്ങിയത്ക്.  ഈ സംഭരണ 
പ്രവർത്തനത്തിനായി തകഎസ്ിഡിസി, കാതപക്്ക് 
എന്ിവയ്ക്ക് സഹായം നൽകുന്തിന്ക് തകസിബി 
ലിമിറ്റഡ്ക് മകരള മസ്ററ്റ്ക് മകാ-ഓപ്പമററ്റീവ്ക് ബാങ്ിൽ 
നിന്്ക് 30 മകാെി രൂപ ഒറ്റത്തവണ വായ്ക്പ എടുത്തു. ഈ 
സംരംഭത്തിൽ സംസ്ഥാനതത്ത കശുവണ്ി കർഷകരിൽ 
നിന്്ക് തമാത്തം 2,743 തമ്ിക്ക് െൺ  അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി മശഖരിച്ചു.
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ഇന്്യന േശുവണ്തി േയറ്റുമതതി  കപ്രാത്ാഹന 
േൗൺസതില് (സതിഇപതിസതിഐ)

1955 -ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെ്ക് സ്ഥാപിച്ച 
സിഇപിസിഐയുതെ ലക്്യം. കശുവണ്ിയുതെയും 
കശുവണ്ി മതാെ്ക് ദ്രാവകത്തിതറെയും കയറ്റുമതി 
മപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയാണ്ക്. കശുവണ്ി 
വ്യവസായത്തിതറെ സജീവ പങ്ാളിത്തമത്താതെ 
രൂപീകരിച്ച കൗൺസിൽ കശുവണ്ിയുതെ 
ഇറക്കുമതിക്ാരും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ 
ആഭ്യന്തര കയറ്റുമതിക്ാരും തമിലുള്ള 
ഇെനിലക്ാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2019-20 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്്ക് അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി കയറ്റുമതി 140.46 മകാെി രൂപ മൂല്യമുള്ള 
15,826 തമ്ിക്ക് െൺ ആയിരുന്നു. 2012-13 ന്ക് 
മശഷം മകരളം അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി കയറ്റുമതി 
തചയ്യുന്ിലൊയിരുന്നു. എന്ാൽ 2017-18 ൽ 1.12 
മകാെി രൂപ മൂല്യമുള്ള 92 തമ്ിക്ക് െൺ അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി കയറ്റുമതി തചയ്തിട്ടുണ്്ക്. 2019-20 ൽ 
ഇന്ത്യയിമലക്്ക് ഇറക്കുമതി തചയ്ത അസംസ്ക്കൃത 
കശുവണ്ി 8,861.58 മകാെി രൂപ വില വരുന് 
9.39 ലക്ം തമ്ിക്ക് െണ്ണായിരുന്നു. 2019—20 ൽ 
മകരളത്തിതറെ അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി ഇറക്കുമതി 
125.51 മകാെി രൂപ മൂല്യമുള്ള 13,202 തമ്ിക്ക് െൺ 
ആയിരുന്നു. അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി കയറ്റുമതിയിലും 
ഇറക്കുമതിയിലും വർഷങ്ങളായി വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ 
ഉണ്ായത്ക് പ്രധാനമായും സംസ്ക്കരണ വ്യവസായത്തിതല 
വ്യാപാരികളതെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലാണ്ക്. അസംസ്ക്തൃത 
കശുവണ്ി, സംസ്ക്കരിച്ച കശുവണ്ി  എന്ിവയുതെ 
അന്താരാഷ്ക്് വിലയിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ്ക് 
നിലനിൽക്കുന്ത്ക്.  മറ്റ്ക് രാഷ്ക്്ങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ക്കരണത്തിനായി ഇറക്കുമതി 
തചയ്യുതപ്പടുന് കശുവണ്ി കയറ്റുമതിയും തചയ്യുതപ്പടുന്നു. 
ആയതിനാൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിതല കമമ്പാള നിലവാരവം 
ആമഗാള വിപണിതയ ബാധിക്കുന്നു.  2019-20 ൽ 
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മതാെ്ക് ദ്രാവകത്തിതറെ 
കയറ്റുമതി 4,606 തമ്ിക്ക് െണ്ം (23.1 മകാെി രൂപ മൂല്യം) 
മകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കശുവണ്ി മതാെ്ക്  ദ്രാവകം 
കയറ്റുമതി 1 തമ്ിക്ക് െണ്ം ( 0.01 മകാെി രൂപ മൂല്യം) 
ആയിരുന്നു.

േശുവണ്തി ലോകക്കാ വതിേസന 
ഡയറേ്െകററ്് (ഡതിസതിസതിഡതി)

ഇന്ത്യാ ഗവൺതമറെിതറെ കൃഷി, സഹകരണ, 
കർഷകമക്മ വകുപ്പിതറെ കീഴിൽ വരുന് ഓഫീസാണ്ക് 
ഡിസിസിഡി. രാജ്യത്ത്ക് കശുവണ്ി, തകാമക്ാ 
വികസന പരിപാെികൾ ത്വരിതതപ്പടുത്തുന്തിനുള്ള 
സ്ഥാപനമാണിത്ക്. ഈ സ്ഥാപനം. 2019-20 ൽ, പുതിയ 
മതാട്ം വികസന പരിപാെിയിൽ, മക�-സംസ്ഥാന 
സർക്ാരുകളതെ സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിതറെ 

ഫലമായി, 19,688 തഹക്ക്െർ അധിക വിസ്തീർണ്ണം 
കശുവണ്ി കൃഷിക്്ക് വിമധയമാക്ി. എഐഡിഎച്ച്ക്/ 
ആർതകവിവവ ന്ക് കീഴിൽ ഉയർന് വിളവ്ക് 
ലഭിക്കുന് ഇനങ്ങളതെ സാമ്പത്തിക സഹായവം 
വഹ യീൽഡിംഗ്ക് തവവററ്റിയുതെ മക്ാണിംഗം ഈ 
സ്ഥാപനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. ഇത്ക് ഉപമയാഗിച്ചു. 2,753 
തഹക്ക്െർ സ്ഥലത്ത്ക് റീപ്ാമറെഷൻ നെത്തി. ആറ്ക് 
നഴ്ക്സറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും 45 
നഴ്ക്സറികൾ ഗണനിലവാരമുള്ള നെീൽ വസ്ക്തുക്ളതെ 
ഉൽപാദനത്തിനും വിതരണത്തിനും അംഗീകാരം 
നൽകുകയും തചയ്ക്തു. ഗമവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളമായി 
സഹകരിച്ച്ക് 400 തതാഴിലിലൊത്ത സ്ക്ത്രീകൾക്്ക് 
കശുവണ്ി ആപ്പിൾ ഉപമയാഗരീതികളിൽ പരിശീലനം 
നൽകി.

ലവല്ലുവതിളതിേളും മുകന്ാട്ടുള്ള വഴതിയും

ഭൂമിയുതെമമലുള്ള സമർദേം, ഭൂമിയുതെ പരിധി 
നിയമങ്ങൾ, ഫംഗസ്ക് മരാഗങ്ങളതെ സാധ്യത, മികച്ച 
വരുമാനം നൽകുന് റബ്ബർ മപാലുള്ള, മറ്റു മതാട് 
വിളകളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്രം, ഉയർന് വിളവ്ക് 
ലഭിക്കുന് കശുവണ്ി ഇനങ്ങളതെ പ്രചാരക്കുറവ്ക്, 
ആധുനിക കൃഷിരീതികളതെ അഭാവം എന്ിവയാണ്ക് 
മകരളത്തിതല കശുവണ്ി വ്യവസായം മനരിടുന് 
പ്രധാന തവല്ലു വിളികൾ. മത്ര വിലയിൽ ഉള്ള 
അസംസ്ക്കൃത അണ്ിപ്പരിപ്പിതറെ കുറവ്ക്, ഉയർന് 
സംസ്ക്കരണ തചലവ്ക്, ആധുനിക സംസ്ക്കരണ 
സാമങ്തികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്തിനുള്ള 
വിലംബം, മറ്റ്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ / പ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
കടുത്ത മത്രം തുെങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മകരളത്തിതല 
കശുവണ്ി സംസ്കരണം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 
അെച്ചിട്ിരുന് സ്വകാര്യമമഖലയിതല ഫാക്ക്െറികൾ 
വീണ്ടും തുറക്കുന്തും കൂടുതൽ തതാഴിൽ 
ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്തും ഈ മമഖലയിൽ 
ഏർതപ്പട്ിരിക്കുന്വരുതെ ഉപജീവന അവസരങ്ങൾ 
സംരക്ിക്കുക എന്ിവയും സംസ്ഥാന സർക്ാരിതറെ 
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രധാന ഇെതപെലുകൾ ആണ്ക്.

കാർഷിക മമഖലയിതല മാറിതക്ാണ്ിരിക്കുന് 
സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്ിതലടുക്കുമമ്പാൾ, കശുവണ്ി 
കൃഷി കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഒരു സംരംഭമായി 
കാണതപ്പടുന്നു. ഉയർന് വിളവ്ക് ലഭിക്കുന് 
ഇനങ്ങൾ, ശാസ്ക്ത്രീയ കൃഷിരീതികൾ, വിപുലീകരണ 
മസവനങ്ങളതെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ, 
വാണിജ്യ ഉൽപാദനത്തിതറെ മതാത്ക്  വളർത്തുക 
എന്ിവ സംസ്ഥാനത്ത്ക്  അസംസ്ക്കൃത കശുവണ്ി 
ഉൽപാദനത്തിൽ കൂടുതൽ വളർച്ച വരുത്തും. ന്യായമായ 
വിലയിലും ഗണനിലവാരത്തിലും ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം 
വർദ്ിക്കുന്ത്ക് ഇറക്കുമതിയിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിതറെ 
ആശ്രയം കുറയ്ക്കും. സംസ്കരണത്തിലും മൂല്യവർദ്നവിലും 
ആധുനിക സാമങ്തികവിദ്യകൾ മവഗത്തിൽ 
സ്വീകരിക്കുക, ഉൽപാദനതച്ചലവ്ക് കുറയ്ക്കുക, 



234 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വികസിച്ചുതകാണ്ിരിക്കുന് സാമങ്തികവിദ്യകളം 
കശുവണ്ി ആപ്പിൾ ഉൾപ്പതെ കശുവണ്ിയിൽ നിന്നുള്ള 
പുതിയ ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ിവയാണ്ക്. 
മകരളത്തിതല കശുവണ്ി സംസ്കരണ വ്യവസായം 
വികസനം ലക്്യമിമെണ് പ്രധാന മമഖലകൾ.  ‘മകരള 
കശുവണ്ി' യുതെ തനിമ നിലനിർത്തുന്തും പുതിയ 
വിപണികൾ വികസിപ്പിക്കുന്തും  ഈ വ്യവസായതത്ത 
അതിതറെ സാധ്യതകളിമലക്്ക് ഉയരാൻ സഹായിക്കും.
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5.1  വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെഎല്ലാമേഖലകൾക്കും
പ്രമ�ലാജനകുംഉള്ളമലലാകത്തിടലഅതതിമവഗകും
വളരുന്നവ്യവസലാ�േലാണ്ഇൻഫർമേഷൻ
ആന്്കമ്മ്യൂണതിമകേഷൻടെക്മനലാളജതി.ടേലാത്
ആഭ്യന്തരഉൽപലാദനത്തിൽഅതതിടന്സ്ലാധീനകും,
േലാനവവതിഭവമേഷതിസ്ലാകുംേീകരതികേലാനുള്ള
മേഷതി,നൂതനസലാമകേതതികവതിദ്യ�തിമലകേ്കൂടുതൽ
പ്രമവേനകുംനൽകലാനുള്ളകഴതിവ്എന്നതിവ
കണകേതിടലടുത്്ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതി
(ഐെതി)അടല്കേതിൽഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതി
പ്രലാപ്തമേഖല(ഐെതിഇഎസ് )മലലാകവ്യലാപകേലാ�തി
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെവതികസനത്തിന്കലാര്യേലാ�
സകുംഭലാവനനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

ഇലക്മ്ലാണതിക്്ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതി
േ�ലാല�ത്തിടന്(എകും.ഇ.ഐ.െതി.വവ)ദൗത്യകും
പൗരന്ലാടരേലാക്ീകരതിക്ന്നതതിനലാ�തിഇ
ഗമവണൻസ്മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,ഇലക്മ്ലാണതിക്്,
ഐെതി,ഐെതിഇഎസ്വ്യവസലാ�ങ്ങളുടെസേഗ്രവകും
സുസ്ഥതിരവേലാ�വളർച്ചട�മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,
ഇന്ർടനറ്്ഭരണത്തിൽഇന്ത്യയുടെപകേ്
വർദ്തിപ്തിക്ക,േലാനവവതിഭവമേഷതിവതികസനകും,
ഗമവഷണവകുംവതികസനവകുംനവീകരണവകും
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,ഡതിജതിറ്ൽമസവനങ്ങളതിലൂടെ
കലാര്യക്ഷേതവർദ്തിപ്തിക്ക,സുരക്ഷതിതേലാ�വസബർ
ഇെകുംഉറപ്ലാക്കതുെങ്ങതി�വഉൾടപ്ടുന്നഒരുബഹുമുഖ
സേീപനകുംസ്ീകരതിക്കഎന്നതലാണ്.ഇന്ത്യ‘ഡതിജതിറ്ൽ
വനപുണ്യ’ത്തിടന്മക�േലാ�തിവളരുക�ലാണ്.
ഇന്ത്യ�തിടലഐെതിവ്യവസലാ�കുംരലാജ്യത്തിടന്
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെപ്രധലാനഭലാഗേലാണ്.മദേീ�
ഒപ്റ്തികേൽവഫബർടനറ്്വർകേ്(എൻഒഎഫ്എൻ)
രലാജ്യടത്2,50,000ഗ്രലാേപഞ്ലാ�ത്തുകടളഅതതിമവഗ
മ്ലാഡ്ബലാന്റുേലാ�തിബന്തിപ്തികേലാൻലക്ഷ്യേതിടുന്നു.
മലലാകത്തിടലരണ്ലാേടത്ടെക്സ്റലാർട്ടപ്്ഹബ്ലാണ്
ഇന്ത്യ.മലലാകടത്ഏറ്വകുംഉ�ർന്നരണ്ലാേടത്
ഇന്ർടനറ്്വരതികേലാരുള്ളതുകുംഇന്ത്യ�തിലലാണ്.
ഇന്ന്,മകരളകുംഒരുപ്രധലാനഐെതിലക്ഷ്യസ്ഥലാനേലാണ്.

നൂതനസകുംരകുംഭങ്ങളതിലൂടെപ്രതതിബദ്തയുള്ളതുകും
കഴതിവള്ളതുേലാ�േലാനവവതിഭവമേഷതി�തിലൂടെ�ലാണ്
ഇത്വകവരതികേലാനലാ�ത്.േതികച്ചജീവതിതനതിലവലാരകും,
നന്നലാ�തിസ്ഥലാപതിതേലാ�സർകേലാർന�ങ്ങൾ,കുറഞ്ഞ
പ്രവർത്നടച്ചലവ്എന്നതിവനതിമക്ഷപകടരഏറ്വകും
ഇഷ്ടടപ്ടുന്നഐെതിഹബുകളതിടലലാന്നലാകേതിമകരളടത്
േലാറ്തി

ഒൻപതലാകുംപഞ്വത്രപദ്തതികേലാലകുംമുതൽ
സകുംസ്ഥലാനസമ്പദ്ഘെനയുടെവളർച്ചട�
േക്തിടപ്ടുത്തുന്നപ്രധലാനമേഖലകളതിൽഒന്നലാണ്
വതിവരവതിനതിേ�സലാമകേതതികവതിദ്യ.സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്
സലാമ്പത്തികപുമരലാഗതതി�തിൽവതിവരസലാമകേതതിക
വതിദ്യയുടെത�പ്രധലാനപ്രലാധലാന്യകുംസർകേലാർ
തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞ്സകുംസ്ഥലാനടത്ഒരുഡതിജതിറ്ൽ
സകുംസ്ഥലാനേലാകേതിേലാറ്റുന്നതതിനുകുംഅന്തലാരലാഷ്്
നതിലവലാരത്തിലുള്ളപശ്ലാത്ലസൗകര്യങ്ങൾഈ
മേഖല�തിൽഒരുക്ന്നതതിനുേലാ�തിആത്ലാർത്ഥേലാ�
നെപെതികൾഎടുത്തിട്ടുണ്്.വതിവരവതിനതിേ�സലാമകേതതിക
വതിദ്യപദ്തതികൾ,ഇ-ഗമവണൻസ്സകുംരകുംഭങ്ങൾ,
ഇ-സലാക്ഷരതപദ്തതികൾഎന്നതിവനെപ്ലാക്ന്നതതിനുകും
ഐ.റ്തി.മേഖല�തിൽഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിലുകുംസകുംസ്ഥലാനടത്മുൻപന്തതി�തിൽ
ആക്ന്നതതിന്ഈന�ങ്ങൾസഹലാ�തിച്ചതിട്ടുണ്്.

സകുംസ്ഥലാനടത്എല്ലാവീടുകളതിലുകുംഇന്ർടനറ്്
കണക്റ്തിവതിറ്തിനൽകലാൻലക്ഷ്യേതിടുന്നമകരള
വഫബർഒപ്റ്തിക്ടനറ്്വർകേ്(ടക-മഫലാണ്)
പദ്തതിയുടെഅന്തതിേഅകുംഗീകലാരത്തിലൂടെമകരള
സർകേലാർഇൻറർടനറ്തിമലക്ള്ളപ്രമവേനകും
അെതിസ്ഥലാനഅവകലാേേലാ�തിപ്രഖ്യലാപതിക്കയുകും
അവകലാേകുംനെപ്ലാക്ന്നതതിന്അെതി�ന്തര
നെപെതികൾവകടകേലാള്ളുകയുകുംടെ�്തു.ഇന്ർടനറ്്
കണക്റ്തിവതിറ്തിയുടെഅവകലാേങ്ങൾകേനുസൃതേലാ�തി,
2ദേലക്ഷകുംബതിപതിഎൽകുടുകുംബങ്ങൾകേ്കണക്െതിവതിറ്തി
സൗജന്യേലാ�തിനൽകണകും.ടക.മഫലാണ്പദ്തതിയുടെ
മനരടത്യുള്ളനെപ്ലാകേലതിന്സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്
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സലാമ്പത്തികവതികസനകുംഒരുപുതതി�തലത്തിമലയ്ക്
ടകലാണ്ടുമപലാകലാൻസഹലാ�തികേലാനുള്ളകഴതിവണ്്,
പ്രമത്യകതിച്കുംസകുംസ്ഥലാനത്തിടന്േലാനവവതിഭവ
മേഷതിയുടെദ്രുതഗതതി�തിലുള്ളനവീകരണത്തിനുകും
വതികസനത്തിനുകുംഇത്സഹലാ�കേലാകുന്നു.മകരള
മസ്ററ്്ഇലക്്തിസതിറ്തിമബലാർഡതിടന്യുകുംസകുംസ്ഥലാന
ടപലാതുമേഖല�തിലുള്ളടക.എസ്.ഐ.െതി.ഐ.എൽ
ലതിേതിറ്ഡതിടന്യുകുംവതിഭവങ്ങൾകൂട്ടതിമച്ചർത്തുടകലാണ്്
മദേീ�,ആമഗലാളഇന്ർടനറ്തിമലക്ള്ളലതികേ്
നൽകുന്നവതിവതിധമസവനദലാതലാകേളുടെമസവനകും
ഉപമ�ലാഗടപ്ടുത്തിഇന്ർടനറ്്കണക്െതിവതിറ്തിയുടെ
കലാര്യത്തിൽപ്രമത്യകതിച്കുംലലാസ്റ്്വേൽകണക്െതിവതിറ്തി
ഉറപ്്നൽകുന്നഒരുനൂതനസകുംവതിധലാനേലാണ്ഈ
പദ്തതി.

മകരളമസ്ററ്്ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതിേതിഷൻ
(ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.എകും.),ഇന്ത്യൻഇൻസ്റതിറ്്യുട്ട്മഫലാർ
ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതിആന്്േലാമനജ്ടേന്്-
മകരള(ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എകും.ടക),ടെക്മനലാപലാർകേ്,
ഇൻമഫലാപലാർകേ്,വസബർപലാർകേ്,മകരളമസ്ററ്്
ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതിഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർ
ലതിേതിറ്ഡ്(ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എൽ),
ഇന്ർനലാഷണൽടസന്ർമഫലാർഫ്ീആന്്ഓപ്ണ്
മസലാഴ്സ്മസലാഫ്റ്്ടവ�ർ(ഐ.സതി.മഫലാസ് ),
മകരളസ്റലാർട്ടപ്്േതിഷൻ(ടക.എസ്.യു.എകും.),ടസന്ർ
മഫലാർടഡവലപ്്ടേന്്ഓഫ്ഇമേജതികുംഗ്ടെക്മനലാളജതി
(സതി-ഡതിറ്് )എന്നതിവ�ലാണ്സകുംസ്ഥലാനത്്
വതിവരസലാമകേതതികപദ്തതികൾനെപ്ലാക്ന്ന,
വതിവരസലാമകേതതികവകുപ്തിന്കീഴതിൽപ്രവർത്തിക്ന്ന
പ്രധലാനഏജൻസതികൾ.

കേരളത്തിലെ ഐ.ടതി കേഖെയുലട പ്രേടനം

• ‘ഇന്ത്യഇന്ർടനറ്്2019’എന്ന്മപരതിട്ടതിരതിക്ന്ന
ഇന്ർടനറ്്ആൻഡ്ടേലാവബൽ
അമസലാസതിമ�ഷൻഓഫ്ഇൻഡ്യ
(ഐ.എ.എകും.എ.ഐ)റതിമപ്ലാർട്ട്അനുസരതിച്ച്
രലാജ്യടത്രണ്ലാേടത്ഉ�ർന്നനതിരകേലാണ്
മകരളത്തിടന്ഇന്ർടനറ്്ടപനതിമ്ഷൻ(54
േതേലാനകും),69േതേലാനകുംടപനതിമ്ഷനുേലാ�തി
ദതില്തിഎൻ.സതി.ആർഒന്നലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണ്.
മകരളകും,തേതിഴ്നലാെ്,ദതില്തിഎന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ
ഏറ്വകുംകൂടുതൽസ്്ീകൾഇന്ർടനറ്്
ഉപമ�ലാഗതിക്ന്നവരലാടണന്നുകുംഈറതിമപ്ലാർട്ടതിൽ
പറയുന്നു.

• ഐഎഎകുംഎഐപുതതി�റതിമപ്ലാർട്ട്പ്രകലാരകും,
ഇന്ത്യ�തിൽനഗരപ്രമദേങ്ങടളഅമപക്ഷതിച്ച്
ഗ്രലാേങ്ങളതിലലാണ്കൂടുതൽഇന്ർടനറ്്
ഉപമ�ലാക്ലാകേൾഉള്ളത്.വെനയ്ക്പതിന്നതിലലാ�തി
ഏറ്വകുംവലതി�രണ്ലാേടത്വലതി�ഉപമ�ലാക്തൃ
വതിപണതി�ലാ�തിഇന്ത്യേലാറതി.

• മലലാകടത്ഒന്നലാകുംനമ്പർപബ്തിക്ബതിസതിനസ്

ആക്തിലമററ്റലാ�തിടകഎസ്യുഎമ്മതിന്
അന്തലാരലാഷ്്അകുംഗീകലാരവകുംഇന്ത്യൻ
സർകേലാരതിടന്മസ്ററ്്സ്റലാർട്ടപ്്2019പട്ടതിക�തിൽ
മെലാപ്്ടപർമഫലാേറലാ�തി(മെലാപ്്3)മദേീ�
അകുംഗീകലാരവകുംലഭതിച്.

• 2020ൽഇതുവടര399സ്റലാർട്ടപ്പുകൾമകരളത്തിൽ
രജതിസ്റർടെ�്തു,കഴതിഞ്ഞവർഷടത്
അമപക്ഷതിച്ച്18േതേലാനകുംവളർച്ചവകവരതിച്.
നതിലവതിൽസ്റലാർട്ടപ്പുകളതിൽ5,477സജീവ
സ്റലാർട്ടപ്പുകളുേലാ�തിേഹലാരലാഷ്്ഒന്നലാേതലാണ്.
1,292സജീവസ്റലാർട്ടപ്പുകളുേലാ�തിമകരളകുംഒമ്പതലാകും
സ്ഥലാനത്ലാണ്.

• മകരളസ്റലാർട്ട്അപ്്േതിഷൻവതിവതിധസലാമകേതതിക
മേഖലകൾകേലാ�തിസേർപ്തിതസൗകര്യങ്ങമളലാടെ
ടകലാച്ചതി�തിൽ1.80ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി
വതിസ്ീർണ്ണമുള്ളവതിേലാലേലാ�സമുച്ച�േലാ�
ഇന്മഗ്രറ്ഡ്സ്റലാർട്ട്അപ്്മകലാകുംപ്ലക്്2019
ജനുവരതി�തിൽആരകുംഭതിച്.

• മകരളസ്റലാർട്ട്അപ്്േതിഷടന്യുകും
അതതിടന്നതിരവധതിപ്രമത്യകപകേലാളതിത്
ഓർഗവനമസഷനുകളുടെയുകുംബലാനറതിൽ,
നതിലവതിൽ2,500ൽഅധതികകുംരജതിസ്റർടെയ്ത
സ്റലാർട്ടപ്പുകൾ4ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി�തിലധതികകും
ഇൻകുമബഷൻസ്ഥലവകും1,500മകലാെതിബലാഹ്യ
നതിമക്ഷപവകും,1,00,000മകലാെതിരൂപയുടെമൂല്യവകും,
25,000ടതലാഴതിലവസരങ്ങളുകുംസൃഷ്ടതിച്.

• ഇന്ർടനറ്്ആക്സ്്അവകലാേേലാകേതി
േലാറ്തി�ആദ്യടത്സകുംസ്ഥലാനേലാണ്മകരളകും.
സലാമ്പത്തികേലാ�തിപതിമന്നലാകേകുംനതിൽക്ന്ന20
ലക്ഷകുംകുടുകുംബങ്ങൾകേ്ഇന്ർടനറ്്കണക്െതിവതിറ്തി
നൽകുന്നതതിനലാ�തിമകരളവഫബർഒപ്റ്തികേ്
ടനറ്്വർകേ്(ടക–മഫലാണ്)പദ്തതിമകരള
സർകേലാർആരകുംഭതിച്.

• 7,547മപർകേ്ടതലാഴതിൽനൽകതിടകേലാണ്്
സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളകും2,706അക്ഷ�മക�ങ്ങൾ
പ്രവർത്തിക്ന്നു.

• ഇന്ത്യസ്ലാർട്ട്ഗ്രതിഡ്മഫലാറകും(ഐഎസ്ജതിഎഫ് )
ഐഐഐെതിഎകുംടകയുടെമേകേർവതിമല്ജതിന്
“സ്ലാർട്ട്ഇൻകുമബറ്ർഓഫ്ദതിഇ�ർ-
2020”പദവതിനൽകതി.

• 1,000വവ-വഫമഹലാട്ട്സ്മപലാട്ടുകളുടെ
രണ്ലാകുംഘട്ടഇൻസ്റലാമളഷൻപൂർത്തി�ലാ�തി.
15ലക്ഷമത്ലാളകുംഅദ്തിതീ�ടേലാവബൽ
ഉപമ�ലാക്ലാകേൾഈസൗകര്യകും
ഉപമ�ലാഗതിക്ന്നു.പ്രതതിദതിനകുംഡലാറ്ഉപമഭലാഗകും8
െതിബതിവടര�ലാണ്.

• വസബർപലാർകേ്ഇന്ർടനറ്്,ടേലാവബൽ
അമസലാസതിമ�ഷൻഓഫ്ഇന്ത്യ(ഐഎഎകുംഎഐ)
യുേലാ�തിസഹകരതിച്ച്മകരളത്തിൽആദ്യേലാ�തിആപ്്
ഇൻകുമബഷൻഹബ്വതികസതിപ്തിടച്ചടുത്തു.

• സ്റലാർട്ടപ്പുകടളക്റതിച്ള്ളനലാമ്ലാകുംറതിമപ്ലാർട്ട്
അനുസരതിച്ച്ഗുജറലാത്്ഏറ്വകുംേതികച്ചപ്രകെനകും
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കലാഴ്ചടവച്ചമപ്ലാൾകർണലാെകയുകുംമകരളവകും
ടേച്ചടപ്ട്ടപ്രകെനകുംകലാഴ്ചവച്.

• ആധലാർഎൻമറലാൾടേൻറതിനുകുംആധലാർ
വതിേദലാകുംേങ്ങളതിൽേലാറ്കുംവരുത്തുന്നതതിനുകും
സഹലാ�തിക്ന്നതതിനലാ�തിനതിലവതിൽ900
ഓളകുംസ്ഥതിരഎൻമറലാൾടേന്്ടസന്റുകളുകും
അക്ഷ�സതിഎസ്സതികളുടെ1,500വെൽഡ്
എൻമറലാൾടേന്്ടസന്റുകളുകുംഉണ്്.

• ടെക്മനലാസതിറ്തി�തിടലഐഐഐെതിഎകുംടക
ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടതിടന്പുതതി�കലാമ്പസതിന്ടേലാത്കും
48,161െതുരശ്രേീറ്ർവതിസ്ീർണ്ണമുണ്്.

• മൂന്ന്ഐെതിപലാർക്കളതിലലാ�തിപ്രവർത്തിക്ന്ന923
കമ്പനതികളതിലൂടെ196ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതിസ്ഥലകും,
4,982.1മകലാെതിനതിമക്ഷപകും,22,204.57മകലാെതിവതിറ്റു
വരവ്,1,09,740ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾഎന്നതിവ
സൃഷ്ടതിച്.

• 7നതിലകളുള്ള(ജതി6)േൾട്ടതിടലവൽകലാർ
പലാർകേതികുംഗതിടന്നതിർമ്മലാണവകുംരണ്ലാകുംഘട്ട
ഇൻമഫലാപലാർകേ്കലാമ്പസതിൽ450കലാറുകൾ
പലാർകേ്ടെയ്ലാനുള്ളസൗകര്യത്തിടന്
നതിർമ്മലാണവകുംപൂർത്തി�ലാ�തി.

• മകരളത്തിടലഏറ്വകുംവലതി�എകുംമപ്ലലാ�്ടേന്്
മബസ്കലാമ്പസലാ�തിടെക്മനലാപലാർകേ്േലാറതി.
ടെക്മനലാപലാർകേ്മൂന്നലാകുംഘട്ടകുംആരകുംഭതിച്ചമതലാടെ
380ഏകേർസ്ഥലവകും9.7ദേലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി
ബതിൽറ്്-അപ്്ഏരതി�യുമുള്ളഇന്ത്യ�തിടലഏറ്വകും
വലതി�ഐെതിപലാർകേലാ�തിഇത്േലാറതി.

• ഐെതികമ്പനതികൾകേ്ഒരുആേ്ലാസടേന്ന
നതില�തിൽ,10,000െതുരശ്രഅെതി�തിൽതലാടഴയുള്ള
കമ്പനതികൾകേ്മൂന്ന്േലാസടത്വലാെക
ഇളവ്പ്രലാബല്യത്തിൽവരുകും.മലലാകേ്ഡൗണ്,
കടണ്�്നർമസലാണ്നതി��ണങ്ങൾഎന്നതിവ
കലാരണകും,കമ്പനതികൾ2020േലാർച്ച്അവസലാനകും
മുതൽഎല്ലാജീവനകേലാരുകുംവർകേ്ഫ്കുംമഹലാകും
തതിരടഞ്ഞടുത്തു.

ഐടതി കേഖെയതിൽ കേോവതിഡ്-19 ലറെ 
സ്ോധീനം

മകലാവതിഡ്-19ഐെതിമേഖല�തിൽടെലുത്തി�
സ്ലാധീനവകുംഈമേഖലനൽകതി�പ്രതതികരണ
നെപെതികളുകുംവളടരപ്രലാധലാന്യേർഹതിക്ന്നു.മകലാവതിഡ്
19ടന്അഭൂതപൂർവേലാ�വ്യലാപനകുംകലാരണകും
വദനകുംദതിനബതിസതിനസ്്പ്രവർത്നങ്ങൾ,മപ്രലാജക്റ്്
ടഡലതിവറതികൾ,ഭൂരതിഭലാഗകുംഐെതികമ്പനതികളുടെ
വരുേലാനസ്്ീമുകൾഎന്നതിവട�സലാരേലാ�തി
ബലാധതിച്.മലലാകേ്ഡൗണ്,കടണ്�്ടേന്്മസലാണ്
നതി��ണങ്ങൾഎന്നതിവകലാരണകും2020േലാർച്ച്
അവസലാനകുംമുതൽകമ്പനതികൾഎല്ലാജീവനകേലാർക്കും
വർകേ്ഫ്കുംമഹലാകുംഒപ്ഷൻനൽകതി.കഴതിഞ്ഞ6
േലാസത്തിൽവസബർപലാർകേതിടലജീവനകേലാരുടെ
േരലാേരതിഉൽപലാദനക്ഷേത70-85%
ആ�തിരുന്നു.ഹലാർഡ്ടവ�ർ,മസലാഫ്റ്്ടവ�ർ
സകുംവതിധലാനങ്ങൾ,കണക്റ്തിവതിറ്തിഎന്നതിവ
സ്ഥലാപതിക്ന്നതതിൽടവല്ലുവതിളതിയുണ്ലാ�തിരുടന്നകേതിലുകും
സലാധലാരണരീതതികമളലാെ്ടപലാരുത്ടപ്െലാൻ
സലാധതിക്കയുകുംേരതി�ലാ�മേലാണതിറ്റതികുംഗ്സകുംവതിധലാനകും
സജ്ജേലാക്കയുകുംടെയ്തതതിനലാൽയൂണതിറ്റുകൾകേ്
പ്രലാരകുംഭരണ്്േലാസകുംനതിർണലാ�കേലാ�തിരുന്നു.നഷ്ടകും
കുറയ്ക്കുന്നതതിനലാ�തി,വസബർപലാർകേതിടല4,046
െതുരശ്രഅെതിവതിസ്ീർണ്ണമുള്ളസ്ഥലടത്2യൂണതിറ്റുകൾ
അെച്.മകലാവതിഡ്–19മൂലകുംഅവരുടെപ്രവർത്നങ്ങൾ
പൂർണ്ണേലായുകുംനതിർത്ലലാക്കയുകുംേറ്റു2യൂണതിറ്റുകൾ
വതിപുലീകരണപദ്തതികൾ(4,529െതുരശ്രഅെതി)
നെത്തുകയുകുംടെ�്തു.പലാൻടഡേതിക്സേ�ത്്
4പുതതി�കമ്പനതികൾകേ്സ്ഥലകുംഅനുവദതികേലാൻ
വസബർപലാർകേതിന്കഴതിഞ്ഞു,കൂെലാടതഅവർ8,094
െതുരശ്രഅെതിവതിസ്ീർണ്ണത്തിലലാ�തിവ്യലാപതിച്ച്കതിെക്ന്ന
സ്ഥലകുംഏടറ്ടുത്തു.

ക�ോക്് 5.1.1 ഡതിജതിറ്ൽയൂണതിമവഴ്സതിറ്തി

ജനുവരതി 9, 2020 ടല ഓർഡതിനൻസ് പ്രകലാരകും, മകരള സർകേലാർ ഐഐഐെതിഎകുംടക ട� “മകരള
യൂണതിമവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ഡതിജതിറ്ൽ സ�ൻസസ്, ഇടന്നലാമവഷൻ ആൻഡ് ടെക്മനലാളജതി” ആ�തി ഉ�ർത്തി.
ടെക്മനലാസതിറ്തി�തിടലഐഐഐെതിഎകുംടകയുടെപുതതി�കലാമ്പസതിൽസർവകലലാേലാലപ്രവർത്നകുംആരകുംഭതിച്,
2021 ജനുവരതി�തിൽ ഉദ്ഘലാെനകും ടെയ്ടപ്ടുടേന്ന് പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു. ഡതിജതിറ്ൽ സലാമകേതതികവതിദ്യകൾ, േലാസ്്കും,
േലാനവതികതഎന്നീ മേഖലകളതിൽ വ തിദ്യലാഭ്യലാസകും, ഗമവഷണകും, വ തിപുലീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾഎന്നതിവ നെത്തി
ആമഗലാള പ്രേസ്തിയുടെ സവതിമേഷേലാ� ഒരു മക�േലാ�തി േലാറലാൻ സർവകലലാേലാല വ തിഭലാവനകും ടെയ്യുന്നു.
ആർട്ടതിഫതിഷ്യൽഇന്ലതിജൻസ്,നലാച്റൽലലാകുംമഗ്ജ്മപ്രലാസസ്തികുംഗ്,ഇൻറർടനറ്്ഓഫ്തതികുംഗ്സ്,ഇലക്മ്ലാണതിക്
സതിസ്റകുംസ്, ഓമട്ടലാമേഷൻ, ഇമേജതികുംഗ് ടെക്മനലാളജീസ്, ഡലാറ്ലാ അനലതിറ്തിക്് ആൻഡ് ബതിഗ് ഡലാറ്, വസബർ
ടസക്യൂരതിറ്തി, മബ്ലാകേ് ടെ�തിൻ, ഇമകേലാളജതികേൽ ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്, ജ തിമ�ലാമപേഷ്യൽ അനലതിറ്തിക്് എന്നീ
മേഖലകളതിൽ േലാമസ്റഴ്സ്, മഡലാക്െമററ്് മപ്രലാഗ്രലാമുകളതിൽ മേഷതി വർദ്തിപ് തിക്ക�ലാണ് സർവകലലാേലാല
ലക്ഷ്യേതിടുന്നത്. പുതതി� സർവകലലാേലാല തുെകേത്തിൽ അകേലാദേതിക്, ഗമവഷണ തലങ്ങളതിൽ 200 ഓളകും
ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്കും.
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ടെലവ്കുറയ്ക്കുന്നതതിന്നതിരവധതിനെപെതികൾസ്ീകരതിച്,
ഇത്എച്ച്ആർഒപ്റ്തിവേമസഷനതിമലക്കുംന�തിക്ന്നു.
ഐെതികമ്പനതികൾകേ്ഒരുആേ്ലാസടേന്നനതില�തിൽ,
10,000െതുരശ്രഅെതി�തിൽതലാടഴസ്ഥലകുംഎടുത്
കമ്പനതികൾകേ്മൂന്ന്േലാസടത്വലാെകഇളവ്
നൽകുകയുകും5%വലാർഷതികവലാെകവർദ്നവ്2021
േലാർച്ച്വടരേരവതിപ്തിക്കയുകുംടെ�്തു.

സ്ഥലാപനങ്ങൾകേ്ഉണ്ലാ�വരുേലാനനഷ്ടകും
പ്രധലാനേലായുകുംനതിലവതിലുള്ളപദ്തതികൾേലാറ്തിടവച്ചതുകും,
നതിലവതിലുള്ളമപ്രലാജക്ടുകൾനതിർത്തിടവച്ചതുകും
എന്നതിവമൂലമുണ്ലാകുന്നനഷ്ടേലാണ്.ഇന്ർടനറ്്
കണക്റ്തിവതിറ്തി,അതതിനുമേഷകുംവവദ്യുതതിതെസ്ങ്ങൾ,
സുരക്ഷലാഭീഷണതികൾ,ഹലാർഡ്ടവ�ർപ്രശ്നങ്ങൾ
എന്നതിവ�ലാണ്‘വീട്ടതിൽനതിന്നുള്ളമജലാലതി’മേലാഡതിടല
പ്രധലാനപ്രേ്നങ്ങൾ.ക്ല�ന്്േീറ്തികുംഗുകളുകുംക്ല�ൻറ്
സന്ദർേനങ്ങളുകുംറദ്ലാകേടപ്ടുന്നതുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ലാ�തിരുന്നു.ക്ല�ൻറ്മപ�്ടേന്റുകൾ
േലാറ്തിവയ്ക്കുകയുകുംഅപ്രതീക്ഷതിതേലാ�തിമപ്രലാജക്റ്്
റദ്ലാകേലുകൾനെത്തുകയുകുംടെയ്യുന്നു.

ഐടതി കേഖെയതിലെ ഏജൻസതിേളുലട 
പ്രേടനം

സകുംസ്ഥലാനടത്എല്ലാജതില്കൾക്കുംപ്രമ�ലാജനടപ്ടുന്ന
രീതതി�തിൽസകുംസ്ഥലാനത്്ഐെതിവ്യവസലാ�കും
വതിപുലീകരതികേലാൻസകുംസ്ഥലാനസർകേലാർവതിഭലാവനകും
ടെയ്യുന്നു.ഒരുഹബുകുംസ്മപലാകേ്മേലാഡലുകുംആസൂ്ണകും
ടെ�്തു.തതിരുവനന്തപുരകും(ടെക്മനലാപലാർകേ് ),ടകലാച്ചതി
(ഇൻമഫലാപലാർകേ് ),മകലാഴതിമകേലാെ്(വസബർപലാർകേ് )
എന്നതിവമക�ങ്ങളലാ�തിപ്രവർത്തിക്കും,മേഷതിക്ന്ന
ജതില്കൾസ്മപലാക്കളലാ�തിരതിക്കും.

ഐ.റ്തിപശ്ലാത്ലസൗകര്യങ്ങൾക്കുംഐ.റ്തി.ഇ.എസ്,
ഇ-ഗവണൻസ്പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുംഈ
മേഖല�തിടലനതിമക്ഷപകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുേലാ�തി
സകുംസ്ഥലാനസർകേലാരതിടന്2019-20ബജറ്തിൽ574.38
മകലാെതിരൂപനൽകതി�തിട്ടുണ്്കൂെലാടത,ഇതതിൽ,236.16
മകലാെതിരൂപടെലവഴതിക്കയുകുംടെയ്തതിട്ടുണ്്(41.11
േതേലാനകും).2020-21വലാർഷതികപദ്തതി�തിൽ,500.10
മകലാെതിരൂപഈമേഖലയ്ക്വക�തിരുത്തി�തിട്ടുണ്്.

പട്തിേ 5.1.1പദ്തതിവ തിഹതിതവകുംടെലവകും(രൂപമകലാെതി�തിൽ)

ക്രേ 
നം വകുപ്്/പദ്ധതതി

വോർഷ തിേ പദ്ധതതി 
2018-19

വോർഷ തിേ പദ്ധതതി 
2019-20

വോർഷ തിേ പദ്ധതതി 
2020-21
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1 മകരളമസ്ററ്്ഐ.റ്തിേതിഷൻ
(ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.എകും) 147.48 104.94 144.14 79.02 124.14 7.17

2 ടെക്മനലാപലാർകേ് 84.00 23.27 84.00 33.14 2.00 0.07

3 ഇൻമഫലാപലാർകേ് 67.05 33.58 67.05 26.06 10.00 8.16

4 വസബർപലാർകേ് 25.69 7.13 22.69 0.58 0.01 0.00

5
ഇന്ത്യൻഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്ഇൻഫർമേഷൻ
ടെക്മനലാളജതിആന്്േലാമനജ്ടേന്്
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എകും.ടക)

65.50 6.98 15.50 4.94 64.20 8.49

6 സ്റലാർട്ടപ്്േതിഷൻ 80.00 44.20 80.00 38.57 73.50 13.97

7 മകരളമസ്ററ്്ഐ.റ്തിഇൻഫ്ലാസ്്ക്ച്ചർ
ലതിേതിറ്ഡ്(ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എൽ) 52.37 24.00 148.00 48.12 212.75 77.29

8 ഇന്ത്യൻഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്ഇൻഫർമേഷൻ
ടെക്മനലാളജതി-മകലാട്ട�കും 24.50 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00

9 സതി-ഡതിറ്് 6.00 5.12 7.00 0.73 6.00 5.72

10 ഐ.സതി.മഫലാസ് 5.00 7.50 6.00 5.00 7.50 1.75

11 ഹലാർഡ്ടവ�ർേതിഷൻ 30.00 6.11 0.00 0.00

ആടക 587.59 269.08
(45.8%) 574.38 236.16

(41.1%) 500.10 139.16
(27.8%)

അവലംബം: ബഡ്ജറ്് എസ്റ്റിമേറ്്
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പദ്തതിവതിഹതിതത്തിടന്യുകുംടെലവലാകേതി�തുകയുടെയുകും
വതിേദലാകുംേങ്ങൾ പട്തിേ 5.1.1-ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.

കേരള ക്റേറ്് ഇൻഫർകേഷൻ ലടേ്കനോളജതി 
േതിഷൻ (ലേ.എസ്.ഐ.റ്തി.എം)

മകരളമസ്ററ്്ഐ.റ്തിേതിഷൻവതിവരസലാമകേതതിക
വകുപ്തിടന്കീഴതിൽവരുന്നഒരുസ്�കുംഭരണ
ഐ.റ്തിനതിർവ്വഹണഏജൻസതി�ലാണ്.വകുപ്തിടന്
പ്രവർത്നങ്ങൾകേലാവേ്യേലാ�സലാമകേതതിക
സഹലാ�കുംഈസ്ഥലാപനകുംനൽകുന്നു.ഐ.സതി.
െതിഅനുബന്ന�ങ്ങൾ,േലാർഗ്ഗമരഖകളുകും
േലാനദണ്ഡങ്ങളുകുംഎന്നതിവയുടെവതികസനകുംഗവണ്ടേന്്
സ്ഥലാപനങ്ങൾക്ള്ളഐ.സതി.െതിടഫസതിലതിമറ്ഷൻ,
ഡതിജതിവറ്മസഷൻപ്ര�ത്നങ്ങളതിൽസകുംസ്ഥലാന
വകുപ്പുകൾക്ള്ളപതിന്തുണയുകുംേലാർഗ്ഗനതിർമദ്േവകും,
സർകേലാരതിനുകുംവ്യവസലാ�ത്തിനുകുംഇെ�തിലുള്ള
േധ്യവർത്തി�ലാ�തിപ്രവർത്തിക്ക,കലാര്യമേഷതി
വതികസനത്തിന്മുൻവകഎടുക്ക,ഡതിജതിറ്ൽവതിെവ്
നതികത്തുക,ഐ.െതിഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർസ്ഥലാപതിക്കയുകും
നതിലനതിർത്തുകയുകുംടെയ്യുക,വതിവതിധഇ-ഗമവണൻസ്
സകുംരകുംഭങ്ങൾഏടറ്ടുക്കതുെങ്ങതിവവവതിധ്യേലാർന്ന
മറലാളുകൾടക.എസ്.ഐ.െതി.എകുംനതിർവ്വഹതിക്ന്നു.
”സതിറ്തിസണ്ഫസ്റ്് “എന്നസേീപനത്തിൽശ്രദ്
മക�ീകരതിച്ടകലാണ്്ഡതിജതിറ്ൽമസവനങ്ങൾഏറ്വകും
േതികച്ചരീതതി�തിൽപൗരൻേലാർകേ്നൽകുകഎന്നതലാണ്
ടക.എസ്.ഐ.െതി.എമ്മതിടന്കലാതലലാ�പ്രവർത്നകും.
ഈസജീവേലാ�ന�ങ്ങളുടെയുകുംപദ്തതികളുടെയുകും
ഫലേലാ�തി,ഒരു"ഡതിജതിറ്ൽസകുംസ്ഥലാനകും"
എന്നതതിമലക്ള്ളപരതിവർത്ന�ലാ്�തിൽമകരളകും
വലതി�പുമരലാഗതതിമനെതി.

പ്രധോന അവോർഡുേളും അംഗതിേോരങ്ങളും

നലാഷണൽഇമഗലാവ്അവലാർഡ്2020,എലറ്്സ്ഇ
ഇന്ത്യഅവലാർഡ്2020,എൻസതിഇജതിഅവലാർഡ്2019,
ഗമവണൻസ്നൗഅവലാർഡ്2019,ഡതിജതിറ്ൽഇന്ത്യ
അവലാർഡ്2019,മ്ലാച്ച്അവലാർഡ്2019,ടെക്ഭ2019
എന്നതിവ�ലാണ്ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.എകുംന്ലഭതിച്ചചുരുകേകും
െതിലഅവലാർഡുകൾ.

ലേ.എസ്.ഐ.റ്തി.എം.ലറെ പ്രധോന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ

മസവനങ്ങൾനൽകുന്നതതിൽസുതലാര്യതയുകും
വതിേ്ലാസ്യതയുകുംഉത്രവലാദതിത്വകുംഉറപ്ലാകേതിസദ്ഭരണകും
നെപ്ലാക്ന്നതതിനുള്ളഒരുപ്രധലാനഉപലാധതി�ലാണ്
ഇന്ന്ഇ-ഗമവണൻസ്.ഇ-സലാക്ഷരതലാപദ്തതി,
ഇ-ഗമവണൻസ്,ടേലാവബൽഗമവണൻസ്എന്നതിവ
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിലുകുംപ്രധലാനപശ്ലാത്ല
സൗകര്യങ്ങൾവതികസതിപ്തിക്ന്നതതിലുകുംമകരളകുംമുൻ
നതിര�തിൽനതിൽക്ന്നു.

പബ്തിേ് വവ വഫ:സകുംസ്ഥലാനടത്പൗരൻേലാർകേ്
സൗജന്യേലാ�തിഇന്ർടനറ്്നൽകുന്നതതിനലാ�തി
സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളകും2,000വവ-വഫമഹലാട്ട്
മപേലാട്ടുകൾസ്ഥലാപതികേലാൻലക്ഷ്യേതിട്ടുള്ളഒരുസൗജന്യ
വവ-വഫമപ്രലാജക്െലാണ്പബ്തികേ്വവ-വഫ.
മപ്രലാഗ്രലാേതിടന്ഇമപ്ലാഴടത്അവസ്ഥ;
• 1000വവ-വഫമഹലാട്ട്സ്മപലാട്ടുകളുടെരണ്ലാകും

ഘട്ടഇൻസ്റലാമളഷൻപൂർത്തി�ലാ�തി
• ഓമരലാടേലാവബൽനമ്പറതിനുകുംദതിവമസന

പൗരന്ലാർകേ്1ജതിബതിഡലാറ്സൗജന്യേലാണ്
• 15ലക്ഷമത്ലാളകുംഅദ്തിതീ�ടേലാവബൽ

ഉപമ�ലാക്ലാകേൾഈസൗകര്യകുംഉപമ�ലാഗതിക്ന്നു
• പബ്തിക്വവ-വഫയുടെപ്രവർത്നങ്ങൾക്കും

േലാമനജുടേന്്െലാർജുകൾക്േലായുള്ളമപ�്ടേന്്
പുറത്തിറകേതി

• പ്രതതിദതിനകും88,000ടസഷനുകളുകുംപ്രതതിദതിനകും8െതിബതി
ഡലാറ്ഉപമ�ലാഗവകുംവടര

• ഘട്ടകും1നുകുംIIനുകുംഇെ�തിൽഉപമ�ലാക്ലാകേൾ
പ്രതതിദതിനകും13,000ൽനതിന്ന്47,000ആ�തിഉ�ർന്നു.

ഇ-ഓഫീസ്:ഓഫീസ്നെപെതിക്രേങ്ങൾ
ഇലക്മ്ലാണതിക്ആ�തിനെപ്ലാക്ന്നതതിലൂടെഡതിജതിറ്ൽ
വതിനതിേ�ത്തിടന്ഗുണഫലങ്ങൾഉപമ�ലാഗതിച്ടകലാണ്്
സർകേലാർഓഫീസുകൾമപപ്ർരഹതിതഓഫീസുകളലാ�തി
പരതിവർത്നകുംടെയ്യുകയുകുംആേ�വതിനതിേ�കും
വഴതിമവഗത്തിൽതീരുേലാനടേടുക്ന്നതുേലാണ്
ഇ-ഓഫീസ്ലക്ഷ്യേതിടുന്നത്.ടസക്രമട്ടറതി�റ്തിടല
എല്ലാവകുപ്പുകളതിലുകും66ഡ�റക്െമററ്റുകളതിലുകും/
കമ്മീഷണമററ്കളതിലുകും/േറ്റുഗവണ്ടേന്്
ഓഫീസുകളതിലുകും/എല്ലാകളക്െമററ്റുകളതിലുകും17
കളക്െമററ്്/ആർഡതിഒകളതിലുേലാ�തിഇ-ഓഫീസ്
നെപ്ലാകേതികഴതിഞ്ഞു.വരുകുംവർഷങ്ങളതിൽതലാലൂകേ്
ഓഫീസുകളതിലുകുംവതിമല്ജ്ഓഫീസുകളതിലുകുംതുെങ്ങതിതലാടഴ
തട്ടുവടരഇ-ഓഫീസ്നെപ്ലാക്ന്നതതിന്സർകേലാർ
തീരുേലാനടേടുത്തിട്ടുണ്്.പ്രതതിേലാസകുംഇ–ഫ�ൽനീകേകും
5ലക്ഷത്തിൽകൂടുതലലാണ്.30,000ത്തിലധതികകുംഅന്തതിേ
ഉപമ�ലാക്ലാകേൾകേ്ഇ-ഓഫീസതിടലപരതിേീലനകും
നൽകതി.2019-20ൽ13ആർഡതിഒ/തലാലൂകേ്/
ഡ�റക്െമററ്്/േറ്്ഓഫീസുകളതിൽഇ-ഓഫീസ്
നെപ്ലാകേതി.2019ജൂണതിൽ,പരതിേീലനകും,പതിന്തുണ,സതിസ്റകും
അഡ്േതിനതിസ്മ്ഷൻഎന്നതിവഏടറ്ടുക്ന്നതതിന്
ഇ-ഓഫീസ്നെപ്ലാകേലതിടന്യുകുംപതിന്തുണയുടെയുകും
ഉൽപലാദനക്ഷേതയുകുംആേ�വതിനതിേ�വകും
വർദ്തിപ്തിക്ന്നതതിനുമവണ്തി,സർകേലാർ
തീരുേലാനേനുസരതിച്ച്,സലാമകേതതികവതിഭവങ്ങളുകുംസതിസ്റകും
അഡ്േതിനതിസ്മ്ഷനുകുംഎൻഐസതി�തിൽനതിന്ന്
ടകഎസ്ഐെതിഎമ്മതിമലകേ്േലാറ്തി.

അടതിസ്ോന പശ്ോത്െ സൗേര്ങ്ങൾ:മകരള
മസ്ററ്്വവഡ്ഏരതി�ടനറ്്വർകേ്(ടകസ്
വലാൻ),ടസക്രമട്ടറതി�റ്്വവഡ്ഏരതി�ടനറ്്
വർകേ്(ടസക്ലാൻ),മസ്ററ്്ഡലാറ്ലാടസന്ർ,മസ്ററ്്
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സർവ്വീസ്ടഡലതിവറതിമഗറ്്മവഎന്നതിവ�ലാണ്
സകുംസ്ഥലാനടത്ഇ-ഗമവണൻസ്നെപ്ലാക്ന്നതതിനുള്ള
പ്രധലാനഅെതിസ്ഥലാനപശ്ലാത്ലസൗകര്യങ്ങൾ.

സകുംസ്ഥലാനടത്14ജതില്കടളയുകും152മബ്ലാകേ്
പഞ്ലാ�ത്തുകടളയുകും63േതിനതിസതിവതിൽമസ്റഷനുകടളയുകും
സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളമുള്ളറവന്യൂെവറുകടളയുകും
തമ്മതിൽബന്തിപ്തിക്ന്നടകസ്ലാൻആണ്
സകുംസ്ഥലാനഇൻഫർമേഷൻഇൻഫ്ലാസ്്ക്െറതിടന്
(എസ്.ഐ.ഐ)നടട്ടല്്.സകുംസ്ഥലാനടത്
നലാലലാ�തിരമത്ലാളകുംസർകേലാർവകുപ്പുകടള
വ�ർടലസ്തിലൂടെയുകുംേറ്നവധതിലീസ്ഡ്വലൻ,
ലലാൻഎന്നതിവ�തിലൂടെയുകുംഈശകുംഖലബന്തിപ്തിക്ന്നു.
ഐെതിപ്രലാപ്തേലാകേതി�മസവനങ്ങളുടെഗുണനതിലവലാരവകും
ലഭ്യതയുകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ളദർേനമത്ലാടെ
സർകേലാർടസക്രമട്ടറതി�റ്തിൽമസ്ററ്്ഓഫ്ദതിആർട്ട്
ഒഎഫ്സതിഅധതിഷ്തിതടനറ്്വർകേ്ആർകേതിടെക്െർ
സ്ഥലാപതികേലാൻടസക്ലാൻലക്ഷ്യേതിടുന്നു.സകുംസ്ഥലാന
ഡലാറ്ലാടസന്റുകൾ(എസ്ഡതിസതി)സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്
ഇ-ഗമവണൻസ്െട്ടക്കൂെതിടന്ഹൃദ�ഭലാഗത്ലാണ്,
സർകേലാർസ്ഥലാപനങ്ങളുടെവതിവതിധആപ്ലതിമകേഷനുകളുകും
ടവബ്വസറ്റുകളുകുംമഹലാസ്റ്റുടെയ്യുകയുകുംഅനുബന്
മസവനങ്ങൾനൽകുകയുകുംടെയ്യുന്നു.വതിവരദലാ�കവകും
ഇെപലാടുകളുേലാ�സർകേലാർമസവനങ്ങൾകേലാ�തി
പൗരന്ലാർകേ്‘ഒരുമസ്റലാപ്്മക�’നൽകുക
എന്നതലാണ്മസ്ററ്്മപലാർട്ടലതിടന്യുകുംഎസ്എസ്ഡതിജതി
പദ്തതിയുടെയുകുംലക്ഷ്യകും.മകരളമസ്ററ്്മപലാർട്ടൽ
https://kerala.gov.inസർവീസസ്മഗറ്്മവ
(എസ്എസ്ഡതിജതി)വഴതിതതിരതിച്വതിടുന്നസർകേലാരുേലാ�തി
ബന്ടപ്ട്ടഎല്ലാവതിവരങ്ങളുകുംവകുപ്പുതലമസവനങ്ങളുകും
നൽകുന്നു.മകരളസർകേലാരതിൽനതിന്നുള്ള
എല്ലാഉള്ളെകേങ്ങളുകുംഉൾടകേലാള്ളുന്നതതിനലാ�തി
വതിവതിധപകേലാളതികളുേലായുകുംബുദ്തിജീവതികളുേലായുകും
സകുംവദതിച്ചലാണ്നൂമറലാളകുംപുതതി�മപജുകൾ
ഉൾടപ്ടുത്തിടവബ്വസറ്റുകൾകേലായുള്ളജതിഒഐ
േലാർഗ്ഗനതിർമദ്േങ്ങളുകുംമസ്ററ്്മപലാർട്ടൽടഫ്�തികുംവർകേ്
േലാർഗ്ഗനതിർമദ്േങ്ങളുകുംതൃപ്തതിടപ്ടുത്തുന്നതതിലൂടെ
ഒരുപുതതി�ടവബ്വസറ്്മലഔട്ട്രൂപകൽപ്ന
ടെയ്തതിരതിക്ന്നത്.

ഇ ഡതിസ്്തിേ്റ്്:മദേീ�ഇ-ഗമവണൻസ്പദ്തതികേ്
കീഴതിലുള്ളമസ്ററ്്േതിഷൻമേലാഡ്മപ്രലാജക്റ്്,
ജതില്ലാതലത്തിൽഉ�ർന്നഅളവതിലുള്ളമസവനങ്ങൾ
എത്തിക്ന്നതതിനുകുംഅക്ഷ�വഴതിഈമസവനങ്ങളുടെ
ഓണ്വലൻലഭ്യതപ്രലാപ്തേലാക്ന്നതതിനുകുംബലാകേ്
എൻഡ്കമ്പ്യൂട്ടവറമസഷൻഏടറ്ടുക്ന്നതതിനുകും
ലക്ഷ്യേതിടുന്നു.2019-20കലാല�ളവതിൽആടകലഭതിച്ച
അമപക്ഷ83,60,940ആണ്.ഇതതിൽ76,30,945
അമപക്ഷകൾകേ്അകുംഗീകലാരകുംലഭതിച്ചതിട്ടതില്,നതിരസതിച്ച
അമപക്ഷകളുടെഎണ്ണകും61,026ആണ്.ഇ-ഡതിസ്്തിക്റ്്
മപ്രലാജക്റ്തിടന്ഇമപ്ലാഴടത്അവസ്ഥ:

• സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളകും25റവന്യൂസർട്ടതിഫതികേറ്്
മസവനങ്ങൾനെപ്തിലലാകേതി.

• വതിവരലാവകലാേനതി�േവകുംടപലാതുപരലാതതി
മസവനങ്ങളുകും.

• ഇ-ഡതിസ്്തിക്റ്്മപലാർട്ടലതിലൂടെഓവണലൈൻ
യൂട്ടതിലതിറ്തിബതിൽമപ�്ടേന്്സകുംവതിധലാനങ്ങൾ.

• മ്ലാഡ്ബലാൻഡ്മസവനങ്ങളതിൽനതിന്ന്
എഫ്െതിെതിഎച്ചതിമലകേ്സലാധ്യേലാ�സ്ഥലങ്ങളതിൽ
വേമഗ്രറ്റുടെ�്തു.

എം. കേരളം:വതിവതിധസർകേലാർവകുപ്പുകൾനൽകുന്ന
മസവനങ്ങടളഒരുകുെകേീഴതിൽടകലാണ്്വരുന്ന
തരത്തിലുള്ളടേലാവബൽആപ്ലതിമകേഷനലാണ്എകും.
മകരളകും.

ഇ-ഗവൺലേറെ് ലപ്രോേ്വയർലേറെ് 
(ഇ.ജതി.പതി):54സർകേലാർവകുപ്പുകളുകും335
ടപലാതുമേഖലലാസ്ഥലാപനങ്ങളുകും/സ്�കുംഭരണ
സ്ഥലാപനങ്ങളുകും/സർകേലാർഏജൻസതികളുകും
ഉപമ�ലാഗതിക്ന്നഒരുടപലാതുടപ്രലാക്�ർടേന്്
സകുംവതിധലാനേലാണ്ഇ-ഗവണ്ടേന്്ടപ്രലാക്�ർടേന്്
(ഇ.ജതി.പതി).2019-20കലാല�ളവതിൽ1,13,303
ടെൻഡറുകൾഈപ്ലലാറ്്മഫലാകുംഉപമ�ലാഗതിച്ച്നീകേതി.
ടെൻഡറുകളുടെടേലാത്കുംമൂല്യകും39,848മകലാെതി
രൂപ�ലാണ്.2019ഏപ്രതിൽമുതൽ2020േലാർച്ച്വടര
പരതിേീലനകുംലഭതിച്ചഉമദ്യലാഗസ്ഥരുടെഎണ്ണകും1,027
ആണ്.2019-20കലാല�ളവതിൽ617ഓഫീസുകൾ
ഇ-ടപ്രലാക്യുർടേന്്സതിസ്റത്തിമലകേ്കുെതിമ�റതി.
ഇ-ടപ്രലാക്യുർടേന്്സതിസ്റത്തിൽരജതിസ്റർടെയ്ത
ഉമദ്യലാഗസ്ഥർ2,769ആ�തിരുന്നു.

ഫ്രണ്സ് ജനകസവന കേ�ങ്ങൾ:14ജതില്ലാ
ആസ്ഥലാനങ്ങളതിലുകുംഫ്ണ്്സ്ജനമസവനമക�ങ്ങൾ
ആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.2018-19സലാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ
148.1മകലാെതിരൂപയുകും2019-20കലാല�ളവതിൽ
126.87മകലാെതിതൂപയുകുംസർകേലാരതിമലകേ്വരുേലാനകും
മനെതിടകേലാടുക്കയുകുംടെ�്തു.പൗരൻേലാർകേ്
അധതികടെലവകളതില്ലാടതസർകേലാരതിമലക്ള്ള
എല്ലാനതികുതതികളുകുംേറ്റുകുെതിശ്തികകളുകുംഒരുകുെകേീഴതിൽ
നൽകലാനുള്ളഅവസരകുംഅക്ഷ�മകകും�വഴതി
ഉറപ്ലാക്ന്നുണ്്.േരലാേരതി1,000-1,050ആളുകൾ
ദതിനകുംപ്രതതിഇവതിെകുംസന്ദർേതികേലാറുണ്്.ഫ്ണ്്സ്
ജനമസവനമക�ത്തിൽവതികസതിപ്തിച്ചനതിലവതിലുള്ള
ഫ്ീസ്(ഫ്ണ്്സ്റീ-എഞ്തിനീ�റതികുംഗ്എന്ർവപ്രസ്
പ്രലാപ്തേലാകേതി�സതിസ്റകും)എന്നമസലാഫ്ടറ്്�ർ
േലാറ്തിസ്ഥലാപതിക്ന്നതതിനുകുംകൂടുതൽസൗകര്യങ്ങളുള്ള
ഓണ്വലൻമസവനങ്ങൾസുഗേേലാക്ന്നതതിനുള്ളഒരു
പുതതി�മസലാഫ്റ്്ടവ�ർവതികസതിപ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.
അക്ഷയ:വതിവരസലാമകേതതികരകുംഗടത്വതിെവ്
നതികത്തുകഎന്നലക്ഷ്യമത്ലാടെഅക്ഷ�നവകുംബർ
18,2002-ന്ഒരുന്യൂതനസകുംരകുംഭേലാ�തിആരകുംഭതിച്.
ടപലാതുസ്കലാര്യപകേലാളതിത്രീതതി�തിലലാണ്‘അക്ഷ�’
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പ്രവർത്തിക്ന്നത്.കുടുകുംബത്തിടലഒരലാൾടകേകേതിലുകും
ഇ-സലാക്ഷരതഎന്നതലാ�തിരുന്നുതുെകേത്തിടല
ഉമദ്േ്യകും.ക്രമേണപൗരന്ലാർകേ്മസവനകുംനൽകുക
എന്നതതിമലകേ്അക്ഷ�േലാറതി.അക്ഷ�പദ്തതി
എൻമറലാൾടേന്്ഏജൻസതി�ലാ�തിപ്രവർത്തിക്കയുകും
അക്ഷ�മക�ങ്ങളതിലൂടെആധലാർഎൻമറലാൾടേന്്
നെത്തുകയുകുംടെയ്യുന്നു.2019-20കലാല�ളവതിൽ7,547
മപർകേ്ടതലാഴതിൽനൽകതിടകേലാണ്്2,706അക്ഷ�
മക�ങ്ങൾസകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളകുംപ്രവർത്തിക്ന്നു.
മകരളത്തിടലഅക്ഷ�മക�ങ്ങടളസകുംബന്തിച്ചവതിേദ
വതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.1.1-ൽമെർത്തിരതിക്ന്നു.

കേരളോ ക്റേറ്് കപേഷ്ൽ ഡോറ്ോ ഇൻഫ്രോസ്്േ്െർ 
(ലേ.എസ്.ഡതി.ഐ):വലാണതിജ്യമേഖല,ലലാമഭതര
മേഖല,അകേലാഡേതി�എന്നീമേഖലകളതിലുകും
ഗവണ്ടേന്തിടന്എല്ലാതലങ്ങളതിലുകുംജതിമ�ലാമപേഷ്യൽ
ഡലാറ്ലാലഭ്യേലാക്ന്നത്മകരളലാമസ്ററ്്മപേഷ്യൽഡലാറ്ലാ
ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െറലാണ്.

മകരളത്തിൽ100േതേലാനകുംആധലാർ
എൻമറലാൾടേന്്പൂർത്തി�ലാ�തിട്ടുണ്്.യുഐഡതിഎ
ടകഎസ്ഐറ്തിഎകുംടനആധതികലാരതികഉപമ�ലാക്തൃ
ഏജൻസതി�ലായുകും,ഇ-ടകവവസതിഉപമ�ലാക്തൃ
ഏജൻസതി�ലായുകും,പ്രലാേലാണീകരണകുംവലാഗ്ലാനകും
ടെയ്യുന്നതതിനുള്ളഇ-ടകവവസതിഉപമ�ലാക്തൃ
ഏജൻസതി�ലായുകുംഅകുംഗീകരതിച്.നതിലവതിൽ,900
ഓളകുംസ്ഥതിരഎൻമറലാൾടേന്്ടസന്റുകളുകും1,500
വെൽഡ്എൻമറലാൾടേന്്ടസന്റുകളുകുംആധലാർ
എൻമറലാൾടേൻറതിനുകുംവതിേദലാകുംേങ്ങളതിൽേലാറ്ങ്ങൾ
വരുത്തുന്നതതിനുേലാ�തിഅക്ഷ�ടസന്റുകളുടെ
കീഴതിലുണ്്.

വീഡതികയോ കേോൺഫറൻസതിംഗ് (വതിസതി)
ഒരുേീറ്തികുംഗ്/െർച്ചനെത്തുമമ്പലാൾഒരുസ്ഥലത്തിന്
സ്ത�പ്ലലാറ്്മഫലാകുംനൽകുന്നവതിദൂരസ്ഥലങ്ങടള
ബന്തിപ്തിക്ന്നതതിന്വീഡതിമ�ലായുകുംഓഡതിമ�ലായുകും
സകുംമ�ലാജതിപ്തിച്ച്പ്രമക്ഷപണകുംടെയ്യുന്നഒരു
സലാമകേതതികവതിദ്യ�ലാണ്വീഡതിമ�ലാമകലാണ്ഫറൻസതികുംഗ്
(വതിസതി).വതിസതിടസഷനുകളുടെേലാമനജ്ടേന്്,വതിസതി
ഉപകരണങ്ങളുടെപരതിപലാലനകും,സ്റ്റുഡതിമ�ലാകൾ
എന്നതിവസതി-ഡതിറ്തിടന്പതിന്തുണമ�ലാടെ�ലാണ്.വതിസതി
ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർഉപമ�ലാഗതിച്ച്,ഈവർഷകും750-800
വതിസതികൾനെത്ലാൻടകഎസ്ഐെതിഎമ്മതിന്കഴതിഞ്ഞു.

ഡതിജതിമലലാകേർമസവനകുംനതിലവതിൽ
ഇനതിപ്റയുന്നവയ്കലാ�തിസകുംമ�ലാജതിപ്തിച്ചതിരതിക്ന്നു:
• ഇഡതിസ്്തിക്റ്്-റവന്യൂസർട്ടതിഫതികേറ്്
• ഭക്ഷ്യ,സതിവതിൽവതിതരണവകുപ്്-മറഷൻകലാർഡ്
• പരീക്ഷഭവൻ-എസ്എസ്എൽസതി
• മേലാമട്ടലാർടവഹതികേതിൾഡതിപ്ലാർട്ട്ടേന്്-വരൈവതികുംഗ്

വലസൻസുകുംടവഹതികേതിൾരജതിസ്മ്ഷനുകും.

ഇന്്ൻ ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ഇൻഫർകേഷൻ 
ലടേ്കനോളജതി ആൻഡ് േോകനജ്ലേറെ് – 
കേരള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എം-ലേ)

േലാസ്്,സലാമകേതതിക,േലാമനജ്ടേന്്മേഖലകളതിൽ
ഒരുഉന്നതസ്ഥലാപനടേന്നനതില�തിൽ2000-ൽ
ആരകുംഭതിച്ചസ്ഥലാപനേലാണ്ഇന്ത്യൻഇൻസ്റതിറ്്യട്ട്ഓഫ്
ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതിആൻഡ്േലാമനജ്ടേന്്-
മകരള.വതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്ടേച്ചടപ്ട്ടവതിദ്യലാഭ്യലാസകും
നൽകുന്നതതിലുകും,സകുംരകുംഭകത്വകുംസലാമൂഹതിക
ഉത്രവലാദതിത്വമുള്ളടപ്രലാഫഷണലുകടളയുകുംമനതൃ
മേഷതിയുള്ളവടരവളർത്തിട�ടുക്ന്നതതിലുകുംഈ
സ്ഥലാപനകുംപ്രലാധലാന്യകുംനൽകുന്നു.മകരളസർകേലാരതിനുകും
മക�സർകേലാരതിനുേലാ�തിവതിവതിധഇ-ഗമവണൻസ്
സകുംരകുംഭങ്ങൾനെപ്തിലലാക്ന്നഏജൻസതി�ലാണ്
ഐഐഐെതിഎകും-ടക.മലലാമകലാത്രവതിദഗ്ധരുേലായുകും
ഗമവഷകരുേലായുകുംസകുംവദതികേലാൻവതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്
അവസരകുംനൽകുന്നതതിന്മദേീ�അന്തർമദേീ�
മകലാണ്ഫറൻസുകളുകുംവർകേ്മഷലാപ്പുകളുകും
ഏമകലാപതിപ്തിക്ന്നു.

അെതിസ്ഥലാന,പ്രലാമ�ലാഗതികവതിവരസലാമകേതതിക
വതിദ്യ�തിലുകുംേലാമനജ്ടേന്തിലുകുംവതിദ്യലാഭ്യലാസകും,ഗമവഷണകും,
വതികസനകും,പരതിേീലനകുംഎന്നതിവ�തിൽഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്
ശ്രദ്മക�ീകരതിക്ന്നു.േലാമസ്റഴ്സ്മപ്രലാഗ്രലാകും,
എകുംഫതിൽമപ്രലാഗ്രലാമുകൾ,പതിഎച്ച്ഡതിമപ്രലാഗ്രലാമുകൾ,
ബതിരുദലാനന്തരഡതിമപ്ലലാേമപ്രലാഗ്രലാമുകൾഎന്നതിവ�ലാണ്
ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടതിടന്അകേലാദേതിക്മപ്രലാഗ്രലാമുകൾ.

വസബർസുരക്ഷ,ടേഷീൻഇന്ലതിജൻസ്,ഡലാറ്ലാ
അനലതിറ്തിക്സ്,ജതിമ�ലാമപേഷ്യൽഅനലതിറ്തിക്സ്
എന്നതിവ�തിൽടപേഷവലമസഷമനലാടുകൂെതി�
ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഇൻകമ്പ്യൂട്ടർസ�ൻസതിൽനലാല്പ്രമത്യക
മപലാസ്റ്്ഗ്രലാജുമവറ്്മപ്രലാഗ്രലാമുകൾ(എകുംഎസ്സതി)
വലാഗ്ലാനകുംടെയ്യുന്നു.മേൽപ്റഞ്ഞനലാല്പ്രമത്യക
മകലാഴ്സുകൾടകേലാപ്കും,ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്എകും.ഫതിൽ
ഇമകേലാളജതികേൽഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്,എകും.ഫതിൽകമ്പ്യൂട്ടർ
സ�ൻസ്,പതി.ജതിഡതിമപ്ലലാേഇൻഇ-ഗമവണൻസുകും
വലാഗ്ലാനകുംടെയ്യുന്നു.എകും.ഫതിൽ,എകുംഎസ്സതിബതിരുദകും
ടകലാച്ചതിയൂണതിമവഴ്സതിറ്തിഓഫ്സ�ൻസ്ആൻഡ്
ടെക്മനലാളജതിയുകും(കുസലാറ്് )ബതിരുദലാനന്തരഡതിമപ്ലലാേയുകും
ഡ�റക്െമററ്്ഓഫ്ടെക്നതികേൽഎഡ്യൂമകേഷൻ,ജതിഒ
ടകയുകുംവലാഗ്ലാനകുംടെയ്യുന്നു.

ജനുവരതി9,2020ടലഓർഡതിനൻസ്പ്രകലാരകും,
മകരളസർകേലാർഐഐെതിഎകുംടകട�“മകരള
യൂണതിമവഴ്സതിറ്തിഓഫ്ഡതിജതിറ്ൽസ�ൻസസ്,
ഇടന്നലാമവഷൻആൻഡ്ടെക്മനലാളജതി”ആ�തി
ഉ�ർത്തി.
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കലേസ്ലേറെ് ലറക്ോർഡുേൾ

ഐ.ഐ.ഐ.റ്തി.എകും.ടക�തിൽനതിന്ന്പലാസലാ�
കുട്ടതികൾഅന്തർമദേീ�േലാ�തിഅറതി�ടപ്ടുന്നഐെതി
കമ്പനതികളലാ�ടജ.എഫ്.ഡബ്തിയു.റ്തി.സതി-ജനറൽ
ഇലക്്തിക്ആടക്ഞ്ർ,ആകുംമഡലാക്്,സീടേൻസ്
ഏണസ്റ്്&�ങ്,എ.ആർ.എസ്മസലാഫ്റ്്ടവ�ർ
അല�ൻസ്മകലാണ്ഹതിൽ,ഐബതിഎകും,ഐബതി
എസ്,ഇൻമഫലാസതിസ്,െലാറ്എൽസതിഡതിെലാറ്ലാ
കണ്സൾട്ടൻസതിസർവീസസ്,യുഎസ്െതിമ്ലാബൽ
ടെക്മനലാളജതിവതിമപ്രലാതുെങ്ങതി�കമ്പനതികളതിൽ
പ്രേകുംസനീ�േലാ�സ്ഥലാനങ്ങൾവഹതിക്ന്നു.

ഗകവഷണ കേ�ങ്ങൾ

ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടതിൽമസ്ററ്്ഓഫ്ദതിആർട്ട്ലലാബുകളുേലാ�തി
പ്രവർത്തിക്ന്നഇനതിപ്റയുന്നഗമവഷണഗ്രൂപ്പുകൾ
കഴതിഞ്ഞ10വർഷത്തിനതിടെനൂറതിലധതികകുംമദേീ�
അന്തർമദേീ�ഗമവഷണപ്രസതിദ്ീകരണങ്ങൾ
നതിർമ്മതിച്.

• സതിവതിരലാേൻലമബലാറട്ടറതിഓഫ്ഇമകേലാളജതികേൽ
ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്

• മകലാഗ്തിറ്ീവ്കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗതിടലടസന്ർഓഫ്
എക്ലൻസ്

• മകരളമബ്ലാകേ്ടെ�തിൻഅകേലാദേതി
• വസബർഭീഷണതിപഠതികേലാനലാ�തിടസന്ർമഫലാർ

റതിസർച്ച്ആൻഡ്ഇടന്നലാമവഷൻ
• പലാമറ്ണ്,ഇമേജ്അനലാലതിസതിസ്എന്നതിവ�തിടല

ടസന്ർമഫലാർഎക്ലൻസ്
• ഭലാഷലാകമ്പ്യൂട്ടതികുംഗതിനലായുള്ളടവർെ്ൽറതിമസലാഴ്സ്

ടസന്ർ
• ജതിമ�ലാഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്മവണ്തിമക�കുംസ്ഥലാപതിച്.
• ഡലാറ്ലാസ�ൻസ്,ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്മവണ്തി

മകകും�സ്ഥലാപതിച്.
• ഉ�ർന്നനതിലവലാരമുള്ളവതിദ്യലാഭ്യലാസത്തിനുകും

വനപുണ്യവതികസനത്തിനുകുംമവണ്തിടവബ്
അധതിഷ്തിതേൾട്ടതിേീഡതി�യുടെമക�കുംസ്ഥപതിച്.

• ഇഗമവണൻസതിനലായുള്ളമസലാഫ്ടറ്്�ർ
എഞ്തിനീ�റതികുംഗതിടലമനലാളജ്ടസന്ർ

• ടേഡതികേൽഇൻഫർമേഷൻസതിസ്റകുംസ്ടസന്ർ
• ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്സതിസ്റങ്ങളുകുംമസവനങ്ങളുകും
• ഇന്ലതിജൻസ്ആൻഡ്ടസക്യൂരതിറ്തി

ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്(സതിഐഎസ്ഐ)മക�കും.
• ടസന്ർമഫലാർഅഗ്രതിഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്ആൻഡ്

ഇഗമവണൻസ്

തതിങ്ക്യലാമബറ്ർ,ക്ലൗഡ്കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗ്ലലാബ്,
ഡലാറ്-കകുംപ്യൂമട്ടഷണൽമേലാഡലതികുംഗ്ലലാബ്,
എകുംബഡഡ്സതിസ്റകുംസ്ലലാബ്,ഫലാബ്ലലാബ്,ജതിമ�ലാ
ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്ലലാബ്,മലലാട്ട്ലലാബ്,ഇലക്മ്ലാണതിക്്
ഇൻകുമബറ്ർലലാബ്,ലലാകുംമഗ്ജ്കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗ്ലലാബ്,

േൾട്ടതിേീഡതി�ലലാബ്,ടേഡതികേൽഇമേജ്കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗ്,
സതിഗ്ൽമപ്രലാസസ്തികുംഗ്ലലാബ്,ഡലാറ്ലാഎഞ്തിനീ�റതികുംഗ്
ലലാബ്,അഗ്രതി-ഇൻമഫലാർേലാറ്തിക്്ലലാബ്എന്നതിവ�ലാണ്
ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടതിൽപ്രവർത്തിക്ന്നവതിവതിധഗമവഷണ
ലലാബുകൾ.

ലടേ്കനോസതിറ്തി േോമ്പസ് 

ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടതിടന്പുതതി�കലാമ്പസ്പൂർത്തികരണ
ഘട്ടത്തിലലാണ്,ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതി�തിലുകും
അതതിടന്ആപ്ലതിമകേഷൻടഡലാടേ�്നുകളതിലുകും
പഠനങ്ങൾ,ഗമവഷണങ്ങൾ,ഇൻകുമബഷൻഎന്നതിവ
സുഗേേലാക്കയുകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്കയുകുംടെയ്യുകും.
പൂർത്ീകരതിച്ചക്യലാമ്പസതിൽടേലാത്കും48,161െതുരശ്ര
േീറ്ർവതിസ്ീർണ്ണമുണ്ലാകുകും.അകേലാദേതിക്മബ്ലാകേ്,
സ്റ്റുഡന്്സ്മഹലാസ്റൽമബ്ലാകേ്,വതിവതിധമബ്ലാക്കളലാ�
സബ്മസ്റഷൻ,സകുംപ്,പമ്പ്ഹൗസ്എന്നതിവയുടെ
നതിർമ്മലാണകുംപൂർത്തി�ലാ�തി.കലാമ്പസതിമലക്ള്ള
ടകഎസ്ഇബതിവവദ്യുതതിവതിതരണകുംഉപമ�ലാഗതികേലാൻ
തയ്ലാറലാണ്.്ലാൻസ്മഫലാർേർ,െതിഒഡതിേീറ്ർ
എന്നതിവയുടെപരതിമേലാധനപൂർത്തി�ലാ�തി.എസ്െതിപതി
പ്ലലാന്റുകൾപ്രവർത്തിപ്തിക്ന്നതതിന്മകരളേലതിനീകരണ
നതി��ണമബലാർഡതിടന്അന്തതിേഅനുേതതിലഭതിച്.

2019-20 േോെയളവതിൽ 
ഐഐഐടതിഎംലേ യുലട പ്രധോന ഭൗതതിേ 
കനട്ങ്ങൾ

• കലാൻസർമകലാേങ്ങടളതതിരതിച്ചറതിയുന്നതതിനുള്ള
ടേഡതികേൽെതി്ങ്ങളുടെവതിേകലനകും.

• ഇമേജ്മപ്രലാസസ്തികുംഗുകുംടേഷീൻമലണതികുംഗുകും
ഉപമ�ലാഗതിച്ച്വസ്തുകേൾതതിരതിച്ചറതി�ൽ

• ഫതിഷ്ഐഡന്തിഫതിമകേഷൻസതിസ്റത്തിനലാ�തിഒരു
ഉപകരണകുംനെപ്തിലലാകേലാൻശ്രേതിക്ന്നു.

• സർക്ലർടേഷ്മബസ്ഡ്ഫീച്ചർഎക്്്ലാക്ഷൻ
ടെക്നതികേതിടലലതിറ്മറച്ചർസർമവ

• സവതിമേഷതഎക്സ്് ലാക്റ്റുടെയ്ലതിനലാ�തി
സർക്ലർടേഷ്നെപ്തിലലാകേലാൻശ്രേതിക്ന്നു

• ആൻമരൈലാ�തിഡതിടലഒബ്ജക്റ്്
തതിരതിച്ചറതി�ലതിനലാ�തിടെൻസർമ്ലാവലറ്്
എപതിഐഡീബഗ്ഗതികുംഗുകുംനെപ്ലാകേലുകും
വതിജ�കരേലാ�തിനെത്തി.

• സർക്ലർടേഷകുംഉൾമച്ചർത്േത്്യെതി്ങ്ങളുകും
വതിജ�കരേലാ�തിനെപ്ലാകേതി

• ഒബ്ജക്റ്തിടന്ആകൃതതിസകുംരക്ഷതിക്ന്നതതിനലാ�തി
േതിനതിേകുംസ്പലാനതികുംഗ്്ീഅൽമഗലാരതിതകുംസ്
നെപ്തിലലാകേതി.

• ഫസ്തിഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതിയുള്ളടസഗ്ടേൻമറഷൻ
സകുംവതിധലാനകുംനെപ്തിലലാകേതി.

• േൾട്ടതിടല�ർടപർടസപ്മ്ലാണ്ഉപമ�ലാഗതിച്ച്
വർഗ്ഗീകരണകുംനെത്തുന്നു.

• സർക്ലർടേഷ്ഉപമ�ലാഗതിച്ച്ഫ്ലാക്െൽ
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വഡേൻഷൻനെപ്തിലലാക്കയുകുംഫലങ്ങടള
നതിലവതിലുള്ളമബലാക്്എണ്ണൽരീതതിയുേലാ�തി
തലാരതേ്യകുംടെയ്യുകയുകുംടെയ്യുന്നു.

• സർക്ലർടേഷ്ഉപമ�ലാഗതിച്ച്കണ്ടവക്തിറ്തിയുകും
മകലാണ്കവതിറ്തിയുകുംനെപ്തിലലാകേതി.

• ഫതികുംഗർസതിര,പലാകുംസതിരബമ�ലാടേ്തിക്
ഉപകരണങ്ങളുടെമപ്രലാമട്ടലാവെപ്പുകളുടെ
വതികസനകും.

• ഇൻഫ്ലാടറഡ്എൽഇഡതികൾകേ്സേീപകും
ഉ�ർന്നഊർജ്ജത്തിടന്സഹലാ�മത്ലാടെ
പലാകുംസതിരഇമേജ്ഏടറ്ടുകേൽഉപകരണ
മപ്രലാമട്ടലാവെപ്്നതിർമ്മതിച്.

അവോർഡും അംഗീേോരവം

• 2020-ൽഒരുഓർഡതിനൻസ്വഴതിമകരള
സർകേലാർഐഐഐെതിഎകുംടകട�ഡതിജതിറ്ൽ
സ�ൻസസ്,ഇടന്നലാമവഷൻആൻഡ്
ടെക്മനലാളജതിസർവ്വകലലാേലാല�ലാകേതിേലാറ്തി.

• ഐഐഐെതിഎകുംടകയുടെമേകേർവതിമല്ജതിന്
“സ്ലാർട്ട്ഇൻകുമബറ്ർഓഫ്ദതിഇ�ർ-
2020”നൽകതിഇന്ത്യസ്ലാർട്ട്ഗ്രതിഡ്മഫലാറകും
(ഐഎസ്ജതിഎഫ് )അകുംഗീകരതിച്•

• മേകേർവതിമല്ജതിടലഎവ്ലലാബ്സതിന്സതിഐഐ
ഡതിവസൻഎക്ലൻസ്അവലാർഡ്ലഭതിച്.

• മേകേർവതിമല്ജതിടലേലാസ്്മറലാമബലാട്ടതിക്തിന്

ജതിഎസ്െതിഐഎസ്ബതിഎസ്റലാർട്ടപ്്അവലാർഡ്
ലഭതിച്.

• അഹമ്മദലാബലാദതിടലഐപതിപ്രമേലാഷൻഔട്ട്റീച്ച്
ഫൗമണ്ഷൻ(ഐപതിപതിഒ)പ്രമുഖഐപതികൾച്ചർ
2019ടനലാപ്കുംമേകേർവതിമല്ജതിടനഇൻകുമബഷൻ
ടസന്റലാ�തിതതിരടഞ്ഞടുത്തു.

• ഹലാർഡ്ടെക്2019,ഫ്യൂച്ചർഡതിവസൻഉച്ചമകലാെതി
എന്നതിവസ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേ്അവരുടെകഴതിവ്
പ്രദർേതിപ്തിക്ന്നതതിന്സേലാനതകളതില്ലാത്ഒരു
പ്ലലാറ്്മഫലാകുംനൽകതി.

• മകരളമബ്ലാകേ്ടെ�തിൻഅകേലാദേതിഓഫ്
ഐഐഐെതിഎകുംടകഇന്ത്യ�തിൽലതിനക്്
ടഫൗമണ്ഷൻവഹപ്ർടലഡ്ജർപരതിേീലന
പകേലാളതി�ലാ�തി.ആമഗലാളതലത്തിൽപത്്
പരതിേീലനപകേലാളതികളതിൽഒരലാളലാണ്ടകബതിഎ,
ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുള്ളഏകഅകേലാദേതിയുേലാണ്.

ലടേ്കനോപോർ്്

ആമഗലാളനതിലവലാരമുള്ളപശ്ലാത്ലസൗകര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുകുംസലാമകേതതികവതിദ്യ�തിലൂന്നതി�
വ്യവസലാ�ങ്ങളുടെവതികസനത്തിനലാവേ്യേലാ�
മുഴുവൻസഹലാ�വകുംനൽകുന്നതതിനുേലാ�തിമകരള
സർകേലാരതിൻടറപൂർണ്ണഉെേസ്ഥത�തിലുള്ളഒരു
സ്�കുംഭരണസ്ഥലാപനേലാ�ലാണ്ടെക്മനലാപലാർകേ്
ആരകുംഭതിച്ചത്.1995നവകുംബർ18-നലാണ്ഈ

പട്തിേ 5.1.2സകുംസ്ഥലാനസമ്പദ്ഘെന�തിൽടെക്മനലാപലാർകേതിടന്സകുംഭലാവന

ഇനം കനട്ങ്ങൾ
2016-17

കനട്ങ്ങൾ
2017-18

കനട്ങ്ങൾ
2018-19

കനട്ങ്ങൾ
2019-20

ആടകവ തിറ്റുവരവ്
(രൂപമകലാെതി�തിൽ) 12,000 14,000 14,000 15,000

ആടകക�റ്റുേതതി
(രൂപമകലാെതി�തിൽ) 5,000 6,452 7,000 7,350

ആടകനതിമക്ഷപകും
(രൂപമകലാെതി�തിൽ) 4,970 4,970 4,979 4,979

ആടകടതലാഴതിലവസരങ്ങൾ
(എണ്ണകും) 52,746 56,000 60,000 62,000

ആടകകമ്പനതികൾ(എണ്ണകും) 370 400 410 450

ആടകസ്ഥലകും(ഏകേറതിൽ) 760 760 770.2 769.84

ആടകബതിൽറ്പ്ഏരതി�
(ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി) 93 97 97 103

അവലംബം: ടെക്മനോപോർക്്

പട്തിേ 5.1.3 ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്അധീനത�ീലുള്ളഭൂേതി.

ഘട്ങ്ങൾ ഘട്ം I ഘട്ം II ഘട്ം III ലടേ്കനോസതിറ്തി ലടേ്കനോപോർ്് ലേോല്ം

ഭൂവതിസ്തൃതതി(ഏകേറതിൽ) 199.64 86 90.02 389.74 4.44

അവലംബം: ടെക്മനോപോർക്്
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െ തിത്ം 5.1.1ടെക്മനലാപലാർകേതിടലബതിൽറ്്അപ്്ഏര്യയുടെവളർച്ച

അവലംബം: ടെക്മനോപോർക്്

സ്ഥലാപനകുംഔമദ്യലാഗതികേലാ�തിരലാഷ്്ത്തിന്
സേർപ്തിച്ചത്.അന്നുമുതൽടെക്മനലാപലാർകേ്
അതതിടന്വലതിപ്ത്തിലുകും,ജീവനകേലാരുടെഎണ്ണത്തിലുകും
വളർന്നുടകലാമണ്�തിരതിക്ന്നു.മൂന്നലാകുംഘട്ട
വതികസനമത്ലാടെഇന്ത്യ�തിടലഏറ്വകുംവലതി�
ഐ.റ്തി.പലാർക്കളതിൽഒന്നലാ�തിടെക്മനലാപലാർകേ്
േലാറുകും.ഇവതിടെ380ഏകേർഭൂേതിയുകും9.7േതില്യണ്
െതുരശ്രഅെതിബതിൽറ്്അപ്്ഏര്യയുമുണ്്.കഴക്കൂട്ടത്്
ടെക്മനലാസതിറ്തിമപ്രലാജക്െ്വരുന്നമതലാടുകൂെതി424
ഏകേർവതിസ്തൃതതി�തിൽഒരുഏകീകൃതഐ.റ്തി.
ൌണ്ഷതിപ്ലാകുകയുകും,മകരളത്തിടലതടന്നആദ്യടത്
ഐ.റ്തി.ഇെനലാഴതി�ലാ�തിേലാറുകയുകുംടെയ്യുകും.2021ഓടെ
50,000പുതതി�ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതികേലാൻ
ടെക്മനലാപലാർകേ്ലക്ഷ്യേതിടുന്നു.62,000ത്തിലധതികകും
ഐെതി/ഐെതിഇഎസ്ടപ്രലാഫഷണലുകൾമജലാലതി
ടെയ്യുന്നഈപലാർകേതിൽഇമപ്ലാൾ450ഓളകും
കമ്പനതികളുണ്്.സകുംസ്ഥലാനസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ�തിൽ
ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്സകുംഭലാവനപട്തിേ 5.1.2
-ൽകലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്
വളർച്ചയുടെയുകുംഭൗതതികമനട്ടങ്ങളുടെയുകുംവതിേദലാകുംേങ്ങൾ
�ഥലാക്രേകുംഅനു�ന്ം 5.1.2,5.1.3എന്നതിവ�തിൽ
നൽകതി�തിരതിക്ന്നു.

ടെക്മനലാപലാർകേതിടലബതിൽറ്്അപ്്ഏരതി�യുടെവളർച്ച
ടെക്മനലാപലാർകേതിടലബതിൽറ്്അപ്്സ്ഥലകും2015-16
-ൽ72ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി�തിൽനതിന്ന്2019-20ൽ
102.7ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതിആ�തിഉ�ർന്നു.ഇതതിൽ
ടെക്മനലാപലാർകേ്വ്യലാവസലാ�തികടേലാഡ്യൂളുകൾകേലാ�തി
32.8ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതിവതിസ്ീർണ്ണകുംസൃഷ്ടതിച്,
കമ്പനതികൾപൂർത്തി�ലാകേതി�ടേലാത്കും70ലക്ഷകും
െതുരശ്രഅെതിസ്ഥലേലാണ്.ടെക്മനലാപലാർകേതിടല
ബതിൽറ്്അപ്ഏരതി�യുടെവളർച്ചെതിത്ം 5.1.1-ൽ
കലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ലടേ്കനോപോർ്തിലെ േമ്പനതിേൾ

കഴതിഞ്ഞ5വർഷത്തിനതിെ�തിൽടെക്മനലാപലാർകേതിൽ
പ്രവർത്തിക്ന്നകമ്പനതികളുടെഎണ്ണത്തിൽ
വർദ്നയുണ്ലാ�തിട്ടുണ്്.2015-16-ൽ
ടെക്മനലാപലാർകേതിൽ358കമ്പനതികൾപ്രവർത്തിച്ചതിരുന്നു.
2019-20-ൽഇത്450ആ�തിവർദ്തിച്.2015-16മുതൽ
2019-20വടരയുള്ളകമ്പനതികളുടെഎണ്ണകുംസകുംബന്തിച്ച
വതിവരകുംെതിത്ം 5.1.2-ൽമെർത്തിരതിക്ന്നു.

ലടേ്കനോപോർ്തിൽനതിന്നുള്ള േയറ്റുേതതിയുലട 
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വളർച്ച

ടെക്മനലാപലാർകേതിൽനതിന്നുള്ളക�റ്റുേതതി2014-15ൽ
5,100മകലാെതി�ലാ�തിരുന്നത്2018-19ആ�മപ്ലാൾ
7,000മകലാെതിരൂപ�ലാ�തിവർദ്തിച്.2019-20-ൽഇത്
7,350മകലാെതി�ലാ�തിഉ�ർന്നു,ഇത്മുൻവർഷടത്
അമപക്ഷതിച്ച്5േതേലാനകുംവർദ്ന.കഴതിഞ്ഞ5
വർഷേലാ�തിടെക്മനലാപലാർകേതിൽനതിന്നുള്ളക�റ്റുേതതി
വതിവരകുംെതിത്ം 5.1.3 -ൽമരഖടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.

ലടേ്കനോപോർ്തിലെ ലതോഴതിെതിലുണോയ 
വർദ്ധനവ്

ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്വളർച്ചആസ്ഥലാപനത്തിലുണ്ലാ�
അവസലാനഅഞ്്വർഷടത്ടതലാഴതിലതിടന്
വളർച്ചയുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്വതിേകലനകും
ടെയ്ലാവന്നതലാണ്.2014-15-ൽടതലാഴതിലവസരങ്ങൾ
47,100ആ�തിരുന്നത്2019-20ആ�മപ്ലാമഴക്കും
62,000ആ�തിവർദ്തിച്.കഴതിഞ്ഞ5വർഷടത്
ടതലാഴതിലവസരങ്ങളതിലുണ്ലാ�വർദ്നെതിത്ം 5.1.4 -ൽ
മരഖടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.

ടെക്മനലാപലാർകേ്മൂന്നലാകുംഘട്ടത്തിൽഎകുംബസതി
മെലാറസ്പദ്തതിയുടെനതിർമ്മലാണകുംആരകുംഭതിക്കയുകും
അത്സജീവേലാ�തിതുെരുകയുകുംടെയ്യുന്നു.ഇതതിൽ
രണ്ടുഘട്ടങ്ങളതിലലാ�തിടേലാത്കും1,500മകലാെതി
മുതൽമുെകേതിൽടെക്മനലാപലാർകേതിൽമലലാമകലാത്ര
ബതിസതിനസ്ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർസൃഷ്ടതികേലാൻ
വതിഭലാവനകുംടെയ്തതിരതിക്ന്നു.പദ്തതിപൂർത്തി�ലാകുമമ്പലാൾ
20,000മനരതിട്ടുള്ളടതലാഴതിലവസരങ്ങളുകും50,000
പമരലാക്ഷടതലാഴതിലവസരങ്ങളുകുംസൃഷ്ടതികേടപ്ടുകുംഎന്ന്
പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.

ലടേ്കനോസതിറ്തി

ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്പ്രധലാനപദ്തതി�ലാണ്
ടെക്മനലാസതിറ്തിമപ്രലാജക്റ്്.ടെക്മനലാസതിറ്തിമപ്രലാജക്റ്്
വതിേലാലേലാ�തിരണ്ലാ�തിതതിരതിച്ചതിരതിക്ന്നു.ഐെതി
സകുംമ�ലാജതിതൌണ്ഷതിപ്്ആൻഡ്മനലാളജ്സതിറ്തി-ഒരു
സ്റലാർട്ടപ്്ആവലാസവ്യവസ്ഥടകട്ടതിപ്ടുക്ന്നതതിലൂടെ
സുസ്ഥതിരവകുംആമരലാഗ്യകരവേലാ�ഐെതി
ആവലാസവ്യവസ്ഥസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനലാ�തിവളർന്നുവരുന്ന
സലാമകേതതികവതിദ്യകളതിൽആറ്ടസന്ർഓഫ്
എക്ലൻസ്,(സതിഒഇഎസ് )രൂപകൽപ്ന

െ തിത്ം 5.1.3ടെക്മനലാപലാർകേതിൽനതിന്നുള്ളക�റ്റുേതതി
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െ തിത്ം  5.1.4ടെക്മനലാപലാർകേതിടലടതലാഴതിലവസരങ്ങളുടെവർദ്ന
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ടെയ്തതിട്ടുള്ളത്.1)വസബർസുരക്ഷ,മബ്ലാകേ്ടെ�തിൻ,
2)ഫതിൻടെക്,മബ്ലാകേ്ടെ�തിൻ,3)ആർട്ടതിഫതിഷ്യൽ
ഇന്ലതിജൻസ്,ടേഷീൻമലണതികുംഗ്,4)ടവർെ്ൽ
/ആടമെന്ഡ്റതി�ലാലതിറ്തി,5)ഇ-ടേലാബതിലതിറ്തി,6)
ബഹതിരലാകലാേേലാസ്്കുംഎന്നതിങ്ങടനയുള്ളഐെതി
സലാമകേതതികവതിദ്യകടളഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതി�ലാണ്
ടസന്ർഓഫ്എക്ലൻസ്പൂർത്തികരതിച്ചതിട്ടുള്ളത്.

ആർട്ടതിഫതിഷ്യൽഇന്ലതിജൻസ്,ഡീപ്ടേഷീൻ
മലണതികുംഗ്,മറലാമബലാട്ടതിക്്,ഇലക്്തിക്/ഓമട്ടലാമേറ്ഡ്
വലാഹനങ്ങൾഎന്നതിവയുടെസതിഒഇആ�തിരതിക്കും
നതിസ്ലാൻഡതിജതിറ്ൽഇന്ത്യഎൽഎൽപതി.ബഹതിരലാകലാേ
ദൗത്യപരതിപലാെതികൾകേലാ�തിടെക്മനലാപലാർകേ്വതി.എസ്.
എസ്.സതിയുേലാ�തിസഹകരതിച്ച്നലാമനലാമപേസ്പലാർകേ്
മപ്രലാജക്റ്തിടനലാപ്കുംമപേസ്സതിസ്റകുംസ്മകലാകുംപ്ലക്്
സ്ഥലാപതിച്.ഐെതിഇന്മഗ്രറ്ഡ്ൌണ്ഷതിപ്തിന്287.69
ഏകേറുകുംമനലാളജ്സതിറ്തികേലാ�തി102.05ഏകേറുേലാ�തി
ടെക്മനലാപലാർകേ്389.74ഏകേർസ്ഥലകുംപള്ളതിപ്പുറത്്
സ്ന്തേലാകേതി.

അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങളുടെപണതിആരകുംഭതിച്,
െതിസതിഎസ്,നതിസ്ലാൻ,സണ്ടെക്,കലാസ്,
ഐഐഐെതിഎകും-ടകഎന്നതിവയ്ക്ഭൂേതിഅനുവദതിച്.
പത്തുവർഷടത്പദ്തതി�ലാ�തിടെക്മനലാസതിറ്തിപദ്തതി
വതിഭലാവനകുംടെയ്യുന്നു.സമ്പൂർണ്ണവതികസനത്തിനലായുള്ള
പദ്തതികേ്ഐെതി�തിൽഒരുലക്ഷകുംമനരതിട്ടുള്ളടതലാഴതിൽ,
ഏകമദേകും4ലക്ഷകുംപമരലാക്ഷടതലാഴതിൽഎന്നതിവ
ലഭതിക്കും.ടേലാത്കുംനതിർമ്മതിച്ചഓഫീസ്സ്ഥലകുംഏകമദേകും
10ദേലക്ഷകുംെതുരശ്ര�െതിവരുകും,5,000മകലാെതിരൂപ
മുതൽമുെക്കും.

ലടേ്കനോ സതിറ്തിയതിലെ ഭോവതി പദ്ധതതിേൾ 

• ടെക്മനലാപലാർകേതിടല2ദേലക്ഷകുംെതുരശ്ര
അെതിവതിസ്ീർണമുള്ളടകട്ടതിെത്തിടന്നതിർേലാണകും
പൂർത്തി�ലാ�തിടകേലാണ്തിരതിക്ക�ലാണ്.2020
അവസലാനമത്ലാടെഇത്പൂർത്തി�ലാകുടേന്ന്
പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.

• ടസന്ർഓണ്എ�്മറലാസ്മപസുകും
ടെക്മനലാസതിറ്തി�തിടലഡതിഫൻസ്ടവർട്ടതികേൽ
എന്നതിവനതിർേതികേലാനലാ�തിെതിസതിഎസ്
പദ്തതി�തിട്ടതിട്ടുണ്്.

• 2,500മപർകേ്ടതലാഴതിൽനൽകുടേന്ന്പ്രതീക്ഷതിച്ച്
200മകലാെതിമുതൽമുെകേതിൽ3.1ദേലക്ഷകും
െതുരശ്ര�െതിഐെതിടകട്ടതിെത്തിടന്നതിർമ്മലാണകും
2020േലാർച്ചതിൽസണ്ടെക്ആരകുംഭതിച്.

• 10.33ഏകേർസ്ഥലത്്ഐ.ഐ.ഐ.െതി.എകും.ടക
അവരുടെേലാമനജ്ടേൻറ്ടകട്ടതിെവകുംമഹലാസ്റലുകും
അെങ്ങുന്നപ്രലാരകുംഭടകട്ടതിെകുംആരകുംഭതിച്.

ലടേ്കനോപോർ്് ലേോല്ം

മകരളസർകേലാർ18ടഹക്െർസ്ഥലകുംഎകും/എസ്
മകരളമസ്ററ്്ഐെതിഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർലതിേതിറ്ഡതിന്
വകേലാറതി�തിട്ടുണ്്.ഇതതിൽ10േതേലാനകുംസ്ഥലകും
ടെക്മനലാപലാർകേതിന്ടകലാല്കുംടെക്മനലാപലാർകേതിടന്
പ്രവർത്നത്തിനുകുംപരതിപലാലനത്തിനുേലാ�തിനൽകുകും.
മലലാമകലാത്രനതിലവലാരമുള്ള1,00,000െതുരശ്ര
അെതിഐെതിടകട്ടതിെകുംഅഷ്ടമുെതി�തിൽപൂർത്തി�ലാ�തി.
ക്യലാമ്പസതിനുള്ളതിടലപമ്പ്ഹൗസ്,ഓവർടഹഡ്
വലാട്ടർെലാകേ്,ആർട്ടീരതി�ൽമറലാഡ്മജലാലതികൾ
എന്നതിവയുൾടപ്ടെയുള്ളജലവതിതരണസകുംവതിധലാനകും
പൂർത്തി�ലാ�തി.കലാമ്പസതിടലടതരുവവതിളക്കൾ
പൂർണ്ണേലായുകുംസൗമരലാർജ്ജഅധതിഷ്തിതേലാണ്.അടുത്
2വർഷത്തിനുള്ളതിൽ800ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾ
നൽകുടേന്നലാണ്പ്രതീക്ഷതിക്ന്നത്.സ്ലാർട്ട്
ബതിസതിനസ്ടസന്ർപ്രവർത്നസജ്ജേലാണ്,20
കമ്പനതികൾഅവതിടെനതിന്നുകുംപ്രവർത്തിക്ന്നു.

അവോർഡുേളും അംഗീേോരങ്ങളും 

• അല�ൻസ്ടെക്മനലാളജതിഇന്ത്യയുകുംഅല�ൻസ്
സർവീസസ്ഇന്ത്യയുകും,ഇന്ത്യ�തിടലേതികച്ച100
വനതിതകമ്പനതികളതിൽഒന്നലാണ്,ഇതതിടന
മബലാണതി�ർമകലാർപ്മറഷടന്ഒരുവതിഭലാഗേലാ�
വർകേതികുംഗ്േദർേീഡതി�അകുംഗീകരതിച്.

• അല�ൻസ്സർവീസസ്ഇന്ത്യ�്ക്,മഗ്രറ്്
മപ്ലസ്ടുവർകേ്ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്സലാക്ഷ്യടപ്ടുത്തി�
‘മജലാലതിടെയ്ലാനുള്ളേതികച്ചസ്ഥലകും’എന്നബഹുേതതി
നൽകതി•

• എച്ച്ആൻഡ്ആർമബ്ലാകേതിന്മജലാലതിടെയ്ലാനുള്ള
േതികച്ചസ്ഥലകുംഎന്നസർട്ടതിഫതികേറ്്ലഭതിച്.

• യുബതിഎസ്മഫലാറത്തിടന്2020ടലഎകുംമപ്ലലാ�തി
എൻമഗജ്ടേന്്സമ്മതിറ്്ൽയുഎസ്െതിമ്ലാബൽ
എകുംമപ്ലലാ�തിഎൻമഗജ്ടേൻറ്അവലാർഡതിന്
അർഹനലാ�തി.

• ടെക്മനലാപലാർകേ്ടപലാതുസ്ഥലാപനങ്ങളുടെ
വതിഭലാഗത്തിൽ‘മകരളമസ്ററ്്റതിന്യൂവബതിൾഎനർജതി
അവലാർഡ്2018’മനെതി.

• 2019ടലമലലാകടത്ഏറ്വേധതികകും
ആരലാധകരുള്ളപകേതിട്ടമസവനസകുംഘെനകളലാ�തി
(എസ്എസ്ഒ)അകുംഗീകരതികേടപ്ട്ടേതികച്ച20
കമ്പനതികളതിൽഅല�ൻസ്സർവീസസ്ഇന്ത്യ
പട്ടതികടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.

ഇൻകഫോപോർ്്

മകരളത്തിടലരണ്ലാേടത്വലതി�ഐ.റ്തിഹബ്ലാണ്
ടകലാച്ചതി�തിലുള്ളഇൻമഫലാപലാർകേ്,ഇതതിടന്മപേലാക്കൾ
മെർത്ല�തിലുകുംതൃശ്ശൂരതിലുേലാണ്.ഐ.െതി./ഐ.െതി.ഇ.
എസ്കമ്പനതികൾകേ്ആവേ്യേലാ�വവദ്യുതതി,ജല
വതിതരണകും,കണക്െതിവതിറ്തി,തുെങ്ങതി�മസ്ററ്്ഓഫ്
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ആർട്ട്അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ക�ലാണ്
ഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്ലക്ഷ്യകും.ഇൻമഫലാപലാർക്കും
അതതിടന്വതികസനപകേലാളതികളുകുംമെർന്ന്(2004-ൽ
ആരകുംഭതിച്ചതുമുതൽ)9േതില്്യണ്െതുരശ്രഅെതിബതിൽറ്്
അപ്സ്ഥലകുംസൃഷ്ടതിക്കയുകും427ഐ.െതികമ്പനതികളതിലൂടെ
47,000ലധതികകുംഐ.െതിടപ്രലാഫഷണുലുകൾകേ്ടതലാഴതിൽ
നൽകുന്നുമുണ്്.2018-19കലാല�ളവതിൽക�റ്റുേതതി
കണക്കൾ4,500മകലാെതിരൂപയുകും2019-20-ൽഇത്
ഏകമദേകും5,200മകലാെതിരൂപയുേലാണ്.

ഇൻകഫോപോർ്തിലറെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേതി

323ഏകേറതിലലാ�തിവതികസനത്തിടന്വതിവതിധ
ഘട്ടങ്ങളതിൽ5കലാമ്പസുകൾഇൻമഫലാപലാർകേതിനുണ്്.
ഈ5കലാമ്പസുകളതിടലഭൂവതിസ്തൃതതിസകുംബന്തിച്ച
വതിേദലാകുംേങ്ങൾപട്തിേ 5.1.4-ൽകലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്ഭൗതതികമനട്ടങ്ങൾഅനു�ന്ം 
5.1.4 -ൽമെർത്തിരതിക്ന്നു.കഴതിഞ്ഞ4വർഷേലാ�തി
ഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്പ്രധലാനഭൗതതികപ്രകെനകും
പട്തിേ 5.1.5 -ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.

2019-20 േോെയളവതിൽ 
ഇൻകഫോപോർ്തിലറെ പ്രധോന കനട്ങ്ങൾ

• 7നതിലകളുള്ള(ജതി6)േൾട്ടതിടലവൽകലാർ
പലാർകേതികുംഗതിടന്പൂർത്ീകരണവകുംരണ്ലാകുംഘട്ട
കലാമ്പസതിൽ450കലാറുകൾപലാർകേ്ടെയ്ലാനുള്ള
സൗകര്യവകും.

• പലതിേടെലവ്ലലാഭതിച്ടകലാണ്്മകലാെതതിഉത്രവ്
പ്രകലാരകുംരണ്ലാകുംഘട്ടഭൂേതിഏടറ്ടുകേലുേലാ�തി
ബന്ടപ്ട്ട്എൽഎആർബലാധ്യതപരതിഹരതിച്.

• 500കതിമലലാവലാട്ട്മസലാളലാർപവർപ്ലലാന്്കമ്മീഷൻ
ടെ�്തു.ഇത്പ്രതതിവർഷകുംഏകമദേകും4ലക്ഷകും

യൂണതിറ്റുകൾസൃഷ്ടതികേലാൻകഴതിയുകും,അതുവഴതി
പ്രതതിവർഷകും24ലക്ഷകുംരൂപവവദ്യുതതിബതില്തിൽ
ലലാഭതികേലാകും.

• തപസ്യടകട്ടതിെത്തിടല17,000െതുരശ്ര�െതിസ്ഥലകും
പുതുകേതിപ്ണതിയുകയുകുംകമ്പനതികൾപ്രവർത്നകും
ആരകുംഭതിക്കയുകുംടെ�്തു,അവതിടെ300
ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിച്

• ടേലാത്കുംജീവനകേലാരുടെഎണ്ണകും47,000ആ�തി
ഉ�ർന്നു.2018-19-ൽഇത്40,000ആ�തിരുന്നു.

• ഐെതികമ്പനതികളുടെഎണ്ണകും427ആ�തിഉ�ർന്നു.
2018-19ൽഇത്392ആ�തിരുന്നു.

• എകും/എസ്മക്ലസതിസ്ഗ്രൂപ്തിടന്പുതതി�ഐെതി
ടകട്ടതിെകുംപൂർത്തി�ലാകേതിവകവേടപ്ടുത്തി.

• ടേലാത്കുംക�റ്റുേതതിവരുേലാനകും5,200മകലാെതി
രൂപ�ലാ�തിഉ�ർന്നു.2018-19-ൽഇത്4,700
മകലാെതിരൂപ�ലാ�തിരുന്നു.

വസ�ർ പോർ്്

തതിരുവനന്തപുരടത്ടെക്മനലാപലാർകേതിടന്യുകും
ടകലാച്ചതി�തിടലഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്യുകുംേലാതൃക�തിൽ
വസബർപലാർകേ്സ്ഥലാപതിച്ചത്ഒരുഹബ്,സ്മപലാകേ്
മേലാഡലതിടനഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതി�ലാണ്.ടകലാച്ചതിമുതൽ
കലാസർമഗലാഡ്വടരപെതിഞ്ഞലാറൻതീരത്്ഐെതി
ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർവതിെവ്നതികത്ലാനലാണ്ഇത്
സ്ഥലാപതിച്ചത്.

ഐെതി/ഐെതിഇഎസ്നതിമക്ഷപകർകേ്ടെലവ്
കുറക്ന്നഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾനൽകുക
അതുവഴതിമസലാഫ്റ്്ടവ�ർ/മസലാഫ്റ്്ടവ�ർ
മസവനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതിമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,
പ്രമേലാട്ട്ടെയ്യുക,വർദ്തിപ്തിക്ക,േലബലാർമേഖല�തിൽ
ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്കയുകുംടെയ്യുക
എന്നതലാണ്വസബർപലാർകേതിടന്ലക്ഷ്യകും.

പട്തിേ 5.1.4ഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്അധീനത�ീലുള്ളഭൂേതി

ഘട്ങ്ങൾ ഘട്ം I ഘട്ം II തൃശ്ശൂർ കെർത്െ ടതി.� തി.സതി േല്ലൂർ
ഭൂവതിസ്തൃതതി
(ഏകേറതിൽ)

100.86 125 30 66 ജതിസതിഡതിഎയുടെഉെേസ്ഥത�തിലുള്ളടകഎസ്ഐെതിഎമ്മതിടന്
പലാട്ടത്തിന്കീഴ തിൽ30,000െ.കതിേതിഅെതിബ തിൽറ്്അപ്്സ്ഥലകും

അവലംബം:ടെക്മനോപോർക്്

പട്തിേ 5.1.5 ഇൻമഫലാപലാർകേതിടന്പ്രധലാനഭൗതതികമനട്ടകും

വതിേദലാകുംേങ്ങൾ മനട്ടങ്ങൾ
2016-17

മനട്ടങ്ങൾ
2017-18

മനട്ടങ്ങൾ
2018-19

മനട്ടങ്ങൾ
2019-20

ടേലാത്കുംവ തിറ്റുവരവ്(മകലാെതിരൂപ) 3,200 4,013 6,606.75 7,200*

ആടകടതലാഴതിൽ(എണ്ണകും) 33,116 37,000 40,000 47,000

കമ്പനതികളുടെഎണ്ണകും(എണ്ണകും) 298 396 392 427

ആടകഭൂേതി(ഏകേർ) 323 323 323 323

ആടകബതിൽറ്്അപ്്മപേസ്
(ദേലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതി). 6.6 8.0 9.0 9.0

അവലംബം: ഇൻമ�ോപോർക്് 

*കണക്കുകൾ തോൽക്ോല്റികേോണ്
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പട്തിേ 5.1.6 വസബർപലാർകേതിടന്ഭൗതതികമനട്ടങ്ങൾ
വതിേദലാകുംേങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
ടേലാത്കുംവ തിറ്റുവരവ്(മകലാെതിരൂപ) 6.65 10.68 16.78 4.57

ടേലാത്കുംക�റ്റുേതതി(മകലാെതിരൂപ) 6.65 10.68 14.95 29.292

ടേലാത്കുംനതിമക്ഷപകും(മകലാെതിരൂപ) 0.85 2.39 3.12 3.12

ആടകടതലാഴതിൽ(എണ്ണകും) 112 266 558 748

കമ്പനതികളുടെഎണ്ണകും(എണ്ണകും) 8 13 23 46

ആടകഭൂേതി(ഏകേറതിൽ) 42.49 43 43 43

ആടകഭൂേതി(ഏകേറതിൽ) 2.88 3.0 3.0 3.0

അവലംബം:സൈബർപോർക്്

സർകേലാറുകുംവ്യവസലാ�വകുംതമ്മതിലുള്ളസലാധ്യതയുള്ള
നതിമക്ഷപകരുേലാ�തിഇെപഴകുക,ഐെതി/ഐെതിഇഎസ്
അെതിത്റേക്തിടപ്ടുത്തുക,പ്രമേലാഷണൽ
കലാടമ്പ�്നുകൾനെത്തുക,ഐെതി,ഐെതിഇഎസ്
എന്നതിവയ്കലാ�തിേലാനവവതിഭവമേഷതിവതികസതിപ്തിക്ക
എന്നത്വസബർപലാർകേതിടന്ഉത്രവലാദതിത്േലാണ്.
മകലാഴതിമകേലാെ്വസബർപലാർകേതിടല43ഏകേർ
ഭൂേതിയുടെമുഴുവൻഉെേസ്ഥലാവകലാേവകുംമകരള
മസ്ററ്്ഐെതിഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർലതിേതിറ്ഡതിന്
(ടകഎസ്ഐെതിഎൽ)ഉണ്്.

വസബർപലാർകേതിടന്പ്രധലാനമനട്ടങ്ങൾചുവടെ
കലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

• ഇന്ർടനറ്്,ടേലാവബൽഅമസലാസതിമ�ഷൻ
ഓഫ്ഇന്ത്യ(ഐഎഎകുംഐഐ)യുേലാ�തി
സഹകരതിച്ച്വസബർപലാർകേ്മകരളത്തിൽ
ആദ്യേലാ�തിആപ്്ഇൻകുമബഷൻഹബ്
വതികസതിപ്തിടച്ചടുത്തു.

• വസബർപലാർകേതിടലടേലാവബൽ
ഇൻകുമബഷൻഹബതിനലാ�തിഒരുടസന്ർഓഫ്
എക്ലൻസ്സൃഷ്ടതിച്

• നലാൽപത്തിട�ലാന്ന്ഐെതികമ്പനതികൾടസസതിൽ
പ്രവർത്തിക്ന്നു

• 127മപർകേ്ടതലാഴതിൽനൽകുന്നമനലാണ്
ടസസതിടലടേലാവബൽഇൻകുമബഷൻ
ഹബതിൽമുപ്ത്തിനലാല്സ്റലാർട്ടപ്്കമ്പനതികൾ
പ്രവർത്തിക്ന്നു.

• കലാമ്പസതിൽ570ഓളകുംമനരതിട്ടുള്ളടതലാഴതിൽസൃഷ്ടതിച്.
• 2019-20കലാല�ളവതിൽടേലാത്കുംനതിമക്ഷപകും3.12

മകലാെതി,ടേലാത്കുംവതിറ്റുവരവ്4.572മകലാെതി
• ക�റ്റുേതതിവരുേലാനകും17മകലാെതിരൂപ�ലാ�തി

ഉ�ർത്തി.
• 2.88ലക്ഷകുംെതുരശ്ര�െതിവതിസ്ീർണ്ണമുള്ള

ഐെതിടകട്ടതിെത്തിടലഐെതിഇെങ്ങൾ
പലാട്ടത്തിടനടുക്ന്നത്സജീവേലാ�തിനെക്ന്നു.

വസബർപലാർകേതിടന്ഭൗതതികമനട്ടങ്ങൾഅനു�ന്ം 
5.1.5 -ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.കഴതിഞ്ഞ4വർഷേലാ�തി
വസബർപലാർകേതിടന്പ്രധലാനഭൗതതികപ്രകെനകും
പട്തിേ 5.1.6 -ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.

കേരള ക്റേറ്് ഐ.റ്തി ഇൻഫ്രോസ്്േ്െർ 
െതിേതിറ്ഡ് (ലേ.എസ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എൽ)

സകുംസ്ഥലാനടത്ഐെതി/ഐെതിഇഎസതിനലാ�തി
അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനലാ�തി
രൂപീകരതിച്ചഒരുപബ്തിക്ലതിേതിറ്ഡ്കമ്പനതി�ലാണ്
മകരളമസ്ററ്്ഇൻഫർമേഷൻടെക്മനലാളജതി
ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർലതിേതിറ്ഡ്(ടക.
എസ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എൽ).സർകേലാരതിടന്
ഉെേസ്ഥലാവകലാേത്തിലുള്ളഭൂേതിപലാട്ടത്തിന്നൽകുകമ�ലാ
പ്രലാമ�ലാഗതികേലാ�സലാമ്പത്തികേലാതൃകകളതിലൂടെ
സ്രൂപതിക്ന്നഫണ്്ഉപമ�ലാഗതിച്ച്ടപലാതുസ്കലാര്യ
പകേലാളതിത്േലാതൃക�തിൽസകുംസ്ഥലാനത്്ഐ.റ്തി.
പശ്ലാത്ലസൗകര്യങ്ങൾവതികസതിപ്തിക്ക�ലാണ്
കമ്പനതിടെയ്യുന്നത്.

ഭൂേതിഏടറ്ടുത്്അതതിൽആവേ്യേലാ�അെതിസ്ഥലാന
സൗകര്യങ്ങളലാ�വവദ്യുതതി,ജലകും,മറലാഡ്,ചുറ്േതതിൽ,
ടസസ്പദവതി,േറ്റുസർകേലാർഅകുംഗീകലാരങ്ങൾ
എന്നതിവലഭ്യേലാകേതി,വ്യക്തികൾകേ്ഐ.റ്തി.
(ടസസ് )മേഖലകൾ,ഐ.റ്തി.പലാർക്കൾഎന്നതിവ
വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിസ്കലാര്യസകുംരകുംഭകർകേ്
നൽകുക�ലാണ്കമ്പനതിയുടെബതിസതിനസ്േലാതൃക.
ടക.എസ്.ഐ.റ്തി.ഐ.എൽടന്പ്രധലാനെതില
മപ്രലാജക്ടുകൾഇനതിപ്റയുന്നവ�ലാണ്.

1.  സ്േതിൽ ലഡെതിവറതി കപ്രോജേ്ട്, കേരളം 
ടക.എസ്.ഐ.െതി.എല്തിന്മകരളസർകേലാർ
നതിമ�ലാഗതിച്ചഅഭതിേലാനകരേലാ�പദ്തതി�ലാണ്
്തിൽടഡലതിവറതിമപ്രലാജക്െ്,മകരളകും
വതിദ്യലാർത്ഥതികളുകുംവ്യവസലാ�വകുംതമ്മതിലുള്ള
അന്തരകുംകുറയ്ക്കുകഎന്നതലാണ്എസ്ഡതിപതിടക
പദ്തതിയുടെലക്ഷ്യകും.പദ്തതിയുടെഭലാഗേലാ�തി150
എൻജതിനീ�റതികുംഗ്മകലാമളജുകളുടെസജ്ജീകരണവകും
3സ്റ്റുഡതിമ�ലാകളതിലുകുംടെലതിമകലാണ്ഫറൻസതിങ്ങ്
സകുംവതിധലാനമുള്ളവതിർച്ച്ൽപ്ലലാറ്്മഫലാകും
ഉൾടകേലാള്ളുന്നതലാണ്.മകരളത്തിലുെനീളമുള്ള
74ക്ലലാസ്മുറതികളതിലുകുംടെക്മനലാപലാർകേ്,
ഇൻമഫലാപലാർകേ്,എൻഐെതികലാലതികേട്ട്
എന്നതിവതിെങ്ങളതിടല3സ്റ്റുഡതിമ�ലാകളതിലുകുംസതിസ്റകും
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ഇന്മഗ്രഷൻമജലാലതികൾപൂർത്തി�ലാ�തി.
2. കേരള വഫ�ർ ഒപ്റ്തിേ് ലനറ്് വർ്്  

(ലേ.കഫോൺ): 30,000മത്ലാളകുംസർകേലാർ,
വതിദ്യലാഭ്യലാസസ്ഥലാപനങ്ങൾകേ്(്ലാകേ്1)
അതതിമവഗഇന്ർടനറ്്കണക്റ്തിവതിറ്തി
നൽകലാൻപ്രലാപ്തതിയുള്ള,സകുംസ്ഥലാനവ്യലാപകേലാ�തി
ഒപ്റ്തികേൽവഫബർശകുംഖല�ലാ�ടകമഫലാണ്,
സലാമ്പത്തികേലാ�തിപതിന്നലാകേകുംനതിൽക്ന്ന20
ലക്ഷകുംകുടുകുംബങ്ങൾക്കുംേറ്റുള്ളവർകേ്കുറഞ്ഞ
നതിരകേതിൽഇന്ർടനറ്്മസവനങ്ങൾക്കുംസൗജന്യ
ഇന്ർടനറ്്വലാഗ്ലാനകുംടെയ്യുന്നു(്ലാകേ്2)1028.20
മകലാെതിരൂപടെലവതിൽടക-മഫലാണ്പദ്തതി

 നെപ്ലാക്ന്നതതിന്സർകേലാർഭരണലാനുേതതി
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.പതിന്നീെ്,1548.08മകലാെതി
രൂപ�ലാ�തിപുതുകേതിഭരണലാനുേതതിനൽകതി.
കതിഫ്ബതിയുടെസഹലാ�മത്ലാടെ്ലാകേ്1
നെപ്തിലലാകേലാൻതീരുേലാനതിച്.ടകഎസ്ഇബതിഎൽ,
ടകഎസ്ഐെതിഎൽ,മകരളസർകേലാർഎന്നതിവയ്ക്
അനുകൂലേലാ�തി49:49:2ടന്ഓഹരതിവകവേമുള്ള
പലാമറ്ണതിൽഒരുപുതതി�മജലാ�തിന്്ടവഞ്്ർകമ്പനതി
(ടക-മഫലാണ്ലതിേതിറ്ഡ് )രൂപീകരതിച്.

3. ലടേ്കനോസതിറ്തിയതിൽ ഐടതി ലേട്തിടത്തിലറെ 
നതിർമ്ോണം: ടെക്മനലാസതിറ്തി
വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിടന്ഭലാഗേലാ�തി,2ലക്ഷകും
െതുരശ്രഅെതിവതിസ്ീർണ്ണമുള്ളടെക്മനലാസതിറ്തി�തിൽ
ആദ്യടത്ഐെതിടകട്ടതിെകുംനതിർമ്മതികേലാൻസർകേലാർ
തീരുേലാനതിച്.ഇതതിനലാ�തിടകഎസ്ഐെതിഎലതിടന
എസ്പതിവതിയുകുംഫണ്തികുംഗ്ഏജൻസതി
ടകഐഐഫതിയുകുംആണ്.ടേലാത്കുംപദ്തതി
ടെലവ്105മകലാെതിരൂപ.മുഴുവൻപദ്തതിയുകും2020
ഡതിസകുംബറതിൽപൂർത്തി�ലാകുടേന്ന്പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.


4. േളേകശേരതിയതിലെ ലടേ്കനോളജതി ഇല്ോകവഷൻ 

കസോണതിൽ 1 ലേട്തിടം: മകരളത്തിൽഒരുസ്റലാർട്ടപ്്
ഇമകേലാസതിസ്റകുംസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിടന്ഭലാഗേലാ�തി
ടകലാച്ചതിഇടന്നലാമവഷൻമസലാണതിൽ3.4ലക്ഷകും
െതുരശ്രഅെതിടകട്ടതിെകുംനതിർേതിക്ടേന്ന്സർകേലാർ
പ്രഖ്യലാപതിച്.ഇതനുസരതിച്ച്,ടകഐഎഫ്ബതിയുടെ
സലാമ്പത്തികസഹലാ�മത്ലാടെ215.26മകലാെതി
രൂപയ്ക്സർകേലാർഭരണപരേലാ�അനുേതതി
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.പദ്തതിയുടെനതിർവ്വഹണത്തിനലാ�തി
ടകഎസ്ഐെതിഎൽഎസ്പതിവതിആ�തി
നതിമ�ലാഗതിച്ചതിട്ടുണ്്.മൂന്ന്ടകട്ടതിെങ്ങളുടെ
നതിർമ്മലാണവകുംഅനുബന്സഹലാ�
ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർമജലാലതികളുകുംഈപദ്തതി�തിൽ
ഉൾടപ്ടുന്നു.ടകട്ടതിെകും12020ഡതിസകുംബറതിലുകും2021
േലാർമച്ചലാടെടകട്ടതിെകും2ഉകുംപൂർത്തി�ലാക്ടേന്ന്
പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.

5. ഗ്ോേ വതിജ്ോന കേ�ങ്ങൾ ധർമ്ടം എൽ  
എസതി, തളതിപ്റമ്പ് എൽ  എസതി എ്തിവതിടങ്ങളതിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്നു: കണ്ണൂരതിൽഗ്രലാേവതിജ്ലാന
മക�ങ്ങൾനതിർമ്മതിക്ന്നതതിനുള്ളനെപ്ലാകേൽ
ഏജൻസതി�ലാ�തിടകഎസ്ഐെതിഎൽ
ഏർടപ്ട്ടതിരുന്നു.ടേലാത്കുംകണകേലാകേതി�
ടെലവ്5.61മകലാെതിരൂപ.5.33മകലാെതിരൂപയുടെ
വലാ�്പനബലാർഡ്അനുവദതിച്.15പഞ്ലാ�ത്്
സ്ഥലങ്ങളതിൽജതി.എഫ്.ആർ.ജതിപലാനൽ
ഉപമ�ലാഗതിച്ച്വതിമല്ജ്മനലാളജ്ടസന്ർടകട്ടതിെങ്ങൾ
നതിർമ്മതിക്ന്നതലാണ്പ്രവൃത്തി.മുഴുവൻമജലാലതികളുകും
2021േലാർച്ചതിൽപൂർത്തി�ലാകുടേന്ന്പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.

6. ഇെേ്ക്ോണതിക്് ആൻഡ് ഇൻഫർകേഷൻ 
ലടേ്കനോളജതി ഡതിപ്ോർട്് ലേറെതിലറെ
കീഴതിലുള്ളഎല്ലാനതിർമ്മലാണ,കണക്റ്തിവതിറ്തി
പ്രവർത്നങ്ങൾക്മുള്ളനതിർവ്വഹണ
ഏജൻസതി�ലാ�തിടകഎസ്ഐെതിഎലതിടനനതി�േതിച്.

ഇറെർ നോഷണൽ ലസറെർ കഫോർ ഫ്രീ 
ആൻഡ് ഓപ്ൺ കസോഴ്സ് കസോഫ്റ്് 
ലവയർ (ഐ.സതി. കഫോസ്)

ഇന്ത്യ�തിടലയുകുംവതിമദേടത്യുകുംഫ്ീമസലാഫ്റ്്
ടവ�ർസകുംഘെനകളുേലാ�തിമെർന്ന്ഫ്ീമസലാഫ്റ്്
ടവ�റുകളുടെവതികസനവകുംപ്രമ�ലാഗവകുംഫ്ീമനലാളഡ്ജുകും
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്കയുകുംടെയ്യുകഎന്നലക്ഷ്യമത്ലാടെ
മകരളസർകേലാർആരകുംഭതിച്ചഅന്തലാരലാഷ്്മക�േലാണ്
ഐ.സതി.മഫലാസ്്.ഫ്ീആൻഡ്ഓപ്ണ്മസലാഴ്സ്
മസലാഫ്റ്്ടവ�റുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ടകണ്സൾട്ടൻസതി,
ഗമവഷണവതികസനപരതിപലാെതികൾ,അകേലാദേതിക്
പഠനകും,മസവനകും,പരതിേീലനകും,പ്രസതിദ്ീകരണകും,
സർട്ടതിഫതിമകേഷൻ,അന്തലാരലാഷ്്തലത്തിലുള്ള
സഹകരണകുംഎന്നതിവയുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ടഎല്ലാ
പ്രവർത്നങ്ങളുമെയുകുംമനലാഡൽഏജൻസതി�ലാണ്
ഐസതിമഫലാസ്.മഫലാസ്അധതിഷ്തിതപരതിേീലന
പരതിപലാെതികൾ,വർമഷലാപ്പുകൾ,ടസേതിനലാറുകൾ,
ഗമവഷണപരതിപലാെതികൾ,ടപ്രലാജക്റ്റുകൾ,േല�ലാളകും
കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗ്പ്രവർത്നങ്ങൾ,വതിദ്യലാർഥതികളുടെ
ഇമന്ണ്ഷതിപ്പുകളുകുംമപ്രലാജക്ടുകളുകും,സമ്മർക്യലാമ്പുകൾ,
ഫലാകേൽറ്തിവതികസനപരതിപലാെതികൾ,ടഫമല്ലാഷതിപ്്
മപ്രലാഗ്രലാമുകൾതുെങ്ങതി�വഐ.സതിമഫലാസ്
നെത്തി�തിട്ടുണ്്.2019-20ടലഐസതിമഫലാസ്തിടന്
പ്രധലാനമനട്ടങ്ങൾതലാടഴപ്റയുന്നു.

• കലാഴ്ച�തിൽടവല്ലുവതിളതിമനരതിടുന്നതതിനലാ�തി
ഡതിെതിഇയുേലാ�തിേല�ലാളസ്ക്രീൻറീഡറതിടന്ആദ്യ
ഘട്ടകുംപൂർത്തി�ലാകേതി.

• 5വനതിതലാഹലാകേമത്ലാണ്ടസഷനുകൾ,1
വതിന്ർസ്കൂൾമഫലാർവേണ്,2ബലാകേ്ടുവർകേ്
മപ്രലാഗ്രലാകും,2ഫലാകേൽറ്തിടഡവലപ്ടേന്്മപ്രലാഗ്രലാകും
എന്നതിവനെത്തി.

• ഹലാർഡ്ടവ�ർെീകുംഅന്തലാരലാഷ്്
വർകേ്മഷലാപ്പുകൾനെത്തുകയുകുംസ്കൂൾ
വതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേലാ�തി2സമ്മർക്യലാമ്പുകൾ
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നെത്തുകയുകുംടെ�്തു.
• പ്രധലാനേലായുകുംവ്യത്യസ്കഴതിവള്ളകുട്ടതികൾകേലാ�തി,

വതിജ്ലാനപരേലാ�കഴതിവകളുടെവതികലാസടത്
സഹലാ�തിക്ന്നതതിന്ലക്ഷ്യേതിട്ടുള്ളഒരുആധുനതിക
വതിദ്യലാഭ്യലാസആപ്ലതിമകേഷനലാ�മെബതിൾസതി�യുടെ
പ്രലാമദേതികവൽകേരതിച്ചപതതിപ്്രൂപകൽപ്ന
ടെ�്തു.

• ജതികകുംവപ്രസ്ആപ്ലതിമകേഷൻമപ്രലാജക്റ്്,
ജതികകുംവപ്രസ്േല�ലാളടവബ്വസറ്റുകുംേല�ലാള
ഓഡതിമ�ലായുകുംപൂർത്തി�ലാകേതി.

• ടഫമലലാഷതിപ്്മപ്രലാഗ്രലാേതിന്കീഴതിൽ,15മപരതിൽ
8മപർഐസതിഎഫ്ഒഎസതിൽമെർന്നു,അവർ
വ്യത്യസ്ഗമവഷണമപ്രലാജക്ടുകളതിൽഏർടപ്ടുന്നു.

• ഇതതിനകകുംനെപ്തിലലാകേതി�പ്രവർത്നങ്ങളുടെ
സകുംമ�ലാജനവകുംപ്രവർത്നപരവേലാ�
പരതിമേലാധനയുകുംഇൻസ്റലാമളഷനുകുംഐടഡകുംവപറതി
സജ്ജീകരണവകുംപൂർത്തി�ലാകേതി.

• ഒരുഓഫീസ്ഫ�ൽസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുകും
പരതിഷ്കരതിക്ന്നതതിനുകുംവകേലാറ്കുംടെയ്യുന്നതതിനുകും
അെയ്ക്കുന്നതതിനുമുള്ളസവതിമേഷതകളുള്ളഒരുഫസ്റ്്
ടലവൽമപ്രലാമട്ടലാവെപ്്വതികസതിപ്തിച്.

• സതിഇെതി�തിലുകുംഐഒെതി�തിടലസമ്മർസ്കൂളതിലുകും
“മലലാറലാവലാൻ,ഐഒെതിയ്കലായുള്ളആർഎസ്സതിവതി”
എന്നതിവ�തിൽപരതിേീലനകുംനൽകതി.

• സ�ൻസ്ഹലാകേ്മഡ2019ൽ“മലലാറഒരു
മബലാക്തിൽ”വർകേ്മഷലാപ്്നെത്തി,െതിസൽ
ഉപമ�ലാഗതിച്ച്ഒരുറതിസ്ക്-വതിവേമക്രലാകണ്മ്ലാളർ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിടനക്റതിച്ള്ള2ദതിവസടത്
ബൂട്ട്ക്യലാമ്പ്സകുംഘെതിപ്തിച്,ട്സ്റ്്റതിസർച്ച്
പലാർകേതിൽഉളതിഉപമ�ലാഗതിച്ച്റതിസ്ക്-വതിസതിപതിയു
രൂപകൽപ്നട�ക്റതിച്ച്വർകേ്മഷലാപ്്നെത്തി.

• മഫലാസ്ടസൽമകലാർഡതിമനറ്ർേലാരുടെേീറ്്അപ്്
നെത്തി,45മകലാർഡതിമനറ്ർേലാർപടകേടുത്തു

• 12ജതില്കളതിടലവതിവതിധമകലാമളജുകളതിൽഫ്ീകലാഡ്
ഉപമ�ലാഗതിച്ച്ഉൽപന്നവതികസനടത്ക്റതിച്ള്ള
ഏകദതിനേതില്പേലാലനെത്തി.

കേരള ്റേോർട്പ്് േതിഷൻ (ലേ.എസ്.യു.എം.)

സകുംരകുംഭകത്വതികസനകും,ഇൻകുമബഷൻ
പ്രവർത്നങ്ങൾഎന്നതിവനെപ്തിലലാക്ന്നതതിനുള്ള
സകുംസ്ഥലാനസർകേലാരതിടന്മനലാഡൽഏജൻസതി�ലാണ്
മകരളസ്റലാർട്ടപ്്േതിഷൻ(ടക.എസ്.യു.എകും.).
ടെക്മനലാപലാർകേ്ടെക്മനലാളജതിബതിസതിനസ്്
ഇൻകുമബറ്ർആ�തിഅറതി�ടപ്ട്ടതിരുന്നമകരളസ്റലാർട്ടപ്്
േതിഷൻ(ടക.എസ്.യു.എകും.)ഇന്ത്യ�തിടലആദ്യടത്
വതിജ�കരേലാ�മനലാണ്അകേലാദേതിക്ബതിസതിനസ്്
ഇൻകുമബറ്റലാണ്.2007ലലാണ്ഇതതിടന്പ്രവർത്നകും
ആരകുംഭതിച്ചത്.

മകരളത്തിടലയുവലാകേളതിലുകുംവതിദ്യലാർത്ഥതികളതിലുമുള്ള
സകുംരകുംഭകത്കഴതിവകൾതതിരതിച്ചറതിയുന്നതതിനുകും,

വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിനുകും,മകരളത്തിടന്പരമ്പരലാഗത
മേഖലകളതിൽസലാമകേതതികവതിദ്യ�തിൽഅധതിഷ്തിതേലാ�
സകുംരകുംഭകത്വതികസനആവേ്യങ്ങൾവകകലാര്യകും
ടെയ്യുക,മകരളത്തിടന്സലാമൂഹതികസലാമ്പത്തിക
സകുംസ്കലാരത്തിന്അനുമ�ലാജ്യേലാ�തരത്തിലുള്ള
പരതിേീലനപരതിപലാെതികൾസകുംഘെതിപ്തിക്ക,
സലാമകേതതികഉൽപ്ന്നങ്ങൾക്കുംമസവനങ്ങൾക്കും
ആവേ്യേലാ�വതിപണതികടണ്ത്തുക,വവജ്ലാനതിക,
ഗമവഷണവതികസനസ്ഥലാപനങ്ങളുേലായുകും,
വ്യവസലാ�തികസലാമ്പത്തികസ്ഥലാപനങ്ങളുേലായുകും
ബന്കുംസ്ഥലാപതിക്ക,ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടുകളതിൽ
വതികസതിപ്തിക്ന്നസലാമകേതതികവതിദ്യകൾ�ഥലാർത്ഥ
ഉപമഭലാക്ലാകേൾകേ്ലഭ്യേലാക്ന്നതതിനുകുംമവഗത്തിൽ
വലാണതിജ്യവൽകേരതിക്ന്നതതിനുകുംഒരുമവദതിസൃഷ്ടതിക്ക
എന്നതിവ�ലാണ്ഇതതിന്ടലക്ഷ്യകും.

2016മുതൽ,2,200സ്റലാർട്ട്അപ്പുകൾരജതിസ്റർ
ടെ�്തു,24,000ടതലാഴതിൽസൃഷ്ടതിച്ച,3.2ലക്ഷകുംെതുരശ്ര
അെതി�തിൽകൂടുതൽഇൻകുമബഷൻമപേസ്,230
ലധതികകുംഇടന്നലാമവഷൻആന്്എന്ർപ്രണർഷതിപ്്
ഡവലപ്ടേന്്ടസല്ലുകൾ(ഐഇഡതിസതി),ഇവട�ല്ലാകും
വതിവതിധജതില്കളതിലുകുംടകലാച്ചതി,തതിരുവനന്തപുരകും,കലാലതികേറ്്
തുെങ്ങതി�നഗരങ്ങളതിലുകുംതുല്യേലാ�തിവതിതരണകും
ടെയ്യുന്നു.ഹലാർഡ്ടവ�ർ,ബമ�ലാടെക്മനലാളജതി,
ഇലക്മ്ലാണതിക്സ്,അഡ്ലാൻസ്ഡ്കമ്പ്യൂട്ടതികുംഗ്
തുെങ്ങതി�മേഖലകളതിൽശ്രദ്മക�ീകരതിക്ന്നനൂതന
ലലാബുകളുകുംഈസൗകര്യങ്ങളതിൽപലതലാണ്.2,200
സ്റലാർട്ടപ്പുകളതിൽ13േതേലാനകും2019ടലആദ്യമൂന്ന്
പലാദങ്ങളതിൽേലാ്കുംരജതിസ്റർടെയ്തതിട്ടുണ്്.

2017-20പദ്തതികലാല�ളവതിൽ,സ്റലാർട്ടപ്പുകളുടെ
എണ്ണത്തിലുകുംഗുണനതിലവലാരത്തിലുകുംഗണ്യേലാ�
വർദ്നവ്ഉണ്ലാ�തിട്ടുണ്്.സ്റലാർട്ടപ്പുകൾ300ൽ
നതിന്ന്2,800ൽഅധതികേലാ�തി.മലലാകടത്#1
ടപലാതുബതിസതിനസ്ആക്തിലമററ്റലാ�തിഅന്തലാരലാഷ്്
അകുംഗീകലാരവകുംഗവണ്ടേന്തിടലമെലാപ്്ടപർമഫലാേർ
(മെലാപ്്3)എന്നനതില�തിൽമദേീ�അകുംഗീകലാരവകും
ലഭതിച്.ഇന്ത്യമസ്ററ്്സ്റലാർട്ടപ്്റലാകേതികുംഗ്,2019.4ലക്ഷകും
െതുരശ്രഅെതിഇൻകുമബഷൻഏരതി�യുകുംപ്രമത്യക
ഇൻകുമബറ്റുകളുകുംഉണ്്:അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങളതിൽ
ഗണ്യേലാ�വർദ്നവ്ഉണ്ലാ�തി.

സകുംരകുംഭകരുടെവളർച്ചയ്ക്അനുമ�ലാജ്യേലാ�
ഒരുഅന്തരീക്ഷകുംസൃഷ്ടതികേലാൻസകുംസ്ഥലാനങ്ങടള
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിഇന്ത്യഗവണ്ടേന്്
സ്റലാർട്ടപ്്റലാകേതികുംഗ്ആരകുംഭതിച്.നലാമ്ലാകുംറതിമപ്ലാർട്ട്
അനുസരതിച്ച്ഗുജറലാത്്േതികച്ചപ്രകെനകും
കലാഴ്ചടവച്ചമപ്ലാൾകർണലാെകയുകുംമകരളവകും
േതികച്ചപ്രകെനകുംകലാഴ്ചവച്.പ്രമത്യകതിച്കുംവനതിതലാ
സകുംരകുംഭകർക്ള്ളസ്ഥലാപനപതിന്തുണയ്ക്കുകും
സ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേലാ�തിേക്േലാ�സകുംരകുംഭഫണ്തികുംഗ്
സകുംവതിധലാനത്തിനുകുംമകരളകുംഅകുംഗീകലാരകുംമനെതി.
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മകലാവതിഡ്-19കലാല�ളവതിൽമപലാലുകുംമകരളത്തിൽ
സ്റലാർട്ടപ്പുകളുടെഎണ്ണകുംവർദ്തിച്.റതിമട്ടണ്
എേതിഗ്രന്റുകളുടെവർദ്നവ്,സകുംരകുംഭങ്ങളതിലുള്ള
യുവലാകേളുടെതലാൽപര്യകും,സ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേലാ�തി
സർകേലാർസൗകര്യങ്ങളുടെനതിലവലാരകുംഎന്നതിവ�ലാണ്
ഇതതിന്കലാരണകും.2020-ൽഇതുവടര399
സ്റലാർട്ടപ്പുകൾരജതിസ്റർടെയ്തതിട്ടുണ്്.കഴതിഞ്ഞവർഷടത്
അമപക്ഷതിച്ച്18േതേലാനകുംവളർച്ചവകവരതിച്.നതിലവതിൽ
സ്റലാർട്ടപ്പുകളതിൽ,5,477സജീവസ്റലാർട്ടപ്പുകളുേലാ�തി
േഹലാരലാഷ്്ഒന്നലാേതലാണ്,1,292സജീവ
സ്റലാർട്ടപ്പുകളുേലാ�തിമകരളകുംഒമ്പതലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണ്.

വതിവതിധസലാമകേതതികമേഖലകൾകേലാ�തിപ്രമത്യക
സൗകര്യങ്ങമളലാടെ1.80ലക്ഷകുംെതുരശ്ര�െതി
വതിസ്ീർണ്ണമുള്ളവതിേലാലേലാ�സമുച്ച�േലാ�ടകലാച്ചതി�തിൽ
2019ജനുവരതി�തിൽടകഎസ്യുഎകുംഇന്മഗ്രറ്ഡ്
സ്റലാർട്ട്അപ്്മകലാകുംപ്ലക്സ്ആരകുംഭതിച്.ഇത്തലാടഴ
പറയുന്നവയുടെയുകുംആതതിമഥ�ത്കുംവഹതിക്ന്നു.

(1)മേകേർവതിമല്ജ്-ഏറ്വകുംവലതി�ഇലക്മ്ലാണതിക്
ഹലാർഡ്ടവ�ർഇൻകുമബറ്റുകുംഇഎസ്ഡതിഎകും
സൗകര്യവകും.

(2)ബമ�ടനസ്റ്്-പുതതി�
സകുംരഭകടരവതികസതിപ്തിക്ന്നതതിനുകും
മപ്രലാൽസലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുമുള്ളമസ്ററ്്ഓഫ്
ആർട്ട്ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിഇൻസ്രുടേമന്ഷൻ
പ്ലലാറ്്മഫലാകും

(3)് തികേ്-ഹലാർഡ്ടവ�ർസ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേലാ�തി
ഇന്ത്യയുടെആദ്യടത്അന്തലാരലാഷ്്
ആക്സതിലമററ്ർടകലാണ്ടുവരതിക

(4)് തികേ്-കലാൻസർമരലാഗനതിർണ�ത്തിനുകും
പരതിെരണത്തിനുേലാ�തിപരതിഹലാരങ്ങൾ
വതികസതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിസേർപ്തിച്ചതിരതിക്ന്ന
ഇൻകുമബറ്ർ

(5)യൂണതിറ്തിയുകുംടസറയുകുംസ്ഥലാപതിച്ചടസന്ർഓഫ്
എക്ലൻസ്

രലാജ്യടത്ഏറ്വകുംവലതി�എക്സ്ക്ലൂസീവ്
ഹലാർഡ്ടവ�ർഇൻകുമബറ്റലാ�മേകേർവതിമല്ജതിടല
സ്റലാർട്ടപ്്കമ്പനതികൾവതിവതിധപ്രമദേങ്ങളതിൽ
അത്യലാധുനതികഹലാർഡ്ടവ�ർഇലക്മ്ലാണതിക്
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾവതികസതിപ്തിക്ന്നു;ഓമട്ടലാമേഷൻ,
മറലാമബലാട്ടതിക്്,മരൈലാണുകൾ,ഇന്ർടനറ്്
ഓഫ്തതികുംഗ്സ്,സ്�കുംഭരണവലാഹനങ്ങൾ,
ബമ�ലാടേഡതികേൽഇൻസ്രുടേമന്ഷൻ,എനർജതി
േലാമനജുടേന്്എന്നീമേഖലകളതിൽ.ടേഷീൻമലണതികുംഗ്,
ആർട്ടതിഫതിഷ്യൽഇന്ലതിജൻസ്,ആഗ്ടേന്ഡ്
റതി�ലാലതിറ്തി/ടവർെ്ൽറതി�ലാലതിറ്തിഎന്നതിവതങ്ങളുടെ
ഉൽപ്ന്നങ്ങടളനൂതനവകുംആമഗലാളതലത്തിൽ
േത്രലാധതിഷ്തിതവേലാക്ന്നതതിന്കട്ടതികുംഗ്എഡ്ജ്
സലാമകേതതികവതിദ്യകടളസ്ലാധീനതിക്ന്നതലാണ്േതികേ
സ്റലാർട്ടപ്പുകളുകും.

ടെക്മനലാളജതിഇടന്നലാമവഷൻമസലാണ്നതിരവധതി
സലാമകേതതികമേഖലകളുടെആമഗലാളനവീകരണ
ഇൻകുമബറ്ർമക�േലാണ്.േൾട്ടതിടസക്െർ
ടെക്മനലാളജതിഇൻകുമബറ്റുകൾകേ്സ്റലാർട്ടപ്പുകൾ
ഇൻകുമബറ്്ടെയ്യുന്നതതിനുകുംഗലാർഹതികവളർച്ചയുള്ള
സകുംരകുംഭങ്ങടളപതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിനുേലാ�തിമലലാമകലാത്ര
അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾെതിസ്സൃഷ്ടതിക്കും.
കളേശ്രതി�തിടലകതിൻഫ്വഹടെക്പലാർകേതിൽ13.2
ഏകേർസ്ഥലത്്െതിസ്സ്ഥലാപതിക്ന്നു.ബതിൽറ്്-
അപ്്സ്റലാർട്ട്അപ്്ടേലാഡ്യൂളുകൾ,വഹ-എൻഡ്
ഫലാ്തിമകേഷൻലലാബുകൾ,ആർ&ഡതിലലാബ്
സൗകര്യങ്ങൾ,വലാണതിജ്യഓഫീസ്സ്ഥലങ്ങൾ,
മഡലാർേതിറ്റതികൾ,എസ്എച്ച്ഒകൾ,േലാളുകൾഎന്നതിവ
ഉൾടപ്ടുന്നതലാണ്മസലാണ്.ഏകമദേകും5ലക്ഷകും
െതുരശ്ര�െതിവതിസ്ീർണ്ണമുള്ളടേലാത്കുംവതിസ്ീർണ്ണകും
െതിസ്സൃഷ്ടതിക്കും.െതിസതിനുള്ളഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
വതിവതിധഘട്ടങ്ങളതിലലാ�തിനതിർമ്മതിക്കും.നതിലവതിൽഘട്ടകുംI
പ്രവർത്തിക്ന്നു.

ടെക്വ്യവസലാ�ത്തിലുകുംഡതിജതിറ്ൽസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ�തിലുകും
അവസരങ്ങളുള്ളസ്റലാർട്ടപ്പുകടളയുകുംയുവലാകേടളയുകും
പ്രലാപ്തേലാക്ന്നതതിനുകുംേലാക്ീകരതിക്ന്നതതിനുകും
ടകഎസ്യുഎമ്മതിന്സർകേലാർ,ടപലാതുമേഖലലാ
സ്ഥലാപനങ്ങൾ,മകലാർപ്മററ്റുകൾഎന്നതിവയുേലാ�തി
സഹകരതിക്ന്നു.

പ്രധോന പരതിപോടതിേൾ

സ്റലാർട്ടപ്പുകൾക്കുംസലാമകേതതികപ്രതതിഭകൾക്കും
േതികച്ചതലത്തിലുള്ളനതിമക്ഷപകർ,എക്തിക്യൂട്ടീവകൾ,
േലാധ്യേങ്ങൾഎന്നതിവരുടെമക�ബതിന്ദുഹഡതിൽ
ഇന്ത്യ�ലാണ്.േരതി�ലാ�നതിമക്ഷപകരുേലായുകും
മകലാർപ്മററ്റുകളുേലായുകുംകണക്റ്റുടെയ്ലാൻ
സ്റലാർട്ടപ്പുകടളസഹലാ�തിക്ന്നതതിന്മസ്റജ്
മപ്രലാഗ്രലാമുകൾ,ടനറ്്വർകേതികുംഗ്ടസഷനുകൾമപലാലുള്ള
വസഡ്ഇവന്റുകൾ,റൗണ്്മെബതിൾെർച്ചകൾ,
വർകേ്മഷലാപ്പുകൾഎന്നതിവസുഗേേലാക്ന്നു.മലലാകടത്
കീഴെക്ന്നസ്റലാർട്ടപ്പുകടളമുമന്നലാട്ട്ടകലാണ്ടുവന്ന്
വതിജ�തിപ്തികേലാൻസഹലാ�തിക്കഎന്നതലാണ്ഹഡതിൽ
ഇന്ത്യയുടെപതിന്നതിലുള്ളതത്്െതിന്ത.മബ്ലാകേ്ടെ�തിൻ,
ക്രതിപ്മറ്ലാകറൻസതി,ഐഒെതി,ടഗ�തിേതികുംഗ്,ഇ
മപേലാർെ്സ്,വസബർസുരക്ഷ,ഡതിജതിറ്ൽവതിമനലാദകും,
എആർ/വതിആർ,എഐ,യുഐ/യുഎക്്,ഇ
ഗമവണൻസ്തുെങ്ങതി�മേഖലകളതിലലാണ്ഹഡതിൽ
പ്രധലാനേലായുകുംശ്രദ്മക�ീകരതിക്ന്നത്.

കേരളത്തിൽ വതിത്തു പോേൽ-രണ്്ദതിവസടത്
നതിമക്ഷപകമക�ീകൃതഇവന്്.
േീറ്പ്് േലഫ-സ്റലാർട്ടപ്പുകൾക്കുംവ്യവസലാ�ങ്ങൾക്കും
സ്ഥലാപനങ്ങൾക്കുംനതിമക്ഷപകർക്കുംഒത്തുമെരലാനുകും
അവരുടെഅറതിവ്പകേതിെലാനുകുംപരതിസ്ഥതിതതിവ്യവസ്ഥയുടെ
ടേലാത്ത്തിലുള്ളവതികസനത്തിന്പ്രലാധലാന്യകും
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നൽകുന്നഒരുസമൂഹടത്വതികസതിപ്തികേലാനുകുംഉള്ള
ഇെേലാണ്േീറ്പ്്കടഫ.സകുംസ്ഥലാനടത്ലാട്ടലാടകയുള്ള
സ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേലാ�തിഒരുടേന്ർഷതിപ്്,നതിമക്ഷപമക�കും,
കൂെലാടതഎല്ലാസലാമകേതതികഅവമബലാധത്തിനുകും
മവണ്തിയുള്ളഒറ്ത്വണമക�കുംഎന്നതിവ�ലാണ്
കടഫവതികസതിപ്തിക്ന്നത്.തതിരുവനന്തപുരകും,ടകലാച്ചതി,
മകലാഴതിമകേലാെ്എന്നീമൂന്ന്നഗരങ്ങളതിൽഎല്ലാേലാസവകും
േീറ്പ്്കടഫആതതിമഥ�ത്കുംവഹതിക്ന്നു.

ഇൻലവ്റേർ േലഫ-നതിമക്ഷപകരുേലാ�തി
കണക്റ്റുടെയ്ലാനുകുംധനസഹലാ�കുംമനെലാനുമുള്ള
ഫണ്ടുകൾതതിരയുന്നസ്റലാർട്ടപ്പുകൾകേ്ഇൻടവസ്റർ
കടഫഅവസരേലാണ്.

വതിേൻ ്റേോർട്പ്് സമ്തിറ്്  - സകുംരകുംഭക�ലാ്
ഏടറ്ടുകേലാനുകുംമകരളത്തിൽഒരുസേഗ്ര
സകുംരകുംഭകത്ഇമകേലാസതിസ്റകുംവതികസതിപ്തികേലാനുകും
ആഗ്രഹതിക്ന്നവനതിതടപ്രലാഫഷണലുകടള
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുള്ളഒരുടകഎസ്യുഎകും
സകുംരകുംഭേലാണ്വതിേൻസ്റലാർട്ടപ്്സമ്മതിറ്്.

കഴതിഞ്ഞ3വർഷേലാ�തിടകഎസ്യുഎമ്മതിടന്പ്രധലാന
ഭൗതതികമനട്ടങ്ങൾപട്തിേ 5.1.7-ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു

2019-20 േോെഘട്ത്തിൽ ലേ.എസ്.യു.എം.
ലറെ കനട്ങ്ങൾ 

• ഐഇഡതിസതിഉച്ചമകലാെതി2019നെത്തി.
മകരളത്തിടല14ജതില്കളതിലലാ�തി226അകേലാദേതിക്
ഐഇഡതിസതികളതിൽനതിന്ന്4,000-ൽഅധതികകും
കുട്ടതികൾഉച്ചമകലാെതി�തിൽപടകേടുത്തു.

• എകുംഐെതിയുേലാ�തിസഹകരതിച്ച്ടകലാച്ചതി�തിൽ

സൂപ്ർഫലാബ്ലലാബ്സ്ഥലാപതിച്,ഇത്രലാജ്യടത്
ആദ്യമത്തലാണ്.

• പലാലകേലാെതിടലമപലാളതിടെക്നതിക്മകലാമളജതിൽ
ഇൻകുമബറ്റുകുംേതിനതിഫലാബ്ലലാബുകുംസ്ഥലാപതിച്.

• അഞ്ലാകുംപതതിപ്്സീഡതികുംഗ്മകരളകും2020
ടകലാച്ചതി�തിൽസകുംഘെതിപ്തിച്.150നതിമക്ഷപകരുടെയുകും
എച്ച്എൻഐകളുടെയുകുംഒരുസകുംഘകുംപടകേടുത്
ഉച്ചമകലാെതി�തിൽസകുംസ്ഥലാനടത്എ�്ഞ്ൽ
ഇൻടവസ്റർകമ്മ്യൂണതിറ്തിയുടെപ്രധലാനപരതിപലാെതി.

• ഹഡതിൽമകരളകും2019നെത്തി.മകരളസ്റലാർട്ടപ്്
േതിഷൻ(ടകഎസ്യുഎകും)ഓമപ്ലാ,ഫ്യൂച്ചർഗ്രൂപ്്,
വലാധവലാനതിഫൗമണ്ഷൻ,ഓർബതിറ്്എന്നതിവയുേലാ�തി
ധലാരണലാപ്കുംഒപ്തിട്ടു.

• വനതിതലാസകുംരകുംഭകത്കുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്കട�ന്ന
ലക്ഷ്യമത്ലാടെനെക്ന്നവനതിതലാസ്റലാർട്ടപ്്
ഉച്ചമകലാെതി2019നെത്തി.

• കരതി�ർമ്കേതിലുള്ള(അടല്കേതിൽമുഴുവൻ
സേ�മജലാലതിക്കീഴതിലല്ലാത്)മ�ലാഗ്യതയുള്ള
സ്്ീകടളസൗകര്യപ്രദേലാ�ഫ്ീലലാൻസ്
അവസൻടേന്റുകൾഏടറ്ടുക്ന്നതതിന്
പ്രലാപ്തരലാക്ന്നതതിന്ലക്ഷ്യേതിട്ടുള്ളഒരുമപ്രലാഗ്രലാകും
ടക-വതിൻസ്വർകേ്മഷലാപ്്നെത്തി.

• മപറ്ന്്സമപ്ലാർട്ട്്ീേതിന്കീഴതിൽ9ഇന്ത്യൻ
മപറ്ന്റുകളുകും7അന്തലാരലാഷ്്മപറ്ന്റുകളുകും
മനടുന്നതതിന്6സ്റലാർട്ടപ്പുകളുകും2വതിദ്യലാർത്ഥതികളുകും
പതിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

• 2019-20-ൽ18സ്റലാർട്ടപ്പുകളതിമലകേ്സീഡ്വലാ�്പ
വതിതരണകുംടെ�്തു.

• ഇൻപേ�ർ19സകുംഘെതിപ്തിച്,മകരളസ്റലാർട്ടപ്്
േതിഷടന്ഐഇഡതിസതിമസലാണൽേീറ്റുകും
സകുംഘെതിപ്തിച്.വതിവതിധജതില്കളതിൽനതിന്നുള്ള720
വതിദ്യലാർത്ഥതികൾഈപരതിപലാെതി�തിൽപടകേടുത്തു.

പട്തിേ 5.1.7 ടകഎസ്യുഎമ്മതിടന്പ്രധലാനഭൗതതികമനട്ടങ്ങൾ

സീ:
നകും വതിേദലാകുംേങ്ങൾ മനട്ടങ്ങൾ2017-18 മനട്ടങ്ങൾ2018-19 മനട്ടങ്ങൾ2019-20

1 ഇമകേലാസതിസ്റത്തിടലടെക്
സ്റലാർട്ടപ്പുകളുടെഎണ്ണകും

800 1500 2500

2 ഇൻകുമബറ്റുകൾ/
ആക്തിലമററ്റുകൾ(എണ്ണകും)

8 13 13

3 മൂല്യകുംസൃഷ്ടതികേൽ(മകലാെതിരൂപ) 28000 50000 100000

4 ടതലാഴതിൽസൃഷ്ടതികേൽ(നമ്പർ) 10000 15000 25000

5 ബലാഹ്യനതിമക്ഷപകും(മകലാെതിരൂപ) 280 500 1500

6 മെലാപ്്5
(ജതിഒഐയുടെേതികച്ച

പ്രകെനകും)

2019റലാകേതികുംഗ്അനുസരതിച്ച്
േതികച്ചപ്രകെനകും

7 ഇമകേലാസതിസ്റകുംറലാകേതികുംഗ് 20 30 30

8 ഇന്ത്യയുടെേറ്്ഭലാഗങ്ങളതിൽ
നതിന്നുള്ളസ്റലാർട്ടപ്പുകൾ(എണ്ണകും)

150500 315,500 400263

ഇൻകുമബഷൻമപേസ്
(േീെതുരശ്രഅെതി)

അവലംബം: ടക എൈ് യു എം
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• ടഫബ്രുവരതി1,2020-ന്‘മവഗത്തിൽ
പരലാജ�ടപ്ടുകഅടല്കേതിൽവതിജ�തിക്ക’
എന്നതതിടന്രണ്ലാകുംപതതിപ്്സകുംഘെതിപ്തിച്.േലാർച്ച്12,
2020-ന്മകലാവതിഡ്-19പലാൻടഡേതിക്കലാരണകും
പരലാജ�ടപ്ട്ടുഅടല്കേതിൽവതിജ�തിക്കഎന്നതതിടന്
മൂന്നലാകുംപതതിപ്്ഓണ്വലനതിലലാ�തിരുന്നു.

• ഇന്ത്യ�തിടലഏറ്വകുംവലതി�സ്റലാർട്ടപ്്
ഇൻകുമബറ്റുകളുടെഒത്തുമെരലലാ�
ഇസ്ബലാമകേലാണ്2019നെത്തി,ബമ�ലാടെക്ബൂട്ട്
ക്യലാമ്പ്2019സകുംഘെതിപ്തിച്.

• ടകലാച്ചതി�തിടലകളേമശ്രതി�തിൽടെക്മനലാളജതി
ഇടന്നലാമവഷൻമസലാണ്സ്ഥലാപതികേൽ
പുമരലാഗേതിക്ന്നു.

• ഓർഗവനസ്ഡ്ഇൻക്യുഇടന്നലാമവഷൻ
ഹലാകേമത്ലാണ്-ഇൻക്യുമബറ്്ഐഎൻഡതിയുകും
ടകഎസ്യുഎമ്കുംസകുംയുക്േലാ�തിസകുംഘെതിപ്തിച്ച
ഇൻക്യുഇടന്നലാമവഷൻഹലാകേമത്ലാണതിൽ18
െീമുകൾപടകേടുത്തു.

• സതി-ഡലാകേതിടന്സജീവപതിന്തുണമ�ലാടെ
സകുംരകുംഭകത്വതികസനപരതിപലാെതിസകുംഘെതിപ്തിച്.

• ജനുവരതി30,2020ന്ടകലാച്ചതി�തിൽനെന്നആമഗലാള
സൗത്്ടെക്ഒന്നലാകുംേീറ്്മഹലാസ്റ്റുടെ�്തു

• ഹലാച്ച്2020-ഇൻടവസ്റർഎഡ്യൂമകേഷൻ
മപ്രലാഗ്രലാകും-സ്റലാർട്ടപ്പുകളതിമലകേ്നതിമക്ഷപകും
നെത്ലാൻടപ്രലാഫഷണൽകമ്മ്യൂണതിറ്തിട�
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിഒരുനതിമക്ഷപ
വതിദ്യലാഭ്യലാസപരതിപലാെതിസകുംഘെതിപ്തിച്.

• ടകഎസ്യുഎമ്മതിന്കീഴതിലുള്ളഏഴ്സ്റലാർട്ടപ്പുകൾ
സതികുംഗപ്പൂരതിടലഇമന്നലാവ്ടഫസ്റ്്അണ്ബൗണ്തിൽ
പടകേടുത്തു

• ടക-ആക്തിലമററ്ർമപ്രലാഗ്രലാകും,്തികേ്
ഹലാർഡ്ടവ�ർആക്തിലമററ്ർമപ്രലാഗ്രലാകും,മലലാഗ്
എക്്:ആക്തിലമററ്ർമപ്രലാഗ്രലാമുകൾവതിജ�കരേലാ�തി
പ്രവർത്തിക്ന്നു

• സ്റലാർട്ടപ്പുകളതിൽഎ�്ഞ്ൽനതിമക്ഷപടത്ക്റതിച്ച്
അവമബലാധകുംസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുള്ളവതിദ്യലാഭ്യലാസ
പദ്തതി�ലാ�ഇവഗ്റ്്എ�്ഞ്ൽ
ഇൻടവസ്റ്്ടേന്്േലാസ്റർക്ലലാസ്നെത്തി,27
സ്റലാർട്ടപ്പുകൾപരതിപലാെതി�തിൽപടകേടുത്തു.

ലസറെർ കഫോർ ഡവെപ്ലേറെ് ഓഫ് 
ഇകേജതിംഗ് ലടേ്കനോളജതി (സതി-ഡതിറ്്)

സർകേലാർമേഖല�തിൽഐ.സതി.െതി.ടസലാല്യൂഷൻസ്
ടപ്രലാവവഡറലാ�തിസതി-ഡതിറ്്പ്രവർത്തിക്ന്നു.സതി-
ഡതിറ്്ഏടറ്ടുത്്നെത്തുന്നപ്രധലാനപരതിപലാെതികൾ
ഇവ�ലാണ്:
• ഇന്ത്യൻനതിർമ്മതിതവതിമദേേദ്യക്പ്തികളതിൽ

ഘെതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിമഹലാമളലാഗ്രലാകുംഉൾമച്ചർത്
െലാക്്മലബൽഉത്പലാദനകുംമകരളമസ്ററ്്
ബതിവമറജസ്മകലാർപ്മറഷനലാ�തിനെത്തി.കൂെലാടത,
മഹലാമളലാഗ്രലാകുംഉൾമച്ചർത്സുരക്ഷലാമരഖകളലാ�

ആർസതിബുകേ്,വരൈവതികുംഗ്വലസൻസ്
എന്നതിവയുകുംമേലാമട്ടലാർവലാഹനവകുപ്തിന്നൽകതി.

• സുരക്ഷലാസവതിമേഷതകൾഉൾടകേലാള്ളുന്നമലലാട്ടറതി
െതികേറ്റുകൾരൂപകൽപ്നടെയ്യുന്നതതിനലാ�തിമലലാട്ടറതി
ഡ�റക്െമററ്തിൽസജ്ജേലാകേതി�ടസക്യൂരതിറ്തി
ഡതിവസൻലലാബ്,വ്യലാജടത്തെയുന്നതതിനുള്ള
സുരക്ഷലാമഫലാറൻസതിക്സതി-ഡതിഐെതിയുടെ
സലാമകേതതികപതിന്തുണമ�ലാടെവകകലാര്യകും
ടെയ്യുന്നു.

• അതതിർത്തികെന്നുള്ളസുരക്ഷലാനെപെതി�ലാ�തി,
കെലതിൽമപലാകുന്നടവസ്ലുകൾകേലാ�തി
ഉ�ർന്നസുരക്ഷ-രജതിസ്മ്ഷൻമബലാർഡുകൾ
പരതിഹരതിക്ന്നതതിനുള്ളപദ്തതിഫതിഷറീസ്
വകുപ്തിനലാ�തിഏടറ്ടുത്തു.

• എകുംവതിഡതിവലാഹനവകുപ്തിന്കീഴതിലുള്ളഎല്ലാആർെതി
ഓഫീസുകൾക്കുംടഫസതിലതിറ്തിേലാമനജുടേന്്
സകുംവതിധലാനകുംവതിജ�കരേലാ�തിനെത്തി

• ആറ്ജതില്കളതിടലസബ്രജതിസ്്ലാർഓഫീസുകളതിൽ
മരഖകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷൻപൂർത്തി�ലാകേതി.
കൂെലാടത,എകുംമപ്ലലാ�്ടേന്്ഡ�റക്െമററ്തിടലപഴ�
രജതിസ്മ്ഷൻകലാർഡുകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷൻ,
ഈന്തപ്നകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷൻ,ശ്രീ
പത്നലാഭസ്ലാേതിമക്ഷ്ത്തിടലപുരലാവസ്തു
മരഖകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷൻഎന്നതിവ
പൂർത്തി�ലാകേതി.

• പ്രമവേനപരീക്ഷലാകമ്മീഷണമററ്തിനലായുള്ള
ഓണ്വലൻപരീക്ഷലാമസലാഫ്റ്്ടവ�ർ,
രജതിസ്മ്ഷൻവകുപ്തിനുള്ളടഫ�ർവലാല്യൂ
ആപ്ലതിമകേഷൻമസലാഫ്ടറ്്�ർ,രജതിസ്മ്ഷൻ
വകുപ്തിനുകുംമകരളമസ്ററ്്െലച്ചതി്അകേലാദേതിക്കും
ഓണ്വലൻമപ�്ടേന്്മഗറ്്മവസതിസ്റകും,
റതിക്രൂട്ട്ടേന്്േലാമനജ്ടേന്്സതിസ്റകും,സതിടേറ്തിനലാ�തി
ഇ-മേലാണതിറ്്സതിസ്റകും,ടപലാതുേരലാേത്്വകുപ്തിനുള്ള
വതികുംഗ്സ്മപ്രലാജക്റ്്,മസലാഷ്യൽടസക്യൂരതിറ്തി
േതിഷനുള്ളഇ-സുരക്ഷണമസലാഫ്ടറ്്�ർഎന്നതിവ
നതിർേതിച്.

• ഹരതിതമകരളകുംേതിഷൻസ്ഥലാപതിച്ചമുഖ്യേതി�യുടെ
അവലാർഡതിനലാ�തി112തമദ്േസ്�കുംഭരണ
സ്ഥലാപനങ്ങളുടെവീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ
നെത്തി.18സഹകരണബലാങ്കുകളതിടലകലാർഷതിക
സകുംരകുംഭങ്ങളുടെമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ,ഹരതിത
മകരളകുംേതിഷടന്വതിവതിധപ്രവർത്നങ്ങളുടെ
വീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ,്ലാൻസ്ടജൻഡർ
സമൂഹത്തിനലായുള്ളവീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേന്റതി,
പരസ്യഫതിലതികും,മലലാട്ടറതിവകുപ്തിനുള്ളപരസ്യ
െതി്ങ്ങൾ,േലാലതിന്യസകും്രണത്തിടലേതികച്ച
പ്രവർത്നങ്ങളുടെവീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ
8എൽഎസ്ജതിഡതികൾകേലാ�തിശുെതിത്േതിഷൻ,
മകരളമസ്ററ്്ഹൗസതികുംഗ്മബലാർഡതിനലാ�തി
മകലാർപ്മററ്്വീഡതിമ�ലായുടെനതിർമ്മലാണകും,
മകരളബലാകേതിനലാ�തിആനതിമേഷൻമലലാമഗലാ
നതിർമ്മലാണകും,േരെ്്ലാറ്്ടപലാളതിക്ന്നതതിടന്
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വീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ,തതിരുവനന്തപുരകും
മകലാർപ്മറഷനതിടലക്ലീനതികുംഗ്സ്റലാഫുകടളക്റതിച്ള്ള
അവമബലാധവീഡതിമ�ലാഎന്നതിവനെത്തി.

• പുനർനതിർമ്മതിക്ന്നമകരളഇനതിമഷ്യറ്ീവ്,
്ലാൻസ്ടജൻഡർഅഡ്കേസതികലാടമ്പ�്നതിന്
കീഴതിൽനമ്മൾനലാമുകലാ�്എന്ന
സൗകര്യടേലാരുകേതി.മകലാവതിഡ്-19പലാൻടഡേതിക്
പെരലാതതിരതികേലാനുള്ളമ്കേ്ദതിടെ�തിൻ
കലാടമ്പ�്നതിനുള്ളക്രതിമ�റ്ീവ്പതിന്തുണയുകുംനൽകതി.

• വനതിതലാ-േതിശുവതികസനവകുപ്തിനലാ�്സമ്പുഷ്ട
മകരളത്തിടന്ആനതിമേഷൻവീഡതിമ�ലാ
ടപ്രലാഡക്ഷൻസീരീസ്,നവമകരളകുംപ്രതതിവലാര
ടെലതിവതിഷൻമഷലാ,ആകുംഗ്യഭലാഷലാബുള്ളറ്തിൻ,
െതിവതിന്യൂസ്മേലാണതിറ്റതികുംഗ്മപ്രലാജക്റ്്,ഹരതിത
മകരളകുംേതിഷടന്മസലാഷ്യൽേീഡതി�കലാടമ്പ�്ൻ,
മകരളഇനതിമഷ്യറ്ീവ്,ജതിഎസ്െതി,ഭക്ഷ്യസുരക്ഷലാ
കമ്മീഷണർ,ശുെതിത്േതിഷൻ,ആമരലാഗ്യമകരളകും
മുഖ്യേതി�യുടെയുകുംേറ്്േതി�േലാരുടെയുകുംവതിവതിധ
പരതിപലാെതികളുടെതത്േ�സകുംമപ്രഷണകും,
ടകഐഐഎഫ്ബതി,ടക-ഡതിസ്ക്,
ടകഎസ്എഫ്ഇപ്രവലാസതിെതിട്ടതിഎന്നതിവയുടെ
വതിവതിധപദ്തതികൾകേ്സലാമകേതതികസഹലാ�കും,
മുഖ്യേതി�യുടെടപലാതുപരലാതതിപരതിഹലാര
സകുംവതിധലാനത്തിടന്സലാമകേതതികസൗകര്യകും
എന്നതിവ�ലാണ്സതി-ഡതിറ്തിടന്േറ്്പ്രധലാന
പദ്തതികൾ.

• മകരളമസലാഷ്യൽടസക്യൂരതിറ്തിേതിഷനുമവണ്തിയുള്ള
മ്കേ്ദതിടെ�തിൻകലാടമ്പ�്നതിടന്ക്രതിമ�റ്ീവ്
പതിന്തുണയുകുംസലാമകേതതികസൗകര്യവകും,

 മകലാവതിഡ്-19ബലാധതിതമരലാഗതികൾക്ള്ളമപലാർട്ടൽ
'കൂടെ','കതിളതിടകലാഞ്ൽ'എന്നമപരതിൽപ്രീസ്കൂൾ
പഠനത്തിനുള്ളപലാഠങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുള്ള
സലാമകേതതികപതിന്തുണ,സമൂഹതികസന്നദ്
മസനയ്ക്കുള്ളെ്യൂമട്ടലാറതി�ൽവീഡതിമ�ലാഎന്നതിവ�ലാണ്
2020-2021ടലസതി-ഡതിറ്തിടന്േറ്്പ്രധലാന
പദ്തതികൾ.

ഭോവതി വീക്ഷണം

ഒരുഐെതിലക്ഷ്യസ്ഥലാനടേന്നനതില�തിൽ
േത്രതികേലാൻ,മകരളത്തിടലഐെതിമേഖലസകുംസ്ഥലാന
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ�തിമലകേ്മൂല്യവർദ്നവ്ഗണ്യേലാ�തി
വർദ്തിപ്തിമകേണ്തുണ്്.ഐ.െതി.മേഖലകളതിടലവളർന്നു
വരുന്നമേഖലകളതിൽനതിമക്ഷപകുംനെത്തുകയുകുംസ്ഥലാപതിത
ഐ.െതി./ഐ.െതി.ഇ.എസ്.പ്രവർത്നങ്ങളതിൽേലാ്കും
ആശ്ര�തികേലാടതനതില്ക്കയുേലാണ്മവണ്ത്.ഇന്ത്യൻ
ഐ.െതി.മേഖല�തിൽമഫലാകേസ്േലാറുമമ്പലാഴുണ്ലാകുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുകും,ആമഗലാളഐ.റ്തിമേഖല�തിൽഉ�ർന്നു
വരുന്നപ്രശ്നങ്ങളുകുംഉൾടകേലാള്ളുന്നഇന്ത്യൻഐ.െതി.
മേഖലട�ന്നനതില�തിൽ,ഈേലാറ്ങ്ങടളമകരളകും
ശ്രദ്തിമകേണ്തുണ്്.അമതസേ�കുംജനങ്ങളുടെഡതിജതിറ്ൽ
േലാക്ീകരണത്തിലുകുംഐ.െതി.അവമബലാധത്തിലുകും

ആവേ്യേലാ�അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങളതിൽനതിമക്ഷപകും
തുെരുകയുകുംകലാലലാകലാലങ്ങളതിൽസകുംസ്ഥലാനത്തിടന്
ആവേ്യങ്ങൾനതിറമവറ്റുന്നതതിനുകുംഉെതിതേലാ�
അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾവതികസതിപ്തിടച്ചടുക്ന്നതതിനുകും,
പ്രതീക്ഷതിതഅറ്കുറ്പണതികൾഒഴതിവലാക്ന്നതതിനുകും
കഴതിയുന്നു.

ഹബ്ആന്്മപേലാകേ്േലാതൃക�തിൽഇൻഫർമേഷൻ
ടെക്മനലാളജതിഇൻഫ്ലാസ്െക്ച്ചർമേഖലസകുംസ്ഥലാനത്്
ശ്രമദ്�േലാ�പുമരലാഗതതിവകവരതിടച്ചകേതിലുകുംഈ
മേഖലട�സകുംമ�ലാജതിപ്തിക്ന്നതതിന്ഉെതിതേലാ�
ഒരുഏകീകൃതസകുംവതിധലാനകുംരൂപീകരതിമകേണ്തുണ്്.
സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്സമ്പദ്വ്യവസ്ഥട�
േക്തിടപ്ടുത്തുന്നതതിന്ഐ.സതി.റ്തിപ്രലാപ്തേലാ�
വതിദ്യലാഭ്യലാസവകുംഗമവഷണവകുംവതികസവവകും
നവീകരണവകുംതതിരതിച്ചറതിയുകയുകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്കയുകും
ടെയ്ണകും.ഐെതിഅനുബന്മേഖലകളതിടലനമ്ടെ
കുതതിച്െലാട്ടകുംഈമേഖല�തിൽഗണ്യേലാ�നതിമക്ഷപകും
ആകർഷതിക്ന്നതതിടനയുകുംസ്റലാർട്ടപ്പുകളതിലൂടെ
യുവസകുംരകുംഭകടരതതിരതിച്ചറതിയുന്നതതിടനയുകും
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിടനയുകുംആശ്ര�തിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ഉപസംഹോരം

കഴതിഞ്ഞഅഞ്ചുവർഷടത്പദ്തതികളതിൽമകരളകും
ഐെതിമേഖലയ്ക്അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിലുകുംടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിലുകും
ശ്രമദ്�േലാ�പുമരലാഗതതിവകവരതിച്ചതിട്ടുടണ്കേതിലുകും,
വതിജ്ലാനസമ്പദ്വ്യവസ്ഥസ്ഥലാപതിക്ന്നതതിനലാ�തി
ഗമവഷണവതികസനഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിൽസകുംസ്ഥലാനകുംപതിന്നതിലലാണ്.
വരുകുംവർഷങ്ങളതിൽഐെതിയുടെപുതതി�വഴതികളതിൽ
േത്രപരേലാ�മനട്ടങ്ങൾവതികസതിപ്തിക്ന്നതതിൽ
സകുംസ്ഥലാനകുംശ്രദ്മക�ീകരതിക്കും.സകുംസ്ഥലാന
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥട�േക്തിടപ്ടുത്തുന്നതതിനലാ�തി
ഐസതിെതിപ്രലാപ്തേലാകേതി�വതിദ്യലാഭ്യലാസകും,ഗമവഷണകും,
വതികസനകും,എന്നീമേഖലകളതിൽപുതുേകൾകടണ്ത്തി
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിമകേണ്തുണ്്.അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യ
വതികസനകും,േലാനവവതിഭവമേഷതിവതികസനകും,
ടേലാത്ത്തിലുള്ളസലാമ്പത്തികവതികസനകുംഎന്നതിവ�തിൽ
ഗവണ്ടേന്തിടന്ഊന്നൽഇൻഫർമേഷൻ
ടെക്മനലാളജതിയുടെഅർത്ഥവത്ലാ�ഉപമ�ലാഗത്തിന്
വലതി�അവസരങ്ങൾതുറക്കും.
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5.2 ശാസ്ത്ര ങ്സവനങ്ങളും ഗങ്വഷണവും

സർവകലലാേലാലപഠനവതിഭലാഗങ്ങൾ,വ്യവസലാ�കും,
ഗമവഷണസ്ഥലാപനങ്ങൾഎന്നതിവയുടെ
പകേലാളതിത്മത്ലാടെപഠനകും,ഗമവഷണകും,വതികസനകും
എന്നതിവ�തിലൂടെേലാസ്്സലാമകേതതികത�തിൽേതികവ്
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യകും,
ഉപജീവനകും,സുഖസൗകര്യങ്ങൾ,പരതിസ്ഥതിതതി
എന്നതിവടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുമവണ്തിയുള്ള
ഇെടപെലുകളതിലൂടെയുകുംഅതുമുമഖനസുസ്ഥതിര
വതികസനകുംമനടുന്നതതിനുകുംതുെർന്ന്ജീവതിതനതിലവലാരകും
ടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംഎല്ലാസമൂഹങ്ങളതിലുകുംേലാസ്്
സലാമകേതതികസ്ഥലാപനങ്ങൾകേ്ഒരുപ്രധലാനപകേ്
വഹതിക്വലാനുണ്്.

േലാസ്്,സലാമകേതതികത�തിടല(എസ്&റ്തി)നൂതന
മേഖലകടളമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംേലാസ്്കും,
സലാമകേതതികത,നവീകരണകുംഎന്നതിവ�തിൽരലാജ്യത്തിടന്
പ്രലാപ്തതിടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംമവണ്തിയുള്ളമനലാഡൽ
വകുപ്ലാണ്ഭലാരതസർകേലാരതിടന്േലാസ്്സലാമകേതതിക
വകുപ്്(ഡതി.എസ്.െതി).ഒരുേത്രസ്ഭലാവരീതതി�തിലൂടെ
മദേീ�തലത്തിൽേലാസ്്സലാമകേതതികത�തിടലപ്രലാപ്തതി
വർദ്തിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിവതിവതിധസ്ഥലാപനങ്ങളതിടലയുകും
വതിജ്ലാനേലാഖകളതിടലയുകുംേലാസ്്ജ്ർകേ്ഈ
വകുപ്്േലാസ്്സലാമകേതതികവതികസനപതിന്തുണ
നൽകുന്നു.വവദഗ്ധ്യത്തിലുകുംവ്യലാപ്തതി�തിലുകുംേലാസ്്ീ�,
സലാമകേതതികഫലസൃഷ്ടതിവർദ്നവതിനലാ�തിഭലാരതത്തിടല
േലാസ്്,സലാമകേതതികസമൂഹടത്പര്യലാപ്തരലാക്ന്നത്
ലക്ഷ്യകുംവച്ടകലാണ്്വതിവതിധആസൂ്തിതസകുംരകുംഭങ്ങൾ
നെപ്തിലലാക്ന്നതതിനുകുംഈവകുപ്്സഹലാ�തിക്ന്നു.

സകുംസ്ഥലാനത്്േലാസ്്സലാമകേതതികവതിദ്യട�
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിൽമകരളസർകേലാരതിടന്
േലാസ്്സലാമകേതതികവകുപ്തിന്പ്രധലാന
പങ്കുണ്്.േലാസ്്സലാമകേതതികരകുംഗത്്േതികവ്
വകവരതിക്ന്നതതിനുകുംസമൂഹത്തിന്വലതി�മതലാതതിൽ
മസവനകുംനൽകുന്നതതിനുമുള്ളപരതിപലാെതികൾ
തതിരതിച്ചറതിയുന്നതതിനുകുംനെപ്ലാക്ന്നതതിനുകുംവകുപ്്
സഹലാ�തിക്ന്നു.

മക�സർകേലാരതിടന്പകേതിടനലാപ്കുംേലാസ്്
സലാമകേതതികവതിദ്യട�മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുള്ള
സകുംസ്ഥലാനതലത്തിലുള്ളശ്രേങ്ങളുടെതുെകേകേലാരലാണ്
മകരളകും.ഗമവഷണ-വതികസന,േലാമനജ്ടേൻറ്
പ്രവർത്നപദ്തതി�തിലൂടെസകുംസ്ഥലാനടത്
അകേലാദേതിക്,ഗമവഷണസ്ഥലാപനങ്ങളുടെ
മേഷതിവർദ്തിപ്തിക്ക,ഗമവഷണ-വതികസന
മക�ങ്ങളതിലൂടെഗമവഷണവകുംവതികസനവകും
നെത്തുക,ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിമേഖല�തിടല
പദ്തതികടളയുകുംമപ്രലാഗ്രലാമുകടളയുകുംതതിരതിച്ചറതിയുകയുകും
സുഗേേലാക്കയുകുംടെയ്യുക,വജവവതിഭവങ്ങളുടെ
സകുംരക്ഷണവകുംസുസ്ഥതിരഉപമ�ലാഗവകുംഉറപ്ലാക്ക,
വതിദ്യലാഭ്യലാസസ്ഥലാപനങ്ങളതിടലയുകുംഗമവഷണ
മക�ങ്ങളതിടലയുകുംേലാസ്്ീ�അെതിസ്ഥലാന
സൗകര്യങ്ങളുകുംലമബലാറട്ടറതികളുകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുക,
േലാസ്്സലാമകേതതികമേഖല�തിടലപദ്തതി
പ്രവർത്നങ്ങൾ,ഗമവഷണകും,വതികസനകുംഎന്നതിവ
ഏടറ്ടുക്ന്നതതിന്യുവപ്രതതിഭകടളപരതിമപലാഷതിപ്തിക്ക,
ജനങ്ങളുടെപ്രമ�ലാജനത്തിനലാ�തിഗ്രലാേീണവതികസന
സലാമകേതതികവതിദ്യയുടെഅെതിസ്ഥലാനതലത്തിലുള്ള
നവീകരണകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,വ്യലാവസലാ�തിക
ആപ്ലതിമകേഷടന്വപലറ്്ട്�തിൽവതികസനകും,
സലാമകേതതികവകേലാറ്കും,വതിവർത്നഗമവഷണകും
എന്നതിവയ്കലായുള്ളഇൻകുമബറ്ർവതികസതിപ്തിക്ക,
ഉ�ർന്നമുൻഗണനലാമേഖലകളതിൽടപ്ട്ടഭൗതതിക
പരതിസ്ഥതിതതിയുടെയുകുംപരതിസ്ഥതിതതിവ്യവസ്ഥകളുടെയുകും
ഗമവഷണകും,സകുംരക്ഷണകും,പരതിപലാലനകുംതുെങ്ങതി�വ
നെപ്ലാക്കഎന്നതിവ�ലാണ്സകുംസ്ഥലാനടത്േലാസ്്
സലാമകേതതികവകുപ്തിടന്പ്രധലാനദൗത്യകും.കഴതിവള്ള
യുവലാകേടളഉ�ർന്നഅകേലാദേതിക്മേഖല�തിമലക്കും
േലാസ്്ഗമവഷണത്തിമലക്കുംഎത്തിയ്ക്കുന്നതതിനുകും
ഗമവഷകരുടെകഴതിവകളുകുംഗമവഷണഔട്ട്പുട്ടതിടന്
ഗുണനതിലവലാരവകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംഈ
മേഖല�തിൽനെപ്തിലലാകേതി�വതിവതിധപദ്തതികളുകും
മപ്രലാഗ്രലാമുകളുകുംസഹലാ�തിക്ന്നു.
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കഴതിഞ്ഞരണ്്വർഷങ്ങളതിൽേലാസ്്
സലാമകേതതികത�തിൽേതികവ്വർധതിപ്തിക്ന്നവതിധത്തിലുള്ള
രണ്്േതികച്ചമനട്ടങ്ങൾപ്രമത്യകപരലാേർേകും
അർഹതിക്ന്നു.ഒരുഎകീകൃതഎകുംഎസ്സതി/പതിഎെ്
ഡതിപരതിപലാെതിആരകുംഭതിക്കയുകുംമപലാസ്റ്്മഡലാക്െറൽ
മ്ലാളർേലാടരനതി�േതിക്ന്നതുേക്തിടപ്ടുത്തിമകരള
സ്കൂൾഓഫ്േലാത്േലാറ്തിക്തിടന്പ്രവർത്ങ്ങൾ
ഉ�ർത്തി�തലാണ്ഒന്നലാേമത്ത്.ഇമതലാടെലാപ്കും
തുെർച്ച�ലാ�മകലാണ്ഫറൻസുകൾ,ടസേതിനലാറുകൾ
എന്നതിവനെത്തുന്നത്തിലൂടെരലാജ്യടത്മുൻ
നതിരഗണതിതേലാസ്്സ്ഥലാപനങ്ങളതിൽഒന്നലാ�തി
ഉ�രുന്നതതിന്ടകഎസ്എകുംടനസഹലാ�തിക്കും.
രണ്ലാേതലാ�തിഒരുമലലാമകലാത്രസ്ഥലാപനേലാ�തി
വതിഭലാവനകുംടെയ്തതിട്ടുള്ളതുകുംതതിരുവനന്തപുരകും
ജതില്�ൽആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതുേലാ�ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്
അഡ്ലാൻസ്ഡ്വവമറലാളജതി.മകരളത്തിനുകും
രലാജ്യത്തിനുമുഴുവനുകുംമകലാവതിഡ്-19ടന്യുകുംേറ്റു
പുതതി�മരലാഗങ്ങളുടെയുകുംസലാഹെര്യത്തിൽേലാ്കും
പ്രധലാന്യകുംനൽകടപ്ടെണ്ഒരുസ്ഥലാപനകുംേലാ്േല്
ഈഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്.ഇതതിന്പുറടേടകഎസ്സതി
എസ്െതിയുടെകീഴതിൽഉള്ളവതിവതിധഗമവഷണ
വതികസനസ്ഥലാപനങ്ങൾകഴതിഞ്ഞമൂന്നുവർഷങ്ങളതിൽ
സകുംസ്ഥലാനത്്സകുംഭവതിച്ചപ്രകൃതതിദുരന്തങ്ങൾ
മനരതിടുന്നതതിൽകലാര്യേലാ�സകുംഭലാവനനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

സകുംസ്ഥലാനടത്േലാസ്്സലാമകേതതികമേഖല�തിൽ
ഉൾടപ്ടുന്നരണ്ടുപ്രധലാനടപ്ട്ടസ്ഥലാപനങ്ങൾ
ആണ്മകരളസകുംസ്ഥലാനേലാസ്്സലാമകേതതിക
പരതിസ്ഥതിതതികൗണ്സതിലുകും(ടകഎസ്സതിഎസ്െതിഇ)
തതിരുവനന്തപുരടത്റീജതി�ണൽക്യലാൻസർടസൻറ്റുകും
(ആർസതിസതി).

I. കേരള  സംസ്ോന ശോസ്ത് സോകകേതതിേ 
പരതിസ്തിതതി േൗൺസതിൽ (ലേ .എസ്.
സതി.എസ്.ടതി.ഇ)

മകരളസർകേലാരതിടന്േലാസ്്സലാമകേതതികവകുപ്തിടന്
കീഴതിലുള്ളഒരുസ്�കുംഭരണസ്ഥലാപനേലാണ്ടക.എസ്.
സതി.എസ്.െതി.ഇ.മകരളത്തിടന്മുഖ്യേ�തിപ്രസതിഡന്റുകും
ടക.എസ്.സതി.എസ്.െതി.ഇയുടെഎക്തിക്യൂട്ടീവ്വവസ്
പ്രസതിഡന്്അധ്യക്ഷനലായുള്ളഎക്തിക്യൂട്ടീവ്കൗണ്സതിലുകും
(ഇസതി)മെർന്നുള്ളമസ്ററ്്കൗണ്സതിൽ(എസ്സതി)
ആണ്ടക.എസ്.സതി.എസ്.െതി.ഇട�നതി��തിക്ന്നത്.
പൂർണ്ണേലാ�തിസജ്ജീകരതിച്ചഏഴ്ഗമവഷണവതികസന
മക�ങ്ങളുകും(ആർ&ഡതി)ഗമവഷണമക�ങ്ങളലാ�തി
വളർന്നുടകലാണ്തിരതിക്ന്നരണ്ടുസ്ഥലാപനങ്ങളുകും,
സർകേലാരതിടന്ധനസഹലാ�മത്ലാടെപ്രവർത്തിക്ന്ന
മൂന്ന്സ്ഥലാപനങ്ങളുകുംനതിലവതിൽടക.എസ്.സതി.എസ്.െതി
യുടെകുെകീഴതിൽഉണ്്.

സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്വതികസനവേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട
േലാസ്്,സലാമകേതതിക,നൂതനന�ങ്ങൾകേ്
രൂപകുംടകലാടുക്കയുകുംആവതിഷ്കരതിക്കയുകും

ടെയ്യുകട�ന്നതലാണ്ടക.എസ്.സതി.എസ്.െതി.ഇ
യുടെപ്രധലാനലക്ഷ്യകും.േലാസ്്പരതിജ്ലാനകും
വർദ്തിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംേലാനവതികതയുടെസുസ്ഥതിര
വതികസത്തിനുകുംപ്രലാധലാന്യേർഹതിക്ന്നപരതിപലാെതികൾ
കൗണ്സതിൽമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്കയുകുംനെപ്തിലലാക്കയുകും
ടെയ്യുന്നു.േലാസ്്ീ�ഗമവഷണത്തിലൂടെയുകും
സലാമകേതതികവതിദ്യകളതിടലപുതുേകളതിലൂടെയുകും
വതികസനത്തിനലാ�തികൗണ്സതിൽേലാർഗ്ഗമരഖ
തയ്ലാറലാക്ന്നു.

(എ) ലേ.എസ്.സതി.എസ്.ടതി.ഇ യുലട േീഴതിലുള്ള 
 ഗകവഷണ വതിേസന സ്ോപനങ്ങൾ 

 ഗമവഷണ-വതികസനമക�ങ്ങളുടെഗമവഷണ-
വതികസനശ്രേങ്ങടളടകഎസ്തിഎസ്െതിഇ
ന�തിക്ന്നു.ഭൗതതികഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുകുംഗമവഷണവതികസന
പ്രവർത്നങ്ങളുടെേലാസ്്ീ�അെതിസ്ഥലാന
സൗകര്യങ്ങൾടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംസഹലാ�കും
ടെയ്യുന്നു.പ്രമത്യകമേഖലകളതിൽഗമവഷണവകും
വതികസനപ്രവർത്നങ്ങളുകുംനെത്തിവരുന്ന
ഏഴ്ഗമവഷണവതികസനസ്ഥലാപനങ്ങൾ
കൗണ്സതിലതിന്കീഴതിലുണ്്.മകരളവനഗമവഷണ
മക�കും(ടകഎഫ്ആർഐ),മദേീ�ഗതലാഗത
ആസൂ്ണ,ഗമവഷണമക�കും(നലാറ്്പലാക് ),
ജലവതിഭവവതികസനേലാമനജ്ടേൻറ്മക�കും(സതി.
ഡബ്തിയു.ആർ.ഡതി.എകും),ജവഹർലലാൽടനഹ്റു
മ്ലാപ്തികേൽമബലാട്ടലാണതിക്ഗലാർഡൻആൻഡ്
റതിസർച്ച്ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്(ടജ.എൻ.റ്തി.ബതി.ജതി.
ആർ.ഐ),മകരളസ്കൂൾഓഫ്േലാത്േലാറ്തിക്്
(ടക.എസ്.ഒ.എകും),ശ്രീനതിവലാസരലാേലാനുജൻ
ഇൻസ്റതിറ്തിയൂട്ട്മഫലാർമബസതിക്സ�ൻസ്(എസ്.
ആർ.ഐ.ബതി.എസ് ),േലബലാർടബലാട്ടലാണതികേൽ
ഗലാർഡൻആന്്ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്സ�ൻസ്
(എകും.ബതി.ജതി.ഐ.പതി.എസ് )എന്നതിവ�ലാണ്ഈ
മക�ങ്ങൾ.

(�തി) ലേ.എസ് സതി എസ് റ്തി ഇ യുലട പദ്ധതതിേളും 
പരതിപോടതിേളും

 ഉന്നതഗുണനതിലവലാരമുള്ളേലാസ്്വതിദ്യലാഭ്യലാസ
സകുംവതിധലാനകുംവതികസതിപ്തിടച്ചടുക്കഎന്ന
ലക്ഷ്യമത്ലാടെയുള്ളവ�ലാണ്കൗണ്സതിലതിടന്
പദ്തതികളുകുംപരതിപലാെതികളുകും.സകുംസ്ഥലാനത്തിനകത്്
േലാസ്്സലാമകേതതിക�തിൽേതികവ്
മനെതിട�ടുക്ന്നതതിനുകുംസമൂഹത്തിനലാകേലാനകും
ബൃഹത്ലാ�മസവനങ്ങൾപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നതതിനുകും
മവണ്തിയുള്ളപരതിപലാെതികൾകടണ്ത്തി
നെപ്തിലലാക്കഎന്നലക്ഷ്യമത്ലാടെേലാസ്്
പ്രെരണവകുംമപ്രലാത്ലാഹനവകുംഗമവഷണവകും
വതികസനവകുംആവലാസവ്യവസ്ഥയുകുംപരതിസ്ഥതിതതിയുകും
സലാമകേതതികവതികസനവകുംവകേലാറ്വകും
വജവസലാമകേതതികവതികസനകും,സ്കൂൾതല
േലാസ്്മപ്രലാത്ലാഹനപ്രവർത്നങ്ങൾ,
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ക�ോക്് 5.2.1 ഗമവഷണവതികസനസ്ഥലാപനങ്ങളുടെമനട്ടങ്ങൾ

ടക എഫ് ആർ ഐ - പ്രകൃതതി വതിഭവസകുംരക്ഷണകും, സുസ്ഥതിര വതിനതിമ�ലാഗകും, േലാസ്്ീ� പരതിപലാലനകും
എന്നതിവകേ് ഊന്നൽ നൽകതിടകേലാണ്് വനപരതിപലാലനവേലാ�തി ബന്ടപ്ട്ട വതിഷ�ങ്ങളതിൽ ന�പരേലാ�
തീരുേലാനങ്ങൾഎടുക്ന്നതതിന് േലാസ്്ീ�പതിന്തുണനല്കതിടകേലാണ്് ഉഷ്ണമേഖലലാ വനപരതിപലാലനത്തിൽ ഒരു
േതികവതിടന്മക�േലാ�തിമകരളവനഗമവഷണമക�കും (ടകഎഫ്ആർഐ)നതിലടകലാള്ളുന്നു.വനകുംവകുപ്പുകും
േറ്റു മസ്റകേ്മഹലാൾഡർേലാരുേലായുകും കൂെതിമച്ചർന്നു പ്രവർത്തിച് ടകലാണ്് വനപരതിപലാലനത്തിടല േലാസ്്ീ�
അെതിത്റടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിൽടകഎഫ്ആർഐപ്രധലാനപങ്കുവഹതിക്ന്നു

•ടവള്ളടപ്ലാകേകും,ഉരുൾടപലാട്ടൽഎന്നതിവബലാധതിച്ചഭൂപ്രമദേങ്ങൾവീടണ്ടുക്ന്നതതിനുമവണ്തിഗമവഷണ
പരതിപലാെതികൾആരകുംഭതിച്.

•വനമേഖല�തിടലഉരുൾടപലാട്ടൽസലാധ്യതവതില�തിരുത്തി
•പശ്തിേഘട്ടത്തിടലഉ�ർന്നേലനതിരകളതിടലപലാരതിസ്ഥതിതതിക,വതികസനത്തിടന്ഗതതിസകുംബന്തിച്ച്െരതി്
പരേലാ�അവമലലാകനകുംനെത്തുകയുണ്ലാ�തി.

•കലാലലാവസ്ഥവ്യതതി�ലാനകുംസകുംബന്തിച്ചവതിവരങ്ങൾനൽകുന്നതതിനലാ�തിഎല്ലാത്രകുംവനങ്ങളതിലുകുംസ്ഥതിരേലാ�
നതിരീക്ഷണസകുംവതിധലാനകുംസ്ഥലാപതിച്.

സതിഡബ്ള്യുആർഡതി എകും - ജലവതിഭവ മേഖല�തിടല ഒരു മുഖ്യ ഗമവഷണ-വതികസനസ്ഥലാപനേലാണ് ടക
എസ്സതിഎസ്െതിഇയുടെകീഴതിൽപ്രവർത്തിക്ന്നസതിഡബ്ള്യുആർഡതിഎകും.ജലവതിഭവസകുംരക്ഷണത്തിനുകും
ജലസകുംബന്തി�ലാ� േലാസ്്ീ� പഠനങ്ങൾക്കും ഗമവഷണത്തിനുകുംസതിഡബ്ള്യുആർഡതി എകുംസകുംഭലാവന
നൽകുന്നു.  പ്രമത്യകതിച്ച് വൃഷ്ടതി പ്രമദേ സകുംബന്തി�ലാ� വതിഷ�ങ്ങളതിൽ നീർത്െ വതികസനകും, തണ്ണീർത്െ
പരതിപലാലനകും, കൃഷതികേലാവേ്യേലാ� ജല സകുംരക്ഷണകും, വനമേഖലയുകും നഗര പ്രമദേവകും സകുംബന്തിക്ന്ന
ജല സകുംരക്ഷണകും, നദീമുഖകും, പലാഴ്ജലകും എന്നതിവ സകുംബന്തിക്ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ ജല വതികസനകും, ജല
ഗുണ നതിലവലാര സകുംരക്ഷണകും, ജല സകുംബന്തി�ലാ� പരതിസ്ഥതിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ ജലമസെനവകും പലാഴ്ജലവകും
സകുംബന്തിക്ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നീ വതിഷ�ങ്ങളതിൽ ഗമവഷണത്തിന് ആവേ്യേലാ� വതിദഗ്ധ സഹലാ�ങ്ങൾ
നൽകുന്നു.നതിലവതിൽഈടസന്റതിന്9േലാസ്്തി�വതിഭലാഗങ്ങളുകും3എക്്റ്ൻഷൻമക�ങ്ങളുകുംഉണ്്.

• മകരളത്തിടലവതിവതിധതരകുംടനൽവതിളകൾകേലാ�തിടപേകേ്െറൽവല്റതിവതികസതിപ്തിച്.
•കണ്ണൂർജതില്�തിൽകതിണർജലേലതിനീകരണതതിടന്ഉറവതിെകുംസകുംബന്തിച്ച്ട്�്സർപഠനകുംനെത്തി.
• മകലാഴതിമകേലാെ്കലാലലാവസ്ഥഘെകങ്ങൾവതിേകലനകുംടെയ്യുന്നപഠനകുംപൂർത്തി�ലാ�തി.
•വതിവതിധതമദ്േസ്�കുംഭരണസ്ഥലാപനങ്ങളതിടലസലാമൂഹ്യലാെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ളജലവതിതരണ പദ്തതികൾ
സകുംസ്ഥലാനത്്ഉളവലാക്ന്നസ്ലാധീനകുംവതില�തിരുത്തുകഎന്നലക്ഷ്യമത്ലാടെകടണ്ത്തുകയുണ്ലാ�തി.

• മകരളത്തിൽപെതിഞ്ഞലാറുഭലാഗമത്കേ്ഒഴുകുന്നനദതികൾകേലാ�തിപ്രലാമദേതികഅെതിസ്ഥലാനത്തിൽടവള്ളടപ്ലാകേ
തീവ്രതേലാതൃകവതികസതിപ്തിച്.

•ആനുകലാലതികപ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളതിൽ35ഗമവഷണപ്രബന്ങ്ങൾ,2പുസ്കങ്ങൾ,30മകലാണ്ഫറൻസ്
മപപ്ർഎന്നതിവപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകും5പതിഎെ്ഡതികൾനൽകുകയുകും3സലാമകേതതികേലാനവവതിഭവമേഷതി
പരതിേീലനകുംനൽകുകയുകും8േലാസ്്േീറ്്/മകലാണ്ഫറൻസ്സകുംഘെതിപ്തിക്കയുകുംടെ�്തു.

നലാറ്്പലാകേ് - ഗതലാഗത എഞ്തിനീ�റതിങ്, ഗതലാഗത ആസൂ്ണകും, മദേീ� പലാത എഞ്തിനീ�റതികുംഗ്, ടപലാതു
ഗതലാഗതകും, ടപലാതു ഗതലാഗതത്തിനു ബദൽ സകുംവതിധലാനകും, ്ലാൻമപേലാർട്ട് എനർജതി, ഉൾനലാെൻ ജല
ഗതലാഗതകും, വതിമനലാദസഞ്ലാര ആസൂ്ണകും, ഗ്രലാേീണ മറലാഡുകൾ എന്നതിവ സകുംബന്തിക്ന്ന ഗമവഷണവകും
കണ്സൾട്ടൻസതി മജലാലതികളുകുംഏടറ്ടുക്ന്ന ടപലാതുമേഖലലാസ്ഥലാപനകുംആണ് നലാറ്്പലാക്. മറലാഡ്, ടറ�തിൽ,
ജല േലാർഗകും, തുറമുഖങ്ങൾ, വതിേലാനത്ലാവളങ്ങൾ എന്നതിവ�തിടല  േലാതൃകലാ സകുംവതിധലാനങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുത്തി
അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യവതികസനത്തിനലാ�തിസർമവമുതൽസലാമകേതതികസലാമ്പത്തികപഠനങ്ങൾ,പ്രലാമ�ലാഗതിക
വതിേകലനങ്ങൾ, വതിേദേലാ� ടപ്രലാജക്െ് റതിമപ്ലാർട്ടുകൾവടര ത�ലാറലാക്ന്നതുകുംനലാറ്്പലാകേതിടന്പ്രവർത്ന
പരതിധതി�തിൽവരുന്നു.

• 31ഗമവഷണമപ്രലാജക്ടുകളുകും18കണ്സൾെൻസതിമപ്രലാജക്ടുകളുകും5ആവേ്യധതിഷ്ടതിത/നൂതനപഠനങ്ങളുകും
നെത്തി.

• എൻഎച്ച്66വബപലാസ്തിന്മവണ്തി്ലാഫതിക്ഓപമറഷൻപ്ലലാൻത�ലാറലാകേതി.
• മകരളസകുംസ്ഥലാന്ലാൻമപേലാർെ്ടപ്രലാജക്ടുകുംമലലാകബലാങ്കുകുംമെർന്ന്നെത്തുന്ന80കതി.േീ.മസഫ്
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മകലാറതിമഡലാർടഡമേലാൻസട്ഷൻപരതിപലാെതിസകുംബന്തിച്ച്ഗതലാഗതസുരക്ഷലാമബലാധവൽകേരണ
പരതിപലാെതിനെത്തി.

• 22ആനുകലാലതികപ്രസതിദ്ീകരണങ്ങൾ,16ടസേതിനലാർമപപ്റുകൾഎന്നതിവപ്രസതിദ്ീകരതിച്.

ടജഎൻെതിബതിജതിആർഐ-മകരളത്തിടലസസ്യവതിഭവങ്ങളുടെസുസ്ഥതിരവതിനതിമ�ലാഗത്തിനലാ�തിടജഎൻ
െതിബതിജതിആർഐഗമവഷണപരതിപലാെതികൾനെത്തുന്നു.ഏഷ്യ�തിടലഏറ്വകുംവലതി�സകുംരക്ഷതിത മതലാട്ടേലാ�തി
കണകേലാകേടപ്ടുന്ന ഇവതിടെ 4000ത്തിൽ അധതികകും വതിവതിധ തരകും പൂടച്ചെതികളുകും ഏകമദേകും 300 തരത്തിലുള്ള
വതിവതിധ�തിനകുംപുഷ്തികേലാത്സസ്യങ്ങളുകുംനതിലവതിൽസകുംരക്ഷതികേടപ്ടുന്നു.തതിരുവനന്തപുരടത്പുത്ൻമതലാപ്തിൽ
സ്ഥതിതതിടെയ്യുന്നതുകുംബമ�ലാഇൻമഫലാേലാറ്തിക്്മക�കുംസ്ഥലാപതികേടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളതുേലാ�സരസ്തതിതകേമവലുമക�കും
ഈസ്ഥലാപനത്തിടന്എക്്റ്ൻഷൻമക�കുംആണ്.ഭലാരതസർകേലാർഈമക�ടത്മദേീ�തലത്തിലുള്ള
ഒരുേതികവതിടന്മക�േലാ�തിഅകുംഗീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്.

• െതികുൻഗുനതി�വവറസതിടനതതിടരപ്രവർത്തികേലാൻപ്രലാപ്തതിയുള്ളഒരുആന്തിവവറൽമേലാളതിക്യുൾ
സസ്യത്തിൽനതിന്നുകുംകണ്ത്തി.

• ഫതികസ്വർഗ്ഗത്തിൽനതിന്നുകുംആന്തിഡ�ബറ്തികേ്മേലാളതിക്യുളുകൾവതികസതിപ്തിച്.
• ഗുണനതിലവലാരകുംഉള്ളനെീൽവസ്തുകേൾസകുംബന്തിച്ച്സ്�കുംടതലാഴതിൽപരതിേീലനകുംനെത്തി.
• ടജഎൻറ്തിബതിജതിആർഐ�തിൽേലാകുംമഗലാറതിസർച്ച്മസ്റഷൻസ്ഥലാപതിച്.
• 7ഗ്രലാേപഞ്ലാ�ത്തുകളതിൽപലാരമ്പര്യവതിജ്ലാനകുംസകുംബന്തിച്ച്എമത്നലാടേഡതികേൽസർമവ്വയുകും

മഡലാക്യുടേടന്ഷനുകുംനെത്തി.
• ആനുകലാലതികങ്ങളതിൽ10ഗമവഷണപ്രബന്ങ്ങൾപ്രസതിദ്ീകരതിച്7പതിഎെ്ഡതികൾനൽകതി.

ടക.എസ്.ഒ.എകും - ഗണതിത േലാസ്്ത്തിൽ ഉന്നത പഠനവകും ഗമവഷണവകും നെത്തുന്നതതിനലാ�തി സകുംസ്ഥലാന
സർകേലാരതിടന്  ടകഎസ്സതിഎസ് െതിഇയുകും, മക�സർകേലാരതിടന്അണുേക്തിവകുപ്പുകുംസകുംയുക്േലാ�തി
രൂപീകരതിച്ചതലാണ്മകരളസ്കൂൾഓഫ്േലാത്േലാറ്തിക്്

• ഗണതിതഒളതികുംപ്യലാഡ്,േലാത്്െലാലന്്ടസർച്ച്എന്നതിവ�തിൽപരതിേീലനകുംനെത്തി.
• മകലാമളജ്അദ്്യലാപകർകേലാ�തിമവനൽകലാല/പഠനലാനന്തരപരതിേീലനങ്ങൾഓറതി�മന്ഷൻക്ലലാസുകൾ

എന്നതിവസകുംഘെതിപ്തിച്.
• മകലാഴതിമകേലാെ്യൂണതിമവഴ്സതിറ്തിയുടെഅകുംഗീകലാരമത്ലാടെഇന്ടഗ്രറ്ഡ്എകുംഎസ്സതി/പതിഎെ്ഡതി

മപ്രലാഗ്രലാകുംആരകുംഭതിച്.
• ഏത്സേ�ത്തുകുംമസവനകുംപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നതതിന്10മലലാമകലാത്രനതിലവലാരകുംഉളളവതിദഗ്ദ്ധടരലക്ഷ്യകുംവച്

ടകലാണ്്മപലാസ്റ്്മഡലാക്െറൽറതിസർച്ച്മപ്രലാഗ്രലാകുംടേച്ചടപ്ടുത്തി.
• ഉന്നതനതിലവലാരമുള്ളതുകുംേതികച്ചതുകുംആ�മദേീ�/അന്തലാരലാഷ്്േതില്പേലാലകളുകുംെർച്ചക്ലലാസ്സുകളുകും

നതിരന്തരേലാ�തിനെത്തി.
എസ്ആർഐബതിഎസ് - അെതിസ്ഥലാന േലാസ്്ത്തിൽ ഗമവഷണകും, അധ്യലാപനകും, പഠനകും എന്നതിവകേലാ�തി

വതിഭലാവനകും ടെയ്തതിട്ടുള്ളതുകുംകലാര്യമേഷതിവതികസനത്തിനുകും മവണ്തിയുള്ളസ്ഥലാപനേലാണ്എസ്ആർഐബതി
എസ്.േലാസ്്അനുബന്മേഖലകളതിൽയുവഅധ്യലാപകർ,ഗമവഷകർ,ബതിരുദലാനന്തരബതിരുദധലാരതികൾ
എന്നതിവർകേലാ�തി കഴതിവകൾ വതിപുലേലാക്ന്ന തരത്തിലുള്ള പരതിപലാെതികൾകേ് രൂപകും ടകലാടുക്കയുകും അവ
നെപ്തിലലാക്കയുകുംടെയ്യുകഎന്നതലാണ്ഈസ്ഥലാപനത്തിടന്ലക്ഷ്യകും.

• േലാസ്്ത്തിടന്വതിവതിധമേഖലകളതിൽവതിദ്യലാർഥതികൾ,അധ്യലാപകർ,ഗമവഷകർഎന്നതിവർകേ്പ്രമ�ലാജനകും
ടെയ്യുന്നവതിധത്തിൽവതിദ്യലാഭ്യലാസസമമ്മളനങ്ങൾ,ടസേതിനലാറുകൾ,എന്നതിവനെത്തുകയുണ്ലാ�തി.

എകുംബതിജതിഐപതിഎസ്-വതിവതിധ�തിനകുംജലലാേ�സസ്യങ്ങൾ,ടെറതി�സസ്യങ്ങൾ,േലബലാർമേഖല�തിടല
വകുംേനലാേ ഭീഷണതി മനരതിടുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്നതിവയുടെ സകുംരക്ഷണത്തിനുകും ഗമവഷണത്തിനുേലാ�തി
പ്രവർത്തിക്ന്നതുകും സസ്യേലാസ്്ത്തിടന് വതിവതിധ തലങ്ങടള സകുംബന്തിക്ന്ന വതിജ്ലാനകും പകർന്നു
നൽകുന്നതതിനുകുംമവണ്തിയുള്ളടകഎസ്സതിഎസ്െതിഇയുടെസ്ഥലാപനേലാണ്എകുംബതിജതിഐപതിഎസ്.

• പ്ലലാന്്മഡറ്ലാമബസതിടന്ഡതിജതിവറ്മസഷൻപൂർത്തി�ലാകേതി
• 1632എന്റതികൾപ്ലലാന്്മഡറ്ലാമബസതിൽമേഖരതികേടപ്ട്ടു
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വനതിതകൾകേലായുള്ളേലാസ്്പരതിപലാെതികൾ
എന്നതിവമക�ീകരതിച്ടകലാണ്്വതിവതിധപദ്തതികളുകും
പരതിപലാെതികളുകുംകൗണ്സതിൽനെപ്തിലലാകേതിവരുന്നു.

ലേ എസ് സതി എസ് ടതി ഇയുലട 
പദ്ധതതിേളുലടയും പരതിപോടതിേളുലടയും 

കനട്ങ്ങൾ

1. ശോസ്ത് സോകകേതതിേതയതിലെ 
േോനവകശഷതി വതിേസനം 

i. സയൻസ് റതിസർെ് സ്േീം (എസ് ആർ എസ് )
 കൗണ്സതിലതിടന്േലാസ്്സലാമകേതതികപ്രെലാരണ

വതിഭലാഗത്തിടന്(എസ്െതിഡതിപതി)്ലാഗ്ഷതിപ്
പ്രവർത്നങ്ങളതിൽഒന്നലാണ്എസ്ആർഎസ്.
സകുംസ്ഥലാനടത്അെതിസ്ഥലാന,പ്രലാമ�ലാഗതിക
ഗമവഷണത്തിൽവതികസന,ഗമവഷണ
പ്രവർത്നങ്ങൾമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിന്
ഈപദ്തതിലക്ഷ്യേതിടുന്നു.ഈപദ്തതിയുടെ
കീഴതിൽ,േലാസ്്സലാമകേതതികമേഖലകളതിൽ
ഗമവഷണത്തിന്സലാമ്പത്തികസഹലാ�കും
നൽകുന്നു.സർവകലലാേലാലവതിഭലാഗങ്ങൾ,
കലലാല�ങ്ങൾ,ഗമവഷണവതികസന
സ്ഥലാപനങ്ങൾഎന്നതിവതിെങ്ങളതിടലഗമവഷണ
ടപ്രലാജക്ടുകൾകേലാണ്സഹലാ�കുംനൽകുന്നത്.
2019-20-ൽഈപരതിപലാെതിയുടെകീഴതിൽ
7പുതതി�മപ്രലാജക്ടുകൾഅനുവദതിച്.കൂെലാടത,
സഹലാ�കുംലഭ്യേലാ�ടപ്രലാജക്ടുകളതിൽനതിന്നുകും5
മപറ്ന്റുകൾഫ�ൽടെയ്യുകയുകുംആനുകലാലതിക
പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളതിൽ145പ്രബന്ങ്ങളുകും
മകലാണ്ഫറൻസ്/ടസേതിനലാർഎന്നതിവ�തിൽ94
പ്രബന്ങ്ങളുകുംപ്രസതിദ്ീകരതിച്,346സലാമകേതതിക
േലാനവമേഷതിപരതിേീലനവകും144ഗമവഷണ
പരതിേീലനവകും39ഔട്ട്റീെ്മപ്രലാഗ്രലാമുകുംനെത്തുകയുകും
6പുസ്കങ്ങൾപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംടെ�്തു.

 ഈപരതിപലാെതിയുടെഭലാഗേലാ�തി,പ്ലലാന്്പമത്ലാളജതികേ്
പ്രലാധലാന്യകുംനൽകതിടകേലാണ്്മകരളത്തിടന്വതിവതിധ
ഭലാഗങ്ങളതിൽനതിന്ന്മേഖരതിച്ചഏകമദേകും500ഓളകും
ടപേസതിടേനുകൾഅെങ്ങുന്നഒരുപ്രലാമദേതിക
ഔഷധസസ്യമേഖരകുംസ്ഥലാപതിച്.

ii. ലേ എസ് സതി എസ് ടതി ഇ എേതിരറ്സ് സയറെതിസ്റ് 
സ്േീം 

 പ്രഗത്ഭരലാ�േലാസ്്ജ്ന്ലാർകേ്വ്യത്യസ്
മേഖലകളതിൽഅവരുടെവവദഗ്ധ്യകും
ടതളതി�തിക്ന്നതതിനലാ�തിഗമവഷണകുംനെത്തുന്നതതിന്
പതിന്തുണനൽകുന്നതതിനുകുംസകുംസ്ഥലാനത്തിടല
പ്രധലാനപ്രശ്നങ്ങൾമനരതിടുന്നതതിന്അവരുടെ
കഴതിവകൾവതിനതിമ�ലാഗതിക്ന്നതതിനുകും
ലക്ഷ്യേതിടുന്നതലാണ്ഈപദ്തതി.2019-20-ൽ,
ഈപരതിപലാെതിയുടെകീഴതിൽസഹലാ�കുംലഭതിച്ച

മപ്രലാജക്ടുകളതിൽനതിന്നുകും20മകലാണ്ഫറൻസുകൾ/
ടസേതിനലാറുകൾനെത്തുകയുകുംആനുകലാലതിക
പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളതിൽ16പ്രബന്ങ്ങൾ
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംഒരുപതി.എച്ച്.ഡതിനൽകുകയുകും
ടെ�്തു.

iiI. വതിദ്ോർത്തിേൾ്ോയുള്ള കപ്രോജേ്ടുേൾ
 ഈമപ്രലാജക്െതിടന്കീഴതിൽ,സകുംസ്ഥലാനടത്

സർവകലലാേലാലവകുപ്പുകളതിമലയുകും
കലലാല�ങ്ങളതിടലയുകുംവതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്
േലാസ്്സകുംബന്േലാ�മപ്രലാജക്ടുകൾ
ടെയ്യുന്നതതിനലാ�തിസലാമ്പത്തികസഹലാ�കും
നൽകുകയുകും2019-20ൽഔഷധ
നതിർമ്മലാണേലാസ്്കുംആയുർമവദകും,ഭൗതതിക
േലാസ്്കും,രസത�കും,ഭൗേേലാസ്്കും,
ഒപ്മെലാഇലക്മ്ലാണതിക്്,വേമക്രലാബമ�ലാളജതി,
ജീവേലാസ്്കും,സസ്യേലാസ്്കും,ആമരലാഗ്യ
േലാസ്്കും,എഞ്തിനീ�റതികുംഗതിടന്വതിവതിധ
മേഖലകൾഎന്നതിങ്ങടനയുള്ളവതിഷ�ങ്ങളതിൽ
മപ്രലാജക്ടുകൾകേ്അനുേതതിനൽകുകയുണ്ലാ�തി.

Iv. യുവ ശോസ്ത് പ്രതതിഭേലള കപ്രോത്ോഹതിപ്തിക്കു 
്തതിനുള്ള പരതിപോടതി (വപേറ്തിസ് )

8,9ക്ലലാസ്സുകളതിടലവതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്േലാസ്്
മപ്രലാജക്ടുകൾതയ്ലാറലാക്ന്നതതിന്പുര്ലാരങ്ങൾ
നൽകുന്നതതിനുകും(വപേറ്തിസ്-I)േലാസ്്
സലാമകേതതികത�തിൽനൂതനആേ�ങ്ങൾ
ഉള്ളമപലാളതിടെക്നതിക്മകലാമളജ്തലത്തിലുള്ള
വതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്ടപ്രലാജക്റ്റുകൾടെയ്യുന്നതതിന്
ആവേ്യേലാ�സലാമ്പത്തികസഹലാ�ങ്ങൾ
നൽകുന്നതതിനുകും(വപേറ്തിസ്-II)മവണ്തിയുള്ളതലാണ്
ഈപദ്തതി.

v. ക്രതി്റേൽ 
 േലാസ്്ത്തിൽവതിദ്യലാർത്ഥതികളുടെകഴതിവകൾ

വളടരമനരടത്തന്നകടണ്ത്തി
പരതിമപലാഷതിപ്തിക്ന്നതതിന്മവണ്തിയുള്ള
പരതിപലാെതി�ലാ�ക്രതിസ്റൽലക്ഷ്യേതിടുന്നത്മദേീ�
േലാസ്്മകലാണഗ്രസ്തിടലസകുംസ്ഥലാനതല
വതിജ�തികടള�ലാണ്.2019-20ൽസകുംസ്ഥലാനടത്
വതിവതിധഗമവഷണവതികസനമക�ങ്ങളതിൽ
വതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്പരതിേീലനകുംനൽകുകയുണ്ലാ�തി.


vi.ലേ എസ് സതി എസ് ടതി ഇ ഗകവഷണ ലഫകല്ോഷതിപ്് 
 ഈപദ്തതി�തിൻകീഴതിൽ2019-20ൽ10പതി.എച്ച്.

ഡതിനൽകതി.പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളുടെഎണ്ണകും52
ആണ്.

vii. ലേ എസ് സതി എസ് ടതി ഇ കപോസ്റ്് കഡോേ്ടറൽ 
ലഫകെോഷതിപ്്  

 േലാസ്്സലാമകേതതികരകുംഗത്്
നതിലനതിൽക്ന്നതതിനലാ�തിമഡലാക്െമററ്റുള്ള



262 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വ്യക്തികടളആകർഷതിക്ക,പതി.എച്ച്.ഡതിഉള്ള
വ്യക്തികടളഗമവഷണകുംതുെങ്ങുന്നതതിനലാ�തി
അവരുടെടതലാഴതിൽമേഖലഏടറ്ടുക്ന്നതതിനു
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,ടഫമല്ലാഷതിപ്ലഭതിച്ചവർകേ്
പ്രമെലാദനകുംനൽകുകയുകുംഅവർകേ്
ആജീവനലാന്തപഠതിതലാകേളലാ�തിതുെരുന്നതതിന്
ആവേ്യേലാ�സലാമകേതതിക,മനതൃത്വനപുണ്യകും
വതികസതിപ്തിക്കയുകുംടെയ്യുകഎന്നലക്ഷ്യമത്ലാടെ
മപലാസ്റ്്മഡലാക്െറൽടഫമലലാഷതിപ്പുകൾ
നൽകുന്നു.2019-20-ൽ,പരതിപലാെതിയുടെ
കീഴതിൽഒരുമപറ്ന്ഫ�ൽടെയ്യുകയുകും
ആനുകലാലതികങ്ങളതിൽ15പ്രബന്ങ്ങളുകും
മകലാണ്ഫറൻസ്/ടസേതിനലാറതിൽ20മപപ്റുകൾ
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംടെ�്തു.

2.സോകകേതതിേ വതിേസനവം വേേോറ്വം

i.എഞ്തിനീറതിങ് ആൻഡ് ലടേ്കനോളജതി കപ്രോഗ്ോം 
(ഇ.റ്തി.പതി)

 എഞ്തിനീ�റതികുംഗ്,സലാമകേതതികമേഖല�തിൽ
ഉന്നതനതിലവലാരത്തിലുള്ളഗമവഷണപ്രതതിഭകടള
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുമവണ്തിയുള്ള
പരതിപലാെതി�ലാണ്ഇറ്തിപതി.സകുംസ്ഥലാനടത്
എഞ്തിനീറതിങ്മകലാമളജുകളതിടലപ്രഗത്ഭർക്കും
ഗമവഷണവതികസനസ്ഥലാപനങ്ങളതിടല
േലാസ്്ജ്ർക്കുംമവണ്തിആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതലാണ്
ഈപദ്തതി.2019-20ൽപരതിപലാെതിയുടെ
കീഴതിൽഒരുമപറ്ന്്ഫ�ൽടെയ്യുകയുകും5പതി
എെ്ഡതിനൽകുകയുകുംആനുകലാലതികങ്ങളതിൽ30
പ്രബന്ങ്ങളുകുംമകലാണ്ഫറൻസ്/ടസേതിനലാറതിൽ55
മപപ്റുകൾപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംടെ�്തു.

ii. ഗ്ോേീണ സോകകേതതിേ പരതിപോടതി (ആർ ടതി പതി) 
 പരമ്പരലാഗതഗ്രലാേീണസലാമകേതതിക

വതിദ്യമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംഅവ
നവീകരതിക്ന്നതതിനുകുംമവണ്തിധനസഹലാ�ത്തിടന്
രൂപത്തിൽസഹലാ�കുംപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നതതിനുകും
അതുവഴതിസലാമകേതതികവതിദ്യടേച്ചടപ്ടുത്തി
വ്യലാപകേലാ�തിഉപമ�ലാഗതിക്ന്നതതിനുകും
ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനുകുംഗ്രലാേീണ
നതിവലാസതികളുടെകഠതിനേലാ�മജലാലതിഭലാരകും
കുറയ്ക്കുന്നതതിനുകുംലഷ്യേതിട്ടുടകലാണ്ടുള്ളതലാണ്
ആർെതിപതിപദ്തതി.അെതിസ്ഥലാനതലത്തിലുള്ള
വ്യക്തികടളയുകുംനൂതനകണ്ടുപതിെതിത്ങ്ങൾ
നെത്തുന്നവടരയുകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകും
അതതിലൂടെഗ്രലാേീണസലാമകേതതികമേഖല�തിലുള്ള
നൂതനആേ�ങ്ങൾടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകും
നൂതനകണ്ടുപതിെതിത്ങ്ങൾസകുംരകുംഭകനതില�തിൽ
എത്തിക്ന്നതതിനുകുംആണ്പ്രധലാനേലായുകും
ലക്ഷ്യേതിടുന്നത്.2019-20-ൽപരതിപലാെതിയുടെകീഴതിൽ
ഒരുമപറ്ന്ഫ�ൽടെയ്യുകയുകുംമകലാണ്ഫറൻസ്/
ടസേതിനലാറതിൽ3മപപ്റുകളുകുംആനുകലാലതികങ്ങളതിൽ
രണ്്പ്രബന്ങ്ങളുകുംപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംടെ�്തു.

3. �കയോലടേ്കനോളജതി വതിേസനം

ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിവതികസനകും
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിസ്ീകരതിച്ചവതിവതിധ
പരതിപലാെതികളതിൽബമ�ലാടെക്മനലാളജതി�തിടല
�കുംഗ്ഇൻടവമസ്റഴ്സ്മപ്രലാഗ്രലാകും,ഇൻഡസ്്തി
ലതികേ്ഡ്ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിറതിസർച്ച്്ീകും,
ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിഇടന്നലാമവഷൻസ്മഫലാർറൂറൽ
ടഡവലപ്ടേന്്,ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിട്�തിനതികുംഗ്
ആന്്വർകേ്മഷലാപ്്മപ്രലാഗ്രലാകും,മപലാസ്റ്്-മഡലാക്െറൽ
ടഫമലലാഷതിപ്്,ബമ�ലാടെക്മനലാളജതി�കുംഗ്എന്ർപ്രണർ
അവലാർഡ്,മകരളബമ�ലാടെക്മനലാളജതിറീ-എൻ്തി
ടഫമലലാഷതിപ്്,ബമ�ലാടെക്മനലാളജതിവതിദ്യലാഭ്യലാസപദ്തതി
എന്നതിവഉൾടപ്ടുന്നു.2019-20ൽഈമപ്രലാഗ്രലാേതിന്
കീഴതിൽപതി�ർഅവമലലാകനകുംടെയ്തമജണലുകളതിൽ14
പ്രബന്ങ്ങൾപ്രസതിദ്ീകരതിച്,പുസ്കഅധ്യലാ�ങ്ങളുടെ
എണ്ണകും3ഉകുംപുസ്കങ്ങളുടെഎണ്ണകും2ഉകുംആണ്.
സലാമകേതതികപരതിേീലനകുംമനെതി�വരുടെഎണ്ണകും7ഉകും
ഔട്ട്റീെ്പരതിപലാെതികളുടെഎണ്ണകും6ഉകുംആണ്.

4. ആവോസ വ്വസ്ോപരതിസ്തിതതി 
പരതിപോടതിേൾ  

പരതിസ്ഥതിതതിസകുംരക്ഷണകും,േലതിനീകരണലഘൂകരണകും,
അവമബലാധകുംസൃഷ്ടതികേൽഎന്നതിവലക്ഷ്യേതിട്ടു
ടകലാണ്ടുള്ളതലാണ്ആവലാസവ്യവസ്ഥലാപരതിസ്ഥതിതതി
പരതിപലാെതികള്.2019-20lവതിവതിധആവലാസ
വ്യവസ്ഥലാപരതിസ്ഥതിതതിപരതിപലാെതികളുടെഭലാഗേലാ�തി
5മപപ്റുകൾപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകും1പതി.എച്ച്.ഡതി
നല്കുകയുകുംവതിവതിധസ്ഥലാപനങ്ങൾപരതിസ്ഥതിതതി
േലാമനജ്ടേന്്പരതിേീലനകുംനല്കുകയുകുംടെ�്തു.േലാനവ
മേഷതിപരതിേീലനത്തിടന്എണ്ണകും20ആണ്.

5. സ്ത്ീേൾ്ോയുള്ള ശോസ്ത് പരതിപോടതിേൾ 

സ്്ീസലാക്ഷരരുടെഎണ്ണകുംമകരളത്തിൽവളടര
കൂടുതലലാടണകേതിലുകും,േലാസ്്ഗമവഷണത്തിൽ
അവരുടെപകേലാളതിത്കുംവളടരകുറവലാണ്.
സ്്ീകടളയുകുംടപണ്കുട്ടതികടളയുകുംേലാസ്്
രകുംഗമത്ക്ആകർഷതിക്ന്നതതിനുകുംഈമേഖല�തിൽ
ടതലാഴതിൽലഭ്യേലാക്ന്നതതിനുകുംസഹലാ�കരേലാകുന്ന
സകുംവതിധലാനങ്ങൾപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നതതിനുകും
േലാസ്്കും,സലാമകേതതികത,എഞ്തിനീറതിങ്,
കൃഷതി,വവദ്യേലാസ്്കുംഎന്നീമേഖലകളതിൽ
സ്്ീകളുടെയുകുംടപണ്കുട്ടതികളുടെയുകുംപകേലാളതിത്കും
വർധതിപ്തിക്ന്നതതിനുേലാ�തിവളടര�ധതികകുംപദ്തതികളുകും
പരതിപലാെതികളുകുംടകഎസ്സതിഎസ്െതിഐയുടെവനതിതലാ
േലാസ്്വതിഭലാഗകുംആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.ടതലാഴതിലതിൽഇെമവള
സകുംഭവതിച്ചതിട്ടുള്ളവനതിതകളുടെപുന:പ്രമവേനത്തിന്ഈ
പരതിപലാെതികൾസഹലാ�കേലാ�തിട്ടുണ്്.
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ഈമേഖല�തിൽകൗണ്സതിൽനെപ്തിലലാക്ന്നപ്രധലാന
പരതിപലാെതികൾതലാടഴമെർക്ന്നു

i. ബലാകേ്റ്റുലലാബ്റതിസർച്ച്ടഫമലലാഷതിപ്പരതിപലാെതി–
ii. 2019-20ൽ3ബലാകേ്ടുലലാബ്മപ്രലാജക്റ്റുകൾ

അനുവദതിച്.സഹലാ�കുംലഭതിച്ചമപ്രലാജക്ടുകളതിൽ
നതിന്ന്പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചഗമവഷണപ്രബന്ങ്ങൾ
5എണ്ണവകുംപുര്ലാരങ്ങൾ3ഉകുംപതി.എച്ച്.ഡതികൾ5
എണ്ണവേലാണ്.

ii. േലാസ്്രകുംഗടത്മകരളത്തിടലസ്്ീകടള
സകുംബന്തിക്ന്നമഡറ്ലാമബസ്തയ്ലാറലാകേൽ
പദ്തതി–സകുംസ്ഥലാനടത്വതിവതിധേലാസ്്
മേഖലകളതിൽസ്്ീകളുടെസ്ഥതിതതിട�
സകുംബന്തിക്ന്നഅെതിസ്ഥലാനവതിവരങ്ങൾ
ലഭ്യേലാക്ന്നതതിനലാ�തിതയ്ലാറലാകേതി�ഓണ്വലൻ
ഡ�റക്െറതി�തിൽ2019-20-ൽ114ഉകുംേലാർച്ച്
2019വടരആടക3,035രജതിസ്മ്ഷനുകളുകും
നെത്തുകയുണ്ലാ�തി.

6. ശോസ്ത് പ്രെരണം

േലാസ്്പുര്ലാരങ്ങൾ,േലാസ്്േലാധ്യേപതിന്തുണ,
േലാസ്്രെനകൾമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തി
മഡലാക്യുടേടന്ഷനുകുംപ്രസതിദ്ീകരണവകും
സകുംസ്ഥലാനടത്യുകുംഎൻഐെതികൾഐഐെതികൾ
എന്നതിവ�തിടലയുകുംഎഞ്തിനീ�റതികുംഗ്വതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്
അവരുടെആേ�ങ്ങളുകുംകണ്ടുപതിെതിത്ങ്ങളുകും
പ്രകെതിപ്തികേലാൻഅവസരകുംനൽകുന്നടെക്മനലാളജതി
ടഫസ്റതിവൽ(ടെക്ടഫസ്റ്്),മദേീ�േലാസ്്ദതിനവകും
സലാമകേതതികദതിനവകുംആ�തിബന്ടപ്ട്ടപരതിപലാെതികൾ,
ഗ്രലാേീണമേഖല�തിടലഅസകുംഘെതിതരലാ�
സകുംരഭകർകേലാ�തിഅവരുടെകഴതിവകൾ
പ്രകെതിപ്തിക്ന്നതതിനലാ�തിനറൂറൽഇമന്നലാമവമറ്ഴ്സ്
േീറ്്എന്നതിവഉൾടപ്ടുന്നതലാണ്േലാസ്്പ്രെരണ
പരതിപലാെതികൾ.

2019-20ൽമൂന്ന്േലാസ്്ജ്ർകേ്മകരള�കുംഗ്
സ�ന്തിസ്റ്്അവലാർഡുകൾനൽകതി.

7. ശോസ്ത്സോകകേതതിേതയതിലെ പശ്ോത്െ 
വതിേസന പരതിപോടതിേൾ  

േലാസ്്മേഖല�തിടലപ്രവർത്നങ്ങൾ
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംഗമവഷണകും
വ്യലാപതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംകലലാല�ങ്ങൾക്കും
വതിദ്യലാല�ങ്ങൾക്കുംആവേ്യേലാ�പശ്ലാത്ല
സൗകര്യങ്ങൾപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നതതിനലാ�തിലലാബുകളുകും
അനുബന്സൗകര്യങ്ങളുകുംഈവതിദ്യലാഭ്യലാസ
സ്ഥലാപനങ്ങളതിൽക്രേീകരതിക്ന്നതതിനലാവേ്യേലാ�
സലാമ്പത്തികസഹലാ�കുംകൗണ്സതിൽനൽകുന്നുണ്്.
ടസടലക്െതിവ്ഓടമെന്ഷൻഓഫ്റതിസർെ്
ആൻഡ്ടഡവലപ്ടേൻറ്(എസ്എആർഡതി),

േലാസ്്മപലാഷതിണതിഎന്നീരണ്ടുപരതിപലാെതികൾ
ടകൗണ്സതിൽഇതതിനലാ�തിനെത്തുന്നുണ്്.
കലലാല�ങ്ങളതിലുകുംസർവകലലാേലാലകളതിലുകും
നതിർദ്തിഷ്ടമേഖലകളതിൽഗമവഷണകും
വർദ്തിപ്തിക്ന്നതതിനലാവേ്യേലാ�സൗകര്യങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനലാ�തിവതിഭലാവനകുംടെയ്തതിട്ടുള്ളതലാണ്
എസ്എആർഡതിപരതിപലാെതി.ലമബലാറട്ടറതികളതിടല
സൗകര്യങ്ങൾടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംഉപകരണങ്ങൾ
വലാങ്ങുന്നതതിനുകുംഅവയുടെഅറ്കുറ്പണതികൾക്േലാ�തി
ഈപരതിപലാെതി�തിലൂടെധനസഹലാ�കുംനൽകുന്നു.
ഇത്രത്തിൽമകരളത്തിടല72സ�ൻസ്
ബതിരുദലാനന്തരബതിരുദലമബലാറട്ടറതികളതിലുകുംഗമവഷണ
സ്ഥലാപനങ്ങളതിലുകുംഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾ
ഇതുവടരവർധതിപ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.വഹസ്കൂൾതലത്തിൽ
ടേച്ചടപ്ട്ടേലാസ്്അന്തരീക്ഷകുംസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനലാ�തി
ഭൗതതികേലാസ്്കും,രസത�കും,ജീവേലാസ്്കും
എന്നീവതിഷ�ങ്ങളതിൽേലാതൃകലമബലാറട്ടറതികൾ
സ്ഥലാപതിക്ന്നതതിന്ലക്ഷ്യേതിടുന്നപദ്തതി�ലാണ്
േലാസ്്മപലാഷതിണതി.

2. റീജതിയണൽ േ്ോൻസർ ലസറെർ 
    (ആർ സതി സതി), തതിരുവനന്പുരം

2019-ൽ,ആമഗലാളതലത്തിൽ,ഏകമദേകുംആറതിൽ
ഒരുേരണകുംക്യലാൻസർമൂലവകുംഏകമദേകും96
ലക്ഷകുംേരണത്തിന്കലാരണവകുംക്യലാൻസർമരലാഗകും
ആ�തിരുന്നു.ക്യലാൻസർമൂലമുള്ളേരണങ്ങളതിൽ
ഏകമദേകും70േതേലാനവകുംസകുംഭവതിക്ന്നത്കുറഞ്ഞതുകും
ഇെത്രകുംവരുേലാനമുള്ളരലാജ്യങ്ങളതിലലാണ്.ഈ
മരലാഗത്തിടന്കലാരണേലാമ�കേലാവന്നപ്രധലാനടപ്ട്ട
ഘെകേലാ�പുക�തിലഉപമഭലാഗകുംക്യലാൻസർ
മൂലമുണ്ലാകുന്ന22േതേലാനമത്ലാളകുംേരണത്തിനുകും
ഇെ�ലാക്ന്നു.

ഭലാരതത്തിൽഏകമദേകും22.7ലക്ഷകുംആളുകൾ
ക്യലാൻസർമരലാഗബലാധതിതരലാ�തിജീവതിക്ന്നുടവന്ന്
കണകേലാകേടപ്ട്ടതിരതിക്ന്നു.2018ൽരലാജ്യത്്
ക്യലാൻസർബലാധതിതേരണങ്ങളുടെആടകഎണ്ണകും
7.84ലക്ഷകുംആ�തിരുന്നു.ഇതതിൽ4.31ലക്ഷകുംമപർ
പുരുഷൻേലാരുകും3.71ലക്ഷകുംസ്ക്രീകളുേലാണ്.രലാജ്യടത്
പുരുഷൻേലാരുടെഇെ�തിൽസലാധലാരണ�ലാ�തി
കലാണടപ്ടുന്നഓറൽക്യലാൻസർടേലാത്കും
ക്യലാൻസറതിടന്16േതേലാനകുംആണ്.എല്ലാത്രകും
ക്യലാൻസറതിടന്യുകും14േതേലാനമത്ലാളകുംകലാണടപ്ടുന്ന
സ്നലാർബുദേലാണ്സ്്ീകളതിൽഏറ്വകുംബലാധതിക്ന്ന
തരകുംക്യലാൻസർ.28സ്്ീകളതിൽഒരലാൾകേ്അവരുടെ
ജീവതിതകലാലത്്ഈമരലാഗകുംപതിെതിടപെലാനുള്ള
സലാധ്യത�ലാണുള്ളത്.

മകരളത്തിൽക്യലാൻസർനതി��ണകും,െതികതിത്,
ഗമവഷണകും,പരതിേീലനകുംഎന്നതിവ�തിൽനൂതന
പ്രവർത്നങ്ങൾതതിരുവനന്തപുരടത്ആർ.സതി.സതി



264 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

പകർച്ചവ്യലാധതികളലാ� വവറൽ മരലാഗങ്ങളുടെ നതി��ണകും, ഗമവഷണകും, മരലാഗനതിർണ�കും എന്നതിവ�തിൽ ശ്രദ്
മക�ീകരതിക്ന്ന അന്തലാരലാഷ്്ലാ വവമറലാളജതി സ്ഥലാപനങ്ങളുേലായുള്ള ശകുംഖല�തിൽ ഉൾടപ്ടുത്തി വ തിഭലാവനകും
ടെയ്യുന്നഒരുമ്ലാബൽവവമറലാളജതിഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടലാണ്തതിരുവനന്തപുരടത്മതലാന്നകേലതിൽബമ�ലാ360വലഫ്
സ�ൻസസ്പലാർകേതിൽ മകരളസർകേലാർ 2019ൽഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്അഡ്ലാൻസ്ഡ്വവമറലാളജതിസ്ഥലാപതിച്.
ടേച്ചടപ്ട്ട േനുഷ്യജീവ തിതത്തിനലാ�തി ഉപദ്രവകലാരതികളലാ� വവറസുകടള നതിർമ്മലാർജ്ജനകും ടെയ്യുന്നതതിനുകും
അെതിസ്ഥലാന േലാസ്്വകും ്ലാന്സതിമലഷണൽ റതിസർച്ച് ഉൾടപ്ടുന്ന ഗമവഷണത്തിടന് അെതിസ്ഥലാനത്തിൽ
പരതിേീലനവകും വ തിദ്യലാഭ്യലാസവകും നൽകുന്നതതിനുകും, സലാക്രേതിക മരലാഗങ്ങള  വവറൽ  ൽനതി��ണത്തിയുകും
അവ തെയുന്നതതിനു പര്യലാപ്തേലാ� േലാസ്്ീ� ഉപലാധതികൾ പ്രധലാനകും ടെയ്യുന്നതതിനുകും മവണ്തി അന്തർ മദേീ�
സ്ഥലാപനങ്ങളുേലാ�തി  മ�ലാജതിച്ച് പ്രവർത്തിക്ന്ന ഒരു േതികവ തിടന് സ്ഥലാപനേലാ�തിരതിക്കും ഇത്. പ്രലാമദേതിക,
മദേീ�, ആമഗലാള ആവേ്യങ്ങൾ നതിറമവറ്റുന്നതതിനലാ�തി വവമറലാളജതി�തിടല അത്യലാധുനതിക ഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർ
സൗകര്യങ്ങൾ വ തികസതിപ് തിക്ക, വ തിദഗ്ധ േലാസ്്-സലാമകേതതിക ഉമദ്യലാഗസ്ഥടര സജ്ജേലാക്ക, മസവനങ്ങളുകും
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുകും വ തികസതിപ് തിക്ക എന്നതലാണ് ഇതതിടന് ദൗത്യകും. 202.00 മകലാെതി രൂപ ടേലാത്കും പദ്തതി
ടെലവ് വരുന്ന ഈ സ്ഥലാപനകും വ്യലാവസലാ�തിക വകേലാറ്കും/സലാമകേതതിക മപ്രലാത്ലാഹനകും എന്നതിവയ്കലാ�തി
പ്രവർത്തിക്ന്നതതിന് ലക്ഷ്യേതിടുന്നു.  അെതിസ്ഥലാന ടസൗകര്യങ്ങളുകും സ്ഥലവകും പ്രദലാനകും ടെ�്തു ടകലാണ്് മകരള
സകുംസ്ഥലാനവ്യവസലാ�വ തികസനമകലാർപ്മറഷൻഈസ്ഥലാപനത്തിടന്പകേലാളതി�ലാ�തിരതിക്കും.തതിരുവന്തപുരടത്
മതലാന്നകേലതിൽ 25 ഏകേർ സ്ഥലത്തു വ്യലാപ തിച് കതിെക്ന്ന ക്യലാമ്പസതിടന് നതിർമ്മലാണകും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളതിലലാണ്.
ക്യലാമ്പസതിനുരണ്ടുഘട്ടങ്ങളലാണുള്ളത്.ഘട്ടകും1ഉകുംഘട്ടകും2ഉകുംഅഡ്േതിനതിസ്മ്റ്ീവ്മബ്ലാകേ്,ബമ�ലാലലാബ്,മകലാേണ്
ഇൻസ്രുടേമന്ഷൻ റൂകും,വജവസുരക്ഷലാസൗകര്യങ്ങൾഡ�മഗ്ലാസ്റതിക്സൗകര്യങ്ങൾ,എന്നതിവ ഉൾടപ്ടുന്ന
ഘട്ടകുംIഎ-പ്രീഫലാബ്രണ്ടുനതിലടകട്ടതിെകും(25,000െതുരശ്രഅെതി),അഡ്േതിനതിസ്മ്റ്ീവ്മബ്ലാകേ്,ബമ�ലാലലാബ്,
വജവസുരക്ഷലാസൗകര്യങ്ങൾ,പ്രവർത്നവ തിഭലാഗകുംഎന്നതിവഉൾടപ്ടുന്നമൂന്നുനതിലകമളലാെ്കൂെതി�ഘട്ടoIബ തി-
പ്രധലാനടകട്ടതിെകും(78,000െതുരശ്രഅെതി)എന്നതിവമെർന്നതലാണ്ഇന്സ്റതിട്ട്യൂട്ട്.

2020 ഒക്മെലാബർ 20ന് ഈ സ്ഥലാപനകും ഉദ്ഘലാെനകും ടെയ്ടപ്ട്ടു. 39 രലാജ്യങ്ങളതിൽ ആ�തി 45ഓളകും േതികവ തിടന്
മക�ങ്ങളതിൽഈഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്അഫതില തിട�റ്്ടെയ്ലാടപ്ട്ടതിരതിക്ന്നു.25,000െതുരശ്രഅെതിപ്രലാമദേത്്വ്യലാപ തിച്ച
പ്രീ ഫലാബ് ടകട്ടതിെത്തിൽ ക്ലതിനതികേൽ വവമറലാളജതി, വവമറലാളജതി ഡ�ഗമനലാസ്റതികേ് വ തിഭലാഗങ്ങൾ പ്രവർത്ന
സജ്ജേലാ�തിട്ടുണ്്.

ക�ോക്് 5.2.2  ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്അഡ്ലാൻസ്ഡ്വവമറലാളജതി

�തിൽനെത്തിവരുന്നു.2019-20ൽആടക15,474
പുതതി�മകസുകളുകും2,67349പുന:പരതിമേലാധനലാ
മകസുകളുകുംഇവതിടെരജതിസ്റർടെയ്ടപ്ടുകയുണ്ലാ�തി.
പുതുതലാ�തിരജതിസ്റർടെയ്തമകസുകളതിൽ7,408എണ്ണകും(48
േതേലാനകും)പുരുഷൻേലാരുകും8,056എണ്ണകും(52േതേലാനകും)
സ്്ീകളുേലാണ്.ക്യലാൻസർമരലാഗനതിർണ�ത്തിനുകും
െതികതിത്യ്ക്കുകുംആവേ്യേലാ�സൗകര്യങ്ങൾപ്രദലാനകും
ടെയ്യുന്നരലാജ്യടത്മുൻനതിരക്യലാൻസർടസന്റുകളതിൽ
ഒന്നലാണ്350ടബഡ്കപ്ലാസതിറ്തിമ�ലാടുകൂെതി
തതിരുവനന്തപുരകുംആസ്ഥലാനേലാ�തിപ്രവർത്തിക്ന്ന
റീജതി�ണൽക്യലാൻസർടസന്ർ.ക്യലാൻസർമരലാഗ
പഠനവവദ്യേലാസ്്േലാഖ�തിടലവതിവതിധമേഖലകടള
സകുംബന്തിക്ന്നഅെതിസ്ഥലാന,പ്രലാമ�ലാഗതിക,സ്ഥതിതതി
വതിവര,േലാസ്്ഗമവഷണകുംനെത്തുകഎന്നതലാണ്
ഈടസന്റതിടന്പ്രധലാനലക്ഷ്യകും.ഇവതിടെഅെതിസ്ഥലാന,
പ്രലാമ�ലാഗതിക,െതികതിത്സകുംബന്തി�ലാ�ഗമവഷണങ്ങൾ
നെത്തുകയുകുംവതിജ്ലാനകുംപ്രദലാനകുംടെയ്യുകയുകുംടെയ്യുന്നു.

രലാജ്യടത്നതിലവതിലുള്ള28റീജതി�ണൽ
ക്യലാൻസർടസന്റുകളതിൽമുൻപന്തതി�തിലുള്ള
മൂടന്നണ്ണത്തിടലലാന്നലാണ്ആർസതിസതി.അന്തലാരലാഷ്്
സകുംഘെനകളലാ�മലലാകലാമരലാഗ്യസകുംഘെന,
അന്തലാരലാഷ്്ക്യലാൻസർഗമവഷണമക�കും
(ഫ്ലാൻസ് ),അന്തലാരലാഷ്്ആണമവലാർജ്ജഏജൻസതി
(വതി�ന്ന),മദേീ�ക്യലാൻസർഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്(യു.എസ്എ),
ക്യലാൻസർഗമവഷണമക�കും(യു.ടക),ലീഡ്സ്

യൂണതിമവഴ്സതിറ്തി(യു.ടക),ആമരലാഗ്യഗമവഷണമക�കും
(ജപ്ലാൻ)എന്നതിവയുകുംേറ്്പ്രമുഖസകുംഘെനകളുേലാ�തി
ആർ.സതി.സതിടേച്ചേലാ�ബന്കുംനതിലനതിർത്തുന്നു.

കഴതിഞ്ഞമുപ്ത്തിട�ലാമ്പത്വർഷങ്ങളലാ�തി,കുറഞ്ഞ
ടെലവതിൽടേച്ചടപ്ട്ടഅർബുദപരതിമേലാധനയുകും
െതികതിൽസയുകുംനല്കതിടകേലാണ്്മകരളത്തിടലയുകും
തേതിഴ്നലാെ്,കർണ്ണലാെകഎന്നീസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിടല
സേീപപ്രമദേങ്ങളതിടലയുകുംജനങ്ങളുടെവർദ്തിച്വരുന്ന
ക്യലാൻസർമരലാഗലാവേ്യങ്ങൾപരതിഗണതിക്ന്നതതിൽ
ആർ.സതി.സതിഗണ്യേലാ�സകുംഭലാവനടെയ്തതിട്ടുണ്്.
കൂെലാടത,ക്യലാൻസർമരലാഗകുംനതി��ണ
വതിമധ�േലാക്ന്നതതിനുകുംക്യലാൻസർെതികതിത്യുടെ
വതിവതിധമേഖലകളതിലലാവേ്യേലാ�േലാനുഷതികമേഷതി
വളർത്തുന്നതതിനുകുംപുതതി�െതികതിത്ലാരീതതികൾ
ലഭ്യേലാക്ന്നതതിനലാ�തിഗമവഷണകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്ന
തതിനലാ�തിപ്രവർത്തിക്ന്നതുകുംആർ.സതി.സതിയുടെ
പരതിധതി�തിൽഉൾടപ്ടുന്നു.

ആർ.സതി.സതിട�കൂെലാതേലബലാർക്യലാൻസർടസന്ർ,
ടകലാച്ചതിൻക്യലാൻസർറതിസർച്ച്ടസന്ർഎന്നതിങ്ങടന
രണ്്ക്യലാൻസർടസന്റുകൾനതിലവതിലുണ്്.
ഇവസകുംബന്തിക്ന്നവതിേദലാകുംേങ്ങൾഈ
അവമലലാകനത്തിടന്ആമരലാഗ്യകുംഎന്നടസക്ഷനതിൽ
ഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.
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ആർ.സതി.സതി–രൂപകരഖ 

ക്യലാൻസർനതി��ണത്തിൽഒരുആമഗലാള
മനതൃത്നതിര�തിമലകേ്എത്തുകഎന്നതലാണ്ആർ.സതി.
സതിയുടെലക്ഷ്യകും.2019-20-ൽ,15,474പുതതി�
മകസുകൾആർസതിസതി�തിൽരജതിസ്റർടെയ്ടപ്ട്ടു.
മരലാഗതികളുടെസന്ദർേനത്തിടന്വദനകുംദതിനേരലാേരതി
892എണ്ണേലാ�തിരുന്നുആർ.സതി.സതിയുടെ2018-19
ടലയുകും2019-20ടലയുകുംരൂപമരഖപട്തിേ 5.2.1-ൽ
നല്കുന്നു.

ആർ.സതി.സതിയതിൽ രജതി്റേർ ലെയ്ത 
കേസുേൾ 

കഴതിഞ്ഞ10വർഷങ്ങളതിൽരജതിസ്റർടെയ്തമകസുകളുടെ
വതിേദലാകുംേങ്ങൾസൂെതിപ്തിക്ന്നത്ഓമരലാവർഷവകുംപുതതി�
മകസുകളുടെഎണ്ണകുംവർധതിച്വരുന്നുഎന്നുള്ളതലാണ്.

2015-16മുതൽ2019-20വടരരജതിസ്റർടെയ്തടേലാത്കും
മകസുകളുടെഎണ്ണകും79,841ആണ്.2019-20-ൽ
15,474പുതതി�മകസുകൾരജതിസ്റർടെയ്ടപ്ടുകയുകും
ഇത്കഴതിഞ്ഞവർഷമത്കേലാൾ0.97േതേലാനകും
കുറവേലാണ്.2018-19ൽരജതിസ്റർടെയ്തത്,15,627
മകസ്സുകളലാ�തിരുന്നു.കഴതിഞ്ഞ5വർഷകുംരജതിസ്റർ
ടെയ്തപുതതി�മകസുകളുടെഎണ്ണകുംപട്തിേ 5.2.2ൽ
ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

2019-20-ൽരജതിസ്റർടെയ്തടേലാത്കും15,474പുതതി�
മകസുകളതിൽ,13,482മകസുകൾ(87േതേലാനകും)
സകുംസ്ഥലാനത്തിനകത്തുനതിന്നുകുംബലാകേതിയുള്ളവ
േറ്റുസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിൽനതിന്നുകുംരലാജ്യത്തിനു
പുറത്തുനതിന്നുേലാണ്റതിമപ്ലാർട്ട്ടെയ്ടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളത്.
ടേലാത്കുംപുതതി�മകസുകളതിൽഏറ്വേധതികകും
തതിരുവനന്തപുരകുംജതില്�തിൽനതിന്നുകും(26.32േതേലാനകും)
കുറവ്വ�നലാെ്ജതില്�തിൽനതിന്നുേലാണ്(0.42േതേലാനകും)

2018-19 2019-20
രജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�മകസുകൾ 15,627 15,474
പുന:പരതിമേലാധന�കേലാ�തിരജതിസ്റർ
ടെയ്തമകസുകൾ 2,58,838 2,67,348

കതിെത്തിെതികതിത്തിച്ചമരലാഗതികൾ 11,568 11,397
മറഡതിമ�ലാടതറലാപ്തി 7,071 6,499
്ച്ചതിടതറലാപ്തി 1,766 1,616
േസ്ക്രക്രതി�സകുംബന്തിക്ന്ന
പ്രവർത്നങ്ങൾ 5,756 6,075

എൻമഡലാമ്ലാപ്തിക്
പ്രവർത്നങ്ങൾ 2,969 2,719

കീമേലാടതറലാപ്തി 11,939 12,323
േജ്ജേലാറ്തിവയ്കൽ 37 33
തുെർഗമവഷണടപ്രലാജക്ടുകൾ 179 215

അവലകുംബകും:റീജതി�ണൽക്യലാൻസർടസന്ർ,തതിരുവനന്തപുരകും

പട്തിേ  5.2.1 ആർ.സതി.സതിയുടെ2018-19ടലയുകും2019-20ടലയുകുംരൂപമരഖഒറ്മനലാട്ടത്തിൽ

പട്തിേ  5.2.2കഴതിഞ്ഞ5വർഷങ്ങളതിൽറീജതി�ണൽക്യലാൻസർടസന്റതിൽരജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�മകസുകൾ,
2015-16മുതൽ2019-20വടര

വർഷം പുതതിയ കേസുേളുലട എണ്ം
2015-16 16,042
2016-17 16,255
2017-18 16,443
2018-19 15,627
2019-20 15,474
ആകട 79,841

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്യോൻൈർ ൈടന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം
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റതിമപ്ലാർട്ട്ടെയ്ടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളത്.െതിത്ം 5.21-ൽ
മകരളത്തിടലജതില്കളതിൽനതിന്നുകുംപുതുതലാ�തിരജതിസ്റർ
ടെയ്തമകസുകൾകലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ലപേഷ്ോെതിറ്തി ക്തിനതിക്കുേളതിൽ രജതി്റേർ ലെയ്ത 
കേസുേൾ

2019-20ൽകൂടുതൽപുതതി�മകസുകൾരജതിസ്റർ
ടെയ്തത്ടനഞ്്,ഗ്യലാസ്മ്ലാഇന്സ്റീനൽക്യലാൻസർ
മരലാഗങ്ങൾകേലാണ്.(3,654മകസുകൾ)തുെർന്ന്
ഏറ്വേധതികകുംരജതിസ്റർടെയ്തതിട്ടുള്ളത്ഗർഭലാേ�,
ടജനതിമറ്ലായൂറതിനറതി,േറ്റുള്ളവയുകും(2,788മകസുകൾ)
േതിരസ്,ടനകേ്ക്യലാൻസറുകളുേലാണ്(2,601
മകസുകൾ).ഏറ്വകുംകുറവ്മകസുകൾരജതിസ്റർ
ടെയ്ടപ്ട്ടതുകുട്ടതികളുടെക്ലതിനതികതിൽആണ്(531
മകസുകൾ)2018-19ലുകും2019-20ലുകുംടപേഷ്യലതിറ്തി
ക്ലതിനതിക്കളതിൽപുതുതലാ�തിരജതിസ്റർടെയ്തമരലാഗതികളുടെ

എണ്ണകും പട്തിേ 5.2.3 -ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

െതിത്ം 5.2.2-ൽവതിവതിധേരീരഭലാഗങ്ങളതിൽവ്യലാപതിച്ച
ക്യലാൻസർമരലാഗത്തിടന്വതിവരങ്ങൾ2019-20-ൽ
വതിവതിധടപേഷ്യലാലതിറ്തിക്ലതിനതിക്കളതിൽപുതുതലാ�തിരജതിസ്റർ
ടെയ്തമരലാഗതികളുടെഎണ്ണത്തിടന്േതേലാനത്തിൽ
കലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

പ്രലാ�കും/ലതികുംഗഅെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ളവതിേദലാകുംേങ്ങൾ
സൂെതിപ്തിക്ന്നത്2019-20ൽരജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�
മകസുകളതിൽ,55-64വ�സ്്പ്രലാ�മുള്ളവരലാണ്(26.86
േതേലാനകും)കൂടുതൽക്യലാൻസർമരലാഗബലാധതിതർ
എന്നതലാണ്.(ഇതതിൽ28.33േതേലാനകുംപുരുഷന്ലാരുകും
25.51േതേലാനകുംസ്്ീകളുകുംഉൾടപ്ടുകും)ലതികുംഗ/
പ്രലാ�േനുസരതിച്ച്2019-20ൽആർ.സതി.സതി�തിൽ
കലാൻസർെതികതിത്യ്കലാ�തിരജതിസ്റർടെയ്തമരലാഗതികളുടെ

െ തിത്ം 5.2.1 രജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�മകസുകൾ,ജതില്ലാഅെതിസ്ഥലാനത്തിൽ,2019-2026.32

19.22
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അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം

പട്തിേ 5.2.3 2018-19ലുകും2019-20ലുകുംരജതിസ്റർടെയ്തമരലാഗതികളുടെഎണ്ണകും,
ടപേഷ്യലാല തിറ്തിക്ലതിനതികേ്അെതിസ്ഥലാനത്തിൽ

ക്രേ 
നം. ക്ീനതിേ് 2018-19 2019-20

1 ഹതിേമറ്ലാല തികുംമഫലാറതിറ്തിക്യുലലാർ,മബലാണ്,മസലാഫ്റ്്,െ തിഷ്യൂ
സർമകലാേ 2,382 2,432

2 ടഹഡ്,ടനകേ് 2,569 2,334
3 ട്സ്റ്്,മക�നലാഡീവ്യൂഹകും 2,558 2,601
4 വഗനക്,ജനതിറ്തിനറതി 2,690 2,788
5 ടനഞ്്.ഗ്രലാസ്മ്ലാഇന്സ്റീനൽ 3,763 3,654
6 പീഡതി�ലാ്തിക് 537 561
7 വതമറലാ�തിഡ് 1,128 1104

ആടക 15,627 15474

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം
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െ തിത്ം 5.2.2  2019-20ടപേഷ്യലാല തിറ്തിക്ലതിനതിക്കളതിൽരജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�മരലാഗതികളുടെഎണ്ണകും

ഹിമേ�യാ ലിംേഫയാറി�ി�ലയാർ , 
േബയാൺ ,േസയാ�് ടിഷ� 

സർേ�യാമ 
15.72%

െഹഡ്, െന�് 
15.08%

�സ് റ് ,  
േക�നയാഡീവ�ഹം 

16.81%

ൈഗനക് ,ജനിേ�യാ �റിനറി 
, മ��വ 
18.01%

െന�് ,ഗധ്യാസ് േ�യാ 
ഇ��നിൽ 

23.61%

പീഡിയയാ�ിക് 
3.62%

ൈതേറയായ്ഡ് 
7.13%

െ തി്കും5.2.3പുതതി�തലാ�തിരജതിസ്റർടെയ്തമരലാഗതികളുടെപ്രലാ�വകും
ല തികുംഗവേനുസരതിച്ളളകണകേ്,2019-20
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അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം 

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം
രജ്റിസ്റർ ടെയ്ത മകസുകളുടെ എണ്ം (പ്ോയം/ല്റിംഗ അെ്റിസ്ോനത്്റിൽ)

വതിവരങ്ങൾെതിത്ം 5.2.3 -ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു

ടപേഷ്യലാലതിറ്തിക്ലതിനതിക്കളതിൽരജതിസ്റർടെയ്തപുതതി�
മകസുകളുടെഎണ്ണകുംലതികുംഗഅെതിസ്ഥലാനത്തിൽ.

2019-20-ൽരജതിസ്റർടെയ്തടേലാത്കുംപുരുഷന്ലാരതിൽ
ഏകമദേകും34.57േതേലാനവകുംടനഞ്്,ഗ്യലാസ്മ്ലാ
ഇൻഡസ്റീനതി�ൽക്ലതിനതിക്കളതിലലാണ്രജതിസ്റർടെയ്തത്.
സ്്ീകളുടെകലാര്യത്തിൽടേലാത്കുംരജതിസ്റർടെയ്ത
മകസുകളതിൽ29.68േതേലാനവകുംരജതിസ്റർടെയ്തത്
്സ്റ്്,മക�നലാഡീവ്യൂഹകുംഎന്നീക്ലതിനതിക്കളതിലലാണ്.

റഫറൽ  സംവതിധോനം

്തിതീ�തലത്തിലുളളഒരുറഫറൽആശുപ്തി�ലാ�
ആർ.സതി.സതി.�തിമലകേ്േറ്്സർകേലാർ,സ്കലാര്യ
ആശുപ്തികളതിൽനതിന്നുമുളളമരലാഗതികടളറഫർ
ടെയ്ടപ്ടുന്നു.മുൻവർഷടത്മപലാടല2019-20
കലാല�ളവതിൽആർ.സതി.സതി�തിമലകേ്റഫർടെയ്ടപ്ട്ട
മകസുകളതിൽകൂടുതലുകുംതതിരുവനന്തപുരത്്നതിന്നുേലാണ്
(26.32േതേലാനകുംമകസുകൾ),തുെർന്ന്ടകലാല്കും
(19.22േതേലാനകും),ഏറ്വകുംകുറവ്മകസുകൾറഫർ
ടെയ്ടപ്ട്ടത്വ�നലാെ്നതിന്നലാണ്(0.42േതേലാനകും).
2019-20-ൽതതിരുവനന്തപുരത്്നതിന്നുകുംറഫർ
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െ തിത്ം 5.2.4ആർ.സതി.സതി�തിമലകേ്റഫർടെയ്ടപ്ട്ടമകസുകളുടെഎണ്ണകും,2019-20

മകരളകും,87

േറ്റു
സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ,

12.79

അന്തർമദേീ�കും,
0.21

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം

ടെയ്ടപ്ട്ടമകസുകൾ4073എണ്ണവകും2018-29ൽ4013
എണ്ണവേലാ�തിരുന്നു.വതിേദലാകുംേങ്ങൾപട്തിേ 5.2.4 -ൽ
ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

കൂെലാടത,2019-20-ൽതേതിഴ്നലാട്ടതിൽനതിന്ന്1,798
മകസുകളുകുംകർണ്ണലാെക�തിൽനതിന്ന്11ഉകുംലക്ഷദ്ീപതിൽ
നതിന്ന്12ഉകുംേറ്്ഇന്ത്യൻസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിൽനതിന്ന്
138ഉകുംേലാലതിദ്ീപതിൽനതിന്ന്33മപമരയുകുംറഫർ
ടെയ്തതിട്ടുണ്്.മുൻവർഷകുംതേതിഴ്നലാെ്നതിന്നുകും1,924
കര്ണ്ണലാെക�തിൽനതിന്നുകും5,ലക്ഷദ്ീപതിൽനതിന്ന്10,േറ്റു
ഇന്ത്യൻസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിൽനതിന്ന്161,േലാലതിദ്ീപതിൽ
നതിന്ന്40എന്നതിങ്ങടന�ലാ�തിരുന്നുമകസുകളുടെഎണ്ണകും.

സകുംസ്ഥലാനത്തിനകത്തുനതിന്നുകുംപുറത്തുനതിന്നുകും2019-
20-ൽഅന്തർമദേീ�തലത്തിലുകുംറഫർടെയ്ടപ്ട്ട
മകസുകളുടെഎണ്ണകുംെതിത്ം 5.2.4 ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

കേ� -സംസ്ോന സർ്ോർ പദ്ധതതിേൾ

മരലാഗതികൾകേ്സൗജന്യനതിരകേതിലുകുംകുറഞ്ഞനതിരകേതിലുകും
െതികതിത്ലഭ്യേലാക്ന്നത്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനലാ�തി
മക�–സകുംസ്ഥലാനസർകേലാരുകൾവതിവതിധഉദലാരേലാ�
പദ്തതികൾആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.വതിേദലാകുംേങ്ങൾ
പട്തിേ 5.2.5 -ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

പട്തിേ 5.2.4 2018-19ലുകും2019-20ലുകുംആർ.സതി.സതി�തിമലകേ്റഫർടെയ്ടപ്ട്ടമകസുകൾ

ക്രേ
നം. ജതില്

കേസുേളുലട എണ്ം

2018-19 2019-20

1 തതിരുവനന്തപുരകും 4,013 4,073
2 ടകലാല്കും 3,014 2,973
3 പത്നകുംതതിട്ട 830 886
4 ആലപ്പുഴ 992 984
5 മകലാട്ട�കും 544 627
6 ഇടുകേതി 323 330
7 എറണലാകുളകും 605 546
8 തൃശ്ശൂർ 873 853
9 പലാലകേലാെ് 906 877
10 േലപ്പുറകും 211 242
11 മകലാഴതിമകേലാെ് 751 697
12 വ�നലാെ് 72 63
13 കണ്ണൂർ 213 191
14 കലാസർമഗലാഡ് 140 140

അവലംബം:  റീജ്റിയണൽ ക്യോൻൈർ ൈടന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം
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ആർ സതി.സതിയുലട 2019-20 ലെ  പ്രധോന 
സംരംഭങ്ങൾ

സർകേലാർസഹലാ�പദ്തതികൾക്പുറമേ,ക്യലാൻസർ
മരലാഗതികുടളയുകുംകുടുകുംബങ്ങടളയുകുംതലാടഴപറയുന്നേറ്റു
പദ്തതികൾവഴതിയുകുംആർസതിസതിസഹലാ�തിക്ന്നു.

1. സൗജന്യേരുന്ന്ബലാകേ്-പ്രമത്യകേലാർഗ്ഗ
നതിർമദ്േങ്ങൾകേനുസരണേലാ�തി,ആർ.സതി.
സതിയുടെഡ�റക്െർരൂപീകരതിച്ചതിട്ടുളളഒരു
കമ്മറ്തിയുടെനതിരീക്ഷണങ്ങൾക്നുസരതിച്ചലാണ്
ഈടസൗജന്യേരുന്ന്ബലാകേ്പ്രവർത്തിക്ന്നത്.
റതിമപ്ലാർട്ട്കലാല�ളവതിൽ2,344മരലാഗതികൾക്കും
പൂർണ്ണേലാമ�ലാഭലാഗതികേലാമ�ലാഇതതിലൂടെസഹലാ�കും
ലഭ്യേലാകേതി�തിട്ടുണ്്.മുൻവർഷകുംഇത്3,108
ആ�തിരുന്നു.

2.സൗജന്യഭക്ഷണകും(അക്ഷ�പലാ്കും)-വതിവതിധ
സന്നദ്സകുംഘെനകളുടെസഹലാ�മത്ലാടെ
2019-20ൽടേച്ചേല്ലാത്സലാമൂഹതികസലാമ്പത്തിക

സ്ഥതിതതി�തിലുളള5,016മരലാഗതികൾക്കും2018-19ൽ
6,923മരലാഗതികൾക്കുംഭക്ഷണകുംസൗജന്യേലാ�തി
നല്കതി�തിടുണ്്.

3..ഇന്ത്യൻക്യലാൻസർടസലാവസറ്തിയുടെസഹലാ�
പദ്തതി-ക്യലാൻസർമരലാഗെതികതിത്കേലാ�തി
ഇന്ത്യൻക്യലാൻസർടസലാവസറ്തിയുടെസഹലാ�കും
ലഭതിക്ന്നരലാജ്യത്തുെനീളമുളള4ക്യലാൻസർ
ടസന്റുകളതിൽഒന്നലാ�തിആർ.സതി.സതിട�
ടതരടഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.2019-20ൽ27മപർകേ്ഈ
പദ്തതി�തിലൂടെസഹലാ�കുംലഭ്യേലാ�തിട്ടുണ്്.

േോനവകശഷതി വതിേസനം 

1. അന്തലാരലാഷ്്മകലാൾമപലാമ്ലാപ്തിസ്കൂൾ-30
മഡലാക്െർേലാർകേ്ഒരലാഴ്ച്ചടത്ഹലാൻഡ്സ്
ഓണ്ട്�തിനതിങ്നൽകതി.91ബതി.എസ്.സതി.(എകും.
എൽറ്തി)വതിദ്യലാർത്ഥതികൾക്കും15നഴ്സുേലാർക്കും
പലാപ്സ്േതി�ർVIഎ,വതിഐഎൽഐ,
മകലാൾമപലാമ്ലാപ്തിതുെങ്ങതി�ടെലവ്കുറഞ്ഞ

പട്തിേ 5.2.5  മക�–സകുംസ്ഥലാനസർകേലാർപദ്തതികൾ,2018-19&2019-20

പദ്ധതതി

രജതി്റേർ ലെയ്ത 
കരോഗതിേൾ (പുതതിയ 

കേസുേൾ)

പ്രകയോജനം 
െഭതിച്ചവരുലട എണ്ം

ലെെവോയ തുേ 
(കേോടതിയതിൽ)

2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

കേ� സർ്ോർ പദ്ധതതിേൾ

പ്രധലാനേതി�യുടെആേ്ലാസഫണ്് 420 136 1,542 2056 3.44 1.11

ആമരലാഗ്യേതി�യുടെരലാഷ്്ീ�
ആമരലാഗ്യനതിധതി(ആർഎഎൻ) 2,074 2,019

ആമരലാഗ്യേതി�യുടെഡതിസ്ക്രീഷണറതി
ഫണ്് 7 18 25 0.0011

ക്യലാൻസർമരലാഗതികൾകേലായുള്ള
ആമരലാഗ്യേതി�യുടെഫണ്്(എച്ച്.
എകും.സതി.എഫ്.പ തി.സതി.എസ്.ആർപദ്തതി)

42 25 81 92 0.44 0.05

സംസ്ോന സർ്ോർ പദ്ധതതിേൾ

ക്യലാൻസർസുരക്ഷപദ്തതി 472 500 5389 5,932 5.78 4.88

െ തിസ്പ്ലസ്് 7635 591 40780 41920 19.55 0.80

കലാരുണ്യഫണ്് 6162 745 27686 24344 41.59 3.88

സുകൃതകും 175 8489 8607 2.07

തലാമലലാലകും 8 14 99 117 0.03 0.03

പട്ടതികവർഗവ തിഭലാഗത്തിലുള്ള
മരലാഗതികൾകേലായുള്ളഫണ്് 23 36 354 424 0.19 0.24

എൻമഡലാസൾഫൻബലാധതിതർക്ള്ള
മനേഹസലാന്ത്നകുംപരതിപലാെതി 10 1 53 61 0.07 0.01

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം
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ടസർവതികേൽസ്ക്രീനതികുംഗ്സ്്ലാറ്ജതി�തിൽ
ഓറതി�മന്ഷൻമപ്രലാഗ്രലാമുകുംനെത്തി.

2. പരതിേീലകർ-പരതിേീലനപരതിപലാെതി–
മഡലാക്െർേലാർ,വവദ്യേലാസ്്ബതിരുദലാനന്തര
ബതിരുദവതിദ്യലാർത്ഥതികൾ,സർകേലാർ,സർകേലാരതിതര
സ്ഥലാപനങ്ങളതിടലപലാരലാടേഡതികേൽസ്റലാഫ്,എൻ.
എസ്.എസ്,ആേലാപ്രവർത്കർ,തുെങ്ങതി�
സന്നദ്പ്രവർത്കർഎന്നതിവരുൾടപ്ടുന്ന
ആമരലാഗ്യസകുംരക്ഷണദലാ�കരലാ�1,483
മപർകേ്2019-20-ൽപരതിേീലക–പരതിേീലന
പരതിപലാെതി�തിലൂടെപരതിേീലനകുംലഭതിക്കയുണ്ലാ�തി.
2018-19ൽപരതിേീലനകുംലഭതിച്ചവരുടെഎണ്ണകും
4,192ആ�തിരുന്നു.

3. ഹൗസ്സർജൻേലാർകേലായുള്ളപരതിേീലന
പരതിപലാെതി–തതിരുവനന്തപുരകുംസർകേലാർടേഡതികേൽ
മകലാമളജതിമലയുകുംദന്തൽമകലാമളജതിമലയുകുംഹൗസ്
സർജൻേലാർകേലാ�തിസകുംഘെതിപ്തിച്ചക്യലാൻസർമരലാഗ
നതിവരണവകുംനതി��ണവകുംസകുംബന്തിക്ന്ന
പരതിേീലനപരതിപലാെതി�തിൽ67ഹൗസ്സർജൻേലാർ
പടകേടുക്കയുണ്ലാ�തി.

േ്ോൻസർ നതിയ�ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ

പ്രോരംഭദതിശയതിൽ  േ്ോൻസർ േലണത്ൽ

2019-20-ൽപ്രലാരകുംഭദതിേ�തിൽക്യലാൻസർ
കടണ്ത്തുന്നതതിനുളളവതിഭലാഗത്തിൽ4,909മപർആർ.
സതി.സതി�തിൽപരതിമേലാധനയ്ക്വതിമധ�േലാ�തതിടന്
ഫലേലാ�തി391ക്യലാൻസർമകസുകളുകും1,392
പ്രീ-ക്യലാൻസർമകസുകളുകുംനതിർണ�കുംനെത്തി.

േ്ോൻസർ ഔട്് റീച്ച്  പരതിപോടതിേൾ 

സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്വതിവതിധഭലാഗങ്ങളതിൽനെന്ന72
ക്യലാൻസർനതിർണ്ണ�ക്യലാമ്പുകളതിൽ5,613മപർ
പരതിമേലാധനയ്ക്വതിമധ�േലാ�തി.വതിേദലാകുംേങ്ങൾ

പട്തിേ 5.2.6-ൽനല്കതി�തിരതിക്ന്നു.31ക്യലാൻസർ
മബലാധവല്കേരണപരതിപലാെതികളതിലൂടെ3,125മപർകേ്
ക്യലാൻസർനതി��ണകുംസകുംബന്തിച്ചപരതിേീലനകും
മനടുന്നതതിന്കഴതിഞ്ഞു.

ഇതതിനുപുറമേ,തതിരുവനന്തപുരകുംേകുംഗലപുരകുംപ്രമദേടത്
സ്്ീകൾകേലാ�തിരണ്ലാഴ്ച�തിടലലാരതികേൽനെത്തുന്ന
ഗർഭലാേ�ക്യലാൻസർനതിർണ്ണ�ക്ലതിനതികേതിടന്
ഭലാഗേലാ�തി20ക്യലാമ്പുകൾസകുംഘെതിപ്തിക്കയുണ്ലാ�തി.
പരതിമേലാധനയ്ക്വതിമധ�രലാ�140സ്്ീകളതിൽ1
ടസർവതികേൽക്യലാൻസർ,20ടസർവതികേൽപ്രീ
ക്യലാൻസർ,13എച്ച്പതിവതിഇൻടഫക്ഷൻഎന്നതിവ
കടണ്ത്തുകയുണ്ലാ�തി.പുക�തിലഉപമഭലാഗകും
നതിർത്ലലാക്ന്നത്സകുംബന്തിക്ന്നക്ലതിനതികേതിൽ86
മപർപടകേടുക്കയുണ്ലാ�തി.

ഗകവഷണ വതിേസന പരതിപോടതിേൾ  

ഒരുമുൻനതിരക്യലാൻസർഗമവഷണസ്ഥലാപനടേന്ന
നതില�തിൽധലാരലാളകുംപതി.എച്ച്.ഡതികൾആർസതിസതി
നല്കതി�തിടുണ്്.2019-20ൽ,ഏകമദേകും31ഗമവഷകർ
ഗമവഷണകുംനെത്തുകയുകും,34മപർവവദ്യേലാസ്്കും,
േതിശുമരലാഗകും,സർജതികേൽഓമകേലാളജതിഎന്നീ
വതിഷ�ങ്ങളതിൽസൂപ്ർടപേഷ്യലാലതിറ്തിമകലാഴ്സുകളുകും42
മപർഅനമസ്ഷ്യ,മരലാഗനതിർണ്ണ�േലാസ്്കും,മറഡതിമ�ലാ
ഡ�മഗ്ലാസതിസ്,മറഡതിമ�ലാടതറലാപ്തിവതിഷ�ങ്ങളതിൽ
ബതിരുദലാനന്തരബതിരുദപഠനകുംനെത്തുകയുമുണ്ലാ�തി.
നതിലവതിലുള്ളഗമവഷണമപ്രലാജക്ടുകളുടെഎണ്ണകും
215ആണ്.

വതിവതിധെതികതിത്സകുംവതിധലാനങ്ങളുേലാ�തിസകുംമ�ലാജതിച്
ടകലാണ്്85ആർട്ടതികേതിളുകൾ,22പുസ്കഅധ്യലാ�ങ്ങൾ
/മകലാണ്ഫറൻസ്മപപ്റുകൾ,ഒരുപുസ്കകും
എന്നതിവപ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംഒരുമപറ്ന്്ഫ�ൽ
ടെയ്യുകയുമുണ്ലാ�തി.

പട്തിേ 5.2.6 ക്യലാൻസർപരതിമേലാധനലാവ തിേദലാകുംേങ്ങൾ

ക്രേ നമ്പർ േ്ോൻസർ കേസുേളുലട എണ്ം

1 ഓറൽ 12

2 ഓറൽപ്രീ-ക്യലാൻസർ 160

3 ്സ്റ്് 11

4 സർവതികേൽ 1

5 സർവതികേൽപ്രീക്യലാൻസർ 28

6 േറ്റുള്ളവ 3

7 എച്ച്.പ തി.വ തിഇൻടഫക്ഷൻ 314

8 തീവ്രതകുറഞ്ഞട്സ്റ്്ലീഷൻ 341

അവലംബം: റീജ്റിയണൽ ക്ോൻൈർ ടൈന്റർ, ത്റിരുവനന്തപുരം



271അദ്ധ്യായം 5, സേവന സേഖല

32,191വേമക്രലാബമ�ലാളജതിഇൻടവറസ്റതിടഗഷനുകളുകും
62,883ഇമേജതികും,72,006ന്യുക്ലതി�ർടേഡതിസതിൻ3,365
ആർെതി-പതിസതിആർപഠനങ്ങൾഎന്നതിവനെത്തി.

ആർസതിസതികേ്30അവലാർഡ്/അകുംഗീകലാരങ്ങൾ
ലഭതിച്ചതതിൽ3എണ്ണകുംഅന്തർമദേീ�േലാണ്.

ആർ.സതി.സതി യതിലെ പശ്ോത്െ സൗേര് 
വതിേസനം

i.ഭൗതതിേ പശ്ോത്െ സൗേര്ങ്ങളുലട 
വതിപുെീേരണം

മരലാഗതികൾകേ്ടേച്ചടപ്ട്ടസ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ,
വതിവതിധമരലാഗനതിർണ്ണ�,െതികതിത്ലാ
ടസൗകര്യങ്ങളുടെവ്യലാപനകുംഎന്നതിവലക്ഷ്യേതിട്ടു
ടകലാണ്്2.75ലക്ഷകുംെതുരശ്രഅെതിവതിസ്ീർണ്ണത്തിൽ
18,722.00ലക്ഷകുംരൂപടെലവ്വരുന്നതുകും,മറഡതിമ�ലാ
ടതറലാപ്തിമബ്ലാകേ്,പുതതി�ബ്ഡ്ബലാകേ്,10-ടബഡ്
മബലാണ്േലാമരലാ്ലാൻസ്പ്ലലാന്്യൂണതിറ്്,മേലാഡുലലാർ
ഓപ്മറഷൻതീ�റ്റുകൾ,8-ടബഡ്ന്യൂക്ലതി�ലാർ
ടേഡതിസതിൻവലാർഡ്,മറലാമബലാർട്ടതിക്സർജറതി
യൂണതിറ്്,അഡ്ലാൻസ്ഡ്വേമക്രലാബമ�ലാളജതി
ലമബലാറട്ടറതി,തീവ്രപരതിെരണവതിഭലാഗകും,സർജതികേൽ,
ടേഡതികേൽവലാർഡുകൾ,മപവലാർഡുകൾ,
മഹലാസ്റലുകൾഎന്നതിവഉൾടപടുന്നതുേലാ�പുതതി�
14നതിലടകട്ടതിെത്തിടന്നതിർമ്മലാണകുംഘട്ടകുംഘട്ടേലാ�തി
നെപ്തിലലാക്ന്നതതിനലാ�തിപ്രലാരകുംഭപ്രവർത്നങ്ങൾ
ആർസതിസതിആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

ii. 2019-20 ൽ പുതുതോയതി കെർ്ലപ്ട് 
െതിേതിത്ോനതിർണ്യ, പരതികശോധനോ 
സൗേര്ങ്ങൾ
• പുതതി�അത്യലാഹതിതവതിഭലാഗകുംഉത്ഘലാെനകുംടെ�്തു
• മറഡതിമ�ലാഡ�മഗ്ലാസ്റതിക്്,മറഡതിമ�ഷൻ

ഫതിസതിക്്,വേമക്രലാബമ�ലാളജതി,പമത്ലാളജതി,
അനടസ്ഷ്യ,മബലാണ്േലാമരലാ്ലാൻസ്പ്ലലാമന്ഷൻ
യൂണതിറ്്,്ലാൻസ്ഫ്യൂഷൻടേഡതിസതിൻ,സർജതികേൽ
ഓമകേലാളജതി,പുതതി�അത്യലാഹതിതവതിഭലാഗകും,
ഗമവഷണ,വതിവരസകുംവതിധലാനകുംഎന്നതിങ്ങടന

വതിവതിധവതിഭലാഗങ്ങളതിൽപുതതി�സകുംവതിധലാനങ്ങൾ
കൂട്ടതിമച്ചർത്തു.

• മകലാവതിഡ്-19േലാ�തിബന്ടപ്ട്ടപ്രവർത്നങ്ങൾ
• ജതില്ലാ,തലാലൂക്ആശുപ്തികളതിൽആർസതിസതി

പരതിേീലനകുംനൽകതി�മഡലാക്െർേലാർമുമഖനഎല്ലാ
ജതില്കളതിലുകുംകലാൻസർടക�ർവതിമക�തികരണകും

• മകലാവതിഡ്നതിരീക്ഷണടസൽരൂപീകരതിച്ടകലാണ്്
മകലാവതിഡ്-19ഇൻടഫക്ഷൻഫലപ്രദേലാ�തി
തെഞ്ഞുനതിർത്ൽ

• 47ലക്ഷകുംരൂപയുടെകലാൻസർെതികതിത്ലാ
േരുന്നുകൾമകരളഫ�ർസർവീസ്മുമഖന
മരലാഗതികളുടെവീടുകളതിൽവതിതരണകുംനെത്തി.

ശോസ്ത്, സോകകേതതിേ കേഖെയതിലെ പദ്ധതതി 
വതിഹതിതവം ലെെവം

2015-16മുതൽ2019-20വടരേലാസ്്സലാമകേതതിക
മേഖല�തിടലവതിഹതിതവകുംടെലവകുംസകുംബന്തിക്ന്ന
വതിേദലാകുംേങ്ങൾ പട്തിേ 5.2.7-ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

ഭോവതി വീക്ഷണം 

സകുംസ്ഥലാനത്്ഉ�ർന്നവതിദ്യലാഭ്യലാസ
മനട്ടങ്ങൾകേതിെ�തിലുകുംേലാസ്്ത്തിടന്
പ്രലാധലാന്യടത്ക്റതിച്ച്ജനങ്ങളതിൽടപലാതുവലാ�
അവമബലാധകുംഉണ്ലാ�തിട്ടുകുംേലാസ്്സലാമകേതതിക
വതിദ്യയുടെവതികസനകുംസുപ്രധലാനടവല്ലുവതിളതികൾ
മനരതിടുന്നു.ഈമേഖല�തിടലപ്രധലാനടവല്ലുവതിളതികൾ:
(i)േലാസ്്വതിദ്യലാഭ്യലാസത്തിൻടറയുകുംേലാസ്്ീ�
ഗമവഷണത്തിൻടറയുകുംഗുണനതിലവലാരകുംഅതതിമവഗകും
ടേച്ചടപ്ടുത്തുക(ii)രലാജ്യത്തിടന്വതിവതിധഭലാഗങ്ങളതിൽ
നതിന്നുള്ളയുവേലാസ്്ജ്രുടെപഠനത്തിനുകും
ഗമവഷണത്തിനുമുള്ളസ്ഥലാപനങ്ങളലാ�തിേലാറ്റുന്നതതിന്
സകുംസ്ഥലാനടത്േലാസ്്സ്ഥലാപനങ്ങളുടെ
ഗുണനതിലവലാരകുംഉ�ർത്ൽ(ii)വതിവതിധേലാഖകളതിൽ
േതികവതിടന്മക�ങ്ങൾവതികസതിപ്തികേൽ(IV)
സകുംസ്ഥലാനത്വരുേലാനകുംവർദ്തിപ്തിക്ന്നതതിനുകും
ടതലാഴതിലവസരങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിനു

പട്തിേ 5.2.7 പദ്തതിവ തിഹതിതവകുംടെലവകും2015-16മുതൽ2019-20വടര(രൂപമകലാെതി�തിൽ)

വർഷം വ തിഹതിതം ലെെവ്

2015-16 153.29 66.29(43.24%)

2016-17 159.15 86.01(54.08%)

2017-18 175.07 82.00(46.84%)

2018-19 194.08 90.59(47%)

2019-20 225.15 65.36(29%)

അവലംബം: പ്ോൻ മപേൈ് മകരള, ൈംസ്ോന ആസൂത്രണമബോർഡ്



272 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ക,സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്
വതികസനത്തിന്എസ്ആന്്െതിപതിന്തുണനൽകുക
േലാസ്്സലാമകേതതികമേഖല�തിടലപുമരലാഗതതിയുകും
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെഉദലാരവൽകേരണവകുംപുമരലാഗേന
ആമഗലാളവൽകേരണവകുംേലാസ്്-സലാമകേതതിക
മേഖലയ്ക്പുതതി�ടവല്ലുവതിളതികൾവരുത്തി.അെതിസ്ഥലാന
ഗമവഷണ/സലാമകേതതികവതിദ്യ�തിൽമകരളടത്
േതികച്ചസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിൽഉൾടപ്ടുത്തുന്നതതിനലാ�തി
സലാമകേതതികവതിദ്യമക�ീകരതിച്ള്ളകലാർഷതികവതികസനകും,
ഊർജ്ജകും,സലാമകേതതികബതിസതിനസ്ഇൻകുമബറ്റുകൾ
എന്നതിവ�തിൽഗമവഷണത്തിനുകുംവതികസനത്തിനുേലാ�തി
പുതതി�സലാമകേതതികവതിദ്യകൾവതികസതിപ്തിമകേണ്തുണ്്.
സ�ൻസ്ആന്്ടെക്മനലാളജതിയുടെസകുംസ്ഥലാനതല
ആസൂ്ണത്തിനുകുംഉന്നേനത്തിനുമുള്ളഒരു
ഏജൻസതിഎന്നനതില�തിൽടകഎസ്സതിെതിഇ
സ്കലാര്യവ്യലാവസലാ�തികഗമവഷണടത്
മപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിനുകുംപതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിനുമുള്ള
സലാധ്യതപരതിമേലാധതിക്ന്നു.

മലലാകലാമരലാഗ്യസകുംഘെനയുടെറതിമപ്ലാർട്ടുകൾ
പ്രകലാരകുംമരലാഗകുംബലാധതിക്ന്നതതിനുള്ളസലാധ്യതലാ
ഘെകങ്ങൾഒഴതിവലാക്കവഴതി30-50േതേലാനകുംവടര
ക്യലാൻസർമരലാഗങ്ങൾകുറയ്കലാകും.കൂെലാടതമരലാഗകും
വരലാതതിരതിക്ന്നതതിനുള്ളേലാർഗ്ഗങ്ങൾസ്ീകരതിക്കയുകും,
മനരമത്യുള്ളമരലാഗനതിർണ്ണ�വകുംെതികതിത്യുകും
വഴതിയുകുംമരലാഗബലാധ്യതകുറയ്കലാവന്നതുേലാണ്.
കഴതിഞ്ഞകുറച്വർഷങ്ങളലാ�തിആർ.സതി.സതി�തിൽ
പുതുതലാ�തിരജതിസ്റർടെയ്ടപ്ടുന്നമകസുകളുടെ
എണ്ണത്തിൽഉണ്ലാ�കുറവ്,ക്യലാൻസർ
നതി��ണപ്രവർത്നങ്ങളതിലുകുംആർ.സതി.സതി
�തിൽലഭ്യേലാ�തിട്ടുള്ളെതികതിത്ലാസൗകര്യങ്ങളുടെ
നതിലവലാരകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിലുകുംഈമക�ത്തിടന്
പ്ര�ത്നങ്ങളുടെഅനന്തരഫലേലാണ്സൂെതിപ്തിക്ന്നത്.
ക്യലാൻസർെതികതിത്�തിൽഏർടപ്ട്ടതിരതിക്ന്നതുകും
ഉ�ർന്നുവരുന്നതുേലാ�ക്യലാൻസർഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ടുകൾ/
േറ്്ആശുപ്തികൾഎന്നതിവയുടെപകേ്ഭലാവതി�തിൽ
സകുംസ്ഥലാനടത്ക്യലാൻസർമരലാഗലഘൂകരണത്തിനു
സഹലാ�തിക്ന്നതലാണ്.
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5.3 വിങ്നാദ സഞ്ാരും

വതികസനത്തിൽേറ്്മേഖലകളുേലായുള്ള
പരപേരബന്മുള്ളതുകുംടതലാഴതിലവസരങ്ങൾ
സൃഷ്ടതിക്കയുകുംവരുേലാനകുംവർധതിപ്തിക്കയുകും
ടെയ്യുന്നതതിമനലാടെലാപ്കുംസമൂഹടത്മലലാകത്തിടന്
വതിവതിധഭലാഗങ്ങളതിമലകേ്കൂടുതൽഅടുപ്തിക്കയുകും
ടെയ്യുന്നമേഖല�ലാണ്വതിമനലാദസഞ്ലാരകും.
മലലാകപ്രേസ്്ലാൻഡ്,സ്ഥതിരേലാ�വളർച്ച,
വവവതിധ്യേലാർന്നഉൽപ്ന്നങ്ങൾ,പ്രലാമദേതിക
സകുംരകുംഭങ്ങളുടെസലാന്നതിധ്യകുംഎന്നതിവ�ലാണ്
മകരളത്തിടലവതിമനലാദസഞ്ലാരവ്യവസലാ�ത്തിടന്
സവതിമേഷത,പശ്ലാത്ലസൗകര്യവതികസനകും,
വതിപണനകും,േലാനവമേഷതിവതികസനകും,പ്രെലാരണകും,
ആതതിമഥ�ത്കുംഎന്നതിവലക്ഷ്യേതിട്ടുടകലാണ്ടുള്ളതലാണ്
മകരളത്തിൽവതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിടല
ടപലാതുനതിമക്ഷപകും.ആഭ്യന്തര,അന്തർമദേീ�
വതിപണതികളതിൽസകുംസ്ഥലാനകുംവതിമനലാദസഞ്ലാരടത്
സജീവേലാ�തിമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നു.

രണ്ലാകുംപഞ്വത്രപദ്തതിമുതൽസകുംസ്ഥലാന
സർകേലാർവതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖലകേ്പതിന്തുണ
നൽകതിവരുന്നു.മകരളത്തിടലവതിമനലാദസഞ്ലാര
മേഖല�തിടലടപലാതുനതിമക്ഷപത്തിടന്പ്രധലാനപകേ്
വതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ങ്ങളതിടലപശ്ലാത്ലസൗകര്യ
വതികസനകും,സൗന്ദര്യവത്കേരണകും,വഴതിമ�ലാരങ്ങളതിലുകും
ജലലാേ�തീരങ്ങളതിലുകുംഗുണനതിലവലാരമുള്ള
സഞ്ലാരമക�ങ്ങൾ,വതിവരസകുംവതിധലാനമക�ങ്ങൾ,
സന്ദർേകമുറതികൾ,ഭുപ്രമദേങ്ങൾ,ജലലാേ�ങ്ങൾ
എന്നതിവഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതിയുള്ളസലാഹസതിക
വതിമനലാദസഞ്ലാരത്തിനലാവേ്യേലാ�പശ്ലാത്ല
സൗകര്യങ്ങൾ,സഞ്ലാരമക�ങ്ങളതിൽഅന്തലാരലാഷ്്
നതിലവലാരത്തിലുള്ളചൂണ്ടുപലകകൾ,വതിമനലാദസഞ്ലാര
ഗതലാഗതേലാർഗ്ഗങ്ങൾ,സഞ്ലാരതികളുടെസുരക്ഷതിതത്കും
എന്നതിവയ്കലാണ്ടെലവഴതിക്ന്നത്.വതിപണനകുംആണ്
രണ്ലാേതലാ�തിടപലാതുനതിമക്ഷപകുംലക്ഷ്യകുംവയ്ക്കുന്നമേഖല.
അമനകകുംഗ്രലാേീണസമൂഹങ്ങൾകേ്പ്രമത്യകതിച്
വതികസതിച്ടകലാണ്തിരതിക്ന്നമലലാകത്തിൽഒരു
ഉപജീവനേലാർഗകുംകൂെതി�ലാണ്വതിമനലാദസഞ്ലാരകും.

മകലാവതിഡ്-19േഹലാേലാരതികലാരണകുംവതിമനലാദസഞ്ലാര
മേഖലആമഗലാളതലത്തിൽഒരുപ്രതതിസന്തി
മനരതിട്ടുടകലാണ്തിരതിക്ന്നു.യുഎൻമലലാകവതിമനലാദ
സഞ്ലാരസകുംഘെനയുടെഅഭതിപ്രലാ�ത്തിൽ2020ൽ
അന്തലാരലാഷ്്തലത്തിൽവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവതിൽ60മുതൽ80േതേലാനകുംവടരകുറവ്
സകുംഭവതിക്കയുകുംഉപജീവനകും,ബതിസതിനസ്മേഖലകളതിൽ
ഇത്വലതി�പ്രത്യഘലാതകുംസൃഷ്ടതിക്കയുകുംടെയ്യുകും.മലലാക
വതിമനലാദസഞ്ലാരസകുംഘെനയുടെകണകേനുസരതിച്ച്
അനുസരതിച്അന്തർമദേീ�വതിമനലാദസഞ്ലാരകുംപൂർവ
സ്ഥതിതതി�തിൽആകുന്നതതിനുമുൻപ്ആഭ്യന്തരവതിമനലാദ
സഞ്ലാരത്തിടന്തതിരതിച്വരവ്പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു.
വതിമനലാദസഞ്ലാരകുംപുനരലാരകുംഭതിക്ന്നതതിന്മവണ്യു
എൻമലലാകവതിമനലാദസഞ്ലാരസകുംഘെനലഭ്യേലാ�
േലാർഗനതിർമദേങ്ങളുകുംപ്രവർത്നങ്ങളുകുംമുൻമപലാട്ടു
വച്ചതിട്ടുണ്്.സുസ്ഥതിരഭലാവതികേലാ�തിയുള്ളകർമ്മ
പരതിപലാെതി�തിൽമകലാവതിഡ്-19പ്രതതിസന്തിയുടെ
പേെലാതലത്തിൽഗ്രലാേീണസമൂഹത്തിൽവതിമനലാദ
സഞ്ലാരമേഖലയുടെപ്രലാധലാന്യത്തിന്ഊന്നൽ
നൽകുന്നു.

വതികനോദ സഞ്ോര കേഖെയുലട കനട്ങ്ങൾ

മലലാകടേമ്പലാടുമുള്ളഅന്തലാരലാഷ്്വതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവ്4േതേലാനകുംവർദ്തിച്ച്2019-ൽ
1.5ബതില്യണ്ആ�തി.2019-ൽയൂമറലാപ്്(+)4േതേലാനകും,
ഏഷ്യയുകുംപസഫതിക്കും(+)5േതേലാനകും,അമേരതികേ
(+)2േതേലാനകും,ആഫ്തികേ(+)4േതേലാനകും,േധ്യ
കതിഴകേൻപ്രമദേങ്ങൾ(+)8േതേലാനകുംഎന്നതിങ്ങടന
അന്തലാരലാഷ്്വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽവളർച്ച
മരഖടപ്ടുത്തുകയുണ്ലാ�തി. (അവലംബം : യു.എൻ മലോക വ്റിമനോദ 

ൈഞ്ോര ൈംഘെന).

2018ടലടവള്ളടപ്ലാകേകുംമൂലമുണ്ലാ�പ്രത്യലാഘലാതത്തിൽ
നതിന്നുകുംേക്േലാ�തതിരതിച്വരവ്മകരളത്തിടലവതിമനലാദ
സഞ്ലാരമേഖലകേ്2019-ൽഉണ്ലാകുകയുകുംവതിമദേ,
ആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽകഴതിഞ്ഞ
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ക�ോക്് 5.3.1യുഎൻഡബ്തിയുെതിഒവ തിമനലാദസഞ്ലാര,ഗ്രലാേീണവ തികസനവർഷകും-2020


•യുഎൻഡബ്തിയുെതിഒ2020വ തിമനലാദസഞ്ലാര,ഗ്രലാേീണവ തികസനവർഷകുംആ�തിടതരടഞ്ഞടുത്തിരതിക്ന്നു
•മകലാവ തിഡ്-19പ്രതതിസന്തികലാരണകുംമനരതിട്ടുകുംഅല്ലാടതയുകുംആഘലാതകുംമനരതിടുന്നതതിൽഗ്രലാേീണസമൂഹകും
 വളടരകുറച്േലാ്മേതയ്ലാടറടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
•ഗ്രലാേീണസമൂഹത്തിടലയുവലാകേൾകേതിെ�തിൽമുതതിർന്നവടരകേലാൾടതലാഴതില തില്ലാ�്േകേ്മൂന്നുേെങ്ങു
 അധതികകുംസലാധ്യത�ലാണ്ഉള്ളത്.
•ടതലാഴതിലുകുംടതലാഴതിൽഅവസരങ്ങളുകുംസൃഷ്ടതിക്ന്നതതിൽവ തിമനലാദസഞ്ലാരത്തിടന്സലാധ്യത
 ഉപമ�ലാഗടപ്ടുത്തുന്നത്തിനുള്ളഒരുഅവസരകുംആ�തി2020വർഷകുംടതരടഞ്ഞടുത്തിരതിക്ന്നു
•മകലാവ തിഡ്-19േഹലാേലാരതിസലാമ്പത്തികവകുംസലാമൂഹതികവേലാ�പ്രത്യലാഘലാതങ്ങൾമനരതിടുന്നതതിന്ഗ്രലാേീണ
 സമൂഹടത്പ തിന്തുണച്ടകലാണ്്ഒരുപുനരുജ്ജതിവനത്തിനുള്ളഒരുവർഷേലാ�തിഗ്രലാേീണമേഖല�തിടല
 വ തിമനലാദസഞ്ലാരകുംപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നു.

24വർഷത്തിനതിെ�തിൽസകുംസ്ഥലാനത്തുഏറ്വകുംഉ�ർന്ന
വളർച്ചലാനതിരകേ്മരഖടപ്ടുത്തുകയുകുംടെ�്തു.2018
മനകേലാൾവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണത്തിൽ
8.52േതേലാനവകുംആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
എണ്ണത്തിൽ17.81േതേലാനവകുംവളർച്ചസകുംസ്ഥലാനത്തു
2019ൽമരഖടപ്ടുത്തുകയുണ്ലാ�തി.(അവലംബം:വ്റിമനോദദ 
ൈഞ്ോര വകുപ്് മകരള ൈർക്ോർ)

വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട ആഗേനം

വതികദശ വതികനോദ സഞ്ോരതിേൾ

2019ൽരലാജ്യകുംസന്ദർേതിച്ചവതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും10.56മകലാെതി�ലാ�തിരുന്നു.
2018ടലവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണമത്കേലാൾ
5.20േതേലാനകുംകൂടുതലലാണ്.മുൻവർഷവേലാ�തി
തലാരതേ്യകുംടെയ്യുമമ്പലാൾ2019-ൽടേലാത്കും11.89
ലക്ഷകുംവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികൾസകുംസ്ഥലാനകും
സന്ദർേതിച്.2018-ൽ10.96ലക്ഷേലാ�തിരുന്നു.2010

മുതൽ2019വടരയുള്ളകലാല�ളവതിൽഇന്ത്യ�തിമലക്കും
മകരളത്തിമലക്മുള്ളവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവതിടന്പ്രവണതെതിത്ം 5.3.1ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

2010മുതൽ2013വടരയുകും2015ലുകുംമകരളത്തിടല
വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവളർച്ചലാനതിരകേ്
ഇന്ത്യമ�കേലാൾകൂടുതലലാണ്.2014,2016,2017,
2018വർഷങ്ങളതിൽഇത്മദേീ�േരലാേരതിമ�കേലാൾ
കുറവലാ�തിരുന്നു.2010ന്മേഷകുംസകുംസ്ഥലാനത്്
കുറഞ്ഞവളർച്ചലാനതിരകേ്കലാണലാൻസലാധതിക്ന്നു.

2018മനകേലാൾ8.52േതേലാനകുംവളർച്ച
മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്2019ൽ11,897,71വതിമദേ
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികൾമകരളകുംസന്ദർേതിച്ചമപ്ലാൾ2018
ൽമകരളകുംസന്ദർേതിച്ചവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
എണ്ണകും10,96,407ആ�തിരുന്നു.ഇന്ത്യ�തിമലക്കും
മകരളത്തിമലക്കും2010മുതലുള്ളവതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവതിടന്മദേീ�/സകുംസ്ഥലാനവളർച്ചലാ
നതിരകേ്അനു�ന്ം 5.3.1 ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

െ തിത്ം  5.3.1മകരളത്തിമലക്കുംഇന്ത്യ�തിമലക്മുള്ളവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവ തിടന്വലാർഷതികവളർച്ചലാനതിരകേ്,2010മുതൽ2019വടര(േതേലാനത്തിൽ)
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അവലംബം : വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്് , മകരള ൈർക്ോർ

 (അവലംബം : യു.എൻ മലോക വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര ൈംഘെന).
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വതികദശ വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട 
ആഗേനത്തിലെ േോെതിേത

2019ൽമകരളകുംസന്ദർേതിച്ചടേലാത്കുംവതിമദേ
സഞ്ലാരതികളതിൽഏകമദേകും14േതേലാനകുംജനുവരതി�തിലുകും
തുെർന്ന്ഡതിസകുംബറതിലുകുംആണ്.(ഏകമദേകും13
േതേലാനകും),2018ലുകുംഏറ്വേധതികകുംവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവ്ദൃേ്യേലാ�ത്ജനുവരതി�തിലുകും
തുെർന്ന്ഡതിസകുംബറതിലുേലാണ്.2019ൽവതിമദേ
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഏറ്വകുംകുറഞ്ഞതതിരകേ്
അനുഭവടപ്ട്ടത്ജൂണ്േലാസത്തിലലാണ്(3.83

േതേലാനകും),കഴതിഞ്ഞ12വർഷങ്ങളലാ�തിഇമതപ്രവണത
തുെർന്നുടകലാണ്തിരതിക്ന്നു.

2018ലുകും2019ലുകുംഇന്ത്യ�തിടലയുകുംമകരളത്തിടലയുകും
വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
േലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ളവരവ്പട്ടതിക5.3.1ൽ
ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.2010മുതൽ2019വടര
മകരളത്തിമലക്ള്ളവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവതിടന്േലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ളതലാരതേ്യകുംെതിത്ം 
5.3.2-ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു

പട്തിേ  5.3.1 2018ലുകും2019ലുകുംഇന്ത്യ�തിലുകുംമകരളത്തിലുകുംഎത്തി�വ തിമദേവ തിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകുംേലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിൽ

ക്രേ നം േോസം
വ തികദശവ തികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട 

എണ്ം               2018 
വ തികദശവ തികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട എണ്ം               

2019
ഇന്് കേരളം ഇന്് കേരളം

1 ജനുവരതി 10,45,027 1,67,980 11,11,040 1,60.588
2 ടഫബ്രുവരതി 10,49,259 1,52,003 10,90,516 1,48,024
3 േലാർച്ച് 10,21,539 1,20,711 9,78,236 11,3857
4 ഏപ്രതിൽ 7,45,033 85,493 77,4651 86,693
5 ടേ�് 6,06,513 4,5427 6,15,136 49,952
6 ജൂണ് 6,83,935 36,746 7,26,446 45,675
7 ജൂവല 8,06,493 68,868 8,18,125 7,80,34
8 ആഗസ്റ്് 7,85,993 60,121 8,00,837 74,210
9 ടസപ്റ്കുംബർ 7,19,894 44,769 7.51,513 62,942
10 ഒക്മെലാബർ 8,90,223 73,263 9,45,017 94,205
11 നവകുംബർ 10,12,569 99,271 10,92,440 1,20,848

12 ഡതിസകുംബർ 11,91,498 1,41,755 12,26,398 1,54,743
അവലംബം:  സ്്റിത്റി വ്റിവര കണക്് േോ�ലയം, ഭോരത ൈർക്ോർ & വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്്, മകരളം
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െ തിത്ം  5.3.2 മകരളത്തിടലത്തി�വ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകുംേലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിൽ
2010മുതൽ2019വടര

അവലംബം : വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്്, മകരള ൈർക്ോർ
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വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട ആഗേനം 
സം�ന്തിക്കു് വതിപണതി ഉറവതിടം   

2019-ൽ,15.63േതേലാനകുംസകുംഭലാവനടെ�്തുടകലാണ്്
സകുംസ്ഥലാനമത്ക്ഏറ്വേധതികകുംവതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികടളസകുംഭലാവനടെയ്യുന്നരലാജ്യങ്ങളതിൽ,
യു.ടകമുൻപന്തതി�തിലലാണ്.9.23േതേലാനമത്ലാടെയു
എസ്എരണ്ലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണ്.2018ലുകുംഈരണ്്
രലാജ്യങ്ങളുകുംആദ്യരണ്്സ്ഥലാനങ്ങളതിൽആ�തിരുന്നു.2019
ൽകൂടുതൽവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികടളസകുംഭലാവന
ടെയ്യുന്നതതിൽടതലാട്ടടുത്സ്ഥലാനത്്രലാജ്യങ്ങൾ
ഫ്ലാൻസ്(8.22േതേലാനകും),ജർമ്മനതി(5.66േതേലാനകും)
എന്നതിവ�ലാണ്.കഴതിഞ്ഞവർഷവകുംമൂന്നുകും(ഫ്ലാൻസ്
7.95േതേലാനകും)നലാലുകും(ജർമ്മനതി6.03േതേലാനകും)
സ്ഥലാനങ്ങളതിൽഈരലാജ്യങ്ങൾതടന്ന�ലാ�തിരുന്നു.
2018,2019വർഷങ്ങളതിൽമകരളവതിമനലാദ
സഞ്ലാരത്തിടന്പ്രധലാനവതിപണതിഉറവതിെങ്ങളുടെ
സകുംഭലാവനഅനു�ന്ം 5.3.2ലുകും,2018ലുകും2019ലുകും
സകുംസ്ഥലാനമത്ക്ഏറ്വേധതികകുംവതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികടളസകുംഭലാവനടെയ്യുന്നതതിൽമുൻപന്തതി�തിൽ
നതില്ക്ന്നപത്്രലാജ്യങ്ങളുടെസകുംഭലാവനെതിത്ം 5.3.3 
ലുകുംടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

വതികദശ വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട ആഗേനം 
ജതില്ോടതിസ്ോനത്തിൽ

കഴതിഞ്ഞകുറച്വർഷങ്ങളലാ�തി,എറണലാകുളവകും
തതിരുവനന്തപുരവേലാണ്സകുംസ്ഥലാനത്്ഏറ്വേധതികകും
വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവ്മരഖടപ്ടുത്തി�
രണ്്ജതില്കൾ.2019ൽ5,22,232എണ്ണവകും2018
ൽ3,68,437ഉകുംവതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികൾ
എറണലാകുളകുംജതില്സന്ദർേതിച്.തതിരുവനന്തപുരത്തിടന്
കലാര്യത്തിൽ,2019ൽജതില്സന്ദർേതിച്ചവതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും3,10,451.ആണ്.2019-ൽ
ഏറ്വകുംകുറച്വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികൾസന്ദർേതിച്ച

ജതില്കൾപത്നകുംതതിട്ടയുകും(2,042)പലാലകേലാടുകും(2,147)
ആണ്.2018ലുകുംസേലാനപ്രവണതകലാണുവലാൻ
സലാധതിക്ന്നു.വതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനുബന്കും5.3.3
ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
സന്ദർേനകുംസകുംബന്തിക്ന്നമേഖലതതിരതിച്ള്ള
കണക്കൾസൂെതിപ്തിക്ന്നത്2019ൽടേലാത്കുംവതിമദേ
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളതിൽഏകമദേകും57േതേലാനകുംമപർ
േധ്യമകരളകുംസന്ദർേതിക്കയുകും37േതേലാനകുംമപർ
സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്ടതകേൻമേഖലസന്ദർേതിക്കയുകും,
എന്നലാൽവെകേൻമകരളകുംസന്ദർേതിച്ചത്ടവറുകും6
േതേലാനകുംേലാ്വേലാണ്.

2019-ൽമകരളത്തിടലത്തി�വതിമദേവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെമേഖലതതിരതിച്ള്ളവതിേദലാകുംേങ്ങൾ
െതിത്ം 5.3.4 -ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

ആഭ്ന്രവതികനോദ സഞ്ോരതിേൾ

2019ൽമകരളത്തിമലയ്ക്കുള്ളആഭ്യന്തരവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവതിടന്എണ്ണകും1,83,84,233
ആ�തിരുന്നു.ഇത്മുന്ർഷടത്കേലാൾ17.81
േതേലാനകുംകൂടുതലലാണ്.2018ൽമകരളത്തിടലത്തി�
ആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും
1,56,04,661ആ�തിരുന്നു.2010മുതൽ2019
വടരമകരളത്തിടലത്തി�ആഭ്യന്തരവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.3.4 
ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.2010-2019കലാല�ളവതിൽ
മകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവതിടന്പ്രവണതെതിത്ം 5.3.5 ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

2009മുതൽ2011വടരആഭ്യന്തര
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണത്തിൽമകരളത്തിടല
വളർച്ചലാനതിരകേ്വർദ്തിക്കയുകുംപതിന്നീെ്കുറ�ലാൻ
തുെങ്ങുകയുകുംടെ�്തു.2012-2014കലാല�ളവതിൽ
സകുംസ്ഥലാനകുംസ്ഥതിരേലാ�വളർച്ചലാനതിരകേതിന്

െ തിത്ം  5.3.3 2018,2019വർഷങ്ങളതിൽമകരളത്തിമലകേ്വ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികടളസകുംഭലാവന
ടെയ്യുന്നതതിൽമുൻപന്തതി�തിൽനതില്ക്ന്ന10രലാജ്യങ്ങൾ,േതേലാനത്തിൽ
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െ തിത്ം 5.3.4  മകരളകുംസന്ദർേതിച്ചവ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകുംമേഖലതതിരതിച്ച്,2019
(േതേലാനത്തിൽ)

േധ്കേരളം, 57
ലത്ൻ കേരളം , 37

വട്ൻ കേരളം , 6

അവലംബം : വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്്, മകരള ൈർക്ോർ

െ തിത്ം 5.3.5 മകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിടന്വലാർഷതികവളർച്ചലാനതിരകേ്,
2010മുതൽ2019വടര,േതേലാനത്തിൽ
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സലാക്ഷ്യകുംവഹതിച്.2015ൽവളർച്ചലാനതിരകേ്6.59
േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്2016ൽ5.67േതേലാനേലാ�തി
കുറഞ്ഞു.എന്നലാൽ,2017ൽസകുംസ്ഥലാനടത്ആഭ്യന്തര
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽ11.39േതേലാനകും
വളർച്ചമരഖടപ്ടുത്തി.2018ൽഇത്വീണ്ടുകുംകുറഞ്ഞ്
6.35േതേലാനത്തിടലത്തി.എന്നലാൽ2019ൽആഭ്യന്തര
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽസകുംസ്ഥലാനത്്
17.81േതേലാനകുംവളർച്ചദൃേ്യേലാ�തി

ആഭ്ന്ര  വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട 
ആഗേനത്തിലെ േോെതിേത

2019ൽമകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവ്സകുംബന്തിക്ന്ന

േലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ളവതിവരങ്ങൾപ്രകലാരകും,
മകരളത്തിൽഏറ്വേധതികകുംസഞ്ലാരതികളുടെതതിരകേ്
അനുഭവടപ്ട്ടത്ഡതിസകുംബർേലാസത്തിലുകുംഏറ്വകുംകൂറവ്
ഓഗസ്റ്്േലാസത്തിലുകുംആ�തിരുന്നു.വതിേദലാകുംേങ്ങൾ
പട്തിേ 5.3.2-ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു

2010മുതൽ2019വടരയുള്ളആഭ്യന്തരവതിമനലാദ
സഞ്ലാരതികളുടെവരവതിടന്േലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിലുള്ള
വതിവരങ്ങൾെതിത്ം 5.3.6 ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

ആഭ്ന്ര വതികനോദ സഞ്ോരം പ്രദോനം 
ലെയ്യു് ഉറവതിടം

മകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളതിൽ
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പട്തിേ 5.3.2 മകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകുംേലാസലാെതിസ്ഥലാനത്തിൽ,2018,2019
വർഷങ്ങളതിൽ

ക്രേ നം േോസം
ആഭ്ന്ര വ തികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട എണ്ം 

2019 
1 ജനുവരതി 14,22,483 15,15,551
2 ടഫബ്രുവരതി 12,26,778 13,35,665
3 േലാർച്ച് 12,28,451 13,39,252
4 ഏപ്രതിൽ 14,70,552 16,13,257
5 ടേ�് 15,94,332 18,18,986
6 ജൂണ് 10,84,238 13,41,496
7 ജൂവല 11,76,994 14,30,508
8 ആഗസ്റ്് 9,95,577 13,21,175
9 ടസപ്റ്കുംബർ 11,19,445 14,68,337
10 ഒക്മെലാബർ 12,81,028 15,94,093
11 നവകുംബർ 13,64,805 16,52,880
12 ഡതിസകുംബർ 16,39,978 19,53,023

ആടക 1,56,04,661 1,83,84,233

അവലംബം: വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്്, മകരള ൈർക്ോർ

െ തിത്ം 5.3.6 മകരളത്തിടലആഭ്യന്തരവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും2010മുതൽ2019വടര,
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ഏകമദേകും64.36േതേലാനവകുംസകുംസ്ഥലാനത്തിനകത്്
നതിന്ന്തടന്നയുള്ളസന്ദർേകർആടണന്നലാണ്
2019ടലസ്ഥതിതതിവതിവരകണക്കൾസൂെതിപ്തിക്ന്നത്.
സന്ദർേകടരസകുംഭലാവനടെയ്യുന്നകലാര്യത്തിൽ,
േറ്റുസകുംസ്ഥലാനങ്ങളുടെകലാര്യത്തിൽ9.47േതേലാനകും
സന്ദർേകടരസകുംഭലാവനടെ�്തുടകലാണ്്
തേതിഴ്നലാെ്ഒന്നലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണ്.കർണലാെകവകും
(6.16േതേലാനകും)േഹലാരലാഷ്്യുകും(3.55േതേലാനകും)
ആണ്േറ്റുപ്രധലാനടപ്ട്ടസകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ.കഴതിഞ്ഞ
വർഷവകുംഈസകുംസ്ഥലാനങ്ങൾതടന്ന�ലാ�തിരുന്നു

മുൻപന്തതി�തിൽ.മകരളത്തിടലആഭ്യന്തര
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽമുൻപന്തതി�തിൽ
നതിൽക്ന്ന15സകുംസ്ഥലാനങ്ങളുടെസകുംഭലാവന
സകുംബന്തിക്ന്നവതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.3.5
ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.മകരളത്തിമലകേ്2018ലുകും
2019ലുകുംആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽ
മുൻപന്തതി�തിൽനതിൽക്ന്ന10സകുംസ്ഥലാനങ്ങളുടെ
സകുംഭലാവനെതിത്ം 5.3.7 ൽകലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

ആഭ്ന്ര വതികനോദ സഞ്ോരതിേളുലട വരവ് 
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െ തിത്ം 5.3.7   2018ലുകും2019ലുകുംവ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികടളസകുംഭലാവനടെയ്യുന്നതതിൽമുൻപന്തതി�തിൽ
നതില്ക്ന്ന10സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ,േതേലാനത്തിൽ
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െ തിത്ം 5.3.8മേഖലലാെതിസ്ഥലാനത്തിൽആഭ്യന്തരവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെസന്ദർേനകും,2019-ൽ
(േതേലാനത്തിൽ)

േധ്യമകരളകും53%

വെകേൻമകരളകും
22%

ടതകേൻമകരളകും
25%

േധ്യമകരളകും
വെകേൻമകരളകും
ടതകേൻമകരളകും

അവലംബം : വ്റിമനോദ ൈഞ്ോര വകുപ്്, മകരള ൈർക്ോർ

ജതില്ോടതിസ്ോനത്തിൽ

മകരളത്തിടലജതില്തതിരതിച്ള്ളആഭ്യന്തര
വതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണത്തിൽ,എറണലാകുളവകും
തതിരുവനന്തപുരവകുംആ�തിരുന്നു2019ൽമുൻപന്തതി�തിൽ
നതിൽക്ന്നജതില്കൾ.2018ലുകുംഈജതില്കൾ
തടന്നആ�തിരുന്നുമുൻപന്തതി�തിൽ.ഏറ്വകും
കുറവ്സഞ്ലാരതികടളആകർഷതിക്ന്നജതില്
പത്നകുംതതിട്ട�ലാണ്.വതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനുബന്കും
5.3.6ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.2018ലുകും2019ലുകുംഏറ്വകും
അധതികകുംആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികൾേധ്യമകരളകും
സന്ദർേതിക്കയുണ്ലാ�തിഎന്നലാണ്മേഖലതതിരതിച്ള്ള
വതിേദലാകുംേങ്ങൾസൂെതിപ്തിക്ന്നത്. െതിത്ം 5.3.8 ൽ2019
ടലആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെസന്ദർേനകും
മേഖലലാെതിസ്ഥലാനത്തിൽകലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

കേരളത്തിലെ തോേസ സൗേര് യൂണതിറ്റുേൾ

2020ടസപ്റ്കുംബർവടര,88,773മുറതികൾഉൾടപ്ടുന്ന
ആടക7,022തലാേസസൗകര്യയൂണതിറ്റുകളലാണ്
സകുംസ്ഥലാനത്തുള്ളത്.എറ്വകുംകൂടുതൽതലാേസസൗകര്യ
യൂണതിറ്റുകൾആലപ്പുഴജതില്�തിലുകും(1,173യൂണതിറ്റുകൾ)
കലാസർമഗലാഡ്ജതില്,തലാേസസൗകര്യയൂണതിറ്റുകളുടെ
എണ്ണത്തിടന്കലാര്യത്തിൽഏറ്വകുംപതിന്നതിലുേലാണ്(85
യൂണതിറ്റുകൾ).വതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.3.7ൽ
ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

വതികനോദസഞ്ോരത്തിലറെ സോമ്പത്തിേ 
പ്രതതിഫെനം

2019ൽവതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിൽനതിന്നുള്ള
വതിമദേവതിമനലാദസഞ്ലാരത്തിൽനതിന്ന്10,271.06
മകലാെതിരൂപയുടെയുകുംആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരത്തിൽ
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 പട്തിേ 5.3.3 മകരളത്തിടലവ തിമനലാദസഞ്ലാരത്തിൽനതിന്നുകുംലഭ്യേലാ�
സലാമ്പത്തികമനട്ടകും(മനരതിട്ടുകുംഅല്ലാടതയുകും),2010മുതൽ2019വടര,രൂപമകലാെതി�തിൽ
വർഷം സോമ്പത്തിേ കനട്ം 

 (കനരതിട്ം അല്ോലതയും)
ശതേോന വ്ത്ോസം

2010 17348.00 31.11
2011 19037.00 9.73
2012 20430.00 7.31
2013 22926.55 12.22
2014 24885.44 8.54
2015 26689.63 7.24

2016 29658.56 11.12
2017 33383.68 12.56
2018 36258.01 8.60
2019 45010.69 24.13
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െ തിത്ം 5.3.9വ തിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിൽനതിന്നുകുംലഭ്യേലാ�സലാമ്പത്തികമനട്ടകും2010മുതൽ2019വടര,
രൂപമകലാെതി�തിൽ
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നതിന്ന്24785.62മകലാെതിരൂപയുടെയുകുംസലാമ്പത്തികമനട്ടകും
ഉണ്ലാ�തി.വതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.3.8 -ൽ
ടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.2019-ൽമനരതിട്ടുകുംഅല്ലാടതയുകും
ഈമേഖലയ്ക്ഉണ്ലാ�സലാമ്പത്തികമനട്ടകും45,010.69
മകലാെതിരൂപ�ലാ�തിരുന്നു.2018ടനഅമപക്ഷതിച്ച്24.13
േതേലാനകുംവർദ്നവലാണ്ഇത്സൂെതിപ്തിക്ന്നത്.
വതിേദലാകുംേങ്ങൾപട്തിേ 5.3.3 -ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

2010മുതൽ2019വടരമകരളത്തിടലവതിമനലാദസഞ്ലാര
മേഖല�തിൽനതിന്നുകുംലഭ്യേലാ�സലാമ്പത്തികമനട്ടകുംെതിത്ം 
5.3.9-ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

2019 ലെയും 2020 ലെയും കനട്ങ്ങളും 
പുരസ്്ോരങ്ങളും.

• യുഎൻഡബ്യുറ്തിഒഅവലാർഡ്മഫലാർഎേർജതികുംഗ്
മ്ലാബൽടഡസ്റതിമനഷൻസ്-ബലാരതി�ർഫ്ീ
ടുറതിസകുംടപ്രലാജക്റ്്നെപ്തിലലാകേതി�തതിലുള്ള
ആക്സബതിൾടഡസ്റതിമനഷൻഅവലാർഡ്2019

• പതിഎറ്തിഎഗ്രലാന്്അവലാർഡ്മഫലാർഹ്യുേൻവബ
മനച്ചർക്യലാവമ്പൻ

• DASGOLENESTADTTOR2020FORBOTH
PRINTANDFILM-മകരളടൂറതിസകുംമഫലാർഹ്യുേൻ
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5.3.2 വതിമനലാദസഞ്ലാരവ്യവസലാ�ത്തിൽമകലാവ തിഡ്-19ടന്പരതിണതിതഫലകും

വ തിമനലാദ സഞ്ലാര മേഖല�തിടല എല്ലാ സകുംരകുംഭകരുടെയുകും ടതലാഴതിലലാളതികളുടെയുകും ഉപജീവടനടത്
പ്രതതികൂലേലാ�തി ബലാധതിച്ടകലാണ്് മകലാവ തിഡ്-19 േഹലാേലാരതി ഈ മേഖല�തിടല എല്ലാ മസ്റകേ്
മഹലാൾഡർേലാടരയുകുംവ തിവ തിധപ്രവർത്നങ്ങടളയുകുംനതിശ്ലലാവസ്ഥ�തിൽഎത്തിക്കയുണ്ലാ�തി. മകലാവ തിഡ്-19 ടന്
പശ്ലാത്ലത്തിലുണ്ലാ�മലലാക്ഡൗണ്മൂലകുംസകുംസ്ഥലാനടത്വതിമനലാദസഞ്ലാരവ്യവസലാ�കുംവളടര�ധതികകുംനഷ്ടകും
മനരതിട്ടുടകലാണ്തിരതിക്ക�ലാണ്.ഇനതിയുള്ള6േലാസകേലാലകുംകൂെതിഈസലാഹെര്യകുംതുെർമന്നകേലാടേന്നലാണ്വ തിമനലാദ
സഞ്ലാരമേഖല�തിൽനതിന്ന്ലഭ്യേലാകുന്നപ്രതതികരണങ്ങൾസൂെതിപ് തിക്ന്നത്.വ തിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിടലനഷ്ടകും
സകുംബന്തിച്ച്സകുംസ്ഥലാനആസൂ്ണമബലാർഡ്ഒരുവ തില�തിരുത്ൽനെത്തുകയുണ്ലാ�തി.ചുവടെമെർത്തിരതിക്ന്ന
രണ്ടുരീതതികൾഉപമ�ലാഗതിച്ചലാണ്നഷ്ടകുംകണകേലാകേതി�തിരതിക്ന്നത്.

2020 -ൽ പ്രതീക്ഷതിച്ച വ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ വരവതിടന് എണ്ണവകും (മകലാവ തിഡ്-19 -ന് മുൻപ്) 2020 -ൽ
കണകേലാകേടപ്ട്ടതിട്ടുള്ള എണ്ണവകും (മകലാവ തിഡ്-19  -ന് മേഷവകും) തമ്മതിലുള്ള വ്യത്യലാസകും അെതിസ്ഥലാനേലാകേതിയുള്ള
കണകേ്.

2019 -ൽ എത്തിമച്ചർന്ന വ തിമദേ വ തിമനലാദ സഞ്ലാരതികളുടെ എണ്ണടത്കേലാൾ 10 േതേലാനകും അധതിക വളർച്ച
പ്രതീക്ഷതിച്ടകലാണ്്2020ജനുവരതിമുതൽടസപ്റ്കുംബർവടരകണകേലാകേടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളവ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെ
വരവതിടന് എണ്ണകും 9,01,971 ആ�തിരുന്നു.  എന്നലാൽ വ തിമനലാദ സഞ്ലാര വകുപ്തിടന് കണക്കൾ പ്രകലാരകും
സഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽ 61േതേലാനകുറവസകുംഭവ തിച്ടകലാണ്്ഈകലാല�ളവതിൽ 3,49,575സഞ്ലാരതികളലാണ്
മകരളകും സന്ദർേതിച്ചത്.  അതുമപലാടല ആഭ്യന്തര വ തിമനലാദ സഞ്ലാരതികളുടെ വരവതിൽ 20 േതേലാനകും വർദ്നവ്
പ്രതീക്ഷതിച്ടകലാണ്്2020ജനുവരതിമുതൽടസപ്റ്കുംബർവടരപ്രതീക്ഷതിച്ചസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും1,58,21,071ഉകും
കണകേലാകേടപ്ട്ടഎണ്ണകും39,31,591ഉകുംആണ്.ഏകമദേകും75േതേലാനകുംകുറവലാണ്എണ്ണ്ത്തിലുണ്ലാ�തിരതിക്ന്നത്.
ഈമേഖല�തില്2020ജനവരതിമുതൽടസപ്റ്കുംബർവടരയുള്ളകലാല�ളവതിൽവ തിമനലാദസഞ്ലാരമേഖലക്ണ്ലാ�
ടേലാത്കുംനഷ്ടകും24,971മകലാെതിരൂപ�ലാണ്,ഇതതിൽ20,303മകലാെതിരൂപമനരതിട്ടുകും4,668മകലാെതിരൂപഅല്ലാടതയുമുള്ള
വരുേലാനനഷ്ടേലാണ്.വ തിമദേവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽനതിന്നുകും5,274മകലാെതിരൂപയുകുംആഭ്യന്തരവ തിമനലാദ
സഞ്ലാരത്തിൽനതിന്നുകും19,697മകലാെതിരൂപയുടെനഷ്ടവേലാണ്സകുംഭവ തിച്ച തിട്ടുള്ളത്.

2020ൽകണകേലാകേടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളഎണ്ണവകും(മകലാവ തിഡ്-19ന്മേഷകും)2019ടലവ തിമനലാദസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിടന്
�ഥലാർത്ഥഎണ്ണവകുംതമ്മതിലുള്ളവ്യത്യലാസകുംഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതിയുള്ളകണകേ്.

2019 ജനുവരതി മുതൽ ടസപ്റ്കുംബർ വടര സകുംസ്ഥലാനത്് വ തിമദേ, ആഭ്യന്തര വ തിമനലാദ സഞ്ലാരതികളുടെ
സന്ദർേനത്തിടന്എണ്ണകും�ഥലാക്രേകും8,19,975ഉകും1,31,84,227ഉകുംആ�തിരുന്നു.എന്നലാൽഈേലാസങ്ങളതിൽ2020
ൽഎത്തിമച്ചരുടേന്ന്പ്രതീക്ഷതിച്ചസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണകും�ഥലാക്രേകും3,49,575ഉകും39,31,591ഉകുംആ�തിരുന്നു.2019
ടനഅമപക്ഷതിച്ച് വ തിമദേസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽ 57േതേലാനവകുംആഭ്യന്തരസഞ്ലാരതികളുടെഎണ്ണത്തിൽ 70
േതേലാനവകുംകുറവ്സകുംഭവ തിച്.2020ജനുവരതിമുതൽടസപ്റ്കുംബർവടരയുള്ളകലാല�ളവതിടലടേലാത്കുംനഷ്ടകും20,115
മകലാെതിരൂപ�ലാണ്.ഇതതിൽ16,178മകലാെതിരൂപമനരതിട്ടുകും3,937മകലാെതിരൂപഅല്ലാടതയുകുംഉള്ളവരുേലാനനഷ്ടേലാണ്.
വ തിമദേസഞ്ലാരതികളുടെവരവതിൽഉണ്ലാ�കുറവ്മൂലകുംവ തിമനലാദസഞ്ലാരമേഖലയ്ക്ഉണ്ലാ�വരുേലാനനഷ്ടകും15,712
മകലാെതിരൂപയുേലാണ്.

കഴതിഞ്ഞ9േലാസകേലാലടത്വതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിടലടേലാത്കുംനഷ്ടകും 20,000മുതൽ25,000മകലാെതിരൂപ
വടര�ലാണ്.

അവലംബം : അടസെസെ്ടേന്റ് ഓ�് ദ്റി ഇമ്ോക്െ് ഓ�് മകോവ്റിൈ്-19 പോൻഡേ്റിക് ആൻഡ് മലോക്്ഡഡൗൺ ഓൺ മകരള ഇമക്ോണേ്റി,  
 ഏപ്്റിൽ ടു ജൂൺ, 2020,  ൈംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡ്  

വബമനച്ചർക്യലാവമ്പൻ
• പതിഎറ്തിഎമഗലാൾഡ്അവലാർഡ്മഫലാർമകരള

ടൂറതിസകുംക്യലാവമ്പൻകകുംഔട്ട്ആൻറ്മപ്ല
• പതിഎറ്തിഎമഗലാൾഡ്അവലാർഡ്മഫലാർമകരള

ടൂറതിസകുംടവബ്വസറ്്
• കുേരകടത്എത്നതിക്ടറമസ്റലാറൻറതിന്സ്്ീ

േലാക്ീകരണത്തിനുള്ളപതിഎറ്തിഎമഗലാൾഡ്
അവലാർഡ്2019

 ഏഷ്യ-എപേതിഎഇന്ത്യഅവലാർഡ്മഫലാർടബസ്റ്്
ടവൽനസ്്ടഡസ്റതിമനഷൻ

• ഏഷ്യലാഎപേതിഎഇന്ത്യലാഅവലാർഡ്മഫലാർ
ഇന്ത്യലാസ്ലീഡതികുംഗ്ടബലാട്ടീകേ്മഹലാട്ടൽ-2019-ദതി
േലബലാർഹൗസ്

• സ്്ീേലാക്ീകരണകും,്ലാവൽഅഡ്ർവെടസ്ന്്
മ്ലാഡ്കലാസ്റ്്േീഡതി�,ടവബ്വസറ്്
എന്നതിവയ്ക്കുള്ളപസഫതിക്ഏഷ്യലാ്ലാവൽ
അമസലാസതിമ�ഷൻ(പതി.എ.െതി.എ)പുര്ലാരകും.2019

• എകും.സതി.യു.ബതി.ഇ2019ഡതിജതിറ്ൽപുര്ലാരകും.
• ഡതി.ഐ.ജതി.ഐ.ഇ.എസ്2019ഡതിജതിറ്ൽ

പുര്ലാരകും.
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• മൂന്നലാർവതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ത്തിന്ടസകേൻറ്
ടബസ്റ്്അവലാർഡ്2020

• പതിഎറ്തിഎഗ്രലാൻഡ്മഗലാൾഡ്അവലാർഡ്2020
മഫലാർേലാർകേറ്തികുംഗ്

സംസ്ോന പദ്ധതതി വതിഹതിതവം ലെെവം

2015-16മുതൽ2019-20വടരയുള്ളകലാല�ളവതിൽ
മകരളത്തിടലവതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖല�തിൽലഭതിച്ച
സകുംസ്ഥലാനപദ്തതിവതിഹതിതവകുംടെലവകുംസകുംബന്തിച്ച
വതിേദലാകുംേങ്ങൾ പട്തിേ 5.3.4-ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.
പദ്തതിവതിഹതിതത്തിൽവർദ്നവടണ്കേതിലുകും
വതിനതിമ�ലാഗകുംകുറഞ്ഞനതിരകേതിലലാകുന്നപ്രവണത�ലാണ്
കഴതിഞ്ഞകുറച്വർഷങ്ങളലാ�തിദൃേ്യേലാകുന്നത്.

വതികനോദ സഞ്ോരം കേഖെയതിലെ വകുപ്് /
ഏജൻസതിേൾ

• വതിമനലാദസഞ്ലാരവകുപ്്
• മകരളടൂറതിസകുംടഡവലപ്്ടേന്്മകലാർപ്മറഷൻ
• മകരളടൂറതിസകുംഇൻഫ്ലാസ്്ക്ച്ചർലതിേതിറ്ഡ്
• മബകേൽറതിമസലാർട്ട്ടഡവലപ്്ടേന്്

മകലാർപ്മറഷൻ
• മകരളഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്്ലാവൽആൻഡ്ടൂറതിസകും

സ്റഡീസ്
• മസ്ററ്്ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്മഹലാപേതിറ്ലാലതിറ്തി

േലാമനജ്ടേന്്
• ഫുഡ്ക്രലാഫ്റ്്ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്
• എമകേലാടൂറതിസകുംഡ�റക്മ്റ്്

പ്രധോന കനട്ങ്ങൾ

മകലാവതിഡ്മലലാസ്അസതിസ്റൻസ്്ീകും:മകലാവതിഡ്-
19കലാരണകുംഉണ്ലാ�പ്രതതിസന്തി�തിൽനതിന്ന്വതിമനലാദ
സഞ്ലാരവ്യവസലാ�ത്തിടലമസ്റകേ്മഹലാൾഡർേലാടര
പതിന്തുണക്ന്നതതിനലായുള്ളപദ്തതി.മകലാവതിഡ്19
േഹലാവ്യലാധതികലാരണകുംഉണ്ലാ�പ്രതതിസന്തി�തിൽ
നതിന്ന്സകുംസ്ഥലാനടത്വതിമനലാദസഞ്ലാരമേഖലട�
പതിന്തുണക്ന്നതതിനലാ�തിെീഫ്േതിനതിടസ്റഴ്സ്
ടൂറതിസകുംമലലാണ്അസതിസ്റൻസ്്ീകുംസർകേലാർ
പ്രഖ്യലാപതിക്കയുണ്ലാ�തി.ഈമേഖല�തിടലസകുംരഭകർകേ്

ടൂറതിസകുംവർകതികുംഗ്ക്യലാപതിറ്ൽസമപ്ലാർട്ട്്ീകും(റ്തി
ഡബ്തിയുസതിഎസ്എസ്),ടതലാഴതിൽടെയ്യുന്നവർകേ്
ഹ്രസ്കലാലവ്യക്തിഗതവലാ�്പലഭതിക്ന്നതതിനലായുള്ള
ടൂറതിസകുംഎകുംമപ്ലലാ�്ടേന്്സമപ്ലാർട്ട്്ീകും(റ്തിസതി
എസ്),ഹൗസ്മബലാട്ടുകളുടെഅത്യലാവേ്യകും
അറ്കുറ്പണതികൾടെയ്യുന്നതതിനുമവണ്തിസലാമ്പത്തിക
സഹലാ�കുംലഭതിക്ന്നതതിന്മവണ്തിഹൗസ്മബലാട്ട്
ഉെേകൾകേ്ടൂറതിസകുംഹൗസ്മബലാട്ട്സമപ്ലാർട്ട്്ീകും
എന്നതിവയുകുംടൂറതിസ്റ്്വഗഡ്സ്സമപ്ലാർട്ട്്ീേതിടന്
കീഴതിൽഅർഹരലാ�ടൂറതിസ്റ്്വഗഡ്കൾകേ്
ടൂറതിസകുംവഗഡ്സ്സമപ്ലാർട്ട്്ീകുംഎന്നതിവ�ലാണ്
ഈപദ്തതി�തിൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.ഈ
സകുംരഭങ്ങളതിലൂടെനതിലവതിടലപ്രതതിസന്തി�തിൽ
നതിന്നുകുംവതിമനലാദസഞ്ലാരവ്യവസലാ�ത്തിടലഎല്ലാ
മസ്റക്മഹലാൾഡർേലാടരയുകുംസകുംരക്ഷതിക്ന്നതതിനുകും
തുെർന്ന്അതതിമവഗകുംപ്രവർത്നങ്ങൾതുെരുന്നതതിനുകും
മകരളസർകേലാർലക്ഷ്യകുംവക്ന്നു.

വതിവര സോകകേതതിേ സംരംഭങ്ങൾ  

• മൂന്നുമകലാെതി�തിൽഅധതികകുംസബ്സ്വക്രടബർസ്
ഉള്ളമകരളടൂറതിസകുംയുെ്യൂബ്െലാനൽ

• പ്രമത്യകതീകുംഅെതിസ്ഥലാനേലാകേതിമകരളടൂറതിസകും
വേമക്രലാവസറ്്വതികസതിപ്തിച്

• മലലാകടേമ്പടുകുംഉള്ള15000നഗരങ്ങളതിൽനതിന്ന്4.4
േതില്യണ്ആളുകൾമപലാസ്റ്്്ഡ്ക്യലാമ്പ�തിനതിലൂടെ
ടവബ്വസറ്്സന്ദർേതിച്.

• പ്രധലാനടപ്ട്ടടൂർഓപ്മററ്ർേലാർക്കും
മപ്രലാപ്ർട്ടതികൾക്കുംമവണ്തിപ്രമത്യകകുംമപജുകമളലാെ്
കൂെതി1575തലാേസസൗകര്യയൂണതിറ്റുകൾമകരള
ടൂറതിസകുംടവബ്വസറ്തിൽഉൾടപ്ടുത്തി.

• ക്യുആർമകലാഡതിനലാ�തിടേലാവബൽക്യലാേറ
മഫലാമട്ടലാഗ്രലാഫുകൾജതിമ�ലാറ്ലാഗ്ഗ്ടെ�്തു

• മകരളടൂറതിസകുംവീഡതിമ�ലാകൾകേ്ഇകലാറ്മലലാഗ്
• ടതരടഞ്ഞടുത്മക�ങ്ങൾകേ്ടൂറതിസകും

റതിമസലാഴ്സ്േലാപ്തികുംഗ്

വതിപണന സംരംഭങ്ങൾ 

• നൂതനവതിപണനക്യലാവമ്പനുകൾ:
കൂടുതൽവതിമനലാദസഞ്ലാരതികടള

പട്തിേ 5.3.4 സകുംസ്ഥലാനപദ്തതിവ തിഹതിതവകുംടെലവകും2015-16മുതൽ2019-20വടര,രൂപമകലാെതി�തിൽ

വർഷം വ തിഹതിതം ലെെവ്

2015-16 223.04 203.63(91.29%)
2016-17 311.56 285.76(91.72%)
2017-18 342.73 308.32(90%)
2018-19 379.00 289.31(76%)
2019-20 372.37 192.62(59%)

അവലംബം : പ്ോൻ മപേൈ് മകരള.,ൈംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡ്    
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ആകർഷതിക്ന്നതതിനുകുംവതിപണതി�തിടലആധതിപത്യകും
നതിലനതിർത്തുന്നതതിനുേലാ�തിതുെങ്ങതി�മസലാഷ്യൽ
േീഡതി�മപലാടലയുള്ളനൂതനവതിപണന
ക്യലാവമ്പനുകൾകൂടുതൽസന്ദർേകടര
ആകർഷതിക്ന്നതതിനുകുംമകരളത്തിടന്
്ലാൻഡതികുംഗതിനുസഹലാ�തിച്.

• ഹ്യൂേൻവബമനച്ചർക്യലാവമ്പൻ-2018
ടലജലപ്രള�വകുംനതിപ്വവറസ്മൂലമുണ്ലാ�
പകർച്ചവ്യലാധതിയുകുംടുറതിസകുംമേഖലക്ണ്ലാകേതി�
ആഘലാതത്തിൽനതിന്നുകുംേക്േലാ�തതിരതിച്വരവ്
നല്കതിടകേലാണ്്അന്തർമദേീ�തലത്തിൽ
ശ്രദ്തികേടപ്ട്ടക്യലാവമ്പൻമകരളത്തിടല
ജനങ്ങളുടെവദനകുംദതിനജീവതിതവകുംസകുംസ്കലാരവകും
പ്രകെേലാക്കയുണ്ലാ�തി.മകലാവതിഡ്-19േഹലാവ്യലാധതി
ടകലാണ്ടുണ്ലാ�പ്രതതിസന്തിയുകുംമനരതിെലാൻഈ
ക്യലാവമ്പൻപ്രമെലാദനേലാണ്.

• ബതിനലാടലപ്രമേലാഷൻക്യലാവമ്പൻ
• മകരളമബ്ലാഗ്എക്്പ്രസ്്
• കകുംഔട്ട്ആൻറ്മപ്ല-ഓഫ്സീസണ്പ്രമേലാഷൻ

ക്യലാവമ്പൻ

േതിറ്്സ്, എസ് ഐ എച്ച് എം ആൻറ് എഫ് 
സതിഐ എ്ീ സ്ോപനങ്ങൾ വഴതിയുള്ള 
േോനവ കശഷതി വതിേസനം

• കതിറ്്സ്നെത്തി�ട്�തിനതികുംഗ്മപ്രലാഗ്രലാമുകളതിൽ
ഏകമദേകും50ഓളകുംയുവതീയുവലാകേൾപരതിേീലനകും
മനടുകയുകുംസകുംസ്ഥലാനത്തിനകത്തുകുംപുറത്തുമുള്ള
വതിവതിധടൂറതിസകുംഇൻമഫലാർമേഷൻടസൻററുകളതി്ൽ
നതി�േതികേടപ്ടുകയുകുംടെ�്തു.

• 114പ്രലാമദേതികസകുംസ്ഥലാനതലവതിമനലാദസഞ്ലാര
വഗഡുകൾകതിറ്്സ്നെത്തി�പരതിേീലന
പരതിപലാെതികളതിൽപടകേടുത്തു.

• കതിറ്്സ്,എസ്ഐഎച്ച്എകുംആൻറ്എഫ്
സതിഐഎന്നതിവതിെങ്ങളതിൽനതിന്നുമുള്ള80
േതേലാനത്തിലധതികകുംവതിദ്യലാർത്ഥതികൾഉമദ്യലാഗകും
മനെതി.

അടതിസ്ോന സൗേര്ം/വതികനോദ സഞ്ോര 
കേ� വതിേസനം

• സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളമുള്ള70മക�ങ്ങളതിൽ
ഭതിന്നമേഷതികേലാർക്കുംമുതതിർന്നപൗരൻേലാർക്മുള്ള
സൗകര്യലാർത്ഥകുംബലാരതി�ർഫ്ീടൂറതിസകും
ടപ്രലാജക്െതിൻറഒന്നലാകുംഘട്ടകുംനെപ്തിലലാകേതി.

• മവളതിേതിനതിമ�ച്ചർടറ�തിൽടവടപ്രലാജക്െ്
• ഏഴ്ടൂറതിസകുംഇൻഫർമേഷൻടസന്റുകളുടെ

പുനരുദ്ലാരണകുംപൂർത്തി�ലാ�തി
• 12മക�ങ്ങളതിൽെലാമ്പ്യൻസ്മബലാട്ട്ലീഗ്

സകുംഘെതിപ്തിച്.
• മനലാർത്്േലബലാറതിൽഹൗസ്മബലാട്ട്

ഇൻസ്റടലഷനുകുംവതിർെ്ൽറതി�ലാലതിറ്തിവതിമനലാദ

സഞ്ലാരവതികസനവകും
• മകരളത്തിനുപുറത്്തലാേസതിക്ന്നവർകേ്

മലലാകേ്ഡൗണ്കലാലത്്സകുംസ്ഥലാനടത്കേ്
േെങ്ങതിവരുന്നതതിനലാ�തിടൂർഓപ്മററ്ർേലാരുടെ
വലാഹനങ്ങൾബുകേ്ടെയ്യുന്നതതിമലകേ്
ഓണ്വലൻമപലാർട്ടൽആരകുംഭതിച്

• ഇന്ത്യടുമഡേലാഗസതിൻനെത്തി�മസ്ററ്്ഓഫ്
ദതിമസ്ററ്്സ്സ്റഡതി2019പ്രകലാരകുംടൂറതിസകും
വതിഭലാഗത്തിൽഇന്ത്യ�തിൽേതികച്ചപ്രകെനകുംകലാഴ്ച്ച
വയ്ക്കുന്നസകുംസ്ഥലാനേലാ�തിമകരളകുംഉ�ർന്നു
വന്നതിട്ടുണ്്.

• 2019-ൽസന്ദർേനകുംനെത്തുന്നതതിനലാ�തി
സതിഎൻഎൻ്ലാവൽടതരടഞ്ഞടുത്
മലലാകടേമ്പലാടുമുള്ള19സ്ഥലങ്ങളുടെപട്ടതിക�തിൽ
മകരളവകുംപരലാേർേതികേടപ്ട്ടതിട്ടുണ്്.

• പതതിമനഴലാകുംനൂറ്ലാണ്തിടലമബകേൽമകലാട്ടയുടെ
െരതി്കുംഉൾടപ്ടുത്തിടകേലാണ്്മബകേലതിൽവലറ്്
ആൻഡ്സൗണ്്മഷലാ

• ടകലാല്ത്്േതി�ലാവലാകേതിമഫലാറസ്റ്
• തരതിേ്നതിലത്തിടലകൃഷതി-മകലാവതിഡ്19

േഹലാേലാരതിയുടെപശ്ലാത്ലത്തിൽഭക്ഷ്യസുരക്ഷ
ഉറപ്ലാക്ന്നതതിനലാ�തിസകുംസ്ഥലാനസർകേലാരതിടന്
സകുംരകുംഭേലാ�സുഭതിക്ഷമകരളകുംപദ്തതിയ്ക്
പതിന്തുണനൽകുന്നതതിനലാ�തിതതിരുവനന്തപുരടത്
ആക്ളത്്ഉപ�ലാഗശൂന്യേലാ�തികതിെന്നഒരു
ഏകേർഭൂേതിബനലാനഫലാകുംആകേതിേലാറ്തി

ഇക്ോ ടൂറതിസം വതിേസനം 

• വസലന്്വലതി�തിടലയുകുംേീേപുലതിേല�തിടലയുകും
ഇമകേലാടൂറതിസകുംപ്രവർത്നകുംവ്യലാപതിപ്തികേൽ

• മതകേെതി�തിൽസന്ദർേകർകേ്മവണ്തിയുള്ള
സൗകര്യങ്ങൾടേച്ചടപ്ടുത്ൽ,ടതന്ല�തിൽ
േലാനുകളുടെസകുംരക്ഷണമക�കുംടേച്ചടപ്ടുത്ൽ,
ഇരവതികുളകുംമദേീ�ഉദ്യലാനത്തിടലസൗകര്യങ്ങൾ
നവീകരതികേൽ,ടതന്ലആകുംഫതിതതി�റ്ർ
നവീകരണകും

കേരള ടൂറതിസം ഇൻഫ്രോസ്്േ്ച്ചർ 
െതിേതിറ്ഡതിലറെ സംരംഭങ്ങൾ 

• മവളതിവതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ടത്ടൂറതിസ്റ്്ഹബ്
ആകേതിേലാറ്റുന്നതുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്ടൂറതിസ്റ്്
കണ്ടവൻഷൻടസന്ർനതിർേലാണകും,അർബൻ
ടവറ്്ലലാൻഡ്പലാർകേ്എന്നതിവആരകുംഭതിച്

• മക�സഹലാ�പദ്തതി�ലാ�പ്രസലാദ്്ീേതിടന്
ഭലാഗേലാ�തിഗുരുവലായൂരതിൽടൂറതിസ്റ്്ടഫസതിലതിമറ്ഷൻ
ടസന്ർപൂർത്തി�ലാ�തി

• വതിമനലാദസഞ്ലാരഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങളുടെയുകും
നതിമക്ഷപങ്ങളുടെയുകുംവതികസനകുംആസൂ്ണകും
ടെയ്യുന്നതതിനലാ�തിഅടുത്മുപ്ത്വർഷമത്കേ്
മനലാർത്്േലബലാറതിടന്വതികസനത്തിനലായുള്ള
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ടൂറതിസകുംഇൻഫ്ലാസ്്ക്െർഇൻടവസ്റ്്ടേന്്
പ്ലലാൻതയ്ലാറലാകേൽ

• േെവൂർപലാറടൂറതിസകുംമസലാണ്വതികസന
പദ്തതിഒന്നലാകുംഘട്ടകുംപൂർത്തി�ലാ�തി.വനകും
വകുപ്പുേലാ�തിമെർന്ന്ടപലാന്മുെതി�തിൽപരതിസ്ഥതിതതി
സൗഹൃദവതിമനലാദസഞ്ലാരപ്രവർത്ങ്ങൾ
ആരകുംഭതിക്ന്നതതിനുള്ളപ്രലാരകുംഭെർച്ചകൾ
തുെങ്ങതി�തിട്ടുണ്്.

ഉത്രവോദതിത് ടൂറതിസം േതിഷൻ: നതിലവതിൽഉത്രവലാദതിത്
ടൂറതിസകുംേതിഷടന്കീഴതിൽ17,008വ്യക്തിഗത–ഗ്രൂപ്്
യുണതിറ്റുകൾനതിലവതിലുണ്്.ഇതതിൽ13,567എണ്ണകും
സ്്ീകൾമനതൃത്കുംവഹതിക്ന്നവ/സ്ീകളുടെ
ഉെേസ്ഥത�തിലുള്ളവ�ലാണ്.

ഈയൂണതിറ്റുകൾവഴതി92,980പ്രലാമദേതികസമൂഹങ്ങൾ
മനരതിട്ടുകുംഅല്ലാടതയുകുംഗുണമഭലാക്ലാകേളലാകുന്നു.
ആർറ്തിേതിഷനതിൽരജതിസ്റർടെയ്ടപ്ട്ടതിട്ടുള്ളയൂണതിറ്റുകൾ
വഴതി25.50മകലാെതിരൂപയുടെവരുേലാനവകുംനതിലവതിൽ
ലഭ്യേലാ�തിട്ടുണ്്.ആർറ്തിേതിഷൻടറഎക്്പീരതി�ൻഷ്യൽ
ടൂർപലാമകേജതിൽ850കുടുകുംബങ്ങൾപകേലാളതികളുകുംനതിലവതിൽ
60പലാമകേജുകൾപ്രവർത്നത്തിലുള്ളവയുേലാണ്.
പ്രധലാനവതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ങ്ങടളേലാലതിന്യ
മുക്വകുംപ്ലലാസ്റതിക്നതിർമ്മലാർജ്ജനവകുംആക്ന്നതതിനലാ�തി
ആർെതിേതിഷൻക്ലീൻമകരളസകുംരകുംഭകുംആരകുംഭതിച്.
കുട്ടനലാെ്പലാമകേജതിൻടറരണ്ലാകുംഘട്ടത്തിൻടറ
ഭലാഗേലാ�തിഈമേഖല�തിടലവതിവതിധപദ്തതികൾ
വതികസതിപ്തിച്ടകലാണ്തിരതിക്ന്നു.കുട്ടനലാെ്പലാമകേജ്
രണ്ലാകുംഘട്ടത്തിടന്ഭലാഗേലാ�തിഅ�്േനകും
വതിമല്ജതിടനആദ്യടത്േലാതൃകആർെതിവതിമല്ജ്ആ�തി
പ്രഖ്യലാപതിച്.തമദ്േസ്�കുംഭരണസ്ഥലാപനങ്ങൾ,
പ്രലാമദേതികസമൂഹങ്ങൾഎന്നതിവരുടെ100േതേലാനകും
പതിൻതുണമ�ലാടെആർറ്തിവതിമല്ജുകടളഉത്രവലാദതിത്
വതിമനലാദസഞ്ലാരകുംപ്രലാവർത്തികേലാകേലാൻേലാതൃതലാ
ആർറ്തിവതിമല്ജ്മപ്രലാജക്െ്ലക്ഷ്യേതിടുന്നു.പതതിമൂന്ന്
വതിമല്ജുകൾടതടരടഞ്ഞടുകേടപ്ട്ടതതിൽഒരു
േലാതൃകആർെതിവതിമല്ജതിടന്എല്ലാപ്രവർത്നങ്ങളുകും
വതിജ�കരേലാ�തിനെപ്തിലലാകേതി�ത്അ�്േനകുംആണ്.

ഭോവതി വീക്ഷണം  

മകലാവ്ഡ്-19േഹലാവ്യലാധതികലാരണകുംസകുംസ്ഥലാനടത്
വതിമനലാദസഞ്ലാരയൂണതിറ്റുകൾപ്രതതിസന്തി
മനരതിട്ടുടകലാണ്തിരതികേ�ലാണ്.വതിമനലാദസഞ്ലാര
യൂണതിറ്റുകൾകഴതിഞ്ഞ8േലാസങ്ങളലാ�തിപ്രവർത്ന
രഹതിതവകുംവരുേലാനേതില്ലാത്തുേലാ�അവസ്ഥ�തിലലാണ്.
ഈഅവസ്ഥ�തിൽനതി്ന്നുകുംവതിമനലാദസഞ്ലാര
മേഖലട�തതിരതിടകടകലാണ്ടുവരുന്നതതിന്സഞ്ലാര
മക�ങ്ങളതിടലസുരക്ഷഉറപ്ലാകേതിടകേലാണ്്
ആഭ്യന്തരവതിമനലാദസഞ്ലാരത്തിൽകൂടുതൽശ്രദ്
മക�ീകരതിമകേണ്തുണ്്.ഇതതിനലാ�തിമകരളടത്
മകലാവതിഡതിന്മേഷകുംആമരലാഗ്യപരേലാ�തിസുരക്ഷതിതേലാ�

വതിമനലാദസഞ്ലാരമക�േലാ�തിേലാമറ്ണ്തുണ്്.

സമ്പന്നേലാ�െരതി്-സലാകും്ലാരതികപലാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള
ഒരുസകുംസ്ഥലാനടേന്നനതില�തിൽമകരളകും
സന്ദർേകർകേ്മലലാമകലാത്രവതിമനലാദ
സൗകര്യങ്ങൾപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നസുരക്ഷതിതവകും
പരതിസ്ഥതിതതിസൗഹൃദവേലാ�വതിമനലാദസഞ്ലാര
ലക്ഷ്യസ്ഥലാനങ്ങൾഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിൽശ്രദ്
മക�ീകരതിമകേണ്തുണ്്.സകുംസ്ഥലാനടത്
അറതി�ടപ്െലാത്വതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ങ്ങളുടെ
വതികസനവകുംഅവജനപ്രതി�േലാക്ക�ലാണ്ആേകേയുള്ള
േടറ്ലാരുപ്രധലാനമേഖല.അ�ൽസകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിൽ
നതിന്നുകും,ശ്രീലകേമപലാലുള്ളരലാജ്യങ്ങൾ,േറ്്ഏഷ്യൻ
രലാജ്യങ്ങൾഎന്നതിവതിെങ്ങളതിൽനതിന്നുകുംഈമേഖലേത്രകും
മനരതിടുന്നു.വ്യവസലാ�ത്തിൽഉ�ർന്നനതിലവലാരമുള്ള
മസവനങ്ങൾനൽകുന്നതതിന്മ�ലാഗ്യതയുള്ളവ്യക്തികൾ
സകുംസ്ഥലാനത്തിന്അത്യലാവേ്യേലാണ്.പലാരമ്പമര്യതര
വതിമനലാദസഞ്ലാരമക�ങ്ങളുടെയുകുംഉൽപ്ന്നങ്ങളുടെയുകും
വതികസനകുംമപ്രലാത്ലാഹതിപ്തിക്ന്നതതിന്
ടൂറതിസത്തിടന്മുഴുവൻവ്യലാപ്തതിയുകുംപര്യമവക്ഷണകും
ടെമയ്ണ്ത്അത്യലാവേ്യേലാണ്.വതിമനലാദസഞ്ലാര
സ്ഥലാപനങ്ങളുടെയുകുംമസവനദലാതലാകേളുടെയുകുംഎണ്ണകും
വതികസതിപ്തിമകേണ്തുണ്്.   
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5.4 വിങ്ദശ വ്യാപാരും

മകലാവതിഡ്-19പകർച്ചവ്യലാധതിമലലാകടേമ്പലാടുമുള്ള
വ്യലാപലാരടത്ബലാധതിക്ന്നവതിധകുംആമഗലാളവതിതരണ
ശകുംഖലട�തെസ്ടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.ദുർബലേലാ�
ആമഗലാളവളർച്ചയുകുംഅമേരതികേയുകുംവെനയുകുംതമ്മതിലുള്ള
നതിരന്തരേലാ�വലാണതിജ്യ-സലാമകേതതികപതിരതിമുറുകേങ്ങളുകും
2019-ൽമലലാകത്ലാകേലാനകുംവ്യലാപലാരടത്
മനരടത്തടന്നേന്ദഗതതി�തിലലാകേതി�തിരുന്നു.
വ്യലാപലാരനതി��ണങ്ങൾഏർടപ്ടുത്ൽ,പ്രമത്യകതിച്ച്
ടേഡതികേൽസലാധനങ്ങളുടെവതിതരണത്തിലുകും
ഭമക്ഷ്യലാല്പന്നങ്ങൾക്ള്ളക�റ്റുേതതി�തിലുമുള്ള
നതി��ണങ്ങൾവ്യലാപലാരത്തിടന്അളവതിടനവീണ്ടുകും
േങ്ങമലൽപ്തിച്.തുറമുഖങ്ങളുകുംഅതതിർത്തികളുകുംഅെച്ചതുകും,
വതിേലാന�ലാ്�തിടലനതി��ണങ്ങളുകുംകസ്റകുംസ്
ഇെപലാടുകളതിടലകലാലതലാേസവകുംഈപകർച്ചവ്യലാധതി
കലാലഘട്ടത്തിടലവ്യലാപലാരപ്രവലാഹടത്പ്രതതികൂലേലാ�തി
ബലാധതിച്.

മലലാകവ്യലാപലാരസകുംഘെനയുടെപ്രവെനപ്രകലാരകും1
2020-ൽമലലാകെരകേ്വ്യലാപലാരത്തിടന്അളവതിൽ9.2
േതേലാനകുംഇെതിവ്കണകേലാക്ന്നു.വതിവതിധരലാജ്യങ്ങളതിൽ
വ്യത്യസ്ഥേലാ�അളവതിലലാടണകേതിലുകുംമുൻകലാല�ളവതിടന
അമപക്ഷതിച്ച്14.3േതേലാനകുംകുറമവലാടുകൂെതി
ആമഗലാളവ്യലാപലാരകുംഅതതിടന്രണ്ലാകുംപലാദത്തിൽ
എകേലാലമത്യുകുംഏറ്വകുംവലതി�ഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി.
പലാൻഡേതിക്സേ�ത്തുള്ളമസവനവ്യലാപലാരത്തിടല
ഇെതിവ്െരകേ്വ്യലാപലാരത്തിടലഇെതിവ്മപലാടല
തടന്നേക്േലാണ്.മകലാവതിഡ്-19പകർച്ചവ്യലാധതി
കലാലഘട്ടത്തിടലവ്യലാപലാരഇെതിവ്
2008-09ടലആമഗലാളസലാമ്പത്തിക
പ്രതതിസന്തിയുമെതതിന്സേലാനേലാടണകേതിലുകും
സലാമ്പത്തികപശ്ലാത്ലകുംവ്യത്യസ്േലാണ്.നതിലവതിടല
േലാന്ദ്യത്തിൽവ്യലാപലാരത്തിടന്ഇെതിവ്കൂടുതൽ
േതിതേലാ�തിരതിക്മമ്പലാൾതടന്നടേലാത്ആഭ്യന്തര
ഉല്പലാദനത്തിലുള്ളസമകേലാെകുംകൂടുതൽേക്േലാ�തി
മരഖടപ്ടുത്തുന്നുണ്്.

ഇന്്യതിലെ വതികദശവ്ോപോരം

2018-19ൽ329.5ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തിരുന്ന
ഇന്ത്യയുടെെരകേ്ക�റ്റുേതതി2019-20-ൽ
മഡലാളറെതിസ്ഥലാനത്തിൽ4.8േതേലാനകുംഇെതിവ്
മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്314.3ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തി
കണകേലാക്ന്നു.2018-19-ൽ204.8ബതില്യണ്
മഡലാളറലാ�തിരുന്നമസവനക�റ്റുേതതി2019-20-ൽ
4.1േതേലാനകുംവളർച്ചമരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്214.1
ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തിമരഖടപ്ടുത്തി.ഇന്ത്യയുടെ
ടേലാത്ക�റ്റുേതതി2018ടല534.3ബതില്യണ്മഡലാളറതിൽ
നതിന്ന്1.4േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്
2019-20-ൽ528.5ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തികുറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെടേലാത്കുംക�റ്റുേതതി(െരക്കളുകും
മസവനങ്ങളുകുംഉൾടപ്ടെ)2020-21-ൽ,ഏപ്രതിൽ
മുതൽടസപ്റ്കുംബർവടര,മുൻവർഷടത്ഇമത
കലാല�ളവതിടനഅമപക്ഷതിച്ച്16.7േതേലാനകുംകുറഞ്ഞ്
221.9ബതില്യണ്മഡലാളറലാകുടേന്ന്കണകേലാക്ന്നു.
ഇതതിൽെരകേ്ക�റ്റുേതതി21.3േതേലാനകുംഇെതിവ്
മരഖടപ്ടുത്തി125.3ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തി
കുറയുടേന്നുകുംമസവനക�റ്റുേതതി9.8േതേലാനകുംഇെതിവ്
മരഖടപ്ടുത്തി96.6ബതില്യണ്മഡലാളറലാകുടേന്നുകും
കണകേലാക്ന്നു.2

2018-19-ൽഇന്ത്യയുടെെരകേ്ക�റ്റുേതതി513.1
ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തിരുന്നത്2019-20-ൽ8.9
േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്467.2
ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തികുറഞ്ഞു.2018-19ൽ126.4
ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തിരുന്നമസവനഇറക്േതതി
2019-20-ൽ4േതേലാനകുംവളർച്ചമരഖടപ്ടുത്തി
ടകലാണ്്131.4ബതില്യണ്മഡലാളറലാ�തിവർദ്തിച്ചതിരുന്നു.
2019-20-ൽഇൻഡ്യയുടെടേലാത്കുംഇറക്േതതി
(െരക്കളുകുംമസവനങ്ങളുകുംഉൾടപ്ടെ)640.4ബതില്യണ്
മഡലാളറലാ�തിരുന്നുടവകേതിൽ2019-20-ൽഇത്6.5
േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്598.6ബതില്യണ്
മഡലാളറലാ�തികുറഞ്ഞു.

1.പത്രകുറ്റിപ്് 862,2020 ഒക്മെോബർ 6, മലോക വ്ോപോര ൈംഘെന 
2.ഇന്ത്യുടെ വ്റിമദശ വ്ോപോരം, 2020 ടൈപ്റ്ംബർ, മക�വ്വൈോയ വോണ്റിജ് േോ�ലയത്്റിടന്റ 2020 ഒക്മെോബർ 15 ടല പത്രകുറ്റിപ്്
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ഇന്ത്യയുടെടേലാത്കുംഇറക്േതതി2020-21ൽ,ഏപ്രതിൽ
മുതൽടസപ്റ്കുംബർവടരയുള്ളേലാസങ്ങളതിൽ,
2019-20ടലഇമതകലാല�ളവതിടനഅമപക്ഷതിച്ച്
35.4േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി204.1ബതില്യണ്
മഡലാളറലാ�തിരതിക്ടേന്ന്കണകേലാക്ന്നു.ഇതതിൽ
െരകേ്ഇറക്േതതി40.1േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി
148.7ബതില്യണ്മഡലാളറലായുകുംമസവനഇറക്േതതി
18.5േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി55.4ബതില്യണ്
മഡലാളറലാ�തികുറയുടേന്നുകുംകണകേലാക്ന്നു.
(പട്തിേ 5.4.1)

വതികദശ വ്ോപോരം  - കേരളം

ടകലാച്ചതിതുറമുഖകും2019-20–ൽവകകലാര്യകുംടെയ്ത
ടേലാത്കുംെരകേ്(ആഭ്യന്തരവകുംവതിമദേവകുംഉൾടപ്ടെ)
മുൻവർഷടത്അമപക്ഷതിച്ച്6.3േതേലാനേലാ�തി
വളർച്ചലാനതിരകേതിൽഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്340.4
ലക്ഷകുംടേ്തികേ്െണ്ആ�തിവർദ്തിച്.2018-19-ൽ
ഇത്320.2ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്കും,വളർച്ചലാനതിരകേ്9.9
േതേലാനവകുംആ�തിരുന്നു.ഇതതിൽആഭ്യന്തരെരകേ്
വ്യലാപലാരകും2018-19-ൽ109.4ലക്ഷകുംടേ്തികേ്െണ്കും
വളർച്ചലാനതിരകേ്26.3േതേലാനവകുംആ�തിരുന്നത്
2019-20-ൽ111ലക്ഷകുംടേ്തികേ്െണ്ണലായുകുംവളർച്ചലാ

നതിരകേ്1.5േതേലാനേലായുകുംേലാറതി.2019-20-ൽടകലാച്ചതി
തുറമുഖകുംവകകലാര്യകുംടെയ്തവതിമദേവ്യലാപലാരകും229.4
ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്കും,വളർച്ചലാനതിരകേ്8.8േതേലാനവകും
ആ�തിരുന്നു.2018-19-ൽഇത്210.8ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്ആ�തിരുന്നു.(പട്തിേ 5.4.2).

ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതിയുള്ളടേലാത്കുംക�റ്റുേതതി
(ആഭ്യന്തരവകുംവതിമദേവകുംഉൾടപ്ടെ)2018-19-ൽ
66.5ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും2019-20ൽ67.3
ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ണലാ�തിമനരതി�മതലാതതിൽവർദ്തിച്.
എന്നലാൽവളർച്ചലാനതിരകേ്മുൻവർഷടത്15
േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും2019-20ൽ1.2േതേലാനേലാ�തി
കുത്ടനകുറഞ്ഞു.ആഭ്യന്തരക�റ്റുേതതിവ്യലാപലാരകും
2018-19-ൽ40.2ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്
2019-20-ൽ39.2ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ആ�തി
കുറഞ്ഞു.എന്നലാൽവളർച്ചലാനതിരകേ്മുൻവർഷടത്
46.8േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും2019-20-ൽ-2.5
ടനഗറ്ീവ്വളർച്ചലാനതിരകേലാ�തികുത്ടനകുറഞ്ഞു.
മത�തില,കലാപ്തി,കശുവണ്തിപരതിപ്്,സമുമദ്രലാല്പ്പന്നങ്ങൾ
ക�റുല്പ്പന്നങ്ങൾ,സുഗന്വ്യജ്നങ്ങൾ
എന്നതിവ�ലാണ്ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതിക�റ്തിഅ�ക്ന്ന
പ്രധലാനഇനങ്ങൾ.കൂടുതൽവതിവരങ്ങൾ  
അനു�ന്ം 5.4.1-ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

പട്തിേ 5.4.2ടകലാച്ച തിതുറമുഖകുംവഴതിവകകലാര്യകുംടെയ്തെരക്കൾ,2017-18മുതൽ2019-20വടര
(അളവ്:ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്)

വ്ോപോരം
േയറ്റുേതതി ഇറക്കുേതതി ആലേ

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ആഭ്യന്തരകും 27.4 40.2 39.2 59.2 69.2 71.8 86.6 109.4 111.0

വ തിമദേകും 30.4 26.3 28.1 174.4 184.5 201.3 204.8 210.8 229.4

ആടക 57.8 66.5 67.3 233.6 253.8 273.1 291.4 320.2 340.4

അവലംബം: ടകോച്്റിൻ മപോർട് ട്രൈ്റ്്

പട്തിേ 5.4.1 2015-16മുതൽ2020-21വടരയുള്ളഇന്ത്യയുടെടേലാത്കുംക�റ്റുേതതിയുകുംഇറക്േതതിയുകും,
മൂല്യകുംയു.എസ്ബതില്യണ്മഡലാളറതിൽ

വർഷം
േയറ്റുേതതി ഇറക്കുേതതി

െര്് 
േയറ്റുേതതി

കസവന 
േയറ്റുേതതി

ആലേ 
േയറ്റുേതതി

െര്് 
ഇറക്കുേതതി

കസവന 
ഇറക്കുേതതി

ആലേ 
ഇറക്കുേതതി

2015-16 262.3 155.1 417.4 381.0 85.7 466.7

2016-17 275.9 160.7 436.5 384.4 95.5 479.8

2017-18 303.5 174.8 478.3 465.6 105.2 570.8

2018-19 329.5 204.8 534.3 513.1 126.4 640.4

2019-20# 314.3 214.1 528.5 467.2 131.4 598.6

2020-21
(uptoടസപ്റ്കുംബർ
2020)#

125.3 96.6 221.9 148.7 55.4 204.1

അവലംബം: മക�വ്വൈോയ വോണ്റിജ് വകുപ്് േോ�ലയം 
# തോൽക്ോല്റികം 
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2018-19ടനഅമപക്ഷതിച്ച്2019-20-ൽ
സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങൾ,ക�ർഉത്പന്നങ്ങൾ,മകലാഫതി
എന്നതിവയുടെക�റ്റുേതതി�തിൽഗണ്യേലാ�കുറവണ്ലാ�തി.
കശുവണ്തിപ്രതിപ്തിടന്ക�റ്റുേതതി�തിൽഈകലാല�ളവതിൽ
മനരതി�വർദ്നവ്മരഖടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.കഴതിഞ്ഞ
മൂന്ന്വർഷങ്ങളതിൽകശുവണ്തിയുടെക�റ്റുേതതി�തിൽ
മരഖടപ്ടുത്ടപ്ട്ടഇെതിവതിന്വതിരുദ്േലാണതിത്.

ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതിയുള്ളടേലാത്കുംഇറക്േതതി
(ആഭ്യന്തരവകുംവതിമദേവകുംഉൾടപ്ടെ)2018-19ൽ
253.8ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽ
273.1ലക്ഷകുംെണ്ആ�തിവർദ്തിച്ടവകേതിലുകുംവളർച്ചലാ
നതിരകേ്മുൻവർഷടത്8.6േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും7.6
േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.ആഭ്യന്തരഇറക്േതതി2018-19
ൽ69.2ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും
2019-20ൽ71.8ലക്ഷകുംടേ്തികേ്െണ്ണലാ�തി
വർദ്തിക്കയുകുംവളർച്ചലാനതിരകേ്2018-19ടല17
േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും3.8േതേലാനേലാ�തികുറയുകയുകും
ടെ�്തു.എന്നലാൽവതിമദേഇറക്േതതി2018-19-ടല
184.5ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും2019-20ൽ
201.3ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്ണലാ�തിവർദ്തിക്കയുകുംവളർച്ചലാ
നതിരകേ്5.8േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും9.1േതേലാനേലാ�തി
വർദ്തിക്കയുകുംടെ�്തു.രലാസവളങ്ങൾ,അസകുംസ്കൃത
വസ്തുകേൾ,ഇരുമ്പ്,ഉരുകേ്,��സലാേഗ്രതികൾ,
ടപമ്ലാളുകുംടപമ്ലാളതി�കുംഉൽപന്നങ്ങളുകുംഉൾടപ്ടുന്നേറ്്
ഇനങ്ങൾഎന്നതിവ�ലാണ്ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതി
2019-20-ൽഇറക്േതതിടെയ്തപ്രധലാനഇനങ്ങൾ.
കൂടുതൽവതിവരങ്ങൽഅനു�ന്ം 5.4.2-ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

സമുക്ോല്പ്ങ്ങളുലട േയറ്റുേതതി

ഇന്ത്യ2019-20-ൽ46,662.9മകലാെതിരൂപയുടെ
12.9ലക്ഷകുംടേ്തികേ്െണ്സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങൾ
ക�റ്റുേതതിടെയ്യുകയുണ്ലാ�തി.2018-19-ൽ46,589.4
മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള13.9ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്
സമുമദ്രമലാൽപ്ന്നങ്ങളലാണ്ക�റ്റുേതതിടെയ്തത്.

2018-19വർഷവേലാ�തിതലാരതേ്യകുംടെയ്യുമമ്പലാൾ
2019-20ൽക�റ്റുേതതിയുടെപരതിേലാണലാത്ക
അളവതിൽ7.2േതേലാനകുംകുറവകുംമൂല്യത്തിൽ0.2
േതേലാനകുംകൂടുതലുേലാണ്മരഖടപ്ടുത്തുന്നത്.
മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെ
ക�റ്റുേതതിയുടെയുകുംവളർച്ചലാനതിരകേതിൽ2019-20
ൽകുറവ്മരഖടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.മകരളത്തിൽ
നതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാല്പന്നക�റ്റുേതതി2018-19-ൽ
6,014.7മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള1.8ലക്ഷകുംടേ്തികേ്
െണ്ആ�തിരുടന്നകേതിൽ2019-20-ൽഅളവതിൽ16.7
േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ16.5േതേലാനവകുംഇെതിവ്
മരഖടപ്ടുത്തി5,020.3മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള1.5ലക്ഷകും
െണ്ണലാ�തികുറയുക�ലാണുണ്ലാ�ത്.(പട്തിേ 5.4.3 &
െതിത്ം 5.4.1)

ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകുംമകരളത്തിൽനതിന്നുമുള്ള
സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി�തിടലവളർച്ചലാനതിരകേ്
2014-15മുതൽ2019-20വടരയുള്ളകലാല�ളവതിൽ
െലാഞ്ലാടുന്നതലാ�തികലാണതിക്ന്നു.ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുള്ള
സമുമദ്രലാല്പന്നക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേ്(അളവതിൽ)
2014-15ൽ6.9േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്2015-16ൽ
(-)10(ടനഗറ്ീവ്വളർച്ചലാനതിരകേ് )േതേലാനേലാ�തി
കുറഞ്ഞു.എന്നലാൽ2016-17ൽവളർച്ചലാനതിരകേ്
20േതേലാനവകും2017-18ൽ21.3േതേലാനവേലാ�തി
ഉ�ർന്നു.തുെർന്ന്2018-19ൽവളർച്ച1.1
േതേലാനേലാ�തികുറയുകയുകും2019-20ആ�മപ്ലാൾ
വളർച്ച(-)7.4േതേലാനത്തിമലകേ്എത്തുകയുകും
ടെ�്തു.മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെ
ക�റ്റുേതതി�തിലുകുംവളർച്ചലാനതിരകേതിലുകുംെലാഞ്ലാട്ടകും
പ്രതതിഫലതിച്ചതിരുന്നു.മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള
സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേ്
2014-15-ൽ0.6േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്
2015-16ൽ(-)10.6േതേലാനേലാ�തികുറയുകയുകും
2016-17ൽ6.7േതേലാനേലാ�തിവർദ്നവകും
മരഖടപ്ടുത്തി.തുെർന്ന്2017-18ൽ12.3
േതേലാനേലാ�തിഉ�ർന്നതതിന്മേഷകും2018-19-ൽ
2.5േതേലാനേലാ�തികുറയുകയുകും2019-20-ൽഇത്

പട്തിേ 5.4.3 സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി-ഇന്ത്യ�തിലുകുംമകരളത്തിലുകും,
2014-15മുതൽ2019-20വടര(അളവ്:ടേ്തിക്െണ്,മൂല്യകും:മകലാെതിരൂപ�തിൽ)

വർഷം
ഇന്് കേരളം കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 

(ശതേോനത്തിൽ)

അളവ് മൂെ്ം അളവ് മൂെ്ം അളവ് മൂെ്ം
2014-15 10,51,243 33,441.6 1,66,754 5,166.1 15.9 15.5

2015-16 9,45,892 30,420.8 1,49,138 4,644.4 15.8 15.3

2016-17 11,34,948 37,870.9 1,59,141 5,008.5 14.0 13.2

2017-18 13,77,244 45,106.9 1,78,646 5,919.0 13.0 13.1

2018-19 13,92,559 46,589.4 1,83,064 6,014.7 13.1 12.9

2019-20 12,89,651 46,662.9 1,48,226 5,020.3 11.5 10.8

അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്നകയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി
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(-)19േതേലാനേലാ�തികുത്ടനതലാഴുകയുകുംടെ�്തു.
ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാൽപ്ന്നക�റ്റുേതതി�തിൽ
മകരളത്തിടന്വതിഹതിതകും(അളവതിൽ)2014-15-ൽ15.9
േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്2019-20ആ�മപ്ലാൾ11.5
േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.

2019-20ൽഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാൽപ്ന്ന
ക�റ്റുേതതിവതിപണതിവതിഹതിതത്തിൽഅളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകും
�ഥലാക്രേകും50.6േതേലാനവകും73.2േതേലാനവകും
മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്േീതീകരതിച്ചടെമ്മീൻമുന്നതിലുള്ള
സ്ഥലാനകുംനതിലനതിർത്തി.അളവതിൽ17.3േതേലാനവകും

മൂല്യത്തിൽ7.7േതേലാനവകുംമരഖടപ്ടുത്തിേീതീകരതിച്ച
േത്്യകുംരണ്ലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണ്.2019-20ൽഅളവതിൽ
6.2േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ7.4േതേലാനവകുംവളർച്ച
മരഖടപ്ടുത്തി34,152മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള6.5ലക്ഷകും
െണ്േീതീകരതിച്ചടെമ്മീനലാണ്ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകും
ക�റ്തിഅ�ച്ചത്.(അനു�ന്ം 5.4.3).ഇൻഡ്യ�തിൽ
നതിന്നുകുംക�റ്തിഅ�ച്ചസമുമദ്രലാൽപന്നങ്ങളുകുംഅവയുടെ
വതിപണതിവതിഹതിതവകുംെതിത്ം 5.4.2ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

2019-20ൽഅളവതിൽ19േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ
16.5േതേലാനവകുംഇെതിമവലാടുകൂെതി5,020.3മകലാെതിരൂപ

െ തിത്ം 5.4.1സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരക്കൾ(അളവതിൽ)-ഇൻഡ്യ,മകരളകും-മകരളത്തിടന്
വ തിഹതിതകും,2014-15മുതൽ2019-20വടര,േതേലാനത്തിൽ

     അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി
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സമുമദ്രലാല്പന്നക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേ്-ഇൻഡ്യ,(%)
സമുമദ്രലാല്പന്നക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേ്-മകരളകും,(%)
മകരളത്തിടന്വതിഹതിതകും(%)

െ തിത്ം 5.4.2  2019-20-ൽഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്ന്ക�റ്തിഅ�ച്ചസമുമദ്രലാൽപന്നങ്ങളുകും
അവയുടെവ തിപണതിവ തിഹതിതവകും(േതേലാനത്തിൽ)

അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി

േീതീകരതിച്ചടകലാഞ്്,
50.6%

േീതീകരതിച്ചേത്്യകും,
17.3 %

േീതീകരതിച്ചകണവ,
6.8%

േീതീകരതിച്ച
കൂന്തൽ,5.5%

ഉണകേതി�
ഇനങ്ങൾ,6.5%

ജീവനുള്ളഇനങ്ങൾ,0.6%

തണുപ്തിച്ചഇനങ്ങൾ,16% േറ്റുള്ളവ,11.1%
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മൂല്യമുള്ള1.5ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങൾ
മകരളത്തിൽനതിന്നുകുംക�റ്റുേതതിടെ�്തു.2018-19-ൽ
ഇത്6014.7മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള1.8ലക്ഷകുംടേ്തികേ്
െണ്ആ�തിരുന്നു.വതിപണതിവതിഹതിതത്തിൽഅളവതിൽ
36.3േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ51.7േതേലാനവകും
മരഖടപ്ടുത്തിേീതീകരതിച്ചടെമ്മീൻമുന്നതിൽ
ആ�തിരുന്നു.പമക്ഷമുൻവർഷവേലാ�തിതലാരതേ്യകും
ടെയ്യുമമ്പലാൾ2019-20ൽഅളവതിൽ17.3േതേലാനകും
ഇെതിവകുംമൂല്യത്തിൽ14.8േതേലാനകുംഇെതിവകുംകലാണതിക്ന്നു.
2019-20ൽമകരളത്തിൽനതിന്ന്ക�റ്റുേതതിടെയ്ത
സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെഇനകുംതതിരതിച്ള്ളവതിപണതിവതിഹതിതകും

െതിത്ം 5.4.3 -ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

2019-20ൽഇൻഡ്യൻസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെഏറ്വകും
വലതി�വതിപണതിവെനയുകും(3.3ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്)തുെർന്ന്യു.എസ്.എ(3.1ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്)ടതകേ്കതിഴകേ്ഏഷ്യ(2.2ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്)യൂമറലാപ്യൻയൂണതി�ൻ(1.7ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്)എന്നതിവ�ലാണ്.കൂെലാടതജപ്ലാൻ(0.8ലക്ഷകും
ടേ്തിക്െണ്),േധ്യകതിഴകേൻരലാജ്യങ്ങൾ(0.6ലക്ഷകും
ടേ്തിക്െണ്),േറ്്രലാജ്യങ്ങൾ(1.3ലക്ഷകുംടേ്തിക്
െണ്)എന്നതിവതിെങ്ങളതിമലക്കുംഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്ന്

െ തി്കും5.4.42019-20-ൽഇൻഡ്യൻസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെപ്രധലാനവ തിമദേവ തിപണതികൾ,
വ തിപണതിവ തിഹതിതകുംേതേലാനത്തിൽ

അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി

െ തിത്ം 5.4.32019-20-ൽമകരളത്തിൽനതിന്ന്ക�റ്തിഅ�ച്ചസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുകുംവ തിപണതിവ തിഹതിതവകും
(േതേലാനത്തിൽ)

അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി

ശീതീേരതിച്ച 
ലേോഞ്്, 36.3 %

ശീതീേരതിച്ച േത്്ം, 
17.1 %

ശീതീേരതിച്ച േണവ, 
17.3 %

ശീതീേരതിച്ച �ന്ൽ, 
16.4 %

ഉണകേതി�
ഇനങ്ങൾ,0.1%

ജീവനുള്ള
ഇനങ്ങൾ,0.2 %

തണുപ്തിച്ച
ഇനങ്ങൾ,1.5%

േറ്റുള്ളവ, 11.2  
%

ടതകേ്
കതിഴകേൻ

ഏഷ്യ,17.3 %

അകേരതി്, 
23.7 %

വെന,25.5 %

യൂമറലാപ്യൻ
യൂണതി�ൻ,
12.9 %

േറ്റുള്ളവർ,10.1
%

ജപ്ലാൻ,
6.1 %

േധ്യകതിഴകേൻ
രലാജ്യങ്ങൾ,

4.4%
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സമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങൾക�റ്റുേതതിടെയ്തതിരുന്നു.ഇൻഡ്യൻ
സമുമദ്രലാൽപന്നങ്ങളുടെപ്രധലാനവതിമദേവതിപണതികളുകും
വതിപണതിവതിഹതിതവകുംെതിത്ം 5.4.4ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

2019-20-ൽമകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള
സമുമദ്രലാൽപ്ന്നങ്ങളുടെഏറ്വകുംവലതി�വതിപണതി
യൂമറലാപ്യൻയൂണതി�നുകും(46,178ടേ്തിക്െണ്)തുെർന്ന്
ടതകേ്കതിഴകേൻഏഷ്യ(35,513ടേ്തിക്െണ്),വെന
(24,302ടേ്തിക്െണ്),യു.എസ്.എ(14,135ടേ്തിക്
െണ്),ജപ്ലാൻ(8,399ടേ്തിക്െണ്),േധ്യകതിഴകേൻ
രലാജ്യങ്ങൾ(6,767ടേ്തിക്െണ്),േറ്്രലാജ്യങ്ങൾ(12,931
ടേ്തിക്െണ്)എന്നതിവ�ലാ��തിരുന്നു.2019-20-ൽ
മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെപ്രധലാന
വതിമദേവതിപണതികളുകുംവതിപണതിവതിഹതിതവകുംെതി്കും5.4.5-ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

േശുവണതി േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്ന്2019-20-ൽ3,867.2മകലാെതിരൂപ
മൂല്യമുള്ള67,647ടേ്തികേ്െണ്കശുവണ്തിപരതിപ്്ക�റ്തി
അ�ച്.2018-19-ൽഇത്4,434മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള
66,693ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നു.2019-20-ൽ,
മുൻവർഷടത്അമപക്ഷതിച്ച്,ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുള്ള
കശുവണ്തിപരതിപ്തിടന്ക�റ്റുേതതി�തിൽഅളവതിൽ
1.4േതേലാനത്തിടന്വളർച്ചയുകുംമുല്യത്തിൽ12.8
േതേലാനത്തിടന്ഇെതിവകുംമരഖടപ്ടുത്തി.ഇൻഡ്യ�തിൽ
നതിന്നുള്ളകശുവണ്തിപ്രതിപ്്പ്രധലാനേലായുകുംയു.എ.ഇ,
അമേരതികേ,ടനതർലന്്,ജപ്ലാൻ,സൗദതിഅമറബ്യ,
ജർമ്മനതി,ടപേ�തിൻ,ഫ്ലാൻസ്,കുവവറ്്എന്നീ
രലാജ്യങ്ങളതിമലകേലാ�തിരുന്നുക�റ്റുേതതിടെയ്തത്.

മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളകശുവണ്തിപരതിപ്തിടന്ക�റ്റുേതതി
2018-19-ടല1,892.6മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള29,062

െ തിത്ം 5.4.6കശുവണ്തിപരതിപ് തിടന്ക�റ്റുേതതി:മകരളവകുംഇൻഡ്യയുകും(അളവ്:ടേ്തിക്െണ്)
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അവലംബം: കോഷ്യു എക്മപോർട്ടപ്ോമേോഷ്ൻ  ടകഡൗൺൈ്റിൽ ഓ�് ഇൻഡ് 

െ തിത്ം 5.4.5  2019-20-ടലമകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളസമുമദ്രലാല്പന്നങ്ങളുടെപ്രധലാനവ തിമദേവ തിപണതികൾ,
വ തിപണതിവ തിഹതിതകും(േതേലാനത്തിൽ)

അവലംബം: ൈമുമ്ോല്പന്ന കയറ്റുേത്റി വ്റികൈന അമതോറ്റിറ്്റി

ടതകേ്കതിഴകേൻ
ഏഷ്യ,24 %

യൂമറലാപ്യൻ
യൂണതി�ൻ,31.2

%
വെന,16.4 %

േറ്റുള്ളവർ , 
8.7 %

അമേരതികേ,9.5 %

േധ്യകതിഴകേൻ
രലാജ്യങ്ങൾ,4.6 %

ജപ്ലാൻ,5.7 %
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പട്തിേ 5.4.4കശുവണ്തിപരതിപ് തിടന്ക�റ്റുേതതിഇൻഡ്യയുകുംമകരളവകും(2014-15മുതൽ2019-20വടര),
(അളവ്:ടേ്തിക്െണ്,മൂല്യകും:മകലാെതിരൂപ�തിൽ)

വർഷം
കേരളം ഇൻഡ് കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 

(ശതേോനത്തിൽ)

അളവ്
മൂെ്ം

അളവ്
മൂെ്ം

അളവ് മൂെ്ം
(₹ crore) (₹ crore)

1 2 3 4 5 6 7

2014-15 68,150 3,098.8 1,18,952 5,432.9 57.3 57.0

2015-16 50,652 2,579.5 96,346 4,952.1 52.6 52.1

2016-17 38,054 2,415.3 82,302 5,168.8 46.2 46.7

2017-18 36,930 2,580.4 84,352 5,871.0 43.8 44.0

2018-19 29,062 1,892.6 66,693 4,434.0 43.6 42.7

2019-20 30,478 1,742.5 67,647 3,867.2 45.1 45.1

അവലംബം: കോഷ്യു എക്മപോർട്ടപ്ോമേോഷ്ൻ  ടകഡൗൺൈ്റിൽ ഓ�് ഇന്ത്

ടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും2019-20-ൽഅളവതിൽ4.9
േതേലാനകുംവളർച്ചയുകുംമുല്യത്തിൽ7.9േതേലാനകുംഇെതിവകും
മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്1,742.5മകലാെതിരൂപമുല്യമുള്ള
30,478ടേ്തികേ്െണ്ആ�തിവർദ്തിച്.ഇൻഡ്യ�തിൽ
നതിന്നുകുംമകരളത്തിൽനതിന്നുകുംക�റ്റുേതതിടെയ്ത
കശുവണ്തിപരതിപ്തിടന്കൂടുതൽവതിവരങ്ങൾെതിത്ം 5.4.6 
-ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്ന്ക�റ്തിഅ�ക്ന്നടേലാത്കും
കശുവണ്തിപരതിപ്തിടന്അളവതിൽമകരളത്തിടന്
വതിഹതിതകും2014-15-ൽ57.3േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്
2018-19-ൽ43.6േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.മൂല്യത്തിൽ
ഇത്2014-15-ൽ57.0േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്
2018-19ൽ42.7േതേലാനേലായുകുംകുറഞ്ഞു.2019-20
ൽഅളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകുംവതിഹതിതകും45.1േതേലാനേലാ�തി
വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.കൂടുതൽവതിവരങ്ങൾപട്തിേ 5.4.4ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

2018-19-ടലമപലാടല2019-20ലുകുംഇൻഡ്യ�തിൽ
നതിന്നുള്ളകശുവണ്തിമത്ലാെ്എണ്ണയുടെക�റ്റുേതതി�തിൽ
ഇെതിവ്അനുഭവടപ്ട്ടു.2018-19-ൽ26.9മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള5,300ടേ്തിക്െണ്കശുവണ്തിമത്ലാെ്
എണ്ണക�റ്തിഅ�ച്ചതിരുന്നു.2019-20-ൽഅളവതിലുകും
മൂല്യത്തിലുകും�ഥലാക്രേകും13.1േതേലാനവകും,14.1
േതേലാനവകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്23.1മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള4,606ടേ്തികേ്െണ്ണലാ�തികുറഞ്ഞു.
2019-20-ൽമകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളകശുവണ്തിമത്ലാെ്
എണ്ണയുടെക�റ്റുേതതി�തിലുകുംകലാര്യേലാ�ഇെതിവ്
കലാണതിക്ന്നു.2018-19ൽമകരളത്തിൽനതിന്നുകും
3.3മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള699ടേ്തികേ്െണ്
കശുവണ്തിമത്ലാെ്എണ്ണവതിമദേരലാജ്യങ്ങളതിമലമകേ്
ക�റ്തിഅ�ച്ചതിരുന്നുടവകേതിൽ2019-20-ൽഇത്ടവറുകും
1ടേ്തിക്െണ്േലാ്േലാ�തിരുന്നു.(അനു�ന്ം 5.4.4 
കലാണുക).

അസകുംസ്കൃതകശുവണ്തിഉൽപലാദതിപ്തിക്ന്നമുൻനതിര
രലാജ്യങ്ങളതിൽഒന്നലാണ്ഇൻഡ്യ.വതി�റ്്നലാകും,
്സീൽ,തലാൻസലാനതി�,ഐവറതിമകലാസ്റ്്,ഗതിനതി�,
ടേലാസലാകുംബതിക്,ഇമന്തലാമനഷ്യ,തുെങ്ങതി�വ�ലാണ്
േറ്്പ്രധലാനഅസകുംസ്കൃതകശുവണ്തിഉൽപലാദക
രലാജ്യങ്ങൾ.ഇൻഡ്യ2018-19ൽ7,42,714ടേ്തിക്െണ്
അസകുംസ്കൃതകശുവണ്തി�ലാണ്ഉൽപലാദതിപ്തിച്ചതിരുന്നത്.
2019-20ൽമുൻവർഷടത്അമപക്ഷതിച്ച്7േതേലാനകും
വളർച്ചകുറഞ്ഞ്6,91,056ടേ്തിക്െണ്അസകുംസ്കൃത
കശുവണ്തി�ലാണ്ഉൽപലാദതിപ്തിച്ചത്.മകരളത്തിൽ
നതിന്നുള്ളഅസകുംസ്കൃതകശുവണ്തിഉൽപലാദനവകും
2019-20-ൽകുറഞ്ഞു.2018-19ൽഇത്82,889
ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20ൽഇത്16
േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞ്69,624ടേ്തിക്െണ്ആ�തി.

ഇൻഡ്യ2019-20-ൽ140.5മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള
15,826ടേ്തിക്െണ്അസകുംസ്കൃതകശുവണ്തി
ക�റ്റുേതതിടെ�്തു.2018-19-ൽഇത്143.5മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള11,378ടേ്തികേ്െണ്ആ�തിരുന്നു.
2019-20-ൽഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുള്ളഅസകുംസ്കൃത
കശുവണ്തിയുടെക�റ്റുേതതി�തിൽഅളവതിൽ39.1
േതേലാനകുംവളർച്ചയുകുംമൂല്യത്തിൽ2.1േതേലാനകുംഇെതിവകും
മരഖടപ്ടുത്തി.2018-19ലുകും2019-20ലുകുംമകരളത്തിൽ
നതിന്നുകുംഅസകുംസ്കൃതകശുവണ്തിക�റ്തിഅ�ച്ചതിരുന്നതില്.

ഇൻഡ്യ2019-20-ൽ8,861.6മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള
9,38,038ടേ്തിക്െണ്അസകുംസ്കൃതകശുവണ്തി
ഇറക്േതതിടെ�്തു.2018-19-ൽഇത്10,929.3
മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള8,35,463ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നു.
2019-20-ൽഅസകുംസ്കൃതകശുവണ്തിയുടെ
ഇറക്േതതിയുടെഅളവതിൽ12.3േതേലാനത്തിടന്
വളർച്ചയുകുംമൂല്യത്തിൽ18.9േതേലാനത്തിടന്ഇെതിവകും
മരഖടപ്ടുത്തി.



292 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

2019-20-ൽഇൻഡ്യഇറക്േതതിടെയ്തടേലാത്കും
അസകുംസ്കൃതകശുവണ്തി�തിൽ,മകരളത്തിടന്പകേ്.
125.5മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള13,202ടേ്തികേ്െണ്
ആ�തിരുന്നു.2018-19-ൽമകരളകും622.4മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള43,341ടേ്തിക്െണ്അസകുംസ്കൃത
കശുവണ്തി�ലാണ്ഇറക്േതതിടെയ്തതിരുന്നത്.

േയറം േയറൽപ്ങ്ങളുലടയും േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുള്ളക�റുകുംക�റുൽപന്നങ്ങളുടെയുകും
ക�റ്റുേതതി2018-19-ൽ2,728.1മകലാെതിരൂപയുടെ
9,64,046ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽ,
അളവതിൽ2.6േതേലാനകുംവർദ്നമവലാടെയുകുംമൂല്യത്തിൽ
1.1േതേലാനകുംവർദ്നമവലാമെയുകും.2,757.9മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള9,88,996ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നു.
മകലാവതിഡ്19പകർച്ചവ്യലാധതിയുകുംക�ർനലാരതിടന്കുറഞ്ഞ
വതിലയുേലാണ്ആഗ്രഹതിച്ചഫലകുംമനെലാനലാവലാത്തതിടന്
പ്രധലാനകലാരണങ്ങൾ.

2019-20ൽക�ർപതിത്്,വകത്റതിേലാറ്റുകൾ,ക�ർ
ഭൂവസ്്കും,ക�ർ�ലാണ്,ക�ർച്രുൾഎന്നതിവയുടെ
ക�റ്റുേതതി�തിൽവർദ്നവകും,െകതിരതി,െഫ്റ്്േലാറ്്,
വകത്റതി�തിൽനതിർമ്മതിച്ചേലാറ്തികുംഗുകൾ,റബവറസ്ഡ്
ക�ർ,ക�ർേറ്തിനങ്ങൾ,ക�ർമറലാപ്്,��ത്റതി�തിൽ
നതിർമ്മതിച്ചേലാറ്്തുെങ്ങതി�വയുടെക�റ്റുേതതി�തിൽഇെതിവകും
മരഖടപ്ടുത്തി.2019-20-ൽഇൻഡ്യ1,349.6മകലാെതി
രൂപയുടെക�ർപതിത്്ക�റ്റുേതതിടെ�്തു.ഇത്
ടേലാത്കുംക�റുകുംക�റുൽപന്നങ്ങളുടെക�റ്റുേതതിയുടെ
അളവതിൽ49േതേലാനേലാണ്.ക�റതിൽനതിന്നുള്ള
മൂല്യവർധതിതഇനങ്ങൾടേലാത്കുംക�റ്റുേതതിയുടെ33
േതേലാനകുംവരുകും.മൂല്യവർധതിതഉൽപന്നങ്ങളതിൽക�ർ
നലാരുപമ�ലാഗതിച്ള്ളേലാറ്്ഒന്നലാേതലാ�തിനതിൽക്ന്നു.
േലാറ്റുകൾഅളവതിൽ5.9േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ20.4
േതേലാനവേലാണ്.ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകുംക�റ്റുേതതി

ടെയ്യുന്നക�റുൽപന്നങ്ങളുടെമുഖ്യഇനങ്ങളതിൽ
ഒന്നലാണതിത്.ക�ർനലാരുകൾഅളവതിൽ31േതേലാനവകും
മൂല്യത്തിൽ18േതേലാനവകുംവരുകും.

2019-20ൽ111രലാജ്യങ്ങൾഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകുംക�റുകും
ക�ർഉൽപന്നങ്ങളുകുംഇറക്േതതിടെയ്തതിട്ടുണ്്.അളവതിൽ
14.4േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ25.3േതേലാനവമുള്ള
അമേരതികേ�ലാണ്ഇറക്േതതിടെയ്യുന്നരലാജ്യങ്ങളതിൽ
ഒന്നലാേത്.അളവതിൽ35.9േതേലാനവകുംമൂല്യത്തിൽ
21.9േതേലാനവമുള്ളവെന�ലാണ്ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകും
ഇറക്േതതിടെയ്യുന്നതതിൽരണ്ലാേടത്വലതി�രലാജ്യകും.
ടനതർലലാന്്,സൗത്്ടകലാറതി�,യുടക,ജപ്ലാൻ,
ഓസ്മ്ലതി�,ജർേനതി,കലാനഡഎന്നതിവ�ലാണ്
ഗണ്യേലാ�അളവതിൽക�റുൽപ്ന്നങ്ങൾഇറക്േതതി
ടെയ്യുന്നേറ്റുരലാജ്യങ്ങൾ.

2019-20-ൽമകരളത്തിടലടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതി
2,17,390ടേ്തിക്െണ്ക�റുകുംക�റുൽപ്ന്നങ്ങളുകും
ക�റ്റുേതതിടെയ്തതിട്ടുണ്്.2018-19ൽഇത്2,25,463
ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നു.മകരളത്തിൽനതിന്നുകും
ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുകുംക�റ്റുേതതിടെയ്തക�റുകും
ക�റുൽപന്നങ്ങളുടെയുകുംവതിവരങ്ങൾെതി്കും5.4.7 ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

കതയതിെയുലട േയറ്റുേതതി

ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുള്ളമത�തിലയുടെക�റ്റുേതതി
2018-19ൽ5,506.8മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള2,54,502
ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽവളർച്ചലാ
നതിരകേ്അളവതിൽ5.2േതേലാനകുംഇെതിമവലാടെയുകും
മൂല്യത്തിൽ0.9േതേലാനകുംഇെതിമവലാടെയുകും5,457.1
മകലാെതിരൂപയുടെ2,41,344ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നു.
മകരളത്തിടലതുറമുഖങ്ങൾവഴതിയുള്ളമത�തിലയുടെ
ക�റ്റുേതതി2018-19-ൽ1,434.4മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള

െ തിത്ം 5.4.7  ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകുംമകരളത്തിൽനതിന്നുമുള്ളക�റുകുംക�റുൽപന്നങ്ങളുടെയുകുംക�റ്റുേതതി,
2014-15മുതൽ2019-20വടര,(അളവ്:ലക്ഷകുംടേ്തിക്െണ്)
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ക�റുകുംക�ർഉൽപന്നങ്ങളുടെയുകും
ക�റ്റുേതതി-ഇൻഡ്യ

ക�റുകുംക�ർഉൽപന്നങ്ങളുടെയുകും
ക�റ്റുേതതി-മകരളകും

അവലംബം: കയർ മബോർഡ്, ടകോച്്റിൻ മപോർട് ട്രൈ്റ്്
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80,683ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽ
അളവതിൽ4.6േതേലാനകുംഇെതിമവലാടെയുകുംമൂല്യത്തിൽ2.5
േതേലാനകുംവളർച്ചമ�ലാടെയുകും1,470.82മകലാെതിരൂപയുടെ
76,983ടേ്തിക്െണ്ആ�തികുറഞ്ഞു.(പട്തിേ 5.4.5)

േോപ്തിയുലട േയറ്റുേതതി

ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതിയുള്ളകലാപ്തിയുടെക�റ്റുേതതി
2018-19ൽ40,670ടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും2019-20
ൽ22േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി31,750ടേ്തിക്
െണ്ണലാ�തികുറഞ്ഞു.ടകലാച്ചതിതുറമുഖകുംവഴതിക�റ്റുേതതി
ടെയ്യുന്നകലാപ്തിയുടെഅളവ്തുെർച്ച�ലാ�തികുറഞ്ഞ്
ടകലാണ്തിരതിക്ന്നു.2013-14-ൽക�റ്റുേതതിടെയ്ത
അളവതിടന്(75,631ടേ്തിക്െണ്)പകുതതിേലാ്േലാണതിത്.

സുഗന് വ്ഞ്ജനങ്ങളുലട േയറ്റുേതതി

മകലാവതിഡ്-19പകർച്ചവ്യലാധതികേതിെ�തിലുകും
2019-20-ൽഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുള്ളസുഗന്
വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി�തിലുള്ളമുമന്നറ്കുംതുെരുകയുകും
െരതി്ത്തിലലാദ്യേലാ�തി3ബതില്യണ്യു.എസ്മഡലാളർ
േറതികെക്കയുകുംടെ�്തു.2019-20-ൽ21,51,540.4

ലക്ഷകുംരൂപയുടെ11,83,000ടേ്തിക്െണ്സുഗന്
വ്യഞ്ജനങ്ങൾക�റ്റുേതതിടെ�്തു.2018-19-ൽഇത്
19,50,581.2ലക്ഷകുംരൂപയുടെ11,00,250ടേ്തിക്
െണ്ആ�തിരുന്നു.2019-20-ൽഇൻഡ്യ�തിൽ
നതിന്നുള്ളസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി�തിൽ
അളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകും�ഥലാക്രേകും7.5േതേലാനവകും10.3
േതേലാനവകുംവളർച്ചമരഖടപ്ടുത്തി�തിരുന്നു.

മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള(ടകലാച്ചതി,തതിരുവനന്തപുരകും
തുറമുഖങ്ങൾവഴതി)സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി
2018-19-ൽ3,77,427.2ലക്ഷകുംരൂപയുടെ93,036.5.
ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽഅളവതിലുകും
മൂല്യത്തിലുകും11.4േതേലാനവകും7.5േതേലാനവകും
വർദ്നവ്മരഖടപ്ടുത്തിടകലാണ്്4,05,861.8ലക്ഷകും
രൂപമൂല്യമുള്ള1,03,635ടേ്തിക്െണ്ആ�തിഉ�ർന്നു.

ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുകുംക�റ്തിഅ�ക്ന്നസുഗന്
വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെഅളവതിൽമകരളത്തിടന്
വതിഹതിതത്തിൽകഴതിഞ്ഞകുടറവർഷങ്ങളലാ�തി
െലാഞ്ലാട്ടകുംഅനുഭവടപ്ടുന്നു.2018-19-ൽ
ഇത്8.5േതേലാനേലാ�തിരുന്നത്2019-20-ൽ

പട്തിേ 5.4.5 ഇൻഡ്യ�തിൽനതിന്നുകുംമകരളത്തിടലതുറമുഖങ്ങൾവഴതിയുമുള്ളമത�തിലക�റ്റുേതതി,2014-15മുതൽ
2019-20വടര,(അളവ്:ടേ്തിക്െണ്,മൂല്യകും:ലക്ഷകുംരൂപ)

വർഷം

കേരളം ഇൻഡ്
അളവ്  

(ലേ്തിേ് ടൺ)
മൂെ്ം  

(െക്ഷം രൂപയതിൽ)
അളവ്  

(ലേ്തിേ് ടൺ)
മൂെ്ം  

(െക്ഷം രൂപയതിൽ)
2014-15 69,343 94,879 1,99,077 3,82,364
2015-16 69,706 1,02,534 2,32,920 4,49,310
2016-17 67,431 1,13,935 2,27,634 4,63,250
2017-18 75,741 1,23,294 2,56,572 5,06,488
2018-19 80,683 1,43,440 2,54,502 5,50,684
2019-20 76,983 1,47,082 2,41,344 5,45,710

അവലംബം: റ്ീമബോർഡ്

പട്തിേ 5.4.6 സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി-മകരളവകുംഇൻഡ്യയുകും,2014-15മുതൽ2019-20വടര
(അളവ്:ടേ്തിക്െണ്,മൂല്യകും:ലക്ഷകുംരൂപ)

വർഷം
കേരളം ഇൻഡ് കേരളത്തിലറെ വ തിഹതിതം 

(ശതേോനത്തിൽ)
അളവ്

(ലേ്തിേ് ടൺ)
മൂെ്ം 

(െക്ഷം രൂപ)
അളവ്

 (ലേ്തിേ് ടൺ)
മൂെ്ം 

(െക്ഷം രൂപ) അളവ് മൂെ്ം

1 2 3 4 5 6 7
2014-15 81,555.3 3,28,534.0 8,93,920.0 14,89,967.5 9.1 22.1

2015-16 1,00,076.0 3,90,518.1 8,43,255.0 16,23,823.0 11.9 24.1

2016-17 84,418.8 4,27,120.1 9,47,790.0 17,81,223.6 8.9 24.0

2017-18 95,455.9 4,15,296.1 10,28,060.0 17,98,016.2 9.3 23.1

2018-19 93,036.5 3,77,427.2 11,00,250.0 19,50,581.2 8.5 19.3

2019-20 1,03,635 4,05,861.8 11,83,000 21,51,540.4 8.8 18.9
അവലംബം:   സപേൈൈ്  മബോർഡ്    
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െ തി്കും:5.4.8മകരളത്തിടന്യുകുംഇൻഡ്യയുമെയുകുംസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെക�റ്റുേതതി(അളവതിൽ)
വളർച്ചലാനതിരക്കൾ,േതേലാനത്തിൽ,(2014-15മുതൽ2019-20വടര)
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അവലംബം:   സപേൈൈ്  മബോർഡ്    

അളവതിൽ8.8േതേലാനേലാ�തിവർദ്തിച്ടവകേതിലുകും
മൂല്യകുംപരതിമേലാധതിക്മമ്പലാൾ2018-19ടല19.3
േതേലാനത്തിൽനതിന്നുകും2019-20-ൽ18.9
േതേലാനേലാ�തികുറയുക�ലാണുണ്�ത്.(പട്തിേ 5.4.6)

ഇൻഡ്യ�തിലുകുംമകരളത്തിലുകുംനതിന്നുള്ള
സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയുകുംഉൽപ്ന്നങ്ങളുമെയുകും
ക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേതിൽകഴതിഞ്ഞകുടറ
വർഷങ്ങളലാ�തിെലാഞ്ലാട്ടകുംഅനുഭവടപ്ടുന്നു.
ഇന്ത്യ�തിൽനതിന്നുള്ളസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയുകും
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുമെയുകുംക�റ്റുേതതിവളർച്ചലാനതിരകേ്
2014-15-ൽ9.4േതേലാനേലാ�തിരുന്നു.2015-16-ൽ
ഇത്(-)5.7േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.2016-17-ൽ
12.4േതേലാനേലാ�തിഉ�ർന്നുഎകേതിലുകും2018-19-ൽ7
േതേലാനേലാ�തിവീണ്ടുകുംകുറഞ്ഞു.2019-20-ൽഇത്7.5
േതേലാനേലാ�തിഉ�ർന്നു.

മകരളത്തിൽനതിന്നുള്ളസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയുകും
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുമെയുകുംക�റ്റുേതതിയുടെവളർച്ചലാനതിരകേതിലുകും
കഴതിഞ്ഞകുടറവർഷങ്ങളലാ�തിെലാഞ്ലാട്ടകുംഉണ്്.
2014-15-ൽഇത്0.2േതേലാനേലാ�തിരുന്നു.2015-16
ൽ22.7േതേലാനേലാ�തിഉ�ർന്നുഎകേതിലുകും2016-17
ൽ(-)15.6േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.2017-18-ൽ
ഇത്വീണ്ടുകും13.1േതേലാനേലാ�തിവർദ്തിച്ടവകേതിലുകും
2018-19ൽ(-)2.5േതേലാനേലാ�തികുറഞ്ഞു.2019-20
ൽസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയുകുംഉൽപ്ന്നങ്ങളുമെയുകും
ക�റ്റുേതതി14.4േതേലാനേലാ�തിടകലാണ്്ശ്രമദ്�േലാ�
വളർച്ചകലാണതിക്ന്നുണ്്.ഇന്ത്യ�തിലുകുംമകരളത്തിലുകും
നതിന്നുമുള്ളസുഗന്വ്യഞ്ജനക�റ്റുേതതിയുടെവളർച്ചലാ
നതിരകേതിടലപ്രവണതെതിത്ം 5.4.8 ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

ഒമരലാസുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങൾപ്രമത്യകകും
പരതിമേലാധതിക്മമ്പലാൾ,2019-20-ൽമകലാരളത്തിൽ
നതിന്നുകുംക�റ്റുേതതിടെയ്തമുളക്,േഞ്ഞൾ,േല്തി,

ജീരകകും,ടസലറതി,ടപരുകുംജീരകകുംഎന്നതിവഅളവതിലുകും
മൂല്യത്തിലുകുംമുൻവർഷടത്അമപക്ഷതിച്ച്വർദ്നവ്
മരഖടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.

2018-19-ൽമകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള(ടകലാച്ചതി.
തതിരുവനന്തപുരകും)തുറമുഖങ്ങൾവഴതി273.2മകലാെതി
രൂപയുടെ2097ടേ്തിക്െണ്ഏലകും(ടെറുത് )ക�റ്തി
അ�ച്ചതിരുന്നു.2019-20-ൽഅളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകും
�ഥലാക്രേകും57.9േതേലാനവകും11.3േതേലാനവകും
ഇെതിമവലാടെ242.3മകലാെതിരൂപയുടെ883ടേ്തിക്െണ്
ആ�തിഏലത്തിടന്(ടെറുത് )ക�റ്റുേതതികുറഞ്ഞു.
മുളകതിടന്ക�റ്റുേതതി2018-19-ൽ418മകലാെതിരൂപ
മൂല്യമുള്ള23122ടേ്തിക്െണ്ആ�തിരുന്നത്2019-20
ൽഅളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകും�ഥലാക്രേകും14.4േതേലാനവകും
12.4േതേലാനവകുംവർദ്നമവലാടെ469.68മകലാെതിരൂപ
മൂല്യമുള്ള26,460ടേ്തിക്െണ്ആ�തിഉ�ർന്നു.
2018-19-ൽ517.6മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള12,504
ടേ്തിക്െണ്കുരുമുളകലാണ്മകരളത്തിൽനതിന്ന്
ക�റ്റുേതതിടെയ്തത്.2019-20-ൽഇത്471.3
മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള14,198.2ടേ്തിക്െണ്
ആ�തി.2019-20-ൽഇതതിടന്വളർച്ചലാനതിരകേ്
അളവതിൽ13.6േതേലാനകുംവർദ്നവകുംമൂല്യത്തിൽ8.9
േതേലാനകുംഇെതിവകുംമരഖടപ്ടുത്തുന്നു.മൂല്യവർദ്തിത
ഉൽപന്നങ്ങളുടെകലാര്യത്തിൽകറതിപൗഡർ/േതിേതിതകും,
പുതതി�ഉൽപ്ന്നങ്ങൽ,സുഗന്വതലങ്ങൾ,
ഒലതിമ�ലാടറസതിൻസ്എന്നതിവയുടെക�റ്റുേതതി2018-
19ടനഅമപക്ഷതിച്ച്അളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകുംവർദ്നവ്
കലാണതിക്ന്നു.മൂല്യവർദ്തിതഉൽപ്ന്നങ്ങളലാ�
കറതിപൗഡർകൂട്ടതിടന്ക�റ്റുേതതി2018-19-ൽ
220.1മകലാെതിരൂപമൂല്യമുള്ള9387.9ടേ്തിക്െണ്
ആ�തിരുന്നത്2019-20-ൽഅളവതിൽ19.4േതേലാനകും
വർദ്നവകുംമൂല്യത്തിൽ14.4േതേലാനകുംവർദ്നവകും
മരഖടപ്ടുത്തി251.9മകലാെതിരൂപയുടെ11,208ടേ്തിക്
െണ്ആ�തിവർദ്തിച്.സുഗന്വ്യഞ്ജനഎണ്ണ/വതലകും
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കുറ്റിപ്്: എല്ോ മ്ോറുകളും 0 മുതൽ 100 വടര ആയത്റിനോൽ ഉയർന്ന മ്ോർ ഉയർന്ന പ്കെനടത് സൂെ്റിപ്്റിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യലാ ഗവണ്ടേന്തിടന് നീതതി ആമ�ലാഗ് (NITI Ayog) ആദ്യേലാ�തി ഇന്ത്യൻ സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾകേലാ�തി ഒരു
ക�റ്റുേതതി തയ്ലാടറടുപ്് സൂെ തിക വ തികസതിപ് തിടച്ചടുത്തിട്ടുണ്്. രലാജ്യത്തിടന് ക�റ്റുേതതി മപ്രലാത്ലാഹതിപ് തിക്ന്നതതിന്
ആവേ്യേലാ�നതിർണ്ണലാ�കസൂെതികകളുടെഅെതിസ്ഥലാനത്തിൽസകുംസ്ഥലാനങ്ങടളയുകും മക�ഭരണപ്രമദേങ്ങടളയുകും
ഈസൂെതികറലാകേ്ടെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യൻ സകുംസ്ഥലാനങ്ങളുമെയുകും മക�ഭരണ പ്രമദേങ്ങളുമെയുകും ക�റ്റുേതതി ആവലാസവ്യവസ്ഥട� ക�റ്റുേതതി
തയ്ലാടറടുപ്് സൂെ തിക (ഇ.വ തി.ഐ) പരതിമേലാധതിക്ന്നു. ഉപമദേീ�തലത്തിൽ ക�റ്റുേതതി തയ്ലാടറടുപ്പുകും േത്ര
മേഷതിയുകുംപഠതിക്ന്നതതിനലാ�തിവ തികസതിപ് തിച്ചആദ്യടത്സൂെതിക�ലാണതിത്.സകുംസ്ഥലാനങ്ങളുടെസന്നദ്ത,അവയുടെ
ക�റ്റുേതതി സലാധ്യതകൾ, അവയുടെ പ്രകെനകും എന്നതിവ വ തില�തിരുത്തുന്നതതിനലാണ് ഇ.പ തി.ഐ ലക്ഷ്യേതിടുന്നത്.
ഹതിതകരേലാ� ക�റ്റുേതതി മപ്രലാത്ലാഹന ന�ങ്ങൾ ടകലാണ്ടുവരതിക, ഉപമദേീ� തലത്തിൽ ക�റ്റുേതതി
അഭതിവൃദ്തിടപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള നതി��ണ െട്ടക്കൂടുകൾ സുഗേേലാക്ക, ക�റ്റുേതതികേലാവേ്യേലാ� അെതിസ്ഥലാന
സൗകര്യങ്ങൾസൃഷ്ടതിക്ക,േത്രബുദ്തിമ�ലാടെക�റ്റുേതതിടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ളത�പരേലാ�നതിർമദ്േങ്ങൾ
തതിരതിച്ചറതി�ലാൻ സഹലാ�തിക്ക തുെങ്ങതി� കലാര്യങ്ങൾ മനെതിട�ടുക്ന്നതതിനലാ�തി സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾകേതിെ�തിൽ
േത്രബുദ്തിസന്നതിമവേതിപ് തിക്കഎന്നതലാണ്ഈസൂെതികയുടെപ്രലാഥേതികലക്ഷ്യങ്ങൾ.

സ്ംഭങ്ങൾ സ്കേോർ റോകേതിംഗ്
ന�കും 74.77 10th

വ്യവഹലാരആവലാസവ്യവസ്ഥ 56.23 10th

ക�റ്റുേതതിആവലാസവ്യവസ്ഥ 26.99 18th

ക�റ്റുേതതിപ്രകെനകും 56.30 4th

ടേലാത്കുംമ്ലാർ 54.11 10th

ഈസൂെതികേ്നലാല്സ്കുംഭങ്ങളുകും11ഉപസ്കുംഭങ്ങളുേലാണുള്ളത്(i)ന�കും(ii)വ്യവഹലാരആവലാസവ്യവസ്ഥ(iii)ക�റ്റുേതതി
ആവലാസവ്യവസ്ഥ (iv) ക�റ്റുേതതി പ്രകെനകും എന്നതിവ�ലാണ് നലാല് സ്കുംഭങ്ങൾ. ഇവ�തിൽ ക�റ്റുേതതി പ്രകെനകും
േലാ്േലാണ് ഉദ്തിഷ്ട ഫലത്തിലധതിഷ് തിതേലാ� സ്കുംഭേലാ�തി നതിലടകലാള്ളുന്നത്.  സകുംസ്ഥലാനങ്ങളുമെയുകും മക�ഭരണ
പ്രമദേങ്ങളുമെയുകുംക�റ്റുേതതിചുവടുകളുടെവ്യലാപ്ത തിഇത്അപഗ്രഥതിക്ന്നു.

ഈ സൂെതിക പ്രകലാരകും സകുംസ്ഥലാനങ്ങളതിലുെനീളമുള്ള സ്ഥലപരേലാ� വ്യതതി�ലാനങ്ങൾ കണകേതിടലടുത്തുടകലാണ്്
സകുംസ്ഥലാനങ്ങടള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളലാ�തി തതിരതിച്ച തിട്ടുണ്്. 1. പ്രധലാന സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ (തീരമദേ മേഖലകളുകും കെൽ
ഭലാഗേല്ലാടതകര�ലാൽവല�കുംടെയ്തമേഖലകളുകും)2.വെകേ്കതിഴകേൻസകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ3.മക�ഭരണപ്രമദേങ്ങൾ/
സതിറ്തിമസ്ററ്്സ്/ടെറതി�സകുംസ്ഥലാനങ്ങൾ. സൂെ തികപ്രകലാരകും75.19മപലാ�തിന്റുേലാ�തിഗുജറലാത്്ഒന്നലാകുംസ്ഥലാനത്തുകും
75.14 മപലാ�തിമന്ലാടെ േഹലാരലാഷ്് രണ്ലാകും സ്ഥലാനത്തുകും 64.93 മപലാ�തിന്റുേലാ�തി തേതിഴ്നലാെ് മൂന്നലാകും സ്ഥലാനത്തുകും
നതിലടകലാള്ളുന്നു. തീരമദേമേഖല�തിലുൾടപ്ട്ട മകരള സകുംസ്ഥലാനകും സൂെതിക പ്രകലാരകും 54.11 മപലാ�തിന്റുേലാ�തി
പത്ലാകുംസ്ഥലാനത്ലാണുള്ളത്.ക�റ്റുേതതിയുടെവവവതിധ്യവൽകേരണത്തിൽഅത്യന്തകുംവല തി�പ്രകെനകുംകലാഴ്ചടവച്ച
ഒമരട�ലാരുസകുംസ്ഥലാനേലാണ് മകരളടേകേതിലുകുംസൂെ തികപ്രകലാരകും മകരളത്തിടല ക�റ്റുേതതി പരതിതസ്ഥതിതതി വളടര
മേലാേേലാണ്.

ക�ോക്് 5.4.1ക�റ്റുേതതിതയ്ലാടറടുപ്്സൂെ തിക-2020

എന്നതിവയുടെക�റ്റുേതതി2018-19-ടല1,671.2മകലാെതി
രൂപയുടെ8,127ടേ്തിക്െണ്ണതിൽനതിന്നുകും2019-20ൽ
അളവതിലുകുംമൂല്യത്തിലുകും�ഥലാക്രേകും17.6േതേലാനവകും13.3
േതേലാനവകുംവർദ്നവ്മരഖടപ്ടുത്തി1,894.1മകലാെതി
രൂപമൂല്യമുള്ള9,560ടേ്തിക്െണ്ആ�തിവർദ്തിച്.
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5.5 പപാതു ങ്സവനങ്ങൾ

സർകവേയും ഭൂകരഖയും

സകുംസ്ഥലാനടത്ടേലാത്കുംപട്ട�ഭൂേതികളുടെയുകും
റീസർമവ്വനതിശ്തിതസേ�ത്തിനുള്ളതിൽഅളന്ന്
തതിട്ടടപ്ടുത്തിമരഖ�ലാക്ന്നതതിനലാണ്സർമവ്വ
വകുപ്്രൂപീകരതിച്ചത്.ഇത്കൂെലാടത,ഭൂവതിനതിമ�ലാഗകും,
ഭൂമരഖലാഡതിജതിവറ്മസഷൻ,പട്ട�വതിതരണത്തിന്
ഭൂസർമവ്വനെത്ൽ,വനഭൂേതിസർമവ്വ,പ്രമത്യക
പദ്തതികൾകേ്ഭൂേതിസർമവ്വടെയ്ൽഎന്നതിവയുകും
സർമവ്വവകുപ്തിടന്പ്രവർത്തികളലാണ്.2020വടര
908വതിമല്ജുകളതിടലഭൂേതിയുടെറീസർമവവകുപ്്
പൂർത്തി�ലാകേതി�തിട്ടുണ്്,756വതിമല്ജുകളതിടലറീസർമവ
മജലാലതികൾപൂർത്ീകരതിമകേണ്തുണ്്.2017മുതൽ2020
വടരയുള്ള(ഓഗസ്റ്്31,2020വടര)നെത്തി�തിട്ടുള്ള
റീസർമവയുടെവതിേദലാകുംേങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.5.1-ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

റീസർമവ്വ,ഭൂേതിമ�ടറ്ടുകേൽഎന്നതിവയുടെമേൽ
അപ്ീൽനെപെതിവകടകേലാള്ളുന്നതുകുംവകുപ്ലാണ്.
അത്രകുംപരലാതതികളതിൽജതില്ലാസർമവ്വസൂപ്രണ്തിടന്
ഉപമദേത്തിടന്അെതിസ്ഥലാനത്തിലലാണ്ജതില്ലാകളക്െർ
തീർപ്്കൽപ്തിക്ന്നത്.2019-ൽ2,72,903റീസർമവ്വ
പരലാതതികളതിൽ2,41,344മകസുകൾ(88.43േതേലാനകും)
പരതിഹരതിച്ചതിട്ടുണ്്.ഭൂേതിഏടറ്ടുക്ന്നതുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്
ലഭതിച്ച161അപ്ീലുകളതിൽ133മകസുകളതിൽതീർപ്്
കല്പതിച്ചതിട്ടുണ്്.വതിേദവതിവരകുംഅനു�ന്ം 5.5.2-ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

ഐ.എ.എസ്ഉമദ്യലാഗസ്ഥർ,റവന്യൂവകുപ്തിടല
ഉമദ്യലാഗസ്ഥർ,സർമവ്വവകുപ്തിടലഉമദ്യലാഗസ്ഥർ,
വനകുംവകുപ്തിടലഉമദ്യലാഗസ്ഥർ,എന്നതിവർകേ്സർമവ്വ
വകുപ്്പരതിേീലനകുംനൽകുന്നുണ്്.വതിേദവതിവരങ്ങൾ
അനു�ന്ം 5.5.3-ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

ഭൂകരഖേളുലട ഡതിജതിവറ്കസഷൻ

സർമവ്വമരഖകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷൻനെത്തുന്നത്
സർമവ്വവകുപ്ലാണ്.2019-ൽ429മബ്ലാകേ്േലാപ്പുകൾ
തയ്ലാറലാകേതി�തിട്ടുണ്്.വതിേദവതിവരങ്ങൾഅനുബന്കും
5.5.4-ൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.നതിലവതിലുള്ള
ഭൂമരഖകൾ്ലാൻടെ�്ത്ഡതിജതിറ്ൽരൂപത്തിൽ
സൂക്ഷതിക്ന്നുണ്്.2017,2018,2019വർഷങ്ങളതിൽ
�ഥലാക്രേകും3,68,564,78,485,13,887എണ്ണകുംഫീൽഡ്
ടേഷർടേന്്ബുക്കൾ്ലാൻടെയ്തതിട്ടുണ്്.ഈ
കലാല�ളവതിൽഏറ്വകുംകൂടുതൽഫീൽഡ്ടേഷർടേന്്
ബുക്കൾ്ലാൻടെയ്തത്പലാലകേലാെ്ജതില്�തിലുകും
(1,06,426എണ്ണകും)ഏറ്വകുംകുറവ്മകലാഴതിമകേലാെ്(5,975)
ജതില്�തിലുേലാണ്.അവസലാനമൂന്ന്വർഷത്തിനുള്ളതിൽ
്ലാൻടെയ്തഎഫ്എകുംബതിയുടെജതില്തതിരതിച്ള്ള
വതിേദലാകുംേങ്ങൾെതിത്ം 5.5.1-ൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.

രജതിസ്ക്ഷൻ വകുപ്്

മരഖകളുടെരജതിസ്മ്ഷൻനെത്തുകഎന്നതലാണ്
രജതിസ്മ്ഷൻവകുപ്തിടന്ചുേതല.രജതിസ്മ്ഷൻ
നെത്തുന്നതതിന്ഇ-ടപ�്ടേന്്സകുംവതിധലാനകുംവകുപ്്
വതിജ�കരേലാ�തിനെപ്തിലലാകേതി�തിട്ടുണ്്.2019ൽമരഖകൾ
രജതിസ്റർടെയ്തഇനത്തിൽ94,006.57ലക്ഷകുംരൂപ
രജതിസ്മ്ഷൻവകുപ്്മേഖരതിച്ചതിട്ടുണ്്.ഇതതിൽ57,773.2
ലക്ഷകുംവതിൽപ്നവകേലാറ്കുംവഴതിഉള്ളതലാണ്,ഇത്ഒരു
പ്രധലാനഘെകേലാണ്.മരഖകൾരജതിസ്റർടെയ്തതതിടന്യുകും
ഫീസ്മേഖരതിച്ചതതിടന്യുകുംവതിേദവതിവരങ്ങൾ
അനു�ന്ം 5.5.5,5.5.6എന്നതിവ�തിൽനൽകതി�തിട്ടുണ്്.
പഴ�മരഖകളുടെഡതിജതിവറ്മസഷനുപുറമേ,
ഡതിജതിറ്ൽടഗഹലാൻ,ഇ-മപ�്ടേന്്എന്നീപുതതി�
സകുംവതിധലാനങ്ങളുകുംവകുപ്്ആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.
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സഹകരണ ബലാങ്കുകളതിൽ നതിന്ന് കലാർഷതിക വലാ�്പകൾ, ഇതര വലാ�്പകൾ എടുകേലാൻ ആഗ്രഹതിക്ന്ന
ആളുകൾകേ് സർട്ടതിഫതികേറ്് നൽകുന്നതതിനുള്ള പ്രക്രതി��തിലുകും നെപെതിക്രേങ്ങളതിലുകും സുതലാര്യതയുകും മവഗതയുകും
ടകലാണ്ടുവരുന്നതതിനലാ�തിരജതിസ്മ്ഷൻവകുപ്്അവതരതിപ് തിച്ചഒരുസകുംവ തിധലാനേലാണ്ഡതിജതിറ്ൽടഗഹലാൻ.

ഇ-പകയ്േറെ് സംവതിധോനം

2019-20 വർഷത്തിൽ, 315സബ് രജതിസ്്ലാർഓഫീസുകളതിലുകും ഇ-മപലാസ് ടേഷീനുകൾസ്ഥലാപതിക്കയുകും,അവ
ഇ-മപ�്േന്് സകുംവ തിധലാനവേലാ�തിബന്തിപ് തിക്കയുകുംടെ�്തു.ഇത്സബ്രജതിസ്്ലാർഓഫീസുകളതിൽലളതിതവകും
സുരക്ഷതിതവേലാ�പണേതിെപലാെ്നെത്തുന്നതതിന്സൗകര്യടേലാരുക്ന്നു.

ക�ോക്് 5.5.1
ഡതിജതിറ്ൽടഗഹലാൻ

എവക്സ് വകുപ്്

എവക്സ്വകുപ്തിന്69എവക്സ്സർകേതിൾ
ഓഫീസുകളുകും,138എവക്സ്ടറ�്ഞ്്ഓഫീസുകളുകും,
41ടെകേ്മപലാസ്റ്റുകളുകും,19ടപേഷ്യൽ്്ലാഡുകളുകുംഉണ്്.
ലഹരതിപദലാർത്ഥങ്ങളുടെദുരുപമ�ലാഗകുംതെയുന്നതതിനലാ�തി
‘വതിമുക്തി’എന്നമബലാധവത്കേരണപരതിപലാെതിവകുപ്്
നെത്തുന്നുണ്്.1950ടലഅബ്കലാരതിആക്െ്,1958
ടലഎൻ.ഡതി.പതി.എസ്(നർമകേലാട്ടതിക്രൈഗ്സ്ആന്്
വസമകേലാടത്റലാപ്തികേ്സബ്സ്റൻസ് )ആക്െ്,
മകലാെ്പലാ(സതിഗരറ്റുകുംേറ്്പുക�തിലഉൽപന്നങ്ങളുകും–
പരസ്യങ്ങളുടെനതിമരലാധനവകും,വലാണതിജ്യകും,വ്യലാപലാരകും,
ഉൽപ്ലാദനകും,പ്രദലാനകും,വതിതരണകുംഎന്നതിവയുടെ
നതി��ണവകും)നതി�േകും2003എന്നതിവയുടെ
അെതിസ്ഥലാനത്തിൽമകസുകൾരജതിസ്റർടെയ്യുന്നത്
എവക്സ്വകുപ്ലാണ്.2020ൽ(2020ഓഗസ്റ്്
31വടര)അബ്കലാരതിആക്െതിടന്കീഴതിൽ7,984
മകസുകളുകും,എൻ.ഡതി.പതി.എസ്ആക്െതിടന്കീഴതിൽ1,934
മകസുകളുകും,മകലാെ്പലായുടെകീഴതിൽ24,523മകസുകളുകും
രജതിസ്റർടെയ്തതിട്ടുണ്്.2019ൽഇത്�ഥലാക്രേകും13763,
7099,76833എന്നതിങ്ങടന�ലാ�തിരുന്നു.2018,2019,
2020എന്നീവർഷങ്ങളതിൽവതിവതിധനതി�േങ്ങൾപ്രകലാരകും

ചുേത്തി�മകസുകളുടെവതിേദവതിവരകുംഅനുബന്കും
5.5.7-ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.ഇ-ടപ�്ടേന്്
സകുംവതിധലാനവകും,ഇ-വലസൻസതികുംഗ്സകുംവതിധലാനവകും
എവക്സ്വകുപ്്നെപ്തിലലാകേതി�തിട്ടുണ്്.

സകുംസ്ഥലാനടത്അബ്കലാരതിമകസുകൾ2018ൽ
10,634ആ�തിരുന്നത്29.42േതേലാനകുംവർദ്തിച്ച്
2019ൽ13,763ആ�തി.വർദ്നനതിരകേ്ഏറ്വകും
കൂടുതൽഇടുകേതിജതില്�തിലലാണ്(93.33േതേലാനകും).
എൻഡതിപതിഎസ്മകസുകൾ,2018ടനഅമപക്ഷതിച്ച്6.25
േതേലാനകുംഇെതിവ്മരഖടപ്ടുത്തി�തിട്ടുണ്്.പത്നകുംതതിട്ട,
പലാലകേലാെ്,മകലാഴതിമകേലാെ്,വ�നലാെ്,കലാസറമഗലാഡ്
ഒഴതിടകയുള്ളഎല്ലാജതില്കളതിലുകുംമകസുകളുടെഎണ്ണകും
കുറഞ്ഞു.മകസുകളതിൽഏറ്വകുംകൂടുതൽഇെതിവ്
മരഖടപ്ടുത്തി�ത്തതിരുവനന്തപുരകുംജതില്�തിലലാണ്(35.38
േതേലാനകും).മകലാെ്പലാമകസുകളതിൽ7.02േതേലാനകും
വർദ്നവ്ഉണ്ലാ�തി.ഏറ്വകുംവർദ്നവ്കൂെതി�ജതില്
എറണലാകുളകുംജതില്യുകും(96.84േതേലാനകും),ഏറ്വകും
കുറഞ്ഞവർദ്നവ്മകലാഴതിമകേലാെ്(31.44േതേലാനകും)
ജതില്യുേലാണ്.വതിേദവതിവരകുംഅനു�ന്ം 5.5.8 -ൽ
നൽകതി�തിട്ടുണ്്.

െ തിത്ം 5.5.1 എഫ്.എകും.ബതിഷീറ്റുകൾ്ലാൻടെയ്തവ തിവരകും(എണ്ണകും)2017-2019

23
99

6

26
72

6

12
31

5

21
47

0

27
60

6

25
77

5

46
80

8

22
56

2

70
18

2

12
10

7

54
01

23
13

4

14
06

1

36
42

1

10
0

0

84
38

76
6 47

23 12
95

8

0 0

36
24

4

0 0 64
6

0

14
61

0

32
89

0

57
91

0 19
93

14 0 18
11

0 41
5

57
4

0 0 0

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

2017 2018 2019

അവലംബം: ഡയറക്െമററ്് ഓ�് ൈർമവേ ലോന്റ് ടറമക്ോർഡ്ൈ്



298 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വതിവതിധമക�ങ്ങളതിൽനതിന്നുകുംനതി�േവതിരുദ്േലാ�
നതിമരലാധതിതവസ്തുകേൾവകുപ്്പതിെതിടച്ചടുക്കയുകും
നേതിപ്തിക്കയുകുംടെയ്യുന്നുണ്്.ഇതതിൽപേതിരതിറ്്,െലാരലാ�കും
ഇന്ത്യൻനതിർമ്മതിതവതിമദേേദ്യകും,കള്ള്,അരതിഷ്ടകും,
കഞ്ലാവ്ടെെതിഎന്നതിവയുകുംഉൾടപ്ടുന്നു.2020
വർഷത്തിടലജതില്ലാതലവതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.5.9
-ൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.
സ്കൂളുകളതിലുകും,മകലാമളജുകളതിലുകും,ടപലാതുസ്ഥലങ്ങളതിലുകും
എവക്സ്വകുപ്്അവമബലാധപരതിപലാെതികൾ
നെത്തുന്നുണ്്.2020ൽആടക7162അവമബലാധന
പരതിപലാെതികൾനെത്തി.2019ൽഇത്22,272ആ�തിരുന്നു.
ജതില്തതിരതിച്ള്ളവതിേദവതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 5.5.10 
-ൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.

കപോെീസ് വകുപ്്

സകുംസ്ഥലാനടത്ക്രേസേലാധലാനകുംപരതിപലാലതിക്ന്നതതിനുകും
കുറ്കൃത്യഅമന്ഷണത്തിനുകുംമവണ്തിപ്രവർത്തിക്ന്ന
സകുംസ്ഥലാനഗവണ്ടേന്തിടന്വതിഭലാഗേലാണ്മപലാലീസ്
വകുപ്്.മപലാലീസ്വകുപ്തിന്ജനറൽഎക്തിക്യൂട്ടീവ്
വതിഭലാഗകും,വക്രകും്ലാഞ്്,ആകുംഡ്മപലാലീസ്,മസ്ററ്്
വക്രകുംറതിമകേലാർഡ്ബ്യൂമറലാ,പരതിേീലനവതിഭലാഗകും,
ടപേഷ്യൽ്ലാഞ്്,11പ്രത്യകഉമദ്േ്യവതിഭലാഗങ്ങൾ
എന്നതിവയുണ്്.പ്രത്യകഉമദ്േവതിഭലാഗങ്ങളതിൽ
മഫലാറൻസതിക്വതിഭലാഗകും,വനതിതടസൽ,്ലാഫതികേ്
മപലാലീസ്,വലാച്ച്&വലാർഡ്,വഹമവമപലാലീസ്,
മകലാസ്റൽമപലാലീസ്,ടെമ്പതിൾമപലാലീസ്,ടൂറതിസകും
മപലാലീസ്,േൗണ്ഡ്മപലാലീസ്,മഡലാഗ്്്ലാഡ്,
മപലാലീസ്ബലാന്്എന്നതിവയുകുംഉൾടപ്ടുന്നു.സലാധലാരണ
ജനങ്ങൾകേതിെ�തിൽപ്രവർത്തിക്ന്നത്ജനറൽ
എക്തിക്യൂട്ടീവ്വതിഭലാഗേലാണ്.മപലാലീസതിടന്ആസ്ഥലാനകും
തതിരുവനന്തപുരേലാണ്.ഇതതിന്മനലാർത്്മസലാണ്,
സൗത്്മസലാണ്എന്നതിങ്ങടനയുകുംഅതതിൽ4മപലാലീസ്
ടറ�്ഞ്ചുകളുകും,19മപലാലീസ്ജതില്കളുകുംഉണ്്.

മപലാലീസ്വകുപ്്വഴതിസകുംസ്ഥലാനസർകേലാർ
നതിരവധതിപദ്തതികൾനെപ്തിലലാക്ന്നുണ്്.
ഇതതിടന്14പതികേ്കണ്മ്ലാൾറൂമുകളതിലൂടെയുകും

19കൗണ്സതിലതികുംഗ്മക�ങ്ങളതിലൂടെയുകുംജൻഡർ
അധതിഷ്തിതപദ്തതികൾനെപ്തിലലാക്ന്നുണ്്.മപലാലീസ്
വകുപ്തിമനലാടെലാപ്കും570നതിർഭ�മവലാളണ്തി�ർേലാരുകും
പ്രവർത്തിക്ന്നു.വതിേദവതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 
5.5.11-ൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.ജനവേ്തി
മപലാലീസതികുംഗ്പദ്തതി�തിലൂടെവകുപ്്ജനങ്ങളുേലാ�തി
ഇെടപട്ട്പ്രവർത്തിക്ന്നു.ആടകയുള്ള518
മപലാലീസ്മസ്റഷനുകടളയുകുംജനവേ്തിമപലാലീസ്
മസ്റഷനുകളലാകേതി�തിട്ടുണ്്.മകലാവതിഡ്-19േഹലാേലാരതിയുടെ
പശ്ലാത്ലത്തിൽ,ജനവേ്തിബീറ്്ഓഫീസർേലാർ
നതിലവതിൽമരലാഗലഘൂകരണപ്രവർത്നങ്ങളതിൽേലാ്കും
ഏർടപ്ട്ടതിരതിക്ന്നു.അനു�ന്ം 5.5.12-ൽവതിേദ
വതിവരങ്ങൾഉൾടകേലാള്ളതിച്ചതിരതിക്ന്നു.

തമദ്േസ്�കുംഭരണവകുപ്്,എവക്സ്വകുപ്്,
വനകുംവകുപ്്,ഗതലാഗതവകുപ്്,എന്നതിവയുടെ
പതിന്തുണമ�ലാടെമപലാലീസ്വകുപ്പുകുംവതിദ്യലാഭ്യലാസ
വകുപ്പുകുംമെർന്ന്നെത്തുന്നസ്കൂൾഅധതിഷ്തിത
പരതിപലാെതി�ലാണ്സ്റ്റുഡന്്സ്മപലാലീസ്മകഡറ്്(എസ്.
പതി.സതി).നതി�േടത്ബഹുേലാനതികേലാനുകുംഅച്ചെകേകും
പലാലതികേലാനുകും,പൗരമബലാധകുംകലാത്തുസൂക്ഷതികേലാനുകും
സമൂഹത്തിടലദുർബലവതിഭലാഗങ്ങമളലാെ്സഹലാനുഭൂതതി
കലാട്ടുന്നതതിനുകുംവതിദ്യലാർത്ഥതികൾകേ്പരതിേീലനകും
നൽകുന്നു.ഇത്അവരുടെകുടുകുംബമത്ലാടുകും,
സമൂഹമത്ലാടുകുംപരതിസ്ഥതിതതിമ�ലാടുമുള്ളഅർപ്ണ
മബലാധകുംേക്തിടപ്ടുത്തുന്നമതലാടെലാപ്കുംഅസഹതിഷ്ണുത,
വഴതിടതറ്തി�രീതതി,േ�ക്േരുന്ന്ദുരുപമ�ലാഗകും
തുെങ്ങതി�ദുശ്ീലങ്ങളതിൽനതിന്നുകുംപതിന്തതിരതിപ്തിക്ന്നു.
2010ആഗസ്റ്്2ന്മകരളത്തിലമങ്ങലാളേതിമങ്ങലാളകും
127സ്കൂളുകളതിലലാ�ലാണ്ഈപദ്തതിആരകുംഭതിച്ചത്.
നതിലവതിൽ701സ്കൂളുകളതിലലാ�തി57,621മകഡറ്റുകൾ
ഉണ്്.ഈ701സ്കൂളുകളതിൽ409സർകേലാർസ്കൂളുകളുകും,
268എ�്ഡഡ്സ്കൂളുകളുകും24അണ്എ�്ഡഡ്
സ്കൂളുകളുകുംആണ്.വതിേദവതിവരങ്ങൾഅനു�ന്ം 
5.5.13, 5.5.14എന്നതിവ�തിൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.

മപലാലീസതിടന്എൻ.ആർ.ഐടസൽ2019-20-ൽ
(ഓഗസ്റ്്31,2020വടര)33മകസുകളലാണ്രജതിസ്റർ

െ തിത്ം 5.5.2 വസബർടസല്തിൽരജതിസ്റർടെയ്തകുറ്കൃത്യങ്ങളുടെഎണ്ണകും

*31.08.2020 വടര 
അവലംബം: മപോലീൈ് വകുപ്്
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ടെയ്തതിരതിക്ന്നത്.വതിേദവതിവരകുംഅനു�ന്ം 5.5.15 
കലാണലാകും.2019-20ഇൽവസബർ&വഹടെക്
എൻക്�റതിടസൽ567മകസുകൾരജതിസ്റർടെയ്തതിട്ടുണ്്.
2018-19-ൽഇത്466ആ�തിരുന്നു.2014-15മുതൽ
2019-20വടരറതിമപ്ലാർട്ട്ടെയ്തതിട്ടുള്ളവർധതിച്വരുന്ന
വസബർകുറ്കൃത്യങ്ങളുടെഎണ്ണകുംെതിത്ം 5.5.2-ൽ
കലാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു.
സലാമൂഹ്യേലാധ്യേങ്ങളതിലൂടെയുള്ളഅധതിമക്ഷപകും,ഓണ്
വലൻെീറ്തികുംഗ്,സ്ലാർട്ട്മഫലാണ്ഉപമ�ലാഗതിച്ള്ള
വസബർകുറ്കൃത്യങ്ങൾ,ബലാകേ്അകേൗണ്ടുകൾ,
ഇ-ടേ�തിൽഐഡതിഎന്നതിവയുടെഹലാകേതികുംഗ്,വെൽഡ്
മപ്രലാമണലാഗ്രലാഫതിസൃഷ്ടതികേൽ,പ്രസതിദ്ീകരതികേൽ,
പങ്കുവയ്കൽതുെങ്ങതി�വ�ലാണ്പ്രധലാനേലായുകുംറതിമപ്ലാർട്ട്
ടെയ്തതിട്ടുള്ളവസബർകുറ്കൃത്യങ്ങൾ.വതിേദവതിവരങ്ങൾ
അനു�ന്ം 5.5.16 -ൽഉൾടപ്ടുത്തി�തിരതിക്ന്നു.

ലപോതുകസവനങ്ങൾ (ജയതിലുേൾ)

1.ജ�തിൽഭരണകൂെകുംഉറപ്പുവരുമത്ണ്ത്,
കുറ്വലാളതിസമുഹത്തിമലകേ്േെങ്ങതിവരുന്നത്
ഒരുനതി�േപലാലകൻഎന്നനതില�തിൽ
േലാ്േല്,നന്നലാ�തിക്രേീകരതികേടപ്ട്ടതുകുംസ്�കും
പര്യലാപ്തേലാ�ജീവതിതകുംന�തിക്വലാൻപ്രലാപ്തതിയുള്ള
ഒരലാളലാ�തിരതികേണകുംഎന്നലക്ഷ്യത്തിനലാണ്.
തെവകലാർകേ്ജ�തിലുകളതിൽസുരക്ഷതിതേലാ�
തെകേൽനൽകുകഎന്നതലാണ്ജ�തിൽവകുപ്തിടന്
അെതിസ്ഥലാനകെേയുകുംഉത്രവലാദതിത്്വകും.ജ�തിലതിൽ
പ്രമവേതികേടപ്ടുന്നഎല്ലാവ്യക്തികൾക്കും
നതി�േപ്രകലാരകുംവതിഭലാവനകുംടെയ്തതിട്ടുള്ളശുെതിത്
ജീവതിതസലാഹെര്യങ്ങൾ,േതതി�ലാ�ഭക്ഷണകും,
വസ്്കും,വവദ്യപരതിെരണകുംഎന്നതിവയ്ക്
അർഹതയുണ്്.തെവകലാരുടെപുനരധതിവലാസത്തിന്
കൂടുതല്പ്രലാധലാന്യകുംആവേ്യേലാണ്,കുറ്കൃത്യങ്ങൾ
തെയുന്നതതിനുള്ളേലാനസതിക,സലാമൂഹതിക
യുക്തിപരേലാ�ഒരുപ്രക്രീ��ലാണ്ഇത്.
അന്തസുള്ളജീവതിതകുംന�തികേലാൻകുറ്വലാളതികടള

സമൂഹത്തിൽപുനസകുംഘെതിപ്തിക്കഎന്നതലാണ്
ആത്യന്തതികലക്ഷ്യകും.

2.മകരളത്തിൽ3ടസൻ്ൽജ�തിലുകൾഉൾടപ്ടെ
55ജ�തിലുകളലാണ്നതിലവതിലുള്ളത്.കണ്ണൂർ,വീയൂർ,
തതിരുവനന്തപുരകുംഎന്നതിവതിെങ്ങളതിലലാണ്ടസൻ്ൽ
ജ�തിലുകൾ.3ഓപ്ണ്ജ�തിലുകൾ,3വനതിതലാ
ജ�തിലുകൾ,13ജതില്ലാജ�തിലുകൾ,15പ്രമത്യകസബ്
ജ�തിലുകൾ,16സബ്ജ�തിലുകൾ,ഒരുഉ�ർന്ന
സുരക്ഷലാജ�തിൽഎന്നതിവയുണ്്.

3.എല്ലാജ�തിലുകളുടെയുകുംഇമപ്ലാഴടത്അകുംഗീകൃത
മേഷതി7200ആണ്.േലാർച്ച്2020വടര7663
(7056,607പമരലാൾ)തെവകലാരുണ്ലാ�തിരുന്നു,
അവരതിൽ193മപർസ്്ീകളലാണ്.മകലാവതിഡ്19
ടനതതിരലാ�മുൻകരുതൽനെപെതിയുടെഭലാഗേലാ�തി
മകരളവഹമകേലാെതതിതെവകലാർകേ്പമരലാൾ
അടല്കേതിൽഅവധതിനൽകുകയുകുംകൂെലാടതജലാേ്യകും
അനുവദതിക്കയുകുംടെ�്തു.41തെവകലാടര
ഉൾടകേലാള്ളുന്നമബലാർസ്റൽസ്കൂൾഎറണലാകുളകും
ജതില്�തിടലതൃകേലാകേര�തിലലാണ്സ്ഥതിതതിടെയ്യുന്നത്.
2015-2020കലാല�ളവതിടലതെവകലാരുടെഎണ്ണകും
പട്ടതിക5.5.1ൽനൽകതി�തിരതിക്ന്നു.വതിവതിധ
ജ�തിലുകളതിടലതെവകലാരുടെവതിേദലാകുംേങ്ങൾ
അനു�ന്ം 5.5.17-ൽടകലാടുത്തിരതിക്ന്നു.

4.ജ�തിൽവകുപ്്നെപ്ലാക്ന്നരണ്്പ്രധലാന
പദ്തതികളലാണ്ജ�തിലുകളുടെനവീകരണവകും
തെവകലാരുടെമക്ഷേവകും.േതിക്ഷപൂർത്തി�ലാ�
മേഷകുംമേലാെതിപ്തികേടപ്ടുമമ്പലാൾതെവകലാർ
പരതിഷ്കൃതരുകുംസ്�കുംപര്യലാപ്തരുേലാ�വ്യക്തികളലാ�തി
േലാറുന്നതതിന്എല്ലാശ്രേങ്ങളുകുംനെത്തുക
എന്നതലാണ്വകുപ്തിടന്ദൗത്യകും.

5.അെതിസ്ഥലാനസൗകര്യങ്ങൾേക്തിടപ്ടുത്തുക,
നവീകരണകും,തെവകലാരുടെമക്ഷേത്തിനലായുള്ള
പ്രവർത്നങ്ങൾഎന്നതിവയ്ക്സകുംസ്ഥലാനത്്
ഉെതിതേലാ�പ്രലാധലാന്യകുംനൽകുന്നു.സന്ദർേക

ക�ോക്് 5.5.2സ്്ീസുരക്ഷലാവർഷകും-2020

ടപണ്കുട്ടതികൾഉൾടപ്ടെയുള്ളസ്്ീകളുടെസുരക്ഷഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനലാ�തി2020വർഷകുംവനതിതലാസുരക്ഷവർഷകും
ആ�തിരുന്നു.സ്്ീകളുടെസുരക്ഷയ്ക്കുകും േലാക്ീകരണത്തിനുകും മവണ്നതിർമദ്േങ്ങൾനൽകതി�തിട്ടുണ്്. നതിലവ തിലുള്ള
8 പ തികേ് കണ്മ്ലാൾ റൂമുകൾകേ് പുറമേ 6 പുതതി� പ തികേ് കണ്മ്ലാൾ റൂമുകളുകുംഈകലാല�ളവതിൽസ്ഥലാപതിച്ച തിട്ടുണ്്.
സ്്ീകളുടെയുകുംകുട്ടതികളുടെയുകുംസുരക്ഷയ്കലാ�തിമപലാലീസ്സഹലാ�കുംനൽകുന്നതതിന്ലക്ഷ്യേതിട്ട്24x7േണതിക്കൂർപ തികേ്
കണ്മ്ലാൾറൂമുകൾപ്രവർത്തിക്ന്നു.

പട്തിേ 5.5.1തെവകലാരുടെഎണ്ണകും2015േലാർച്ച്മുതൽ2020േലാർച്ച്31വടര

തടവേോർ േോർച്ച്  2015 േോർച്ച്  2016 േോർച്ച്  2017 േോർച്ച്  2018 േോർച്ച്   2019 േോർച്ച്  2020
ആടക 7,544 7,983 7,613 7,882 7,967 7,663

സ്്ീ 201 213 200 196 181 193
ഉറവ്റിെം: ജയ്റിൽ വകുപ്്



300 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മുറതിസജ്ജീകരതിക്ക,മെലാ�ലൈറ്്സൗകര്യങ്ങൾ,
വീഡീമ�ലാമകലാണ്ഫറൻസതികുംഗ്സകുംവതിധലാനകും,
ജ�തിലുകളുടെസുരക്ഷേക്തിടപ്ടുത്തുക,സതിസതിെതിവതി
നതിരീക്ഷണസകുംവതിധലാനകുംസ്ഥലാപതികേൽഎന്നതിവ
നവീകരണത്തിടലെതിലപ്രവർത്നങ്ങളലാണ്.
അെതിസ്ഥലാനവതിദ്യലാഭ്യലാസകുംടേച്ചടപ്ടുത്ൽ,
ടതലാഴതിൽപരതിേീലനകും,വനപുണ്യമപ്രലാത്ലാഹനകും,
കലലാകലാ�തികപരതിപലാെതികളതിടലതലാല്പര്യകുംഎന്നതിവ
ജ�തിൽമേലാെനകുംകഴതിഞ്ഞ്ജീവതികേലാനുള്ളഒരു
വരുേലാനേലാർഗ്ഗത്തിനലാ�തിടതലാഴതിടലടുകേലാൻ
സഹലാ�കകരേലാ�രീതതി�തിലുള്ളമക്ഷേ
പുനരധതിവലാസപ്രവർത്നങ്ങളലാണ്തെവകലാരുടെ
മക്ഷേകുംപദ്തതി�തിലുൾടപ്ടുത്തി�തിട്ടുള്ളത്.

തെവകലാർകേതിെ�തിൽഅന്തസ്്വളർത്തിട�ടുക്കയുകും
അതുവഴതിഅവടരഒരുനല്പൗരനലാ�തി
സമൂഹത്തിമലകേ്അ�ക്കയുകുംടെമയ്ണ്ത്
അത്യലാവേ്യേലാണ്.

ജയതിൽ വകുപ്് മുകഖന നൽകു് 
കസവനങ്ങൾ

നതിലവതിലുള്ളനതി�േപ്രകലാരകുംതെവകലാരുടെചുവടെ
പറയുന്നഅവകലാേങ്ങളുടെസകുംരക്ഷണവേലാ�തി
ബന്ടപ്ട്ടമസവനങ്ങളലാണ്ജ�തിൽവകുപ്്
നെപ്തിലലാകേതിവരുന്നത്.

• േലാന്യതയുള്ളേനുഷ്യരലാ�തിജീവതിക്ക.
• േതതി�ലാ�ആഹലാരക്രേകും,ആമരലാഗ്യവകുംമരലാഗ

െതികതിത്യുകും,വൃത്തിയുള്ളജീവതിതസലാഹെര്യങ്ങൾ,
വസ്്കും.

• കുടുകുംബലാകുംഗങ്ങൾ,സുഹൃത്തുകേൾ,
നതി�മേലാപമദേകർ,േറ്റുവ്യക്തികൾ
എന്നതിവരുേലാ�തിആേ�വതിനതിേ�കും.

• നതി�േസഹലാ�വകുംനതി�േമസവനവകും
സലാധ്യേലാകേൽ.

• നതി�േലകുംഘനകുംനെത്തുന്നതതിടനതതിടരമ�ലാ,നതി�േ
വതിരുദ്േലാ�കെന്നലാക്രേണത്തിടനതതിടരയുകുംഉള്ള
സകുംരക്ഷണകും.

• അകലാരണേലായുള്ളവതിമവെനകുംതെയുക.
• നതി�േപ്രകലാരേല്ലാടതയുള്ളേതിക്ഷലാ

നെപെതികളതിൽനതിന്നുകുംമദ്രലാഹനെപെതികളതിൽനതിന്നുകും
സകുംരക്ഷണകുംനൽകലുകുംഇത്രകുംഅവസരങ്ങടള
തെയുകയുകുംടെയ്ൽ.

• േതപരേലാ�വതിേ്ലാസകുംതുെരൽ.
• നതി�േപ്രകലാരേല്ലാത്ടതലാഴതിൽ,നതിശ്തിത

സേ�ത്തിൽകൂടുതൽടതലാഴതിടലടുപ്തികേൽ,
നതിശ്തിതനതിരകേ്പ്രകലാരകുംകൂലതിനൽകലാതതിരതികേൽ
എന്നതിവ�തിൽനതിന്നുകുംസകുംരക്ഷണകും.

• ഇന്ത്യൻഭരണഘെന3-കുംഅദ്്യലാ�പ്രകലാരമുള്ള
അവകലാേങ്ങളുടെആസ്ലാദനകും
എന്നത്കുറ്വലാളതി�ലാകേടപ്ട്ടതതിനലാലുകും
തെവേതിക്ഷ�നുഭവതിച്ചതതിനലാലുകും

അവകലാേങ്ങളുടെആസ്ലാദനത്തിന്
കഴതിവതില്ലാത്വരലാകലാതതിരതികേലാനുകും.

• സമൂഹത്തിനലാവേ്യേലാ�ടതലാഴതിൽമേഖല�തിൽ
ഫലപ്രദേലാ�പരതിേീലനകുംനൽകൽ.

• നതിശ്തിതതീ�തതി�തിൽവതിടുതൽടെയ്ൽ.

6. നതിയേപരേോയ െട്ക്കൂട്

ടപ്രലാമബഷൻസേ്പ്രദലാ�ത്തിടന്നതി�േപരവകും
നതി��ണപരവേലാ�െട്ടക്കൂെ്1958-ടലടപ്രലാമബഷൻ
ഓഫ്ഒഫൻമഡഴ്സ്ആക്െ്1961-ടലമകരള
മബലാർസ്റൽസ്ക്കൂൾആക്െ്,1960-ടലമകരള
ടപ്രലാമബഷൻഓഫ്ഒഫൻമഡഴ്സ്റൂൾസ്എന്നതിവട�
അെതിസ്ഥലാനേലാകേതിയുള്ളതലാണ്.ഇതുവടരടപ്രലാമബഷൻ
സകുംസ്ഥലാനന�ങ്ങൾഇല്ലാത്തതിനലാൽമുൻകലാലത്്
നതി�തി�ച്ചതിരുന്നജ�തിൽവകുപ്തിടന്സേീപനടത്
അെതിസ്ഥലാനേലാകേതി�ലാണ്നതി�േനതി��ണ
െട്ടക്കൂെ്നെപ്ലാകേതിവരുന്നത്.ടപ്രലാമബഷൻഎന്നത്
തതിരുത്ലുകളുകുംനതി��ണങ്ങളുടേന്നസേീപനകും
േലാ്േല്മക്ഷേകരവകുംസകുംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളുകും
കൂെതി�ലാടണന്ന്മബലാധ്യേലാ�മപ്ലാൾടപ്രലാമബഷടന്
ഉത്രവലാദതിത്കുംസലാമൂഹ്യനീതതിവകുപ്തിമലകേ്വകേലാറ്കും
ടെ�്തു.ടപ്രലാമബഷൻനതി�േനതി��ണെട്ടക്കൂെ്
സകുംബന്തിച്സകുംസ്ഥലാനന�ത്തിടന്ഒരുകരടു
സർകേലാരതിടന്അകുംഗീകലാരത്തിനലാ�തിസേർപ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.

7. കേരള പ്രതിസൺസും േറക്ഷണൽ 
     സർവേീസസും (േോകനജ്ലേറെ്) നതിയേം, 
      2010.

തെവകലാരുടെഭദ്രേലാ�സൂക്ഷതിപ്്,ടതറ്റുതതിരുത്ൽ,
ഗുണകരേലാ�േലാറ്കുംഉണ്ലാകേൽ,മക്ഷേവകും
പുനരധതിവലാസവകുംപ്രതിസണുകളുടെയുകുംകറക്ഷണൽ
സര്്ീസുകളുടെയുകുംപരതിപലാലനകും,ബന്ടപ്ട്ടേറ്റു
വതിഷ�ങ്ങൾഎന്നതിവഈനതി�േകുംപ്രദലാനകുംടെയ്യുന്നു.
8.മകരളമബലാർസ്റൽസ്ക്കൂൾനതി�േകും,1961
കൗേലാരപ്രലാ�കേലാരലാ�കുറ്വലാളതികടളതെവതിൽ
വയ്ക്കുന്നതതിനുകുംടതറ്റുതതിരുത്തുന്നതതിനുേലായുള്ള
മബലാർസ്റൽസ്ക്കൂളുകൾസ്ഥലാപതികേലുകുംക്രേീകരതികേലുകും
അനുവദതിക്ന്നതുസകുംബന്തിച്ചനതി�േേലാണതിത്.
കൗേലാരപ്രലാ�കേലാരലാ�കുറ്വലാളതികളതിൽടതറ്റു
തതിരുത്ൽനെപെതിനെപ്ലാകേലാനുള്ളസ്ഥലാപനേലാണ്
മബലാർസ്റൽസ്ക്കൂൾ.കുറ്കുംചുേത്ടപ്ട്ടവടര
ഇവതിടെതെവതിൽവയ്ക്കുകയുകുംവ്യവസലാ�പരവകും
കലാർഷതികപരവേലാ�പരതിേീലനവകുംേറ്റുനതിർമദ്േങ്ങളുകും
നൽകുകയുകുംടെയ്യുന്നു.േതിക്ഷണപരേലാ�സ്ലാധീനവകും
കുറ്വലാളതികളതിൽഗുണകരേലാ�േലാറ്കുംഉണ്ലാക്ന്നതതിനുകും
കുറ്കൃത്യടത്തെയുന്നതതിനുകുംകഴതിയുന്നു.18-21വ�സ്സു
വടരയുള്ളകൗേലാരപ്രലാ�കേലാരലാ�കുറ്വലാളതികടള
പലാർപ്തിക്ന്നതതിനുകുംടേച്ചടപ്ട്ടപുനരധതിവലാസത്തിനുകും
ഗുണപരേലാ�സ്ഭലാവരൂപീകരണത്തിനുേലായുള്ള
സ്ഥലാപനേലാണ്മബലാർസ്റൽസ്ക്കൂൾ.
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9. ലപ്രോക�ഷൻ

ആമഗലാളതലത്തിൽസ്ീകലാര്യേലായുള്ളതുകും,
ഫലപ്രദേലാ�തിപരീക്ഷതിച്ചതിട്ടുള്ളതുകുംവ്യലാപകേലാ�തി
പരതിേീലതിപ്തിക്കയുകുംടെയ്തതിട്ടുള്ളസ്ഥലാപമനതര
രീതതി�ലാണ്ടപ്രലാമബഷൻ.ടതടരടഞ്ഞടുകേടപ്ട്ട
കുറ്വലാളതികടളജ�തിലുകളതിലെയ്കലാടത
പ്രമത്യകതിച്കുംപ്രലാ�കുംകുറഞ്ഞവർ/ആദ്യേലാ�തി
കുറ്വലാളതികളലാ�വർഎന്നതിവടരപരതിെരതികേലാനുകും
പുനരധതിവസതിപ്തികേലാനുേലാ�തിനീതതിന്യലാ�വകുപ്തിടന്
വതിമവെനലാധതികലാരകുംവതിനതിമ�ലാഗതിച്ച്വതിടുതൽ
ടെയ്യുന്നരീതതി�ലാണതിത്.തെവകലാടരസമൂഹത്തിൽ
പുനരധതിവസതിപ്തിക്ന്നതതിനുസഹലാ�കരേലാ�തി
വതിഭലാവനകുംടെയ്തതിട്ടുള്ളസ്ഥലാപമനതരേലാ�ഈരീതതി
ജ�തിലതിലെയ്ക്കുന്നതതിനുപകരേലായുള്ളസകുംവതിധലാനേലാണ്.
പ്രമത്യകേലാ�തിടതടരടഞ്ഞടുകേടപ്ട്ടതുകുംേതിക്ഷ�തിൽ
ഉപലാധതികമളലാടെവതിലകേ്ലഭതിച്ചവരുേലാ�തെവകലാടര
ടപ്രലാമബഷൻഓഫീസർേലാരുടെവ്യക്തിപരേലാ�
നതിരീക്ഷണത്തിലൂടെയുകുംപരതിെരണത്തിലൂടെയുകും
വകകലാര്യകുംടെയ്യുന്നപ്രവർത്നേലാണ്
ടപ്രലാമബഷൻ.ടപ്രലാമബഷൻകലാല�ളവതിൽ
കുറ്വലാളതികൾെട്ടങ്ങളുകുംനതി��ണങ്ങളുകും
അനുസരതിക്ന്നത്ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനലായുകുംേറ്റുകും
വതിവതിധതരത്തിലുള്ളസഹലാ�ങ്ങൾലഭ്യേലാക്ന്നതതിനുകും
ടപ്രലാമബഷൻഓഫീസർേലാർകുറ്വലാളതികളുേലാ�തി
ഇെടപടുന്നു.സമൂഹത്തിൽകുറ്വലാളതികടള
പുന:സ്ഥലാപതിക്കട�ന്നതലാണ്ടപ്രലാമബഷടന്
ആത്യന്തതികേലാ�ലക്ഷ്യകും.കുറ്വലാളതികളതിൽവലകുംഗതിക
അതതിക്രേങ്ങൾഉൾടപ്ടെയുള്ളകുറ്കൃത്യങ്ങൾ
ടെയ്ലാനുള്ളസഹജവലാസനകുറക്വലാനുകും
ഇതുവഴതിസഹലാ�കരേലാകുന്നു.ജ�തിലുകളുടെ
തതിരകേ്കുറയ്ക്കുന്നതതിനുകുംഅതുവഴതിതതിരടഞ്ഞടുത്
കുറ്വലാളതികളുേലാ�തിഇെപഴകുന്നതതിനുള്ളെതിലവ്
കുറയ്ക്കുന്നതതിനുകുംസഹലാ�കേലാവന്നു.

10. കേരള ലപ്രോക�ഷൻ ഓഫ് ഒഫകറെഴ്സ്  
       െട്ങ്ങൾ, 1960

1958-ടലടപ്രലാമബഷൻഓഫ്ഒഫമന്ഴ്സ്ആക്െതിടന്
തുെർച്ച�ലാ�തിആക്െതിൽചുേതലടപ്ടുത്തി�തിട്ടുള്ള
അധതികലാരങ്ങൾപ്രലാവർത്തികേലാക്ന്നതതിന്1960-
ൽമകരളെട്ടങ്ങൾനതിലവതിൽവന്നു.സകുംസ്ഥലാനത്്
സ്ഥലാപനപരേലാ�ക്രേീകരണങ്ങൾക്കുംനതിർവ്വഹണ
െട്ടക്കൂടുകൾക്മുള്ളവ്യവസ്ഥപ്രസ്തുതെട്ടങ്ങളതിൽ
വ്യക്േലാകേതി�തിട്ടുണ്്.

11. ക്റേറ്് ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ഓഫ് േറക്ഷണൽ 
       അഡ്േതിനതിസ്ക്ഷൻ

നൂതനരീതതികൾകേനുസൃതേലാ�തിതതിരുത്ൽ
സേ്പ്രദലാ�കുംപ്രവർത്നതലത്തിൽ
ടകലാണ്ടുവരുന്നതതിന്മുൻഗണനനൽകതിടകലാണ്്

വകുപ്തിടലഉമദ്യലാഗസ്ഥർകേ്പരതിേീലനകും
നൽകുന്നതതിനുള്ളസ്ഥലാപനേലാണ്ഇത്.
തതിരുവനന്തപുരകുംപൂജപ്പുര�തിലലാണ്ഓഫീസ്
പ്രവർത്തിക്ന്നത്.

തടവേോർക്കുള്ള കക്ഷേ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ്ോയുള്ള പദ്ധതതിേൾ

12. ജയതിലുേളുലട നവീേരണം

തെവകലാർകേ്ടേച്ചടപ്ട്ടഅന്തരീക്ഷകുംനൽകുന്നതതിടന്
ഭലാഗേലാ�തിവതിവതിധആധുനതികവൽകേരണപരതിപലാെതികൾ
ഈപദ്തതിപ്രകലാരകുംനെപ്ലാകേതിവരുന്നു.ജ�തിലുകൾ,
സബ്ജ�തിലുകൾ,അടുകേളവതിഭലാഗകും,തയ്ൽവതിഭലാഗകും,
കലാന്ീൻടകട്ടതിെകും,േറ്റുഅെതിസ്ഥലാനസൗകര്യ
പ്രവർത്നങ്ങൾഎന്നതിവജ�തിൽവതികസനവേലാ�തി
ബന്ടപ്ട്ട്നെപ്ലാക്ന്നപ്രവർത്തികളലാണ്.

13.തടവേോരുലട കക്ഷേം

ഈപദ്തതിതെവകലാരുടെഅെതിസ്ഥലാനവതിദ്യലാഭ്യലാസവകും
ടതലാഴതിൽപരതിേീലനവകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിന്
ലക്ഷ്യേതിട്ടുള്ളവതിവതിധമക്ഷേപ്രവർത്നങ്ങൾ,വതിഭലാവനകും
ടെയ്യുന്നു.ജ�തിലതിടന്സുരക്ഷവർദ്തിപ്തികേലാനുള്ള
പദ്തതികൾ,ജ�തിൽമക്ഷേദതിനകുംസകുംഘെതിപ്തികേൽ,
റീഓറതി�മന്ഷൻമകലാഴ്സ്,സകുംസ്ഥലാനതല
ടസേതിനലാറുകൾ,തുെർവതിദ്യലാഭ്യലാസപരതിപലാെതി/മ�ലാഗ
ക്ലലാസ്,സതിസതിെതിവതിസകുംവതിധലാനകും,പശു,ആെ്വളർത്ൽ
ഫലാമുകൾഎന്നതിവഈപദ്തതി�തിൽവതിഭലാവനകും
ടെയ്യുന്നു.വനപുണ്യവതികസനടത്മക�ീകരതിച്ച്
ടതലാഴതിൽപരതിേീലനകുംനൽകുന്നതതിനുകുംമുൻഗണന
നൽകതിവരുന്നു.

14. അനന്ര ശുശ്രൂഷ, തുടർ കസവനങ്ങൾ, 
       ഇരേളുലട പുനരധതിവോസം

തെവകലാരുടെസ്ഭലാവത്തിടന്അെതിസ്ഥലാനത്തിലുകും
അവരതിൽഗുണകരേലാ�േലാറ്കുംഉണ്ലാക്ന്നതതിനുേലാ�തി
കലാലലാവധതിപൂർത്തി�ലാകേലാടതതടന്നഅവടര
മേലാെതിപ്തിക്ന്നത്സർകേലാർന�േലാണ്.മുൻകലാല
കുറ്വലാളതികൾ,ജലാേ്യത്തിൽകഴതിയുന്നവർ,
മുൻതെവകലാർ,ദരതിദ്രരലാ�കുറ്വലാളതികളുടെ
ആശ്രതിതർഎന്നതിവർക്കുംധനസഹലാ�കും
നൽകൽ,ഗലാർഹതികപീഡനത്തിനതിര�ലാ�വർകേ്
കഴതിവവതികസതിപ്തിക്ന്നതതിനുള്ളപരതിേീലനകും,
തെവകലാരുടെേകേൾകേ്വതിദ്യലാഭ്യലാസധനസഹലാ�കും,
പുനരധതിവലാസപ്രവർത്നകും,സ്�കുംടതലാഴതിൽ
യൂണതിറ്റുകൾസജ്ജീകരതിക്ന്നതതിമനലാടപ്ല�്ടസ്ന്്
സൗകര്യത്തിന്മവണ്തിമ�ലാധനസഹലാ�കുംഎന്നതിവയുകും
നെപ്ലാകേതിവരുന്നു.ജ�തിൽമേലാെതിതരലാ�വർകേ്
ഉപജീവനേലാർഗ്ഗകുംകടണ്ത്തുന്നതതിനലാ�തിസലാമൂഹ്യ
നീതതിവകുപ്്15,000രൂപനൽകതിവരുന്നു.പദ്തതിയുടെ
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ഭലാഗേലാ�തിആശ്രതിതരലാ�25തെവകലാർകേ്സ്�കും
ടതലാഴതിൽസഹലാ�കുംനൽകതി.1087വ്യക്തികൾക്കും
അവരുടെകുടുകുംബങ്ങൾക്കും‘മനര്ഴതി‘പദ്തതി
പ്രമ�ലാജനടപ്ടുത്തി.േലാനസതികആമരലാഗ്യകും
കുറവള്ള6തെവകലാടരഎൻ.ജതി.ഒകൾവഴതി
പുനരധതിവസതിപ്തിക്കയുകും750മകലാെതതിഉമദ്്യലാഗസ്ഥർകേ്
2019-20ൽപരതിേീലനകുംനൽകുകയുകുംടെ�്തു.

15. തടവേോരുലട കുട്തിേൾക്കുള്ള  
      വതിദ്ോഭ്ോസ ധനസഹോയം

ഒരുവ്യക്തിഒരുതവണജ�തിലതിലെയ്കടപ്ട്ടലാൽ
അമദ്ഹത്തിടന്കുടുകുംബേലാണ്ഏറ്വകുംകൂടുതൽ
പ്ര�ലാസകുംമനരതിടുന്നത്.സലാമ്പത്തികത്തിടന്
അഭലാവകുംമൂലകുംഅവരുടെകുട്ടതികൾകേ്വളടര
ടെറതി�പ്രലാ�ത്തിൽതടന്നവതിദ്യലാഭ്യലാസകും
നതിമഷധതികേടപ്ടുന്നു.പതിന്നീെ്ഇതതിന്ഹലാനതികരേലാ�
പ്രത്യലാഘലാതങ്ങളുണ്ലാമ�കേലാകും.ഇതതിനലാൽ
സർകേലാർഇത്രകുംവ്യക്തികടളമുഖ്യധലാര�തിമലകേ്
ടകലാണ്ടുവരുന്നതതിനലാ�തിെതി.പദ്തതിആരകുംഭതിച്.ഇതതിൻ
പ്രകലാരകും1-ലാകുംക്ലലാസുമുതൽ5-ലാകുംക്ലലാസുവടരയുള്ള
കുട്ടതികൾകേ്പ്രതതിേലാസകും300രൂപയുകും(10േലാസമത്കേ് ),
6-ലാകുംക്ലലാസ്സുമുതൽ10-ലാകുംക്ലലാസ്സുവടരയുള്ളകുട്ടതികൾകേ്
500രൂപയുകും+1,+2കുട്ടതികൾകേ്750രൂപയുകുംഡതിഗ്രതി/
ടപ്രലാഫഷണൽമകലാഴ്സ്ടെയ്യുന്നകുട്ടതികൾകേ്1,000
രൂപയുകുംസഹലാ�കുംനൽകുന്നു.2019-20-ൽ201
കുട്ടതികൾകേ്വതിദ്യലാഭ്യലാസധനസഹലാ�കുംനൽകതി.

പ്രധോന കനട്ങ്ങൾ   2019-20

•വീഡതിമ�ലാമകലാണ്ഫറൻസതികുംഗ്സകുംവതിധലാനകും
സ്ഥലാപതികേൽ:മകലാെതതികളതിൽറതിേലാൻഡ്തെവകലാരുടെ
ഹലാജരലാകേലുകും,എമ്ലാർട്ടുകളുകും/സുരക്ഷയുകും
നൽകുന്നതുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ടടെലവ്ഈപദ്തതി
വഴതികുറയ്കലാൻസലാധതിക്ന്നു.470സ്ഥലങ്ങളതിടല
മകലാെതതികമളയുകുംജ�തിലുകമളയുകുംബന്തിപ്തിക്ന്ന
വീഡതിമ�ലാമകലാണ്ഫറൻസതികുംഗ്സകുംവതിധലാനത്തിന്
അനുേതതിനൽകതി(മകലാെതതികളതിടല383സ്റ്റുഡതിമ�ലാകളുകും
53ജ�തിലുകളതിൽ87സ്റ്റുഡതിമ�ലാകളുകും).മകലാെതതികളുമെയുകും
ജ�തിലുകളുമെയുകും324സ്ഥലങ്ങളതിൽഇതുവടരവീഡതിമ�ലാ
മകലാണ്ഫറൻസതികുംഗ്സൗകര്യകുംസ്ഥലാപതിച്.
• മകലാവതിഡ്-19േഹലാേലാരതിയുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്

ഏടറ്ടുത്പ്രവർത്നങ്ങൾ:മകലാവതിഡ്-19
ടനതതിടരയുള്ളപ്രതതിമരലാധപ്രവർത്നത്തിടന്
ഭലാഗേലാ�തി14സതി.എഫ്.എൽ.െതിമക�ങ്ങൾ
ആരകുംഭതിച്.മകലാെതതികളതിൽനതിന്ന്റതിേലാൻഡ്
ടെയ്ടപ്ടുന്നതെവകലാടരമകലാവതിഡ്
മപ്രലാമട്ടലാമകേലാൾഅനുസരതിച്ച്ഈമക�ങ്ങളതിൽ
പലാർപ്തിക്കും.കുറഞ്ഞടെലവതിൽടപലാതുജനങ്ങൾകേ്
വതിതരണകുംടെയ്യുന്നതതിനലാ�തിജ�തിലുകളതിൽ
േലാസ്കുംസലാനതിവറ്സറുകുംനതിർമ്മതിച്ച്മകലാവതിഡ്-19
േഹലാേലാരതിതെയുന്നതതിനുള്ളപ്രവർത്നങ്ങൾ

വകുപ്്വതിപുലീകരതിച്.15ലക്ഷത്തിലധതികകും
േലാസ്ക്കുകളുകും15,000ലതിറ്ർസലാനതിവറ്സറുകളുകും
വതിതരണത്തിനലാ�തിഇതുവടരനതിർമ്മതിച്ചതിട്ടുണ്്.

• തെവകലാരുടെടതലാഴതിൽപരേലാ�അറതിവകും
കഴതിവകുംകൂെലാടതഅതതിമനലാടുള്ളഇച്ലാേക്തി
ബലടപ്ടുത്തുന്നതതിനുകുംപരതിേീലതിപ്തിക്ന്നതതിനുകും
മവണ്തിവതിവതിധടതലാഴതിൽപരതിേീലനപരതിപലാെതികൾ
നെത്തി.ജ�തിലുകളതിൽേതിക്ഷതികേടപ്ടുന്ന
കലാല�ളവതിൽതെവകലാർകേ്ഫലപ്രദേലാ�
പ്രവർത്നങ്ങളതിൽഏർടപ്െലാനുകുംജ�തിലുകളതിൽ
നതിന്ന്മേലാെതിപ്തികേടപ്ട്ടമേഷകുംഒരുടതലാഴതിൽ
പതിന്തുെരലാനുകുംഅമതലാടെലാപ്കുംഉപജീവനേലാർഗ്ഗകും
മനെലാനുകുംഇത്സഹലാ�തിക്ന്നു.ബ്യൂട്ടീഷൻ
മകലാഴ്സ്,വരൈവതികുംഗ്,വെലറതികുംഗ്,ഫലാഷൻ
ഡതിവസനതികുംഗ്,ഇലക്്തികേൽഹലാർഡ്ടവ�ർ,
ടകട്ടതിെനതിർമ്മലാണകും,ഭക്ഷ്യസകുംസ്കരണകും,മബകേറതി
ഭക്ഷ്യനതിർമ്മലാണകും,പ്ലകുംബതികുംഗ്,സ്ക്രീൻപ്രതിന്തികുംഗ്,
ഓർഗലാനതിക്ഫലാേതികുംഗ്,കകുംമ്പ്യൂട്ടർഹലാർഡ്ടവ�ർ,
അസകുംബ്തികുംഗ്,ലതിഫ്റ്്ഓപ്മറഷൻതുെങ്ങതി�
മേഖലകളതിലലാണ്പരതിേീലനകുംനൽകുന്നത്.

• പതതിമൂന്നലാകുംധനകലാര്യകമ്മീഷൻഅവലാർഡതിന്
കീഴതിൽനതിർമ്മതിച്ചമൂന്ന്പുതതി�ജ�തിലുകൾ
പ്രവർത്നകുംആരകുംഭതിച്.വഹടസക്യൂരതിറ്തിജ�തിൽ,
ജതില്ലാജ�തിൽപലാലകേലാെ്,പ്രമത്യകസബ്ജ�തിൽ
ഇരതിഞ്ഞലാലക്െഎന്നതിവ�ലാണ്പുതതി�ജ�തിലുകൾ.

• ടസൻ്ൽജ�തിലുകളലാ�തതിരുവനന്തപുരകും,
വീയൂർഎന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ“സ്തിഗ്ഗതി“,“ഊബർ“
എന്നതിവയുേലാ�തിമെർന്ന്ഭക്ഷ്യവസ്തുകേളുടെ
ഓവണലൈൻവതിതരണകുംആരകുംഭതിച്.

• സകുംസ്ഥലാനസലാക്ഷരതേതിഷടന്സഹലാ�മത്ലാടെ
തെവകലാർകേ്സകുംപൂർണ്ണസലാക്ഷരത
വകവരതികേലാനലാ�തിവകുപ്്‘ജ�തിൽമജ്യലാതതി’എന്ന
ദൗത്യകുംആരകുംഭതിക്കയുകുംതെവകലാർകേ്തുെർ
വതിദ്യലാഭ്യലാസത്തിനുകുംഉന്നതവതിദ്യലാഭ്യലാസത്തിനുകും
സൗകര്യങ്ങൾനൽകുകയുകുംടെ�്തു.

• കശുവണ്തികൃഷതിവ്യലാപതിപ്തിക്ന്നതതിന്
മകരളമസ്ററ്്ഏജൻസതിയുടെസലാമ്പത്തിക,
സലാമകേതതികസഹലാ�മത്ലാടെഓപ്ണ്ജ�തിൽ
ടനറ്റുകൽമത്രതി�തിലുകുംഒരുേലാതൃകകശുവണ്തി
ഉദ്്യലാനകുംസ്ഥലാപതിക്ന്നതതിന്അനുേതതിലഭതിച്.

• വതിവതിധജ�തിലുകളതിൽ‘േതി�ലാവലാകേതി‘േലാതൃകവനങ്ങൾ
സജ്ജീകരതിക്ന്നു.

• തതിരുവനന്തപുരകും,വീയൂർ,കണ്ണൂർടസൻ്ൽ
ജ�തിലുകളതിൽആർ.ഒ.പ്ലലാന്റുകുംപവർമലലാണ്രൈതി
സകുംവതിധലാനവകുംസ്ഥലാപതിച്.

• ജ�തിലതിടലതെവകലാരുടെഅവകലാേങ്ങളുകും
ചുേതലകളുകുംസകുംബന്തിച്ച്ഹലാൻഡ്ബുകേ്
വതിതരണകുംടെയ്യുകയുകുംന്യൂസ്ടലറ്ർ
പ്രസതിദ്ീകരതികേലാൻആരകുംഭതിക്കയുകുംടെ�്തു.
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ക�ോക്്  5.5.3 ഇന്ത്യൻഓ�തിൽമകലാർപ്മറഷടന്ജ�തിലുകളതിടലവ തിപണനമക�ങ്ങൾ
 

ഇന്ത്യൻ ഓ�തിൽ മകലാർപ്മറഷൻ ജ�തിലുകളതിൽ ഔട്ടടലറ്് സ്ഥലാപതിക്ന്നു.  ഇൻഡ്യൻ ഓ�തിൽ മകലാർപ്മറഷൻ
ല തിേതിറ്ഡതിടന്4ടപമ്ലാളതി�കുംഔട്ട്ടലറ്റുകൾടസൻ്ൽജ�തിൽ,തതിരുവനന്തപുരകും/വീയൂർ/കണ്ണൂർ,ഓപ്ണ്ജ�തിൽ,
െീമേനതിഎന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽആരകുംഭതിച്.ഫ്ീഡകുംഇന്നനതിറയ്കൽമസ്റഷൻഎന്നലാണ്ഇന്നമസ്റഷനുകളുടെമപര്.
4ഇന്നമസ്റഷനുകളതിൽ65ഓളകുംതെവകലാരലാണ്മജലാല തിടെയ്യുന്നത്.ഈഔട്ട്ടലറ്റുകളുടെഏറ്വകുംസവതിമേഷേലാ�
പ്രമത്യകതഉപമഭലാക്ലാകേടളമസവതിക്ന്നതതിനലാ�തിഗുണകരേലാ�േലാറ്കുംഉള്ളജ�തിൽതെവകലാടരനതി�േതിക്ന്നു
എന്നതലാണ്. ഇത് തെവകലാരുടെ തതിരുത്ലതിനുകും, പുനരധതിവലാസത്തിനുകും ഫലപ്രദവകും ഭലാവ തികേ് ഉതകുന്നതുേലാണ്
ജ�തില തിടല തെവകലാടര മേലാെ തിപ് തിക്മമ്പലാൾ വീണ്ടുകും മജലാല തി ടെയ്യുന്നതതിന് സജ്ജരലാക്ന്നതതിടനലാപ്കും അവരുടെ
സ്�മൂല്യവകുംടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതതിന്സഹലാ�കരേലാകുന്നു.
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5.6 ജനങ്ങളിങ്ലക്്ത

സർകേലാരതിടന്ന�ങ്ങൾ,പരതിപലാെതികൾ,പദ്തതികൾ,
സകുംരകുംഭങ്ങൾ,മനട്ടങ്ങൾതുെങ്ങതി�വട�ക്റതിച്ള്ള
വതിവരങ്ങൾവതിവതിധേലാധ്യേങ്ങളതിലൂടെ
ടപലാതുജനങ്ങളതിടലത്തിക്ന്നതതിനുള്ളമകരള
സർകേലാരതിടന്മനലാഡൽഏജൻസതി�ലാ�തി
പ്രവർത്തിക്ന്നത്ഇൻഫർമേഷൻആൻഡ്പബ്തിക്
റതിമലഷൻസ്വകുപ്ലാണ്.സകുംസ്ഥലാനസർകേലാരതിടന്യുകും
ടപൗരന്ലാരുടെയുേതിെ�തിൽസുഗേേലാ�
ആേ�വതിനതിേ�കുംനതിലനതിർത്ലാനലാ�തിടപലാതു
അഭതിപ്രലാ�ങ്ങളതിടലപ്രതതികരണങ്ങൾസർകേലാരതിന്
ലഭ്യേലാക്ന്നത്വകുപ്ലാണ്.

കലാലത്തിടന്േലാറ്ത്തിനനുസൃതേലാ�തിപുതതി�
സേീപനങ്ങളുകുംടപലാതുജനസമ്പർകേരീതതി�തിലുള്ള
ഇെടപെലുകളുകുംവകുപ്്ആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.സമൂഹ
േലാധ്യേത്തിടലയുകുംടേലാവബൽമജർണലതിസത്തിടലയുകും
സകുംരഭങ്ങൾഇതതിൽെതിലതലാണ്.ലക്ഷ്യകുംവച്ച
മപ്രക്ഷകരതിമലകേ്എത്ലാൻടേലാവബൽആപ്പുകൾ
ഉപമ�ലാഗതിച്കുംസമൂഹേലാധ്യേങ്ങളുകുംഡതിജതിറ്ൽ
േീഡതി�യുകുംവഴതിഫലപ്രദേലാ�പ്രെരണകുംനെത്തിയുകും
വലതിട�ലാരുവതിഭലാഗകുംമപ്രക്ഷകരതിടലത്തുടേന്നതുകും
സമ്പർകേപരതിപലാെതിയുകുംവർദ്തിപ്തിക്ന്നതുകും
ഉറപ്ലാകേതി�തിട്ടുണ്്.ക്രതി�ലാത്കേലാ�തിവ്യത്യസ്േലാ�
ഓവണലൈൻകലാമ്പ�തിനുകൾവകുപ്തിടന്
ടേലാത്ത്തിലുള്ളടപലാതുജനസമ്പർകേത്തിനുകുംവതിവര
വ്യലാപനപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുംപ്രമെലാദനേലാ�തിട്ടുണ്്.

ഏറ്വകുംേതികച്ചടപലാതുവതിനതിേ�ഉപലാധതികളുകുംവതിവര
വതിനതിേ�ശകുംഖലയുകുംപ്ലലാറ്്മഫലാമുകളുകുംഉപമ�ലാഗതിച്
ടകലാണ്്പ്രള�വകുംഇമപ്ലാഴടത്മകലാവതിഡ്
പകർച്ചവ്യലാധതിയുകുംഉൾടപ്ടെയുള്ളപ്രതതിസന്തി
ഘട്ടത്തിൽവതിവരവതിനതിേ�ത്തിനലാ�തിഇൻഫർമേഷൻ
ആൻഡ്പബ്തിക്റതിമലഷൻസ്വകുപ്്ഒരുപ്രധലാനപകേ്
വഹതിച്.സേ�ബന്തിതേലാ�ഇെടപെലുകളതിലൂടെയുകും
തൽസേ�മപ്രക്ഷകപകേലാളതിത്ത്തിലൂടെയുകുംവകുപ്്
സമൂഹേലാധ്യേപ്രവർത്നങ്ങൾടേച്ചടപ്ടുത്തി.
പരമ്പരലാഗതസേീപനേലാർഗ്ഗേലാ�ഔട്ട്മഡലാർ

കലാമ്പ�തിനുകൾ,സകുംസ്ഥലാനവ്യലാപകേലാ�തിസർകേലാർ
ഉെേസ്ഥത�തിലുള്ളമഹലാർഡതിങ്ങുകളുടെശകുംഖല
ആരകുംഭതിക്ന്നതതിനുസലാക്ഷ്യകുംവഹതിച്.

2019-20ടലവകുപ്തിടന്പ്രധലാനമനട്ടങ്ങളുടെ
വതിേദലാകുംേങ്ങൾചുവടെസകുംഗ്രഹതിക്ന്നു

പ്രധോന കനട്ങ്ങൾ 

1.ഔട്ട്മഡലാർപബ്തിസതിറ്തിപ്രവർത്നങ്ങളുടെ
ഭലാഗേലാ�തിതതിരുവന്തപുരകും,തൃശ്ശൂർ,േലപ്പുറകും,,
മകലാഴതിമകേലാെ്കണ്ണൂർഎന്നീജതില്കളതിൽ37സ്ന്തകും
മഹലാർഡതിങ്ങുകൾവകുപ്പുകൾസ്ഥലാപതിച്ചതിട്ടുണ്്.
ഈമഹലാർഡതിങ്ങുകളതിൽമലലാകമകരളസഭ,
വലഫ്േതിഷൻപദ്തതികടളക്റതിച്ള്ളപരസങ്ങൾ
നൽകതി.ഗലാന്തിജ�ന്തതി,വലാ�നലാദതിനലാെരണകും,
ഔമദ്യലാഗതികഭലാഷ�ലാ�േല�ലാളകുംവലാരലാെരണകും
എന്നതിവയുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്സകുംസ്ഥലാനത്തുെനീളകും
പരതിപലാെതികൾസകുംഘെതിപ്തിച്.

2.വലാർത്ലാസൗകര്യവതിഭലാഗത്തിന്കീഴതിൽപ്രമത്യക
ന്യൂസ്്ഡസ്ക്രൂപീകരതിക്കയുകും2019ടല
പ്രള�കലാലത്തുകുംമകരളത്തിടന്പുനർനതിർമ്മലാണ
സകുംരകുംഭങ്ങൾക്കുംവതിവതിധഭലാഷ�തിലുള്ളപ്ക്റതിപ്്
നൽകുകയുകുംടെ�്തു.4800-ൽഅധതികകും
പ്ക്റതിപ്പുകളുകും1500വലാർത്കളുകുംഈ-ടേ�തിൽ,
വലാട്ട്സ്ആപ്്വഴതിേലാധ്യേങ്ങൾകേ്നൽകതി.

3.േലാർച്ചതിൽ2020വതിവരടപലാതുജനസമ്പർകേ
വകുപ്തിടന്ഓണ്വലൻവതിഭലാഗകുംഏടറ്ടുത്
പ്രവർത്നങ്ങൾ:
(i)പുഷ്എസ്.എകും.എസ്ടന്ഭലാഗേലാ�തി‘മകലാവതിഡ്-
19’‘മ്കേ്ദടെ�തിൻ’ക്യലാമ്പ�തിനീൽശ്രദ്
മക�ീകരതിച്ച്ജതിGoK-ഡ�റക്റ്്ടേലാവബൽ
ആപ്്ളതിമകേഷൻ(10ലക്ഷത്തിലധതികകും
ഡൗണ്മലലാഡുകൾ)അവതരതിപ്തിച്
(ii)ഉപമഭലാക്ലാകേളുടെവർധനവതിൽഉണ്ലാകുന്ന
തെസങ്ങൾഒഴതിവലാകേലാൻഓമട്ടലാട്�തിലതികുംഗ്
സലാമകേതതികവതിദ്യ(ഒരുസർകേലാർഏജൻസതി
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ആദ്യേലാ�തിഉപമ�ലാഗതിച്ച്)41ലക്ഷകുംആളുകളതിൽ
എത്തിക്കയുകുംപതി.ആർ.ഡതിവലവ്വഴതിഎസ്.
എസ്.എൽ.സതി,പ്ലസ്ടുപരീക്ഷലാഫലങ്ങൾ
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കയുകുംടെ�്തു
(iii)സർകേലാരതിടന്പ്രവർത്നടത്യുകും
ടപലാതുജീവതിതടത്യുകുംബലാധതിക്ന്നതരത്തിൽ
സമൂഹേലാധ്യേങ്ങളതിൽപ്രമത്യക്ഷടപ്ടുന്നവ്യലാജ
വലാർത്കളുകുംസമന്ദേങ്ങളുകുംതതിരതിച്ചറതിയുന്നതതിന്ഒരു
വസ്തുതലാപരതിമേലാധനവതിഭലാഗകും(ഐ&പതിആർ
ഡതിഫലാക്െ്ടെകേ്മകരളലാ)ആരകുംഭതിച്
(iv)സർക്ലറുകൾ,അറതി�തിപ്പുകൾ,ടെൻഡറുകൾ,
സർകേലാർറതിമപ്ലാർട്ടുകൾ,സർകേലാർന�ങ്ങൾ,
വലാർത്കൾ,ക്യലാബതിനറ്്ഓർഡറുകൾ,
വീഡതിമ�ലാകൾ,െതി്ങ്ങൾ,ബലാനറുകൾ,
എന്നതിവഉൾടപ്ടെ20,000മഡലാകുടേന്റുകൾ
സർകേലാരതിടന്മപലാർട്ടലതിലുകുംwww.kerala.gov.in
�തിൽഅപ്മലലാഡ്ടെ�്തു

4.വതിവരടപലാതുജനസമ്പർകേവകുപ്തിടന്മക�
വലാർത്ലാവതിഭലാഗകുംക്ലതിപ്ടേ�തിൽഎന്ന
ഓണ്വലൻസകുംവതിധലാനത്തിലൂടെ�ലാണ്
വലാർത്ലാകുറതിപ്പുകൾടെലതിവതിഷൻെലാനലതിന്
ലഭ്യേലാക്ന്നത്.സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്വതിവതിധ
ഭലാഗങ്ങളതിടലഡതിവതിഷനതിൽനതിന്ന്10,589
വലാർത്ലാേകലങ്ങൾപുറത്തിറകേതി.അതതിടന്
ഫലേലാ�തിമദേതി�-മേഖലലാവലാർത്ലാെലാനലുകൾ
25,942ഡൗണ്മലലാഡുകൾനെത്തി.

5.പതി.ആർ.ഡതിയുടെഓഡതിമ�ലാവതിഷ്ൽ
മഡലാക്യൂടേടന്ഷൻവതിഭലാഗകുംബഹുേലാനടപ്ട്ട
മുഖ്യേന്തതിഅവതരതിപ്തിക്ന്നസർകേലാരതിടന്
പ്രധലാനപ്രതതിവലാരസകുംമവദനലാത്കടെലതിവതിഷൻ
പരതിപലാെതി�ലാ�'നലാകുംമുമന്നലാട്ട് 'ദൂരദർേൻ
ഉൾടപ്ടെ14െലാനലുകളൂമെയുകുംയൂെ്യൂബ്
െലാനലുകളതിലൂടെയുകും52എപ്തിമസലാഡുകൾ
നതിർമ്മതിക്കയുകുംസകുംമപ്രഷണകുംടെയ്യുകയുകുംടെ�്തു.
'പ്രതി�മകരളകും'(ന്യൂസ്റൗണ്്-അപ്് ),'നവമകരളകും'
(വതികസനകും-അെതിസ്ഥലാനേലാകേതി�ത് )എന്നീ
പ്രതതിവലാരടെലതിവതിഷൻപരതിപലാെതികളുടെ52ഓളകും
പരമ്പരകളുകുംസകുംമപ്രഷകണകുംടെ�്തു.

6.മഫലാമട്ടലാഗ്രലാഫതിവതിഭലാഗകും2018ടലസകുംസ്ഥലാന
മഫലാമട്ടലാഗ്രലാഫതിഅവലാർഡ്സകുംഘെതിപ്തിച്.
1,175പരതിപലാെതികളുകും5,107േലാധ്യേങ്ങൾകേ്
മവണ്തിയുള്ളെതി്ങ്ങളുകും1,02,509മഡലാകുടേന്്
ടറേനലാവേ്യേലാ�െതി്ങ്ങളുകുംഉൾടപ്ടുത്തി
സകുംസ്ഥലാനമഫലാമട്ടലാഗ്രലാഫതിപുരസ്കലാരകും
സകുംഘെതിപ്തിച്.

7.സകുംസ്ഥലാനസർകേലാരതിടന്വതിവതിധ
കലാഴ്ചപ്ലാടുകളുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്25ൽഅധതികകും
ഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രസതിദ്ീകരണവതിഭലാഗകുംപുറത്തിറകേതി.
ബഹുേലാനടപ്ട്ടമുഖ്യേതി�യുടെ'സ്കൂൾ
വതിദ്യലാർത്ഥതികൾക്ള്ളകത്തിടന്'42.5ലക്ഷകും
പകർപ്പുകൾ,വലാ�നലാപക്ഷലാെരണത്തിൽ
25,000ചുവർപരസ്യങ്ങൾ,ജനകീ�കും

അതതിജീവനത്തിടന്20,000ലഘുമലഖകൾ,ഒരലാഴ്ച
നീണ്ഓണലാമഘലാഷവേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട50,000
ലഘുമലഖകളുകുംപ്രകലാേനകുംടെ�്തു.

2019-20 േോെയളവതിൽ വകുപ്് വതിവതിധ 
ഡതിവതിഷനുേളതിൽ തോലഴപ്റയു് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ോ്തിയതിട്ണ്.

1.പരതിേീലനകും,മേഷതിവർധതിപ്തികേൽഎന്നതിവയുടെ
ഭലാഗേലാ�തിവതിവരടപലാതുജനസമ്പർകേവകുപ്തിടന്
രണ്്സകുംഘകുംഉമദ്യലാഗസ്ഥർമകലാഴതിമകേലാെ്ഐ
.ഐ.എമ്മതിൽനതിന്നുകുംഡലാറ്ലാമജർണലതിസത്തിൽ
പരതിേീലനകുംമനെതി.

2. കലാസർമഗലാഡ്,ഇടുകേതി,പത്നകുംതതിട്ട,കണ്ണൂർ
എന്നതിവതിെങ്ങളതിടലജതില്ലാഇൻഫർമേഷൻ
ഓഫീസുകളുടെനവീകരണപ്രവർത്നങ്ങൾ
പൂർത്തി�ലാ�തി.

3.ഐ.െതിമസവങ്ങൾക്കീഴതിൽഎല്ലാജതില്ലാ
ഇൻഫർമേഷൻഓഫീസർക്കുംബതി.എസ്.
എൻ.എൽമ്ലാഡ്ബലാൻഡ്(എഫ്.െതി.െതി.എച്ച് )
കണക്റ്തിവതിറ്തിക്കും,ഓഫീസ്ആസ്ഥലാനത്്പലാട്ടകും
കരലാർവ്യവസ്ഥ�തിൽകണക്ഷനുകുംനൽകതി

4. പബ്തിക്റതിമലഷൻസ്ഇൻഫർമേഷൻസർവീസ്
േലാമനജ്േന്്(പ്രതിസകും)ഭലാഗേലാ�തിഇൻഫർമേഷൻ
അസതിസ്റന്്േലാർ,സബ്-എഡതിറ്ർേലാർ,കണ്ന്്
ടഡവലപ്ർഎന്നതിവടരഉൾടപ്ടുത്തിപുതതി�
പലാനൽരൂപീകരതിക്കയുകുംടേലാവബൽ
മജർണലതിസത്തിൽപരതിേീലനകുംനൽകുകയുകും
ടെ�്തു

പബ്തിക്റതിമലഷൻസ്വകുപ്്നെപ്ലാകേതി�വതിവതിധ
പദ്തതികൾചുവടെവതിേദേലാകേതി�തിരതിക്ന്നു.

വതിഷ്വൽേീഡതിയ

വലാർത്ലാവതിഭലാഗകും,മപ്രലാഗ്രലാകുംടപ്രലാഡക്ഷൻ,ആഡതിമ�ലാ
വീഡതിമ�ലാമഡലാക്യുടേമന്ഷൻ,ഇലക്മ്ലാണതിക്
േീഡതി�േലാർകേറ്തികുംഗ്എന്നതിവവതിഷ്ൽേീഡതി��തിൽ
ഉൾടപ്ടുന്നു.ടെലതിവതിഷൻെലാനലുകൾകേ്
വലാർത്കളുടെവീഡതിമ�ലാക്ലതിപ്തികുംഗുകൾനൽകൽ,
മസലാഷ്യൽേീഡതി�,പരസ്യങ്ങളുടെനതിർമ്മലാണവകും
വതിതരണവകും(ഓഡതിമ�ലാആൻഡ്വീഡതിമ�ലാ),
മഡലാക്യുടേന്റതികളുകുംഹ്രസ്െതി്ങ്ങളുടെനതിർമ്മലാണവകും,
മഡലാക്യുടേമന്ഷനുകും,െരതി്മരഖലാമേഖരണവകും,ബഹു.
മുഖ്യേതി�യുടെപ്രതതിവലാരദൂരദർേൻപരതിപലാെതി�ലാ�
'നലാകുംമുമന്നലാട്ട് '(ദൂരദർേനതിലുകും13സ്കലാര്യെലാനലതിലുകും
സകുംമപ്രക്ഷണകും)നതിർമ്മലാണകും,എന്നതിവഈഡതിവതിഷൻ
മുമഖന�ലാണ്നെക്ന്നത്.പ്രതതിവലാരദൂരദർേൻ,
മറഡതിമ�ലാപരതിപലാെതികളുടെനതിർമ്മലാണപ്രമക്ഷപണ
പ്രവർത്നങ്ങളുകുംഈഡതിവതിഷൻനെപ്ലാക്ന്ന
ഏഷ്യലാടനറ്തിടലനവമകരളവകും(വതികസനവേലാ�തി
ബന്ടപ്ട്ടമഡലാക്യൂടേന്ററതി),ദൂരദർേനതിടല
പ്രതി�മകരളകും(ന്യുസ്റൗണ്്അപ്് )പരതിപലാെതികളുകും
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ഓൾഇന്ത്യമറഡതിമ�ലാപരതിപലാെതി�ലാ�ജനപഥകും
(മകരളത്തിടലഎല്ലാമസ്റഷനതിലുകും)പരതിപലാെതിയുകുംഇതതിൽ
ഉൾടപ്ടുന്നു.

ലവ�് ആറെ് ന്യൂേീഡതിയ

സർകേലാർടവബ്മപലാർട്ടലതിടന്ഉള്ളെകേ
(www.kerala.gov.in)വതിേദലാകുംേങ്ങൾവകകലാര്യകും
ടെയ്യുന്നത്ഈവതിഭലാഗേലാണ്.െതിദ്തിഭലാഷലാ(ഇകും്ീഷകും
േല�ലാളവകും)മപലാർട്ടൽമുമഖനക്യലാബതിനറ്്അകുംഗങ്ങൾ,
അവരുടെചുേതലടപ്ട്ടവതിഷ�ങ്ങളുകുംവതിവതിധ
സർകേലാർവകുപ്പുകടളയുകും,ഡ�റക്െമററ്റുകടളയുകും,
മബലാർഡുകടളയുകുംകമ്പനതികടളയുകുംഇെടപെലാനുള്ള
വതിേദലാകുംേങ്ങളുകുംഉത്രവലാദതിത്ങ്ങളുകും,മസവനങ്ങളുകും
സകുംബന്തിച്ചവതിേദലാകുംേങ്ങളുകുംഈവതിഭലാഗേലാണ്നൽകതി
വരുന്നത്.സർകേലാരതിടന്40-ൽപരകുംമസവനങ്ങളുടെ
മഗറ്്മവആ�തിഈമപലാർട്ടൽപ്രവർത്തിക്ന്നു.
സകുംസ്ഥലാനത്തിടന്സലാമൂഹ്യസലാമ്പത്തികസലാകുംസ്കലാരതിക
ഭൗേേലാസ്്ജനസകുംഖ്യലാപരേലാ�വതിേദലാകുംേങ്ങൾ
തലാല്പര്യമുള്ളവർകേലാ�തിഒരുഹലാന്തിഓവണലൈൻ
റഫറൻസലാ�തിഈമപലാർട്ടൽപ്രമ�ലാജനടപ്ടുന്നു
(www.kerala.gov.in).മഡലാക്യുടേന്റതികൾ,സർകേലാർ
ഉത്രവകൾ,േതി�സഭലാതീരുേലാനങ്ങൾ,CMDRF
ഉത്രവകൾ,മനലാട്ടതിഫതിമകേഷനുകൾ,സർക്ലറുകൾ,
ആപ്ലതിമകേഷൻമഫലാമുകൾ,മപലാളതിസതിമഡലാക്യുടേന്റുകൾ,
പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങൾ,നതി�േങ്ങളുകുംെട്ടങ്ങളുകും
റതിമപ്ലാർട്ടുകളുകുംടെണ്റുകളുകുംഎന്നതിവട�ല്ലാത്തിടന്യുകും
ഒരുമേഖരേലാണ്www.kerala.gov.inടവബ്
വസറ്്.വതിവതിധസർകേലാർവകുപ്പുകളുടെ
പ്രവർത്നകുംടപലാതുജനകുംവതില�തിരുത്തുന്നതതിനുകും
ടേച്ചടപ്ട്ടപ്രവർത്നകുംസകുംബന്തിച്ചറതിമപ്ലാർട്ടുകൾ
ടപലാതുജനങ്ങൾകേ്പ്രലാപ്തേലാക്വലാനുകുംഈവതിഭലാഗകും
സഹലാ�തിക്ന്നു.ദതിനകുംമതലാറുമുള്ളസർകേലാർപ്
കുറതിപ്പുകളുകുംപ്രഖ്യലാപനങ്ങളുകുംഈമപലാർട്ടലതിടല
ഭലാഗേലാണ്.വതിവതിധസർകേലാർപ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളുകും
ഈമപലാർട്ടൽമുമഖനലഭ്യേലാക്ന്നു.എസ്.എസ്.
എൽ.സതി,ഹ�ർടസകേന്റതി,ടവലാമകേഷണൽ
ഹ�ർടസകേന്റതിഎന്നതിവയുടെപരീക്ഷലാ
ഫലകുംസർകേലാർടവബ്മപലാർട്ടലതിലൂടെയുകും
വകുപ്തിടന്ഔമദ്യലാഗതികടവബ്വസറ്തിലൂടെയുകും
പ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നത്ടവബ്ആന്്ന്യൂേീഡതി�
ഡതിവതിഷനലാണ്.വകുപ്തിടന്മസലാഷ്യൽേീഡതി�
അകേൗണ്ടുകളലാ�െ്തിറ്ർ,മഫസ്ബുകേ്,യൂെ്യൂബ്എന്നതിവ
വകകലാര്യകുംടെയ്യുന്നത്പ്രസ്തുതവതിഭലാഗേലാണ്.

േീഡതിയോ �ന്ങ്ങൾ

സർകേലാരതിടന്പ്രവർത്നങ്ങടളകുറതിച്ള്ളവലാർത്ലാ
റതിമപ്ലാർട്ടുകളുകുംേറ്റുഔമദ്യലാഗതികവതിജ്ലാപനങ്ങളുകും
സ്ഥതിരേലാ�തിവതിതരണകുംടെയ്യുന്നത്വകുപ്തിടന്പ്
പ്രസ്ലാവനവതിഭലാഗേലാണ്.പ്രസ്േീറ്റുകൾനെത്തുക,
റതിമപ്ലാർട്ടതികുംഗ്സുഗേേലാക്ന്നതതിന്ടേച്ചടപ്ട്ട

സൗകര്യങ്ങൾേീഡതി�ലാറതിമപ്ലാർട്ടർേലാർകേ്നൽകൽ
എന്നതിവ�ലാണ്േീഡതി�ലാറതിമലഷൻസ്വതിഭലാഗത്തിന്
കീഴതിൽവരുന്നപ്രധലാനപ്രവർത്നങ്ങൾ.വകുപ്തിടല
സൂക്ഷ്േപരതിമേലാധനവതിഭലാഗകുംസർകേലാരതിടന്
ന�ങ്ങൾ,പരതിപലാെതികൾ,േറ്റുവതിഷ�ങ്ങൾഎന്നതിവപ്
ദൃേ്യേലാധ്യേങ്ങളതിൽപ്രസതിദ്ീകരണത്തിനലാ�തിസൂക്ഷ്േ
പരതിമേലാധനടെയ്യുന്നു.

പ്രസതിദ്ധീേരണങ്ങൾ

മകലാേഗ്രന്ഥകും,േലാഗസതിനുകൾ,ന്യൂസ്ടലറ്റുകൾ,
ലഘുമലഖകൾതുെങ്ങതി�വപ്രസതിദ്ീകരണ
വതിഭലാഗത്തിടന്എഡതിമറ്ലാറതി�ൽവതിഭലാഗകുംആണ്
ടെയ്യുന്നത്.സർക്മലഷൻവതിഭലാഗവകുംഇതതിൽ
ടപടുന്നു.

പരസ്ങ്ങൾ

സർകേലാർപരസ്യങ്ങൾപ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നതതിനുള്ള
ഔമദ്യലാഗതികഏജൻസതി�ലാണ്ഇൻഫർമേഷൻസ്
ആന്്പബ്തിക്റതിമലഷൻസ്ഡതിപ്ലാർട്ട്ടേന്്.വതിവതിധ
വകുപ്പുതലപരസ്യങ്ങൾേീഡതി�യ്ക്നൽകുകയുകും
പരസ്യടെലവകൾവതിതരണകുംടെയ്യുകയുകുംടെയ്യുന്നത്
പരസ്യവതിഭലാഗേലാണ്.പ്രതിന്്/വതിഷ്ൽപരസ്യങ്ങളുടെ
നതിർമ്മലാണവകുംഈവതിഭലാഗകുംടെ�്തുവരുന്നു.പ്രതിന്്,
ഇലക്മ്ലാണതിക്,ഓണ്വലൻേീഡതി�,േീഡതി�ലതിസ്റ്്
വകകലാര്യകുംടെയ്ൽഎന്നതിവയ്ക്കുള്ളസർകേലാർനതിരകേ്
നതിശ്�തികേലുകുംഈവതിഭലാഗത്തിടന്ചുേതല�ലാണ്.

ഔട്്കഡോർ പബ്തിസതിറ്തിയും സംസ്്ോരവം

സർകേലാർന�ങ്ങളുകുംസകുംരകുംഭങ്ങളുകുംസകുംബന്തിച്ച്
ജതില്ലാതലത്തിലുകുംസകുംസ്ഥലാനതലത്തിലുകും
സകുംസ്ഥലാനത്തിനുപുറത്തുകുംേതതി�ലാ�പ്രെരണകും
നെത്തുന്നതതിനലാ�തിവതിവതിധമബലാധവത്കേരണ
പരതിപലാെതികളുകുംപ്രെരണപരതിപലാെതികളുകും
സകുംഘെതിപ്തിക്ന്നത്ഔട്ട്മെലാർപബ്തിസതിറ്തിവതിഭലാഗേലാണ്.
പ്രദർേനങ്ങൾ,ടസേതിനലാറുകൾ,േതില്പേലാലകൾ,
സലാമൂഹ്യേലാധ്യേകും,േൾട്ടതിേീഡതി�ക്യലാമ്പ�തിൻ,
കലലാസലാകും്ലാരതികസ്രൂപങ്ങളുകുംഇതതിനലാ�തി
ഉപമ�ലാഗതിക്ന്നു.

ഗകവഷണവം നതിർക്ദേശവം

പ്രസ്ആന്്രജതിസ്മ്ഷൻഓഫ്ബുകേ്സ്ആക്െ്-
പതി.ആർ.ബതിആക്െ്-ടലനതിർമദ്േപ്രകലാരകും
സകുംസ്ഥലാനത്്പ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നപ്ങ്ങളുടെയുകും
ആനുകലാലതികങ്ങളുകുംസകുംബന്തിച്ചരജതിസ്ററുകൾ
ക്രേപ്രകലാരകുംവകകലാര്യകുംടെയ്യുന്നത്ഗമവഷണവകും
നതിർമദ്േവകുംവതിഭലാഗേലാണ്.പുതതി�പ്രവണതകളുകുംടപലാതു
സമ്പർകേപരതിപലാെതികളലാ�പതി.ആർ.േ്തിക്്,വക്രസതിസ്
കേ്യൂണതിമകേഷൻ,ക്യലാമ്പ�തിൻപ്ലലാനതികുംഗ്,പുതതി�
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സലാമകേതതികവതികലാസങ്ങളലാ�ടേലാവബൽമജണലതിസകും
(മേലാമജലാ),്ലാൻഡതികുംഗ്,ഇൻമഫലാഗ്രലാഫതിക്്
തുെങ്ങതി�വയുടെയുകുംവതിവതിധകലാഴ്ചപ്ലാടുകളുകും
മക�ീകരതിച്ടകലാണ്്വതിേദേലാ�പരതിേീലനപരതിപലാെതി
വകുപ്്ആരകുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

കേരള േീഡതിയ അ്ോഡേതി

വകുപ്തിനുകീഴതിൽപ്രവർത്തിക്ന്നസ്�കും
ഭരണലാധതികലാരമുള്ളഒമരഒരുസ്ഥലാപനേലാണ്
മകരളേീഡതി�അകേലാഡേതി.2014-ൽമകരള
പ്രസ്്അകേലാദേതിഎന്നമപരതിൽപ്രവർത്തിച്ചതിരുന്ന
പ്രസ്തുതപ്രസ്ഥലാനകുംമകരളേീഡതി�അകേലാദേതിഎന്ന
മപരതിൽപുന:നലാേകരണകുംടെ�്തു.മജണലതിസകും
മേഖല�തിൽപഠനങ്ങളുകുംഗമവഷണവകുംഏമകലാപനവകും
മപ്രലാത്ലാഹനവകുംപരതിേീലനമകലാഴ്സുകളുകും
സകുംഘെതിപ്തിക്ക,േതില്പേലാലയുകുംടസേതിനലാറുകളുകും
സകുംഘെതിപ്തിക്ക,പുസ്കങ്ങളുകുംആനുകലാലതികങ്ങളുകും

പ്രസതിദ്ീകരതിക്ക,േലാധ്യേഅവലാർഡുകൾ
നെപ്ലാക്ക,മജണലതിസത്തിന്അഡ്ലാൻസ്ഡ്
റതിസർച്ച്നെത്തുന്നതതിന്ടഫമലലാഷതിപ്്അനുവദതിക്ക
എന്നതിവ�ലാണ്മകരളേീഡതി�അകേലാദേതിയുടെ
പ്രധലാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.മകരളേീഡതി�അകേലാദേതിയുടെ
അനുബന്സ്ഥലാപനേലാ�ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്ട്ഓഫ്
കേ്യൂണതിമകേഷൻേീഡതി�യുേലാ�തിബന്ടപ്ട്ട്നലാലു
മകലാഴ്സുകളതിലലാ�തി100വതിദ്യലാർത്ഥതികൾപഠതിച്വരുന്നു.

തതിരുവനന്തപുരകുംഉപമക�ത്തിൽസ്റ്റുഡതിമ�ലാ
സകുംവതിധലാനകുംഉപമ�ലാഗതിച്ച്ഇന്ർടനറ്്മറഡതിമ�ലാ,
സർകേലാർമേഖല�തിടലപബ്തിക്റതിമലഷൻസ്
ഉമദ്യലാഗസ്ഥർകേ്പരതിേീലനകുംനൽകുന്നതതിനലാ�തി
‘മേലാമഡണ്േീഡതി�സ്കതിൽടസന്ർ’തുറന്നു,
പ്പ്രവർത്നവതിദ്യലാർത്ഥതികളുടെപകേലാളതിത്മത്ലാടെ
ഓമരലാജതില്�തിടലയുകുംമുതതിർന്നപ്പ്രവർത്കടര
അനുമേലാദതിച്ച്‘േലാധ്യേെരതി്�ലാ്’സകുംഘെതിപ്തിച്.

     ക�ോക്്  5.6.1 മകലാവ തിഡ്-19-വകുപ്്ഏടറ്ടുത്പ്രവർത്നങ്ങൾ

• ബഹു.മകരളലാമുഖ്യേതി�യുടെേലാധ്യേസമമ്മളനത്തിൽബഹുഭലാഷലാപ്ക്റതിപ്പുകൾനൽകലുകുംേലാധ്യേഏമകലാപനവകും.

• ‘മകലാവതിഡ്-19’,‘മ്കേ്-ദതി-ടെ�തിൻ’കലാടമ്പ�്ൻഎന്നതിവ�തിൽശ്രദ്മക�ീകരതിച്ച്പുഷ്എസ്എകുംഎസ്മസവനത്തിടന്
ഭലാഗേലാ�തി2020േലാർച്ചതിൽഐ&പതിആർഡതിയുടെഓണ്വലൻഡതിവതിഷൻ,GoKഡ�റക്െ്ടേലാവബൽആപ്ലതിമകേഷൻ
ആരകുംഭതിച്.

• ഉത്രവേൾ സർക്കുെറേൾ , നടപടതിക്രേങ്ങൾ : മകലാവതിഡ്-19 േലാ�തി ബന്ടപ്ട്ട്  വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിൽ നതിന്നുകും
പുറടപ്ടുവതിച്ചസർകേലാർഓർഡറുകൾ,സർക്ലറുകൾ,നെപെതിക്രേങ്ങൾഎന്നതിവwww.kerala.gov.inഎന്നഔമദ്യലാഗതിക
ടവബ്വസറ്്വഴതിഅപ്മലലാഡുടെ�്തു.

• മകലാവതിഡ്ടഹൽപ്്വലൻനമ്പറുകൾ,മസ്ററ്് മകലാവതിഡ് മകലാൾടസന്റുകൾ,മക�സർകേലാർേലാർഗ്ഗനതിർമദേങ്ങൾ
എന്നതിവwww.kerala.gov.inഎന്നടവബ്വസറ്്വഴതിഅപ്മലലാഡുടെ�്തു

• �ഹുഭോഷോ പ്രെോരണം: അതതിഥതി ടതലാഴതിലലാളതികടളയുകും പ്രവലാസതികടളയുകും ലക്ഷ്യേതിട്ട് പ്ക്റതിപ്പുകൾ, വീഡതിമ�ലാകൾ,
ഡതിജതിറ്ൽ മപലാസ്ററുകൾ എന്നതിവ  ഇകും്ീഷ്, ഹതിന്ദതി, തേതിഴ്, കന്നഡ, ഒഡതി�, ബകുംഗലാളതി ഭലാഷകളതിൽ നൽകതി. ഇത്
അന്തർമദേീ� േലാധ്യേങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെ അഭതിനന്ദതിക്കയുകും മദേീ�േലായുകും ആമഗലാളേലായുകും മകരള സകുംരകുംഭങ്ങടള
വതിജ�കരേലാ�ഒരുേലാതൃക�ലാ�തിഅവതരതിപ്തികേലാൻവളടര�ധതികകുംസഹലാ�തിക്കയുകുംടെ�്തു.

• ആംഗ്ഭോഷയതിലെ അറതിയതിപ്പുേൾ: പകർച്ചവ്യലാധതി യുടെ നലാളുകളതിൽ  വകുപ്തിടന് േടറ്ലാരു പുതതി� സകുംരകുംഭേലാണ്
ആകുംഗ്യഭലാഷ�തിടലപ്രതതിവലാരഅറതി�തിപ്പുകൾ

• കറഡതികയോ കേരള  വഴതിയുള്ളപ്രകത്േ അറതിയതിപ്പുേൾ:പ്രവലാസതിമശ്രലാതലാകേൾകേ്മവണ്തിമറഡതിമ�ലാമകരള(ഇന്ർടനറ്്
മറഡതിമ�ലാമസവനകും)വഴതിഎല്ലാദതിവസവകുംപ്രമത്യകവലാർത്ലാക്റതിപ്്നൽകുന്നമതലാടെലാപ്കുംബഹു.മകരളലാമുഖ്യേതി�യുടെ
തൽസേ�വലാർത്സമമ്മളനകുംപ്രമക്ഷപണകുംടെ�്തു.

• ആനുേോെതിേങ്ങളുലടയും ബുള്ളറ്തിനുേളുലടയും വദനംദതിന ഇ-പതതിപ്പുേൾ: ആനുകലാലതികപ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളലാ�‘മകരള
മകലാളതികുംഗ് ’, ‘സേകലാലതികജനപഥകും’എന്നതിവജതില്ലാതലത്തിലുകുംസകുംസ്ഥലാനതലത്തിലുകുംമപ്രമത്യകഇ-പതതിപ്തിൽേല�ലാളകും,
ഇകും്ീഷ്ഭലാഷ�തിൽദതിനകുംപ്രതതിപ്രസതിദ്ീകരതിച്.

• ദതിനം പ്രതതിയുളള അകന്വഷണോത്മേ അറതിയതിപ്് : ടതറ്ലാ� വലാർത്കൾക്കും വതിവലാദങ്ങൾക്കും കലാരണേലാകുന്ന
അെതിസ്ഥലാന �ലാഥലാർത്ഥ്യങ്ങളുകും പ്രശ്നങ്ങളുകും അറതി�ലാൻ സർകേലാരതിടന പ്രലാപ്തേലാക്ന്നതതിനുകും അവ പരതിഹരതിക്ന്നതതിന്
സേ�ബന്തിതേലാ�തിഇെടപടുന്നതതിനുകുംവകുപ്്ഒരു‘ഇന്ലതിജൻസ്അധതിഷ്തിതറതിമപ്ലാർട്ടതികുംഗ് ’വതികസതിപ്തിച്.

• കസോഷ്ൽ േീഡതിയ ഇടലപടലുേൾ: മലലാകേ് ടഡൗണ് കലാല�ളവതിൽ മസലാഷ്യൽ േീഡതി�യുകും അതതിടന് വതിവതിധ
ഉപമ�ലാഗങ്ങളുകും (െതിക് മെലാകേ് വീഡതിമ�ലാകൾ, ഇൻസ്റലാഗ്രലാകും മസ്റലാറതികൾ, മപലാസ്ററുകൾ, വീഡതിമ�ലാകൾ, മഫലാമട്ടലാകൾ
മുതലലാ�വ)സകുംസ്ഥലാനത്തിലുകുംജതില്ലാതലത്തിലുകുംഈവകുപ്്പരേലാവധതിപ്രമ�ലാജനടപ്ടുത്തി.
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മാനവ വികസനം
6.1 വിദ്ാഭ്ാസം

06
അദ്ധ്യായം

"വിദ്യാഭ്യാസത്ിലൂടെ ഞയാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിശുവിലും 
മുതിര്ന്നവരിലും അവരുടെ ശരീരും, മനസ്്, ആത്യാവ് 
എന്നിവയിടെ ഏറ്റവും മികച്ചത് പുറടത്ടുക്കുക 
എന്നതയാണ്. സയാക്ഷരത വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ ഉദ്ദേശ് 
െക്ഷ്മല്ല; തുെക്ും ദ്�യാലമല്ല“ - മഹയാത്യാഗയാന്ി.

സയാമൂഹികവും സയാമ്പത്ികവമയായ വികസനത്ിലും 
ജീവിത നിെവയാരത്ിലും ദ്കരളത്ിടറെ ദ്നട്ടങ്ങള് 
പ്രദ്�യാദനകരവും ദ്പ്രയാത്യാഹനജനകവമയാണ്. 
മയാനവ വികസന സൂ�ികടയ സുംബന്ിച്ചിെദ്ത്യാളും, 
സുംസ്യാനത്ിടറെ പ്രകെനും ദ്െയാകത്ിടെ വികസിത 
രയാജ്ങ്ങളുമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്യാവന്നതയാണ്.  
�യാര്ശ്വവല്ക്രിക്ടപെട്ടവരുും ദുര്ബെരുമയായ  
വിഭയാഗങ്ങള്ക്് പ്രദ്ത്ക ശ്രദ്ധ നെ്കി എല്ലയാ 
വിഭയാഗങ്ങളിദ്െയും കുട്ടികളുടെ ആവശ്ങ്ങള് 
�രിഹരിക്കുന്നതിന് സുംസ്യാനും പ്രശുംസനീയമയായ 
നെ�െികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഭിന്നദ്ശഷിയള്ള 
കുട്ടികളുടെ ആവശ്ങ്ങള് �രിഹരിക്കുന്നതിനയായി 
പ്രഫഷണല് വവദഗ്ധ്വും സഹയായവും നെ്കി 
പ്രദ്ത്കും രൂ�കല്പെന ട�യ്ത ദ്പ്രയാഗ്യാമുകള് 
നെപെിെയാക്കുന്നു. അതുദ്�യാടെ, കെയാകയായിക ദ്മഖെ 
ദ്�യാലള്ള �യാദ്്്തര പ്രവര്ത്നങ്ങളില് പ്രദ്ത്ക ശ്രദ്ധ 
നല്കിയിട്ടുണ്്. എന്നിരുന്നയാലും കവദ്റജ്, ശയാസ്്ീയ 
സഹയായും എന്നിവയില് കൂടുതല് ടമച്ചടപെടുത്ലകള് 
ആവശ്മയാണ്. സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ എല്ലയാ 

ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ളുദ്െയും വ്ത്സ്ത ആവശ്ങ്ങള് 
നിറദ്വറ്റുന്നതിനയായി ഈ ദ്മഖയില് സമഗ്മയായ മയാറ്റും 
ടകയാണ്ടുവരുന്നതിടനക്കുറിച്ച്  “ട�യാതുവിദ്യാഭ്യാസ 
സുംരക്ഷണ യജ്ും“ (വിദ്യാഭ്യാസമിഷന്) പ്രദ്ത്കും 
ശ്രദ്ധ ട�ലത്തുന്നു.

ദ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയടെ വ്യാ�നും വിദ്യാഭ്യാസ 
ദ്മഖെയെക്ും സമ്പദ് വ്വസ്യടെ എല്ലയാ 
വിഭയാഗങ്ങദ്ളയും പ്രതികൂെമയായി ബയാധിച്ചു. ഈ 
സയാഹ�ര്ും വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങടള മടറ്റയാരു 
തെത്ിദ്െക്് ഉയരയാന് ദ്പ്രരിപെിക്കുകയും മുമ്പ് 
ഉ�ദ്യയാഗിച്ചിട്ടില്ലയാത് പ്യാറ്റ് ദ്ഫയാമുകളുും സയാദ്കേതിക 
വിദ്യും തിരടഞെടുക്കുന്ന അവസ്യില് 
എത്ിക്കുകയും ട�യ്തു. ദ്മല്സയാഹ�ര്ും 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങള്ക്് അവരുടെ സയാദ്കേതിക 
�രിജ്യാനവും അെിസ്യാന സൗകര്ങ്ങളുും 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിന് നിരവധി ടവല്ലുവിളികളുും 
അവസരങ്ങളുും സൃഷ്ിച്ചു. അതിലൂടെ ടെെിദ്കയാണ് 
ഫറന്സിുംഗ്, ടവര്ച്ച്വല് മീറ്റിുംഗുകള്, ടവബിനയാര്, 
ഇ-ദ്കയാണ്ഫറന്സിുംഗ് എന്നിവയില് വെിയ 
വര്ദ്ധനവ് ഉണ്യായി. ദ്കരളത്ില് സ്കൂള് 
വിദ്യാഭ്യാസത്ില് കഴിഞെ മൂന്ന് വര്ഷമയായി വികയാസും 
പ്രയാ�ിച്ച ഐ.സി.െി അധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാസും ഓണ് 
വെന് അധ്യാ�നത്ിദ്െക്കുും �്നത്ിദ്െക്കുും മയാറയാന് 
സഹയായിച്ചു.

ബ�ോക്സ് 6.1.1 ബേശീയ വ ിേ്ോഭ്ോസ നയം 2020

കരെ് ദ്ദശീയ വ ിദ്യാഭ്യാസ നയും 2019 അെിസ്യാനമയാക്ിയയാണ് പുതിയ ദ്ദശീയ വ ിദ്യാഭ്യാസ നയും, 2020 
പ്രഖ്യാ� ിച്ചത്. ഇന്ഡ്ന് ബഹിരയാകയാശ ഗദ്വഷണ സുംഘെനയടെ മുന്ട�യര്മയാന് ദ്ഡയാ.ടക.കസ്തൂരിരുംഗടറെ 
അദ്ധ്ക്ഷതയിലള്ള സമിതി രൂ�ീകരിച്ച നയും 2020 ജൂവെ 29 ന് ദ്ക�മി� സഭ അുംഗീകരിച്ചു.

• സ്കൂള് �യാ്്�ദ്ധതിയും അദ്ധ്യാ�നവും ഒരു പുതിയ “5+3+3+4“ രൂ�കല്�നയില് പുന: 
സുംഘെിപെ ിക്യാന് നയും ശ്രമിക്കുന്നു. അതിലൂടെ വ ിവ ിധ  വ ികസന ഘട്ടങ്ങളില് �്ിതയാക്ളുടെ 
ആവശ്ങ്ങള്ക്കുും തയാല്�ര്ങ്ങള്ക്കുും ഉതകുന്ന വ ിധത്ില് സ്കൂള് വ ിദ്യാഭ്യാസും “അെിസ്യാനഘട്ടും“ 
(അഞ്് വര്ഷും)  പ്രയാഥമികഘട്ടും (മൂന്ന് വര്ഷും), “മദ്ധ്ഘട്ടും“ (മൂന്ന് വര്ഷും), ഉന്നതഘട്ടും (മൂന്ന് വര്ഷും) 
(ഒന്�ത്, 10,11,12) എന്നീ ക്രമത്ിെയാക്ി.



312 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

• 2025-ഓടെ പ്രയാഥമിക വ ിദ്യാെയങ്ങളില് “അെിസ്യാന സയാക്ഷരതയും സുംഖ്യാ പ്രയാവീണ്വും“ ദ്നെയാന് ഇത് 
െക്ഷ്മിടുന്നു.

• ദ്ക�സര്ക്യാര് നിയ�ണത്ിലള്ള സ്കൂളുകള് ഒഴിടകയള്ള ട�യാതു-സ്വകയാര് സ്കൂളുകളുടെ വ ിെയിരുത്ലും 
അുംഗീകയാരവും ഇതിടറെ മയാനദണ്ഡങ്ങള്ക്് അനുസരിച്ചയായിരിക്കുും.

• കുറഞെത് അഞ്യാും ദ്ഗ്ഡ്, എട്ട് വടര അഭിെഷണീയും-ആവ ിഷ്ക്രണ മയാധ്മും മയാതൃഭയാഷ അടല്ലകേില് 
പ്രയാദ്ദശിക ഭയാഷയയായിരിക്കുും. “് ി ഭയാഷ ദ്ഫയാര്മുെ“ സ്കൂളുകളില് തുെര്ന്നുും നെപെ ിെയാക്കുും. അവ ിടെ മൂന്നില് 
രണ്് ഭയാഷ പ്രയാദ്ദശികമയായിരിക്ണും.

• രയാജ്ത്തുെനീളമുള്ള ഇന്്ന് ആുംഗ്ഭയാഷയ്ക്കുള്ള സ്കൂള് �യാ്്�ദ്ധതി ഒദ്ര നിെവയാരത്ിെയാക്യാന് നയും 
ശ്രമിക്കുന്നു.

• എല്ലയാ ട�ണ്കുട്ടികള്ക്കുും ട്യാന്സ്ടജന്ഡര് വ ിദ്യാര്തികള്ക്കുും തുെ്വും നിെവയാരമുള്ളതുമയായ വ ിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുന്നതിനയായി ഇന്്യാ ഗവണ്ടമടറെ് ഒരു “െ ിുംഗ�ദവ ി-ഉള്ടപെടുത്ല്“ ഫണ്് രൂ�ീകരിക്കുും. ദ്െയായ് 
ടെറ്റുകള്ക്കുും ശു� ിത്വത്ിനുമുള്ള വ്വസ്കള്, ദ്സയാ�യാധികമയായ �ണവകമയാറ്റും, വസക്ിള് എന്നിവ 
ദ്�യാലള്ള സ്്ീ, ട്യാന്സ്ടജന്ഡര് വ ിദ്യാര്തികടള സഹയായിക്കുന്നതരത്ിലള്ള ദ്ക� സര്ക്യാരിടറെ 
നയങ്ങള് നെപെ ിെയാക്യാന് സുംസ്യാനങ്ങള്ക്്  ഈ ഫണ്് ഉ�ദ്യയാഗിക്യാും.

• 5 മുതല് 10 കിദ്െയാമീറ്റര് ചുറ്റളവ ില് അുംഗനവയാെി ദ്ക�ങ്ങള് ഉള്ടപെടെ ഒരു ടസക്ന്ഡറി സ്കൂളുും തയാഴ്ന്ന 
ദ്ഗ്ഡുകള് നല്കുന്ന മറ്റ് സ്കൂളുകളുും അെങ്ങുന്ന “സ്കൂള് സമുച്ചയങ്ങള്“ സ്യാ� ിക്യാന് നയും നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.

• എല്ലയാ ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുും (എച്ച്.ഇ.ഐകള്) 2040 ഓടെ മള്ട്ടി ഡിസിപ് ിനറി ആകയാന് 
െക്ഷ്മിടുന്നുടവന്ന് നയും �റയന്നു. 2030 ഓടെ എല്ലയാ ജില്ലയിലും കുറഞെത് ഒരു മള്ട്ടി ഡിസിപ് ിനറി 
എച്ച്.ഇ.ഐ എകേിലും ഉണ്യായിരിക്കുും. ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസത്ിടെ ടമയാത് എന്ദ്റയാള്ടമറെ് അനു�യാതും 2018 
ടെ 26.3 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 2035 ഓടെ 50 ശതമയാനത്ിദ്െക്് ഉയര്ത്യാന് ഈ നയും െക്ഷ്മിടുന്നു.

• മൂന്ന് വര്ഷ ബ ിരുദും പൂര്ത്ിയയായവര്ക്് രണ്് വര്ഷടത് മയാസ്റ്റര് ദ്പ്രയാഗ്യാമുകള്, നയാെ്  വര്ഷടത് ബ ിരുദ 
ദ്പ്രയാഗ്യാും പൂര്ത്ിയയാക്ിയ വ ിദ്യാര്തികള് ഒരു വര്ഷടത് മയാസ്റ്റര് ദ്പ്രയാഗ്യാും അടല്ലകേില് അഞ്് വര്ഷടത് 
ഇടറെദ്ഗ്റ്റഡ് ബയാച്ച ിദ്െഴ്സ്, മയാദ്സ്റ്റഴ്സ് ദ്പ്രയാഗ്യാമുകള് എന്നിങ്ങടനയള്ള സൗകര്ും സയാധ്മയാണ്.

• ഉയര്ന്ന നിെവയാരമുള്ള ഇന്്ന് സര്വ്വകെയാശയാെകടള മറ്റ് രയാജ്ങ്ങളില് ക്യാമ്പസുകള് സ്യാ� ിക്യാന് 
ദ്പ്രയാത്യാഹിപെ ിക്കുും. അതുദ്�യാടെ, ദ്െയാകത്ിടെ മികച്ച 100 സര്വ്വകെയാശയാെകളില് ഉള്ടപെടുന്ന  
തിരടഞെടുത് സര്വ്വകെയാശയാെകടള ഇന്്യില് പ്രവര്ത്ിക്യാന് ദ്പ്രയാത്യാഹിപെ ിക്കുും.

• സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്ിനു  ദ്ശഷും, തുല്ല്തയും കഴിവും അെിസ്യാനമയാക്ി ഗദ്വഷണ ഫണ്ിങ്ങ് 
സുഗമമയാക്കുന്നതിന് ഒരു ദ്ദശീയ ഗദ്വഷണ ഫൗദ്ണ്ഷന് സ്യാ� ിക്കുും.

• വ ിദ്യാഭ്യാസത്ില് ട�യാതു നിദ്ക്ഷ�ും, ടമയാത്ും ആഭ്ന്ര ഉല്�യാദനത്ിടറെ 4.43 ശതമയാനത്ില് നിന്നുും 6 
ശതമയാനമയായി ഉയര്ത്യാന് ദ്ക�വും സുംസ്യാനങ്ങളുും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്ിക്കുും.

• 2017 നവുംബറില് സ്യാ� ിതമയായ നയാഷണല് ടെസ്റ്റിുംഗ് ഏജന്സി ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങള്ക്കുള്ള 
എല്ലയാ പ്രദ്വശന �രീക്ഷകളുും നെത്തുും.

• ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസ കമ്ീഷന് (യ.ജി.സി), അഖ ിദ്െന്്യാ കൗണ്സില് ദ്ഫയാര് ടെക്നിക്ല് എഡയൂദ്ക്ഷന് 
(എ.ഐ.സി.െ ി.ഇ) എന്നിവയ്ക് �കരമയായി ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസ ദ്മഖെയില് ഒടരയാറ്റ നിയ�ണ സുംവ ിധയാനും 
സൃഷ് ിക്കുന്നതിനയായി ഇന്്യില് ഉന്നത വ ിദ്യാഭ്യാസ കമ്ീഷന് (എച്ച്.ഇ.സി.ഐ) ബ ില് 2019 �യാര്െടമറെില് 
�യാസയാക്ി.

• പുതിയ വ ിദ്യാഭ്യാസ നയും 2020 നെപെയാക്കുന്നത് സുംബന്ിച്ച് സുംസ്യാനങ്ങള്ക്ിെയില് �ര്ച്ചകള് നെക്കുന്നു. 
വ ിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുടെ വര്ദ്ധിച്ച ദ്ക�ീകരണും, സ്വകയാര് വല്ക്രണും, സുംസ്യാനങ്ങളുടെ കുറഞെ 
�കേ്, പ്രീ വപ്രമറി ദ്മഖെയിടെ വ്ക്തയില്ലയായ്മ വ ിദ്ദശ സര്വ്വകെയാ ശയാെകളുടെ കെന്നുവരവ് തുെങ്ങിയ 
കയാര്ങ്ങളില് ദ്കരളും ഉള്ടപെടെയള്ള സുംസ്യാനങ്ങള് ആശകേ ഉന്നയിച്ച ിട്ടുണ്്.

അവലംബം: മാനവ വിഭവശേഷി മ�ാലയം

സോക്ഷരത

ഒരു രയാജ്ത്ിടറെ മയാനുഷിക മൂെധനത്ിടറെ 
ഗുണനിെവയാരത്ിടറെ ഏറ്റവും പ്രധയാന സൂ�കും 
സയാക്ഷരതയയാണ്. സയാക്ഷരത കണക്ിടെടുക്കുദ്മ്പയാള് 
93.91 ശതമയാനും സയാക്ഷരത നിരക്് ദ്നെിടക്യാണ്് 
ഇന്്യില് ഒന്നയാും സ്യാനത്യാണ് ദ്കരളും. െക്ഷദ്വീപുും 
(92.28 ശതമയാനും) മിദ്സയാറയാമുും (91.58 ശതമയാനും) 

ദ്കരളത്ിടറെ ടതയാട്ടു പുറകിലണ്് (ടസന്സസ്് ഓഫ് 
ഇന്് 2011). 1951 -ല് 47.18 ശതമയാനമയായിരുന്ന 
ദ്കരളത്ിടെ സയാക്ഷരതയാനിരക്് 2011 ആയദ്പെയാള് 
ഏകദ്ദശും ഇരട്ടിയയായി. 1951 ല് 22 ശതമയാനമയായിരുന്ന 
സ്്ീ-പുരുഷ സയാക്ഷരതയാന്രും 2011ല് 4.04 
ശതമയാനമയായി തയാഴ്ന്നു. സ്്ീ സയാക്ഷരതയില് 
ദ്കരളും 92 ശതമയാനദ്ത്യാടെ രയാജ്ത്് ഒന്നയാമത് 
നില്ക്കുദ്മ്പയാള് രയാജസ്യാനയാണ് ഏറ്റവും �ിന്നിലള്ളത് 
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(52.66 ശതമയാനും) (ടസന്സസ് ഓഫ് ഇന്് 2011). 
1951 മുതല് 2011 വടരയള്ള സയാക്ഷരതയാ മിഷന് 
നിരക്കുകള് അനു�ന്ം 6.1.1 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
സയാക്ഷരതയാ നിരക്ിടറെ കയാര്ത്ില് ജില്ലകള് 
തമ്ിലള്ള അന്രും വളടര കുറവയാണ്. 
ദ്കരളത്ിടറെ സയാക്ഷരതയാ നിരക്് ജില്ലതിരിച്ച് 
വിശകെനും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് 96.93 ശതമയാനദ്ത്യാടെ 
�ത്നുംതിട്ടയയാണ് സയാക്ഷരതയില് ഏറ്റവും മുന്നില്. 
96.41 ശതമയാനദ്ത്യാടെ ദ്കയാട്ടയും ജില്ലയും 96.26 
ശതമയാനദ്ത്യാടെ ആെപ്പുഴയും ടതയാട്ടു�ിന്നിലണ്്. 
സുംസ്യാനടത് ഏറ്റവും കുറഞെ സയാക്ഷരതയാ 
നിരക്കുള്ള ജില്ല �യാെക്യാെയാണ് (88.49 ശതമയാനും). 2001, 
2011 വര്ഷങ്ങളിടെ പുരുഷ-സ്്ീ വിഭയാഗും തിരിച്ചുള്ള 
ജില്ലകളിടെ സയാക്ഷരതയാ നിരക്കുകള് അനു�ന്ം 
6.1.2 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സയാക്ഷരതയാ രുംഗത്തുും തുെര് വിദ്യാഭ്യാസ ദ്മഖെയിലും 
�െ നൂതന �ദ്ധതികളുും ദ്കരള സുംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ 
മിഷന് നെപെിെയാക്ി വരുന്നു. സയാക്ഷരത എന്നയാല് 
ടവറും എഴുത്തുും വയായനയും �്ിക്കുക മയാ്മല്ല മറിച്ച് 
ആദ്രയാഗ്�രവും വളര്ച്ചയാ�രവമയായ ഒരു സയാമൂഹിക 
ജീവിതും എങ്ങടന വളര്ത്ിടയടുക്യാും എന്ന 
അവദ്ബയാധും വളര്ത്ിടയടുക്ല് കൂെിയയാണ്. ഈ 
ആശയും മുന്നില് വച്ചുടകയാണ്് ടക. എസ്. എല്. എും. 
എ. ആരുംഭിച്ച സയാമൂഹ് സയാക്ഷരത �ദ്ധതി െക്ഷ്ും 
വയ്ക്കുന്നത് ആദ്രയാഗ്ും, �രിസ്ിതി, െിുംഗദ്ഭദും, ദ്കരള 
നദ്വയാതയാനും, ഇന്്ന് ഭരണഘെന, ഇ-വിദ്യാഭ്യാസും 
എന്നീ ദ്മഖെകടളയയാണ്. അടുത്കയാെത്യായി 
ദ്കരള സുംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ മിഷന് പ്രദ്ത്ക 
സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതികള്ക്് തുെക്ും കുറിച്ചിട്ടുണ്്. 
�ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ്ും, കുെിദ്യറ്റടത്യാഴിെയാളികള്, 
ഭിന്നെിുംഗക്യാര് തുെങ്ങിയവര്ക്യായള്ള സയാക്ഷരതയാ 
�രി�യാെി ദ്കരളത്ിടറെ ഇന്നടത് അവസ്യ്ക് 
ദ്യയാജിക്കുന്നതയാണ്. പ്രയായദ്മറിയ �്ിതയാക്ളയാണ് 
സയാക്ഷരതയടെയും തുെര്വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെയും 
ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ളില് അധികവും. 

ചങ്ോതി: ദ്കരളത്ിടെ കുെിദ്യറ്റ ടതയാഴിെയാളികടള 
സയാക്ഷരരയാക്യാനയാണ് ഇൗ �ദ്ധതി െക്ഷ്മിടുന്നത്. 
2019-20 ല് തദ്ദേശ സ്വയും ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളില് 
ഈ �രി�യാെി നെപെയാക്കുകയും 1,641 കുെിദ്യറ്റ 
ടതയാഴിെയാളികള് സയാക്ഷരരയാവകയും ട�യ്തു. 
ദ്കരളത്ിടെ 25 െക്ഷദ്ത്യാളും കുെിദ്യറ്റ 
ടതയാഴിെയാളികള്ക്് ഭയാവിയില് പ്രദ്യയാജനും 
െഭിക്കുടമന്നയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വയായനയ്ക്കുും 
എഴുത്ിനുും �രിശീെനും നല്കുന്നതിനു പുറടമ, നല്ല 
ആദ്രയാഗ്ും, ശു�ിത്വ രീതികള് എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള 
അവദ്ബയാധവും ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി നല്കുന്നു. 
വിവിധ സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതികളിലൂടെ �്ിച്ച് 
വിജയിച്ചവരുടെ വിവരും പട്ിക 6.1.1-ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വിവിധ സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതികളിലൂടെ �്ിച്ച് 
വിജയിച്ചവരുടെ വിവരും പട്ിക 6.1.1-ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

4-യാും തരും, 7-യാും തുെ്തയാ �രി�യാെിയടെ �രീക്ഷ 
എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ും കഴിഞെ വര്ഷങ്ങളില് കൂെി 
വരുന്നതയായി കയാണുന്നു. എന്നയാല് 2020 -ല്  
ദ്കയാവിഡ്-19  മയായി ബന്ടപെട്ട അെച്ചിെല് കയാരണും 
ഈ എണ്ും കുറയയാനിെയയായി. ടക. എസ്. എല്. 
എും. എ. യടെ കയാര്ക്ഷമമയായ പ്രവര്ത്നഫെമയായി 
"ദ്പ്രരകു"മയാര്ക്് അര്ഹരയായ ആളുകടള കടണ്ത്ി 
അവടര വിവിധ തുെ്ത �ദ്ധതിയില് ദ്�ര്ക്യാന് 
സയാധിച്ചിട്ടുണ്്. വളടര നടല്ലയാരു വിഭയാഗടത്തടന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിദ്െയ്ക് തിരിടക ടകയാണ്ടുവരയാന് 
പ്രദ്ത്കിച്ച് �ത്യാും തരത്ിദ്െയ്ക്കുും ��ണ്യാും 
തരത്ിദ്െയ്ക്കുും ദ്�ര്ക്യാന് ടക. എസ്. എല്. 
എും. എ.യടെ പ്രയത്ും ടകയാണ്് സയാധിച്ചിട്ടുണ്്. 
സയാക്ഷരതയാ തുെ്തയാ �രി�യാെിയില് 2020 -ല് ദ്�ര് 
ദ്�ര്ത്ിട്ടുള്ളവരുടെ എണ്ും ചുവടെ �ട്ടികയില് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 6.1.1 സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതികളുടെ നിെവിടെ അവസ്  2019-20
ക്രമ നം. പദ്ധതിയുടെ ബപരസ് വ ിജയിച്ചവരുടെ എണ്ം

1 സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള �യാര്ശ്വവല്ക്രിക്ടപെട്ട വിഭയാഗത്ിനുള്ള പ്രദ്ത്ക 
സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതി

30,755

2 അട്ടപെയാെി �ട്ടികവര്ഗ് തുെ്തയാ �രി�യാെി 2,553

3 വയനയാെ് �ട്ടികവര്ഗ് തുെ്തയാ �രി�യാെി ഒന്നയാും ഘട്ടും 2,993

4 �ട്ടികജയാതി വിഭയാഗത്ിനുള്ള പ്രദ്ത്ക സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതി (നവദ്�തന) 3,060

5 �ട്ടിക വര്ഗ് വിഭയാഗത്ിനുള്ള പ്രദ്ത്ക സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതി (സമഗ്) 1,152

6 തീരദ്ദശ ദ്മഖെയ്ക്കുള്ള പ്രദ്ത്ക �ദ്ധതി (അക്ഷരസയാഗരും) 3,608

7 തിരുവനന്പുരും മുനിസിപെയാെിറ്റിക്കുദ്വണ്ിയള്ള സയാക്ഷര �ദ്ധതി 7,673

8 �ങ്ങയാതി (കുെിദ്യറ്റ ടതയാഴിെയാളികള്ക്കു ദ്വണ്ിയള്ള സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതി) 1,641

9 ഭിന്നെിുംഗക്യാര്ക്കുദ്വണ്ിയള്ള പ്രദ്ത്ക തുെര് വിദ്യാഭ്യാസ �ദ്ധതി 44

10 �രിസ്ിതി സയാക്ഷരതയാ �ദ്ധതി 10 െക്ഷത്ിെധികും ദ്�ര് ഈ 
�ദ്ധതിയില് �ടകേടുക്കുന്നു.

അവലംബം: ശേരള സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷന് അശതാറിറ്ി
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ചിത്ം 6.1.1 ഉെമസ്ത തിരിച്ച് വിദ്യാെയങ്ങളുടെ എണ്ും 2019-20

36.24% 

55.71% 

8.05% 

ഗവട�റെ് 
എയ്ഡഡ് 
അണ് എയ്ഡഡ് 

അവലംബം: പ�ാതു വിദ്ാഭ്ാസ ഡയറേ്ടശററ്്

തുെ്തയാ �രി�യാെിയില് ദ്�രുന്നവരില് �ട്ടികജയാതി-
�ട്ടികവര്ഗ് വിഭയാഗത്ില് ട�ടുന്നവരുടെ 
എണ്ും കൂടുതെയാടണന്ന് കയാണയാും. ദ്കരള 
സുംസ്യാനസയാക്ഷരതയാ മിഷടറെ കഴിഞെ കുടറ 
വര്ഷങ്ങളിടെ ശ്രമഫെമയായി ഭിന്നെിുംഗക്യാരുും 
ഈ �ദ്ധതിയടെ ഭയാഗമയായി. 2020 -ല് �ത്യാും 
തരത്ിലും ��ണ്യാും തരത്ിലമയായി 52 ദ്�ര് 
തുെ്തയാ �രി�യാെിയില് ദ്�ര്ന്നു. അതുദ്�യാടെ 
തടന്ന ഭിന്നദ്ശഷിക്യാരുടെ ഉയര്ന്ന പ്രയാതിനിധ്വും 
കയാണയാവന്നതയാണ്.

സസ്കൂള് വിേ്ോഭ്ോസം

2019-20 ല് ദ്കരളത്ില് 12951 സ്കൂളുകള് 
ഉണ്യായിരുന്നു. ഇതില് 4,693 (36.24 ശതമയാനും) 
എണ്ും സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളയായിരുന്നു. കൂെയാടത 7,216 
(55.71 ശതമയാനും) എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുും 1,042 
(8.05 ശതമയാനും) അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുും ഉണ്്. 
സര്ക്യാര് തെത്ില് ദ്െയാവര് വപ്രമറി സ്കൂളുകളുടെ 
എണ്മയാണ് അപെര് വപ്രമറി വഹസ്കൂള് 
എണ്ദ്ത്ക്യാള് കൂടുതല്. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ 
എണ്ും സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളുദ്െതിദ്നക്യാള് 
കൂടുതെയാണ്. 2019-20 ല് സുംസ്യാനത്് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് സ്കൂളുകള് മെപ്പുറും ജില്ലയിെയാണ് (1,561) 
ടതയാട്ടു �ിന്നയാടെ കണ്ണൂരുും (1,308), ദ്കയാഴിദ്ക്യാട്ടുമയാണ് 
(1,279). സുംസ്യാനത്് ഏറ്റവും കൂടുതല് സര്ക്യാര് 
സ്കൂളുകളുും (553) അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുും  
(201 എണ്ും) ഉള്ളതുും മെപ്പുറത്തുതടന്ന. എന്നയാല് 

കണ്ണൂര് ജില്ലയിെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകള് ഉള്ളത് (963). അനു�ന്ം 6.1.4 -ല് ജില്ല/
മയാദ്നജ് ടമറെ്/തെും തിരിച്ച് 2019-20 ടെ ദ്കരളത്ിടെ 
സ്കൂളുകളുടെ വിശദയാുംശങ്ങള് ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

2019-20 -ല് സുംസ്യാനടത് 1,529 സ്കൂളുകളില് 
സുംസ്യാന സര്ക്യാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതില് 
നിന്നുും വ്ത്സ്തമയായ �യാ്്�ദ്ധതിയയാണ് 
അനുവര്ത്ിച്ചുദ്�യാരുന്നത്. ഇതില് 1,315 സി.ബി.
എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളുും, 164 ഐ.സി.എസ്.ഇ. 
സ്കൂളുകളുും, 36 ദ്ക�ീയ വിദ്യാെയങ്ങളുും, 14 ജവഹര് 
നദ്വയാദയ വിദ്യാെയങ്ങളുും ഉണ്്. എല്ലയാ ജില്ലയിലും 
ഓദ്രയാ ജവഹര് നദ്വയാദയ വിദ്യാെയും പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
ദ്കരള സര്ക്യാര് �യാ്്�ദ്ധതി അല്ലയാത് �യാ്്�ദ്ധതി 
അനുവര്ത്ിക്കുന്ന 2019-20 വര്ഷത്ിടെ 
സ്കൂളുകളുടെ വിശദയാുംശങ്ങള് ജില്ല തിരിച്ച്  
അനു�ന്ം 6.1.5 –ല് ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

സര്കോര് സസ്കൂളുകളിടെ പശ്ോത്തെ 
വികസനവം സൗകര്ങ്ളും

ദ്കരളത്ിടെ എല്ലയാ സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളുും 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള ടകട്ടിെങ്ങളിെയാണ്. 
വയാെക ടകട്ടിെത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 95 സര്ക്യാര് 
സ്കൂളുകള്ക്് സ്വന്ും ടകട്ടിെും നിര്മ്ിദ്ക്ണ്തുണ്്. 
ടകട്ടിെ സൗകര്മുള്ള സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളുടെ 
വിശദയാുംശങ്ങള് ജില്ല തിരിച്ച്  അനു�ന്ം 6.1.6 
ല് ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്. സുംസ്യാനത്തുള്ള സര്ക്യാര് 

പട്ിക 6.1.2 ��ണ്യാും  തരത്ിലും �ത്യാും തരത്ിലും തുെ്തയാ �ദ്ധതിയില് രജിസ്റ്റര് ട�യ്തിട്ടുള്ളവര്
പോഠ്ക്രമം സസ്ത്ീ പുരുഷന് ഭിന്നെ ിംഗകോര് പട്ികജോതി പട്ികവര്ഗം ഭിന്നബശഷ ികോര് ആടക

ഹയര് ടസക്ണ്റി 2019 19,792 12,842 36 7,779 1,220 454 42,123

2020 9,524 14,252 30 5,273 759 371 30,209

എസ്.എസ്.എല്.സി 2019 15,567 18,460 29 7,786 1,381 748 43,971

10,898 11,026 22 5,148 839 613 28,546

അവലംബം: സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷന് അശതാറിറ്ി
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സ്കൂളുകളുടെ �ശ്യാത്െവികസനവും സൗകര്ങ്ങളുും 
ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനയായി തദ്ദേശ സ്വയുംഭരണ 
സ്യാ�നങ്ങളുും സര്വ്വശിക്ഷയാ ദ്കരള ദ്�യാലള്ള 
�രി�യാെികളുും വളടരദ്യടറ സഹയായിച്ചിട്ടുണ്്. 
കണക്കുപ്രകയാരും 99.83 ശതമയാനും സര്ക്യാര് 
സ്കൂളുകളില് കുെിടവള്ള സൗകര്വും, 100 
ശതമയാനും സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളില് മൂ്പ്പുര/കക്കൂസ് 
സൗകര്ങ്ങളുമുണ്്. കുെിടവള്ളും/മൂ്പ്പുര/കക്കൂസ് 
സൗകര്ങ്ങദ്ളയാടുകൂെിയ സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളുടെ  
2019-20 ടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്് അനു�ന്ം 
6.1.7-ല് കയാണയാും.

വിേ്ോര്തികളുടെ പ്രബവശനം

സുംസ്യാനത്് സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളില് പ്രദ്വശനും 
ദ്നടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ത്ില് കയാര്മയായ വര്ദ്ധനവ് 
കയാണുന്നുണ്്. 2018-19 -ല് 37.04 െക്ഷത്ില് 
നിന്ന് 2019-20 -ല് 37.17 െക്ഷമയായി കൂെി. എല്.
�ി വിഭയാഗത്ില് കുട്ടികളുടെ പ്രദ്വശനത്ില് 
നടല്ലയാരു വര്ദ്ധനവ് ഉണ്യായി. ദ്കരളത്ിടെ 
സ്കൂളുകളില് പ്രദ്വശനും െഭിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ും 
വിഭയാഗും തിരിച്ച് 2013-14 മുതല് 2019-20 വടര 
അനു�ന്ം 6.1.8 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2019-20 
-ല് ദ്കരളത്ിടെ സ്കൂളുകളിടെ ഉെമസ്ത തിരിച്ചുും, 
ക്യാസ് തിരിച്ചുമുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്കൂള് പ്രദ്വശനും 
സുംബന്ിച്ച വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 6.1.9 -ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. എയ്ഡഡ് സ്കൂളിടെ കുട്ടികളുടെ 
എണ്ും സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളിദ്നക്യാളുും അണ് 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളിദ്നക്യാളുും കൂടുതെയാണ്  
(ചിത്ം 6.1.2 -ല്). ജില്ല തിരിച്ച്, ഘട്ടും തിരിച്ച്, 
ആണ്-ട�ണ് തിരിച്ച്  2019-20 -ല് ദ്കരളത്ിടെ 
സ്കൂളുകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ വിദ്യാര്തികളുടെ 
വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 6.1.10 -ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂരിടെ ദ്െയാവര് വപ്രമറി 
വിഭയാഗും ഒഴിച്ച് ബയാക്ി ജില്ലകളിലും വിഭയാഗത്ിലും 
ആണ്കുട്ടികളടെ എണ്മയാണ് ട�ണ്കുട്ടികളുടെ 

എണ്ദ്ത്ക്യാള് കൂടുതല്.
"ട�യാതു-വിദ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണ യജ്ും” എന്ന 
�രി�യാെിയിലൂടെ ദ്കരളത്ിടെ സര്ക്യാര്,  എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളില് പ്രദ്വശനത്ില് വെിയ പുദ്രയാഗതി 
ഉണ്യായിട്ടുണ്്. മുന്വര്ഷങ്ങടള അദ്�ക്ഷിച്ച് 
2017-18 അധ്യന വര്ഷത്ില് ദ്കരളത്ിടെ 
സര്ക്യാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് 1,56,565 പുതിയ 
വിദ്യാര്തികള് പ്രദ്വശനും ദ്നെി. അനുബന് 
സുംഖ്കള് 2018-19 വര്ഷത്ില് 1,85,971 ഉും 2019-20 
വര്ഷത്ില് 1,63,558 ഉും ആയിരുന്നു.

ടപണ്കുട്ികളുടെ സസ്കൂള് പ്രബവശനം

2019-20 ല്, സ്കൂളുകളിടെ ആടകയള്ള 
വിദ്യാര്തികളില് 48.96 ശതമയാനും ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്. 
എല്ലയാ ജില്ലകളിലും ആണ്കുട്ടികളുടെ എണ്ും 
ട�ണ്കുട്ടികളുദ്െതിദ്നക്യാള് കൂടുതെയാണ്. എന്നിട്ടുും 
സ്കൂള് പ്രദ്വശനത്ിടറെ കയാര്ത്ില് മറ്റ് 
സുംസ്യാനങ്ങടള അദ്�ക്ഷിച്ച് െിുംഗ സമത്വത്ിടറെ 
വിെവ് ദ്കരളത്ില് തുദ്െയാും കുറവയാണ്. 

പട്ികജോതി, പട്ികവര്ഗ വിേ്ോര്തികളുടെ 
എണ്ം

2019-20 ടെ കണക്കു പ്രകയാരും സുംസ്യാനത്് 
ആടകയള്ള വിദ്യാര്തികളില് 10.31 ശതമയാനും 
�ട്ടികജയാതിയില്ടപെട്ടവരയാണ്. സര്ക്യാര്, സ്വകയാര്-
എയ്ഡഡ്, സ്വകയാര്-അണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിടെ 
�ട്ടികജയാതി വിദ്ര്തികള് യഥയാക്രമും 13.06, 9.95, 
4.06, ശതമയാനമയാണ്. സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളിടെ 
�ട്ടികജയാതി �ട്ടികവര്ഗ് കുട്ടികളുടെ ശതമയാനും, എണ്ും 
എന്നിവ വപ്രവറ്റ് എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിദ്െതിദ്നക്യാള് കൂടുതെയാണ്. (പട്ിക 6.1.3).

2019-20 -ല് സുംസ്യാനത്് ആടക സ്കൂള് 
പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ കുട്ടികളില് 1.98 ശതമയാനും 

ചിത്ം 6.1.2 ഉെമസ്ത തിരിച്ച് വിദ്യാര്തികളുടെ പ്രദ്വശനും
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�ട്ടികവര് ഗ് വിഭയാഗത്ില്ടപെട്ടവരയാണ്. ഇത് 
2019-20 കയാെഘട്ടത്ില് സര്ക്യാര്/എയ്ഡഡ്/
അണ്എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് യഥയാക്രമും 3.7 
ശതമയാനും, 1.32 ശതമയാനും, 0.47 ശതമയാനും 
വീതമയാണ്. 2019-20 ടെ സുംസ്യാന �ട്ടികജയാതി/
�ട്ടികവര്ഗ് വിദ്യാര്തികളുടെ ക്യാസ് തിരിച്ചുള്ള 
കണക്്  അനു�ന്ം 6.1.11 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
�ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ് വിഭയാഗത്ിടെ ടമയാത്ും 
കുട്ടികളില് 4.01 ശതമയാനും �ട്ടികജയാതി കുട്ടികളുും 
2.05 ശതമയാനും �ട്ടികവര്ഗ് കുട്ടികളുും മയാ്മയാണ് 
വപ്രവറ്റ് അണ്എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് 
പ്രദ്വശനും ദ്നെിയിരിക്കുന്നത്. ബയാക്ിയള്ള കുട്ടികള് 
സര്ക്യാര്-സ്വകയാര് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിെയായി 
പ്രദ്വശിക്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. സുംസ്യാനത്് ആടകയള്ള 
�ട്ടിക വര്ഗ് വിദ്യാര്തികളില് 58.8 ശതമയാനവും 
പ്രദ്വശനും ദ്നെിയിരിക്കുന്നത് ഗവണ്ടമറെ് 
സ്കൂളുകളിെയാണ്.

ടകോഴിഞ്ഞുബപോകല് നിരകസ്

ഇന്്യിടെ മറ്റ് സുംസ്യാനങ്ങടള അദ്�ക്ഷിച്ച് 
സ്കൂള് വിദ്യാര്തികളുടെ ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് ഏറ്റവും 
കുറവ് ദ്കരളത്ിെയാണ്. 2019-20 ടെ കണക്് 
അനുസരിച്ച് സുംസ്യാനത്് സ്കൂള് വിദ്യാര്തികളുടെ 
ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് 0.11 ശതമയാനമയാണ്. 
മയാനവ വിഭവദ്ശഷി മയാ�െയത്ിടറെ 2018 
ടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ിതിവിവരകണക്് പ്രകയാരും 
എല്.�ി വിഭയാഗത്ിടെ ഇന്്യിടെ ശരയാശരി 
ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് 4.13 ശതമയാനവും, 
യ.�ി., വഹസ്കൂള് എന്നിവിെങ്ങളില് യഥയാക്രമും 
4.03, 17.06 ശതമയാനവമയാണ്. ദ്കരളത്ില് യ.�ിടയ 
അദ്�ക്ഷിച്ച് ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് എല് �ി 
യിലും വഹസ്കൂളിലും കൂടുതെയാണ്. വഹസ്കൂള് 
വിദ്യാര്തികളിെയാണ് ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് 
കൂടുതലള്ളത്. ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് 2016-17 

ടെ 0.33 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 2019-20 -ല് 0.15 
ശതമയാനമയായി കുറഞെതയായി പട്ിക 6.1.4 -ല് നിന്നുും 
മനസ്ിെയാക്യാവന്നതയാണ്. ഈ കുറവ് എല്ലയാ ഘട്ടത്ിലും 
കയാണയാവന്നതയാണ്.

സുംസ്യാനടത് ജില്ലകളില് ദ്െയാവര് വപ്രമറി 
തെത്ില് ടകയാഴിഞ്ഞു ദ്�യാകല് കൂടുതലള്ളത് ഇടുക്ി 
ജില്ലയിെയാണ്. (0.33 ശതമയാനും) അപെര് വപ്രമറി 
തെത്ില് വയനയാെ് ആണ് ടകയാഴിഞ്ഞു ദ്�യാകല് 
നിരക്് കൂടുതല് ഉള്ളത് (0.25 ശതമയാനും); ടതയാട്ടു 
പുറകില് ഇടുക്ി, കയാസര്ദ്ഗയാഡ്, എറണയാകുളും എന്നീ 
ജില്ലകളയാണ് (0.10 ശതമയാനും), വഹസ്കൂള് തെത്ില് 
(1.14 ശതമയാനും) വയനയാട്ടിെയാണ് ടകയാഴിഞ്ഞു ദ്�യാകല് 
കൂടുതല്. ടതയാട്ടു പുറകില് യഥയാക്രമും  ഇടുക്ിയും (0.45 
ശതമയാനും) കയാസര്ദ്ഗയാഡുും (0.21 ശതമയാനും) ആണ്. 
ജില്ല തിരിച്ചുും ക്യാസ്് തിരിച്ചുും 2019-20 ടെ ടകയാഴിഞ്ഞു 
ദ്�യാകല് നിരക്കുകള് അനു�ന്ം 6.1.12 ല് 
ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്.

�ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ് വിഭയാഗങ്ങളിടെ 
കുട്ടികളുടെ ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാക്് ഇക്യാെയളവില് 
കുറഞ്ഞുവരുന്നതയായി കയാണടപെടുന്നു. എന്നിരുന്നയാലും 
ഈ വിഭയാഗങ്ങളിടെ വിദ്യാര്തികളുടെ 
ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാക്് മറ്റു വിഭയാഗങ്ങടള അദ്�ക്ഷിച്ച് 
കൂടുതെയാണ്. (പട്ിക 6.1.6 കയാണുക). ദ്കരളത്ിടെ 
�ട്ടികജയാതി വിഭയാഗത്ിടെ 2019-20 കയാെയളവിടെ 
ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്് 2018-19 കയാെയളവിടെ 
0.12 ശതമയാനത്ില് നിന്നുും 0.13 ശതമയാനമയായി 
ദ്നരിയ ദ്തയാതില് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്്. �ട്ടികവര്ഗ് 
വിഭയാഗങ്ങളിടെ ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാക്് നിരക്് ഇദ്ത 
കയാെയളവില് 1.29 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 1.16 
ശതമയാനമയായി കുറഞെിട്ടുണ്്.

�ട്ടികജയാതി വിദ്യാര്തികളുടെ ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് 
നിരക്് ഏറ്റവും കൂടുതല് കയാസര്ദ്ഗയാഡ് (0.44 

6.1.3 സ്കൂളുകളിടെ �ട്ടിക ജയാതി, �ട്ടികവര്ഗ് വ ിദ്യാര്തികളുടെ പ്രദ്വശനും ശതമയാനത്ില്
മോബനജസ്ടമന്സ് മറ്റുള്ളവര് പട്ികജോതി പട്ികവര്ഗം

സര്ക്യാര് 83.25 13.06 3.70

സ്വകയാര് എയ്ഡഡ് 88.73 9.95 1.32

സ്വകയാര് അണ് എയ്ഡഡ് 95.47 4.06 0.47

ആടക 87.71 10.31 1.98

അവലംബം: പ�ാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറേ്ടശററ്്

 പട്ിക 6.1.4 സ്കൂളുകളിടെ ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്്
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ആടക 0.22 0.16 0.12 0.11

എല് �ി 0.2 0.15 0.12 0.11

യൂ �ി 0.11 0.1 0.07 0.06

എച്ച്.എസ് 0.33 0.22 0.17 0.15

അവലംബം: പ�ാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറേ്ടശററ്്
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ശതമയാനും), ഇടുക്ി (0.44 ശതമയാനും) എന്നീ 
ജില്ലകളിെയാണ്. എന്നയാല് �ട്ടികവര്ഗ് വിദ്യാര്തികളുടെ 
ടകയാഴിഞെ് ദ്�യാകല് നിരക്് ഏറ്റവും കൂടുതല് മെപ്പുറും 
ജില്ലയിെയാണ് (2.32 ശതമയാനും), വയനയാെ് ജില്ലയയാണ് 
(1.77 ശതമയാനും) ടതയാട്ട് �ിന്നില്.  
2019-20 ല് ദ്കരളത്ിടെ �ട്ടിക ജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ് 
വിദ്യാര്തികള്ക്ിെയിടെ ടകയാഴിഞെ് ദ്�യാകല് 
നിരക്്  ജില്ല തിരിച്ചുള്ളതുും ക്യാസ്് തിരിച്ചുമുള്ള 
ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകെിടറെ വിശദവിവരങ്ങള് അനു�ന്ം 
6.1.13 യിലും 6.1.14 എന്നിവയില് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്ോപകരുടെ എണ്ം

2019-20 ല് 1,62,045 അദ്ധ്യാ�കരയാണ് ദ്കരളത്ിടെ 
സ്കൂളുകളില് �്ിപെിക്കുന്നത്. ഇതില് 94,904 (58.57 
ശതമയാനും) അദ്ധ്യാ�കര് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും 
13,974 (8.62 ശതമയാനും) അദ്ധ്യാ�കര് അണ്-
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലമയാണ്. ദ്ശഷിക്കുന്ന 
53,167 (32.81 ശതമയാനും) അദ്ധ്യാ�കര് സര്ക്യാര് 
സ്കൂളുകളിെയാണ്. ടമയാത്ും അദ്ധ്യാ�കരില് 50.78 
ശതമയാനും ദ്�ര് വഹസ്കൂളിലും, 24.37 ശതമയാനും 
യ.�ി യിലും, 24.85 ശതമയാനും എല്.�ി. സ്കൂളിലമയാണ്. 
അതില് തടന്ന 72.29  ശതമയാനും വനിതകളയാണ്. 
2019-20 ടെ ദ്സ്റ്റജ് തിരിച്ചുും, മയാദ്നജ്ടമറെ് തിരിച്ചുും ഉള്ള 
ദ്കരളത്ിടെ അദ്ധ്യാ�കരുടെ എണ്ും അനു�ന്ം 
6.1.15 -ല് ദ്�ര്ത്ിരിക്കുന്നു.

കുട്ികള് കുറവള്ള സസ്കൂളുകള്

2019-20 കയാെയളവില് ശരയാശരി 25 കുട്ടികദ്ളക്യാള് 
കുറവള്ള 996 സ്കൂളുകളുണ്്. ഇതില് 382 എണ്ും 

സര്ക്യാര് സ്കൂളുകളുും 614 എണ്ും എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളുമയാണ്. ശരയാശരി 10 കുട്ടികദ്ളക്യാള് കുറവള്ള 
37 സര്ക്യാര് എല്.�ി. സ്കൂളുകളുും പ്രവര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. 
എന്നയാല് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് ഇത് 84 ആണ്. 
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് സൂ�ിപെിക്കുന്നത് കുട്ടികള് 
കുറവള്ള സ്കൂളുകള് ഏറ്റവും കൂടുതലള്ളത് �ത്നുംതിട്ട 
(215 എണ്ും) ജില്ലയിലും തുെര്ന്ന് ദ്കയാട്ടയും (118), കണ്ണൂര് 
(103), ആെപ്പുഴ (103) ജില്ലകളിലമയാണ്. കുട്ടികളുടെ 
എണ്ും കുറവള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള് കൂടുതല് ഉള്ളത് 
�ത്നുംതിട്ട (154) ജില്ലയും ടതയാട്ടുപുറകില് കണ്ണൂര് (90) 
ജില്ലയമയാണ്. സര്ക്യാര് ദ്മഖെയില് ഇത് �ത്നുംതിട്ട 
ജില്ലയും (61) ടതയാട്ടുപുറകില് ആെപ്പുഴ ജില്ലയമയാണ് (52). 
എല് �ി സ്കൂള് ദ്മഖെയിെയാണ് ഭൂരിഭയാഗവും കുറവ 
കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളുള്ളത്. സര്ക്യാര് ദ്മഖെയില് 
ഏറ്റവും കറവ് കുട്ടികള് ഉള്ളത് (94.50 ശതമയാനും) 
എല്.�ി.സ്കൂളുകളിെയാണ്. എയ്ഡഡ് ദ്മഖെയിലും 
(87.95 ശതമയാനും) കുട്ടികള് കുറവള്ള സ്കൂളുകള് 
എല്.�ി. വിഭയാഗത്ിെയാണ്. ദ്കരളത്ിടെ കുട്ടികള് 
കുറവള്ള സ്കൂളുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള് ജില്ല തിരിച്ച് 
അനു�ന്ം 6.1.16 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ബകരള ഇന്ഫോസസ്്രകസ്ചര് ആന്സ് 
ടെകസ്ബനോളജി ബ�ോര് എഡ്യുബകഷന് 
(കകറ്സ്)

സുംസ്യാനടത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുടെ 
നവീകരണും ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനുും 
നെപെയാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സുംസ്യാന സര്ക്യാര് 
സുംരുംഭമയാണ് ദ്കരള ഇന്ഫയാസ്ട്ക്�ര് ആറെ് 
ടെക്ദ്നയാളജി ദ്ഫയാര് എഡയുദ്ക്ഷന് (വകറ്റ് ).  
കഴിഞെ ഒരു ദശയാബ്ദത്ിടെ  വകറ്റിടറെ 

പട്ിക.6.1.5 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ടകയാഴിഞ്ഞുദ്�യാകല് നിരക്്
ജില്ല എസസ്.സി എസസ്.െി മറ്റുള്ളവര് ആടക
തിരുവനന്പുരും 0.17 0.52 0.12 0.15

ടകയാല്ലും 0.07 0.21 0.05 0.06

�ത്നുംതിട്ട 0.00 0.11 0.00 0.00

ആെപ്പുഴ 0.02 0.00 0.02 0.02

ദ്കയാട്ടയും 0.12 0.50 0.09 0.11

ഇടുക്ി 0.44 1.58 0.14 0.30

എറണയാകുളും 0.14 1.04 0.17 0.19

തൃശ്ശൂര് 0.02 0.15 0.02 0.02

�യാെക്യാെ് 0.19 1.03 0.10 0.15

മെപ്പുറും 0.04 2.32 0.05 0.07

ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ് 0.10 1.57 0.08 0.10

വയനയാെ് 0.06 1.77 0.08 0.50

കണ്ണൂര് 0.01 0.34 0.05 0.06

കയാസര്ദ്ഗയാഡ് 0.44 1.59 0.04 0.12

ആടക 0.13 1.16 0.07 0.11
അവലംബം: പ�ാതുവിദ്ാഭ്ാസ ഡയറേ്ടശററ്്
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�രിധിയിലള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളയായ ഇന്ഫര്ദ്മഷന് 
ആറെ് കമ്യൂണിദ്ക്ഷന് ടെക്ദ്നയാളജി, കപെയാസിറ്റി 
ബില്ഡിുംഗ്, ഉള്ളെക് വികസനും, കണക്റ്റിവിറ്റി, 
ഇ-ദ്െണിുംഗ്, സയാറ്റവെറ്റ് അധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാസും, 
�ിന്തുണയും �രി�യാെന സുംവിധയാനവും, 
ഇ-ഗദ്വണന്സ്, സ്ക്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സയാഹ�ര്  
വികസനും എന്നിവയിലൂടെ വകറ്റ് സുംസ്യാനത്ിടറെ 
വിദ്യാഭ്യാസ സ�ദയായത്ില് വിപ്വും സൃഷ്ിച്ചു.  
വകറ്റിടറെ �രിശ്രമദ്ത്യാടെ, സുംസ്യാനടത് 
സ്ക്കൂളുകളില് ഇദ്പെയാള് അതിദ്വഗ ദ്്യാഡ് ബയാന്ഡ് 
കണക്റ്റിവിറ്റി, ആവശ്മയായ ഡിജിറ്റല് റിദ്സയാഴ്സ് 
ദ്�യാര്ട്ടലകള്, �രിശീെനും െഭിച്ച അദ്ധ്യാ�കര് 
എന്നിവരുടെ �ിന്തുണയള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഐ..സി.
െി. ഗയാഡ്ടജറ്റുകള് സജ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുവഴി 
ടമയാത്ും ഐ.സി.െി. പ്രയാപ്തമയായ പ്രവര്ത്ന 
സുംവിധയാനും ഉണ്്.

4752 ടസക്ന്ഡറി സ്ക്കൂളുകളില് 493.50 ദ്കയാെി 
രൂ� ട�െവയാക്ി വഹടെക് സ്ക്കൂള് �ദ്ധതിയും 
11,273 വപ്രമറി സ്ക്കൂളുകളില് 300 ദ്കയാെി രൂ� മുെക്ി 
വഹടെക് െയാബ് ടപ്രയാജക്ടുും വകറ്റ് വിജയകരമയായി 
പൂര്ത്ിയയാക്ി.  വഹടെക് സ്ക്കൂള് ടപ്രയാജക്െിടറെ 
അെിസ്യാനത്ില് 4,752 സര്ക്യാര്, എയ്ഡഡ് 
വഹസ്ക്കൂള്/ഹയര് ടസക്റെറി/ടവയാദ്ക്ഷണല് 
ഹയര്ടസക്റെറി സ്ക്കൂളുകളില് സ്റ്റയാദ്റെര്ഡ് 8 
മുതല് 12 വടരയള്ള ക്യാസ്സുകളില്  44,705 ക്യാസ്് 
മുറികള്, െയാ�്ദ്െയാപെ്, സീെിുംഗ് മൗണ്ഡ് ടപ്രയാജക്െര്, 
യ.എസ്.ബി. എന്നിവ ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് വഹടെക് 
ആക്ിയിരിക്കുന്നു.  കൂെയാടത സ്ീക്റകള്, വഹസ്ീഡ് 
ദ്്യാഡ്ബയാന്ഡ് ഇറെര്ടനറ്റ് കണക്െിവിറ്റി, ടനറ്റ് 
വര്ക്ിങ്ങ്, സമഗ് റിദ്സയാഴ്സ് ദ്�യാര്ട്ടെിദ്െക്കുള്ള 
ആക്സസ് എന്നിവയും സയാധ്മയാക്ി.  59,532 
െയാ�്ദ്െയാപ്പുകള്, 43,736 മള്ട്ടിമീഡിയ ടപ്രയാജക്െറകള്, 
42,055 ടപ്രയാജക്െര് മൗണ്ിുംഗ് ആക്സസറീസ് 21,841 
ടപ്രയാജക്െര് സ്ക്രീനുകള്, 43,030 യ.എസ്.ബി. 
സ്ീക്റകള് 4,578 ഡി.എസ്.എല്.ആര്. ക്യാമറകള്, 
4,545 എല്.ഇ.ഡി. ടെെിവിഷനുകള്, 4,720 ഫുള് 
എച്ച്. ഡി. ടവബ്ക്യാമുകള്, 4,611 മള്ട്ടി ഫങ്ഷന് 
പ്രിറെറകള് എന്നിവ സ്കൂളുകള്ക്് നല്കിയിട്ടുണ്്.  
വഹടെക് െയാബ് �ദ്ധതിയടെ ഭയാഗമയായി 11,273 
വപ്രമറി സ്ക്കൂളുകള്ക്് അവരുടെ വിദ്യാര്തികളുടെ 
എണ്ത്ിനുും ദ്്യാഡ്ബയാന്ഡ് ഇറെര്ടനറ്റ് 
കണക്െിവിറ്റിയും ആനു�യാതികമയായി െയാ�്ദ്െയാപ്പുകള്, 
ടപ്രയാജക്െറകള്, യ.എസ്.ബി. സ്ീക്റകള് എന്നിവ 
നല്കി.  ഈ �ദ്ധതിയടെ ഭയാഗമയായി ടമയാത്ും 56,248 
െയാ�്ദ്െയാപ്പുകള്, 24,382 മള്ട്ടിമീഡിയ ടപ്രയാജക്െറകള്, 
56,248 യ.എസ്.ബി. സ്ീക്റകള് എന്നിവ ഈ 
സ്ക്കൂളുകള്ക്് നല്കിയിട്ടുണ്്.

ഐ.സി.െി. ഉള്ളെക്ത്ിടറെ കയാര്ത്ില് സമഗ് 
റിദ്സയാഴ്സ് ദ്�യാര്ട്ടല് (www.samagra.kite.kerala.
gov.in) അദ്ധ്യാ�കര്ക്കുും വിദ്യാര്തികള്ക്കുും ഒരു 

ദ്�യാടെ �യാ്്�ദ്ധതിയും സിെബസുും ബന്ിപെിച്ചിട്ടുള്ള 
വിവിധതരും മള്ട്ടി മീഡിയ ടമറ്റീരിയലകളിദ്െക്് 
പ്രദ്വശനും നല്കുന്നു.  സ്ക്കൂളുകളിടെ വിദ്യാര്തികടള 
ഐ.െി. സ്ക്കൂള് ക്ബുകള് (െിറ്റില് വകറ്റ്സ് ) 
രൂ�ീകരിക്യാന് ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നു.  ഐ.സി.റ്റി.
യിലൂടെ �ര്ദ്വക്ഷണത്ിലും സ്വയും �്നത്ിലും 
ഏര്ടപെടുന്ന 1.80 െക്ഷും വിദ്യാര്തി അുംഗങ്ങടള 
ഉള്ടകയാള്ളുന്ന 2,060 യൂണിറ്റുകള് ഉള്ള െിറ്റില് 
വകറ്റ്സ് ഇന്്യിടെ വിദ്യാര്തികളുടെ വെിയ 
ഐ.സി.െി ശുംഖെയയാണ്. ആനിദ്മഷന്, വസബര് 
സുരക്ഷ, ഇെക്ദ്ട്യാണിക്സ്, െയാുംദ്ഗ്വജ് കമ്പയൂട്ടിുംഗ്, 
ആര്ട്ടിഫിഷല് ഇറെെിജന്സ്, ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക്സ്, 3ഡി 
ആനിദ്മഷന് എന്നിവയില് അവര്ക്് പ്രദ്ത്ക 
�രിശീെനും നല്കുന്നു.  വിദ്യാര്തികള്ക്യായി 
വിദ്യാഭ്യാസ �യാനല് പ്രദ്ക്ഷ�ണും ട�യ്യുന്നതിനുള്ള 
മയാധ്മമയായി വകറ്റ് അതിടറെ KITE VICTORS 
വിദ്യാഭ്യാസ �യാനലും (www.victors.kite.kerala.gov.
in) ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് വരുന്നു.  �യാനല് ഇദ്പെയാള് 24/7 
സുംദ്പ്രഷണും ട�യ്യുന്നു.  എല്ലയാ ദ്കബിള്, ഡി.െി.
എച്ച് ടനറ്റ് വര്ക്കുകളിലും ഇദ്പെയാള് െഭ്മയാണ്. 
ദ്െണിുംഗ്-“KOOL” (kites Online Open Learning- 
kool.kite.kerala.gov.in) എന്ന തെടകട്ടില് സ്ക്കൂള് 
അദ്ധ്യാ�കര്ക്യായള്ള MOOC (മയാസിവ് ഓപെണ് 
ഓണ്വെന് ദ്കയാഴ്സുകള്) ദ്മയാഡല് ദ്കയാഴ്സിലൂടെ 
അദ്ധ്യാ�കര് നിര്ബന്ിത സര്ട്ടിഫിദ്ക്ഷന് 
ദ്കയാഴ്സുകള്ക്് നിര്ദേിഷ് സമയും നഷ്ടപെെയാടത 
തടന്ന ദ്�ര്ന്നു വരുന്നു.  മയാര്ച്ച്  31, 2020 വടര 
�തിനയായിരിത്ിെധികും അധ്യാ�കര്ക്് KOOL 
�ദ്ധതിയടെ �രിശീെനും െഭിച്ചു.

2020 മയാര്ച്ച് രണ്യാും വയാരത്ില് ദ്കയാവിഡ്-19 
മഹയാമയാരി ആരുംഭിച്ചദ്തയാടെ മുന്കരുതല് നെ�െിയയായി 
സുംസ്യാനടത് എല്ലയാ സ്ക്കൂളുകളുും അെച്ചുപൂട്ടുകയും 
ഇദ്പെയാള് നെപെയാക്കുന്ന വയാര്ഷിക �രീക്ഷകള് 
നിര്ത്െയാക്കുകയും ട�യ്തു.  എന്നിരുന്നയാലും 
വകറ്റ് നെപെിെയാക്കുന്ന വിവിധ �ദ്ധതികളുടെ 
ഭയാഗമയായള്ള �രി�യാെികളിലൂടെ അക്യാദമിക വിെവ് 
നികത്യാനുും അതിടറെ ഭയാഗമയായള്ള ടവല്ലുവിളികടള 
ദ്നരിെയാനുും സയാധിച്ചു.  കപെയാസിറ്റി ബില്ഡിുംഗിടറെ 
കയാര്ത്ില്, 81,000 വപ്രമറി അധ്യാ�കര്ക്് 
സ്വയും �്ന ദ്മയാഡല് സമഗ് റിദ്സയാഴ്സ് ദ്�യാര്ട്ടല് 
നല്കി.  കുട്ടികള്ക്് വീടുകളില് ക്രിയ്യാത്കവും 
ബൗദ്ധികവമയായ അന്രീക്ഷും പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നതിന് 
അവസരടമയാരുക്കുകടയന്ന െക്ഷ്ദ്ത്യാടെ 
സ്ക്കൂളുകളില് നഷ്ടപെട്ട ക്യാസ് ദിവസങ്ങള് 
തിരിച്ചു�ിെിക്കുന്നതിനയായി കുട്ടികള്ക്യായി പ്രദ്ത്ക 
�രി�യാെി ‘അവധിക്യാെ സദ്ന്യാഷങ്ങള്’  (ഹയാപെി 
ടവദ്ക്ഷന് വെുംസ് ) നെത്ി.  ‘അക്ഷരവൃക്ഷും’  
എന്ന സവിദ്ശഷമയായ ഒരു ദ്പ്രയാഗ്യാും പുറത്ിറക്ി.  
അതിലൂടെ ഡിജിറ്റല് ഉള്ളെക്ങ്ങള് നിര്ദേിഷ് 
വിദ്യാവിദ്നയാദ രൂ�ത്ില് വികസിപെിടച്ചടുത്ിട്ടുണ്്.  
അതിലൂടെ വിദ്യാര്തികള്ക്് വിവിധ കളികളിലൂടെയും 
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ബ�ോക്സ്  6.1.2   ഫസ്റ്റ് ടബല്

ദ്കയാവ ിഡ്-19 മഹയാമയാരി ഉണ്യായിരുന്നിട്ടുും, വകറ്റ് വ ിക്ദ്െഴ്സ് 
വ ിദ്യാഭ്യാസ �യാനല് വഴി, മുന് വര്ഷടത്ദ്�യാടെ ഈ 
വര്ഷവും അക്യാദമിക് ടസക്ഷന് ജൂണ് 1 ന് തടന്ന 
ആരുംഭിക്യാനയായി. “ഫസ്റ്റ്ടബല്“ ക്യാസ്സുകള് �യാനെ ിലൂടെ 
പ്രദ്ക്ഷ�ണും ട�യ്യുകയും അതിടറെ ദ്ഫസ് ബുക്് ദ്�ജ്   
www.facebook.com/Victorseduchannel  വഴി തത്മയും സുംദ്പ്രഷണും 
ട�യ്യുകയും കൂെയാടത ഓഫ് വെന് കയാഴ്ചകള്ക്യായി www.youtube.
com/its Victors എന്ന യൂെയൂബ് �യാനെ ില് അ�് ദ്െയാഡ് ട�യ്യുകയും 
ട�യ്തു. സുംസ്യാനടത് 15000 ത്ിെധികും സ്കൂളുകളില് വഹടെക് 
�ദ്ധതികള് ഫെപ്രദമയായി നെപെ ിെയാക്കുന്നതിടറെ ഭയാഗമയായി 1.20 
െക്ഷത്ിെധികും െയാ�് ദ്െയാപ്പുകളുും 70000 ടപ്രയാജക്െറകളുും മറ്റ് ഐ.സി.െ ി 
ഉ�കരണങ്ങളുും വ ിന്സിക്ടപെട്ടു. ഇത് ദ്കബ ിള്  കണക്ഷന് അടല്ലകേില് 
ടെെ ിവ ിഷന് െഭ്മല്ലയാത് വ ിദ്യാര്തികള്ക്യായി ഉ�ദ്യയാഗടപെടുത്തുന്നു. 
� ിെ ക്യാസ്സുകളില് കയാഴ്ചക്യാരുടെ എണ്ും 40 െക്ഷും കവ ിഞ്ഞു. ഇന്്ടയ 
കൂെയാടത മിഡില് ഈസ്റ്റില് നിന്നുും അദ്മരിക്, യൂദ്റയാ�്ന് ദ്മഖെകളില് 
നിന്നുള്ള നൂറകണക്ിന് ആളുകള് ക്യാസ്സുകള് കണ്ടു. ഇുംഗ്ീഷ്, മെയയാളും 
മയാധ്മങ്ങള്ക്് പുറദ്മ, തമിഴ്, കന്നെ മയാധ്മങ്ങളില് �്ിക്കുന്ന വ ിദ്യാര്തികള്ക്യായി വകറ്റ്, കന്നെ, 
തമിഴ് മീഡിയും ക്യാസ്സുകള് വ ികസിപെ ിടച്ചടുത്ിട്ടുണ്്. അവ www.youtube.com/dropkd, www.youtube.
com/kitekasaragod  എന്നീ യൂെയൂബ്�യാനലകളില് െഭ്മയാക്ി. ഇതിലൂടെ ഒരു വ ിദ്യാര്തി ദ്�യാലും �്ന 
അവസരങ്ങള് നഷ്ടപെടുത്തുന്നിടല്ലന്ന് ഉറപെയാക്യാന് സയാധിക്കുന്നു. സ്കൂളുകള് വീണ്ടുും തുറക്കുന്നത് 
വടര “ഫസ്റ്റ് ടബല്“ തുെരുും.

�രിമിതമയായ വ ിഭവങ്ങളുും സയാദ്കേതിക വ ിദ്യും ഉ�ദ്യയാഗിച്ച്, മുന്കൂട്ടി നിശ്യിച്ച സമയ 
ടഷഡയൂളുകളില് എല്ലയാ മയാനദണ്ഡങ്ങളുും അനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റല് ക്യാസ്സുകള് തുെരയാന് വകറ്റിന് കഴിഞ്ഞു. 
ദ്സയാഷ്ല് മീഡിയ പ്യാറ്റ് ദ്ഫയാമുകളയായ ടഫയ്സ് ബുക്്, യൂെയൂബ് എന്നിവയും ഈ സുംരുംഭത്ിടറെ 
ഭയാഗമയായി വ്യാ�കമയായി ഉ�ദ്യയാഗിച്ചു. തുെക്ത്ില് ഉ�കരണങ്ങളുടെ അഭയാവും കയാരണും ഈ 
ക്യാസ്സുകളിദ്െക്് പ്രദ്വശനും െഭിക്യാത് � ിെ വ ിദ്യാര്തികള് ഉണ്യായിരുന്നു. എന്നയാല് സ്യാര്ട്ട് 
ദ്ഫയാണ്, ടെെ ിവ ിഷന് വ ിതരണത്ിലൂടെ സമൂഹത്ിടറെ വ ിവ ിധ ദ്മഖെകളിലള്ളവര് ഇെടപെട്ടദ്തയാടെ 
ഇത് �രിഹരിക്യാന് സയാധിച്ചു.

അവെുംബും: വകറ്റ് 2019

പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂടെയും നിര്വ�ിക്ടപെട്ട കഴിവകള് 
ദ്നെയാന് കഴിയും.

ഫിസിക്ല് ഇന്ഫയാസ്ട്ക്�ര് നവീകരണത്ിറെ 
കയാര്ത്ില് 5 ദ്കയാെി, രൂ� 3 ദ്കയാെി രൂ� വിഭയാഗത്ില് 
56 സ്ക്കൂള് ടകട്ടിെങ്ങളുടെ ടപ്രയാജക്ടുകള് വകറ്റ് 
പൂര്ത്ിയയാക്ി, ഇതില് 7.55 െക്ഷും �തുരശ്ര അെി 
വിസ്തീര്ണ്മുള്ള വഹടെക് ക്യാസ് മുറികള്, കിച്ചന് 
ദ്്യാക്്, വഡനിുംഗ് ഹയാള്, ദ്െയായ് െറ്റ് ദ്്യാക്കുകള്, 
െദ്ബയാറട്ടറികള്, ഓഡിദ്റ്റയാറിയങ്ങള് എന്നിവ 
ഉള്ടകയാള്ളുന്ന ടകട്ടിെങ്ങള് നിര്മ്ിച്ചു.

സമഗ്ര ശിക്ഷോ ബകരളം (എസസ്.എസസ്.ടക)

പ്രീ സ്ക്കൂള് മുതല് സീനിയര് ടസക്റെറി തെും 
വടര ഒരു കുെക്ീഴില് ടകയാണ്ടുവരയാനയായി ’സ്ക്കൂള്’ 
ടന വിഭയാവനും ട�യ്ത്ക്വിധത്ില് സ്ക്കൂള് 
വിദ്യാഭ്യാസടത്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുംദ്യയാജിത 

�ദ്ധതിയയാണ് സമഗ്ശിക്ഷ.  ഇത്രടമയാരു 
ഭരണ സുംവിധയാനും സൃഷ്ിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ക്കൂള് 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ വിവിധ ദ്മഖെകളില് ശ്രദ്ധയൂന്നി 
അതിനുദ്വണ്ി ത�ങ്ങള് വികസിപെിക്കുന്നതിനുും 
സഹയായിക്കുന്നു.  നിെവയാരമുള്ള സ്ക്കൂള് 
വിദ്യാഭ്യാസും വിപുെീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രദ്വശനും 
വര്ദ്ധിപെിക്കുക, �ിദ്ന്നയാക്ും നില്ക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകദ്ളയും 
ദുര്ബെ വിഭയാഗങ്ങദ്ളയും ഉള്ടപെടുത്തുന്നതിലൂടെ 
തുെ്ത ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ഗുണനിെവയാരും ഉയര്ത്തുക, സ്ക്കൂള് 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിടെ സയാമൂഹികവും െിുംഗ�രവമയായ 
വിെവകള് നികത്തുക, സ്ക്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
എല്ലയാ തെങ്ങളിലും തുെ്ത ഉറപെയാക്കുക ടതയാഴിെധിഷ്ിത 
വിദ്യാഭ്യാസും ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക എന്നിവയയാണ് 
�ദ്ധതിയടെ ട�യാതു െക്ഷ്ങ്ങള്.

ട�യാതു വിദ്യാഭ്യാസസുംരക്ഷണ യജ്ത്ിടറെ 
വിശയാെമയായ െക്ഷ്ങ്ങല് വകവരിക്കുന്നതിനുും 
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വിദ്യാഭ്യാസ അവകയാശ നിയമത്ില് വിഭയാവനും 
ട�യ്തിട്ടുള്ള പ്രയായത്ിന് അനുദ്യയാജ്മയായ വിദ്യാഭ്യാസും 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് അക്യാദമിക വിെവ് 
നികത്തുന്നതിനുമയായള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളയാണ് എസ്.
എസ്.ടക. ഏടറ്റടുത്ിരിക്കുന്നത്.

ഹയര് ടസകന്റി വിേ്ോഭ്ോസം

ദ്ദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ിന് അനുസൃതമയായി 
ടസക്റെറി വിദ്യാഭ്യാസും പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് 
ദ്വണ്ിയയാണ് ഹയര്ടസക്റെറി ദ്കയാഴ്സുകള്  

1990-91 കയാെയളവില് സുംസ്യാനത്് നിെവില് 
വന്നത്.  2020-ല് സുംസ്യാനത്് 2,079 ഹയര് 
ടസക്റെറി സ്ക്കൂളുകള് നിെവിലണ്്.  അതില് 819 
എണ്ും (39.4 ശതമയാനും) സര്ക്യാര് സ്ക്കൂളുകളയാണ്. 
846 എണ്ും (40.7 ശതമയാനും) എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളുും 
ബയാക്ി 414 എണ്ും (19.9 ശതമയാനും) അണ് എയ്ഡഡ്/
ടെക്നിക്ല് സ്ക്കൂളുകളയാണ്.  ജില്ലകളില് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് ഹയര് ടസക്റെറി സ്ക്കൂളുകള് മെപ്പുറത്യാണ് 
(248 എണ്ും) ടതയാട്ടു�ിന്നയാടെ യഥയാക്രമും 
എറണയാകുളവും (209 എണ്ും) തൃശ്ശൂരുമയാണ് (203 എണ്ും).
2020-ല് ഹയര് ടസക്റെറി ദ്കയാഴ്സില് 7,250 

ബ�ോക്സ്  6.1.3 സമഗ് ശിക്ഷ ദ്കരളയടെ പ്രധയാന സുംരുംഭങ്ങള്, 2019-20

ശോസസ്ത്പഥം
വ ിദ്യാര്തികള്ക്് �്നദ്ത്യാടുള്ള തയാല്�ര്വും അദ്ന്വഷണയാത്തയും ജ്വെ ിപെ ിക്ത്വ ിധമുള്ള 
സമഗ് ശിക്ഷ ദ്കരളയടെ ഒരു പുതുമയള്ള സുംരുംഭമയാണ് ശയാസ്്�ഥും. സുംസ്യാനടത് ഹയര് 
ടസക്ണ്റി വ ിദ്യാര്തികള്ക്് അവരുടെ തനത് വ ിഷയത്ിടെ ആധുനികതടയ �രി�യടപെടുത്യാന് 
സഹയായിക്കുക എന്നതയാണ് ഈ �ദ്ധതിയടെ െക്ഷ്ും. ശയാസ്് സയാദ്കേതിക ദ്മഖെയിലള്ള 
അദ്ധ്യാ�കരുമയായള്ള അടുപെവും ഇെട�െലും ഓദ്രയാ വ ിദ്യാര്തിക്കുും അവരവരുടെ �്ന ശയാഖയിടെ 
വളര്ച്ചയാ സയാധ്ത കടണ്ത്യാന് തീര്ച്ചയയായും സയാധിക്കുന്നു. സയന്സ്, ദ്കയാദ്മഴ്സ്, ഹയൂമയാനിറ്റീസ് 
വ ിദ്യാര്തികള്ക്യായി പ്രദ്ത്കും �രി�യാെി നെത്ി വരുന്നു.

പ്രോബേശിക വ ിഭവ ബക�ങ്ളും ഊരുവിേ്ോബക�ങ്ളും
ട�യാതു വ ിഭയാഗത്ിടെ വ ിദ്യാര്തികള്ക്കുും � ിദ്ന്നയാക് വ ിഭയാഗത്ിടെ വ ിദ്യാര്തികള്ക്കുമിെയില് 
പ്രത്ക്ഷമയായ ഒരു വ ിെവ് ഉണ്് എന്നയാണ് നയാഷണല് ആച്ചീവ്ടമറെ് സര്ടവ്വ കയാണിക്കുന്നത്. സയാമൂഹ്-
സയാമ്പത്ിക വശങ്ങള്  അറിവ് വര്ദ്ധിപെ ിക്കുന്നതിടറെ അളവ് കുറയന്നതിന് കയാരണമയാകുന്നുണ്്. 
പ്രയാദ്ദശിക വ ിഭവ ദ്ക�ങ്ങള് വഴി �്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് തയാങ്ങ് നല്കുന്നതിലൂടെ ഈ 
വ ിെവ് നികത്ി അക്യാദമിക ദ്നട്ടത്ിടെത്ിക്യാന് സയാധിക്കുന്നു. െയാര്ടഗറ്റ് ഗ്രൂപെ ിടറെ തയാമസ 
സ്െത്ിനടുത്തുള്ള കമ്യൂണിറ്റി ഹയാള്, വെ്റി ദ്�യാലള്ള ട�യാതു സ്െങ്ങളിെയാണ് ഈ 
ടസറെറകള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. സമഗ് ശിക്ഷ ദ്കരളയിടെ സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കര് �്ിതയാക്ള്ക്് 
� ിന്തുണ നല്കുന്നു. �്ിതയാക്ള്ക്് അവരുടെ സയാമൂഹിക കഴിവകള്, ദ്നതൃത്വ ഗുണങ്ങള്, മയാധ്മ 
സയാക്ഷരത കഴിവകള്, ആശയ വ ിനിമയ കഴിവകള്, ഐ.സി.െ ി ഉ�ദ്യയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവകള് 
എന്നിവ വ ികസിപെ ിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുും െഭിക്കുന്നു. 

ഊരു വ ിേ്ോ ബക�ങ്ള് 
പ്രയാദ്ദശിക വ ിഭവ ദ്ക�ങ്ങളുടെ �ട്ടികവര്ഗ് ദ്മഖെയിലള്ള രൂ�മയാണ് “ഊരു വ ിദ്യാദ്ക�ങ്ങള്”. 
ദ്ഗയാ് �്ിതയാക്ളുടെ രണ്് പ്രധയാന അക്യാദമിക് പ്രശ്നങ്ങള് ഊരു വ ിദ്യാദ്ക�ങ്ങള് അഭിസുംദ്ബയാധന 
ട�യ്യുന്നു. ആദ്ദ്ത്ത്, അടല്ലകേില് ഏറ്റവും പ്രധയാനടപെട്ടത് എന്നു �റയന്നത് നിെനിര്ത്ല് 
പ്രശ്നമയാണ്. സയാുംസ്കയാരിക ഘെകങ്ങള് മൂെമുണ്യാകുന്ന അന്വല്ക്രണവും � ിദ്ന്നയാക്യാവസ്യും 
�െദ്പെയാഴുും ഈ �്ിതയാക്ടള സ്കൂളില് നിന്നുും വ ിട്ട് നില്ക്യാന് ദ്പ്രരിപെ ിക്കുന്നു. അക്യാദമിക് 
� ിന്തുണ നല്കുന്നതിടനയാപെും ഈ �്ിതയാക്ടള ഒന്നിെധികും തരത്ില് സയാമൂഹികവല്ക്രിക്യാനുും 
ഊരു വ ിദ്യാദ്ക�ങ്ങള് െക്ഷ്മിടുന്നു. ടമയാത്ത്ില് 600 എല്.ആര്.സി.കളുും 44 “ഊരു 
വ ിദ്യാദ്ക�ങ്ങളുും“ ദ്കരളത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

ഗണിബതോത്സവം (ഗണിതത്തിടന് ഉത്സവം)
ഗണിതശയാസ്് ജീവ ിതടത് അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ളതുും അര്തവത്യായതുമയായ �്നും 
സയാക്ഷയാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന �രി�യാെിയയാണിത്. ഗണിത ശയാസ്്ും എന്ന വ ിഷയും മനുഷ് 
ജീവ ിതത്ില് എങ്ങടന പ്രതിഫെ ിക്കുന്നു എന്നതിടനക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ന്വഷണമയാണ്  “ഗണിദ്തയാത്വും“ 
എന്ന �രി�യാെി.

അവെുംബും : SSK, 2019



321അദ്ധ്യായം 6, മയാനവ വികസനം

ബയാച്ചുകള് ഉണ്്.  3,81,755 ദ്�രയാണ് ഹയര് ടസക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയത്.  ഏറ്റവും കൂടുതല് 
ബയാച്ചുകള് മെപ്പുറും ജില്ലയിെയാണ് (1067 എണ്ും).  
ഇവിടെ 58,930 വിദ്യാര്തികള് പ്രദ്വശനും ദ്നെി.  
ജില്ല-മയാദ്നജ്ടമറെ് തിരിച്ചുള്ള ഹയര് ടസക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകളുദ്െയും ബയാച്ചുകളുദ്െയും എണ്ും അനു�ന്ം 
6.1.17 ലും ജില്ലകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ കുട്ടികളുടെ 
കണക്കുകള് അനു�ന്ം 6.1.18 ലും കയാണയാും.
ഹയര് ടസക്റെറി ദ്കയാഴ്സുകളിടെ വിദ്യാര്തികളുടെ 
വിജയ ശതമയാനും 2018-19 ടെ 84.28 ശതമയാനത്ില് 
നിന്ന് 2019-20 -ല് 85.14 ശതമയാനമയായി ഉയര്ന്നു.  
2020-ല് 18,668 കുട്ടികള് എല്ലയാ വിഷയങ്ങള്ക്കുും 
എ+ ദ്നെി.  3,20,940 കുട്ടികള് ഉന്നത �്നത്ിന് 
ദ്യയാഗ്ത ദ്നെി.  വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 6.1.19 
-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. �ട്ടികജയാതി വിദ്യാര്തികളുടെ 
വിജയ ശതമയാനും 66.33 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 
68.03 ശതമയാനമയായി കൂെിയിട്ടുണ്് എന്നയാല് എസ്.
െി.വിദ്യാര്തികളുടെ എണ്ും 65.74 ശതമയാനത്ില് 
നിന്ന് 63.59 ശതമയാനമയായും കുറഞ്ഞു.  വിശദയാുംശങ്ങള് 
അനു�ന്ം 6.1.20, 6.1.21 എന്നിവയില് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.  

ടവോബകഷണല് ഹയര് ടസകന്റി 
വിേ്ോഭ്ോസം

ടവയാദ്ക്ഷണല് ഹയര് ടസക്റെറി വിദ്യാഭ്യാസും 
സുംസ്യാനത്് ആരുംഭിക്കുന്നത് 1983-84 
കയാെഘട്ടത്ിെയാണ്. സ്വയും ടതയാഴില്/ദ്വതന/പ്രത്ക്ഷ 
ടതയാഴിലകള് സൃഷ്ിക്കുക എന്നീ െക്ഷ്ദ്ത്യാടെ പ്സ് 
ടു തെത്ിലള്ള വിദ്യാര്തികള്ക്് വിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുകയയാണ് ടവയാദ്ക്ഷണല് ഹയര്ടസക്റെറി 
വിദ്യാഭ്യാസും ടകയാണ്് െക്ഷ്മിടുന്നത്.  2020-21-ല് 389 
ടവയാദ്ക്ഷണല് ഹയര്ടസക്റെറി സ്ക്കൂളുകളിെയായി 
സുംസ്യാനത്് 1,101 ബയാച്ചുകളുണ്്.  ഇതില് 261 
സ്ക്കൂളുകള് സര്ക്യാര് ദ്മഖെയിലും 128 എണ്ും 
എയ്ഡഡ് ദ്മഖെയിലമയാണ്.  52 എണ്ദ്ത്യാടെ ഏറ്റവും 
കൂടുതല് വി.എച്ച്.എസ്. കള് ഉള്ള ജില്ല ടകയാല്ലവും, 
ടതയാട്ടടുത്് 41 എണ്ദ്ത്യാടെ തിരുവനന്പുരവമയാണ്. 
2020-21-ല് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
കളുും ദ്കയാഴ്സുകളുും അനു�ന്ം 6.1.22 -ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മയാര്ച്ച് 2020 ടെ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ �രീക്ഷയില് 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്ിന് അര്ഹത ദ്നെിയത് 76.06 
ശതമയാനമയാണ്. 2011 മുതല് 2020 വടര വി.എച്ച്.
എസ്.ഇ. �രീക്ഷ എഴുതിയവരുടെയും വിജയിച്ചവരുടെയും 
എണ്വും സ്കൂളില് ദ്�യാകുന്ന കുട്ടികളുടെ റിസല്ട്ടുകളുും 
(2012-2020) അനു�ന്ം 6.1.23, 6.1.24 എന്നിവയില് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സര്വ്വകെോശോെയും ഉന്നതവിേ്ോഭ്ോസവം

സുംസ്യാനത്് ആടക 14 സര്വ്വകെയാശയാെകളുണ്്. 
ഇതില് 4 സര്വ്വകെയാശയാെകള് - ദ്കരളയാ, 
മഹയാത്യാഗയാന്ി, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, കണ്ണൂര് എന്നിവ 
- ട�യാതുസ്വഭയാവമുള്ളതുും, വിവിധ ദ്കയാഴ്സുകള് 
നെത്തുന്നവയും ആണ്. ശ്രീശകേരയാ�യാര് സുംസ്കൃത 
സര്വകെയാശയാെ, ടകയാച്ചി ശയാസ്്സയാദ്കേതിക 
സര്വ്വകെയാശയാെ, തുഞ്ടത്ഴുത്ച്ഛന് മെയയാള 
സര്വ്വകെയാശയാെ, ദ്കരള ടവറ്റിനറി ആന്ഡ് ആനിമല് 
സയന്സ് യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി, ദ്കരള കയാര്ഷിക 
സര്വ്വകെയാശയാെ, ദ്കരള ആദ്രയാഗ് സര്വ്വകെയാശയാെ, 
ദ്കരള മത്്, സമുദ്്യാല്പന്ന �്ന സര്വ്വകെയാശയാെ, 
ദ്കരള സയാദ്കേതിക സര്വ്വകെയാശയാെ തുെങ്ങിയവ 
പ്രദ്ത്ക വിഷയങ്ങളില് വവദഗ്ധ്ും ദ്നടുന്നതിന് 
സഹയായകമയായ ദ്കയാഴ്സുകള് നെത്ിവരുന്നു. 
ഇതുകൂെയാടത 2005 ല്, സ്യാ�ിതമയായ നുവയാല്സ് 
അഥവയാ നയാഷണല് യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി ഓഫ് 
അഡ്വയാന്സ്ഡ് െീഗല് സ്റ്റഡീസ്, കയാസര്ദ്ഗയാഡ് 
സ്യാ�ിച്ച ദ്ക� സര്വ്വകെയാശയാെ എന്നിവയും 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകള്
സുംസ്യാനത്് 229 ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
ദ്കയാദ്ളജുകള് നിെവിലള്ളതില് 163 സ്വകയാര് 
എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളുും 66 സര്ക്യാര് ദ്കയാദ്ളജുകളുും 
ആണ്. ഇത് കൂെയാടത നിരവധി അണ്-എയ്ഡഡ്/
ടസല്ഫ് ഫിനയാന്സിങ്ങ് ദ്കയാദ്ളജുകളുും 
സര്വ്വകെയാശയാെകളുടെ അുംഗീകയാരദ്ത്യാടുകൂെി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. 2019-20 -ല് എറണയാകുളും, 
തിരുവനന്പുരും ജില്ലകളിെയാണ് (26) സുംസ്യാനത്് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
ദ്കയാദ്ളജുകള് ഉള്ളത്. ടതയാട്ടുപുറകില് ദ്കയാട്ടയും (24) 
ജില്ലയയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല് സര്ക്യാര് ദ്കയാദ്ളജുകള് 
തിരുവനന്പുരും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ് ജില്ലകളിെയാണ് (10). 
2019-20 ല് സുംസ്യാനത്് നിെവിലള്ള ആര്െ്സ് 
ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ എണ്ും ജില്ല 
തിരിച്ച് അനു�ന്ം 6.1.25 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
ടസല്ഫ് ഫിനയാന്സിങ്ങ് ദ്കയാദ്ളജുകളുടെയും സ്വയും 
ഭരണയാധികയാരമുള്ള ദ്കയാദ്ളജുകളുടെയും വിവരങ്ങള് 
അനു�ന്ം 6.1.26 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വിേ്ോര്തികളുടെ പ്രബവശനം

ദ്കരളത്ിടെ നയാെ് സര്വ്വകെയാശയാെകള്ക്് കീഴിലള്ള 
ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് 2019-20 
-ല് 3.32 െക്ഷും വിദ്യാര്തികള് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയിട്ടുണ്് 
(അണ് എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകള് ഒഴിടക). ഇതില് 2.25 
െക്ഷും (67.7 ശതമയാനും) ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്.

ബിരുദ �്നത്ിന് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയിട്ടുള്ള 
കുട്ടികളില് 47.5 ശതമയാനും ദ്�ര് ബി.എ യ്ക്കുും, 36.5 
ശതമയാനും ദ്�ര് ബി.എസ്.സി.യ്ക്കുും, 16 ശതമയാനും ദ്�ര് 
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ബി.ദ്കയാമിനുമയാണ് ദ്�ര്ന്നിട്ടുള്ളത്. ബിരുദ �്നത്ിന് 
പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ ആടക വിദ്യാര്തികളില് 68.1 
ശതമയാനും ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്. ആണ്-ട�ണ് 
തിരിച്ചുള്ള പ്രദ്വശനും വ്ക്മയാക്കുന്നത് ബി.എ, 
ബി.എസ്.സി ദ്കയാഴ്സുകടളക്യാള് ആണ്കുട്ടികള് 
തിരടഞെടുക്കുന്നത് ബി.ദ്കയാും ദ്കയാഴ്സയാണ്.

ബി.എ. ബിരുദ ദ്കയാഴ്സിന് ആടക 27 
വിഷയങ്ങളയാണുള്ളത്. സയാമ്പത്ിക ശയാസ്്ും ആണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് വിദ്യാര്തികള് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ 
വിഷയും. ടതയാട്ടു പുറകില് ഇുംഗ്ീഷ് വരുന്നു. ബി.എസ്.സി. 
ദ്കയാഴ്സിനു കീഴീല് ആടക 31 വിഷയങ്ങള് �്ിക്യാും. 
ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വിദ്യാര്തികള് പ്രദ്വശനും 
ദ്നെിയത് ഫിസിക്സിെയാണ് ടതയാട്ടു�ിറകിെയാണ് 
ഗണിതശയാസ്്ും. ബി.എ., ബി.എസ്.സി., ബി.ദ്കയാും 
ദ്കയാഴ്സുകളിെയായി ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സസ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ വിദ്യാര്തികളുടെ 
വിശദയാുംശങ്ങള് ചിത്ം 6.1.3 ലും അനു�ന്ം 6.1.27, 
6.1.28, 6.1.29 ലും ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2019-20 

കയാെഘട്ടത്ില് ദ്കരളത്ില് 21867 വിദ്യാര്തികള് 
ബിരുദയാനന്ര-ബിരുദ ദ്കയാഴ്സുകള്ക്് പ്രദ്വശനും 
ദ്നെി. ഇതില് 66 ശതമയാനും ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്. 
ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് എും.എ, 
എും.എസ്.സി, എും.ദ്കയാും ദ്കയാഴ്സുകള്ക്് പ്രദ്വശനും 
ദ്നെിയവരുടെ വിശദമയായ കണക്കുകള് അനു�ന്ം 
6.1.30, 6.1.31, 6.1.32 -ല് ഉള്ടപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

പട്ികജോതി/പട്ികവര്ഗ വിേ്ോര്തികള്

സുംസ്യാനത്് ബിരുദ-ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ 
ദ്കയാഴ്സുകളിെയായി 42,486 �ട്ടികജയാതി വിഭയാഗ 
വിദ്യാര്തികളയാണ് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയിട്ടുള്ളത്. 
2019-20 ല് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ ആടക 
വിദ്യാര്തികളില് 12.79  ശതമയാനും 
�ട്ടികജയാതിയില്ടപെട്ടവരയാണ്. 2019-20 -ല് 
ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് 
പ്രദ്വശനും ദ്നെിയവരില് 7,311 ദ്�ര്  �ട്ടികവര്ഗ് 
വിഭയാഗത്ില്ടപെട്ട വിദ്യാര്തികളയാണ്.  ഇത് ആടക 

പട്ിക 6.1.6 ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ വിദ്യാര്തികള്

 ബകോഴസ്സസ് ആടക ടപണ്കുട്ികള് ആണ്കുട്ികള് ടപണ്കുട്ികളുടെ 
ശതമോനം

ബി.എ 1,37,576 88,768 48,808 64.5

ബി എസ്.സി 1,05,545 78,908 26,637 74.8

ബി.ദ്കയാും. 46,403 29,472 16,931 63.5

ആടക 2,89,524 1,97,148 92,376 68.1
എും.എ 15,924 10,167 5,757 63.8

എും.എസ്.സി 19,971 12,757 7,214 63.9

എും.ദ്കയാും 6,874 4,828 2,046 70.2

ആടക 42,769 27,752 15,017 64.9
ആടക ടമോത്തം 3,32,293 2,24,900 1,07,393 67.7

അവെുംബും: ദ്കയാദ്ളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്െദ്ററ്റ്

ചിത്ം 6.1.3 ഡിഗ്ി ദ്കയാഴ്സിദ്െക്കുള്ള സ്്ീ പുരുഷ വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രദ്വശനും
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അവലംബം: ശോശളജ് വിദ്ാഭ്ാസ ഡയറേ്ടശററ്്



323അദ്ധ്യായം 6, മയാനവ വികസനം

വിദ്യാര്തികളുടെ 2.2 ശതമയാനമയാണ്.

2019-20-ല് ദ്കരളത്ിടെ ആര്െ്സ് ആറെ് 
സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് ദ്�ര്ന്ന �ട്ടികജയാതി-
�ട്ടികവര്ഗ് വിഭയാഗത്ില്ടപെട്ട വിദ്യാര് തികളുടെ 
കണക്കുകള് അനുബന്ും 6.1.33 ല് കയാണയാും. 
�ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ് വിദ്യാര്തികളുടെ 
പ്രദ്വശനും 41,547 ല് നിന്നുും 42,486 ആയി 
ഉയര്ന്നു. �ട്ടിക വര്ഗ് വിദ്യാര്തികളില് ഇത് 6,956 
ല് നിന്നുും 7,313 ദ്െക്് ഉയര്ന്നു. �ട്ടികജയാതി-
�ട്ടികവര്ഗ് വിദ്യാര്തികളുടെ അനു�യാതും അവരുടെ 
ജനസുംഖ്യടെ അനു�യാതദ്ത്ക്യാള് കൂടുതെയാടണന്ന് 
കയാണയാന് സയാധിക്കുും. ദ്മല് വിഭയാഗങ്ങളുടെ 
ശതമയാനയാെിസ്യാനത്ിലള്ള വിവരങ്ങള് പട്ിക 6.1.17 
ലും ചിത്ം 6.1.4 ലും കയാണയാും. 

സസ്ബകോളര്ഷിപ്പുകള്

13 തരും ദ്ക�-സുംസ്യാനതെ ദ്്യാളര്ഷിപ്പുകള് 

വിദ്യാര്തികള്ക്് െഭിക്കുന്നു. ദ്�യാസ്റ്റ് ടമട്ിക് 
ദ്്യാളര്ഷിപെ് (65,626), ജില്ല ടമറിറ്റ് ദ്്യാളര്ഷിപെ് 
(20,409), ദ്കരള സുംസ്യാന സുവര്ണ് ജൂബിെി 
ദ്്യാളര്ഷിപെ് (4,473) എന്നിവയയാണ് 2019-20 
വര്ഷത്ില് നെ്കിയ പ്രധയാന ദ്്യാളര്ഷിപ്പുകള്. 
2015-16 മുതല് 2019-20 വടരയള്ള കയാെഘട്ടത്ില് 
നല്കിയിട്ടുള്ള ദ്്യാളര്ഷിപ്പുകള് വിവരങ്ങള് 
അനു�ന്ം 6.1.34 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്ോപകര്

സുംസ്യാനടത് ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ 2019-20 ടെ അധ്യാ�കരുടെ 
എണ്ും 9955 ആണ്. ഇതില് 57.2 ശതമയാനും 
സ്്ീകളയാണ്. 2015-16 മുതല് 2019-20 വര്ഷങ്ങളില് 
സര്വ്വകെയാശയാെ തിരിച്ച് ദ്കരളത്ിടെ ആര്െ്സ് ആറെ് 
സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ അധ്യാ�കരുടെ എണ്ും 
അനു�ന്ം 6.1.35 ല് കയാണയാും. ഇവരില് 3,933 ദ്�ര് 
(39.5 ശതമയാനും) �ി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദമുള്ളവരയാണ്. 

പട്ിക 6.1.7 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്ിന് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ എസ്.സി എസ്.െി വിദ്യാര്തികള്

ബകോഴസ്സസ് ആടക ശതമോനം  
എസസ്.സി

ശതമോനം  
എസസ്.െ ി

ശതമോനം 
മറ്റുള്ളവര്

ബി.എ 100 10.39 2.25 87.09

ബി.എസ്.സി 100 15.47 0.97 83.57

ബി.ദ്കയാും 100 13.35 1.85 84.8

ആടക 100 12.72 1.85 85.44
എും.എ 100 15.77 6.02 78.22

എും.എസ്.സി 100 11.26 3.33 85.41

എും.ദ്കയാും 100 13.30 4.90 81.8

ആടക 100 13.26 4.58 82.15
ആടക ടമോത്തം 100 12.79 2.20 85.01

അവെുംബും: ദ്കയാദ്ളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്െദ്ററ്റ്

ചിത്ം 6.1.4 ബിരുദ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ ദ്കയാഴ്സിടെ �ട്ടിക വര്ഗ് വിദ്യാര്തികള് ശതമയാനത്ില്
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വിശദവിവരങ്ങള് അനു�ന്ം 6.1.36 -ല് 
ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്. 2020 ല് ഈ ദ്കയാദ്ളജുകളില് 3,772 
ദ്�ര് അതിഥി അദ്ധ്യാ�കരയായി ദ്ജയാെി ട�യ്തിട്ടുണ്്. 
ഇതിടറെ വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 6.1.37 ല് 
കയാണയാും.

ബകരള ഉന്നത വിേ്ോഭ്ോസ കൗണ്സില്

ദ്ദശീയ തെത്ിലള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള് 
ഫെപ്രദമയായി നെപെിെയാക്കുന്നതിനയായി, സുംസ്യാനതെ 
ആസൂ്ണത്ിടറെയും സഹകരണത്ിടറെയും 
പ്രയാധയാന്ും അുംഗീകരിച്ചുടകയാണ്്, എല്ലയാ 
സുംസ്യാനങ്ങളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില് 
രൂ�ീകരിക്ണടമന്ന് ദ്ദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും 
1986ല് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. 2007 മയാര്ച്ച് 16 ന് ദ്കരള 
സുംസ്യാന ഹയര് എഡയൂദ്ക്ഷന് കൗണ്സില് 
നിെവില് വന്നു. സുംസ്യാനത്് ഹയര് എഡയൂദ്ക്ഷടന 
�റ്റിയള്ള വിവരങ്ങള് െഭ്മയാക്കുന്നതിനുും ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസ ദ്മഖെയില് സമത്വും, പ്രദ്വശനും, മികവ് 
എന്നിവ ഉറപെയാക്യാനുും പ്രയത്ിക്കുന്നു. കൗണ്സിെിടറെ 
പ്രധയാന ചുമതെകള് തയാടഴ �റയന്നു:

• സുംസ്യാനടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 
നയങ്ങള് രൂ�ീകരിക്കുന്ന ഒരു ഏജന്സിയയായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുക.

• സുംസ്യാനടത് സര്ക്യാര്, സര്വ്വകെയാശയാെകള്, 
മറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങള് എന്നിവയ്ക് 
ഉ�ദ്ദശും നല്കുക.

• സുംസ്യാനടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്യാ�നങ്ങളുടെ വിവിധ ഏജന്സികളുടെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങടള ഏദ്കയാ�ിപെിക്കുക.

• ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളില് പുതിയ 
ആശയങ്ങള്ക്കുും �ദ്ധതികള്ക്കുും തുെക്ും കുറിക്കുക

• ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിടെ 
സ്വയുംഭരണയാവകയാശത്ില് വകകെത്യാടത 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രുംഗത്് ട�യാതു സൗകര്ങ്ങള് 
െഭ്മയാക്കുക.

കൗണ്സിെിടന് പ്രധോന 
സംരംഭങ്ള് - 2019-20

ഇ.ബജണല് കണ്ബസോര്ഷ്ം

ഇന്ഫര്ദ്മഷന് ആറെ് വെ്റി ടനറ്റ് 
വര്ക്് ടസറെറകള് നെ്കുന്ന രയാജ്ടത് 
സ്യാ�ങ്ങളിലെനീളമുള്ള ഇ.ദ്ജണലകളിദ്െക്് 
സൗജന്മയായി പ്രദ്വശിക്യാനുള്ള സൗകര്മയാണിത്, 
അതിലൂടെ ട�െവ് ഗണ്മയായി കുറയ്കയാന് കഴിയും. 
പ്രസക്മയായ വിഷയങ്ങളിടെ മിക്വയാറും എല്ലയാ 
ദ്ജണലകളുും ഡയാറ്റയാ ദ്ബസുും സര്ക്യാര് അടല്ലകേില് 
സര്വ്വകെയാശയാെകള് പൂര്ണ്മയായി ധനസഹയായും 
ട�യ്യുത്ക്വിധത്ില് ന്യായമയായ ട�െവില് 

സബ്സ് വക്രബ് ട�യ്യാന് കഴിയും. ദ്കരള ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്സില് സുംസ്യാനടത് എല്ലയാ 
സര്വ്വകെയാശയാെകളുദ്െയും �കേയാളിത്ദ്ത്യാടെ ഒരു 
ദ്നയാഡല് ഏജന്സിയയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

കോല്ടനറ്സ് (ബകരള അകോേമികസ് 
കെബ്രറീസസ് ടനറ്സ് വര്കസ്)

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുമയായി ബന്ടപെട്ട 
വെ്റികളുടെ സഹകരണദ്ത്യാടെ, സുംസ്യാനത്് 
ഒരു വെ്റി ശുംഖെ രൂ�ീകരിച്ച് വിഭവങ്ങള് 
�കേിെല് ഈ സുംരുംഭും ഉറപെയാക്കുന്നു. ഇതില് രണ്് 
ടെവലകളയാണുള്ളത് ;

i. ഒരു സര്വ്വകെയാശയാെയടെ വെ്റികള് ടനറ്റ് 
വര്ക്് ട�യ്യുക, ഇത് ദ്മല് സര്വ്വകെയാശയാെയടെ 
ദ്�രില് അറിയടപെടുക.

ii. അഫിെിദ്യറ്റഡ് ദ്കയാദ്ളജ് വെ്റികളുടെ 
ശുംഖെകള് ടനറ്റ് വര്ക്കുമയായി ബന്ിപെിക്കുക.

ബകരള ചരിത്ഗബവഷണ കൗണ്സില്  
(ടക.സി.എച്ചസ്.ആര്)

�രി്ത്ിലും പുരയാവസ്തുഗദ്വഷണത്ിലും മറ്റ് 
സയാമൂഹ് ശയാസ്്വിഷയങ്ങളിലും ഗദ്വഷണ �്നങ്ങള് 
ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനയായി 2001 ല് സ്യാ�ിച്ച 
ഒരു സ്വയുംഭരണ സ്യാ�നമയാണ് ദ്കരള �രി് 
ഗദ്വഷണ കൗണ്സില്. രയാജ്ത്ിനകത്തുും പുറത്തുമുള്ള 
പ്രമുഖ ഗദ്വഷണ സ്യാ�നങ്ങളുമയായി അക്യാദമിക 
അുംഗീകയാരമുള്ളതുും ദ്കരള സര്വ്വകെയാശയാെയടെ 
അുംഗീകരിക്ടപെട്ട ഗദ്വഷണ ദ്ക�വമയാണ് ദ്കരള 
�രി് ഗദ്വഷണ കൗണ്സില്. �രി്യാതീതകയാെും 
മുതല് വര്ത്മയാനകയാെും വടരയള്ള ദ്കരളത്ിടറെ 
�രി്ും ശയാസ്്ീയമയായി തയ്യാറയാക്ി ഒരു സമഗ് 
വയാെ്മയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്യാന് കൗണ്സില് 
തയ്യാടറടുക്കുകയയാണ്.
ദ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി കണക്ിടെടുത്്, 
ഓണ്വെന് പ്യാറ്റ്ദ്ഫയാമുകളിലൂടെ ടക.സി.എച്ച്.ആര് 
അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള അക്യാദമിക് വിപുെീകരണ 
ദ്പ്രയാഗ്യാമുകള് നെത്ി. ഇക്യാര്ത്ില് രണ്് 
സീരീസ് ആരുംഭിച്ചു. ആദ്ദ്ത്ത് �രി്ത്ിലും 
സയാമൂഹ് ശയാസ്്ത്ിലും വിദഗ്ദ്ധരയായ �ണ്ഡിതന്യാര് 
ഉള്ടപെടുന്ന ടക.സി.എച്ച്.ആര് ടവബിനയാര് സീരീസ് 
ആണ്. രണ്യാമടത് സീരീസ് “ദ്കരള സമൂഹത്ിടറെ 
�രിണയാമും“ എന്ന ദ്�രില് മെയയാളത്ിടെ ടക.സി.
എച്ച്.ആര് ടവബ്ദ്െയാക്് സീരീസ് ആണ്. ഈ 
ടവബ് ദ്െയാക്് സീരീസ് ഹയര് ടസക്ണ്റി സ്കൂള് 
തെത്ിലള്ള വിദ്യാര്തികടളയയാണ് െക്ഷ്മിടുന്നത്. 
അദ്തയാടെയാപെും ദ്കരള �രി്ടത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
അക്യാദമിക് പ്രഭയാഷണും വിദ്യാര്തികള്ക്കുും 
ട�യാതുജനങ്ങള്ക്കുും െഭ്മയാക്യാനുള്ള ശ്രമവമുണ്്.
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2019-20 ടെ ടക.സി.എച്ചസ്.ആര് ടന് 
പ്രധോന സംരഭംങ്ള്

“ദ്കയാദ്സ്യാസ് മെബയാറിക്സ് “  എന്ന ഒരു 
�ദ്ധതി തുെങ്ങയാനുള്ള പ്രരുംഭ നെ�െി എടുത്തു. ഡച്ച് 
ആര്വക്വ്സിലും ഇന്്യിലും �രി് �രമയായ 
ദ്രഖകളുടെ ദ്ശഖരും വിശകെനത്ിനയായി െഭ്മയാക്കുക 
എന്നതയാണ് ഈ �ദ്ധതിയടെ െക്ഷ്ും. �ദ്ധതിയടെ 
കയാെയാവധി ഏഴു വര്ഷമയായിരിക്കുും. ശ്രീ ശകേരയാ�യാര് 
യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി ഓഫ് സുംസ്കൃത സ്റ്റഡീസ് (എസ്.
എസ്.യൂ.എസ് ) കയാെെിയദ്െയും ദ്കരള സര്ക്യാരിടറെ 
ദ്സ്റ്ററ്റ് ആര്വക്വ്സ് ഡിപെയാര്ട്ട്ടമറെിടറെയും 
�കേയാളിത്ദ്ത്യാടെ വെഡന് സര്വ്വകെയാശയാെ (എല് 
യ), ടനതര്െന്ഡ്സിടെ ദ്ദശീയ ആര്വക്വ്സ്, 
�രി് ഗദ്വഷണത്ിനുള്ള ദ്കരള കൗണ്സില് 
എന്നിവരയാണ് ഇതില് ഉള്പെടുന്നത്.

ബകരള സംസ്ോന കനപുണ് വികസന 
ബപ്രോജകസ്െസ് (അസോപസ്)

ദ്കരള സുംസ്യാന വനപുണ് വികസന �ദ്ധതിയടെ 
ഭയാഗമയായി 2012 ല് ഉന്നത-ട�യാതു വിദ്യാഭ്യാസ 
വകുപ്പുകളുടെ �കേയാളിത്ദ്ത്യാടെ ആരുംഭിച്ച 
�ദ്ധതിയയാണ് അസയാ�്. ഹയര് ടസക്റെറി തെും 
മുതല് ബിരുദ തെും വടരയള്ള ജനറല് കരിക്കുെവമയായി 
ബന്ടപെടുത്ി സുപ്രധയാന അെിസ്യാന �രിശീെനും, 
ടതയാഴിെധിഷ്ിത �രിശീെനും, കരിയര് കൗണ്സെിുംഗ് 
എന്നിവയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ ടതയാഴിെില്ലയായ്മടയ 
ദ്നരിെയാന് ഇത് െക്ഷ്മിടുന്നു. അസയാപെിടറെ വിജയും 
സയാമൂഹ് വനപുണ്ത്ിദ്െക്കുും ഫയൂച്ചറിസ്റ്റിക് 
വനപുണ്ത്ിദ്െക്കുും നയിച്ചു. വിദ്യാര്തികളുടെ 
ടതയാഴില് സയാധ്ത ഉയര്ത്യാനുും അവരുടെ ടതയാഴില് 
വവദഗ്ധ്ത്ിടറെ ദ്മന് വര്ദ്ധിപെിക്യാനുും തക് 
വിധത്ിലമുള്ള അനുകൂെ സയാഹ�ര്ും അസയാപെ് 
സജ്മയാക്കുന്നു. സയാദ്കേതിക വിദ്യാര്തികളുടെ 
വനപുണ് വിെവ് നികത്യാനുും ഭയാവി വ്വസയായത്ിന് 
അവടര സജ്രയാക്യാനുും എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിലും ദ്�യാളിടെക്നിക്് ദ്കയാദ്ളജുകളിലും 
സ്യാ�ിച്ച നൂതന വനപുണ് വികസന ദ്ക�ങ്ങള് 
(എ.എസ്.ഡി.സി.കള്) ശക്ിടപെടുത്തുന്നതില് 
2019-20 കയാെയളവില് അസയാ�് ശ്രദ്ധ 
ദ്ക�ീകരിച്ചു. വ്വസയായത്ിടെ ഡിമയാന്ഡ് 
അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള ടതയാഴില് ദ്റയാളുകളില് 
കമ്യൂണിറ്റിടയ സജ്മയാക്കുന്നതിനയായി നൂതന മള്ട്ടി 
്ില് ടട്യിനിുംഗ് ടസറെറകളയായ കമ്യൂണിറ്റി ്ില് 
�യാര്ക്കുകളുും (സി.എസ്.�ി) പ്രവര്ത്നക്ഷമമയാക്ി.

2019-20 ടെ അസോപിടന് പ്രധോന 
സംരഭങ്ള്

സോബകേതിക സ്ോപനങ്ളിടെ വിപുെമോയ കനപുണ് 
വികസനം: എഞ്ിനീയറിുംഗ്, ദ്�യാളിടെക്നിക് 

സ്യാ�നങ്ങളിടെ വനപുണ് വിെവ് നികത്തുന്നതിനുും 
ഭയാവി സയാകേതിക വിദ്കളുമയായി വിദ്യാര്തികടള 
ബന്ിപെിക്കുന്നതിനുും, അസയാപെ് 66 എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിലും 45 ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിലും 
അഡ്വയാന്സ്ഡ് ്ില് ടഡവെപെ്ടമറെ് ടസറെറകള് 
(എ എസ് ഡി സി കള്) സ്യാ�ിച്ചു. ദ്കരളത്ിലെനീളും 
എ എസ് ഡി സി കള് വ്വസയായ പ്രമുഖരുമയായി 
�കേയാളികളയാകുകയും ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് ഇറെെിജന്സ്, 
ടമഷീന് ദ്െണിുംഗ്, ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക് ദ്പ്രയാസസ്, 
ഓദ്ട്ടയാദ്മഷന് തുെങ്ങിയ നൂതന ദ്കയാഴ്സുകള് 
വയാഗയാദയാനും ട�യ്യുകയും ട�യ്യുന്നു. �രമ്പരയാഗതമയായ 
ടതയാഴിെയാളികളില് നിന്ന് മയാറി, ഈ നൂതന 
ദ്കയാഴ്സുകളില് ദ്�രുന്നതിന് വനിതയാ വിദ്യാര്തികള് 
വെിയ തയാല്പര്ും കയാണിക്കുന്നു. 9,180 കുട്ടികള് 
അസയാപെ് ടെവല് 2 ദ്കയാഴ്സുകളില് (എ.എസ്.ഡി.സി  
ദ്കയാഴ്സുകള്) ദ്�ര്ന്നു. 2018-19 -ല് 249 ദ്�രുും 
2019-20 -ല് 8,931 ദ്�രുും ദ്�ര്ന്നിട്ടുണ്്. 96 
വിദ്യാര്തികടള ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് ഇറെെിടജന്സ്, 
ടമഷീന് ദ്െണിുംഗ് ദ്കയാഴ്സുകളില് ഉള്പെടുത്ി.

പഠനബത്തോടെോപ്ം സോമ്ോേിക്കുക  – ബിരുദ 
വിദ്യാര്തികള്ക്യായള്ള ഇദ്റെണ്ഷിപെ് ദ്പ്രയാഗ്യാും: 
�രമ്പരയാഗത വിദ്യാഭ്യാസ �രി�യാെിയില് 
�ടകേടുക്കുദ്മ്പയാള് തടന്ന ബിരുദ വിദ്യാര്തികള്ക്് 
ദ്ജയാെി ട�യ്യാനുള്ള അവസരും നല്കുന്നതിന് ദ്സ്റ്ററ്റ് 
ഇദ്റെണ്ഷിപെ് ദ്�യാര്ട്ടല് പ്രവര്ത്ിപെിക്യാനുള്ള ചുമതെ 
സുംസ്യാന സര്ക്യാര് അസയാപെിടന ചുമതെടപെടുത്ി. 
�രി�യാെിക്യായി ഒരു ദ്ബയാധനശയാസ്്ും 
നെപെിെയാക്കുകയയാണ് ഈ ദ്�യാര്ട്ടല് െക്ഷ്ും വയ്ക്കുന്നത്. 
ഇതിടറെ ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ളയായ വിദ്യാര്തികള്, 
അക്യാദമിക് വിദഗ്ദ്ധര്, വ്വസയായങ്ങള് എന്നിവ 
ഒരു ടവബ് പ്യാറ്റ് ദ്ഫയാമില് വരത്ക് വിധത്ിെയാണ് 
എുംദ്പ്യായബിെിറ്റി എന്ഹയാന്സ് ടമറെ് ദ്പ്രയാജക്െ് 
എന്ന സുംരുംഭും രൂ�കല്പെന ട�യ്തിട്ടുള്ളത്. 
ദ്മല്പെറഞെ ഇദ്റെണ്ഷിപെ് ദ്�യാര്ട്ടെിടറെ പ്രധയാന 
സവിദ്ശഷത എന്യാടണന്നയാല്, ഇത് വിദ്യാര്തികടള 
വ്വസയായങ്ങളുമയായി മയാ്മല്ല, സയാദ്കേതിക ദ്ജയാെികള് 
ഉള്ടക്യാള്ളുന്ന സുംസ്യാന വകുപ്പുകളുമയായി കൂട്ടി 
ബന്ിപെിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതയാണ്.

കമ്മ്യൂണിറ്ി സസ്കില് പോര്ക്കുകള്: സുംസ്യാനടത്യാ 
ട്ടയാടകയള്ള വിവിധ സ്െങ്ങളില് അത്യാധുനിക 
�രിശീെന സൗകര്ങ്ങളുള്ള വിവിധ വനപുണ് 
�രിശീെന ദ്ക�ങ്ങള് വികസിപെിക്കുന്നതിദ്െക്യായി 
രൂ�ടപെടുത്ിടയടുത് അസയാപെിടറെ,  വ്വസയായ 
ദ്നതൃത്വത്ില് ഉള്ള �്ിക്്, വപ്രവറ്റ്, �യാര്ട്ട്ണര്ഷിപെ് 
സുംരുംഭമയാണ് കമ്യൂണിറ്റി ്ില് �യാര്ക്കുകള്. 
സി.എസ്.�ി.കള് ഒരു ഹബ് അടല്ലകേില് ദ്സ്യാക്് 
ദ്മയാഡെില് പ്രവര്ത്ിക്കുകയും അക്യാദമിക് 
സ്യാ�നങ്ങള്, ടതയാഴിെധിഷ്ിത �രിശീെന 
സ്യാ�നങ്ങള്, പ്രയാദ്ദശിക വ്വസയായങ്ങള് 
എന്നിവയമയായി ബന്ടപെടുകയും വനപുണ് 



326 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വികസന �രിസ്ിതിടയ �രിദ്�യാഷിപെിക്കുകയും 
ട�യ്യുന്നു. ടമത്ും 16 സി.എസ്.�ി കള് സുംസ്യാനത്് 
തുെക്മയാദ്ക്ണ്തുണ്്. അതില് 9 എണ്ും ഇതിനകും 
തടന്ന പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. ബയാക്ി 7 സീ.എസ്.
�ി കളുടെ നിര്മ്യാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രയാരുംഭ 
ഘട്ടത്ിെയാണ്.

നോഷണല് ക്ോളി�ിബകഷന് രജിസ്റ്റര് (എന് ക്യൂ 
ആര്): നയാഷണല് ്ില്സ് ക്വയാളിഫിദ്ക്ഷന് 
ഫയിുംവര്ക്് (എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ) അനുസരിച്ച് 
വനപുണ് ദ്യയാഗ്തകള് വികസിപെിക്കുന്നതിനുള്ള 
കഴിവും ദ്യയാഗ്തയും അസയാ�് ദ്നെിയിട്ടുണ്്. കഴിഞെ 
രണ്് വര്ഷമയായി, അസയാ�് അഞ്് എന്.എസ്.കയൂ.
എഫ് ദ്യയാഗ്തകള് വികസിപെിടച്ചടുത്ിട്ടുണ്്. അത് 
ഇദ്പെയാള് ദ്ദശീയ ദ്യയാഗ്ത രജിസ്റ്ററില് (എന്.കയൂ.ആര്) 
െഭ്മയാണ്. ഇദ്തയാടെ അസയാ�് വനപുണ് ദ്കയാഴ്സ് 
�യാ്്�ദ്ധതി വികസന മണ്ഡെത്ിദ്െക്് പ്രദ്വശിച്ചു. 

എന്.കയൂ.ആര് ടെ അസയാ�് ദ്യയാഗ്തകള് ഇവയയാണ്:
• കമ്യൂണിദ്ക്റ്റീവ് ഇുംഗ്ീഷ് ടട്യിനര്  

(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 6)
• ജൂനിയര് കറദ്സ്യാണ്റെ് ദ്കയാഴ്സ് 

 (എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 5)
• അസിസ്റ്ററെ് ഓഫ് ടസറ്റ് പ്രിറെിുംഗ് ഓപെദ്ററ്റര് 

(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 4)
• എയര് കയാര്ദ്ഗയാ മയാദ്നജ് ടമറെ് എക്സികയൂട്ടീവ്  

(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 6)
• വഹടെക് ഫയാും മയാദ്നജ് ടമറെിടെ സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് 

ദ്കയാഴ്സ് (എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 6)

2019 ല് നയാെ് ദ്യയാഗ്തകള് കൂെി വികസിപെിടച്ചടുത്തു. 
ഇത് എന്.എസ്.കയൂ.എഫി ടറെ അുംഗീകയാരും 
ദ്നെിയിട്ടുണ്്. അവ ഇനി �റയന്നവയയാണ് ;

• 3 ഡി ദ്പ്രയാദ്ട്ടയാ വെപെിുംഗ് മയാദ്നജര്  
(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 6)

• മയാദ്നജര് പ്രീ പ്രസ്്  
(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 6)

• വബന്ഡിുംഗ് ടമഷീന് ഓപെദ്ററ്റര്  
(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 4)

• എ.ഐ ടമഷീന് ദ്െണിുംഗ് ടഡവെപെര്  
(എന്.എസ്.കയൂ.എഫ് ടെവല് 7)

ബപോളിടെകസ്നിക്കുകളിടെ അസോപസ് കമ്മ്യൂണിറ്ി 
ബകോബളജുകള്: പ്രയാദ്ദശിക ടതയാഴിെവസരങ്ങളുും സ്വയും 
ടതയാഴിെവസരങ്ങളുും തിരിച്ചറിഞെ് അതിനയാവശ്മയായ 
വനപുണ് �രിശീെനും നല്കിടക്യാണ്് സമൂഹത്ിടെ 
ദുര്ബെ വിഭയാഗങ്ങടള ഉയര്ത്ിടക്യാണ്ടുവരയാന് 
െക്ഷ്മിട്ടുടകയാണ്ടുള്ള ആശയവമയായി അഖിദ്െന്് 
കൗണ്സില് ദ്ഫയാര് ടെക്നിക്ല് എജയൂദ്ക്ഷടറെ 
(എ.ഐ.സി.െി.ഇ) കീഴില് പ്രവൃത്ിക്കുന്ന മയാതൃക 
സ്യാ�നമയാണ് കമ്യൂണിറ്റി ദ്കയാദ്ളജുകള്. യഥയാര്ത 
വ്വസയായ ദ്മഖെയിലള്ള വനപുണ് വിജ്യാന 
ദയാതയാക്ള് �രിശീെനും നല്കുന്നു.

ഷി സസ്കില്സസ് : 15 വയസ്ിനു മുകളിലള്ള സ്്ീകള്/
ട�ണ്കുട്ടികള്ക്് വ്വസയായ പ്രസക്മയായ 
ദ്കയാഴ്സുകളില് 3 മയാസും വദര്ഘ്മുള്ള വനപുണ് 
�രിശീെനും നല്കുന്നതിനയായി അസയാ�് 
ആരുംഭിച്ചതയാണ് ഈ സുംരുംഭും. സ്്ീകടള, കൂടുതലും 
വീട്ടമ്മയാടര, വി�ണന�രമയായ കഴിവകള് 
�്ിക്യാന് സഹയായിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിത നിെവയാരും 
ഉയര്ത്തുക, സയാമ്പത്ികമയായി സ്വയും �ര്യാപ്തരയാകയാന് 
സുംരുംഭകത്വടത് ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക എന്നിവയയാണ് 
ഈ പ്രദ്ത്ക ഉദ്മത്ിടറെ െക്ഷ്ും. 2019 ല് 11 
ടതയാഴില് ദ്മഖെകളിെയായി 23 ദ്കയാഴ്സുകള് ഷീ.്ില്സ് 
വയാഗ്യാനും ട�യ്യുന്നു. ടതയാഴില് അവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുക, ദ്സയാഫ്റ്റ് ്ില്സ് �രിശീെനും 
നല്കുക എന്നിവയയാണ് �രി�യാെിയടെ പ്രധയാന 
സവിദ്ശഷതകള് . 5,529 സ്്ീകള് �രി�യാെിക്് 
ദ്�ര്ന്നു.

റീബൂട്സ് ബകരള ഹോകത്തണ് 2020 – 
എന്ജിനീയറിംഗസ് വിേ്ോഭ്ോസത്തില് 
ഹോകത്തണ് സംസസ്കോരം പ്രചരിപ്ികല്

സുംസ്യാനടത് വിവിധ വകുപ്പുകള് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന 
ടവല്ലുവിളികള് നിറഞെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് ക്രിയയാത്കമയായ 
�രിഹയാരും കടണ്ത്തുന്നതിലൂടെ ദ്കരളത്ിടറെ 
വികസനത്ിദ്െക്് ആശയങ്ങള് നല്കയാന് ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിടെ  വിദ്യാര്തികള്ക്കുള്ള 
ഒരു അവസരമയാണ് റീബൂട്ട് ദ്കരള ഹയാക്ത്ണ് 2020. 
�ത്് തീമുകളില് ഇെദ്വളകളില്ലയാടത 36 മണിക്കൂര് 
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന, രണ്് ഘട്ടമുള്ള 22 ഹയാക്ത്ണുകള് 
ഉള്ടക്യാള്ളുന്നതയായിരുന്നു ആര്.ടക.എച്ച് 2020.  
2019-20 ടെ റീബൂട്ട് ദ്കരള ഹയാക്ത്ണിടറെ 
ആദ് ഘട്ടത്ില് എട്ട് ഹയാക്ത്ണുകള് ഓഫ് 
വെനിെയാണ് നെന്നത്. പ്രശ്ന �രിഹയാരത്ിലൂടെ 
സുസ്ിര മയാറ്റും ടകയാണ്ടു വരുകയും കൂെയാടത ഉത്�ന്ന 
നവീകരണത്ിന് ദ്വണ്ി സുംദ്യയാജിത പ്രവര്ത്നും 
ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുകയും ട�യ്യുക എന്നതയാണ് 
ഹയാക്ത്ണിടറെ െക്ഷ്ും.

രോഷസ്്രീയ ഉച്ചതോര് ശിക്ഷോ അഭിയോന് (റുസ)

ആസൂ്ിതമയായ വികസനത്ിലൂടെ ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസരുംഗത്് പ്രദ്വശനും, തുെ്ത, നിെവയാരും 
എന്നിവ സുംസ്യാന തെത്ില് ടമച്ചടപെടുത്തുക 
എന്നതയാണ് റസയടെ പ്രധയാന െക്ഷ്ങ്ങള്. പുതിയ 
അക്യാദമിക് സ്യാ�നങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക, നിെവിലള്ളവ 
വികസിപെിക്കുക, നവീകരിക്കുക, ടപ്രയാഫഷണെയായി 
നിയി�ക്കുന്നതുും ഗദ്വഷദ്ണയാന്മുഖമയായ 
ഗുണദ്മന്യള്ള വിദ്യാഭ്യാസും നല്കുന്ന രീതിയിലള്ള 
സ്വയാശ്രയ സ്യാ�നങ്ങള് വികസിപെിക്കുക, 
ദ്ദശീയമയായിത്ടന്ന പ്രസക്ിയള്ള വിദ്യാഭ്യാസും 
വിദ്യാര്തികള്ക്് നല്കുക എന്നിവയയാണ് റസയടെ 
െക്ഷ്ങ്ങള്.
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റൂസ ഒന്നയാും ഘട്ടത്ില് സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള 
142 സര്ക്യാര്, എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ അെിസ്യാന 
സൗകര്ങ്ങള് രണ്് ഘട്ടങ്ങളയായി ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിന് 
2 ദ്കയാെി രൂ� അനുവദിച്ചു. റൂസയടെ രണ്യാും 
ഘട്ടത്ില് സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള 5 
സ്വയുംഭരണ ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ അെിസ്യാന 
സൗകര്ങ്ങള് ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനുും ഗുണ നിെവയാരും 
ഉയര്ത്തുന്നതിനുും 5 ദ്കയാെി രൂ� അനുവദിച്ചു.
അക്യാദമിക ദ്മഖെയില് ഗദ്വഷണ സും്യാരും 
ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനയായി റൂസ റിസര്ച്ച് ടനറ്റ് 
വര്ക്് ഗ്രൂപെ് (ആര്.ആര്.എന്.ജി) സ്യാ�ിച്ചു. 
ആര്.ആര്.എന്.ജി സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള 
സ്യാ�നങ്ങളുടെ �കേയാളിത്ദ്ത്യാടെ മീറ്റിുംഗുകളുും 
വര്ക്് ദ്ഷയാപ്പുകളുും നെത്തുന്നു. ആര്.ആര്.എന്.ജി, 
യ.ജി.സി, എും.എച്ച്.ആര്.ഡി എന്നിവയ്ക് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
സമര്പെിക്കുകയും അതില് നിരവധി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
അുംഗീകരിക്കുകയും ട�യ്തു. വയനയാട്ടില് മയാതൃക 

ബിരുദ ദ്കയാദ്ളജിടറെ നിര്മ്യാണത്ിനയായള്ള പ്രയാഥമിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു. പുത്ന് വിദ്യാഭ്യാസ 
നയത്ിടറെ �ശ്യാത്െത്ില്, മറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്യാ�നങ്ങദ്ളയാടെയാപെും റൂസയദ്െയും �കേ് മയാറടമന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സോബകേതിക വിേ്ോഭ്ോസം

സമൂഹത്ിടറെ ദ്നട്ടത്ിനയായി സയാദ്കേതികവിദ്യടെ 
ഉ�ദ്യയാഗും, ജീവിത നിെവയാരും ടമച്ചടപെടുത്ല്, 
സമൂഹത്ിടറെ ടമയാത്ത്ിലള്ള വികസനത്ിനയായി 
വ്വസയായ ഉല്പെയാദനക്ഷമത ടമച്ചടപെടുത്ല് 
സയാദ്കേതിക വിദ് വര്ദ്ധിപെിക്ല് എന്നിവയയാണ് 
സയാദ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസും ടകയാണ്് െക്ഷ്മിടുന്നത്. 
യവയാക്ള്ക്് സയാദ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ിര വികസനത്ിനുും സയാമൂഹ് 
ജീവിതത്ിടറെ ഗുണനിെവയാരും ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനുും 

ബ�ോക്സ്  6.1.4 ദ്നയാഡല് ടസറെര് ദ്ഫയാര് ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക്സ് ആറെ് ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് ഇറെെ ിജന്സ്

ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് ഇറെെ ിജന്സ് ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക്സ് ദ്മഖെയിലള്ള സയാദ്കേതിക സ്യാ�നങ്ങള്ക്് വനപുണ് 
വ ികസന �രി�യാെികളുും �രിശീെനവും സുംഘെിപെ ിക്കുക, ഈ ദ്മഖെയിടെ ഗദ്വഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സുഗമമയാക്കുക എന്നീ രണ്ടു െക്ഷ്ങ്ങദ്ളയാടുകൂെി 2019 ല് തൃശൂര് ഗവണ്ടമറെ് എന്ജിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജില് 
സ്യാ� ിതമയായ ഒരു സുംരുംഭമയാണ് ദ്നയാഡല് ടസറെര് ദ്ഫയാര് ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക്സ് ആറെ് ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് 
ഇറെെ ിജന്സ്. വ്വസയായ നിെവയാരും പുെര്ത്യാന് പ്രയാപ്ത ിയള്ള, നന്നയായി �രിശീെനും സിദ്ധിച്ചതുും നല്ല 
പ്രയാഗല്ഭ്മുള്ള മയാനവ ദ്ശഷ ി ഉല്�യാദിപെ ിക്യാന് ഉദ്ദേശിച്ച ിട്ടുള്ളതുമയായ ഒരു ഇറെര്ഡിസിപ് ിനറി സ്വഭയാവമുള്ള 
ദ്ക�മയാണ് എന്.സി.ആര്.എ.ഐ. ഡയറക്െദ്ററ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്ല് എഡയൂദ്ക്ഷന് കീഴ ില് ്ിതെ 
മയാതൃകയില് വ ിവ ിധ എഞ് ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകള്, ദ്�യാളി ടെക്നിക് ദ്കയാദ്ളജുകള്, സയാദ്കേതിക 
വഹസ്കൂളുകള് എന്നിവ ഇതിടറെ സൗകര്ങ്ങള് �കേിടുന്ന വ ിധത്ിെയാണ് ഈ �രി�യാെി വ ിഭയാവനും 
ട�യ്തിട്ടുള്ളത്. കൂെയാടത ദ്റയാദ്ബയാട്ടിക്സ്, ആര്ട്ടിഫിഷ്ല് ഇറെെ ിടജന്സ് എന്നിവയില് മികവ ിടറെ ദ്ക�മയായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുും.

ആരുംഭും മുതല് 39.3 െക്ഷും രൂ�യടെ ബയാഹ്ധന സഹയായദ്ത്യാടെയള്ള ഗദ്വഷണ ദ്പ്രയാജക്ടുകള് 
ദ്കും� ഏടറ്റടുത്ിട്ടുണ്്, കൂെയാടത 8  � ിജി ടെവല് വ ിദ്യാര്തി ദ്പ്രയാജക്ടുകളുും. ഒരു �രിശീെന കെണ്ര് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അത് കര്ശനമയായി �യാെ ിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. ഇത് ഫയാക്ല്റ്റികടള ഈ ദ്മഖെയിടെ 
ഏറ്റവും പുതിയ സുംഭവ വ ികയാസങ്ങള് മനസ്ിെയാക്യാന് സഹയായിക്കുന്നു. ടസറെര് പ്രവര്ത്നങ്ങളുമയായി 
ബന്ടപെട്ട് 7 ദ്ദശീയ തെത്ിലള്ള ദ്കയാണ്ഫറന്സ് പ്രബന്ങ്ങളുും ഒരു അന്യാരയാഷ്ട് പുസ്തക �യാ�്റ്റര് 
പ്രസിദ്ധീകരണവും (കമ്പയൂട്ടര് സയന്സിടെ സ്പ്ര ിുംഗര് ടെക്�ര് കുറിപ്പുകള് എഴുതിയത്) ഉണ്്. സ്യാ�ന-
സ്യാ�ന ആശയവ ിനിമയത്ിടറെ ഭയാഗമയായി, ഒരു യ�വല്കൃത വകതച്ചക് ടകയായ്ത് യ�ത്ിടറെ 
വ ികസനത്ിനയായി അഗ്ികള്ച്ചര് യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി മണ്ണൂത്ിയമയായും ടസല്ഫ് വരൈവ ിുംഗ് കയാറിനുള്ള 
അല്ദ്ഗയാരിതും ഉത്മീകരിക്കുന്നതിന് ജപെയാനിലള്ള െദ്യയാട്ട ടെക്ദ്നയാളജിക്ല് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ടുമയായും ദ്കും� 
�ര്ച്ച നെത്തുന്നു. (ധയാരണയാ�്ും ഒപെ ിെയാന് ദ്�യാകുന്നു)

ദ്കയാവ ിഡ് മഹയാമയാരി സമയത്്, ഡി.െ ി.ഇ ക്് കീഴ ിലള്ള മറ്റ് �െ സ്യാ�നങ്ങടളയും ദ്�യാടെ, ജി.ഇ.സി 
തൃശ്ശൂര് ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണ ദ്മഖെയിലും കയാര്മയായ സയാദ്കേതിക സുംഭയാവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്്. 
ദ്കയാവ ിഡ് വയാര്ഡുകളുടെ ശു� ിത്വ വല്ക്രണത്ിനുും ദ്കയാവ ിഡ് ഐടസയാദ്െഷന് വയാര്ഡുകളിടെ 
ഭക്ഷണും/മരുന്ന് വ ിതരണത്ിനുും ദ്വണ്ിയള്ള സയാനിവറ്റസര് കുഞെപെന് 2.0 എന്ന ദ്റയാദ്ബയാട്ട് 
വ ികസിപെ ിടച്ചടുത്തയാണ് ഇതില് പ്രധയാനും. ദ്കദ്ളജിടെ അദ്ധ്യാ�കരുും വ ിദ്യാര്തികളുും ദ്�ര്ന്ന്  "ഫയാബ് 
െയാബ്" സൗകര്ും ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് രൂ�കല്പെന ട�യ്ത ട�ഡല് ഓപെദ്ററ്റഡ് ഹയാന്ഡ് സയാനിവറ്റസര്, 
ടവറെിദ്െറ്റര് - സ്പ് ിറ്റര്, എയദ്റയാദ്സയാള് ദ്ബയാക്സ് എന്നിവ ആദ്രയാഗ്സുംരക്ഷണ അധികയാരികള്ക്് 
വകമയാറിയ മറ്റ് പ്രധയാന സുംഭയാവനകളയാണ്.
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അവടര പ്രയാപ്തമയാക്കുന്നതിന് സയാധിക്കുന്നു.
സുംസ്യാനത്് സയാദ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ദ്നയാഡല് വകുപെയായി പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്നത് സയാദ്കേതിക 
വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്െദ്ററ്റയാണ്. സയാദ്കേതിക 
വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്െദ്ററ്റിടറെ ഭരണ�രവും 
സയാമ്പത്ികവമയായ നിയ�ണത്ിനു കീഴിലള്ള 
സയാദ്കേതിക സ്യാ�നങ്ങളുടെ വിശദയാുംശങ്ങള് 
അനു�ന്ം 6.1.38 ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ിനീയറിംഗസ് ബകോബളജൂകള്

2019-20 ടെ കണക്കുപ്രകയാരും സുംസ്യാനത്് 
നിെവിലള്ള 177 എഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജൂകളിെയായി 
49,136 ദ്�ര് പ്രദ്വശനും ദ്നെി. ഇതില് 165 എണ്ും 
(93.2ശതമയാനും) സ്വയാശ്രയദ്കയാദ്ളജൂകളുും (അണ് 
എയ്ഡഡ് ), 9 എണ്ും (5.1ശതമയാനും) സര്ക്യാര് 
ദ്കയാദ്ളജൂകളുും, 3 എണ്ും (1.7ശതമയാനും) സ്വകയാര് 
എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളുമയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല് 
അണ്എയ്ഡഡ് എഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകള് 
ഉള്ളത് എറണയാകുളും ജില്ലയിെയാണ് (29 എണ്ും). 
അതു കഴിഞെയാല് തിരുവനന്പുരും (26 എണ്ും) 
ജില്ലയയാണ്. ടകയാല്ലും, �ത്നുംതിട്ട, ആെപ്പുഴ, 
എറണയാകുളും, മെപ്പുറും, കയാസര്ദ്കയാഡ് ജില്ലകളില് 
ഗവണ്ടമറെ് എഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജൂകള് ഇല്ല. ജില്ല 
തിരിച്ചുും, മയാദ്നജ്ടമറെ് തിരിച്ചുമുള്ള എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ദ്കയാദ്ളജൂകളുടെയും, അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റുകളുടെയും 
എണ്ും അനു�ന്ം 6.1.39 ല് ദ്�ര്ത്ിട്ടുണ്്.  
2020-ല് അനുവദിക്ടപെട്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ും 
സര്ക്യാര് ദ്കയാദ്ളജൂകളില് 3,430 ആണ് (7ശതമയാനും). 
ഇത് എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് 1,844 (3.75ശതമയാനും)
ഉും, അണ്എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജൂകളില് 43,862 
(89.3ശതമയാനും) ഉും ആയിരുന്നു. 

2020-21 ല് ദ്കരളത്ിടെ എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളില് ഏറ്റവമധികും സീറ്റുകള് ഉള്ളത് 
ടമക്യാനിക്ല് (9,780), എഞ്ിനീയറിുംഗ് 

വിഭയാഗത്ിെയാണ്. തുെര്ന്ന് കമ്പയൂട്ടര് സയന്സ് ആറെ് 
എഞ്ിനീയറിുംഗ് (9,222), സിവില് എഞ്ിനീയറിുംഗ് 
(8,814), ഇെക്ട്ിക്ല് ആറെ് ഇെക്ദ്ട്യാണിക്സ് (6,550) 
വിഭയാഗത്ിലമയാണ്. എന്നയാല് 2019-20 -ല് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് സീറ്റുകള് ഉണ്യായിരുന്നത് ഇെക്ട്ിക്ല് ആറെ് 
ഇെക്ദ്ട്യാണിക്സ് ശയാഖയിെയാണ് (16,120). 2019-20 ടെ 
ശയാഖ തിരിച്ചുള്ള സീറ്റ് വിഭയാഗത്ിടറെ വിശദയാുംശങ്ങള് 
അനു�ന്ം 6.1.40 -ല് ദ്�ര്ത്ിരിക്കുന്നു. ബിരുദ 
തെത്ില് ട�ണ്കുട്ടികളുടെ പ്രദ്വശനത്ിടറെ 
അനു�യാതും 2019-20 ല് 37.8 ശതമയാനമയാണ്. 
2019-20 ല് 1,356 വിദ്യാര്തികള്ക്് സര്ക്യാര് 
എഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് ബിരുദയാനന്ര 
ബിരുദ ദ്കയാഴ്സില് പ്രദ്വശനും െഭിച്ചു. സര്ക്യാര്-
എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് ബിരുദ-ബിരുദയാനന്ര 
ദ്കയാഴ്സില് �്ിക്കുന്ന വിദ്യാര്തികളില് 64 ശതമയാനും 
ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്. വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 
6.1.41 ലും 6.1.42 ലും ദ്�ര്ത്ിരിക്കുന്നു.

എഞ്ിനീയറിംഗസ് ബകോബളജൂകളിടെ 
അകോേമിക മികവസ്

ഗവണ്ടമറെ് എഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജൂകളിടെ 
അധ്യന മികവ് ഉയര്ന്നതുും, ശ്യാഘനീയവമയാണ്. 
വിജയശതമയാനവും പ്രശസ്തമയായ സ്യാ�നങ്ങളില് 
മികച്ച ദ്ജയാെി െഭിച്ച വിദ്യാര്തികളുടെ കണക്കുും 
(ടപ്യ്ടസ്ടറെ് ) വളടര ടമച്ചടപെട്ടതയാണ്.

സര്ക്യാര് എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജ് 
മടറ്റല്ലയാവിഭയാഗദ്ത്ക്യാളുും നല്ല പ്രകെനും കയാഴ്ചവച്ച് 
71.51 വിജയശതമയാനദ്ത്യാടെ മുന്നിെയാണ്. 
ടതയാട്ടു പുറകിെയായി 67.78 ശതമയാനദ്ത്യാടെ 
സര്ക്യാര് എന്ജിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുും. സര്ക്യാര് 
സ്വയാശ്രയ ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ വിജയശതമയാനും (54.3 
ശതമയാനും) സ്വകയാര് സ്വയാശ്രയ ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ 
വിജയശതമയാനമയായ 46.56 ന് മുകളിെയാണ്. 
ആണ്കുട്ടികളുമയായി തയാരതമ്ും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് 

പട്ിക 6.1.8 ബി.ടെക് റിസല്ട്ട്, 2020

മോബനജസ് ടമന്സ്

ആണ്കുട്ികള് ടപണ്കുട്ികള് ആടക
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സര്ക്യാര് 2,088 1,259 60.3 1,252 1,005 80.27 3,340 2,264 67.78

സ്വകയാര് എയ്ഡഡ് 1,270 844 66.46 594 489 82.32 1,864 1,333 71.51

സര്ക്യാര് സ്വയുംഭരണും 2,725 1,159 42.55 2,423 1,636 67.52 5,148 2,795 54.3

സ്വകയാര് സ്വയാശ്രയും 12,645 4,499 35.59 8,871 5,512 62.21 21,516 10,011 46.56

ആടക 18,728 7,761 41.45 13,140 8,642 65.82 31,868 16,403 51.50
അവലംബം: ശേരള സാശകേതിേ സർവ്വേലാോല, 2020
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ട�ണ്കുട്ടികള് 65.82 ശതമയാനും വിജയും ദ്നെി. രജിസ്റ്റര് 
ട�യ്ത ആണ്കുട്ടികളുടെ എണ്ും ട�ണ്കുട്ടികടളക്യാള് 
കൂടുതെയാണകേിലും ആണ്കുട്ടികളുടെ വിജയശതമയാനും 
ട�ണ്കുട്ടികടള അദ്�ക്ഷിച്ച് കുറവയാണ് എന്നത് 
ശ്രദ്ധിദ്ക്ണ്തയാണ്. എസ്ി/എസ്െി വിദ്യാര്തികളുടെ 
വിജയ ശതമയാനും (29.2 ശതമയാനവും 24.36 ശതമയാനവും 
യഥയാക്രമും) സുംസ്യാന ശരയാശരിടയക്യാള് 
തയാടഴയയാണ് എന്നുള്ളത് ആശകേജനകമയാണ്. 

വിവിധ സര്ക്യാര് സ്യാ�നങ്ങളിടെ വിദ്യാര്തികളുടെ 
ദ്പ്ടസ്ന്റ് ടറദ്ക്യാര്ഡുും തയാരതദ്മ്ന ഉയര്ന്നതയാണ്. 
ദ്ഗറ്റ്, കയാറ്റ് മുതെയായ മത്ര�രീക്ഷകളിലൂടെ ധയാരയാളും 
വിദ്യാര്തികള് ഉന്നത �്നത്ിന് ദ്യയാഗ്ത ദ്നടുന്നു. 
മിക് വിദ്യാര്തികള്ക്കുും വിദ്പ്രയാ, മഹീ�, െി.സി.
എസ്, ദ്ബയാഷ് തുെങ്ങിയ ബഹുരയാഷ്ട് സ്യാ�നങ്ങളില് 
ദ്ജയാെി െഭിക്കുന്നു. 2019-20 കയാെഘട്ടത്ില് വിവിധ 
സര്ക്യാര് എന്ജിനീയറിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ 
വിസിറ്റിുംഗ് ഫയാക്ല്റ്റി �രി�യാെികടളക്കുറിച്ചുും 
ദ്പ്ടസ്ന്റ് വിശദയാുംശങ്ങളുും അനു�ന്ം 6.1.43 ലും 
6.1.44 ലും നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി 
മൂെും പ്രദ്വശന പ്രക്രിയയിലും, കൃത്സമയത്തുള്ള 
�രീക്ഷ നെത്ിപെിനുും ഫെ പ്രഖ്യാ�നത്ിനുും 
കയാെതയാമസമുണ്യായി. അതിനയാല് 2019-20 ടെ 
വിശദയാുംശങ്ങള് ആണ് ഉള്ടപെടുത്ിയിരിക്കുന്നത്.

ബപോളിടെകസ്നിക്കുകളും ടെകസ്നികല് 
കഹസസ്കൂളുകളും

ദ്കരളത്ില് 45 സര്ക്യാര് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളുും, 6 
സ്വകയാര് എയ്ഡഡ് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളുും ആണ് 
നിെവിലള്ളത്. ഇവിെങ്ങളിടെ പ്രദ്വശനും  
2019-20 -ല് യഥയാക്രമും 10,644 ഉും, 1,422 ഉും ആണ്. 
2019-20-ല് 29,597 വിദ്യാര്തികള് ഗവണ്ടമറെ് 
ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിലും, 4,376 വിദ്യാര്തികള് 
സ്വകയാര് എയ്ഡഡ് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിലും 
�്ിക്കുന്നുണ്്. 2015-16 മുതല് 2019-20 വടരയള്ള 
വര്ഷങ്ങളില് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിടെ വയാര്ഷിക 
പ്രദ്വശനവും വിദ്യാര്തികളുടെ എണ്വും  അനു�ന്ം 
6.1.45, 6.1.46 ല് കയാണയാും. 2019-20 വര്ഷത്ില് 
ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളില് പ്രദ്വശനും െഭിച്ച കുട്ടികളുടെ 
ദ്ട്ഡ് തിരിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്  അനു�ന്ം 
6.1.47 ല് കയാണയാും. ഏറ്റവും കൂടുതല് വിദ്യാര്തികള്ക്് 
പ്രദ്വശനും െഭിച്ചത് കമ്പയൂട്ടര് എഞ്ിനീയറിുംഗ് (2020), 
തുെര്ന്ന് ഇെക്ദ്ട്യാണിക്സ് എഞ്ിനീയറിുംഗ് (2,010), 
ടമക്യാനിക്ല് എഞ്ിനീയറിുംഗ് (1,670), സിവില് 
എഞ്ിനീയറിുംഗ് (1,340), എന്നിവയ്ക്കുമയാണ്.
ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളില് പ്രദ്വശനും ദ്നെിയ കുട്ടികളില് 
28.3 ശതമയാനും ട�ണ്കുട്ടികളയാണ്. എന്നയാല് 
സര്ക്യാര് എയ്ഡഡ് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളില് ഇത് 
29.2ഉും, 22.3 ശതമയാനവമയാണ്. 1,512 അദ്ധ്യാ�കരയാണ്  
സുംസ്യാനടത് ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിലള്ളത്. 
അധ്യാ�ികമയാരുടെ അനു�യാതത്ിലും വളടര 
കുറവ് കയാണടപെടുന്നു (38.6 ശതമയാനും). എയ്ഡഡ് 

പട്ിക 6.1.9 എസ്്.സി/എസ്്.െി ബി.ടെക് വിദ്യാര്തികളുടെ വിജയശതമയാനും, 2020

ഉെമസ്ത

എസ്സ്.സി എസ്സ്.െ ി

രജിസ്റ്റര്
ടചയസ്ത 

വ ിേ്ോരസ് തികള്

വ ിജയിച്ച 
വ ിേ്ോരസ് തികള്

വ ിജയശതമോനം രജിസ്റ്റര്
ടചയസ്ത 

വ ിേ്ോരസ് തികള്

വ ിജയിച്ച 
വ ിേ്ോരസ് തികള്

വ ിജയശതമോനം

സര്ക്യാര് 240 98 40.8 33 8 24.2

സ്വകയാര് 118 53 44.9 15 3 20

എയ്ഡഡ് 154 41 26.6 12 3 25

സര്ക്യാര് സ്വയുംഭരണും 466 94 20.2 18 5 27.7

സ്വകയാര് സ്വയാശ്രയും 978 286 29.2 78 19 24.36

ആടക

പട്ിക.6.1.10 ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിടെ �ട്ടിക ജയാതി/�ട്ടിക വര്ഗ് വിദ്യാര്തികളുടെ അനു�യാതും
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സര്ക്യാര് 6.9 0.7 92.4 100 7.1 1.0 91.9 100 8.0 1.1 91.0 100

സ്വകയാര് 
(എയ്ഡഡ് ) 5.1 0.5 94.4 100 4.6 0.5 94.9 100 5.1 0.5 94.4 100

ആടക 6.6 0.7 92.7 100 6.8 1.0 92.3 100 7.6 1.0 91.4 100
അവെുംബും: ദ്കരള സയാദ്കേതിക സര്വ്വകെയാശയാെ, 2020

അവലംബം: ശേരള സാശകേതിേ സർവ്വേലാോല, 2020



330 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളില് അധ്യാ�ികമയാരുടെ എണ്ും 28.3 
ശതമയാനമയാണ്. എന്നിരുന്നയാലും സര്ക്യാര് ദ്മഖെയില് 
ഇത് തയാരതദ്മ്ന കൂടുതെയാണ് (40.6 ശതമയാനും).
ദ്�യാളിടെക്നിക്കുകളിടെ അധ്യാ�കരുടെയും, 
വിദ്യാര്തികളുടെയും വിശദയാുംശങ്ങള്, അനു�ന്ം 
6.1.48 -ല് കയാണയാും. ഇദ്ത വര്ഷും ഇവിടെയള്ള 
�ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവര്ഗ് വിഭയാഗത്ില്ടപെട്ട 
അധ്യാ�കരുടെയും വിദ്യാര്തികളുടെയും എണ്ും 
അനു�ന്ം 6.1.49 -ല് കയാണയാും

ദ്കരളത്ില് 39 ടെക്നിക്ല് വഹസ്കൂളുകള് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. 2020-21 കയാെഘട്ടത്ില് ഇവിടെ 
ആടക 7,771 വിദ്യാര്തികളുും 542 അധ്യാ�കരുും 
ഉണ്യായിരുന്നു. അധ്യാ�കരില് 29.5 ശതമയാനും 
സ്്ീകളയാണ്. ടെക്നിക്ല് സ്കൂളുകളിടെ 
2015-16 മുതല്, 2020-21 വടരയള്ള വര്ഷങ്ങളിടെ 
അധ്യാ�ക വിദ്യാര്തി വിവരങ്ങള് അനു�ന്ം 
6.1.50 -ല് കയാണയാും. കഴിഞെ വര്ഷവമയായി തയാരതമ്ും 
ട�യ്യുദ്മ്പയാള്, ടെക്നിക്ല് വഹസ്കൂളുകളിടെ 
�ട്ടികജയാതി വിദ്യാര്തികളുടെ എണ്ും 10.9 
ശതമയാനത്ില് നിന്നുും 10.4 ശതമയാനമയായി ദ്നരിയ 
ദ്തയാതില് കുറഞ്ഞു. 0.8 ശതമയാനമയാണ് �ട്ടിക 
വര്ഗ്ക്യാരുടെ അനു�യാതും ഇതിടറെ വിശദവിവരങ്ങള്  
അനു�ന്ം 6.1.51 ലും 6.1.52 ലും ദ്�ര്ത്ിരിക്കുന്നു.

ധയാരയാളും ഗദ്വഷണങ്ങള് നെക്കുകയും വളടരയധികും 
അുംഗീകയാരും െഭിക്കുകയും ട�യ്ത ഒന്നയാണ് 
വിദ്യാഭ്യാസരുംഗടത് ദ്കരളത്ിടറെ പ്രകെനും. 
സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസടത് സുംബന്ിച്ചിെദ്ത്യാളും, 
വിദ്യാഭ്യാസ രുംഗത്് ഇന്ഡ്യിടെ ഏറ്റവും 
പുദ്രയാഗമിച്ച സുംസ്യാനങ്ങളിടെയാന്നയാണ് ദ്കരളും. 
ടസക്ന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്ിടെ എന്ദ്റയാള്ടമറെ് 
അനു�യാതും ഗണ്മയായി ഉയര്ന്നതയാടണകേിലും, ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസത്ില് സുംസ്യാനത്ിടറെ പ്രകെനും 
സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ കയാര്ത്ിടെന്നദ്�യാടെ 
ശ്രദ്ദ്ധയമല്ല. നിെവയാരും, ട�െവ്, ബിരുദതെത്ിടെ 
ടതയാഴിെില്ലയായ്മ നിെ എന്നിവയയാണ് ദ്കരളത്ിടെ 
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവമയായി ബന്ടപെട്ട പ്രധയാന 
പ്രശ്നങ്ങള്. ദ്കരളത്ിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസും 
സുപ്രധയാന നയമയാറ്റങ്ങള്ക്് വിദ്ധയമയായി. 
അവയില് ഏറ്റവും പ്രധയാനും സ്വയാശ്രയ ദ്കയാദ്ളജുകള് 
ആരുംഭിക്കുന്നതയാണ്. മറ്റ് സുംസ്യാനങ്ങളിടെന്ന 
ദ്�യാടെ ദ്കരളത്ിടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്ിലും 
സ്വകയാര് �കേയാളിത്ും ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിച്ചു വരുന്നു.

സമൂഹത്ിടെ മയാറ്റങ്ങള്ക്കുനുസരിച്ച് ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസദ്മഖെദ്യയും മയാദ്റ്റണ്തുണ്്. ഓദ്രയാ 
ദ്മഖെയിലും ഓദ്ട്ടയാദ്മഷന്, കൃ്ിമ ബുദ്ധിയടെ 
ഉ�ദ്യയാഗും എന്നിവ കയാരണും �ിെ ദ്ജയാെികള് 
അനയാവശ്മയായിത്ീരുും, അദ്ത സമയും തികച്ചുും 
വ്ത്സ്തമയായ വനപുണ് ആവശ്കതയള്ള 
പുതിയ ദ്ജയാെികള് ഉയര്ന്നു വരുും. അതിനയാല് 

മയാറിടക്യാണ്ിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്സ്യടെ 
ആവശ്ങ്ങളുമയായി ടതയാഴിെധിഷ്ിത ദ്കയാഴ്സുകള് 
സ്വയും ട�യാരുത്ടപെെണും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ഗുണനിെവയാരും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്, നയാഷണല് 
അസടസ്റെ് ആന്ഡ് അക്രഡിദ്റ്റഷന് കൗണ്സില് 
(എന്.എ.എ.സി) അുംഗീകയാരമുള്ള ആര്െ്സ് ആറെ് 
സയന്സ് ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ എണ്വും, നയാഷണല് 
ദ്ബയാര്ഡ് ഓഫ് അക്രഡിദ്റ്റഷടറെ  (എന്.സി.എ) 
അുംഗീകയാരമുള്ള എന്ഞ്ിനീയറിുംഗ് ദ്കദ്ളജുകളുദ്െയും 
എണ്ും വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിന് ഗൗരവവും 
ദ്ക�ീകൃതവമയായ ശ്രമങ്ങള് നെദ്ത്ണ്തുണ്്.

ദ്കയാവിഡ്-19 പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിച്ച നിയ�ണങ്ങടള 
മറികെക്യാന് ഓണ്വെന് വിദ്യാഭ്യാസും വളടര 
ഫെപ്രദമയാടണന്ന് ടതളിയിക്ടപെട്ടിട്ടുണ്്. 
എന്നിരുന്നയാലും സയാധയാരണവും �രമ്പയാഗതവമയായ 
വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളുമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്തുദ്മ്പയാള് 
അതില് ഗുരുതരമയായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ടപെടുന്നു. 
ഓണ്വെന് വിദ്യാഭ്യാസത്ിലള്ള പ്രദ്വശനക്ഷമത 
ഡിജിറ്റല് ഗയാഡ്ടജറ്റുകളുടെ െഭ്തയ്ക് വിദ്ധയമയാണ്. 
ഇത് വിദ്യാര്തികളുടെ തയാമസ സ്െദ്ത്യും 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിരവധി പ്രദ്ദശങ്ങള് 
ഇദ്പെയാഴുും ദ്സവനദയാതയാക്ളുടെ ടനറ്റ് വര്ക്് �രിധിക്് 
പുറത്യാടണന്നതയാണ് യയാഥയാര്ത്ും. ഈ ഡിജിറ്റല് 
വിഭജനദ്ത്യാടെയാപെും (പ്രദ്ത്കിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസും 
ദ്നടുന്ന വിദ്യാര്തികള്ക്ിെയില്) ഓണ്വെന് 
വിദ്യാഭ്യാസത്ില് അധ്യാ�കര്ക്കുും �്ിതയാക്ര്ക്കുമുള്ള 
ആദ്രയാഗ് പ്രശ്നങ്ങളുും  ഉള്ടപെടുന്നു. നമ്ള് 
ഓണ്വെന്  ഡിജിറ്റല് വിദ്യാഭ്യാസും തുെരുദ്മ്പയാള് ഈ 
രണ്് പ്രശ്നങ്ങളുും ഗൗരവമയായി �രിഗണിദ്ക്ണ്തുണ്്.
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6.2 വവദ് ശുശ്രൂഷയം പ�ാതുജനാര�ാഗ്വം

ദ്കരളത്ിടറെ ആദ്രയാഗ്ദ്മഖെ മറ്റ് സുംസ്യാനങ്ങള്ക്് 
ഒരുമയാതൃകയയാണ്. ഇത് ഈ ദ്മഖെയിടെ ദ്നട്ടങ്ങളുടെ 
കയാര്ത്ില് മയാ്മല്ല, ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് ആവശ്ങ്ങള് 
വകകയാര്ും ട�യ്യുന്നതിലള്ള മികവടകയാണ്് കൂെിയയാണ്. 
2018 ടെ നി� വവറസ്, ഇദ്പെയാഴടത്  
ദ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി  എന്നിവ വകകയാര്ും 
ട�യ്യുന്നതില്  ആദ്രയാഗ് സുംവിധയാനും 
അവസരത്ിടനയാത്തുയര്ന്നു.

ഉയര്ന്ന ആയര്വദര്ഘ്ും, കുറഞെ ശിശുമരണ 
നിരക്്, ജനനനിരക്്, മരണനിരക്് എന്നീ 
ആദ്രയാഗ് സൂ�ികകളില് ദ്കരളും വന്കുതിപ്പുകള് 
നെത്ിയിരിക്കുന്നു. സുംസ്യാനടത് ആദ്രയാഗ് 
നിെവയാരും വികസിത രയാജ്ങ്ങളുമയായി 
തയാരതമ്ടപെടുത്യാവന്നതയാണ്. ഈ ദ്നട്ടങ്ങള് 
സുസ്ിരമയാടണന്ന് സുംസ്യാനും ഉറപെയാദ്ക്ണ്തുണ്്. 
വയാസ്തവത്ില്, ദ്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിടയ  ദ്നരിെയാന് 

സുംസ്യാനടത് പ്രയാപ്തമയാക്ിയത് ശക്മയായ 
ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് സുംവിധയാനമയാണ്.

ട�യാതുദ്മഖെയില് സയാധ്മയായ ഏറ്റവും മികച്ച 
പ്രതിദ്രയാധ സയാന്്വന �രി�രണും െഭ്മയാക്കുകയയാണ് 
സുംസ്യാനത്ിടറെ െക്ഷ്ും. ആദ്രയാഗ് രുംഗത്് ജന 
സൗഹൃദ�രമയായ െക്ഷ്ും വകവരിക്കുക എന്നതയാണ് 
സുംസ്യാന സര്ക്യാരിടറെ പ്രധയാന നയും. �തിമൂന്നയാും 
�ഞ്വത്ര �ദ്ധതിയടെ ഊന്നല് ട�യാതുദ്മഖെയില് 
ആദ്രയാഗ് രുംഗത്് ഗുണനിെവയാരും ടമച്ചടപെടുത്തുക, 
മികച്ച �ികിത്യാ സൗകര്ങ്ങള് മിതമയായ 
നിരക്ില് െഭ്മയാക്കുക, ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ്ത്ിനുും 
ശു�ിത്വത്ിനുമുള്ള സൗകര്ങ്ങള് വിപുെീകരിക്കുക, 
ഇന്ഷുറന്സ് �രിരക്ഷ വിപുെീകരിക്കുക, ആധുനിക 
ദ്കരളും അഭിമൂഖികരിക്കുന്ന ആദ്രയാഗ് പ്രശ്നങ്ങള് 
�രിഹരിക്യാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള �ദ്ധതികളുും ദ്പ്രയാഗ്യാമുകളുും 
സുംഘെിപെിക്കുക എന്നിവയയാണ്. 

പട്ിക 6.2.1 ഇന്്യമയായി തയാരതമ്ുംട�യ്തുള്ള ദ്കരളത്ിടറെ ജനസുംഖ്, 
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക ആദ്രയാഗ് സൂ�കും

ക്രമ നമ്ര് സൂചകം ബകരളം ഇന്്

1 ആടകജനസുംഖ് (ദ്കയാെിയില്) (ടസന്സസ് 2011) 3.34 121.06

2 ദശവര്ഷ വളര്ച്ച (ശതമയാനത്ില്) (ടസന്സസ് 2011) 4.90 17.7

3 െിുംഗഅനു�യാതും (ടസന്സസ് 2011) 1084 943

4 ശിശുെിുംഗഅനു�യാതും ((ടസന്സസ് 2011) 964 919

5 ജനനനിരക്്  # 13.9 20

6 മരണ നിരക്്  # 6.9 6.2

പുരുഷന് 7.9 6.6

സ്്ീ 5.9 5.7

7 സയാധയാരണവളര്ച്ചയാനിരക്് # 7.1 13.8

8 ശിശുമരണനിരക്് # 7 32

പുരുഷന് 9 32

സ്്ീ 5 33
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ബകരളത്തിടന് ആബരോഗ് സൂചകങ്ള്

ദ്ദശീയ സയാഹ�ര്ങ്ങളുമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്തുദ്മ്പയാള് 
ദ്കരളത്ിടറെ ആദ്രയാഗ്ദ്മഖെയടെ  ദ്നട്ടങ്ങള് 
ആദ്രയാഗ്, ജനസുംഖ്യാ സൂ�ികകളില് വ്ക്മയായി 
പ്രതിഫെിക്കുന്നു. മയാതൃമരണ അനു�യാതും 
(എുംഎുംആര്) ദ്കരളത്ില് 43 മയാ്മയാണ് 
എന്നയാല്   അഖിദ്െന്്യാ അനു�യാതും 113 ആണ്. 
ദ്കരളത്ിടെ പ്രതീക്ഷിത ആയര്വദര്ഘ്ും 
ഇന്്യടെ കണക്കുകദ്ളക്യാള് വളടര കൂടുതെയാണ്. 
ദ്യയാഗ്തയള്ള ടപ്രയാഫഷണലകളില്നിന്ന് 

വവദ്സഹയായും െഭിക്യാത് മരണത്ിടറെ ശതമയാനും 
ദ്ദശീയ ശരയാശരിയമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്തുദ്മ്പയാള് 
നയാെിടെയാന്ന് മയാ്മയാണ്. എന്നിരുന്നയാലും, 
ദ്കരളത്ിടെ 'സ്റ്റില് ബര്ത്് ദ്ററ്റ് ' ഇന്്ദ്യക്യാള് 
അല്പും കൂടുതെയാണ്. ടമയാത്ും വവവയാഹിക 
പ്രതയുല്�യാദന നിരക്് ഒഴിടക പ്രതയുല്�യാദന നിരക്് 
ദ്ദശീയ കണക്കുകദ്ളക്യാള് കുറവയാണ്. അമ്മയാര്ക്് 
ദ്യയാഗ്തയള്ള ടപ്രയാഫഷണലകളില്നിന്ന് 
വവദ്സഹയായും െഭിക്ടതയള്ള ജനനങ്ങളുടെ 
ശതമയാനും ദ്കരളത്ില്  0.1 ഉും ദ്ദശീയ തെത്ില് 
7.8 ഉും  ആണ്. ദ്ദശീയ ശരയാശരിയമയായി തയാരതമ്ും 

9 ക്രൂഡ് ടഡത്് ദ്ററ്റ്* 6.9 6.2

10 മരണനിരക്് *

എ)കുട്ടികള് (0-4) 2.1 8.9

ബി)കുട്ടികള് (5-14) 0.2 0.5

സി)വ്ക്ികള് (15-59) 2.1 2.9

ഡി)വ്ക്ികള് (60 ഉും മുകളിലും) 41.2 42.6

11 വവദ്ശുശ്രൂഷ െഭ്മയായ മരണങ്ങളുടെ ശതമയാനും *

സര് ക്യാര്  ദ്മഖെ 42.8 29.4

സ്വകയാര് ദ്മഖെ 36.8 18.5

നിര്ദേിഷ്ദ്യയാഗ്തയള്ളവര് 15.4 33

�രിശീെനും െഭിക്യാത്വര്/മറ്റുള്ളവര് 5 19.2

12 �യാ�ിള്ളയടെ ജനനനിരക്് * 5 4

13 ക്രൂഡ് ബര്ത്് ദ്ററ്റ്* 13.9 20

14 പ്രതയൂല്�യാദനനിരക്് * 1.7 2.2

15 സയാധയാരണ പ്രതയുല്�യാദനനിരക്് * 48.6 70.4

16 ആടക വവവയാഹിക പ്രതയുല്�യാദന നിരക്്   * 5.1 4.9

17 ട�യാതു വവവയാഹിക പ്രതയുല്�യാദന നിരക്് *  69.5 109.2

18 ദ്ഗ്യാസ്റീടപ്രയാഡക്ഷന്ദ്ററ്റ് * 0.9 1

19 അമ്മയാര്ക്് വവദ്സഹയായും െഭിച്ചുടകയാണ്ടുള്ള  ജനന 
ശതമയാനും*

സര് ക്യാര് ദ്മഖെ 44.9 54.5

സ്വകയാര് ദ്മഖെ 54.9 28

നിര്ദേിഷ്ദ്യയാഗ്തയള്ളവര് 0.1 9.7

�രിശീെനുംെഭിക്യാത്വര്/മറ്റുള്ളവര് 0.1 7.8

20 സ്്ീകളിടെ വിവയാഹപ്രയായും *

എ) 18-ന്മുമ്പ് 17 16.8

ബി) 18-20 19.1 19.2

സി) 21-ന്മുകളില് 24.6 24

ഡി)എല്ലയാവരുും 23.2 22.3

21 മയാതൃമരണനിരക്് ** 43 113

22 പ്രതീക്ഷിതആയൂര് വദര്ഘ്ും *** 75.3 69.4

പുരുഷന് 72.5 68.2

സ്്ീ 77.9 70.7

അവലംബം- #എസ്.ആർ.എസ് 2020 ശമയ് /*എസ്.ആർ.എസ് സ്റാറ്ിസ്റിക്കല് റിശ്ാർട് 2018/ 
** പപെഷ്ല് ബുള്ളറ്ിന് ഓണ് എംഎംആർ 2016-18/ ***എസ്.ആർ.എസ്. ലലഫ് ശടബിൾ 2014-18 
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ട�യ്തുടകയാണ്ടുള്ള ദ്കരളത്ിടറെ പ്രധയാനടപെട്ട 
ആദ്രയാഗ് ജനസുംഖ്യാ സൂ�കങ്ങള് പട്ിക 6.2.1 -ല് 
ദ്�ര്ത്ിരിക്കുന്നു.

വിവിധ തെങ്ളിലുള്ള ശിശു മരണനിരകസ് 

സുംസ്യാനടത് ശിശുമരണനിരക്കുും (ഐ എും ആര്) 
നവജയാത ശിശു മരണനിരക്കുും (എന് എന് എും ആര്) 
ദ്ദശീയ ശരയാശരിയടെ അഞ്ിടെയാന്ന് മയാ്മയാണ്. 
അഖിദ്െന്്യാ കണക്കുകളുമയായി തയാരതമ്ും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് 
അഞ്് വയസ്ില് തയാടഴയള്ള മരണനിരക്് (5 ല് 
തയാടഴയള്ള എും.ആര്.) മൂന്നിടെയാന്നിലും കുറവയാണ്. 
പ്രസവത്ിനു ഒരയാഴ്ച്ചക്കത്തുള്ള ശിശുമരണനിരക്്  
(�ി എന് എും ആര്), ആദ് ഘട്ടത്ിലള്ള നവജയാത ശിശു 
മരണനിരക്് (ഏര്ളി നിദ്യയാദ്നറ്റല്  ദ്മയാര്ട്ടയാെിറ്റി 
ദ്ററ്റ് ), അവസയാന�യാദ നവജയാത ശിശു മരണനിരക്് 
(ദ്െറ്റ് നിദ്യയാദ്നറ്റല് ദ്മയാര്ട്ടയാെിറ്റി ദ്ററ്റ് ), ദ്�യാസ്റ്റ്  
നിദ്യയാദ്നറ്റല് ദ്മയാര്ട്ടയാെിറ്റി ദ്ററ്റ് (�ി എന് എന് എും ആര്) 
എന്നിവയും അഖിദ്െന്്യാ കണക്കുകദ്ളക്യാള് 
കുറവയാണ്. വിവിധ തെങ്ങളിലള്ള കുട്ടികളുടെ 
മരണനിരക്് ദ്ദശീയ കണക്കുകദ്ളക്യാള് മികച്ചതയാണ്. 
ഈ ദ്നട്ടങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധയാന കയാരണും ദ്കരളത്ിടെ 
അമ്മയാര്ക്് െഭിക്കുന്ന വവദ്സഹയായമയാണ്. 
ദ്കരളത്ിടെ അമ്മയാര്ക്് ദ്യയാഗ്തയള്ള 
ടപ്രയാഫഷണലകളുടെ വവദ്സഹയായും െഭിക്കുന്ന 
ജനനത്ിടറെ ശതമയാനും 99.9 ശതമയാനമയാണ്, ദ്ദശീയ 
തെത്ില് ഇത്  92.2 ശതമയാനമയാണ്. ഇന്്യിടെയും 
ദ്കരളത്ിടെയും ശിശുമരണനിരക്ിടറെ വിവിധ 
സൂ�കങ്ങളുടെ വിശദയാുംശങ്ങള് ചിത്ം 6.2.1 -ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

നോഷണല് ക്ോളിറ്ി അഷ്റന്സസ് 
സ്റ്റോന്ബഡ്ര്ഡ്സ്സസ് (എന്. ക്യൂ. എ. എസസ്)

2013 ല് നയാഷണല് ക്വയാളിറ്റി അഷ്വറന്സ് 
സ്റ്റയാന്ദ്ഡര്ഡ്സ് ആരുംഭിടച്ചകേിലും ദ്കരളത്ിന് 
അനുദ്യയാജ്മല്ലയാത് എന് .കയു .എ .എസ്. ട�ക്് 
െിസ്റ്റിടെ �ിെ ട�ക്് ദ്�യായിന്റുകള് കയാരണും എന്.
കയൂ.എ.എസ് ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് നിരവധി സ്യാ�നങ്ങടള  
അുംഗീകരിക്യാന് ദ്കരളത്ിന്  കഴിഞെില്ല. നയാഷണല് 
ടഹല്ത്് സിസ്റ്റുംസ് റിദ്സയാഴ്സ് ടസറെറിടറെ 
സഹയായദ്ത്യാടെ ദ്കരള മയാനദണ്ഡങ്ങള്ക്നുസരിച്ച് 
എന്.കയൂ.എും.എസ് ട�ക്് െിസ്റ്റ് മയാറ്റും വരുത്തുവയാന് 
സുംസ്യാനും മുന്വകടയടുത്തു. ദ്കരള വ്വസ്കള്ക്് 
ദ്യയാജിക്യാത് �ിെ ഇനങ്ങള് നീക്ും ട�യ്യുകയും 
�കരും �യാെിദ്യറ്റീവ് ടകയര് ഉള്ടപെടുത്ിയമയാണ് 
ട�ക്് െിസ്റ്റ് നവീകരണും നെത്ിയത്. ട�ക്് 
െിസ്റ്റ് നവീകരിച്ച ദ്ശഷും എന്.കയൂ.എ.എസ്. 
അക്രഡിദ്റ്റഷനില് ദ്കരളും വളടരയധികും 
പുദ്രയാഗതി വകവരിച്ചു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് വടര 1284 
സ്യാ�നങ്ങളില് 80 സ്യാ�നങ്ങള് സുംസ്യാനത്് 
നിന്നു ഇതിനകും ദ്ദശീയതെ അുംഗീകയാരും 
സര്ട്ടിഫിക്റ്റ് െഭിച്ചിട്ടുണ്്.

ആര്ദ്ം മിഷന്  

അെിസ്യാന സൗകര്ങ്ങളുും ദ്സവനങ്ങളുും 
ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിലൂടെ സര്ക്യാര് ആശു�്ികടള 
ദ്രയാഗീ സൗഹൃദമയാക്കുക എന്ന െക്ഷ്ദ്ത്യാടെ 
ആര്്ും മിഷന് എന്ന �ദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു. സര്ക്യാര് 
ആശു�്ികളിടെ ദ്സവനങ്ങളുും സൗകര്ങ്ങളുും 
ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനുും ന്യായമയായ ട�െവിലും 
സമയത്ിലും സുംതൃപ്തിയിലും �ികിത് നല്കുന്നതിനുും 

ചിത്ം 6.2.1 വിവിധ തെങ്ങളിലള്ള ശിശു മരണനിരക്് 
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വിവിധ തെങ്ളിലുള്ള ശിശു മരണനിരകസ്  

ദ്കരളും 
ഇന്് 

അവലംബം: എസ്.ആർ.എസ് സ്റാറ്ിസ്റിക്കല് റിശ്ാർട് 2018



334 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മിഷന് െക്ഷ്മിടുന്നു. മിഷടറെ പ്രധയാന െക്ഷ്ങ്ങള് 
തയാടഴ �റയന്നു  
1. ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജ് ആശു�്ികളുടെയും മറ്റ് 
ഗവണ്ടമന്റ് ആശു�്ികളുടെയും ഔട്ട്ദ്�ഷ്റെ് 
(ഒ.�ി.) വിഭയാഗങ്ങളുടെ ദ്രയാഗി സൗഹൃദ �രിവര്ത്നും,  
2. ജില്ല തയാലൂക്് തെ ആശു�്ികടള 
മയാതൃകയാനിെവയാരത്ിദ്െക്കുയര്ത്ല്, 
3. പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങടള കുടുുംബ 
ആദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളയായി ഘട്ടും ഘട്ടമയായി 
വികസിപെിക്കുക,  
4. ആശു�്ികളിടെ ദ്രയാഗികളുടെ �രി�രണത്ില് 
ദ്പ്രയാദ്ട്ടയാദ്ക്യാള് അെിസ്യാനത്ിലള്ള �ികിത് 
മയാര്ഗ്നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
സര്ക്യാര് ടമഡിക്ല് ദ്കയാളജ് ദ്ഹയാസ്ിറ്റലകള്, ജില്ലയാ 
തയാലൂക്് ആശു�്ികള്, പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങള് 
എന്നിങ്ങടന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിെയായയാണ് ആര്്ും മിഷന് 
നെപെയാക്കുന്നത്. പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങടള 
കുടുുംബ ആദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളയായി മയാറ്റി മതിയയായ 
മരുന്ന് വിതരണും, ഉറപെയായ ദ്പ്രയാദ്ട്ടയാദ്ക്യാളുകള് 
എന്നിവയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ടമച്ചടപെട്ട ആദ്രയാഗ്ും 
ഉറപ്പുവരുത്ി ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ്വ്വസ്യില് 
അവരുടെ വിശ്വയാസും വര്ദ്ധിപെിക്യാന് കഴിയും. 
 
കുടം� ആബരോഗ് ബക�ങ്ള്

2017-18 കയാെത്് 14 ജില്ലകളിെയായി 170 
�ി.എച്ച്..സി.കള് കുടുുംബയാദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങളയായി 
വികസിപെിക്കുന്നതിനയായി സര്ക്യാര് ടതരടഞെടുത്തു. 
ഇതില് 162 എഫ് എച്ച് സികള് ഇതിനകും 
പ്രവര്ത്നക്ഷമമയാക്ി, ബയാക്ിയള്ളവ പുദ്രയാഗമിക്കുന്നു. 
2018-19 ടെ രണ്യാും ഘട്ടത്ില് എഫ് എച്ച് സികളയായി 
വികസിപെിക്കുന്നതിന് 504 �ി എച്ച് സികടള 
ടതരടഞെടുത്തു, അതില് 219 എണ്ും പൂര്ത്ിയയായി, 
മറ്റ് �ി എച്ച് സികളില് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില് പ്രവൃത്ികള് 
പുദ്രയാഗമിക്കുന്നു. പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങടള 
കുടുുംബ ആദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളയായി വികസിപെിക്കുന്നത് 
സുംബന്ിച്ച ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണും 
ദ്പ്രയാത്യാഹനജനകമയാണ്. മൂന്നയാും ഘട്ടത്ില് ദ്ദശീയ 
ആദ്രയാഗ് മിഷനു കീഴിലള്ള ഫണ്് ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് 
എഫ്എച്ച്സികളയായി വികസിപെിക്കുന്നതിന് 212 
�ിഎച്ച്സികടള തിരടഞെടുത്തു. ഇതിനുപുറടമ 76 
കമ്യൂണിറ്റി ടഹല്ത്് ടസറെറകടള (സിഎച്ച്സി) 
ദ്്യാക്് ഫയാമിെി ടഹല്ത്് ടസറെറകളയാക്ി മയാറ്റുും.
ഒരു ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്, രണ്് സ്റ്റയാഫ് 
നഴ്സുമയാര്, ഒരു െയാബ് ടെക്നീഷ്ന് എന്നീ 
തസ്തികകള് സൃഷ്ിച്ചു നിയമനും നെത്ിയതുമൂെും 
പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളില് കുറഞെത് 3 
ദ്ഡയാക്െര്മയാരുും 4 നഴ്സുമയാരുും ഉണ്യാകുും. ആര്്ും 
മിഷടറെ ആദ് ഘട്ടത്ില് ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്മയാര് 
(170), സ്റ്റയാഫ് നഴ്സ് (340), ഫയാര്മസിസ്റ്റ് (150), െയാബ് 
ടെക്നീഷ്ന് (170) എന്നിവരെങ്ങുന്ന 830 തസ്തികകള് 
സൃഷ്ിച്ചു. രണ്യാും ഘട്ടത്ില് ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്മയാര് 

(400), സ്റ്റയാഫ് നഴ് സ് (400), ഫയാര്മസിസ്റ്റ്, െയാബ് 
ടെക്നീഷ്ന് (200) എന്നിവരെങ്ങുന്ന 1000 തസ്തികകള് 
സൃഷ്ിച്ചു. 

ക്ിനിക്ല് ടകയര്, ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നിവയടെ അെിസ്യാനത്ില് ഈ 
സ്യാ�നങ്ങളുടെ ദ്സവനും വര്ദ്ധിപെിച്ചിരിക്കുകയയാണ്. 
വവകുദ്ന്നരും 6.00 മണി വടര ഔട്ട്ദ്�ഷ്റെ് 
ടകയര് നല്കി വരുന്നു. ഇ-ടഹല്ത്് ദ്പ്രയാജക്െ് 
നെപെിെയാക്കുന്നതിലൂടെ കുടുുംബയാദ്രയാഗ് രജിസ്ദ്ട്ഷന് 
ഡയാറ്റടയ അെിസ്യാനടപെടുത്ി വ്ക്ിഗത ദ്രയാഗ 
�രി�യാെന �ദ്ധതിയും കുടുുംബ ആദ്രയാഗ് �ദ്ധതിയും 
കൂടുതല് വികസിപെിക്ടപെടുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
�ഞ്യായത്തുകളുമയായും ട�യാതുജന �കേയാളിത്ദ്ത്യാടെയും 
സഹകരിച്ചു വയാര്ഡ്, �ഞ്യായത്് തെത്ിലള്ള 
പ്രതിദ്രയാധും, �രി�യാെനും, പുനരധിവയാസസുംരക്ഷണ 
ദ്സവനങ്ങള് എന്നിവയിലൂന്നി ആദ്രയാഗ്�ദ്ധതികള് 
വികസിപെിടച്ചടുക്കുും. ആര്്ും ദൗത്ത്ിടറെ  
ഭയാഗമയായി ആദ്രയാഗ്ദ്സന എന്ന പുതിയ ടഹല്ത്് 
ദ്വയാളറെിയര് സുംവിധയാനും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
ദ്കരളീയ സമൂഹത്ിടറെ സയാുംക്രമിക ദ്രയാഗങ്ങടള 
അെിസ്യാനമയാക്ി പ്രയാഥമിക ആദ്രയാഗ് �രി�യാെന 
സുംവിധയാനും പുനഃസുംഘെിപെിക്കുന്നതിനുദ്വണ്ിയള്ള 
ഇെട�െലകള് പ്രദ്ത്കിച്ചുും �കര്ച്ച വ്യാധികള് 
സുംബന്ിച്ച �രി�യാെികള് ഇതിടറെ ഒരു 
ശ്രദ്ദ്ധയമയായ ദ്മഖെയയാണ്. �ി.എച്ച്.സി. തെത്ില് 
വകകയാര്ും ട�യ്ടപെടുന്ന 53 സയാധയാരണ �ികിത്യാ 
ഉ�യാധികള്ക്കുള്ള �ികിത് മയാര്ഗ്നിര്ദ്ദേശങ്ങള് 
ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്മയാര്ക്യായി തയ്യാറയാക്കുകയും 
െഭ്മയാക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. 

പരിശീെന നിെ

�രിഷ്കരിച്ച ടതയാഴില് ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളുും 
കുടുുംബയാദ്രയാഗ്ദ്ക� �രിവര്ത്ന 
മയാര്ഗനിര്ദ്ദശങ്ങളുും ഇതിനകും തയ്യാറയാക്ിയിട്ടുണ്് 
കൂെയാടത ജീവനക്യാര്ക്് ടമയാഡയൂള് അെിസ്യാനത്ില് 
�രിശീെനും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്. എല്ലയാ വിഭയാഗും 
ജീവനക്യാര്ക്കുും സമഗ്വും നിരന്രവമയായ 
�രിശീെനും നെത്തുന്നതിലൂടെ ദ്സവന ഗുണനിെവയാരും 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതയാണ് സര്ക്യാരിടറെ നയും. 
ഈ �രിശീെനത്ിടറെ ഉത്രവയാദിത്ും എസ്.എച്ച്.
എസ്.ആര്.സിക്് നല്കിയിട്ടുണ്്. മൂന്ന് തരത്ിലള്ള 
�രിശീെനമയാണ് നല്കിവരുന്നത്. െീും ബില്ഡിുംഗ് 
�രിശീെനും, ആശയ അെിസ്യാനത്ിലള്ള �രിശീെനും, 
വനപുണ് �രിശീെനും.

ആശ്ോസം ക്ിനിക്കുകള്

സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള 149 ഫയാമിെി ടഹല്ത്് 
ടസന്ററകളില് പ്രയാഥമിക �രി�രണത്ില് 
ആശ്വയാസും ഡിപ്രഷന് മയാദ്നജ്ടമറെ് �ദ്ധതി 
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ആരുംഭിച്ചു. �ി. എ�്. കയു. 9 ഉും മയാനസിക പ്രയാഥമിക 
�ികിത്യും ഉ�ദ്യയാഗിച്ചു �രിദ്ശയാധന നെത്തുന്നതിന് 
ആദ്രയാഗ് പ്രവര്ത്കരുും സ്റ്റയാഫ് നഴ്സുമയാരുും 
�രിശീെനും ദ്നെിയദ്പെയാള് പ്രയാഥമിക ശുശ്രൂഷയില് 
വിഷയാദ ദ്രയാഗനിര്ണ്യത്ിലും മയാദ്നജ്ടമറെിലും 
ദ്ഡയാക്െര്മയാടര �രിശീെിപെിക്യാനയായി. ഡി.എും.
എച്ച്.�ി മയാനസികദ്രയാഗവിദഗ്ദ്ധന് കയാദ്ണണ് 
ദ്കസുകള്ക്യായള്ള റഫറല് ദ്പ്രയാദ്ട്ടയാദ്ക്യാള് ഈ 
�ദ്ധതിയില് ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 2019-20 -ല് 
�രിദ്ശയാധന നെത്ിയവരുടെ എണ്ും 25,587 ആണ്, 
അതില് ദ്�യാസിറ്റീവ് ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 4901 ആണ്. 

ബകരള സി.ഒ.പി.ഡ്ി. പ്രതിബരോധ നിയ�ണ 
പരിപോെി–ശ്ോസസ്

ദ്ക്രയാണിക് ഒബ്സ്ട്ക്റ്റീവ് �ള്ടമയാണറി ഡിസീസ് 
(സി.ഒ.�ി.ഡി.) നിയ�ണ �രി�യാെി ദ്കരളത്ിടെ 
ഫയാമിെി ടഹല്ത്് ടസറെര് തെും മുതല് ആര്്ും 
മിഷടറെ ഭയാഗമയായി നെപെയാക്കുന്നു. ഈ അധ്യായത്ിടെ 
‘സയാുംക്രമിദ്കതര ദ്രയാഗങ്ങള്’ എന്ന വിഭയാഗത്ില് 
വിശദയാുംശങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സര്കോര് ആശുപത്ികളിടെ ഔട്സ്ബപഷ്ന്സ് 
വിഭോഗങ്ളുടെ ബരോഗീസൗഹൃേ പരിവര്ത്തനം

ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജ് ആശു�്ികളുും ജില്ലയാതെ 
ആശു�്ികളുും ദിവസവും ആയിരക്ണക്ിന് 
ദ്രയാഗികള്ക്് ഔട്ട് ദ്�ഷ്റെ് �രി�രണും 
നല്കുന്നുടവന്ന വസ്തുത കണക്ിടെടുത്് 
ഈ ആശു�്ികളുടെ ഔട്ട്ദ്�ഷ്റെ് വിഭയാഗങ്ങള് 
ദ്രയാഗീസൗഹൃദമയാക്കുന്നതിനു ആര്്ും മിഷന് 
മുന്ഗണന നല്കിയിട്ടുണ്്. ഒ.�ി. രജിസ്ദ്ട്ഷന് 
കൗണ്റും ദ്രയാഗിക്് കയാത്തുനില്ക്കുന്നത്ിനുള്ള 
സൗകര്വും, ഇരിപെിെും, ദ്െയാക്ണ് സുംവിധയാനും, 
കുെിടവള്ളും, ദ്െയായ്ലറ്റ് സൗകര്ും, �്ിക് അരൈസ്് 
സിസ്റ്റും, വിവര വിദ്യാഭ്യാസ വയാര്ത്യാവിനിമയ 
സുംവിധയാനങ്ങള്, സിദ്നേജ് സുംവിധയാനങ്ങള് തുെങ്ങിയ 
സുംദ്യയാജിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. വെിയ സ്യാ�നങ്ങള്ക്് 
തയാല്ക്യാെിക അെിസ്യാനത്ില് ദ്രയാഗി �രി�യാെന 
ദ്കയാര്ഡിദ്നറ്റര്മയാരുടെ �ിന്തുണയും നല്കുും. 
ഗുണനിെവയാരമുള്ള �ികിത്യാ സുംവിധയാനങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനയായി കണ്സള്ദ്ട്ടഷന് 
മുറികളില് ആവശ്മയായ ഉ�കരണങ്ങള് 
ഒ.�ി. കമ്പയൂട്ടര്വല്ക്രണും നിര്ദ്ദശങ്ങള് 
അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള ദ്കസ് മയാദ്നജ്ടമറെ് 
എന്നിങ്ങടന ആസൂ്ണും ട�യ്തിരിക്കുന്നു. സര്ക്യാര് 
ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജ് ആശു�്ികളിലും ജില്ലയാതെ 
ആശു�്ികളിലും ഇത് നെപെിെയാക്ിവരികയയാണ്.

ജനറല്/ജില്ല/തോലൂകസ് ആശുപത്ികളിടെ 
ജന സൗഹൃേ ഒ.പി പരിവര്ത്തനം

സുംസ്യാനത്് ആടക 18 ജനറല് ആശു�്ികളുും, 
18 ജില്ലയാ ആശു�്ികളുമയാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് 
17 സ്യാ�നങ്ങടള മയാ്മയാണ് ഒ.�ി. വിഭയാഗും 
�രിവര്ത്നത്ിനയായി ടതരടഞെടുത്ത് 
(�തിടനയാന്ന് ജില്ലകളില് നിന്നുും ഓദ്രയാ ആശു�്ിയും  
കണ്ണൂര്,  കയാസര്ദ്ഗയാഡ്,  വയനയാെ്  ജില്ലകളില് നിന്ന് 
രണ്് ആശു�്ികളുും).  ഒന്�ത് ആശു�്ികളുടെ 
നിര്മയാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്ിയയായി. മറ്റ് 
ആശു�്ികളിടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുദ്രയാഗമിക്കുകയും 
ട�യ്യുന്നു. തയാലൂക്് ആശു�്ികളിടെ ഒ.�ി 
�രിവര്ത്നത്ിറെ ഭയാഗമയായി ആടക 86 തയാലൂക്് 
ആശു�്ികളില് നിന്നുും 75 സ്യാ�നങ്ങടള 
മയാതൃകയാനിെവയാരത്ിദ്െക്കുയര്ത്യാന് തിരടഞെടുത്തു. 
2017-18 കയാെഘട്ടത്ില് ജില്ല/ജനറല്/തയാലൂക്് 
ആശു�്ികളില് സൃഷ് െിച്ച വിവിധ തസ്തികകളുടെ 
എണ്ും 891 ആണ്. ഇതില് 14 സൂപെര് ടസ്ഷ്െിസ്റ്റുകളുും 
252 ടസ്ഷ്െിസ്റ്റുകളുും കയാഷ്വയാെിറ്റി ടമഡിക്ല് 
ഓഫീസര്മയാരുും, 197 സ്റ്റയാഫ് നഴ്സ്, 84 െയാബ് 
ടെക്നീഷ്ന്മയാര്, 344 �യാരയാടമഡിക്ല് സ്റ്റയാഫ് 
എന്നിവര് ഉള്ടപെടുന്നു.

ടമഡ്ികല് ബകോബളജുകളിടെ പുതിയ 
സംരംഭങ്ള്

ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജ് ആശു�്ികളിടെ 
ഔട്ട് ദ്�ഷ്റെ് വിഭയാഗങ്ങള്ക്് ഗുണദ്മന്യും, 
ജനസൗഹയാര്ദേ�രവമയായ ആദ്രയാഗ് ദ്സവനങ്ങള് 
െഭ്മയാക്കുക എന്നതയാണ് ആര്്ും �ദ്ധതിയടെ 
െക്ഷ്ും. ആദ് ഘട്ടടമന്ന നിെയില് തിരുവനന്പുരും, 
�യാരിപെള്ളി, ആെപ്പുഴ, ദ്കയാട്ടയും, എറണയാകുളും, 
തൃശൂര്, മെപ്പുറും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ് എന്നിവിെങ്ങളിടെ 
ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജുകള് ഒ.�ി.ഡി. �രിവര്ത്നും 
നെപെയാക്കുന്നതിന് ടതരടഞെടുത്തു. നിെവില് 
സുംസ്യാനടത് 8 ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജുകളില് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്ിയയായി. ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളില് ദ്രയാഗികളുടെ തിരക്കു മൂെമുള്ള 
അസൗകര്ങ്ങള് �രമയാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനയായി 
എല്ലയാ വകുപ്പുകളിലും ഓണ്വെന് ഒ.�ി രജിസ്ദ്ട്ഷന് 
കണ്റകള്, ദ്രയാഗികള്ക്് കയാത്തുനില്കുന്നതിനുള്ള 
സൗകര്ും, കുെിടവള്ള സൗകര്ങ്ങള്, ദ്െയായ്ലറ്റുകളുടെ 
പുനര് നിര്മയാണും / നവീകരണും, ഒ.�ി മുറികള്, 
സിദ്നേജുകള് സ്യാ�ിക്കുക, ഇത് കൂെയാടത െി.വി, 
ഡിദ്സ്്ല ദ്ബയാര്ഡ്, ഇരിപെിെങ്ങള്, �ി.എ. സിസ്റ്റും, ഒ.�ി 
മുറികളില് എയര് കണ്ീഷണറകള്, റയാമ്പ് തുെങ്ങിയ 
സുംവിധയാനങ്ങള് ഈ �ദ്ധതി പ്രകയാരും നെപെയാക്കുന്നു.
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ആര്ദ്ം ജനകീയ ടഹല്ത്തസ് കോടമ്യസ്ന്

2019 നവുംമ്പര് 18 നയാണ് ആര്്ും ടഹല്ത്് 
കയാടമ്പയ്ന് ആരുംഭിച്ചത്. സുംസ്യാനതെത്ില് 
ആരുംഭിച്ചതിടനത്തുെര്ന്നു  ജില്ലയാതെ എല് .എസ് .ജി. തെ 
പ്ര�യാരണും എല്ലയാ ജില്ലകളിലും ആരുംഭിച്ചു. മിഷനുകള്, 
വെന് ഡിപെയാര്ട്ട്ടമന്റുകള്, ഏജന്സികള്, എന്.
ജി.ഒ കള്, സി.ബി.ഒ കള് തൂെങ്ങിയവയടെ സജീവ 
�കേയാളിത്ദ്ത്യാടെയും ബന്ടപെട്ട പ്രയാദ്ദശിക സ്വയും 
ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുടെയും ആദ്രയാഗ് കുടുുംബദ്ക്ഷമ 
വകുപെിടറെയും ദ്നതൃത്വത്ില് സുംസ്യാന വ്യാ�കമയായി 
ഈ കയാടമ്പയ്ന് നെപെയാക്കുും. വിപുെീകരിച്ച വയാര്ഡ്തെ  
ആദ്രയാഗ് ശു�ിത്വ ദ്�യാഷകയാഹയാര സമിതിയടെ 
ദ്നതൃത്വത്ില് വയാര്ഡ് തെത്ിലും പ്രയാദ്ദശിക 
തെത്ിലമുള്ള പ്ര�യാരണും ആരുംഭിക്കുും. ആദ്രയാഗ് 
ജയാഗ്ത കമ്ിറ്റിയടെ ദ്നതൃത്വത്ില് �ഞ്യായത്്/
ദ്്യാക്്/അര്ബന് ഏരിയ തെത്ിലും ഈ 
കയാടമ്പയ്ന് വിപൂെീകരിക്കുും. എല്.എസ്ജി. ടെവല് 
കമ്ിറ്റികള്, നിെവിലള്ള ജില്ലയാ ആദ്രയാഗ് കുടുുംബദ്ക്ഷമ 
ടസയാവസറ്റി, ജില്ലയാ �ഞ്യായത്് പ്രസിഡറെ്, ജില്ലയാ 
കളക്െര്, ഡി.എും.ഒ എന്നിവരുടെ ദ്നതൃത്വത്ിലള്ള 
ജില്ലയാ ആര്്ും െയാസ്ക് ദ്ഫയാഴ്സ് ഏദ്കയാ�ിപെിച്ചയാണ് 
ജില്ലയാതെത്ില് ഇത് നെപെയാക്കുന്നത്. ജില്ലയടെ 
ചുമതെയള്ള മ�ി, എും.�ി, എും.എല്.എ എന്നിവരയാണ് 
ജില്ലയാതെ സമിതിയടെ മുഖ് രക്ഷയാധികയാരികള്. 
ബഹുമയാനടപെട്ട മുഖ്മ�ിയടെ അധ്ക്ഷതയിലള്ളതുും 
ബഹുമയാനടപെട്ട മ�ിമയാരുും മറ്റ് അുംഗങ്ങളുമയാണ് 
നവ ദ്കരള കര്മ് �ദ്ധതിക്് സുംസ്യാന തെത്ില് 
ദ്നതൃത്വവും മയാര്ഗ്നിര്ദ്ദേശങ്ങളുും നല്കുന്നത്. 
ആദ്രയാഗ് വകുപെ് മ�ി ട�യര് ദ്�ഴ്സണയായും, 
പ്രിന്സിപെല് ടസക്രട്ടറി (ടഹല്ത്് ) വവസ് 
ട�യര് ദ്�ഴ്സണയായും സുംസ്യാനതെത്ില് ഈ 
�ദ്ധതി നെപെയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമിതിയയായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ജനകീയ കയാടമ്പയ്നില് ശ്രദ്ധ 
ദ്ക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധയാനടപെട്ട അഞ്് ദ്മഖെകള് 
ചുവടെ ദ്�ര്ക്കുന്നു :

1. ആദ്രയാഗ്ും ടമച്ചടപെടുത്തുന്നതിനു ദ്വണ്ിയള്ള 
പ്രതിദ്രയാധവും ദ്പ്രയാത്യാഹനവും

2. ആദ്രയാഗ്കരമയായ ഭക്ഷണും             
3. വ്യായയാമവും ശയാരീരിക അധ്വയാനവും 

ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക
4. മയാനസികയാദ്രയാഗ്വും െഹരിവിദ്മയാ�നവും (മദ്ും, 

പുകവെി, െഹരി വസ്തുക്ളുടെ ഉ�ദ്യയാഗും)
5. ശു�ിത്വവും മയാെിന് നിര്മയാര്ജനവും             

ഇ-ടഹല്ത്തസ് ടപ്രോജകസ്െസ്

ദ്കരളത്ിടെ ആദ്രയാഗ്സ്യാ�നങ്ങടള കമ്പയൂട്ടര് 
ശ്രുംഖെയയായി ബന്ിപെിക്കുന്നതിന് ഇ-ടഹല്ത്് 
ടപ്രയാജക്െ് െക്ഷ്മിടുന്നു. ദ്ഡയാക്െര്മയാര്ക്് 
എളുപെത്ില് �രിദ്ശയാധിക്യാവന്ന വ്ക്ിഗത 

ടമഡിക്ല് ദ്രഖകളുടെ ഒരു ഡയാറ്റയാദ്ബസ് നിര്മ്ിക്കുക 
എന്നതയാണ് �ദ്ധതി െക്ഷ്മിടുന്നത്. ദ്രയാഗിയടെ 
സവിദ്ശഷമയായ തിരിച്ചറിയല്, സുംസ്യാനടത് 
വിവിധ പ്രയാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃദീയ തെങ്ങളിലള്ള വിവിധ 
ആദ്രയാഗ് �രി�യാെന വിതരണ യൂണിറ്റുകള് തമ്ിലള്ള 
ഡയാറ്റ എക്സ്ദ്�ഞ്് എന്നിവ ഇതില് ഉള്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു. 
ഇത് മൂെും ആവര്ത്ിച്ചു വരുന്ന ടമഡിക്ല് 
�രിദ്ശയാധനകള് ഒഴിവയാക്യാനുും ദ്രയാഗിയടെ ട�െവ് 
കുറക്കുന്നതിനുും ക്ിനിക്കുകളിലും െയാബുകളിലും 
തിരക്കു കുറയ്കയാനുും കഴിയും. തിരുവനന്പുരും 
വ�െറ്റ് ജില്ലയയായി ആരുംഭിച്ച് ദ്കരളത്ിടെ എല്ലയാ 
ജില്ലകളിലും ഈ �ദ്ധതി നെപെിെയാക്ി വരുന്നു. 140 
ആശു�്ികളില് ഇ-ടഹല്ത്് പൂര്ത്ിയയായി, 
അതില് 63 എണ്ും  ദ്�പെര് ഉ�ദ്യയാഗിദ്ക്ണ്തില്ലയാത്  
ആശു�്ികളയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. സുംസ്യാനത്ിടറെ 
ഇ-ടഹല്ത്് �ദ്ധതിടയ നിതി ആദ്യയാഗ് അഭിനന്ിച്ചു. 
2,59,21,080 വ്ക്ികളുടെ ഡയാറ്റയാ ദ്ബസ് ദ്ശഖരിച്ച് 
ഇെക്ദ്ട്യാണിക് ദ്രഖകളയായി സുംഭരിച്ച രയാജ്ടത് ഏക 
സുംസ്യാനമയാണ് ദ്കരളും.

സുസ്ിര വികസന െക്ഷ്ങ്ള്: 
ബകരളത്തിടന് െക്ഷ്ം

സുംസ്യാനടത് ആദ്രയാഗ് ദ്മഖെയില് 
ഹ്രസ്വകയാെദ്ത്ക്കുും ഇെക്യാെദ്ത്ക്കുും 
വകവരിദ്ക്ണ് െക്ഷ്ങ്ങള് സുംസ്യാന 
സര്ക്യാര് പ്രഖ്യാ�ിച്ചിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത െക്ഷ്ങ്ങള് 
ആസൂ്ണും ട�യ്യുന്നതിന് ഐക് രയാഷ്ട് 
സഭ രൂ�ടപെടുത്ിയ സുസ്ിര വികസന 
െക്ഷ്ങ്ങളില്ടപെടുന്ന പ്രദ്ത്കിച്ചുും എസ്.ഡി.ജി 
നമ്പര് മൂന്ന് �രയാമര്ശമയായി ടതരടഞെടുത്് ദ്ദശീയ 
അന്ര്ദ്ദശീയ െക്ഷ്ങ്ങദ്ളയാെ് തുെ്മയായ െക്ഷ്ങ്ങള്ക്് 
അന്ിമരൂ�ും നല്കി. ഐക്രയാഷ്ട് സഭ പ്രഖ്യാ�ിച്ച 
െക്ഷ്ങ്ങളില് ദ്കരളത്ിന് പ്രസക്മയായവ 
കര്മ് സമിതി വിശദമയായി �രിദ്ശയാധിക്കുകയും 
സുംസ്യാനത്ിടറെ ഇദ്പെയാഴുള്ള സയാുംക്രമികദ്രയാഗ 
നിെക്കുും വ്യാപ്തിക്കുും ദ്യയാജിച്ചവ ടതരടഞെടുക്കുകയും 
ട�യ്തിട്ടുണ്്. ഐക്രയാഷ്ട് സഭയാ ദ്രഖയിലള്ള 
െക്ഷ്ങ്ങള്കൂെയാടത സുംസ്യാനത്് പ്രയാധയാന്ദ്ത്യാടെ 
�രിഗണിക്ടപെദ്െണ്തയായ ദന്സുംരക്ഷണും, 
ദ്ന് സുംരക്ഷണും, �യാെിദ്യറ്റീവ് ടകയര് എന്നീ 
െക്ഷ്ങ്ങളുും ദ്കരളും ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത 
െക്ഷ്ങ്ങള് ദ്നടുന്നതിനുള്ള പ്രധയാന മയാര്ഗ്ങ്ങളുും 
സമിതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്്. വകവരിദ്ക്ണ് െക്ഷ്ങ്ങളുടെ 
പുദ്രയാഗതി നിര്ണ്യിക്കുന്നതിനയായി അെിസ്യാന ദ്രഖയാ 
മൂെ്ങ്ങള് വിെയിരുത്തുന്നതിന് 2021 ല് ഒരു സര്ദ്വ 
നെത്ി സുംസ്യാനത്ിടറെ പ്രവര്ത്നും വിെയിരുത്തുും.
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പദ്ധതികോെടത്ത ആബരോഗ്ബമഖെയസ്ക്കുള്ള 
ധനസഹോയം

കഴിഞെ കുടറ വര്ങ്ങളയായി സുംസ്യാനബജറ്റില് 
നിന്നുും വെിയ തുക നീക്ി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധയാന 
ദ്മഖെയയാണ് ആദ്രയാഗ്ും. അടുത് കയാെത്യായി 
സര്ക്യാരിടറെ ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണ ട�െവ് 
നിരന്രമയായി വര്ദ്ധിക്കുന്നതയായി കയാണുന്നു. തദ്ദേശ 
സ്വയുംഭരണ വകുപെിടറെയും മറ്റു വകുപ്പുകളുടെയും 
സുംഭയാവനടയ ഒഴിവയാക്ിയയാല് ടമയാത്ും സുംസ്യാന 
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്ിടറെ 5 ശതമയാനദ്ത്യാളമയാണ് 
ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണത്ിന് ദ്കരളും ട�െവഴിക്കുന്നത് 
എന്നതയാണ് വസ്തുത. ഇതിനുപുറടമ, ടകട്ടിെ 
നിര്മ്യാണത്ിനുും ഉയര്ന്ന നിെവയാരമുള്ള 
ഉ�കരണങ്ങള് വയാങ്ങുന്നതിനുമയായി സര്ക്യാര് ഈ 
ദ്മഖെയില് കിഫ് ബി വഴി വെിയ തുക നിദ്ക്ഷ�ിക്കുന്നു. 
��ണ്യാും �ഞ്വത്ര �ദ്ധതിക്യാെത്് �ദ്ധതികള് 
നെപെയാക്കുന്നതിന് നീക്ിവച്ചിരുന്ന തുക 3,31,888.00 
െക്ഷും രൂ� (ബി.ഇ) ആയിരുന്നു. �ദ്ധതി കയാെയളവില് 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ത ആടക ട�െവ് 3,00,600.50 
െക്ഷും (90.57%). കഴിഞെ നയാെ് വയാര്ഷിക �ദ്ധതി 
കയാെയളവിടെ വകുപെനുസരിച്ചുള്ള �ദ്ധതി വിഹിതവും 
ട�െവും 2020 ഒക്ദ്െയാബര് വടര (2020-21) ആടക 
�ദ്ധതി വിഹിതവും ട�െവും പട്ിക 6.2.2 -ല് 
ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്.          

ബകരളത്തിടെ പ്രധോന ആബരോഗ് 
പ്രശ്നങ്ള്

സോംക്രമിക ബരോഗങ്ള്

ദ്കരളത്ില് സയാുംക്രമിക സയാുംക്രമിദ്കതര 
ദ്രയാഗങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നതയായി കണ്ടുവരുന്നു. 
ടഡകേി, �ിക്ന്ഗുനിയ, ടെ�്ദ്റ്റയാവസ്ദ്റയാസിസ്, 
മദ്െറിയ, ടഹപെവറ്ററ്റിസ്, എച്ച്1 എന്1 തുെങ്ങിയ 
സയാുംക്രമിക ദ്രയാഗങ്ങള് നിയ�ിക്ടപെട്ടിരുന്നുടവകേിലും 

അടുത് കയാെത്യായി ദ്രയാഗനിരക്കുും മരണനിരക്കുും 
വര്ദ്ധിക്കുന്നതിന് ഈ ദ്രയാഗങ്ങളുടെ പുനരുജ്ീവനും 
നടല്ലയാരു �കേ് വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ടഡകേി, മദ്െറിയ, 
ജയാപെനീസ് എന്ടസഫവെറ്റിസ്, സ്രുബ് വെഫസ് 
മുതെയായ ടകയാതുകുജന് ദ്രയാഗങ്ങള് �െ ജില്ലകളിലും 
ഗണ്മയായി വര്ധിച്ചിട്ടുണ്്. വിവിധ തരത്ിലള്ള 
വയറിളക്ദ്രയാഗങ്ങള്, വെദ്ഫയായ്ഡ്, ടഹപെവറ്ററ്റിസ് 
തുെങ്ങിയ ജെജന് അണുബയാധകള് �െ ജില്ലകളിലും 
നിരന്രമയായി കണ്ടുവരുന്നു. കഴിഞെ കുടറ 
വര്ഷങ്ങളയായി കുറവ് ദ്രഖടപെടുത്ിയിരുന്ന ദ്കയാളറ �ിെ 
ജില്ലകളില് കൂടുതെയായി കയാണടപെട്ടുന്നു. വര്ഷങ്ങദ്ളയാളും 
�രിശ്രമിച്ചിട്ടുും ഡിഫ്തീരിയയും വില്ലന് ചുമയും ദ്�യാലള്ള 
വയാക്സിന് മൂെും തെയയാനുള്ള ദ്രയാഗങ്ങള് ഇനിയും 
നിര്മയാര്ജനും ട�ദ്യ്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. 

ടഡ്കേിപ്നി

ഇദ്പെയാള് ടവക്െര് ജന് ദ്രയാഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും 
വെിയ കയാരണമയായി മയാറിയിരിക്കുന്ന ടഡകേിപെനി 
ദ്കരളത്ില് 1998 െയാണ് �െര്ന്നു �ിെിച്ചത്. 2015 
വടര ദ്രയാഗും കൂടുതലും തിരുവനന്പുരും, ടകയാല്ലും, 
ദ്കയാട്ടയും, �ത്നുംതിട്ട, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, മെപ്പുറും എന്നീ 
ജില്ലകളില് വ്യാ�കമയായിരുന്നു. എന്നയാല് 2017 -ല് 
എല്ലയാ ജില്ലകളിലും ടഡകേിപെനി വ്യാ�കമയായി റിദ്പെയാര്ട്ട് 
ട�യ്തിട്ടുണ്്. ഉയരത്ില് സ്ിതിട�യ്യുന്ന ജില്ലകളില് 
കുറഞെ നിരക്ിലും മറ്റുള്ള ജില്ലകളില് കൂടുതെയായും 
കയാണടപെടു. ഈ വവവിധ്മയാര്ന്ന വിതരണത്ിടറെ 
മുഖ് കയാരണും ടഡകേി ടവക്റ്റര്-ഈഡിസ് 
ടകയാതുകുകളുടെ വ്യാ�നത്ിനു കയാരണമയാവന്ന 
തരത്ില് �രിസ്ിതി ഘെകങ്ങളിടെ മയാറ്റങ്ങള് 
മൂെമയാടണന്ന് കരുതുന്നു. ഗ്യാമീണ �ശ്യാത്െത്ില് 
മുന്കയാെങ്ങളില് കണ് ഈ ടകയാതുക് ഇദ്പെയാള് 
ഗ്യാമങ്ങളിലും �ട്ടണങ്ങളിലും വ്യാ�ിച്ചു. 2016 മുതല് 2020 
ഓഗസ്റ്റ്  വടരയള്ള ദ്കസുകളുടെയും മരണത്ിടറെയും 
വിശദയാുംശങ്ങള് പട്ിക 6.2.4 -ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 6.2.2 വകുപെ് തിരിച്ചുള്ള �ദ്ധതി വിഹിതവും ട�െവും (വയാര്ഷിക �ദ്ധതി 2017-21) (രൂ� െക്ഷത്ില്)

വകുപ്സ്

വോര്ഷ ിക പദ്ധതി 
2017-18

വോര്ഷ ിക പദ്ധതി 
2018-19

വോര്ഷ ിക പദ്ധതി 
2019-20

വോര്ഷ ിക പദ്ധതി 
2020-21  

(ഒകസ്ബെോ�ര് 15 വടര)

വ ിഹിതം ച ിെവസ് 
ശതമോനം വ ിഹിതം ച ിെവസ് 

ശതമോനം വ ിഹിതം ച ിെവസ് 
ശതമോനം വ ിഹിതം ച ിെവസ് 

ശതമോനം
ആദ്രയാഗ് ദ്സവനും 72,402 97.74 78,921 84.23 78329 82.20 99140 64.55

ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസും 47,009 82.25 49,414 56.47 48425 72.21 42060 24.11

ഭയാരതീയ �ികിത്യാ വകുപെ് 4,320 81.56 4,820 70.10 4755 67.13 4195 30.98

ആയൂര്ദ്വദ വിദ്യാഭ്യാസും 4,600 48.51 5,060 50.82 4975 40.74 4320 9.62

ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി 2,300 88.37 2,700 100 2660 65.15 2375 32.53

ദ്ഹയാമിദ്യയാ വിദ്യാഭ്യാസും 864 42.98 1,015 100 1000 67.90 865 107.82

ആടക 1,31,495 89.42 1,41,930 73.24 1,40,594 76.36 1,52,955 50.71
അവലംബം: പ്ാന് പപെയിസ്
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എെിപ്നി

സുംസ്യാനും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മടറ്റയാരു 
ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ്ടവല്ലുവിളിയയാണ് 
ടെ�്ദ്റ്റയാവസ്ദ്റയാസിസ്. എണ്�തുകളുടെ 
തുെക്ത്ില് അപൂര്വദ്രയാഗമയായി 
കണക്യാക്ടപെട്ടിരുന്ന ഇത് ഇദ്പെയാള് എല്ലയാ 
ജില്ലകളിലും വ്യാ�ിച്ചിരിക്കുന്നു. 2012-13 -ല് ഒരു 
വെിയ �കര്ച്ചവ്യാധിയയായി വെക്ന് ജില്ലകടള 
ദ്രയാഗബയാധിതമയാക്ിയ ദ്രയാഗും �ിനീെ് ദ്കരളും 
മുഴുവനയായും ബയാധിച്ചു. തുെക്ത്ില് ദ്രയാഗും 
ബയാധിച്ച എെികളുടെ മൂ്ത്ില് നിന്നുും �രിസ്ിതി 
മെിനീകരണും മൂെമയാണ് വ്യാ�ിച്ചത്. �ശുക്ള്, 
നയായ്കള്, �ന്നികള് തുെങ്ങിയ വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളില് 
ദ്രയാഗും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ടിട്ടുള്ളതുടകയാണ്് തടന്ന 
കൃഷി പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ഏര്ടപെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്് 
ദ്രയാഗ സയാധ്തയണ്്. സ്തുംഭനയാവസ്യിലള്ള 
കനയാലകളില് ശു�ീകരണത്ില് �ടകേടുക്കുന്നവര്ക്കു 
ഈ ദ്രയാഗും ബയാധിച്ചതയായി റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ടിരുന്നു. 
ടെ�്ദ്റ്റയാവസ്ദ്റയാസിസ് കയാരണും മരണനിരക്് 
ഉയരുന്നതു ടവറ്റിനറി, മൃഗസുംരക്ഷണ 
വകുപ്പുകളുടെ കൂട്ടയായ �രിശ്രമത്ില് ഫെപ്രദമയായി 
നിയ�ിദ്ക്ണ്തുണ്്.

2019 -ല് 1211 ദ്കസുകള് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെടുകയും, 
57 ദ്�ര് മരിക്കുകയും ട�യ്തു. 2020  ല് (ഓഗസ്റ്റ്  
വടര) 568 ദ്കസുകള് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെടുകയും, 
19 ആളുകല് മരിക്കുകയും ട�യ്തു. 2019-20 
ലും 2020-21 (ഓഗസ്റ്റ്  വടര) ലും എെിപെനിക്് 
�ികിത് ദ്തെിയവരുടെയും മരണും റിദ്പെയാര്ട്ട് 
ട�യ്തതിടറെയും ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരും അനു�ന്ം 
6.2.1- ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2016 മുതല് 2020 വടര 
(ഓഗസ്റ്റ് 31, 2020 വടര) റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ട 
ദ്കസുകളുടെയും മരണത്ിടറെയും �ട്ടിക പട്ിക 6.2.4 
ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ചിക്കുന്ഗുനിയ

ടകയാതുകുജന് അണുബയാധകളില് പുതുതയായിട്ടുള്ളതയാണ് 
�ിക്കുന്ഗുനിയ. 2005-06 കയാെയളവില് 
അറബിക്െെിടെ വിദൂര ദ്വീപുകളിെയാണ് ഈ 
ദ്രയാഗും ഉണ്യായത് എന്ന് വിശ്വസിക്ടപെടുന്നു. 
ടതയാട്ടടുത് രണ്് വര്ഷങ്ങളിെയായി ദ്കരളും മുഴുവന് 
അതിദ്വഗും വ്യാ�ിക്കുകയും നമ്മുടെ ജനസുംഖ്യടെ 
80 ശതമയാനത്ിെധികും ജനങ്ങടള ബയാധിക്കുകയും 
ട�യ്തു. ഭയാഗ്വശയാല് ദ്രയാഗുംവ്യാ�നും 
കുറയകയും ജനങ്ങള്ക്് ദീര്ഘകയാെികമയായ 
പ്രതിദ്രയാധദ്ശഷി െഭിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. കഴിഞെ 
രണ്് വര്ഷത്ിനിെയില് ദ്കരളത്ില് 200 ദ്കസുകള് 
മയാ്ും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്യുകയും ഈ കയാെയളവില് 
മരണും ഒന്നുുംതടന്ന റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെടുകയും 
ട�യ്തിട്ടില്ല. എന്നയാല് 2020 ല് ദ്കരളത്ില് 411 

ദ്കസുകള് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ടു. ഇവിടെ ദ്രയാഗും 
വകമയാറ്റും ട�യ്യുന്നതു ഈഡിസ് ടകയാതുകുകള് ആണ്. 
ടഡകേി, �ിക്കുന്ഗുനിയ എന്നിവ ഒദ്ര ടകയാതുകിലൂടെ 
�െര്ന്ന് ടകയാണ്ിരിക്കുന്നതിനയാലും സിക വവറസ്, 
മഞെപെനിയടെ ഭീഷണി എന്നിവക്കു ഒദ്ര ടകയാതുകുകള് 
ഉത്രവയാദികള് ആയതിനയാലും ഭയാവിയില് നയാും 
ഇവടയ ദ്നരിെയാന് ശ്രദ്ധയാലക്ളയായിരിക്ണും. 
2019 -ല് 109 �ിക്കുന്ഗുനിയ ദ്കസുകല് റിദ്പെയാര്ട്ട് 
ട�യ്തതില് 86 എണ്ും തിരുവനന്പുരും ജില്ലയിലും 
10 എണ്ും ഇടുക്ിയിലും ആണ്. 2020 (ഓഗസ്റ്റ്  31 
വടര) 411 ദ്കസുകള് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ടതില് 404 
എണ്ും തിരുവനന്പുരും ജില്ലയില് ആണ്. 2019-20 
ലും 2020-2021 (ഓഗസ്റ്റ്  വടര) �ിക്കുന്ഗുനിയക്കു 
�ികിത്ദ്തെിയവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരും 
അനു�ന്ം 6.2.2 ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2016 മുതല് 
2020 വടര (ഓഗസ്റ്റ് 31, 2020 വടര) റിദ്പെയാര്ട്ട് 
ട�യ്ടപെട്ട ദ്കസുകളുടെയും മരണത്ിടറെയും 
വിശദയാുംശങ്ങള് പട്ിക 6.2.4 -ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

കവറല് പനി

വവറല് �നി എന്നത് അന്ര്െീനമയായ വവറല് 
അസുഖും മൂെമുണ്യാകുന്ന �നിയയാണ്. നിരവധി 
വവറല് അണുബയാധകള് മനുഷ്ടര ബയാധിക്കുും. 
ഒരു �നി ദ്�യാലും �െ വവറല് അണുബയാധകളുടെ 
െക്ഷണമയായിരിക്യാും. �ിെ വവറല് അണുബയാധകള് 
ടഡകേി ദ്�യാലള്ള ഉയര്ന്ന �നി ഉണ്യാക്യാും. 2019 ല് 
ദ്കരളത്ില് 28,62,375 വവറല് �നി ദ്കസുകള് 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തു. 2020 -ല് (ഓഗസ്റ്റ് വടര) 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ടപെട്ട ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 9,27,950 
ആണ്. വവറല് �നി ബയാധിച്ച് 2019 ലും 2020 ലും 
(ഓഗസ്റ്റ് വടര)  �ികിത് ദ്തെിയ ദ്രയാഗികളുടെ ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 6.2.2 -ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

മബെറിയ

കഴിഞെ കുടറ ദശയാബ്ദങ്ങളയായി നമ്മുടെ രയാജ്ത്ിടറെ 
ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് ദ്മഖെ ദ്നരിടുന്ന ടവല്ലുവിളി 
അദ്നയാഫിെസ് ടകയാതുകുകളിലൂടെ �കരുന്ന മദ്െറിയ 
ദ്രയാഗമയാണ്. ഇതിടറെ നിര്മയാര്ജനും െക്ഷ്മിടുന്ന 
വിവിധ ദ്ദശീയ �രി�യാെികള് �രിമിതമയായ വിജയും 
ദ്നടുന്നു. എഴു�തുകളുടെ ആരുംഭത്ില് ദ്കരളത്ില് 
നിന്നുും മദ്െറിയ ദ്രയാഗും നിര്മയാര്ജനും ട�ടയ്തകേിലും 
ഒരു ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് ടവല്ലുവിളിയയായി ഇദ്പെയാള് 
ഉയര്ന്നു വരുന്നു. മദ്െറിയ ദ്രയാഗബയാധിത 
സുംസ്യാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വന്ദ്തയാതിലള്ള 
കുെിദ്യറ്റും കയാരണും അടുത്കയാെത്യായി പ്രശ്നും 
കൂടുതല് വഷളയായി. ഫയാല്സി�ിയും മദ്െറിയയടെ 
അനു�യാതും ദ്കരളത്ില് സയാവധയാനത്ില് വര്ധിച്ചു 
വരികയയാണ്. തദ്ദേശീയമയായി മദ്െറിയ നീക്ും 
ട�യ്ല് സുംസ്യാനടത് എസ്.ഡി.ജി. െക്ഷ്ങ്ങളില് 
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ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുടണ്കേിലും അത് നിറദ്വറ്റുന്നതിനുള്ള 
പ്രശ്നങ്ങള് �െതയാണ്. ദ്രുത നഗരവല്ക്രണും, 
ജില്ലകളിടെ വിപുെമയായ അെിസ്യാന സൗകര് 
വികസനും, നഗര പ്രദ്ദശത്് അനിയ�ിതമയായ 
നിര്മ്യാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, കയാെയാവസ്യാ വ്തിയയാനും 
നിമിത്ും ടകയാതുകുകളുടെ ജീവിത �രിണയാമത്ില് 
ഉണ്യായ മയാറ്റും എന്നിവയയാണ് എസ്.ഡി.ജി െക്ഷ്ും 
ദ്നെിടയടുക്കുന്നതില് വെിയ തെസും. ദ്കരളത്ിടെ 
മദ്െറിയയടെ വയാര്ഷിക കണക്കുകള് 2,000 -ല് കുറവും 
മരണനിരക്് വളടര കുറവയാണ് എകേിലും പ്രധയാന പ്രശ്നും 
ആഭ്ന്ര മദ്െറിയ വര്ദ്ധനയയാണ്. തിരുവനന്പുരും, 
ടകയാല്ലും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, മെപ്പുറും, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് 
കഴിഞെ ഏതയാനുും വര്ഷങ്ങളയായി തദ്ദേശീയ മദ്െറിയ 
�ിെിമുറക്കുന്നു. കര്ണയാെകയിടെ വളടര ഉയര്ന്ന 
മെമ്പനി നിരക്കുള്ള ജില്ലകളുടെ സമീ�ത്യാകയയാല് 
കയാസര്ദ്കയാെ് ജില്ലയില് വര്ഷങ്ങളയായി വളടരയധികും 
മെമ്പനി ഉണ്്. നമ്മുടെ സുംസ്യാനടത് �െിഞെയാറന് 
തീരത്തുള്ള മീന്�ിടുത്ക്യാരുടെ സയാന്നിധ്ും 
തീരദ്ദശ ജില്ലകളില് മദ്െറിയ �െരുന്നതിനുള്ള ഒരു 
ഭീഷണിയയാണ്. 2019 -ല് മദ്െറിയ ബയാധിതരുടെ 
എണ്ും 656 ഉും മരണും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തത് 1 ഉും ആണ്. 
2020 (ഓഗസ്റ്റ്  13 വടര) മദ്െറിയ ബയാധിതരുടെ 
എണ്ും 2 ഉും മരണും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തത് 0 ഉും ആണ്. 
2016 മുതല് 2019 ഓഗസ്റ്റ്  വടരയള്ള റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ത 
ദ്കസുകളുടെയും മരണത്ിടറെയും വിശദയാുംശങ്ങള് 
പട്ിക 6.2.4 -ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. സുംസ്യാനത്് 
മദ്െറിയ ദ്കസുകളുടെ എണ്ും കുറയന്ന പ്രവണത 
കയാണിക്കുന്നു.

ജപ്ോന് ജ്രം

ഇത് മസ്തിഷ്ക്ടത് ബയാധിക്കുന്ന ടകയാതുകു 
ജന്മയായ എന്വസഫവെറ്റിസിടറെ ഒരു രൂ�മയാണ്. 
ടനല്വയലകളുടെ സയാന്നിധ്ും മൂെും ദ്കരളത്ില് ഈ 
ദ്രയാഗ സയാധ്ത കൂടുതെയാണ് കയാരണും ഈ ദ്രയാഗും 
�രത്തുന്ന വവറസ് വയാഹകരയായ ടകയാതുകുകള് 
ടനല്വയലകളിടെ ടവള്ളടക്ട്ടുകളില് �െര്ന്ന് 
കിെക്കുന്നു. മെിനമയായ ടവള്ളത്ില് മുട്ടയിടുന്ന 
കയുടെക്സ് ടകയാതുകിടറെ തനതയായ സ്വഭയാവും മറ്റ് 

ദ്മഖെകളില് ദ്രയാഗ സയാദ്ധ്തകള് വര്ദ്ധിപെിക്കുും. 
ജയാപെനീസ് എന്ടസഫവെറ്റിസ് (ടജ.ഇ.) ദ്ദശയാെന 
�ക്ഷികളുടെ സയാന്നിധ്ും വഴി വകമയാറ്റും ട�യ്ടപെടുന്നു 
എന്നത് അധിക അ�കെമയാണ് കയാരണും നമ്മുടെ 
നയാട്ടില് ദ്ദശയാെന �ക്ഷികടള ആകര്ഷിക്കുന്ന 
നിരവധി സദ്കേതങ്ങളുണ്്. എന്നയാല് ടജ.ഇ.ടക്തിടര 
ഫെപ്രദമയായ വയാക്സിന് ഉള്ളതിനയാല് വയാക്സിദ്നഷന് 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിലൂടെ അതിടറെ നിയ�ണ 
�രി�യാെിയില് നമുക്് ശുഭയാപ്തി വിശ്വയാസമുണ്്. 2016 
ലും 2017 ലും 1 ദ്കസ്  വീതും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്യുകയും 
മരണും ഒന്നുുംതടന്ന ഉണ്യാകയാതിരിക്കുകയും 
ട�യ്തു. എന്നയാല് 2018 ലും 2019 ലും ദ്കസുകള് 
യഥയാക്രമും 5, 11 എന്നിങ്ങടന വര്ദ്ധിക്കുകയും 2 
മരണങ്ങള് വീതും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്യുകയും ട�യ്തു. 
2020 ല് (ഓഗസ്റ്റ് വടര) ദ്കസുകടളയാന്നുും റിദ്പെയാര്ട്ട് 
ട�യ്തിട്ടില്ല. 2016 മുതല് 2020 ഓഗസ്റ്റ്  വടരയള്ള 
ജപെയാന് ജ്വരത്ിന് �ികിത് ദ്തെിയവരുടെയും മരണും 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തത്ിടറെ വിശദയാുംശങ്ങള് പട്ിക 6.2.4 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ജെ ജന് ബരോഗങ്ള്

ജില്ലയടെ �െ ഭയാഗങ്ങളിലും പ്രദ്ത്കിച്ച് ആദിവയാസി 
തീരദ്ദശ പ്രദ്ദശങ്ങളില് സുരക്ഷിതമയായ കുെിടവള്ള 
െഭ്തയിടല്ലന്നതു ജെജന് ദ്രയാഗങ്ങള്ക്് പ്രധയാന 
കയാരണമയായി ചൂണ്ിക്യാട്ടുന്നു. കിണറകള്, �മ്പ്, 
െയാകേര് ദ്െയാറിയിലൂടെ വിതരണും ട�യ്ത ടവള്ളും, 
ട�യാതു ജെവിതരണ വ�പെിടെ തകരയാറകള് 
നിമിത്ും കുെിടവള്ളദ്ത്യാടെയാപെും അഴുക്കു�യാല് 
ടവള്ളും കെരുന്നത്, ജെദ്്യാതസ്സുകളില് 
മയാെിന്ങ്ങള് ഉള്ടപെടെയള്ള അവശിഷ്ങ്ങള്, 
വയാണിജ് ആവശ്ങ്ങള്ക്കുള്ള ഐസ് ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് 
ശീതള �യാനീയങ്ങള് തയ്യാറയാക്കുന്നത്, മെിനമയായ 
ജെും ഉ�ദ്യയാഗിച്ച് ടവല്ക്ും രൈികേ് തയ്യാറയാക്കുന്നത് 
തുെങ്ങിയ സുരക്ഷിതമല്ലയാത് ജെ ദ്്യാതസ്സുകള് 
എന്നിവ ജെ ജന് ദ്രയാഗങ്ങള്ക്കു കയാരണമണ്. 
സയാുംക്രമിക ദ്രയാഗങ്ങള് തെയയാനുും നിയ�ിക്യാനുും 
2017 നവുംബര് മുതല് "ജയാഗ്ത" എന്ന ദ്�രില് 
ഒരു പ്രവര്ത്ന �ദ്ധതി ആദ്രയാഗ്വകുപെ് 

പട്ിക 6.2.3 ഇന്്യിടെയും ദ്കരളത്ിടെയും വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളില് എച്ച്.ഐ.വി. വ്യാ�നും ശതമയാനത്ില്
വ ിഭോഗം ഇന്് ബകരളം

ആറെിനയാറ്റല് ക്ിനികില്  �ടകേടുക്കുന്നവര് 0.28 0.05

സ്്ീ വെുംഗികടത്യാഴിെയാളി 1.56 0.10

ഹിജ് റ / ട്യാന്സ് ടജന്ഡര് 3.14 0.16

പുരുഷന്യാരുമയായി വെുംഗിക ബന്ത്ില് 
ഏര്ടപെടുന്ന പുരുഷന്യാര്

2.69 0.23

മയക്കുമരുന്ന്  കുത്ിവയ്ക്കുന്നവര് 6.26 0.41

പുരുഷ കുെിദ്യറ്റക്യാരന് 0.51 0.00

ദീര്ഘദൂര ട്ക്ര് 0.86 0.00
അവലംബം: ശേരള ശസ്ററ്് എയ്ഡ്സ് േണ്ശ്ാൾ പസാലസറ്ി)
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നെപെിെയാക്ിവരുന്നു. വെദ്ഫയായ്ഡ് ദ്രയാഗികളുടെ 
എണ്ത്ില് 2015 മുതല് ഗണ്മയായ കുറവണ്യായി. 
2016 മുതല് 2020 ഓഗസ്റ്റ്  വടര കടുത് വയറിളക് 
ദ്രയാഗങ്ങള്ക്കുും വെദ്ഫയായ്ഡ്, ടഹപെവറ്ററ്റിസ് 
തുെങ്ങിയ ദ്രയാഗങ്ങളുടെ �ികിത് ദ്നെിയവരുടെ 
വിശദയാുംശങ്ങള് പട്ിക 6.2.4 -ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

എച്ചസ്.ഐ.വി / എയസ്ഡ്സ്സസ്

ദ്കരളത്ിടെ എച്ച്.ഐ.വി യടെ വ്യാ�നും 
നിയി�ക്കുക, എച്ച്.ഐ.വി/എയ്ഡ്സ് 
ദ്രയാഗത്ിദ്നയാെ് പ്രതികരിക്യാനുള്ള സുംസ്യാനത്ിടറെ 
കഴിവ് ശക്ിടപെടുത്തുക എന്നീ െക്ഷ്ങ്ങദ്ളയാടെ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന അഗ്ഗയാമിയയായ സ്യാ�നമയാണ് 
ദ്കരള സുംസ്യാന എയ്ഡ്സ് നിയ�ണ 

ബ�ോക്സ് 6.2.1 ടകയാദ്റയാണ വവറസ് ദ്രയാഗും (ദ്കയാവിഡ്-19)

ഇന്്യിടെ ആദ്  ദ്കയാവ ിഡ്-19 ദ്രയാഗും  ദ്കരളത്ില് 2020 ജനുവരി 30 ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആദ്ടത് 
ദ്കയാവ ിഡ് -19 സ്ിരീകരിച്ച ദ്കസ് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തതുമുതല് �കര്ച്ചവ്യാധിടയ ദ്നരിെയാന് ദ്കരളും ബഹുമുഖ 
ത�ങ്ങള് അവെുംബ ിച്ചു. ദ്െയാകയാദ്രയാഗ് സുംഘെനയടെ ഡയറക്െര് ജനറല് (ഡ്യുഎച്ച്ഒ) ദ്കയാവ ിഡ് 
-19 ഒരു �കര്ച്ചവ്യാധിയയായി പ്രഖ്യാ� ിക്കുന്നതിന് വളടര മുമ്പുതടന്ന ദ്കയാവ ിഡ്-19 നുള്ള ദ്കരളത്ിടറെ 
പ്രതിദ്രയാധും  ആരുംഭിച്ചു. ആദ് ദ്കസ് റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്ത ദിവസും മുതല് സുംസ്യാനടത് നിയ�ണ 
ത�ങ്ങള് നന്നയായി നെന്നിരുന്നു. സുംസ്യാനത്ിനകത്തു മഹയാമയാരി ട�യാട്ടിപ്പുറടപെെയാതിരിക്യാന് 
ആദ്രയാഗ്വകുപെ് അെിയന്ര പ്രതികരണ സുംവ ിധയാനും സജീവമയാക്ി.

സര്ക്യാര്, സ്വകയാര് ദ്മഖെകളിടെ എല്ലയാ ആദ്രയാഗ് �രിരക്ഷയാ സൗകര്ങ്ങളുടെയും വ ിശദമയായ 
വ ിെയിരുത്ല് നെത്ി. എല്ലയാ ജില്ലകളിലും നിരവധി മീറ്റിുംഗുകള് നെത്ി സുംസ്യാന തെത്ില് ഈ 
സൗകര്ങ്ങള് എങ്ങടന ഉ�ദ്യയാഗിക്യാടമന്നതിടനക്കുറിച്ചുള്ള വ ിശദമയായ കര്മ�ദ്ധതി തയ്യാറയാക്ി. 
മയാര്ഗ്നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിച്ച് വീടുകളില് ക്വയാററെീന് സൗകര്മില്ലയാത് എല്ലയാ അന്ര്ദ്ദേശീയ 
യയാ്ക്യാടരയുംഅന്ര്സുംസ്യാന യയാ്ക്യാടരയും ക്വയാററെീന് ട�യ്യുവയാനയായി ദ്കയാവ ിഡ് ടകയര് 
ടസറെറകള് (സി.സി.സി) സ്യാ� ിച്ചു.  ദ്രയാഗെക്ഷണമുള്ള ദ്രയാഗികള്ക്യായി ദ്കയാവ ിഡ് ആശു�്ികളുും 
ദ്രയാഗെക്ഷണമില്ലയാത്വര്ക്യായി ദ്കയാവ ിഡ് ഫസ്റ്റ് വെന് � ികിത്യാ ദ്ക�ങ്ങളുും  (സി. എഫ് .എല്. െ ി .സി) 
തയ്യാറയായി. തദ്ദശ സ്വയുംഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുടെ ഏദ്കയാ�നത്ില്  മതിയയായ സ്റ്റയാഫ്, ബദ്യയാടമഡിക്ല് 
മയാെ ിന് നിര്മയാര്ജനും തുെങ്ങിയവ നെത്ിദ്�യാരുന്നു. 

ദ്കയാവ ിഡ്-19 നിയ�ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ തുെക്ും മുതല് സ്വകയാര് ആശു�്ി ഇെട�െല് സുംഘും 
ജില്ലയാ സ്വകയാര് ആശു�്ി ദ്നയാഡല് ഓഫീസര്മയാരുമയായും, സ്വകയാര് ആശു�്ി മയാദ്നജുടമന്റുകള്, 
ഐ എും എ എന്നിവരുമയായും അടുത് ബന്ും പുെര്ത്ിയിരുന്നു. ദ്കയാവ ിഡ് -19 സുംശയിക്ടപെടുന്നവടരയും  
ദ്രയാഗികടളയും  അവരുടെ വീടുകളില് നിന്ന്/എക്സിറ്റ് ദ്�യായിന്റുകളില് നിന്ന്/ ഐദ്സയാടെഷന് 
സൗകര്ങ്ങളിദ്െക്് എത്ിക്കുന്നതിനയായി  ‘കനിവ് -108’ ആുംബുെന്സുകള്  വഴി ടക.എും.എസ്.സി.എല് 
നിര്ണയായക �കേ് വഹിച്ച ിട്ടുണ്്. ദ്കരളത്ില് ടകയാദ്റയാണ വവറസ്  വ്യാ�നത്ിടറെ �ശ്യാത്െത്ില് 
ക്വയാറവറെനിലും / ഐദ്സയാടെഷനിലും ഉള്ള  വ്ക്ികള്ക്കുും അവരുടെ കുടുുംബയാുംഗങ്ങള്ക്കുും ‘ഒറ്റക്ല്ല 
ഒപെമുണ്്’ എന്ന ദ്�രില് മയാനസിക-സയാമൂഹിക � ിന്തുണ നല്കയാന് തീരുമയാനിച്ചു. ആദ്രയാഗ്ദ്മഖെയില് 
ദ്ജയാെ ി ട�യ്യുന്ന എല്ലയാ ഉദ്ദ്യാഗസ്ടരയും സമൂഹത്ിടെ �െ വ ിഭയാഗങ്ങടളയും ഉള്ടക്യാള്ളുന്ന സമഗ്വും 
വ ിശയാെവമയായ രീതിയില് സുംസ്യാനതെ �രിശീെനും നെത്തുവയാന് കഴിഞ്ഞു. എല്ലയാ �ഞ്യായത്ിലും 
വയാര്ഡ് തെ സുംഘങ്ങള് സജീവമയാവകയും വദ്യയാജനങ്ങളുടെ വീടുകളിദ്െക്് ദ ിവദ്സനയള്ള ദ്കയാളുകളുും 
സന്ര്ശനങ്ങളുും ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ട�യ്തു. ദ്കയാവ ിഡ്-19 അവദ്ബയാധത്ിനയായി 2020 ടറെ തുെക്ും 
മുതല് തടന്ന നിരവധി മയാധ്മ പ്ര�യാരണങ്ങള് നെക്കുന്നു. ദ്കരളത്ില് ഇ-സഞ്ീവനി ടെെ ിടമഡിസിന് 
ദ്സവനങ്ങള് ആദ്രയാഗ് വകുപെ് ദ്നതൃത്്വത്ില് ജൂണ് 10, 2020 ന് ആരുംഭിച്ചു. ദ്ക�ീകൃതമയായ രീതിയിെയാണ് 
ഇതില് ദ്സവനങ്ങള് നല്കുന്നത്. സുംസ്യാനത്ിനയായള്ള ടെെ ിടമഡിസിന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് വകകയാര്ും 
ട�യ്യുന്നത് ‘ദ ിശ’യയാണ്. www.dashboard.kerala.gov.in എന്ന ടവബ് വ ിെയാസത്ില് െഭ്മയായ ജി.ഓ.ടക 
ഡയാഷ് ദ്ബയാര്ഡ് വഴി ദ്കയാവ ിഡ്-19 ഡയാറ്റ ട�യാതുജനങ്ങള്ക്് െഭ്മയാക്ി. കൂടുതല് വ ിശദയാുംശങ്ങള് ഈ 
അവദ്െയാകനത്ിടറെ അധ്യായും 2 ല്  (ദ്കയാവ ിഡ്-19 മഹയാമയാരിയും ദ്കരളത്ിടറെ പ്രതികരണവും) 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.



341അദ്ധ്യായം 6, മയാനവ വികസനം

ടസയാവസറ്റി. ദ്ദശീയ എയ്ഡ്സ് കണ്ദ്ട്യാള് �രി�യാെി 
സുംസ്യാനത്് നെപെയാക്യാനയാണ് ഈ സ്യാ�നും 
രൂ�ീകരിച്ചത്. സുംസ്യാനടത് എയ്ഡ്സ് വ്യാ�ന 
നിരക്് 2008-09 -ല് 0.21 ശതമയാനത്ില് നിന്നുും 
2010-11 -ല് 0.13 ശതമയാനമയായും 2017 -ല് 0.05 
ശതമയാനമയായും കുറഞെിരിക്കുന്നു. സുംസ്യാനടത് 
എച്ച്.ഐ.വി മഹയാമയാരി എന്ന �കര്ച്ചയാവ്യാധി 
മുഖ്മയായും ദ്ക�ീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, മയക്കുമരുന്ന് 
കുത്ിവയ്ക്കുന്നവര്ക്ിെയില് 0.41 ശതമയാനവും (2011 
-ല് 4.95 ശതമയാനും)- ഇന്്യില് ഇത് 6.26 ശതമയാനും, 
പുരുഷന്യാരുമയായി വെുംഗികബന്ത്ിദ്െര്ടപെടുന്ന 
പുരുഷന്യാരുടെയിെയില് (എും.എസ്.എും) 0.23 
ശതമയാനവും (2011 -ല് 0.36 ശതമയാനും) - ഇന്്യില്
 ഇത് 2.69 ശതമയാനും, സ്്ീ വെുംഗിക 
ടതയാഴിെയാളികളുടെയിെയില് (എഫ്.എസ്.ഡ്ിയ) 
0.10 ശതമയാനവും (2011 -ല് 0.73 ശതമയാനും) - 
ഇന്്യില് ഇത് 2017 -ല് 1.56 ശതമയാനും എന്ന 
ദ്തയാതിെയാണ്. ദ്കരളത്ില് ഭിന്നെിുംഗക്യാര്ക്ിെയിടെ 

എച്ച്.ഐ.വി വ്യാ�ന നിരക്് 0.16 ശതമയാനവും 
ഇന്്യില് 3.14 ശതമയാനവും ആണ്. ഇന്്യില് 
കുെിദ്യറ്റക്യാര്ക്ിെയിടെ എച്ച്.ഐ.വി വ്യാ�നും 0.51 
ശതമയാനമയാണ്. ഇന്്യിടെയും ദ്കരളത്ിടെയും 
വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളില് എച്ച്ഐവി വ്യാ�നും പട്ിക 6.2.3 ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

സോംക്രമിബകതര ബരോഗങ്ള്

മനുഷ്ടറെ ആദ്രയാഗ്കരമയായ ജീവിതത്ിനു 
ഭീഷണിയയായിട്ടുള്ളത് അര്ബുദും, പ്രദ്മഹും, 
കയാര്ഡിദ്യയാവയാസ്കുെയാര് ദ്രയാഗങ്ങള്, 
ശ്വയാസദ്കയാശസുംബന്മയായ ദ്രയാഗങ്ങള് എന്നീ 
സയാുംക്രമിദ്കതര ദ്രയാഗങ്ങളയാണ്. ഇത്രും ദ്രയാഗങ്ങള് 
നിയി�ക്കുന്നതിനുും തെയന്നതിനുമുള്ള നെ�െികള് 
സ്വീകരിച്ചിടല്ലകേില് ഭയാവിയില് ഉണ്യാക്യാനിെയള്ള 
കഷ്നഷ്ങ്ങള് വളടര വലതയായിരിക്കുും. പ്രയായയാധിക്വും 
ജീവിത രീതികളുും ഇതിടന സ്വയാധീനിക്കുന്നു. തയാഴ്ന്ന 

പട്ിക 6.2.4 ദ്കരളത്ിടെ സയാുംക്രമികദ്രയാഗങ്ങളുടെ വ്യാ�നും 
വര്ഷം 2016 2017 2018 2019 2020 (ഓഗസസ്റ്സ്  വടര)

ദ്രയാഗും ദ്രയാഗികള് മരണും ദ്രയാഗികള് മരണും ദ്രയാഗികള് മരണും ദ്രയാഗികള് മരണും ദ്രയാഗികള് മരണും

ടഡകേിപെനി 7218 21 21993 165 4090 32 4651 14 2420 5

മദ്െറിയ 1540 3 1194 2 908 0 656 1 132 0

സ്ിരീകരിച്ച 
�ിക്കുന്ഗുനിയ 124 0 54 0 76 0 109 0 411 0

ജയാപെനീസ് എന്-
ടസഫവെറ്റിസ്  
(ടജ.ഇ.)

1 0 1 0 5 2 11 2 0 0

ടെ�്ദ്റ്റയാവസ്-
ദ്റയാസിസ് 1710 35 1408 80 2079 99 1211 57 568 19

ടഹപെവറ്ററ്റിസ് 
- എ 1351 10 988 24 1369 5 1620 7 407 1

ദ്കയാളറ 10 0 8 1 9 0 9 0 2 0

വെദ്ഫയായ്ഡ് 1668 2 314 1 109 0 27 0 15 0

എ.ഡി.ഡി. 
(ഡദ്യറിയ) 493973 14 463368 8 540814 12 544027 6 194193 1

സ്ക്രബ്്  
വെഫസ് 633 3 340 5 400 6 579 14 321 6

കെ അസര് 2 0 0 0 6 1 4 0 0 0

വകസനൂര് 
ദ്ഫയാറസ്റ്റ്ഡി-
സീസ്

9 0 0 0 0 0 8 2 29 3

എ�് 1 എന് 1 22 1 1411 76 823 50 853 45 61 2

�നി ഒ.�ി. 2641311
18

3417968
76

2935627
63

2862375
51

927950 21

ഐ.�ി. 80049 109974 59983 60080 15898

വയറിളക്
ദ്രയാഗങ്ങള് 326517 10

എറെറിക്  ഫീവര് 1192 0

മീസില്സ് 870 3 508 1 190 0 199 1 48 1

�ിക്ന്ദ്�യാക്സ് 12698 1 27856 20 30154 17 29583 20 13719 1

അവലംബം: ആശരാഗ് വകു്്ഡയറേ്ടശററ്്
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വരുമയാനക്യാടര സുംബന്ിച്ച് മരുന്നുകളുടെ 
ഉയര്ന്ന വിെയും �ികിത്ക്യാവശ്മയായ 
സുദീര്ഘമയായ കയാെ�രിധിയും വമ്പിച്ച സയാമ്പത്ിക 
ബയാധ്ത വരുത്തുന്നതയാണ്. വന്ദ്തയാതില് 
ആധുനികവല്ക്രണവും നഗരവത്കരണവും, ജീവിത 
രീതിയിലള്ള മയാറ്റും, മദ്ും, പുകയിെ എന്നിവയിലള്ള 
ആശ്രയത്വും, വവറ്റ് ദ്കയാളര് ടതയാഴിലകള്ക്കുള്ള 
മുന്ഗണന, വി�ി്മയായ ഭക്ഷണരീതികള്, 
ശയാരീരിക പ്രയത്ത്ിന് കുറഞെ മുന്ഗണന, 
ജനങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന തെത്ിലള്ള സമ്ര്ദേും എന്നിവ 
സുംസ്യാനത്് സയാുംക്രമിദ്കതര ദ്രയാഗങ്ങള് 
ഉണ്യാകുന്നതിന് �ിെ കയാരണങ്ങളയാണ്.
അമിതവണ്ും, വഹപെര് െി�ിടഡമിയ, ഹൃദയയാഘയാതും, 
�ക്ഷയാഘയാതും എന്നിവയും കൂടുതെയാണ്. ദ്ദശീയ 
ശരയാശരിയമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്തുദ്മ്പയാള് 
ദ്കരളത്ിടെ പുരുഷന്യാരില് കയാന്സര് മരണനിരക്് 
വളടര കൂടുതെയാണ്. അച്ചുതദ്മദ്നയാന് ടസറെര് ദ്ഫയാര് 
ടഹല്ത്് സയന്സ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്പുരും 
നെത്ിയ സര്ദ്വയില് സുംസ്യാനടത് എന് .സി .
ഡി. സ്ിതി കൂടുതല് വഷളയായതയായി കയാണുന്നു. 
മൂന്നില് ഒരയാള്ക്് രക്യാതിമര്ദേമുടണ്ന്നുും അഞ്ില് 
ഒരയാള്ക്് പ്രദ്മഹമുടണ്ന്നുും സര്ദ്വ ടവളിടപെടുത്തുന്നു. 
ദ്നരദ്ത് കണ്ടു�ിെിച്ചതിനുദ്ശഷവും രക്ത്ിടെ 
�ഞ്സയാരയും രക്സമ്ര്ദേവും സയാധയാരണനിെയടെ 
അളവ് മയാനദണ്ഡങ്ങളുമയായി തയാരതമ്ടപെടുത്തുദ്മ്പയാള് 
വളടര കുറവ് മയാ്ദ്മ  സയാധയാരണ നിരക്ിദ്െക്കു 
നിയി�ക്കുന്നതിനു സയാധിച്ചിട്ടുള്ളൂടവന്നു  �്നും 
ടവളിടപെടുത്ി.

ബകരള സി.ഒ.പി.ഡ്ി. പ്രതിബരോധ നിയ�ണ 
പരിപോെി - ശ്ോസസ്

ദ്െയാകവ്യാ�കമയായി ദ്രയാഗയാവസ്ക്കുും മരണത്ിനുും 
നിദയാനമയായ പ്രമുഖ കയാരണങ്ങളിടെയാന്നയാണ് 
ദ്ക്രയാണിക് ഒബ്സ്ട്ക്റ്റീവ് �ള്ടമയാണറി ഡിസീസ് 
(സി.ഒ.�ി.ഡി.). ഇന്്ടയ സുംബന്ിച്ച ‘ദ്ഗ്യാബല് 
ബര്ഡന് ഓഫ് ഡിസീസസ് ’ (വയാഷിുംഗ് െണ് 
യൂണിദ്വഴ്സിറ്റിയിടെ ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ദ്ഫയാര് ടഹല്ത്് 
ടമട്ിക്സ് ആന്ഡ് ഇവയാലദ്വഷന് (ഐ.എച്ച്.എും.ഇ)  
കണക്നുസരിച്ച് ഇന്്യിടെ മരണനിരക്ിടറെ 
രണ്യാമടത് പ്രധയാന കയാരണും സി.ഒ.�ി.ഡി. യയാണ്. 
അടുത്ിടെ ഇന്്യിടെ എന് സി ഡി ദ്പ്രയാഗ്യാമില്  
മുന് ഗണനയള്ള എന് സി ഡികളില് സി.ഒ.�ി.ഡി യും  
കടുത്  വൃക്ദ്രയാഗവും ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. ആസ്ത്, 
സി.ഒ.�ി.ഡി. എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദ്ദശീയ കണക്കുകള് 
ദ്കരളത്ിടെ സ്ിതിയും പ്രതിഫെിപെിക്കുന്നു, 
ദ്കരളത്ിടെ സി.ഒ.�ി.ഡി.  ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 
5,30,000 ആടണന്നുും പ്രയായപൂര്ത്ിയയായവരില്  
ആസ്ത് ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും 4,80,000 ആടണന്നുും 
കണക്യാക്ടപെടുന്നു. ദ്കരളത്ില് സി.ഒ.�ി.
ഡി ക്യായള്ള ഒരു പ്രദ്ത്ക ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് 
�ദ്ധതിയയാണ് ശ്വയാസ് . ഇത് ആര്്ും മിഷന്ടറെ 

ഭയാഗമയായി ഫയാമിെി ടഹല്ത്് ടസറെര്  (എഫ്എച്ച്സി) 
തെും  മുതല്  നെപെിെയാക്കുന്നു. 300 കുടുുംബയാദ്രയാഗ് 
ദ്ക�ങ്ങളിലും 36 ഉ�ജില്ല / ജില്ലയാ ആശു�്ികളിലും 
ശ്വയാസ് ക്ിനിക്കുകള് ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2019-20 –ല്  
ദ്രയാഗനിര്ണ്യും നെത്ിയ സി.ഒ.�ി.ഡി ദ്രയാഗികളുടെ 
എണ്ും 11557 ഉും ആസ്ത് ദ്രയാഗികളുടെഎണ്ും 7081 
ഉും ആണ്. 

അര്ബുേം

ദ്കരളത്ിടെ ഒരു പ്രധയാന സയാുംക്രമിദ്കതര 
ദ്രയാഗമയാണ് അര്ബുദും. ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജുകള് 
കൂെയാടത റീജണല് കയാന്സര് ടസറെര്, മെബയാര് 
കയാന്സര് ടസറെര്, ടകയാച്ചി കയാന്സര് ആന്ഡ് 
റിദ്സര്ച്ച് ടസറെര് എന്നീ സര്ക്യാര് ദ്മഖെയിലള്ള 
ആശു�്ികളുും അര്ബുദത്ിന് �ികിത് നല്കി 
വരുന്നു. ഈ സ്യാ�നങ്ങള് കൂെയാടത എല്ലയാ 
പ്രധയാന സര്ക്യാര് ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജുകളുും 
കയാന്സര് �ികിത് നല്കുന്നുണ്്. ദ്നരദ്ത്ദ്രയാഗും 
തിരിച്ചറിയയാതിരിക്കുക, വന്�ികിത്യാട�െവ്, തുച്ഛമയായ 
�ികിത്യാ സൗകര്ങ്ങള്, അവദ്ബയാധമില്ലയായ്മ എന്നീ 
കയാര്ങ്ങള് ഈ ദ്രയാഗും വന്ന് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ും 
വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നു. 

മെ�ോര് കോന്സര് ടസന്ര്

ദ്കരള സര്ക്യാരിനുകീഴിലള്ള ഒരു 
സ്വയുംഭരണസ്യാ�നമയാണ് കണ്ണൂരിടെ മെബയാര് 
കയാന്സര് ടസറെര്. വെക്ന് ദ്കരളത്ിടെ 
ജനങ്ങള്ക്് അര്ബുദ�ികിത് നല്കയാന് 
സ്യാ�ിതമയായതയാണ് മെബയാര് കയാന്സര് ടസറെര്. 
ഇവിടെ 203 ദ്�ടര കിെത്ി �ികിത്ിക്യാന് സയാധിക്കുും. 
അര്ബുദദ്രയാഗികടള �ികിത്ിക്കുന്നതിനയായി ഏറ്റവും 
പുതിയ സുംവിധയാനങ്ങള് ഇവിടെയണ്്. 2019-20 ല് 
മെബയാര് കയാന്സര് ടസറെറില് �ികിത് െഭിച്ചതില് 
4294 ദ്�ര് കിെത്ി �ികിത് െഭ്മയായവരുും 75843 ദ്�ര് 
ഔട്ട്ദ്�ഷ്റെ്സുമയാണ്. ഇതില് പുതിയ ദ്കസുകള് 4579 
ആണ്. ഓദ്രയാ വര്ഷവും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്യുന്ന പുതിയ 
ദ്കസുകളുടെ ശരയാശരി എണ്ും 4,390 ആണ്.

ടകോച്ചിന് കോന്സര് റിസര്ച്ചസ് ടസന്ര്

കയാന്സര് ദ്രയാഗബയാധയാ നിരക്ിലള്ള ഭീതിജനകമയായ 
വര്ദ്ധനവും മധ്ദ്കരളത്ില് സര്ക്യാര് തെത്ില് ഒരു 
്ിതീയ കയാന്സര് �രി�രണ ഗദ്വഷണ ദ്ക�ത്ിടറെ 
ആവശ്കതയും ടകയാച്ചിയിടെ കയാന്സര് റിസര്ച്ച് 
ടസറെറിടറെ �ിറവിക്കു കയാരണമയായി. സി.സി.ആര്.സി. 
എന്നത് ടസയാവസറ്റീസ് ആക്െ് പ്രകയാരും രജിസ്റ്റര് 
ട�യ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടസയാവസറ്റിയയാണ്. സി.സി.ആര്.സി. 
യില് നിെവില് െഭ്മയാകുന്ന കിെക്കളുടെ എണ്ും 20 
ആണ് . എന്നയാല് ഓദ്രയാ വര്ഷവും റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്യുന്ന 
ദ്കസുകളുടെ എണ്ും ആയിരദ്ത്യാളമയാണ്. 2019 -ല് 
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�ികിത്ിച്ച ഔട്ട് ദ്�ഷ്ന്റുകളുടെ എണ്ും 11305 ഉും പുതിയ 
ദ്കസുകള് 2179 ഉും ആണ് . 2020 ല്  (ഓഗസ്റ്റ്  31 
വടര) �ികിത് ദ്തെിയ ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും 2623 ഉും 
പുതിയ ദ്കസുകള് 425 ഉും ആണ്

റീജിയണല് കോന്സര് ടസന്ര്  
(ആര്.സി.സി.)

ദ്കരളത്ില് കയാന്സര് ദ്രയാഗനിര്ണയത്ിനുും 
�ികിത്യ്ക്കുും നിയ�ണത്ിനുമയായള്ള സമ്പൂര്ണ 
സമര്പെിത ദ്ക�മയാണ് ആര്.സി.സി. തിരുവനന്പുരും. 
രയാജ്ടത് ഏറ്റവും മികച്ച 28 ആര്.സി.സി. കളില് 
ഒന്നയായ ആര്.സി.സി. തിരുവനന്പുരും അന്യാരയാഷ്ട് 
സ്യാ�നങ്ങളുമയായള്ള പ്രവര്ത്ന ബന്വും 
നിെനിര്ത്തുന്നു. ആര്.സി.സിയില് ദിവദ്സനയള്ള 
ശരയാശരി ദ്രയാഗി സന്ര്ശനങ്ങള് 891 ആണ്. 
കഴിഞെ മുപെത്ിടയട്ടു വര്ഷങ്ങളയായി ദ്കരളത്ിടറെയും 
തമിഴ്നയാട്ടിടെയും കര്ണയാെകത്ിടെയും �ിെ 
പ്രദ്ദശങ്ങളിടെയും ജനങ്ങളുടെ വര്ധിച്ചു വരുന്ന 
കയാന്സര് �രി�രണ ആവശ്ങ്ങള് ഏറ്റവും കുറഞെ 
ട�െവില് നിര്വഹിക്കുന്നു. 2019-20 -ല് പുതിയതയായി 
15,574 ദ്കസുകള് കടണ്ത്തുകയും 2,67,349 ദ്കസുകള് 
അവദ്െയാകനും ട�യ്യുകയും 11,397 ഇന്-ദ്�ഷ്റെ് 
അഡ്മിഷനുകളുും ആര്.സി.സിയില് നെത്ി. 

മോനസികോബരോഗ്ം

ഭയാരതടസന്സസ് 2011 പ്രകയാരും 
ദ്കരളത്ിടെ ജനസുംഖ്യടെ 0.20 ശതമയാനും 
മയാനസിക ദ്രയാഗങ്ങളുള്ളവരുും 0.20 ശതമയാനും 
മയാനസികവവകെ്മുള്ളവരുമയാണ്. ദ്ദശീയശരയാശരി 
യഥയാക്രമും 0.06 ശതമയാനവും 0.12 ശതമയാനവമയാണ്. 
ദ്ദശീയ ശരയാശരിയമയായി തയാരതമ്ും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് 
ദ്കരളത്ിടെ നിരക്് വളടര കൂടുതെയാണ്. 
ശയാരീരികയാദ്രയാഗ്ത്ിന് നല്കുന്ന പ്രയാധയാന്ും 
കണക്ിടെടുക്കുദ്മ്പയാള് മയാനസികയാദ്രയാഗ്ത്ിന് 
ദ്കരളത്ില് പ്രയാധയാന്ും കുറവയാണ്. ഒരു 
മയാനസികയാദ്രയാഗ്നയത്ിന് സുംസ്യാനസര്ക്യാര് 
2013 ടമയ് മയാസും രൂ�ും നല്കി അുംഗീകരിച്ചു. 
ഈ നയത്ില് നിര്ദ്ദേശിക്ടപെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധയാന 
കയാര്ങ്ങള് ഇവയയാണ്. മയാനസികയാസ്വസ്്ത്ിടറെ 
�ികിത് തുെദ്ങ്ങണ്ത് വപ്രമറി ടഹല്ത്് 
ടസറെറകളില് നിന്നയാണ്. വസക്യാട്ിക് ടമഡിസിന് 
വകുപ്പുും മദ്നയാദ്രയാഗയാശു�്ികളുും റഫറല് 
സുംവിധയാനങ്ങളയാക്ണും. ആര്്ും  മിഷടറെ ഭയാഗമയായി 
പ്രയാഥമിക �ികിത്യില്  ‘ആശ്വയാസും’ വിഷയാദദ്രയാഗ 
മയാദ്നജ്ടമറെ് സുംസ്യാനടത്യാട്ടയാടകയള്ള 149 
കുടുുംബയാദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങളില് ആരുംഭിച്ചു.

ദ്കരളത്ില് മൂന്ന് മയാനസികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളിെയായി 
1,366 കിെക്കള് നിെവിലണ്്. മയാസുംദ്തയാറും 
10,000 ഔട്ട്ദ്�ഷ്ന്സുമയായി എല്ലയാ ജില്ലകളിലും 

ജില്ലയാമയാനസികയാദ്രയാഗ്�രി�യാെി പ്രവര്ത്ിച്ചുവരുന്നു. 
പ്രസ്തുത ദ്ക�ങ്ങളിലൂടെ പുനരധിവയാസ 
സൗകര്വും നെ്കിവരുന്നു. അവദ്ബയാധമില്ലയായ്മ, 
ട�യാതുമദ്നയാഭയാവും, കുടുുംബയാുംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, 
തുെര് നെ�െികളുടെ അഭയാവും തുെങ്ങിയവയയാണ് 
ശ്രദ്ധയില്ടപെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങള്. 
സുംസ്യാനസര്ക്യാര് 26 �കല്വീടുകള് ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 
ദ്രയാഗും ദ്ഭദമയായ 506 ദ്�ര്ക്് ഇതിടറെ പ്രദ്യയാജനും 
െഭിക്കുന്നു.

ജില്ലോ മോനസിക ആബരോഗ് പരിപോെി

സുംസ്യാനടത് 14 ജില്ലകളിലും ജില്ലയാ മയാനസികയാദ്രയാഗ് 
�രി�യാെി (ഡി.എും.എച്ച്.�ി) പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 2014 
ദ്െയാടുകൂെി തിരുവനന്പുരും ജില്ല മയാനസികയാദ്രയാഗ്ും 
പ്രയാഥമിക �ികിത്യാ �രിരക്ഷയമയായി വിജയകരമയായി 
സുംദ്യയാജിപെിച്ചിട്ടുണ്്. ഇദ്പെയാള് ജില്ലയിടെ എല്ലയാ 
�ി.എച്ച്.സികളിലും സി.എച്ച്.സികളിലും  ബന്ടപെട്ട 
ആശു�്ികളിടെ �രിശീെനും െഭിച്ച ദ്ഡയാക്െര്മയാര് 
മയാനസികയാദ്രയാഗ് ക്ിനിക്കുകള് നെത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ 
അടുത്തുള്ള പ്രയാഥമിക ആദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങളില് 
നിന്ന് മരുന്നുകള് ദ്രയാഗികള്ക്് െഭ്മയാക്കുും. 
സുംസ്യാനും മുഴുവനുും ഇതു വ്യാ�ിപെിക്യാന് ശ്രമിക്കുന്നു. 
സുംസ്യാനത്് ഡിഎുംഎച്ച്�ിയില് നിന്ന് ഓദ്രയാ 
മയാസവും 17,000 ദ്രയാഗികള് �ികിത് ദ്തടുന്നുണ്്. 
ട�യാതു ജനങ്ങള്ക്കു അവദ്ബയാധും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനയായി 
വിവര വിജ്യാന വിനിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
മയാനസികയാദ്രയാഗ്വും പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്വും ശരിയയായി 
ബന്ടപെടുത്തുന്നതിനയായി ദ്ഡയാക്െര്മയാര്ക്കുും 
നഴ്സുമയാര്ക്കുും ഫയാര്മസിസ്റ്റുകള്ക്കുും ആദ്രയാഗ് 
പ്രവര്ത്കര്ക്കുും �രിശീെനും, െഹരി വസ്തുക്ളുടെ 
ദുരു�ദ്യയാഗും തെയല്, ആത്ഹത് തെയല്, 
വദ്യയാജന മയാനസികയാദ്രയാഗ്ും, മയാനസിക സമ്ര്ദേ 
നിയ�ണും എന്നിവ പ്രവര്ത്നങ്ങളയാണ്. സമഗ് 
മയാനസികയാദ്രയാഗ് �ദ്ധതിയടെ ഭയാഗമയായി മയാനസിക 
വവകെ്മുള്ളവര്ക്യായി �കല് �രി�രണ 
ദ്ക�ങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു. ഇദ്പെയാള് സുംസ്യാനത്് 
26 �രി�രണ ദ്ക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. 
വിദ്യാെയ മയാനസികയാദ്രയാഗ് �രി�യാെി എന്എച്ച്എും 
സഹകരണദ്ത്യാടെ സുംസ്യാനത്് നെപെിെയാക്കുന്നു. 
2019-20 ല് നെത്ിയ ക്ിനിക്കുകളുടെ എണ്ും 3,442 
ഉും പുതിയ ദ്കസുകളുടെ എണ്ും (ക്ിനിക്കുകള് മയാ്ും) 
12,895 ഉും ആണ്. സമ്പൂര്ണ മയാനസിക ആദ്രയാഗ് 
ക്യാമ്പുകല് നെത്ിയതിടറെ എണ്ും 727 ഉും പുതിയ 
ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 14,419 ഉും ആണ്. 

ഇന്്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്സ് ഓ�സ് ഡ്യ�റ്ിക്സ്

ദ്കരള സര്ക്യാരിടറെ കീഴിലള്ള ഒരു സ്വയുംഭരണ 
സ്യാ�നമയാണ്  തിരുവനന്പുരടത് ഇന്്ന് 
ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്സ്. പ്രദ്മഹത്ിനുും 
അതിടറെ സകേീര്ണ്മയായ �ികിത്യ്ക്കുും മയാ്മയായി 
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പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന സര്ക്യാരിടറെ കീഴിലള്ള ഒരു 
സ്യാ�നമയാണ്. തിരുവനന്പുരും നഗരത്ിടെ  
ആക്കുളത്ിനടുത്തുള്ള പുെയനയാര്ദ്കയാട്ടയില്, 2001 
െയാണ് ഐ.ഐ.ഡി പ്രവര്ത്നും ആരുംഭിച്ചത്. 
തിരുവനന്പുരടത് �്ിക് ടഹല്ത്് െയാദ്ബയാറട്ടറി 
കയാമ്പസില് ഒരു സബ് ടസറെറും പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
പ്രദ്മഹത്ിടറെ ജനിതക അെിത്റടയക്കുറിച്ച് 
അദ്ന്വഷിക്കുക, ദ്ഡയാക്െര്മയാര്ക്കുും, �യാരയാടമഡിക്ല് 
സ്റ്റയാഫിനുും ദ്വണ് �രിശീെനുംനല്കുക, �ികിത്യാ 
രീതികള് വികസിപെിക്കുന്നതിന് ഗദ്വഷണ സഹയായും 
നല്കുക, അക്യാദമിക് തെത്ില് പ്രയാധയാന്ും 
നല്കുക, കൂെയാടത പ്രദ്മഹ ദ്രയാഗത്ിടറെ വിവിധ 
വശങ്ങടളക്കുറിച്ച് അത്യാധുനിക ദ്കയാണ്ഫറന്സുകള് 
ഇന്്യില് സുംഘെിപെിക്കുക എന്നിവയയാണ് ഈ 
സ്യാ�നത്ിടറെ പ്രധയാന പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 
ഐ.ഐ.ഡി യില് െഭ്മയായ കിെക്കളുടെ എണ്ും 
40 ആണ്. ശരയാശരി ഓദ്രയാ വര്ഷവും കടണ്ത്ിയ 
പുതിയ ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 6000 ആണ്. 2019-20 ല് 
�ികിത്ിച്ച ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും 25062 ഉും ഐ�ി 296 ഉും 
പുതിയ ദ്കസുകള് 3330 ഉും ആണ്.

ആധുനിക കവേ്ശോസസ്ത്ം
ദ്കരളത്ില് ആധുനിക വവദ്ശയാസ്്ദ്സവനങ്ങള് 
ട�യ്യുന്നത് ആദ്രയാഗ്ദ്സവന ഡയറക്െദ്ററ്റുും (ഡി.
എച്ച്.എസ് ) അതുമയായി ബന്ടപെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ 
ദ്മഖെവകകയാര്ും ട�യ്യുന്നത് ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസ 
ഡയറക്െദ്ററ്റു(ഡി.എും.ഇ)മയാണ്.

ആബരോഗ്വകുപ്ിനു കീഴിലുള്ള 
ആബരോഗ്പരിരക്ഷോസ്ോപനങ്ള്

ആദ്രയാഗ്ദ്സവനവകുപെിന് കീഴിലള്ള 1,284 
ആദ്രയാഗ്�രിരക്ഷയാസ്യാ�നങ്ങളിെയായി 38,097 

കിെക്കളുും 6288 ദ്ഡയാക്െര്മയാരുും 21325 
�യാരയാടമഡിക്ല് ജീവനക്യാരുും ഉണ്്. ഇതില് 
197 പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങള്, 19 (24x7) 
പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങള് 674 കുടുുംബയാദ്രയാഗ് 
ദ്ക�ങ്ങള്, 186 കമ്യൂണിറ്റി ടഹല്ത്് ടസറെറകള്, 
86 തയാലൂക്് ആസ്യാന ആശു�്ികള്, 18 
ജില്ലയാആശു�്ികള്, 18 ജനറല് ആശു�്ികള്, 
3 മയാനസികദ്രയാഗയാശു�്ികള്, 8 സ്്ീകളുടെയും 
കുട്ടികളുടെയും ആശു�്ികള്, 3 കുഷ്ദ്രയാഗയാശു�്ികള് 
18 ക്ഷയദ്രയാഗക്ിനിക്കുകള്, 5 മറ്റ് ടസ്ഷ്യാെിറ്റി 
ആശു�്ികള്, 49 മറ്റ് ആശു�്ികള് എന്നിവയണ്്. 
ദ്രയാഗപ്രതിദ്രയാധവും ദ്രയാഗശമനവമുള്ടപെടെയള്ള 
സമഗ്മയായ പ്രധയാമികതെ ദ്സവനങ്ങള് നല്കുന്ന 
സ്യാ�നങ്ങളയാണ് പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങള്. 
സയാമൂഹ്യാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങളുും, തയാലൂക്് ആസ്യാന 
ആശു�്ികളുും ദ്വിദീയതെ�രി�രണും 
െഭിക്കുന്നയിെങ്ങളയാണ്. ജില്ലയാ ആശു�്ികള്, ജനറല് 
ആശു�്ികള്, സ്്ീകളുടെ ആശു�്ികള് എന്നിവ 
ടസ്ഷ്യാെിറ്റി ദ്സവനങ്ങളുും �ിെ സൂപെര് ടസ്ഷ്യാെിറ്റി 
ദ്സവനങ്ങളുും നല്കുന്നു. സയാമൂഹ്ദ്രയാഗ് ദ്ക� തെും 
വടര എല്ലയാ ആദ്രയാഗ്�രി�യാെന ദ്ക�ങ്ങളിലും 
ടസ്ഷ്യാെിറ്റി ദ്കഡര് നെപെിെയാക്കുക, പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ് 
ദ്ക�ങ്ങടള കുടുുംബയാദ്രയാഗ് ദ്ക�ങ്ങളയാക്ി മയാറ്റുക 
എന്നിവയ്കയാണ് �തിമൂന്നയാും �ഞ്വത്ര �ദ്ധതി 
ഊന്നല് നല്കുന്നത്. ദ്കരളത്ിടെ ടബഡ് 
ദ്�യാപുദ്െഷന് അനു�യാതും 876 ഉും ശരയാശരി ദ്ഡയാക്െര് 
ടബഡ് അനു�യാതും 6 ഉും ആണ്. 2019 ലും 2020 ലും 
ദ്കരളത്ിടെ പ്രധയാന ആദ്രയാഗ്സ്യാ�നങ്ങളുും 
കിെക്കളുും ഇനും തിരിച്ച്, ഇന്ദ്�ഷ്റെ്, ഔട്ട് 
ദ്�ഷ്റെ് വിവരങ്ങള് ട�റതുും വലതുമയായി നെത്ിയ 
ശയാസ്്ക്രിയകള്, ഡി.എച്ച്.എസിനു കീഴിലള്ള 
ടമഡിക്ല് �യാരയാടമഡിക്ല് സ്റ്റയാഫുകള്, എന്നിവ 
അനു�ന്ം 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 എന്നിവയില് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ചിത്ം 6.2.2 ഡിഎച്ച്എസിന് കീഴില് ദ്കരളത്ിടെ ആശു�്ി കിെക്കളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിതരണും
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ഡ്ിഎച്ചസ്എസിനസ് കീഴില് ബകരളത്തിടെ 
ആശുപത്ി കിെകകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള 
വിതരണം

ആദ്രയാഗ് ദ്സവന ഡയറക്െദ്ററ്റിന് കീഴിലള്ള 
ദ്കരളത്ിടെ ആശു�്ി കിെക്കളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള 
�ി്ും 6.2.2 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകടള 
അദ്�ക്ഷിച്ച് തിരുവനന്പുരും, എറണയാകുളും ജില്ലകളില് 
കൂടുതല് കിെക്കളുണ്്. എന്നയാല് കയാസര്ദ്ഗയാഡ്, 
ഇടുക്ി, വയനയാെ് ജില്ലകളില് കിെക്കളുടെ എണ്ും 
കുറവയാണ്. 
 

ആബരോഗ് ഇന്ഷുറന്സസ്
 
ആയുഷസ്മോന് ഭോരതസ് - നോഷണല് ടഹല്ത്തസ് 
ടപ്രോട്ക്ഷന് സസ്കീം

ദ്ക� �കേയാളിത് �ദ്ധതിയയായ ആയഷ്യാന് ഭയാരത് - 
ദ്ദശീയ ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണ �ദ്ധതി ദ്ക�സര്ക്യാര് 
ആരുംഭിച്ചു. പ്രധയാന് മ�ി ജന് ആദ്രയാഗ് ദ്യയാജന 
(�ി.എും-ടജ.എ.വവ.) യും ടഹല്ത്് ആന്ഡ് 
ടവല്ടനസ്  ടസറെര് (എച്ച്.ഡ്യൂ.സി.) എന്നിവ 
ഈ �ദ്ധതിയടെ �രസ്രബന്ിതമയായ രണ്് 
ഘെകങ്ങളയാണ്. �ി.എും-ടജ.എ.വവ. �ദ്ധതി പ്രകയാരും 
ഒരു കുടുുംബത്ിന് 5 െക്ഷും രൂ�യയാണ് ഒരു വര്ഷും 
പ്രദ്യയാജനും െഭിക്കുന്നത്. സയാമൂഹ് സയാമ്പത്ിക 
ജയാതി ടസന്സസ് അെിസ്യാനമയാക്ിയള്ള �ത്് 
ദ്കയാെി �യാവടപെട്ട കുടുുംബങ്ങടള നിര്ദേിഷ് �ദ്ധതി 
െക്ഷ്മിടുന്നു. ദ്ക�യാവിഷ്കൃത �ദ്ധതികളയായ 
രയാഷ്ട്ീയ സ്വയാസ്് ബീമയാ ദ്യയാജന (ആര്.എസ്.
ബി.വവ.), സീനിയര് സിറ്റിസണ് ടഹല്ത്് 
ഇന്ഷ്വറന്സ് ്ീും (എസ്. സി. എച്ച്. ഐ.എസ്.) 
എന്നിവടയല്ലയാും എബി-എന്എച്ച്�ിഎും - യില് 
െയിക്കുും. രയാജ്ടമമ്പയാടുമുള്ള ഏടതകേിലും ട�യാതു/
അുംഗീകൃത സ്വകയാര് ആശു�്ികളില് നിന്നുും 
�ണും നല്കയാടത ആനുകൂെ്ങ്ങള് ഈ ്ീും 
പ്രകയാരും ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ള്ക്് അനുവദിക്ടപെടുും. 
സുംസ്യാനങ്ങളുടെ ആവശ്കതകള് 
കണക്ിടെടുക്കുദ്മ്പയാള് ഒരു �രിധി വടര ഈ 
നിരക്കുകള് �രിഷ്കരിക്യാന് കഴിയും. വിവിധ ദ്ക� 
മയാ�െയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സുംസ്യാന 
സര്ക്യാരുകളുടെ (അവരുടെ സ്വന്ും �ിെവില്) 
നിെവിടെ ആദ്രയാഗ് ഇന്ഷ്വറന്സ്/സുംരക്ഷണ 
്ീമുകളുമയായള്ള ഉ�ിതമയായ സുംദ്യയാജനും ഉറപെയാക്കുും. 
നെപെയാക്ല് രീതി അഷ്വറന്സ് / ട്സ്റ്റ് ദ്മയാഡല്, 
ഇന്ഷുറന്സ് ദ്മയാഡല് അടല്ലകേില് മിക്സഡ് ദ്മയാഡല് 
ആയി തിരടഞെടുക്യാന് സുംസ്യാനങ്ങള്ക്് 
സ്വയാത്�മുണ്്. ദ്ക�വും സുംസ്യാനവും തമ്ിലള്ള 
ഫണ്് �കേിെല് രീതി 60: 40 ആണ്. 

കോരുണ് ആബരോഗ് സുരക്ഷോ പദ്ധതി 
(ടക എ എസസ് പി)

പ്രധയാന് മ�ി ജന് ആദ്രയാഗ് ദ്യയാജന (�ി.എും-
ടജ.എ.വവ.) കയാരുണ് ആദ്രയാഗ് സുരക്ഷയാ 
�ദ്ധതി (ടക എ എസ് �ി) എന്ന പുതിയ �ദ്ധതിയയായി 
നെപെയാക്യാന് സര്ക്യാര് തീരുമയാനിച്ചു. സര്ക്യാര് 
ദ്സ്യാണ്സര് ട�യ്ത ആദ്രയാഗ് ഇന്ഷുറന്സ് 
�ദ്ധതികളയായ രയാഷ്ട്ീയ സ്വസ്ത് ഭീമ ദ്യയാജന 
(ആര് എസ് ബി വവ), സമഗ് ആദ്രയാഗ് ഇന് ഷുറന്സ് 
�ദ്ധതി (�ിസ് ), സീനിയര് സിറ്റിസണ് ടഹല്ത്് 
ഇന് ഷുറന്സ് ്ീും (എസ്�ിസ് ) എന്നിവ 
ടക എ എസ് �ി സുംദ്യയാജിപെിക്കുന്നു. തുെക്ത്ില്, 5 
െക്ഷും രൂ� കവദ്റജുമയായി ഇന്ഷുറന്സ് ദ്മയാഡില് 
2019 ഏപ്രില് 1 മുതല് 2020 ജൂണ് വടര �ദ്ധതി 
നെപെയാക്ി. 2020 ജൂവെ 1 മുതല്, ₹5 െക്ഷും 
കവദ്റജുമയായി അഷുറന്സ്  ദ്മയാഡിെയാണ് �ദ്ധതി 
നെപെയാക്കുന്നത്. ടമയാത്ും 41.36 െക്ഷും കുടുുംബങ്ങടള 
ടക എസ് �ി �ദ്ധതിയില് ഉള്ടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഓദ്രയാ 
കുടുുംബത്ിനുും പ്രീമിയും �രിധി 1,052 രൂ�യയാണ്  
ദ്ക�സര്ക്യാര് നിശ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില് 60 
ശതമയാനും സുംസ്യാനത്ിന് ദ്ക� വിഹിതമയായി 
നല്കുും. അതിനയാല്, എന്ദ്റയാള് ട�യ്ത ഓദ്രയാ �ി.എും-
ടജ.എ.വവ. (ആര് എസ് ബി വവ) കുടുുംബത്ിനുും 
ദ്ക� സര്ക്യാര് 631.2 രൂ� നല്കുന്നു. ഇതുവടര 366 
ആശു�്ികള് എും�യാനല് ട�യ്തിട്ടുണ്്, ഇതില് 189 
സ്വകയാര് ആശു�്ികളുും 177 ട�യാതു ആശു�്ികളുും 
ഉള്ടപെടുന്നു. 

കയാരുണ് ടബനവെറെ് ഫണ്് (ടകബിഎഫ് ) �ദ്ധതിയും 
ഇദ്ത മിഷനു കീഴില് സുംസ്യാനത്് പ്രദ്ത്കും 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു.

ആര് എസ് ബി വവ / �ിസ് (2018-19 വടര), എും-
ടജ.എ.വവ./ ടക എ എസ് �ി (2019-20) എന്നിവയടെ 
പുദ്രയാഗതി അനുബന്ും 6.2.6 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
ആര് എസ് ബി വവ / �ിസ് (2018-19 വടര), എും-
ടജ.എ.വവ./ ടക എ എസ് �ി (2019-20) എന്നിവയടെ 
ദ്മഖെയാതെ  ഉ�ദ്ഭയാഗും അനു�ന്ം 6.2.7 ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

കോരുണ് ട�നവെന്സ് �ണ്സ്

�ിെ മയാരകദ്രയാഗങ്ങളുടെ �ികിത്യ്കയായി 
സയാമ്പത്ികമയായി �ിന്നയാക്ും നില്ക്കുന്ന 
കുടുുംബങ്ങളിടെ അുംഗങ്ങള്ക്് സയാമ്പത്ിക 
സഹയായും നല്കുന്നതിനയായി 2012 ടഫബ്രുവരിയില് 
ദ്കരള സര്ക്യാര് കയാരുണ് ടബനവെറെ് ഫണ്് 
(ടകബി.എഫ് ) �ദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു. എ.�ി.എല് നിെ 
കണക്ിടെടുക്യാടത ദ്റഷന് കയാര്ഡ് അനുസരിച്ച് 
വയാര്ഷിക വരുമയാനും 3 െക്ഷും രൂ�യില് തയാടഴയള്ള 
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ഓദ്രയാ കുടുുംബത്ിനുും സയാമ്പത്ിക സഹയായും 
െഭിക്കുും. എന്നിരുന്നയാലും ഈ വരുമയാന �രിധി 
ഹീദ്മയാഫീെിയ �ികിത്യില് ഏര്ടപെടുത്ിയിട്ടില്ല. ഓദ്രയാ 
കുടുുംബത്ിനുും വൃക്ദ്രയാഗങ്ങളുടെ �ികിത്യ്കയായി 3 
െക്ഷും രൂ� വടരയും മറ്റ് നിര്ദേിഷ് ദ്രയാഗങ്ങള്ക്് 2 
െക്ഷും രു�വടരയും ധന സഹയായും െഭിക്കുും. ഒദ്ന്നയാ 
അതിെധികദ്മയാ ആളുകള്ക്് മുകളില് നിര്ദ്ദേശിച്ച 
�രിധിക്് വിദ്ധയമയായി ഒദ്ര ദ്റഷന് കയാര്ഡില് നിന്ന് 
പ്രദ്യയാജനും ദ്നെയാും. ഹിദ്മയാഫീെിയ ദ്രയാഗികളുടെ 
�ികിത്യ്കയായി നല്കുന്ന ധനസഹയായത്ിന് 
�രിധിയില്ല. സുംസ്യാന ദ്െയാട്ടറി വകുപെ്  വഴി �ദ്ധതി 
നെപെയാക്ിയിരുന്നു. 2020 ടസ�്റ്റുംബര് 1 മുതല് ഇത് 
സുംസ്യാന ആദ്രയാഗ് ഏജന്സി നെപെയാക്കുന്നു.

ആബരോഗ്കിരണം

ദ്കരളസര്ക്യാരിടറെ പ്രധയാന ആദ്രയാഗ് 
�ദ്ധതികളിടെയാന്നയാണ് ആദ്രയാഗ്കിരണും. 
ജനനും മുതല് 18 വയസ്് വടരയള്ള അര്ഹതടപെട്ട 
എല്ലയാദ്രയാഗികള്ക്കുും �ദ്ധതി സൗജന്�ികിത്യും 
അനുബന്വവദ്ദ്സവനങ്ങളുും നെ്കുന്നു. ഈ 
�ദ്ധതിയിലള്ടപെടുന്നത് ഒ.�ി. രജിസ്ദ്ട്ഷന് 
�ിെവ്, ദ്രയാഗനിര്ണ്യും/മരുന്നുകള്/ഇുംപ്യാന്റുകള് 
�ികിത്യ്ക്കു�ദ്യയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്ള് എന്നീ 
ട�െവകള്ക്യാണ്. ദ്മല്പെറഞെ ട�െവകള് 
നിര്വഹിക്കുന്നത് ഓദ്രയാ ജില്ലയ്ക്കുും നല്കുന്ന ദ്കയാര്പെസ് 
ഫണ്ില് നിന്നയാണ്. 2019-20 കയാെഘട്ടത്ില് 9987226 
ഔട്ട്  ദ്�ഷ്റെ് ദ്രയാഗികള്ക്കുും 216964  ഇന്ദ്�ഷ്റെ് 
ദ്രയാഗികള്ക്കുും പ്രദ്യയാജനും െഭിച്ചു.

ബേശീയ ആബരോഗ്മിഷന് 
ഇന്്യാ ഗവണ്ടമറെ് ആരുംഭിച്ച ദ്ദശീയ ആദ്രയാഗ് 
മിഷന് (എന്എച്ച്എും) �രി�യാെിയില് എന്ആര്എച്ച്എും, 
എന്യഎച്ച്എും എന്നീ രണ്് ഉ�മിഷനുകള് 
ഉള്ടപെടുന്നു. ദ്ദശീയ ആദ്രയാഗ്മിഷന് അഞ്് 
ധനസഹയായഘെകങ്ങള് ഉണ്്. ഇവ: 1) എന്.ആര്.
എച്ച്.എും/ ആര്.സി.എച്ച് ടലെക്സി പൂള് 2) എന്.യ.എച്ച്.
എും ടലെക്സി പൂള് 3) സയാുംക്രമിക ദ്രയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ടലെക്സി 
പൂള് 4) സയാുംക്രമിദ്കതര ദ്രയാഗങ്ങള്, അ�കെങ്ങള്, 
അെിയന്ിര വവദ്സഹയായും എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടലെക്സി പൂള് 
5)ഇന്ഫയാസ്ട്ക്�ര് ടമയിറെനന്സ് എന്നിവയയാണ്. 
ഇന്ഫയാസ്ട്ക്�ര് ടമയിറെനന്സ് എന്ന ഘെകത്ിന് 
വിവിധ �ദ്ധതി കയാെയളവകളില് ധനസഹയായും 
െഭ്മയായിട്ടുണ്്. ഭരണവും നെത്ിപ്പുും (സുംസ്യാന 
ജില്ലയാതെങ്ങളില് കുടുുംബദ്ക്ഷമ ബയൂദ്റയാകള്) 
സബ്ടസറെറകള്, നഗര കുടുുംബദ്ക്ഷമദ്ക�ങ്ങള്, 
അര്ബന് റീവയാുംബിുംഗ് ്ീും(ടഹല്ത്് തസ്തികകള്), 
എ.എന്.എും/എല്.എച്ച്.വി �രിശീെന സ്ക്കൂളുകള്, 
ആദ്രയാഗ്കുടുുംബദ്ക്ഷമ ടട്യിനിുംഗ് ടസറെര്, 
പുരുഷടതയാഴിെയാളികളുടെ �രിശീെനും എന്നീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ശമ്പളും നല്കുന്നതിനയാണ് തുക 
അനുവദിക്കുന്നത്.

ദ്ക� സര്ക്യാര് ധനസഹയായദ്ത്യാടെ ആദ്രയാഗ് 
സ്യാ�നങ്ങളുടെ വികസനത്ിനയായി എന്.എച്ച്.എും 
സുംസ്യാനത്് ഒരു ദ്ക�യാവിഷ്കൃത �ദ്ധതിയയാണ്  
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. �ദ്ധതിയ്ക് ദ്ക� സര്ക്യാര് 
അുംഗീകയാരും നെ്കുന്ന ആടക വിഹിതത്ിടറെ 
40 ശതമയാനും സുംസ്യാന സര്ക്യാര് വിഹിതമയായി 
നല്കുന്നു. ടഹല്ത്് സര്വ്വീസസ് വകുപെ്, ടമഡിക്ല് 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപെ്, ആയഷ് എന്നിവയ്ക് എന്.
എച്ച്.എും ധനസഹയായും നല്കുന്നു. ഒറ്റടപെട്ടതുും 
വിദൂരവമയായ പ്രദ്ദശങ്ങളിലള്ള �യാവടപെട്ടവര്ക്് 
നിെവയാരമുള്ളതുും അഭികയാമ്മയായതുും തയാങ്ങയാന് 
കഴിയന്നതുും തിട്ടടപെടുത്യാന് കഴിയന്നതുമയായ 
ആദ്രയാഗ്ദ്സവനങ്ങള് പ്രദയാനും ട�യ്യുന്നതിനയാണ് 
മിഷന് െക്ഷ്ും വയ്ക്കുന്നത്. എന്ആര്എച്ച്എും 
ഗ്യാമത്ില് നിന്ന് ജില്ലയിദ്െക്കുള്ള ഒരു സജീവ 
ആദ്രയാഗ് സുംവിധയാനമയാണ്. എന്.എച്ച്.എും നു 83 
നഗര പ്രയാഥമികയാദ്രയാഗ്ദ്ക�ങ്ങള് ഉണ്്. 2016-17 ല് 
ഭയാരതസര്ക്യാര് സുംസ്യാനത്ിന് നല്കിയത് 444.44 
ദ്കയാെിയും, 2017-18 ല് 496.71 ദ്കയാെിയും  
2018-19 ല് 845.66 ദ്കയാെിയും 2019-20 ല് 
803.58 ദ്കയാെി രൂ�യമയാണ്. ടമഡിക്ല്, 
�യാരയാടമഡിക്ല്, മറ്റുള്ള വിഭയാഗങ്ങള് എന്നിവയിെയായി  
എന് എച്ച് എമ്ിടറെ ടമയാത്ും ജീവനക്യാരുടെ എണ്ും 
7814 ആണ് (ഓഗസ്റ്റ് 2020 വടര).

പ്രധോനമ�ി സ്ോസ്് സുരക്ഷോ ബയോജന  
(പി.എം.എസസ്.എസസ്.കവ)

പ്രധയാനമ�ി സ്വയാസ്ത്സുരക്ഷയാദ്യയാജന (�ി.എും.എസ്.
എസ്.വവ) എന്ന ദ്ക�സര്ക്യാര് �ദ്ധതി ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ അെിസ്യാനസൗകര്ങ്ങളുും 
സയാദ്കേതികവിദ്കളുും വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിന് 
ദ്വണ്ിയള്ളതയാണ്. ഇതിടറെ ഒന്നയാും ഘട്ടത്ില് 
തിരുവനന്പുരും ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജിനുും, മൂന്നയാും 
ഘട്ടത്ില് ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, ആെപ്പുഴ ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകള്ക്കുും 150 ദ്കയാെി രൂ� വീതമുള്ള 
�ദ്ധതി അുംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ഇതില് 30 ദ്കയാെി 
രൂ� സുംസ്യാന വിഹിതമയാണ്. തിരുവനന്പുരും 
ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജിടറെ സൂപെര് ടസ്ഷ്യാെിറ്റി ടകട്ടിെും 
ഒന്നയാുംഘട്ടും പൂര്ത്ിയയാക്ിയിട്ടുണ്്. അവദ്ശഷിക്കുന്നവ 
2020-21 -ല് പൂര്ത്ിയയാകുും.

ബസ്റ്ററ്സ് ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്സ് ഓ�സ് ടമഡ്ികല് 
എഡ്്യൂബകഷന് ആന്സ് ടെകസ്ബനോളജി (സിമറ്സ്)

സുംസ്യാന ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസ സയാദ്കേതിക 
ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് (സിമറ്റ് ) ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസവും 
ഗദ്വഷണവും �രിദ്�യാഷിപെിക്കുന്നതിന് 2008 -ല് 
ആരുംഭിച്ച സ്യാ�നമയാണ്. ഈ സ്യാ�നത്ിന് കീഴില് 
4 നഴ്സിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകളിെയായി 340 കുട്ടികള് വയാര്ഷിക 
പ്രദ്വശനും ദ്നടുന്നു. 2020 ഒക്ദ്െയാബര് -ല് സിമറ്റിന് 
കീഴിലള്ള നഴ്സിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകളില് ആടക 1,051 
വിദ്യാര്തികള് �്ിക്കുന്നുണ്്.
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പബ്ികസ് ടഹല്ത്തസ് െോബ�ോറട്റീസസ്

സുംസ്യാനത്് ആടക 9 �്ിക്് ടഹല്ത്് 
െയാബുകളയാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്പുരത്തുള്ള സുംസ്യാന 
ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് െയാബുും, എറണയാകുളും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, 
�ത്നുംതിട്ട, കണ്ണൂര് എന്നിവിെങ്ങളില്ലുള്ള റീജിയണല് 
ടഹല്ത്് െയാദ്ബയാറട്ടറികളുും കൂെയാടത ആെപ്പുഴ, 
മെപ്പുറും, വയനയാെ്, ടകയാല്ലും ജില്ലകളിലും �്ിക്് 
ടഹല്ത്് െയാബുകളുും പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ഡയറക്െദ്ററ്റ് 
ഓഫ് ദ്സ്റ്ററ്റ് �്ിക് ടഹല്ത്് ആറെ് ക്ീനിക്ല് 
െയാബയാണ് എല്ലയാ �ി.എച്ച്. െയാബുകളിദ്െക്കുമുള്ള 
സയാദ്കേതിക മയാര്ഗ നിര്ദ്ദേശവും ടമറ്റീരിയലകളുും 
നല്കുന്നത്. ഏകദ്ദശും 200 ദ്രയാഗികളയാണ് 
വിവിധ െയാബുകളില് �രിദ്ശയാധനക്യായി ദിവസവും 
എത്തുന്നത്. ഓദ്രയാ ദിവസവും ഏകദ്ദശും 1,300 ഓളും 
�രിദ്ശയാധനകളയാണ് വിവിധ െയാദ്ബയാറട്ടറികളിെയായി 
നെക്കുന്നത്. 2013 മയാര്ച്ചില് ആരുംഭി്ച്ച നയൂദ്ബയാണ് 
സ്ക്രീനിുംഗ് (എന്.ബി.എസ് ) ദ്പ്രയാഗ്യാും 2017 
ടസ�്ററുംബറില് പ്രസവും നെത്തുന്ന എല്ലയാ 
ആശു�്ികളിദ്െക്കുും വ്യാ�ിപെിക്കുകയും ട�യ്തു. 
നവജയാത ശിശുക്ളുടെ രക് സയാമ്പിളുകള് സുംസ്യാന 
�്ിക്്  ടഹല്ത്് ആറെ് ക്ീനിക്ല് െദ്ബയാറട്ടറി 
തിരുവനന്പുരും, എറണയാകുളും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, 
കണ്ണൂര് എന്നിവിെങ്ങളിടെ മൂന്ന് പ്രയാദ്ദശിക 
െയാദ്ബയാറട്ടറികളിലും �രിദ്ശയാധിക്കുന്നു. കണ്ജനിറ്റല് 
വഹദ്പെയാവതദ്റയായിഡിസും, കണ്ജനിറ്റല് 
അരൈിനയാള് വഹപെര്പ്യാസിയ, �ീനല് ടകദ്റ്റയാണുറിയ, 
ജി 6 �ി.ഡി യടെ കുറവ് ഈ ദ്രയാഗങ്ങള്ക്യാണ് 
സ്ക്രീനിുംഗ് �രിദ്ശയാധന നെത്തുന്നത്. ദ്സ്റ്ററ്റ് �ി.എച്ച് 
െയാബിടെ ഡയറക്െര് ആണ്.  ദ്കരളത്ിടെ എന്.
ബി.എസ് ദ്പ്രയാഗ്യാമുകളുടെ ദ്സ്റ്ററ്റ് ദ്നയാഡല് ഓഫീസര്. 
593832 നവജയാത ശിശുക്ളുടെ സയാമ്പിളുകളയാണ്  
2019-20 ല് നയാെ് �ി.എച്ച് െയാബുകളിെയായി ആടക 
െഭിച്ചത്.

കചല്ഡ്സ് ടഡ്വെപ്സ്ടമന്സ് ടസന്ര്  
(സി.ഡ്ി.എസസ്.)

ശിശുസുംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും, 
കൗമയാര�രി�രണവും വിദ്യാഭ്യാസവും, വിവയാഹപൂര്വ്വ 
കൗണ്സെിുംഗ്, വനിതയാദ്ക്ഷമും, ശയാസ്്ീയ 
മയാര്ഗ്ങ്ങളിലൂടെ ശിശുവവകെ്ങ്ങള് ഇല്ലയാതയാക്ല് 
എന്നീ െക്ഷ്ങ്ങദ്ളയാടെ സുംസ്യാന സര്ക്യാരിടറെ 

കീഴില് സ്വയും ഭരണയാധികയാരമുള്ള ഒരു മികവിടറെ 
ദ്ക�മയായയാണ് ശിശുവികസന ദ്ക�ും ആരുംഭിച്ചത്. 
കുട്ടികടളയും കൗമയാരക്യാടരയും പൂര്ണ് 
ആദ്രയാഗ്വയാന്മയാരയാക്ി വളര്ത്ി അവരിലൂടെ 
ആദ്രയാഗ്കരമയായ ഒരു യവതെമുറടയ സൃഷ്ിക്െയാണ് 
െക്ഷ്ും. 2017-18 -ല് �ികിത്ിച്ച ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും 
16,756 ഉും 2018-19 ല് 16,461 ഉും 2019-20 ഓഗസ്റ്റ്  
വടര 20,167 ഉും ആണ്. ഇവിടെ ഔട്ട് ദ്�ഷ്റെ് 
ദ്സവനങ്ങള് മയാ്ദ്മ െഭിക്കൂ. ദ്രയാഗികടള കിെത്ി 
�ികിത്ിക്യാനുള്ള സൗകര്ും െഭ്മല്ല. 2019-20 ല് 4086 
ദ്�ര് വിവിധ �രിശീെനങ്ങള്, ദ്കയാണ്ഫറന്സുകള് 
കമ്യൂണിറ്റി വിപുെീകരണ ദ്പ്രയാഗ്യാും തുെങ്ങിയവയില് 
�ടകേടുത്തു.

ഡ്രഗസ്സസ് കണ്ബ്രോള് വകുപ്സ്

ഗുണനിെവയാരമുള്ള മരുന്നുകള് ട�യാതുജനങ്ങള്ക്് 
െഭിക്കുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
ദ്രഖടപെടുത്ിയിരിക്കുന്ന �ില്ലറ വിെദ്യക്യാള് 
കൂടുതല് വിെ മരുന്നുകള്ക്് ഈെയാക്കുന്നില്ലയാടയന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതയാണ് രൈഗ്സ് കണ്ദ്ട്യാള് 
വകുപെിടറെ ചുമതെകള്. വകുപെിന് കീഴില് 6 ദ്മഖെയാ 
ഓഫീസുകള്, 11 ജില്ലയാ ഓഫീസുകള്, 4 ആയര്ദ്വദ 
വിഭയാഗങ്ങള്, 3 മരുന്ന് �രിദ്ശയാധനയാെദ്ബയാറട്ടറികള് 
എന്നിവയണ്്. പ്രതിവര്ഷും 11,500 സയാമ്പിളുകളുടെ 
വിശകെന ദ്ശഷിയള്ള എന്. എ. ബി. എല്. 
അുംഗീകയാരമുള്ള മരുന്ന് �രിദ്ശയാധനയാെദ്ബയാറട്ടറികള് 
തിരുവനന്പുരത്തുും എറണയാകുളത്തുും പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
�ത്നുംതിട്ട, കണ്ണൂര് എന്നിവിെങ്ങളിെയായി രണ്് 
െദ്ബയാറട്ടറികള് കൂെി ആരുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നെ�െികള് പുദ്രയാഗമിക്കുന്നു. 2019-20 വകുപെിടറെ 
പ്രധയാനദ്നട്ടങ്ങള് പട്ിക 6.2.5 -ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷ് സുരക്ഷ കമ്മീഷണബററ്സ്

2006 ടെ ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ സ്റ്റയാന്ദ്ഡര്ഡ്സ് ആക്റ്റിടെ 
വ്വസ്കള് പ്രകയാരും ഭക്ഷ് വസ്തുക്ളുടെ ശയാസ്്ീയ 
അെിസ്യാന മയാനദണ്ഡങ്ങള് തയ്യാറയാക്കുന്നതിനുും 
ഭക്ഷ് ഉല്�യാദനും, സുംഭരണും, വിതരണും, ഇറക്കുമതി 
എന്നിവ നിയി�ക്കുന്നതിനുും സുരക്ഷിതവും 
ആദ്രയാഗ്കരവമയായ ഭക്ഷണത്ിടറെ െഭ്ത 
ഉറപെിക്കുന്നതിനുും ദ്വണ്ി നിയമയാനുസൃതമയായ ഒരു 
സ്യാ�നമയായി ഭക്ഷ് സുരക്ഷ സ്റ്റയാന്ദ്ഡര്ഡ്സ് 

      പട്ിക 6.2.5 രൈഗ്സ് കണ്ദ്ട്യാള് വകുപെിടറെ പ്രധയാന ദ്നട്ടും, 2019-20
നെത്ിയ �രിദ്ശയാധനകളുടെ എണ്ും 16558

വില്ക്യാന് അനുവദിക്കുന്ന വെസന്സ് സസ്റെ് ട�യ്തവരുടെ എണ്ും 224

ടെസ്റ്റ് ട�യ്ത സയാമ്പിളുകളുടെ എണ്ും 9363

പുതിയ നിര്മ്യാണവെസന്സുകള് (അദ്െയാപെതിയിലും ദ്കയാടസ്റ്റിക്സ് ) വിതരണും ട�യ്തവയടെ എണ്ും 11

പുതിയ ്ഡ് ബയാകേ് വെസന്സ് വിതരണും ട�യ്തവരുടെ എണ്ും 9
അവലംബം:ഡ്രഗ്സ് േണ്ശ്ാൾ വകു്്
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അദ്തയാരിറ്റി ഓഫ് ഇന്് സ്യാ�ിച്ചു. സുരക്ഷിതവും 
ആദ്രയാഗ്കരവമയായ ഭക്ഷണും, ടവള്ളും, 
ആദ്രയാഗ്കരമയായ ഭക്ഷണശീെങ്ങള്  തുെങ്ങിയവ 
ദ്കരളത്ിടെ ജനങ്ങള്ക്് െഭ്മയാക്കുക എന്നതയാണ് 
ഈ വകുപെ് െക്ഷ്മിടുന്നത്. ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ 
കമ്ീഷണദ്ററ്റിടറെ കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
പ്രധയാന െയാബുകള്, ഗവണ്ടമറെ് അനെറ്റിക്ല് 
െയാബ് തിരുവനന്പുരും, എറണയാകുളും ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ് 
എന്നിവിെങ്ങളിടെ രണ്് റീജിയണല് അനെറ്റിക്ല് 
െദ്ബയാറട്ടറികള്, �ത്നുംതിട്ടയിടെ സുംസ്യാന 
ഭക്ഷ്�രിദ്ശയാധന െദ്ബയാറട്ടറി എന്നിവയയാണ്. ടവള്ളും, 
�യാല്, സയാധയാരണയില് കവിഞെ കളര് ദ്�ര്ക്ല്, 
ക്രി്ിമ മധുരും ദ്�ര്ക്ല്, പുറദ്മയള്ള �ദയാര്തങ്ങള്, 
ഫുംഗസ് വളര്ച്ച തുെങ്ങിയവയടെ �രിദ്ശയാധനകളയാണ് 
ഈ െദ്ബയാറട്ടറികളില് നെക്കുന്നത്. 'ഓപെദ്റഷന് 
സയാഗര് റയാണി' വഴി മത്് െയാന്ഡിുംഗ് ദ്ക�ങ്ങളിടെ 
മത്്ങ്ങളുടെയും അയല് സുംസ്യാനങ്ങളില് നിന്ന് 
ദ്കരളത്ിദ്െക്് ടകയാണ്ടുവന്ന മത്്ങ്ങളുടെയും 
വന് ദ്തയാതിലള്ള �രിദ്ശയാധന  ട�ക്് ദ്�യാസ്റ്റുകളില് 
ദ്െയാക്് ഡൗണ് കയാെയളവില് ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ വകുപെ് 
ഏടറ്റടുക്കുകയും 201 ടമട്ിക് െണ് �ഴകിയ മത്്ും 
നശിപെിക്കുകയും ട�യ്തു. 2019-20 ലും 2020-21 ലും 
ഭക്ഷ്യാസുരക്ഷയാ വകുപെിടറെ പ്രധയാന ദ്നട്ടങ്ങള് പട്ിക 
6.2.6 ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ടമഡ്ികല് വിേ്ോഭ്ോസം

തിരുവനന്പുരും, ആെപ്പുഴ, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, 
ദ്കയാട്ടയും, മദ്ഞ്രി, എറണയാകുളും, ടകയാല്ലും, 

തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര് എന്നിവിെങ്ങളിലള്ള 9 ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിലൂടെയയാണ് ദ്കരളത്ില് ടമഡിക്ല് 
വിദ്യാഭ്യാസും നെത്ി വരുന്നത്. തിരുവനന്പുരും, 
ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, ദ്കയാട്ടയും, ആെപ്പുഴ, എറണയാകുളും, 
തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് നഴ്സിുംഗ് വിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുന്നതിനയായി 7 നഴ്സിുംഗ് ദ്കയാദ്ളജുകള് 
നിെവിലണ്്. തിരുവനന്പുരും, ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ്, 
ആെപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, ദ്കയാട്ടയും, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് 6 
ദന്ല്ദ്കയാദ്ളജുകള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. ഇവ കൂെയാടത 
4 ഫയാര്മസി ദ്കയാദ്ളജുകളുും ഒരു �യാരയാടമഡിക്ല് 
ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ടുമുണ്്. ഇടുക്ി, ദ്കയാന്നി, കയാസര്ദ്ഗയാഡ് 
എന്നിവിെങ്ങളില് പുതിയ ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജുകള് 
സ്യാ�ിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പുദ്രയാഗമിക്കുന്നു. 

ഡിഎുംഇയ്ക് കീഴിലള്ള ടമയാത്ും ഫയാക്ല്റ്റികളുടെ 
എണ്ും 3,521 ആണ്. 9 ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ ടമഡിക്ല്, �യാരയാടമഡിക്ല് 
സീറ്റുകളുടെ ആടക എണ്ും 4,726 ആണ്. 
സര്ക്യാര്ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജുകളില് 2020-21 
ല് നെത്ിവരുന്ന ടമഡിക്ല്-�യാരയാടമഡിക്ല് 
ദ്കയാഴ്സുകള്, വയാര്ഷിക പ്രദ്വശനകണക്കുകള്, 
ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്െറടെ കീഴിലള്ള 
ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജുകളിടെ ക്ിനിക്ല്, 
ദ്നയാണ്ക്ിനിക്ല് വിഭയാഗത്ിലള്ള ജീവനക്യാരുടെ 
എണ്ും എന്നിവയടെ വിശദയാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 
6.2.8 ലും 6.2.9 ലും ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2019-20 
ലും 2020-21 വര്ഷങ്ങളില് ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജ് 
ആശു�്ികളുടെയും അനുബന് സ്യാനങ്ങളുടെയും 

പട്ിക 6.2.6 ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ കമ്ിഷണദ്ററ്റിടറെ പ്രധയാന ദ്നട്ടങ്ങള്-2019-20, 2020-21 (ആഗസ്റ്റ് 31) വടര
ബപ്രോഗ്രോമുകള് 2019-20 2020-21
ദ്രൂത പ്രതികരണ സുംഘും നെത്ിയ �രിദ്ശയാധനകളുടെ എണ്ും 10527 4966

ദ്രൂത പ്രിതികരണ സുംഘും നെ�െി സ്വീകരിച്ച ഭക്ഷ് വിഷ ദ്കസുകളുടെ എണ്ും 68 6

രജിസ്ദ്ട്ഷന് സര്ട്ടിഫിക്റ്റുകള് നല്കിയത് 90620

സമ്പൂര്ണ് ഭക്ഷ് സുരക്ഷ ഗ്യാമ�ഞ്യായത്് �രി�യാെി    (ഗ്യാമ �ഞ്യായത്തുകളുടെ എണ്ും) 126 -

സ്കൂളുകളില് സുരക്ഷിതവും ദ്�യാഷക സമൃദ്ധവമയായ ഭക്ഷണും �രി�യാെി (സ്കൂളുകുടെ 
എണ്ും)

420 -

ഭക്ഷ് ബിസിനസ് ഓപെദ്ററ്റര്മയാര്ക്് ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ �രിശീെനവും  സര്ട്ടിഫിദ്ക്ഷനുും 15763

വിശകെനും ട�യ്ത ഭക്ഷണ സയാമ്പിളുകളുടെ എണ്ും 23867
 
അവലംബം-ഭക്ഷ് സുരക്ഷ േമ്മീഷണശററ്്

ബ�ോക്സ് 6.2.2 പ്രയാണ - �രിരക്ഷക്കുള്ള പ്രയാണവയായ

കിെപ്പുദ്രയാഗികള്ക്്  വ�പെ് വെനിലൂടെ ഓക്സിജന് തുെര്ച്ചയയായി വ ിതരണും ട�യ്യുന്നതിനുള്ള �ദ്ധതി. 
ദ്ക�ീകൃത ഓക്സിജന് വ ിതരണവും മറ്റ് അനുബന് ടമഡിക്ല് ഉ�കരണങ്ങളുും ഉള്ടക്യാള്ളുന്ന 
600 കിെക്കള്  ഒരുക്ി ദ്രയാഗബയാധിതരയായ ദ്രയാഗികള്ക്് ജീവ ശ്വയാസും  നല്കുന്ന ഒരു നവീന 
ആശയമയായിരുന്നു പ്രയാണ. ഈ ദ്പ്രയാജക്െ ിന് കീഴ ിലള്ള ഒരു യൂണിറ്റിടറെ വ ിെ,  12,000 രൂ�യയാണ്. 
തിരടഞെടുക്ടപെട്ട പ്രതിനിധികള്, സര്ക്യാര് അധികയാരികള്, ആദ്രയാഗ് വ ിദഗ്ധര് എന്നിവരുടെ 
� ിന്തുണദ്യയാടെ സുംസ്യാനടത് ആദ്  �ദ്ധതി തൃശൂരിടെ സര്ക്യാര് ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജില് ഉദ്ഘയാെനും 
ട�യ്തു.
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ഒരു തയാരതമ് വിശകെനും അനുബന്ും 6.2.10 -ല് 
കയാണയാും. 2019-20 വര്ഷടത് 13,110 കിെക്കളുമയായി 
തയാരതമ്ും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് 2020-21 കയാെഘട്ടത്ില് 
ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജ് സ്യാ�നങ്ങളിടെ കിെക്കളുടെ 
എണ്ും  160 വര്ധിച്ചു. ടകയാദ്റയാണ വവറസ് ബയാധയും 
തുെര്ന്നുള്ള നിയ�ണങ്ങളുും കയാരണും 2019-20 ടന 
അദ്�ക്ഷിച്ച് 2020-21ല് പുറും ദ്രയാഗികളുടെയും പ്രധയാന 
ശസ്്ക്രിയകളുടെയും എണ്ും കുറഞ്ഞു.

ബകരള യൂണിബവഴസ്സിറ്ി ഓ�സ് ടഹല്ത്തസ് 
ആന്സ് അകെഡ്സ് സയന്സസസ് 
(ടക.യു.എച്ചസ്. എസസ്.)

ദ്കരള യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടഹെ്ത്് 
ആറെ് അവെഡ് സയന്സസ് ആക്െ് 2010 
പ്രകയാരും സ്യാ�ിതമയായ ഈ സര്വ്വകെയാശയാെ 
കൃത്വും �ിട്ടയള്ളതുമയായ വിദ്യാഭ്യാസരീതി 
ഉറപ്പുവരുത്യാനുും ആധുനികവവദ്ശയാസ്്ും, 
ദ്ഹയാമിദ്യയാ, ഭയാരതീയ �ികിത്യാരീതി തുെങ്ങി 
എല്ലയാ ടമഡിക്ല്സ�ദയായങ്ങളിലും 
�രിശീെന ഗദ്വഷണ�രി�യാെികള് നെത്യാനുും 

ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതയാണ്. 2010-11 അദ്ധ്യന 
വര്ഷത്ിെയാണ് സര്വകെയാശയാെയില് അദ്ധ്യന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരുംഭിച്ചത്. സര്വ്വകെയാശയാെയ്ക് 
കീഴില് 2020 ഒക്ദ്െയാബര് വടര 310 ടപ്രയാഫഷണല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളയാണ് ദ്�ര്ക്ടപെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 38 
സര്ക്യാര് ദ്കയാദ്ളജുകള്, 6 സര്ക്യാര് ധനസഹയായമുള്ള 
ദ്കയാദ്ളജുകള് 266 സ്വയാശ്രയ ദ്കയാദ്ളജുകള് എന്നിവ 
ഉള്ടപെടുന്നു. അദ്െയാപെതി, ആയര്ദ്വദ, സിദ്ധ, യനയാനി, 
ദ്യയാഗ, നയാച്ചുദ്റയാപെതി, നഴ്സിുംഗ്, ഫയാര്മസയൂട്ടിക്ല് 
സയന്സ്, �യാരയാടമഡിക്ല് തുെങ്ങി ദ്കരളത്ിടെ 
എല്ലയാ ടമഡിക്ല്സ�ദയായങ്ങളിദ്െയും ടപ്രയാഫഷണല് 
ദ്കയാദ്ളജുകള് ഈ സര്വകെയാശയാെയമയായി 
അഫിെിദ്യറ്റ് ട�യ്തിട്ടുണ്്. വിവിധ ആദ്രയാഗ്ശയാസ്് 
വിഭയാഗങ്ങളിെയായി 
2019-20 -ല് ഏകദ്ദശും 22024 (4121 വിദ്യാര്തികളുും 
17,903 വിദ്യാര്തിനികളുും) വിദ്യാര്തികള് �്നും 
നെത്തുന്നു. വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിെയായി അഫിെിദ്യറ്റ് 
ട�യ്തിട്ടുള്ള ഗവണ്ടമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ വിശദയാുംശങ്ങള് പട്ിക 6.2.7 ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

പട്ിക 6.2.7 വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളില് അഫിെിദ്യറ്റ്ട�യ്തിട്ടുള്ള ഗവണ്ടമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് 
ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ വിവരങ്ങള് ( ഒക്ദ്െയാബര് 2020 ടെ എണ്ും)

വ ിഭോഗം ഗവണ്ടമന്സ് എയസ്ഡ്ഡ്സ് അണ്എയസ്ഡ്ഡ്സ് ആടക
ദ്മയാദ്ഡണ് ടമഡിസിന് 10 0 21 31

ആയര്ദ്വ്വദ ടമഡിസിന് 3 2 12 17

ദ്ഹയാമിദ്യയാ ടമഡിസിന് 2 4 0 6

ദന്ല് 5 0 20 25

സിദ്ധ ടമഡിസിന് 0 0 1 1

യനയാനി ടമഡിസിന് 0 0 1 1

നഴ്സിുംഗ് 7 0 116 123

�യാരയാ ടമഡിക്ല് 6 0 46 52

ഫയാര്മസി 5 0 49 54

ആടക 38 6 266 310
അവലംബം: ശേരളയൂണിശവഴ്സിറ്ി ഓഫ് പെല്ത് ആന്്  ആന്് അലലഡ് സയന്സസ്

ചിത്ം 6.2.3 ടക യ എച്ച് എസിന് കീഴിലള്ള സര്ക്യാര്, എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകള് ശതമയാനും

12% 2% 

86% 

സര്കയാര് 
എയ്ഡഡ് 
അണ്എയ്ഡഡ്  

 
അവലംബം: ശേരളയൂണിശവഴ്സിറ്ി ഓഫ് പെല്ത് ആന്് അലലഡ് സയന്സസ്
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2020 ഒക്ദ്െയാബര് വടര ദ്കരള യൂണിദ്വഴ്സിറ്റി ഓഫ് 
ടഹല്ത്് ആന്ഡ് അവെഡ് സയന്സസുമയായി 
(ടക യ എച്ച്എസ് ) അഫിെിദ്യറ്റ് ട�യ്തിട്ടുള്ള സര്ക്യാര്, 
എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ 
ഗ്യാഫിക്ല് പ്രയാതിനിധ്ും ചിത്ം 6.2.3 -ല്
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ടക.യ.എച്ച്.എസുമയായി 
അഫിെിദ്യറ്റ് ട�യ്തിട്ടുള്ള ടമയാത്ും ദ്കയാദ്ളജുകളുടെ 14 
ശതമയാനും മയാ്മയാണ് സര്ക്യാര്, സര്ക്യാര് എയ്ഡഡ് 
ദ്കയാദ്ളജുകള്.

ഭോരതീയ കവേ്ശോസസ്ത് സ�േോയം

ആയര്ദ്വ്വദും ദ്രയാഗങ്ങള് �ികിത്ിക്യാനുള്ള 
ശയാസ്്ും മയാ്മല്ല, മറിച്ച് സമ്പൂര്ണ്മയായ ഒരു 
ജീവിതവശെി കൂെിയയാണ്. ആയര്ദ്വ്വദ ആശു�്ികള്, 
ഡിടസ്ന്സറികള്, ഗ്യാറെ്-ഇന്-എയ്ഡ് ആയര്ദ്വ്വദ 
സ്യാ�നങ്ങള്, സിദ്ധ, വവദ്, യനയാനി, വിഷ, ദ്ന്, 
പ്രകൃതിജീവനും എന്നീ ശുംഖെകളിലൂടെ ആയര്ദ്വ്വദ 
വകുപെ് ജനങ്ങള്ക്് വവദ് സഹയായും നെ്കിവരുന്നു. 
ഈ വകുപെിന് കീഴില് മയാനസീകദ്രയാഗയാശു�്ി, 
�ഞ്കര്മ്, പ്രകൃതി �ികിത്, സിദ്ധ, വിഷ, മര്മ് 
തുെങ്ങിയ ടസ്ഷ്ല് ആശു�്ികളുും പ്രവര്ത്ിച്ചു 
വരുന്നു. ഐ.എസ്.എും.ടറെ കീഴില് ഇദ്പെയാള് 130 
ആശു�്ികളുും 817 ഡിടസ്ന്സറികളുമുണ്്. ഈ 
ആശു�്ികളിടെ കിെക്കളുടെ ആടക എണ്ും 
3,154 ഉും ആണ്. സുംസ്യാന ഔഷധദ്ബയാര്ഡ്, 
ഔഷധസസ്ങ്ങളുടെ കൃഷി, സുംരക്ഷണും, 
ഗദ്വഷണും, വികസനും, വ്യാ�നും, എന്നിവ 
ഏദ്കയാ�ിപെിച്ചുടകയാണ്ടുദ്�യാകുന്നു. 2018-19 ലും 
2019-20 ലും ഐ.എസ്.എും.ടറെ കീഴില് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന പ്രധയാനസ്യാ�നങ്ങളല് കിെക്കള് 
ദ്രയാഗികള് എന്നിവ ജില്ലതിരിച്ച് അനു�ന്ം 6.2.11 
-ല് ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

സയാധയാരണ വവദ്�ികിത്യ്ക്കുപുറദ്മ ടസ്ഷ്ല് 
ദ്പ്രയാജക്ടുകളുും ഭയാരതീയ �ികിത്യാവകുപെ് 2019-20 
-ല് നെപെിെയാക്ിയിട്ടുണ്്. 2019-20 ല് നെപെിെയാക്ിയ 
അത്രും ദ്പ്രയാജക്ടുകളയാണ്; ഋതു, പ്രസയാദും, ദൃഷ്ി, 
ജീവനി, പുനര്നവ, കരള്ദ്രയാഗമുക്ി, ദ്നേഹധയാര, 
ജറിയയാട്ിക് ടകയര്, ദ്യയാഗ, ദ്സ്യാര്സ് ടമഡിസിന്, 
�ഞ്കര്മ് ക്ഷയാരസൂ്, മയാനസികും, കൗമയാരഭ്ിത്ും, 
പ്രസൂതിത�, കുട്ടികളുടെയും കൗമയാരക്യാരുടെയും 
�രി�രണും, സിക്ില് ടസല്, നിര്വിഷ, സിദ്ധ, 
ദ്ക്ഷമജനനി, മുതെയായവ. വിശദയാുംശങ്ങള് അനു�ന്ം 
6.2.13 -ല് നല്കിയിരുക്കുന്നു.

ആയുഷസ്  
(ആയുര്ബവ്വേ, ബയോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ, സിദ്ധ, 
യുനോനി, ബഹോമിബയോപ്തി)

ഭയാരതസര്ക്യാര് രണ്് നിയ�ണ ഏജന്സികള് 
സ്യാ�ിച്ചിട്ടുണ്്. ഇവയില് ആദ്ദ്ത്ത് ആയര്ദ്വ്വദ 

യനയാനി, സിദ്ധ എന്നീ വവദ്ശയാസ്് ദ്മഖെകളുമയായി 
ബന്ടപെട്ട വിദ്യാഭ്യാസസ്യാ�നങ്ങളുടെയും 
പ്രയാക്െീഷണര്മയാരുദ്െയും നിയ�ണത്ിനയായള്ള 
ഇന്്ന് ടമഡിസിന് ടസന്ട്ല് കൗണ്സില് 
(ഐ.എും.സി.സി) ആക്െ് 1970 ന് കീഴില് ആരുംഭിച്ച 
ടസന്ട്ല് കൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ഡ്ന് ടമഡിസിന് 
(സി.സി.ഐ.എും) ആണ്. രണ്യാമദ്ത്ത് ദ്ഹയാമിദ്യയാ 
ടമഡിക്ല് സുംവിധയാനത്ിന് കീഴിലള്ള വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്യാ�നങ്ങളുടെയും പ്രയാക്െീഷണര്മയാരുടെയും 
നിയ�ണത്ിനുള്ള ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി ടസന്ട്ല് 
കൗണ്സില് ആക്െ് 1973 കീഴില് ആരുംഭിച്ച ടസന്ട്ല് 
കൗണ്സില് ഓഫ് ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതിയയാണ്. നിെവില് 
ദ്യയാഗയും പ്രകൃതി �ികിത്യും പ്രദ്ത്കും മരുന്നുകള് 
ഉ�ദ്യയാഗിക്യാത്തിനയാല് ഇവടയ പൂര്ണ്മയായും 
നിയി�ക്കുന്നില്ല.

ബേശീയ ആയുഷസ് മിഷന്

ദ്ക�സര്ക്യാരിടറെ ആദ്രയാഗ്കുടുുംബദ്ക്ഷമ 
മ�യാെയത്ിനു കീഴിലള്ള ആയഷ് വകുപെ് 
(ആയര്ദ്വ്വദ, ദ്യയാഗ, പ്രകൃതി�ികിത്, സിദ്ധ, 
യനയാനി, ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി) ദ്ദശീയതെത്ില് 
ആയഷ്ിഷന് ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ട�െവ് കുറഞെ 
രീതിയില് ആയഷ്ദ്സവനങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ 
സുംവിധയാനും ശക്ിടപെടുത്ല്, ആയര്ദ്വ്വദ സിദ്ധ-
യനയാനി-ദ്ഹയാമിദ്യയാ മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിെവയാരും 
നിയി�ക്ല്, ഔഷധസസ്ങ്ങള് എന്നീ ദ്മഖെകളില് 
ആയഷ് സുംവിധയാനും ശക്ിടപെടുത്തുകയയാണ് ദ്ദശീയ 
ആയഷ് മിഷടറെ െക്ഷ്ും. ദ്ക�സര്ക്യാരുും സുംസ്യാന 
സര്ക്യാരുും തമ്ില് 60:40 എന്ന അനു�യാതത്ില് 
�ദ്ധതി വിഹിതും വകയിരുത്തുും. ഓഗസ്റ്റ് 08, 2015 
ന് സുംസ്യാനത്് ദ്കരള സര്ക്യാര് ആയഷ് വകുപെ് 
ആരുംഭിച്ചു. 
 
2017-18 കയാെത്് ദ്ക� വിഹിതും 2096.20 െക്ഷും 
രൂ�യും 2018-19 കയാെഘട്ടത്ില് അത് 2597.84 െക്ഷും 
രൂ�യും ആണ്. ദ്ക�സര്ക്യാര് 2019-20 -ല് 1540.54 
െക്ഷും രൂ� അനുവദിക്കുകയണ്യായി.

ആയുര്ബവ്വേ മരുന്നസ് നിര്മ്മോണം-ഔഷധി

ഇന്്യില് ട�യാതുദ്മഖെയില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന ഏറ്റവും 
വെിയ ആയര്ദ്വ്വദ മരുന്ന് നിര്മ്യാണശയാെയയാണ് 
ഔഷധി. െയാഭകരമയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന വളടര 
ചുരുക്ും ട�യാതുദ്മഖെയാ സ്യാ�നങ്ങളിടെയാന്നയാണിത്. 
ആയര്ദ്വ്വദ വകുപെിന് കീഴിലള്ള സര്ക്യാര് 
ആശു�്ികളിലും ഡിടസ്ന്സറികളിലും 
ആയര്ദ്വ്വദമരുന്നുകള് പൂര്ണ്മയായും വിതരണും 
ട�യ്യുന്ന സ്യാ�നും ഔഷധിയയാണ്. ദ്കരളത്ില് 
മരുന്നുകള് ഔഷധി ആയര്ദ്വ്വദവകുപെിന് വിതരണും 
ട�യ്യുന്നു. ഇത് മയാര്ക്റ്റ് വിെടയക്യാളുും 30 ശതമയാനും 
വിെക്കുറവിെയാണ് നെ്കുന്നത്. ഐ.എസ്.എും ഈ 
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മരുന്നുകള് സുംസ്യാനടത് ദരി്രയായ ദ്രയാഗികള്ക്് 
സൗജന്മയായി നല്കുന്നു. സുംസ്യാനത്തുെനീളും 878 
പ്രദ്ത്ക ഏജന്സികളിലൂടെ ട�യാതുജനത്ിനുും കമ്പനി 
മരുന്ന് എത്ിക്കുന്നു. 2018-19 കയാെയളവില് നികുതിക്കു 
ദ്ശഷമുള്ള സ്യാ�നത്ിടറെ െയാഭും 3443.69 െക്ഷും 
രൂ�യയായിരുന്നത് 2019-20 ല് 2457.13 ആയികുറഞ്ഞു.

ആയുര്ബവ്വേ ടമഡ്ികല് വിേ്ോഭ്ോസം - 
ആയുര്ബവ്വേബകോബളജുകള്

തിരുവനന്പുരും, തൃപ്പുണിത്തുറ, കണ്ണൂര് 
എന്നിവിെങ്ങളിെയായി 1361 കിെക്കളുള്ള മൂന്ന് 
സര്ക്യാര് ആയര്ദ്വ്വ ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജുകളുണ്്. 
2018-19 ല് 9958 ഇന്ദ്�ഷ്ന്സിനുും 5,06,883 
ഔട്ട്ദ്�ഷ്ന്സിനുും �ികിത് നല്കുകയണ്യായി. ഇതില് 
പുതിയ ദ്രയാഗികള് 2,37,287 ആണ്. ഇത് 2019-20 
ല് യഥയാക്രമും 10,441 ഉും 4,34,085 ഉും ആണ്. ഇതില് 
പുതിയ ദ്രയാഗികള് 91,613 ആണ്. തിരുവനന്പുരും 
ആയര്ദ്വ്വദ ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജിന് കീഴില് 
�ഞ്കര്മ്യാശു�്ിയും, സ്്ീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും 
ആശു�്ിയമുണ്്. 2 എയ്ഡഡ് ആയര്ദ്വ്വദ 
ദ്കയാദ്ളജുകളുും, 12 സ്വയാശ്രയ ആയര്ദ്വ്വദദ്കയാദ്ളജുകളുും, 
ഒരു സ്വയാശ്രയസിദ്ധ ദ്കയാദ്ളജുും, ഒരു സ്വയാശ്രയ യനയാനി 
ദ്കയാദ്ളജുും, 6 �യാരയാടമഡിക്ല് സ്വയാശ്രയദ്കയാദ്ളജുകളുും 
ടമഡിക്ല് വിദ്യാഭ്യാസരുംഗത്് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. 
ബിരുദദ്കയാഴ്സിന് 1,080, ബിരുദയാനന്രദ്കയാഴ്സിന് 
186, �യാരയാടമഡിക്ല് ദ്കയാഴ്സുകള്ക്് 482 
എന്നിങ്ങടന വിദ്യാര്തികള് വയാര്ഷിക പ്രദ്വശനും 
ദ്നടുന്നുണ്്.

ബഹോമിബയോപ്തി   
സുംസ്യാനത്് ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി വകുപെിന് കീഴില് 
669 ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി ഡിടസ്ന്സറികളുും 14 ജില്ലയാ 
ആശു�്ികള്, 17 തയാലൂക്് ആശു�്ികള്, 2 
ടെന് ടബഡ്് ആശു�്ികള് എന്നിവയിെയായി 
1,000 കിെക്കള് ഉണ്്. കൂെയാടത ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി 
ഡയറക്െദ്ററ്റിന് കീഴിെ് ആെപ്പുഴയിലും പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന 
ദ്കരള സുംസ്യാന ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതിക് സഹകരണ 
ഫയാര്മസി (ദ്ഹയാുംദ്കയാ) എന്ന മരുന്ന് നിര്മ്യാണ 
യൂണിറ്റ് ഉണ്്. കഴിഞെ 20 വര്ഷങ്ങളയായി ദ്ഹയാുംദ്കയാ 
െയാഭത്ിെയാണ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. 2019-20 
കയാെയളവില് ദ്ഹയാുംദ്കയായടെ ടമയാത്െയാഭും 8.68 
ദ്കയാെിയയാണ് . 2019 ലും 2020 ലും ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതി 
വകുപെിന് കീഴില് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള സ്യാ�നങ്ങള്, 
കിെക്കള്, �ികിത് ദ്നെിയ ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും 
എന്നിവ അനു�ന്ം 6.2.13 -ല് ടകയാടുത്ിട്ടുണ്്. 

ബഹോമിബയോ ടമഡ്ികല് വിേ്ോഭ്ോസം

സര്ക്യാര്തെത്ില് തിരുവനന്പുരത്തുും 
ദ്കയാഴിദ്ക്യാടുമുള്ള രണ്് ദ്ഹയാമിദ്യയാ 

ടമഡിക്ല്ദ്കയാദ്ളജുകള് വഴി ദ്ഹയാമിദ്യയാ ടമഡിക്ല് 
വിദ്യാഭ്യാസും നെത്ി വരുന്നു. ഇവ കൂെയാടത 3 
എയ്ഡഡ് ദ്കയാദ്ളജുകളുും, ഒരു അണ്എയ്ഡഡ് 
ദ്കയാദ്ളജുും വകുപെിന് കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
തിരുവനന്പുരും ഗവണ്ടമറെ് ദ്ഹയാമിദ്യയാപെതിക് 
ടമഡിക്ല് ദ്കയാദ്ളജിടെ ആടക കിെക്കള് 
118 ഉും ദ്കയാഴിദ്ക്യാെ് 100 ഉും ആണ്. 2018-19 
ല് �ികിത് െഭിച്ച ഇന്ദ്�ഷ്റെ്സ് 2554 ഉും ഔട്ട് 
ദ്�ഷ്റെ്സ് 262204 ഉും ആണ്. ഐ�ിയില് 2019-20 
-ല് �ികിത്ിച്ച ദ്രയാഗികളുടെ എണ്ും  3,022 ഉും ഒ�ി 
2,80,180 ഉും ആയിരുന്നു. 6 ദ്ഹയാമിദ്യയാ ടമഡിക്ല് 
ദ്കയാദ്ളജുകളിടെയും ദ്കയാഴ്സുകള്, വിദ്യാര്തികളുടെ 
എണ്ും എന്നിവ അനു�ന്ം 6.2.14 -ല് 
ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ബരോഗപ്രതിബരോധവ്ോപനം

മരുന്നുും പ്രതിദ്രയാധകുത്ിവയ്പുും ടകയാണ്് 
ഒഴിവയാക്യാനയാകുന്നതുും ആദ്രയാഗ്ടത് 
ദുര്ബെടപെടുത്തുന്നതുമയായ വ്യാധികള്, വവകെ്ും, 
മരണും തുെങ്ങിയവയിദ്െക്് നയിക്കുന്ന 
ദ്രയാഗങ്ങളയായ ഡിഫ്റ്റീരിയ, ടഹപെവറ്ററ്റീസ് എയും 
ബിയും, അഞ്യാും �നി, മുണ്ിനീര്, നയൂദ്മയാണിയയും 
അനുബന്ദ്രയാഗങ്ങളുും, ദ്�യാളിദ്യയാ, അതിസയാരും, 
ടെറ്റനസ് തുെങ്ങിയവ ട�റക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും 
ഫെപ്രദവും ട�െവ് കുറഞെതുമയായ ഇെട�െെയാണ് 
പ്രതിദ്രയാധകുത്ിവയ്പുകള്. 2016-17 മുതലള്ള 5 
വര്ഷങ്ങളിടെ ദ്രയാഗപ്രതിദ്രയാധ വ്യാ�ന �രി�യാെി 
അനു�ന്ം 6.2.15 -ല് കയാണയാും.

ഭോവി വീക്ഷണം

ശക്മയായ ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണ 
സുംവിധയാനത്ിെയാണ് ദ്കരളത്ിടറെ ശക്ി. 
സുംസ്യാനടത് എല്ലയാ �യാര്ശ്വവത്കരിക്ടപെട്ട 
സമൂഹങ്ങടളയും ഉള്ടക്യാള്ളുന്നതിനയായി ഇത് 
വിപുെീകരിദ്ക്ണ്തുണ്്. പുതിയതുും നിെവിലള്ളതുമയായ 
ടവല്ലുവിളികടള ദ്നരിെയാന് ആദ്രയാഗ് സൗകര്ങ്ങള് 
നിരന്രും നവീകരിദ്ക്ണ്തുണ്്. ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണ 
രുംഗത്് ആര്ജിച്ച ദ്നട്ടങ്ങള് ശക്ിടപെടുത്തുകയും 
നിെനിര്ത്തുകയും ദ്വണും.
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6.3  ജനസംഖ് ഘടനയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ

ആദ്ഗയാള ജനസുംഖ്യടെ നയാെ് സവിദ്ശഷതകളില് 
ഒന്നയായി  ജനസുംഖ്യാ വയാര്ദ്ധക്ും  അറിയടപെടുന്നു, 
മറ്റ് മൂന്ന് സവിദ്ശഷതകളയായി കണക്യാക്കുന്നത്  
ജനസുംഖ്യാ വര്ദ്ധനവ്, അന്യാരയാഷ്ട് കുെിദ്യറ്റും, 
നഗരവല്ക്രണും എന്നിവയയാണ്. ജനങ്ങള്ക്് 
പ്രയായമയാകല് എന്നത് അനിവയാര്മയായതുും 
മയാറ്റയാനയാവയാത്തുും ജനസുംഖ്യാ�രവമയായ 
യയാഥയാര്ത്മയാണ്. സുസ്ിര വികസന 
െക്ഷ്ങ്ങളില് (എസ് .ഡി.ജി) പുദ്രയാഗതി ദ്നടുന്നത് 
ഉറപെയാക്കുന്നതിന് പ്രയായമയാകുന്ന ജനസുംഖ്യമയായി 
ബന്ടപെട്ട സയാമ്പത്ിക സയാമൂഹിക മയാറ്റങ്ങള്ക്് 
ദ്വണ്ിയള്ള തയ്യാടറടുപെ് ആവശ്മയാണ്. 
ജനസുംഖ്യാഘെനയിലണ്യാകുന്ന മയാറ്റങ്ങള്ക്് 
സിവില് ടസയാവസറ്റിയും സര്ക്യാരുും സയാനുകമ്പും 
പ്രവര്ത്ിദ്ക്ണ്തയാവശ്മയാണ്. 

പ്രയായമയാകുദ്മ്പയാള് പ്രയാഥമിക ആദ്രയാഗ് 
സുംരക്ഷണത്ിനുും ദീര്ഘകയാെ സുംരക്ഷണത്ിനുമുള്ള 
വര്ദ്ധിച്ച ആവശ്കത ടവല്ലുവിളിയയാകുകയും ടമച്ചടപെട്ട 
�രിശീെനും െഭിച്ച �രി�യാെകടര വെിയ ദ്തയാതില് 
ആവശ്മയായി വരുകയും വദ്യയാജന സൗഹൃദമയായ 
�ശ്യാത്െ സൗകര്ങ്ങളുടെ ആവശ്കത 
വര്ദ്ധിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. ദയാരി്്ും തെയന്നതിനുും 
അസമത്വും കുറയ്ക്കുന്നതിനുും പ്രയായമയായവരില് സയാമൂഹിക 
ഉള്ടപെടുത്ല് ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനുും സുസ്ിര 
സയാമൂഹിക സുംരക്ഷണ �ദ്ധതികള് സ്യാ�ിദ്ക്ണ്ത് 
പ്രധയാനമയാണ്. ദ്െയാകയാദ്രയാഗ് സുംഘെന 2020-2030 
ടന ആദ്രയാഗ്കരമയായ വയാര്ദ്ധക്ത്ിടറെ ദശകമയായി 
പ്രഖ്യാ�ിച്ചു.

പ്രയായമയായവരുടെ ജനസുംഖ്യടെ അനു�യാതും 
മറ്റ് സുംസ്യാനങ്ങടള അദ്�ക്ഷിച്ച് സുംസ്യാനത്് 
കൂടുതെയായതിനയാല് പ്രയായമയായവദ്രയാെ് ദ്കരളത്ിന് 
പ്രദ്ത്ക ഉത്രവയാദിത്മുണ്്. ജനസുംഖ് 
വയാര്ദ്ധക്വമയായി ബന്ടപെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് 
�രിഹരിക്കുന്നതിനുും ജീവിതഗുണനിെവയാരും 
ടമച്ച ടപെടുത്തുന്നതിനുും ടതയാഴില്-ജീവിത 

ഐക്ും സുഗമമയാക്കുന്നതിന് തുെര്ച്ചയയായതുും 
ആജീവനയാന്വമയായ വിദ്യാഭ്യാസും, ആദ്രയാഗ് �രിരക്ഷ, 
പ്രയായമയായവര്ക്് ടതയാഴില്, കുടുുംബ സൗഹൃദ നയങ്ങള് 
എന്നിവയടെ രൂ�ത്ില് �ിന്തുണ നല്കുന്നതിന് 
സര്ക്യാര് ഇെട�െല് അത്യാവശ്മയാണ്. 

ബകരളത്തിടെ ജനസംഖ് സംക്രമണം

ദ്െയാകടമമ്പയാടുമുള്ള ജനസുംഖ് അതിദ്വഗും 
പ്രയായമയാകുന്നതയായി നമുക്റിയയാും. പ്രതയുല്�യാദന 
ക്ഷമതയിടെ കുറവ്, മരണ നിരക്ിടെ കുറവ്, 
ദീര്ഘയായസ്് എന്നീ മൂന്നു ജനസുംഖ്യാ�രമയായ 
മയാറ്റങ്ങളയാണ് ജനസുംഖ് പ്രയായദ്മറന്നതിദ്െക്് 
നയിക്കുന്നത്. യവത്വത്ില് നിന്നുും 
പ്രയായയാധിക്ത്ിദ്െക്കുള്ള പ്രയായഘെനയടെ 
മയാറ്റും ഇതിടറെ പ്രതിഫെനമയാണ്. ദീര്ഘയായസ്സുും 
പ്രതയുത്�യാദനക്ഷമതയിടെ കുറവും മൂെും  
മുതിര്ന്നവരുടെ ജനസുംഖ് ട�യാതുവയായ 
ജനസുംഖ്ദ്യക്യാള് ദ്വഗതയില് ആദ്ഗയാളതെത്ില് 
വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇന്്യിടെ മറ്റു സുംസ്യാനങ്ങടള 
അദ്�ക്ഷിച്ച് പ്രതയുത്�യാദന ക്ഷമതയില് വളടര 
മുന്�യായി ദ്നട്ടും വകവരിക്യാന്  കഴിഞെ 
ദ്കരളത്ില്,മറ്റ്  ഇന്്ന് സുംസ്യാനങ്ങടളക്യാള് 
പ്രയായമയായവരുടെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന അനു�യാതമയാണ് 
(2011 ടെ ടസന്സസ് പ്രകയാരും ജനസുംഖ്യടെ 
12.6 ശതമയാനും), അഖിദ്െന്്യാ തെത്ില് ഇത് 8.6 
ശതമയാനമയാണ്.  ജനനനിരക്ിലും മരണനിരക്ിലും 
ഉണ്യായ മയാറ്റവും തുെര്ന്നു പ്രയായഘെനയില് ഉണ്യായ 
മയാറ്റങ്ങളുും മൂെും ദ്കരളും ജനസുംഖ്യാ സുംക്രമണത്ിടറെ 
നിര്ണയായകമയായ ഘട്ടത്ിലൂടെയയാണ് ഇദ്പെയാള് 
കെന്നുദ്�യാകുന്നത്.  ജനസുംഖ്യാ �രിവര്ത്നത്ിടറെ 
പ്രധയാനടപെട്ട അന്രഫെും വയാര്ദ്ധക്മയാടണന്നത് 
പ്രയായമയായവരുടെ എണ്ത്ിലള്ള ആദ്�ക്ഷിക 
വര്ദ്ധനവ് പ്രതിഫെിപെിക്കുന്നു. ഇത് ദ്കരളത്ിടറെ 
സയാമൂഹ്-സയാമ്പത്ിക സയാഹ�ര്ടത് 
ബയാധിക്കുന്നതയാണ്. പ്രയായമയായവടര �രി�യാെിക്യാന് 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് സയാമ്പത്ികവും മയാനസികവമയായ 
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�ിന്തുണ നല്ദ്കണ്ിവരുും.  ഏകയാന്ത 
അണകുടുുംബങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധയാന സവിദ്ശഷതയയാണ്, 
കൂെയാടത ഏകയാന്ത, ദയാരി്്ും തുെങ്ങിയവയ് ടക്തിടര 
പ്രയായമയായവരില്  ദ്വണ്് ശ്രദ്ധ ട�ലദ്ത്ണ്ത് 
പ്രധയാനമയാണ്. 

ജനസംഖ് സംക്രമണം ഇന്്യിടെയും 
ബകരളത്തിടെയും അവസ്

മുന്�് സൂ�ിപെിച്ചദ്�യാടെ, ഇന്്യിടെ മറ്റു 
പ്രദ്ദശങ്ങടളക്യാള് ദ്വഗത്ിെയാണ് ദ്കരളത്ിടെ 
വദ്യയാജനങ്ങളുടെ വളര്ച്ച. 60 വയസിനു മുകളിലള്ള 
ജനസുംഖ് 1961 ല് 5.1 ശതമയാനമയായിരുന്നദ്പെയാള് 
ദ്ദശീയ ശരയാശരി 5.6 ശതമയാനും ആയിരുന്നു, എന്നയാല് 
ദ്കരളും കയാെക്രദ്മണ ഇന്്യടെ മറ്റു പ്രദ്ദശങ്ങടള 
മറികെന്നു. 2001 -ല് പ്രയായമയായവരുടെ അനു�യാതും 
അഖിദ്െന്്യാ ശരയാശരി 6.9 ശതമയാന മയായിരിടക് 
ദ്കരളത്ില് ഇത് 10.6 ശതമയാനത്ിദ്െക്് ഉയര്ന്നു. 
60 വര്ഷങ്ങള്ക്് ദ്ശഷും 2011 ടെ കണക്കുകള്  
തയാരതമ്ും ട�യ്യുദ്മ്പയാള് ഇത്  ദ്കരള ജനസുംഖ്യടെ 
12.6 ശതമയാനവും  അഖിദ്െന്്യാ ശരയാശരി 8.6 
ശതമയാനവമയായി. 2018 ഓടെ പ്രയായമയായവരുടെ ദ്ദശീയ 
ശരയാശരി അനു�യാതും 8.1 ശതമയാനതില് എത്തുകയും 
ദ്കരളത്ില് ഇത് 12.9 ശതമയാനവമയായി ഉയര്ന്നതയായി 
ജനസുംഖ്യാ കണക്കുകള് വ്ക്മയാക്കുന്നു(ചിത്ം 6.3.1). 

60 വയസിന് മുകളിയില് ഉള്ള പുരുഷന്യാരുടെയും 
സ്്ീകളുടെയും കണടക്ടുക്കുദ്മ്പയാള് ഭൂരിഭയാഗും 
വനിതകളുും വിധവകള് ആണ് 2013-17 ടെ എസ്.
ആര്. എസ് റിദ്പെയാര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ദ്കരളത്ിടെ 
ആയര്വദര്ഘ്ും പുരുഷന്യാര്ക്കുും സ്്ീകള്ക്കുും 
യഥയാക്രമും 72.5 വയസുും 77.8 വയസുും ആണ്. 
അഖിദ്െന്്യാ തെത്ിലും പുരുഷന്യാദ്രക്യാള് 
സ്്ീകളുടെ ആയര്വദര്ഘ്ും കൂടുതെയാണ്, 

എന്നിരുന്നയാലും ദ്കരളത്ില് ഇത് വളടര 
കൂടുതെയാണ്. മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ ജനസുംഖ്യടെ 
അനു�യാതും തുെര്ച്ചയയായി വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രധയാന കയാരണങ്ങളിടെയാന്നയാണ് ആദ്രയാഗ് 
�രി�യാെന സൗകര്ങ്ങളിടെ ട�യാതുവയായ പുദ്രയാഗതി. 
പ്രയായമയായവര്ക്ിെയില് വിധവകളുടെ ഉയര്ന്ന 
അനു�യാതത്ിന് മടറ്റയാരു കയാരണും  പുരുഷന്യാര് 
ഏതയാനുും വയസ്ിന് തയാടഴയള്ള സ്്ീകടള വിവയാഹും 
കഴിക്കുന്നതിനയാെയാണ്. നയാഷണല് സയാമ്പിള് സര്ദ്വ 
(എന് .എസ് .എസ് ) 2015, കണക്കുകള് പ്രകയാരും  
പ്രയായമയായവരുടെ  ജനസുംഖ്യടെ 65 ശതമയാനും 
ദ്രയാഗയാവസ്ടയ ദ്നരിടുന്നവരയാണ്  എന്നത്  
ആശകേയാജനകമയായ ടവളിടപെടുത്െയാണ്. ഇന്്യില് 
പ്രയായമയായവരുടെ െിുംഗയാനു�യാതും എടുത്യാല് 1971 
യില് 1000  പുര്ഷന്യാര്ക്് 938 സ്്ീകള് എന്നത് 
2011 ആയദ്പെയാദ്ളക്കുും 1033 ആയി ഉയര്ന്നു.  2026 
ആകുദ്മ്പയാടളക്കുും 1060 ദ്െക്് എത്തുും എന്ന് 
കണക്കുകള് സൂ�ിപെിക്കുന്നു. പുരുഷന്യാര്ക്ിെയില്, 
പ്രദ്ത്കിച്ച് മുതിര്ന്നവരിലും ട�റപെക്യാരിലും 
മരണനിരക്് ഗണ്മയായി കുറയന്നു.

ദ്കരളത്ിടെ വദ്യയാജനങ്ങളില് വെിടയയാരു �ങ്ും 
വിധവകളയാണ്. 2011 ടെ ടസന്സസ് പ്രകയാരും, 60-69 
വടരയള്ള  വദ്യയാജനങ്ങളില് 23 ശതമയാനും വിധവകളുും 
70 വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവരില് 43.06 ശതമയാനവമയാണ്. 
2025 ആകുദ്മ്പയാദ്ഴക്കുും നമ്മുടെ ജനസുംഖ്യടെ 
20 ശതമയാനും പ്രയായമയായവരയായിരിക്കുും, അതിടറെ 
ഫെമയായി സയാമൂഹ് സുരക്ഷയാ സുംവിധയാനത്ിടറെ 
ആവശ്ും ഗണ്മയായി വര്ധിക്കുും. ദ്കരളത്ിടെ 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ പ്രയായഘെന പട്ിക 6.3.1 
-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദ്കരളത്ിടെ മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാരുടെ വവവയാഹിക നിെ പട്ിക 6.3.2 -ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 6.3.1 ഇന്്യിടെയും ദ്കരളത്ിടെയും പ്രയായമയായവരുടെ ശതമയാനും

 
അവലംബം: പേയരിംഗ് ശഫാർ ഔവർ എല്ഡർലി, ഇന്്ാ ഏജിംഗ് റിശ്ാർട് 2017, യു.എന്.എഫ്.�ി.എ  എസ്.ആർ. എസ് സ്റാറ്ിസ്റിക്കല് റിശ്ാർട് 2018
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നിെവില് 60 വയസ്ിനു മുകളിലള്ള വിവയാഹിതരുടെ 
എണ്ും ടതറ്റിദ്ധയാരണജനകമയാണ്. 
ദ്കരളത്ിടെ മുതിര്ന്നവരുടെ ദയാമ്പത് 
അവസ് �രിദ്ശയാധിക്കുകയയാടണകേില് 
അറ�തു വയസ്ിനു മുകളിലള്ള (88.9 ശതമയാനും) 
പുരുഷന്യാരുദ്െയും  ഭയാര്മയാര് പ്രയായയാവസ്യിലും 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരയാണ്. എന്നയാല് ഈ പ്രയായത്ിടെ 
37.8 ശതമയാനും സ്്ീകളുടെ ഭര്ത്യാക്ന്യാര് 
മയാ്ദ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അധികും പുരുഷന്യാരുും 
തങ്ങദ്ളക്യാള് പ്രയായും കുറഞെ സ്്ീകടള വിവയാഹും 
ട�യ്യുന്നതുടകയാണ്ടുതടന്ന പുരുഷന്യാര്ക്് അറ�ത് 
വയസ്സു പ്രയായമയാകുദ്മ്പയാഴുും  അവരുടെ ഭയാര്മയാര് വളടര 
ട�റപെമയായിരിക്കുും.

പ്രോയമോയവരിടെ ശോരീരികകവകെ്ം

2015 ല് അുംഗ�രിമിത ടസന്സസ് കണക്നുസരിച്ച് 
പ്രയായമയായവരുടെ വവകെ്ങ്ങളില് �െന 
വവകെ്മയാണ് കൂടുതല് (43 ശതമയാനും).  മള്ട്ടിപെിള് 
വവകെ്ങ്ങള് രണ്യാമതയായും കയാണടപെടുന്നു (13 
ശതമയാനും). അല്ഷിദ്മഴ്സ് ദ്രയാഗികള് 35041 ദ്�രുണ്്. 
ദ്കരളത്ില് വിവിധ സ്യാ�നങ്ങളില് ജീവിക്കുന്ന 
വവകെ്മുള്ള മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ എണ്ും 4260 
ആണ്. ഇതില് 2352 സ്്ീകളുും 1908 പുരുഷന്യാരുും 
ആണ്. ഇതില് 80 വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവര് 570 
ദ്�രയാണ്. ടമയാത്ും അുംഗങ്ങള് സീനിയര് അുംഗങ്ങള് 
ആയ 4,32,953 കുടുുംബങ്ങള് ആണുള്ളത്. ഇത് ആടക 
കുടുുംബങ്ങളുടെ 5.27 ശതമയാനും ആണ്. 

വര്ദ്ധിത വോര്ദ്ധക് ആശ്രയത്ം

ജനസുംഖ്യാ വയാര്ദ്ധക്ത്ിടറെ മൂന്ന് അളവകള് 
അന്ര്തെമുറ �ിന്തുണയാ സുംവിധയാനങ്ങളുും  ജനസുംഖ്യാ 
പ്രയായഘെനയടെ മയാറ്റവും �രിദ്ശയാധിക്യാന് 
ഉ�ദ്യയാഗിക്കുന്നു, അതയായത്, വയാര്ദ്ധക് ആശ്രിത 
അനു�യാതും, വരയാനിരിക്കുന്ന വയാര്ദ്ധക് ആശ്രിത 
അനു�യാതും, സയാമ്പത്ിക വയാര്ദ്ധക് ആശ്രിത 
അനു�യാതും എന്നിവയയാണ്. ജനസുംഖ് വയാര്ദ്ധക്ും 
�രമ്പരയാഗത വീക്ഷണദ്കയാണില് നിന്ന് കയാണുന്ന 
രീതിയയാണ്  വയാര്ദ്ധക് ആശ്രിത അനു�യാതും; 
ദ്ശഷിക്കുന്ന വര്ഷങ്ങള് കണക്ിടെടുത്് 
ജനസുംഖ്യടെ വയാര്ദ്ധക്ും കണക്യാക്കുന്നത് 
വരയാനിരിക്കുന്ന വയാര്ദ്ധക് ആശ്രിത അനു�യാതമയാണ്; 
സയാമ്പത്ിക വീക്ഷണദ്കയാണില് നിന്ന് ജനസുംഖ് 
വയാര്ദ്ധക്ും അളക്കുന്നതിനു  ടതയാഴില് ശക്ിയടെ 
�കേയാളിത്ും കണക്ിടെടുത്തു  സയാമ്പത്ിക വയാര്ദ്ധക് 
ആശ്രിത അനു�യാതും കയാണുന്നു.

അറ�തു വയസ്ിനു മുകളിലള്ള മുതിര്ന്നവരുടെ 
എണ്ത്ിടറെയും 15-59 വയസ്് പ്രയായമുള്ളവരുടെയും 
എണ്ത്ിടറെ അനു�യാതമയാണ് ‘'ഓള്ഡ് 
ഏജ് ' ഡിപെന്ഡന്സി ദ്റദ്ഷ്യാ’. 2011 ടെ 
ടസന്സസ് പ്രകയാരും ഇന്്യിടെ 'ഓള്ഡ് ഏജ് ' 
ഡിപെന്ഡന്സി ദ്റദ്ഷ്യാ 142 ഉും ദ്കരളത്ില് 
ഉയര്ന്ന ആയര്വദര്ഘ്ും മൂെും ഇത് 196 ഉും ആണ്. 
വയാര്ദ്ധക്കയാെ ആശ്രിതത്വ അനു�യാതും ദ്കരളത്ില് 
വര്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത കയാണിക്കുന്നു ഇന്്ന് 
സുംസ്യാനങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതെയാണിത്. 
(എല്ഡർലി ഇന് ഇന്് 2016, സ്റാറ്ിസ്റിക്് ആന്ഡ് ശ്ാഗാം 
ഇംപ്ിപമശന്ഷന് മ�ാലയം, ഭാരത സർക്കാർ). 

പട്ിക 6.3.1 ദ്കരളത്ിടെ വദ്യയാജനങ്ങളുടെ പ്രയായഘെന
പ്രോയ ഘെന ആടക പുരുഷന്ോര് സസ്ത്ീകള്
പ്രയായ ഘെന 33406061 16027412 17378649

ആടക ജനസുംഖ് 4193393 1883595 2309798

60-69 2416805 (58%) 1144368 (47%) 1272437 (53%)

70-79 1234739 (29%) 534879 (43%) 699860 (57%)

80 യില്  കൂടുതല് 541849 (13%) 204348 (37.7%) 337501 (62.3%)
അവലംബം: പസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്, 2011

പട്ിക  6.3.2  ദ്കരളത്ിടെ വദ്യയാജനങ്ങളുടെ  വവവയാഹിക നിെ
ആടക പുരുഷന്ോര് സസ്ത്ീകള്

വിവയാഹും കഴിച്ചിട്ടില്ലയാത്വര് 2.6 1.8 3.3

വവവയാഹിക ജീവിതും നയിക്കുന്നവര് 60.8 88.9 37.8

വിഭയാര്ന്/വിധവ 35.7 8.8 57

മറ്റുള്ളവര് 0.9 0.5  1 .9

�കേയാളി ഇല്ലയാടത 39.2 11.1 62.2

ജീവിക്കുന്നവര് 
അവലംബം: പസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്, 2011
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2001-ല് 166 ആയിരുന്നത് 2011-ല് 196 ആയി 
ഉയര്ന്നു. പ്രതയുല്�യാദനക്ഷമത കുറയകയും 
ദീര്ഘയായസ്് വര്ദ്ധിക്കുകയും ട�യ്യുന്നതിനയാല്, 
പ്രയായമയായവരുടെ ആദ്�ക്ഷിക അനു�യാതും  
വര്ദ്ധിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുദ്മ്പയാള് ട�റപ്രയായക്യാരുടെ 
അനു�യാതും കുറയന്നു. ഇത് വ്ക്മയാക്കുന്നത് 
എടന്ന്നയാല് വെിയ ഒരു ഭയാഗും മുതിര്ന്നവരുടെ 
വദനദിന ജീവിതും, ആദ്രയാഗ്ും, ഭവനും എന്നിവയമയായി 
ബന്ടപെട്ട ട�െവകള് വഹിദ്ക്ണ് ഉത്രവയാദിത്വും 
ടതയാഴിടെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളുദ്െതയാടണന്നയാണ്.

മുതിര്ന്ന പൗരന്ോര് അനുഭവപരിചയമുള്ള 
മനുഷ്വിഭവബശഷി എന്നനിെയില്

സുംസ്യാന സര്ക്യാര് ദ്സവനത്ിലള്ള വിരമിക്ല് 
പ്രയായും 56 വയസ്യാണ്. മിക് ട�യാതുദ്മഖെയാ 
സ്യാ�നങ്ങളിലും ഇത് 60 ആണ്. പ്രയായമയാകല് 
വ്ക്ികളുടെ പ്രവര്ത്നജീവിതും കുറയ്ക്കുന്നു. 
ദ്കരളത്ില് വിരമിച്ച സര്ക്യാര് ജീവനക്യാര്ക്് 
ട�ന്ഷന് െഭിക്കുന്നതിനയാല് അവര്ക്് 
സുഖപ്രദമയായ ജീവിതും നയിക്യാന് കഴിയും. 
ഈ അനുഭവ സമ്പന്നരയായ മനുഷ്ശക്ിടയ 
ശരിയയായി വിന്സിക്കുന്നത് ഉല്�യാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിനുള്ള സയാധ്തയയാണ്. 
പ്രയായപൂര്ത്ിയയായവര് തിരക്കു�ിെിച്ചു ദ്ജയാെിയില് 
ഏര്ടപെടുദ്മ്പയാഴുും ആദ്രയാഗ്ദ്ത്യാടെ കൂടുതല് 
കയാെും ജീവിക്കുന്നു. എന്നയാല് അത്രും ദ്ജയാെി 
ഇല്ലയാതിരുന്നവര്ക്കുും മറ്റ് അസുംഘെിത ദ്മഖെയിടെ 
ടതയാഴിെയാളികള്ക്കുും ട�ന്ഷനുും വിരമിക്ലും ഇല്ല. 
�ിെ വിഭയാഗങ്ങളില് ട�ന്ഷന് ആയി നയാമമയാ്മയായ 
തുക മയാ്ും െഭിക്കുന്നത് അവരുടെ �ികിത്ക്കുും മറ്റുും 
ആവശ്കതക്കു ദ്�യാലും സഹയായിക്ില്ല. ഭയാവിയില് 
അവര്ക്് മതിയയായ സയാമൂഹ് സുരക്ഷിതത്വവും 
ഉത്�യാദന�രമയായ ജീവിതവും ഉറപെയാദ്ക്ണ്ത് 
സര്ക്യാരിനു ടവല്ലുവിളിയയാണ്.

പ്രോയമോയവര്കോയുള്ള ബപോഷക 
പരിഗണനകള്

അറ�തു വയസ്ിനു ദ്മടെയള്ള പ്രയായമുള്ള 
വ്ക്ികളുടെ എണ്ും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. മിക്ദ്പെയാഴുും ഇത് 
ദ്�യാഷകയാഹയാരക്കുറവ മൂെമുള്ള ആദ്രയാഗ്പ്രശ്നങ്ങള് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് ബയാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപെയാണ്. 
ആദ്രയാഗ്കരമയായ പ്രയായമയാകല് ആയസ്് 
വര്ദ്ധിപെിക്യാന് ദ്വണ്ി മയാ്മല്ല, പ്രധയാനമയായും 
ആദ്രയാഗ്കരമയായ പ്രവര്ത്നക്ഷമമയായ കയാെും 

വര്ദ്ധിപെിക്യാന് ദ്വണ്ിയും കൂെിയയാണ്. ആവശ്മയായ 
ഊര്ജ്വും ദ്�യാഷകയാഹയാര ആവശ്ങ്ങളുും 
നിറദ്വറ്റുന്നതിനയായി ശരിയയായ അളവിലള്ള ഭക്ഷണവും 
ഭക്ഷണ രീതിയും െഭിക്കുന്നതില് പ്രയായമയായവരില് 
അധികവും �രയാജയടപെടുന്നു. വികസ്വര രയാജ്ങ്ങളിടെ 
ജനങ്ങള് അ�ര്യാപ്തമയായ അളവിലള്ള ഭക്ഷണ 
രീതി മയാറ്റങ്ങള് മൂെും ദ്�യാഷകയാഹയാരക്കുറവിടന 
അഭിമുഖീകരിക്കുകയയാണ്. അദ്തസമയും, 
ടകയാഴുപെ്, മൃഗയാധിഷ്ിത ഉത്�ന്നങ്ങള്, സും്രിച്ച 
ഭക്ഷണസയാധനങ്ങള് എന്നീ നയാരുകുറഞെ 
ഭഷ്വസ്തുക്ള് കൂടുതെയായി ഉ�ദ്യയാഗിക്കുന്നതുമൂെും 
ട�യാണ്ത്െി, വെപെ് 2 ഡയബറ്റിസ് ദ്രയാഗികളുടെ 
എണ്ും കൂടുന്നതയായും കടണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
മുതിര്ന്നവര്ക്കുള്ള ആഹയാര രീതിയില് ഇെട�െലകളുും 
അെിയന്ിര ശ്രദ്ധയും അത്യാവശ്മയാണ്.

ആബരോഗ്ം

ട�യാതുജനയാദ്രയാഗ്ും, ആദ്രയാഗ്രുംഗടത് 
പുദ്രയാഗതി, ദ്രയാഗങ്ങള്, �രിക്കുകള്, ദ്നരടത്യള്ള 
മരണങ്ങള് എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള സയാമ്പത്ികവും 
സയാമൂഹികവമയായ മുദ്ന്നറ്റും എന്നിവയടെ  
വിജയഗയാഥയയാണ് ജനസുംഖ്യാ വയാര്ദ്ധക്ും. എന്നയാല് 
പ്രയായമയായവരില് നിരന്രമയായ ആദ്രയാഗ്പ്രശ്നങ്ങളുണ്്. 
ദ്കള്വിശക്ി, തിമിരും, റിഫയാക്റ്റീവ് �ിശകുകള്, 
പുറും-കഴുത്് ദ്വദന, ഓസ്റ്റിദ്യയാ ആര്വ്റ്റിസ്, 
വിട്ടുമയാറയാത് ശ്വയാസദ്കയാശദ്രയാഗങ്ങള്, പ്രദ്മഹും, 
വിഷയാദും, ഡിടമന്ഷ് എന്നിവ വയാര്ദ്ധക്ത്ിടെ 
സയാധയാരണ അവസ്കളയാണ്. ഇന്്യിടെ 
മികച്ച ആദ്രയാഗ് �രി�യാെന സുംവിധയാനമുള്ള 
സുംസ്യാനമയായി ദ്കരളും �രിഗണിക്ടപെടുന്നു. 
എന്നയാല് ഏറ്റവും ദ്രയാഗയാവസ്യള്ള സുംസ്യാനവും 
ദ്കരളമയാണ്. ദ്മയാര്ബിഡിറ്റിയടെ നയാഷണല് സയാമ്പിള് 
സര്ദ്വ 71-യാും റൗണ്് (ജനുവരി - ജൂണ്, 2015) പ്രകയാരും 
ഇന്്യിലെനീളും നെത്ിയ 15 ദിവസടത് സര്ദ്വയില് 
�ടകേടുത് 1,000 ദ്�രില് 89 ദ്�ര് ദ്രയാഗബയാധിതടരന്നു 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തിട്ടുണ്്. എന്നയാല് ദ്കരളത്ില് നിന്നുും 
റിദ്പെയാര്ട്ട് ട�യ്തിട്ടുള്ള കണക്കുപ്രകയാരും 1,000 ദ്�രില് 
310 ദ്�രയാണ്. അറ�തു വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവരില് 
ഇത് ഇന്്യില് 276 ഉും ദ്കരളത്ില് 646 ഉും ആണ് .

ഇന്്യില് സുംക്രമിദ്കതര ദ്രയാഗങ്ങള് കൂടുതലള്ള 
സുംസ്യാനമയാണ് ദ്കരളും. ഇന്്യിടെ പ്രദ്മഹ 
ദ്രയാഗത്ിടറെ തെസ്യാനമയാണ് ദ്കരളും. ടറജിസ്ട്യാര് 
ജനറല് ഓഫ് ഇന്്യടെ ടമഡിക്ല് സര്ട്ടിഫിദ്ക്ഷന് 
ഓഫ് ടഡത്് റിദ്പെയാര്ട്ട് �റയന്നത് 2015 ല് പ്രദ്മഹും 

 പട്ിക 6.3.3. പ്രയായമയായവരുടെ ടതയാഴില് �കേയാളിത്ും, ശതമയാനത്ില് 
പ്രയായും 60+ 80+

ഇന്് 34.4 9.78

ദ്കരളും 26.1 11.4
 
അവലംബം: പേയരിംഗ് ശഫാർ ഔവർ എല്പടര്ലി, ഇന്്ാ ഏജിംഗ് റിശ്ാർട് 2017, യു.എന്.എഫ്.�ി.എ



356 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മൂെും ഇന്്യില് ടവറും 3.4 ശതമയാനും ദ്�ര് മയാ്മയാണ് 
മരിച്ചടതകേില് അത് ദ്കരളത്ില് 9.6 ശതമയാനും 
ആയിരുന്നു. രക്യാതിസമ്ര്ദേും, ഹൃദയ സുംബന്മയായ 
അസുഖങ്ങള് എന്നിവയടെ കയാരണങ്ങളുും 
വ്ത്സ്തമല്ല. ജീവിത വദര്ഘ്വും ജീവിതനിെവയാരവും 
കുറയ്ക്കുന്നതിനു ഇത് കയാരണമയാകുന്നു. ദ്കരളത്ിടെ 
എല്ലയാ പ്രയായക്ടരയും ബയാധിക്കുന്ന ട�യാതുവയായ 
പ്രശ്നങ്ങളയാണിടതകേിലും, ആദ്രയാഗ് പ്രശ്നങ്ങളില് 
കൂടുതല് ദുര്ബെരയായ പ്രയായമയായവടര ഇത് കൂടുതെയായി 
ബയാധിക്കുന്നു.

പ്രോയമോയവരുടെ ബക്ഷമത്തില് 
സര്കോരിടന് പകേസ്

ഇന്്ോ ഗവണ്ടമന്ിടന് ഇെടപെലുകള്

സ്വയാത�്യാനന്ര കയാെും മുതല്ക്കുതടന്ന �ിെ സയാമൂഹ് 
ദ്ക്ഷമ �രി�യാെികളിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്ില് 
മുതിര്ന്ന ആളുകടള �ിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് സര്ക്യാര് 
പ്രതിജ്യാബദ്ധമയായിട്ടുണ്്. ഐക്രയാഷ്ട്സഭയടെ 
വയാര്ഷിക വദ്യയാജന വര്ഷും ആയി 1999 പ്രഖ്യാ�ിച്ചു. 
തുെര്ന്ന് പ്രയായമയായവടര അവര്ക്് ഗുണപ്രദമയായ 
വഴികളില് ശയാക്ീകരിക്കുകയും ദ്ക്ഷമ നെ�െികള് 
ദ്വഗത്ിെയാക്കുകയും ട�യ്യുന്നതിനയായി 1999 ജനുവരി 
13 ന് ഭയാരതസര്ക്യാര് വദ്യയാജനങ്ങള്ക്യായള്ള 
ദ്ദശീയ നയും അുംഗീകരിച്ചു. മയാതയാ�ിതയാക്ളുടെയും 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെയും �രി�യാെന ദ്ക്ഷമ നിയമും, 
2007 മുതിര്ന്നവരുടെ അവകയാശങ്ങള്ക്് സുംരക്ഷണും 
നെ്കുന്നു. ഭരണഘെനയാ വ്വസ്കള്ക്് പുറടമ 
വൃദ്ധജന സുരക്ഷ, വയാര്ദ്ധക് ട�ന്ഷന്, വദ്യയാജന 
ഭവനങ്ങള് സ്യാ�ിക്കുക, വയാര്ദ്ധക്സഹജമയായ 
ദ്സവനങ്ങള് വികസിപെിക്കുക, മുതിര്ന്നവര്ക്യായള്ള 
ഭവന നയും ഉദയാരവല്ക്രിക്ല് എന്നിവ 
നെപെിെയാക്കുന്നു.

സോമൂഹ് നീതി ശോക്ീകരണ മ�ോെയം

സയാമൂഹ് നീതി ശയാക്ീകരണ മ�യാെയും ദ്�ര് 
സൂ�ിപെിക്കുന്നത് ദ്�യാടെ സയാമൂഹ് അസമത്വങ്ങള്, 
ചൂഷണും, വിദ്വ�നും, അനീതി എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്ന 
സമൂഹത്ിടെ വിഭയാഗങ്ങള്ക്് തുെ്മയായ നീതി 
ഉറപെയാക്കുന്നതിനു ദ്വണ്ിയയാണു നിെടകയാള്ളുന്നത്. 
മ�യാെയത്ിടറെ ദ്സയാഷ്ല് ഡിഫന്സ് ഡിവിഷന് 
പ്രധയാനമയായും മുതിര്ന്ന �ൗരന്മയാരുടെ ആവശ്ങ്ങള് 
നിറദ്വറ്റുന്നു കൂെയാടത മദ്�യാനത്ിടറെയും മറ്റു 
െഹരിവസ്തുക്ളുടെയും ഇരകള്, ഭിന്നെിുംഗക്യാര്, 
യയാ�കര്/അഗതികള് എന്നിവരുമുള്ടപെടുന്നു. മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാര്ക്് സുരക്ഷിതവും ബഹുമയാനദ്ത്യാടെ 
ഉല്പ്�യാദനക്ഷമവമയായ ജീവിതും നയിക്യാന് മ�യാെയും 
സുംസ്യാന സര്ക്യാരുകളുും/യൂണിയന് ടെറിട്ടറി 
അഡ്മിനിസ്ദ്ട്ഷന് എന്നിവയമയായി സഹകരിച്ചു 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ ദ്ക്ഷമത്ിനയായള്ള നിയമങ്ങള്, 

നയങ്ങള്, �രി�യാെികള് എന്നിവ വികസിപെിക്കുകയും 
നെപെയാക്കുകയും ട�യ്യുന്നു.

മുതിര്ന്ന പൗരന്ോരുടെ ബേശീയ നയം 2011

ദ്ദശീയ നയും മുതിര്ന്ന വ്ക്ികളുടെ സമ്പന്നമയായ 
അനുഭവടത് തിരിച്ചറിയകയും അവടര പ്രധയാനടപെട്ട 
മനുഷ്വിഭവങ്ങള് എന്ന നിെയില് �രിഗണിക്കുകയും 
അവരുടെ അവസയാനകയാെത്ില് അന്സ്യായ ജീവിതും 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശയാരീരികവും സയാമ്പത്ികവമയായ 
സുരക്ഷ, ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണും, അഭയും എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും സര്ക്യാരിടറെ അുംഗീകയാര നെ�െി 
ആവശ്മയായവയ്ക് പ്രദ്ത്കിച്ചുും മുതിര്ന്ന സ്്ീകളുടെയും 
�യാവടപെട്ട ഗ്യാമീണരുടെയും കയാര്ത്ില് അുംഗീകയാരും 
നല്കുകയും ട�യ്യുന്നു. സയാമ്പത്ിക ഭക്ഷ് സുംരക്ഷണും, 
ആദ്രയാഗ്�രി�രണും, അഭയും, പ്രയായമയായവരുടെ 
മറ്റ് ആവശ്ങ്ങള്, വികസനത്ില് നീതിനിഷ്മയായ 
�കേയാളിത്ും, ചൂഷണത്ിടനതിരയായ സുംരക്ഷണും, 
ജീവിത നിെവയാരും ഉയര്ത്തുന്നതിന് ദ്സവനങ്ങളുടെ 
െഭ്ത ഉറപ്പുവരുത്ല് എന്നിവ വകവരിക്കുന്നതിന് 
സുംസ്യാന നയവും  �ിന്തുണയും  വിഭയാവനും ട�യ്യുന്നു

മോതോപിതോകളുടെയും മുതിര്ന്ന 
പൗരന്ോരുടെയും പരിപോെന ബക്ഷമ നിയമം, 
2007

മയാതയാ�ിതയാക്ള്ക്കുും മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്കുും അവരുടെ 
ദ്ക്ഷമത്ിനുും ആവശ്മയായ സുരക്ഷ ഉറപെയാക്കുന്നതിനുും 
2007 ഡിസുംബറില് മയാതയാ�ിതയാക്ളുടെയും മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാരുടെയും �രി�യാെന ദ്ക്ഷമ നിയമും, 
2007 നെപെിെയാക്ി. മയാതയാ�ിതയാക്ള്/മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാര്ക്് മക്ളുും ബന്ധുക്ളുും സുംരക്ഷണും 
നല്കുന്നത് ട്ിബയൂണലകള് മുദ്ഖന നിര്ബ്ന്ിതവും 
നിയമ�രവമയാക്കുക, ബന്ധുക്ള് അവഗണിച്ചയാല് 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് സ്വത്് വകമയാറ്റും ട�യ്ല് 
�ിന്വെിക്ല്, മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാടര ഉദ്�ക്ഷിക്കുന്ന 
കയാര്ത്ില് കുറ്റും ചുമത്ല്, വദ്യയാജന �രി�യാെന 
ദ്ഹയാമുകള് സ്യാ�ിക്ല്, മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ 
ജീവനുും സ്വത്ിനുും സുംരക്ഷണവും, മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാര്ക്് ആവശ്മയായ വവദ്സഹയായ 
സൗകര്ങ്ങള് തുെങ്ങിയവക്കു ഈ നിയമും സുംരക്ഷണും 
നല്കുന്നു.

സയാമൂഹ് നീതി മ�യാെയും പ്രസ്തുത 
നിയമത്ിടറെ ദ്ഭദഗതി ബില് 2019 അന്ിമ 
രൂ�ും നല്കിയിട്ടുണ്്.  ഇതിന് പ്രകയാരും മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാരുടെ സുംരക്ഷണ ചുമതെ അകന്ന 
ബന്ധുക്ള്ക്കുും ബയാധകമയാണ്. മയാതയാ�ിതയാക്ടള 
അവഗണിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള �ിഴ വര്ദ്ധിപെിക്കുകയും 
ജയിെിെെയ്ക്കുകയും ട�യ്യുന്നദ്തയാടെയാപെും 10000 
രൂ� മയാതയാ�ിതയാക്ളുടെ �രി�യാെനത്ിന് 
നല്ദ്കണ്തുമയാണ്. വൃദ്ധമന്ിരങ്ങള്ക്കുും �കല് 
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�രി�യാെന ദ്ക�ങ്ങള്ക്കുും നിശ്ിത സൗകര്ങ്ങള് 
നിര്ബന്ിതമയാക്കുന്നതിനയായള്ള പുതിയ  വ്വസ്കളുും 
ഇതില് ഉള്ടപെടുന്നു.

ബകരള സര്കോരിടന് ഇെടപെലുകള്

സുംഘെനകളുടെയും റസിഡന്ഷ്ല് 
സ്യാ�നങ്ങളുടെയും �ദ്ധതികളുടെയും ശുംഖെ മുദ്ഖന 
മുതിര്ന്നവര്ക്് സയാമൂഹ് സുരക്ഷിതത്വും നല്കുന്നത് 
സയാമൂഹ് നീതി വകുപ്പുും ദ്കരള ദ്സയാഷ്ല് ടസകയൂരിറ്റി 
മിഷനുമയാണ്. ആദ്രയാഗ്കരമയായ വയാര്ദ്ധക്ത്ിനയായി 
ഒരു നയും �ിന്തുെരുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമും എന്നയാല് 
“ആദ്രയാഗ്കരമയായ വയാര്ദ്ധക്ടത് പ്രയാപ്തമയാക്യാനയായി 
പ്രവര്ത്നക്ഷമത വികസിപെിക്കുന്നതിനുും 
�രി�യാെിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയ“ ആണ്. എല്ലയാ 
ജനങ്ങള്ക്കുും അവര് വിെമതിക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ട�യ്യാന് കഴിയന്നതിടനയയാണ്  പ്രവര്ത്നക്ഷമത 
എന്ന് അര്തമയാക്കുന്നത് (ഡബ്ലു.എച്ച്ഓ.) 
1. മനസ്ിെയാക്യാനുും വളര്ച്ചയ്ക്കുും തീരുമയാനങ്ങള് 
എടുക്യാനുും 
2. �െനയാത്കമയാകയാനുും 
3. ബന്ങ്ങള് ഉണ്യാക്യാനുും നിെനിര്ത്യാനുും 
4. സമൂഹത്ിനു സുംഭയാവന നല്കയാനുും   ഒരു വ്ക്ിക്് 
ഉണ്യാദ്കണ് കഴിവകളയാണ് ഒരു വ്ക്ിക്് അെിസ്യാന 
ആവശ്ങ്ങള് നിറദ്വറ്റുവയാന് ദ്വണ്ത്. 

സംസ്ോന വബയോജന നയം 2013

സുംസ്യാനടത് 60 വയസ്ിനു ദ്മല് പ്രയായമുള്ള 
എല്ലയാവരുടെയും തയാല്പര് സുംരക്ഷണും സമൂഹത്ിടറെ 

ചുമതെയയായി ഈ നയും വിഭയാവനും ട�യ്യുന്നു. 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് അര്ഹമയായ ദ്നേഹവും 
ബഹുമയാനവും നല്കുന്നദ്തയാടെയാപെും അവരുടെ 
ആദ്രയാഗ്ും സയാമ്പത്ിക സ്ിതി എന്നിവയ്ക് പ്രദ്ത്ക 
�രിഗണന നല്ദ്കണ്തുമയാണ്. മുതിര്ന്നവര്ക്് 
ദ്യയാജിക്കുന്ന ടതയാഴിലകള് കടണ്ത്ി അഭിമയാനപൂര്വ്വും 
സമൂഹത്ിടെ ഒരുംഗമയായി കഴിയയാനുള്ള സയാഹ�ര്ും 
ഒരുക്യാനുും ശ്രമിദ്ക്ണ്തുണ്്. മുതിര്ന്നവരുടെ 
ദ്ക്ഷമത്ിനയായള്ള വിവിധ �ദ്ധതികള് സുംബന്ിച്ചുും 
നയത്ില് പ്രതി�യാദിക്കുന്നു. 

മുതിര്ന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനോയി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ബകരളത്തിടെ 
സ്ോപനങ്ള്

സയാമൂഹ് നീതി വകുപെിടറെ കീഴില് 16 സര്ക്യാര് 
വൃദ്ധ മന്ിരങ്ങള് പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്നു. ഇതില് 
11 ദ്ഹയാമുകളുും തദ്ദേശഭരണ സ്യാ�നങ്ങള്ക്് 
വകമയാറിടകയാടുക്കുകയും ഇതിനയായള്ള �ദ്ധതി 
തുകയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്യാ�നും മുദ്ഖനതടന്ന 
അനുവദിച്ചുവരുന്നു. സുംസ്യാന ഗവണ്ടമറെിടറെ 
�ട്ടങ്ങള്ക്കുും വ്വസ്കള്ക്കുും വിദ്ധയമയായി 630 
വൃദ്ധസദനങ്ങള് പ്രവര്ത്ിച്ചു വരുന്നു. ഓര്ഫദ്നജസ് 
ആറെ് അതര് �യാരിറ്റബില് ദ്ഹയാുംസ് ആക്െ് 
1960 പ്രകയാരും രജിസ്റ്റര് ട�യ്തിട്ടുള്ളവയയാണ് ഈ 
ദ്ഹയാമുകള്. സയായുംപ്രഭ ദ്ഹയാമുകള് �കല് �രി�യാെന 
ദ്ക�ങ്ങളയാണ്. തദ്ദേശ ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുടെ കീഴില് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ന �കല് �രി�യാെന ദ്ക�ങ്ങളില് 
ടകയര് ടപ്രയാവവഡര്, ദ്യയാഗ ക്യാസുകള്, ധ്യാന 
ക്യാസ്സുകള്, വിദ്നയാദ സൗകര്ങ്ങള്, ഫര്ണിച്ചറകള്, 

ബ�ോക്സ് 6.3.1 ദ്കയാവിഡ്-19 മയായി ബന്ടപെട്ട് മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരുടെ �രി�രണത്ിനയായി നെത്ിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാരയാണ് ജനസുംഖ്യടെ ഏറ്റവും ദുര്ബെമയായ വ ിഭയാഗും, അതിനയാല്  
ദ്കയാവ ിഡ്-19 ട�യാട്ടിപ്പുറടപെടുന്ന സമയത്് അവര്ക്് പ്രദ്ത്ക ശ്രദ്ധയും ആവശ്മയാണ്. 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്   അവരവരുടെവീടുകളില് ക്വയാററെീനില് ആയിരുന്നതിനയാല് ശയാരീരികവും 
മയാനസികവമയായ സമ്ര്ദേത്ിനുും വവകയാരിക പ്രശ് നങ്ങള്ക്കുും സയാധ്തയണ്്. അത്രും 
പ്രശ് നങ്ങടള ദ്നരിെയാന് പ്രയായമയായവര്ക്് വസദ്ക്യാദ്സയാഷ്ല് കൗണ്സിെ ിുംഗ് നല്കുന്നു.

ഗ്രോന്ഡ്സ് ടകയര് ബപ്രോജകസ്റ്സ്-വബയോടക്ഷമ ബകോള് ടസന്ര് 

ദ്കയാവ ിഡിടനതിടര ദ്�യാരയാെയാനുും �കര്ച്ചവ്യാധി �െരയാതിരിക്യാനുമുള്ള ഗവണ്ടമറെിടറെ 
ശ്രമങ്ങള്ക്് മറ�െിയയായി, സര്ക്യാര് പുറടപെടുവ ിച്ച മയാര്ഗ്നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ അെിസ്യാനത്ില് 
എല്ലയാ മുന്കരുതല് നെ�െികളുും സയാമൂഹ്നീതി വകുപെ് സ്വീകരിച്ചു. ടകയാദ്റയാണ കടണ്യിന്ടമറെ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ഒപെമയായി  ഡിപെയാര്ട്ട് ടമറെ് വൃദ്ധസദനങ്ങളില് തയാമസിക്കുന്നവര്ക്കുും റിദ്വഴ് സ് 
ക്വയാററെീന്ന് വ ിദ്ധയരയായ മുതിര്ന്നവര്ക്കുും അവര് ദ്നരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങള് �രിഹരിക്കുന്നതിനയായി 
"ഗ്യാന്ഡ് ടകയര് ദ്പ്രയാജക്റ്റ്" എന്ന ഒരു പുതിയ സുംരുംഭും അവതരിപെ ിച്ചു. ഗ്യാന്ഡ് ടകയര് 
�ദ്ധതിയടെ ഭയാഗമയായി, പ്രശ്നങ്ങള് ദ്കള്ക്കുന്നതിനുും �രിഹരിക്കുന്നതിനുമയായി വകുപെ് ഓദ്രയാ 
ജില്ലയിലും ജില്ലയാ സീനിയര് സിറ്റിസണ് ടസല് നിരീക്ഷ ിക്കുന്ന വദ്യയാടക്ഷമ ദ്കയാള് ടസറെര് 
ആരുംഭിച്ചു. രയാവ ിടെ 6 മുതല് രയാ്ി 10 വടര എല്ലയാ ദിവസവും ദ്കയാള് ടസറെറകള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 



358 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വീല്ട�യറകള് എന്നീ അധിക സൗകര്ങ്ങള് 
ഏര്ടപെടുത്ി ടമച്ചടപെടുത്തുന്നു. നിെവില് 82 �കല് 
�രി�യാെന ദ്ക�ങ്ങള് സയായുംപ്രഭ ദ്ഹയാമുകളയായി 
ടമച്ചടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. ഇതില് രടണ്ണ്ും മയാതൃകയാ 
സയായുംപ്രഭ ദ്ഹയാമുകളയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
(മുതിര്ന്നവര്ക്കുള്ള വിവിധ ദ്സവന �കല് �രി�യാെന 
ദ്ക�ും). ഈ ദ്ക�ങ്ങള് അെിയന്ിരമയായി ആവശ്മുള്ള 
ദ്സവനങ്ങള് നല്കുകയും ഒരു പ്രതിബന്മുക് 
സുംവിധയാനും െഭ്മയാക്കുന്നതിന് അവര്ക്് ആവശ്മുള്ള 
സമയങ്ങളില് �ിന്തുണ നല്കുകയും ട�യ്യുന്നു. �കല് 
സമയത്് ഏകയാന്ത അനുഭവിക്കുന്ന മുതിര്ന്നവര്ക്് 
ആശ്വയാസും നല്കയാനുും �കല് �രി�യാെനദ്ക�ങ്ങള് 
അവസരും ഒരുക്കുന്നു.

ആദ്രയാരുമില്ലയാത് മുതിര്ന്നവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്ിനുും 
സുംരക്ഷണത്ിനുമയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നവയയാണ് 
വൃദ്ധ മന്ിരങ്ങളുും �കല് �രി�യാെന ദ്ക�ങ്ങളുും. 
ഈ സ്യാ�നങ്ങളിദ്െക്് പ്രദ്വശനത്ിനയായി 
സ്യാ�നത്ിടറെ സൂപ്രണ്ിന് അദ്�ക്ഷ നല്ദ്കണ്തുും 
ജില്ലയാ ടപ്രയാദ്ബഷന് ഓഫീസറടെ അദ്ന്വയാഷണ 
റിദ്പെയാര്ട്ടിടറെ അെിസ്യാനത്ില് പ്രദ്വശനും 
അനുവദിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു.

പട്ിക 6.3..4 പ്രകയാരും വൃദ്ധജനങ്ങടള 
വൃദ്ധസദനത്ിദ്െക്് അയയ്ക്കുന്ന സും്യാരും 
ദ്കരളത്ില് വളടര ദ്വഗത്ില് വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നു. 
എന്നയാല് 2019-20-ല് 4 വൃദ്ധ സദനങ്ങള് 
മയാനസികയാദ്രയാഗ് പുനരധിവയാസ ദ്ക� ങ്ങളയാക്ി 
മയാറ്റിയിട്ടുള്ളതിനയാലും ബന്ധുക്ള് വീടുകളിദ്െക്് 
ടകയാണ്ടുദ്�യായതിനയാലും മരണും മൂെവും എണ്ത്ില് 
കുറവ് വന്നിട്ടുണ്്.   

ബകരളത്തിടെ മുതിര്ന്ന പൗരന്ോരുടെ 
പരിപോെന ബക്ഷമ ചട്ങ്ള്, 2008

ഈ �ട്ടങ്ങള് പ്രകയാരും സ്വയും �രി�യാെനും 
നെത്യാന് കഴിയയാത് മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്കു 
�രി�യാെനത്ിനയായി ടമയിറെനന്സ് ട്ിബുണെിടന 
സമീ�ിക്യാവന്നതയാണ്. ഈ �ട്ടങ്ങള് പ്രകയാരും 
ഓദ്രയാ സബ് ഡിവിഷനിലും ടമയിറെനന്സ് 
ട്ിബുണെിടറെ ടപ്രവസഡിങ്ങ് ഓഫീസര് ആയി 
ടറവനയൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര് നിയമിക്ടപെടുന്നു. 
ജില്ലയാ കളക്െര്മയാടര ഓദ്രയാ ജില്ലയടെയും അപെദ്െറ്റ് 
ട്ിബയൂണെിടറെ ടപ്രവസഡിങ്ങ് ഓഫീസര്മയാരയായി 
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓദ്രയാ ജില്ലയടെയും �രി�യാെന 
ഓഫീസറയായി ജില്ലയാ സയാമൂഹ്നീതി ഓഫീസര് 
നിര്ദ്ദശിക്ട�ട്ടിരിക്കുന്നു

വോര്ധക്കോെ ടപന്ഷന് പദ്ധതി

ഇന്ിരയാഗയാന്ി ദ്ദശീയ വയാര്ധക്കയാെ ട�ന്ഷന് 
�ദ്ധതി എന്നത് (IGNOAPS) 60 വയസിനുും 
അതിനുമുകളിലള്ളവര്ക്കുും ദയാരി്്ദ്രഖയ്ക്കു തയാടഴ 
ജീവിക്കുന്നവര്ക്കുമുള്ള ഒരു ദ്നയാണ്-ദ്കയാണ്ട്ിബയൂട്ടറി 
വയാര്ധക്കയാെ ട�ന്ഷന് �ദ്ധതിയയാണ്. 60-75 
വയസ് പ്രയായമുള്ള എല്ലയാ ഐ.ജി.എന്.ഒ.എ.�ി.എസ്. 
ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ള്ക്കുും പ്രതിമയാസും 1,400 രൂ� 
ട�ന്ഷന് െഭിക്കുന്നു. 75 വയസ്സുും അതിനുമുകളിലും 
ഉള്ളവര്ക്് പ്രതിമയാസ ട�ന്ഷന് ആനുകൂെ്ും 1,500 
രൂ�യും െഭിക്കുന്നു. ഇതില് 60 നുും 79 നുും ഇെയില് 
പ്രയായമുള്ളവര്ക്് 200 രൂ�യും 80 വയസ്ിനുും 
അതിനുമുകളിലും പ്രയായമുള്ളവര്ക്് 500 രൂ�യമയാണ് 
ദ്ക�സര്ക്യാര് നല്കുന്ന തുക. ബയാക്ി തുക 
സുംസ്യാന സര്ക്യാര് നല്കുന്നു.  2019-20-ല് 
6,022.54 ദ്കയാെി രൂ� സുംസ്യാന വിഹിതമയായും 
225.66 ദ്കയാെി രൂ� ദ്ക� വിഹിതമയായും ഇതിനയായി 
വിനിദ്യയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. 

മറ്റു സയാമൂഹ് ദ്ക്ഷമ ട�ന്ഷനുകള്ടക്യാപെും 
ഇന്ിരയാഗയാന്ി ദ്ദശീയ വയാര്ദ്ധക് കയാെ 
ട�ന്ഷനുും തദ്ദേശ സ്യാ�നങ്ങളയാണ് വകകയാര്ും 
ട�യ്യുന്നത്.  തദ്ദേശഭരണ സ്യാ�നങ്ങള് വഴി 
അദ്�ക്ഷകള് സ്വീകരിച്ചു തുെര്നെ�െികള്ക്് ദ്ശഷും 
�ദ്ധതിപ്രകയാരമുള്ള ട�ന്ഷന് അനുവദിക്കുന്നു. 
സുംസ്യാനടത് ടമയാത്ും സയാമൂഹ് സുരക്ഷയാ 
ട�ന്ഷന്കയാരുടെ 52.89 ശതമയാനും വരുന്ന 
വയാര്ദ്ധക് ട�ന്ഷന് �ദ്ധതിയില് 25.98 െക്ഷും 
ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ളുണ്്. 

പ്രതിമയാസ ട�ന്ഷന് 2016 -ല് 1,000 രൂ�യില് 
നിന്ന്  2020 -ല് 1,300 രൂ�യയായി ഉയര്ത്ി. 
സുംസ്യാന സര്ക്യാര് 100 ദിവസടത് �ദ്ധതി 
പ്രഖ്യാ�ിക്കുന്നതിടറെ ഭയാഗമയായി ഇത് 1,400 രൂ�യയായി 
ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്് (ചിത്ം  6.3.2).

ടപോതുഗതോഗത സംവിധോനത്തിടെ  
സംവരണം

സുംസ്യാന സര്ക്യാര് മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് 
സുംസ്യാന ദ്റയാഡ് ഗതയാഗത സ്യാ�നങ്ങളിടെ 
ബസുകളിടെ 20% സീറ്റുകള് റിസര്ദ്വഷന് 
ട�യ്യാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്്.  ദ്കരളത്ിടെ എല്ലയാ 
ട്യാന്ദ്സ്യാര്ട്ട് ബസുകളിലും ഇത് നെപെയാക്കുന്നു. 
ടക എസ് ആര് െി സിയിടെ 8 സീറ്റുകള് മുതിര്ന്ന 

പട്ിക 6.3.4  2015-16 മുതല് 2019-20 വടര ദ്കരളത്ിടെ വൃദ്ധസദനങ്ങളില് വദ്യയാജനങ്ങളുടെ എണ്ും 
വര്ഷം 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
ദ്കരളത്ിടെ വൃദ്ധസദനങ്ങളില് 
വദ്യയാജനങ്ങളുടെ എണ്ും 17499 19149 27272 28029 28021

അവലംബം: സാമൂെിേ നമീതി  ഡയറേ്ടശററ്്



359അദ്ധ്യായം 6, മയാനവ വികസനം

�ൗരന്യാര്ക്യായി നീക്ിവച്ചിരിക്കുന്നു. 60 വയസ്ിനു 
മുകളിലള്ള ഇന്്ന് �ൗരത്വമുള്ള മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് 
വിമയാനമയാര്ഗ്ും ആഭ്ന്ര യയാ്യ്ക്കുള്ള സയാമ്പത്ിക 
നിരക്ില് 50 ശതമയാനും ഇളവ് െഭിക്കുും. മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാര്ക്് ടട്യിന് നിരക്ില് 50 ശതമയാനും ഇളവ് 
െഭിക്കുും

സംസ്ോന സര്കോരിടന് 
പദ്ധതികള് 

വബയോജന സൗഹൃേ പഞ്ോയത്തുകള്

സുംസ്യാന വദ്യയാജന നയും, 2013 ടറെ ഭയാഗമയായി 
സയാമൂഹ്നീതി വകുപെ് ഏടറ്റടുത്് നെപെയാക്കുന്ന 
�ദ്ധതിയയാണ് വദ്യയാജന സൗഹൃദ �ഞ്യായത്്. 
സുംസ്യാനടത് എല്ലയാ �ഞ്യായത്തുകളുും വദ്യയാജന 
സൗഹൃദ �ഞ്യായത്തുകളയായി മയാറ്റിടയടുത്് 
വദ്യയാജനങ്ങള്ക്് ടമച്ചടപെട്ട ആദ്രയാഗ്വും 
�കേയാളിത്വും ഉറപെയാക്ി അവരുടെ ജീവിതനിെവയാരും 
ഉയര്ത്യാന് ഈ �ദ്ധതി െക്ഷ്മിടുന്നു.

വബയോമിത്ം

ദ്കരള സയാമൂഹ് സുരക്ഷ മിഷന് വദ്യയാമി്ും 
�രി�യാെി 6 മുനിസിപെല് ദ്കയാര്പെദ്റഷനുകളിലും 
85 മുനിസിപെയാെിറ്റികളിലും എല്ലയാ  ജില്ലകളിലമയായി 
നെപെയാക്കുന്നുണ്്. ദ്കരള സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ മിഷന് 
സുംസ്യാനടത് ദ്കയാര്പെദ്റഷന്/മുനിസിപെല് 
പ്രദ്ദശങ്ങളില് തയാമസിക്കുന്ന 65 വയസ്ിന് മുകളിലള്ള 
പ്രയായമയായവര്ക്് ആദ്രയാഗ് �രിരക്ഷയും �ിന്തുണയും 
നല്കുന്ന വദ്യയാമി്ും �ദ്ധതി നെപെയാക്കുന്നു. 
ടമയാവബല് ക്ിനിക്കുകള് മുദ്ഖന ആദ്രയാഗ് 
�രിദ്ശയാധനയും �ികിത്യും. സയാന്്വന �രി�യാെനും, 
കൗണ്സിെിുംഗ്, പ്രയായമയായവരുടെ സഹയായ 

ദ്ക�ങ്ങള് എന്നിവ വഴി സൗജന് മരുന്നുകള് 
വദ്യയാമി്ും �രി�യാെി നല്കുന്നു. അതയാതു പ്രദ്ദശടത് 
തദ്ദേശഭരണസ്യാ�നവമയായി ഒരു സുംയക് 
സുംരുംഭമയായിട്ടയാണ് �ദ്ധതി നെപെയാക്കുന്നത്. ഓദ്രയാ 
ടമയാവബല് യൂണിറ്റിലും ടമഡിക്ല് ഓഫീസര്, സ്റ്റയാഫ് 
നഴ്സ്, ജൂനിയര് �്ിക് ടഹല്ത്് നഴ്സ് എന്നിവര് 
ഉള്ടപെടുന്നു. �ദ്ധതി പ്രദ്ദശടത് കിെപ്പു ദ്രയാഗികള്ക്് 
സയാന്്വന �രി�രണ ദ്സവനും നല്കുന്നു. പ്രദ്ത്ക 
�രിശീെനും െഭിച്ച നഴ്സുമയാരുടെയും ടജ.�ി.എ�്.എന് 
മയാരുടെയും ദ്സവനും െഭ്മയാണ്. വദ്യയാമി്ും ദ്കയാ-
ഓര്ഡിദ്നറ്റര്മയാര് ഈ പ്രദ്ദശടത് ആവശ്മുള്ള 
വദ്യയാജനങ്ങള്ക്കു സഹയായ ദ്ക�ത്ിടറെ ദ്സവനും 
നല്കുും. വദ്യയാജനങ്ങള്ക്കു വദ്യയാമി്ും ഓഫീസില് 
നിന്ന് സഹയായും െഭ്മയാകയാന് കഴിയും. ഈ �ദ്ധതി 
പ്രകയാരും, ക്യാന്സര് നിര്ണ്യ ക്യാമ്പുകള്, 
ദന്സുംരക്ഷണ ക്യാമ്പുകള്, വിദ്നയാദ �രി�യാെികള് 
എന്നിവ വര്ഷും ദ്തയാറും നെത്ി വരുന്നു. 2019-20 -ല് 
ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ളുടെ എണ്ും 2,79,635 ആണ്. 

വബയോ അമൃതം

ആദ്രയാഗ്പ്രശ്നങ്ങള് ദ്നരിടുന്ന അുംഗങ്ങളുടെ 
�ികിത്യ്കയായി ഭയാരതീയ �ികിത് വകുപെിടറെ 
(ഐ.എസ്.എും) സഹയായദ്ത്യാടെ സര്ക്യാര് 
വൃദ്ധസദനങ്ങളില് സയാമൂഹ്നീതി വകുപെ് ഈ �രി�യാെി 
ഏടറ്റടുത്തു നെപെിെയാക്ി. പ്രദ്മഹ ദ്രയാഗങ്ങള്, ആസ്ത്, 
ത്വക് ദ്രയാഗങ്ങള്, വയാതും, കണ്്, ട�വി ദ്രയാഗങ്ങള് 
തുെങ്ങിയ ആദ്രയാഗ്പ്രശ്നങ്ങളയാണ് �ികിത്ിക്കുന്ന 
ദ്കസുകളില് ഭൂരിഭയാഗവും. ആദ്രയാഗ് �രി�രണത്ില് 
കൗണ്സിെിുംഗുും സയാന്്വന �രി�രണവും 
ഉള്ടപെടുന്നു. ഈ �ദ്ധതി പ്രകയാരും സയാമൂഹ് നീതി 
വകുപെിടറെ കീഴിലള്ള സര്ക്യാര് വൃദ്ധ മന്ിരങ്ങളിടെ 
അദ്ന്വയാസികള്ക്യായള്ള ആയര്ദ്വദ �ികിത് 
നല്കുന്നു. ഒരു ദ്ഡയാക്െറടെയും അറ്റന്ഡറടെയും 

ചിത്ം 6.3.2 ഒരു ഗുണദ്ഭയാക്യാവിടറെ വയാര്ദ്ധക്കയാെ  ട�ന്ഷന്  തുക, 2015 മുതല് 2020 വടര, രൂ�യില് 
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സഹയായും ഈ അദ്ന്വയാസികള്ക്കു നല്കുന്നു. 
ഈ �ദ്ധതി പ്രകയാരും 2019-20 -ല് സര്ക്യാര് വൃദ്ധ 
സദനങ്ങളിടെ 813  അദ്ന്വയാസികള്ക്് ആയര്ദ്വ്വദ 
�ികിത് നല്കി.

മന്ദഹോസം

മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് സൗജന്മയായി �ല്ല് നല്കുന്ന 
സയാമൂഹ് നീതി വകുപെിടറെ �ദ്ധതിയയാണ് മന്ഹയാസും. 
�ല്ലുകള് നഷ്ടപെട്ടദ്ശഷും പ്രയായമയായവര് ദ്നരിടുന്ന 
ദ്�യാഷകയാഹയാരവും ശയാരീരികവും മയാനസികവമയായ 
പ്രശ്നങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ �ദ്ധതി െക്ഷ്മിടുന്നു. 
ഗുണദ്ഭയാക്യാക്ള്ക്് �ികിത് െഭ്മയാക്യാന് 
കഴിയന്ന ഡറെല് ദ്കയാളജുകളുടെയും ടഡറെല് ട്ീറ്റ് 
ടസറെറകളുടെയും െിസ്റ്റ് വകുപ്പു തയ്യാറയാക്ിയിട്ടുണ്്. 
നിെവയാരവും മയാനദണ്ഡവും ഉറപെയാക്കുന്നതിലൂടെ 
കൃ്ിമ �ല്ലിടറെ ഗുണനിെവയാരവും �ികിത്യടെ 
ഗുണനിെവയാരവും ഉറപെയാക്കുും. ബി�ിഎല് വിഭയാഗത്ില് 
വരുന്ന മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് ഈ �ദ്ധതിയിലൂടെ 
സഹയായത്ിന് അര്ഹതയണ്യായിരിക്കുന്നതയാണ്. ഒരു 
ഗുണദ്ഭയാക്യാവിന് അയ്യായിരും രൂ�യയാണ് �രമയാവധി 
സയാമ്പത്ിക സഹയായും െഭിക്കുക. 2019-20 -ല് 514 
മുതിര്ന്നവര്ക്് സഹയായും നല്കിയിട്ടുണ്്.

സോയംപ്രഭ പദ്ധതി - മുതിര്ന്ന 
പൗരന്ോര്കോയുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി

സയാമൂഹ് നീതി വകുപെിടറെ സുംരുംഭമയായ സയായുംപ്രഭ 
തദ്ദേശ ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുമയായി ദ്�ര്ന്ന് �കല് 
�രി�യാെന സൗകര്ങ്ങള് പ്രദയാനും ട�യ്യുന്നു. മറ്റു 
ദ്ക്ഷമ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും വിവിധ �ശ്യാത്െങ്ങളിലും 
വിവിധ രൂ�ത്ിലും മുതിര്ന്നവര്ടക്തിടരയണ്യാകുന്ന 
അധിദ്ക്ഷ�ങ്ങള് സുംബന്ിച്ച് ദ്ബയാധവത്ക്രണ 
�രി�യാെിയും ഈ �ദ്ധതിയില് ഉള്ടപെടുന്നു. 
മുതിര്ന്നവരുടെ ദ്ക്ഷമത്ിനയായള്ള വിവിധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഈ �ദ്ധതി പ്രകയാരും നെപെയാക്കുന്നു. 
വദ്യയാസുംഗമും, മന്ഹയാസും, വദ്യയാമധുരും, 
പ്രവര്ത്ന ക്ഷമമയായതുും ആദ്രയാഗ്�രമയായതുമയായ 
വയാര്ദ്ധക്ും സുംബന്ിച്ച ദ്ബയാധവത്ക്രണ 
�രി�യാെി, �ശ്യാത്െ സൗകര്ങ്ങളുും ഓഫീസുകളുും 
വദ്യയാജന സൗഹൃദമയാക്കുക കൂെയാടത സ്കൂള് / 
ദ്കയാദ്ളജ് വിദ്യാര്തികള്ക്് വയാര്ദ്ധക്ടത്ക്കുറിച്ച് 
ദ്ബയാധവല്ക്രണ ക്യാസുകള് നെത്തുക എന്നിവ ഈ 
�ദ്ധതിയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങളയാണ്. നിുംഹയാന്സ് വഴി 
വൃദ്ധസദനങ്ങളിടെ അദ്ന്വയാസികള്ക്് വസദ്ക്യാ 
ദ്സയാഷ്ല് ടകയര് കൂെയാടത അദ്ന്വയാസികള്ക്് 
ദ്യയാഗ ടതറയാപെിയും �ദ്ധതി പ്രകയാരും നല്കുന്നു.

വബയോമധുരം 

ഇന്്യില് പ്രദ്മഹദ്രയാഗികള് കൂടുതലള്ള സുംസ്യാനും 
ദ്കരളമയാണ്. ദ്കരളത്ിടെ മുതിര്ന്നവരില് 80  

ശതമയാനും ദ്�രുും പ്രദ്മഹദ്രയാഗികളയാണ്. വദ്യയാജന 
സൗഹൃദ സുംസ്യാന മയാക്കുന്നതിടറെ ഭയാഗമയായി 
‘വദ്യയാമധുരും‘ എന്ന പുതിയ �ദ്ധതി ആരുംഭിച്ചു. ഇതിന് 
പ്രകയാരും ദയാരി്് ദ്രഖയ്ക് തയാടഴയള്ള മുതിര്ന്ന പ്രദ്മഹ 
ദ്രയാഗികള്ക്് ഗ്ലൂദ്ക്യാ മീറ്ററകള് സൗജന്മയായി 
നല്കുന്നു. 

ബക� സര്കോരിടന് പദ്ധതികള് 

രോഷസ്്രീയ വബയോശ്രീ ബയോജന

2011 ടസന്സസ് പ്രകയാരും ഇന്്യിടെ മുതിര്ന്ന 
�ൗരന്യാരുടെ ജനസുംഖ് 10.38 ദ്കയാെിയയാണ്. 
ഇതില് 1.13 ദ്കയാെി 80 വയസ്ിനു മുകളിലള്ളവരയാണ്. 
70 ശതമയാനത്ിെധികും ദ്�രുും രയാജ്ത്ിടറെ 
ഗ്യാമീണ ദ്മഖെയില് തയാമസിക്കുന്നവരയാണ്. 
വയാര്ദ്ധക്�രമയായി �െ തരത്ിലള്ള വവകെ്ങ്ങള് 
മൂെും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരയാണ് 5.2 ശതമയാനും മുതിര്ന്നവര്. 
ജനസുംഖ് ഘെനയിലണ്യായ ട�ടട്ടന്നുള്ള മയാറ്റവും 
ദീര്ഘയായസ്സുും ആദ്രയാഗ് സുംരക്ഷണത്ിനുള്ള 
മുന്കരുതലകളുും മറ്റു വികസന സൂ�കങ്ങളുും കയാരണും 
ഇന്്യിടെ ജനസുംഖ് പ്രയായമയായിടക്യാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രതിഭയാസത്ിദ്െക്് പുദ്രയാഗമിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുന്നു. 
2026 ആകുദ്മ്പയാദ്ഴക്കുും മുതിര്ന്നവരുടെ ജനസുംഖ് 
17.3 ദ്കയാെി ആദ്യക്യാടമന്നയാണ് സൂ�ിപെിക്കുന്നത്. 
ബി�ിഎല് വിഭയാഗത്ില്ട�ടുന്ന പ്രയായ�രിധി 
മൂെമുള്ള വവകെ്ങ്ങളുള്ള മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്ക്് 
ഈ ദ്ക� ഗവണ്ടമന്റ് ്ീും സഹയായവും സഹയായ 
ഉ�കരണങ്ങളുും നല്കുന്നു. കയാഴ്ച, ദ്കള്വി, �ല്ല്, 
ദ്െയാദ്ക്യാദ്മയാദ്ട്ടയാര് എന്നീ വവകെ്ങ്ങടള/ ദ്രയാഗങ്ങടള 
അഭിമുഖീകരിക്യാന് ഈ �ദ്ധതി െക്ഷ്മിടുന്നു.

പ്രോയമോയവര്കസ് വബയോബശ്രഷ്ഠ സമ്മോന് 
അവോര്ഡ്സ്

മുതിര്ന്നവരുടെ ദ്ക്ഷമത്ിനയായി വിവിധങ്ങളയായ 
ദ്സവനങ്ങള് ട�യ്യുന്ന പ്രശസ്തരയായ മുതിര്ന്നവര്, 
സ്യാ�നങ്ങള് എന്നിവടയ അുംഗീകരിക്കുന്നതിടറെ 
ഭയാഗമയായി ദ്ക� സര്ക്യാര് ഏര്ടപെടുത്ിയിട്ടുള്ള 
അവയാര്ഡയാണിത്. എല്ലയാ വര്ഷവും ഒക്ദ്െയാബര് 1 
ദ്െയാകടമമ്പയാടുും അന്യാരയാഷ്ട് വദ്യയാജന ദിനമയായി 
ആദ്ഘയാഷിക്കുന്നു. ഇതിടറെ ഭയാഗമയായി സയാമൂഹ്നീതി 
ശയാക്ീകരണ മ�െയും എല്ലയാ വര്ഷവും വിവിധ 
ആദ്ഘയാഷ �രി�യാെികള് സുംഘെിപെിക്കുകയും 
മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര്, സുംഘെനകള്, �ഞ്യായത്തുകള് 
എന്നിവയ്ക് വദ്യയാദ്ശ്രഷ് സമ്യാന് അവയാര്ഡ് 
നല്കുകയും ട�യ്യുന്നു. പ്രയായമയായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുും 
ആവശ്ങ്ങള്ക്കുും സമൂഹടത് ദ്ബയാധവല്ക്രിക്കുകയും  
പ്രയായമയായവദ്രയാടുള്ള ഗവണ്ടമറെിടറെ പ്രതിബദ്ധതടയ 
ഊന്നിപെറയകയും  മുതിര്ന്ന �ൗരന്യാര് നല്കുന്ന 
ദ്സവനങ്ങടള അുംഗീകരിക്കുകയും ട�യ്യുക  
എന്നതയാണ് ഇതിടറെ െക്ഷ്ും.
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കോഴ്ചപ്ോെസ്

പ്രയായമയായവരുടെ ജീവിത സയാഹ�ര്ങ്ങളുും ജീവിത 
ക്രമീകരണങ്ങളുും, അവരുടെ ഉല് �യാദനക്ഷമതയും 
സമൂഹത്ിന് നല്കുന്ന മറ്റ് സുംഭയാവനകളുും സയാമൂഹിക 
സുംരക്ഷണത്ിനുും ആദ്രയാഗ് �രി�യാെനത്ിനുമുള്ള 
അവരുടെ ആവശ്ങ്ങളുും വിെയിരുത്തുന്നതില് 
ജനസുംഖ്യാ വയാര്ദ്ധക്ടത്ക്കുറിച്ചുള്ള  പുതിയ 
നെ�െികളുും ആശയങ്ങളുും  നിര്ണയായക സ്വയാധീനും 
ട�ലത്തുന്നു. വ്ക്ികളുടെ �രമയാവധി പ്രവര്ത്ന 
ദ്ശഷി നിെനിര്ത്തുന്നതിന് ആജീവനയാന് ആദ്രയാഗ്വും 
പ്രതിദ്രയാധ �രി�രണവും ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നത് 
ആദ്രയാഗ്വും ദ്ക്ഷമവും  ടമച്ചടപെടുത്യാന് സഹയായിക്കുും. 
വിദ്യാഭ്യാസ ആദ്രയാഗ്രുംഗങ്ങളില് കൂടുതല് തുക 
വിനിദ്യയാഗിക്കുന്നതിലൂടെ ആജീവനയാന് �്നും 
ഉള്ടപെടെ എല്ലയാവര്ക്കുും ദ്ക്ഷമും, ഉല്�യാദനക്ഷമത 
ടമച്ചടപെടുത്യാനുും സയാമ്പത്ിക വളര്ച്ച നിെനിര്ത്യാനുും 
കഴിയും. മതിയയായ ആനുകൂെ്ങ്ങദ്ളയാടെ സയാര്വ്ിക 
സയാമൂഹിക സുംരക്ഷണും ഉറപെയാക്കുന്നതിലൂടെ  
ദയാരി്്യും, അസമത്വും എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും സയാമൂഹിക 
ഉള്ടപെടുത്െിടന ദ്പ്രയാത്യാഹിപെിക്കുകയും ട�യ്യുന്നു. 
സുസ്ിര വികസന െക്ഷ്ങ്ങളില് വിഭയാവനും 
ട�യ്തിട്ടുള്ള സുസ്ിര വികസനും വകവരിക്കുന്നതിന് 
നിെവിലള്ളതുും ഭയാവിയിലമുള്ള ജനസുംഖ്യാ 
�െനയാത്കത കണക്ിടെടുത്തുടകയാണ്ടുള്ള  നയങ്ങളുും 
�രി�യാെികളുും  ആവശ്മയാണ്.
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ത�ൊഴിൽ, ത�ൊഴിൽ 
സൊധ്യ�കൾ

7.1 ത�ൊഴിലും ത�ൊഴിലൊളി ക്ഷേമവും

07
അദ്ധ്യായം

ഓര�ോ വ്യക്തിയുടെയുും ജീവതിതത്തിടറെ ഒരു 
ഭോഗവും, വ്യക്തിയുടെ അന്തസതിന് നതിര്ണോയകവും 
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിടറെ ഉന്നമനത്തിനുും, 
വതികസനത്തിനുും ആധോ�വും ആണ് ടതോഴതില്.  
ടതോഴതില് പ്രരേശങ്ങളുടെയുും, രമഖലകളുടെയുും 
പ�തിഗണനോെതിസ്ോനത്തിലല്ോടത തടന്ന 
ടതോഴതിലോളതികടള, രവഗത്തിലും, ഉയര്ന്ന തലത്തില് 
ഒ�തിെത്തു നതിന്ും മട്ോ�തിെരത്ക്് നീക്ും നെത്തിയുും, 
സോമൂഹ്യ സോമ്പത്തിക രമഖലകളതില് മതികച്ച രനട്ും 
ടകോയ്ോന് രക�ളത്തിനോയതിട്ടുണ്്.  രക� ടതോഴതില് 
മ�ോലയത്തിടറെ 2019 -ടല വോര്ഷതിക റതിര്ോര്ട്് 
അനുസ�തിച്ച് സോമ്പത്തിക വളര്ച്ച എന്നത് 
ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് സൃഷ്തിടച്ചടുക്കുക മോത്രമല്, 
ടതോഴതിലതിെങ്ങളതില് സ്ോത�്യും, സു�ക്ഷ അന്തസ്് 
എന്നതിവ കൂെതി സും�ക്ഷതിക്ട്െണും എന്ന് സൂചതി്തിക്കുന്.  
രക�ളത്തിടല ടതോഴതില് നീക്ും എളു്മോക്കുന്ന 
സോഹച�്യങ്ങളോണ് സ്ോത�്യും, സു�ക്ഷതിതമോയ 
ടതോഴതിലതിെങ്ങളുും, സുംസ്ോനത്തിടറെ ര�ോധപൂര് വ്വമോയ 
നയങ്ങളുും, സോമൂഹ്യ സു�ക്ഷോ ടന്് വര്ക്കുകളുും. 
�ോജ്യടത് മ്് സുംസ്ോനങ്ങടള അരപക്ഷതിച്ച് 
രക�ളത്തിടല കോര്ഷതിക-കോര്ഷതിരകത� രമഖലകളതിടല 
േതിവസ രവതനും വളട� ഉയര്ന്നതോണ്.  അതുരപടല 
തടന്ന ശ�ോശ�തി േതിവസ രവതനും രക�ളത്തില് 
ഉയര്ന്നതോയതതിനോലോണ് മ്് സുംസ്ോനങ്ങളതില് 
നതിന്ും അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികള് ഇവതിരെക്് 
ആകര്ഷതിക്ട്ടുന്നത്.  എന്നതിരുന്നോലും സുംസ്ോനും 
അധതിക ടതോഴതിലവസ�ങ്ങളുും, ടതോഴതില്-തീവ്രമോയ 
സോമ്പത്തിക വളര്ച്ചയുും സൃഷ്തിടച്ചടുരക്ണ്തുണ്്.  ഇത് 
പൂര്ത്ീക�തിക്കുന്നതതിനോയതി ടതോഴതില് ശക്തിടയ 
കുറഞ്ഞ മൂല്യ വര്ദതിത രമഖലകളതില് നതിന്ും ഉയര്ന്ന 
മൂല്യ വര്ദതിത രമഖലകളതിരലക്് മോര്ണ്തുണ്്.  
രക�ളത്തിടല ഗ്ോമങ്ങളതിലും നഗ�ങ്ങളതിലും പുതതിയ 
ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് വര്ദതി്തിക്കുന്ന �ീതതിയതിലള്ള 
സമഗ്മോയ വളര്ച്ച കകവ�തിക്കുക എന്നതോണ് 
സുംസ്ോനും ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്.  

കേരളത്തിലെ ല�ൊഴതിെൊളതിേളും, ല�ൊഴതില് 
ശക്തിയും

രക�ളത്തിടല ടതോഴതില് ശക്തിയുടെ/രസനയുടെ 
സ്തിതതി വതിവ�കണക്കുകള് ടതോഴതില് രസന പങ്ോളതിത് 
നതി�ക്്, ടതോഴതിലോളതി ജനസുംഖ്യ നതി�ക്് (വര്ക്ര് 
രപോപ്പുരലഷന് രറരഷ്യോ), പ്രതതിേതിന രവതന നതി�ക്്, 
വ്യോവസോയതിക �ന്ധങ്ങളതിടല പ്രവണതകള് തുെങ്ങതിയ 
സൂചകങ്ങളതില് നതിന്ും മനസ്തിലോക്ോന് കഴതിയുും.  
പീ�തിരയോഡതിക് രല�ര് ര�ോഴ്സ് സര്രവ്വ 2018-19 
(PLFS) ടറെ നതിര്വ്വചന മനുസ�തിച്ച് “ടതോഴതില് ശക്തി/
രസന എന്നത് ടതോഴതിടലടുക്കുകരയോ, ടതോഴതില് 
രതെതിടകോണ്തി�തിക്കുകരയോ, ടതോഴതില് ലഭ്യമോയതിട്ടുള്ളരതോ 
ആയ വ്യക്തികളോണ് ”.  ടതോഴതില് ശക്തി അടല്ങ്തില് 
സോമ്പത്തികമോയതി സജീവമോയ ആയ ജനങ്ങള് എന്നത്, 
ഉല്ോേന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി നതിലവതിടല ടതോഴതില് 
ശക്തിടയ പ്രേോനും ടചയ്ലോണ് ”.  ടതോഴതില് പങ്ോളതിത് 
നതി�ക്് എന്നോല് “ടമോത്ും ജന സുംഖ്യയതിടല ടതോഴതില് 
രസനയുടെ ശതമോനമോണ്.”

പട്തിേ 7.11-ല് ഇന്ത്യയതിടലയുും, രക�ളത്തിടലയുും 
2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളതിടല ടതോഴതില് രസന 
പങ്ോളതിത് നതി�ക്് കോണതിച്ചതി�തിക്കുന്.  2017-18 
വര്ഷടത് അരപക്ഷതിച്ച്, രക�ളത്തിടലയുും ടപോതുവതില് 
ഇന്ത്യയതിടലയുും എല്ോ പ്രോയത്തിലമുള്ള എല്. എ�്.
പതി. ആര്. 2018-19 -ല് വര്ദതിച്ചതിട്ടുണ്്.  2018-19 -ല് 
രക�ളത്തിടല എല്.എ�്.പതി.ആര് (എല്ോ പ്രോയത്തിലും) 
ഇന്ത്യയതിടല എല്.എ�്. പതി. ആര് നതി�ക്തിരനക്ോള് 
കൂടുതലോണ്.  (37.5) രക�ളത്തിടല സ്ത്രീ-പുരുഷ 
രമഖലയതിടല എല്.എ�്.പതി. നതി�ക്് ഇന്ത്യന് 
ശ�ോശ�തിരയക്ോള് കൂടുതലോണ്. 
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പട്തിേ 7.1.1 ടതോഴതില് രസന പങ്ോളതിത് നതി�ക്് (LFPR) (ശതമോനും) യുഷ്ല് സ്റോ്സ് അനുസ�തിച്ച്

ക്രമ 
നും. വയസ്സ് 

ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും + നഗരും ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും + നഗരും 
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ണ്

 

വ
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തി 

ഇന്ത്യ  2017-18 രക�ളും  2017-18

1 15-29 
വയസ്് 

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 
വയസ്് 

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 വയസ്തി-
നു മുകളതില് 

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 എല്ോ 
പ്രോയത്തിലും 
ഉള്ടപട്വര്  

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

ഇന്ത്യ  2018-19 രക�ളും  2018-19

5 15-29 
വയസ്് 

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 
വയസ്് 

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 വയസ്തി-
നു മുകളതില് 

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 എല്ോ 
പ്രോയത്തിലും 
ഉള്ടപട്വര്  

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

ഉറവിടം: പീരിയ�ോഡിക് യേബര് യ�ോഴ്സ് സര്യവേ - 2017-18, 2018-19

ചതിത്ും 7.1.1. ഇന്ത്യയതിടലയുും രക�ളത്തിടലയുും ടതോഴതിലോളതി ജനസുംഖ്യോ അനുപോതും (ഗ്ോമീണ-നഗ�) 

48
.6

 

75
.1

 

71
 

52
.3

 

13
.3

 

25
 

23
.3

 

17
.6

 

31
.5

 

50
.3

 

47
.3

 

35
.3

 

36
.1

 

73
.5

 

67
.7

 

53
.8

 

11
.5

 

28
.5

 

25
.3

 

20
.4

 

23
.4

 

49
.3

 

44
.9

 

35
.9

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15
-2

9 
വ

യ
സ്

്  

15
-5

9 
വ

യ
സ്

്  

15
 വ

യ
സ്

തിനു
 മു

ക
ളതി

ല്
  

എ
ല്

ോ 
പ്ര

ോയ
ത്

തില
ും (

0+
) 

15
-2

9 
വ

യ
സ്

്  

15
-5

9 
വ

യ
സ്

്  

15
വ

യ
സ്

തിനു
 മു

ക
ളതി

ല്
  

എ
ല്

ോ 
പ്ര

ോയ
ത്

തില
ും (

0+
) 

15
-2

9 
വ

യ
സ്

്  

15
-5

9 
വ

യ
സ്

്  

15
 വ

യ
സ്

തിനു
 മു

ക
ളതി

ല്
  

എ
ല്

ോ 
പ്ര

ോയ
ത്

തില
ും (

0+
) 

പുരുഷന്  �ീ  വ്യക്തി  

ഇന്ത്യ  
രക�ളും  

ഉറവിടം: പീരിയ�ോഡിക് യേബര് യ�ോഴ്സ് സര്യവേ - 2017-18, 2018-19

വര്ക്കര് കപൊപ്പുകെഷന് കേകഷ്യൊ (WPR)

ടതോഴതില് സ്തിതതി വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനുള്ള ഒരു 
സൂചനകമോണ് വര്ക്ര് രപോപ്പുരലഷന് രറരഷ്യോ.  
ഇത് വഴതി ഒരു സമ്പേ് വ്യവസ്യതിടല സോമ്പത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ട്ട്്, സോധന രസവനങ്ങളുടെ 

ഉല്ോേനങ്ങളതില് എത്ര രപര് സജീവമോയതി 
പങ്ോളതിയോകുന് എന്ന് മനസ്തിലോക്ോും.

ചതിത്ും 7.1.1-ല് ഇന്ത്യയതിടലയുും രക�ളത്തിടലയുും 
(ഗ്ോമും+നഗ�ും) ടമോത്ത്തിലള്ള വര്ക്ര് 
രപോപ്പുരലഷന് രറരഷ്യോ കോണതിക്കുന്. രക�ളത്തിടല 
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വര്ക്ര് രപോപ്പുരലഷന് രറ്് (എല്ോ പ്രോയത്തിലും) 
ഇന്ത്യന് ശ�ോശ�തിരയക്ോള് വളട� മതികച്ചതോണ്.  
രക�ളത്തിടല സ്ത്രീ ടതോഴതിലോളതികളുടെ  സോമ്പത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിടല ഇെടപെലകള്  മതികച്ച �ീതതിയതില് 
ആണ്, (അതോയത് ഇന്ത്യന് ശ�ോശ�തിരയക്ോള് 
കൂടുതല്) എന്നതിരുന്നോലും ഇന്ത്യയതിടലയുും 
രക�ളത്തിടലയുും സ്ത്രീ ടതോഴതില് പങ്ോളതിത് നതി�ക്്, 
പുരുഷന്ോരുടെ ടതോഴതില് പങ്ോളതിത് നതി�ക്തിരനക്ോള് 
കുറവോണ്.  2017-18, 2018-19 വര്ഷങ്ങളതിടല 
ഇന്ത്യയതിടലയുും രക�ളത്തിടലയുും ടതോഴതില് പങ്ോളതിത് 
നതി�ക്തിടറെ തോ�തമ്യും അനുബന്ും 7.1.1-ല് 
രചര്ത്തിട്ടുണ്്.

കേരളത്തിലെ കവ�ന നതിരക്കസ്

അന്തോ�ോഷ്്ര ടതോഴതില് സുംഘെനയുടെ (ILO 2018) 
ഇന്ത്യ രവതന റതിര്ോര്ട്് അനുസ�തിച്ച് സ്തി�മോയതി 
ഏ്വും ഉയര്ന്ന കോഷ്ല് രവതനും ഗ്ോമീണ- നോഗ�തിക 
രമഖലയതില് നല്കതി വരുന്ന സുംസ്ോനങ്ങള് രക�ളും, 
ജമ്മു കോശ്ീര്, പഞ്ോ�്, ഹ�തിയോന എന്നതിവയോണ്.

പട്തിേ 7.1.2 പ്രകോ�ും, രക�ളത്തിടല കോഷ്ല് 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ (ഗ്ോമീണ-നഗ�) പ്രതതിേതിന 
ശ�ോശ�തി രവതനും/ശമ്പളും/വരുമോനും (സതി.
ഡബ്ല്യു,എസ് ) അഖതിരലന്ത്യോ ശ�ോശ�തിരയക്ോള് 
ഉയര്ന്നതോണ്.  പതി.എല്.എ�്.എസ്. അനുസ�തിച്ച് 
രക�ളത്തിടല ശ�ോശ�തി രവതന നതി�ക്് 
എല്ോ പോേങ്ങളതിലും (ഗ്ോമീണ, നഗ�) ഇന്ത്യന് 
ശ�ോശ�തിരയക്ോള് ഉയര്ന്നതോണ്.  ഏ്വും പ്രധോന 
വസ്തുത രക�ളത്തിടല കോഷ്ല് ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
നതിലവതിലള്ള രവതനും ഇന്ത്യയതില് നതിലവതിലള്ള 
രവതനരത്ക്ോള് 65 ശതമോനും വട� കൂടുതലോണ്.  
രക�ളത്തിടല സ്ത്രീ ടതോഴതിലോളതികളുടെ രവതന 
നതി�ക്്, പു�ഷന്ോട� അരപക്ഷതിച്ച് കുറവോണ് എങ്തിലും 
ഇന്ത്യ ശ�ോശ�തിയുമോയതി തോ�തമ്യും ടചയ്യുരമ്പോള് 
രവതനും 50 ശതമോനരത്ോളും  ഉയര്ന് നതില്ക്കുന്.  
ഇന്ത്യയതിടലയുും, രക�ളത്തിടലയുും 2018-2019 

വര്ഷങ്ങളതിടല രവതന നതി�ക്് അനുബന്ും 7.1.2, 
7.1.3-ല് ടകോടുത്തിട്ടുണ്്.  രക�ളത്തില് നതിലവതിലള്ള 
രവതനും കോഷ്ല് സ്യുംടതോഴതില് രമഖലയതില് ഇന്ത്യന് 
ശ�ോശ�തിരയക്ോള് വളട� മതികച്ചതോണ് (പട്തിേ 7.1.2). 

ല�ൊഴതിെതില്ൊയസ്മ  

ടമോത്ും ടതോഴതില് ശക്തിയതില് ടതോഴതിലതില്ോടത 
നതില്ക്കുന്നവരുടെ ശതമോനമോണ് ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്്.  യൂഷ്ല് പ്രതിന്സതി്ല് സ്റോ്സ് പ്രകോ�ും (എല്ോ 
പ്രോയത്തിലും) ഇന്ത്യയതില് നതിലവതിലള്ള ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് 5.8 ശതമോനമോണ്.  രക�ളത്തിടല സ്ത്രീകളുടെ 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് പുരുഷന്ോട� അരപക്ഷതിച്ച് 
കൂടുതലോണ്.  

ഈ പട്തിക സൂചതി്തിക്കുന്ന പ്രകോ�ും രക�ളത്തിടല 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് വര്ദതിക്കുന്നതതിടറെ പ്രധോന 
കോ�ണും ഇവതിെടത് സ്ത്രീ-പുരുഷന്ോര്ക്് ലഭതിച്ചതിട്ടുള്ള 
ഉയര്ന്ന വതിേ്യോഭ്യോസവും അതതിനനുസൃതമോയുള്ള രജോലതി 
ലഭ്യതക്കുറവമോണ്.  എന്നതിരുന്നോലും രക�ളത്തിടല 
2017-18 ടല 11.4 ശതമോനും ടതോഴതിലതില്ോയ്മയതില് 
നതിന്ും 2018-19-ല് 9 ശതമോനമോക്തി കുറയ്കോന് 
രക�ളത്തിനോയതി.  ഇന്ത്യയതിലും 2017-18 വര്ഷടത് 
അരപക്ഷതിച്ച് ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്തില് 2018-19 -ല് 
അല്പും കുറവ് വന്നതിട്ടുണ്്. 

കേരളത്തിലെ ഫൊേസ്ടേതി ല�ൊഴതിെൊളതിേള്

രക�ളത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചു ടകോണ്തി�തിക്കുന്ന 
�ോക്െറതികളുടെ എണത്തിലള്ള വര്ദനവതിടറെ രതോത് 
കുറവോടണങ്തിലും എണും വര്ദതിച്ചു ടകോണ്തി�തിക്കുന്ണ്്.  
അതോയത് 2014-ല് 21764 �ോക്െറതികളോണ് 
രക�ളത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചതിരുന്നടതങ്തില് 2020-ല് 
ഇതതിടറെ എണും 24468 ആയതി ഉയര്ന്നതിട്ടുണ്്.  
രക�ളത്തില് പ്രവര്ത്തിച്ചുടകോണ്തി�തിക്കുന്ന 
�ോക്െറതികളുടെ ചതിത്ും 7.1.2-ല് ടകോടുത്തിട്ടുണ്്. 
അത് രപോടല തടന്ന രക�ളത്തില് �ോക്െറീസ് ആറെ് 

പട്തിേ 7.1.2 തോത്കോലതിക (കോഷ്ല്) ടതോഴതിലകളതില് നതിന്ള്ള ശ�ോശ�തി വരുമോനും (CWS)  (Rs.0.00)

േൊെയളവസ് സുംസ്ൊനും
ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും+നഗരും 

പുരുഷന് സസ്ത്രീ വ്യക്തി പുരുഷന് സസ്ത്രീ വ്യക്തി പുരുഷന് സസ്ത്രീ വ്യക്തി 
ജൂകല-
ടസപ്്ും�ര്, 
2018

രക�ളും 641.83 357.79 598.79 710.13 422.76 676.4 664.82 375.6 624.23

ഇന്ത്യ 276.92 170.1 253.93 342.15 204.73 319.3 287.88 174.54 264.38

ഒക്രെോ-
ഡതിസും,  2018

രക�ളും 659.41 377.8 605.64 678.44 365.85 649.06 666.26 375.43 620.16

ഇന്ത്യ 286.84 185.64 264.63 348.76 226.25 331.24 297.86 190.26 275.59

ജനുവ�തി-
മോര്ച്ച് , 2019

രക�ളും 677.53 403.4 651.61 684.01 332.02 649.73 680.07 374.84 650.87

ഇന്ത്യ 287.36 190.23 267.42 357.53 220.22 339.15 299.08 193.44 278.56

ഏപ്രതില് 
-ജൂണ്, 2019

രക�ളും 732.17 388.32 697.18 680.32 372.25 648.27 710.77 381.59 676.96

ഇന്ത്യ 297.44 199.24 278.62 367.65 244.15 351.82 309.77 204.49 290.7

ഉറവിടം: പീരിയ�ോഡിക് യേബര് യ�ോഴ്സ് സര്യവേ - 2017-18, 2018-19
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പട്തിേ 7.1.3 ഇന്ത്യയതിടലയുും രക�ളത്തിടലയുും ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് (ശതമോനും) 
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ഇന്ത്യ  2017-18  രക�ളും  2017-18

1 15-29 
വയസ്് 17.4 13.6 16.6 18.7 27.2 20.6 17.8 17.9 17.8 20.5 61.7 32.5 27.4 65.2 41.5 23.3 63.4 36.3

2 15-59 
വയസ്് 6.3 4 5.7 7.3 11.3 8.2 6.6 6 6.5 6.6 21.3 11.2 7.5 29 14.7 7 24.8 12.7

3
15 
വയസ്ും 
അതതിനു 
മുകളതിലും 

5.7 3.8 5.3 6.9 10.8 7.7 6.1 5.6 6 5.9 19.6 10 6.6 27.4 13.2 6.2 23.2 11.4

4 എല്ോ 
വയസ്തിലും  5.8 3.8 5.3 7.1 10.8 7.8 6.2 5.7 6.1 5.9 19.6 10 6.6 27.5 13.2 6.2 23.2 11.4

ഇന്ത്യ  2018-19  രക�ളും  2018-19

5 15-29 
വയസ്് 16.6 13.8 16 18.7 25.7 20.2 17.2 17.7 17.3 23.4 57.8 35.8 23.1 53.1 34.6 23.3 55.4 35.2

6 15-59 
വയസ്് 6 3.8 5.4 7.4 10.3 8.3 8 5.5 6.2 5.6 17.8 9.9 6.0 20.7 11.0 5.8 19.1 10.4

7
15 
വയസ്ും 
അതതിനു 
മുകളതിലും 

5.5 3.5 5.0 7.0 9.8 7.6 6.0 5.1 5.8 4.7 15.6 8.4 5.2 18.8 9.7 4.9 17 9.0

8 എല്ോ 
വയസ്തിലും  5.6 3.5 5.0 7.1 9.9 7.7 6.0 5.2 5.8 4.7 15.6 8.4 5.2 18.8 9.7 5.0 17.1 9.0

ഉറവിടം: പീരിയ�ോഡിക് യേബര് യ�ോഴ്സ് സര്യവേ  - 2017-18, 2018-19

ചതിത്ും 7.1.2 രക�ളത്തിടല �ോക്െറതികളുടെ എണും 
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�ോക്െറതികളുടെ എണും  

  
ഉറവിടം: �ോക്ടറീസ് ആനഡ്  യബോ�ിയേഴ്സ് വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 

ര�ോയതിരലഴ്സ് വകു്തിന് കീഴതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
�ോക്െറതികളതിടല ടതോഴതിലോളതികളുടെ എണും  
പട്തിേ 7.1.4-ല് ടകോടുത്തിട്ടുണ്്. പട്തിേ 7.1.5  പ്രകോ�ും, 
�ോക്െറതികളതിടല മോ�കമോയ അപകെങ്ങളുടെ 

എണും കുറയുന്ണ്്, എന്നോല് വര്ഷും രതോറും 
ഉളള മോ�കമല്ോത് അപകെങ്ങള് കുറക്ോന് 
കഴതിഞ്ഞതില്.  ഇത് മുന് കരുതല് നെപെതികള് കൂടുതല് 
ശക്തിട്ടുരത്ണ്തതിടറെ ആവശ്യകത സൂചതി്തിക്കുന്.
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ഫൊേസ്ടേതി ല�ൊഴതിെൊളതിേളലട സുരക്ഷ

�ോക്െറതി ടതോഴതിലോളതികളുടെ സു�ക്ഷ
�ോക്െറതി പ�തിസ�ത്് തോമസതിക്കുന്ന ടപോതു 
ജനങ്ങളുടെയുും, �ോക്െറതി ടതോഴതിലോളതികളുടെയുും സു�ക്ഷ, 
രക്ഷമും, ആര�ോഗ്യും തുെങ്ങതിയവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതതിനുള്ള 
ഒരു സ്റോ്്യൂട്റതി അരതോറതി്തിയോണ് �ോക്െറീസ് ആറെ് 
ര�ോയതിരലഴ്സ് വകു്്.  വകു്് ഇതതിനോയതി നതി�വധതി 
നതിയമങ്ങള് ആവതിഷ്ക്�തിച്ചതിട്ടുണ്്.

2020-21 (ജൂകല 30 വട�) രമജര് ആക്തിഡറെ് 
ഹസോര്ഡ് (MAH) �ോക്െറതികളതില് 3 പ്രരയോറതി്തി 
ഇന്ട്പെക്ഷനുകള്, ഹസോര്ഡ്സ് �ോക്െറതികളതില് 
രസോഷ്യലതിസ്്് ഇന്ട്പെക്െര്മോര് മുരഖന 
6 പ�തിരശധനകളുും, അത് കൂെോടത �ോക്െറതി 
പ�തിസ�ത്് ജീവതിക്കുന്ന ടപോതുജനങ്ങള്ക്കുും, 
വതിേ്യോര്തതികള്ക്കുും, ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും വകു്് 
പ�തിശീലനങ്ങളുും സുംഘെതി്തിക്ോറണ്്.  2020-ടല 
രകോവതിഡ് മഹോമോ�തിമൂലും വകു്തിന് അതതിടറെ പല 
തുെര് പ�തിപോെതികളുും സുംഘെതി്തിക്ോന് കഴതിഞ്ഞതിട്തില്. 
മറ്റു വതിശേോുംശങ്ങള് അനുബന്ും 7.1.4 -ല് 
ടകോടുത്തി�തിക്കുന്.

പട്തിേ 7.1.5  പ്രകോ�ും, �ോക്െറതികളതിടല മോ�കമോയ 
അപകെങ്ങളുടെ എണും കുറയുന്ണ്്, എന്നോല് വര്ഷും 
രതോറും ഉളള മോ�കമല്ോത് അപകെങ്ങള് കുറക്ോന് 
കഴതിഞ്ഞതില്.  ഇത് മുന് കരുതല് നെപെതികള് കൂടുതല് 
ശക്തിട്ടുരത്ണ്തതിടറെ ആവശ്യകത സൂചതി്തിക്കുന്.

വ്യൊവസൊയതിേ �ര്ക്കങ്ങള്

പ�ോതതികള് ഉന്നയതിക്കുന്നതതിനുും,  ജീവനക്ോ�നുും 
ടതോഴതിലെമയുും തമ്തിലള്ള പ്രശ് നങ്ങള് 

പ�തിഹ�തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള ഒരു രവേതി ഉണ്ോകുക എന്നത്  
സുംസ്ോനത്തിടല ടതോഴതില്പ�മോയ �ന്ധും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിന് അത്യോവശ്യമോണ്. സുംഘെതിത 
രമഖലയ്ക് മോത്രമോയതി  1947 ടല വ്യോവസോയതിക 
തര്ക് നതിയമും ഇത്�ത്തിലള്ള പ്രശ്ന പ�തിഹോ�ത്തിന്  
നതിയമപ�മോയ ചട്ക്കൂെ് നല്കുന്. അത് രപോടല 
തടന്ന രജോലതിയതില് നതിന്ന് പതിന്വലതിക്ലും, പതി�തിച്ചുവതിെലും 
ഇത് നതിയ�തിക്കുന്. തര്ക്ങ്ങളുടെ പ�തിഹോ� 
നതി�ക്തിലും പുര�ോഗതതിയുണ്ോയതിട്ടുണ്്. 2014-15 -ല് 
കകകോ�്യും ടചയ്ത ആടക തര്ക്ങ്ങള് 5,445 ഉും 
ഇരത കോലയളവതില് പ�തിഹ�തിച്ച തര്ക്ങ്ങള് 2,242 ഉും 
ആണ്, അതോയത് കകകോ�്യും ടചയ്ത തര്ക്ങ്ങളുടെ 
41 ശതമോനും പ�തിഹ�തിച്ചു. 2019-20 -ല്, കകകോ�്യും 
ടചയ്ത തര്ക്ങ്ങളുടെ എണും 6676 ഉും തീര്്ോക്തിയത് 
3537 ഉും ആണ്, അതോയത് ടമോത്ും കകകോ�്യും ടചയ്ത  
തര്ക്ങ്ങളുടെ 52 ശതമോനും പ�തിഹ�തിക്ട്ട്ടു. 

കഴതിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളതില് വ്യോവസോയതിക 
തര്ക്ങ്ങളുടെ വോര്ഷതിക ശ�ോശ�തി 6500-ല് 
കൂടുതലോടണങ്തിലും ഒരു വര്ഷത്തില് ശ�ോശ�തി 
പുതതിയ തര്ക്ങ്ങളുടെ എണും 4000 ആയതിരുന്. 
രക�ളത്തിടല വ്യോവസോയതിക തര്ക്ങ്ങളുടെയുും 
പ�തിഹോ�ങ്ങളുടെയുും വതിശേോുംശങ്ങള് അനുബന്ും 7.1.5 
ലും, ടസ്തില്ടമറെ് നതി�ക്തിടറെ പ്രവണത ചതിത്ും 7.1.3 
ലും ടകോടുത്തി�തിക്കുന്.

വതിവതിധ കോ�ണങ്ങളോല് രക�ളത്തില് നഷ്ട്ട് 
ആടക ടതോഴതില് േതിനങ്ങള് പട്തിേ 7.1.6 കോണതിക്കുന്. 
സമ�ങ്ങള്, രലോക്കൗട്ടുകള്, രജോലതിയതില് നതിന്ന് 
പതി�തിച്ചുവതിെല് എന്നതിവയോണ് ടതോഴതില് േതിനങ്ങള് 
നഷ്ട്െോനുണ്ോയ പ്രധോന കോ�ണങ്ങള്. 
രക�ളത്തിടല പണതിമുെക്കുകളുടെ വതിശേോുംശങ്ങള് 
അനുബന്ും 7.1.6 -ല് നല്കതിയതി�തിക്കുന്.

പട്തിേ 7.1.4 �ോക്െറതികളതിടല ടതോഴതിലോളതികളുടെ എണും
വര്ഷും ല�ൊഴതിെൊളതിേള് 
2014 646923

2015 688199

2016 702129

2017 678058

2018 698679

2019 726195

2020 702901
ഉറവിടം: �ോക്ടറീസ് ആനഡ്  യബോ�ിയേഴ്സ് വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 

പട്തിേ 7.1.5  രക�ളത്തിടല വ്യോവസോയതിക അപകെങ്ങള്, 2013-2020 കോലയളവതില്, (എണും) 

അപേടങ്ങള് 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ജൂലെ 31, 
2020 വലര 

ഗുരുത�മോയവ 414 274 131 156 180 187 162 82

നതിസോ�മോയവ  365 370 341 297 507 405 307 146

ഉറവിടം: �ോക്ടറീസ് ആനഡ്  യബോ�ിയേഴ്സ് വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 



370 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കേരളത്തിലെ 
ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കുള്ള സൊമൂഹതിേ 

സുരക്ഷൊ സുംവതിധൊനങ്ങള് 

എുംക്ൊയരീസസ് ക്റേറ്സ് ഇന്ഷുേന്സസ് 
(ഇഎസസ്ഐ) പദ്ധ�തി

ര�ോഗങ്ങള്, അുംഗകവകല്യങ്ങള്, എന്നതിവയുണ്ോയോല് 
ജീവനക്ോര്ക്് പ�തി�ക്ഷ  നല്കുക, രജോലതിയുമോയതി 
�ന്ധട്ട് അപകെത്തില് മ�ണട്ട് 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും അവരുടെ കുടുും�ങ്ങള്ക്കുും 
ആവശ്യമോയ സഹോയും നല്കുക, പ്രസവ 
സും�ന്ധമോയ ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്കുക 
എന്നതിവയോണ് ഗവണ്ടമറെതിടറെ ഇ.എസ്.ഐ പദതതി 
യുടെ ഉരദേശ്യും. 948 ടല ഇ എസ് ഐ ആക്്തിടന 

അെതിസ്ോനമോക്തിയുള്ളതോണ് സമഗ്മോയ സോമൂഹ്യ 
സു�ക്ഷോ വ്യവസ്കള് . കവേ്യുതതി ഉപരയോഗതിക്കുന്നതുും,  
പരത്ോ അതതിലധതികരമോ ടതോഴതിലോളതികടള നതിയമതിക്കുന്ന 
സീസണല് ഇത� �ോക്െറതികളതില് രജോലതി ടചയ്യുന്ന 
എല്ോ ജീവനക്ോരുും, അടല്ങ്തില് 20 ഓ അതതില് 
കൂടുതല് ടതോഴതിലോളതികടളരയോ  നതിയമതിക്കുന്ന 
�ോക്െറതികളതിടലയുും എല്ോ ജീവനക്ോരുും  ഈ 
പദതതിയതില്  ഉള്ട്ടുന്. കൂെോടത രഷോപ്പുകള്, 
രഹോട്ലകള്, ടറരസ്റോറന്റുകള്, സതിനതിമ, രറോഡ് 
രമോരട്ോര് ്രോന്ര്പെോര്ട്് സ്ോപനങ്ങള്, പത്ര 
സ്ോപനങ്ങള് എന്നതിവയതില് രജോലതി ടചയ്യുന്നവരുും 
ഇതതില് ഉള്ട്ടുന്. ഇന്ഷ്ര് ടചയ്ത ഓര�ോ 
രജോലതിക്ോ�നുും അവരുടെ ടതോഴതിലെമയുും 
അവരുടെ രവതനത്തിടറെ ഒരു നതിശ്തിത ശതമോനും 
ഓര�ോ മോസവും ESIC രലക്് സുംഭോവന 
ടചരയ്ണ്തുണ്്. ടതോഴതിലോളതികളുടെ രവതനപ�തിധതി 

ചതിത്ും 7.1.3 2014-15 മുതല് 2019-20 വട�യുള്ള വ്യോവസോയതിക ടസ്തില്ടമറെതിടറെ നതി�ക്് (ശതമോനത്തില്)
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വ്യോവസോയതിക ടസ ത്ില്ടമറെതിടറെ നതി�ക്് 

ഉറവിടം: �ോക്ടറികളം യബോ�ിേറുകളം വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 

പട്തിേ 7.1.6 വതിവതിധ കോ�ണങ്ങളോല് രക�ളത്തില് നഷ്ട്ട് ആടക ടതോഴതില് േതിനങ്ങള്

വര്ഷും 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(ആഗസസ്റ്സ് 
31, 2020 

വലര)
തീര്്് 
കല്തിക്ോനുള്ളവ 8 11 4 0 1 1 1 1

തര്ക്ങ്ങളുടെ എണും 10 5 7 5 1 2 1 0

ആടക 18 16 11 5 2 3 2 1

സമ�ും മൂലും 
നഷ്്െട്ട് ടതോഴതില് 
േതിനങ്ങള് 

2,68,947 94,021 2,21,619 59,692 1,41,120 1,46,696 1,81,500 94,500

രലോടക്കൗട്് മൂലും 
നഷ്്െട്ട് ടതോഴതില് 
േതിനങ്ങള്

3,53,002 2,91,964 3,18,250 5,26,302 6,08,789 5,93,546 5,64,975 3,20,922

പതി�തിച്ചുവതിെല് മൂലും 
നഷ്്െട്ട് ടതോഴതില് 
േതിനങ്ങള്

26,691 68,337 72,935 4,24,650 5,28,930 4,73,044 4,59,715 3,38,872

ഉറവിടം: �ോക്ടറികളം യബോ�ിേറുകളം വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 
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നതി�ക്് കോലോകോലങ്ങളതില് പ�തിഷ്ക�തിക്കുന്. മതിക് 
സോമൂഹതിക സു�ക്ഷോ പദതതികടളയുും രപോടല 
ESI സീും പ്രവര്ത്തിക്കുന്. ഇടതോരു സ്ോശ്രയ 
ആര�ോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് പദതതിയോണ്.  പ�തി�ക്ഷതിത 
ജീവനക്ോ�തില് നതിന്ും അവരുടെ ടതോഴതിലെമകളതില് 
നതിന്ും രവതനത്തിടറെ ഒരു നതിശ്തിത ശതമോനും 
ഇതതിരലക്് സുംഭോവന ആയതി എടുക്കുന്. ഇ.എസ്.ഐ 
ഡതിട്പെന്സറതികളുടെയുും ആശുപത്രതികളുടെയുും എണും 
അനുബന്ും 7.1.7-ല് ടകോടുത്തി�തിക്കുന്.

കേരളത്തിലെ ല�ൊഴതിെൊളതി കക്ഷമും

ഏടതോരു സമ്പേ് വ്യവസ്യുടെയുും അെതിസ്ോനും 
അതതിടറെ ടതോഴതില് ശക്തിയോണ്, അവരുടെ 
പ്രയോസങ്ങള്  പ�തിഹ�തിക്കുന്നത് വ്യോവസോയതിക 
അഭതിവൃദതിക്കുും, സോമൂഹതിക രക്ഷമത്തിനുും 
ഒഴതിച്ചുകൂെോനോവത്തോണ്. അത് രപോടല 
തടന്ന സോമ്പത്തിക വതികസനത്തിന് 
പ്രധോനമോണ്  നതിരക്ഷപകടറെയുും വ്യോവസോയതിക 
സ്ോപനങ്ങളുടെയുും നതിലനതില്പ്പുും എന്നതതിനോല് 
ഈ �ണ്് തോല്്�്യങ്ങള്ക്തിെയതിലും ഒരു സമന്യും 
വരുത്തുന്നതതിന് സര്ക്ോ�തിടറെ പങ്് വളട� 
അത്യോവശ്യമോണ്. 

രക�ളത്തില്, ടതോഴതില് വകു്തിടറെ രമധോവതിയോണ് 
രല�ര് കമ്ീഷണര്, 14 ജതില്ോ രല�ര് ഓ�ീസര്മോരുും 
101 അസതിസ്ററെ് രല�ര് ഓ�ീസര്മോരുും 
അെങ്ങുന്ന അഡീഷണല് രല�ര് കമ്ീഷണറടെ 
(എന്ര�ോഴ് സ് ടമറെ് ) രനതൃത്ത്തിലള്ള ഒരു 
എന്ര�ോഴ് സ് ടമറെ് വതിഭോഗടത് വതിവതിധ ടതോഴതില് 
നതിയമങ്ങള് പ്രകോ�ും സ്ോപനങ്ങളുടെ പ�തിരശോധന 
നെത്ോന് ചുമതലട്ടുത്തിയതി�തിക്കുന്. ഈ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ടക്ല്ോും  രമഖലോെതിസ്ോനത്തില് 
ടകോല്ും, എറണോകുളും, രകോഴതിരക്ോെ് രമഖലോ 
രജോയതിറെ് രല�ര് കമ്ീഷണര്മോരുും സുംസ്ോന  
തലത്തില് രല�ര് കമ്ീഷണറടെ രമല്രനോട്ത്തില്, 
അഡീഷണല് രല�ര് കമ്ീഷണറും 
(എന്ര�ോഴ് സ് ടമറെ് ) ചുമതല വഹതിക്കുന്.

ടതോഴതില് സകൗഹൃേ അന്ത�ീക്ഷും നതിലനതിര്ത്തുന്നതതിനുും, 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് നതിയമപ�മോയതി അര്ഹമോയ 
ശമ്പളരത്ോടെയുള്ള പ്രതതിവോ� അവധതി, ഓവര്കെും 
രവതനും, മതിനതിമും രവതനും, ഇ�തി്തിെ സകൗക�്യും, മ്് 
ആനുകൂല്യങ്ങള് എന്നതിവ യഥോവതിധതി ലഭതിക്കുന്ടണ്ന്ും 
ഉറ്ോക്ോന് ടതോഴതില് വകു്തിടറെ എന്ര�ോഴ്ടമെറെ് 
വതിഭോഗും പ്രവര്ത്തിക്കുന്. കൂെോടത, അസുംഘെതിത 
രമഖലയതിടല ടതോഴതിലോളതികള്ക്് മതിനതിമും രവതനും 
ഉറ്ോക്ോനുും രവതന വതിത�ണത്തില് സുതോ�്യത 
ഉറ്ോക്ോനുും രവതന സും�ക്ഷണ സുംവതിധോനും 
നെ്ോക്തിയതിട്ടുണ്്. രവതനസും�ക്ഷണ സുംവതിധോനും 
(ഡബ്ല്യുപതി എസ് )/ഇ-രപയ് ടമറെ് രക�ളത്തിടല 
ടതോഴതില് വകു്തിടറെ ഒരു പ്രധോന പദതതിയോണ്, ഇത് 

ടതോഴതിലോളതികള്ക്് മതിനതിമും രവതനും നല്കുന്നതുും, 
രവതനും �ോങ്കുകള് വഴതി വതിത�ണും ടചയ്യുന്നതുും, 
അത്�ും വതിത�ണങ്ങള് നതി�ീക്ഷതിക്ോനുും ലക്ഷ്യമതിടുന്.

ല�ൊഴതിെൊളതി കക്ഷമ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

ടതോഴതിലോളതി രക്ഷമ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെ്തിലോക്കുന്നതതില് ടതോഴതില് വകു്് പ്രധോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്. സുംസ്ോനത്് നതിലവതിലള്ള 28 ടതോഴതില് 
രക്ഷമ ര�ോര്ഡുകളതില് (ഉറവിടം: യേബര് കമ്ീഷണയററ്്) 16 
ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡുകള് ടതോഴതില് വകു്തിന് 
കീഴതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്, അതത് ടതോഴതില് രമഖലയ്ക് 
രക്ഷമത്തിനോയുള്ള വതിവതിധ സകൗക�്യങ്ങള് നല്കുന്നത് 
ഉറ്ോക്ോന് ഈ ര�ോര്ഡുകള്ക്് കഴതിയുന്. മറ്റു 
ര�ോര്ഡുകള് കൃഷതി, വ്യവസോയും തുെങ്ങതി വതിവതിധ 
വകുപ്പുകളതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്. ടതോഴതില് വകു്തിന് 
കീഴതിലള്ള രക്ഷമ ര�ോര്ഡുകള് പട്തിേ 7.1.7-ല് 
പ�ോമര്ശതിച്ചതി�തിക്കുന്.2020 ജനുവ�തി വട� ഈ 16 രക്ഷമ 
ര�ോര്ഡുകളതിലോയതി 79,03,233 അുംഗങ്ങള് �ജതിസ്റര് 
ടചയ്തതിട്ടുണ്്

കേരളത്തിലെ അനൗപചൊരതിേ 
ല�ൊഴതിെൊളതിേളലട  സൊമൂഹതിേ സുംരക്ഷണും

രക�ളത്തിടല അനകൗപചോ�തിക രമഖലയതിടല 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ സോമൂഹതിക സു�ക്ഷ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനോയതി, വകു്് നതി�വധതി 
രക്ഷമപദതതികള് നെ്ോക്കുന്.

1.അസുംഘടതി� കമഖെയതിലെ 
ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കസ് സൊമൂഹതിേ സുംരക്ഷണും

അസുംഘെതിത രമഖലയതിടല ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 
സോമൂഹതികവും സോമ്പത്തികവമോയ സും�ക്ഷണും 
ലക്ഷ്യമതിടുന്നതോണ് പദതതി. ഈ സീമതിന് ഇനതി്റയുന്ന 
മൂന്ന് ഘെകങ്ങളുണ്്:

(എ)  അസുംഘടതി� പ്ര�തിദതിന കവ�ന ജരീവനക്കൊരുലട 
ദുരതി�ൊശ്ൊസ ഫണ്സ്

 കേനുംേതിന രവതന ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
നതിര്വചനത്തില് ഉള്ട്ടുന്ന ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും 
മ്് രക്ഷമപദതതികളുടെ പ�തിധതിയതില് 
വ�ോത്വര്ക്കുും ടതോഴതിലതിനതിെക്് പ�തിക്് 
പ്തിയവര്ക്കുും 2000 രൂപനതി�ക്തില് ധനസഹോയും 
നല്കുന്നതതിന് ടതോഴതില് വകു്് വഴതി നെ്ോക്തിയ 
പദതതിയോണ്  ഇത്. ഈ പദതതി 2007-08 -ല് 
ടതോഴതില് വകു്് വഴതിയോണ് നെ്തില്  വരുത്തിയത്.

(ബതി) മരും േയറുന്നവരുലട ലവേെ്യ ലപന്ഷന് 
പദ്ധ�തി

 മ�ും കയറന്ന ടതോഴതിലോളതികളുടെ രക്ഷമ 
പദതതി പ്രകോ�ും സോമ്പത്തിക സഹോയും 
ലഭതിച്ചതിരുന്ന, മ�ണട്ട് ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
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ആശ്രതിതര്ക്്  ടപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനോയതി 
2012 ജനുവ�തി ഒന്നതിനോണ് ഈ ടപന്ഷന് പദതതി 
അവത�തി്തിച്ചത്. 

(സതി) അസുംഘടതി� കമഖെയതിലെ ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കസ് 
മൊതൃ�് അെവന്സസ്

 2011-12 ലോണ് സര്ക്ോര് ആേ്യമോയതി ഈ 
പദതതി ആ�ുംഭതിച്ചത്. വതിവതിധ രക്ഷമ �ണ്് 
ര�ോര്ഡുകള് നല്കുന്ന പ്രസവോനുകൂല്യങ്ങള് 
നല്കുന്നതതിന് ഒരു ഏകീകൃത മോനേണ്ും ടകോണ്് 
വരുകയുും, പ്രസവോനുകൂല്യും മതിനതിമും രവതനും ആയതി 
നതിശ്യതിക്കുകയുും ടചയ്തു. പ്രസവോനുകൂല്യത്തിടറെ 
തുക വതിവതിധ രക്ഷമ �ണ്് ര�ോര്ഡുകള് 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് വതിത�ണും ടചയ്യുന്ണ്്, 
അത് അവരുടെ അഭ്യര്തന പ്രകോ�ും സര്ക്ോര് 
ര�ോര്ഡുകള്ക്് തതി�തിടക നല്കുും.

  
 2. എക്റേറ്സ് ല�ൊഴതിെൊളതിേളലട 
     ആശ്ൊസനതിധതി

അപകെത്തില് മ�ണട്ടുന്ന എരസ്റ്് 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ നതിയമോനുസൃത 
അനന്ത�വകോശതിക്് ഒ്ത്വണ സോമ്പത്തിക 
സഹോയമോയതി 25,000 രൂപ നല്കുന്നതതിനുള്ള 
പദതതിയോണതിത്.  

പരമ്പരൊഗ� കമഖെയതിലെ 
ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കുള്ള ധനസഹൊയും

പ�മ്പ�ോഗത ടതോഴതില്രമഖലയോയ �ീഡതി, ഖോേതി, 
മുള, ചൂ�ല്, മത്്യ�ന്ധനവും സുംസ�ണവും, 
കശുവണ്തി. കയര്, കയര് മോ്്സ് ആറെ് മോ്തിുംഗ്സ്, 

ക�കകൗശല നതിര്മ്ോണും തുെങ്ങതിയ ടതോഴതില് ടചയ്യുന്ന 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 1,250 രൂപ നതി�ക്തില് ധനസഹോയും 
നല്കുന്നതതിനുള്ള പദതതിയോണതിത്. കയര്, �തിഷറീസ് 
തുെങ്ങതിയ വകുപ്പുകള്, അസുംഘെതിത സോമൂഹ്യ സു�ക്ഷോ 
ര�ോര്ഡുകള് എന്നതിവ മുരഖനയോണ് പദതതി 
നെ്തിലോക്കുന്നത്. 

കേൊവതിഡസ്   കെൊക്കസ്ഡൗണ്: 
ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കുള്ള സഹൊയും  

ടതോഴതിലോളതി രക്ഷമ ര�ോര്ഡുകള് ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 
എക്് രഗ്ഷ്യ സോമ്പത്തിക സഹോയും പ്രഖ്യോപതിച്ചു. 
രന�തിട്ടുള്ള സോമ്പത്തിക സഹോയത്തിനുപുറടമ, ചതില 
ര�ോര്ഡുകള് പലതിശ�ഹതിത വോയ്പകളുും വോഗ്ോനും 
ടചയ്തതിട്ടുണ്്. ഇതുവട� പ്രഖ്യോപതിച്ചതിട്തിടല്ങ്തിലും 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് വരുമോന സഹോയും നല്കോനുും 
നതിര്രദേശമുണ്്.

1. ചുമട്് ടതോഴതിലോളതി  ടവല്ട�യര് ര�ോര്ഡതിടല 
എല്ോ അുംഗങ്ങള്ക്കുും ഏപ്രതില് 14, 2020 ന് മുമ്പ് 
ര�ോണസ് നല്കതി. 2, 43, 504 അുംഗങ്ങള്ക്ോയതി 
ഇപ്രകോ�ും 30 രകോെതി രൂപ ടചലവഴതിച്ചു.

2. വര്ഷും പൂര്ത്തിയോക്കുകയുും  2018 ല് അുംഗത്ും 
പുതുക്കുകയുും ടചയ്ത  എല്ോ അുംഗങ്ങള്ക്കുും 
നതിര്മോണ രക്ഷമ ര�ോര്ഡ് ₹1,000 നല്കതി. 
അത്�ും 15 ലക്ഷരത്ോളും അുംഗങ്ങളുണ്ോയതിരുന്, 
ഇതതിനോയതി 200 രകോെതി രൂപ ടചലവഴതിച്ചു.

3. വതിവതിധ വതിഭോഗത്തിലള്ള രമോരട്ോര് 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്ോയതി പട്തിേ 7.1.8 -ല് 
നല്കതിയതി�തിക്കുന്ന പ്രകോ�ും തുക രമോരട്ോര് 

             പട്തിേ 7.1.7 ടതോഴതില് വകു്തിന് കീഴതിലള്ള രക്ഷമ ര�ോര്ഡുകള്
ക്രമ നും കബൊര്ഡതിലറെ കപരസ്

1 രക�ള ഈ് കോട്ടുവള്ളതി, പന്തനുസ് ലീ�് ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

2 രക�ള ഹോന്ഡ്  ലും ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

3 രക�ള �ീഡതി, സതിഗോര് ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്്  ര�ോര്ഡ് 

4 രക�ള കോര്ഷതിക ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

5 രക�ള ആഭ�ണ ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

6 രക�ള രമോരട്ോര് ്രോന്ര്പെോര്ട്് ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

7 രക�ള തയ്ല് ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

8 രക�ള രല�ര് ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

9 രക�ള കള്ള് ടചത്് ടതോഴതിലോളതി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

10 രക�ള അ�്കോ�തി ടവല്ട�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്

11 രക�ള സുംസ്ോന അസുംഘെതിത ടതോഴതിലോളതി രസോഷ്യല് ടസക്യൂ�തി്തി ര�ോര്ഡ്  

12 രക�ള ടചറകതിെ രതോട്ും ടതോഴതിലോളതി ടവല്�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ്  ഓര്ഗകനരസഷന്  

13 രക�ള ചുമട്് ടതോഴതിലോളതി   ടവല്�യര് ര�ോര്ഡ് 

14 രക�ള �തില്ഡതിുംഗ്, മ്് കണ്സ്്രക്ഷന് ടതോഴതിലോളതി ടവല്�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ് 

15 രക�ള കശുവണ്തി ടതോഴതിലോളതി റതിലീ�്  ആന്ഡ്  ടവല്�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ് 

16 രക�ള രഷോപ്സ് ആന്ഡ്  എസ്െ്്ോബ്ലതിടമെറെ്റ്  ടതോഴതിലോളതി ടവല്�യര് �ണ്് ര�ോര്ഡ് 

ഉറവിടം: യേബര് കമ്ീഷണയററ്്, യകരള സര്കോര് 
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വര്രക്ഴ്സ് ടവല്ട�യര് ര�ോര്ഡ് ടചലവഴതിച്ചു.

1. അ�്ക�തി വര്രക്ഴ്സ് ടവല്ട�യര് ര�ോര്ഡ് 
5,000 രൂപ വട� �ോര് ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 
സഹോയമോയുും 10,000 രൂപ വട� പലതിശ�ഹതിത 
വോയ്പയോയുും വതിത�ണും ടചയ്തു.

2. ആശുപത്രതികള്, ടപര്രോള് പമ്പുകള്, ഗ്യോസ് 
ഏജന്സതികള്, രക�ള രഷോപ്പുകളുും വോണതിജ്യ 
സ്ോപനങ്ങളുും രല�ര് ടവല്ട�യര് 
ര�ോര്ഡുകളതില് അുംഗങ്ങളോയ സ്യുംടതോഴതില് 
ടചയ്യുന്നവര്ക്കുും 1,000 രൂപ ധനസഹോയും 
വതിത�ണും ടചയ്തു. രകോവതിഡ് �ോധതിതര്ക്് 
10,000 രൂപയുും വതിത�ണും ടചയ്തു, 
ഐടസോടലഷനതില് കഴതിരയണ്തി വന്നവര്ക്്  
5,000 രൂപയുും സഹോയും നല്കതി.

3. രകോവതിഡ്-19 പോന്ടഡമതിക് �ോധതിച്ച, രക�ള 
അഗ്തികള്ച്ചറല് വര്രക്ഴ്സ് ടവല്ട�യര് 
�ണ്് ര�ോര്ഡതില് �ജതിസ്റര് ടചയ്ത 
അുംഗങ്ങള്ക്് 7,500 രൂപ വതിത�ണും ടചയ്തു, 
രകോവതിഡ്-19 കോ�ണും ഐടസോടലഷനതില് 
കഴതിരയണ്തി വന്നവര്ക്് 1,000 രൂപയുും നല്കതി.

അ�തിഥതി ല�ൊഴതിെൊളതിേള്

മതിക് ആളുകളുും ഒരു സ്ലത്് തടന്ന സ്തി�മോയതി 
തോമസതിക്കുന്  അടല്ങ്തില് ഒരു നതിര്ദേതിഷ് 
സ്ലത്് ഉറച്ചു നതില്ക്കുന്  എന്ന ആശയും 
ആകര്ഷകമോകുടമങ്തിലും അത് സോദ്യമോയ 
ഒന്നല്. ചലനോത്മകതടയ പ�തിമതിതട്ടുത്തുന്നരതോ 
നതിയ�തിക്കുന്നരതോ ആയ നതിര്ദേതിഷ് നയങ്ങരളോ മ്് 
ഘെകങ്ങരളോ നതിലവതിലതിടല്ങ്തില് ടമോ�തിലതി്തി എന്നത് 
എല്ോ ജനങ്ങളതിലും അന്തര്ലീനമോയ സ്ഭോവമോണ്. 
എന്നതിരുന്നോലും, ചതില ആളുകള് മറ്റുള്ളവര�ക്ോള് 
കൂടുതല് മ്തിെങ്ങളതിരലക്് രപോകോന്  തോല്�്യും 
കോണതിക്കുന്, മറ്റുള്ളവ�തില് നതിന്ന് വ്യത്യസ്തമോയതി, ഓര�ോ 
�ോജ്യത്തിടറെയുും വതികസനത്തിടറെ നതിലവോ�വമോയതി 
ഇതതിന്അടുത് �ന്ധും ഉണ്്, ഇത് ഓര�ോ �ോജ്യടത്യുും 
ജനസുംഖ്യ വതിത�ണവമോയുും �ന്ധട്ട്തി�തിക്കുന്. 
മുകളതില് ര�ഖട്ടുത്തിയതി�തിക്കുന്നതുരപോടല ആന്ത�തിക 
കുെതിരയ്ും അളക്കുന്നതതില് ബുദതിമുട്ടുകള് ഉടണ്ങ്തിലും, 
രലോകത്തുെനീളമുള്ള പോര്ണുകള് തോ�തമ്യും ടചയ്ോന് 

കഴതിയുന്ന  വതിശകലന രമോഡലകളുടെ നതിര്മ്ോണത്തില് 
ഗണ്യമോയ പുര�ോഗതതി ഉണ്ോയതിട്ടുണ്് 1.

പശ്തിമ �ുംഗോള്, �ീഹോര്, ഒഡീഷ, ഉത്ര്പ്രരേശ്, 
ഛത്ീസ്ഗഡ് , ജോര്ഖണ്്, അസും തുെങ്ങതിയ 
സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്ള്ള അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
വ�വ് സുംസ്ോനടത് ടതോഴതില് രമഖലയതിടല 
സമീപകോല പ്രവണത കോണതിക്കുന്. അന്തര്-
സുംസ്ോന കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികളുടെ ടതോഴതില് 
സോഹച�്യങ്ങള് 1979 -ടല അന്തര്-സുംസ്ോന 
കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികളുടെ ടതോഴതില്, രസവന 
വ്യവസ്കളുടെ നതിയമപ്രകോ�ും കകകോ�്യും 
ടചയ്ട്ടുന്. നതിയമത്തിടല വ്യവസ്കള് 
അനുസ�തിച്ച്, ക�ോറകോ�ന് ടതോഴതിലോളതികടള റതിക്രൂട്് 
ടചയ്യുന്ന സുംസ്ോനത്് നതിന്ന് (ഒറതിജതിനല് രസ്റ്് ) 
റതിക്രൂട്്ടമറെ് കലസന്സുും അവര് രജോലതി ടചയ്യുന്ന 
സുംസ്ോനത്് നതിന്ന് ഒരു ടതോഴതില് കലസന്സുും 
(സ്ീകര്ത്ോവ് രസ്റ്് ) വോങ്ങതിയതി�തിക്ണും. ടതോഴതിലെമ 
എന്ന നതിലയതില് നതിയമത്തില് വതിഭോവനും ടചയ്തതിട്ടുള്ള 
വ്യവസ്കള് ഉറ്ോക്ോന് ക�ോറകോ�നുും,  പ്രധോന 
ടതോഴതിലെമയുും �ോധ്യസ്�ോണ്. എന്നോല് 
സോധോ�ണയോയതി, ഈ ടതോഴതിലോളതികടള നതിയമത്തിടറെ 
പ�തിധതിയതില് ടകോണ്ടുവ�ോന് പല കോ�ണങ്ങള് ടകോണ്ടുും 
കഴതിയോറതില്. മതതിയോയ ആര�ോഗ്യ സകൗക�്യങ്ങളതില്ോടത 
ഈ ടതോഴതിലോളതികള് രജോലതിസ്ലത്തിന് 
സമീപും ശുചതിത്മതില്ോത് അവസ്യതില് കൂട്ും 
കൂെതി  തോമസതിക്ോന് നതിര്�ന്ധതിത�ോകുന്. ഇത് 
മറതികെക്ോന്, കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 
സു�ക്ഷതിതമോയ ടതോഴതില് അന്ത�ീക്ഷും ഉറ്ോക്കുന്നതതിന് 
രക�ള സര്ക്ോര് ധോ�ോളും പദതതികളുും ഇെടപെലകളുും 
ആ�ുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

മ്് സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്ും, അതുരപോടല, 
�ുംഗ്ോരേശതില് നതിന്ും, രന്ോളതില് നതിന്ും 
മറ്റുമോയതി ഏകരേശും 25 ലക്ഷത്തില്പ�ും  കുെതിരയ് 
ടതോഴതിലോളതികളോണ് രക�ളത്തിലള്ളടതന്ന് 
ഡതി. നോ�ോയണയുടെ പഠനത്തില് (2013) 
കണക്ോക്തിയതിട്ടുണ്് - ഇത് സുംസ്ോനടത് 
ഇര്ോഴടത് ജനസുംഖ്യയുടെ ഏകരേശും  7 
ശതമോനരത്ോളും വരുും.2 ഇത്�ത്തില് 
കുെതിരയറന്നവ�തില് അധതികവും 18 വയസ്തിനുും 

 പട്തിേ 7.1.8 രമോരട്ോര് വര്രക്ഴ്സ് ടവല്ട�യര് ര�ോര്ഡ് രമോരട്ോര് ടതോഴതിലോളതികള്ക്് നല്കതിയ തുക 
(രൂപയതില്) 

വ തിഭൊഗും തുേ രൂപയതില്  
രസ്റജ് കോ�തിടയജ്/ രകോണ്്രോക്്് കോ�തിടയജ്/ �സ്  ടതോഴതിലോളതി 5000

ഗുഡ് സ് വോഹന ടതോഴതിലോളതികള്  3500

െോക്തി ടതോഴതിലോളതികള് 2500

ഓരട്ോ, ്രോക്്ര് ടതോഴതിലോളതികള് 2000

ഓരട്ോ ടമോക�ല് വര്ക്് രഷോ്് ടതോഴതിലോളതികള് 1000

 1 A Parson et al.,2007; UN DESA, 2015 - Abridged excerpt of Skeldon, 2018. 
2 Narayana, D. and Venkiteswaran C.S. with M. P. Joseph (2013), “Domestic Migrant Labour in Kerala”, a studyconducted by the Gulati Institute of Finance and 
taxation” submitted to Labour and Rehabilitation Department, Government of Kerala
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30 വയസ്തിനുും ഇെയതില് പ്രോയമുള്ള പുരുഷ 
ടതോഴതിലോളതികളോണ്. കതിഴക്ന് ഇന്ത്യന് 
സുംസ്ോനങ്ങളോയ പശ്തിമ �ുംഗോള്, അസും, ഒഡീഷ, 
�ീഹോര് എന്നതിവതിെങ്ങളതില് നതിന്ള്ള പട്തികജോതതി/ 
പട്തികവര്ഗ്ഗ ടതോഴതിലോളതികള് കുടുും�ങ്ങളതില്ോടതയോണ് 
കുെതിരയറന്നത്. ഈ കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികള് എല്ോ 
രമഖലകളതിടലയുും  ടതോഴതിലകളതില്  ഏര്ട്ടുന്.

കമരഗ്ഷന് സര്രവ 2018 പ്രകോ�ും ടതോഴതില്, മ്് 
ആവശ്യങ്ങള് എന്നതിവക്ോയതി മ്് സുംസ്ോനങ്ങളതില് 
നതിന്ന് രക�ളത്തിരലക്കുള്ള കുെതിരയ്ും  തുെര്ച്ചയോയതി 
വര്ദതിച്ചുടകോണ്തി�തിക്കുകയോണ്. രക�ള കമരഗ്ഷന് 
സര്രവ്വ (ടക.എും.എസ് 2018) അനുസ�തിച്ച് 
പശ്തിമ �ുംഗോള്, ഒഡീഷ, അസും, �ീഹോര്, 
ഉത്ര്പ്രരേശ് സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്നോയതി 
ഏകരേശും 30 ലക്ഷരത്ോളും ആഭ്യന്ത� കുെതിരയ്ക്ോര് 
രക�ളത്തിലടണ്ന്നോണ് കണക്ോക്കുന്നത്. അത്�ും 
ടതോഴതിലോളതികള്  മ്് സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്ന് 
രക�ളത്തിരലക്് കുെതിരയറന്നതതിനുള്ള ഒരു കോ�ണും 
രക�ളത്തിടല അസുംഘെതിത രമഖലയതില് രപോലും 
നതിലവതിലള്ള ഉയര്ന്ന രവതന നതി�ക്ോണ്.

എന്നോല് ആവോസതിനോയതി �ജതിസ്റര് ടചയ്തതിട്ടുള്ള 
ടതോഴതിലോളതികള് (അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുള്ള 
സകൗജന്യ ആര�ോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് പദതതി) 
വതിവതിധ പഠനങ്ങളുും, സര്രവ്വകളുും കണക്ോക്തിയ 
എണരത്ക്ോള് വളട� കുറവോണ്. ആവോസ് 
�ജതിസ്ര്രഷന് പ്രകോ�ും ഓഗസ്്് 31, 2020 വട� 
�ജതിസ്റര് ടചയ്ത ടമോത്ും അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
എണും 5,07,024 ആണ്. ഈ അതതിഥതി 
ടതോഴതിലോളതികള് രക�ളത്തിടല  14 ജതില്കളതില് 
വതിന്യസതിച്ചതിട്ടുണ്്. രക�ളത്തില് ഏ്വും കൂടുതല് 
കുെതിരയ്ക്ോര് പശ്തിമ �ുംഗോളതില് നതിന്ള്ളവ�ോണ്. 

വതിവതിധ സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്ള്ള കുെതിരയ് 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ വതിവ�ങ്ങള് ചതിത്ും 7.1.4-ല് 
കോണതിച്ചതി�തിക്കുന്. സുംസ്ോനോെതിസ്ോനത്തിലള്ള 
രരേക്്അ്് വതിശേോുംശങ്ങള് അനുബന്ും 7.1.8-ല് 
നല്കതിയതി�തിക്കുന്.

സുംസ്ോനത്് ഏ്വും കൂടുതല് അതതിഥതി 
ടതോഴതിലോളതികളുള്ളത് എറണോകുളും തതിരുവനന്തപു�ും 
എന്നീ  ജതില്കളതിലോണ്. ടമോത്ും ടതോഴതിലോളതികളതില് 
എട്് ശതമോനത്തിലധതികും വരുന്ന ധോ�ോളും കുെതിരയ് 
ടതോഴതിലോളതികള് രകോഴതിരക്ോെ്, തൃശൂര് ജതില്കളതില് 
ആണ് ഉള്ളത്. രക�ളത്തിടല ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള അന്തര് 
സുംസ്ോന കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികടള ചതിത്ും 7.1.5-ല് 
കോണതിച്ചതി�തിക്കുന്.

അ�തിഥതി ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കുള്ള സൊമൂഹതിേ 
സുരക്ഷ

ആവൊസസ്: എല്ോ അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും 
‘ആവോസ് ’ എന്ന രപ�തില് ടമഡതിക്ല് ഇന്ഷുറന്സ് 
പദതതി രക�ളും ഉറപ്പു നല്കുന്. �ോജ്യത്് മട്ോരു 
സുംസ്ോനവും നല്കോത് 25,000 രൂപ  മൂല്യമുള്ള 
ടമഡതിക്ല് ഇന്ഷുറന്സുും 2 ലക്ഷും രൂപ മ�ണ 
സഹോയവും ലഭതിക്ോന് അവര്ക്് അര്ഹതയുണ്്.
അപ്നഘര്: കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ന്യോയമോയ 
നതി�ക്തില് തോമസ സ്ലങ്ങള് നല്കുന്നതതിനോയതി 
സര്ക്ോര് ‘അപ്നഘര് പദതതി’ ആ�ുംഭതിച്ചു. 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ഏ്വും ഉയര്ന്ന രവതനും നല്കുന്ന 
�ോജ്യടത് സുംസ്ോനങ്ങളതില് ഒന്നോണ് രക�ളും. മതിക് 
കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും പ്രതതിേതിനും 600 രൂപയതില് 
കുറയോത് രവതനും ലഭതിക്കുന്, കൂെോടത ഓവര്കെും, 
ര�ോണസ്, മ്് നതിയമപ�മോയ ആനുകൂല്യങ്ങള് 
എന്നതിവയുും നല്കുന്.

ചതിത്ും 7.1.4 വതിവതിധ സുംസ്ോനങ്ങളതില് നതിന്ള്ള കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികളുടെ വതിവ�ങ്ങള്
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ചതിത്ും 7.1.5  ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള അന്തര് സുംസ്ോന കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികളുടെ എണും
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കബൊക്സ് 7.1.2 കേൊവ തിഡസ്-19 പൊന്ലഡമതിേസ് അ�തിഥതി ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കൊയള്ള, ഇടലപടലുേള്

അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികടള ഘട്ുംഘട്മോയതി അതോത് ലക്ഷ്യസ്ോനങ്ങളതിരലക്് എത്തിക്ോന് രക�ള 
സര്ക്ോര് സഹോനുഭൂതതിരയോടുകൂെതി സജീവമോയതി പ്രവര്ത്തിച്ചു ടകോണ്തി�തിക്കുന്. ജൂണ് 3, 2020 വട� 
102 ട്രയതിനുകള് 1,38,870 ല് അധതികും (ഒരു ലക്ഷും മു്ത്തിടയട്ോയതി�ത്തി എഴുനൂ്തി എഴുപത് മോത്രും) 
ടതോഴതിലോളതികടള വ തിവ തിധ സുംസ്ോനങ്ങളതിരലക്്  ടകോണ്ടുരപോയതി. അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികടള 
അവരുടെ  വീടുകളതിരലക്് മെക്തി അയയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള വ തിശേമോയ പദതതി ഇതതിനകും തയ്ോറോക്തി, 
അതനുസ�തിച്ച് ട്രയതിനുകളതിലോയതി ടഷഡ്യൂള് ടചയ്തതിരുന്.

രകോവ തിഡ്-19 കടണ്യ്ന്ടമറെ്  പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ പശ്ോത്ലത്തില്, രല�ര് കമ്ീഷണരറ്് 
രകോള് ടസറെറതിടനോ്ും  എല്ോ ജതില്കളതിലും അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികളുടെ പ�ോതതി പ�തിഹ�തിക്കുന്നതതിന് 
24x7 പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ടഹല്്് കലന്/രകോള് ടസറെറകള് ആ�ുംഭതിച്ചു. ടതോഴതിലോളതികളുമോയതി 
സുംവേതിക്കുന്നതതിനുും അവരുടെ പ�ോതതികള് പ�തിഹ�തിക്കുന്നതതിനുും രവണ്ത്ര �ഹുഭോഷോ ഉരേ്യോഗസ്ട� 
രകോള് ടസറെറകളതില് വ തിന്യസതി് തിച്ച തിരുന്. രകോവ തിഡ്-19 മഹോമോ�തി ടപോട്തിപ്പുറട്ട് സോഹച�്യത്തില്, 
മോര്ച്ച് 24, 2020 മുതല് �ോജ്യത്് അപ്രതീക്ഷ തിതമോയതി രലോക്്ടഡകൗണ്  പ്രഖ്യോപ തിച്ചു. ജനസുംഖ്യയതില് 
രമോശമോയതി ഇത് ഏ്വും �ോധതിച്ച വ തിഭോഗങ്ങളതിടലോന്ന് കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികളോയതിരുന് 
എന്ന് നതിസ്ുംശയും പറയോും. കോ�ണും ഈ കോലയളവ തില് സോമ്പത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങടളോന്ും 
തടന്ന  ഉണ്ോയതിരുന്നതില്. അവ�തില് ഭൂ�തിഭോഗത്തിനുും വോെക നല്കോന് രപോലും കഴതിഞ്ഞതില്, 
അതതിടറെ �ലമോയതി അവ�തില് ച തിലര്  വീട്ടുെമസ്�തില് നതിന്ും കുെതിടയോഴതി് തിക്ല് നെപെതികള് 
രന�തിട്്  ടതരുവ തിലോകുകയുും ടചയ്തു. രലോക്്ഡകൗണ് സമയത്് ഏകരേശും 5 ലക്ഷും കുെതിരയ് 
ടതോഴതിലോളതികളുണ്ോയതിരുന്. ഇവര് സുംസ്ോനടത്ോട്ോടകയുള്ള 21,556 ക്യോമ്പുകളതില് അഭയും 
പ്രോപ തിച്ചു. ക്യോമ്പുകളതില് ഭക്ഷണും, ടവള്ളും, വ തിരനോരേോപോധതികള് ടെല തിവ തിഷന്, ടഗയതിമതിുംഗ് 
സകൗക�്യങ്ങള് എന്നതിവ നല്കതി. രലോക്്ഡകൗണ് സമയത്് ടതോഴതില് വകു് തിടന 2020 മോര്ച്ച് 
29 ന് അവശ്യ രസവനമോയതി പ്രഖ്യോപ തിച്ചു. അഡീഷണല് ചീ�് ടസക്രട്റതിയുടെ (രഹോും ആന്ഡ് 
വ തിജതിലന്സ്) നതിര്രദേശപ്രകോ�ും രല�ര് കമ്ീഷണറടെ രനതൃത്ത്തില് സുംസ്ോന തലത്തില് 
ഒരു െീും രൂപീക�തിക്കുകയുും, ക്യോമ്പുകളതില് അഭയും രതെതിയ അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികള്ക്് സു�ക്ഷയുും 
രക്ഷമ നെപെതികളുും വ്യോപ തി് തിച്ചു. രല�ര് കമ്ീഷണരറ്തില് ഒരു ‘രകോവ തിഡ് വോര് റും’ സ്ോപ തിക്കുകയുും 
അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികടള പ�തിപോല തിക്കുകയുും ടചയ്തു. ജതില്ോ രല�ര് ഓ�ീസര്മോര്, അസതിസ്ററെ് 
രല�ര് ഓ�ീസര്മോര്/ഇന്ട്പെക്െര്മോര് ഓ�് പ്ോരറെഷന് തുെങ്ങതിയവട� ഉള്ട്ടുത്തി �ീല്ഡ് 
തലത്തില് മട്ോരു െീമതിടനയുും രൂപീക�തിച്ചു. ഈ ക്യോമ്പുകള് എല്ോും തടന്ന ജതില്ോ ഭ�ണകൂെവമോയതി 
സഹക�തിച്ച് പ്രവര്ത്തിച്ചു. ടതോഴതില് വകു് തിടറെ ഇെടപെല തിടറെ �ലമോയതി ഒരു അതതിഥതി 
ടതോഴതിലോളതിക്് രപോലും  ഭക്ഷണും, കുെതിടവള്ളും, മ്് ശോ�ീ�തിക സകൗക�്യങ്ങള് എന്നതിവ നഷ്ട്െരുത് 
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കേൊവതിഡസ്-19 പൊന്ലഡമതിേസ് അ�തിഥതി 
ല�ൊഴതിെൊളതിേള്ക്കൊയള്ള, ഇടലപടലുേള്

കുെതിരയ് മോരനജ്ടമറെതിടറെ രക�ള മോതൃക 
പ്രശുംസനീയമോയതിരുന്. ആസൂത്രതിതവും 
സുംഘെതിതവമോയ ടതോഴതില് രക്ഷമ സും�ുംഭങ്ങള്ക്് 
അനുരയോജ്യമോയ ഒരു സുംസ്ോനടമന്ന നതിലയതില് 
രക�ളും മോതൃകയതിട്ടുണ്്. ടമച്ചട്ട് മതിനതിമും രവതനും, 
മോതൃകോ തോമസ സകൗക�്യും (അപ്ന ഘര് സീും), 
സോമൂഹ്യ സു�ക്ഷോ പദതതി വ്യവസ്കള് (ആവോസ് ) 
എന്നതിവയുള്ട്ടെ വളട� നല്�ീതതിയതിലള്ള ഒരു 
സുംഘെതിത ടതോഴതില് രക്ഷമ പ�തിസ്തിതതി വ്യവസ് 
സുംസ്ോനത്തുണ്്. ഇവതിടെ രജോലതി ടചയ്യുന്ന 
രക�ളത്തിടല അതതിഥതി ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ടതോഴതില് 
രക്ഷമോധതിഷ്തിത സോമൂഹതിക വ്യവസ്യുടെ രനട്ങ്ങളുണ്്.
 ടതോഴതില് രമഖലയതിടല സമോധോനും, വ്യോവസോയതിക 
ഐക്യും, കോ�്യക്ഷമത, ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
അവകോശങ്ങള്, പുതതിയതുും സുതോ�്യവമോയ ഒരു 
ടതോഴതില് സുംസോ�ും എന്നതിവയോണ് രക�ളും 
ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. ഒരു നല് ടതോഴതിലെമ-ടതോഴതിലെമ 
�ന്ധും വതികസതി്തിക്കുന്നതതിനുും, അവകോശങ്ങള്ടക്ോ്ും  
ജീവനക്ോര്ക്തിെയതില് കെമകടളക്കുറതിച്ചുും അവര�ോധും 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിന്  ടതോഴതില് വകു്് ഊന്നല് നല്കുന്. 
ടതോഴതിലെമകളുടെയുും, ടതോഴതിലോളതികളുടെയുും  
തോല്്�്യങ്ങളുും അവകോശങ്ങളുും സും�ക്ഷതിരക്ണ്തുണ്് 
എന്നതതിനോല്  വ്യക്തിപ�മോയ േതിവസങ്ങള് 
നഷ്ട്െോടത കോ�്യക്ഷമത വര്ദതി്തിക്കുന്നതതിനുും, 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ടതോഴതില് നതിയമങ്ങളുടെ 
പ്രരയോജനങ്ങള് ഉറ്ോക്ോനുമോണ് വകു്് 
ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്.

എന്ന �ീതതിയതില്  സര്ക്ോര് മുടന്നോരുക്ും നെത്തി. ഏടതങ്തിലും ത�ത്തിലള്ള നതിയമവ തിരുദ 
കുെതിടയോഴതി് തിക്ലകള്ടക്തതിട� ടകട്തിെ ഉെമകള്ക്് കര്ശന മുന്നറതിയതി്് നല്കതിയതിരുന്. തരദേശ 
സ്യുംഭ�ണ സ്ോപനങ്ങളുമോയതി സുംരയോജതിച്ച് കുടുും�ശ്രീ നതിയ�തിക്കുന്ന ‘കമ്്യൂണതി്തി കതിച്ചന്’ 
വഴതി ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ഭക്ഷണും നല്കുന്നതതിലടെ സുംസ്ോനും മതികച്ച മോതൃകയോയതി. അതതിഥതി 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് മോന്യമോയ തോമസസകൗക�്യും, ഭക്ഷണും, ആര�ോഗ്യ പ�തി�ക്ഷ, രലോക്്ടഡകൗണ് 
കോലയളവ തില് അവരുടെ എല്ോ ആവശ്യങ്ങളുും നതിവര്ത്തിച്ചു ടകോണ്് രക�ളും അവട� പ�തിപോല തിച്ചു. 
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7.2 ത�ൊഴിൽ

ആകഗൊള ല�ൊഴതില് േൊഴ്ചപ്ൊടസ് 

ഇറെര്നോഷണല് രല�ര് ഓര്ഗകനരസഷടറെ 
രവള്ഡ് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് ആറെ് ഔട്് ലക്്– ട്രന്സ് 
2020 അനുസ�തിച്ച് 2009 നുും 2018 നുും  ഇെയതിലള്ള 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്്  കുറയുന്നത് സ്ോയതിയോയതി. 
ടതോഴതില്  രമഖലയതിടല വളര്ച്ച  കുറയുന്നത്  ആരഗോള 
സോമ്പത്തിക മോന്്യവമോയതി  �ന്ധട്ട്ോണ്, ഇത് 
പ്രോധോനമോയുും ഉല്ോേനരമഖലയതിലോണ്.  2019 ടല 
5.4 ശതമോനും  ആരഗോള ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്്  
തുെര്ന് വരുന്ന  �ണ്് വര്ഷങ്ങളതിലും  ഇരത നതി�ക്തില് 
തടന്ന തുെരുടമന്ന്  വതിലയതിരുത്തുന്.  ഈ സ്തിതതി 
തുെരുടമങ്തിലും  ടതോഴതില് രമഖലയതിടല രചേനവും  
പ്രരചോേനവും  തമ്തിലള്ള ടപോരുത്രക്െതിടന  തുെര്ന്  
രലോകടമമ്പോടുമുള്ള ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 188 േശലക്ഷും  
അധതിക�തിച്ചു.

ആരഗോള ടതോഴതില് വതിപണതിയതില് മോന്യമോയ 
രജോലതിലഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഭൂമതി ശോസ്ത്രപ�മോയ 
അസമത്ും ഉള്ട്ടെ ടതോഴതില് വതിപണതികള് 
ഗണ്യമോയ അസമത്ങ്ങള്ക്് കോ�ണമോകുന് 
എന്ന് കടണ്ത്ലകളതില് ഉള്ട്ട്തിട്ടുണ്്.    
ഇരതോടെോ്ും സമകോലതിക ടതോഴതില്  വതിപണതിയതിടല 
ലതിുംഗ അസമത്വും ഒരു സവതിരശഷതയോണ്.  
മോന്യമോയ രജോലതിയതിരലയ്ക് തുല്യമോയതി പ്രരവശനും 
ലഭ്യമോകോത്തുകോ�ണും ആരഗോളവരുമോനത്തിടല 
അസമത്ും മുന്നരത്തതിരനക്ോള് കൂടുതലോണ്.

രകോവതിഡ്-19 പോന്ഡമതിക് ടതോഴതില് വതിപണതികളതില്     
ടചലത്തിയ സ്ോധീനും കോ�ണും സ്തിതതിവതിവ� 
കണക്കുകളുും  പ്രവചനങ്ങളുും വലതിയ മോ്ങ്ങള്ക്കു 
വതിരധയമോയതി.  േശലക്ഷ കണക്തിനു ആളുകളുടെ 
ഉപജീവനടത്  �ോധതിച്ച പകര്ച്ച  വ്യോധതി തടന്നയോണ്  
ടതോഴതില് രലോകരത്യുും   �ോധതിച്ചത്.  രലോകടത് 

സും�ന്ധതിച്ചുള്ള ഏ്വും  പുതതിയ  വതിവ�ങ്ങളതില് 
കോണോന് കഴതിയുന്നത്  രകോവതിഡ്-19 കോ�ണും  
ടതോഴതിലതിെും അെച്ചുപൂട്ലകള്ക്് വതിരധയമോകുരമ്പോള് 
രലോകടത്മ്പോടുമുള്ള ടതോഴതിലതില് വതിപണതികടള 
തോറമോറോക്കുന്.  ഇത്  രജോലതി സമയടത് 
നഷ്ത്തിരലക്്  നയതിക്കുകയുും  ഈ പ്രവൃത്തി  ടതോഴതില് 
വരുമോനടത് ഗണ്യമോയതി  കുറയ്ക്കുകയുും ടചയ്യുന്.  
2019 ടല  ഇരത കോലയളവതിടന അരപക്ഷതിച്ച്  2020 
ടല ആേ്യ കോലയളവതില് ആരഗോള ടതോഴതില് വരുമോനും 
10.7 ശതമോനമോയതി കുറഞ്ഞതോയതി കണക്ോക്കുന്.   
മതിക് �ോജ്യങ്ങളതിലും  ടതോഴതിലതിടറെ  ആരപക്ഷതിക ഇെതിവ്  
പുരുഷന്ോര�ക്ോള്  സ്ത്രീകള്ക്ോണ്  കൂടുതല് 
സുംഭവതിച്ചത്.

ല�ൊഴതില് രുംഗും: ഇന്്യയും കേരളവും

പീ�തിരയോഡതിക്  രല�ര് ര�ോര്സ്  സര്രവ്വ  (PLFS)  
പ്രകോ�ും 2017 ല് രക� സര്ക്ോര്  ആ�ുംഭതിച്ച  
പുതതിയ സീ�ീസ്  നോഷണല് സോമ്പതിള് സര്രവ്വ   
ഓര്ഗകനരസഷടറെ  (NSSO)1  ക്തിന്ക്ീനതിയല് 
എുംരപ്ോയ്ടമറെ് ആറെ്  ടതോഴതിലതില്ോയ്മ സര്രവ്വകള്  
നതിര്ത്ലോക്കുകയുും  പക�മോയതി ഇര്ോള് വോര്ഷതിക 
അെതിസ്ോനമോയതി കണക്ോക്കുന്നത് രേശീയ 
സ്റോ്തിസ്റതിക്ല് ആ�ീസ്,  സ്റോ്തിസ്റതിക്് ആറെ് 
രപ്രോഗ്ോും  ഇുംപ്തിടമരറെഷന് ആണ്.  രേശീയ 
തലത്തിരലയുും  സുംസ്ോന തലത്തിരലയുും  
ടതോഴതിലതിടനയുും  ടതോഴതിലതില്ോയ്മടയയുുംക്കുറതിച്ചുള്ള  
പ്രോഥമതിക വതിവ�ും നല്കുന്നത്  പതി എല് എ�് എസ്  
ഡോ്യോണ്.  ഇന്ത്യോ ഗവണ്ടമറെതിടറെ  �ണ്ോമടത്  
പീ�തിരയോഡതിക്  രല�ര് ര�ോഴ്സ്  സര്രവ്വയതില് 
(PLFS) 2018-19 ടല  റതിര്ോര്ട്ോണ്  ജൂണ് 2020 
മോസത്തില്  പുറത്തിറക്തിയത്.  ഇതതില് ജൂകല 2018 
മുതല് ജൂണ് 2019 വട� എന് എസ് ഒ  നെത്തിയ 
സര്രവ്വകളുടെ  അെതിസ്ോനത്തിലോണ് ഈ റതിര്ോര്ട്്  

1 അവസോനയതേത് എന എസ് എസ്ഒ 2011-12 യേതോണ് (68 -മത് റൗണ്്)
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തയ്ോറോക്തിയതി�തിക്കുന്നത്.  12,720 എ�് എസ് യു (6,983 
ഗ്ോമങ്ങളുും 5,737 നഗ� രബ്ലോക്കുകളുും) 1,01,579 വീടുകള് 
(ഗ്ോമപ്രരേശങ്ങളതില് 55,812, നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് 
45,767), 4,20,757 രപര് (ഗ്ോമപ്രരേശങ്ങളതില് 2,39,817, 
നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് 1,80,940) എന്നതിവ സര്രവ്വയതില്   
ഉള്ട്ടുന്.  ജനസുംഖ്യടയ  ആക്െതിവതി്തി സ്റോ്സുകള് 
അനുസ�തിച്ച  ത�ുംതതി�തിക്കുന്നതതിനോയതി  സര്രവ്വയതില്  
സ്ീക�തിച്ച  യുഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി എസ് +എസ് എസ് ) 
സമീപനടത്യുും നതിലവതിടല  പ്രതതിവോ� സ്റോ്സ്  
സമീപനടത്യുും  അെതിസ്ോനമോക്തി  ടതോഴതില്  ശക്തി 
സൂചകങ്ങളുടെ  എസ്റതിരമറ്റുകള്  ഈ റതിര്ോര്ട്തില് 
അവത�തി്തിച്ചതി�തിക്കുന്.   യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി എസ് 
+ എസ് എസ് )  സമീപനത്തിനുള്ള  റ�റന്സ്  
കോലയളവ്  1 വര്ഷവും  നതിലവതിടല  പ്രതതിവോ� സ്റോ്സ്  
സമീപനത്തിടറെ കോലയളവ്  ഒ�ോഴ്ചയുമോണ്. 

ല�ൊഴതിെതില്ൊയസ്മൊ നതിരക്കസ്

ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് എന്നോല് ടതോഴതില് 
ശക്തിയതിടല ടതോഴതിലതില്ോത് വ്യക്തികളുടെ 
ശതമോനമോണ്. ഇത് യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.
എസ്. + എസ്.എസ് ) നതി�ക്തിലും, പ്രതതിവോ� 
സ്റോ്സ്, ടഡയതിലതി സ്റോ്സ് എന്നതിങ്ങടനയോണ് 
കണക്ോക്കുന്നത്. ടതോഴതിലതില്ോയ്മ ടതോഴതില് 
ശക്തിയുടെ ഉപരയോഗട്ടുത്ോത് ഭോഗടത്യോണ് 
കോണതിക്കുന്നത്. രക�സര്ക്ോ�തിടറെ കീഴതിലള്ള എന്.
എസ്.ഒ 2018 ജൂകല മുതല് 2019 ജൂണ് വട� നെത്തിയ 
പീ�തിരയോഡതിക് രല�ര് ര�ോഴ്സ് സര് രവ്വ (പതി.എല്.
എ�്.എസ് ) പ്രകോ�ും പ്രധോന സുംസ്ോനങ്ങളതില് 

15 വയസ്ും അതതില് കൂടുതലമുള്ള വ്യത്യസ്ത ടപോതു 
വതിേ്യോഭ്യോസ തലത്തിലള്ളവരുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.എസ്. + എസ്.എസ് ) 
പ്രകോ�ും രക�ളത്തില്, 9.0 ശതമോനവും  അഖതിരലന്ത്യോ 
തലത്തില് ഇത് 5.8 ശതമോനവമോണ്. (ചതിത്ും 7.2.1).

അഖതിരലന്ത്യോതലത്തിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മോനതി�ക്് 
2017-18 -ല് 6.1 ശതമോനമോയതിരുന്നത് 
2018-19 ല് 5.8 ശതമോനമോയതി കുറഞ്ഞു. 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോനതി�ക്് പുരുഷന്ോര്ക്തിെയതില് 6 
ശതമോനവും സ്ത്രീകള്ക്തിെയതില് 5.2 ശതമോനവമോണ്. 
ഈ ടതോഴതിലതില്ോയ് മനതി�ക്കുകള് 2017-18 -ല് 
യഥോക്രമും 6.2 ശതമോനവും 5.7 ശതമോനവമോയതി�തിന്. 
ഗ്ോമപ്രരേശങ്ങളതില് പുരുഷന്മോരുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ 
നതി�ക്് 5.6 ശതമോനവും സ്ത്രീകളുരെത് 3.5 
ശതമോനവമോണ്. നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് പുരുഷന്ോരുടെ 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് 7.1 ശതമോനവും 
സ്ത്രീകളുരെത് 9.9 ശതമോനവമോണ്. 

രക�ളത്തില് 2017-18 ല് 11.4 ശതമോനമോയതിരുന്ന 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോനതി�ക്് 2018-19 ആയര്ോരഴക്കുും 
9 ശതമോനമോയതി കുറഞ്ഞു. ടതോഴതിലതില്ോയ്മോനതി�ക്് 
പുരുഷന്ോര്ക്തിെയതില് 5 ശതമോനവും 
സ്ത്രീകള്ക്തിെയതില് 17.1 ശതമോനവമോണ്. 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് ഗ്ോമീണപ്രരേശത്് 
പുരുഷന്ോരുരെത് 4.7 ശതമോനവും സ്ത്രീകളുരെത് 15.6 
ശതമോനവും, നഗ�പ്രരേശത്് പുരുഷന്ോരുരെത് 5.2 
ശതമോനവും സ്ത്രീകളുരെത് 18.8 ശതമോനവമോണ്. 

 ചതിത്ും 7.2.1 ഇന്ത്യയതിടല വതിവതിധ സുംസ്ോനങ്ങളതിരലയുും/ രക�ഭ�ണ പ്രരേശങ്ങളതിരലയുും15 വയസ്ും അതതില് 
കൂടുതലമുള്ളവരുടെ യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.എസ്. + എസ്.എസ് ) പ്രകോ�മുള്ള ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്കുകള്, 

ശതമോനത്തില് 
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അവേംബം: പി.എല്.എ�്.എസ് റിയപ്ോര്ട്, 2018-19, യക� സര്കോര്
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സുംസ്ോനങ്ങളതിരലയുും/ രക�ഭ�ണ പ്രരേശങ്ങളതിരലയുും 
15 വയസ്ും അതതില് കൂടുതലമുള്ളവരുടെ യൂഷ്ല് 
സ്റോ്സ് (പതി.എസ്. + എസ്.എസ് ) പ്രകോ�മുള്ള 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്തിടറെ വതിശേോുംശങ്ങള് 
അനുബന്ും 7.2.1 ടകോടുത്തിട്ടുണ്്.

യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.എസ് + എസ്.എസ് ) 
�ീതതിയനുസ�തിച്ച് 15 വയസ്ും അതതില് കൂടുതലമുള്ള 
വ്യക്തികളുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് 
ഇല്ോത്ത് ഡോമന് ആന്ഡ് ഡീയു ആണ്. 
സുംസ്ോനങ്ങള്ക്തിെയതില് ഏ്വും കുറഞ്ഞ 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് പശ്തിമ�ുംഗോളതിലോണ് (1.8 
ശതമോനും). ഇന്ത്യയുടെ ടമോത്ും ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ 
നതി�ക്തിരനക്ോള് (5.8 ശതമോനും) കുറഞ്ഞ 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്കുള്ള സുംസ്ോനങ്ങളോണ് 
ഛത്തിസ്ഗഡ് (2.4 ശതമോനും), രമഘോലയ (2.2 
ശതമോനും), സതിക്തിും (3.1 ശതമോനും), ഗുജറോത്് (3.2 
ശതമോനും), കര്ണോെക (3.6 ശതമോനും), മധ്യപ്രരേശ് 
(3.5 ശതമോനും), മഹോ�ോഷ് ്ര (5.0 ശതമോനും), 
ഹതിമോചല്പ്രരേശ് (5.1 ശതമോനും), ജോര്ഖണ്് 
(5.2 ശതമോനും), ആ�ോപ്രരേശ് (5.3 ശതമോനും), 
�ോജസ്ോന് (5.7 ശതമോനും), ഉത്ര്പ്രരേശ് (5.7 
ശതമോനും).

ഇന്ത്യയതില് 15 വയസ്ും അതതിനു മുകളതിലും ഉള്ള 
വതിേ്യോസമ്പന്ന�ോയവരുടെ (ടസക്റെറതി വതിേ്യോഭ്യോസവും 
അതതിനുമുകളതിലും)  ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് 11.0 
ശതമോനും: ഗ്ോമ പ്രരേശങ്ങളതില് 11.2 ശതമോനവും, 
നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് 10.8 ശതമോനവമോണ്.   ഇരത 
വതിഭോഗത്തില്ട്ട്വരുടെ  യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി. 
എസ് + എസ്.എസ് ) പ്രകോ�ും  15 വയസ്ും  അതതില് 
കൂടുതലമുള്ള ഗ്ോമപ്രരേശങ്ങളതിടല  പുരുഷന്ോരുടെയുും  
സ്ത്രീകളുടെയുും ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്്  യഥോക്രമും 
10.1 ശതമോനവും, 16.6 ശതമോനവമോണ്.  
നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് 15 വയസ്ും അതതില് കൂടുതലമുള്ള 
വതിേ്യോസമ്പന്ന�ോയ പുരുഷന്ോരുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് 9.2 ശതമോനവും, സ്ത്രീകളുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് 17.6 ശതമോനവമോണ്.  

രക�ളത്തിടല വതിേ്യോസമ്പന്ന�ോയ (ടസക്റെറതി 
വതിേ്യോഭ്യോസവും അതതിനുമുകളതിലും) 15 വയസ്ും 
അതതില് കുടുതലമുള്ളവരുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്്  16.2 ശതമോനമോണ്, ഗ്ോമ പ്രരേശങ്ങളതില് 
ഇത് 15.9 ശതമോനവും, നഗ� പ്രരേശങ്ങളതില് 16.5 
ശതമോനവമോണ് (അനുബന്ും 7.2.2). 
  
നതിലവതിടല പ്രതതിവോ� സ്റോ്സ് പ്രകോ�ും 15 വയസ്തിനുും 
അതതിന് മുകളതിലും പ്രോയമുള്ള പുരുഷന്ോരുരെയുും 
സ്ത്രീകളുരെയുും ടതോഴതിലതില്ോയ്മോനതി�ക്് ഇന്ത്യയതില് 
8.7 ശതമോനവും, രക�ളത്തില് 11.8 ശതമോനവമോണ്. 
ഗ്ോമീണ രമഖലയതിടല പുരുഷന്ോരുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് 8.6 ശതമോനവും സ്ത്രീകളുരെത് 7.3 

ശതമോനവമോണ്. നഗ�പ്രരേശങ്ങളതില് ഇത് 
പുരുഷന്ോ�തില് 8.8 ശതമോനവും സ്ത്രീകളതില് 12.1 
ശതമോനവമോണ്. രക�ളത്തിടല ഗ്ോമപ്രരേശങ്ങളതിടല 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് പുരുഷന്ോ�തില് 8.0 
ശതമോനവും സ്ത്രീകളതില് 19.0 ശതമോനവമോണ്, 
നഗ�പ്രരേശടത് ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് 
പുരുഷന്ോരുരെത് 7.9 ശതമോനവും സ്ത്രീകളുരെത് 20.9 
ശതമോനവമോണ് (അനുബന്ും 7.2.3).

രക�ളത്തിടല ഗ്ോമീണ, നഗ� പ്രരേശങ്ങളതിടല സ്ത്രീ-
പുരുഷ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് 
�ീതതിയതിലും (പതി.എസ്+എസ്.എസ് ) നതിലവതിടല പ്രതതിവോ� 
സ്റോ്സ് �ീതതിയതിലും കണക്ോക്തിയര്ോള് അഖതിരലന്ത്യോ 
ശ�ോശ�തിരയക്ോള് വളട� കൂടുതലോണ്. രക�ളത്തിടല 
ഗ്ോമീണ, പ്രരേശങ്ങളതിടല സ്ത്രീ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
ആശങ്യുളവോക്കുടന്നങ്തിലും സ്ത്രീകളുടെ ടതോഴതില് 
പങ്ോളതിത് നതി�ക്് (എല് എ�് പതി ആര്) 35.2 
ശതമോനമോയതി കണക്ോക്ട്ടുന്നത് അഖതിരലന്ത്യോ 
നതി�ക്ോയ 23.5 ശതമോനത്തിരനക്ോള് കൂടുതലോണ് 
(അനുബന്ും 7.2.4). പതി.എല്.എ�്.എസ് റതിര്ോര്ട്് 
പ്രകോ�ും നഗ� പ്രരേശങ്ങടള അരപക്ഷതിച്ച് ഗ്ോമ 
പ്രരേശങ്ങളതില് ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് കുറവോണ്. 
(ചതിത്ും 7.2.2)

യവൊക്കളലട ല�ൊഴതിെതില്ൊയസ്മ നതിരക്കസ്

പതതിനഞ്് വയസ്തിനുും ഇരുപത്തി ഒന്പത് 
വയസ്തിനുമതിെയതില് ഉള്ളവട� യുവജനങ്ങളോയതി 
കണക്ോക്കുന്. യുവജനങ്ങളുടെ ഉല്പോേനക്ഷമമോയ 
ടതോഴതില് സോമ്പത്തിക വതികസനത്തിന് 
അനതിവോ�്യ ഘെകമോണ്. അഖതിരലന്ത്യോ തലത്തില് 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്്, പതിഎല്എ�്എസ് (2018-19) ലും 
എന്എസ്എസ്ഒയുടെ അവസോന മൂന്ന് 
ക്തിന്ക്ീനതിയല് റകൗണ്ടുകളതിലും, കണക്ോക്തിയതിട്ടുണ്്. 
ടമോത്ും ജനസുംഖ്യയുമോയതി തോ�തമ്യട്ടുത്തുരമ്പോള് 
2011-12-ല് യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
നതി�ക്് വളട� കൂടുതലോയതിരുന്. 2004-05 മുതല് 
2011-12 വട�യുള്ള കോലയളവതില് ഗ്ോമീണ 
പുരുഷ യുവോക്ളുടെ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് 3.9 
ശതമോനും മുതല് 5.0 ശതമോനും വട�യോടണങ്തിലും, 
2018-19 -ല് ഇത് 16.6 ശതമോനമോയതി ഉയര്ന്. 
അരതസമയും, 2004-05 നുും 2011-12 നുും ഇെയതിലള്ള 
കോലയളവതില് ഗ്ോമീണ യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല 
സ്ത്രീ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് 4.2 ശതമോനത്തില് 
നതിന്ന് 4.8 ശതമോനും ആവകയുും, 2018-19 ല് 
13.8 ശതമോനമോയതി ഉയരുകയുും ടചയ്തു. ഇരത 
കോലയളവതില്, 2004-05 മുതല് 2011-12 വട�, 
നഗ�ങ്ങളതിടല യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
പുരുഷന്ോ�തില് 7.5 ശതമോനത്തില് നതിന്ന് 8.8 ശതമോനും 
ആകുകയുും, തുെര്ന്ന് 2018-19 ല് 18.7 ശതമോനമോയതി 
ഉയരുകയുും ടചയ്തു. എന്നോല് നഗ�ങ്ങളതിടല 
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ചതിത്ും 7.2.2 രക�ളത്തിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്്, ശതമോനത്തില് (യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.എസ്+എസ്.എസ് ), 
(നതിലവതിടല പ്രതതിവോ� സ്റോ്സ് (സതി ഡബ്ല്യൂ എസ് )
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�ഷ�� �യാ�സ് 
(പി.എസ്+എസ്.എസ്) 
നിലവിെല �തിവയാര 
�യാ�സ് 

അവേംബം: പി.എല്.എ�്.എസ് റിയപ്ോര്ട്, 2018-19. യക�സര്കോര് 
കുറിപ്്: യൂഷ്വല് സ്റോറ്സ് (പി.എസ്+എസ്.എസ്) കണകില് പ്ിനസിപ്ല് സ്റോറ്സം, സബ്സിഡി�റി സ്റോറ്സം എസ്റിയമറ്റുകളം കൂടിയചേര്തേോണ് 
തതോഴിേില്ോതേവതര കണകോകി�ിട്ടുള്ളത്. നിേവിതേ പ്തിവോര സ്റോറ്സ് പ്കോരമുള്ള തതോഴിേില്ോ�്മ നിരകിതറെ കണക് ഹ്രസ്വകോേമോ� 7 ദിവസതതേ 
അടിസ്ോനമോകിയുള്ള ഏകയദശ ചിത്രമോണ്.

യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല സ്ത്രീ ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് 
2004-05 ല് 13.1 ശതമോനമോയതിരുന്നത് 2011-12 -ല് 
14.9 ശതമോനും ആവകയുും തുെര്ന്ന് 2018-19 ല് ഇത് 
25.7 ശതമോനമോയതി ഉയരുകയുും ടചയ്തു.

രക�ളത്തിടല യുവജനങ്ങള്, സുംസ്ോന 
ജനസുംഖ്യയുടെ, ഏകരേശും 23 ശതമോനരത്ോളും 
വരുന്ണ്്. സര് രവ്വ റതിര്ോര്ട്് പ്രകോ�ും ടമോത്ും 
ജനസുംഖ്യയുമോയതി തോ�തമ്യട്ടുത്തുരമ്പോള് 

രക�ളത്തിടല യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ 
വളട� ഉയര്ന്നതോണ്. ഇത് രക�ളത്തിടല 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മയുടെ തീവ്രത 
ടവളതിട്ടുത്തുന്നതോണ്. ഗ്ോമീണ രമഖലയതിടല 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ നതി�ക്് 
35.8 ശതമോനവും നഗ�പ്രരേശങ്ങളതിരലത് 
34.6 ശതമോനവമോണ്. അതുരപോടല 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മയതില്, സ്ത്രീ 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മയോണ് പുരുഷ ടതോഴതിലതില്ോയ്മരയക്ോള് 

ചതിത്ും 7.2.3 യൂഷ്ല് സ്റോ്സ് (പതി.എസ്+എസ്.എസ് ) പ്രകോ�ും രക�ളത്തിടലയുും ഇന്ത്യയതിടലയുും 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല (15 മുതല് 29 വയസ്് വട�) ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ നതി�ക്് (ശതമോനത്തില്) 
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അവേംബം: പി.എല്.എ�്.എസ് റിയപ്ോര്ട്, 2018-19. യക�സര്കോര്



381അദ്ധ്യായം 7, ത�യാഴിൽ, ത�യാഴിൽ സയാധധ്�കൾ

കൂടുതല്. ഏ�തിയ തതി�തിച്ചുള്ള ടതോഴതിലതില്ോയ്മ കണക്കുകള് 
കോണതിക്കുന്നത് പുരുഷന്ോരുമോയതി (23.4 ശതമോനും) 
തോ�തമ്യും ടചയ്യുരമ്പോള് 57.8 ശതമോനും സ്ത്രീകളുും 
ഗ്ോമീണ രമഖലയതില് ടതോഴതിലതില്ോത്വ�ോണ് 
എന്നോണ്. (ചതിത്ും 7.2.3). രക�ളത്തിടല 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിടല ടതോഴതിലതില്ോയ്മ വളട� 
വ്യോപകമോകോനുള്ള കോ�ണും യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതില് 
നൂതന രമഖലകള്ക്കു രവണ്തി വരുന്ന ടതോഴതില് പ�തിചയ 
കുറവും കനപുണ്യ കുറവും മറ്റുമോണ്. ഈ ടവല്ലുവതിളതികള് 
അഭതിമുഖീക�തിക്കുന്നതതിടറെ ഭോഗമോയതി നതിലവതിലള്ള 
കനപുണ്യ വതികസനവമോയതി �ന്ധട്ട് പ�തിപോെതികളുും, 
ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് വര്ദതിക്കുന്ന പ�തിപോെതികളുും 
കൂടുതല് �ലപ്രേമോരക്ണ്തുും യുവജനങ്ങടള 
ടമച്ചട്ട് ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് കടണ്ത്തുന്നതതിന് 
സജ്ജമോരക്ണ്തുമോണ്. 

സുംഘടതി� കമഖെയതിലെ ല�ൊഴതില്

രക�ളത്തിടല സുംഘെതിത രമഖലയതില്, 
ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് ഏകരേശും സ്തി�മോയതി നതില്ക്കുന്ന 
പ്രവണതയോണ് കോണതിക്കുന്നത്. 2012ല് രക�ളത്തിടല 
സുംഘെതിത രമഖലയതില്, ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് 10.8 
ലക്ഷമോയതിരുന്നത് 2020 (മോര്ച്ച് 31, 2020 വട�) 
ആയര്ോരഴക്കുും 12.5 ലക്ഷമോയതി വര്ദതിച്ചു. നോമമോത്ര 
വര്ദനവ് മോത്രമോണ് ഉണ്ോയത്. 
ടപോതുരമഖലയുും സ്കോ�്യ രമഖലയുും ഉള്ട്ടുന്നതോണ് 
സുംഘെതിത രമഖല. 2020 ന് രശഷും സ്കോ�്യ 
രമഖലയതിലോണ് ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് കൂെതി വരുന്നത് 
എന്നത് ശ്രദോര്ഹമോയ കോ�്യമോണ്. 2019 
ടല കണക്നുസ�തിച്ച് സുംഘെതിത രമഖലയതില് 
ടതോഴതിടലടുക്കുന്ന ആടകയുള്ള 12.5 ലക്ഷും 
ജീവനക്ോ�തില് 5.5 ലക്ഷും (44.2 ശതമോനും) രപര് 

ടപോതുരമഖലയതിലും, 6.9 ലക്ഷും (55.8 ശതമോനും)രപര് 
സ്കോ�്യ രമഖലയതിലും ആണ് ടതോഴതിടലടുക്കുന്നത് 
(അനുബന്ും 7.2.5, ചതിത്ും 7.2.4).

ടപോതുരമഖലയതില് ടതോഴതിടലടുക്കുന്നവ�തില് 46.9 
ശതമോനും സുംസ്ോന സര്ക്ോര് ജീവനക്ോരുും, 
10.8 ശതമോനും രക� സര്ക്ോര് ജീവനക്ോരുും, 23.3 
ശതമോനും സുംസ്ോന അര്ദ സര്ക്ോര് ജീവനക്ോരുും, 
4.4 ശതമോനും തരദേശ ഭ�ണ സ്ോപനങ്ങളതിടല 
ജീവനക്ോരുും, 14.6 ശതമോനും രക� അര്ദ സര്ക്ോര് 
ജീവനക്ോരുമോണ് (അനുബന്ും 7.2.6, ചതിത്ും 7.2.5)

2020 മോര്ച്ചതിടല കണക്നുസ�തിച്ച് ജതില് തതി�തിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള് സൂചതി്തിക്കുന്നത് ഏ്വും കൂടുതല് 
ആളുകള് ടതോഴതിടലടുക്കുന്നത് എറണോകുളും 
ജതില്യതിലും ഏ്വും കുറവ് വയനോെ് ജതില്യതിലമോണ്. 
എറണോകുളും ജതില്യതില് സുംഘെതിത രമഖലയതില് 
ടതോഴതിടലടുക്കുന്നത് 2.6 ലക്ഷും ആളുകളോണ്. ഇത് 
സുംഘെതിത രമഖലയതിടല ടതോഴതിലതിടറെ 21.1 ശതമോനും 
വരുും. അരത സമയും വയനോെ് ജതില്യതില് സുംഘെതിത 
രമഖലയതില് ടതോഴതിടലടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണും 0.4 
ലക്ഷും ആണ്. ഇതോകടട് സുംഘെതിത രമഖലയതിടല 
ടതോഴതിലതിടറെ 2.8 ശതമോനും മോത്രരമയുള്ളൂ. കഴതിഞ്ഞ 4 
വര്ഷത്തിനതിെയതില് സ്കോ�്യ രമഖലയതില് ടതോഴതിലതില് 
ഏര്ട്ട്തി�തിക്കുന്നവരുടെ എണത്തില് വര്ദനവ് 
ഉണ്ോകുന്ന പ്രവണതയോണ് ശ്രരദയമോകുന്നത്.  
ടപോതു രമഖലയതിലും സ്കോ�്യ രമഖലയതിലും  2019 ല് 
രജോലതി ടചയ്യുന്നവ�ടെ എണും യഥോക്രമും 5,60,605 ഉും, 
6,86,889 ഉും ആണ്.  എന്നോല് 2020 ല് ഇത് യഥോക്രമും  
5,54,919  6,99,447 ആയതി വര്ദതിച്ചു (അനുബന്ും 
7.2.7). 

ചതിത്ും 7.2.4 രക�ളത്തിടല സുംഘെതിത രമഖലയതിടല ടതോഴതില് - രക�ളും (എണും ലക്ഷത്തില്) 
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അവേംബം: എംയ്ോ�്തമറെ് ഡ�റക്റ്യററ്് യകരള സര്കോര് 2020
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ടപോതുരമഖലയതിടല ടതോഴതിലതിടറെ കോ�്യത്തില് 
പുരുഷന്മോ�ോണ് എണത്തില് സ്ത്രീകടളക്ോള് 
കൂടുതലള്ളത്. എന്നോല് സ്കോ�്യ രമഖലയതില് 
സ്ത്രീകളോണ് പുരുഷന്മോര�ക്ോള് കൂടുതലള്ളത്. 
2019-20 ല് ടപോതുരമഖലയതില് രജോലതി ടചയ്യുന്നവ�തില് 
65.2 ശതമോനും പുരുഷന്മോരുും, 34.8 ശതമോനും 
സ്ത്രീകളുമോണ്. ടപോതുരമഖലയതിടല ടതോഴതിലതിടറെ 
കോ�്യത്തില് ഏ്വും കൂടുതല് സ്ത്രീകള് രജോലതി 
ടചയ്യുന്നത് തതിരുവനന്തപു�ും ജതില്യതിലും ഏ്വും 
കുറവ് ഇടുക്തി ജതില്യതിലമോണ്. തതിരുവനന്തപു�ും 
ജതില്യതില് ടപോതുരമഖലയതില് 30,355 സ്ത്രീകളോണ് 
രജോലതി ടചയ്യുന്നത്, ടതോട്ടു പതിന്നതില് എറണോകുളവും 
(23,196), തൃശ്ശൂരുും (21,973), ടകോല്വും (19,127) 
ആണ്. ഇടുക്തി ജതില്യതില് 3,433 സ്ത്രീകള് മോത്രമോണ് 
ടപോതുരമഖലയതിലള്ളത്. ടതോട്ടുമുന്നതില് വയനോടുും 
(6,877), കോസര്രഗോഡുും (6,953), രകോട്യവമോണ് 
(7,983) (അനുബന്ും 7.2.8). ടപോതുരമഖലയതിടല 
സ്ത്രീ പങ്ോളതിത്ും പട്തിേ 7.2.1 -ല് കോണതിച്ചതി�തിക്കുന്.

സുംഘെതിത രമഖലയതില് ടതോഴതിടലടുക്കുന്നവരുടെ 
രമഖല തതി�തിച്ചുള്ള കണക്കുകള് പ�തിരശോധതിച്ചോല്, 
രസവന രമഖലടയ ആശ്രയതിക്കുന്നവരുടെ 
എണും വര്ദതിക്കുന്നതോയുും, കോര്ഷതിക രമഖലടയ 
ആശ്രയതിക്കുന്നവരുടെ എണും കുറഞ്ഞുവരുന്നതോയുും 
കോണോും. മ്് രമഖലകളുമോയതി തോ�തമ്യട്ടുത്തുരമ്പോള് 
കോര്ഷതിക രമഖലയതിടല ടതോഴതില് അവസ�ങ്ങള് 
കുറയുകയുും നതിര്മ്ോണ രമഖലയതിരലയുും വതിേ്യോഭ്യോസ 
�ുംഗരത്യുും ടതോഴതില് അവസ�ങ്ങള് ഉയരുകയുും 
ടചയ്യുന്. (അനുബന്ും 7.2.9, ചതിത്ും 7.2.6) 

അസുംഘടതി� കമഖെയതിലെ ല�ൊഴതില്
 
ഇന്ഡ്യന് സമ്പേ് ഘെനയതില്, ടമോത്ും ആഭ്യന്ത� 
ഉല്പോേനും, ടതോഴതില്, സമ്പോേ്യും, മൂലധന രൂപീക�ണും 
എന്നതിവയതിരലക്കുള്ള സുംഭോവന കണക്തിടലടുക്കുരമ്പോള്, 
അസുംഘെതിത ടതോഴതില് രമഖല നതിര്ണോയകമോയ 
ഒരു പങ്് വഹതിക്കുന്ണ്്. ടതോഴതില് ശക്തിയുടെ 90 
ശതമോനത്തിലധതികും ടതോഴതിലതിരലര്ട്ട്തി�തിക്കുന്നതുും, 
ടമോത്ും ആഭ്യന്ത� ഉല്പോേനത്തിടറെ എതോണ്് 

പട്തിേ 7.2.1 ടപോതു രമഖല ടതോഴതില് -സ്ത്രീ പങ്ോളതിത്ും
ക്രമ 
നമ്പര് വ തിഭൊഗും ല�ൊഴതില് ലചയ്യുന്ന സസ്ത്രീേളലട 

എണ്ും ശ�മൊനും

1 സുംസ്ോന സര്ക്ോര് 104628 54.2

2 സുംസ്ോന അര്ദ സര്ക്ോര് 38666 20.0

3 രക� സര്ക്ോര് 14745 7.6

4 രക� അര്ദ സര്ക്ോര് 25968 13.4

5 തരദേശ ഭ�ണ സ്ോപനങ്ങള് 9217 4.8

ആടക 193224 100.0
അവേംബം: എംയ്ോ�്തമറെ് ഡ�റക്ടയററ്് യകരള സര്കോര്, 2020

ചതിത്ും 7.2.5 ടപോതുരമഖലയതിടല ടതോഴതില് വതിത�ണും 

േക� സ��യാ� , 
10.8% 

സം�യാന സ��യാ� , 
46.9% 

േക� അ�ദ് സ��യാ� 
14.6% 

സം�യാന അ�ദ് 
സ��യാ� , 23.3% 

തേ�ശ സ�യംഭരണ 
�യാപന�� , 4.4% 

അവേംബം: എംയ്ോ�്തമറെ് ഡ�റക്റ്യററ്്, യകരള സര്കോര്, 2020
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ചതിത്ും 7.2.6 സുംഘെതിത രമഖലയതിടല പ്രധോനട്ട് ടതോഴതില് വതിത�ണും – മോര്ച്ച്  2020 (ശതമോനും) 
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അവേംബം: എംയ്ോ�്തമറെ് ഡ�റക്ടയററ്്, യകരള സര്കോര് 2018-20

കബൊക്സ് 7.2.1 രക�ള സമ്പേ് വ്യവസ്യതില് രകോവതിഡ്-19 കോലയളവതില് ഉണ്ോയ ടതോഴതില്, രവതനനഷ്ും

സുംസ്ോനത്് നെ്ോക്തിയ രലോക്്ഡകൗണ് സമ്പേ് വ്യവസ്യുടെ എല്ോ രമഖലകളതിലും 
അഭൂതപൂര്വമോയ ടതോഴതില് നഷ്ത്തിന് കോ�ണമോയതി. സുംസ്ോന ആസൂത്രണ ര�ോര്ഡ് 
നെത്തിയ 2020 ഏപ്ര തില് മുതല് ജൂണ് വട�യുള്ള കോലഘട്ത്തതില് രക�ള സോമ്പത്തിക �ുംഗത്്   
'രകോവ തിഡ്-19 മഹോമോ�തിയുും രലോക്് ഡകൗണുും രക�ള സമ്പേ്ഘെനയതില് ടചലത്തിയ 
ആഘോതടത്ക്കുറതിച്ചുള്ള വ തിലയതിരുത്ല്' എന്ന പഠനത്തില് �ജതിസ്റര് ടചയ്തവരുും അല്ോത്തുമോയ 
ടതോഴതിലോളതികള്ക്് ഈ 98 േതിവസ കോലയളവ തില് (2020 മോര്ച്ച് 25  മുതല് ജൂണ് 30) ഉണ്ോയ ടതോഴതില് 
നഷ്ും 721.2 േശലക്ഷും േതിനങ്ങളോണ്. രലോക്് ഡകൗണതിടറെ ആഘോതും ഏ്വും കൂടുതല് ഏറ്റുവോങ്ങതിയത് 
സ്യുംടതോഴതില്, േ തിവസ ടതോഴതിലോളതികളുടെ കോ�്യത്തിലോയതിരുന്.

അവശ്യവസ്തുക്ളുും കോര്ഷ തിക പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ഒഴതിടക മതിക്വോറും എല്ോ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും നതിലച്ചു. 
സ്കോ�്യരമഖലയതില് സ്തി�മോയതി രജോല തി ടചയ്യുന്ന ടതോഴതിലോളതികളതില് നടല്ോരു പങ്്  ആളുകള്ക്കുും  
രജോല തി നഷ് െട്ട്ടു. ഇത് �ോധതിക്ോത് ടതോഴതിലോളതികളതില് ഒര�ടയോരു വ തിഭോഗും ടപോതുരമഖലയതിടല 
ടതോഴതിലോളതികളോണ്. ഇതതില് സുംസ്ോന, രക� സര്ക്ോരുകള്, ടപോതുരമഖലോ സ്ോപനങ്ങള്, 
സ്യുംഭ�ണ സ്ോപനങ്ങള്, സര്വ്വകലോശോലകള്, അര്ദ സര്ക്ോര് സ്ോപനങ്ങള് എന്നതിവയതില് 
രജോല തി ടചയുന്ന ടതോഴതിലോളതികളോണ്.

41 േതിവസടത് രലോക്്ഡകൗണതിടറെ ആേ്യ ഘട്ത്തില്, നതിര്മ്ോണ രമഖലയതിലും മ്് 
രമഖലകളതിലും രജോല തി ടചയ്തതിരുന്ന 90 ശതമോനും കുെതിരയ് ടതോഴതിലോളതികള്ക്കുും രജോല തി 
നഷ്ട്ടുകയുും ടതോഴതില്�ഹതിത�ോവകയുും ടചയ്തു. സുംസ്ോനടത്  അസുംഘെതിത രമഖലയതിടല 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ രവതന നഷ്ും അെച്ചുപൂട്ല തിടറെ ഒന്ും �ണ്ടുും ഘട്ങ്ങളതിരലത് 24,713.9  രകോെതി  
രൂപയോടണന്  കണക്ോക്കുന്. അെച്ചുപൂട്ല തിടറെ �ോക്തി കോലയളവ തിടല നഷ്ും 19,406.9  രകോെതി  
രൂപയോടണന്ും കണക്ോക്കുന്. രതോട്ും രമഖലയതിടല മതിക്വോറും ടതോഴതിലോളതികടളയുും ആ രമഖല 
ഉപരയോഗട്ടുത്തിടയന്നത് ശ്രരദയമോണ്. എന്നതിരുന്നോലും വ്യവസോയ പ്രമുഖര് പറയുന്നത് 
അെച്ചുപൂട്ല തില് ഇളവകള് അനുവേതിച്ചരതോടെ തമതിഴ് നോട്തില് നതിന്ള്ള ടതോഴതിലോളതികള് അവരുടെ 
നോട്തിരലക്് മെങ്ങതി രപോയതതിനോല് ടതോഴതിലോളതികളുടെ കുറവ് ഈ �ുംഗത്തുണ്ോയതിട്ടുടണ്ന്നോണ്.

ഈ 98 േതിവസ കോലയളവ തില് രക്ഷമ ര�ോര്ഡുകളതില് �ജതിസ്റര് ടചയ്ത ടതോഴതിലോളതികളുടെ ടതോഴതില് 
നഷ്ും 713.8  േശലക്ഷും േതിനങ്ങളോണ്. ടതോഴതില് സ്ോപനങ്ങളതിടല ടതോഴതിലോളതികളുരെത്  25.1 േശലക്ഷും 
ആണ്. രതോട് രമഖലയതിടല ടതോഴതിലോളതികള്ക്് 3.3  േശലക്ഷും േതിനങ്ങളുടെ ടതോഴതില് നഷ്ും ഉണ്ോയതി.

അവേംബം: യകോവിഡ്-19  മഹോമോരിയും യേോക്ഡൗണം യകരള സ�ദ്ഘടന�ില് തചലുതേി� ആഘോതതതേ ക്കുറിച്ചുള്ള വിേ�ിരുതേല്, 
ഏപ്ില് മുതല് ജൂൺ 2020, സംസ്ോന ആസൂത്രണ യബോര്ഡ്
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50 ശതമോനവും ലഭതിക്കുന്നതുും ഈ രമഖലയതില് 
നതിന്മോണ്. �ോജ്യത്തുും സുംസ്ോനത്തുും സോമൂഹ്യമോയുും 
സോമ്പത്തികമോയുും പതിരന്നോക്ും നതില്ക്കുന്ന 
വലതിടയോരു അനുപോതും ടതോഴതിലോളതികള് അസുംഘെതിത 
രമഖലയതിലോണ് ടതോഴതിലതിരലര്ട്ട്തി�തിക്കുന്നത്. 
അസുംഘെതിത രമഖലയതിടല ടതോഴതിലോളതികളതില് ടതോഴതില് 
സു�ക്ഷതിതത്മതില്ോയ്മ, ടതോഴതിലതില് ഉയര്ച്ചയ്ക്കുള്ള 
സോധ്യതക്കുറവ്, ശമ്പളരത്ോടെയുള്ള അവധതി േതിനങ്ങള് 
ഇല്ോത് അവസ്, ടതോഴതില് സു�ക്ഷതിതക്കുറവ്, 
നതിയമവതിരുദമോയ പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ട്െല് 
എന്നതിവ കണ്ടുവരുന്. അസുംഘെതിത രമഖലയതിടല 
ദു�തിത സോഹച�്യങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള 
നെപെതികള് സ്ീക�തിക്കുന്നതതിന് രക�ള സര്ക്ോര് 
ചുമതലട്ടുത്തിയതി�തിക്കുന്നത് എുംപ്രളോയ്ടമന്റ് 
ഡയറക്്രറ്തിടനയോണ്. അടുത് കോലത്ോയതി, 
രക�ള സര്ക്ോര് അസുംഘെതിത രമഖലയതിടല 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ സോമൂഹതിക സു�ക്ഷതിതത്ും 
ഉറ്ോക്കുന്നതതിന് വതിവതിധ നെപെതികള് സ്ീക�തിച്ചു 
വരുന്.

എുംക്ൊയസ്ലമറെസ് എക്സ് കചഞ്ചുേളും 
കസവനങ്ങളും 

രജതി്റേര് ലചയസ്� ല�ൊഴതിെകന്ഷേര്

രക�ളത്തിടല എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകളതിടല 
സജീവ �ജതിസ്ററകളതിടല കണക്കുകളനുസ�തിച്ച് 
ഡതിസും�ര് 31, 2012 -ന് 43.3 ലക്ഷും 
ടതോഴതിലരന്ഷക�ോണ് ഉണ്ോയതിരുന്നത്. എന്നോല് 
ഇത് ജൂകല 31, 2020 ആയര്ോരഴക്കുും 34.3 ലക്ഷമോയതി 
കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ടതോഴതിലരന്ഷകരുടെ വര്ഷും തതി�തിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള് അനുബന്ും 7.2.10 ലും ചതിത്ും 7.2.7 ലും 
ടകോടുത്തിട്ടുണ്്.

അഖതിരലന്ത്യോ തലത്തിടല സോഹച�്യത്തില്നതിന്ും 
വ്യത്യസ്തമോയതി രക�ളത്തിടല ഒരു പ്രധോന സവതിരശഷത 
എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകളതിടല സജീവ 
�ജതിസ്ററകളതിടല ടതോഴതിലരന്ഷക�തില് ഭൂ�തിഭോഗവും 
സ്ത്രീകളോടണന്ള്ളതോണ്. 2020 ല് ആടകയുള്ള 

ചതിത്ും 7.2.7 രക�ളത്തിടല ടതോഴതിലരന്ഷകര് (എണും ലക്ഷത്തില്) 
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ടതോഴതിലരന്ഷക�തില് 63.6 ശതമോനവും (ജൂകല 
31, 2020) സ്ത്രീകളോണ്. സജീവ �ജതിസ്ററകളതില് 
നതി�ക്ഷ��ോയ ആളുകളുടെ എണും 880 ആണ്. 
ടതോഴതിലരന്ഷകരുടെ വതിേ്യോഭ്യോസ രയോഗ്യതയുടെ 
അെതിസ്ോനത്തിലള്ള കണക്കുകള് സൂചതി്തിക്കുന്നത് 
എസ്. എസ്. എല്. സതി. ക്് തോടഴ രയോഗ്യതയുള്ളവര് 
7.9 ശതമോനും മോത്രരമയുള്ളൂ എന്നോണ്. ഏകരേശും 92.1 
ശതമോനും ടതോഴതിലരന്ഷകരുും എസ്. എസ്. എല്. സതി 
യുും അതതിനു മുകളതിലും വതിേ്യോഭ്യോസ രയോഗ്യതയുള്ളവരുടെ 
വതിഭോഗത്തിലോണ് ഉള്ട്ടുന്നത്. (ചതിത്ും 7.2.8, 
അനുബന്ും 7.2.11).

ജൂകല 31, 2020 ടല കണക്നുസ�തിച്ച് ടപ്രോ�ഷണലും 
സോരങ്തതിക രയോഗ്യതയുള്ള ടതോഴതിലരന്ഷകര് 3.5 
ലക്ഷമോണ്. ഇതതില് 71 ശതമോനവും ഐ.െതി.ഐ. 
സര്ട്തി�തിക്്്, ഡതിരപ്ോമയുള്ളവര്, എഞ്തിനീയറതിുംഗ് 
രയോഗ്യതയുള്ളവ�ോണ്. എഞ്തിനീയറതിുംഗ് 
�തിരുേധോ�തികളോയ 47,525 ടതോഴതിലരന്ഷകരുും, 
ടമഡതിക്ല് �തിരുേമുള്ള 9,000 രപരുമുണ്്. 
(അനുബന്ും7.2.12). ടതോഴതിലരന്ഷകരുടെ ജതില് 
തതി�തിച്ചുള്ള കണക്കുകള് ചതിത്ും 7.2.9-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

2020 ജൂകല 31 വട�യുള്ള കണക്കുകള് പ്രകോ�ും 
ടപോതു വതിഭോഗത്തിടലയുും, ടപ്രോ�ഷണല്/സോരങ്തതിക 
വതിഭോഗത്തിടലയുും ടതോഴതിലരന്ഷകരുടെ എണത്തില് 
തതിരുവനന്തപു�ും ജതില് ഒന്നോും സ്ോനത്് നതില്ക്കുന്. 
ജതില്യതില് ആടക 5.3 ലക്ഷും ടതോഴതിലരന്ഷകരുള്ളതതില് 
3.4 ലക്ഷും രപര് സ്ത്രീകളുും 1.9 ലക്ഷും രപര് 
പുരുഷന്മോരുമോണ്. ടതോഴതിലരന്ഷകരുടെ എണത്തില് 

�ണ്ോും സ്ോനത്തുള്ളത് ടകോല്ും ജതില്യോണ്. ഇവതിടെ 
3.7 ലക്ഷും ടതോഴതിലരന്ഷക�ോണുള്ളത്. ഏ്വും കുറവ് 
ടതോഴതിലരന്ഷകരുള്ളത് കോസര്രഗോഡ് ജതില്യതിലോണ്. 
ഇവതിടെയുള്ള ടതോഴതിലരന്ഷകര് 0.9 ലക്ഷമോണ്  
(എണും 87,393) (അനുബന്ും 7.2.13).

ലേവെ്യ

രക�ള സര്ക്ോ�തിടറെ എുംരപ്ോയ്ടമറെ് വകു്് 2016 
ല്, ഭതിന്നരശഷതിക്ോ�ോയ പകൗ�ന്മോരുടെ സോമൂഹ്യ 
അുംഗീകോ�ും, അവസ� തുല്യത എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള് 
കകവ�തിക്കുന്നതതിനോയതി അവത�തി്തിച്ച സമഗ്മോയ 
ഒരു പദതതിയോണ് കകവല്യ. ഭതിന്ന രശഷതിക്ോരുടെ 
പൂര്ണമോയ പങ്ോളതിത്വും ഏകീക�ണവും 
സോധ്യമോകത്ക് �ീതതിയതില് ഭകൗതതിക സോമൂഹതിക 
സോഹച�്യങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുക എന്നതോണ് ഇതതിടറെ 
പ്രധോന ലക്ഷ്യും. 'കകവല്യ' പദതതിയതില് തോടഴ 
പറയുന്ന 4 ഘെകങ്ങള് ഉള്ടക്ോള്ളതിച്ചതി�തിക്കുന്;  

1. ടതോഴതില് പ�മോയ സഹോയും
2. കോ�്യക്ഷമത വര്ധതി്തിക്ല്
3. മത്� പ�ീക്ഷകള്ക്ോയുള്ള പ�തിശീലനും
4. സ്യും ടതോഴതില് ഉേ്യമങ്ങള്ക്് പലതിശ�ഹതിത 

വോയ് പ

രമല് പറഞ്ഞ കോ�്യങ്ങള് നെ്ോക്കുന്നതതിനോയതി 2019 
ല് 471 വ്യക്തികള്ക്് പ്രരയോജനും ലഭതിക്ത്ക് 
�ീതതിയതില് 235.5 ലക്ഷും രൂപ ടചലവഴതിച്ചു. 2020 
ല് (2020 ഓക്രെോ�ര് 31) 79.5 ലക്ഷും രൂപ 
രമല് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ോയതി അനുവേതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

ചതിത്ും 7.2.9 വതിേ്യോഭ്യോസ രയോഗ്യത അെതിസ്ോമോ ക്തിയുള്ള രക�ളത്തിടല ടതോഴതിലരന്ഷകര്, ശതമോനത്തില്
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ഗുണരഭോക്ോക്ളുടെയുും വതിത�ണും ടചയ്ത തുകയുടെയുും 
വതിശേോുംശങ്ങള്  അനുബന്ും 7.2.14 ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.  

സ്യും ല�ൊഴതില് പദ്ധ�തിേള്
 
എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകള് മുരഖന 3 സ്യും 
ടതോഴതില് പ�തിപോെതികള് രക�ളത്തില് നെ്തിലോക്കുന്ണ്്.

1. കേരള ലസല്ഫസ് എുംക്ൊയസ്ലമറെസ് സസ്േരീും കഫൊര് ദ 
രജതിക്റേര്ഡസ് അണ് എുംക്ൊയതിഡസ് (ലേ ഇ എസസ് ആര് 
യ) : "രക�ള ടസല്�് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സീും ര�ോര് 
േതി �ജതിരസ്റര്ഡ് അണ് എുംരപ്ോയ്ഡ് ' (ടക.ഇ.എസ്.
ആര്.യു) എന്ന സ്യും ടതോഴതില് പ�തിപോെതി 1999 
മുതല് നെ്ോക്തിവരുന്, എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്് 
രചഞ്ചുകളതില് രപരു �ജതിസ്റര് ടചയ്തതിട്ടുള്ളതതില് 21 നുും 
50 നുും ഇെയതിലള്ള പ്രോയവതിഭോഗത്തില്ട്ടുന്നവരുും 
വോര്ഷതിക കുടുും� വരുമോനും ഒരു ലക്ഷുംരൂപയതില് 
തോടഴയുള്ള ടതോഴതില് �ഹതിതര്ക്് ടതോഴതില് 
ലഭ്യമോക്കുന്നതതിന് ഉരദേശതിച്ചുള്ളതോണ് ഈ പ�തിപോെതി. 
ഐ ്തി ഐ /ഐ ്തി സതി സര്ട്തി�തിക്റ്റുള്ളവര്, 
ടപ്രോ�ഷണല്/ സോരങ്തതിക രയോഗ്യതയുള്ളവര്, 
�തിരുേമുള്ള വനതിതകള്, ടതോഴതിലതില്ോയ്മരവതന 
പദതതിയുടെ ഗുണരഭോക്ോക്ള് എന്നതിവര്ക്് 
പ്രരത്യക മുന്ഗണന നല്കുന്. ഈ പ�തിപോെതി പ്രകോ�ും 
സ്യും ടതോഴതില് സും�ുംഭങ്ങള് ആ�ുംഭതിക്കുന്നതതിന് 
20 ശതമോനും സ�്സതിഡതിരയോടെ ഒരു ലക്ഷും രൂപ 
വട� �ോങ്് വോയ്പ നല്കുന്. 2019-20 ല് (2020 
ടസപ്്ും�ര് 30) 130.5 ലക്ഷും രൂപ  ഈ പദതതി വഴതി 
322 ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി  ടചലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്്.   

2. മള്ട്തി പര്പ്സസ് സര്വ്രീസസ് ലസറെര്/കജൊബസ്്ലബുേള് 
(എും.പതി.എസസ്.സതി./ലജ.സതി.): അസുംഘെതിതരമഖലയതില് 
സും�ുംഭങ്ങള് ടകട്തി്ടുക്കുന്നതതിന് ഉരദേശതിച്ചുള്ള ഒരു 
ഗ്രൂ്് അധതിഷ്തിത സ്യും ടതോഴതില് പ�തിപോെതിയോണതിത്. 
എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്് രചഞ്ചുകളതില് രപരു �ജതിസ്റര് 
ടചയ്തതിട്ടുള്ള 21-45 പ്രോയവതിഭോഗത്തില്ട്ടുന്ന 2 മുതല് 
5 അുംഗങ്ങള് വട�യുള്ള ടതോഴതില് �ഹതിതര് രചര്ന്ന് 
സ്യും ടതോഴതില് ഗ്രൂ്് സും�ുംഭങ്ങള് ആ�ുംഭതിക്കുന്നതതിന് 
പ�മോവധതി 2 ലക്ഷും രൂപ സ�്സതിഡതിരയോടെ 10 
ലക്ഷും രൂപ വട� �ോങ്് വോയ്പ ലഭ്യമോക്കുന്നതോണ്. 
ഈ പദതതി ടക്രഡതി്് ഗ്യോ�റെതി സ്കതിമതില് ലയതി്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 
2019-20 ല് 62 രജോ�്്ലബ്ബുകള്ക്ോയതി 100.00 ലക്ഷും 
രൂപ അനുവേതിച്ചു

3.ശരണ്യ: വതിധവകള്, വതിവോഹരമോചനും രനെതിയ 
സ്ത്രീകള്, ഉരപക്ഷതിക്ട്ട് സ്ത്രീകള്, 30 വയസ്തിന് 
മുകളതില് പ്രോയമോയ അവതിവോഹതിത�ോയ സ്ത്രീകള്, 
പട്തികവര്ഗ്ഗക്ോ�തിടല അവതിവോഹതിത�ോയ അമ്മോര്, 
ശോ�ീ�തിക കവകല്യമുള്ള സ്ത്രീകള്, കതിെ്തിലോയ 
വ്യക്തിയുടെ ഭോ�്യ എന്നതിങ്ങടനയുള്ള ഏ്വും 
പതിരന്നോക്ും നതില്ക്കുന്നതുും തനതിച്ചുപോര്ക്കുന്നതുമോയ 
സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനും ലക്ഷ്യമതിട്് നെ്ോക്കുന്ന ഒരു 

പ�തിപോെതിയോണ് "എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സീും ര�ോര് േതി 
ടഡസ്റതി്്യൂട്് വതിമന് (ശ�ണ്യ). ഈ പ�തിപോെതി പ്രകോ�ും 
സ്യും ടതോഴതില് സും�ുംഭങ്ങള് ആ�ുംഭതിക്കുന്നതതിന് 50 
ശതമോനും സ�്സതിഡതിരയോടെ (പ�മോവധതി 25,000 
രൂപ) 50,000 രൂപവട� പലതിശ �ഹതിത �ോങ്് വോയ്പ 
നല്കുന്. ഈ പദതതിയ്ക് 2019 -20 ല് അനുവേതിച്ച  
1,820 ലക്ഷും രൂപയതില് നതിന്ും  1,235.6 ലക്ഷും രൂപ 
2,516 ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി ടചലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്്.

എുംക്ൊയബതിെതിറ്തി ലസറെര്

എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകടള 'ടതോഴതില് - 
കനപുണ്യ വതികസനത്തിനോയുള്ള രക�ങ്ങള്' 
(എുംരപ്ോയ�തിലതി്തി ടസറെര്) ആയതി രൂപട്ടുത്തുക വഴതി 
രക�ള സര്ക്ോര് വതിപ്വക�മോയ ഒരുകോല്ടവയ്്ോണ് 
നെത്തിയതി�തിക്കുന്നത്. എുംരപ്ോയ�തിലതി്തി ടസറെറകളതില് 
�ജതിസ്റര് ടചയ്തതി�തിക്കുന്ന അഭ്യസ്തവതിേ്യ�ോയ യുവോക്ടള 
ടതോഴതിലതിന് പ്രോപ്ത�ോക്കുന്നതതിനോയതി അവരുടെ 
കവേഗ്ദ്യങ്ങടള, മോനസതിക കഴതിവകള് അെങ്ങുന്ന 
പ�ീക്ഷകളതിലടെ, തതി�തിച്ചറതിഞ്ഞ് ആവശ്യമോയ 
പ�തിശീലനും നല്കുകയുും, അതുവഴതി �ോഷ്്രത്തിടറെ 
ടതോഴതില് ശക്തിയതിരലക്് രന�തിട്് ഇറങ്ങുന്നതതിന് 
സജ്ജ�ോക്കുകയുും ടചയ്യുന്. കവേഗ്ദ്യും 
ആവശ്യമുള്ളതനുസ�തിച്ച് ഉരേ്യോഗോര്തതികടള 
'ടവോരക്ഷണല് ട്രയതിനതിുംഗ് ടപ്രോകവരെഴ്സതിന് 
അ�തികതിരലരക്ോ സമോന സ്ോപനങ്ങളതിരലരക്ോ 
അയയ്കോറണ്്. ഇതുവട� പത്് എുംരപ്ോയ�തിലതി്തി 
ടസറെറകള് ജതില്ോ എുംരപ്ോയ്ടമന്റ് എക്് 
രചഞ്ചുകരളോടെോ്ും പ്രവര്ത്നും ആ�ുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
ടകോല്ും, ആലപ്പുഴ, രകോട്യും, എറണോകുളും, പോലക്ോെ്, 
രകോഴതിരക്ോെ്, കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറും, കോസര്രഗോഡ് 
എന്നീ ജതില്കളതിലോണ് രക�ങ്ങള് തുെങ്ങതിയതിട്ടുള്ളത്. 
�ജതിസ്റര് ടചയ്ത 1,832 ആളുകളതില്, 465 രപരുടെ മൂല്യ 
നതിര്ണയും നെത്തുകയുും, 403 രപര്ക്് ട്രയതിനതിുംഗ് 
നല്കുകയുും, 232 രപര്ക്് രജോലതി വോഗ്ോനും നല്കുകയുും 
ടചയ്തു.

േരതിയര് ലഡവെപസ്ലമറെസ് ലസറെര്

ക�തിയര് ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെര് (സതി. ഡതി. സതി.) രക�ള 
സര്ക്ോ�തിടറെ, നോഷണല് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സര് വ്വീസ് 
(രക�ള) വകു്് ഗ്ോമീണ യുവോക്ള്ക്് രവണ്തി 2016-
17 ല് ആ�ുംഭതിച്ച സും�ുംഭമോണ്. വ്യക്തികള് രന�തിടുന്ന 
ടതോഴതില്പ�മോയ എല്ോ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുും പ�തിഹോ�ും 
ലഭതിക്കുന്നതതിനുള്ള ലക്ഷ്യ സ്ോനമോകുന്നതതിനോണ് 
ഈ രക�ും ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. ഗ്ോമ പ്രരേശങ്ങളതിടല 
വതിേ്യോര്തതികള്ക്് വതിേ്യോഭ്യോസ, ടതോഴതില് 
രമഖലകളതിലണ്ോകുന്ന നൂതന പ്രവണതകടള്്തി 
ആവശ്യമോയ അറതിവും പ�തിശീലനവും രനടുന്നതതിന് 
സഹോയതിക്കുക എന്നതോണ് ഈ രക�ത്തിടറെ 
പ്രധോന ഉരേ്യശ്യും. വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് 
പ�തിഹ�തിക്കുന്നതതിന് ക�തിയര് മോരനജുടമറെതിടല 
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ഏ്വും പുതതിയ സോരങ്തതികവതിേ്യകളുും ഉചതിതമോയ 
ഉപോധതികളുും ഈ രക�ും സ്ീക�തിക്കുന്. പൂര്ണമോയുും 
ടപ്രോ�ഷണലകളോയതി മോറന്നതതിന് വതിേ്യോര്തതികള്ക്് 
അവരുടെ ടതോഴതിലകള് കകകോ�്യും ടചയ്യുന്നതതിന് 
ആവശ്യമോയ പതിന്തുണയുും നല്കതി, അര്തപൂര്ണമോയ 
ടതോഴതിലമോയതി �ന്ധതി്തിക്കുക എന്നതോണ് ഈ 
ടസറെറകളുടെ ആത്യന്തതികമോയ ലക്ഷ്യും. ഒരു രക്ഷമ 
സമൂഹത്തിരലക്കുള്ള വീഥതിയോയതി പ്രവര്ത്തിക്കുകയോണ് 
ക�തിയര് ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെറകള് ടകോണ്് 
ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. ടക. എ. എസ്. ഇ (KASE) യുടെ 
സോരങ്തതിക സഹോയരത്ോടെയോണ് ക�തിയര് 
ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെറകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 2018-
19 ല് �ണ്് ക�തിയര് ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെറകള്, 
എുംരപ്ോയ്ടമറെ് വകു്് സുംസ്ോനത്് തുെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്. 
ഒന്ന് തതിരുവനന്തപു�ും ജതില്യതിടല പോരലോടുും, മട്ോന്ന് 
ആലപ്പുഴ ജതില്യതിടല കോയുംകുളത്തുമോണ്. ഈ 
�ണ്് ടസറെറകളുും നന്നോയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്മുണ്്. 
വകു്തിടറെ കീഴതില് ആടക അഞ്് ക�തിയര് 
ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെറകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ണ്്.

കമൊഡല് േരതിയര് ലസറെര്

എല്ോ എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകടളയുും ക�തിയര് 
ടസറെറകള് ആക്കുന്നതതിനുള്ള രക� സര്ക്ോ�തിടറെ 
നയത്തിടറെ ഭോഗമോയതി നോഷണല് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് 
സര് വ്വീസ് ഡതി്ോര്ട്്ടമറെ്, തതിരുവനന്തപു�ത്തുള്ള 
'യൂണതിരവഴ്സതി്തി എുംരപ്ോയ്ടമറെ് ഇന്�ര്രമഷന് 
& കഗഡന്സ് �്യൂരറോ' വതില് രമോഡല് 
ക�തിയര് ടസറെര് തുെങ്ങുന്നതതിനുള്ള നെപെതികള് 
സ്ീക�തിച്ചതിട്ടുണ്്. എുംരപ്ോയ്ടമറെ്, ട്രയതിനതിുംഗ് 
എന്നതിവയുടെ ഡയറക്്രറ്് ജനറല് ഓ�ീസ്, 
രക� രല�ര് & എുംരപ്ോയ്ടമറെ് മ�ോലയും, 
രക� എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സര്  വ്വീസ് വകു്് (രക�ളും) 
എന്നതിവയുടെ സുംയുക്ോഭതിമുഖ്യത്തിലോണ് 
ഇത് നെ്ോക്കുന്നത്. യുവോക്ള്ക്് അവരുടെ 
രയോഗ്യതയുും കനപുണ്യവും അനുസ�തിച്ച് 
കതിട്ോവന്ന അനുരയോജ്യമോയ ടതോഴതിലകടളക്കുറതിച്ച് 
മനസ്തിലോക്ോന് സഹോയക�മോകുന്ന �ീതതിയതില് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിനോണ് ടസറെറകള് 
ടകോണ്് ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. ടതോഴതിലമോയതി 
�ന്ധട്ട് കവവതിധ്യമോര്ന്ന രസവനങ്ങളോണ് 
ഉരേ്യോഗോര്തതികള്ക്് സകൗജന്യമോയതി ലഭ്യമോക്കുന്നത്. 
ടസറെറകള് ഇര്ോള് കൂടുതല് ശ്രദ ടചലത്തുന്നത് 
ഉരേ്യോഗോര്തതികള്ക്് 'ക�തിയര് കകൗണ്സതിലതിങ്ങ് ' 
നല്കുന്നതതിനോണ്. അവരുടെ അഭതിരുചതിക്കുും 
കനപുണ്യത്തിനുും അനുസൃതമോയുള്ള ടതോഴതില് 
രമഖല കടണ്ത്തുന്നതതിനോണതിത്. വ്യവസോയങ്ങളുടെ 
സഹകോ�തിയോക്കുക, കോറെതിരഡ്് എന്രഗജ്ടമറെ്, 
ടതോഴതിലും & കനപുണ്യ മോ്തിങ്ങ്, രപ്യ്ടമെറെ്  /
ടതോഴതില് രമളകള് സുംഘെതി്തിക്കുക എന്നതിവ 
ടസറെറകളുടെ പ്രധോന പ്രവര്ത്നങ്ങളോണ്.

ല�ൊഴതിെതില്ൊയസ്മൊകവ�നും

രക�ള സര്ക്ോര് 1982-ലോണ് ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ 
രവതന പ�തിപോെതി ആ�ുംഭതിച്ചത്. ഈ പ�തിപോെതി 
പ്രകോ�ും 18 വയസ് പൂര്ത്തിയോയതുും എുംരപ്ോയ്ടമറെ് 
എക്് രചഞ്തില് രപ�് �ജതിസ്റര് ടചയ്ത് മൂന്ന് 
വര്ഷക്ോലോവധതി പൂര്ത്തിയോക്തിയതുമോയ ടതോഴതില് 
�ഹതിതര്ക്് പ്രതതിമോസും 120 രൂപ വീതും ടതോഴതില് 
�ഹതിത രവതനമോയതി നല്കതി വരുന്. ശോ�ീ�തിക 
ടവല്ലുവതിളതികള് രന�തിടുന്നവട� സും�ന്ധതിച്ചതിെരത്ോളും 
�ജതിസ്ര്രഷനുരശഷും �ണ്് വര്ഷ കോലോവധതി 
പൂര്ത്തിയോക്തിയോല് മതതിയോകുും. ഉയര്ന്ന 
പ്രോയപ�തിധതി 35 വയസോണ്. വതിേ്യോഭ്യോസ രയോഗ്യത; 
ടപോതു വതിഭോഗത്തില്ട്ട്വര് എസ്.എസ്.എല്.
സതി. വതിജയതിച്ചതി�തിക്ണും. പട്തികജോതതി/പട്തിക വര്ഗ 
വതിഭോഗത്തില്ട്ട്വട�യുും ശോ�ീ�തിക ടവല്ലുവതിളതികള് 
രന�തിടുന്നവട�യുും സും�ന്ധതിച്ചതിെരത്ോളും എസ്.
എസ്.എല്.സതി പ�ീക്ഷയ്ക് ഹോജ�ോയവ�ോയതിരുന്നോല് 
മതതിയോകുും. വോര്ഷതിക കുടുും� വരുമോനും 12,000 
രൂപയതിലും പ്രതതിമോസ വ്യക്തിഗത വരുമോനും 100 
രൂപയതിലും അധതിക�തിക്ോന് പോെതില്. രക�ള പഞ്ോയത്് 
�ോജ് നതിയമവും രക�ള മുനതിസതി്ോലതി്തി നതിയമവും 
നതിലവതില് വന്നരതോടെ ഈ പ�തിപോെതിയുടെ നെത്തി്് 
ചുമതല 1998 മുതല് ഗ്ോമ,നഗ� തരദേശഭ�ണ 
സ്ോപനങ്ങള്ക്കുും കകമോറകയുണ്ോയതി. അര്ഹ�ോയ 
അരപക്ഷകര്ക്് അവരുടെ അരപക്ഷ നതിശ്തിത 
ര�ോറത്തില് തയ്ോറോക്തി �ന്ധട്ട് തരദേശഭ�ണ 
സ്ോപനത്തിന് സമര്്തിക്ോവന്നതോണ്. തരദേശഭ�ണ 
സ്ോപനത്തിടറെ രക്ഷമകോ�്യ സ്റോന്ഡതിുംഗ് കമ്തി്തി 
അരപക്ഷ പ�തിരശോധതിച്ച് അര്ഹതോ മോനേണ്ങ്ങള്ക്് 
വതിരധയമോയതി തീരുമോനടമടുക്കുന്നതോണ്. 2019 
ല് 1,22,035 ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി 1,171.5 
ലക്ഷും രൂപ ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ രവതനമോയുും, 
2,498 ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി 1,047.8 ലക്ഷും 
രൂപ സ്യും ടതോഴതില് സഹോയവും വതിത�ണും 
ടചയ്തു. നെപ്പു സോമ്പത്തിക വര്ഷും, 2020 ല് 
82,300 ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി 1639.8 ലക്ഷും 
രൂപ ടതോഴതിലതില്ോയ്മോ രവതനമോയുും, 2,708 
ഗുണരഭോക്ോക്ള്ക്ോയതി 1,639.8 ലക്ഷും രൂപ സ്യും 
ടതോഴതില് സഹോയമോയുും വതിത�ണും ടചയ്തതിട്ടുണ്്. 
(അനുബന്ും 7.2.15)

നതിയക്തി - 2020

രേശീയ എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സര് വ്വീസ് ഡതി്ോര്ട്്ടമറെ്  
സുംഘെതി്തിക്കുന്ന വതിപുലമോയ റതിക്രൂട്്ടമറെ് രമളകളോണ് 
'നതിയുക്തി'. ഇത് പ്രധോനമോയുും സുംഘെതി്തിക്കുന്നത് 
സ്കോ�്യ രമഖലയതിടല ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് അഭ്യസ്ത 
വതിേ്യരുും, പ്രോഗല്ഭ്യമുള്ളവരുമോയ ടതോഴതില് �ഹതിത�ോയ 
യുവോക്ള്ക്് ലഭ്യമോക്കുന്നതതിന് രവണ്തിയോണ്. 
'നതിയുക്തി 2020' രകോഴതിരക്ോെ് വച്ച് സുംഘെതി്തിച്ചതിരുന്. 
പ്രസ്തുത പ�തിപോെതിയതില് 4,500 ടതോഴതിലരന്ഷകരുും, 
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73 ടതോഴതില് േോതോക്ളുും പടങ്ടുത്തതില്, 240 രപര്ക്് 
രപ്യ്ടമെറെ് നല്കുകയുും ടചയ്തു.

കേരളത്തില് എുംക്ൊയസ്ലമറെസ് എക്സ് 
കചഞ്ചുേള് വഴതിയള്ള നതിയമനങ്ങള് 

രക�ളത്തില് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്്രചഞ്ചുകള് വഴതിയുള്ള 
നതിയമനങ്ങള് 2010 മുതല് കുറഞ്ഞുവ�തികയോണ്. 
അതതിനു രശഷും 2015 മുതല് 2018 വട� ഇതു 
വര്ദതിച്ചുടകോണ്തിരുന് (2016-ല് രന�തിയ കുറവണ്ോയതി). 
എന്നതിരുന്നോലും 2018 ടല കണക്കുകളുമോയതി തോ�ത്യമും 
ടചയ്യുരമ്പോള് 2019-ല് ഇതതിനു കുറവ സുംഭവതിച്ചു.  
2005 മുതലള്ള രക�ളത്തിടല എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്് 
രചഞ്ചുകള് വഴതിയുള്ള നതിയമനങ്ങള് ചതിത്ും 7.2.10 -ല് 
കോണതിച്ചതി�തിക്കുന്.

        

ചതിത്ും 7.2.10 രക�ളത്തിടല എുംരപ്ോയ്ടമറെ് എക്് രചഞ്ചുകള് വഴതിയുള്ള നതിയമനങ്ങള് 
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7.3 നൈപുണ്യ വികസൈും

രലോകത്തിടല ഏ്വും പ്രോയും കുറഞ്ഞ ജനസുംഖ്യയുള്ള 
�ോജ്യങ്ങളതില് ഒന്നോയ ഇന്ത്യക്് കനപുണ്യ രശഷതിയുടെ 
തലസ്ോനമോകോനുള്ള സോധ്യത ഉണ്്.  യുവജനങ്ങള്ക്് 
കൂടുതല് ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് സൃഷ്തിക്ട്ടുന്നതില് 
എങ്തില് കനപുണ്യ വതികസനും പൂര്ത്തിയോകതില്.  
ഇതതിനോയതി ഗവണ്ടമറെ് കൂടുതല് ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് 
സൃഷ്തിരക്ണ്തുണ്്.  അതുടകോണ്് തടന്ന മൂലധന 
തീവ്രമോയരതോ, സോരങ്തതിക വതിേ്യ കൂടുതലോയരതോ 
ആയ വ്യവസോയങ്ങള്ക്് പക�ും ടതോഴതില് സോധ്യത 
കൂടുതലള്ള വ്യവസോയങ്ങള്ക്് ഊന്നല് നല്രകണ് 
സോഹച�്യമുണ്് (വോര്ഷിക റിയപ്ോര്ട്–2019-20, നനപുണ്യ വികസന 
സംരഭകത്വ മ�ോേ�ം, ഇന്്യ)

രേശീയ ജനസുംഖ്യ കമ്ീഷടറെ കണക്കുകള് 
അനുസ�തിച്ച്, 15-59 പ്രോയപ�തിധതിയതില് ഉള്ട്ടുന്ന 
ടതോഴതില് രസനയുടെ ജനസുംഖ്യോനുപോതും 2011 ല് 60.5 
ല് നതിന്ും 2036 ല് 65.1 ശതമോനമോയതി ഉയരുടമന്ന് 
പ്രതീക്ഷതിക്കുന്.  2011 മുതല് 2036 വട�യുള്ള 
ടമോത്ും ജനസുംഖ്യോ വര്ദനവതിടറെ ടപ്രോജക്ഷന് 
30.7 രകോെതിയോണ്, ഇതതില് 15-59 വയസതിനതിെയ്ക്കുള്ള 
ജനസുംഖ്യ വര്ദനവ് 82.5 ശതമോനമോണ്.  ഇത് 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ ലഭ്യതടയ സൂചതി്തിക്കുന്.

ഒരു �ോജ്യത്തിടറെ വളര്ച്ചയ്ക്കുും, സോമൂഹ്യ വതികസനത്തിനുും 
ചോലക ശക്തിയോകുന്നത് കനപുണ്യവും അറതിവമോണ്.  
മതികച്ച പ�തിശീലനും ലഭതിച്ച വതിേഗ് ടതോഴതിലോളതികളുടെ 
അഭോവമോണ് ഇന്ത്യ ഇര്ോള് രന�തിടുന്നത്.  മ്് 
�ോജ്യങ്ങടള അരപക്ഷതിച്ച് ഇന്ത്യയതിടല ടതോഴതില് 
ശക്തിയതില് 2.3 ശതമോനും ടതോഴതിലോളതികള് 
മോത്രമോണ് കനപുണ്യ പ�തിശീലനും ലഭതിച്ചതിട്ടുള്ളത്.  
ഇത് യു.എസ്.എ യതില് 52 ശതമോനവും, യു.ടക യതില് 
68 ശതമോനവും, ജര്മ്നതിയതില് 75 ശതമോനവും, 
ജ്ോനതില് 80 ശതമോനവും, േക്ഷതിണ ടകോറതിയയതില് 
96 ശതമോനവമോണ് (രേശീയ കനപുണ്യ വതികസന  

മതിഷന് ടരെയതിും വര്ക്് ര�ോര് ഇുംപ്തിടമരറെഷന്, 
കനപുണ്യ വതികസന സും�ഭകത് മ�ോലയും, ഇന്ത്യ), 
വതിേ്യോസമ്പന്ന�ോയ ടതോഴതില് രസനയതിടല വലതിടയോരു 
വതിഭോഗത്തിന് ഒട്ടുുംതടന്ന, അടല്ങ്തില് വളട� 
കുറവമോത്രരമ  ടതോഴതില് കനപുണ്യും കകവശമുള്ളു.  
ഇത് അവട� ടതോഴതിലതില്ോത്വ�ോക്തി മോറ്റുന്.  
ആയതതിനോല് ടതോഴതിലെമകളുടെ ആവശ്യങ്ങള് 
നതിറരവറ്റുന്നതതിനുും അത് വഴതി സോമ്പത്തിക വളര്ച്ച 
കകവ�തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള കനപുണ്യ പ�തിശീലന 
പ�തിപോെതികള് വര്ദതി്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളതില് ഇന്ത്യ 
ശ്രദ രക�ീക�തിരക്ണ്തുണ്്.

കനപുണ്യ വതികസനത്തിടറെ പ്രോധോന്യും 
തതി�തിച്ചറതിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയതിടല 20-ഓളും മ�ോലയങ്ങളുും/
വകുപ്പുകളുും, രചര്ന്ന് 70 ല് പ�ും പദതതികള് 
കനപുണ്യ വതികസനത്തി നോയതി നെ്തിലോക്കുന്ണ്്.
കനപുണ്യ പ�തിശീലന പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് വതിവതിധ     
വകുപ്പുകടളയുും/സുംസ്ോനങ്ങടളയുും തമ്തില് 
സുംരയോജതി്തിക്കുന്നതതിന് ലക്ഷ്യും ടവച്ച് 2015 ജൂകല 15 
നോണ്, കനപുണ്യ വതികസന- സും�ഭകത് മ�ോലയും, 
രേശീയ കനപുണ്യ വതികസന മതിഷന് രൂപും നല്കതിയത്. 
കനപുണ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകീക�തിക്കുന്നതതിനുും, 
സുംരയോജതി ്തിക്കുന്നതതിനുടമോ്ും കനപുണ്യങ്ങള് 
കൃത്യമോയ നതിലവോ�ത്തിലും, രവഗത്തിലും രനെതിടയ 
ടുക്കുന്നതതിനോയതി വതിവതിധ വകുപ്പുകടള വളട� ടപടട്ന്ന് 
തീരുമോനടമടുക്ോന് സഹോയതിക്കുക എന്നതുും ഇതതിടറെ 
ലക്ഷ്യമോണ്.

രക�ളത്തിടല യുവജനങ്ങള്ക്് കനപുണ്യ പ�തിശീലനും 
നല്കുക വഴതി അവരുടെ കഴതിവകള് ഇന്ത്യയതിടലയുും, 
രലോകത്ോകമോനവും ഉള്ള ടതോഴതിലതിനോധോ�മോയതി 
അന്തര്രേശീയ നതിലവോ�ത്തിരലക്് ഉയര്ത്തുക എന്ന 
ലക്ഷ്യരത്ോടെ രക�ള സര്ക്ോര് രൂപീക�തിച്ച ഒരു 
രനോണ് രപ്രോ�തി്് കമ്പനതിയോണ് രക�ള അക്ോേമതി 
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ര�ോര് സതില്സ് എക്ലന്സ് (KASE), സുംസ്ോനടത് 
വതിവതിധ കനപുണ്യ വതികസന സും�ഭങ്ങള് 
സുഗമമോക്കുന്നതതിനുും, ഏരകോപതി്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള ഒരു 
രനോഡല് ഏജന്സതിയോണ് ഇത്.

ലനപുണ്യ വതിേസനത്തിനൊയള്ള 
സര്ക്കൊര് സുംരഭങ്ങള്

അഡരീഷണല് സസ്േതില്സസ് അേ്തിസതിഷന് 
കപ്രൊഗ്ൊും (ASAP)

സുംസ്ോന കനപുണ്യ വതികസന പദതതിയുടെ (SSDP) 
ഒരു ഭോഗമോയതി ഹയര് എഡ്യൂരക്ഷടറെയുും, ടപോതു 
വതിേ്യോഭ്യോസ വകു്തിടറെയുും സുംയുക് സും�ഭമോയതി 2012 
ലോണ്  അഡീഷണല് സതില് അക്തിസതിഷന് പദതതി 
(ASAP) ആ�ുംഭതിച്ചത്. 

ടപോതു പോഠ്യപദതതിരയോടെോ്ും ഹയര് ടസക്ണ്റതി 
തലത്തിലും �തിരുേതലത്തിലും, മോര്ക്്് ടറലവറെ് 
�കൗരണ്ഷന് പ�തിശീലനും, ടവോരക്ഷണല് 
ട്രയതിനതിുംഗ്, ക�തിയര് കകൗണ്സതിലതിുംഗ് എന്നതിവ 
കൂെതി ഉള്ട്ടുത്തി വതിേ്യോസമ്പന്നര്ക്തിെയതിടല 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ പ�തിഹ�തിക്കുക എന്നതോണ് 
‘അസോപതിടറെ’ ടറെ (ASAP) ലക്ഷ്യും.  1100 ഓളും ഹയര് 
ടസക്ണ്റതി സ്കൂളുകളതിടലയുും, ആര്െ്സ് & സയന്സ് 
രകോരളജുകളതിരലയുും 201409 കുട്തികള്ക്് ‘അസോപ് ’ 
(ASAP) സുംസ്ോനത്് ഗുണനതിലവോ�മുള്ള പ�തിശീലനും 
നല്കതി.  

നതിരന്ര പരതിശരീെന പദ്ധ�തിേള് 

100 മണതിക്കൂര് കമ്്യൂണതിരക്്ീവ് ഇുംഗ്ീഷുും, 80 
മണതിക്കൂര് അെതിസ്ോന ഐ.െതി കവേഗ്ധ്യവും 
അെങ്ങുന്ന ഒരു അെതിസ്ോന കനപുണ്യ പ�തിശീലനവും 
ഇതതിടറെ പതതിവ് പ�തിശീലനത്തില് ഉള്ട്ടുന്.  ഇതതിന് 
രശഷും രേതിട്ീഷ് കകൗണ്സതിലതിടറെ ഭോഷോ പ്രോവീണ്യും 
പ�ീക്ഷയോയ ‘ആപ്്തിസ് ’ എന്ന ഒരു സര്ട്തി�തിക്്് 
പ�ീക്ഷയുും നെത്തുന്.  ഇതതിടറെ �ീസ് ഘെന 
സുംസ്ോന സര്ക്ോര് നതിര്ണയതിക്കുന്നതോണ്.
  
ടത�ടഞ്ഞടുത് സ്കൂളുകടളയുും, രകോരളജുകടളയുും 
പ്രരത്യക കനപുണ്യ പ�തിശീലന രക�ങ്ങളോയതി, 
(സതില് ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെറകള്) അസോപ് 
നതിരയോഗതിച്ചതിട്ടുണ്്.  നതിലവതില് 121 എസ്.ഡതി.സതി 
കളതിലോണ് �കൗരണ്ഷന് ്ലോസ്കള് നെത്ട്ടുന്നത്.

• 2019-20 ല് 62 കനപുണ്യ രകോഴ്സുകള് അസോപ് 
നല്കതി

• 2019-20 ല് 30869 കുട്തികള് അസോപതില് 
എന്രറോള് ടചയ്തു.

• ഷീ സതില്സ് 2019-ല് 5529 ടപണ്കുട്തികള് 
�ജതിസ്റര് ടചയ്തു.

• 2019-20 ല് 34,768 ആപ്്തിസ് സര്ട്തി�തിക്റ്റുകളുും 
24496 സതില് രകോഴ്സ് സര്ട്തി�തിക്റ്റുകളുും നല്കതി.

• പ്രോരേശതിക ടതോഴതിലവസ�ങ്ങളുും, സ്യും ടതോഴതില് 
അവസ�ങ്ങളുും തതി�തിച്ചറതിഞ്ഞ് അനുരയോജ്യമോയ 
കനപുണ്യ പ�തിശീലനും നല്കതിടക്ോണ്് 
ദുര്�ല സമുേോയങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്നോയതി 
ലക്ഷ്യമതിടുന്ന കമ്്യൂണതി്തി രകോരളജ് എന്ന പദതതി 
നെ്തിലോക്കുന്നതതിനോയതി 22 രപോളതിടെക്നതിക്കുകടള 
ടത�ടഞ്ഞടുത്തു.

• ടമോത്ും 17 കമ്്യൂണതി്തി സതില് പോര്ക്കുകള് 
നെ്തിലോക്ോന് ഉരദേശതിച്ചതതില് 9 എണും ഇതതിനകും 
തടന്ന പ്രവര്ത്നമോ�ുംഭതിക്കുകയുും 8 പോര്ക്കുകള് 
നതിര്മ്ോണ ഘട്ത്തിലമോണ്.

കുടുംബശ്രീ, എസസ്.സതി/എസസ്.ടതി 
എന്നതിവര്ക്കുള്ള ലനപുണ്യ പരതിശരീെന 
പരതിപൊടതിേള്

സ്ത്രീ ശോക്ീക�ണത്തിലടെ േോ�തിദ്ര്യ നതിര്മ്ോര്ജ്ജനും 
എന്ന ലക്ഷ്യരത്ോടെയോണ് സുംസ്ോന േോ�തിദ്ര്യ 
നതിര്മ്ോര്ജ്ജന മതിഷന് ആയ കുടുും�ശ്രീ രൂപീക�തിച്ചത്.  
സ്ത്രീകള്ക്തിെയതില് കനപുണ്യ വതികസനത്തിടറെ 
ഭോഗമോയതി ഈ ഏജന്സതി സുംസ്ോന തലത്തില് 
നതി�വധതി പ�തിശീലന പ�തിപോെതികള് സുംഘെതി്തിക്കുന്ണ്്.

ദരീന്ദയൊല് അകന്്യൊദയ കയൊജന-
നൊഷണല് റൂേല് ലെവസ് െതി ഹുഡസ് മതിഷന് 
(DAY-NRLM)

ഈ പദതതി പ്രകോ�ും, േ�തിദ്ര ഗ്ോമീണ വതിഭോഗങ്ങള്ക്് 
യോടതോരു ടചലവും കൂെോടത ആവശ്യ പ്രകോ�ും ഉള്ള 
കനപുണ്യ പ�തിശീലനും നല്കുന്.  േീന്േയോല് 
ഉപോധ്യോയ ഗ്ോമീണ കകൗസല്യ രയോജന (DDU GKY) 
കുടുും�ശ്രീ അുംഗങ്ങള്ക്് കനപുണ്യോധതിഷ്തിത 
പ�തിശീലനവും നല്കുന്.  വതിവ�ങ്ങള് പട്തിേ 7.3.1 ല് 
ടകോടുത്തി�തിക്കുന്.  

എസസ്.സതി /എസസ്.ടതി സസ്േതില് അധതിഷ്തി� 
പരതിശരീെന കപ്രൊഗ്ൊും വതിശദൊുംശങ്ങള്

രക�ളത്തിടല പട്തികജോതതി/പട്തികവര്ഗ്ഗ 
വതിഭോഗങ്ങളുടെ പതിരന്നോക്ോവസ് അവരുടെ 
പ�തിമതിതമോയ ടതോഴതിലവസ�ങ്ങളതില് നതിന്നോണ് 
ഉെടലടുക്കുന്നത്.  വതിേ്യോഭ്യോസത്തിടറെയുും, കനപുണ്യ 
വതികസനത്തിടറെയുും അഭോവ മൂലും  അവട� 
രക�ളത്തിടറെ പ്രശുംസനീയമോയ മോനവ വതിഭവ 
വതികസനത്തിടറെ രനട്ങ്ങള് ഒരു പ�തിധതിവട� അവര്ക്് 
അപ്രോപ്യമോക്തി.  ഈ വതിഭോഗങ്ങളതില് ആത്മവതിശ്ോസവും, 
സ്ോശ്രയശീലവും തീരുമോനടമടുക്ലതിടറെ കഴതിവും 
വതികസതി്തിക്കുന്നതതിന് കനപുണ്യ വതികസനും ഒഴതിച്ചു 
കൂെോനോവോത്തോണ്.  വതിേ്യോഭ്യോസത്തിലടെയുും 
കനപുണ്യ വതികസനത്തിലടെയുും പ്രസ്തുത 
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വതിഭോഗങ്ങടള ശോക്ീ ക�തിച്ചോല് അവര്ക്് സ്ോശ്രയവും 
മോന്യവമോയ ജീവതിതും നയതിക്ോന് കഴതിയുന്നതോണ്. 
(പട്തിേ 7.3.2)

പട്തികജോതതി/പട്തികവര്ഗ്ഗ വതിഭോഗങ്ങള്ക്ോയതി 2016-17 
മുതല് 2020-21 (30.09.2020 വട�) 53 കനപുണ്യ 
പ�തിശീന പ�തിപോെതികളോണ് നെത്തിയത്.   ഇതതില് 5355 
ഉരേ്യോഗോര്തതികള് പടങ്ടുത്തു.  ഇതതില് 2646 രപര്ക്് 
ഇന്ത്യയതിടല വതിവതിധ സ്ോപനങ്ങളതിലും 22 രപര്ക്് 
വതിരേശത്തുും രജോലതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

വ്യൊവസൊയതിേ പരതിശരീെന വകുപ്സ്

രക�ള സര്ക്ോ�തിടറെ, ടതോഴതിലും, കനപുണ്യുും 
വകു്തിടറെ കീഴതിലോണ് വ്യോവസോയതിക പ�തിശീലന 
വകു്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  കനപുണ്യ വതികസനവും, 
സും�ഭകത്വും മ�ോലയും, ഭോ�ത സര്ക്ോ�തിടറെ 
ഡയറക്െര് ജനറലതിടറെ (പ�തിശീലനും) വതിവതിധ 
കനപുണ്യ പ�തിശീന പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ സുംസ്ോന 
തല രനോഡല് ഏജന്സതിയോയതി വ്യോവസോയതിക 
പ�തിശീലന വകു്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്.  ഡയറക്െര് 
ജനറലോണ് വകു്തിടറെ രമധോവതി.  ഡതി.ജതി.ഇ & െതി 
ആ�ുംഭതിച്ച �ണ്് പ്രധോന പദതതികളോയ ക്രോ�്്്മെോന് 
പ�തിശീനും, അപ്രറെതിസ്ഷതി്് പ�തിശീലനും എന്നതിവ 
വതിവതിധ സര്ക്ോര്, കപ്രവ്് സ്ോപനങ്ങളതിലടെ 
സുംസ്ോനത്തിടറെ ഗ്ോമീണ-നോഗ�തിക രമഖലകളതില് 
നെത്തിവരുന്.  പ�തിശീലനോര്തതിക്് ലഭതിക്കുന്ന 
സകൗജന്യ പ�തിശീലനവും മ്് സഹോയങ്ങളുും, 
സമൂഹത്തിടല പതിരന്നോക് വതിഭോഗങ്ങടള സോരങ്തതിക 
മുരന്ന്ത്തിടറെ മുഖ്യധോ�യതിരലക്് ടകോണ്ടുവ�ോന് 
സഹോയതിക്കുന്.  �ോജ്യത്തിടറെ വളര്ച്ചയ്ക്കുും 

വതികസനത്തിനുും വതിലട്ട് സുംഭോവനകള് നല്കോന് 
കഴതിയുന്ന, കനപുണ്യവും, സോരങ്തതിക മതികവമുള്ള 
ഒരു യുവതലമുറടയ സൃഷ്തിടച്ചടുക്കുകയുും, 2022 ഓടു 
കൂെതി ടതോഴതിലതില്ോയ്മ കുറക്കുന്നതതിനോയതി 500 മതില്യണ് 
കനപുണ്യമുള്ള വ്യക്തികടള സൃഷ്തിടച്ചടുക്കുകയുമോണ് 
വകു്തിടറെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യും. 

ഇന്ത്യോ ഗവണ്ടമറെ് 1950 ലോണ്  ക്രോ�്്്മെോന് 
ട്രയതിനതിുംഗ്  പദതതി  നെ്തിലോക്തിയത്.  ടതോഴതില് 
രനെോനോവശ്യമോയ പ�തിശീലനത്തിലടെ  
പ്രോരേശതിക വ്യവസോയങ്ങള്ക്ോവശ്യമോയ   വതിവതിധ 
ര്രുഡുകളതിരലക്്  കനപുണ്യമുള്ള ടതോഴതിലോളതി കളുടെ 
ഒഴുക്്  ഉറപ്പു വരുത്തുക, ചതിട്യോയ പ�തിശീലനത്തിലടെ  
വ്യവസോയതിരകോല്്ോേന ത്തിടറെ  അളവും, 
ഗുണനതിലവോ�വും  വര്ദതി്തിക്കുക, അഭ്യസ്ത വതിേ്യ�തിടല 
ടതോഴതിലതില്ോയ്മ കുറയ്ക്കുക തുെങ്ങതിയവയോണ്  
ക്രോ�്്്മെോന്  ട്രയതിനതിുംഗതിടറെ  ഉരദേശ്യും. 
നോഷണല് കകൗണ്സതില് ര�ോര് ടവോരക്ഷണല് 
ട്രയതിനതിുംഗ് (NCVT) ആണ് �ോജ്യത്്  ഈ പദതതി 
നെ്തിലോക്കുന്നതതിനുള്ള  ഉന്നത  അരതോറതി്തി  ഈ 
പദതതി പ്രകോ�ും  ട്രയതിനതി  ഒരു പ്രരത്യക  ര്രഡ്  
പൂര്ത്തിയോക്കുകയുും, അഖതിരലന്ത്യോ ര്രഡ് ടെസ്്്  
വതിജയതിക്കുകയുും  ടചയ്തോല്, നോഷണല് ര്രഡ്  
സര്ട്തി�തിക്്്  വതിത�ണും ടചയ്യുന്. െതി  പദതതി   
രക�ള ത്തില്  നെ്തിലോക്കുന്നത്  ഇന്ഡസ്്രതിയല് 
ക്രയതിനതിുംഗ് വകു്ോണ്.

ഏകരേശും 85 രേോഞ്ചുകളതിലോയതി  ടമോത്ും  54060 
സീറ്റുകള്  ക്രോ�്്്മെോന്  ക്രയതിനതിുംഗതിനു  മോത്രമോയതി  
മോ്തി ടവച്ചതിട്ടുണ്്.   ഗവണ്ടമറെ് ഐ.െതി.ഐ. യതില്  
35772 ഉും മ്് അനു�ന്ധ സ്ോപനളതിലും സ്കോ�്യ 

പട്തിേ 7.3.1 പ�തിശീലനവും, നതിയമനവും ലഭതിച്ചവരുടെ എണും, 2019-20, 2020-21

പദ്ധ�തിയലട കപരസ് ഘടേങ്ങള്
കനട്ങ്ങള് (എണ്ും)

2019-20 2020-21 (30.09.2020 വലര)

DDU GKY
പ�തിശീലനും ലഭതിച്ച 
വ്യക്തികള് 13,113 125

നതിയമനും ലഭതിച്ച 9,957 120
ഉറവിടം - കുടംബശ്ീ മിഷന

പട്തിേ 7.3.2 കനപുണ്യ പ�തിശീലനും, വതിശേോുംശങ്ങള്

വര്ഷും
ലനപുണ്യ 

പരതിശരീെനത്തിലറെ 
എണ്ും

ഏജന്സതിേളലട എണ്ും നതിയമന നതിെ
പലകെടത്വരുലട 

എണ്ും No. of courses ഇന്്യ വ തികദശും

2016-17 3 5 457 288 1

2017-18 4 8 1430 1393

2018-19 6 14 870 659 10

2019-20 11 22 1148 306 11

2020-21  
(30.09.2020 വട�) 4 4 1450

ആടക 28 53 5355 2646 22

ഉറവിടം : പടികജോതി/പടികവര്ഗ്ഗ വകുപ്്, യകരള സര്കോര്



392 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഐ.െതി.ഐ. കളതിലമോയതി  18288 ഉും  സീറ്റുകള്.  വതിശേ 
വതിവ�ങ്ങള് അനുബന്ും 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 ല് 
രചര്ത്തിട്ടുണ്്.                                    

അപ്രറെരീസസ് പരതിശരീെനും

1961ടല അപ്രറെീസ്ഷതി്് നതിയമും അനുസ�തിച്ച് 
അപ്രറെീസ്ഷതി്് പ�തിശീലന പ�തിപോെതികള് നെത്തി 
വരുന്. അപ്രറെീസ്ഷതി്് പ�തിശീലന പ�തിപോെതികള് 
നതിയ�തിക്കുകയുും അതു വഴതി നതിലവോ�മുള്ള 
പോഠ്യപദതതി, പ�തിശീലന കോലയളവ്, കനപുണ്യങ്ങള് 
ഉറ്ോക്ല് തുെങ്ങതിയവയോണ് ഈ നതിയമത്തിടറെ 
പ്രധോന ലക്ഷ്യങ്ങള്. വ്യവസോയങ്ങളതില് ടതോഴതില് 
കനപുണ്യമുള്ള ടതോഴതിലോളതികളുടെ ആവശ്യും 
സോധൂക�തിക്കുന്നതതിനോയതി വ്യവസോയശോലകളതിടല 
സകൗക�്യും പ്രരയോജനട്ടുത്തി പ്രോരയോഗതിക കനപുണ്യ 
പ�തിശീലനും നല്കുന്. വ്യവസോയത്തിനോവശ്യമുള്ള 
കനപുണ്യമുള്ള ടതോഴതിലോളതികടള സൃഷ്തിക്ലോണ് 
ഈ പദതതിയുടെ ലക്ഷ്യും. അപ്രറെീസ്ഷതി്് എന്നത് 
അപ്പ്രറെീസുും ടതോഴതിലെമയുും തമ്തിലള്ള ഒരു 
ഉെമ്പെതിയോണ്. ഒരു നതിശ്തിത കോലയളവതില്, ഒരു 
പ്രരത്യക കനപുണ്യും വതികസതി്തിടച്ചടുക്കുന്നതതിന് 
പ�തിശീലതി്തിക്കുകയുും, പ്രസ്തുത കോലയളവതില് 
അപ്ടപ്രറെതിസ്ഷതി്് നതിയമും (1961) അനുസ�തിച്ചുള്ള 
ഒരു ധന സഹോയും നല്കുകയുും ടചയ്യുന്. രക�/
സുംസ്ോന സര്ക്ോരുകള് ഒരു മൂന്നോും കക്ഷതിയോയതി 
ഈ ഉെമ്പെതി നതിയ�തിക്കുകയുും രമല്രനോട്ും വഹതിക്കുകയുും 
ടചയ്യുന്.

ഇന്ത്യ ഗവണ്ടമറെ് അടുത്തിടെ നോഷണല് 
അപ്രറെീസ് ടപ്രോരമോഷന് സീും (നോപ്സ് ) 
അവത�തി്തിച്ചു. ഈ പദതതിയതിലടെ രക� സര്ക്ോര് 
25 ശതമോനും കസ്റ്ന്റുും സ്ോപനങ്ങള്ക്് 
തതി�തിച്ചെയ്കണും.  രക�ളത്തിടല അപ്രറെതിസ്ഷതി്് 
ട്രയതിനതിുംഗ് രക� സുംസ്ോന സര്ക്ോരുകളുടെ 
സുംയുക് രമല്രനോട്ത്തില് നെത്തുന്. ഈ 
നതിയമ പ്രകോ�ും വ്യവസോയ ശോലകളതിടല 
കനപുണ്യ പ�തിശീലനത്തിനുള്ള സകൗക�്യങ്ങളുും 
സോധ്യതകളുും ഉപരയോഗട്ടുത്തുകയുും നോഷണല് 
അപ്രറെീസ്ഷതി്് സര്ട്തി�തിരക്ഷന് നല്കുകയുും 
ടചയ്യുന്. സുംസ്ോനടത് അപ്രറെതിസ്ഷതി്് 
പദതതികള് നെ്തിലോക്കുന്നത് സുംസ്ോന 
അപ്രറെീസ്ഷതി്് അകഡ്സറടെയുും അസതിസ്ററെ് 
അപ്രറെതിസ്ഷതി്തിടറെയുും ഓ�ീസ് മുരഖനയോണ്. 
ഈ പദതതിയതിലടെ 14 ജതില്കളതില് 81 ര്രഡുകള് 
നീക്തിവച്ചതിട്ടുണ്്.
 

• സ്തിതതി ടചയ്യുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണും        : 7936
• വതിനതിരയോഗതിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണും            : 2807
• സ്തിതതി ടചയ്യുന്ന സ്ോപനങ്ങളുടെ എണും : 2443 

(ഗവണ്ടമറെ്: 869, സ്കോ�്യും: 1574)
• വതിനതിരയോഗതിച്ച സ്ോപനങ്ങളുടെ എണും     : 746 

(ഗവണ്ടമറെ്: 251, സ്കോ�്യ: 495)

ഈ പദതതി പ്രകോ�ും 2000 വതിേ്യോര്തതികള്ക്് 
ട്രയതിനതിുംഗ് ടസര്ട്തി�തിക്റ്റുകള് നല്കതി വരുന്. 50 
ശതമോനും അപ്രറെീസ്ഷതി്് നതിയമനും സുംസ്ോനത്് 
ഗവണ്ടമറെ് രമഖലയതില് നെത്തിവരുന്. 

വ്യൊവസൊയതിേ പരതിശരീെന സ്ൊപനങ്ങള്

വ്യോവസോയതിക പ�തിശീലന പദതതി പ്രകോ�ും 
സുംസ്ോനത്് 99 വ്യോവസോയതിക പ�തിശീലന 
സ്ോപനങ്ങളുും സ്കോ�്യ ഐ.െതി.ഐ കളുും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്. ഈ ഐ.െതി.ഐ യതില് ടമോത്ും 35,772 
സീറ്റുകള് ലഭ്യമോണ്. ഇതതില് 30 ശതമോനും സീറ്റുകള് 
വനതിതകള്ക്ോയതി സുംവ�ണും ടചയ്തതി�തിക്കുന്. കൂെോടത 
സര്ക്ോര് രമഖലയതില് 14 വനതിത ഐ.െതി.ഐ കള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്.

ഇന്്യ സസ്േതില്സസ് - കേരളും -2019

Iഇന്ത്യ സതില്സ് 2018 എന്ന കനപുണ്യ മത്�ത്തിടറെ 
മതികവോര്ന്ന വതിജയത്തിടറെ പ്രരചോേനും ഉള്ടക്ോണ്്  
ഇന്ഡസ്്രതിയല് ട്രയതിനതിുംഗ് വകു്് കൂടുതല് മതികച്ച 
കനപുണ്യ രപോ�ോട്ത്തിനുള്ള ഒരു രവേതി തുറന്. 
അതോണ് ഇന്ത്യ  സതില്സ് രക�ള 2019.  ഈ 
മത്�ും 2020 ട�ബ്രുവ�തിയതില് രകോഴതിരക്ോെ്, സ്പ്ന 
നഗ�തിയതില് വച്ച് നെന്.  ഇന്ത്യ സതില്സ് 2018-
ന് സുംസ്ോനടത് യുവജനങ്ങളതില് നതിന്ും മതികച്ച 
പ്രതതിക�ണും ലഭതിച്ചു.  ജതില്ോതല മത്�ങ്ങളതില് 7422-
രപര് പടങ്ടുക്കുകയുും, ടകോച്ചതി മകറന് കരൈവതില് 
വച്ചു നെന്ന ക�നലകള് 112 ക�നലതിസ്റ്റുകള് 
വന്ന ഒരു വലതിയ ഇനും ആയതിരുന്.  കൂെോടത ഓര�ോ  
ര്രഡതിരലയുും വതിജയതികള്ക്കുും �ണ്ോും സ്ോനക്ോര്ക്കുും 
പ്രരത്യക പ�തിശീലനും നല്കുകയുും അവര് 2018 ജൂണ് 
21 മുതല് 23 വട� നെന്ന റീജതിയണല് മത്�മോയ 
ഇന്ഡ്യ സതില്സ് 2018-ല് സുംസ്ോനടത് 
പ്രതതിനതിധീക�തിക്കുകയുും ടചയ്തു.  സുംസ്ോനത്് 
നതിന്ള്ള 40 മത് �ോര്തതികളതില് നതിന്ും 20 രപര് 
വതിജയതികളോകുകയുും, 2018 ഒക്രെോ�ര് 2 മുതല് 5 
വട� ന്യൂഡല്ഹതിയതില് വച്ച് രേശതിയ തല മത്�ത്തില് 
രക�ളടത് പ്രതതിനതിധീക�തിക്കുകയുും ടചയ്തു.  ഇവ�തില് 
നതിന്ും 3 രപര് �ോജ്യടത് പ്രതതിനതിധീക�തിച്ച് റഷ്യയതിടല 
ഖസോനതില് വച്ച് നെന്ന രവള്ഡ് സതില് 2019-ല് 
പടങ്ടുക്കുകയുും ടചയ്തു.  രക�ളത്തില് നതിന്ള്ള �ണ്് 
രപര്ക്് ‘ടമഡലതിയന് ഓ�് എക്ലന്സ് ’ അവോര്ഡ് 
ലഭതിക്കുകയുണ്ോയതി.  ഒരു സര്ക്ോര് ഐ.െതി.ഐ  ട്രയതിനതി 
ര്ോര്-വോള് കെലതിുംഗ്-ലും 3D ടഗയതിും ആര്ട്തില് ഒരു 
�തിരുേധോ�തിയുും അവോര്ഡുകള് രനെതി.  ചുരുക്ത്തില് 
ഇന്ഡ്യ സതില്സ്  രക�ളും 2018,  രവള്ഡ് സതില്സ് 
2019 രലക്കുള്ള പോത തുറന്.  ഇന്ഡ്യ സതില്സ്  രക�ള 
2018-ടല വതിജയതികള്ക്് �ോജ്യടത് പ്രതതിനതിധീക�തിച്ച് 
വതിവതിധ അന്തോ�ോഷ്്ര കനപുണ്യ മത്�ങ്ങളോയ 
യൂരറോ സതില്സ് 2019, ഏഷ്യ സതില് 2019, കഹ-ടെക് 
റഷ്യ 2019 കൂെോടത രവള്ഡ് സതില് ഓസ്ര്രലതിയ 2019 
എന്നതിവയതിലും പടങ്ടുക്ോന് സോധതിച്ചു.
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ISO സര്ട്തിഫതികക്കഷന്

ഗുണ നതിലവോ�മോണ് വ്യോവസോയതിക പ�തിശീലന 
സ്ോപനങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര. പ�തിശീലന ങ്ങളതില് അതതി 
നൂതന സോരങ്തതിക വതിേ്യകളോണ് സ്ോപനങ്ങള് 
ഉപരയോഗതിക്കുന്നത്.  (റതിസല്ട്് ഓറതിയറെഡ് ) �ലപ്രോപ്തതി 
ലക്ഷ്യും വച്ചുള്ള പ്രകെനും ഉറ്് വരുത്തുകയോണ് 
വകു്തിടറെ ലക്ഷ്യും.  34 ഐ.െതി.ഐ കള്ക്് ISO 
സര്ട്തി�തിരക്ഷന് നല്കതിയോണ് വകു്തിടറെ ഈ 
സും�ുംഭങ്ങടള അുംഗീക�തിക്കുന്നത്.  
ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്തി�തിക്്് രനെതിയ ഐ.െതി.ഐ കള്
ഐ.െതി.ഐ രകോഴതിരക്ോെ്, ഐ.െതി.ഐ ഏറ്റുമോനൂര്, 
ഐ.െതി.ഐ മോള, ഐ.െതി.ഐ (വനതിത) കളമരശേ�തി, 
ഐ.െതി.ഐ കണ്ണൂര്, ഐ.െതി.ഐ (വനതിത) ചോലക്കുെതി, 
ഐ.െതി.ഐ അ�ീരക്ോെ്, ഐ.െതി.ഐ ടചങ്ങന്നൂര്, 
ഐ.െതി.ഐ ധനുവച്ചപു�ും, ഐ.െതി.ഐ ചോക്, 
ഐ.െതി.ഐ ടകോല്ും, ഐ.െതി.ഐ (വനതിത) ടകോല്ും, 
ഐ.െതി.ഐ പള്ളതിക്രത്ോെ്, ഐ.െതി.ഐ കട്്ന, 
ഐ.െതി.ഐ ചോലക്കുെതി, ഐ.െതി.ഐ മലമ്പുഴ, ഐ.െതി.ഐ 
(വനതിത) കണ്ണൂര്, ഐ.െതി.ഐ കോസറരകോഡ്, 
ഐ.െതി.ഐ ആ�്യനോെ്, ഐ.െതി.ഐ ചോത്ന്ര്, 
ഐ.െതി.ഐ മലയന്കീഴ് ഐ.െതി.ഐ പള്ളതി്ോെ്, 
ഐ.െതി.ഐ അട്്ോെതി, ഐ.െതി.ഐ കയ്യൂര്, ഐ.െതി.ഐ 
ടകോയതിലോണ്തി, ഐ.െതി.ഐ നതിലമ്പൂര്, ഐ.െതി.ഐ 
കുഴല്മന്ും, ഐ.െതി.ഐ മോെോയതി എന്നതിവയോണ്  ISO 
സര്ട്തി�തിരക്ഷന് രനെതിയ ഐ.െതി.ഐ കള്.

ഐ.ടതി.ഐ ലവബസ് ലസറ്റുേളലട 
നവരീേരണും

ഡയറക്െരറ്് ജനറല് ഓ�് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് 
ആറെ് ട്രയതിനതിുംഗതിടറെ മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശങ്ങള് 
അനുസ�തിച്ച് സുംസ്ോനടത് എല്ോ ഗവണ്ടമറെ് 
ഐ.്തി.ഐ കളതിലമോയതി പ്രരത്യക ടവ�് കസറ്റുകള് 
വതികസതി്തിടച്ചടുത്തിട്ടുണ്്. ഡതി.ജതി.ഇ ആറെ് ്തി 
യുടെ മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശങ്ങള്ക്നുസ�ണമോയതി 
ഐ.്തി.ഐ ഇന്സ്റതി്്യൂട്ടുകള്, രകോഴ്സ്, പ്രരവശന 
വതിശേോുംശങ്ങള്, �ോക്ല്്തി, രസവനങ്ങള്, 
പ്രരത്യകതകള്, കണ്സള്ട്ന്സതി, ഭോവതി പദതതികള് 
എന്നതിവടയക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവ�ങ്ങള് 
ഈ ടവ�് കസ്തില് ലഭ്യമോകുന്.

ഗ്രൂപ്സ് ഇന്ഷുേന്സസ് പദ്ധ�തി

വര്ഷത്തില് ഏകരേശും മൂവോയതി�രത്ോളും 
ട്രയതിനതികള്ക്് സര്ക്ോര് ഐ.െതി.ഐ കള് വഴതി 
വതിവതിധ രകോഴ്സുകളതില് പ�തിശീലനും നല്കതി വരുന്. 
പ്ോന്റുകളതിടല പ�തിശീലന സമയത്് �ോക്െറതികളതിലും 
മറ്റുും ട്രയതിനതികള് ഭോ�രമറതിയതുും, അപകെപ�വമോയ 
പല യ�ങ്ങളുും കകകോ�്യും ടചരയ്ണ്തോയതി വ�ോറണ്്.  
പ�തിശീലനത്തിനതിെയ്ക് ചതിലര്ോടഴോടക് ട്രയതിനതികള്ക്് 
അപകെും സുംഭവതിക്ോറമുണ്്.  ആയതുടകോണ്്   

2018-19-ല് ്രയതിനതികള്ക്ോയതി ഒരു ഗ്രൂ്് ഇന്ഷുറന്സ് 
പദതതി നതിലവതില് വന്.  ഇതതിടല ഐ.െതി.ഐ 
ട്രയതിനതികള്ക്് ഒരു വര്ഷടത് 3 ലക്ഷും രൂപയുടെ 
ഇന്ഷുറന്സ് പ�തി�ക്ഷ ഉറ്് നല്കുന്ണ്്.

സൊകകെ�തിേ ലേമൊറ് പരതിപൊടതി

ഐ.െതി.ഐ ട്രയതിനതികള്ക്ോയതി വകു്് ഒരു സോരങ്തതിക 
കകമോ് പ�തിപോെതി ആ�ുംഭതിച്ചു.  ട്രയതിനതികള്ക്് 
വതിരേശത്തുള്ള മതികച്ച സ്ോപനങ്ങളതില് പ�തിശീലന 
സകൗക�്യും ഒരുക്കുക എന്നതോണ് പദതതിയുടെ ലക്ഷ്യും.  
2018-19 വര്ഷത്തില്, വതിവതിധ ര്രഡുകളതിലള്ള 46-ഓളും 
ട്രയതിനതികള്ക്് ഐ.െതി.ഐ എഡ്യൂരക്ഷന് സ�്ീസ് 
സതിുംഗപ്പൂര് നെത്തിയ പ�തിശീലനത്തില് പങ്ടുക്ോന് 
കഴതിഞ്ഞു.

ലനപുണ്യ േര്മ്മകസന

പ്രളയരത്ോെനു�ന്ധതിച്ച്  വ്യവസോയതിക പ�തിശീലന 
വകു്് രൂപീക�തിച്ച ഒന്നോണ് കനപുണ്യ കര്മ് 
രസന. ഇലക്്രതിക്ല്, പ്ും�തിുംങ്, കോര്ടപറെറതി എന്നീ 
രകടുപോടുകള് തതിര് ക്കുന്നതതിനോയുള്ള രസനയോണതിത്. 
ഇവട� കൂെോടത ഐ.െതി.ഐ വതിേ്യോര്തതികളുടെ  
സോരങ്തതിക ജ്ോനമുള്ള ഒ�ീഷ്യലകള് എന്നതിവട�ല്ോും 
ഇതതില് പങ്ോളതികളോയതിട്ടുണ്്. ഈ രസനടയ 2020-21-
ല് വകു്് ഒരു സ്തി�ും സുംവതിധോനമോക്തി മോ്തിയതിട്ടുണ്്.

ക്സസ്ലമറെസ് സുംവതിധൊനും  
2019-20-ല് 2,139 ട്രയതിനതികള്ക്് രപ്ടമെറെ് ടസല് 
വഴതി രജോലതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

2019-20-ലെ നൊഴതിേക്കല്ലുേള്
• ഇന്ത്യ-സതില് രക�ള 2020 യുവജനങ്ങള്ക്്  

അവരുടെ ടതോഴതില്പ�മോയ കഴതിവകള് 
പ്രേര്ശതി്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു രവേതിയോയതിരുന്. 
ഇതതിടല വതിജയതികള്ക്് ഇന്ത്യ സതില് 20-ലും അത് 
വഴതി ഷോങ്ഹോയതില് വച്ച് നെക്കുന്ന രവള്ഡ് സതില് 
2020 മത്�ങ്ങളതിലും പടങ്ടുക്കുവോന് അവസ�ും 
ലഭതിക്കുും.

• 3 രമഖലകളതിലോയതി രജോ�് ട�യര് 
സുംഘെതി്തിക്കുകയുണ്ോയതി

• കതി�്�തിയുടെ �ണ്തിലടെ 10 ഐ.െതി.ഐ 
കള് അന്തോ�ോഷ്്ര നതിലവോ�ത്തി 
രലക്കുയര്ത്തുന്നതതിനുള്ള നെപെതികള് ഉണ്ോയതി. 
ഐെതിഐ ധനുവച്ചപു�ും, ഐെതിഐ ടകോല്ും, 
ഐെതിഐ ടചങ്ങന്നൂര്, ഐെതിഐ ഏറ്റുമനൂര്, 
ഐെതിഐ കട്്ന, ഐെതിഐ ചോലക്കുെതി, ഐെതിഐ 
മലമ്പുഴ, ഐെതിഐ ടകോയതിലോണ്തി, ഐെതിഐ 
കണ്ണൂര്, ഐെതിഐ കയ്യൂര് എന്നതിവയോണ് ഈ 
ഐ.െതി.ഐ കള്.

• ഹ�തിതരക�ള മതിഷടറെ സഹോയരത്ോടെ 
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ടത�ടഞ്ഞടുത്് 14 ഐ.െതി.ഐ കളതില് 
ഗ്ീന്ക്യോുംപസ് രപ്രോജക്െ് ആ�ുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്

കേരള അക്കൊദമതി കഫൊര് സസ്േതില്സസ് 
എക്െന്സസ്(ലേയസ്സസ്)

ടസറെര് ര�ോര് റതിസര്ച്ച് എഡ്യൂരക്ഷന് ആറെ് 
െതിരച്ചഴ്സ് ട്രയതിനതിുംഗ് രക�ള അക്ോേമതി ര�ോര് സതില് 
എടക്ലന്സ് (ടകയ്സ് ) രകോഴതിരക്ോടുള്ള സേ്ഭോവന 
ഗ്രൂപ്പുും കൂെതിരച്ചര്ന്ള്ള ഒരു സും�ുംഭും ആണതിത്.  
അദ്യോപകരുടെ ആവശ്യത്തിനുും അഭതിരുചതിക്കുും 
അനുസ�തിച്ചുള്ള പ�തിശീലനത്തിനുള്ള സ്ോപനമോണ് 
ഇത്.  70 ശതമോനും രപ്ടമെറെ് ഗ്യോ�ണ്തിയുള്ള 
പ�തിശീലനമോണതിത്.

ഇന്ത്യയതിടലയുും വതിരേശടത്യുും ടതോഴതില് 
കരമ്പോളത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന വതിധും ആരഗോള 
നതിലവോ�ത്തിരലയ്ക്  രക�ളത്തിടല യുവജനങ്ങളുടെ 
കനപുണ്യ മതികവ് ഉയര്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യരത്ോടെ 
രക�ള സര്ക്ോര് സ്ോപതിച്ചതോണ്  ടകയ്സ്.  
ലോരഭച്ഛയതില്ോടത പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനതിയോണ് 
ടകയ്സ്. സുംസ്ോനത്തിടറെ വതിവതിധ കനപുണ്യ 
വതികസന സും�ുംഭങ്ങള് സുഗമമോക്കുന്നതതിനുും 
ഏരകോപതിപതിക്കുന്നതതിനുും ഉതകുന്ന �ീതതിയതിലോണ്  
ടകയ്സതിടറെ പ്രവര്ത്നും.  രലോകത്ോകമോനും  ഉള്ള 
വ്യവസോയങ്ങള്ക്്  ഉതകുന്ന ത�ത്തില്  ടതോഴതില്  
കനപുണ്യങ്ങടള നൂതന  സോരങ്തതിക വതിേ്യയതിലടെ 
ഉയര്ത്തിടക്ോണ്ടു വരുകയോണ് ടകയ്സതിന്ടറ ലക്ഷ്യും.

കേരളത്തിലെ ലനപുണ്യ സുംകയൊജനും

രേശീയ, സുംസ്ോന, ജതില്ോതലങ്ങളതില് സ്ോപന 
പ�മോയ ശക്തിട്ടുത്ലതിനോണ്      ‘ടകയ്സതിടന’  
സുംസ്ോന കനപുണ്യ മതിഷന്  ആയതി 
ടത�ടഞ്ഞടുത്ത്. വതിവതിധ വകുപ്പുകള്ക്് 
അവ�വരുരെതോയ കനപുണ്യ പദതതികള്  
ഉണ്്.  ഇത് ചതില ആവര്ത്നങ്ങള് ഉണ്ോകോന്  
കോ�ണമോകുന്.  അത് ടകോണ്് തടന്ന ഇത്�ത്തില് 
ഏകീക�ണത്തിനോയുള്ള  ഒരു ഏജന്സതി 
ഉണ്ോയതി�തിരക്ണ്  ആവശ്യകത   ഊന്നതി്റയുന്.  
ഇത്�ത്തില് ഒരു കുെക്ീഴതില് കനപുണ്യ വതികസന 
പ്രവര്ത്നങ്ങടള  ഏകീക�തിക്ോനോണ് ‘ ടകയ്സ് ’  
സ്ോപതിതമോയതിട്ടുള്ളത്. 

ഇതതിനോയതി സുംസ്ോന കനപുണ്യ വതികസന മതിഷന് 
എന്ന ത�ത്തില്  തോടഴ പറയുന്ന സവതിരശഷതകള്  
നതിര്രദേശതിച്ചു. 

• ഭ�ണ സകൗക�്യത്തിനോയുള്ള ഒരു ചട്ക്കൂെ്.
• സുംസ്ോന കനപുണ്യ വതികസന മതിഷന് ഒരു 

കനപുണ്യ  ടസക്രരട്റതിയ്് ആയതി പ്രവര്ത്തിക്കുക.
• രവള്ഡ് സതില് കലസതിയും – കനപുണ്യ 

ടസക്രരട്റതിയ്തിനോയുള്ള  ഒരു  തതിങ്് – െോങ്്.

സുംസ്ോന കനപുണ്യ വതികസന സും�ുംഭങ്ങള് 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിന്  സര്ക്ോര് തലത്തില്  തോടഴ 
പറയുന്ന  �ണ്് അഡ്മതിനതിസ്ര്ര്തിവ് ര�ോഡതികള് കൂെതി  
ആ�ുംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

1. സുംസ്ൊന�െ ്റേതിയേതിുംഗസ് േൗണ്സതില്:  
സുംസ്ോനത്തിടറെ  നയ രൂപീക�ണ  
അരതോറതി്തിയോയതി  ഇത്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്.  
രക�ളത്തിത്തിലെനീളമുള്ള  കനപുണ്യ വതികസന 
രക�ങ്ങള്ക്കുള്ള  മോര്ഗ്ഗനതിര്രദേശങ്ങള്, 
സുംസ്ോനത്തിടറെ  കനപുണ്യ നയത്തിന് 
അനുസൃതമോയതി ഉന്നതോധതികോ�  സമതിതതിയുടെ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  വതിലയതിരുത്തുകയുും  ടചയ്യുന്ന 
കകൗണ്സതില്  ഒരു ഭ�ണ സമതിതതിയോയതി പ്രവര്ത്തി 
ക്കുന്. കകൗണ്സതില് ടചയര്മോന്  �ഹുമോനട്ട്  
മുഖ്യമ�തിയോണ്.  മ്് മ�തിമോര്, ചീ�് ടസക്രട്റതി, 
വ്യവസോയതിക  വകു്തിടല  പ്രതതിനതിധതികള്  എന്നതിവര് 
കകൗണ്സതില്  അുംഗങ്ങളോണ്.

2. ലഹ പവര് േമ്മറ്തി: ചീ�് ടസക്രട്റതി  
ടചയര്മോനുും,  ടകയ്സ് മോരനജതിുംഗ് ഡയറക്െര് 
കണ്ീനറമോയ  കമ്തി്തിയോണ് ഇത്.  രസ്റ്് ടലവല് 
സ്റതിയറതിുംഗ് കമ്തി്തിയുടെ  തീരുമോനങ്ങള്   നെ്തില്  
വരുത്തുന്നതതിനുള്ള  കമ്്തിയോണ്  കഹ പവര് 
കമ്്തി.  മോത്രമല്  വതിവതിധ സുംഘെനകള് നെത്തുന്ന  
കനപുണ്യ രപ്രോഗ്ോമുകള്  നതിയ�തിക്കുന്നതുും ഈ 
കമ്്തിയോണ്. 

അന്ൊരൊഷസ്്ര ലനപുണ്യ പരതിശരീെനവും, 
ല�ൊഴതിലുും  പദ്ധ�തിയും (ഐ-ല്റേപ്സ്)

രക�ളത്തിടറെ ജനസുംഖ്യോ പ�മോയ  സവതിരശഷതകള്  
കണക്തിടലടുത്്   വ്യവസോയതിക  സഹക�ണങ്ങളുും 
രപ്ടമെറെ്  ലതിരങ്ജുകളുും   ഉപരയോഗതിച്ച്  അതുല്യമോയ  
കനപുണ്യ മോതൃകകള്  ‘ടകയ്സ് ’  സ്ീക�തിച്ചതിട്ടുണ്്.  
രക�ള ഗവണ്ടമറെതിടറെ  കനപുണ്യ  വതികസന 
േകൗത്യവമോയതി  �ന്ധട്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള  ഒരു 
ഏകജോലക   സുംവതിധോനമോണ്  ഐ-ടസ്റ്്.  
ഉപരഭോക്ോവ്  സതില് ഗ്യോപ്  തതി�തിച്ചറതിയുന്ന  ഏത്  
വ്യവസോയതിക  രമഖലയതിരലക്കുും  ഐ-ടസ്റ്്  എത്തുന്.  
ടതോഴതില് കനപുണ്യവും 60 ശതമോനരത്ോളും  
ഉറപ്പുള്ള  ടതോഴതില്  സോധ്യതകളുും  നല്കുക എന്ന  
ലക്ഷ്യരത്ോടെയുള്ള  രപ്രോജക്െ്  രപ്രോര്ോസലകള്  
‘ടകയ്സതി’ടറെ ഐ-ടസ്റ്് സും�ുംഭത്തില്  
സമര്്തിക്ോും. 
 
ഐ-ല്റേപ്തിനസ് േരീഴതില് വരുന്ന  കമൊഡലുേള്.

എ.   ടസറെര് ഓ�്  എക്ലന്സ്.
�തി.  കനപുണ്യ പ�തിശീലന രകോഴ്സുകളുടെ
         അക്രതിഡതിര്ഷന്.
സതി.  കനപുണ്യ  പ�തിശീലന  പ�തിപോെതികള്.
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എ. ലസറെര് ഓഫസ്  എക്െന്സസ് 
നഴ്സതിുംഗ്, ടസക്യൂ�തി്തി സതില്സ്, , ഓയതില് ആന്ഡ്  
റതിഗ്, െീച്ചതിുംഗ്, വോട്ര് ആന്ഡ്  രവസ്്് വോട്ര് ്രീ്്ടമറെ്, 
കണ്സ്്രക്ഷന് എന്നതിവയതില് മതികവ് പുലര്ത്തു ന്ന  
രക�ങ്ങള് ടകയ്സ് സ്ോപതിച്ചു. 

1. നഴസ്സതിുംഗസ് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്സ്  കഫൊര് േരതിയര്  
എന്ഹൊന്സസ്ലമറെസ്  ((NICE): 

നഴ്സുമോരുടെ  ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള്  
വര്ദതി്തിക്കുന്നതതിനോയതി   രലോരകോത്� 
പ�തിശീലന സകൗക�്യങ്ങള്  പ്രേോനും ടചയ്യുന്ന  
ഇന്ത്യയതിടല  ആേ്യടത് സും�ുംഭമോണ് ഇത്.  
തതിരുവനന്തപു�ും ട്പെഷ്യോലതി്തി  രഹോ്പെതി്ലതിടറെ   
(എന്.എും.സതി. ടഹല്ത്് ടകയര് ഗ്രൂ്്, 
യു.എ.ഇ.) പങ്ോളതിത്രത്ോടെയോണ് ‘ടകയ്സ് ’  
തതിരുവനന്തപു�ും കതിന്രെോ അ്ോ�ല്  പോര്ക്തില്  
ഈ ടസറെര് സ്ോപതിച്ചത്.  ജൂണ് 2020 വട�യുള്ള  
കണക്നുസ�തിച്ച് ടമോത്ും 586 വതിേ്യോര്തതികള്  
ഇവതിടെ  പ�തിശീലനും  പൂര്ത്തിയോക്കുകയുും  
അവ�തില്  190 രപര്ക്്  രജോലതി ലഭതിക്കുകയുും 
ടചയ്തു.

2. ലസറെര് കഫൊര് അഡ്ൊന്സസ്ഡസ്  
ല്രയതിനതിുംഗസ്  ഇന് ലസേ്യൂരതിറ്തി (CATS) 
തതിരുവനന്തപു�ും കതിന്രെോ അ്ോ�ല് 
പോര്ക്തില്  ഇറെര് നോഷണല്  രകരളജ് ര�ോര് 
ടസക്യൂ�തി്തി  സ്റഡീസതിടറെ പങ്ോളതിത്രത്ോടെ 
രേശീയ സു�ക്ഷയതില്  ഒരു മതികച്ച  സ്ോപനും  
എന്ന നതിലയതില്  ടകയ്സ്  സ്ോപതിച്ചതോണ് 
ക്യോററ്സ് (CATS).  സു�ക്ഷ കവേഗ്ധ്യത്തില്  
നൂതന  പ�തിശീലനും  നല്കുക  എന്നതോണ്  
സ്ോപനത്തിടറെ   മുഖ്യ ലക്ഷ്യും.  2020 
ജൂണ് വട�യുള്ള  കണക്നുസ�തിച്ച്  
ടമോത്ും  പ�തിശീലനും  പൂര്ത്തിയോക്തിയ 
192 വതിേ്യോര്തതികളതില് 76  രപര്ക്്  രജോലതി 
ലഭതിക്കുകയുണ്ോയതി. 

3. എന്ലെറ്ന് സസ്േതില് ല്രയതിനതിുംഗസ്  
കപ്രൊഗ്ൊും കഫൊര്  ഓയതില് ആന്ഡസ് േതിഗസ്                   
(ESPOIR) 
ഓയതില് ആന്ഡ് റതിഗ് വ്യവസോയത്തിന്  
ആവശ്യമോയ  കനപുണ്യ ങ്ങള്  ഉള്ള  
യുവജനങ്ങടള സജ്ജീക�തിക്കുന്നതതിനോയതി   ഖോസ് 
ഖത്റതിടല  ഇറോും എഞ്തിനീയറതിുംഗ് ഡ�്ളതിയു.
എല്.എല്.ടറെ  പങ്ോളതിത്രത്ോടെ ഈ 
അക്ോേമതി എറണോകുളും, അങ്മോലതി ഇന്ടകല്  
െവറതില് സ്തിതതിടചയ്യുന്. അന്തര്രദേശീയ നതിലവോ�ും 
പുലര്ത്തുന്ന സുസജ്ജമോയ ലോബുകളതിലടെയുും 
വര്ക്് രഷോപ്പുകളതിലടെയുും പ്രോരയോഗതിക കഴതിവകളുും, 
പ�തിശീലനവും നല്കുന്നതതില് അക്ോേമതി  ശ്രദ 

രക�ീക�തിക്കുന്. പ�തിശീലനും പൂര്ത്തിയോക്തിയ 
1107 രപ�തില് 723 രപര്ക്്   നതിയമനും ലഭതിക്കുകയുും  
165 കുട്തികള് നതിലവതില് പ�തിശീലനും രനടുകയുും 
ടചയ്യുന്. 

4. സസ്കൂള് ഓഫസ് വൊട്ര് ലടേസ്കനൊളജതി 
(SWAT)

ടകോച്ചതിയതില് സ്തിതതി ടചയ്യുന്ന ഗ്ീന് ടമരത്ഡ്  
എഞ്തിനീയറതിുംഗ്  (കപ്രവ്് ) ലതിമതി്ഡ് ജല, മലതിന 
ജല ശുദീക�ണ  പ്ോറെതില് ശ്രദ രക�ീക�തിക്കുന്ന  
പ്രധോന സ്ോപനങ്ങളതിടലോന്നോണ്.  ഏ്വും നൂതനവും, 
കോലതികവമോയ ഉപക�ണ-സോരങ്തതിക വതിേ്യകളുടെ 
സഹോയരത്ോടെ സ്ോപനും നതി�വധതി  ജല-മലതിനജല  
ശുദീക�ണ രജോലതികള്  നെത്തി വരുന്.  ജൂണ് 2020 
വട� ടമോത്ും 48 വതിേ്യോര്തതികള് ഇവതിടെ പ�തിശീനും 
പൂര്ത്തിയോക്കുകയുും  അവ�തില് 40 രപര്ക്്  രജോലതി 
ലഭ്യമോകുകയുും ടചയ്തു.

5. ഇന്്യന് ഇന്്റേതി്റേ്യൂട്സ് ഓഫസ്  
ഇന്ഫൊസസ്്രേസ്ചര് & േണ്സസ്്രക്ഷന് 
(IIIC)

രക�ള സര്ക്ോ�തിടറെ ഈ സ്ോപനും  
ടകോല്ും ചവറയതിലോണ്  സ്തിതതി ടചയ്യുന്നത്.  
കണ്സ്്രക്ഷന് എഞ്തിനീയറതിുംഗ് രമഖലയതില് 
അന്ത�ോഷ്്ര നതിലവോ�ത്തിലള്ള  രകോഴ്സുകള് 
നല്കുന്നതതിനുും കണ്സ്്രക്ഷനുമോയതി 
�ന്ധട്ട് വതിവതിധ രമഖലകളതില് രജോലതി  
ടചയ്യുന്ന  ടതോഴതിലോളതികള്ക്് വതിഗദ 
പ�തിശീലനും  നല്കുകയുും ടചയ്യുക എന്നതോണ് 
ഇതതിടറെ ലക്ഷ്യ.  യുവതീ-യുവോക്ള്ക്് രേശീയ 
നതിലവോ�മുള്ള കനപുണ്യ പ�തിശീലന രക�മോയതി 
ഈ സ്ോപനും 2018 ലോണ് സ്ോപതിതമോയത്.  
ഈ സ്ോപനത്തിടറെ  പ�തിശീലനത്തിലടെ 
നതി�വധതി രപര്ക്് ഇന്ത്യയതിലും, വതിരേശത്തുും രജോലതി  
ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്്.  

കൂെോടത IIIC �തിസതിനസ് ലോുംരഗ്ജ് ടെസ്റതിുംഗ്  
സര്വീസ് (BULATS) രകോഴ്സുകള് 
നെത്തുന്നതതിനോയതി  രകുംരേതിഡ്ജ്  
യൂണതിരവഴ്സതി്തിയുമോയതി  ഒരു ക�ോര് ഒപ്പു ടവച്ചതിട്ടുണ്്.
മോരനജീ�തിയല് രകോഴ്സതിടല എല്ോ അദ്യോപകരുും 
വതിേ്യോര്തതികളുും  5 േതിവസടത് ഈ   �തിസതിനസ് 
ലോുംരഗ്ജ് ട്രയതിനതിങ്ങതില് പടങ്ടുത്തിട്ടുണ്്.   
ഇതതിടറെ ആേ്യ ടസഷന് ആ�ുംഭതിച്ചത് 2020 
മോര്ച്ച് മോസത്തിലോണ്.  ഏകരേശും 150 ഓളും 
അദ്യപകരുും വതിേ്യോര്തതികളുും ഈ രകോഴ്സ് 
വതിജയക�മോയതി  പൂര്ത്തിയോക്തിയതിട്ടുണ്്.
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ബതി. അക്രഡതിറ്ഷന്

പ്രശസ്തമോയ കനപുണ്യ പ�തിശീലനും നെത്തുന്ന 
സ്ോപനങ്ങള്ക്് ടകയ്സതിടറെ സഹക�ണരത്ോടെ  
അക്രതിഡതിര്ഷന് ലഭതിക്കുകയുും, അതുടകോണ്് അത്�ും  
സ്ോപന ങ്ങള്ക്്  അനുരയോജ്യരുും  മതിടുക്രുമോയ  
വതിേ്യോര്തതികടള ആകര്ഷതിക്ോന് കഴതിയുകയുും ടചയ്യുന്.   
കൃത്യമോയ  മോനേണ്ങ്ങള് നതി�ീക്ഷതിക്കുകയുും, 
നെ്തിലോക്കുകയുും  ടചയ്യുന് എന്ന്  വരുരമ്പോള്  
ഇത്�ും സ്ോപനങ്ങളുടെ  രസവനങ്ങളതില്  ടപോതുജന 
സ്ീകോ�്യത  വര്ദതിക്കുന്.  ഉന്നത നതിലവോ�മുള്ള 
സ്ോപനങ്ങടള  തതി�തിച്ചറതിയുന്നതതിനുള്ള  ഒരു സൂചകും 
തടന്നയോണ് ടകയ്സതിടറെ  അക്രതിഡതിര്ഷന്. 

1. ലഹഡസ്ജസ് സസ്കൂള് ഓഫസ് അല്ഡസ് 
ഇകക്കൊണമതിക്സ്, ലേൊച്തി

ടകോരമഴ്സ്, മോരനജ്ടമറെ് അടല്ങ്തില്  
�തിസതിനസ് അഭതിരുചതിയുള്ള വതിേ്യോര്തതി 
കള്ക്് ടഹഡ്ജ് സ്കൂള് ഓ�് അകപ്ഡ് 
ഇരക്ോണമതിക്്  അതുല്യമോയ അവസ� മോണ്  
നല്കുന്നത്.  ഇതതിലടെ അവര്ക്് �ോങ്തിുംഗ്, 
സോമ്പത്തിക – സോമ്പത്തിരകത�  �ുംഗങ്ങളതിടല 
വതിപണന - പ്രരയോഗതിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
ആവശ്യമോയ അനലതി്തിക്ല് കഴതിവകള് 
വതികസതി്തിക്ോന് കഴതിയുന്.  ജൂണ് 2020 വട�യുള്ള 
കണക്നുസ�തിച്ച് 2258 വതിേ്യോര്തതികളതില് 
നതിന്ും 402 വതിേ്യോര്തതികള്ക്് ഇതതിലടെ രജോലതി 
ലഭതിക്കുകയുണ്ോയതി. 

2. ഇന്ഡസസ്േൊന് ലപക്രൊളതിയും, നതിെമ്പൂര്, 
മെപ്പുേും

എല്ോത്�ും ടമക്ോനതിക്ല്  നതിര്മ്ോണ 
വ്യവസോയങ്ങള്ക്കുും  പ്രരത്യകതിച്ച്  എണ/വോതക 
രമഖലയതിടല പ്രരത്യക കനപുണ്യ പ�തിശീലനത്തിന്  
തുെക്മതിടുന്ന ഒരു സ്ോപനമോണ്  ഇത്.  ഇതതിടറെ 
ക്ോളതി്തി  കണ്ര്രോള്  എഞ്തിനീയര്, ക്ോളതി്തി  
കണ്ര്രോള് ഇന്ട്പെക്െര് എന്നീ രകോഴ്സുകള്ക്്  
ടകയ്സ് അുംഗീകോ�ും നല്കതി യതിട്ടുണ്്.  
വതിജയക�മോയതി പ�തിശീലനും പൂര്ത്തിയോക്തിയതതിന് 
രശഷും  എഞ്തിനീയര് മോര്ക്് ആസൂത്രണും, 
പര്രച്ചസ്, കപ്തിുംഗ്, �ോരേതിരക്ഷന്, 
ടവല്ഡതിുംഗ്, ക്ോളതി്തി പ�തിരശോധനകള്, 
ഗുണനതിലവോ� നതിയ�ണും എന്നീ 
ഉത്�വോേതിത്ങ്ങള് ഏട്ടു ക്കുന്നതതിനോയുള്ള 
പുതതിയ രകോഴ്സ് സതില�സ് രൂപകല്നയുും 
സ്ോപനും ടചയ്യുന്.  ജൂണ് 2020 വട�യുള്ള 
കണക്നുസ�തിച്ച്  പ�തിശീലനും പൂര്ത്തിയോക്തിയ  
263 വതിേ്യോര്തതികളതില് 165 രപര്ക്് രജോലതി 
ലഭതിക്കുകയുണ്ോയതി.  

3. എസസ്.എും.ഇ.സതി. ഓകട്ൊകമഷന് ലപ്രവറ്സ് 
െതിമതിറ്ഡസ്, ലേൊച്തി.

ടകയ്സതിടറെ അുംഗീകോ�മുള്ള  സര്ട്തിക�ഡ് 
ഓരട്ോരമഷന് എഞ്തിനീയര് രകോഴ്സ് ഈ 
സ്ോപനും ഓ�ര് ടചയ്യുന്.  എഞ്തിനീയറതിുംഗ്  
�തിരുേധോ�തികള്ക്കുും, ഡതിരപ്ോമക്ോര്ക്കുും, 
ഐ.ഐ.െതി. യതിടല വതിേ്യോര്തതികള്ക്കുും മറ്റുമോയതി 
പ്രരത്യക കനപുണ്യ പ�തിശീലന പ�തിപോെതികളുും  
സ്ോപനും  നെത്തുന്ണ്്.  പ�തിശീലനും 
പൂര്ത്തിയോക്തിയ  132 വതിേ്യോര്തതികളതില്  46 രപര്ക്് 
രജോലതി ലഭതിച്ചു. 

4. ധന്ന്രതി എഡ്യൂകക്കഷന് & ചൊരതിറ്ബതിള് 
ലസൊലസറ്തി, ഇടക്കതി

ധന്ന്ത�തി  എഡ്യൂരക്ഷന് &  ചോ�തി്�തിള്  
ടസോകസ്തിയുടെ   പഞ്കര്മ് ചതികതിത് ഡതിരപ്ോമ, 
ആയുര്രവ്വേ നഴ്സതിുംഗ് ഡതിരപ്ോമ, ആയുര്വ്വേ 
�ോര്മസതി ഡതിരപ്ോമ തുെങ്ങതിയ രകോഴ്സുകള്ക്്  
ടകയ്സ് അുംഗീകോ�ും നല്കതി അവരുമോയതി  
പങ്ോളതിത്ും ഉറ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.   പ�തിശീലനും 
പൂര്ത്തിയോക്തിയ 260 വതിേ്യോര്തതികളതില് 160 
രപര്ക്് ജൂണ് 2020 വട�യുള്ള  കണക്നുസ�തിച്ച്  
രജോലതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.    

5. എത്തികയൊസസ് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്സ് ഓഫസ് സസ്േതില്  
എക്െന്സസ്, പൊെക്കൊടസ്

�ോുംഗ്ലൂര് ആസ്ോനമോയുള്ള  എത്തിരയോസ് 
ഇന്സ്റതി്്യൂട്ടുമോയതി ‘ടകയ്സ് ’ അതതിടറെ  പങ്ോളതിത്ും 
ഉറപ്പു വരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  വതിരനോേും, രഹോ്പെതി്ോലതി്തി 
എന്നീ രമഖലകളതിടല വതിവതിധ രകോഴ്സുകള്ക്് 
ഇപ്രകോ�ും ടകയ്സ് അുംഗീകോ�ും നല്കതിയതിട്ടുണ്്.   
നോഷണല് സതില്സ്  ക്ോളതി�തിരക്ഷന്  ടരെയതിും 
വര്ക്തിടറെയുും. സതില് ഇന്ത്യ സും�ുംഭത്തിടറെയുും  
മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശങ്ങള്ക്കുും, ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കുും  
അനുസൃതമോയതി ഗ്ോമീണ-നഗ� സമ്പേ് 
വ്യവസ്കളുടെ സുസ്തി�വും സമഗ്വമോയ  
വളര്ച്ച കക വ�തിക്കുന്നതതിന് സ്ോപനും 
കനപുണ്യ പ�തിശീലനും നല്കതി  വരുന്.  ജൂണ് 
2020 വട�യുള്ള കണക്നുസ�തിച്ച് പ�തിശീലനും 
പൂര്ത്തിയോക്തിയ 440 വതിേ്യോര്തതികള്ക്കുും  രജോലതി 
ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്്.

6. ഇറെര്േൊഡസ് സതി്റേും ലപ്രവറ്സ് െതിമതിറ്ഡസ്, 
�തിരുവനന്പുരും

ആധുനതിക വ്യവസോയതിക രലോകത്്  കമ്പ്യൂട്ര് 
ഡതികസനതിുംഗ് കൂടുതല് പ്രധോന്യും  രനെതിയതിട്ടുണ്്.  
അതതിനോല് സതിവതില് ആര്ക്തിടെക്ചര്, 
ടമക്ോനതിക്ല് രമഖലകള്ക്ോയുള്ള കമ്പ്യൂട്ര് 
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ഡതികസനതിുംഗതില് യുവതീ-യുവോക്ളുടെ  കനപുണ്യ 
വതികസനത്തിനോയതി ‘ടകയ്സ് ’ അുംഗീക�തിച്ച  
വതിവതിധ രകോഴ്സുകള് തതിരുവനന്തപു�ടത്  ഇറെര് 
കോഡ് സതിസ്റുംസ് കപ്രവ്് ലതിമതി്ഡ് നെത്തുന്ണ്്.  

7. ബ്തിറ്സ്സസ് അക്കൊദമതി, ലേൊച്തി

ടമക്ോനതിക്ല്, സതിവതില്  എഞ്തിനീയറതിുംഗ്  
രമഖലകളതിടല  വതിവതിധ ര്രഡുകളതിരലക്ോവശ്യമോയ  
ട്രയതിനതിുംഗ്  നല്കുവോനോയതി  ടകയ്സതിടറെ 
സര്വീസ്  ടപ്രോകവഡര് ആയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
സ്ോപനമോണ് ഇത്.  ജൂണ് 2020 വട�യുള്ള 
കണക്നുസ�തിച്ച്  പ�തിശീലനും പൂര്ത്തിയോക്തിയ 
1450  വതിേ്യോര്തതികളതില് 812 രപര്ക്് രജോലതി 
ലഭ്യമോയതിട്ടുണ്്. 

8. ക്ൊര്ട്സ്സസ് & മൊകനജസ്ലമറെസ്  േതിസര്ച്സ് 
ഇന്്റേതിറ്്യൂട്സ്, �തിരുവനന്പുരും

രതോട്് അക്ോേമതി (Thought Academy) 
വോഗ്ോനും ടചയ്യുന്ന  ‘സര്ട്തിക�ഡ്  രലണതിുംഗ് 
ആന്ഡ്  ടഡവലപ്ടമറെ് ടപ്രോ�ഷണല്’  
എന്ന രകോഴ്സതിന് 40 മണതിക്കൂര് കേര്ഘ്യും 
ഉണ്്.  ഇതതില്    36 മണതിക്കൂര് ്ലോസ്് റും 
പ�തിശീലനവും 4 മണതിക്കൂര്  ‘ടവട�ക്് ’  രസവന 
പ�തിശീലനവും ആണ്.   ഉള്ട്ടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  
പോഠ്യ പദതതിയതില്  60 മണതിക്കൂര് ടപ്രോജക്ടുും 6 
മണതിക്കൂര് രകോ-ട�സതിലതിര്ഷനുും  ഉള്ട്ടുന്.  
രപ്രോഗ്ോമതിരലക്കുള്ള രയോഗ്യത, �തിരുേും/ഡതിരപ്ോമ 
ആണ്.  നതിലവതില് രജോലതി ടചയ്യുന്ന പ�തിശീലകര്, 
ടപ്രോ�ഷണലകള്, രെീലോന്രസഴ്സ്, രസോ�്്് 
സതില് പ�തിശീലകര്, പ�തിശീലക�ോകോന് 
തോല്�്യമുള്ളവര് തുെങ്ങതിയവട�യോണ് രകോഴ്സ് 
ലക്ഷ്യമതിടുന്നത്. 

േൗശല് കേ�ങ്ങള്

രലോരകോത്� പ�തിശീലന  സകൗക�്യങ്ങരളോടെയുള്ള  
സതില് ഹബ്ബുകളോയോണ് രക�ളത്തിലെനീളും, ഗ്ോമീണ 
യുവജനങ്ങടള ഉരദേശതിച്ചുടകോണ്് ടകയ്സ്  കകൗശല് 
രക� ങ്ങള് സ്ോപതിച്ചത്.  ആശയ വതിനതിമയ 
കവേഗ്ധ്യും, ഡതിജതി്ല് സോക്ഷ�ത, ക്ോണ്തിര്്ീവ് 
ആപ്്തി്്യൂഡ്, അനലതി്തിക്ല് സതില്സ്, രസോ�്്് 
സതില്സ്  എന്നതിങ്ങടന  വതിവതിധ രമഖലകളതില് 
പ�തിശീലനും നല്കുന്നതതിനുള്ള സകൗക�്യങ്ങളുള്ള 
ഗ്ോമീണ ജനതടയ  രക�ീക�തിച്ചുള്ള  കമ്്യൂണതി്തി 
സതില് ഹബ്ബുകളോണ് കകൗശല് രക�ങ്ങള്.  നതി�വധതി  
്ലസ്റര് െച്ച് രപോയതിന്റുകള്  ഉള്ള ഒരു  വണ്-രസ്റോ്് 
മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശ സമുച്ചയും, വതിേ്യോര്തതി കള്ക്കുും, 
ടതോഴതിലരന്ഷകര്ക്കുും  അവരുടെ  നതിര്ദതിഷ് 
ലക്ഷ്യും  പൂര്ത്ീക�തിക്കുന്നതതിനുും   സഹോയകമോണ്. 
രക�ങ്ങളതിടല ക�തിയര് കകൗണ്സതിലര്മോര്  �ജതിസ്റര് 

ടചയ്ത  അുംഗങ്ങള്ക്് രജോലതി  സും�ന്ധമോയ  
മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശവും,  വതിേ്യോഭ്യോസ വോയ്പകളുടെ 
വതിശേോുംശങ്ങളുും, രകോഴ്സുകളുടെ ടതോഴതില് 
സോധ്യതകളുും, ഉന്നത വതിേ്യോഭ്യോസ സ്ോപന 
ങ്ങളുടെ  വതിശേോുംശങ്ങളുും, വതിവതിധ മത്� പ�ീക്ഷകള്, 
രസോളര്ഷതിപ്പുകള് എന്നതിവ സും� ന്ധതിച്ച  പ്രസക്മോയ 
വതിവ�ങ്ങളുും  നല്കതി വരുന്.  അത്  കൂെോടത കകൗശല് 
രക�ങ്ങള് വതിേ്യോര്തതികളുടെ  ആശയ വതിനതിമയ 
കനപുണ്യവും , ടതോഴതില് കനപുണ്യങ്ങളുും  ടമച്ചട്ടു 
ത്തുന്നതതിനുള്ള  ഒരു പ്ോ്് ര�ോും ആയുും  പ്രവര്ത്തിച്ചു 
വരുന്.

െക്ഷ്യങ്ങള്

1. രക�ടത് സമീപതിക്കുന്ന ഗ്ോമീണ രമഖലയതിടല 
ആളുകള്ക്്  എല്ോവര്ക്കുും  ഡതിജതി്ല് 
സോക്ഷ�ത, ആശയ വതിനതിമയ കഴതിവകള്, 
ക്ോണ്തിര്്ീവ്  അനല്തിക്ല് അഭതിരുചതികള്  
തുെങ്ങതിയ രമഖലകളതില്  പ�തിശീലനും നല്കുക, 
മ്് കനപുണ്യ പ�തിശീലന രമഖലകടളയുും, 
രക�ങ്ങടളയുും  കുറതിച്ചുള്ള  വതിവ�ങ്ങള് നല്കുക.

2. വതിേ്യോഭ്യോസ വോയ്പകള്, രസോളര്ഷതിപ്പുകള്, 
ഉന്നത വതിേ്യോഭ്യോസ സ്ോപനങ്ങടള ക്കുറതിച്ചുള്ള 
വതിശേോുംശങ്ങള്, മത്� പ�ീക്ഷകള്ക്കുും മറ്റുും  
അരപക്ഷതിക്ോനുള്ള മോര്ഗ്ഗ നതിര്  രദേശങ്ങള് 
നല്കുക.

കകൗശല് രക�ങ്ങള് തോഴ പറയുന്ന രകോഴ്സുകളുും  
നെത്തി വരുന്;

• ഇുംഗ്ീഷ് ലോുംരഗ്ജ് ( ര�സതിക് & ഇറെര്മീഡതിയ്് ) 
രകുംരേതിഡ്ജ് യൂണതിരവഴ്സതി്തി/ രെഞ്്

• ക്ോണ്തിര്്ീവ് ആപ്്തി്്യൂഡ് & അനല്തിക്ല് 
റീസണതിുംഗ്, സതി.എും.ഡതി.

• ഡതിജതി്ല് സോക്ഷ�തയുും കമ്പ്യൂട്ര് കനപുണ്യ 
പ�തിശീലനവും

• ഇലക്്രതിക്ല് പ�തിശീലനും

ടകോല്ും, രകോഴതിരക്ോെ്, പോലക്ോെ് എന്നതിവതിെങ്ങളതിലോയതി 
3 കകൗശല് രക�ങ്ങളോണ് ഇര്ോള് നതിലവതിലള്ളത്.

കേരള ക്റേറ്സ് ഇന്്റേതിറ്്യൂട്സ് ഓഫസ് ഡതിലസന് 
(KSID) 

നോഷണല് ഇന്സ്റതി്്യൂട്് ഓ�് ഡതികസന്, 
അഹമ്േോ�ോേതിടറെ സഹക�ണരത്ോടെ 
ടകോല്ും ചവറയതിലോണ് ഈ സ്ോപനും  സ്തിതതി 
ടചയ്യുന്നത്.  ക�കകൗശല സമൂഹവും, ടപ്രോ�ഷണല് 
ഡതികസനര്മോരുും ടപോതുജനങ്ങളുും തമ്തിലള്ള  
സഹവര്ത്തിത്ത്തിലടെ  രക�ളത്തില് 
ഊര്ജ്ജസ്ലതയുള്ള  ഒരു ഡതികസന് കമ്്യൂണതി്തിടയ  
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനോയോണ് ഇത് സ്ോപതിച്ചത്.
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ഡതികസനതിുംഗ് വതിേ്യോഭ്യോസും രപ്രോത്ോഹതി്തിക്കുക, 
സോരങ്തതിക വതിേ്യ, മോരനജ്ടമറെ്, സര്ഗ്ഗോത്മകത 
ഡതികസന് കഴതിവകള് എന്നതിവ യുജനങ്ങള്ക്തിെയതില്  
വര്ദതി്തിക്കുക എന്നടതോടക്യോണ് 
ടക.എസ്.ഐ.ഡതി.യുടെ പ്രഥമതിക ലക്ഷ്യും.

ഇറെരഗ്്ഡ്  ടെക്്ക്ല് & അ്ോ�ല് ടെക്രനോളജതി, 
ഇറെരഗ്്ഡ്  കമ്്യൂണതി രക്ഷന്  ഡതികസന് തുെങ്ങതിയ 
ആധുനതിക  രകോഴ്സുകള് ഇന്സ്റതി്്യൂട്്  നല്കതി വരുന്.

ല�ൊഴതില് കേ�ങ്ങള്

യുവജനങ്ങടള ടതോഴതിലതിന്  പ്രോപ്ത�ോക്ോനുും,  
ടതോഴതിലവസ�ങ്ങള് പ്രരയോജന ട്ടുത്തുന്നതതിന്  
അവട� കഴതിവള്ളവ�ോക്തി അവര്ക്് സ്കോ�്യ 
രമഖലയതില് രജോലതി നല്കുന്നതതിനുും ആസൂത്രതിതവും, 
സമഗ്വമോയ ശ്രമങ്ങള് ആവശ്യമോണ്.  ഈ ഉരദേശ്യ 
ലക്ഷ്യരത്ോടു കൂെതിയോണ്  ടകയ്സുും ടതോഴതിലും 
പ�തിശീലനവും വകു്്  ഡയറക്െറമോയുും കൂെതിരച്ചര്ന്ന്  
സര്ക്ോര് ഈ  സും�ുംഭത്തിന് രൂപും നല്കതിയത്.  
രക�ളത്തിടല വതിവതിധ ജതില്കളതിലോയതി  10 ടതോഴതില് 

രക�ങ്ങള്  നതിലവതിലണ്്.  ജതില്യതിടല എുംരപ്ോയ്ടമറെ്   
എക്് രചഞ്ചുകള്ക്് പുറടമയോണ് ഇവ.  2020 
അവസോനരത്ോടെ ഇടുക്തി ജതില്യതില് പുതതിയ  ഒരു 
ടതോഴതില് രക�ും കൂെതി തുറക്കുന്നതോണ്.

േരതിയര് വതിേസന കേ�ങ്ങള് 

നോഷണല് എുംരപ്ോയ്ടമറെ് സര്വീസതിടറെ  (രക�ളും) 
സഹക�ണരത്ോടു കൂെതി ടകയ്സ് രക�ളത്തില് 
ഉെനീളും ക�തിയര് വതികസന രക�ങ്ങള്/ മതിനതി 
എുംരപ്ോയ�തിലതി്തി  ടസറെറകള്  തുറക്ോന് 
പദതതിയതിട്തിട്ടുണ്്.  വ്യക്തികള് അഭതിമുഖീക�തിക്കുന്ന  
എല്ോത്�ും ടതോഴതില് പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുും ആധതികോ�തിക 
പ�തിഹോ�ങ്ങളുും, ഏ്വും പുതതിയ സോരങ്തതിക  വതിേ്യകളുും, 
ഉചതിതമോയ ഉപക�ണങ്ങളുും ഉപരയോഗതിച്ച് ആധതികോ�തിക 
പ�തിഹോ�ങ്ങള് നല്കുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  രക�മോയോണ്  
ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 

• സുംസ്ോനത്് നതിലവതില് 5  ക�തിയര് വതികസന 
രക�ങ്ങളോണ്.

• എറണോകുളും ജതില്യതിടല തൃപ്പൂണതിത്തുറയതില് 2020 
അവസോനരത്ോടു കൂെതി ഒരു രക�ും കൂെതി തയ്ോറോകുും

പട്തിേ. 7.3.3 ടക.എസ്.ഐ.ഡതി. രകോഴ്സുകളതില് രചര്ന്ന  വതിേ്യോര്തതികളുടെ എണും, 2016 മുതല്  2019 വട�
നമ്പര് വര്ഷും വ തിദ്യൊര്തതിേളലട എണ്ും

1 2016 16

2 2017 16

3 2018 29

4 2019 23
ഉറവിടം – വ്യവസോ�ിക പരിശീേന വകുപ്്, യകരള സര്കോര്.

കബൊക്സ് : 7.3.1  രക�ള സുംസ്ോന ടതോഴതില് രപോര്ട്ല് 

ടതോഴതിലും കനപുണ്യവും വകു്്  ഒരു നൂതനമോയ ഒരു ഏകജോലക സുംവ തിധോനും 
ടതോഴതിലരന്ഷകര്ക്ോയതി ഒരുക്തിയതിട്ടുണ്്. അതോണ് സുംസ്ോന ടതോഴതില് രപോര്ട്ല്           
(http://statejobportal.kerala. gov.in) ടതോഴതിലരന്ഷണത്തിനുും, റതിക്രൂട്്ടമറെതിനുും  രവണ്തിയുള്ള 
ഒരു നൂതന പ�തിഹോ�മോണ് ഈ  രപോര്ട്ല്.  വ തിവ തിധ  സര്ക്ോര്-ഇത� സ്ോപനങ്ങളതില് നതിന്ും 
പഠതിച്ച തിറങ്ങുന്ന  വ തിേ്യോര്തതി കള്ക്് രക�ളത്തിലെനീളമുള്ള സര്ക്ോര്, സര്ക്ോ�തിത� സ്ോപ 
നങ്ങള്ക്് ഈ ടതോഴതില് രപോര്ട്റതിരലക്്  രന�തിട്്  പ്രരവശനും ലഭതിക്കുന്നതോണ്. അത്�ത്തില് 
ക്യോമ്പസ് റതിക്രൂട്്ടമറെ്  ആഗ്ഹതിക്കുന്ന കമ്പനതികള്ക്് ഒരു എന്ഡ് ടു എന്ഡ് സുംവ തിധോന മോയതി  ഈ 
രപോര്ട്ല തിടന  ഉപരയോഗട്ടുത്ോവന്നതോണ്.

നതിലവ തിടല  സ്തിതതി വ തിവ� കണക്കുകള് :

�ജതിസ്റര് ടചയ്ത ടതോഴതിലരന്ഷകര്  : 57875
�ജതിസ്റര് ടചയ്ത ടതോഴതില് സ്ോപനങ്ങള് : 571
�ജതിസ്റര് ടചയ്ത പോര്ട്്ണര് ഇന്സ്റതി്്യൂട്ടുകള് : 137
ടമോത്ും ഒഴതിവകള്   : 5586
ടമോത്ും ടതോഴതില് ആപ് തിരക്ഷന്സ് : 8006
ടമോത്ും ഇറെര്വ്വ്യു   : 1253
ടമോത്ും ടതോഴതില് ലഭതിച്ചത്  : 23
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സസ്േതില് രജതിസസ്്രതി

സതില് �ജതിസ്്രതി ഒരു ടമോക�ല് ആപ്തിരക്ഷനോണ്, 
ഗോര്ഹതിക വോണതിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ോയതി വതിേഗ്ദ�ോയ 
ടതോഴതിലോളതികളുടെ രസവനും രന�തിട്് ലഭതിക്കുന്നതതിനുും 
ഈ ആപ്തിരക്ഷന് വഴതി സോധതിക്കുന്. രസവനങ്ങള് 
ആവശ്യമുള്ളവര്ക്് www.keralaskillsregistry.com 
അടല്ങ്തില്  https://play.google.com/store/apps/
details.id=com.klystrontch.skillregistry-ല്  നതിന്ും 
ഉപരഭോക്ോക്ളോയതി �ജതിസ്റര് ടചയ്ോനുും കഴതിയുും. 
വ്യവസോയ പ�തിശീലന വകു്്, കുടുും�ശ്രീ, പഞ്ോയത്് 
വകു്് എന്നതിവയുടെ സഹക�ണരത്ോടെയോണ് 
പദതതി നെ്ോക്കുന്നത്. രക�ള അക്ോേമതി ര�ോര് 
സതില്സ് എക്ലന്സ്(രകയ്സ് )തയ്ോറോക്തിയ സതില് 
�ജതിസ്ററതി വഴതി കേനുംേതിന ഗോര്ഹതിക-വ്യോവസോയതിക 
ആവശ്യങ്ങള്ക്് ടതോഴതിലോളതികടള കടണ്ത്ോനുും ഒ്ും 
ടതോഴതില് രനെോനുും സോധതിക്കുന്. ഇെനതിലക്ോ�തില്ോടത 
ആര്ക്കുും സ്ന്തും കഴതിവനുസ�തിച്ചുള്ള ടതോഴതില് 
കടണ്ത്ോന് പദതതി സഹോയതിക്കുും. ഐ.്തി.ഐ, 
കുടുും�ശ്രീ എന്നതിവതിെങ്ങളതില് നതിന്ന് ടതോഴതില് 
പ�തിശീലനും രനെതിയ സര്ട്തിക�ഡ് ടെക്നീഷ്യന്മോട� 
അതത് വകുപ്പുകളോണ് സോക്ഷ്യട്ടുത്തുക. 
ടതോഴതിലറതിയോടമങ്തിലും സര്ട്തി�തിക്്് ഇല്ോത്വട�യുും 
�ജതിസ്ററതിയതിലള്ട്ടുത്തുും. അവര്ക്് ടതോഴതില് 
പ�തിചയമുടണ്ന്ന് പഞ്ോയത്് സോക്ഷ്യട്ടുത്തിയോല് 
മതതി. സതില് �ജതിസ്്രതി വഴതി ലഭ്യമോയ രസവനങ്ങള് 
ഇലക്്രീഷ്യന്, പ്ും�ര്, കോര്ട്റെര്, ടപയതിറെര്, 
ടതങ്ങുകയ്ക്ോര്, രഡ ടകയര്-വീട്തില് കുട്തികളുടെ 
സും�ക്ഷണും, കരൈവര്, ഗോര്ഡനതിങ് ആന്ഡ് 
ലോന്ഡ് രസപതിങ്, രഹോും ്ലീനതിങ്/ഹകൗസ് ടമയ്ഡ്, 

രലോണ്റതി ആന്ഡ് അയണതിങ്, രമസ്തതി�തി്ണതി, 
വരയോജനങ്ങളുടെ സും�ക്ഷണും-വീടുകളതിലും 
ആശുപത്രതികളതിലും, ഗ്ോസ് കട്തിങ്, വീടുകളതില് 
വന്ള്ള ടമോക�ല് �്യൂട്തിപോര്ലര് സര്വ്വീസ്, 
ടെലതിവതിഷന് റതി്യര് ആന്ഡ് ഇസ്റരലഷന്, �ോന്, 
അയണ്ര�ോക്്, കുംപ്യൂട്ര്, എയര് കണ്ീഷണര്, 
മതിക്ര് ആന്ഡ് കഗ്ന്ഡര്, റരെതിജരറ്ര്, 
വോഷതിങ്ടമഷീന് എന്നതിവയുടെ റതി്യര് ആന്ഡ് 
സര്വ്വീസ്, വീടുകളതിടലത്തി ഷുഗര്, ടകോളസ്ര്രോള്, 
പ്രഷര് എന്നതിവ പ�തിരശോധതിക്കുന്ന സോന്ത്നും 
ടഹല്ത്് ടചക്്അ്് എന്നീ രമഖലകളതില് 
ടതോഴതിലറതിയോവന്നവരുടെ രസവനും ട�ോെതിയതിെയതില് 
ജനങ്ങള്ക്് ടമോക�ല് ആ്തിലടെ ലഭ്യമോക്കുും. 
ആേ്യ ഘട് രസവനും തതിരുവനന്തപു�ും ജതില്ക്ോര്ക്് 
മോത്രമോയതി പ�തിമതിതട്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. സോവധോനും ഇത് 
മ്് ജതില്കളതിരലക്് കൂെതി വ്യോപതി്തിക്കുന്നതോണ്. സതില് 
�ജതിസ്്രതിയുടെ നതിലവതിടല സ്തിതതി വതിവ�ക്ണക്കുകള് 
തോടഴ ടകോടുക്കുന് (പട്തിേ. 7.3.4). 

പ്രധൊനമ�തി േൗശല് വതിേൊസസ് കയൊജന  
(പതി.എും.ലേ.ലവ.) 2.0 

പ്രധോനമ�തി  കകൗശോല് വതികോസ് രയോജനയുടെ, 
ടസന്്രലതി ര്പെോണ്രസര്ഡ്  രസ്റ്് മോരനജ്ഡ് 
ഘെകത്തിടറെ നെത്തി്തിനുള്ള  രനോഡല് 
ഏജന്സതിയോണ്  ടകയ്സ് (സുംസ്ോന കനപുണ്യ 
വതികസന മതിഷന്). കനപുണ്യ വതികസന സും�ുംഭകത്  
മ�ോലയത്തിടറെ  �ലും അെതിസോഥോനമോക്തിയുള്ള 
ഒരു  പ്രധോന പദതതിയോണ്  പതി.എും.ടക.കവ. 
ഇന്ത്യന് യുവജനങ്ങടള  കനപുണ്യ പ�തിശീലനും  വഴതി 

പട്തിേ. 7.3.4 സതില് �ജതിസ്്രതിയുടെ നതിലവതിടല  സ്തിതതി വതിവ�ക്ണക്കുകള്

രജതി്റേര് ലചയസ്� 
സര്വരീസസ് 
ലപ്രൊലവകഡഴസ്സതിലറെ 
എണ്ും.

അുംഗരീേൊരും 
േൊത്തിരതിക്കുന്നവ

അുംഗരീേൊരും 
െഭതിച്വര്

രജതി്റേര് 
ലചയസ്�വര്

സര്വരീസസ് 
ഓര്ഡര്

ലമൊത്ും 
െഭ്യമൊയ 
സര്വരീസസ്

6899 550 4643 16377 716 42

ഉറവിടം: വ്യവസോ�ിക പരിശീേന വകുപ്്, യകരള സര്കോര്.

പട്തിേ 7.3.5. പതി.എും.ടക.കവ. യുടെ ഇര്ോഴടത് സ്തിതതിവതിവ� കണക്കുകള്  
വ തിശദൊുംശങ്ങള് എണ്ും 
A. പരതിശരീെന പകെൊളതിേളലട എുംപൊനല്ലമറെസ്, ടൊര്ലഗറ്സ് അകെൊകക്കഷന്
ഇ.ഒ.ഐ യതിലടെ പ�തിശീലന പങ്ോളതികടള  കടണ്ത്തി എും പോനല് ടചയ്യുക 3

എും പോനല്  ടചയ്ത പ�തിശീലകര് 73

പ�തിശീലന പങ്ോളതികള്ക്് അനുവേതിച്ച പ�തിശീലന ലക്ഷ്യങ്ങള് 46570

B. പരതിശരീെന വതിവരങ്ങള് 
പ�തിശീലനത്തിന് എന് രറോള് ടചയ്ത വതിേ്യോര്തതികള് 11753

സര്ട്തി�തിക്്് ലഭതിച്ച വതിേ്യോര്തതികള് 6728

രജോലതി ലഭതിച്ചവര് 885
ഉറവിടം: വ്യോവസോ�ിക പരിശീേന വകുപ്്, യകരള സര്കോര് 



400 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ടതോഴതില് രനെോനുും, അത് വഴതി  ഉപജീവനും  നെത്ോനുും  
പ്രപ്ത�ോക്കുന്നതതിന്  രവണ്തിയുള്ളതോണ് കനപുണ്യ 
സര്ട്തി�തിരക്ഷന്പദതതി (പട്തിേ. 7.3.5).

മതിേച് കനട്ങ്ങള് 

• പതി.എും.ടക.കവ. മോര്ഗ്ഗ നതിര്രദേശങ്ങള് 
അനുസ�തിച്ച്, പ�തിശീലകര് അതത് രമഖലകളതിടല 
കനപുണ്യ കകൗണ്സതിലകള് സോക്ഷ്യട്ടുത്തിയ  
(Train to Trainer) ആളുകള് ആയതി�തിക്ണും.

• പ�തിശതിലകരുടെ  നോഷണല് ഇന്സ്റതി്്യൂട്്  
ര�ോര് എറെര്പ്രണര്ഷതി്്  ആന്ഡ് രമെോള് 
�തിസ്തിടനസ്് ഡവലപ്ടമറെ്  സര്ട്തി�തിരക്ഷല് 
ഉറ്ോക്കുന്നതതിന്, ടകയ്സ് NIESBUD  മോയതി 
സഹക�തിച്ച്  രക�ളത്തില് 148 പ�തിശീലകര്ക്് 
പ്രരത്യക  പ�തിശീലനും നല്കതി.

• നോഷണല്  സതില് ടഡവലപ്ടമറെ് 
രകോര്്രറഷനുമോയതി സഹക�തിച്ച്  ടകയ്സ് 
പ�തിശീലന  പങ്ോളതികള്ക്്  വതിവതിധ സഹോയ 
ടസഷനുകള് നെത്തി  വരുന്. 

സകെല്സ് (SANKALP) 

രക� കനപുണ്യ വതികസന സും�ുംഭകത് 
മ�ോലയത്തിനു കീഴതില് ഒരു രവള്ഡ് �ോങ്് 
അസതിസ്റഡ്  ടപ്രോജക്െ് ആയോണ് സങ്ല്് (സതില് 
അക്തിസതിഷന് ആന്ഡ് രനോളഡ്ജ്  അവയര്ടനസ്് 
കലവ്  ലതിഹുഡ് ടപ്രോരമോഷന്) പദതതി 
നെ്തിലോക്കുന്നത്.  �ോജ്യടത് യുവജനങ്ങള്ക്്  
ഗുണനതിലവോ�വും, കരമ്പോള പ്രസക്വമോയ പ�തിശീലന 
അവസ�ങ്ങള് വര്ദതി്തിക്കുക  എന്നതോണ് ഇതതിടറെ 
ലക്ഷ്യും.

കനപുണ്യ പഠനും വതിേ്യോര്തതികള്ക്് വതിവതിധ 
�ീതതികളതില്  രജോലതി രനടുന്നതതിനുും, അത് വഴതി 
സ്തി� വരുമോനും  രനെതിടയടുക്കുന്നതതിനുും അവട� 
പ്രപ്ത�ോക്കുന്.  കൂെോടത  കന പുണ്യ പഠനത്തിലടെ 
ഇത്�ത്തിലള്ള  ‘സതില് ഗ്യോപ് ’  മറതികെക്കുന്നതതിനുും  
കഴതിയുന്.  
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8.1 ലിംഗപദവിയം  വികസനവം

ല�ോകമെമ്ോടും, ഫ�പ്രദവും സെഗ്രവെോയ 
ലകോവിഡ്-19 പ്രതികരണ-പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തുന്ന സ്ോപനങ്ങളുമട ചുക്ോൻ പിടിക്കുന്നതും 
തീരുെോനമെടക്കുന്നതിമറെ ഉന്നത  ത�ങ്ങൾ മുതൽ 
മുൻ നിര ലസവനങ്ങൾ വമര നടപ്ോക്കുന്നതും   
സ്്ീകളോണ്. – യു.എൻ വിമെൻ

മഹാമാരിയുടെ  ദുരന്തഫലങ്ങള്  മുഴുവൻ 
മനുഷ്യരാശിയേയുും ബാധിടചെങ്ിലും  അത് എല്ാ 
തലങ്ങളിലമുള്ള ലിുംഗപദവി  ബന്ധങ്ങളിലും  പ്രയത്യക 
സ്ാധീനും ടെലത്തുന്നു.  ലിുംഗപദവി സങ്ല്പ്പങ്ങയളയുും   
യനതൃത്ടതെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ിരമാതൃകകടളയുും 
പുനരവയലാകനും ടെയ്യുന്നതിന് അവസരമാകാൻ 
ഈ മഹാമാരി കാരണമാേി. വനിതകള് 
യനതൃത്ും നല്കുന്ന   നയൂസിലാന്്, താേ് വാൻ, 
ജർമ്മനി തുെങ്ങിേ രാജ്യങ്ങള് യകാവിഡ്-19 ടന 
പ്രതിയരാധിക്കുന്നതില് മികചെ പ്രകെനും കാഴ്ചവചെത് 
യലാകശ്രദ്ധ യനെിേിട്ടുണ്്. അവർ മറ്് രാജ്യങ്ങള്ക്് 
പിന്തുെരാനുള്ള  മാതൃക സൃഷ്ിച്ചു. സ്്ീകള് യനതൃത്ും 
നല്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങള്, മറ്റുള്ളവയേക്ാള്, യരാഗ  
വ്യാപനടതെ പ്രാരുംഭ ഘട്ടതെില് തടന്ന  നിേ�ിച്ചു 
നിർത്തുന്നതിലും, യലാക്്ഡഡൗൺ ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 
നെപെികള് സ്ീകരിക്കുന്നതിലും കാണിചെ ശുഷ്കാന്തി 
പ്രയത്യക പരാമർശമർഹിക്കുന്നതാടണന്ന് പഠനങ്ങള് 
കാണിക്കുന്നു  (ഗരികിപ്പതിയുും കുംബുംപതിയുും, 
20201). മുകളില് സൂെിപ്പിചെ വനിതാ യനതൃത്തെിലള്ള 
രാജ്യങ്ങളിടല സ്ിതി സമാന സാമൂഹികസാമ്പതെിക, 
വികസന സ്ിതിയുള്ള മറ്് പുരുഷ യനതൃത്തെിലള്ള 
രാജ്യങ്ങളുമാേി താരതമ്യടപ്പടുതെിേിരിക്കുന്നു.  
ഈ വനിതാ യനതാക്ളുടെ നിഷ് പക്ഷവും  
സമഗ്രവും കായലകൂട്ടിയുള്ളതുമാേ നെപെികളുടെ/
പ്രവർതെനങ്ങളുടെ  ഫലങ്ങള് “െിട്ടോേതുും  
ഗണ്യമാേി ടമചെടപ്പട്ടതുമാണ് ” എന്ന് കാണാും.

യകരളതെിടന്  പശ്ാതെലതെില് പകർചെവ്യാധി 

ടക്തിടര പ്രതിയരാധും തീർക്കുന്നതിടന്  എല്ാ 
ഘട്ടങ്ങളിലും യകരളാ ആയരാഗ്യ വകുപ്പ് മ�ി ശ്രീമതി 
ടക ടക ഷഷലജയുടെ സജീവ പങ്് ആയഗാളതലതെില് 
ഇതിനുമുമ്പുതടന്ന  പ്രശുംസിക്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 
നിപ ഷവറസ് മൂലമുണ്ാേ ടപാതുജനായരാഗ്യ 
അെിേന്തരാവസ്േിലും ബഹു. മ�ി സുംസ്ാനടതെ 
നേിചെിട്ടുണ്്. മ�ിയുടെ യനതൃത്തെില്, 
പകർചെവ്യാധിയോെ് അതിശക്തമാേ  കായലകൂട്ടിയുള്ള 
ഭരണകൂെ പ്രതികരണും   ഇല്ാേിരുന്നുടവങ്ില്,  
ബുംഗ്ായദശിലും  സിുംഗപ്പൂരിലും ഉള്ടപ്പടെ യലാകതെിടന് 
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ഉണ്ാേത് യപാടല നിപ  
ഭോനകമാേ ഉേർന്ന  അനുപാതതെിയലക്് 
വളരുമാേിരുന്നു.  യകരളതെില് യകാവിഡ്-19  ബാധിചെ 
നാള് മുതല് തടന്ന  മ�ിയുടെ കഴിവറ് യനതൃത്തെില് 
ആയരാഗ്യ വകുപ്പ് ഈ മഹാമാരിടേ  ഫലപ്രദമാേി 
ഷകകാര്യും ടെയ്യുന്നു.

യകാവിഡ്-19 മായനജ്ടമന്ില് സ്്ീകളുടെ 
പങ്് അവിഭാജ്യമാണ്. പകർചെവ്യാധിടേ 
യനരിൊൻ തുെർചെോേി പ്രവർതെിക്കുന്ന പ്രധാന 
ഏജൻസികളിടലാന്നാണ് വനിതാ സ്േും 
സഹാേ ഗ്രൂപ്പുകള് (എസ്.എചെ്.ജി). അെചെിെല്  
പ്രഖ്യാപനും നെന്ന് ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ഏപ്രിലില് 
പ്രസിദ്ധീകരിചെ ഒരു റിയപ്പാർട്ടില് യലാക ബാങ്് 
നെതെിേ നിരീക്ഷണതെില്  “ഇന്ത്യേിടല 90 
ശതമാനതെിലധികും ജില്കളിലും, നഗരങ്ങളുടെ 
പരിധിക്കു പുറതെ്, സ്േും സഹോക സുംഘങ്ങളിടല 
സ്്ീകള് മുഖാവരണങ്ങള് നിർമ്മിക്കുന്നു, 
കമ്മയൂണിറ്ി അടുക്ളകള് പ്രവർതെിപ്പിക്കുന്നു, 
അവശ്യ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് വിതരണും ടെയ്യുന്നു, 
ആയരാഗ്യടതെയുും ശുെിത്ടതെയുും കുറിചെ് ആളുകടള 
യബാധവല്ക്രിക്കുന്നു, വ്യാജ പ്രൊരണതെിലള്ള 
വിവരങ്ങടള പ്രതിയരാധിക്കുന്നു2”. യകരളതെിലെനീളും 
45 ലക്ഷും യപർ  അുംഗത്മുള്ള ഏടറ െർചെ 

1.വനിതോ ലനതോക്ൾ മകോല�ോണ വവ�സിമന നന്നോയി മെയ്യുന്നുല്ോ? സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകളുമട  സഹോയലത്തോമട"-(2020) ഗരികിപ്തി, സുപ്രിയ, ഉെോ 
കുംപമ്തി ഇവരുമട സുംവോദത്തിൽനിന്നുും എടത്തത്   https://theconversation.com/are-women-leaders-really-doing-better-on-coronavirus-the-data-backs-it-
up-144809. 
2. എടത്തത് :  യു .സി. എൽ. ജി വിെൻ- https://www.uclg.org/sites/default/files/uclgwomen_calltoaction_en.pdf
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404 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ടെയ്യടപ്പട്ട യകരളതെിടല വനിതാ സ്േും സഹാേക 
സുംഘമാേ കുടുുംബശ്രീ, അെചെിെീല് കാലേളവില് 
പാർശ്വത്കരിക്ടപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളിയലക്് 
സുംസ്ാനതെിടന് നെപെിക്രമങ്ങളുടെ  യനട്ടങ്ങള് 
എതെിക്കുന്നതില് നിർണാേക പങ്് വഹിചെിട്ടുണ്്.   
വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പിയന്യുും  കുടുുംബശ്രീ 
യുയെയുും പ്രവർതെകർ യകാവിഡ്-19 ടനക്കുറിച്ചുും 
അതിടന് യപ്രായട്ടായക്ാളിടനക്കുറിച്ചുും നിരവധി 
അവയബാധ പരിപാെികള് ആരുംഭിച്ചു. പ്രയത്യകിച്ചുും 
‘യരേക്്   ദി ടെേിൻ കാടമ്പേ്ൻ’. മുഖ്യമ�ിയുടെ 
‘സഹാേഹസ്ും’ (ടഹല്പ്പിുംഗ് ഹാൻഡ്സ് ) വാേ്പ 
പദ്ധതിയുും  അുംഗങ്ങളുടെ  കുടുുംബങ്ങളിടല കുട്ടികള്ക്് 
ഓൺഷലൻ വിദ്യാഭ്യാസും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
ലാപ് യൊപ്പ് നല്കുന്നതിനുള്ള   ടക.എസ്.എഫ്.ഇ 
വിദ്യാശ്രീ പദ്ധതിയുും ഉള്ടപ്പടെ സുംസ്ാനതെിടന് 
നിരവധി ധനസഹാേ പദ്ധതികളുടെ  നിർവഹണ 
ഏജൻസിോണ് കുടുുംബശ്രീ.

ക�ോവിഡ്-19 കുടുംബശ്രീ ഏറ്റെടത്ത പ്രധോന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

• കുടുുംബശ്രീ സാമൂഹ്യാധിഷ്ിത ആശേവിനിമേ 
ശുംഖല: അെചെിെീല്  സമേതെ് യകാവിഡ്-19 
സുംബന്ധിചെ സർക്ാർ നിർയദേശങ്ങടളക്കുറിചെ് 
യബാധവത്കരിക്കുന്നതിനാേി 22 ലക്ഷും എൻ .
എചെ് .ജി അുംഗങ്ങളുള്ള 1.9 ലക്ഷും വാട്ട് സ്ആപ്പ് 
ഗ്രൂപ്പുകള് കുടുുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചു.

• പ്രാേമാേവരുടെ പരിെരണതെിനായുള്ള 
ഐ.ഇ.സി കാടമ്പേ് നുകള്:  
യകാവിഡ്-19 ബാധിക്ാതിരിക്ാൻ പ്രാേമാേ 
ആളുകള് പ്രയത്യക ശ്രദ്ധ ടെലതെണടമന്ന് 
അേല്ക്കൂട്ടങ്ങടള  അറിേിക്കുന്നതിനാേി 
ഒരു ഐ ഇ സി കാടമ്പേ്ൻ നെതെി. 
അേല്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്് എക്ികയൂട്ടീവ് ഡേറക്െർ 
അേചെ കതെ് പ്രകാരും പ്രാേമാേവരുടെ 
പരിെരണതെിന് പ്രാധാന്യും നല്കുന്ന 

 

•	 െി.എചെ്.ആർ ടഡല ിവറി: അുംഗൻവാെി പ്രവർതെകർ വഴി  എല്ാ ഗുണയഭാക്താക്ളുടെയുും പെിവാതില്ക്ല്  
െ ി.എചെ്.ആർ വ ിതരണും ടെേ്തു.

•	 സാനിഷറ്സർ പ ിന്തുണ: ടപാതു സ്ലങ്ങളില് കിയോസ് ക്കുകള് സ്ാപ ിക്കുന്നതിന് എല്ാ ജില്ാ 
കളക്െർമാർമാരിയലക്കുും സാനിഷറ്സർ എതെിച്ചു.

•	 മന:ശാസ്്പരമാേ പ ിന്തുണ: ആയരാഗ്യ വകുപ്പ ില് പ്രവർതെിക്ാൻ 1050 കഡൗൺസിലർമാടര (സ്കൂള് 
കഡൗൺസിലർമാർ / ഐസിപ ിഎസ് കഡൗൺസിലർമാർ / ഫാമില ി കഡൗൺസിലർമാർ) നിയോഗിച്ചു.

•	 അുംഗൻവാെി പ്രവർതെകർ  അവരുടെ പ്രയദശതെ് ഷകകഴുകല് യബാധവല്ക്രണും  നെതെി.

•	 പ്രാേമാേവരുടെ സർയവ: അുംഗൻവാെി പ്രവർതെകർ  യഫാൺ മുയഖന  44 ലക്ഷയതൊളും വയോജനങ്ങളുടെ  ഒരു 
സർയവ നെതെി. നിരീക്ഷണതെിനുും  ഇെടപെല ിനുമാേി വ ിവ ിധ വകുപ്പുകളുമാേി ഈ വ ിവരങ്ങള് പങ്ിട്ടു

•	 ക്ാറന്ീൻ പ ിന്തുണ: അങ്ണവാെി പ്രവർതെകർ  വഴി ക്ാറന്ീനിലള്ള  വ്യക്തികടള നിരീക്ഷ ിക്കുകയുും  ആയരാഗ്യ 
വകുപ്പുമായുും തയദേശ സ്ാപങ്ങളുമായുും  ബന്ധിപ്പ ിചെ് പ ിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയുും ടെേ്തു.

•	 അുംഗനവാ െികളില്  നിന്ന് വീട്ട ിയലക്്: അുംഗൻവാെി പ്രവർതെകർ  തങ്ങളുടെ സർയവ പ്രയദശടതെ ഓയരാ 
ഗുണയഭാക്താക്ളുമാേി ടെല ിയഫാണുകള് വഴി സുംവദിക്കുകയുും പതിവാേി നിരീക്ഷണും  നെത്തുകയുും ടെയ്യുന്നു.

•	 സ്ാപന പ ിന്തുണ: തങ്ങളുടെ ടപ്രാജക്റ്്  പ്രയദശടതെ   സ്്ീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുും വയോജനങ്ങള്ക്കുും 
നിരാലുംബർക്കുും ഭിന്നയശഷ ിക്ാർക്കുമാേി നിലടകാള്ളുന്ന സ്ാപനങ്ങളുമാേി ഐ.സി.ഡി.എസ് 
സൂപ്പർഷവസർമാർ ബന്ധടപ്പടുകയുും സ്ാപനതെിടന് പ്രവർതെനങ്ങള്ക്് തുെർനെപെി ഷകടക്ാള്ളുകയുും 
ടെേ്തു.

•	 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് മില്മ പാല്: യകരളതെിടല എല്ാ ജില്കളിടലയുും അുംഗനവാ െ ികളുടെ  
ഗുണയഭാക്താക്ളാേ ഗർഭിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ, കുട്ടികള് എന്നിവർക്് 150 മില് ി സുഗന്ധമുള്ള, 
മധുരമുള്ള, വ ിറ്ാമിൻ എ & ഡി ഉറപ്പുള്ള പാല് വ ിതരണും ടെയ്യാൻ മുൻഷകടേടുത്തു. കണ്ണൂർ ജില്േില് വ ിതരണും 
ആരുംഭിച്ചു.  

•	 വനിതാ സുംരക്ഷണും: ഗാർഹിക പീഡനും, സ്്ീകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും സുരക്ഷ എന്നിവയുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട 
യകസുകള് റിയപ്പാർട്ടുടെയ്യാൻ ആളുകടള പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാേി എൻ എസ് എസ് സായങ്തിക ടസല് ിടന് 
പ ിന്തുണയോടെ 24 മണിക്കൂർ വാട്ട് സ്ആപ്പ് / എസ്.എും.എസ് ടഹല്പ്പ് ഷലൻ  ‘9400080292’  ആരുംഭിച്ചു.

കബോക്് 8.1.1 വനിതാ ശിശു വ ികസന വകുപ്പ്  ഏടറ്ടുതെ  യകാവ ിഡ്  പ്രതികരണ  പ്രവർതെനങ്ങള്

അവ�ുംബും : വനിതോ-ശിശു വികസന വകുപ്്



405അദ്ധ്യായം 8, സയാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ–ഉദധ്മങ്ങൾ

യപാസ്റ്ററുകള്, സി.ഡി.എസി.യലക്കുള്ള 
എസ്.എും.എസ് തുെങ്ങി വിവിധ ഐ .ഇ.സി  
പ്രവർതെനങ്ങള് നെതെി.

• മുഖ്യമ�ിയുടെ ‘സഹാേഹസ്ും’ വാേ്പാ പദ്ധതി: 
കുടുുംബശ്രീ അേല്കൂട്ടങ്ങള്ക്് പലിശരഹിത 
വാേ്പ 2,000 യകാെി രൂപ മുഖ്യമ�ിയുടെ 
‘സഹാേഹസ്ും’ വാേ്പ പദ്ധതി പ്രകാരും നല്കി.

• പലെരക്് കിറ്് പാക്ിുംഗ്:  87 ലക്ഷും 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് പലെരക്് കിറ്റുകള് തയ്യാറാക്ാൻ 
കുടുുംബശ്രീ സന്നദ്ധപ്രവർതെകരുടെ സഹാേും 
സിവില് സഷലൈസ് വകുപ്പ് യതെി. 210 സി.ഡി.
എസില് നിന്ന് 569 യവാളന്ിേർമാർ 50 
ദിവസയതെക്് ഈ പ്രവർതെനതെിടന് ഭാഗമാേി.

• സ്കൂള് കുട്ടികള്ക്കുള്ള ടക എസ് എഫ് ഇ വിദ്യശ്രീ 
സീും:  താഴ്ന്ന സാമ്പതെിക വിഭാഗതെില് 
ടപട്ടവരില് 60 ശതമാനും യപരുും കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങളാേതിനാല്, യകരള യസ്റ്ററ്് ഫിനാൻഷ്യല് 
എന്ർഷപ്രസ് (ടകഎസ്എഫ്ഇ) കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്് ലാപ് യൊപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനാേി 
ഷമയക്രാ യസവിുംഗ് സീും ടകാണ്ടുവന്നു. 
ലാപ്യൊപ്പുകള് വാങ്ങാൻ 6 ലക്ഷും അുംഗങ്ങള്  
താല്പര്യും കാണിചെ  പദ്ധതിേില് ഇതുവടര 
5 ലക്ഷും അുംഗങ്ങള് ലാപ്യൊപ് വാങ്ങാൻ 
സന്നദ്ധത അറിേിചെിട്ടുണ്്. 15,565 അേല്ക്കൂട്ട  
അുംഗങ്ങള് ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര 
പദ്ധതിേില്  യെർന്നു

• കമ്മയൂണിറ്ി അടുക്ളകള്, ജനകീേ 
യഹാട്ടലകള്, യെക്് എയവ ടകഡൗണ്റുകള്: - 
സുംസ്ാനത്തുെനീളും പഞ്ാേതെ് തലതെില് 
800 ഓളും കമ്മയൂണിറ്ി അടുക്ളകളുും 
നഗരപ്രയദശങ്ങളില് 215 കമ്മയൂണിറ്ി അടുക്ളകളുും 
കുടുുംബശ്രീ, പ്രായദശിക സർക്ാരുകള് 
എന്നിവയുമാേി യെർന്ന് സ്ാപിചെിട്ടുണ്്. ജൂൺ 
17 വടര കുടുുംബശ്രീ നെത്തുന്ന 427 ജനകീേ 
യഹാട്ടലകളിലൂടെ 27,21,625 ഭക്ഷ്യ പാഴ്സലകള് 
വിതരണും ടെേ്തു. കുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള് 
13 സ്ലങ്ങളില് യെക്്-എടവ ടകഡൗണ്റുകള് 
പ്രവർതെിപ്പിക്കുന്നു. കൂൊടത, കുടുുംബശ്രീ കാന്ീൻ 
/ കാറ്റിുംഗ് യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ വഴി ഇതുവടര 
സുംസ്ാനടതെ വിവിധ ടകായറാണ ടകേർ 
ടസന്റുകളിയലക്് 66,811 ഭക്ഷ്യ പാക്റ്റുകള്  
വിതരണും ടെേ്തു.

• യലാക്്ഡഡൗൺ കാലേളവില് ആളുകള്ക്് 
മാനസികായരാഗ്യ പിന്തുണ: 2020 ജൂൺ വടര 360 
കമ്മയൂണിറ്ി കഡൗൺസിലർമാരുും യനേഹിത സ്റ്റാഫും 
യഫാണിലൂടെ മാനസികായരാഗ്യ പിന്തുണ നല്കി. 
1,54,000 യപർക്് പ്രയോജനും ലഭിച്ചു.

• സാമൂഹിക അകലും പാലിക്ലിടന് പ്രെരണും: 
ടപാതുസ്ലങ്ങളില് സാമൂഹിക അകലും 
പാലിയക്ണ്തിടന് ആവശ്യകത അറിേിക്ാനാേി 
കുടുുംബശ്രീ യകരളതെിലെനീളും ഒരു സാമൂഹിക 
അകലും പാലിക്ല് ക്യാമ്പേിൻ നെതെി. 

“കുെകളിലൂടെ സാമൂഹിക ആകലും” എന്ന ൊഗ് 
ഷലൻ ഉപയോഗിചൊണ് കാമ്പേിൻ നെതെിേത്. 
678 സി.ഡി.എസില് ക്യാമ്പേിൻ നെതെി, ഒരു 
മാസടതെ കാടമ്പേ് നിലൂടെ 30,000 കുെകള് 
വിറ്റു. ഈ കാടമ്പേ് നിലൂടെ 60 ലക്ഷും രൂപയുടെ 
വില്പ്പന നെന്നു. 

• കരുതല് കാടമ്പേ്ൻ: മഹാമാരിയുടെ  
പ്രതിസന്ധി മൂലും വിപണിേില് നഷ്ും യനരിട്ട 
സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങളിലൂടെ  യൂണിറ്റുകടള  
പുനരുജ്ീവിപ്പിക്കുകടേന്ന ലക്ഷ്യയതൊടെോണ് 
“കരുതല്- ഉല് പന്ന വിതരണ കാടമ്പേ്ൻ 
’’ യകരളതെിലെനീളും നെതെിേത്. 3,522 
സുംരുംഭങ്ങളുടെ പങ്ാളിതെയതൊടെ 482 സി.ഡി.
എസ്സുകളില്   കരുതല് കാടമ്പേ്ൻ നെതെി. എൻ .
എചെ് .ജികളില് 1.47 ലക്ഷും കിറ്് വിതരണും ടെേ്തു, 
ഇതിലൂടെ ടമാതെും വില് പന 6.38 യകാെി രൂപ 
യനടുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

ലിുംഗപദവി  വ്യത്യാസങ്ങള് സ്ാഭാവികമാേി 
നല്കടപ്പട്ടതല്ന്നുും മറിചെ് വലിേ 
രീതിേിലള്ള സാമൂഹിക മാനദ ണ്ഡങ്ങള് വഴി 
സ്ാപിക്ടപ്പട്ടതാടണന്നുമുള്ള തിരിചെറിവ് ഈ അടുതെ 
ദശാബ്ദങ്ങളിലാേി കൂടുതല് ഉേർന്നു വന്നിട്ടുണ്്. 
ഷജവശാസ്്പരമാേ വ്യത്യാസും എന്നതിനപ്പുറും 
ലിുംഗപദവി ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിോണന്നത് ഈ 
മഹാമാരി സമേതെ് ഉറപ്പിക്ടപ്പട്ടു.

ഇടതാടക്ോടണങ്ിലും, ഈ മഹാമാരി ടകാണ്ടുള്ള  
യലാക്്ഡഡൗണിന്  മടറ്ാരു വശമുണ്്, ഒരുപയക്ഷ 
കൂടുതല് ആഴയമറിേതുും തല്ക്ാലയതെക്് 
അദൃശ്യവമാേത്. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളുും മറ്് 
ടമാതെതെിലള്ള ലിുംഗപദവി  അനീതികളുും 
അെിചെമർതെലകളുും വർദ്ധിചെ കാലഘട്ടമാണിത്. 
മഹാമാരി ടകാണ്ടുള്ള  യലാക്്ഡഡൗൺ കാലേളവില്  
ഇയപ്പാള് തടന്ന സാരമാേ രീതിേില് നിലനില്ക്കുന്ന 
ലിുംഗപദവി  അസമത്ും കൂടുതല് വഷളാേതാേി. 
പല യശ്രാതസുകളില് നിന്നുും  റിയപ്പാർട്ട് ടെയ്യുന്നു. 
ഈ കാലേളവില് കൂടുതല് സ്്ീകള്ക്് യജാലിയുും 
വരുമാനവും നഷ്ടപ്പട്ടുടവന്നത്  മാ്മല്; ഗാർഹിക 
യജാലിയുും  ഉതെരവാദിതെങ്ങളുും മൂലും  സ്്ീകള്ക്് 
അമിതഭാരും വഹിയക്ണ്ിവരികയുും ടെയ്യുന്നു. 
മുൻപുള്ള നിലേിയലക്് മെങ്ങുന്നതിന് പകരും 
“ആയരാഗ്യും, കാലാവസ്, സമ്പദ് വ്യവസ്, മഡൗലിക 
മനുഷ്യാവകാശും എന്നിവേില് നാും യനരിടുന്ന നിരവധി 
ടവല്ലുവിളികള്ക്് പരിഹാരമാേി ലിുംഗസമത്ും 
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പ്രവർതെിക്കുക” (2020)
ോണ് യലാക്്ഡഡൗണിനുയശഷും ടെയയ്യണ്ടതന്ന് 
ടപെേിനിടല ആക്െിവിസ്റ്റുകളുടെ സുംഘെനകള്ക്് 
യനതൃത്ും നല്കുന്ന  യുഷണറ്ഡ് സിറ്ിസ് 
ആൻഡ്  യലാക്ല് ഗവൺടമന്് എന്ന സുംഘെന 
നിർയദശിച്ചു. മഹാമാരിയുയെയുും യലാക്്ഡഡൗണിയന്യുും 
പശ്ാതെലതെില് മാ്മല് ടപാതുവാേി എടുതൊലും 



406 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

മറ്് സുംസ്ാനങ്ങളുടെയുും െില വികസ്ര രാജ്യങ്ങടളയുും 
അയപക്ഷിചെ് സ്്ീ പദവി ഉള്ടപ്പടെയുള്ള ലിുംഗപദവി 
സമത്തെിടന് കാര്യതെില് യകരളതെിടല സ്ിതി 
വളടര ടമചെമാണ്.

മാനവ വികസനതെിടന് പല വശങ്ങളിലും സുംസ്ാനും 
ജനങ്ങള്ക്് തുല്യ അവസരങ്ങള് നല്കുന്നു, 
അതിനാല് നിരവധി ലിുംഗപദവി  സൂെകങ്ങളുടെ 
കാര്യതെില് കാര്യമാേ യനട്ടങ്ങള് ഷകവരിചെിട്ടുണ്്. 
ജി .ഐ .ഐ യുടെ  (ലിുംഗ അസമത് സൂെിക) 
ഘെകങ്ങടള സുംബന്ധിചെിെയതൊളും, മാതൃമരണ 
നിരക്്,  കഡൗമാര ജനനനിരക്്, ടസക്ൻഡറി 
വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മുതിർന്ന സ്്ീകളുടെ അനുപാതും 
എന്നീ സൂെകങ്ങളില്  യകരളതെിടന് പ്രകെനും 
ശ്രയദ്ധേമാണ്. 2011 ടല ടസൻസസ് പ്രകാരും 
യകരളതെില് സ്്ീ –പുരുഷ അനുപാതും 1,084 ആണ്, 
ഇത് യദശീേ അനുപാതമാേ 940 ടന അയപക്ഷിചെ് 
വളടര ഉേർന്നതാണ്. യകരളതെിടല ടമാതെും 
ജനസുംഖ്യയുടെ 52 ശതമാനവും സ്്ീകളാണ്. 
യദശീേ ശരാശരിോേ 11 ശതമാനതെില് നിന്ന് 
വ്യത്യസ്മാേി യകരളതെിടല വീടുകളില് 22 ശതമാനും 
സ്്ീകളാല് നേിക്ടപ്പടുന്നവോണ്. എന്നാല് 
ഉേർന്ന തലങ്ങളിടല  തീരുമാനടമടുക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളിടല  സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെവമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട സൂെകങ്ങള് കാണിക്കുന്നത് യകരളതെിടന് 
പ്രകെനും യമാശമാടണന്നുും യകരളതെില് 
സ്്ീകള് പ്രതിനിധാനും ടെയ്യുന്ന നിേമസഭ, 
പാർലടമന്് സീറ്റുകളുടെ എണ്ും ഇയപ്പാഴുും ഇന്ത്യയുടെ 
ശരാശരിയേക്ാള് താടഴോടണന്നുമാണ് .

വിദ്ോഭ്ോസവും ലിുംഗസമത്വവും

സാമൂഹ്യ-സാുംസാരിക വികസനവമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട് യകരളതെിടന് യനട്ടങ്ങളില് ഏറ്വും 
ശ്രദ്ധോകർഷിക്കുന്നത് ഉേർന്ന സ്്ീ സാക്ഷരതയുും 
വിദ്യാഭ്യാസവമാണ്. ഉേർന്ന സാക്ഷരത യകരള 

സ്്ീകളുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്്ീേവമാേ 
വികസന കുതിപ്പിടന്   അെിസ്ാനമാേി 
കണക്ാക്ാും. ഒരു ടെറിേ സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസും  
നിലനില്ക്കുന്നുടണ്ങ്ിലും ഇന്ത്യൻ സുംസ്ാനങ്ങളില് 
മികചെ സ്്ീ സാക്ഷരതാ നിരക്ാേ 92 ശതമാനും 
യകരളതെിലാണ് (ടസൻസസ്, 2011). യകരളതെില് 
ഈ 6 ദശകങ്ങള് ടകാണ്് സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസും  
കുറഞ്ഞുടവന്നുും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.   (കൂടുതല് 
വിവരങ്ങള്ക്് ആറാും അദ്ധ്യാേും വിദ്യാഭ്യാസും-
അനുബന്ും 6.1.1 കാണുക). 75-ാമത് എൻ .
എസ് .എസ്.ഒ യുടെ വിശകലനതെില് യകരളതെില് 
സ്്ീകളുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്് വീണ്ടുും 
വർദ്ധിചെതാേി റിയപ്പാർട്ട് ടെയ്യുന്നു (അനുബന്ും 
8.1.1). കമ്പയൂട്ടർ സാക്ഷരത, അെിസ്ാന ഇന്ർടനറ്് 
പരിജ്ാനും തുെങ്ങിേ സാക്ഷരതയുടെ കാര്യതെില് 
യകരളതെിടലയുും ഇന്ത്യേിടലയുും സ്്ീകള് 
പുരുഷന്ായരക്ാള് പിന്നിലാണ് (ചിത്ും 8.1.1). 
കമ്പയൂട്ടർ, ഇൻറർടനറ്് സാക്ഷരത എന്നിവയുടെ 
കാര്യതെില് സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസും ഗ്രാമീണ 
യമഖലേിലാണ് കൂടുതല് പ്രകെമാകുന്നത്. 
ഗ്രാമങ്ങളിയലയുും  നഗരങ്ങളിയലയുും  വിവിധ തലതെിലള്ള 
സാക്ഷരതേിടല സ്്ീ-പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങള്  
അനുബന്ും 8.1.1 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസതെിടന് കാര്യതെില്, സ്കൂള് 
പ്രയവശനും പ്രാഥമിക തലതെില് സാർവ്ികമാണ്, 
കൂൊടത സ്്ീ-പുരുഷ തുല്യത  ഷകവരിക്കുകയുും 
ടെേ്തു. സ്കൂളുകളില് യെരുന്ന വിദ്യാർത്ികളില്  
49 ശതമാനവും  ടപൺകുട്ടികളാണ്. ഹേർ 
ടസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസതെിടല പ്രയവശനതെില് 
ആൺകുട്ടികടള അയപക്ഷിചെ് ടപൺകുട്ടികളുടെ 
പ്രയവശനും  51.19 ശതമാനമാണ് . മൂന്നാമടതെ 
തലതെിലും  ടപൺകുട്ടികളുടെ പ്രയവശനും 
ആൺകുട്ടികയളക്ാള് കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണതെിന്, 
2019-20 കാലേളവില് യകരളതെിടല വിവിധ 
ആർെ്സ് സേൻസ് യകായളജുകളില് ബിരുദ 

ച ിത്ും 8.1.1 കമ്പയൂട്ടർ, ഇൻറർടനറ്് സാക്ഷരതാ നിരക്കുകളിടല ല ിുംഗ പദവ ി വത്യാസങ്ങള്
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അവ�ുംബും: 75-ോും െത് എൻ .എസ് .എസ്.ഒ �ൗ്്  
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യകാഴ്സുകളിയലക്് പ്രയവശനും യനെിേതിടന് 68.1 
ശതമാനും ടപൺകുട്ടികളാണ്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദും 
പരിഗണിക്കുയമ്പാള്, ടപൺകുട്ടികളുടെ പ്രയവശനും 
ടമാതെും പ്രയവശനതെിടന്  64.9 ശതമാനമാേി 
ഉേർന്നുനില്ക്കുന്നു. എന്നാല് എഞ്ിനീേറിുംഗ് 
യകായളജുകളിലും യപാളിടെക്നിക്കുകളിലും 
ടപൺകുട്ടികളുടെ എണ്ും കണക്ിടലടുക്കുയമ്പാള് 
സ്ിതി വ്യത്യസ്മാണ്. പ്രയവശനും ലഭിചെ 
വിദ്യാർത്ികളില് ടപൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനും  
എഞ്ിനീേറിുംഗ് യകായളജുകളില് 37.8 ഉും
യപാളിടെക്നിക്കുകളില് 28.1 ഉും  മാ്മാണ്. 
ടെക്നിക്ല് സ്കൂളുകളില് വളടര താഴ്ന്ന 

ശതമാനമാേ  5 ശതമാനും മാ്മാണ് ടപൺകുട്ടികള്.

ബി ടെക്, ടെക്നിക്ല് യകാഴ്സുകള്, യപാളിടെക്നിക്്, 
ടെക്നിക്ല് ഷഹസ്കൂളുകള് എന്നിവേില് 
ടപൺകുട്ടികളുടെ പ്രയവശനും ആനുപാതികമാേി 
കുറവാണ്; ആയരാഗ്യും, ആയരാഗ്യ-അനുബന്ധ 
വിഷേങ്ങള് എന്നിവേില് അനുപാതും വളടര 
കൂടുതലാണ്. മയറ്ടതാരു വിഭാഗവമാേി 
താരതമ്യടപ്പടുത്തുയമ്പാള്, ഷവദ്യ ശാസ്്വമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട യകാഴ് സുകളില് ഭൂരിഭാഗവും 
ടപൺകുട്ടികളാണ്. പട്ി� 8.1.1-ല് കാണുന്നത് 
യപാടല, ആയരാഗ്യ-അനുബന്ധ യകാഴ്സുകളിടല 

പട്ി� 8.1.1 വ ിവ ിധ തലങ്ങളില് ടപൺകുട്ടികളുടെ പ്രയവശനും-2020-21

കമഖല ആറ്� റ്പണ്കുട്ി�ൾ ശതമോനും 

എല്.പ ി 1329219 653903 49.19

യു.പ ി 1120713 551367 49.19

എചെ്.എസ്  1266965 614355 48.49

എചെ്.എസ് .എസ്  381755 196212 51.39

വ ി.എചെ്.എസ് .എസ് 23847 10042 42.10

ടെക്്നിക്ല് ഷഹ സ്കൂള് 7771 393 5.00

യപാളി ടെക്നിക് 12066 3397 28.10

ബ ി.എ , ബ ി.എസ് സി & ബ ി.യകാും 289524 197148 68.10

ബ ി. ടെക് 5382 2036 37.80

എും.എ  എും. എസ് സി & എും.യകാും 42769 27752 64.90

എും. ടെക് 1356 869 64.10
ആയരാഗ്യവും അനുബന്ധ ശാസ്്വും  22024 17903 81.28

അവ�ുംബും :ഡി.ജി.ഇ, ഡി.സി.ഇ, ഡി.ടി.ഇ, മക.ടി.യു, മക. യു. എച്്. എസ്, 2020  

പട്ി� 8.1.2 ടമഡിക്ല് വ ിദ്യാഭ്യാസതെിടല ടപൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതും

വ ിഭോഗും പോഠ്ക്രമും ആണ്കുട്ി�ൾ റ്പണ്കുട്ി�ൾ ആറ്� റ്പണ്കുട്ി�ളുറ്െ 
ശതമോനും

ആധുനിക 
ഷവദ്യശാസ്്ും

ബ ിരുദും 3028 3913 6941 56.38

ബ ിരുദാനന്തരബ ിരുദും 884 1270 2154 58.96

യഹാമിയോ 
ഷവദ്യശാസ്്ും

ബ ിരുദും 42 275 317 86.75

ബ ിരുദാനന്തരബ ിരുദും 4 54 58 93.10

ആയൂർയവദ 
ഷവദ്യശാസ്്ും

ബ ിരുദും 130 843 973 86.64

ബ ിരുദാനന്തരബ ിരുദും 13 163 176 92.61

യുനാനി
ബ ിരുദും 9 41 50 82.00

ബ ിരുദാനന്തരബ ിരുദും 0 0 0 0

സിദ്ധ
ബ ിരുദും 5 19 24 79.17

ബ ിരുദാനന്തരബ ിരുദും 0 0 0 0

ആറ്� 4115 6578 10693 61.52

അവ�ുംബും: ആലരോഗ്യ സർവ്വക�ോശോ� (മക.യു.എച്്.എസ് )
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80 ശതമാനതെിലധികും വിദ്യാർത്ികളുും 
ടപൺകുട്ടികളാണ്. ഷവദ്യശാസ്്തെിടല വിവിധ 
ശാഖകളിടല  ബിരുദയമാ ബിരുദാനന്തര ബിരുദയമാ 
യനടുന്ന ടപൺകുട്ടികളുടെ അനുപാതും  
പട്ി� 8.1.2 കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെയുും ടപൺകുട്ടികള് 
ആൺകുട്ടികയളക്ാള് കൂടുതലാണ്. വരുും 
വർഷങ്ങളില് 60 ശതമാനതെിലധികും  യഡാക്െർമാർ 
സ്്ീകളാേിരിക്കുടമന്നതിടന് സൂെനോണിത്.

ആൺകുട്ടികളുമാേി താരതമ്യടപ്പടുത്തുയമ്പാള് 
ടപ്രാഫഷണല്, ടെക്നിക്ല് യകാഴ് സുകള്ക്് 
മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളില് ടപൺകുട്ടികളുടെ പരിഗണന  
കുറവാേിരുന്നു. എൻ .എസ് .എസ് ഓ യുടെ  75-ാ മത് 
റഡൗണ്ിടല   കണക്കുകള് പ്രകാരും ഈ  യകാഴ്സുകള് 
ടതരടഞെടുക്കുന്നതില് ടപൺകുട്ടികള്ക്്  
കാലക്രയമണ  മാറ്ും ഉണ്ാേതാേി കാണാും. 
ഗ്രാമപ്രയദശങ്ങളില് ടപൺകുട്ടികയളക്ാള് കൂടുതല് 
ആൺകുട്ടികള് സായങ്തിക, ടപ്രാഫഷണല് 
യകാഴ് സുകളാണ് ഇഷ്ടപ്പടുന്നടതങ്ിലും 
ടപ്രാഫഷണല്, ടെക് നിക്ല് യകാഴ് സുകളിടല 
ടപൺകുട്ടികളുടെ ശതമാനും യകരളതെില് അഖിയലന്ത്യാ 
തലയതെക്ാള് കൂടുതലാണ്. ഗ്രാമപ്രയദശങ്ങളില് 9 
ശതമാനും ടപൺകുട്ടികളുും യകരളതെില് സായങ്തിക, 
ടപ്രാഫഷണല് യകാഴ് സുകള് പഠിക്കുയമ്പാള് 
ഇന്ത്യേിടല  അനുപാതും രണ്് ശതമാനതെില് 
താടഴോണ്. നഗരപ്രയദശങ്ങളിടല ടപൺകുട്ടികളുടെ 
കണക്് പരിഗണിക്കുയമ്പാഴുും  യകരളവും ഇന്ത്യയുും  
തമ്മില്  ഈ വിെവ് നിലനില്ക്കുന്നു.

വിദ്യാർത്ികളുടെ പ്രയവശനവമാേി ബന്ധടപ്പട്ട എല്ാ 
വിവരങ്ങളുും കാണിക്കുന്നത് സായങ്തിക വിദ്യാഭ്യാസും 

ഒഴിടക, ടപ്രാഫഷണല് വിദ്യാഭ്യാസും ഉള്ടപ്പടെ എല്ാ 
തലതെിലും  ടപൺകുട്ടികള് ആൺകുട്ടികയളക്ാള് 
കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ 
ആയരാഗ്യസ്ിതി  സുംസ്ാനതിനകതെ് തടന്നയുള്ള 
പുരുഷന്ാരുമായുും രാജ്യതെിടന് മറ്് ഭാഗങ്ങളിലള്ള 
സ്്ീകളുമായുും താരതമ്യും ടെയ്യുയമ്പാള് 
യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ ആയരാഗ്യ നില 
ടമചെടപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് സുംസ്ാനതെിടന് ഉേർന്ന 
സാമൂഹ്യ വികസനടതെോണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് 
ആയരാഗ്യ സൂെകങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും സുംസ്ാനടതെ 
സ്്ീകള്ക്് വളടര അനുകൂലമാണ്. ഇന്ത്യേിടല 
ടമാതെതെിലള്ള സ്്ീകളുടെ ആയുർഷദർഘ്യ നിരക്് 
70.4 വേസാണ്. യകരളതെില് ജനിക്കുന്ന സ്്ീകളുടെ 
ശരാശരി ആയുർഷദർഘ്യമാേ 77.8 വേസ്് എന്നത് 
ഇന്ത്യേിടല തടന്ന ഏറ്വും ഉേർന്ന നിരക്ാണ്. 
രജിസ്്ാർ ജനറല് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട 
കണക്കുകള് പ്രകാരും എല്ാ ജനസുംഖ്യാ സൂെകങ്ങളുും 
യകരളതെിടല സ്്ീകള്ക്് അനുകൂലമാണ്  
(പട്ി� 8.1.4). 

സുംസ്ാനതെ് മാതൃ പരിെരണതെിനാേി വിപുലമാേ 
ടപാതു വ്യവസ്കള് ടകാണ്ടുവന്നതിടന് ഭാഗമാേി 
ഉണ്ാേ പ്രതിഫലനമാണ്   മാതൃമരണ നിരക്ിലള്ള 
കുറവും  സ്്ീകളുടെ ഉേർന്ന ആയുർഷദർഘ്യവും. 
ആയരാഗ്യസുംരക്ഷണ സ്ാപനങ്ങളിയലക്കുള്ള 
സാർവ്ിക പ്രയവശനും വഴി  മാതൃ പരിെരണവും 
ആയരാഗ്യ യക�ങ്ങളില് തടന്ന  എല്ാ പ്രസവവും 
ഉറപ്പാക്ാനുും സഹാേിക്കുന്നു. അതുയപാടല, കഡൗമാര 
ഗർഭധാരണും യകരളതെില് വളടര കുറവാണ്.  
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്് പട്ി� 8.1.5 കാണുക. 
ടപാതുജനായരാഗ്യ സുംരക്ഷണും നല്കുന്നതില് യകരള 

പട്ി� 8.1.3 പാഠ്യക്രമും അനുസരിച്ചുള്ള വ ിദ്യാർത്ികളുടെ വ ിവരും ശതമാനതെില്

ക�രളും ഇന്്

സോധോരണ 
ക�ോഴ്സു�ൾ 

റ്െ�്നിക്കല്/ 
പ്രഫഷണല് 
ക�ോഴ്സു�ൾ 

റ്മോത്തും സോധോരണ 
ക�ോഴ്സു�ൾ

റ്െ�്നിക്കല്/ 
പ്രഫഷണല് 
ക�ോഴ്സു�ൾ

റ്മോത്തും

ഗ്ര
ാമ

ും പുരുഷന്ാർ 88.8 11.2 100 97.1 2.9 100

സ്്ീകള് 91.1 8.9 100 98.3 1.7 100

ആടക 89.8 10.2 100 97.6 2.4 100

ന
ഗ

ര
ും പുരുഷന്ാർ 90.8 9.2 100 91.7 8.3 100

സ്്ീകള് 87.8 12.2 100 93.7 6.3 100

ആടക 89.3 10.7 100 92.6 7.4 100

ആ
ട

ക
 പുരുഷന്ാർ 89.6 10.4 100 95.5 4.5 100

സ്്ീകള് 89.5 10.5 100 96.9 3.1 100

ആടക 89.6 10.4 100 96.1 3.9 100
അവ�ുംബും: 75-ോെത് �ൗ്് എൻ .എസ് .എസ്.ഒ യുമട വിശക�നും, ഭോരത സർക്ോർ 
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സർക്ാർ നിലവില് വന്നതുമുതല്  ദശാബ്ദങ്ങളാേി 
നെതെിേ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ യനട്ടങ്ങള്.

ജീവിത ഷശലി ആയരാഗ്യ സൂെകങ്ങളില് ഉേർന്ന 
സാക്ഷരത, വിദ്യാഭ്യാസ നില, ആയരാഗ്യപരമാേ 
അനുകൂല സൂെകങ്ങള് എന്നിവ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്. 
ശരീര ഭാര സൂെിക പ്രകാരും  അമിതവണ്വും വിളർചെയുും  
കണക്ിടലടുക്കുയമ്പാള്, 2015-16 ടല യദശീേ 
ആയരാഗ്യ സർയവ റിയപ്പാർട്ടുകള് പ്രകാരും സ്്ീകളുടെ 
സ്ാനും മികചെതല്. യദശീേ  ശരാശരിയുമാേി  
താരതമ്യടപ്പടുത്തുയമ്പാള്, ഭാരക്കുറവ്  യനരിടുന്ന  
സ്്ീകളുടെ  എണ്ും  യകരളതെില്  കുറവാടണങ്ിലും  
പുരുഷന്ാരുമാേി  താരതമ്യും  ടെയ്യുയമ്പാള്  
യകരളതെിയലയുും  ഇന്ത്യേിയലയുും  സ്്ീകളുടെ  
അവസ്  യമാശമാണ്.   എന്നാല് അമിതവണ്തെിടന് 
കാര്യതെില് യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ ശതമാനും 
ഇന്ത്യയേക്ാളുും സുംസ്ാനടതെ പുരുഷന്ായരക്ാളുും 
കൂടുതലാണ്.  വിളർചെയുടെ കാര്യതെില്, 2005-06 
മുതല് 2015-16 വടര ഉള്ള ശതമാനതെില് വർദ്ധനവ് 
കാണാടമങ്ിലും യകരളതെിടന് സ്ിതി അഖിയലന്ത്യാ 
ശരാശരിയേക്ാള് മികചെതാണ് (അനുബന്ും 8.1.2). 

സമ്പുഷ് യകരളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി യപാഷക  
അളവ് ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി വനിതാ ശിശു 
വികസന വകുപ്പ്  വഴി സുംസ്ാനടതൊട്ടാടകയുള്ള 
സ്്ീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുും യപാഷകാഹാര ക്ിനിക്കുകള് 
തുറന്നു. സുംസ്ാനടതെ 152 യ്ാക്കുകളിടലയുും 
ആറ് യകാർപ്പയറഷനുകളിടലയുും ഐസിഡിഎസ് 
ഓഫീസുകളില് ഈ ക്ിനിക്കുകള് പ്രവർതെിക്കുന്നു. 

ഏറ്വും പുതിേ യദശീേ ആയരാഗ്യ സർയവ 2019-20,
പ്രകാരും പുറത്തുവിട്ട റിയപ്പാർട്ടിടല വിളർചെയുടെ 
കണക്കുകള് ഒട്ടുും ശുഭ സൂെകും അല്ാതെതിനാല് 
ഇത് അനിവാര്യവും  വളടര സമയോജിതവും  
ആടണന്ന്  മനസിലാക്ാൻ കഴിയുും. ബലഹീനത, 
മുരെിപ്പ്, ഭാരക്കുറവ് എന്നിവ കാണുന്ന 5 വേസ്ിന് 
താടഴയുള്ള കുട്ടികള് ഉള്ടപ്പടെ എല്ാ പ്രാേക്ാരിലും  
ഗർഭിണികളിലും  2015-16 മുതല് വിളർചെയുടെ 
കണക്ില് വർധനവ് ഉണ്ാേതാേി കാണുന്നു 
(ദി ഹിന്ദു, ഡിസുംബർ 13, 2020).

സോമ്പത്തി� പങ്ോളിത്തും

ആയരാഗ്യും, വിദ്യാഭ്യാസും, മറ്് പല വികസന 
സൂെകങ്ങള് എന്നിവേില് യകരളതെിടല സ്്ീകള് 
പുരുഷന്ാടരക്ാള് മികചെവരാടണങ്ിലും സാമ്പതെിക 
യമഖലേിടല അവരുടെ പങ്ാളിതെും ഇനിയുും 
വർദ്ധിയക്ണ്ിേിരിക്കുന്നു. എൻ .എസ് .എസ്.ഒയുടെ 
മുൻ റഡൗണ്ടുകളില് ടതാഴില് യസനാ പങ്ാളിതെ 
നിരക്് (എല്. എഫ് .പി .ആർ), ടതാഴില് പങ്ാളിതെ 
നിരക്് (ഡ്്യു.പി .ആർ) എന്നിവേില് പുരുഷന്ാരുും 
സ്്ീകളുും തമ്മില് വലിേ വിെവകളുണ്ാേിരുന്നു. 
അതുയപാടല, എല്. എഫ് .പി .ആർ, ഡ്്യു.പി .ആർ 
സൂെികകളിേില് യകരളതെിടല സ്്ീകള് ഇന്ത്യേിടല 
സ്്ീകയളക്ാള് കുറവാേിരുന്നു.  എന്നാല് 
അടുതെിടെയുള്ള പീരിയോഡിക് യലബർ യഫാഴ് സ് 
സർയവകള് (പി .എല് .എഫ്.എസ് ) കാണിക്കുന്നത് 
ഇക്ാര്യതെില് പുരുഷന്ാരുും സ്്ീകളുും തമ്മിലള്ള 
അന്തരും ഒരു പരിധിവടര കുറഞെിട്ടുണ്് എന്നാണ്. 

പട്ി� 8.1.4 ഇന്ത്യേിടലയുും യകരളതെിടലയുും സ്്ീകളുടെ ആയരാഗ്യസ്ിതി

ക്രമ നും. സൂച�ങ്ങൾ ക�രളും ഇന്് 

1 ശിശുമരണ നിരക്്#

ആടക 7 32

പുരുഷന്ാർ 9 32

സ്ീകള് 5 33

2 ശരാശരി വ ിവാഹ  
പ്രാേും *

18 വേസിന് താടഴ ഉള്ളവർ

സ്്ീകള്

17 16.8
18-20 19.1 19.2
21 വേസിന് മുകളില് ഉള്ളവർ 24.6 24

ആടക പ്രാേും ഉള്ളവരില് 23.2 22.3
3 മാതൃ മരണ നിരക്് ** ആടക 43 113

4 60 വേസ്ിനുും അതിനുമുകളിലും ഉള്ളവരിടല ല ിുംഗപദവ ി 
അനുസരിചെ്

ആടക 12.9 8.1
പുരുഷന്ാർ 12.2 7.8
സ്്ീകള് 13.7 8.4

5 ശരാശരി ആയുർഷദർഘ്യും ***
ആടക 75.3 69.4
പുരുഷ്ാർ 72.5 68.2
സ്്ീകള് 77.9 70.7

അവ�ുംബും : # എസ് .ആർഎസ്  ലെയ് 2020 / * എസ് .ആർഎസ്  സ്റോറ്ിസ്റിക്ൽ �ിലപ്ോർട്്
2018/** എും.എും.ആർ മന ക്കു�ിച്ചുള്ള  പ്രലത്യക ബുള്ളറ്ിൻ 2016-18/*** എസ് .ആർഎസ്  വ�ഫ് ലടബിൾ 2014-18/
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പട്ി� 8.1.5 മാതൃ പരിെരണതെിടന് സൂെകങ്ങള്

ഇന്് ക�രളും

സൂെകങ്ങള്
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കഡൗമാര പ്രാേക്ാരിടല 
ഗർഭധാരണും ലഭ്യമല് 16 7.9 ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 5.8 3 2.4

പ്രസവ പൂർവ പരിയശാധന- 
അമ്മമാരുടെ അനുപാതും    20.0** 43.9 58.6 ലഭ്യമല് 64.9** 91.9 95.1 93.6

ആശുപ്ികളിടല ജനനങ്ങള് 
(ശതമാനും) 33.6 38.7 78.9 ലഭ്യമല് 93.0 99.3 99.8 99.8

അമ്മയുും ശിശു സുംരക്ഷണവും 
(എും.സി.പ ി) കാർഡ് ഉെമ 
(ശതമാനും)

ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 89.3 ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 84.2 91.3

ആടക പ്രത്യുല്ാദന നിരക്് 
(കുട്ടികള്/സ്്ീകള്ക്കുള്ള 
ശരാശരി  കുട്ടികള് )

2.85 2.7 2.2 ലഭ്യമല് 1.96 1.9 1.6 1.8

സമ്പൂർണ് പ്രസവ പൂർവ  
പരിയശാധന  (ശതമാനും) ലഭ്യമല് 11.6 21 ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 66.7 61.2 ലഭ്യമല്

അമ്മമാർക്് പ്രസവാനന്തര 
പരിെരണുംലഭിചെത്(ശതമാനും) ലഭ്യമല് 34.6 62.4 ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 84.6 88.7 93.3

സിയസറിേനിലൂടെയുള്ള 
പ്രസവും (ശതമാനും) 7.1 8.5 17.2 ലഭ്യമല് 29.3 30.1 35.8 38.9

കഡൗമാര പ്രാേക്ാരിടല വ ിളർചെ 
(ശതമാനും) 73.3* 55.3 53.1 ലഭ്യമല് 45.7* 32.8 34.3 36.3

ഗർഭാവസ്േില് അനുഭവ ിചെ 
അക്രമും (ശതമാനും) ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 3.9 ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 1.2 0.5

അവ�ുംബും  : ലദശീയ കുടുംബ ആലരോഗ്യ സർലവ
*എല്ോ മപണ്കുട്ികളുും ഉൾമപ്മട;   
** മൂലന്നോ അതിൽ അധികലെോ പ്രസവ പൂർവ പരിലശോധന  നടത്തിയവർ

അതുയപാടല, 2018-19 -ല് ഇന്ത്യേിടല സ്്ീകളുമാേി  
താരതമ്യടപ്പടുത്തുയമ്പാള് അവർ ടമചെടപ്പട്ട 
സ്ാനടതെതെി എന്നാണ്. (പട്ി� 8.1.6 കാണുക)

കഴിഞെ രണ്് പി. എല് .എഫ് .എസ് കണക്കുകള്  
അനുസരിചെ് യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ   സാമ്പതെിക 
പങ്ാളിതെതെില്   മൂന്ന് പ്രധാന മുയന്നറ്ങ്ങളുണ്്:

1. സ്്ീകളിയലയുും പുരുഷന്ാരിയലയുും എല്. എഫ് .
പി .ആറുും ഡ്്യു.പി .ആറുും വർദ്ധിചെിട്ടുടണ്ങ്ിലും 
സ്്ീകളിടല  എല്. എഫ് .പി .ആറിടന്യുും ഡ്്യു.

പി .ആറിടന്യുും വർദ്ധനവ് കൂടുതല് വ്യക്തമാണ്
2. 2017-18 ടല സ്്ീകളിടല ഡ്്യു.പി .ആർ 16.4 

ശതമാനതെില് നിന്ന് 2018-19 ആേയപ്പായഴക്കുും 
20.4 ശതമാനമാേി ഉേർന്നു

3. ഇതാദ്യമാേി, ഏറ്വും പുതിേ പി.എല്.എഫ്.
എസ്  അനുസരിചെ് യകരളതെിടല ആടക 
പുരുഷന്ാരുടെയുും സ്്ീകളുടെയുും ടതാഴില് 
പങ്ാളിതെും ഇന്ത്യേിടല ശരാശരിടേക്ാള് 
ഉേർന്നിട്ടുണ്് നഗരതെിടല സ്്ീകളുടെ ഡ്്യു.
പി.ആർ എല്ാേ്യപ്പാഴുും അഖിയലന്ത്യടേക്ാള് 
ഉേർന്നതാടണന്ന കാര്യും ശ്രദ്ധിയക്ണ്താണ്.
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4. 15-29 വേസ് പ്രാേമുള്ളവടരാഴിടക എല്ാ 
പ്രാേതെിലമുള്ള യകരളതെിടല  സ്്ീകള്ക്് 
അഖിയലന്ത്യാ ശരാശരിയേക്ാള് ഉേർന്ന 
ടതാഴില്  പങ്ാളിതെ നിരക്് ഉണ്്. 15-59 
വേസ്ിനിെേിലള്ള പ്രാേതെില് യകരളതെിടല 
സ്്ീകളുടെ ഡ്്യു.പി.ആർ 28.5 ഉും അഖിയലന്ത്യാ 
ശരാശരി 25 ഉും മാ്മാണ്. 

ഡ്്യു.പി.ആർടന് കാര്യതെില് ഇന്ത്യേിയലയുും 
യകരളതെിയലയുും ടതാഴില് നിലേിടല 
ലിുംഗപദവിേിലള്ള  വ്യത്യാസും ചിത്ും 8.1.2 -ല്
കാണിചെിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്ാരുയരടെയുും 
സ്്ീകളുടെയുും  ഡ്്യു.പി.ആറില്  ഉേർന്ന പ്രവണത 
കാണിക്കുന്നുടണ്ങ്ിലും, യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ 
ഡ്്യു.പി.ആറിടന് വർദ്ധനവ് പുരുഷന്ായരക്ാളുും 

പട്ി� 8.1.6  സാമ്പതെിക പ്രവർതെനങ്ങളില് സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെും- ഇന്ത്യയുും യകരളവും

റ്തോഴില് ശക്ി  പങ്ോളിത്ത നിരക്ക് 
(എല്. എഫ് .പ ി .ആർ)

റ്തോഴില് പങ്ോളിത്ത നിരക്ക്  
(ഡബ്ല്യു.പ ി .ആർ)    

പ്രോയ വ ിഭോഗും

ഇന്് ക�രളും ഇന്് ക�രളും 
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വ
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2017-18
15-29 വേസ്് 58.8 16.4 38.2 52.2 23.6 37.4 48.3 13.5 31.4 40.1 8.6 23.8
15-59 വേസ്് 80.2 25.3 53 78.9 31.9 53.6 74.9 23.8 49.5 73.4 24 46.8

15 വേസുും അതില് 
കൂടുതലമുള്ളവർ 75.8 23.3 49.8 70.1 26.5 46.5 71.2 22 46.8 65.8 20.4 41.2

ടമാതെും പ്രാേും 
ആേവരില് 55.5 17.5 36.9 53.9 21.3 36.6 52.1 16.5 34.7 50.5 16.4 32.4

2018-19 
15-29 വേസ്് 58.8 16.2 38.1 47 25.8 36 48.6 13.3 31.5 36.1 11.5 23.4
15-59 വേസ്് 80.3 26.5 53.6 78.1 35.2 55 75.1 25 50.3 73.5 28.5 49.3
15 വേസുും അതില് 
കൂടുതലമുള്ളവർ 75.5 24.5 50.2 71.2 30.6 49.3 71 23.3 47.3 67.7 25.3 44.9
എല്ാ 
പ്രാേക്ാരിലും (0+) 55.6 18.6 37.5 56.6 24.6 39.5 52.3 17.6 35.3 53.8 20.4 35.9

അവ�ുംബും: പീരിലയോഡിക് ല�ബർ ലഫോഴ്സ് സർലവ- 2017-18 മുതൽ  2018-19 

ച ിത്ും 8.1.2 യകരളതെിടല പുരുഷന്ാരുടെയുും സ്്ീകളുടെയുും ടതാഴില് പങ്ാളിതെ നിരക്്  
(15-59 വേസ് പ്രാേമുള്ളവരില്)

അവ�ുംബും :  പീരിലയോഡിക് ല�ബർ ലഫോഴ്സ് സർലവ - 2017-18, 2018-19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

പു
രു

ഷ
ൻ

�
ീ 

വ
്യക്ത

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

�
ീ 

വ
്യക്ത

ി 

ഇന്ത്യ യകരളും 

റ്ത
ോഴ

ില്
 പ

ങ്
ോള

ിത്ത
 ന

ിര
ക്ക

് 

2017-18

2018-19



412 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഇന്ത്യേിടല തടന്ന വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലള്ള 
സ്്ീകടളക്ാളുും  കൂടുതലാണ്. പ്രയത്യകിചെ് 
ഗ്രാമപ്രയദശങ്ങളില് ഉള്ള സ്േും ടതാഴിലകളില് 
ഏർടപ്പട്ടവർ, ദിവസ യവതനതെില് യജാലി 
ടെയ്യുന്നവർ എന്നിവരിലൂടെോണ്  വർദ്ധനവിയലക്് 
നേിചെത്. 2018 ടല പ്രളേ ദുരിതാശ്ാസ ഘട്ടതെില് 
സ്്ീകള്ക്് പ്രതിഫലും നല്കുന്നതിനാേി എൻ.
ആർ.ഇ.ജി.എ, എ.യു.ഈ.ജി.എസ് , സ്േും ടതാഴില് 
(സ്ന്തും ഉെമസ്തേില് േിലള്ള സ്ാപനങ്ങള്) 
ഷമയക്രാ-നായനാ എന്ർഷപ്രസുകള് വഴി പ്രയത്യക 
യപ്രാത്ാഹനവും ഊന്നലും നല്കിേതുടകാണ്ാണ് 
ദിവസ യവതനതെിടന് അെിസ്ാനതെില് യജാലി 
ടെയ്യുന്നവരിലും, സ്േും ടതാഴില് സുംഘങ്ങളിടലയുും 
വർദ്ധനവിനു കാരണും. നിലവില് ഈ സുംവിധാനും 
തുെർന്നുയപാകുന്നു. ഇക്ാര്യതെില് സർക്ാർ 
നേും ഫലും കണ്ടു. എങ്ിലും  ഇത് ഇയപ്പാഴുും വളടര 
കുറഞെ നിരക്ാേ  20.4 ശതമാനമാണ് എന്നത് 
ആശങ്ാജനകമാണ്, ഈ വർദ്ധനവ് നിലനിർതൊൻ 
ശ്രമും ആവശ്യമാണ് . എല്. എഫ് .പി .ആർ, ഡ്്യു.പി .
ആർ എന്നിവടേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമാേ  വിശകലനങ്ങള് 
ഏഴാും അധ്യാേതെിടല ടതാഴിലും, ടതാഴില് യക്ഷമവും 
എന്ന  വിഭാഗതെില് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

യവതന നിരക്കുകളിടല അസമത്ും
യവതനതെിടന്യുും പ്രതിഫലതെിടന്യുും 
കാര്യതെില്, സുംസ്ാനത്തുും യദശീേ തലതെിലും 
കാര്യമാേ ലിുംഗപദവിപരമാേ അസമത്ും 
നിലനില്ക്കുന്നു. ശമ്പളമുള്ള യജാലി, സ്േുംടതാഴില്, 
കൂലിപ്പണി  എന്നിവേില് പുരുഷന്ാരുും സ്്ീകളുും 
തമ്മിലള്ള യവതന നിരക്ിടന് അസമത്ും ഈ 
അവയലാകനതെിടന് ഏഴാും അധ്യാേതെിടല ടതാഴില് 
വിഭാഗതെില് വിശദമാക്ിേിട്ടുണ്്. യവതന നിരക്ിടന് 

ലിുംഗപദവിപരമാേ അസമത്ും സ്കാര്യ യമഖലേില്/
അസുംഘെിത യമഖലേില് മാ്മല്, പട്ി� 8.1.7-ല് 
കാണിചെിരിക്കുന്നതുയപാടല കൃത്യമാേ  ശമ്പളമുള്ള 
ടതാഴില് യമഖലേിലും വ്യാപകമാണ്.

സ്ിര ശമ്പളമുള്ള യജാലി, സ്േും ടതാഴില് 
എന്നിവേില് ഏർടപ്പട്ടവടരക്ാളുും ലിുംഗപദവി 
വ്യത്യാസതെിനനുസരിചെ് വരുമാനും കുറവള്ളത് 
അധികവും കൂലി യവല ടെയ്യുന്നവരിലാണ്. 
ഇന്ത്യേിടല മറ്് ഭാഗങ്ങടള അയപക്ഷിചെ് യകരളതെിടല 
സ്്ീകള്ക്കുും പുരുഷന്ാർക്കുും താല്ക്ാലിക/
അസ്ിര യജാലികളില് ഉേർന്ന യവതനും 
ലഭിക്കുന്നുടണ്ങ്ിലും യവതന നിരക്ിടന് ലിുംഗ പദവി 
വ്യത്യാസും യകരളതെിലും നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. ഈ 
വ്യത്യാസും മഹാമാരി സമേതെ് വർദ്ധിക്ാനുള്ള 
എല്ാ സാധ്യതകളുും യകരളതെിലമുണ്് . ചിത്ും 8.1.3 -ല്  
കൂടുതല് നന്നാേി കാണിചെിട്ടുണ്്.

സാമ്പതെിക ശാക്തീകരണവും സാമൂഹിക 
ശാക്തീകരണവും പരപെര പൂരകമാണ്. സ്്ീകളുടെ 
സാമ്പതെിക ശാക്തീകരണും ഷകവരിക്കുന്നത് 
അവർ ടതാഴില് ശക്തിയുടെ അവിഭാജ്യ 
ഘെകമാേിതെീരുകയുും ഗാർഹിക, പരിെരണ 
ഉതെരവാദിതെങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭാരും വഹിക്ാടത 
തടന്ന ഉത്പാദന പരമാേി  യജാലിടെയ്യുകയുും 
ടെയ്യുയമ്പാഴാണ്. ഇത് അുംഗീകരിയക്ണ്ത് 
ആവശ്യമാണ്. വീട്ടിനകതെ് സ്്ീകള് ടെയ്യുന്ന 
പരിെരണ യജാലികളുും പണും ലഭിക്ാതെ 
യജാലികളുും കുറയ്കാനുും പങ്ിൊനുും  നീതി പൂർവ്വമാേ 
കൂട്ടുതെരവാദിതെതെിലൂടെ സാധിക്ാൻയവണ് 
നെപെികള് എടുയക്ണ്താണ്. ഇവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുും 
പുനർവിതരണും ടെയ്യുന്നതിനുും സഹാേിക്കുന്ന 

പട്ി� 8.1.7 ശരാശരി യവതനും / ശമ്പളും / വരുമാനും എന്നിവ  ല ിുംഗപദവ ിയുടെ അെിസ്ാനതെില്

�ോലയളവ് ക�രളും/
ഇന്്

കൃത്മോയ കവതനും 
/ ശമ്പളും ലഭിക്കുന്ന 

ക�ോല ിയില് നിന്ന് ഒരു 
മോസത്തില് ശരോശരി 

കവതനും / ശമ്പളും 
(0.00 രൂപ)

കൂല ി കവല 
റ്ചയ്യുന്നവരിറ്ല 

പ്രതിദിനും ശ രോശരി 
കവതനും / ശമ്പളും 

(0.00 രൂപ)

സ്വയും റ്തോഴില് റ്ചയ്യുന്ന 
30 ദിവസങ്ങളിറ്ല 
ശരോശരി റ്മോത്ത 

വരുമോനും 
(0.00 രൂപ)

പുരുഷന് സ്ത്രീ പുരുഷന് സ്ത്രീ പുരുഷന് സ്ത്രീ

ജൂഷല- 
ടസപ്റ്ുംബർ 2018

യകരളും 18,372.48 16,787.13 664.82 375.60 14,105.77 5,469.92

ഇന്ത്യ 16,556.88 12,182.87 287.88 174.54 10,711.29 4,460.54

ഒക് യൊബർ-
ഡിസുംബർ 2018

യകരളും 18,894.56 17,920.15 666.26 375.43 14,385.47 5,587.08
ഇന്ത്യ 16,874.30 12,629.24 297.86 190.26 11,007.22 5,004.92

ജനുവരി-മാർചെ് 2019
യകരളും 19,381.29 15,400.67 680.07 374.84 14,185.95 4,983.03
ഇന്ത്യ 16,842.19 12,285.27 299.08 193.44 11,292.21 4,996.05

ഏപ്ര ില്-ജൂൺ 2019
യകരളും 21,091.19 15,237.44 710.77 381.59 15,260.36 6,118.94
ഇന്ത്യ 17,160.97 12,850.52 309.77 204.49 11,674.05 4,919.48

അവ�ുംബും:  പി.എൽ.എഫ്.എസ്  2018-19
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ഉെിതമാേ നേങ്ങള് / പദ്ധതികള് രൂപകല്പ്പന 
ടെയ്യുന്നതില് സുംസ്ാനതെിന് നിർണാേക പങ്് 
വഹിക്ാനുണ്്. 

വനിതാ ടതാഴിലാളികളുടെ വ്യാവസാേിക വിതരണും
ഗ്രാമീണ യമഖലകളില്യപ്പാലും യകരളതെിന് 
െരി്പരമാേി തടന്ന ഷവവിധ്യമാർന്ന സ്്ീ 
ടതാഴില് രീതികളുണ്് എന്നത് പട്ി� 8.1.8 -ല് പ്രകാരും  
വളടര കൃത്യമാേി  പുറത്തുവരുന്നു. 2004-05 നുും 2011-
12 നുും ഇെേില് യകരളതെില് സ്്ീ ടതാഴിലാളികള് 
കാർഷിക യമഖലേില് നിന്ന് മാറിയപാേതാേി 
യനരടതെ നെതെിേ െില പഠനതെില് വ്യക്തമാണ്. 

എന്നിരുന്നാലും, ഇക്ാലേളവില്  
കാർഷികയമഖലേില് സ്്ീകളുടെ  
ടതാഴിലവസരങ്ങള് കുതെടന ഇെിഞെിട്ടുും, ഗ്രാമീണ 
യകരളതെിടല സ്്ീ ടതാഴില് പങ്ാളിതെ നിരക്് 
ഇന്ത്യേിടല മറ്് പ്രയദശങ്ങടള അയപക്ഷിചെ് കുറഞെില്, 
കാരണും ഗ്രാമീണ സ്്ീകളുടെ നിർമ്മാണ, 
യസവന യമഖലകളിടല ടതാഴിലവസരങ്ങളില് 
ഗണ്യമാേ വർധനവണ്ാേതാേി കണക്കുകള് 
പറയുന്നു.  യകരളതെിടല ഡ്്യു.പി .ആർ  
ഇന്ത്യയുടെതിയനാപ്പടമതൊൻ  ഇത് സഹാേിച്ചു 
(യനരടതെ ചൂണ്ിക്ാട്ടിേത് പ്രകാരും).  അഖിയലന്ത്യാ 
തലവമാേി  താരതമ്യും ടെയ്യുയമ്പാള് യകരളതെില് 
നിർമ്മാണ വ്യവസാേതെിടല സ്്ീകളുടെ അനുപാതും 

അവ�ുംബും : പി.എൽ.എഫ്.എസ് ,  2018-19

ച ിത്ും 8.1.3 ഇന്ത്യേിടലയുും യകരളതെിടലയുും ടപാതു യജാല ി ഒഴിടകയുള്ള കൂല ി യവലേില് നിന്നുള്ള  
 പ്രതിദിന ശരാശരി അനുസരിചെ് നിലവ ിലള്ള  യവതനും / ശമ്പളും (0.00 രൂപ)
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പട്ി� 8.1.8 യു. പ ി .എസ് .എസ് തോറാക്ിേ  സ്്ീ ടതാഴിലാളികളുടെ (എല്ാ പ്രാേക്ാരിലും)  
വ്യവസാേും  തിരിച്ചുള്ള അനുപാതും  2017-18, 2018-19

ക�രളും 2017-18 ക�രളും 2018-19

റ്മോത്തും 
വനിത�ൾ

ഗ്ോമരീണ 
വനിത�ൾ

നഗര 
വനിത�ൾ

റ്മോത്തും 
വനിത�ൾ

ഗ്ോമരീണ 
വനിത�ൾ

നഗര 
വനിത�ൾ

കൃഷ ിയുും അനുബന്ധവും 19.0 26.0 9.7 19.0 26.3 9.7

ഖനനവും ക്ാറിയുും ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് ലഭ്യമല് 0.1 0.1 0.1

നിർമ്മാണും 13.7 13.1 14.6 14.8 13.3 16.6

ഷവദ്യുതി, ടവള്ളും 
തുെങ്ങിേവ

0.4 0.1 0.9 0.2 0.8 0.6

നിർമ്മാണും 11.4 13.0 9.3 15.5 19.9 9.9

വ്യാപാരും, യഹാട്ടല്, 
ടറയസ്റ്റാറന്്

10.6 10.9 10.1 11.5 8.3 15.3

ഗതാഗതും, സുംഭരണും, 
ആശേവ ിനിമേും

2.8 2.3 3.3 2.7 0.9 4.9

മറ്് യസവനങ്ങള് 42.1 34.6 52.1 36.2 30.4 42.9
അവ�ുംബും: പി.എൽ.എഫ്.എസ്  2017-18, 2018-19



414 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

കൂടുതലാണ് (അഖിയലന്ത്യാ തലതെിടല വിവരും  
ഇവിടെ നല്കിേിട്ടില്). ഇതിനു കാരണും, ധാരാളും 
കഠിനാധ്ാനികളാേ സ്്ീകള് ഉല് പാദനക്ഷമത 
കുറഞെ പരമ്പരാഗത വ്യവസാേങ്ങളാേ 
ഷകതെറി, ഖാദി, കേർ, കശുവണ്ി എന്നിവേില് 
ഏർടപ്പട്ടതുടകാണ്ാണ്. കുറവ് യവതനും ലഭിക്കുന്ന 
വ്യവസാേങ്ങളിടല സ്്ീകളുടെ യക�ീകരണും 
യകരളതെിടല വിവിധ യക്ഷമ ഫണ്് യബാർഡുകളിടല 
സ്്ീകളുടെ കൂെിേ  അുംഗത്തെില് നിന്ന് 
വ്യക്തമാകുന്നു. ഉദാഹരണതെിന്, കശുവണ്ി 
ടതാഴിലാളികളിലും  ബീഡി ടതാഴിലാളികളിലും  
ഇെേില് സ്്ീകള് േഥാക്രമും 95 ശതമാനവും 99 
ശതമാനമാണ് .

മറുവശതെ്, യകരളതെിടല വനിതാ ടതാഴിലാളികളുടെ 
ശ്രയദ്ധേമാേ മടറ്ാരു  സവിയശഷത, പ്രയത്യകിച്ചുും 
നഗരപ്രയദശങ്ങളില്  ഷനപുണ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും 
ആവശ്യമാേ ഉേർന്ന യവതനും ലഭിക്കുന്ന െില 
യസവന യമഖലാ യജാലികളിടല സ്്ീകളുടെ ഉേർന്ന 
പങ്ാളിതെമാണ്  (ജേൻ യജാസ് 2018). ടപാതു 
ഭരണും, വിദ്യാഭ്യാസും, ആയരാഗ്യും, വിവര യസവനങ്ങള് 
(കമ്മയൂണിറ്ി, സാമൂഹിക, വ്യക്തിഗത യസവനങ്ങള്), 
ധനകാര്യും, ബിസിനസ്് എന്നീ യമഖലകളില് 
യജാലി ടെയ്യുന്ന സ്്ീകളുടെ അനുപാതും ഗ്രാമീണ 
യമഖലേില് യപാലും ഇന്ത്യയുടെ ഇരട്ടിോണ്,കൂൊടത  
ഗുജറാതെ്, കർണാെക എന്നീ സുംസ്ാനങ്ങടള 
അയപക്ഷിചെ് ഉേർന്നതുമാണ്. (ജയൻ ലജോസ് 2018).

ഗ്രാമീണ, നഗര പ്രയദശങ്ങളില് 
കാർഷികയമഖലേില് ഏർടപ്പടുന്ന സ്്ീകളില് 
യനരിേ വർധനവണ്ാേയപ്പാള്, യകരളതെിടന് 
ഗ്രാമീണയമഖലേില്  വലിേ വർധനവ്  
നിർമാണതെിലും െില യസവന യമഖലേിലമാടണന്ന് 
2018-19 -ല്, യകരളതെിടല  എഫ് .ഡ്്യു.
പി.ആറിടന് വർദ്ധനവിലണ്ാേ കണക്കുകളില്  
നിന്നുും  മനസിലാക്ാും. വ്യാപാരും, യഹാട്ടലകള്, 
ടറയസ്റ്റാറന്റുകള് എന്നിവേിലും തുെർന്ന് നിർമ്മാണ 
വ്യവസാേ യസവനങ്ങള് എന്നിവേിലമാണ് 
ഈ ഉേർന്ന വർധനവ് നഗര പ്രയദശങ്ങളിലും 
യരഖടപ്പടുതെിേിരിക്കുന്നത്.  അതിനാല് 
2018-19 ല് ഗ്രാമീണ സ്്ീ പങ്ാളിതെ 
നിരക്ിടല ഉേർചെക്് കാരണും എൻ .ആർ. ഇ .
ജി. എ യുടെ ടതാഴില്മൂലമുണ്ാേ  വർദ്ധനവ് 
കാർഷികയമഖലേിടല പങ്ാളിതെ വർദ്ധനവാണ്.  
എന്നാല്  മറ്് കാർഷിയകതര യമഖലകളിലും ഇത് 
പ്രതിഫലിക്ടപ്പട്ടിട്ടുണ്്. എൻ. ആർ .ജി .എ യുടെ കീഴില് 
അനുവദനീേമാേ പ്രവർതെനങ്ങളില് അുംഗനവാ െി, 
യകാഴി ടഷഡ്, കന്നുകാലി ടഷഡ് തുെങ്ങിേവ 
ഉള്ടപ്പടുന്നു, ഇവടേല്ാും “നിർമ്മാണതെിടന്” 
കീഴില് വരാും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പ്രധാനമായുും 
കാഷ്ല് അടല്ങ്ില് അനഡൗയദ്യാഗികമാേ 
യജാലിയുടെ കാര്യതെിലാണ് (ഉദാ. നിർമ്മാണും, 

വാണിജ്യ യഹാട്ടലകള്, യസവനങ്ങള് എന്നിവേില്). 
ഉല്പ്പാദനും, വ്യാപാരും, യഹാട്ടലകള് മുതലാേവേില് 
ഉള്ള സ്േും ടതാഴിലും പരിഗണിക്ാറുണ്്. എന്നാല്  
“മറ്് യസവനങ്ങളില്” ഉള്ടപ്പടുന്ന ധനകാര്യും, 
റിേല് എയസ്റ്ററ്്, വിദ്യാഭ്യാസും, ആയരാഗ്യും, വിവര 
യസവനങ്ങള്, ടപാതു, വ്യക്തിഗത യസവനങ്ങള്, 
കലയുും വിയനാദവും, എന്നിവേില് കുതെടന ഇെിവാണ് 
ഉണ്ാേത്; ഈ യമഖലകള് ഉപ-വ്യവസാേ ഗ്രൂപ്പാേി  
യവർതിരിചെ്  കൂടുതല് അയന്ഷണും ആവശ്യമാണ്. 
2 വർഷതെിനിെേിലള്ള സ്ിരമാേ ടതാഴിലിടന് 
വിഹിതതെിലള്ള ഇെിവ് ഇവിടെയുും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്്.

റ്തോഴില് നില

പട്ി� 8.1.9 -ല് കാണിചെിരിക്കുന്നതുയപാടല 
സ്്ീകളുടെ ടതാഴില് ശക്തിടേ വീണ്ടുും 
തരുംതിരിക്കുയമ്പാള് സ്േും ടതാഴില് 
അനുപാതും യകരളതെില് താരതയമ്യന വളടര 
കുറവാടണന്നുകാണും. യകരളും യപാലള്ള ഒരു 
സുംസ്ാനതെ് സ്്ീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരും 
താരതയമ്യന ഉേർന്നതുും കുറഞെ ശമ്പളമുള്ള 
സ്കാര്യ യമഖലാ  യജാലികളില് ഏർടപ്പൊൻ  
തോറാകാതെവരുമാേതിനാല് സാമ്പതെിക 
പ്രവർതെനങ്ങളിലള്ള   സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെും  
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതില് സ്േുംടതാഴിലിടന്  പങ്് വളടര 
പ്രധാനമാണ്.

അതിശേകരടമന്നു പറേടട്ട, 
സ്േുംടതാഴിലാളികള്ക്് ധാരാളും 
അവസരങ്ങളുടണ്ങ്ിലും, സ്േും ടതാഴില് 
ടെയ്യുന്നവരുടെ പങ്് ഇന്ത്യേിടല മറ്് പല 
സുംസ്ാനങ്ങടള അയപക്ഷിചെ് യകരളതെില് 
വളടര കുറവാണ്. യകരളതെിടല വനിതകളില്  
സ്േുംടതാഴിലില് ഏർടപ്പട്ട  ആടക ടതാഴിലാളികള് 
32.2 ശതമാനവും  അഖിയലന്ത്യാതലതെില്  53.4 
ശതമാനവമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 2018-19 ടല 
കണക്്പ്രകാരും  മുൻ വർഷടതെ അയപക്ഷിചെ് 
വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ാേത് (പട്ി� 8.1.9) .

വനിതാ ടതാഴിലാളികളുടെ എണ്ും യകരളതെില് 
കുറവാേി കാണുന്നുടണ്ങ്ിലും യജാലി ടെയ്യുന്നവരുടെ 
അവസ് ഇന്ത്യേിടല മറ്റു ഭാഗങ്ങടള അയപക്ഷിചെ് 
ടമചെടപ്പട്ടതാണ്. ഇതിനു കാരണും സ്ിര 
ടതാഴിലാളികളുടെ അനുപാതും യകരളതെില് 
കൂടുതലാേതാണ്. 2017-18-ല് 47.5 ശതമാനും വനിതാ 
ടതാഴിലാളികളുും സ്ിര  ടതാഴിലാളികളാേിരുന്നു 
(ഗ്രാമങ്ങളില് ഇത് 41.3 ശതമാനവും  
നഗരപ്രയദശങ്ങളില് ഇത് 55.8 ശതമാനവും). 
ഇന്ത്യടേ സുംബന്ധിചെിെയതൊളും ഇത് 22.5 
ശതമാനമാണ് (ഗ്രാമീണ യമഖലേില് 10.5 ശതമാനവും 
നഗരപ്രയദശങ്ങളില് 52.1 ശതമാനവമാണ് ). എന്നാല് 
2018- 19-ല് യകരളതെിടല സാധാരണ സ്്ീ 
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പട്ി� 8.1.9 ടതാഴില ില് വ ിശാലമാേ പദവ ി പ്രകാരും സാധാരണ നിലേിലള്ള (പ ിഎസ്+എസ്.എസ്) 
അനുസരിചെ് സ്്ീ ടതാഴിലാളികളുടെ ശതമാന വ ിതരണും: 2017-18, 2018-19.

ക�രളും
2017-18 2018-19

സ്വയും റ്തോഴില്
സ്ിരും 
/ശമ്പളും 
ഉള്ളവർ

അസുംഘെിത
കമഖല സ്വയും റ്തോഴില്

സ്ിരും 
/ശമ്പളും 
ഉള്ളവർ

അസുംഘെിത
കമഖല

ടതാഴിലെമ സഹാേി ടതാഴിലെമ സഹാേി 

ഗ്രാമീണ 
യമഖലേിടല 
വനിതകള്

21.23 9.23 41.34 28.15 25.60 8.50 33.6 32.2

നഗര  
യമഖലേിടല 
വനിതകള്

22.79 5.67 55.75 15.8 22.50 7.20 53.2 17.10

ടമാതെും 
വനിതകള്

21.92 7.71 47.52 22.86 24.3 7.9 42.3 25.5

അഖ ികലന്്ോ തലും
ഗ്രാമീണ 
യമഖലേിടല 
വനിതകള്

19.03 38.70 10.52 31.76 21.8 37.9 11.0 29.30

നഗര  
യമഖലേിടല 
വനിതകള്

23.72 11.02 52.14 13.12 24.9 9.6 54.7 10.7

ടമാതെും 
വനിതകള്

20.21 31.71 21.03 27.05 22.5 30.9 21.9 24.7

അവ�ുംബും: പി. എൽ.എഫ്.എസ്  2017 -18, 2018-19    

ടതാഴിലാളികളുടെ എണ്ും 42 ശതമാനമാേി കുതെടന 
കുറഞ്ഞു(33.6 ശതമാനും ഗ്രാമപ്രയദശങ്ങളിലും 53.2  
ശതമാനും നഗര പ്രയദശങ്ങളിലും). ഇന്ത്യൻ ശരാശരി 
ഇരട്ടിോേി ഇക്ാലേളവില് വർധിചെിട്ടുണ്് എന്നാല് 
മിക്വാറുും കൂലി ലഭിക്ാതിരുന്ന കുടുുംബതെിടല 
സഹാേി എന്ന നിലേില് നിന്ന് സ്ന്തും സുംരുംഭും 
അടല്ങ്ില് ടതാഴില് ദാതാവ് എന്ന നിലേിയലടക്ാരു 
മാറ്ും സ്േും ടതാഴില് രുംഗതെ് കാണാൻ കഴിയുന്നു 
എന്നതാണ് ടെറിടോരു പുയരാഗതി. ദിവസ 
യവതനതെില് യജാലിടെയുന്നവരുടെ ശതമാനതെില് 
കുറവണ്ാേതാേി കണക്കുകള് യരഖടപ്പടുത്തുന്നു. 
സ്ിരും ടതാഴിലില് ഏർടപ്പട്ടവരുടെ ശതമാനും 
മാറ്മില്ാടത 21-22 ആേി  തുെരുകയുും ടെയ്യുന്നു.

സുംഘെിത യമഖലേിടല സ്്ീകള്
സുംഘെിത യമഖലേിടല ടതാഴിലാളികളില് 
സ്്ീകളുടെ അനുപാതും (44.2 ശതമാനും) 
പുരുഷന്ാടര അയപക്ഷിചെ് കുറവാണ് (55.8 ശതമാനും). 
എന്നാല് സുംഘെിത യമഖലേിടല ടമാതെും 
ടതാഴിലാളികളില് സ്്ീകളുടെ  എണ്ും കഴിഞെ പതെ് 
വർഷതെിനിെേില് വർധനവ് കാണിക്കുന്നു. ഇത് 
അനുബന്ും 8.1.3 -ല് കാണിചെിരിക്കുന്നു. സുംഘെിത 
യമഖലേിടല ടമാതെും വനിതാ  ടതാഴിലാളികളില് 
(5,88,779) ഭൂരിപക്ഷവും (62.6 ശതമാനും) 
സ്കാര്യയമഖലേില് ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാേി 
കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സുംഘെിത യമഖലേിടല 

ടതാഴില് സ്ിതിവിവരക്ണക്കുകളുടെ യമഖല 
തിരിച്ചുള്ള ശതമാനും പരിയശാധിക്കുയമ്പാള്, 
ടപാതുയമഖലേിടല അവരുടെ സഹപ്രവർതെകരാേ  
പുരുഷന്ാരുമാേി  താരതമ്യടപ്പടുത്തുയമ്പാള് സ്്ീകള് 
പിന്നാക്ാവസ്േിലാടണന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
ടപാതുയമഖലേില് സ്്ീകളുടെ ടതാഴില് വിഹിതും 
2.2 ലക്ഷമാണ്, ഇത് 2020 ല് 34.6 ശതമാനമാണ്. 
സ്കാര്യയമഖലേിടല സ്്ീകളുടെ ടതാഴില് വിവിതും 
3.7 ലക്ഷമാണ്    (51 ശതമാനും). വിശദാുംശങ്ങള് പട്ി� 
8.1.10-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു 

സുംഘെിത യമഖലേിടല സ്്ീകളുടെ ടതാഴില് 
കഴിഞെ 15 വർഷമാേി ടപാതു, സ്കാര്യ യമഖലകളില് 
വളരുകോണ്. (ചിത്ും 8.1.4, അനുബന്ും 8.1.3). 
സ്കാര്യയമഖലേിടല ടതാഴിലവസരങ്ങളുടെ 
വർധന ടപാതുയമഖലയേക്ാള് കൂടുതലാണ്, 
സ്കാര്യയമഖലേില് പുരുഷന്ായരക്ാള്  
കൂടുതല് സ്്ീകളാണ്. ചിത്ും 8.1.4 പ്രകാരും 
സ്്ീകള്ക്ിെേിടല ടതാഴില് വളർചെ 
പുരുഷന്ായരക്ാള് കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്.

വിവിധ സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളിടല സ്്ീകളുടെ 
ടപാതുയമഖലേിടല ടതാഴിലിടന്  തരും തിരിച്ചുള്ള  
പരിയശാധനേില്  സ്്ീകളുടെ അനുപാതും ഏറ്വും 
ഉേർന്നത് സുംസ്ാന സർക്ാർ യജാലികളിലാടണന്നു 
വ്യക്തമാക്കുന്നു ടതാട്ടു താടഴ തയദേശ 
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സ്ാപനങ്ങളിലാണ്  ഈ അനുപാതും ഏറ്വും കൂടുതല്.

വിവിധ തരതെിലള്ള സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളില് 
യജാലി ടെയുന്ന സ്്ീകളുടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള 
എണ്ും അനുബന്ും 8.1.4 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു. 
ടപാതുയമഖലേിടല ജീവനക്ാരില് വനിതകളുടെ  
എണ്വും അനുപാതവും ഏറ്വും കൂടുതല് ടകാല്ും 
ജില്േിലാണ്.  എന്നാല് സുംസ്ാന സർക്ാരില് 
ഏറ്വും കൂടുതല് വനിതാ ജീവനക്രുള്ളത്  
തിരുവനന്തപുരത്തുും രണ്ാമതാേി എറണാകുളവമാണ്. 
യക�സർക്ാർ ജീവനക്ാക്ാരുടെ കണടക്ടുതൊല്  
വനിതാ പ്രാതിനിധ്യും  കൂടുതല് തിരുവനന്തപുരവും 
രണ്ാമതാേി എറണാകുളവമാണ്.

കുടുംബശ്രീയിലൂറ്െ സ്ത്രീ�ളുറ്െ 
സോമ്പത്തി� പങ്ോളിത്തും

അയല്ക്കൂട്ങ്ങളിലൂറ്െയുള്ള  സോമ്പത്തി� 
ഉൾറ്്പെടത്തല് (ഫിനോന്ഷ്ല് ഇന്ക്ലുഷന്)

പിന്നാക്ും നില്ക്കുന്നവരുും കുറഞെ 
വരുമാനവള്ളവരുമാേ വിഭാഗടതെ ധനകാര്യ 
യസവനങ്ങളില് ഉള്ടപ്പടുത്തുന്ന പ്രക്രിേോണ് 
സാമ്പതെിക ഉള്ടപ്പടുതെല്. പാവടപ്പട്ട സ്്ീകടള 
അവരുടെ സൂക്ഷ്മ സമ്പാദ്യും, വാേ്പ്പാ പരിപാെി 
എന്നിവേിലൂടെ സാമ്പതെികമാേി ഉേർത്തുന്നതില് 
കുടുുംബശ്രീ ഒരു പ്രധാന പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്. 
അേല്കൂട്ടങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി വഴി 
(്ിഫ്റ്് ) അർഹമാേ അുംഗങ്ങള്ക്് ആഭ്യന്തര വാേ്പ 
നല്കി വരുന്നു. കുടുുംബശ്രീ സാമൂഹ്യ സുംഘെനാ 
സുംവിധാനതെിടന് പ്രാഥമിക യൂണിറ്റുകളാണ് 

പട്ി� 8.1.10 സുംഘെിത യമഖലേിടല ടതാഴില്

വർഷും റ്പോതു കമഖല സ്വ�ോര് കമഖല ആറ്� 
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2018 363982 189942 553924 324301 335752 660053 688283 525694 1213977

ശതമാനും 65.7 34.3 100 49.1 50.9 100 56.7 43.3 100
2019 366812 193807 560619 344004 342877 686881 710816 536684 1247500
ശതമാനും 65.4 34.6 100 50.1 49.9 100 57 43 100
2020 361695 193224 554919 331294 368153 699447 692989 561377 1254366
ശതമാനും 63.81 36.19 100 49.03 50.97 100 55.79 44.21 100

അവ�ുംബും : മതോഴിൽ ഡയ�ക്ടല�റ്് * �ഭ്യെോയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്്

ച ിത്ും 8.1.4 സുംഘെിത യമഖലേിടല സ്്ീകളുടെ ടതാഴില ിടന് വളർചെ

അവ�ുംബും : മതോഴിൽ ഡയ�ക്ടല�റ്്
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പട്ി� 8.1.11 സർക്ാരിടന് വ ിവ ിധ തലങ്ങളിടല വനിതാ ജീവനക്ാരുടെ തരുംതിരിച്ചുള്ള കണക്്

വർഷും 2018-19 2019-20
ഗവണ്റ്മന്ിറ്ന് തരും ആറ്� വനിത�ൾ ശതമോനത്തില് ആറ്� വനിത�ൾ ശതമോനത്തില്
യക� സർക്ാർ 59924 14594 24.4 59971 14745 24.5

സുംസ്ാന സർക്ാർ 262046 105004 40.1 260170 104628 40.2

യക�വമാേി പങ്ിട്ടത് 82154 25828 31.4 80800 25968 32.1
സുംസ്ാനവമാേി 
പങ്ിട്ടത് 131597 39218 29.8 129290 38666 29.9

എല്.എസ്.ജി.ഐ 24898 9163 36.8 24688 9217 37.3
ആടക 560619 193807 34.6 554919 193224 34.8

അവ�ുംബും  : മതോഴിൽ ഡയ�ക്ടമ���് 

അേല്കൂട്ടങ്ങള് (എൻ.എചെ്.ജി)   അേല്പക്ത്തുള്ള 
പതെ് മുതല് ഇരുപത് വടര സ്്ീകടള അുംഗങ്ങളാക്ി 
ഒരു അേല്കൂട്ടും ഉണ്ാക്കുന്നു. നെപെിക്രമങ്ങള് 
ഇല്ാടത ലഭിക്കുന്ന വാേ്പകള് അെിേന്തര 
സാമ്പതെിക ആവശ്യങ്ങളുും അപ്രതീക്ഷിത 
അനിശ്ിതത്ങ്ങളുും നിറയവറ്റുന്നതിന് അേല്കൂട്ടതെിടല 
അുംഗങ്ങടള സഹാേിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ 
സമ്പാദ്യതെിടന്യുും വാേ് പ്പയുടെയുും പ്രവർതെനും 
കുടുുംബശ്രീ അേല്ക്കൂട്ടതെിടല അെിസ്ാന 
പ്രവർതെനമാണ്, കൂൊടത താങ്ങാനാവന്ന പ്രതിവാര 
തിരിചെെവ് തുക അേല്കൂട്ടതെിടല അുംഗങ്ങള് 
കൂട്ടാേി തീരുമാനിക്കുന്നു, അേല്കൂട്ടങ്ങള്ക്് 
സ്േുംഭരണാധികാരമുള്ളതുും സാമ്പതെിക 
കാര്യങ്ങളില് വിയവെനാധികാരമുള്ളതുമാേ 
പങ്കുടണ്ങ്ിലും, ഓയരാ അേല്കൂട്ടങ്ങളുും കുടുുംബശ്രീയുടെ 
ടപാതു നിേമാവലിക്്  അനുസൃതമാേി 
പ്രവർതെിക്ാൻ ബാധ്യസ്രാണ്. പ്രവർതെനങ്ങള് 
ഏരിേ ഡവലപ്പ്ടമന്് ടസാഷസറ്ി (എ.ഡി.എസ് ) 
കമ്മയൂണിറ്ി ഡവലപ്പ്ടമന്് ടസാഷസറ്ി 
(സി.ഡി.എസ് ) എന്നിവയ്ക് റിയപ്പാർട്ട് ടെയയ്യണ്താണ്. 
2018-19 കാലേളവില് അേല്കൂട്ടങ്ങള് യശഖരിചെ 
ആടക സൂക്ഷ്മ സമ്പാദ്യും  410.7 യകാെി രൂപോണ്. 
ഈ സൂക്ഷ്മ സമ്പാദ്യതെില്  നിന്ന് നല്കിേ 

ആഭ്യന്തര വാേ്പ സൂക്ഷ്മ സമ്പാദ്യതെിടന് 
നാലിരട്ടിേിലധികും വരുും

കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ങളുറ്െ വരുമോന 
ഉത്പോദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കൂട്ടുതെരവാദിതെ സുംഘങ്ങള് (ടജ.എല്.ജികളുും) 
സുംരുംഭങ്ങളുമാണ് കുടുുംബശ്രീയുടെ കീഴിലള്ള 
പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങള്. 3.9 ലക്ഷും 
സ്്ീകള് കുടുുംബശ്രീയുടെ വിവിധ വരുമാനദാേക  
പ്രവർതെനങ്ങളില് ഏർടപ്പടുന്നുണ്്. 

4 മുതല് 10 വടര അുംഗങ്ങളുള്ള സ്്ീകളുടെ 
കൂട്ടാേ കാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കുടുുംബശ്രീയുടെ 
കീഴിലള്ള കൂട്ടുതെരവാദിതെ സുംഘങ്ങള് (ടജ.
എല്.ജി). 3 ലക്ഷതെിലധികും വനിതാ കർഷകർ 
കൃഷിേില് സജീവമാേി ഏർടപ്പടുന്നു. അവർ 
അമ്പതിനാേിരതെിലധികും ഏക്റില് കൃഷി 
ടെയ്യുന്നുമുണ്്. യകരളതെില് ഈ കണക്് വളടര 
നിർണ്ാേകമാണ്. ഇവിടെ പുരുഷന്ാർ കൃഷിേില് 
നിന്ന് കൂടുതല് അകന്ന് യപാകുകയുും കൃഷി ടെയ്യാവന്ന 
ഭൂമി (ടനല്വേല് ഉള്ടപ്പടെ) മറ്് ആവശ്യങ്ങളിയലക്് 
മാറ്റുകയുും ടെേ്തു വരുന്നു. സ്്ീകളുടെ ഉപജീവനും, 
തരിശു ഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്ി മാറ്റുക എന്നിവ 

പട്ി� 8.1.12  അേല്ക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാമ്പതെിക ഉള്ടപ്പടുതെല്

2018-19 2019-20
അേല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ും 291507 287723
അേല്ക്കൂട്ട അുംഗങ്ങളുടെ 
എണ്ും(ലക്ഷതെില്) 43.9

45.1

വരിസുംഖ്യ (യകാെിേില്) 410.7 443.7
ബാങ്കുമാേി ബന്ധിപ്പിചെിട്ടുള്ള 
അേല്ക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ും 79458

73522

വിതരണ തുക ടമാതെതെില് 4131.9 2670
ആഭ്യന്തര വാേ്പ (യകാെിേില്) 2059.5 1778.4

അവ�ുംബും: കുടുംബശ്ീ



418 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

വഴി 2008-ല് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുും ഉറപ്പാക്കുക 
എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങയളാടെ പാട്ടകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകളാോണ് 
കുടുുംബശ്രീേില് സുംഘ കൃഷി ആരുംഭിചെത്. എന്നാല് 
രണ്് പതിറ്ാണ്ിടന് പ്രവർതെനങ്ങള്ക്് യശഷും, 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ഉപജീവനും എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങയളക്ാള് 
കൂടുതല് യനട്ടങ്ങള് ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ ഷകവരിചെിട്ടുണ്്. 
കൂട്ടാേ്മേിലൂടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പതെിക 
ശാക്തീകരണതെിനുള്ള  ഒരു മാർഗമാേി ഇത് മാറി 
കഴിഞ്ഞു. പദ്ധതികളുയെയുും ഏജൻസികളുയെയുും /
വകുപ്പുകളുയെയുും സുംയോജനതെിടന് വിജേഗാഥോണ് 
പദ്ധതി. കൂട്ടാേ കാർഷിക പ്രവർതെനങ്ങളില് 
ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗും സ്്ീകളുും 
കൂലിപണിക്ാർ, ടതാഴിലാളികള്, ഭർതൊക്ൻമാർ /
മാതാപിതാക്ള് എന്നിവരുടെ സഹാേികള് എന്ന 
നിലേില് കൃഷിേില് പരിെേും യനെിേിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതി 
അവടര ടതാഴിലാളി പദവിേില് നിന്ന് ഇയപ്പാള് വനിത 
കർഷകരാക്ി മാറ്ിേിട്ടുണ്്.

മഹോത്മ ഗോന്ി കദശരീയ ഗ്ോമരീണ റ്തോഴില് 
ഉറ്പെ് പദ്ധതി (എും.�ി.എന്.ആർ.ഇ.�ിഎ)

ഈ പദ്ധതിേില് യകരളതെിടല 90 ശതമാനും 
ടതാഴിലാളികളുും സ്്ീകളാണ്. 2018-19 സൃഷ്ിചെ 
വ്യക്തിഗത ടതാഴില് ദിനങ്ങളുടെ  വർദ്ധനവ് 
ശ്രദ്ധിയക്ണ്തുണ്്. 2017-18 ടല യനാട്ടിഷഫഡ് 
അവിദഗ്ദ്ധ യവതന നിരക്് പ്രതിദിനും 258 
രൂപോേിരുന്നു. ഇത് 2018 ഏപ്രില് 1 മുതല്  271 
ആേി ഉേർതെി. പകർചെ വ്യാധി യുടെ പശ്ാതെലതെില് 
അവിദഗ്ദ്ധ യവതന നിരക്് സുംസ്ാനതെില്  291 
രൂപോേി ഉേർതെി. എല്ാ മഹാത്മ ഗാന്ധി യദശീേ 
ഗ്രാമീണ ടതാഴില് ഉറപ്പ് (എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ) 
ആസ്ികളുും ജിയോൊഗ് ടെയ്യുന്ന പ്രക്രിേേിലൂടെ 
സർക്ാർ കൂടുതല് സുതാര്യതയുും മികചെ തത്മേ 
തിരിചെറിേലും സാധ്യമാക്ി. 

പട്ി�:8.1.14 2016-17 മുതല് 2020-21 വടര യകരളതെില് നല്കിേിട്ടുള്ള എൻ ആർ ജി എ ടതാഴില് നില
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2016-17 20.31 14.52 71.49 684.62 46.97 1,13,186 7.76%
2017-18 19.39 13.04 67.25 619.59 47.24 1,17,370 8.94%
2018-19 20.20 14.78 73.19 975.25 65.97 4,41,480 29.80%

2019-20 20.00 14.38 71.95 801.89 55.73 2,50,584 17.42%
2020-21 
(21.08.2020 
വടര)

19.09 11.19 58.64 272.17 24.31

അവ�ുംബും : എൻ ആർ ജി എ ഡോറ്ോ ലബസ്

പട്ി� 8.1.13 കുടുുംബശ്രീയുടെ കീഴ ിലള്ള കൂട്ടുതെരവാദിതെ സുംഘങ്ങളുും  (ടജ.എല്.ജി) 
 ഷമയക്രാ എന്ർഷപ്രസുകളുും

കുടുംബശ്രീയുറ്െ �രീഴിലുള്ള കൂട്ടുത്തരവോദിത്ത സുംഘങ്ങൾ (റ്�.എല്.�ി)

വർഷും 2018-19 2019-20

ടജ എല് ജികളുടെ എണ്ും 62527 71572

ടജ എല് ജി അുംഗങ്ങളുടെ എണ്ും 330516 354122

കൃഷ ിേിെതെിടന് വ ിസ്ീർണ്ും (ഏക്റില്) 54084 50000

തരിശു നിലതെിടന് വ ിസ്ീർണ്ും (ഏക്റില്) 5324.9

കുടുംബശ്രീയുറ്െ �രീഴിലുള്ള വനിതോ സുംരുംഭങ്ങൾ
സുംരുംഭങ്ങളുടെ എണ്ും 21365 26448
സുംരുംഭതെിടല സ്്ീകളുടെ എണ്ും 57149 87239

അവ�ുംബും  :കുടുംബശ്ീ



419അദ്ധ്യായം 8, സയാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ–ഉദധ്മങ്ങൾ

സുംസ്ാനടതെ പ്രളോനന്തര പുനസ്ാപന 
ശ്രമങ്ങളില് ടപാതു സ്ത്തുക്ളുടെ 
നവീകരണതെിലൂടെയുും സമൂഹതെിടല ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉപജീവന പുനരുജ്ീവനതെിലൂടെയുും 
യകരളും പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതില് എും.ജി.എൻ.ആർ.ജി 
പദ്ധതി നിർണ്ാേക പങ്് വഹിച്ചു. 2018-19 
സാമ്പതെിക വർഷതെിടന് അവസാനതെില് 9.75 
യകാെി വ്യക്തിഗത ടതാഴില് ദിനങ്ങള് ഉറപ്പാക്ി. 
തുെക്തെില്, പ്രളേ ബാധിതമാേ ഏഴ് ജില്കളില് 
ഓയരാ കുടുുംബതെിനുും 50 ദിവസടതെ അധിക ടതാഴില് 
അനുവദിക്കുന്നതിന് സുംസ്ാനതെിന് അനുമതി 
ലഭിചെിരുന്നു. ഭാഗീകമാേി പ്രളേ ബാധിതമാേ ആറ് 
ജില്കളിടല 87 ഗ്രാമപഞ്ാേത്തുകള്ക്് 50 ദിവസടതെ 
അധിക ടതാഴില് നല്കി. 2018-19 -ല്
ടവള്ളടപ്പാക്തെിന് യശഷും (ആഗസ്റ്്  16, 
2018 മുതല് മാർചെ് 31, 2019 വടര) 10.31ലക്ഷും 
കുടുുംബങ്ങളില് നിന്ന് 12.02 ലക്ഷും യപർക്് ടതാഴില് 
നല്കിേിട്ടുണ്്, അതില് 4.83 ലക്ഷും കുടുുംബങ്ങളില് 
നിന്ന് 6.12 ലക്ഷും യപർ പുതുതാേി യജാലി ടെയ്യുന്നു.  
ടവള്ളടപ്പാക്തെിനുയശഷും 82,605 കുടുുംബങ്ങള്ക്് 
പുതിേ ടതാഴില് കാർഡുകള് നല്കി. 7.63 യകാെി 
വ്യക്തിഗത ദിനങ്ങള് നല്കിേതിടന് ഫലമാേി 
2,068.74 യകാെി രൂപയുടെ ടതാഴില് (അതാേത് 
പ്രതിദിനും 271 രൂപ യവതനും) സൃഷ്ിച്ചു. 2018-19 ടല
എൻ.ആർ.ജി.എ ടതാഴില് വർദ്ധനവ് 
സ്്ീകളുടെ ടതാഴില് പങ്ാളിതെും വർദ്ധനവിന് 
സഹാേകമാേിട്ടുണ്ന്നതില്  സുംശേമില്.

എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ടന് അേവള്ള രീതി 
മൂലും മറ്് പദ്ധതികളുമാേി ഒത്തു യെരുന്നതിന് വളടര 
അനുയോജ്യമാണ്. എല്ാതെരും പദ്ധതികളുയെയുും 
വികസന സാധ്യതകള് യവഗതെിലാക്ാനുും 
മററ്പദ്ധതികള് പരിപൂർണ്മാക്കുന്നതിനുും ഇത് 
നല്കുന്ന മനുഷ്യശക്തിയുും ഭഡൗതിക ഘെകങ്ങളുും 
ഉപയോഗടപ്പടുതൊും. അയത സമേും എും.ജി.എൻ.
ആർ.ഇ.ജി.എസ് ടന് ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്ാേി 
ഉത്പാദനപരവും ആസ്ി സൃഷ്ിക്കുന്നതുമാേ 
പ്രവർതെനങ്ങള് കടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നയതെയുും 
ഇത് അഭിസുംയബാധന ടെയ്യുന്നു. യമല്പ്പറഞെവ 
കണക്ിടലടുത്തുടകാണ്് എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസിടന് ആസൂ്ണ പ്രക്രിേേിയലക്് പ്രധാന 
വകുപ്പുകടള ടകാണ്ടു വരുന്നതിനാേി വിപുലമാേ 
പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിച്ചു. പരമാവധി ടതാഴില് 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനാേി പദ്ധതി ഷലഫ് മിഷനുമാേി 
സുംയോജിപ്പിച്ചു.

സുഭിഷ യകരളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി മണ്് 
തയ്യാറാക്ല്, കന്നുകാലികളുടെ ടതാഴുതെ്, 
യകാഴിക്കൂെ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണും, കുളങ്ങളുയെയുും 
ജലാശേങ്ങളുയെയുും നവീകരണും, മഴടവള്ള സുംഭരണ 
പ്രവർതെനങ്ങള് എന്നിവേിലും ഈ പദ്ധതി സുംഭാവന 
ടെേ്തുടകാണ്ിരിക്കുന്നു.

പട്ി�. 8.1.15 തീരുമാനടമടുക്കുന്നതില് വനിതാ പങ്ാളിതെും
ഇന്ത്യ യകരളും
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ഗാർഹിക തീരുമാനങ്ങളില് 
പടങ്ടുക്കുന്ന സ്്ീകള് 
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അവ�ുംബും : എൻ എഫ് എച്് എസ് 2015-16



420 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

സ്ത്രീ ശോക്രീ�രണവും 
തരീരുമോനറ്മടക്കുന്നതിറ്ല പങ്ോളിത്തവും

തീരുമാനടമടുക്കുന്നതില് സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെും 
അവരുടെ ശാക്തീകരണും അളക്കുന്നതിനുള്ള 
ഒരു പ്രധാന സൂെകമാണ്. വീട്ടിടല 
തീരുമാനടമടുക്കുന്നതിലും സുംസ്ാനതെിടന് 
നേപരമാേ തീരുമാനങ്ങളിലും സ്്ീകള് 
അനുകൂലമാേ പങ്് വഹിയക്ണ്താണ്. നീതിപൂർവവും 
വികസിതവമാേ ഒരു സമൂഹതെിടന് രൂപീകരണതെിന് 
രണ്് തലങ്ങളിലും അവരുടെ പങ്് ഒരു യപാടല 
നിർണ്ാേകമാണ്. എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ്, 2015-16.
യശഖരിചെ മൂന്ന് സൂെകങ്ങളുടെ അെിസ്ാനതെില് 
കുടുുംബതെില് തീരുമാനടമടുക്കുന്നതില് സ്്ീകളുടെ 
പങ്ാളിതെും പരിഗണിക്ടപ്പടുന്നു, സാധാരണോേി 
ഗാർഹിക തീരുമാനങ്ങളില് പടങ്ടുക്കുന്ന സ്്ീകളുടെ 
ശതമാനവും അവർതടന്ന പ്രവതെിപ്പിക്കുന്ന 
യസവിുംഗ്സ് ബാങ്് അക്ഡൗണ്ടുള്ള സ്്ീകളുടെ 
ശതമാനും സ്േും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടമാഷബല് 
യഫാൺ ഉള്ള സ്്ീകളുടെ ശതമാനവമാണിവ.

അഖിയലന്ത്യാ തലതെിയനക്ാള് കൂടുതല് 
(തീരുമാനടമടുക്ല് പ്രക്രിേേില്) യകരളതെിടല 
സ്്ീകള് സജീവമാേി പടങ്ടുക്കുന്നുടവന്ന് 
വ്യക്തമാകുന്നുണ്്. യലാകസഭാ ടതരടഞെടുപ്പില് 
വനിതാ യവാട്ടർമാരുടെ പങ്ാളിതെും 1962 ടല മൂന്നാും 
യലാകസഭാ ടതരടഞെടുപ്പിടല 46.63 ശതമാനതെില്  
നിന്നുും 16-ാും യലാകസഭേിയലക്കുള്ള ടതരടഞെടുപ്പിടല 
66 ശതമാനമാേി ഉേർന്നിട്ടുണ്്. അഖിയലന്ത്യാ 
ശരാശരിടേ അയപക്ഷിചെ് യകരളതെിടല വനിതാ 
യവാട്ടർമാരുടെ പങ്ാളിതെും വളടര ഉേർന്നതാണ്. 
പാർലടമന്ില് സ്്ീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യും 
കണക്ിടലടുക്കുയമ്പാള് യകരളും പിന്നിലാണ്. 16-ാമത് 
യലാകസഭേില് പാർലടമന്് അുംഗങ്ങളില് 12 
ശതമാനും സ്്ീകളാണ്. ഒരു വനിതാ എുംപിക്് 
(5 ശതമാനും) മാ്യമ യകരളതെില് നിന്ന് 
പാർലടമന്ില് എതൊൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതുയപാടല 
സുംസ്ാന നിേമസഭേില് സ്്ീകളുടെ 
പ്രാതിനിധ്യവും കുറവാണ്. പഞ്ാേതെ് രാജ് 
സ്ാപനങ്ങളില് സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെും അഖിയലന്ത്യ 
ശരാശരിയേക്ാള് കൂടുതലാണ്. പ്രായദശിക 
സർക്ാരുകളില്  തീരുമാനടമടുക്കുന്നതില് 
പകുതി സ്ാനങ്ങള് സ്്ീകള്ക്ാേി നീക്ി 
ടവചെിരിക്കുന്നു. തയദേശസ്േും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിടല 
ടതരടഞെടുക്ടപ്പട്ട പ്രതിനിധികളുടെ അനുപാതതെില് 
സ്്ീകള് പുരുഷന്ായരക്ാള് കൂടുതലാണ്. 
യകാെതികളിലും സിവില് സർവീസുകളിലും സ്്ീകളുടെ 
പ്രാതിനിധ്യും വളടര കുറവാണ്.

സ്ത്രീ�ൾറ്ക്കതിരോയ കുറെകൃത്ങ്ങൾ

ഉേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും, ഉേർന്ന 
സാമൂഹിക വികസനവും ഷകവരിചെ യകരളതെില് 
സ്്ീകള്ടക്തിരാേ കുറ്കൃത്യങ്ങള് വലിേ 
ഭീഷണിോേി തുെർന്നു വരുന്നു. ഒരു വശതെ് 
സ്്ീകള് വീടുകളില് നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് 
ടതാഴില് ഏടറ്ടുക്ണടമന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, 
മറുവശതെ് അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പായക്ണ്തുും 
പ്രധാനമാണ്. വീെിനുപുറതെ് ഉത്പാദന പരമാേ 
സാമ്പതെിക പ്രവർതെനങ്ങള് നെതൊൻ സ്്ീകടള 
പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഈ ദിശേില് കൂടുതല് ശ്രമങ്ങള് 
ആവശ്യമാണ്. സ്്ീകള്ടക്തിരാേ കുറ്കൃത്യങ്ങളില് 
‘ഭർതൊവ്/ബന്ധുക്ള് നെത്തുന്ന ക്രൂരത’ ഇയപ്പാഴുും 
ഒരു പ്രധാന ഘെകമാണ്. 2016 ടല ഇന്ത്യയുടെ 
ഷക്രും ടറയക്ാർഡ്  ബ്യുയറാ പുറത്തുവിട്ട കണക്് 
പ്രകാരും, സ്്ീകള്ടക്തിരാേ കുറ്കൃത്യങ്ങളില് 
ഭൂരിഭാഗവും ഭർതൊവിടന്യോ ബന്ധുക്ളുടെയോ 
(32.6 ശതമാനും) ക്രൂരത, സ്്ീകടള അപമാനിക്ല് 
(25 ശതമാനും) തട്ടിടകാണ്ടുയപാകല് (19 ശതമാനും) 
ബലാല്സുംഗും (11.5 ശതമാനും) എന്നിവോണ്. 
ഉതെർ പ്രയദശിലാണ് ആടക യകസുകളുടെ 14.5 
ശതമാനവും (3,29,067 യകസുകള്). തുെർന്ന് പശ്ിമ 
ബുംഗാളാണ് (9.6 ശതമാനും, 33052 യകസുകള്). 
2016 മുതല് യകരളതെിടല ടമാതെും കുറ്കൃത്യങ്ങളുടെ 
എണ്ും കുറഞെിട്ടുണ്് (ചിത്ും 8.1.5). യകരളതെിടല 
സ്്ീകള്ടക്തിരാേ കുറ്കൃത്യങ്ങളുടെ വിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.1.5-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പ്രധോന ലിുംഗപദവി കബോധവല്ക്കരണ 
പരിപോെി�ൾ

കുറ്കൃത്യങ്ങള് നെക്കുന്ന സാഹെര്യതെില് (കഴിഞെ 
രണ്് വർഷതെിനിെേില് ഈ എണ്ും കുറഞ്ഞുടവങ്ിലും) 
യബാധവല്ക്രണ പരിപാെിയുടെ രൂപതെില് 
പ്രതിയരാധ നെപെികള് വളടര പ്രധാനമാണ്. വിവിധ 
വകുപ്പുകളുും ഏജൻസികളുും കുട്ടികള് മുതല് മുതിർന്നവർ 
വടരയുള്ളവർക്് പല തലങ്ങളില് ലിുംഗപദവി  
സുംയവദനാത്മക പരിപാെികള് നെത്തുന്നു. 

കപോലരീസ് ഉകദ്ോഗസ്ർക്കുളള ലിുംഗപദവി  
സുംകവദനക്ഷമത പരിപോെി- "കബോധ്ും"

സ്്ീകള്ടക്തിരാേ ആക്രമും സുംസ്ാനടതെ 
യപാലീസ് യസനടേ സുംബന്ധിചെിെയതൊളും ഒരു 
പ്രധാന ആശങ്ോേി മാറിേിട്ടുണ്്. മറ്് മാർഗ്ഗങ്ങള് 
ഒന്നുും ഇല്ാതാകുയമ്പാള് പ്രശ്നമുള്ള സ്്ീകള് 
അവസാന അതൊണിോേി യപാലീസില് എത്തുന്നു. 
യസനയുടെ മയനാഭാവും, സമീപനും, ടതാഴില് 
സുംസാരും എന്നിവ മായറ്ണ്ത് കാലതെിടന് 
ആവശ്യകതോണ്. അങ്ങടനടേങ്ില്  പ്രശ്ന 
ബാധിതോേ സ്്ീകള്  സ്യമധോ യപാലീസ് 
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ച ിത്ും 8.1.5 ആടക കുറ്കൃത്യങ്ങള്

അവ�ുംബും: വ്രും  �ിലക്ോഡ്സ് ബയുല�ോ, ലകരളും 
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ഉയദ്യാഗസ്രുടെ സഹാേും യതടുും. ലിുംഗപദവി  
സുംയവദനക്ഷമത യപാലീസ് ഉയദ്യാഗസ്ർക്് 
അവരുടെ വ്യക്തിപരമാേ മയനാഭാവങ്ങയളയുും 
വിശ്ാസങ്ങയളയുും മാറ്ാനുും ഇരകടളക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ 
ധാരണകടള പരിയശാധിക്ാനുും മാറ്ും വരുതൊനുും 
പ്രാപ്തമാക്കുും. “യബാധ്യും” –യപാലീസിനായുള്ള ലിുംഗപദവി 
സുംയവദനക്ഷമതാ പരിശീലനും 
ടസപ്തുംബർ 4, 2019 ന് ടക.എസ്.ഡ്്യു.
സി ആരുംഭിക്കുകയുും അയത വർഷും തടന്ന 
പരീക്ഷണാെിസ്ാനതെില് നെപ്പാക്കുകയുും ടെേ്തു. 
തിരുവനന്തപുരും യപാലീസ് ട്േിനിുംഗ് യകായളജ് (പി.
െി.സി) തൃശൂരിടല യകരളാ യപാലീസ് അക്ാദമി (ടക.
പി.എ) എന്നിവിെങ്ങളില് 30 യപർ വീതമുള്ള (സിവില് 
യപാലീസ് ഓഫീസർമാർ) ബാച്ചുകളിലാണ് പരിശീലനും 
നെതെിേത്. 2019-20 -ല് യകാർപ്പയറഷൻ 484 
യപാലീസ് ഉയദ്യാഗസ്ർക്് പരിശീലനും പൂർതെിോക്ി. 
50,000 യതൊളും സിവില് യപാലീസ് ഉയദ്യാഗസ്ർ 
അെങ്ങുന്ന ഒരു സുംഘും സുംസ്ാന യപാലീസില് 
നിലവിലണ്്. അതിനാല് ഈ പരിശീലനും തുെർചെോേ 
പരിപാെിോേി വിഭാവനും ടെയ്യുന്നു. സ്്ീകള്ക്കുള്ള 
അെിേന്തര പ്രതികരണ യസവനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി 
ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിടനാപ്പും സുംസ്ാനതെ് ലിുംഗപദവി-
സഡൗഹൃദ അന്തരീക്ഷും സൃഷ്ിക്കുകയുമാണ് പരിപാെിയുടെ 
ലക്ഷ്യും.

വനിതോ ക�ോകളജു�ളിറ്ല വനിതോ റ്സല്ലു�ൾ

ലിുംഗപദവി  യബാധവല്ക്രണ പരിപാെികളുടെയുും  
ഭാഗമാേി യകരള സുംസ്ാന വനിതാ വികസന 
യകാർപ്പയറഷൻ സുംസ്ാനടതെ ടതരടഞെടുതെ 
യകായളജുകളില് വനിതാ ടസല്ലുകള് ആരുംഭിച്ചു. 
സമൂഹതെില് ഉള്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിചെ് 
യുവജനങ്ങടള യബാധവാന്ാരുക്കുക, ഷദനുംദിന 
കാര്യങ്ങള് ഷകകാര്യും ടെയ്യുന്നതിന് മതിോേ 
മായനജ്ടമന്് കഴിവകള് നല്കി അവടര 

സജ്രാക്കുക എന്നിവോണ് ഒരു വനിതാ ടസല്ിടന് 
പ്രധാന ലക്ഷ്യും. ലിുംഗപദവി യബാധവല്ക്രണ 
പരിശീലനും, വിവാഹതെിന് മുൻപുള്ള കഡൗൺസിലിുംഗ്, 
ഓപ്പൺ യഫാറങ്ങള്, സുംസാരിക പരിപാെികള്, 
ഷകടേഴുത്തു പ്രതി പ്രസിദ്ധീകരണും, ഐെി/
യസാഫ്റ്് സില് പരിശീലനും, ക്രിയേറ്ീവ് വർക്് 
യഷാപ്പുകള്, കമ്മയൂണിറ്ി ഇെടപെല് പരിപാെികള് 
തുെങ്ങിേ വിവിധ പരിപാെികള് ടക.എസ്.ഡ്്യു.
ഡി.സി യകരളതെിടല ടതരടഞെടുതെ വനിതാ 
യകായളജുകളില് ആരുംഭിച്ചു. നിലവില് 62 വനിതാ 
യകായളജുകളില് 5,000 അുംഗങ്ങളുള്ള ടക.എസ്.ഡ്്യു.
ഡി.സി വനിതാ ടസല്ലുകള് പ്രവർതെിക്കുന്നു. ലിുംഗപദവി  
സമത്ും എന്ന ആശേും യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുും 
സുംസ്ാനതെ് ലിുംഗപദവി സഡൗഹൃദ ക്യാമ്പസുകള്   
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുമാേി മിക്ഡ് യകായളജുകളില് വനിതാ 
ടസല്ലുകള് ആരുംഭിച്ചു. 2020 മാർചെില് വിമൻ ടസല് 
അുംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ “സ്്ീപക്ഷയകരളും” 
എന്ന വിഷേതെില് ഒരു ടസമിനാർ സുംഘെിപ്പിച്ചു.

• 24/7 വനിതോ ഇന്ഫർകമഷന് ആന്ഡ് 
അസിസ്റ്റന്സ് റ്സന്ർ 

 മി് ടഹല്പ്പ് ഷലൻ (181) മാർചെ് 27 ന് 
ടക.എസ്.ഡ്്യു.ഡി.സി യകരളതെില് ആരുംഭിച്ചു. 
എല്ാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറുും ആവശ്യമുടണ്ങ്ില് 
സ്്ീകള്ക്് സമീപിക്ാവന്ന വിധതെിലള്ള 
ഒരു സുംവിധാനമാണിത്.  എല്ാ സമേത്തുും 
സ്്ീകള്ക്് ഒരു പിന്തുണാ സാഹെര്യും 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുും ദുരിതതെിലാേ സ്്ീകള്ക്് 
യവണ്ി കാര്യക്ഷമമാേി പ്രവർതെിക്കുന്ന 
അെിേന്തര പ്രതികരണ സുംവിധാനമായുും 
ടഹല്പ്പ് ഷലൻ വിഭാവനും ടെയ്യുന്നു. 
ഇതുവടര 78,436 യകസുകളില് ടഹല്പ്പ് ഷലൻ 
ഫലപ്രദമാേ ഇെടപെല് നെതെിേിട്ടുണ്്. കൂൊടത 
ഷവദ്യശാസ്്, നിേമ സുംവിധാനും, യപാലീസ് 
എന്നിവയുടെ അകമഴിഞെ സഹാേയതൊടു 
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കൂെി മി് യകാള് ടറയപൊൺസ് െീും യവഗതെില് 
ജുഡീഷ്യല് യസവനങ്ങള് നല്കുന്നത് 
ശ്രയദ്ധേമാണ്. മി് 181, ഒ.എസ്.സി (സഖി 
എന്നറിേടപ്പടുന്ന വൺ യസ്റ്റാപ്പ് ടസന്റുകള്), 
സുംസ്ാന യപാലീസ് എന്നിവരുടെ സുംയോജിത 
പരിശ്രമും മൂലും സുംസ്ാനടതെ സ്്ീകളുടെ 
സുരക്ഷാ സഡൗകര്യങ്ങള് ശക്തിടപ്പടുതൊൻ 
കഴിയുന്നു 

• യകാഴിയക്ാെ് െക്ിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ാേതെേില് 
ആദിവാസി വനിതാകള്ക്ാേി സുംയോജിത 
ഷനപുണ്യ വികസന യക�ും  യകാർപ്പയറഷൻ 
സ്ാപിചെിട്ടുണ്്. സ്്ീകളുടെ ഷനപുണ്യവും 
ഉപജീവന ആവശ്യങ്ങളുും മനസിലാക്ാൻ 
കമ്മയൂണിറ്ി യസാഷ്യല് വർക്ർമാടരയുും 
യകാർപ്പയറഷൻ നിേമിച്ചു.  നിരവധി പരിശീലന 
പരിപാെികളുും വർക്് യഷാപ്പുകളുും നെതെി. ഒരു 
കമ്മയൂണിറ്ി അടുക്ളയുും പ്രവർതെിക്കുന്നു. കൂൊടത 
ഒരു വിവര യക�മാേി പ്രവർതെിച്ചു ടകാണ്് 
സാമൂഹ്യ വികസന പ്രവർതെനങ്ങളുടെ യക�മാേി 
ഇത് വികസിക്കുകയുും കിൻഫാ അപ്പാരല് 
പാർക്ില് വചെ് 4 ആദിവാസി സ്്ീകള്ക്് 
ഷെലറിുംഗിനാേി വിപുലമാേ പരിശീലനും 
നല്കുകയുും ടെേ്തു.

• വിയദശ രാജ്യങ്ങളില് യജാലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
യനഴ്സിുംഗ്/ബിരുദധാരികള്ക്് യവണ്ി ടക.എസ്.
ഡ്്യു.ഡി.സി യുടെ യനതൃത്തെില് സി.എും.
ഡി യുും ഒ.ഡി.സി.ഇ.സി യുമായുും  യെർന്നു 
ടകാണ്്  സമഗ്രമാേ ഫിനിഷിുംഗ് യപ്രാഗ്രാും 
ആരുംഭിചെിരിക്കുന്നു. 

സധധര്ും മുകന്നോട്്

2018-ല് ഡ്്യു.ഡി.സി ആരുംഭിചെ  സുംസ്ാന 
വ്യാപകമാേ പദ്ധതിോണ് സഷധര്യും മുയന്നാട്ട് 
അെിസ്ാനപരമാേി സമഗ്ര ലിുംഗപദവി  അവയബാധ 
പദ്ധതിോണ്. ഇത് രണ്് വിഭാഗങ്ങളാേി 
തിരിചെിരിക്കുന്നു; അതിടലാന്ന് സർക്ാർ വകുപ്പുകള്, 
സ്ാപനങ്ങള്, ടപാതു യമഖല, അസുംഘെിത, 
അനഡൗപൊരിക യമഖലകള് എന്നിങ്ങടനയുള്ള 
യജാലി സ്ലങ്ങളില് അവയബാധും സൃഷ്ിക്ലാണ്. 
പുരുഷന്ാരുും, സ്്ീകളുും ഭിന്നലിുംഗക്ാരുും മറ്് 
ഷലുംഗിക, ലിുംഗ നയൂനപക്ഷങ്ങളുും ഉള്ടപ്പടുന്ന 
ടപാതുജനങ്ങളുമാേി ഇെടപടുന്നവർക്കുള്ള അവയബാധ 
പരിപാെിോണ് രണ്ാമയതെത്. ഈ യബാധവല്ക്രണ 
പ്രൊരണും കുടുുംബശ്രീ, ആശ വർക്ർമാർ, എും.ജി.എൻ.
ആർ.ഇ.ജി.എ, ടജ.പി.എചെ്.എൻ, സ്കൂള് ഉചെ ഭക്ഷണ 
ടതാഴിലാളികള്, ഐ.സി.ഡി.എസ് വർയക്ഴ്സ് 
തുെങ്ങി എല്ാ യമഖലകളിലും എതെിയചെയരണ്തുണ്്. 
“സ്്ീകളുും സമൂഹവും” സ്്ീകളുും ടതാഴിലും, സ്്ീകളുും 
നിേമവും, സ്്ീകളുും മാധ്യമവും എന്നീ വിഷേങ്ങളില് 
യമാഡയൂളുകള്, സിറ്റുകള്, പാട്ടുകള്, കലാജാഥ, 
യപാസ്റ്റർ എക്ിബിഷനുകള്, വീഡിയോ യഷാകള് 

യഷാർട്ട് ഫിലിും ടഫസ്റ്റിവലകള് ഷകപ്പുസ്കങ്ങള് 
എന്നിവേിലൂടെ യബാധവല്ക്രണ പരിപാെികള് 
സുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. ലിുംഗയഭദവും വിയവെനവും 
ഇല്ാതെ ഒരു സമൂഹും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന 
നാഴികക്ല്ാേിരുന്നു വകുപ്പ് സുംഘെിപ്പിചെ രാ്ി 
നെതെങ്ങളുടെ പരമ്പര. നിർഭേ ദിനയതൊെനുബന്ധിചെ് 
2019 ഡിസുംബർ മുതല് ആരുംഭിചെ ടപാതു സ്ലങ്ങളുും 
യറാഡുകളുും സ്്ീകളുടെ കൂെി ഉെമസ്തേിലാടണന്ന 
യബാധവല്ക്രണ പരിപാെി യകാവിഡ് പകർചെവ്യാധി 
കാരണും നിർയതെണ്ി വന്നു.

സ്ത്രീധന  നികരോധന പ്രചോരണും: സ്്ീധനടതെ 
ഇല്ാതാക്ാനുള്ള ഒരു ജനപ്രിേ കാമ്പേിൻ 
2019-20-ല് വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പ് 
ആരുംഭിച്ചു. യബാധവല്ക്രണതെിലൂടെയുും 
ശാക്തീകരണതെിലൂടെയുും സ്്ീധനടതെ 
പൂർണ്മായുും ഇല്ാതാക്കുകടേന്ന ലക്ഷ്യയതൊടെ 
അഞ്ചു വർഷടതെ പ്രവർതെന പദ്ധതി തയ്യാറാക്ി. 
സ്്ീകടള അപമാനിക്കുന്ന ഈ ആൊരയതൊെ് 
ഒരു എതിർ സമീപനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്്ീകളുടെ 
വിദ്യാഭ്യാസും, സാമ്പതെിക സ്ാത�്യും, സ്ത� 
െിന്താഗതിക്ാരാേ പുരുഷന്ാർ എന്നിവരുടെ 
പ്രാധാന്യും എടുത്തു കാണിയക്ണ്തുണ്്. ഈ 
ക്യാടമ്പേൻ വർഷങ്ങളാേി തുെരുന്നു

റ്�ന്ഡർ പോർക്ക്: വിവിധ പദ്ധതികള്, സുംസാരിക, 
അക്ാദമിക് പരിപാെികള് എന്നിവയുടെ സുംഗമ 
യക�മാേ യകാഴിയക്ാെ് പ്രധാന കാമ്പസ് 
സ്ാപിച്ചുടകാണ്് സുംസ്ാനതെ് ലിുംഗപദവി 
സമത്തെിനുും ശാക്തീകരണതെിനുും തുെക്മിൊനുള്ള 
വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പിടന് ഒരു 
സുംരഭമാണിത്. ഇന്ർനാഷണല് കൺടവൻഷൻ 
ടസന്ർ, ആുംഫി തിയേറ്ർ, ടജൻഡർ ഷലരേറി, 
ടജൻഡർ മയൂസിേും എന്നിവ ഇതില് ഉള്ടപ്പടുന്നു. 
ഉപജീവനതെിനാേി ഷരൈവിുംഗ് ഏടറ്ടുക്ാൻ 
സ്്ീകടള യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് 
‘ഷീ-ൊക്ി’ പദ്ധതി. വനിതകളുടെ സുംരുംഭങ്ങള് 
പ്രായോഗികമാക്ാനുള്ള ഒരു ടഫയലാഷിപ്പ് 
പരിപാെിോേ ‘വിമൺ ഇൻ  എടന്ർപ്രണർഷിപ്പ് ’ 
(WISE) ഉും അടുതെവർഷും  വിഭാവനും ടെയ്ിട്ടുള്ള 
ലിുംഗപദവിയുും സുസ്ിര സുംരുംഭകത്വും സുംബന്ധിചെ 
ഒരു അന്തരാഷ്് സയമ്മളനവമാണ്  ടജൻഡർ 
പാർക്ിടന് മറ്് പ്രവർതെനങ്ങള്. ടഹറിയറ്ജ് 
മയൂസിേവും ഷലരേറിയുും  കൂെി യെർന്ന് ഒരു ടജൻഡർ 
ഡാറ് ടസന്ർ യു.എൻ വിമണുമാേി യെർന്ന് 
സ്ാപിക്കുും. ഇത്  ടജൻഡർ പാർക്ിടന  ലിുംഗപദവി 
പ്രവർതെനങ്ങള്ക്ായുളള ദക്ഷിയണഷ്യൻ യക�മാക്ി 
മാറ്റുും. കഴിഞെ വർഷടതെ ബജറ്ില് പ്രഖ്യാപിചെതു 
യപാടല, ഒരു അന്താരാഷ്് വനിതാ വ്യാപാര യക�ും 
(ഐ.ഡ്്യു.െി.സി) കിഫ്ബിയുടെ സഹാേയതൊടെ 
ആരുംഭിക്കുും.
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ലിുംഗപദവി സ്വയുംപഠന പരിപോെി (�ി.എസ്.എല്.പി): 
ലിുംഗപദവി പരമാേ പ്രശ്നങ്ങള് സ്േും മനസിലാക്ാനുും 
പഠിക്ാനുും സ്്ീകടള പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനാേി 
2007-ല് കുടുുംബശ്രീ ജി.എസ്.എല്.വി ആരുംഭിച്ചു. 
അേല് കൂട്ടങ്ങളിടല സ്്ീകള് ലിുംഗപദവി 
യഭദങ്ങടളയുും  അവരുടെ ജീവിതാനുഭവതെിടല 
സന്ദർഭങ്ങള് വചെ് മനസിലാക്കുന്ന ഒരു പങ്ാളിതെ 
വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിോണിത്. സ്്ീകളുടെ 
പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിച്ചുും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് എങ്ങടന 
പ്രകെിപ്പിക്കുടമന്നതിടനക്കുറിച്ചുും ഒരു കൂട്ടാേ 
യബാധും വളർതെിടേടുക്ാൻ ഈ പഠന പ്രക്രിേ 
സ്്ീകടള സഹാേിക്കുന്നു. ഈ പരിപാെിേില് 
4.5 ലക്ഷും കുടുുംബശ്രീ വനിതകള്ക്് റിയസാഴ്സ് 
യപഴ്സണായുും െീും അുംഗങ്ങളായുും പരിശീലനും നല്കി. 
റിയസാഴ്സ് യപഴ്സൺസിടന് സഹാേയതൊടു കൂെി 
45 ലക്ഷയതൊളും കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങള് ഈ സ്േും 
പഠന പരിപാെിേില് പടങ്ടുക്കുടമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
പഠന പ്രക്രിേയ്ക് യവണ്ി ടതരടഞെടുതെ നാല് വിഷേ 
യമഖലകള് ഇവോണ് 1) സ്്ീകളുും യജാലിയുും 2)
സ്്ീകളുും ആയരാഗ്യവും 3) സ്്ീകളുും ടമാബിലിറ്ിയുും 
4) സ്്ീകളുും വിയനാദവും

ക�രള വനിതോ �മ്രീഷറ്ന് ലിുംഗപദവി 
കബോധവല്ക്കരണ പരിപോെി

സമുദാേ പങ്ാളിതെയതൊടെ കുറ്കൃത്യങ്ങള് 
തെയുന്നതിന് വളടര ഫലപ്രദമാേി പ്രവർതെിക്ാൻ 
കഴിയുന്ന ജാഗ്രത സമിതിയ്ക് (താടഴതട്ടിലള്ള ഒരു 
നിരീക്ഷണ സ്ാപനും) പരിശീലനമാണ് ടക.ഡബ്യു.
സി യുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർതെനും. 2019-20 -ല് 
കമ്മീഷൻ 148 ടസമിനാറുകള്/നിേമശില്ശാലകള്, 
സ്്ീകള്ക്് യവണ്ി യുള്ള നിേമങ്ങളുും മറ്റു നിേമ 
നെപെി ക്രമങ്ങളുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട് 32 പരിശീലന 
പരിപാെികള്, 119 അദാലതെ് എന്നിവ പഞ്ാേതെ് 
ജാഗ്രതാ സമിതിക്് യവണ്ി സുംഘെിപ്പിച്ചു. ലിുംഗപദവി 
യബാധവല്ക്രണ പരിപാെിയുടെ കീഴില് 254 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളില് കലാലേ യജ്യാതി 
സുംഘെിപ്പിച്ചു. കൂൊടത സ്്ീകളുടെ എൻ.ജി.ഒ 
കടള പടങ്ടുപ്പിചെ് ടകാണ്് വിവാഹും കഴിക്ാൻ 
യപാകുന്നവർക്് യവണ്ിയുള്ള 28 കഡൗൺസിലിുംഗ് 
ടസഷൻസ് എന്നിവ കമ്മീഷൻ സുംഘെിപ്പിച്ചു.

ക�രളത്തിറ്ല ഭിന്നലിുംഗ സമൂഹും 

2015 ഭിന്നലിുംഗ നേും പ്രഖ്യാപിചെ ഇന്ത്യേിടല 
ആദ്യടതെ സുംസ്ാനമാണ് യകരളും. 
്ാൻസ്ടജൻഡർ വ്യക്തികള്ക്് (െി.ജി) 
സമത്തെിനുള്ള അവകാശവും തുല്യ പരിരക്ഷയുും 

ലഭിക്ാനാേി 2014 -ല് ഉള്ള സുപ്രീും യകാെതി3 യുടെ 
സുപ്രധാന വിധിന്യാേതെിനുയശഷും, വ്യക്തമാേ 
െട്ടക്കുെിനുള്ളില്  ്ാൻസ്ടജൻഡർമാർക്ായുള്ള 
അവകാശങ്ങള് അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള സുംസഥാന 
നേും പുറതെിറക്ി.  ഇന്ത്യേില് ഭിന്നലിുംഗടതെ 
ഇയപ്പാള് മൂന്നാുംലിുംഗമാേി കണക്ാക്കുന്നു. 
ആർട്ടിക്ിള് 377 എടുത്തുകളഞെ സുപ്രധാന വിധി 
എടുത്തു പറയേണ് ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ാ 
ഭിന്നലിുംഗക്ാടരയുും നിേമപരമാേി അുംഗീകരിക്കുക 
എന്നത് ഒരു വിദൂര സ്പ്നമാേി ഇയപ്പാഴുും തുെരുന്നു. 
എങ്ിലും അടുതെിടെയുള്ള ഭിന്നലിുംഗക്ാർക്ായുള്ള 
അവകാശ സുംരക്ഷണ നിേമും 2019, ഇന്ത്യേിടല 
ഭിന്നലിുംഗക്ാർക്ാരുടെ  അവസ്ടേക്കുറിചെ് നിരവധി 
ആശങ്ങ്ങള് ഉന്നേിചെിട്ടുണ്്. പ്രയത്യകിച്ചുും സ്േും 
തിരിചെറിോനുള്ള അവകാശവമാേി ബന്ധടപ്പട്ട്.

2014 – സുപ്രീും യകാെതി വിധിക്് അനുസൃതമാേി ഒരു 
വ്യക്തിടേ െി.ജി ആേി തിരിചെറിോൻ സുംസ്ാന 
നേും അനുവദിക്കുന്നു. െി.ജി.കടള രജിസ്റ്റർടെയ്യാനുും 
തിരിചെറിേല് കാർഡുകള് നല്കാനുും കഴിയുന്ന 
ജില്ാതല െിജി യബാർഡുകള് സ്ാപിക്ാനുും നേും 
ശുപാർശ ടെയ്യുന്നു.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് െിജികടളക്കുറിചെ് നെതെിേ 
സർയവ്വേില്, യക്ഷമതെിനുും അന്തസിനുമുള്ള 
ജീവിതതെിന് ആവശ്യമാേ അെിസ്ാന കഴിവകള് 
യപാലും യനൊൻ അവർക്് കഴിയുന്നിടല്ന്ന് 
ടവളിടപ്പടുതെടപ്പട്ടിട്ടുണ്്. അതിനാല് െിജികടള 
സാമൂഹികമാേി ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇെടപെലകള് 
യകവലും സാമ്പതെിക നെപെികളില് മാ്മാേി 
പരിമിതടപ്പടുതൊൻ കഴിേില്.

െിജികളുടെ യക്ഷമതെിനാേി വിവിധ പദ്ധതികള് പല 
വകുപ്പുകള് നെപ്പാക്കുന്നുണ്്., പ്രധാനമായുും സാമൂഹിക 
നീതി വകുപ്പ് (സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിടന് പദ്ധതികള് 
കബോക്് 8.1.2 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.) ഇവ കൂൊടത 
യകരള സുംസ്ാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അയതാറിറ്ി 
(ടക.എസ്.എല്.എും.എ) സുംസ്ാനടതെ നയൂനപക്ഷ 
ലിുംഗയഭദതെിന് സഡൗജന്യവും നിരന്തരവമാേ 
വിദ്യാഭ്യാസും നല്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ യക�ീകരി 
ക്കുന്നതിന് “സമന്േ”എന്ന പ്രയത്യക സാക്ഷരതാ 
പദ്ധതിക്് തുെക്മിട്ടു. ഈ യപ്രാഗ്രാമിടന് ഭാഗമാേി 
അവർ ടക.എസ്.എല്.എും.എ യുടെ 4,7,10,12  
തുല്യത യപ്രാഗ്രാമുകളില് യെർന്നു. 2018-19 -ല് 65 
യപർ  പതൊും തര പ�ണ്ാും തര തുല്യതാ പരീക്ഷ 
പാസാേയപ്പാള് 2019-20 -ല് ഇങ്ങടന വിജേിചെ 
ഭിന്നലിുംഗക്ാരുടെ എണ്ും 52 ആേി.  ഭിന്നലിുംഗ 
സമൂഹതെിന് പ്രതിമാസ യസാളർഷിപ്പുും പാർപ്പിെവും 

3 സുപ്രീുംലകോടതി വിധിന്യോയത്തിൽ ഇങ്ങമന പ്രസ്ോവിച്ചു: "ഭരണ ഘടന ഉ�പ്് അനുസരിച്് ട്ോൻസ്മജൻഡർ സമൂഹത്തിന് പ്രലത്യക അവകോശങ്ങൾ, 
അഭിപ്രോയ സ്വാത�്യ, അ്രെത്തിമനതിരോയ അവകോശും, വ്യക്ിഗത സ്വാത�്യത്തിനുള്ള അവകോശും, അന്തസ്്, വിദ്യോഭ്യോസത്തിനുള്ള അവകോശും, 
ശോക്ീകരണും, വിലവെനും, ചൂഷണും, ലജോ�ി മെയ്ോനുള്ള അവകോശും എന്നിവയു്്. അതിനോൽ ഹിജ്�ോസ്, ട്ോൻസ് മസക്്വൽ, ട്ോൻസ്മജൻഡർ 
എന്നിവരുൾമപ്മടയുള്ളവരുമട �ിുംഗ സ്വത്വവും അഭിപ്രോയ പ്രകടനവും തീരുെോനിക്ോനുള്ള അവകോശും ഓലരോ വ്യക്ിക്കുും ഉ്ോയിരിക്ണും. ഒപ്ും അവരുമട 
വ്യക്ിത്വും സ്വത�െോയി പ്രകടിപ്ിക്ോനുളള അവകോശവും ഉ്ോയിരിക്ണും, മൂന്നോും �ിുംഗെോയി കണക്ോക്കുകയുും മെയ്യുും"



424 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

നല്കുന്നതിനാേി യകരള സുംസ്ാന സാക്ഷരതാ 
മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരും, ടകാല്ും, പതെനുംതിട്ട 
എന്നീ നാല് ജില്കളില് ഒരു പുതിേ പരിപാെികള് 
ആരുംഭിച്ചു. അതുയപാടല ആയരാഗ്യ കുടുുംബയക്ഷമ 
വകുപ്പിന് കീഴില് എല്.ജി.ബി.െി കളുടെ യക്ഷമും 
ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികള്/പരിപാെികള് ആരുംഭിച്ചു. 
യകാട്ടേും ടമഡിക്ല്യകായളജില്  സഡൗജന്യ 
ഷലുംഗീക പുനർനിർണ്േ ശസ്്ക്രിേകള്ക്കുള്ള 
സഡൗകര്യങ്ങള് ഏർടപ്പടുതെിേിട്ടുണ്്. ഭിന്നലിുംഗക്ാർക്് 
കഡൗൺസിലിുംഗിനുും  മരുന്നിനുമാേി യഹാമിയോപ്പതി 
ഡേറക്െയററ്് തുെങ്ങിേ ഒരു പരിപാെിോണ് 
“നിസർഗ” 

ലിുംഗപദവി ബ�റെ്

തയദേശസ്േും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക 
പദ്ധതിേില് വനിത ഘെക  പദ്ധതി (ഡബയൂസിഡി) 
നിർബന്ധിതമാേി ഉള്ടപ്പടുതെിടകാണ്് ഒൻപതാും 
പദ്ധതിയുടെ സമേതെ് പ്രായദശിക തലതെില് 
ഒരു ലിുംഗപദവി പ്രതികരണ ബജറ്് യകരളതെില് 
അവതരിപ്പിച്ചു. സുംസ്ാനതെ് നിന്ന് 35-40 ശതമാനും 
ഫണ്് തയദേശ സ്േുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിയലക്് 

(എല്.എസ്.ജി.ഐ കള്) വിഭജിചെയതാടെ, ലിുംഗപദവി 
ബജറ്ിടന് ആദ്യരൂപും 1996 -ല് സുംസ്ാനതെ് 
ഉണ്ാേി, അവിടെ ഓയരാ പഞ്ാേതെിനുും സ്്ീകളുടെ 
അവസ്ടേക്കുറിചെ് ഒരു അധ്യാേും തയ്യാറാക്ാൻ 
നിർയദേശും നല്കി. 9 -ാും പദ്ധതി സമേതെ് 
തയദേശസ്േും ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി 
വിഹിതതെിടന് 10 ശതമാനും സ്്ീകളുയെയോ, 
സ്്ീകള്ക്കുയവണ്ിയുള്ള പ്രയത്യക പദ്ധതികള്ക്കു 
യവണ്ിയോ നീക്ി വചെിരുന്നു. അവ വനിതാ ഘെക 
പദ്ധതി (ഡ്്യു.സി.പി) എന്നറിേടപ്പട്ടു. 

ലിുംഗപദവി  ബജറ്ിുംഗ് പ്രക്രിേ 
സ്ാപനവല്ക്രിക്കുന്നതിന് 2005-06 ടല യക� 
ബജറ്ിലാണ് ലിുംഗപദവി ബജറ്് അവതരിപ്പിചെത്. 
യകരളതെിടല സുംസ്ാന ബജറ്ില് ലിുംഗപദവി 
ബജറ്് ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതിന് കാര്യമാേ ശ്രമങ്ങള് 
നെന്നിട്ടുണ്്. ബജറ്ില് ഉള്ടപ്പടുതെിട്ടുള്ള പ്രയത്യക 
യരഖോേി വകുപ്പുകളിലെനീളും ടപൺകുട്ടികള്ക്കുും 
സ്്ീകള്ക്കുും യവണ്ി അെോളടപ്പടുതെിേ വിഭവങ്ങള് 
ഉള്ടപ്പടുതെിേത്  പതിടനാന്നാും പദ്ധതിയുടെ 
തുെക്തെിലാണ്. 2017-18 ലാണ്  സുംസ്ാനതെ് 
ആദ്യമാേി ലിുംഗപദവി ബജറ്് അവതരിപ്പിചെത്. 

• പദ്ധതി ആസു്ണും ടെയ്യുന്നതിനുും ഏയകാപ ിപ്പ ിക്കുന്നതിനുും, നെപ്പക്കുന്നതിനുും അവർക്കുകൂെി പങ്ാളിതെും 
ഉള്ള ഒരു െി.ജ ി  ടസല് ഡേറക് െയററ്ില് ആരുംഭിച്ചു.

• 2019-20-ല് ഭിന്നല ിുംഗക്ാരുടെ  യക്ഷമതെിനു യവണ്ി സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് “മഴവ ില്്” എന്ന പ്രധാന 
പരിപാെിയുടെ കീഴ ില് വ ിവ ിധ പദ്ധതികള് നെപ്പ ിലാക്ി.

• 30 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്്  ഷനപുണ്യ വ ികസന പരിശീലനും നല്കി.

• 7 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്്  സ്േും ടതാഴില് സഹാേും നല്കി.

• 100 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്് ബയൂട്ടീഷ്യൻ പരിശീലനും നല്കി.

• 20 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാരിടല  വ ിദ്യാർത്ികള്ക്് വ ിദ്യാഭ്യാസ യസാളർഷ ിപ്പ് നല്കി.

• 20 യപർക്് യഹാസ്റ്റല് സഡൗകര്യങ്ങള്ക്ാേി സാമ്പതെിക സഹാേും നല്കി. 

• 41 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്് ഷലുംഗീക പുനർനിർണ്േ ശസ്്ക്രിേയ്ക് (എസ്.ആർ.എസ്) ധനസഹാേും നല്കി.

• 33 ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്് എസ്.ആർ.എസ് ആഫ്റ്ർ ടകേർ സാമ്പതെിക സഹാേും നല്കി.

• ഒരു വ ിദ്യാർത്ിക്് ഏവ ിയേഷൻ യകാഴ്സിന്  ധനസഹാേും നല്കി. 

• ഉപജീവനതെിനാേി 12 തയ്യല്ടമഷീനുകള് നല്കി.

• 5  ഭ ിന്നല ിുംഗക്ാർക്് ഷരൈവ ിുംഗിന് പരിശീലനും നല്കി

• സ്കൂളുകളിലും യകായളജുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ടസൻസിഷറ്യസഷൻ യപ്രാഗ്രാും നെതൊൻ കഴിഞ്ഞു. കൂൊടത 
വർണ്പ്പകിട്ട് എന്ന യപരില്  കയലാത്വും നെതെി 

കബോക്് 8.1.2  ്ാൻസ്ടജൻഡർമാർക്ാേി സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് നെപ്പ ിലാക്കുന്ന പരിപാെികള്

അവ�ുംബും : സോമൂഹിക നീതി വകുപ്്
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ടപാതു ടതാഴില് യമഖലേില്  സ്്ീകള്ക്് 
പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷും സൃഷ്ിക്കുക, 
അയതാടൊപ്പും സ്്ീകളുടെ സാമ്പതെിക, സാമൂഹിക, 
രാഷ്്ീേ ശാക്തീകരണതെിനുമുള്ള യമഖലയ്കാണ്. 
2019-20 ടല വാർഷിക പദ്ധതി ഊന്നല് നല്കിേത്. 
സ്്ീകളുടെ യവതനും, ടതാഴില്, സ്േുംടതാഴില്, 
ഉപജീവനതെിനുള്ള വിഹിതും, ഷനപുണ്യ വികസനും, 
യജാലി സ്ലടതെ പ്രയത്യക സഡൗകര്യങ്ങള്, കുട്ടികളുടെ 
സുംരക്ഷണും, യജാലിയുള്ള സ്്ീകളുടെ യഹാസ്റ്റല്, 
യജാലി സ്ലത്തുള്ള  സുരക്ഷ എന്നിവ  ഉറപ്പ് വരുത്തുക, 
വീട്ടിലും ടപാതുരുംഗത്തുും നെക്കുന്ന അക്രമങ്ങളില് നിന്ന് 
അവടര സുംരക്ഷിക്കുക തുെങ്ങിേവക്് യവണ്ി എല്ാ 
വർഷവും ഫണ്് നീക്ി വക്കുകോണ്  പദ്ധതി സമീപനും.

2019-20 -ല് 1,421.6 യകാെി രൂപ വനിതാ നിർദേിഷ് 
പദ്ധതികള്ക്ാേി നല്കി. 2,470.11  യകാെി 
രൂപ സ്്ീകള്ക്് സുംയോജിത പദ്ധതികളില് 
ലഭ്യമാക്ി. പാർട്ട് എ യുും പാർട്ട് ബി യുും ഉള്ടപ്പടെ 
ടമാതെും 3,891.71 യകാെി രൂപ ടപൺകുട്ടികള് /
സ്്ീകള്ക്ാണ്. ഇത് സുംസ്ാന പദ്ധതി 
വിഹിതതെിടന് 16.9 ശതമാനും ആണ്. പാർട്ട് എ േില് 
6.2 ശതമാനവും പാർട്ട് ബി േില് 10.7 ശതമാനവും  
(പ്രായദശിക സർക്ാരുകള് ഒഴിടക). കഴിഞെ രണ്് 
വർഷതെിനിെേില് ന്യാേമാേ വർദ്ധന ഉണ്ാേിട്ടുണ്്. 
2020-21 -ല് വനിതാ നിർദേിഷ് പദ്ധതികള്ക്ാേി 
(പാർട്ട് എ ) 1,509.33 യകാെി രൂപ (7.3 ശതമാനും) പാർട്ട് 
ബി േിടല സുംയോജിത പദ്ധതികള്ക്ാേി 2,300.54 
യകാെി രൂപ (11.1 ശതമാനും) എന്നിവ സ്്ീകള്ക്് 
ലഭ്യമാക്ിേിട്ടുണ്്. ടമാതെും 3,809.87 യകാെി രൂപ 
സ്്ീകള്ക്ാേി നീക്ി വചെിട്ടുണ്്. ഇത് ടമാതെും 
വിഹിതതെിടന് 18.4 ശതമാനും ആണ്. ഈ തുകേില് 
5 യകാെി രൂപ 'മഴവില്ി'നാേി വകേിരുതെിേിട്ടുണ്്. 
2017-18 മുതല് 2020-21 വടരയുള്ള നാല് വർഷങ്ങളില് 
വനിതാ നിർദേിഷ് പദ്ധതികള്ക്ാേി ബജറ്് 
വിഭവങ്ങളുടെ വിഹിതവും അനുപാതവും വർദ്ധിചെതാേി 
കാണുന്നു.
 
മുകന്നോട്ടുള്ള ഗതി

ലിുംഗപദവി വികസനും, സുംസ്ാന പദ്ധതിയുടെ 
അഭിവാജ്യ ഘെകമാണ്. ലിുംഗപദവി സമത്ും 
സുംസ്ാനതെ് സ്്ീകളുടെ വികസനും 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുും കാര്യമാേ പരിശ്രമും 
നെത്തുന്നുണ്്. സ്്ീ ശാക്തീകരണതെിടന് െില 
തലങ്ങളില് യകരളും മറ്് സുംസ്ാനങ്ങയളക്ാള് വളടര 
മുന്നിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും യവതന അസമത്ും, 
കുറഞെ വരുമാനമുള്ള യജാലികളില് സ്്ീകളുടെ 
യക�ീകരണും, ലിുംഗാധിഷ്ിത അക്രമും എന്നിവ 
പരിഹരിക്ടപ്പയെണ് യമഖലോണ്. അതുയപാടല 
തടന്ന ഉേർന്ന തലങ്ങളിലള്ള (ടലജിയലേറ്ീവ് 
അസും്ി, പാർലടമടന്് ) തീരുമാനടമടുക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളില് സ്്ീകളുടെ പങ്ാളിതെും വളടര 

കുറവാണ്. ഇത് ഗഡൗരവമാേി പരിഗണിയക്ണ്തുണ്്.

2018 ഓഗസ്റ്റിടല അഭുതപൂർവ്വമാേ പ്രളേവും/
മണ്ിെിചെിലും, 2020 ടല യകാവിഡ് മഹാമാരിയുും 
കാരണും കഴിഞെ 3 വർഷടതെ ബജറ്റുകള് ഉപജീവന 
പുനരുജ്ീവനതെിനുും/യകരളും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുും 
സ്്ീകള്ക്് കൂടുതല് മുൻഗണന നല്കുന്നു. 
എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് വഴി വിഭാവനും ടെയ്ിട്ടുള്ള 
ടതാഴില് വിപുലീകരണും, യകരള സുംസ്ാന വനിതാ 
വികസന യകാർപ്പയറഷൻ തുെങ്ങിേ വിവിധ സർക്ാർ 
ഏജൻസികളുടെ ടമചെടപ്പട്ട സ്േും ടതാഴില്പദ്ധതികള് 
ടെറുകിെ/ഇെതെരും കശുവണ്ി ഫാക്െറികളിടല 
സ്്ീകളുടെ ഉപജീവന പുനരുജ്ീവിക്ല്, അയ്യങ്ാളി 
നഗര ടതാഴില് പദ്ധതിേില് ഗണ്യമാേ വർദ്ധനവ് 
എന്നിവോണ് ഉപജീവന പദ്ധതികളില് പ്രധാനും.

വിഭവ പരിമിതികള്ക്ിെേിലും, കാർഷിക അധിഷ്ിതവും  
കാർഷിയകതര അധിഷ്ിതവും പരമ്പരാഗതവും 
പാരമ്പയര്യതരവമാേ വനിതാ സുംരുംഭകത്തെില്, 
പ്രയത്യകിച്ചുും സ്്ീകളുടെ ടതാഴിലില് സർക്ാർ ശ്രദ്ധ 
യക�ീകരിക്കുന്നു. ഈ കാലേളവില് സുംസ്ാനും 
കൂടുതല് വ്യക്തിഗത  വനിതാ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള്, ഐ.െി 
ഇൻഡസ്്ീസ് യമഖലയ്ക് കീഴിലള്ള നായനാ ഷമയക്രാ 
എടന്ൻഷപ്രസുകള്  എന്നിവയ്ക് സാക്ഷ്യും വഹിച്ചു. 
സാമ്പതെിക പ്രവർതെനങ്ങളില്സ്്ീകളുടെ 
പങ്ാളിതെും നിലനിർയതെണ്തിന് കുടുുംബശ്രീയുും 
മറ്് സ്ാപനങ്ങളുടെ സ്േും സഹാേ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുും  
പ്രയത്യക ഉപജീവന വികസന പായക്ജ് 
നല്യകണ്തുണ്്. 
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8.2 സാമൂഹിക - സാമ്പത്ിക  ദുർബലതകളെ  അഭിമുഖീകരിക്കൽ 

പട്ി��ോതി,  പട്ി�വർഗ്ഗ,  മറ്റു പിന്നോക്ക 
വിഭോഗങ്ങൾ, നയൂനപക്ഷങ്ങൾ, 
മുകന്നോക്ക  സമുദോയങ്ങൾ എന്നിവരുറ്െ 
കക്ഷമും

പട്ടികജാതിക്ാരുടെയുും പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെയുും 
അവകാശങ്ങള് സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും 
അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പതെിക വികസനും 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുും  ആസൂ്ണ പ്രക്രിേ 
പ്രവർതെിക്കുും എന്നതാണ് സുംസ്ാനതെിടന് 
പതിമൂന്നാും പഞ്വത്ര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന 
സവിയശഷത (സെീപന ലരഖ ലപജ് 16).

യകരളതെില് പട്ടികജാതി ജനസുംഖ്യ 9.1 ശതമാനവും 
പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസുംഖ്യ 1.45 ശതമാനവമാണ് 
(പട്ി� 8.2.1). സുംസ്ാനടതെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ 
ജനസുംഖ്യാനുപാതയതെക്ാള് കൂടുതല് പട്ടികജാതി 
ഉപപദ്ധതി (എസ്.സി.എസ്.പി), പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി 
(റ്ി.എസ്.പി) വിഹിതങ്ങള് വകേിരുത്തുന്നത് 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നേമാണ് പതിമൂന്നാും പദ്ധതിേില് 
സുംസ്ാന സർക്ാർ അനുവർതെിച്ചുവരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുടെ അനുയേദും 46 പ്രകാരും, 
ദുർബല വിഭാഗക്ാരുടെ, പ്രയത്യകിച്ചുും പട്ടികജാതി/
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമ്പതെിക 
താല്പര്യങ്ങള് പ്രയത്യകും പരിരക്ഷിക്ടപ്പയെണ്തുും 
അവടര സാമൂഹിക അസമത്ങ്ങളില് നിന്നുും 
ചൂഷണങ്ങളില് നിന്നുും സുംരക്ഷിയക്ണ്താടണന്നുും 
പ്രയത്യകും നിഷ്ക്ർഷിക്കുന്നുണ്്. ഭരണഘെനയുടെ 
അന്തസതെ ഉള്ടക്ാണ്ടുടകാണ്ാണ് സുംസ്ാന 
സർക്ാർ, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ മാനവ 
വികസനവും വരുമാനവും ഉേർത്തുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമങ്ങള്ക്കുും ഈ വിഭാഗങ്ങള്ടക്തിടരയുള്ള 
സാമൂഹികമാേ വിയവെനങ്ങള് ഇല്ാേ്മ 
ടെയ്യുന്നതിനുും പ്രയത്യക ശ്രദ്ധ ടകാടുക്കുന്നത്.

ജില് തിരിച്ചുള്ള പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസുംഖ്യയുടെ 
വിശദാുംശങ്ങള് േഥാക്രമും അനുബന്ും 8.2.1 ലും,  
8.2.2 ലും നല്കിേിരിക്കുന്നു. സുംസ്ാനടതെ 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ ജീവിത നിലവാരും, 
യദശീേ നിലവാരയതെക്ാള് ടമചെടപ്പട്ടിട്ടുണ്്. 
യകരളതെില് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ  ജനസുംഖ്യയുടെ 
സാക്ഷരത, ലിുംഗാനുപാതും എന്നിവയുടെ 
യദശീേ താരതമ്യും അനുബന്ും 8.2.3 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു. യകരളതെില്, 1958 ടല യകരള 
യസ്റ്ററ്് സയബാർഡിയനറ്് റൂള്സ് 14 (എ) അനുസരിചെ്, 
സുംസ്ാനടതെ സർക്ാർ വകുപ്പുകളില്, പട്ടികജാതി/
പട്ടികവർഗ്ഗ  വിഭാഗക്ാർക്് ഗസറ്ഡ്, യനാൺ-
ഗസറ്ഡ്,  ലാസ്റ്് യഗ്രഡ് തസ്ികകളില് 10 
ശതമാനും (പട്ടികജാതിക്ാർക്് 8 ശതമാനും, 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്്  മാ്ും 2 ശതമാനും)  സുംവരണും 
ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്്. 2020 ജനുവരി  ഒന്നിടല  വാർഷിക  
അവയലാകന റിയപ്പാർട്ട് പ്രകാരും 88 വകുപ്പുകളില് 
39 വകുപ്പുകളിടല വാർഷിക അവയലാകനും മാ്യമ 
പൂർതെികരിചെിട്ടുള്ളൂ.  ഇതുപ്രകാരും ടപാതു സർവീസില് 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്ാരുടെ ടമാതെും 
പ്രാതിനിധ്യും 11.37 ശതമാനമാണ്. ഇതില് 9.41 
ശതമാനും യപർ പട്ടികജാതിക്ാരുും 1.96 ശതമാനും 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുമാണ്. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ 
വിഭാഗങ്ങളുടെ സർക്ാർ സർവീസിലള്ള പ്രാതിനിധ്യും 
സുംബന്ധിചെ വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.4 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പട്ി��ോതി പട്ി�വർഗ്ഗക്കോർക്കോയുള്ള 
വി�സന പരിപോെി�ൾ 

പട്ടികജാതിക്ാരുടെയുും പട്ടികവർഗക്ാരുടെയുും 
വികസനതെിനാേി സുംസ്ാന സർക്ാർ പ്രതിവർഷും 
പദ്ധതി വിഹിതതെിടന് ഒരു ഭാഗും പട്ടികജാതി 
ഉപപദ്ധതി (എസ്.സി.എസ്.പി) വിഹിതും ആയുും   
പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (െി.എസ്.പി) വിഹിതും 
ആയുും നീക്ിവയ്ക്കുന്നുണ്്. ടസൻസസ് കണക്കുകള് 
പ്രകാരമുള്ള പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസുംഖ്യയുടെ 
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പട്ി� 8.2.1 യകരളതെിടല പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ജനസുംഖ്യയുടെ ടപാതു വ ിവരങ്ങള്

ക്രമ 
നമ്പർ സൂച�ങ്ങൾ പട്ി��ോതി പട്ി�വർഗും

1 ആടക ജനസുംഖ്യ* 30.39 ലക്ഷും 4.84 ലക്ഷും
2 ആടക ജനസുംഖ്യയുടെ ശതമാനും* 9.1 1.45

3 യകാളനികള്/ഊരുകളുടെ എണ്ും** 26,342 4,762

4 സമുദാേങ്ങളുടെ എണ്ും* 53 37

5 സാക്ഷരതാ നിരക്്** 88.70% 74.44%

6 ടതാഴില ില്ാേ്മ നിരക്്** 49% 30.27%

7 ദാരി�്യനിരക്്*** 57.66% 61.68%

അവ�ുംബും :  മസൻസസ് 2011*, സോമുഹിക സോമ്ത്തിക സർമവ്വ, 2011  

***പട്ികജോതി/ പട്ികവർഗ്ഗ സർലവ 2013**

അനുപാതതെക്ാള് കൂെിേ തുകോണ് ഇടതന്ന് 
കാണാും.  നിലവില് സുംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതതെിടന് 
9.81 ശതമാനും പട്ടികജാതിക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനുും 
2.82 ശതമാനും പട്ടികവർഗക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനായുും 
നീക്ിവചെിട്ടുണ്്. ഇതില് നിന്നുും ഒരു നിശ്ിത 
ശതമാനും തുക തയദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും, 
അവയശഷിക്കുന്നത്, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
വകുപ്പുകള്ക്കുും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നെതെിപ്പിനാേി 
നീക്ിവചെിരിക്കുന്നു. 

2019-20-ല് സുംസ്ാനടതെ ആടക പദ്ധതി 
വിഹിതമാേ 30,610 യകാെി രൂപേില് നിന്നുും 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ വികസനതെിനാേി 

േഥാക്രമും 3,002.84 യകാെി രൂപയുും 866.56 യകാെി 
രൂപയുമാണ് നീക്ി വചെിരുന്നത്. 2020-21-ല് ടമാതെും 
സുംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതമാേ 27,610 യകാെി 
രൂപേില് നിന്നുും പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് 
2,708.54 യകാെി രൂപയുും പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് 
781.36 യകാെി രൂപയുും നീക്ിവചെിട്ടുണ്്. പട്ടികജാതി/ 
പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസന വകുപ്പുകള്ക്് 2016-17 മുതല് 
2020-21 വടര പ്രതിവർഷും വകേിരുതെിേ തുകയുടെ 
വിശദാുംശങ്ങള് ചിത്ും 8.2.1-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പട്ി��ോതിക്കോരുറ്െ വി�സനും

ലൈാൻ സീമുകള് നെപ്പിലാക്കുന്നതിനാേി സുംസ്ാന 

ച ിത്ും 8.2.1 2016-17 മുതല് 2020-21 വടര അനുവദിചെ പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി വ ിഹിതവും  
പട്ടികവർഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതി വ ിഹിതവും, തുക യകാെിേില്.
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അവ�ുംബും : ബഡ്ജറ്് കണക്കുകൾ
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സർക്ാർ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനുും 
പ്രായദശിക സർക്ാരുകള്ക്കുും പദ്ധതി വിഹിതും 
നല്കിവരുന്നു. ഇതിനുപുറടമ, യക�ാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതികള് നെപ്പാക്കുന്നതിന് യക�സർക്ാരുും 
തുക അനുവദിക്കുന്നുണ്്. 2019-20-ല് 
പട്ടികജാതിക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി 3,002.84 യകാെി 
രൂപ വകേിരുത്തുകയുണ്ാേി. ഇതില് 1,649.00 യകാെി 
രൂപ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിനുും 1,353.84 യകാെി 
രൂപ തയദേശ സ്േുംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുമാണ് 
വകേിരുതെിേിട്ടുള്ളത്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് 
അനുവദിചെ ബഡ്ജറ്് വിഹിതതെില് നിന്നുും 777.20 
യകാെി രൂപ ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. 2016-17 മുതല് 
2020-21 വടര സുംസ്ാനതെിടന് ആടക പദ്ധതി 
വിഹിതതെില് നിന്നുും അനുവദിചെ പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി 
വിഹിതും സുംബന്ധിചെ വിശദാുംശങ്ങള്  അനുബന്ും 
8.2.5-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു. 2019-20, 2020-21 (2020 
ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) വർഷങ്ങളില് പട്ടികജാതി 
വികസന വകുപ്പ് നെപ്പാക്ിേ പദ്ധതികളുടെ സീും 
തിരിച്ചുള്ള വിഹിതും, ടെലവ്, ഭഡൗതീക ലക്ഷ്യങ്ങള്, 
യനട്ടങ്ങള് എന്നിവ േഥാക്രമും അനുബന്ും 
8.2.6,  8.2.7 എന്നിവേില് നല്കിേിരിക്കുന്നു. 
പട്ടികജാതിക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി ഏടറ്ടുതെ 
പ്രധാന പരിപാെികള് ചുവടെ സുംഗ്രഹിചെിരിക്കുന്നു.

പട്ി��ോതിക്കോരുറ്െ കക്ഷമത്തിനോയി 
ഏറ്റെടത്ത പ്രധോന വി�സന പരിപോെി�ൾ

സ്ലവും ഭവനവും
ഭൂരഹിതരാേ പട്ടികജാതി കുടുുംബങ്ങള്ക്് ഭൂമി 
വാങ്ങുന്നതിന് സുംസ്ാന സർക്ാർ സാമ്പതെിക 
സഹാേും നല്കുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിടന് 
കണക്നുസരിചെ് ഭൂരഹിതരാേ പട്ടികജാതിക്ാർ 
1,00,475 ആണ്. ഇതില് 4,225 കുടുുംബങ്ങള്ക്് 2019-

20 -ല് സഹാേും ലഭിച്ചു. 2019-20 -ല് പദ്ധതിയ്കാേി 
അനുവദിചെ 185.00 യകാെി രൂപേില് നിന്നുും 164.52 
യകാെി രൂപ (89 ശതമാനും) ടെലവഴിച്ചു. 2016-17 മുതല് 
2019-20 വടര ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും പ്രയോജനും 
ലഭിചെിട്ടുള്ള കുടുുംബങ്ങളുടെ എണ്ും ചിത്ും 8.2.2-ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു. 

2016-17 മുതല് 2020-21 വടര (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 
വടര) ഭൂരഹിതർക്് ഭുമി നല്കല് എന്ന പദ്ധതിേില് 
അനുവദിചെ വിഹിതവും ടെലവും സുംബന്ധിചെ വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.8 -ല് നല്കിേിട്ടുണ്്.

ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരും, പുതിേ വീടുകളുടെ 
നിർമ്മാണവും 2007-08 മുതല് 2016-17
വടര പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഏടറ്ടുതെ 
പഴേ വീടുകളുടെ പൂർതെിോക്ലും ഷലഫ് മിഷൻ 
ഏടറ്ടുതെിട്ടുണ്്. ഷലഫ് മിഷടന് ഒന്നാും ഘട്ടതെില്, 
2007-08 മുതല് 2015-16 വടര പട്ടികജാതി വികസന 
വകുപ്പിടന്  ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരും അനുവദിചെ 
പൂർതെീകരിക്ാതെ 3,893 ഭവനങ്ങളില് 3,844 എണ്ും 
പൂർതെീകരിക്കുകയുണ്ാേി. രണ്ാും ഘട്ടതെില്, 
അർഹരാേ 13,017 പട്ടികജാതി ഗുണയഭാക്താക്ളില് 
12,007 ഗുണയഭാക്താക്ളുടെ ഭവന നിർമ്മാണും 
ആരുംഭിക്കുകയുും, അവേില് 7,721 ഭവനങ്ങളുടെ 
നിർമ്മാണും പൂർതെീകരിക്കുകയുും ടെേ്തു. 
മൂന്നാും ഘട്ടതെിനാേി സ്ലവും വീടുും ലഭ്യമല്ാതെ 
54,949 പട്ടികജാതി ഗുണയഭാക്താക്ടള മിഷൻ 
കടണ്തെിേിട്ടുണ്്.

വിദ്ോഭ്ോസും

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ികള്ക്് വിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുന്നതിനാേി, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് 85 

ച ിത്ും 8.2.2 2016-17 മുതല് 2019-20 വടര ഭുമി ലഭ്യമാേ കുടുുംബങ്ങളുടെ എണ്ും
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നഴ്സറി സ്ക്കൂളുകള്, 11 യമാഡല് ടറസിഡൻഷ്യല് 
സ്ക്കൂളുകള്, 44 ഐ.റ്ി.ഐ കള്, 87 പ്രീ-ടമ്ിക് 
യഹാസ്റ്റലകള്  17 യപാസ്റ്്-ടമ്ിക് യഹാസ്റ്റലകള്, 
4 പ്രീ എക്ാമിയനഷൻ പരിശീലന യക�ങ്ങള്, 
വെക്ായഞ്രിേില് ഒരു കമ്മയൂണിറ്ി യകായളജ്, 
പാലക്ാെ് ജില്േില് ഒരു ടമഡിക്ല് യകായളജ് എന്നിവ 
പ്രവർതെിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ികളുടെ  
വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരും ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി 
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേും, ലുംപ്ും ഗ്രാന്്, 
ഷസ്റ്റപ്പന്്, പ്രീ ടമ്ിക്, യപാസ്റ്് ടമ്ിക് 
യസാളർഷിപ്പുകള്, വിയദശ യസാളർഷിപ്പ് എന്നിങ്ങടന 
വിവിധ തരതെിലള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേങ്ങള് 
സർക്ാർ നല്കുന്നുണ്്. 2020-21 -ല് യകാഴിയക്ാെ്, 
കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്കളില് രണ്് പുതിേ യമാഡല് 
ടറസിഡൻഷ്യല് സ്ക്കൂളുകള് പുതുതാേി ആരുംഭിചെിട്ടുണ്്. 
2019-20 -ല്  പ്രീ ടമ്ിക്, യപാസ്റ്് ടമ്ിക്, 
ടപ്രാഫഷണല് യകാഴ്സുകള്ക്ാേി, പട്ടികജാതി/ 
പട്ടികവർഗ്ഗ/ മറ്് അർഹ (ഒ.ഇ.സി) വിദ്യാർത്ികള്ക്്   
നല്കുന്ന ലുംപ്ും ഗ്രാന്്, ഷസ്റ്റപ്പന്്, യസാളർഷിപ്പ് 
എന്നിവയുടെ ധനസഹാേ നിരക്് വർദ്ധിപ്പിചെിട്ടുണ്്. 
1.00 ലക്ഷും രൂപ വടര വാർഷിക വരുമാനമുള്ള 
ഷഹസ്ക്കൂളിടലയുും ഹേർ ടസക്ൻഡറി 
ക്ാസുകളിടലയുും വിദ്യാർത്ികള്ക്ാേി 11,218 
പഠന മുറികള് നാളിതുവടര നിർമ്മിച്ചു നല്കിേിട്ടുണ്്. 
പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ികള്ക്് 2019-20 -ല് നല്കിേ 
പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേും കബോക്് 8.2.1 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

2019-20, 2020-21 (2020, ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര)  
വർഷങ്ങളില് പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ികള്ക്് 
നല്കിേ ലുംപ്ും ഗ്രാന്്, ഷസ്റ്റപ്പന്്, യപാക്റ്് മണി 
തുെങ്ങിേവയുടെ വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.9 
-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു. 2016-17 മുതല് 2020-21 
(ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) അനുവദിചെ വിവിധ 
തരതെിലള്ള യസാളർഷിപ്പുകളുും സഹാേങ്ങളുും ലഭിചെ 

വിദ്യാർത്ികളുടെ എണ്ും അനുബന്ും 8.2.10 
ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

ആകരോഗ്ും

ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരും 15,180 
യപർക്് വിവിധ യരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള െികിത്ാ 
സഹാേും നല്കുകയുും, 483 ടമഡിക്ല് ക്യാമ്പുകള് 
സുംസ്ാനത്തുെനീളും സുംഘെിപ്പിക്കുകയുും 
ടെയ്യുകയുണ്ാേി. ഇതിനുപുറടമ, പട്ടികജാതി 
യകാളനികളില് 29 യഹാമിയോ ഡിടപെൻസറികള് 
പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു. 2019-20 -ല് 39.44 യകാെി രൂപ 
പദ്ധതിക്ാേി ടെലവഴിച്ചു. 2020-21-ല്, പദ്ധതിയ്കാേി 
26.37 യകാെി രൂപ (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) 
ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. കഴിഞെ അഞ്് വർഷമാേി ആയരാഗ്യ 
പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയ്ക് വകേിരുതെിേിട്ടുള്ള വിഹിതും, 
ടെലവ് എന്നിവയുടെ വിശദാുംശങ്ങളുും അനുവദിചെിട്ടുള്ള  
െികിത്ാ സഹാേവും  സുംബന്ധിചെ വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.11-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ധനപുണ് പരിശരീലനവും റ്തോഴിലുും

ദുർബല വിഭാഗങ്ങള്ക്് ഉപജിവന സുരക്ഷ 
ഒരുക്കുന്നതിനാേി ടതാഴിലധിഷ്ിത പരിശീലന 
പരിപാെികള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള വിവിധ ഷനപുണ്യ 
വികസന പരിശീലനങ്ങള് പട്ടികജാതിക്ാർക്്   
നല്കിേിട്ടുണ്്. 2019-20 -ല്  ഈ പദ്ധതിക്ാേി 
അനുവദിചെ 38.00 യകാെി രൂപേില് 36.97 യകാെി 
രൂപ ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. കഴിഞെ അഞ്് 
വർഷക്ാലേളവില് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും, 119 
ഷനപുണ്യ പരിപാെികളിലൂടെ 5,495 പട്ടികജാതി യുവതീ 
യുവാക്ള്ക്് ഷനപുണ്യ വികസനും നല്കിേിട്ടുണ്്. 
പരിശീലനും പൂർതെിോേവരില് 1,297 യപർക്് 
ഇന്ത്യേിലും 201 യപർക്് വിയദശത്തുും കഴിഞെ 
അഞ്ചുവർഷമാേി  ടതാഴില് ലഭിക്കുകയുണ്ാേി. 

കബോക്് 8.2.1 പട്ടികജാതി വ ിദ്യാർത്ികള്ക്് 2019-20 -ല് നല്കിേ പ്രധാന വ ിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങള് 
(പ്രയോജനും ലഭിചെ വ ിദ്യാർത്ികളുടെ എണ്ും)

 

• പ്രീ ടമ്ിക് യസാളർഷ ിപ്പ്                         –3,64,403 

• യപാസ്റ്് ടമ്ിക് യസാളർഷ ിപ്പ്  -1,45,095 

• എൻ്ൻസ് പ്രയവശന പരിശീലനും  -506 

• വ ിയദശതെ് പഠിക്ാനുള്ള സഹാേും  – 21 

•  മറ്് സുംസ്ാനങ്ങളില് പഠിക്ാനുള്ള സഹാേും – 4,561 

• ലാപ് യൊപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹാേും        – 1,543 

• ടസ്റ്റതയസാപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സഹാേും         – 335 

• അയ്യങ്ാളി ൊലന്് ടസർചെ് യസാളർഷ ിപ്പ്          – 4,680 

• പഠനമുറികള്   – 4,556

അവ�ുംബും : പട്ികജോതി വികസന വകുപ്്
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സ്േും ടതാഴില് സുംരുംഭങ്ങള് ഏടറ്ടുക്കുന്നതിന് 
വാേ്പയുടെ മൂന്നിടലാന്ന് സബ്സിഡിോേി 
വ്യക്തികള്ക്കുും/സ്േും സഹാേ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുും 
ധനസഹാേും നല്കിവരുന്നു. 2019-20 -ല്, 207 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് സ്േും ടതാഴില് സബ്സിഡി 
ലഭിചെിട്ടുണ്്. 2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 
വടര) വർഷങ്ങളില് സ്േുംടതാഴില് പദ്ധതി പ്രകാരും 
ആനുകൂല്യങ്ങള് യനെിേവരുടെ എണ്ും അനുബന്ും 
8.2.12-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു. വാർഷിക കുടുംബ 
വരുമാന പരിധി 2.50 ലക്ഷും രൂപേില് താടഴയുള്ള 
ടതാഴിലില്ാതെ പട്ടികജാതി യുവാക്ള്ക്്  വിയദശതെ് 
യജാലി യനടുന്നതിനാേി 1.00 ലക്ഷും രൂപ വടര 
ധനസഹാേും നല്കുന്നുണ്്. 2019-20 -ല് വിയദശതെ് 
ടതാഴില് യതടുന്നതിന് 1,922 യപർക്് ധനസഹാേും 
നല്കുകയുണ്ാേി.

പട്ി��ോതി ക�ോളനി�ളിറ്ല അെിസ്ോന 
സൗ�ര് വി�സനും

ടമചെടപ്പട്ട അെിസ്ാന സഡൗകര്യങ്ങള് 
നല്കുന്നതിനാേി മുപ്പതിലധികും പട്ടികജാതി 
കുടുുംബങ്ങള് താമസിക്കുന്ന പട്ടികജാതി 
യകാളനികളില് ‘അുംയബദ്കർ ഗ്രാമ വികസന 
പദ്ധതി’ ആരുംഭിക്കുകയുണ്ാേി. ഈ പദ്ധതി 
പ്രകാരും, ഓയരാ യകാളനിക്കുും കുെിടവള്ളും, 
കക്കൂസ്, ശുെിത്ും, മാലിന്യ നിർമാർജ്നും, യറാഡ് 
കണക്റ്ിവിറ്ി, ഷവദയൂതീകരണും, ഭൂസുംരക്ഷണ 
മതില്  നിർമ്മാണും, ജലയസെനും, കളിസ്ലും, 
കമ്മയൂണിറ്ി ഹാള്, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണും 
നവീകരണും, ഭവന നവീകരണും, വരുമാനദാേക 
പ്രവർതെനങ്ങള്ക്്   ധനസഹാേും, യകാളനിക്കുള്ളില്/
യകാളനിയോെ് യെർന്നുള്ള ശ്മശാനങ്ങള് എന്നിവയുടെ 
നവീകരണതെിനുമാേി ഓയരാ യകാളനിക്കുും, 1.00 
യകാെി രൂപ വീതും നല്കുന്നു. മുൻ വർഷങ്ങളില് 
ഏടറ്ടുതെ 216 സ്േും പര്യാപ്ത ഗ്രാമങ്ങളില്, 164 
ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർതെനങ്ങള് 2019-20-ല്
പൂർതെിോക്കുകയുണ്ാേി. അുംയബദ്കർ ഗ്രാമ 
വികസന പദ്ധതി പ്രകാരും ഏടറ്ടുതെ 50 
ഗ്രാമങ്ങളില് നാളിതുവടര 39 ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസന 
പ്രവർതെനങ്ങള് പൂർതെീകരിചെിട്ടുണ്്.

മറെ് സോമൂഹി� വി�സന പരിപോെി�ൾ

വിവോഹ ധനസഹോയും

പട്ടികജാതി ടപൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹതെിന് 
സാമ്പതെികപിന്തുണ നല്കുന്നതിനാേി പട്ടികജാതി 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് 75,000 രൂപ നിരക്ില് ധനസഹാേും 
നല്കി വരുന്നു. 2019-20-ല് 8,677 പട്ടികജാതി 
കൂടുുംബങ്ങള്ക്് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും സഹാേും 
നല്കുകയുും, ബഡ്ജറ്് വിഹിതമാേി അനുവദിചെ 
70.00 യകാെി രൂപേില് നിന്നുും 62.08 യകാെി രൂപ 

ടെലവഴിക്കുകയുും ടെയ്ിട്ടുണ്്. 2020-21-ല് അനുവദിചെ 
70.00 യകാെി രൂപേില് 42.77 യകാെി രൂപ (ടസപ്റ്ുംബർ 
30, 2020 വടര) ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. വിവാഹ ധനസഹാേ 
നിരക്് 2016-17 -ല് 50,000 രൂപേില് നിന്ന് 
75,000  രൂപോേി ഉേർത്തുകയുണ്ാേി.  പ്രസ്തുത 
പദ്ധതിയ്ക് കഴിഞെ അഞ്ചുവർഷമാേി നീക്ിവചെിട്ടുള്ള 
പദ്ധതിവിഹിതും, ടെലവഴിചെ തുക, പദ്ധതി മുയഖന 
പ്രയോജനും ലഭിചെ ഗുണയഭാക്താക്ളുടെ എണ്ും 
എന്നിവ ചിത്ും 8.2.3-ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ദുർബല വിഭോഗങ്ങൾക്കോയി പ്രകത്� 
പോകക്ക�്

പട്ടികജാതിക്ാർക്ിെേിടല ദുർബല സമുദാേങ്ങളാേ 
യവെർ, നാോെി, കല്ാെി, അരുന്ധതിോർ/െക്ിോർ 
എന്നിവർക്ാേി കാർഷിക ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
ധനസഹാേും നല്കുന്നതിനാേി ഒരു പുതിേ പരിപാെി 
2019-20-ല് ആരുംഭിച്ചു. ഇതനുസരിചെ്, കുറഞെത് 25 
ടസന്് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് പരമാവധി 10.00 ലക്ഷും രൂപ 
വടര ധനസഹാേും നല്കുന്നു. 2019-20-ല് ദുർബല 
വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വികസന പ്രവർതെനങ്ങള്ക്ാേി 
നീക്ിവചെിരിക്കുന്ന 50.00 യകാെി രൂപേില് നിന്നുും, 
31.71 യകാെി രൂപ ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. ഇതില് 135 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് കാർഷിക ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് 
ധനസഹാേും ലഭിചെിട്ടുണ്്. വീെ് നന്നാക്ാൻ 
598 കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളില് 
നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ികള്ക്ാേി 352 പഠനമുറികള് 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനുും ധനസഹാേും നല്കുകയുണ്ാേി.

നിയമപരമോയ കസവനങ്ങൾ

യലാകസഭേിയലയ്ക്കുും, സുംസ്ാന നിേമ നിർമ്മാണ 
സഭേിയലയ്ക്കുും, തയദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിയലയ്ക്കുമുള്ള 
ടതരടഞെടുപ്പിലും, സർക്ാർ യജാലിേിലും 
പട്ടികജാതിക്ാർക്്  ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘെന 
സുംവരണും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്്. ഇൻഡ്യൻ 
ഭരണഘെനയുടെ 17-ാും ആർട്ടിക്ിള് പ്രകാരും, 
ടതാട്ടുകൂൊേ്മ നിർതെലാക്ിേിട്ടുള്ളതുും, അതിടന് 
പ്രയോഗും നിയരാധിചെിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. പട്ടികജാതി, 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർടക്തിടരയുള്ള കുറ്കൃത്യങ്ങള് 
തെയുവാനാേി പഡൗരാവകാശ സുംരക്ഷണ നിേമവും 
1989 ടല അതിക്രമങ്ങള് തെേല് നിേമവും 
ശക്തമാേി നെപ്പിലാക്കുന്നുണ്്.  പട്ടികജാതി, 
പട്ടികവർഗ്ഗ  വിഭാഗക്ാർടക്തിടരയുള്ള 
അതിക്രമങ്ങള്, ടതാട്ടു കൂൊേ്മ എന്നിവയ്ക് ഈ 
നിേമങ്ങള് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്്.  അതിക്രമങ്ങള്ക്് 
ഇരോേവരുടെ പുനരധിവാസും,  ആവശ്യമാേ 
സഹാേും എന്നിവയ്കാേി പ്രയത്യക യകാെതി, യപാലീസ് 
യസ്റ്റഷൻ, പട്ടികജാതിക്ാർക്ാേി ഒരു ടപ്രാട്ടക്ഷൻ 
ടസല് എന്നിവ രൂപീകരിചെിട്ടുണ്്. 2019-20 -ല് ഈ 
പദ്ധതിക്ാേി അനുവദിചെ 12.50 യകാെി രൂപേില് 
9.77 യകാെി രൂപ ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതി 
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പ്രകാരും, 75,000 രൂപ നിരക്ില് മിശ്ര വിവാഹ 
ധനസഹാേമായുും നല്കി വരുന്നുണ്്. 2019-20-ല്
1,842 ദമ്പതികള്ക്് ഈ ധനസഹാേും 
ലഭിക്കുകയുണ്ാേി. കഴിഞെ അഞ്ചു വർഷമാേി 
മിശ്രവിവാഹ ധനസഹാേും ലഭിചെ ഗുണയഭാക്താക്ളുടെ 
വിവരങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.13 -ല് 
ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

വോത്സല്നിധി

പട്ടികജാതി  ടപൺകുട്ടികളുടെ 
സമഗ്രവികസനതെിനാേി വാത്ല്യനിധി എന്ന 
യപരില് ഒരു ഇൻഷ്റൻസ് ബന്ധിത സാമൂഹിക 
സുരക്ഷാ പരിപാെി 2017-18 -ല് ആരുംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതി 
പ്രകാരും, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ടപൺകുട്ടിയുടെ 
യപരില് 1,38,000 രൂപ എല്.ഐ.സിേില് 4 
തവണകളാേി നിയക്ഷപിക്കുന്നു. കുട്ടിക്് 6 മാസും 
തികയുയമ്പാള് ആദ്യ ഗഡുവാേ 30,000 രൂപയുും, 
കുട്ടിക്് ഷപ്രമറി ക്ാസ്ില് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയോ 
അഞ്് വേസ്് തികയുകയോ ടെയ്യുയമ്പാള് 33,000 
രൂപയുും, കുട്ടിക്് 10 വേസ് തികയുകയോ അഞ്ാും 
ക്ാസ്ില് പഠിക്കുയമ്പായഴാ മൂന്നാും ഗഡുവാേ 36,000 
രൂപയുും 10-ാും സ്റ്റായന്ർഡില് എത്തുയമ്പാള് നാലാും 
ഗഡുവാേ 39,000 രൂപയുും നാല് ഗഡുക്ളാേി 
നിയക്ഷപിക്കുന്നു. കുട്ടിക്് 18 വേസ്് തികയുയമ്പാള് 
3,00,000 രൂപ ഇൻഷ്റൻസ്  തുകോേി ഉറപ്പു 
നല്കുന്നു. കൂൊടത കുടുുംബതെിടല വരുമാനും 
യനടുന്ന അുംഗതെിന് ഇൻഷുറൻസ്  ആനുകൂല്യങ്ങളുും, 
ഒൻപതാും ക്ാസ്് മുതല് പ�ണ്ാും ക്ാസ്് വടര 
പഠിക്കുന്ന ടപൺകുട്ടിയുടെ സയഹാദരയനയാ, 
സയഹാദരിയക്ാ 1,000 രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേമായുും 
നല്കുന്നു. 2019-20 -ല് ഈ പദ്ധതിക്ാേി 11.00 

യകാെി രൂപ വകേിരുതെിേതില് 10.99 യകാെി 
രൂപയുും ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. ഈ പരിപാെിേില് 
നാളിതുവടര 5,896 ടപൺകുട്ടികടള രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്ിട്ടുണ്്.

പട്ി��ോതി ഉപപദ്ധതിക്കോയുള്ള ക�ോർ്പെസ് 
ഫണ്് (ക്രിട്ിക്കല് ഗ്ോപ് ഫിലിുംഗ്)

പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി പദ്ധതികളില് നിർണാേക 
വിെവകള് നികത്തുന്നതിനാേി പട്ടികജാതി വികസന 
വകുപ്പ് ബഡ്ജറ്ില് യകാർപ്പസ് ഫണ്ാേി പ്രതിവർഷും 
തുക നീക്ിവയ്ക്കുന്നു. മാനവ വിഭവയശഷി വികസനും, 
അെിസ്ാന ആവശ്യങ്ങള്, സാമ്പതെിക വികസനും 
എന്നിവയ്ക് ഊന്നല് നല്കിടക്ാണ്് തയ്യാറാക്ിേ 
യപ്രാജക്ടുകള്ക്് പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതിേിടല  
നിർണാേക വിെവകള് നികത്തുന്നതിന് ഫണ്് 
നല്കാനാണ് യകാർപ്പസ് ഫണ്് ഉയദേശിക്കുന്നത്. 
25 ലക്ഷും രൂപ വടര ഉള്ള സീമുകള്ക്് ജില്കളിടല 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ായുള്ള ജില്ാതല 
കമ്മിറ്ിക്് ഭരണാനുമതി നല്കാവന്നതാണ്. 
2019-20-ല് ഈ പദ്ധതിക്ാേി 15.27 യകാെി രൂപ 
ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. അനുവദിചെ 520 പദ്ധതികളില് 211 
എണ്ും പൂർതെീകരിക്കുകയുും ടെേ്തു. ഇതില് 88 യറാഡ് 
പണികള്, 86 കുെിടവള്ള പദ്ധതികള്, 3 സാുംസ്കാരിക 
യക�ങ്ങള്,  പട്ടികജാതിക്ാരുടെ 34 വീടുകള്ക്്  
സുംരക്ഷണ മതില് നിർമ്മാണും എന്നിവ ഉള്ടപ്പടുന്നു. 
2016-17 മുതല് 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020)വടര  
പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ാേി  അനുവദിചെ വിഹിതവും ടെലവും 
അനുബന്ും 8.2.14 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ച ിത്ും 8.2.3 2016-17 മുതല് 2019-20 വടര വ ിവാഹ ധനസഹാേതെിന് അനുവദിചെ വ ിഹിതവും ടെലവും, 
പ്രയോജനും ലഭിചെ കുടുുംബങ്ങളുടെ എണ്വും, രുപ ലക്ഷതെില്
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എണ്ും

അവ�ുംബും : പട്ിക ജോതി വികസനവകുപ്്



432 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

പട്ി��ോതി ഉപപദ്ധതിയ്ക്കുള്ള പ്രകത്� 
ക��സഹോയും 
(എസ്.സി.എ റ്റു എസ്.സി.എസ്.പി)

പട്ടികജാതിക്ാരുടെ സാമ്പതെിക ഉന്നമനതെിനായുള്ള  
പരിപാെികള് ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനാേി യക�സർക്ാരില് 
നിന്നുും പ്രയത്യക സഹാേും ലഭിക്ാറുണ്്. യക�, 
സുംസ്ാന,  തയദേശഭരണ സർക്ാരുകള് 
ഏടറ്ടുക്കുന്ന പദ്ധതികളിടല നിർണ്ാേക വിെവകള് 
നികത്തുന്നതിന് സഹാേമാവന്ന പരിപാെിോണിത്. 
എസ്.സി.എ റ്റു എസ്.സി.എസ്.പി പ്രകാരും 
ലഭ്യമാകുന്ന ധനസഹാേതെിടന് 75 ശതമാനും തുക 
പട്ടികജാതി ജനസുംഖ്യാ അെിസ്ാനതെില് ജില്കളില് 
കളക്െർമാർക്് നല്കുന്നു. യശഷിക്കുന്ന 25 ശതമാനും 
തുക പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പ് ഡേറക്െർ  

പദ്ധതി നെതെിപ്പിന് വിനിയോഗിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് സബ്സീഡിയുും ധനകാര്യസ്ാപന 
ധനസഹാേവും കൂട്ടിയെർതെ് വരുമാനദാേകമാേ 
പ്രവർതെനങ്ങള് ഈ പദ്ധതിപ്രകാരും 
ഏടറ്ടുക്ാവന്നതാണ്. 2016-17 മുതല് 2020-21 
വടര (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) എസ്.സി.എ 
ടു എസ്.സി.എസ് പി പദ്ധതിയുടെ വിഹിതും, ടെലവ് 
എന്നിവയുടെ വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.15 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പട്ി�വർഗ്ഗ വി�സനും

1974-75 -ല് പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി 
ആരുംഭിചെയതാടെ, അഞ്ാും പഞ്വത്ര പദ്ധതി 
മുതല്  പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനും ഭരണകൂെതെിടന് 

കബോക്് 8.2.2 യകാവ ിഡിടന് പശ്ാതെലതെില് പട്ടികജാതി വ ികസന വകുപ്പ് എടറ്ടുതെ നെപെികള്

യകാവ ിഡ്-19 പ്രതിയരാധതെിടന് ഭാഗമാേി പട്ടികജാതി വ ികസന വകുപ്പ് താടഴപറയുന്ന നെപെികള് 
സ്ീകരിക്കുകയുണ്ാേി.

1. മാർചെ് 18, 2020 ന് വകുപ്പ ിന് കീഴ ിലള്ള മുഴുവൻ ഓഫീസുകളിലും യബാധവല്ക്രണും പ്രതിയരാധും എന്നിവ 
സുംബന്ധിചെ വ ിശദമാേ സർക്കുലർ നല്കി

2. ആയരാഗ്യ വകുപ്പ ിടന് പ ിന്തുണയോടുകൂെി എല്ാ പട്ടികജാതി യകാളനികളിലും‘യരേക്് ദ ടെേിൻ’ ക്യാമ്പേില് 
നെത്തുകയുും വ്യക്തിശുെ ിത്ടതെക്കുറിച്ചുും സാമൂഹിക അകലും പാല ിയക്ണ്തിടനക്കുറിച്ചുും യബാധവല്ക്രണും 
നെത്തുകയുമുണ്ാേി. പട്ടികാജാതി വ ികസന വകുപ്പ ിനു കീഴ ിലള്ള പട്ടികജാതി (എസ്.സി) ടപ്രായമാട്ടർമാരുും 
ജില്ാതല ഉയദ്യാഗസ്രുും യബാധവല്ക്രണതെിടന് ഭാഗമാേി പട്ടികജാതി യകാളനികളില് വ ിവര സാമഗ്രികള് 
വ ിതരണും ടെേ്തു.

3. ഫീല്ഡ്തല ഉയദ്യാഗസ്ടര ഏയകാപ ിപ്പ ിക്കുന്നതിനാേി ഡേറക്െയററ്ില് യകാവ ിഡ് 19 ടസല് 
ആരുംഭിക്കുകയുണ്ാേി. ഈ ടസല് മുയഖന ജില്േിടല യകാവ ിഡ് ബാധിതടരയുും, നിരീക്ഷണതെില് 
കഴിയുന്നവരുടെയുും വ ിവരങ്ങള് യശഖരിക്കുകയുണ്ാേി.

4. യകാവ ിഡ്-19  യരാഗബാധിതർക്കുും, യരാഗും ഉടണ്ന്ന് സുംശേിക്കുന്നവർക്കുും,ഐസയലഷനില്  
കഴിയുന്നവർക്കുും ക്റഷന്നില് കഴിയുന്നവർക്കുും സമേബന്ധിതമാേ പരിയശാധന 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമാേ നെപെികള് ഷകടക്ാള്ളുകയുണ്ാേി.

5. ക്ാറഷന്നിലള്ളവർക്കുും ഐസയലഷനില് കഴിയുന്നവർക്കുും തയദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ സഹാേയതൊടെ 
ഭക്ഷണവും മറ്ത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുും നല്കുന്നതിനുള്ള സാഹെര്യും സൃഷ് ിച്ചു.

6. എല്ാ പട്ടികജാതി യകാളനികളിലും അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണ വസ്തുക്ള്, മരുന്ന്, കുെിടവള്ളും എന്നിവ 
ലഭ്യമാകുന്നുടണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും വൃദ്ധർക്കുും, ഗർഭിണികള്ക്കുും, വ ികലാുംഗർക്കുും, കുട്ടികള്ക്കുും പ്രയത്യക 
ശ്രദ്ധ നല്കുകയുും ടെേ്തു.

7. പ്രായദശികതലതെില് പ്രവർതെിച്ചുവന്നിരുന്ന പട്ടികജാതി ടപ്രായമാട്ടർമാരുടെ യസവനതെില്  
തെസ്മില്ാതിരിക്ാൻ യസവന കാലാവധി ദീർഘ ിപ്പ ിച്ചു.

8. സർക്ാർ നിർയദേശപ്രകാരും വകുപ്പ ിനു കീഴ ിലള്ള എല്ാ യഹാസ്റ്റലകളുും യമാഡല് റസിഡൻഷ്യല് സ്കുളുകളുും അെച്ചു.

9. പട്ടികജാതി വ ികസന വകുപ്പ ിന് കീഴ ിലള്ള ഭൂരിഭാഗും യഹാസ്റ്റലകളുും സ്കൂളുകളുും യകാവ ിഡ് ടകേർ 
ടസന്റുകളാേി മാറ്റുകയുും ജില്ാകളക്െർമാർക്് ഷകമാറ്ും ടെയ്യുകയുമുണ്ാേി.

10. വകുപ്പ ിടല ഫീല്ഡ് തല ഉയദ്യാഗസ്രുും ജില്ാതല ഉയദ്യാഗസ്രുും ജനങ്ങള്ക്് സമേബന്ധിതമാേി സഹാേും 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാേി ജില്ാ ഭരണകൂെയതൊടുും പ്രായദശിക സർക്ാരുകള്ടക്ാപ്പും നിന്ന് പ്രവർതെിച്ചു.

അവ�ുംബും : പട്ികജോതി വികസനവകുപ്്
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പ്രധാന ലക്ഷ്യമാേിരുന്നു.  അതനുസരിചെ്, 
സുംസ്ാനടതൊട്ടാടകയുള്ള സാമൂഹികമായുും  
സാമ്പതെികമായുും ദുർബലരാേ പട്ടികവർഗ്ഗ  
സമുദാേങ്ങളുടെ വികസനതെിനാേി സാമ്പതെിക 
യ്ാതസ്സുകള് ഉപയോഗടപ്പടുത്തുന്നതില് പ്രയത്യക 
ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. പട്ടികവർഗ്ഗ സുംരക്ഷണതെിനുും 
വികസനും യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ഭരണഘെനാനിർയദേശങ്ങളുും നിേമങ്ങളുും 
ഉണ്ാേിരുന്നിട്ടുും, താടഴതട്ടിലള്ള ധാരാളും 
പ്രതിബന്ധങ്ങള്  വികസനടതെ തുെർചെോേി 
ബാധിക്കുന്നുണ്്. പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ അവരുടെ 
അവകാശങ്ങടളക്കുറിചെ് മനസ്ിലാക്കുന്നതിലും അവ 
സുംരക്ഷിക്ടപ്പടുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലമാണ് 
പട്ടികവർഗ്ഗവികസനതെിടന് അന്തസതെ 
നിലടകാള്ളുന്നത്. പട്ടികവർഗ്ഗ യക്ഷമതെിനാേി വിവിധ 
പദ്ധതികള് നെപ്പിലാക്കുന്നതിനാേി സുംസ്ാന 
സർക്ാരുും യക�സർക്ാരുും  തുക വകേിരുത്തുന്നുണ്്. 
എന്നിട്ടുും, അവശ്യ സഡൗകര്യങ്ങളാേ ആയരാഗ്യും, 
വിദ്യാഭ്യാസും, അഭികമ്യത, അെിസ്ാന സഡൗകര്യങ്ങള്, 
ടെലിയകാും/ഇന്ർടനറ്് കണക്റ്ിവിറ്ി, ഉപജീവന 
മാർഗ്ഗങ്ങള് തുെങ്ങിേവ ഇന്നുും പട്ടികവർഗ്ഗ യമഖലേിടല 
പ്രധാന ടവല്ലുവിളിോേി തടന്ന നിലനില്ക്കുന്നു. 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്്   അവരുടെ വികസന സാധ്യത 
മനസ്ിലാക്ിടക്ാടുക്കുന്ന തരതെിലള്ള പശ്ാതെലും 
ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസനതെിന്  
മാർഗ്ഗദർശനും നല്കുന്നത്. പട്ടികവർഗ്ഗ  
വികസനതെിനായുള്ള വിവിധ പ്രവർതെനങ്ങള്ക്് 
അനുവദിക്കുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗും സുംബന്ധിചെ് 
കാര്യക്ഷമമാേ യമാണിറ്റിുംഗ് നെയതെണ്ത് 
അനിവാര്യമാണ്.

പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി പട്ടികവർഗ്ഗ 
വികസന വകുപ്പ് നെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികടള 
വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെികള്, പാർപ്പിെും, ആയരാഗ്യും, 
സാമൂഹിക സാമ്പതെിക ഉന്നമനും, നിേമ പരിരക്ഷാ 
പരിപാെികള് എന്നിങ്ങടന തരുംതിരിക്ാവന്നതാണ്. 
സുംസ്ാന പദ്ധതി, യക�ാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്, 
പട്ടിക വർഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതിക്കുള്ള പ്രയത്യക യക� 
സഹാേും (എസ്.സി.എ  ടു െി.എസ്.പി) എന്നിവോണ്  
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് അനുവദനീേമാേ 
വിഹിതതെിടന് പ്രധാന ധന യ്ാതസ്സുകള്.  
2019-20 -ല് പട്ടികവർഗ്ഗയക്ഷമതെിനാേി 866.26 യകാെി 
രൂപ നീക്ിടവചെതില് 663.27 യകാെി രൂപ പട്ടികവർഗ്ഗ 
വികസനവകുപ്പിനുും, 202.99 യകാെി രൂപ തയദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കുമാണ്  നല്കിേിട്ടുള്ളത്. 
2019-20 -ല് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിന് 
അനുവദിചെ ബഡ്ജറ്് വിഹിതമാേ 663.27 യകാെി 
രൂപേില് 428.46 യകാെി രൂപ ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. 2016-17 
മുതല് 2020-21 വടര ആടക സുംസ്ാന വിഹിതതെില് 
നിന്നുും അനുവദിചെ  പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതും 
സുംബന്ധിചെ വിവരങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.16 ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു. 2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 

30, 2020 വടര) വർഷങ്ങളില് പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന 
വകുപ്പ് നെപ്പിലാക്ിേ പദ്ധതികളുടെ സാമ്പതെികവും 
ഭഡൗതികവമാേ യനട്ടങ്ങളുടെ വിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.17 ലും അനുബന്ും 8.2.18 ലും 
യെർതെിട്ടുണ്്. പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി  
നെപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാെികള് ചുവടെ 
സുംഗ്രഹിക്കുന്നു.

പട്ി�വർഗ്ഗ കക്ഷമത്തിനോയി  നെ്പെോക്കുന്ന 
പ്രധോന പരിപോെി�ൾ

ഭൂമി

ഭൂരഹിതരാേ പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ  ക്് ഭൂമി 
നല്കുന്നതിനാേി 2001-ല് പട്ടികവർഗ്ഗ  
പുനരധിവാസ വികസന മിഷൻ (െി.ആർ.ഡി.എും) 
ആരുംഭിക്കുകയുണ്ാേി. ഭൂരഹിതർക്് ഭൂമി നല്കല്, 
പുനരധിവാസ യമഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനും 
എന്നിവോണ് പട്ടികവർഗ്ഗ പുനരധിവാസ മിഷടന് 
പ്രധാന പരിപാെികള്. പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിടന് 
കണക്നുസരിചെ്, സുംസ്ാനതെ് 10,944 ഭൂരഹിതരാേ 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുണ്്.  ലാന്് ബാങ്് പദ്ധതി, നിക്ഷിപ്ത 
വനഭൂമി വിതരണും, വനാവകാശ നിേമും എന്നീ 
പരിപാെികള് വഴിോണ് പട്ടികവർഗ്ഗ പുനരധിവാസ 
മിഷൻ ഭൂമി വിതരണും ടെയ്യുന്നത്. 2019-20 ടല ഈ 
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന യനട്ടങ്ങള് ചുവടെ യെർക്കുന്നു.

• ലാന്് ബാങ്് പദ്ധതി പ്രകാരും, 58 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് 10.06 ഏക്ർ ഭൂമി 
വിതരണും ടെയ്യുകയുണ്ാേി. ഇതില് മലപ്പുറും 
ജില്േിടല 34 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് 5.27 
ഏക്ർ സ്ലവും കണ്ണൂർ ജില്േിടല 24 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് 4.79 ഏക്ർ സ്ലവും 
വിതരണും ടെയ്ിട്ടുണ്്.

• നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമിേിലള്ള 73.19 ഏക്ർ ഭൂമി 
വേനാട്ടിടല 456 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്്  വിതരണും 
ടെേ്തു.

• വനാവകാശ നിേമ പ്രകാരും, 596.39 ഏക്ർ ഭൂമി 
549 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്് വിതരണും ടെേ്തു.

2019-20-ല് വിവിധ പദ്ധതികളിലാേി 1,061 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ  ക്് ആടക 679.64 ഏക്ർ ഭൂമി 
വിതരണും ടെയ്ിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരും, 
2020-21-ല് 328 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ  ക്് (2020 
ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) ഭൂമി നല്കി. 2016-17 മുതല് 
2019-20 വടര വിവിധ ജില്കളില് ഭൂമി വിതരണും 
നെതെിേതിടന് വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും  
8.2.19 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
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ഭവനും

സുംസ്ാനടതെ എല്ാ പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്കുും വീെ് 
ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് സർക്ാർ നേും ആണ്. 
അതുടകാണ്് സുംസ്ാനതെ് വീെില്ാതെ ഒരു 
പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബവും ഉണ്ാവകേില്. 2019-20 -ല് 
പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസന വകുപ്പ് നെതെിേ സർയവ്വ 
പ്രകാരും, ഏകയദശും 16,070 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള് 
ഭവനരഹിതരുും 10,944 കുടുുംബങ്ങള് ഭൂരഹിതരുമാണ്.  
2017-18 മുതല് ഷലഫ് മിഷൻ മുയഖനോണ് ഭവന 
പദ്ധതി നെപ്പിലാക്കുന്നത്. സുംസ്ാന പദ്ധതി 
വിഹിതതെിന് പുറടമ, യകരള നഗര ഗ്രാമ വികസന 
ധനകാര്യ യകാർപ്പയറഷൻ ലിമിറ്ഡില് (ടക.യു.ആർ.
ഡി.എഫ്.സി) നിന്നുള്ള ധനസഹാേവും ഇതിനാേി 
ലഭിക്കുന്നുണ്്. പ്രായദശിക സർക്ാരുകള് അവർക്് 
അനുവദിചെ പട്ടികവർഗ്ഗ  ഉപപദ്ധതി ഫണ്ില് നിന്നുും, 
പ്രധാനമ�ി  ആവാസ് യോജനേില് നിന്നുും 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്്  പാർപ്പിെും നല്കുന്നതിനാേി 
തുക വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്്. 2016-17-ല് പട്ടികവർഗ്ഗ  
വികസന വകുപ്പിടന് വിവിധ ഭവന പദ്ധതികള് 
പ്രകാരും അനുവദിചെ 6,709 വീടുകളില്, 702 വീടുകള് 
2019-20-ല് പൂർതെീകരിക്കുകയുണ്ാേി. ഷലഫ് 
മിഷടന് ആദ്യഘട്ടതെില്, ലക്ഷ്യമിട്ട 12,054 വീടുകളില്, 
11,087 എണ്ും പൂർതെീകരിച്ചു, ഇതില് 1,255 വീടുകള് 
2019-20 ലാണ് പൂർതെിോേത്. ഷലഫ് മിഷൻ 
രണ്ാും ഘട്ടതെില് 6,107 വീടുകള്ക്്  അനുമതി 
നല്കിേിട്ടുള്ളതില് 2,001 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണും 

പൂർതെിോേിട്ടുണ്്. 2016-17 മുതല് 2019-20 വടര 
ഭവന പദ്ധതിയ്ക് അനുവദിചെ വിഹിതവും ടെലവും 
അനുബന്ും 8.2.20 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

വിദ്ോഭ്ോസ പരിപോെി�ൾ

പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക 
എന്നതിനപ്പുറും, അവർക്് ടമചെടപ്പട്ട ടതാഴിലും 
മാനവിക വികസനവും പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
ഉപാധി കൂെിോണ് വിദ്യാഭ്യാസും എന്നതിനാല്, 
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങള് നെതെിവരുന്നു. പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസന 
വകുപ്പിന് കീഴില് 13  നഴ്സറി  സ്ക്കൂളുകള്, 10 കിന്ർ 
ഗാർട്ടൻ, 3  ബാലവാെികള്, 1 വികാസ് വാഡി, 3 
ബാലവിജ്ാൻ യക�ങ്ങള്, പ്രയത്യകിച്ചുും ദുർബലരാേ 
ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുള്ള 7 ടപരിപ്പതറ്ിക് വിദ്യാഭ്യാസ 
യക�ങ്ങള്, 20 യമാഡല് റസിഡൻഷ്യല് സ്ക്കുളുകള്, 
22 ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലേങ്ങള്, 106 പ്രീ-ടമ്ിക് 
യഹാസ്റ്റലകള്, 9 യപാസ്റ്്-ടമ്ിക് യഹാസ്റ്റലകള്, 12 
പരിശീലന യക�ങ്ങള്, 2 ടവായക്ഷണല് ട്േിനിുംഗ് 
യക�ങ്ങള്, 1 വ്യവസാേ പരിശീലന സ്ാപനും 
എന്നിവ പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്്. യപാസ്റ്്-ടമ്ിക്, 
പ്രീ-ടമ്ിക് യസ്കാളർഷിപ്പുകള്ക്് പുറടമ, അയ്യങ്ാളി 
ൊലന്് ടസർചെ്   യസാളർഷിപ്പ്, ടപരിപ്പതറ്ിക് 
വിദ്യാഭ്യാസും, കാേിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങള്ക്് 
നല്കുന്ന യപ്രാത്ാഹനങ്ങള് തുെങ്ങിേവ പട്ടികവർഗ്ഗ  
വിദ്യാർത്ികളുടെ ബഹുമുഖമാേ വികസനും 

കബോക്് 8.2.3 2019-20 ടല വ ിദ്യാഭ്യാസ യമഖലേിടല പ്രധാന ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള്

•	 ‘യഗാ്സാരഥി’ പദ്ധതി പ്രകാരും 476 സ്ക്കുളുകളിടല, 18,306  പട്ടികവർഗ്ഗ വ ിദ്യാർത്ികടള വ ിദ്യാലേങ്ങളില് 
എതെിക്കുന്നതിന് വാഹന സഡൗകര്യങ്ങള് ഏർടപ്പടുതെി.

•	 നിലവ ിലളള 150 കമ്മയൂണിറ്ി സ്റ്റഡി ടസന്റുകള്ക്് പുറടമ പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ിെേില് െയൂഷൻ, ഇ-യലണിുംഗ് 
സഡൗകര്യങ്ങള് എന്നിവ നല്കുന്നതിനാേി 100 സ്റ്റഡി ടസന്റുകള് കൂെി അധികമാേി സ്ാപ ിച്ചു.

•	 അയ്യങ്ാളി ടമയമ്മാറിേല് ൊലന്് ടസർചെ് ആന്് ഡവലപ്ടമന്് സീും പ്രകാരും, സമർത്രാേ 1200 പട്ടികവർഗ്ഗ 
വ ിദ്യാർത്ികള്ക്് ധനസഹാേും നല്കി.

•	 625 അനാഥരാേ കുട്ടികള്ക്് പ്രയത്യക ധന സഹാേും അനുവദിച്ചു.

•	 72,415 വ ിദ്യാർത്ികള്ക്്  പ്രീ-ടമ്ിക് യസ്കാളർഷ ിപ്പ് നല്കി.

•	 18,329 കുട്ടികള്ക്് യപാസ്റ്്-ടമ്ിക് യസാളർഷ ിപ്പ് ലഭിച്ചു.

•	 5 വ ിദ്യാർത്ികള്ക്് വ ിയദശ പഠനതെിന് യസാളർഷ ിപ്പ് നല്കി.

•	 776 സമർത്രാേ പട്ടികവർഗ്ഗ വ ിദ്യാർത്ികള്ക്് പ്രയത്യക ആനുകൂല്യങ്ങള് വ ിതരണും ടെേ്തു.

•	 86 വ ിദ്യാർത്ികള്ക്്  എൻ്ൻസ് പരിശീലനും നല്കി.

•	 3,419 കുട്ടികള്ക്് െയൂയട്ടാറിേല് ഗ്രാന്് അനുവദിച്ചു.

അവ�ുംബും  :- പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്



435അദ്ധ്യായം 8, സയാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ–ഉദധ്മങ്ങൾ

സധ്യമാക്കുന്നുണ്്. 2019-20 ടല വിദ്യാഭ്യാസ 
യമഖലേിടല പ്രധാന ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള്  
കബോക്് 8.2.3 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

2016-17 മുതല് 2020-21 വടര യസാളർഷിപ്പുും 
മറ്റു ധനസഹാേങ്ങളുും  ലഭ്യമാക്ിേ കുട്ടികളുടെ 
എണ്ും അനുബന്ധും 8.2.21-ല് ടകാടുതെിരിക്കുന്നു. 
2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) 
എന്നീ വർഷങ്ങളില് പട്ടികവർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ികള്ക്് 
ലഭിചെ ലുംപ്ും ഗ്രാന്്, ടസ്റ്റപ്പന്്, യപാക്റ്് മണി, 
എന്നിവയുടെ വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.22 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസതെിനാേി 2019-20 -ല്
വകേിരുതെിേ 179.39 യകാെി രൂപേില് 100.06 
യകാെി രൂപ ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. വർഷുംയതാറുും 
വിദ്യാഭ്യാസതെിനാേി അനുവദിചെ തുക, ടെലവ് 
എന്നിവയുടെ വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.23 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ആകരോഗ് പരിപോെി�ൾ

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്ക്് ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷ 
നല്കുന്നതിനാേി വിവിധ പരിപാെികള് ഏടറ്ടുത്തു 
നെപ്പിലാക്കുകയുണ്ാേി. പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ായുള്ള 
സമഗ്ര ആയരാഗ്യ പരിപാെി, ജനനി ജന്രക്ഷ, 
സിക്ിള് ടസല് അനീമിേ യരാഗികള്ക്് െികിത്ാ 
ധനസഹാേും, പരമ്പരാഗത ഷവദ്യൻമാർക്കുള്ള 
ധനസഹാേും, ടമാഷബല് ടമഡിക്ല് ക്ീനിക്ിടന് 
നെതെിപ്പ് തുെങ്ങിേവ പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ാേി 
ഏടറ്ടുതെ പ്രധാന ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷാ 
പദ്ധതികളാണ്. 2019-20 ടല ആയരാഗ്യ യമഖലേിടല 
പ്രധാന ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള് കബോക്് 8.2.4 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

2019-20-ല് ആയരാഗ്യയമഖലയ്ക് കീഴിലള്ള 
പരിപാെികള്ക്ാേി 43.73 യകാെി രൂപ ബഡ്ജറ്് 
വിഹിതമാേി അനുവദിചെതില്,  32.81 യകാെി രൂപ 

ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. 2020-21-ല് 16.56 യകാെി 
രൂപയുും (2020 ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. 
കഴിഞെ അഞ്ചു വർഷമാേി ആയരാഗ്യ യമഖലേില് 
അനുവദിചെ വിഹിതും, ടെലവ്, ഭഡൗതീകയനട്ടങ്ങള് 
എന്നിവ അനുബന്ും 8.2.24 ലും അനുബന്ും 8.2.25 
ലും നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ധനപുണ് വി�സനും, റ്തോഴില്, ഉപ�രീവന 
പരിപോെി�ൾ

പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ിെേില് ജീവയനാപാധി പരിപാെികള് 
ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി വിവിധ ഷനപുണ്യ പരിശീലന 
പരിപാെികളുും കരിേർ ഷഗഡൻസ് ക്യാമ്പേിനുകളുും 
സുംഘെിപ്പിക്കുകയുണ്ാേി. 2019-20-ല്, 25 ഷനപുണ്യ 
പരിശീലന പരിപാെികള് സുംഘെിപ്പിചെതില് 1,148 
പട്ടികവർഗ്ഗ യുവതി യുവാക്ള് പടങ്ടുക്കുകയുും 
പരിശീലന പരിപാെികള് തുെർന്നുവരികയുമാണ്. 
ഇതുവടര പരിശീലനും പൂർതെിോക്ിേ 317 പട്ടികവർഗ്ഗ 
യുവതീ-യുവാക്ള്ക്്  സ്ാകാര്യ സ്ാപനങ്ങളില് 
യജാലി ലഭ്യമാേി. കഴിഞെ 4 വർഷമാേി ഷനപുണ്യ 
പരിശീലനും ലഭ്യമാേവരുടെയുും അതുവഴി ടതാഴില് 
ലഭിചെവരുടെയുും വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.26 
ലും ചിത്ും 8.2.4 ലും നല്കിേിരിക്കുന്നു. 2019-20 -ല് 
ഷനപുണ്യ വികസനതെിനാേി ഏടറ്ടുതെ സുപ്രധാന 
പരിപാെികള് കബോക്് 8.2.5, 8.2.6 എന്നിവേില് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

മഹോത്മോഗോന്ി ഗ്ോമരീണ റ്തോഴിലുറ്പെ് 
പദ്ധതിയിറ്ല ക�രള ധരൈബല് പ്ലസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറപ്പു പദ്ധതിേിലൂടെ 
(എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ) നിലവില് 100 ദിവസടതെ 
ടതാഴില് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്്. 2017-18 മുതല്,
എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ യുടെ കീഴില് ‘യകരള 
ഷ്ബല് ലൈസ് ’ എന്ന പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുകയുും 

കബോക്് 8.2.4 2019-20 ടല ആയരാഗ്യ യമഖലേിടല പ്രധാന ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള്

•   742 സിക്ിള് ടസല് അനീമിേ യരാഗികള്ക്് പ്രതിമാസും 2,500 രൂപ നിരക്ില് ധനസഹാേും നല്കി.

•   ‘ജനനി ജന്രക്ഷ’ പദ്ധതി പ്രകാരും 8700 ഗർഭിണികള്ക്കുും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കുും പ്രതിമാസും 2,000 രൂപ 
നിരക്ില് ധനസഹാേും ലഭ്യമാേി.

•   ‘്ഡീഷണല് ഷ്ബല് ഹീയലഴ്സ്’ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരും, 342 പരമ്പരാഗത ഷവദ്യൻമാർക്് 10,000 രൂപ 
നിരക്ില് വാർഷ ിക ഗ്രാന്് അനുവദിച്ചു.

•   സമഗ്ര ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരും, 33,000 പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്് െ ികിത്ാ സഡൗകര്യങ്ങള് നല്കി. 

•   വീടുകളില് െ ികിത്ാ സഹാേും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാേി ടമാഷബല് ക്ീനിക്കുകള് വഴി 3,684 ടമഡിക്ല് 
ക്യാമ്പുകള് സുംഘെിപ്പ ിച്ചു.

അവ�ുംബും  :- പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്
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യജാലി ലഭിചെവരുടെ  
എണ്

അവ�ുംബും : പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്

കബോക്് 8.2.5 യഗാ്ജീവ ിക- ഷനപുണ്യ വ ികസനതെിടല നാഴികക്ല്്

പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ ഷനപുണ്യ വ ികസനതെിനാേി പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന വകുപ്പ് ഏടറ്ടുതെ ശ്രയദ്ധേമാേ 
പരിപാെിോണ് ‘യഗാ്ജീവ ിക’. വ ിവ ിധ പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദാേങ്ങള്ക്ിെേില്  നിന്നുും ഗുണയഭാക്താക്ടള 
ടതരടഞെടുതെ് ടതാഴില് വ ിപണിേില് ആവശ്യകതയുള്ള വ ിവ ിധ പ്രവർതെന യമഖലകളില് അവർക്് 
ഷനപുണ്യ വ ികസന പരിപാെികള് നല്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാെിേിലൂടെ ലക്ഷ്യും വചെത്. ഷവദഗ്ധ്യും 
കറവള്ളതുും അവ ിദഗ്ദ്ധരുമാേ പട്ടികവർഗ്ഗ  ടതാഴിലാളികടള വ ിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികളാക്ി മാറ്റുന്ന 
പ്രക്രിേോണിത്. പട്ടികവർഗ്ഗയമഖലേിടല വീടുകള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർതെനങ്ങള് ഏടറ്ടുതെ് 
നെത്തുന്നതിന് പട്ടികവർഗ്ഗ  വ ിഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് ഒരു ടതാഴില് യസനടേ വ ികസിപ്പ ിക്കുക എന്നതാണ് 
ഈ പരിപാെി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഈ പരിപാെിേിലൂടെ  കല്പ്പണി, ലൈുംബ ിുംഗ്, ഇലക്്ിക്ല് വേറിുംഗ്, മരപ്പണി, 
ടപേിന്ിുംഗ്, ഷെല് വർക്് തുെങ്ങിേ വ ിവ ിധ യമഖലകളിലാേി 1,170 പട്ടികവർഗ്ഗ യുവാക്ള്ക്്   പരിശീലനും 
നല്കുകയുും, പരിശീലനും ലഭിചെ പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണയഭാക്താക്ടള 53 സ്ാശ്രേ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുകയുും ടെേ്തു. ഈ 
ഗ്രൂപ്പുകള് ഇയപ്പാള് വ ിവ ിധ നിർമ്മാണ പ്രവർതെനങ്ങളില് ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മാ്മല്, ടപാതു, സ്കാര്യ 
യമഖലകളിടല നിർമ്മാണ പ്രവർതെനങ്ങളുടെ കരാറുകളുും ഇവർ ഏടറ്ടുതെ് തുെങ്ങിേിട്ടുണ്്.

‘യഗാ്ജീവ ിക’ പരിപാെിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്േുംസഹാേ സുംഘങ്ങള് ഏടറ്ടുതെിട്ടുള്ള മികചെ നിർമ്മാണ 
പ്രവർതെികളിടലാന്നാണ്  എറണാകുളും ജില്േിടല കുട്ടമ്പുഴേിടല ""പന്തപ്ര ഭവന പദ്ധതി,"" െ ി.ആർ.ഡി 
എമ്മിന് കീഴ ില് പുനരധിവസിപ്പ ിചെ 57 പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളുടെ ഭവന നിർമ്മാണും യഗാ്ജീവീകേിടല 
സ്േും സഹാേ സുംഘങ്ങളാണ് ഏടറ്ടുതെ് നെപ്പ ിലാക്ിേത്. പട്ടികവർഗ്ഗ    സ്േും സഹാേ സുംഘതെിടന് 
പങ്ാളിതെയതൊടെ മാ്ും നെപ്പ ിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യേിടല തടന്ന ഏറ്വും വല ിേ നിർമ്മാണ പ്രവർതെിോേി ഈ 
ഭവന പദ്ധതിടേ കണക്ാക്ാും. സമൂഹതെിടന് മുഖ്യധാരേില് എതെിടപ്പൊതെ പാർശ്വല്ക്രിക്ടപ്പട്ട ഒരു 
ജനസമൂഹതെിടന് ശാക്തീകരണവും ഉന്നമനവമാണ് ഈ പരിപാെിേിലൂടെ കാണാനാവന്നത്.

അവ�ുംബും:  പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്

കബോക്് 8.2.6 അട്ടപ്പാെി ഷ്ബല് അപ്പാരല് പാർക്് (എ.െി.എ.പ ി)

 
അട്ടപ്പാെിേിടല പട്ടികവർഗ്ഗ സ്്ീകളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പതെികവമാേ ശാക്തീകരണും ലക്ഷ്യും 
ടവച്ചു ടകാണ്ടുള്ള പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന വകുപ്പ ിടന് ആദ്യ സുംരുംഭമാണ് അട്ടപ്പാെി ഷ്ബല് അപ്പാരല് 
പാർക്്. പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ിെേിലള്ള സാമ്പതെിക പ ിന്നാക്ാവസ്യ്ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിടലാന്ന് 
സുംരുംഭങ്ങളുടെ അഭാവും തടന്നോണ്. പട്ടികവർഗ്ഗ സ്്ീകളില് ഷനപുണ്യ വ ികസനതെിടന് അഭാവും 
പരിഹരിക്ടപ്പയെണ്തിടന് ആവശ്യകത കണക്ിടലടുത്തുടകാണ്് സുംസ്ാനടതൊട്ടാടകയുള്ള പട്ടികവർഗ്ഗ 
സ്്ീകള്ക്് ഷനപുണ്യ പരിശീലനും നല്കുന്നതിന് പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസനവകുപ്പ് മുൻഷകടേടുക്കുകയുണ്ാേി. 
അട്ടപ്പാെിേിടല വ ിവ ിധ പട്ടികവർഗ്ഗ  വ ിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുും 250 പട്ടികവർഗ്ഗ സ്്ീകടള ടതരടഞെടുതെ് 
േ�വല്കൃത അലങ്ാര വസ്് നിർമ്മാണതെില് പരിശീലനും നല്കുകയുും, പാലക്ാെ് ജ ില്േിടല അട്ടപ്പാെി  
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ഇത് പ്രകാരും സുംസ്ാന സർക്ാർ എല്ാ 
പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളുടെയുും ടതാഴില് 
ദിനങ്ങള് 100 ദിവസതെില് നിന്ന് 200 
ദിവസങ്ങളാേി ഉേർത്തുകയുമുണ്ാേി. ടതാഴിലറപ്പ് 
പദ്ധതിേില് പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ പങ്ാളിതെും 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുും സമേബന്ധിതമാേി 
ടതാഴിലറപ്പ് കൂലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമാേി സുംസ്ാന 
പദ്ധതി വിഹിതതെില് നിന്നുും കുടുബശ്രീ മുയഖന 
പട്ടികവർഗ്ഗ ടതാഴിലാളികള്ക്് ആഴ്ചേില് ഒരിക്ല് 
യവതനും നല്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യകാർപ്പസ് ഫണ്് 
സുംവിധാനവും സുംസ്ാന സർക്ാർ ആവിഷ്കരിചെ് 
നെപ്പിലാക്ിേിട്ടുണ്്. അതുവഴി ഗുണയഭാക്താക്ളുടെ 
ബാങ്് അക്ഡൗണ്ില് യക� ഗവൺടമന്് 
ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക് യവതനും മുൻകൂറാേി നല്കിേ 
തുക തിരിച്ചുപിെിക്കുന്നതാണ്. ഈ യകാർപ്പസ് 
ഫണ്് സുംവിധാനും വേനാെ്, അട്ടപ്പാെി, ആറളും 
എന്നിവിെങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായുും നെപ്പിലാക്ിേത് 
എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ – യകരള ഷ്ബല് ലൈസ് 

നെപ്പിലാക്ിേതു മുതല് ടതാഴില് ലഭിചെ പട്ടികവർഗ്ഗ 
കുടുുംബങ്ങളുടെ വിശദാുംശങ്ങള് ചിത്ും 8.2.5 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ഭക്ഷ് സുരക്ഷയുും കപോഷ�ോഹോര വി�സന 
പരിപോെി�ളുും

പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരിടല യപാഷകാഹാരക്കുറവിനുും 
ദാരി�്യതെിനുും പരിഹാരും കാണുന്നതിടന് 
ഭാഗമാേി മൺസൂൺ സമേതെ്, പ്രയത്യകിച്ചുും 
ജൂൺ മുതല് ടസപ്റ്ുംബർ വടരയുള്ള മാസങ്ങളില് 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരും എല്ാ ജില്കളിലും 
പട്ടികവർഗ്ഗയമഖലകളില് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് വിതരണും 
ടെയ്യുന്നുണ്്. 2019-20 -ല് 80,000 ഭക്ഷണ 
കിറ്റുകളുും 1,59,753 ഓണക്ിറ്റുകളുും പട്ടികവർഗ്ഗ 
ക്ാർക്് വിതരണും ടെേ്തു. അട്ടപ്പാെി, വേനാെ് 
എന്നിവിെങ്ങളിടല ഗർഭിണികള്, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ, 
കുട്ടികള്, കഡൗമാരക്ാർ, മുതിർന്ന പഡൗരൻമാർ, കടുതെ 
യരാഗബാധിതർ എന്നിവരുള്ടപ്പടെയുള്ള ദുർബലരുടെ 

ച ിത്ും 8.2.5 മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതി,  യകരള ഷ്ബല് ലൈസ് പദ്ധതി  
പ്രകാരും ടതാഴില് ലഭിചെ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളുടെ എണ്ും
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ദിവസും വടര യജാലി 
ലഭിചെ കുടുുംബങ്ങള്

അവ�ുംബും  :- ഗ്രോെീണ വികസന വകുപ്്

 
യ്ാക്ിടല മിനി സിവ ില്യസ്റ്റഷൻ  സമുചെേതെില് ഒരു ഉല്ാദന യൂണിറ്് സ്ാപ ിക്കുകയുും, പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന 
വകുപ്പ് ഈ സുംരുംഭതെിന് ആവശ്യമാേ ഫർണിചെറുകള്, േ�ങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ നല്കുന്നതിനുും 
സുംരുംഭതെിടന് വ ികസനതെിന് മികചെ പ ിന്തുണ  നല്കി.  പദ്ധതിയുടെ നെതെിപ്പ ിനുള്ള സ്ലും നല്കുന്നതിനുും, 
പ്രാരുംഭ പ്രവർതെനങ്ങള്ക്കുും ആവശ്യമാേ സഹാേവും ജില്ാ ഭരണകൂെും നല്കുകയുണ്ാേി. അട്ടപ്പാെിേിടല 
പട്ടികവർഗ്ഗ സ്്ീകളുടെ ഷനപുണ്യ വ ികസനതെിനുും, ഉപജീവന മാർഗ്ഗതെിനുും, ശാക്തീകരണതെിനുും ഈ 
പദ്ധതി വളടരേധികും സഹാേിച്ചു. 200 സ്്ീകളുടെ ജീവയനാപാധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാേി അട്ടപ്പാെിേിടല 
ഈ  വസ്് വ്യാപാര ഉല്ാദന യൂണിറ്ിന് കഴിഞ്ഞു. നിലവ ില് ഈ യൂണീറ്ാണ് പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന 
വകുപ്പ ിടന് കീഴ ിലള്ള യഹാസ്റ്റലകളിടലയുും യമാഡല് റസിഡൻഷ്യല് സ്ക്കുളുകളിടലയുും കുട്ടികള്ക്കുള്ള യൂണിയഫാും 
തുന്നി നല്കുന്നത്. സ്്ീകളിലും കുടുുംബതെിലും സാമ്പതെിക, സാമൂഹിക, യനതൃത്പരമാേ മാറ്ങ്ങള്ക്് 
കാരണമാേ ഒരു മാതൃകാ പദ്ധതിോണിത്. വേനാെ്, തിരുവനന്തപുരും എന്നീ  ജില്കളിയലയ്ക് കൂെി ഈ പദ്ധതി 
വ്യാപ ിപ്പ ിക്കുവാൻ ഉയദേശിക്കുന്നുണ്്.

അവ�ുംബും: പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്



438 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

കബോക്് 8.2.7 മില്റ്് വ ിയല്ജ് പദ്ധതി

അട്ടപ്പാെിേിടല പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ പരമ്പരാഗത കൃഷ ി പുനരുജ്ീവ ിപ്പ ിക്കുന്നതിനാേി കൃഷ ി വകുപ്പുും 
പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന വകുപ്പുും സുംയുക്തമാേി നെപ്പ ിലാക്ിേ പദ്ധതിോണ്  ‘മില്റ്് വ ിയല്ജ് പദ്ധതി. പദ്ധതിയുടെ 
ടമാതെും അെങ്ല് തുക 7.41 യകാെി രൂപോണ്. 1,900 ഏക്റുകളില് അട്ടപ്പാെിേിടല 70 ഊരുകളിലാേി പദ്ധതി 
പുയരാഗമിച്ചു വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ പചെക്റികള്, റാഗി, തിന, ൊമ, യൊളും, മുതിര, തുവര, നിലക്െല, 
ഉഴുന്ന്, പേർവർഗ്ഗങ്ങള്, എണ്ക്കുരു മുതലാേവ കൃഷ ി ടെയ്യുന്നു. സുംസ്ാനടതൊട്ടാടകയുള്ള ടകയയ്കാ (KAICO)  
വ ിപണികളിലൂടെയുും മറ്് ഇയക്ാ യഷാപ്പുകളുും വഴിോണ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്ന്നങ്ങളുടെ വ ിപണനും നെത്തുന്നത്. 
വ ിപണനതെിടന് ഭാഗമാേി, ‘അട്ടപ്പാെി ഓർഗാനിക’് എന്ന യപരില് ഗുണനിലവാരമുള്ള രോൻഡഡ് 
ഓർഗാനിക് ഉല്ന്നും വ ില്നയ്കാേി ലഭ്യമാക്ിേിട്ടുണ്്. വന്യമൃഗങ്ങളില് നിന്ന് കൃഷ ി സുംരക്ഷ ിക്കുന്നതിനുും, 
യതനീചെ കൃഷ ി യപ്രാത്ാഹിപ്പ ിക്കുന്നതിനുും യവണ്ി അട്ടപ്പാെിേിടല കയട്ടക്ാെ് പട്ടികവർഗ്ഗ യമഖലേില് ‘ബീ 
ഷഹവ് ടഫൻസിുംഗ്’ ആരുംഭിചെ ിട്ടുണ്്.  2019-20-ല് 400 ടഹക്െറിടല വ ിളടപ്പടുപ്പ് വഴി 1,256 കർഷകർക്്  
പ്രയോജനും ലഭിക്കുകയുണ്ാേി.  പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്് ടതാഴിലവസരങ്ങളുും ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും സൃഷ് ിക്കുന്നതിനു 
പുറടമ അട്ടപ്പാെിേിടല പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുും യപാഷകാഹാരവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ 
പദ്ധതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യും.

അവ�ുംബും: പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്  

യപാഷണതെിനാേി ‘കമ്മയൂണിറ്ി കിചെണുകള്’ നെപ്പിലാ 
ക്ിേിട്ടുണ്്. കൂൊടത പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസന വകുപ്പിടന് 
യകാർപ്പസ് ഫണ്ടുും പൂള്ഡ്  ഫണ്ടുും വിനിയോഗിചെ് 
വിവിധ ജില്കളില് നിരവധി കാർഷിക വികസന 
പദ്ധതികള് ഏടറ്ടുത്തു. അട്ടപ്പാെിേിടല യപാഷകാഹാര 

പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനാേി ‘മില്റ്് വിയല്ജ് ’ 
പദ്ധതിയുും ‘നയൂ്ീഷ്യൻ സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫഡ് ത്രൂ 
അയഗ്രാ ഇയക്ാളജി’ എന്ന പദ്ധതിയുും അട്ടപ്പാെിേില് 
നെപ്പിലാക്ിേിട്ടുണ്്. പദ്ധതിയുടെ വിശദാുംശങ്ങള് 
കബോക്് 8.2.7, കബോക്് 8.2.8 -ല് കാണിചെിരിക്കുന്നു.

കബോക്് 8.2.8   ‘നമത് ടവള്ളാടമ’ നയൂ്ിഷ്യൻ സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫഡ് ത്രൂ അയഗ്രാ ഇയക്ാളജി 

യകരളതെിടല ഏറ്വും വല ിേ പട്ടികവർഗ്ഗ യമഖലോേ അട്ടപ്പാെിേില്, ശിശുമരണ നിരക്കുും യരാഗാവസ്യുും 
യപാലള്ള കാരണങ്ങളാല് ശ്രദ്ധിക്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹെര്യതെിലാണ് പട്ടികജാതി വ ികസന വകുപ്പുും, 
യകരള ഡവലപ്പ്ടമന്് ഇടന്നായവഷൻ ആന്് സ്്ാറ്ജിക് കഡൗൺസിലും  (ടക.ഡിസ്ക)് ‘തണല്’ എന്ന എൻ.
ജി.ഒ യുമാേി യെർന്ന് യപാഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനാേി അട്ടപ്പാെിേില് 2019-20-ല് ഒരു ഷപലറ്്, 
പദ്ധതിക്് തുെക്മിട്ടത്. അട്ടപ്പാെിേിടല പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ കൃഷ ി പുനരുജ്ീവ ിപ്പ ിക്കുന്നതിനാേി ആരുംഭിചെ 
‘നയൂ്ിഷ്യൻ സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫഡ് ത്രൂ അയഗ്രാ ഇയക്ാളജി’ എന്ന ഈ പദ്ധതിടേ പ്രായദശിക ഭാഷേില് 
‘നമത് ടവള്ളാടമ’ എന്ന് നാമകരണും ടെയ്ിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ അട്ടപ്പാെിേിടല വ ിവ ിധ പട്ടികവർഗ്ഗ 
വ ിഭാഗങ്ങള് നെത്തുന്ന പരമ്പരാഗത കാർഷ ിക രീതികളിടലാന്നാേ ‘പഞ്കൃഷ ി’ പുനരുജ്ീവ ിപ്പ ിക്കുകയുണ്ാേി. 
സമ്മിശ്രകൃഷ ിരീതിോണ് ഇവ ിടെ പ ിന്തുെരുന്നത്. ഇതിടന ഇന്ർ യക്രാപ്പ ിുംഗ് എന്നുും അറിേടപ്പടുന്നു. പ്രസ്തുത 
കൃഷ ിേില് പലതരും മില്റ്റുകള്, യൊളും, എള്ള്, ടറഡ്ഗ്രാും, അരി, പചെക്റികള്, കീര മുതലാേവ കൃഷ ി ടെയ്യുന്നുണ്്. 
പരമ്പരാഗത കൃഷ ിക്ാർ അവരുടെ തയദേശീേ കാർഷ ിക രീതികള് അവലുംബ ിച്ചു. ഇത് കുറഞെ മുതല്മുെക്ില് 
ഭക്ഷ്യ ഉല്ാദന വർദ്ധനവ ിനുും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കുും, യപാഷകസമൃദ്ധിക്കുും, സുസ്ിരമാേ കാർഷ ിക അഭിവൃദ്ധി  
ഉണ്ാക്കുന്നതിനുും സഹാേിച്ചു.

പങ്ാളിതെ ഗ്യാരണ്ി സിസ്റ്റും (പ ി.ജി.എസ്-ഇന്ത്യ), ടതാഴിലറപ്പ്പദ്ധതി, മൂല്യവർദ്ധന പരിപാെികള് 
എന്നിവേിലൂടെ കാർഷ ികാഭിവൃദ്ധി ടമചെടപ്പടുതൊൻ സാധിക്കുകയുണ്ാേി. പട്ടികവർഗ്ഗ  സമുദാേങ്ങള് 
പ്രയത്യകിച്ചുും ഊരുകൂട്ടങ്ങളുും, പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരാേ ഫീല്ഡ് യകാ-ഓർഡിയനറ്ർമാരുമാണ് ഈ പദ്ധതിടേ 
മുയന്നാട്ട് നേിക്കുന്ന ഘെകങ്ങള്. ആദ്യഘട്ടതെില്, അട്ടപ്പാെിേിടല 19 ഊരുകളിയലക്് പദ്ധതി നെപ്പ ിലാക്കുകയുും 
617 കർഷകരുടെ ഉെമസ്തേിലള്ള 897 ഏക്ർ ഭൂമി കൃഷ ിയ്കാേി ഏടറ്ടുക്കുകയുും ടെേ്തു. കഴിഞെ 20  മുതല്  
25 വർഷും വടര  തരിശു ഭൂമിോേി കിെന്ന 71 ശതമാനും ഭൂമിയുും (638 ഏക്ർ) കൃഷ ിയോഗ്യമാക്ി മാറ്റുവാനുും 
സാധിച്ചു. വർഷാവസാനയതൊടെ 17,234 കിയലാഗ്രാും മില്റ്്, ധാന്യങ്ങള്, പചെക്റികള്, മറ്് ഭക്ഷ്യവ ിളകള് 
എന്നിവ വ ിളടവടുക്ാൻ കർഷകർക്് കഴിഞ്ഞൂ. മൂന്നൂറിലധികും കുടുുംബങ്ങള് 10 മാസതെില് കൂടുതല് 
വ ിളവ് ഉപയോഗിക്കുകയുും. പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ തനത് ഭക്ഷണരീതി, സുംസ്കാരും, ആൊരങ്ങള് എന്നിവയ്ക് 
അനുസൃതമാേ  നിരവധി അപൂർവ്വ ധാന്യങ്ങളുും, വ ിള ഇനങ്ങളുും വീണ്ടുും കൃഷ ി ടെയ്തിനാല് ഈ പദ്ധതി 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്ിെേില് വ്യാപകമാേി അുംഗീകരിക്ടപ്പടുകയുും കൃഷ ിയുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട പല ആൊരങ്ങളുും 
ഉത്വങ്ങളുും വീടണ്ടുക്ാനുും കഴിഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ാും ഘട്ടതെില് അട്ടപ്പാെിേിടല 16 ഊരുകളിയലക്് 
കൂെി പദ്ധതി വ്യാപ ിപ്പ ിക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ ആടക 1,671 ഏക്റില് കൃഷ ിടെയ്യുകയുും അതുവഴി 1,211 
കർഷകർക്് പ്രയോജനും ലഭിക്കുകയുും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയുും ടെയ്ിട്ടുണ്്.

അവ�ുംബും:  പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്
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സോമൂഹി� വി�സന പരിപോെി�ൾ

പട്ടികവർഗ്ഗ ടപൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധന സഹാേും, 
അെിേ, പണിേ, പി.വി.റ്ി.ജി ഗ്രപ്പുകള്ക്കുള്ള പ്രയത്യക 
പായക്ജ്, യഗാ് വാത്ല്യനിധി, അുംയബദ്ക്ർ 
ടസറ്ില്ടമന്് ഡവലപ്പ്ടമന്് സീും എന്നിവോണ് 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി നെപ്പിലാക്ി 
വരുന്ന സുപ്രധാന സാമൂഹിക വികസന പദ്ധതികള്. 
ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള് ചുവടെ 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

• 275 പട്ടികവർഗ്ഗ ടപൺകുട്ടികള്ക്് 1.00 ലക്ഷും 
രൂപ നിരക്ില് വിവാഹ ധനസഹാേും നല്കി. 

• യകാഴിയക്ാെ് ജില്േിടല ‘ഓഡുംയകാഡ് ’ 
പട്ടികവർഗ്ഗ യമഖലേില് 10 പണിേ യകാളനികടള 
പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനാേി 2.75 ഏക്ർ ഭൂമി 
അെിേ, പണിേ വിഭാഗങ്ങള്ക്ായുള്ള  പ്രയത്യക 
പായക്ജ് വഴി വാങ്ങി നല്കുി.

• ടപൺകുട്ടികള്ക്് സാമൂഹിക സാമ്പതെിക 
സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള  യഗാ് വാത്ല്യ നിധി 
(യഗള് ഷെല്ഡ്  എൻയഡാവ്ടമന്് സീും) എന്ന 
പദ്ധതിേിലൂടെ 500 പട്ടികവർഗ്ഗ ടപൺകുട്ടികള്ക്്  
ഇൻഷ്റൻസ് പരിരക്ഷ നല്കി.

നിയമ പരിരക്ഷ പരിപോെി�ൾ

പൗരോവ�ോശ സുംരക്ഷണവും അതിക്രമങ്ങൾ 
തെയുന്നതിനുള്ള നിയമവും 

സമൂഹതെിടല പാർശ്വല്ക്രിക്ടപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ 
താല്ര്യും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും ഭരണഘെനാപരവും 
നിേമപരവമാേ സുംരക്ഷണും നല്കുന്നതിനുമാേി, 
പഡൗരാവകാശ സുംരക്ഷണ നിേമവും പട്ടികജാതി 
പട്ടികവർഗ്ഗ (അതിക്രമങ്ങള് തെേല്) നിേമും, 
1989 നിേമവും നെപ്പാക്ിേിട്ടുണ്്. നിേമതെിടല 
വ്യവസ്കള്, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർടക്തിരാേ 
കുറ്കൃത്യങ്ങള് തെയുന്നുണ്്. 2018-19-ല് 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർടക്തിടര  റിയപ്പാർട്ട് ടെയ്യടപ്പട്ട 
യകസുകളുടെ എണ്ും 125 ആേിരുന്നത് 2019-20-ല് 84 
ആേി കുറഞെിട്ടുണ്്. മിശ്രവിവാഹ ധനസഹാേും 2019-
20-ല് 47 ദമ്പതികള്ക്കു നല്കി. 2020-21-ല് (2020 
ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) 50 ദമ്പതികള്ക്കുും മിശ്രവിവാഹ 
ധനസഹാേും നല്കിേിട്ടുണ്്.

പട്ി�വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയ്ക്കോയുള്ള 
ക�ോർ്പെസ് ഫണ്് 
(നിർണ്ോയ� വിെവ് നി�ത്തല് പദ്ധതി)

പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിേില് കടണ്തെിേ വികസന 
വിെവകള് നികത്തുന്നതിന് പട്ടികവർഗ്ഗ  വികസന 
വകുപ്പ് വർഷും യതാറുും ബഡ്ജറ്ില് യകാർപ്പസ് ഫണ്് 
ആേി തുക വകേിരുത്തുന്നു.  യകാർപ്പസ് ഫണ്്  

പദ്ധതി പ്രകാരും, വിവിധ വികസന പ്രവർതെനങ്ങള് 
ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനാേി 2019-20-ല് വകേിരുതെിേ 
58.00 യകാെി രൂപേില് നിന്നുും 31.58 യകാെി രൂപ 
ടെലവഴിചെിട്ടുണ്്. 2016-17  മുതല് 2020-21 വടര 
(ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) യകാർപ്പസ് ഫണ്ില് 
അനുവദിചെ വിഹിതവും ടെലവും സുംബന്ധിചെ വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.27 –ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പട്ി�വർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിക്കുകവണ്ിയുള്ള 
പ്രകത്� ക��സഹോയും 
(എസ്.സി.എ ട റെി.എസ്.പി)

പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള്ക്് പ്രയോജനടപ്പടുന്ന 
വിദ്യാഭ്യാസും, ആയരാഗ്യും, ടതാഴില്ധിഷ്ിത 
വരുമാനദാേക പ്രവർതെനങ്ങള് എന്നിവ 
ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനാേി സുംസ്ാന പദ്ധതികള്ക്കു   
പുറടമ യക�സർക്ാരില് നിന്നുും അധിക വിഹിതമാേി 
ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ാണ് പട്ടികവർഗ്ഗ   ഉപപദ്ധതിക്കുള്ള 
പ്രയത്യക യക�സഹാേും 2016-17 മുതല് 2020-21 
വടര (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്ധതിക്കുള്ള പ്രയത്യക യക� സഹാേതെിടന് 
വിഹിതവും ടെലവും സുംബന്ധിചെ വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.28-ല് ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

ക�രള ഇന്സ്റ്റിറെയൂട്് കഫോർ റിസർച്ച് 
റ്രൈയിനിങ്ങ് ആന്് ഡവല്പെ്റ്മന്് സ്റ്റഡരീസ് 
കഫോർ എസ്.സി/എസ്.റെി (�ിർത്തോഡ്സ്)

1970-ല് സ്ാപിതമാേ പട്ടികവർഗ്ഗ ഗയവഷണ 
പരിശീലന ടസന്ർ (റ്ി.ആർ.ആന്്.റ്ി.സി) 
പുനർനാമകരണും ടെയ്ാണ്  യകരള ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് 
യഫാർ റിസർചെ്  ട്േിനിുംഗ് ആന്് ഡവലപ്പ്ടമന്് 
സ്റ്റഡീസ് യഫാർ എസ്.സി/എസ്.റ്ി (കിർതൊഡ്സ് ) 
ആേിമാറിേത്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് സുംസ്ാനടതെ 
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗക്ാടരക്കുറിചെ് പഠനങ്ങളുും 
ഗയവഷണവും നെത്തുന്നു. യകരളതെിടല 
പട്ടിക സമൂഹങ്ങള്ക്ിെേിടല വികസനും 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നരവുംശശാസ്് 
ഗയവഷണും സഹാേിക്കുന്നു. പാർശ്വത്കരിക്ടപ്പട്ട 
വിഭാഗങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുും 
പ്രശ്നങ്ങളുും തിരിചെറിോനുും അവരുടെ 
സമഗ്രവികസനതെിന് ഒരു പരിഹാരും 
കടണ്ത്തുന്നതിനുും സർക്ാരിന് ശുപാർശകള് 
നിർയദേശിക്ാനുും ഈ സ്ാപനും ശ്രമിക്കുന്നു. 
സ്ാപനതെിന് ഗയവഷണും, പരിശീലനും, 
ഡവലപ്ടമന്് സ്റ്റഡീസ് എന്നിങ്ങടന മൂന്ന് 
പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. സ്ാപനതെിടന് 
ഗയവഷണ വിഭാഗും, നരവുംശശാസ്്തെിടന്യുും 
സാമൂഹ്യശാസ്്തെിടന്യുും വിവിധ യമഖലകളില് 
നിന്നുള്ള ഷസദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങള് 
ഉള്ടക്ാള്ളിച്ചുടകാണ്്, സാമുദാേിക പഠനങ്ങളുടെ 
ഗയവഷണതെിടന്യുും വർഗ്ഗീകരണതെിടന്യുും 
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കബോക്് 8.2.9  യകാവ ിഡ്-19 ടന് പശ്ാതെലതെില് പട്ടികവർഗ വ ികസന വകുപ്പ് സ്ീകരിചെ നെപെികള്

പട്ടികവർഗ്ഗ യകാളനികളില് യകാവ ിഡ്-19 പെരുന്നത് തെയുന്നതിനാേി ഫീല്ഡ് ടലവല് ഓഫീസർമാരുടെയുും 
ഷ്ബല് ടപ്രായമാട്ടർമാരുടെയുും യസവനും ഉപയോഗിചെ് പട്ടികവർഗ വ ികസന വകുപ്പ് നിരവധി ഇെടപെലകള് 
നെതെി. വകുപ്പ് സ്ീകരിചെ നെപെികള് ചുവടെ വ ിശദീകരിചെ ിരിക്കുന്നു.

കബോധവത്ക്കരണും 

I. ആയരാഗ്യവകുപ്പ് ഉയദ്യാഗസ്രുും, നാഷണല് ടഹല്തെ് മിഷൻ ജില്ാ യപ്രാഗ്രാും മായനജരുമേി യെർന്നുടകാണ്് 
എല്ാ യപ്രാജക്െ് ഓഫീസർമാരുും/ഷ്ബല് ഡവലപ്പ്ടമന്് ഓഫീസർമാർമാരുും, ഷ്ബല് എക്്റ്ൻഷൻ 
ഓഫീസർമാർമാരുും, ഷ്ബല് ടപ്രായമാട്ടർമാരുും പട്ടികവർഗ യകാളനികളില് യബാധവത്കരണ 
പ്രവർതെനങ്ങള് നെതെി.

II. ആയരാഗ്യ വകുപ്പ ിടന് പ്രധാന നിർയദേശങ്ങളുും പ് ിസിറ്ി യപാസ്റ്ററുകളുും എല്ാ ഫീല്ഡ് സ്റ്റാഫകള്ക്കുും അവരുടെ 
സ്ാർട്ട് യഫാണുകളിലൂടെയുും ൊബ് ടലറ്റുകളിലൂടെയുും നല്കി.

III. സയന്ദശങ്ങള് ഷകമാറുന്നതിന് എല്ാ െ ി.ഇ.ഒ കളുും ഷ്ബല് ടപ്രായമാട്ടർമാരുും ഉള്ടപ്പടുന്ന പ്രയത്യക വാട്ട്സ് 
അപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള് സൃഷ് ിച്ചു.

IV. പണിേർ, മണ്ാൻ, കാട്ടുനായ്കൻ, അഡിേ, ഊരാളി, ടകാറഗ, ഇരുള, മുദുഗ, കുറുമ്പ, മുതുവാൻ എന്നീ പട്ടികവർഗ്ഗ 
സമുദാേക്ാർക്് അവരുടെ യഗ്രാ് ഭാഷകളില് വ ിവർതെനും ടെയ് യബാധവല്ക്രണ വീഡിയോകള് 
അവർക്ിെേില് പ്രെരിപ്പ ിച്ചു.

V. യകരള ടമഡിക്ല് സർവീസസ് യകാർപ്പയറഷൻ ല ിമിറ്ഡ് വഴി പട്ടികവർഗ്ഗ വ ികസന വകുപ്പ് നെത്തുന്ന 14 
ഷ്ബല് ടമാഷബല് ടമഡിക്ല് യൂണിറ്റുകള് മുയഖന യബാധവല്ക്രണ പരിപാെികള് നെതെി.

VI. പട്ടികവർഗ്ഗ ടപ്രായമാട്ടർമാർ അവരുടെ അധികാര പരിധിേിലള്ള എല്ാ വീടുകളുും  സന്ദർശിചെ് 
യരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികള്, യരാഗപരിയശാധന നെതെിേവർ യരാഗുംബാധിചെ വ്യക്തികള്, ക്റഷന്നിയലാ 
ഒറ്ടപ്പയട്ടാ കഴിയുന്നവർ എന്നിവടരക്കുറിചെ് റിയപ്പാർട്ട് ടെയ്യാൻ നിർയദേശും നല്കി.

VII. മറ്് യരാഗങ്ങളുടെ െ ികിത്േില് കഴിയുന്ന യരാഗികള്ക്് ആവശ്യമാേ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്ാൻ 
ഷ്ബല് എക്റ്ൻഷൻ ഓഫീസർമാർക്് നിർയദേശും നല്കി.

 പ്രയത്യക യബാധവല്ക്രണ പരിപാെികളുും പരിയശാധനകളുും നെത്തുകയുും, അഡിേ, പണിേ, മറ്റു ദുർബലരാേ 
പട്ടികവർഗ വ ിഭാഗങ്ങള് എന്നിവർക്് ശുെ ിത് സഡൗകര്യങ്ങള് നല്കുകയുും ടെേ്തു.

അവ�ുംബും : പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്്

ഭാഗമാേി വിവിധ സമുദാേങ്ങളുടെ, പ്രയത്യകിച്ചുും 
പട്ടിക സമുദാേങ്ങടളക്കുറിചെ്, വുംശീേ, സാമൂഹിക, 
സാുംസാരിക  പഠനങ്ങള് നെത്തുന്നു. ഡവലപ്ടമന്് 
സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗും സുംസ്ാനടതെ പട്ടിക 
സമുദാേങ്ങളുടെ വികസനതെിനാേി നെപ്പിലാക്ിേ 
വിവിധ പരിപാെികളുടെ പഠനങ്ങള് നെത്തുന്നു.
സുംസ്ാനടതെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങടള 
ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രയത്യക ഊന്നല് 
നല്കിടക്ാണ്് പരിശീലന വിഭാഗും ധാരാളും 
പരിപാെികള് നെത്തുകയുും ഏയകാപിപ്പിക്കുകയുും 
ടെയ്യുന്നു. ഓറിേയന്ഷൻ പരിപാെികള്, കപ്പാസിറ്ി 
ബില്ഡിുംഗ് പരിപാെികള്, ശാക്തീകരണ 
പരിപാെികള്, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെികള് എന്നിവയുും 
ഈ വിഭാഗും നെതെിവരുന്നു.  സുംസ്ാനടതെ 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ സമുദാേങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത 
നൃതെും, സുംഗീതും എന്നിവ ഉള്ടക്ാള്ളുന്ന 
ആദികലാഗ്രാമും പരിപാെിയുും ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് എടറ്ടുത്തു 
നെത്തുന്നു. കിർതൊഡ്സിടന് പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള 
വിഹിതവും ടെലവും അനുബന്ും 8.2.29 -ല്
നല്കിേിരിക്കുന്നു. 2016-17 മുതല് 2020-21 

വടര (2020 ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) യകരളതെിടല 
പട്ടികജാതിക്ാർക്കുും പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർക്കുടമതിരാേി 
കിർതൊഡ്സ് നെതെിേ നരവുംശ യകസുകളുടെ എണ്ും 
അനുബന്ും 8.2.30 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ക�രള സുംസ്ോന പട്ി��ോതി പട്ി�വർഗ്ഗ 
വി�സന ക�ോർ്പെകറഷന്

പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗതെില് നിന്നുള്ള 
സുംരഭകരുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുും   അഭിലാഷങ്ങള്ക്കുും  
യോജിക്കുന്ന തരതെിലള്ള യക്ഷമ പരിപാെികളുും വിവിധ 
വരുമാനദാേകമാേ പദ്ധതികളുും യകരള സുംസ്ാന 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന യകാർപ്പയറഷൻ 
ആവിഷ്ക്രിചെ് നെപ്പിലാക്കുന്നു. യകാർപ്പയറഷൻ 
നെപ്പിലാക്ിവരുന്ന പദ്ധതികടള (i) ഒറ്തെവണ 
വാേ്പാ പദ്ധതി (ii) യദശീേ പട്ടികജാതി ധനകാര്യ 
വികസന യകാർപ്പയറഷനുമാേി (എൻ.എസ്.എഫ്.
ഡി.സി.) യെർന്നു നെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള് 
(iii) യദശീേ പട്ടികവർഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന 
യകാർപ്പയറഷനുമാേി (എൻ.എസ്.െി.എഫ്.ഡി.സി.) 
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യെർന്ന് നെപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികള് എന്നിങ്ങടന തരും 
തിരിക്ാവന്നതാണ്. യകാർപ്പയറഷടന് വരുമാനദാേക 
പ്രവർതെനങ്ങളാണ് മള്ട്ടി പർപ്പസ് യൂണിറ്് വാേ്പ, 
്ാൻയപാർട്ട് സ് കീും, സുംരുംഭും ആരുംഭിക്ാനുള്ള 
വാേ്പ, കുെിയേറ്ക്ാരുടെ പുനരധിവാസതെിനുള്ള 
വാേ്പ, വിയദശ ടതാഴില് വാേ്പ, ഷമയക്രാ ടക്രഡിറ്് 
ഫിനാൻസ് വാേ്പ, ലഘു വ്യവസാേ വാേ്പ, വനിതാ 
ശാക്തീകരണ പദ്ധതി, മഹിളാസമൃദ്ധി യോജന, 
മൃഗ സുംരക്ഷണതെിനായുള്ള വാേ്പ എന്നിവ. 
2019-20-ല് യകാർപ്പയറഷൻ 8,992.66 ലക്ഷും രൂപ 
വിതരണും ടെയ്യുകുയുും 4,869 പട്ടികജാതിക്ാർക്കുും 
425 പട്ടിക വർഗ്ഗ  ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്കുും  ഇതിടന് 
പ്രയോജനും ലഭിക്കുകയുും ടെയ്ിട്ടുണ്്. 2020-21-ല് 904 
പട്ടികജാതി  ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്കുും 71 പട്ടിക വർഗ്ഗ  
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്കുും  (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) 
പദ്ധതി   പ്രയോജനടപ്പട്ടു. 2019-20-ല് യകാർപ്പയറഷൻ 
ഏടറ്ടുതെ പുതിേ പരിപാെികള് ചുവടെ ടകാടുക്കുന്നു.

എ) സ്റ്റോർട്്  അ്പെ് സുംരഭ�ർക്ക് വോയ്പ
      3.50 ലക്ഷും രൂപേില് താടഴ വാർഷിക 

വരുമാനമുള്ള 18 മുതല് 55 വേസ്സുവടരയുള്ള 
പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങള്ക്് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് 
സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്നതിന് പരമാവധി 50 
ലക്ഷും രൂപവടര 6 ശതമാനും പലിശനിരക്ില് 
വാേ്പ നല്കുന്നു. അടുതെിടെ ടപ്രാഫഷണല് 
യകാഴ്സുകള് പാസ്ാേ വിദ്യാർത്ികള്ക്് 
മുൻഗണന നല്കുന്നുണ്്. 2019-20-ല് ഒരു 
പട്ടികജാതി സുംരഭകനുും, 2020-21-ല് 2 
സുംരഭകർക്കുും ഈ പദ്ധതി വഴി ധനസഹാേും 
ലഭിക്കുകയുണ്ാേി.

ബി) പ്രവോസി�ളുറ്െ പുനരധിവോസത്തിനുള്ള വോയ്പ
      യനാർക് മുയഖന ടതരടഞെടുക്കുന്ന 

ഗുണയഭാക്താകള്ക്് വരുമാനദാേക സുംരഭങ്ങള് 
ആരുംഭിക്കുന്നതിനാേി 20 ലക്ഷും രൂപ യകരള 
സുംസ്ാന വികസന യകാർപ്പയറഷൻ നല്കുന്നു. 
പദ്ധതി മൂലധനതെിടന്  15 ശതമാനും തുക 
സബ്സീഡിോേി യനാർക് നല്കുന്നു. 2019-20-
ല് 6 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്ാേി 22.25 ലക്ഷും രൂപ 
വാേ്പോേി നല്കി.

സി) സ്ത്രീ ശോക്രീ�രണപരിപോെി
    യകാർപ്പയറഷൻ, കുടുുംബശ്രീയുമാേി യെർന്ന് 

സ്്ീ ശാക്തീകരണ പരിപാെി ഏടറ്ടുതെ് 
നെപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ സുംരുംഭക 
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് വാേ്പ നല്കുന്നു. 3 ലക്ഷും 
രൂപോണ് വാേ്പാതുക. ഇതില് ഒരു ലക്ഷും 
രൂപ സബ്സീഡി. ഈ പരിപാെിേിലൂടെ 
448 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് ധനസഹാേും 
നല്കുകയുണ്ാേി. 

യകാർപ്പയറഷടന് 2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 
30, 2020 വടര) വർഷങ്ങളിടല  ഭഡൗതികവും, 
സാമ്പതെികവമാേ യനട്ടങ്ങളുടെ പദ്ധതി തിരച്ചുള്ള  

വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.31 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.    

മറെ് പിന്നോക്ക വിഭോഗങ്ങളുറ്െ കക്ഷമും

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയുടെ 340-ാും 
അനുയേദും പ്രകാരവും മണ്ഡല് കമ്മീഷടന് 
ശുപാർശയുടെ അെിസ്ാനതെിലും സാമൂഹികവും 
വിദ്യാഭ്യാസപരവമാേി പിന്നാക്ും നില്ക്കുന്ന 
വിഭാഗക്ാരുടെ യക്ഷമതെിനാേി സുംസ്ാന സർക്ാർ 
2011 നവുംബറില് പിന്നാക് വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 
രൂപീകരിക്കുകയുണ്ാേി. ഒ.ബി.സി വിഭാഗതെില് 
ഏറ്വും പിന്നാക്ും നില്ക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഒ.ഇ.സി. 
2019-20 സാമ്പതെിക വർഷതെില് പിന്നാക് വിഭാഗ 
വികസന വകുപ്പിന് 114.20 യകാെി രൂപ സുംസ്ാന 
സർക്ാർ അനുവദിചെതില് 99.68 യകാെി രൂപ (87.29 
ശതമാനും) ടെലവഴിക്കുകയുണ്ാേി. 2019-20, 2020-
21 (2020 ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) വർഷങ്ങളില് വകുപ്പ്  
നെപ്പിലാക്ിേ പരിപാെികളുടെ പദ്ധതി തിരിച്ചുള്ള 
വിഹിതും, ടെലവ്, ഭഡൗതീക യനട്ടും എന്നിവ അനുബന്ും 
8.2.32 ലും, അനുബന്ും 8.2.33 ലും നല്കിേിരിക്കുന്നു.

പിന്നാക് വികസന വകുപ്പ് ഏടറ്ടുതെിരിക്കുന്ന മറ്റു 
വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളാണ്(i) പ്രീ ടമ്ിക്, യപാസ്റ്് 
ടമ്ിക് വിദ്യാർത്ികള്ക്് യസാളർഷിപ്പ് നല്കല് 
(ii) ടതാഴില്ദാേക പദ്ധതികള് (iii)  ഷനപുണ്യ 
പരിശീലനും (iv) പരമ്പരാഗത ടതാഴിലകളില് 
ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ബാർബർ യഷാപ്പുകള്, മൺപാ് 
ടതാഴിലാളികള്, പരമ്പരാഗത കരകഡൗശല 
വസ്തുകളുടെ നിർമ്മാണും തുെങ്ങിേവയ്ക്കുള്ള സഹാേും.

വിദ്ോഭ്ോസ പദ്ധതി�ൾ

ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ികള്ക്് പ്രീ-ടമ്ിക്, 
യപാസ്റ്് ടമ്ിക് യസാളർഷിപ്പുകള് നല്കുന്നു. 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗകാർക്്  നല്കുന്ന എല്ാതെരും 
വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേങ്ങളുും വരുമാന പരിധിേില്ാടത 
ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ികള്ക്കുും ലഭിക്കുവാൻ 
അർഹതയുണ്്. 2019-20 -ല് ഒ.ബി.സി, ഒ.ഇ.സി 
വിദ്യാർത്ികള്ക്് നല്കിേ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ 
സഹാേങ്ങള് ചുവടെ നല്കിേിരിക്കുന്നു.

• 91,696 ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർഥികള്ക്് പ്രീ ടമ്ിക് 
യസാളർഷിപ്പുും 1,43,557 ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ികള്ക്് 
യപാസ്റ്് ടമ്ിക് യസാളർഷിപ്പുും ലഭ്യമാക്ി.

• 2,30,834 ഒ.ബി.സി വിദ്യാർത്ികള്ക്്  പ്രീ 
ടമ്ിക് യസാളർഷിപ്പുും 3,59,020 ഒ.ബി.സി 
വിദ്യാർത്ികള്ക്് യപാസ്റ്് ടമ്ിക് യസാളർഷിപ്പുും 
ലഭ്യമാക്ി.

• 35 വിദ്യാർത്ികള്ക്് വിയദശ പഠനതെിനുള്ള 
യസാളർഷിപ്പുും ലഭിച്ചു.
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റ്തോഴില്ദോയ� പദ്ധതി

പിന്നാക് വിഭാഗങ്ങള്ക്് വരുമാനദാേക ടതാഴില് 
ദാേക പദ്ധതികളാേ ‘ടതാഴിലവസരങ്ങള് 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിപാെി’, ‘ടപാതു-സ്കാര്യ 
പങ്ാളിതെതെിലൂടെ ഓയട്ടാടമാഷബല് 
വ്യവസാേതെിടല ടതാഴിലകള് ലഭ്യമാക്ല്’ തുെങ്ങിേ 
പരിപാെികള് നെപ്പിലാക്കുന്നു. ‘ടതാഴിലവസരങ്ങള് 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിപാെിേിലൂടെ’ സിവില് സർവ്വീസ് 
പരീക്ഷ, യു.ജി.സി/ടനറ്്/ടജ.ആർ.എഫ്./യഗറ്്/മാറ്്, 
പ്രശസ് സ്ാപനങ്ങളിടല മറ്് മത്രപരീക്ഷകള് 
തുെങ്ങിേവേില് പരിശീലനും യനടുന്നതിനുും, സ്േും 
ടതാഴില് സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്കുന്നതിനുും 
സാമ്പതെിക സഹാേും നല്കുന്നു. 2019-20 -ല് 
2,573 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും 
സഹാേും ലഭിച്ചു. ‘ടപാതു-സ്കാര്യ പങ്ാളിതെതെിലൂടെ 
ഓയട്ടാടമാഷബല് വ്യവസാേതെിടല ടതാഴിലകള് 
ലഭ്യമാക്ല്’ എന്ന പദ്ധതിേിലൂടെ യമായട്ടാർ വാഹനും, 
വൻകിെവ്യവസാേും, യഹാട്ടല് മായനജ്ടമന്്, 
ടപാളിമർ ടെക്യനാളജി തുെങ്ങിേ യമഖലകളില് 
ടതാഴിലധിഷ്ിത പരിശീലനും നല്കുന്നു. 2019-20 -ല് 
ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ 197 വിദഗ്ദ്ധ ടതാഴിലാളികള്ക്കുും 
ടെക്നീഷ്യൻമാർക്കുും പ്രയോജനും ലഭിച്ചു.

മറ്റു പിന്നാക് വിഭാഗക്ാർക്ിെേിടല പരമ്പരാഗത 
ടതാഴിലകള് യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാേി മൺപാ് 
ടതാഴിലാളികള്, ബാർബർ യഷാപ്പ് ടതാഴിലാളികള്, 
കരകഡൗശല വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്് ധനസഹാേും 
നല്കി. 2019-20-ല് 134 മൺപാ് ടതാഴിലാളികള്ക്് 
50,000 രൂപ നിരക്ില് സഹാേും നല്കി. വാർഷിക 
വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷും രൂപ വടരയുള്ള ബാർബർ 
യഷാപ്പുകളുടെ നവീകരണതെിനാേി 25,000 രൂപ 
നിരക്ില് ധനസഹാേും നല്കി. 2019-20 -ല് 
421 പരമ്പരാഗത ബാർബർമാർക്് ധനസഹാേും 
നല്കി സഹാേിച്ചു. ‘മറ്് പിന്നാക് സമുദാേതെിടല 
പരമ്പരാഗത കരകഡൗശല വിദഗ്ധർക്് ഷനപുണ്യ 
വികസന പരിശീലനവും പണി ആയൂധങ്ങള്ക്് ഗ്രാന്റുും’ 
എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരും 2,009 യപർക്് ഷനപുണ്യ 
വികസന പരിശീലനവും ടള്കിറ്റുകള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
സാമ്പതെിക സഹാേവും ലഭിച്ചു.

ക�രള സുംസ്ോന പിന്നോക്ക വിഭോഗ 
വി�സന ക�ോർ്പെകറഷന് 
(റ്�.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി)

സുംസ്ാന തലതെില് ടക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി.
ോണ് വിവിധ യദശീേ ധനകാര്യ ഏജൻസികളുടെ 
ഏയകാപന ൊനലാേി പ്രവർതെിക്കുന്നത്. ദാരി�്യ 
യരഖയ്ക്കു  താടഴയുള്ള പിന്നാക് വിഭാഗക്ാർക്് കുറഞെ 
പലിശ നിരക്ില് യകാർപ്പയറഷൻ ധനസഹാേും 
നല് കി വരുന്നുണ്്. വിവാഹ ധനസഹാേ പദ്ധതി, 
വിദ്യാശ്രീ വാേ്പ, വിയദശതെ് ടതാഴിലിനായുള്ള 

വാേ്പ, സുവർണ്ശ്രീ വാേ്പ എന്നീ യക്ഷമ പദ്ധതികള് 
യകാർപ്പയറഷൻ തനതുഫണ്ടുും സുംസ്ാന സർക്ാർ 
സഹാേവും വിനിയോഗിചെ് നെപ്പിലാക്ിവരുന്നു. 
2019-20 -ല് 504.11 യകാെി രൂപയുടെ വാേ്പ 
യകാർപ്പയറഷൻ വിതരണും ടെയ്യുകയുും അതുവഴി 44,653 
യപർക്് പ്രയോജനും ലഭിക്കുകയുും ടെേ്തു, അതില് 
35,619 സ്്ീകള് ഉള്ടപ്പടുന്നു. (79.77 ശതമാനും). 
ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 ടല കണക്നുസരിചെ് 221.38 
യകാെി രൂപ വിതരണും  ടെയ്യുകയുും അതുവഴി 28,043 
യപർക്് പ്രയോജനും ലഭിക്കുകയുും ടെേ്തു. 2019-20, 
2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 വടര) വർഷങ്ങളില് 
യകാർപ്പയറഷടന് ഇനും തിരിച്ചുള്ള  െിലവകളുും ഭഡൗതിക 
യനട്ടങ്ങളുും അനുബന്ും 8.2.34 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.

ക�രള സുംസ്ോന പരിവർത്തിത 
ധക്രസ്തവ ശുപോർശിത വിഭോഗ വി�സന 
ക�ോർ്പെകറഷന്

ഇൻഡ്യൻ കമ്പനീസ് ആക്റ്് 1956 അനുസരിചെ്, 1980-
ലാണ് യകരള സുംസ്ാന പരിവർതെിത ഷക്രസ്വ 
ശുപാ ർശിത വിഭാഗ വികസന യകാർപ്പയറഷൻ 
രൂപീകരിചെത്. പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുും 
മറ്റു ശുപാർശിത വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുും ക്രീസ്്യൻ 
വിഭാഗതെിയലയ്ക് പരിവർതെിതടപ്പട്ടവരുടെ 
സാമൂഹികവും, വിദ്യാഭ്യാസപരവും, സാുംസ്കാരികവും, 
സാമ്പതെികവമാേ ഉന്നമനവും അവരുടെ ജീവിത 
നിലവാരും ഉേർത്തുകയുും ടെയ്യുക എന്നതാണ് 
യകാർപ്പയറഷടന് പ്രധാന ലക്ഷ്യും. സുംസ്ാന 
സർക്ാരില് നിന്നുും വാർഷികാെിസ്ാനതെില് 
ലഭിക്കുന്ന ഓഹരി മൂലധന സഹാേവും ഗ്രാന്റുകളുും 
എൻ.ബി.സി.എഫ്.ഡി.സി േില് നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന 
വാേ്പാ സഹാേവമാണ് യകാർപ്പയറഷടന് പ്രധാന 
ധനയ്ാതസ്സുകള്. കൃഷിഭൂമി വാങ്ങല്, സ്േും 
ടതാഴില്, പാർപ്പിെും, വിദ്യാർത്ികള്ക്് ധനസഹാേും, 
വിവാഹ വാേ്പ, കൃഷിയുും അനുബന്ധ യമഖലേിലമുള്ള 
സഹാേും, ടെറുകിെ കചെവെും, വിദ്യാഭ്യാസ വാേ്പ 
തുെങ്ങിേവോണ് യകാർപ്പയറഷൻ നെപ്പിലാക്കുന്ന 
പ്രധാന പദ്ധതികള്. 2016-17 മുതല് 2020-21 
വടര (2020 ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) സുംസ്ാന 
സർക്ാർ സഹാേയതൊടെയുള്ള വാേ്പാ പദ്ധതികള് 
വർഷും  യതാറുും വിതരണും ടെയ്യുന്ന വിശദാുംശങ്ങള് 
അനുബന്ും 8.2.35-ല് നല്കുന്നു. യകാർപ്പയറഷടന് 
ഭഡൗതികവും, സാമ്പതെികവമാേ യനട്ടങ്ങളുടെ ഇനും  
തിരച്ചുള്ള  വിശദാുംശങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.36 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

നയൂനപക്ഷ കക്ഷമും

2011ടല കായനഷുമാരി പ്രകാരും സുംസ്ാനടതെ 
നയൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജനസുംഖ്യാ ശതമാനും 
44.99 ആണ്. 1992 ടല യദശീേ നയൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ 
നിേമപ്രകാരും മുലേിും, ക്രിസ്റ്റ്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, പാർസി 
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എന്നീ മതവിഭാഗക്ായരാടൊപ്പും 2014 മുതല് ഷജന 
മത വിഭാഗക്ാടരകൂെി നയൂനപക്ഷ പട്ടികേില് 
ഉള്ടപ്പടുതെിേിട്ടുണ്്. വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹാേും, 
കുെിടവള്ള വിതരണ പദ്ധതി, വിവാഹബന്ധും 
യവർടപടുതെിേ/വിധവകളാേ/ഭർതൊവ് ഉയപക്ഷിചെ/
നയൂനപക്ഷ വിഭാഗതെിടല സ്്ീകള്ക്കുള്ള ഭവന 
പദ്ധതി, വിവാഹ പൂർവ്വ കഡൗൺസിലിുംഗ്, ഷമയനാറിറ്ി  
റിയസർചെ്   ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് എന്നിവോണ് നയൂനപക്ഷ 
യക്ഷമ വകുപ്പ് സുംസ്ാനതെ് നെപ്പിലാക്ിവരുന്ന 
പ്രധാന പദ്ധതികള്. 

2019-20-ല് സുംസ്ാന സർക്ാർ നയൂനപക്ഷങ്ങളുടെ 
യക്ഷമതെിനാേി ടമാതെും 48.75 യകാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. 
അതില് 20.64 യകാെി രൂപ (42.35 ശതമാനും) 
ടെലവഴിച്ചു.  2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്ുംബർ 30, 
2020 വടര) വർഷങ്ങളില് വകുപ്പ് നെപ്പിലാക്ിേ 
പദ്ധതികളുടെ വിഹിതും, ടെലവ് , ഭഡൗതിക-സാമ്പതെിക 
യനട്ടങ്ങള് എന്നിവ അനുബന്ും 8.2.37 ലും 
അനുബന്ും 8.2.38 ലും യെർതെിരിക്കുന്നു. 

ക�രള സുംസ്ോന നയൂനപക്ഷ ധന�ോര് 
വി�സന ക�ോർ്പെകറഷന്

സിഖ്, ഷജന തുെങ്ങിേ നയൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ 
യക്ഷമതെിനാേി പൂർ ണ്മായുും സർക്ാർ 
ഉെമസ്തേില് മാർചെ് 22, 2013 ന് യകരള സുംസ്ാന 
നയൂനപക്ഷ ധനകാര്യ വികസന യകാർ പ്പയറഷൻ 
രൂപീകരിക്കുകയുണ്ാേി. സ്േും ടതാഴില് വാേ്പ, 
ബിസിനസ് വികസന വാേ്പ, വിദ്യാഭ്യാസ വാേ്പ, 
വിസ വാേ്പ, പ്രവാസി വാേ്പ, ജീവനക്ാർക്കുള്ള 
വിവിയധായദേശ്യ വാേ്പ, മ�സ്/ടപാതുവിഭാഗ/
അദ്ധ്യാപകർക്കുും ഭവന വാേ്പ മുതലാേവോണ് 
യകാർപ്പയറഷൻ നെപ്പിലാക്ി വരുന്ന പ്രധാന 
പദ്ധതികള്. 2019-20-ല് ഓഹരി മൂലധനമാേി 
സുംസ്ാന സർക്ാരില് നിന്നുും യകാർപ്പയറഷന് 15.00 
യകാെി രൂപ ലഭിച്ചു. യകാർപ്പയറഷടന് സാമ്പതെിക, 
ഭഡൗതിക യനട്ടങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.39 -ല് 
നല്കിേിരിക്കുന്നു.

മുകന്നോക്ക സമുദോയങ്ങളുറ്െ കക്ഷമും 
(സമുന്നതി)

സുംസ്ാന സർക്ാർ നവുംബർ 8, 2012-ന് 
മുയന്നാക്  സമുദാേ യകാർപ്പയറഷൻ രൂപീകരിച്ചു. 
2011 ടല കായനഷുമാരി പ്രകാരും 168 സമുദാേങ്ങള് 
മുയന്നാക് വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്ടപ്പടുന്നുണ്്. അതില് 19 
സമുദാേങ്ങള് ക്രിസ്റ്റ്യൻ മതവിഭാഗതെില്ടപ്പട്ടവരാണ്. 

യകാർപ്പയറഷൻ നെപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാന പരിപാെികളില് 
യസാളർഷിപ്പ്, പരിശീലനതെിനുള്ള സഹാേും, തവണ 
വാേ്പ സഹാേും, ഷനപുണ്യ സുംരുംഭകത് വികസനും, 
ശിഥിലമാേ അഗ്രഹാരങ്ങളുടെയുും വീടുകളുടെയുും 

പുനരുദ്ധാരണും, മുംഗല്്യ സമുന്നതി എന്നിവോണ്. 
2019-20-ല് വിവിധ പരിപാെികള്ക്ാേി 42.00 
യകാെി രൂപ യകാർപ്പയറഷന് അനുവദിച്ചു. ഇതില് 31.80 
യകാെി രൂപ ടെലവഴിച്ചു. 2019-20, 2020-21 (2020 
ടസപ്റ്ുംബർ 30 വടര) വർഷങ്ങളില് യകർപ്പയറഷൻ 
നെപ്പിലാക്ിേ പദ്ധതികളുടെ ഭഡൗതിക, സാമ്പതെിക 
യനട്ടങ്ങള് അനുബന്ും 8.2.40 -ല് നല്കിേിരിക്കുന്നു.
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8.3 സാമൂഹ്യ സുരക്ാ നടപടികൾ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്തെിടന് അെിസ്ാന ആശേും 
വിഭാവനും ടെയ്യുന്നത് ദാരി�്യടതെയുും ദാരി�്യതെിടന് 
കഷ്തകടളയുും പ്രതിയരാധിക്കുന്നതിനാേി സാമൂഹിക 
മാർഗ്ഗങ്ങള് വിനിയോഗിക്കുകടേന്നതാണ്.  
ജീവിത െക്രതെിടല ആദ്യും മുതല് അന്ത്യും 
വടരയുള്ള ജീവിതതെില് ോദൃശ്ികമായുണ്ാകുന്ന 
സുംഭവങ്ങടള തരണും ടെയ്യാനാേി എല്ാ 
പഡൗരന്ാർക്കുും ഒരു നിശ്ിത നിലവാരതെിലള്ള 
ഭഡൗതികമാേ സുരക്ഷിതത്ും ഉറപ്പു വരുത്തുകടേന്നത് 
സുംസ്ാനതെിടന് ഉതെരവാദിത്മാണ്.   കുടുുംബ 
വരുമാനും വർദ്ധിപ്പിച്ചുും, മാനവിക വികസനവും 
പ്രത്യുത്പാദന ക്ഷമതയുും പരിയപാഷിപ്പിച്ചുും ആഭ്യന്തര 
ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിച്ചുും സാമ്പതെികസ്ിതിേില്  
ഘെനാപരമാേ പരിവർതെനും നെത്തുകയുും ടതാഴില് 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നതുവഴി ജീവിത 
െക്രതെിടല ദാരിദ്യവും ദുരിതങ്ങളുും കുറയ്ക്കുവാനുും 
സുസ്ിരമാേതുും അുംഗീകാരമുള്ളതുമാേ വളർചെയ്ക്കു 
പിന്തുണ നല്കുവാനുമുള്ള യദശീേ വികസന 
ത�ങ്ങളുടെ മർമ്മ പ്രധാനമാേ ഘെകങ്ങളാണ് 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്തെിടന് നേങ്ങള്. ഐ എല് 
ഓ റിയപ്പാർട്ട് 2017-19 പ്രകാരും ആവശ്യടമങ്ില് 
എല്ാ ജനങ്ങള്ക്കുും ജനനും മുതല് പ്രാോധിക്യും 
വടര സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ രാജ്യങ്ങള് നല്യകണ്താണ്. 
ഇയതാടൊപ്പും ഉേർന്ന രീതിേില് സുംരക്ഷണും 
നല്കുന്നതിനാേി പങ്ാളിതെ  സാമൂഹ്യ ഇൻഷുറൻസ് 
പദ്ധതികളുും ആവിഷ്കരിയക്ണ്താണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ, സാമ്പതെിക, സാമൂഹ്യ വികസന 
പരിപാെികളുും ആവശ്യമാേ പുനരധിവാസവും നല്കി 
നിർദേിഷ് വിഭാഗങ്ങള്ക്് പിന്തുണ നല്കുകയുും 
ശാക്തീകരിക്കുകയുും ടെയ്യുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ നെപെികളുടെ ഉയദേശും. എല്ാവരുടെയുും 
യക്ഷമും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാേി അവരുടെ 
ജീവിതടതെ അറിഞ്ഞു സഹാേിക്കുക എന്നതാണ് 
സദ്ഭരണതെിടന്യുും വികസനതെിടന്യുും 
അെിസ്ാന തത്ും. പിന്നാക്ാവസ്േിലള്ള ജനങ്ങടള 
അഭിവൃദ്ധിടപ്പടുത്തുന്നതിന്  ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇെടപെലകള് 

ആവശ്യമാണ്. യലാകടമമ്പാടുും വരുമാനും / ആസ്ി 
അസമത്ും വർദ്ധിക്കുന്നതിടന് ടതളിവകള്ടക്ാപ്പും, 
െരക്കുകളുടെയുും യസവനങ്ങളുടെയുും 
ടപാതുവിതരണതെിടന് ആവശ്യകത നിർണാേക 
പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. യലാകതൊകമാനമുള്ള 
വരുമാനും/ആസ്ി അസമത്ും വർദ്ധിക്കുന്നതിടന് 
ടതളിവകള് ലഭിക്കുന്നത് ടകാണ്്  അെിസ്ാന 
സാധനങ്ങളുടെയുും യസവനങ്ങളുടെയുും ടപാതു 
വിതരണതെിടന് ആവശ്യകത നിർണ്ാേക പ്രാധാന്യും 
അർഹിക്കുന്നു. സുസ്ിര വികസന പദ്ധതികള് ലക്ഷ്യും 
ഷകവരിക്കുന്നതിനാേി സർക്ാർ പദ്ധതികളിടല 
ഇരട്ടിക്ലും ഒരു പ്രവൃതെി പൂർതെിോക്കുും മുൻപ് 
തുെർന്നുളള പ്രവൃതെി ആരുംഭിക്കുന്നതു ഒഴിവായക്ണ്തുും 
സമഗ്രമാേ ഉള്ടപ്പടുതെല് ഉറപ്പായക്ണ്തുും 
വിെവകളുടണ്ങ്ില് ആവശ്യമാേ പുതിേ ഇെടപെലകള് 
കടണ്യതെണ്തുമാണ്.

അുംഗപരിമിതർ, മുതിർന്നവർ, യക്ശകരമാേ ജീവിതും 
നേിക്കുന്ന സ്്ീകള് കുട്ടികള് എന്നിവർക്് സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ നെപെികള് ഷകടക്ാള്ളുന്ന കാര്യതെില് 
യകരളും ഷകവരിചെ യനട്ടങ്ങള് അനവധിോണ്. 
യകരളതെില് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുും വനിതാ ശിശു 
വികസന വകുപ്പുും അതിടന് കീഴില് പ്രവർതെിക്കുന്ന 
മറ്് ഏജൻസികളുമാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വും 
യക്ഷമവമാേി ബന്ധടപ്പട്ട വിഷേങ്ങള് ഷകകാര്യും 
ടെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പരിപാെികള്ക്ാേി 
നിലടകാള്ളുന്ന വകുപ്പുകളുും ഏജൻസികളുും അവരുടെ 
പ്രധാന പ്രവർതെനങ്ങളുും അനുബന്ും 8.3.1-ല് 
ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

ക�രളത്തിറ്ല സോമൂഹ് സുരക്ഷോ 
പരിപോെി�ളുറ്െ തരും തിരിവ്

യകരളതെിടല സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പരിപാെികടള രണ്് 
വിഭാഗമാേി തരും തിരിക്ാവന്നതാണ്.
എ. സ്ാപനങ്ങളിലൂടെ നല്കുന്ന സുംരക്ഷണും
ബി. സാമൂഹ്യ സഹാേ പരിപാെികള്
എ. സ്ാപനങ്ങളിലൂടെ നല്കുന്ന സുംരക്ഷണും



445അദ്ധ്യായം 8, സയാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ–ഉദധ്മങ്ങൾ

സുംസ്ാനതെ് സർക്ാരുും സർക്ാരിതര 
സുംഘെനകളുും മറ്റു സന്നദ്ധ സുംഘെനകളുും യെർന്ന് 
സമൂഹതെില് ദുർബലരാേവർക്് സ്ാപനങ്ങളിലൂടെ 
പരിെരണവും സുംരക്ഷണവും നല്കുന്നു. സുംസ്ാനതെ് 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതികള് നെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള 
യനാഡല് ഏജൻസി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ആണ്. 
സ്്ീകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും ശാക്തീകരണവും 
യക്ഷമവമാേി ബന്ധടപ്പട്ട പ്രവർതെനങ്ങള്ക്് 
അർത്വതൊേ പ്രാധാന്യും നല്കുന്നതിനാേി 2017-
18 -ല് സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ് വിഭജിച്ചു വനിതശിശു 
വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു. സ്്ീകടളയുും 
കുട്ടികടളയുും സുംബന്ധിക്കുന്ന വിഷേങ്ങള് ഷകകാര്യും 
ടെയ്യുന്നതിനുും യക� സുംസ്ാന പദ്ധതികള് 
നെപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള യനാഡല് ഏജൻസി 
വനിതാശിശു വികസനവകുപ്പാണ്. സാമൂഹ്യ നീതി 
വകുപ്പിന് കീഴില് 29 യക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളുും 2 ടതാഴില് 
പരിശീലന യക�ങ്ങളുും ഉണ്്. അുംഗപരിമിതരുടെയുും 
മുതിർന്നവരുടെയുും പരിെരണും സുംരക്ഷണും, 
പുനരധിവാസും എന്നിവ ഈ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
ചുമതലേില്ടപ്പടുന്നു. ഇതില് 16 സ്ാപനങ്ങള് 
മുതിർന്നവർക്ായുള്ളതുും 15 സ്ാപനങ്ങള് 
ഭിന്നയശഷിക്ാർക്കുള്ളതുമാണ്. വനിതാശിശുവികസന 
വകുപ്പിൻ കീഴില് വനിതകളുടെയുും ശിശുക്ളുടെയുും 
സുംരക്ഷണതെിനുും പുനരധിവാസതെിനുമാേി 44 
സ്ാപനങ്ങള് പ്രവർതെിച്ചു വരുന്നു. ഇതില് 28 
സ്ാപനങ്ങള് കുട്ടികള്ക്കുള്ളതുും 16 സ്ാപനങ്ങള് 
സ്്ീകള്ക്കുള്ളതുമാണ്.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പുും വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പുും 
സ്ാപനങ്ങളിലൂടെയുള്ള യസവനും മുയഖന 2000-ല് 
അധികും യപർക്കുും സർക്ാരിതര സുംഘെനകള് മുയഖന 
55000-ലധികും യപർക്കുും പുനരധിവാസും നല്കിേിട്ടുണ്്. 
ഈ കാലേളവില് വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലള്ള െില 
യക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളിടല അയന്തവാസികളുടെ എണ്ും 
അനുവദനീേമാേ അുംഗങ്ങയളക്ാള് കുറവാടണന്ന് 
കാണാും. രജിസ്റ്റർ ടെേ്തു പ്രവർതെിക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളിടല 2019-20 ടല അനുവദനീേമാേ 
അുംഗസുംഖ്യ 91,042 ആടണന്നിരിടക് 
അയന്തവാസികളുടെ എണ്ും 53,111 ആേിരുന്നു. ഇത് 
ടമാതെും അനുവദനീേമാേ സുംഖ്യയുടെ 58 ശതമാനും 
വരുും. വകുപ്പിടന് കീഴിലള്ള യക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളില്, 
ആശാഭവൻ, ഭിന്നയശഷിക്ാർക്ായുള്ള യഹാമുകള്, 
പ്രതീക്ഷാഭവൻ, ടതാഴില് പരിശീലന യക�ങ്ങള് 
എന്നിവിെങ്ങളില് അയന്തവാസികളുടെ എണ്ും 
അനുവദനീേമാേ അുംഗസുംഖ്യയേക്ാള് കൂടുതലാണ്. 
വകുപ്പിടന് കീഴില് രജിസ്റ്റർ ടെേ്തു പ്രവർതെിക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളില് നിർഭേ ടഷല്ട്ടർ യഹാമുകളില് 
(വനിതശിശു ഭവനങ്ങള്) അയന്തവാസികളുടെ എണ്ും 
അനുവദനീേമാേ അുംഗസുംഖ്യയേക്ാള് കൂടുതലും 
അനാഥർക്കുള്ള സ്ാപനങ്ങളില് കുറവും ആേിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ബുദ്ധിപരമാേ ടവല്ലുവിളികള് (ഓട്ടിസും, 
ടസറിരേല് പാള്സി, മള്ട്ടിപ്പിള് ഡിസബലിറ്ീസ്, 

ബുദ്ധിമാന്ദ്യും) യനരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ാേി 
യകാഴിയക്ാട്ടുള്ള ഒരു സ്ാപനടമാഴിചൊല് മതിോേ 
പരിെരണ സ്ാപനങ്ങയളാ/അസിസ്റ്റഡ് ലിവിുംഗ് 
യഹാമുകയളാ സുംസ്ാനതെ് ഇല്. മുൻപുള്ളതിന് 
ഉപരിോേി പുതിേ സ്ാപനങ്ങള് തുെങ്ങാൻ ഒരു 
സുംയോജിത സമീപനതെിലൂന്നിേ നേ രൂപീകരണവും 
സൂക്ഷ്മമാേ ആസൂ്ണവും ആവശ്യമാടണന്ന് 
ഈ കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ നീതി 
വകുപ്പിടന്യുും വനിതാശിശു വകുപ്പിടന്യുും കീഴിലള്ള 
പ്രധാന യക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളിടല അയന്തവാസികളുടെ 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരും അനുബന്ും 8.3.2-ലും 
രജിസ്റ്റർ ടെേ്തു പ്രവർതെിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളുയെത് 
അനുബന്ും 8.3.3-ലും യെർതെിട്ടുണ്്.

ബി. സോമൂഹ് സഹോയ പരിപോെി�ൾ

സമൂഹതെില് ഉപജീവനതെിന് വഴിേില്ാതെ 
പാവടപ്പട്ടവരുടെ ഇെേില്നിന്ന് ദാരി�്യവും മറ്് 
പിന്നാക്ാവസ്യുും തുെചെ് നീക്ാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട 
പരിപാെികളാണ് ഈ വിഭാഗതെില് ഉള്ടപ്പടുന്നത്. 
വിവിധ സാമൂഹ്യ സഹാേ പരിപാെികള് ചുവടെ 
യെർക്കുന്നു. മുതിർന്ന പഡൗരന്ാരുടെ യക്ഷമും 
സുംബന്ധിചെ വിശദാുംശങ്ങള് 6-ാും അദ്ധ്യാേതെില് 
ടകാടുതെിട്ടുണ്്.

തകദേശ സ്വയുംഭരണ സ്ോപനങ്ങളിലൂറ്െയുള്ള 
സോമൂഹ് സുരക്ഷോ റ്പന്ഷന് പദ്ധതി�ൾ

വാർദ്ധക്യകാല ടപൻഷൻ, വികലാുംഗ ടപൻഷൻ, 
വിധവാ ടപൻഷൻ, 50 വേസ്ിന് യമടല പ്രാേമുള്ള 
അവിവാഹിതരാേ സ്്ീകള്ക്കുള്ള ടപൻഷൻ, 
കർഷക ടതാഴിലാളി ടപൻഷൻ എന്നിവോണ് 
പ്രധാനടപ്പട്ട സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ടപൻഷൻ പദ്ധതികള്. 
വാർദ്ധക്യ കാല ടപൻഷൻ, വികലാുംഗടപൻഷൻ, 
വിധവാ ടപൻഷൻ എന്നീ ടപൻഷൻകാർക്് യക� 
വിഹിതമാേി ഒരു നിശ്ിത തുക ലഭിക്കുന്നുണ്്.  
എങ്ിലും കൂടുതല് തുക സുംസ്ാന സർക്ാരാണ് 
നല്കുന്നത്.  2015, ഏപ്രില് മാസും മുതല് പുതുതാേി 
ആരുംഭിചെ ഡേറക്െ് ടബനിഫിറ്് ്ാൻസ്ഫർ (ഡി.
ബി.െി) വഴിോണ് ടപൻഷൻ വിതരണ നെപെികള് 
നെപ്പാക്ിവരുന്നത്. 2020 ഒക്യൊബർ വടര 
സുംസ്ാനതെ് 49.14 ലക്ഷും ടപൻഷൻകാർ 
നിലവിലണ്്. വാർദ്ധക്യകാല ടപൻഷൻ വിഭാഗതെിലും 
(52.89 ശതമാനും) തുെർന്ന് വിധവാ ടപൻഷനിലമാണ് 
(27.85 ശതമാനും) ഏറ്വും കൂടുതല് ടപൻഷൻകാർ 
ഉള്ളത് (ചിത്ും 8.3.1).

ടപൻഷൻ പദ്ധതികളില് ഏറ്വും കൂടുതല് 
ഗുണയഭാക്താക്ള് തിരുവനന്തപുരും ജില്േിലും 
കുറഞെത് വേനാെ് ജില്േിലമാണ്. ജില് തിരിച്ചുള്ള 
കണക്് അനുബന്ും 8.3.4 -ല് യെർതെിരിക്കുന്നു.
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അവ�ുംബും  : ഇൻഫർലെഷൻ ലകരള െിഷൻ , ലസവന മപൻഷൻ 

അുംഗപരിമിതരുറ്െ കക്ഷമും

ഷവകല്യമുള്ള വ്യക്തികളില് ദീർഘകാല 
ശാരീരിക, മാനസിക, ബഡൗദ്ധിക  അടല്ങ്ില് 
ടസൻസറി ഷവകല്യങ്ങളുള്ളവർ ഉള്ടപ്പടുന്നു.  
ഇത്  മറ്റുള്ളവടരയപ്പാടല സമൂഹതെില്  പൂർണ്വും 
ഫലപ്രദവമാേ പങ്ാളികളാ കുന്നതിന്  വിവിധ 
തെസ്ങ്ങളാകുന്ന  ഷവകല്യും ഒരു ആയരാഗ്യ പ്രശ് നും 
മാ്മല്; ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയരാഗ്യസ്ിതിയോ  
അടല്ങ്ില് ഷവകല്യയമാ അവരുടെ പരിതസ്ിതി  
സ്ാധീനിക്കുന്ന അനവധി ഘെകങ്ങളുമായുള്ള  
സമ്പർക്തെില്  നിന്ന് ഉണ്ാകുന്നഒരു സങ്ീർണ് 
പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് മനസ്ിലായക്ണ്താണ്. 
അപ്രാപ്യമാേ ഭഡൗതിക ചുറ്റുപാടുകള് 
ഗതാഗത ടസഡൗകര്യങ്ങള്, സഹാേകരമാേ 
ഉപകരണങ്ങളുടെയുും സായങ്തികവിദ്യകളുടെയുും 
ദഡൗർലഭ്യും, യസവനങ്ങളിടല  നൂനതകള്, സമൂഹതെിടല 
വിയവെനപരമാേ മുൻവിധികള്, ധാരണകള് എന്നിവ 
ഷവകല്യമുള്ളവടര പൂർണ്മായുും സാമൂഹികവും 
സാമ്പതെികവമാേ ഉള്ടപ്പടുതെലിനുള്ള തെസ്ങ്ങളാേി 
നില്ക്കുന്നു.   വിദ്യാഭ്യാസതെിടന് കുറവ്, യമാശമാേ  
ആയരാഗ്യ അവസ് , കുറഞെ ടതാഴില്, ഉേർന്ന 
ദാരി�്യ നിരക്് എന്നിവ യപാലള്ള പ്രതികൂല 
സാമൂഹിക സാമ്പതെിക ഫലങ്ങള് ഭിന്നയശഷിക്ാർ 
അനുഭവിയക്ണ്താേി  വരുന്നുണ്്.  ഷവകല്യമുള്ളവർ 
യനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മറികെക്ാൻ പാരിസ്ിതികവും 
സാമൂഹികവമാേ തെസ്ങ്ങള് നീക്കുന്നതിന് 
ഇെടപെലകള് ആവശ്യമാണ്. ലഭിക്ാവന്നതില്  
ഏറ്വും ഉേർന്ന നിലവാരതെിലള്ള  ആയരാഗ്യവും 
യക്ഷമവും ലഭിചൊല് മാ്യമ  ഭിന്നയശഷിക്ാർക്് 
പൂർണ്വും ഉല് പാദനപരവമാേ ജീവിതും 
നേിക്കുന്നതിന്  സാധിക്കൂ.  എടന്തന്നാല് ഒരാളുടെ 

ആയരാഗ്യവും യക്ഷമവും യജാലിേിലും വിദ്യാഭ്യാസതെിലും 
സമൂഹതെിലും പൂർണ്മാേി  പങ്ാളി കളാകാനുള്ള 
കഴിവിടന ബാധിക്കുന്നു.  തുല്യ അവസരങ്ങളുും 
ഫലപ്രദമാേതുും പ്രാപ്യമാേതുമാേ പുനരധിവാസ 
നെപെികളുും ഉടണ്ങ്ില് ഭൂരിപക്ഷും ഭിന്നയശഷിക്ാർക്കുും 
ടമചെടപ്പട്ട ജീവിത നിലവാരും നേിക്ാൻ കഴിയുും.
ആയഗാളതലതെില് െർചെ ടെയ്യടപ്പടുന്നതുയപാടല 
ഭിന്നയശഷിക്ാടര ഇനിയുും ടവറുടതയുള്ള ഒരു 
യക്ഷമ പ്രിസതെില്ക്കൂെി യനാക്ിക്ാണാടത 
ഈ പരിപാെികടള അവകാശാെിസ്ാനതെിലും 
വികസയനാന്മുഖമായുും തിരിചെറിയേണ്തുണ്്. 
നിഷ്ക്രിേരാേ ഗുണയഭാക്താക്ള് എന്നതിലപരി 
വികസനരുംഗതെ് തുല്യപങ്് വഹിക്കുന്നവരുും യവണ് 
സുംഭാവന ടെയ്യുന്നവരുമാേി അുംഗപരിമിതടര 
പരിഗണിയക്ണ്ിേിരിക്കുന്നു. സുംസ്ാന 
പരിഗണനേിലള്ള അുംഗപരിമിതരുടെ 
അവകാശാെിസ്ാനതെിലള്ള സമഗ്രമാേ 
ജീവിതെക്രസമീപനതെിന് പതിമൂന്നാും 
പദ്ധതിേില് പ്രയത്യക പ്രാധാന്യും നല്കിേിട്ടുണ്്. 
പ്രതിയരാധനെപെികള്, പ്രാരുംഭ നിർണ്േും, 
ഡി.ഇ.ഐ.സി മുയഖനയുും മറ്റുആയരാഗ്യ, സാമൂഹ്യ 
സ്ാപനങ്ങള് മുയഖനയുും പ്രാരുംഭ ഇെടപെല്, ടപെഷ്യല് 
അുംഗൻവാെികള് മുയഖനയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണ, 
ബഡ്സ് സ്കൂളുകള്, മാതൃകാശിശുപുനരധിവാസ 
യക�ങ്ങള്, ടപെഷ്യല് സ്കൂളുകള് ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 
വിദ്യാഭ്യാസും, ടതാഴില് പരിശീലനും, സാമൂഹ്യാധിഷ്ിത 
പുനരധിവാസും, അസിസ്റ്റഡ് ലീവിുംഗ് 
യപ്രാജക്ടുകള് എന്നിവയുും ഇതിലള്ടപ്പടുന്നു. 
ഭിന്നയശഷിക്ാരാേ വിദ്യാർത്ികള്ക്് സ്കൂള് 
പ്രയവശനും നല്കുന്നതിയനാടൊപ്പും തടന്ന അവടര 
ഉള്ടക്ാള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള സുംവിധാനും കൂടെ  
തയ്യാറായക്ണ്താണ്. ഇതെരും വിദ്യാർത്ികളുടെ 
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ആവശ്യങ്ങള് സുംബന്ധിചെ് അദ്ധ്യാപകർക്് 
അവയബാധും നല്യകണ്തുമാണ്. ആശുപ്ികളില് 
നിലവില് നഴ്സിുംഗ് പരിശീലനും നല്കുന്നതുയപാടല 
ടപെഷ്യല് എഡയൂയക്ഷൻ പരിശീലന പരിപാെി 
കൂടുതല് പ്രയോഗികമായക്ണ്താണ്. ടപരുമാറ് 
ഷവകല്യമുള്ളവർ പ്രയത്യക ശ്രദ്ധേർഹിക്കുന്നു. 
വ്യക്തി സുംരക്ഷണ പദ്ധതി രൂപീകരണവും 
തുെർനെപെികളുും മടറ്ാരു വലിേ സുംരുംഭമാണ്. 
ഇതിന് യസവനങ്ങളുടെയുും, വിഭവങ്ങളുടെയുും, 
സ്ാപനങ്ങളുടെയുും ഒരു സുംയോജനും ആവശ്യമാണ്.

യകരളതെില് യകരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷടന് 
യനതൃത്തെില് 2015-ല് ഒരു അുംഗപരിമിത സർയവ 
നെത്തുകയുണ്ാേി. 22 തരതെിലള്ള ഷവകല്യും 
അെിസ്ാനമാക്ി നെതെിേ ഈ സർയവ ഇന്ത്യേിടല 
തടന്ന ആദ്യയതെതാണ്. ഇതനുസരിചെ് യകരളതെില് 
7.94 ലക്ഷും യപർ അുംഗപരിമിതരാണ്. ഇത് 
സുംസ്ാനതെിടന് ടമാതെും ജനസുംഖ്യേില് 2.32 
ശതമാനും വരുും. അുംഗപരിമിതരില് സ്്ീകള് 44.57 
ശതമാനവും, പട്ടികജാതി വിഭാഗതെിലള്ളവർ 10.93 
ശതമാനവും, ്ാൻസ് ടജൻയെഴ്സ് 0.15 ശതമാനവും, 
പട്ടികവർഗ്ഗക്ാർ 2.15 ശതമാനവമാണ്. ഏറ്വും 
കൂടുതല് അുംഗപരിമിതർ മലപ്പുറും ജില്േിലും (12.5 
ശതമാനും) തുെർന്ന് യകാഴിയക്ാെ് (9.89 ശതമാനും) 
ജില്േിലും ഏറ്വും കുറവ് വേനാെ് (2.91 ശതമാനും) 
ജില്േിലമാണ്. ഷവകല്യതെിടന് ലക്ഷണും 
യനാക്ിോല് െലനഷവകല്യും ഏറ്വും മുന്നിലും (32.89 
ശതമാനും) ബഹുഗുണഷവകല്യും (17.31 ശതമാനും) 
രണ്ാമതുമാണ്.  ഭിന്നയശഷി ജനസുംഖ്യേില് 
63229 യപർ പൂർണ്മായുും ശയ്യാവലുംബികളാണ്.  
ഏകയദശും 1.69 ലക്ഷും ഭിന്നയശഷിക്ാർ സർക്ാർ/
സ്കാര്യ യമഖലേിലും, താല്ക്ാലിക, ഭിന്ന യവതന 
യജാലിേിലും ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.  10-ും ക്ാസുും 
അതിനു മുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 2.59 ലക്ഷും 
യപരുും ഉണ്്.  ഗതാഗതസഡൗകര്യമില്ാേ്മ, ഗുരുതര 
ഷവകല്യും, സാമ്പതെിക പരാധീനത, കഴിവില്ാേ്മ, 
മാതാപിതാക്ളുടെ താല്ര്യമില്ാേ്മ, മറ്റു കാര്യങ്ങള് 
എന്നിവ മൂലും 3.46 ലക്ഷും ഭിന്നയശഷിക്ാർക്്  
വിദ്യാഭ്യാസും ഉയപക്ഷിയക്ണ്ി വന്നിട്ടുണ്്.

അുംഗപരിമിതർക്കോയുള്ള സുംസ്ോന നയും

വികസന അജണ്േിലും പ്രവർതെന 
പരിപാെികളിലും ഷവകല്യതെിടന് വിവിധ 
വശങ്ങള് കൂെി ഉള്ടക്ാള്ളിയക്ണ്ത് അനിവാര്യവും 
അത്യന്താടപക്ഷിതവമാടണന്ന് അുംഗീകരിച്ചുടകാണ്് 
2015-ല് യകരള സർക്ാർ അുംഗപരിമിതർക്കുള്ള 
ഒരു നേും രൂപീകരിച്ചു. വികസനപ്രക്രിേേില് 
അുംഗപരിമിതരുടെ പങ്ാളിതെും ഉറപ്പാക്കുക, ഷവകല്യും 
ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാേി കണക്ാക്കുക, 
അധിയക്ഷപതെില് നിന്നുള്ള സുംരക്ഷണും ഉറപ്പാക്കുക, 
ഉള്ടപ്പടുതെല് വികസനതെില് അനുകൂലമാേ 

സാഹെര്യവും മയനാഭാവവും സൃഷ്ിക്കുക, 
അുംഗപരിമിതരുടെ ശാക്തീകരണും തുെങ്ങിേവയ്ക് 
ഈ നേും ഊന്നല് ടകാടുക്കുന്നു. നിഷ്ക്രിേരാേ 
ഗുണയഭാക്താക്ള് എന്നതിലപരിോേി വികസന 
രുംഗതെ് തുല്യപങ്് വഹിക്കുന്നവരുും യവണ് 
സുംഭാവന ടെയ്യുന്നവരുമാേി അുംഗപരിമിതടര 
കണക്ായക്ണ്ിേിരിക്കുന്നു.

അുംഗപരിമിതരുറ്െ 
ഉന്നമനത്തിനോയി നിലറ്�ോള്ളുന്ന 

സ്ോപനങ്ങൾ
നോഷണല് ഇന്സ്റ്റിറെയൂട്് ഓഫ് സ്രീച്ച് ആന്് 
ഹിയറിുംഗ് (നിഷ്)

ഷവകല്യരുംഗടതെ പ്രമുഖ സ്ാപനമാേ നിഷ് 
അുംഗപരിമിതരാേവർക്് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസും 
നല്കുന്നതിനാേി ഷവകല്യപഠനങ്ങളുും 
റീഹാബിലിയറ്ഷൻ സേൻസുകളുും ഉള്ടപ്പടെ 
മികചെ അവസരും ഒരുക്കുന്നു. പ്രാരുംഭ ഇെടപെല്, 
തുെർ യസവനങ്ങള്, യകള്വിയശഷിേിലും സുംസാര 
യശഷിേിലും ഉള്ള ഷവകല്യങ്ങള്, െികിത്ാപരവും 
മനശ്ാസ്്പരവമാേ യസവനങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിപാെികള്, പരിശീലനവും ടതാഴില് ലഭ്യമാക്ലും, 
സന്നദ്ധയസവന പരിശീലനതെിനുള്ള അവസരങ്ങളുും 
ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവ നിഷിടന് പദ്ധതികളില്ടപ്പടുന്നു.

ഏപ്രില് 2018 മുതല് മാർചെ്  2019 വടര പ്രാരുംഭ 
ഇെടപെല് പരിപാെിേില്  173 യകസ് കളുും 
(കുട്ടികളുടെ എണ്ും), ഹിേറിുംഗ് ആന്് പെീചെ് ലാുംയഗ്ജ് 
ഡിയസാഡർ പരിപാെിേില് 11,614 യകസ് കളുും 
ആയരാഗ്യ, മനഃശാസ്് തുെർ യസവന പരിപാെിേില് 
3,833 യകസ് കളുും നിഷ് ഷകകാര്യും ടെേ്തു. 
നിഷ് നെതെിേ അക്ാഡമിക പരിപാെികള് 274 
വിദ്യാർത്ികള്ക്് പ്രയോജനടപ്പട്ടു. പരിശീലനും, 
വ്യാവസാേ ഉയദ്യാഗ നിേമനും എന്നീ പരിപാെികള് 
54 യപർക്കുും യവാളണ്ിേറിുംങ്ങ് ആന്് ഇയന്ൺഷിപ്പ് 
10 യപർക്കുും അവസരും നല്കി. യോഗങ്ങളിലും 
യകാൺഫറൻസുകളിലും പരിപാെികളിലും ശ്രവണ 
ഷവകല്യമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ാേി പരിശീലനും 
നല്കിേ ടഫസിലിടറ്റ്ർമാരുടെ യസവനവും നല്കി 
വരുന്നു.

ക�രള സുംസ്ോന വി�ലോുംഗ 
ക�ോർ്പെകറഷന്

അുംഗപരിമിതരുടെ സാമ്പതെിക ഉന്നമനതെിനുും 
പുനരധിവാസതെിനുമുള്ള പ്രവർതെനങ്ങള് 
യകാർപ്പയറഷൻ നെപ്പാക്കുന്നു. 2019-20 -ല് 
യമായട്ടാഷറസ്ഡ് വാഹനും, വീല്ടെേർ, ശ്രവണ 
സഹാേി എന്നിവ 1,213 അുംഗപരിമിതർക്കു 
നല്കുകയുണ്ാേി. യദശീേ വികലാുംഗ സാമ്പതെിക 
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വികസന യകാർപ്പയറഷടന് സഹാേയതൊടെ സ്േും 
ടതാഴില് പദ്ധതിക്ാേി 141 അുംഗ പരിമിതർക്് 
യകാർപ്പയറഷൻ വാേ്പ വിതരണും ടെേ്തു. ഇതു 
കൂൊടത യകാർപ്പയറഷൻ സ്ന്തമാേി 26 യപർക്് സ്േും 
ടതാഴിലിനുള്ള ബാങ്് വാേ്പ സബ്സിഡി നല്കുകയുും 
ഗുരുതരമാേ ഭിന്നയശഷിയുള്ള കുട്ടികള്ക്് 20,000 
രൂപ ക്രമതെില് ഫിക്ഡ് ടഡയപ്പാസിറ്് സീും പ്രകാരും 
23 കുട്ടികള്ക്്  സഹാേും നല്കുകയുും ടെയ്ിട്ടുണ്്.  
പരീക്ഷകളില് ഉന്നത വിജേും ഷകവരിചെ 300 
ഭിന്നയശഷി കുട്ടികള്ക്് ടപ്രാഫിഷ്യൻസി അവാർഡ്,  
അനുയോജ്യമാേ ഷമയക്രാ ടപ്രാജക്ടുകള് 
നെപ്പാക്കുന്നതിനാേി 20 സ്േും സഹാേ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് 
സഹാേും യലാട്ടറി െിക്റ്് വില്പ്പന നെതൊനാേി 273 
ഭിന്നയശഷിക്ാർക്് ധനസഹാേും  കാഴ്ചഷവകല്യമുള്ള 
1,000 യപർക്് സ്ാർട്ട് യഫാണുും വിതരണും എന്നീ 
പ്രവർതെനങ്ങള് നെപ്പാക്ി 

അുംഗപരിമിതർക്ക് കവണ്ിയുള്ള സുംസ്ോന 
�മ്രീഷണകററെ്

യക�സർക്ാരിടന് 1995-ടല യപഴ്സൺസ് വിതെ് 
ഡിസബിലിറ്ീസ് നിേമപ്രകാരും സ്ാപിതമാേതാണ് 
ഈ സ്ാപനും. അുംഗപരിമിതർക്ാേി നെപ്പാക്കുന്ന 
പദ്ധതികളുടെ ഏയകാപനും, സുംസ്ാനതെ് 
ഇവർക്് യവണ്ി അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്് േഥാവിധി 
ഉപയോഗിക്കുന്നുയണ്ാടേന്ന് പരിയശാധിക്കുക 
എന്നതുമാണ് കമ്മിഷണയററ്ിടന് പ്രധാന 
ചുമതല. യബാധവത്കരണ ക്യാമ്പുകള് നെത്തുക, 
അുംഗപരിമിതരുടെ പരാതികള്ക്് പരിഹാരും കാണുക, 
ഇവർക്് യവണ്ിയുള്ള സ്ാപനങ്ങളില് പരിയശാധന 
നെത്തുക എന്നിവോണ് കമ്മീഷണയററ്ിടന് 
മറ്് പ്രവർതെനങ്ങള്. തിരുവനന്തപുരും, ആലപ്പുഴ, 
എറണാകുളും, കാസർയഗാഡ് എന്നീ ജില്കളിടല ജില്ാ 
ഓഫീസർമാർ, തയദേശഭരണ ടസക്രട്ടറിമാർ, ടപെഷ്യല് 
സ്ക്കൂള് അദ്ധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ എന്നിവർക്് 
യബാധവത്ക്രണ ടസമിനാറുകള് നെതെി.  െി.വി. 
ൊനലകള് മുയഖന സുംയപ്രഷണതെിനാേി ‘ഇരുളില് 
ഒരു തിരിനാളും’ യഷാർട്ട് ഫിലിും നിർമ്മിച്ചു. 

നോഷണല് ഇന്സ്റ്റിറെയൂട്് ഓഫ് ഫിസിക്കല് 
റ്മഡിസിന് ആന്് റരീഹോബിലികറെഷന് 
(എന്.ഐ.പി.എും.ആർ)

പലതരും ഷവകല്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്കുും, ടസറിരേല് 
പാള്സി ഉള്ടപ്പടെ മറ്് യരാഗങ്ങള് ബാധിചെ 
മുതിർന്നവർക്കുമുളള യരാഗ നിർണ്േും, ടതറാപ്പി 
െികിത് എന്നിവ ഈ സ്ാപനതെിലൂടെ നല്കുന്നു. 
സ്യ്ാക്്, അപകെും എന്നിവ വന്നവടരയുും ഇവിടെ 
െികിത്ിക്കുന്നുണ്്. വീട്ടില്  തടന്ന ഷനപുണ്യ 
പരിശീലനവും ടതറാപ്പി പരിപാെിയുും നല്കി 
പരിപാലിക്കുന്നതിനാേി മാതാപിതാക്ള്ക്് 
പരിശീലനവും പ്രദർശനവും നല്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാര്യ 

പരിപാെിയുും  തയ്യാറാക്ിേിട്ടുണ്്.  ടപ്രാഫഷണലകള്ക്് 
പരിശീലന പരിപാെി സുംഘെിപ്പിക്ല്, ഓട്ടിസും 
ടപെക്്ും ഡിയസാർയഡഴ്സ്- ഗയവഷണവും 
പഠനവും എന്നിവ നെപ്പാക്കുന്നു.   ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് യഫാർ 
ടകാഗ്ിറ്ീവ് ആന്് കമ്മയൂണിയക്റ്ീവ് ഡിയസാഡർ 
ആന്് നയൂയറാ സേൻസുും, ഷെല്ഡ് ഡവലപ്പ്ടമന്് 
ടസന്റുും ഷവകല്യ രുംഗതെ് പ്രവർതെിക്കുന്ന മറ്് 
സ്ാപനങ്ങളാണ്. ഈ സ്ാപനങ്ങടള സുംബന്ധിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങള് ആറാമടതെ ആയരാഗ്യ അദ്ധ്യാേതെില് 
ടകാടുതെിട്ടുണ്്.

അുംഗപരിമിതർക്കുള്ള പരിപോെി�ൾ

അുംഗപരിമിതരുടെ യക്ഷമതെിനുള്ള പദ്ധതികള് 
സാമൂഹ്യനീതി, ആയരാഗ്യും, വിദ്യാഭ്യാസും എന്നീ 
വകുപ്പുകള് നെപ്പാക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുും യകരള 
സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷനുും ഏടറ്ടുക്കുന്ന പരിപാെികള് 
താടഴ യെർക്കുന്നു.

അുംഗപരിമിതർക്ക് സർട്ിഫിക്കറെ് നല്കുന്ന 
പദ്ധതി

2015 -ടല ഭിന്നയശഷിവിഭാഗക്ാരുടെ സർയവ്വ പ്രകാരും 
യകരളതെില് 7.9 ലക്ഷും യപർ ഭിന്നയശഷിക്ാരാണ്. 
അുംഗപരിമിത നിേമും, 1995 പ്രകാരും എല്ാ 
അുംഗപരിമിതർക്കുും സർട്ടിഫിക്റ്് നല്യകണ്ത് 
നിർബന്ധമാണ്. 2009 മുതല് 2019 മാർചെ് വടര 
യകരള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ 1992 ക്യാമ്പുകള് 
സുംഘെിപ്പിചെ് 3,66,109 യപർക്് തിരിചെറിേല് കാർഡ് 
നല്കി. 2019-20-ല് 325 യപർക്് തിരിചെറിേല് കാർഡ് 
നല്കി. അുംഗപരിമിതരാേവർക്് ദൂടര സ്ലതെ് 
യപാേി ടമഡിക്ല് സർട്ടിഫിക്റ്് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള 
തെസ്ങ്ങള് ലഘൂകരിക്ാൻ ഇതെരതെിലള്ള ക്യാമ്പുകള് 
സഹാേകമാേി.

ആശ്വോസ�ിരണും

കടുതെ മാനസികടവല്ലുവിളികള് 
യനരിടുന്നവടരയുും  ശാരീരിക ഷവകല്യും ബാധിചെ് 
ശയ്യാവലുംബികളാേവടരയുും  100 ശതമാനും 
അന്ധതയുള്ളവടരയുും, ക്യാൻസർ, ടസറിരേല് 
പള്സി, ഓട്ടിസും, മാനസിക പരാധീനത ഉള്ളവടരയുും 
പരിെരിക്കുന്ന സഹാേികള്ക്് യകരള സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാമിഷൻ വഴി ധനസഹാേും നല്കുന്നതാണ് 
ഈ പദ്ധതി. 2019-20 കാലേളവില് 1,13,717 
പരിെരണ സഹാേികള്ക്് ധനസഹാേും നല്കി.

കസ്റ്ററെ് ഇനികഷ്റെരീവ്സ് ഓണ് 
ഡിസബിലിറെരീസ് (എസ്.ഐ.ഡി)

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷമിഷൻ വഴി ഷവകല്യും തെയുക, 
നിർണ്േിക്കുക, മുൻകൂട്ടി ഇെടപടുക, അുംഗപരിമിതർക്് 
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വിദ്യാഭ്യാസും, ടതാഴില്, പുനരധിവാസും എന്നിവ 
ഉറപ്പാക്ാൻ യവണ്ി സർക്ാർ പ്രയത്യക താല്ര്യടമടുതെ് 
നെപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിോണിത്. ഷവകല്യ 
പരിപാലനും ഒരു ജീവിത െക്ര സമീപനയതൊടെ 
നെപ്പാക്ാനാേി ഈ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലള്ള എല്ാ 
പ്രവർതെനങ്ങളുും മറ്റു ബന്ധടപ്പട്ട ഇെടപെലകളുും 
ഉള്ടപ്പടുതെി ഒരു പുതിേ സമീപനും ‘അനുോ്’ 
എന്ന യപരില് നെപ്പാക്ി വരുന്നു.  സുംസ്ാനടതെ 
ഭിന്ന യശഷി സഡൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുും സമൂഹതെിടന് 
മുഖ്യ ധാരേിടലതെിച്ചുടകാണ്് ഭിന്നയശഷികുട്ടികടള 
ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുും 2016 -ടല ഭിന്നയശഷിക്ാരുടെ 
അവകാശങ്ങള്ക്നുസൃതമാേി ഭിന്നയശഷിക്ാടര 
സാമൂഹ്യ പ്രവർതെനങ്ങളില് മുൻപന്തിേിയലക്് ടകാണ്ടു 
വരുന്നതിനുമാണ്  പദ്ധതി ലക്ഷ്യും വയ്ക്കുന്നത് .

എും എും ആർ വാക്ിയനഷൻ : റൂടബല്, മീസല്സ്, 
മുണ്ിനീര് എന്നിവ മൂലമുണ്ാകുന്ന ഷവകല്യങ്ങയളയുും 
യരാഗസുംക്രമണടതെയുും തെോനാേി വാക്ിയനഷൻ 
സർക്ാരിടന് കീഴില് പ്രവർതെിക്കുന്ന പ്രാഥമിക 
ആയരാഗ്യ യക�ും വടരയുള്ള സ്ാപനങ്ങളില് 
പുതുതാേി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്് വാക്ിയനഷൻ 
സഡൗജന്യമാേി നല്കി. 2019-20-ല് 81,761 യഡാസ് 
വാക്ിൻ നല്കി.

കായതാരും – വിവിധ മാസ പ്രാേങ്ങളില് ഇെടപെല് 
രീതി മുയഖന ശ്രവണ ഷവകല്യും നിേ�ിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഒരു ജീവിത െക്ര സമീപനമാണ്.  വ്യത്യസ് മാസങ്ങളില് 
നെയതെണ് ഇെടപെലകള് ചുവടെ ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

യൂണിയവഴ്സല് ഹിേറിുംഗ് സ്ക്രീനിുംഗ് : പുതുതാേി 
ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളില് യകള്വി യശഷി പരിയശാധിക്ാൻ 
63 സർക്ാർ ടഡലിവറി യപാേിന്റുകളില് 
സുംവിധാനും ഒരുക്ിേിട്ടുണ്്.  ശ്രവണ ഷവകല്യും 
കടണ്ത്തുന്നതിനാേി ഈ ആശുപ്ികളില് ജനിചെ 
കുട്ടികളില് 97% യപടര പരിയശാധന നെത്തുകയുും 
ടെേ്തു. 2019-20 -ല് 1,35,842 നവജാതശിശുക്ടള 
പരിയശാധിചെിട്ടുണ്്.

3 മാസതെിനുയശഷും ശ്രവണ ഷവകല്യും കടണ്തെല്- 
ശ്രവണ പ്രശ്നങ്ങള് കടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള ടമചെടപ്പട്ട 
നിലവാരതെിലള്ള ടബറ ഉപകരണും പാലക്ാെ് ഒഴിടക 
എല്ാ ജില് യഹാപെിറ്ലകളിലും ജനറല് ആശുപ്ികളിലും 
NPPCD ടസന്റുകളില് സ്ാപിചെിട്ടുണ്്. 2019-20 -ല് 
786 കുട്ടികടള പരിയശാധന നെതെിേിട്ടുണ്്.

6 മാസതെില് ശ്രവണ സഹാേിയുടെയുും 
ആഡിറ്റി ടവർബല് ടതറാപ്പിയുടെയുും പിന്തുണ 
നല്കല്- സർക്ാർ ടമഡിക്ല് യകായളജുകള്, 
പ്രമുഖ ആശുപ്ികള്, നിഷ്, നിപ് മർ എന്നീ 
സ്ാപനങ്ങള് മുയഖനയുും ആഡിറ്റി ടവർബല് 
ടതറാപ്പി നല്കുന്നതാണ്. പ്രതിയരാധതെിനുും 
ശ്രവണ ഷവകല്യും നിേ�ിക്കുന്നതിനുള്ള യദശീേ  

പരിപാെികളുടെ ഭാഗമാേി വികലാുംഗ യകാർപ്പയറഷൻ 
മറ്റു സ്ാപനങ്ങള് എന്നിവ മുയഖന ശ്രവണ 
സഹാേികള് നല്കി വരുന്നു.

18 മാസ പ്രാേതെില് യകാക്ിോൻ ഇുംലൈാന്് 
– നിലവിലള്ള ശ്രുതി തരുംഗും പദ്ധതിയുമാേി 
സുംയോജിപ്പിച്ചുടകാണ്ാണ് ഈ പരിപാെി 
നെപ്പാക്കുന്നത്. ഏകയദശും 1,070 യകാക്ിേർ ഇുംലൈാന്് 
ശസ്്ക്രിേകള് സഡൗജന്യമാേി നെതെി.

ഇുംലൈാന്ിനു യശഷും 42 മാസയതെക്കുള്ള ടതറാപ്പി 
–സർക്ാർ ടമഡിക്ല് യകായളജുകള്, പ്രധാന 
ആശുപ്ികള്, നിഷ്, നിപ്ർ എന്നീ സ്ാപനങ്ങള് 
മുയഖന നല്കി വരുന്നു.

അുംഗനവാ െികളിലും സ്ക്കൂളുകളിലും തുെർ 
പ്രവർതെനങ്ങള്:  മുഖ്യധാരാവിദ്യാഭ്യാസും 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ലും DEIC കള് മുയഖന യമല്യനാട്ടവും 
നെതെടപ്പടുന്നു.

ഏർലി ഇന്ർടവൻഷൻ ടസന്റുകള്- ഷവകല്യും 
തിരിചെറിോനാേി മുൻകൂട്ടിയുള്ള പരിയശാധന 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും അനുയോജ്യേമാേ 
യസവനങ്ങള് നല്കുന്നതിനുും എല്ാ ജില്കളിലും 
എല്ാ നൂതനമാേ സുംവിധാനങ്ങളുും ഏർടപ്പടുതെി 
DEIC കള് സ്ാപിക്ാൻ നെപെികള് 
സ്ീകരിചെിട്ടുണ്്. 9 ജില്കളില് DEIC യുടെ നിർമ്മാണ 
പ്രവർതെനങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു.  5 എണ്തെിടന് 
പ്രവർതെനും 2020-ല് പൂർതെീകരിക്കുന്നതാണ് 
ഇതു ജില്േിടല ഒരു ഡിസബിലിറ്ി ഹബ് ആേി 
പ്രവർതെിക്കുന്നതാണ്. ആഗസ്റ്് 2017 മുതല് 
25 ടമാഷബല് ഇന്ർടവൻഷൻ ടസന്റുകള് 
പ്രവർതെനും ആരുംഭിചെിട്ടുണ്്. ഓയരാ മാസവും 
ഏകയദശും 3000-4000 കുട്ടികള്ക്് ഇതിടന് 
പ്രയോജനും ലഭിക്കുന്നു. റീജിേണല് ഏർലി 
ഇന്ർടവൻഷൻ ടസന്റുകള് ടമഡിക്ല് യകായളജ് 
തലതെിലള്ളതുും 5 ടമഡിക്ല് യകായളജുകളില് 
ആരുംഭിചെിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. (തിരുവനന്തപുരും, ആലപ്പുഴ, 
യകാട്ടേും, തൃശ്ശൂർ, യകാഴിയക്ാെ് ) REIC കള് മുയഖന 
ബുദ്ധി വികാസതെിലള്ള കാലതാമസവും മറ്റു 
ഷവകല്യങ്ങള്ക്കുമാേി 10,012 കുട്ടികള്ക്കു പിന്തുണ 
നല്കിേിട്ടുണ്്.  പട്ടിക വർഗ്ഗ സമൂഹതെിനാേി 
പ്രയത്യക ഏർലി ഇന്ർടവൻഷൻ കും ഡിസബിലിറ്ി  
മായനജ്ടമന്് യൂണിറ്് അഗളിേില് ആരുംഭിച്ചു.  
മാസുംയതാറുും 100 കുട്ടികള്ക്് പിന്തുണ നല്കുന്നു.

അുംഗപരിമിതരാേ പ്രീ-സ്ക്കൂള് കുട്ടികള്ക്് പ്രയത്യക 
അുംഗനവാെികള് സ്ാപിക്ല്- അുംഗപരിമിതരാേ 
പ്രീസ്ക്കൂള് കുട്ടികള്ക്് അനുയോജ്യമാേ പരിശീലനവും 
ടമഡി ക്ല് ടതറാപ്പിയുും നല്കുന്നതിനാേി എല്ാ 
ICDS യപ്രാജക്െിലും ഒരു അുംഗനവാ െി പ്രയത്യക അുംഗൻ 
വാെിോേി നിശ്േിചെിരിക്കുന്നു. നിലവില് യകാഴിയക്ാെ് 
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ജില്േില് പദ്ധതി നെപ്പാക്ി വരുന്നു. 1,110 കുട്ടികള്ക്് 
പിന്തുണ നല്കുകയുും 374 ഭിന്നയശഷിക്ാരാേ 
വിദ്യാർത്ികള് 2019-20 േഥാക്രമമാേ സ്ക്കൂളുകളില് 
യെരുകയുും ടെേ്തു.

എും. പവർ ഇൻകുയബറ്ർ- മാനസിക 
ടവല്ലുവിളികള് യനരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ായുള്ള മാജിക് 
പരിശീലനതെിനുും അവതരണതെിനുമുള്ള മാജിക് 
ലൈാനറ്ിടല ഒരു യക�മാണിത്. വിവിധ കലകളുടെ 
ഒരു യക�ും സ്ാപിക്കുന്നതിടന് പ്രവർതെനും 
പുയരാഗതിേിലാണ് എും. പവർ െീമിടല 5 കുട്ടികള് 
മാജിക് പ്രദർശനും നെത്തുകയുും വരുമാനും യനടുകയുും 
ടെയ്യുന്നുണ്്.  ബുദ്ധിപരമാേ ടവല്ലുവിളികള് 
യനരിടുന്ന കുട്ടികള്ക്ായുള്ള മാജിക് പരിശീലനവും 
മാജിക് ലൈാനറ്ില് മാജിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
പ്രവർതെനതെിയലർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 5 കുട്ടികളുടെയുും 
ടതാഴിലും തുെർന്നു നെപ്പാക്കുന്നതിടന് ഭാഗമാേി 
KSSM മാേി സഹകരിചെ് മാജിക് ലൈാനറ്ില് 
സർക്ാരിടന് അഭിമാനമാേ ഒരു ഡിഫറന്് ആർട്ട് 
ടസന്ർ ആരുംഭിച്ചു.  ഓട്ടിസും ബാധിചെ 100 കുട്ടികളുടെ 
സുംഗീതും, ഡാൻസ്, ടപേിന്ിുംഗ്, വിവിധ സുംഗീത 
ഉപകരണങ്ങളിടല ഷനപുണ്യും, എന്നീ കഴിവകള് 
അവതരിപ്പിച്ചു ടകാണ്് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുും 
പങ്ാളികളാകുന്നതിനുമുള്ള െി ടസന്റിലൂടെയുും 
ആർട്ട് ടതറാപ്പിേിലൂടെയുും ഇതെരും കുട്ടികളില് നല് 
രീതിേിലള്ള മാറ്ങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നു.

ബുദ്ധിപരമാേടവല്ലുവിളികള് യനരിടുന്ന കുട്ടികടള 
ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനാേി യഹാർട്ടികള്ചെർ ടതറാപ്പിയുും 
സാമൂഹ്യകൃഷിയുും മുയഖന 2019-20 -ല് 14 കുട്ടികള്ക്് 
ടതറാപ്പിയുും പരിശീലനവും KSSM ടന് പിന്തുണയോടെ 
ടവള്ളാേണി കാർഷിക യകായളജില് നല്കുകയുണ്ാേി.

കസ്റ്ററെ് ഇനികഷ്റെരീവ് ഓണ് ഡിറ്മന്ഷ്ോ

ഡിടമൻഷ്യാ യരാഗികടള പുനരധിവസിപ്പിക്ാൻ 
ലക്ഷ്യമിട്ട ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും തൃശ്ശൂർ 
മുനിസിപ്പാലിറ്ിേില് ഒരു യഡ ടകേർ ടസന്റുും 
എെവനക്ാെ് വൃദ്ധസദനതെില് ഒരു പൂർണ്സമേ 
ടസന്റുും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ആരുംഭിച്ചു.

ഭിന്നലിുംഗക്കോർ

ഇന്ത്യേില് ആദ്യമാേി ഭിന്നലിുംഗക്ാർക്ാേിട്ടുള്ള 
നേും നെപ്പാക്ിേ സുംസ്ാനും യകരളമാണ്. 
നേരൂപീകരണതെിനു മുയന്നാെിോേി 
ഭിന്നലിുംഗക്ാരുടെ സാമൂഹ്യ വ്യക്തിപരമാേ 
ജീവിതതെിടന് എല്ാ വശങ്ങളുും അെിസ്ാനമാക്ി 
ഒരു സുംസ്ാന വ്യാപക സർയവ്വ നെതെിേിരുന്നു.  
യനോയബാളിുംഗ് ടെക്നിക്കുകളുടെ 
അെിസ്ാനതെില് സുംസ്ാനതെ്  25,000-ല് പരും 
ഭിന്നലിുംഗക്ാരുടണ്ന്നു കണക്ാക്ടപ്പടുന്നു.  

യകരളതെില് 2015-16 -ല് നെതെിേ 
ഭിന്നയശഷിക്ാരുടെ സർയവ്വ പ്രകാരും 1,187 
വികലാുംഗരാേ ഭിന്നലിുംഗക്ാരാണുള്ളത്. ഇതില് 
ഭൂരിഭാഗും യപരുും തടന് വ്യക്തിത്ും ടവളിടപ്പടുതൊൻ 
തയ്യാറാകുന്നില്. ഭിന്നലിുംഗക്ാർ അവരുടെ 
ഷദനുംദിന ജീവിത പ്രവർതെനങ്ങള്ക്ാേി 
വളടരേധികും കഷ്യപ്പയെണ്ിവരുന്നു. ഇവടര 
സമൂഹതെിടന് മുഖ്യധാരേിയലക്് ടകാണ്ടുവരുന്നതിന് 
പ്രയത്യക ശ്രദ്ധ ടെലയതെണ്തുണ്്. ഭിന്നലിുംഗക്ാരുടെ 
യക്ഷമതെിനാേി 2019-20-ല് വിവിധ പദ്ധതികള് 
നെപ്പാക്ി. ഷനപുണ്യ പരിശീലനും 30 യപർക്കുും സ്േും 
ടതാഴില് സഹാേും 7 യപർക്കുും, ബയൂട്ടീഷൻ പരിശീലനും 
100 യപർക്കുും വിദ്യാഭ്യാസ യസാളർഷിപ്പ് 20 യപർക്കുും 
യഹാസ്റ്റല് സഡൗകര്യങ്ങള്ക്് സാമ്പതെിക സഹാേും 
20 യപർക്കുും, SRS സർജറിക്ാേി സാമ്പതെിക 
സഹാേും 41 യപർക്കുും, SRS തുെർ സുംരക്ഷണതെിനാേി 
സാമ്പതെിക സഹാേും 33 യപർക്കുും, ജീവിത 
മാർഗ്ഗതെിനാേി  തയ്യല് ടമഷീനുകള് 13 യപർക്കുും  
നല്കുകയുും ഷരൈവിുംഗ് പരിശീലനും 5 യപർക്കുും 
നല്കി. ‘വർണ്പകിട്ട് ’ എന്ന യപരില് സ്ക്കൂളുകള്/
യകായളജുകള്, ഓഫീസുകള് എന്നിവിെങ്ങളില് 
സൂഷ്യബാധന പരിപാെിയുും കയലാത്വവും വകുപ്പ് 
സുംഘെിപ്പിച്ചു. 

വനിത�ളുറ്െ കക്ഷമവും ശോക്രീ�രണവും 

 സ്്ീകളുടെ യക്ഷമവും ശാക്തീകരണവും 
സർക്ാരിടന് പ്രാഥമിക  ലക്ഷ്യങ്ങളിടലാന്നാണ്.  
സ്്ീകളുടെ സമഗ്രമാേ വളർചെ ഉറപ്പാക്ലും 
ശാക്തീകരണവും സുംരക്ഷണവും സുംസ്ാനതെിടന് 
സുസ്ിരമാേതുും നിഷ്പക്ഷമാേതുമാേ 
വികസനതെിന് അത്യന്തായപക്ഷിതമാണ്.  ദാരി�്യ 
നിർമ്മാർജ്നും, അസമത്ും, ടമചെടപ്പട്ട ആയരാഗ്യും, 
മാന്യമാേ യജാലി, സാമ്പതെിക വളർചെ എന്നീ 
ഘെകങ്ങളിലൂടെ സുസ്ിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള് 
യനെിടേടുക്ാനുള്ള മുൻ വ്യവസ്ോോണ് 
സ്്ീ ശാക്തീകരണും അുംഗീകരിക്ടപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.  
സ്്ീ ശാക്തീകരണും എന്നത് സാമ്പതെിക, 
സാമൂഹ്യ, സാുംസ്കാരിക, രാഷ്്ീേ സ്ിതികള്ക്് 
അനുബന്ധമാേി സമൂഹതെിടല സ്്ീകളുടെ പദവി 
ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിേോടണന്നു 
മനസ്ിലായക്ണ്താണ്.

വനിതകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും യക്ഷമതെിനാേി 2017-
18-ല് ഒരു പുതിേ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ാേി. 
സുംസ്ാനതെ് സ്്ീകളുടെയുും കുട്ടികളുടെയുും 
യക്ഷമതെിനായുള്ള പദ്ധതി പ്രവർതെനങ്ങള് ഈ 
വകുപ്പാണ് നെപ്പിലാക്കുന്നത്. സുംസ്ാനതെ് 
സർക്ാരുും സർക്ാരിതര സുംഘെനകളുും സന്നദ്ധ 
സുംഘെനകളുും സ്്ീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുമായുള്ള 
സ്ാപനപരമാേ സുംരക്ഷണും നല്കുന്നു. 
അതിക്രമങ്ങളില് നിന്നുും വിയവെനതെില് നിന്നുും 
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മുക്തമാേ പരിസ്ിതി ഉണ്ാക്ി സ്്ീകടള 
മുഖ്യധാരേിയലക്് ടകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങള് നെത്തുകയുും അവകാശങ്ങടളകുറിചെ് 
അവയബാധും ഉണ്ാക്കുകയുും സ്ാപനപരമാേ 
സഡൗകര്യങ്ങളുും മനുഷ്യാവകാശങ്ങടള തിരിചെറിോനുള്ള 
നിേമപരമാേ പിന്തുണയുും നല്കി സ്്ീകളുടെ 
വികസനവും ശാക്തീകരണവും മുയഖന വികസനതെില് 
തുല്യ പങ്ാളികളാക്കുന്നതിനാോണ് വനിതാ യക്ഷമ 
പരിപാെികള് ആവിഷ്ക്രിചെിട്ടുള്ളത്.

സുംസ്ാന ജനസുംഖ്യയുടെ 52 ശതമാനും 
സ്്ീകളാണ്. യകരളതെിടല സ്്ീ പുരുഷ അനുപാതും 
1,000 പുരുഷന്ാർക്് 1,084 സ്്ീകളുമാണ്. 
ഇന്ത്യേില് സ്്ീ സാക്ഷരത ഏറ്വും മുന്നില് 
നില്ക്കുന്ന സുംസ്ാനും യകരളമാണ് (92 ശതമാനും). 
ഇന്ത്യേിടല സ്ിതിവിയശഷവമാേി താരതമ്യും 
ടെയ്യുയമ്പാള് ശിശുമരണനിരക്് യകരളതെില് 
വളടര കുറവാണ്. യകരളതെിടല സ്്ീകളുടെ 
ഇയപ്പാഴടതെ അവസ്ാവിയശഷും ഈ അദ്ധ്യാേതെിടല 
ലിുംഗ പദവിയുും വികസനവും എന്ന ഭാഗതെില് 
വിശദീകരിചെിട്ടുണ്്. വനിതാശാക്തീകരണതെിനുള്ള 
സ്ാപനങ്ങടളക്കുറിച്ചുും സ്്ീകളുടെ സാമൂഹ്യ 
സാമ്പതെിക പുനരധിവാസതെിനായുള്ള പ്രധാന 
പദ്ധതികടളക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള് ചുവടെ യെർക്കുന്നു.

വനിതോ ശോക്രീ�രണത്തിനുള്ള 
സ്ോപനങ്ങൾ

ക�രള സുംസ്ോന വനിതോ �മ്രീഷന്

സ്്ീകള്ടക്തിടരയുള്ള ന്യാേരഹിതമാേ 
ഏർപ്പാടുകടളപ്പറ്ി അയന്ഷിക്ാനുും പരിഹാരും 
നിർയദേശിക്ാനുും, സ്്ീകളുടെ പദവി ഉേർതൊനുമാേി 
1996 –ല് കമ്മീഷൻ നിലവില് വന്നു. ലിുംഗപദവി 
അവയബാധന പരിപാെികള്, നിേമ ശില്ശാലകള്/
ടസമിനാർ, അദാലത്തുകള് ഡി.എൻ.എ പരീക്ഷണും 
എന്നീ പ്രവർതെനങ്ങള് കമ്മീഷൻ ഏടറ്ടുക്കുന്നു. 
2019-20-ല് സ്്ീകള് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ 
വിഷേങ്ങടളപ്പറ്ിയുള്ള 148 ടസമിനാറുകള്, നിേമ 
ശില്ശാലകള്, പഞ്ാേതെ് ജാഗ്രതാസമിതി 
പ്രവർതെകർക്് വനിതകളുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട 
നിേമങ്ങള് മറ്് നിേമ നെപെിക്രമങ്ങള് 
എന്നിവടേക്കുറിച്ചുള്ള 32 കഡൗൺസലിുംഗ്/ഷനപുണ്യ 
പരിശീലനങ്ങള് എന്നിവ സുംഘെിപ്പിച്ചു. കൂൊടത 119 
അദാലത്തുകള് സുംഘെിപ്പിച്ചു. ടജൻഡർ അവയബാധന 
പരിപാെികള് പ്രകാരും 28 വിവാഹപൂർവ കഡൗൺസലിുംഗ് 
പരിപാെികള് വനിതാ സർക്ാരിതര സുംഘെനകളുടെ 
പങ്ാളിതെയതൊടെ സുംസ്ാനടമാട്ടാടക നെത്തുകയുും, 
254 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങളില് കലാലേ യജ്യാതി 
സുംഘെിപ്പിക്കുകയുും ടെേ്തു. 2019-20 കാലേളവില് 
കമ്മീഷന് 5,408 പരാതികള് ലഭിച്ചു. പരാതികളുടെ 
സ്ഭാവും പരിയശാധിചൊല് സ്്ീകള്ടക്തിടരയുള്ള 

ഗാർഹികപീഡനും, സ്്ീകള്ടക്തിടരയുള്ള 
അതിക്രമും, കുടുുംബപ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവ 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതാേി കാണാും. മാർചെ് 2020 വടര 
പരാതികളുടെ ഇനും തിരിച്ചുും ജില് തിരിച്ചുമുള്ള വിവരും 
അനുബന്ും 8.3.5-ല് യെർതെിരിക്കുന്നു.

ക�രള സുംസ്ോന വനിതോവി�സന 
ക�ോർ്പെകറഷന്

വനിതകള്ക്കുള്ള സ്േും ടതാഴില് പദ്ധതിയുും ടജൻഡർ 
അവയബാധനും, ഫിനിഷിുംഗ് സ്ക്കൂള് എന്നിവയുടെ 
ഫ്ാഗ്ഷിപ്പ് പരിപാെികളുമാണ് യകാർപ്പയറഷടന് പ്രധാന 
പരിപാെികള്. യകാർപ്പയറഷൻ ആദ്യമാേി യദശീേ 
പട്ടിക വർഗ്ഗ ധനകാര്യ വികസന യകാർപ്പയറഷടന് 
ൊനഷലസിുംഗ് ഏജൻസിോവകയുും 11 പട്ടിക വർഗ്ഗ 
വനിതകള്ക്് വാേപ അനുവദിക്കുകയുും ടെേ്തു. 
നാഷണല് യകാർപ്പയറഷടന് സ്േും ടതാഴില് 
വാേ്പാപദ്ധതി പ്രകാരും 4,493 വനിതകള്ക്് 107 
യകാെി രൂപയുും സുംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതമാേ 
7.42 യകാെി രൂപയുും  ടപാതുവിഭാഗതെില്ടപ്പട്ട 286 
സ്്ീകള്ക്കുും യകാർപ്പയറഷൻ സ്േും ടതാഴില് വാേ്പ 
നല്കി. വനിതാ ശാക്തീകരണതെിനായുള്ള പിന്നാക് 
വിഭാഗ വികസന ധനകാര്യ യകാർപ്പയറഷടന് 
പ്രയത്യാക അവാർഡുും യദശീേ പട്ടിക ജാതി 
വികസന ധനകാര്യ യകാർപ്പയറഷടന് ടമചെടപ്പട്ട 
പ്രവർതെനതെിനുള്ള അവാർഡുും വനിതാ വികസന 
യകാർപ്പയറഷനു ലഭിച്ചു. 

മുൻനിര ഫിനിഷിുംഗ് സ്കൂള് പരിപാെിേില് 
ഉള്ടപ്പടുതെി, തിരുവനന്തപുരത്തുും കണ്ണൂരുും 
പ്രവർതെിക്കുന്ന റിയസാഴ്സ് എൻഹാൻടസ്ന്് 
അക്ാഡമി യഫാർ കരിേർ ഷഹറ്്സ് (റീചെ് ) മുയഖന 
979 വിദ്യാർത്ികള്ക്് ഷനപുണ്യ പരിശീലനും നല്കി. 
ടജൻഡർ അവയബാധന പരിപാെിയുടെ ഭാഗമാേി 62 
വനിതാ യകായളജുകളില് 5,000 ലധികും അുംഗങ്ങയളാടെ 
വനിതാടസല്ലുകള് പ്രവർതെിക്കുന്നു. സമൂഹതെില് 
സുംഭവിച്ചു ടകാണ്ിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറിചെ് 
യുവജനങ്ങള്ക്് അവയബാധും ഉണ്ാക്കുകയുും  
ഷദനുംദിന പ്രവൃതെികള് സുഗമമാേി നിർവ്വഹിക്ാൻ 
കഴിേതെക് തരതെില് സജ്രാക്കുകടേന്നതുമാണ് 
വനിതാ ടസല്ിടന് പ്രധാന ലക്ഷ്യും. ലിുംഗപദവി സമത്ും 
സുംബന്ധിചെ് ആശേും പ്രെരിപ്പിക്കുന്നതിനുും ലിുംഗപദവി  
സഡൗഹൃദമാേ കാമ്പസ് ഉണ്ാക്കുന്നതിനുമാേി 
സുംസ്ാനടതെ  മിക്ഡ് യകായളജുകളില്ക്കൂെി 
വനിതാടസല് ആരുംഭിചെിട്ടുണ്്.  2019-20-ല് 62 
യകായളജുകളിടല ഒരു വനിതാ ടസല് ടമമ്പർക്കു 
വീതും വിദ്യാഭ്യാസ യസാളർഷിപ്പു വിതരണും ടെേ്തു. 
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ്്ീകള്ക്ാേി വനിതാശിശു 
വികസന മ�ാലേും വിഭാവനും ടെയ്യപാടല 
ഒരു ടഹല്പ്പ് ഷലൻ സുംവിധാനും- അത്യാവശ്യ 
ഉതെരവാദിത് സുംവിധാനും ഉണ്്. മി് ടഹല്പ് ഷലൻ 
(181) മാർചെ് 27, 2017-ന് യകരളതെില് പ്രവർതെനും 
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ആരുംഭിക്കുകയുും ആവശ്യമാേ സ്്ീകള്ക്് 
(24x7) സമീപിക്ാവന്ന വിധതെിലും പ്രയത്യകിചെ് 
മഹാമാരിക്ാലത്തുും അെിേന്തിര ഉതെരവാദിത് 
യസവനങ്ങള് നല്കി വിജേകരമാേി പ്രവർതെിക്കുന്നു. 
78436-ല് പരും യകസുകളില് ഈ ടഹല്പ് ഷലൻ 
ഫലപ്രദമാേ ഇെടപെല് നെതെിേിട്ടുണ്്. പട്ടിക വർഗ്ഗ 
വിഭാഗതെിടല പാർശ്വത്ക്രിക്ടപ്പട്ട സ്്ീകളുടെ 
ഉന്നമനും ലക്ഷ്യമാക്ി യകാർപ്പയറഷൻ യകാഴിയക്ാെ് 
െക്ിട്ടപ്പാറ പട്ടിക വർഗ്ഗ സയങ്തതെില് സുസ്ിരമാേ 
ഉപജീവന മാർഗ്ഗും വികസിപ്പിടചെടുക്കുന്നതിന് 
ഏകീകൃതമാേ ഷനപുണ്യ വികസന യക�ും സ്ാപിച്ചു.  
2019-20 -ല് 4 യകായളജുകളില് നിന്നാേി 52 പട്ടിക 
വർഗ്ഗ വനിതകടള കടണ്തെി പശു വളർതെലില് 
പരിശീലനും നല്കുകയുും പട്ടിക വർഗ്ഗ വനിതാ 
ക്ഷീര കർഷകർക്് മൃഗസുംരക്ഷണ പിന്തുണയുും 
കാലിതെീറ്യുും നല്കുകയുും ടെേ്തു. ആർതെവ 
ശുെിത്ും പാലിക്കുന്നതിടന് ഭാഗമാേി 2019-20 -ല് 
സുംസ്ാനടതെ 550 സ്ക്കൂളുകളില് അനുബന്ധ 
പരിപാെി നെപ്പിലാക്കുകയുും 22 ലക്ഷതെിലധികും 
സാനിട്ടറി നാപ്കിനുകളുും 1201 ഇൻസിനയററ്റുകളുും 
വിതരണും ടെയ്യുകയുും ടെേ്തു. 359 തയദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിടല 1524 സ്ക്കൂളുകളില് 1346 
അലമാരകളുും വിതരണും  ടെേ്തു.  1524 സർക്ാർ 
/എേിഡഡ് സ്കൂളുകളില് ഷീ-പാെ് യപ്രാജക്റ്് 
നെപ്പാക്കുകയുും 2.77 ലക്ഷും വിദ്യാർത്ിനികള്ക്് 
പ്രയോജനടപ്പടുകയുും ടെേ്തു. സർക്ാർ 
സ്കൂളുകളില് ഉേർന്ന നിലവാരമുള്ള നാപ്കിനുകളുും 
ഇൻസിനടററ്റുകളുും സഡൗജന്യമാേി നല്കി 
ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

റ്�ന്ഡർ പോർക്ക്

ലിുംഗപദവി സമത്ും, വനിതാശാക്തീകരണും എന്നിവ 
സുംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനും, ഗയവഷണും എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു 
യവദിോോണ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് യകാഴിയക്ാെ് 
ടജൻഡർ പാർക്് എന്ന ആശേും (ആരുംഭിചെത് 2011 
ലാടണങ്ിലും) 2013-ല് പ്രാവർതെികമാക്ിേത്. 
സമൂഹും ഉേർത്തുന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പതെികവും 
രാഷ്്ീേപരവമാേ കെമ്പകള് തരണും 
ടെേ്തു ലിുംഗപദവി സമത്തെിനുള്ള ഒരു 
പ്രയവശനമാർഗ്ഗമാേി ഈ യവദി പ്രയോജനടപ്പടുന്നു. 
കൂൊടത, സാമ്പതെിക സുംസാരിക സാമൂഹിക 
യമഖലകളില് സുംസ്ാനതെിനുും സമൂഹതെിനുും 
യനട്ടും ഉണ്ാക്ാൻ സഹാേിക്കുകയുും ടെയ്യുന്നു. 
പ്രധാന പ്രവർതെനങ്ങള് വിഭാവനും ടെയ്യുന്നത് 
ഗയവഷണും – നേരൂപീകരണതെിന് ഗയവഷണും; 
ഷനപുണ്യ വികസന യക�ും;  ഉല്ാദന യക�ും – 
എസ്.ഡി.സിയുടെ ഒരു വില്ന യക�യമാ സ്ത� 
സ്ഭാവമുള്ളയതാ ആേി പ്രവർതെിക്ാവന്നതാണ്; 
ഷലരേറിയുും യഡാക്യുടമയന്ഷൻ ടസന്റുും; 
ഗയവഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുും സ്്ീകളുടെ ഷപതൃക 
െരി്ങ്ങളുും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാേി ഷപതൃക 

മയൂസിേങ്ങള്; സ്്ീകള്ക്് യരൈാേിുംഗ്, ടപേിന്ിുംഗ്, 
ഡാൻസ്, സുംഗീതും, സാുംസാരികപരമാേ 
മറ്റു കലകള് തുെങ്ങിേവേിലള്ള കഴിവകള് 
അവതരിപ്പിക്ാനുതകുന്ന ഒരു സാുംസാരിക സ്ലും 
എന്നിവ ഉള്ടപ്പടുന്നു. ഇതിന് ഒരു ആുംഭി തിയേറ്റുും 
പൂർതെിോേി വരുന്ന കൺ ടവൻഷൻ ടസന്റുും 
ഉണ്്.  500-ലധികും യപർക്് പടങ്ടുക്ാനുള്ള 
സജ്ീകരണങ്ങയളാടുകൂെിേ കൺടവൻഷൻ ടസന്റുും 
ആുംഭി തീയേറ്റുും ഉണ്്.  സുസ്ിര വികസന ലക്ഷ്യും 
ഷകവരിക്ാനായുള്ള ടഫയലാഷിപ്പ് പരിപാെിോേ 
സുസ്ിരമാേ സുംരുംഭങ്ങളില് വനിതകള് (ഷവസ് ), 
വാഹനയമാെിക്ല് യമഖലേില് വനിതകടള 
യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരുംഭമാേ 
ഷീ-ൊക്ി എന്നിവ െില പ്രവർതെനങ്ങളാണ്.  
സ്്ീകള്ക്ായുള്ള സാുംസ്കാരിക യക� സ്ാനവും 
വ്യാപാരും, കചെവെും, വ്യവസാേും എന്നി്വയുടെ 
വളർചെയ്ക് സുസ്ിരവും സുരക്ഷിതവമാേ ചുറ്റുപാടുകള് 
സുംജാതമാക്ാനുമായുള്ള കാഴ്ചപ്പായൊടുകൂെിേ 
പ്രവർതെിോണ് ജൻഡർപാർക്ിടല അന്താരാഷ്് 
വനിതാ വിപണന യക�ും. കായലകൂട്ടിയുള്ള സഹകരണ 
പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാേി (2015 -ല് സുംഘെിപ്പിചെ 
ലിുംഗപദവി സമത്ും- 1 – ടന് അന്താരാഷ്് 
യകാൺഫറൻസിലൂടെ ഊർജ്ിതടപ്പടുതെിേത് ) ഇന്ത്യ, 
ശ്രീലങ്, മാല്ദീപ്സ്, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില് ലിുംഗ 
പദവി  സുംബന്ധമാേ എല്ാ പ്രവർതെനങ്ങളുടെയുും 
ഒരു സഡൗതെ് ഏഷ്യൻ ജൻഡർ ഹബ് ആേി ടജൻഡർ 
പാർക്ിടന വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു യു.എൻ. വിമൺ തുല്യ 
പങ്ാളിോകുടമന്ന് സമ്മതിചെിട്ടുണ്്.

സ്ത്രീ�ളുറ്െ കക്ഷമത്തിനുും ഉന്നമനത്തിനുും 
കവണ്ിയുള്ള പദ്ധതി�ൾ

സ്്ീകളുടെ യക്ഷമതെിനുും ഉന്നമനതെിനുും യവണ്ിയുള്ള 
പദ്ധതികള് വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് വഴിോണ് 
നെപ്പാക്കുന്നത്. വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പു 
മുയഖനയുും യകരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മുയഖനയുും 
നെപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള് ചുവടെ ടകാടുതെിരിക്കുന്നു.

പ്രധോനമ�ി മോതൃ വന്ദന കയോ�ന

പ്രസ്തുത യക�ാവിഷ്കൃത പദ്ധതി പ്രകാരും 
ഗർഭിണികള്ക്കുും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കുും ആദ്യടതെ 
കുഞെിന് ധനസഹാേും ലഭിക്കുന്നു. 3 ഗഡുക്ളാേി 
5,000 രൂപ ധനസഹാേും നല്കുന്നു. 2019-20 -ല് 
1,80,290 യപർ ഗുണയഭാക്താക്ളാേി.

കനേഹസ്ർശും

യകരള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ നെപ്പാക്കുന്ന ഈ 
പദ്ധതി മുഖാന്തിരും 2,000 രൂപ ധനസഹാേും നല്കി 
അവിവാഹിതരാേ അമ്മമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 
പരിഹാരും കാണുന്നു. 2019-20-ല് 2074 യപർക്് 
ഇതിടന് പ്രയോജനും ലഭിച്ചു.
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വനിതോവി�സന പദ്ധതി�ൾ

സ്്ീധന നിയരാധനും, ഗാർഹിക പീഢനതെില് 
നിന്നുും സുംരക്ഷണും, ഷലുംഗീക അധിയക്ഷപതെില് 
നിന്നുും സ്്ീകടള സുംരക്ഷിക്കുക, പിഢനതെിന് 
ഇരോകുന്നവരുടെ പുനരധിവാസവും 
നഷ്പരിഹാരവും, ആയരാഗ്യ സുംരക്ഷണവും, 
വനിത കുടുുംബനാഥോേിട്ടുള്ളവർക്കുും ബി.പി.
എല് കുടുബതെിടല വനിതകള്ക്കുമുള്ള സഹാേും, 
സ്േും ടതാഴില് ടെയ്യുന്ന കുറഞെ യവതനും പറ്റുന്ന 
സ്്ീകളുടെ കാര്യയശഷി ഉേർതൊനുള്ള ധനസഹാേും 
എന്നീ പ്രവർതെനങ്ങള്ക്് ഊന്നല് നല്കി വനിതാ 
ശിശു വികസന വകുപ്പ് നെപ്പാക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യ 
പദ്ധതിോണിത്. വകുപ്പിടന് ഒരു പ്രധാന പരിപാെിോേ 
ടജൻഡർ അവയബാധന സമഗ്ര പരിപാെി, വിവിധ 
ജനവിഭാഗങ്ങളില് ലിുംഗാവയബാധ സമൂഹടതെ 
സൃഷ്ിക്ാൻ സഹാേകരമാകുന്നു.

നിർഭയോ പരിപോെി�ൾ

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിടന് നിർഭോ പദ്ധതി 
ഷലുംഗിക പീഢനതെിന് ഇരോേ സ്്ീകള്ക്് 
സുംരക്ഷണും നല്കാനുള്ള നിർഭോയക�ങ്ങള് 
(വനിതാശിശുയക�ങ്ങള്) സജ്മാക്കുന്നതിന് 
വിഭാവനും ടെയ്യുന്നു. ഷലുംഗിക പീഡനതെിന് 
ഇരോേ സ്്ീകളുടെ സുംരക്ഷണതെിനാേി 14 
ടഷല്ട്ടർ യഹാമുകള് പ്രവർതെിച്ചു വരുന്നു (പതെനുംതിട്ട, 
യകാട്ടേും ഒഴിടക). ഷലുംഗിക പീഡനതെിന് 
ഇരോേ സ്്ീകള് യപ്രാസികയൂഷൻ യകസുകളില് 
പ്രഥമ സാക്ഷികളാടണന്നതിനാലും അവരുടെ 
സുരക്ഷിതത്വും സഹകരണവും അക്രമികള്ക്് 
ഏറ്വും കൂടുതല് ശിക്ഷ യനെിടകാടുക്കുന്നതിന് 
അത്യന്തായപക്ഷിതമാേതിനാല് ഇരകള്ക്് 
സുരക്ഷിതത്ും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

വണ് കസ്റ്റോ്പെ് ക��ും

ടപാതു സ്ലങ്ങളിലും സ്കാര്യ സ്ാപനങ്ങളിലും, 
കുടുുംബതെിലും സമൂഹതെിലും യജാലിസ്ലത്തുും വചെ് 
പീഡനതെിന് ഇരോകുന്ന സ്്ീകള്ക്് സഹാേവും 
പിന്തുണയുും വൺയസ്റ്റാപ്പ് യക�ും മുയഖന നല്കി 
വരുന്നു. സുംസ്ാനങ്ങള് നിർഭേ ഫണ്് മുയഖനോണ് 
വൺ യസ്റ്റാപ്പ് യക�ങ്ങള് നെപ്പാക്കുന്നത്. 2018-19-ല് 
യക� സർക്ാർ 5 ജില്കളില് വൺയസ്റ്റാപ്പ് യക�ങ്ങള് 
പ്രവർതെിച്ചു വന്നിരുന്നത് 2019-20 -ല് 9 ജില്കളിയലക്് 
വ്യാപിപ്പിച്ചു.  രാജ്യതെ് എല്ാ ജില്കളിലും ഒ.എസ്.സി 
കള് ഉള്ള സുംസ്ാനങ്ങളിടലാന്നാേി യകരളും.

റ്�ന്ഡർ അവകബോധന പരിപോെി

ലിുംഗപദവി പരമാേ ടവല്ലുവിളികടള സുംബന്ധിചെ് 
ടപാതുവാേി മനസ്ിലാക്കുന്നതിന് യപ്രരണയുും 

യപ്രാത്ാഹനവും നല്കുകടേന്നതുമാണ് 
ജൻഡർ അവയബാധനും ടകാണ്് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  
ോഥാർത്്യങ്ങടള മൂല്യങ്ങളുും മാനദണ്ഡങ്ങളുും 
എങ്ങടന സ്ാധീനിക്കുന്നുടവന്നുും സഥിര സങ്ല്ങ്ങടള 
ഊന്നി ഉറപ്പിക്കുകയുും അസമത്ങ്ങടള സൃഷ്ിക്കുന്ന 
െട്ടക്കൂടുകള്ക്് നല്കുന്ന പിന്തുണകടളയുും ജൻഡർ 
അവയബാധനും ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്നു.  സ്്ീകളിലും 
പുരുഷന്ാരിലും ലിുംഗപദവി സമത്ും, സമൂഹതെിടല 
ഇതിടന് ഗുണഫലങ്ങടളയുും അനന്തരഫലങ്ങടളയുും 
സുംബന്ധിചെ് അറിവ നല്കാനുും ജൻഡർ 
അവയബാധനും പ്രധാന പങ്് നിർവഹിക്കുന്നു.  

അവയബാധവും അറിവും ടമചെടപ്പടുതൊനാേി 
ലിുംഗ പദവി സമത്വമാേി ബന്ധടപ്പട്ട വിവിധ 
വിഷേങ്ങളിടല ടതളിവകളുും വാദഗതികളുും ലഭ്യമാക്ി 
സ്്ീ പുരുഷ അസമത്ങ്ങടള അെിയചെല്പ്പിക്കുന്ന 
വിശ്ാസങ്ങടളയുും താല്ര്യങ്ങടളയുും സ്ഭാവങ്ങടളയുും 
ജൻഡർ അവയബാധനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  
പരപെരും മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുും ലിുംഗസമത്ും 
അറിയുന്നതിനുമാേി ആശേ വിനിമേും, വിവര 
ഷകമാറ്ും എന്നിവ പരിയപാഷിപ്പിക്കുന്നതിനുും, 
സമൂഹടതെയുും സമുദാേങ്ങടളയുും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനുും 
ജൻഡർ അവയബാധനും സഹാേകരമാകുന്നു.  
ജൻഡർ അവയബാധന പരിപാെിേിടല ഒരു പ്രധാന 
പരിപാെിോണ് ‘സഷധര്യും മുയന്നാട്ട് ’.  വിയവെനതെില് 
നിന്നുും ലിുംഗ വിയവെനതെില് നിന്നുും സ്ത�മാേ 
ഒരു സമൂഹ രൂപീകരണതെിനുള്ള അവയബാധനും 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന സുംഭവമാേിരുന്നു 
തുെർചെോേ രാ്ി നെതെും.

യകരള സുംസ്ാന വനിതാ യകാർപ്പയറഷൻ 
2019 ടസപ്റ്ുംബറില് സുംസ്ാനത്തുള്ള 523 
യപാലീസ് യസ്റ്റഷനുകളിടല സിവില് യപാലീസ് 
ഓഫീസർമാർക്ാേി ‘യബാധ്യും’, എന്ന യപരില് 
ടജൻഡർ അവയബാധന പരിപാെി ആരുംഭിച്ചു. 30 
സിവില് യപാലീസ് ഓഫീസർമാർക്കു വീതും യപാലീസ് 
ട്േിനിുംഗ് യകായളജ്, തിരുവനന്തപുരും, യകരള 
യപാലീസ് അക്ാദമി-തൃശൂർ എന്നിവിെങ്ങളില് 
പരിശീലനും നല്കി. 2019-20 -ല് യകരള 
സുംസ്ാന വനിതാ വികസന യകാർപ്പയറഷൻ 484 
യപാലീസ് ഉയദ്യാഗസ്ർക്് പരിശീലനും നല്കി.  
സ്്ീകള്ക്ായുള്ള ഫലപ്രദമാേ അെിേന്തിര 
ഇെടപെല് യസവനങ്ങള് ടമചെടപ്പടുതെലും  
സുംസ്ാനതെ് സ്്ീസഡൗഹൃദ അന്തരീക്ഷും 
സൃഷ്ിക്ലമാണ് ഈ പരിപാെിയുടെ ലക്ഷ്യും.

കുട്ി�ളുറ്െ കക്ഷമവും ശോക്രീ�രണവും

ഒരു രാജ്യതെിടന് നില എന്താടണന്ന് 
തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാജ്യും കുട്ടികടള എങ്ങടന 
പരിപാലിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് . കുട്ടികളുടെ ആയരാഗ്യും, 
സുരക്ഷിതത്ും, വിദ്യാഭ്യാസും, സാമൂഹ്യവത്ക്രിക്ല്, 
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യനേഹിക്ടപ്പടുന്നതുും പരിഗണിക്ടപ്പടുന്നതുും 
അവർ ജനിചെ കുടുുംബങ്ങളിടലയുും സമൂഹതെിടലയുും 
ഉള്ടപ്പടുതെല് എന്നിവ ഈ പരിെരണതെില് ടപടുന്നു  
(യൂനിടസഫ്, 2007).  ആയരാഗ്യപരമാേ വ്യക്തിത് 
വികാസതെിലും നല് രീതിേിലള്ള ബന്ധങ്ങളുും എല്ാ 
കുട്ടികള്ക്കുും പരിഗണനയുും സുംരക്ഷണവും നല്കുന്ന 
ബന്ധങ്ങളുും സാഹെര്യങ്ങളുും  സാമൂഹ്യ നീതിയുും 
സമൂഹതെിടല പങ്ാളിതെവും ഉള്ടപ്പട്ട സാഹെര്യങ്ങളുും  
അെിസ്ാനമാക്ിോണ് കുട്ടികളുടെ യക്ഷമും 
നിലനില്ക്കുന്നത്.  രാജ്യതെിടന് വികസനതെിനാേി 
ഭാവി മാനവയശഷി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ നല് 
രീതിേിലള്ള വളർചെ അന്ത്യന്തായപക്ഷിതമാണ്.

2011 ടസൻസസ് പ്രകാരും, യകരളതെില് പൂജ്യതെിനുും 
18 വേസ്ിനുും ഇെേില് പ്രാേമുള്ള കുട്ടികളുടെ 
ജനസുംഖ്യ സുംസ്ാനടതെ ടമാതെജനസുംഖ്യയുടെ 30 
ശതമാനും വരുും. ഇതില് പൂജ്യും മുതല് 6 വേസ്സുള്ളവർ 
10.4% ശതമാനമാണ്. എസ് ആർ എസ് റിയപ്പാർട്ട് 
2019 പ്രകാരും സുംസ്ാനതെ് 5 വേസ്ില് താടഴയുള്ള 
മരണനിരക്് 1,000 ല് 10 ആണ് NFHS-4 റിയപ്പാർട്ട് 
പ്രകാരും ഇത് 7 ആണ്. കുട്ടികളുടെ നിലനില്്, 
വികാസും, സുരക്ഷ, പങ്ാളിതെും എന്നീ അവകാശങ്ങള് 
സുംരക്ഷിക്കുന്നതില് യകരളും സമഗ്ര പുയരാഗതി 
ഷകവരിചെിട്ടുണ്്.

കുട്ി�ളുറ്െ സുരക്ഷ, പരിചരണും, വളർച്ച 
എന്നിവയ്ക്കുളള പ്രധോന പരിപോെി�ൾ

വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പുും യകരള സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ മിഷനുമാണ് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ, 
പരിെരണും, വളർചെ എന്നിവയ്കായുള്ള പരിപാെികളുും 
പദ്ധതികളുും നെപ്പാക്കുന്നത്. കുട്ടികള്ക്കുള്ള 
അവകാശങ്ങള് നെപ്പാക്കുന്നതിനാേി പ്രധാനടപ്പട്ട 
നിേമങ്ങള്, നേങ്ങള്, പരിപാെികള് എന്നിവ താടഴ 
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

കുട്ി�ളുറ്െ സുംരക്ഷണോവ�ോശും

കുട്ടികയളാടുള്ള അവഗണന, അതിക്രമും, അധിയക്ഷപും, 
ചൂഷണും എന്നിവേില് നിന്ന് അവടര യമാെിപ്പിചെ് 
സുരക്ഷിതമാേ അന്തരീക്ഷും ഒരുക്കുകടേന്നതാണ് 
കുട്ടികളുടെ സുംരക്ഷണും ടകാണ്് ഉയദേശിക്കുന്നത്. 
എല്ാ തരതെിലമുള്ള യമാശമാേ ടപരുമാറ്തെില് 
നിന്നുും അതിക്രമങ്ങളില് നിന്നുും കുട്ടികടള 
സുംരക്ഷിക്കുന്നതില് യകരളും വളടര മുയന്നാട്ട് 
യപാേിട്ടുണ്്.  എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള 
കുറ്കൃത്യങ്ങളുടെ യതാത് തുെർചെോേി ഉേർന്നു 
വരുന്നയതായൊപ്പും ബലാത്ുംഗവും മറ്റു കുറ്കൃത്യങ്ങളുും 
കൂെി വരുന്നു.  കുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള അധിയക്ഷപും 
പ്രയത്യകിചെ് ടപൺകുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള ഷലുംഗീക 
അധിയക്ഷപ സുംഭവങ്ങള് കൂെി വരുന്നുണ്്.  പദാർത് 
ദുരുപയോഗും പ്രയത്യകിചെ് കഡൗമാരപ്രാേക്ാരില് 

കൂെി വരുന്നു.  മദ്യതെിടന് ഉപയോഗും ഷസബർ 
കുറ് കൃത്യങ്ങള് എന്നിവ ഉല്കണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന 
മറ്റു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  യസ്റ്ററ്് ഷക്രും 
ടറയക്ാർഡ്സ് ബയൂയറാവിടന് കണക്് പ്രകാരും 
ബലാല്സുംഗയകസുകള് 2018 -ല് 1137 ഉും 2019 -ല്  
1,113 ഉും ആണ്.  കുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള കുറ്കൃത്യങ്ങള് 
2018-ല്  4,253 എണ്വും 2019-ല് 4,350 എണ്വമാണ്.  
2018-ല് നിന്ന് 2% വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നു . 

ധശശവ വിവോഹും

ബാലാവകാശങ്ങളുടെ ലുംഘനമാണ് ഷശശവ 
വിവാഹും. യദശീേ ബാലാവകാശ സുംരക്ഷണ 
കമ്മീഷടന് 'എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ്-4 ടന 
അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള ഇന്ത്യേിടല ഷശശവ 
വിവാഹവും കഡൗമാരപ്രാേതെിടല ഗർഭധാരണവും 
സുംബന്ധിചെ റിയപ്പാർട്ട് ' പ്രകാരും 15 നുും 19 നുും ഇെേില് 
പ്രാേമുള്ള ടപൺകുട്ടികളുടെ ഷശശവ വിവാഹും 
സുംബന്ധിചെ് എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ്. 3, എൻ. എഫ്.
എചെ്.എസ്-4 റിയപ്പാർട്ടുകള് താരതമ്യ വിശകലനും 
നെതെിേതില് നിന്നുും വ്യക്തമാകുന്നത് കഴിഞെ 
10 വർഷതെില് ടമാതെതെിലള്ള ഷശശവ വിഹാഹ 
നിരക്് കുറഞെിട്ടുടണ്ന്നാണ്. യകരളതെില് എൻ. 
എഫ്.എചെ്.എസ്-3 പ്രകാരും ഷശശവ വിവാഹ നിരക്് 
6.2 ശതമാനമാേിരുന്നത് എൻ. എഫ്.എചെ്.എസ്-4 
പ്രകാരും 2.4 ശതമാനും ആേി കുറഞെിട്ടുണ്്. യദശീേ 
ശരാശരി 11.9 ശതമാനും ആണ്.

കുട്ി�ളുറ്െ വി�സനോവ�ോശും

കുട്ടികളുടെ ബാല്യകാലും അവരുടെ പുയരാഗതിയുടെ 
ഏറ്വും പ്രബലമാേ കാലഘട്ടമാണ്. 18 വേസ്ിനു 
താടഴയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശാരീരികും, മാനസികും, 
വികാരും, സാമൂഹ്യും എന്നീ തലങ്ങള് യക�ീകരിച്ചുള്ള 
സമഗ്ര പുയരാഗതിോണ് ഇതില് ഉള്ടപ്പടുന്നത്. 
ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലമുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർചെടേ 
യപ്രാല്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യതെില് യകരളും എയപ്പാഴുും 
മുൻപന്തിേിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളുടെ 
ബാല്യകാല വികസനതെില് െില തെസ്ങ്ങള് 
ഇയപ്പാഴുും നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രതിയരാധകുതെിവേ്പ് 
എടുക്കുന്ന കാര്യതെില് സുംസ്ാനും വളടര 
മുന്നിലാടണങ്ിലും യദശീേ കുടുബ ആയരാഗ്യ സർയവ്വ 
4 പ്രകാരും 100% -ല് ടെറിേ കുറവാണ് (12 മുതല് 
23 മാസുംവടര പ്രതിയരാധകുതെിടവേ്പ് 82.1 
ശതമാനും). അതുയപാടലതടന്ന യകരളും പൂർണ്മാേ 
മുലയൂട്ടല് (ആദ്യടതെ 6 മാസ ഷശശവ ഘട്ടതെില്) 
നെത്തുന്നതില് പുയരാഗതി കുറഞ്ഞു വരുന്നു (എൻ.എഫ്. 
എചെ്.എസ്-3 പ്രകാരും 0 മുതല് 5 വേസ്സുള്ള കുട്ടികള്ക്് 
പൂർണ്മാേ മുലയൂട്ടല് നെത്തുന്നതിടന് ആധിക്യും 
56.2% ശതമാനവും എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ്-4 പ്രകാരും 
53.3 ശതമാനവമാണ് ). പാലൂട്ടലിന് മുമ്പാേി ആഹാരും 
നല്കല്, മുലപ്പാല് നല്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസും, 
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കുപ്പിപ്പാല് നല്കല് തുെങ്ങിേ അനായരാഗ്യപരമാേ 
ആഹാരും നല്കുന്ന സമ്പ്രദാേും യകരളതെില് 
നെക്കുന്നുടണ്ന്ന് അനവധി ഗയവഷണ പഠനങ്ങള് 
വ്യക്തമാക്കുന്നു. 6-59 മാസും പ്രാേമുള്ള കുട്ടികളുടെ 
വിളർചൊ നിരക്് സൂെിപ്പിക്കുന്നത് ആയരാഗ്യ 
സ്ിതിേില് വർദ്ധനവണ്ാേിട്ടുടണ്ന്നാണ് (എൻ.
എഫ്.എചെ്.എസ്-3 ല് 44.5 ഉും എൻ.എഫ് എചെ് 
എസ്-4-ല് 35.7 ആണ് നിരക്കുകള്).  2019-20-ടല 
ഏറ്വും പുതിേ NFHS റിയപ്പാർട്ടു ടവളിടപ്പടുത്തുന്നത് 
െി സൂെകങ്ങളില് െിലത് വിപരീതമാകുന്നു എന്ന് 
അസ്സ്ാജനകമാേ വിവരമാണ്.  പ്രതിയരാധ യശഷി 
ആർജ്ിചെതിടന് ശതമാനതെില് 4 ശതമാനതെിടന് 
കുറവും എല്ാ പ്രാേക്ാരിലും അനീമിേ 
വർദ്ധിചെിട്ടുള്ളതായുും റിയപ്പാർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു 
(ഡീസുംബർ 13 ഹിന്ദു).

കുട്ി�ളുറ്െ അതി�രീവനോവ�ോശും

Iശിശുമരണ നിരക്കുും നവജാത ശിശുക്ളുടെ 
തൂക്കുറവിടന് ബാഹുല്യവും കുട്ടികളുടെ 
അതിജീവനതെില് ഉത്കണ്ഠ ജനിപ്പിക്കുന്ന 
കാര്യങ്ങളാണ്. സുംസ്ാനതെ് ശിശുമരണ നിരക്് 
1,000 ജനനതെിന് 12 എന്നതില് നിന്ന് 8 ആേി 
കുറയ്കാനാണ് സുസ്ിര വികസന ലക്ഷ്യും (എസ്.
ഡി.ജി) വിഭാവനും ടെയ്യുന്നത്. അതുയപാടല 2020 
ആകുയമ്പായഴക്കുും മാതൃമരണ നിരക്് ഒരു ലക്ഷും 
ജനനതെിന് 66-ല് നിന്ന് 30 ആേി കുറയ്കാനുും 5 
വേസ്ിന് താടഴയുള്ള ശിശുമരണ നിരക്് 1,000 
ജനനതെിന് 14ല് നിന്നുും 9 ആേി കുറയ്കാനുും 
ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മുകളില് പറഞെിട്ടുള്ള രുംഗടതെല്ാും 
സുംസ്ാനും കാര്യമാേ യനട്ടും ഷകവരിചെിട്ടുടണ്ങ്ിലും, 
കുട്ടികളിടല യപാഷക ഷവകല്യതെിടന് ബാഹുല്യവും 
(എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ്- 4 പ്രകാരും 5 വേസ്ിന് താടഴ 
ഉയദേശും 16.1 ശതമാനും കുട്ടികള്ക്് തൂക്കുറവും 19.7 
ശതമാനും കുട്ടികള്ക്് വളർചൊമുരെിപ്പുും), കുട്ടികളിടല 
വിളർചെയുും (എൻ.എഫ്.എചെ്.എസ് 4 പ്രകാരും 
35.7 ശതമാനും കുട്ടികള് വിളർചെയുള്ളവരാണ് ). 
പ്രതിയരാധകുതെിടവേ്പ്പിടന് കുറവും (സുംസ്ാനതെ് 
ഉയദേശും 17.9 ശതമാനും കുട്ടികള്ക്് 12-23 മാസതെില് 
മുമ്പാേി 5 വാക്ിനുകള് ലഭിക്കുന്നില്) സുംസ്ാനതെ് 
െില ജില്കളില് കൂടുതലാണ്, പ്രയത്യകിചെ് പട്ടിക 
വർഗ്ഗക്ാരുടെേിെേില്. ഏറ്വും പുതിേ NFHS യഡറ്ാ 
പ്രകാരും യരാഗ പ്രതിയരാധശക്തി ആർജ്ിക്കുന്നതിനുും 
അനീമിേയുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട പ്രശ്നങ്ങളുും സുസ്ിര 
വികസന ലക്ഷ്യും യനെിടേടുക്ാൻ സർക്ാരിന് 
കൂടുതല് ടവല്ലുവിളിോേി മാറുും.

കുട്ി�ളുറ്െ പങ്ോളിത്തോവ�ോശും

തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്ന യവളേില് കുട്ടികളുടെ 
കാഴ്ചപ്പാെ് സ്ത�മാേി അവതരിപ്പിക്ാനുള്ള 
ഒരു ചുറ്റുപാെ് സൃഷ്ിക്കുകോണ് കുട്ടികളുടെ 

പങ്ാളിതൊവകാശും ടകാണ്് ഉയദേശിക്കുന്നത്. 
കുട്ടികളുടെ ടമാതെതെിലള്ള വികസനതെിന് സമഗ്ര 
സുംഭാവന ടെയ്യുന്നതിനു യവണ്ി തയദേശ സ്േുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിലള്ള അേല്ക്കൂട്ട ശ്യുംഖലോേ യകരളാ 
യമാഡല് ബാലസഭകളുും ബാലപഞ്ാേത്തുകളുും 
യദശവ്യാപകമാേി അുംഗീകാരും പിെിച്ചു പറ്ിേതാണ്.

കുട്ി�ൾക്ക് ധലുംഗി� കുറെകൃത്ങ്ങളില് 
നിന്നുള്ള സുംരക്ഷണ നിയമും (കപോകക്ോ) 
നിയമും 2012

കുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള അധിയക്ഷപങ്ങടളക്കുറിച്ചുും 
ഷലുംഗീക ഷകയയ്യറ്ും, ഷലുംഗീക പീഡനും, 
അശ്ീല സാഹെര്യും എന്നിവേില്നിന്ന് കുട്ടികടള 
സുംരക്ഷിയക്ണ് മാർഗ്ഗങ്ങടളക്കുറിച്ചുും ഈ നിേമും 
പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത നിേമും നെപ്പാക്കുന്നതില് 
സുംസ്ാനും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള് ടെയ്ിട്ടുണ്്. ഈ 
നിേമതെിടന് പരിധിേില് വരുന്ന കുട്ടികള്ക്് 
പരിെരണവും സുരക്ഷയുും നല്കാനാേി സുംസ്ാനതെ് 
എല്ാ ജില്കളിലമാേി 14 വനിതാശിശു ഭവനങ്ങള് 
സ്ാപിച്ചു. എല്ാ ജില്കളിലും ടപെഷ്യല് ജുവഷനല് 
യപാലീസ് യൂണിറ്റുകള് സ്ാപിച്ചു വരുന്നു. ഈ 
നിേമതെിടന് കീഴില് വരുന്ന യകസ്സുകള് ടപടട്ടന്ന് 
വിൊരണ ടെയ്യാൻ സുംസ്ാനതെ് പ്രയത്യക 
യകാെതികള് പ്രഖ്യാപിചെിട്ടുണ്്. ഇതില് തിരുവനന്തപുരും, 
എറണാകുളും, യകാഴിയക്ാെ് എന്നിവിെങ്ങളിടല 
യകാെതികള് സ്്ീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുും 
എതിടരയുള്ള ഷലഗീകാതിക്രമണങ്ങളുമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട യകസുകളുടെ പരിയശാധനയ്കാേി 
ടതടരടഞെടുതെിട്ടുണ്്. സുംസ്ാനതെ് രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്ിട്ടുള്ള യപായക്ാ യകസുകള് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. 2017 
-ല് യകസുകളുടെ എണ്ും 2,697 ആേിരുന്നത് 2018 
-ല് 3,175 ആയുും 2019 -ല് 3,609 ആയുും വർദ്ധിച്ചു.  
യക�ാവിഷ്കൃത പദ്ധതി പ്രകാരും യകരളതെില് 28 
യപായക്ാ യകാെതികള് യകരളതെില് അനുവദിക്കുകയുും 
17 യകാെതികള് പ്രവർതെനും ആരുംഭിക്കുകയുും 
ടെയ്ിട്ടുണ്് 

ക�രള സുംസ്ോന ബോലോവ�ോശ 
സുംരക്ഷണ �മ്രീഷന്

ഈ കമ്മീഷൻ നിേമ പ്രകാരും പ്രവർതെിക്കുന്ന ഒരു 
സ്ാപനമാണ്. ബാലാവകാശും സുംരക്ഷിക്ാൻ 
നിലവിടല നിേമങ്ങള് പരിയശാധിചെ് അവയലാകനും 
നെത്തുക, കുട്ടികളുടെ അവകാശ ലുംഘനും നെന്നത് 
അയന്ഷിക്കുക, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പൂർണ് 
സ്ാത�്യതെിന് തെസ്മാേി നില്ക്കുന്ന ഘെകങ്ങള് 
കണ്ടു പിെിക്കുക, വസ്തുതകള് പരിയശാധിചെ് പരിഹാരും 
നിർയദേശിക്കുക എന്നിവ കമ്മീഷടന് അധികാര 
പരിധിേില് വരുന്ന വിഷേങ്ങളാണ്. 2019-20 
കാലേളവില്, 1,933 പരാതികള് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചു. 
ഇതില് 1,244 പരാതികള്ക്് പരിഹാരും കണ്ടു. 
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പരിഹാരും കണ് പരാതികളില് 73 എണ്ും യപായക്ാ 
ആക്ടുമാേി ബന്ധടപ്പട്ടതുും, 77 എണ്ും ആർ.റ്ി.ഇ 
യുമായുും 9 എണ്ും ജുഷവനല് ജസ്റ്റീസുമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ടതുും ബാക്ിയുള്ള 1,774 എണ്ും കുട്ടികളുടെ 
അവകാശ ലുംഘനവമാേി ബന്ധടപ്പട്ടതുമാണ്.

ദറ്ത്തടക്കല് കസവനങ്ങൾ

സുംസ്ാന ദടതെടുക്ല് റിയസാഴ്സ് ഏജൻസിടേ 
മുയന്നാട്ടു ടകാണ്ടു യപാകുന്നതിനാേി യകരളതെില് 17 
പ്രയത്യക ദടതെടുക്ല് ഏജൻസികള് പ്രവർതെിച്ചു 
വരുന്നു. 2013-14 മുതല് 2019-20 വടര, 994 
രാജ്യതെിനകത്തുളള ദടതെടുക്ലും 93 രാജ്യാന്തര 
ദടതെടുക്ലും നെന്നു. 2019-20-ല് യകരളതെില് 117 
കുട്ടികടള ദടതെടുത്തു (രാജ്യതെിനകത്തുള്ളത് 111 ഉും, 
രാജ്യാന്തരും 6 ഉും). ഇതില് 62 യപർ ടപൺകുട്ടികളാണ് 
ദടതെടുതെ കുട്ടികടള സുംബന്ധിചെ വിവരും അനുബന്ും 
8.3.6 -ല് യെർതെിരിക്കുന്നു.

ധചല്ഡ് ധലന് കസവനങ്ങൾ

ടതരുവില് താമസിക്കുന്ന ആയരാഗ്യമില്ാതെ 
കുട്ടികള്, ടതാഴിടലടുക്കുന്ന കുട്ടികള്, ഗാർഹിക 
ടതാഴിടലടുക്കുന്ന കുട്ടികള്, ഒളിയചൊെിേകുട്ടികള്, 
ഷലുംഗിക ടതാഴിലാളികളുടെ മക്ള്, ഷലുംഗിക 
അക്രമതെിനിരോേ കുട്ടികള് എന്നിവരുടെ 
ആവശ്യങ്ങള് യക�ീകരിച്ചുടകാണ്ടുള്ള യസവനമാണ് 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 24 മണിക്കൂറുും പ്രവർതെിക്കുന്ന 
ഒരു യൊള്ഫീ ടെലിയഫാൺ (1,098) യസവനമാണ് 
ഷെല്ഡ് ഷലൻ. ഇൻഡ്യേില് 430 നഗരങ്ങളില് 
ഈ യസവനും ലഭ്യമാണ്. യകരളതെില് 14 സ്ലതെ് 
ഈ സുംവിധാനും പ്രവർതെിക്കുന്നു. സർക്ാരിത 
സുംഘെനകള്, സന്നദ്ധ സുംഘെനകള് എന്നിവരുടെ 
സഹാേയതൊടെ ഷെല്ഡ് ഷലൻ പ്രവർതെനും 
കൂടുതല് ശക്തിടപ്പടുയതെണ്ിേിരിക്കുന്നു.

സുംകയോ�ിത ശിശുവി�സന കസവനങ്ങൾ 
(ഐ.സി.ഡി.എസ്)

കുട്ടികളുടെ ബാല്യതെില് തടന്നയുള്ള വളർചെ 
സാധ്യമാക്ാൻ യക�സർക്ാർ നെപ്പാക്കുന്ന 
ഒരു ഫ്ാഗ്ഷിപ്പ് പരിപാെികളിടലാന്നാണിത്. 
പൂരകയപാഷകാഹാരും, പ്രതിയരാധകുതെിടവേ്പ്, 
ആയരാഗ്യപരിയശാധന, റഫറല് സർവീസസ്, 
ആയരാഗ്യ യപാഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസും, 6 വേസ്ിന് 
താടഴയുള്ള കുട്ടികള്ക്് പ്രീ-സ്ക്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസും, 
അമ്മമാർ, പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്് 
യസവനങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിോണിത്. 
2019-20-ല് 33,115 അുംഗ൯വാെികള് മുയഖന ഈ 
പദ്ധതി നെപ്പാക്കുന്ന പൂരകയപാഷകാഹാര പരിപാെി 
12.91 ലക്ഷും യപർക്കുും, പ്രീ-സ്ക്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ 
പരിപാെി 3 മുതല് 6 വേസ്സുളള 4.11 ലക്ഷും കുട്ടികള്ക്കുും 

പ്രയോജനടപ്പട്ടു. പൂരകയപാഷകാഹാര പരിപാെിേില് 
3.55 ലക്ഷും യപർ ഗർഭിണികളുും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുും 
ആേിരുന്നു. (അനുബന്ും 8.3.7).

സുംസ്ാന സർക്ാരിടന് സഹാേയതൊടെ 
തയദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങള് വിവിധതരും നൂതനമാേ 
പ്രവർതെികള് ഐ.സി.ഡി.എസിടന് കീഴില് 
തുെക്ും കുറിചെിട്ടുണ്്. പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രയദശങ്ങളില് 
കുട്ടികളുടെ യപാഷകാവസ് ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി 
അമൃതും നൂ്ിമിക്് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാേി 
വേനാട്ടില് കുടുുംബശ്രീ ഉല്ാദന യൂണിറ്റുകള് 
ആരുംഭിച്ചു. ഗുരുതരമാേ യപാഷകാഹാരക്കുറവ് 
പരിഹരിക്കുന്നതിനാേി യൂണിടസഫിടന് 
സഹാേയതൊടെ ഒരു സാമൂഹ്യാധിഷ്ിത യപാഷകാഹാര 
പുനരധിവാസ പരിപാെി അട്ടപ്പാെി പട്ടിക വർഗ്ഗ 
യപ്രാജക്െ് പ്രയദശതെ് ആരുംഭിചെിട്ടുണ്്. യപാഷകാഹാര 
അവസ്യുടെ തത്മേ യമാണിറ്റിുംഗിനാേി GIS 
അധിഷ്ിതമാേ ജാതക്-ജനനി അട്ടപ്പാെിേില് 
ആരുംഭിച്ചു. കുട്ടികളുടെ 5 വേസുവടരയുള്ള വളർചെ 
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുംവിധാനമാണ് ജാതക്. 
ടമാഷബല് ആലൈിയക്ഷൻ വഴി ശബ്ദയരഖയുും 
െി്വും സ്ാനവും ഉള്ടപ്പടുന്ന തത്മേ വിവരങ്ങള് 
ജാതകിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് അട്ടപ്പാെിേിലും 
മാനന്തവാെി, യദവികുളും, ഇരിട്ടി എന്നിവിെങ്ങളില് 
പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു. സുംസ്ാനടതെ 33,115 
അുംഗൻവാെി യക�ങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ ആഡിറ്് 
നെതെടപ്പട്ടിട്ടുണ്്. അുംഗൻവാെി വർക്ർമാർ, 
ടഹല്പ്പർമാർ എന്നിവരുടെ യക്ഷമതെിനാേി 
അുംഗൻവാെി യക്ഷമനിധി യബാർഡ് രൂപീകരിചെിട്ടുണ്്. 
കുട്ടികളുടെ ബാല്യതെില്തെടന്നയുള്ള വളർചെയുും 
സുംരക്ഷണവും പ്രീ സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെിയുും 
അുംഗൻവാെികള് മുയഖന ഇ.സി.സി.ഇ പദ്ധതി പ്രകാരും 
നല്കുന്നു.

സുംകയോ�ിത ശിശു സുംരക്ഷണ പദ്ധതി

സുരക്ഷയുും സുംരക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ളവരുും 
നിേമപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുമാേ കുട്ടികള്ക്് പ്രതിയരാധും, 
നിേമ സുരക്ഷ, പുനരധിവാസ യസവനങ്ങള് 
എന്നിവ നല്കുന്ന യക�ാവിഷ്കൃത പദ്ധതിോണിത്. 
സുംസ്ാനതെ് ടജ.ടജ ആക്െില് ഉള്ടപ്പട്ട 
നിബന്ധനകള് യവഗതെില് നെപ്പിലാക്കുവാനാേി 
ശിശു സുംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകള്, ശിശുയക്ഷമ കമ്മറ്ികള്, 
പ്രയത്യക ജുവഷനല് യപാലീസ് യൂണിറ്റുകള്, 
സുംസ്ാന ശിശു സുംരക്ഷണ ടസാഷസറ്ി, ജില്ാ 
ശിശു സുംരക്ഷണ യൂണിറ്്, ടജ.ടജ യബാർഡുകള് 
എന്നിവ സ്ാപിച്ചു. ഷെല്ഡ് മായര്യജ് റീസ്റ്്ടറേിന്് 
നിേമും, യകരള ോെക നിയരാധന നിേമും, 
ഷെല്ഡ് ഷററ്്സ് കൺടവൻഷൻ പരിപാെികള്, 
ദടതെടുക്ലമാേി ബന്ധടപ്പട്ട നിേമങ്ങള് യപാലള്ള 
വിവിധ സാമൂഹ്യ നിേമങ്ങളുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട 
പരിപാെികള് ഈ പദ്ധതിക്് കീഴില് നെപ്പാക്കുന്നുണ്്. 
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യപായക്ാ നിേമതെിൻ കീഴില് രജിസ്റ്റർ ടെയ്ിട്ടുള്ള 
്േല് യകസുകള് തീർപ്പാക്ാൻ പ്രയത്യക 
യകാെതികള് ആരുംഭിച്ചു. ഷഫീക്് കമ്മിറ്ി റിയപ്പാർട്ട് 
നെപ്പാക്കുന്നതിടന് ഭാഗമാേി 'ബാലസുരക്ഷ' 
സുംബന്ധിചെ് ഒരു മാതൃകാ യപ്രായട്ടായക്ാള് സർക്ാർ 
പുറടപ്പടുവിചെിട്ടുണ്്. 1. കുട്ടികള്ടക്തിടരയുള്ള 
അക്രമങ്ങള് തെയുന്നതിനുയവണ്ിയുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങള്, 2. യകസുകള് കടണ്തെി യനരടതെ 
തടന്ന ഇെടപെല് നെത്തുക, 3. ഇരയ്ക് സുരക്ഷയുും 
സുംരക്ഷണവും നല്കുക, 4. ആവർതെിക്കുന്ന 
അക്രമങ്ങള് തെേല് എന്നിവ ഇതില് ടപടുന്നു. 

കപോഷണ് അഭിയോന്

രാജ്യടതെ യപാഷകാഹാരകുറവ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാേി 
കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിോണിത്.  ജീവിത െക്ര 
ആശേങ്ങളിലൂടെയുും സുംയോജനതെിലൂടെയുും 
പ്രയോജനും ലക്ഷ്യമിട്ടുടകാണ്് യപാഷകാഹാരവമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയുും പദ്ധതികളുടെയുും 
ഏയകാപനവും സമേബന്ധിതമാേ യമാണിറ്റിങ്ങുും 
ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ നെപ്പാക്കുന്നു.  യപാഷകാഹാരും 
സുംബന്ധിചെ സഞ്രിക്കുന്ന പ്രദർശനും, ആദ്യ 1,000 
ദിവസതെിടന് പ്രാധാന്യും ഉള്ടപ്പടുതെിേ യലൈാട്ട് 
ഓണയഘാഷോ്േിലള്ടപ്പടുതെല്, ദിവയസനയുള്ള 
വിവര വിനിമേതെിനാേി യപാഷകവാണി വാെ്സ്ആപ് 
എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ െില പ്രവർതെനങ്ങളാണ്.  
സമ്പുഷ് യകരളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി 
യപാഷകാഹാര നിലവാരും ടമചെടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി 
സുംസ്ാനതൊടക യപാഷക ക്ിനിക്കുകള് വനിതാ 
ശിശു വികസന വകുപ്പ് ആരുംഭിച്ചു.  സുംസ്ാനടതെ 
ആറ് യകാർപ്പയറഷനുകളിലും 152 യ്ാക്കുകളിടല ICDS 
ഓഫീസുകളിലമാണ് ക്ിനിക്കുകകള് പ്രവർതെിക്കുന്നത്.  
NFHS 2019-20 റിയപ്പാർട്ട് യകരളതെിടല അനീമിേയുടെ 
അവസ്യ്കനുസരിചെ് കൃത്യസമേടതെ അത്യാവശ്യ 
പ്രവർതെനമാേിരുന്നു.  5 വേസ്ിനു താടഴയുള്ള 
കുട്ടികളിടല അമിത വണ്ും, ഭാരക്കുറവ് എന്നിവയുുംഎല്ാ 
പ്രാേക്ാരിടലയുും ഗർഭിണികളിടലയുും അനീമിേ 
2015-16-യനക്ാള് വർദ്ധിചെ യതാതിലാണ്.       

കുട്ി�ളുറ്െ ആകരോഗ്വമോയി 
ബന്റ്്പെട് പദ്ധതി�ൾ

കുട്ി�ൾള്ള �ോന്സർ സുരക്ഷയുും തോകലോലും 
പദ്ധതിയുും

കാൻസർ, മറ്റു ജീവനു ഭീഷണിോേ യരാഗങ്ങള് 
എന്നിവോല് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 18 വേസ്ില് താടഴയുള്ള 
കുട്ടികള്ക്് സർക്ാർ അുംഗീകൃത ആശുപ്ികളില് 
സഡൗജന്യ െികിത് നല്കുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ 
മിഷടന് പദ്ധതിോണിത്. കാൻസർ സുരക്ഷ 12 
സർക്ാർ ആശുപ്ികള് മുയഖനയുും തായലാലും 
പദ്ധതി 18 സർക്ാർ ആശുപ്ികള് മുയഖനയുും 

നെപ്പാക്ി വരുന്നു. 2019-20 വർഷും കാൻസർ 
സുരക്ഷാ പദ്ധതിേിലൂടെ 7092 കുട്ടികള്ക്കുും തായലാലും 
പദ്ധതിേിലൂടെ 16,507 കുട്ടികള്ക്കുും സഹാേും 
ലഭിചെിട്ടുണ്്.

കുട്ി�ളിറ്ല ക�ോക്ിയർ ഇുംപ്ലോകന്ഷന്

പ്രായദശിക സുംസ്ാനതല സായങ്തിക കമ്മിറ്ികള് 
ടതരടഞെടുതെ അഞ്ചു വേസ്സുവടരയുള്ള 
കുട്ടികള്ക്് യകരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷൻ (ടക.
എസ്.എസ്.എും) ഈ പദ്ധതിേിലൂടെ യകാക്ിേർ 
ഇുംലൈായന്ഷൻ സർജറിക്കുളള സഹാേും നല്കുന്നു. 
പ്രയത്യക പട്ടികേിലള്ള ആശുപ്ികളിലൂടെ 
ശസ്്ക്രിേ കഴിഞെ കുട്ടികള്ക്് ആഡിറ്റി 
ടവർബല് ഹബിലിയറ്ഷൻ (എ.വി.എചെ് ) യവണ്ി 
സാമ്പതെിക സഹാേവും നല്കുന്നു. 2017-18-ല് 
കുട്ടികള്ക്് ഇമ്പ്ളാൻറ് ഉള്ടപ്പടെ പെീെ് യപ്രാസസ്ർ 
അപ്ഗ്രയറ്ഷൻ സഡൗജന്യമാേി നല്കുന്നതിനാേി 
'ധ്നി'എന്ന യപ്രാജക്റ്് ആരുംഭിെ് ധ്നി യപ്രാജക്റ്ില് 
55 യപർ ഗുണയഭാക്താക്ളാേയപ്പാള് ടകാടക്ോർ 
ഇുംലൈാൻറഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരും 2019-20 കാലേളവില് 
108 കുട്ടികള്ക്് സഹാേും ലഭിച്ചു.

ജൂവധനല് ഡയറ്ബറെിസ് ബോധിച്ച 
കുട്ി�ൾക്കോയുള്ള സോമൂഹ് സഹോയ പദ്ധതി 
(മിഠോയി)

പ്രയമയഹ (ഷെപ്പ്-1) ബാധിചെ കുട്ടികള്ക്കുും 
കഡൗമാരപ്രാേക്ാർക്കുും സമഗ്ര സുംരക്ഷണും നല്കുന്ന 
പദ്ധതിോണിത്. 5 നുും 18 നുും ഇെേില് പ്രാേമുള്ള 
കുട്ടികള്ക്ാണ് ഈ യരാഗും ബാധിക്കുന്നത്. ടപാതു 
സമൂഹതെിനുും പരിെരിക്കുന്നവർക്കുും യരാഗടതെ 
സുംബന്ധിചെ് അവയബാധും കുറവാണ്. ഇൻസുലിൻ 
നല്കുകടേന്ന െികിത്യുും നിരന്തരമുള്ള 
പരിയശാധനയുും മുയഖന മാ്മാണ് ഈ യരാഗും 
നിേ�ിക്ാനാവന്നത്. സുംസ്ാനടതെ 5 സർക്ാർ 
ടമഡിക്ല് യകായളജുകളില് മിഠാേി ടസന്റുകള് 
സ്ാപിച്ചു. 2019-20 -ല് 750 കുട്ടികള്ക്് സഹാേും 
ലഭിച്ചു. 
അട്്പെോെിയിറ്ല ശിശുക്കൾക്ക് കവണ്ിയുള്ള 
ആദ് 1,000 ദിന പരിപോെി

അട്ടപ്പാെിേിടല ശിശുക്ള്ക്കു യവണ്ി നെപ്പിലാക്കുന്ന 
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിടന് ഒരു പ്രയത്യക 
പരിപാെിോണിത്. ശിശുക്ള്ക്കു യനരയതെ മുലയൂട്ടലിന് 
അമ്മമാടര യപ്രരിപ്പിക്കുക, 6 മാസമാകുയമ്പാള്തെടന്ന 
മറ്് ആഹാരങ്ങള് േഥാസമേും നല്കുക, മുലപ്പാലിനു 
പുറയമയുള്ള ആഹാരങ്ങള് നല്കുയമ്പാള് ശുെിത്ും 
പാലിക്കുക, എല്ാ പ്രതിയരാധ കുതെിവേ്പുകളുും, 
വിറ്ാമിൻ-എയുും വിരനാശക മരുന്നുകളുും നല്കുക, 
എന്നിവേില് ശ്രദ്ധ യക�ീകരിച്ചു ടകാണ്ാണ് ഈ 
പദ്ധതി നെപ്പാക്കുന്നത്.



458 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

 കനേഹപൂർവ്ും

മാതാപിതാക്ള് രണ്ടുയപരുും നഷ്ടപ്പട്ടയതാ 
ഒരാളില്ാതെയതാ മയറ്ോള്ക്് കുട്ടിടേ 
സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പതെിക സ്ിതി 
ഇല്ാതെയതാ ആേ കുട്ടികള്ക്് സാമ്പതെിക 
സഹാേും നല്കുന്ന യകരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ 
മിഷടന് ഒരു പദ്ധതിോണിത്. കുട്ടികള്ക്് ബിരുദ 
പഠനും വടര വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേും നല്കുന്നതിന് 
ഉയദേശിചെിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. HIV/AIDS 
ബാധിതരാേ കുട്ടികളുും ഈ പദ്ധതിേില് ഉള്ടപ്പടുന്നു. 
2019-20-ല് 31,933 കുട്ടികള്ക്് ഇതിടന് പ്രയോജനും 
ലഭിചെിട്ടുണ്്.

കനേഹ സോന്്വനും

സുംസ്ാനടതെ എൻയഡാസള്ഫാൻ 
ദുരിതബാധിതർക്് ആശ്ാസ നെപെികള് 
ഷകടക്ാള്ളുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സാമ്പതെിക സഹാേും 
എൻയഡാസള്ഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്് നല്കി 
വരുന്നു. 1 മുതല് 12 വടരയുള്ള ക്ാസുകളില് 
പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്് വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേും 
നല്കുന്നു. 2019-20-ല് ഈ പദ്ധതിേില് 6,619 യപർ 
ഗുണയഭാക്താക്ളാേിരുന്നു.

ഔവർ റ്റകസ്ോണ്സിബിലിറെി ട ചില്ഡ്രന് 
ക�രള (ഒ.ആർ.സി)

വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പു നെപ്പാക്കുന്ന 
സുംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതിയുടെ ഒരു 
അവിഭാജ്യമാേ പ്രവർതെനമാണ് ഔവർ 
ടറയപൊൺസിബിലിറ്ി ടു െില്രൈൺ. കുട്ടികളുടെ 
സുംരക്ഷണതെിനുും വികസനതെിനുും യവണ്ി 
വിദ്യാഭ്യാസ, ആയരാഗ്യ, ആഭ്യന്തര തയദേശസ്േുംഭരണ 
വകുപ്പുകളുടെയുും സർക്ാർ സർക്ാരിതര 
സുംഘെനകളുടെയുും കൂട്ട് ഉതെരവാദിത്തെില് 
സ്കൂള് യക�ീകൃത പ്രവർതെനങ്ങള് നെപ്പാക്കുന്നു. 
ഇതിടന് ലക്ഷ്യും കുട്ടികളുടെ ടമചെടപ്പട്ട സുരക്ഷയുും 
വികസനവും ജീവിത ഷനപുണ്യും ടമചെടപ്പടുതെലും 
യപാഷക സമൃദ്ധവും ദുരിതങ്ങടള പരിഹരിക്ലും 
ഉപയദശും നല്കലും നല് രീതിേിലള്ള രക്ഷാകർത്തൃത്ും 
ലഭ്യമാക്കുക എന്നതുമാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി 
കുട്ടി ടഡസ്ക്-യകാവിഡ്-19 പ്രതിയരാധവമാേി 
ബന്ധടപ്പട്ട അവയബാധന പരിപാെി, കളിേരങ്ങ്- 
അവധിക്ാലതെ് കുട്ടികളുടെ ക്രിോത്മകത, 
യലാക്്ഡഡൗൺ കാലേളവില് സാമ്പതെികമാേി 
പിന്നാക്ും നില്ക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ാേി പചെക്റി 
കിറ്് നല്കല്, െിരി-ടെലികഡൗൺസിലിുംഗ് പരിപാെി, 
യനാഡല് അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ജീവിത ഷനപുണ്യ 
പരിശീലന പരിപാെി, ഭിന്നയശഷിക്ാരാേ 
കുട്ടികടള പരിപാലിക്കുന്നതിനു മാതാപിതാക്ള്ക്് 

സഹാേകരമാേ യബാധവത്ക്രണ വീഡിയോയുടെ 
3 സീരീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്ല്, എന്നിവ 2020 ഏപ്രില് 
മുതല് ആഗസ്റ്് വടര നെപ്പാക്കുകയുണ്ാേി

�ോവല്

നിേമ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികള്ക്് പിന്തുണ 
നല്കുന്നതിനാേി ബുംഗളൂരുവിലള്ള 
നിും ഹാൻസിടന്യുും ഷസക്യാ്ി 
വകുപ്പിടന്യുും സായങ്തിക സഹാേയതൊടെ 
വനിതശിശുവികസന വകുപ്പ് നെപ്പാക്കുന്ന 
ഒരു നവീന പരിപാെിോണിത്. സമൂഹതെിന് 
യദാഷകരമാേി ബാധിക്ാതിരിക്ാനുും സാമൂഹ്യ 
വിരുദ്ധ കൂട്ടുടകട്ടുകളില്  ടപ്പൊതിരിക്ാനുമാേി 
ഷസയക്ായസാഷ്യല് യസവനങ്ങള് കുട്ടികള്ക്് 
നല്കുന്നു.  2019-20 -ല് 333 കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസും 
പുനരാരുംഭിക്കുകയുും, 257 കുട്ടികള് ടതാഴില് 
പരിശീലനതെിയലർടപ്പടുകയുും പരിശീലനും കഴിഞെ് 
78 കുട്ടികള് വിവിധ ടതാഴിലകളില് യെരുകയുും 
ടെേ്തു.  154 കുട്ടികള്ക്് വിദ്യാഭ്യാസും നല്കുകയുും 
ഡീ അഡിക്ഷൻ െികിത്യ്കാേി അേയ്ക്കുകയുമുണ്ാേി.  
96 കുട്ടികള് ഡീ അഡിക്ഷൻ െികിത് വിജേകരമാേി 
പൂർതെിോക്കുകയുും വിദ്യാഭ്യാസും കഴിഞെ 508 
കുട്ടികള്ക്് ടതാഴില് ലഭ്യമാക്കുകയുും ടെേ്തു.  
സുംസ്ാനതെിടല എൻ.ജി.ഒ കളുടെ സഹാേയതൊടെ 
ഈ പദ്ധതി നെപ്പാക്കുന്നു.

�ൗമോരക്കോരോയ റ്പണ്കുട്ി�ൾക്കു 
കവണ്ിയുള്ള മനഃശോസ്ത് സോമൂഹ് 
കസവനങ്ങൾ

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിടന് ഈ പദ്ധതി 
കഡൗമാരക്ാരാേ ടപൺകുട്ടികള്ക്് കഡൗൺസിലിുംഗ്, 
മാർയഗ്ഗാപയദശും തുെങ്ങിേ സഹാേങ്ങള് നല്കുന്നു. 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിടന് പിന്തുണയോടെ 2009-10 -ല് 
ടതരടഞെടുക്ടപ്പട്ട 163 സ്കൂളുകളില് മനഃശാസ്് 
സാമൂഹ്യ കഡൗൺസലിുംഗ് ടസന്ർ ആരുംഭിക്കുകയുും 
1,012 സ്ക്കൂളുകളിയലക്് വ്യാപിപ്പിക്കുകയുും ടെേ്തു. 
കുട്ടികള്ക്് കഡൗൺസലിുംഗുും മാർയഗ്ഗാപയദശവും 
നല്കുന്നതിനാേി ഓയരാ സ്കൂളിലും ഒരു ഫള്ഷെും 
കഡൗൺസിലടറ നിേമിചെിട്ടുണ്്.

മോനന്വോെി കബ്ലോക്കിറ്ല �ി.ഐ.എസ് 
അെിസ്ോനമോക്കിയുള്ള അമ്യുും കുഞ്ും 
ആകരോഗ് അനുഗമന വ്വസ്

ജാതക്, ജനനി എന്നീ യസാഫ്റ്് ടവേർ 
ആലൈിയക്ഷനുകളുടെ സഹാേയതൊടെ വേനാെ് 
ജില്േിടല മാനന്തവാെി യ്ാക്ില് കുട്ടികളുയെയുും 
ഗർഭിണികളുയെയുും ആയരാഗ്യനില അറിയുന്നതിനു 
യവണ്ി വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പ് നെപ്പാക്കുന്ന ഒരു 
പദ്ധതിോണിത്.
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ശരണബോല്ും

സുംസ്ാനതെ് ബാലയവല, കുട്ടികളുടെ ഭിക്ഷാെനും, 
കുട്ടികടള കെതെല്, ടതരുവില് ജീവിക്കുന്ന 
കുട്ടികള് എന്നിവ ഇല്ാതാക്കുകോണ് ശരണ 
ബാല്യും പദ്ധതി മുയഖന നെപ്പാക്കുന്നത്. ഇതെരും 
അപകെങ്ങളില്ടപ്പടുന്ന കുട്ടികള്ക്ാേി അെിേന്തിര 
സഹാേവും ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇതിനാേി നാല ജില്കളില് 
14 ടറസയൂ ഓഫീസർമാടര നിയോഗിചെിട്ടുണ്്. 2019-20 
-ല് 203 കുട്ടികടള രക്ഷടപ്പടുതെിേിട്ടുണ്്.

വിജ്ോന ദരീപ്ി

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസതെിന് പിൻതുണ 
നല്കുന്നതിടന് ഭാഗമാേി മാസും യതാറുും 2000 
രൂപ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി നല്കുന്നു. 
ഇതു മറ്റു സ്ാപനങ്ങളില് താമസിപ്പിക്കുന്നത് 
തെയുന്നതിനുും അവരുടെ സ്ന്തും ഭവനതെില് തടന്ന 
പാർപ്പിക്കുന്നതിനുും സഹാേകരമാകുന്നു. 2019-20 -ല് 
828 കുട്ടികള്ക്് പിന്തുണ നല്കി.  ഈ പരിപാെിേിലൂടെ 
2019-20 -ല് സർക്ാർ നെതെിവരുന്ന കുട്ടികളുടെ 
യഹാമുകളില് താമസിക്കുന്ന 200 കുട്ടികള്ക്് 
റസിഡൻഷ്യല് സ്ക്കൂളുകളില് വിദ്യാഭ്യാസും നല്കി.  
ഇതിടന് ടെലവകള് വകുപ്പാണ് വഹിചെത്.

ക�രളത്തിറ്ല ശിശു സുംരക്ഷണ 
സ്ോപനങ്ങളുറ്െ ര�ിസ്കരൈഷന്

യകരളതെില് ഓർഫയണജ് കൺയ്ാള് യബാർഡിടന് 
1961-ടല ആക്െ് പ്രകാരും രജിസ്റ്റർ ടെേ്തു 
പ്രവർതെിക്കുന്ന 1,154 സ്ാപനങ്ങളുണ്്. ഈ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കു ഓർഫയനജ് കൺയ്ാള് 
യബാർഡുവഴി സാമ്പതെിക സഹാേും ലഭിച്ചു 
വരുന്നു. 2015-ടല ജൂവഷനല് ജസ്റ്റീസ് ആക്െിടന് 
ടസക്ഷൻ 41 പ്രകാരും രജിസ്റ്റർ ടെയ്യണടമന്നു 
സർക്ാർ ഉതെരവിടന് അെിസ്ാനതെില് സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങള് ഉള്ടപ്പടെ 817 സ്ാപനങ്ങള് രജിസ്റ്റർ 
ടെേ്തു.
മുംഗല്

വിധവകളാേ സ്്ീകള്ക്് പുനർ വിവാഹതെിനാേി 
ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും 25,000 രൂപ അനുവദിക്കുന്നു. 
2018-19 കാലേളവില് 235 യപർക്് സഹാേും നല്കി.

അഭയ �ിരണും, സഹോയഹസ്തും, വണ്കഡ 
കഹോും

ഉയപക്ഷിക്ടപ്പട്ടതുും ഭവനരഹിതരുമാേ വിധവകള്ക്് 
സുരക്ഷിതമാേതുും ടമചെടപ്പട്ടതുമാേ ജീവിത സാഹെര്യും 
നല്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിോണ് അഭേകിരണും.  
ഇവർക്് സുംരക്ഷണവും താമസ സഡൗകര്യവും 
നല്കുന്ന അടുതെ ബന്ധുക്ള്ക്് 1000 രൂപ 
മാസുംയതാറുും നല്കുന്നു.  2019-20 -ല്

 779 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് സഹാേും നല്കി.  
വിധവകള്ക്് സ്േുംടതാഴിലിനാേി ധനസഹാേും 
നല്കുന്ന പദ്ധതിോണ് സഹാേ ഹസ്ും.  2019-20 -ല്
131 വിധവകള്ക്കുും ധനസഹാേും നല്കി.  വിവിധ 
ഉയദേശങ്ങള്ക്ാേി നഗരതെിടലത്തുന്ന സ്്ീകള്ക്് 
ആഹാരവും താമസ സഡൗകര്യവും മിതമാേ നിരക്ില് 
ഒൺയഡയഹാും നല്കി വരുന്നു.  തിരുവനന്തപുരും 
ടക.എസ്.ആർ.െി.സി. ടകട്ടിെതെിടന് 8-ാും നിലേില് 
പ്രവർതെിച്ചുവരുന്ന ഒൺയഡയഹാും തിരുവനന്തപുരും 
യകാർപ്പയറഷടന്യുും വനിതാശിശുവികസന 
വകുപ്പിടന്യുും സുംയോജിത സുംരുംഭമാണ്. 

ആശ്വോസ നിധി 

ഷലുംഗീകാതിക്രമും, നീെമാേ അക്രമും, ഗാർഹിക 
അക്രമും, ഗാർഹിക അതിക്രമും, ആസിഡ് 
ആക്രമണങ്ങള് എന്നിവയ്ക് ഇരോേിട്ടുള്ളവർക്് 
ഇെക്ാലാശ്ാസമാേി സാമ്പതെിക സഹാേും 
നല്കുന്ന പദ്ധതിോണ് ആശ്ാസ നിധി. 2019-20 -ല് 
84 ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് സഹാേ ധനും നല്കി.

സോമൂഹി� സുരക്ഷിതത്വവും കക്ഷമവും 
ക�ോവിഡ്-19 പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

യകാവിഡ്-19 മഹാമാരിക്ാലത്തുും അെചെിെല് 
കാലത്തുും പ്രയത്യക സുംരക്ഷണവും ശ്രദ്ധയുും 
ആവശ്യമാേ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് മുതിർന്ന 
പഡൗരന്ാരുും, ഭിന്ന യശഷിക്ാരുും സ്്ീകളുും കുട്ടികളുും.  
സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിടന്യുും വനിതാശിശു വികസന 
വകുപ്പിടന്യുും കീഴില് 73 യക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളുും 2 
ടതാഴില് പരിശീലന യക�ങ്ങളുും പ്രവർതെിച്ചു വരുന്നു.  
ഇതില് വൃദ്ധസദനങ്ങള്, ആശാഭവൻ, പ്രതീക്ഷാഭവൻ, 
പ്രത്യാശാഭവൻ, ടതാഴില് പരിശീലന യക�ങ്ങള്, 
കഡൗമാരപ്രാേക്ാർക്ായുള്ള അനന്തര ശുശ്രൂഷാ 
യഹാമുകള്, നിർഭേ  ഷല്ട്ടർ യഹാമുകള് (വനിതാ ശിശു 
മന്ദിരങ്ങള്), അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്, ബുദ്ധിഷവകല്യും 
ഉള്ള കുട്ടികള്ക്ായുള്ള ജീവിത സഹാേ മന്ദിരങ്ങള് 
എന്നിവ ഉള്ടപ്പടുന്നു.
സുംസ്ാനതെ് യകാവിഡ്-19 മഹാമാരി 
ടപാട്ടിപ്പുറടപ്പട്ടയപ്പാള് സർക്ാർ മാർഗ്ഗ നിർയദേശ 
പ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷാകരുതല് നെപെികള് 
വകുപ്പുകള് നെപ്പാക്ി.  എല്ായക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളിലും 
സന്ദർശകർക്കു നിേ�ണും ഏർടപ്പടുതെി.  
യക്ഷമസ്ാപനങ്ങള് സമൂഹതെില് നിന്നുും 
ബന്ധുക്ളില് നിന്നുും സഹാേും സ്ികരിചെിരുന്നു.  
ഈ സ്ാപനങ്ങളിയലക്കുള്ള സഹാേതെിടന് 
വരവിടന മഹാമാരി യദഷകരമാേി ബാധിച്ചു.  
എന്നിരുന്നാലും വകുപ്പിടന് പരിധിേില് വരുന്ന 
എല്ാ ജനവിഭാഗങ്ങടളയുും സഹാേിക്ാൻ ഉതകുന്ന 
നെപെികള് സ്ികരിച്ചു.

മുതിർന്നവർക്കുള്ള പിന്തുണ: മഹാമാരി കാലതെ് 
പ്രയത്യക സുംരക്ഷണവും ശ്രദ്ധയുും ആവശ്യമാേ ദുർബല 
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വിഭാഗമാണ് മുതിർന്ന പഡൗരന്ാർ.  ഭവനങ്ങളി്ല്  
ക്ാറഷന്ൻ ടെയ്ിരുന്ന മുതിർന്ന പഡൗരന്ാർക്് 
ശാരീരിക മാനസിക പ്രോസങ്ങളുും ഷവകാരിക 
പ്രശ്നങ്ങളുും ഉണ്ാേിട്ടുണ്്.  ഇതെരും പ്രശ്നങ്ങള് തരണും 
ടെയ്യാനാേി മുതിർന്നവർക്് ഷസയക്ാ യസാഷ്യല് 
കഡൗൺസിലിുംഗ് നല്കുന്നു.  യകരള സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ മിഷടന് പദ്ധതിോേ വയോമി്ും മുയഖന 
യകാർപ്പയറഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്ികളിലും െില 
യ്ാക്കു പഞ്ാേത്തുകളിലും ഉള്ള മുതിർന്നവരാേ 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് മരുന്നുും അവശ്യ യസവനങ്ങളുും 
ടമാഷബല് യൂണിറ്ിലൂടെ നല്കി.  ഒരു യഡാക്െർ 
സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ജൂനിേർ പ്ിക് ടഹല്തെ് നഴ്സ് 
യകാഡിയനറ്ർ എന്നിവർ ഈ ടമാഷബല് യൂണിറ്ില് 
ഉണ്ാേിരിക്കുന്നതാണ്.

ആഹോരവും തോമസ സൗ�ര്വും: ഭക്ഷ്യ ടപാതു 
വിതരണ വകുപ്പുമാേി സഹകരിചെ് എല്ാ യക്ഷമ 
സ്ാപനങ്ങളിലും സഡൗജന്യ യറഷൻ നല്കി.  
യഹാർട്ടികള്ചെർ യകാർപ്പയറഷൻ മുയഖന ഫഷ് 
പചെക്റികളുും നല്കി.  ദുരിതതെിലാേ 1,000 
ഭിന്നലിുംഗക്ാർക്് ഭക്ഷ്യധാന്യകിറ്റുും അെചെിെല് 
കാരണും താമസ സഡൗകര്യും നഷ്ടപ്പട്ടവർക്് താമസ 
സഡൗകര്യവും വകുപ്പ് നല്കുകയുണ്ാേി.  

ഭിന്നകശഷിക്കോർ, ദുരിതബോധിതർ, മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള 
പിന്തുണ:- ഭിന്നയശഷി കുട്ടികളുടെയുും ഭിന്നയശഷി 
വിദ്യാർത്ികളുടെയുും മാതാപിതാക്ള്ക്് ഭവനങ്ങളില് 
തടന്ന തങ്ങണടമന്ന മാർഗ്ഗ നിർയദേശങ്ങള് നല്കി.  
ടതറാപ്പികള്, ഇന്റാക്െീവ് ടസഷനുകള്, നാഷണല് 
ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് പെീചെ് ആന്് ഹിേറിുംഗ്(നിഷ് ), 
സുംസ്ാന യനാഡല് ഏജൻസി ടസന്ർ(നോക് ), 
പ്രായദശിക തല കമ്മിറ്ി (എല്.എല്.സി.) എന്നിവയുടെ 
സാമൂഹ്യ ഷവകല്യ പരിപാലന പുനരധിവാസ 
പ്രവർതെനങ്ങളുും ഓഷണലൈനാേി നല്കി.  പരിരക്ഷാ 
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി 90 കുടുുംബങ്ങള്ക്് അത്യാവശ്യ 
മരുന്നുകള് നല്കി.  പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാേി 
90 കുടുുംബങ്ങള്ക്് അത്യാവശ്യ മരുന്നുകള് നല്കി, 
22 കുടുുംബങ്ങള്ക്് യനരിട്ടുള്ള കഡൗൺസിലിുംഗുും 242 
കുടുുംബങ്ങള്ക്് ഓഷണലൈൻ കഡൗൺസിലിുംഗുും നല്കി,  
2,326 അഗതികടളയുും ടതരുവില് അലയുന്നവർക്കുും 
തയദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ സഹാേയതൊടെ ജില്ാ 
സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസർമാർ താല്ക്ാലിക താമസ 
സഡൗകര്യങ്ങള് നല്കി.  യകഴ്ിക്കുറവള്ളവർക്ാേി 
നിഷ് 24x7 ടഹല്പ്പ് ഷലൻ ആരുംഭിച്ചു.  ടതറാപ്പികളുും 
കഡൗൺസലിുംഗ് ടസഷനുകളുും നല്കി.

ഭവനങ്ങളികലക്ക് ICDSപൂര� കപോഷ�ോഹോരും 
നല്�ല്: യകാവിഡ്-19 – മഹാമാരിടേ തുെർന്ന് 
പ്രതിയരാധ നെപെിയുടെ ഭാഗമാേി അുംഗനവാെികള് 
അെച്ചു.  മാർചെ് 11, 2020 മുതല് ടസപ്റ്ുംബർ 30, 2020 
വടര മൂന്നു വേസ്ില് താടഴയുള്ള 5,17,841 കുട്ടികള്ക്കുും 
3 മുതല് 6 വേസ്സു വടര പ്രാേമുള്ള 4,44,175 

കുട്ടികള്ക്കുും പൂരക യപാഷകാഹാര പരിപാെിയുടെ 
ഭാഗമാേി യെക്് യഹാും യറഷൻ പദ്ധതി (THRs) 
പ്രകാരും ആഹാര സാധനങ്ങള് നല്യിട്ടുണ്്.  യമല് 
രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലാേി 9,62,016 കുട്ടികള്ക്് ആഹാര 
സാധനങ്ങള് നല്കി.  എല്ാ ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്കുും 
അുംഗനവാ െി വർക്ർമാർ റ്ി എചെ് ആർ ഭവനങ്ങളില് 
എതെിച്ചു നല്കി.  0 മുതല് 3 വേസ്സുവടരയുള്ള 
കുട്ടികള്ക്് അമൃതും നയൂ്മിക്സുും, അരി, ടെറുപേർ, 
യഗാതമ്പ് നുറുക്് എന്നിവ 3-6 വേസ്സുവടരയുള്ള 
കുട്ടികള്ക്കുും നല്കി.  

അുംഗനവാ െി വർക്ർമാർ തയദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും 
ആയരാഗ്യ വകുപ്പുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട് ക്ാറഷന്നിലള്ള 
വ്യക്തികള്ക്് പിന്തുണ ഉറപ്പു വരുതെി.  44 
ലക്ഷയതൊളും മുതിർന്ന പഡൗരന്ാടര യഫാണിലൂടെ 
ബന്ധടപ്പട്ട് അുംഗനവാ െി വർക്ർമാർ സർയവ്വ 
നെത്തുകയുും വിവിരങ്ങള് വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്് തുെർ 
നെപെികള്ക്കുും ഇെടപെലകള്ക്കുമാേി നല്കുകയുും 
ടെേ്തു.  അുംഗനവാ െി ഗുണയഭാക്താക്ളാേ കുട്ടികള്, 
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ, ഗർഭിണികള് എന്നിവർക്് 
പ്രയത്യക രുെിയുള്ളതുും മധുരമുള്ളതുും വിറ്ാമിൻ എ.ഡി 
എന്നിവ യെർതെിട്ടുള്ളതുമാേ 150 ml പാല് നല്കി.

വനിത സുംരക്ഷണും: അെചെിെല് കാലേളവില് 
സ്്ീകള്ക്കുും കുട്ടികള്ക്കുും സുരക്ഷിതത്തെിനുും 
ഗാർഹിക അതിക്രമും സുംബന്ധിചെ യകസുകള് 
റിയപ്പാർട്ട് ടെയ്യുന്നതിനുമാേി നാഷണല് സർവ്വീസ് 
സീും ടെക്നിക്ല് ടസല്ിടന് പിന്തുണയോടെ വകുപ്പ് 
24 മണിക്കൂർ വാട്ട്സ് ആപ്പ്/എസ്.എും.എസ്. ടഹല്പ്പ് 
ഷലൻ നമ്പർ ‘9400080292’ ആരുംഭിച്ചു.  യകാവിഡ്-19
 യരാഗികളുടെ സുംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ള 41 വനിതാ 
ആയരാഗ്യ പ്രവർതെകർക്് KSWDC യുടെ വർക്ിുംഗ് 
വമൻസ് യഹാസ്റ്റലില് താമസ സഡൗകര്യും നല്കി. 
ധസകക്കോ കസോഷ്ല് പിന്തുണ:  കുട്ടികളിടല 
ക്രിോത്മകത ഷനപുണ്യടതെ യപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ാനുും 
അെചെിെലിടന് സമ്മർദേും ലഘൂകരിക്ാനുമാേി 
കുട്ടികടള പ്രവർതെനങ്ങളില് ഏർടപ്പടുത്തുന്നതിനാേി 
ICDS ' യലാഗിൻ ടു സർഗാലേും' എന്ന പരിപാെി 15 
ഏപ്രില് മുതല് യമേ് 15 വടര നെത്തുകയുണ്ാേി.  
സർക്ാരിടലയുും DCPU- ടലയുും കഡൗൺസിലർമാർക്് 
ഓഷണലൈൻ കഡൗൺസിലിുംഗുും പരിശീലനവും നല്കി.  
യൂണിടസഫിടന് സഹാേയതൊടെ ഓഷണലൈൻ 
സുരക്ഷ, കുട്ടികളിടല ഷലുംഗീക അതിക്രമും, സ്ട്സ് 
മായനജ്ടമന്്, കഡൗൺസിലിുംഗ് ടെക്നിക്കുകള്, 
യകാവിഡ്-19 മാേി ബന്ധടപ്പട്ട സയന്ദശങ്ങള് നല്കുക 
എന്നിവ യക�ീകരിച്ചുടകാണ്് സുംസ്ാനടതെ CCI 
കള് കുട്ടികള്ക്് പിന്തുണ നല്കി.

കരേക്ക് ദ റ്ചയിന് �്ോമ്പയിന് (യകാവിഡ് യപ്രായട്ടാ 
യകാളിടനക്കുറിചെ് അവയബാധും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുും 
പ്രതിയരാധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണും 
പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമാേി KSSM ടന് ഒരു മുൻ നിര 
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സുംരുംഭും) : ജില്ാ കളക്െർമാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരും 
യഹാട്ട് യപൊട്ടുകളിലും ടറഡ് യസാണുകളിലും 12,000 
ലിറ്ർ സാനിഷറ്സർ KSSM വിതരണും ടെേ്തു.  
ജേില് വകുപ്പിടന് സഹാേയതൊടെ ഒരു ലക്ഷും 
പുനരുപയോഗിക്ാൻ കഴിയുന്ന തുണിയുടെ മാസ്ക്് 
KSSM യകാ ഓർഡിയനറ്ർമാർ മുയഖന സുംസ്ാനതെ് 
വിതരണും ടെേ്തു.  യകാവിഡ്-19 യരാഗികടള
പരിെരിക്കുന്ന യഡാക്െർമാർക്കുും നഴ്സുമാർക്കുും 
ആയരാഗ്യ പ്രവർതെകർക്കുും വിതരണും 
ടെയ്യുന്നതിനാേി 800 PPE കിറ്റുകള്ക്ാേി (ഗഡൗൺ, 
യഗാഗിള്സ്, ഗ്ഡൗസ്, N95 മാസ്ക്, ഷൂ കവർ) 10 
ലക്ഷും രൂപ KWDC CSR ഫണ്ില് നിന്നുും ടെലവഴിച്ചു.  
സാമ്പതെിക സഹാേും, ആശ്ാസകിരണും പദ്ധതി 
പ്രകാരമുള്ള കിെപ്പു് യരാഗികളുടെയുും ബുദ്ധിമാന്ദ്യും 
സുംഭവിചെവരുടെയുും സഹാേികള്ക്കുള്ള ടപൻഷൻ- 
1,14,188 യപർക്് നല്കി.  സമാശ്ാസ പദ്ധതി പ്രകാരും 
നല്കാനുള്ള 3 മാസടതെ ധന സഹാേും 8,172 
ഗുണയഭാക്താക്ള്ക്് KSSM നല്കി.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിനു കീഴിലള്ള യക്ഷമ 
സ്ാപനങ്ങളിടല അയന്തവാസികളുടെ സഹാേികള്ക്് 
നല്കാനുള്ള 5 മാസടതെ ശമ്പളവും വനിതാ ശിശു 
വികസന വകുപ്പിനു കീഴിലള്ള സഹാേികള്ക്് 
നല്കാനുള്ള 6 മാസടതെ ശമ്പളവും KSSM നല്കി.  
എൻയഡാസള്ഫാൻ ബാധിതർക്കുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി 
പ്രകാരും 4,917 യപർക്കുും എൻയഡാസള്ഫാൻ 
ഇരകളുടെ 813 സഹാേികള്ക്കുും സഹാേും നല്കി.

വിമുക്ഭെന്ോരുറ്െയുും യുദ്ധോനന്ര 
വിധവ�ളുറ്െയുും കക്ഷമും

വിമുക്ത ഭെന്ാരുടെയുും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയുും 
യക്ഷമവും പുനരധിവാസവും ഉറപ്പു വരുതൊനാണ്  
വകുപ്പ് പ്രവർതെിക്കുന്നത്. വിമുക്ത ഭെന്ാടരയുും 
വിധവകടളയുും പുനർ നിേമനതെിനാേി 
മത്രപ്പരീക്ഷകള്ക്ാേി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുും 
സ്േുംടതാഴില് പരിശീലനും നല്കുന്നതിനുമായുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങള് നെപ്പിലാക്ി. വിമുക്ത 
ഭെന്ാർ, വിധവകള്, ആശ്രിതർ എന്നിവടര 
പ്രാപ്തരാക്ാനാേി ടതാഴില്/ടപ്രാഫഷണല്/
സായങ്തിക യകാഴ്സുകള് എന്നിവേില് പുനരധിവാസ 
പരിശീലനും നല്കുന്നതാേിരുന്നു പ്രധാന പരിപാെി. 
2019 -20 –ല് ടകയസാൺ യൂണിയഫാും വസ്് 
നിർമ്മാണതെിടന് 2 യൂണിറ്റുകള് തിരുവനന്തപുരത്തുും 
തലയശ്രിേിലും ആരുംഭിച്ചു. ഈ യൂണിറ്റുകളില് 15 
വനിതകള്ക്കുും 3 പുരുഷന്ാർക്കുും ടതാഴില് നല്കി. 
യകാവിഡ് പ്രവർതെനങ്ങളില് ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 
ആശാവർക്ർമാർക്് 1,500 മാസ്ക്കുകള് വിതരണും 
ടെേ്തു.  സഡൗയരാർജ് പദ്ധതിയുും ആരുംഭിചെിട്ടുണ്്.

വിശ്പെ് മുക് നഗരും

െികിത്യുമാേി ബന്ധടപ്പട്ട് പട്ടണങ്ങളില് 
എത്തുന്നവർക്് ദിവസും ഒരു യനരടമങ്ിലും സഡൗജന്യ 
ഭക്ഷണും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരും ലഭ്യമാകുന്നു. 
ആദ്യമാേി പദ്ധതി നെപ്പാക്ിേത് യകാഴിയക്ാെ് 
ആണ്. യകാഴിയക്ാെ് ടമഡിക്ല് യകായളജ് ആശുപ്ി, 
മലപ്പുറും ജില്ാ യഹാമിയോ ആശുപതി, തിരുവനന്തപുരും 
ടമഡിക്ല് യകായളജ്, എസ്.എ.െി. ആശുപ്ി, 
ടകാല്ും ജില്ാ താലൂക്് ആശുപ്ികള്, ഗവ. ജനറല് 
യഹാപെിറ്ല് എന്നിവിടെ പദ്ധതി നെപ്പാക്ി വരുന്നു. 
2019-20 -ല് 6,07,403 യപർക്് പദ്ധതി പ്രയോജനടപ്പട്ടു.

വരീക്ഷണും

ഏടതാരു സമൂഹതെിലും ഒരു വ്യക്തിയുും സ്ന്തും 
ആവശ്യങ്ങടളല്ാും നിറയവറ്ാൻ യവണ്ടുന്ന 
ഷവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരല്. എല്ാവരുും െില ആവശ്യങ്ങള് 
നിറയവറ്റുന്നതിന് മറ്റുള്ളവടര ആശ്രേിക്കുന്നു.  കൂടുതല് 
യപരുും സാമൂഹ്യ ടപാതുവി തരണടതെ ആശ്രേിക്കുന്നു. 
സാമൂഹ്യ ഇൻഷൂറൻസ് പരിപാെി നല്കുന്ന 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും, ദാരി�്യും, വാർദ്ധക്യും, 
ടതാഴിലില്ാേ്മ തുെങ്ങിേ സാമൂഹ്യ അവസ്കളില് 
നിന്നുമുള്ള സുംരക്ഷണും എന്നിവയ്ക്കു അതീതമാണ് 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും.  ദീർഘകാലയതെയ്ക്കുള്ള 
സാമൂഹ്യ സാമ്പതെിക വികസനതെിടന് പ്രധാന 
ഘെകങ്ങളാണ് ഫലപ്രദമാേതുും കാര്യക്ഷമമാേതുമാേ 
സാമൂഹ്യസുരക്ഷാസുംവിധാനങ്ങള്. സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷിതത്തെിടന് സുസ്ിരതയ്ക്കുും 
വിശ്ാസ്യതയ്ക്കുും ശക്തമാേതുും ടമചെടപ്പട്ട 
രീതിേില് പ്രവർതെിക്കുന്നതുമാേ സുംഘെനകള് 
അത്യന്തായപക്ഷിതമാണ്.  സുംസ്ാനതെ് സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ സുംവിധാനങ്ങള് ശക്തിടപ്പടുതൊനുും 
അർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയപാലും ഒഴിവാക്ടപ്പൊടത 
എല്ാവർക്കുും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും 
ഉറപ്പാക്ാനുമാണ് സർക്ാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  
എല്ാവർക്കുും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്ും ഉറപ്പാക്കുന്നത് 
ോഥാർത്്യമാക്കുന്നതിന് കൂടുതല് പരിശ്രമങ്ങള് 
ആവശ്യമാണ്.
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കലകളുടേയം ഉത്സവങ്ങളുടേയം നകാേകായകാണ് ടകരളം 
അറിയപ്പെടുന്നത്.  വവവിദ്ധ്യമകാര്ന്ന കലകാരൂപങ്ങളുപ്േ 
മികച്ച പകാരമ്പരധ്യമുണ്്. ചരിത്ര പരമകായി തമിഴ്-
ദ്കാവിഡ സംസ്കാരവം ആരധ്യ-ഇന്ധ്യന് സംസ്കാരവം 
ടകരളത്ിപ്റെ സംസ്കാരപ്ത് സ്കാധീനിച്ചിട്ടുണ്്. 
അതിപ്റെ കലകാ രൂപങ്ങള്, കരകൗശല വസ്തുക്കള്, 
ഭകാഷകളുപ്േ ചരിത്രം, ഉത്സവങ്ങള്, ആടയകാധന കലകള്, 
വസ്ത്രധകാരണം തുേങ്ങി നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളുപ്േ 
സ്കാധീനം അതിപ്റെ സംസ്കാരത്ിപ്റെ വിവിധ 
ടമഖലകളില് വധ്യക്തമകായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. 
വധ്യകാപകാരം മറ്് ബന്ധങ്ങള് എന്നിവയിലൂപ്േ വിടേശ 
സംസ്കാരങ്ങളുമകായള്ള േീര്ഘകകാല സമ്പര്ക്കം 
അതിപ്റെ സംസ്കകാരപ്ത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് 
ഒരു പ്രധകാന ഘേകമകായി തുേരുന്നു. വിവിധ 
മതങ്ങളിടലയം വംശങ്ങളിടലയം സമുേകായങ്ങളിടലയം 
ആളുകള് വവവിധധ്യമകാര്ന്ന സംസ്കാരത്ിപ്റെ 
വളര്ച്ചപ്യ സ്കാധീനിച്ചിട്ടുണ്്. അടറബധ്യന് കേലിനും 
പശ്ിമഘട്ടത്ിനും ഇേയിലുള്ള ടകരളത്ിപ്റെ 
സംസ്കാരിക വവവിധധ്യം അതിപ്റെ സവിടശഷമകായ 
ഭൂമിശകാസ്ത്രപരമകായ സവിടശഷതകളകാല് 
വികസിപെിപ്ച്ചടുത്ിട്ടുള്ളതകാണ്. നിരവധി സവിടശഷ 
കലകാപരിപകാേികള് ടകരളത്ിനുണ്്. കൂേിയകാട്ടം, 
കഥകളി, കുമ്കാട്ടിക്കളി, കണിയര്കളി, ടമകാഹിനിയകാട്ടം, 
തുള്ളല്, തിരയകാട്ടം, പേയണി, കൂത്്, ടകരള 
നേനം തുേങ്ങിയവയകാണ് അവ. തിരുവകാതിരക്കളി, 
പരിചമുട്ട്കളി, കളരിപെയറ്്, ഒപെന, ടകകാല്കളി, മകാര്ഗം 
കളി എന്നിങ്ങപ്നയള്ള തടദേശീയമകായ കലകള്ക്ം 
പ്രസിദ്മകാണ് ടകരളം. ഇവ കൂേകാപ്ത, കളപ്മഴുത്്, 
സര്പെംതുള്ളല്, പ്തയ്ം, ടവലക്കളി തുേങ്ങി നകാടേകാേി 
ആചകാരകാനുഷ്കാനങ്ങളും ട�കാത്രവര്ഗക്കകാരുപ്േ 
കലകാരൂപങ്ങളും കലകാപരിപകാേികള്ക്ക് വകാക്കകാലുള്ളതും 
ദൃശധ്യപരവമകായ ആനന്ം നല്കുന്നു. ഒടപെറ, ബകാലറ്്, 
മകാസ്ക്, പകാടറെകാവമം കലകാരൂപങ്ങളുപ്േ പ്രധകാന 
സവിടശഷതകള് സമന്യിപെിക്ന്ന മുന്നൂറ് വര്ഷം 
പഴക്കമുള്ള നൃത്രൂപമകാണ് കഥകളി. കലകാ രൂപങ്ങളുപ്േ 
ജന പ്രീതി-ഉേകാഹരണത്ിന്, കഥകളി, ടമകാഹിനിയകാട്ടം-
എന്നിവ പണ്് മുതല്പ്ക പണ്ിതന്കാപ്രയം 
സന്ര്ശകടരയം സംസ്കാനപ്ത്ത്ിച്ചിട്ടുണ്്.

സകാംസ്കകാരിക വപതൃകം ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനും 
പ്രചരിപെിക്ന്നതിനുമകായള്ള സംസ്കാനപ്ത്  നിരവധി 
സ്കാപനങ്ങളുപ്േ ഉന്നമനത്ിന് ടകരള സര്ക്കകാര് 
പിന്തുണ നല്കിയിട്ടുണ്്. അവതരണ കലകള്ക്ള്ള 
അക്കകാേമിക് സ്കാപനങ്ങളും കലയപ്േയം 
സംസ്കാരത്ിടറെയം ഉന്നമനത്ിനുള്ള സ്കാപനങ്ങളും 
അവയില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഈ ടമഖലയ്ക് പ്രധകാനമകായം 
സകാമ്പത്ിക സഹകായം നല്കുന്നത് ഡയറക്േടററ്് 
ഓഫ് കള്ച്ചര് വഴിയകാണ്. 

ഈ ടമഖലയിപ്ല പ്രധകാനപ്പെട്ട നിര്വ്വഹണ 
വകുപ്പുകളകാണ് തകാപ്ഴ പറയന്നത്.

• സകാംസ്കകാരിക ഡയറക്േടററ്്, 
• സകാംസ്കാരിക കകാരധ്യ വകുപെ്
• (ആര്ക്കിടയകാളജി വകുപെ് ) പുരകാവസ്തു വകുപെ്, 
• (ആര്വകവ്സ് വകുപെ് ) പുരകാടരഖകാ വകുപെ്, 
• (മയൂസിയം ആന്ഡ് സം) കകാഴ്ച ബംഗ്കാവ്, മൃ�ശകാലകാ 

വകുപെ്, 
• ടകരള സംസ്കാന ചലചിത്ര വികസന 

ടകകാര്പെടറഷന് 
 
സാംസ്ക്ാരിക വകുപ്ിന്ക കീഴില് ഉള്പപ്ടുന്ന പ്രധാന 
സ്ാപനങ്ങള്

• ടകരള സംസ്കാന ചലചിത്ര അക്കകാേമി
• ടകരള ടഫകാക്ക് ടലകാര് അക്കകാേമി 
• ടകരള സകാഹിതധ്യ അക്കകാേമി 
• ടകരള സം�ീത നകാേക അക്കകാേമി 
• ടകരള ലളിതകലകാ അക്കകാേമി
• മകാര്ഗി 
• ഭകാരത് ഭവന് 
• കുമകാരനകാശകാന് നകാഷണല് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 

കള്ച്ചര് 
• വകാസ്തു വിേധ്യകാ ഗുരുകുലം 
• ടകരള കലകാമണ്ലം 
• വവടലകാപെിള്ളി സംസ്കൃതിഭവന് 
• ഗുരുട�കാപിനകാഥ് നേന ഗ്കാമം 
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• ജവഹര് ബകാലഭവന് 
• സംസ്കാന ഭകാഷകാ ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് 
• ടകരള ബുക്ക് മകാര്ക്കറ്ിം�് പ്സകാവസറ്ി

പുരാവസ്കതു വകുപ്്ക

പുരകാവസ്തു വകുപെിന് കീഴില് 12 പുരകാവസ്തു 
മയൂസിയങ്ങളും 180 ഓളം സംരക്ിത സ്കാരകങ്ങളുമുണ്്. 
വകുപെിപ്റെ പ്രധകാന ടനട്ടങ്ങളിപ്ലകാന്നകാണ് ജില്കാ 
വപതൃക മയൂസിയങ്ങള് സ്കാപിക്കല്. തൃശ്ശൂര് ജില്യില് 
ജില്കാ വപതൃക മയൂസിയം പൂര്ത്ീകരിക്കയം 
പ്പകാതുജനങ്ങള്ക്ക് സന്ര്ശനത്ിന് തുറന്നു 
പ്കകാടുക്കയം പ്ചയ്ിട്ടുണ്്. പുരകാവസ്തു വകുപെ് 
മുടഖന നേത്തുന്ന പ്രധകാന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഇനിപെറയന്നവയകാണ്.

• പത്മനകാഭപുരം പ്കകാട്ടകാരത്ില് 
പകാല്പ്പുരമകാളികയപ്േയം ട്കാക്ക് റൂമിപ്റെയം 
നിര്മ്കാണം.

• ച��ിരിടക്കകാട്ടയപ്േ സംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• കൃഷ്ണപുരം പ്കകാട്ടകാരത്ിപ്റെ സംരക്ണവം 

വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങളും
• കുഞ്കാലിമരയ്കകാര് സ്കാരകം 
• എറണകാകുളപ്ത് ഹില് പകാലസ് മയൂസിയത്ിപ്ല 

എട്ടുപ്കട്ടിപ്റെയം കളപ്പുരയപ്േയം സംരക്ണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• എറണകാകുളപ്ത് വപതൃക മയൂസിയം 
നവീകരിക്ന്നതിനു ടവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ശ്ീ പകാേം പ്കകാട്ടകാരം സംരക്ിക്ന്നതിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ഇടുക്കി മയൂസിയത്ിപ്റെ വികസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്
• നകാണയശകാസ്ത്ര വിഭകാ�ത്ിപ്റെ സംരക്ണവം, 

വികസനവം, ടഡകാകയൂപ്മടറെഷനും
• പ്രകാടേശിക സംരക്ണ ലകാബിപ്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

(രകാസവസ്തുക്കള് ഉപടയകാ�ിച്ച് ടരഖകളുപ്േ 
സംരക്ണം) കൂേകാപ്ത പ്മകാവബല് യൂണിറ്ിപ്റെയം 
സംരക്ണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

പുരകാവസ്തു വകുപെിപ്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങപ്ളക്റിച്ം 
അതിപ്റെ പ്രകാധകാനധ്യപ്ത്ക്റിച്ം പ്പകാതുജനങ്ങപ്ള 
ടബകാധവകാന്കാരകാക്ന്നതിനകായി ബന്ധപ്പെട്ട 
വിഷയത്ില് പുരകാവസ്തു �ടവഷകരുപ്േ 
പരധ്യടവഷണവം ഉത്ഖനനവമകാണ് വകുപെിപ്റെ പ്രധകാന 
പ്രവര്ത്നം. ഐ.എന്.വി.ഐ.എസ് (INVIS) ഡിജിറ്ല് 
ജിടയകാ മകാപെിം�് ആണ് ഈ �ടവഷണം നേത്തുന്നത്.

പുരാരരഖാ വകുപ്്ക

സംസ്കാന സര്ക്കകാരിപ്റെ ഉേമസ്തയിലുള്ളതും, 
ഇതിപ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളുപ്േയം, സ്കാപനങ്ങളുപ്േയം 
വധ്യക്തികളുപ്േയം വകവശമുള്ളതുമകായ സ്ിരമൂലധ്യമുള്ള 
ടരഖകളുപ്േ സക്ിപ്പു് ചുമതല പുരകാടരഖകാ 

വകുപെിനകാണുള്ളത്. ചരിത്ര മൂലധ്യമുള്ള സര്ക്കകാര് 
ടരഖകള്, തകാളിടയകാലകള്, വകപ്യഴുത്തു പ്രതികള് 
മുതലകായവ വകുപെ് പരിരക്ിക്കയം റഫറന്സ് 
ഉടദേശത്ിനകായി അവപ്യ ശകാസ്ത്രീയമകായി 
സംരക്ിക്കയം പ്ചയ്യുന്നു. 

2020-21 കകാലയളവില്, വകുപെിപ്റെ  പ്രധകാന  ടനട്ടങ്ങളും 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും  തകാപ്ഴപെറയന്നവയകാണ്.

• പകാം ലീഫ് പ്റടക്കകാര്ഡുകളുപ്േയം ടപപെര് 
പ്റടക്കകാര്ഡുകളുടേയം ഡിജിറ്വലടസഷന്:- 
സി.ഡിറ്് വഴി 56 പകാം ലീഫ് പ്റടക്കകാര്ഡുകളും 
3,35,500 ടപപെര് പ്റടക്കകാര്ഡുകളും വകുപെ് 
ഡിജിറ്വലസ് പ്ചയ്തു.

• കകാബിനറ്് പ്റടക്കകാര്ഡുകളുപ്േ ഡിജിറ്വലടസഷന് 
: 25% പ്രവൃത്ി പൂര്ത്ീകരിച്.

• ആര്വകവല് പ്റടക്കകാര്ഡുകളുപ്േ പ്രസിദ്ീകരണം 
: ടരഖകള് തിരപ്ഞ്ടുക്ന്നതിന് വകുപെ് 
എഡിടറ്കാറിയല് കമ്ിറ്ി രൂപീകരിച്ച്  ‘ഭരണഭകാഷ 
അേിസ്കാന ടരഖകള്‘  എന്ന ശീര്ഷകത്ില് 
പുസ്തകം പ്രസിദ്ീകരിച്.

• ഇറെര്നകാഷണല് ആര്വകവ്സ് ആറെ് പ്ഹറിടറ്ജ് 
പ്സറെര് സ്കാപിക്കല് : തിരുവനന്പുരം കകാരധ്യവട്ടം 
യൂണിടവഴ്സിറ്ി കകാമ്പസില് ഇറെര് നകാഷണല് 
ആര്വക്കവ്സ് ആറെ് പ്ഹറിടറ്ജ് പ്സറെര് 
സ്കാപിക്ന്നതിന് ടകരള സര്വ്വകലകാശകാലയമകായി 
ധകാരണകാപത്രം ഒപെിട്ടു. ഈ പദ്തി ടകരള മയൂസിയം 
വഴി നേപെിലകാക്ം.

• പകാം ലീഫ് മയൂസിയം സ്കാപിക്കല് : പകാം ലീഫ് 
മയൂസിയം സ്കാപിക്ന്നതിനകായി ടകരള 
മയൂസിയവമകായി ധകാരണകാ പത്രം ഒപെിട്ടു. മയൂസിയം 
സ്കാപിക്ന്നതുമകായി  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകാധമിക 
ടജകാലികളും ആരംഭിച്.

• ഇടുക്കി ജില്കാ വപതൃക ടക�വം ആര്വക്കവല് 
�കാലറിയം സ്കാപിക്കല് : ഇടുക്കി ജില്യില് നിന്ന് 
ആര്വക്കവല് ടരഖകള് ഏപ്റ്ടുക്ന്നതിനും 
സംരക്ിക്ന്നതിനുമകായി, ഡിപെകാര്ട്ട് പ്മറെിന് 
ഇടുക്കിയില് ഒരു ജില്കാ വപതൃക ടക�മുണ്്. 
അവിപ്േ ഒരു ആര്വക്കവല് �കാലറി 
സ്കാപിക്കകാനുള്ള നേപേികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

• ടരഖകളുപ്േ പ്രസിദ്ീകരണം:  2020-21 
സകാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് ഇനിപെറയന്ന 
മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങള് പ്രസിദ്ീകരിക്കകാന് വകുപെ് 
ലക്ധ്യമിടുന്നു. 

i. മതിലകം ടരഖകളുപ്േ ശബ്ദടകകാശം. (മതിലകം 
പ്റടക്കകാര്ഡിപ്റെ ടഗ്കാസറി)

ii. സ്കാത�ധ്യസമര പ്രസം�ങ്ങള് ഭകാ�ം-5
iii. തിരുവിതകാക്കൂറിപ്ല ആടരകാ�ധ്യ പരിപകാലന 

വധ്യവസ്യപ്േ പരിണകാമം.
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സാംസ്ക്ാരിക ഡയറക്കടരററ്്ക

വിവിധ വകുപ്പുകളുപ്േ കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന 
കലകാ, സകാഹിതധ്യം, സകാംസ്കകാരിക സ്കാപനങ്ങളുപ്േ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നിയ�ിക്ന്നതിനും ഫലപ്രേമകായി 
ഏടകകാപിപെിക്ന്നതിനും ഒരു കുേകീഴില് പ്കകാണ്ടു 
വരുന്നതിനുമകായി രൂപീകരിച്ചതകാണ് സകാംസ്കകാരിക 
ഡയറക്േടററ്്. കലകാ സകാഹിതധ്യ വധ്യക്തികള്ക്ള്ള 
ധനസഹകായം അവകാര്ഡു തുക എന്നിവയം, അവശ 
കലകാകകാരന്കാര്, പ്രശസ്ത കലകാകകാരന്കാരുപ്േയം 
എഴുത്തുകകാരുപ്േയം വിധവകള്, വിവിധ സകാംസ്കകാരിക 
സ്കാപനങ്ങളിപ്ലയം അക്കകാേമികളിപ്ലയം ജീവനക്കകാര് 
എന്നിവര്ക്ള്ള പ്പന്ഷന് എന്നിവ വിതരണം 
പ്ചയ്യുന്നതും സകാംസ്കകാരിക ഡയറക്േടററ്കാണ്. 2020-21 
കകാലയളവില് സകാംസ്കാരിക ഡയറക്േടററ്ിപ്റെ വിവിധ 
പദ്തികളിപ്ല ടനട്ടങ്ങള് ചുവപ്േ വിവരിക്ന്നു

i. നരവാത്ാന സാംസ്കകാരിക 
സമുച്ചയങ്ങള് 

14 ജില്കളിലും വിപുലമകായ സകാംസ്കാരിക 
സമുച്ചയങ്ങളുപ്േ നിര്മ്കാണം വകുപെ് ഏപ്റ്ടുക്ന്ന 
പ്രധകാന പദ്തികളിപ്ലകാന്നകാണ്. ടകരള 
ഇന്ഫകാട്രക്ചര് ഇന്പ്വസ്റ്്പ്മറെ് ഫണ്് 
ടബകാര്ഡിപ്റെ സഹകായടത്കാപ്േയകാണ് പദ്തി 
നേപെകാക്ന്നത്. 3.5 മുതല് 5 ഏക്കര് വപ്രയള്ള 
വിശകാലമകായ സ്ലത്് പ്മ�കാ കള്ച്ചറല് 
ടകകാംപ്ലക്സുകള് നിര്മ്ിക്ം. ഓഡിടറ്കാറിയം, 
ബ്കാക്ക് ടബകാക്് തിടയറ്റുകള്, പ്സമിനകാര് ഹകാളുകള്, 
ശില്പികള്ക്ള്ള ടജകാലി സ്ലങ്ങള്, കരകൗശല 
പ്തകാഴിലകാളികള്ക്ള്ള സ്ലവം, �കാലറികള്, 
എക്ിബിഷന് ഹകാളുകള്, വലബ്രറികള് എന്നിവ 

ഉള്പ്പെടുന്നവയകായിരിക്ം നടവകാത്കാന സകാംസ്കാരിക 
സമുച്ചയങ്ങള്. ഓടരകാ സകാംസ്കാരിക സമുച്ചയവം 50.00 
ടകകാേി രൂപ പ്ചലവില് നിര്മ്ിക്ം. ടകരളത്ിപ്ല 
പ്രമുഖ നടവകാത്കാന ടനതകാക്കളുപ്േ ടപരിലകാണ് ഈ 
സമുച്ചയങ്ങള് അറിയപ്പെടുന്നത് (പട്ിക.9.1.1).

പ്കകാല്ം, പകാലക്കകാേ്, കകാസര്ട�കാഡ് ജില്കളില് 
സകാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങളുപ്േ നിര്മ്കാണം നേക്ന്നു. 
മലപ്പുറം, ടകകാഴിടക്കകാേ്, തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര്, ടകകാട്ടയം, 
ആലപ്പുഴ ജില്കളില് പദ്തികള്ക്ക് അനുടയകാജധ്യമകായ 
ഭൂമി കപ്ണ്ത്ി, ഈ ജില്കളിപ്ല ഭൂമി വകമകാറ് പ്രക്ീയ 
പുടരകാ�മിക്കയകാണ്.

ii. യുവ കലാകാരന്ാര്ക്കുള്ള വജ്ര ജൂബിലി 
പെരലാഷിപ്്ക

ഒരു വശത്് യവ കലകാകകാരന്കാപ്ര ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ക, 
മറുവശത്് പ്രകാടേശിക സകാംസ്കകാരിക വികസനം 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ക എന്നീ ഇരട്ട ലക്ധ്യങ്ങളകാണ് 
ഈ പദ്തിയ്ക്കുള്ളത്. ഈ പദ്തി പ്രകകാരം 
സംസ്കാനപ്ത് അം�ീകൃത സ്കാപനങ്ങളില് നിന്നും 
ബിരുേം ടനേിയിട്ടുള്ള 1,000 യവ കലകാകകാരന്കാര്ക്ക് 
ഡയമണ്് ജൂബിലി പ്ഫടലകാഷിപ്പു് നല്  കന്നു.  
പ്ഫടലകാഷിപെ് ടജതകാക്കള്ക്ക്  പ്രതിമകാസം 10,000 
രൂപ സംസ്കാന സര്ക്കകാര് നല്കും. പ്ഫടലകാഷിപെ് 
ടജതകാവിന്, ആതിടഥയത്ം നല്കുന്ന ഒരു പ്രകാടേശിക 
ആതിടഥയപ്ന കപ്ണ്ത്തുടമ്പകാഴകാണ് പ്ഫടലകാഷിപെ് 
പ്രവര്ത്ന ക്മമകാകുന്നത്. തടദേശ സ്യംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങളുപ്േ സഹകരണത്ിലുപ്േയകാണ് ഈ 
പരിപകാേി നേപെകാകുന്നത്. വധ്യതധ്യസ്ത കലകളില് കഴിവ 
പ്തളിയിച്ച 1,000 യവ കലകാകകാരന്കാപ്രയകാണ് ഈ 
പദ്തിയില് ഉള്പ്പെടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. ഓടരകാ ജില്യിപ്ലയം 

പട്ിക 9.1.1 നടവകാത്കാന മയൂസിയങ്ങള്
ക്രമ നം. ജില്ലയുപട രപര്ക പ്രമുഖ നരവാത്ാന രനതാ്ളുപട രപര്ക

1 തിരുവനന്പുരം ശ്ീ. അയ്ങ്കാളി

2 പ്കകാല്ം ശ്ീ. ശ്ീ.നകാരകായണഗുരു

3 പത്നംതിട്ട ശ്ീ. ചട്ടമ്പിസ്കാമി

4 ആലപ്പുഴ ശ്ീ. പി.കൃഷ്ണപിള്ള

5 ടകകാട്ടയം ശ്ീമതി. ലളിതകാംബിക അന്ര്ജനം

6 എറണകാകുളം ശ്ീ. സടഹകാേരന് അയ്പെന്

7 ഇടുക്കി ശ്ീമതി. അക്കമ് പ്ചറിയകാന്

8 തൃശ്ശൂര് ശ്ീ. വള്ളടത്കാള് നകാരകായണ ടമടനകാന്

9 പകാലക്കകാേ് ശ്ീ. വി.േി. ബട്ടത്ിരിപെകാേ്

10 മലപ്പുറം ശ്ീ. അബ്ദുള് റഹ്കാന് സകാഹിബ്

11 ടകകാഴിടക്കകാേ് ശ്ീ. വവക്കം മുഹമ്േ ബഷീര്

12 വയനകാേ് ശ്ീ. ഇേടച്ചന കുങ്ന്

13 കണ്ണൂര് ശ്ീ. വകാ�്ഭേകാനന്ന്

14 കകാസര്ട�കാഡ് ശ്ീ. സുബ്രഹ്ണധ്യ തിരുമുന്മ്പ്

അവലംബം:  ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് കള്ച്ചര്



468 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

പ്ഫടലകാഷിപെ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുകളുപ്േ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏടകകാപിപെിക്ന്നതിനും നിരീക്ിക്ന്നതിനും 14 
ജില്കളിലും ടകകാര്ഡിടനറ്ര്മകാപ്ര നിയമിച്ചിട്ടുണ്്. 
സകാംസ്കാരിക വകുപെ് കലകാകകാരന്മകാര്ക്ക് നല്കുന്ന 
10,000 രൂപ പ്ഫടലകാഷിപെ് തുകയ്ക് പുറടമ, തടദേശ 
സ്യം ഭരണ സ്കാപനങ്ങള് പ്ഫടലകാഷിപെിപ്റെ 
വിഹിതമകായി ആര്ട്ടിസ്റ്റുകള്ക്ക് 5,000 രൂപ 
നല്കുന്നു.ഉപജീവന മകാര്ഗം പ്രതിസന്ധിയിലകായ 
യവ കലകാകകാരന്മകാര്ക്ക് ഈ പദ്തി ഒരു വലിയ 
സഹകായമകായിട്ടുണ്്. സംസ്കാനത്ിപ്റെ തനതകായ 
കലയപ്േയം സംസ്കാരത്ിപ്റെയം ഉന്നമനത്ിനും 
സംരക്ണത്ിനുമുള്ള വിജയകരമകായ ശ്മം 
കൂേിയകാണിത്. നിലവിപ്ല ടകകാവിഡ് പകാന്പ്ഡമിക് 
േിവസങ്ങളില് ഡയമണ്് ജൂബിലി പ്ഫടലകാഷിപെ് 
ആര്ട്ടിസ്റ്റുകളുപ്േ സകാമൂഹിക പ്രതിബദ്ത അതിവ ശ്ദ് 
ടനേിയിരുന്നു. സുരക്യപ്േയം സകാമൂഹിക അകലം 
പകാലിക്ന്നതിപ്റെയം സടന്ശങ്ങള് പ്രചരിപെിക്ന്നതില് 
കലകാകകാരന്മകാര് മുന്പന്ിയിലകാണ്. കലകാ 
മകാധധ്യമത്ിലൂപ്േയം  നകാേകടവേികളിലൂപ്േയം അവര് 
വിശ്മമില്കാപ്ത പ്രവര്ത്ിക്കയം പ്കകാടറകാണ 
വവറസ് പേരുന്നതിപ്ന എങ്ങപ്ന ഒഴിവകാക്കകാം 
എന്ന സടന്ശം പ്രചരിപെിക്കയം പ്ചയ്തു. എല്കാ 
്സ്ററുകളിപ്ലയം ആര്ട്ടിസ്റ്റുകള് ടകകാവിഡ് 

ടപ്രകാടട്ടകാടക്കകാളിന് അനുസൃതമകായി ഓൺവലന് ആര്ട്ട് 
േയൂടട്ടകാറിയലുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

iii. സംസ്ക്ാരത്ിപറെ വ്ാപനം

ടകരളത്ിപ്റെ സമ്പന്നമകായ സകാംസ്കകാരിക 
വപതൃകപ്ത്ക്റിച്ള്ള അവടബകാധം 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനും ടകരളത്ിപ്റെ 
സകാംസ്കാരിക കലകാരൂപങ്ങപ്ള ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും 
ഈ പദ്തി വിഭകാവനം പ്ചയ്യുന്നു. ടകരളത്ിപ്റെ 
സ്പഷ്ടവം, ദൃശധ്യവം, അദൃശധ്യവമകായ വപതൃകത്ിനകായി 
ഒരു സകാംസ്കാരിക ഭൂപേം വികസിപെിക്ക, ടകരള 
സംസ്കകാരത്ിപ്റെ വിവിധ വശങ്ങപ്ള ഉള്പ്പെടുത്ി 
ഇതിനകം തപ്ന്ന തുേങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്വബ് വസറ്് 
അപ്ടഡറ്് പ്ചയ്യുക, ടകരള സംസ്കാരപ്ത്ക്റിച്ള്ള 
അവടബകാധം വധ്യകാപിപെിക്ക, പ്പകാതുജനങ്ങളില് 
സംരക്ണ അവടബകാധ പരിപകാേികള് സൃഷ്ടിക്ക, 
ടേശീയ തലത്ില് പരിപകാേികള് സംഘേിപെിക്ക, 
അന്ര്ടേശീയ സകാംസ്കാരിക വകമകാറ് 
പരിപകാേികള്, വര്ക്ക് ടഷകാപ്പുകള്, പ്സമിനകാറുകള്, 
വപതൃടകകാല്സവം കൂേകാപ്ത സകാംസ്കാരികത്നിമ 
വിളിടച്ചകാതുന്ന വിഡിടയകാകള് തയ്കാറകാക്കയം 
പ്ചയ്ിട്ടുണ്്. പ്തലുങ്കാന, നയൂഡല്ഹി, പ്ചവന്ന 

പട്ിക 9.1.2 രകരളത്ിപല തിരപഞെടുത് 20 പപതൃക ഗ്ാമങ്ങളില് പദ്ധതി നടപ്ിലാക്കുന്നുണ്്ക.  
അവ താപഴ പറയുന്നവയാണ്ക.

ക്രമ നം. പപതൃക ഗ്ാമങ്ങള്, ജില്ല ഉല്പ്ന്നങ്ങള്
1 ബകാലരകാമപുരം, തിരുവനന്പുരം വകത്റി/പ്നയ്ത്്

2 മുട്ടത്റ, പ്വല്കാര് തിരുവനന്പുരം വഡ് ക്കാഫ്റ്്

3 ആരധ്യനകാേ്, തിരുവനന്പുരം വഡ് ക്കാഫ്റ്്

4 തഴവ, പ്കകാല്ം സ്ക്ീന് വലന് പകായ

5 ആറന്മുള, പത്നംതിട്ട ടലകാഹ കണ്കാേി/ആറന് മുള കണ്കാേി

6 മന്നകാര്, ആലപ്പുഴ പ്മറ്ല് പ്ബല്്

7 ടചര്ത്ല, ആലപ്പുഴ കയര് പകായ

8 വേയകാര്, ടകകാട്ടയം മൺപകാത്രങ്ങള്

9 പ്ചന്നമം�ലം, എറണകാകുളം വകത്റി

10 ടതക്കേി, കുമളി, ഇടുക്കി ചൂരല്, മുള പ്കകാണ്ടുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കള്

11 ടചര്പെ്, തൃശ്ശൂര് വഡ് ക്കാഫ്റ്്

12 കുത്ംപ്പുള്ളി, തൃശ്ശൂര് വകത്റി

13 എലവള്ളി, തൃശ്ശൂര് പൂരം ക്കാഫ്റ്്

14 പ്പരുപ്വമ്പ, പകാലക്കകാേ് പ്പര്ക്ഷന് മയൂസിക്കല്സ്, വകത്റി

15 പ്വല്ിടനഴി, പകാലക്കകാേ് കഥകളി ശിടരകാവസ്ത്രം

16 അറുവടക്കകാേ്, മലപ്പുറം മൺപകാത്രങ്ങള്

17 ടബപ്പൂര്, ടകകാഴിടക്കകാേ് ഉരു നിര്മ്കാണം

18 ത്രിവക്കപ്പട്ട, വയനകാേ് മുള, ചുരല് കരകൗശല വസ്തുക്കള്

19 പയ്ന്നൂര്, കണ്ണൂര് പ്തയ്ം, ക്കാഫ്റ്്

20 തളങ്ര, കകാസര്ട�കാഡ് വകപ്കകാണ്് പ്നയ് പ്തടുക്ന്ന പ്രകാര്ത്ന പ്തകാപെികള്
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എന്നിവിേങ്ങളിലും സൗേി അടറബധ്യയിപ്ല റിയകാേിലും 
സകാംസ്കാരിക വധ്യകാപനത്ിപ്റെ ഭകാ�മകായി പരിപകാേികള് 
നേത്തുകയണ്കായി. സകാംസ്കാരിക വകുപെ് കലകാ 
ശില്പങ്ങള്, പ്പയിറെിം�് എന്നിവ പ്വബ് വസറ്് 
വഴി നകാല് ഭകാഷകളില് പ്രസിദ്ീകരിച്. 2,000 ത്ില് 
കൂടുതല് ചിത്രങ്ങള് പ്വബ് വസറ്ില് അപ് ടലകാഡ് 
പ്ചയ്ിട്ടുണ്്. കൂേകാപ്ത ടകരളത്ിപ്ല 14 ജില്കളിപ്ല 
കല, കരകൗശല വസ്തുക്കള്, വപതൃക ഗ്കാമങ്ങള് 
എന്നിവയപ്േ വീഡിടയകാ വിശേകാംശങ്ങള് സകാംസ്കാരിക 
വകുപെ് അപ് ടലകാഡ് പ്ചയ്ിട്ടുണ്്.

iv. ഗ്ാമീണ കലാ രക�ങ്ങള്

പരമ്പരകാ�ത കലകാകകാരന്മകാര്ക്ം കരകൗശല 
പ്തകാഴിലകാളികള്ക്ം സുസ്ിരമകായ ഉപജിവനമകാര്ഗം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനകായി സകാംസ്കാരിക വകുപെ് ഒരു 
ഗ്കാമീണ ആര്ട്ട് ഹബ്/കലകാ ടക�വം കരകൗശല 
പ്തകാഴിലകാളികള്ക്ക് ഉപജീവന പദ്തിയം ആവിഷ്കരിച്.

v. നാട്രങ്ങ്ക

ഗ്കാമങ്ങളിലും പ്ചറിയ ന�രങ്ങളിലും സംസ്കാരിക 
സൗകരധ്യങ്ങള് ഇല്കാത് പ്പകാതു പകാതകളില് ഒരു 
സകാംസ്കാരിക സ്ലം വികസിപെിക്കകാന് പദ്തി 
വിഭകാവനം പ്ചയ്യുന്നു. സ്ലത്ിപ്റെ ലഭധ്യതയനുസരിച്ച് 
ഒരു പ്ചറിയ ടസ്റജ്, ടമക്കപെ് റും, ഇരിപെിേങ്ങള്,  
ടസകാളകാര് വലറ്് സൗകരധ്യങ്ങള് തുേങ്ങിയവ നിര്മിക്ം. 
�തകാ�ത സൗകരധ്യപ്ത് തേസ്സപ്പെടുത്കാപ്ത പ്പകാതു 
പകാതയപ്േ അടുത്കായി സജ്ീകരിക്ം. മപ്റ്വിപ്േങ്ിലും 
പ്പകാതു സ്ലം ലഭധ്യമകാപ്ണങ്ില് അവിപ്േ നകാട്ടരങ്ങ് 
ടക�ത്ിപ്റെ നിര്മ്കാണത്ിന് പരി�ണിക്ം. ഒരു 
നകാട്ടരങ്ങ് ടക�ത്ിപ്റെ നിര്മ്കാണത്ിന് 20.00 ലക്ം 
രൂപയകാണ് അനുവേിക്ന്നത്. പകാലക്കകാേ് ജില്യിപ്ല 
വേക്കകാംടചേരി ന�രത്ിലും ആലപ്പുഴ ജില്യിപ്ല 
പ്ചങ്ങന്നൂരിലുമകാണ് നകാട്ടരങ്ങ് ടക�ങ്ങള് പ്പകാതു 
ഉപടയകാ�ത്ിനകായി തുറന്നിട്ടുള്ളത്. 

vi. രകാവിഡ്ക സഹായ പദ്ധതി

ടകകാവിഡ് പകാന്പ്ഡമിക് എന്ന വധ്യകാധി കകാരണം 
ഏര്പ്പെടുത്ിയ നിയ�ണങ്ങള് ഉപജീവനമകാര്�ം 
നഷ്ടപ്പെട്ട കലകാകകാരന്മകാപ്ര സഹകായിക്കകാന് 
വിഭകാവനം പ്ചയ്ത് സകാംസ്കാരിക വകുപെ് ഡയറക്േടററ്് 
രൂപീകരിച്ച പദ്തിയകാണ് ടകകാവിഡ് സഹകായ പദ്തി. 
32,000 കലകാകകാരന്മകാര്ക്ക് രണ്് മകാസടത്ക്ക് 
1,000 രൂപ വീതം തുക വിതരണം പ്ചയ്തു. ടകകാവിഡ് 
സകാമ്പത്ിക സഹകായത്ിനുള്ള അടപക്കള് ടകരള 
സം�ീത നകാേക അക്കകാേമി, ലളിതകലകാ അക്കകാേമി, 
ടഫകാക് ടലകാര് അക്കകാേമി, സകാഹിതധ്യ അക്കകാേമി എന്നീ 
സ്കാപനങ്ങള് വഴി ടശഖരിച്. ധനസഹകായം വിതരണം 
പ്ചയ്യുന്നതിനകായി 640.00 ലക്ം രൂപ പ്ചലവഴിച്. 

കാഴ്ച ബംഗ്ാവം മൃഗശാലയും ഡയറക്കടരററ്്ക

ഡയറക്േടററ്ിന് പ്ഹഡ് ഓഫീസ്, കകാഴ്ചബംഗ്കാവകളും 
ചിത്രശകാലകളും, തിരുവനന്പുരത്തുള്ള മൃ�ശകാലയം 
കൂേകാപ്ത ടകകാഴിടക്കകാട്ടുള്ള ചിത്രശകാലയം കൃഷ്ണടമടനകാന് 
മയൂസിയവം, തൃശ്ശൂരിപ്ല കകാഴ്ച ബംഗ്കാവം മൃ�ശകാലയം, 
വയനകാേ് കുങ്ിച്ചിറയിപ്ല വപതൃക മയൂസിയവമുണ്്. 
വിടനകാേ സചേകാരികളുപ്േ പ്രധകാന ആകര്ഷണ 
ടക�ങ്ങളകായി ഈ സ്കാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. 
വകുപെിപ്റെ പ്രധകാന ടനട്ടങ്ങള് ഇനിപെറയന്നവയകാണ്.

• തിരുവനന്പുരം മൃ�ശകാലയിപ്ല ബട്ടര്വ്ലൈ 
പകാര്ക്കിപ്റെ നിര്മ്കാണം

• തൃശൂരിപ്ല ടസ്ററ്് മയൂസിയത്ിലും മൃ�ശകാലയിലും 
അടക്റിയത്ിപ്റെ നിര്മ്കാണം

• തിരുവനന്പുരപ്ത് മൃ�ശകാലയപ്േ ടസ്റകാറില് 
ഗ്കാവനറ്് സ്കാബുകളുപ്േ നിര്മ്കാണം.

• തൃശൂരിപ്ല സംസ്കാന മൃ�ശകാലയിപ്ല വേ�ര് 
വളപ്പുകളില് അറ്കുറ്പെണി നേത്ല്.

• ടകകാഴിടക്കകാേ് ആര്ട്ട് �ധ്യകാലറിയിലും കൃഷ്ണ ടമടനകാന് 
മയൂസിയത്ിലും പ്പകാതുവകായ ടമല്  വിലകാസ 
സംവിധകാനം സ്കാപിക്കല്

• പ്കസിഎസ് പണിക്കര് �കാലറിയില് 
പ്രേര്ശിപെിച്ചിരിക്ന്ന പ്പയിറെിം�ിപ്റെ സംരക്ണം

രകരള കലാമണ്ഡലം

ടകരളത്ിപ്റെ പകാരമ്പരധ്യ അവതരണ കലകാരൂപങ്ങളകായ 
കഥകളി, ടമകാഹിനിയകാട്ടം, കൂേിയകാട്ടം, തുള്ളല് എന്നിവയ്ക്കും 
അവയപ്േ സം�ീത വകാേധ്യ ഉപകരണങ്ങളുപ്േ 
ടപ്രകാത്സകാഹനത്ിനും പരിരക്ണത്ിനുമകായി 
മഹകാകവി വള്ളടത്കാള് നകാരകായണ ടമടനകാന്  
1930 -ല് സ്കാപിച്ച സ്കാപനമകാണ് ടകരള 
കലകാമണ്ലം. ടകരളത്ിപ്റെ പരമ്പരകാ�ത 
കലകാരൂപങ്ങപ്ള ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനുള്ള 
ടക�മകായ ടകരള കലകാമണ്ലം 2007 -ല് കല്പിത 
സര്വ്വകലകാശകാല എന്ന പേവി ടനേി തന്മൂലം ഉയര്ന്ന 
നിലവകാരത്ിലുള്ളകലകാ അക്കകാേമിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നിറടവറ്റുന്നു

രകരള സംസ്ാന ചലചിത്ര അ്ാദമി

മലയകാളത്ില് നല് രീതിയില് സിനിമപ്യ 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനുടവണ്ി 1998 ല് ടകരള 
സംസ്കാന ചലചിത്ര അക്കകാേമി സ്കാപിച്. സിനിമകാ 
വധ്യവസകായപ്ത്കുറിച്ം ദൃശധ്യമകാധധ്യമ രം�പ്ത്കുറിച്ം 
നയ പരിപകാേികള് ആസത്രണം പ്ചയ്യുന്നതില് 
അക്കകാേമി സഹകായിക്ന്നു. അന്കാരകാഷ്ട്ര 
ചലച്ചിടത്രകാത്സവം, ടകരള ടേശീയ ചലച്ചിടത്രകാത്സവം, 
അന്കാരകാഷ്ട്ര ടഡകാകയൂപ്മറെറി, ഹസ് ചലച്ചിടത്രകാത്സവം 
എന്നി 3 ചലച്ചിത്ര ടമളകള് അക്കകാേമി സംഘേിപെിക്ന്നു.
ടകകാവിഡ്-19 കകാലഘട്ടത്ില് ഓ�സ്റ്് 21 മുതല് 28 
വപ്ര ടകരള ചലച്ചിത്ര അക്കകാേമി ഒരു ഓൺവലന് 



470 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഫിലിം പ്ഫസ്റിവല് ടഡകാക്കടസ്പെ് IDSFFK  സംഘേിപെിച്. 
ടഷകാര്ട്ട് ഫിലിം സ്ക്ീന് ടപ്ല പൂര്ത്ീകരണത്ിപ്റെ 
വിധി പ്രഖധ്യകാപിക്കയം അക്കകാേമിയപ്േ "സമീക്" 
മകാസികയപ്േ പ്രസിദ്ീകരണം നേത്തുകയം പ്ചയ്തു. 
ടലകാക്ക്ഡൗൺ കകാലയളവില് നിരവധി പ്വബിനകാറുകളും 
നേത്ി.

മലയാളം മിഷന്

പ്രവകാസി മലയകാളികളുപ്േ കുട്ടികള്ക്ക് ടകരള 
സംസ്കകാരവം മലയകാള ഭകാഷയം പകര്ന്നു പ്കകാടുക്ക 
എന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േ 2009 ലകാണ് മലയകാളം 
മിഷന് ആരംഭിച്ചത്. ടലകാകപ്മമ്പകാടുമുള്ള പ്രവകാസി 
മലയകാളികളുപ്േ സഹകരണടത്കാപ്േ വിടേശത്തും 
ഇന്ധ്യയപ്േ വിവിധ ഭകാ�ങ്ങളിലുമുള്ള മലയകാളം 
പഠനടക�ങ്ങളുപ്േ ഏടകകാപനം, ടമല് ടനകാട്ടം, 
എന്നിവയകാണ് മലയകാളം മിഷപ്റെ ലക്ധ്യങ്ങളില് 
പ്രധകാനപ്പെട്ടത്. ‘എവിപ്േ മലയകാളിയടണ്കാ അവിപ്േ 
മലയകാളം’ എന്നതകാണ് മിഷപ്റെ മുദ്കാവകാകധ്യം. 

മലയാളം മിഷനു കീഴിലുള്ള പ്രധാന 
പരിപാടികള്/രനട്ങ്ങള്

• വിപുലീകരണം: 24 സംസ്കാനങ്ങളിലും 42 വിടേശ 
രകാജധ്യങ്ങളിലും മലയകാളം മിഷന് ടക�ങ്ങളുണ്്. ഈ 
ടക�ങ്ങളില് 44,000 കുട്ടികള് പഠിക്ന്നു. 4,000 
അദ്ധ്യകാപകര് മലയകാളം മിഷന് ്കാസ്സ് വകകകാരധ്യം 
പ്ചയ്യുന്നു.

• വലബ്രറി: രണ്് ഘട്ടങ്ങളിലകായി 300 
വലബ്രറികള്ക്ക് അധിക സൗകരധ്യം മലയകാള 
മിഷന് നല്കിയിട്ടുണ്്.

• ഭകാഷകാ പ്രതിഭകാ പുരസ്കാരം: മലയകാള 
ഭകാഷയിപ്ല സകാടങ്തികവം ഭകാഷകാപരവമകായ 
സംഭകാവനകള്ക്ള്ള ആേരവകായിട്ടകാണ് 
ഈ പുരസ്കാരം നല്കുന്നത്. ഇതില് 
പ്തരപ്ഞ്ടുക്കപ്പെടുന്ന വധ്യക്തികള്ക്ക് 
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും പ്മകാമടറെകായം സഹിതം 50,000 രൂപ 
സമ്കാന തുക നല്കും.

• ടറഡിടയകാ മലയകാളം: ഏകടേശം 5 ലക്ംടപര് 
പരിപകാേി ടകള്ക്ന്നു. ബഹുമകാനപ്പെട്ട മുഖധ്യമ�ി 
ശ്ീ. പിണറകായി വിജയന്  പ്ഫബ്രുവരി 21, 2020 -ന്  
പരിപകാേി ഉേ്ഘകാേനം പ്ചയ്തു.

• നീലക്റിഞ്ി-പത്കാംതരം തത്തുല്ധ്യ സര്ട്ടിഫിക്കറ്്: 
പത്കാം ്കാസ്സ് നിലവകാരത്ിന് തുലധ്യമകായ 
നീലക്റിഞ്ി പദ്തിക്ക് ടകരള സര്ക്കകാര് 
അം�ീകകാരം നല്കിയിട്ടുണ്്.

• പൂക്കകാലം-പ്വബ് മകാ�സിന്: 2017-ല് ആരംഭിച്ച 
ഈ പദ്തി വിേധ്യകാര്ത്ികപ്ള അവരുപ്േ 
അക്കകാേമിക് പരിശ്മങ്ങള്ക്ക് സഹകായിക്ക എന്ന 
ലക്ധ്യടത്കാടുകൂേിയകാണ്  നേപെിലകാക്ന്നത്.

• സുവനീര് ടഷകാപെ്: കപ്പുകള്, േീ-ഷര്ട്ടുകള്, 

ബകാഗുകള്, മകാസ്കുകള് തുേങ്ങിയവയില് 
അച്ചേിച്ച ഇനങ്ങളിലൂപ്േ മലയകാള ഭകാഷയടേയം 
സകാഹിതധ്യത്ിടറെയം അഭിവൃദ്ിക്കകായി 
നേപെിലകാക്കിയ പദ്തിയകാണിത്.

• എല്കാവര്ക്ം മലയകാളം ഓപെൺ ഓൺവലന് 
ടകകാഴ്സ് : വീട്ടിപ്ല എല്കാവര്ക്ം വിേധ്യകാഭധ്യകാസം 
നല്കുക എന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േയകാണ്  ജനുവരി 7, 
2019-ന് ഈ പദ്തി ആരംഭിച്ചത്.

• പ്രടവശടനകാത്സവങ്ങള്, സ്റഡി പ്ഫസ്റിവലുകള്: 
എല്കാ വര്ഷവം ജൂൺ ഒന്നകാം തീയതിയകാണ് ഈ 
പരിപകാേി നേത്തുന്നത്.

• മലയകാന് 2020: എല്കാ വര്ഷവം പ്ഫബ്രുവരി 21 
നകാണ് ടലകാക മകാതൃഭഷകാേിനം ആചരിക്ന്നത്. 
ഈ അവസരത്ില് മലയകാള മിഷന് മലയകാള 
ഭകാഷകാ പ്രതിഭകാ പുരസ്കാരം, ടലകാക ടകരള 
സകാഹിതധ്യം എന്നിവയപ്േ സമ്കാനങ്ങള് വിതരണം 
പ്ചയ്യുകയം തിരപ്ഞ്ടുത് 120 അദ്ധ്യകാപകപ്ര 
അം�ീകരിക്കയം ആേരിക്കയം പ്ചയ്യുന്നു.

• പകാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം: നീലക്റിഞ്ിയപ്േയം 
ആംമ്പലിടറെയം പകാഠപുസ്തകങ്ങള് പരിഷ്കരിച്. 
'കണിപ്ക്കകാന്ന' ടകകാഴ്സിനകായി പകാഠപുസ്തകങ്ങള് 
തയ്കാറകാക്കിപ്കകാണ്ിരിക്ന്നു. 

• സിടനേച്ചര് ഫിലിം : "എവിപ്േ മലയകാളിയടണ്കാ 
അവിപ്േ മലയകാളം"   എന്ന മുദ്കാവകാകധ്യത്ിപ്റെ 
അേിസ്കാനത്ിലകാണ് ഒരു സിനിമ നിര്മ്ിച്ചത്. 
ജനുവരി  02, 2020 ന് തിരുവനന്പുരപ്ത് നിയമ 
സഭയിപ്ല ശങ്രനകാരകായണ തമ്പി ഹകാളില് ഈ 
സിനിമ പ്രേര്ശിപെിച്.

• യൂേയൂബ് ചകാനല്: മലയകാള മിഷപ്റെ പരിപകാേികള് 10 
ടകകാേി ടപ്രക്കരിടലക്ക് എത്ിക്ന്നതിനകായി ഒരു 
യൂേയൂബ് ചകാനല് ആരംഭിച്.

• കള്ച്ചറല് ട്രകാന്സ്ിഷന് ഫീസ്റ്്: പ്ചവന്ന, സൗേി 
അടറബധ്യ, േില്ി, പ്തലുങ്കാന എന്നീ  സ്ലങ്ങളില് 
മലയകാള മിഷന് പഠന ടക�ങ്ങള് സകാംസ്കാരിക 
വധ്യകാപന ടമളകള് നേത്ി.

• പഠന സകാമഗ്ികളുപ്േ കിറ്് വിതരണം: 
തിരപ്ഞ്ടുത് 200 പഠന ടക�ത്ിടലക്ക് പഠന 
സകാമഗ്ികള് വിതരണം പ്ചയ്തു. മകാതൃഭകാഷ 
മലയകാളം പഠിക്കകാന് കുട്ടികള് സന്നദ്ത അറിയിച്ച 
ടക�ങ്ങളിടലക്കകാണ് വിതരണം നേത്ിയത്.

• ചങ്ങകാതി കുടുക്ക: മലയകാള മിഷന് വിേധ്യകാര്ത്ികള് 
28.5 ലക്ം രൂപ സ്രൂപിക്കയം 
പ്രളയബകാധിതര്ക്ക് മുഖധ്യമ�ിയപ്േ ദുരന്നിവകാരണ 
ഫണ്ിടലക്ക് സംഭകാവന നല്കുകയം പ്ചയ്തു.

• ടകകാവിഡ്-19 പ്രവര്ത്നങ്ങള്: പ്രവകാസി 
മലയകാളികള്ക്ക് വവേധ്യസഹകായവം ഭക്ണ 
കിറ്റുകളും നല്കി അവരുപ്േ യകാത്രയ്കകായി 
സഹകായിക്ന്നതിനുള്ള പ്ഹല്പെ് പ്ഡസ്കുകള് 
ആരംഭിച്.
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മാര്ഗി

കഥകളി പഠിപെിക്ന്നതിനുള്ള സ്കാപനമകായം 
കഥകളി, കൂേിയകാട്ടം, നങ്ങധ്യകാര്കൂത്് എന്നിവ 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനുള്ള സകാംസ്കകാരിക ടക�മകായം 
1970 ല് ആരംഭിച്ച സ്കാപനമകാണ് മകാര്ഗി. ‘കളിടയകാ�’ 
(പരിശീലന അവതരണ സംഘം) മകാതൃകയിലകാണ് 
സ്കാപനം പ്രവര്ത്ിക്ന്നത്. ശനിയകാഴ്ചകളിലും 
ഞകായറകാഴ്ചകളിലും സ്ക്കൂള് വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ക് കഥകളി 
ടവഷം, സം�ീതം, പ്ചണ്, മദേളം എന്നിവയില് മകാര്ഗി 
സൗജനധ്യ പരിശീലനം നല്കുന്നു. ടക� സം�ീത 
നകാേക അക്കകാേമിയപ്േ സഹകരണടത്കാപ്േയകാണ് 
കൂേിയകാട്ടം വിഭകാ�ം പ്രവര്ത്ിക്ന്നത്. കൂേിയകാട്ടത്ിപ്റെ 
ടപ്രകാത്സകാഹനത്ിനകായി പ്സമിനകാറുകളും 
്കാസുകളും നേത്തുന്നു. കലകാസകാംസ്കകാരിക കല്പിത 
സര്വ്വകലകാശകാലയകായ ടകരള കലകാമണ്ലം മകാര്ഗിപ്യ 
കൂേിയകാട്ടം �ടവഷക വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ള്ള വിഭവ ടക�ം 
(റിടസകാഴ്സ് പ്സറെര്) ആയി അം�ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. വിടേശ 
വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള 
അം�ീകൃത സ്കാപനമകായി മകാര്ഗിപ്യ 
ഇന്ധ്യകാ�വൺപ്മറെിപ്റെ ഇന്ധ്യന് കൗൺസില് ടഫകാര് 
കള്ച്ചറല് റിടലഷന്സ് പ്തരപ്ഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്.

രകരള ലളിതകലാ അ്ാദമി

കലകാകകാരന്കാരുപ്േ പ്രടതധ്യകിച്ച് ചിത്രകകാരന്കാരുപ്േയം 
ശില്പികളുപ്േയം കലകാവകാസനകപ്ള 
പരിടപകാഷിപെിക്ന്ന പരിപകാേികളകാണ് ടകരള ലളിതകകാല 
അക്കകാേമി നേപെകാക്കി വരുന്നത്. പ്രേര്ശനങ്ങള് 
സംഘേിപെിക്വകാന് കലകാകകാരന്കാര്ക്ക് ധനസഹകായവം 
ലളിതകലകാ വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ക് ടസ്കാളര്ഷിപ്പും 
അക്കകാേമി നല്കി വരുന്നു. ടകകാവിഡ്-19 ടലകാക്ക് 
ഡൗൺ കകാലയളവില്, എല്.പി.,യപി., വഹസ്കൂള്, 
ഹയര്പ്സക്കണ്റി തലത്ില് നിന്നുള്ള കുട്ടികള്ക്കകായി 
ടകരള ലളിതകലകാ അക്കകാേമി ഓൺവല പ്പയിറെിം�് 
മത്സരം നേത്ി. നകാലം� ജഡ്ജിം�് പകാനല് മികച്ച 
കൃതികള് തിരപ്ഞ്ടുത്തു. അക്കകാേമിയപ്േ ചിത്രങ്ങളും 
സമകകാലീന കലകാകകാരന്മകാരുപ്േ സൃഷ്ടികളും 
പ്രേര്ശിപെിക്ന്നതിനകായി ഒരു ഓൺവലന് ആര്ട്ട് 
�കാലറി സ്കാപിക്കയം ഓ�സ്റ്്  20, 2020 ന് 
ഉേ്ഘകാേനം പ്ചയ്യുകയം പ്ചയ്ിട്ടുണ്്

കുമാരനാശാന് നാഷണല് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്ക 
ഓെ്ക കള്ച്ചര്

ടകരള നടവകാത്കാന പ്രസ്കാനത്ിപ്റെ മുന് 
നിരയിലുണ്കായിരുന്ന മഹകാകവിയം സകാമൂഹധ്യ 
പരിഷ്ക്കര്ത്കാവമകായിരുന്ന ശ്ീ കുമകാരനകാശകാപ്റെ 
സ്രണയ്കകായി 1958 ല് സ്കാപിച്ചതകാണ് കുമകാരനകാശകാന് 
നകാഷണല് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് കള്ച്ചര്. ടലകാകപ്മമ്പകാടും 
കുമകാരനകാശകാപ്റെ ആശയങ്ങളും സകാഹിതധ്യ 
രചനകളും പ്രചരിപെിക്ക, ഇന്ധ്യയപ്േ സകാംസ്കകാരിക 

വപതൃകം സംരക്ിക്ക, സര്വ്വകലകാശകാലകാ 
അക്കകാേമിക പരിപകാേികള് സംഘേിപെിക്ക, 
ഇന്ധ്യന് സകാംസ്കകാരിക വവവിധധ്യത്ില് �ടവഷണം 
എന്നിവയകാണ് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടിപ്റെ പ്രധകാന ലക്ധ്യങ്ങള്. 
ഏഷധ്യയിപ്ലതപ്ന്ന ഏറ്വം വലിയ ചുമര്ചിത്ര മയൂസിയം 
ഇവിപ്േയകാണ് സ്ിതി പ്ചയ്യുന്നത്. ആശകാപ്റെ 
കവിതകളകായ വീണപൂവ്, ലീല, ചിന്കാവിഷ്ടയകായ സീത, 
ചണ്കാലഭിക്ഷുകി, ദുരവസ്, കരുണ എന്നീ കവിതകപ്ള 
അേിസ്കാനമകാക്കിയള്ള ചിത്രങ്ങള് മയൂസിയത്ില് 
പ്രേര്ശിപെിച്ചിട്ടുണ്്.

രകരള സംസ്ാന ജവഹര് ബാലഭവന്

കല, സകാഹിതധ്യം, സംസ്കകാരം, സയന്സ് എന്നീ 
ടമഖലകളില് ടേശീയ സംസ്കാനതലത്ില് 
കുട്ടികളുപ്േ സര്ഗവകാസനകപ്ള വികസിപെിക്ന്നതിനും 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനും ലക്ധ്യമിട്ട് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്ന സ്കാപനങ്ങളകാണ് ജവഹര് 
ബകാലഭവനുകള്. തിരുവനന്പുരത്് കനകകുന്ന് 
പ്കകാട്ടകാരത്ിനടുത്കാണ് ടകരള സംസ്കാന ജവഹര് 
ബകാലഭവന് സ്ിതിപ്ചയ്യുന്നത്. പ്കകാല്ം, ആലപ്പുഴ, 
ടകകാട്ടയം തൃശൂര് എന്നി ജില്കളില് ബകാലഭവനുകള് 
ഉണ്്. 2019 ല് പ്മച്ചപ്പെട്ട സൗകരധ്യങ്ങടളകാപ്േ 
ബകാലഭവന് നഴ്സറി വിഭകാ�ം നവീകരിച്. 

ഭാരത്ക ഭവന്

സകാംസ്കാരിക പരിപകാേിയപ്േ തത്സമയ സംടപ്രഷണം 
ഏപ്രില് 29-ന് ടഫസ് ബുക്ക് ടപജുകളില് ആരംഭിച്. 
കലകാകകാരന് ശ്ീ. ഭരത് മുരളിയപ്േ സ്രണയ്കകായി 
ആ�സ്റ്് ആറിന് ഭരത് ഭവനകാണ്  'ചിരസ്രണ'  എന്ന 
ഓൺവല ടപ്രകാഗ്കാം സംഘേിപെിച്ചത്. സകാംസ്കാരിക 
വകുപ്പും സൗത്് ടസകാൺ കള്ച്ചര് പ്സറെറുമകായി 
സഹകരിച്ച് ഭകാരത് ഭവന് ആ�സ്റ്് 22, 2020 മുതല് 
ആ�സ്റ്് 31, 2020 വപ്ര ഓണം സീസണില് പുതിയ 
മകാധധ്യമ വിഷ്ല് കള്ച്ചറല് പ്ഫസ്റ്് 'മകാടവലി മലയകാളം' 
എന്ന പരിപകാേി സംഘേിപെിച്. 

ഗുരുരഗാപിനാഥ്ക നടനഗ്ാമം, 
വട്ിയൂര്്ാവ്ക

വിവിധ ഇന്ധ്യന് നൃത്രൂപങ്ങള് പഠിപെിക്കയം, 
പരിശീലനം നല്കുകയം �ടവഷണം 
നേത്തുന്നതിനുമകായി സ്കാപിക്കപ്പെട്ട ടക�മകാണ് 
ഗുരുട�കാപീനകാഥ് നേനഗ്കാമം. കഴിവം അഭിരുചിയം ഉള്ള 
കുട്ടികള്ക്ക് നൃത്ത്ിലും സം�ീടതകാപകരണങ്ങളിലും 
്കാസ്സുകള് നേത്തുന്നുണ്്. സ്ിരമകായി ടകരള 
നൃത്രൂപങ്ങളില് പ്സമിനകാറുകളും സംഘേിപെിക്ന്നുണ്്.
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രസ്ററ്്ക പസന്ട്രല് പലബ്രറി

ഇന്ധ്യയിപ്ല ഏറ്വം പഴക്കമുള്ള 
വലബ്രറികളിപ്ലകാന്നകാണ് ടസ്ററ്് പ്സന്ട്രല് 
വലബ്രറി. പൂര്ണ്മകായം കംമ്പയൂട്ടര്   വല്ക്കരിച്ചതും 
അതധ്യകാധുനിക സകാടങ്തിക വിേധ്യകളകായ ടറഡിടയകാ 
ഫീക്ന്സി സംവിധകാനവം ഡിജിറ്ല് ശകാഖയമുള്ള 
രകാജധ്യപ്ത് ആേധ്യവലബ്രറികളിപ്ലകാന്നകാണിത്. 
അം�ങ്ങള്ക്ക് പുസ്തകങ്ങള് പുതുക്കിപ്യടുക്ന്നതിന് 
ഇറെര്പ്നറ്് മുടഖന ഓൺവലന് സൗകരധ്യവമുണ്്. 
നിലവില് തിരുവനന്തപുരം ടസ്ററ്് പ്സന്ട്രല് 
വലബ്രറിക്ക് 96,500 ല് കൂടുതല് അം�ങ്ങളും വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിലകായി 5 ലക്ടത്കാളം പുസ്തകങ്ങളുമുണ്്. 
കുട്ടികളില് വകായനകാശീലം വളര്ത്തുന്നതിന് ഒരു 
പ്രടതധ്യക ടബ്കാക്ം തുറന്നിട്ടുണ്്. പുതിയ പ്ഹറിടറ്ജ് 
ടമകാഡല് പ്കട്ടിേത്ിലകാണ് ഈ ടബ്കാക്ക്. നന്നകായി 
സജ്ീകരിച്ച ഏ. സി. റഫറന്സ് ഹകാളും ഇന്ഫര്ടമഷന് 
പ്സറെറും വലബ്രറിയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. വിരളവം 
അമൂലധ്യവമകായ പഴയ പുസ്തകങ്ങള്, മകാസികകള്, നയൂസ് 
ടപപെര് എന്നിവയപ്േ പഴയ ലക്കങ്ങളും റഫറന്സ് 
വിഭകാ�ത്ില് സക്ിച്ചിട്ടുണ്്. ഇംഗ്ീഷം മലയകാളവം 
ഉള്പ്പെപ്േ 1,200 ഓളം പുസ്തകങ്ങളുപ്േ ഡിജിറ്ല് 
ടശഖരം വലബ്രറിക്ണ്്. 1903 മുതലുള്ള  സര്ക്കകാര് 
�സറ്റുകളുപ്േ ഡിജിറ്ല് വലബ്രറി പ്വബ് വസറ്ില് 
ലഭധ്യമകാണ്.

അവധിക്കകാല സ്കൂള് സംഘേിപെിക്കയകാണ് 
ടകരള ടസ്ററ്് പ്സന്ട്രല് വലബ്രറികളുപ്േ 
പ്രധകാനപ്പെട്ട പ്രവര്ത്നം. ഇത് ഒരു മകാസപ്ത് 
ടവനലവധിക്കകാലപ്ത് കധ്യകാമ്പകാണ്. 600 ല് അധികം 
സ്കൂള് കുട്ടികള് ഓടരകാ വര്ഷവം ഈ കധ്യകാമ്പില് 
പപ്ങ്ടുക്ന്നു. പ്സന്ട്രല് വലബ്രറി കകാമ്പസിനുള്ളില് 
ഒരു േിവസപ്ത് കധ്യകാമ്പകായി സമ്ര് സ്കൂള് നേത്തുന്നു. 
ഇതിലൂപ്േ കുട്ടികള്ക്ക് ജീവിതത്ിപ്റെ എല്കാ ടമഖലകളും 
തുറന്നു കകാട്ടപ്പെടുന്നു. സകാഹിടതധ്യകാല്സവം, സം�ീതം, 
നൃത് പരിപകാേികള്, ടസ്പകാര്േ്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങള് 
ഉള്പ്പെടുത്ിപ്കകാണ്ടുള്ള പരിപകാേികള് ടസ്ററ്് പ്സന്ട്രല് 
വലബ്രറി നേത്കാറുണ്്. ചലച്ചിത്രം, കകായികം, 
സകാഹിതധ്യം, രകാഷ്ട്രീയം തുേങ്ങിയ വിവിധ ടമഖലകളില് 
നിന്നുള്ള വിശിഷ്ടകാതിഥികളുമകായി സംവേിക്കകാന് 
കുട്ടികള്ക്ക് ഈ കധ്യകാമ്പ് വഴി അവസരം ലഭിക്ം.

രകരള സംസ്ാന ഗ്ന്ഥ ശാലാ 
കൗണസില്

ടകരള സംസ്കാന ഗ്ന്ഥശകാലകാ കൗൺസില് 
സംസ്കാനത്് ഒരു ഗ്ന്ഥശകാലകാ സംവിധകാനം 
ആവിഷ്ക്കരിക്വകാന് തങ്ങളുപ്േ വിവിധങ്ങളകായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂപ്േ ശ്മിക്ന്നു. ടകരള 
പബ്ിക് വലബ്രറീസ് ആക്േ് 1989 പ്രകകാരമുള്ള 
വിവിധങ്ങളകായ പ്രവര്ത്നങ്ങളും സകാമൂഹിക 
പ്രസക്തിയള്ള മറ്് പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഈ സ്കാപനം 

ഏപ്റ്ടുത്തു നേത്തുന്നു. ഗ്ന്ഥശകാലകാ ടസവനം 
സകാര്വത്രികമകാക്ക, വിവരടശഖരണത്ിനകായി 
ആധുനിക സൗകരധ്യപ്മകാരുക്ക, സ്ത്രീകള്ക്ം 
കുട്ടികള്ക്ം വൃദ്ന്കാര്ക്ം പ്രടതധ്യക ഗ്ന്ഥശകാലകാ 
ടസവനങ്ങള് ലഭധ്യമകാക്ക എന്നിവ ഗ്ന്ഥ ശകാലകാ 
കൗൺസിലിപ്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങളില്പ്പെടുന്നവയകാണ്. 
ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവപ്ര മകാനസികമകായി 
ശക്തരകാക്ന്നു. അവ പ്രധകാനമകായം 
തകാപ്ഴപറയന്നവയകാണ് :

• മകാതൃകകാ ഗ്ന്ഥശകാലകള്: ഒരു പ്രടേശത്ിപ്റെ 
സകാമൂഹിക-സകാംസ്കാരിക വകമകാറ്ത്ിപ്റെ ടക� 
സ്ലമകായി വലബ്രറികള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുണ്്. 
ടകരളത്ില് 14 ജില്കളിലും ടമകാഡല് വിടല്ജ് 
വലബ്രറികളുണ്്. 

• അക്കകാേമിക് പഠന ടക�ം:  പബ്ിക്ക് 
വലബ്രറികള് ഗ്കാമീണ ടമഖലയിപ്ല 
സര്വ്വകലകാശകാലകളകാപ്ണന്ന ആശയത്ിലകാണ് 
ഇത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രടേശപ്ത് എല്കാ 
ആളുകള്ക്ം പ്രടതധ്യകിച്ച് വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ം 
അദ്ധ്യകാപകര്ക്ം �ടവഷണ വിേ�്ധര്ക്ം ഇത് 
ഉപടയകാ�പ്രേമകാകും. ടകരളത്ിപ്ല 14 ജില്കളിലും 
അക്കകാേമിക് പഠന ടക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

• ജയില് വലബ്രറി ടസവനം: ജയില് 
വലബ്രറി ടസവനത്ിപ്റെ പ്രധകാന 
ലക്ധ്യം അടന്വകാസികളുപ്േ ഉടന്ഷവം 
മകാനസികകാടരകാ�ധ്യവമകാണ്. വകായനകാശീലം ഇരപ്യ 
ഒരു പരിധിവപ്ര പരിവര്ത്നം പ്ചയ്യുപ്മന്ന 
പ്രതീക്യിലകാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്.

• കുട്ടികളുപ്േ ടഹകാം വലബ്രറി ടസവനം: അചേ് 
ജൂവവനല് ടഹകാമുകളിപ്ല അടന്വകാസികളുപ്േ 
ടക്മത്ിനകായി സംസ്കാനത്് ജുവവനല് 
ടഹകാംസ് വലബ്രറികള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

• ആശുപത്രി വലബ്രറി ടസവനം: പ്രധകാനമകായം 
േീര്ഘകകാലമകായി ചികിത്സയിലുള്ള ടരകാ�ികള്ക്ം 
ആശുപത്രിയിപ്ല ജീവനക്കകാര്ക്ം വിശ്മത്ിനകായി 
7 ആശുപത്രികളില് വലബ്രറി ടസവനങ്ങള് 
സ്കാപിച്ചിട്ടുണ്്.

• അനകാഥകാലയ വലബ്രറി ടസവനം: 
വിേധ്യകാര്ത്ികളുപ്േ വകായനകാ ടശഷി 
വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിനകായി 4 അനകാഥകാലയ വലബ്രറി 
ടസവനങ്ങള് ടകരളത്ില് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

• പ്ഹര്മിടറ്ജ് വലബ്രറി: സര്ക്കകാര് 
ഉേമസ്തയിലുള്ള വകാര്ദ്കധ്യ ഭവനങ്ങളിപ്ല 
അടന്വകാസികളുപ്േ ടക്മത്ിനകായി ഇത് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

• വലബ്രറികളുപ്േ കമ്പയൂട്ടവറടസഷന്: 
ടകരളത്ിപ്ല 1,000 ഗ്കാമീണ വലബ്രറികള് 
കമ്പയൂട്ടര്വത്കരിക്കകാനും ഇറെര്പ്നറ്് കണക്േിവിറ്ി 
നല്കകാനും പദ്തി ഉടദേശിക്ന്നു.

• ഫിലിം ്ബ് സ്കാപിക്കല്: സമൂഹത്ില് മതപരവം 
സകാമുേകായികവമകായ ഐകധ്യം പ്രചരിപെിക്കകാനകാണ് 
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പദ്തി ഉടദേശിക്ന്നത്.
• പ്ബ്രയ്ി-ശ്വണ വലബ്രറി: ടകരളത്ില് 

തിരുവനന്പുരം, മലപ്പുറം, കകാസര്ട�കാഡ് 
ജില്കളില് മൂന്ന് പ്ബ്രയ്ി-ശ്വണ വലബ്രറികള് 
സ്കാപിച്.

• ഡിജിറ്ല് വലബ്രറി: ഡിജിറ്ല് വലബ്രറി 
സജ്ീകരിക്ന്നതിന് ടകകാഴിടക്കകാേ് ജില് 
വലബ്രറിപ്യ  തിരപ്ഞ്ടുത്തു.

രസ്ററ്്ക ഇന്സ്റിറ്്യൂട്്ക ഓെ്ക 
എന്പസര്ാപീഡിക്ക പബ്ിര്ഷന്

പ്രശസ്ത എന്വസട്കാപീഡിയകളകായ 
'എന്വസട്കാപീഡിയ ബ്രിട്ടകാനിക്ക',   'അടമരിക്കകാന' 
എന്നിവയമകായി തകാരതമധ്യപ്പെടുത്കാവന്ന 
തരത്ില് ഉയര്ന്ന നിലവകാരം പുലര്ത്തുന്ന 
എന്വസട്കാപീഡിയകളും മറ്് സമകാന 
റഫറന്സ് പുസ്തകങ്ങളും മലയകാള ഭകാഷയില് 
പ്രസിദ്ീകരിക്ന്നതീനകായി സ്കാപിതമകായ 
ഒരു സ്കാപനമകാണ് ടസ്ററ്് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 
എന്വസട്കാപീഡിക് പബ്ിടക്കഷന്. സര്ക്കകാര് 
തലത്ില് മലയകാളത്ില് ഒരു എന്വസട്കാപീഡിയ 
തയ്കാറകാക്ന്നതിനുള്ള ആേധ്യശ്മം ആരംഭിച്ചത് 
1961-ല് ഉന്നത വിേധ്യകാഭധ്യകാസ വകുപെിന് കീഴില് 
'മലയകാളം എന്വസട്കാപീഡിയ വകുപെ് ' എന്ന 
ടപരില് ഒരു പുതിയ വകുപെ് രൂപീകരിച് പ്കകാണ്കാണ്. 
പത്് വകാലധ്യങ്ങളകായി ഒരു എന്വസട്കാപീഡിയ 
തയ്കാറകാക്കി പ്രസിദ്ീകരിക്കകാനകായിരുന്നു പദ്തി. 
എന്വസട്കാപീഡിയ ബ്രിട്ടകാനിക്കയപ്േ ടമകാഡലില് 
ഇരുപത് വകാലധ്യങ്ങളിലകായി മുപെതിനകായിരടത്കാളം 
ശീര്ഷകങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്ി പദ്തിയപ്േ വധ്യകാപ്ിയം 
പ്മകാത്ത്ിലുള്ള പ്ഫയിം ടജകാലിയം വിപുലീകരിച്. 
1976 -ലകാണ് മലയകാളം എന്വസട്കാപീഡിയ 
ഡിപെകാര്ട്ട്പ്മറെിപ്ന 'േി ടസ്ററ്് ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് ഓഫ് 
എന്വസട്കാപീഡിക് പബ്ിടക്കഷന്'  എന്ന ടപരില് 
ഒരു സ്യംഭരണ സ്കാപനമകാക്കി മകാറ്ിയത്.

ഇന്സ്റിറ്യൂട്ട് ഇതുവപ്ര ജനറല് 
എന്വസട്കാപീഡിയയപ്േ പതിടനഴ് 
വകാലധ്യങ്ങള്, ടലകാക സകാഹിതധ്യപ്ത്ക്റിച്ള്ള 
എന്വസട്കാപീഡിയയപ്േ പത്് വകാലധ്യങ്ങള്, 
എന്വസട്കാപീഡിയ ഓൺ എന്വടയകാൺപ്മറെ്, 
ടജധ്യകാതിശകാസ്ത്ര പരിണകാമം എന്നിവ പ്രസിദ്ീകരിച്. 
ജനറല് എന്വസട്കാപീഡിയയപ്േ മൂന്ന് വകാലധ്യങ്ങള് 
ഇനിയം പ്രസിദ്ീകരിക്കകാനുണ്്. പുതുക്കിയ ജനറല് 
എന്വസട്കാപീഡിയയപ്േ പത്് വകാലധ്യങ്ങളും 
പ്രസിദ്ീകരിച്. നയൂഡല്ഹിയിപ്ല ഇലക്ടട്രകാണിക്് 
ആറെ് ഇന്ഫര്ടമഷന് പ്േക്ടനകാളജി (ഡി ഐ േി) 
യപ്േ സകാമ്പത്ിക സഹകായടത്കാപ്േ ടനകാളജ് പ്വബ് 
റിടപെകാസിറ്റി വപലറ്് ടപ്രകാജക്േ് (പ്ക.ഡബയൂ.ആര്.
പി) എന്ന പ്വബ് ടശഖരം 2016 ജൂവലയില് ആരംഭിച്. 
സര്പ്വ്വ വിജ്കാനടകകാശം വകാലധ്യം 18, മലയകാള 

സകാഹിതധ്യ വിജ്കാനടകകാശം, നിയമ വിജ്കാനടകകാശം 
എന്നിവയപ്േ തയ്കാറകാക്കല് പുടരകാ�മിക്ന്നു. 
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9.2 കകായിക, യുവജനകകാര്യങ്ങള്

"ഐകധ്യ രകാഷ്ട്ര സഭയപ്േ ലക്ധ്യങ്ങള്, പ്രടതധ്യകിച്ച് 
മിടല്നിയം വികസന ലക്ധ്യങ്ങള് വകവരിക്കകാന് 
സഹകായിക്ന്ന ഒരു പ്രധകാന ഉപകരണമകായി 
ടസ്പകാര്േ്സ് കൂടുതല് അം�ീകരിക്കപ്പെടുന്നു.  
വികസനത്ിലും സമകാധകാന പരിപകാേികളിലും 
കൂടുതല് ആസത്രിതമകായ രീതിയില് കകായികപ്ത് 
ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിലൂപ്േ, പ്മച്ചപ്പെട്ട ഒരു ടലകാകം 
സൃഷ്ടിക്കകാന് ഞങ്ങപ്ള സഹകായിക്ന്നതിന് പ്ചലവ് 
കുറഞ് ഈ ഉപകരണം ഐകധ്യരകാഷ്ട്ര സഭയ്ക് 
പൂര്ണ്മകായി ഉപടയകാ�ിക്കകാന് കഴിയം" - ബകാന് കി 
മൂൺ, ഐകധ്യരകാഷ്ട്ര സഭ മുന് പ്സക്ട്ടറി ജനറല്.

ടലകാകത്ിപ്ല ഏറ്വം ജനസംഖധ്യയള്ള രണ്കാമപ്ത് 
രകാജധ്യമകായ ഇന്ധ്യയ്ക് കകായിക ടമഖലയില് മകാനവ 
വിഭവടശഷി ഉപടയകാ�ിക്കകാന് നല് കഴിവണ്്.  2011-
പ്ല പ്സന്സസ് അനുസരിച്ച്, ഇന്ധ്യയിപ്ല പ്മകാത്ം 
ജനസംഖധ്യയപ്േ അചേിപ്ലകാന്ന് (19.1 ശതമകാനം) 
യവകാക്കളകാണ്  (15-24 വയസ് പ്രകായമുള്ളവര്).  
നിലവില് ഇന്ധ്യയിപ്ല പ്മകാത്ം ജനസംഖധ്യയപ്േ 
34.33 ശതമകാനം യവകാക്കളകാണ്.  ഒരു രകാജധ്യത്ിപ്റെ 
കഴിവം വളര്ച്ചയപ്േ സകാധധ്യതയം നിര്ണ്യിക്ന്നത് 
യവജനസംഖധ്യയപ്േ വലുപെത്ിനനുസരിച്ചകാണ്, 
യവകാക്കള് ശക്തമകായ അഭിനിടവശവം, പ്രടചകാേനവം 
ഇച്കാശക്തിയം കകാണിക്ന്നു.  ഇത് രകാജധ്യത്ിപ്റെ 
സകാമ്പത്ിക, സകാംസ്കകാരിക, രകാഷ്ട്രീയ വികസനം 
എന്നിവ വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിനുള്ള ഏറ്വം മൂലധ്യവത്കായ 
മകാനവ വിഭവടശഷിയകാകുന്നു.  കകായിക രം�പ്ത് 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനകായി ഇന്ധ്യന് സര്ക്കകാര് വലിയ 
തുക ചിലവഴിക്ന്നുപ്ണ്ങ്ിലും ഒളിബിക്ില് ഇതുവപ്ര 
28 പ്മഡലുകള് മകാത്രമകാണ് രകാജധ്യം ടനേിയിട്ടുള്ളത്.  
അന്കാരകാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിപ്ല ഇന്ധ്യയപ്േ പ്രകേനം ഈ 
രം�ത്് കൂടുതല് ശ്ദ് ടക�ീകരിടക്കണ്തിപ്റെയം 
ശകാസ്ത്രീയമകായ ശ്മങ്ങളുപ്േ ആവശധ്യകതയം 
ചൂണ്ിക്കകാണിക്ന്നു.

കകായിക രം�ത്് ഒരു നിയമം പ്രകാബലധ്യത്ില് 
വരുത്തുന്നതിലും, വിേധ്യകാഭധ്യകാസ പകാഠധ്യ പദ്തിയമകായി 

ടസ്പകാര്േ്സ് സമന്യിപെിക്ന്നതിലും, ടസ്പകാര്േ്സ് 
കമ്ീഷപ്ന നിയമിക്ന്നതിലും കകായിക വിടനകാേത്ിന് 
ആവശധ്യമകായ അേിസ്കാന വികസനത്ിനുള്ള പദ്തി 
വിഹിതം ഉപടയകാ�ിക്ന്നതിനുള്ള അനുമതി പ്രകാടേശിക 
സ്യംഭരണ സ്കാപനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നതിനും 
ജനകാധിപതധ്യപരമകായി തിരപ്ഞ്ടുക്കപ്പെട്ട ടസ്പകാര്േസ് 
കൗൺസിലും മറ്് കകായിക ഇനങ്ങളുമകായി ബന്ധപ്പെട്ട 
നിരവധി കകാരധ്യങ്ങളിലും ടകരളം മുന്പന്ിയിലകാണ്.  
അതുപ്കകാണ്ടുതപ്ന്ന കകായിക രം�ത്് ടകരളം 
ഇതിനകം ടലകാക ഭൂപേത്ില് അഭിനന്നീയമകായ 
സ്കാനം വകവരിച്ചതില് അതിശയിക്കകാനില്.  ഇന്ന് 
ടകരളത്ില് നിന്നുള്ള പ്ര�ത്ഭരകായ യവകാക്കള് 
അത്ലറ്ിക്സുകള്, ടവകാളിടബകാള് തുേങ്ങി ക്ിക്കറ്് 
വപ്രയള്ള വിവിധ കകായിക ഇനങ്ങളില് ടേശീയ 
അന്ര്ടേശീയ തലത്ില് തങ്ങളുപ്േ മികവ് 
പ്തളിയിക്ന്നുണ്്.

കകായിക വിടനകാേ അേിസ്കാന പശ്കാത്ല 
സൗകരധ്യങ്ങളുപ്േ കകാരധ്യത്ില് ടകരളം മുന്നിലകാണ്.  
ടകരള സര്ക്കകാര് സംസ്കാനപ്ത് കകായിക, വിടനകാേ 
അേിസ്കാന സൗകരധ്യ വികസനത്ിനകായി അടുത്ിപ്േ 
നിരവധി സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിച്.  ഭൂവിനിടയകാ�ം 
പരിമിതപ്പെടുത്ിപ്കകാണ്് ഒന്നിലധികം കകായിക 
വിടനകാേ വിഭകാ�ങ്ങള്ക്ക് അനുടയകാജധ്യമകായ രീതിയില് 
വിവിധ അേിസ്കാന സൗകരധ്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കയം, 
പ്മച്ചപ്പെട്ട നവീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും ടസ്പകാര്േ്സ് 
ആറെ് യൂത്് അഫടയഴ്സ് ഡയറക്േടററ്് ഏപ്റ്ടുത്് 
നേത്ിയിട്ടുണ്്.  സംസ്കാനത്് കകായിക, പ്�യിമുകളുപ്േ 
വികസനം ആശ്യിച്ചിരിക്ന്നത് കകായിക രം�പ്ത് 
പ്മച്ചപ്പെട്ടതും ശരിയകായ നിലവകാരമുള്ളതുമകായ 
അേിസ്കാന സൗകരധ്യങ്ങളുപ്േ വികസനപ്ത് ആണ്.

രകരള സംസ്ാന സര്്ാരിനു കീഴിലുള്ള 
കായിക സ്ാപനങ്ങള് 

ടകരള സംസ്കാന സര്ക്കകാര് കകായിക അനുബന്ധ 
സ്കാപനങ്ങള്ക്ക് ധനസഹകായം നല്കുന്നുണ്്, 
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ഇത് നമ്മുപ്േ സംസ്കാനപ്ത് നിരവധി കകായിക 
തകാരങ്ങപ്ളയം, യവകാക്കപ്ളയം മികച്ച പ്രകേനം 
കകാഴ്ചവയ്കകാന് സഹകായിക്ന്നുണ്്.  ഈ ടമഖലയ്ക് 
കീഴിലുള്ള പ്രധകാന സ്കാപനങ്ങള് ഇവയകാണ് : 

1. കകായിക യവജനകകാരധ്യ ഡയറക്േടററ്്
2. ടകരള സംസ്കാന ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില്
3. ടകരള സംസ്കാന യവജന ടക്മ ടബകാര്ഡ്
4. ടകരള സംസ്കാന യവജന കമ്ീഷന്

1. കായിക യുവജനകാര് വകുപ്്ക

1986 -ല് സ്കാപിതമകായ ഡയറക്േടററ്് ഓഫ് 
ടസ്പകാര്േ്സ് ആറെ് യൂത്് അഫടയഴ്സ് (ഡി.എസ്.
വവ.എ) ടകരളത്ിപ്ല കകായിക വിടനകാേങ്ങളുപ്േ 
വികസനത്ിനും ഉന്നമനത്ിനും ടവണ്ി ഒരു പ്രധകാന 
പങ്് വഹിക്ന്ന സ്കാപനമകാണ്.  ഉചിതമകായതും 
മികച്ചതുമകായ അേിസ്കാന സൗകരധ്യങ്ങള് 
പ്രേകാനം പ്ചയ്തുപ്കകാണ്ടും കകായിക രം�ത്ിപ്റെ 
പ്രകാധകാനധ്യപ്ത്ക്റിച്ച് പ്പകാതുജനങ്ങളില് 
അവടബകാധം നല്കിപ്കകാണ്ടും, അന്കാരകാഷ്ട്ര 
നിലവകാരത്ിടലക്ക് കകായിക തകാരങ്ങപ്ള പരിശീലിപെിച്ച് 
സംസ്കാനപ്ത് കകായിക വിടനകാേങ്ങളുപ്േ ഉന്നമനവം 
വികസനവം ലക്ധ്യമകാക്കിയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നത്.  ഇതിനുപുറപ്മ, ടകരളത്ില് 
നിന്നുള്ള കകായിക വധ്യക്തികളുപ്േ മത്സര വനപുണധ്യങ്ങള് 
വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിനു ആവശധ്യമകായ ഏറ്വം പുതിയ 
സകാടങ്തിക വിേധ്യകളും കകായിക രം�ത്തുള്ള നൂതന 
ആശയങ്ങളും പ്കകാണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള പദ്തികള് 
ഡയറക്േടററ്് ഓഫ് ടസ്പകാര്േ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് 
അഫടയഴ്സ് നേപെിലകാക്കി വരുന്നു.

2. രാജീവ്ക ഗാന്ി ര്ാര്ട്കസ്ക പമഡിസിന് 
പസറെര് 

ടകരള സംസ്കാന ഡയറക്േടററ്് ഓഫ് ടസ്പകാര്േ്സ് 
ആന്ഡ് യൂത്് അഫടയഴ്സ് വകുപെ് 1992-ല് 
രകാജീവ് �കാന്ധി ടസ്പകാര്േ്സ് പ്മഡിസിന് പ്സറെര് 
(ആര്.ജി.എസ്.എം.സി.) സ്കാപിക്കയണ്കായി.  
നിലവില്, സംസ്കാനപ്ത് അത്ലറ്റുകളുപ്േ പ്മഡിക്കല് 
ആവശധ്യങ്ങള് നിറടവറ്റുന്ന ഏക ടസ്പകാര്േ്സ് 
പ്മഡിസിന് സ്കാപനമകാണിത്.  ടരകാ�ികള്ക്ക് 
സൗജനധ്യമകായി എല്കാ സര്ക്കകാര് പ്രവൃത്ി േിവസങ്ങളിലും 
രകാവിപ്ല 9.00 മണി മുതല് ഉച്ചയ്ക് 1.00 വപ്ര ഈ 
പ്സറെറില് ഔട്ട്ടപഷധ്യറെ് പരിടശകാധന സൗജനധ്യമകായി 
നേത്തുന്നുണ്്.  രകാജീവ്�കാന്ധി സ്ടഫകാേ്സ് പ്മഡിസിന് 
പ്സറെറില് (ആര്.ജി.എസ്.എം.സി.) ടബകാധവത്ക്കരണ 
ശില്പശകാലകള്, പ്സമിനകാറുകള്, ആറെി ടഡകാപെിം�്, 
ടസ്പകാര്േ്സ് ടപകാഷകകാഹകാരം, ടസ്പകാര്േ്സ് 
വസടക്കകാളജി, ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസിലിം�്, 
ടസ്പകാര്േ്സ് പ്മഡിസിനിപ്ല മറ്് അനുബന്ധ 
വിഷയങ്ങള് എന്നിവപ്യകുറിച്ള്ള ടബകാധവത്ക്കരണ 

ശില്പശകാലകള്, പ്സമിനകാറുകള്, സിടമ്പകാസിയങ്ങള് 
എന്നിവ നേത്തുകയണ്കായി.  2019-20 കകാലയളവില് 
5,92,420 രൂപ മരുന്നുകളുപ്േ വിതരണത്ിനകായി 
വിനിടയകാ�ിച്.

ഡയറക്കടരററ്ിപറെ പ്രരത്ക പദ്ധതികള്

കി്്ക ഓെ്ക : ടകരളത്ിപ്ല ജനപ്രിയ കകായിക 
വിടനകാേങ്ങളിപ്ലകാന്നകാണ് ഫുേ്ടബകാള്.  കുട്ടികളുപ്േ 
ഫുേ്ടബകാള് കളിക്കകാനുള്ള കഴിവകള്ക്ക് മൂര്ച്ചകൂട്ടുക 
എന്നതകാണ് ഈ പദ്തി വിഭകാവനം പ്ചയ്യുന്നത്.  
ഉപ-ന�ര, ഗ്കാമീണ, ട�കാത്രവര്ഗ, മറ്് ദുര്ബല 
പ്രടേശങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഫുേ്ടബകാള്കളിയില് കഴിവള്ള 
കുട്ടികപ്ള പ്ചറുപെത്ില് കണ്ടുപിേിച്ച് നല് കളിക്കകാരകായി 
വളര്ത്തുകപ്യന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േയള്ള തകാപ്ഴതട്ടിലുള്ള 
പരിശീലന പദ്തിയകാണ് കിക്ക് ഓഫ് സ്ീം.  2018-19 
-ല് സംസ്കാനപ്ത്കാട്ടകാപ്കയള്ള 19 ടകകാ�ങ്ങളില് 
പദ്തി നേപെകാക്കി.  ഇതില് 18 ടക�ങ്ങള് 
ആൺകുട്ടികള്ക്ം ഒരു ടക�ം പ്പൺകുട്ടികള്ക്മകാണ് 
പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന്നത്.  2018-19 -പ്ല 19 ടക�ങ്ങളില് 
പദ്തി നേപെിലകാക്ന്നതിന് പുറപ്മ, പ്പൺകുട്ടികള്ക്  
മകാത്രമകായി 14 ടക�ങ്ങളിടലക്ക് പദ്തി വിപുലീകരിച്.  
ഇടപെകാള് സംസ്കാനപ്ത്കാട്ടകാപ്കയള്ള 33 കിക്ക് 
ഓഫ് പരിശീലന ടക�ങ്ങളില് 15 ടക�ങ്ങളില് 
പ്പൺകുട്ടികപ്ള മകാത്രം പരിശീലിപെിക്ന്നു..

സ്ാഷ്ക: 8-18 വയസ്സിനുള്ളില് പ്രകായമുള്ള കുട്ടികളുപ്േ 
നീന്ല് കഴിവ് പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 
ഉടദേശടത്കാടുകൂേിയകാണ് ഈ പദ്തി നേപെിലകാക്ന്നത്.  
2019 മുതല് 5 ജില്കളില് (കകാസര്ട�കാഡ്, 
വയനകാേ്, പകാലക്കകാേ്, തൃശ്ശൂര്, ഇടുക്കി) ഈ പദ്തി 
നേപെിലകാക്ന്നുണ്്.

വളകള് : ഗ്കാസ് റൂട്ട് ബകാസ്കറ്് ടബകാള് ടപ്രകാഗ്കാം 
‘ടപ്ല ടഫകാര് പ്ഹല്ത്് ’ എന്ന ആശയം 
പ്രചരിപെിക്കകാനും ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്കകാനും 
ഉടദേശിച്ചിട്ടുള്ളതകാണ് ഈ പദ്തിപ്കകാണ്് വിഭകാവനം 
പ്ചയ്യുന്നത്.  ആടരകാ�ധ്യകരവം ഈര്ജ്സ്ലവം, 
ഉത്രവകാേിത്വമുള്ളതുമകായ ഒരു സമൂഹം 
പ്കട്ടിപെടുക്ക, രകാജധ്യത്ിന്, ഊര്ജ്സ്ലവം 
സമൃദ്വമകായ ഭകാവി പ്കട്ടിപെടുക്ക എന്നിവയകാണ് 
പദ്തിയപ്േ ലക്ധ്യം.  2019-20 സകാമ്പത്ിക 
വര്ഷത്ില് 5 ജില്കളിലകായി 10 സ്ക്കൂളുകളില് 
ഈ പദ്തി ആരംഭിച്.  സംസ്കാനപ്ത് എല്കാ 
സ്ക്കൂളുകളിടലക്ം പദ്തി വധ്യകാപിപെിക്കയകാണ് 
ലക്ധ്യം.  ടകരളത്ിപ്ല യവ വിേധ്യകാര്ത്ികപ്ള ലക്ധ്യം 
വച്പ്കകാണ്ടുള്ളതകാണ് ഈ പദ്തി.

സ്കപ്രിറെ്ക-അത്ലറ്ിക്ിനുള്ള ഗ്ാസ്ക റൂട്്ക പരിശീലന 
പരിപാടി: ടേശീയ അന്ര് ടേശീയ തലത്ിലുള്ള 
പ്രകേനപ്ത് അേിസ്കാനമകാക്കി ടകരളത്ിപ്ല 
മുന്�ണനകാ കകായിക വിഭകാ�ത്ിപ്ലകാന്നകാണ് 
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അത്ലറ്ിക്്. പ്രകേനം വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിന് 
സംസ്കാനപ്ത്കാട്ടകാപ്കയള്ള അന്ര് സ്ക്കൂള്, 
ഇറെര് ഡിസ്ട്രിക്റ്് ടൂര്ണപ്മന്റുകള്ക്ള്ള 
പരിശീലനം ടപ്രകാത്സകാഹിപെിടക്കണ്തുണ്്.  
അതിനകാല് അത്ലറ്ിക്ിപ്ന മുന്�ണനകാ കകായിക 
വിഭകാ�മകായി തിരപ്ഞ്ടുടക്കണ്തുണ്്, കൂേകാപ്ത 5-12 
വയസ്സിനിേയിലുള്ള സ്ക്കൂള് കുട്ടികള്ക്ക് തുേര്ച്ചയകായ 
പരിശീലനം നല്ടകണ്തുണ്്.  ഈ പദ്തി ഉപന�ര, 
ഗ്കാമീണ, പട്ടികവര്ഗ ടമഖലകളില് നിന്നുള്ള 
കഴിവള്ള കുട്ടികപ്ള പ്ചറു പ്രകായത്ില് തിരപ്ഞ്ടുത്് 
ടപ്രകാത്സകാഹനവം പരിശീലനവം നല്കുക എന്നതകാണ് 
ലക്ധ്യം.  നിലവില് 6 ടക�ങ്ങളില് ഓടരകാന്നും 6 
ജില്കളിലകായി പദ്തി നേപെിലകാക്ന്നുണ്്.  ജില്കള്, 
കണ്ണൂര്, കകാസര്ട�കാഡ്, ഇടുക്കി, പത്നംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, 
പ്കകാല്ം എന്നിവയകാണ്.

ജിമ്ി രജാര്ജ്ക ര്ാര്ട്കസ്ക ഹബ്ക

അന്കാരകാഷ്ട്ര നിലവകാരത്ിന് തുലധ്യമകായി കകായിക 
സൗകരധ്യങ്ങള് പ്രേകാനം പ്ചയ്യുന്ന ജിമ്ി ടജകാര്ജ്് 
ടസ്പകാര്േ്സ് ഹബ് ടകരളത്ിപ്ല കകായിക രം�പ്ത് 
പുതിയ തലത്ിടലക്ക് എത്ിടചര്ക്ന്നു.  ഡയറക്േടററ്് 
ഓഫ് ടസ്പകാര്േ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് അഫടയഴ്സ് (ഡി.
എസ്.വവ.എ) ആതധ്യകാധുനികവം കലകാപരവമകായ 
സൗകരധ്യങ്ങള് ഉള്പ്പടുത്ി നവീകരിച്പ്കകാണ്് 
ഈ ടസ്റഡിയത്ിപ്റെ അറ്കുറ്പണികള് 
നേത്ിയിട്ടുണ്്. ഇതിഹകാസ ടവകാളിടബകാള് കളി 
തകാരമകായിരുന്ന ശ്ീ ജിമ്ി ടജകാര്ജ്ിപ്റെ ടപരിലുള്ള 
ഈ ടസ്റഡിയത്ിന് രകാജധ്യപ്മമ്പകാടുമുള്ള കകായിക 
ടപ്രമികളുപ്േ ഹൃേയത്ില് ഒരു പ്രടതധ്യക സ്കാനം 
ഉണ്്.  കകായികതകാരങ്ങള് അവരുപ്േ കഴിവകള് 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്വം അനുടയകാജധ്യമകായ 
ടവേി ജിമ്ി ടജകാര്ജ്് ഇന്ടഡകാര് ടസ്റഡിയത്ിലകാണ് 
ഉള്ളത്.  കകായികവം ശകാരീരിക ക്മതയം 
അവരുപ്േ വേനംേിന ജീവിതത്ിപ്റെ ഭകാ�മകായി 
മകാറുന്നുപ്വന്ന് ഉറപെകാക്കകാന് കകായിക വധ്യക്തികപ്ളയം 
പ്പകാതുജനങ്ങപ്ളയം പ്രടചകാേിപെിക്ന്നതിനകാണ് ഇത് 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്ന്നത്. 

ഇന്രഡാര് രസ്റഡിയം

ടേശീയ പ്�യിംസുകളുമകായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1987 
-ല് തലസ്കാന ന�രമകായ തിരുവനന്പുരത്് 
നിര്മ്ിച്ച ജിമ്ി ടജകാര്ജ്് ഇന്ടഡകാര് ടസ്റഡിയം 
നിരവധി കകായിക മത്സരങ്ങള്ക്ക് ആതിടഥയത്ം 
വഹിച്ചിട്ടുണ്്.  കൂേകാപ്ത തകാരങ്ങള്ക്ം കകായിക 
ടപ്രമികള്ക്ം പതിവ് പരിശീലന പരിപകാേികള് 
നേത്തുന്നതിനുള്ള ടവേികൂേിയകാണ് ഇന്ടഡകാര് 
ടസ്റഡിയം.  ടസ്പകാര്േ്സ് അടതകാറിറ്ി ഓഫ് ഇന്ധ്യയപ്േ 
പരിശീലകരുപ്േ കീഴില് ബകാഡ്മിറെൺ കളിക്കകാരുപ്േ 
പരിശീലനവം ഈ ടവേിയില് നേന്നു വരുന്നുണ്്.  
ജിംനകാസ്റിക്്, തകായ്്കാടണ്കാ എന്നീ വിഭകാ�ങ്ങളില് 
പരിശീലനം ഇവിപ്േ നല്കുന്നുണ്്, കൂേകാപ്ത ടേബിള് 

പ്േന്നീസ്, ടവകാളിടബകാള് എന്നിവ കളിക്ന്നതിനുള്ള 
സൗകരധ്യങ്ങളും ഇവിപ്േ ലഭധ്യമകാണ്.  അന്കാരകാഷ്ട്ര 
മത്സരങ്ങള് നേത്കാന് കഴിയന്ന വിധത്ില് 
ടസ്റഡിയം അടുത്ിപ്േ നവീകരിച്ച് ടലകാടകകാത്ര 
നിലവകാരത്ിടലക്ക് ഉയര്ത്ിയിട്ടുണ്്.  പ്രടതധ്യക 
ആവശധ്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് അരീന വലറ്ിം�് 
നല്കിയിട്ടുണ്്.  നവീകരണം പൂര്ത്ീകരിച്ച ഹകാളില് 
അതധ്യകാധുനിക അക്ക്സ്റിസ്ക്, പബ്ിക്ക് അഡ്രസ് 
സംവിധകാനം എന്നിവയം നല്കിയിട്ടുണ്്.

നീന്തല്ക്കുളം

1962 ല് ഉേ്ഘകാേനം പ്ചയ്പ്പെട്ട നീന്ല്ക്ളം ഇടപെകാള് 
ടസ്പകാര്േ്സ് ഹബിപ്റെ ഭകാ�മകാപ്ണന്നതിന് പുറപ്മ 
തലസ്കാന ന�രത്ിപ്ല ഒരു പ്രധകാന നകാഴിക 
കല്കാണ്.  അന്കാരകാഷ്ട്ര നിലവകാരവം 2015 -ല് 
ഫിനയപ്േ (ഇറെര് നകാഷണല് നീന്ല് പ്ഫഡടറഷന്) 
സകാടങ്തിക സവിടശഷതകളും പരിപകാലിക്ന്നതിനകായി 
നീന്ല് കുളം നവീകരിക്കയണ്കായി.  
50 മീറ്ര് x 18 മീറ്റില് നിന്നും നീന്ല്കുളത്ിപ്റെ 
വലിപെം 50 മീറ്ര് x 25 മീറ്റകായി ഉയര്ത്ി.  ഒരു 
പുതിയ ഫില്ട്ടര് പ്ലകാറെ്, പുതിയ ടേകായ്റ്് ടബ്കാക്കള്, 
അഡ്മിനിസ്ടട്രറ്ീവ് ടബ്കാക്കള് എന്നിവയം 
നിര്മ്ിച്ചിട്ടുണ്്.  േച്ച് പകാഡുകളും ട്കാക്കളും 
ടപകാലുള്ള ടസ്കാര് ടബകാര്ഡുകളും സമയം അളക്ന്ന 
ഉപകരണങ്ങളും നീന്ല് കുളത്ില് ലഭധ്യമകാണ്.  നീന്ല് 
കുളം ഓടസകാൺ ഉപടയകാ�ിച്ച് ഫില്ട്ടര് പ്ചയ്യുകയം 
വഡവിങ്ങ് പ്ലകാറ്് ടഫകാമുകള് ഫിനയപ്േ മകാനേണ്ങ്ങള് 
അനുസരിച്ച് പുനര് നിര്മ്ിക്കയം പ്ചയ്തു.  രകാത്രിയില് 
മത്സരങ്ങള് നേത്തുന്നതിനകായി വഹ-മകാസ്റ്് 
വലറ്ിം�് സൗകരധ്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്്.

ആള്റ്ിറ്്യൂട്ക സിമുരലറ്ിങ്ങ്ക പട്രയിനിംഗ്ക 
(അസ്കത്ര)

ഡയറക്േടററ്് ഓഫ് ടസ്പകാര്േ്സ് ആന്ഡ് യൂത്് 
അഫടയഴ്സ് (ഡി.എസ്.വവ.എ.) േക്ിടണന്ധ്യയിപ്ല 
ഇത്രത്ിലുള്ള ആേധ്യ സൗകരധ്യമകാണ് അസ്ത്ര.  
അതധ്യകാധുനിക സൗകരധ്യമകായ ടലകാ-ഓക്ിജന് 
സിമുടലറ്ര് സൗകരധ്യം ഇവിപ്േ ലഭധ്യമകാണ്.  കകായിക 
രം�പ്ത് മികവിനകായകാണ് ഈ സൗകരധ്യം 
വികസിപെിപ്ച്ചടുത്ിട്ടുള്ളത്.  വഹ ആള്റ്ിറ്യൂേ് 
ടസ്പകാര്േ്സ് പരിശീലന ടക�ം സ്ിതിപ്ചയ്യുന്നത് 
ഇടുക്കി ജില്യിപ്ല മൂന്നകാറിലകാണ്.  രകാജധ്യപ്ത് 
ഇത്രത്ിലുള്ള രണ്കാമപ്ത് പരിശീലന ടക�ം 
(ആേധ്യടത്ത് ഹിമകാചല് പ്രടേശിലകാണ് ), അന്ര്ടേശീയ 
തലത്ില് കകായിക വിടനകാേ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നേത്തുവകാന് കഴിയന്ന വിധത്ിലുള്ള ഒരു ടവേിയകായി 
വികസിപെിക്ന്നതുള്പ്പെപ്േയള്ള പ്രകാരംഭ നേപേികള് 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.  ഈ പദ്തിയപ്േ പ്രവര്ത്നം 1995 
ലകാണ് ആരംഭിച്ചത്.  ഈ സൗകരധ്യടത്കാടുകൂേിയ 
പരിശീലന ടക�ത്ിടലക്ള്ള പ്രടവശനം 
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രബാക്്ക   9.2.1 ടസ്പകാര്േ്സ് വലഫ് ഫിറ്്നസ് പ്സറെറുകള് (എസ്.എല്.പ ി.സി) 

ഓടരകാ പൗരപ്റെയം സമഗ് വ ികസനത്ില് കകായികവം, ശകാരീരികക്മതയം ഒരു പ്രധകാന 
പങ്് വഹിക്കയം േീം സ്പിരിറ്ിപ്ന ടപ്രകാത്സകാഹിപെ ിക്കയം, ത�പരവം വ ിശകലനപരവമകായി 
ച ിന്ിക്കകാനും, ടനതൃത്പരമകായ കഴിവകള് വര്ദ്ിപെ ിക്കകാനും, ലക്ധ്യ ക്മീകരണം നേത്തുന്നതിനും, 
റിസ്ക്ക് എടുക്ന്നതിനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ വ ികസിപെ ിക്ന്നതിന് കകാരണമകായിത്ീരുന്നു.  
അന്കാരകാഷ്ട്ര നിലവകാരമുള്ള എയര് കണ്ീഷന് പ്ചയ് ടസ്പകാര്േ്സ് വലഫ് ഫിറ്്നസ് പ്സറെറുകള് 
ഇതിനകം സംസ്കാനത്് ഒമ്പത് സ്ലങ്ങളില് കകാരധ്യക്മമകായി പ്രവര്ത്ിക്ന്നുണ്്.
അവ-

• പത്നംതിട്ട ജില്യിപ്ല ടകകാന്നിയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• ടകകാട്ടയം ജില്യിപ്ല പകാലയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• ആലപ്പുഴ ജില്യിപ്ല മകാടവലിക്കരയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• ഇടുക്കി ജില്യിപ്ല ടേവികുളത്് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• പകാലക്കകാേ് ജില്യിപ്ല ചിറ്റൂരില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• മലപ്പുറം ജില്യിപ്ല ടകകാട്ടപെേിയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• വയനകാേ് ജില്യിപ്ല മകാനന്വകാേിയില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• കകാസര്ട�കാഡ് ജില്യിപ്ല കകാഞ്ങ്ങകാേ് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.
• കണ്ണൂര് ജില്യിപ്ല മട്ടന്നൂരില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന എസ്.എല്.പി.സി.

ഇവ പ്രവര്ത്നക്മമകാകുന്നത് കൂേകാപ്ത സംസ്കാനപ്ത് ഓടരകാ ജില്യിലും കുറഞ്ത് ഒരു 
ടസ്പകാര്േ്സ് വലഫ് ഫിറ്്നസ് പ്സറെപ്റങ്ിലും ഉണ്കായിരിക്ം.  അതധ്യകാധുനിക സൗകരധ്യങ്ങടളകാടുകൂേിയ 
നിര്ദേിഷ്ട ടസ്പകാര്േ്സ് വലഫ് ഫിറ്നസ് പ്സറെറുകള് ടമഖലയിപ്ല ജനങ്ങള്ക്കിേയില് ഒരു 
കകായിക സംസ്കകാരം ടപ്രകാത്സകാഹിപെ ിക്കകാനും, ആടരകാ�ധ്യപരമകായ ജീവ ിതപ്ത് ടപ്രകാത്സകാഹിപെ ിക്കകാനും 
കകാരണമകായിത്ീരുപ്മന്ന് പ്രതീക് ിക്ന്നു. ആളുകള് സജീവമകായി ഫിറ്്നസ് പ ിന്തുേരുന്നതിലൂപ്േ, 
ഗുണടഭകാക്തകാക്കള് ആടരകാ�ധ്യപരമകായ ഒരു ജീവ ിത വശല ി ആസ്േിക്പ്മന്നും, ജീവ ിതവശല ി 
ടരകാ�ങ്ങളും, അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകളില് ബകാധിക്ന്നത് �ണധ്യമകായി കുറവണ്കാകുപ്മന്നുമുള്ള 
പ്രതീക്യ്ക് വകയണ്്.  എല്കാ ജില്കളിലും അത്രപ്മകാരു ടകം� സ്കാപ ിക്കകാന് പദ്തിയിട്ടിട്ടുണ്്.

അവലംബം: കായിക യുവജന കാര്യ ഡയറക്ടറററ്്

പട്ിക 9.2.1 ഉപടയകാ�വം ഇരിപെിേവം അനുസരിച്ച് ടകരളത്ിപ്ല പ്രധകാന 10 ടസ്റഡിയങ്ങള് 

ക്രമ 
നം.

രസ്റഡിയത്ിപറെ രപര്ക ഉപരയാഗം
ഇരിപ്ിടങ്ങളുപട 

എണ്ം (ഏകരദശ 
എണ്ം)

1 ടകകാര്പെടറഷന് ടസ്റഡിയം, ടകകാഴിടക്കകാേ് ഔട്ട് ടഡകാര് ടസ്റഡിയം (ഫുേ്ബകാള്) 80,000

2 കകാരധ്യവട്ടം ടസ്റഡിയം ഗ്ീന് ഫീല്ഡ് ടസ്റഡിയം (ക്ിക്കറ്്/ഫുേ്ബകാള്) 50,000

3 എല്.ബി.എസ്.ടസ്റഡിയം ഔട്ട് ടഡകാര് 30,000

4 സി.എസ്.എന്, ടസ്റഡിയം, തിരുവനന്പുരം ഔട്ട് ടഡകാര് (ഫുേ്ബകാള്/അത്ലറ്ിക്്) 25,000

5 പ്മഡിക്കല് ടകകാടളജ് ടസ്റഡിയം, 
ടകകാഴിടക്കകാേ് ഔട്ട് ടഡകാര് ടസ്റഡിയം (ഫുേ്ബകാള്/അത്ലറ്ിക്് 15,000

6 ടകകാര്പെടറഷന് ടസ്റഡിയം, തൃശ്ശൂര് ഔട്ട് ടഡകാര് ടസ്റഡിയം (ഫുേ്ബകാള്) 15,000

7 രകാജീവ് �കാന്ധി ടസ്റഡിയം, പ്കകാച്ചി ഇന്ടഡകാര്ടസ്റഡിയം (മള്ട്ടി ടസ്പകാര്േ്സ്) 10,000

8 ടഹകാക്കി ടസ്റഡിയം, പ്കകാല്ം ഔട്ട്ടഡകാര് ടസ്റഡിയം (ടഹകാക്കി) 5,000

9 ഇന്ടഡകാര്  ടസ്റഡിയം, കണ്ണൂര് ഇന്ടഡകാര്ടസ്റഡിയം (മള്ട്ടി ടസ്പകാര്േ്സ്) 5,000

10 നീന്ല്കുളം, പിരപെന്ടകകാേ്, തിരുവനന്പുരം നീന്ല്കുളം 5,000

അവലംബം: ഡയറക്ടറററ്് ഓഫ് റ്ാട്സ് ആനഡ് യൂത്് അഫറയഴ്സ്.

മുന്നിരയിലുള്ള അത്ലറ്റുകള്/കളിക്കകാര്ക്കകായി 
നീക്കിവച്ചിരിക്ന്നു.  3 മുതല് 6 വപ്ര എയ്ടറകാബിക് 
ഉപകരണങ്ങളും ബങ്് പ്ബഡുകളും ഈ പരിശീലന 
ടക�ത്ിപ്ല സൗകരധ്യത്ിലുണ്്.

രസ്റഡിയങ്ങള്

വളര്ന്നു വരുന്ന ബൃഹത്കായകകായിക ടമഖലയ്ക് 
ഉയര്ന്ന പ്രകേനത്ിന് ഊന്നല് നല്കകാന് 
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കുട്ടികളുപ്േയം യവകാക്കളുപ്േയം ആത്മവിശ്കാസം 
വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിനും പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 
സഹകായിക്ന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രകാധമിക 
ആവശധ്യകതയകാണ് ടസ്റഡിയങ്ങള്.  ഒരു പരിസ്ിതി 
സൗഹകാര്ദേ ആവകാസ വധ്യവസ്ടയകാടുകൂേിയതകാവണം 
ടസ്റഡിയങ്ങള്.  കകായിക വിടനകാേത്ിനുള്ള വിവിധ 
സൗകരധ്യങ്ങളില്, യവകാക്കപ്ള ശകാരീരികമകായം, 
ആടരകാ�ധ്യകരമകായം സുഖകരമകാക്കകാന് ടസ്റഡിയങ്ങള് 
വളപ്ര അതധ്യകാവശധ്യമകാണ്.  26 ടസ്റഡിയങ്ങള് 
സംസ്കാനത്തുണ്്.  ടകരളത്ിപ്ല പ്രധകാന 10 
ടസ്റഡിയങ്ങളുപ്േ ഉപടയകാ�വം ഇരിപെിേങ്ങളുപ്േ എണ്ം 
സംബന്ധിച്ച ടശഷിയമുള്ള പട്ടിക, പട്ിക. 9.2.1 ലും 
ടശഷിക്ന്ന ടസ്റഡിയങ്ങളുപ്േ പട്ടിക അനുബന്ം 9.2.1 
ലും നല്കിയിരിക്ന്നു. 

 
2. രകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി

ടകരളത്ില് കകായിക വിടനകാേങ്ങള് 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്കപ്യന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േ ചകാരിറ്ബിള് 
പ്സകാവസറ്ീസ് രജിസ്ടട്രഷന് ആക്േിനു കീഴില് 
രൂപീകരിച്ച കൗൺസില് 1974-ല്
പുന:സംഘേിപെിക്കയണ്കായി.  പിന്നീേ് ടകരള 
ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് പിരിച്വിടുകയം ടകരള 
സംസ്കാന കകായിക സമിതി രൂപീകരിക്കയം  
ടകരള ടസ്പകാര്േ്സ് ആക്േ് 2000, ടകരള ടസ്പകാര്േ്സ് 
റൂള്സ് 2008 എന്നിവ പ്രകകാരം പ്രവര്ത്ിച് വരികയം 
പ്ചയ്യുന്നു.  ടക�ീകൃത ടസ്പകാര്േ്സ് ടഹകാസ്റലുകള്, 
ടകകാടളജ് ടസ്പകാര്േ്സ് ടഹകാസ്റലുകള്, ടസ്പകാര്േ്സ് 
പരിശീലന ടക�ങ്ങള്, റൂറല് ടകകാച്ചിം�് പ്സറെറുകള്, 
സ്ക്കൂള് ടസ്പകാര്േസ് ടഹകാസ്റലുകള്, ടഡ ടബകാര്ഡിം�് 
പ്സറെറുകള് എന്നിങ്ങപ്ന നിരവധി ടക�ങ്ങള് 
കൗൺസിലിന് കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുണ്്.  
ഇതുകൂേകാപ്ത ടവകാളിടബകാള്, അത്ലറ്ിക്്, നീന്ല് 
എന്നിവയ്കകായി ‘ എവലറ്് പരിശീലന ടക�ങ്ങള്’ 
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്.

• ര്ാര്ട്കസ്ക അ്ാദമികള്
ടകരള ടസ്ററ്് ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് നിലവില് 
31 ജില്കാ ടസ്പകാര്േ്സ് അക്കകാേമികളും 54 ടകകാടളജ്, 
25 സ്ക്കൂള് ടസ്പകാര്േ്സ് അക്കകാേമികളും നേത്തുന്നു.  
ജില്കാ ടസ്പകാര്േ്സ് അക്കകാേമികള് ടകരള ടസ്ററ്് 
ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് ടനരിട്ട് പരിപകാലിക്ന്നു.  
ടബകാര്ഡിം�്, ടലകാഡ്ജിം�്, വിേഗ്ദ ടകകാച്കള്ക്ക് 
കീഴിലുള്ള പരിശീലനം പ്മഡിക്കല് ചികിത്സ, േി.എ., 

ഡി.എ., വകാഷിം�് അലവന്സ്, പഠന സൗകരധ്യങ്ങള്, 
കണ്ീഷനിം�് സൗകരധ്യങ്ങള് എന്നിവ ഈ പദ്തി 
പ്രകകാരം ടഹകാസ്റലുകളിപ്ല അടന്വകാസികള്ക്ക് 
നല്കുന്നു.  പ്സലക്ന് ട്രയലുകള്ക്ക് ടശഷം 
മികച്ച പ്രകേനം കകാഴ്ചപ്വക്ന്ന ടസ്പകാര്േ്സ് 
കളിക്കകാപ്ര പ്മറിറ്ില് തിരപ്ഞ്ടുക്ന്നു.  ഏകടേശം 
3000 കുട്ടികളകാണ് ഇടപെകാള് ടഹകാസ്റലുകളില് 
തകാമസിപെിക്ന്നത്.  ടസ്പകാര്േ്സ് ടഹകാസ്റലില് 
തകാമസിച്ച് പഠിക്ന്ന കുട്ടികള്ക്ക് ടബകാര്ഡിം�്, 
ടലകാഡ്ജിം�് ചകാര്ജ്ജുകളകായി പ്രതിേിനം 200 രൂപയം 
വകാഷിം�് അലവന്സകായി പ്രതിമകാസം 200 രൂപയം 
നല്കുന്നു.

പ്സറെര് ഓഫ് എക്ലന്സ് (എവലറ്് വട്രയിം�് 
പ്സറെര്- അത്ലറ്ിക്്, ടവകാളിടബകാള്, ബകാസ്കറ്് ടബകാള്): 
പ്ര�ത്ഭരകായ യവ കകായിക തകാരങ്ങളിപ്ല കകായിക 
വനപുണധ്യപ്ത് പരിടപകാഷിപെിക്ന്നതിനും ഏഷധ്യന്/
ടകകാമൺ പ്വല്ത്്/ഒളിബിക് പ്�യിംസില് 
പ്മഡലുകള് ടനേകാന് പ്രകാപ്രകാക്ന്നതിനുമകായി 
അത്ലറ്ിക്്, ടവകാളിടബകാള്, ബകാസ്കറ്് ടബകാള് 
തുേങ്ങിയ വിവിധ വിഭകാ�ങ്ങളില് എവലറ്് സ്ീം 
ടകരള ടസ്ററ്് ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് പദ്തികള് 
നേപെിലകാക്കിയിട്ടുണ്്

• തിരപ്ഞ്ടുപെ് പരീക്ണങ്ങള്ക്ക് ടശഷം 
മികവ് പ്തളിയിക്ന്ന കളിക്കകാരുപ്േ പ്മറിറ്് 
ലിസ്റ്് തയ്കാറകാക്കയം അവര്ക്ക് പ്രതിമകാസം 
ടബകാര്ഡിം�്/ടലകാഡ്ജിം�് പ്ചലവകള്, വിേഗ്ദ 
പരിശീലകരുപ്േ കീഴില് പരിശീലനം, പ്മഡിക്കല് 
ചികിത്സ, പഠന സൗകരധ്യങ്ങള്, കണ്ീഷനിം�് 
സൗകരധ്യങ്ങള് എന്നിവ നല്കുകയം പ്ചയ്യുന്നു.

• നിലവില് ഐവലറ്് സ്ീമിന് കീഴില് 4 മികവിപ്റെ 
ടക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു (പട്ിക 9.2.2).

ഓപ്രറഷന് ഒളിമ്ിയ 2020-2024

സംസ്കാനപ്ത്കാട്ടകാപ്ക അചേ് കകായിക വിഭകാ�ങ്ങളില് 
നിന്നുള്ള മികച്ചതും ഉന്നതവമകായ കകായിക തകാരങ്ങപ്ള 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതധ്യകാധുനിക അേിസ്കാന 
സൗകരധ്യങ്ങള്, വിടേശ പരിശീലകരുപ്േ ടസവനങ്ങള് 
ഉള്പ്പെപ്േയള്ള പരിശീലന സൗകരധ്യങ്ങള് 
അന്കാരകാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളില് എക്്ടപകാഷര് എന്നിവ 
പരിശീലിപെിക്ന്നതിനും ഓപെടറഷന് ഒളിമ്പിയ വിഭകാവനം 
പ്ചയ്യുന്നു. 

പട്ിക 9.2.2 എവലറ്് സ്ീമിന് കീഴില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന മികവിപ്റെ ടക�ങ്ങള് 

പസറെര് വ ിദ്ാര്ത്ികളുപട 
എണ്ം

രകാച്ചുകളുപട  
എണ്ം

ലക്്മിഭകായി നകാഷണല് ടകകാടളജ് ഓഫ് ഫിസിക്കല് എഡയുടക്കഷന് കകാരധ്യവട്ടം 
(അത്ലറ്ിക്്) 10 2

തൃപ്രയകാര് ടവകാളിടബകാള് അക്കകാേമി, തൃശ്ശൂര് 23 1

ബകാസ്കറ്് ടബകാള് അക്കകാേമി, കണ്ണൂര് 9 1

ഫുേ്ടബകാള് അക്കകാേമി, എറണകാകുളം 6 1

അവലംബം:  റകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി.
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• രഡാ: എ.പി.പജ. അബ്കദുള് കലാം 
സ്കരകാളര്ളിപ്്ക പദ്ധതി

നമ്മുപ്േ സംസ്കാനപ്ത് പ്രമുഖ കകായിക തകാരങ്ങപ്ള 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ന്നതിനകായി ടകരള ടസ്ററ്് 
ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് ടഡകാ: എ.പി.പ്ജ അബ്ദുള് 
കലകാം ടസ്കാളര്ഷിപെ് പദ്തി നേപെിലകാക്കി വരുന്നു.  
ഈ പദ്തി പ്രകകാരം 14 മുതല് 20 വയസ്സു വപ്രയള്ള 
11 കകായിക തകാരങ്ങള്ക്ക് (ശകാരീരിക പ്വല്ലുവിളി 
ടനരിടുന്നവര്ക്ക് ) ടസ്കാളര്ഷിപെ് നല്കുന്നുണ്്.   
2019-20 അധധ്യയന വര്ഷത്ില് ഈ പദ്തി പ്രകകാരം 
6 കകായിക തകാരങ്ങള്ക്ക് ടസ്കാളര്ഷിപെ് നല്കിയിട്ടുണ്്.

• എല്ലാവര്ക്കും രയാഗ
മനുഷധ്യ ശരീരത്ിപ്റെ ശകാരീരികവം മകാനസികവമകായ 
ആടരകാ�ധ്യപ്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില് ടയകാ�യ്ക് 
പ്രടതധ്യക പങ്കുണ്്.  മനുഷധ്യ ശരീരത്ിപ്റെയം 
മനസ്സിപ്റെയം പ്മകാത്ത്ിലുള്ള ആടരകാ�ധ്യപ്ത് 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനകാല് ടയകാ�യ്ക് ടലകാകപ്മമ്പകാടും 
വളപ്രയധികം പ്രസക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  ടയകാ�യപ്േ 
പ്രസക്തിയം എല്കാ മനുഷധ്യരിലും വരുത്തുന്ന അതിപ്റെ 
സമഗ്മകായ ടനട്ടവം കണക്കിപ്ലടുത്്, ടകരളത്ിപ്ല 
സ്ക്കൂള് കുട്ടികള്ക്ക് “എല്കാവര്ക്ം ടയകാ�” 
ടപ്രകാഗ്കാമിലൂപ്േ ടയകാ�പ്യക്റിച്ച് പ്രകാധമിക അറിവ് 
നല്കണപ്മന്നതകാണ് പദ്തിയപ്േ ലക്ധ്യം 

• കായിക ക്ഷമതാ മിഷന് -ഘട്ം 2 
രണ്കാം ഘട്ടത്ില്, വിേധ്യകാര്ത്ികളുപ്േയം 
പ്പകാതുജനങ്ങളുപ്േയം ശകാരീരിക ക്മതയം 
കകായികക്മതയം വര്ദ്ിപെിക്ന്നതിന് കകായിക 
ക്മതകാ മിഷന് ഈ പദ്തിയിലൂപ്േ വിഭകാവനം 
പ്ചയ്യുന്നു.  പദ്തി നേത്ിപെിനകായി സംസ്കാനപ്ത് 
മുഴുവന്ജനങ്ങപ്ളയം നകാലകായി തിരിക്ം:

• നഴ്സറി മുതല് നകാലകാം ്കാസ് വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ം
• അചേകാം ്കാസ് മുതല് പ്ലസ് ടു വപ്രയം, 

യൂണിടവഴ്സിറ്ി വിേധ്യകാര്ത്ികള്ക്ം.

• യവകാക്കള്, ടജകാലി പ്ചയ്യുന്ന പ്പ്രകാഫഷണലുകള്
• മുതിര്ന്ന പൗരന്കാര്

ടകരള സര്ക്കകാരിപ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളകായ ടകരള 
ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില്, വിേധ്യകാഭധ്യകാസ വകുപെ്, 
പ്രകാടേശിക സ്യം ഭരണ വകുപെ് എന്നീ വകുപ്പുകളുപ്േ 
സഹകരണടത്കാപ്േ പദ്തി നേപെിലകാക്കി വരുന്നു

രദശീയ അന്തര് രദശീയ ഇവന്റുകളില് 
രകരളത്ിപറെ പ്രകടനം

ടേശീയ അന്ര് ടേശീയ പ്�യിമുകളില് പ്മഡലുകള് 
ടനേിയതില് സംസ്കാനപ്ത് കളിക്കകാരുപ്േ പ്രകേനം 
ശ്ടദ്യമകാണ്.  ടേശീയ അന്ര് ടേശീയ പ്�യിമുകളില് 
പപ്ങ്ടുത്് 2019-20 കകാലയളവില് 702 പ്മഡലുകള് 
ടനേിയിട്ടുണ്്.  2,572 ടസ്പകാര്േ്സ് കളിക്കകാപ്ര 
ടകരളത്ിപ്ല വിവിധ സ്കാപനങ്ങളില് ടചര്ത്ിട്ടുണ്്.  
ഇന്ധ്യയിലും വിടേശത്തും നേന്ന വിവിധ കകായിക, പ്�യിം 
മീറ്റുകളില് 979 ടപര് പപ്ങ്ടുത്തു.(പട്ിക 9.2.3)

2019-20 -ല് വിവിധ തലത്ില് ടനേിയ 702 
പ്മഡലുകളില് 3 അന്കാരകാഷ്ട്ര പ്മഡലുകള് മകാത്രമകാണ് 
ലഭിച്ചത്.  ടേശീയ മത്സരങ്ങളില് നിന്നും ലഭിച്ച ആപ്ക 
പ്മഡലുകളുപ്േ എണ്ം 304 ആണ്.  അന്കാരകാഷ്ട്ര 
കകായിക ഇനങ്ങളില് പപ്ങ്ടുക്ന്നവരുപ്േ എണ്ം വളപ്ര 
കുറവകാപ്ണങ്ിലും എല്കാവരും പ്മഡലുകള് ടനേിയിട്ടുണ്്.  
കകായിക വധ്യക്തികപ്ള പരിശീലിപെിക്ന്നതില് 
ടക�ീകൃതവം ഏകീകൃതവമകായ ശ്മങ്ങള് മികച്ച 
ഫലങ്ങളിടലക്ക് നയിക്ം.

3.  രകരള സംസ്ാന യുവജന രക്ഷമ 
രബാര്ഡ്ക

1985-ല് രൂപീകൃതമകായ ടകരള സംസ്കാന യവജന 
ടക്മ ടബകാര്ഡ് സംസ്കാനപ്ത് എല്കാ യവജന 
ശകാക്തീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുപ്േ ഏടകകാപനത്ിനും 
അവ നേപെിലകാക്ന്നതിനുമകായിട്ടുള്ള ഒരു പരടമകാന്നത 
ഏജന്സിയകായി പ്രവര്ത്ിച് വരുന്നു.  പ്തകാഴില് 

രബാക്്ക നമ്ര് 9.2.2 ഓപെടറഷന് ഒളിമ്പ ിയ 2020-2024

ടകരള സര്ക്കകാരിപ്റെ കകായിക വകുപെ ിപ്റെ അഭിമകാനകരമകായ പദ്തിയകാണ് “ഓപെടറഷന് ഒളിമ്പ ിയ 
2020-24” 2017 പ്മയ് 28 ന് ആരംഭിച്. അടുത് ഒളിമ്പ ിക്ില് പ്മഡലുകള് ടനേകാന് ടകരളത്ില് 
നിന്നുള്ള കകായിക തകാരങ്ങപ്ളയം അത്ലറ്ിക്സുകപ്ളയം ടകരള ടസ്ററ്് ടസ്പകാര്േ്സ് കൗൺസില് 
ഒരുക്ന്നു.  ഈ ആവശധ്യത്ിനകായി വ ിേഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് ‘ഓപെടറഷന് ഒളിമ്പ ിയ’ എന്ന പദ്തി 
രൂപീകരിക്ന്നതിന് ഒരു കൂട്ടം ടസ്റക്ക്ടഹകാള്ഡര്മകാരുപ്േ ചര്ച്ച ആരംഭിച്. അത്ലറ്ിക്്, ടബകാക്ിം�്, 
ബകാഡ്മിറെൺ(ഷട്ടില്), പ്ഫന്സിം�്, ടറകാവ ിം�് എന്നിങ്ങപ്ന പ്തപ്രപ്ഞ്ടുത് അചേ് കകായിക 
ഇനങ്ങളില് ഓപെടറഷന് ഒളിമ്പ ിയ ശ്ദ് ടക�ീകരിക്ന്നു.  പരിചയ സമ്പന്നരകായ പരിശീലകരകാണ് 
ഈ ടക�ങ്ങളിടലക്ക് തിരപ്ഞ്ടുത്ിട്ടുള്ള പരിശീലനകാര്ത്ികള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നത്.  
പ്രധകാന ടക�ങ്ങള് ആറ്ിങ്ങല് (അത്ലറ്ിക്് ആന്ഡ് ടബകാക്ിം�്), എറണകാകുളം (ബകാഡ്മിറെൺ), 
കണ്ണൂര് (പ്ഫന്സിം�്), ആലപ്പുഴ (ടറകാവ ിം�്)

അവലംബം: റകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി



480 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

രഹിതരകായ യൂവകാക്കള്ക്ക് പരിശീലന പരിപകാേികളും 
സ്യം പ്തകാഴില് സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിക്ന്നതിനും 
യൂത്് ്ബുകള്ക്ം ഓര്�വനടസഷനുകള്ക്ം 
ടബകാര്ഡ് ധനസഹകായം നല്കി വരുന്നു.

പ്രധാന പ്രവര്ത്നങ്ങള്

രകരരളാത്സവം: സംസ്കകാരം, കല, കകായികം എന്നീ 
ടമഖലകളില് യവകാക്കള്ക്ക് കഴിവകള് പ്രകേിപെിക്കകാന് 
അവസരപ്മകാരുക്കപ്യന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േ ടകരള 
സംസ്കാന യവജന ടക്മ ടബകാര്ഡ് ടകരടളകാത്സവം 
സംഘേിപെിക്ന്നു. 

• 14 ജില്കളിലും പ്രകാഥമിക, ജില്കാതല പരിപകാേികള് 
നേത്ി.  ഈ പരിപകാേികള് 1 ലക്ം യവകാക്കളും 
6000 ്ബുകളും പപ്ങ്ടുത്തു.

• സംസ്കാനതലത്ിലുള്ള മീറ്് ഡിസംബര് 26, 
2019 മുതല് 29 വപ്ര 12 ടവേികളിലകായി നേത്ി.  
പരിപകാേിയില് 59 ഇനം കലകാപരിപകാേികളിലും 
43 കകായിക ഇനങ്ങളിലുമകായി 6,500 ഓളം ടപര് 
പപ്ങ്ടുത്തു.

•  ടേശീയതല പരിപകാേി ജനുവരി 12, 2020 മുതല് 
16 വപ്ര ഉത്ര് പ്രടേശിപ്ല ലഖ്നൗവില് 
നേന്നു.  23-മത് ടേശീയ യവജന ടമളയില് 64 
ടപര് പപ്ങ്ടുത്തു

യുവശക്ി: സകാമൂഹധ്യ വികസന പരിപകാേികളും  
സന്നദ് പരിപകാേികളും യൂത്് ്ബുകളിലൂപ്േ 
ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ക, ടകരടളകാത്സവം, ഗ്കാമ സഭ 
എന്നിവിേങ്ങളില് യവകാക്കളുപ്േ പങ്കാളിത്ം 
വര്ദ്ിപെിക്ക, ടലബര് ബകാങ്കുകളും മറ്് പ്തകാഴില് 
�ധ്യകാരറെി ടപ്രകാഗ്കാമുകളും സംഘേിപെിക്ക, യവജനടക്മ 
ടബകാര്ഡിപ്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് സമൂഹത്ിപ്ല 
ഏറ്വം തകാപ്ഴത്ട്ടിലുള്ള ജനവിഭകാ�ങ്ങളിടലക്ക് 
വധ്യകാപിപെിക്ക എന്നിവയകാണ് പദ്തിയപ്േ പ്രധകാന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്.  സംസ്കാനത്ിപ്ല എല്കാ ജില്കളിലും 
ജില്കാ ടകകാര്ഡിടനറ്ര്മകാരകാണ് യവശക്തി പരിപകാേി 
ഏടകകാപിപെിക്ന്നത്.

യൂത്്ക രകരള എക്്കപ്രസ്ക: യൂത്് ്ബുകളുപ്േ 
പ്രടയകാജനകരമകായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

പട്ിക 9.2.3 2019-20 പ്ല വിവിധ മത്സരങ്ങളില് പപ്ങ്ടുത്വരുപ്േയം പ്മഡലുകളുപ്േയം വിശേകാംശങ്ങള്

 പപകെടുത്വര് സ്വര്ണ്ം പവള്ളി പവകെലം ആപക 
പമഡലുകള്

അന്കാരകാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള് 3 2 0 1 3

ടേശീയ മത്സരങ്ങള് 304 46 37 52 135

ഓള് ഇന്ധ്യ ഇറെര് യൂണിടവഴ്സിറ്ി മത്സരങ്ങള് 170 12 12 8 32

സൗത്് ടസകാൺ ഇറെര് യൂണിടവഴ്സിറ്ി 
മത്സരങ്ങള് 63 0 0 0 0

സൗത്് ടസകാൺ നകാഷണല് മത്സരങ്ങള് 16 1 1 1 3

സംസ്കാന മീറ്് 387 125 138 133 396

ഇറെര് ടകകാടളജിടയറ്് 36 70 41 22 133

ആപ്ക 979 256 229 217 702

അവലംബം: റകരള സംസ്ാന യൂത്് റ്ാര്ട്സ് കൗണസില്

രബാക്്ക  9.2.3 ജി.വ ി. രകാജ സീനിയര് പ്സക്കറെറി ടസ്പകാര്േ്സ് സ്ക്കൂളിപ്ന പ്ഖടലകാ ഇന്ധ്യ ടസ്ററ്് പ്സറെര് 
ഓഫ്  എക്ലന്സകായി തിരപ്ഞ്ടുത്തു

ടഖടലകാ ഇന്ധ്യ സ്ീമിന് കീഴ ില് ടഖടലകാ ഇന്ധ്യ ടസ്ററ്് പ്സറെര് ഓഫ് എക്ലന്സ് (പ്ക.ഐ.എസ്.
സി.ഇ.) പ്സറെര് ആയി നവീകരിക്ന്നതിനകായി തിരുവനന്പുരപ്ത് ജി.വ ി.രകാജ സീനിയര് 
പ്സക്കറെറി ടസ്പകാര്േ്സ് സ്ക്കൂളിപ്ന ടക� സര്ക്കകാരിപ്റെ യൂവജനകകാരധ്യ കകായിക മ�കാലയം 
തിരപ്ഞ്ടുത്തു. ഒളിംബ ിക്ിപ്ല മികവ ിനകായള്ള ഇന്ധ്യയപ്േ ശ്മം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനകാണ് 
പ്ക.ഐ.എസ്.സി.ഇ സ്കാപ ിതമകായത്. ഈ സ്ക്കൂളിപ്ന പ്ക.ഐ.എസ്.സി.ഇ ടക�ത്ിപ്റെ 
തലത്ിടലക്ക് നവീകരിക്ന്നതിനും, ഉയര്ത്തുന്നതിനുമകായി, ടക� സര്ക്കകാര് ടസ്പകാേ്സ് സയന്സ്, 
പ്േക്ടനകാളജി സടപെകാര്ട്ട് എന്നിവയില് നിലവ ിലുള്ള പ്രകാടയകാ�ിക വ ിേവ് നികത്തുന്നതിനുള്ള ഫണ്ിം�് 
വ ിപുലീകരിക്ം.  കകായിക ഉപകരണങ്ങള്, വ ിേഗ്ദ പരിശീലകര്, ഉയര്ന്ന പ്രകേനമുള്ള മകാടനജര്മകാര് 
എന്നിവരുപ്േ ആവശധ്യകതയിപ്ല വ ിേവകള് നികത്തുന്നതിനും ഈ പ്സറെര് സഹകായിക്ം. കകായിക 
തകാരങ്ങളുപ്േ പ്രകേനത്ിപ്റെ ടതകാത് അന്കാരകാഷ്ട്ര നിലവകാരത്ിടലക്ക് ഉയര്ത്തുപ്മന്ന് ഉറപെകാക്കകാന് 
ടസ്പകാര്േ്സ് അടതകാറിറ്ി ഓഫ് ഇന്ധ്യ വവേഗ്ദ്ധധ്യം, വ ിഭവങ്ങള്, ഒരു നിരീക്ണ സംവ ിധകാനം എന്നിവ 
വധ്യകാപ ിപെ ിക്ം.

അവലംബം: പ്രസ് ഇനഫര്റമഷന ബയൂററാ ഓഫ് ഇന്്യ
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പ്പകാതുജനങ്ങല്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപെിക്കപ്യന്ന 
ലക്ധ്യടത്കാപ്േയള്ള പദ്തിയകാണ് യൂത്് ടകരള 
എക്്പ്രസ്.  2018-19 -ല് നിലവില് വന്ന ഈ 
പദ്തിയിലൂപ്േ നൂറിലധികം യൂത്് ്ബുകള്ക്ക് 
ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്്.  യൂത്് ടകരള എക്്പ്രസ് വഴി 
നേപെകാക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്പകാതു ജനങ്ങള്ക്ക് 
ഉപടയകാ�പ്രേമകാണ്.  ഈ പദ്തിയപ്േ യൂത്് 
്ബുകളുപ്േ പ്രവര്ത്നങ്ങപ്ള സമൂഹത്ിപ്റെ 
തകാപ്ഴത്ട്ടിടലക്ക് വപ്ര പ്കകാണ്് വരുന്നുണ്്.

രകരളത്ിപല രദശീയ നാരടാടി ഉത്സവം

രകാജധ്യപ്ത് വിവിധ സംസ്കാനങ്ങളിപ്ല ടേശീയ 
നകാടേകാേി കലകപ്ള ടപ്രകാത്സകാഹിപെിക്ക, അതുവഴി 
രകാജധ്യത്ിപ്റെ സകാംസ്കകാരിക വപതൃകം തിരിച്ചറിയക 
എന്നിവയകാണ് ടകരളത്ിപ്ല ടേശീയ നകാടേകാേി ഉത്സവം 
സംഘേിപെിക്ന്നതിലൂപ്േ ലക്ധ്യമിടുന്നത്.  
ടേശീയ നകാടേകാേി ഉത്സവത്ിപ്റെ പ്രതിനിധി 
സംഘത്ില് സംസ്കാനത്ിന് പുറത്് നിന്നുള്ള 
പ്രതിനിധികള് ഉള്പ്പെടുന്നു, അവര് അവരുപ്േ 
തനതകായ നകാടേകാേി കലകാ-സകാംസ്കകാരിക പരിപകാേികള് 
അവതരിപെിക്കയം സമൂഹത്ിപ്ല യവ പ്രതിഭകളുമകായി 
സംവകാേിക്കയം മറ്റുള്ളവരുപ്േ പ്രവര്ത്നങ്ങപ്ളകുറിച്ച് 
അറിയകയം പ്ചയ്യുന്നു.  അയല് സംസ്കാനങ്ങളില് 

നിന്നുള്ളവര്ക്ക് ടകരളത്ിപ്ല സംസ്കകാരപ്ത്കുറിച്ച് 
അറിയവകാനും ഇവിടുപ്ത് കുടുംബ ജീവിതം, സംസ്കകാരം 
ജീവിത രീതി എന്നിവ മനസ്സിലകാക്വകാനുമുള്ള അവസരം 
ഇതു വഴി ലഭിക്ന്നുണ്്.

രകരള രവാളണ്റി യൂത്്ക ആക്ഷന് രൊഴ്കസ്ക 

2018 -ല് നമ്മുപ്േ സംസ്കാനം ചരിത്രത്ില് 
അഭൂതപൂര്വ്വമകായ പ്വള്ളപ്പെകാക്കത്ിന് സകാക്ധ്യം 
വഹിച്.  2019 -ലും സംസ്കാനത്് സമകാനമകായ 
പ്വള്ളപ്പെകാക്കം ഉണ്കായി.  ടകരളത്ിപ്ല യവകാക്കള് 
സന്നദ് പ്രവര്ത്കര്, സകാംസ്കകാരിക പ്രവര്ത്കര്, 
യൂത്് ്ബുകള്, വിേധ്യകാര്ത്ികള്, ബയൂടറകാ ക്കാറ്റുകള്, 
ജനപ്രധിനിധികള്, എന്.ജി.ഒ.കള് പ്തകാഴിലകാളികള്, 
എന്നിവര് നിരവധി ജീവന് രക്ിക്ന്നതില് വിലപ്പെട്ട 
പങ്് വഹിച്.  പ്രതികൂല സമയങ്ങളില് യവകാക്കളുപ്േ 
ശക്തി പ്രകേമകായി.  ഇത് സംസ്കാനപ്ത് ടകരള 
ടവകാളണ്ിയര് യൂത്് അക്ന് ടഫകാഴ്സിപ്റെ 
(പ്ക.വി.വവ.എഫ് ) എന്ന ആശയത്ിന് 
വഴിപ്യകാരുക്കയണ്കായി.

പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങപ്ള ടനരിേകാന് യവജന സന്നദ് 
പ്രവര്ത്കപ്ര സജ്മകാക്കപ്യന്ന ലക്ധ്യടത്കാപ്േ 
രൂപീകരിച്ച ഒരു സന്നദ് ടസനയകാണ് ടകരള 

രബാക്്ക   9.2.4 ടകകാവ ിഡ് -19 കകാലഘട്ടത്ില് ടകരള ടവകാളണ്റി യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സിപ്റെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും മറ്് പ്രതിസന്ധികളും

• പ്ചയിന് തകര്ക്ക: മകാര്ച്ച് 14, 2020 മുതല് ടകകാവിഡ്-19 പകാന്പ്ഡമിക്കിപ്റെ പ്രതിടരകാധ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 
ടകരള ടവകാളണ്റി യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സ് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്ന്നു.  വിവിധ സര്ക്കകാര് സ്ക്കൂളുകള്, പ്റയില്ടവ 
ടസ്റഷനുകള്, ബസ് സ്റകാന്ഡുകള്, ടകകാേതി വളപ്പുകള്, മറ്് പ്പകാതു സ്ലങ്ങള് എന്നിവയം ജില്കാ 
പ്ഹഡ്ക്കാടട്ടഴ്സുകളിലും മറ്് പ്പകാതു സ്ലങ്ങളിലും വകാട്ടര് കിടയകാസ്ക്കുകള് വക കഴുകുന്നതിനകായി സ്കാപിച്, 
സകാനിവറ്സര് ആവശധ്യത്ിന് ലഭധ്യമകാക്കയം പ്ചയ്തു.

• ടലകാക്ക് ഡൗൺ പ്ഹല്പെ് പ്ഡസ്ക്ക്: ടലകാക്ക് ഡൗൺ സമയത്് ജനങ്ങള്ക്ക് മരുന്നും ആവശധ്യമകായ 
സകാധനങ്ങളും വിതരണം പ്ചയ്യുന്നതിന് അവര് ജില്കാതലത്ില് പ്ഹല്പെ് പ്ഡസ്ക്കുകള് സ്കാപിച്.  കമയൂണിറ്ി 
കിച്ചന് ടപ്രകാഗ്കാമില് ഒരു സന്നദ് പ്രവര്ത്കപ്നന്ന നിലയിലും ഒരു ടകകാര്ഡിടനറ്ര് എന്ന നിലയിലും അവര് 
ഇരട്ട ടറകാളില് പങ്് വഹിച്.

• രക്തേകാന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 2000 പ്വകാളണ്ിയര്മകാര് പപ്ങ്ടുത്തു
• പ്പട്ടിമുേി ലകാന്ഡ് വബ്ഡ്–മൂന്നകാര്: വിവിധ സര്ക്കകാര് വകുപ്പുകളുപ്േയം മറ്് ഏജന്സികളുപ്േയം 

സഹകായടത്കാപ്േ മൂന്നകാറിപ്ല പ്പട്ടിമുേിയിപ്ല ലകാന്ഡ് വസ്ഡിനിപ്േ രക്കാ പ്രവര്ത്നത്ിന് അവര് 
സഹകായിച്ചിട്ടുണ്്.

• പ്ചല്കാനം ഗ്ാമപഞ്ായത്്ക എറണാകുളം ജില്ല: ടലകാക്ക്ഡൗൺ സമയത്്, എറണകാകുളം ജില്യിപ്ല 
പ്ചല്കാനം ഗ്കാമപചേകായത്ില് കേല് തിരമകാല ആക്മണം നേന്നു. 80 ശതമകാനം ആളുകപ്ളയം ഈ 
സംഭവം ബകാധിക്കയം നിരവധി വീടുകള്ക്ക് ഭകാ�ീകമകാടയകാ പൂര്ണ്മകാടയകാ നകാശനഷ്ടമുണ്കായി.  പ്ചല്കാനം 
ഗ്കാമപചേകായത്ിപ്ല രക്കാ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ടകരള പ്വകാളണ്റി യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സ്, ടപകാലീസ് 
ടസനയമകായം ആടരകാ�ധ്യ വകുപ്പുമകായം സഹകരിച്ച് ദുരിതബകാധിതര്ക്ക് ആവശധ്യമകായ മരുന്നുകളും ഭക്ണവം 
മറ്് അേിസ്കാന സൗകരധ്യത്ിന് ഉതകുന്ന ടസവനങ്ങളും സകാധനങ്ങളും വിതരണം പ്ചയ്തു.

• ടകകാവിഡ്-19 ടലകാക്ക്ഡൗണുമമകായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭകാവിയിപ്ല ഭക്ധ്യ ക്കാമം മുന്കൂട്ടികണ്ടുപ്കകാണ്് സന്നദ് 
പ്രവര്ത്കര് കകാര്ഷിക സ്യം പരധ്യകാപ്തയ്കകായള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭിക്കയം പ്ചയ്തു. യൂത്് 
പ്വല്ഫയര് ടബകാര്ഡ് ടകകാര്ഡിടനറ്ര്മകാര്, ്ബുകള്, ജില്കാ യൂത്് ്ബുകള്, തടദേശ സ്യംഭരണ 
സ്കാപനങ്ങള് എന്നിവയമകായി സഹകരിച്ചകാണ് അവര് കകാര്ഷിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭിച്ചത്.

അവലംബം: റകരള സംസ്ാന യൂത്് വവല്ഫയര് റബാര്ഡ്



482 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ടവകാളണ്ിയര് യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സ്. ഇതിനകം 
2000 യവകാക്കള്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുകയം 14 
ജില്കളില് ഒരു സന്നദ് ടസനപ്യ രൂപീകരിക്കയം 
പ്ചയ്തു. ടകരള ടവകാളണ്റി യൂത്് ആക്ന് 
ടഫകാഴ്സിപ്റെ ആഭിമുഖധ്യത്ില് 14 ജില്കളില് 
അവശധ്യവസ്തുക്കളുപ്േ കളക്ന് പ്സറെറുകള് 
സ്കാപിക്കകാനും അവ വിതരണം പ്ചയ്യുവകാനും ടകരള 
സംസ്കാന യവജനടക്മടബകാര്ഡിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.

ടകരള ടവകാളണ്ിയര് യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സിപ്റെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വരും വര്ഷങ്ങളില് കൂടുതല് 
വിപുലീകരിക്ം.  ഇതിപ്റെ ഭകാ�മകായി, പ്രകാടേശിക 
സര്ക്കകാര് തലത്ിടലക്ക് ശക്തി വധ്യകാപിപെിക്കയകാണ് 
ലക്ധ്യം.  പചേകായത്്/മുനിസിപകാലിറ്ി/ടകകാര്പെടറഷന് 
തലത്ില് ഒരു യൂത്് ആക്ന് ടഫകാഴ്സ് രൂപീകരിച്ച് 
അവര്ക്ക് വിേഗ്ദ്ധ പരിശീലനം നല്കുകയം വിവിധ 
സന്നദ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക് തയ്കാപ്റടുക്കയം 
പ്ചയ്യുകയകാണ് ഈ പദ്തിയിലൂപ്േ വിഭകാവനം 
പ്ചയ്യുന്നത്.

താപഴ പറയുന്ന മറ്്ക പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
2019-20-ല് യുവജനരക്ഷമ രബാര്ഡ്ക ഏപറ്ടുത്്ക 
നടപ്ിലാ്ിയിട്ടുണ്്ക :

1. ടകരളത്ിപ്ല 14 ജില്കളിപ്ല യൂത്് ്ബുകള്ക്ക് 
ധനസഹകായം.

2. പി.എസ്.സി. പരീക്, പ്ക.എ.എസ് പ്രധകാന 
പരീക്കള്ക്ക് പരിശീലനം നേത്ി.

3. മണിനാദം: ശ്ീ. കലകാഭവന് മണിയപ്േ ചരമ 
വകാര്ഷിക േിനത്ില് സംസ്കാനതല നകാേന് പകാട്ട് 
മത്സരം തൃശ്ശൂര് ജില്യിപ്ല ചകാലക്േിയില് നേത്ി.

4. പ്സവന്സ്ക ഫുട്കരബാള്: സംസ്കാനതല പരിപകാേി 
ടകകാഴിടക്കകാേ് വച്ച് നേത്ി.

5. ശ്ീ.ചിത്ിടരഷ് നടേകാശന് സ്ികരണ ചേങ്ങ് 
നേത്ി.  േക്ിണ പ്കകാറിയയില് നേന്ന 
പതിപ്നകാന്നകാമത് ടലകാക ടബകാഡി ബില്ഡിം�് 
ആറെ് ഫിസിക്  ടസ്പകാര്േ്സ് ചകാമ്പധ്യന് ഷിപെില് 
(ഡബ്യു ബി പി എഫ് ) 2019-ല് മിസ്റര് 
യൂണിടവഴ്സ്-2019 ആയി കിരീേമണിഞ് 
ആേധ്യപ്ത് ഇന്ധ്യക്കകാരന്.

6. രഷാര്ട്്ക െിലിം രഡാകയുപമറെറി പെസ്റിവല് 
(കലയും സംസ്ക്ാരവം): ടകരള സംസ്കാന 
യവജനടക്മടബകാര്ഡ് ഓൺവലന് ടഷകാര്ട്ട് 
ഫിലിം പ്ഫസ്റിവല് (വിഷന് 2019) നേത്ി.  
ഈ പരിപകാേിയില് 100 ഹ്രസ് സിനിമകള് 
പ്രേര്ശിപെിക്കയം 24 ഹ്രസ് ചിത്രങ്ങള് 
കളിക്കയം 9 ചിത്രങ്ങള് അവകാര്ഡിനകായി 
തിരപ്ഞ്ടുക്കയം പ്ചയ്തു.

7. പജന്ഡര് രപ്രാഗ്ാം: 1.  കളരി പയറ്് 
പരിശീലനം.   2. “മകാരിവില്് ” എന്ന ടപരില് 
ട്രകാന്സ്പ്ജന്ഡര്മകാപ്ര ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്തി 
നേപെിലകാക്കി.

8. വമം പ്ഫസ്റ്്
9. യം�് േകാലറെ് പ്ഫസ്റ്്. 

രകരള സംസ്ാന യുവജനകമ്ീഷന്  
(പക.എസ്ക.പവ.സി)

ടകരളത്ിപ്ല യവകാക്കപ്ള ശകാക്തീകരിക്ന്നതിനും 
അവരുപ്േ അവകകാശങ്ങള് സംരക്ിക്നനതിനുമകായി 
രൂപീകരിച്ച ഒരു ക്കാസി –ജുഡീഷധ്യല് ടബകാഡിയകാണ് 
ടകരള സംസ്കാന യവജന കമ്ീഷന്.  ടകരള 
സര്ക്കകാരിനു കീഴില് ഒരു ഗ്കാറെ് ഇന് എയ്ഡ് 
സ്കാപനമകായി ഇത് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.  ടകകാടളജുകളിപ്ല 
പ്പ്രകാജക്േ് ടകകാഡിടനറ്റിനു കീഴിലുള്ള 
ടബകാധവല്ക്കരണ പരിപകാേികള്/യവകാക്കള്ക്ള്ള 
ടവേികള്, എസ് സി/എസ്.േി ടകകാളനികളിപ്ല 
യവകാക്കള്ക്കിേയില് ടബകാധവല്ക്കരണ പരിപകാേികള്, 
അേകാലത്്/ഹിയറിംഗുകള്/പ്രകാടേശിക സിറ്ിംഗുകള്, 
ജില്കാ പ്സമിനകാറുകള്/സിടമ്പകാസിയങ്ങള്/വര്ക്ക് 
ടഷകാപ്പുകള്, ടേശീയ പ്സമിനകാര്, യൂത്് ഐക്കൺ 
അവകാര്ഡുകള് പകാര്ശ്വത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട യവകാക്കപ്ള 
ശകാക്തീകരിക്ക/ആടരകാ�ധ്യ സംരക്ണം, 
യൂത്് ലീ�ല് സടപെകാര്ട്ട് പ്സറെര്, ഇ.എം.
എസ് പ്മടമ്കാറിയല് ഇറെര് യൂണിടവഴ്സിറ്ി 
പ്രസം� മത്സരവം, ടേശീയ യവജന പരിപകാേിയം 
സകാംസ്കകാരിക വകമകാറ്വം മികച്ച യവ ജന കമ്ീഷന് 
പ്ഫസിലിടറ്ഷന് ടപ്രകാഗ്കാമുകള് തുേങ്ങിയവയകാണ് 
ടകരള സംസ്കാന യവജന കമ്ീഷപ്റെ സുപ്രധകാന 
പരിപകാേികള്. 

രകാവിഡ്ക-19 കാലഘട്ത്ില് രകരള 
സംസ്ാന യുവജന കമ്ീഷപറെ  
(പക.എസ്ക.പവ.സി) പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ടകരള സംസ്കാന യവജന കമ്ീഷന് 24 മണിക്കൂറും 
പ്രവര്ത്ന സജ്മകായ “യൂത്് ഡിഫന്സ് 
ടഫകാഴ്സ് ”രൂപീകരിച്.

• ടകകാവിഡ്-19 ടലകാക്ക്ഡൗൺ കകാലയളവില് 
ജീവിക്കകാന് ആവശധ്യം ടവണ് വസ്തുക്കളും/
മരുന്നുകളും വിതരണം പ്ചയ്യുന്നതിന് യൂത്് 
ഡിഫന്സ് ടഫകാഴ്സ് അവരുപ്േ സന്നദ് ടസവനം 
ഉപടയകാ�പ്പെടുത്ി.

• അനേിശമന ടസനയപ്േ സഹകായടത്കാപ്േ അവര് 
തിരുവനന്പുരപ്ത് ആര്.സി.സി.-പ്ല കകാന്സര് 
ടരകാ�ികള്ക്ക് മരുന്നുകള് വിതരണം പ്ചയ്തു.

• ടകകാവിഡ്-19 ബകാധിച്ചവര്ക്ക് ഐപ്സകാടലഷന് 
വകാര്ഡില് തകാമസിച്ചവര്ക്ക് വകായന പുസ്തകങ്ങള് 
വിതരണം പ്ചയ്തു

• പ്രകാടേശിക വലബ്രറിയില് നിന്ന് വീടുകളിടലക്ക് 
പുസ്തകങ്ങള് വിതരണം പ്ചയ്തു.

• രക്തേകാന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് പപ്ങ്ടുത്തു.
• തിരുവനന്പുരപ്ത് മകാനസികകാശുപത്രി 

പ്മഡിക്കല് പ്സറെറില് നിന്ന് മകാനസിക 
ടരകാ�ികള്ക്ക് മരുന്ന് വിതരണം പ്ചയ്യുന്നതില് 
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ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു.
• സര്ക്കകാര് തീരുമകാനങ്ങളും വിവരങ്ങളും 

ഇലക്ടട്രകാണിക് ടസകാഷധ്യല് മീഡിയയിലൂപ്േയം 
അച്ചേിച്ച മകാധധ്യമങ്ങളിലൂപ്േയം ആശയ വിനിമയം 
നേത്ി.

• ഐപ്സകാടലഷന് വകാര്ഡുകളിലും മറ്് പ്പകാതു 
സ്ലങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 
പപ്ങ്ടുത്തു. 





പ്രവാസി മലയാളികൾ

10
അദ്ധ്യായം
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പ്രവയാസി മലയയാളികൾ

10
അദ്ധ്യായം

പട്ടിക 10.1.1 അന്യാരയാഷ് ട്ര കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം, 1970-2019
വര്ഷം കുടടിയേറ്റക്കാരുടട എണ്ഷം ട�കാത്ഷം ജനസഷംഖ്യയുടട ശത�കാനഷം
1970 8,44,60,125 2.3

1975 9,03,68,010 2.2

1980 10,19,83,149 2.3

1985 11,32,06,691 2.3

1990 15,30,11,473 2.9

1995 16,13,16,895 2.8

2000 17,35,88,441 2.8

2005 19,16,15,574 2.9

2010 22,07,81,909 3.2

2015 24,88,61,296 3.4

2019 27,16,42,105 3.5

അവലംബം: യു എൻ ഡി ഇ എസ് എ, 2008, 2019 എ, 2019 ബി.

അന്കാരകാ്്ട്ര കുടടിയേറ്റഷം

അവസയാനടതെ അഞ്് ദശയാബ്ദങ്ങളയായി അന്രയാഷ്ട്ര 
കുടിയയറ്റതെിടറെ എണ്തെില് വര്ദ്നവ് ഉണ്യായിട്ടുണ്്. 
2019 ടല കണക്നുസരിച്് ജന്മനയാട് വിട്് മറ്റ് 
രയാജധ്ങ്ങളില് തയാമസിക്കുന്ന ആളുകളുടട എണ്ം 
(പ്രവയാസികൾ) 272 മിലധ്ണ് ആണ്. ഇത് 1990 
ടല കണക്ിയനക്യാൾ 119 മിലധ്ണ് കൂടുതലം (153 
മിലധ്ണ്) 1970 യനക്യാൾ 3 മടങ്ങ് കൂടുതലമയാണ്. 
(84 മിലധ്ണ്). വിശദ വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 10.1.1 യില് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

ആയ�യാളതലതെില് അന്യാരയാഷ്ട്ര കുടിയയറ്റ 
ജനസംഖധ്യുടട എണ്ം വര്ദ്ിച്ചുടവങ്ിലം യലയാക 
ജനസംഖധ്യുടട ആനുപയാതികമയായി തയാരതയമനധ് 
സ്ിരത പുലര്ത്തുന്നു. 2019 -ല് അന്രയാഷ്ട്ര 
കുടിയയറ്റക്യാരില്  ഏറിയ പങ്ം (ഏകയദശം 74 
ശതമയാനം)  20 മുതല് 64 വയസ്് വടര പ്രയായമുള്ള 
ടതയാഴിടലടുക്കുന്ന വിഭയാ�തെില്ട്പെട്വരയാണ്. 2000 
മുതല് 2019 വടരയുള്ള വര്ഷങ്ങളില്  20 വയസ്ിന് 

തയാടഴയുള്ള കുടിയയറ്റക്യാരില് യനരിയ കുറവുണ്യായി 
(16.4 ശതമയാനതെില് നിന്ന് 14 ശതമയാനമയായി), 
65 വയസ്ം അതില് കൂടുതലമുള്ള അന്രയാഷ്ട്ര 
കുടിയയറ്റക്യാരുടട പങ്് 2000 മുതല് ഏകയദശം  
സ്ിരമയായി നില്ക്കുന്നു (12 ശതമയാനം).

പണ�േേ്ടക്ല് (ടെ�ടിറ്റന്സസ്ട) 

പണമയയ്ക്കല് 2000 -ല് 126 ബിലധ്ണ് യുഎസ് 
യ�യാളറില് നിന്ന് 2018 ആയയ്പെയായഴക്കും 689 
ബിലധ്ണ് യ�യാളറയായി ഉയര്ന്നു. 2018 -ല് 
വിയദശതെ് നിന്നുമുള്ള പണമയയ്ക്കുലില് 9 ശതമയാനം 
വര്ദ്നവുണ്യായി, 2017 -ല് ഇത് 633.00 ബിലധ്ണ് 
യു.എസ് യ�യാളറയായിരുന്നു. 2018 -ല് ഇന്ധ്, ചൈന, 
ടമക്ിയകയാ, ഫിലിച്പെനസ്, ഈജിപ്ത് എന്നിവയയാണ് 
പ്രവയാസികളുടട പണം സ്വീകരിക്കുന്നതെില് ആദധ് 
സ്യാനത്തുള്ള  അഞ്് രയാജധ്ങ്ങൾ. ഇന്ധ്യും ചൈനയും 
ബയാക്ിയുള്ളവടയക്യാൾ വളടര മുകളിലയാണ്. ഈ 
രയാജധ്ങ്ങളിയലക്കുള്ള ടമയാതെം പണമയയ്ക്കല് യഥയാക്രമം 
78.61 ബിലധ്ണ്, 67.41 ബിലധ്ണ് ആണ്, ഇത് മൂന്നയാം 



488 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ച ടിത്ഷം 10.1.1 പ്രവയാസി പണം ലഭിക്കുന്ന  (2005-2018) പ്രധയാന രയാജധ്ങ്ങൾ (യു.എസ് ബ ില്ധ്ണ്)  
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അവലംബം:  വവൾഡ് മൈവരേഷൻ റിവ്പോർട്് 2020, ഐക്യരപോഷ്്രസഭ

യ�കാക്്ട 10.1.1 യകയാവ ി�് 19 പ്രതിസന്ിയും കുടിയയറ്റവും

• യകയാവ ി�്-19 മഹയാമയാരിയും അടച്ചുപൂട്ലം മൂലമുണ്യായ സയാമ്പതെിക പ്രതിസന്ിടയത്തുടര്ന്ന് 2020 ല് ആയ�യാള 
പണമയയ്ക്കല് 20 ശതമയാനം കുതെടന കുറയുടമന്ന് പ്രതവീക് ിക്ട്പെടുന്നു.

• പണമയക്ല ില് കുറവുണ്യായിട്ടും, യനരിട്ടുള്ള വ ിയദശ നിയക്പതെിടറെ ഇടിവ് കൂടുതലയായിരിക്കുടമന്ന് 
പ്രതവീക് ിക്കുന്നതിനയാല് (35 ശതമയാനതെില് കൂടുതല്) വരുമയാനം കുറഞ്ഞതം, ഇടതെരം വരുമയാനമുള്ളതമയായ  
രയാജധ്ങ്ങളിടല ബയാഹധ് ധനസഹയായ യ്യാതസയായി പണമയയ്ക്കല് പ്രവയാഹം വളടര  പ്രയാധയാമനധ്മര്ഹിക്കുന്നു. 

• യലയാകബയാങ്് ഗ്രൂ്പെ ിടല എല്യാ യമഖലകളിലം പണമയയ്ക്കല് പ്രവയാഹം കുറയുടമന്നയാണ് പ്രതവീക് ിക്കുന്നത്. 
യൂയറയാ്പെ ിലം മയധധ്ഷധ്യിലം (27.5 ശതമയാനം) ഉപ-സഹയാറന ആഫ്ിക് (23.1 ശതമയാനം) ദക് ിയണഷധ് (22.1 
ശതമയാനം), മി�ില് ഈസ്റ്റ്, വടയക് ആഫ്ിക് (19.6 ശതമയാനം) ലയാറ്റിന അയമരിക്, കരവീബ ിയന (19.3 
ശതമയാനം), കിഴക്ന ഏഷധ് ടപസഫിക്് (13 ശതമയാനം) തടങ്ങിയ എല്യാ യമഖലകളിലം ഇത് പ്രതിഫല ിക്കും.

യകയാവ ി�്-19 മഹയാമയാരി ദരിദ്ര- സമ്പന്ന രയാജധ്ങ്ങളുടട സമ്പദ് വധ്വസ്ടയ ഒരു യപയാടല തകര്ക്കുന്നു. 
അതയപയാടല തയാഴ്ന്ന വരുമയാനമുള്ളതം ദുര്ബലവുമയായ പല സംസ്യാനങ്ങൾക്കും, വ ിയദശ രയാജധ്ങ്ങളില് 
യജയാല ി ടൈയ്യുന്ന കുടിയയറ്റക്യാരും അതിഥി ടതയാഴിലയാളികളും നയാട്ിയലക്് അയക്കുന്ന പണതെിടറെ നഷ്ം ഈ 
സയാമ്പതെിക തകര്ച്യുടട ആക്ം  വര്ദ്ി്പെ ിക്കും. പണമയയ്ക്കല് പ്രവയാഹം കുറയുന്നത് സയാധയാരണ ഇടപയാടുകൾ 
യപയാലം ചകകയാരധ്ം ടൈയ്യാന ഇതിനകം തടന്ന സയാമ്പതെികമയായി യപയാരയാടുന്ന ഇതെരം  രയാജധ്ങ്ങളിടല 
സര്ക്യാരുകൾക്് യമല് സയാമ്പതെിക, ധന, സയാമൂഹിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങൾ വര്ദ്ി്പെ ിക്കുക തടന്ന ടൈയ്യും. 

സ്യാനത്തുള്ള ടമക്ിയക്യായ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിടനക്യാൾ 
(35.66 ബിലധ്ണ് യു.എസ് യ�യാളര്) വളടര കൂടുതലയാണ് 
(ചടിത്ഷം 10.1.1, അവലഷം�ഷം 10.1.1).
 
യു.എസ്.എ, യു.എ.ഇ, സൗദി അയറബധ്, ജര്മ്മനി, 
സ്ിറ്റ്സര്ലയാന�് എന്നിവയയാണ് പണമയയ്ക്കുന്നതെില് 
ആദധ്ടതെ അഞ്് രയാജധ്ങ്ങൾ. 2005 മുതല് 2017 
വടരയുള്ള പണമയയ്ക്കുന്ന മുനനിര രയാജധ്ങ്ങളുടട 
പട്ടിക 10.1.2 -ല് കയാണിച്ിരിക്കുന്നു.

യകരളത്ടിടല കുടടിയേറ്റഷം

യലയാക സമ്പദ് വധ്വസ്യില് പ്രവയാസികളുടട 
സ്യാധവീനം വിലമതിക്യാനയാവയാ തെതയാണ്. 1970 
കൾക്് യശഷം പ്രവയാസികളുടട എണ്ം യനയാക്ിയയാല് 
നമുക്് ഇത് മനസിലയാക്യാന കഴിയും. കഴിഞ്ഞ അഞ്് 
പതിറ്റയാണ്ടുകളയായി അന്യാരയാഷ്ട്ര കുടിയയറ്റക്യാരുടട 
എണ്ം വര്ദ്ിച്ചു.

അവലംബം:  ഐ എം എഫ് -ഫിനപോൻസ് ആൻഡ് ഡഡവല്്ഡൈന്് ജൂണ്, 2020
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അന്യാരയാഷ്ട്ര കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്തെില് ഏറ്റവും 
വലിയ രയാജധ്മയായി ഇന്ധ് തടരുന്നു. ഇന്ധ്യിലയാണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് കുടിയയറ്റക്യാര് (17.5  ദശലക്ം) 
തടര്ന്ന് ടമക്ിയക്യായും ചൈനയും (യഥയാക്രമം 11.8 
ദശലക്ം, 10.7 ദശലക്ം)

ഇന്ധ്യുടട എല്യാ ഭയാ�ങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ 
ടതയാഴിലിനയായി കുടിയയറുന്നുടണ്ങ്ിലം യകരളതെില് 
നിന്നുള്ള കുടിയയറ്റക്യാര്ക്് തയാരതയമധ്ന ൈില 
ഗുണങ്ങളുണ്്. ഉയര്ന്ന  വിദധ്യാഭധ്യാസ പയാരമ്പരധ്മുള്ള ഒരു 
സംസ്യാനതെ് നിന്ന് വരുന്നത് ടകയാണ്്  അവര്ക്് 
പ്രയതധ്ക കഴിവുകളുമുണ്്. പുതെന സയായങ്തിക 
വിദധ്കളില് ചനപുണധ്ം  കയാണിക്കുന്നതിനും, 
സങ്വീര്ണ്മയായ സയായങ്തികതയയയാടും മയാറുന്ന യജയാലി 
സയാഹൈരധ്ങ്ങയളയാടും ടപയാരുതെട്പെടയാനും യകരളവീയര്ക്്  
എളു്പെതെില്  സയാധിക്കുന്നു. �ൾഫ് രയാജധ്ങ്ങളിലം 
മറ്റിടങ്ങളിലം കുടിയയയാറ്റ ടതയാഴിലയാളികളുടട സംഭയാവന 
വധ്ക്തമയായി  തിരിച്റിയയാവുന്നതയാണ്.

2013 -ല്, യകരള ചമയരേഷന സര്യവേ (ടക.എം.എസ് ) 
പ്രവൈിച്ത യപയാടല, കുടിയയറ്റതെില് കുറവു കയാണുന്നു. 
2013-ടല ടമയാതെം കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം 24 
ലക്മയായിരുന്നു. അത് 2018 ല് 21 ലക്മയായി 
കുറഞ്ഞു. കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം 2013 മുതല് 2018 
വടര ഏകയദശം 12 ശതമയാനം കുറവ് യരഖട്പെടുതെി 
എന്നയാണ് കയാണിക്കുന്നത്. ടക.എം.എസ് 2018 
കണക്യാക്ിയ തിരിടച്തെിയ പ്രവയാസികളുടട  എണ്ം 
12.95 ലക്മയാണ്, അതയായത് ഏകയദശം യകരളതെില് 
നിന്നുള്ള ടമയാതെം കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്തെിടറെ 
60 ശതമയാനം. അവസയാന റൗണ്ില് കണ് പ്രവണത 
ടക.എം.എസ് 2018 സ്ിരവീകരിച്ചു- അതയായത് 
യകരളതെില് നിന്നു കുടിയയറ്റം കുറയുകയും തിരിച്ചു 
വരുന്നവരുടട എണ്ം വര്ദ്ിക്കുകയും ടൈയ്യുന്നു. 
1998 മുതല് 2018 വടരയുള്ള അഞ്് വര്ഷടതെ 
ഇടയവളകളില് കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം ചടിത്ഷം 10.1.2 
ല് കയാണിക്കുന്നു. 2015-18 കയാലയളവില് എന.ആര്.
ടക യുടട എണ്ം 2.78 ലക്ം കുറഞ്ഞു. 

ച ടിത്ഷം 10.1.2 യകരളതെില് നിന്നുള്ള കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം, 1998 മുതല് 2018 വടര എണ്തെില്
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അവലംബം:  വകരള മൈരേഷൻ സർവവേ

പട്ടിക 10.1.2  പണം അയക്കുന്ന പ്രധയാന രയാജധ്ങ്ങൾ (2005-2017) (യു.എസ് ബ ില്ധ്ണ്)  
രകാജ്യഷം 2005 2010 2015 2017

യു.എസ് .എ 47.25 50.78 61.86 67.96

യു.എ.ഇ ലഭധ്മല് 10.57 40.33 44.37

സൗദി അയറബധ് 14.3 27.07 38.79 36.12

ജര്മ്മനി 12.71 14.68 18.03 22.09

സ്ിററ് സര്ലയാറെ്ണ്് 10.52 17.76 25.4 26.6

ഫ്യാനസ് 9.48 12.03 12.79 13.5
അവലംബം:   വവൾഡ് മൈവരേഷൻ റിവ്പോർട്് 2020, ഐക്യരപോഷ്്രസഭ
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ച ടിത്ഷം 10.1.3 യകരളതെിടല കുടിയയറ്റക്യാരുടട ജില് തിരിച്ചുള്ള അനുപയാതം 2013
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അവലംബം:  വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം

യകരളത്ടിടല കുടടിയേറ്റക്കാരുടട ജടില്ല 
തടിരടിച്ചുള്ള അനുപകാതഷം 2013-2018

യകരളതെില് നിന്നുള്ള കുടിയയറ്റക്യാരുടട ജില് 
തിരിച്ചുള്ള അനുപയാതം യഥയാക്രമം ചടിത്ഷം 10.1.3, 
10.1.4 എന്നിവയില് ടകയാടുതെിരിക്കുന്നു. 2018 ല് 
19.14 ശതമയാനയതെയാടട മലപ്പുറം ജില്യയാണ് ഒന്നയാം 

സ്യാനതെ് തടര്ന്ന് 11.77 ശതമയാനവുമയായി കണ്ണൂര്, 
11.36 ശതമയാനവുമയായി തൃശ്ശൂര് എന്നിവയയാണ്. 2013 ലം 
മലപ്പുറതെ് നിന്നയാണ് കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം ഏറ്റവും 
കൂടുതല് (18.98 ശതമയാനം) തടര്ന്ന് കണ്ണൂര് ജില്യയാണ് 
(12.14 ശതമയാനം)

പട്ടിക 10.1.3 യകരളതെി നിന്നുള്ള  പ്രവയാസികൾ ജില് തിരിച്് - 2018
ജടില്ല 2018
തിരുവനന്പുരം 1,37,007

ടകയാല്ം 2,40,527

പതെനംതിട് 1,09,836

ആലപ്പുഴ 1,36,857

യകയാട്യം 1,66,625

ഇടുക്ി 32,893

എറണയാകുളം 53,418

തൃശ്ശൂര്  2,41,150

പയാലക്യാട്  89,065

മലപ്പുറം 4,06,054

യകയാഴിയക്യാട് 1,60,691

വയനയാട് 30,650

കണ്ണുര്  2,49,834

കയാസറയ�യാ�് 67,281

യകരളം 21,21,888

അവലംബം:   വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം
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ച ടിത്ഷം 10.1.4 യകരളതെിടല കുടിയയറ്റക്യാരുടട ജില് തിരിച്ചുള്ള അനുപയാതം 2018  
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അവലംബം:   വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം

ച ടിത്ഷം 10.1.5 യകരളതെില് ജില് തിരിച്ചുള്ള പ്രവയാസികളുടട  അറ്റ വര്ധന

-104720 

40594 

-31507 

43761 
58694 

8926 

-137955 

11069 
18559 

-49642 
-65808 

8082 

-41487 

-37053 

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

ത
ി�

വ
ന

�
�

രം
  

െക
ാ�

ം 

പ
�

ന
ംത

ി� 
 

ആ
ല

�
ഴ 

േക
ാ�

യ
ം 

 

ഇ
��

ി  

എ
റണ

ാ�
ളം

  

�
�

� 
 

പ
ാല

�
ാട

്   

മല
�

റം
  

േക
ാഴ

ിേ�
ാട

്  

വ
യ

ന
ാട

്  

ക
�

� 
 

ക
ാസ

റേ
ഗ

ാഡ
് 

 

അവലംബം: വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം

2013-2018 കയാലയളവില് സംസ്യാനടതെ ടമയാതെം 
കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്ം കുറഞ്ഞുടവങ്ിലം ൈില 
ജില്കളില് വര്ദ്നവുണ്യായിട്ടുണ്്, അതയായത് മലപ്പുറം, 
പയാലക്യാട്, തൃശ്ശൂര്, യകയാട്യം, ആലപ്പുഴ, പതെനംതിട്, 
ടകയാല്ം എന്നവീ ജില്കളില് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
കുറവുണ്യായത് എറണയാകുളം, തിരുവനന്പുരം, 
യകയാഴിയക്യാട് എന്നിവയിലയാണ്. സംസ്യാനടതെ 

പ്രവയാസികളുടട ജില് തിരിച്ചുള്ള മയാറ്റതെിടറെ ചടിത്ഷം 10.1.5 
-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. സംസ്യാനടതെയാട്യാടകയുള്ള 
പ്രവയാസികളുടട വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്ഷം 10.1.2 
-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
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പ്രവകാസടികളുടട തടിരടിച്ചു വരവ്ട  
(െടിയട്ണ് എ�ടിയരേ്ന്)

യജയാലി, പഠനം അടല്ങ്ില് മയറ്റടതങ്ിലം 
ആവശധ്ങ്ങൾക്യായി (ഭയാരധ്ഭര്തെയാക്ന്മയാര്, 
മയാതയാപിതയാക്ൾ എന്നിവരുൾട്പെടട) കുറഞ്ഞത് 
ആറുമയാസക്യാലം യകരളതെിന് പുറതെ് തയാമസിക്കുകയും 
ഇയ്പെയാൾ യകരളതെില് തയാമസിക്കുകയും 
ടൈയ്യുന്നവടരയയാണ് തിരിടച്തെിയ പ്രവയാസികളയായി 
കണക്യാക്കുന്നത്. യകരള കുടിയയറ്റക്യാരില് 90 
ശതമയാനവും തയാല്കയാലിക കരയാര് യജയാലിക്യായി 
�ൾഫിയലക്് പുറട്പെടുന്നവരയാണ്. �ൾഫ് 
രയാജധ്ങ്ങൾ പൗരത്ം നല്കയാതെതിനയാല് കരയാര് 
കയാലയാവധി കഴിഞ്ഞ് എല്യാവരും യകരളതെിയലക്് 
മടയങ്ങണ്ിവരുന്നു. 
(എൈിവരേഷനം പണൈയയ്ക്കലം: വകരള എൈിവരേഷൻ സർവവേയില് നിന്നുള്ള 
പുതിയ ഡതളിവുകൾ, 2018 : എസ്. ഇരുദയ രപോജൻ, ഡക.സി. സക്കറിയ 
ജനവരി 2019).

യകരളത്ടിടല െടിയട്ണ് എ�ടിയരേ്ടറെ 
പ്രവണതകള്

ടക.എം.എസ് 2018 കണക്യാക്ിയതനുസരിച്്  
തിരിടച്തെിയ പ്രവയാസികളുടട എണ്ം 12.95 
ലക്മയാണ്, അതയായത് യകരളതെില് നിന്നുള്ള ടമയാതെം 
കുടിയയറ്റക്യാരുടട എണ്തെിടറെ 60 ശതമയാനം 2013 
ന് യശഷമുള്ള വര്ദ്നവ് കയാണിക്കുന്നു (ചടിത്ഷം 10.1.6). 
എന്നയാല് വര്ദ്നവിടറെ ശതമയാനം 2013 -ല് 8.1 -ല്
നിന്ന്  2018 -ല് 3.3 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു 
(അനു�ന്ഷം 10.1.3, 10.1.4).

ടക.എം.എസ് 2018 അനുസരിച്് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
റിയട്ണ്  എമിയരേഷന ടകയാല്ം തയാലൂക്ില് (82,945) 
ആണ്. തടര്ന്ന് തിരൂര് (75,664), യകയാഴിയക്യാട് 
(75,102) എന്നിവയില് ആണ്. 2013 -ല് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് റിയട്ണ് എമിയരേഷന ൈിറയിനകവീഴ് തയാലൂക്ില് 
(85,507) ആണ്. തടര്ന്ന് യകയാഴിയക്യാട് (70,581), 

ച ടിത്ഷം 10.1.6 ഇറെര് സര്യവേ പ്രകയാരം തിരിടച്തെിയ പ്രവയാസികളുടട എണ്ം 
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അവലംബം: വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം

പട്ടിക 10.1.4 ജയാരേത യപയാര്ട്ല് അനുസരിച്് മടങ്ങിടയതെിയവരുടട വ ിശദയാംശങ്ങൾ
ക്ര� നഷം രകാജ്യഷം തടിരടിച്ചു വന്നവരുടട എണ്ഷം 

1 യു.എ.ഇ 189295

2 സൗദി അയറബധ് 59608

3 ഒമയാന്  33998

4 ബഹ് ചറന 14611

5 കുചവറ്റ്  21222

6 ഖതെര്  36224

7 മറ്റു രയാജധ്ങ്ങൾ 22120

ആടക 377078

അവലംബം:  വനപോർക്ക റൂട്്സ്
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പട്ടിക 10.1.5 വ ിവ ിധ സംസ്യാനങ്ങളില് നിന്നും മടങ്ങിടയതെിയവരുടട എണ്ം 
സഷംസ്കാനഷം തടിരടിടചെത്ടിേവരുടട എണ്ഷം  
കര്ണയാടക 1,83,820

തമിഴ് നയാട് 1,68,093

മഹയാരയാഷ്ട്ര  72,176

ദില്ി 38,656

ടവസ്റ്റ് ബം�യാൾ 24,730

ടതലഘയാന 18,503

ഉതെര് പ്രയദശ്   18,397

രയാജസ്യാന 11,780

ബവീഹയാര് 11,126

 ഗുജറയാതെ്  10,547

 ആ�യാപ്രയദശ്   10,086

 ആസ്യാം 8,214

 മദ്ധ്പ്രയദശ്  7,531

ഒ�ിഷ  5,868

 ഹരിയയാന 5,762

മറ്റു സംസ്യാനങ്ങൾ 33,867

ആടക 6,29,156

അവലംബം:  വനപോർക്ക റൂട്്സ്

യ�കാക്്ട 10.1.2 യകയാവ ി�്-19 പണമയയ്ക്കല് നഷ്ം

യകയാവ ി�്-19 മഹയാമയാരിയും തടര്ന്നുള്ള യലയാക്്�ൗണും കയാരണം ഉണ്യായ പണമയയ്ക്കല് നഷ്ം സംസ്യാന 
ആസൂത്രണ യബയാര്�് വ ിലയിരുതെിയിട്ടുണ്്. ഈ വ ിശകലനതെില് സ്കയാരധ് ചകമയാറ്റങ്ങളിലൂടടയും 
എന.ആര്.ഐ നിയക്പങ്ങളിലൂടടയും യനരിട്ടുള്ള പണമയയ്ക്കല് മയാത്രടമ വ ിലയിരുതെല ിനയായി 
കണക്ിടലടുതെിട്ടുള്ളൂ. റിസര്വേ് ബയാങ്ിടറെ ‘സര്യവേ ഓണ് ഇന്ധ്’ യുടട ആന്രിക പണമയയ്ക്കല് (2018) 
അനുസരിച്് രയാജധ്ടതെ ടമയാതെം പണമയയ്ക്കല ിടറെ 19 ശതമയാനം യകരളതെിന് ലഭിക്കുന്നു. വയാണിജധ് 
ബയാങ്കളിടല എന.ആര്.ഐ നിയക്പം അം�വീകൃത വ ിയദശനയാണധ് �വീലര്മയാര് വഴിയുള്ള വ ിനിമയം 
എന്നിവയയാണ് സംസ്യാനയതെയ്ക്ക് പണമയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യനരിട്ടുള്ള മയാര്�ങ്ങൾ. ഇത് കൂടയാടത 
കുടിയയറ്റക്യാരില് നിന്നും കുടുംബതെിന് ലഭിക്കുന്ന വ ിയദശ സയാധനങ്ങളുടട മൂലധ്വും പണമയയ്ക്കല് 
കണക്യാക്കുയമ്പയാൾ പരി�ണിക്ണടമന്നയാണ് വ ിദഗ്ദ്ധരുടട അഭിപ്രയായം. കൂടയാടത ചകമയാറ്റം നടത്തുന്ന 
നിയമ വ ിരുദ് മയാര്ഗ്ഗങ്ങളുമുണ്്. ഈ പ്രതിസന്ി ഘട്തെില് അനധികൃത ചകമയാറ്റം കുറഞ്ഞു. 

അം�വീകൃത വ ിയദശനയാണധ് �വീലര്മയാര് വഴി 2018-19 ല് യകരളതെിയലയ്ക്ക് ചകമയാറിയ തക 95,623 യകയാടി 
രൂപയും ബയാങ്കളിടല എന.ആര്.ഐ നിയക്പതെിലൂടട ചകമയാറ്റം ടൈയ്ട്പെട്ത് 1,46,912 യകയാടി 
രൂപയുമയാണ്. അതയായത് യകരളതെിടല ബയാങ്കളിടല എന.ആര്.ഐ നിയക്പതെിടറെ പ്രതിമയാസ 
ശരയാശരി 12,243 യകയാടി രൂപയും സ്കയാരധ് ചകമയാറ്റം 7,969 യകയാടി രൂപയുമയാണ്. (ഇന്ധ്യിയലക്കുള്ള 
ടമയാതെം സ്കയാരധ് രസവീതകളും ഇന്ധ്യിടല ആടക എന.ആര്.ഐ നിയക്പങ്ങളും സംബന്ിച്് �യാറ്റ 
ആര്.ബ ി.ഐ യില് നിന്നുള്ളതയാണ്. യകരളതെിടറെ ആയപക് ിക വ ിഹിതം റിസര്വ് ബയാങ്് പഠനയതെയും 
യകരള ചമയരേഷന സര്യവേയുടട (ടക.എം.എസ്) റിയ്പെയാര്ട്ടുകയളയും അടിസ്യാനമയാക്ിയുള്ള തയാണ്.

മുനകയാല പ്രവണതകളുടട അടിസ്യാനതെില് 2020-21 -ല് സ്കയാരധ് ചകമയാറ്റം, എന.ആര്.ഐ 
നിയക്പം എന്നിവയുൾട്പെടട യകരളതെിടറെ ടമയാതെം പണമയയ്ക്കല് 2.7 ലക്ം യകയാടി ആയിരിക്കുടമന്ന്  
കണക്യാക്ിയിട്ടുണ്്. 2015-16 മുതല് 2020-21 വടര സംസ്യാനതെിന് അയച് പണതെിടറെ 
വ ിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 10.1.6 -ല് ഉണ്്. 
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പട്ടിക 10.1.6 2015-16 മുതല് 2020-21 വടര സംസ്യാനതെിന് അയച് പണതെിടറെ വ ിശദയാംശങ്ങൾ 
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2015-16    429072 69081 16 5757 720997 116081 185161

2016-17   411120 78113 19 6509 841956 159972 238084

2017-18   445567 78420 18 6535 757751 133364 211784

2018-19   534207 95623 18 7969 820737 146912 242535

2019-20** 528966 96272 18 8023 902152 164192 260463

2020-21** 555999 105069 19 8756 911046 173100 278169

2020-21 കയാലഘട്തെില് സ്കയാരധ് രസവീതകൾ വഴി സംസ്യാനയതെയ്ക്കുള്ള പണമയയ്കല് ശരയാശരി 8756 
യകയാടി രൂപയയായിരിക്കുടമന്ന് കണക്യാക്ട്പെടുന്നു. ൈില കുടിയയറ്റക്യാര് പണം ചകമയാറുന്നതിനയായി സ്കയാരധ് 
മണി എക്്യൈഞ്് �വീലര്മയാടര ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇവരില് പലര്ക്കും യജയാലി നഷ്ട്പെട്് യകരളതെിയലയ്ക്ക് 
മടങ്ങിടയതെിയതിനയാല് എക്്യൈഞ്് �വീലര്മയാര്വഴി ചകമയാറ്റം �ണധ്മയായി കുറഞ്ഞു. അം�വീകൃത വിയദശ 
നയാണധ് �വീലര്മയാരില് നിന്നു യശഖരിച് വിവരം അനുസരിച്് 2020 ജനുവരി മുതല് 2020 ടമയ് വടര സ്കയാരധ് 
ചകമയാറ്റതെില് 65 ശതമയാനം കുറവുണ്യായിട്ടുണ്്. ഇത് ഏകയദശം 5691 യകയാടി രൂപയയാണ്. 

എന്നിരുന്നയാലം, എന.ആര്.ഐ നിയക്പതെിടറെ കയാരധ്തെില്, കുടിയയറ്റക്യാര് നിയക്പിക്കുന്ന തകയില് 
വര്ദ്നവുണ്്. യകരളതെിടല വയാണിജധ്ബയാങ്കളിടല എന.ആര്.ഐ അക്ൗണ്ടുകളിടല ടമയാതെം 
നിയക്പം 2019 �ിസംബറില് 1.99 ലക്ം യകയാടി ആയിരുന്നുടവന്ന് എസ്.എല്.ബി.സി യില് നിന്ന് ലഭിച് 
വിശദയാംശങ്ങൾ വധ്ക്തമയാക്കുന്നു. 2020 ജൂണ് മയാസയതെയാടട ഇത് 2.11 ലക്ം യകയാടിയയായി ഉയര്ന്നു. 2020 
ജനുവരി മുതല് ജൂണ് വടര നിയക്പം 0.12 ലക്ം യകയാടി വര്ദ്ിച്ചു. 

അവലംബം: 2019 -ഡല റിസർവ് ബപോങ്്ഡന്  ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥഡയക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഹപോൻഡ് ബുക്കും  വകരള മൈവരേഷൻ സർവവയും 
കുറി്്: # റിസർവ് ബപോങ്് സർവവഡയയും വകരള മൈവരേഷൻ സർവവ 2018 ഡന് റിവ്പോർട്ിഡനയും  മുൻകപോല പ്രവണതകഡളയും  അടിസ്ഥപോനൈപോക്കി 2015-16  
മുതല് 2017-18 വഡരയുള്ള വകരളത്ിഡന് വിഹിത ശതൈപോനം.
മുൻകപോല പ്രവണതകഡള അടിസ്ഥപോനൈപോക്കിയുള്ള  2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിഡല വകരളത്ിഡന് വിഹിതത്ിഡന്  വിശദപോംശങ്ങൾ.
* മുൻകപോല പ്രവണതകഡള അടിസ്ഥപോനൈപോക്കിയുള്ള 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിഡല 2, 6 നിരകളിഡല എസ്റിവൈറ്റുകൾ

തിരൂര് (65915) എന്നിവയയാണ്. ഓയരയാ ജില്യിലം 
തിരിച്ത്തുന്ന പ്രവയാസികളുടട ശതമയാനം, മലപ്പുറതെ്  
23.9 ശതമയാനതെില് നിന്ന് ഇടുക്ിയില് 0.5 
ശതമയാനമയായി വധ്തധ്യാസട്പെട്ിരിക്കുന്നു. ഏകയദശം 
50 ശതമയാനം കുടിയയറ്റക്യാര് യകരളതെിടല മൂന്ന് 
ജില്കളയായ മലപ്പുറം, ടകയാല്ം,  യകയാഴിയക്യാട് 
എന്നിവിടങ്ങളിയലക്് മടങ്ങിയിട്ടുണ്്. തിരിടച്തെിയ 
പ്രവയാസികളുടട  വിശദയാംശങ്ങൾ അനു�ന്ഷം 10.1.5 
-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
 
യകകാവടിഡടിനുയശ്മുള്ള െടിയട്ണ് മ�യരേ്ന്

യകയാവി�്-19 പ്രതിസന്ിയുയടയും തടര്ന്നുള്ള 
യലയാക്്�ൗണിയറെയും പശ്യാതെലതെില്, നിരവധി 
പ്രവയാസി മലയയാളികൾ വയദേഭയാരത് ദൗതധ്ം, 

ഓ്പെയറഷന സമുദ്ര യസത, ൈയാര്യട്�് ചലൈറ്റുകൾ 
എന്നിവയിലൂടട വിമയാന മയാര്�തെിലം കടല് 
മയാര്�തെിലം യകരളതെിയലയ്ക്ക് മടങ്ങി. യകയാവി�്-19 
ജയാരേത യപയാര്ട്ല് അനുസരിച്് മടങ്ങിടയതെിയവരുടട 
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 10.1.4 -ല് കയാണിച്ിരിക്കുന്നു. 

വിവിധ സംസ്യാനങ്ങളില് നിന്ന്   
മടങ്ങിടയതെിയവരുടട  വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 10.1.5 
ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. അയല് സംസ്യാനങ്ങളയായ  
കര്ണ്യാടക, തമിഴ് നയാട് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നയാണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് മടങ്ങിടയത്തുന്നതെ്.
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യനകാരക് റൂട്്ടസ്ട   

2002 മുതല്  യനയാര്ക്  �ി്പെയാര്ട്്ടമടറെിടറെ  കവീഴില്    
പ്രവര്തെിക്കുന്ന ഒരു ഫവീല്�്   ഏജനസിയയാണ്     
യനയാണ്    റസി�റെ് യകരചളറ്റ്സ്   ടവല്ടഫയര് 
ഏജനസി എന്നറിയട്പെട്ിരുന്ന യനയാര്ക്യാ റൂട്്സ്. 
പ്രവയാസി യക്മം ഉറപ്പു വരുത്തുക, പ്രവയാസവുമയായി 
ബന്ട്പെട് എല്യാ വിവരങ്ങൾക്കുമയായി ഒരു ടപയാത 
സംവിധയാനം ടകയാണ്ടു വരിക എന്നിവയയാണ് 
ഏജനസിയുടട പ്രധയാന ലക്ധ്ം.

യനകാരക് റൂട്്ടസടിടറെ പ്രധകാന പദ്ധതടികള്  

സകാന്ത്വന

വയാര്ഷിക വരുമയാനം 1.5 ലക്ം രൂപയില് 
തയാടഴയുള്ളവര്ക്കും അതയപയാടല തടന്ന മരണമടഞ്ഞ 
പ്രവയാസികളുടട  ആശ്രിതര്, മരണം, വിവയാഹം, 
ചവദധ് ൈികിത്സ ഭിന്നയശഷിക്യാര്ക്കുള്ള ടമയാബിലിറ്റി 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സയാമ്പതെിക 
ആവശധ്ങ്ങൾ  നിറയവറ്റുന്നതിനയായയാണ് ഈ പദ്തി 
ആരംഭിച്ത്.

2019-20 -ല്  4,102 ഗുണയഭയാക്തയാക്ൾക്യായി 
ഈ പദ്തി പ്രകയാരം 24.25 യകയാടി രൂപ വിതരണം 
ടൈയ്ത. യകയാവി�്-19 മൂലമുള്ള മരണവും സയാന്്ന 
പദ്തിയുടട പരിധിയില് ഉൾട്പെടുതെിയിട്ടുണ്്. 
കഴിഞ്ഞ നയാലവര്ഷതെിനിടട 13,000 ലധികം 
ഗുണയഭയാക്തയാക്ൾക്് 77 യകയാടി രൂപ വിതരണം 
ടൈയ്ത. 

യനകാരക്കാ  ഡടിപ്കാരട്്ടട�റെ്ട യപ്രകാജക്ടട്ട  
യ�കാര െടിയട്ണ് എ�ടിരേടറെസ്ട  
(എന്.ഡടി.പടി.ആര.ഇ.എഷം)
 
കുറഞ്ഞത് രണ്് വര്ഷടമങ്ിലം വിയദശതെ് 
യജയാലി ടൈയ്ത് മടങ്ങിടയതെിയ കുടിയയറ്റക്യാടര 
മയാനധ്മയായ ജവീവിതം തടരയാന സഹയായിക്കുകടയന്ന 
ലക്ധ്യതെയാടടയുള്ള ഒരു പുനരധിവയാസ പയായക്ജയാണ് 
ഇത്. ഈ പദ്തി പ്രകയാരം 30 ലക്ം പ്രയാരംഭ 
മൂലധനമുള്ള സംരംഭകര്ക്് സബ്സി�ി നല്കുന്നു. 
കൃതധ്മയായ  തിരിച്ടവ് നടത്തുയമ്പയാൾ, ആദധ്ടതെ നയാല് 
വര്ഷയതെയ്ക്ക് മൂലധനതെില് 15 ശതമയാനം സബ് 
സി�ിയും പലിശയില് 3 ശതമയാനം കിഴിവും വയാഗ്യാനം 
ടൈയ്യുന്നു. 

2019-20 ല് 1,043 ഗുണയഭയാക്തയാക്ൾക്ിടയില് 53.43 
യകയാടി രൂപ  വിതരണം ടൈയ്ത. മൂലധന സബ്സി�ി 
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ബയാങ്കളുടട എണ്ം 10 നിന്ന് 16 
ആയി വര്ദ്ി്പെിച്ചു. മൂലധന സബ്സ്�ിക്കുള്ള യലയാക്് 
ഇന കയാലയാവധി 4 ല് നിന്ന് 3 ആയി കുറച്ചു. എന.�ി.പി.
ആര്.ഇ.എം. പദ്തി മുഖധ്മന്ത്രിയുടട സംരഭകത് 

വികസന പരിപയാടിയില് ഉൾട്പെടുതെി. കഴിഞ്ഞ നയാല് 
വര്ഷതെിനിടട 2,895 ഗുണയഭയാക്തയാക്ൾക്് 45.21 
യകയാടി രൂപ വിതരണം ടൈയ്ത. 

യനകാരക്കാ യ്കാ�ല് യകകാണ്കാക്ടട്ട ടസറെര

കുടിയയറ്റക്യാടര യബയാധവല്ക്രിക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി എന്ന നിലയില്, പ്രയതധ്കിച്ചും എമിയരേഷന 
നടപടികടളക്കുറിച്് ദുര്ബല വിഭയാ�ക്യാര്ക്കും, 
അനധികൃത കുടിയയറ്റതെില് ഉണ്യാകുന്ന 
അപകടസയാധധ്തകൾ, വിയദശ ടതയാഴില് യതടുയമ്പയാൾ 
സ്വീകരിയക്ണ് മുനകരുതലകൾ,  വിവര 
പ്രൈരണതെിനും പരയാതി പരിഹയാരതെിനും 24 മണിക്കൂര് 
ടഹല്്പെ് ചലന എന്നിവയയാണ് പ്രവയാസികൾക്് 
യവണ്ി ഈ യക�തെില് സജ്വീകരിച്ിരിക്കുന്നത്. 
തത്സമയ ൈയാറ്റ്, ഈ-ടമയില്, എസ്.എം.എസ് 
എന്നിവയിലൂടട പ്രവയാസി മലയയാളികൾക്് ഈ 
യക�വുമയായി മുഴുവന ദിനവും ബന്ട്പെടയാം. 30 
രയാജധ്ങ്ങളിലയായി 3 ലക്തെിലധികം പ്രവയാസികൾ ഈ 
യസവനം ഉപയയയാ�ിച്ചു.

അടടിേന്ര ആഷംബുലന്സ്ട സഷംവടിധകാനഷം

പല പ്രവയാസികളും വിയദശതെ് യജയാലി ടൈയ്യുയമ്പയാൾ 
അസുഖം ബയാധിക്കുകയയയാ അപകടങ്ങൾ യനരിടുകയയയാ 
ടൈയ്യുന്നു. അതിനുയശഷം അവര് യകരളതെിയലക്് 
മടങ്ങി വന്ന് ഇവിടട ൈികിത്സ തടയരണ്തണ്്. 
ൈികിത്സയാര്തം സയാമ്പതെികമയായി പിന്നയാക്ം 
നില്ക്കുന്നവടര  ടകയാണ്് വരുന്നതിനും, മരണട്പെട് 
പ്രവയാസികളുടട മൃതയദഹം ടകയാണ്ടുവരുന്നതിനും  
വിമയാനതെയാവളങ്ങളില് ആംബുലനസ് സൗകരധ്ം 
നല്കയാന പദ്തിയുണ്്. ഇക്യാരധ്തെില് ഇന്ധ്ന 
ടമ�ിക്ല് അയസയാസിയയഷനുമയായി (ഐ.എം.എ) 
സഹകരിച്് യനയാര്ക് റൂട്്സ് പ്രവര്തെിക്കും. 650 ഓളം 
യസവനങ്ങൾ ഈ പദ്തിയിലൂടട സയാധധ്മയാക്ി. 

പ്രവകാസടി നടിേ� സഹകാേ ടസല്

ധയാരയാളം മലയയാളികൾ വിയദശ രയാജധ്ങ്ങളിടല 
ജയിലകളില് പ്രയതധ്കിച്് ജി.സി.സി. രയാജധ്ങ്ങളില്  
അവരുടട അറിയില്യായ്മ മൂലമുള്ള ടൈറുയതയാ     
നിസയാരയമയാ ആയ കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾക്് ജയില് 
ശിക്യ്ക്ക് വിയധയമയാകുന്നത് വളടരക്യാലമയായി 
ശ്രദ്യില്ട്പെട്ിട്ടുണ്്. രയാജധ്ടതെ നിയമടതെക്കുറിച്ചുളള 
അജ്ഞതയും ഭയാഷയാ പ്രശ്നങ്ങളുമയാണ് ജയിലില് 
കഴിയയണ്ിവരുന്നതിടറെ പ്രധയാന കയാരണങ്ങൾ. 
6 ജി. സി. സി രയാജധ്ങ്ങളിലയായി 11 ലവീ�ല് 
കണ്സല്ട്ടറെുമയാടര നിയമിച്ിട്ടുണ്്. വിവിധ  
യകസുകളില് 110 അയപക്കളുൾ ലഭിച്തില് 100 ഓളം 
യകസുകൾ ആവശധ്മയായ നടപടികൾക്യായി ലവീ�ല് 
കണ്സൾട്ന്റുകൾകളിയലക്് മയാറ്റി. 
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ഇതെരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 
സയാധയാരണക്യാടര ജയിലകളില് നിന്ന് 
രക്ിക്കുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്ന ഒരു പദ്തിയയാണ് 
പ്രവയാസി നിയമ സഹയായ ടസല്. ഇതവടര ആറ് 
ജി.സി.സി കളില് ലവീ�ല് കണ്സല്ട്ന്റുകടള 
വിനധ്സിച്ിട്ടുണ്്. കൂടയാടത പദ്തി പ്രകയാരം 
പരി�ണനയ്ക്കയായി യകസുകൾ അവര്ക്് അയച്ിട്ടുണ്്. 

അടടിേന്ര പുനരധടിവകാസ �ണ്്ട

ആഭധ്ന്ര അശയാന്ിയയയാ  പ്രകൃതി ദുരന്യമയാ കയാരണം, 
പ്രവയാസി മലയയാളികടള അവരുടട യജയാലി സ്ലങ്ങളില് 
നിയന്നയാ തയാമസ സ്ലങ്ങളില് നിയന്നയാ ഇന്ധ് 
�വണ്ടമറെിടറെ വിയദശകയാരധ് മ�യാലയവുമയായി 
സഹകരിച്് ഒഴി്പെിയക്ണ്ി വരുന്നു. ഇയക്യാണമി 
ക്യാസ് യയാത്രയ്ക്ക് ധനസഹയായം, യകരള ഹൗസിടല 
തയാമസം, അടിയന്ര ടൈലവുകൾ എന്നിവയയാണ് ഈ 
പരിപയാടിയുടട കവീഴില് വരുന്ന പ്രവര്തെനങ്ങൾ.

പ്രവകാസടി ഡടിവടിഡറെ്ട സ്ടകീഷം

പ്രവയാസി മലയയാളികളില് നിന്ന് സംസ്യാനതെിടറെ 
വികസനതെിന് നിയക്പം ക്ണിക്കുന്നതിനയായി 
പ്രവയാസി ടവല്ടഫയര് യബയാര്�് വഴി പ്രവയാസി 
�ിവി�റെ് സവീം അവതരി്പെിച്ചു. പ്രവയാസികളുടടയും 
മടങ്ങിടയതെിയവരുടടയും യക്മം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിടനയാ്പെം സംസ്യാനതെിടറെ അടിസ്യാന 
സൗകരധ് വികസനതെിന് ആവശധ്മയായ വിഭവങ്ങൾ 
സ്യായതെമയാക്കുകയയാണ് പ്രവയാസി �ിവി�റെ് പദ്തി 
ലക്ധ്മിടുന്നത്. 

നിയക്പകര്ക്് 3 ലക്ം മുതല് 51 ലക്ം വടര  
നിയക്പിക്യാന കഴിയുന്ന ഒരു ദവീര്ഘകയാല 
പദ്തിയയാണിത്. അവര്ക്് സര്ക്യാര് വിഹിതം 
ഉൾട്പെടട 10 ശതമയാനം ലയാഭവിഹിതം ഉറ്പെ് 
നല്കുന്നു.  ആദധ് മൂന്ന് വര്ഷം 10 ശതമയാനം ലയാഭ 
വിഹിതം നിയക്പതെില് യൈര്ക്കുകയും നയാലയാം വര്ഷം 
മുതല് പ്രതിമയാസ ലയാഭവിഹിതം നിയക്പകര്ക്് 
ലഭധ്മയാക്കുകയും ടൈയ്യുന്നു. നിയക്പകടറെ 
കയാലയാവധിക്കുയശഷം പങ്യാളിക്് ലയാഭവിഹിതം നല്കും. 
അതിനുയശഷം ആദധ് മൂന്ന് വര്ഷയതെയ്ക്ക് യനയാമിനിയ്ക്ക് 
ലയാഭവിഹിതയതെയാടടയാ്പെം തിരിടക നല്കും.

യലകാക യകരള സഭ

യലയാകടമമ്പയാടും തയാമസിക്കുന്ന യകരളവീയര്ക്കുള്ള ഒരു 
ടപയാത യവദിയയായി യകരള സര്ക്യാര് യലയാക യകരള 
സഭ (എല്.ടക.എസ് ) രൂപവീകരിച്ചു. പ്രവയാസികടള 
അവരുടട സ്ന്ം സംസ്യാനവുമയായി സംസയാരിക, 
സയാമൂഹിക, രയാഷ്ട്രവീയ സയാമ്പതെിക സമന്യതെിനുള്ള 
ഒരു യവദിയയായി ഇത് വിഭയാവനം ടൈയ്യുന്നു. വിവിധ 
രയാജധ്ങ്ങളിലള്ള യലയാക യകരള സഭ അം�ങ്ങളും 

പ്രവയാസി അയസയാസിയയഷനിടല അം�ങ്ങളും 
പ്രവയാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിടയ സംഘടി്പെിക്കുന്നതില് വളടര 
പ്രധയാനട്പെട് പങ്് വഹിച്ചു. 

യകകാവടിഡ്ട-19 ടറെ സന്ദരഭത്ടിലുള്ള പ്രയത്യക 
സഹകാേഷം

യകരള ഗവണ്ട�റെ്ട പ്രവകാസടികള്ക്്ട പ്രഖ്യകാപടിചെ 
സകാമ്പത്ടിക സഹകാേഷം തകാടെ പെയുന്നു. 

• ടകയായറയാണ ചവറസ് ബയാധിച് പ്രവയാസി 
ടവല്ടഫയര് യബയാര്�് അം�ങ്ങൾക്് 
10,000 രൂപയയാണ് ധനസഹയായം നല്കുന്നത്. 
അം�ങ്ങളല്യാതെവര്ക്്, അയത തക സയാന്്ന 
പദ്തി പ്രകയാരം യനയാര്ക്യാ റൂട്്സ് അനുവദിച്ചു. 
ഇതമയായി ബന്ട്പെട്് ഒരു യകയാടി രൂപയയാണ് 
യനയാര്ക്യാ റൂട്്സ് ടകയാടുതെത്. ടസപ്റ്റംബര് 18, 
2020 വടര 20 അയപക്കളയാണ് സ്വീകരിച്ത് 
അവയില് തടര്നടപടികൾ നടന്നു വരികയയാണ്.

• യക� �വടമെറെ് ഏര്ട്പെടുതെിയ യലയാക്�ൗണ് 
മൂലം 2020 ജനുവരി 1 മുതല് യകരളതെിയലക്് 
മടങ്ങിയവര്ക്കും യജയാലി പുനരയാരംഭിക്യാന 
കഴിയയാതെവര്ക്കും 5000 രൂപയയാണ് നല്കിയത്. 
ഇക്യാരധ്തെില് 57.5 യകയാടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും 
1.75 ലക്തെിലധികം അയപക്കൾ യപ്രയാസ്സ് 
ടൈയ്യുകയും ടൈയ്യുന്നു. 78,000 അയപക്കൾക്് 
അം�വീകയാരം ലഭിച്ചു. അര്ഹതട്പെട്വര്ക്് 39 യകയാടി 
രൂപ ഇതവടര അനുവദിച്ിട്ടുണ്്.

തിരിടച്ത്തുന്ന പ്രവയാസികളുടട കയാരധ്തെില് സംസ്യാന 
സര്ക്യാരിന് മുമ്പിലള്ള ടവല്ലുവിളികടള പുനരധിവയാസം, 
പുന-ഏകവീകരണം, തടര്  കുടിയയറ്റം എന്നിങ്ങടന 
മൂന്ന് വിഭയാ�ങ്ങളയായി തിരിക്യാം. പ്രവയാസികൾക്യായി 
നിലവിലള്ള യപ്രയാരേയാമുകൾ നവവീകരിക്കുകയും 
പുനക്രമവീകരിക്കുകയും യവണം. അന്ര്യദശവീയ 
വിപണിയിടല ടതയാഴില് സയാധധ്ത, യജയാലിക്കുയവണ്ിയുള്ള 
കുടിയയറ്റതെിനുള്ള രയാജധ്ം തിരിച്ചുള്ള സയാധധ്തകൾ, 
മടങ്ങി വരുന്ന കുടിയയറ്റക്യാരുടട പുനരധിവയാസം 
എന്നിവ മനസ്ിലയാക്കുന്നതിനും  ആഴതെിലള്ള പഠനം 
ആവശധ്മയാണ്. 
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സുഗമമയായ സയാമ്പത്തിക പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
ആവശധ്മയായ അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളം സസവനങ്ങളം 
ഗതയാഗത അടതിസ്യാന സൗകരധ്ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
പ്രധയാന ഗതയാഗത അടതിസ്യാന സൗകരധ് വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സ�യാഡുകൾ, പ്�യതിൽ സവ, ജലപയാത, 
വയായുമയാർഗങ്ങൾ, പ്ടലതികമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ, അനുബന്ധ 
സമഖലകൾ എന്തിവയതിൽ ശ്രദ് സക�ീകരതിക്കുന്നു.

സ�യാഡക് ഗതയാഗതം ഏറ്റവം പ്െലവ കു�ഞ്ഞതം പ്മച്ചപ്പെട്ട 
ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗവമയായതി കണക്യാക്പ്പെടുന്നു, 
െരക്കുനീക്ത്തിനും യയാത്രക്യാർക്കും യയാത്രയാ 
സൗകരധ്ത്തിനക് പു�പ്മ ജനവയാസമുള്ള വതിദൂര 
പ്രസേശങ്ങളതിൽ എത്തിസച്ചരുന്തതിനും ഉപകരതിക്കുന്നു. 
രയാജധ്ത്തിപ്റെ സയാമ്പത്തിക വതികസനത്തിനും 
സയാമൂഹതിക സമന്വയത്തിനും ഒരു നല്ല സ�യാഡക് ശംഖല 

പ്രധയാനമയാണക്. ഇതക് വതിദൂര പ്രസേശങ്ങപ്ള തമ്മതിൽ 
ബന്ധതിപെതിക്കുകയും മയാർക്റ്റുകൾ, സക്കൂളകൾ, 
ആശുപത്രതികൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിസലക്ക് പ്രസവശനവം 
പതിസന്യാക് പ്രസേശങ്ങളതിസലക്ക് വധ്യാപയാരം, 
നതിസഷേപം എന്തിവയ്കക് ആവശധ്മയായ അവസരവം 
ത�ന്നുപ്കയാടുക്കുന്നു. ഇറെർ സമയാഡൽ ഗതയാഗത 
വതികസനം, വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ, പ്�യതിൽ സവ 
സ്റേഷനുകൾ, ത�മുഖങ്ങൾ എന്തിവപ്യ തമ്മതിൽ 
ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനക് സ�യാഡുകൾക്ക്  മുഖധ് പങ്ക് 
വഹതിക്യാൻ കഴതിയും.

അസമരതിക്യ്ക്കു സശഷം സലയാകത്തിപ്ല ഏറ്റവം വലതിയ 
രണ്യാമപ്ത് സ�യാഡക് ശംഖലയയാണക്  ഇന്ധ്യുസടതക്. 
ഇന്ധ്ൻ സ�യാഡക് ശംഖല 58,97,671 കതിസലയാമീറ്റ�തിലധതികം 
വരുന്നു. സേശീയപയാതകൾ, അതതിസവഗപയാതകൾ, 

ഒരു സമ്പേക്  വധ്വസ്ക്കും അതതിപ്റെ സമഖലയുപ്ട 
വളർച്ചക്കും ശക്തിമത്യായതം പ്രതതിസരയാധ സശഷതിയുമുള്ള  
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ആവശധ്മയാണക്. 
വധ്യാവസയായതിക വളർച്ചപ്യയും ഉൽ പയാേനപ്ത്യും 
ഉസത്ജതിപെതിക്കുന്തതിനയാൽ അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
സമഖലയതിപ്ല നതിസഷേപം പ്മയാത്ത്തിലുള്ള സയാമ്പത്തിക 
വളർച്ചപ്യ ഇരട്ടതിപെതിക്കുന്നു.
സമൂഹത്തിപ്റെ എല്ലയാ സമഖലകളതിലും സമഗ്ര 
വതികസനവം, സുസ്തിര വളർച്ചയുമയാണക്  സകരള 
സർക്യാർ ലഷേധ്മതിടുന്തക്. വധ്വസയായ പശ്യാത്ല 
വതികസനത്തിലൂപ്ട സുസ്തിര വളർച്ചക്ക് പ്രസതധ്ക 
ഊന്ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഗതയാഗതം, കുടതിപ്വള്ളം, 
ശുെതിത്വം, ഊർജം, സയാമൂഹധ് വയാണതിജധ് 
പശ്യാത്ലങ്ങൾ, വതിവര സയാസങ്തതികവതിേധ്, 
ഇലകക്സ്യാണതികക് വധ്വസയായം തടങ്ങതിയ സമഖലകളതിൽ  
ബജറ്റതിനക് പു�പ്മ 50,000 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പശ്യാത്ല 
വതികസന പദ്തതികൾ ഏപ്റ്റടുത്ക് നടപെതിലയാക്കുന്തതിനക് 

സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്ച്ചർ ഇൻപ്വസക്റ്റക്പ്മറെക് ഫണ്ക് 
സബയാർഡതിപ്ന (കതിഫക്ബതി) സംസ്യാന സർക്യാർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.
സംസ്യാനത്ക് പശ്യാത്ലസമഖലയ്കക്, 
വവകതിയയാപ്ണങ്തിലും സവണ്ത്ര പരതിഗണന ഇസപെയാൾ 
ലഭതിക്കുന്നുണ്ക്.  ധയാരയാളം വൻകതിട പദ്തതികൾ വരും 
വർഷങ്ങളതിൽ പ്രവർത്നഷേമമയാകും. കതിഫക്ബതി മുസഖന 
പശ്യാത്ല വതികസന പദ്തതികൾക്യാവശധ്മയായ 
വതിഭവ േൗർലഭധ് പ്രശ്നത്തിനക് പരതിഹയാരം കപ്ണ്ത്യാൻ 
സർക്യാർ ലഷേധ്മതിടുകയയാണക്. സംസ്യാന സർക്യാർ 
സ്വീകരതിച്ച നതിരവധതി നൂതനവം നതിർണ്യായകവമയായ 
നടപടതികളതിപ്ലയാന്യാണക് ഇതക്.



500 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സംസ്യാനപയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡക്, മറ്റക് 
ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ, ഗ്രയാമീണ സ�യാഡുകൾ എന്തിവ 
ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.1-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സലയാക ബയാങ്കുക് �തിസപെയാർട്ടക് പ്രകയാരം, െരക്ക് കടത്തിപ്റെ 65 
ശതമയാനവം യയാത്രയാ ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 85 ശതമയാനവം 
ഇന്ധ്ൻ സ�യാഡക് ശംഖല വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്നു. കഴതിഞ്ഞ 
അറുപതക് വർഷങ്ങൾക്തിപ്പു�ം ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 40 
ശതമയാനം വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന് സേശീയപയാതകൾ 2.2 
ശതമയാനം വളർച്ച മയാത്രമയാണക് സരഖപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളതക്.  
അതസപയാപ്ല സ�യാഡക്  ശംഖലയുപ്ട 3 ശതമയാനം 
മയാത്രം വരുന് സംസ്യാന പയാതകൾ, ആപ്ക സ�യാഡക്  
ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 40 ശതമയാനം വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്നു. 
90,000കതി. മതി. ഏകസേശ വേർഘധ്മുള്ള സംസ്യാന 
പയാതകൾ ഒറ്റവരതി പയാതകളയാണക് (3.5 മീ.വീതതി). വയാഹന 
ജനസംഖധ് 10.8 ശതമയാനം സകയാമ്പൗണ്ക് വയാർഷതിക 
വളർച്ചയാ നതിരക്തിലും (സതിഎജതിആർ) യയാത്രയാ ഗതയാഗതം 
12,000 ബതിലധ്ൺ പയാസഞ്ചർ കതിസലയാമീറ്റർ (ബതിപതിപ്കഎം) 
എന് കണക്തിലും വർദ്തിച്ചക് വരുന്നു. നതിലവതിപ്ല 
െരക്ക് ഗതയാഗതം 9.7 ശതമയാനം വയാർഷതിക വളർച്ച  
തടരുകയയാപ്ണങ്തിൽ , 2032 ഓടുകൂടതി  ഇതക് 13,000 
ബതിടതിപ്കഎം ആകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

സേശീയപയാതകൾ രയാജധ്ത്തിപ്റെ സയാമ്പത്തിക 
നപ്ട്ടല്ലയാണക്, മയാത്രമല്ല പയാതകൾ കടന്നുസപയാകുന് 
പ്രസേശങ്ങളപ്ട വതികസനത്തിനും പുതതിയ പട്ടണങ്ങൾ 
രൂപം പ്കയാള്ളുന്തതിനും ഇതക് സൗകരധ്പ്മയാരുക്കുന്നു. 
ധയാരയാളം പ്െ�തിയ പ്�സ്റേയാ�ന്റുകൾ, സത്രം (ധയാബയാസക് 
എന്�തിയപ്പെടുന്നു), മറ്റക് സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്തിവയതിലൂപ്ട 
േീർഘകയാല പ്തയാഴതിൽ സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും ഇതക് 
സഹയായതിക്കുന്നു. രയാജധ്ത്തുടനീളം ഇടത്രം, േീർഘദൂര 
അന്ർ-നഗര യയാത്രക്കും െരക്കുഗതയാഗതത്തിനും 
സേശീയപയാതകൾ സൗകരധ്പ്മയാരുക്കുന്നു. 
സംസ്യാനപ്ത് പ്രധയാന സക�ങ്ങളതിൽ ഗതയാഗതം 
എത്തിക്കുന്തതിനയാണക് സംസ്യാനപയാതകൾ 
ഉസദേശതിക്കുന്തക്. മറ്റക് ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളം വതിസല്ലജക് 
സ�യാഡുകളം പട്ടണങ്ങളതിസലക്കും ഗ്രയാമങ്ങളതിസലക്കും 
അവരുപ്ട സയാമൂഹതിക ആവശധ്ങ്ങൾ നതി�സവറ്റുന്തതിനും 
കയാർഷതിക ഉൽ പന്ങ്ങൾ ഗ്രയാമങ്ങളതിൽ നതിന്ക് അടുത്തുള്ള 
വതിപണതികളതിസലക്ക് എത്തിക്കുന്തതിനുള്ള മയാർഗ്ഗം പ്രേയാനം 
പ്െയ്യുന്നു. പ്രധയാന സ�യാഡുകളം ഗ്രയാമീണ സ�യാഡുകളം 
തമ്മതിലുള്ള ബന്ധത്തിപ്റെ േ്വതിതീയ പ്രവർത്നം പ്രധയാന 
ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ മുസഖനയയാണക്.

ഒപ്രയാറ്റ മയാസനജക് മറെതിപ്റെ കീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് 
സലയാകത്തിപ്ല ഏറ്റവം വലതിയ ഗതയാഗത ശംഖലകളതിൽ 
ഒന്യാണക് ഇന്ധ്ൻ  പ്�യതിൽപ്വ.  ഇന്ധ്യതിപ്ല 
ഏറ്റവം പ്െലവക് കു�ഞ്ഞ ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗമയാണതിതക്. 
ഇന്ധ്ൻ പ്�യതിൽ  വേർഘധ്ം 1,15,000 കതിസലയാമീറ്റ�തിൽ 
അധതികമയായതി വധ്യാപതിച്ചു കതിടക്കുന്നു, 7,349 സ്റേഷനുകളതിൽ 
നതിന്ക് പ്രതതിേതിനം 12,617 പയാസഞ്ചർ പ്്യതിനുകളം 
7,421 െരക്ക് പ്്യതിനുകളം 23 േശലഷേം യയാത്രക്യാരും 
3 േശലഷേം ടൺ (എംടതി) െരക്കുനീക്വം നടത്തുന്നു. 
അസമരതിക്, �ഷധ്, വെന എന്തിവയ്കക് സശഷം 
സലയാകത്തിപ്ല നയാലയാമപ്ത് വലതിയ ശംഖലയയാണതിതക്.

സർവീസുകളതിപ്ല സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്വം,  
വതിമയാനത്യാവളങ്ങളതിപ്ല അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനവം   യയാത്രക്യാരുപ്ട എണ്ത്തിൽ ക്രമയാനുഗത 
വളർച്ച സനടുന്തതിനക് സതിവതിൽ സവധ്യാമയയാന രംഗത്തിപ്ന  
സഹയായതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇന്ധ്യതിപ്ല വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ 
2019-20ൽ (ഏപ്രതിൽ-പ്സപക്റ്റംബർ) 1271.40 ആയതിരം 
വതിമയാന സർവ്ീസ്സുകളം (പ്പയാത സവധ്യാമയയാനങ്ങൾ 
ഒഴതിപ്ക) 170.02 േശലഷേം യയാത്രക്യാപ്രയും 1707.98 
ആയതിരം ടൺ െരക്കുകളം വകകയാരധ്ം പ്െയക്ത. 
യയാത്രയാ ഗതയാഗതത്തിൽ 0.3 ശതമയാനം വർദ്നവക് 
സരഖപ്പെടുത്തിയസപെയാൾ  വതിമയാന നീക്ങ്ങളതിലും െരക്ക് 
കടത്തിലും  യഥയാക്രമം 1.2 ശതമയാനത്തിപ്റെയും 4.9 
ശതമയാനത്തിപ്റെയും കു�വക് ഉണ്യായതി. 

ഗതയാഗത സമഖലയതിപ്ല മറ്റക് ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗങ്ങളയായ 
ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതവം തീരസേശ ഗതയാഗതവം 
െരക്ക് നീക്ത്തിൽ  പ്രധയാന പങ്ക് വഹതിക്കുന്നുണ്ക്. 7,512 
കതി.മീ വേർഘധ്മുള്ള ഇന്ധ്യതിപ്ല തീരസേശ സമഖലയതിൽ 
12 വൻകതിട ത�മുഖങ്ങളം 200 പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളം 
നതിലവതിലുണ്ക്. ഇതതിൽ 30 ത�മുഖങ്ങൾ മുസഖന മയാത്രമയാണക് 
െരക്ക് നീക്ം സയാദ്ധ്മയാകുന്തക്. പ്െറുകതിട, വൻകതിട 
ത�മുഖങ്ങൾ മുസഖന ഏകസേശം 53 േശലഷേം ടൺ 
െരക്ക് നീക്ം നടക്കുന്തയായതി കണക്യാക്പ്പെടുന്നു. 
എന്തിരുന്യാലും, ആഭധ്ന്ര െരക്ക് ഗതയാഗത 
സമഖലയതിൽ തീരസേശ ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതത്തിപ്റെ 
പങ്ക് ഏകസേശം ഒരു ശതമയാനം മയാത്രമയാണക്. 

2.73 ലഷേം കതി.മീറ്റർ സ�യാഡുകൾ, 1,588 കതി.മീറ്റർ 
പ്�യതിൽസവ, 1,687 കതി.മീറ്റർ ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം, 
585 കതിസലയാമീറ്റർ  തീരസേശ സമഖലയതിപ്ല 18 
ത�മുഖങ്ങൾ, 4 വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ എന്തിവ 
ഉൾപ്പെടുന്തയാണക് സംസ്യാനപ്ത് പ്രധയാന 

പട്ടിക 11.1.1 ഇന്ധ്യുപ്ട സ�യാഡക് ശംഖല, 2019-20 കയാലയളവ തിൽ
വടിശദാംശങ്ങൾ കടി.മടി.
സേശീയപയാത / എക്ക്പ്രസക് വഹസവ 1,32,500

സംസ്യാന പയാതകൾ 1,56,694

മറ്റക് സ�യാഡുകൾ 56,08,477

ആപ്ക 58,97,671
അവലംബം: മ�ോർത്ത്, 2019-20 സോമ്പത്തിക വർഷത്ത് വോർഷതിക റതിമ്ോർട്ത്
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ഗതയാഗത പശ്യാത്ല സമഖല. 38,863 െ.കതി.മീറ്റർ 
വതിസ്ീർണ്മുള്ളതം, വവവതിധധ്മയായ ഭൂപ്രകൃതതിസയയാടു 
കൂടതിയ സകരളത്തിപ്റെ പ്പയാത ഗതയാഗത സമഖലയതിൽ, 
സ�യാഡക് ഗതയാഗതമയാണക് മുഖധ് പങ്ക് വഹതിക്കുന്തക്. 
സകരളത്തിനക് 49,342 സ്റേജക് കയാരതിയറുകളം 77,431 
കരയാർ ബസ്സുകൾ/കയാരതിസയജക് ഓമക് നതി ബസുകളം 
5,493 പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി ബസുകളമുണ്ക്. പയാലക്യാടക്, 
തതിരുവനന്പുരം പ്�യതിൽപ്വ ഡതിവതിഷനുകളതിലയായതി 
ആപ്ക 1,588 കതി.മീറ്റർ ്യാക്ക് വേർഘധ്ത്തിൽ 1,257 
കതി.മീറ്റർ ഗതയാഗത സൗകരധ്മുണ്ക്. സകരളത്തിപ്ല 
ജലഗതയാഗത മയാർഗ്ഗങ്ങളയായ നേതികൾ, തടയാകങ്ങൾ, നേീ 
മുഖങ്ങൾ, കയായലുകൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിപ്ല 1,895 കതി.മീറ്റർ 
ദൂരത്തിൽ ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം സയാധധ്മയാണക്. 
പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേവം കയാരധ്ഷേമവമയായ ഗതയാഗത 
മയാർഗ്ഗമയാണക് ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം. േീർഘദൂര 
െരക്ക് ഗതയാഗതത്തിനക് തീരസേശ ഗതയാഗതപ്ത് 
അവലംബതിക്യാവന്തയാണക് .  ബഹുമയാർഗ്ഗ ഗതയാഗത 
സംവതിധയാനം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുക വഴതി, സകരളത്തിൽ 
ലഭധ്മയായ 585 കതി.മീറ്റർ തീരസേശം െരക്കുഗതയാഗത 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് അനുസയയാജധ്മയാക്തി മയാറ്റയാൻ 
കഴതിയും.

തീരസേശ ഗതയാഗത സമഖലയതിൽ ഒരു വൻകതിട ത�മുഖവം, 
17 പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളം വതിഴതിഞ്ഞപ്ത് നതിർദേതിഷ്  
അന്യാരയാഷക്്യാ ആഴക്ടൽ ത�മുഖ പദ്തതിയുമയാണക് 
സകരളത്തിനക് ഉള്ളതക്. ബർത്തിംഗക്, െരക്ക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യൽ, െരക്ക് സൂഷേതിക്കുന്തതിനുള്ള സൗകരധ്ം 
എന്തിവയുപ്ട അടതിസ്യാനത്തിൽ വതിഴതിഞ്ഞം, സബപ്പുർ, 
അഴീക്ൽ, പ്കയാല്ലം എന്ീ നയാലക് ഇടത്രം ത�മുഖങ്ങളം 
സംസ്യാനത്തുണ്ക്. തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാച്ചതി, 
സകയാഴതിസക്യാടക്, കണ്ണൂർ എന്തിങ്ങപ്ന നയാലക് അന്യാരയാഷക്് 
വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ സകരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
നതിലവതിലുള്ള എല്ലയാ വതിമയാനത്യാവളങ്ങളം അന്യാരയാഷക്്യാ 
നതിലവയാരം ഉള്ളവയയാപ്ണന് പ്രസതധ്കത കൂടതി 
സകരളത്തിനക് സ്വന്മയാണക്. കണ്ണൂർ അന്യാരയാഷക്്യാ 
വതിമയാനത്യാവളം പൂർത്തിയയായസതയാടുകൂടതി ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ അന്യാരയാഷ് വതിമയാനത്യാവളങ്ങളള്ള തമതിഴക് 
നയാടക് സംസ്യാനത്തിപ്നയാപെം സകരളവം പങ്ക് സെർന്നു. 
നഗരങ്ങപ്ള തമ്മതിൽ ബന്ധതിപെതിച്ചുള്ള ഗതയാഗത 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് പ്പയാതഗതയാഗത മയാർഗ്ഗത്തിറെപ് 
പ്രയാസയയാഗതികത മനസ്തിലയാക്തി സകരള സർക്യാർ പ്കയാച്ചതി 
പ്മസ്യാ പദ്തതി ആരംഭതിച്ചു. പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ കമ്മീഷൻ  
പ്െയ്തസതയാടു കൂടതി പ്കയാച്ചതി നഗരത്തിപ്ല ഗതയാഗത 
ബയാഹുലധ്ം കു�യ്കയാൻ കഴതിഞ്ഞു. 

കകരളത്ടിലെ ഗതാഗത കമഖെയുലെ 
പ്രകെനം

ക�ാഡുകൾ
• 2019-20 -ൽ സകരളത്തിപ്ല ആപ്ക സ�യാഡക് 

വേർഘധ്ം 3,31,904.11 കതിസലയാമീറ്റർ ആണക്  

ക്യാസതിവഫഡക്, സനയാൺ-ക്യാസതിവഫഡക് 
സ�യാഡുകൾ ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

• സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് സയാ�ത 390 കതിമീ /100 
െതരശ്ര കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്.

• ഒരു ലഷേം ജനസംഖധ്ക്ക് സ�യാഡതിപ്റെ നീളം 993.54 
കതി.മതി ആണക്.

• 2019ൽ 41,111 സ�യാഡപകടങ്ങളതിൽ 4,440 
മരണങ്ങളം 46,055 പരതിക്കുകളം സകരളത്തിൽ 
�തിസപെയാർട്ടക് പ്െയ്യപ്പെട്ടതിട്ടുണ്ക്.

• സംസ്യാനത്ക് 340 ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകൾ നയാറ്റക്പയാകക് 
കപ്ണ്ത്തി.

• ഘട്ടം 1,  �ീച്ചക്  1, 5 കതിസലയാമീറ്റർ നീളമുള്ള 
കരമന മുതൽ പ്രയാവച്ചമ്പലം വപ്ര സ�യാഡക് പണതി 
പൂർത്തിയയായതി.

• പ്കയാല്ലം വബപയാസക് സജയാലതികൾ 2019 ജനുവരതി, 
15 നക് പൂർത്തിയയാക്തി ഉേക്ഘയാടനം പ്െയക്ത. 
അലപ്പുഴ വബപയാസക് സജയാലതികൾ  നവംബർ, 
2020 അവസയാനസത്യാപ്ട പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

• മലപ്പു�ം ജതില്ലയതിപ്ല പടതിഞ്ഞയാസ�ക്ര മുതൽ 
ഉണ്തിയയാൽ വപ്ര 15 കതിസലയാമീറ്റർ തീരസേശപയാത 
നതിർമയാണം പുസരയാഗമതിക്കുകയയാണക്, നതിലവതിൽ 52 
ശതമയാനം സജയാലതികൾ പൂർത്തിയയായതി.

• 184.68 കതിസലയാമീറ്റർ ബതിഎം, ബതിസതി, 38.47 
കതിസലയാമീറ്റർ സയാധയാരണ പുനർനതിർമ്മയാണം, 
563.154 കതിസലയാമീറ്റർ അഴുക്കുെയാൽ നതിർമ്മയാണം 
എന്തിവ സംസ്യാനപയാത (വതികസനവം 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും) പ്രകയാരം പൂർത്തിയയാക്തി.

• 2,716 പയാലങ്ങൾ പതിഡബ്്യുഡതി ബ്തിഡക്ജസക് വതിഭയാഗം 
പരതിപയാലതിക്കുന്നു, 312 പയാലങ്ങളപ്ട നതിർമയാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

• ഹതിൽ വഹസവയുപ്ട 21 �ീച്ചുകൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് 
1,726.397 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾ കതിഫക്ബതി  
അംഗീകരതിച്ചു.

• 11.6.2020 തീയതതിയതിപ്ല ജതി .ഒ.(എം എസക് ) 
നമ്പർ 53/2020/പതിഡബ്്യുഡതി ഉത്രവക് പ്രകയാരം 
രൂപകൽപെന/നതിർമ്മയാണ രീതതികളതിപ്ല പുതമ, 
സ�യാഡക്  അസ്റ്റക്  മയാസനജക് മറെക് , സ�യാഡക്  സുരഷേയാ 
മയാസനജക് മറെക് , ഗുണനതിലവയാരം ഉ�പ്പുവരുത്ലും 
സകയാൺ്യാകക്ടക് മയാസനജക്പ്മന്റും തസദേശീയ ഗസവഷണ 
വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്ൽ 
എന്ീ തീമയാറ്റതികക് സമഖലകളമയായതി  ബന്ധതിപെതിച്ചക് 
പ്ക എച്ചക് ആർ ഐ പ്യ മതികവതിപ്റെ സക�മയായതി 
ഉയർത്തി. 

ക�ാഡ് ഗതാഗതം

• മയാർച്ചക് 31, 2020 പ്ല കണക്ക് പ്രകയാരം, സയാധുവയായ 
രജതിസക്സ്ഷൻ നമ്പറുള്ള സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങൾ 
1.41 സകയാടതിയും, 2019-20 -ൽ പുതതയായതി രജതി്റേർ 
പ്െയ്ത വയാഹനങ്ങൾ 8,49,200 ഉം ആണക്.

• സകയാവതിഡക്-19 ഘട്ടത്തിൽ േീർഘദൂര യയാത്ര 
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സൗകരധ്പ്രേമയാക്കുന്തതിനക്  പ്കഎസക്ആർടതിസതി 
2020 ജൂൺ 26 നക് ‘�തിസല’ സപയായതിറെക് ടു സപയായതിറെക് 
സസവനവം ജൂവല 2, 2020 നക് ബസക്-ഓൺ-
ഡതിമയാൻഡക് (“സബയാൺഡക് ”) സസവനവം ആരംഭതിച്ചു.

• 2018-19 പ്ന അസപഷേതിച്ചക് 14.5 ശതമയാനം 
വളർച്ചസയയാപ്ട 20,55,842 എ�ണയാകുളം 
ജതില്ലയതിലയാണക് സകരളത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
വയാഹനങ്ങൾ ഉള്ളതക്.

• ഇരുെക്രവയാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന് ്യാഫതികക് 
അപകടങ്ങൾ 2018പ്ല 34,473 (പ്രതതിേതിനം 94)
ൽ നതിന്ക് 2019 ൽ 16,970 (പ്രതതിേതിനം 46) ആയതി 
കു�ഞ്ഞു.

• എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 
ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ (ഇവതി) വതിനധ്സതിക്കുന് 
രയാജധ്പ്ത് ആേധ്പ്ത് സംസ്യാനമയാണക് സകരളം. 
സമയാസട്ടയാർ വയാഹന നതിയമങ്ങൾ നടപെതിലയാക്കുന്തതിനും 
സ�യാഡക് അച്ചടക്ം ഉ�പെയാക്കുന്തതിനുമയായതി 
സുരഷേതിത സകരള പദ്തതിയതിലൂപ്ട 65 
എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് സക് ക്വയാഡുകൾക്ക് ‘പ്ലഗക്-ഇൻ 
 ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ’ നൽകയാനുള്ള 
നതിർസദേശങ്ങൾ സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് (എംവതിഡതി) 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഊർജ മ�യാലയത്തിപ്റെ 
കീഴതിപ്ല സക� സർക്യാർ സ്യാപനമയായ 
എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതി സർവീസസക് ലതിമതിറ്റഡതിൽ 
(ഇഇഎസക്എൽ) 65 ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ 
ഏജൻസതി സഫയാർ സനയാൺ-കൺപ്വൻഷണൽ 
എനർജതി ആൻഡക് റൂ�ൽ പ്ടകക്സനയാളജതി (അപ്നർട്ടക് ) 
മുസഖനയയാണക് വരൈ ലീസതിനക് നൽകുന്തക്.

സംസ്ാന ജെഗതാഗതം

• “സവഗ 2” വഹ ്ീഡക് എസതി പയാസഞ്ചർ (120 
പയാക്ക് ) കം സബയാട്ടക് 2020 മയാർച്ചക് 10 നക് അലപ്പുഴ-
കുമരകം-സകയാട്ടയം സമഖലകപ്ള തമ്മതിൽ 
ബന്ധതിപെതിച്ചക് പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചു.

മറ്് ഗതാഗതം

• പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ-ആലുവ മുതൽ സപട്ട വപ്ര 
(ഒന്യാം ഘട്ടം) 25.2 കതിസലയാമീറ്റർ നീളത്തിൽ 22 
സ്റേഷനുകളപ്ട പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചു.

• വയാട്ടർ പ്മസ്യാ ജൂൺ, 2022നക് 25 സബയാട്ടുകളം 
പ്ടർമതിനൽ സൗകരധ്ങ്ങളം ഉപസയയാഗതിച്ചക് കമ്മീഷൻ 
പ്െയ്യും.

• ഭയാരത സർക്യാർ ഓർഡർ നമ്പർ 2019/
പ്ജവതിപ്സൽ/പ്ക ആർ ഡതി സതി എൽ/ 
എസക്എച്ചക്എസക്ആർ സതി, തീയതതി. ഡതിസംബർ 17, 
2019 പ്രകയാരം സതിൽവർ വലൻ സപ്രയാജകക്റ്റതിനക് 
(പ്സമതി വഹ ്ീഡക് പ്�യതിൽ സപ്രയാജകക്റ്റക് ) 
തത്വത്തിൽ അംഗീകയാരം (ഐപതിഎ) നൽകതി.

• തതിരുവനന്പുരം, സകയാഴതിസക്യാടക് വലറ്റക് പ്മസ്യായുപ്ട 
പുതക്തിയ പദ്തതികൾക്ക് പ്കആർടതിഎൽ 
അംഗീകയാരം നൽകതി.

ക�ാഡ്  ഗതാഗത കമഖെ

പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകൾ, പ്പയാതമരയാമത്ക് 
വകുപെക് (സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) വതിഭയാഗം, സേശീയ 
പയാതകൾ, മുൻസതിപെയാലതിറ്റതികൾ, സകയാർപെസ�ഷനുകൾ, 
ജലസസെന വകുപെക്, വനം വകുപെക്, പ്�യതിൽസവ എന്ീ 
ഏജൻസതികളയാണക്  സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡുകൾ 
പരതിപയാലതിക്കുന്തക്. സേശീയ ഗതയാഗത ആസൂത്രണ 
ഗസവഷണ പ്സറെർ (നയാറ്റക്പയാകക് ), സമയാസട്ടയാർ വയാഹന 
വകുപെക്, സകരള സംസ്യാന സ�യാഡക് ഗതയാഗത 
സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി), സ�യാഡുകളം 
പയാലങ്ങളം വതികസന സകയാർപെസ�ഷൻ (ആർ.ബതി.ഡതി.
സതി.പ്ക), സകരള സംസ്യാന ഗതയാഗത പദ്തതി (പ്ക.
എസക്.ടതി.പതി), സകരള സ�യാഡക് ഫണ്ക് സബയാർഡക് (പ്ക.
ആർ.എഫക്.ബതി), സ�യാഡക് ഇൻഫയാസക്്കക്ടർ കമ്പനതി 
സകരള (�തിക്ക് ) ലതിമതിറ്റഡക് എന്തിവയയാണക് ഗതയാഗത 
സമഖലയുമയായതി ബന്ധതിപ്പെട്ടതിരതിക്കുന് മറ്റക് ഏജൻസതികൾ.

2019-20ൽ സകരളത്തിപ്ല പ്മയാത്ം സ�യാഡക് വേർഘധ്ം 
3,31,904.11 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്. ഇന്ധ്ൻ സ�യാഡക് 
സകയാൺഗ്രസക് നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള ക്യാസതിവഫഡക്, സനയാൺ-
ക്യാസതിവഫഡക് സ�യാഡുകൾ ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
ഓസരയാ വർഷവം ശരയാശരതി 12 മുതൽ 14 ശതമയാനം 
വപ്രയുണ്യാകുന് സ�യാഡക് ഗതയാഗതവളർച്ച, പതിഡബ്്യുഡതി 
സ�യാഡക് ശംഖലയതിൽ വലതിയ സമ്മർദേം സൃഷ്തിക്കുന്നുണ്ക്. 
സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് സയാ�ത 390 കതിസലയാമീറ്റർ/100 
െതരശ്ര കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്, ഇതക് സേശീയ ശരയാശരതിയുപ്ട 
മൂന്തിരട്ടതിയയാണക്. ഒരു ലഷേം ജനസംഖധ്ക്ക് സ�യാഡതിപ്റെ 
നീളം 993.54 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്, കൂടയാപ്ത സ�യാഡക് 
ശംഖലയുപ്ട 90 ശതമയാനവം ഒറ്റവരതി പയാതകളയാണക്. 
പ്രയാഥമതിക ശംഖലയയായതി കണക്യാക്പ്പെടുന് 
സേശീയപയാതകൾ, പ്മയാത്ം ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 40 
ശതമയാനം വഹതിക്കുന്നു, പ്മയാത്ം ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 
80 ശതമയാനവം വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്തക് സ�യാഡക് 
ശംഖലയുപ്ട 10 ശതമയാനത്തിൽ തയാപ്ഴ മയാത്രമയാണക്. 

സംസ്യാനപ്ത് വതിവതിധ ഏജൻസതികൾ  പരതിപയാലതിക്കുന് 
സ�യാഡുകളപ്ട  വേർഘധ്ം സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.2 -ൽ   പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വതിവതിധ പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകൾ 2019-20 -ൽ 
പരതിപയാലതിച്ച 2,65,421.12 കീ.മീറ്റർ ആപ്ക സ�യാഡക് 
വേർഘധ്ത്തിൽ, 1,31,597.6 കീ.മീറ്റർ (49.58 ശതമയാനം) 
ടയാർ പ്െയ്തവയും, 31,395.10 കതി.മീറ്റർ (11.83 ശതമയാനം) 
സ�യാഡുകൾ സതിമറെക് സകയാൺക്രീറ്റും, 72,762.70 കതി.മീറ്റർ 
മണ്ക് പയാകതിയവയും (27.41 ശതമയാനം), 18,669.70 
കതി.മീറ്റർ പ്മറ്റൽ പയാകതിയവയും (7.03 ശതമയാനം), 
10,996.02 കതി.മീറ്റർ ദൂരം (4.14 ശതമയാനം) മറ്റക് 
വധ്തധ്സ് ഗുണ നതിലവയാരത്തിപ്റെ അടതിസ്യാനത്തിൽ 
നതിർമ്മതിച്ചവയുമയാണക്.

സ്റേറ്റക് വക്രം പ്�സക്യാർഡക്സക് ബ്യൂസ�യായുപ്ട 
കണക്നുസരതിച്ചക്, 2019ൽ 41,111 സ�യാഡപകടങ്ങളതിൽ 
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4,440 മരണങ്ങളം 46,055 പരതിക്കുകളം സകരളത്തിൽ 
�തിസപെയാർട്ടക് പ്െയ്യപ്പെട്ടതിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാനത്ക് നയാറ്റക്പയാകക് 
340 ബ്യാക്ക് സ്യാട്ടുകൾ കപ്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്. സ�യാഡക് 
്യാഫതികക് അപകടങ്ങളതിൽ മതിക്തം വരൈവർ, സ�യാഡക് 
അവസ്, വയാഹനം, പരതിസ്തിതതി എന്തിവയുമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. സ�യാഡക് സുരഷേ സങ്ീർണ്മയായ 
പ്രശ്നമയായതതിനയാൽ ലഷേധ്ങ്ങൾ വകവരതിക്കുന്തതിനക് 
വതിവതിധ പങ്യാളതികളതിൽ (സ്റേകക്സഹയാൾസഡഴക്സക് ) നതിന്ക് 
സ്തിരവം നീണ്ടുനതിൽക്കുന്തം സംസയയാജതിതവമയായ 
ശ്രമങ്ങൾ ആവശധ്മയാണക്. 

2011 മുതൽ സംസ്യാനപ്ത് ഗതയാഗത, 
ആശയവതിനതിമയ സമഖലയുപ്ട പ്രധയാന വതികസന 
സൂെകങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.1ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20, 2020-21, (2020 
പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര)  വർഷങ്ങളതിൽ വയാർഷതിക 

പദ്തതിയതിനത്തിൽ അനുവേതിച്ച തക, പ്െലവഴതിച്ച തക 
എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ  പട്ടിക 11.1.3 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
           

ക�ാഡ്  കമഖെ  2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളടിലെ സാമ്പത്ടിക അവകൊകനം 
(ലസപ്റ്ംബർ 2020 വലര) 

സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം വതിഭയാഗത്തിനക് 2019-20 വയാർഷതിക 
പദ്തതിയതിൽ 1, 36,713.00 ലഷേം രൂപ അനുവേതിച്ചതതിൽ 
1,98,698.96 ലഷേം രൂപ (145.34 ശതമയാനം) പ്െലവഴതിച്ചു.  
ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20 -ൽ വകയതിരുത്തിയ 
10,243.00 ലഷേം രൂപയതിൽ 1,04,709.32 ലഷേം 
രൂപ (1022.25 ശതമയാനം) പ്െലവയാക്തി. സ�യാഡുകളം 
പയാലങ്ങളം വതിഭയാഗത്തിനും ഗതയാഗത സമഖലയ്ക്കുമയായതി 

പട്ടിക 11.1.2  സകരളത്തിപ്ല വ തിവ തിധ ഏജൻസതികൾ പരതിപയാല തിക്കുന്  സ�യാഡുകൾ സംബന്ധതിച്ച വ തിവരങ്ങൾ 
2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളതിൽ

ക്രമ 
നമ്പർ വകുപ്പുകൾ

ദദർ്ഘ്ം        
(കടി.മടി)

2018-19
ശതമാനം

ദദർ്ഘ്ം        
(കടി.മടി)

2019-20
ശതമാനം

1 പഞ്ചയായത്തുകൾ   
(എൽ .എസക്.ജതി.ഡതി) 206620.23 75.65 265421.12 79.97

2 പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് 
(സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) 31812.106 11.65 31812.06 9.58

3 മുനതിസതിപെയാലതിറ്റതികൾ 18411.870 6.74 18411.87 5.55

4 സകയാർപെസ�ഷനുകൾ 6644.000 2.43 6644.00 2.00

5 വനം വകുപെക് 4903.642 1.80 4893.59 1.47

6 ജലസസെന വകുപെക് 2611.900 0.96 2611.90 0.79

7 പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് (സേശീയ 
പയാതകൾ) 1781.570 0.65 1781.57 0.54

8 മറ്റുള്ളവ (പ്�യതിൽസവ,  വവേ്യുതതി 
വകുപെക് ) 328.000 0.12 328.00 0.10

ആപ്ക 273113.30 100.00 331904.11 100.00
അവലംബം :  വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ

   പട്ടിക 11.1.3 ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ വയാർഷ തിക പദ്തതിയതിനത്തിൽ          
         വകയതിരുത്തിയ തക, പ്െലവയാക്തിയ തക എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ

ഉപകമഖെകൾ
വാർഷടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷടിക പദ്ധതടി 2020-21 

വടിഹടിതം ലെെവ് (%) വടിഹടിതം ലെെവ് (9/20) (%)

1 ത�മുഖ വകുപെക് 11006.00 4,158.98 
(37.79) 12083 911.12

(7.54)

2 സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം 136713.00 1,98,698.96
(145.34) 110210 73607.45

(66.79)

3 സ�യാഡക് ഗതയാഗതം 10243.00 1,04,709.32 
(1022.25) 14768 655.01

(4.44)

4 ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം 13145.00 2853.43
(21.71) 11110 1337.7 

(12.04)

അവലംബം: സംസ്ോന ബഡത്ജറ്ത് 2019-20, 2020-21 & പ്ോൻമപേസത്, സംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡത്.
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2020-21ൽ 1,10,210.00 ലഷേം രൂപയും 14,768.00 
ലഷേം രൂപയും അനുവേതിച്ചു. അനുബന്ധ പ്െലവക് 
73,607.45 ലഷേം രൂപയും 655.01 ലഷേം രൂപയുമയാണക് .

ക�ാഡുകൾ 

സമ്പേക്  വധ്വസ്യുപ്ട സുസ്തിര വതികസനം, 
പ്െലവക് കു�ഞ്ഞ െരക്കു നീക്ം, യയാത്ര എന്തിവയ്കക് 
കയാരധ്ഷേമതയുള്ള സ�യാഡക് പശ്യാത്ലം ആവശധ്മയാണക്.  
സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് ശംഖല  ഫലപ്രേമയായതി പര്രം 
ബന്ധപ്പെട്ടതയാപ്ണങ്തിലും, പയാർശ്വങ്ങളതിൽ വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടക്കുന്തതിനയാൽ അസനകം  
പരതിമതിതതികൾ സനരതിടുന്നു. നതിലവതിൽ, സ�യാഡുകളതിലൂപ്ടയുള്ള 
ഗതയാഗതം ഉൾപ്ക്ള്ളയാവന്തതിലും അധതികമയാണക്. 
സ�യാഡക് ഗതയാഗത വയാർഷതിക വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 12 മുതൽ 
14 ശതമയാനമയാണക്. ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്കുന്തതിപ്ല പ്രശ്നങ്ങളം, 
സ�യാഡക്  വീതതി വർദ്തിപെതിക്യാൻ കഴതിയയാത്തം നതിലവതിലുള്ള 
സ�യാഡുകളതിൽ ഗതയാഗത കുരുക്തിനക് ഇടയയാക്കുന്നു.  
ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ 
വകയതിരുത്തിയ പദ്തതി തക, പ്െലവക്  എന്തിവ വകുപെക് 
തതിരതിച്ചക് പട്ടിക 11.1.4 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ബ്ാക്്  ക്ാട്് 

കഴതിഞ്ഞ 3 കലണ്ർ വർഷങ്ങളതിൽ ഗുരുതരമയായ 
പരതിക്കുകൾ / മരണങ്ങൾ അപ്ല്ലങ്തിൽ പത്ക് മരണങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെടുന് അഞ്ചക് അപകടങ്ങൾ നടന് 500 മീറ്റസ�യാളം 
നീളമുള്ള സ�യാഡയാണക് സേശീയപയാതകളതിപ്ല സ�യാഡപകട 
ബ്യാക്ക് സ്യാട്ടക് എന്ക് ഇന്ധ്ൻ ഗതയാഗത, സേശീയപയാത 
മ�യാലയം (MoRTH) സൂെതിപെതിക്കുന്തക്.

നയാഷണൽ വഹസവ അസതയാ�തിറ്റതി ഓഫക് ഇന്ധ് 
(എൻ എച്ചക് ഐ ഐ) മയാനേണ്ം അനുസരതിച്ചക് 
അപകടങ്ങളപ്ട തീവ്രത സൂെതിക (എ എസക് ഐ) 
അടതിസ്യാനമയാക്തി അപകടകരമയായ സ്ലങ്ങൾ 
കപ്ണ്ത്തുന്നു. പ്ത്രസഷയാൾഡക് മൂലധ്സത്ക്യാൾ അപകട 
തീവ്രതയാ  സൂെതിക (എ എസക് ഐ) ഉള്ള സ്യാട്ടുകൾ  
(ശരയാശരതി തീവ്രത+ 1.5* ്റേയാൻസഡർഡക് ഡീവതിസയഷൻ) 
ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകളയായതി കണക്യാക്കും. എ എസക് ഐയുപ്ട 
കണക്ക് പ്രകയാരം, മയാരകമയായ അപകട സതയാതക് 7 
ആയും, ഗുരുതര പരതിക്ക് 3 ആയും എൻ എച്ചക് എ ഐയുപ്ട 
മയാനേണ്ങ്ങൾ അടതിസ്യാനമയാക്തി പരതിഗണതിക്പ്പെടും.

2016-2018 വർഷം സപയാലീസക് വകുപെക് നൽകതിയ 
അപകട വതിവരത്തിപ്റെ അടതിസ്യാനത്തിൽ 
സകരളത്തിലുടനീളം 340 മുൻ ഗണനയുള്ള ബ്യാക്ക് 
സ്യാട്ടുകളപ്ട പട്ടതികയ്കക് നയാറ്റക്പയാകക് അന്തിമരൂപം 
നൽകതി, 2019 ഡതിസംബ�തിൽ സകരള സ�യാഡക് സുരഷേയാ 
അസതയാ�തിറ്റതിക്ക് (പ്കആർ എസക് എ) �തിസപെയാർട്ടക് സമർപെതിച്ചു. 
ജതിസയയാസ്ഷധ്ൽ, ്റേയാറ്റതി്റേതിക്ൽ വതിശകലനം എന്തിവ 
നടത്തി 2019ൽ പ്മയാത്ം 340 സ�യാഡക് സക്പ്്ച്ചുകൾ 
'മുൻ ഗണനയാ ക്രയാഷക് ബ്യാക്ക്-സ്യാട്ടുകൾ' ആയതി 
കപ്ണ്ത്തുകയും, അവപ്യ ഉയർന് അപകട 
സയാധധ്തയുള്ള ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകൾ (232 സ്ലങ്ങൾ), 
മതിതമയായ അപകടസയാധധ്തയുള്ള ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകൾ 
എന്തിങ്ങപ്ന തരംതതിരതിച്ചു. (108 സ്ലങ്ങൾ). 
സ�യാഡക് ഇനം അടതിസ്യാനമയാക്തി സകരളത്തിപ്ല 
ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകളപ്ട സംഗ്രഹം പട്ടിക 11.1.5 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.4 ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ വകയതിരുത്തിയ പദ്തതി തക, പ്െലവക്  എന്തിവ 
വകുപെക് തതിരതിച്ചക്  (തക ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ. 
നമ്പർ വകുപ്പുകൾ

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി
2019-20

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി
2020-21 

വ ടിഹടിതം ലെെവ് (%) വ ടിഹടിതം ലെെവ് (9/20) (%)

1 പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് 
(സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) 125789 162104.78 (128.87) 100616 58737.59 (58.37)

2 പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക്
(സേശീയപയാത) 10924 36594.19 (334.95) 9594 14869.85 (154.9)

ആപ്ക 136713 198698.96 (145.34) 110210 73607.45 (66.79)

അവലംബം: സംസത്ഥോന ബഡത്ജറത്റത് 2019-20, 2020-21 & പത്ലോൻസത്പമസത്, സംസത്ഥോന ആസൂതത്രണ ബോർഡത്.

പട്ടിക 11.1.5 ഗതയാഗത സമഖലയ്കക് 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ വകയതിരുത്തിയ പദ്തതി തക, പ്െലവക്  എന്തിവ 
വകുപെക് തതിരതിച്ചക്  (തക ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ. 
നമ്പർ ക�ാഡ്  ഇനം  

ബ്ാക്്  ക്ാട്ടുകളുലെ എണ്ം ആലക ബ്ാക്്  
ക്ാട്ടുകൾഉയർന്ന �ടിസ്ക് മടിതമായ �ടിസ്ക്

1 സേശീയപയാത 157 64 221

2 സംസ്യാനപയാത 49 31 80

3 മറ്റക് സ�യാഡുകൾ 26 13 39

ആപ്ക 340
അവലംബം: നോറ്ത്പോകത് 
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ക�ാഡ്  കമഖെ  2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളടിലെ സാമ്പത്ടിക അവകൊകനം 
(2020 ലസപ്റ്ംബർ വലര) 

സകരളത്തിപ്ല സേശീയപയാതകളതിൽ ആപ്ക 221 ബ്യാക്ക്  
സ്യാട്ടുകൾ കപ്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്, അതതിൽ 157 സ്ലങ്ങൾ 
ഉയർന് അപകടസയാധധ്തയുള്ളതം 64 സ്ലങ്ങൾ 
മതിതമയായ അപകട സയാധധ്തയുള്ളതമയാണക്. സംസ്യാന 
പയാതകളതിൽ തതിരതിച്ച�തിഞ്ഞ 80 ബ്യാക്ക്  സ്യാട്ടുകളതിൽ 
49 എണ്ം വഹ-�തിസക്കക് വതിഭയാഗത്തിലും ബയാക്തി 31 
എണ്ം സമയാഡസ�റ്റക്-�തിസക്കക് വതിഭയാഗത്തിലുമയാണക്. 
മറ്റക് സ�യാഡുകളതിൽ തതിരതിച്ച�തിഞ്ഞ 39 ക്രയാഷക് 
ബ്യാക്ക്-സ്യാട്ടുകളതിൽ 26 സ്ലങ്ങൾ ഉയർന് 
അപകടസയാധധ്തയുള്ളതം 13 സ്ലങ്ങൾ മതിതമയായ 
അപകടസയാധധ്തയുള്ളതമയാണക്. 

2018-19 പദ്തതി ഇനത്തിൽ,  നതിർവ്ഹണ അംഗീകയാരം 
നൽകതിയ 21 ബ്യാക്ക്-സ്യാട്ടുകളതിൽ 11 ബ്യാക്ക്-
സ്യാട്ടുകൾ പരതിഹരതിക്കുകയും മറ്റക് ബ്യാക്ക്-സ്യാട്ടുകളപ്ട 
തതിരുത്ൽ നടപടതികൾ പുസരയാഗമതിക്കുകയായും പ്െയ്യുന്നു.

ലപാതുമരാമത്് വകുപ്് ക�ാഡ്  വടിഭാഗം 

സകരളത്തിപ്ല സംസ്യാന പയാതകൾ, പ്രധയാന 
ജതില്ലയാസ�യാഡുകൾ തടങ്ങതിയവ പരതിപയാലതിക്കുന്തക് 
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് (സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) 
വതിഭയാഗമയാണക്. സ�യാഡക് ശംഖലയുപ്ട 18 ശതമയാനം 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് 
സ�യാഡുകളതിലൂപ്ടയയാണക് വയാഹന ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 
80 ശതമയാനവം കടന്നുസപയാകുന്തക്.  2018-19ൽ 
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് (സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) 

പരതിപയാലതിച്ച സ�യാഡുകളപ്ട ആപ്ക വേർഘധ്ം 31,812.106 
കതി.മീ ആണക്. ഇതതിൽ  4,341.651 (13.65 ശതമയാനം) 
കതി.മീറ്റർ സ�യാഡുകൾ സംസ്യാന പയാതകളം, 27,470.455 
(86.35 ശതമയാനം) കതി.മീറ്റർ സ�യാഡുകൾ പ്രധയാന ജതില്ലയാ 
സ�യാഡുകളമയാണക്. 

സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് സയാ�ത 100 െതരശ്ര 
കതിസലയാമീറ്റ�തിനക് 390 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്, ഇതക് സേശീയ 
ശരയാശരതിയുപ്ട മൂന്തിരട്ടതിയയാണക്. സംസ്യാന 
പയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്ലയാസ�യാഡുകൾ എന്തിവയതിൽ 
അധതിക സ�യാഡുകപ്ളയാന്നും സെർത്തിട്ടതില്ല. ജധ്യാമതിതീയ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, ജംഗക്ഷൻ പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, മറ്റക് 
സയാസങ്തതിക തതിരുത്ലുകൾ എന്തിവ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക് 
സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ലുകൾ, നതിലവതിലുള്ള സ�യാഡുകളപ്ട 
അറ്റകുറ്റപെണതി, �ീപ്ലയതിങക്, നവീകരണം തടങ്ങതിയ 
സജയാലതികൾ ഏപ്റ്റടുസക്ണ്തക് അതധ്യാവശധ്മയാണക്.

4,341.651 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്മുള്ള 
സംസ്യാനപയാതകളതിൽ 41.26 കതിസലയാമീറ്റർ നയാലക് 
പയാതകളം 4,256.15 കതിസലയാമീറ്റർ രണ്ക് പയാതകളം ബയാക്തി 
44.24 കതിസലയാമീറ്റർ ഒറ്റവരതി പയാതകളമയാണക്. 27,470.455 
കതിസലയാമീറ്റർ പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളതിൽ 57.93 
കതിസലയാമീറ്റർ നയാലക് പയാതകളം, 17,183.24 കതിസലയാമീറ്റർ 
രണ്ക് വരതി പയാതകളം, ബയാക്തി 10,229.17 കതിസലയാമീറ്റർ 
ഒറ്റവരതിപയാതയുമയാണക് .

സംസ്യാന പയാതകളപ്ട 4,341.651 കതി.മീറ്റർ ആപ്ക 
വേർഘധ്ത്തിൽ, 41.26 കതി.മീറ്റർ നയാലക് വരതി പയാതകളം 
4,256.15 കതി.മീറ്റർ സ�യാഡുകൾ ഇരട്ടവരതിപെയാതകളം, 
44.24 കതി.മീറ്റർ ഒറ്റവരതി പയാതകളം 57.93 കതി.മതി. നയാലക് 

കബാക്്  11.1.1 2019-20 പ്ല പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെതിപ്റെ  (സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) പ്രധയാന സംരംഭങ്ങൾ

• 184.68 കതിസലയാമീറ്റർ ബ തിഎം & ബ തിസതി, 38.47 കതിസലയാമീറ്റർ സയാധയാരണ പുനർനതിർമ്മയാണം, 563.154 
കതിസലയാമീറ്റർ അഴുക്കുെയാൽ എന്തിവ സംസ്യാനപയാത (വ തികസനവം പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും) പ്രകയാരം 
പൂർത്തിയയായതി.

• സംസ്യാനപയാത (പയാലങ്ങളം കലുങ്കുകളം) പ്രകയാരം 106 കലുങ്കുകൾ  പൂർ ത്തിയയാക്തി.
• 37.16 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്മുള്ള സംസ്യാനപയാത, പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളതിപ്ല സ�യാഡക് സുരഷേയാ 

അടയയാളങ്ങളം പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും പൂർത്തിയയാക്തി.
• 51.95 കതിസലയാമീറ്റർ ഹതിൽ വഹസവ പൂർത്തിയയാക്തി.
• പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ (വ തികസനവം പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും) - 1,260.816 കതിസലയാമീറ്റർ ബ തിഎം & ബ തിസതി, 

652.684 കതിസലയാമീറ്റർ സയാധയാരണ പുനർനതിർമ്മയാണം 977.048 കതിസലയാമീറ്റർ അഴുക്കുെയാൽ നതിർമ്മയാണം 
എന്തിവ പൂർത്തിയയാക്തി.

• നബയാർഡക് സഹയായസത്യാപ്ട 79.55 കതിസലയാമീറ്റർ സ�യാഡക് സക്പ്്ച്ചുകൾ, ബ തിഎം ബ തിസതി സജയാല തികൾ 
പൂർത്തിയയാക്തി.

• പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളതിൽ (പയാലങ്ങളം കലുങ്കുകളം), 806 കൽ വർ ട്ടുകൾ  പൂർത്തിയയാക്തി.
• 75 കലുങ്കുകളം ഒരു പയാലവം നബയാർഡതിനക് കീഴ തിൽ പൂർത്തിയയായതി (പയാലങ്ങളം കലുങ്കുകളം)
• 194.74 കതിസലയാമീറ്റർ ശബരതിമല സ�യാഡക് പണതി പൂർത്തിയയാക്തി.
• പ്ക എച്ചക് ആർ ഐ പ്സറെർ ഓഫക് എക്ലൻസയായതി (CoE) ഉയർത്തി.

അവലംബം : ത്പോതു�രോ�ത്ത് വകു്ത് (മറോഡുകളം പോലങ്ങളം), മകരള സർകോർ



506 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വരതി പയാതകളം 17,183.24 കതി.മീറ്റർ ഇരട്ടവരതിപെയാതകളം 
ബയാക്തിയുള്ള  10,229.17 കതി.മീറ്റർ ഒറ്റവരതി പയാതയുമയാണക് .  
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് പരതിപയാലതിക്കുന് 31,812.106 
കതി.മീറ്റർ ആപ്ക സ�യാഡക് വേർഘധ്ത്തിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ 3,456.214 കതി.മീറ്റർ (10.86 ശതമയാനം) 
വേർഘധ്ം സകയാട്ടയം ജതില്ലയതിലും  കു�വക് 1,029.314 
കതി.മീറ്റർ (3.24 ശതമയാനം) വയനയാടക് ജതില്ലയതിലുമയാണക്. 
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് പരതിപയാലതിക്കുന് സ�യാഡക് 
വേർഘധ്ം പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 വപ്രയുള്ളതക് ജതില്ല 
തതിരതിച്ചക് അനുബന്ം 11.1.2 -ൽ  പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
2019-20പ്ല പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക്, സ�യാഡുകളം 
പയാലങ്ങളം വതിഭയാഗത്തിപ്റെ  പ്രധയാന  സംരംഭങ്ങൾ  
കബാക്് 11.1.1 -ൽ  പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ലപാതുമരാമത്് വകുപ്് പാെങ്ങൾ വടിഭാഗം 

എല്ലയാ രയാജധ്ങ്ങളതിപ്ലയും സ�യാഡുകളപ്ടയും 
വഹസവ ശംഖലകളപ്ടയും പ്രധയാന അടതിസ്യാന 
ഘടകങ്ങളയാണക്   പയാലങ്ങൾ. 2018ൽ, നതിലവതിലുള്ള 
പയാലങ്ങളപ്ട പരതിപയാലനത്തിനും പുതതിയ പയാലങ്ങളപ്ട 
നതിർമ്മയാണത്തിനുമയായതി ഒരു പുതതിയ വതിഭയാഗം ആരംഭതിച്ചു. 
ആപ്ക 2,716 പയാലങ്ങൾ പതിഡബ്്യുഡതി പയാലങ്ങൾ 
വതിഭയാഗം പരതിപയാലതിക്കുന്നു. അതതിൽ 622 പയാലങ്ങൾ 
സംസ്യാനപയാതകളതിലും 1,990 പയാലങ്ങൾ പ്രധയാന ജതില്ലയാ 
സ�യാഡുകളതിലും/ മറ്റക് ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളതിലും, 104 പയാലങ്ങൾ 
ഗ്രയാമീണ സ�യാഡുകളതിലും/പ്�യതിൽ സമൽപെയാലങ്ങൾ 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ പതിഡബ്്യുഡതി പരതിപയാലതിക്കുന്നു. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5 ൽ  
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഏനയാത്ക് പയാലവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട പരതിസശയാധനയ്കക് 
സശഷം 162 പയാലങ്ങൾ പുനർനതിർമതിസക്ണ്തപ്ണ്ന്ക് 
കപ്ണ്ത്തി. അതതിനുസശഷം 2018, 2019 പ്ല 
അഭൂതപൂർവമയായ പ്വള്ളപ്പെയാക്ം കയാരണം 208 
പയാലങ്ങൾക്ക് പുനർനതിർമ്മയാണം ആവശധ്മയാപ്ണന്ക് 
കപ്ണ്ത്തി. ഇതതിൽ 62 പയാലങ്ങൾക്ക് ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതി, അതതിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയയായതി, മറ്റക് 3 
പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയയായതിപ്ക്യാണ്തിരതിക്കുകയയാണക്, 
16 പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു, സശഷതിക്കുന് സജയാലതികൾ 
പ്ടൻഡർ പ്രക്രതിയയ്കയായതി വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണക്. 146 
പയാലങ്ങൾക്ക് ഭരണയാനുമതതി ആവശധ്മയാണക്.

സേശീയ ജലപയാത (എൻ ഡബ്തിയു ഡബ്തിയു), 
സംസ്യാന ജലപയാത (എസക്ഡബ്തിയുഡബ്തിയു) 
എന്തിവയതിലുടനീളമുള്ള 160 പയാലങ്ങളതിൽ 69 
പയാലങ്ങൾ (27-സേശീയ ജലപയാത, 42-സംസ്യാന 
ജലപയാത) ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതത്തിപ്റെ 
മയാനേണ്ങ്ങൾക്നുസരതിച്ചക് പുനർനതിർമ്മയാണം 
ആവശധ്മയാണക്. നതിലവതിൽ 312 പയാലങ്ങൾ 
നതിർമ്മയാണത്തിലയാണക്, അവ (i) 139 ബജറ്റക് സജയാലതികൾ 
(ii) 127 കതിഫക്ബതി പദ്തതികൾ (iii) 15 നബയാർഡക് 
പദ്തതികൾ (iv) 8 കയാസർസഗയാഡക് വതികസന പദ്തതികൾ 
(v) 19 പുനർനതിർമയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ (vi) 1 
നതിസഷേപ പ്രവർത്നവം (vii) 3 എം എൽ എ എ ഡതി എഫക് 
പ്രവർത്നങ്ങളം നടക്കുന്നു.

2018-19 പ്ല പ്പയാതമരയാമത്ക് (സ�യാഡുകളം 
പയാലങ്ങളം) പ്രധയാന സംരംഭങ്ങൾ കബാക്് 11.1.2ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

നയാഷണൽ   വഹസവ അസതയാ�തിറ്റതി ഓഫക് ഇന്ധ് (എൻ.
എച്ചക്.എ.ഐ) ക്കുസവണ്തി സേശതിയ പയാതകൾ, സംസ്യാന 
പയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ എന്തിവയുപ്ട 
നതിർമ്മയാണം, പരതിപയാലനം, നയരൂപീകരണം, 
ആസൂത്രണം, മയാതൃകകൾ തയ്യയാ�യാക്ൽ എന്തിവ 
സംസ്യാന പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെതിപ്റെ ചുമതലയയാണക്.  
പശ്യാത്ല വതികസന പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ സംസ്യാന 
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെതിനക് വളപ്രയധതികം 
പ്രധയാനധ്മുണ്ക്. അതതിനയാൽ, കയാലയാനുസൃത ആവശധ്ങ്ങൾ 
സനരതിടുന്തതിനക് സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്ം, ബഹുരയാഷക്് 
ഫണ്തിംഗക് ഏജൻസതികളയായ ജപെയാൻ അന്യാരയാഷക്് 
സഹകരണ ബയാങ്ക് (പ്ജ.ബതി.ഐ.സതി), സലയാകബയാങ്ക്, 
എ.ഡതി.ബതി എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ നതിന്നും സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ നടപടതികൾ 
സ്വീകരതിസക്ണ്തണ്ക്.  

കദശീയ പാതകൾ (എന്എച്്) 

സ�യാഡക് ഗതയാഗത, സേശീയപയാത മ�യാലയം (സമയാർത്ക് ) 
സകരളത്തിപ്ല എൻ എച്ചക് വതികസന പദ്തതികൾ 
ആസൂത്രണം പ്െയ്യുന്നു. പ്രധയാനമയായും സക� 
സഹയായസത്യാപ്ട നതിർമ്മതിക്കുന് സേശതിയ പയാതകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണ ചുമതലയും സംരഷേണവം സംസ്യാന 

കബാക്് 11.1.2  പതിഡബ്്യുഡതിയുപ്ട (സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം) പ്രധയാന സംരംഭങ്ങൾ, 2018-19

• പ്പയാതമരയാമത്ക് വ തിഭയാഗത്തിപ്റെ കയാരധ്ഷേമത, ഗുണസമന്മ, മയാസനജക്പ്മറെക് എന്തിവ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ

• ഡതിവസൻ വ തിംഗക് വ തിസക�ീകരതിച്ചക് പ്രയാസേശതിക ഡതിവസൻ ഓഫീസുകൾ രൂപീകരതിച്ചു.
• അസന്വഷണ ഗുണനതിലവയാര വ തിഭയാഗം ശക്തിപ്പെടുത്തി.
• സ�യാഡക് പ്മയതിറെനൻസക് വ തിഭയാഗത്തിനക് പുതതിയ യൂണതിറ്റക് രൂപീകരതിച്ചു
• പ്സൻ്ൽ സ�യാഡക് �തിസർച്ചക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടതിപ്റെ (സതിആർആർഐ) സയാസങ്തതിക സഹയായസത്യാപ്ട 

6,000 കതിസലയാമീറ്റർ (സംസ്യാന പയാതകൾ) സ�യാഡക് പരതിപയാലനം.
• മയാസനജക്പ്മറെക് സതി്റേം (ആർ എം എം എസക്) നടപെയാക്കുന്തതിനക് സലയാകബയാങ്ക് ധനസഹയായം. 

അവലംബം: ത്പോതു�രോ�ത്ത് വതിഭോഗം (മറോഡുകളം പോലങ്ങളം), മകരള സർകോർ
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പ്പയാതമരയാമത്ക് സേശതിയ പയാത വതിഭയാഗത്തിനയാണക്. 
സംസ്യാനപ്ത് 11 സേശീയപയാതകളപ്ട ആപ്ക 
വേർഘധ്ം  1,781.50 കതി. മീറ്റ�യാണക്. പ്മയാത്ം സ�യാഡക് 
വേർഘധ്ത്തിൽ, പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് സ�യാഡുകളപ്ട 
നീളം 1,557.99 കതിസലയാമീറ്ററും എൻ എച്ചക് എ ഐയുപ്ട 
നീളം 223.6 കതിസലയാമീറ്ററുമയാണക്. സംസ്യാന എൻ എച്ചക് 
വതിഭയാഗം 172.30 കതിസലയാമീറ്റർ 4 വരതി പയാതയും, 
1,333.65 കതിസലയാമീറ്റർ 2 വരതി പയാതയും 275.6 
കതിസലയാമീറ്റർ 2 വരതി പയാതകൾക്ക് തയാപ്ഴ ഉള്ളവപ്യയും 
പരതിപയാലതിക്കുന്നു. സകരളത്തിൽ 11 സേശീയപയാതകളണ്ക്. 
ഗതയാഗത സയയാഗധ്മയായ രീതതിയതിൽ സേശതിയ പയാത 
നതിലനതിർത്തുന്തതിനക് ഭയാഗമയായതി, സംസ്യാന പദ്തതി 
തക ഉപസയയാഗതിച്ചക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുകയും അറ്റകുറ്റപെണതികൾ സംസ്യാന പദ്തതി 
അപ്ല്ലങ്തിൽ പദ്തതി ഇതര തക ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
നടത്തുകയും പ്െയ്യുന്നു. ഇതതിനുപു�പ്മ, സമയാർത്ക് 
അനുവേതിച്ച സക� സ�യാഡക് ഫണ്ക് സജയാലതികൾ ആേധ്ം 
സതിആർ എഫക് സജയാലതികൾക്യായുള്ള സംസ്യാന 
പദ്തതി ശീർഷകത്തിൽ നതിന്ക് െതിലവഴതിക്കുകയും സശഷം 
സമയാർത്തിൽ നതിന്ക് �ീഇംസബഴക്സക് പ്െയ്യുകയും പ്െയ്യുന്നു.

11 സേശീയ പയാതകളതിൽ, വയാളയയാർ   - എടപെള്ളതി 
എൻ എച്ചക് 544 (പഴയ എൻ എച്ചക് 47), എൻ എച്ചക് 47 പ്റെ 
എടപെള്ളതി - അരൂർ  സക്പ്്ച്ചക് (പുതതിയ എൻ എച്ചക് 66), 
വല്ലയാർപയാടം-കളമസശേരതി എൻ എച്ചക് 47 സതി (പുതതിയ 
എൻ എച്ചക് 966 എ) എന്തിവ നയാഷണൽ വഹസവ 
അസതയാ�തിറ്റതി ഓഫക്  ഇന്ധ് (എൻഎച്ചക്  ഐ) ആണക് 
നതിർമ്മയാണ സംരഷേണ ചുമതലകൾ നടത്തുന്തക്. 
സേശീയ പയാതകൾ, സേശീയ പയാതകപ്ള തമ്മതിൽ 
ബന്ധതിപെതിക്കുന് നഗര ലതിങ്ക് സ�യാഡുകൾ എന്തിവയുപ്ട 

പരതിപയാലനം സേശീയ പയാത വതിഭയാഗമയാണക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യുന്തക്. വേനംേതിന അറ്റകുറ്റപണതികൾ, 
സേശീയ പയാതകളതിപ്ല ്യാഫതികക് സുരഷേയാ സജയാലതികൾ, 
ജംഗക്ഷനുകൾ  പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, നഗരത്തിപ്ല 
വബപയാസക് ലതിങ്ക് സ�യാഡുകളപ്ട നവീകരണം എന്തിവ 
സംസ്യാന ബജറ്റക് സഹയായസത്യാപ്ട നടപെതിലയാക്കുന്നു. 
സംസ്യാന പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെതിനക് ലഭതിക്കുന് 
സക� സ�യാഡക് ഫണ്ക്  വതിഹതിതം സംസ്യാന പയാതകൾ, മറ്റക് 
ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ തടങ്ങതിയവയുപ്ട വതികസനത്തിനയായതി 
ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.6 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

എന് എച്് -47-കരമന കാളടിയാക്ാവടിള 
വീതടികൂട്ല്

ഒന്യാം ഘട്ടത്തിൽ �ീച്ചക് I കരമനയതിൽ മുതൽ 
പ്രവയാെമ്പലം വപ്ര 5 കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരത്തിപ്റെ 
നതിർമ്മയാണം പൂർത്തിയയായതി. ഒന്യാം ഘട്ടം �ീച്ചക് രണ്ക് ഭൂമതി 
ഏപ്റ്റടുക്ൽ, അതയായതക് പ്രവച്ചമ്പലം മുതൽ വഴതിമുക്ക് 
വപ്ര 6.5 കതിസലയാമീറ്റർ പ്രവൃത്തിക്ക് 364.97 സകയാടതി രൂപ 
അനുവേതിച്ചു, ഇതതിപ്റെ പണതി പുസരയാഗമതിക്കുകയയാണക്. 
നതിർമയാണത്തിനയായതി 162.46 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
ഭരണയാനുമതതി കതിഫക്ബതി നൽകതി. പ്രവയാെമ്പലം മുതൽ 
ബലരയാമപുരം (5 കതിസലയാമീറ്റർ) വപ്രയുള്ള സജയാലതികൾ 24 
മയാസപ്ത് നതിർമയാണ കയാലയാവധതിസയയാപ്ട 112.07 സകയാടതി 
രൂപയ്കക് M/s യു എൽ സതി സതി എസക് ലതിമതിറ്റഡതിനക് നൽകതി. 
2020 ഡതിസംബർ, 31 ഓപ്ട ഇതക് പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. ബലരയാമപുരം മുതൽ വഴതിമുക്ക് 
വപ്രയുള്ള 1.5 കതിസലയാമീറ്റർ ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ നടപടതി 
ഈ വർഷം പൂർത്തിയയാകും. രണ്യാം ഘട്ട പദ്തതിയുപ്ട 

പട്ടിക 11.1.6 സകരളത്തിപ്ല സേശീയ പയാതകൾ (എൻഎച്ചക് )

ക്രമ 
നമ്പർ

പുതടിയ 
നമ്പർ പഴയ നമ്പർ

കദശീയ പാത പുതടിയ കദശീയ 
പാതകൾ 

(കകരളത്ടില്  കടി.മീ.)മുതല് വലര

1 66
എൻ  എച്ചക് 17 തലപെയാടതി ഇടപെള്ളതി 420.77 669.43

എൻ എച്ചക് 47 ഇടപെള്ളതി കളതിയതിക്യാവതിള 248.66

2 544 എൻ.എച്ചക്  47 വയാളയയാർ ഇടപെള്ളതി 168.14

3 85 എൻ.എച്ചക് 49 സബയാഡതിപ്മട്ടു കുണ്ന്നൂർ 167.593

4 744 എൻ.എച്ചക് 208 പ്കയാല്ലം കഴുത്തുരുത്തി 81.280

5 766 എൻ എച്ചക് 212 സകയാഴതിസക്യാടക് മുത്ങ്ങ സകരള – കർണ്യാടക 
അതതിർത്തി 117.600

6 966 എൻ.എച്ചക്  213 സകയാഴതിസക്യാടക് പയാലക്യാടക് 125.300

7 183 എൻ.എച്ചക്  220 പ്കയാല്ലം സതനതി (തമതിഴക് നയാടക് അതതിർത്തി) 216.30

8 966  ബതി എൻ.എച്ചക്  47 എ പ്വല്ലതിംഗക്ടൺ 
ഐലറെക് കുണ്ന്നൂർ 5.920

9 966 എ എൻ.എച്ചക്  47 സതി വല്ലയാർപയാടം കളമസശേരതി 17.20

10 183  എ ഭരണതിക്യാവക് പത്നംതതിട്ട (വഴതി) വണ്തിപ്പരതി-
യയാർ 116.80

11 185 അടതിമയാലതി വപനയാവക് (വഴതി) കുമതിളതി 96.00

ആലക 1,781.50
 
അവലംബം : ത്പോതു�രോ�തത് വകു്ത് (മേശീയ പോതകൾ) 
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വഴതിമുക്ക് മുതൽ കയാളതിയയാക്യാവതിള വപ്ര 17 കതിസലയാമീറ്റർ 
ദൂരത്തിപ്റെ പരതിസശയാധനയും ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ലും 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

ലകാല്ം ആെപ്പുഴ ദബപ്ാസുകൾ 

സേശീയപയാത 47 പ്ല പ്കയാല്ലം ആലപ്പുഴ വബപെയാസ്സുകൾ 
സക� സംസ്യാന സർക്യാരുകളപ്ട ഒരു സംയുക് 
സംരംഭമയാണക്.  പ്മയാത്ം പദ്തതി പ്െലവയായ 700.48 
സകയാടതി രൂപയതിൽ സംസ്യാന വതിഹതിതമയായ 350.24 
സകയാടതി രൂപ സംസ്യാന സർക്യാരതിപ്റെ സമജർ 
ഇൻഫയാസക്്കക്െർ ഡവലപെക്പ്മറെക് പദ്തതിയതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയയാണക് പ്െയ്യുന്തക്. എൻ എച്ചക് 66 (പഴയ 
എൻ എച്ചക് 47) 13 കതിസലയാമീറ്റർ നീളമുള്ള പ്കയാല്ലം 
വബപയാസക് 50:50 ശതമയാനം പ്െലവക് പങ്തിടൽ 
അടതിസ്യാനത്തിൽ സകരള സർക്യാരതിപ്റെയും 
ഭയാരത സർക്യാരതിപ്റെയും സയാമ്പത്തിക 
പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ടയയാണക് നതിർമ്മതിച്ചതക്. പ്രസക്തത 
പദ്തതിയതിൽ മൂന്ക് പയാലങ്ങളം, 7 കതി.മീറ്റർ പുതതിയ 
സ�യാഡുകളം, 4 കതി.മീറ്റർ നതിലവതിലുള്ള സ�യാഡുകളപ്ട 
വീതതി കൂട്ടലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇ.പതി.സതി പദ്തതിയതിൽ  പ്മയക്  
27, 2015 നക് ആരംഭതിച്ച വബപയാസതിപ്റെ നതിർമ്മയാണം 
ജനുവരതി 15, 2019നക് പൂർത്തിയയാക്തി ഉതക്ഘയാടനം 
പ്െയക്ത. സംസ്യാനപ്ത് 3 പ്രധയാന സേശീയപയാതകപ്ള 
തമ്മതിൽ എൻ എച്ചക് 66, എൻ എച്ചക് 183, എൻ എച്ചക് 
744 ബന്ധതിപെതിച്ചക്  കടന്നുസപയാകുന്നു എന്തയാണക് 
പ്കയാല്ലം വബപയാസതിപ്റെ പ്രസതധ്കത. 352.05 സകയാടതി 
രൂപ പുതക്തിയ പ്െലവതിൽ പ്കയാല്ലം വബപയാസതിപ്റെ 
നതിർമയാണം ഇപതിസതി അടതിസ്യാനത്തിൽ പൂർത്തിയയാക്തി.
6.6 കതിസലയാമീറ്റർ 2 വരതി ആലപ്പുഴ വബപയാസക്, എൻ എച്ചക് 
66 (പഴയ എൻ എച്ചക് 47) ൽ 408/100 കതിസലയാമീറ്റർ 
മുതൽ 414/900 വപ്ര ഇപതിസതി അടതിസ്യാനത്തിൽ 
50:50 പ്െലവക് പങ്തിടൽ അടതിസ്യാനത്തിൽ 348.43 
സകയാടതി രൂപയുപ്ട നതിർമ്മയാണം സകരള സർക്യാരും 
ഭയാരത സർക്യാരും (സമയാർത്ക് ) അംഗീകരതിച്ചു. 274.34 
സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഇപതിസതി പദ്തതിയുപ്ട  കരയാറുകയാർ 
M/s RDS CVOC (JV) ആണക്. 2020 പ്സപക്റ്റംബ�തിപ്ല 
പ്രവർത്ന സനട്ടം 98.60 ശതമയാനമയാണക്, 2020 
നവംബർ അവസയാനസത്യാപ്ട ഇതതിപ്റെ പണതികൾ 
പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

തീരകദശ പാത (കകാസ്റ്റല് ദഹകവ)  

പ്തക്ക് സകരള-തമതിഴക് നയാടക് അതതിർത്തിയതിപ്ല 
പ്കയാല്ലസങ്യാടതിൽ നതിന്ക് ആരംഭതിച്ചക് കയാസർസഗയാഡക് 
ജതില്ലയതിപ്ല കുഞ്ചത്തൂരതിൽ അവസയാനതിക്കുന് നതിലവതിപ്ല 
എൻ എച്ചക് 66 നക് സമയാന്രമയായതി തീരസേശപയാത 
നതിർമ്മതിക്യാൻ സംസ്യാന സർക്യാർ തീരുമയാനതിച്ചു. 
പ്മയാത്ം 655 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്വം 6,500 സകയാടതി 
രൂപ പ്െലവക് പ്രതീഷേതിക്കുന് തീരസേശ വഹസവക്ക് 
ആവശധ്മയായ തക സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്െർ 
ഇൻപ്വസക്റ്റക് പ്മറെക് ഫണ്ക് സബയാർഡക് (കതിഫക്ബതി) 

അനുവേതിക്കും. തീരസേശപയാത കയാസർസഗയാഡക്  
മസജേശ്വരം മുതൽ തതിരുവനന്പുരം പൂവ്യാർ വപ്ര 
654 കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരം, തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാല്ലം, 
ആലപ്പുഴ, എ�ണയാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പു�ം, സകയാഴതിസക്യാടക്, 
കണ്ണൂർ, കയാസർസഗയാഡക് എന്തിങ്ങപ്ന 9 ജതില്ലകളതിലൂപ്ട 
കടന്നുസപയാകുന്നു. പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളയായ വല്ലയാർപെയാടം, 
വതിഴതിഞ്ഞം, പ്കയാല്ലം എന്തിവയുമയായതി ഇതതിപ്ന 
ബന്ധതിപെതിക്കുന്നു. 

മലപ്പു�ം ജതില്ലയതിപ്ല പടതിഞ്ഞയാപ്�ക്ര മുതൽ ഉണ്തിയയാൽ 
വപ്ര 15 കതിസലയാമീറ്റർ തീരസേശപയാത നതിർമയാണം 
പുസരയാഗമതിക്കുകയയാണക്, നതിലവതിൽ 52 ശതമയാനം 
സജയാലതികൾ പൂർത്തിയയായതി. പ്മയാഹതിയുദേീൻ പള്ളതി മുതൽ 
മലപ്പു�ം ജതില്ലയതിപ്ല സകട്ടുങ്ങൽ പയാലം വപ്രയുള്ള 3.85 
കതിസലയാമീറ്റർ തീരസേശ സേശീയപയാത നതിർമയാണത്തിനക് 
26.0 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി ലഭതിച്ചു.
ഭരണയാനുമതതി ലഭതിക്കുന്തതിനക് മൂന്ക് പ്രവൃത്തികളപ്ട 
വതിശേ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടക് കതിഫക്ബതിക്ക് സമർപെതിച്ചു. മറ്റക് 7 
സ�യാഡക്  സക്പ്്ച്ചുകളപ്ട ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്തി വരുന്നു, 9 
പയാലങ്ങളപ്ട പരതിസശയാധന പൂർത്തിയയാക്തി. കു�ഞ്ഞതക് 14 
മീറ്റർ  വ�റ്റക് ഓഫക് സവ (ROW) അടതിസ്യാനമയാക്തിയയാണക് 
തീരസേശ വഹസവ നതിർമ്മതിക്യാൻ തീരുമയാനതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്, 
ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ യൂണതിറ്റുകൾ രൂപീകരതിച്ചക്, സഹയായ 
്റേയാഫുകപ്ള തഹസതിൽേയാർമയാർ നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.
തീരസേശ വഹസവയുപ്ട നതിലവതിപ്ല സ്തിതതി 
പട്ടിക 11.1.7 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

മെകയാര പാത (ഹടില് ദഹകവ)

വടക്ക്-പ്തക്ക് ഇടനയാഴതിയുപ്ട മലസയയാര പ്രസേശങ്ങപ്ള 
ഉൾപ്പെടുത്തി നതിലവതിലുള്ള ശംഖല നവീകരതിക്കുകസയയാ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുകസയയാ പ്െയക്തക് മലസയയാര  സമഖലയ്കക്   
ആവശധ്മയായ വതികസനം എത്തിക്കുവയാൻ നതിർദേതിഷ് 
മലസയയാര പയാത (ഹതിൽ വഹസവ) വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. 
ആലപ്പുഴ ഒഴതിപ്ക സകരളത്തിപ്ല എല്ലയാ ജതില്ലകളതിലൂപ്ടയും 
മലസയയാര വഹസവ കടന്നുസപയാകുന്നു. കൂടയാപ്ത, 8 
ജതില്ലകളതിപ്ല വതിവതിധ വനസമഖലകളതിലൂപ്ട മലസയയാര 
പയാത കടന്നുസപയാകുന്നു. പയാതയുപ്ട വതികസനത്തിനക് 
ആവശധ്മയായ വനഭൂമതി കപ്ണ്ത്യാൻ നടപടതികൾ 
സ്വീകരതിച്ചുവരുന്നു. ഈ പദ്തതിയുപ്ട നടത്തിപെക് പ്്ഷധ്ൽ 
പർപെസക് പ്വഹതിക്തിൾ ആയ സകരള സ�യാഡക് ഫണ്ക് 
സബയാർഡയാണക് നതിർവ്ഹതിക്കുന്തക്.

ഹതിൽ വഹസവയുപ്ട ആപ്ക നീളം 687.179 
കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്, പദ്തതി സവഗത്തിൽ നടപെയാക്കുന്തതിനക് 
ഇതതിപ്ന വതിവതിധ �ീച്ചുകളയായതി ഇതതിപ്ന തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
21 �ീച്ചുകളപ്ട ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്തി സയാമ്പത്തിക 
അനുമതതിക്യായതി കതിഫക്ബതിക്ക് സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 21 
�ീച്ചുകളതിൽ; പ്മയാത്ം 1,726.397 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
18 �ീച്ചുകൾക്കുള്ള സയാമ്പത്തിക അനുമതതി കതിഫക്ബതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. കതിഫക്ബതി അനുമതതി ലഭതിച്ച �ീച്ചുകളപ്ട 
ആപ്ക വേർഘധ്ം 549.413 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്. ഇതതിൽ 
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11�ീച്ചുകളപ്ട പണതികൾ ആരംഭതിച്ചു. പദ്തതിക്ക് 
ആവശധ്മയായ ഭൂമതി ലഭതിക്കുന്തതിനക് അനുസരതിച്ചക് മറ്റക് 
�ീച്ചുകളപ്ട പണതികൾ ഉടൻ ഏപ്റ്റടുക്കും.

പടിഡബ്്യുഡടി (ക�ാഡ് പരടിപാെനം) വടിഭാഗം

ജതി ഒ (എം എസക് ) നമ്പർ 39/2017/ പതിഡബ്്യുഡതി തതിയ്യതതി, 
29.06.2017 പ്ല ഉത്രവക് പ്രകയാരമയാണക് സ�യാഡക് 
പരതിപയാലനത്തിനയായതി െീഫക് എഞ്ചതിനീയർ (സ�യാഡക് 
പ്മയതിറെനൻസക് ) വതിഭയാഗം സൃഷ്തിച്ചതക്. കൂടയാപ്ത, ഓസരയാ 
ജതില്ലയ്ക്കും ഏഴക് ഡതിവതിഷൻ ഓഫീസുകളം പതതിനയാലക് 
സബക് ഡതിവതിഷൻ ഓഫീസുകളം ജതി ഒ (ആർടതി) നമ്പർ 
1519/2018/ പതിഡബ്്യുഡതി തീയതതി, 25.09.2018 പ്രകയാരം 
സ്യാപതിച്ചു.
ജൂവല 2019 മുതൽ 4,000 കതിസലയാമീറ്റർ സ�യാഡതിപ്റെ 
സ�യാഡക് പ്മയതിറെനൻസക് മയാസനജക്പ്മറെക് സതി്റേം 
(ആർ എം എം എസക് ) നടപെയാക്കുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ 
വതിവര സശഖരണം സ�യാഡക് പ്മയതിറെനൻസക് വതിഭയാഗം 
നടത്തി വരുന്നു. പ്മച്ചപ്പെട്ടതം ഉപസയയാക്തൃ 
സൗഹൃേവമയായ പ്വബക് അധതിഷ്തിത സ�യാഡക് 
വതിവര സംവതിധയാനം സ്യാപതിക്കുക എന്തയാണക് 

ആർ എം എം എസതിപ്റെ പ്മയാത്ത്തിലുള്ള ലഷേധ്ം. 
അറ്റകുറ്റപെണതികൾ ക്യായതി ലഭധ്മയായ പരതിമതിത 
വതിഭവങ്ങളപ്ട പരമയാവതതി ഉപസയയാഗം, സ�യാഡക് 
പ്മയതിറെനൻസക് പ്രവൃത്തിയതിൽ ശരതിയയായ ആസൂത്രണവം 
വീഷേണവം, ശരതിയയായതം സമയബന്ധതിതവമയായ 
അറ്റകുറ്റപെണതികൾ വഴതി മുഴുവൻ ഗതയാഗത പ്െലവകളം 
കു�യ്ക്കുക എന്തിവയയാണക് ആർ എം എം എസതിപ്റെ 
പ്രധയാന ലഷേധ്ം. പദ്തതി പൂർത്ീകരണ ലകക് ഷധ്ം 2020 
ഡതിസംബ�യാണക്. എന്യാൽ സകയാവതിഡക് 19 മഹയാമയാരതി 
കയാരണം, സർസവ പ്രവർത്നങ്ങൾ യഥയാസമയം 
പൂർത്തിയയാക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതില്ല, മയാത്രമല്ല, 2020-21 
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്റെ അവസയാനത്തിൽ ഇതക് 
പൂർത്തിയയാക്യാൻ കഴതിയും എന്ക്  പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

5/7 വർഷസത്ക്ക് സകരളത്തിപ്ല പ്തരപ്ഞ്ഞടുത് 
സ�യാഡുകൾക്യായതി ഔട്ടക്പുട്ടക് ഇൻപുട്ടക് പ്പർസഫയാമൻസക് 
സബസക്ഡക് സ�യാഡക് പ്മയതിറെനൻസക് കരയാർ 
(ഒപതിബതിആർസതി) നടപെതിലയാക്കുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ 
വതിവരസശഖരണവം 2019-2020 സയാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ ആരംഭതിച്ചു. പ്കഎസക്ടതിപതി വഴതി സലയാക 
ബയാങ്തിപ്റെ സയാമ്പത്തിക സഹയായസത്യാപ്ടയയാണക് രണ്ക് 

പട്ടിക 11.1.7 തീരസേശ വഹസവയുപ്ട നതിലവതിപ്ല സ്തിതതി

ജടില് ദൂരം 
(കടി മടി) കമഖെ നടിെവ ടിലെ സ്ടിതടി

തതിരുവനന്പുരം 78.00 പ്കയാല്ലംസകയാടക്- കയാപെതിൽ പയാലം
െതി�യതിൻകീഴക്  നതിസയയാജകമണ്ലത്തിൽ ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്കു-
ന്തതിനുള്ള നതിർസദേശം കതിഫക്ബതിക്ക് സമർപെതിച്ചു. സരൈയാൺ 
സർസവ പൂർത്തിയയാക്തി. ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ൽ പുസരയാ-
ഗമതിക്കുന്നു.

പ്കയാല്ലം 55.10 കയാപെതിൽ പയാലം – അഴീക്ൽ 
പ്പയാഴതിക്രയതിൽ നതിന്ക് തയാനതിയതിസലക്കുള്ള കല്ലതിടൽ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു, ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ലതിനക് �വന്യൂ വകുപെതി-
നക് അസപഷേ സമർപെതിച്ചു. ബയാക്തിയുള്ള സക്പ്്ച്ചുകളപ്ട 
ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്തി വരുന്നു. 

ആലപ്പുഴ 82.10 വലതിയഴീക്ൽ- സൗത്ക് പ്െല്ലയാനം സക്പ്്ച്ചുകളപ്ട ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ൽ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

എ�ണയാകുളം 49.90 സൗത്ക് പ്െല്ലയാനം – മുനമ്പം ബീച്ചക് 
എ�ണയാകുളം, തൃശൂർ ജതില്ല എന്ീ ജതില്ലകളതിൽ ഡതിപതിആർ 
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനക് കൺസൾട്ടറെതിപ്ന നതിയമതിക്കുന്തതി-
നുള്ള പ്ടണ്ർ പ്രക്രതിയ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

തൃശൂർ 63.90 അഴീസക്യാടക്  - ഇടക്ഴതിയൂർ 
പടതിഞ്ഞയാസ�ക്ര മുതൽ ഉനതിയയാൽ വപ്ര 15 കതിസലയാമീറ്റർ 
പണതി പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. സകട്ടുങ്ങൽ പയാലം മുതൽ പ്മയാഹതി-
യുദേീൻ പള്ളതി വപ്രയുള്ള സക്പ്്ച്ചതിപ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പ്ടണ്�തിംഗക് ഘട്ടത്തിലയാണക്.

മലപ്പു�ം 69.40 സതിങ്പ്പൂർ പയാലസക്  ജംങക്ഷൻ - 
കടലുണ്തി 

സകയാഴതിസക്യാടക് 102.45 കടലുണ്തി- പൂഴതിതല 
22 കതിസലയാമീറ്റ�തിപ്റെ ഡതിപതിആർ കതിഫക്ബതിക്ക് സമർപെതിച്ചു. 
8.60 കതി.മതി  അതതിർത്തി കല്ലതിടൽ നടപടതികൾ പുസരയാഗമതി-
ക്കുന്നു. ബയാക്തി സ്ലങ്ങളപ്ട സർസവയും പരതിസശയാധനയും  
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ 72.70 മയാഹതി - രയാമന്ലതി

34.71 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 4.66 കതിസലയാമീറ്റർ സക്പ്്ച്ചതിനക് 
ഭരണയാനുമതതി നൽകതി ലഭതിച്ചു, 45.80 കതിസലയാമീറ്റ�തി-
പ്റെ പരതിസശയാധനയാ നടപടതികൾ പൂർത്തിയയായതി. ബയാക്തി 
സക്പ്്ച്ചുകളപ്ട  പരതിസശയാധനയും എ്റേതിസമറ്റക് തയ്യയാ�യാക്ലും 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

കയാസർസഗയാഡക്  80.70 വലതിയപ�മ്പ ബീച്ചക്- തലപെയാടതി  
24.90 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്ത്തിപ്റെ ഡതിപതിആർ 
സമർപെതിച്ചു. പയാലങ്ങൾക്യായുള്ള അസന്വഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 

ആപ്ക 654.25
അവലംബം: ത്പോതു�രോ�ത്ത് വതിഭോഗം (മേശതിയ പോത)  



510 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പദ്തതികളം (ഒപതിബതിആർസതി, ആർ എം എം എസക് ) 
നടപെതിലയാക്കുന്തക്. 

സയാമ്പത്തിക പ്രയാധയാനധ്ം, സയാമ്പത്തിക വളർച്ചയാ 
സക�ങ്ങളമയായും പ്രധയാനപ്പെട്ട ഇടനയാഴതികളമയായും 
ത�പരമയായ ബന്ധം, ്യാഫതികക് നതിരക്ക്, വയാണതിജധ് 
വയാഹനങ്ങളപ്ട അളവക്, പ്പയാതഗതയാഗത മയാർഗങ്ങൾ, 
ദുരന് നതിവയാരണ, കയാലയാവസ്യാ പ്രതതിസരയാധസശഷതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവയുപ്ട അടതിസ്യാനത്തിലയാണക് 
സകയാർ സ�യാഡക് പ്നറ്റക് വർക്തിപ്റെ (സതിആർ എൻ) 
മുൻ ഗണന നതിശ്യതിച്ചുള്ളതക്. ജതി.ഒ (പതി) നം.1/2020/
പ്പയാതമരയാമത്ക്, 7.4.2020 തീയ്യതതിയതിപ്ല ഉത്രവക് 
പ്രകയാരം 7,000 കതിസലയാമീറ്റർ പതി ഡബ്്യുഡതി സ�യാഡുകൾ  
സകയാർ  സ�യാഡക്  പ്നറ്റക് വർക്ക് (സതിആർഎൻ) ആക്തി 
വതിജ്യാപനം പു�പ്പെടുവതിച്ചുണ്ക്.

കകരള സംസ്ാന ഗതാഗത പദ്ധതടി 
(ലകഎസ്െടിപടി)

സലയാകബയാങ്ക് സഹയായസത്യാപ്ട ജൂൺ 13, 2013 നക്, 
2,403 സകയാടതി രൂപ (US $445 മതിലധ്ൺ) പ്െലവതിൽ  
ആരംഭതിച്ച പദ്തതിയയാണക് സകരള സംസ്യാന ഗതയാഗത 
പദ്തതി-II. ജൂൺ 19, 2013 നക് ഒപെക് പ്വച്ച വയായക്പയാ ഉടമ്പടതി 
2013 പ്സപക്റ്റംബർ മയാസം നതിലവതിൽ വന്നു. വയായക്പയാ 
കയാലയാവധതി 2019 ഏപ്രതിൽ മയാസം വപ്രയയാപ്ണങ്തിലും, 
2021, ഏപ്രതിൽ വപ്ര ഇതക് േീർഘതിപെതിച്ചു. പ്രസക്തത 
പദ്തതിയുപ്ട 56 ശതമയാനം (സലയാകബയാങ്കുക് ), 44 
ശതമയാനം സകരള സർക്യാരതിപ്റെ അർഹമയായ 
ഇനങ്ങളതിൽ (ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ പ്രവർത്ന പ്െലവക് 
ഒഴതിപ്ക) എന് അനുപയാതത്തിലയാണക്.  

പ്മച്ചപ്പെട്ട സ�യാഡക് സുരഷേയാ വധ്വസ്കസളയാപ്ട 
നതിലവയാരം ഉയർത്തി 363 കതിസലയാമീറ്റർ സ�യാഡക്, സഞ്ചയാര 
സയയാഗധ്മയാക്കുക എന്തയാണക് പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. 
മൂന്ക് പ്രധയാന ഘടകങ്ങളയാണക് ഈ പദ്തതിയ്ക്കുള്ളതക്. 
1) 363 കീ.മീറ്റർ  സ�യാഡക്  നതിലവയാരം ഉയർത്ൽ 2) 
സ�യാഡക് സുരഷേയാ സമൽസനയാട്ടം 3) വകുപ്പുതല സ്യാപന 
ശയാക്ീകരണം എന്തിവയയാണക് ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്തക്. 
എട്ടക് ജതില്ലകളതിപ്ല 87 ഗ്രമങ്ങളതിലൂപ്ട നവീകരണത്തിനക് 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്  സ�യാഡുകൾ കടന്നുസപയാകുന്നു. 80 
കതി.മീറ്റർ വരുന് സുരഷേയാ ഇടനയാഴതി നതിർമ്മയാണം, 
സ�യാഡക് സുരഷേയാ അസതയാ�തിറ്റതി, പതിഡബ്്യൂഡതി സ�യാഡക് 
സുരഷേയാ പ്സൽ എന്തിവയുപ്ട ശയാക്ീകരണം, 
പ്പയാതജന പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട സ�യാഡക്  ആസ്തികളപ്ട 
നടത്തിപെക്, പ്പയാത വതിവര സംവതിധയാനനത്തിപ്റെയും 
പതിഡബ്്യൂഡതി പരയാതതി പരതിഹയാര പ്സല്ലതിപ്റെയും 
ശക്തിപ്പെടുത്ൽ, പ്പയാത സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട 
പരീഷേണ അടതിസ്യാനത്തിൽ സ�യാഡക് നവീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവ ഈ പദ്തതിയതിപ്ല വതിവതിധ 
നവീന ഘടകങ്ങളയാണക്. 

ഈപദ്തതിയതിൽ തയാപ്ഴ പ�യുന് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുസരയാഗമതിച്ചു വരുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.8 -ൽ  
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െെഞ്് ഫണ്് പരടിപാെടി 

പ്ക എസക് ടതി പതി -2 അനുസരതിച്ചക് സലയാക ബയാങ്ക് സപ്രയാജകക്ടക് 
അവപ്രസൽ സഡയാക്യുപ്മറെക് (പതിഎഡതി) ഘടകം ബതി-
സ�യാഡക് സുരഷേയാ മയാസനജക്പ്മറെതിനക് കീഴതിലയാണക് െലഞ്ചക് 
ഫണ്ക് വരുന്തക്. പ്രയാസേശതിക പങ്യാളതിത്ത്തിലൂപ്ട 
സംസ്യാനത്തുടനീളം അഞ്ചക് “സുരഷേതിത ഇടനയാഴതികൾ/
സമഖലകൾ” കൂടതി  വതികസതിപെതിക്കുക എന്തയാണക് ഈ 
പരതിപയാടതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. പ്രയാസേശതിക സ�യാഡക് ഉപസയയാക്തൃ 
സ്റേക്ക് സഹയാൾഡർ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഡതിആർ എസക് സതി, 
പ്ക ആർ എസക് എ, പതി ഡബ്്യുഡതി, പ്ക എസക് ടതി പതി 
എന്തിവരുപ്ട സഹകരണസത്യാപ്ട നൂതന സ�യാഡക് 
സുരഷേയാ നതിർസേശങ്ങൾ ആവതിഷക്കരതിക്യാനയാണക് െലഞ്ചക് 
ഫണ്ക് ഉസദേശതിക്കുന്തക്. ഉയർന് അപകട സയാധധ്തയുള്ള 
സ�യാഡക് ഉപസയയാക്യാക്പ്ള (കയാൽനടയയാത്രക്യാർ, 
വസക്തിൾ സവയാരതിക്യാർ, സമയാസട്ടയാർ വസക്തിൾ 
യയാത്രതികർ) അഭതിസംസബയാധന പ്െയ്യയാനും  അപകട 
സയാധധ്തയുള്ള സ്ലങ്ങൾ കപ്ണ്ത്തുന്തതിനും െലഞ്ചക് 
ഫണ്തിനക് ലഷേധ്മുണ്ക്. അപകട െരതിത്രം, സമീപനത്തിപ്ല 
പുതമ, പ്രയാസേശതിക പങ്യാളതിത്ം, പ്രതതിബദ്ത 
എന്തിവയയാണക് ഫണ്തിപ്റെ വതിലയതിരുത്ൽ മയാനേണ്ം.

കകരള പുനർനടിർമ്ാണ സംരംഭം (ജർമ്ന് 
ബാങ്്/ കൊകബാങ്് സഹായം)

29.5.2020 പ്ല ജതി ഒ (ആർറ്റതി.) നമ്പർ 235/2020/ പതി & 
ഇ എ പ്രകയാരം, സകരള പുനർനതിർമ്മയാണ സംരംഭത്തിനക് 
(ആർ പ്ക ഐ) കീഴതിൽ 3,346.09 സകയാടതി രൂപയുപ്ട സ�യാഡക് 
പുനർനതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങക്ക് ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതി. ഇതതിൽ സലയാകബയാങ്ക് സഹയായം 1,200.0 സകയാടതി 
രൂപയും പ്കഎഫക്ഡബ്്യു വയായക്പ (ജർമ്മൻ ബയാങ്ക് ) 
സഹയായം 1,800.0 സകയാടതി രൂപയുമയാണക്. വതികസന 
നയ വയായക്പ പ്രകയാരം സലയാക ബയാങ്ക് 100 ശതമയാനം 
സഹയായം നൽകും. എന്യാൽ പ്ക എഫക് ഡബ്്യു വയായക്പ 
സഹയായം 70 ശതമയാനവം ബയാക്തി തക സംസ്യാന 
വതിഹതിതവമയാണക്.

സകരള പുനർനതിർമ്മയാണ സംരംഭത്തിപ്റെ (ആർ പ്ക ഐ) 
ഭയാഗമയായതി, 2018 ൽ പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിലും മണ്തിടതിച്ചതിളതിലും 
തകർന് സ�യാഡുകൾ പുനർ നതിർമ്മതിച്ചക്/പുനസ്യാപതിച്ചക് 
ഗതയാഗത സയയാഗധ്മയാക്കുന്തതിനക് പ്ക എസക് ടതി പതി 
പദ്തതികൾ ഏപ്റ്റടുത്തു. ഇതതിനയായതി 62 സ�യാഡുകൾ  
(1,600 കതിസലയാമീറ്റർ ) പതി ഡബ്്യുഡതി സ�യാഡക്  വതിഭയാഗം 
നതിർസദേശതിച്ചു. ഇതതിനക് 2,807 സകയാടതി രൂപ പ്രയാഥമതിക 
പ്െലവക് കണക്യാക്തി. അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളതിൽ 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ം ഉണ്യാക്തിയതതിപ്റെ ആഘയാതവം 
പ്രതീഷേതിത സയാമൂഹതിക-സയാമ്പത്തിക വളർച്ചയാ 
ഘടകങ്ങളം അടതിസ്യാനമയാക്തി 62 സ�യാഡുകൾ 59 
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പട്ടിക 11.1.8 സംസ്യാന ധനസഹയായസത്യാപ്ട പൂർത്തിയയാക്തിയതം നടന്നുവരുന്തമയായ പദ്തതികൾ, 2019-20 
(തക സകയാടതിയതിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ ക�ാഡുകളുലെ കപര് പുതുക്ടിയ 

കരാർ തുക
സാമ്പത്ടിക 
പുകരാഗതടി 

5/2020 വലര
ഭൗതടികകനട്ം 
(ശതമാനം) പരാമർശം

1
യു ജതി-1 കയാസർസഗയാഡക് 
-കയാഞ്ഞങ്ങയാടക്   സ�യാഡക് (27.78 
കതി.മീ)

114.00 122.85 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

2 യു ജതി-2 പതിലയാത്�   - 
പയാപെതിനതിസശേരതി സ�യാഡക് (20.90 കതി.മീ) 102.00 101.62 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

3 യു ജതി-3 എതലസശേരതി   -  കളസ�യാഡക്  
(28.80 കതി.മീ പുതക്തിയതക് ) 156.00 104.81 63.74

പുന: ക്രമീകരതിച്ചു. 
2020 ഡതിസംബ�തിൽ 
പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

4 യു ജതി 3ബതി കളസ�യാഡക്– വളവപയാ� 
സ�യാഡക് (25.20 കതി.മീ പുതക്തിയതക് ) 200.00 191.46 86.49

പുന: ക്രമീകരതിച്ച 
പണതികൾ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. ഇരതിട്ടതി 
പയാലത്തിപ്റെ നതിർമ്മയാണം 
2020 ഡതിസംബ�തിലും 
കൂട്ടുപുഴയുസടതക് 
30.4.2021ലും തീരുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു 

5 യു ജതി-4 പ്െങ്ങന്നൂർ - എറ്റുമയാനൂർ 
സ�യാഡക് (45.40 കതി.മീ) 288.00 278.35 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു 

6
യു ജതി-4എ തതിരുവല്ല വബപയാസക് 
(2.3 കതി.മീ) 37.03 16.55 51.12

പുന: ക്രമീകരതിച്ച 
പണതികൾ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.2020 
ഡതിസംബ�തിൽ  
പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

7 യു ജതി-4 ബതി  തതിരുവല്ല ടൗൺ   
(1.9 കതി.മീ) 7.77 4.83 98 പൂർത്ീകരതിച്ചു

8 യു ജതി-5 ഏറ്റൂമയാനൂർ - മൂവയാറ്റുപുഴ 
സ�യാഡക് (40.96 കതി.മീ) 159.00 164.71 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

9 യു ജതി-6 പ്പയാൻകുന്ം - പ്തയാടുപുഴ 
സ�യാഡക് (50 കതി.മീ) 270.00 223.25 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

10
യു ജതി-7 പ്പരുമ്പതിലയാവക്  - 
പ്പരുന്ൽമണ് സ�യാഡക്  
(41 കതി.മീറ്റർ)

8.11 7.58 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

11
കഴക്കൂട്ടം-അടൂർ 
സസഫക് സകയാ�തിസഡയാർ 
പ്ഡസമയാൺസക് സ്ഷൻ സപ്രയാജകക്ടക്

146.67 122.51 100 പൂർത്ീകരതിച്ചു

അവലംബം:ത്ക.എസത്.ടതി.പതി 

പട്ടിക 11.1.9 െലഞ്ചക് ഫണ്തിനു കീഴതിൽ നടന്നുവരുന് പ്രവൃത്തികൾ, തക സകയാടതിയതിൽ
ക്രമ. 
നം 

ഡടിആർ എസ് സടിയടില് 
നടിന്ന് െഭടിച് 

നടിർകദേശങ്ങൾ 

കപ്രാജക്റ്് ഇെനാഴടി ഇെനാഴടിയുലെ 
നീളം

പ്രതീക് ടിത 
ലെെവ്    

സ്ടിതടി

1 സകയാഴതിസക്യാടക് പവങ്ങയാടക്- സകയാരപ്പുഴ (സതിവതിൽ 
വർക്ക് അനുവധതിച്ചതക് )

5.5 km 10.00 സജയാലതി 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു

2 തതിരുവനന്പുരം പ്മഡതിക്ൽ സകയാസളജക്-കണ്മൂല-
സപട്ട

5.0 km 7.50 പ്രവൃത്തിക്ക് 
പ്ടൻഡ�തിങക് നൽകതി  

3 പ്കയാല്ലം സകയാട്ടതിയം- കുണ്� പതിഡബ്്യുഡതി 
സ�യാഡക്

11.6 km 5.00 പ്രവൃത്തിക്ക് 
പ്ടൻഡ�തിങക് നൽകതി  

4 എ�ണയാകുളം വവപതിൻ-മുനമ്പം (ഇ-യയാത്രയാ 
പദ്തതി)

25 km 10.02 പ്രവൃത്തിക്ക് 
പ്ടൻഡ�തിങക് നൽകതി  

ആപ്ക 47.1 കതി.മതി 43.52
അവലംബം: ത്ക എസത് ടതി പതി
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ആയതി കു�ച്ചു. തതിരപ്ഞ്ഞടുത് മുഴുവൻ സ�യാഡുകളപ്ടയും 
ഡതിപതിആർ ഏകസേശം തയ്യയാ�യായതിക്ഴതിഞ്ഞു, കരയാർ 
സജയാലതികൾ ക്രമീകരതിക്കുന്തതിനുള്ള സലല നടപടതികൾ 
ആരംഭതിച്ചു. സലയാകബയാങ്ക് ധനസഹയായം നൽകുന് 
പദ്തതികൾ  ഇപതിസതി സമയാഡതിൽ ക്രമീകരതിക്യാനും 
ജർമ്മൻ ബയാങ്ക് ധനസഹയായം നൽകുന് 
പദ്തതികൾ ഐറ്റം സ�റ്റക് സകയാൺ്യാകക്ടക് അനുസരതിച്ചക്  
ക്രമപ്പെടുത്യാനും ഉസദേശതിക്കുന്നു.

കകരള ക�ാഡ് ഫണ്് കബാർഡ്  
(ലകആർഎഫ്ബടി) 

സകരള സ�യാഡക് ഫണ്ക് നതിയമം 2001 പ്രകയാരം നതിലവതിൽ 
വന് ഒരു ്റേയാറ്റ്യുട്ട�തി  സ്യാപനമയാണക് സകരള സ�യാഡക് 
ഫണ്ക് സബയാർഡക് (പ്ക.ആർ.എഫക്.ബതി). പ്പയാത സ്വകയാരധ് 
പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട നഗര സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ  
പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്തക് സകരളയാ സ�യാഡക് ഫണ്ക് 
സബയാർഡയാണക്.  ഈ പദ്തതി പ്രകയാരം പ്പയാത സ്വകയാരധ് 
പങ്യാളതിത് (അന്വറ്റതി) പദ്തതിയതിലൂപ്ട  തലസ്യാന 
നഗരത്തിപ്ല 42.069 കതി.മീറ്റർ സ�യാഡുകൾ, നതിർമ്മയാണ 
സശഷമുള്ള 15 വർഷപ്ത് അറ്റകുറ്റപണതികളതിലൂപ്ട 
ദൃഡപ്പെടുത്തി  നതിർമ്മയാണം പൂർത്തിയയാക്തിയവയയാണക്. 
ഇതക് അന്വറ്റതി സപയക്പ്മറെക്  സമയാഡതിൽ സംരഷേതിച്ചു വരുന്നു. 
പ്രതതി വർഷം 35.498 സകയാടതി രൂപയയാണക് ആന്വതിറ്റതി തക.
 
കകാഴടികക്ാെ് സടിറ്ടി ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല് 
പദ്ധതടി (സടി ആർ ഐപടി)
്ട്ം I (എ)
പ്മയാത്ം 211.00 സകയാടതി രൂപ പ്െലവതിൽ 6 ഇടനയാഴതികൾ 
ഉൾപ്പെട്ട 22.251 കതിസലയാമീറ്റർ സ�യാഡക്  വതികസതിപെതിക്കുന് 
സകയാഴതിസക്യാടക് സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി 
ഒന്യാം ഘട്ടം (എ) പ്രകയാരം പ്കആർഎഫക്ബതി 
പൂർത്തിയയാക്തി. ഡതിവസൻ, ബതിൽഡക്, ഫതിനയാൻസക്, 
ഓപെസ�റ്റക് & ്യാൻസക്ഫർ (ഡതിബതിഎഫക്ഒടതി) ആന്വതിറ്റതി 
സമയാഡതിലയാണക് പദ്തതി ഏപ്റ്റടുത്തക്. 2016 ജനുവരതി 5 നക് 
പണതി ആരംഭതിച്ചു, നതിശ്തിത പൂർത്ീകരണ കയാലയളവതിനക് 
(എ്തിസതിഡതി) മുമ്പയായതി ഡതിസംബർ 15, 2017 നകം 
കരയാറുകയാർ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളം പൂർത്തിയയാക്തി, 
ആന്വതിറ്റതി തക ഓസരയാ വർഷവം 46.22 സകയാടതി രൂപയയാണക്

്ട്ം I (ബടി)
ഘട്ടം -1 (എ) സകയാഴതിസക്യാടക് സതി ആർ ഐപതിയതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള പ്മയാത്ം ഏഴക് ഇടനയാഴതികളതിൽ  
ഒന്യാണക് സകയാഴതിസക്യാടക് സതിറ്റതി സ�യാഡക് 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി ഘട്ടം 1 (ബതി) – മയാനയാഞ്ചതി� 
– പ്വള്ളതിമയാടക്കുന്ക് സ�യാഡക്. ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
സജയാലതികൾ പൂർത്തിയയാകയാത്തതിനയാൽ, ഘട്ടം 1 (എ) 
അനുസരതിച്ചക് പദ്തതി ഏപ്റ്റടുക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതില്ല. ഭൂമതി 
ഏപ്റ്റടുക്ലതിനയായതി അനുവേതിച്ച പ്മയാത്ം തക 344.50 
സകയാടതി രൂപയയാണക്. ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ നടപടതികൾ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

തടർന്ക്, 29.24 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്മുള്ള 10 
സ�യാഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സകയാഴതിസക്യാടക് സതിറ്റതി സ�യാഡക് 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി ഘട്ടം II പ്ക ആർ എഫക് ബതി 
ആരംഭതിച്ചു. ഇസപെയാൾ പദ്തതി ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ൽ 
ഘട്ടത്തിലയാണക്.

കണ്ണൂർ സടിറ്ടി ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല് പദ്ധതടി

ഏപ്റ്റടുക്ൽ പ്െലവക് ഒഴതിപ്ക 401.467 സകയാടതി രൂപ 
പ്െലവതിൽ 11 ഇടനയാഴതികൾ ഉൾപ്പെടുന് 44.065 
കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരം ഡതിബതിഎഫക്ഒടതി -ആന്വതിറ്റതി സമയാഡതിൽ 
പ്ക ആർ എഫക് ബതി മുൻവകപ്യടുത്ക് നതിർമ്മതിക്കുന്  
പദ്തതിയയാണക് കണ്ണൂർ സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ 
പദ്തതി. കണ്ണൂർ സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി 
ഡതി.ബതി.എഫക്.ഒ.ടതി-ആന്വതിറ്റതി സമയാഡക് നടപെയാക്കുന്തതിനക് 
26 പ്ഹകക്ടർ സ്ലം ഏപ്റ്റടുക്യാൻ 337.648 സകയാടതി രൂപ 
അനുവേതിച്ചു. 2019 -ൽ പ്രസതധ്ക ലയാൻഡക്  അക്്വതിസതിഷൻ 
(എൽ എ) യൂണതിറ്റക് രൂപീകരതിക്കുന്തതിനക് സർക്യാർ 
അനുമതതി നൽകതി. സതി 1, സതി 3, സതി 8, സതി 12 എന്ീ 4 
ഇടനയാഴതികൾക്യായതി 14.5 പ്ഹകക്ടർ ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
നടപടതികൾ ആരംഭതിച്ചു.

മറ്് സടിറ്ടി ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല് പദ്ധതടികൾ

ആലപ്പുഴ സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി ഘട്ടം 
1 ഉം  (ബതി) (മുപെയാളം ജംഗക്ഷൻ പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ) ഘട്ടം 
II ഉം, തൃശ്ശൂർ സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി, 
പ്കയാല്ലം സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി, സകയാട്ടയം 
സതിറ്റതി സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി, മലപ്പു�ം സതിറ്റതി 
സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതി, എന്തിവയയാണക് 
പ്ക ആർ എഫക് ബതി ആരംഭതിച്ച മറ്റക് പദ്തതികൾ. 
ഇവ കൂടയാപ്ത മറ്റക് 6 പട്ടണങ്ങളതിപ്ല സതിറ്റതി സ�യാഡക് 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പദ്തതികളം (അതയായതക് 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
ഏപ്റ്റടുത്തിട്ടുണ്ക്.

സയാധയാരണ പ്പയാത സ്വകയാരധ് സമഖല (പതി പതി പതി) 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് പു�സമ, പ്പയാതമരയാമത്ക് 
പദ്തതികളപ്ട ധനസഹയായത്തിലും പ്ക ആർ എഫക് ബതി 
ഏർപ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. അടതിസ്യാന സൗകരധ് വതികസനം 
ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക് സസക് വറ്റനബതിൾ ആൻഡക് 
പ്ലയാൻഡക് എസഫർടക് ടു എൻഷുർ ഇൻഫയാസക്്ക്ക്െർ 
പ്ഡവലപക്പ്മറെക് (്ീഡക് ) സകരള പദ്തതിയതിൽ 
4 പദ്തതികൾക്കും ഡതിസക്്തികക് ഫ്യാഗക്ഷതിപക്  
ഇൻഫയാസക്്ക്ക്െർ സപ്രയാജകക്ടക് (ഡതിഎഫക്ഐപതി) 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്  കീഴതിൽ 5 പദ്തതികൾക്കും 
പ്കആർഎഫക്ബതി ധനസഹയായം നൽകുന്നു.
കതിഫക്ബതി നതിയമ സഭേഗതതികൾക്ക് സശഷം, കതിഫക്ബതി 
ധനസഹയായമുള്ള സപ്രയാജകക്ടുകളപ്ട എ്തിവതി  ആയതി 
പ്ക ആർ എഫക് ബതി പ്യ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
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ക�ാഡ് ഇന്ഫാസ്്രക്െർ കമ്പനടി കകരളാ 
െടിമടിറ്ഡ് (�ടിക്)

1956 പ്ല  ഇന്ധ്ൻ കമ്പനതി നതിയമമനുസരതിച്ചക് രൂപം 
പ്കയാണ് സകരളയാ സ�യാഡക് ഫണ്ക് സബയാർഡതിപ്റെ പ്്ഷധ്ൽ 
പർപെസക് പ്വഹതിക്തിൾ ആണക് സ�യാഡക് ഇൻഫയാസക്്കക്െർ  
കമ്പനതി സകരള ലതിമതിറ്റഡക്.   പ്തരഞ്ഞടുക്പ്പെട്ട 
സംസ്യാന പയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകൾ 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ  സംസ്യാന സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ 
പദ്തതി (എസക്.ആർ.ഐ.പതി) പ്രകയാരം സ�യാഡക് വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഈ പദ്തതി രണ്ടു 
പയാസക്ജുകളതിലയായയാണക് നടപെതിലയാക്കുന്തക്. വയാർഷതിക 
തവണ വധ്വസ്യതിൽ  പുനരധതിവയാസ പയാസക്ജും, 
വതിവതിധ ഫണ്തിങ്ങക് ഏജൻസതികളപ്ട സഹയായസത്യാപ്ട 
നടപെയാക്കുന് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ പയാസക്ജക് എന്തിവയയാണക് 
ഈ രണ്ക് പയാസക്ജുകൾ. പുനരധതിവയാസ പയാസക്ജതിൽ  
ഉൾപ്പെടുത്തി 83 കതി.മീറ്റർ  സ�യാഡുകൾ, എ &ബതി എന്ീ 
രണ്ക് പസക്ജുകളതിലയായതി  തതിരുവനന്പുരം, സകയാട്ടയം, 
കയാസർസഗയാഡക് ജതില്ലകളതിൽ 209.91 സകയാടതി രൂപയാ 
പ്െലവതിൽ  നടപെതിലയാക്യാൻ ഉസദേശതിക്കുന്നു. 
പ്സമതി അന്വറ്റതി സമയാഡതിൽ ഏറ്റവം തയാഴക്ന് സലല 
പയാസക്ജുകളയായ പയാസക്ജക് എ (പരതിഷക് ക്രതിച്ചതക് ) 
യഥയാക്രമം 10.73 സകയാടതി രൂപ, പയാസക്ജക് ബതി 18.70 
സകയാടതി രൂപ എന്ീ നതിരക്കുകൾക്ക് സംസ്യാന 
സർക്യാർ അംഗീകയാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. സജയാലതികൾ 
പൂർത്തിയയാക്കുന് മു�ക്ക് കരയാറുകയാർക്ക് 5 
തവണകളയായതി പയാസക്ജക് എയ്കക് (പരതിഷക് ക്രതിച്ചതക് ) 
യഥയാക്രമം 14.9 സകയാടതി രൂപയും പയാസക്ജക് ബതിയ്കക് 21.5 
സകയാടതി രൂപയും ഗ്രയാറെയായതി  നൽകണം. �തിക്തിപ്റെ 
2019-120പ്ല പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ കബാക്് 
11.1.3-ൽ  പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ക�ാഡ്  കമഖെയടിലെ ഗകവഷണവം 
വടികസനവം

സ�യാഡക് സംവതിധയാനം നവീകരതിക്കുന്തതിപ്ല 
പ്വല്ലുവതിളതികൾ സനരതിടുന്തതിനക് നൂതന മയാതൃകകളം 
സയാസങ്തതികത്വവം വതികസതിപെതിക്കുന്തതിൽ ഗസവഷണ-
വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ മുഖധ് പങ്ക് വഹതിക്കുന്നു. 
പ്െലവക് കു�ഞ്ഞ സയാസങ്തതികവതിേധ് ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ഉയർത്തുസമ്പയാൾ 
രൂപകൽപെന, ഗസവഷണം, സൂഷേക് മ പരതിസശയാധന, 
ഗുണ നതിയ�ണം എന്തിവ പ്രസതധ്ക പ്രയാധയാനധ്ം 
അർഹതിക്കുന്നു. ഡതിവസൻ �തിസർച്ചക് ഇൻപ്വ്റേതിസഗഷൻ 
ആറെക് ക്വയാളതിറ്റതി കൺസ്യാൾ സബയാർഡക് (രൈതിക്ക് 
സബയാർഡക് ), സകരളയാ വഹസവ �തിസർച്ചക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് 
(പ്ക.എച്ചക്.ആർ.ഐ), നയാഷണൽ ്യാൻസ്യാർസട്ടഷൻ 
പ്ലയാനതിംഗക് ആറെക് �തിസർച്ചക് പ്സറെർ (നയാറ്റക്പയാക്ക് ) എന്ീ 
സ്യാപനങ്ങൾ നതിലവതിൽ സ�യാഡക് ഗസവഷണ വതികസന 
സമഖലയതിൽ  പ്രവർത്തിച്ചക് വരുന്നു.

1.പടിഡബ്്യുഡടി (ഡടിദസന് വടിഭാഗം) 

പയാലങ്ങൾ, പ്കട്ടതിടങ്ങൾ, സ�യാഡുകളപ്ടയും 
പയാലങ്ങളപ്ടയും ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ൽ, 
പതിഡബ്്യുഡതി പദ്തതികളപ്ട ഗുണനതിലവയാര 
നതിയ�ണം, പതിഡബ്്യുഡതി ജീവനക്യാർക്ക് 
ഗസവഷണം, നൂതന പരതിശീലന സൗകരധ്ം 
എന്തിവയയാണക് ഡതിവസൻ വതിഭയാഗത്തിപ്റെ  
പ്രധയാന ചുമതലകൾ. 2019-20 -ൽ ഏകസേശം 
20,000 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 134 പയാലങ്ങളപ്ട 
രൂപകൽപെന  പൂർത്തിയയാക്തി. ആലപ്പുഴ, 
സകയാട്ടയം ജതില്ലകളതിപ്ല ആലപ്പുഴ- െങ്ങനയാസശേരതി 
സ�യാഡക് നവീകരണ സജയാലതികളപ്ട രൂപകൽപെന 
പൂർത്തിയയാക്തി.  

കബാക്് 11.1.3 2019-20 പ്ല �തിക്തിപ്റെ പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ

1. (എ) പാകക്ജ് എ- സംസ്ാന ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല്  പദ്ധതടി
പയാസക്ജക് എ-യതിൽ  രണ്ടു സ�യാഡുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം – ഉപെള-കയാണതിയയാന സ�യാഡക് (9.4 കതി.മീ) 
വ തിേധ്യാനഗർ-സീതസങ്യാളതി സ�യാഡക് (15.6 കതി.മീ), 81 സകയാടതി രൂപയാ പ്െലവ തിൽ 1 വർഷ നതിർമ്മയാണ 
കയാലയാവധതിയും, 14 വർഷ അറ്റകുറ്റ പണതി കയാലയാവധതിയും ഉൾപ്പെടുത്തി നതിർമ്മയാണ  പ്രവൃത്തികൾ  
ആരംഭതിച്ചു. 2019-20 മുതൽ, പദ്തതി പ്രവർത്ന, പരതിപയാലന കയാലയളവ തിലയാണക്, കൂടയാപ്ത 
കരയാറുകയാർക്ക് 21.46 സകയാടതി രൂപ ആന്വ തിറ്റതിയയായതി നൽകതി.  

2. (ബടി) പാകക്ജ് ബടിയടിലെ സംസ്ാന ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല് പദ്ധതടി. 
പയാസക്ജക് ബ തി–യതിൽ  2016 ആഗ്റേതിൽ  ആരംഭതിച്ച രണ്ക് സ�യാഡുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം – കയാഞ്ഞതിരപെള്ളതി-
കയാഞ്ഞതിരംകവ തിള സ�യാഡക് (36.10 കതി.മീ), പ്വള്ളനയാടക്-ആരധ്നയാടക്-പ്െറ്റച്ചൽ സ�യാഡക് (21.90 
കതി.മീ), ആപ്ക പദ്തതി തക 128.91 സകയാടതി രൂപ. രണ്ക് വർഷ  നതിർമ്മയാണ കയാലയാവധതിയും, 13 
വർഷ അ��കുറ്റപണതി കയാലയളവമയാണക്. 2019-20 മുതൽ, പദ്തതി പ്രവർത്ന, പരതിപയാലന 
കയാലയളവ തിലയാണക്, കൂടയാപ്ത കരയാറുകയാർക്ക് 37.4 സകയാടതി രൂപ ആന്വ തിറ്റതിയയായതി നൽകതി. 

3. സംസ്ാന ക�ാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്ല് പരടിപാെടിയടിലെ പുതടിയ പദ്ധതടികൾ
കരമന-പ്വള്ള�ട സ�യാഡക്- ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ നടപടതികൾ തടരുന്നു.

    അവലംബം: റതികത്
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2. കകരളാ ദഹകവ �ടിസർച്് ഇന്സ്റ്റടിറ്്യൂട്് 
(ലകഎച്്ആർഐ) 

പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് ഏപ്റ്റടുക്കുന് സജയാലതികളപ്ട 
ഗുണ നതിലവയാര നതിയ�ണം നടത്തുന് സമഖലയാ 
ഓഫീസയാണക് സകരളയാ വഹസവ �തിസർച്ചക് 
ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക്. പത്നംതതിട്ട, ആലപ്പുഴ, പ്കയാല്ലം 
സബക് ഡതിവതിഷനുകൾ പ്ക.എച്ചക്. ആർ.ഐ യുപ്ട 
പരതിധതിയതിൽപ്പെടുന്നു.

പ്രധയാന സമഖലകൾക്ക് മുൻ ഗണന നൽകതി 
കയാരധ് വതിെയാരക സനതൃത്വം, ത�പരമയായ 
ഉപസേശവം പ്രശക് ന പരതിഹയാര മയാർഗ്ഗങ്ങളം 
നൽകതിപ്ക്യാണ്ക് സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് സമഖലപ്യ 
മയാറ്റത്തിനക് വതിസധയമയാക്കുന്  ഉപസേശക 
സമതിതതി/ബുദ്തി സക�മയായതി പ്രവർത്തിക്കുവയാൻ 
ജതി ഒ (എം എസക് ) നമ്പർ 53/2020/പതിഡബ്്യുഡതി, 
11.6.2020 തീയതതിയതിപ്ല ഉത്രവക് പ്രകയാരം 
പ്ക എച്ചക് ആർ ഐപ്യ മതികവതിപ്റെ സക�മയാക്തി 
ഉയർത്തി. പ്തരപ്ഞ്ഞടുത് അഞ്ചക് സമഖലകളതിൽ 
അതയായതക് രൂപകൽപെന/നതിർമ്മയാണ രീതതികളതിപ്ല 
പുതമ, സ�യാഡക് അസറ്റക് മയാസനജുപ്മറെക്, സ�യാഡക് 
സുരഷേയാ മയാസനജക്പ്മറെക്, ഗുണ നതിലവയാര ഉ�പെക്, 
കരയാർ മയാസനജക്പ്മറെക്, തസദേശീയ ഗസവഷണ 
വതികസന സപ്രയാത്യാഹനം എന്തിവയതിൽ 
സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക് ശഖലപ്യ മയാറ്റത്തിനക് 
വതിസധയമയാക്കുന് ഉപസേശക സമതിതതി/ബുദ്തി 
സക�മയായതി പ്രവർത്തിക്യാൻ ഇതക് നതിർസദേശതിക്കുന്നു.

3. നാഷണല്  ്രാന്ക്ാർകട്ഷന് പ്ാനടിംഗ് 
ആന്് �ടിസർച്് ലസന്ർ (നാറ്്പാക്്) 

ഗതയാഗതവം, ഗതയാഗത അനുബന്ധ 
സമഖലകളതിപ്ല ഗസവഷണ, വതികസന വതിപുലീകരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളമയാണക് സയൻസക് ആറെക് 
പ്ടകക്സനയാളജതി വകുപെതിപ്റെ കീഴതിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന് 
സകരള സ്റേറ്റക് കൗൺസതിൽ  സഫയാർ സയൻസക് 
പ്ടകക്സനയാളജതി ആറെക് എൻവസയയാപ്മെറെതിൽ          
(പ്ക.എസക്.സതി.എസക്.ടതി.ഇ)  ഉൾപ്പെടുന് 
നയാറ്റക്പയാക്തിപ്റെ ലഷേധ്ം.  ഗതയാഗത ആസൂത്രണവം 
സ�യാഡക്   സുരഷേയും, പ്രസേശതിക ഗതയാഗതം, വഹസവ 
ആസൂത്രണവം വതികസനവം, ്യാഫതികക് മയാസനജക്പ്മറെക്, 
ജല ഗതയാഗതം കൂടയാപ്ത വതിവതിധ പ്രയാസയയാജകർക്ക് 
പ്രവർത്ന സമഖലകൾക്കുള്ളതിൽ  നതിന്നുപ്കയാണ്ക്  
ഉപസേശങ്ങൾ നലക്കൽ എന്തിവയയാണക് 
നയാറ്റക്പയാക്തിപ്റെ ചുമതലകൾ.

ഗതയാഗതവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലയാ കയാരധ്ങ്ങളതിലും 
തസദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, 
ഏജൻസതികൾ, മ�യാലയങ്ങൾ തടങ്ങതി വതിവതിധ 
തലങ്ങളതിലുള്ള സർക്യാർ സംവതിധയാനങ്ങൾക്ക്  
നയാറ്റക്പയാകക് സയാസങ്തതിക സസവനങ്ങളം 

ഉപസേശങ്ങളം നൽകുന്നു. സ�യാഡക് സുരഷേ, ്യാഫതികക് 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക്, പയാരതിസ്തിതതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, 
നയങ്ങളം പരതിപയാടതികളം, നഗര ഗതയാഗതം, 
പ്പയാതഗതയാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ, ടൂ�തിസം, ഉൾനയാടൻ 
ജലഗതയാഗതം തടങ്ങതിയ വതിവതിധ കയാരധ്ങ്ങൾ 
ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നയാറ്റക്പയാക്തിപ്റെ െതില പ്രധയാന 
സസവനങ്ങൾ ചുവപ്ട സെർക്കുന്നു:

i. സംസ്യാനപ്ത് അപകട ബ്യാക്ക്-
സ്യാട്ടുകളപ്ട തതിരതിച്ച�തിയലും മുൻ ഗണന 
നൽകലും.

ii. ്യാഫതിക്കും സതിഗ്നൽ സംവതിധയാനവം 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തി സ�യാഡക് സുരഷേ  വർദ്തിപെതിക്ൽ 
- പ്രേർശനവം നടപെതിലയാക്ലും.

iii. സമയാഡൽ സ�യാഡക് സുരഷേയാ ഇടനയാഴതി 
രൂപകൽപെന.

iv. വധ്തധ്സ് പ്പയാതഗതയാഗത, െരക്ക് 
പ്രവർത്നങ്ങളമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട വതില 
സൂെതികകളപ്ട ആനുകയാലതിക അപക് സഡറ്റക്.

v. പ്രധയാന അപകട സ്ലങ്ങൾ, അപകട 
കയാരണം, ലഘൂകരണ നടപടതികൾ എന്തിവ 
സംബന്ധതിച്ച വതിശകലനവം അസന്വഷണവം.

ക�ാഡ് ഗതാഗതം

സംസ്യാനപ്ത് സ�യാഡക് ഗതയാഗത സമഖലയതിപ്ല 
പ്രവർത്നങ്ങൾ സകരള സംസ്യാന സ�യാഡക് ഗതയാഗത 
സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി)യും സമയാസട്ടയാർ 
വയാഹന വകുപ്പും (എം വതി ഡതി)യും നതിയ�തിക്കുന്നു. 
പ്പയാതജനങ്ങൾക്ക് അവശധ്വം ലയാഭകരവമയായ 
ഗതയാഗത സസവനം പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി നൽകുന്നു. 
സ�യാഡക് സുരഷേയും സുതയാരധ്തയും ഉ�പ്പുവരുത്യാനും 
സമയാസട്ടയാർ വയാഹന നതിയമങ്ങളം െട്ടങ്ങളം ഫലപ്രേമയായതി 
നടപെയാക്യാനും, നതികുതതി വരുമയാന സശഖരം 
വർദ്തിപെതിക്യാനും സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് വതിഭയാവനം 
പ്െയ്യുന്നു. 

സകരളത്തിൽ, സ�യാഡക് ഗതയാഗത വധ്വസയായത്തിപ്റെ 
സമൽസക്യായക്മ സ്വകയാരധ് സസവകർക്യാണക്. സ�യാഡക് 
മുസഖനയുള്ള െരക്ക് ഗതയാഗതം പൂർണ്മയായും സ്വകയാരധ് 
സമഖലയുപ്ട നതിയ�ണത്തിലയാണക്.  

2019-20, 2020-21 വയാർഷതിക പദ്തതിയതിൽ സ�യാഡക് 
ഗതയാഗത സമഖലയുപ്ട വകുപെക് തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതവം 
പ്െലവം പട്ടിക 11.1.10 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

കമാകട്ാർ വാഹന വകുപ്്

സകരളത്തിൽ  2020 മയാർച്ചക് മയാസം വപ്ര 141.84 ലഷേം 
സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങൾ രജതി്റേർ പ്െയ്യപ്പെട്ടതിട്ടുണ്ക്.  
കഴതിഞ്ഞ രണ്ടു േശകങ്ങളതിൽ സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളപ്ട 
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പ്രതതിവർഷ വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 10 ശതമയാനത്തിൽ 
അധതികമയാണക്.  2019 മയാർച്ചതിപ്ല കണക്കുകൾ പ്രകയാരം 
സകരളത്തിൽ 1,000 ആളകൾക്ക് 425 വയാഹനങ്ങൾ 
ഉണ്ക്. സലയാക വതികസന സൂെകങ്ങൾ (2015) 
അനുസരതിച്ചക്, ഇന്ധ്യതിൽ 1,000 ആളകൾക്ക്  18 ഉം, 
വെന 47, അസമരതിക് 507 എണ്ം എന്തിങ്ങപ്നയയാണക്. 
ഇതതിനർത്ം സകരളത്തിപ്ല വയാഹനങ്ങളപ്ട എണ്ം 
വെനസയക്യാൾ വളപ്ര മുന്തിലും, വതികസതിത 
രയാജധ്ങ്ങൾക്ക് തലധ്വമയാണക്.

സകരളത്തിപ്ല സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളപ്ട വളർച്ച 
കഴതിഞ്ഞ വർഷപ്ത് 10.7 ശതമയാനത്തിപ്ന അസപഷേതിച്ചക് 
6.36 ശതമയാനമയായതി കു�ഞ്ഞു. കഴതിഞ്ഞ പതതിപ്നയാന്ക് 
വർഷത്തിനതിടയതിൽ സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളപ്ട 
എണ്ത്തിൽ ഉണ്യായ വർദ്ന െടിത്ം 11.1.1 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കഴതിഞ്ഞ വർഷസത്തമയായതി തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ 
2020, മയാർച്ചക് 31 വപ്ര  നതിയമയാനുസൃത രജതിസക്സ്ഷൻ 
ഉള്ള വയാഹനങ്ങളപ്ട എണ്ം  1,33,34,984  -ൽ  നതിന്നും  
1,41,84,184 ആയതി വർദ്തിച്ചു. വതിശേ വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.6 ൽ  പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2019-20 
ൽ പുതതിയതയായതി രജതി്റേർ പ്െയ്ത ആപ്ക വയാഹനങ്ങളപ്ട 
എണ്ം 8,49,200 (2018-19 -ൽ ഇതക് 12,92,295 
ആയതിരുന്നു) ആണക്.  ഇതക് സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.7 -ൽ സെർത്തിരതിക്കുന്നു. വയാഹന 
നതികുതതി, മറ്റുള്ളവ എന്തിങ്ങപ്ന സകരള സമയാസട്ടയാർ വയാഹന 
വകുപെക് സനടതിയ വരുമയാനം 2012-13 പ്ല 1,831.15 സകയാടതി 
രൂപപ്യ അസപഷേതിച്ചക് 2018-19 -ൽ 3,625.31 സകയാടതി 
രൂപയയായും 2019-20 -ൽ 4,582.92 സകയാടതി രൂപയയായും 
ഉയർന്നു. ഇതക്, മുൻവർഷപ്ത്ക്യാൾ 26.41 ശതമയാനം 
കൂടുതലയാണക്. 2020-21 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര സനടതിയ 
ആപ്ക വരുമയാനം 1,063.72 സകയാടതി രൂപയയാണക്. 

പട്ടിക 11.1.10 വയാർഷതിക പദ്തതിയതിൽ സ�യാഡക് ഗതയാഗത സമഖലയുപ്ട വകുപെക് തതിരതിച്ചുള്ള     
           വതിഹതിതവം പ്െലവം, 2019-20, 2020-21 (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ വകുപ്്

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2019-20

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2020-21

വ ടിഹടിതം ലെെവ് (%) വ ടിഹടിതം ലെെവ്  (9/2020)
(%)

1 സകരള സംസ്യാന സ�യാഡക് ഗതയാഗത 
സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്കഎസക്ആർടതിസതി) 5600 0 9991 0

2 സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് 4643 408.19 (8.79) 3877 655.01
(16.89)

3 എസക് സതിടതി സകയാസളജക് ഓഫക് 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 0 0 900 0

ആപ്ക 10243 408.19 (3.95) 14768 655.01 
(4.43)

 
അവലംബം: സംസ്ോന ബജറ്ത് 2019-20, 2020-21, പ്ോൻമപേസത്, സംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡത് 

െടിത്ം  11.1.1 കഴതിഞ്ഞ പതതിപ്നയാന്ക് വർഷങ്ങളതിൽ  ഉണ്യായ വയാഹനങ്ങളപ്ട വർദ്ന
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അവലംബം: മ�ോമട്ോർ വോഹന വകു്ത്, മകരള സർകോർ
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2019-20 വർഷത്തിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത വയാഹനങ്ങളപ്ട 
ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള ശതമയാന കണക്ക് െടിത്ം 11.1.2 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള സകരളത്തിപ്ല സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളപ്ട 
വളർച്ച അനുബന്ം 11.1.8 -ൽ  പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
സകരളത്തിൽ  ഏറ്റവം കൂടുതൽ  വയാഹനങ്ങൾ ഉള്ളതക് 
എ�ണയാകുളം ജതില്ലയതിലയാണക്, 20,55,842 വയാഹനങ്ങൾ 
(14.49%). പ്തയാട്ടടുത്ക് 17,72,975 (12.49%) 
തതിരുവനന്പുരം ജതില്ലയയാണക്. വയനയാടക് ജതില്ലയതിലയാണക് 
ഏറ്റവം കു�വക് വയാഹനങ്ങൾ 2,35,759 (1.66%) ഉള്ളതക്. 

2012 മുതൽ  2020 വപ്ര വയാഹന വളർച്ചയതിലുണ്യായ 
വർദ്ന ഇനം തതിരതിച്ചക് അനുബന്ം 11.1.9 -ൽ  
സരഖപ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങളപ്ട 
വളർച്ചയും സ�യാഡക് വേർഘധ്ത്തിപ്ല ഉയർന് അന്രവം 
സകരളത്തിൽ ഉടനീളം ഗതയാഗത പ്െരുക്ത്തിനും, 
സ�യാഡപകടങ്ങൾ വർദ്തിക്കുന്തതിനും കയാരണമയാകുന്നു.  

2019-20, 2020-21 (പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര) 
വയാഹനസമഖലയതിപ്ല വതിൽപെന കബാക്് 11.1.4 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

െടിത്ം 11.1.2 2019-20 ൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത സമയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങൾ ഇനം തതിരതിച്ചക്
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കബാക്്  11.1.4 വയാഹനസമഖലയതിപ്ല വതിൽപെന വളർച്ച 2019-20, 2020-21 (പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര)

ഉപസഭയാക്യാവ തിപ്റെ മനസ്തിൽ സയാമൂഹതിക അകലം പയാല തിക്കുന്തതിപ്നയാപെം ബ തിസതിനസ്ക് അവസ്കപ്ള 
സയാധയാരണ നതിലയതിലയാക്യാനുള്ള സർക്യാർ നീക്വം വയാഹനങ്ങൾക്ക് ബയാങ്കുകൾ നൽകുന് ധനസഹയായത്തിനക് 
നൽകുന്തതിനക് കൂടുതൽ പരതിഗണനയും, എൻ്തി പ്ലവൽ പയാസഞ്ചർ വയാഹന വ തിൽപെനയ്കക് നല്ല സ്വീകയാരധ്ത ലഭതിച്ചു. 
ഇതക് പ്പയാതഗതയാഗതപ്ത് അസപഷേ തിച്ചക് സ്വകയാരധ്  ഗതയാഗതത്തിനക് മുൻഗണന ലഭതിച്ചു. പുതതിയ വയാഹനങ്ങളപ്ട 
അവതരണവം വയാഹന വ തിപണതിക്ക് ഉസത്ജകമയായതി. കഴതിഞ്ഞ സയാമ്പത്തിക വർഷപ്ത് സമയാശം അവസ്യും 
വ തിപണതിപ്യ സഹയായതിച്ചു.

ഇന്ധ്ൻ �ീപ്ട്ടയതിൽ വധ്വസയായം, പ്രസതധ്കതിച്ചക് പയാസഞ്ചർ വയാഹന വ തിഭയാഗവം ്യാകക്ടറും 2020 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ 
വളർച്ചയാ പയാതയതിൽ തതിരതിപ്ച്ചത്തി. എന്തിരുന്യാലും, ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ, മുച്ചക്ര വയാഹനങ്ങൾ, വയാണതിജധ് 
വയാഹനങ്ങൾ എന്തിവയുപ്ട  ഈ വർഷപ്ത് പ്രകടനം മന്ദഗതതിയതിലയാണക്.

2020 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ 13,44,866 വയാഹനങ്ങൾ രജതി്റേർ പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. ഇതക് 2019 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത 
14,98,283 വയാഹനങ്ങപ്ളക്യാൾ 10.24 ശതമയാനം കു�വയാണക്.

പ്സപക്റ്റംബർ, 2019പ്ല �തിസപെയാർട്ടക് അനുസരതിച്ചക്, പയാസഞ്ചർ വയാഹനങ്ങളപ്ട രജതിസക്സ്ഷൻ 1,78,189 ആണക്. 
പ്സപക്റ്റംബർ,  2020ൽ 9.81 ശതമയാനം വളർച്ചസയയാപ്ട സനടതിയ 1,95,665 വയാഹന വ തിൽപെന, സമ്പതക് വധ്വസ്യുപ്ട 
തതിരതിച്ചുവരവക് കയാണതിക്കുന്നു, മയാത്രമല്ല വധ്വസയായം തടങ്ങുവയാൻ സർക്യാർ സ്വീകരതിച്ച അനുകൂല നടപടതികൾ, 
പുതതിയ വയാഹനങ്ങളപ്ട അവതരണം, ജനങ്ങൾ പ്പയാത ഗതയാഗതപ്ത്ക്യാൾ സ്വകയാരധ് ഗതയാഗതത്തിനക് നൽകതിയ 
മുൻഗണന എന്തിവയും  സമ്പേക് വധ്വസ്യുപ്ട ശ്രസദ്യമയായ തതിരതിച്ചുവരവ തിനക് കയാരണമയായതി. 

2019 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ 11,63,918 ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ രജതി്റേർ പ്െയ്തസപെയാൾ, 2020 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ രജതി്റേർ 
പ്െയ്ത ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ 10,16,977 ആണക്, 12.62 ശതമയാനം ഇടതിവക്.
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പട്ടിക 11.1.11 സകരളത്തിപ്ല വയാഹന രജതിസക്സ്ഷൻ, 2019-20 & 2020-21  (2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര)
വ ടിഭാഗം ലസപ്റ്ംബർ 2020 ലസപ്റ്ംബർ 2019 വർഷം കതാറം %
ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ 51979 56171 -7.46

മുച്ചക്ര വയാഹനങ്ങൾ 1182 2600 -54.54

വയാണതിജധ് വയാഹനങ്ങൾ 1966 2257 -12.89

പയാസഞ്ചർ വയാഹനങ്ങൾ 17934 18372 -2.38

ടതി ആർ എ സതി 24 26 -7.69

അപ്ക 73085 79426 -7.98

അവലംബം: ത്െഡമറഷൻ ഓെത് ഓമട്ോത്�ോബബൽ ഡീമലഴത്സത് അമസോസതിമയഷൻസത് (എെത്എഡതിഎ )

2019 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ രജതിസക്സ്ഷൻ നടന് 58,485 വയാഹനങ്ങളതിൽ നതിന്ക്  ത്രീ വീലർ വയാഹന രജതിസക്സ്ഷൻ 
24,060 ആയതി കു�ഞ്ഞു, 58.86  ശതമയാനം ഇടതിവക്.

2019 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത 59,683 വയാണതിജധ് വയാഹനങ്ങപ്ളക്ൾ  39,600 കു�ച്ചക് വയാഹനങ്ങളയാണക്  
സകയാവ തിഡക്   കയാലഘട്ടത്തിനക് പ്തയാട്ടക് മുമ്പക് രജതിസക് സ്ഷൻ  നടത്തിയതക്, 33.65 ശതമയാനം  കു�വക്.

പ്സപക്റ്റംബർ മയാസത്തിപ്ല വയാഹന രജതിസക്സ്ഷൻ മയാസയാടതിസ്യാനത്തിൽ 11.45 ശതമയാനം 
വർദ്തിക്കുന്നുപ്വങ്തിലും, വയാർഷ തികയാടതിസ്യാനത്തിൽ -10.24 ശതമയാനം കു�വക് സരഖപ്പെടുത്തുന്നു. 
വർഷയാടതിസ്യാനത്തിൽ തയാരതമധ്ം പ്െയ്യുസമ്പയാൾ, 2 വീലർ -12.62 ശതമയാനം, ത്രീവീലർ -58.86 ശതമയാനം, 
വയാണതിജധ് വയാഹനങ്ങൾ -33.65 ശതമയാനമയായതി വ തിൽപെന കു�ഞ്ഞു. അൺസലയാക്ക് ആരംഭതിച്ചതതിനക് സശഷം 
ആേധ്മയായതി പയാസഞ്ചർ വയാഹന വ തിൽപെന 9.81 ശതമയാനം വർദ്തിച്ചു.

അവലംബം: ത്െഡമറഷൻ ഓെത് ഓമട്ോത്�ോബബൽ ഡീമലഴത്സത് അമസോസതിമയഷൻസത് (എെത്എഡതിഎ )

സകരളത്തിൽ 2020 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത 
ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ 51,979 ആണക്. മുൻ വർഷം ഇതക് 
56,171 ആയതിരുന്നു, -7.46 ശതമയാനം കു�വക്. രജതി്റേർ 
പ്െയ്ത ത്രീ വീലറുകളപ്ട എണ്ം 2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര, 
1,182 ആണക്. അസതസമയം മുൻ വർഷം ഇതക് 2600 
ആയതിരുന്നു. ത്രീ വീലർ വയാഹനങ്ങളപ്ട രജതിസക്സ്ഷനതിൽ 
-54.54 ശതമയാനം കു�വക് സരഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2019-20, 
2020-21-ൽ (2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര) സംസ്യാനത്ക് 
രജതി്റേർ പ്െയ്ത വയാഹനങ്ങളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.11 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.           

2019പ്ന അസപഷേതിച്ചക് 2020 മയാർച്ചക്, ഏപ്രതിൽ 
മയാസങ്ങളതിൽ വയാഹന നതികുതതി, രജതിസക്സ്ഷൻ, ഫീസക്, 
പതിഴ എന്തിവയതിലൂപ്ട സംസ്യാന സർക്യാരതിനക് ഉണ്യായ 
നഷ്ം 276.20 സകയാടതി രൂപയയാണക്.

സ�യാഡക്  സുരഷേയാ പ്രവർത്നങ്ങൾ, പ്വഹതിക്തിൾ 
പ്ട്റേതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ സ്യാപതിക്ൽ, പ്െക്ക് 
സപയാസ്റ്റുകളപ്ട നവീകരണം എന്തിവയയാണക് സമയാസട്ടയാർ 
വയാഹന വകുപെക് നടപെയാക്തി വരുന് പ്രധയാന പദ്തതികൾ. 
�ഡയാർ നതിരീഷേണ സംവതിധയാനത്തിൽ, സവഗത, പ്�ഡക് 
വലറ്റക് വയസലഷൻ ഡതിറ്റഷേൻ കധ്യാമ� എന്തിവയുപ്ട 
സഹയായസത്യാപ്ട ഇതവപ്ര 17, 64,430 കുറ്റങ്ങൾ 
കപ്ണ്ത്തുകയും 16.33 സകയാടതി രൂപ പതിരതിപ്ച്ചടുക്കുകയും 
പ്െയക്ത. ഭരണ നതിർവ്ഹണപരമയായ അടതിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, സ�യാഡക് സുരഷേയാ സംരംഭങ്ങൾ, 

മയാനവ വതിഭവസശഷതി വതികസനം എന്തിവയ്കയാണക് 
സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് ബജറ്റതിൽ കൂടുതൽ ഊന്ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളതക്. 

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെതിനക് 2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളതിൽ വതിവതിധ പദ്തതികൾക്ക് അനുവേതിച്ച പദ്തതി 
വതിഹതിതം, പ്െലവക് (2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര) എന്തിവ 
പട്ടിക 11.1.12 ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെതിപ്റെ 2019-20, 2020-21 
കയാലയളവതിപ്ല പ്രധയാന ഭൗതതിക സനട്ടങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.13 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്രധാന ഭാവടി പ്രവർത്നങ്ങൾ  

1. സസഫക് സകരള പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി, 
എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനക് ,  ടയാറ്റ പ്നക്ൺ ഇവതി 
സമയാഡലതിപ്റെ 65 ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ വരൈ 
ലീസതിനക് വയാങ്ങുന്തക് ഉടൻ പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

2. പ്ട്റേതിംഗക് പ്സറെറുകൾ നൽകുന് മലതിനീകരണ 
പരതിസശയാധന സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളപ്ട ഫലപ്രയാപ്തി 
ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക് എൻ.ഐ.സതിയുപ്ട 
സഹയായസത്യാപ്ട സക�ീകൃത വയാഹന മലതിനീകരണ 
പരതിസശയാധനയാ സംവതിധയാനം പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.
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3. അന്യാരയാഷക്് സുരഷേയാ സവതിസശഷതകസളയാപ്ട 
സപയാളതികയാർബസണറ്റക് അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള 
വരൈവതിംഗക് വലസൻസുകളപ്ടയും രജതിസക്സ്ഷൻ 
സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളപ്ടയും  സക�ീകൃത അച്ചടതിയും 
വതിതരണവം പ്കയാച്ചതിയതിപ്ല M/s. സകരള ബുക്ക് 
ആൻഡക് പബ്തിസക്ഷൻ പ്സയാവസറ്റതി ലതിമതിറ്റഡക് 
മുസഖന ഉടൻ ആരംഭതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

4. അന്യാരയാഷക്് നതിലവയാരമുള്ള വരൈവതിംഗക് 
വലസൻസക് സ്വന്മയാക്യാൻ ഇന്ധ്ൻ പൗരന്മയാപ്ര 
പ്രയാപ്രയാക്കുന്തതിനക് ആരംഭതിച്ച ഇറെർനയാഷണൽ 
വരൈവതിംഗക് പ്ട്റേതിംഗക് ്യാക്ക് കം സകയാച്ചതിംഗക് പ്സറെർ 
സ്യാപതിക്ലതിപ്റെ നടപടതികൾ ആരംഭതിച്ചു.  വതിസേശ 

രയാജധ്ങ്ങളതിൽ, പ്രസതധ്കതിച്ചക് ഗൾഫക് രയാജധ്ങ്ങളതിൽ 
വയാഹനസമയാടതിക്യാൻ ഇതക് സഹയായതിക്കും.

5. പ്രകൃതതി ദുരന് സമയത്ക് വകുപെതിപ്റെ നതിർവ്ഹണ 
ഓഫീസർമയാരുമയായതി പര്രം ഇടപഴകയാൻ 
പ്രയാപ്മയാക്കുന് വയർപ്ലസക് കമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ 
പ്നറ്റക് വർക്ക് സപ്രയാജകക്റ്റക് ഉടൻ ആരംഭതിക്കുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

6. അപകട നതിരക്ക് കു�യ്ക്കുന്തതിനും സ�യാഡക് 
സുരഷേ ഉ�പെയാക്കുന്തതിനുമുള്ള ‘സുരഷേതിത 
സകരള’ പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി; 14 ജതില്ലയാ 
കൺസ്യാൾ റൂമുകളം 1 സക�ീകൃത കൺസ്യാൾ 
റൂമും സ്യാപതിക്കുന്തക് 2021 മയാർച്ചക് 31 നക് മുമ്പക് 

പട്ടിക 11.1.12 സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെതിപ്റെ 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ പദ്തതി തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതവം പ്െലവം  
(2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര) (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

പദ്ധതടി
വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 20120-21

വ ടിഹടിതം ലെെവ് (%) വ ടിഹടിതം ലെെവ് (%)
സ�യാഡക് ഗതയാഗത സുരഷേയാ നടപടതികൾ 1400 0 580 0

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെതിൽ   ഇ- ഗസവണൻസക് 132 0 120 0

പ്വഹതിക്തിൾ കം വരൈവർ പ്ട്റേതിംഗക് സ്റേഷൻസക് 675 200.61 1076 103.32

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന പ്െക്ക് സപയാസ്റ്റുകളപ്ട 
ആധുനതികവൽക്രണം  1050 0 500 39.20

സമയാഡൽ ഇൻസക് പ്പഷേൻ ആൻഡക് സർട്ടതിഫതിസക്ഷൻ  
പ്സറെറുകൾ സ്യാപതിക്ൽ 1 0 1 0

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക്- പുതതിയ സബക് ഓഫീസുകൾ 
സ്യാപതിക്ൽ 188 0 100 11.29

ഇ- പ്മയാബതിലതിറ്റതി പ്രസമയാഷൻ ഫണ്ക് 1197 207.58 1500 501.20

ആപ്ക 4643 408.19 
(8.79) 3877 655.01 

(16.89)

അവലംബം: പ്ോൻമപേസത്, സംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡത് 

പട്ടിക 11.1.13 സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെതിപ്റെ 2019-20, 2020-21 കയാലയളവതിപ്ല പ്രധയാന ഭൗതതിക സനട്ടങ്ങൾ
2019-20 2020-21

31-മതക് സേശീയ സ�യാഡക് സുരഷേയാ വയാരത്തിപ്റെ സംസ്യാനതല ഉേക്ഘയാടനത്തിൽ, 
നൂതന നതിർവ്ഹണത്തിപ്റെ ഭയാഗമയായതി 17 ഇറെർപ്സപക്റ്റർ വയാഹനങ്ങൾ 13.1.2020 നക് 
ഫക്ളയാഗക്ഓഫക് പ്െയക്ത. 

പത്നംതതിട്ടയതിപ്ല സകയാന്തി, 
തതിരുവനന്പുരപ്ത് വർക്ല, 
പ്കയാല്ലം, പത്നയാപുരം,  
െടയമംഗലം, സകയാഴതിസക്യാടക് 
രയാമനയാട്ടുകര (പ്ഫസ�യാകക് ), 
കണ്ണൂർ    ജതില്ലയതിപ്ല പയ്യന്നൂർ 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ 6 പുതതിയ 
സബക് �ീജതിയണൽ ്യാൻസ്യാർട്ടക് 
ഓഫീസുകൾ കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത.

31-മതക് സേശീയ സ�യാഡക് സുരഷേയാ വയാരത്തിപ്റെ സമയാപന െടങ്ങതിൽ, "ഡതിജതിറ്റൽ 
എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് " ആൻസരൈയായതിഡക് അധതിഷ്തിത സപയായതിറെക് ഓഫക് പ്സയതിൽ സതി്റേം 
17.1.2020നക് ഉേക്ഘയാടനം പ്െയക്ത.

ഇ-ഗസവണൻസക് കയാരധ്സശഷതി വതികസന പദ്തതി പ്രകയാരം 235 ജീവനക്യാർക്ക് 
പരതിശീലനം നൽകതി

കമ്പ്യൂട്ടർ അധതിഷ്തിത പ്വഹതിക്തിൾ പ്ട്റേതിംഗക് സ്റേഷനും വരൈവതിംഗക് പ്ട്റേതിംഗക് ്യാക്കും 
തളതിപെ�മ്ം  (കണ്ണൂർ ജതില്ല), കയാസർസഗയാഡും  കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത.

‘വയാഹൻ’ വഴതി ഓൺ വലൻ സപയക് പ്മറെക് സുഗമമയാക്കുന്തതിനക് ഇ-െലയാൻ അപ്ലതിസക്ഷൻ 
ആരംഭതിച്ചു 

അസപഷേകരുപ്ട വരൈവതിംഗക് പ്ടസ്റ്റുകൾ പ്�സക്യാർഡു പ്െയ്യുന്തതിനക് ആവതിഷക് കരതിച്ച 
വരൈവതിംഗക് പ്ടസക്റ്റക് സമയാണതിറ്റ�തിംഗക് സതി്റേം പദ്തതിക്യായതി 68 ഡതിജതിറ്റൽ കയാംസകയാർഡർ 
വയാങ്ങതിച്ചു.

അവലംബം: മ�ോമട്ോർ വോഹന വകു്ത്
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പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.
7. മലയയാളത്തിലും ഇംഗ്ീഷക് ഭയാഷയതിലും വതിവരങ്ങൾ 

പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുന്തതിനക് സതി-ഡതിറ്റതിപ്റെ 
സഹയായസത്യാപ്ട സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് േ്വതിഭയാഷയാ 
പ്വബക്വസറ്റക് ആരംഭതിക്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.

ഇ-ഗകവണന്സ് സംരംഭങ്ങൾ

വയാഹനങ്ങളപ്ട പ്വബക് അധതിഷ്തിത ഡയാറ്റയാസബസക് 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനും നതികുതതികൾ ഓൺ വലനയായതി 
അടയ്ക്കുന്തതിനും, രജതിസക്സ്ഷൻ, ആധുനതിക രീതതിയതിപ്ല 
വയാഹന നതിരീഷേണ സംവതിധയാനങ്ങൾ എന്തിവയ്കയായതി 
സർക്യാർ ഇ-ഗസവണൻസക് സംവതിധയാനം ലഷേധ്മതിടുന്നു. 

ഓകട്ാമാറ്ടിക്് ദരൈവർ ദെസന്സടിംഗ് 
സ�ദായവം വാഹന പരടികശാധന 
സംവടിധാനവം

1. വയാഹന രജതിസക്സ്ഷനക് ‘വയാഹൻ’, വരൈവർ 
വലസൻസക് വതിതരണത്തിനക് ‘സയാരഥതി’ എന്ീ 
സസവനങ്ങൾ ആവതിഷക്ക്രതിച്ചു 

2. നതിരത്തിൽ ഓടതിക്യാൻ സയയാജതിച്ചതം മലതിനീകരണ 
രഹതിതവമയാപ്ണന്ക് ഉ�പെതിക്കുന്തതിനും എല്ലയാ 
ആർ ടതി ഒകളതിലും ഓസട്ടയാമയാറ്റതികക് വരൈവർ 
വലസൻസതിംഗക് സംവതിധയാനങ്ങളം വയാഹന 
പരതിസശയാധന സംവതിധയാനങ്ങളം ഏർപ്പെടുത്തി.

3. ഇറെതിസക്റ്ററുകൾ, സീറ്റക്  പ്ബൽറ്റക്  എന്തിവയുപ്ട 
ഉപസയയാഗം സംബന്ധതിച്ച കർശന പരതിസശയാധന.

വാഹന് & സാരഥടി- ലവബ് അധടിഷ്ടിത 
കസാഫ്റ്് ലവയർ

വയാഹൻ -4 (സമയാസട്ടയാർ വയാഹന രജതിസക്സ്ഷൻ    
സംബന്ധതിച്ച  പ്വബക് അധതിഷ്തിത സസയാഫക്റ്റക് പ്വയർ), 
സയാരഥതി-4 (സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വരൈവതിംഗക് 
വലസൻസക് സംബന്ധതിച്ച പ്വബക് അധതിഷ്തിത 

സസയാഫക്റ്റക് പ്വയർ) രയാജധ്ത്യാകമയാനം നടപെതിലയാക്യാൻ 
ഉസദേശതിച്ചതിട്ടുള്ളതയാണക്. നതിലവതിലുള്ള ലയാമതിസനറ്റഡക് 
കയാർഡുകസളക്യാൾ വളപ്ര മതികച്ചതയാണക് ‘വയാഹൻ’, 
‘സയാരഥതി’ എന്ീ സംവതിധയാനങ്ങളതിലൂപ്ട നൽകുന് 
സ്യാർട്ടക്/പ്ലയാ്റേതികക് കയാർഡക് അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള 
വലസൻസുകളം രജതിസക്സ്ഷൻ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളം. 

ക�ാഡ് സുരക്

സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപ്പും സപയാലീസും നതിരവധതി സ�യാഡക്  
സുരഷേയാ നടപടതികൾ സ്വീകരതിച്ചതിട്ടും സ�യാഡപകടങ്ങൾ 
വർദ്തിച്ചു  വരുന്നു. വർദ്തിച്ചക് വരുന് സ�യാഡപകടങ്ങൾ 
ഉൽക്ണ്ഠ ഉളവയാക്കുന്തയാണക്. സകരളത്തിപ്ല 
സ�യാഡപകടങ്ങൾ ജതില്ല തതിരതിച്ചും അപകടത്തിൽപ്പെടുന് 
വയാഹനങ്ങളപ്ട വതിവരങ്ങൾ ഇനം തതിരതിച്ചും യഥയാക്രമം 
അനുബന്ം 11.1.10, 11.1.11 -ൽ  സെർത്തിരതിക്കുന്നു.
  
സകരളത്തിൽ 20,012 സ�യാഡക്  അപകടങ്ങളയാണക് 2020 
ജനുവരതി മുതൽ പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര ഉണ്യായതിട്ടുള്ളതക്. 
2019-20 കയാലയളവതിൽ പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി ബസ്സുകൾ 
മുസഖന 865 അപകടങ്ങളം, മറ്റക് ബസ്സുകൾ മുസഖന 
3,192 അപകടങ്ങളമയാണക് ഉണ്യായതിട്ടുള്ളതക്. ഇരുെക്ര 
വയാഹനങ്ങളപ്ട എണ്ം 2018-19 പ്ല  86.20 ലഷേത്തിൽ 
നതിന്ക് 2019-20 -ൽ 92.07 ലഷേമയായതി ഉയർന്നു, 
ശരയാശരതി വയാർഷതിക വളർച്ചയാ നതിരക്ക് 6.80 ശതമയാനം. 
ഇരുെക്ര വയാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന് അപകടങ്ങളപ്ട 
എണ്ം 2018 പ്ല 34,473 -ൽ (പ്രതതിേതിനം 94) നതിന്ക് 
2019 -ൽ 16,970 (പ്രതതിേതിനം 46) ആയതി കു�ഞ്ഞു. 
സംസ്യാനത്ക് ആപ്ക �തിസപെയാർട്ടക് പ്െയ്യപ്പെടുന് 
അപകടങ്ങളതിൽ യഥയാക്രമം 41 ശതമയാനം ഇരുെക്ര 
വയാഹനങ്ങളം 27 ശതമയാനം കയാറുകൾ മുസഖനയുമയാണക്  
സംഭവതിക്കുന്തക്. സകരളത്തിപ്ല സമയാസട്ടയാർ വയാഹന 
അപകടങ്ങളപ്ട പ്രവണത െടിത്ം11.1.3 -ൽ  
പ്കയാടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

െടിത്ം 11.1.3 സകരളത്തിപ്ല സമയാസട്ടയാർ വയാഹന അപകട പ്രവണത
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സംസ്യാനത്ക് 2018-19 -ൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത ഒരു 
ലഷേം വയാഹനങ്ങൾക്ക് 305 എന് സ�യാഡപകട 
നതിരക്ക്,  2019-20 -ൽ 289 ആയതി കു�ഞ്ഞു. 
2020-21ൽ (2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര), 
20,012 സ�യാഡപകടങ്ങൾ �തിസപെയാർട്ടക് പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. 
സംസ്യാനപ്ത് സ�യാഡപകടങ്ങൾ നടക്കുന്തക് 
വധ്തധ്സ് കയാലത്തിലും സമയത്തും ആയതതിനയാൽ 
അപകട നതിരക്ക് കൂടുതലയാസണയാ കു�വയാസണയാ എന്ക്  
വധ്ക്മയായതി നതിർവ്െതിക്യാൻ സയാദ്ധ്മല്ല. എന്യാൽ, 
2010 നക് സശഷം ഓസരയാ വർഷവം അപകടങ്ങൾ/ലഷേം 
വയാഹന അനുപയാത നതിരക്ക് കു�ഞ്ഞക് വരുന്തക് എടുത്ക് 
പ�സയണ്തക് തപ്ന്യയാണക്. കഴതിഞ്ഞ പത്ക് വർഷം 
സംസ്യാനത്തുണ്യായ സ�യാഡപകടങ്ങളപ്ട എണ്ം 
പട്ടിക 11.1.14 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

്യാഫതികക് സപയാലീസക് പ്�സക്യാർഡുകൾ അനുസരതിച്ചക് 
മതിക്വയാറും സ�യാഡപകടങ്ങൾ  വരൈവർമയാരുപ്ട 
അശ്രദ് മൂലമയാണക് സംഭവതിക്കുന്തക്. എന്തിരുന്യാലും, 
സ�യാഡക് രൂപകൽപെനയതിപ്ല അപയാകത സമയാസട്ടയാർ 
വയാഹനങ്ങളപ്ട സഞ്ചയാരപ്ത് സേയാഷകരമയായതി 
ബയാധതിക്കുന്തക് സ�യാഡക് സഞ്ചയാരത്തിപ്റെ സമയാശപ്പെട്ട 

അവസ്പ്യ െതിത്രീകരതിക്കുന്നു. വതിവതിധ തരം സ�യാഡക് 
ഉപസയയാക്യാക്ൾക്ക് സ�യാഡക് സുരഷേയാ പരതിശീലനം, 
സ�യാഡക് രൂപകൽപെനയതിപ്ല തതിരുത്ൽ നടപടതികൾ, 
സ�യാഡക് നതിർമ്മയാണത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലും 
പ്രവർത്ന ഘട്ടങ്ങളതിലും ആവശധ്മയായ സ�യാഡക് സുരഷേയാ 
വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്തതിപ്ല കു�വക് എന്തിവ 
അപകടങ്ങൾ കു�യ്ക്കുന്തതിനക് സ്വീകരതിസക്ണ് പ്രയാഥമതിക 
വസക്തതകളയാണക്. 2019-20 -ൽ സകരളത്തിലുണ്യായ 
സ�യാഡപകടങ്ങളപ്ട ശതമയാനം, വയാഹനങ്ങൾ, എന്തിവ 
ഇനം തതിരതിച്ചക് െടിത്ം 11.1.4 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.               

കകരള സംസ്ാന ക�ാഡ് ഗതാഗത 
കകാർപ്ക�ഷന് (ലകഎസ്ആർെടിസടി)

യയാത്രക്യാരുപ്ട ഗതയാഗത ആവശധ്ങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക് സവണ്തിയുള്ള സംസ്യാനപ്ത് 
ഏറ്റവം വലതിയ പ്പയാതസമഖലയാ സ്യാപനമയാണക് 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി. സകരള സംസ്യാന സ�യാഡക് 
ഗതയാഗത സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്കഎസക്ആർടതിസതി) 
ഇസപെയാൾ മയാറ്റത്തിപ്റെ പയാതയതിലയാണക്. 
ജീവനക്യാരുപ്ട പൂർണ് പതിന്തുണയും സഹകരണവം 

 പട്ടിക 11.1.14 2010-2020 പ്ല സകരളത്തിപ്ല സ�യാഡക്  അപകടങ്ങൾ  

വർഷം കമാകട്ാർ വാഹനങ്ങളുലെ എണ്ം അപകെങ്ങളുലെ എണ്ം അപകെങ്ങൾ / െക്ം 
വാഹനങ്ങൾ

2010 53,97,652 35,633 660

2011 60,72,019 34,946 576

2012 68,70,354 35,282 514

2013 80,48,673 37,204 462

2014 85,47,966 35,198 412

2015 94,21,245 37,253 395

2016 1,01,71,813 39,137 385

2017 1,10,30,037 38,777 351

2018 1,20,42,691 38,734 322

2019 1,41,84,184 41,111 289
അവലംബം : മ�ോമട്ോർ വോഹന വകു്ത്, സംസ്ോന ബ്രം റതിമകോർഡത് ബയൂമറോ

െതിത്രം 11.1.4  20218-19 -ൽ സകരളത്തിൽ ഉണ്യായ സ�യാഡപകടങ്ങളപ്ട ശതമയാനം വയാഹനങ്ങളപ്ട 
ഇനം തതിരതിച്ചക്
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ഉപസയയാഗതിച്ചക് അടുത് മൂന്ക് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട പുനരുജീവനത്തിനയായതി 
വതിവതിധ പദ്തതികൾ സർക്യാർ ആവതിഷക്കരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
ഇതവഴതി  സകയാർപെസ�ഷനക് ഒരു മയാറ്റം ഉണ്യാവപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. പ്രവർത്നപ്ച്ചലവക് കു�ച്ചും 
വരുമയാനം വർദ്തിപെതിച്ചും ഈ ലഷേധ്ം വകവരതിക്യാൻ 
സയാധതിക്കുപ്മന്ക് സർക്യാർ പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്വതികസനവം വർക്ക്  സഷയാപ്പുകളപ്ട 
നവീകരണവം, പ്മയാത്ം കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്രണം (െീഫക് 
ഓഫീസതിലും മൂന്ക് സസയാണൽ ഓഫീസർമയാർക്കും 
ഇ-ഓഫീസക് നടപെതിലയാക്ൽ) എന്തിവ 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി ലഷേധ്മതിടുന്നു. അടുത് അഞ്ചക് 
വർഷത്തിനുള്ളതിൽ ഡീസൽ ബസുകപ്ള സതിഎൻജതി, 
എൽഎൻജതി ബസ്സുകൾ ആക്യാനും  പുതതിയ 
ഇലകക്്തികക് ബസുകൾ വയാങ്ങതിക്യാനുമുള്ള പദ്തതികൾ 
നതിർസദേശതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിലൂപ്ട അന്രീഷേ മലതിനീകരണം 
കു�ക്യാപ്മന്നും ഇന്ധന ഉപസഭയാഗം 30 ശതമയാനം 
കു�യുപ്മന്നും പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 

പ്രവർത്സനതര     വരുമയാനം വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനക് 
നൂതന പദ്തതികൾ ആസൂത്രണം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. 
എല്ലയാ സമഖലകളതിലും പ്പയാത ജനങ്ങൾക്ക് പ്പയാത 
ഗതയാഗത സംവതിധയാനം സ്വകയാരധ് വയാഹനങ്ങൾ 
ഉപസയയാഗതിക്കുന്തതിസനക്യാൾ ലയാഭത്തിൽ ലഭധ്മയാക്കുക 
എന്തയാണക് സർക്യാർ നയം. അന്രീഷേ 
മലതിനീകരണം കു�യ്ക്കുന്തതിനക് തതിരുവനന്പുരം 
നഗരത്തിൽ ഡീസൽ ഇതര ബസക് സർവീസക് 
നടത്യാനും സർക്യാർ പദ്തതിയതിടുന്നു. പ്പയാതഗതയാഗതം 
മയാറ്റത്തിനക് വതിസേയമയാക്കുന്തതിനുള്ള പ്രയാരംഭ 
ഘട്ടപ്മന് നതിലയതിൽ, സ്വകയാരധ് ബസുകപ്ള   സപയാപ്ല 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി ബസുകപ്ളയും ഇതതിനയായതി 
പരതിഷക് ക്രതിക്കും, തടർന്ക്, രയാജധ്ത്ക് ന്യൂഡൽഹതിക്ക് 
സശഷം തതിരുവനന്പുരം രണ്യാമപ്ത് ‘ഹരതിത നഗരം’ 
ആയതി പ്രഖധ്യാപതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

പ്കഎസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട പ്മയാത് വരുമയാനം 2,091 
സകയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ക് 2019-20ൽ 2,053 സകയാടതി 
രൂപയയായതി കു�ഞ്ഞു. പ്മയാത്ം വരുമയാനപ്ച്ചലവക് 
2018-19 -ൽ 2,554 സകയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ക് 
2019-20 -ൽ 2344 സകയാടതി രൂപയയായും, പ്രവർത്നനഷ്ം 
2018-19 -ൽ 227 സകയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ക് 2019-20 -ൽ 
291 സകയാടതി രൂപയയായും ഉയർന്നു. 
ആപ്ക വരുന് 5,493 പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി 
ബസ്സുകളതിൽ 2,396 (43.61 ശതമയാനം) ബസ്സുകൾ 
10 വർഷസമയാ അതതിലധതികസമയാ പഴക്മുള്ളതയാണക്. 
2020ൽ 10 സ്യാനതിയയും, 8 ഇലകക്്തികക് ബസുകളം 
ഉൾപ്പെപ്ട 18 ബസ്സുകൾ ആണക് പ്വറ്റക് ലീസക് 
അടതിസ്യാനത്തിൽ പ്ക.എസക്.ആർ.ടതിസതിയുപ്ട 
വകവശമുള്ളതക്. പ്ക.എസക്.ആർ.ടതിസതി ബസ്സുകളപ്ട 
കയാലപെഴക്ം സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 
11.1.12 -ൽ സരഖപ്പെടുത്തിരതിക്കുന്നു. സകയാർപെസ�ഷപ്റെ 

ശരയാശരതി പ്രതതിേതിന വരുമയാനം 2018-19 -ൽ 
12,688 രൂപയയായതിരുന്തക്, 2019-20 -ൽ 13,521 
രൂപയയായതി വർദ്തിച്ചു. പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട 
പ്രവർത്നഷേമതയും ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള പ്രവർത്ന 
സ്തിതതി വതിവര കണക്കുകളം കയാണതിക്കുന് പ്രധയാന 
സൂെകങ്ങൾ യഥയാക്രമം അനുബന്ം 11.1.13, 
11.1.14 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി ഓർഡതിന�തി, സതിറ്റതി ബസ്സുകളപ്ട 
യയാത്രയാ നതിരക്ക് കതി.മീറ്റ�തിനക് 70 വപസയയാണക്. 
സൂപെർഫയാസറ്റക് ബസ്സുകൾക്ക് കതി.മീറ്റ�തിനക് 78 വപസയും, 
സൂപെർ ഡീലക്ക് ബസ്സുകൾക്ക് 85 വപസയും, എ.സതി 
എയർ ബസ്സുകൾക്ക് 93 വപസയും, വഹപ്ടകക് 
സവയാൾസവയാ ബസ്സുകൾക്ക് 145 വപസയുമയാണക്.  
പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി ബസ്സുകളപ്ട യയാത്രനതിരക്തിപ്റെ 
ഘടന സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.15 
ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ഫ്ീറ്റക് പുനരുദ്യാരണത്തിപ്റെ ഭയാഗമയായതി പ്ക.എസക്.
ആർ.ടതി.സതി, പ്വറ്റക് ലീസക് അടതിസ്യാനത്തിൽ സ്യാനതിയ 
സപയാലുള്ള മൾട്ടതി ആക്തിൽ  ബസ്സുകൾ അതതിപ്റെ 
ഡീലർമയാർ മുഖയാന്തിരം കരസ്മയാക്തി അന്ർ 
സംസ്യാന റൂട്ടുകളതിൽ  സർവ്ീസക് നടത്തി വരുന്നു.  

വർദ്തിച്ച പ്രവർത്ന പ്െലവക്, ഉയർന് പ്പൻഷൻ 
ബയാദ്ധ്ത, പലതിശ തതിരച്ചടവക്, ലയാഭകരമല്ലയാത് 
റൂട്ടുകളതിപ്ല സർവ്ീസക്, ആനുകൂലധ് യയാത്രകൾ എന്തിവ 
 പ്കഎസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട സയാമ്പത്തിക പ്രകടനവം 
ഭൗതതിക സനട്ടങ്ങളം പ്പയാരുത്പ്പെടുന്തില്ല. 

സംസ്യാനപ്ത് യയാത്രയാ ഗതയാഗത പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
സ്വകയാരധ് ഓപെസ�റ്റർമയാർക്യാണക് സമൽവക ഉള്ളതക്. 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട വയാഹന ഉപസയയാഗം 75.56 
ശതമയാനം മയാത്രമയാണക്. പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട 
5,493 ബസുകളതിൽ  2,369 (43.12 ശതമയാനം) 
ബസുകൾ  പസത്യാ അതതിലധതികസമയാ വർഷം 
കയാലപെഴക്മുള്ളവയയാണക്. പ്ക.എസക്.ആർടതി.സതിയുപ്ട 
ഉടമസ്തയതിലുള്ള ബസ്സുകൾ സംബന്ധതിച്ച  വതിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.16 -ൽ  കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതിയുപ്ട പ്രധയാന ആഭധ്ന്ര 
സൂെകങ്ങൾ കബാക്് 11.1.5 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
പ്ക.യു.ആർ.റ്റതി.സതിയുപ്ട പ്രവർത്നഷേമത 
സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.17-ൽ  
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കു�ഞ്ഞ പ്രവർത്ന ഷേമത, ഉയർന് ബസക്/
ജീവനക്യാർ അനുപയാതം, സയാമ്പത്തിക സനട്ടമതില്ലയാത് 
റൂട്ടുകളതിപ്ല സർവ്ീസക്, പ്രയാസയയാഗതികമല്ലയാത് ഡതിസപെയാകൾ 
തടങ്ങതിയവയയാണക് പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി സനരതിടുന് 
പ്രശ്നങ്ങൾ/ പ്വല്ലുവതിളതികൾ ആണക്. 
പതതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിൽ വതിവതിധ 
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പദ്തതികൾ/പരതിപയാടതികൾ നടപെതിലയാക്തി യയാത്രക്യാർക്ക് 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ഉ�പെക് വരുത്തി 
ഈ സമഖലയതിൽ സമൂല മയാറ്റം വകവരതിക്യാൻ 
സയാധതിക്കുപ്മന്ക്  പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 

2018-19 മുതൽ 2020-21 വപ്രയുള്ള 
പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട പദ്തതി തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം 
പ്െലവക്  (ഒകക്സടയാബർ 2020 വപ്രയുള്ള പ്െലവക് ) 
എന്തിവ പട്ടിക 11.1.15 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കബാക്്  11.1.5 പ്ക.എസക്.ആർ.ടതി.സതി യുപ്ട പ്രധയാന ആഭധ്ന്ര സൂെകങ്ങൾ

• ശരയാശരതി ബസ്സുകൾ    -  5,496
• പ്രവർത്നഷേമമയായ ബസ്സുകൾ        -  4,153
• ബസ്സുകളപ്ട ശരയാശരതി കയാലപെഴക്ം (വർഷം)  -   10
• കയാലപെഴക്മുള്ള വയാഹനങ്ങൾ         -   43 എണ്ം
• ജീവനക്യാരുപ്ടഎണ്ം                - 29,148
• ബസക് ജീവനക്യാർ അനുപയാതം 

 (ആപ്ക  ബസുകൾ)                -  1:5.3
• ബസക് ജീവനക്യാർ അനുപയാതം 

(പ്രവർത്നഷേമമയായ ബസ്സുകൾ)      -  1:7
• ബസക് ജീവനക്യാരുപ്ട കയാരധ്ഷേമത 

(കീ.മീ.) /ജീവനക്യാർ /േതിനം)            - 580
• ഇന്ധന ഷേമത  (കതി.മീ./ ല തിറ്റർ)         - 4.19 കതി.മീ./ല തിറ്റർ
• ഒക്യുപെൻസതി   സ�സഷധ്യാ          - 603 യയാത്രതികർ  

അവലംബം: മകരള സംസ്ോന മറോഡത് ഗതോഗത മകോർ്മറഷൻ

പട്ടിക 11.1.15  പ്ക എസക് ആർ ടതി സതിയുപ്ട പദ്തതി തതിരതിച്ചുള്ള വതിഹതിതം, 2018-19 മുതൽ 2020-21 വപ്ര 
പ്െലവക്  (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതടി/്െകങ്ങൾ െക്ഘ്ങ്ങൾ

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2018-19

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2019-20

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2020-21

വ
ടിഹ

ടിത
ം

ലെ
െ

വ
്

വ
ടിഹ

ടിത
ം

ലെ
െ

വ
്

വ
ടിഹ

ടിത
ം

ലെ
െ

വ
്

1

അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനവം 
ഡതിസപെയാകളപ്ട  
ആധുനതിക 
വൽക്രണവം

ബസക് ഡതിസപെയാകളതിപ്ല 
അടതിസ്യാന     
സൗകരധ്ങ്ങൾ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ

3464.00 0.00 3450.00 0.00 3193.00 0.00

2
ഇ ഗവർണൻസും        
സമ്പൂർണ 
കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്രണവം

ഐടതി സംരംഭങ്ങൾ 
നതിലനതിർത്യാൻ 
ഉസദേശതിച്ചുള്ളതക് 

1330.00 0.00 2030.00 0.00 1698.00 0.00

3

വരൈവർമയാർ, 
സയാസങ്തതിക 
പ്രവർത്കർ, 
ഉസദേധ്യാഗസ്ർ 
എന്തിവർക്കുള്ള 
പരതിശീലനം

സ്യാപനത്തിൽ 
പരതിശീലനവം     
കയാരധ്സശഷതി 
വർദ്തിപെതിക്ലും 

120.00 0.00 120.00 0.00 100.00 0.00

4
ആധുനതിക 
വൽക്രണവം 
ഗുണപരമയായ വയാഹന 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും

യൂസ�യാ 
മയാനേണ്മനുസരതിച്ചക് 
പുതതിയ ഇലകക്്തിക്ൽ, 
സതി എൻ ജതി / എൽ എൻ ജതി 
ബസുകൾ വയാങ്ങതിക്ൽ

1.00 0.00 5000.00 0.00

5
സകരള സ്റേറ്റക് സ�യാഡക് 
്യാൻസ്യാർട്ടക് 
സകയാർപെസ�ഷനുള്ള 
വയായക്പ

പ്രവർത്ന മൂലധനം 103353.89

ആപ്ക 4915.00 0 5600.00 103353.89
(1845.60) 9991.00 0.00

അവലംബം: പ്ോൻമപേസത് , സംസ്ോന ആസൂത്രണ മബോർഡത്.



523അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

2020-21 ലെ കനട്ങ്ങൾ

• സകയാവതിഡക് -19 ഘട്ടത്തിൽ േീർഘദൂര യയാത്ര 
സുഗമമയാക്കുന്തതിനക് പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി 
2020 ജൂൺ 26 നക് ‘�തിസല’ സപയായതിറെക് ടു സപയായതിറെക് 
സസവനം ആരംഭതിച്ചു. 1 മണതിക്കൂർ ഇടവതിട്ടയാണക് ഈ 
സസവനം. സർക്യാരതിപ്റെ മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ 
പൂർണ്മയായും പയാലതിച്ചുപ്കയാണ്ക് ബസ്സുകളതിൽ ശുെതിത്വം 
ഉ�പ്പുവരുത്തുന്നു.

• പ്ക എസക് ആർ ടതി സതി ജൂവല 2, 2020 നക് ബസക്-
ഓൺ-ഡതിമയാൻഡക് (“സബയാണ്ക് ”) സസവനം 
ആരംഭതിച്ചു. ഉസദ്ധ്യാഗസ്ർക്ക്   ഓഫീസക് 
പ്രസവശന കവയാടം വപ്ര ബസ്തിൽ സീറ്റക്  
ഉ�പ്പുവരുത്തുന്നു. സബയാർഡതിംഗക് സ്റേഷനതിൽ 
വബക്ക് പയാർക്തിങ്ങതിനുള്ള സൗകരധ്വം 
സയാധയാരണ യയാത്രക്യാർക്ക് ഇളവകസളയാപ്ടയുള്ള 
്യാവൽ കയാർഡും ഈ സസവനത്തിപ്റെ പ്രധയാന 
ആകർഷണങ്ങളയാണക്. 

 
തടിരുവനന്തപുരം ശ്ീെടിത് തടിരുനാൾ 
കകാകളജടിലന് (എസ് സടിെടി) ഉന്നത 
വടിദഘ്ാഭഘ്ാസ അെടിസ്ാന സൗകരഘ് 
വടികസനം (ഗതാഗത വകുപ്ടിന് കീഴടിലുള്ള ഒരു 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനം)

തതിരുവനന്പുരപ്ത് ശ്രീ െതിത്ര തതിരുനയാൾ സകയാസളജക് 
ഓഫക് എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് (എസക് സതി ടതി സതി ഇ) 1995 
മുതൽ ഒരു സമ്പൂർണ് എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് സകയാസളജയായതി 
പ്രവർത്തിച്ചു തടങ്ങതി. ബതിരുേ, ബതിരുേയാനന്ര ബതിരുേം, 
സഡയാകക്ടസ�റ്റക് എന്ീ മൂന്ക് തലങ്ങളതിൽ ഉയർന് 
നതിലവയാരമുള്ള എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് വതിേധ്യാഭധ്യാസം വയാഗ്യാനം 
പ്െയ്യുന് മതികച്ച ചുരുക്ം െതില സകയാസളജുകളതിൽ ഒന്യാണക് 
ഇതക്. നതിലവതിൽ വതിേധ്യാർത്തികളപ്ട എണ്ം ഏകസേശം 
2000 സത്യാളമയാണക്. നതിയമനം നടത്തുന്തതിൽ 
സംസ്യാനപ്ത് മതികച്ച മൂസന്യാ നയാസലയാ സകയാസളജുകളതിൽ 
ഒന്നുമയാണക്. മുഴുവൻ പ്രസവശനവം പ്മ�തിറ്റക് 
അടതിസ്യാനത്തിലും ഫീസക് ഘടന സംസ്യാന സർക്യാർ 
തീരുമയാനതിക്കുന് കു�ഞ്ഞ നതിരക്തിലുമയാണക്.

വലബ്�തി സബ്യാക്തിപ്റെ രണ്ടും മൂന്നും നതിലകൾ, 
സലഡീസക് സഹയാ്റേൽ, �തിസർച്ചക് സബ്യാക്ക് എന്തിവയുപ്ട 
നതിർമ്മയാണത്തിനും ഉന്ത വതിദ്ധ്യാഭധ്യാസ അടതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനത്തിനും 2020-21 -ൽ സർക്യാർ 9.0 
സകയാടതി രൂപ അനുവേതിച്ചു.

ജതി.ഒ (ആർ ടതി) നമ്പർ 245/2020/്യാൻസക്, 23/07/2020 
തീയതതിയതിപ്ല ഉത്രവക് പ്രകയാരം സലഡീസക് സഹയാ്റേൽ 
നതിർമയാണത്തിനക് 6.0 സകയാടതി രൂപയും, വലബ്�തി 
സബ്യാക്തിനക് മുകളതിൽ രണ്ടും മൂന്നും നതിലകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണത്തിനുമയായതി 1.73 സകയാടതി രൂപയും  ജതി.ഒ 
(ആർ ടതി) നമ്പർ 242/2020 / ്യാൻസക്, 21/07/2020 

തീയതതിയതിപ്ല ഉത്രവക് പ്രകയാരം ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതി. എന്യാൽ സകയാവതിഡക്-19 കയാരണം സലഡീസക് 
സഹയാ്റേലതിപ്റെ നതിർമ്മയാണം ഇതവപ്ര തടങ്ങയാനയായതിട്ടതില്ല.

ഇെക്്രടിക് ലമാബടിെടിറ്ടി സംരംഭങ്ങൾ

എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ഇലകക്്തികക് 
വയാഹനങ്ങൾ (ഇവതി) വതിനധ്സതിക്കുന് രയാജധ്പ്ത് 
ആേധ് സംസ്യാനമയാണക് സകരളം. സമയാസട്ടയാർ 
വയാഹന നതിയമങ്ങൾ നടപെതിലയാക്കുന്തതിനും സ�യാഡക് 
അച്ചടക്ം ഉ�പെയാക്കുന്തതിനും ‘സുരഷേതിത സകരള’ 
പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി 65 എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് 
സക് ക്വയാഡുകൾക്ക് ‘പ്ലഗക്-ഇൻ ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ’ 
നൽകയാൻ സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് (എംവതിഡതി) 
നതിർസദേശം നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഏജൻസതി സഫയാർ 
സനയാൺ-കൺപ്വൻഷണൽ എനർജതി ആൻഡക് 
റൂ�ൽ പ്ടകക്സനയാളജതി (അനർട്ടക് ) മുസഖന ഊർജ 
മ�യാലയത്തിനക് കീഴതിലുള്ള സക� സർക്യാർ 
സ്യാപനമയായ എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതി സർവീസസക് 
ലതിമതിറ്റഡതിൽ (ഇഇഎസക്എൽ) നതിന്യാണക് 65 ഇലകക്്തികക് 
വയാഹനങ്ങൾ’ വരൈ ലീസതിനക് നൽകുന്തക്. പുതതിയ 
വയാഹനങ്ങൾ വയാസങ്ങണ്തതിപ്ല്ലന് സർക്യാർ 
തീരുമയാനപ്രകയാരം, സംസ്യാനത്ക് വലതിയ 
സതയാതതിൽ ഇലകക്്തിക്ക് വയാഹനങ്ങൾ ആേധ്മയായതി 
പയാട്ടത്തിപ്നടുക്കുന്തക് സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെയാണക്. 

മുൻകൂർ െതിലവക് നൽകതി ടയാറ്റ പ്നകക് സൺ ഇ.വതി  
എട്ടക് വർഷസത്ക്ക് വരൈ ലീസതിപ്നടുക്യാൻ 
(വരൈവർമ്മയാർ ഇല്ലയാത് കയാർ) സർക്യാർ 
തീരുമയാനതിച്ചു. എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് സക് ക്വയാഡുകളപ്ട 
65 ഓഫീസുകളതിളതിലും െയാർജതിംഗക് സൗകരധ്ങ്ങസളയാപ്ട 
സംസ്യാനത്ക് ഒരു ഇവതി െയാർജതിംഗക് പ്നറ്റക് വർക്കും 
സ്യാപതിക്കുന്തയാണക്. ഒറ്റ െയാർജതിംഗതിൽ വയാഹനങ്ങൾ 
312 കതിസലയാമീറ്റർ ഓടുന്തതിനയാൽ, ഖജനയാവതിനക്  
ഗണധ്മയായ പണം ലയാഭതിക്യാൻ കഴതിയും, അതയായതക്  ഒരു 
കതിസലയാമീറ്റ�തിനക് ഒരു രൂപയതിൽ കു�വക് മയാത്രമയായതിരതിക്കും 
ഇതതിനക് പ്െലവക് വരതിക. 

ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ ഉപസയയാഗതിക്കുന്  
പ്പയാതജനങ്ങൾക്ക് െയാർജതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ 
ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനും സമയാസട്ടയാർ വയാഹന വകുപെക് 
കരസ്മയാക്കുന് ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾക്ക് 
വരൈവർമയാരയായതി സഹയാം ഗയാർഡുകപ്ള 
നതിയമതിക്കുന്തതിനും സർക്യാർ തീരുമയാനം ആയതിട്ടതില്ല. 
ഇ.ഇ.എസക്.എൽ ആണക് 65 ഇ.വതികളപ്ടയും 
അറ്റകുറ്റപെണതികൾ നടത്തുന്തക്.

നടിയമാനുസൃതം പരടിഷ്കരടിച് വാഹനങ്ങൾ

എൻസഫയാഴക് സക് പ്മറെക് ആവശധ്ങ്ങൾക്ക് വയാങ്ങതിച്ച 
ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങളതിൽ ്ീഡക് �ഡയാറുകൾ 
സപയാലുള്ള സമയാസട്ടയാർ വയാഹന നതിരീഷേണ സയാമഗ്രതികൾ  



524 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നതിയമയാനുസൃതം സ്യാപതിക്കും. രയാപെകൽ വരൈവർക്ക് 
പു�സമ, പകൽസമയത്ക് ഒരു സമയാസട്ടയാർ വയാഹന 
വകുപെക് ഉസേധ്യാഗസ്നും രയാത്രതിയതിൽ രണ്ക് സപരും ഈ 
വയാഹനത്തിൽ ഉണ്യായതിരതിക്കും. 
2020-21ൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങളപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.16 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
                      
കകരള ഓകട്ാലമാദബല്സ് െടിമടിറ്ഡ് 
(ലക എ എല്)

ഇലകക്്തികക് ഓസട്ടയാ�തിഷേ, ‘സകരള നീം ജതി’, 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള ഗസവഷണ വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 2018 പ്മയക് മയാസത്തിൽ 
ആരംഭതിച്ചു. പ്സൻ ് ൽ സമയാസട്ടയാർ പ്വഹതിക്തിൾ റൂൾ സക് 
(സതി എം വതി ആർ) അനുസരതിച്ചക് ആർ ടതി ഒ രജതിസക്സ്ഷൻ 
നതിർബന്ധമയാക്തിയതതിനയാൽ,  സ�യാഡക് സയയാഗധ്തയാ 
സർ ട്ടതിഫതിക്റ്റക് ലഭതിക്കുന്തതിനക് ആേധ് സപ്രയാസട്ടയാവടപെക് 
വയാഹനം പൂപ്നയതിപ്ല ഓസട്ടയാസമയാട്ടീവക് �തിസർച്ചക് 
അസസയാസതിസയഷൻ ഓഫക് ഇന്ധ്യതിസലക്ക് അയച്ചു.  
‘സകരള നീം ജതി’യുപ്ട വയാണതിജധ് ഉൽപയാേനത്തിപ്റെ  
ഔസേധ്യാഗതിക ആരംഭം ജൂവല 10, 2019 നക് ആരംഭതിച്ചു. 
ഇതതിനക് സകരളത്തിൽ 15 ലധതികം ഡീലർമയാപ്രയും 
ഇന്ധ്യതിൽ 50 ഓളം ഡീലർമയാപ്രയും പ്ക എ എൽ 
നതിയമതിച്ചു. നതിലവതിപ്ല സകയാവതിഡക് പ്രതതിസന്ധതി കയാരണം, 
നതിർണയായക ഘടകങ്ങളയായ സമയാസട്ടയാർ, ലതിഥതിയം അയൺ 
ബയാറ്റ�തികൾ എന്തിവയുപ്ട വതിതരണം 2020 ജനുവരതി 
മുതൽ നതിർത്തിവച്ചതിരതിക്കുന്തതിനയാൽ,  ഈ ഘടകങ്ങൾ 
പു�ം രയാജധ്ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമയാണക് ഇസപെയാൾ ഇ�ക്കുമതതി 
പ്െയ്യുന്തക്. സകയാവതിഡക് പ്രതതിസന്ധതി അവസയാനതിച്ചു 
കഴതിഞ്ഞയാൽ ഉൽ പയാേനം കയാരധ്ഷേമമയാക്കുപ്മന്നും, 
പ്രതതിവർഷം 15,000 വയാഹനങ്ങൾ ഉതക്പയാേതിപെതിക്യാൻ 
കഴതിയുപ്മന്നും പ്ക എ എൽ പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. ഇലകക്്തികക് 
ഓസട്ടയാകൾക്ക് സതി എം വതി ആർ സർ ട്ടതിഫതിസക്ഷൻ 

ലഭതിച്ച ഒസരപ്യയാരു പ്പയാതസമഖലയാ സ്യാപനമയായ 
പ്ക എ എൽ, സകയാർപെസ�റ്റക് വയാഹന നതിർമയാതയാക്ളമയായും 
മത്രതിക്കുന്നു. നതിലവതിൽ, പ്ക എ എൽ ഉൽ പെന്ങ്ങൾ  
ആസഗയാളതലത്തിൽ  അംഗീകരതിക്പ്പെടുന്തതിപ്റെ 
അടതിസ്യാനത്തിൽ സനപെയാളതിൽ  നതിന്നും ഓർ ഡറുകൾ  
ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ശ്രീലങ്, ബംഗ്യാസേശക്, തയായക് വയാൻ, പ്കനതിയ, 
ഈജതിപക്തക്, ആഫതിക്ൻ രയാജധ്ങ്ങൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ 
നതിന്ക് പ്ക എ എലതിനക് നതിരവധതി അസന്വഷണങ്ങൾ 
ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിനക് പ്ക എ എൽ അതതിപ്റെ ഉൽ പയാേന 
ഷേമത 7,200 യൂണതിറ്റതിൽ നതിന്ക് പ്രതതിവർഷം 15,000 
യൂണതിറ്റയായതി ഉയർത്തി.

നതിലവതിൽ, വതിവതിധ വതിഭയാഗങ്ങളതിലയായതി 150 ജീവനക്യാർ 
മയാത്രമയാണക് പ്ക എ എൽ-ൽ സജയാലതി പ്െയ്യുന്തക്. യൂണതിറ്റക് 
ഉല്യാേന ലഷേധ്ം 15,000 വകവരതിച്ചയാൽ, ജീവനക്യാരുപ്ട 
എണ്ം 750 ആയതി ഉയർത്യാപ്മന്നും അതക് കൂടുതൽ 
പ്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുപ്മന്നും കരുതന്നു. 
പ്ക എ എല്ലതിപ്റെ സുസ്തിര വളർച്ച അനുബന്ധ 
വധ്വസയായങ്ങപ്ള സയാമ്പത്തികമയായതി ലയാഭകരമയാകുകയും, 
പസരയാഷേ പ്തയാഴതിൽ സൃഷ്തിക്ക് ഇടയയാക്കുകയും  പ്െയ്യും.

ഭാവടി പരടിപാെടികൾ 

എ. ഇ-�ടിക്കൾ

പ്സൻ ് ൽ സമയാസട്ടയാർ പ്വഹതിക്തിൾസക് റൂൾ സക് 
(സതി എം വതി ആർ) സർ ട്ടതിഫതിസക്ഷനയായതി, ഓസട്ടയാസമയാട്ടീവക് 
�തിസർച്ചക് അസസയാസതിസയഷൻ ഓഫക് ഇന്ധ്യതിസലക്ക് 
(എആർഎഐ) പ്ക എ എൽ ഇതതിനകം ഒരു 
സപ്രയാസട്ടയാവടപെക് വയാഹനം അയച്ചു. എആർഎഐ 
സർട്ടതിഫതിസക്ഷൻ ഏപ്രതിൽ, 2020 നക് ലഭതിക്കുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിച്ചതിരുന്നു. പസഷേ, സകയാവതിഡക് -19 കയാരണം 
ഇതക് വവകുകയയാണക്.

  പട്ടിക 11.1.16 രജതി്റേർ പ്െയ്ത ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ 2020-21 കയാലയളവതിൽ 
ക്രമ നമ്പർ വാഹനത്ടിലന് തരം രജടിസ്റ്റർ ലെയ്ത ഇെക്്രടിക് 

വാഹനങ്ങളുലെ എണ്ം
ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ 
1 ഇലകക്്തികക് ഓസട്ടയാ �തിഷേ 223.00

2 ത്രീ വീലർ ഗുഡക്സക് 0.00

3 ഇ �തിഷേ 0.00

4 സമയാസട്ടയാർ കധ്യാബക് 3.00

ആപ്ക 226.00

ഗതാഗത ഇതര വാഹനങ്ങൾ
1 സമയാസട്ടയാർ വസക്തിൾ 152.00

2 സമയാസട്ടയാർ കയാർ 222.00

3 ത്രീ വീലർ 0.00

ആപ്ക 374.00

ആപ്ക പ്മയാത്ം 600.00
 

അവലംബം: മ�ോമട്ോർ വോഹന വകു്ത്
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ബടി. ഇെക്്രടിക് വീല് ബാകരാ

മയാലതിനധ് സശഖരണം, നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സപയാലുള്ള വതിവതിധ ആവശധ്ങ്ങൾക്ക് എന്തിവയ്കക് 
അനുസയയാജധ്മയായ ഇലകക്്തികക് വീൽ ബയാസരയായുപ്ട ഒരു 
സപ്രയാസട്ടയാവടപെക് വതികസതിപെതിച്ചു. തസദേശസ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളപ്ട മയാലതിനധ് സംസ്രണത്തിനക് 
ഇതക് വളപ്ര പ്രസയയാജനപ്രേമയാണക്. വയാണതിജധ് 
വതിതരണത്തിനയായതി തസദേശസ്വയംഭരണം 
സ്യാപനങ്ങളമയായതി െർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. 

സടി. െടിഥടിയം ബാറ്�ടി നടിർമ്ാണം
പ്ക എ എല്ലതിൽ ലതിഥതിയം ടതിറ്റസനറ്റക് ബയാറ്റ�തികൾ 
നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനയായതി ജപെയാനതിപ്ല M/s സതയാഷതിബ 
ബയാറ്റ�തിയുമയായതി സംയുക് സംരംഭം ഉസദേശതിക്കുന്നു. 
സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് അനുമതതി വയാങ്ങതിയ സശഷം 
പദ്തതി ആരംഭതിക്കും. കൂടയാപ്ത, കമ്പനതി ലതിഥതിയം 
അയൺ പ്സല്ലുകളപ്ട പയാസക്ജതിംഗതിനും അതതിപ്റെ 
നതിർമ്മയാണത്തിനും കമ്പനതി തപ്ന് പദ്തതിയതിടുന്നു.

ഡടി. ബടി എസ് VI വാഹനങ്ങളുലെ വടികസനം
ബതി എസക് VI സതി എൻ ജതി/എൽ പതി ജതി വയാഹനങ്ങൾ  
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള നതിർസദേശം M/s 
ഗ്രീവക് സക് സകയാട്ടൺ  ലതിമതിറ്റഡക് സമർപെതിച്ചു. ഇതക് 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ ഏകസേശ സമയം 
12 മയാസമയാണക്. സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് അനുമതതി 
സനടതിയ സശഷം ഈ പദ്തതി ആരംഭതിക്യാൻ കഴതിയും. 
ബതി എസക് VI വതിഭയാഗത്തിൽ, പ്പസ്യാൾ, ഡീസൽ, 
സതി എൻ ജതി, എൽ പതി ജതി വയാഹനങ്ങൾക്യായതി കമ്പനതി 
പദ്തതിയതിടുന്നു. സതി എൻ ജതി/എൽ പതി ജതി വയാഹനങ്ങൾ  
അവതരതിപെതിക്കുസമ്പയാൾ , നതിലവതിലുള്ള ഡീസൽ  
വയാഹനങ്ങപ്ള മയാറ്റം വരുത്തി എൽ പതി ജതി/സതി എൻ ജതി 
വയാഹനങ്ങളയാക്യാനും കമ്പനതി ഒരുങ്ങുന്നു.

സംസ്യാനപ്ത് സയാസങ്തതിക സ്യാപനങ്ങപ്ള 
ഏസകയാപതിച്ചുപ്കയാണ്ക്, എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 
ബതിരുേധയാരതികപ്ള ഉൾപ്പെടുത്തി വയാഹന 
നതിർമ്മയാണത്തിൽ പ്തയാഴതിൽ പരതിശീലനം 
നൽകുന്തതിനും കമ്പനതി പദ്തതിയതിടുന്നുണ്ക്. 
പരതിശീലനം പൂർത്തിയയാക്തിയ സശഷം അവപ്ര 
വയാഹന ഉൽ പയാേന യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിയമതിക്കുകയും 
അതതിലൂപ്ട അവർക്ക് പ്തയാഴതിൽ അവസരം 
നൽകുകയും പ്െയ്യും. പ്ക എ എല്ലതിൽ എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 
വതിേധ്യാർത്തികളപ്ട സഹയായസത്യാപ്ട ഒരു ഗസവഷണ 
വതികസന ഇൻകുസബഷൻ പ്സറെർ സ്യാപതിച്ചക്, 
പ്ക എ എൽ പ്തയാഴതിലയാളതികളപ്ട വവേഗ്ദധ്വം, യുവ 
വതിേധ്യാർത്തികളപ്ട ആശയങ്ങളമയായതി സംസയയാജതിപെതിച്ചക് 
നൂതന ഉൽ പെന്ങ്ങൾ ആരംഭതിക്കുക എന്തയാണക് 
മപ്റ്റയാരു നതിർദേതിഷ് പദ്തതി.

ഇലകക്്തികക് സക്കൂട്ടറുകൾ, കയാറുകൾ, ബസുകൾ 
എന്തിവയുപ്ട നതിർമ്മയാണത്തിനും കമ്പനതി 

ഒരുങ്ങുന്നുണ്ക്. ഇലകക്്തികക് സക്കൂട്ടറുകൾ 2021നക് 
മുമ്ം 2021-22 പ്റെ രണ്യാം പകുതതിയതിൽ ഇലകക്്തികക് 
കയാറുകളം വതിപണതിയതിപ്ലത്തുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
വരും വർഷങ്ങളതിൽ വതിപണതിയതിൽ ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് 
വഹതിക്യാൻ പ്ക എ എല്ലതിനക് കഴതിയും.

ക�ാഡ്  ഗതാഗത കമഖെ അഭടിമുഖീകരടിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങൾ, ലവല്ലുവടിളടികൾ, മുകന്നാട്ടുള്ള 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ  

സംസ്യാനപ്ത് നതിലവതിലുള്ള മതിക് സ�യാഡുകളം 
ഗതയാഗത ബയാഹുലധ്ം സനരതിടുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ 
വീതതിയുള്ളവയല്ല,  നയാലതിപ്ലയാന്ക് സ�യാഡുകൾ  മയാത്രസമ 
രണ്ടുവരതി പയാതകസളയാ നയാലുവരതി പയാതകസളയാ ആയതിട്ടുള്ളൂ. 
അസതസമയം മതിക് സ�യാഡുകളം ഒറ്റവരതി അപ്ല്ലങ്തിൽ 
ഇടത്രം പയാതകളപ്ട സശഷതി ഉള്ളവ മയാത്രമയാണക്. 
സേശീയ പയാതകളതിൽ, ഏകസേശം 12 ശതമയാനം 
മയാത്രസമ നയാലുവരതി പയാതകളയായതിട്ടുള്ളൂ.  ബയാക്തിയുള്ളവ 
ഒറ്റവരതിപയാതകസളയാ ഇടത്രം പയാതകസളയാ ആണക്.  
സ�യാഡക് ശംഖലയുപ്ട 8 ശതമയാനം മയാത്രം വരുന് സേശീയ 
പയാതകൾ, സംസ്യാന പയാതകൾ എന്തിവയതിലൂപ്ടയയാണക് 
അന്ർ സംസ്യാന, അന്ർ നഗര ഗതയാഗതം 
കൂടുതലയായതി കടന്നുസപയാകുന്തക്. ഗതയാഗത ആവശധ്ങ്ങൾ 
കണക്തിപ്ലടുക്കുസമ്പയാൾ നതിലവതിലുള്ള സ�യാഡുകളപ്ട 
നതിലവയാരം ഉയർസത്ണ്തക് ആവശധ്മയാണക്. ഗതയാഗത 
കുരുക്കും കയാലതയാമസവം, ലഷേധ്സ്യാനസത്ക്ക് 
സവഗം  എത്തിസച്ചരൽ, അപകടങ്ങൾ കു�യ്കൽ എന്ീ 
ഘടകങ്ങൾ പരതിസശയാധതിക്കുസമ്പയാൾ നതിലവതിലുള്ള സ�യാഡക്  
ശംഖലയ്കക് ഗുണപരമയായ മയാറ്റം ആവശധ്മയാണക്. 
മതിക് പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് സ�യാഡുകളപ്ടയും 
നതിലവയാരം പ്മച്ചപ്പെടുത്തി, വീതതി കൂട്ടതി, സ�യാഡക്  സുരഷേയാ 
സംവതിധയാനങ്ങൾ വർദ്തിപെതിസക്ണ്തക് അതധ്യാവശധ്മയാണക്.

സംസ്യാനത്തിപ്റെ സ�യാഡക് വതികസനത്തിനക് 
മുൻഗണന നൽകുന്തതിനക് െതില കർമ്മ പരതിപയാടതികൾ 
ആവതിഷക് ക്രതിസക്ണ്തണ്ക്. സംസ്യാന പയാതകളം, 
പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളം പ്പ്രയാഫഷണൽ  
രൂപകല്നസയയാപ്ടയും, ആവശധ്മയായ പ്രൈയതിസനജക് 
സൗകരധ്ങ്ങസളയാപ്ടയും നവീകരതിസക്ണ്തക് 
ആവശധ്മയാണക്.  നയാലക് വരതി സേശീയപയാതകൾ, മലസയയാര 
വഹസവ, തീരസേശ വഹസവ, വബപെയാസ്സുകൾ 
തടങ്ങതിയ പുതതിയ സ�യാഡക് വതികസന സംരംഭങ്ങൾ 
പതതിമൂന്യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതി കയാലത്ക് 
പൂർത്തിയയാസക്ണ്വയയാണക്.  

സകരളത്തിപ്ല സംസ്യാനപയാതകൾ, പ്രധയാനപ്പെട്ട 
ജതില്ല സ�യാഡുകൾ, സതിറ്റതി സ�യാഡുകൾ എന്തിവയതിൽ 
സജധ്യാമ്തിക്ൽ ഇംപ്രൂവക്പ്മൻ�ക്, ജംഗക്ഷേൻ 
ഇംപ്രൂവക്പ്മൻ�ക്, നടപെയാത പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, യുട്ടതിലതിറ്റതി 
ഡകക്ടുകൾ, തടങ്ങതിയ സയാസങ്തതിക തതിരുത്ലുകൾ 
ഉൾപ്പെടുത്തി സ�യാഡുകൾ പുനഃനതിർമ്മതിക്കുകയും, 
അറ്റകുറ്റപെണതി കരയാറുകളതിലൂപ്ട സ�യാഡുകളപ്ട 
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അതധ്ന്യാധുനതിക വതികസനം നടപെയാക്കുകയും 
പ്െസയ്യണ്തക് അതധ്യാവശധ്മയാണക്. സസവന നതിലവയാരം 
ഉയർത്തുന്തതിനക്, പ്രധയാന തടസ്മയായ സ�യാഡക്  വക്തിപ്ല 
പയാർക്തിംഗക് സ�മ്പേയായവം ശ്രദ്തിസക്ണ്തയാണക്.
ഭൗതതിക പശ്യാത്ല േയാതയാക്ളയായ പ്പയാതമരയാമത്ക് 
വകുപെക്, പ്�യതിൽസവ, ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗത 
അസതയാ�തിറ്റതി, വതിമയാനത്യാവളം, തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക് 
അസതയാ�തിറ്റതികൾ എന്തിവയുപ്ട ഏസകയാപനം ഗതയാഗത 
പശ്യാത്ല സമഖലയുപ്ട നതിർമ്മയാണം, പരതിപയാലനം 
പ്രവർത്നം എന്തിവയ്കക് അതധ്യാവശധ്മയാണക്. ഒരു 
ബഹുവതിധ ഗതയാഗത ശംഖല സംരഷേതിക്കുന്തതിനക് 
ഭൗതതിക അടതിസ്യാന സൗകരധ് രൂപീകരണം 
അതധ്യാവശധ്മയാണക്.

ല�യടില് ഗതാഗതം   

1,257 കതിസലയാ മീറ്റർ റൂട്ടക് വേർഘധ്വം 1,588 കതിസലയാ 
മീറ്റർ ്യാക്കുകളം അടങ്ങതിയ സകരളത്തിപ്ല പ്�യതിൽസവ 
ശംഖല ഇന്ധ്ൻ പ്�യതിൽസവ ഭൂപടത്തിൽ പ്രസതധ്ക 
സ്യാനമയാണക് സനടതിയതിട്ടുള്ളതക്. േഷേതിണ പ്�യതിൽസവയുപ്ട 
തതിരുവനന്പുരം, പയാലക്യാടക് ഡതിവഷനുകളയാണക് 
സകരളത്തിലുള്ളതക്. പയാലക്യാടക് ഡതിവതിഷനു കീഴതിപ്ല 
പയാതയുപ്ട നീളം 577.74 കതിസലയാമീറ്റർ ആണക്. 99 
പ്മയതിൽ/എക്ക്പ്രസക് പ്്യതിനുകൾ, 60 പയാസഞ്ചർ 
പ്്യതിനുകൾ, 64 െരക്ക് പ്്യതിനുകൾ എന്തിവ 
ഈ ഡതിവതിഷനതിൽ നതിന്നും സർവീസക് നടത്തുന്നു. 
തതിരുവനന്പുരം ഡതിവതിഷപ്റെ പയാതയുപ്ട ആപ്ക നീളം 
623 കതി.മതി ആണക്. പ്രതതിേതിനം 170 പ്മയതിൽ/എക്ക്പ്രസക്/

പയാസഞ്ചർ പ്്യതിനുകളം 8 ഗുഡക്സക് പ്്യതിനുകളം 
ഇവതിപ്ട നതിന്നും സർവീസക് നടത്തുന്നു. സംസ്യാനത്ക് 
കൂടതി കടന്ക് സപയാകുന് പ്�യതിൽസവ വലനുകപ്ള 
സബ്യാഡക്സഗജുകളയാക്തി മയാറ്റതിയതിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാനത്ക് 
200 ഓളം പ്�യതിൽസവ സ്റേഷനുകൾ ഉണ്ക് (പയാലക്യാടക് 
ഡതിവതിഷനക് കീഴതിൽ 95 ഉം തതിരുവനന്പുരം ഡതിവതിഷനക് 
കീഴതിൽ 105 ഉം). 2018-19 -ൽ തതിരുവനന്പുരം 
ഡതിവതിഷനക് കീഴതിൽ വവേ്യുതീകരതിച്ച പയാതയുപ്ട നീളം 
1,197 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്, ഈ കയാലയളവതിൽ 1,703.67 
സകയാടതി രൂപ  വരുമയാനമയായതി ലഭതിച്ചു. സംസ്യാനത്തിപ്റെ 
വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതിൽ പയാത ഇരട്ടതിപെതിക്ൽ, 
വവേ്യുതീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവ നടക്കുന്നു. 
പ്�യതിൽസവ സമഖലയതിൽ പുതതിയ െതില വലനുകൾക്കുള്ള 
സയാദ്ധ്തയാ പഠനങ്ങളം നടന്നുവരുന്നു. 

കകരള ല�യടില്  ലഡവെപ്്ലമന്് 
കകാർപ്ക�ഷന് (ലകആർഡടിസടിഎല്)

സകരളത്തിപ്ല പ്രധയാന പ്�യതിൽസവ പശ്യാത്ല 
വതികസന പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്കുന്തതിനയായതി 
രൂപീകരതിക്പ്പെട്ട സക�-സംസ്യാന സർക്യാരുകളപ്ട 
സംയുക് സംരംഭമയാണക് സകരള പ്�യതിൽ  
പ്ഡവലപെക്പ്മറെക് സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്കആർഡതിസതിഎൽ). 
51 ശതമയാനം സംസ്യാന സർക്യാർ ഓഹരതിയും, 
49 ശതമയാനം സക�സർക്യാർ ഓഹരതിയുമയായതി 
സംസ്യാനത്ക് ഭയാവതിയതിൽ  നതിലവതിൽ  വരുന് 
പ്�യതിൽസവ പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്്ഷധ്ൽ പർപെസക് പ്വഹതിക്തിൾ സംരംഭമയാണക്  ഇതക്.

പട്ടിക 11.1.17 പ്ക ആർ ഡതി സതി എൽ - പ്റെ  പ്രധയാന സംരംഭങ്ങൾ, 2019-20
ക്രമ.
നം.

പദ്ധതടികൾ നടിെവടിലെ സ്ടിതടി 

1 തലസശേരതിപ്യയും വമസൂരതിസനയും 
തമ്മതിൽ  മയാനന്വയാടതി  വഴതി 
ബന്ധതിപെതിക്കുന് പുതതിയ സബ്യാഡക് സഗജക് 
വലൻ 

• സകരളത്തിപ്ല സർസവ പൂർത്തിയയായതി. കർണയാടക സംസ്യാനത്ക് 
സർസവ അനുമതതി സനടുന്തതിനുള്ള പ്രക്രതിയ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 

• തലസശേരതി - വമസൂർ പ്�യതിൽ പദ്തതിയുപ്ട പുതക്തിയ സയാധധ്തയാ 
�തിസപെയാർട്ടക് പ്കയാങ്ൺ പ്�യതിൽ സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക് തയ്യയാ�യാക്തി. 
200 കതിസലയാമീറ്റർ ഇടനയാഴതിക്ക് 13,987 സകയാടതി രൂപ പ്െലവവരും.

• സകരളം കർണയാടക സംസ്യാനങ്ങളതിപ്ല ജതിസയയാ ഫതിസതിക്ൽ 
സർസവ പ്പയാതജന പ്രതതിസരയാധം കൂടയാപ്തയും  പ്രസേശത്തിപ്റെ 
പരതിസ്തിതതിപ്യ ബയാധതിക്യാപ്തയും പ്ഹലതിസകയാപക്റ്റർ സർസവ്യതിലൂപ്ട  
നടത്യാപ്മന്ക് പ്ക ആർ സതി എൽ നതിർസദേശതിച്ചു

2 നതിലമ്പൂർ മുതൽ നഞ്ചസങ്യാടക് വപ്ര 
പുതതിയ സബ്യാഡക് സഗജക്  പയാതയുപ്ട 
നതിർമ്മയാണം

• നതിലമ്പൂർ - നഞ്ചൻഗുഡക്, തലസശേരതി - വമസൂർ എന്തിവയുപ്ട 
ആവശധ്ങ്ങൾ നതി�സവറ്റുന്തതിനയായതി പശ്തിമഘട്ടത്തിനക് കുറുപ്ക 
സകരള കർണയാടക വനയാതതിർത്തിയതിൽ ഒരു പ്പയാത പ്രസവശന 
കവയാടം  സ്യാപതിക്യാൻ പ്ക ആർ ഡതി സതി എൽ പഠനം നടത്തി 
നതിർസദേശതിച്ചു.

• അവലപ്ന്മറെതിപ്റെ  അംഗീകരതിക്കുന്തതിനക്  െീഫക് പ്സക്രട്ട�തിയുപ്ട 
അധധ്ഷേതയതിൽ സകരള കർണയാടക സംസ്യാനങ്ങളപ്ട െർച്ച 
നടത്യാൻ നതിർസദേശതിച്ചു.

3 വയാണതിജധ് വതികസന പദ്തതി 
അടതിസ്യാനത്തിൽ എ�ണയാകുളത്ക് 
(ഇആർജതി) പുതതിയ പ്ടർമതിനസക് 
സ്റേഷൻ വതികസനം

•  പ്കയാച്ചതിയതിപ്ല കതിറ്റക്സകയാ തയ്യയാ�യാക്തിയ ഡതി പതി ആർ  
പ്ക ആർ ഡതി സതി എല്ലതിപ്റെ ഡയ�കക്ടർ സബയാർഡക് അംഗീകരതിച്ചക്, 
ഡതിസംബർ, 2017 ൽ പ്�യതിൽ സവ സബയാർഡതിനക് സമർപെതിച്ചു.

• ഈ നതിർസദേശത്തിപ്ല �തിസട്ടൺ നതിരക്ക് 18 ശതമയാനമയാണക്. ഈ 
നതിർസദേശത്തിനക് പ്�യതിൽ സവ സ്റേഷൻ പ്ഡവലപക് പ്മറെക് അസതയാ�തിറ്റതി 
/ പ്�യതിൽ സവ ലയാൻഡക് പ്ഡവലപക് പ്മറെക് എന്തിവയുപ്ട അനുമതതി 
ആവശധ്മയാണക്.

അവലംബം: മകരള ത്റയതിൽ ത്ഡവത്ലോപത്ത്�ൻറത് മകോർ്മറഷൻ ലതി�തിറ്ഡത് (ത്ക ആർ ഡതി സതി എൽ)
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ഏപ്റ്റടുക്കുന് പദ്തതികളപ്ട അടതിസ്യാനത്തിൽ 
പ്രസക്തത സംയുക് സംരംഭ കമ്പനതിക്ക് 100 സകയാടതി 
രൂപ മൂലധന നതിസഷേപമയായതി ആവശധ്മയാണക്. പ്�യതിൽസവ 
മ�യാലയത്തിപ്റെയും (പ്�യതിൽസവ സബയാർഡക് ) 
സംസ്യാന സർക്യാരതിസറെയും അനുമതതിസയയാപ്ട 
പ്രസക്തത മൂലധനത്തിൽ മയാറ്റം വരുത്യാവന്തയാണക്. 
2019 പ്മയക് വപ്ര പദ്തതിക്ക് ആവശധ്മയായതക് 
1,226.45 പ്ഹകക്ടർ ഭൂമതിയയാണക് . ഇതതിൽ 1,074.19 
പ്ഹകക്ടർ സ്വകയാരധ് ഭൂമതിയും 107.98 പ്ഹകക്ടർ 
സർക്യാർ ഭൂമതിയും 44.28 പ്ഹകക്ടർ പ്�യതിൽ സവ 
ഭൂമതിയുമയാണക്. പ്ക ആർ ഡതി സതി എൽ ഏപ്റ്റടുത് 
പദ്തതികളപ്ട നതിലവതിപ്ല സ്തിതതി പട്ടിക 11.1.17 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സടില്വർ ദെന് 
(ലസമടി ദഹ ്ീഡ് ല�യടില്)

529.45 കതിസലയാമീറ്റർ നീളമുള്ള പ്സമതി വഹ ്ീഡക് 
പ്�യതിൽ ഇടനയാഴതിയയാണക് സതിൽവർ വലൻ പദ്തതി. 
കയാസർസഗയാഡതിപ്നയും തതിരുവനന്പുരപ്ത്യും തമ്മതിൽ 
ബന്ധതിപെതിക്കുന് ഈ പ്സമതി വഹ ്ീഡക് പ്്യതിനതിനക്  
മണതിക്കൂ�തിൽ 200 കതിസലയാമീറ്റർ സവഗതയതിൽ ഓടയാൻ 
സയാധതിക്കും. ഇതക് സംസ്യാനത്തിപ്റെ വടക്കും പ്തക്കും 
തമ്മതിലുള്ള ഗതയാഗതം സുഗമമയാക്കുകയും നതിലവതിലുള്ള 10-
12 മണതിക്കൂ�തിപ്ന അസപഷേതിച്ചക് പ്മയാത്ം യയാത്രയാ സമയം 
4 മണതിക്കൂ�യായതി കു�യ്ക്കുകയും പ്െയ്യും. നൂറു ശതമയാനം 
ഹരതിത പദ്തതിയയായയാണക് ഇതക് വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുള്ളതക് .

11 ജതില്ലകളതിലൂപ്ട കടന്നുസപയാകുന് ഈ ഇടനയാഴതിയതിൽ 
തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാല്ലം, പ്െങ്ങന്നൂർ, സകയാട്ടയം, 
എ�ണയാകുളം, പ്കയാച്ചതി വതിമയാനത്യാവളം, തൃശൂർ, തതിരുർ, 
സകയാഴതിസക്യാടക്, കണ്ണൂർ, കയാസർസഗയാഡക് എന്തിങ്ങപ്ന 
11 സ്റേഷനുകൾ ഉണ്ക്. വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ, ഐടതി 
പയാർക്കുകൾ, ആസരയാഗധ് സ്യാപനങ്ങൾ, സയാംസ്യാരതിക 
വയാണതിജധ് സക�ങ്ങൾ,എന്തിവയുമയായതി ബന്ധതിപെതിക്കുന്നു. 
പ്സമതി വഹ ്ീഡക് പ്�യതിൽ (എസക്എച്ചക്എസക്ആർ), 
വയാഹനങ്ങപ്ളയും ്ക്കുകപ്ളയും നതിരത്തുകളതിൽ നതിന്നും 
ഒഴതിവയാക്കുന്സതയാപ്ടയാപെം 2028 ഓപ്ട 2,87,994 ടൺ 
കയാർബൺ വഡ ഓവക്ഡും 2051 ആകുസമ്പയാസഴക്കും  
ഏകസേശം 5,94,636 ടണ്ം കയാർബൺ വഡ 
ഓവക്ഡും പു�ംതള്ളുന്തക് കു�യ്ക്കുന്തതിനക് സഹയായതിക്കും. 
പ്പയാത സസവനങ്ങളം ഫീഡർ സസവനങ്ങളം 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് ലയാസക്റ്റക് വമൽ കണകക്റ്റതിവതിറ്റതിയതിലൂപ്ട 

ഗ്രയാമങ്ങളതിസലക്ക് പ്്യതിൻ മയാർഗ്ഗമുള്ള െരക്ക് നീക്ം 
അതയായതക്, സ�യാ സ�യാ സസവനവം നതിർസദേശതിക്പ്പെട്ടതിട്ടുണ്ക്.

സകരള പ്�യതിൽ വതികസന സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക് 
(പ്കആർഡതിസതിഎൽ) പദ്തതിയുപ്ട സയാധധ്തയാ  
�തിസപെയാർട്ടക് തയ്യയാ�യാക്തി പ്�യതിൽസവ സബയാർഡതിനക് 
സമർപെതിച്ചു. വതിശേ പഠനത്തിനും പ്�യതിൽ സവ 
പദ്തതികൾ ക്യായതി നതിലവതിലുള്ള മയാനേണ്ങ്ങളം 
നടപടതിക്രമങ്ങളം പയാലതിച്ചക് പദ്തതി  �തിസപെയാർട്ടക് 
സമർപെതിക്യാൻ പ്�യതിൽ സവ സബയാർഡക് നതിർസദേശതിച്ചു. 
സതിൽവർ വലൻ പദ്തതിയുപ്ട സയാദ്ധ്തയാ �തിസപെയാർട്ടക് 
പയാരീസതിപ്ല M/s സതിസക്് മുസഖന പ്ക-പ്�യതിൽ 
തയ്യയാ�യാക്തി. ജതി.ഒ (എം.എസക് ) നമ്പർ 43/2019 /
്യാൻസക്, തീയതതി 26.08.2019 പ്രകയാരം സകരള സർക്യാർ 
ഇതക് അംഗീകരതിച്ചു. ഭയാരത സർക്യാർ ഉത്രവക് 
നമ്പർ 2019/പ്ജ വതി പ്സൽ/ പ്ക ആർ ഡതി സതി എൽ/
എസക്എച്ചക്എസക്ആർ സതി തീയതതി, 17.12.2019 പ്രകയാരം 
പ്�യതിൽ സവ മ�യാലയം, പദ്തതിക്ക് തത്വത്തിൽ (ഇൻ-
പ്രതിൻസതിപെൽ) അംഗീകയാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഇതക് 
അനുസരതിച്ചക്, 63,941 സകയാടതി രൂപ പദ്തതി പ്െലവതിൽ 
വതിശേ സപ്രയാജകക്ടക് �തിസപെയാർട്ടക് (ഡതിപതിആർ) തയ്യയാ�യാക്തി. 
വതിശേ സപ്രയാജകക്ടക് �തിസപെയാർട്ടതിനക് പ്ക-പ്�യതിൽ ഡയ�കക്ടർ 
സബയാർഡക് അംഗീകയാരം നൽകതി. ജതിഒ (എം എസക് ) 
നമ്പർ 18/2020 / ്യാൻസക് ഉത്രവക് പ്രകയാരം  സകരള 
സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് അനുമതതി സനടതിയ സശഷം �തിസപെയാർട്ടക്  
11.06.2020നക് പ്�യതിൽ സവ മ�യാലയത്തിനും നീതതി 
ആസയയാഗതിനും അംഗീകയാരത്തിനയായതി വകമയാ�തി. സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ പ്രസതധ്ക പദ്തതിയയായതി പദ്തതിക്ക് 
മുൻഗണന നൽകതി. സകരള സർക്യാരതിപ്റെ പ്രസതധ്ക 
പദ്തതിയയായതി ഇതതിനക് മുൻഗണന നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.

തതിരുവനന്പുരം- കയാസർസഗയാഡക് പ്സമതി വഹ ്ീഡക് 
പ്�യതിലതിപ്റെ സയാസങ്തതിക / രൂപകൽപെന സവതിസശഷത 
പട്ടിക 11.1.18 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.       

ലകാച്ടി ലമക്രാ ല�യടില് ലപ്രാജക്റ്് 
(ലകഎംആർപടി)  

പ്കയാച്ചതി നഗരത്തിപ്റെ  ഗതയാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക് സകരള സർക്യാർ ആരംഭതിച്ച 
ഫ്യാഗക്ഷതിപെക് പരതിപയാടതിയയാണക് പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ  
പദ്തതി (പ്ക.എം.ആർ.പതി). ഭയാരത സർക്യാരതിപ്റെയും, 

                 പട്ടിക 11.1.18 സയാസങ്തതിക/ ഡതിവസൻ സവതിസശഷതകൾ
ഇനം ഡടിദസന് സവ ടികശഷത
റൂട്ടക് വേർഘധ്വം സ്റേഷപ്റെ എണ്വം 529.45 കതി.മീ, 11 എണ്ം 

സഗജക് ്റേയാൻസഡർഡക് സഗജക്, 1435 മതിമതി 

പയാതകളപ്ട എണ്ം ഇരട്ട ്യാക്ക് (ഒസര േതിശയതിസലക്ക് )

സ�യാളതിംഗക് സ്റേയാക്ക് തടക്ത്തിൽ 9 സകയാച്ചുകളം പതിന്ീടക് 12 സകയാച്ചുകളം 
 അവലംബം: മകരള ത്റയതിൽ ഡവലപത്ത്�ന്ത് മകോർ്മറഷൻ ലതി�തിറ്ഡത്



528 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സകരള സർക്യാരതിപ്റെയും സംയുക് സംരംഭമയായ 
പ്രസക്തത പദ്തതി, പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ ലതിമതിറ്റഡക് 
(പ്ക. എം.ആർ.എൽ) ഒരു പ്്ഷധ്ൽ പർപെസക് 
പ്വഹതിക്തിൾ രീതതിയതിലയാണക് നടപെതിലയാക്കുന്തക്.  
2012, ജൂവലയതിൽ 5,181.79 സകയാടതി രൂപ പ്െലവക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്തം 25.612 കതിസലയാമീറ്റർ നീളവം 22 
സ്റേഷനുകളള്ള പ്മസ്യാ വയയാഡകക്റ്റതിനക് (അലുവ-സപട്ട 
പദ്തതിക്ക് ) സർക്യാർ അനുമതതി നൽകതി. പ്രസക്തത 
പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്തതിനക് പ്ക.എം.ആർ.എൽ, ഭയാരത 
സർക്യാർ, ഡൽഹതി പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ  സകയാർപെസ�ഷൻ 
ലതിമതിറ്റഡക് (ഡതി.എം.ആർ.സതി) എന്തിവരുമയായതി ഒരു 
തൃകഷേതി കരയാർ ഒപ്പുപ്വച്ചു. പദ്തതിയുപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.1.19 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ആലുവ മുതൽ സപട്ട വപ്ര 22 സ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട 
25.2 കതിസലയാമീറ്റർ പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ പദ്തതിയുപ്ട ഒന്യാം 
ഘട്ടം പൂർത്തിയയായതി. 5 സ്റേഷനുകളള്ള മഹയാരയാജയാസക് 
സകയാസളജക് മുതൽ വതകൂടം വപ്ര 5.65 കതിസലയാമീറ്റർ 
ദൂരം 2019 പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത. ഒന്യാം 
ഘട്ടത്തിപ്റെ ഭയാഗവം  1.33 കതിസലയാമീറ്റർ നീളവം 1 
സ്റേഷനും ഉൾപ്പെടുന് വതകൂടം മുതൽ സപട്ട വപ്രയുള്ള 
(�ീച്ചക് 2 സതി) ത�ക്കുന്തതിനുള്ള നതിയമപരമയായ അനുമതതി 

2020 പ്മയക് 28നക് ലഭതിച്ചു. സകയാവതിഡക്-19 സലയാക്ക്ഡൗൺ 
നീക്തിയതതിനുസശഷം 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 7 നക് എല്ലയാ 
പ്രതതിസരയാധ നടപടതികസളയാടു കൂപ്ട പ്പയാതജനത്തിനക് 
ത�ന്നുപ്കയാടുത്തു.

പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യായുപ്ട പ്മയാത് വരുമയാനം 2019-20 പ്ല 
94.0 സകയാടതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 2020-21 -ൽ 14.96 സകയാടതി 
രൂപയയായതി കു�ഞ്ഞു. 2019-20 പ്ല 116.0 സകയാടതി രൂപ 
പ്മയാത്ം വരുമയാനപ്ച്ചലവതിപ്ന അസപഷേതിച്ചക് 2020-21 
-ൽ 41.41 സകയാടതി രൂപയും പ്രവർത്ന നഷ്ം 2019-20 
പ്ല 22.0 സകയാടതി രൂപ അസപഷേതിച്ചക് 2020-21ൽ 26.45 
സകയാടതി രൂപയുമയാണക്. യയാത്രക്യാരുപ്ട എണ്ം 2019-20
 -ൽ 181.0 ലഷേത്തിൽ നതിന്ക് 2020-21 -ൽ 1.746 
ലഷേമയായതി കു�ഞ്ഞു, യയാത്രക്യാരുപ്ട എണ്ത്തിൽ 98.25 
ശതമയാനം കു�വക് സരഖപ്പെടുത്തുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.18 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്ക എം ആർ എല്ലതിപ്റെ പ്രധയാന സവതിസശഷതകളം / 
സനട്ടങ്ങളം  പട്ടിക 11.1.20 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.19 പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ–പദ്തതിയുപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ,  രൂപ സകയാടതിയതിൽ
ക്രമ 
നമ്പർ �ീച്് ബന്ടിപ് ടിക്കുന്ന സ്െങ്ങൾ ദദർ്ഘ്ം 

(കടി.മീ) അെങ്ല്  തുക നടിെവ ടിലെ അവസ് 

ഒന്യാം 
ഘട്ടം
 ആലുവ മുതൽ സപട്ട വപ്ര (22 സ്റേഷനുകൾ) 25.612

5687.79 
(പുതക്തിയ 
നതിരക്ക് )

ജൂൺ 19, 2017 നക് കമ്മീഷൻ 
പ്െയക്ത

�ീച്ചക്-  I ആലുവ മുതൽ പയാലരതിവട്ടം വപ്ര 
(11 സ്റേഷനുകൾ) 13.40 

ഒകക്സടയാബർ 3, 2017 നക് 
കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത

�ീച്ചക്-  II  എ പയാലരതിവട്ടം മുതൽ മഹയാരയാജയാസക് 
സകയാസളജക് വപ്ര (5 സ്റേഷനുകൾ) 4.96

�ീച്ചക്-  II ബതി മഹയാരയാജയാസക് മുതൽ വതകൂടം  
വപ്ര (6 സ്റേഷനുകൾ) 5.65

പ്സപക്റ്റംബർ 03, 2019 നക് 
ഉേക്ഘയാടനം പ്െയ്യുകയും 
പ്സപക്റ്റംബർ 04, 2019 
നക് വയാണതിജധ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭതിക്കുകയും പ്െയക്ത

�ീച്ചക്-  IIസതി വതകൂടം മുതൽ സപട്ട വപ്ര 
(1 സ്റേഷൻ) 1.33

പൂർത്തിയയാക്തി 
പ്രവർത്നത്തിനക് 
തയ്യയാ�യാണക്

ഘട്ടം I 
(എ)

സപട്ട മുതൽ എസക്. ജംഗക്ഷൻ 
(വതിപുലീകരണം) 1.88

710.93 
(പുതക്തിയ 
നതിരക്ക് )

2021-22 
അവസയാനസത്യാപ്ട 
കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

ഘട്ടം I 
(ബതി)

എസക്എൻ ജംഗക്ഷൻ മുതൽ 
ത്രതിപ്പുണതിത�  വപ്ര 1.20 355.70 

2021-22 
അവസയാനസത്യാപ്ട 
കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

ഘട്ടം II പ്ജ എൽ എൻ  സ്റേഡതിയം മുതൽ 
കയാക്നയാടക് ഐടതി സതിറ്റതി വപ്ര 11.00 1957.05

അന്തിമ അനുമതതി ലഭതിക്കുന് 
മു�ക്ക് ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
നടപടതിക്രമങ്ങൾ 
ആരംഭതിക്കും. സ�യാഡക് 
വീതതികൂട്ടുന്തതിനുള്ള 
ഒരുക്ങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു.

അവലംബം : ത്ക.എം.ആർ.എൽ  
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മുകന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണം 

സപട്ട മുതൽ എസക്എൻ ജംഗക്ഷൻ വപ്ര ഘട്ടം 1 എ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു, 2022 മയാർച്ചതിൽ 
കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. എസക്എൻ 
ജംഗക്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പുണതിത്തു� വപ്രയുള്ള ഘട്ടം 1 
ബതി സക്പ്്ച്ചതിപ്റെ പണതികളം പുസരയാഗമതിക്കുന്നു, 2022 
ഓഗ്റേതിൽ കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
രണ്യാം ഘട്ടം പ്ജഎൽഎൻ സ്റേഡതിയം മുതൽ 
കയാക്നയാടക് വഴതി ഇൻസഫയാപയാർക്ക് വപ്രയുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ള ഭയാരത സർക്യാരതിപ്റെ  അനുമതതി 
2020 ഡതിസംബസ�യാപ്ട ലഭതിക്കുപ്മന്നും നതിർമയാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 2020 ഡതിസംബസ�യാപ്ട ആരംഭതിക്യാൻ 
കഴതിയുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. കയാക്നയാടക് ജംഗക്ഷൻ 
മുതൽ ഇൻസഫയാപയാർക്ക് എക്ക്പ്രസക് സവ എൻ്ൻസക് 
(2.5 കതിസലയാമീറ്റർ) വപ്രയുള്ള പ്രസേശത്തിപ്റെ പ്രയാരംഭ 
നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 
കൂടയാപ്ത പ്ജഎൽഎൻ സ്റേഡതിയം മുതൽ കുന്ംപുരം 
വപ്രയുള്ള (4.5 കതിസലയാമീറ്റർ) പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
അനുമതതി നൽകതിയ പണതികൾ  ഡതിസംബർ, 2021ൽ 
പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

മാതൃകാ പദ്ധതടികൾ, നടിർദേടിഷ്ട കനട്ങ്ങൾ, 
മടികച് പ്രവർത്നങ്ങൾ

മുട്ടം ഡതിസപെയായതിൽ പ്ക എം ആർ എൽ ഒരു കംവബൻഡക്  
ഓക്തിലതിയ�തി ആൻഡക്  ്യാഷേൻ സബക് സ്റേഷൻ 

നതിർമ്മതിച്ചു. തടർച്ചയയായ 415 വതി എസതി ആക്തില�തിയും 
750 വതി ഡതിസതി ്യാഷേൻ പവർ സവപ്ല സതി്റേവം പുതതിയ 
സബക്സ്റേഷൻ ഉ�പെയാക്കുന്നു. പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യായതിപ്ല 
ഡതിസപെയായും സകയാർപെസ�റ്റക് ഓഫീസും ഉൾപ്പെപ്ട 
6 സ്റേഷനുകൾക്ക് ഇന്ധ്ൻ ഗ്രീൻ ബതിൽഡതിംഗക് 
കൗൺസതിലതിപ്റെ (ഐജതിബതിസതി) പ്ലയാറ്റതിനം അംഗീകൃത 
സർട്ടതിഫതിക്റ്റക് ലഭതിച്ചു. ഊർജ കയാരധ്ഷേമതയ്ക്കും 
സുസ്തിരതയ്ക്കും ഐജതിബതിസതി അംഗീകയാരം ലഭതിച്ച ഒസര 
ഒരു പ്മസ്യാ ആണക് പ്കഎംആർഎൽ.

പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ ലതിമതിറ്റഡക്, പ്മസ്യാ 
സ്റേഷനുകളതിൽ മഴപ്വള്ള സംഭരണ സംവതിധയാനം 
ആരംഭതിച്ചു. ഒരു വർഷം 22 പ്മസ്യാ സ്റേഷനുകളതിൽ 420 
ലഷേം ലതിറ്റർ മഴ പ്വള്ളം സശഖരതിക്യാനയാകുപ്മന്യാണക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്തക്. എസക് സതി എം എസക് വയാട്ടർ 
ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടതിപ്റെ സയാസങ്തതിക സഹയായസത്യാപ്ടയയാണക്  
മഴപ്വള്ള സംഭരണ പദ്തതി നടപെയാക്കുന്തക്.
 
കകാവടിഡ്-19 ആ്ാതം

സകയാവതിഡക് -19 സലയാക്ക്ഡൗൺ കയാരണം മയാർച്ചക് 22, 
2020 മുതൽ പ്സപക്റ്റംബർ 6, 2020 വപ്ര പ്കയാച്ചതി 
പ്മസ്യായുപ്ട പ്രവർത്നം നതിർത്തിവച്ചു. ഇതക് 
പ്മസ്യാ സർവീസുകളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനപ്ത് 
സയാരമയായതി ബയാധതിച്ചു. സകയാവതിഡക് -19 ആഘയാതം, 
നതിർമ്മയാണ സയാമഗ്രതികളപ്ട വതിലയതിപ്ല വർദ്ന, 
പ്തയാഴതിലയാളതികളപ്ട സവതനം എന്തിവ പദ്തതിയുപ്ട 

പട്ടിക 11.1.20 പ്ക എം ആർ എല്ലതിപ്റെ പ്രധയാന സവതിസശഷതകളം / സനട്ടങ്ങൾ 2019-20, 2020-21 കയാലഘട്ടങ്ങളതിൽ
2019-20 2020-21
മഹയാരയാജയാസക് സകയാസളജക് മുതൽ വതകൂടം വപ്ര 5 
സ്റേഷനുകൾ അടങ്ങതിയ 5.65 കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരം 2019 
പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത.

പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യായുപ്ട ഒന്യാം ഘട്ടം വതകൂടം മുതൽ സപട്ട വപ്ര 
1.33 കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരം കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത.

വതകൂടം മുതൽ സപട്ട വപ്ര  1.33 കതി.മീ. പ്റെ ബയാക്തി ഭയാഗം  
2020 മയാർച്ചതിൽ കമ്മീഷൻ പ്െയ്യയാൻ തയ്യയാ�യായതി.

5.445 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതിയുള്ള സസയാളയാർ പതിവതി പ്പ്രയാജകക്റ്റതിനക് 
അംഗീകയാരം ലഭതിച്ചു.  

പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യാ എയർസപയാർട്ടക് കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി സസവനം 
‘പവൻദൂേക് ’ അവതരതിപെതിച്ചു, അതയായതക്, പ്കയാച്ചതി 
വതിമയാനത്യാവളത്തിനും ആലുവ പ്മസ്യാ സ്റേഷനും ഇടയതിലുള്ള 
ഇലകക്്തികക് എ / സതി ബസക് സർവീസക്.

പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യായതിപ്ല ഡതിസപെയായും സകയാർപെസ�റ്റക് ഓഫീസും 
ഉൾപ്പെപ്ട 6 സ്റേഷനുകൾക്ക് ഇന്ധ്ൻ ഗ്രീൻ ബതിൽഡതിംഗക് 
കൗൺസതിൽ (ഐജതിബതിസതി) പ്ലയാറ്റതിനം സ�റ്റുട്ടക്  സർട്ടതിഫതിക്റ്റക് 
നൽകതി.

ത�മുഖ എയർസപയാർട്ടക് സ�യാഡക് - രണ്യാം ഘട്ട പ്രയാരംഭ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് അനുമതതി നൽകുകയും സജയാലതികൾ   
പുസരയാഗമതിക്കുകയുമയാണക്.

പ്മസ്യാ സ്റേഷനുകളതിൽ മഴപ്വള്ള സംഭരണ സംവതിധയാനം 
ആരംഭതിച്ചു.

ഘട്ടം I എ സതിവതിൽ കരയാ�തിപ്റെ നതിർമ്മയാണ പ്രവൃത്തികൾ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 2021 നവംബർ ആണക് ലഷേധ്മതിടുന് 
പൂർത്ീകരണ തീയതതി.

സംസയയാജതിത ഘട്ടം 1 എ, 1 ബതിയ്ക്കുള്ള ഇ & എം, പവർ, ്യാഷേൻ 
പ്രവൃത്തികൾ എന്തിവയ്കക് അനുമതതി  നൽകതി.

ഘട്ടം  I ബതിയുപ്ട (എസക്എൻ ജംഗക്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പൂണതിത്തു� 
വപ്ര) വതിശേ ഡതിവസൻ കൺസൾട്ടറെക് കരയാർ നൽകതി.

ഘട്ടം 1 ബതിയുപ്ട  സതിവതിൽ സജയാലതികൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 2022, 
പ്മയക് മയാസമയാണക് ലഷേധ്മതിട്ടതിരതിക്കുന് പൂർത്ീകരണ തീയതതി    

പ്കയാച്ചതി വയാട്ടർ പ്മസ്യാ പദ്തതിക്ക് വനം പരതിസ്തിതതി 
മ�യാലയം പയാരതിസ്തിതതിക അനുമതതി നൽകതി.

ഘട്ടം 1 എ (സപട്ട മുതൽ എസക്എൻ ജംഗക്ഷൻ വപ്ര) 
പൂർത്ീകരണ, വയാസക്തവതിേധ്യാ പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവയ്കക് 
അനുമതതി  നൽകതി. ജലഗതയാഗതം - കരയാർ നൽകതിയ 8 
പ്ടർമതിനലുകളപ്ട നതിർമ്മയാണ  പ്രവൃത്തികൾ  പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

100 പയാക്ക് (23 എണ്ം) സബയാട്ടുകളപ്ട രൂപകൽപെനക്കും 
നതിർമ്മയാണത്തിനും   അനുമതതി നൽകതി

 ഒഴുകതി നടക്കുന് െങ്ങയാടങ്ങൾക്ക് (സഫ്യാട്ടതിംഗക് സപയാണ്ടൂൺ) 
നതിർമ്മയാണ അനുമതതി നൽകതി.

ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ - 14 പ്ടർമതിനലുകൾക്യായുള്ള സയാമൂഹതിക 
ആഘയാത പഠനം പൂർത്തിയയായതി

അവലംബം: ത്കോച്തി ത്�മ്ോ ത്റയതിൽ ലതി�തിറ്ഡത്



530 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്െലവതിപ്ന ബയാധതിച്ചു. നതിർബന്ധതിത 14 േതിവസപ്ത് 
ക്വയാ�റെീൻ  പ്തയാഴതിലയാളതികപ്ളയും ഉസേധ്യാഗസ്പ്രയും 
പ്പപ്ട്ടന്ക് സംഘടതിപെതിക്കുന്തതിനക് ബുദ്തിമുട്ടുണ്യാക്തി. 
മറ്റക് സംസ്യാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും ജതില്ലകളതിൽ നതിന്നുമുള്ള 
വസക്തക്ളപ്ട വരവക്, നതിർമയാണ സയാമഗ്രതികൾ, 
ഉപകരണങ്ങൾ എന്തിവയുപ്ട സമയാഹരണം, 
സംഭരണം എന്തിവപ്യയും ഗതയാഗത നതിയ�ണം 
പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്ചു. സയാമൂഹതിക അകലം കയാരണം, 
കധ്യാമ്പതിൽ നതിന്ക് വസറ്റുകളതിസലക്ക് േതിവസസനയുള്ള 
പ്തയാഴതിലയാളതികളപ്ട യയാത്രയും പദ്തതി പ്െലവതിപ്ന 
ബയാധതിച്ചു. നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട പുസരയാഗതതിപ്യ 
സകയാവതിഡക്-19 മഹയാമയാരതി പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്ചു. 

ലകാച്ടി-ലമക്രാലപാളടിറ്ന് ്രാന്ക്ാർട്് 
അകതാ�ടിറ്ടി (എംെടിഎ)

വതിവതിധ യയാത്രയാമയാർഗ്ഗങ്ങൾ സംസയയാജതിപെതിക്യാനും 
ആസൂത്രണം പ്െയ്യയാനും നതിയ�തിക്യാനുമുള്ള 
ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ്പ്ത് അസതയാ�തിറ്റതിയയായ പ്കയാച്ചതി 
പ്മസ്യാപ്പയാളതിറ്റൻ ്യാൻസ്യാർട്ടക് അസതയാ�തിറ്റതി 
(പ്കഎംടതിഎ), നവംബർ 1, 2020 മുതൽ നതിലവതിൽ 
വന്നു. സകരള പ്മസ്യാപ്പയാളതിറ്റൻ ്യാൻസ്യാർട്ടക് 
അസതയാ�തിറ്റതി ആകക്റ്റക് പ്രയാബലധ്ത്തിൽ വന്  ഏപ്രതിൽ 
1, 2020 മുതലയാണക് അസതയാ�തിറ്റതി രൂപം പ്കയാണ്തക്. 
പ്കയാച്ചതി നഗരത്തിപ്ല നഗര ഗതയാഗതം ആസൂത്രണം 
പ്െയ്യൽ, ഏസകയാപതിപെതിക്ൽ, വകകയാരധ്ം പ്െയ്യൽ 
എന്തിവ കൂടയാപ്ത സഗ്രറ്റർ പ്കയാച്ചതിയതിപ്ല ജനങ്ങൾക്ക് 
സംസയയാജതിത, പങ്തിടൽ, ഹരതിത ഗതയാഗത സംവതിധയാന 
ശംഖല സൃഷ്തിച്ചക് അധതികയാരങ്ങൾ നൽകയാൻ 
രൂപം നൽകതിയതിട്ടുള്ള  രയാജധ്പ്ത് ആേധ് സമഗ്ര 
നതിയമമയായതിട്ടയാണക് ഇതക് ആവതിഷക്കരതിക്പ്പെട്ടതിരതിക്കുന്തക്. 
ഓസരയാ എം ടതി എയ്ക്കും കീഴതിൽ നഗര ഗതയാഗത ഫണ്ക് 
(യു ടതി എഫക് ) സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും യുടതിഎഫതിനക് വരുമയാനവം 
അധതികയാരവം നൽകുന്തതിനും ഈ നതിയമം 
അനുശയാസതിക്കുന്നു.

തടിരുവനന്തപുരം കകാഴടികക്ാെ് നഗരങ്ങളടിലെ 
ദെറ്് ലമക്രാ പദ്ധതടി

ഒരു മയാസക് �യാപതിഡക് ്യാൻസതിറ്റക് സതി്റേം (എം.ആർ.റ്റതി.
എസ്ക് ) എന് നതിലയതിൽ  തതിരുവനന്പുരത്തും, 
സകയാഴതിസക്യാടും വലറ്റക് പ്മസ്യാ പദ്തതി 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനയായതി  സകരളയാ �യാപതിഡക് ്യാൻസതിറ്റക് 
സതി്റേം സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക് (പ്ക.ആർടതി. എൽ)
എന് പ്്ഷധ്ൽ പർപെസക് പ്വഹതിക്തിൾ രൂപീകരതിച്ചു. 
ഡൽഹതി പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ  സകയാർപെസ�ഷൻ (ഡതി.എം. 
ആർ.സതി) ഇതതിപ്റെ വതിശേ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടക് (ഡതി.
പതി.ആർ) തയ്യയാ�യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്മസ്യാ പദ്തതികൾക്ക് 
സകരള സർക്യാർ  6,728 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിൽ സംസ്ന  സർക്യാരതിപ്റെ 
വതിഹതിതം 1,619 സകയാടതി രൂപയും, സക� സർക്യാരതിപ്റെ  
വതിഹതിതം 1,278   സകയാടതി രൂപയും വയായക് പെയാ വതിഹതിതം  3,831  

സകയാടതി രൂപയുമയാണക്. 13.33 കതിസലയാമീറ്റർ വേർഘധ്വം 
14 സ്റേഷനുകളള്ള സകയാഴതിസക്യാടക് പദ്തതി ആേധ് 
ഘട്ടമയായതി ഏപ്റ്റടുത്തു. പദ്തതിയുപ്ട ഏകസേശ പ്െലവക് 
തതിരുവനന്പുരം 4,219.00 സകയാടതി രൂപയും സകയാഴതിസക്യാടക് 
2,509 സകയാടതി രൂപയും സെർത്ക് (സക� നതികുതതിയും ഭൂമതിയും 
ഉൾപ്പെപ്ട) ആപ്ക 6,728.00 സകയാടതി രൂപയയാണക്.

രയാജധ്പ്ത് പുതതിയ പ്മസ്യാ പദ്തതികൾക്ക് 
അനുസയയാജധ്മയായതി സക� സർക്യാരതിൽ നതിന്നും 
ധനസഹയായം ലഭതിക്കുന്തതിനക്  നതിർസദേശങ്ങൾ 
സമർപെതിക്യാൻ 2017 ആഗസക്റ്റക് മയാസത്തിൽ 
സക� സർക്യാർ പുതക്തിയ മയാർഗ്ഗനതിർസദേശം 
പു�പ്പെടുവതിച്ചു. നതിലവതിൽ  സക� സർക്യാരതിപ്റെ  
പരതിഗണനയതിലുള്ള പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ പദ്തതികൾക്കും 
ഈ മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ ബയാധകമയാണക്. 
ഭയാരത സർക്യാരതിപ്റെ പുതതിയ പ്മസ്യാ നയത്തിനക് 
അനുസൃതമയായതി, 2017 ഡതിസംബ�തിൽ, പരതിഷക്കരതിച്ച 
തതിരുവനന്പുരം, സകയാഴതിസക്യാടക് വലറ്റക് പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ 
പദ്തതികളപ്ട വതിശേ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടുകൾ സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ ധനകയാരധ് പ്രതിൻസതിപെൽ പ്സക്രട്ട�തി 
അദ്ധ്ഷേനയായ സമതിതതി അവസലയാകനം പ്െയക്ത. 
സകയാഴതിസക്യാടക്, തതിരുവനന്പുരം പദ്തതികൾക്ക് 
യഥയാക്രമം 2,773 സകയാടതി രൂപയും 4,673 സകയാടതി 
രൂപയുമയാണക് പ്െലവക്. കമ്മതിറ്റതി പദ്തതികൾക്ക് 
അംഗീകയാരം നൽകതി, എന്യാൽ ആസൂത്രണം പ്െയ്ത 
യയാത്രയാസംഖധ് യഥയാർത് കണക്കുകസളക്യാൾ വളപ്ര 
കു�വയായതിരതിക്കുകയും, പദ്തതി പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട 
പ്രയാരംഭ വർഷങ്ങളതിൽ സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം സ്വീകരതിക്കുന്തതിനക് ഇതക് ആവശധ്മയായതി 
വരുകയും പ്െയ്യും.

ബഹുമയാനപ്പെട്ട മുഖധ്മ�തിയുപ്ട അധധ്ഷേതയതിൽ 
സെർന് പ്ക ആർ ടതി എല്ലതിപ്റെ ഡയ�കക്ടർ സബയാർഡക്, 
�തിസപെയാർട്ടക് 2019 ജൂവലയതിൽ പരതിഗണതിച്ചു. 
പ്ടകക്സനയാപയാർക്തിപ്ന വലറ്റക് പ്മസ്യാ പദ്തതിയുമയായതി 
ബന്ധതിപെതിച്ചക് തതിരുവനന്പുരം വലറ്റക് പ്മസ്യാ 
പദ്തതിയുപ്ട പ്രവർത്നഷേമത വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
സയാദ്ധ്തകൾ  അസന്വഷതിക്യാൻ തീരുമയാനതിച്ചു. 

പ്ടകക്സനയാപയാർക്തിപ്ന തതിരുവനന്പുരം വലറ്റക് 
പ്മസ്യാ പദ്തതിയുമയായതി ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
സയാധധ്തയാ പഠനം നടത്തുന്തതിനക് പ്ക ആർ ടതി എൽ 
വഹേരയാബയാേതിപ്ല M/s യു എം ടതി സതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്ന 
ചുമതലപ്പെടുത്തി. യു എം ടതി സതി പഠനം പൂർത്തിയയാക്തി 2020 
പ്സപക്റ്റംബ�തിൽ �തിസപെയാർട്ടക് സമർപെതിച്ചു.

2020 ഒകക്സടയാബർ, 19 നക് സെർന് പ്ക ആർ ടതി എൽ 
ഡയ�കക്ടർ സബയാർഡക്   തതിരുവനന്പുരം, സകയാഴതിസക്യാടക് 
വലറ്റക് പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ പദ്തതികളപ്ട പുതക്തിയ 
ഡതിപതിആ�തിനക് അംഗീകയാരം നൽകുകയും, സർക്യാരതിപ്റെ 
അംഗീകയാരത്തിനക് സശഷം ഭയാരത  സർക്യാരതിപ്റെ 
അംഗീകയാരത്തിനയായതി  അയയ്ക്കുവയാൻ തീരുമയാനതിച്ചു. 
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പ്ടകക്സനയാപയാർക്തിപ്ന വലറ്റക് പ്മസ്യായുമയായതി 
ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനക് ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്യാനും 
തീരുമയാനതിച്ചു.

ശ്രീകയാരധ്ം, പട്ടം, ഉള്ളൂർ എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ വഫ് 
ഓവറുകളപ്ട നതിർമയാണം ഉൾപ്പെപ്ട തതിരുവനന്പുരം 
വലറ്റക് പ്മസ്യാ പ്�യതിൽ പദ്തതിയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
ഒരുക്ങ്ങൾ പൂർത്തിയയായതി വരുന്നു. ഈ പദ്തതിയുമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക്  കതിഫക്ബതി  ധനസഹയായം 
നൽകുകയും, ഇസപെയാൾ ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
ഘട്ടത്തിലുമയാണക്. ശ്രീകയാരധ്ത്ക് നതിർദേതിഷ് വഫ്ഓവ�തിപ്റെ 
നതിർമ്മയാണം ഉടൻ ആരംഭതിക്കും. സകയാഴതിസക്യാടക് വലറ്റക് 
പ്മസ്യാ ഇടനയാഴതിയുപ്ട മയാനയാഞ്ചതി� – മീഞ്ചന് സ�യാഡക് 
വീതതികൂട്ടുന്തതിനും ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്

ജെ ലമക്രാ പദ്ധതടി  

748 സകയാടതി രൂപ പ്െലവതിൽ  76 കതി.മീറ്റർ വേർഘധ്വം 
16 റൂട്ടുകളതിലയായതി പ്ല 38 പ്ജട്ടതികൾ ഉൾപ്പെടുന് പ്കയാച്ചതി 
പ്മസ്യാ വയാട്ടർ പദ്തതിയ്കക് 2015 നവംബ�തിൽ അംഗീകയാരം 
നൽകതി. 682.01 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി 
ലഭധ്മയായതതിൽ, 579.71 സകയാടതി രൂപ സലയാൺ ഘടകവം 
102.30 സകയാടതി രൂപ സംസ്യാന വതിഹതിതവമയാണക്. സക� 
സർക്യാരും പ്ക.എഫക്.ഡബ്്യൂ (ജർമ്മനതി), പ്ക.എം 
ആർ.എൽ എന്ീ ഏജൻസതികൾ തമ്മതിൽ 2016 ജൂണതിൽ 
ഏർപ്പെട്ട ത്രതികഷേതി ധയാരണ പ്രകയാരം 85 മതിലധ്ൺ 
യൂസ�യാ ലഭതിക്കുന്തതിനക് കരയാർ ഒപ്പുവച്ചതിട്ടുണ്ക്. എസ്യാം 
കൺസസയാർഷധ്പ്ത് ജന�ൽ കൺസൾട്ടൻസതിയയായതി 
അംഗീകരതിച്ചക് 2017 ജൂൺ 2നക് കരയാർ ഒപ്പുപ്വച്ചു. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.21-ൽ സെർത്തിരതിക്കുന്നു.

1,528.27 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഇറെസഗ്രറ്റഡക് അർബൻ 
�ീജനസ�ഷൻ ആറെക് വയാട്ടർ ്യാൻസ്യാർട്ടക് 
സതി്റേത്തിപ്റെ പുതക്തിയ ഡതിപതിആർ ഇസപെയാൾ ഭരണ 
നതിർവ്ഹണ വകുപെതിപ്റെ പരതിസശയാധനയതിലയാണക്. 
ഇതതിനക് 2020 ഡതിസംബസ�യാപ്ട കതിഫക്ബതിയതിൽ 
നതിന്നും അനുമതതി സനടയാനയാണക് ലഷേധ്മതിടുന്തക്. 
പ്കയാച്ചതി വയാട്ടർ പ്മസ്യാ പദ്തതിക്യായതി പരതിസ്തിതതി 
വനം, കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാന മ�യാലയം 
(MoEFCC) 2019 ഒകക്സടയാബ�തിൽ പരതിസ്തിതതിക 
അനുമതതി നൽകതി. പ്കയാച്ചതി വയാട്ടർ പ്മസ്യായുപ്ട ജതിസയയാ 
പ്ടകക്നതിക്ൽ, ബയാത്ക്പ്മ്തികക്, സടയാസപെയാഗ്രയാഫതികക് 
സർസവ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്തിയയായതി. പ്കയാച്ചതി 
നഗരത്തിപ്ല 6 പ്രധയാന കനയാലുകൾ പുതക്കുന്തതിനും 

പുനരുജീവതിപെതിക്കുന്തതിനുമയായതി വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുള്ള 
ഐ ആർ ഡബ്്യു ടതി എസക് പദ്തതിയുപ്ട ജന�ൽ 
കൺസൾട്ടൻസതി സർവീസസക് കരയാർ 22.68 
സകയാടതി രൂപയ്കക് M/s ആറെതിയ പ്നേർലയാൻഡക് ബതിവതി-
ആറെതിയ ഇന്ധ് സംയുക് സംരംഭത്തിനക് ലഭതിച്ചു. 
ഐയുആർഡബ്തിയുടതിഎസക് പദ്തതിക്ക് ആവശധ്മയായ  
പ്രസതധ്ക സസവനങ്ങളയായ ലതിടയാർ സർസവ്, എസക്ഐഎ 
പഠനങ്ങൾ, ബയാതതിപ്മ്തി സർസവ്, ജല ഗുണനതിലവയാര 
പഠനം തടങ്ങതിയ പ്രസതധ്ക സസവനങ്ങൾ പൂർത്തിയയാക്തി.  

25 സബയാട്ടുകളം പ്ടർമതിനലുകളം ഉപസയയാഗപ്പെടുത്തി 2022 
ജൂസണയാടുകൂടതി ജല പ്മസ്യാ പൂർണ്മയായും പ്രവർത്ന 
ഷേമമയാകും. പ്കയാച്ചതി പ്മസ്യായുമയായതി സെർന്ക് ജല 
പ്മസ്യാ സംവതിധയാനത്തിൽ ഒരു സംയുക് ടതിക്റ്റതിംഗക് 
സംവതിധയാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്തയാണക്. 

കവഘ്ാമ ഗതാഗതം

രയാജധ്പ്ത് സതിവതിൽ ഏവതിസയഷൻ സമഖലയുപ്ട 
വതികസനത്തിനും നതിയ�ണത്തിനും സേശീയ നയങ്ങളം 
പരതിപയാടതികളം രൂപീകരതിക്കുന്തതിപ്റെ ഉത്രവയാേതിത്വം 
സതിവതിൽ ഏവതിസയഷൻ മ�യാലയത്തിനയാണക്. സതിവതിൽ 
ഏവതിസയഷൻ സമഖലയതിപ്ല സുരഷേയാ പ്രശക് നങ്ങൾ 
പ്രധയാനമയായും വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന് പ്�ഗുസലറ്റ�തി 
സബയാഡതിയയാണക് ഡതിജതിസതി എ. ഇന്ധ്യതിസലയക് ക്കും/
തതിരതിച്ചും/ഇന്ധ്യ്കകത്തും ഉള്ള വതിമയാന സർവ്ീസുകൾ 
നതിയ�തിക്കുന്തം സതിവതിൽ  എയർ പ്�ഗുസലഷനുകൾ , 
വയായു സുരഷേ, പ�ക്ൽ സയയാഗധ്തയാ മയാനേണ്ങ്ങൾ  
എന്തിവ നടപെതിലയാക്കുന്തം ഡതിജതിസതി എയുപ്ട 
ഉത്രവയാേതിത്വമയാണക്.

വസന്ദ ഭയാരതക് േൗതധ്ം കബാക്് 11.1.6 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വതിവതിധ സംസ്യാനങ്ങളതിൽ സവധ്യാമ ഗതയാഗതം 
തലസ്യാന സക�ീകൃതമയാകുസമ്പയാൾ സകരളത്തിൽ നയാലക് 
വധ്തധ്സ് വതിമയാനത്യാവളങ്ങളതിലയായതി സവധ്യാമ ഗതയാഗതം 
തല്ലധ്മയായതി വകകയാരധ്ം പ്െയ്യപ്പെട്ടക് വരുന്നു. ഇന്ധ്യതിപ്ല 
ഏറ്റവം തതിരസക്�തിയ 15 വതിമയാനത്യാവളങ്ങളതിൽ 
സകരളത്തിപ്ല മൂന്ക് അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളങ്ങളം 
ഉൾപ്പെടുന്നു. സംസ്യാനത്ക് പ്രതതിവർഷം എട്ടക് 
ലഷേത്തിലധതികം ആഭധ്ന്ര യയാത്രക്യാരും 
50 ലഷേം അന്യാരയാഷക്് യയാത്രക്യാരും ഈ 
വതിമയാനത്യാവളങ്ങളതിപ്ല സസവനങ്ങൾ ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു.  

 പട്ടിക 11.1.21 ജലപ്മസ്യാ- ധനകയാരധ് രീതതി, രൂപ സകയാടതിയതിൽ

ക്ാതസ്് ഒന്നാം ്ട്ം രണ്ാം ്ട്ം അനുബന് 
പശ്ാത്െം ആലക

വയായക് പെ 181.81 132.78 265.12 579.71

ഓഹരതി (ഇക്വതിറ്റതി) 32.08 23.43 46.79 102.30

ആപ്ക 213.89 156.21 311.91 682.01
 അവലംബം- ത്ക.എം.ആർ.എൽ 



532 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാച്ചതി, സകയാഴതിസക്യാടക്, കണ്ണൂർ 
എന്ീ നയാലക് അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ 
സകരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സകരളത്തിപ്ല 
എല്ലയാ വതിമയാനത്യാവളങ്ങളം അന്യാരയാഷക്്യാ 
വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ ആപ്ണന് പ്രസതധ്കത 
കൂടതി ഉണ്ക്. പ്തപ്ക് ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്രധയാനപ്പെട്ട 
വതിമയാനത്യാവളമയാണക് തതിരുവനന്പുരം  അന്യാരയാഷക്്യാ 
വതിമയാനത്യാവളം.  സലയാക സവധ്യാമയയാന ഭൂപടത്തിപ്ല 
ഒൻപതക് അന്യാരയാഷക്്യാ റൂട്ടുകൾ, എട്ടക് ആഭധ്ന്ര എയർ 
റൂട്ടുകൾ, എട്ടക് വൻകതിട പ്െറുകതിട വതിമയാനത്യാവളങ്ങളപ്ട 
നതിയ�ണം  എന്തിവ തതിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷക്് 
വതിമയാനത്യാവളം വഹതിക്കുന്നു. ഇന്ധ്യതിപ്ല ഏറ്റവം 
തതിരസക്�തിയ പ�ണ്യാമപ്ത്യും സകരളത്തിപ്ല 
മൂന്യാമപ്ത്യും വതിമയാനത്യാവളമയാണക് സകയാഴതിസക്യാടക് 
അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളം. കണ്ണൂർ  അന്യാരയാഷക്്യാ 
വതിമയാനത്യാവളം പൂർത്തിയയായസതയാപ്ട കൂടുതൽ 
അന്യാരയാഷക്്യാ വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ ഉള്ള തമതിഴക് 
നയാടതിപ്നയാപെം  സകരളവം പങ്ക്  സെർന്നു.

ലകാച്ടി അന്താരാഷ്്ര വടിമാനത്ാവളം 
െടിമടിറ്ഡ് (സടിയാല്)

കയാനഡയതിപ്ല സമയാൺ്തിയൽ  ആസ്യാനമയായുള്ള എയർ 
സപയാർട്ടക്  കൗൺസതിൽ  ഇറെർനയാണൽ  (എ.സതി.ഐ) 
2016 അടതിസ്യാനമയാക്തി നടത്തിയ എയർസപയാർട്ടക് 

സർവ്ീസക് ക്വയാളതിറ്റതി (എ.എസക്.ക്യൂ) സർസവ്യതിൽ 50 
മുതൽ 150 ലഷേം വപ്ര യയാത്രക്യാപ്ര വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യുന് വതിഭയാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വതിമയാനത്യാവളങ്ങളതിൽ  
മൂന്യാം സ്യാനം സതിയയാലതിനയാണക് നൽകതിയതിരതിക്കുന്തക്. 
സമഗ്രവം സുസ്തിരവം പ്െലവക് കു�ഞ്ഞതമയായ നൂതന 
സമയാഡലുകൾ സതിയയാൽ പരീഷേതിക്കുന്നു. അതധ്യാധുനതിക 
സൗകരധ്ങ്ങളള്ള നവീകരതിച്ച ആഭധ്ന്ര പ്ടർമതിനൽ 
2018 ഡതിസംബർ 12 നക് ഉേക്ഘയാടനം പ്െയക്ത. 
വതിമയാനത്യാവളത്തിനക് 3,400 മീറ്റർ നീളവം 45 മീറ്റർ 
വീതതിയുള്ള സകയാഡക് ഇ �ൺസവയയാണക് ഉള്ളതക്. പുതതിയ 
ആഭധ്ന്ര പ്ടർമതിനലതിപ്റെ പ്മയാത്ം വതിസ്ീർണ്ം 
നതിലവതിലുള്ള ഒരു ലഷേം െതരശ്ര അടതിയതിൽ നതിന്ക് 
6 ലഷേം െതരശ്രയടതിയയായതി വർദ്തിപെതിച്ചു. 56 പ്െക്ക് 
ഇൻ കൗണ്റുകൾ, 11 സഗറ്റുകൾ, 2000 യയാത്രതികപ്ര 
ഉൾപ്ക്യാള്ളയാനയാവന് 7 എയക്സ�യാബ്തിഡക്ജുകൾ എന്തിവ 
ഉൾപ്പെപ്ട അധുനതിക സൗകരധ്ങ്ങളൾ ഇവതിപ്ടയുണ്ക്. 
ആധുനതിക ബയാസഗജക് വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാനുള്ള 
സൗകരധ്വം വതിമയാനത്യാവളത്തിപ്റെ പ്രസതധ്കതയയാണക്. 
സൗസരയാർജ നതിലയങ്ങളപ്ട സശഷതി 40 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
ആയതി ഉയർത്തിയതതിപ്റെ ഫലമയായതി 110 പ്കവതി 
ഇലകക്്തിക്ൽ സബക്സ്റേഷൻ  അടുത്തിപ്ട ഉേക്ഘയാടനം 
പ്െയക്ത. നതിലവതിൽ 40 പ്മഗയാവയാട്ടക് സൗസരയാർജ 
നതിലയങ്ങൾ പ്രതതിേതിനം 1.63 ലഷേം യൂണതിറ്റക് വവേ്യുതതി 
ഉതക്പയാേതിപെതിക്കുന്നു. ശരയാശരതി പ്രതതിേതിന ഉപസഭയാഗം 1.53 

കബാക്് 11.1.6 വസന്ദ ഭയാരതക് േൗതധ്ം (വ തി.ബ തി.എം)

സകയാവ തിഡക്-19 പകർച്ചവധ്യാധതി മുസഖന ഉണ്യായ തകർച്ചയ്ക്കും സലയാകപ്മമ്പയാടുമുള്ള സലയാക്ക്ഡൗണുകൾക്കും സശഷം 
വ തിസേശത്ക് കുടുങ്ങതിക്തിടക്കുന് ഇന്ധ്ൻ പൗരന്മയാപ്ര ഒഴതിപെ തിക്കുന്തതിനയായതി പ്മയക് 7, 2020 നയാണക് വസന്ദ 
ഭയാരതക് േൗതധ്ം ആരംഭതിച്ചതക്. വയായു, കര, കടൽ എന്ീ വ തിവ തിധ മയാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂപ്ട  ഒരു രയാജധ്ം സതിവ തില തിയന്മയാപ്ര 
ഒഴതിപെ തിച്ചതതിൽ വച്ചക് ഏറ്റവം വല തിയ കുടതിപ്യയാഴതിപെ തിക്ൽ േൗതധ്മയായയാണക് ഇതക് കരുതപ്പെടുന്തക്. ഇന്ധ്ൻ പൗരന്മയാപ്ര 
നയാട്ടതിസലക്ക് തതിരതിപ്ക പ്കയാണ്ടുവരുന്തതിനക് പു�പ്മ, വ തിസേശീയർ, വ തിസേശത്ക് സജയാല തി പ്െയ്യുന്വർ എന്തിവപ്ര 
തതിരതിപ്ക സപയാകുന്തതിനും ഈ േൗതധ്ത്തിലൂപ്ട യയാത്രയാ സൗകരധ്പ്മയാരുക്തി. പ്മയക് 7-17 മുതൽ 11 േതിവസം 
നീണ്ടുനതിന് വ തി.ബ തി.എമ്മതിപ്റെ ആേധ് ഘട്ടം ഇന്ധ്ക്യാർ കൂടുതൽ അധതിവസതിക്കുന് സക�ങ്ങളയായതിരുന്നു. മൂന്ക് 
ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗങ്ങളം ഇതതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിരതിപ്ക്, 64 വ തിമയാന സർവ്ീസ്സുകളതിലയായതി  12,708 സപപ്ര രയാജധ്സത്ക്ക് 
പ്കയാണ്ടുവരയാനും അത്രതപ്ന് സർവ്ീസുകൾ വഴതി 3,562 സപപ്ര രയാജധ്ത്തിനക്  പു�സത്ക്ക് പ്കയാണ്ക് സപയാകുന്തതിനും  
സയാധതിച്ചു. തടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളതിൽ വ തിമയാന സർവ്ീസുകളപ്ട  എണ്ത്തിൽ വർദ്നവക് ഉണ്യായതിട്ടുണ്ക്. ഒകക്സടയാബർ 26 
വപ്ര 1,606 വ തിമയാനങ്ങളയാണക് ഘട്ടം ഘട്ടമയായതി സർവ്ീസക് നടത്തിയതക്. 

സ്വസേശസത്ക്ക് മടങ്ങതിയ 4.5 ലഷേം  ഇന്ധ്ക്യാരതിൽ ഭൂരതിഭയാഗവം യുഎഇയതിൽ നതിന്നുള്ളവരയാണക്. സൗേതി അസ�ബധ്, 
ഖത്ർ എന്തിവ തിടങ്ങളതിൽ നതിന്ക് യഥയാക്രമം 1.63 ലഷേവം, 1.04 ലഷേം സപരുമയാണക്. ഗൾഫക് സമഖലയ്കക് പു�ത്ക് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ യുഎസ്തിൽ നതിന്നും 77,305 സപരും, യുപ്കയതിൽ നതിന്നും 39,141 സപരുമയാണക്.

തതിരതിപ്ക എത്തിയ ഇന്ധ്ക്യാപ്ര ഏറ്റവമധതികം സ്വീകരതിച്ച സംസ്യാനം സകരളമയാണക്. സംസ്യാനത്ക് ഇതവപ്ര 
3,72,053 സപർ തതിരതിപ്ച്ചത്തിയതിട്ടുണ്ക്. സശഷം േതില്ല തി 2,28,705, ഉത്ർപ്രസേശക് 1,16,609, തമതിഴക് നയാടക് 1,10,246 എന്ീ 
സംസ്യാനങ്ങളയാണക്. പട്ടതികയതിൽ ഏറ്റവം തയാപ്ഴ 41 സപർ മടങ്ങതി എത്തിയ േയാദ്ര ആൻഡക്  നഗർ ഹസവല തി ആണക്. 

സലയാകത്തിപ്ല ഒരു രയാജധ്ം നടത്തുന് ഏറ്റവം വല തിയ സതിവ തില തിയൻ കുടതിപ്യയാഴതിപെ തിക്ലയാണക് വ തി.ബ തി.എം. ഗൾഫക് 
യുദ്ത്തിപ്റെ തടക്ത്തിൽ 1990 ൽ 1,10,000 സപപ്ര    വൻ സതയാതതിൽ എയർ ല തിഫക്റ്റതിംഗക് നടത്തിയതയാണക്, 2020 നക് 
മുമ്ള്ള ഏറ്റവം വല തിയ കുടതിപ്യയാഴതിപെ തിക്ൽ ശ്രമമയായതി   കണക്യാക്പ്പെട്ടതിരുന്തക്. 

അവലംബം: ഡയറകത്ടർ ജനറൽ ഓെത് സതിവതിൽ ഏവതിമയഷൻ
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ലഷേം യൂണതിറ്റയാണക്. വവേ്യുതതി ബതില്ലതിൽ വയാർഷതിക ലയാഭം 
36 സകയാടതി രൂപ മയാത്രമല്ല ഇതവഴതി ഉണ്യാകയാമയായതിരുന് 
37,200 ടൺ ഹരതിതഗൃഹ വയാതകം പു�ംതള്ളുന്തക് 
സൗസരയാർജ നതിലയങ്ങൾ  ഒഴതിവയാക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു.

2019-20 ൽ 38,441 ആഭധ്ന്ര വതിമയാനങ്ങളം 29,309 
അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനങ്ങളം ഈ  വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ 
നതിന്ക് സർവീസക് നടത്തിയസപെയാൾ, 2020-21 
(പ്സപക്റ്റംബർ 30 വപ്ര) 5,237 ആഭധ്ന്ര വതിമയാനങ്ങളം 
2,851 അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനങ്ങളം സർവീസക് നടത്തി. 
2019-20 -ൽ 50,10,380 ആഭധ്ന്ര യയാത്രക്യാരും 
47,00,293 അന്യാരയാഷക്് യയാത്രക്യാരും ഇവതിപ്ട നതിന്നും 
വതിവതിധ സ്ലങ്ങളതിസലക്ക് യയാത്ര പ്െയ്തസപെയാൾ 
2020-21-ൽ (30.9.2020 വപ്ര) ഇതക് 3,13,071 ആഭധ്ന്ര 
യയാത്രക്യാരും 2,24,679 അന്യാരയാഷക്് യയാത്രക്യാരും 
ആയതിരുന്നു. ആഭധ്ന്ര സസവനങ്ങളതിലൂപ്ട 2019-20 -ൽ 
15,007 ടണ്ം അന്യാരയാഷക്് സസവനങ്ങളതിലൂപ്ട 58,582  
ടണ്ം െരക്ക് വകകയാരധ്ം പ്െയക്ത.
 
ആഭധ്ന്ര സസവനങ്ങളതിലൂപ്ട 2020-21 പ്സപക്റ്റംബർ 30 
വപ്ര 16,645 ടണ്ം അന്ർസേശീയ സസവനങ്ങളതിലൂപ്ട 
1,867 ടൺ െരക്കുകളം വകകയാരധ്ം പ്െയക്ത. ഇതതിലൂപ്ട 
2019-20 ൽ 655.04 സകയാടതി രൂപയും, 2020-21ൽ 
(പ്സപക്റ്റംബർ 30 വപ്ര) 76.78 സകയാടതി രൂപയും വരുമയാനം 
സനടതി. മറുവശത്ക്, 2019-20, 2020-21 (പ്സപക്റ്റംബർ 30 
വപ്ര) കയാലയളവതിൽ യഥയാക്രമം 407.20 സകയാടതി രൂപയും 
187.32 സകയാടതി രൂപയും  പ്െലവഴതിച്ചു.

കകാവടിഡ്-19 ആ്ാതം

സകയാവതിഡക് -19 വവ�സക് നതിയ�തിക്കുന്തതിനും 
വധ്യാപനം തടയുന്തതിനും മതിക് രയാജധ്ങ്ങളതിലും യയാത്രയാ 
ഉപസേശങ്ങൾ - അപ്ല്ലങ്തിൽ പൂർണ്മയായ നതിസരയാധനം 
ഏർപ്പെടുത്തിയതക് സവധ്യാമയയാന സമഖലയതിൽ   
അഭൂതപൂർവമയായ പ്രതതിസന്ധതിക്കും തടസ്ത്തിനും 
കയാരണമയായതി. നടപെക് സയാമ്പത്തിക വർഷയാരംഭം 
മുതൽ തപ്ന് പ്കയാച്ചതി വതിമയാനത്യാവളത്തിപ്ല സവധ്യാമ 
ഗതയാഗതം തടസ്പ്പെട്ടു. ഇന്ധ്യതിപ്ല ആഭധ്ന്ര 
യയാത്രയ്ക്കുള്ള നതിയ�ണം ലഘൂകരതിക്കുസമ്പയാഴും, 
സതിയയാലതിപ്റെ പ്രധയാന പ്രവർത്ന സമഖലയയായ 

അന്യാരയാഷക്് ഗതയാഗതം 'ഇസപെയാഴും നതിരവധതി പ്രശ്നങ്ങൾ 
കയാരണം പ്രതതിസന്ധതിയതിലയാണക്. സകയാവതിഡക്-19 
സതിയയാലതിൽ പ്െലുത്തിയ  സ്വയാധീനത്തിപ്റെ സംഷേതിപ് 
സരഖ  പട്ടിക 11.1.22 -ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.   

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്്ര വടിമാനത്ാവളം 
െടിമടിറ്ഡ് (കടിയാല്)

കണ്ണൂർ അന്ർസേശീയ വതിമയാനത്യാവളം നതിർമ്മതിച്ചക്, 
പ്രവർത്തിപെതിക്കുന്തതിനക് സകരള സർക്യാർ കണ്ണൂർ 
അന്യാരയാഷക്്യാ വതിമയാനത്യാവളം ലതിമതിറ്റഡക് (കതിയയാൽ) 
രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളതിലയായയാണക് കതിയയാൽ, 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവള വതികസനം നടപെതിലയാകുന്തക്.  
ഒന്യാം ഘട്ട  പ്രവർത്നങ്ങൾ 2016-17 മുതൽ  2025-26 
വപ്രയും, രണ്യാംഘട്ട വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 2026-
27 മുതൽ  2045-46 വപ്രയുമയാണക്. ഒന്യാം ഘട്ടത്തിൽ 
പ്രതതിവർഷം 39,638 എണ്ം വതിമയാനങ്ങൾ (തതിരസക്�തിയ 
സമയങ്ങളതിൽ 18 എണ്ം വപ്ര), 4.67 േശലഷേം 
യയാത്രക്യാർ, 60,758 ടൺ െരക്കുകൾ എന്തിവ പ്രസക്തത 
വതിമയാനതയാവളത്തിൽ  വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാൻ  സയാധതിക്കും.  
3,050 മീറ്റർ േീർഘമുള്ള �ൺസവ (10,006.56 അടതി), 
96,000 െ.മീ വതിസക്തൃതതിയുള്ള പ്ടർമതിനൽ  പ്കട്ടതിടം, 
20 പയാർക്തിംഗക് ്റേയാറെക് (ഏപ്രൺ), 22,000 െ.മീ. 
കയാർ/ബസക് പയാർക്തിംഗക്, 1200 െ.മീ. എ.ടതി.സതി/
പ്ടകക്നതിക്ൽ  ബതിൽഡതിംഗക്,  7,750 െ.മീ. ഗ്രൗണ്ക് 
സർവ്ീസക് എക്വതിപക്പ്മറെക് പയാർക്തിംഗക് ഏരതിയ തടങ്ങതിയ 
സൗകരധ്ങ്ങളം ഇവതിപ്ട ലഭധ്മയാണക്. ഡയ�കക്ടർ 
സബയാർഡതിപ്റെ തീരുമയാന പ്രകയാരം �ൺസവ 
വേർഘധ്ം 3,050 മീറ്റ�തിൽ   നതിന്നും 3,400 മീറ്റ�യായതി 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനക് ആവശധ്മയായ ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്കുന് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുസരയാഗമതിച്ചു വരുന്നു. 
2019-20ൽ (പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2019 വപ്ര) ഇതക് 
5,439 ആഭധ്ന്ര വതിമയാനങ്ങളം 2,649 അന്യാരയാഷക്് 
വതിമയാനങ്ങളമയാണക്. 2018-19 -ൽ 1,35,251 ആഭധ്ന്ര 
യയാത്രക്യാരും 89,134 അന്യാരയാഷക്് യയാത്രക്യാരും 
യയാത്ര പ്െയ്തസപെയാൾ 2019-20 -ൽ 4,60,490 ആഭധ്ന്ര 
യയാത്രക്യാരും  4,06,899 അന്യാരയാഷക്് യയാത്രക്യാരും 
യയാത്ര ഇവതിപ്ട നതിന്നും വതിവതിധ സ്ലങ്ങളതിസലക്ക് പ്െയക്ത. 
2018-19 -ൽ വരുമയാനം 19.36 സകയാടതി രൂപയും 
2019-20 -ൽ  (2019 പ്സപക്റ്റംബർ, 30 വപ്ര) 47.01 

             പട്ടിക 11.1.22 സകയാവതിഡക്-19 സതിയയാലതിൽ വരുത്തിയ സ്വയാധീനത്തിപ്റെ സംഷേതിപ് സരഖ  

ക്ര.നം 2020 ഏപ്രടില് മുതല് ലസപ്റ്ംബർ 2020 വലര കഴടിഞ്ഞ വർഷലത് സമാന കാെയളവ ടില് 
നടിന്നുള്ള  മാറ്ം (ശതമാനത്ടില്) 

1 യയാത്രയാ ഗതയാഗതം (േശലഷേത്തിൽ)

1എ ആഭധ്ന്രം -89.00

1ബതി അന്യാരയാഷക്്ം -91.00

2 �വന്യൂ  ശീർഷകം 

2എ ആഭധ്ന്രം -76.00

2ബതി അന്യാരയാഷക്്ം -83.00
 

അവലംബം: സതിയോൽ



534 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സകയാടതി രൂപയുമയാണക്. അസതസമയം 2018-19, 2019-20 
കയാലയളവതിൽ പ്െലവക് യഥയാക്രമം 76 സകയാടതി രൂപയും 
83.15 സകയാടതി രൂപയുമയാണക് (പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2019 
വപ്ര).

കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിപ്റെ െരതിത്രത്തിൽ 
ആേധ്മയായതി വതിസേശ വതിമയാനക്മ്പനതികൾ കണ്ണൂർ 
വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ  പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചു. കുവവറ്റക് 
എയർസവയക്സക്, വഫ് ദുബയായക്, എയർ അസ�ബധ്, അൽ 
ജസീ�, സലയാം എയർസവയക്സക്, സൗേതിയ, ഇത്തിഹയാേക് 
എയർസവയക്സക്, ഗൾഫക് എയർ, ഒമയാൻ എയർ എന്തിവ 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിസലക്ക് സർവീസക് തടങ്ങതി. 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിപ്റെ െരതിത്രത്തിൽ ആേധ്മയായതി 
വലതിയ വതിമയാനങ്ങൾ  മുഴുവൻ സശഷതിസയയാപ്ട കണ്ണൂരതിൽ 
ലയാൻഡതിംഗക് ആരംഭതിച്ചു. കുവവറ്റക് എയർസവയക്സക്, 
സൗേതിയ, എയർ ഇന്ധ് എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 
എയർബസക് 330 / സബയായതിംഗക് 777-300 / സബയായതിംഗക് 
777-300 ER എന്ീ വതിഭയാഗങ്ങളതിൽ പ്പടുന്വയയാണക് 
ഈ വതിമയാനങ്ങൾ. ഓഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര കണ്ണൂർ 
വതിമയാനത്യാവളത്തിസലക്കും പു�സത്ക്കുമയായതി 
പതതിപ്നയാന്ക് വലതിയ വതിമയാനങ്ങൾ  സർവ്ീസക് നടത്തി. 
പ്മയക് 25, 2020 മുതൽ കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ 
ആഭധ്ന്ര പ്രവർത്നങ്ങൾ പുനരയാരംഭതിച്ചുപ്വന്തക് 
എടുത്തുപ�സയണ്തയാണക്. േതില്ലതി, ബയാംഗ്ലൂർ, 
വഹേരയാബയാേക്, പ്െവന്, സഗയാവ, തതിരുവനന്പുരം, 
പ്കയാച്ചതി, ഹുബ്തി എന്തിവതിടങ്ങളതിസലക്യാണക്  പ്രധയാനമയായും 
സർവ്ീസക് നടത്തുന്തക്. 

പ്രവാസടികലള തടിരടിലക ലകാണ്ടുവരുന്നതടില് 
കണ്ണൂർ വടിമാനത്ാവളത്ടിലന് പങ്്

സകയാവതിഡക്-19 മഹയാമയാരതി സമയത്ക് കണ്ണൂർ 
വതിമയാനത്യാവളം 300 അന്യാരയാഷക്് വതിമയാന 
സർവ്ീസുകൾ നടത്തുകയും  50,000 പ്രവയാസതികപ്ള 
തതിരതിപ്ക പ്കയാണ്ടുവരതികയും പ്െയക്ത. സലയാകക്ഡൗണതിൽ 
സർക്യാർ ഇളവക് വരുത്തിയസതയാപ്ട കണ്ണൂർ 
അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളത്തിപ്റെ പ്രവർത്നം 
പുനരയാരംഭതിച്ചു. “വസന്ദ ഭയാരതക് ” മതിഷപ്റെ ഭയാഗമയായതി 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ ആേധ് വതിമയാനം പ്മയക് 
12, 2020 നക് എത്തിസച്ചർന്നു. അതതിനുസശഷം കണ്ണൂർ 
വതിമയാനത്യാവളത്തിനക് പ്ഷഡ്യൂൾ പ്െയ്യയാത് / െയാർസട്ടഡക് 
വതിമയാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്ട 300 വതിമയാനങ്ങൾ (ഓഗസക്റ്റക് 31, 
2020 അർദ്രയാത്രതി 12 വപ്ര) സർവ്ീസക്  നടത്തുകയും, 
അതവഴതി 50,050 സപർക്ക്  മയാതൃരയാജധ്ത്തിസലക്ക് 
എത്തിസച്ചരയാനും  കഴതിഞ്ഞു. മതിക്വയാറും എല്ലയാ 
ഗൾഫക് രയാജധ്ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള യയാത്രക്യാർ സനരതിട്ടക് 
കണ്ണൂരതിപ്ലത്തി. ദുബയായക്, ഷയാർജ, അബുേയാബതി, 
േമ്മയാം, മസ്റ്റക്, സേയാഹ, കുവവറ്റക്, ജതിദേ, �തിയയാേക്, �യാസക് 
അൽ-വഖമ, സലയാല എന്തിവതിടങ്ങളയായതിരുന്നു 
പ്രധയാന ലഷേധ്സ്യാനങ്ങൾ. ഈ േൗതധ്ത്തിൽ 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളം സമയാസസ്യാ, ദുഷയാൻപ്ബ 
(തയാജതിക്തിസ്യാൻ), സലയാല, �യാസക് അൽ-വഖമ എന്ീ 

നയാലക് പുതതിയ ലഷേധ്സ്യാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ആേധ് 
വതിമയാനങ്ങപ്ള സ്വയാഗതം പ്െയക്ത. എയർ ഇന്ധ്, എയർ 
ഇന്ധ് എക്ക്പ്രസക്, ഇൻഡതിസഗയാ, സഗയാ എയർ, വ്സക് 
പ്ജറ്റക്  തടങ്ങതിയ പ്രധയാന ഇന്ധ്ൻ വതിമയാനക്മ്പനതികൾ 
കണ്ണൂർ വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ നതിന്യാണക് 
പ്രവർത്തിക്കുന്തക്.

തടിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്്ര 
വടിമാനത്ാവളം

സംസ്യാനപ്ത് ആേധ്പ്ത് വതിമയാനത്യാവളമയാണക് 
തതിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളം. 
നവംബർ 1, 1935 നക് ആേധ്പ്ത് വതിമയാനം 
പു�പ്പെട്ടു. സ്വയാത�ധ്യാനന്രം, ആഭധ്ന്ര 
വതിമയാന സർവീസുകൾക്യായതി ആഭധ്ന്ര 
പ്ടർമതിനൽ ടതി 1 നതിർമ്മതിച്ചു. 99,000 െതരശ്ര അടതി 
വതിസ്ീർണ്മുള്ളതയാണക്. ആഭധ്ന്ര പ്ടർമതിനൽ. 
ഒസര സമയം 400 ഓളം യയാത്രക്യാപ്ര വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാൻ കഴതിയും. 1600 യയാത്രക്യാപ്ര വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാനുള്ള സശഷതിയുള്ള പ്ടർമതിനൽ 2 അന്യാരയാഷക്് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുള്ളതയാണക്, കൂടയാപ്ത എയർ 
ഇന്ധ്യുപ്ട ആഭധ്ന്ര പ്രവർത്നങ്ങളം വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യുന്നു. പുതതിയ അന്യാരയാഷക്് പ്ടർമതിനലതിൽ (ടതി 
2) വയാർഷതിക യയാത്രക്യാപ്ര വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാനുള്ള 
സശഷതി ഏകസേശം 1.8 േശലഷേമയാണക്. അന്യാരയാഷക്് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതലും മദ്ധ് കതിഴക്ൻ, പ്തക്ക് 
കതിഴക്ൻ രയാജധ്ങ്ങളതിസലക്യാണക്. തതിരുവനന്പുരം 
വതിമയാനത്യാവളത്തിൽ പുതതിയ മറ്റക് അനുബന്ധ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനക് വതിമയാനത്യാവളം 
കൂടുതൽ വതിപുലീകരതിക്യാൻ പദ്തതിയതിടുന്നുണ്ക്. 
ആഭധ്ന്ര പ്ടർമതിനൽ നതിർമയാണത്തിനയായതി 18 ഏക്ർ 
ഏപ്റ്റടുക്യാൻ സംസ്യാന സർക്യാർ സമ്മതതിച്ചു. 

ജതി ഒ (എംഎസക് ) നമ്പർ 72/2018/്യാൻസക്, 15.12.2018 
തീയതതിയതിപ്ല ഉത്രവക് അനുസരതിച്ചക് വതിമയാനത്യാവളം 
പ്രവർത്തിപെതിക്കുന്തതിനക് 26 ശതമയാനം സംസ്യാന 
സർക്യാർ വതിഹതിതത്തിൽ ഒരു പ്്ഷധ്ൽ പർപെസക് 
പ്വഹതിക്തിൾ (എസക് പതി വതി) രൂപീകരതിച്ചു. പ്കയാച്ചതി, കണ്ണൂർ 
അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളങ്ങൾ നടത്തുന് 
കമ്പനതികളപ്ട പതിപതിപതി (പ്പയാത സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്ം) 
മയാതൃകയതിലയാണക് പുതതയായതി രൂപംപ്കയാണ് ടതിയയാലും 
(തതിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷക്് വതിമയാനത്യാവളം) 
പ്രവർത്തിക്കുന്തക്.

ജെഗതാഗതം
ജലഗതയാഗതം പ്െലവ കു�ഞ്ഞ ഗതയാഗത രീതതിയയാണക്.  
ഇതക് സുരഷേതിതവം ഊർജഷേമതയുമുള്ളതം കൂടുതൽ 
പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേവം ഏറ്റവം കു�വക് കയാർബൺ 
നതിർഗമനവം ഉള്ളതയാകുന്നു. സകരളത്തിൽ സ�യാഡക്, 
പ്�യതിൽ ഗതയാഗതം എന്തിവയ്കക് അനുസയയാജധ്മയായ 
അനുബന്ധമയായതി ഉപസയയാഗതിയ്കയാവന് ഒരു 
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ഗതയാഗത രീതതിയയാണതിതക്.   ഇതതിനക് വലതിയ ഭയാരങ്ങൾ 
ഉൾപ്ക്യാള്ളയാനുള്ള സശഷതിയുണ്ക്. കൂടയാപ്ത കൂടുതൽ 
ദൂരസത്ക്ക് ഭയാരതിച്ച സയാധനങ്ങൾ വഹതിക്യാനും 
അനുസയയാജധ്മയാണക്. ജലഗതയാഗതത്തിനക് പ്രധയാനമയായും 
മൂന്ക് പ്രയാഥമതിക വതിഭയാഗങ്ങളയാണുള്ളതക്. സമുദ്രഗതയാഗതം, 
ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം, തീരസേശ കപെൽ 
ഗതയാഗതം എന്തിവയയാണക്. തീരസേശ ത�മുഖങ്ങൾ, 
ഉൾനയാടൻ ത�മുഖങ്ങൾ, പ്�യതിൽ വതികസനം, 
്ക്ക് റൂട്ടുകൾ തടങ്ങതിയവ ഉൾപ്പെടുന് സങ്ീർണ് 
ശംഖലയയായ ഇതക് സയാമ്പത്തിക അടതിത്�യുപ്ട 
മൂലയാധയാരമയായതി സലയാകപ്മമ്പയാടും വധ്യാപതിച്ചക് കതിടക്കുന്നു. 
ജലഗതയാഗതത്തിപ്റെ കയാരധ്ഷേമതയും സുസ്തിരതയും 
ഉയർത്തുന്തതിലൂപ്ട ജലഗതയാഗതവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
സുപ്രധയാന കയാരധ്ങ്ങൾക്ക് ഒരു സമഗ്രമയായ െട്ടക്കൂടക് 
രൂപപ്പെടുസത്ണ്തയാണക്. തീരസേശ കപെൽ ഗതയാഗതം, 
വതിസേശ വധ്യാപയാരം, ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം എന്തിവ 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും ത�മുഖങ്ങളസടയും ഉൾനയാടൻ 
ജലപയാതകളസടയും സമഗ്രവതികസനത്തിനയായും ഉള്ള 
വതിവതിധ സർക്യാർ പദ്തതികളം നയങ്ങളമയാണക് ഈ 
അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതതിപയാേതിച്ചതിരതിക്കുന്തക്.     

തു�മുഖ കമഖെ

ആസഗയാളതല  വധ്യാപയാരത്തിപ്റെയും ഉൽപയാേന വതിതരണ 
ശംഖലയുപ്ടയും നപ്ട്ടല്ലയാണക് സമുദ്ര ഗതയാഗതം, 
എപ്ന്ന്യാൽ സലയാക വധ്യാപയാരത്തിപ്റെ അഞ്ചതിൽ 
നയാലു ഭയാഗവം  നടക്കുന്തക് സമുദ്ര മയാർഗ്ഗം വഴതിയയാണക്.   
ഐകധ്രയാഷക്്സഭയുപ്ട വധ്യാപയാരവം വതികസനവം 
സംബന്ധതിച്ച  സസമ്മളനം (യു.എൻ. സതി. ടതി .എ.ഡതി) 
2019 പ്ല ്റേയാറ്റതി്റേതിക്ക് മയാനുവലതിൽ നതിലവതിപ്ല 
ആസഗയാള വധ്യാപയാര സൂെകങ്ങൾ �തിസപെയാർട്ടു പ്െയ്യുന്നുണ്ക്.   
മയാനുവൽ അനുസരതിച്ചക് ആസഗയാള വധ്യാപയാരത്തിപ്റെ 
(കയറ്റുമതതി) പ്മയാത്ം മൂലധ്ം 19.5 ്തിലധ്ൺ സഡയാള�യാണക് 
(യു.എൻ. സതി. ടതിഎ .ഡതി, 2019). സലയാകപ്മമ്പയാടുമുള്ള 
ത�മുഖങ്ങളതിൽ 793 േശലഷേം ടതി.ഇ.യു സമയാഹരതിച്ചു,  
2017 നും 2018 നും ഇടയതിൽ ഇത്രത്തിൽ 
സമയാഹരതിച്ചതതിൽ  4.7 ശതമയാനം വർദ്നവക് 
ഉണ്യായതിട്ടുണ്ക്. 

2020 പ്ല പ്രയാരംഭ പ്രതീഷേകൾ, സമ്പേക് വധ്വസ്യതിലും 
വധ്യാപയാരത്തിലും മതിതമയായ പുസരയാഗതതി 
വകവരതിക്കുപ്മന്യായതിരുന്നു. സകയാവതിഡക്-19 
പകർച്ചവധ്യാധതി മൂലമുണ്യായ അഭൂതപൂർവമയായ 
ആസഗയാള ആസരയാഗധ്-സയാമ്പത്തിക പ്രതതിസന്ധതി 
സമ്പേക് വധ്വസ്യുപ്ട കയാഴ്ചപെയാടതിപ്ന സയാരമയായതി 
ബയാധതിക്കുകയുണ്യായതി.   എല്ലയാ സയാമ്പത്തിക സൂെകങ്ങളം 
തയാസഴക്കുള്ള പ്രവണത കയാണതിക്കുന്സതയാപ്ടയാപെം തപ്ന്  
സമുദ്ര ഗതയാഗതത്തിലും വധ്യാപയാരത്തിലും സയാരമയായ 
കു�വക് സംഭവതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.   നതിലവതിലുള്ള നതിരന്രവമയായ 
അനതിശ്തിതത്വത്തിൽ, 2020 ൽ അന്യാരയാഷക്് സമുദ്ര 
വധ്യാപയാരത്തിപ്റെ അളവക് 4.1 ശതമയാനം കു�യുപ്മന്ക് 
യു.എൻ. സതി  ടതി .എ.ഡതി കണക്യാക്കുന്നുതക്.   
(അവലംബം: �ോരതിബടം ്ോൻമപേോർട്ത് 2020 അവമലോകനം)

ഇന്തഘ്യടിലെ തു�മുഖ കമഖെ

ഷതിപെതിംഗക് മ�യാലയം സൂെതിപെതിക്കുന്തനുസരതിച്ചക്, 
ഇന്ധ്യുപ്ട വധ്യാപയാരത്തിപ്റെ അളവതിൽ  95 
ശതമയാനവം, മൂലധ്ത്തിപ്റെ 70 ശതമയാനവം സമുദ്ര 
ഗതയാഗതത്തിലൂപ്ടയയാണക് ലഭധ്മയാകുന്തക്. ഇന്ധ്യതിൽ 
12 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളം , 200 സനയാട്ടതിവഫഡക് 
വമനർ, ഇറെർമീഡതിയറ്റക് ത�മുഖങ്ങളണ്ക്. സയാഗർമയാല 
എന് ഇന്ധ്യാ ഗവപ്മെറെതിപ്റെ സേശീയ പരതിസപ്രഷേധ് 
പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി  രയാജധ്ത്ക് ആ�ക് പുതതിയ 
വലതിയ ത�മുഖങ്ങൾ വതികസതിപെതിക്കുന്തയാണക്. 
എന്തുപ്കയാപ്ണ്ന്യാൽ രയാജധ്ത്തിപ്റെ വയാണതിജധ്, 
വധ്യാപയാര  സമഖലയതിപ്ല വളർച്ച നതിലനതിർത്തുന്തതിൽ 
ഇന്ധ്ൻ ത�മുഖങ്ങളം ഷതിപെതിംഗക് വധ്വസയായവം 
പ്രധയാന പങ്ക് വഹതിക്കുന്നുണ്ക്. ഏകസേശം 7,517 
കതിസലയാമീറ്റർ തീരപ്രസേശമുള്ള സലയാകപ്ത് 
പതതിനയാ�യാമപ്ത് രയാജധ്മയാണക് ഇന്ധ്. ത�മുഖ സമഖലപ്യ 
പതിന്തുണയ്ക്കുന്തതിൽ ഇന്ധ്ൻ സർക്യാർ സുപ്രധയാന  
പങ്ക് വഹതിക്കുന്നുണ്ക്.   ത�മുഖ നതിർമയാണ, പരതിപയാലന 
പദ്തതികൾക്യായതി ഓസട്ടയാമയാറ്റതികക് റൂട്ടതിനക് കീഴതിൽ 100 
ശതമയാനം വപ്ര വതിസേശ നതിസഷേപം (എഫക്. ഡതി.ഐ) 
അനുവേതിക്കുന്നുണ്ക്.
(അവലംബം: ഐ.ബതി.ഇ.എെത് (ഇന്ത്യ ബ്ോൻഡത് എനത്ത്കോയറതി 
ത്െൌമടേഷൻ- www.inef.org).

ഇന്ധ്യ്കക് 12 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളണ്ക്: േീൻേയയാൽ (പഴയ 
കണ്ട്ല), മുംവബ, പ്ജ.എൻ.പതി.ടതി (ജവഹർലയാൽ പ്നഹ്രു 
സപയാർട്ടക്  ്സക്റ്റക് ), സമയാർമുഗയാസവയാ, ന്യൂ മംഗലയാപുരം, 
പ്കയാച്ചതി, പ്െവന്, കയാമരയാജർ (മുമ്പപ്ത് എൻ സനയാർ), 
വതി. ഒ െതിേംബരനയാർ, വതിശയാഖപട്ടണം, പരേ്വീപക് , 
പ്കയാൽക്ത് (ഹയാൽേതിയ ഉൾപ്പെപ്ട).

ഇന്തഘ്ാ ഗവൺലമന്ടിലന് സാഗർമാെ 
കപ്രാഗാം

സമുദ്ര മയാർഗ്ഗം വഴതിയുള്ള സ്ലങ്ങപ്ളയും  
തീരസേശപ്രസേശപ്ത്യും  ഫലപ്രേമയായ 
രീതതിയതിൽ  ഉപസയയാഗതിച്ചുപ്കയാണ്ക് ത�മുഖസമഖലപ്യ 
വധ്വസയായവൽക്രതിക്കുന്തതിനയായുള്ള ഇന്ധ്യാ 
ഗവൺപ്മറെതിപ്റെ ഒരു ഫ്യാഗക്ഷതിപക് പദ്തതിയയാണക് 
സയാഗർമയാല സപ്രയാഗ്രയാം.   ഇന്ധ്യുപ്ട ത�മുഖങ്ങൾ 
നവീകരതിക്യാൻ സയാഗർമല പദ്തതി ലഷേധ്മതിടുന്നു. 
അതതിലൂപ്ട ത�മുഖത്തിപ്റെ വതികസനം വർദ്തിപെതിക്യാനും 
തീരപ്രസേശങ്ങൾ വതികസതിപെതിക്യാനും സയാധതിക്കുന്നു. 
സയാഗർമല പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി, 2015-2035 
കയാലയളവതിൽ ത�മുഖ നവീകരണം, പുതതിയ ത�മുഖ 
വതികസനം, ത�മുഖ കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, 
ത�മുഖവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട വധ്വസയായവൽക്രണം, 
തീരസേശ സമുേയായ വതികസനം  തടങ്ങതിയ സമഖലകളതിൽ 
574 ലധതികം സപ്രയാജകക്ടുകൾ നടപെയാക്കുന്തതിനയായതി 
ലഷേധ്മതിടുന്നു(പ്െലവക്: 6.01 ലഷേം സകയാടതി രൂപ). 
പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2019 പ്ല കണക്നുസരതിച്ചക് പ്മയാത്ം 
121 സപ്രയാജകക്ടുകൾ (പ്െലവക്: 30,228 സകയാടതി രൂപ) 
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പൂർത്തിയയായതി, 201 സപ്രയാജകക്ടുകൾ (പ്െലവക്: 3,09,048 
സകയാടതി.) നടപെയാക്തിപ്ക്യാണ്തിരതിക്കുകയയാണക്  
(പട്ടിക 11.1.23).

ഇന്തഘ്യടിലെ പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ 
ദകകാരഘ്ം ലെയ്യുന്ന െരക്്

12 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളം 200 പ്രധയാന ഇതര 
ത�മുഖങ്ങളം (വമനർ ത�മുഖങ്ങൾ) രയാജധ്ത്തുണ്ക്. 
പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങൾ ഷതിപെതിംഗക് മ�യാലയത്തിപ്റെ ഭരണ 
നതിയ�ണത്തിലയാണക്, പ്രധയാന ഇതര ത�മുഖങ്ങൾ 
അതതക് സംസ്യാന മയാരതിവടം സബയാർഡുകളപ്ട / 
സംസ്യാന സർക്യാരതിപ്റെ അധതികയാരപരതിധതിയതിലയാണക്. 
12 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളം പ്രവർത്നസയയാഗധ്മയാണക്. 200 
പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിൽ 65 ഓളം ത�മുഖങ്ങൾ െരക്ക് 

വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവ െരക്ക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാത് “ത�മുഖ പരതിധതി” ആണക്, ഇവ മത്ധ്ബന്ധന 
കപെലുകളം പ്െ�തിയ കടത്തുവള്ളങ്ങളം ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
യയാത്രക്യാപ്ര കടലതിസലക്ക് പ്കയാണ്ടുസപയാകുന്നുണ്ക്.
ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങൾ 2019 ഏപ്രതിൽ മുതൽ 
ഒകക്സടയാബർ വപ്രയുള്ള കയാലയളവതിൽ 709.93 ലഷേം 
ടൺ െരക്ക് വകകയാരധ്ം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. ഇതക് 2018 ഏപ്രതിൽ 
മുതൽ ഒകക്സടയാബർ വപ്രയുള്ള കയാലയളവതിസനക്യാൾ 
0.82 ശതമയാനം കൂടുതലയാണക്. പ്മയാത്ം െരക്ക് 
ഗതയാഗതത്തിപ്റെ 33.65 ശതമയാനം പ്പസ്യാളതിയം (ക്രൂഡക് 
ഉൽപന്ങ്ങൾ/എൽ.എൻ.ജതി) എന്തിവ ഉൾപ്പെട്ട 
വതിഭയാഗമയാണക്. മുൻ വർഷം ഇസത കയാലയളവതിൽ ഇതക് 
33.24 ശതമയാനമയായതിരുന്നു. കഴതിഞ്ഞ വർഷവമയായതി 
തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ പതി.ഒ.എൽ (2.08%), 

പട്ടിക 11.1.23  സയാഗർമലയ്കക് കീഴതിലുള്ള പദ്തതികളപ്ട സംഗ്രഹം-ഇന്ധ്

പ്രവർത്നങ്ങൾ

ആലക പൂർത്ടിയായത് നെപ് ടിൊക്കുന്നത്

പദ്ധതടികളുലെ 
എണ്ം

പദ്ധതടി 
ലെെവ് 
(രൂപ 

കകാെടിയടില്)

പദ്ധതടികളുലെ 
എണ്ം

പദ്ധതടി 
ലെെവ് (രൂപ 
കകാെടിയടില്)

പദ്ധതടികളുലെ 
എണ്ം 

പദ്ധതടി 
ലെെവ് (രൂപ 
കകാെടിയടില്)

ത�മുഖ നവീകരണം 236 1,18,352 68 22,551 70 36,998

സപയാർട്ടക് കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി 235 2,35,528 35 5,803 94 1,19,360

ത�മുഖ 
വധ്വസയായവൽക്രണം 35 2,40,234 2 512 17 1,51,745

തീരേസശ സമുേയായ 
വതികസനം 68 7,369 16 1,362 20 945

ആകല 574 6,01,483 121 30,228 201 3,09,048

അവലംബം: ഷതി്തിംഗത് ��ോലയം ഇന്ത്യൻ സർകോർ

െടിത്ം11.1.5 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള െരക്കു ഗതയാഗതം (൦൦൦’ ടണ്തിൽ)
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െരക്് ദകകാരഘ്ം ലെ�ല് ഇനം തടിരടിച്്  

2019 ഏപ്രതിൽ മുതൽ മയാർച്ചക് വപ്ര  

2018ഏപ്രതിൽ മുതൽ മയാർച്ചക് വപ്ര  
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െടിത്ം11.1.7 ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല െരക്ക് ഗതയാഗത സശഷതി  (2017-2018 മുതൽ 2018-19 വപ്ര)
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പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ 
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അവലംബം: www.indiastat.com
* പ്രതതിവർഷം േശലക്ം ടൺ നതിരകതിൽ  (എം .പതി. ടതി .എ)

െടിത്ം11.1.6 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല െരക്കു ഗതയാഗതം
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പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ 

ഏപ്രതിൽ മുതൽ മയാർച്ചക് വപ്ര യുള്ള 
െരക്ക് വധ്യാപയാരം 2019-20 

ഏപ്രതിൽ മുതൽ മയാർച്ചക് വപ്ര യുള്ള 
െരക്ക് വധ്യാപയാരം 2018-19 
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പ്െറുസഗയാളങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള ഇരുമ്പയതിരക് (35.17%), 
വളം (12.69%), പയാെകം, മറ്റക് കൽക്രതി (2.56), എന്ീ 
ഇനങ്ങളപ്ട െരക്ക് ഗതയാഗതത്തിൽ വർദ്ന ഉണ്യായതി. 
എന്യാൽ മറ്റക് ദ്രയാവകങ്ങൾ, (-)1.50, അസംസക്കൃത 
രയാസവളങ്ങൾ (-)5.5, കൽക്രതി (തയാപ, നീരയാവതി) 
(-)12.72, മറ്റക് വസക്തക്ൾ (-)4.78 എന്തിവയുപ്ട 
വധ്യാപയാരത്തിൽ കു�വണ്യായതി. വതിശേയാംശങ്ങൾ 
െടിത്ം 11.1.5 -ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു 

പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളതിൽ 2019-20 ൽ വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്ത പ്മയാത്ം െരക്ക് 709.93 േശലഷേം ടൺ ആണക്. 
ഇതക് മുൻ വർഷപ്ത് അസപഷേതിച്ചക് 0.82 ശതമയാനം 
വളർച്ചയയാണക് കയാണതിക്കുന്തക്

ഇന്ധ്ൻ സപയാർട്ടക്  അസസയാസതിസയഷപ്റെ 
(െടിത്ം 11.1.6) കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, 2019-20 പ്ല 
പ്മയാത്ം െരക്ക് വളർച്ച 0.82 ശതമയാനവം 2018-19 
ൽ 2.9 ശതമയാനവമയായതിരുന്നു. െരക്ക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യുന്തതിൽ പയാരേ്വീപക് ഏറ്റവം ഉയർന് വളർച്ചയാ 
നതിരക്ക് (11.36 ശതമയാനം) വകവരതിക്കുകയുണ്യായതി. 
കതിഴക്ൻ ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല െരക്കുകളപ്ട വളർച്ച 
ഇപ്രകയാരമയാണക്, പ്കയാൽക്ത് (3.12 ശതമയാനം), 
പ്െവന് (5.05 ശതമയാനം), വതി ഒ െതിേംബരനയാർ 
(3.3 ശതമയാനം). പടതിഞ്ഞയാ�ൻ ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല 
െരക്കുകളപ്ട വളർച്ച ഇപ്രകയാരവമയാണക്. പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം 
(6.3 ശതമയാനം), മുംവബ (0.18 ശതമയാനം) എന് 
പ്രകയാരവമയാണക്. 

ഇന്തഘ്യടിലെ പ്രധാന തു�മുഖങ്ങളുലെ കശഷടി 
വടിനടികയാഗം

2018-2019 -ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ െരക്കു ഗതയാഗതം 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്തതക് 267.10 േശലഷേം ടൺ  സശഷതിയുള്ള 
േീന്ദയയാൽ ത�മുഖമയാണക്.  പ്തയാട്ടുപതിന്തിൽ 239.00 
േശലഷേം ടൺ സശഷതിയുള്ള പയാരേ്വീപക് ആണക്.   സശഷതി 
ഉപസയയാഗത്തിപ്റെ വതിശേയാംശങ്ങൾ െടിത്ം 11.1.7 -ൽ 
കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു

ഇന്തഘ്യടിലെ ലെറകടിെ തു�മുഖങ്ങളുലെ 
കശഷടിയും, കശഷടി വടിനടികയാഗവം

രയാജധ്പ്ത് ത�മുഖങ്ങളപ്ട സശഷതി ഉയർത്തുന്തതിനയായതി 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺപ്മറെക് സയാഗർമയാല, എന് പദ്തതി  
നടപെതിലയാക്തി വരുന്നു.  സകരളത്തിപ്ല പ്െറുകതിട 
ത�മുഖങ്ങളപ്ട പ്മയാത്ം സശഷതി 0.55 േശലഷേം ടൺ 
ആണക്, അതതിപ്റെ സശഷതിയുപ്ട 37.10 ശതമയാനം 
മയാത്രമയാണക് ഉപസയയാഗതിച്ചതക്. രയാജധ്പ്ത് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
െരക്ക് വകമയാറ്റ സശഷതിയുള്ള (542 േശലഷേം ടൺ) 
ഗുജ�യാത്ക് തപ്ന്യയാണക് 2018-19 ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
െരക്ക് വകകയാരധ്ം പ്െയ്തതക്.  സശഷതി വതിനതിസയയാഗത്തിപ്റെ 
വതിശേയാംശങ്ങൾ െടിത്ം 11.1.8 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലകാച്ടി കപാർട്്

സകരളത്തിൽ സ്തിതതി പ്െയ്യുന് ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്രധയാന 
ത�മുഖങ്ങളതിപ്ലയാന്യാണക് പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം. വതില്ലതിംഗക്ടൺ, 

െടിത്ം 11.1.8 തതിരപ്ഞ്ഞടുത് സംസ്യാനങ്ങൾ തതിരതിച്ചുള്ള ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല സശഷതി വതിനതിസയയാഗം 
(2018-19)  (മതില്ലധ്ൻ ടണ്തിൽ)
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വല്ലയാർപെയാടം എന്ീ രണ്ക് േ്വീപുകളതിലയായയാണക് ത�മുഖം 
സ്തിതതി പ്െയ്യുന്തക്. 2019-20 -ൽ പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്ത പ്മയാത്ം െരക്ക് ഗതയാഗതം 19.47 
എംഎംടതി ആയതിരുന്നു, 2018-19 -ൽ 32.02 എംഎംടതി.
ആയതിരുന്നു. മുൻവർഷസത്ക്യാൾ 39.2 ശതമയാനം 
ഇടതിവയാണക് ഇതക് സൂെതിപെതിക്കുന്തക്.  സകയാവതിഡക്-19 
എന് മഹയാമയാരതിപ്യ തടർന്ക് സലയാകപ്മമ്പയാടുമുള്ള 
െരക്കുകളപ്ട ഗതയാഗതം തടസ്പ്പട്ടതതിനയാൽ ത�മുഖ 
ഗതയാഗതം കു�യുകയുണ്യായതി.  എന്തിരുന്യാലും 
മുൻവർഷപ്ത് അസപഷേതിച്ചക് സബ്ക്ക് ബൾക്ക് 
കയാർസഗയായതിൽ 38.9 ശതമയാനം വർധന 
സരഖപ്പെടുത്തുകയുണ്യായതി. വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന് െരക്ക് 
ഗതയാഗതത്തിപ്റെ  വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ടയുള്ള  
െടിത്ം 11.1.9 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

രയാസവളങ്ങൾ, അസംസക്കൃത വസക്തക്ൾ 
എന്തിവയുൾപ്പെപ്ടയുള്ള മറ്റക് െരക്കുകൾ, 
ഭഷേധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ, ഇരുമ്പക്, ഉരുക്ക്, യ�ങ്ങൾ 
എന്തിവ ഇ�ക്കുമതതിയുപ്ട പ്രധയാന ഘടകങ്ങളയാണക്. 
സതയതില, കശുവണ്തിപെരതിപെക്, സമുസദ്രയാതക്പന്ങ്ങൾ, 
കയർ ഉൽപന്ങ്ങൾ, സുഗന്ധവധ്ജേനങ്ങൾ, കയാപെതി, 
മറ്റതിനങ്ങൾ എന്തിവയയാണക് പ്രധയാന കയറ്റുമതതി 
വസക്തക്ൾ.

ഇന്ധ്യതിപ്ല വതിസനയാേസഞ്ചയാര സക�ങ്ങളതിൽ ഒന്യാണക് 
പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം. 2018-19 -ൽ 49 അന്യാരയാഷക്് 
ക്രൂയതിസക് കപെലുകൾ 62,753 യയാത്രക്യാരുമയായും 
28,828 ക്രൂ അംഗങ്ങളമയായും പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം 
സന്ദർശതിച്ചു. പ്കയാച്ചതി ത�മുഖപ്ത് വതില്ലതിങക്ടൺ 
േ്വീപതിൽ നതിന്ക് ടൂ�തിസ്റ്റുകൾക്യായതി പ്ഹലതിസകയാപക്റ്റർ 
സസവനം ഏർപ്പെടുത്തി. 2019 നവംബർ 21 നയാണക് 
പ്ഹലതിസകയാപക്റ്റർ സസവനം ആരംഭതിച്ചതക്. മൂന്യാർ, 
ജഡയായു എർത്ക് പ്സറെർ തടങ്ങതിയ സ്ലങ്ങളതിസലക്ക് 
യയാത്ര നടത്തുകപ്യന്തയാണക് ഇതതിപ്റെ ലഷേധ്ം. പുതതിയ 
മംഗലയാപുരം ത�മുഖം ഇതതിനകം (നവംബർ 3, 2019 നക് ) 
പ്ഹലതിസകയാപക്റ്റർ സർവീസക് ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു. 

ലകാച്ടി കപ്ല്ശാെ

രയാജധ്പ്ത് ഏറ്റവം വലതിയ കപെൽശയാലയയാണക് 
പ്കയാച്ചതി കപെൽശയാല. ഇതക് 1,10,000 ഡതി ഡബ്്യുടതി 
വപ്രയുള്ള കപെലുകൾ നതിർമ്മതിക്കുകയും എല്ലയാത്രം 
കപെലുകളം നന്യാക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. അന്യാരയാഷക്് 
പ്രശസ് കമ്പനതികളതിൽ നതിന്ക് കപെൽ നതിർമ്മയാണ 
ഓർഡറുകൾ സനടതിപ്യടുക്കുന്തതിൽ പ്കയാച്ചതി കപെൽശയാല 
പ്രശസ്മയാണക്. നതിലവതിൽ, രയാജധ്പ്ത് ആേധ്പ്ത് 
തസദേശീയ സവധ്യാമ പ്രതതിസരയാധ കപെൽ (എയർ 
ക്രയാഫക്റ്റക് കയാരതിസയഴക്സക് ഐ എൻ എസക് വതിക്രയാന്ക് ) 

െടിത്ം 11.1.9 പ്കയാച്ചതി ത�മുഖപ്ല െരക്ക് ഗതയാഗതം (2017-18 മുതൽ 2019-20)
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നതിർമ്മതിക്കുന്തക്.  പ്കയാച്ചതിപ്യ ഇന്ധ്യുപ്ട ഒരു സമുദ്ര 
സക�മയായതി വതികസതിപെതിക്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളപ്ട ഭയാഗമയായതി, 
സതി എസക് എൽ വതില്ലതിംഗക്ടൺ േ്വീപതിപ്ല അന്യാരയാഷക്് 
കപെൽ നന്യാക്ൽ സൗകരധ്ത്തിനക് സമീപം ഒരു 
മയാരതിവടം പയാർക്ക് സ്യാപതിച്ചു, ഇതക് ബഹുമയാനപ്പെട്ട 
സഹമ�തി (സ്വത� െയാർജക് ) ശ്രീ മൻസുഖക് എൽ 
മണ്യാവതിയ പ്സപക്റ്റംബർ 19, 2019 നക് 
 ഷതിപെതിംഗതിനയായതി ഉേക്ഘയാടനം പ്െയ്യുകയുണ്യായതി.   ആേധ് 
ഘട്ടത്തിൽ തപ്ന് സമുദ്ര വധ്വസയായത്തിപ്ല ആസഗയാള 
പ്രശസ്മയായ  പത്ക് സ്യാപനങ്ങൾ സതി എസക് എല്ലുമയായതി 
സഹകരതിച്ചക് മയാരതിവടം പയാർക്തിൽ തങ്ങളപ്ട യൂണതിറ്റുകൾ 
സ്യാപതിക്കുകയുണ്യായതി.   പ്കയാച്ചതിൻ ഷതിപെക് യയാർഡക് 
ലതിമതിറ്റഡുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതിയുപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.24 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കപെൽ നതിർമ്മയാണ വതിപണതിയതിൽ 
മന്ദഗതതിയതിലയാപ്ണങ്തിലും കമ്പനതി മതികച്ച പ്രകടനമയാണക് 
കയാഴ്ചവച്ചുതക് വവവതിധധ്മയാർന് പ്രവർത്ന വതിഭയാഗങ്ങളം 
ഉൽപെന് പ്പ്രയാവഫലും 2018-19 -ൽ (2,965.60 
സകയാടതി രൂപയുമയായതി) തയാരതമധ്ം പ്െയ്യുസമ്പയാൾ  2019-
20 -ൽ 3,422.49 സകയാടതി രൂപയുപ്ട വതിറ്റുവരവക് സനടയാൻ 
കമ്പനതിപ്യ സയാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്,   2019-20 ൽ നതികുതതി 
കതിഴതിച്ചുള്ള  ലയാഭം 863.43 സകയാടതി രൂപ. 2018-19 ൽ ഇതക് 
751.38 സകയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു. 2019-20 ൽ അറ്റയാേയായം 
637.69 സകയാടതി രൂപയയാണക്. 2018-19 -ൽ ഇതക് 481.18 
സകയാടതി രൂപയയായതിരുന്നു  

കകരളത്ടിലെ തു�മുഖങ്ങൾ

സകരളത്തിപ്ല തീരസേശം ഏകസേശം 585 കതിസലയാമീറ്റർ 
ദൂരമുണ്ക്.   പ്കയാച്ചതിയതിൽ ഒരു പ്രധയാന ത�മുഖവം 
17 പ്രധയാന ഇതര ത�മുഖങ്ങളം വതിഴതിഞ്ഞത്ക് 
വരയാനതിരതിക്കുന് മപ്റ്റയാരു സുപ്രധയാന ത�മുഖവമുണ്ക്. 
സകരളത്തിപ്ല 17 പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങളതിൽ നയാപ്ലണ്ം 
പ്ബർത്തിംഗക്, െരക്ക് വകകയാരധ്ം പ്െയ്യൽ, സംഭരണ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്തിവപ്യ അടതിസ്യാനമയാക്തി 
ഇറെർമീഡതിയറ്റക് ത�മുഖങ്ങളയായതി കണക്യാക്കുന്നു. 
അവ വതിഴതിഞ്ഞം, സബപൂർ-സകയാഴതിസക്യാടക്, അഴീക്ൽ, 

പ്കയാല്ലം എന്ീ ത�മുഖങ്ങളയാണക്. നീണ്കര, ആലപ്പുഴ, 
വലതിയത�, കയായംകുളം, മനസക്യാടം, മുനമ്പം-
പ്കയാടുങ്ങല്ലൂർ, പ്പയാന്യാനതി, തലസശേരതി, സകയാഴതിസക്യാടക്, 
കണ്ണൂർ, പ്െറുവത്തൂർ-നീസലശ്വരം, കയാസർസഗയാഡക് 
എന്തിവയയാണക് സംസ്യാനപ്ത് ബയാക്തി 13 പ്െറുകതിട 
ത�മുഖങ്ങൾ.

കകരള മാരടിദെം കബാർഡ് (തു�മുഖ വകുപ്്)

ത�മുഖ വകുപെയാണക് സംസ്യാനപ്ത് പ്െറുകതിട 
ത�മുഖങ്ങൾ സനയാക്തിനടത്തുന്തക്. സകരള സർക്യാരതിൻ 
കീഴതിലുള്ള സകയാട്ടയം ജതില്ലയതിപ്ല നയാട്ടകമതിപ്ല  49 
ശതമയാനം അഴതിമുഖമയാണക് ഉൾനയാടൻ ത�മുഖത്തിനയായതി  
സകരള വധ്വസയായ ഇൻഫയാസക്്കക്െർ പ്ഡവലപക് പ്മറെക് 
സകയാർപെസ�ഷൻ (കതിൻ ഫ) ഏപ്റ്റടുക്കുന്തക്. 
സംസ്യാനപ്ത് പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളപ്ട സ്വത്തുക്ൾ 
സംരഷേതിക്കുക എന്തയാണക് ത�മുഖ വകുപെതിപ്റെ 
പ്രധയാന പ്രവർത്നം ലകക് ഷധ്ം. സംസ്യാനത്തിനക് 585 
കതിസലയാമീറ്റർ നീളമുള്ള സ്വീകയാരധ്മയായ മയാനേണ്ങ്ങസളയാടക് 
തയാരതമധ്പ്പെടുത്യാവന് സമുദ്ര പ്രവർത്നങ്ങളം 
തത്മയ ഷതിപെതിംഗക് പ്രവർത്നങ്ങളം പ്കയാച്ചതിയതിൽ 
മയാത്രം സക�ീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. സംസ്യാനപ്ത് 
പതതിനയാലക് ജതില്ലകളതിൽ ഒമ്പതക് എണ്ം കടൽ തീരത്യാണക്. 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ സമുദ്രവതിഭവങ്ങളപ്ട മതികച്ചതം 
സുസ്തിരവമയായ വതിനതിസയയാഗം അതതിപ്റെ സയാമ്പത്തിക 
വളർച്ചയ്കക് ധയാരയാളം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുകയും 
പ്െയ്യുന്നുണ്ക്. ഈ ലഷേധ്ം വകവരതിക്കുന്തതിനയായതി 
സയാധധ്മയായ സ്ലങ്ങളതിപ്ലല്ലയാം സമുദ്രവമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്മച്ചപ്പെടുസത്ണ്തണ്ക്. 
അതതിനയാൽ, തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക് വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
ഒരു പദ്തതി രൂപകൽപെന പ്െയ്യുകയും ത�പരമയായതി 
നടപെയാക്കുന്തതിനക് ഒരു പ്രവർത്ന പദ്തതി 
തയ്യയാ�യാക്കുകയും പ്െയക്ത. പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിലൂപ്ട 
സ�യാഡക്/പ്�യതിൽ, തീരസേശ ജലപയാതകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
െരക്ക് ഗതയാഗതം/യയാത്രയാ ഗതയാഗതം എന്തിവ 
വഴതിതതിരതിച്ചുവതിടുന്തതിനക് പദ്തതി വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നുണ്ക്.  
സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഗതയാഗത/സലയാജതി്റേതികക് 
സമഖലപ്യ രൂപയാന്രപ്പെടുത്തുന് തരത്തിലയാണക് 

പട്ടിക11.1.24 2018-19 മുതൽ2019-20 വപ്രയുള്ള പ്കയാച്ചതി കപെൽശയാലയുപ്ട സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതി
ക്രമ 
നം. ഇനങ്ങൾ 2018-19 2019-20

1 പ്മയാത്ം വരുമയാനം 3192.89 3669.99

2 വതിലയതിടതിവക് , നതികുതതി ,മറ്റു സയാമ്പത്തിക പ്െലവകൾ കതിഴതി-
ച്ചുള്ള ലയാഭം 799.83 956.75

3 സയാമ്പത്തിക പ്െലവകൾ 14.30 44.59

4 വതിലയതിടതിവം, എഴുതതിത്ള്ളലും 34.16 48.73

5 നതികുതതി കതിഴതിച്ചുള്ള ലയാഭം 751.38 863.43

6 നതികുതതി പ്െലവക് 270.20 225.74

7 അറ്റയാേയായം 481.18 637.69
അവലംബം ത്കോച്തിൻ ഷതി്ത്യോർഡത് (വോർഷതിക റതിമ്ോർട്ത് 2019-20) 
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പദ്തതി ആസൂത്രണം പ്െയ്തതക്. ത�മുഖ വകുപെതിനക് 
കീഴതിൽ നടപെയാക്കുന് തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക് പദ്തതി 
രയാജധ്പ്ത് ആേധ്സത്തയാണക്. ഇതക് മത്ധ്ബന്ധനം, 
വധ്വസയായങ്ങൾ, സമുദ്ര വതിേധ്യാഭധ്യാസം, ടൂ�തിസം 
എന്തിവയുമയായതി സമന്വയതിപെതിച്ചക് സമഖലയതിൽ സനട്ടങ്ങൾ 
വകവരതിക്യാൻ സയാധതിക്കും. സകരള ഉൾനയാടൻ പ്വസ്ൽ 
നതിയമങ്ങൾ (പ്ക.ഐ.വതി നതിയമങ്ങൾ)/സംസ്യാനത്ക് 
നടപെയാക്കുന്തതിനക് സപയാർട്ടക് ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെക് 
ഡയ�കക്ടർക്ക് ഉത്രവയാേതിത്മുണ്ക്. സകരള മയാരതിവടം 
സബയാർഡക് ആകക്റ്റക് 2017 പ്റെ അംഗീകയാരത്തിനക് സശഷം, 
ത�മുഖ വകുപെക് നടത്തുന് എല്ലയാ പ്രവർത്നങ്ങളം 
സകരള മയാരതിവടം സബയാർഡതിപ്റെ നതിയ�ണത്തിലയാണക് 
നടക്കുന്തക്. 

പ്സപക്റ്റംബർ 16 നക് സകരള മയാരതിവടം സബയാർഡക് 
ആകക്ടക് 2017 പ്റെ അംഗീകയാരത്തിനക് സശഷമയാണക് 
സകരള മയാരതിവടം സബയാർഡക് നതിലവതിൽ വന്തക്. ഈ 
നതിയമപ്രകയാരം സകരളത്തിപ്ല പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളപ്ട 
ഭരണം, നതിയ�ണം, പരതിപയാലനം എന്തിവയ്കയായതി 
പ്ക.എം.ബതി രൂപീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ഒരു പ്െയർമയാൻ, 
വവസക് പ്െയർമയാൻ, 6 എക്ക്-ഒഫീസഷധ്യാ അംഗങ്ങൾ, 
നയാമനതിർസേശം പ്െയ്യപ്പെട്ട നയാലക് അംഗങ്ങൾ 
എന്തിവരടങ്ങുന്തയാണക് സബയാർഡക്. ഈ നതിയമത്തിപ്റെ 
ഫലമയായതി സകരള സ്റേറ്റക് മയാരതിവടം പ്ഡവലപക്പ്മറെക് 
സകയാർപെസ�ഷനും സകരള സ്റേറ്റക് മയാരതിവടം 
പ്ഡവലപക്പ്മറെക് പ്സയാവസറ്റതിയും പ്ക.എം.ബതിയുപ്ട 
നതിയ�ണത്തിലയായതി. ത�മുഖവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
എല്ലയാത്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ, ത�മുഖങ്ങളപ്ട 
നവീകരണം, ഷതിപെതിംഗക് പ്രവർത്നങ്ങൾ വർദ്തിപെതിക്കുക 
എന്തിവയയാണക് സകരള മയാരതിവടം സബയാർഡതിപ്റെ 
പ്രധയാന ലഷേധ്ങ്ങൾ. 

കകരള ഉൾനാെന് ലവസ്ല് (ലക ഐ വടി) 
നടിയമങ്ങൾ, 2010

2010 പ്സപക്റ്റംബർ 15 നക് പ്കഐവതി നതിയമങ്ങൾ 
നതിലവതിൽ വന്നു. ഡയ�കക്ടർ, സപയാർട്ടക് 
ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെയാണക് ഇതതിപ്റെ നടപെതിലയാക്ൽ 
അസതയാ�തിറ്റതി. എന്യാൽ ഇസപെയാൾ നടപെയാക്ൽ പ്ക.എം.
ബതിപ്യ ചുമതലയതിൽ വരുന്നു. പ്ക.ഐ.വതി െട്ടമനുസരതിച്ചക് 
വതിഴതിഞ്ഞം, പ്കയാല്ലം, ആലപ്പുഴ, പ്കയാടുങ്ങല്ലൂർ, സബപ്പൂർ, 
അഴീക്ൽ എന്തിങ്ങപ്ന 6 സപയാർട്ടക് രജതിസക്്തികൾ 

ഉണ്ക്. പ്കഐവതി നതിയമമനുസരതിച്ചക്, ജലയയാനങ്ങളപ്ട 
രജതിസക്സ്ഷൻ കയാലയാവധതി 5 വർഷമയായതിരതിക്കുന്തം 
വയാർഷതിക സർസവ സർട്ടതിഫതിക്റ്റക് ഒരു വർഷസത്ക്ക് 
സയാധുതയുള്ളതമയാണക്. ജലയയാനങ്ങളപ്ട 
പ്രവർത്നത്തിനക് ഈ രണ്ക് സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളം 
അതധ്യാവശധ്മയാണക്. കൂടയാപ്ത, 3 വർഷത്തിപ്ലയാരതിക്ൽ 
കപെലുകൾ വരൈ സഡയാക്തിൽ സർസവ പ്െയ്യണം. 3 
വർഷസത്ക്ക് മലതിനീകരണ നതിയ�ണ സബയാർഡതിൽ 
നതിന്ക് വയബതിലതിറ്റതി സർട്ടതിഫതിക്റ്റും മൂന്യാം കഷേതി 
ഇൻഷു�ൻസും നൽകതിയയാൽ മയാത്രമയാണക് ഹൗസക് 
സബയാട്ടുകൾക്ക് സർസവ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ നൽകുന്തക്.

രജടിസ്റ്റർ ലെയ്ത ജെയാനങ്ങൾ

2019-20 ൽ സകരളത്തിപ്ല വതിവതിധ ത�മുഖങ്ങളതിലയായതി 
469 ജലയയാനങ്ങൾ രജതി്റേർ പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്, അതയായതക്, 
വതിഴതിഞ്ഞം (77), പ്കയാല്ലം (128), ആലപ്പുഴ (102), 
പ്കയാടുങ്ങല്ലൂർ (74).  പയാസഞ്ചർ കപെൽ, ്ീഡക് സബയാട്ടക്, 
ഹൗസക് സബയാട്ടക്, കയാർസഗയാ കപെൽ, സഫ്യാട്ടതിംഗക് �തിസസയാർട്ടക്, 
സമയാസട്ടയാർ സബയാട്ടക്, കട്ടർ പ്സഷേൻ പ്രൈഡക്ജർ, ജങ്ർ, 
ഷതിക്യാ�സക്, ടഗക്, പ്ജറ്റക്സ്തി, പ്�സ്്യൂ സബയാട്ടക്, ക്രൂയതിസക് 
സബയാട്ടക് എന്തിവ രജതി്റേർ പ്െയ്ത ജലയയാനങ്ങളതിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്നു. 2019-20 ൽ 1857 കപെലുകൾ 
പരതിസശയാധതിച്ചതക്. അതതിൽ 1,297 എണ്ം തതികഞ്ഞതയായും 
554 കപെലുകൾ തകരയാ�തിലയായതയായും കപ്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്
ത�മുഖ വകുപെക് പ്ക ഐ വതി നതിയമങ്ങൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനയാൽ, ഇതക് പരതിസശയാധനകൾ 
നടത്തുകയും ജലയയാനങ്ങളപ്ട രജതിസക്സ്ഷൻ 
സുഗമമയാക്കുകയും ഷതിപെതിംഗതിനക് സപ്രയാത്യാഹനം 
നൽകുകയും പ്െയ്യുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.25, 
11.1.26 എന്തിവയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്ടിലെ ഇന്ർമീഡടിയറ്് 
തു�മുഖങ്ങളടിലെയും ലെറകടിെ 
തു�മുഖങ്ങളടിലെയും െരക്് ഗതാഗതം

കഴതിഞ്ഞ നയാലക് വർഷമയായതി സകരളത്തിപ്ല 
ഇറെർമീഡതിയറ്റക് ത�മുഖങ്ങളതിപ്ലയും പ്െറുകതിട 
ത�മുഖങ്ങളതിപ്ലയും വകകയാരധ്ം പ്െയ്ത െരക്കുകളപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.27 കയാണതിക്കുന്നു. 
കഴതിഞ്ഞ നയാലക് വർഷങ്ങൾ കണക്തിപ്ലടുക്കുസമ്പയാൾ, 
സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക് ത�മുഖങ്ങൾ വകകയാരധ്ം 

പട്ടിക 11.1.25  പ്ക. ഐ.വതി.നതിയമം നടപെതിലയാകുനതതിനയായുള്ള പരതിസശയാധനയാ വതിവരങ്ങൾ
ക്രമ.
നം.

ഇനം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 പരതിസശയാധതിച്ച യയാനങ്ങളപ്ട എണ്ം 899 712 833 1857

2 കുറ്റമറ്റതയായതി കപ്ണ്ത്തിയവയുപ്ട എണ്ം 532 402 485 1297

3 തകര�തിലയായതയായതി കപ്ണ്ത്തിയവയുപ്ട 
എണ്ം

367 310 348 554

4 തടഞ്ഞു വയ്കൽ ഉത്രവക് നലക്കതിയവയുപ്ട 
എണ്ം

25 41 25 56

അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത്
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പ്െയ്യുന് െരക്തിപ്റെ അളവതിൽ ഏറ്റക്കു�ച്ചതിലുകൾ 
കയാണപ്പെടുന്നുണ്ക്. ഈ നയാലക് വർഷങ്ങളതിലും, കയറ്റുമതതി 
െരക്ക് (കയറ്റുമതതി = തീരസേശ, വതിസേശ) ഇ�ക്കുമതതി 
െരക്തിസനക്യാൾ കൂടുതലയാണക് (ഇ�ക്കുമതതി = തീരസേശവം 
വതിസേശവം). സകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള പ്മയാത്ം െരക്ക് 
കയറ്റുമതതി യഥയാക്രമം 2017ൽ 2,98,799 ടൺ, 2020-ൽ 
1,15,968 ടൺ എന്തിങ്ങപ്നയയാണക്.

സകരളത്തിൽ 4 ത�മുഖങ്ങൾക്ക് െരക്ക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാനുള്ള സശഷതിയുണ്ക്. അവ, സബപൂർ, അഴതിക്ൽ, 
പ്കയാല്ലം, വതിഴതിഞ്ഞം എന്തിവയയാണക് (വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.19 ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു). 
നയാലക് ത�മുഖങ്ങളപ്ട പ്മയാത്ം വയാർഷതിക സശഷതി 
ഏകസേശം 9000 ലഷേം ടണ്യാണക്. െരക്ക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാനുള്ള സശഷതിയും ഉപസയയാഗവം തമ്മതിൽ വലതിയ 
വതിടവക് ഉണ്ക്, അതക് ഒരു ശതമയാനത്തിൽ തയാപ്ഴയയാണക്. 
വതിനതിസയയാഗസശഷതിയതിപ്ല പ്രശ്നങ്ങൾ / പ്വല്ലുവതിളതി 
സൂഷേക് മനതിരീഷേണം നടത്തുകയും അവ പരതിഹരതിച്ചു 
സശഷതി ഉപസയയാഗം പ്മച്ചപ്പെടുസത്ണ്തണ്ക്.

കകരളത്ടിലെ തു�മുഖങ്ങളടില് നടിന്നുമുള്ള 
വരുമാനം

സകരളത്തിപ്ല ത�മുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള വരുമയാനം
2016 മുതൽ 2020 വപ്ര സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, 
വമനർ ത�മുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള വരുമയാനത്തിപ്റെ 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.28 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  
2018 ൽ പ്മയാത്ം വരുമയാനത്തിൽ  ഗണധ്മയായതി 
കു�വക് സംഭവതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 2019 ൽ ഇതക് മുൻ 

വർഷപ്ത്ക്യാളം  വർദ്നവക് സരഖപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
ഒരു ത�മുഖത്തിപ്റെ പ്രധയാന പ്രവർത്നം െരക്ക് 
ഗതയാഗതമയായതി കണക്യാക്പ്പെടുന്നു. നതിർഭയാഗധ്വശയാൽ, 
കയറ്റുമതതി, ഇ�ക്കുമതതി കുടതിശേതികയുപ്ട വതിഹതിതം മൂന്ക് 
വർഷത്തിനതിപ്ട പ്മയാത്ം വരുമയാനത്തിപ്റെ ഒരു 
ശതമയാനത്തിൽ തയാപ്ഴയയാണക്.  അതയായതക് 2016 ൽ 
40 ലഷേം രൂപയും 2019 ൽ 32 ലഷേം രൂപയും ആണക്.  
ത�മുഖ വരുമയാനത്തിപ്റെ പ്രധയാന പങ്ക് രൈജക്ഡക് 
വസക്തക്ളതിൽ നതിന്നുമയാണക്. 2016, 2017, 2019, 
2020 വർഷങ്ങളതിപ്ല പ്മയാത്ം വരുമയാനത്തിപ്റെ 90 
ശതമയാനവം രൈജക്ഡക് വസക്തക്ളതിൽ ലഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്. 
ആയതതിനയാൽ ത�മുഖപ്രവർത്നങ്ങൾ കു�ച്ചുകൂടതി 
വതിപുലമയാസക്ണ്തണ്ക്.  2019-20 കയാലയളവതിൽ 
സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, വമനർ ത�മുഖങ്ങളതിൽ 
നതിന്ക് ലഭധ്മയായ വരുമയാനം ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള 
അനുബന്ം 11.1.20 നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2020 ൽ സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, വമനർ 
ത�മുഖങ്ങളപ്ട വരുമയാനത്തിൽ ഓസരയാ ഇനത്തിപ്റെയും 
പങ്ക് ഇനതിപെ�യുന് െടിത്ം 11.1.10 കയാണതിക്കുന്നു.

ലെറകടിെ തു�മുഖങ്ങളുലെ പ്രവർത്നങ്ങൾ

17 പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിൽ, നയാലക് ത�മുഖങ്ങൾ 
2019-20 ൽ കടല്വഴതിയുള്ള വധ്യാപയാരത്തിനയായതി 
പ്രവർത്തിച്ചതിരുന്നു. പ്കയാല്ലത്തിനക് യ�സയാമഗ്രതികളപ്ട 
കയറ്റുമതതിയും ഇ�ക്കുമതതിയും ഉണ്യായതിരുന്നു. വതിഴതിഞ്ഞത്ക് 
പച്ചക്�തികളപ്ട െരക്ക് ഗതയാഗതം ഉണ്യായതിരുന്നു. 
അഴതിക്ൽ, സബപ്പൂർ (സകയാഴതിസക്യാടക് ) ത�മുഖങ്ങൾക്കും 

പട്ടിക 11.1.26  സകരളത്തിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്ത യയാനങ്ങളപ്ട എണ്ം
ക്രമ.
നം.

ഇനം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 കയാറ്റഗ�തി എ NIL 1 NIL 10

2 കയാറ്റഗ�തി ബതി 50 33 84 251

3 പുതതയായതി നതിർമ്മതിച്ച യയാനങ്ങൾ 54 33 84 103

4 പഴയ സപരക് മയാറ്റതിയതക് 4 3 7 105

അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത്

പട്ടിക 11.1.27  2017 മുതൽ 2019 വപ്ര സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, വമനർ ത�മുഖങ്ങളതിൽ വകകയാരധ്ം പ്െയ്ത 
െരക്കുകളപ്ട അളവക് (അളവക് ടണ്തിൽ)

വര് ഷം 
ഇ�ക്കുമതടി കയറ്റുമതടി ആലക

ആഭഘ്ന്തരം വ ടികദശ ആലക ആഭഘ്ന്തരം വ ടികദശ ആലക
2017 106663 0 106663 291219 7580 298799 405462

2018 12174 0 12174 126619 0 126619 138793

2019 92542 4459 97001 122380 3767 126147 223148

2020 37338 908 38246 115968 0 115968 154214

ആപ്ക 152717 5367 158084 656186 11347 667533 921617

അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത് 



543അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

കബാക്്  11.1.7  ത�മുഖ സമഖലയതിപ്ല പ്മയാത്ത്തിലുള്ള പ്രകടനം

1. സകരളത്തിപ്ല പ്രവർത്നസയയാഗധ്മയായ നയാലക് പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങൾ അഴതിക്ൽ, സബപൂർ, പ്കയാല്ലം, 
വ തിഴ തിഞ്ഞം എന്തിവയയാണക്.

2. ത�മുഖ വരുമയാനത്തിപ്റെ ഭൂരതിഭയാഗവം (52.73 സകയാടതി രൂപ) രൈജക്ഡക് വസക്തക്ളതിൽ നതിന്യാണക്.
3. 2018-19 ൽ സകരളത്തിപ്റെ ത�മുഖ സശഷ തി 0.55 േശലഷേം ടണ്ം 37.10 ശതമയാനം സശഷ തി 

ഉപസയയാഗവമയാണക്.
4. സകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള പ്മയാത്ം െരക്ക് കയറ്റുമതതി യഥയാക്രമം 2017-ഇൽ 2,98,799 ടൺ, 2020-ൽ 

1,15,968 ടൺ ആണക് (ഒകക്സടയാബർ വപ്ര) 
5. സകരളത്തിപ്ല പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിൽ 2019-20 ൽ 224 ്റേീമറുകളം 252 കപെലുകളം സന്ദർശതിച്ച തിട്ടുണ്ക്.. 

ഇതതിൽ 203 ്റേീമറുകളം 251 കപെലുകളം സബപൂർ ത�മുഖം സന്ദർശതിച്ചു.
6. 2019-20 ൽ 469 ഉൾനയാടൻ കപെലുകൾ സകരളത്തിപ്ല വ തിവ തിധ ത�മുഖങ്ങളതിൽ രജതി്റേർ പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്

അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത്

െടിത്ം 11.1.10  2020 ൽ സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, വമനർ ത�മുഖങ്ങളപ്ട വരുമയാനത്തിൽ ഓസരയാ 
ഇനത്തിപ്റെയും പങ്ക് 

അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത്

പട്ടിക 11.1.28  2016 മുതൽ 2020 വപ്ര സകരളത്തിപ്ല വമനർ ഇറെർമീഡതിയറ്റതിൽ ത�മുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള  
വരുമയാനത്തിപ്റെ വതിഭയാഗം തതിരതിച്ചുള്ള വതിഭജനം

വർഷം
 

തു�മുഖ കുെടിശ്ടിക കയറ്റുമതടി ഇ�ക്കുമതടി 
കുെടിശ്ടിക

വഘ്ാപാര ഓവർദെം 
നടിരക്കുകൾ

ലരൈഡ്ലജഡ് 
വസ്തുക്ൾ മറ്റുള്ളവ ആലക

തുക ലമാത്ം% തുക ലമാത്ം% തുക ലമാത്ം% തുക ലമാത്ം% തുക ലമാത്ം%

2016 9.05 0.15 40.04 0.67 45.42 0.76 5468.57 91.02 444.77 7.4 6007.85

2017 4.18 0.07 27.38 0.47 46.16 0.79 5603.65 96.12 148.31 2.54 5829.68

2018 7.95 0.3 31.49 1.18 15.48 0.58 1169.03 43.76 1447.8 54.19 2671.75

2019 7.97 0.16 32.66 0.67 33.01 0.68 4342.43 89.71 424.52 8.77 4840.59

2020 4.9 0.08 5.03 0.09 46.27 0.81 5273.6 90.90 476.8 8.23 5802.0
അവലംബം മകരള �ോരതി ബടം മബോർഡത് 
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2019-20ൽ വധ്യാപയാര പ്രവർത്നങ്ങൾ ഉണ്യായതിരുന്നു. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.19 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2019-20 കയാലയളവതിൽ സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, 
വമനർ ത�മുഖങ്ങൾ വഴതി ത�മുഖവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
വതിവതിധ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ നതിന്ക് 58.02 സകയാടതി രൂപ 
വരുമയാനം ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. പ്രൈഡക്ജക് പ്െയ്ത വസക്തക്ളതിൽ 
നതിന്യാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ വരുമയാനം ലഭതിച്ചതക് (52.73 
സകയാടതി രൂപ). 2019-20 പ്ല പ്മയാത്ം ഇ�ക്കുമതതി 
കയറ്റുമതതി വരുമയാനം 50.1 ലഷേം രൂപയയായതിരുന്നു. 
സകരളത്തിപ്ല ഇറെർമീഡതിയറ്റക്, വമനർ ത�മുഖങ്ങൾ 
വഴതി സനടതിയ വരുമയാനത്തിപ്റെ വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.20 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

്റേീമറുകളം കപെലുകളം സന്ദർശതിച്ചതതിൽ സകരളത്തിപ്ല 
നയാലക് ഓപെസ�റ്റതിംഗക് ത�മുഖങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം തതിരസക്�തിയ 
ത�മുഖമയാണക് സബപ്പൂർ (സകയാഴതിസക്യാടക് ). 2019-20 
കയാലയളവതിൽ 224 ്റേീമറുകളം 256 കപെലുകളം 
സകരളത്തിപ്ല പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങൾ സന്ദർശതിച്ചു. 
ഇതതിൽ 203 ്റേീമറുകളം 251 കപെലുകളം സബപ്പൂർ 
ത�മുഖത്യാണക് വന്തക്. വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.21 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സകരളത്തിപ്ല നയാലക് ഓപെസ�റ്റതിംഗക് ത�മുഖങ്ങളതിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ സൗകരധ്ങ്ങളള്ളതക് സബപ്പൂർ 
ത�മുഖത്യാണക്. സബപ്പൂരതിൽ 310 മീറ്റർ വയാർഫക്, 
കൂടയാപ്ത 800 മീ 2 സഗയാഡൗൺ ഏരതിയയും ഉണ്ക്.    
സകരളത്തിപ്ല പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളതിൽ ലഭധ്മയായ 
സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.22 
ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ�ണ്ാം പഞ്വത്സര പദ്ധതടിയടിലും 
പതടിമൂന്നാം പഞ്വത്സര പദ്ധതടിയടിലും 
(2017-18 മുതല് 2020-21 വലര) 
സാമ്പത്ടിക പുകരാഗതടി

ചുവപ്ട നൽകതിയതിരതിക്കുന് പട്ടിക 11.1.29 അനുസരതിച്ചക്, 
പ�ണ്യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതി കയാലയളവതിൽ, 
ത�മുഖ സമഖലയുപ്ട പ്മയാത്ത്തിലുള്ള വതിഹതിതം 
700.3 സകയാടതി രൂപയും. പ്െലവക് 782.00 സകയാടതി (111.7 
ശതമയാനം) രൂപയും ആണക്. ഇതതിൽ 223.72 സകയാടതി 
രൂപ വതിഴതിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണൽ സീ സപയാർട്ടക് 
ലതിമതിറ്റഡതിനക് (വതി.ഐ.എസക്.എൽ) വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളതക്.  
523.68 സകയാടതിയയാണക് പദ്തതി പ്െലവക്. പതതിമൂന്യാം 
പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിൽ വതി .ഐ .എസക് .എല്ലതിനക് ബജറ്റക് 
വതിഹതിതം സമജർ ഇൻഫയാസക്്കക്െർ പ്ഡവലപക് പ്മറെക് 
സപ്രയാഗ്രയാമതിനക് കീഴതിൽ ഉൾപ്പടുത്തി പദ്തതി 
നടപെയാക്തി വരുന്നു., ത�മുഖ സമഖലയതിൽ ഒരു ലഷേം 
രൂപയുപ്ട സടയാക്ൺ വതിഹതിതമയാണക് വർഷം സതയാറും 
വകയതിരുത്തുന്തക്. ഇതക് വതിഹതിതം കുത്പ്ന കു�യയാൻ 
കയാരണമയാകുന്നു.

തീരകദശ ഷടിപ്ടിംഗ് പ്രകമാഷണല് 
പദ്ധതടി
െരക്് കപ്രാത്സാഹന പദ്ധതടി

സകരള തീരത്ക് പ്തക്ക് പ്പയാഴതിയൂരതിനും വടക്ക് 
മസഞ്ചശ്വരത്തിനും ഇടയതിലുള്ള ജലപയാതകളതിൽ െരക്ക് 
നീക്കുന്തതിനും പ്രധയാന ത�മുഖത്ക് കയറ്റുകസയയാ 
ഇ�ക്കുകസയയാ പ്െയ്യുന്തതിനക് കയാർസഗയാ ഇൻപ്സറെീവക് 
3/ടൺ/കതിസലയാമീറ്റർ എന് നതിരക്തിലയാണക് 
അനുവേതിച്ചതിരുന്തക്. തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക് പദ്തതി 
ആരംഭതിച്ചതതിനുസശഷം ഏകസേശം 136 ലഷേം രൂപ ഈ 
പദ്തതി പ്രകയാരം വകുപെക് വതിതരണം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.
കതിഴക്ക്, പടതിഞ്ഞയാ�ൻ തീരങ്ങളതിൽ നതിന്ക് 
ഭഷേധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ, സതിമൻ�ക്, ഗ്രയാവനറ്റക്, മയാർബതിൾ, 
പ്സ�യാമതികക് വടലുകൾ, കശുവണ്തിപെരതിപെക്, 
സകർണലുകൾ, രയാസവളങ്ങൾ, സസയാഡയാ ആഷക് 
സപയാലുള്ള രയാസവസക്തക്ൾ എന്തിവ സപയാലുള്ള പ്രസതധ്ക 
െരക്കുകൾ / െരക്കുകൾ വഴതിതതിരതിച്ചുവതിടുകയയാണക് 
ലഷേധ്ം. ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ അന്തിമമയാക്യാൻ വകുപെക് 
ഉപസയയാഗതിക്കുന് നയാവതിസഗഷൻ െയാർട്ടുകപ്ള 
അടതിസ്യാനമയാക്തിയയാണക് കൃതധ്മയായ ദൂരം 
കണക്യാക്കുന്തക്

തു�മുഖ കമഖെയടിലെ ഭൗതടിക കനട്ം

നതിർദേതിഷ് ലഷേധ്ങ്ങൾ സനടുന്തതിനും നതിർദേതിഷ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നതിർവഹതിക്കുന്തതിനും സപയാർട്ടക് 
സമഖലയതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് ഏജൻസതികളണ്ക്. പ്ക .എം .
ബതി, വഹസരൈയാ ഗ്രയാഫതികക് സർസവ് വകുപെക്, ഹയാർബർ 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് വതിഭയാഗം, പ്ക .എസക് .എം .ഡതി .സതി .എൽ.

2019-20

• ഇ-ഓഫീസക്, പരതിശീലനം, സശഷതി വർദ്തിപെതിക്ൽ, 
അസന്വഷണം, ആസൂത്രണം, ഗസവഷണം, വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്തിവയതിലൂപ്ട ത�മുഖ 
സമഖലപ്യ പരതിപയാലതിച്ചക്. തടസ്മതില്ലയാത് ഭരണം 
കയാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

• വതിഴതിഞ്ഞം സബപൂർ ത�മുഖം എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ ക്രൂ 
മയാറ്റുന്തതിനുള്ള സൗകരധ്ങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു

• പ്കയാല്ലം, സബപൂർ, അഴതിക്ൽ ത�മുഖം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ ഓസട്ടയാസമറ്റഡക് കയാർസഗയാ 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യൽ ഗതിയറുകൾ പൂർത്തിയയായതി

• പ്കയാല്ലം ത�മുഖപ്ത് മൾട്ടതി പർപെസക് പയാസഞ്ചർ-
കം-കയാർസഗയാ വയാർഫക് 20 സകയാടതി രൂപ (സയാഗർമയാല 
പദ്തതി പ്രകയാരം) പ്െലവതിൽ പൂർത്തിയയാക്തി  
ഇതതിൽ 7.23 സകയാടതി രൂപ സക� ഗവപ്മെറെതിപ്റെ 
ധനസഹയായമയാണക് ലഭതിച്ചതക്.

• ലഷേേ്വീപതിപ്ന സബപൂർ ത�മുഖവമയായതി 
ബന്ധതിപെതിക്കുന് പതതിവക് സസവനങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു.

• വതിഴതിഞ്ഞം ത�മുഖം മയാലതിേ്വീപതിസലക്ക് പ്രതതിവയാര 
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കപെൽ പ്രവർത്നം നടത്തി വരുന്നു.
• സബപൂർ ത�മുഖത്തും അഴീക്ൽ ത�മുഖത്തും 

ഇലകക്സ്യാണതികക് ഡയാറ്റ ഇറെർസെഞ്ചക് സൗകരധ്ം 
ലഭധ്മയാക്കും

• സബയാണ്ക് ക്രൂ പരതിശീലന പരതിപയാടതിയതിൽ 5,000 
ത്തിലധതികം കുട്ടതികൾ നീണ്കര മയാരതിവടം 
ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടതിൽ നതിന്നുംപരതിശീലനം സനടതി. 
ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് ജലജനധ് പരതിശീലന പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
സനയാട്ടതിക്ൽ, എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് സക്്ീമുകളതിൽ പ്രീ-സീ 
സകയാഴക്സുകൾ നടത്തുന്ണ്ക്., കൂടയാപ്ത നയാവതികർക്ക് 
നതിർബന്ധതിതമയായ അടതിസ്യാന സുരഷേയാ 
സകയാഴക്സുകളം ഏപ്റ്റടുത്ക് നടപെയാക്തിവരുന്നു

• പ്കയാല്ലം, സബപൂർ, അഴീക്ൽ ത�മുഖങ്ങളതിൽ 
െരക്ക് / കപ്ണ്യക്നർ വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാനുള്ള 
ഉപകരണങ്ങൾ സജീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്

• സബപ്പൂർ ത�മുഖത്ക് ഇലകക്സ്യാണതികക് ഡയാറ്റ 
ഇറെർസെഞ്ചക് സൗകരധ്ത്തിനയായതി ്യാൻസതിറ്റക് പ്ഷഡക് 
പൂർത്തിയയാക്തി

• പ്പയാന്യാനതിയതിപ്ല പുതതിയ വയാർഫതിപ്റെ നതിർമ്മയാണം 
പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു.

• വതിഴതിഞ്ഞം ത�മുഖപ്ത്  പ്ലവയാർഡക് സബ്ക്ക്  വയാട്ടറും 
കടൽ ത്ീരപ്ത് സബ്ക്ക് വയാട്ടറും ശരതിയയാക്ൽ

• പ്കയാല്ലം ത�മുഖത്ക് പുതതിയ സഗറ്റും സഗറ്റക് 
ഹൗസതിപ്റെയും  നതിർമയാണം

• പ്കയാല്ലം ത�മുഖസത്ക്കുള്ള സ�യാഡക്, പ്�യതിൽ 
കണകക്റ്റതിവതിറ്റതിക്യായതി പ്ടകക്സനയാ ഇക്സണയാമതികക് 
സയാധധ്തയാ �തിസപെയാർട്ടും വതിശേമയായ സപ്രയാജകക്ടക് 
�തിസപെയാർട്ടും തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനയായതി 
കൺസൾട്ടൻസതി പുസരയാഗമതിച്ചു വരുന്നു.

• സബപൂർ ത�മുഖത്ക് തീരസേശ പ്ബർത്ക് 
നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനക് പയാരതിസ്തിതതിക അനുമതതി 
സനടുന്തതിനയായതി പയാരതിസ്തിതതിക ആഘയാതം 
വതിലയതിരുത്ൽ പഠനം ആരംഭതിച്ചു.

• എം ടതി െയാലതിയയാ�തിപ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്തിയയാക്തി

• സബപൂർ ത�മുഖത്ക് സതിസതിടതിവതി ഇൻ്റേയാൾ പ്െയക്ത
• പ്കയാല്ലം ത�മുഖപ്ത്യും സബപ്പൂർ ത�മുഖപ്ത്യും 

രൈടക്ജതിംഗക് സജയാലതികൾ പൂർത്തിയയായതി
• തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക് പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 

മുൻ ഗണനയാടതിസ്യാനത്തിൽ പ്കയാല്ലം, അഴതിക്ൽ 
ത�മുഖങ്ങൾ വതികസതിപെതിക്കുന്നുണ്ക്

• സകരള ത�മുഖ സമഖലയുപ്ട സമീപകയാല 
െരതിത്രത്തിപ്ല ഒരു പ്രധയാന നയാഴതികക്ല്ലയാണക് 
സബപൂർ ത�മുഖത്ക് ക്രൂ മയാറ്റുന്തതിനുള്ള സൗകരധ്ം 
സ്യാപതിക്കുന്തക്. എംവതി എവർ സഗ്യാബക് എന് 
െരക്ക് കപെലതിൽ 2020 ജൂവല 15 നയായതിരുന്നു 
ആേധ്പ്ത് ക്രൂ മയാറ്റം. ഇതവപ്ര 39 കപെലുകളതിലയായതി 
682 ക്രൂവതിനക് ഈ സൗകരധ്ം ലഭധ്മയാക്യാനും ക്രൂ 
മയാറ്റുന് പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂപ്ട 33.98 ലഷേം രൂപ 
വരുമയാനം സനടയാനും കഴതിഞ്ഞു.

സംസ്ാനലത് പ്രധാന തു�മുഖങ്ങൾ

വടിഴടിഞ്ഞം ഇന്ർനാഷണല് സീ കപാർട്് 
െടിമടിറ്ഡ് (വടിഐഎസ്എല്)

ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ്പ്ത് ഡീപക് വയാട്ടർ ്യാൻസക്ഷതിപെക്പ്മറെക് 
പ്ടർമതിനലയായതിരതിക്കും വതിഴതിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണൽ 
്യാൻസക്ഷതിപെക്പ്മറെക് പ്ടർമതിനലയാണക്. വതിഴതിഞ്ഞം 
ത�മുഖത്തിപ്റെ പ്രധയാന അനുകൂലയാവസ് അതതിപ്റെ 
സ്വയാഭയാവതിക ആഴം 18 മീ. അന്ർസദേശീയ ഷതിപെതിംഗക് 
റൂട്ടതിസലക്ക് 10 സനയാട്ടതിക്ൽ വമൽ മയാത്രം ദൂരം, 
തീരത്ക് കു�ഞ്ഞ മണ്ടതിയൽ എന്തിവയയാണക്. 
തരമുഖത്തിപ്റെ വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 
വതിഴതിഞ്ഞം ഇറെർനയാഷണൽ സീ സപയാർട്ടക് ലതിമതിറ്റഡക് 
(വതിഐഎസക്എൽ) എന് പ്രസതധ്ക ഉസദേശധ് യയാനം 

പട്ടിക 11.1.29  12-യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിപ്ലയും 13 -യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിപ്ലയും വതിഹതിതവം 

കമഖെ

12-ാം 
പഞ്വത്സര 

പദ്ധതടി
13-ാം പഞ്വത്സര പദ്ധതടി

2012-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 *
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ത�മുഖസമഖല 476.58 258.27 138.09 38.4 126.39 60.5 110.06 37.7 80.11 8.8

വതി ഐ എസക് 
എൽ 223.72 523.68 0.01 175.0 0.01 100.7 0.01 3.91 0.01 0

ആപ്ക 
ത�മുഖസമഖല+ 
വതി ഐ എസക് 
എൽ)

700.3 781.95 138.1 213.4 126.4 161.2 110.1 41.6 80.12 8.8

അവലംബം: ബജറ്ത് എ്റേതിമ�റ്ം പ്ോൻ ത്പേയത്സം
* 2020 ഒകത്മടോബരവത്രയുള്ള ത്െലവത് 
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സകരള സർക്യാർ ഇതതിനയായതി രൂപീകരതിക്കുകയും 
പ്രവർത്നം ആരംഭതിക്കുകയും പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.

മതില്ലധ്ൺ ടതി.ഇ.യു (ഇരുപതക് അടതി തലധ്മയായ യൂണതിറ്റുകൾ) 
കപ്ണ്യക്നർ വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാനുള്ള സശഷതിയയാണക് 
800 മീറ്റർ പ്ബർത്ക് നീളമുള്ള ത�മുഖത്തിപ്റെ ആേധ് 
ഘട്ടത്തിൽ ആസൂത്രണം പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്. ഭയാവതിയതിൽ 3 
മതില്ലധ്ൺ ടതി.ഇ.യു/2,000 മീറ്റർ പ്ബർത്ക് നീളത്തിസലക്ക് 
വതികസതിപെതിക്യാനുള്ള പദ്തതിയുണ്ക്. പദ്തതിയുപ്ട ആേധ് 
ഘട്ടത്തിപ്റെ ആപ്ക പ്െലവക് 7,700.00 സകയാടതി രൂപയയാണക് 
(i) പ്പയാത സ്വകയാരധ് ഘടകമയായതി 4,089.00 സകയാടതി 
രൂപ (ii) 1,463.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട സബ്ക്ക്  വയാട്ടർ 
(iii) ഇൻഫയാസക്്കക്െ�തിനും ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ലതിനുമയായതി 
1,808 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ബയാഹധ് ധന സമയാഹരണം (iv) 
പദ്തതി ബയാധതിതർക്ക് (പതിഎപതി) പുനരധതിവയാസത്തിനും 
നടത്തിപ്പു പ്െലവകൾക്കും (ആർ. ആർ) പതി.എ.പതി ക്കും 
സവണ്തി 3,40.00 സകയാടതി രൂപയും ആണക് ഈ പദ്തതിയതിൽ 
വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്.

ഗവൺപ്മറെതിൽ നതിന്നുള്ള വയബതിലതിറ്റതി ഗധ്യാപക് 
ഫണ്തിംഗക് (വതിജതിഎഫക് ) ഉപസയയാഗതിച്ചക് പബ്തികക് വപ്രവറ്റക് 
പയാർടക്ണർഷതിപെക് (പതിപതിപതി) മയാതൃകയതിൽ നടപെതിലയാക്കുന് 
രയാജധ്പ്ത് ആേധ്പ്ത് ത�മുഖ പദ്തതിയയാണതിതക്. 
4,089.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പതിപതിപതി ഘടകത്തിൽ 
1,635.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട നതിസഷേപം വതിജതിഎഫക് 
ഭയാഗമയാണക് (സക� ഗവൺപ്മറെതിൽ നതിന്ക് 817.8 
സകയാടതി രൂപയും സംസ്യാന ഗവൺപ്മറെതിപ്റെ 817.2 
സകയാടതി രൂപയും) 2,454.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട നതിസഷേപം 
നടത്തിപ്പുകയാരനയായ അേയാനതി വതിഴതിഞ്ഞം സപയാർട്ടക് 
വപ്രവറ്റക് ലതിമതിറ്റഡയാണക് (എ.വതി.പതി.പതി.എൽ) നടത്തുന്തക്.

ത�മുഖ നതിർമയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 2015 
ഡതിസംബ�തിൽ ആരംഭതിച്ചു. 565 മീറ്റർ നീളമുള്ള സബ്ക്ക്  

വയാട്ടർ, 800 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ബർത്ക്, കപ്ണ്യക്നർ 
യയാർഡക്, അതതിർത്തി മതതിലുകൾ, ആക്സക് സ�യാഡുകൾ 
എന്തിവയുപ്ട നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. പ്രതതിേതിനം 3.3 േശലഷേം ലതിറ്റർ 
സശഷതിയുള്ള (എംഎൽഡതി) വയാട്ടർ ്ീറ്റക്പ്മറെക് പ്ലയാറെതിപ്റെയും 
11 പ്കവതി പവർ സബക്സ്റേഷപ്റെയും സജയാലതികൾ 
പൂർത്തിയയായതി. 

ഇതവപ്ര പദ്തതിയതിൽ സർക്യാർ നതിസഷേപതിച്ച 
ആപ്ക തക 1194.1 സകയാടതി രൂപയയാണക് പദ്തതിയുപ്ട 
സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതി പട്ടിക 11.1.30 -ൽ 
കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ത�മുഖ നതിർമ്മയാണത്തിപ്റെ നതിലവതിപ്ല സ്തിതതി 
പട്ടിക 11.1.31 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 
അഴീക്ല് തു�മുഖം (മെബാർ 
ഇന്ർനാഷണല് കപാർട്ടും ലസസ് െടിമടിറ്ഡ്)

ബഹുമയാനപ്പെട്ട മുഖധ്മ�തി പ്െയർമയാനയായും 
ബഹുമയാനപ്പെട്ട ത�മുഖ മ�തി വവസക് പ്െയർമയാനയായും 
രൂപം പ്കയാണ് സപയാർട്ടക് ലതിമതിറ്റഡക് 2018 മയാർച്ചക് 6 നക് 
അഴതിക്ൽ ത�മുഖത്തിപ്റെ വതികസനത്തിനയായതി 
സംസയയാജതിപെതിച്ചു. കമ്പനതിയുപ്ട അംഗീകൃത മൂലധനം 100 
സകയാടതി രൂപയും പ്രയാരംഭ പ്പയക്ഡക് അപെക് കധ്യാപതിറ്റൽ 25 
സകയാടതി രൂപയുമയാണക്. കമ്പനതി ആകക്ടക് 2013 പ്രകയാരം 
രജതി്റേർ പ്െയ്തതിട്ടുള്ളതം ഗവൺപ്മറെതിപ്റെ പൂർണ 
ഉടമസ്തയതിലുള്ളതമയാണക് ഈ കമ്പനതി. പ്ടകക്നതിക്ൽ 
കൺസൾട്ടൻസതി സസവനങ്ങൾ സഹയാവക് എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 
സപ്രയാജകക്ടക്സക് ഇന്ധ്/വപ്രവറ്റക് ലതിമതിറ്റഡതിനക് 2018 
ഏപ്രതിൽ 23 നക് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും 2018 പ്മയക് 9 നക് 
കരയാർ നൽകുകയും പ്െയക്ത.

14.5 മീറ്റർ വപ്ര രൈയാഫക്റ്റക് ഉള്ള കപെലുകപ്ള വകകയാരധ്ം 

പട്ടിക 11.1.30 വതിഴതിഞ്ഞം അന്യാരയാഷക്് ത�മുഖത്തിപ്റെ സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതി (രൂപ സകയാടതിയതിൽ)                                          
ക്രമ.
നം. ഇനങ്ങൾ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

ഒക്കൊബര്വലര ആലക

1 സബ്ക്ക് വയാട്ട�തിപ്റെയും ഫതിഷതിംഗക് 
ഹയാർബ�തിപ്റെയും നതിർമ്മയാണം 146.3 146.3   0 292.6

2 ഭൂമതി 596.5 26.1 30.2 0.5 2.1 655.4

3 പ്വള്ളം 7.3 - - - 7.3
4 ഊർജം 51 - - - 51
5 പ്�യതിസല്വ കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി 4.1 - 10.5 - 14.6
6 പുനരധതിവയാസം 20.4 11.4 49.0 2.2 3.1 86.1
7 നടത്തിപെക് പ്െലവക് 72.9 6.2 5.8 1.4 3.2 89.5
8 ആപ്ക പ്െലവഴതിച്ച തക 898.4 189.9 95.5 4.1 8.5 1196.5
9 സർക്യാരതിൽ നതിന്നും ലഭതിച്ച തക 931.6 141.1 100.7 - 20.7 1194.1

10 പലതിശ വരുമയാനം 19.7 0.04 0.1 - 0.3 20.1
ആലക 2748.2 521.04 291.8 8.2 37.9 3607.14

അവലംബം: വതിഴതിഞ്ം ഇന്ർനോഷണൽ സീ മപോർട്ത് ലതി�തിറ്ഡത് (വതിഐഎസത്എൽ)
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പ്െയ്യയാൻ ത�മുഖത്തിനക് സൗകരധ്മുണ്ക്. ത�മുഖത്തിനക് 
ഒന്യാം ഘട്ടത്തിൽ 2-3 പ്ബർത്ക് ഉണ്യായതിരതിക്കുകയും 
അടുത് ഘട്ടങ്ങളതിൽ ബർത്തുകൾ വർദ്തിപെതിക്കുകയും 
പ്െയ്യും. ഭയാവതി ഘട്ടങ്ങളതിൽ എൽഎൻജതി സൗകരധ്ം 
പരതിഗണതിക്കുന്തയാണക്. ഭഷേധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ, സതിമൻ�ക്, 
ഭഷേധ് എണ് തടങ്ങതിയവ വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്തതിനയായതി 
സമർപെതിത പ്ടർമതിനലുകൾ വതികസതിപെതിക്യാനുള്ള 
സയാധധ്തകൾ പരതിസശയാധതിക്കുന്തയാണക്.

അഴീക്ൽ ത�മുഖം ഗ്രീൻഫീൽഡക് ത�മുഖമയായതി 
വതികസതിപെതിക്യാനയാണക് വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്. 
ഡതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്ൽ പുസരയാഗമതിക്കുകയയാണക്.. 
സപ്രയാജകക്റ്റക് വസറ്റതിൽ ജതിസയയാ സയാസങ്തതിക അസന്വഷണം 
നടത്തുന്തതിനയായതി കമ്പനതി ഇതതിനകം തപ്ന് എം 
/ എസക് ഫർസഗ്രയാ ജതിസയയാപ്ടകക് ഇന്ധ് വപ്രവറ്റക് 
ലതിമതിറ്റഡതിനക് ചുമതലപ്പടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ജതിസയയാപ്ടകക് 
അസന്വഷണത്തിപ്റെ ഭയാഗമയായതി, വതിശേമയായ മണ്തിപ്റെ 
പ്പ്രയാവഫൽ ലഭതിക്കുന്തതിനക് ലയാൻഡക് (9 എണ്ം), 
മവ�ൻ (40 എണ്ം) സബയാർ സഹയാൾ പഠനങ്ങൾ 
നടസത്ണ്തണ്ക്.  ഇതക് ഡതിപതിആർ സ്റേജതിൽ ഡതിവസൻ 
തയ്യയാ�യാക്യാൻ ആവശധ്മയാണക്. സകരള സർക്യാരതിപ്റെ 
സർക്യാർ ഉത്രവക് നം ജതി.ഒ.(Rt)No.144/2020/
എഫക് ആൻഡക്  പതി ഡതി തീയതതി 06/03/2020 പ്രകയാരം 
3.54 സകയാടതി രൂപ (ജതിഎസക്ടതി, സമൽസനയാട്ട െയാർജുകൾ 
ഉൾപ്പെപ്ട)അംഗീകരതിക്കുകയുണ്യായതി.  

വതികസന പദ്തതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി, വധ്യാപയാരം 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി  ത�മുഖപ്ത്  സയാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിനുമുള്ള പദ്തതികൾ വതിപുലപ്പടുത്തുന്തതിനു  
വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. ഇവ ത�മുഖത്തിപ്റെ 
ഗതയാഗതവം വരുമയാനവം വർദ്തിപെതിക്കുകയും അതക് 
ലയാഭകരമയാക്കുകയും സർക്യാരതിപ്റെ നതിസഷേപം 
കു�യ്ക്കുകയും പ്െയ്യും, അസതസമയം സയാമ്പത്തിക 
വതികസനവം പ്തയാഴതിലവസരങ്ങളം സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും 
സയാധതിക്കുന്നു.   ത�മുഖ പദ്തതിക്യായതി കൂടുതൽ 
മത്രയാധതിഷ്തിത സലലക്യാപ്ര ആകർഷതിക്കുന്തതിനയായതി 

പ്സസക് / ഇൻഡസക്്തിയൽ പയാർക്കുകളപ്ട വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ത�മുഖത്തിപ്റെ വതികസനത്തിനക് 
സമയാന്രമയായതി സപയാസകണ്തയാണക്. സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ സർക്യാർ ഉത്രവക് നം ജതി.ഒ.(Rt)No 
നമ്പർ 175/2020 / എഫക്, പതിഡതി തീയതതി 19/03/2020 
പ്രകയാരം 2.5 സകയാടതി രൂപ പഠനം ഏപ്റ്റടുക്കുന്തതിനക് 
എം / എസക് ഹതിറെർലയാൻഡക് ബതിസതിനസക് 
കൺസൾട്ടറെയായതി നതിയമതിക്കുന്തതിനയായും. പതി പതി പതി 
സമയാഡൽ അനുസരതിച്ചക് ത�മുഖത്തിപ്റെ വതികസനത്തിനക് 
ഒരു ഇളവക് കപ്ണ്ത്തുന്തതിനുള്ള സയാധധ്ത �തിസപെയാർട്ടക് 
പ്െയ്യുന്തതിനും  അധതികയാരം വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുകയും 
പ്െയ്യുന്തതിനുമയായതി സർക്യാർ ഭരണപരമയായ അനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 

ഹാർബർ എഞ്ടിനീയ�ടിംഗ് വകുപ്്

ഫതിഷ�ീസക്, സപയാർട്ടക്, ടൂ�തിസം വകുപ്പുകളപ്ട സസവന 
വതിഭയാഗമയായതി ഹയാർബർ എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് വകുപെക് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടയാപ്ത, മുനമ്പം ഫതിഷതിംഗക് ഹയാർബർ 
ഒഴതിപ്കയുള്ള എല്ലയാ മത്ധ്ബന്ധന ത�മുഖങ്ങളം ഇതക് 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്നു.

സമുദ്രസമഖലയതിൽ അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനം സൃഷ്തിക്കുന്തതിനുള്ള പുതതിയ രീതതികളം 
സയാസങ്തതികവതിേധ്യും അസന്വഷതിക്കുക, പരധ്സവഷേണം 
പ്െയ്യുക, വതികസതിപെതിക്കുക, നടപെതിലയാക്കുക എന്തിവയയാണക് 
വകുപെതിപ്റെ പ്രധയാന േൗതധ്ം. തീരസേശ സമഖലയതിൽ 
ഫതിഷ�ീസക് വകുപെക്, ത�മുഖ വകുപെക്, ടൂ�തിസം വകുപെക് 
എന്തിവയ്കക് ഇതക് സയാസങ്തതിക സഹയായം നൽകുന്നു.

ഹാർബർ എഞ്ടിനീയ�ടിംഗ് വകുപ്ടിലന് 
പ്രധാന കനട്ങ്ങൾ

2019-20

• കയാസർസഗയാഡക് ഡതിവതിഷൻ ഓഫീസക് പ്കട്ടതിടത്തിപ്റെ 
നതിർമ്മയാണം പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു.

പട്ടിക 11.1.31 ത�മുഖ നതിർമ്മയാണത്തിപ്റെ പുസരയാഗതതി
ക്രമ.
നം. ഇനം ലഫബ്രുവരടി2019 ല് നവംബർ 2019 

ല്പൂർത്ടിയാക്ടിയവ െക്ഘ്ം

1 സബ്ക്ക് വയാട്ടർ 565 മീറ്റർ 676 മീറ്റർ 3100 മീറ്റർ

2 പ്രൈഡക്ജതിംഗക് 2.3 മതിലധ്ൺ മീറ്റർ3 2.3 മതിലധ്ൺ മീറ്റർ3 7 മതിലധ്ൺ മീറ്റർ3

3 കണ്യക്നർ പ്ബർത്ക് വപലതിംഗക് സജയാലതികൾ 
പൂർത്തിയയായതി

ബീം പ്നറ്റക് വർക്തിംഗക് 
പൂർത്തിയയായതി

പ്ഡക്ക് സൂപെർ സക്്കക്െർ 
പൂർത്തിയയാകും

4 കപ്ണ്യക്നർ യയാർഡതിനയായതി 
ഒരുക്തിയ ഭൂമതി 33 പ്ഹകക്ടർ 33 പ്ഹകക്ടർ 53 പ്ഹകക്ടർ

5 പ്രസവശന സ�യാഡക് 
500 മീറ്റർ വപ്ര 
ശംഖല സബക്സഗ്രഡക് 
പ്െയക്ത

500 മീറ്റർ ശംഖല-
യക് ക്പ്പു�ം സബക് സഗ്രഡക് 
പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. പയാലത്തിപ്റെ 
നതിർമയാണ പ്രവർത്ന-
ങ്ങളം പുസരയാഗമതിക്കുന്നു

2 കതിസലയാ മീറ്റർ

അവലംബം: വതിഴതിഞ്ം ഇന്ർനോഷണൽ സീ മപോർട്ത് ലതി�തിറ്ഡത് (വതിഐഎസത്എൽ)
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• കമസലശ്വരപ്ത് എച്ചക്.ഇ.ഡതി സകയാമ്പൗണ്തിൽ 
മഴപ്വള്ള സംഭരണ ടയാങ്കുകൾ നതിർമ്മതിച്ചു

• കമസലശ്വരപ്ത് സൂപ്രണ്തിംഗക് എഞ്ചതിനീയർമയാരുപ്ട 
ഓഫീസക് ഡതിവസൻ പ്സറെ�തിപ്റെയും 
ഗുണനതിലവയാര നതിയ�ണ ലയാബതിപ്റെയും 
നതിർമ്മയാണം പുസരയാഗമതികച്ചക് വരുന്നു.

• സതി .ഇ  ഓഫീസതിപ്ല യു പതി എസക് മു�തിയും ജലവതിതരണ 
സംവതിധയാനത്തിപ്ല പ്മച്ചപ്പെടുത്ലുകളം 
പൂർത്ീകരതിച്ചു.

• തങ്സശേരതിയതിപ്ല ഇൻപ്വ്റേതിസഗഷൻ 
സൗത്ക് സസയാൺ സബക്ഡതിവതിഷൻ ഓഫീസക് 
വതിപുലീകരതിക്കുകയും നവീകരതിക്കുകയും പ്െയക്ത

• പ്പയാന്യാനതിയതിൽ ്റേയാഫക് ക്വയാർസട്ടഴക്സതിപ്റെ 
നതിർമ്മയാണം പൂർത്തിയയായതി

• 1350 മുതൽ 1500 മീറ്റർ തങ്സശേരതിയതിപ്ല പ്രധയാന 
സബ്ക്ക് വയാട്ടർ വതിപുലപ്പെടുത്തുന് പ്രക്രതിയ  
പൂർത്തിയയായതി

ദഹകരൈാഗാഫടിക് സർകവ വടിംഗ്  
(എച്്.എസ്ഡബ്്യു)

ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതത്തിനും സംസ്യാനപ്ത് 
എല്ലയാ പ്െറുകതിട ത�മുഖങ്ങളപ്ടയും വതികസനത്തിനും 
സവണ്തിയുള്ള വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് ഡയാറ്റ അസന്വഷതിച്ചക് 
സശഖരതിക്കുക എന് ലഷേധ്സത്യാപ്ടയയാണക് 1967 ൽ 
വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് സർസവ വതിംഗക് സ്യാപതിതമയായതക്. 
പ്രൈഡക്ജതിംഗക് ആവശധ്കത, അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനത്തിനക് ആവശധ്മയായ ബയാത്ക്പ്മ്തികക് ഡയാറ്റ, 
ഫതിഷതിംഗക് ഹയാർബറുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം, തടങ്ങതി വതിവതിധ 
ആവശധ്ങ്ങൾക്കുള്ള വതിവരങ്ങൾ കപ്ണ്ത്തുന്തതിനയായും 
വതിംഗക് രൂപീകരതിച്ചത മുതൽ പതതിവയായതി പ്രീ-
പ്രൈഡക്ജതിംഗക്, സപയാസക്റ്റക് പ്രൈഡക്ജതിംഗക്, മൺസൂണതിനക് 
മുമ്ള്ളതം സശഷമുള്ളതം ആയ സർ പ്വ്കളം എന്തിവ 
നടത്തുന്നു. ഫതിഷക് ലയാൻഡതിംഗക് പ്സറെറുകൾ, പ്െ�തിയ 
ത�മുഖങ്ങൾ, നയാവതിസഗഷൻ, ടൂ�തിസം, ഗസവഷണം 
തടങ്ങതിയ ആവശധ്ങ്ങൾക്കുള്ള ബയാത്ക്പ്മ്തികക് ഡയാറ്റ 
കപ്ണ്ത്തുന്തതിനയായതി സർ പ്വ്കൾ നടത്തുന്നു. 
സപയാർട്ടക് ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെതിനും ഹയാർബർ എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 
വതിഭയാഗത്തിനും സവണ്തിയയാണക് വതിംഗക് പ്രധയാനമയായും 
പ്രവർത്തിക്കുന്തക്. ജലസസെനം, പതിഡബ്്യുഡതി, 
ഫതിഷ�ീസക്, ടൂ�തിസം, ഉൾനയാടൻ നയാവതിസഗഷൻ, മറ്റക് 
പ്രധയാന ഏജൻസതികളയായ സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതി, 
സകരള ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക്, സകരള സ്റേറ്റക് 
മയാരതിവടം പ്ഡവലപക്പ്മറെക് സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക്, 
വതിവതിധ ഗസവഷണ സ്യാപനങ്ങൾ എന്തിവയ്കയായതി 
സർസവ പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിംഗക് ഏപ്റ്റടുക്കുന്നു. 
സകരള എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് �തിസർച്ചക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക്, 
സതിഡബ്്യുആർഡതിഎം, പ്സസ്ക്, ഇന്ധ്ൻ അഡക്മതി�ൽറ്റതി 
െയാർട്ടുകൾ (നയാവതിക വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് ഓഫീസക് 
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുന് നയാവതിസഗഷൻ െയാർട്ടുകൾ) 
എന്തിവ അപക്സഡറ്റക് പ്െയ്യുന്തതിനക് പ്ഡ�യാഡൂണതിപ്ല 
(ഇന്ധ്ൻ സനവതി) സനവൽ വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് ഓഫീസക് 

ആവശധ്പ്പെടുന് വടഡൽ, വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് 
വതിവരങ്ങളം വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് സർസവ വതിംഗക് 
വകമയാറുന്നു. 

ദഹകരൈാഗാഫടിക് സർകവ ഇന്സ്റ്റടിറ്്യൂട്്
 
2013 ൽ സ്യാപതിതമയായ തതിരുവതിതയാംകൂർ പ്കയാച്ചതിൻ 
ലതിറ്റ��തി സയറെതിഫതികക് ആൻഡക് െയാരതിറ്റബതിൾ 
പ്സയാവസറ്റീസക് രജതിസക്സ്ഷൻ ആകക്റ്റക് 1955 
പ്രകയാരം രജതി്റേർ പ്െയ്ത സകരള ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് സഫയാർ 
വഹസരൈയാഗ്രഫതി ആൻഡക് അഡ്വയാൻസക്ഡക് ്റേഡീസക് 
(കതിഹയാസക് ) പ്കയാച്ചതിയതിപ്ല ഫതിഷ�ീസക് യൂണതിസവഴക്സതിറ്റതി 
കയാമ്പസതിൽ പ്രവർത്തികച്ചക് വരുന്നു. ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് 
ആറുമയാസസത്ക്ക് അടതിസ്യാന വഹസരൈയാ 
ഗ്രയാഫതികക് സകയാഴക് സക് നടത്തുന്നു. ഈ വർഷം, രണ്ക് 
ബയാച്ചുകൾക്കുള്ള സകയാഴക്സക് നടത്തുകയുണ്യായതി. 
ഈ സകയാഴക് സക് പൂർത്തിയയാക്തിയ 19 കുട്ടതികൾക്ക് 
സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.   ഈ അടതിസ്യാന 
വഹസരൈയാഗ്രയാഫതിക്ൽ സർസവ സകയാഴക് സക് 
പൂർത്തിയയാക്തിയ ഭൂരതിഭയാഗം വതിേധ്യാർത്തികൾക്കും 
ഇന്ധ്യതിൽ പ്തയാഴതിൽ ലഭതിക്കുകയുണ്യായതി.. ഈ 
സ്യാപനപ്ത് സകരള യൂണതിസവഴക്സതിറ്റതി ഓഫക് 
ഫതിഷ�ീസക് ആൻഡക് ഓഷധ്യാസനയാഗ്രഫതി (കുസഫയാസക് ) 
യുമയായതി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള നടപടതികൾ 
സ്വീകരതികച്ചക് വരുന്നു. 2013 മുതൽ 2019 വപ്ര 123 
കുട്ടതികൾക്ക് വഹസരൈയാ ഗ്രയാഫതികക് സർസവ സകയാഴക് സക് 
പൂർത്തിയയാക്തിയതതിൽ 72 വതിേധ്യാർത്തികൾക്ക് സജയാലതി 
ലഭതിച്ചു. 2019 ൽ 16 വതിേധ്യാർത്തികളമയായതി ഏഴയാമപ്ത് 
സകയാഴക് സതിപ്റെ പ്രവർത്നം പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു.

ദഹകരൈാഗാഫടിക് സർകവ വടിഭാഗത്ടിലന് 
ഭൗതടിക കനട്ങ്ങൾ
2019-20

• 2 ഓസട്ടയാമയാറ്റതികക് വടഡക് സഗജക് വയാങ്ങതിച്ചു.
• ഒരു എസക്യാ സൗണ്റും ഡതിഫ�ൻഷധ്ൽ സഗ്യാബൽ 

പ്പയാസതിഷനതിംഗക് സതി്റേവം വയാങ്ങതിച്ചു
• 32 സർസവകൾ നടത്തി.
• സലയാക വഹസരൈയാഗ്രയാഫതികക് േതിനത്തിൽ പ്സമതിനയാർ 

സംഘടതിപെതിച്ചു
• 2 സർസവ വള്ളങ്ങളപ്ട നവീകരണം.

പദ്തതി പ്രകയാരം, പ്രീ-സപയാസക്റ്റക് പ്രൈഡക്ജതിംഗക് സർസവ, 
പ്രീ-സപയാസക്റ്റക് മൺസൂൺ സർസവ, ഡയാറ്റ സശഖരതിക്കുകയും 
പരതിസശയാധതിക്കുകയും ക്രമീകരതിക്കുകയും കംവപൽ 
പ്െയ്യുകയും സർസവ െയാർട്ടുകൾ തയ്യയാ�യാക്കുകയും 
പ്െയ്യുകയുണ്യായതി. 2020-21 കയാലയളവതിൽ ഇനതിപെ�യുന് 
സർസവ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തിയതിട്ടുണ്ക്.

• പ്കയാച്ചതി സപയാർട്ടക് ്സക്റ്റക് സർസവ- 1 എണ്ം, പ്കയാച്ചതി 
ഷതിപെക് യയാർഡക് സർസവ -6 എണ്ം

• പ്വള്ളപ്പെയാക്വമയായതി ബന്ധപ്പെട്ടക് പ്തൻ മല 
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സർസവ- 1 എണ്ം
• നീണ്കര പ്രൈഡക്ജതിംഗക് സർസവ- 2 എണ്ം
• തയാൽക്യാലതിക സർസവ -1 എണ്ം

പ്രശ്നങ്ങൾ / ലവല്ലുവടിളടികൾ

കു�ഞ്ഞ പ്രസവശനഷേമത, വതിശ്വയാസധ്ത, പ്െലവക്, 
സൗകരധ്ം തടങ്ങതിയ വതിവതിധ കയാരണങ്ങളയാൽ ഗതയാഗത 
സമഖലയതിപ്ല ജലപയാതകളപ്ട സംഭയാവന ഗണധ്മയായതി 
കു�വയാണക്. ഈ സമഖലയതിപ്ല തടസ്ങ്ങൾ ചുവപ്ട 
സെർക്കുന്നു.

• ത�മുഖങ്ങളതിപ്ല പ്തയാഴതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ
• �തിസട്ടൺ കയാർസഗയായുപ്ട അഭയാവം
• ത�മുഖ വതികസനത്തിൽ മത്ധ്പ്ത്യാഴതിലയാളതി 

സമൂഹം / പ്രസേശവയാസതികളമയായതി തർക്ം
•  ദുരന് നതിവയാരണ സംവതിധയാനത്തിപ്റെ അഭയാവം
• ത�മുഖ സമഖലയതിപ്ല മയാനവ വതിഭവസശഷതി 

വർദ്തിപെതിക്കുക
• ത�മുഖ വതികസനം / ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ സംബന്ധതിച്ചക് 

പ്രയാസേശതിക സമൂഹവമയായതി തർക്ങ്ങൾ.

ഉൾനാെന് ജെഗതാഗതം (IWT)

സ�യാഡക്, പ്�യതിൽ, സവധ്യാമ ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗങ്ങൾപ്ക്യാപെം 
ഒരു ബേൽ ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗമയാണക് ഉൾനയാടൻ 
ജലഗതയാഗതം (ഐ.ഡബ്ലു.റ്റതി). ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം 
സമ്പേക് വധ്വസ്യുപ്ട വതികസനത്തിനും സമൂഹങ്ങളപ്ട 
വധ്തധ്സക് ത തലങ്ങപ്ള ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനും ഉള്ള 
കഴതിവണ്ക്. ഇന്ക്, സുസ്തിര വതികസന ലഷേധ്ങ്ങൾ 
വകവരതിക്യാൻ രയാജധ്ങ്ങപ്ള സഹയായതിക്യാനും 
സയാമ്പത്തിക വതികസനത്തിപ്റെ ഒരു യ�മയായതി 
പ്രവർത്തിക്യാനും ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതത്തിനക് 
കഴതിയും. നതിലവതിലുള്ള ഗതയാഗത സംവതിധയാനങ്ങസളക്യാൾ 
കൂടുതൽ ഊർജ ഷേമവമയാണക് ഉൾനയാടൻ 
ജലഗതയാഗതം.

പയാരതിസ്തിതതികയാഘയാതം കു�ഞ്ഞതം പ്െലവക് കു�ഞ്ഞതം 
ആയ ഗതയാഗത മയാർഗ്ഗങ്ങളതിപ്ലയാന്യാപ്ണങ്തിലും, ഇതക് 
വലതിയ സതയാതതിൽ പ്രസയയാജനപ്പെടുത്തിയതിട്ടതില്ല. ഉൾനയാടൻ 
ജലഗതയാഗതത്തിപ്റെ കയാരധ്ഷേമതയും സുസ്തിരതയും 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിലൂപ്ട 20 ശതമയാനം െരക്ക് നീക്ങ്ങൾ 
സ�യാഡുകളതിൽ നതിന്ക് ജലമയാർഗത്തിസലക്ക് മയാറ്റയാൻ 
കഴതിയും.
പ്പയാതപ്വ, വലതിയ നേതികളള്ള പ്രസേശങ്ങളതിലയാണക് 
ഉൾനയാടൻ ജലപയാത സംവതിധയാനങ്ങൾ കയാണപ്പെടുന്തക്. 
കനയാലുകൾ ഈ ഗതയാഗത സംവതിധയാനങ്ങളപ്ട 
ഉപസയയാഗം വതിപുലീകരതിക്കുകയും പ്മച്ചപ്പെടുത്തുകയും 
പ്െയ്യുന്നു. സലയാകത്തിപ്ല സഞ്ചയാരസയയാഗധ്മയായ 
ജലമയാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏകസേശം 6,23,000 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്. 
ആസഗയാള വേർഘധ്ത്തിപ്റെ 18 ശതമയാനം ഉള്ള 
വെനയതിലയാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ സഞ്ചയാരസയയാഗധ്മയായ 
ജലമയാർഗമുള്ളതക്. തടർന്ക് �ഷധ് (16 ശതമയാനം), 

ബ്സീൽ (8 ശതമയാനം), യുഎസക്എ (7 ശതമയാനം) 
എന്തിവയയാണക്. ഇന്ധ്ൻ സഞ്ചയാരസയയാഗധ്മയായ ജലപയാത 
ജലമയാർഗ്ഗങ്ങളപ്ട ആസഗയാള വേർഘധ്ത്തിപ്റെ രണ്ക് 
ശതമയാനം വരും.

ഇന്ധ്യതിൽ സഞ്ചയാരസയയാഗധ്മയായ ഉൾനയാടൻ 
ജലപയാതകൾ ഏകസേശം 14,500 കതിസലയാമീറ്റർ ഉണ്ക്. 
ഇതതിൽ, 9,200 കതിസലയാമീറ്റർ (5,200 കതിസലയാമീറ്റർ 
നേതി, 4,000 കതിസലയാമീറ്റർ കനയാൽ), യ�വൽകൃത 
ജലയയാനങ്ങൾ ഉപസയയാഗതിക്യാവന്തയാണക്. 
രയാജധ്പ്ത്യാട്ടയാപ്ക 111 ജലയാശയങ്ങൾ/വതിഭയാഗങ്ങൾ 
സേശീയ ജലപയാതകളയായതി ഇന്ധ്ൻ സർക്യാർ 
പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സലയാകത്തിപ്റെ മറ്റു ഭയാഗങ്ങപ്ള 
അസപഷേതിച്ചക് ജലപയാതയതിലൂപ്ടയുള്ള െരക്ക് ഗതയാഗതം 
ഇന്ധ്യതിൽ വളപ്ര കു�വയാണക്. ഉൾനയാടൻ 
ജലപയാതകളതിലൂപ്ടയുള്ള നീക്തിയ പ്മയാത്ം െരക്ക് 
(ടൺ കതിസലയാമീറ്റ�തിൽ) നീക്ം ഇന്ധ്യതിപ്ല പ്മയാത്ം 
െരക്ക് നീക്ത്തിപ്റെ 0.1 ശതമയാനമയാണക്. ഇതക് 
അസമരതിക്യതിപ്ല 21 ശതമയാനവമയായതി തയാരതമധ്ം 
പ്െയ്യുസമ്പയാൾ വളപ്ര കു�വയാണക്. ഇന്ധ്യതിപ്ല 
സഗയാവ, പശ്തിമ ബംഗയാൾ, അസം, സകരളം തടങ്ങതിയ 
സംസ്യാനങ്ങളതിൽ െരക്ക് ഗതയാഗത സംവതിധയാനം 
വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത്തിട്ടുണ്ക്.

ഇന്ധ്യതിപ്ല ഉൾനയാടൻ ജലപയാതകളതിൽ ഗംഗ-
ഭഗീരഥതി-ഹൂഗ്തി നേതികൾ (1620 കതിസലയാമീറ്റർ), ബ്ഹ്മപുത്ര 
(891 കതിസലയാമീറ്റർ), ബരയാകക് നേതി, സഗയാവയതിപ്ല 
നേതികൾ, സകരളത്തിപ്ല കയായലുകൾ, മുംവബയതിപ്ല 
ഉൾനയാടൻ ജലപയാതകൾ, സഗയാേയാവരതി-കൃഷ്ണ പ്ഡൽറ്റയാ 
പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല നേതികൾ (1078 കതിസലയാമീറ്റർ) എന്തിവ 
ഉൾപ്പെടുന്നു. യ�വതക്കൃത കപെലുകളം സബയാട്ടുകളം 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് പ്രതതിവർഷം 44 േശലഷേം ടൺ െരക്ക് ഈ 
ജലപയാതകളതിലൂപ്ട പ്കയാണ്ടു സപയാകുന്നു. എൻഎച്ചക്എഐ 
ആകക്റ്റക് - 1985 പ്രകയാരം രൂപീകരതിച്ച ഇന്ധ്യതിപ്ല 
സേശീയ ജലപയാതകളപ്ട ചുമതലയുള്ള ്റേയാറ്റ്യൂട്ട�തി 
അസതയാ�തിറ്റതിയയാണക് ഇൻലയാൻഡക് വയാട്ടർസവ അസതയാ�തിറ്റതി 
ഓഫക് ഇന്ധ് (ഐ.ഡബ്ലു.എ.ഐ) ജലപയാതകളതിൽ 
ആവശധ്മയായ അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ 
നതിർമ്മതിക്യാൻ ഇൻ ലയാറെക് വയാട്ടർ അസതയാ�തിട്ടതിപ്യ 
അധതികയാരപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പുതതിയ പദ്തതികളപ്ട 
സയാമ്പത്തിക സയാധുതയും ഇതക് പരതിസശയാധതിക്കുന്നു. 
രയാജധ്ത്തുടനീളമുള്ള സേശീയ ജലപയാതകളതിപ്ല െരക്ക് 
നീക്ത്തിപ്റെ വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.32 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഉൾനാെന് ജെഗതാഗതം- കകരളം

മസറ്റപ്തയാരു തരത്തിലുള്ള ഗതയാഗതപ്ത്യും സപയാപ്ല 
തപ്ന് ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗത സംവതിധയാനവം 
യയാത്രക്യാരുപ്ട െലനവം െരക്ക് ഗതയാഗതവം പ്െലവക് 
കു�ഞ്ഞതയാകുന്നു. കു�ഞ്ഞ നതിരക്തിൽ ബൾക്ക് െരക്ക് 
നീക്യാനുള്ള സശഷതിയതിലയാണക് ഈ സംവതിധയാനത്തിൻപ്� 
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അന്ർലീനമയായ സനട്ടം. ഇതകൂടയാപ്ത, സ�യാഡക് 
സംവതിധയാനത്തിപ്റെ ലഭധ്ത അപരധ്യാപ്മയായ വതിദൂര 
ജലപ്രവയാഹമുള്ള പ്രസേശങ്ങൾ, േ്വീപുകൾ, കയായൽ 
പ്രസേശങ്ങൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ തയാമസതിക്കുന് 
ആളകൾക്ക് യയാത്ര പ്െയ്യയാനുള്ള ഏക മയാർഗ്ഗമയാണതിതക്. 
സ�യാഡതിപ്റെസയയാ പ്�യതിൽ സംവതിധയാനത്തിപ്റെസയയാ സശഷതി 
വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനക് വലതിയ നതിസഷേപം ആവശധ്മയാണക്, 
അസതസമയം പ്രകൃതതിേത് േയാനമയായ ജലപയാതകൾ 
മതിനതിമം നതിസഷേപത്തിലൂപ്ട സഞ്ചയാര സയയാഗധ്മയാക്യാൻ 
സയാധതിക്കും. സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെക് 
(എസക് ഡബ്്യുടതിഡതി), തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക്, ഉൾനയാടൻ 
നയാവതിസഗഷൻ വകുപെക് (സതി എസക് ഐ എൻ ഡതി), 
സകരള ഷതിപെതിംഗക്, ഇൻ ലയാൻഡക് നയാവതിസഗഷൻ 
സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്ക എസക് ഐ എൻ സതി) എന്തിവയയാണക് 
ഐ ഡബ്്യുടതിയുപ്ട കീഴതിലുള്ള പ്രധയാന ഏജൻസതികൾ.

2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്ീ വർഷങ്ങളതിപ്ല 
സതി. എസക് .ഐ .എൻ. ഡതി, പ്ക .എസക് .ഐ .എൻ. സതി 
എന്തിവയുപ്ട പദ്തതിവതിഹതിതവം പ്െലവം (2020 
പ്സപക്റ്റംബർ വപ്രയുള്ള പ്െലവക് ) പട്ടിക 11.1.33 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

തീരകദശ ഷടിപ്ടിംഗ്, ഉൾനാെന് ജെ 
നാവടികഗഷന് വകുപ്് (സടി.എസ്.ഐ.എന്.െടി)

സേശീയ ജലപയാത-3 പ്ന ബന്ധതിപെതിക്കുന് പ്വസക്റ്റക് 
സകയാസക്റ്റക് കനയാൽ വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനക് സകരള 
സർക്യാർ മുൻഗണന നൽകുന്നു. പ്വസക്റ്റക് സകയാസക്റ്റക് 
കനയാൽ (ഡബ്്യുസതിസതി), ഫീഡർ കനയാലുകൾ എന്തിവ 
സംസ്യാനപ്ത് ജലപയാതകളതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
സംസ്യാനപ്ത് ഉൾനയാടൻ ജലപയാതകളപ്ട ആപ്ക 

പട്ടിക 11.1.32 സേശീയ ജലപയാതകളതിപ്ല െരക്ക് ഗതയാഗതം

ക്രമ 
നം. ഉൾനാെന് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏപ്രടില് 2019 ഏപ്രടില് 

2020
വർദ്ധനവ ടിലന്യും  

കു�യുന്നതും 
ശതമാനത്ടില്

1 എൻ.ഡബക്ളതിയു 1 ഗംഗ – ഭയാഗീരഥതി ഹൂഗ്ീ നേതി 714128 365615 -49%

2 എൻ.ഡബക്ളതിയു 2 ഗംഗബ്ഹ്മപുത്ര 32243 5338 -83

3 എൻ.ഡബക്ളതിയു -3 (പ്വസക്റ്റക് സകയാസക്റ്റക് കനയാലും െമ്പകര 
കനയാലും ഉേസയയാഗ്മണ്ൽ കനയാലും) 17379 17627 1.4

4 എൻ.ഡബക്ളതിയു 4 (കൃഷ്ണ നേതി) 47307 - -100

സബ് കൊട്ല് (കദശീയ ജെപാത 1-4 811056 388580 -52
മഹാരാഷ്്ര ജെപാത

5 എൻ.ഡബക്ളതിയു -10 (അംബയാ നേതി നേതി) 2044651 1410774 -31

6 എൻ.ഡബക്ളതിയു -83 (രയാജക് പുരതി നേീമുഖം) 59956 40371 -33

7 എൻ.ഡബക്ളതിയു -85 (സരവക്േണ് നേീമുഖം & കുണ്ലതിക 
നേതി)) 198018 140835 -29

8 എൻ.ഡബക്ളതിയു -91 (ശയാസക്ത്രതി നേതി – ജയക്ഗയാഡക് സകയാട്ട 
നേീമുഖം) - - -

ആലക 2302625 1591980 31
കഗാവ ജെപാത

9 എൻ.ഡബക്ളതിയു -68 (മസണ്യാവതി നേതി) 154140 95643 -38

10 എൻ.ഡബക്ളതിയു -111 (സുവരതി നേതി ) 216895 355343 64

ആലക 371035 450986 22
ഗുജ�ാത്് ജെപാത

11 എൻ.ഡബക്ളതിയു -73 (നർമേയാ നേതി) 6561 6296 -4

12 എൻ.ഡബക്ളതിയു -100 (തയാപതി നേതി) 2958486 1095455 -63

ആപ്ക 2965047 1101751 -63

13 (എൻ.ഡബക്ളതിയു -97) സുന്ദർബൻസക് 328658 181118 -45

14 (എൻ.ഡബക്ളതിയു -16) ബയാരയാകക് നേതി - - -

15 (എൻ.ഡബക്ളതിയു -44) ഇച്ചമതതി നേതി - - -

16 (എൻ.ഡബക്ളതിയു -94) സസയാണതി നേതി - - -

ആലക ലമാത്ം 6778421 3714415 -45
ആലക ലമാത്ം (മടില്ഘ്ന് ലമ്രടിക്െണ്ടില്) 6.78 3.71 -45

 അവലംബം:  ഷതി്തിംഗത് ��ോലയം, ഗവ. ഓെത് ഇന്ത്യ -2020
കുറതി്ത്: 2019 ഏപ്രതിൽ  അമപക്തിച്ത് 2020 ഏപ്രതിൽ; മേശീയ ജലപോതകളതിത്ല ഗതോഗതം 45 ശത�ോനം കുറഞ്ഞു. - ഈ കോലയളവതിത്ല രോജത്യവത്യോപക�ോയതി 
മലോകത്ത്ഡൌൻ ആണത് കോരണം.
കണക്കുകൾ പ്രകോരം 2019 ഏപ്രതിൽ മുതൽ 2020 ഏപ്രതിൽ വത്ര മകരളത്തിത്ല NW 3 ത്ല ഗതോഗതം 1.4 ശത�ോനം വർദ്തിച്ചു.
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നീളം 1,687 കതി.മീ. ആണക്.  സകരളത്തിപ്ല ഉൾനയാടൻ 
ജലപയാതയുപ്ട പ്മയാത്ം നീളം 616 കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്. 
ഡബ്്യുസതിസതിപ്യ ബന്ധതിപെതിക്കുന് 1,100 കതിസലയാമീറ്റർ 
ഫീഡർ/ലതിങ്ക് കനയാലുകളം വയാണതിജധ് സക�ങ്ങൾ, 
ത�മുഖങ്ങൾ, ടൂ�തിസം സ്യാട്ടുകൾ എന്തിവ സപയാലുള്ള 
പ്രധയാന സ്ലങ്ങളം ഇവതിപ്ടയുണ്ക്. ആപ്ക 616 
കതിസലയാമീറ്റ�തിൽ മയാഹതിക്കും വളപട്ടണത്തിനും 
ഇടയതിലുള്ള മൂന്ക് ഭയാഗങ്ങൾ (പ്മയാത്ം 26 കതിസലയാമീറ്റർ) 
കരഭയാഗമയാണക്. നീസലശ്വരം മുതൽ കയാസ�സഗയാഡക് വപ്ര 
(41 കതിസലയാമീറ്റർ) പയാത നീട്ടുന്തം പരതിഗണനയതിലയാണക്. 
പടതിഞ്ഞയാ�ൻ തീരസേശ കനയാലതിപ്റെ പ്കയാല്ലം മുതൽ 
സകയാട്ടപ്പു�ം വപ്രയുള്ള ഭയാഗം സനരപ്ത് സേശീയ 
ജലപയാത 3 ആയതി പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിരുന്നു. സകയാട്ടപ്പു�ം മുതൽ 
സകയാഴതിസക്യാടക് വപ്രയുള്ള ഭയാഗവം ആ�ക് ഫീഡർ 
കനയാലുകളം സേശീയ ജലപയാതകളപ്ട ഭയാഗമയാക്തി 
പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. പ്വസക്റ്റക് സകയാസക്റ്റക് കനയാലതിപ്ന അഞ്ചക് 
വതിഭയാഗങ്ങളയായതി തതിരതിക്യാം (1) സകയാവളം-പ്കയാല്ലം (74.18 
കതിസലയാമീറ്റർ), (2) പ്കയാല്ലം-സകയാട്ടപ്പു�ം (പ്കയാടുങ്ങല്ലൂർ) 
(168 കതിസലയാമീറ്റർ), (3) സകയാട്ടപ്പു�ം-സകയാഴതിസക്യാടക് (160 
കതിസലയാമീറ്റർ), (4) സകയാഴതിസക്യാടക്-നീസലശ്വരം (187.82 
കതിസലയാമീറ്റർ), (5) നീസലശ്വരം-കയാസർസഗയാഡക് (41 
കതിസലയാമീറ്റർ) എന്തിവയയാണക് അവ. സകരളത്തിപ്ല 
മുഴുവൻ ജലപയാതയാ സംവതിധയാനത്തിനും വർഷം മുഴുവൻ 
ജലലഭധ്ത ഉ�പെയാക്യാനും സ്യാർട്ടക് ജലപയാതകളയായതി 
വതികസതിപെതിക്യാനും കഴതിയും.

സംസ്യാനപ്ത് ജലപയാത സംവതിധയാനത്തിപ്റെ 
വതികസനത്തിനയായതി മൂന്ക് ഘട്ടങ്ങളതിലയായതി 
ഒരു പ്രവർത്ന പദ്തതി അംഗീകരതിക്കുകയും 
തയാപ്ഴപ�യുന്സപയാപ്ല നടപെയാക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു.
ഘട്ടം I-ഡബ്ലു.സതി.സതി ലഭധ്മയായ ഭൂമതിയതിൽ സയാധധ്മയായ 
വീതതിസയയാപ്ട 2020 ൽ പൂർത്തിയയാക്യാൻ കഴതിയുന്വ 
നടപെയാക്കും.
ഘട്ടം II- വകസയറ്റക്യാരുപ്ട പുനരധതിവയാസം, ഭൂമതി 
ഏപ്റ്റടുക്ൽ, കനയാൽ വീതതികൂട്ടൽ എന്തിവ 2020-22 ൽ 
പൂർത്തിയയാക്കും.
ഘട്ടം III- കയാസ�സഗയാഡക് ജതില്ലയതിപ്ല സബക്ൽ വപ്ര 
പ്വസക്റ്റക് സകയാസക്റ്റക് കനയാലതിപ്ന നീട്ടുക, ഫീഡർ 
കനയാലുകളപ്ട വതികസനം, െരക്ക് ഗതയാഗത, 
ടൂ�തിസം എന്തിവയ്ക്കുള്ള സൗകരധ്ങ്ങൾ 2022-25 

കയാലയളവതിൽ വകവരതിക്കും. മുഴുവൻ സമയ ഗതയാഗതം 
പ്രയാപ്മയാക്കുന്തതിനക് സ്യാർട്ടക് ജലപയാതകൾക്യായതി 
നയാവതിസഗഷൻ സഹയായകങ്ങളം സതിഗ്നലുകളം 
സ്യാപതിക്കും.

സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെക് (എസക്ഡബ്്യുടതിഡതി), 
തീരസേശ ഷതിപെതിംഗക്- ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗത വകുപെക് 
(സതിഎസക്ഐഎൻഡതി), സകരള ഷതിപെതിംഗക് & ഇൻലയാൻഡക് 
നയാവതിസഗഷൻ സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്കഎസക്ഐഎൻസതി) 
എന്തിവയയാണക് സകരളത്തിപ്ല ഉൾനയാടൻ 
ജലഗതയാഗതത്തിപ്ല പ്രധയാന ഏജൻസതികൾ. 
സംസ്യാന ജലപയാതകളപ്ട വതികസനം സംസ്യാന 
സർക്യാരും ഒരു പ്രധയാന പങ്യാളതിയയായതി പ്കയാച്ചതി 
ഇറെർനയാഷണൽ എയർസപയാർട്ടക് ലതിമതിറ്റഡും (സതിയയാൽ) 
സെർന്നു രൂപീകരതിച്ച പ്രസതധ്ക ഉസദേശധ്യയാനമയായ സകരള 
വയാട്ടർ സവയക്സക് ഇൻഫയാസക്്കക്െർ ലതിമതിറ്റഡും (ക്വതിൽ) 
സതിഎസക്ഐഎൻഡതിയും സംയുക്മയായതി നടത്തുന്നു 
കതിഫക്ബതി സഹയായസത്യാപ്ട പയാർവതതി-പുത്നയാ�തിപ്ല 
(സകയാവളം - ആക്കുളം സക്പ്്ച്ചക് ) വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ക്വതിൽ ഏകസേശം പൂർത്തിയയാക്തി. 
ആക്കുളം - പ്കയാല്ലം, സകയാഴതിസക്യാടക് - മയാഹതി, വളപെട്ടണം-
നീസലശ്വരം എന്തിവയുപ്ട വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സതിഎസക്ഐഎൻഡതി ഏപ്റ്റടുക്കുസമ്പയാൾ, പ്കയാല്ലം - 
സകയാഴതിസക്യാടക് (സേശീയ ജലപയാതയയായതി പ്രഖധ്യാപതിച്ചഭയാഗം) 
സക്പ്്ച്ചതിപ്ലയും അതതിപ്റെ ഫീഡർ കനയാലുകളതിപ്ലയും 
വതികസന പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട ചുമതല സക� 
ഗവൺപ്മറെക് ഏജൻസതിയയായ ഇൻ  ലയാൻ  ഡക് വയാട്ടർ 
അസതയാ�തിറ്റതി ഓഫക് ഇന്ധ്യ്ക്കുമയാണക്.

ആഴമതില്ലയായക്മ, വീതതികു�വക്, കരയതിടതിച്ചതിൽ, 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട അഭയാവം 
എന്തിങ്ങപ്നയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള തടസ്ങ്ങളം 
കനയാലുകളപ്ട പല ഭയാഗങ്ങളതിലുമുണ്ക്. പ്കയാല്ലത്തിനും 
സകയാട്ടപ്പു�ത്തിനുമതിടയതിലുള്ള സേശീയ ജലപയാത 
3, െമ്പക്ര, ഉസേധ്യാഗക് മണ്ൽ എന്തിവയുപ്ട 
ഫീഡർ കനയാലുകൾ ക്യാസക് 3 നതിലവയാരത്തിൽ 
വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത്തു. ഈ കനയാലുകളതിൽ ബയാർജക് 
സർ  വ്ീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്കയാല്ലം, ആലപ്പുഴ, 
എ�ണയാകുളം, കണ്ണൂർ, കയാസ�സഗയാഡക് എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ 
യയാത്രയാ സബയാട്ടക് സൗകരധ്ം ഉണ്ക്. സേശീയ ജലപയാത 

പട്ടിക 11.1.33 വകുപെക് തല അവസലയാകനം, 2018-19 മുതൽ 2020-21 വപ്ര  (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

വകുപ്്

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി
2018-19 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി2020-21

ബജറ്് 
വ ടിഹടിതം ലെെവ് ബജറ്് 

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ബജറ്് 
വ ടിഹടിതം

ലസപ്റ്ംബർ 2020 
വലരയുള്ള ലെെവ്

സതി .എസക് .ഐ .
എൻ .ഡതി 8918 1935 8762 1381.3 7482 534.2

പ്ക .എസക് .ഐ .
എൻ .സതി 1600 1179 1572 1011 1018 322

ആപ്ക 10518 3114 10334 2392.3 8500 866.2
അവലംബം: പ്ോൻ മപേസത്
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3 ൽ മുനമ്പം, പ്കയാച്ചതി, കയായംകുളം, നീണ്കര 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ കടലതിസലയ്കക് ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
കൂടയാപ്ത, ഹൗസക് സബയാട്ടുകൾ, ഷതിങ്ർ സബയാട്ടുകൾ, 
്ീഡക് സബയാട്ടുകൾ തടങ്ങതി വതിവതിധ തരം യയാനങ്ങൾ ഈ 
കനയാലുകളതിലും ടൂ�തിസപ്ത് ബന്ധതിപെതിക്കുന് ബയാക്ക് 
വയാട്ടറുകളതിലും സഞ്ചരതിക്കുന്നു. െതില സ്ലങ്ങളതിൽ ജങ്യാർ 
സസവനങ്ങളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

ഡബ്്യുസടിസടിയുലെ വടിവടിധ �ീച്ചുകളുലെ 
വടികസനത്ടിലന് ഇകപ്ാഴലത് അവസ്.

1. കകാവളം - ലകാല്ം �ീച്് (0-74.18 കടികൊമീറ്ർ)

എ. കകാവളത്ടിനും ആക്കുളം സ്ല്രച്ടിനുമടിെയടിലുള്ള 
പാർവതടി പുത്നാർ (0-16.5 കടികൊമീറ്ർ)

കരതിക്കത്തിപ്ല  പഴയ പയാലം പ്പയാളതിച്ചുമയാറ്റുന്നു. 
വള്ളങ്ങൾ കടന്നുസപയാകുന്തതിനക് മതതിയയായ 
ലംബമതില്ല. അതതിനയാൽ പയാലം പ്പയാളതിസക്ണ്തണ്ക്. 
ഇതതിനയായതി 6 സകയാടതി അനുവേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിൽ 3 
സകയാടതി രൂപക്ക് ഭരണയാനുമതതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

ബടി. ആക്കുളം - ലകാല്ം സ്ല്രച്് (16.5-74.18 
കടികൊമീറ്ർ)

നതിലവതിലുള്ള രണ്ക് സബയാട്ടക് പ്ജട്ടതികൾ 
അറ്റകുറ്റപെണതികൾക്യായതി ക്രമീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
വർക്ല മുൻസതിപെയാലതിറ്റതിയതിപ്ലയും പ്വട്ടൂർ 
പഞ്ചയായത്ക് കുട്ടുംബശ്രീ യൂണതിറ്റക്, എന്തിവയതിലൂപ്ട 
480 കസയ്യറ്റക്യാപ്ര ഒഴതിപെതിച്ചു വതിവതിധ പുനരധതിവയാസ 
പദ്തതികൾ വഴതി ഇതതിനകം തപ്ന് വീടക് / 
ഭൂമതി ലഭതിച്ചവപ്ര തതിരതിച്ച�തിയുന്തതിനയായും 
പുനരധതിവസതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി സർസവ നടത്തി. 
െതിലക്കൂർ തരങ്ത്തിൽ വൃത്തിയയാക്ൽ സജയാലതികളം 
മറ്റുെതില അറ്റകുറ്റപെണതികളം പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു. 
ശതിവഗതിരതി തരങ്ത്തിപ്ല ശുെീകരണ സജയാലതികളം 
പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു.

2.  ലകാല്ം മുതല് കകാട്പ്പു�ം �ീച്് (എന്ഡബ്ടിയു 3) 
(74.18- 242.18 കടി.മീ)

സേശീയ ജല ഗതയാഗത വധ്വസ്കൾക്നുസരതിച്ചക് സേശീയ 
ജലഗതയാഗത പയാതയതിപ്ല സക്രയാസക് സക്്കക്ച്ച�തിപ്റെ 
പുനർനതിർമതിക്കുന്തതിനക് തക അനുവേതിക്ണപ്മന് 
സയയാപ്ടയാപെമുള്ള വതിശേമയായ പ്പ്രയാജകക്റ്റക്  �തിസപെയാർട്ടക് (എൻ 
ഡബ്തിയു 3, എൻ ഡബ്തിയു 8, എൻ ഡബ്തിയു  9, എൻ 
ഡബ്തിയു 59) ഇന്ധ്യാ ഗവപ്ന്മറെതിനു സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  

3. കകാട്പ്പു�ം-കകാഴടികക്ാെ് �ീച്് (242.18-402.18 
കടി.മീ) (NW-3 വടിപുെീകരണം)
വതിശേമയായ സപ്രയാജകക്റ്റക് IWAI തയ്യയാ�യാക്തി.

4. കകാഴടികക്ാെ്-വെകര �ീച്് (402.18-450.08 
കടികൊമീറ്ർ)

പുതതിയത� പയാലത്തിനയായതി ഡതിപതിആർ പതിഡബ്്യുഡതി 

തയ്യയാ�യാക്കുന്നുണ്ക്. കസനയാലതി കനയാൽ വൃത്തിയയാക്കുന്തക് 
ക്വതിൽ ഏപ്റ്റടുക്കുകയും ഇരഞ്ഞതിക്ലതിപ്ല മണ്ക്  നീക്ം 
പ്െയ്യുകയും കല്ലയായതി ആഴക്ടലതിസലക്ക് മയാറ്റുകയും  
തയാപ്ഴയുള്ള ഓപെണതിംഗക് ബയാർജതിലൂപ്ട കടത്തിവതിടുകയും 
പ്െയ്യുന്നു.

5. വെകര- മാഹടി �ീച്് (450.08-467.69 കടി.മീ)

ആേധ് �ീച്ചക് 450.08 കതിസലയാമീറ്റർ മുതൽ 454.08 
കതിസലയാമീറ്റർ വപ്ര 4 കതിസലയാമീറ്റർ കനയാൽ ഭയാഗതികമയായതി 
രൂപീകൃതമയായതിട്ടുണ്ക്. സക്രയാസക് സക്്കക്െറുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം പുസരയാഗമതിക്കുന്തക് ഒഴതിച്ചു  രണ്യാമപ്ത് 
�ീച്ചക് സഞ്ചയാരസയയാഗധ്മയാണക്. എൽ ബതി എസക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് 
ഓഫക് പ്ടകക് സനയാളജതി തതിരുവനന്പുരം സക്്കക്െറുകളപ്ട 
രൂപകൽപെനയ്കയായതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
മൂന്യാമപ്ത് �ീച്ചതിപ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഭയാഗത്തിൽ  മണ്ക് 
ഗസവഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നു,. നയാലയാമപ്ത് 
�ീച്ചതിൽ, കനയാൽ രൂപീകരണം ഏകസേശം പൂർത്തിയയായതി. 
അഞ്ചയാമപ്ത് �ീച്ചതിൽ, കനയാൽ ഭയാഗതികമയായതി രൂപം 
പ്കയാള്ളുന്നു.  

6. . മാഹടി- വളപട്ണം �ീച്് (467.69-526.20 കടി.മീ)

വളപട്ടണത്തിനും അഞ്ചരക്ണ്തിക്കും ഇടയതിൽ 
മൂന്യാം കട്ടക് ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 
ഇരസഞ്ഞയാളതിക്കും മയാഹതിക്കും ഇടയതിലുള്ള ഒന്യാം കട്ടക് 
ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്കുന്തതിപ്റെ പയാരതിസ്തിതതിക ആഘയാത 
വതിലയതിരുത്ൽ പഠനം  85 ശതമയാനം പൂർത്തിയയായതി. 
സയാമൂഹതിക ആഘയാത പഠനം ഏപ്റ്റടുക്കുന്തക് �വന്യൂ 
വകുപെതിപ്റെ സഷയാർട്ടക് ലതിസക്റ്റക് പ്െയ്ത ഏജൻസതിയയാണക്.

7. വളപട്ണം മുതല് നീകെശ്വരം വലര (526.20-
590.53 കടി.മീ)

നീസലശ്വരം നേതിയുപ്ട തീരങ്ങൾ വൃത്തിയയാക്കുന്നു.  
ജലഗതയാഗതസയയാഗധ്മയാണക്. നമ്പധ്ർക്ല്ലു സലയാക്തിപ്ല 
കു�ച്ചക് സ്ലങ്ങളതിൽ സഞ്ചയാരപയാതയതിൽ കു�ച്ചു  
പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ക്. മണ്ക് ഗസവഷണം പൂർത്തിയയായതി, 
�തിസപെയാർട്ടക് ലഭതിച്ചുകഴതിഞ്ഞയാൽ, ഇതക് രൂപകൽപെനയ്കയായതി 
ഐ.ടതി.ആർ.ബതി- ക്ക് സമർപെതിക്കും.

8.  നീകെശ്വരം മുതല് കബക്ല് വലര (590.53-616.60 
കടി.മീ)

നമ്പധ്യാർ കല്ലു സലയാക്തിൽ മണ്ക് ഗസവഷണം ഉടൻ 
പൂർത്തിയയാകും. സകയാഡട്ടു വതിസതിബതിയുപ്ട പ്പയാളതിക്ൽ 
പൂർത്തിയയായതി, ആലംസകയാട്ടു വതിസതിബതി കം ബ്തിഡക്ജക്, 
90 ശതമയാനം പൂർത്ീകരതിച്ചു. സമൽപെ�ഞ്ഞ രണ്ക് 
ഘടനകളപ്ടയും അസന്വഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുസരയാഗമതിച്ചക് വരുന്നു
കകരള ഷടിപ്ടിംഗ്, ഇന് ൊന്ഡ് നാവടികഗഷന് 
കകാർപ്ക�ഷന് (ലക എസ് ഐ എന് സടി)

പ്ക എസക് എൻ സതി 2018 ഡതിസംബ�തിൽ 200 പയാക്ക് 
ക്രൂയതിസക് കപെൽ “പ്നപ്ഫർട്ടതിറ്റതി” അവതരതിപെതിച്ചു. 
സുരഷേതിതമയായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് കപെലുകൾക്ക് 
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3 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ െയാനൽ ആവശധ്മയാണക്. 
വഹസക്യാടതതിക്ക് സമീപം ഒരു പ്ജട്ടതി 
ഡതിപെയാർട്ടക് പ്മറെതിപ്റെ ഉടമസ്തയതിലയാപ്ണങ്തിലും, ഇതതിനക് 
1.50 മീറ്റസ�യാളം കു�ഞ്ഞ രൈയാഫക്റ്റക് ഉണ്ക്, െയാനലതിപ്ന 
കൂടുതൽ ആഴത്തിലയാക്യാനും 3 മീറ്റർ രൈയാഫക്റ്റക് 
നതിലനതിർത്യാനും ഇതക് വളപ്ര പ്െലസവ�തിയതയായതിരതിക്കും. 
പ്കയാച്ചതി സപയാർട്ടക് ്്റേതിപ്റെ വയാർവക്സക് ഉപസയയാഗതിക്കുക 
എന്തയാണക് ബേൽ മയാർഗം.

സംസ്ാന ജെ ഗതാഗത വകുപ്്

പ്വള്ളം കയറുന് പ്രസേശങ്ങളതിൽ തയാമസതിക്കുന്വർക്ക് 
പ്മച്ചപ്പെട്ടതം സവഗത്തിലുമുള്ള ജലഗതയാഗത 
സകരധ്ങ്ങൾ പ്പയാതജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക, ഉൾനയാടൻ 
ഗതയാഗതവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ടക് കയാലയാ കയാലങ്ങളതിൽ 
പു�പ്പെടുവതിക്കുന് നതിയമപരമയായ വധ്വസ്കൾ, 
െട്ടങ്ങൾ, നതിയമങ്ങൾ എന്തിവ ശരതിയയായതി നടപെതിലയാക്കുക 
തടങ്ങതിയവയയാണക് വകുപെതിപ്റെ േൗതധ്ം.

സംസ്യാന ജലഗതയാഗത വകുപെക് പ്വള്ളപ്ക്ട്ടുള്ളള്ള 
പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല നതിവയാസതികളപ്ട ഗതയാഗത ആവശധ്ങ്ങൾ 
നതി�സവറ്റുന്തതിനയാണക് വകുപെക് നതിലപ്കയാള്ളുന്തക്. 
ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മൻ�ക് വഴതി വയാണതിജധ് വമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
വകുപെയാപ്ണങ്തിലും ഈ വകുപെതിപ്റെ പ്രവർത്നം 
ഒരു സസവന വകുപെക് സപയാപ്ലയയാണക്. 'ഗതയാഗതം' 
ഒരു “അവശധ് സസവനം” ആയതതിനയാൽ വകുപെക് ഒരു 

അവശധ് സസവന വകുപെയായതി മയാ�തി. മരം/ ഉരുക്ക്/
സൗസരയാർജം അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള വഫബർ 
ഗ്യാസക് പയാസഞ്ചർ സബയാട്ടുകൾ ഉപസയയാഗതിച്ചക് പ്രതതിവർഷം 
150 ലഷേത്തിൽപെരം യയാത്രക്യാപ്ര വകുപെക് വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യുന്നു. പ്വള്ളം കയ�തിയ പ്രസേശം, ജലഗതയാഗത 
സമഖലപ്യ ആശ്രയതിക്കുന്നു എന്തയാണക് ഈ വകുപെതിപ്റെ 
പ്രസക്തി.

2019-20 ലെ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ

അതതിസവഗ 120 പയാസഞ്ചർ കപെയാസതിറ്റതി “സവഗ 2” എസതി 
പയാസഞ്ചർ കം ടൂ�തിസക്റ്റക് സർവീസക് സബയാട്ടക് 2020 മയാർച്ചക് 
10 നക് അലപ്പുഴ-കുമര-സകയാട്ടയം സമഖലയതിൽ ഉേക്ഘയാടനം 
പ്െയക്ത. വകുപെക് 5 ഐ ആർ എസക് ക്യാസക് സമയാസണയാ 
ഹൾ ്റേീൽ സബയാട്ടുകൾ കരസ്മയാക്തി. വകുപെതിപ്റെ 
നതിലവതിലുള്ള ്റേീൽ സബയാട്ടുകപ്ള അസപഷേതിച്ചക് കു�ഞ്ഞ 
മലതിനീകരണവം കൂടുതൽ സവഗതയും ഉള്ള തരത്തിലയാണക് 
ഇതതിപ്റെ രൂപകൽപെന. പയന്നൂർ, മട്ടൂൾ-അഴീക്ൽ 
റൂട്ടുകൾക്തിടയതിൽ കടത്തുസബയാട്ടക് സർവ്ീസക് ആരംഭതിച്ചു.
ഇലകക്്തികക് സ�യാ-സ�യാ അവതരതിപെതിക്കുന്തതിപ്റെ 
സയാദ്ധ്തകപ്ളക്കു�തിച്ചുക് 2019-20 കയാലയളവതിൽ 
വതിവതിധ പഠനങ്ങൾ നടത്തി. പയാസഞ്ചർ കം ടൂ�തിസക്റ്റക് 
കപെൽ “സീ-അഷ്മുടതി”, നയാലക് വയാട്ടർ ടയാക്തി, രണ്ക് 
75 പയാക്ക് കറ്റമരം, ഏഴക് 100 പയാസഞ്ചർ കപെയാസതിറ്റതി 
കറ്റമരം സബയാട്ടുകൾ എന്തിവയുപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്തിയയായതി. രണ്ക് സസയാളയാർ സബയാട്ടുകളപ്ടയും 

പട്ടിക 11.1.34  സകരള ഷതിപെതിംഗക്, ഇൻ ലയാൻഡക് നയാവതിസഗഷൻ സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്ക എസക് ഐ എൻ സതി) യുപ്ട 
പ്രവർത്ന സ്തിതതിവതിവരക്ണക്കുകൾ 

ഇനങ്ങൾ 2018-19 2019-20
ജംഗറുകളപ്ട എണ്ം 4* 4*

പ്രവർത്നസയയാഗധ്മയായ ജംഗറുകളപ്ട എണ്ം 3**

സബയാട്ടുകളപ്ട എണ്ം 1 1

പ്രവർത്നസയയാഗധ്മയായ സബയാട്ടുകളപ്ട എണ്ം (പ്കയാച്ചതി സകയാർപെസ�ഷനതിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്)) 1 1

പ്രതതിേതിനം പ്ഷഡ്യൂൾ പ്രകയാരമുള്ള ്തിപ്പുകളപ്ട എണ്ം 75 75

യയാത്രയാക്യാരുപ്ട എണ്ം(ലഷേത്തിൽ) 12.42 12.76

ബയാർജുകളപ്ട എണ്ം 7 7

ടൂ�തിസക്റ്റക് സബയാട്ടുകളപ്ടഎണ്ം 3 4

ആപ്ക െരക്ക് ദൂരം ( കതിസലയാമീറ്റ�തിൽ) 22932 34612

ആപ്ക വഹതിച്ച െരക്ക് ( ടണ്തിൽ) 203033 240756

ഉൾനയാടൻ ഗതയാഗതം വഴതിയുള്ള ആപ്ക �വന്യൂ വരുമയാനം(ലഷേത്തിൽ) ടൂ�തിസക്റ്റക് 
സബയാട്ടക്, ബയാർജക്+ജംഗയാർഎന്തിവയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനം 1187.1 1690.1

 ഉൾനയാടൻ ഗതയാഗതം വഴതിയുള്ള ആപ്ക �വന്യൂ വരുമയാനം (ലഷേത്തിൽ) 1322.68 1736.46

മറ്റു ബതിസതിനസ്സുകളതിൽ നതിന്നുമുള്ള ആപ്ക വരുമയാനം(ലഷേത്തിൽ) 197.60 322.42

മറ്റു ബതിസതിനസ്സുകളതിൽ നതിന്നുമുള്ള ആപ്ക വരുമയാനത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള ആപ്ക 
പ്െലവക്(ലഷേത്തിൽ) 143.86 171.77

ജീവനക്യാരുപ്ട ആപ്ക എണ്ം ( 153 170

അവലംബം: പ്ക എസക് ഐ എൻ സതി ലതിമതിറ്റഡക്
 കു�തിപെക്; * പ്ക എസക് എൻ സതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ ഉടമസ്തയതിലുള്ള 2 ജയാങ്റുകളം പ്കയാച്ചതി സകയാർപെസ�ഷപ്റെ ഉടമസ്തയതിലുള്ള 2 സ�യാ-സ�യാ ജയാങ്റുകളം
        ** പ്ക എസക് ഐ എൻ സതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ ഉടമസ്തയതിലുള്ള ഒരു ജയാങ്റും പ്കയാച്ചതി സകയാർപെസ�ഷപ്റെ ഉടമസ്തയതിലുള്ള 2 സ�യാ-സ�യാ ജയാസങ്ഴക് സും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.



554 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ് സസയാളയാർ ക്രൂയതിസക് കപെലതിപ്റെയും 
നതിർമ്മയാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലയാണക്. ഈ കപെലുകൾ 
കൂടതി പൂർത്തിയയാകുന്സതയാപ്ട, വകുപെതിപ്റെ ടൂ�തിസം 
സയാദ്ധ്തകൾക്ക് വളപ്രയധതികം പ്രസയയാജനം 
പ്െയ്യുന്തക് കൂടയാപ്ത തസദേശീയ യയാത്രക്യാർക്ക് ചുരുങ്ങതിയ 
സമയത്തിനുള്ളതിൽ അവരുപ്ട ലഷേധ്സ്യാനത്ക് 
എത്തിസച്ചരയാൻ കഴതിയും.

സംസ്യാന ജല ഗതയാഗത വകുപെതിപ്റെ 2018-19, 2019-
20, 2020-21 (പ്െലവക്  പ്സപക്റ്റംബർ, 2020 വപ്ര) 
കയാലയളവതിപ്ല പദ്തതി വതിഹതിതവം പ്െലവം പട്ടിക 
11.1.35 ലും പ്രവർത്ന സ്തിതതി വതിവര ക്ണക്കുകൾ 
അനുബന്ം 11.1.23 ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

പുതടിയ സംരംഭങ്ങളും കാഴ്ച്പ്ാടുകളും

ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ്പ്ത് സസയാളയാർ സബയാട്ടക് ‘ആേതിതധ്’യുപ്ട 
വതിജയത്തിൽ നതിന്നും പ്രസെയാേനം ഉൾപ്ക്യാണ്ക് 
വവക്ം സമഖലയതിൽ പഴയ തടതി സബയാട്ടുകൾക്ക് 
പകരം കൂടുതൽ സസയാളയാർ സബയാട്ടുകൾ വയാങ്ങുന്തതിനക് 
വകുപെക് ആസലയാെതിക്കുന്നു. പരതിസ്തിതതി മലതിനീകരണ 
ഭീഷണതി ഒഴതിവയാക്കുന്തതിപ്നയാപെം ഇന്ധന വതിലയുപ്ട 
വേനംേതിന വർദ്നവതിപ്റെ ഭയാരം ലഘൂകരതിക്യാനും 
ഇതക് സഹയായതിക്കും. ഒരു ഇലകക്്തികക് സ�യാ-സ�യാ വയാങ്ങയാൻ 
വകുപെക് തയ്യയാപ്�ടുപ്പുകൾ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഡീസൽ 
എഞ്ചതിനതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് സ�യാ-സ�യായുപ്ട പ്രവർത്ന 
പ്െലവതിപ്റെ 70 ശതമയാനവം ഡീസൽ വതിലയയാപ്ണന്ക് 
അനുമയാനതിക്പ്പെടുന്നു. 

സ�യാഡക് ഗതയാഗതവമയായതി തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ 
അപകടകരവം അപകടസയാദ്ധ്ത ഉള്ളതമയായ 

രയാസവസക്തക്ൾ, പ്പസ്യാളതിയം ഉൽ പന്ങ്ങൾ 
എന്തിവ പ്കയാണ്ടുസപയാകുന്തതിനക് കു�ഞ്ഞ പ്െലവം  
അപകടസയാദ്ധ്ത തീപ്ര കു�ഞ്ഞതമയായ “ബയാർജക് ” 
സസവനം ഏർപ്പെടുത്തുന്തതിനക്  വകുപെക് തയ്യയാപ്�ടുക്കുന്നു. 
കൂടയാപ്ത പ്വള്ളപ്പെയാക്ം സപയാലുള്ള അടതിയന്തിര 
സയാഹെരധ്ങ്ങൾ സനരതിടയാൻ വയായു നതി�ച്ച 5 ഡതിംഗതി 
സബയാട്ടുകൾ വയാങ്ങൽ, രണ്ക് സ്റേഷൻ ഓഫീസുകളപ്ട 
പുനർനതിർമ്മയാണം ആലപ്പുഴ, എ�ണയാകുളം സമഖലകളതിൽ 
ഫീഡതിംഗക് റൂം സൗകരധ്ം  എന്തിവയും വകുപെക് 
ഉസദേശതിക്കുന്നു. 

പ്രശ്നങ്ങളും ലവല്ലുവടിളടികളും

• ജലസസെനം, വധ്യാവസയായം, മറ്റക് ആവശധ്ങ്ങൾ 
എന്തിവയ്കയായതി പ്വള്ളം വഴതിതതിരതിച്ചുവതിടുന്തക് 
നേതികളതിപ്ല ഒഴുക്ക് കു�യ്ക്കുകയും അതതിപ്റെ ഫലമയായതി 
ആഴം കു�യുകയും ഉയർന് പ്രതലം രൂപപ്പെടുകയും 
പ്െയ്യുന്നു.

• വനനശീകരണവം ബലം കു�ഞ്ഞ കധ്യാച്ചക്പ്മന്റുകളം 
ഉയർന് പ്രസേശങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വർദ്തിച്ച 
മപ്ണ്യാലതിപെതിനക് ഇടയയാക്കുന്നു. 

• നേതികളപ്ട സംരഷേണ നടപടതികളപ്ട 
അപരധ്യാപ്ത, ക്രസമണ ജലപയാതകളപ്ട തകർച്ചയ്കക് 
കയാരണമയാകുന്നു. 

• മതതിയയായ ഗതതി നതിയ�ണ സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട 
അപരധ്യാപ്തയും സുരഷേതിതമല്ലയാത് യയാത്രയും   
ഉയർന് യയാത്രയാ സമയത്തിനും ഇടയയാക്കുന്നു.

• കയറ്റതി�ക് സക�ങ്ങളതിപ്ല സവണ്ത്ര പ്ടർ മതിനൽ 
സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട അഭയാവവം  നതിലവതിലുള്ളവയതിപ്ല 
അപരധ്യാപ്തകളം.  

പട്ടിക 11.1.35 2018-19 മുതൽ 2020-21 വപ്ര പദ്തതി തതിരതിച്ചുള്ള അവസലയാകനം  (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

പദ്ധതടിയുലെ കപര്

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി
2018-19 

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 
2019-20

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി  
2020-21

ബജറ്്  
വ ടിഹടിതം ലെെവ് ബജറ്്  

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ബജറ്്  
വ ടിഹടിതം

ലെെവ് 2020 
ലസപ്റ്ംബർ 

വലര
ഭൂമതിയും പ്കട്ടതിടവം 
പ്ടർമതിനൽ സൗകരധ്ങ്ങളം 400.00 13.51 160.00 14.59 160.00 59.55

സബയാട്ടുകൾ വയാങ്ങലും 
കടത്തു സർവ്ീസുകൾ 
വതിപുലീകരതിക്ലും

1600.00 1042.18 2110.00 429.10 2100.00 342.20

വർക്ക്സഷയാപെക് 
സൗകരധ്ങ്ങൾ 270.00 0.00 250.00 67.61 150.00 27.72

പുതതിയ എഞ്ചതിൻ വയാങ്ങലും 
പഴയ സബയാട്ടുകൾ 
പുതക്തിപെണതിയലും

150.00 147.84 291.00 126.56 200.00 51.45

ആപ്ക 2420.00 1203.51 
(53.03 %) 2811.00 637.86 (22.69 

%) 2610.00 480.92  
(18.43 %)

അവലംബം: സംസ്ോന ജല ഗതോഗത വകു്ത്
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മുകന്നാട്ടുള്ള വഴടി
തു�മുഖ കമഖെ

നതിലവതിൽ തീരസേശ െരക്കുകളതിൽ ഭൂരതിഭയാഗവം 
പ്രസതധ്കതിച്ചക് കപ്ണ്യക്നവ�സക്ഡക് ഗതയാഗതം 
പ്കയാച്ചതി ത�മുഖം വഴതി തതിരതിച്ചുവതിടുന്നു, അവതിപ്ട നതിന്ക് 
സ�യാഡക് മയാർഗം സംസ്യാനപ്ത് അവസയാന 
ലഷേധ്സ്യാനസത്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. സകരളത്തിപ്ല 
പ്രധയാന ഇതര ത�മുഖങ്ങപ്ള തീരസേശ കവയാടങ്ങളയായതി 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിലൂപ്ട, തീരസേശ െരക്ക് ഉസദേശതിച്ച 
ലഷേധ്സ്യാനത്തിപ്റെ ഏറ്റവം അടുത്തുള്ള പ്രധയാന ഇതര 
ത�മുഖത്ക് നതിന്ക് സലയാഡക് പ്െയ്യയാൻ കഴതിയും, അതവഴതി 
സലയാജതി്റേതികക് പ്െലവക് കു�യ്ക്കും.

മതതിയയായ രൈയാഫക്റ്റക്, ശരതിയയായ കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി, 
ആധുനതിക പ്മറ്റീരതിയൽ വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാനുള്ള 
ഉപകരണങ്ങൾ, സംഭരണ സൗകരധ്ങ്ങൾ, സുരഷേയാ 
സംവതിധയാനം എന്തിവ ഉപസയയാഗതിച്ചക് വമനർ / 
സനയാൺ-പ്രധയാന ത�മുഖങ്ങൾ വതികസതിപെതിസക്ണ്തണ്ക്. 
ഷതിപെതിംഗക് സമഖലപ്യ അന്യാരയാഷക്് മയാനേണ്ങ്ങൾ, 
കൺപ്വൻഷനുകൾ, കരയാറുകൾ എന്തിവ 
നതിയ�തിക്ണം, കൂടയാപ്ത സമുദ്രസമഖലയതിൽ മതതിയയായ 
വളർച്ചയും വതികയാസവം വകവരതിക്കുന്തതിനക് െങ്ങളപ്ട 
സമുദ്ര സൗകരധ്ങ്ങൾ, സസവനങ്ങൾ, സുരഷേ 
എന്തിവയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റുകൾ അന്യാരയാഷക്് 
മയാനേണ്ങ്ങൾ പയാലതിക്ണം.   

ജെഗതാഗതം

1. ഉൾനയാടൻ ജലപയാത സമഖല വതികസതിപെതിക്കുന്തതിൽ 
പ്പയാത-സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്ം 
ശക്തിപ്പെടുസത്ണ്തയാണക്. സ്വകയാരധ് 
വധ്ക്തികൾക്ക്/കമ്പനതികൾക്ക് പ്ടർമതിനൽ 
വതികസനം, െരക്ക്, പയാസഞ്ചർ വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യൽ, കു�ഞ്ഞ രൈയാഫക്റ്റക് കപെലുകളം അനുബന്ധ 
�തിപെയർ സൗകരധ്ങ്ങളം എന്തിവ ഏപ്റ്റടുക്യാൻ 
കഴതിയും.

2. അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ വതികസതിപെതിക്കുന്തതിലും 
സയാസങ്തതിക തടസ്ങ്ങൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിലും 
നേതികളപ്ട പരതിപയാലനത്തിലും ശ്രദ് 
സക�ീകരതിസക്ണ്തയാണക്.

3. ്യാൻസക്-ഷതിപെതിംഗക് പ്െലവക് കു�യ്ക്കുന്തതിനും 
ഉൾനയാടൻ ജലഗതയാഗതം സയാമ്പത്തികമയായതി 
കൂടുതൽ ലയാഭകരമയാക്കുന്തതിനും തടസ്മതില്ലയാത്, 
മൾട്ടതിസമയാഡൽ അവസയാന വമൽ 
കണകക്റ്റതിവതിറ്റതിയുപ്ട ലഭധ്ത ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക്.

• ഉൾനയാടൻ ജലപയാതകളതിലൂപ്ട െരക്ക് ഗതയാഗതം 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക

• നേീതീരങ്ങളതിൽ വധ്യാവസയായതിക 
ഇടനയാഴതികൾ സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക, 

ജലപയാത അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള 
വധ്വസയായവൽക്രണം വളർത്തുക.

• കൂടുതൽ ദൂരസത്ക്ക് കൽക്രതി, കത്തുന് 
വസക്തക്ൾ എന്തിവയ്കക് ഉയർന് സ�യാഡക് 
നതികുതതി ചുമത്തുക

4. �തിവർ ടൂ�തിസം പദ്തതികൾ 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള നടപടതികൾ 
സ്വീകരതിക്കുക

5. സയാമ്പത്തിക സനട്ടങ്ങൾ ഉ�പ്പുവരുത്തുന് 
നയാശനഷ്ങ്ങൾ നതിരയാകരതിക്കുന്തതിനക് ഉൾനയാടൻ 
ജലപയാത വതികസനത്തിപ്റെ പയാരതിസ്തിതതികവം 
സയാമൂഹതികവമയായ ആഘയാതം വതിലയതിരുസത്ണ്തണ്ക്
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11.2 ഊർജ്ജം

ആസഗയാളതലത്തിൽ സയാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും 
മയാനവതികസഷേമത്തിനും ഊർജം നതിർണയായക 
പങ്കുവഹതിക്കുന്നു. ലഷേക്ണക്തിനക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
ഇന്ധനവം പ്വളതിച്ചവം നൽകുന്തതിനും പു�പ്മ 
വധ്വസയായം, കൃഷതി, വയാണതിജധ്ം, മറ്റുസസവന 
സമഖലകൾ എന്തിവയ്കക് ശക്തി പകരുന്തതിനും 
ഊർജം അനതിവയാരധ്മയാണക്. രയാജധ്ത്ക് ഉർജത്തിപ്റെ 
ആവശധ്കത അനുേതിനം ത്വരതിതഗതതിയതിൽ വർദ്തിച്ചു 
പ്കയാണ്തിരതിക്കുന്നു. ആകയയാൽ വർദ്തിച്ചുപ്കയാണ്തിരതിക്കുന് 
ആവശധ്കതയ്കനുസരതിച്ചക് ഊർജം 
കപ്ണ്ത്യാൻ നതിലവതിലുള്ള ഊർസജയാതക്പയാേന 
സ്യാതസ്സുകളപ്ട ഉതക്പയാേനസശഷതി വൻസതയാതതിൽ 
വർധതിപെതിസക്ണ്തയാവശധ്മയാണക്. സലയാക ബയാങ്തിപ്റെ 
കണക്നുസരതിച്ചക് ഇന്ക് 840 േശലഷേം മനുഷധ്ർ 
വവേ്യുതതി ഇല്ലയാപ്ത ജീവതിക്കുന്നു. കൂടയാപ്ത, 100 േശലഷേം 
മനുഷധ്ർ ആവശധ്ത്തിനക് വവേ്യുതതി ഉപസയയാഗം 
ഇല്ലയാപ്തയും ജീവതിക്കുന്നു. മനുഷധ്പ്റെ നതിലനതില്തിനുള്ള 
അടതിസ്യാന ആവശധ്മയാണക് വവേ്യുതതി. ആവശധ്മയായ 
ഊർജം മതിതമയായ നതിരക്തിൽ ഗുണനതിലവയാരസത്യാപ്ട 
ലഭധ്മയാക്കുക എന്തക് സർക്യാരതിപ്റെ 
ഉത്രവയാേതിത്ങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം പ്രധയാനപ്പെട്ട ഒന്യാണക്. 
ഊർജ സമഖല നതിലനതിൽപെതിനയായുള്ള പ്വല്ലുവതിളതി 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നുണ്ക്.

ഇന്തഘ്യടിലെ ഊർജ്ജ കമഖെ 

സലയാകത്ക്  ഊർജ ഉതക്പയാേനത്തിലും ഉപസയയാഗത്തിലും 
ഇന്ധ്യ്കക് മൂന്യാം സ്യാനമുണ്ക്. കഴതിഞ്ഞ മൂന്നു 
വർഷമയായതി വവേ്യുതതി ഷേയാമം ഗണധ്മയായതി കു�ഞ്ഞു. 
കൂടയാപ്ത  വവേ്യുതതി ശംഖലയതിപ്ല പരതിമതിതതികളം 
പല സംസ്യാനങ്ങളതിപ്ലയും ഡതിസസ്യാമുകളപ്ട 
പ്രതതികൂല സയാമ്പത്തിക സ്തിതതിയും കയാരണം ഇസപെയാൾ 
ഉപസയയാഗശൂനധ്മയായ രീതതിയതിൽ ഉൽപയാേന സശഷതി ഉണ്ക്. 
ഡതിമയാൻഡക് വസഡക് മയാസനജക്പ്മറെതിപ്റെ  (ഡതിഎസക്എം) 
വർധതിച്ച വതിഭവ ഉപസഭയാഗത്തിനും വവേ്യുതതി വതിതരണ 
പ്രസരണ നഷ്ം (റ്റതി&ഡതി നഷ്ം) കു�യ്ക്കുന്തതിനും സക� 
സർക്യാർ സപ്രസതധ്കം ഊന്ൽ നൽകുന്നുണ്ക്. തയാരതിഫക് 

അധതിഷ്തിത ബതിഡതിംഗതിലൂപ്ട വവേ്യുത പദ്തതികളപ്ട 
വതികസനം, പ്രസരണ സമഖലയതിപ്ല സ്വകയാരധ്സമഖലയാ 
പങ്യാളതിത്ം, പ്മച്ചപ്പെട്ട ഊർജ കയാരധ്ഷേമതയ്ക്കുള്ള 
സേശീയ േൗതധ്ം, പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
സ്യാതസ്സുകളപ്ട (ആർഇഎസക് ) വതികസനത്തിൽ ശ്രദ് 
സക�ീകരതിക്കുക, വവേ്യുതതി ഉൽപയാേതിപെതിക്കുന്തതിനക് 
വതിലകു�ഞ്ഞ ഉൽ പയാേന സ്യാതസ്യായ 
കൽക്രതിയുപ്ട ബഹുമുഖമയായ ഉപസയയാഗം തടങ്ങതിയ 
നയ സംരംഭങ്ങളതിലൂപ്ട എല്ലയാവർക്കും വവേ്യുതതി 
ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനുള്ള സമഗ്രമയായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 നക് രയാജധ്ത്തിപ്റെ പ്മയാത്ം 
സ്യാപതിത സശഷതി 3,73,029.36 പ്മഗയാവയാട്ടയാണക്. 
ഇന്ധ്യതിൽ, തയാസപയാർജത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
വവേ്യുതതിയയാണക് ഊർജ സ്യാതസ്സുകളതിൽ 
പ്രധയാന മയായതിട്ടുള്ളതക്. 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 പ്റെ 
കണക്നുസരതിച്ചക് ഇതക് രയാജധ്ത്തിപ്റെ പ്മയാത്ം 
സ്യാപതിത സശഷതിയുപ്ട 62.01 ശതമയാനം വരുന്നു. 
നയാഷണൽ ഗ്രതിഡതിസലക്ക് വതിവതിധ ഊർജ 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുക് 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 
30 അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള ഊർജ വതിഹതിതവം 
അതതിപ്റെ ശതമയാനവം പട്ടിക 11.2.1 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. അടുത്കയാലത്ക്, പുനരയാവർത്ക 
ഊർജസ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള ഊർസജയാതക്പയാേനം 
ജല വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനപ്ത് മൂന്യാം സ്യാനസത്ക്ക് 
പതിന്ള്ളതി രണ്യാം സ്യാനപ്ത്ത്തി. 

കകരളത്ടിലെ ഊർജ്ജ കമഖെ 

രയാജധ്ത്ക്  100 ശതമയാനം വീടുകളം വവേ്യുതീകരതിച്ച 
ആേധ് സംസ്യാനം സകരളമയാണക്. പവർക്പ്ട്ടയാ 
സലയാഡക്പ്ഷഡതിംസഗയാ ഇല്ലയാപ്ത 365 േതിവസവം 24 
മണതിക്കൂറും  സംസ്യാനത്തു വവേ്യുതതി ലഭധ്മയാക്കുന്നു. 
സയാർവത്രതിക വവേ്യുതീകരണം സനടതിയ സശഷം, 
എന്നും വർധതിച്ചുപ്കയാണ്തിരതിക്കുന് ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട 
അഭതിലയാഷങ്ങളപ്ട വതിശ്വയാസധ്ത സനടുന്തതിനും 
വവേ്യുതതി നഷ്ത്തിപ്റെ ഏറ്റവം തയാഴക്ന് നതില 
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വകവരതിക്കുന്തതിനും, വതിസക�ീകൃത പുനരുൽപെയാേക 
ജനസ�റ്ററുകൾ ഉയർത്തുന് ആവശധ്കതകൾ 
നതി�സവറ്റുന്തതിനും, ഇൻ്റേസലഷനുകളപ്ട സുരഷേ 
ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനുമയായതി സംസ്യാനം ഇസപെയാൾ 
ഗ്രതിഡതിപ്റെ നവീകരണത്തിൽ ശ്രദ് സക�ീകരതിക്കുന്നു. 
ഇവയക് പ്ക്ല്ലയാം പു�സമ, ഇ-പ്മയാബതിലതിറ്റതിയതിൽ 
പ്രതീഷേതിക്കുന് കുതതിച്ചുെയാട്ടത്തിനക് തയ്യയാ�യാകുന്തതിനക് 
പുതതിയ വലനുകൾ, സബക്സ്റേഷനുകൾ, നതിലവതിലുള്ള 
സംവതിധയാനങ്ങൾ എന്തിവ നവീകരതിക്കുക വഴതി ഒരു 
ആർട്ടക് ്യാൻസ്തിഷൻ ശംഖല പ്കട്ടതിപെടുക്കുന്തതിനുള്ള 
േൗതധ്വം സംസ്യാനം ആരംഭതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. 
സമല്�ഞ്ഞ കയാരധ്ങ്ങൾ മുനക്ഗണനയ്കനുസരതിച്ചക് 
സജമയാക്കുന്തതിനയായതി 'േ്യുതതി  2021', 'സൗര', 
'ഫതിലപ്മറെക് ഫീ സകരളം', '്യാൻസക്ഗ്രതിഡക് 2.0',  
'ഇ-സസഫക് ' എന്ീ അഞ്ചക് അനുബന്ധ പദ്തതികളപ്ട 
പൂപ്ച്ചണ്യായ 'ഊർജ  സകരള മതിഷൻ' സംസ്യാനം 
ആരംഭതിച്ചു. കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാനത്തിപ്റെ 
പ്വല്ലുവതിളതികൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുക, കയാർബൺ ഫൂട്ടക് പ്രതിറെക് 
കു�യ്ക്കുക എന്തിവയയാണക് സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഊർജ 
സമഖലയതിൽ വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന് എല്ലയാ പദ്തതികളപ്ടയും 
അടതിസ്യാനം.

സംസ്യാന ഊർജ സമഖലയതിൽ, പ്പയാതസമഖലപ്യ 
സശ്രഷ്മയായ സ്യാനത്ക് നതിലനതിർത്തുന്തതിനക് സകരള 
സർക്യാർ പ്രതതിജ്യാബദ്മയാണക്. സയാസങ്തതികം, 
ഉപസഭയാക്തൃ സസവനം, സയാമ്പത്തിക പയാരയാമീറ്ററുകൾ 
എന്തിവയുൾപ്പെപ്ടയുള്ള പ്രവർത്നത്തിപ്റെ എല്ലയാ 
വശങ്ങളതിലും സകരള സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക് 
ഇന്ധ്യുപ്ട ഊർജ സമഖലയതിൽ ഏറ്റവം മതികച്ച 

പ്രകടനം കയാഴ്ചപ്വക്കുന് പ്പയാത യൂട്ടതിലതിറ്റതികളതിൽ 
ഒന്യാണക്. പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിപ്റെയും മണ്തിടതിച്ചതിലതിപ്റെയും 
രണ്ക് പ്രധയാന സംഭവങ്ങളം സകയാവതിഡക്-19 
പയാൻപ്ഡമതിക്കും ഉൾപ്പെപ്ട, കഴതിഞ്ഞ മൂന്ക് വർഷമയായതി 
സംസ്യാനപ്ത് ബയാധതിച്ച ദുരന്ങ്ങളപ്ട പരമ്പരയതിലും, 
പ്ക എസക് ഇബതി എല്ലയാവതിധത്തിലും സംസ്യാന 
ജനങ്ങൾക്ക് മതികച്ച സസവനം നൽകതി.  പ്രസതധ്കതിച്ചും 
ഇസപെയാൾ നടക്കുന് സകയാവതിഡക്-19 പയാൻപ്ഡമതികക് 
സമയത്ക് സയാധധ്മയായ ഏറ്റവം ഉയർന് സസവന 
നതിലവയാരം പുലർത്തുക, അറ്റകുറ്റപെണതികൾ നടത്തുക, 
സകടുപയാടുകൾ സവഗത്തിൽ പുനഃസ്യാപതിക്കുക, 
സമ്പേക് വധ്വസ്യതിപ്ലയും ആഭധ്ന്ര സമഖലയതിപ്ലയും 
വതിവതിധ സമഖലകളതിൽ തയാരതിഫും അനുബന്ധ ഇളവകളം 
നൽകുക തടങ്ങതിയവ പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട സസവങ്ങളതിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്നു.

മറ്റതിടങ്ങളതിപ്ല പ്രധയാന മയാതൃക എന്തിരുന്യാലും 
പ്ക എസക് ഇബതിപ്യ പുനരുപസയയാഗ ഊർജ  
വതികസനത്തിപ്നതതിരയായ ഒരു എതതിരയാളതിയയായതി 
കയാണുന്തില്ല എന്തയാണക് ഊർജ സമഖലയതിപ്ല 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ കയാഴ്ചപെയാടക്. സൗസരയാർജം, 
പ്രസതധ്കതിച്ചക് ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയ്ത സൗസരയാർജം, 
സംസ്യാനത്തുടനീളമുള്ള മറ്റക് നൂതന സൗസരയാർജ, 
കയാറ്റയാടതി പദ്തതികൾ എന്തിവയുപ്ട ത്വരതിത 
ഗതതിയതിലുള്ള വധ്നധ്യാസത്തിൽ പ്ക എസക് ഇബതി 
പ്രധയാന  പങ്യാളതിത്ം വഹതിക്കുന്നു. മുകളതിൽ സൂെതിപെതിച്ച 
"സൗര" സപ്രയാഗ്രയാം വതിനധ്യാസത്തിപ്റെ ഒരു പ്രധയാന 
ഭയാഗം പ്ക എസക് ഇബതി വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന് 
തരത്തിൽ ഈ െട്ടക്കൂട്ടതിൽ സങ്ൽപെതിക്പ്പെട്ടതയാണക്. 

പട്ടിക 11.2.1 ഇന്ധ്യുപ്ട പ്മയാത്ം സ്യാപതിതസശഷതി 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 അനുസരതിച്ചുള്ളതക് 
ഇന്നം

31.8.2018 
അനുസരടിച്ചുള്ള 
സ്ാപ ടിതകശഷ ടി 

(ലമ.വാ.)
ശതമാനം 

31.10.2019 
അനുസരടിച്ചുള്ള 
സ്ാപ ടിതകശഷ ടി 

(ലമ.വാ.)
ശതമാനം 

30.9.2020 
അനുസരടിച്ചുള്ള 
സ്ാപ ടിതകശഷ ടി 

(ലമ.വാ.)
ശതമാനം

1 2 3 4 5 6 7

തയാപവവേ്യുതതി 2,21,768.00 64.1 2,29,401.42 62.86 2,31,320.72 62.01

ജല വവേ്യുതതി 45,487.00 13.1 45,399.22 12.44 45,699.22 12.25

ആണസവയാർജം 6,780.00 2 6,780.00 1.86 6,780.00 1.82

പുനരയാവർത്ക 
ഊർജം 72,013.00 20.8 83,379.50 22.84 89,229.42 23.92

ആപ്ക 3,46,048.00 100 3,64,960.14 100 3,73,029.36 100

അവലംബം : മക� ഇലകത്്തിസതിറ്തി അമതോറതിറ്തി (സതി.ഇ.എ)

പട്ടിക 11.2.2 ഇന്ധ്യുപ്ട പ്മയാത്ം സ്യാപതിതസശഷതി 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 അനുസരതിച്ചുള്ളതക്
കമഖെ സ്ാപ ടിതകശഷ ടി (ലമ.വാ.) ശതമാനം 
സംസ്യാന സമഖല 1,03,616.90 27.78

സക� സമഖല 93,926.93 25.18

സ്വകയാരധ് സമഖല 1,75,485.53 47.04

ആപ്ക 3,73,029.36 100
അവലംബം: സക� ഇലകക്്തിസതിറ്റതി അസതയാ�തിറ്റതി (സതി.ഇ.എ)
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പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട സയാസങ്തതിക സശഷതി മയാറ്റതി വയ്ക്കുകസയയാ 
ഉപസയയാഗശൂനധ്മയാക്കുകസയയാ പ്െയ്യുന്തതിനുപകരം 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജത്തിപ്റെ വതികയാസത്തിനക് 
ഉപസയയാഗപ്പെടുസത്ണക്.

രയാജധ്ത്ക് ഇക്ഴതിഞ്ഞ രണ്ക് േശകങ്ങളതിൽ സംഭവതിച്ച 
സയാസങ്തതിക മുസന്റ്റങ്ങൾക്ക്, ഈ മുസന്റ്റത്തിപ്റെ 
സനട്ടങ്ങപ്ള ഈ സമഖലയതിപ്ല സംസ്യാനത്തിപ്റെ 
തം�  വരച്ചുകയാട്ടുന്നു തരത്തിൽ, സംസ്യാനപ്ത് 
ഊർജ സമഖല പൂർണ്മയായും സജീവമയാണക്. 
സുസ്തിരതയുപ്ട പുതതിയ കയാലഘട്ടത്തിൽ അതതിപ്റെ 
വളർച്ച നതിലനതിർത്തുന്തതിനയായതി നതിരവധതി പുതതിയ നൂതന 
ആശയങ്ങളം സംരംഭങ്ങളം ഇതക് പ്രസയയാജനപ്പെടുത്തുന്നു. 
പ്രസതധ്കതിച്ചും പുനരുപസയയാഗ ഊർജ  കയാലഘട്ടത്തിൽ, 
സൗസരയാർജത്തിനും കയാറ്റതിനും അപ്പു�ത്തുള്ള പുതതിയ 
രൂപങ്ങൾ സംസ്യാനപ്ത് വതികസനത്തിനും 
വതിനധ്യാസത്തിനും പരതിഗണതിക്കുകയും വതിലയതിരുത്തുകയും 
പ്െസയ്യണ്തണ്ക്. അത്രം ശ്രമങ്ങളതിൽ 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ എസക് ആറെക് ടതി യുപ്ടയും സയാസങ്തതിക 
ഉന്ത വതിേധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങളപ്ടയും പങ്യാളതിത്ം 
ഈ രണ്ക് സ്യാപനങ്ങൾക്കും വവേ്യുതതി സമഖലയ്ക്കും 
പര്രം പ്രസയയാജനകരമയാകും.

ദവദ്യുതടി ആവശഘ്കത

സംസ്യാനത്ക് 2019-20 -ൽ ഏറ്റവം കൂടതിയ ഊർജ 
ആവശധ്കത മയാർച്ചക് 27 നക് 22.00 മുതൽ 22.30 വപ്രയുള്ള 
മണതിക്കൂ�തികളതിൽ 4,316.8 പ്മഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 
രയാവതിലപ്ത് ഏറ്റവം കൂടതിയ ഊർജ ആവശധ്കത പ്മയക് 
23 നക് 08.00 മുതൽ 08.30 വപ്രയുള്ള മണതിക്കൂ�തികളതിൽ 
3,465 പ്മഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ ഊർജ 
ആവശധ്കത ഓഗസക്റ്റക് 9 നക് 4.30 മുതൽ 5.00 വപ്രയുള്ള 

മണതിക്കൂ�തികളതിൽ 1,302 പ്മഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു.  
2019-20 പ്ല ശരയാശരതി ഊർജ ആവശധ്കത 3,567 
പ്മഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 

ഊർജ്ജ ഉല്ാദനവം വാങ്ങലും വടില്പ്നയും

സകരള സംസ്യാനത്തിപ്റെ 2019-20 പ്ല ഊർജ 
സമഖലയുപ്ട സംഷേതിപക് തരൂപം പട്ടിക 11.2.3 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   

സംസ്ാനത്ടിനുള്ളടിലെ ഊർജ്ജ വടില്പ്ന 

2019-20 ൽ 11 ബൾക്ക് വലപ്സൻസതികൾ ഉൾപ്പെപ്ട 
1,28,26,185 ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്യായതി 22,948.82 
പ്മഗയാ യൂണതിറ്റക് വവേ്യുതതി പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ വതിറ്റു. 
പ്മയാത്ം വതിറ്റുവരവക് 13,91,754 ലഷേം രൂപയയായതിരുന്നു. 
സംസ്യാനത്തിനക് പു�ത്ക് മറ്റു യൂട്ടതിലതിറ്റതികൾക്ക്  വവേ്യുതതി 
വതിറ്റതൾപ്പെപ്ട  പ്മയാത്ം വതിറ്റുവരവക്13,918.79 സകയാടതി 
രൂപയയാണക്.

ഊർജ്ജ ഉപകഭാഗത്ടിലന് രീതടി

പബ്തികക് വലറ്റതിംഗക് വതിഭയാഗത്തിലും എൽടതി 
ഇൻഡസക്്തിയൽ വതിഭയാഗത്തിലും ഇഎച്ചക് ടതി 
ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട വവേ്യുതതി ഉപസഭയാഗത്തിലും 
കു�വണ്യായപ്തയാഴതിപ്ക മപ്റ്റല്ലയാ എൽടതി 
വതിഭയാഗങ്ങളതിപ്ലയും  ഉപസഭയാക്യാക് ളപ്ട ഉപസഭയാഗം 
വർദ്തിച്ചു. എൽഇഡതി വതിളക്കുകൾ കൂടതിയതയാണക് പബ്തികക് 
വലറ്റതിംഗതിനുളള വവേ്യുതതി ഉപസഭയാഗം കു�യയാൻ 
കയാരണം. എൽ ടതി വധ്യാവസയായതിക വതിഭയാഗത്തിലും 
ഇ എച്ചക് ടതി വതിഭയാഗത്തിലും കു�വണ്യായതതിപ്റെ കയാരണം 
ഈ വർഷം അവസയാന പയാേത്തിൽ 2019 പ്ല പ്രളയവം 

പട്ടിക 11.2.3 സകരള സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഊർജ സമഖലയുപ്ട സംഷേതിപക് ത രൂപം 2019-20 കയാലയളവതിൽ
വ ടിശദാംശങ്ങൾ ദവദ്യുതടി (മടിെഘ്ൺ യൂണടിറ്്)
പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽപ്റെ പ്മയാത്ം ഊർജ ഉതക്പയാേനം 5,781.23

സകരള ചുറ്റളവതിലുള്ള സതിജതിഎസതിൽ നതിന്ക് വവേ്യുതതി വയാങ്ങൽ 10,082.00

േീർഘകയാല / ഇടത്രം / ഹ്രസ്വകയാല കരയാറുകളതിലൂപ്ട / സ്വയാപെക് വഴതി  സകരള ചുറ്റളവതിൽ 
വവേ്യുതതി വയാങ്ങൽ 9,993.52

സംസ്യാനത്തിനുള്ളതിപ്ല ഐ പതി പതി / സതി പതി പതിയതിൽ നതിന്നുള്ള പ്മയാത്ം വവേ്യുതതി വയാങ്ങൽ 308.23

സകരള ചുറ്റളവതിൽ പ്മയാത്ം വവേ്യുതതി വയാങ്ങൽ 20,383.76

ഓപെൺ ആക്സക് വഴതി സംസ്യാനത്തിനക് പു�ത്ക് വതിൽപെന നടത്തുന്തതിനു  സ്വകയാരധ് ഐപതിപതി 
ജനസ�റ്റർ വഴതിയുള്ള വവേ്യുതതി 37.50

സകരള ചുറ്റളവതിൽ ഓപെൺ ആക്സക് വഴതി ലഭതിച്ച ഊർജം 405.86

കു�സയ്കണ് സഹയായ ഉപസഭയാഗം. 58.42

കയറ്റുമതതി- പ്ക എസക് ബതി എൽ വഴതിയുള്ള  ഉർജവതില്ന, സ്വപെതിനുള്ള തതിരതിച്ചുവരവക് കൂടയാപ്ത 
ഓപെൺ ആക്സക് വഴതി സംസ്യാനത്തിനക് പു�ത്ക് വതിൽപെന നടത്തുന്തതിനു  സ്വകയാരധ് ഐപതിപതി 
ജനസ�റ്റർ വഴതിയുള്ള വവേ്യുതതി   

323.84

ഓപെൺ ആക്തിസതിലൂടുള്ള വവേ്യുതതി ഉൾപ്പെപ്ട സകരള ചുറ്റളവതിൽ സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഉപസഭയാ-
ഗത്തിനുള്ള വവേ്യുതതി ഇൻപുട്ടക് 26,226.08

ഓപെൺ ആക്തിസതിലൂടുള്ള വവേ്യുതതി ഉൾപ്പെപ്ട ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കുള്ള പ്മയാത്ം ഊർജം 23,058.91
അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ
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സകയാവതിഡക്-19 ഉം ആണക്. ഊർജ ഉപസഭയാഗ രീതതിയുപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങളം 2019-20 ൽ സശഖരതിച്ച വരുമയാനവം 
അനുബന്ധം 11.2.1 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
സകരളത്തിൽ വവേ്യുസതയാർജ ഉപസഭയാഗം 2018-19 
പ്ല 21,750.25 എം.യു.യതിൽ നതിന്ക് 2019-20ൽ 5.67 
ശതമയാനം വർധതിച്ചക് 23,058.91 എം.യു ആയതി (ഓപെൺ 
ആക്സക് ഉപസഭയാഗം ഉൾപ്പെപ്ട). 2012-13 മുതൽ 
2019-20 വപ്ര സകരളത്തിപ്ല വവേ്യുസതയാർജ 
ഉപസഭയാഗം, െടിത്ം 11.2.1 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലമാത്ം സാകങ്തടിക വാണടിജഘ് 
(എ. റ്ടി. ആന്ഡ് സടി) നഷ്ടങ്ങൾ

2019-20 വർഷം പ്മയാത്ം സയാസങ്തതിക വയാണതിജധ് നഷ്ം 
13.14 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്നും 14.07 ശതമയാനമയായതി 
വർദ്തിക്കുകയും പ്രസരണ വതിതരണ നഷ്ം 12.47 
ശതമയാനത്തിൽ നതിന്നും 12.08 ശതമയാനമയായതി 
കു�യുകയും പ്െയക്ത. പ്മയാത്ം പ്രസരണ വതിതരണ 
നഷ്ം കു�ച്ചു പ്കയാണ്ടു വരുന്തതിൽ മതികച്ച സനട്ടം 

വകവരതിക്യാൻ പ്ക.എസക്.ഇ.ബതിയ്ക്കു കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്. 
എന്യാൽ പ്മയാത്ം സയാസങ്തതിക വയാണതിജധ് നഷ്ം 
വർധതിച്ചതക് സകയാവതിഡക്-19 പകർച്ചവധ്യാധതിയും 
തടർന്നുണ്യായ സലയാക്ക് പ്ഡൗൺ മൂലവമയാണക്. 
ഡതിസക്്തിബൂഷൻ എസക് ബതി യു പ്ട പ്മയാത്ം സയാസങ്തതിക 
വയാണതിജധ് നഷ്ം 10.77 ശതമയാനവം പ്രസരണ വതിതരണ 
നഷ്ം 8.70 ശതമയാനവം ആണക്. കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷമയായുളള എ.റ്റതി. & സതി നഷ്ം അനുബന്ം 11.2.2 
ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. കഴതിഞ്ഞ ആറു വർഷമയായതി, 
പ്മയാത്ം സയാസങ്തതിക വയാണതിജധ് (എ.റ്റതി.&സതി) നഷ്ത്തിലും 
പ്രസരണ വതിതരണ (റ്റതി&ഡതി) നഷ്ത്തിലും ഉണ്യായതിട്ടുള്ള 
പ്രവണത െടിത്ം 11.2.2 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   

ഊർജ്ജകമഖെയടിലെ ഏജന്സടികളുലെ 
പ്രവർത്ന കനട്ം 

സകരള സംസ്യാന വവേ്യുതതി സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് 
(പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽ), ഏജൻസതി സഫയാർ സനയാൺ 
കൺപ്വൻഷണൽ എനർജതി ആറെക് റൂ�ൽ പ്ടകക്സനയാളജതി 

െടിത്ം 11.2.1 സകരളത്തിപ്ല വവേ്യുസതയാർജ ഉപസഭയാഗം

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ

െടിത്ം 11.2.2 എ .റ്റതി & സതി നഷ്വം, റ്റതി & ഡതി നഷ്വം (ശതമയാനത്തിൽ)
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നഷ്ം 
ശതമയാനം  

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ
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(അനർട്ടക് ), ഇലകക്്തിക്ൽ ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക്, എനർജതി 
മയാസനജക്പ്മറെക് പ്സറെർ (ഇ.എം.സതി) എന്ീ നയാലക് 
ഏജൻസതികൾ മുസഖനയയാണക് മുഖധ്മയായും സകരളത്തിൽ 
ഊർജ വതികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപെതിലയാക്തി 
വരുന്തക്. ഈ വകുപ്പുകളപ്ട 2019-20, 2020-21 എന്ീ 
വർഷങ്ങളതിപ്ല വതിഹതിതം, പ്െലവക്, പ്െലവക് ശതമയാനം 
എന്തിവ പട്ടിക 11.2.4 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2020-21 വർഷപ്ത് വയാർഷതിക പദ്തതിയതിൽ 
1,76,457.00 ലഷേം രൂപയയാണക് ഊർജസമഖലയ്കയായതി 
വകയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്തക്. വയാർഷതിക പദ്തതിയതിൽ 
1,70,821.00 ലഷേം രൂപ സകരള സംസ്യാന 
വവേ്യുതതി സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് (പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.
എൽ)നും 4,180.00 ലഷേം രൂപ ഏജൻസതി സഫയാർ 
സനയാൺ കപ്ണ്വൻഷണൽ എനർജതി ആറെക് റൂ�ൽ 
പ്ടകക്സനയാളജതി (അനർട്ടക് ) യ്ക്കും 693.00 ലഷേം രൂപ 
മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആൻഡക് ്റേയാൻസഡർഡക്സക് 
ലസബയാ�ട്ട�തി (എം ടതി എസക് ൽ) യ്ക്കും 763.00 ലഷേം രൂപ 
എനർജതി മയാസനജക്പ്മറെക് പ്സറെ�തിനും(ഇ.എം.സതി) 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്ലയാൻ പ്്യക്സതിൽ �തിസപെയാർട്ടക് 
പ്െയ്ത പ്രകയാരം, 2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര 47,791.32 
ലഷേം രൂപയയാണക് പ്െലവഴതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്, അതയായതക് 
പ്മയാത്ം വതിഹതിതത്തിപ്റെ 27.08 ശതമയാനം. ഇതതിൽ, 
പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി എൽ 46,636.11 ലഷേം രൂപയും (27.30 
ശതമയാനം), അനർട്ടക് 1,133.56 ലഷേം രൂപയും (27.11 
ശതമയാനം), ഇലകക്ടതിക്ൽ ഇൻ്കക്ടസ�റ്റക് 21.65 ലഷേം 
രൂപയും (3.12 ശതമയാനം) 2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര 
പ്െലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇ.എം.സതി 2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര 
പ്െലവക് സരഖപ്പെടുത്തിയതിട്ടതില്ല.

കകരള സംസ്ാന ദവദ്യുതടി കബാർഡ് 
െടിമടിറ്ഡ് (ലക.എസ്.ഇ.ബടി.എല്)

ഇന്ധ്ൻ കമ്പനീസക് ആകക്ടക് 1956 (സക� നതിയമം 
1956 പ്റെ 1) പ്രകയാരം സംസയയാജതിക്പ്പെട്ട പവർ 
യൂട്ടതിലതിറ്റതി കമ്പനതിയയാണക് സകരള സംസ്യാന വവേ്യുതതി 
സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് (പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽ). 2003 
പ്ല ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ആകക്ടക്, വകുപെക് 131 പ്രകയാരം സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ പൂർണ ഉടമസ്തയതിലുള്ളതയാപ്ണങ്തിലും 

വകുപെക് 131, 133 എന്തിവയുപ്ട ഉപവകുപെക്  2 പ്രകയാരം 
സംസ്യാന സർക്യാരതിൽ നതിഷേതിപ്മയായതിരുന് 
പ്രവർത്നങ്ങളം, പ്രസതധ്കതകളം, തയാതക്പരധ്ങ്ങളം, 
അവകയാശങ്ങളം, ബയാധധ്തകളം, ഉത്രവകളം, 
സ്വകയാരധ്തകളം പഴയ സകരള സംസ്യാന വവേ്യുതതി 
സബയാർഡതിനക് 2013 ഒകക്സടയാബർ 31 നക് തതിരതിപ്ക 
ഏല്തിച്ചു. പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽ ഉതക്പയാേനത്തിനും, 
പ്രസരണത്തിനും, വതിതരണത്തിനും സപ്രസതധ്കം 
ലയാഭസക�ങ്ങളള്ള സ്വത� ചുമതലയുള്ള കമ്പനതിയയാണക്. 
2011 ജനുവരതി 14 നക് സകരള സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി 
സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് ലയതിപെതിക്കുകയും 2013 നവംബർ 
1 മുതൽ സ്വത� ചുമതലയുള്ള കമ്പനതിയയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്തതിനും തടങ്ങതി. സംസ്യാനത്ക് 
വവേ്യുതതി ഉല്യാേനം, പ്രസരണം, വതിതരണം, 
എന്തിവ പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽ നതിർവ്ഹതിക്കുന്നു. 
ഗയാർഹതികയാവശധ്ങ്ങൾക്കും കയാർഷതികയാ വശധ്ങ്ങൾക്കും 
സവണ് വവേ്യുതതി തയാങ്ങയാവന് വതിലയ്കക് ഉപസഭയാക്യാ 
ക്ൾക്ക് നൽകുക എന്തയാണക് പ്രഖധ്യാപതിത ലഷേധ്ം.

2019-20 -ല് ലക.എസ്.ഇ.ബടി.എല്ടിലന് 
കനട്ങ്ങൾ

• 2019 പ്രളയസമയത്ക് ഉണ്യായ വവേ്യുതതി 
തടസ്ങ്ങൾ മതിഷൻ �ീകണകക്ടക് 2019 വഴതി 
ചുരുങ്ങതിയ േതിവസത്തിനുള്ളതിൽ പുനഃസ്യാപതിക്കുകയും 
സയാധയാരണമയാക്കുകയും പ്െയക്ത.

• സകയാവതിഡക്- 19 സലയാക്ക് ഡൗണതിനതിപ്ടയും തടർന്നുള്ള 
അൺസലയാക്ക് സമയങ്ങളതിലും കർശനമയായ 
സകയാവതിഡക്- 19 സപ്രയാസട്ടയാസക്യാൾ പയാലതിച്ചുപ്കയാണ്ക് 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ സമർപെതിത ്റേയാഫക് 
വഴതി തടസ്മതില്ലയാത് വവേ്യുതതി നൽകുകയും എല്ലയാ 
അവശധ് സസവനങ്ങളം പരതിപയാലതിക്കുകയും പ്െയക്ത.

• 2,91,517 പുതതിയ സസവന കണഷേനുകൾ 
പ്രയാബലധ്ത്തിൽ വരുത്തുകയും, 1,301  പുതതിയ 
വതിതരണ ്യാൻസക്സഫയാർമറുകൾ ഇൻ്റേയാൾ 
പ്െയ്യുകയും പ്െയക്ത.  1,080.5 കതിസലയാമീറ്റർ 11 
പ്കവതി വലനുകളം  3,689.141 കതിസലയാമീറ്റർ എൽടതി 
വലനുകളം നതിർമ്മതിച്ചു.

• ഒരു 220 പ്കവതി സബക്സ്റേഷനും  ഒമ്പതക് 

പട്ടിക 11.2.4 2019-20 പ്ല സകരള സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഊർജ സമഖലയുപ്ട സംഷേതിപക് തരൂപം

ക്രമ 
നമ്പർ

വകുപ് ടിലന്/ 
ഏജന്സടിയുലെ കപര്

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2020-21

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ലെെവ് 
ശതമാനത്ടില് വ ടിഹടിതം

ലെെവ് 
ലസപ്റ്ംബർ 

2020
ലെെവ് 

ശതമാനത്ടില്

1 പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എൽ 1,71,237.00 1,45,238.96 84.82 1,70,821.00 46,636.11 27.30

2 അപ്നർട്ടക് 5,200.00 1,061.56 20.41 4,180.00 1,133.56 27.11

3 ഇ.എം.സതി 883.00 401.27 45.44 763.00 0.00 0

4 ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക്

825.00 84.94 10.29 693.00 21.65 3.12

ആപ്ക 1,78,145.00 1,46,786.73 82.40 1,76,457.00 47,791.32 27.08
അവലംബം: പ്ോൻ മപേസത്
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110 പ്കവതി, രണ്ക് 66 പ്കവതി, ആ�ക് 33 പ്കവതി 
സബക്സ്റേഷനുകളം നതിർമ്മതിക്കുകയു 33 പ്കവതിയും 
അതതിനുമുകളതിലുള്ളവയും ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള  
സവയാൾസട്ടജക് പ്ലവലതിൽ 366.4 കതിസലയാമീറ്റർ 
വലനുകൾ വലതിക്കുകയും 200 എംവതിഎ പ്്റേപെക് 
അപെക് ്യാൻസക്സഫയാർമറുകളപ്ടയും 2,638 എംവതിഎ 
പ്്റേപെക് പ്ഡൗൺ  ്യാൻസക്സഫയാർമറുകളപ്ടയും 
സശഷതി വർധതിപെതിക്കുകയും പ്െയ്തതയാണക് ്യാൻസ്തിഷൻ 
സമഖലയതിലുള്ള സനട്ടങ്ങൾ.

• പ്രസരണ വതിതരണ നഷ്ം 2018-19 പ്ല 12.47 
ശതമയാനമയാനത്തിൽ നതിന്ക് 2019-20 ൽ 12.08 
ശതമയാനമയായതി കു�ഞ്ഞു. കഴതിഞ്ഞ വർഷം 
അവസയാന പയാേത്തിൽ സകയാവതിഡതിപ്റെ ആഘയാതം 
ഉണ്യായതിട്ടും വതിതരണ സക്്യാറ്റജതികക് ബതിസതിനസക് 
യൂണതിറ്റതിനുള്ള എടതി&സതി നഷ്ം 10.77 ശതമയാന മയായതി 
നതിലനതിർത്തുന്തതിനും  വതിതരണ നഷ്ം 2018-19പ്ല  
9.09 ശതമയാനത്തിൽ നതിന്ക് 2019-20 ൽ 8.70 
ശതമയാനമയായതി കു�യ്ക്കുന്തതിനും കഴതിഞ്ഞു.

• സംസ്യാന സർക്യാരും പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലും 
എടുത് തീരുമയാനങ്ങളം  നടപടതിയും മുസഖന 
ആർ.ഒ.ഡബക്ള്യു പ്തളതിയുക വഴതി  തതിരുപ്നൽ സവലതി-
പ്കയാച്ചതി-മയാടക്ത്� -ഉദുമൽ സപട്ടക് 400 പ്ക വതി പവർ 
വഹസവ യയാഥയാർത്ധ്മയായതി.

• ചുരുങ്ങതിയ സമയത്തിനുള്ളതിൽ സംസ്യാന ഫണ്ടുകൾ 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് ആ�ക് ഇ-പ്വഹതിക്തിൾ െയാർജതിംഗക് 
സ്റേഷനുകൾ സ്യാപതിച്ചു.

• 2019-20 ൽ ഉതക്പയാേനത്തിൽ 0.62 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
സശഷതി വകവരതിക്യാനയായതി.

ഊർജ്ജ കകരള മടിഷന്

സംസ്യാനപ്ത് വവേ്യുതതി സമഖലയുപ്ട 
സമഗ്രവതികസനം ലഷേധ്മതിട്ടക് 2018 ജൂൺ 14 നക് സകരള 
സർക്യാർ 'ഊർജ സകരള മതിഷൻ' ആരംഭതിച്ചു. അടുത് 
3 വർഷത്തിനുള്ളതിൽ ചുവപ്ട വതിശേമയാക്തിയതിരതിക്കുന് 
അഞ്ചക് പ്രധയാന സപ്രയാജകക്ടുകൾ നടപെതിലയാക്യാൻ ഇതക് 
ലഷേധ്മതിടുന്നു.

സൗര

2021 ഓപ്ട പുനരയാവർത്ക ഊർജമയായ 
സൗസരയാർജ പദ്തതികളതിലൂപ്ട 1000 പ്മഗയാവയാട്ടതിപ്റെ 
സശഷതി വർധന വകവരതിക്യാൻ പ്ക എസക് ഇബതി 
ഉസദേശതിക്കുന്നു. സൗസരയാർജ പദ്തതികളപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.5 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 11.2.5 സൗകരാർജ്ജ പദ്ധതടികളുലെ വടിശദാംശങ്ങൾ 
ക്രമ 

നമ്പർ ലപ്രാജക്റ്് ലമഗാവാട്് െക്ഘ്മടിടുന്ന 
തീയതടി  നടിെവ ടിലെ സ്ടിതടി 

1 സമൽക്കൂര സടയാപെക് സസയാളയാർ- ഘട്ടം -1  
ഇപതിസതി 46.5 2020-21 മൂന്ക് പ്വണ്ർമയാരതിലൂപ്ട നടപെതിലയാക്കുന്നു.

2 സമൽക്കൂര സടയാപെക് സസയാളയാർ- ഘട്ടം -1 
പ്�സക് സകയാ സമയാഡൽ 60 2020-21

വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുള്ള സർക്യാർ പ്കട്ടതിടങ്ങളപ്ട 
സമൽക്കൂരയതിൽ നതിന്ക് 60 പ്മഗയാവയാട്ടക് ഡതിമയാൻഡക് 
സമയാഹരതിക്കുന്തതിനക് പദ്തതിയതിടുന്നു

3
സമൽക്കൂര സടയാപെക് സസയാളയാർ-സഫസക് 
-2 സബക്സതിഡതി (അംഗീകയാരം 
കതിട്ടതിയതക് ) 

50 2020-21
പ്ടണ്ർ പ്രക്രതിയ നടക്കുന്നു. (12.5 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
അപ്നർടക്  നടപെതിലയാക്കും) 2021 ഏപ്രതിലതിൽ പൂർ-
ത്തിയയാകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

4 സമൽക്കൂര സടയാപെക് സസയാളയാർ-സഫസക് 
-2 സബക്സതിഡതി (പ്രതീഷേതിക്കുന്തക് ) 100 2020-21 പ്ടണ്ർ പ്രക്രതിയ നടക്കുന്നു. ഇതക് പ്രതീഷേതിക്കുന് 

പൂർത്ീകരണ തീയതതി 2021 ഡതിസംബർ

5 അമ്പലത്� സസയാളയാർ പയാർക്ക് 50 പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ചു

6 വപവളതിക സസയാളയാർ പയാർക്ക് 50 2020-21 ടതിഎച്ചക്ഡതിസതിഎൽ മുസഖന നടപെതിലയാക്തിവരുന്നു

7 െീസമനതി സസയാളയാർ പയാർക്ക് 100 2021-22 ആർപതിസതിപ്കഎൽ നക് സർക്യാർ ഭൂമതി വകമയാ-
�തിയതിട്ടുണ്ക്

8 എൻ ടതി പതി സതി സഫ്യാട്ടതിംഗക് സസയാളയാർ 225 2021-22
അഞ്ചുരുളതിയതിൽ  100 പ്മഗയാവയാട്ടക്, പ്െരുസതയാണതി-
യതിൽ 25 പ്മഗയാവയാട്ടക് എന്തിവയ്കയായതി വതിശേമയായ 
സപ്രയാജകക്ടക് �തിസപെയാർട്ടക് ലഭതിച്ചു. മപ്റ്റയാരു 100 പ്മഗയാ-
വയാട്ടക് ആസൂത്രണം പ്െയക്ത വരുന്നു  

9 എസക്ഇസതിഐ സഫ്യാട്ടതിംഗക് സസയാളയാർ 150 2021-22
കുളമയാവക് -50 പ്മഗയാവയാട്ടക്, ബയാണയാസുരസയാഗർ 
100 പ്മഗയാവയാട്ടക് എന്തിവയ്ക്കുള്ള ബയാത്ക്പ്മ്തികക് 
സർസവ പൂർത്തിയയായതി 

10
സ്വത� ഊർജ ഉല്യാേകരതിൽ 
നതിന്നും �തിസവഴക് സക് ബതിഡ്ഡു വഴതിയുള്ള 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ പദ്തതി

200 2020-21
സകരള സംസ്യാന എനർജതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി കമ്മീ-
ഷപ്റെ സേശീയ അംഗീകയാരം വയാങ്ങതിയ സശഷം 
ഭൂമതിയതിൽ ഉയർന്നു നതിൽക്കുന് സസയാളയാർ ബതിഡ്ഡു-
കൾ സ്യാപതിച്ചക്  സസയാളയാർ എനർജതി ഉല്യാേതിപെതിക്കും    

ആപ്ക സസയാളയാർ എനർജതി 1,031.5

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ



562 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഫടിെലമന്് രഹടിത കകരളം

ഈ പദ്തതിയതിലൂപ്ട പീക്ക് ഡതിമയാൻഡക്, സഗ്യാബൽ 
വയാമതിങക്, വഹരൈജൻ(എച്ചക്ജതി) പ്പയാല്യൂഷൻ  തടങ്ങതിയവ 
കു�യ്ക്കുക എന് ലഷേധ്സത്യാപ്ട സംസ്യാനപ്ത് 
വീടുകളതിപ്ലയും, പ്തരുവക് വതിളക്ക് സമഖലയതിപ്ലയും 
നതിലവതിലുള്ള എല്ലയാ സതി എഫക് എൽ, ഫതിലപ്മറെക് 
ബൾബുകൾക്ക്  പകരം ഉർജഷേമവം  േീർഘകയാലം 
നതിലനതിൽക്കുന്തമയായ എൽഇഡതി വതിളക്കുകൾ 
സ്യാപതിക്കും. ഗയാർഹീക സമഖല ലഷേധ്മതിട്ട ആേധ് 
ഘട്ടത്തിൽ 13 ലഷേത്തിലധതികം ഉപസഭയാക്യാക്ൾ 
എൽഇഡതി വതിളക്കുകൾക്യായതി രജതി്റേർ പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.70:30 
അനുപയാതത്തിൽ രണ്ടു കമ്പനതികളതിൽ നതിന്യായതി 
ഒരു സകയാടതി എൽ ഇ ഡതി ബൾബുകൾ വയാങ്ങുന്തതിനക് 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ അംഗീകയാരം നൽകതി. 2021 
പ്ഫബ്രുവരതി ഓപ്ട എൽ ഇ ഡതി ബൾബുകളപ്ട വതിതരണം 
പൂർത്ീകരതിക്യാപ്മന്നു പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

ദ്യുതടി 2021 

പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ വതിതരണ ഗ്രതിഡക് 
അന്യാരയാഷക്് തലത്തിസലക്ക് ഉയർത്യാനുള്ള േൗതധ്വ 
മയായതി ഊർജ സകരള മതിഷനതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള 
പദ്തതികളപ്ട പ്രവർത്നം പുസരയാഗമതിച്ചുവരുന്നു. 
പ്മയാത്ം പദ്തതി വതിഹതിതം 4,036.30 സകയാടതി രൂപയയാണക്. 
2018 ലും 2019 ലും ഉണ്യായ അതീവ നയാശകയാരതിയയായ 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ം പദ്തതി പുസരയാഗതതിപ്യ സയാരമയായതി 
ബയാധതിച്ചു. കൂടയാപ്ത, സകയാവതിഡക്- 19 പകർച്ചവധ്യാധതിയും 
പദ്തതി പുസരയാഗതതിപ്യ പതിസന്യാട്ടടതിച്ചു. 2019-20, 
2020-21 വർഷങ്ങളതിലയായതി പൂർത്ീകരതിക്കുന്തതിനക് 
ലഷേധ്മതിട്ടതിരുന്തക് മയാർച്ചക് 2021 ആയതി സഭേഗതതി പ്െയക്ത. 
ഈ പദ്തതിയുപ്ട പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 പ്ല പുസരയാഗതതി 
21.85 ശതമയാനമയാണക്.    
   
്രാന്സ്ഗടിഡ് 2.0 - ലസക്ന്് ജനക�ഷന് 
്രാന്സ്മടിഷന് ലനറ്് വർക്്

സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഭയാവതി ഊർജ ആവശധ്കത 
നതി�സവറ്റുന്തതിനയായതി ്യാൻസ്തിഷൻ ശംഖല 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനയാണക് ഇതക് പദ്തതിയതിടുന്തക്, 
ഇതക് രണ്ക് ഘട്ടങ്ങളയായതി നടപെയാക്യാൻ തീരുമയാനതിച്ചു. 
പദ്തതിയുപ്ട ആേധ് ഘട്ടം 2017-2022 കയാലയളവതിലും 
രണ്യാം ഘട്ടം  2019-2024 കയാലയളവതിലും 
നടപെയാക്യാ നയാണക് പ്ഷഡ്യൂൾ പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്. 
12 സബക്സ്റേഷനുകളപ്ടയും 2084 സർക്യൂട്ടക് 
കതിസലയാമീറ്റർ ഇഎച്ചക്ടതി വലനുകളപ്ടയും നതിർമ്മയാണം 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള 13 പയാസക്ജുകളയായതി പദ്തതിയുപ്ട 
ആേധ് ഘട്ട സജയാലതികൾ തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. കൂടയാപ്ത. ഈ 12 
സബക്സ്റേഷനുകളതിൽ 4 എണ്ം എയർ ഇൻസുസലറ്റഡക് 
സബക്സ്റേഷനുകളം (എഐഎസക് ), ബയാക്തി 8 ഗധ്യാസക് 
ഇൻസുസലറ്റഡക് സബക്സ്റേഷനുകളം (ജതിഐഎസക് ) 
ആണക്. 12 പയാസക്ജുകളയായതി തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന് 

പദ്തതിയുപ്ട രണ്യാം ഘട്ടത്തിൽ 12 സബക്സ്റേഷനുകൾ 
(എഐഎസക് - 3 എണ്ം, ജതിഐഎസക് - 9 എണ്ം) 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 -ൽ 
പ്മയാത്ം 1,052.89 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പ്രവർത്തികൾ 
പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിൽ കതിഫക് ബതി ഫണ്യായ 
523.54 സകയാടതി രൂപയും പതി എസക് ഡതി എഫക് ഫണ്യായ 
461.87 സകയാടതി രൂപയും പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
ഫണ്യായ 67.47 സകയാടതി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ 
വർഷയാവസയാനസത്യാപ്ട 760 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
പ്രവർത്തികൾ കൂടതി പൂർത്തിയയാക്യാൻ കഴതിയും. ഈ 
വർഷം മയാത്രം പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 വപ്ര 301.56 
സകയാടതി രൂപയുപ്ട പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയയാക്തി. 
പദ്തതികളപ്ട ഭൗതീക പുസരയാഗതതി പട്ടിക 11.2.6 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു     

ഇ-ലസയ്ഫ് 

ഇലകക്്തിക്ൽ ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റും പ്ക എസക് ഇബതിയും 
സംയുക്മയായതി വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത് ഇസസഫക് സപ്രയാജകക്റ്റക് 
വവേ്യുത അപകടങ്ങൾ ഇല്ലയാതയാക്കുക എന്തയാണക് 
ലഷേധ്മതിടുന്തക്. ഈ ബജറ്റക് വർഷത്തിൽ ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റതിനക് ഇ-സസഫക് സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
നടപെയാക്യാൻ 4.08 സകയാടതി രൂപ അനുവേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
സുരഷേയാ സബയാധവൽക്രണ പരതിപയാടതികൾ 
നടത്തുക, അഗളതി, സഷയാളയയാർ, പുതൂർ എന്ീ ഗ്രയാമ 
പഞ്ചയത്തുകളതിപ്ല സഗയാത്ര വർഗ്ഗക്യാരുപ്ട വീടുകൾ 
�ീവയ�തിങക് നടത്തുക, അപകടങ്ങൾ കു�യ്ക്കുന്തതിനക്, 
വപലറ്റക് സുരഷേയാ സംവതിധയാനമയായതി ഓവർപ്ഹഡക് 
വലനുകപ്ള വവേ്യുത സവലതി കളമയായതി സയയാജതിപെതിച്ചക് 
പരതിസശയാധന സംവതിധയാനം സജമയാക്കുക തടങ്ങതിയ 
പ്രവർത്തികൾ ഈ വർഷം വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. 
എൻ പതി ജതി ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട കുടുംബം ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള 
ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട വീടുകൾ സുരഷേയാ നതിലവയാരം 
ഉ�പ്പുവരുത്തുന് ഇഎൽസതിബതി യും കു�ഞ്ഞതക് നയാലക് 
സപയായതിന്റുകളം ഉൾപ്പെപ്ട �ീവയ�തിങക് നടത്തുന്തതിനക് 
കുടുംബം ഒന്തിനക് 12,287 രൂപ നതിരക്തിൽ വരുന്
വയാർഷീക  പദ്തതിയതിൽ പ്പ്രയാപ്ജകക്ടുകൾ  
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനയായതി തസദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെക് 24-1-2020 നക് തസദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഈ പദ്തതി 
പൂർത്ീകരതിക്കുന് സതയാപ്ട എല്ലയാ ഗയാർഹതിക കുടുംബങ്ങളം 
മയാനേണ്ങ്ങൾക്നുസരതിച്ചുള്ള എർത്ക് ലീസക്ജക് 
പ്പ്രയാട്ടഷേൻ വകവരതിക്കു പ്മന്നു പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

ഉല്ാദനം

2019-20 ൽ പ്ക എസക് ബതി എൽ പ്റെ ആഭധ്ന്ര 
ഉതക്പയാേനം കഴതിഞ്ഞ വർഷസത്തതിൽ നതിന്ക് 24.18 
ശതമയാനം കു�ഞ്ഞക് 5,781.23 മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്റയായതി. 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ പ്മയാത്ം ഊർജ ഉതക്പയാേനം 
6050.65 മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്റയാണക്. പ്ക എസക് ഇ ബതി ൽ 
പ്റെ ആഭധ്ന്ര ഉതക്പയാേനം സശഷതി പട്ടിക 11.2.7 -ൽ 
സെർത്തിരതിക്കുന്നു. 
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പട്ടിക 11.2.6 ്യാൻസക് ഗ്രതിഡക് പദ്തതികളപ്ട ഭൗതീക പുസരയാഗതതി, 2019-20 ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ
ക്രമ 

നമ്പർ പ്രവർത്ടി പ്രവർത്ടിയുലെ 
അളവ്  പുകരാഗതടി 

A ്രാന്സ്ഗടിഡ് 2.0 - ്ട്ം I

a കടിഫ് ബടി ഫണ്് പ്രവർത്ടികൾ 

1
സബക് സ്റേഷനുകളപ്ട 
സ്യാപതിക്ൽ 
(220 പ്കവതി -11,400 പ്കവതി -1) 

12 എണ്ം 220 പ്കവതി മസജേരതി സബക്സ്റേഷൻ 23.06.2020 നക് കമ്മീഷൻ 
പ്െയക്ത. മറ്റക് 11 സബക്സ്റേഷൻ സജയാലതികൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു

2 ്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം 321 റൂട്ടക് കതിസലയാമീറ്റർ 220 പ്കവതി കറുകടം - സകയാതമംഗലം വലൻ 11.12.2019 ൽ 

െയാർജക് പ്െയക്ത. ബയാക്തി പ്രവർത്തികൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു  

b പടി എസ് ഡടി എഫ് പ്രവർത്ടികൾ

1 ്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം 

211.46 റൂട്ടക് 
കതിസലയാമീറ്റർ

രണ്ക് പയാസക്ജുകൾക്ക് പതിഎസക്ഡതിഎഫതിൽ ധനസഹയായം 
നൽകുന്നു. കക്യം-നല്ലളം സജയാലതികൾ കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത. 
എം ഡതി പ്ക എ-എം എൽ പതി എയുപ്ട 220 പ്ക വതി ഭയാഗം 
ഇതതിനകം 10-7-2019 നക് െയാർജക് പ്െയക്ത. മപ്റ്റല്ലയാ സജയാലതികളം 
പുസരയാഗതതിയതിലയാണക്.

B ്രാന്സ്ഗടിഡ് 2.0 - ്ട്ം II
a കടിഫ് ബടി ഫണ്് പ്രവർത്ടികൾ 

1
സബക് സ്റേഷനുകളപ്ട 
സ്യാപതിക്ൽ 
(220 പ്കവതി -8, 400 പ്കവതി -1) 

9 എണ്ം
20 പ്ക വതി  കക്യാടക്, പത്നംതതിട്ട എന്തിവ പ്ടൻഡർ പ്െയക്ത. 
ശയാസ്യാംസകയാട്ട, ത�വൂർ, ഇരതിങ്ങയാലക്കുട എന്തിവയ്കക് കതിഫക് ബതി  
അനുമതതി കയാത്തിരതിക്കുന്നു. പജേൽ, പയാലക്യാടക്,  ഇടമൺ  
എന്തിവയുപ്ട കയാരധ്ത്തിൽ ഡതിപതിആർ തയയാ�യാക്തി വരുന്നു 

2 ്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം 

431.4 റൂട്ടക് 
കതിസലയാമീറ്റർ

സകയാട്ടതിയം-പ്കയാല്ലം ജതി.ഐ.എസക് പണതി പൂർത്തിയയായതി. 
മറ്റക് രണ്ക് പ്രവർത്തികളം അവയാർഡക് പ്െയക്ത. 
ബയാക്തി 4 പ്രവൃത്തികൾക്യായതി കതിഫക് ബതി  അനുമതതി 
കയാത്തിരതിക്കുന്നു. 6 പ്രവൃത്തികൾക്യായതി ഡതിപതിആർ 
തയ്യയാ�യാക്തിപ്ക്യാണ്തിരതിക്കുകയയാണക്.

b ഗീന് കകാ�ടികഡാർ പാകക്ജ്

1
സബക് സ്റേഷനുകളപ്ട 
സ്യാപതിക്ൽ (220 പ്കവതി -3, 
400 പ്കവതി -1) 

4 എണ്ം
എം എൻ ആർ ഇയുപ്ട അംഗീകയാരം കയാത്തിരതിക്കുന്നു

2 ്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം 102 റൂട്ടക് കതിസലയാമീറ്റർ

 
അവലംബം: കത്.എസത്.ഇ.ബതി.എലത്

പട്ടിക 11.2.7 ലക എസ് ബടി എല്ടിലന് ആഭഘ്ന്തര ഉല്പാദന കശഷടി

ക്രമ 
നമ്പർ ഇനം

31.03.2019 ല് 
ഉത്പാദന കശഷ ടി 

(ലമ.വാ.)

2019-20 ല് 
കൂട്ടികച്ർത് 

ഉത്പാദന കശഷ ടി 
(ലമ.വാ.)

31.03.2020 ല് 
ആലക ഉത്പാദന 
കശഷ ടി (ലമ.വാ.) 

(2+3) 

2019-20 ല് ആലക 
ഉല്ാദനം (മടി. യു) 

0 1 2 3 4 5
1 ജല വവേ്യുതതി 2,058.76 2,058.76 5,741.83

2 തയാപവവേ്യുതതി 159.96 159.96 12.03

3 കയാറ്റക് 2.025 2.025 1.42

4 സൗസരയാർജം 16.85 0.62 17.47 25.95

ആപ്ക 2,237.60 0.62 2,238.22 5,781.23

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ

2019-20 കാെയളവടിലെ ഉല്പാദന കശഷടി 
വർദ്ധന 

സകരളത്തിപ്ല 2020 മയാർച്ചക് വപ്രയുള്ള പ്മയാത്ം ഊർജ 

സ്യാപതിത സശഷതി 3,061.37 പ്മഗയാവയാട്ടക് ആണക്. ഇതതിൽ 
2,129.42 പ്മഗയാവയാട്ടക് (69.56 ശതമയാനം) ജല വവേ്യുത 
പദ്തതികളതിൽ നതിന്നും, 676.54 പ്മഗയാവയാട്ടക് (22.10 
ശതമയാനം) പ്തർമൽ പദ്തതികളതിൽ നതിന്നും, 70.28 
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പ്മഗയാവയാട്ടക് (2.30 ശതമയാനം) കയാറ്റതിൽ നതിന്നും, 185.13 
പ്മഗയാവയാട്ടക്(6.04 ശതമയാനം) സൗസരയാർജത്തിൽ 
നതിന്നും ഉൽപയാേതിപെതിക്കുന്നു. ജലം, തയാപം, പുനരയാവർത്ക 
ഊർജ സ്യാതസ്സുകൾ എന്തിവയതിൽ നതിന്നുള്ള 
സകരളത്തിപ്റെ പ്മയാത്ം സ്യാപതിത സശഷതി െടിത്ം 11.2.3 
ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ഊർ ജ സ്യാതസ്ക് സംബന്ധതിച്ചും കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷപ്ത് സ്യാപതിതസശഷതി സംബന്ധതിച്ചും ഉള്ള 
വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 11.2.3 ലും സമഖല 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 11.2.4 
ലും നലക്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2019-20 പ്ല പ്മയാത്ം 
സ്യാപതിത സശഷതിയയായ 3,061.37 പ്മഗയാവയാട്ടതിൽ, 
2,238.22 പ്മഗയാവയാട്ടക് (73.11 ശതമയാനം) സംസ്യാന 
സമഖലയതിൽ നതിന്നും, 359.58 പ്മഗയാവയാട്ടക് (11.75 
ശതമയാനം) സക� സമഖലയതിൽ നതിന്നും, 463.57 
പ്മഗയാവയാട്ടക് (15.14 ശതമയാനം) സ്വകയാരധ് സമഖലയതിൽ 
നതിന്നുമയാണക്. കഴതിഞ്ഞ ആറു വർഷപ്ത് ഊർജ ലഭധ്ത 
സംബന്ധതിച്ച വതിശേംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.5 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്ാപടിത ഉല്പാദന കശഷടി

സകരള സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ 
ഉടമസ്തയതിൽ 2058.76 പ്മഗയാ വയാട്ടക് സശഷതിയുള്ള 
37 ജല വവേ്യുത നതിലയങ്ങളം 2.025 പ്മഗയാ വയാട്ടക് 
സശഷതിയുള്ള ഒരു കയാറ്റയാടതിപെയാടവം 159.96 പ്മഗയാ 
വയാട്ടക് സശഷതിയുള്ള  2 പ്തർമൽ പവർ പക്ളയാന്റുകളം 
17.47 പ്മഗയാ വയാട്ടക് സശഷതിയുള്ള സസയാളയാർ പ്ലയാന്റുകളം 
വതിവതിധ സ്ലങ്ങളതിലയായതി നതിലവതിലുണ്ക്. 2019-20 
കയാലയളവതിൽ സ്വകയാരധ് പ്ലയാന്റുകൾ മുസഖനയുള്ള 
ഉല്യാേന സശഷതി വർധന 60.39 പ്മഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 

പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക് സൗസരയാർജ പ്ലയാന്റുകളതിൽ 
നതിന്നുള്ള 0.62 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതി വർധനസവയുള്ളൂ. 
സംസ്യാനപ്ത് ഒസര ഒരു സക� ഉൽപെയാേക നതിലയം 
(സതി ജതി എസക് ) ആണക് കയായംകുളത്തുള്ള ആർ ജതി 
സതി സതി പതി പതി. കയാസർസഗയാട്ടക് ഇന്ധ്ൻ �തിന്യൂവബതിൾ 
എനർജതി പ്ഡവലപക്പ്മറെക് ഏജൻസതി ലതിമതിറ്റഡക് (ഐ 
ആർ ഇ ഡതി എ) പ്റെ 50 പ്മഗയാവയാട്ടക് സസയാളയാർ പയാർക്കും 
കുഴൽമന്ത്ക് അപ്നർട്ടതിപ്റെ 2 പ്മഗയാവയാട്ടക് സസയാളയാർ 
പ്ലയാന്റും സംസ്യാന നതിസഷേപമുള്ള പദ്തതികളയാണക്. 
സംസ്യാനത്ക് നതിർമ്മയാണത്തിലതിരതിക്കുന് ജല വവേ്യുത 
പദ്തതികൾ

സംസ്യാനപ്ത് നതിർമ്മയാണത്തിലതിരതിക്കുന് പ്രധയാന 
ജല വവേ്യുതതി പദ്തതികളം അവയുപ്ട പ്രതീഷേതിക്കുന് 
പൂർത്ീകരണ തീയതതിയും പട്ടിക 11.2.8 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടന്നു പ്കയാണ്തിരതിക്കുന് മറ്റു ജല വവേ്യുതതി 
പദ്തതികളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.6 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്ടിലന് എനർജടി മടിക്ടില് 
�ടിന്യൂവബടിൾ എനർജടി ്െകത്ടിലന് 
ലമച്ലപ്ടുത്ല്.

പുനരുപസയയാഗ ഊർജം ഉപസയയാഗപ്പെടുത്യാനുള്ള 
എല്ലയാ സയാധധ്തകളം പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
പരതിഗണതിക്കുന്നു. സൗര പദ്തതികളതിലൂപ്ട സൗസരയാർജം 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനു പു�സമ, മറ്റക് പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജ പ്ലയാന്റുകൾ സ്യാപതിക്കുന്തം ത്വരതിതപ്പെടുത്തുന്നു. 
2022 ഓപ്ട പുനരുപസയയാഗ ഉർജത്തിൽനതിന്നും 40 
ശതമയാനം ഊർജ ആവശധ്കതകൾ നതി�സവറ്റുകയയാണക് 
ലഷേധ്ം. 3,309.18 പ്മഗയാവയാട്ടതിനയായതി നതിലവതിലുള്ളതം 
നടന്നുവരുന്തം വപപ്പുവലനതിലുള്ളതമയായ 

െടിത്ം 11.2.3  പ്മയാത്ം സ്യാപതിത സശഷതി

69.56% 

22.10% 

6.04% 2.30% 

ജല വവേ്യുതതി (2129.42 
പ്മ.വയാ) 
തയാപ വവേ്യുതതി (676.54 
പ്മ.വയാ) 
പ്സൗസരയാർജം (185.13 
പ്മ.വയാ) 

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ.
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പട്ടിക 11.2.8  നതിർമ്മയാണം പുസരയാഗമതിക്കുന് സംസ്യാനപ്ത് പ്രധയാന ജല വവേ്യുത പദ്തതികൾ

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതടിയുലെ കപര്

സ്ാപ ടിത 
കശഷ ടി (ലമ.

വാ)
ജടില്

പ്രവർത്ടി 
ആരംഭടിച് തീയതടി

പ്രതീക് ടിക്കുന്ന 
പൂർ ത്ീകരണ 

മാസം
1 സതയാട്ടതിയയാർ എച്ചക്.ഇ.പതി 40 ഇടുക്തി 16.01.2009 ഡതിസംബർ, 2021

2 പ്സങ്കുളം ഓപ്ഗ്മസറെഷൻ പദ്തതി 85 MU ഇടുക്തി 06.07.2009 മയാർച്ചക്, 2022

3 െയാത്ൻസകയാട്ടു നട II എസക്.
എച്ചക്.ഇ.പതി 6 സകയാഴതിസക്യാടക് 09.11.2017 മയാർച്ചക്, 2021

4 പ്പരതിങ്ങൽകുത്ക് എസക്.എച്ചക്.ഇ.പതി 24 തൃശൂർ 01.04.2014 പ്മയക്, 2021

5 ഭൂതത്യാൻപ്കട്ടക് എസക്.എച്ചക്.ഇ.പതി 24 എ�ണയാകുളം 15.02.2014 ഓഗസക്റ്റക്, 2021

6 അപെർ കല്ലയാർ 2 ഇടുക്തി 12.08.2016 ഏപ്രതിൽ, 2021

7 പള്ളതിവയാസൽ എക്ക്റ്റൻഷൻ 60 ഇടുക്തി 02.03.2017 ഡതിസംബർ, 2021

8 പഴശേതി സയാഗർ 7.5 കണ്ണൂർ 27.10.2017 ഡതിസംബർ, 2021

9 െതിന്യാർ 24 ഇടുക്തി 27.04.2018 മയാർച്ചക്, 2022

10 പ്പരുവണ്യാമ്മൂഴതി 6 സകയാഴതിസക്യാടക് 25.05.2018 പ്മയക്, 2021

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ.

പട്ടിക 11.2.9 നതിലവതിലുള്ളതം നടന്നുവരുന്തം വപപ്പുവലനതിലുള്ളതമയായ പുനരുൽപെയാേക ഊർജ പദ്തതികളപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ 

നടിെവ ടിലുള്ളതും നെന്നുവരുന്നതും ദപപ്പുദെനടിലുള്ളതുമായ പുനരുല്പ്ാദക ഊർജ്ജ പദ്ധതടി
ക്രമ 
നമ്പർ ലപ്രാജക്റ്് കശഷ ടി 

(ലമഗാ വാട്്)
െക്ഘ് മടിടുന്ന 

തീയതടി  നടിെവ ടിലെ സ്ടിതടി 

A കസാളാർ

I നടിെവടിലുള്ളത്  204.22

ii നെന്നുവരുന്നതും 
ദപപ്പുദെനടിലുള്ളതും

1 പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
പ്പ്രയാജകക്റ്റക് 23.27 2020-21 നടന്നുവരുന്തക് 13.355 പ്മഗയാവയാട്ടക് 

വപപ്പുവലനതിലുള്ളതക് 9.912 പ്മഗയാവയാട്ടക്

2
സസയാളയാർ പയാർക്ക്- 
ടതിഎച്ചക്ഡതിസതിഎൽ വപവളതിക, 
കയാസർസഗയാഡക്, സസയാളയാർ 
പയാർക്ക്, െീസമനതി.

150 2019-20
വപവളതിക 50 പ്മഗയാവയാട്ടക് നടന്നുവരുന്തക് 
െീസമനതി 100 പ്മഗയാവയാ- ആർപതിസതിപ്കഎൽനക്  
ഭൂമതി വകമയാ�തിയതിട്ടുണ്ക്

3 സൗര റൂഫക് സടയാപെക് സസയാളയാർ- 
ഘട്ടം -1 110 2020-21

സൗര റൂഫക് സടയാപെക് സസയാളയാർ- ഘട്ടം -1 110 
2020-21 46.5 പ്മഗയാവയാട്ടക് ഇപതിസതി സമയാഡതിൽ 
നടപെതിലയാക്തി വരുന്നു . വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുള്ള 
സർക്യാർ പ്കട്ടതിടങ്ങളപ്ട സമൽക്കൂരയതിൽ 
നതിന്ക് പ്�സസ്യായതിൽ 60 പ്മഗയാവയാട്ടക് ഡതിമയാൻഡക് 
സമയാഹരതിക്കുന്തതിനക് പദ്തതിയതിടുന്നു. 

4
സൗര റൂഫക് സടയാപെക് സസയാളയാർ- 
ഘട്ടം -2 എംഎൻആർഇ  
സബക്സതിഡതി പദ്തതി 

150 2020-21

അപ്നർടക് നടപെയാക്കുന് 12.5 പ്മഗയാവയാട്ടക്  
ഉൾപ്പെപ്ട  എംഎൻആർഇ  സബക്സതിഡതി 
പദ്തതി പ്രകയാരം അനുവേതിച്ച 50 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
പ്ടൻഡർ പ്രക്രതിയയതിലയാണക്. ഇതക് 2021 
ഏപ്രതിലതിൽ പൂർത്തിയയാക്യാപ്മന്നു പ്രീതീഷേതിക്കുന്നു. 
എംഎൻആർഇ അനുവേതിക്കുപ്മന്ക് 
പ്രീതീഷേതിക്കുന് ബയാക്തി 100 പ്മഗയാവയാട്ടക് പ്ടൻഡർ 
പ്രക്രതിയയതിലയാണക്. ഇതക് 2021 ഡതിസംബ�തിൽ 
പൂർത്തിയയാക്യാപ്മന്നു പ്രീതീഷേതിക്കുന്നു.

5 എൻ എച്ചക് പതി സതി സഫ്യാട്ടതിംഗക് 
സസയാളയാർ, പ്വസക്റ്റക് കല്ലട. 50 2020-21 പ്ടൻഡ�തിംഗക് പ്രക്രതിയയതിലയാണക്.

6 എൻ ടതി പതി സതി സഫ്യാട്ടതിംഗക് 
സസയാളയാർ, കയായംകുളം. 92 2020-21

പവർ പർസച്ചസക് എഗ്രതിപ്മറെക്  കരടക് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും 
എൻ ടതി പതി സതി വർക്ക്  അവയാർഡക് പ്െയ്യുകയും 
പ്െയക്ത 

7 എൻ ടതി പതി സതി സഫ്യാട്ടതിംഗക് 
സസയാളയാർ 225 2021-22

അഞ്ചുരുളതിയതിൽ 100 പ്മഗയാവയാട്ടക്, 
പ്െറുസതയാണതിയതിൽ  25 പ്മഗയാവയാട്ടക് എന്തിവയ്കയായതി 
വതിശേമയായ സപ്രയാജകക്ടക് �തിസപെയാർട്ടക് ലഭതിച്ചു. 
പ്െറുസതയാണതിയതിപ്ല മപ്റ്റയാരു 100 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതി 
പരതിഗണനയതിലയാണക്.
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8
സ്വത� ഊർജ 
ഉല്യാേകരതിൽ നതിന്നും �തിസവഴക് സക് 
ബതിഡ്ഡു വഴതിയുള്ള പ്ക എസക് ഇ 
ബതി എൽ പദ്തതി

200 2020-21

സകരള സംസ്യാന എനർജതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി 
കമ്മീഷപ്റെ സേശീയ അംഗീകയാരം വയാങ്ങതിയ 
സശഷം ഭൂമതിയതിൽ ഉയർന്നു നതിൽക്കുന് സസയാളയാർ 
ബതിഡ്ഡുകൾ സ്യാപതിച്ചക്  സസയാളയാർ എനർജതി 
ഉല്യാേതിപെതിക്കും    

9 പതിഎം - കുസും 50 2020-21
അനുവേതിച്ച 10 പ്മഗയാവയാട്ടതിനുള്ള ഡതിമയാൻഡക് 
സമയാഹരതിച്ചു. .എംഎൻ ആർ ഇയതിസലക്ക് 40 
പ്മഗയാവയാട്ടക് അധതികമയായതി ആവശധ്പ്പെടുന്നു.

10 എസക്ഇസതിഐ സഫ്യാട്ടതിംഗക് 
സസയാളയാർ 150 2021-22

കുളമയാവക് -50 പ്മഗയാവയാട്ടക്, ബയാണയാസുരസയാഗർ 
100 പ്മഗയാവയാട്ടക് എന്തിവയ്ക്കുള്ള ബയാത്ക്പ്മ്തികക് 
സർസവ പൂർത്തിയയായതി 

11 എസക്ഇസതിഐ വഴതി 
സൗസരയാർജം 200 കൂടതിയയാസലയാെന നടപടതികൾ നടന്നു വരുന്നു 

ആലക സൗകരാർജ്ജം 1,604.49

B കാറ്്
I നതിലവതിലുള്ളതക്  80.28

II നെന്നുവരുന്നതും 
ദപപ്പുദെനടിലുള്ളതും

1 എൻ എച്ചക് പതി സതി, പയാലക്യാടക് 8 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.

2 രയാമക്ൽസമടക് (സ്വകയാരധ്ം) 2 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.

3 എസക്ഇസതിഐ ്യാൻപ്ഷ VI 
സ്ീം 200 2020-21 പതി എസക് എ നടപെതിലയാക്തി.

4 എസക്ഇസതിഐ ്യാൻപ്ഷ VII 
സ്ീം 100 2020-21 പതി എസക് എ നടപെതിലയാക്തി.

5 പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ - 
കഞ്ചതിസക്യാടക് 2.5 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.

6 പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ - 
ഇപ്റെർസക്രയാപെതിംഗക് 2.65 2020-21 നടന്നുവരുന്നു.

ആലക വടിന്ഡ് എനർജടി 395.43

c പുനരുല്പ്ാദക ദഹഡല് 
എനർജടി

i നതിലവതിലുള്ളതക്  215.56

ii നന്നുവരുന്തക് 193.5

iii വപപ്പുവലനതിലുള്ളതക് 894  Includes 780MW Idukki extension scheme

ആലക 1,303.06

D മാെടിനഘ്ത്ടില്നടിന്നുമുള്ള 
ഊർജ്ജം

1 വയനയാടക് 0.2 2019-22 ആസൂത്രണം പ്െയക്ത വരുന്നു.

2 െയാലതിയയാൻപ�മ്പക് 6 2019-22 പ്ടൻഡർ സജയാലതിക്ക് ഷേണതിച്ചു.

ആലക 6.2

 2021-22 
അവസാനകത്ാലെ 
പ്രതീക്ടിക്കുന്ന ലമാത്ം 
കശഷടി

3,309.18 MWp

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ.

പുനരുൽപെയാേക ഊർജ പദ്തതികളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 11.2.9 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

നതിലവതിലുള്ള 204.22 പ്മഗയാവയാട്ടക് സൗസരയാർജത്തിപ്റെ 
വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.2.7 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വടിതരണം

2020 മയാർച്ചക് 31 പ്ല കണക്ക്  പ്രകയാരം പ്ക എസക് 
ഇ ബതി ലതിമതിറ്റഡതിനക് വതിതരണ വതിഭയാഗത്തിൽ 64,212 
സർക്യൂട്ടക് കതിസലയാമീറ്റർ 11 പ്ക വതി വലനുകളം 2,93,280 
സർക്യൂട്ടക് കതിസലയാമീറ്റർ എൽ റ്റതി വലനുകളം 9,915 പ്മഗയാ 
സവയാൾട്ടക് ആംപതിയർ പ്്റേപക്  ഡൗൺ കപെയാസതിറ്റതിയുള്ള 
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81,470 ഡതിസക്്തിബൂഷൻ ്യാൻസക്സഫയാർമറുകളം 
ഉണ്ക്. 2019-20 -ൽ വതിതരണ വതിഭയാഗത്തിൽ 
ലഷേധ്മതിട്ടതിരുന് അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളം സനട്ടങ്ങളം 
അനുബന്ം 11.2.8 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
ഊർജ സകരള മതിഷപ്റെ കീഴതിലുള്ള േ്യുതതി 2021 
പദ്തതിയതിൽ വതിതരണ വതിഭയാഗത്തിപ്റെ അടതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
സകയാവതിഡക്-19 സലയാക്ക് പ്ഡൗൺ കയാലപ്ത് 
ബുദ്തിമുസട്ട�തിയ സമയങ്ങളതിൽ ഉപസഭയാക്യാക്പ്ള  
പതിന്തുണയ്ക്കുന്തതിനയായതി പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ  നതിരവധതി 
ദുരതിതയാശ്വയാസ നടപടതികൾ നടപെതിലയാക്തി. ക്റേമർ 
പ്കയർ പ്സറെർ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉപസഭയാക്തൃ 
വതിശ്വസ്ത സനടുന്തതിനും സസവന പരതിപയാലനം 
സുഗമമയാക്കുന്തതിനും പുതതിയ സസവനങ്ങൾ 
ഏർപ്പെടുത്തുകയും പ്െയക്ത.

1. വാതടില്പ്െടി കസവനങ്ങൾ -പയാലക്യാടക് ഇലകക്്തികക് 
സർക്തിളതിനക് കീഴതിലുള്ള 39 സർക്തിളകളതിൽ  വപലറ്റക് 
ഇമ്പട്ലതിപ്മസറെഷൻ ആരംഭതിച്ചു. പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
നൽകുന് എല്ലയാ സസവനങ്ങളം പ്പയാതജനങ്ങൾക്കും 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കും സപരക് സൂെതിപെതിക്കുന്തക് 
പ്പയാപ്ലതപ്ന്  അവരുപ്ട ഒരു വതിളതിക്ക് 
വീട്ടുപടതിക്പ്ലത്തിക്കുക എന്തയാണക് സപ്രയാഗ്രയാം. 
വപലറ്റക് ഇമ്പട്ലതിപ്മസറെഷൻ എല്ലയാ പയാർട്ടതികളപ്ടയും 
ശ്രദ് ആകർഷതിക്കുകയും പ്പയാതജനങ്ങളം 
മയാധധ്മങ്ങളം ഉപസഭയാക്തൃ സംതൃപ്തിയുപ്ട 
ആത്യാർത്മയായ ചുവടുപ്വപെയായതി ഇതതിപ്ന 
പ്രശംസതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. 

2. ലസല്ഫ് മീറ്ർ �ീഡടിംഗ് ആപ്്  – 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ  ഒരു സ്വയം മീറ്റർ 
�ീഡതിംഗക് ആപ്ലതിസക്ഷൻ വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത്ക് 
2020 നവംബർ ആേധ്സത്യാപ്ട ഇതക് 
നടപെതിലയാക്യാൻ ഒരുങ്ങുകയയാണക്. ആപ്ലതിസക്ഷൻ 
സയാധയാരണക്യാർക്ക് എളപെത്തിൽ 
ഉപസയയാഗതിക്യാൻ കഴതിയും. സഡയാർ സലയാക്ക് 
പ്രശക് നങ്ങൾക്കും മീറ്റർ �ീഡതിംഗക് പതിശകുകൾക്കും 
പരതിഹയാരമയായതി അപ്ലതിസക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലയാ 
വതിഭയാഗം ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കും പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
ഫീൽഡക് ്റേയാഫുകൾക്കും പുതതിയ ഘട്ടം 
ഉപസയയാഗപ്രേമയാകും.

3. ഇ-സമയം . പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എല്ലതിപ്റെ പ്സഷേൻ 
ഓഫീസുകൾ സന്ദർശതിക്യാനുള്ള പ്വർെ്വൽ 
ക്യൂവയായ ഇ-സമയം,  തതിരുവനന്പുരപ്ത് 
സകശവേയാസപുരം, പ്വള്ളയമ്പലം  പ്സഷേനുകളതിൽ 
വപലറ്റയായതി നടപെയാക്കുന്നു.

കുെടിശ്ടിക കശഖരണം

കയാലയാകയാലങ്ങളതിൽ കുടതിശേതികയുള്ള വവേ്യുതതി ബതിൽ 
തക സശഖരതിക്കുന്തതിനക് പ്രസതധ്ക ശ്രദ് നൽകതി 

വരുന്നു. പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 വപ്ര സ്വകയാരധ് 
ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട കുടതിശേതിക 963.79 സകയാടതി രൂപയയാണക്. 
സക�ത്തിപ്റെയും സംസ്യാനത്തിപ്റെയും ഉൾപ്പെപ്ട  
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്റെ ആേധ് പയാേത്തിപ്റെ 
അവസയാനത്തിൽ സർക്യാർ കുടതിശേതിക 723.67  സകയാടതി 
രൂപയയാണക്. ഇതതിൽ 604.15 സകയാടതി രൂപ സംസ്യാന 
സർക്യാർ വകുപ്പുകളപ്ടയും സംസ്യാന പ്പയാതസമഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളപ്ടയുമയാണക്. ഈ കുടതിശേതികയുപ്ട പ്രധയാന 
പങ്യായ 399.05 സകയാടതി രൂപ പ്കഡബ്്യുഎയുസടതയാണക്. 
പ്ക ഡബ്്യുഎ 30-9-2018 വപ്ര പലതിശ ഉൾപ്പെപ്ട 
അടസയ്കണ് കുടതിശേതിക നയാലക് വയാർഷതിക ഗഡുക്ളയായതി 
നൽകണം. ആേധ് തവണ മയാത്രം അടച്ചു. പ്സപക്റ്റംബർ 
30, 2018 നക് സശഷമുള്ള പ്ക ഡബ്്യുഎയുപ്ട വവേ്യുതതി 
െയാർജക് ബതില്ലുകൾ എൽ എസക് ജതി വയാട്ടർ െയാർജതിൽ 
നതിന്നും അടയ്കയാനും തീരുമയാനതിച്ചു. 140.64 സകയാടതി രൂപ 
നൽകതി, ജനുവരതി 1, 2019 മുതലുള്ള ഫണ്ക് വകമയാറ്റം  
സശഷതിക്കുന്നു. 

പ്രസരണം- സാധാരണ

ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 24x7 തടസ്മതില്ലയാത് 
ഗുണനതിലവയാരമുള്ള വവേ്യുതതി ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനും 
ആവശധ്യാനുസരണം വവേ്യുതതി ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനും 
്യാൻസ്തിഷൻ ശംഖലയുപ്ട മതതിയയായ സശഷതി 
വതികസതിപെതിസക്ണ്തണ്ക്. കൂടയാപ്ത, സക� വവേ്യുതതി 
അസതയാ�തിറ്റതി മുസന്യാട്ടുവച്ച എൻ -1 ആസൂത്രണ 
മയാനേണ്ങ്ങൾ പയാലതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആവശധ്മയാണക്. വധ്തധ്സ് സവയാൾസട്ടജക് പ്ലവലതിപ്റെ 
45 സബക്സ്റേഷനുകളം 1,300 സർക്യൂട്ടക് കതിസലയാമീറ്റർ 
്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകളം 2022 മയാർസച്ചയാപ്ട 
പൂർത്തിയയാക്യാൻ ലഷേധ്മതിടുന്നു. 

2020 മയാർച്ചക് 31 പ്ല സബക്സ്റേഷനുകൾ, അതതിപ്റെ 
ലഷേധ്ങ്ങൾ, സനട്ടങ്ങൾ, പ്നറ്റക് വർക്ക് വതിശേയാംശങ്ങൾ 
എന്തിവ ഉൾപ്പെടുന് സകരളത്തിപ്റെ ്യാൻസ്തിഷൻ 
ഇൻഫയാസക്്കക്െർ അനുബന്ം 11.2.9 ലും 
അനുബന്ം 11.2.10 ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലക എസ് ഇ ബടി എല്ടിലന് ഫ്ാഗ്ഷടിപ് 
പദ്ധതടികൾ

മുകളതിൽ സൂെതിപെതിച്ച ഊർജ സകരള മതിഷനതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള അഞ്ചക് സപ്രയാജകക്ടുകൾക്ക് 
പു�സമ, ഇനതിപെ�യുന് നയാലക് സപ്രയാജകക്ടുകളം 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ ഫ്യാഗക്ഷതിപക് പദ്തതികളയാണക്.

ഇ-ലമാബടിെടിറ്ടി

ഇ-പ്മയാബതിലതിറ്റതി നയം പ്രഖധ്യാപതിച്ച ഇന്ധ്യതിപ്ല 
സംസ്യാനങ്ങളതിൽ ആേധ്സത്തയാണക് സകരള 
സംസ്യാനം. സംസ്യാനപ്ത്യാട്ടയാപ്ക ഇ-പ്വഹതിക്തിൾ 
െയാർജതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ വതിനധ്സതിക്കുന്തക് 



568 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക് പ്ക.എസക്.ഇ.ബതിപ്യ സ്റേറ്റക് 
സനയാഡൽ ഏജൻസതിയയായതി നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 8.2 സകയാടതി 
രൂപ സംസ്യാന ധനസഹയായസത്യാപ്ട, സംസ്യാന 
വധ്യാപകമയായതി ഇ-വയാഹനങ്ങൾക്ക്െയാർജതിംഗക് 
സൗകരധ്ം ഉ�പ്പു വരുത്തുന്തതിനയായതി എല്ലയാ 
ജതില്ലകളതിലുമയായതി 32 െയാർജതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ 
സ്യാപതിക്യാൻ പ്ക.എസക്. ഇ.ബതി.എൽ പദ്തതിയതിട്ടതിട്ടുണ്ക്. 
ഇതതിൽ 6 സ്റേഷനുകൾ പൂർത്തിയയായതി, ബയാക്തി 
സ്റേഷനുകൾക്കുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 
പ്ഹവതി ഇൻഡസക്്ീസക് ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെക്, ഫയാസക്റ്റക് 
അസഡയാപക്ഷൻ, മയാനുഫയാകക്െ�തിംഗക് ഓഫക് ഇലകക്്തികക് 
പ്വഹതിക്തിൾസക് (പ്ഫയതിം-ഇന്ധ്) സഫസക് -2 സ്ീം 
മുസഖനയുള്ള സക� ധനസഹയായത്തിൽ, ഏഴക് 
നഗരങ്ങളതിൽ 30 െയാർജതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ സ്യാപതിക്കുന്നു. 
ഒകക്സടയാബർ 15, 2020 വപ്ര സക� സർക്യാർ 181 
സ്റേഷനുകൾ കൂടതി അനുവേതിച്ചു. ഈ 181 സ്റേഷനുകളപ്ട 
സ്യാപനം 2022 മയാർസച്ചയാപ്ട പൂർത്തിയയാസക്ണ്തണ്ക്.

കകരള ദഫബർ ഒപ്റ്ടിക് ലനറ്് വർക്് 
(ലക-കഫാൺ)

30,000 സർക്യാർ ഓഫീസുകൾക്കും വതിേധ്യാഭധ്യാസ 
സ്യാപനങ്ങൾക്കും പ്െലവക് കു�ഞ്ഞതം അതതിസവഗത്തി 
ലുള്ളതമയായ ഇറെർപ്നറ്റക് കണഷേനുകളം 20 
ലഷേം ബതിപതി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജനധ് 
ഇൻ�ർപ്നറ്റക് സൗകരധ്വം ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനയായതി 
സംസ്യാനത്തുടനീളം ഒരു വവഡക് ഏരതിയ പ്നറ്റക് വർക്ക് 
നതിർമ്മതിക്കുക എന്തയാണക് പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. 49: 49: 2 
എന് അനുപയാതത്തിൽ പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ, പ്ക എസക്  
ഐ ടതി ഐ എൽ, സംസ്യാന സർക്യാർ എന്തിവയുപ്ട 
ഇക്വതിറ്റതി പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട പ്രസതധ്ക ഉസദേശധ് 
വയാഹനം (എസക് പതി വതി) പ്നറ്റക് വർക്തിപ്റെ നടപെയാക്ലും 
പരതിപയാലനവം നടത്തും. പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക്  
ലഭതിക്കുന് മറ്റക് ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ പ്ക്യാപെം, ഈ പദ്തതി 
പ്കഎസക് ഇബതിഎൽ പ്റെ എല്ലയാ ഓഫീസുകളതിസലക്കും 
വഹ ്ീഡക് ഇൻ�ർ പ്നറ്റക് കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി ഉ�പെയാക്കുന്നു. 
വതിതരണ നതിരയതിൽ (47,289 കതിസലയാമീറ്റർ) സപയാൾ 
വയാടകയും 4 വഫബറുകളം പ്ക എസക് ഇബതിക്ക് 
സൗജനധ്മയായതി ലഭതിക്കും. കൺസ്യാൾ ആൻഡക് 
പ്പ്രയാട്ടഷേൻ, സ്യാർട്ടക് ഗ്രതിഡുകൾ, സ്യാർട്ടക് മീറ്ററുകൾ, 
ഇറെർപ്നറ്റക് ഓഫക് തതിംഗക്സക് എന്തിവയ്ക്കുള്ള അധതിക 
ഡയാറ്റയാ ആശയവതിനതിമയ ആവശധ്കതകൾ ഇതക് 
നതി�സവറ്റും. സൃഷ്തിച്ച ആസ്തികൾ പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക് 
നതിഷേതിപ്മയായതിരതിക്കും.

രണ്ക് പയാസക്ജുകളതിലയാണക് പ്രവർത്തികൾ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്തക്. കതിഫക്ബതിയുമയായതി കരയാ�തിൽ 
ഏർപ്പെട്ട തകയയായ (പതിഎസതി) 1,028.2 സകയാടതി രൂപയ്ക്കുള്ള 
പ്ക-സഫയാൺ പ്രവർത്തികൾ പയാസക്ജക് – എയതിലും 
പതി.എസക് .ഡതി.എഫക്. ഫണ്തിൽ പതി.എ.സതി. തകയയായ 99.2 
സകയാടതി രൂപയ്ക്കുള്ള , വതിശ്വസനീയമയായ കമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ 
ആൻഡക് ഡയാറ്റയാ അക്വതിസതിഷൻ പ്നറ്റക് വർക്ക് (ആർ സതി 

& ഡതി എ പ്നറ്റക് വർക്ക് ) പയാസക്ജക് - ബതിയതിലും ആണക്. 
ഏഴക് വർഷസത്ക്ക് പയാസക്ജക് എ, ബതി എന്തിവയുപ്ട 
ഒ.പതി.ഇ.എക്ക്.  363.42 സകയാടതി രൂപയയാണക്

പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 പ്ല പുസരയാഗതതി തയാപ്ഴ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു:

• എൻ ഒസതി ഇതര ഐടതി- 85 ശതമയാനം 
പൂർത്തിയയായതി.

• ഡതിആർ ഐടതി -50 ശതമയാനം പൂർത്തിയയായതി.
• സപയായതിറെക് ഓഫക് പ്പ്രപ്സൻസക് (പതി ഒ പതി) - 119/375 

പതി ഒ പതികൾ ക്യായതി സതിവതിൽ  പ്ഫൗസണ്ഷൻ     
പ്രവർ ത്നങ്ങളം 85/375 പതി ഒ പതികൾ ക്യായതി 
പ്രീഫയാബക് സ്യാപതിക്ലും പൂർത്തിയയായതിട്ടുണ്ക്. 

• ഒപക്റ്റതിക്ൽ ഗ്രൗണ്ക് വയർ (ഓപതിജതിഡബ്്യൂ) - 42.511 
/ 2600.066 KM പൂർത്തിയയായതി.

• എല്ലയാ വഡപ്ലകക്്തികക് പ്സൽഫക് സസപെയാർട്ടതിംഗക് 
സകബതിൾ - 5535/35000 കതിസലയാമീറ്റർ പൂർത്തിയയായതി.

എന്ർദപ്രസ് �ടികസാഴ് സ് പ്ാനടിംഗ് 
(ഇആർപടി)

ബതിസതിനസ്ക് മയാസനജുപ്െയ്യുന്തതിനും അക്ൗണ്തിംഗക്, 
പ്മറ്റീരതിയൽ മയാസനജുപ്മറെക്, മയാനവ വതിഭവസശഷതി 
എന്തിവയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട നതിരവധതി ബയാക്ക് 
ഓഫീസക് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഓസട്ടയാസമറ്റക് പ്െയ്യുന്തതിനും 
സംസയയാജതിത ആപ്ലതിസക്ഷനുകളപ്ട ഒരു സതി്റേം 
ഉപസയയാഗതിക്യാൻ ഇആർ പതി അനുവേതിക്കും. 
ഐ പതി ഡതി എസതിനക് കീഴതിലുള്ള സക� സ്യാൺസസർഡക് 
പദ്തതിയയായയാണക് ഈ പദ്തതി ആവതിഷക് കരതിച്ചതക്. പവർ 
ഫതിനയാൻസക് സകയാർപെസ�ഷനക് ഇആർപതി സപ്രയാജകക്ടക് 
പ്ലയാൻ സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ആേധ് ഗഡുവയായതി  അനുവേതിച്ച 
42.64 സകയാടതി രൂപയതിൽ (60 ശതമയാനം ഗ്രയാറെക് ) 6 സകയാടതി 
രൂപയും ലഭതിച്ചു. ഇആർ പതി നടപെയാക്ൽ 2020 ഓഗ്റേതിൽ 
പൂർത്തിയയാസയക്കുമയായതിരുപ്ന്ങ്തിലും 2021 മയാർച്ചക് വപ്ര 
എക്ക്റ്റൻഷൻ പതി എഫക് സതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഇആർ പതി 
സസയാഫക്റ്റക് പ്വയർ വീട്ടതിൽ വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുക്കുന്നു, 
പുസരയാഗതതി ഇപ്രകയാരമയാണക്:

• സപ്രയാജകക്ടക് പ്ലയാൻ അന്തിമമയാക്കുകയും സമയപരതിധതി 
അനുസരതിച്ചക് വതികസന ടീം രൂപീകരതിക്കുകയും 
പ്െയക്ത.

• നവംബർ 2020 മുതൽ യുഎടതി ആരംഭതിക്കും.
• സകയാഡതിംഗക് പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2019 മുതൽ 

ആരംഭതിച്ചു, െതില വതിടവകപ്ളയാഴതിപ്ക ഇതക് അവസയാന 
ഘട്ടത്തിലയാണക്. സകയാവതിഡക് -19 നതിയ�ണങ്ങൾ 
മൂലമയാണക് കയാലതയാമസം സനരതിട്ടതക്.

• പ്മയാഡ്യൂൾ തതിരതിച്ചുള്ള നടപെയാക്ലതിനയായതി തതിരയുകയും 
ഡതിസംബർ 2020 മുതൽ സംഭരണ പ്മയാഡ്യൂൾ 
ആരംഭതിക്യാൻ ആസൂത്രണം പ്െയ്യുകയും പ്െയ്യുന്നു.



569അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

കമ്്യൂണടികക്റ്ടിംഗ് കഫാൾെ് പാസ് 
ഡടിറ്ക്കെർസ് (സടി എഫ് പടി ഡടി)

പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട ജീവനക്യാർ , ഇൻ -ഹൗസക് 
ഗസവഷണത്തിനുസശഷം, വളപ്ര ഉപസയയാക്തൃ 
സൗഹൃേമയായ പ്െലവക് കു�ഞ്ഞ കമ്മ്യൂണതിസക്റ്റതിംഗക് 
സഫയാൾടക് പയാസക്  ഡതിറ്റകക്ടറുകൾ  വതികസതിപെതിച്ചു. 2022 നകം 
16,267 പ്ലസക് സതിഎഫക് പതിഡതികപ്ള എച്ചക്ടതി പ്നറ്റക് വർക്തിൽ 
വതിനധ്സതിക്യാൻ പ്ക എസക് ഇബതി എൽ ഉസദേശതിക്കുന്നു. 
പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 തീയതതിയതിപ്ല പുസരയാഗതതി 
ഇപ്രകയാരമയാണക്:

• ഇതവപ്ര 3255 യൂണതിറ്റുകൾ കൂട്ടതിസച്ചർക്കുകയും 
വതിതരണം പ്െയ്യുകയും പ്െയക്ത, അതതിൽ 2,564 
യൂണതിറ്റുകൾ ഒകക്സടയാബർ 06, 2020 ഓപ്ട സ്യാപതിച്ചു. 
ഇൻ്റേയാൾ പ്െയ്ത പ്മയാത്ം 801 യൂണതിറ്റുകളതിൽ 
തകരയാറുണ്ക്.

• സതി എഫക് പതി ഡതികൾ ക്യായതി ഫീൽ ഡക് പ്ലവൽ  
പ്മയതിറെനൻ സക് സഹയായത്തിനയായതി സതി്റേം 
സൂപെർ വവസർ മയാരുപ്ട പരതിശീലനം പൂർത്തിയയായതി.

കക� സർക്ാർ പദ്ധതടികൾ

സകരളത്തിൽ നടപെതിലയാക്കുന്, സക� സർക്യാരതിപ്റെ 
പ്രധയാനപ്പെട്ട ഊർജസമഖല പദ്തതികളപ്ട  
വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ട വതിശേീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ഉജ്ജ്വല് ഡടിസ്കകാം അഷ്വ�ന്സ് കയാജന 
(യുഡടിഎഐ)   

വവേ്യുതതി വതിതരണ കമ്പനതികളപ്ട (ഡതിസസ്യാം) 
സയാമ്പത്തിക മയാറ്റവം പുനരുജീവനവം ലഷേധ്ംവച്ചക് 
ഇന്ധ്യാ ഗവൺപ്മറെക് ആരംഭതിച്ച പയാസക്ജയാണക് 
ഉജ്വൽ ഡതിസസ്യാം അഷ്വ�ൻസക് സയയാജന. സകരള 
സർക്യാരും പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലും മയാർച്ചക് 15, 2017 
നക് സക� ഗവൺപ്മന്റുമയായതി ധയാരണയാപത്രം ഒപെതിട്ടു.  
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ ആഭധ്ന്ര കയാരധ്ഷേമത 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ലയാണക്  ധയാരണയാപത്രം ഒപെതിട്ടതതിപ്റെ 
ഉസദേശധ്ം. ധയാരണയാപത്രത്തിൽ സയാമ്പത്തിക 
സഹയായപ്മയാന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടതില്ല. സ്യാർട്ടക് മീറ്റർ 
ഇൻ്റേയാസളഷൻ, ഇആർ പതി, റൂ�ൽ ഫീഡർ ഓഡതിറ്റക് 
എന്തിവ ഒഴതിപ്കയുള്ള പ്രധയാനപ്പെട്ട പ്രവർത്ന 
ലഷേധ്ങ്ങൾ പ്ക എസക് ഇബതി എൽ  സനടതിയതിട്ടുണ്ക്. ഇആർ പതി 
വതികസതിപെതിക്കുന്തക് സകയാഡതിംഗക് ഘട്ടത്തിലയാണക്. കൂടയാപ്ത,  
ഗ്രയാമീണ ഫീഡറുകളപ്ട ഫീഡർ സമയാണതിട്ട�തിംഗക് 
പൂർത്തിയയായതിട്ടുണ്ക്. തീയതതി പ്രകയാരം സ്യാർട്ടക് മീറ്റ�തിംഗക് 
നടപെയാസക്ണ്തതിപ്ല്ലന്ക് നയപരമയായ തീരുമയാനം 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ എടുത്തിട്ടുണ്ക്.

ദീന് ദയാല് ഉപാധഘ്ായ ഗാമ കജഘ്ാതടി 
കയാജന (ഡടി.ഡടി.യു.ജടി.ലജ.ദവ)

ഗ്രയാമീണ വവേ്യുതീകരണത്തിനും ഉപ പ്രസരണ, 
വതിതരണ ഇൻഫയാസക്്കക്െർ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനും 
സവണ്തി ഗ്രയാമീണ സമഖലകൾക്യായതി (വതിതരണ 
്യാൻസക്സഫയാർമറുകൾ, ഫീഡറുകൾ, ഉപസഭയാക്യാക്ൾ 
എന്തിവതിടങ്ങളതിപ്ല മീറ്റ�തിങക് ഉൾപ്പെപ്ട) സക� 
സർക്യാരതിപ്റെ പദ്തതിയയാണക്   േീൻ േയയാൽ ഉപയാധധ്യായ 
ഗ്രയാമ സജധ്യാതതി സയയാജന (ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.പ്ജ.വവ). ഡതി.ഡതി.
യു.ജതി.പ്ജ.വവ നടപെതിലയാക്കുന്തതിപ്റെ സയാമ്പത്തികവം 
ഭൗതതികവമയായ പുസരയാഗതതിയുപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.2.11 - ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. സമയാപന 
�തിസപെയാർട്ടക് ആർഇസതി യ്കക് സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

പ്രധാനമ�ടി സഹജ് ബടിജടിെടി ഹർ ്ർ 
കയാജന-"സൗഭാഗഘ്"

ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിപ്ല എല്ലയാ വീടുകൾക്കും (എപതി എല്ലും 
േരതിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കും) നഗരപ്രസേശങ്ങളതിപ്ല 
ബതിപതി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും സതിംഗതിൾ സപയായതിൻ�ക് 
വയ�തിംഗക് ഉൾപ്പെപ്ട സൗജനധ് വവേ്യുതതി കണഷേൻ 
സൗഭയാഗധ്യതിൽ വതിഭയാവന പ്െയ്തതിരതിക്കുന്നു. സൗഭയാഗധ്യ്കക് 
സകരളത്തിനക് അനുമതതി ലഭതിച്ചതില്ല. 2018 പ്ല 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ വവേ്യുതീകരതിക്പ്പെട്ട 3,19,171 
വീടുകപ്ള വീണ്ടും നന്യാക്കുന്തതിനക് 95.75 സകയാടതി രൂപ 
(സംസ്യാന നതികുതതി കു�ച്ചക്, പ്മയാത്ം തക 88.45 സകയാടതി 
രൂപ) സകരളത്തിനക് അനുവേതിച്ചു. ഇതതിൽ 54.59 സകയാടതി 
രൂപ ലഭതിച്ചു. സൗഭയാഗധ്യുപ്ട സമയാപന �തിസപെയാർട്ടക് 
ആർഇസതി യ്കക് സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

സംകയാജടിത ദവദ്യുതടി വടികസന പദ്ധതടി-
ഐപടിഡടിഎസ്

സബക് ്യാൻസ്തിഷൻ, വതിതരണ ശംഖലകൾ, 
വതിതരണ ്യാൻസക്സഫയാർമറുകൾ, ഫീഡറുകൾ, 
നഗര പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല ഉപസഭയാക്യാക്ൾ എന്തിവ 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനയായതി സംസ്യാനപ്ത് 25 
വതിതരണ സർക്തിളകളതിൽ ഐപതിഡതിഎസക് ഘട്ടം -1 
നടപെയാക്തി. പതി എഫക് സതി ലതിമതിറ്റഡതിനക് സമർപെതിക്കുന്തതിനക് 
25 സർക്തിളകൾ ക്യായുള്ള ഐ പതി ഡതി എസക് (സതി്റേം 
ശക്തിപ്പെടുത്ൽ) പൂർത്തിയയാക്യാൻ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

ഐടതി ഭയാഗത്തിപ്റെ പുസരയാഗതതി ഇപ്രകയാരമയാണക്:

•  ഐ .പടി .ഡടി .എസടി. ന് കീഴടിലുള്ള രണ്ാം ്ട് ഐെടി 
നെപ്ാക്ല് -  21 പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് 
22.86 സകയാടതി രൂപയ്കക് ഡതിപതിആർ പ്ഫബ്രുവരതി 
20, 2017 നക് അനുവേതിച്ചു. 21 നഗരങ്ങളതിലും 
�തിംഗക് പ്ഫൻസതിംഗക് സപയാലുള്ള  അനുബന്ധ 
പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട  നടപെയാക്ൽപൂർത്തിയയായതി. 
സബയാർഡർ മീറ്ററുകളതിൽ 367 സമയാഡമുകളം 21 



570 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നഗരങ്ങളതിപ്ല ഫീഡർ മീറ്ററുകളം സ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
സമയാഡമുകൾ പ്സൻ ് ൽ  പ്സർ വറുമയായതി 
ആശയവതിനതിമയം നടത്തുന്നു. നതിലവതിലുള്ള 
ആർഎപതിഡതിആർപതി  ആപ്ലതിസക്ഷനുകളമയായതി 
സസയാഫക്റ്റക് പ്വയർ  ആപ്ലതിസക്ഷനുകളപ്ട 
സംസയയാജനം പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

•  ഐ പടി ഡടി എസടിന് കീഴടിലുള്ള കനാൺ-
എസക് സതി എഡതി എ ടൗണുകൾ ക്യായുള്ള �തിയൽ  വടം 
ഡയാറ്റയാ അക്വതിസതിഷൻ സതി്റേം (ആർ ടതി-ഡതിഎഎസക് ) 
-ആർ ടതി-ഡതിഎഎസക് നടപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്ടൻഡർ ഷേണതിക്കുന് അ�തിയതിപെക് ജൂവല 09, 
2019 നക് പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. സയാസങ്തതിക മൂലധ്നതിർണ് 
യത്തിനക് ഒരു ബതിഡർ മയാത്രസമ സയയാഗധ്ത 
സനടതിയതിട്ടുള്ളൂ എന്തതിനയാൽ, �ീപ്ടൻഡ�തിങക് നടത്തി. 
ഇസപെയാൾ സ്വീകയാരധ്ത കത്ക് പ്മസസ്ർസക് സസ്യാപെക് 
ടതി എൻ എം വപ്രവറ്റക് ലതിമതിറ്റഡക് നക് ജൂൺ 11, 2020 
-ൽ നൽകതി.

•  ഐ പടി ഡടി എസടിന് കീഴടിലുള്ള ഇആർ പടി നെപ്ാക്ല് 
-ഫ്യാഗക്ഷതിപക്  സപ്രയാപ്ജകക്ടുകളതിലുൾപ്പെട്ട ഇആർ പതി 
കയാണുക

•  ഐ പടി ഡടി എസടിന് കീഴടിലുള്ള ഉദയ് സ് കീമടില് 
പലങ്ടുക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങൾക്ായടി സ്മാർട്് 
മീറ്ർ നെപ്ാക്ല് - ഇസപെയാൾ പ്ക എസക് ഇബതി എൽ 
സ്യാർട്ടക് മീറ്റ�തിംഗുമയായതി മുസന്യാട്ടക് സപയാസകപ്ണ്ന്ക് 
തീരുമയാനതിച്ചു.

•  ആർഎപടിഡടിആർപടി  ഭാഗം എ -എസക് സതിഎഡതിഎ 
/ഡതിഎംഎസക്   സപ്രയാജകക്റ്റക് . തതിരുവനന്പുരം, 
പ്കയാച്ചതി, സകയാഴതിസക്യാടക് എന്ീ മൂന്ക് നഗരങ്ങളതിലും 
എസക് സതിഎഡതിഎ  ഭയാഗം എയുപ്ട ഇൻ്റേസലഷൻ 
പൂർത്തിയയായതി. മൂന്യാം കഷേതി പരതിസശയാധന 
പൂർത്തിയയായതി. പയാർട്ടക്- ബതി പ്രവൃത്തികൾ മയാർച്ചക് 31, 
2018 നക് പൂർത്തിയയായതി. പദ്തതി സമയാപനം 2018 
ജൂൺ മയാസത്തിൽ നടന്നു.

•  ബടിഗ് ഡാറ് അനെടിറ്ടിക്്- പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട 
സകയാർ ആപ്ലതിസക്ഷനുകളതിൽ നതിന്ക് വലതിയ 
അളവതിലുള്ള അസംസക്കൃത ഡയാറ്റപ്യ 
വതിശകലന ആവശധ്ത്തിനയായതി ഒരു വതിജ്യാന 
അടതിത്�യതിസലക്ക് പരതിവർത്നം പ്െയ്യുകപ്യന് 
ലഷേധ്സത്യാപ്ട ബതിഗക് ഡയാറ്റ അനലതിറ്റതിക്തിനയായതി ഒരു 
സതി്റേം വതികസതിപെതിക്യാൻ വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു.

•  ദസബർ സുരക്ാ പദ്ധതടികൾ -വസബർ 
സുരഷേയാ ഉപസേഷ്യാവതിപ്റെ ഹയാൻഡക് സഹയാൾഡതിംഗക് 
പതിന്തുണസയയാപ്ട ഇനതിപെ�യുന് സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിൽ നടപെതിലയാക്കും
1. ഓർഗവനസസഷപ്റെ പ്മയാത്ത്തിലുള്ള ഐടതി 

സുരഷേയാ ലയാൻഡക്സസ്പെക് പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന് 
തതിനയായതി വതിവതിധ നൂതന വസബർ സുരഷേയാ 
നടപടതികൾ നടപെതിലയാക്കുക

2. ഡയാറ്റയാ പ്സറെർ / ഡതിആർ പ്സറെ�തിനയായതി 
ഐ എസക്ഒ സർട്ടതിഫതിസക്ഷൻ ലഭതിക്കുക.

• പ്ക സഫയാൺ സപ്രയാജകക്റ്റക്- ഫ്യാഗക്ഷതിപക്  
സപ്രയാപ്ജകക്ടുകളതിലുൾപ്പെട്ട പ്ക സഫയാൺ  കയാണുക.

പ്രധാന് മ�ടി കടിസാന് ഊർജ്ജ സുരക്ാ 
ഏവം ഉത്ഹാന് മഹാഭടിയാന് 
(പടിഎം കുസും)

സൗസരയാർജ നതിലയങ്ങൾ സ്യാപതിക്കുന്തതിനയായതി 
തരതിശയായ കയാർഷതിക ഭൂമതി വതിനതിസയയാഗതിക്കുക, 
വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനത്തിൽ നതിന്ക് കർഷകർക്ക് 
സ്തിരമയായ വരുമയാനം നൽകുക, കയാർഷതിക പമ്കൾ 
സൗരവതക്കരതിക്കുക എന്തിവ ഗ്രതിഡതിൽ നതിന്നുള്ള 
വവേ്യുതതി ഉപസയയാഗം കു�യ്ക്കുകയും സബക്സതിഡതികളപ്ട 
രൂപത്തിൽ സർക്യാരതിൽ നതിന്നുള്ള സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം കു�യ്ക്കുകയും പ്െയ്യും. പതിഎം-കുസും പദ്തതിയുപ്ട 
ഘടകം - എയതിൽ എം എൻ ആർ ഇ 10 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
സസയാളയാർ പ്ലയാന്റുകൾ സംസ്യാനത്തിനക് അനുവേതിച്ചു. 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ ഈ പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുകയും 
ഭൂവടമകൾക്യായതി രണ്ക് സമയാഡലുകൾ മുസന്യാട്ടക് 
വയ്ക്കുകയും പ്െയക്ത .ആേധ്സത്തക് പയാട്ടത്തിപ്നടുത്ക് 
പയാനലുകൾ സ്യാപതിക്കുന് ലീസക് സമയാഡൽ (ഇപതിസതി 
/ പ്�സസ്യാ രീതതി). രണ്യാമസത്തക് ഭൂവടമകൾ തപ്ന് 
നതിസഷേപം നടത്തുന് നതിസഷേപ സമയാഡൽ (പതിപതി എ രീതതി). 
പപ്ങ്ടുത്വരതിൽ 169 സപർ പതിഎം കുസുമതിൽ രജതി്റേർ 
പ്െയക്ത. വതിശേമയായ സർസവ പൂർത്തിയയാക്കുകയും, 
രണ്ക് സമയാഡലുകളതിലുമയായതി 10 പ്മഗയാവയാട്ടക് പ്ലയാന്റുകൾക്ക് 
അനുസയയാജധ്മയായ സ്ലങ്ങൾ കപ്ണ്ത്തുകയും 
പ്െയക്ത. നതിസഷേപ സമയാഡലതിൽ  അസപഷേകരുമയായതി 
ആേധ്ം െർച്ച ആരംഭതിക്കുകയും, പദ്തതി എത്രയും സവഗം 
പൂർത്തിയയാക്യാൻ കഴതിയുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുകയും 
പ്െയ്യുന്നു. ഘടകം-സതിയതിൽ, 7.5 എച്ചക്പതി വപ്ര വധ്ക്തിഗത 
പമ്പക് സശഷതിയുള്ള 10 ലഷേം ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയ്ത 
കയാർഷതിക പമ്കളപ്ട സസയാളവ�സസഷൻ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. സസയാളവ�സസഷപ്റെ െതിലവതിപ്റെ 
30 ശതമയാനം വപ്ര സക� സർക്യാർ ധനസഹയായം 
നൽകയും 30 ശതമയാനം സംസ്യാന സർക്യാരും ബയാക്തി 
ഗുണസഭയാക്തൃ കൃഷതിക്യാരൻ  വഹതിസക്ണ്തിയും വരും. 
ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയ്ത പമ്കളപ്ട സസയാളവ�സസഷൻ 
നടപെതിലയാക്യാൻ അപ്നർട്ടതിപ്ന  ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.  

ഇന്തഘ്യുലെ കസാളാർ 
്രാന്സ്ഫടിഗക�ഷനായടി സുസ്ടിര കമല്ക്കൂര 
നെപ്ാക്ല് 
(എസ്. ആർ. ഐ. എസ്. റ്ടി. ഐ.)

പവർ ഡതിസക്്തിബ്യൂട്ടതിംഗക് കമ്പനതികൾ (ഡതിസസ്യാംസക് ) 
നതിർവ്ഹണ ഏജൻസതികളയായതി  പ്മയാത്ം 11,814 സകയാടതി 
രൂപയുപ്ട സക� സയാമ്പത്തിക സഹയായസത്യാപ്ട  2022 
ആകുസമ്പയാസഴക്കും സമൽക്കൂര സസയാളയാർ (ആർ ടതി എസക് ) 
പദ്തതികളതിൽ നതിന്ക് 40,000 പ്മഗയാവയാട്ടക് സഞ്ചതിതസശഷതി 
വകവരതിക്യാനുള്ള ലഷേധ്സത്യാപ്ട ഇന്ധ്യാ ഗവൺപ്മറെക്, 
രണ്യാം ഘട്ട ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയ്ത സമൽക്കൂര സസയാളയാർ 
സപ്രയാഗ്രയാം നടപെയാക്കും. 10 കതിസലയാവയാട്ടക് പ്ലയാന്റുകൾ 
വപ്ര പ്�സതിഡൻഷധ്ൽ സമഖലയ്കക് സക� സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം/സബക്സതിഡതി ലഭതിക്കും. ഈ സബക്സതിഡതി 
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പദ്തതിയതിൽ 50 പ്മഗയാവയാട്ടക് സംസ്യാനത്തിനക് 
അനുവേതിച്ചു.  37.5 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതിയുള്ള പദ്തതി 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലും  ബയാക്തി 12.5 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
സശഷതിയുള്ള പദ്തതി അപ്നർട്ടും  നടപെയാക്കും.  
2020-21 വർഷസത്ക്ക് 200 പ്മഗയാവയാട്ടക് അധതികമയായതി 
സംസ്യാനം അഭധ്ർത്തിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

എല്ാവർക്കും 24 x7 പവർ

കയാർഷതിക ഉപസഭയാക്യാക്ളടക്ം സംസ്യാനത്തിപ്റെ 
എല്ലയാ സമഖലകളതിലും 24 x7 വവേ്യുതതി വതിതരണ നതില 
സകരളം സനടതിയതിട്ടുണ്ക്. 1,100 അർബൻ ഫീഡറുകളം 
640 ഗ്രയാമീണ 11 പ്കവതി ഫീഡറുകളം സേശീയ പവർ 
സപയാർട്ടലുമയായതി (എൻ പതി പതി) ബന്ധതിപെതിച്ചതിരതിക്കുന്നു, അവ 
സമയാണതിറ്റർ പ്െയ്യയാനും കഴതിയും

ഉന്നത് കജഘ്ാതടി ദബ അലഫാർഡബടിൾ 
എല്.ഇ.ഡടി കഫാർ ഓൾ (യു.ലജ.എ.എല്.എ)

2020 ജൂൺ മയാസസത്യാപ്ട രയാജധ്ത്ക് 770 േശലഷേം 
ഇൻകയാൻഡപ്സറെക് ബൾബുകൾ മയാറ്റതി പകരം 
എൽഇഡതി ബൾബുകൾ സ്യാപതിക്കുകപ്യന് 
ലഷേധ്സത്യാപ്ട ഗയാർഹീക ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
എൽഇഡതി ബൾബുകൾ നൽകുന്തയാണക് ഈ 
പദ്തതി. സകരളം ഇതതിനകം തപ്ന് വീടുകളതിൽ 135.6 
ലഷേം വതിളക്കുകൾ മയാറ്റതി എൽഇഡതി ബൾബുകൾ 
സ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാനത്തിപ്റെ സനട്ടം 83.76 
ശതമയാനമയാണക്.

ലപർകഫാം അച്ീവ് ആന്ഡ് ക്രഡ് (പടി.എ.െടി)

നയാഷണൽ മതിഷൻ സഫയാർ എൻഹയാൻസക്ഡക് എനർജതി 
എഫതിഷധ്ൻസതി (എൻ എം ഇഇ) യുപ്ട കീഴതിലുള്ള ബ്യൂസ�യാ 
ഓഫക് എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതിയുപ്ട ഒരു ഫ്യാഗക്ഷതിപക് 
സപ്രയാഗ്രയാമയാണക് പയാറ്റക് സ്ീം. ഡതിസസ്യാമുകപ്ളയും 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് പയാറ്റതിപ്റെ രണ്യാമപ്ത് വസക്തിൾ 
2016 മയാർച്ചതിൽ പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സകരള സ്റേറ്റക് 

ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് പയാറ്റക് നതിയമങ്ങൾ  
പ്രകയാരം എല്ലയാ ആവശധ്കതകളം പയാലതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
പതിഎടതി വസക്തിൾ II പ്റെ ഭയാഗമയായതി പതിഎടതി സ്ീമതിൽ 
പ�ഞ്ഞതിട്ടുള്ള എല്ലയാ ആഷേൻ സപയായതിന്റുകളതിലും സകരള 
സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക് ലതിമതിറ്റഡക് കൃതധ്വം 
സമയബന്ധതിതവമയായ സനട്ടം ഉ�പെയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
വവേ്യുതതി വതിതരണ കമ്പനതിപ്യന് നതിലയതിൽ ഊർജ 
സംരഷേണ നതിയമം 2001 പ്ല എല്ലയാ നതിർബന്ധതിത 
വധ്വസ്കളം സകരള സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി സബയാർഡക് 
ലതിമതിറ്റഡും (പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡക് ) പയാലതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

സംസ്ാന വടിഹടിതമുള്ള പദ്ധതടികൾ  

2019-20പ്ല സംസ്യാന വതിഹതിതമുള്ള പദ്തതികളപ്ട 
പുസരയാഗതതി വതിശേയാശംസങ്ങൾ പട്ടിക11.2.10 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പടി .ജടി .സടി .എല് അന്തർസംസ്ാന 
പദ്ധതടികൾ

പ്രധയാന അന്ർസംസ്യാന ്യാൻസ്തിഷൻ പദ്തതികൾ.

പുഗലൂർ-തൃശൂർ എച്് വടി ഡടി സടി പദ്ധതടി . 
സകരളത്തിസലക്കുള്ള 600 പ്മഗയാവയാട്ടക് �യായക്ഗഡക് -പുഗലൂർ 
എച്ചക് വതി ഡതി സതി ഇടനയാഴതിയുപ്ട വതിപുലീകരണമയാണക് ഈ 
പദ്തതി. 2020 പ്മയക് മയാസത്തിലയാണക് �യായക്ഗഡക്-പുഗലൂർ 
ഇടനയാഴതി പ്ടസക്റ്റക് െയാർജക് പ്െയ്തതക്. 153.5 കതിസലയാമീറ്റർ 
വേർഘധ്മുള്ള ഈ 320 പ്കവതി ഡതിസതി വലനതിനക് 
സകരളത്തിനുള്ളതിൽ 92 കതിസലയാമീറ്റർ ഉണ്ക്. ഇതതിൽ 64 
കതിസലയാമീറ്റർ വടക്യാസഞ്ചരതി വപ്ര ഓവർപ്ഹഡും ബയാക്തി 
28 കതിസലയാമീറ്റർ യുജതി സകബതിളതിലൂപ്ടയുമയാണക്. വലനതിനക് 
2000 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതി ഉണ്ക്. പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 
പ്ല പുസരയാഗതതി ഇപ്രകയാരമയാണക്.

• 400 പ്കവതി എച്ചക് വതി ഡതി സതി സതി  തൃശൂർ സ്റേഷൻ - 95 
ശതമയാനം പൂർത്തിയയായതി.

• ്യാൻസതിറ്റക് സ്റേഷൻ വടക്യാസഞ്ചരതി - 2020 
ഒകക്സടയാബസ�യാപ്ട പൂർത്തിയയാകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.10 സംസ്യാന വതിഹതിതമുള്ള പദ്തതികളപ്ട പുസരയാഗതതി

ക്രമ 
നമ്പർ ലപ്രാജക്റ്്

ലകഎസ്ഇബ ടിഎല് 
ആവശഘ്ലപ്ട് തുക 

(കകാെടിയടില്)
ഭരണാനുമതടി െഭടിച് 

തുക (കകാെടിയടില്)
ലെെവായ തുക 
(കകാെടിയടില്)

1 ഇആർപതി നടപെയാക്ൽ 5.68 5.68 5.68

2 സ്യാർട്ടക് ഗ്രതിഡക് പ്കയാച്ചതി 17.6

3 വടഡൽ ആൻഡക് സവവക് എനർജതി 0.02 0.02

4 എസസ്യാർടക് പ്പ്രയാജകക്റ്റക് -എച്ചക് വതി ഡതി എസക് 0.46 0.46

5 എസസ്യാർടക് പ്പ്രയാജകക്റ്റക് - ഡതിടതിആ�തിപ്റെ 
ക്രമീകരണം 0.54 0.54

6 ഇടമൺ - പ്കയാച്ചതി ..പ്ക വതി വലൻ 
സകയാമ്പൻസസഷൻ  3 3

ആലക 27.3 6.7 8.68
അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ



572 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

• 320 പ്ക വതി എച്ചക് വതി ഡതി സതി -യുജതി സകബതിൾ 
വടക്യാസഞ്ചരതി - തൃശ്ശൂർ സക്പ്്ച്ചക് - 320 പ്ക വതി 
എച്ചക് വതി ഡതി സതി ഒ എച്ചക് ഭയാഗം പൂർത്തിയയാക്തി 
(ഒഴലപെതതി മുതൽ വടക്യാസഞ്ചരതി വപ്ര).

• പൂർത്തിയയാക്യാനുള്ള 63.641 കതിസലയാമീറ്റ�തിൽ 12.34 
കതിസലയാമീറ്റർ ദൂരം കമ്പതി വലതിക്കുന്നു.

• 400 പ്ക വതി ലതിസലയാ വതിഭയാഗം (തൃശ്ശൂർ എസക് / എസക് 
മുതൽ 400 പ്ക വതി പ്കയാച്ചതി-തൃശ്ശൂർ വലൻ വപ്ര) - 
പൂർത്തിയയായതി.

2020 ഡതിസംബസ�യാപ്ട പദ്തതി പൂർത്ീകരതിക്കുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
ഇെമൺ -ലകാച്ടി 400 ലകവടി ദെന്. ഇടമൺ 
-പ്കയാച്ചതി വലൻ പ്സപക്റ്റംബർ 2, 2019 -ൽ പ്ടസക്റ്റക് 
െയാർജക് പ്െയക്ത. ഈ സക്പ്്ച്ചക് പൂർത്തിയയാകുന്സതയാപ്ട 
സംസ്യാനത്തിലൂപ്ടയുള്ള  ആേധ്പ്ത് 400 പ്ക വതി 
വവേ്യുതതി വഹസവ, അതയായതക് തതിരുപ്നൽ സവലതി- 
പ്കയാച്ചതി- തൃശ്ശൂർ- ഉദുമൽ സപട്ടക് യയാഥയാർത്ധ്മയാകും. 
വലനതിനക് 800 പ്മഗയാവയാട്ടക് സശഷതി ഉണ്ക്.

അണലക്ട്് പുനരധടിവാസ വടികസന പദ്ധതടി 
(രൈടിപ്്)

സക� സർക്യാർ മുസഖന സലയാക ബയാങ്ക് ധന 
സഹയായസത്യാപ്ട സംസ്യാനപ്ത് നതിലവതിലുള്ള 
ഡയാമുകളപ്ട സുരഷേതിതത്വവം സ്യായതിയയായ പ്രകടനവം 
ഘടനയാപരമയായ കയാരധ്ങ്ങളം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുക 
എന്നുള്ളതയാണക് ഈ പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. സക� 
ജലവതിഭവ മ�യാലയത്തിപ്റെ ജതിആർ & ആർഡതിയുപ്ട  
ഒരു സുപ്രധയാന പദ്തതിയയാണതിതക്. ഈ പദ്തതിയുപ്ട 
പൂർത്ീകരണം 2021 മയാർച്ചതിസലക്ക് നീട്ടതി. രൈതിപെതിപ്റെ 
ഘടകങ്ങൾ ഇവയയാണക്:

്െകം 1 - 12 ജലവവേ്യുത പദ്തതികളതിൽപ്പട്ട  
37 ഡയാമുകളപ്ട അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട 
അറ്റകുറ്റപെണതിയും പ്മച്ചപ്പെടുത്ലും.
്െകം 2 - സ്യാപനപരമയായ ശക്തിപ്പെടുത്ൽ.
്െകം 3 - സപ്രയാജകക്ടക് മയാസനജുപ്മറെക്.

ഘടകം 1, 2 എന്തിവയതിൽ 118.80 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതി വകവരതിക്കുപ്മങ്തിലും, 3.2 
സകയാടതി രൂപ പ്ടണ്ർ ഘട്ടത്തിൽ മയാത്രമയാണക്. എന്യാൽ 
ഘടകം 3 പ്റെ പുസരയാഗതതിയതിൽ ഇതതിനകം 10.8 സകയാടതി 
രൂപ പ്െലവഴതിച്ചു. ജൂൺ 30, 20 നക് അവസയാനതിക്കുന് 
പയാേം വപ്ര ഐ യു എഫക് ആർ കണക്കുകൂട്ടൽ 
അനുസരതിച്ചക് എല്ലയാ ഘടകങ്ങളതിലും പ്െലവഴതിച്ച 
പ്മയാത്ം പ്െലവക് 102.7 സകയാടതി രൂപയയാണക്. ഇന്നുവപ്ര  
സക� ഗവൺപ്മറെക് വഴതി സകരള സർക്യാരതിനക് 
തതിരതിച്ചുനൽകതിയ പ്ക്യതിമതിപ്റെ തക 99 സകയാടതി രൂപയയാണക്. 
പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എല്ലതിനക് സകരള സർക്യാരതിൽ നതിന്നും 
ലഭതിച്ച തക 62.8 സകയാടതി രൂപയയാണക്.

രൈടിപ്് II

നടന്നുപ്കയാണ്തിരതിക്കുന് രൈതിപെക് സപ്രയാജകക്ടുകൾക്ക് 
അനുസൃതമയായതി,  സക� വയാട്ടർ കമ്മീഷപ്റെ  പ്സൻ്ൽ 
പ്ലയാൻ സമയാണതിറ്റ�തിങക് യൂണതിറ്റക്(സതിപതിഎംയു) സലയാക ബയാങ്ക് 
സഹയായസത്യാപ്ട രണ്യാം ഘട്ട രൈതിപെക് പരതിസശയാധതിചു 
വരുന്നു. പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിൽ നതിന്ക് 70 സകയാടതി 
രൂപയുപ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ഭരണപരമയായ 
അനുമതതി ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 22.5 സകയാടതി രൂപയുപ്ട സജയാലതികൾ 
പ്ടൻഡർ പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. പ്പരതിങ്ങൽക്കുത്ക് അണപ്ക്ട്ടക് 
ശക്തിപ്പെടുത്തുക,  ഇടമലയയാർ അണപ്ക്ട്ടതിൽ 
സതിസതി ലയാബക് സ്യാപതിക്കുക, സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്തുക 
എന്തിവയയാണക് ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്തക്.

പവർ കമാഷണം

നതിയമത്തിപ്റെ കർശനമയായ നടപെയാക്ലും 
സമൂഹത്തിലുള്ള അവസബയാധവം മൂലം സംസ്യാനത്ക് 
വവേ്യുതതി സമയാഷണവം ബന്ധപ്പെട്ട തകരയാറുകളം 
വളപ്ര കു�വയാണക്. വവേ്യുതതി പ്െറുസമയാഷണവം  
ദുരുപസയയാഗവം കപ്ണ്ത്തുന്തതിനയായതി എല്ലയാ 
ജതില്ലകളതിലും പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക് ആറെതി പവർ പ്തഫക്റ്റക് 
സ്്വയാഡക് (എപതി ടതി എസക് ) ഉണ്ക്. ഫീൽഡക് ്റേയാഫതിനക് 
പരതിസശയാധനയ്കയായതി പ്രതതിമയാസ ലഷേധ്ങ്ങളം നൽകുന്നു. 
2019-20 കയാലയളവതിൽ 338 സമയാഷണസക്സുകൾ 
കപ്ണ്ത്തി, അതതിൽ നതിന്ക് 2.38 മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്റക് 
വവേ്യുതതി  സമയാഷണവം ദുരുപസയയാഗവം നടത്തിയതയായതി 
കണക്യാക്കുന്നു. 2019-20 പ്ല പരതിസശയാധനയ്കതിപ്ട 
നടത്തിയ വതിലയതിരുത്ലതിൽ 7.66 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
ഊർജ പ്െലവക്  കപ്ണ്ത്തി. 2018-19 മയായതി 
തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ, കപ്ണ്ത്തിയ സകസുകളപ്ട 
എണ്ത്തിൽ 42.61 ശതമയാനം വർധനയും 
കണക്യാക്തിയ മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്റതിൽ 114.41 ശതമയാനം 
വർധനവമുണ്ക്. വതിലയതിരുത്ലതിൽ നതിന്ക് കപ്ണ്ത്തിയ 
ഊർജ പ്െലവക് 284.92 ശതമയാനം വർദ്തിച്ചു.

ദവദ്യുത അപകെങ്ങൾ

2019-20 വർഷം അപകട രഹതിത വർഷമയാക്യാൻ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ  ലഷേധ്മതിടുകയും ലഷേധ്ം വക 
വരതിക്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരതികയും പ്െയ്യുന്നു. 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ ഇൻ്റേസലഷനതിൽ നതിന്ക് 
മനുഷധ്ർക്ക് 113 മയാരകമയായ അപകടങ്ങളം മൃഗങ്ങൾക്ക് 
39 മയാരക അപകടങ്ങളം ഉണ്യായതി. 2018-19 പ്ന 
അസപഷേതിച്ചക് മനുഷധ്ർക്ക് മയാരകമയായ അപകടങ്ങളതിൽ 
8.13 ശതമയാനവം മൃഗങ്ങൾക്ക് 30.35 ശതമയാനവം 
കു�വണ്യായതി. 2019-20 ൽ 185 മയാരകമല്ലയാത് 
അപകടങ്ങളം മനുഷധ്ർക്ക് സംഭവതിച്ചു,  എന്യാൽ 
2018-19 ൽ ഇതക് 211 ആയതിരുന്നു. ഉപസഭയാക്തൃ 
ഇൻ്റേസലഷനുകളതിൽ നതിന്ക് മനുഷധ്ർക്ക് 126 മയാരക 
അപകടങ്ങളം 25 മയാരകമല്ലയാത് അപകടങ്ങളം 
സംഭവതിച്ചു.
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ദുരന്തങ്ങൾ

പവർ കമഖെയടില് കകാവടിഡ് -19 ലന് 
ആ്ാതം

2020 മയാർച്ചക് 24 മുതൽ സർക്യാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ 
സലയാക്ക് ഡൗൺ ഊർജ സമഖലയതിൽ കയാരധ്മയായ 
സ്വയാധീനം പ്െലുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. സലയാക്ക് ഡൗൺ കയാരണം 
വവേ്യുതതി ഉപസഭയാഗത്തിൽ ഗണധ്മയായ കു�വണ്യായതി, 
കൂടയാപ്ത, വതിതരണ കമ്പനതികൾക്ക് ഉപസഭയാക്യാക്ൾ 
നൽകയാനുള്ള പണം നൽകയാൻ കഴതിഞ്ഞുമതില്ല. 
വതിതരണ കമ്പനതികളപ്ട പണലഭധ്തയാ നതിലപ്യ ഇതക്  
ബയാധതിക്കുകയും  ഉൽ പയാേന പ്രസരണ കമ്പനതികൾ ക്ക് 
പണമടയ്ക്കുന്തതിനുള്ള കഴതിവക് തടസ്പ്പെടുത്തുകയും 
പ്െയക് ത.

കക� സർക്ാർ പ്രഖഘ്ാപടിച് സുപ്രധാന നയ 
നെപെടികൾ

വെനയതിലും മസറ്റപ്തങ്തിലും രയാജധ്ത്തും സനയാവൽ 
പ്കയാസ�യാണ വവ�സക് പടരുന്തകയാരണം വതിതരണ 
ശംഖലകൾ തടസ്പ്പെടുന്തക് പ്രകൃതതിദുരന്മയായതി 
കണക്യാക്യാപ്മന്നും 'നതിയമപരമയായതി കരയാർ പ്െയ്യപ്പെട്ട 
ഒരു കയാരധ്ം പ്െയക് യുന്തതിൽ നതിന്നും ഒരയാപ്ള തടയുന് 
മുൻകൂട്ടതിക്യാണയാത് സയാഹെരധ്ം'(സഫയാഴക് സക് മജ്യൂർ) 
എന് നതിലയതിൽ നടപടതിക്രമങ്ങൾ പയാലതിച്ചുപ്കയാണ്ക് 
ബലപ്രസയയാഗവം ഉെതിതമയായ നടപടതിയും നടത്യാം 
എന്നും ധനകയാരധ് മ�യാലയം ഓഫീസതിപ്റെ പ്ഫബ്രുവരതി 
19, 2020 തീയതതിപ്ല  പ്മസമ്മയാ�യാണ്ം നമ്പർ എഫക് 
18/4/2020- പതിപതിഡതി വധ്ക്മയാക്തിയതിരുന്നു. 
വതിതരണ വലസൻസതികളപ്ട പണലഭധ്ത 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക്,വതിതരണ വലസൻസതികൾക്ക് 
വവേ്യുതതി വയാങ്ങുന്തതിനയായതി സ്റേറ്റക് സലയാഡക് ഡതി്യാച്ചക് 
സക�ങ്ങൾ ഉ�പെയാക്തിയതിരുന് 100 ശതമയാനം 
സപയക് പ്മറെക് സുരഷേ  വധ്വസ്യതിൽ സക� വവേ്യുതതി 
മ�യാലയത്തിപ്റെ 27-3-2020 പ്ല ഉത്രവക് നമ്പർ 
23/22/2019-ആർ & ആർ പ്രകയാരം   ഇളവക് നൽകതി.  
ഇളവക് അനുസരതിച്ചക്, നടപടതിക്രമങ്ങൾ പയാലതിച്ചുപ്കയാണ്ക് 
ബലപ്രസയയാഗവം ഉെതിതമയായ നടപടതിയും നടത്യാം എന് 
സയാഹെരധ്ം(സഫയാഴക് സക് മജ്യൂർ) കണക്തിപ്ലടുത്ക്, 30-
6-2020 വപ്ര കരയാർ പ്രകയാരം സപയക് പ്മറെക് സുരഷേയാ 
സംവതിധയാനം ഏർപ്പെടുത്തി യതിട്ടുപ്ണ്ങ്തിൽസപെയാലും, 
സപയക്പ്മറെക് സുരഷേ സ്യാപതിസക്ണ് തകയുപ്ട 50 
ശതമയാനത്തിനക്  പവർ പ്ഷഡ്യൂൾ പ്െയ്യയാപ്മന്ക് 
തീരുമയാനതിച്ചു.

വവേ്യുതതി നതിയമത്തിപ്ല പ്സഷേൻ 107 പ്രകയാരം പ്പയാത 
തയാല്രധ്ത്തിനയായതി, നടപടതിക്രമങ്ങൾ പയാലതിച്ചുപ്കയാണ്ക് 
ബലപ്രസയയാഗവം ഉെതിതമയായ നടപടതിയും നടത്യാം 
എന് സയാഹെരധ്ം(സഫയാഴക് സക് മജ്യൂർ) കണക്തിപ്ലടുത്ക്,  
മയാർച്ചക്  24, 2020 മുതൽ  ജൂൺ 30, 2020 വപ്രയുള്ള 
കയാലയളവതിൽ ബതിൽ നൽകതിയ  തീയതതി മുതൽ 45 
േതിവസങ്ങൾക്പ്പു�സത്ക്ക് കയാലതയാമസം സനരതിടുന് 

സപയക് പ്മന്റുകൾക്യായുള്ള സലറ്റക് സപയക് പ്മറെക് സർെയാർജക് 
(എൽപതിഎസക് ) കു�യ്ക്കുന്തതിനക്  ഭയാരത സർക്യാർ 
വവേ്യുതതി മ�യാലയം മയാർച്ചക്  28, 2020 പ്ല കത്ക് 
നമ്പർ 23/22/2019-ആർ & ആർ പയാർട്ടക് -4 പ്രകയാരം 
സക� വവേ്യുതതി നതിയ�ണ കമ്മീഷനക്  നതിർസദേശങ്ങൾ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. കു�ച്ച എൽ പതി എസക് ജൂൺ 30, 2020 
വപ്രയുള്ള കയാലയളവതിനക് ബയാധകമയാണക്. മയാത്രമല്ല, 
പണമടയ്കൽ വവകതിയതതിനയാൽ ജനസ�റ്റതിംഗക് 
കമ്പനതികൾക്കും ്യാൻസ്തിഷൻ വലസൻസതികൾക്കും 
വഹതിസക്ണ്തിവരുന്തതിസനക്യാൾ കൂടുതൽ എൽപതിഎസക് 
ഉണ്യാകരുപ്തന്ക് വധ്വസ് പ്െയ്തതിരുന്നു. പ്സഷേൻ 
63 പ്രകയാരം തയാരതിഫക് നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള ജനസ�റ്റതിംഗക് 
കമ്പനതികളപ്ടയും ്യാൻസ്തിഷൻ വലസൻസതികളപ്ടയും 
കയാരധ്ത്തിൽ, പതി പതി എയതിപ്ല സഫയാഴക് സക് മജ്യൂർ 
വധ്വസ്കൾ അനുസരതിച്ചക് എൽ പതി എസക് നൽസകണ് 
നതിരക്തിപ്നക്കു�തിച്ചുള്ള ബയാധധ്തകളതിൽ നതിന്ക് 
ഡതിസസ്യാമുകൾക്ക് ആശ്വയാസം ലഭതിക്കും.

വവേ്യുതതി നതിയമത്തിപ്ല പ്സഷേൻ 108 പ്രകയാരം 
എൽ പതി എസതിപ്ന സംബന്ധതിച്ചക് സമയാനമയായ അപ്ല്ലങ്തിൽ 
കൂടുതൽ ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക്  
നൽകുന്തതിനക് സവണ്  നതിർസേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട 
സംസ്യാന കമ്മീഷനുകൾക്കും വതിതരണ 
കമ്പനതികൾക്കും നൽകയാനും സക�സർക്യാർ 
സംസ്യാന സർക്യാരതിസനയാടക് അഭധ്ർത്തിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
ഇതതിനുപു�പ്മ, സക�സർക്യാർ പ്മയക് 15, 2020 
പ്ല  കത്ക് നമ്പർ 11/16 / 2020-Th-II പ്രകയാരം 
സക� വവേ്യുതതി മ�യാലയത്തിനക് കീഴതിലുള്ള എല്ലയാ 
വവേ്യുതതി ഉതക്പയാേക, പ്രസരണ സതി പതി എസക് ഇകൾക്കും 
എല്ലയാ സബക്സതിഡതിയ�തി / സംയുക് സംരംഭങ്ങളയായ  
വവേ്യുതതി ഉതക്പയാേക   സതി പതി എസക് ഇകൾക്കും 
പ്ഷഡ്യൂൾ പ്െയ്തതിട്ടതില്ലയാത് ഊർജ സശഷതി െയാർജുകൾ 
മയാറ്റതിവയ്ക്കുന്തതിനും സലയാക്ക് ഡൗൺ കയാലയളവക് 
അവസയാനതിച്ചതതിനക് സശഷം പലതിശയതില്ലയാപ്ത മൂന്ക് തലധ് 
ഗഡുക്ളയായതി നൽകുന്തതിനും വതിതരണ കമ്പനതികൾക്ക് 
വവേ്യുതതി വതിതരണ ബതില്ലതിനും (നതിശ്തിത പ്െലവക് ) 
പതിജതിസതിഐഎൽ ചുമത്തുന്  അന്ർസംസ്യാന 
്യാൻസ്തിഷൻ നതിരക്കുകൾകൾക്കും ഏകസേശം 20-25
ശതമയാനം വപ്ര ഇളവക് നൽകയാനും ഉപസേശം നൽകതി. 
സകയാവതിഡക്-19 മഹയാമയാരതി കയാരണം സലയാക്ക് ഡൗൺ 
കയാലയളവതിസലക്കുള്ള വവേ്യുതതി ബതിൽ അന്തിമ 
ഉപസഭയാക്യാക്ളതിസലക്ക് വക മയാറുന്ത്തിനുള്ള 
ഉപസേശം സകരള സർക്യാരതിപ്നയും ഡതിസസ്യാമുകപ്ളയും 
അ�തിയതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

ഇതതിനുപു�പ്മ, വവേ്യുതതി മ�യാലയം 10-06- 
2020 തീയതതിയതിപ്ല  11/16 / 2020-Th-II  നമ്പർ 
കത്ക് പ്രകയാരം �തിസബറ്റക് തക 50.86 സകയാടതി രൂപയും 
മയാറ്റതിവയ്കപ്പെട്ട കപെയാസതിറ്റതി െയാർജക് 63.38 സകയാടതി 
രൂപയുമയാപ്ണന്ക് സകരള സംസ്യാനപ്ത് 
അ�തിയതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.



574 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കകരള സർക്ാർ പ്രഖഘ്ാപടിച് 
ദുരടിതാശ്വാസങ്ങൾ

സലയാക്ക് ഡൗൺ സമയത്ക് സനരതിട്ട ബുദ്തിമുട്ടുകൾ 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്തതിനക് നതിരവധതി നടപടതികൾ സകരള 
സർക്യാരും പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ബഹുമയാനപ്പെട്ട സകരള 
മുഖധ്മ�തി ഏപ്രതിൽ 21, 2020 നക് നടത്തിയ  വയാർത്യാ 
സസമ്മളനത്തിൽ, പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ 
വധ്യാവസയായതിക വയാണതിജധ് ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 2020 
മയാർച്ചക്, ഏപ്രതിൽ, പ്മയക് മയാസങ്ങളതിപ്ല മയാറ്റതിവയ്കപ്പെട്ട 
നതിശ്തിത നതിരക്കുകൾ, മയാറ്റതിവച്ച സ്തിരം നതിരക്കുകളപ്ട 12 
ശതമയാനം പലതിശ നതിരക്തിൽ (18 ശതമയാനത്തിനുപകരം) 
ഡതിസംബർ 15, 2020 വപ്ര നൽകുന് തതിനുള്ള ഓപക്ഷൻ 
നൽകതിയതിട്ടുപ്ണ്ന്ക് പ്രഖധ്യാപതിച്ചു. പതിന്ീടക്, സംസ്യാന 
സർക്യാരതിപ്റെ നതിർസേശ പ്രകയാരം ഈ സൗകരധ്ം 
സ്വകയാരധ് ആശുപത്രതികൾക്കും അനുവേതിച്ചു. സലയാക്ക് 
ഡൗൺ  കയാലയളവതിൽ ആഭധ്ന്ര ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കും 
അവരുപ്ട ബതിൽ തകയുപ്ട പകുതതി അടയ്കയാനും 
ബയാക്തി തക രണ്ക് തലധ് തവണകളയായതി അയയ്കയാനും 
അനുവയാേമുണ്യായതിരുന്നു.

ലക എസ് ഇബടിയുലെ സാമ്പത്ടിക 
സ്ടിതടിയടിലുണ്ായ ആ്ാതം

സകയാവതിഡക്-19 പയാൻപ്ഡമതികക് പ്ക എസക് ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ സയാമ്പത്തിക സ്തിതതിപ്യ പ്രതതികൂലമയായതി 
ബയാധതിച്ചു. മഹയാമയാരതി മൂലം മയാർച്ചക് 2020 മുതൽ ജൂവല 
വപ്രയുള്ള കയാലയളവതിൽ, ചുവപ്ട സൂെതിപെതിച്ചതിട്ടുള്ള 
ഘടകങ്ങൾ പ്രകയാരം, യൂട്ടതിലതിറ്റതിക്ക് ഉണ്യായ നഷ്ം 

ഏകസേശം 1240 സകയാടതി രൂപയയാണക് കണക്യാക്തി 
യതിരതിക്കുന്തക്.

പ്ക എസക് ഇ ബതിയുപ്ട സകയാവതിഡക്-19 പ്റെ സയാമ്പത്തിക 
ആഘയാതം പട്ടിക 11.2.11 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലവള്ളലപ്ാക്ം 2019

2019 പ്ല മൺസൂൺ മൂലമുണ്യായ നയാശനഷ്ങ്ങളതിൽ 
ഭൂരതിഭയാഗവം വടക്ൻ ജതില്ലകളയായ പയാലക്യാടക്, 
കണ്ണൂർ, സകയാഴതിസക്യാടക്, മലപ്പു�ം, വയനയാടക് 
എന്തിവതിടങ്ങളതിലയായതിരുന്നു. കക്യത്തിപ്റെ മൂന്ക് 
ജനസ�റ്ററുകൾക്കും ഏഴക് പ്െറുകതിട ജലവവേ്യുത 
നതിലയങ്ങൾക്കും ബരയാസപയാൾ കനയാലതിപ്ല സഫ്യാട്ടതിംഗക് 
സസയാളയാർ പ്ലയാറെതിനും സകടുപയാടുകൾ സംഭവതിച്ചു. രണ്ക് 
220 പ്കവതി സബക്സ്റേഷനുകളം ആ�ക് 110 പ്കവതി 
സബക്സ്റേഷനുകളം ഉൾപ്പെപ്ട 43 സബക്സ്റേഷനുകളപ്ട 
പ്രവർത്നം തടസ്പ്പെട്ടു. 2019 പ്ല പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ 
50.47 ലഷേം ഉപസഭയാക്യാക്പ്ള ബയാധതിച്ചതയായതി 
കണക്യാക്പ്പെടുന്നു. ഈ മഴക്യാലത്ക് 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക്  243.05 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
നഷ്മുണ്യായതയായതി കണക്യാക്പ്പെടുന്നു.  

ലവള്ളലപ്ാക്ം 2020

ഓഗ്റേതിൽ 2020 മൺസൂണതിപ്റെ ഭയാഗമയായ കനത് 
സമഘപടലങ്ങളം തടർച്ചയയായ മഴയും പ്വള്ളം 
ഒഴുക്കും വലതിയ നയാശനഷ്ങ്ങൾക്ക് കരണമയായതതിനക് 
സംസ്യാനം സയാഷേധ്ം വഹതിച്ചു. ധയാരയാളം ഇലകക്്തിക്ൽ 

പട്ടിക 11.2.11  പ്ക എസക് ഇ ബതിയുപ്ട സകയാവതിഡക്-19 പ്റെ സയാമ്പത്തിക ആഘയാതം   
(ജൂവല 31, 2020 ൽ കണക്യാക്തിയതക് )   

ക്രമ 
നമ്പർ ഇനം ലെെവ്

1 ഊർജ വതിൽപെന കു�ഞ്ഞതതിനയാൽ വരുമയാനനഷ്ം ₹865.13

2 കുടുങ്ങതിസപെയായ ജീവനക്യാർക്ക് ഗതയാഗതം ക്രമീകരതിച്ചതതിനക് ₹0.08

3 വവേ്യുതതി െയാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്തതിനക് കയാലതയാമസം സനരതിട്ടതതിനുള്ള പലതിശ        
എഴുതതിത്ള്ളൽ (ആഭധ്ന്രം) ₹12.28

4 ഓൺ വലൻ സപയക് പ്മറെതിനയായതി ബയാങ്ക് ഇടപയാടക് െയാർജുകൾ ആഗതിരണം പ്െയ്തതക് ₹4.50

5 ഓൺവലൻ ഇടപയാടക് സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനക് കധ്യാഷക് ബയാക്ക് നൽകതിയതക് ₹9.00

6 അസപഷേയാ ഫീസക് എഴുതതിത്ള്ളൽ ₹1.00

7 നതിശ്തിത നതിരക്കുകൾക്കുള്ള �തിസബറ്റക് (വധ്വസയായങ്ങൾ / കമ്മീഷൻ സ്യാപനങ്ങൾ, വപ്രവറ്റക് 
ആശുപത്രതികൾ എന്തിവയ്കക് ) ₹76.62

8 മയാറ്റതിവച്ച നതിശ്തിത നതിരക്കുകൾക്കുള്ള പലതിശ ഭയാരം ₹3.24

9 ആഭധ്ന്ര ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കുള്ള അധതിക സബക് സതിഡതി ₹200.00

10 അധതിക സുരഷേയാ നതിസഷേപം മയാറ്റതിവച്ചതമൂലമുള്ള പലതിശ ഭയാരം ₹17.00

11 സകയാവതിഡക് -19 ദുരതിതയാശ്വയാസ സൗകരധ്ങ്ങൾ ₹50.00

12 സപയാൾ പ്�റെൽ െയാർജുകൾ മയാറ്റതിവച്ചതമൂലമുള്ള പലതിശ ഭയാരം ₹0.20

ആലക ₹1239.05

അവലംബം: ത്ക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ



575അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

ഇൻ്റേസലഷനുകൾ മരങ്ങൾ വീണക് തകരുകയും െതില 
ഇൻ്റേസലഷനുകൾ മണ്തിടതിച്ചതിലതിലും മഴപ്വള്ള പയാച്ചതിലതിലും 
പ്പട്ടക് ഒഴുകതിസപെയാകുകയും പ്െയക്ത. ഇൻ്റേസലഷനുകൾ 
പലതം തകരയാ�തിലയാകുകയും വതിതരണ ശംഖലയതിൽ 
വധ്യാപകമയായ തടസ്ങ്ങൾ ഉണ്യാകുകയും വഴതി 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ം ഏറ്റവം അധതികം ബയാധതിച്ച വകുപ്പുകളതിൽ 
ഒന്യാണക് പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡക്. പ്രസതധ്കതിച്ചക് ഇടുക്തി, 
കണ്ണൂർ ജതില്ലകളതിപ്ല നയാശനഷ്ക്ടങ്ങൾ ദൂരവധ്യാപകമയായ 
തടസങ്ങൾക്ക് കയാരണമയായതി. 
 
വതിതരണ ശംഖലയതിൽ 56 ്യാൻസക്സഫയാർമറുകൾക്കും 
8,506 തൂണുകൾക്കും  നയാശനഷ്ങ്ങൾ �തിസപെയാർട്ടക് 
പ്െയ്യപ്പെട്ടു, കൂടയാപ്ത 36,274 സ്ലങ്ങളതിൽ വതിതരണ 
വലൻ സ്യാപെതിംഗക് മൂലം (7,254.9 കതിസലയാമീറ്റർ നീളം 
കണ്കക്ടർ സകടയായതി) 86.18 സകയാടതി രൂപയുപ്ട നയാശനഷ്ം 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ കണക്യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.

ലവള്ളലപ്ാക്ത്ടിന് കശഷം

അെടിയന്തര പ്രവർത്ന പദ്ധതടി

സതി ഡബ്്യുസതി അംഗീകരതിച്ച 37 ഡയാമുകളപ്ട അടതിയന്ര 
പ്രവർത്ന പദ്തതി (ടയർ -1) പ്ക എസക് ഇ ബതി  എല്ലതിപ്റെ 
പ്വബക് വസറ്റതിൽ ഈ തീയതതി വപ്ര  പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ 24 ഡയാമു കൾ ക്യായുള്ള 
സ്റേക്ക് സഹയാൾ ഡർ  കൺസൾ സട്ടഷൻ  മീറ്റതിംഗക് നടത്തി. 
സതിഡബ്്യുസതി അംഗീകരതിച്ച 36 ഡയാമുകൾക്യായുള്ള 
ഒ & എം മയാനുവലുകൾ  പ്ക എസക് ഇബതി എല്ലതിപ്റെ 
പ്വബക് വസറ്റതിൽ  പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു.

ജെസംഭരണടികളുലെ മെടിനീകരണം

2018 ഓഗസക്റ്റക്, 2019 ഓഗസക്റ്റക് മയാസങ്ങളതിപ്ല 
അഭൂതപൂർവമയായ മഴയുപ്ടയും മണ്തിടതിച്ചതിലതിപ്റെയും 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിപ്റെയും പ്വളതിച്ചത്തിൽ, സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ  അംഗീകൃത ്റേയാൻസഡർഡക് ഓപെസ�റ്റതിങക് 
പ്പ്രയാസീജധ്�തിൽ (എസക്ഒപതി) വധ്ക്മയാക്തിയ 
മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ അനുസരതിച്ചക് പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട 
ജലസംഭരണതികളതിൽ  നതിന്നും െളതി നീക്ം 
പ്െയ്യുന്തതിനുള്ള �തിക്വസക്റ്റക് സഫയാർ പ്പ്രയാസപയാസൽ 
(ആർ എഫക് പതി) ഷേണതിക്യാൻ പ്ക എസക് ഇബതിഎൽ 
അനുമതതി നൽകതി. സലയാവർ പ്പരതിയയാർ 
�തിസർസവയായ�തിപ്റെ ഡീസതിൽസറ്റഷൻ സജയാലതികൾ 
്യാവൻസകയാർ സതിമൻ�ക്സക് ലതിമതിറ്റഡതിനക് നൽകതി. 
ഡീസതിൽറ്റഡക് പ്മറ്റീരതിയലുകൾ മയാറ്റതിയതിടുന്തതിനയായതി 
വനഭൂമതി തയാൽക്യാലതികമയായതി  ലഭധ്മയാകയാഞ്ഞതതിനയാൽ  
പണതി ആരംഭതിക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതില്ല. മടുസപെട്ടതി, 
ആനയതി�ങ്ൽ, പ്പയാൻമുടതി, പ്സൻഗുളം, കല്ലയാർക്കുട്ടതി 
ജലസംഭരണതികളപ്ട കയാരധ്ത്തിൽ സംഭരണ സശഷതി 
വതിലയതിരുത്തുന്ത്തിനക് പ്ടൻഡറുകൾ ഷേണതിക്കുകയും 
മംഗലയാപുരം, ജതിസയയാ മവ�ൻ പ്സയാല്യൂഷൻസക് 
വപ്രവറ്റക് ലതിമതിറ്റഡതിനക്  പ്സപക്റ്റംബർ 30, 2020 -ൽ 

പ്ലറ്റർ ഓഫക് അപ്ക്പക്റ്റൻസക് നൽകുകയും പ്െയക്ത. 
പ്പരതിങ്ങൽക്കുത്ക്  �തിസർസവയായ �തിനയായതി പീച്ചതിയതിപ്ല 
സകരള എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് �തിസർച്ചക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് മുസഖന 
ബയാത്ക്പ്മ്തികക് സർസവ സംഘടതിപെതിച്ചു. കുണ്ല 
�തിസർസവയായർ സംഭരണ സശഷതി അടുത്തിപ്ട 
വതിലയതിരുത്തി, ഡീസതിൽസറ്റഷൻ ആവശധ്മതില്ല. പ്രധയാന 
ജലസംഭരണതികളപ്ട സംഭരണ വതിലയതിരുത്ൽ പഠനം 
രൈതിപെക് -2 -ൽ ആസൂത്രണം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.

ലവല്ലുവടിളടികളും പ്രശ്നങ്ങളും 

യൂട്ടതിലതിറ്റതി സനരതിടുന് പ്വല്ലുവതിളതികളം പ്രശ്നങ്ങളം 
ഇവയയാണക്:

•  നടിയമപരമായ പരടിസ്ടിതടി-  വവേ്യുതതി ബതിൽ 
(സഭേഗതതി ബതിൽ) 2020 ൽ നതിർസദേശതിച്ചതിട്ടുള്ള 
വവേ്യുത മയാർക്റ്റതിപ്റെ കൂടുതൽ 
ഉേയാരവൽക്രണം, ഉപസഭയാക്തൃ അടതിത്�യും 
യൂട്ടതിലതിറ്റതിയുപ്ട വരുമയാനവം ഗണധ്മയായതി 
ഇല്ലയാതയാക്കുപ്മന് തതിരതിച്ച�തിവയാണക്  ഓപെൺ 
ആക്സക് വയാഴ്ചയുപ്ടയും വതിസക�ീകൃത പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജ തലമു�യുപ്ടയും ഇരട്ട പ്വല്ലുവതിളതികളയായതി 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ സനരതിടുന്തക്. പുതതിയ സബക് 
വലസൻസക് സക്യാസക് ലയാഭ സയാധധ്തയുള്ള 
പ്രസേശങ്ങളതിൽ സ്വകയാരധ് വലസൻസതികപ്ള 
ഉൾപ്പെടുത്തുന്തതിനക് കയാരണമയാസയക്യാം. 2020 
പ്ല രൈയാഫക്റ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി (ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട 
അവ കയാശങ്ങൾ) െട്ടങ്ങളപ്ട കയാരധ്ത്തിൽ, ബൾക്ക് 
പ്പ്രയാസപെയാസൽ ഇതതിനകം പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
നടപെതി ലയാക്തിയതിട്ടുപ്ണ്ങ്തിലും പ്രീപ്പയക്ഡക് 
മീറ്റ�തിംഗക് സപയാലുള്ള െതില നതിർസേശങ്ങൾക്ക് 
സയാമ്പത്തിക പ്രതധ്യാഘയാ തങ്ങളണ്ക്. വതിതരണ 
വലസൻസുകൾ സ്വകയാരധ്വൽക്രതിക്കുന്തതിനുള്ള 
കരടക് ്റേയാൻസഡർഡക് ബതിഡതിംഗക് 
സരഖകൾ നടപെതിലയാക്കുകയയാപ്ണങ്തിൽ 
അതക് സ്വകയാരധ്വൽക്രണ പ്രക്രതിയപ്യ 
സഹയായതിക്കുകയും, എൻ പതിവതിയതിപ്ല ആസ്തികളപ്ട 
വതില സപയാലുള്ള നതിരവധതി ഉപ നതിബന്ധനകൾ  
വളപ്ര കു�ഞ്ഞ മൂലധ്ത്തിൽ സ്വത്ക് വകമയാറ്റം 
പ്െയ്യയാൻ അനുവേതിക്കുകയും പ്െയ്യും. ഈ 
സഭേഗതതികൾ പ്പയാതസമഖലയതിപ്ല യൂട്ടതിലതിറ്റതിയുപ്ട 
നതിലനതിൽപെതിപ്ന സെയാേധ്ം പ്െയ്യുന്നു.

•  പവർ വാങ്ങല്-  ഊർജ വയാങ്ങൽ പ്െലവക് 
ഏറ്റവം മതികച്ച നതിലയതിൽ നതിലനതിർത്യാൻ 
പ്ക എസക് ഇബതി എല്ലതിനക് കഴതിഞ്ഞു. ക്രമയാതീതമയായ 
പ്െലവക് കയാരണം, എൻ ടതി പതി സതിയുപ്ട കയായംകുളം 
യൂണതിറ്റതിൽ നതിന്ക് വവേ്യുതതി ആഗതിരണം 
പ്െയ്യയാൻ സകരളത്തിനക് കഴതിയുന്തില്ല, എന്യാൽ 
നതിശ്തിത െയാർജക് നൽകുന്നു. വയാർഷതിക നതിശ്തിത 
പ്െലവക് കു�ച്ചുപ്കയാണ്ടും ഇതര വതിലകു�ഞ്ഞ 



576 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വവേ്യുതതി അധതികമയായതി അനുവേതിച്ചുപ്കയാണ്ടും 
സകരളത്തിപ്റെ  ബയാധധ്ത കു�യ്ക്കുന്തക് ഉ�പെയാക്യാൻ 
വവേ്യുതതി മ�യാലയത്തിപ്റെ ഇടപ്പടൽ 
അഭധ്ർത്തിപ്ച്ചങ്തിലും ഇന്നുവപ്ര ഒരു ഇടപ്പടലും 
ഉണ്യായതില്ല. രയാജധ്ത്തുടനീളം ടതി പതി എസതിൽ എഫക് ജതിഡതി, 
പ്ഡസനയാക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്യാപതിച്ചതമൂലം 
തയാപവവേ്യുതതിയുപ്ട വതില വർധതിക്കുന്തം 
ഡതിസസ്യാമു കളതിസലക്ക് ബയാധധ്ത വകമയാറുന്തം ഒരു 
ഭീഷണതിയയായതി തടരുന്നു.

•  ജനക�ഷന്- പരതിസ്തിതതി ഗ്രൂപ്പുകളപ്ട 
എതതിർപെതിനയാൽ വലതിയ വഹഡൽ സ്റേഷനുകളം 
കൽക്രതി അധതിഷ്തിത സ്റേഷനുകളം 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള പരതിമതിതതികൾ കയാരണം 
സംസ്യാനത്ക് ഉൽപെയാേന സശഷതി കൂട്ടുന്തക് ഒരു 
പ്രശ്നമയായതി മയാ�തിയതിരതിക്കുകയയാണക്. സൗസരയാർജ 
നതിലയങ്ങൾ സ്യാപതിക്കുന്തതിനുള്ള തരതിശുഭൂമതിയുപ്ട 
േൗർലഭധ്ം, പരതിമതിതമയായ കയാറ്റതിപ്റെ ഊർജ 
സയാധധ്ത എന്തിവയയാണക് പുനരുൽപെയാതക 
വവേ്യുസതയാർജം  വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
തടസ്ങ്ങൾ. പ്രസേശവയാസതികളപ്ട എതതിർപ്പുമൂലം 
മയാലതിനധ് ഊർജ നതിലയങ്ങൾ പലയതിടത്തും 
പ്രതീഷേതിച്ചസപയാപ്ല ആരംഭതിക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതില്ല. 
പട്ടിക 11.2.8 -ൽ കയാണുന്തക് സപയാപ്ല വതിവതിധ 
കയാരണങ്ങളയാൽ നതിലവതിലുള്ള ജല വവേ്യുത 
പദ്തതികൾ 5 മുതൽ 10 വർഷം വപ്ര കയാലതയാമസം 
സനരതിടുന്നു.

•  പ്രസരണം- വടക്ൻ ഗ്രതിഡതിൽ നതിന്ക് വവേ്യുതതി 
ഇ�ക്കുമതതി പ്െയ്യുന്തതിനുള്ള അപരധ്യാപ്മയായ 
വവേ്യുതതി ഇടനയാഴതികളം ഇറെർ സ്റേറ്റക് ്യാൻസ്തിഷൻ 
വലനുകളപ്ട അപരധ്യാപ്മയായ ശംഖലയുമയാണക് 
സംസ്യാനം സനരതിടുന് പ്രശക് നങ്ങൾ. പുതതിയ 
്യാൻസ്തിഷൻ വലനുകൾ വലതിയ്ക്കുന്തതിനുള്ള 
വഴതിയുപ്ട അവ കയാശത്തിപ്റെ പ്രശ്നവം ഭൂമതിയുപ്ട 
േൗർലഭധ്വമയാണക് ഇറെർ സ്റേറ്റക് ്യാൻസ്തിഷൻ 
പ്നറ്റക് വർക്ക് വതികസനത്തിനക് പ്രധയാന തടസ്ം. 
സതി ഇആർ സതി (ഇറെർ-സ്റേറ്റക് ്യാൻസ്തിഷൻ 
െയാർജുകളപ്ടയും നഷ്ങ്ങളപ്ടയും പങ്തിടൽ) 
പ്�ഗുസലഷൻസക് 2020 പ്രകയാരം, ബയാലൻസക് 
ഘടകത്തിനക് കീഴതിലുള്ള എസതി വലനതിപ്റെ 
്യാൻസ്തിഷൻ െയാർജുകൾ ഈ ആസ്തി 
കൂട്ടതിസച്ചർക്ലുകൾക്ക് ഉത്രവയാേതികളല്ലയാത് 
സകരളം സപയാലുള്ള സംസ്യാനങ്ങളതിസലക്ക് 
ഉപസയയാഗശൂനധ്മയായ സശഷതിയുപ്ട ബയാധധ്ത 
വകമയാറുന്തതിസലക്ക് നയതിക്കും. നതിലവതിലുള്ള 
െയാർജുകളപ്ട 2-3 ഇരട്ടതിയയായതി സംസ്യാനം 
നൽസകണ് ്യാൻസ്തിഷൻ െയാർജു കളതിൽ 
വർധനയുണ്യാകുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
�യായക്ഗഡക് - പുഗലൂർ-മഡക്ത്� എച്ചക്ഡതിവതിസതി  
വലനതിപ്റെ കയാരധ്ത്തിൽ, ്യാൻസ്തിഷൻ 
െയാർജുകളപ്ട 70 ശതമയാനം പ്രയാസേശതിക ഘടകമയായതി 

നൽകണം. വലനതിപ്ന സേശീയ ആസ്തിയയായതി 
പ്രഖധ്യാപതിക്കുകയയാപ്ണങ്തിൽ, സംസ്യാനത്തിപ്റെ 
ഭയാരം 30 ശതമയാനമയായതി കു�യ്കയാൻ കഴതിയും.

•  വടിതരണം- സമയാശം പ്നറ്റക് വർക്തിംഗക്, പഴയതം 
നതിലവയാരം കു�ഞ്ഞതമയായ  വലനുകൾ, മറ്റു 
ഫീഡതിങക് സൗകരധ്ങ്ങളപ്ട അഭയാവം, കു�ഞ്ഞ 
എച്ചക്ടതി / എൽടതി അനുപയാതം, നതിലവയാരമതില്ലയാത് 
ഘടനകൾ എന്തിങ്ങപ്ന നതിരവധതി തടസ്ങ്ങൾ  
പ്നറ്റക് വർക്തിലുണ്ക്. വവേ്യുത അപകടങ്ങൾ 
വർദ്തിക്കുന്തക് സനരതിടുന് മപ്റ്റയാരു പ്രശ്നമയാണക്. 
വരയാനതിരതിക്കുന് ഇ-വയാഹനങ്ങളപ്ട കുതതിച്ചുെയാട്ടം, 
അധതിക വവേ്യുതതിയും മതതിയയായ െയാർജതിംഗക് 
ഇൻഫയാസക്്കക്െറും  ആവശധ്പ്പെടുന്നു. വതിതരണ 
സമഖലയക് ക്യായതി പുതതിയ സക� പദ്തതികൾ 
പ്രഖധ്യാപതിക്യാനും നടപെയാക്യാനുമുള്ള കയാലതയാമസം 
സ്വന്ം ഫണ്ക് മൂലധന പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി  
വഴതിതതിരതിച്ചുവതിടയാൻ പ്കഎസക്ഇബതി പ്യ 
നതിർബന്ധതിതമയാക്കുന്നു. വതിതരണത്തിൽ  നഷ്ം 
കു�യ്കയാനും വതിസവകപൂർണമയായതി വരുമയാനം 
വർദ്തിപെതിക്യാനും കഴതിയുന് സക� സർക്യാർ 
വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിട്ടുള്ള സ്യാർട്ടക് മീറ്ററുകൾ 
സ്യാപതിക്കുകപ്യന്തക് പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക് ഒരു 
പ്വല്ലുവതിളതിയയാണക്.

•  കകാവടിഡ്-19  യൂട്ടതിലതിറ്റതിയതിൽ സകയാവതിഡക്-19 പ്റെ 
സ്വയാധീനം കഠതിനമയാണക്. ‘ലതിക്വതിഡതിറ്റതി 
ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്ീമുകളയാണക് കയാലത്തിപ്റെ 
ആവശധ്ം. ‘ആേക്മനതിർഭർ ഭയാരതക് അഭതിയയാൻ’പ്റെ  
കീഴതിലുള്ള ലതിക്വതിഡതിറ്റതി ഇൻഫ്യൂഷൻ സ്ീമുകൾ 
യുക്തിരഹതിതമയായ പലതിശനതിരക്കും സർക്യാർ 
ഗധ്യാരണ്തി സപയാലുള്ള നതിബന്ധനകളം ഉള്ള ഒരു  
വയായക്പ പയാസക്ജക് മയാത്രമയാണക്. മയാത്രമല്ല, 
ഡതിസസ്യാമുകളതിൽ നതിന്ക് കുടതിശേതിക 
തീർക്കുന്തതിനയായതി തക സനരതിട്ടക് ജനസ�റ്റതിംഗക് 
കമ്പനതികളതിസലക്ക് വകമയാ�യാൻ നതിർസദേശതിക്കുന് 
പദ്തതി പ്രയാസയയാഗതികമയായതി പ്പപ്ട്ടന്നുള്ള 
പണമടയ്കൽ നടത്തുന് പ്ക എസക് ഇബതി സപയാലുള്ള 
യൂട്ടതിലതിറ്റതികൾക്ക് പ്രസയയാജനകരമല്ല.

പാരമ്പകരഘ്തര പുനരാവർത്ക 
ഊർജ്ജ ക്ാതസ്സുകൾ
ഊർജപ്ത് പ്പയാതപ്വ പുനരയാവർത്ക 
ഊർജപ്മന്നും പുനരയാവർത്തിക്യാനയാവയാത് 
ഊർജപ്മന്നും രണ്യായതി വതിഭജതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
സലയാകത്തിപ്ല 85 ശതമയാനത്തിലധതികം ഊർജം 
പുനരയാവർത്തിക്യാനയാവയാത് സ്യാതസ്സുകളതിൽ 
നതിന്യാണക് ലഭതിക്കുന്തക്. മതിക് വതികസതിത 
രയാജധ്ങ്ങളം പുനരയാവർത്തിക്യാനയാവയാത് ഊർജ 
സ്യാതസ്സുകളയായ  സഫയാസതിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ (കൽക്രതി, 
എണ്), ആണസവയാർജം എന്തിവപ്യയയാണക് 



577അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

ആശ്രയതിച്ചതിരതിക്കുന്തക്. സസരയാർജം, ജതിസയയാ പ്തർമൽ, 
ജലവവേ്യുതതി, ബസയയാമയാസക്, കയാറ്റക് തടങ്ങതിയവ 
പുനരയാവർത്ക ഊർജസ്യാതസ്സുകളതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  
മതിക്  വതികസ്വര രയാജധ്ങ്ങളതിലും ധയാരയാളം പുനരയാവർത്ക 
ഊർജ  സ്യാതസ്സുകൾ ഉണ്ക്.

സകരളത്തിൽ പയാരമ്പസരധ്തര പുനരയാവർത്ക 
ഊർജ സ്യാതസ്സുകൾ നതിയ�തിക്കുകയും 
നടപെതിലയാക്കുകയും പ്െയ്യുന്തക് (i) ഏജൻസതി സഫയാർ 
സനയാൺകൺപ്വൻഷണൽ എനർജതി ആറെക് റൂ�ൽ 
പ്ടകക്സനയാളജതി (അനർട്ടക് ), (ii) എനർജതി മയാസനജക്പ്മറെക് 
പ്സറെർ (ഇ.എം.സതി), (iii) മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആറെക് 
്റേയാസറെർഡക്സക് ലസബയാ�ട്ട�തി (എംറ്റതിഎസക്എൽ) എന്ീ 
ഏജൻസതികൾ മുസഖനയയാണക്.  

ഏജന്സടി കഫാർ കനാൺ കൺലവന്ഷണല് 
എനർജടി ആന്് റൂ�ല് ലെക്കനാളജടി 
(അനർട്്)

സകരള സർക്യാരതിപ്റെ  ഊർജ വകുപെതിനക് കീഴതിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു സ്വയം ഭരണ സ്യാപനമയാണക് 
ഏജൻസതി സഫയാർ സനയാൺ കപ്ണ്വൻഷണൽ എനർജതി 
ആറെക് റൂ�ൽ പ്ടകക്സനയാളജതി(അനർട്ടക് ). സംസ്യാനത്ക് 
പയാരമ്പസരധ്തര ഊർജപ്രെരണത്തിനും നടപെയാക്ലതിനും 
അധതികയാരമുളള സനയാഡൽ ഏജൻസതിയയാണക് അനർട്ടക്. 
സകരളത്തിൽ സക�സർക്യാർ പരതിപയാടതികൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള മതിനതിസക്്തി ഓഫക് ന്യൂ ആൻഡക് 
�തിന്യൂവബതിൾ എനർജതിയുപ്ട (എം.എൻ.ആർ. ഇ) 
സനയാഡൽ ഏജൻസതി കൂടതിയയാണക് ഇതക്.
2019-20, 2020-21 (2020 പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര)
വർഷങ്ങളതിൽ അനർട്ടതിപ്റെ പദ്തതി വതിഹതിതവം പ്െലവം  
പട്ടിക 11.2.12 -ൽ   നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 

അനർട്ടിലന് 2019-20 ലെ കനട്ങ്ങൾ 

• 100 കതിസലയാവയാട്ടക് സസയാളയാർ വഹബ്തിഡക് പവർ 
പ്ലയാന്റുകൾ സ്യാപതിച്ചു. ഗുരുതരമയായ സലയാഡുകൾക്ക് 
ബയാക്പെക് നൽകുന്തതിനക് കു�ഞ്ഞ ബയാറ്റ�തി 
സംഭരണമുള്ള ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയക് ത 
സതി്റേങ്ങളയാണതിവ. പ്ക എസക് ആർ സതിയുപ്ട പുതതിയ 
പ്�ഗുസലഷപ്റെ പ്�ഗുസലഷൻ പ്രകയാരം ബയാറ്റ�തി 
സംഭരണസത്യാടുകൂടതിയ ഗ്രതിഡക് കണകക്റ്റുപ്െയക് ത 
സതി്റേങ്ങപ്ള അനുവേതിക്കുന്  പദ്തതിയയാണതിതക്. 
ഉേക്ഘയാടനം ഉടൻ നടക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

• സർക്യാർ പ്കട്ടതിടങ്ങൾ - അപ്നർട്ടക് പ്ലയാൻ 
ഫണ്ടുപസയയാഗതിച്ചക് ആപ്ക 619 കതിസലയാവയാട്ടക് 
സശഷതിയും  സ്യാപനങ്ങളപ്ട ഫണ്ടുപസയയാഗതിച്ചക് 1,350 
കതിസലയാവയാട്ടക് സശഷതിയും കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത, 

• എം എൻ ആർ ഇ സബക് സതിഡതി പദ്തതി പ്രകയാരം 
(2019 ഏപ്രതിൽ മുതൽ പ്സപക്റ്റംബർ വപ്ര) 4.3 
പ്മഗയാവയാട്ടക് സസയാളയാർ സമൽക്കൂര സംവതിധയാനം 
നടപെയാക്തി.

• സസയാളയാർ സകയാൾഡക് സ്റേയാസ�ജക് - 30 മണതിക്കൂർ 5 
ടൺ പച്ചക്�തി സംഭരതിക്യാവന്   6 കതിസലയാവയാട്ടക് 
സസയാളയാർ - സകയാഴതിസക്യാടക് സുബതിഷേ സകയാക്നട്ടക് 
പ്പ്രയാഡ്യൂസർ കമ്പനതി ലതിമതിറ്റഡക് സ്യാപതിച്ചു. 

• സസയാളയാർ വയാട്ടർ എടതിഎം - 3 കതിസലയാവയാട്ടക് 
സസയാളയാർ ഉള്ള 3000 എൽപതിഡതി ജല ശുദ്ീകരണ 
സംവതിധയാനം - 2 എണ്ം, ആലപ്പുഴയതിലും കണ്ണൂരതിലും 
ഇൻ്റേയാൾ പ്െയക്ത. ആലപ്പുഴയതിസലതക് കമ്മീഷൻ 
പ്െയക്ത. 

• കമ്മ്യൂണതിറ്റതി സസയാളയാർ ്റേീം പയാെക സംവതിധയാനം 
- സനരതിയമംഗലം പ്രീ പ്മ്തികക് സഹയാ്റേൽ - 100 
അസന്വയാസതികൾക്ക് അനുസയയാജധ്ം - 30 െതരശ്ര 
മീറ്റർ സൗസരയാർജ സക�ീകൃത കളകക്റ്ററുകൾ.

• ഗസവഷണ-വതികസന നവീകരണങ്ങപ്ള 
പതിന്തുണയ്കൽ - അപ്നർട്ടക്  ധനസഹയായം 
നൽകുന് അക്യാേമതികക് സ്യാപനങ്ങളപ്ട 

പട്ടിക  11.2.12 2019-20,  2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ  അനർട്ടതിപ്റെ വതിഹതിതവം പ്െലവകളം (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതടി

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ശതമാനം വ ടിഹടിതം
2020 

ലസപ്റ്ംബർ 
വലരയുള്ള 

ലെെവ്
ശതമാനം

1 പുനരയാവർത്ക 
ഊർജത്തിലുള്ള പരതിപയാടതികൾ         

3,500 478.80 13.68 2,030.00 863.28 42.53

2 പുനരയാവർത്ക ഊർജ 
പ്പയാത സമ്പർക്ം, 
എത്തിസച്ചരൽ, പഠനങ്ങളം 
വതികസനവം

1,700 582.77 34.28 400.00 270.28 67.57

3 അപ്നർട്ടക് - പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജത്തിനയായുള്ള ഒരു 
സനയാളഡക്ജക് ഹബക്

1,750.00 0.00 0.00

ആലക - അനർട്് 5,200 1,061.57 20.41 4,180.00 1,133.56 27.11
അവലംബം : പ്ോൻമപേയത്സത്



578 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്െ�തിയ സപ്രയാജകക്ടുകൾ -  ഇന്ധന പ്സല്ലതിപ്ല ഒരു 
സപ്രയാജകക്റ്റക് പൂർത്തിയയായതി.

• ഇ.ഇ.എസക്.എല്ലുമയായതി സഖധ്ത്തിൽ സർക്യാർ 
വകുപ്പുകൾക്കും സ്യാപനങ്ങൾക്കും വയാടകയ്കക് 
ഇലകക്്തികക് വയാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നു

• സസയാളയാർ അസഗ്രയാ ഫയാമതിംഗക് - വതിളകപ്ള 
ബയാധതിക്യാപ്ത കയാർഷതിക ഭൂമതിയതിൽ 25 കതിസലയാവയാട്ടക് 
സസയാളയാർ - പയാലക്യാടക് െതിറ്റൂരതിൽ സ്യാപതിച്ചു

• ഊർജ മതിത്ര പ്ടകക്നീഷധ്ൻമയാർ, അംഗീകൃത 
സസയാളയാർ ഇൻ്റേസല്ലഴക്സക്, ഇൻപ്്കക്ടർമയാർ 
എന്തി വർക്കുള്ള പരതിശീലനം.

നെപ്ാക്െടിലന് വടിവടിധ ്ട്ങ്ങളടില്:

• എ�ണയാകുളം ജതില്ലയതിപ്ല സപയാലീസക് ഡതിപെയാർട്ടക് പ്മറെക് 
പ്കട്ടതിടങ്ങൾക്കുള്ള സസയാളയാർ സമൽക്കൂര  - 300 
കതിസലയാവയാട്ടതിനക് ഓർഡറുകൾ നൽകതി.

• അപ്നർട്ടതിൽ സസയാളയാർ െയാർജതിംഗക് സ്റേഷൻ 
(ഫയാസക്റ്റക് െയാർജക് സൗകരധ്സത്യാപ്ട) പൂർത്തിയയായതി.

• സ്വകയാരധ് സ്യാപനങ്ങൾക്യായതി പവർ പ്ലയാന്റുകൾ 
സ്യാപതിക്കുന് പരതിപയാടതിയതിൽ - മലപ്പു�ത്ക് ഒരു 
ക്വയാ�തിയതിൽ 5 പ്മഗയാവയാട്ടക് സൗസരയാർജ നതിലയം - 
ധയാരണയാപത്രം ഒപെതിട്ടു.

• മൂനക്ഗ്തിമട - പയാലക്യാടക് പ്ക ഡബ്്യുഎയുപ്ട 
ഭൂമതിയതിപ്ല 6 പ്മഗയാവയാട്ടക് സൗസരയാർജ നതിലയം 
പ്ടൻഡർ ഘട്ടത്തിലയാണക്.

• അതതക് സകയാസളജുകളമയായതി സഹകരതിച്ചക് സകയാസളജക് 
വതിേധ്യാർത്തികൾക്കുള്ള പരതിശീലന പരതിപയാടതി 
- ഓൺവലൻ അടതിസ്യാന പരതിപയാടതി കു�ച്ചക് 
േതിവസത്തിനുള്ളതിൽ ആരംഭതിക്കും. പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജത്തിൽ നൂതന സകയാഴക്സുകൾക്യായതി 
നതിരവധതി അഭധ്ർത്നകൾ സ്വീകരതിച്ചുവരുന്നു. 

• എസക്ടതിഐസതി (കുസയാറ്റക് ) യുമയായതി സഹകരതിച്ചക് 
സൗരയൂഥങ്ങൾക്യായതി സജീകരതിച്ച പ്ട്റേതിംഗക് 
ലസബയാ�ട്ട�തി

ലവല്ലുവടിളടികളും പ്രശ്നങ്ങളും

• ഭൂമതിയുപ്ട ലഭധ്തയും പ്രസവശനഷേമതയും.
• പുനരുപസയയാഗ ഊർജ പദ്തതികൾ 

സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള വതിഭവ പരതിമതിതതികൾ.
• പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 

വവേ്യുതതി സംഭരണപ്ത്ക്കു�തിച്ചക് വധ്ക്മയായ 
നയപ്മയാന്നുമതില്ല.

• �തിന്യൂവബതിൾ പർസച്ചസക് ഒബ്തിസഗഷൻ (ആർ പതി ഒ) 
ടയാർപ്ഗറ്റുകൾ പയാലതിക്യാത്തം അതതിനുള്ള 
നഷ്പരതിഹയാരവം.

• പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സപ്രയാജകക്റ്റുകൾക്യായുള്ള 
എസക്ഓപതി യുപ്ട അഭയാവവം വീലതിംഗക്, ്യാൻസ്തിഷൻ 
െയാർജുകളതിൽ ഇളവം. 

അപ്നർട്ടതിപ്റെ ഭയാഗപ്മന് നതിലയതിൽ ആർ പതി ഒ 
ലഷേധ്ങ്ങൾ  നതി�സവറ്റുന് പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
സപ്രയാജകക്ടുകപ്ള സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി ഒരു 
മുൻ ഗണനയാ തയാരതിഫക് / ജനസ�ഷൻ അധതിഷ്തിത 
ഇൻ പ്സറെീവക് / എബതിലതിറ്റതി ഗധ്യാപക് ഫണ്തിംഗക് നടത്തുക, 
ഉപസഭയാഗം പ്െയ്യയാനയാവയാത് ഊർജത്തിപ്റെ 
ഓസരയാ യൂണതിറ്റതിപ്നതതിപ്രയും ഹരതിത ഊർജ പ്സസക് 
രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുനരുപസയയാഗ ഊർജ ഫണ്ക് 
രൂപീകരതിക്കുക, വീലതിംഗക് / ്യാൻസ്തിഷൻ െയാർജുകൾ 
പരതിമതിതപ്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, 
�തിന്യൂവബതിൾ എനർജതി ഗ്രതിഡതിസലക്കുള്ള സൗസരയാർജ 
ജനസ�റ്ററുകളപ്ട പരതിമതിതതികൾ പരതിഹരതിക്കുക, 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സപ്രയാജകക്ടുകൾക്യായുള്ള 
്റേയാൻസഡർഡക് ഓപെസ�റ്റതിംഗക് നടപടതിക്രമങ്ങൾ 
ഉണ്യാക്കുക, പ്രധയാന ആഭധ്ന്ര പ്കട്ടതിടങ്ങൾ / വയാണതിജധ് 
വധ്വസയായങ്ങൾ എന്തി വയതിൽ പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
മയാർക്റ്റതിംഗക് നടത്തുക, പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
സപ്രയാജകക്ടുകൾക്യായതി വതിവതിധ സമഖലകളതിപ്ല ഇൻഫയാ 
ഫണ്തിപ്റെ ശതമയാനം ഹയാൾമയാർക്തിംഗക് പ്െയ്യുക, 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജത്തിപ്റെ ഒരു സനയാളഡക്ജക് ഹബക് 

പട്ടിക 11.2.13  ഇ.എം.സതി യുപ്ട വതിഹതിതവം പ്െലവകളം 2019 -20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ (രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതടി

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2020-21

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ശതമാനം വ ടിഹടിതം
ലെെവ് 

ലസപ്റ്ംബർ 
2020 വലര

ശതമാനം

1 സംസ്യാന ഊർജ 
സംരഷേണ അവയാർഡുകൾ 25.00 10.00 40.00 25.00 0.00 0.00

2 ഊർജ സംരഷേണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 312.00 175.90 56.38 228.00 0.00 0.00

3
പശ്യാത്ല 
വതികസനവം സ്യാപനം 
ശക്തിപ്പെടുത്ലും

361.00 149.96 41.54 295.00 0.00 0.00

4 സകരള സംസ്യാന ഊർജ 
സംരഷേണ നതിധതി 185.00 153.50 82.97 215.00 0.00 0.00

ആലക - ഇ എം സടി 883.00 489.36 55.42 763.00 0.00 0.00
അവലംബം : പ്ോൻമപേയത്സത്       



579അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

എന് രീതതിയതിൽ അപ്നർട്ടതിപ്ന �ീ ഓ�തിയന്റു പ്െയ്യുക 
എന്തിവ പരതിഗണതിക്പ്പെസടണ്തയാണക്.

എനർജടി മാകനജ്ലമന്് ലസന്ർ- കകരള 
(ഇ.എം.സടി) 
 
സംസ്യാനത്ക് ഊർജ സംരഷേണം- 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും ഊർജ കയാരധ്ഷേമത 
വർധതിപെതിക്കുന്തതിനും 2001 പ്ല ഊർജ 
സംരഷേണ നതിയമം നടപെയാക്കുന്തതിനും സക� 
ഊർജ മ�യാലയത്തിപ്റെ ബ്യൂസ�യാ ഓഫക് എനർജതി 
എഫതിഷധ്ൻസതിയുപ്ട സംസ്യാന അംഗീകൃത 
ഏജൻസതിയയാണക്  എനർജതി മയാസനജക്പ്മറെക് പ്സറെർ (ഇ 
എം സതി). സക് സമയാൾ/ മതിനതി/ വമസക്രയാ ജല വവേ്യുത 
പദ്തതികപ്ള സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തം ഇ എം  സതി 
ആണക്. സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട പ്െറുകതിട 
ജലവവേ്യുത പദ്തതികളപ്ട വതികസനത്തിനക് പ്രസെയാേനം 
നൽകുന്തതിനയായതി സംസ്യാന സർക്യാർ വവേ്യുതതി 
വകുപെതിനക് കീഴതിൽ രൂപീകരതിച്ച എസക്.എച്ചക്.പതി.പ്സൽ 
ഇ.എം.സതിയുമയായതി സെർന്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
2019 -20, 2020-21 എന്ീ വർഷങ്ങളതിപ്ല ഇ.എം.സതി-
യുപ്ട വതിഹതിതവം പ്െലവകളം (പ്സപക്റ്റംബർ 2020 വപ്ര) 
പട്ടിക 11.2.13 -ൽ സെർത്തിരതിക്കുന്നു

എനർജടി മാകനജ്ലമന്് ലസന്�ടിലന്  
കനട്ങ്ങൾ

 
അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

• നീതതി ആസയയാഗക് ബതി ഇഇയുപ്ട പതിന്തുണസയയാപ്ട 
2019 ൽ സംസ്യാന ഊർജ കയാരധ്ഷേമത 
തയ്യയാപ്�ടുപെക് സൂെതിക തയ്യയാ�യാക്തിയതതിൽ ഹരതിയയാന, 
കർണയാടകം എന്ീ സംസ്യാനങ്ങസളയാപ്ടയാപെം 
സകരളവം ഒന്യാമപ്തത്തി.

• ഊർജ മ�യാലയം, ഭയാരത സർക്യാർ സ്യാപതിച്ച 
സംസ്യാന നതിയുക് ഏജൻസതി വതിഭയാഗത്തിൽ 
സേശീയ ഊർജ സംരഷേണ അവയാർഡതിൽ ഇ.എം.
സതി ഒന്യാം സ്യാനം സനടതി.  

ഊർജ്ജ സംരക്ണ പരടിപാെടികൾ

• സംസ്യാനപ്ത് ഊർജ സംരഷേണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ വഴതി 337.6 മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്റക് 
വവേ്യുതതിയും 1,7674.8 കതിസലയാ ലതിറ്റർ എണ്യും 
ലയാഭതിക്കുകയും 19,542 കതിസലയാഗ്രയാം കയാർബൺ വഡ 
ഓവക്ഡക് കു�യ്ക്കുകയും പ്െയക്ത.

• പത്നംതതിട്ടയതിപ്ല സതിവതിൽ സ്റേഷനതിൽ നതിസഷേപ 
സഗ്രഡക് എനർജതി ഓഡതിറ്റക് നടത്തുകയും സകരള 
പതിഡബ്്യുഡതി (ഇലകക്്തിക്ൽ വതിഭയാഗം) വഴതി എനർജതി 
ഓഡതിറ്റക് ശുപയാർശകൾ നടപെയാക്കുകയും പ്െയക്ത.

• നടപെക് സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 12 സ്യാപനങ്ങൾ 
ഇ.എം.സതിയുപ്ട എനർജതി ഓഡതിറ്റക് സബക്സതിഡതി 

പദ്തതി സനടതി.
• സർക്യാർ ആശുപത്രതികളതിൽ ഊർജ കയാരധ്ഷേമത 

പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രേർശന പദ്തതികളയായതി 
നടപെതിലയാക്തി.

• സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുപ്ട തതിരുവല്ല, പതിഎച്ചക് 
ഡതിവതിഷൻ നതിരണം - കടപ്ര  അസംസക്കൃത 
ജലവതിതരണ സംവതിധയാനത്തിൽ ഊർജ 
കയാരധ്ഷേമമയായ പമ്പതിംഗക് സംവതിധയാനം നടപെതിലയാക്തി.

• ഊർജ സംരഷേണ അവസരങ്ങൾ 
തതിരതിച്ച�തിയുന്തതിനയായതി സഷേത്ര പ്കട്ടതിടം 
ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള ഗുരുവയായൂർ സേവസ്വം സബയാർഡക് 
പ്കട്ടതിടങ്ങളതിൽ വതിശേമയായ ഊർജ ഓഡതിറ്റക് നടത്തി.

• ആ�ന്മുള ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തിൽ സമയാഡൽ എനർജതി 
എഫതിഷധ്ൻസതി വതിസല്ലജക് സപ്രയാഗ്രയാം 2019 ജൂൺ 22 
നക് ഉേക്ഘയാടനം പ്െയക്ത. പരതിപയാടതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി 
വയാക്ക് ത്രൂ എനർജതി ഓഡതിറ്റുകളം സബയാധവൽക്രണ 
പരതിപയാടതികളം സക്കൂളകൾ / സർക്യാർ ഓഫീസുകൾ 
/ പ്കട്ടതിടങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട 
തതിരപ്ഞ്ഞടുത് ഓഡതിറ്റക് സ്യാപനവം ഇഎംസതി 
�തിസസയാഴക് സക് വധ്ക്തികളം നടത്തി.

• സമയാഡൽ എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതി വതിസല്ലജക് 
സപ്രയാഗ്രയാമതിപ്റെ  ഭയാഗമയായതി 6000 എണ്ം 
9 വയാട്ടക്സക് എൽഇഡതി ബൾബുകൾ 
പ്പരുമ്പളം ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തിപ്ല ഗയാർഹതിക 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഒരു ബൾബതിനക് 50 രൂപ 
നതിരക്തിൽ വതിതരണം പ്െയക്ത . പ്പരുമ്പളം 
ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തിപ്ല പ്രയാഥമതികയാസരയാഗധ് 
സക�ത്തിൽ 10 കതിസലയാവയാട്ടക് ഓഫക് ഗ്രതിഡക് സസയാളയാർ 
പതിവതി സംവതിധയാനം സ്യാപതിക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ബതിഇഇയുപ്ട പതിന്തുണസയയാപ്ട 
ഇഎംസതി നൽകതി. അപ്നർട്ടക്  പ്ഡസപെയാസതിറ്റക് വർക്ക് 
വഴതിയയാണക് പ്രവൃത്തി നടപെയാക്കുന്തക്.

• സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുപ്ട (പ്ക ഡബ്്യുഎ) 
ആ�ക് (6) പ്രധയാന എച്ചക്ടതി പമ്പതിംഗക് സ്റേഷനുകളപ്ട 
വതിശേമയായ എനർജതി ഓഡതിറ്റക് നടത്തുന്തക് 
ഇഎംസതി എംപയാനൽഡക് എനർജതി ഓഡതിറ്റക് 
സ്യാപനത്തിലൂപ്ടയയാണക്

• ഉർജമതിത്ര വഴതി ഉപസയയാക്യാക്ൾക്ക് മതിതമയായ 
നതിരക്തിൽ ്റേയാർ സ�റ്റഡക് ഫയാൻ വതിതരണം 
പ്െയ്യുകപ്യന് ലഷേധ്സത്യാപ്ട സയയാഗധ്തയുള്ള 
/ പരതിെയസമ്പന്രയായ പ്വണ്ർമയാപ്ര 
എംപയാനലതിംഗക് പ്െയ്യുന് പ്രക്രതിയ എനർജതി 
മയാസനജക്പ്മറെക് പ്സറെർ ആരംഭതിച്ചു, അതവഴതി 
സംസ്യാനത്തുടനീളം ഊർജ കയാരധ്ഷേമമയായ 
ഉപകരണങ്ങളപ്ട വധ്യാപനം വർദ്തിപെതിക്കും.

• എനർജതി ക്തിനതിക്തിപ്റെ 2019-20 പ്റെ ഭയാഗമയായതി 
69,680 വീടുകളതിൽ സകരളത്തിപ്ല വനതിതയാ 
സന്ദ്പ്രവർത്കർ ഊർജ സർസവ 
നടത്തുകയും 3,000 യൂണതിറ്റക് ഊർജം ലയാഭതിക്കുകയും 
പ്െയക്ത.

• ഫ്യാഗക് ഷതിപെക് സപ്രയാഗ്രയാമയായ എസക്ഇപതി  2019-20 
പ്റെ ഭയാഗമയായതി സകരളത്തിപ്റെ വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതിൽ 



580 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നതിന്നുള്ള 9155 സക്കൂളകപ്ള സെർത്തുപ്കയാണ്ക്  
സബയാധവൽക്രണ ക്യാസുകൾ നടത്തി.

• ഊർജ കതിരൺ 2019-20 സപ്രയാഗ്രയാമുകൾ 140 
അസംബ്തി മണ്ലങ്ങപ്ളയും ഉൾപ്ക്യാള്ളതിച്ചു 
പ്കയാണ്ക് നടത്തി. “ഊർജ കയാരധ്ഷേമതയും 
സംരഷേണവം” എന്തയായതിരുന്നു ഉർജയാകതിരൻ 
പരതിപയാടതിയുപ്ട സക�വതിഷയം. 64,276 സപർ 
പരതിപയാടതിയതിൽ പപ്ങ്ടുത്തു.

• സകരളത്തിപ്ല 140 മണ്ലങ്ങളതിലും 166 
എൻ ജതി ഒകളപ്ട അസസയാസതിസയഷനുമയായതി ഊർജ 
സംരഷേണ സതിസഗ്നച്ചർ കയാപ്മ്പയക് നുകൾ നടത്തി.

• 40 ഏജൻസതികളമയായതി സെർന്ക് സകരളത്തിപ്ല 
നതിയമസഭയാ മണ്ലങ്ങളതിൽ 40 വനതിതയാ 
ശയാക്ീകരണ പദ്തതികൾ നടത്തി.

• നയാലയാഞ്ചതി�യതിപ്ല നയാഷണൽ കരതിയർ സർവീസക് 
പ്സറെ�തിൽ നതിന്നുള്ള ഭതിന്സശഷതിക്യാരയായ 
കുട്ടതികൾക്യായതി എൽഇഡതി ബൾബക് �തിപെയർ 
പ്െയ്യുന്തതിപ്നക്കു�തിച്ചുള്ള 3 േതിവസപ്ത് പരതിശീലന 
പരതിപയാടതി 2019 പ്മയക് മയാസത്തിൽ നടത്തുകയും 
എൽഇഡതി ്റേയാർ നതിർമ്മയാണപ്ത്ക്കു�തിച്ചുള്ള 
2 േതിവസപ്ത് പരതിശീലന പരതിപയാടതി 2019 
ഡതിസംബ�തിൽ അസത ബയാച്ചക് വതിേധ്യാർത്തികൾക്ക് 
നൽകുകയും പ്െയക്ത.

• പ്ക എസക് ഇസതിബതിസതി പ്സൽ പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട 
ഭയാഗമയായതി 5 പരതിശീലന പരതിപയാടതികൾ നടത്തി.

• എസക്ഇപതി  പ്ടക്തിപ്റെ ഭയാഗമയായതി 11 വതിേധ്യാർത്തി 
സപ്രയാജകക്ടുകളം 5 പ്ടകക് പ്ഫസ്റ്റുകളം ഇഎംസതി  
നയതിക്കുകയും പതിന്തുണയ്ക്കുകയും പ്െയക്ത.     

ലെറകടിെ ജെദവദ്യുതടി വടികസനം

• അനകയാംസപയായതിൽ (8 പ്മഗയാവയാട്ടക് ), അരതിപെയാ� (4.5 
പ്മഗയാവയാട്ടക് ) എന്ീ പദ്തതികൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു 
(നതിർവ്ഹണം അവസയാന ഘട്ടത്തിൽ).

• സകരള സംസ്യാന വധ്വസയായ വതികസന 
സകയാർപസ�ഷൻ സംഘടതിപെതിച്ച സഗ്യാബൽ 
ഇൻപ്വസ്റേർസക് മീറ്റക് 'അപ്സറെക് 2020' യതിൽ 
ഇഎംസതി സകരളത്തിപ്ല വതിവതിധ ജതില്ലകളതിപ്ല 
89 പ്െറുകതിട ജലവവേ്യുത പദ്തതികൾ 
പ്രേർശതിപെതിച്ചതിരുന്നു.

• പത്നംതതിട്ട ജതില്ലയതിപ്ല പമ്പ �തിവർ സബസതിൻ, 
അച്ചൻസകയാവതിൽ �തിവർ സബസതിൻ എന്തിവയുപ്ട 
നേീതട പഠനം തയ്യയാ�യാക്തി വരുന്നു.

ഗകവഷണവം വടികസനവം

• സവൾഡക് ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് ഓഫക് സവ്റേനബതിൾ 
എനർജതി (ഡബക്ള്യുഐഎസക്ഇ) യുമയായതി സെർന്ക് 
എനർജതി മയാസനജക്പ്മറെക് പ്സറെർ (ഇഎംസതി) 
“ഇന്ധ്യതിപ്ല ഊർജ കയാരധ്ഷേമത നയ 
െട്ടക്കൂടതിപ്റെ അവസലയാകനം, ഊർജ സംരഷേണ 
നയം നടപെതിലയാക്കുന്തതിൽ സംസ്യാന നതിയുക് 

ഏജൻസതികപ്ള പതിന്തുണയ്ക്കുക” എന് വതിഷയത്തിൽ 
ഒരു പഠനം നടത്തുന്നു. ഈ പഠനത്തിപ്റെ 
ഭയാഗമയായതി ഒരു േതിവസപ്ത് വർക്ക് സഷയാപെക് 
സംഘടതിപെതിച്ചു.

• തതിരുവനന്പുരം പ്സറെർ സഫയാർ ഡവലപക്പ്മറെക് 
്റേഡീസുമയായതി (സതിഡതിഎസക് ) സഹകരതിച്ചക് “ഊർജ 
ഉൽപയാേനഷേമതപ്യക്കു�തിച്ചുള്ള ഗസവഷണ പഠനം: 
സകരളത്തിനയായുള്ള ഒരു സമഖലയാ വതിശകലനം” 
ഇ.എം.സതി പൂർത്തിയയാക്തി.

• ''എനർജതി എഫതിഷധ്റെക് ഹൗസക് സബയാട്ടുകൾ'', “സ്യാർട്ടക് 
എനർജതി മീറ്റർ” എന്തിവയ്കയായതി സതിഡതിഎസതിയുമയായതി 
സഹകരതിച്ചക് സപ്രയാജകക്ടുകൾ നടപെയാക്കുന്നു. 

ലവല്ലുവടിളടികളും പ്രശ്നങ്ങളും

• മുൻ ഗണനയാ സമഖലകളതിപ്ല ഊർജ സംരഷേണം 
/ ഉൽ പയാേനഷേമത / മയാനേണ്ങ്ങൾ എന്തിവ 
അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള ധനസഹയായ സമയാഡലുകൾ.

• ഊർജ മയാസനജുപ്മറെക് സപ്രയാജകക്ടുകൾ വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാനും നടപെയാക്യാനുമുള്ള സംവതിധയാനം

• വതികതിരണം കു�യ്ക്കുന്തം കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാന 
ലഘൂകരണവം നതിർബന്ധമതില്ല.

• ഡതിവസൻ / നതിർമ്മയാണ ഘട്ടങ്ങളതിൽ ഊർജ 
കയാരധ്ഷേമത പതിന്തുടരയാൻ വയാണതിജധ് സമഖലയതിപ്ല 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് നതിർബന്ധമതില്ല.

• എനർജതി കൺസർസവഷൻ ബതിൽഡതിംഗക് 
സകയാഡക് റൂളകൾ (ഇസതിബതിസതി) പതിഡബ്്യുഡതി, 
എൽഎസക്ജതിഡതി, ഡവലപെർമയാർ എന്തിവർ 
സ്വീകരതിസക്ണ്തണ്ക്.

• നതിലവതിലുള്ള കയാരധ്ഷേമമല്ലയാത് ഉപകരണങ്ങളപ്ട 
ഡതിമയാൻഡക് സമയാഹരണവം അവ 
മയാറ്റതിസ്യാപതിക്ലും.

• കയാർഷതിക മൂലധ് ശംഖലയതിൽ ഊർജ 
കയാരധ്ഷേമമയായ നടപെയാക്ൽ.

• ആഭധ്ന്ര സമഖലയതിൽ ഊർജ കയാരധ്ഷേമത 
സ്വീകരതിക്കുന്തതിനുള്ള സപ്രയാസട്ടയാസക്യാളകൾ / 
നയങ്ങൾ.

• ജലവവേ്യുതതി വതികസനത്തിൽ ഉയർന് ഭൂമതി 
പ്െലവം സഫയാ�സക്റ്റക് ക്തിയ�ൻസക് പ്രശ്നങ്ങളം.

കകാവടിഡ്-19 ന് എതടിലരയുള്ള കപാരാട്ം    

• സകയാവതിഡക്-19 സലയാക്ക് ഡൗൺ ഘട്ടത്തിസലക്കുള്ള 
ദ്രുത പ്രവർത്നത്തിനയായതി  എല്ലയാ ജീവനക്യാർക്കും 
വതിപതിഎൻ സൗകരധ്ം ഉപസയയാഗതിച്ചക് വീട്ടതിൽ ഇരുന്നു 
സജയാലതി പ്െയ്യയാൻ അവസരം നൽകതി.

• എല്ലയാ അവസബയാധ സപ്രയാഗ്രയാമുകളം പയാനൽ 
െർച്ചകളം മീറ്റതിംഗുകളം ഓൺവലൻ പ്വബതിനയാർ 
സമയാഡതിസലക്ക് മയാറ്റതി.

• വതിവതിധ ടയാർ പ്ഗറ്റക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്യായതി സർ ട്ടതിഫതിക്റ്റക് 
സകയാഴക്സുകളം പരതിശീലന പരതിപയാടതികളം ആരംഭതിച്ചു.

• സകയാവതിഡക്-19 സബ്ക്ക് േതി പ്െയതിൻ, എസക്എംഎസക് 
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കയാപ്മ്പയക് നുകൾ എന്തിവ ഇസറെണൽ  
സകയാവതിഡക്-19 പ്സല്ലതിപ്റെ നതിരീഷേണസത്യാപ്ട 
ഫലപ്രേമയായതി നടപെയാക്തി.

• സജയാലതിസ്ലത്ക് സബ്ക്ക് േതി പ്െയതിൻ 
കയാപ്മ്പയക് നതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി ജീവനക്യാർക്ക് 
മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ മനസതിലയാക്യാൻ പ്വബതിനയാർ 
ക്രമീകരതിച്ചു. സകരള സസയാഷധ്ൽ പ്സക്യൂരതിറ്റതി മതിഷൻ 
എക്തിക്യൂട്ടീവക് ഡയ�കക്ടർ സഡയാ. മുഹമ്മേക് അഷീൽ 
ആണക് പ്വബതിനയാർ വകകയാരധ്ം പ്െയ്തതക്.

• ഊർജ സംരഷേണം എന് തീം ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
സലയാക്ക് ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ ഓൺവലൻ 
മത്രങ്ങൾ ക്രമീകരതിച്ചു.

• “ആഭധ്ന്ര സമഖലയതിപ്ല ഊർജ സംരഷേണം” 
എന് വതിഷയത്തിൽ എല്ലയാ ബുധനയാഴ്ചയും 
സഫസക്ബുക്ക് വലവക് നടത്തുന്നു.

ഡടിപ്ാർട്ലമന്് ഓഫ് ഇെക്്രടിക്ല് 
ഇന്ല്ക്െക�റ്്

സകരള സർക്യാരതിപ്റെ ഊർജ വകുപെതിപ്റെ കീഴതിൽ 
ഇലകക്്തിക്ൽ ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
സുരഷേയാ പരതിസശയാധനകൾ നടത്തുന്തം 
വഹപ്ടൻഷൻ, എക്ക്്യാ വഹപ്ടൻഷൻ, മീഡതിയം 
സവയാൾസട്ടജക് ഇൻ്റേസലഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
അനുവയാേം നൽകുന്തം ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക് ആണക്. വതിവതിധ ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങളപ്ട പരതിസശയാധന, കയാലതിബസ�ഷൻ 
എന്തിവ നടത്തുക എന്തയാണക് മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് 
ആൻഡക് ്റേയാൻസഡർഡക് സക് ലസബയാ�ട്ട�തി (എംടതിഎസക്ൽ)  
യുപ്ട ലഷേധ്ം. സവയാൾസട്ടജക്, ക�റെക്, പ്�സതി്റേൻസക്, 
ഫീക്വൻസതി, പവർ, പവർ ഫയാകക്ടർ, എനർജതി 
മുതലയായവയുപ്ട കയാലതിസബ്ഷൻ അളക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്സൗകരധ്ങ്ങൾ നതിലവതിൽ ഇവതിപ്ട  ലഭധ്മയാണക്.  
പ്പ്രയാട്ടഷേൻ �തിപ്ല, ഇൻസക്ടുപ്മറെക് ്യാൻസക്സഫയാർമർ 
എന്തിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്മീഷണതിംഗക് പ്ട്റേതിംഗക് 

പ്സൗകരധ്ം എന്തിവ ഇതതിലുൾപ്പെടുന്നു.  പവർ 
്യാൻസക്സഫയാർമറുകൾ, സകബതിളകൾ, സർക്്യൂട്ടക് 
സബ്ക്കുകൾ എന്തിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്മീഷണതിംഗക് 
പ്ടസ്റ്റുകൾ എന്തിവ ഇവതിപ്ട നടത്പ്പെടുന്നു.  ഇവതിപ്ട 
നടത്തുന് എല്ലയാ  കയാലതിബസ�ഷനുകളം പ്ടസ്റ്റുകളം  
സേശീയ, അന്ർ സേശീയ നതിലവയാരത്തിപ്നയാത്തയാണക്. 
സംസ്യാനപ്ത് എല്ലയാ ഇലകക്്തിക്ൽ അപകടങ്ങളം 
അസന്വഷതിപെതിക്കുന്തം അസന്വഷണ �തിസപെയാർട്ടുകൾ 
സർക്യാരതിനു സമർപെതിക്കുന്തം അപകടങ്ങൾക്ക് 
ഉത്രവയാേതിയയായ വധ്ക്തി/അധതികയാരതികൾ 
എന്തിവർപ്ക്തതിപ്ര നടപടതികൾ എടുക്കുന്തം ഈ 
വകുപെയാണക്.

ഇലകക്്തിക്ൽ ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക് മൂന്ക് പദ്തതികൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്നുണ്ക്. മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആറെക് 
്റേയാൻസഡർഡക് ലസബയാ�ട്ട�തി, ഗുണനതിലവയാര 
നതിയ�ണ ഓർഡർ ഫലപ്രേമയായതി നടപെതിലയാക്ൽ, 
ഇ-സസഫക് സകരള എന്തിവയയാണക്. കഴതിഞ്ഞ രണ്ക് 
വർഷമയായതി വകുപെതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനം 106.738 
സകയാടതി രൂപയയാണക് (പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിൽ നതിന്നുള്ള 
തീരുവ ഒഴതിപ്ക), ഇതതിൽ മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആറെക് 
്റേയാൻ സഡർഡക്സക് ലസബയാ�ട്ട�തി (എം ടതി എസക് എൽ), 
മറ്റക് പ്രയാസേശതിക പ്ട്റേതിംഗക് ലസബയാ�ട്ട�തികൾ, മറ്റക് 
സസവനങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ നതിന്നുള്ള പ്ട്റേതിംഗക് 
ഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുണനതിലവയാര നതിയ�ണ 
പരതിസശയാധനയതിലൂപ്ട, നതിലവയാരമതില്ലയാത് ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങളപ്ട വതിൽപെന ഒരു പരതിധതിവപ്ര 
നതിയ�തിക്യാൻ കഴതിഞ്ഞു. 

2019-20, 2020-21 കയാലയളവതിപ്ല (പ്െലവക് 
പ്സപക്റ്റംബർ 2020 വപ്ര) ഇലകക്്തിക്ൽ 
ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റതിപ്റെ പദ്തതി വതിഹതിതവം പ്െലവം  
പട്ടിക 11.2.14 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.14 ഇലകക്്തിക്ൽ  ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റതിപ്റെ  2019-20, 2020-21 കയാലയളവതിപ്ല വതിഹതിതവം പ്െലവകളം 
(രൂപ ലഷേത്തിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതടി

വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2019-20 വാർഷ ടിക പദ്ധതടി 2020-21

വ ടിഹടിതം ലെെവ് ശതമാനം വ ടിഹടിതം
ലെെവ് 

ലസപ്റ്ംബർ 
2020 വലര

ശതമാനം

1
മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് & 
്റേയാൻസഡർഡക്സക് 
ലസബയാ�ട്ട�തി (എം.റ്റതി.എസക്.
എൽ)

470.00 47.27 10.06 245.00 1.14 0.46

2
ഗുണനതിലവയാര നതിയ�ണ 
ഓർഡർ ഫലപ്രേമയായതി 
നടപെതിലയാക്ൽ

155.00 5.24 3.38 40.00 1.38 3.45

3 ഇ-സസഫക് സകരള 200.00 32.43 16.21 408.00 19.13 4.69

ആപ്ക 825.00 84.94 10.30 693.00 21.65 3.12
അവലംബം : പ്ോൻമപേയത്സത്



582 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഇെക്്രടിക്ല് ഇന്ല്ക്െക�റ്ടിലന്  
2018-19 ലെ കനട്ങ്ങൾ

• 2019-20 കയാലയളവതിൽ 434 വവേ്യുത 
അപകടങ്ങൾ സംഭവതിച്ചതതിൽ, 282 മരണങ്ങൾ (222 
മനുഷധ്സരയും 60 മൃഗങ്ങസളയും ബയാധതിച്ചു)

• ബ്യൂസ�യാ ഓഫക് ഇന്ധ്ൻ ്റേയാൻസഡർഡതിൽ നതിന്നും 
ഐ.എസക്. 15700:2005 മയാനേണ്ം അനു 
സരതിച്ചക് “സസസവയാതം സർട്ടതിഫതിസക്ഷൻ” (സസവന 
ഗുണനതിലവയാര മയാസനജക്പ്മറെക് സതി്റേം സർട്ടതി 
ഫതിസക്ഷൻ) നതിലനതിർത്തി.

• തതിരുവനന്പുരം, എ�ണയാകുളം, സകയാഴതിസക്യാടക് 
സമഖലയതിപ്ല ഉസേധ്യാഗസ്ർക്യായതി പരതിശീലന 
പരതിപയാടതികൾ സംഘടതിപെതിക്കുകയും വതിജയകരമയായതി 
നടത്തുകയും പ്െയക്ത.

• തതിരുവനന്പുരം, സകയാട്ടയം, ഇടുക്തി, എ�ണയാകുളം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിപ്ല പ്രയാസേശതിക പരീഷേണ 
ലസബയാ�ട്ട�തികളതിൽ ഉപകരണങ്ങളപ്ട 
കയാലതിസബ്ഷൻ നടത്തി.

• മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആൻഡക് ്റേയാൻസഡർഡക്സക് 
ലസബയാ�ട്ട�തി- തതിരുവനന്പുരം, സകയാട്ടയം, ഇടുക്തി, 
തൃശ്ശൂർ, പയാലക്യാടക്, മലപ്പു�ം, സകയാഴതിസക്യാടക്, 
വയനയാടക്, കയാസർസഗയാഡക് എന്തിവതിടങ്ങളതിപ്ല 
പ്രയാസേശതിക പ്ട്റേതിംഗക് ലസബയാ�ട്ട�തികളതിൽ 
എൻ എബതി എൽ അക്രഡതിസറ്റഷൻ പരതിപയാലതിക്കുന്നു.

• 2019-20 കയാലയളവതിൽ മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ആൻഡക് 
്റേയാൻസഡർഡക് ലസബയാ�ട്ട�തികളതിലും മറ്റക് പ്രയാസേശതിക 
മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗക് ലസബയാ�ട്ട�തികളതിലുമയായതി ഏതയാണ്ക് 
17685 എനർജതി മീറ്ററുകൾ  പരതിസശയാധതിക്കുകയും 
ഈ എണ്ത്തിൽ 2019-20 കയാലയളവതിൽ 
ലസബയാ�ട്ട�തികളതിൽ നതിന്ക് 2.22 സകയാടതി രൂപ 
വരുമയാനമയായതി ലഭതിക്കുകയും പ്െയക്ത.

• നയാഷണൽ അക്രഡതിസറ്റഷൻ സബയാർഡക് സഫയാർ 
പ്ട്റേതിംഗക് ആൻഡക് കയാലതിസബ്ഷൻ ലസബയാ�ട്ട�ീസക് 
പരതിശീലനം ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മൻ�ക് ഓഫീസർമയാർക്യായതി 
നടത്തി.

• തതിരുവനന്പുരം മീറ്റർ പ്ട്റേതിംഗും ്റേയാൻസഡർഡക് 
ലസബയാ�ട്ട�തി പുതക്തിപെണതിയുകയും പരതിസശയാധന 
സൗകരധ്ം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്െയക്ത.

• നതിയമയാനുസൃത പരതിസശയാധനയക് ക്കും ക്യു സതി ഒ 
പരതിസശയാധനയ്ക്കും ജതില്ലയാ ഓഫീസുകളതിൽ വയാഹനങ്ങൾ 
വയാടകപ്യ്കടുക്കുന്നു.

• നടത്തിയ നതിയമപരമയായ പരതിസശയാധനയതിൽ നതിന്ക് 
ആപ്ക 36.456 സകയാടതി രൂപ വരുമയാനമയായതി ലഭതിച്ചു.

• സംസ്യാനത്തുടനീളം സുരഷേയാ സബയാധവൽക്രണ 
പരതിപയാടതികൾ നടത്തി.

• പയാലക്യാടക് ജതില്ലയതിപ്ല അഗളതി, പുതൂർ, സഷയാളയയാർ 
എന്ീ പഞ്ചയായത്തുകളതിപ്ല 400 ആഭധ്ന്ര 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് ഇഎൽസതിബതി ഉൾപ്പെപ്ട 
നയാലക് വലറ്റക് സപയായതിന്റുകളം പ്ലഗക് സപയായതിന്റുകളം വച്ചക് 
വയ�തിംഗക് പുതക്തി ഗുണനതിലവയാരം പ്മച്ചപ്പെടുത്തി.

• ഓഡതിസയയാ / വതിഷ്വൽ / പ്രതിറെക് മീഡതിയ വഴതി വവേ്യുത 

സുരഷേയാ സബയാധവൽക്രണ സസന്ദശങ്ങൾ 
സംസപ്രഷണം പ്െയക്ത.

• കഴതിഞ്ഞ സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകുപെതിൽ 
നതിന്നുള്ള പ്മയാത്ം വരുമയാനം 68.062 സകയാടതി 
രൂപയയാണക് (തീരുവ ഒഴതിപ്ക).

കകരള സംസ്ാന ദവദ്യുത നടിയ�ണ 
കമ്ീഷന് (ലക.എസ്.ഇ.ആർ.സടി)

ഇലകക്്തിസതിറ്റതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി കമ്മീഷൻസക് 
ആകക്ടക് പ്രകയാരം 2003 ൽ സ്യാപതിതമയായ സകരള 
സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി കമ്മീഷൻ 
(പ്കഎസക്ഇആർസതി) അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ 
സ്വഭയാവമുളള  ഒരു ്റേയാറ്റ്യൂട്ട�തി ഓർഗവനസസഷൻ 
ആണക്. സംസ്യാനപ്ത് ഊർജ രംഗത്ക് ഫലപ്രേവം 
കയാരധ്ഷേമവമയായ നതിയ�ണ നടപടതിക്രമങ്ങൾ 
നടപെയാക്കുന്തതിനക് കമ്മീഷൻ ശ്രമതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  

കകരള സംസ്ാന ദവദ്യുതടി നടിയ�ണ 
കമ്ീഷലന് ചുമതെകൾ: 

ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ആകക്റ്റക്, 2003 പ്ല വധ്വസ്കൾ പ്രകയാരം 
കമ്മീഷനതിൽ  നതിഷേതിപ്മയായതിട്ടുള്ള പ്രധയാന ചുമതലകൾ 
തയാപ്ഴപെ�യുന്വയയാണക് :

• സംസക് ഥയാനത്തിനകത്ക് പ്മയാത്വധ്യാപയാരം, 
ബൾക്ക് അപ്ല്ലങ്തിൽ �ീപ്ട്ടയതിൽ എന്തിനയായയാലും 
വവേ്യുതതിയുപ്ട ഉതക്പയാേനം, വതിതരണം, പ്രസരണം, 
വീലതിംഗക് എന്തിവയ്ക്കുള്ള തയാരതിഫക് നതിർണ്യതിക്കുക.

• സംസ്യാനത്തിനകത്ക് സംഭരണത്തിനും 
വതിതരണത്തിനുമയായതി ജനസ�റ്റതിംഗക് കമ്പനതികളതിൽ 
നതിസന്യാ വലസൻസതികളതിൽ നതിസന്യാ മറ്റക് 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിസന്യാ കരയാറുകളതിലൂപ്ട 
വവേ്യുതതി വയാങ്ങുന്തതിനക് വയാങ്ങുന് വതില ഉൾപ്പെപ്ട 
വതിതരണ വലസൻസതികളപ്ട വവേ്യുതതി വയാങ്ങലും 
സംഭരണ പ്രക്രതിയയും നതിയ�തിക്കുക.

• അന്ർ-സംസ്യാന പ്രസരണത്തിനും 
വവേ്യുതതിയുപ്ട വീലതിംഗതിനും സൗകരധ്പ്മയാരുക്കുക.

• ്യാൻസ്തിഷൻ വലസൻസതികൾ, വതിതരണ 
വലസൻസതികൾ, വവേ്യുതതി വധ്യാപയാരതികൾ 
എന്തിവരയായതി പ്രവർത്തിക്യാൻ ആഗ്രഹതിക്കുന് 
വധ്ക്തികൾക്ക് സംസ്യാനത്തിനകത്ക് 
അവരുപ്ട പ്രവർത്നങ്ങളമയായതി ബന്ധപ്പെട്ടക് 
വലസൻസുകൾ നൽകുക.

• ഗ്രതിഡുമയായും വവേ്യുതതി വതിൽപെനയുമയായും 
ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനക് ഉെതിതമയായ മുൻകരുതലുകൾ  
എടുത്തുപ്കയാണ്ക്  പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് ഏപ്തയാരു വധ്ക്തിയുപ്ടയും 
വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനവം സഹ-ഉൽപയാേനവം 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുകയും, കൂടയാപ്ത അത്രം 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് വവേ്യുതതി വയാങ്ങുന്തതിനക് 
വതിതരണ വലസൻസതിയുപ്ട പ്രസേശപ്ത് 
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വവേ്യുതതിയുപ്ട പ്മയാത്ം ഉപസഭയാഗത്തിപ്റെ ഒരു 
ശതമയാനം നതിർണ്യതിക്കുകയും പ്െയുക.

• വലസൻ സതികളം ജനസ�റ്റതിംഗക് കമ്പനതികളം 
തമ്മതിലുള്ള തർക്ങ്ങപ്ളക്കു�തിച്ചക് തീരുമയാനതിക്കുകയും 
വധ്വഹയാരത്തിനയായതി ഏപ്തങ്തിലും തർക്ം �ഫർ 
പ്െയ്യുകയും പ്െയ്യുക.

• ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ആകക്റ്റക്, 2003 പ്റെ 
ആവശധ്ങ്ങൾക്യായതി ഫീസക് ചുമത്തുക.

• സ്റേറ്റക് ഗ്രതിഡക് സകയാഡക് വധ്ക്മയാക്കുക.
• വലസൻസതികളപ്ട സസവനത്തിപ്റെ 

ഗുണനതിലവയാരം, തടർച്ച, വതിശ്വയാസധ്ത 
എന്തിവയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ടക് മയാനേണ്ങ്ങൾ 
വധ്ക്മയാക്കുക അപ്ല്ലങ്തിൽ നടപെതിലയാക്കുക.

• വവേ്യുതതിയുപ്ട അന്ർ-സംസ്യാന വധ്യാപയാരത്തിൽ 
ആവശധ്പ്മങ്തിൽ സ്ഡതിംഗക് മയാർജതിൻ പരതിഹരതിക്കുക.

• വവേ്യുതതി വധ്വസയായത്തിപ്റെ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
മത്രം, കയാരധ്ഷേമത, സമ്പേക് വധ്വസ് 
എന്തിവയുപ്ട സപ്രയാത്യാഹനം, വവേ്യുതതി 
വധ്വസയായത്തിൽ നതിസഷേപം സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക, 
സംസ്യാനപ്ത് വവേ്യുതതി വധ്വസയായത്തിപ്റെ 
പുനഃസംഘയാടനവം പുനർരൂപീകരണവം നടത്തുക, 
വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനം, പ്രസരണം, വതിതരണം, 
വധ്യാപയാരം എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച കയാരധ്ങ്ങൾ 
അപ്ല്ലങ്തിൽ  സംസ്യാന കമ്മീഷപ്നക്കു�തിച്ചക് 
സർക്യാർ പരയാമർശതിക്കുന് മസറ്റപ്തങ്തിലും 
കയാരധ്ങ്ങൾ തടങ്ങതിയ എല്ലയാ കയാരധ്ങ്ങളതിലും 
അപ്ല്ലങ്തിൽ ഏപ്തങ്തിലും കയാരധ്ങ്ങളതിൽ സംസ്യാന 
സർക്യാരതിപ്ന ഉപസേശതിക്കുക

2019-20 കാെയളവടിലെ 
ലക എസ് ആർ സടിയുലെ പ്രധാന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ

അഡക്മതിനതിസക്സ്റ്റീവക് കയാരധ്ങ്ങൾ, െട്ടങ്ങളപ്ട 
രൂപപ്പെടുത്ലും അന്തിമരൂപം നൽകലും  
നതിസവേനങ്ങളപ്ട തീർപെയാക്ൽ, വയാർഷതിക �വന്യൂ 
ആവശധ്കതയും  വലസൻസതികളപ്ട പ്രതീഷേതിത 
�വന്യൂ െയാർജുകളം (എആർആർ ആൻഡക് ഇആർസതി) 
തടങ്ങതിയവയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപയാടുകൾ 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്തതിനും  കമ്മീഷപ്റെ വേനംേതിന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും  നതിരവധതി ആന്രതിക മീറ്റതിംഗുകൾ 
നടത്തി. 2019-20 കയാലയളവതിൽ കമ്മീഷൻ സ്വീകരതിച്ചതം 
തീർപെയാക്തിയതമയായ അസപഷേകളപ്ട എണ്ം യഥയാക്രമം 
53 ഉം 75 ഉം ആയതിരുന്നു.

കമ്ീഷന് പ്രഖഘ്ാപടിച് പ്രധാന 
നടിയ�ണങ്ങൾ

വവേ്യുതതി നതിയമത്തിപ്ല വധ്വസ്കൾ അനുസരതിച്ചക്, 
കമ്മീഷപ്റെ ചുമതലകളമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
കയാരധ്ങ്ങളതിൽ കമ്മീഷൻ നതിയ�ണങ്ങൾ 
പു�പ്പെടുവതിക്ണം. വവേ്യുതതി നതിയമത്തിനക് കീഴതിലുള്ള 

സബക്-ഓർഡതിസനറ്റക് നതിയമനതിർമ്മയാണങ്ങളയാണക് 
നതിയ�ണങ്ങൾ. നടപ്പുവർഷത്തിൽ, കമ്മീഷൻ 
�തിന്യൂവബതിൾ എനർജതി സമഖലയതിപ്ല സുപ്രധയാന 
പ്�ഗുസലഷൻ പു�പ്പെടുവതിക്കുകയും സവപ്ല സകയാഡതിലും 
തയാരതിഫക് പ്�ഗുസലഷനുകളതിലും സഭേഗതതി െട്ടങ്ങൾ 
പു�പ്പെടുവതിക്കുകയും പ്െയക്ത. വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ട 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു:

2020 ജൂൺ 05 തീയതയടിലെ സർക്ാർ 
ഗസറ്് നമ്പർ 1345 ല് പ്രസടിദ്ധീകരടിച് 
കകരള കസ്റ്ററ്് ഇെക്്രടിസടിറ്ടി ല�ഗുകെറ്�ടി 
കമ്ീഷന് (�ടിന്യൂവബടിൾ എനർജടി ആന്ഡ് 
ലനറ്് മീറ്�ടിംഗ്) ല�ഗുകെഷന്സ് 2020  

പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
ഊർജ വധ്യാപനം  സക�സർക്യാർ ലഷേധ്മതിടുന്നു. 
അതനുസരതിച്ചക്, ശരതിയയായ നതിയമ െട്ടക്കൂടതിപ്നയാപെം 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജം സംസയയാജതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
ഒരു സംവതിധയാനം ആവശധ്മയാണക്. കൂടയാപ്ത, 
2003 പ്ല വവേ്യുതതി നതിയമത്തിപ്ല പ്സഷേൻ 
86 (1) (ഇ) പ്രകയാരം ഗ്രതിഡുമയായും വവേ്യുതതി 
വതിൽപെനയുമയായും ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനക് ഉെതിതമയായ 
മുൻകരുതലുകൾ  എടുത്തുപ്കയാണ്ക്  പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജ സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് ഏപ്തയാരു 
വധ്ക്തിയുപ്ടയും വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനവം സഹ-
ഉൽപയാേനവം സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുകയും, അത്രം 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് വവേ്യുതതി വയാങ്ങുന്തതിനക് 
വതിതരണ വലസൻസതിയുപ്ട പ്രസേശപ്ത് 
വവേ്യുതതിയുപ്ട പ്മയാത്ം ഉപസഭയാഗത്തിപ്റെ ഒരു 
ശതമയാനം നതിർണ്യതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്തതിനക് 
സംസ്യാന വവേ്യുതതി നതിയ�ണ കമ്മീഷപ്ന 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. എന്തിരുന്യാലും, 
സമീപകയാലത്ക് പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സമഖലയതിൽ 
ഗണധ്മയായ സയാസങ്തതിക പുസരയാഗതതി ഉണ്യായതിട്ടുണ്ക്. 
സസയാളയാർ പതിവതി പ്ലയാന്റുകളപ്ടയും കയാറ്റയാടതി ഊർജ  
സംവതിധയാനങ്ങളപ്ടയും മൂലധന പ്െലവക് ഗണധ്മയായതി 
കു�യുകയും സശഷതി വതിനതിസയയാഗം വർദ്തിക്കുകയും 
പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. ഇവപ്യല്ലയാം, ഇസപെയാൾ പരമ്പരയാഗത 
കൽക്രതി അധതിഷ്തിത വവേ്യുത നതിലയങ്ങളതിൽ നതിന്ക് 
ഉതക്പയാേതിപെതിക്കുന് വവേ്യുതതിപ്യക്യാൾ ഗണധ്മയായും 
കു�ഞ്ഞ ഉൽ പയാേനപ്ച്ചലവതിൽ, സൗസരയാർജ,  കയാറ്റയാടതി 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നും വവേ്യുതതി ഉല്യാേതിപെതിക്കുന്തതിനു 
പ്രയാപ്മയാക്തി. ഈ മയാറ്റങ്ങളം ഈ സമഖലയതിസലക്ക് 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജം വധ്യാപകമയായതി ലഷേധ്മതിടുന്തം 
കണക്തിപ്ലടുത്ക് നതിലവതിലുള്ള 2014 പ്ല സകരള 
സ്റേറ്റക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി കമ്മീഷൻ (ഗ്രതിഡക് 
ഇറെ�യാകക്ടീവക് ഡതിസക്്തിബ്യൂഷൻ സസയാളയാർ എനർജതി 
സതി്റേം) പ്�ഗുസലഷൻസക്, 2015 പ്ല  സകരള സ്റേറ്റക്  
ഇലകക്്തിസതിറ്റതി പ്�ഗുസലറ്റ�തി കമ്മീഷൻ (�തിന്യൂവബതിൾ 
എനർജതി) പ്�ഗുസലഷൻസക് എന്തിവ മയാറ്റതി സമൽപെ�ഞ്ഞ 
െട്ടങ്ങൾ നടപെയാക്യാൻ കമ്മീഷൻ തീരുമയാനതിച്ചു. 



584 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സമൽപെ�ഞ്ഞ െട്ടങ്ങളതിൽ, ബയാധധ്തയുള്ള 
സ്യാപനങ്ങൾക്യായതി �തിന്യൂവബതിൾ പർസച്ചസക് 
ഒബ്തിസഗഷൻ (ആർ പതി ഒ) കമ്മീഷൻ നതിർണ്യതിച്ചു. 
'ബയാധധ്തയുള്ള സ്യാപനങ്ങപ്ള’ അവരുപ്ട 
വവേ്യുതതി ഉപസഭയാഗ സപയാർട്ടക് സഫയാളതിസയയായ്കനുസരതിച്ചക് 
സൗസരയാർജ, സൗസരതര ഊർജസ്യാതസ്സുകളതിൽ 
നതിന്ക് മതിനതിമം അളവതിൽ പുനരുപസയയാഗ ഊർജം 
ഉൽ പയാേതിപെതിക്കുന്തതിസനയാ വയാങ്ങുന്തതിസനയാ ആർ പതി ഒ 
ഉടമ്പടതി വയ്ക്കുന്നു. ബയാധധ്തയുള്ള സ്യാപനങ്ങളതിൽ 
സംസ്യാനപ്ത് വതിതരണ വലസൻസതികൾ, ഓപെൺ 
ആക്സക് ഉപസഭയാക്യാക്ൾ (നതിലവതിലുള്ള വതിതരണ 
വലസൻസതികൾ ഒഴതിപ്കയുള്ള ഉ�വതിടങ്ങളതിൽ നതിന്ക് 
ഊർജം വയാങ്ങുന് ഉപസഭയാക്യാക്ൾ), കധ്യാപക്റ്റീവക് 
എനർജതി ഉപസഭയാക്യാക്ൾ എന്തിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
പ്�ഗുസലഷൻ അനുസരതിച്ചക് കൽപെതിത എറെതിറ്റതികളപ്ട 
നതിർബന്ധതിത ആർ പതി ഒ പട്ടിക 11.2.15 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മുകളതിൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്തസപയാപ്ല, 2019-20 -ൽ, 
ബയാധധ്തയുള്ള ഒരു സ്യാപനം പ്മയാത്ം ഊർജ 
ഉപസഭയാഗത്തിപ്റെ 12 ശതമയാനം പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജ സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് സൃഷ്തിക്കുകസയയാ 
വയാങ്ങുകസയയാ പ്െയ്യണം. 12 ശതമയാനത്തിൽ 4 ശതമയാനം 
സൗസരയാർജത്തിൽ നതിന്യാണക്. ബയാക്തി 8 ശതമയാനം 
സൗസരയാർജ ഇതര സ്യാതസ്സുകളയായ പ്െറുകതിട 
ജലവവേ്യുതതി, കയാറ്റക്, വജവ ഇന്ധന ഉൽപയാേനം, നഗര 
അപ്ല്ലങ്തിൽ മുനതിസതിപെൽ ഖരമയാലതിനധ്ങ്ങൾ, ഇന്ധ്യാ 
ഗവൺപ്മറെക് മതിനതിസക്്തി ഓഫക് ന്യൂ ആൻഡക് �തിന്യൂവബതിൾ 
എനർജതിയുപ്ട  അംഗീകയാരമുള്ള മറ്റക് സ്യാതസ്സുകൾ 
എന്തിവയതിൽ നതിന്യാണക്. 

െട്ടപ്രകയാരം, ഏപ്തങ്തിലും ബയാധധ്തയുള്ള സ്യാപനങ്ങൾ 
ആർ പതി ഒ സനരതിടുന്തതിൽ ഒരു കു�വണ്യായയാൽ , ഈ 
ഹ്രസ്വകയാല വീഴ്ച സസയാളയാർ അപ്ല്ലങ്തിൽ സൗസരയാർജ 
ഇതര �തിന്യൂവബതിൾ എനർജതി സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ 

വയാങ്ങുന്തതിലൂപ്ട പരതിഹരതിക്യാനയാകും. സൗസരയാർജ 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജ വയാങ്ങൽ ബയാധധ്തപ്യക്യാൾ 
അധതികമയായതി ഉപസയയാഗതിക്കുന് സൗസരയാർജത്തിപ്റെ 
അളവക്, സസയാളയാർ ഇതര ബയാധധ്തയയായും കണക്യാക്യാം.
ആർ പതി ഒയുപ്ട പയാലതിക്ൽ നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനയായതി 
കമ്മീഷനക് ഒരു സ്റേറ്റക് ഏജൻസതിപ്യ 
നതിസയയാഗതിക്കുന്തതിനും പ്�ഗുസലഷനതിൽ വധ്വസ്യുണ്ക്.
‘സപ്രയാസ്യൂമർ’ പരതിസരത്ക് പ്നറ്റക് മീറ്റ�തിംഗക് 
സൗകരധ്മുള്ള ഗ്രതിഡക് സംസവേനയാത്ക �തിന്യൂവബതിൾ 
എനർജതി സതി്റേങ്ങൾ ഇൻ്റേയാൾ പ്െയ്യുന്തതിനുള്ള 
നതിയമപരവം സയാസങ്തതികവമയായ െട്ടക്കൂടതിനയായതി 
കമ്മീഷൻ  നതിയത്രണങ്ങൾ വധ്വസ് പ്െയ്യുന്നു. 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സംവതിധയാനം അവരുപ്ട 
ഊർജം ഗ്രതിഡതിസലക്ക് കടത്തിവതിടുകയും പ്െയ്യുന് ഒരു 
കധ്യാപതിറ്റീവക് ഉപസഭയാക്യാവയാണക് സപ്രയാസ്യൂമർ. വതിതരണ 
വലസൻസതി അവരുപ്ട ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
നൽകുന് ഒരു ക്രമീകരണമയാണക് പ്നറ്റക് മീറ്റ�തിംഗക്. ഈ 
ക്രമീകരണമനുസരതിച്ചക് ഒരു സപ്രയാസ്യൂമ�തിനക് അവരുപ്ട 
സ്വന്ം പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സംവതിധയാനങ്ങളതിൽ 
നതിന്ക് വവേ്യുതതി ഉൽ പയാേതിപെതിക്യാനും ഉപസയയാഗതിക്യാനും 
വതിതരണ വലസൻ സതി വതിതരണം പ്െയ്യുന് വവേ്യുതതി 
ഓഫക് പ്െയ്തതതിനുസശഷം അധതിക ഊർജം നൽകയാനും 
കഴതിയും.

കമ്മീഷൻ നതിയ�ണങ്ങൾ അനുസരതിച്ചക് നതിയ�ണ 
കയാലയളവക് 2019-20 മുതൽ അഞ്ചക് വർഷമയാണക്. 
നതിയ�ണ കയാലയളവതിൽ, തയാരതിഫക് നതിർണ്യതിക്യാൻ 
ഉപസയയാഗതിക്കുന് പയാരയാമീറ്ററുകൾ ഒരു നതിയ�ണ 
കൃതധ്ത നൽകുന്തതിനക് മയാറ്റമതില്ലയാപ്ത സൂഷേതിക്കുന്നു. 
2019-20 വർഷപ്ത് പുനരുപസയയാഗ ഊർജ 
സ്യാതസ്സുകൾക്യായുള്ള െട്ടങ്ങൾ അനുസരതിച്ചക് വതിതരണ 
വലസൻസതികൾ ഊർജം വയാങ്ങുന്തതിനയായതി 
കമ്മീഷൻ നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്പയാതവയായ തയാരതിഫക് പട്ടതിക 
11.2.16 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.2.16 2019-20 വർഷപ്ത് പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സ്യാതസ്സുകളപ്ട
 പ്പയാത തയാരതിഫക് 

വ ടിവ ടിധ പുനരുപകയാഗ ഊർജ്ജ ക്ാതസ്സുകൾ രൂപ / കടികൊവാട്്
5 പ്മഗയാ വയാട്ടും അതതിലും തയാപ്ഴയുമുള്ള പ്െ�തിയ ജലവവേ്യുത പദ്തതികൾ 5.53

25 പ്മഗയാ വയാട്ടും അതതിലും തയാപ്ഴയുമുള്ള കയാറ്റക് ഊർജ പദ്തതികൾ (സതി യുഎഫക്  24% ഉള്ളതക് ) 3.75

ഒരു സ്ലത്തുള്ള 5 പ്മഗയാവയാട്ടതിൽ കു�വള്ള സസയാളയാർ പതിവതി സപ്രയാജകക്ടുകൾ 3.35
അവലംബം:ത്കഎസത്ഇആർസതി

പട്ടിക 11.2.15 പ്�ഗുസലഷൻ അനുസരതിച്ചക് കൽപെതിത എറെതിറ്റതികളപ്ട നതിർബന്ധതിത ആർ പതി ഒ

വർഷം

ഉത്പാദനത്ടിലന് അളവ് / പുതുക്ാവന്ന ഊർജ്ജ ക്ാതസ്സുകളുലെ  വാങ്ങല് ലമാത്ം 
ഉപകഭാഗത്ടിലന് ശതമാനമായടി 

കനാൺ കസാളാർ കസാളാർ ആലക
2019-20 8.00 4.00 12.00

2020-21 9.00 5.25 14.25

2021-22 10.25 6.75 17.00
അവലംബം:ത്കഎസത്ഇആർസതി



585അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

കമ്ീഷന് പു�ലപ്ടുവടിച് ഉത്രവകൾ

ഈ വർഷത്തിൽ കമ്മീഷൻ 75 പരയാതതികൾ തീർപെയാക്തി. 
പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡതിനയായുള്ള പ്മയാത്ം �വന്യൂ 
ആവശധ്കതകളപ്ട അംഗീകയാരവം 2018-19 മുതൽ 
2021-22 വപ്രയുള്ള നതിയ�ണ കയാലയളവതിസലക്കുള്ള 
തയാരതിഫും ഈ ഉത്രവകളതിൽ പ്രധയാനപ്പെട്ടതയാണക്. 
സകയാഴതിസക്യാടക്, എ�ണയാകുളം, കട്ടപെന, തതിരുവനന്പുരം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ പ്പയാത ഹതിയ�തിംഗക് നടത്തിയ 
സശഷമയാണക് ഉത്രവക് പു�പ്പെടുവതിച്ചതക്. തയാരതിഫക് 
പരതിഷക്കരണത്തിലൂപ്ട വീപ്ണ്ടുക്കുന്തതിനയായതി 
2018-19 മുതൽ 2021-22 വപ്രയുള്ള നതിയ�ണ 
കയാലയളവതിനയായതി പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ 
വതിതരണ വതിഭയാഗത്തിനക് അംഗീകരതിച്ച �വന്യൂ വതിടവക് 
പട്ടിക 11.2.17 നൽകുന്നു.

സമൽപെ�ഞ്ഞവപ്യ അടതിസ്യാനമയാക്തി, 
വതിതരണത്തിപ്റെ ശരയാശരതി പ്െലവം തയാരതിഫക് 
നതിർണ്യതിസക്ണ് യൂണതിറ്റതിപ്റെ വരുമയാന വതിടവം 
പട്ടിക 11.2.18 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡക് അവരുപ്ട നതിസവേനത്തിൽ, 
2018-19, 2020-21 എന്ീ നതിയ�ണ കയാലയളവതിപ്ല 
രണ്ക് വർഷപ്ത് തയാരതിഫക് �തിവതിഷൻ നതിർസേശങ്ങൾ 
നൽകതി. ബൾക്ക് സവപ്ല തയാരതിഫക് ഉൾപ്പെപ്ട മതിക്വയാറും 
എല്ലയാ തയാരതിഫക് വതിഭയാഗങ്ങളതിലുമയാണക് നതിർദേതിഷ് തയാരതിഫക് 
വർദ്നവക്. ആകക്റ്റക്, പ്�ഗുസലഷൻസക്, തയാരതിഫക് സപയാളതിസതി 
എന്തിവയതിപ്ല വധ്വസ്കൾ പരതിസശയാധതിച്ചതതിനക് 
സശഷം, കമ്മീഷൻ പ്മയാത്ത്തിലുള്ള തയാരതിഫക് (നതിശ്തിത/ 
ഡതിമയാൻഡക് െയാർജക്, എനർജതി െയാർജക് ) വർദ്തിപെതിച്ചു, 
അങ്ങപ്ന വരുമയാനം 902 സകയാടതി രൂപയയായതി വർദ്തിപെതിച്ചക് 
അംഗീകൃത വരുമയാന വതിടവക് നതികത്തുന്നു. 2019-20. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.2.19 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഉപകഭാക്തൃ വക്ാെത്ം 
ആജ്ാനുവർത്ടിത്വ ഓഡടിറ്്

വവേ്യുതതി നതിയമം, െട്ടങ്ങൾ, വലസൻസതികളപ്ടയും 
ഉതക്പയാേക കമ്പനതികളപ്ടയും നതിയ�ണങ്ങൾ 
എന്തിവയുപ്ട അനുവർത്നങ്ങൾ  
നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനുള്ള ചുമതല കമ്മീഷനതിപ്ല 
കംപ്ലയതിൻസക് ഓഡതിറ്റക് വതിഭയാഗത്തിനയാണക്. 
ഊർജ സമഖലപ്യക്കു�തിച്ചും നതിയ�ണ 
പ്രക്രതിയപ്യക്കു�തിച്ചും ഉപസഭയാക്യാക്ളതിൽ അവസബയാധം 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനയായതി ഉപസഭയാക്തൃ വക്യാലത്ക് 
പ്സൽ (സതിഎസതി) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതവഴതി 
വവേ്യുതതി നതിയ�ണ പ്രക്രതിയയതിൽ ഉപസഭയാക്തൃ 
പങ്യാളതിത്ം ഉ�പെയാക്കുന്നു. വതിവതിധ സക�ങ്ങളതിൽ 
ക്യാസുകൾ നടത്തുകയും വയാർത്യാക്കു�തിപ്പുകളം 
ലഘുസലഖകളം പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്തതിലൂപ്ട 
പ്�ഗുസലറ്റ�തി സംവതിധയാനപ്ത്ക്കു�തിച്ചും വവേ്യുതതി 
നതിയ�ണ കമ്മീഷപ്റെ പ്രവർത് നങ്ങളതിൽ 
അവരുപ്ട പങ്തിപ്നക്കു�തിച്ചും ഉപസഭയാക്യാക്പ്ള 
സബയാധവൽക്രതിക്കുക എന്തയാണക് സതിഎസതി 
ലഷേധ്മതിടുന്തക്.   

ഉപകഭാക്തൃ വക്ാെത്്  ലസല്ടിലന് പ്രധാന 
െക്ഘ്ങ്ങൾ:

• ഉപസഭയാക്തൃ വതിേധ്യാഭധ്യാസം സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുകയും 
നതിയ�ണ പ്രക്രതിയയതിൽ ഫലപ്രേമയായതി 
പപ്ങ്ടുക്യാൻ അവപ്ര പ്രയാപ്രയാക്കുകയും പ്െയ്യുക.

• ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് വതിവര സ്യാതസ്യായതി 
പ്രവർത്തിക്കുകയും വവേ്യുതതിയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
വതിവതിധ പ്രശ്നങ്ങളതിൽ ആവശധ്മയായ മയാർഗ്ഗനതിർസദേശം 
നൽകുകയും പ്െയ്യുക

• അസംഘടതിത ഉപസഭയാക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകൾക്യായതി 
വർക്ക് സഷയാപ്പുകളം പരതിശീലന പരതിപയാടതികളം 

പട്ടിക 11.2.17  പ്�ഗുസലഷൻ അനുസരതിച്ചക് കൽപെതിത എറെതിറ്റതികളപ്ട നതിർബന്ധതിത ആർ പതി ഒ.

വ ടിശദാംശങ്ങൾ
എസ്ബ ടിയു-ഡടി

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
എആർആർ 13,754.02 15,501.03 15,973.31 16,487.91

തയാരതിഫക് ഇതര വരുമയാനം 531.55 548.10 571.23 594.36

പ്നറ്റക് എആർആർ 13.222.47 1,4952.93 15,402.08 15,893.55

നതിലവതിലുള്ള തയാരതിഫതിൽ നതിന്നുള്ള ആപ്ക 
വരുമയാനം 13,190.32 14,152.38 14,457.33 14,895.02

വരുമയാന വതിടവക് (-)32.15 (-)800.56 (-)944.75 (-)998. 53
അവലംബം: ത്കഎസത്ഇആർസതി

പട്ടിക 11.2.18  വതിതരണത്തിപ്റെ ശരയാശരതി പ്െലവം തയാരതിഫക് നതിർണ്യതിസക്ണ് യൂണതിറ്റതിപ്റെ വരുമയാന വതിടവം 
വ ടിതരണ യൂണടിറ്ടിലന് ശരാശരടി ലെെവ് യൂണടിറ്് 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
സയാഷേയാതക്കരതിസക്ണ് വതിതരണപ്ച്ചലവക് ₹ /kWh 5.76 6.10 6.17 6.20

വരുമയാന വതിടവക് / യൂണതിറ്റക് ₹ /kWh (-)0.01 (-)0.35 (-)0.39 (-)0.40
അവലംബം: ത്കഎസത്ഇആർസതി
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പട്ടിക 11.2.19 നതിലവതിലുള്ള തയാരതിഫതിപ്ല വരുമയാനവം, പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ  അംഗീകൃത തയാരതിഫും

താരടിഫ് കാറ്ഗ�ടി 

2019-20 
സാമ്പത്ടിക 
വർഷത്ടില് 
നടിെവ ടിലുള്ള 

താരടിഫ് പ്രകാരം 
പ്രതീക് ടിക്കുന്ന 

വരുമാനം 

2019-20 ല് ലക എസ് ഇബ ടി 
െ ടിമടിറ്ഡടിലന് നടിർദേടിഷ്ട 

താരടിഫടില്  നടിന്നും  
പ്രതീക് ടിക്കുന്ന വരുമാനം 

അംഗീകൃത താരടിഫടില് നടിന്നുള്ള 
വരുമാനം

തുക വർദ്ധനവ് 
(വാർഷ ടികം)

തുക വർദ്ധനവ് 
(വാർഷ ടികം)

തുക കകാെടിയടില്) തുക 
കകാെടിയടില്)

തുക 
കകാെടിയടില്)

തുക 
കകാെടിയടില്)

തുക 
കകാെടിയടില്)

എല് െടി  വടിഭാഗങ്ങൾ
എൽടതി- Iആഭധ്ന്ര 4,744.32 5,511.29 766.97 5,283.27 538.95

എൽടതി ഇൻഡസക്്ീസക് 804.75 847.11 42.36 851.01 46.27

എൽടതി-V അഗ്രതികൾച്ചർ 88.05 101.81 13.76 101.90 13.84

എൽടതി-VI  ജന�ൽ 1,565.63 1,645.00 79.37 1,594.64 29.01

എൽടതി-VII വയാണതിജധ് 1,613.30 1,669.53 56.23 1,665.84 52.54

എൽടതി-VIII പബ്തികക് 
വലറ്റതിംഗക്

183.92 197.85 13.93 202.59 18.67

എൽടതി സഹയാർഡതിംഗുകൾ 4.01 4.01 0.00 4.14 0.14

എച്്െടി വടിഭാഗങ്ങൾ
എച്ചക്ടതി -1 വധ്വസയായം 1,507.51 1,620.10 112.59 1,600.14 92.63

എച്ചക്ടതി-II 699.91 709.88 9.97 716.17 16.26

എച്ചക്ടതി-III 5.23 5.47 0.24 5.82 0.59

എച്ചക്ടതി-IV 672.57 668.44 -4.13 686.87 14.29

എച്ചക്ടതി-V 13.27 12.82 -0.45 14.23 0.96

ഇഎച്്െടി  വടിഭാഗം

ഇഎച്ചക്ടതി-66 kV 213.10 245.08 31.98 227.73 14.63

ഇഎച്ചക്ടതി-110 kV 435.74 481.76 46.02 465.63 29.89

ഇഎച്ചക്ടതി - 220 kV. 55.80 67.01 0.02 63.60 4.72

ഇഎച്ചക്ടതി ജന�ൽ . 57.37 58.26 0.89 58.88 1.51

പ്�യതിൽ സവ 179.27 203.54 24.27 185.34 6.06

പ്ക.എം.ആർ.എൽ. 10.01 11.34 1.33 10.20 0.19

വലസൻസതികളം ബൾക്ക് 
ഉപസഭയാക്യാക്ളം

394.43 437.53 43.10 416.22 21.80
902.94

അധടിക വരുമാനം 1,247.44
അവലംബം: ത്കഎസത്ഇആർസതി

ക്രമീകരതിക്കുക.
• വയാർത്യാക്കു�തിപ്പുകൾ, ലഘുസലഖകൾ, 

വസക്തതയാവതിവരങ്ങൾ, മറ്റക് വതിവരേയായക 
വസക്തക്ൾ എന്തിവ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുക.

• ഉപസഭയാക്തൃ സംരഷേണവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
കയാരധ്ങ്ങളതിൽ കമ്മീഷനക് സവണ് ശുപയാർശ പ്െയ്യുക

ആജ്ാനുവർത്ടിത്വ ഓഡടിറ്്

സംസ്യാനപ്ത് എല്ലയാ വലസൻസതികളം കമ്മീഷൻ 
പു�പ്പെടുവതിച്ച െട്ടങ്ങളപ്ടയും ഉത്രവകളപ്ടയും 
വധ്വസ്കൾ പയാലതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
കമ്മീഷപ്റെ ഓഫീസതിൽ ഒരു കംപ്ലയതിൻസക് 

എക്യാമതിനർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്കും 
പ്പയാതജനങ്ങൾക്കും വവേ്യുതതി നതിയമം 2003 പ്ല 
വധ്വസ്കൾ പയാലതിക്യാത്തക് അപ്ല്ലങ്തിൽ ലംഘതിക്ൽ 
എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച �തിസപെയാർട്ടുകൾ കംപ്ലയതിൻസക് 
എക്യാമതിനർക്ക് അയയ്കയാം.

കംപ്ലയതിൻസക് ഓഡതിറ്റതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി വതിതരണ 
വലസൻസതികളപ്ട ഫീൽഡക് ഓഫീസുകളപ്ട  
അനുവർത്ന നതില നതിർണ്യതിക്യാൻ ആനുകയാലതിക 
പരതിസശയാധനകൾ ക്രമീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
പ്ക എസക് ഇബതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ ഡതിസക്്തിബ്യൂഷൻ 
പ്സഷേൻ ഓഫീസുകളതിലും സംസ്യാനപ്ത് മറ്റക് 
വലസൻസതികളതിലും കംപ്ലയതിൻസക് വതിഭയാഗം സക് സപയാട്ടക് 
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പരതിസശയാധന നടത്തുകയും വലസൻസതികളമയായതി 
തതിരുത്ൽ നടപടതി സ്വീകരതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. 
ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട വതിസവെനപരമയായ ബതില്ലതിംഗക്, 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് അധതിക നതിസഷേപമയായതി ഉയർന് 
തക നതിർണ്യതിക്കുക, തയാരതിഫക് നതിർണ്യതിക്കുന്തതിപ്ല 
പ്പയാരുത്സക്ടുകൾ, അധതിക െയാർജുകൾ 
നതിർണ്യതിക്കുക , പ്രകടന മയാനേണ്ങ്ങൾ 
പയാലതിക്യാത്തക് എന്തിവ സകയാംപ്ലയൻസക് എക്യാമതിനർ 
കമ്മീഷപ്റെ ശ്രദ്യതിൽപ്പെടുത്തിയ െതില ക്രമസക്ടുകൾ 
ആണക്.ഒപെം ഇവ തതിരുത്തുന് നടപടതികൾക്യായതി 
വലസൻസതികപ്ള  ഏൽപെതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു.

ഉപകഭാക്തൃ പരാതടി പരടിഹാര 
കഫാ�വം(സടിജടിആർഎഫ്) ഇെക്്രടിസടിറ്ടി 
ഓംബുഡ് സ്മാനും.

ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട തയാൽപെരധ്ങ്ങൾ സംരഷേതിക്യാൻ 
വവേ്യുതതി നതിയമം വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്തരത്തിൽ 
സംസ്യാന കമ്മീഷൻ പു�പ്പെടുവതിച്ച 
മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ അനുസരതിച്ചക് ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട 
പരയാതതികൾ പരതിഹരതിക്കുന്തതിനയായതി ഉപസഭയാക്തൃ 
പരയാതതി പരതിഹയാര സഫയാ�ങ്ങൾ (സതിജതിആർഎഫക് ) 
സ്യാപതിക്കുന്തക് വലസൻസതികൾക്ക് നതിർബന്ധമയാക്തി. 
സതി ജതി ആർ എഫക് പരയാതതികൾ പരതിഹരതിക്യാത്സതയാ 

പട്ടിക 11.2.20  2019-20 കയാലയളവതിൽ വതിതരണ വലസൻസതികൾക്ക് കീഴതിലുള്ള വതിവതിധ സതിജതിആർ എഫുകൾ 
സ്വീകരതിച്ചതം  തീർപെയാക്തിയതമയായ അസപഷേകൾ

സടിജടിആർഎഫടിലന് കപര്
2019 ഏപ്ര ടില് 1 ന് 
തീർപ്പുകല്പ് ടിച് ടിട്ടില്ാത് 
പരാതടികൾ

2019-20 
കാെയളവ ടില് 
െഭടിച് 
പരാതടികൾ 

2019-20 ല് 
തീർപ്ാക്ടിയ  
പരാതടികൾ 

2020 മാർച്് 31 വലര 
തീർപ്പുകല്പ് ടിച് ടിട്ടില്ാത് 
പരാതടികൾ

സതിജതിആർഎഫക്, പ്ക എസക് ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡക്, സകയാട്ടയാരക്ര 25 131 140 16

സതി ജതി ആർ എഫക്, പ്ക എസക് ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡക് എ�ണയാകുളം 28 124 126 26

സതി ജതി ആർ എഫക്, പ്ക എസക് ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡക്, സകയാഴതിസക്യാടക് 37 155 175 17

സതി.ജതി.ആർ.എഫക്, തൃശൂർ 
സകയാർപെസ�ഷൻ 0 11 7 4

സതിജതിആർഎഫക്, പ്ടകക്സനയാപയാർക്ക്, 
തതിരുവനന്പുരം 1 ഇല്ല ഇല്ല 1

സതിജതിആർഎഫക്, പ്കയാച്ചതി സപയാർട്ടക് 
്സക്റ്റക്, പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതിജതിആർഎഫക്, പ്കപതിയുപതിഎൽ , 
പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതിജതിആർഎഫക്, 
സതിഎസക്ഇഇപ്സഡക്എ  , പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതിജതിആർഎഫക്, �ബ്ബർ പയാർക്ക് 
ഇന്ധ് (പതി) ലതിമതിറ്റഡക്, പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതിജതിആർഎഫക്, ഇൻസഫയാപയാർകക്, 
പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതിജതിആർഎഫക്, സ്യാർട്ടക്സതിറ്റതി, 
പ്കയാച്ചതി ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

സതി ജതി ആർ എഫക്, 
പ്ക ഡതി എച്ചക് പതി സതി എൽ, മൂന്യാർ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല

അവലംബം: ത്കഎസത്ഇആർസതി

പട്ടിക 11.2.21  ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ഓംബുഡക് സ്യാൻ �തിസപെയാർട്ടക് പ്രകയാരം വർഷത്തിൽ ലഭതിച്ചതം തീർപെയാക്തിയതമയായ 
അപെീലുകളപ്ട സംഗ്രഹം

1.3.2019 പ്ല തീർപ്പുകൽപെതിക്യാത് അസപഷേകളപ്ട എണ്ം 15 അപെീലുകളം 1 �തിവ്യൂവം

2019-20 കയാലയളവതിൽ ലഭതിച്ച അസപഷേകളപ്ട എണ്ം 102 അപെീലുകളം 3 �തിവ്യൂകളം

2019-20 കയാലയളവതിൽ തീർപെയാക്തിയ അസപഷേകളപ്ട എണ്ം 100 അപെീലുകളം 4 �തിവ്യൂകളം

31.3.2020 പ്ല തീർപ്പുകൽപെതിക്യാത് അസപഷേകളപ്ട എണ്ം 17 അപെീലുകൾ

നടത്തിയ സതിറ്റതിംഗുകളപ്ട എണ്ം 119
അവലംബം: ത്കഎസത്ഇആർസതി



588 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സതി ജതി ആർ എഫതിപ്റെ തീരുമയാനത്തിൽ ദുഃഖതിതരയായസതയാ 
ആയ ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് സംസ്യാന കമ്മീഷൻ 
നതിസയയാഗതിച്ച ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ഓംബുഡക്സ്യാപ്ന 
സമീപതിക്യാം. 2019-20 കയാലയളവതിൽ 
വതിതരണ വലസൻസതികൾക്ക് കീഴതിൽ വതിവതിധ 
സതിജതിആർഎഫുകൾ സ്വീകരതിച്ചതം തീർപെയാക്തിയതമയായ 
അസപഷേകളപ്ട സംഗ്രഹം പട്ടിക 11.2.20 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്മയാത്ം 448 പരയാതതികളതിൽ 285 തീരുമയാനം 
ഉപസയയാക്യാക്ൾക്ക് അനുകൂലമയാപ്ണന് കയാരധ്ം 
ശ്രദ്തിസക്ണ്തയാണക്.
ഉപസഭയാക്തൃ ആവലയാതതി പരതിഹയാര സഫയാ�ം 
പരയാതതികൾ പരതിഹരതിക്യാത്തതിലൂപ്ട ദുഃഖതിതരയായ 
ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട പരയാതതികൾ പരതിഹരതിക്യാനുള്ള 
നതിയമപരമയായ അധതികയാരമയാണക് ഇലകക്്തിസതിറ്റതി 
ഓംബുഡക് സ്യാൻ. ഇലകക്്തിസതിറ്റതി ഓംബുഡക് സ്യാൻ 
�തിസപെയാർട്ടക് പ്രകയാരം വർഷത്തിൽ ലഭതിച്ചതം 
തീർപെയാക്തിയതമയായ അപെീലുകളപ്ട സംഗ്രഹം 
പട്ടിക 11.2.21 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

56 അപെീലുകളം 4 അവസലയാകനങ്ങളം 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് അനുകൂലമയായതിരുന്നു.

കമ്ീഷലന് പ്രവർത്നങ്ങളടില്  
കകാവടിഡ്-19 ലന് സ്വാധീനം

സകയാവതിഡക്-19 പ്ല നതിയ�ണ നടപടതികൾ കയാരണം 
ചുമത്തിയ സലയാക്ക് ഡൗണുകളം നതിയ�ണങ്ങളം 
കമ്മീഷപ്റെ പ്രവർത്നരീതതിയതിൽ മയാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. 
സകരള സർക്യാർ പു�പ്പെടുവതിച്ച ഉത്രവനുസരതിച്ചക്, 
കമ്മീഷപ്റെ ഓഫീസതിൽ ജീവനക്യാരുപ്ട ഹയാജർ 
പരതിമതിതപ്പെടുത്തി, ജീവനക്യാർക്ക് വീട്ടതിലതിരുന്നു 
സജയാലതി പ്െയ്യയാനുള്ള സൗകരധ്ം അനുവേതിച്ചു. മുമ്പപ്ത് 
സ�േയായത്തിൽ നതിന്നുള്ള വധ്തതിെലനപ്മന് നതിലയതിൽ, 
കമ്മീഷൻ അതതിപ്റെ അസപഷേകൾ തീർപെയാക്കുന്തതിനക് 
വീഡതിസയയാ സകയാൺഫ�ൻസക് സമയാഡക് വഴതി ഹതിയ�തിംഗുകൾ 
നടത്തി.  

മുകന്നാട്ടുള്ള വഴടി

ഊർജസമഖലയുപ്ട ആസരയാഗധ്കരമയായ 
വളർച്ചയ്ക്കും നതിശ്യതിച്ച നയങ്ങളം പരതിപയാടതികളം 
നടപെയാക്കുന്തതിനും ഊർജ വധ്വസയായത്തിപ്റെ 
വതിവതിധ സംഘടനകൾക്തിടയതിൽ നതിരന്രമയായ 
ആശയവതിനതിമയവം മതികച്ച ഏസകയാപനവം 
ഉണ്യായതിരതിക്ണം. ഊർജ സകരള മതിഷൻ സപയാലുള്ള 
സമഗ്രമയായ പദ്തതികളതിലൂപ്ട പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ, 
അനർട്ടക്, ഇഎം സതി, ഇലകക്്തിക്ൽ ഇൻപ്്കക്ടസ�റ്റക് 
തടങ്ങതിയ സസഹയാേര സ്യാപനങ്ങൾക്തിടയതിപ്ല മതികച്ച 
സമന്വയത്തിലൂപ്ട 2021 ഓപ്ട സംസ്യാനപ്ത് 
ഊർജ സമഖലപ്യ ആസഗയാള നതിലവയാരത്തിസലക്ക് 
വതികസതിപെതിക്കുവയാൻ സയാധതിക്കും.

പ്മയാത്ം വവേ്യുതീകരണത്തിപ്റെ ലഷേധ്ം സകരള 
സംസ്യാനം പൂർത്ീകരതിച്ചു. ജനവയാസമുള്ള 
ഏപ്തയാരു പ്രസേശത്തും മണതിക്കൂറുകൾക്കുള്ളതിൽ 
ആവശധ്യാനുസരണം വവേ്യുതതി നൽകയാൻ സംസ്യാന 
വതിതരണ ഗ്രതിഡതിനക് ഇസപെയാൾ കഴതിയും, അതം 
വവേ്യുതതി മുടങ്ങസലയാ സലയാഡക് പ്ഷഡതിംസഗയാ ഇല്ലയാപ്ത 
നധ്യായമയായ െതിലവതിൽ. അടതിച്ചമർത്തുന് അന്രീഷേം 
ഉണ്യായതിരുന്തിട്ടും, പവർ എക്ക്സെഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള 
ഊർജ വതിപണതിയതിപ്ല അവസരങ്ങൾ പരധ്സവഷേണം 
പ്െയ്യയാൻ പ്ക.എസക്.ഇ.ബതി.എല്ലതിനക് കഴതിഞ്ഞു. ആഭധ്ന്ര 
ഉൽ പയാേനം ഉൾപ്പെപ്ട പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ 
വവേ്യുതതി വയാങ്ങൽ പ്െലവക് 2019-20 വർഷത്തിൽ 
യൂണതിറ്റതിനക് 3.30 രൂപ മയാത്രമയാണക്. അടതിസ്യാന ആവശധ്ം 
നതി�സവറ്റുന്തതിനയായതി സവണ്ത്ര വവേ്യുതതി പ്ക എസക് ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡക് ബന്ധതിപെതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. സവനൽക്യാലത്ക് 
വവകുസന്രപ്ത് തതിരസക്�തിയ സമയങ്ങളതിൽ 
ഉണ്യാകുന് ഷേയാമത്തിനക് പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ 
മറ്റക് യൂട്ടതിലതിറ്റതികളതിൽ നതിന്നുള്ള വവേ്യുതതി ബയാങ്തിംഗക് 
വതിജയകരമയായതി ഉപസയയാഗതിച്ചു. അടുത് സവനൽക്യാലത്ക് 
മതതിയയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആസൂത്രണം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.

പുനരുപസയയാഗ ഊർജം ഉപസയയാഗപ്പെടുത്തുന്തതിനും 
ഈ രംഗത്ക് മത്രതിക്കുന്തതിനുമുള്ള എല്ലയാ 
ഓപക്ഷനുകളം പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ പരതിഗണതിക്കുന്നു. 
സൗര പദ്തതികളതിലൂപ്ട സൗസരയാർജം 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിപ്നയാപെം മപ്റ്റല്ലയാ സ്യാതസ്സുകളം 
ത്വരതിതപ്പെടുത്തുന്നു. 2022 ഓപ്ട �തിന്യൂവബതിൾസതിൽ 
നതിന്നുള്ള 40 ശതമയാനം ഊർജ ആവശധ്കതകൾ 
നതി�സവറ്റുകയയാണക് ലഷേധ്ം. 1829 പ്മഗയാവയാട്ടക് 
പുനരുപസയയാഗ ഊർജ സശഷതിയും 2021-22 ഓപ്ട 
കരയാറുകളതിലൂപ്ട 700 പ്മഗയാവയാട്ടും ഉയർത്യാനയാണക് 
പദ്തതി. . ്യാൻസക്ഗ്രതിഡക് 2.0 വഴതി, ്യാൻസ്തിഷൻ 
വലനുകൾ രൂപകൽപെന പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്, അവയ്കക് 
കു�ഞ്ഞതക് അപ്ല്ലങ്തിൽ അധതിക ഭൂമതി / ആർഓഡബ്്യൂ  
ആവശധ്മതില്ല. സബക്സ്റേഷനുകളപ്ട ഭൂമതിയുപ്ട 
ആവശധ്കത കു�യ്ക്കുന്തതിനയായതി ആധുനതിക ഗധ്യാസക് 
ഇൻസുസലറ്റഡക് സബക്സ്റേഷനുകൾ സ്വീകരതിച്ചു. പുതതിയ 
400 പ്കവതി തതിരുപ്നൽസവലതി - പ്കയാച്ചതി - ത്രതിചൂർ - 
ഉദുമസല്ട്ട പവർ വഹസവയും �യായക്ഗഡക്-പുഗലൂർ 
എച്ചക് വതിഡതിഎസക് ത്രതിച്ചൂരതിസലക്ക് വധ്യാപതിപെതിക്കുന്തം 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഊർജ ഇ�ക്കുമതതി സശഷതി 2800 
പ്മഗയാവയാട്ടക് വർദ്തിപെതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

സകയാവതിഡക്-19 പയാൻപ്ഡമതികക് ആക്രമണസത്യാപ്ടയാപെം 
2019 പ്ല പ്വള്ളപ്പെയാക്ം 2019-20 ൽ എസതി എസക്-
എ ആർ ആർ വതിടവക് വർദ്തിപെതിച്ചു. എസതി എസക്-
എ ആർ ആർ വതിടവക് ഒരു യൂണതിറ്റതിനക് 0.197 രൂപയയാണക്. 
കഴതിഞ്ഞ വർഷങ്ങളതിൽ വരുമയാനം വർദ്തിപെതിക്യാനും 
പ്െലവക് കു�വക് വരുത്യാനും പ്ക എസക് ഇബതി എല്ലതിനക് 
കഴതിഞ്ഞു. വരുമയാനത്തിപ്റെ ശതമയാനമയായതി നഷ്ം 
കണക്യാക്കുസമ്പയാൾ പ്രവർത്ന നഷ്ം സഹതിക്യാവന് 
പരതിധതിക്കുള്ളതിലയാപ്ണന്ക് മനസ്തിലയാക്യാം. 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിപ്റെ പ്രവർത്നത്തിനക് മതതിയയായ 



589അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

പണപ്മയാഴുക്ക് ഉ�പെയാക്കുന്നു. നഷ്ം നതികത്യാൻ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എല്ലതിനക് ഒരതിക്ലും ബയാഹധ് പതിന്തുണ 
ആവശധ്മതില്ല. ഇ-പ്മയാബതിലതിറ്റതി നയം പ്രഖധ്യാപതിച്ച 
ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ്പ്ത് രയാജധ്ങ്ങളതിപ്ലയാന്യാണക് 
സകരളം. ഇക്യാരധ്ത്തിൽ പ്ക എസക് ഇബതിയുപ്ട 
തയ്യയാപ്�ടുപെക് കണക്തിപ്ലടുത്ക് സംസ്യാനത്തുടനീളം 
ഇ-പ്വഹതിക്തിൾ െയാർജതിംഗക് സ്റേഷനുകൾ 
വതിനധ്സതിക്കുന്തക് ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക് സംസ്യാന 
സർക്യാർ പ്ക എസക് ഇബതിപ്യ സ്റേറ്റക് സനയാഡൽ 
ഏജൻസതിയയായതി നതിയമതിച്ചു. പ്വല്ലുവതിളതിപ്യ സനരതിടയാൻ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ ശരതിയയായ പയാതയതിലയാണക് 
നീങ്ങുന്തക്. ഈ വർഷം ലഷേധ്മതിട്ടുള്ള 62 െയാർജതിംഗക് 
സ്റേഷനുകളം വരും വർഷങ്ങളതിൽ 181 സ്റേഷനുകളം 
കൂടതി പൂർത്തിയയാകുന്സതയാപ്ട വയാഹന െയാർജതിംഗതിനയായതി 
സംസ്യാന വധ്യാപകമയായ അടതിസ്യാന ശംഖല 
സൃഷ്തിക്കും.

ആഭധ്ന്ര സമഖലയതിപ്ലയും പ്തരുവക് വതിളക്കുകളതിപ്ലയും 
എല്ലയാ ഫതിലപ്മറെക് ലയാമ്കളം ഫ്ലൂ�പ്സറെക് വതിളക്കുകളം 
ട്യൂബുകളം അതതിപ്റെ സവരതിയറെക്, ഊർജ 
കയാരധ്ഷേമത, േീർഘകയാലം നതിലനതിൽക്കുന് 
എൽഇഡതി വതിളക്ക്, ട്യൂബുകൾ എന്തിവ ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
മയാറ്റതിസ്യാപതിക്കുന്തതിലൂപ്ട ഫതിലപ്മറെക് ഫീ 
സകരള സപ്രയാഗ്രയാം, സയായയാഹ്ന പീക്ക് ഡതിമയാൻഡക് 
കു�യ്ക്കുന്തതിനും കയാർബൺ വഡഓകക് വസഡക് 
ബയാഗതിർഗ്ഗമനം  കു�യ്ക്കുന്തതിനും ഭൂമതിയതിസലക്ക് 
സപയാകുന്തതിൽ നതിന്ക് എച്ചക്ജതി പതിടതിപ്ച്ചടുക്കുന്തതിനും 
സംസ്യാനം വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. ഡതിമയാൻഡക് 
വസഡക് മയാസനജക്പ്മറെതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി ആഭധ്ന്ര 
കയാരധ്ഷേമമയായ വലറ്റതിംഗക് സപ്രയാഗ്രയാമതിൽ 1.35 
സകയാടതിയതിലധതികം എൽഇഡതി വലറ്റുകൾ വതിതരണം 
പ്െയക്തപ്കയാണ്ക് സംസ്യാനം ഇതതിനകം തപ്ന് 
ഊർജ  കയാരധ്ഷേമത വലറ്റതിംഗതിസലക്ക് കടന്തിട്ടുണ്ക്. 
ഈ നടപടതികപ്ളല്ലയാം സുസ്തിര വതികസനത്തിനയായതി 
ശുദ്മയായ അന്രീഷേത്തിസലക്കുള്ള ഉപസയയാഗത്തിപ്റെ 
പ്രതതിബദ്തപ്യ ഊന്തിപെ�യുന്നു.

ഒരു പ്പയാത യൂട്ടതിലതിറ്റതി എന് നതിലയതിൽ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ സലയാക്ക് ഡൗൺ  സമയത്ക് 
ലഷേക്ണക്തിനക് ഉപസഭയാക്യാക്ളപ്ട അഭതിലയാഷത്തിനക് 
പ്രഥമ പരതിഗണന നൽകതി. പലർക്കും, സലയാക്ക് 
ഡൗൺ സമയത്ക് അവരുപ്ട േീർഘകയാല 
സമ്പയാേധ്ം ഇല്ലയാതയാകുകയും പ്െലവഴതിക്യാൻ 
വരുമയാനമതില്ലയാതതിരതിക്കുകയും പ്െയ്തസപെയാൾ, സലയാക്ക് 
ഡൗണതിപ്റെ   ദുരതിതങ്ങൾ ലഘൂകരതിക്കുന്തതിനക് 
ഉപസയയാക്യാക്ൾക്ക് ദുരതിതയാശ്വയാസ നടപടതികൾ 
പ്രഖധ്യാപതിച്ചക് ആവശധ്മുള്ളവപ്ര സഹയായതിക്യാൻ 
പ്ക എസക് ഇബതി എൽ ഒരു സഹയായഹസ്ം നൽകതി. 
യൂട്ടതിലതിറ്റതി അതതിപ്റെ പ്രവർത്ന സപയാസക്റ്റക് സലയാക്ക്ഡൗൺ 
സയാധയാരണമയാക്തി. നഷ്മുണ്യായതിട്ടും, സകയാവതിഡക്-19
പയാൻപ്ഡമതിക്കുമയായതി സഹവർത്തിക്യാ നുള്ള 
പരതിവർത്നത്തിലയാണക് സകയാവതിഡക്-19 സപ്രയാസട്ടയാസക്യാൾ 

പരതിപയാലതിക്കുന്തതിനും സസവനങ്ങൾ അവരുപ്ട 
വയാതതിൽപെടതിയതിൽ എത്തിക്കുന്തതിനും ഉള്ള സസവനങ്ങൾ 
നവീകരതിച്ചതക്. മുകളതിൽ വതിവരതിച്ചത സപയാപ്ല, 
സ്വകയാരധ്വതക്കരണമതില്ലയാപ്ത പ്രവർത്നഷേമത 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തിപ്ക്യാണ്ക് വവേ്യുതതി സമഖല യതിപ്ല 
പ്വല്ലുവതിളതികപ്ളയും പ്രശ്നങ്ങപ്ളയും സനരതിടയാൻ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ തയ്യയാ�യാണക്, കൂടയാപ്ത ഊർജ  
സകരള മതിഷനതിലൂപ്ട ആസഗയാള നതിലവയാരം വകവരതിക്യാൻ 
ഒരുങ്ങുകയയാണക്. സകരളത്തിപ്റെ പുനഃസംഘടനയുപ്ട 
വതിജയകരമയായ അനുഭവം സസവനങ്ങളപ്ട 
ഫലപ്രയാപ്തിക്യായതി ഒരു സംസയയാജതിത യൂട്ടതിലതിറ്റതിപ്യന് 
നതിലയതിൽ നതിലനതിൽപെതിപ്റെ പ്രയാധയാനധ്പ്ത് 
ഊന്തിപെ�യുന്നു, മറുവശത്ക് ത�പരമയായ ബതിസതിനസ്ക് 
യൂണതിറ്റുകളതിസലക്ക് ലംബമയായതി ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിലൂപ്ട 
കയാരധ്ഷേമതയും കൂടുതൽ സയാമ്പത്തിക നതിയ�ണവം 
വകവരതിക്കുന്നു. ഒരു പ്പയാത യൂട്ടതിലതിറ്റതി എന് നതിലയതിൽ 
പ്ക എസക് ഇ ബതി എൽ സംസ്യാനപ്ത് എല്ലയായതിടത്തും 
മതിതമയായ നതിരക്തിൽ വവേ്യുതതി തലധ്മയായതി വതിതരണം 
പ്െയ്യുകയും സുസ്തിര മയാതൃകയയായതി പരതിണമതിക്കുകയും 
പ്െയക്ത.

പുനരുപസയയാഗ ഊർജ വതിഭയാഗങ്ങളതിൽ അവസബയാധം 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും കൂടുതൽ പുനരുപസയയാഗ 
ഊർജ ഉപകരണങ്ങളപ്ട നതിരന്രമയായ 
ഉപസയയാഗത്തിനക് അനുസയയാജധ്മയായ ഒരു ഇസക്യാ 
സതി്റേം വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനും അപ്നർട്ടക്  
�ീഓ�തിയന്റുപ്െസയ്യണ്തണ്ക്. സംസ്യാനപ്ത് ഊർജ 
സമഖലയുപ്ട അവസ് പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനയായതി, 
ഇതതിനകം ആരംഭതിച്ച എല്ലയാ ജലവവേ്യുത നതിലയങ്ങളം 
പൂർത്ീകരതിക്യാൻ ഉസദേശതിക്കുന്നു. മതിനതി വമസക്രയാ 
വഹഡൽ പ്ലയാന്റുകൾ സയാധധ്മയായത്രയും നതിർമ്മതിക്യാൻ 
മുൻഗണന നൽസകണ്തണ്ക്.

വർദ്തിച്ചുവരുന് ആവശധ്വമയായതി പ്പയാരുത്പ്പെടുന് 
വവേ്യുതതി ലഭധ്ത ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനയായതി വവേ്യുതതി 
ഉൽപയാേനം വർദ്തിപെതിക്കുക എന്തയാണക് സർക്യാരതിപ്റെ 
ഏറ്റവം മുൻ ഗണന. അസതസമയം, ശക്തിയുപ്ട 
ഗുണനതിലവയാരത്തിനും തലധ് പ്രയാധയാനധ്മുണ്ക്. 
പയാരമ്പസരധ്തര ഊർജ  സ്യാതസ്സുകൾ നമ്മുപ്ട 
ഊർജ ആവശധ്കതകൾ നതി�സവറ്റുന്തതിൽ 
പരമയാവധതി ഉപസയയാഗപ്പെടുത്ണം. കയാറ്റക്, 
സൗസരയാർജ സഫയാസട്ടയാസവയാൾപ്ട്ടയ്കക്, പ്െറുകതിട, 
ഇടത്രം ജലവവേ്യുത പദ്തതികളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനം അതതിപ്റെ മുഴുവൻ സശഷതിയും 
ഉപസയയാഗപ്പെടുത്ണം. ഏപ്തയാരു രയാജധ്ത്തും 
മതതിയയായ സയാമ്പത്തികവം സയാമൂഹതികവമയായ വളർച്ച 
ഉ�പെയാക്യാൻ, ലഭധ്മയായ എല്ലയാ ഊർജ സ്യാതസ്സുകളം 
ഏറ്റവം ഫലപ്രേമയായും സയാമ്പത്തികമയായും, പ്രസതധ്കതിച്ചക് 
വവേ്യുതതി ഉൽപയാേനത്തിനയായതി ഉപസയയാഗതിക്കുന്തക് 
അനതിവയാരധ്മയാണക്.
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ഊർജ കയാരധ്ഷേമത നയങ്ങൾ, സപ്രയാസട്ടയാസക്യാളകൾ, 
ഊർജ കയാരധ്ഷേമത മയാസനജക്പ്മറെക്, പതതിപെക് 
അപക് സഡറ്റക് എന്തിവ സംബന്ധതിച്ച െട്ടങ്ങളം 
നതിയ�ണങ്ങളം, മയാനേണ്ങ്ങൾ ഉയർത്തിക്യാട്ടുന് 
ഊർജ കയാരധ്ഷേമത പദ്തതികൾക്ക് ധനസഹയായം, 
ഊർജ ഓഡതിറ്റുകളതിലൂപ്ട സ്തിരത പയാലതിക്ൽ, 
ഫലങ്ങൾ ലതിങ്ക് പ്െയ്യൽ, ്റേയാൻസഡർഡക്, സക് കതിൽഡക് 
മയാൻ പവർ എന്തിവയ്കതിടയതിൽ ശരതിയയായ ബയാലൻസക് 
വതികസതിപെതിക്കുക, പ്�ഗുസലറ്റർ സംരംഭങ്ങളപ്ടയും 
ഉപകരണങ്ങളപ്ടയും വതിപണതി സമീപ നങ്ങൾ എന്തിവ 
പരതിഗണതിക്യാം.
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11.3 വചാർത്തചാവിനിമയജം

കകരളത്ടിലെ തപാല് ശംഖെ 

സലയാകത്തിപ്ല ഏറ്റവം വതിപുലമയായ തപയാൽ 
ശംഖലകളതിൽ ഒന്യാണക് ഇന്ധ്യതിസലതക്. രയാജധ്ത്ക് 
നതിലവതിലുള്ള 1,55,531 തപയാലയാഫീസുകളതിൽ 1,39,882 
(89.94 ശതമയാനം) ഗ്രയാമീണ സമഖലയതിലും 15,649 (10.26 
ശതമയാനം) നഗരപ്രസേശങ്ങളതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
രയാജധ്ത്ക് ശരയാശരതി 8,770 സപർക്ക് ഒരു തപയാൽ 
ആഫീസയാണുള്ളതക്. ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിൽ ഇതക് 6,455 
സപരും നഗരപ്രസേശങ്ങളതിൽ 29,458 സപരുമയാണക്. 
തപയാലയാഫീസുകളപ്ട ശരയാശരതി സസവന വതിസ്ീർണ്ം 
21.14 െതരശ്ര കതിസലയാമീറ്റ�യാണക്. പ്ഹഡക് സപയാസക്റ്റക് 
ഓഫീസുകൾ, സബക് സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകൾ, എക്ക്്യാ 
ഡതിപെയാർട്ടുപ്മറെക് സബക് സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകൾ, എക്ക്്യാ 
ഡതിപെയാർട്ടുപ്മറെൽ ബ്യാഞ്ചക് സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകൾ 
എന്തിങ്ങപ്ന നയാലക് വതിഭയാഗങ്ങൾ സെർന്തയാണക് ഇന്ധ്ൻ 
തപയാൽ ശംഖല.

സംസ്യാനത്തിപ്റെ മുഴുവൻ പ്രസേശങ്ങളം ലഷേേ്വീപക്, 
മയാഹതി എന്ീ സക�ഭരണ പ്രസേശങ്ങളം സെർന്തയാണക് 
സകരളത്തിപ്ല തപയാൽ ശംഖല. എല്ലയാ വതിസല്ലജുകളതിലും 
കു�ഞ്ഞതക് ഒരു തപയാൽ ഓഫീപ്സങ്തിലും ഉള്ള ഒസര 
ഒരു സംസ്യാനമയാണക് സകരളം. സകരള സർക്തിളതിപ്റെ 
കീഴതിൽ 5,063 തപയാൽ ഓഫീസുകൾ ആഗസക്റ്റക് 31, 2019 
വപ്രയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകയാരം പ്രവർത്തിച്ചക് വരുന്നു. 
ഇതതിൽ 1,509 ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെക് തപയാലയാഫീസുകളം 3,554 
എക്ക്്യാ ഡതിപെയാർട്ടുപ്മറെൽ തപയാൽ ആഫീസുകളമയാണക്. 
സകരളത്തിപ്ല തപയാൽ ആഫീസുകൾ ശരയാശരതി 7.70 
െതരശ്ര കതി.മീ. വതിസ്ീർണ്ത്തിൽ 6,611 സപർക്ക് 
സസവനം നൽകുസമ്പയാൾ സേശീയതലത്തിൽ ഇതക് 
ശരയാശരതി 21.21 െ.കതി. മീറ്റ�തിനക് 7,175 ആണക്. ഗ്രയാമീണ 
സമഖയതിലയാണക് 82.82 ശതമയാനം തപയാലയാഫീസുകളം 
പ്രവർത്തിച്ചക് വരുന്തക്. 

സകരളത്തിപ്ല തപയാൽ ഓഫീസുകളപ്ട പ്സപക്റ്റംബർ 
30, 2020 പ്ല കണക്കു അനുസരതിച്ചക് ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിതരണം പട്ടിക 11.3.1 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
                      

സംസ്യാനപ്ത് തപയാൽ ശംഖലയുപ്ട വതിശയാല ലഭധ്ത 
കണക്തിപ്ലടുത്ക്, പുതതിയ തപയാൽ ഓഫീസുകൾ 
ത�ന്ക് നതിലവതിലുള്ള എക്ക്്യാ ഡതിപെയാർട്ടക് പ്മറെൽ 
സപയാസ്റേയാഫീസുകൾ (ഇഡതിബതിഒകൾ) മുഴുവൻ സമയ 
തപയാൽ ഓഫീസുകളയാക്തി ഉയർത്തുകസയയാ പ്െയക്തക് 
പുതതയായതി വതികസതിപെതിച്ച നഗര/ ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിൽ 
തപയാൽ സൗകരധ്ങ്ങൾ വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനക് നതിരന്ര 
ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.

സകരളത്തിപ്ല എല്ലയാ സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകളം ഒരു പൗര 
സക�മയായതി അതതിപ്റെ പ്രവർത്നം പ്മച്ചപ്പെടുത്തി. 
ഓസരയാ പൗരനും ഇസപെയാൾ തങ്ങളപ്ട വീട്ടുവയാതതിൽക്ൽ 
ഈ ഹബതിസലക്ക് പ്രസവശനം ഉണ്ക്. വതിശേയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 
എന്തിവയതിൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

സസവന നതിലവയാരം ഉയർത്തുന്തതിനക് 5 സേശീയ 
ഹബുകൾക്ക് കീഴതിൽ 14 ്ീഡക് സപയാസക്റ്റക് സപ്രയാസസ്തിംഗക് 
പ്സറെറുകൾ ഉപസയയാഗതിച്ചക് നതിരീഷേണം, സയാസങ്തതിക 
സപ്രരണ സുഗമമയാക്കുന്തതിനും ബുക്തിംഗക് മുതൽ 
പ്ഡലതിവ�തി വപ്ര ്യാക്ക്, സ്സക് സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്തിവ 
ഉ�പെക് വരുത്തുന്തതിനും സംസ്യാനപ്ത് പ്മയതിൽ 
ശംഖല നവീകരതിച്ചു. രജതി്റേർ പ്െയ്ത പ്മയതിലുകൾക്ക് 
ഇസപെയാൾ ്യാക്ക് ആൻഡക് സ്സക് സൗകരധ്ം 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് ലഭധ്മയാണക്. സേശീയ നയത്തിപ്റെ 
ഭയാഗമയായതി, സമഖലയതിപ്ല മതികച്ച സസവന നതിലവയാരം 
ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനക് സർക്തിളതിൽ സയാധയാരണ 
പ്മയതിലുകൾ വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന് ശംഖല നവീകരതിച്ചു.

വടിതരണ ശം്െയടില് സാകങ്തടികത 
ഏർലപ്ടുത്ല്        

• സർക്തിളതിപ്ല 1509 ഡതിപെയാർട്ടക്പ്മറെൽ 
സപയാസ്റേയാഫീസുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വതക്കൃതമയാണക്.

• പ്ഡലതിവ�തി, പണമയയ്കൽ, സസവതിംഗക്സക് ബയാങ്ക്, 
കൗണ്ർ സസവനങ്ങൾ തടങ്ങതിയ പ്രധയാന 
സമഖലകളതിൽ വതിവതിധ സപയാസ്റേയാഫീസുകളപ്ട 
പ്രവർത്നം സർക്തിൾ ഓഫീസക് േതിവസസന 
നതിരീഷേതിക്കുന്നു.



592 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

                       പട്ടിക 11.3.1  സകരളത്തിപ്ല തപയാൽ ഓഫീസുകളപ്ട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വതിതരണം 30.9.2020 പ്ല കണക്ക് 
ക്രമ 
നം. ജടില് / കക�ഭരണ പ്രകദശത്ടിലന് കപര് കപാസ്റ്് ഓഫീസുകളുലെ എണ്ം

1 കയാസർസഗയാഡക് 231

2 കണ്ണൂർ 382

3 വയനയാടക് 163

4 പുതസച്ചരതി സക� ഭരണ പ്രസേശം (മയാഹതി മയാത്രം) 4

5 സകയാഴതിസക്യാടക് 407

6 മലപ്പു�ം 438

7 പയാലക്യാടക് 455

8 തൃശ്ശൂർ 484

9 ലഷേേ്വീപക് സക� ഭരണ പ്രസേശം 10

10 എ�ണയാകുളം 391

11 ഇടുക്തി 296

12 സകയാട്ടയം 409

13 അലപ്പുഴ 300

14 പത്നംതതിട്ട 312

15 കയാസ�സഗയാഡക് 367

16 തതിരുവനന്പുരം 414

              ആപ്ക 5063
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പട്ടിക 11.3.2 സകരള തപയാൽ സർക്തിളതിപ്റെ പുതതിയ ഇ-അധതിഷ്തിതവം മൂലധ്വർദ്തിതവമയായ സസവനങ്ങൾ
ക്രമ. 
നം.

കസവന ഇനം പ്രവർത്നങ്ങൾ

1 ‘ഇ സപയാസക്റ്റക് ’ ഭൗതതിക വകമയാറ്റം ഒഴതിവയാക്തി അന്തിമ ലഷേധ്സ്യാനസത്ക്ക് സപയാസക്റ്റക്മയാൻ വഴതി സവഗത്തിൽ 
ആശയവതിനതിമയം അയയ്ക്കുന്തതിനുള്ള സസവനം. 31/03/2020 വപ്ര 1,334 സപയാസ്റേയാഫീസുകളതി-
ൽ ഈ സൗകരധ്ം ഒരുക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 

2 പലരതിൽ  നതിന്നും 
ഒന്തിസലക്ക് 

അസനകം സപ്രഷേതിതർക്ക് ഒസര ഇസപയാസക്റ്റക് സസന്ദശം ഒരു സപ്രഷേതിതനക് മയാത്രം ഇപ്മയതിൽ 
സബയാക്തിൽ അയയ്കയാൻ ഇതക് സഹയായതിക്കുന്നു. 

3 ഒന്തിൽ നതിന്നും പല-
രതിസലക്ക്

അയച്ച ആളതിൽ നതിന്ക് ഒസര ഇസപയാസക്റ്റക് സസന്ദശം ഒന്തിലധതികം സ്വീകർത്യാക്ൾക്ക് 
ഇപ്മയതിൽ ഇൻസബയാക്തിൽ അയയ്കയാൻ ഇതക് സഹയായതിക്കുന്നു. 

4 ഇ എം ഒ 2008-ൽ രയാജധ്ത്തിനക് അകസത്ക്കും പു�സത്ക്കും വതിലയാസക്യാർക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്തതിനയാ-
ണക് ഈ സസവനം അവതരതിപെതിച്ചതക്. ഇന്ക്, മണതി ഓർഡർ വധ്വഹയാരത്തിപ്റെ 98 ശതമയാനവം 
ഇലകക്സ്യാണതികക് രീതതിയതിലയാണക് വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്തക്. സകരളത്തിൽ ഈ സസവനം വയാഗ്യാനം 
പ്െയ്യുന് സപയാസ്റേയാഫീസുകളപ്ട എണ്ം ഇന്ക് 1,508 ആണക്.

5 ഐ എം ഒ 2020 ജനുവരതിയതിൽ നതിർത്ലയാക്തി 

6 ഇ-സപയക് പ്മറെക് എല്ലയാ കമ്പ്യൂട്ടർവതക്കൃത സപയാസ്റേയാഫീസുകളതിൽ നതിന്നും വതിവതിധ സസവന േയാതയാക്ളപ്ട തയാൽ-
 പെരധ്യാർ ത്ം ഉപസഭയാക്തൃ   ബതില്ലുകൾ  ഉൾപ്പെപ്ട സശഖരതിക്കുന്തതിനും ഇടപയാടക് സ്യാപനങ്ങൾ 
ആവശധ്പ്പെടുന് സമയപരതിതതിക്കുള്ളതിൽ സക�ീകൃതമയായതി പണമടയ്ക്കുന്തതിനക് സസവനം പ്രേയാനം 
പ്െയ്യുന്നു. സകരള തപയാൽ സർക്തിളതിപ്ല എല്ലയാ 1,508 (പ്ഹഡക് സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകളം സബക് 
സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകളം) സപയാസ്റേയാഫീസുകളതിലും ഈ സസവനം ലഭധ്മയാണക് 

7 ഇറെർനയാഷണൽ 
്ീഡക് സപയാസക്റ്റക് 
അപ്ല്ലങ്തിൽ ഇ എം 
എസക് 

ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്ക് 99 രയാജധ്ങ്ങളതിസലക്ക് ഇതതിപ്റെ സസവനം ലഭധ്മയാണക് 
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• പ്വബക്വസറ്റതിലൂപ്ട പരയാതതികൾ രജതി്റേർ 
പ്െയ്യയാനും അന്തിമ തീർപെയാക്ൽ വപ്ര പുസരയാഗതതി 
നതിരീഷേതിക്യാനുമുള്ള സൗകരധ്ം.

• www.indiapost.gov.in പ്വബക്വസറ്റക് മുസഖന 
രജതി്റേർ, ഇൻഷ്വർ പ്െയ്ത, ്ീഡക് സപയാസക്റ്റക്, ഇഎംഒ, 
വതിസേശ ഉത്രവയാേതിത്വ സലഖനങ്ങൾ എന്തിവയ്കക് 
്യാക്ക് ആൻഡക് സ്സക് സൗകരധ്ം.

സകരള തപയാൽ സർക്തിളതിപ്റെ പുതതിയ ഇ-അധതിഷ്തിതവം 
മൂലധ്വർദ്തിതവമയായ സസവനങ്ങൾ പട്ടിക 11.3.2 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

െീഫക് സപയാസക്റ്റക് മയാ്റേർ ജന�ൽ, സകരള സർക്തിൾ 
അടുത്തിപ്ട ഏപ്റ്റടുത്ക് നടപെതിലയാക്തിയ ബതിസതിനസ്ക് 
സംരംഭങ്ങൾ:

1. വതിവതിധ പ്പ്രയാഫഷണൽ സകയാഴക്സുകളതിലും 
പ്രസവശന പരീഷേയാ കമ്മീഷണർ നടത്തുന് 
മറ്റക് പരീഷേകളതിലും അസലയാട്ടക്പ്മറെക് ലഭതിച്ച 
അസപഷേകരതിൽ നതിന്ക് ഇ-സപയക്പ്മറെക് വഴതി 
അസപഷേയാ ഫീസക് സശഖരതിക്കുന്തതിനക് പ്രസവശന 
പരീഷേയാ കമ്മീഷണറുമയായുള്ള  സസവനം.

2. ഇ- സപയക് പ്മറെക് മുസഖന ജല ബതില്ലുകൾ 
ഒടുക്കുന്തതിനക് സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുമയായുള്ള 
(പ്കഡബ്്യുഎ) ബന്ധം.

3. ഇ-സപയക് പ്മറെക് സസവനത്തിലൂപ്ട 
സപയാസ്റേയാഫീസുകളതിൽ പ്രീപ്പയക്ഡക് പ്മയാവബൽ 
കണഷേനുകൾ �ീെയാർജക് പ്െയ്യുന്തതിനക് അധർവ 
അസസയാസതിസയറ്റക് സുമയായുള്ള (3 ഇപ്പയക് പ്മറെക് ബതിൽ 
സംവതിധയാനം വഴതി- അധർവ പ്രീപ്പയക്ഡക്, അധർവ 
സപയാസക്റ്റക്പ്പയക്ഡക്, പ്കപതിഎവവ) സസവനം.

4. സകരള സ്റേറ്റക് കൗൺസതിൽ  സഫയാർ ഓപെൺ 
ആറെക് വലഫക് സലയാംഗക് എജ്യുസക്ഷനുമയായതി 
(സസ്യാൾ-സകരളം) സഖധ്മുണ്യാക്തി ഇ-സപയക്പ്മറെക് 
സസവനത്തിലൂപ്ട സസ്യാളതിനു കീഴതിൽ രജതി്റേർ 
പ്െയ്ത വതിേധ്യാർത്തികളതിൽ നതിന്ക് വതിവതിധ ഫീസക് 
സശഖരതിക്കുന്തതിനുള്ള സസവനം.

5. സകരളത്തിലുടനീളമുള്ള 152 എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് 
സകയാസളജുകളതിസലക്ക് സർവകലയാശയാലയുപ്ട പ്രധയാന 
പരീഷേയാ സയാമഗ്രതികൾ സശഖരതിക്കുന്തതിനും 
ബുക്തിംഗക് പ്െയ്യുന്തതിനും വതിതരണം 
നടത്തുന്തതിനുമയായതി എപതിപ്ജ അബക്ദുൾ കലയാം 
പ്ടകക്സനയാളജതിക്ൽ യൂണതിസവഴക്സതിറ്റതിയുമയായുള്ള 
ബന്ധം.

6. 73 സപയാളതിപ്ടകക്നതികക് സകയാസളജുകൾ,  
11 പ്ടകക്നതിക്ൽ വഹസക്കൂളകൾ, 17 സർക്യാർ 
വയാണതിജധ് സ്യാപനങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ 
നതിന്നുള്ള പ്രധയാന പരീഷേയാ സയാമഗ്രതികൾ ബുക്ക് 
പ്െയ്യുന്തതിനും അയയ്ക്കുന്തതിനുമയായതി സകരളത്തിപ്ല 
സയാസങ്തതിക പരീഷേയാ കൺസ്യാളറുമയായുള്ള ബന്ധം.

7. പ്പയാതജനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള പരയാതതികളം കത്തുകളം 
ഇ-സപയാസക്റ്റക് സസന്ദശങ്ങളം ഏസകയാപതിപെതിക്കുന്തതിനക് 

സകയാർപെസ�റ്റക് ഇ-സപയാ്റേതിനയായതി സകരള സംസ്യാന 
സർക്യാരുമയായുള്ള ബന്ധം.

8. പതി ആർ എസക് സൗകരധ്ം വഴതി പ്�യതിൽ സവ 
�തിസർസവഷൻ ടതിക്റ്റക് ബുക്തിംഗക് സംവതിധയാനം. 

9. പയാസക് സപയാർട്ടക് ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്ക് പയാസക് സപയാർട്ടക് 
ലഭതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രക്രതിയ സുഗമമയാക്കുന്തതിനക് 
പത്നംതതിട്ട, കവ�ത്തി, കയാസർസഗയാഡക്, 
പ്െങ്ങന്നൂർ, കട്ടപെന, ഒലവസക്യാടക്, ആറ്റതിങ്ങൽ , 
പ്നൻമയാ� എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ സസവയാ സക�ങ്ങൾ 
സ്യാപതിച്ചു.

10. യുഐ ഡതി ഐ ഐയുമയായതി സഹകരതിച്ചക് ആധയാർ 
എൻ സ�യാൾ പ്മറെക് കം അപക് സഡറ്റക് പ്സറെറുകൾ  
ആരംഭതിച്ചു.

11. ഗംസഗയാത്രതിയതിൽ നതിന്നും പ്കയാണ്ടുവരുന് ഗംഗയാ ജലം 
വതിതരണം.

12. ഉജയാല പദ്തതിക്ക് കീഴതിൽ വതിതരണം പ്െയ്യുന് 
എൽഇഡതി ബൾബുകൾ, ട്യൂബക് വലറ്റുകൾ, 
എനർജതി എഫതിഷധ്റെക് ഫയാനുകൾ എന്തിവയുപ്ട 
വതിൽപെനയ്കയായതി സകരള തപയാൽ സർക്തിൾ 
M/s എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതി സർവീസസക് 
ലതിമതിറ്റഡുമയായുള്ള കരയാർ.

13. സതിബതിഎസക്ഇയുപ്ട പ്രധയാന പരീഷേയാ സയാമഗ്രതികൾ 
ബുക്ക് പ്െയ്യുന്തതിനും വതിതരണം പ്െയ്യുന്തതിനും 
സതിബതിഎസക്ഇയുമയായുള്ള ബന്ധം.

14. എൻ ഡതി എ, സ്റേറ്റക് പതി എസക് സതി, യു പതി എസക് സതി, 
എസക് എസക് സതി എന്ീ സ്യാപനങ്ങൾക്ക് പ്രസതധ്ക 
ബുക്തിംഗക് നടത്തുന്തതിനക്  പ്തപ്രപ്ഞ്ഞടുത് 
സപയാസ്റേയാഫീസുകളതിൽ പ്രസതധ്ക ്ീഡക് സപയാസക്റ്റക് 
ബുക്തിംഗക് കൗണ്റുകളപ്ട ക്രമീകരണം.

15. ഇന്ധ്യതിലുടനീളമുള്ള തഹസതിൽേയാർ/തയാലൂക്ക് തല 
അധതികയാരതികൾക്ക് രജതിസക്്യാർ ജന�ൽ ഓഫക്  
ഇന്ധ്യുപ്ട പ്സൻസസക് 2021നക് ആവശധ്മയായ 
സയാമഗ്രതികൾ വതിതരണം പ്െയ്യുന് പദ്തതി.

സ്റ്റാമ്പ് കശഖരം   

്റേയാമ്പക് സശഖരം ഒരു വതിസനയാേമയായതി 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി, തതിരുവനന്പുരം 
ജതിപതിഒ, എ�ണയാകുളം, തൃശ്ശൂർ, സകയാഴതിസക്യാടക് പ്ഹഡക് 
ഓഫീസുകൾ  എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ സകരള തപയാൽ 
സർക്തിൾ വതിവതിധ നടപടതികൾ സ്വീകരതിച്ചക് വരുന്നു. 
സകരളത്തിപ്ല എല്ലയാ പ്ഹഡക് സപയാസക്റ്റക് ഓഫീസുകൾ, 
സംസ്യാനപ്ത് 25 ഫതിലയാറ്റലതി എക്ക്റ്റൻഷൻ 
കൗണ്റുകൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിലൂപ്ട ്റേയാമ്പക് സശഖരം   
ലഭധ്മയാക്കുന്നു. ഇന്ധ്യാ സപയാസക്റ്റക് ഓസരയാ വർഷവം 
പു�ത്തി�ക്കുന് ്റേയാമ്പക് സശഖര വസക്തക്ൾ വയാങ്ങയാൻ 
ആഗ്രഹതിക്കുന് അക്ൗണ്ടുള്ള ഏപ്തയാരു ്റേയാമ്പക് 
സശഖരതിക്കുന് വധ്ക്തിക്കും, ഉപസഭയാക്യാവതിനും വതിവതിധ 
ബ്യൂസ�യാകളതിലൂപ്ട ആേധ് ആറുമയാസത്തിനുള്ളതിൽ ഇവ 
വതിതരണം പ്െയക്തക് ലഭധ്മയാക്കുന്നു. 
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ലകരാലപക്് 2019

സകരള സർക്തിൾ ഫതിലയാറ്റലതികക് എക്തിബതിഷൻ 
(പ്കരയാപ്പക്ക് ) 2019, തതിരുവനന്പുരത്ക് നവംബർ 
26, 2019 മുതൽ നവംബർ 29, 2019 വപ്ര നടന്നു. ഒരു 
കയാരീഡക്   കവർ ഉൾപെപ്ട ഏഴക് പ്രസതധ്ക കവറുകൾ, 
പ്കരയാപ്പക്ക് തീമതിൽ ഒരു സയാറ്റതിൻ കവർ, ഗയാന്ധതിജതിയുപ്ട 
സകരള സന്ദർശനപ്ത്ക്കു�തിച്ചുള്ള ഒരു ഖയാേതി കവർ 
എന്തിവയുൾപ്പെപ്ട എക്തിബതിഷൻ പു�ത്തി�ക്തി. സകരള 
സർക്തിളതിപ്റെ പതികക്സറ്റയാ�തിയൽ സപയാസക്റ്റക്കയാർഡക് 
പയായ്ക്കും സകരള സർക്തിളതിപ്റെ എല്ലയാ പതികക്സറ്റയാ�തിയൽ 
സശഖരങ്ങളം ഗയാന്ധതിജതിയുപ്ട ജീവതിതത്തിപ്ല സുപ്രധയാന 
സംഭവപ്ത്ക്കു�തിച്ചുള്ള 15 െതിത്ര സപയാസക്റ്റക്കയാർഡുകളം 
അടങ്ങതിയ ഒരു പയായ്കക്, പ്ക�യാപ്പക്ക് 2019 പു�ത്തി�ക്തി.

വാർത്ാവടിനടിമയം

സമ്പേക് വധ്വസ്യുപ്ട ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും 
നവീകരണത്തിനും ആവശധ്മയായ പ്രധയാന പതിന്തുണയാ 
സസവനങ്ങളതിപ്ലയാന്യാണക് വയാർത്യാവതിനതിമയം. 
സ്വയാത�ധ്ലബക്ധതിക്കുസശഷം ഇന്ധ്യതിപ്ല 
വയാർത്യാവതിനതിമയ സസവനം ഗണധ്മയായതി പ്മച്ചപ്പെട്ടു.

ലെെടികഫാൺ വരടിക്ാരുലെ വടിശദാംശങ്ങൾ  

ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര 1,167.81 േശലഷേം 
പ്ടലതിസഫയാൺ വരതിക്യാരുള്ള സലയാകപ്ത് രണ്യാമപ്ത് 
വലതിയ പ്ടലതികമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ വതിപണതിയയാണക് ഇന്ധ്, 
ഇതതിൽ 1,147.92 േശലഷേം വയർപ്ലസക് വരതിക്യാരും 
19.89 േശലഷേം വയർ-വലൻ വരതിക്യാരുമയാണക് ഉള്ളതക്.
 
ഇന്ധ്യതിൽ പ്മയാത്ത്തിലുള്ള പ്ടലതി പ്ഡൻസതിറ്റതി 86.23 
ശതമയാനമയാണക് (വയർപ്ലസക്: 84.77 ശതമയാനവം 
വയർ വലൻ: 1.47 ശതമയാനം). സകരളത്തിപ്ല പ്ടലതി 
പ്ഡൻസതിറ്റതി സേശീയ ശരയാശരതിസയക്യാൾ വളപ്ര 
ഉയർന്തയാണക്, ഇതക് 128.93 ശതമയാനവം പ്ടലതിസഫയാൺ 
വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം 45.72 േശലഷേവമയാണക് (44.28 
വയർപ്ലസും 14.39 വസയർഡക് കണഷേനുകളം).

കകരളത്ടിലെ ലെെടികഫാൺ വരടിക്ാരുലെ 
എണ്ം: കസവന ദാതാവടിലന് 
അെടിസ്ാനത്ടില്

സകരളത്തിപ്ല വയർപ്ലസക് പ്ടലതിസഫയാൺ വരതിക്യാരുപ്ട 
എണ്ം പട്ടിക 11.3.3 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സകരളത്തിൽ ആപ്ക വയർപ്ലസക് വരതിക്യാരുപ്ട 
എണ്ം 4,42,86,150 ആണക്. 10,95,0711 വരതിക്യാരുള്ള  
ബതി എസക് എൻ എല്ലതിനയാണക് ഏറ്റവം വലതിയ വയർപ്ലസക് 
കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി ഉള്ളതക്. പ്വയാഡയാസഫയാണതിനക് 1,77,19,606 
വരതിക്യാരയാണക്. �തിലയൻസക് കമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻസതിനക് 709 
വരതിക്യാർ മയാത്രസമയുള്ളൂ.

സസവന േയാതയാക്ളപ്ട വയർപ്ലസക് മയാർക്റ്റക് പ്ഷയർ 
െടിത്ം 11.3.1 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
  
സകരളത്തിപ്ല വയർ-വലൻ പ്ടലതിസഫയാൺ 
വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം പട്ടതിക 11.3.4 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

സകരളത്തിപ്ല വയർ-വലൻ പ്ടലതിസഫയാൺ 
വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം െടിത്ം 11.3.2 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്ടലതി കമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ വകുപെക് ഒറ്റ അടതിയന്തിര നമ്പർ 
കബാക്് 11.3.4 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇന്ർലനറ്് വരടിക്ാരുലെ 
വടിശദാംശങ്ങൾ  
 
2020 ജൂൺ, 30 അവസയാനത്തിൽ ഇന്ധ്യതിപ്ല 
ആപ്ക ഇൻ�ർപ്നറ്റക് വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം 749.07 
േശലഷേമയാണക്. 726.01 േശലഷേത്തിലധതികം 
വരുന് ഇറെർപ്നറ്റക് വരതിക്യാരതിൽ, 96.95 ശതമയാനം 
ഉപസഭയാക്യാക്ൾ വയർപ്ലസക് ഇറെർപ്നറ്റക് വരതിക്യാരും 
3.07 ശതമയാനം വരുന് 23.06 േശലഷേം സപർ വസയർഡക് 
ഇറെർപ്നറ്റക് വരതിക്യാരുമയാണക്. 

പട്ടിക 11.3.3 സകരളത്തിപ്ല വയർപ്ലസക് പ്ടലതിസഫയാൺ വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം

ബ ടി എസ് എന് എല് ഭാരതടി 
എയർലെല് 

കവാഡകഫാൺ 
ഐഡടിയ 

�ടിെയന്സ് 
ജടികയാ 

�ടിെയന്സ് 
കമ്്യൂണടികക്ഷന്സ് ആലക 

1,09,50,711 59,44,643 1,77,19,606 96,70,481 709 4,42,86,150
അവലംബം: ബതി എസത് എൻ എൽ 

പട്ടിക 11.3.4 സകരളത്തിപ്ല വയർ-വലൻ പ്ടലതിസഫയാൺ വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം
ബ ടി  എസ്  എന്  

എല്
ഭാരതടി 

എയർലെല്
കവാഡകഫാൺ 

ഐഡടിയ
�ടിെയന്സ് 

ജടികയാ
�ടിെയന്സ് 

കമ്്യൂണടികക്ഷന്സ്
ൊറ്

 ലെെ ടി
കമ്യൂണടികക്ഷന്സ്

ആലക 

13,16,646 60,245 6,090 28,238 8,295 19,620 14,39,134
അവലംബം: ബതി എസത് എൻ എൽ 
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സബയാക്ക് 11.3.1 പ്ടല തി കമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ ഒറ്റ അടതിയന്തിര നമ്പർ '112'

വയാർത്യാ പ്രസഷേപണ വകുപെക് 2016 ഓഗ്റേതിൽ പ്ടല തികമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ സർ വ്ീസക് പ്രസയയാരതിറ്റീസക് (ട തി.എസക്.പ തി) 
അനുസരതിച്ചക് എല്ലയാ സംസ്യാനങ്ങളം സക� ഭരണ പ്രസേശങ്ങളം അടതിയന്ര ഘട്ട നമ്പർ '100'നക് പകരം '112' 
ഏർപ്പെടുത്ണപ്മന്ക് നതിർസദേശതിച്ച തിരുന്നു. ഡൽഹതി ഒഴതിപ്ക മറ്റക് എല്ലയാ സംസ്യാനങ്ങളം/സക� ഭരണ പ്രസേശങ്ങളം 
'100' നക് പകരം '112' ഒറ്റ അടതിയന്തിര നമ്പരയായതി സ്വീകരതിച്ച തിട്ടുണ്ക്. രയാജധ്ത്ക് നതിലവ തിലുള്ള 100, 101, 102, 108 
എന്ീ വധ്തധ്സ് അടതിയന്തിര നമ്പരുകൾക്ക് പകരമയായതിട്ടയാണക് '112' അടതിയന്തിര നമ്പരയായതി നതിർസദേശതിച്ച തിട്ടുള്ളതക്. 
ആഭധ്ന്രവകുപെ തിനക് കീഴ തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് പ തി.എസക്.എ.പ തി (പബ് തികക് സസഫക്റ്റതി ആൻസ�തിംഗക് സപയായതിറെക്) 
സംവ തിധയാനത്തിനക് കീഴ തിലയാണക് എല്ലയാ സംസ്യാനങ്ങളം സക�ഭരണ പ്രസേശങ്ങളം ഈ പദ്തതി നടപെ തിലയാക്കുന്തക്. 
പ തി.എസക്.എ.പ തിയതിൽ അടതിയന്തിര സസന്ദശം ലഭതിച്ചയാലുടൻ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്യാനങ്ങളതിപ്ല/സക� ഭരണ 
പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല പ്രസതധ്കം പരതിശീലനം ലഭതിച്ച ഉസേധ്യാഗസ്ർ/സസന്ദശം സ്വീകരതിക്കുന് ആൾ/ബന്ധപ്പെട്ട 
സംസ്യാനങ്ങളതിപ്ല/സക� ഭരണ പ്രസേശപ്ത് വ തിേഗ്ർ എന്തിവർ സസന്ദശത്തിപ്റെ അടതിയന്തിര സ്വഭയാവം 
കണക്തിപ്ലടുത്ക് സപയാലീസക്, അഗ്നതിരഷേയാ സസന, ആസരയാഗധ് വകുപെക് മറ്റക് ബന്ധപ്പെട്ട സംവ തിധയാനങ്ങൾ എന്തിവയ്കക് 
സസന്ദശം വകമയാറുന്നു.

െടിത്ം 11.3.1 സസവന േയാതയാക്ളപ്ട വയർപ്ലസക് മയാർക്റ്റക് പ്ഷയർ

അവലംബം: ബതി എസത് എൻ എൽ 

െടിത്ം 11.3.2 സകരളത്തിപ്ല വയർ-വലൻ പ്ടലതിസഫയാൺ വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം

അവലംബം: ബതി എസത് എൻ എൽ 



596 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സകരളത്തിൽ ആപ്ക ഇറെർപ്നറ്റക് വരതിക്യാരുപ്ട എണ്ം 
27.44 േശലഷേമയാണക്.

സസവന േയാതയാവതിപ്റെ അടതിസ്യാനത്തിൽ സകരളത്തിപ്ല 
പ്മയാവബൽ ടവറുകളപ്ട എണ്ം പട്ടിക 11.3.5 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സകരളത്തിപ്ല പ്മയാവബൽ ടവറുകളപ്ട ശതമയാനം 
െടിത്ം 11.3.3 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സകരള പ്ടലതിസകയാം സർക്തിളതിപ്റെ സസവനം 
സകരളം, സക� ഭരണ പ്രസേശങ്ങളയായ ലഷേേ്വീപക്, 
സപയാണ്തിസച്ചരതിയുപ്ട (മയാഹതി) വതിവതിധ പ്രസേശങ്ങൾ 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ ലഭധ്മയാക്കുന്നു. സകരള സർക്തിളതിനക് 
കീഴതിൽ 11 സമജർ പ്സക്റെ�തി സ്വതിച്ചതിംഗക് ഏരധ്കളം 
(എസക്.എസക്.എ) ലഷേേ്വീപതിപ്ല ഒരു വമനർ 
പ്സക്റെ�തി സ്വതിച്ചതിംഗക് ഏരധ്യും ഉണ്ക്. സകരള പ്ടലതിസകയാം 
രംഗപ്ത് നതിലവതിപ്ല അവസ് കബാക്് 11.3.2 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
11.3.5 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

വാർത്ാപ്രകക്പണ പശ്ാത്െം

പുതതിയ പ്തയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും 
വതിവരസയാസങ്തതികവതിേധ് കൂടുതൽ 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനും സർക്യാർ വതിവതിധ 
നടപടതികൾ സ്വീകരതിചുവരുന്നു. വതിവരസയാസങ്തതിക 
പയാർക്കുകളതിൽ കൂടുതൽ സ്ലസൗകരധ്ം, സ�യാഡുകൾ, 
�യാമ്കൾ, വതിവരസയാസങ്തതിക സമഖലകളതിസലക്ക് 
പ്മച്ചപ്പെട്ട ഉപരതിതല സൗകരധ്ങ്ങൾ, ഊർജ ലഭധ്ത 
അടതിസ്യാന സൗകരധ് വതികസനത്തിനക് വതിവര 
സയാസങ്തതികത ആ്േമയാക്തി സ്വകയാരധ് പദ്തതികൾ 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്ൽ, രയാജധ്പ്ത് പ്രധയാന നഗരങ്ങപ്ള 
വതിവരസയാസങ്തതിക സമഖലകളമയായതി ബന്ധതിപെതിച്ചക് 
പ്മച്ചപ്പെട്ട വയാണതിജധ് ബന്ധങ്ങൾ ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനക് 
മതതിയയായ സയാമൂഹധ് സുരഷേ പരതിപയാടതികൾ, പ്പയാത 
സ്ലങ്ങളതിൽ സൗജനധ് വവവഫ, ഇറെർ പ്നറ്റക് ഓഫക് 
തതിങ്ങക്സക് (ഐ.ഒ. റ്റതി) തടങ്ങതിയവ ഇതതിപ്റെ ഭയാഗമയാണക്.
ഡതിജതിറ്റൽ പ്പയാത സസവനങ്ങൾ അനയായയാസവം 
സവഗതസയ�തിയതം സുഗമവം െതിലവകു�ഞ്ഞതമയാണക്. 
പ്പയാതസമഖലപ്യ ഇതക് കയാരധ്ഷേമവം 

പട്ടിക 11.3.5 സസവന േയാതയാവക് തതിരതിച്ചുള്ള പ്ടലതിസഫയാൺ ടവറുകൾ 

ബ ടി എസ് എന് എല് ഭാരതടി എയർലെല് കവാഡകഫാൺ 
ഐഡടിയ 

�ടിെയന്സ് ജടികയാ ആലക 

6,012 7,007 8,593 10,101 31,713
അവലംബം: ബതി എസത് എൻ എൽ 

െടിത്ം 11.3.3 സകരളത്തിപ്ല പ്മയാവബൽ ടവറുകളപ്ട ശതമയാനം 

അവലംബം: ബതി എസത് എൻഎൽ

കബാക്് 11.3.2 2019, ജൂൺ 30 അനുസരതിച്ചക് സകരള പ്ടലതിസകയാം സമഖലയുപ്ട അവസ്

• പ്ടലസഫയാൺ എക്ക്സെഞ്ചുകളപ്ട എണ്ം : 1,407
• സജീകരണ സശഷ തി : 27,08,568
• പ്രവർത്നഷേമമയായ കണഷേനുകൾ : 1,26,51,432. പ്മയാവബൽ (1,09,09,530) + ലയാൻഡക്  വലൻ 

(17,41,902)
• െ.കതി മീറ്റ�തിനക് ശരയാശരതി പ്ടലസഫയാണുകൾ : 320
• പ്ടലസഫയാൺ സയാ�ത : 1,000നക് 378

അവലംബം: ബതി എസത് എൻഎൽ
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ലയാഭകരവമയാക്കുന്നു. ഡതിജതിറ്റൽ രംഗപ്ത് വതിടവക് 
നതികത്തി 2020ഓപ്ട ഡതിജതിറ്റൽ അധതിഷ്തിത സമൂഹം 
വയാർപ്ത്ടുത്ക് സ്തിരതയയാർന് സയാമ്പത്തിക 
വതികസനം വകവരതിക്കുക എന്തതിനയാണക് സർക്യാർ 
ലഷേധ്മതിടുന്തക്.

സംസ്യാന സർക്യാരതിപ്റെ ഇ- ഗസവണൻസക് 
സംരഭങ്ങളതിൽ മുഖധ്മയായവയതിൽ െതിലതയാണക് സകരള 
സ്റേറ്റക് വവഡക് ഏരതിയ പ്നറ്റക് വർക്ക് (പ്കസ്വയാൻ), 
പ്സക്രസട്ട�തിസയറ്റക് ഏരതിയ പ്നറ്റക് വർക്ക്, സ്റേറ്റക് ഡയാറ്റയാ 
പ്സൻ�ർ, സ്റേറ്റക് ഡയാറ്റയാ സർവീസക് പ്ഡലതിവ�തി സഗറ്റക് 
സവ, പ്പയാതസ്ലങ്ങളതിപ്ല സൗജനധ് വവവഫ 
സൗകരധ്ം എന്തിവ. തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാച്ചതി, 
സകയാഴതിസക്യാടക് ജതില്ലകപ്ള തമ്മതിൽ ബന്ധതിപെതിക്കുന്തം, 14 
ജതില്ലകൾ, 152 സബ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തുകൾ എന്തിവപ്യ 
സകയാർത്തിണക്കുന്തമയായ പ്കസ്വയാൻ (പ്ക.എസക്.
ഡബ്്യൂ.എ.എൻ) പദ്തതി സംസ്യാന ഇൻഫർസമഷൻ 
ഇൻഫയാസക്്കക്ച്ച�തിപ്റെ (എസക്.ഐ.ഐ) നപ്ട്ടല്ലയാണക്. 
ഈ പ്നറ്റക് വർക്ക് സംവതിധയാനത്തിലൂപ്ട 3,500ൽപെരം 
ഓഫീസുകപ്ള വയർപ്ലസ്ക് സംവതിധയാനം വയാടകയ്കക് 
എടുത് മറ്റക് വലനുകളമയായതി തടങ്ങതിയ സലയാക്ൽ 
ഏരതിയ പ്നറ്റക് വർക്കുകളതിലൂപ്ട ബന്ധതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
ഒരു സുരഷേതിത പ്ടലതികമ്മ്യൂണതിസക്ഷൻ 
ശംഖലവഴതി സംസ്യാന ഗവപ്മെന്റുകപ്ള തമ്മതിലും 
ഗവൺപ്മറെും പ്പയാതജനങ്ങളം തമ്മതിലുമുള്ള ബന്ധം 
നതിലനതിർത്തുന്തതിനക് സ്റേറ്റക് ഡയാറ്റയാ പ്സറെ�തിപ്റെയും, 
പ്കസ്വയാൻ ഏസകയാപനം സയാദ്ധ്മയാകുന്നു. 

കകരള ദഫബർ ഒപ്റ്ടിക് ലനറ്് വർക്് 
(ലകകഫാൺ)

സകരളപ്ത് ബൗദ്തികവം നവീനവം 
ഉൾക്യാഴ്ച ഉള്ളതമയായ ഒരു സമൂഹമയാക്തി 
വയാർപ്ത്ടുക്കുന്തതിനുമയാണക് ഡതിജതിറ്റൽ 
ജീവതിതസയാഹെരധ്ം വളർത്തി എടുക്കുന്തതിനുമയാണക് 
സംസ്യാന സർക്യാർ സ്റേറ്റക് വവഡക് ഒപക്റ്റതിക്ൽ 
വഫബർ പ്നറ്റക് വർക്ക് - സകരള വഫബർ പ്നറ്റക് 
വർക്ക് (പ്കസഫയാൺ) സംരംഭത്തിനക് തടക്മതിട്ടതക്.

ഡതിജതിറ്റൽ സകരളയുപ്ട ഭയാഗമയായ ജതി2ജതി, ജതി2സതി, ബതി2സതി 
എന്ീ പ്ലയാറ്റക്സഫയാമുകളതിൽ വളപ്ര കയാരധ്ഷേമമയായതി പ്ക 
സഫയാൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സങ്ീർണ ആപ്ലതിസക്ഷനുകൾ 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് തയ്യയാ�യാക്തിയ ഉള്ളടക്ങ്ങൾ ഫലപ്രേമയായതി 
ത�ക്കുന്തതിനും, സ്യാർട്ടക് സതിറ്റതി, സ്യാർട്ടക് ്യാഫതിക്ക് 
മയാസനജക്പ്മൻ�ക്, വീഡതിസയയാ നതിരീഷേണം, സയാമ്പത്തിക 
ഉൾപ്പെടുത്ൽ, സ്യാർട്ടക് മീറ്റ�തിംഗക് പരതിഹയാരങ്ങൾ, 
ഡതിജതിറ്റൽ ഇടപയാടുകൾ തടങ്ങതിയ സസവനങ്ങളം ഈ 
പ്നറ്റക് വർക്തിലൂപ്ട പ്െയ്യുവയാൻ കഴതിയും. സകരളത്തിപ്ല 
ഉൽപയാേന സസവന ഇൻക്യൂസബറ്ററുകൾക്ക് 
വവവതിധധ് അവസരങ്ങൾ ത�ക്കുന്തതിനും ്റേയാർട്ടക്പെക് 
സംരഭങ്ങൾക്ക് സവണ്ത്ര ഊർജം പകരുന്തതിനും ഇതക് 
പ്രസയയാജനം പ്െയ്യും.

ജതില്ലയാ സക�ങ്ങൾ, സബ്യാക്ക് ഗ്രയാമ പഞ്ചയായത്തുകൾ 
എന്തിവയുമയായതി തലസ്യാനപ്ത് ബന്ധതിപെതിക്കുന്തതിനക് 
ഒപക്റ്റതികക് വഫബർ പ്നറ്റക് വർക്ക് (സകരള 
സ്റേറ്റക് വഫബർ പ്നറ്റക് വർക്ക് ) സംവതിധയാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുന്തതിനക് സംസ്യാനസർക്യാർ 
ഉസദേശതിക്കുന്നു. വതിപുലമയായ പ്നറ്റക് വർക്ക് സൗകരധ്ങ്ങൾ 
പ്കസഫയാൺ പദ്തതി വഴതി ഒരുക്കുക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
പഷേംകൂടയാപ്ത ആവശധ്യാനുസരണം തയാങ്ങയാവന് 
തരത്തിൽ രണ്ക് എം.ബതി.പതി.സക് മുതൽ 100എം.
ബതി.പതി.സക് വപ്ര സവഗതയതിൽ എല്ലയാ ഭവനങ്ങളതിലും 
പ്നറ്റക് വർക്ക് സൗകരധ്ം ലഭതിക്കുന്തതിനക് പ്കസഫയാൺ 
വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിനക് പ്കഎസക്ഇബതിയുപ്ട 
സഹകരണസത്യാപ്ട നതിലവതിലുള്ള വവേ്യുതതി 
സപയാളകളമയായതി ബന്ധതിപെതിച്ചക് ഒ.എഫക്.സതി തയ്യയാ�യാക്കുന്നു.

ഡതിജതിറ്റൽ വതിഭജനം പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക് എല്ലയാ  
നഗര-ഗ്രയാമ പ്രസേശങ്ങപ്ളയും തമ്മതിൽ ബന്ധതിപെതിച്ചക് 
സംസ്യാനത്തുടനീളം വഫബർ ഒപക്റ്റതികക് കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി 
സ്യാപതിക്കുന്തതിനയായതി വൻകതിട അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
പദ്തതി ആസൂത്രണം പ്െയക്തക് നടപെതിലയാക്കുന്തതിലൂപ്ട 
നതിർദേതിഷ് പ്കസഫയാൺ ശംഖല സകരളത്തിപ്റെ ഡതിജതിറ്റൽ 
പരതിവർത്നത്തിനക് കരുസത്കും. ബതിപതി എൽ 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 എം ബതി പതി എസക് വപ്ര സൗജനധ് 
പരതിമതിത ഇറെർപ്നറ്റക് ബയാൻഡക് വതിഡക്ത്ക് ലഭധ്മയാകും. 
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11.4 കുടിവവള്ജം

സുരഷേതിതവം പരധ്യാപ്വമയായ ശുദ് ജലവം ശുെതിത്വവം 
ലഭധ്മയാക്കുക എന്തക് അടതിസ്യാന മനുഷധ്യാവകയാശങ്ങളം 
അവ എല്ലയാ മനുഷധ്രുസടയും ആസരയാഗധ്കരമയായ 
ഉപജീവന മയാർഗ്ഗത്തിനും അന്സ്ക് നതിലനതിറുത്തുന്തതിനും 
ഒഴതിവയാക്യാനയാവയാത്തമയാണക്. എല്ലയാവർക്കും ശുദ്ജലവം 
ശുെതിത്വവം സയാർവ്ത്രതികമയായതി ലഭധ്മയാക്കുക എന് 
സനട്ടത്തിനു സവണ്തി വതിസവെനമതില്ലയാപ്ത പ്രവർത്തിക്യാൻ 
അന്യാരയാഷക്് മനുഷധ്യാവകയാശ നതിയമം എല്ലയാ 
രയാജധ്ങ്ങസളയും നതിർബന്ധതിക്കുന്നു. എല്ലയാവർക്കും 
വതിശ്വസനീയമയായ ജലവതിതരണം നൽകുകപ്യന്തക് 
സലയാകത്തിപ്റെ പല ഭയാഗങ്ങളതിപ്ലന്  സപയാപ്ല 
ഇന്ധ്യതിലും ഒരു പ്വല്ലുവതിളതിയയാണക്. 

സലയാകയാസരയാഗധ്സംഘടന/യൂണതിപ്സഫക്  2019 
വതിവരങ്ങൾ അനുസരതിച്ചക് സലയാകപ്മമ്പയാടുമുള്ള 220 
സകയാടതി ആളകൾക്ക് സുരഷേതിത കുടതിപ്വള്ളത്തിസറെയും 
420 സകയാടതി  ആളകൾക്ക് സുരഷേതിത ശുെതിത്വത്തിസറെയും 
കു�വണ്ക്. 20.7 സകയാടതി ആളകൾ ഒരു പ്മച്ചപ്പെട്ട 
സ്യാതസ്തിൽ നതിന്നും പ്വള്ളം സശഖരതിക്കുവയാൻ  
സപയായതിട്ടുവരുന്തതിനയായതി ഓസരയാ പ്രയാവശധ്വം 30 
മതിനതിറ്റതിലധതികം പ്െലവഴതിക്കുന്നു. കൂടയാപ്ത 200 സകയാടതി 
ആളകൾ മനുഷധ്മയാലതിനധ്മുള്ള കുടതിപ്വള്ള സ്യാതസ്ക് 
ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു. ശുെതിത്വക്കു�വം സുരഷേതിതമല്ലയാത് 
കുടതിപ്വള്ളവം മൂലം വയ�തിളക്സരയാഗങ്ങളയാൽ 
അഞ്ചുവയസ്തിൽ തയാപ്ഴയുള്ള ഏകസേശം 2,97,000 
കുട്ടതികൾ (പ്രതതിേതിനം 800 ൽ കൂടുതൽ) പ്രതതിവർഷം 
മരണമടയുന്നു.

ഐകധ്രയാഷക്് മനുഷധ്യാവകയാശ കൗൺസതിലതിപ്റെ (യു.
എൻ.എച്ചക്.ആർ.സതി) 40-യാം സയയാഗത്തിൽ ‘ആസരയും 
വതിട്ടുകളയരുതക് ‘  എന് ഐകധ്രയാഷക്് സലയാക 
ജലവതിതരണ �തിസപെയാർട്ടക് 2019 മയാർച്ചക് 19 -നക് 
പു�ത്തി�ക്തി. ജലവതിഭവ മയാസനജക്പ്മറെതിപ്റെ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്ലുകളസടയും ജലവതിതരണ, ശുെതിത്വ 
സസവനങ്ങളപ്ട ലഭധ്തയുസടയും പ്രയാധയാനധ്മയാണക്,  സലയാക 
ജലേതിനസത്യാടനുബന്ധതിച്ചക്  ഇതക് വതിശേീകരതിക്കുന്തക്. 
സുസ്ീര വതികസനത്തിനയായുള്ള 2030 അജണ്യതിപ്ല 

പ്രതതിബദ്തയുപ്ട ഏറ്റവം പ്രധയാന ഭയാഗമയായയാണക് 
‘ആസരയും വതിട്ടുകളയരുതക് ' എന് നതിലപയാടതിപ്ന 
കയാസണണ്തക്. ഇതതിനക് എല്ലയാ രയാജധ്ങ്ങളതിസലയും എല്ലയാ 
ജനങ്ങൾക്കും സയാമൂഹതിക സയാമ്പത്തിക വതികസനത്തിൽ 
നതിന്ക് പ്രസയയാജനം സനടയാനും മനുഷധ്യാവകയാശങ്ങളപ്ട 
പൂർണ്മയായ തതിരതിച്ച�തിവക് സനടയാനും അനുവേതിക്കുക 
എന് ലഷേധ്മയാണുള്ളതക്. ഈ �തിസപെയാർട്ടക് അനുസരതിച്ചക്  
‘ആസഗയാള ജല ആവശധ്ം‘  2050 വപ്ര സമയാനമയായ 
നതിരക്തിൽ വർദ്തിക്കുപ്മന്യാണക് പ്രതീഷേതിക്കുന്തക്. 
പ്രധയാനമയായും വധ്യാവസയായതിക ഗയാർഹതിക സമഖലകളതിപ്ല 
ആവശധ്ം വർദ്തിക്കുന്തതിനയാൽ നതിലവതിപ്ല ജല 
ഉപസയയാഗ നതിലവയാരസത്ക്യാൾ 20 മുതൽ 30 
ശതമയാനം വപ്ര വർദ്നവക് കണക്യാക്കുന്നു. ഉയർന് 
ജല സമ്മർദേം അനുഭവതിക്കുന് രയാജധ്ങ്ങളതിൽ 200 
സകയാടതിയലധതികം ആളകൾ തയാമസതിക്കുന്നു. കൂടയാപ്ത 
വർഷത്തിൽ ഒരു മയാസപ്മങ്തിലും ഏകസേശം 400 സകയാടതി  
ആളകൾക്ക് കടുത് ജല േൗർലഭധ്ം അനുഭവപ്പെടുന്നു. 
ജലത്തിപ്റെ ആവശധ്ം വർദ്തിക്കുകയും കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തതിയയാന തീവ്രത ബയാധതിക്കുകയും പ്െയ്യുസമ്പയാൾ ജല 
സമ്മർദേ നതില വർദ്തിക്കുന്തക് തടരും.

ഇന്ധ്ൻ സംസ്യാനങ്ങളതിൽ ഫലപ്രേമയായതി ജല 
പരതിപയാലനം സയാധധ്മയാക്കുന്തതിനയായതി നയാഷണൽ 
ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂഷൻ സഫയാർ ്യാൻസക് സഫയാമതിംഗക് ഇന്ധ് 
(എൻ ഐ ടതി ഐ) - നീതതി ആസയയാഗക് സംസയയാജതിത 
ജല മയാസനജക്പ്മറെക് സൂെതിക (സതി ഡബ്്യൂ എം ഐ) 
വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത്തു. സതി ഡബ്ധ് എം ഐ അനുസരതിച്ചക് 
സംസ്യാനങ്ങൾ ജല മയാസനജക്പ്മറെതിൽ പുസരയാഗതതി 
കയാണതിക്കുന്നുപ്ണ്ങ്തിലും പ്മയാത്ത്തിലുള്ള പ്രകടനം 
ഇന്ധ്യുപ്ട ജല പ്വല്ലുവതിളതികപ്ള സവണ്വതിധം 
സനരതിടയാൻ ആവശധ്മയായതതിസനക്യാൾ വളപ്ര 
തയാപ്ഴയയാണക്. ജല മയാസനജക്പ്മറെതിപ്റെ വതിവതിധ വശങ്ങൾ 
അളക്കുന്തതിനും അതക് സംസ്യാനങ്ങളതിപ്ല ജല ജീവ 
െക്രത്തിലുടനീളം ഉപസയയാഗതിക്കുന്തതിനുമുള്ള ഇന്ധ്യതിപ്ല 
ആേധ്പ്ത് ശ്രമമയാണതിതക്. 28 വധ്തധ്സ് സൂെകങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെട്ട 9 വതിശയാല സമഖലകൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് 
സംസയയാജതിത ജല മയാസനജക്പ്മറെതിപ്റെ സൂെതികയതിൽ 
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എല്ലയാ സംസ്യാനങ്ങസളയും നീതതി ആസയയാഗക് �യാങ്ക് 
പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. 2018, 2019 -പ്ല രണ്ടു സതി ഡബ്്യൂ എം 
ഐ �തിസപെയാർട്ടുകളതിലും സകരളത്തിനക് പ�ണ്യാം 
സ്യാനമുണ്ക്. കഴതിഞ്ഞ മൂന്ക് വർഷത്തിനതിപ്ട ശരയാശരതി 
80% സംസ്യാനങ്ങളം ജല മയാസനജക് പ്മറെക് സസ്യാർ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തി.

സേശീയ സയാമ്പതിൾ സർസവ്യുപ്ട (എൻ എസക് എസക് ) 
76-ം �ൗണ്തിപ്റെ ഭയാഗമയായതി സ്തിതതിവതിവരക്ണക്ക്, 
സപ്രയാഗ്രയാം നടപെയാക്ൽ മ�യാലയത്തിപ്ല സേശീയ 
സ്തിതതി വതിവരക്ണക്ക് ഓഫീസക് കുടതിപ്വള്ളം, 
ശുെതിത്വം, ശുെീകരണം, പയാർപെതിട അവസ് 
എന്തിവപ്യക്കു�തിച്ചക് ഒരു സർസവ് നടത്തുകയുണ്യായതി. 
ഗ്രയാമീണ സമഖലയതിപ്ല ഏകസേശം 87.6 ശതമയാനം 
കുടുംബങ്ങൾക്കും നഗര പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല ഏകസേശം 
90.9 ശതമയാനം കുടുംബങ്ങൾക്കും വർഷം മുഴുവൻ 
ആവശധ്മയായ കുടതിപ്വള്ളം പ്രധയാന സ്യാതസ്തിൽ 
നതിന്ക് ലഭതിക്കുന്നുപ്ണ്ന്ക് സർസവ് കയാണതിക്കുന്നു. 
ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിപ്ല ഏകസേശം 42.9 ശതമയാനം 
കുടുംബങ്ങളം പ്രധയാന കുടതിപ്വള്ള സ്യാതസ്യായതി 
വകപമ്പക് ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു. നഗര പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല 
ഏകസേശം  40.9 ശതമയാനം കുടുംബങ്ങളം 
കുടതിപ്വള്ളത്തിപ്റെ  പ്രധയാന ഉ�വതിടമയായതി വീടുകളതിപ്ല  
വപപ്പുപ്വള്ളം ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു.

സകരളത്തിൽ 13-യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയുപ്ട 
സമീപനം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും കുടതിപ്വള്ളം 
ഉ�പെയാക്കുക, േൗർലഭധ്ം സനരതിടുന് നഗരപ്രസേശങ്ങൾക്ക് 
കുടതിപ്വള്ളവതിതരണത്തിൽ പ്രസതധ്ക ഊന്ൽ നൽകുക, 
കതിണറുകൾ സംരഷേതിക്കുന്തതിനക് പ്രസതധ്ക ശ്രദ് 
നൽകുക, വതിതരണ നഷ്ം കു�യ്ക്കുന്തതിനക് ഉെതിതമയായ 
നടപടതികൾ സ്വീകരതിക്കുക എന്തിവയയാണക്. സകരള ജല 
അസതയാ�തിറ്റതി (പ്ക.ഡബ്്യൂ എ), പ്ക.ആർ.ഡബ്്യൂ എസക് എ 
(സകരള റു�ൽ വയാട്ടർ ആറെക് സയാനതിസട്ടഷൻ ഏജൻസതി) 
എന്തിവയയാണക് കുടതിപ്വള്ള സമഖലയതിപ്ല പ്രധയാന 
നടപെയാക്ൽ ഏജൻസതികൾ. പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകളം 
ഇതതിൽ പ്രധയാന പങ്ക് വഹതിക്കുന്നു.

കകരള വാട്ർ അകതാ�ടിറ്ടി (ലക.ഡബ്്യൂ.എ)

സകരളത്തിപ്ല ജലവതിതരണത്തിപ്റെ വതികസനവം 
ക്രമീകരണത്തിനും മലതിനജല സശഖരണത്തിനും 
നീക്ം പ്െയ്യലതിനുമയായതി പ്ക.ഡബ്്യൂ.എ സ്യാപതിച്ചു. 
ഓപെസ�ഷൻ ആറെക് പ്മയതിറെനൻസക്, സപ്രയാജകക്ടുകൾ, 
ആസൂത്രണം, വതികസനം, ഗുണ നതിലവയാര നതിയ�ണം, 
കൺസൾട്ടൻസതി എന്തിവയയാണക് ഇതതിപ്റെ പ്രധയാന 
പ്രവർത്ന യൂണതിറ്റുകൾ.

മെടിന ജെനടിവാരണം

പ്ക.ഡബ്്യൂ.എയ്കക് സംസ്യാനത്ക് മലതിന ജല 
മയാസനജക്പ്മറെക് ശധ്ംഖലയുപ്ട ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ 

വധ്യാപ്തിയയാണുള്ളതക്. തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തിൽ 
602.5 കതിസലയാമീറ്റർ പ്രൈയതിസനജക് കവസ�ജുണ്ക്. 
എ�ണയാകുളത്ക് അതക് 28 കതിസലയാമീറ്ററുമയാണക്. പ്ക.എസക്.
യു.ഡതി.പതി യുപ്ട കീഴതിൽ പ്കയാല്ലം, സകയാഴതിസക്യാടക് 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ മലതിനജല മയാസനജക്പ്മറെക് പദ്തതികൾ 
ഏപ്റ്റടുത്തിരുന്നുപ്വങ്തിലും പ്പയാതജന പ്രതതിസഷധവം 
ഭൂലഭധ്തകു�വം മൂലം ഇവ രണ്ടും നടപെയാക്യാൻ 
കഴതിഞ്ഞതില്ല. അമൃതതിപ്റെ കീഴതിൽ തതിരുവനന്പുരം 
സതിറ്റതിയതിൽ നതിരവധതി പദ്തതികൾ പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 
അറ്റകുറ്റപെണതികൾക്കു പു�സമ തതിരുവനന്പുരം 
സകയാർപെസ�ഷനതിപ്ല മലതിനജല മയാസനജക്പ്മറെക് 
ശഖലപ്യ തതിരുവനന്പുരം മലതിനജല മയാസനജക്പ്മറെക് 
വതിഭയാഗം പരതിപയാലതിക്കുന്നുണ്ക്. ഈ സയാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽത്പ്ന് ഗുരുവയായൂരതിൽ മലതിന ജല 
നതിവയാരണ പദ്തതി ആരംഭതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു. 
2019-20 കയാലയളവതിൽ 914 മീറ്റർ പുതതിയ മലതിനജല 
മയാസനജക്പ്മറെക് വപപെക് വലനുകൾ സ്യാപതിക്കുകയും 362 
മയാൻസഹയാളകൾ നതിർമ്മതിക്കുകയും പ്െയക്ത. 2019-20
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ പദ്തതിയുപ്ട ആപ്ക 
പ്െലവക് 28.52 ലഷേം രൂപയയായതിരുന്നു.

വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുപ്ട പതി പതി ഡതി വതിഭയാഗത്തിപ്ല 
നതിലവതിലുള്ള ഉസേധ്യാഗസ്പ്ര ഉപസയയാഗപ്പെടുത്തി 
സകരളത്തിലുടനീളം മലതിന ജല മയാസനജക്പ്മറെക് 
സംവതിധയാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്തതിനു സവണ്തി സപ്രയാജകക്ടക് 
�തിസപെയാർട്ടുകൾ തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനയായതി ജൂലയക്  7, 
2020 നക് ഒരു സതിവസ�ജക് പ്വർട്ടതിക്ൽ രൂപീകരതിച്ചു. 
എന്തിരുന്യാലും പണവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, 
മലതിനജല മയാസനജക്പ്മറെക് പ്ലയാന്റുകൾ/പമ്പക് ഹൗസുകൾ 
എന്തിവപ്യ്കതതിരയായ ജനങ്ങളപ്ട പ്രതതിസഷധം, ഭൂമതി 
ലഭതിക്കുന്തതിലും സ�യാഡക് മു�തിക്കുന്തതിനക് അനുവയാേം 
ലഭതിക്കുന്തതിലുള്ള കയാലതയാമസം എന്തിവ മലതിനജല 
മയാസനജക്പ്മറെക് പദ്തതികൾ ഏപ്റ്റടുക്കുന്തതിനക് മുമ്പക് 
പരതിസശയാധതിസക്ണ്തണ്ക്.

ജെവടിതരണ കവക�ജ്

ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര 2.09 സകയാടതി ജനങ്ങൾക്ക് 
പ്രസയയാജനം പ്െയക്തപ്കയാണ്ക് 1020 ജലവതിതരണ 
പദ്തതികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. വപപെക് പ്വള്ളത്തിപ്റെ 
ശരയാശരതി പ്രതതിശീർഷ ലഭധ്ത പ്രതതിേതിനം 84.76 
ലതിറ്റ�യാണക്  (എല്ലയാ ജതില്ലയാകളതിസലയും ആവയാസ 
വധ്വസ്കളതിൽ പ്രതതിശീർഷ ലഭധ്ത വധ്തധ്സ്മയാണക് ). 
2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 27 പദ്തതികൾ 
കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുകയും അതവഴതി ജലവതിതരണ കവസ�ജക് 
വർദ്തിക്കുകയും പ്െയക്ത. കവസ�ജതിൽ ഉൾപ്പെടയാത് 
പ്രസേശങ്ങൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന്തതിനയായതി കതിഫക്ബതി, 
സംസ്യാന പദ്തതി, ആർ.പ്ക.ഐ, നബയാർഡക് 
എന്തിവയുപ്ട കീഴതിൽ നതിരവധതി പുതതിയ പദ്തതികൾ 
അനുവേതിച്ചു. ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 പ്രകയാരം സകരള 
ജനസംഖധ്യുപ്ട 58.42 ശതമയാനം (54.11 ശതമയാനം 
ഗ്രയാമീണരും 75.60 ശതമയാനം നയാഗരതികരും) പ്ക ഡബ്്യൂ 
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എ യുപ്ട നതിലവതിലുള്ള പദ്തതികളതിൽ നതിന്ക് വപപെക് 
ജലവതിതരണം ലഭതിക്കുന്നു. 

2020  ഓഗസക്റ്റക് 31 പ്ല കണക്നുസരതിച്ചക് ജലവതിതരണ 
പദ്തതികളതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിട്ടുള്ള, ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള ജനസംഖധ് 
െതിത്രം 11.4.1-ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. സകരളത്തിപ്ല 
14 ജതില്ലകളതിൽ 86.67 ശതമയാനസത്യാപ്ട എ�ണയാകുളം 
ജതില്ലയയാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ കവസ�ജുള്ളതക്. 79.53 
ശതമയാനസത്യാപ്ട ആലപ്പുഴ ജതില്ല പതിന്തിൽത്പ്ന്യുണ്ക്. 
കയാസർസഗയാഡക് ജതില്ലയതിലയാണക് കവസ�ജക് ഏറ്റവം കു�വക് 
(29.51 ശതമയാനം). ജനസംഖധ്യുപ്ട ആപ്ക കവസ�ജക് 
58.42 ശതമയാനമയാണക്. വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 
11.4.1-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 പ്രകയാരം 
ജതില്ലയാതലത്തിലും ഇനം തതിരതിച്ചുമുള്ള വതിശകലനം 

കയാണതിക്കുന്തക് തതിരുവനന്പുരത്യാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ജലവതിതരണ പദ്തതികപ്ളന്നും (101), വയനയാടക് ഏറ്റവം 
കു�വക് ജലവതിതരണ പദ്തതികപ്ളന്നും (24) ആണക്. 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ നഗര ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ 
സകയാഴതിസക്യാട്ടും (17) ഏറ്റവം കു�വക് വയനയാടും (1) ആണക് 
(അനുബന്ം 11.4.2).
ഗയാർഹതിക സസവന കണഷേനുകൾ (എച്ചക് എസക് 
സതി), പ്തരുവ ടയാപ്പുകൾ എന്തിവയതിലൂപ്ട പ്ക ഡബ്്യൂ 
എ കുടതിപ്വള്ളം വതിതരണം പ്െയ്യുന്നു. ഗയാർഹതിക, 
ഗയാർഹതിസകതര, വധ്യാവസയായതിക കണഷേനുകളപ്ട 
ആപ്ക എണ്ം യഥയാക്രമം 24,88,361 ഉം, 18,65,567 ഉം,
2,177 ഉം ആണക്. ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര 
ആപ്ക 1,98,603 പ്തരുവ ടയാപെക് കണഷേനുകളതിൽ 
1,49,776 എണ്ം പഞ്ചയായത്തിലും 18,972 

െടിത്ം 11.4.1 ജലവതിതരണ പദ്തതികളപ്ട പരതിധതിയതിൽ വരുന് കുടുംബങ്ങളപ്ട (2020 ഓഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര) 
ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള അനുപയാതം 
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െടിത്ം 11.4.2 ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള ആസളയാഹരതി ജലലഭധ്ത, 2020 ആഗസക്റ്റക് 31 പ്ല കണക്ക്
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എണ്ം സകയാർപെസ�ഷനുകളതിലും 29,855 എണ്ം 
മുൻസതിപെയാലതിറ്റതികളതിലുമയാണക് (അനുബന്ം 11.4.3). 
2020  ഓഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര തസദേശസ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളതിസലക്ക് മയാറ്റതിയ പ്ക ഡബ്്യൂ എ യുപ്ട 
ഗ്രയാമീണ ജലവതിതരണ പദ്തതികളപ്ട എണ്ം 501-ഉം 14 
ജതില്ലകളതിസലയും ആപ്ക ജനസംഖധ്യാ കവസ�ജക് 
11,01,160 ഉം ആണക്. പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകളതിസലക്ക് 
മയാറ്റതിയ ജലവതിതരണ പദ്തതികളപ്ട ജതില്ലയാതല 
വതിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.4.4 -ൽ 
പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. െടിത്ം 11.4.2 -ൽ കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന് 
2020 ആഗസക്റ്റക് 31 പ്ല ജല ലഭധ്തയാ കണക്കു പ്രകയാരം 
എ�ണയാകുളം ജതില്ലയയാണക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ ജലലഭധ്ത 
(188.18 എൽ പതി സതി ഡതി) കയാസർസഗയാഡയാണക് ഏറ്റവം 
കു�ഞ്ഞ ലഭധ്ത (18.19 എൽ പതി സതി ഡതി). ഇതക് കഴതിഞ്ഞ 
വർഷപ്ത് കണക്കുകളതിൽ നതിന്ക് വധ്തധ്യാസപ്പെട്ടതിട്ടതില്ല  
(അനുബന്ം 11.4.5). 

വരുമാനം

പ്ക ഡബ്്യൂ എ യുപ്ട പ്രധയാന വരുമയാനം 
ജലവതിൽപെനയതിൽ നതിന്യാണക്. കൂടയാപ്ത  100 ശതമയാനവം 
മീറ്റർ �ീഡക് പ്െയ്യുന് ജല കണഷേനുകളള്ള, രയാജധ്പ്ത് 
ഏക സംസ്യാനം സകരളമയാണക്. സബ്യാക്ക് തയാരതിഫക് 
ഘടനസയയാടു കൂടതിയ (ഉപസഭയാഗം കൂടുന്തതിനനനുസരതിച്ചക് 
നതിരക്ക് വർദ്തിക്കുന്നു) ജലതയാരതിഫക് സംസ്യാനത്തുടനീളം 
ഒരുസപയാപ്ലയയാണക്. ജലതയാരതിഫതിൽ അവസയാനം മയാറ്റം 
വരുത്തിയതക്  ഒകക്സടയാബർ 1, 2014 -ലയാണക്. 2019-20 
കയാലയളവതിൽ സമയാഹരതിച്ച ആപ്ക വരുമയാനം 722.98 
സകയാടതി രൂപയയാണക്. ജലവതില്നയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനം, 
സകരള സർക്യാരതിൽ നതിന്നുള്ള പദ്തതിസയതര ഗ്രയാറെക്, 
സകരള സർക്യാരതിൽ നതിന്നുള്ള പദ്തതി വതിഹതിതം, 
നബയാർഡക്, എൻ ആർ ഡതി ഡബ്്യൂ പതി/പ്ജ പ്ജ എം 
എന്തിവയ്കക് സക� സർക്യാരതിൽ നതിന്നുള്ള വതിഹതിതങ്ങൾ 
എന്തിവയയാണക് വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുപ്ട പ്രധയാന 
വരുമയാന സ്യാതസ്സുകൾ. 

2019-20, 2020-21 (ആഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര) കയാലയളവതിൽ 
ഗയാർഹതിക ഗയാർഹതിസകതര വധ്യാവസയായതിക പദ്തതികളപ്ട 
ജല നതിരക്കുകളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമയാനം യഥയാക്രമം 
48,357 ലഷേം രൂപയും 13,427 ലഷേം രൂപയുമയാണക്. 
ഇക്യാലയളവതിൽ പ്തരുവ ടയാപ്പുകളതിൽ നതിന്ക് ലഭതിച്ചതക് 
യഥയാക്രമം 23,941 ലഷേം രൂപയും 3,501 ലഷേം 
രൂപയുമയാണക് (അനുബന്ം 11.4.6). 

സംസ്ാന പദ്ധതടികൾ
സർകവേയും അകന്വഷണവം

സകരളത്തിപ്റെ എല്ലയാ ഭയാഗങ്ങളതിലും പ്വള്ളം എത്തിക്കുക 
എന്തയാണക് പ്ക ഡബ്്യൂ എ യുപ്ട ലഷേധ്ം. ഇതതിനയായതി 
പദ്തതികളപ്ട പ്ഷൽഫക് തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനയായതി 
വതിശേമയായ സർസവ്കൾ നടത്ണം. 2019-20 

കയാലയളവതിൽ 21 ഡതി ഇ ആർ (വതിശേമയായ 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് �തിസപെയാർട്ടക് )/പതി ഇ ആർ (പ്രയാഥമതിക 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് �തിസപെയാർട്ടക് ) തയ്യയാ�യാക്കുകയും ആപ്ക 
132.8 ലഷേം രൂപ പ്െലവഴതിക്കുകയും പ്െയക്ത.

നബാർഡ് സഹായ ഗാമീണ ജെവടിതരണ 
പദ്ധതടികൾ-ഗാമീണ അെടിസ്ാന സൗകരഘ് 
വടികസന ഫണ്്

നബയാർഡതിപ്റെ വയായക്പയാ സഹയായസത്യാപ്ട 
സകരളത്തിപ്ല ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിൽ ജലവതിതരണ 
പദ്തതികൾ പ്ക ഡബ്്യൂ എ നടപെതിലയാക്കുന്നു. അനുവേതിച്ച 
പ്മയാത്ം 25 പദ്തതികളതിൽ 3 സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
പൂർത്തിയയാക്കുകയും 4 സപ്രയാജകക്ടുകൾ ഉസപഷേതിക്കുകയും 
പ്െയക്ത. ഈ സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 9 
സപ്രയാജകക്ടുകൾ കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു 
(്യാൻസെ XX, XXII എന്തിവയുപ്ട അവസശഷതിക്കുന് 
സജയാലതികൾ). പത്നംതതിട്ട ജതില്ലയതിപ്ല സകയാന്തി 
പ്മഡതിക്ൽ സകയാസളജക് ജലവതിതരണ പദ്തതി, പയാലക്യാടക് 
അഗളതിയതിസലക്കും സമീപ പഞ്ചയായത്തുകളതിസലക്കുമുള്ള 
സമഗ്ര ജലവതിതരണ പദ്തതി (സതി ഡബ്്യൂ എസക് 
എസക് ), പ്പറുനയാടക് പഞ്ചയായത്തിപ്ല നതിലക്ൽ പ്ലയാപെള്ളതി 
പ്രസേശസത്ക്കും സീതസത്യാടക് പഞ്ചയായത്തിസലക്കുമുള്ള 
ജലവതിതരണ പദ്തതി എന്തിങ്ങപ്ന െതില പ്രധയാന 
സജയാലതികൾ നബയാർഡതിനക് കീഴതിൽ അനുവേതിച്ചു. 
കഴതിഞ്ഞവർഷം ്യാൻസെ XXV-നു കീഴതിൽ അനുവേതിച്ച 
മൂന്ക് പ്രധയാന പദ്തതികളയാണക് പൂവയാർ പഞ്ചയായത്ക്, 
കുളനട, വതിതൂര പ്തയാളതിസക്യാടക് എന്തിവതിടങ്ങളതിസലക്കുള്ള 
ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ. 

കുപ്ടിലവള്ളത്ടിനുള്ള നടിർമ്ാണ യൂണടിറ്റുകൾ

പ്പയാതജനങ്ങൾക്ക് നധ്യായമയായ വതിലക്ക് 
ഗുണനതിലവയാരമുള്ള, പയാസക്ജക് പ്െയ്ത/കുപെതിപ്വള്ളം പ്ക 
ഡബ്്യൂ എ വഴതി ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനയായതി തതിരുവനന്പുരത്ക് 
ഒരു കുപെതിപ്വള്ള പ്ലയാറെക് സ്യാപതിക്കുക എന്തയാണക് 
ഈ പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. സതിവതിൽ പ്മക്യാനതിക്ൽ 
സജയാലതികൾ പൂർത്തിയയായതി. കുപെതിപ്വള്ള പ്ലയാറെക് 
പ്ക.ഐ.ഐ.ഡതി.സതി (സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്ച്ചർ ആറെക് 
ഇൻപ്വസക്റ്റക്പ്മറെക് ഡവലപെക്പ്മറെക് സകയാർപെസ�ഷൻ)- ക്ക് 
വകമയാ�തി. 2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷപ്ത് ആപ്ക 
പ്െലവക് 133.12 ലഷേം രൂപയയായതിരുന്നു.

ലക ഡബ്്യൂ എ യുലെ ഉെമസ്തയടില് 
നടിെവടിലുള്ള സടിവടില് ്െനകളുലെ 
നവീകരണം

സമയബന്ധതിതമയായ അറ്റകുറ്റപെണതികൾ, സംരഷേണം, 
നവീകരണം എന്തിവയുപ്ട അഭയാവം മൂലം തകർന്നു 
കതിടക്കുന് പ്കട്ടതിടങ്ങപ്ള നവീകരതിക്കുക എന്തയാണക് 
ഈ പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം.  ഓഫീസക് പ്കട്ടതിടങ്ങൾ, 
്ീറ്റക്പ്മറെക് പ്ലയാന്റുകൾ, ഇൻസടക്ക്, വയാട്ടർ ടയാങ്കുകൾ, പമ്പക് 
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ഹൗസുകൾ, ്റേയാഫക് ക്വയാർസട്ടഴക്സുകൾ തടങ്ങതിയ വതിവതിധ 
സതിവതിൽ ഘടനകളപ്ട വയാർഷതിക അറ്റകുറ്റപെണതികൾ 
കഴതിഞ്ഞ കുസ� വർഷങ്ങളയായതി ഫണ്തിപ്റെ കു�വമൂലം 
സംസ്യാനത്തുടനീളം നടക്കുന്തില്ല. അതതിനയാൽ സൃഷ്തിച്ച 
സനട്ടങ്ങപ്ള സംരഷേതിക്കുവയാനും സസവന ഗുണ നതിലവയാരം 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനും സതിവതിൽ ഘടനകളപ്ട ഘട്ടം 
ഘട്ടമയായുള്ള പരതിപയാലനവം നതിർസദേശതിക്കുന്നു.
വതിവതിധ ജതില്ലകളതിൽ സ്തിതതി പ്െയ്യുന് െതില ഓഫീസക് 
പ്കട്ടതിടങ്ങൾ, ഗസക്റ്റക് ഹൗസുകൾ, ടയാങ്കുകൾ, ്റേയാഫക് 
ക്വയാർസട്ടഴക്സക്, പമ്പ ഹൗസുകൾ എന്തിവയുപ്ട അറ്റ 
കുറ്റപെണതികൾ ഉൾപെപ്ട 48 സജയാലതികൾ ഈ ബജറ്റക് 
വതിഹതിതത്തിൽ പൂർത്തിയയായതി.

നൂതന സാകങ്തടിക വടിദഘ്കളും ആധുനടിക 
മാകനജ്ലമന്് രീതടികളും

പുതതിയ സയാസങ്തതിക വതിേധ്കളം ആധുനതിക മയാസനജക് 
പ്മറെക് രീതതികളം സ്വീകരതിച്ചക് സസവന വതിതരണവം 
ഗുണനതിലവയാരവം പ്മച്ചപെടുത്തുക എന്തയാണക് ഈ 
പദ്തതിയുപ്ട പ്രധയാന ലഷേധ്ം. നൂതന ആശയങ്ങൾ 
പരതിശീലതിപെതിക്കുന്തതിലൂപ്ട പരതിഹരതിക്യാസനയാ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്യാസനയാ കഴതിയയാത് െതില പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്യാസനയാ പ്മച്ചപ്പെടുത്യാസനയാ കഴതിയും. 
ഉേയാഹരണത്തിനക്, ഉെതിതമയായ സയാസങ്തതിക വതിേധ് 
സ്വീകരതിക്കുന് ജലശുദ്ീകരണ യൂണതിറ്റുകൾക്ക് 
ലവണയാംശം, ഇരുമ്പക്, ഫ്ലൂവ�ഡക്, വജവ മലതിനീകരണം 
തടങ്ങതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിഹരതിക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്ക്. 
ആസട്ടയാസമറ്റഡക് പ്നറ്റുവർക്കുകൾ സ്യാപതിക്കുന്തതിലൂപ്ട 
സഫ്യാ മീറ്ററുകളം സ്യാർട്ടക് മീറ്ററുകളം സ്യാപതിക്കുവയാനും 
വരുമയാന രഹതിതജലം (എൻ.ആർ.ഡബ്്യൂ) 
കു�ക്കുന്തതിനയായതി നടപടതികൾ ഏപ്റ്റടുക്യാനും കഴതിഞ്ഞു. 
ഈ പദ്തതി പ്രകയാരം അനുവേതിച്ച സജയാലതികൾപ്ക്യാപെം 
പ്ക ഡബ്്യൂ എ  പ്കട്ടതിടത്തിപ്റെ സമൽക്കൂരയതിൽ 
സസയാളയാർ പയാനലുകൾ സ്യാപതിക്കുന് രണ്ക് സജയാലതികൾ 
ഉൾപ്പെപ്ട പൂർത്തിയയായതി. ബൾക്ക് സഫ്യാ മീറ്റർ 
സ്യാപതിക്കുന്തൾപ്പെപ്ട രണ്ക് സജയാലതികളമുണ്ക്.

മാനവ വടിഭവ കശഷടി, ഗകവഷണം, 
വടികസനവം ഗുണനടിെവാര നടിയ�ണവം

വലതിയ പദ്തതികൾ സമയബന്ധതിതമയായതി 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനക് സവണ്തിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളം, 
ആധുനതിക പദ്തതി മയാസനജക്പ്മറെക് രീതതികളം 
പരതിശീലതിപെതിക്കുന്തതിസനയാപ്ടയാപെം എഞ്ചതിനീയർമയാസരയും 
മറ്റക് ്റേയാഫുകസളയും നവീകരതിക്കുകയും സജരയാക്കുകയും 
പ്െയ്യുന്തവഴതി പുതതിയ വഹപ്ടകക് സംവതിധയാനങ്ങൾ 
പരതിപയാലതിക്കുകയും സവണം. എൻ.ആർ.ഡബ്്യൂ, 
മയാസനജക്പ്മറെക് മൂന്ക് നഗരങ്ങളതിൽ 24*7 ജലവതിതരണം, 
ഓസട്ടയാസമഷൻ എന്തിവയ്കയായതി പ്ക ഡബ്്യൂ എ 
പദ്തതിയതിടുന്നു. 2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്ല 
ഒരു പ്രധയാന സനട്ടം 2,196 സപർ പപ്ങ്ടുത് 88 പരതിശീലന 
സകയാഴക്സുകൾ നടത്തി എന്തയാണക്. 2019-20 

സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിപ്ല ആപ്ക പ്െലവക് 36.98 ലഷേം 
രൂപയയാണക്.

നഗര ജെവടിതരണ പദ്ധതടിയുലെ 
പുനരധടിവാസം, ലമച്ലപ്ടുത്ല്, 
പ്രവർത്നങ്ങൾ

ഈ പദ്തതിയുപ്ട പ്രധയാന ലഷേധ്ം പമ്പക്പ്സറ്റുകളസടസയയാ 
ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളസടസയയാ, 
അറ്റകുറ്റപെണതി/മയാറ്റതി സ്യാപതിക്ൽ, പമ്പതിംഗക് 
പ്മയതിനുകൾ, ഗ്രയാവതിറ്റതി പ്മയതിനുകൾ, വതിതരണ 
വലനുകൾ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള പഴകതിയതം തകരയാ�ക് 
വന്തമയായതി വപപ്പുവലനുകൾ മയാറ്റതി സ്യാപതിക്കുക, 
നഗര പദ്തതികളതിപ്ല പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടപെതിലയാക്കുക എന്തിവയയാണക്. ഈ പദ്തതിയുപ്ട 
കീഴതിൽ സയാർക്ക് (സകരളത്തിപ്ല മയാന്ദധ്ത്തിപ്നതതിരയായ 
പ്രസതധ്ക സഹയായം) പ്രകയാരം ഏപ്റ്റടുക്കുന് 
നതിലയതിലുള്ള എല്ലയാ നഗര ജലവതിതരണ പദ്തതികളം 
പൂർത്തിയയാക്യാൻ ലഷേധ്മതിടുന്നു. പയാലക്യാടക് ജതില്ലയതിപ്ല 
വടവന്നൂർ പഞ്ചയായത്തിസലയും, െതിറ്റൂർ തത്മംഗലം 
മുൻസതിപെയാലതിറ്റതിയതിസലയും  ജലവതിതരണ  പദ്തതി 
2019 -ൽ പൂർത്തിയയാക്തിയ ഒരു പ്രധയാന നഗര 
പദ്തതിയയാണക്. നഗര ജലവതിതരണ പദ്തതികളതിസലക്കുള്ള 
മൂന്ക് സജയാലതികൾ/പ്മച്ചപ്പെടുത്ലുകൾ, എന്തിവയും 
പൂർത്തിയയായതിട്ടുണ്ക്. 2019-20  സയാമ്പത്തിക വർഷപ്ത് 
പ്മയാത്ം പ്െലവക് 295.96 ലഷേം രൂപയയായതിരുന്നു.

ഗാമീണ ജെ വടിതരണപദ്ധതടികൾ

നതിലവതിൽ പല ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തുകളതിലും ഇസപെയാഴും 
ശുദ്ീകരതിച്ച ജലവതിതരണം ലഭധ്മല്ല. ഗ്രയാമീണ 
കുടുംബങ്ങളതിൽ ഏകസേശം 34 ശതമയാനത്തിനക് 
മയാത്രമയാണക് നതിലവതിൽ വപപെക് വതിതരണം ഉള്ളതക്. 
2024-ഓപ്ട എല്ലയാ വീടുകളതിലും വപപെക് ജലവതിതരണം 
ലഷേധ്മതിട്ടുള്ള ജൽ ജീവൻ മതിഷൻ ആരംഭതിച്ചസതയാപ്ട ഈ 
സമഖലയ്കക് കൂടുതൽ ഊന്ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. തടർന്നു 
വരുന് ഗ്രയാമീണ പദ്തതികളപ്ട പൂർത്ീകരണവം ഈ 
പദ്തതിയതിൽ നതിർസദേശതിക്കുന്നു. 2019-20 കയാലയളവതിൽ 
11 പദ്തതികൾ പൂർത്തിയയായതി. എ.ആർ.ഡബ്്യൂ.എസ്ക്.
എസ്ക് മുതൽ സകയാട്ടയം ജതില്ലയതിപ്ല കുമരകം/തതിരുവയാർപെക് 
വപ്രയുള്ള ഒരു പ്രധയാന പദ്തതിയും ഗ്രയാമീണ ജനതക്ക് 
ജല വതിതരണം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനയായുള്ള 10 പ്െറുകതിട 
സജയാലതികളം പൂർത്തിയയായതി. 2019-20 സയാമ്പത്തിക 
വർഷത്തിൽ അനുവേതിച്ച  ഫണ്ക് ഉപസയയാഗതിച്ചക് ആപ്ക 
പ്െലവഴതിച്ചതക് 1985.89 ലഷേം രൂപയയാണക്.

പ്രകതഘ്ക സ്ാപനങ്ങൾ/സ്െങ്ങളടികെക്കുള്ള 
ജെവടിതരണ പദ്ധതടി

പ്മഡതിക്ൽ സകയാസളജുകൾ (ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിലൂപ്ട) സപയാപ്ലയുള്ള െതില പ്രസതധ്ക 
സ്യാപനങ്ങൾ/സ്ലങ്ങളതിസലക്ക് തടസ്മതില്ലയാപ്ത 
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ജലവതിതരണം നൽകയാനും ശബരതിമല സപയാലുള്ള 
സന്ദർശേന സക�ങ്ങളതിപ്ല തീർത്യാടകർക്ക് മതതിയയായ 
അളവതിൽ കുടതിപ്വള്ളം നൽകയാനും ഉസദേശതിച്ചുള്ളതയാണക് 
ഈ പദ്തതി. 2019-20 കയാലയളവതിൽ സർക്യാർ 
ആശുപത്രതികൾ പ്മഡതിക്ൽ സകയാസളജുകൾ മറ്റക് 
സർക്യാർ സ്യാപനങ്ങൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിസലക്ക് 
ജലവതിതരണം നടത്തുന്-5- പദ്തതികൾ പൂർത്തിയയായതി. 

അരുവടിക്ര പമ്പടിംഗ് കസ്റ്റഷന് നവീകരണം

പരമ്പരയാഗത രീതതികൾക്നുസൃതമയായതി പ്രവർത്തിക്കുന് 
പഴയ പദ്തതികൾ നവീകരതിക്കുക, ജലവതിതരണം 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്ക ഡബ്്യൂ എ യുപ്ട വവേ്യൂതതി 
െയാർജക് കു�യ്ക്കുക എന്തിവയയാണക് ഈ പദ്തതിയുപ്ട 
പ്രധയാന ലഷേധ്ം. ഈ പദ്തതിയതിൻ കീഴതിൽ ഏപ്റ്റടുത്, 
അരുവതിക്ര പമ്പതിംഗക് സ്റേഷപ്റെ നവീകരണം 
പുസരയാഗമതിച്ചു പ്കയാണ്തിരതിക്കുകയും, 70 ശതമയാനം ഭൗതതിക 
പുസരയാഗതതി ഉണ്യാവകയും പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്.

ഉല്പ്ാദനവം വടിതരണവം ലമച്ലപ്ടുത്ക

നതിലവതിലുള്ള പദ്തതികളതിപ്ല ഫലങ്ങൾ വർദ്തിപെതിക്കുക 
എന്തയാണക് ഈ പദ്തതിയുപ്ട കീഴതിൽ ഏപ്റ്റടുക്കുന് 
പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട പ്രധയാന ലഷേധ്ം. തടസ്മതില്ലയാത് 
ജലവതിതരണം, സെയാർച്ച, പ്പയാട്ടൽ എന്തിവയതിലുള്ള 
ജലനഷ്ം കു�യ്കൽ, ഊർജ സംരഷേണം എന്തിവ 
ഉ�പെയാക്യാനയാണക് ഇത ഉസദേശതിക്കുന്തക്. 2019-20
സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 182 സജയാലതികൾ 
പൂർത്തിയയാക്തി. അവയതിൽ 29 പഴയ ജലശുദ്ീകരണ  
പ്ലയാന്റുകളപ്ട നവീകരണം, നതിലവതിലുള്ള ജലവതിതരണ 
പദ്തതികളപ്ട 250.97 കതിസലയാമീറ്റർ  പഴയ വപപ്പുകളപ്ട 
മയാറ്റതി സ്യാപതിക്ലും െതിലയതിടങ്ങളതിൽ വപപ്പുകൾ 
നീട്ടുകയും  കയാലഹരണപ്പെട്ട പമ്കളപ്ട സമയാസട്ടയാറുകൾ  
മയാറ്റതിസ്യാപതിക്കുകയും പ്െയ്യുക എന്തിവ അവയതിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉ�വടിെം ലമച്ലപ്ടുത്ലും ജെസംരക്ണവം

സവനൽക്യാലത്ക്/വരൾച്ചയാ കയാലയാവസ്യതിൽ മതതിയയായ 
പ്വള്ളം ഉ�വതിടത്തിൽ ലഭധ്മയാപ്ണന്ക് ഉ�പെയാക്കുകയയാണക് 
ഈ പദ്തതി ഏപ്റ്റടുക്കുന് പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട ലഷേധ്ം. 
ഈ കയാലയളവതിൽ അവലംബം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനും 
സംഭരണസശഷതി വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുമയായതി നതിരവധതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്െയക്ത. അതതിൽ പ്രധയാനമയായും 
പ്െക്ക് ഡയാമുകളസടയും പ്�ഗുസലറ്ററുകളപ്ടയും 
നതിർമ്മയാണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രവർത്നത്തിലൂപ്ട 
സവനൽക്യാലപ്ത് ജലസമ്മർദേം വലതിയ  അളവതിൽ 
ലഘൂകരതിക്യാനയാകും.

കുെടിലവള്ളം- വരൾച് െഘൂകരണം

വരൾച്ചയാ ദുരതിതയാശ്വയാസ പ്രവർത്നങ്ങളം മുൻകൂട്ടതി 
പ്രതീഷേതിക്യാത് അടതിയന്തിര ഇടപ്പടലുകളം ഈ 
പദ്തതിയതിൽ ഏപ്റ്റടുക്കുന്നു. വരൾച്ചയാക്യാലത്ക് 
ജല വതിതരണം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനയായതി 1226 
പ്രവർത്നങ്ങൾ  നടത്തുകയുണ്യായതി.  2019-20 
സയാമ്പത്തിക വർഷപ്ത് ആപ്ക പ്െലവക് 918.98 ലഷേം 
രൂപയയാണക്.

എന്ർദപ്രസ് �ടികസാഴ്സ് പ്ാനടിംഗ് 
(ഇ.ആർ.പടി), ഇ-ഗകവണന്സ്, 
ഇന്ഫർകമഷന് മാകനജ് ലമന്്

ഈ പദ്തതിയതിൽ ഉൾപ്പെടുന് പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തയാപ്ഴ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ഇ അബയാക്സ്ക്- സകരള 
വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതിയുപ്ട ഉപസഭയാക്തൃ മയാസനജക്പ്മറെതിനയായതി 
ഉപസയയാഗതിക്കുന് ഓൺവലൻ ഇടപയാടക് സപ്രയാസസ്തിംഗക് 
സംവതിധയാനമുള്ള  അബയാക്സക് എറെർവപ്രസക് ബതില്ലതിംഗക് 
ആപ്ലതിസക്ഷൻ മതിക്വയാറും എല്ലയാ ഉപവതിഭയാഗങ്ങളതിസലക്കും 
വധ്യാപതിപെതിക്കുകയും നതിലവതിൽ 26 ലഷേം ഉപസഭയാക്തൃ 
ജനസംഖധ് വകവരതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. 29 
വതിഭയാഗങ്ങളം 74 ഉപവതിഭയാഗങ്ങളം 135 സമഖലകളം 
ഇതവപ്ര ഉൾപെടുത്തിയതിടുണ്ക്. പ്ക.ഡബ്യൂ.എ യുപ്ട 98 
ശതമയാനം ഉപസഭയാക്യാക്പ്ളയും ഈ സംവതിധനത്തിനു 
കീഴതിൽ പ്കയാണ്ടുവന്നു. എന്യാൽ എടുത്തു പ�സയണ് 
ഒരു നയാഴതികകല്ലയാണതിതക്. നതിലവതിലുള്ള ബതില്ലതിംഗക് 
ആപ്ലതിസക്ഷൻ നവീകരതിക്കുന്തതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി 
ഫീൽഡക് ്റേയാഫക് മുതൽ െീഫക് ഇൻജതിനീയർമയാർ വപ്ര 
എല്ലയാ തലത്തിലുമുള്ള ഉസദേധ്യാഗസ്രുപ്ട ആവശധ്ങ്ങളം 
പ്രതതികരണങ്ങളം സശഖരതിച്ചതതിനു സശഷം ഒരു യു.ആർ.
എസക് തയ്യയാ�യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 

98 ശതമയാനം കണഷേനുകളം പദ്തതികളപ്ട 
പട്ടതികയതിൽ മയാപെക് പ്െയക്ത. ഉൽപെയാേനം, വതിതരണം, 
പദ്തതികളതിപ്ല നഷ്ത്തിപ്റെ അളവക്, വരുമയാന രഹതിത 
നഷ്ം കണക്യാക്ൽ, സബ്ക്ക് ഈവൻ അനയാലതിസതിസക്, 
ജലവതിതരണ പദ്തതികപ്ള അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള 
പ്െലവതിടൽ എന്തിവയുപ്ട വതിശകലനം ഇതക് 
പ്രയാപ്മയാക്കുന്നു. 2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷപ്ത് 
പ്മയാത്ം പ്െലവക് 100.6 ലഷേം രൂപയയാണക്.

നീതടി ആകയാഗ്

സംസ്യാനപ്ത് 73 ഫ്്യൂവ�ഡക് ബയാധതിത 
വയാസസ്യാലങ്ങൾക്ക് ഇടക്യാല ജലവതിതരണം 
നൽകുന്തതിനയായതി നീതതി ആസയയാഗക് സകരളത്തിനക് 19.73 
സകയാടതി രൂപ ഒറ്റത്വണ സക� അധതികസഹയായകമയായതി 
(ഒ.റ്റതി.എ) അനുവേതിച്ചു. ഫ്്യൂവ�ഡക് ആഴക്പ്സനതികക് 
ബയാധതിത പ്രസേശങ്ങളതിൽ ഇടക്യാല നടപടതിയയായതി 
സയാമൂഹധ് ജലശൂദ്ീകരണ പ്ലയാന്റുകൾ 
സ്യാപതിക്കുന്തതിലൂപ്ട 8 മുതൽ 10 എൽ.പതി.സതി.ഡതി 
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(പ്രതതി േതിന പ്രതതിശീർഷ ലതിറ്റർ) സുരഷേതിത കുടതിപ്വള്ളം 
ഉ�പെയാക്യാൻ ഇതക് വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. സകരളത്തിൽ 
ആഴക്പ്സനതികക് ബയാധതിത വയാസസ്ലങ്ങപ്ളയാന്നുമതില്ല. 

നീതതി ആസയയാഗക് വതിഹതിതം ഉപസയയാഗതിച്ചക്  ദുരതിതബയാധതിത 
വയാസസ്ലങ്ങളതിൽ അടുത്തുള്ള സുരഷേതിത 
സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് ആർ ഓ പ്ലയാന്റുകളം സയാധധ്മയായ 
വപപെക് വലൻ വതിപൂലീകരണവം നടത്തുവയാൻ 
സകരളയാ വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതി പദ്തതിയതിട്ടു. അതനുസരതിച്ചക്  
ശുദ്ീകരതിച്ച സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് വപപെക് വലൻ 
വതിപുലീകരണം നൽകതിപ്കയാണ്ക് 55 ഫ്ലൂവ�ഡക് ബയാധതിത 
ആവയാസ വധ്വസ്കളതിൽ സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതി 
സുരഷേതിതമയായ കുടതിപ്വള്ളം നൽകതി.  മയാർച്ചക് 31, 2020-
പ്ല സ്തിതതി പ്രകയാരം 18 ഫ്ലൂവ�ഡക് ബയാധതിത ആവയാസ 
വധ്വസ്കൾ വതിതരണ വധ്യാപ്തിയതിപ്ലത്തിക്യാൻ 
ബയാക്തിയുണ്ക്. ജലവതിതരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടയാപ്ത 
സശഷതിക്കുന് ഫ്ലൂവ�ഡക് ബയാധതിത വയാസസ്ലങ്ങളതിൽ 
വപപെക് വലൻ വതിപുലീകരണം സ്യാപതിക്കുന്തതിനക് നീതതി 
ആസയയാഗക് അനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. സമൽപെ�ഞ്ഞവപ്യ 
അടതിസ്യാനമയാക്തി സശഷതിക്കുന് ആവയാസ വധ്വസ്കൾ 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന്തതിനുള്ള നതിർസദേശങ്ങൾ നടപെതിലയാക്യാൻ 
നടപടതിപ്യടുക്കുന്നു.

കഘ്ാപടിറ്ല് കജാെടികൾ

പ്ക.ഡബ്്യൂ.എ വതിവതിധ ശീർഷകങ്ങളതിൽ പദ്തതികൾ 
ഏപ്റ്റടുക്കുന്നു. 2019-20 സയാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 27 
പദ്തതികൾ കമ്മീഷൻ പ്െയ്യുകയും അതവഴതി കവസ�ജക് 
വർദ്തിപെതിക്കുവയാനും ജനതയ്കക് സുരഷേതിതമയായ കുടതിപ്വള്ളം 
ലഭധ്മയാക്യാനും കഴതിഞ്ഞു. സംസ്യാന പദ്തതിയുസടയും 
നബയാർഡതിസറെയും പദ്തതികൾ ഏപ്റ്റടുക്കുന്ത കൂടയാപ്ത 
കതിഫക്ബതി (പ്ക ഐ ഐ എഫക് ബതി), ആർ പ്ക ഐ 
എന്തിവയ്ക്കു കീഴതിലും പുതതിയ പദ്തതികൾക്ക് അനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 2019-20 കയാലയളവതിൽ എൻ ആർ 
ഡതി ഡബ്്യൂ പതി/പ്ജ പ്ജ എം, അമൃതക് എന്തിവയ്കക് കീഴതിൽ 
പുതതിയ പദ്തതി അനുവേതിച്ചതിട്ടതില്ല.

കടിഫ്ബടി

പ്ക.ഡബ്്യൂ.എ യുപ്ട 72 കുടതിപ്വള്ള പദ്തതികൾക്ക് 
സകരള സർക്യാർ അനുമതതി നൽകുകയും 70 
പദ്തതികൾക്ക് 4428.76 സകയാടതി രൂപയ്കക് ധനസഹയായം 
നൽകയാൻ കതിഫക്ബതി ഇതവപ്ര അനുമതതിയും 
അംഗീകയാരവം നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 2016-17 കതിഫക്ബതി 
ധനസഹയായത്തിൽ 1257.1 സകയാടതി രൂപയ്ക്കു സവണ്തിയുള്ള 
23 ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ 66 പയാസക്ജുകളതിലയായതി 
നടപെതിലയാക്കുന്നു. ഇത്രം 66 പയാസക്ജുകളതിൽ 57 എണ്ം 
പ്ടൻഡർ പ്െയ്യുകയും 51 എണ്ം നടപെയാക്ലതിപ്റെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിപ്ലത്തുകയും 20 പയാസക്ജുകൾ 
ഇതതിസനയാടകം പൂർത്തിയയാവകയും പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. ഇതതിനു 
പു�സമ, 11 സർക്തിളകളതിൽ ‘പഴയ ്യാൻസ്തിഷൻ 
പ്മയതിനുകൾ മയാറ്റതി സ്യാപതിക്കുക’ എന്തതിലുള്ള 

11 പദ്തതികളതിൽ 10 എണ്ത്തിൽ 382.64 സകയാടതി 
രൂപയ്കക് കതിഫക്ബതി അംഗീകയാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 
കൂടയാപ്ത 10 സർക്തിളകളതിപ്ല പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിപ്റെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണക്. 

കതിഫക്ബതി 2017-18 പ്രകയാരം 35 പദ്തതികൾക്ക് 
സകരള സർക്യാർ തത്വത്തിൽ അനുമതതി നൽകുകയും 
35 പദ്തതികൾക്ക് 2468.62 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
സഹയായം നൽകുന്തതിനക് കതിഫക്ബതി അനുമതതിയും 
അംഗീകയാരവം നൽകുകയും പ്െയക്ത. സശഷതിക്കുന് 
ഒരു പദ്തതി കതിഫക്ബതിയുപ്ട വതിലയതിരുത്ലതിലയാണക്. 94 
പയാസക്ജുകളതിലയാണക് ഈ പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്കുന്തക്. 
ഇവയതിൽ 48 പയാസക്ജുകൾ പ്ടൻഡർ പ്െയക്ത, 41 
പയാസക്ജുകൾ നടപെയാക്ലതിപ്റെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണക്. 
2 പയാസക്ജുകൾ ഇതതിസനയാടകം പൂർത്തിയയായതി. 
സശഷതിക്കുന് പയാസക്ജുകൾക്ക് ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
ആവശധ്മയാണക്. കതിഫക്ബതി 2018-19-നു കീഴതിൽ 
2 പദ്തതികൾക്ക് സകരള സർക്യാർ തത്വത്തിൽ 
അനുമതതി നൽകുകയും 320.41 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
ധനസഹയായം 2 പദ്തതികൾക്ക് നൽകുന്തതിനക് കതിഫക്ബതി 
അംഗീകയാരം നൽകുകയും പ്െയത. ഈ പദ്തതികൾ 
10 പയാസക്ജുകളതിലയായതി നടപെതിലയാക്കുന്നു. ഈ 10 
പയാസക്ജുകളതിൽ 2 എണ്ം പ്ടൻഡർ പ്െയ്യുകയും ഈ 2 
പയാസക്ജുകൾക്യായതി കരയാർ നടപെയാക്കുകയും പ്െയക്ത.

അെല് മടിഷന് കഫാർ �ടിജുവടികനഷന് ആന്് 
അർബന് ്രാന്സ്കഫാർകമഷന് 
(എ.എം.ആർ.യു.റ്ടി)-അമൃത്

അടൽ മതിഷൻ സഫയാർ �തിജുവതിസനഷൻ ആറെക് അർബൻ 
്യാൻസക്സഫയാർസമഷൻ (അമൃതക് )-നു കീഴതിൽ 
ജലവതിതരണ, മലതിനജല സജയാലതികളപ്ട നടപെയാക്ൽ 
ഏജൻസതിയയാണക് സകരള വയാട്ടർ അസതയാ�തിറ്റതി. ഭയാരത 
സർക്യാരതിപ്റെ നഗര വതികസന മ�യാലയം 
സകരളത്തിപ്ല 9 നഗരങ്ങൾ പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്തു. 
തതിരുവനന്പുരം, പ്കയാല്ലം, പ്കയാച്ചതി, തൃശ്ശൂർ, 
സകയാഴതിസക്യാടക്, കണ്ണൂർ എന്ീ 6 സകയാർപെസ�ഷനുകളതിലും 
ആലപ്പുഴ, ഗുരുവയായൂർ, പയാലക്യാടക് എന്ീ മൂന്ക് 
മുൻസതിപെയാലതിറ്റതികളതിലുമയായതി പ്ക ഡബ്്യൂ എ യുപ്ട 
ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ വധ്യാപതിച്ചു കതിടക്കുന്നു. 
പദ്തതി കയാലയളവക് 2015-16 സയാമ്പത്തിക വർഷം 
മുതൽ 2019-20 വപ്ര അഞ്ചക് വർഷമയാണക്. ഇതക് 
മയാർച്ചക് 31,2021 വപ്ര നീട്ടതിയതിട്ടുണ്ക്. സമൽപെ�ഞ്ഞ 
നഗരങ്ങളതിൽ 168 ജലവതിതരണസജയാലതികളം 115 
മലതിനജല നതിയ�ണ പദ്തതികളം നതിർവ്ഹതിക്കുന്തതിനക് 
1332.56 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി പ്ക.ഡബ്്യൂ. 
എ ക്ക് നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ആപ്ക പദ്തതി വതിഹതിതം 
50 : 30 : 20 അനുപയാതത്തിൽ യഥയാക്രമം സക�, 
സംസ്യാന, അതതക് നഗര പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകൾ 
എന്തിങ്ങപ്ന വതിഭജതിച്ചതിരതിക്കുന് രീതതിയതിലയാണക് ഫണ്തിംഗക് 
രീതതി. പ്ക.ഡബ്്യൂ.എ 1326.56 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
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കബാക്് 11.4.1 ജൽജീവൻ മതിഷൻ (പ്ജപ്ജഎം)

2024 ഓപ്ട ഗ്രയാമീണ ഇന്ധ്യതിപ്ല എല്ലയാ ജീവനക്യാർക്കും  പ്രവർത്നഷേമമയായ ഗയാർഹതിക ടയാപെക് 
കണഷേനുകളതിലൂപ്ട സുരഷേ തിതവം മതതിയയായതമയായ കുടതിപ്വള്ളം ലഭധ്മയാക്കുന്തതിനുള്ള ഭയാരത സർക്യാർ 
പദ്തതിയയാണക് ജൽജീവൻ മതിഷൻ (പ്ജ പ്ജ എം). എല്ലയാ ഗ്രയാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും േീർഘകയാലയാടതിസ്യാനത്തിൽ 
നതിർസദേശതിക്പ്പെട്ട ഗുണനതിലവയാരസത്യാടുകൂടതിയതം മതതിയയായ അളവ തിലും നതിരന്രമയായ കുടതിപ്വള്ള വ തിതരണം 
ഉ�പ്പുവരുത്തുക എന്തയാണക് ഈ മതിഷപ്റെ ലഷേധ്ം. മഴപ്വള്ള സംഭരണം, ഭൂഗർഭജല �ീെയാർജക്, ഗയാർഹതിക 
മല തിനജലപ്ത് കൃഷ തിക്ക് പുനരുപസയയാഗതിക്കുന്തതിനു സവണ്തിയുള്ള പരതിപയാലനം തടങ്ങതിയ ഉ�വ തിട സുസ്തിരതയ്കയായതി 
പ്രയാസേശതിക അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ് തിക്ൽ ഉൾപ്പെപ്ട പ്രയാസേശതിക തലത്തിൽ ജലത്തിപ്റെ ആവശധ്-
വ തിതരണ വശത്തിപ്റെ സമഗ്രമയായ മയാസനജക് പ്മറെതിൽ മതിഷൻ ശ്രദ് സക�ീകരതിക്കും. രയാജധ്ത്തുടനീളം സുസ്തിര 
ജലവ തിതരണ പരതിപയാലനത്തിപ്റെ ലഷേധ്ങ്ങൾ വകവരതിക്കുന്തതിനയായതി മതിഷൻ മറ്റക് സക�, സംസ്യാന സർക്യാർ 
പദ്തതികളമയായതി ഒത്തുസെരും. സക�വം സംസ്യാനവം തമ്മതിൽ 50:50 പ്െലവക് പങ്തിടൽ അടതിസ്യാനത്തിലയാണക് 
ഈ പദ്തതി നടപെ തിലയാക്കുന്തക്.

കകരളത്ടിലെ ലജ ലജ എം നെപ്ാക്ല്

സകരളത്തിപ്ല ഗ്രയാമീണ കുടുംബങ്ങളപ്ട ആപ്ക എണ്ം 67.15 ലഷേവം ഗ്രയാമീണ എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി(പ്രവർത്ന 
ഷേമമയായ ഗയാർഹതിക ടയാപെക് കണഷേനുകൾ) ഏപ്ര തിൽ 1, 2020 പ്രകയാരം 17.5 ലഷേമയാണക്. അതതിനയാൽ ഈ മതിഷനതിൽ 
2024-ഓപ്ട 49.65 ലഷേം എഫക്.എച്ചക്.ട തി.സതി കൾ നൽസകണ്തണ്ക്. 

ത്രതിതല പഞ്ചയായത്ീരയാജക് സംവ തിധയാനത്തിലൂപ്ട ജൽ ജീവൻ മതിഷൻ നടപെയാക്യാനുള്ള സർക്യാർ ഉത്രവക് 2020 
ജൂണതിൽ പു�പ്പെടുവ തിച്ചു. 2020-21-ൽ 21.42 ലഷേം ഗയാർഹതിക കണഷേനുകൾ നൽകുന്തതിനുള്ള വയാർഷ തിക 
പ്രവർത്ന പദ്തതി (എ എ പ തി) സർക്യാർ അംഗീകരതിച്ചു. 2020-21 പദ്തതി പ്രകയാരം 586 ഗ്രയാമങ്ങളതിപ്ലയും 
380 പഞ്ചയായത്തുകളതിസലയും 23 സബ്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തുകളതിസലയും 100 ശതമയാനം കുടുംബങ്ങസളയും ഇതക്  
ലഷേധ്മതിടുന്നു. എസക്.സതി- എസക്.ട തി കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രയാമങ്ങൾ ഈ വർഷപ്ത് പദ്തതിയതിൽ ഒരു വല തിയ 
അളവ തിൽത്പ്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ലഷേധ്മതിട്ട തിട്ടുള്ള 18 ഗ്രയാമങ്ങളതിൽ 12 എണ്ം ഈ വർഷം പദ്തതിയതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്യാൻ ഉസദേശതിക്കുന്നു. അവസശഷ തിക്കുന് ഗ്രയാമങ്ങൾ തടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഫ്ലൂവ�ഡക്, 
ലവണയാംശം, ഇരുമ്പക് തടങ്ങതിയവ സപയാപ്ല ജല ഗുണനതിലവയാരം ബയാധതിക്പ്പെട്ട 114 വയാസസ്ലങ്ങളതിൽ 104 എണ്ം 
2020-21 കയാലയളവ തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അവസശഷ തിക്കുന് വയാസസ്ലങ്ങൾക്യായതി 10 സയാമൂഹധ് ജല ശുദ്ീകരണ 
പ്ലയാന്റുകൾ (സതി ഡബ്്യൂ പ തി പ തി) ഈ വർഷപ്ത് പദ്തതിയതിൽ ഒരു ഇടക്യാല നടപടതിയയായതി നതിർസദേശതിക്കുന്നു.

ദൃശധ്മയാധധ്മ/മറ്റക് സയാമൂഹധ് മയാധധ്മങ്ങളതിലുപ്ട പ്രെയാരണം/കമ്മ്യൂണതിറ്റതി പ്മയാബ തിവലസസഷൻ/പ്രസതിദ്പ്പെടുത്ൽ 
എന്തിവയുപ്ട സമയാന്ര പ്രവർത്നങ്ങളം ഒരു മതിഷൻ രീതതിയതിൽ മുസന്യാട്ടക് പ്കയാണ്ടു സപയാകുന്നു. പദ്തതി 
നടപെ തിലയാക്കുന്തതിനക് സംസ്യാന/ജതില്ലയാ പഞ്ചയായത്ക് തലങ്ങളതിപ്ല എല്ലയാ സ്യാപന ക്രമീകരണങ്ങളം 
നതിലവ തിലുണ്ക്. 2020-21 –പ്ല വയാർഷ തിക കർമ്മ പദ്തതി പ്രകയാരം 2020-21 പദ്തതിക്കുസവണ്തിയുള്ള 21.42 ലഷേം 
കണഷേനുകൾ നൽകുന്തതിനയായുള്ള ഡതി ഇ ആർ (വ തിശേമയായ ഇൻജതിനീയ�തിംഗക് �തിസപെയാർട്ടുകൾ) തയ്യയാ�യാക്തി 
791 പഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് സമർപെ തിക്കുകയുണ്യായതി. ആഗസക്റ്റക് 5, 2020-നക് നടന് സംസ്യാന ജല-ശുെ തിത്വ 
മതിഷൻ (എസക് ഡബ്്യൂ എസക് എം) സയയാഗം ആേധ്ഘട്ടമയായതി 716 പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 16.48 ലഷേം എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി 
കൾ നൽകയാനുള്ള നതിർസദേശം അംഗീകരതിച്ചു (13/8/20-ൽ നടന് സംസ്യാനതല പദ്തതി അനുമതതി സമതിതതി 
(എസക് എൽ എസക് എസക് സതി) 716 പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 16.48 ലഷേം എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി കൾ നൽകുന്തതിനയായുള്ള 

സജയാലതികൾ പ്ടൻഡർ പ്െയ്യുകയും അതതിൽ 1290.95 
സകയാടതിയുപ്ട സജയാലതികൾ  ക്രമീകരതിക്കുകയും പ്െയക്ത. 
ഇവയതിൽ ഇതവപ്ര 183.27 സകയാടതിയുപ്ട സജയാലതികൾ 
പൂർത്തിയയായതിട്ടുണ്ക്. അവസശഷതിക്കുന്വ നടപെയാക്ലതിപ്റെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണക്.

�ീബടില്ഡ് കകരള ഇന്കഷഘ്റ്ീവ് 
(ആർ.ലക.ഐ)

�ീബതിൽഡക് സകരള ഇൻസഷധ്റ്റീവക് (ആർ.പ്ക.ഐ) യുപ്ട 

കീഴതിൽ ഭരണയാനുമതതി ലഭതിച്ച 182.6 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
ഏഴക് പുതതിയ പദ്തതികൾക്ക് ഈ വർഷം അനുമതതി 
നൽകതി. സെരയാനല്ലൂർ പഞ്ചയായത്തിസലക്കുള്ള ജലവതിതരണ 
പദ്തതി, തതിരുവനന്പുരം പഞ്ചയായത്തിസലയ്ക്കുള്ള 
ഗ്രയാമീണ ജലവതിതരണ പദ്തതിക്കു സവണ്തിയുള്ള 
വതിതരണ ശംഖല, കടുത്തുരുത്തിയതിസലക്കും സമീപ 
ഗ്രയാമങ്ങളതിസലക്കുമുള്ള ജലവതിതരണ പദ്തതി, എരുസമലതി 
ഭയാഗപ്ത് ജലവതിതരണ സംവതിധയാനസത്ക്കുള്ള 
ജലവതിതരണ പദ്തതി, െയാവക്യാടക് തയാലൂക്ക് ഘട്ടം 2-പ്ല 
മുല്ലസശേരതി പവ�ട്ടതി പഞ്ചയായത്തുകളതിസലക്കുള്ള ജലവതിതരണ 
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പദ്തതി, വയനയാടക് ജതില്ലയതിപ്ല സുൽത്യാൻബസത്രതി 
മുൻസതിപെയാലതിറ്റതി, നൂൽപ്പുഴ, മുട്ടതിൽ ഗ്രയാമ പഞ്ചയായത്ക് 
എന്തിവതിടങ്ങളതിസലക്കുള്ള ജല വതിതരണ പദ്തതികൾ, 
എരുസമലതി പഞ്ചയായത്ക് സ്യാപതിക്കുന് കനകപെള്ളം  
സമഖല വതിതരണ സംവതിധയാനത്തിസലക്കുള്ള ജലവതിതരണ 
പദ്തതി.

ജെനടിധടി

സലയാകബയാങ്ക് സഹയായസത്യാപ്ട ജലനതിധതി 
നടപെയാക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു പ്രസതധ്സകയാസദേശധ്മയായയാണക് 
സകരള സംസ്യാന ഗ്രയാമീണ ജലവതിതരണ, ശുെതിത്വ 
ഏജൻസതി (പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ) രൂപീകരതിച്ചതക്. 
2000-2008 കയാലയളവതിൽ ജലനതിധതി ഘട്ടം -1, 
2012-19 കയാലയളവതിൽ ഘട്ടം 2 എന്തിങ്ങപ്ന 
ജലനതിധതിയുപ്ട രണ്ക് ഘട്ടങ്ങൾ പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ  
വതിജയകരമയായതി നടപെയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. ജലനതിധതിയുപ്ട 

കീഴീൽ സമൂഹധ്യാധതിഷ്തിത ജലവതിതരണ പദ്തതികൾ 
നടപെയാക്കുന്തതിൽ ഗ്രയാമ പഞ്ചയായത്തുകൾക്ക് 
നതിർണ്യായക പങ്കുണ്ക്. പങ്യാളതിത്, സയാമൂഹതിക 
നതിയ�തിത ജലവതിതരണവം ശുെതിത്വ സൗകരധ്ങ്ങളം 
അവരുപ്ട തപ്ന് ഉടമസ്തയതിലുള്ളതം 
പരതിപയാലതിക്പ്പെടുന്തമയായ രീതതിയതിൽ 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനയായതി  പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ  
എൻജതിഓകളപ്ട വതിപുലമയായ ഒരു ശംഖലയും 
സ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സകരളത്തിപ്ല ഗ്രയാമീണ കുടുംബങ്ങളതിപ്ല 
പ്രധയാനമയായും പട്ടതികജയാതതി, പട്ടതികവർഗ്ഗ േയാരതിദ്രസരഖയ്ക്കു 
തയാപ്ഴയുള്ള വതിഭയാഗങ്ങൾക്ക് പ്രസയയാജനപ്പെടുന് 
വതിധത്തിൽ  തലധ്വം  ഉൾപ്ക്യാള്ളതിക്കുന്തം 
വീസക�ീകൃതവമയായ ഒരു വതിതരണ സംവതിധയാനം 
ജലനതിധതിക്കു കീഴതിൽ ഈ പദ്തതി മയാതൃകയതിൽ 
വതിജയകരമയായതി നടപെതിലയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. സംസ്യാനത്ക് 
മഴപ്വള്ള സംഭരണ പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള 
സംസ്യാന സർക്യാരതിപ്റെ സനയാഡൽ ഏജൻസതിയയാണക്  

പട്ടിക – 11.4.1 2020 ആഗസക്റ്റക് 31  പ്രകയാരം ജലനതിധതിയുപ്ട ജലവതിതരണ കണഷേനുകളസടയും 
പ്തരുവ ടയാപ്പുകളസടയും ജതില്ലയാ തല വതിവരങ്ങൾ

ക്രമ 
നം. ജടില് ഗാർഹടിക കണക്നുകൾ ലതരുവ ൊപ്പുകൾ (പഞ്ായത്)്

1 തതിരുവനന്പുരം 4572

2 പ്കയാല്ലം 20285

3 പത്നംതതിട്ട 5977

4 ആലപ്പുഴ 0

5 സകയാട്ടയം 46220

6 ഇടുക്തി 37002

7 എ�ണയാകുളം 2173

8 തൃശ്ശൂർ 63265

9 പയാലക്യാടക് 50351

10 മലപ്പു�ം 85355

11 സകയാഴതിസക്യാടക് 50632 307

12 വയനയാടക് 34739

13 കണ്ണൂർ 22157

14 കയാസർസഗയാഡക് 21447

ആലക 444175 307
അവലംബം  മകരള വോട്ർ അമതോറതിറ്തി

സപ്രയാജകക്ടുകൾ അംഗീകരതിച്ചു). 716 പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 16.48 ലഷേം എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി കൾ നൽകുന്തതിനു സവണ്തി 
4343.89 സകയാടതി രൂപയ്കക് സർക്യാർ ഭരണയാനുമതതി നൽകതി. പ്ക ഡബ്്യൂ എ ഇതവപ്ര (2020 ഒകക്സടയാബർ 20 വപ്ര) 
692 പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 15.39 ലഷേം എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി കൾ നൽകുന്തതിനയായതി 799 സജയാല തികൾ പ്ടൻഡർ 
പ്െയക്ത. 114 നതിസയയാജക മണ്ലങ്ങൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് 411 പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 4.47 ലഷേം എഫക് എച്ചക് റ്റതി സതി കൾ 
നൽകുന്തതിനുസവണ് 415 സജയാല തികൾക്ക് ഇതവപ്ര (2020 ഒകക്സടയാബർ 20 വപ്ര) വർക്ക് ഓർഡർ പ്കയാടുത്തിട്ടുണ്ക്. 
സകരള സർക്യാർ, ഗ്രയാമീണ ജനതയുപ്ട ജീവ തിത നതിലവയാരം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനയായതി എല്ലയാ ഗ്രയാമീണ 
കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടതിപ്വള്ള കണഷേൻ നൽകുന്തതിനു സവണ്തിയുള്ള എല്ലയാ നടപടതികളം സകരള സർക്യാർ 
വകപ്ക്യാള്ളുന്നു.



607അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ. ഇതതിനയായതി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനയായതി ‘മഴസക�ം‘ എപ്ന്യാരു 
പ്രസതധ്കപ്സൽ പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ-ക്ക് കീഴതിൽ 
ആരംഭതിച്ചു. സംസ്യാനപ്ത് ജലവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
പ്രവർത്നങ്ങപ്ള ഏസകയാപതിപെതിക്കുന്തതിനയായതി 
പ്കആർഡബ്്യുഎസക്എ-പ്യ സകരള സർക്യാരതിപ്റെ 
ഡബ്്യൂ എസക് എസക് ഒ (വയാട്ടർ സയാനതിസറ്റഷൻ 
സസപെയാർട്ടക് ഓർഗവനസസഷൻ) ആയതി നതിയമതിച്ചു. 2020 
ആഗസക്റ്റക് 31 പ്രകയാരം ജലനതിധതിയുപ്ട ജലവതിതരണ 
കണഷേനുകളസടയും പ്തരുവ ടയാപ്പുകളസടയും ജതില്ലയാ തല 
വതിവരങ്ങൾ പട്ടിക 11.4.1-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 

പദ്ധതടി കനട്ങ്ങൾ 

ജെനടിധടി ്ട്ം I-, ൽ 10.56 ലഷേം ജനങ്ങൾക്ക് 
പ്രസയയാജനകരമയാംവതിധം 3694 പ്െ�തിയ ജലവതിതരണ 
പദ്തതികളം 16 വലതിയ ജലവതിതരണ പദ്തതികളം 
കമ്മീഷൻ പ്െയക്ത. ജലവതിതരണ പദ്തതികൾക്ക് 
പു�സമ ഭൂഗർഭജല �ീച്ചയാർജക് പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
ശൗെയാലയങ്ങൾ, പരതിസ്തിതതി ശുെതിത്വ നടപടതികൾ, 
മഴപ്വള്ള സംഭരണം തടങ്ങതിയ ഘടകങ്ങളം ഈ 
പദ്തതി പ്രകയാരം ഏപ്റ്റടുക്കുകയും വതിജയകരമയായതി 
പൂർത്തിയയാക്കുകയും പ്െയക്ത. 112 ഗ്രയാമ 
പഞ്ചയായത്തുകളതിൽ പദ്തതി നടപെയാക്കുകയും 411 സകയാടതി 
രൂപ പ്െലവഴതിക്കുകയും പ്െയക്ത. 

ജെനടിധടി ്ട്ം-II 115 ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തുകളതിൽ 
ജലനതിധതി ഘട്ടം  11 പദ്തതി നടപെതിലയാക്തി. ആവശധ്മയായ 
കയാരധ്സശഷതി വർദ്തിപെതിച്ചതതിനുസശഷം 2173 ജലവതിതരണ 
പദ്തതികൾ കമ്മീഷൻ പ്െയക്തക് പ്രവർത്നത്തിനും 
പരതിപയാലനത്തിനുമയായതി ഗുണസഭയാക്തൃ ഗ്രൂപെതിസലക്ക് 
വകമയാ�തി. 11.57 ലഷേം ജനങ്ങളപ്ട ജലദുരതിതങ്ങൾ 
പദ്തതി പരതിഹരതിച്ചു. ഈ പദ്തതിയ്കയായതി 1360 സകയാടതി 
രൂപയയാണക് പ്െവഴതിച്ചതക്.

ജലനതിധതി ഘട്ടം-1 നും 2-നും ഒരുമതിച്ചക് 227 
ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തുകളതിലയായതി 22 ലഷേം ജലനതിധതി 
ഗുണസഭയാക്യാക്ളയാണക് ഇസപെയാൾ സകരളത്തിലുള്ളതക്. 
ജലവതിതരണ ശുെതിത്വ പദ്തതികൾ വകകയാരധ്ം 
പ്െയ്യയാനും, ആവശധ്പ്പെടയാനും, ആസൂത്രണം പ്െയ്യയാനും, 
രൂപകല്ന പ്െയ്യയാനും, നടപെയാക്യാനും ഭയാഗതിക 
മൂലധന നതിസഷേപത്തിനക് സംഭയാവന നൽകയാനും 
പ്രവർത്നത്തിപ്റെയും പരതിപയാലനത്തിപ്റെയും പ്മയാത്ം 
പ്െലവക് വഹതിക്യാനും തീപ്ര േരതിദ്രരും ദുർബലരുമയായ 
ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള സമുേയായങ്ങൾക്ക് 
കഴതിയുപ്മന്ക് ജലനതിധതി മയാതൃക വതിജയകരമയായതി 
പ്തളതിയതിച്ചു. പ്രവർത്ന പരതിപയാലന പ്െലവക് (ഓ&എം) 
സമുേയായങ്ങൾ വഹതിക്കുന്തതിനയാൽ ജലനതിധതി 
പദ്തതികൾ പ്പയാത ഖജനയാവതിനക് കൂടുതൽ ബയാധധ്തയല്ല. 
കഴതിഞ്ഞ 18 വർഷമയായതി ജലനതിധതി കയാരധ്ഷേമവം 
സുസ്തിരവമയായ ജലപരതിപയാലനം പ്രകടമയാക്കുന്നു. 
ഒന്യാം ഘട്ടത്തിൽ (2002-08 കയാലയളവതിൽ) ആരംഭതിച്ച  
70 ശതമയാനം പദ്തതികളം ഇസപെയാഴും സമുേയായങ്ങൾ 

വതിജയകരമയായതി പ്രവർത്തിപെതിക്കുന്നുപ്ണ്ന്ക് ആസൂത്രണ 
സബയാർഡതിസറെയും ഏ ജതിയുസടയും സമീപ കയാല പഠനങ്ങൾ 
സ്തിരീകരതിക്കുന്നു.

ജലനതിധതിയുപ്ട ജലവതിതരണ പദ്തതികളപ്ട 
പരതിധതിയതിൽ വരുന് ജതില്ലതതിരതിച്ചുള്ള ഗ്രയാമീണ ജനസംഖധ് 
കണക്തിപ്ലടുക്കുസമ്പയാൾ വയനയാടക് ജതില്ലയതിലയാണക് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ (24.41 ശതമയാനം). സകയാഴതിസക്യാടക് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ പദ്തതികൾ (1052) ഉള്ളസപെയാൾ 
ആലപ്പുഴയ്കക് പദ്തതികപ്ളയാന്നുമതില്ല. 2020 ആഗസക് 31 
പ്രകയാരം 5,883 പദ്തതികളപ്ട പരതിധതിയതിൽ ആപ്ക 
2,18,598 ഗ്രയാമീണ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2020 
ആഗസക്റ്റക് 31  പ്രകയാരം ആപ്ക 4,44,175 ജലവതിതരണ 
ഗയാർഹതിക കണഷേനുകളതിൽ മലപ്പു�ത്ക് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ എണ്വം (85,355) തൃശ്ശൂരതിനക് രണ്യാമതക് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ എണ്വം(63,265) കണഷേനുകൾ ഉണ്ക്. 
ജലനതിധതി സപ്രയാജകക്ടക് മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങളനുസരതിച്ചക്, 
പദ്തതികൾ കമ്മീഷൻ പ്െയ്തതതിനുസശഷം, 100 
ശതമയാനം പ്രവർത്നങ്ങളം പരതിപയാലനവം 
(ഓ&എം) ഗുണസഭയാക്തൃ സമൂഹങ്ങൾ വകകയാരധ്ം 
പ്െസയ്യണ്തണ്ക്. അതതിനയാൽ, അതതക് പദ്തതി 
മയാസനജക്പ്മറെക് കമ്മതിറ്റതി തീരുമയാനതിക്കുന് പ്രകയാരം ഒസരയാ 
പദ്തതിക്കും ജലനതിരക്കുകൾ വധ്തധ്യാസപ്പെടുന്നു. മതിക് 
പദ്തതികളതിലും ഓസരയാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 10000 ലതിറ്റ�തിനക് 
പ്രതതിമയാസം ഈടയാക്കുന്തക് ശരയാശരതി 100 രൂപയയാണക്. 
എല്ലയാ ജതില്ലകളതിസലയും ജലനതിധതിയുപ്ട ജലവതിതരണ 
പദ്തതികളപ്ട പ്രതതിശീർഷ പ്രതതിേതിന (എൽ പതി സതി ഡതി) 
ജല ലഭധ്ത 70 എൽ പതി സതി ഡതി യയാണക്.

ശുെീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട ഒന്നും രണ്ടും 
ഘട്ടങ്ങളതിപ്ല ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള സനട്ടങ്ങൾ കയാണതിക്കുന്തക് 
മലപ്പു�ം ജതില്ലയതിൽ 26,385 മീറ്റർ പ്രൈയതിസനജക് 
കവസ�ജക് ഉപ്ണ്ന്നും ഇതക് 14 ജതില്ലകളതിൽ ഏറ്റവം 
ഉയർന്തയാപ്ണന്നും ആണക്. ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 
പ്ല കണക്നുസരതിച്ചക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബസയയാഗധ്യാസക് 
പ്ലയാന്റുകൾ (557) സകയാട്ടയത്യാണക്  (അനുബന്ം 
11.4.7). ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്രയുള്ള ഭൂഗർഭ 
ജല�ീച്ചയാർജക് (ജതി ഡബ്്യൂ ആർ) ഘടനകളപ്ട 
ഭൂരതിഭയാഗവം (988) സകയാട്ടയത്യാണക്. അതസപയാപ്ല 
പ്ക.ആർ.ഡബ്്യൂ.എസക്.എ സംസ്യാനത്ക് സ്യാപതിച്ച 
പ്മയാത്ം മഴപ്വള്ള സംഭരണ (ആർ.ഡബ്്യൂ.എച്ചക് ) 
ടയാങ്കുകളപ്ട എണ്ം ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര 
32031 ആണക്. ഇതക് ഏറ്റവം കൂടുതൽ എണ്ം (9,828) 
ഇടുക്തിയതിലും ഏറ്റവം കു�വക് (196) വയനയാടുമയാണക്  
(അനുബന്ം 11.4.8). പ്ക.ആർ.ഡബ്്യൂ.എസക്.എ യുപ്ട 
കണക്നുസരതിച്ചക് ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 പ്രകയാരമുള്ള 
5,883 പദ്തതികളതിൽ പ്രവർത്നഷേമമയായുള്ള 5,001 
പ്െറുകതിട ജലവതിതരണ പദ്തതികളസടയും പരതിധതിയതിൽ 
4,45,710 കുടുംബങ്ങപ്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക് 
അനുബന്ം 11.4.9).
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11.5 ഭവനനിർമചാണജം 

  1 രോജത്യത്ത് വോടക നതിയ�ണം ബകകോരത്യം ത്െയ്യുന്ന പ്രോെീന നതിയ�ങ്ങളതിൽ നതിന്നത് ഒരു പടതി മുന്നതിലോണത് മ�ോഡൽ ത്ടനൻസതി ആകത്റ്ത് 2019 എന്ന 
ത്പോതുധോരണ ഉത്ടേങ്തിലം ഇതത് ഭൂവുട�കൾമകോ കുടതിയോൻ�ോർമകോ അനുകൂലത്�ന്നതതിത്നക്കുറതിച്ത് െതില െർച്കൾ നടക്കുന്നു. ബലവത് �തിന്ത് ജൂബല 29, 
2020-ത്ല എൻ . െ്രവർത്തിയുത്ട 'മ�ോഡൽ ത്ടനൻസതി ആകത്ടത് ഭൂവുട�കൾമകോ കുടതിയോൻ�ോർമകോ കൂടുതൽ അനുകൂലം?' കോണുക.

വയാസസ്ലം എന്തക് മനുഷധ്പ്റെ അടതിസ്യാന 
ആവശധ്കതകളതിപ്ലയാന്നും സുരഷേതിതത്വം, അന്സ്ക് 
എന്തിവസയയാടുകൂടതി ഒരതിടത്ക് തയാമസതിക്യാനുള്ള 
മനുഷധ്യാവകയാശവമയാണക്. എല്ലയാവരുസടയും ഭവന 
ആവശധ്ങ്ങൾ തൃപ്തികരമയാപ്ണന്ക് ഉ�പെയാസക്ണ്തക് 
ഒരു സമൂഹത്തിപ്റെ ഉത്രവയാേതിത്മയാണക്. 
മതതിയയായതം തയാങ്ങയാനയാവന്തമയായ ഭവനങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാക്കുകപ്യന്തക് നതിരന്രം വളരുപ്ന്യാരു 
പ്വല്ലുവതിളതിയയാണക്. യു എൻ പ്പയാതസഭയുപ്ട 74-യാമതക് 
പ്സഷൻ വയാർഷതിക �തിസപെയാർട്ടക് 2019 അനുസരതിച്ചക്, 
മതതിയയായ പയാർപെതിടം, ‘മതതിയയായ ജീവതിത നതിലവയാരത്തിപ്റെ 
ഒരു ഘടകവം ഈ സയാഹെരധ്ത്തിൽ വതിസവെന 
രഹതിതമയായ അവകയാശവമയാണക്.
 
ഒ ഇ സതി ഡതി (ഓർഗവനസസഷൻ സഫയാർ 
ഇക്സണയാമതികക് സകയാ-ഓപെസ�ഷൻ ആറെക് 
ഡവലപെക്പ്മറെക് ) 2019-പ്ല - ഇന്ധ്യാ എല്ലയാവർക്കും 
ഭവനം, സയാമ്പത്തിക സർസവ് പ്രകയാരം പ്രസതധ്കതിച്ചക് 
നഗരപ്രസേശങ്ങളതിൽ തയാങ്ങയാനയാകുന് വീടുകളപ്ട 
അധതിക ആവശധ്ം, പ്െ�തിയ വയാടക വതിപണതി, ഉയർന് 
നതിലവയാരമുള്ള ഭവനങ്ങളപ്ട അമതിത വതിതരണം 
എന്തിങ്ങപ്നയയാണക്  പയാർപെതിട വതിപണതി കയാണപ്പെടുന്തക്. 
അടുത് കയാലത്യായതി ഗുണനതിലവയാരമുള്ള വീടുകളപ്ട 
സശഖരം വർദ്തിച്ചുപ്കയാണ്തിരതിക്കുകയയാപ്ണങ്തിലും 
തയാഴക്ന് വരുമയാനക്യാർക്തിടയതിൽ ഭവനഷേയാമം വളപ്ര 
വലുതയാണക്. വരുമയാനവമയായതി തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ 
വീടതിപ്റെ വതില ഉയർന്തതിനയാൽ ഭവന വയായക്പ 
ലഭതിക്കുന്തക് പലസപെയാഴും പ്രയയാസമയാണക്. സർസവ് 
പ�യുന്തക്,  ‘ ഉയർന് ജന സയാ�തയുപ്ട 
പശ്യാത്ലത്തിൽ  വതിപണതിയതിപ്ല ഘടനയാപരമയായ 
കയാഠതിനധ്ം, കർശനമയായ സമഖലയാവൽക്രണം, 
ഭൂനതിയമങ്ങൾ എന്തിവയുപ്ട ഭയാഗമയായുള്ളവ, നതിയ�തിത 
സഫ്യാർ സൂെതികകൾ, ഉയർന് ഇടപയാടക് പ്െലവകൾ 
എന്തിവ കയാരണമയാണക് വീടുകളപ്ട വതിലകൾ 

ഉയരുന്തക് ' . നഗരവൽക്രണം പ്രസതധ്കതിച്ചക് ഗ്രയാമീണ 
നഗര കുടതിസയറ്റം, വതിപണതിയുപ്ട തയാസഴത്ട്ടതിൽ മതിതമയായ 
നതിരക്തിപ്ല ഭവനനതിർമ്മയാണത്തിപ്റെ ആവശധ്കത 
വർദ്തിപെതിക്കുപ്മന്ക് �തിസപെയാർട്ടക് അഭതിപ്രയായപ്പെടുന്നു. 
ഇടപയാടക് നതികുതതി സപയാലുള്ള ്റേയാംമ്പക് ഡ്യൂട്ടതികൾ 
കു�യ്ക്കുക, ഭൂവതിനതിസയയാഗ നതിയമങ്ങൾ ലഘൂകരതിക്കുക, 
കരയാർ നടപെയാക്ൽ വർദ്തിപെതിക്കുക എന്തിവ പയാർപെതിട 
വതിപണതി െലനയാത്മയാക്കുകയും പയാർപെതിട വതിതരണം 
വർദ്തിപെതിക്കുകയും പ്െയ്യുപ്മന്ക് സർസവ് ചൂണ്തിക്യാട്ടുന്നു. 
ഉടമസ്യാവകയാശം സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനയാൽ 2022-
ഓടുകൂടതി എല്ലയാ ഇന്ധ്ക്യാർക്കും  തയാങ്ങയാനയാകുന് ഭവനം 
ലഭധ്മയാക്കുകപ്യന് ലഷേധ്സത്യാപ്ടയുള്ള ‘എല്ലയാവർക്കും 
ഭവനം പദ്തതി'പ്യ, ഭവനഷേയാമം കു�യ്ക്കുന്തതിനുള്ള 
ഒരു നല്ല മയാർഗ്ഗമയായതി‘ ഒ ഇ സതി ഡതി സനയാക്തി കയാണുന്നു. 
അവരുപ്ട അഭതിപ്രയായത്തിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള കൂടുതൽ 
പദ്തതികൾ ആവശധ്മയാണക്. 2019-പ്ല കുടതിയയായക്മ 
നതിയമം (പ്ടനൻസതി ആകക്ടക് ) ശരതിയയായ േതിശയതിസലക്കുള്ള 
ഒരു കയാൽവയക്പെയാണക്.1

നതിരവധതി ഭവന പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്തിപ്ക്യാണ്ക് 
സക�-സംസ്യാന സർക്യാരുകൾ വീടതില്ലയായക്മ 
തടച്ചുനീക്യാൻ ശ്രമതിച്ചുപ്കയാണ്തിരതിക്കുന്നു. സകരളത്തിൽ 
ശരയാശരതി ഭവന നതിലവയാരവം അതതിപ്റെ ഗുണ 
നതിലവയാരവം മറ്റു ഇന്ധ്ൻ സംസ്യാനങ്ങപ്ള അസപഷേതിച്ചക് 
വളപ്ര മതികച്ചതയാണക്.  2011-പ്ല പ്സൻസസക് പ്രകയാരം 
സകരളത്തിൽ 1000 സപർക്ക് 336 വീടുകളള്ളസപെയാൾ 
ഇന്ധ്യതിലുടനീളം അതക് 273 വീടുകളയാണക്. സകരളത്തിപ്ല 
ആളകൾ തയാമസതിക്കുന് വീടുകളപ്ട ശരയാശരതി 
വലുപെം, ഗുണനതിലവയാരം, ആസളയാഹരതി ത� വതിസ്ീർണ്ം 
എന്തിവയും ഇന്ധ്യതിപ്ല മറ്റു സംസ്യാനങ്ങപ്ള 
അസപഷേതിച്ചക് കൂടുതലയാണക്.

സംസ്യാനപ്ത് എല്ലയാ ഭൂരഹതിത, ഭവന രഹതിത 
കുടുംബങ്ങൾക്കും സുരഷേതിതവം മയാനധ്വമയായ വീടുകൾ 
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നൽകുന്തതിനയായതി 2016-ൽ സകരള സർക്യാർ, 
വലഫക് മതിഷൻ (ഉപജീവനമയാർഗ്ഗം, ഉൾപ്പെടുത്ൽ, 
സയാമ്പത്തിക ശയാക്ീകരണം)ഒരു പ്രധയാന 
പദ്തതിയയായതി ആരംഭതിച്ചു. തയാസഴക്തിടയതിലുള്ള യഥയാർത് 
പ്രശ്നങ്ങപ്ള ഒരു വതിവതിസധയാസദേധ്ശ സമീപനത്തിലൂപ്ട 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിനയായതി ഒരു സമയബന്ധതിത 
പരതിപയാടതിയയായയാണക് ഇതക് വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്തക്. 
വനപുണധ് വതികസനത്തിലൂപ്ട സുസ്തിര ഉപജീവന 
മയാർഗ്ഗം ലഷേധ്മതിട്ടുള്ള സമഗ്രമയായ ഒരു പുനരധതിവയാസ 
പദ്തതിയും സയാമ്പത്തിക സ്വയാശ്രയത്വത്തിസലക്ക് 
നയതിക്കുന്തം ഉൾസച്ചർക്പ്പെട്ട വതികസനം 
ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തം ഉസദേശതിച്ചുള്ള വലഫക് മതിഷൻ ഭൂരഹതിത 
ഭവന രഹതിതരയായ േരതിദ്രർക്ക് പയാർപെതിടം നൽകുന് ഒരു 
സമഗ്ര പുനരധതിവയാസ പദ്തതിയയാണക്.  

അപൂർണ്മയായ വീടുകളപ്ട പൂർത്ീകരണത്തിനു 
പു�സമ, നതിലവതിപ്ല തകർന് വീടുകളപ്ട 
പുനസ്യാപനം, സ്വന്മയായതി ഭൂമതി ഉള്ളവർക്യായതി 
വീടുകൾ നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനുള്ള സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം, സംസ്യാനപ്ത് ഭൂരഹതിത ഭവന രഹതിത 
ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള അപെയാർട്ടക് പ്മറെക് സമുച്ചയങ്ങളതിൽ 
തയാമസതിപെതിക്കുക എന്തിവ മതിഷൻ ലഷേധ്ം വയ്ക്കുന്നു. 
വലഫക് മതിഷനു സവണ്തിയുള്ള ഒരു സർസവ് വതിശകലനം 
കയാണതിക്കുന്തക് സകരളത്തിലയാപ്ക 5,04,967 
ഭവനരഹതിതരയായ കുടുംബങ്ങളപ്ണ്ന്യാണക്, ഇതതിൽ 
ഭൂരഹതിതരും ഭൂമതിയുള്ളവരുമയായ ഭവനരഹതിതർ ഏറ്റവം 
കുടുതലുള്ളതക് തതിരുവനന്പുരം ജതില്ലയതിലയാണക് (79,225). 
ഭൂരഹതിതരും ഭൂമതിയുള്ളവരുമയായ ഭവനരഹതിതരയായ 
കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവം കു�വള്ളതക് പത്നംതതിട്ട 
ജതില്ലയതിലയാണക്. കുടുതൽ വതിവരങ്ങൾ എൽ എസക് ജതി ഡതി 
വതിഭയാഗത്തിപ്റെ കൂപ്ട നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.

ഭവന നടിർമ്ാണ കമഖെയടിലെ 
ഏജന്സടികൾ  

സംസ്യാന സർക്യാർ വതിവതിധ വകുപ്പുകളതിലൂപ്ട 
ഭവന പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്കുന്നു.ഹൗസതിംഗക് 
കമ്മീഷണസ�റ്റതിൽ നതിന്നും ലഭതിച്ച വതിവരങ്ങൾ പ്രകയാരം 

സകരളത്തിൽ 20-സലപ്� ഏജൻസതികൾ ഭവന 
നതിർമ്മയാണ പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്കുന്നുണ്ക്. തസദേശ 
സ്വയം ഭരണ വകുപെക് (എൽ.എസക്.ജതി.ഡതി), കുടുംബശ്രീ, 
സകരള സംസ്യാന ഭവന നതിർമ്മയാണ സബയാർഡക് (പ്ക.
എസക്.എച്ചക്.ബതി), സകരള സംസ്യാന നതിർമ്മതിതതി സക�ം 
(പ്കസ്തികക് ), സകരള സംസ്യാന പട്ടതികജയാതതി/പട്ടതികവർഗ്ഗ 
വതികസന വകുപെക്, പട്ടതിക ജയാതതി/പട്ടതിക വർഗ്ഗ വതികസന 
സകയാർപെസ�ഷൻ തടങ്ങതിയവ ഉൾപ്പെടുന്തയാണക് ഈ 
സമഖലയതിപ്ല പ്രധയാന ഏജൻസതികൾ. സർക്യാരതിതര 
ഏജൻസതികളയായ സകയാസക്റ്റക്സഫയാർഡക്, ഹയാബതിറ്റയാറ്റക് 
പ്ടകക്സനയാളജതി ഗ്രൂപെക്, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
മുതലയായവയും സകരള സംസ്യാന സഹകരണഭവന 
പ്ഫഡസ�ഷൻ സപയാലുള്ള സഹകരണ  സ്യാപനങ്ങളം 
സകരളത്തിപ്ല ഭവന നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
ഏർപ്പെടുന്നുണ്ക്.  വതിവതിധ സർക്യാരതിതര സംഘടനകളം 
ഈ സമഖലയതിൽ കയാരധ്മയായ സംഭയാവനകൾ നൽകുന്നു. 
പ്തയാഴതിൽ, മത്ധ്ബന്ധനം , വസനതികസഷേമം, 
നഗരകയാരധ്ം, ന്യൂനപഷേസഷേമം തടങ്ങതിയ വകുപ്പുകളം 
സയാമ്പത്തിക ദുർബല വതിഭയാഗക്യാർക്കും പയാവപ്പെട്ട  
(കുടതിസയറ്റക്യാരുൾപ്പെപ്ടയുള്ള)  പ്തയാഴതിലയാളതികൾക്കും 
തയാങ്ങയാനയാകുന് തരത്തിലുള്ള വതിവതിധ ഭവന നതിർമ്മയാണ 
പദ്തതികൾ നടപെതിലയാക്തി വരുന്നു. ഈ ഏജൻസതികൾ/ 
വകുപ്പുകൾ 2019-20 മുതൽ 2020-21
(ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര) ഏകസേശം 1,23,807 
വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണത്തിനക് സഹയായം നലക്കതിയതിട്ടുണ്ക്. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.5.1-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 
ഓസരയാ ഏജൻസതിയുസടയും സനട്ടങ്ങളപ്ട അനുപയാതം 
െടിത്ം 11.5.1 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ഭൂരതിഭയാഗം 
(95 ശതമയാനം) വീടുകളം തസദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളയാണക് നതിർമ്മതിച്ചതക്.

കകരള സംസ്ാന ഭവന നടിർമ്ാണ 
കബാർഡ്

സകരള സംസ്യാന ഭവന നതിർമ്മയാണ സബയാർഡക് 
(പ്ക എസക് എച്ചക് ബതി), സർക്യാരതിനുകീഴതിപ്ല ഭവന 
നതിർമ്മയാണ സമഖലയതിപ്ല നതിർവ്ഹണ ഏജൻസതിയയാണക്. 
ഭവന നതിർമ്മയാണത്തിനുള്ള ധനസഹയായം വയായക്പയയായതി 

പട്ടിക 11.5.1 വതിവതിധ ഏജൻസതികൾ മുഖയാന്തിരം നതിർമ്മതിച്ച ഭവനങ്ങൾ  2019-20  മുതൽ 2020-21
 (31 ആഗസക്റ്റക് 2020 വപ്ര).

വർഷം ലകഎസ് 
എച്്ബ ടി

എല് 
എസ് ജടി 

ഡടി
ലതാഴടില് 

വകപ്്
മത്സഘ്ബന്ന 

വകുപ്്

പട്ടിക 
ജാതടി 

വ ടികസന 
വകുപ്്

പട്ടികജാതടി, മറ്് നടിർകദേശടിത 
സമുദായങ്ങൾ എന്നടിവയടില് നടിന്നുള്ള 
പരടിവർത്ടിത ദക്രസ്തവർക്കു 
കവണ്ടിയുള്ള കകരള  സംസ്ാന വ ടികസന 
കകാർപ്ക�ഷന് 

2019-20 107 108504 5 1093 3081 199

2020-21 up 
to 31.08.20

7 9592 359 251 574 35

ആപ്ക 114 118096 364 1344 3655 234

ആപ്ക പ്മയാത്ം 123807

അവലംബം :ഹൌസതിംഗത് കമ്ീഷണമററ്ത്
കുറതി്ത് – കഴതിഞ് വർഷങ്ങളതിൽ നതിർമ്തിച് വീടുകളത്ട വതിശേോംശങ്ങൾ സോമ്പത്തികോവമലോകനം 2019-ൽ ത്കോടുത്തിട്ടുടേത്.
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പ്കയാടുക്കുന്തതിനു പു�സമ പ്പയാത ഭവന പദ്തതികളതിലൂപ്ട 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് പയാർപെതിട സൗകരധ്ങ്ങൾ 
നൽകുന്നു.

ഗൃഹശ്ീ ഭവന പദ്ധതടി

2013-14 മുതൽ ബഡക്ജറ്റക് പതിന്തുണസയയാപ്ട ഓസരയാ 
വീടതിപ്റെയും നതിർമ്മയാണത്തിനയായതി 2 ലഷേം രൂപ 
സർക്യാർ സബക്സതിഡതി നൽകതിപ്ക്യാണ്ക് സബയാർഡക് 
നടപെതിലയാക്കുന്നു. 2പ്സൻ�ക് /3 പ്സറെക് ഭൂമതി സ്വന്മയായുള്ള 
സയാമ്പത്തിക ദുർബല വതിഭയാഗക്യാർ/തയാഴക്ന് 
വരുമയാനക്യാരയായ ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് എൻ.ജതി.ഒ/
സവയാളറെ�തി ഏജൻസതികൾ/ മനുഷധ്സസ്ഹതികളയായ 
വധ്ക്തികൾ എന്തിവരുപ്ട പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട 
ഈ പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്നു. ഈ പദ്തതിയതിൻ 
കീഴതിൽ 2019-20-ൽ 107 വീടുകളം ആഗസക്റ്റക് 31, 
2020 വപ്ര 7 വീടുകളം നതിർമ്മതിച്ചു.  2016-17 മുതൽ  
2020-21(ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര)  ആപ്ക 2225 
വീടുകൾ നതിർമ്മതിച്ചു.

സർക്ാർ ഭൂമടിയടില് സർക്ാർ 
ജീവനക്ാർക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതടി-്ട്ം V 

സർക്യാർ ഭൂമതിയതിൽ സർക്യാർ ജീവനക്യാർക്യായതി 
പയാർപെതിട ഫ്യാറ്റുകൾ ക്വയാർസട്ടഴക്സുകളയായതി 
നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനയാണക് ഈ പദ്തതി. ഈ പദ്തതി 
പൂർത്തിയയായസശഷം ഫ്യാറ്റുകൾ അതതക്-ജതില്ലയാ 
കളകക്ടർമയാർക്ക് അസലയാട്ടക്പ്മറെതിനയായതി വകമയാറും. ഈ 
പദ്തതിയതിൽ അടങ്ൽ തക ലഭതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രയയാസം 
കയാരണം കൂടുതൽ സജയാലതികൾ ഏറ്റടുക്യാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്ടതില്ല. 
എന്തിരുന്യാലും ഇസപെയാൾ ഫ്യാറ്റുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പുസരയാഗമതിക്കുന്നു.

വനടിതാ ജീവനക്ാർക്കുള്ള കഹാസ്റ്റല് 
പദ്ധതടികൾ 

വനതിതയാ ജീവനക്യാർക്ക് അവരുപ്ട വീടുകൾക്ക് പു�ത്ക് 
സപയായതി സജയാലതി  പ്െയ്യുന്തക് സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനക്, 
കു�ഞ്ഞ നതിരക്തിൽ മതികച്ച തയാമസ സൗകരധ്ങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്തതിനയായതി സകരള സംസ്യാന ഭവന നതിർമ്മയാണ 
സബയാർഡക് വനതിതയാ ജീവനക്യാർക്കുള്ള സഹയാ്റേൽ (ഡബ്്യൂ 
ഡബ്്യൂ എച്ചക് ) നതിർമ്മതിക്കുന്നു.

സക� സർക്യാർ ഗ്രയാന്റും (നതിർമ്മയാണ പ്െലവതിപ്റെ 
60 ശതമയാനം),  സംസ്യാന സർക്യാർ വതിഹതിതവം 
(നതിർമ്മയാണ പ്െലവതിപ്റെ 40 ശതമയാനം) ബഡക്ജറ്റക് 
വഴതി ഉപസയയാഗപ്പെടുത്തിപ്ക്യാണ്ക് സബയാർഡക് വർക്തിംഗക് 
വതിമൻസക് സഹയാ്റേലുകൾ നതിർമ്മതിക്കുന്നു.

പ്ക.എസ്ക്.എച്ചക്.ബതി-2016-17 മുതൽ 11 വനതിതയാ 
സഹയാ്റേലുകൾ നതിർമ്മതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഒപ്രണ്ം 
പൂർത്തിയയായതിപ്ക്യാണ്തിരതിക്കുകയയാണക്, മപ്റ്റയാപ്രണ്ം കൂടതി 
ഉടൻ നടപെയാക്കും. കയാസർസഗയാഡതിപ്ല മധുർ പദ്തതിക്ക് 
സക� സർക്യാർ അനുമതതി നൽകതി. നതിർമ്മയാണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്ടൻഡർ നൽകുകയും പ്െയക്ത
                                                                              
ഭവന വകുപ്് സാകങ്തടിക ലസല്

ഭവന നതിർമ്മയാണ സമഖലയുപ്ട ആസൂത്രണവം 
ഏസകയാപനവം ലഷേധ്മതിട്ടക് 1980-ലയാണക്  ഹൗസതിംഗക് 
കമ്മീഷണസ�റ്റക് രൂപീകരതിച്ചതക്. ഭവന നതിർമ്മയാണ 
സമഖലയതിപ്ല വതിവതിധ ഏജൻസതികളപ്ട, 
നയരൂപവൽക്രണത്തിലും സയാസങ്തതിക 
സഹയായത്തിലും  ഈ ഓഫീസക് വധ്യാപൃതമയാണക്. മയാത്രമല്ല 
ഭവനനതിർമ്മയാണസമഖലയതിപ്ല വതിവര സശഖരണത്തിലും 

െടിത്ം 11.5.1 വർഷങ്ങളതിൽ ഏജൻസതികളപ്ട ഭവന നതിർമ്മയാണത്തിപ്ല ആനുപയാതതിക പങ്ക് 2019-20, 2020-21 
(2020 ആഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര)

95% 

1% 3% 1% 

തസദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെക് 

ഫതിഷ�ീസക് ഡതിപെയാർട്ടുപ്മറെക് 

പട്ടതിക ജയാതതി വതികസന വകുപെക് 

മറ്റുള്ളവർ * 

 അവലംബം: ഹൌസതിംഗത് കമ്ീഷണമററ്ത്
*�റ്ള്ളവയതിൽ ഭവന നതിർമ്ോണ മബോർഡത് (ത്ക എസത് എച്ത് ബതി), ത്തോഴതിൽ വകു്ത്, പരതിവർത്തിത ബ്രസ്തവർക്കു മവടേതിയുള്ള വതികസന മകോർ്മറഷൻ 
എന്നതിവ ഉൾത്്ടുന്നു.



611അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

വധ്യാഖധ്യാനത്തിലും സജീവമയായതി ഏർപ്പെടുകയും 
തീരുമയാനപ്മടുക്യാൻ സഹയായതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. 

കകരള കാൊവസ് പ്രതടികരണ ബടില്ഡടിംഗ് 
ഡടിദസന് പ്രകമാഷന് കപ്രാഗാം

2019-20 കയാലയളവതിൽ അഞ്ചക് ജതില്ലകളതിൽ പ്സമതിനയാർ/
വർക്ക് സഷയാപ്പുകൾ നടത്യാനും ഈ സമഖലയതിപ്ല 
മതികച്ച സപ്രയാജകക്ടക് �തിസപെയാർട്ടുകൾ തയ്യയാ�യാക്കുന് 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെടുന് നയാലക് അവസയാന വർഷ, എം 
പ്ടകക്/എം ആർകക്/പതി എച്ചക് ഡതി വതിേധ്യാർത്തികൾക്ക്  
50000-രൂപ വീതം കധ്യാഷക് അവയാർഡക് നൽകയാനും 
പദ്തതി വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു.

കകരള ഭവന നടിർമ്ാണ നയം 2020

ഹൗസതിംഗക് കമ്മീഷണസ�റ്റക് സകരള ഭവന നതിർമ്മയാണ 
നയം തയ്യയാ�യാക്യാൻ ആരംഭതിച്ചു. 2011-പ്ല സകരള 
ഭവന നതിർമ്മയാണ നയം പരതിഷക്ക്രതിക്കുന്തതിനും 
പുതതിയ കരടക് നയം  തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനുമയായതി രണ്ക്-
സമതിതതികൾ രൂപീകരതിച്ചു. ഹൗസതിംഗക് കമ്മീഷണ�യാണക് 
ഉപസമതിതതിയുപ്ട കൺ വീനർ ആേധ് കമ്മതിറ്റതിസയയാഗം 
ജനുവരതി 20, 2020-നക് വതിളതിച്ചു സെർത്തു. ഒരു കരടക് 
സമതിതതി രൂപീകരതിച്ചക് ഒരു കരടക് നയം തയ്യയാ�യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. 
കരടക് കമ്മതിറ്റതി അംഗങ്ങളതിൽ നതിന്ക് അഭതിപ്രയായങ്ങളം 
നതിർസദേശങ്ങളം ലഭതിച്ചതതിനക് സശഷം കരടക് നയം 
സർക്യാ�തിനക് സമർപെതിക്കുപ്മന്ക് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

കകരള സംസ്ാന നടിർമ്ടിതടി കക�ം

സകരള സർക്യാരതിപ്റെ ഭവന നതിർമ്മയാണ വകുപെതിനു 
കീഴതിലുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ഏജൻസതിയയാണക് സകരള 
സംസ്യാന നതിർമ്മതിതതി സക�ം (പ്കസ്തികക് ). നതിർമ്മയാണ 
പദ്തതികൾ ഏപ്റ്റടുക്ൽ, പ്തയാഴതിൽ രഹതിതരയായ 
യുവയാക്ൾ, പ്പയാതജനങ്ങൾ, സയാസങ്തതിക വതിേഗ്ദർ 
എന്തിവർക്യായതി നതിർമ്മയാണവമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട 
സ്ഡുകളതിൽ പരതിശീലനം നടത്തുക, പ്െലവ കു�ഞ്ഞ 
പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേ നതിർമ്മയാണ സയാമഗ്രതികളപ്ട 
വതിൽപെന, നതിർമ്മയാണ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
ഗുണനതിലവയാരം ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനയായതി 
പ്ട്റേതിംഗക് ലയാബുകളതിലൂപ്ട നതിർമ്മയാണ വസക്തക്ൾ 
പരതിസശയാധതിക്കുന്തതിനുള്ള സൗകരധ്ങ്ങൾ ഒരുക്കുക 
എന്തിവ സപയാപ്ലയുള്ള, ഭവന നതിർമ്മയാണ സമഖലയുമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ പ്കസ്തിക്ക് 
വധ്യാപൃതരയാണക്. കയാട്ടയാക്ട ഗ്രയാമത്തിൽ ഉപജീവന 
മയാർഗ്ഗങ്ങളൾപെപ്ടയുള്ള 30 പയാർപെതിട യൂണതിറ്റുകൾ 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് ഒരു മയാതൃകയാ സുസ്തിര ഗ്രയാമം പ്കസ്തികക് 
നതിർമ്മതിക്കുന്നു. 

പ്െലവ കു�ഞ്ഞതം പരതിസ്തിതതി സൗഹൃേപരവമയായ 
(സതി ഇ ഇ എഫക് ) നതിർമ്മയാണം ഉൾപെപ്ട കഴതിഞ്ഞ 
വർഷം പ്കസ്തികക് 200 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾ 

ഏപ്റ്റടുക്കുകയും പൂർത്തിയയാക്കുകയും പ്െയക്ത. പ്കസ്തിക്കും 
യു എൻ ഡതി പതിയും സംയുക്മയായതി നതിർമ്മയാണ 
സമഖലയതിസലയും അനുബന്ധ സമഖലയതിസലയും 
യുവയാക്ൾക്കും സമസ്തിരതിമയാർക്കും വനപുണധ് 
നവീകരണ പരതിശീലനങ്ങൾ സംഘടതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
എൻജതിനീയ�തിംഗക് സകയാസളജുകൾക്യായും പ്കസ്തികക് 
പരതിശീലനങ്ങൾ സംഘടതിപെതിച്ചതിരുന്നു. അഞ്ഞൂ�തിലധതികം 
വതിേധ്യാർത്തികൾ പരതിശീലനത്തിലൂപ്ട പ്രസയയാജനം 
സനടതി. പ്കസ്തികക്  അതതിപ്റെ നതിർമ്മയാണത്തിൽ 
പുതതിയ സയാസങ്തതിക വതിേധ്കൾ സ്വീകരതിക്കുന്തതിനക് 
എല്ലയായക്സപെയാഴും പരതിശ്രമതിക്കുന്നുണ്ക്. ഇസപെയാൾ പ്രീ 
ഫയാബക് നതിർമ്മയാണത്തിനുള്ള ആവശധ്കത വർദ്തിച്ചു 
വരതികയയാണക്. പ്രീ ഫയാബക് നതിർമ്മയാണ പദ്തതികൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തതിനയായതി, പ്കസ്തികക് ഭയാരത 
സർക്യാരതിപ്റെ പ്പയാത സമഖലയാ സ്യാപനമയായ 
ഹതിന്ദുസ്യാൻ പ്രീ ഫയാബക് ലതിമതിറ്റഡുമയായതി ധയാരണയാ 
പത്രം ഒപെതിട്ടു. വതിശേമയായ വയാസക്ത വതിേധ്യാരൂപകല്നകൾ 
വതികസതിപെതിക്കുന്തതിനും പ്കട്ടതിട നതിർമ്മയാണത്തിനക് 
മയാർഗ്ഗ നതിർസദേശം നൽകുന്തതിനുമയായതി പ്കസ്തിക്തിപ്ല 
ലയാബതിഷയാസതിൽ ഒരു കധ്യാറ്റക് ലയാബതിഷയാസക് ഡതിവസൻ 
ലയാബക് (സതി എൽ ഡതി എൽ) സ്യാപതിച്ചു. 25 സകയാടതി 
രൂപയുപ്ട പദ്തതികളപ്ട രൂപകല്ന സതി എൽ ഡതി എൽ 
പൂർത്തിയയാക്തി.

തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് (എല് എസ് ജടി 
ഡടി)-ഉപജീവനം, ഉൾകച്ർക്ല്, സാമ്പത്ടിക 
ശാക്ീകരണം (ദെഫ്) മടിഷന്.

ജനങ്ങളപ്ട ഭവന ആവശധ്ങ്ങൾക്ക് പരതിഹയാരം 
കയാണുന്തതിൽ നതിർണ്യായക പങ്ക് വഹതിക്കുന് 
സംസ്യാനപ്ത് ഏറ്റവം വലതിയ ഏജൻസതിയയാണക് 
തസദേശസ്വയംഭരണ വകുപെക്. സകരളത്തിൽ 2019-20 
മുതൽ 2020-21 വപ്ര (ഓഗസക്റ്റക് 31, 2020 വപ്ര) 
വതിവതിധ സർക്യാർ ഏജൻസതികൾ നൽകതിയ വീടുകളപ്ട 
95 ശതമയാനവം തസദേശ സ്യാപന വകുപെക് മുസഖന 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളവയയാണക്. കുടുംബശ്രീ,  വലഫക് മതിഷൻ, 
പ്രയാസേശതിക സർക്യാരുകൾ തടങ്ങതിയവരയാണക് ഭവന 
പ്രവർത്ന സമഖലയതിലുള്ള പ്രധയാന ഏജൻസതികൾ.

മൂന്ക് ഘട്ടങ്ങളയായതിട്ടയാണക് വലഫക് മതിഷൻ പദ്തതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ രൂപകല്ന പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്. 
പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ പൂർത്ീകരതിക്യാൻ സയാധതിക്യാത് 
വീടുകളപ്ട പൂർത്ീകരണമയാണക് ലഷേധ്മതിട്ടതക്.  
ഡതിസംബർ 1, 2020  വപ്രയുള്ള കണക്ക് പ്രകയാരം 
പൂർത്ീകരതിക്യാത്  54,123 വീടുകളതിൽ 52,422 
വീടുകളപ്ടയും (96.86 ശതമയാനം) നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്തിയയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഡതിസംബർ 2020 
അവസയാനസത്യാപ്ട പ്രഥമഘട്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്തിയയാക്കും. 

രണ്യാം ഘട്ടത്തിൽ,  സ്വന്മയായതി ഭൂമതിയുള്ള വധ്ക്തികൾക്ക് 
വീടക് വയ്ക്കുന്തതിനുള്ള സയാമ്പത്തിക സഹയായമയാണക് 
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നൽകുന്തക്. പരതിസശയാധനകൾക്ക്സശഷം 1,03,976 
ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള അർഹരയായതി കപ്ണ്ത്തുകയും 
ഇതതിൽ 98,482 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾ തസദേശ ഭരണ 
സ്യാപനങ്ങളമയായതി എഗ്രതിപ്മറെക് വയ്ക്കുകയും ഭവന 
നതിർമ്മയാണ പുസരയാഗതതിയുപ്ട അടതിസ്യാനത്തിൽ 
4 ലഷേം രൂപ (നയാലക് ഘട്ടമയായതി) സയാമ്പത്തിക 
സഹയായമയായതി അനുവേതിക്കുകയും പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. പട്ടതിക 
വർഗ്ഗ സകയാളനതികളതിൽ തയാമസതിക്കുന് പട്ടതികവർഗ്ഗ 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 6 ലഷേം രൂപയയാണക് (5 
ഘട്ടമയായതി) അനുവേതിക്കുന്തക്. ഡതിസംബർ 1, 2020 
വപ്രയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകയാരം 86,548 (87.88%) 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾ വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സശഷതിക്കുന് വീടുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണം പുസരയാഗതതിയതിലയാണക്. സംസ്യാനപ്ത്  
ഭവന പദ്തതികപ്ളല്ലയാം വലഫക് മതിഷപ്റെ കീഴതിൽ 
പ്കയാണ്ടുവന്തിട്ടുള്ളതതിനയാൽ പതി.എം.എ.വവ(യു) 
വലഫതിൽ 58,971 വീടുകളം, വലഫക്-പതി.എം.എ.വവ 
(ആർ) ൽ 17,125 വീടുകളം പൂർത്തിയയായതിട്ടുണ്ക്. 
പട്ടതികജയാതതി, പട്ടതികവർഗ്ഗ, ഫതിഷ�ീസക് വകുപ്പുകൾക്ക് 
കീഴതിലുള്ള വതിവതിധ പദ്തതികളതിലൂപ്ട വലഫക് മതിഷൻ 
യഥയാക്രമം 19,377, 2095, 4212 വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്തിയയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. സർക്യാരതിപ്റെ 100 
േതിനപരതിപയാടതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി 25,000 വീടുകളപ്ടകൂടതി 
പൂർത്ീകരണമയാണക് വലഫക് മതിഷൻ ലഷേധ്മതിടുന്തക്.

സ്ലവം വീടുമതില്ലയാത് ഗുണസഭയാക്യാക്ളപ്ട 
പുനരധതിവയാസമയാണക് മതിഷൻ മൂന്യാം ഘട്ടത്തിൽ 
ലഷേധ്ംവയ്ക്കുന്തക്. സ്ലവം വീടും ഇല്ലയാത് 3.37 ലഷേം 

ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള വലഫക് മതിഷൻ സർസവ്യതിലൂപ്ട 
കപ്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്. സസയാഫക്റ്റക് പ്വയ�തിലൂപ്ട ഈ 
ഗുണസഭയാക്യാക്ളപ്ട പരതിസശയാധന നടത്തുകയും, 
അങ്ങപ്ന കപ്ണ്ത്തിയ  2,29,310 ഗുണസഭയാക്യാക്ളതിൽ 
1,35,769 സപപ്ര ഒകക്സടയാബർ 31, 2020 വപ്ര 
അർഹരയായവരയായതി പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുമുണ്ക്. ഈ 
ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള ഹൗസതിംഗക് സകയാംപ്ലകക്സുകളതിൽ  
പുനരധതിവസതിപെതിക്യാനയാണക് വലഫക് മതിഷൻ 
ഉസദേശതിക്കുന്തക്. കൂടയാപ്ത, സ്വന്മയായതി ഭൂമതി വയാങ്ങതി 
വീടക് നതിർമ്മതിക്യാൻ കഴതിയുന് ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
അതതിനുള്ള സഹയായം നൽകുന്തമയാണക്. സമയവം 
അദ്്വയാനവം കു�യ്ക്കുന്തതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി 3-യാം 
ഘട്ടത്തിൽ പുസരയാഗമതിക്കുന് എല്ലയാ ഹൗസതിംഗക് 
സകയാംപ്ലകക്സുകളം പ്രീഫയാബക് പ്ടകക്സനയാളജതി 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് നതിർമ്മതിക്യാനയാണുസദേശതിക്കുന്തക്. 
ഇടുക്തി ജതില്ലയതിപ്ല അടതിമയാലതി ഗ്രയാമപഞ്ചയായത്തിൽ 
ഭവനം ഫൗസണ്ഷൻ നതിർമ്മതിച്ച ഹൗസതിംഗക് സകയാംപ്ലക്ക് 
24.82 സകയാടതി രൂപയ്കക് വലഫക് മതിഷൻ ഏപ്റ്റടുക്കുകയും 
ഏഴക് നതിലകളതിലയായുള്ള 217 അപെയാർട്ടുപ്മന്റുകളതിൽ 
163 എണ്വം ഉപസയയാഗ അവസ്യതിലുമയാണക്. 
ഓസരയാ അപെയാർട്ടക്പ്മന്റും 460 െതരശ്ര അടതി 
വതിസ്ീർണ്മുള്ളതം, ലതിഫക്റ്റക്, അലക്കുന്തതിനയായുള്ള 
സ്ലം, കസമ്പയാസക്റ്റക് പ്ലയാറെക്, ആസരയാഗധ് ഉപസകനക്ദ്രം, 
കുടുംബശ്രീ കൗൺസതിലതിംഗക് സക�ം, യൂത്ക് ക്ബ്ബക്, 
പ്ജൻഡർ ക്ബ്ബക്, ക്രഷക് എന്തിങ്ങപ്നയുള്ള പ്പയാത 
സൗകരധ്ങ്ങസളയാടക് കൂടതിയതമയാണക്. കൂടയാപ്ത ഇവതിപ്ടയുള്ള 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് വതിവതിധ ജീവസനയാപയാധതി 
പരതിശീലന പരതിപയാടതികളം നൽകുന്നുണ്ക്. വലഫക് 

പട്ടിക-11.5.2 വലഫക് മതിഷൻ �തിസപെയാർട്ടക് -1.12.2020 പ്രകയാരം പൂർത്തിയയാക്തിയ വീടുകൾ

ജടില് ്ട്ം 1 ്ട്ം 2 ്ട്ം 3 പ ടി എം എ 
ദവ(നഗരം)

പ ടി 
എം എ 
ദവ 

(ഗാമം)

പട്ടിക 
ജാതടി 
വകുപ്്

പട്ടിക 
വർഗ്ഗ 
വകുപ്്

ഫഷ�ീസ് 
വകുപ്് ആലക

തതിരുവനന്പുരം 6,045 13875 74 9798 3001 2300 2 1296 36391

പ്കയാല്ലം 3616 7804 222 4655 1407 1907 3 769 20383

പത്നംതതിട്ട 1171 1853 146 1213 711 1114 544 10 6762

ആലപ്പുഴ 2727 8781 62 3269 730 1210 10 548 17337

സകയാട്ടയം 1101 4058 233 1714 603 901 13 78 8701

ഇടുക്തി 3013 9444 666 1559 759 804 114 15 16374

എ�ണയാകുളം 1057 5231 181 7438 778 1910 9 314 16918

തൃശ്ശൂർ 2996 4760 291 5915 1532 2178 22 101 17795

പയാലക്യാടക് 7596 11533 293 4601 1925 2575 115 13 28651

മലപ്പു�ം 2726 5856 168 7137 2384 2080 29 480 20860

സകയാഴതിസക്യാടക് 6469 4621 172 4211 1118 1257 12 311 18171

വയനയാടക് 8433 3325 159 2222 913 255 918 - 16225

കണ്ണൂർ 2643 2338 73 3771 693 482 279 197 10476

കയാസർസഗയാഡക് 2829 3069 32 1468 571 404 25 80 8478

ആലക 52422 86548 2772 58971 17125 19377 2095 4212 243522
അവലംബം:ബലെത് �തിഷൻ



613അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

മതിഷപ്റെ 3-യാം ഘട്ടത്തിൽ 2,772 വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. അങ്ങപ്ന സംസ്യാനത്ക് വലഫക് 
മതിഷനക് കീഴതിൽ ആപ്ക 2,43,522 വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഡതിസംബർ 1, 2020 വപ്ര വലഫക് 
മതിഷൻ പൂർത്ീകരതിച്ച വീടുകളപ്ട ജതില്ലയാ തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.5.2 -ൽ പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സർക്യാരതിപ്റെ 100 േതിന പരതിപയാടതിയുപ്ട ഭയാഗമയായതി 
സംസ്യാനപ്ത് 14 ജതില്ലകളതിലുമയായതി 29  അപെയാർട്ടക്പ്മറെക് 
സകയാപ്ലകക്സുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം വലഫക് മതിഷൻ 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

സംസ്യാനപ്ത് 8 സ്ലങ്ങളതിൽ പ്രീഫയാബക് 
പ്ടകക്സനയാളജതി ഉപസയയാഗതിച്ചുപ്കയാണ്ടുള്ള  അപെയാർട്ടക്പ്മറെക് 
സകയാപ്ലകക്സുകളപ്ട നതിർമ്മയാണവം പുസരയാഗമതിക്കുന്നു. 
2021 ജനുവരതി അവസയാനസത്യാപ്ട ഇതക്  
പൂർത്ീകരതിക്കുന്തയാണക്. കൂടയാപ്ത സഹകരണ 
വകുപെതിപ്റെ പ്കയർസഹയാം സപ്രയാജകക്ടതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി 
14 അപെയാർട്ടക്പ്മറെക് സകയാംപ്ലകക്സുകളം സംസ്യാനത്ക് 
നതിർമ്മതിക്യാനുസദേശതിക്കുന്നുണ്ക്. എല്ലയാ അപെയാർട്ടക്പ്മറെക് 
സകയാപ്ലകക്സുകളപ്ടയും നതിർമ്മയാണം 2021 പ്മയക് 
മയാസസത്യാപ്ട പൂർത്ീകരതിക്യാനയാണക് സർക്യാർ 
ഉസദേശതിക്കുന്തക്. 

വലഫക് മതിഷൻ പദ്തതി പ്രകയാരം വീടുകൾ 
നതിർമ്മതിക്കുസമ്പയാൾ ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിൽ മഹയാത്യാഗയാന്ധതി 
സേശീയ ഗ്രയാമീണ പ്തയാഴതിലു�പ്പുപദ്തതിയുപ്ടയും (എം.
ജതി.എൻ.ആർ.ഇ.ജതി.എസക് ) നഗര പ്രസേശങ്ങളതിൽ 
അയ്യങ്യാളതി പ്തയാഴതിലു�പെക് പദ്തതിയുപ്ടയും (എ.യു.ഇ.ജതി.
എസക് ) 90 വീതം പ്തയാഴതിൽ േതിനങ്ങൾ വീടക് 
നതിർമ്മയാണത്തിനക് വതിനതിസയയാഗതിക്യാവന്തയാണക്. 
ഇതതിനുപു�പ്മ വലഫക് മതിഷപ്റെ ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
സവണ്തി കുടുംബശ്രീ,  വനതിതയാ നതിർമ്മയാണ യൂണതിറ്റുകളം 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

അടതിക്ടതിയുണ്യാകുന് പ്രളയത്തിപ്റെയും 
മണ്തിടതിച്ചതിലതിപ്റെയും പശ്യാത്ലത്തിൽ സ്യായതിയയായതം 
പരതിസ്തിതതി സൗഹയാർദേവമയായ ഭവന നതിർമ്മയാണം 
എന്തക് വലഫക് മതിഷപ്റെ മുമ്പതിൽ വലതിയ പ്വല്ലുവതിളതി 
ഉയർത്തുന്നുണ്ക്. 2021 ഓപ്ട ഒരു ലഷേത്തിലധതികം 
വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം വലഫക് മതിഷൻ ലഷേധ്ം 
വയ്ക്കുസമ്പയാൾ പ്കട്ടതിട സയാമഗ്രതികളപ്ട ലഭധ്തയും 
സമയബന്ധതിതമയായതി വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണവം 
വലഫക് മതിഷപ്റെ മുന്തിലുള്ള വലതിയ കടമ്പതപ്ന്യയാണക്. 
എന്തിരുന്യാലും ഉ�പ്പുള്ളതം േീർഘകയാലം 
നതിലനതിൽക്കുന്തം, ഘടനപരമയായതി സുരഷേതിതവമയായ 
ഭവനങ്ങൾ മതിഷപ്റെ സയാസങ്തതികഷേമതപ്യ  
തപ്ന്യയാണക് കയാണതിക്കുന്തക്. 

ഭവനനതിർമ്മയാണ സയാമഗ്രതികളപ്ട ഉയർന് പ്െലവക് 
വലഫക് മതിഷപ്റെ ഗുണസഭയാക്യാക്ൾ സനരതിടുന് 
ഒരു പ്രധയാന പ്രശ്നം തപ്ന്യയാണക്.  വലഫക് മതിഷൻ 

ഈ വതിഷയം വതിക്രയാതയാക്ളമയായതി െർച്ച  പ്െയ്തതതിപ്റെ 
അടതിസ്യാനത്തിൽ ഉല്ന്ത്തിപ്റെ പരമയാവധതി വതില്ന 
വതിലപ്യക്യാളം (എം.ആർ.പതി) 20-60 ശതമയാനം 
വപ്ര കു�ഞ്ഞനതിരക്തിൽ  സയാധനങ്ങൾ വതിതരണം 
പ്െയ്യുന്തതിനുള്ള നടപടതികളയായതിട്ടുണ്ക്.  തതക്ഫലമയായതി 
ഇലകക്്തിക്ൽ ഫതിറ്റതിംഗക്സക്, വയ�തിംഗക് സയാധനങ്ങൾ, 
പ്പയതിറെക്, പ്സ�യാമതികക് പ്മറ്റീരതിയൽ, വപപെക് 
ഫതിറ്റതിംഗക്സക്, വയാട്ടർ ടയാങ്കുകൾ, സതിപ്മറെക് മുതലയായവ 
കു�ഞ്ഞ നതിരക്തിൽ വലഫക് ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക്  
ലഭധ്മയാകുന്നുണ്ക്. ഇതവഴതി വലഫക് 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് വീപ്ടയാന്തിനക് 50,000 രൂപ 
മുതൽ 1,00,000 ലഷേം രൂപയുപ്ട വപ്ര പ്രസയയാജനവം 
ലഭതിക്കുന്നുണ്ക്.

കുടുംബശ്ീ

എൽ എസക് ജതി ഡതി യുപ്ട കീഴതിൽ േരതിദ്രരുപ്ട 
പ്രസതധ്കതിച്ചക് നഗര േരതിദ്രരുപ്ട ഭവന ആവശധ്ങ്ങൾ 
നതി�സവറ്റുന്തതിൽ കുടുംബശ്രീ ഒരു പ്രധയാന പങ്കു 
വഹതിക്കുന്നു. പ്രധയാന സക�യാവതിഷക്കൃത നഗര േയാരതിദ്ര 
ലഘുകരണ പരതിപയാടതികൾ നടപെയാക്കുന്തതിനുള്ള   
സംസഥയാനതല സനയാഡൽ ഏജൻസതിയയാണക് ഇതക്. ഈ 
പരതിപയാടതികൾക്ക് കീഴതിലുള്ള പദ്തതികളപ്ട നതിരീഷേണവം 
രൂപീകരണവം എൽ എസക് ജതി ഡതി യുപ്ട ഭരണ പരമയായ 
നതിയ�ണത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ഏപ്റ്റടുക്കുന്നു. പതി എം എ 
വവ (നഗരം) നടപെയാക്കുന്തതിനുള്ള സംസ്യാനതല 
സനയാഡൽ ഏജൻസതി കുടുംബശ്രീയയാണക്. 

പടി എം എ ദവ (നഗരം)

സംസ്യാന സർക്യാരും നഗര പ്രയാസേശതിക 
സ്യാപനങ്ങളം സംയുക്മയായതി നടപെതിലയാക്കുന് 
ഒരു പ്രധയാന സക�യാവതിഷക്കൃത ഭവന പദ്തതിയയാണക് 
പ്രധയാനമ�തി ആവയാസക് സയയാജന  (നഗരം) (പതി 
എം എ വവ അർബൻ). സെരതി നതിവയാസതികൾ 
ഉൾപെപ്ടയുള്ള നഗര േരതിദ്രരുപ്ട പയാർപെതിടയാവശധ്ങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിനക് പദ്തതി ലഷേധ്മതിടുന്നു. (1) 
ഭൂമതി വതിഭവമയായതി ഉപയയാഗതിച്ചു പ്കയാണ്ക് സ്വകയാരധ് 
ഡവലപെർമയാരുപ്ട പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട സെരതി 
നതിവയാസതികളപ്ട പുനരധതിവയാസം. (2) വയായക്പ 
ബന്ധതിത സബക്സതിഡതി വഴതി ദുർബല വതിഭയാഗങ്ങൾക്ക് 
തയാങ്ങയാനയാവന് ഭവന നതിർമ്മയാണത്തിപ്റെ 
പ്രെരണം. (3) പ്പയാത സ്വകയാരധ് സമഖലകളമയായുള്ള 
പങ്യാളതിത്ത്തിൽ തയാങ്ങയാനയാകുന് ഭവനം. (4) 
ഗുണസഭയാക്തൃ സനതൃത്വത്തിലുള്ള വധ്ക്തിഗത ഭവന 
നതിർമ്മയാണത്തിനുള്ള സബക്സതിഡതി എന്തിവ സപയാലുള്ള 
പരതിപയാടതികളതിലുപ്ട 2022 ഓടുകൂടതി എല്ലയാവർക്കും പയാർപെതിടം 
ഉ�പെയായും നൽകുക എന്തം ഇതതിലുൾപ്പെടുന്നു. 2022-
ഓപ്ട ഭവനരഹതിതരയായ എല്ലയാ സയാമ്പത്തിക ദുർബല 
വതിഭയാഗങ്ങളതിപ്ല (ഇ ഡബ്്യൂ എസക് ) കുടുംബങ്ങൾക്കും 
വീടുനൽകയാൻ പദ്തതി ലഷേധ്മതിടുന്നു. 



614 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

‘ഇൻ-സതിറ്റ്യു‘ സെരതി വതികസന പദ്തതിയതിൽ  സക� 
വതിഹതിതം ഒരു ലഷേവം,  തയാങ്ങയാനയാവന് ഭവന 
പദ്തതിക്ക് കീഴതിൽ സക�വതിഹതിതം 1.5 ലഷേവമയാണക്. 
ഗുണസഭയാക്തൃ സനതൃത്വ ഭവന നതിർമ്മയാണം(പുതതിയതക് )- 
ബതി എൽ സതി (എൻ) പ്രകയാരം സക� വതിഹതിതം, ഒരു 
വയാസസയയാഗധ്മയായ യൂണതിറ്റതിനക് 1.5 ലഷേം രൂപയും 
സംസ്യാന, നഗര പ്രയാസേശതിക സ്യാപന വതിഹതിതം 
2.50 ലഷേം രൂപയുമയാണക്. വയായക്പ ബന്ധതിത 
സബക്സതിഡതി പദ്തതി (സതി എൽ എസക് എസക് ) പ്രകയാരം 
മുഴുവൻ  സബക് സതിഡതി ഘടകങ്ങളം സക�സർക്യാർ 
വഹതിക്കുന്നു. ജനുവരതി 2017 മുതൽ ഇടത്രം 
കുടുംബങ്ങസളയും (എം.ഐ.ജതി) സതി എൽ എസക് എസ്തിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.

2015 ഡതിസംബർ 8-നയാണക് മുഖധ്മ�തി ഈ പദ്തതി 
ഔസേധ്യാഗതികമയായതി സംസ്യാനത്ക് ആരംഭതിച്ചതക്. 
കുടുംബശ്രീ വഴതി ആപ്ക 93 നഗര തസദേശ സർക്യാർ 
സ്യാപനങ്ങളതിലും ഈ പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്നുണ്ക്. 
വതിവതിധ ഘടകങ്ങൾക്കു കീഴതിൽ, 93 നഗരതസദേശ 
സ്യാപനങ്ങൾക്കും വതികസന അസതയാ�തിറ്റതികൾക്കും 
(ജതി സതി ഡതി എ  ജതി ഐ ഡതി എ, ജതി ആർ ഐ ഡതി എ 
എന്തിവയുപ്ട 3668 പയാർപെതിട യൂണതിറ്റുകൾ, 3,512,53 
സകയാടതിയുപ്ട 1,02,229 (ഡയാറ്റയാ ശൂദ്ീകരണത്തിനു 
സശഷം) പയാർപെതിട യൂണതിറ്റുകളപ്ട നതിർമ്മയാണത്തിനും 
സവണ്തിയുള്ള 493 വതിശേമയായ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടുകളം 
പ്മയാത്ം പദ്തതി പ്െലവക് 86.35-സകയാടതി രൂപയുള്ള 
പങ്യാളതിത്ത്തിൽ തയാങ്ങയാനയാകുന് ഭവന 
നതിർമ്മയാണത്തിനു കീഴതിൽ 774 പയാർപെതിട യൂണതിറ്റുകൾ 
ഉൾപ്പെടുന് 6 വതിശേമയായ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടുകളം (ഡതി 
പതി ആർ) ഭവന, നഗര കയാരധ് മ�യാലയം അംഗീകരതിച്ചു. 
സക� സർക്യാർ മൂന്ക് തവണകളയായതി തക വതിഹതിതം (40 
ശതമയാനം, 40 ശതമയാനം, 20 ശതമയാനം) അനുവേതിക്കും. 
77,541 വീടുകളപ്ട നതിർമ്മയാണം ആരംഭതിക്കുകയും 48,445 
വീടുകൾ പൂർത്തിയയാക്കുകയും പ്െയക്ത. 

2019-20-ൽ 60.38 സകയാടതി രൂപ സക� വതിഹതിതമയായും 
41.46 സകയാടതി രൂപ സംസ്യാന വതിഹതിതമയായും ലഭതിക്കുകയും 
കഴതിഞ്ഞ വർഷപ്ത് അവസശഷതിക്കുന് തക ഉൾപെപ്ട 
107.07 സകയാടതി രൂപ പ്െലവഴതിക്കുകയും പ്െയക്ത.

ഹരടിത ഭവനം

ഓസരയാ നഗര തസദേശ സ്യാപനങ്ങളതിലും “ഹരതിത 
പയാർപെതിടം“ തതിരതിച്ച�തിയുന്തതിനയായതി “ഹരതിത ഭവനം“ 
മത്രം നടത്തി. ഊർജ കയാരധ്ഷേമത, മയാലതിനധ് 
നതിർമ്മയാർജനം, ഹരതിത സ്ലത്തിപ്റെ പരതിപയാലനം 
തടങ്ങതി അളവസകയാലുകൾ അടതിസ്യാനമയാക്തിയയാണക് 
ഹരതിതപയാർപെതിടം പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്കുന്തക്. മഴ 
പ്വള്ള സംഭരണം, അടുക്ളസത്യാട്ടം, മയാലതിനധ് 
നതിർമ്മയാർജന സംവതിധയാനങ്ങൾ, ഹരതിത ഊർജം 
എന്തിവയുപ്ട സസന്ദശങ്ങൾ പതി എം എ വവ 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്തിടയതിൽ പ്രെരതിപെതിക്കുന്തതിനയാണക് 

മത്രം. സതി ഡതി എസക് തലത്തിൽ മതികച്ച വീടതിനക് 10,000 
രൂപ കധ്യാഷക് വപ്രസക് നൽകതി. മത്രസത്യാപ്ടയാപെം 
നഗര പ്രയാസേശതിക സമഖലയാതരത്തിലുള്ള മത്രവം ക്വതിസക് 
മത്രവം നടന്നു. വീടും പരതിസരങ്ങളം വൃത്തിസയയാപ്ടയും 
ഭംഗതിസയയാപ്ടയും നതിലനതിർത്തുവയാൻ ഒരു മത്ര 
മസനയാഭയാവം പകരയാൻ ഈ പ്രെരണത്തിനു കഴതിഞ്ഞു.

ഗാമ വടികസന കമ്ീഷണക�റ്്

സുസ്തിര സയാമ്പത്തിക പ്രവർത്നങ്ങൾ, പയാർപെതിടം, 
ശുെതിത്വ കയാരധ്ങ്ങൾ, ഗ്രയാമീണ അടതിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, കണകക്റ്റതിവതിറ്റതി തടങ്ങതിയ 
കയാരധ്ങ്ങളതിൽ ഗ്രയാമീണ ജനതയുപ്ട ആവശധ്ങ്ങൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്തതിലയാണക് ഗ്രയാമവതികസന വകുപെക് 
പ്രധയാനമയായും ശ്രദ്തിക്കുന്തക്. പ്രധയാനമ�തി ആവയാസക് 
സയയാജന (ഗ്രയാമീണം) (പതി എം എ വവ (ജതി)) ആണക് ഈ 
വകുപെക് നടപെയാക്കുന് പ്രധയാന ഭവന പദ്തതി. 
ഭവനരയാഹതിതധ്ം, മറ്റു സയാമൂഹധ് േയാരതിദ്രധ്ം അളവകൾ 
എന്തിവ അടതിസ്യാനമയാക്തി എസക് ഇ സതി സതി 2011 
പട്ടതികയതിൽ നതിന്ക് ഗ്രയാമ സഭയതിലൂപ്ടയയാണക് പതി എം എ 
വവ(ജതി) യുപ്ട ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള തതിരതിച്ച�തിയുകയും 
തതിരപ്ഞ്ഞടുക്കുകയും പ്െയ്യുന്തക്. ഒരു ഗുണസഭയാക്യാവതിനക് 
1.2 ലഷേം രൂപ സക� സംസ്യാന സഹയായമയായതി 
നൽകുന്നു. യൂണതിറ്റക്(വീടക് ) പ്െലവതിനുള്ള സഹയായം 
സക�വം സംസ്യാനവം തമ്മതിൽ 60:40 എന് 
അനുപയാതത്തിലയാണക് പങ്തിടുന്തക്.

തയാപ്ഴപെ�യുന് ഘട്ടങ്ങളതിൽ തക വതിതരണം പ്െയ്യും.

• ആേധ്ഘട്ടമയായതി 48,000 രൂപ ത� 
നതിർമ്മയാണത്തിനയായതി വതിതരണം പ്െയ്യും.

• ത� നതിർമ്മയാണം പൂർത്തിയയാകുസമ്പയാൾ ലതിറെതിൽ 
തലം വപ്ര സൂപെർ സക്്കക്ച്ച�തിനയായതി 48,000 രൂപ 
വതിതരണം പ്െയ്യും.

• വീടക് പൂർത്തിയയാകുസമ്പയാൾ അവസശഷതിക്കുന് 24,000 
രൂപയും വതിതരണം പ്െയ്യും.

2016-17 മുതൽ 2018-19 വപ്ര മൂന്ക് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ  
വയാസ സയയാഗധ്മല്ലയാത് /തകർന് വീടുകളതിൽ 
തയാമസതിക്കുന് ഒരു സകയാടതി കുടുംബങ്ങപ്ള പദ്തതി 
പരതിധതിയതിപ്ലത്തിക്കുകയും, പ്രയാസേശതികമയായതി ലഭധ്മയായ 
നതിർമ്മയാണ വസക്തക്സളയും രൂപകല്നകസളയും 
സജയാലതിയതിൽ പ്രസതധ്ക പരതിശീലനവം ലഭതിച്ച 
സമസ്തിരതിമയാസരയും ഉപസയയാഗതിച്ചക് ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 
ഗുണസമൻമയുള്ള ഭവന നതിർമ്മയാണം 
സയാധധ്മയാക്കുകയുമയാണക് പദ്തതിയുപ്ട സത്വര ലഷേധ്ം. 
2019-20 കയാലയളവതിൽ 1364 വീടുകളം  2020-21 
പ്സപക്റ്റംബർ 30 വപ്ര 306 വീടുകളം ആപ്ക 1670 
വീടുകളം പൂർത്ീകരതിച്ചു. പതി എം എ വവ (ജതി) പ്രകയാരം 
പൂർത്തിയയാക്തിയ വീടുകളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 11.5.3 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
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ലതാഴടില് വകുപ്്

സകരള സർക്യാരതിപ്റെ പൂർണ് ഉടമസ്തയതിലുള്ള 
ലയാസഭച്ഛയതില്ലയാപ്ത പ്രവർത്തിക്കുന് ഒരു പ്പയാതസമഖലയാ 
കമ്പനതിയയായ ഭവനം ഫൗസണ്ഷൻ (ബതി എഫക് പ്ക) 
പ്തയാഴതിലും വനപുണധ്വം വകുപെതിനക് കീഴതിലയാണക്. 
സകരളത്തിപ്ല പ്തയാഴതിലയാളതികൾ, സജയാലതിക്യാർ, കു�ഞ്ഞ 
സവതനമുള്ള ജതിവനക്യാർ എന്തിവരുപ്ട  ആസരയാഗധ് 
സംരഷേണം, സതയാട്ടം പ്തയാഴതിലയാളതികളപ്ട കുട്ടതികൾക്ക് 
വതിേധ്യാഭധ്യാസം എന്തിവ ഉൾപ്പെപ്ട സസവനങ്ങളം പയാർപെതിട 
സൗകരധ്ങ്ങളം, ബന്ധപ്പെട്ട അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളം 
നൽകുക, സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക, വതികസതിപെതിക്കുക, 
സ്യാപതിക്കുക  എന്തിവയയാണക്  കമ്പനതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. 

1.ഭവനം പദ്ധതടി-ഓൺ യുവർ ഓൺ ഭവന പദ്ധതടി 
മൂന്നാ�ടിലെ ഭവന രഹടിതതർക്കു കവണ്ടി.

മുൻകൂട്ടതിയുള്ള 10 ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ള തതിരപ്ഞ്ഞടുത്ക് 
4.88 ലഷേം രൂപ പ്െലവതിൽ വീടുകൾ നതിർമ്മതിക്കുന് 
പദ്തതി ബതി എഫക് പ്ക നടപെതിലയാക്കുന്നു. 4 ലഷേം രൂപ 
ബതി എഫക് പ്ക ധനസഹയായം പ്െയ്യുന്നു. സനയാർത്ക് 
അസമരതിക്യതിപ്ല പ്ഫഡസ�ഷൻ ഓഫക് സകരള 
അസസയാസതിസയഷൻ(എഫക് ഒ പ്ക എ എൻ എ)- ഓൺ 
യുവർ ഓൺ ഭവന പദ്തതിയുപ്ട പ്െലവക് വതിടവക്-
ഒരു വീടതിനക് 75,000 രൂപ വപ്ര 100 വീടുകൾക്ക് 
നതികത്യാപ്മന്ക് സമ്മതതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. മൂന്യാർ ‘ഓൺ യുവർ 
ഓൺ‘  ഭവന പദ്തതിയതിൽ 2020 ഒകക്സടയാബർ 31 വപ്ര 9 
വീടുകൾ പുർത്തിയയാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.

2.ഭവനം പദ്ധതടി – ഓൺ യുവർ ഓൺ ഭവന പദ്ധതടി – 
ഭൂരഹടിത ഭവന രഹടിതർക്കുകവണ്ടി.

ആർ പതി എൽ-പുനലൂർ : 1970 മുതൽ �ീഹയാബതിലതിസറ്റഷൻ 
പ്ലയാസറെഷൻ ലതിമതിറ്റഡതി(ആർ പതി എൽ)-ൽ സജയാലതി 
പ്െയ്യുന് നയാട്ടതിസലപ്ക്ത്തിയ സതയാട്ടം പ്തയാഴതിലയാളതികപ്ള 
ഭവന പദ്തതി-ഓൺ യുവർ ഓൺ പദ്തതിയതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്യാനുള്ള സർക്യാർ അനുമതതി ലഭതിക്കുകയും 
കുളത്തൂപ്പുഴ എസ്റേറ്റതിപ്ല നയാട്ടതിസലപ്ക്ത്തിയ സതയാട്ടം 
പ്തയാഴതിലയാളതികൾക്ക്-വതിരമതിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന 
നൽകതിപ്ക്യാണ്ക്-സവണ്തി ഭവനം പദ്തതി ബതി എഫക് 
പ്ക നടപെതിലയാക്കുന്നു. അതനുസരതിച്ചക്, ആർ പതി എൽ 
അനുവേതിച്ച 5 ഏക്ർ ഭൂമതിയതിൽ 231 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
പ്മയാത്ം നതിർമ്മയാണ പ്െലവതിൽ 412 െതതിരശ്രയടതി 
വതിസ്ീർണ്മുള്ള 5.37 ലഷേം രൂപ വധ്ക്തിഗത യൂണതിറ്റക് 

വതിലയുള്ള ഇരട്ട ഭവന മയാതൃകകളയായതി ഒന്യാം 
ഘട്ടത്തിപ്ല 40 വീടുകളപ്ട വതിശേമയായ പദ്തതി �തിസപെയാർട്ടക് 
ബതി എഫക് പ്ക തയ്യയാ�യാക്തി. ഇതതിപ്റെ ശതിലയാസ്യാപനം 
2020 പ്ഫബ്രുവരതി 19-നയാണക് നടന്തക്. 2021 മയാർച്ചതിൽ 
പദ്തതി പൂർത്ീകരതിക്കും.
 
ജനനടി പദ്ധതടി  – അസംഘടതിതരയായ പയാവപ്പെട്ട 
നഗര പ്തയാഴതിലയാളതികൾക്കും കു�ഞ്ഞ സവതനമുള്ള 
പ്തയാഴതിലയാളതികൾക്കും 600 െതതിരശ്രയടതി വലുപെമുള്ള നല്ല 
നതിലവയാരമുള്ള തയാങ്ങയാനയാകുന് ഭവന നതിർമ്മയാണം 
ലഭധ്മയാക്കുവയാൻ ഈ പദ്തതി വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. 
അപെയാർട്ടക് പ്മന്റുകൾ വതിലക്ക് വതിൽക്കുന് ഒരു പ്പയാത 
സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത് മയാതൃകയതിലയാണക് പദ്തതി 
നടപെയാക്കുന്തക്.
ജനനടി പദ്ധതടി – അെടിമാെടി പദ്ധതടി (ഇടുക്ടി ജടില്).  
പദ്തതി പൂർത്തിയയാക്തി  അടതിമയാലതി ഗ്രയാമ പഞ്ചയായത്തിനക് 
വലഫക് മതിഷൻ വഴതി 2019 പ്ഫബ്രുവരതി 25-നക് വകമയാ�തി.. 

ജനനടി പദ്ധതടി –ലപാഞ്ാകശ്രടി പദ്ധതടി (എ�ണാകുളം 
ജടില്) – 2 (കതിടക്മു�തി, ഹയാൾ, അടുക്ള) ബതി എച്ചക് 
പ്ക ഉള്ള 246 അപെയാർട്ടുപ്മന്റുകളം ഇതതിൽ ഓസരയാ 
പ്കട്ടതിടത്തിലും 74 അപെയാർട്ടുപ്മന്റുകളം ഓസരയാന്തിനും 715 
െതതിരശ്രയടതിയുമുള്ള നയാലക് പ്കട്ടതിടങ്ങളപ്ട നതിർമ്മയാണം 
നടന്നുവരുന്നു. 74 അപെയാർട്ടുപ്മന്റുകളള്ള പ്കട്ടതിടം 
പൂർത്ീകരതിച്ചു.  

അപ്ാ ്ർ പദ്ധതടി- പയാലക്യാടക്-അപ്യാ ഘർ പദ്തതിയ്കക് 
620 പുരുഷ പ്തയാഴതിലയാളതികപ്ള ഉൾപ്ക്യാള്ളയാൻ കഴതിയും. 
പയാലക്യാടക് കഞ്ചതിസക്യാടതിപ്ല കതിൻഫ (പ്ക ഐ എഫക് 
ആർ എ) സംസയയാജതിത വധ്വസയായ പ്ടക്ക്വറ്റൽ 
പയാർക്തിലയാണക് ഏകസേശം 47,000 െതരശ്രയടതി 
വതിസ്ീർണ്മുള്ള ത� നതില ഉൾപെപ്ട മൂന്നു നതിലകളള്ള  
ഈ സഹയാ്റേൽ സമുച്ചയം ഓസരയാന്തിലും ഏകസേശം 300 
െതതിരശ്രയടതി വീതമുള്ള  തയാമസം പങ്തിടുന് 64 റൂമുകൾ 
സഹയാ്റേലതിൽ തയാമസതിക്യാനയായതി  നൽകുന്നു.

പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപ്്

ഭവന രഹതിതർക്യായുള്ള ഭവന പദ്തതി, ദുർബല 
സമൂഹങ്ങൾക്യായുള്ള വതികസന പരതിപയാടതി, ഭവന 
നതിർമ്മയാണ ധനസഹയായ പദ്തതി എന്തിവയയാണക് 
ഈ വകുപെതിപ്റെ പ്രധയാന ഭവന പദ്തതികൾ. ഭവന 
നതിർമ്മയാണ ധനസഹയായ പദ്തതി വഴതി  പട്ടതികജയാതതി 

പട്ടിക 11.5.3 പ്രധയാനമ�തി ആവയാസക് സയയാജന (ഗ്രയാമീണം) പദ്തതിയുപ്ട സനട്ടങ്ങൾ 2019-20, 2020-21 
(2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 വപ്ര)

Year അനുവദടിച്ത് പൂർത്ടിയായത്(എണ്ം)
എസക്  സതി എസക് റ്റതി മറ്റുള്ളവർ ആപ്ക എസക്  സതി എസക് റ്റതി മറ്റുള്ളവർ ആപ്ക

2019-20 266 58 335 659 507 146 711 1364*

2020-21 85 1 438 524 119 31 156 306

ആപ്ക 351 59 773 1183 626 177 867 1670*

അവലംബം: ഗ്ോ� വതികസന കമ്ീഷണമററ്ത്  
* കഴതിഞ്വർഷങ്ങളതിത്ല തുടർന്നു വരുന്നതത്.



616 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കുടുംബങ്ങൾക്ക് 4 ലഷേം രൂപ അനുവേതിക്കുന്നു. 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് സ്വന്മയായതി ഭൂമതി 
ഉണ്യായതിരതിക്ണം, വയാർഷതിക വരുമയാനം 50,000 
രൂപയതിൽ തയാപ്ഴയയായതിരതിക്ണം. പദ്തതിക്യായതി 
നതിർസദേശതിച്ചതിരതിക്കുന് വീടുകൾ കു�ഞ്ഞതക് 323 െതരശ്ര 
അടതി, പരമയാവധതി 750 െതരശ്ര അടതി  വതിസ്ീർണ്ം 
ആകയാം എന്തിവയയാണക് പദ്തതിയതിപ്ല നതിബന്ധനകൾ.  
2019-20 കയാലയളവതിൽ 3081 വീടുകളം ആഗസക്റ്റക് 31, 
2020 വപ്ര   574 വീടുകളം യഥയാക്രമം നതിർമ്മതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

പട്ടികജാതടി, മറ്് നടിർകദേശടിത സമുദായങ്ങൾ 
എന്നടിവയടില് നടിന്നുള്ള പരടിവർത്ടിത 
ദക്രസ്തവർക്കു കവണ്ടിയുള്ള കകരള  
സംസ്ാന വടികസന കകാർപ്ക�ഷന് 
െടിമടിറ്ഡ്, കകാട്യം

പട്ടതികജയാതതിയതിൽ നതിന്നും ശുപയാർശ പ്െയ്യപ്പെട്ട 
സമുേയായങ്ങളതിൽ നതിന്നും മതപരതിവർത്നം പ്െയ്ത 
ക്രതിസ്ധ്യാനതികളപ്ട സയാമൂഹതികവം വതിേധ്യാഭധ്യാസപരവം 
സയാംസ്യാരതികവം സയാമ്പത്തികവമയായ ഉന്മനപ്ത് 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക അവരുപ്ട ജീവതിതസയാഹെരധ്ങ്ങൾ 
പ്മച്ചപ്പെടുത്തുക എന്  പ്രധയാന ലഷേധ്സത്യാപ്ടയയാണക് 
പട്ടതികജയാതതി, മറ്റക് നതിർസദേശതിത സമുേയായങ്ങൾ 
എന്തിവയതിൽ നതിന്നുള്ള പരതിവർത്തിത വക്രസ്വർക്കു 
സവണ്തിയുള്ള സകരള  സംസ്യാന വതികസന 
സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക്, സകയാട്ടയം രൂപീകരതിച്ചതക്. 
ഭവന നതിർമയാണ പദ്തതി, ഭൂരഹതിത ഭവനരഹതിത 
പദ്തതി, ഭവന നവീകരണ പദ്തതി എന്തിവയയാണക് 
സകയാർപെസ�ഷപ്റെ ഭവന പദ്തതികൾ. ഭവന നതിർമയാണ 
പദ്തതി പ്രകയാരം 2019-20-ൽ 137 വീടുകളം 2020 
ആഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര 25 വീടുകളം നതിർമ്മതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഈ 
പദ്തതി പ്രകയാരം ഒരു പുതതിയ വീടക് നതിർമ്മതിക്കുന്തതിനക് 
3,00,000 രൂപ വയായക്പയയായതി അനുവേതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
6 ശതമയാനം പലതിശസയയാപ്ട 144 തവണകളയായതി 
വയായക്പ തതിരതിച്ചടസയ്കണ്തയാണക്. ഭവന നവീകരണ 
പദ്തതി പ്രകയാരം 2019-20 ൽ 62 വീടുകളം 2020 
ആഗസക്റ്റക് 31 വപ്ര 10 വീടുകളം നതിർമ്മതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  ഈ 
പദ്തതി പ്രകയാരം നതിലവതിലുള്ള വീടക് പുതക്തിപെണതിയയാൻ 
1,00,000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ക്. 120 പ്രതതിമയാസ 
തവണകളയായതി തക തതിരതിച്ചടസയ്കണ്തയാണക്. പലതിശ 
നതിരക്ക് 6 ശതമയാനം. ഒപ്രയാറ്റ തവണയയായതി ഫണ്ക് 
വതിതരണം പ്െയ്യുന്നു. ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് 18-55 
പ്രയായപരതിധതിയതിലയായതിരതിക്ണം, കൂടയാപ്ത വരുമയാന 
പരതിധതി 81,000 രൂപയതിലും (ഗ്രയാമപ്രസേശങ്ങളതിൽ) 
1,03,000 രൂപയതിലും (നഗര പ്രസേശത്ക് ) കവതിയരുതക്. 

കകരള സംസ്ാന സഹകരണ ഭവന 
നടിർമ്ാണ ലഫഡക�ഷന് (ഹൗസ് ലഫഡ്)

പ്ഫഡസ�ഷനതിൽ അംഗങ്ങളയായുള്ള പ്രയാഥമതിക 
സഹകരണ ഭവന നതിർമ്മയാണ സംഘങ്ങൾക്ക് 
(പതി.സതി.എച്ചക്.എസക് ) ഭവന നതിർമ്മയാണത്തിനും 

പുനരുദ്യാരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപെണതികൾക്കും 
സയാമ്പത്തിക സൗകരധ്ങ്ങൾ നൽകുന്നു. സയാമ്പത്തിക 
ദുർബ്ബലവതിഭയാഗം, തയാഴക്ന് വരുമയാനക്യാർ, ഇടത്ര 
വരുമയാനക്യാർ, മറ്റുള്ളവർ എന്തിവർക്യായതി 2019-20
കയാലയളവതിൽ 7558.6 ലഷേം രൂപയും വീടുകളപ്ട 
നതിർമ്മയാണത്തിനയായതി  വതിതരണം പ്െയക്ത. 2019-20 
കയാലയളവതിൽ 1622  ഭവന വയായക്പകളം ഹൗസക് പ്ഫഡക് 
അനുവേതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  ഭവന നതിർമ്മയാണ പ്ഫഡസ�ഷനും, 
കയാർഷതിക ഗ്രയാമ വതികസന ബയാങ്കും സഹയായം നൽകതിയ 
വീടുകളപ്ട എണ്വം വതിതരണം പ്െയ്ത തകയും 
അനുബന്ം 11.5.1-ൽ സെർത്തിട്ടുണ്ക്. 

ധനകാരഘ് സ്ാപനങ്ങൾ

സ്വന്ം പണം, ബയാങ്കുകളതിൽ നതിസന്യാ മറ്റക് ധനകയാരധ് 
സ്യാപനങ്ങളതിൽ നതിസന്യാ ഉള്ള വയായക്പകൾ, സർക്യാർ 
ഗ്രയാന്റുകൾ എന്തിവയയാണക് സകരളത്തിപ്ല പ്രധയാന 
ഭവന ധനകയാരധ് ഉ�വതിടങ്ങൾ. സംസ്യാനപ്ത് 
സർക്യാർ ഏജൻസതികൾപ്ക്യാപെം ധയാരയാളം ധനകയാരധ് 
സ്യാപനങ്ങൾ വീടക് നതിർമ്മയാണത്തിനക് സഹയായം 
നൽകതി വരുന്നു. സേശസയാൽകൃത ബയാങ്കുകൾ, 
സകരള ഗ്രയാമതിൻ ബയാങ്ക്, സ്വകയാരധ്സമഖല വയാണതിജധ് 
ബയാങ്കുകൾ, സകരള സ്റേറ്റക് സകയാ-ഓപെസ�റ്റീവക് ബയാങ്ക്, 
സകരള സ്റേറ്റക് സകയാ-ഓപെസ�റ്റീവക് അഗ്രതികൾച്ച�ൽ 
ആൻഡക് റൂ�ൽ പ്ഡവലപക്പ്മറെക് ബയാങ്ക് ലതിമതിറ്റഡക് 
(പ്ക എസക് സതിഎആർഡതി), പ്െറുകതിട ധനകയാരധ് 
ബയാങ്കുകൾ, ഇസയാഫക്, ഉജതിവൻ തടങ്ങതിയവ,   
ഹൗസക്പ്ഫഡക്, ഹഡക്സകയാ, എച്ചക് ഡതി എഫക് സതി, 
എൽഐസതി ഹൗസതിംഗക് ഫതിനയാൻസക് ലതിമതിറ്റഡക്, 
ജതിഐസതി ഹൗസതിംഗക് ഫതിനയാൻസക്, കയാൻഫതിൻസഹയാംസക് 
തടങ്ങതിയവ ഇത്രത്തിലുള്ള ധനകയാരധ് 
സ്യാപനങ്ങളയാണക്. വതിവതിധ ധനകയാരധ് സ്യാപനങ്ങളപ്ട 
ഭവന വയായക്പകളപ്ട പലതിശ നതിരക്ക് ആഗസക്റ്റക് 31, 2020 
വപ്ര അനുബന്ം 11.5.2 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു
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11.6 നവകകരള നിർമചാണജം

സംസ്യാനത്ക് 2018 ഓഗസക്റ്റക് മയാസത്തിൽ 
വതിനയാശകരമയായ പ്വള്ളപ്പെയാക്ം അനുഭവപ്പെട്ടു. 
2018 ആഗ്റേതിൽ സകരളത്തിലുണ്യായ കനത്മഴ 
കഴതിഞ്ഞ ഒൻപതക് േശകങ്ങളതിൽ സംസ്യാനത്തുണ്യായ 
ഏറ്റവം തീവ്രവം അതതിശക്വമയായ മഴയയാണക്. 
ഇതമയായതി തയാരതമധ്പ്പെടുത്യാവന് ഒരു പ്രകൃതതി ദുരന്ം 
സംസ്യാനത്ക് ഇതതിനുമുമ്പക് ഉണ്യായതക് 1924-പ്ല 
പ്രളയം ആണക്. 2018 ഓഗ്റേതിപ്ല പ്വള്ളപ്പെയാക്വമയായതി 
തയാരതമധ്പ്പെടുത്തുസമ്പയാൾ ഉയർന് സതയാതതിൽ എന്യാൽ 
വധ്യാപനം കു�ഞ്ഞ രീതതിയതിൽ 2019 ലും പ്വള്ളപ്പെയാക്ം 
അനുഭവപ്പെട്ടു. 2018 ലും 2019 ലും സംസ്യാനത്ക്  
തടർച്ചയയായതി മണ്തിടതിച്ചതിലുകൾ ഉണ്യായതി. സംസ്യാനപ്ത് 
10 ജതില്ലകളതിൽ 341 മണ്തിടതിച്ചതിലുകൾ �തിസപെയാർട്ടക് പ്െയ്യപ്പെട്ടു. 
തടർച്ചയയായ രണ്ക് പ്വള്ളപ്പെയാക്വം മണ്തിടതിച്ചതിലുകളം 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ ഭൗതതിക അടതിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾക്ക് വധ്യാപകമയായ നയാശനഷ്മുണ്യാക്കുകയും 
ജനങ്ങളപ്ട ഉപജീവന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലയാതയാക്കുകയും 
പ്െയക്ത. കൂടയാപ്ത ഇതക് മൂലം പ്പയാത-സ്വകയാരധ് 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾക്ക് നയാശനഷ്മുണ്യായതി. 

അഭൂതപൂർവമയായ ഈ വതിപത്തുകൾ നതിലവതിപ്ല 
വതികസന മയാതൃകപ്യക്കു�തിച്ചും ദുരന് 
സന്ദ്തപ്യക്കു�തിച്ചും പുനർവതിെതിന്നം നടത്തുന്തതിനക് 
കയാരണമയായതി. പ്രകൃതതി ദുരന്പ്മന് ഒറ്റപ്പെട്ട 
സംഭവമയായതി ഇതതിപ്ന കയാണയാപ്ത, പരമ്പരയാഗത 
രീതതിയതിലുള്ള വീപ്ണ്ടുക്ൽ, പുനർനതിർമ്മയാണം എന്തിവ 
സപയാലുള്ള തയാൽക്യാലതിക പരതിഹയാരകൾക്ക് പകരം 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ 
പരതിവർത്നം പ്െയ്യയാനുള്ള അവസരമയായതി ഇതതിപ്ന 
ഉപസയയാഗപ്പെടുത്യാൻ സർക്യാർ തീരുമയാനതിച്ചു. 
ഈ െതിന്യാപ്രക്രതിയയതിൽ നതിന്ക്, ഭയാവതിയതിൽ 
പ്രളയദുരന്പ്ത് പ്രതതിസരയാധതിക്യാൻ കഴതിയുന് 
തരത്തിൽ പയാരതിസ്തിതതികവം സയാസങ്തതികവമയായ 
സുരഷേയാസംവതിധയാനങ്ങൾ ഉ�പെയാക്തിപ്ക്യാണ്ക്, 
മയാനേണ്ങ്ങൾ പയാലതിച്ചക്, മതികച്ച ഗുണനതിലവയാരമുള്ള 
വതികസന പദ്തതികളതിലൂപ്ട ജനങ്ങളപ്ട ജീവതിതത്തിലും 
ഉപജീവസനയാപയാേതികളതിലും പ്രകടമയായ മയാറ്റം 
വരുത്തുന്തതിനയായതി സർക്യാർ സകരള പുനർനതിർമ്മയാണ 
പദ്തതി (ആർ പ്ക ഐ) ആരംഭതിച്ചു.

സകരളത്തിപ്റെ പുനഃസഥയാപനത്തിപ്റെ 
ഏസകയാപനത്തിനും ഉത്രവയാേതിത്വമുള്ള 
സംസ്യാനതലത്തിലുള്ള സമർപെതിത സ്യാപനമയാണക് 
ആർ പ്ക ഐ. ആർ പ്ക ഐ സ്യാപതിക്കുന്തതിലൂപ്ട, 
2018 പ്ല പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ നതിന്ക് സമഗ്രവം 
സുസ്തിരവമയായ പുനർനതിർമ്മയാണത്തിനയായതി 
തീരുമയാനപ്മടുക്കുന്തതിനുള്ള സുതയാരധ്വം 
കയാരധ്ഷേമവമയായ ഒരു പ്രക്രതിയ സർക്യാർ നടപെയാക്തി. 
യുഎൻ, സലയാക ബയാങ്ക് എന്ീ ഏജൻസതികളപ്ട 
പതിന്തുണസയയാപ്ട, സകരള പുനർനതിർമ്മയാണ 
വതികസന പരതിപയാടതി (ആർ പ്ക ഡതി പതി) വഴതി സകരളം 
പുനർനതിർമ്മതിക്യാനുള്ള സമഗ്ര പദ്തതി ആർ പ്ക ഐ 
വതികസതിപെതിപ്ച്ചടുത്തിട്ടുണ്ക്. പങ്യാളതിത്വം സമഗ്രവമയായ 
പ്രക്രതിയയതിലൂപ്ടയും എല്ലയാപങ്യാളതികളമയായും വതിപുലമയായ 
കൂടതിയയാസലയാെന നടത്തിയും ആർ പ്ക ഡതി പതിയുപ്ട 
വതികസനം, ഏസകയാപനം, നതിരീഷേണം എന്തിവയയാണക് 
ആർ പ്ക ഐയുപ്ട ലഷേധ്ം.

പുനഃസ്ാപനത്ടിനും അപകെസാധഘ്ത 
അ�ടിവനെ്കുന്നതുമായ വടികസനത്ടിനും 

വീലണ്ടുക്െടിനുമുള്ള കർമപദ്ധതടി

നവസകരളത്തിനയായതി രൂപപ്പെടുത്തിയ 
കയാഴ്ചപെയാടുകൾക്കുള്ളതിൽ നതിന്നുപ്കയാണ്ക് സസവന 
തടസ്വം സയാമ്പത്തിക നഷ്വം ലഘൂകരതിച്ചക് 
ദുരന്ങ്ങൾ മൂലമുണ്യാകുന് മരണം ഇല്ലയാതയാക്കുക 
എന് ലഷേധ്സത്യാപ്ടയയാണക് ആർ പ്ക ഐയും 
ആർ പ്കഡതിപതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്തക്. അതതിനയാൽ, 
അപകടസയാധധ്ത വതിവരം നൽകുന് രീതതിയതിലുള്ള 
കയാരധ്പരതിപയാടതിയുപ്ട തത്വങ്ങൾ എല്ലയാ സമഖല 
പുന:സ്യാപതിക്ൽ പദ്തതികളതിലും ആർ പ്ക ഡതി പതി 
ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്രസതധ്ക കയാർഷതിക സമഖലകൾ 
സ്യാപതിക്ൽ, തണ്ീർത്ട, തീരസേശ പരതിസ്തിതതി 
വധ്വസ്കളതിപ്ല പ്വള്ളപ്പെയാക് നതിയ�ണം, 
ഗ്രയാമ, പ്െറുകതിട സംരംഭങ്ങപ്ള പതിന്തുണക്ൽ, 
ബസക് സംവതിധയാനം ശക്തിപ്പെടുത്ൽ, ശയാസക്ത്രീയ 
മയാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂപ്ടയുള്ള സ�യാഡക് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ, സശഷതി 
വർദ്തിപെതിക്ൽ, നഗരവതികസനത്തിൽ സസവന 
വതിതരണം പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ എന്തിങ്ങപ്ന സംസ്യാന 



618 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ആസൂത്രണ സബയാർഡതിപ്റെ വയാർഷതിക പദ്തതി 2017-
2018 പ്രകയാരമുള്ള നതിരവധതി പദ്തതികൾ ആർ പ്ക ഐ 
പതിന്തുണക്കുകയും വതികസതിപെതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. 
സംസയയാജതിത ജലവതിഭവ മയാസനജക്പ്മറെക്, ജലവതിതരണം, 
ശുെതിത്വം, നഗര വതികസനം, സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം, 
ഗതയാഗതം, വനം, കൃഷതി, മൃഗസംരഷേണം, 
ഷേീരവതികസനം, മത്ധ്ബന്ധനം, ഉപജീവനമയാർഗം, 
ഭൂമതി എന്തിവയയാണക് ആർ പ്ക ഐ ഉൾപ്കയാള്ളതിക്കുന് 
പ്രധയാന സമഖലകൾ. ഈ പ്രധയാന സമഖലകൾ ക്ക് 
പു�പ്മ, നയാലക് സക്രയാസക്-കട്ടതിംഗക് സമഖലകളണ്ക്:- ദുരന് 
സയാധധ്തയാ പരതിപയാലനവം പ്രതതിസരയാധവം, പരതിസ്തിതതിയും 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാനവം, സ്യാപന കയാരധ്ഷേമതയും 
ശക്തിപ്പെടുത്ലും ഓപെൺ ഡയാറ്റയും.

നവ കകരളത്ടിനായുള്ള നയ െട്ക്കൂെ് 
രൂപീകരണം (പുതടിയ കകരളം)

മറ്റക് പങ്യാളതികളപ്ട സഹകരണസത്യാപ്ട സർക്യാർ 
പുനർ നതിർമ്മയാണ പ്രക്രതിയ ആരംഭതിക്കുസമ്പയാൾ, 
വതിശയാലമയായ ഒരു നയ െട്ടക്കൂടക് ആവശധ്മയാണക്. അതക് 
സമന്വയതിപെതിച്ച ഒരു ആഖധ്യാനം നൽകുകയും എല്ലയാ 
സമഖലകപ്ളയും നവ സകരളത്തിപ്റെ പ്പയാതവയായ 
കയാഴ്ചപെയാടുമയായതി ബന്ധതിപെതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. ആ 
കയാഴ്ചപെയാടക് സനടുന്തതിനുള്ള നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള 
െട്ടക്കൂടക് തയാപ്ഴപ�യുന് നയാലക് സ്ംഭങ്ങൾ 
ഉൾപ്കയാള്ളതിക്കുന്നു:

• സ്ംഭം 1: സംസയയാജതിത ജലവതിഭവ മയാസനജുപ്മറെക് 
(ഐ ഡബ്തിയൂ ആർ എം ) - ‘റൂം സഫയാർ �തിവർ ’, 
‘ലതിവതിങക് വതിത്ക് വയാട്ടർ ' എന്തിവ സൃഷ്തിക്കുക.

• സ്ംഭം 2: പരതിസ്തിതതി സംസവേതിയയായ, അപകട 
സയാധധ്ത മുൻകൂട്ടതി അ�തിയതിക്കും വതിധമുള്ള  
ഭൂവതിനതിസയയാഗവം അധതിവയാസ  സമീപനവം.

• സ്ംഭം 3: എല്ലയാവപ്രയും ഉൾപ്ക്യാള്ളുന്തം 
ജനസക�ീകൃതവമയായ സമീപനം - ‘എല്ലയാവപ്രയും 
ഉൾപ്ക്യാള്ളൽ’

• സ്ംഭം 4: അ�തിവക്, നൂതന ആശയം, സയാസങ്തതികവതിേധ് 
എന്തിവ സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക.

കകരള പുനർ നടിർമ്ാണ വടികസന 
പരടിപാെടിക്കുള്ള  ധനക്ാതസ്സുകൾ

2019 മുതൽ 2027 വപ്രയുള്ള വതികസന കയാലയളവതിൽ 
പുനർനതിർമ്മയാണ പദ്തതിക്യായതി ആപ്ക 36,500 
സകയാടതി രൂപയുപ്ട അടങ്ൽ ആവശധ്മയാപ്ണന്ക് 
കണക്യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഈ ആവശധ്കതകൾ 
നതി�സവറ്റുന്തതിനക് ത�പരമയായ ഫണ്ക് സമയാഹരണ 
പദ്തതി ആവശധ്മയാണക്.  അതനുസരതിച്ചക്, സർക്യാരതിപ്റെ 
മുൻഗണനകൾ അവതരതിപെതിക്യാനും സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം സതടുന്തതിനുമയായതി ആർപ്കഡതിപതിയുപ്ട 
കീഴതിലുള്ള വതികസന  പങ്യാളതികൾക്യായതി  2019 ജൂവല 
15 നക് തതിരുവനന്പുരത്ക്  പ്വച്ചക് 'പ്ഡവലപക്പ്മറെക്  

പയാർടക്പ്നർസക് സകയാൺസക്വക് ' സംഘടതിപെതിച്ചു.  സലയാക 
ബയാങ്ക്, എ.ഡതി.ബതി, പ്ജ.ഐ.സതി.എ, പ്ക.എഫക്.ഡബ്്യു, 
എ.എഫക്.ഡതി, നബയാർഡക്, ഹഡക്സകയാ, യുനതിപ്സഫക്, ബതിൽ 
ആൻഡക് പ്മലതിൻഡ സഗറ്റക്സക് ഫൗസണ്ഷൻ, ടയാറ്റ ്സക്റ്റക്, 
എൻ.ഡതി.ബതി, എ.ഐ.ഐ.ബതി എന്തിവയുൾപ്പെപ്ടയുള്ള 
വതികസന പങ്യാളതികൾ ഈ പരതിപയാടതിയതിൽ പപ്ങ്ടുത്തു.  
സംസ്യാന സർക്യാരതിപ്റെ പ്രധയാന ഉസേധ്യാഗസ്രും 
പപ്ങ്ടുത്തു.

സകയാൺസക്വതിൽ സലയാക ബയാങ്ക് സകരള സംസ്യാനപ്ത് 
വതികസന പങ്യാളതിയയായതി പ്രഖധ്യാപതിക്കുകയും ആേധ് 
വതിഹതിതമയായതി 250 മതിലധ്ൺ യുഎസക് സഡയാള�തിപ്റെ 
(1,779.58 സകയാടതി സഡയാളർ) വതികസന നയ വയായക്പ 
(ഡതിപതിഎൽ) അനുവേതിക്കുകയും പ്െയക്ത. ജർമൻ 
പ്പയാതസമഖലയാ വതികസന ബയാങ്ക് ആയ  പ്ക എഫക്  
ഡബക്ളതിയൂമയായതി കരയാ�തിൽ ഏർപ്പെട്ടതക് പ്രകയാരം €170 
മതിലധ്പ്റെ (അപ്ല്ലങ്തിൽ $187 മതിലധ്ൺ)  പ്മയാത്ം 
സഹയായം അനുവേതിക്കുകയും ആയതക് പ്പയാതമരയാമത്തു 
വകുപെതിനക് കീഴതിലുള്ള സകരള സ്റേറ്റക് ്യാൻസ്യാർട്ടക് 
പ്പ്രയാജകക്റ്റക് (പ്ക.എസക്.ടതി.പതി.)  മുസഖന സ�യാഡുകളപ്ട 
അടതിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ പുനർനതിർമ്മതിക്കുന്തതിനയായതി 
വതിനതിസയയാഗതിക്കുന്തതിനും ധയാരണയയായതി. 

ആർപ്കഐയ്കക് കീഴതിലുള്ള പദ്തതികൾ സുഗമവം 
സമയബന്ധതിതവമയായതി   നടപെയാക്കുന്തതിനയായതി 
2019-20, 2020-21 എന്ീ സയാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളതിൽ 
സംസ്യാനം ആർപ്കഐക്യായതി 1,000.00 സകയാടതി 
രൂപ നീക്തിപ്വച്ചതിരുന്നു. വതിവതിധ വകുപ്പുകളം അവ 
നടപെതിലയാക്കുന് ഏജൻസതികളപ്ടയും ആവശധ്കതപ്യ 
അടതിസ്യാനമയാക്തിയയാണക് തക അനുവേതിക്കുന്തക്.

കൊക ബാങ്ടിലന് വടികസന നയ വായ്പ 
(ഡടിപടിഎല്)

വതിനയാശകരമയായ പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ നതിന്ക് 
കരകയറുന്തതിനയായതി സലയാക ബയാങ്ക് പ്ഡവലപക്പ്മറെക് 
സപയാളതിസതി സലയാൺ (ഡതിപതിഎൽ) വഴതി സയാമ്പത്തിക 
സഹയായം വയാഗ്യാനം പ്െയ്തതിട്ടുണ്ക്. രണ്ക് ഡവലപക്പ്മറെക് 
സപയാളതിസതി ഓപെസ�ഷനുകൾ (ഡതിപതിഒ) വഴതിയയാണക് ബയാങ്ക് 
പതിന്തുണ ആസൂത്രണം പ്െയക്തക് നടപെതിലയാക്തിയതക്. 

വടികസന നയ വായ്പ (ഡടിപടിഎല്) -1

സലയാകബയാങ്ക് ധനസഹയായം ഉപസയയാഗതിച്ചുള്ള  ആേധ് 
പുനഃസ്യാപന പദ്തതി  ആർ പ്ക ഐയുപ്ട 
േർശനം, മുൻഗണനകൾ എന്തിവയുമയായതി 
ഒത്തിണങ്ങതിയതയായതിരുന്നു. ആർപ്കഐ യുപ്ട 
സ്യാപന െട്ടക്കൂടതിലൂപ്ടയയാണക് ഇതക് നയതിക്പ്പെടുന്തക്. 
വയായക്പയുപ്ട ഭയാഗമയായതി, വയായക്പയുപ്ട ആേധ് 
വതിഹതിതം അതയായതക്, ഡതിപതിഎൽ-1 ലഭതിക്കുന്തതിനക് 
സംസ്യാനം െതില മുപ്ന്യാരുക്പ്രവർത്നങ്ങൾ 
(പതിഎ) പൂർത്തിയയാസക്ണ്തിയതിരുന്നു. ഡതിപതിഒ 
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-1 നക് കീഴതിലുള്ള വയായക്പയുപ്ട ആേധ്ഘട്ടം 
ലഭതിക്കുന്തതിനുള്ള മുപ്ന്യാരുക്പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വകുപ്പുകൾ പൂർത്തിയയാക്തിയതനുസരതിച്ചക്, 2019 ജൂൺ 
മയാസത്തിൽ സലയാക ബയാങ്ക് സബയാർഡക് ഡതിപതിഎൽ -1 
അംഗീകരതിക്കുകയും ഡതിപതിഎല്ലതിപ്റെ ആേധ് വതിഹതിതമയായ 
250 മതിലധ്ൺ യുഎസക് സഡയാളർ 2019 ഓഗ്റേതിൽ 
അനുവേതിക്കുകയും പ്െയക്ത. 

ലഡവെപ്ലമന്് കപാളടിസടി കൊൺ -2 ഉം 
(ഡടിപടിഎല്) അതടിലന് പുകരാഗതടിയും.

ഡതിപതിഒ -2   പ്രകയാരം വയാഗ്യാനം പ്െയ്ത 250 മതിലധ്ൺ 
യുഎസക് സഡയാളർ ലഷേധ്മതിട്ടതക് ഡതിപതിഒ -1 പ്രകയാരം 
സംസ്യാനം ആരംഭതിച്ച ത�പരമയായ സമഖലകളതിൽ 
സ്വയാധീനം പ്െലുത്തുന് നയപരമയായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂടുതൽ ശക്മയാക്കുന്തതിനയായതിരുന്നു. സകയാവതിഡക് 
-19 കയാലയളവതിൽ സതിംഗതിൾ സബയാസ�യാവർ ലതിമതിറ്റക് 
(SBL) പരതിമതിതതികൾ കയാരണം, 2020 മയാർച്ചതിൽ DPO-2 
ഒഴതിവയാക്തി.

DPL-2 ല് ലക എഫ് ഡബ്ടിയുമായുള്ള കരാർ

ഡതിപതിഎൽ -2 പ്റെ ആേധ് ഘട്ട െർച്ചയതിൽ, 
സലയാകബയാങ്ക്-പ്കഎഫക്ഡബ്്യു സംയുക് സംഘം 
2019 നവംബ�തിൽ സംസ്യാനം സന്ദർശതിച്ചതിരുന്നു. 
തയാപ്ഴപ�യുന് വതിഷയങ്ങൾ സംബന്ധതിച്ചക് മതിഷൻ സകരള 
സർക്യാരുമയായതി  വതിശേമയായ െർച്ച നടത്തി (i) ഡതിപതിഒ 
-1 പ്റെ പ്രതതിഫലനങ്ങൾ, സംസ്യാന പങ്യാളതിത്ം (ii) 
സ�യാഡക് മയാപെക്, വടംവലൻ എന്തിവ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള 
ഉയർന്നുവരുന് മുൻഗണനകൾ സംബന്ധതിച്ച  ഡതിപതിഒ-
2 പ്ല  മുൻ പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട അവസലയാകനം (iii) 
സയാസങ്തതിക സഹയായത്തിനുള്ള മുൻഗണനയാ സമഖലകൾ  
എന്തിവ സലയാക ബയാങ്തിപ്റെ അസത സപയാളതിസതി പ്മ്തിക്ക് 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് ഡതിപതിഒ -2 സലക്ക് സഹകരതിക്യാനും 
അപ്ല്ലങ്തിൽ സമയാന്ര ധനകയാരധ്വമയാണക് 
പ്കഎഫക്ഡബ്്യു തടക്ത്തിൽ ഉസദേശതിച്ചതക്. ഇന്ധ്യും 
ജർമ്മനതി സർക്യാരും തമ്മതിലുള്ള കരയാ�തിപ്ല സഹകരണ 
സമഖലകപ്ള അടതിസ്യാനമയാക്തി, കയാലയാവസ്ബന്ധതിത 
നഗര വതികസനം, ജലവതിതരണം, ശുെതിത്വം, 
ദുരന് നതിവയാരണ ഇൻഷു�ൻസക് ഫതിനയാൻസതിംഗക് 
(ഡതിആർഎഫക്ഐ) എന്തിവയതിലയാണക് പ്ക എഫക് 
ഡബ്തിയു സക�ീകരതിച്ചതക്. ഇതനുസരതിച്ചക് സയാമ്പത്തിക 
സഹകരണ മ�യാലയം (ബതിഎംപ്സഡക് ) തത്വത്തിൽ 
മുസന്യാട്ടക് സപയാകുകയും മറ്റക് അംഗീകയാര പ്രക്രതിയകൾ 
ഏപ്റ്റടുക്കുകയും പ്െയക്ത. 

നതിർദേതിഷ് സഹയായം ചുവപ്ട പ�യുന് രീതതിയതിലയാണക്.

1.	 €100 േശലഷേം വയായക്പ: ആർപ്കഡതിപതിക്ക് 
കീഴതിലുള്ള സകരള കയാലയാവസ്യാ പുനസ്യാപന  
പരതിപയാടതി  

2.	 €2 േശലഷേം: ആർപ്കഡതിപതിക്ക് കീഴതിലുള്ള 
സകരള കയാലയാവസ്യാ പുനസ്യാപന പരതിപയാടതി - 

അനുബന്ധ നടപടതികൾ-ഗ്രയാന്റുകൾ.
എന്തിരുന്യാലും, ഡതിപതിഒ -2 �ദേയാക്പ്പെട്ട 
സയാഹെരധ്ത്തിൽ, ഇതതിനകം പ്രവർത്തിക്കുന് 
ഡതിപതിഒ -1 മയായതി ആർപ്കഡതിപതിപ്യ സഹകരതിക്യാൻ 
പ്കഎഫക്ഡബ്്യു സമ്മതതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  ആസരയാഗധ് മ�യാലയം 
സരഖപ്പെടുത്തിയ  അഭതിപ്രയായങ്ങളപ്ട സംസയയാജനത്തിനക് 
വതിസധയമയായതി  2020 ഓഗസക്റ്റക് 18 നക് ഡതിഇഎയുപ്ട 
109-മതക് സക്ക്രീനതിംഗക് കമ്മതിറ്റതി മീറ്റതിംഗതിൽ (എസക് സതി 
എം) വയായക്പയ്ക്കും ഗ്രയാറെക് ഭയാഗങ്ങൾക്കുമയായതി പുതക്തിയ 
പതിപതിആറുകൾ തത്വത്തിൽ അംഗീകരതിച്ചു.  അടുത് 
സക്ക്രീനതിംഗക് കമ്മതിറ്റതി മീറ്റതിംഗതിൽ പ്കഎഫക്ഡബ്്യു 
സഹയായത്തിനയായതി ഡതിഇഎ പതിപതിആർ നൽകുപ്മന്ക് 
പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.

ഡടിപടിഎല് -2 ലെ കപ്രാഗാം കഫാർ 
�ടിസൾട്ടുകളടികെക്് (പടിഎഫ്ആർ) 
ധനസഹായം

ഡതിപതിഎൽ-2 അംഗീകരതിക്പ്പെടയാത് സയാഹെരധ്ത്തിൽ, 
മുമ്പപ്ത് ഡതിപതിഎല്ലതിസലക്ക് മടങ്ങയാൻ സലയാക ബയാങ്ക് 
നതിർസദേശതിക്കുകയും അതതിപ്റെ സ്യാനത്ക്, സംസ്യാന 
പങ്യാളതിത് െട്ടക്കൂടതിപ്റെ ഭയാഗമയായതി അവതരതിപെതിച്ച 
പതി സഫയാർ ആർ എന് നൂതന സയാമ്പത്തിക ഘടകം    
നതിർസദേശതിക്കുകയും പ്െയക്ത. ഇതതിനക് �തിസൽറ്റക്/
ഔട്ടക്കമ്മുമയായതി ബന്ധപ്പടുത്തിയതം തവണകളയായതി 
വതിതരണം പ്െയ്യുന്തമയാണക്.

പതി സഫയാർ ആ�തിപ്റെ  പ്രധയാന സവതിസശഷതകൾ ചുവപ്ട 
സെർക്കുന്നു: 

i. ഡതിപതിഎൽ 1 ൽ നതിന്ക് വധ്തധ്സ്മയായതി, ഡതിപതിഎൽ 2 
ൽ ഒരു പതി സഫയാർ ആർ നടപടതി ക്രമത്തിൽ വയായക്പ 
നൽകുന് രീതതി സ്വീകരതിക്കും, അത പ്രകയാരം വയായക്പ 
വതിതരണം പ്െയ്യുന്തതിനക് മുമ്പയായതി ആർപ്കഡതിപതി 
ഫലങ്ങൾ പ്രകടമയാക്ണം. 

ii. ഡതിസക്സബഴക്പ്സ്റെക് ലതിങ്ക്ഡക് ഇൻഡതിസക്റ്ററുകൾ 
(ഡതിഎൽഐ) രൂപീകരതിക്കും, കൂടയാപ്ത വയായക്പ 
വതിതരണം സുഗമമയാക്കുന്തതിനക് ഈ ഡതിഎൽഐ 
അനുസരതിച്ചുള്ള  പ്രകടനം കയാഴ്ചപ്വക്ണം. 

പതി എഫക് ആർ  സഫയാർമയാറ്റതിപ്ല ഡതി പതി എൽ -2 നയായുള്ള 
പ്രധയാന വതിഷയങ്ങൾ ചുവപ്ട പ്കയാടുത്തിരതിക്കുന്നു:
  

i. ഫലപ്രേമയായ സകയാവതിഡക്- 19 പ്രതതികരണം, 
ദുരതിതയാശ്വയാസം, വീപ്ണ്ടുക്ൽ

ii. പകർച്ചവധ്യാധതികൾക്കുള്ള തയ്യയാപ്�ടുപെക് 
ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള സംസ്യാന വധ്യാപകമയായ 
ദുരന് സയാധധ്തയാ പരതിപയാലനവം കയാലയാവസ്യാ 
പ്രതതിസരയാധവം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

iii. പ്രധയാന സയാമ്പത്തിക സമഖലകളതിൽ ദുരന്വം 
മഹയാമയാരതിയുമയായതി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യയാപ്�ടുപ്പുകൾ 
ഉൾപ്പെടുത്തുക.



620 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പതി സഫയാർ ആ�തിനയായുള്ള പതിപതിആർ തയ്യയാ�യാക്തി 
അംഗീകയാരത്തിനയായതി ഡതിഇഎയ്കക് സമർപെതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
2020 പ്സപക്റ്റംബർ 15 നക് നടന് ഡതി.ഇ.എയുപ്ട 
സക്ക്രീനതിംഗക് കമ്മതിറ്റതിയുപ്ട 110-യാമതക് സയയാഗത്തിൽ, 
50:50 അടതിസ്യാനത്തിൽ സവൾഡക് ബയാങ്ക്, 
എ.ഐ.ഐ.ബതി എന്തിവ സംയുക്മയായതി പദ്തതിക്ക് 
ധനസഹയായം അനുവേതിക്യാവന്തയാപ്ണന്ക് 
അ�തിയതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. എ.ഐ.ഐ.ബതി 125 മതിലധ്ൺ സഡയാളർ 
ധനസഹയായത്തിനയായതി പദ്തതി തയ്യയാ�യാക്തിയതക് കമ്മതിറ്റതി 
അംഗീകരതിച്ചു. 2020 പ്സപക്റ്റംബർ മുതൽ ഒകക്സടയാബർ 
വപ്രയുള്ള സലയാക ബയാങ്ക് മതിഷപ്റെ ഭയാഗമയായതി, പതി 
സഫയാർ ആ�തിനക് അനുസയയാജധ്മയായ സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
തതിരതിച്ച�തിയുന്തതിനും �തിസൽറ്റക് ഏരതിയകളം 
ഡതിഎൽഐകളം തീരുമയാനതിക്കുന്തതിനും വകുപ്പുകളപ്ട 
പങ്യാളതിത്സത്യാപ്ട പതിഎഫക്ആ�തിപ്നക്കു�തിച്ചുള്ള 
െർച്ചകൾ നടത്തി.

ഡടിസ്ബർസ്ലമന്്  െടിങ്്ഡ് 
ഇന്ഡടികക്റ്റകൾ (ഡടിഎല്ഐ)

പദ്തതിക്നുസരതിച്ചക് പതിഎഫക്ആ�തിനക് നതിരവധതി 
ഡതിഎൽഎകപ്ള പതിന്തുണയ്കയാൻ കഴതിയും. സസവന 
പ്ഡലതിവ�തി സൂെകങ്ങൾ, ഫലം, സയാസങ്തതികത, 
വതിശ്വയാസത്തിൽ ഊന്തിയ പയാരതിസ്തിതതിക, 
സയാമൂഹതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിവ ഉൾപ്പെപ്ടയുള്ള 
സൂെകങ്ങൾ ഡതിഎൽഎകളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്യാം. 
ഓസരയാ ഡതിഎൽഐക്കും വതിതരണത്തിനക് മുമ്പയായതി 
ഇൻഡതിപ്പൻഡറെക് പ്വരതിഫതിസക്ഷൻ ഏജൻ�ക് 
(ഐവതിഎ) എന് നതിർദേതിഷ് പരതിസശയാധന 
സപ്രയാസട്ടയാസക്യാൾ ഉണ്ക് .  ഡതിഎൽഎകളപ്ട സനട്ടങ്ങൾ  
സപ്രയാഗ്രയാമതിസലക്കുള്ള ബയാങ്ക് സഹകരണത്തിനക്  
ഉസത്ജനം നൽകുന്നു. അസയാധയാരണമയായ 
സയാഹെരധ്ങ്ങളതിൽ, ഇതവപ്ര വകവരതിക്യാത്  
വതിതരണ-ലതിങ്ക്ഡക് സൂെകങ്ങൾക്യായുള്ള  മുൻകൂർ 
ധനസഹയായത്തിനുമയായതി ഒരു വതിഹതിതം നൽകതിയതിട്ടുമുണ്ക്.

ആർലകഡടിപടിയുലെ സ്ാപന സംവടിധാനം

രണ്ക് മുതൽ മൂന്ക് വർഷ കയാലയളവതിൽ നതിരവധതി 
സർക്യാർ വകുപ്പുകളം ഏജൻസതികളം ഉൾപ്പെടുന് 
ഒരു വതിവതിധ സമഖല സഹകരണ പദ്തതിയയാണക് 
�ീബതിൽഡക് സകരള ഇനതിസഷധ്റ്റീവക് (ആർപ്കഐ). 
അതതിനയാൽ ആർപ്കഐയുപ്ട വതിജയത്തിനക്, ഉെതിതമയായ 
സ്യാപന െട്ടക്കൂടും തീരുമയാനപ്മടുക്ൽ ഘടനയും 
നതിർണ്യായകമയാണക്. ആർപ്കഐയതിലൂപ്ട നടപെയാസക്ണ് 
പയാസക്ജുകളപ്ട സമഖല വവവതിധധ്വം, സങ്ീർണ്മയായ 
സ്വഭയാവവം കണക്തിപ്ലടുക്കുസമ്പയാൾ സ്യാപന 
ക്രമീകരണങ്ങളതിൽ പങ്യാളതികളപ്ട കയാഴ്ചപെയാടുകൾ 
പ്കയാണ്ടുവസരണ്തക് അതധ്യാവശധ്മയാണക്. ദുരന്ത്തിപ്റെ 
സതയാതക്, ആസൂത്രണം, നടപെയാക്ൽ സങ്ീർണ്തകൾ, 
സയാമ്പത്തിക മയാസനജുപ്മറെക്, സസവന വതിതരണം 

എന്തിവ കണക്തിപ്ലടുക്കുസമ്പയാൾ ഒരു പ്രസതധ്ക സ്യാപന 
െട്ടക്കൂടതിപ്റെ ആവശധ്കതയുണ്ക്. നതിർദേതിഷ് സ്യാപന 
െട്ടക്കൂടക് ഘടനയുപ്ട രൂപസരഖ ചുവപ്ട കയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

1. മ�തിസഭ
2. ഉപസേശക സമതിതതി
3. ഉന്തതല ശയാക്ീകരണ സമതിതതി
4. ആർപ്കഐ നതിർവഹണ സമതിതതി (ആർപ്കഐ-

ഐസതി)
5. ആർപ്കഐ പ്സക്രസട്ട�തിയറ്റക്
6. സ്യാപന പതിന്തുണ - വകുപ്പുതല സപ്രയാജകക്ടക് 

സമയാണതിറ്റ�തിംഗക് കമ്മതിറ്റതികളപ്ട രൂപീകരണം.

ആർപ്കഐയുപ്ട കീഴതിൽ ധനസഹയായം ലഭതിക്കുന് 
പദ്തതികളപ്ട ധനസഹയായത്തിനും സുഗമമയായ 
നടപെയാക്ലതിനുമയായതി സയയാഗധ്മയായ സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
തതിരപ്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുപ്ണ്ന്ക് ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക് പ്രവർത്ന 
മയാർഗ്ഗനതിർസദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്.

ആർ ലക ഡടി പടിയുലെ നടിർവഹണം

2020 ഒകക്സടയാബർ 10 പ്ല കണക്നുസരതിച്ചക് 11 
വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴതിലുള്ള വതിവതിധ പദ്തതികൾക്യായതി 
7023.31 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി (എ.എസക് ) 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.6.1 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വകുപെക് തതിരതിച്ചുള്ള സപ്രയാജകക്റ്റക് വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ട 
സെർക്കുന്നു.

1. ലപാതുമരാമത്് വകുപ്് (പടിഡബ്്യുഡടി)

ആർപ്കഐ ഏപ്റ്റടുക്കുന് സ�യാഡക് പദ്തതികളപ്ട 
(പയാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്ട) വതിശേയാംശങ്ങൾ 
ഇനതിപെ�യുന്വയയാണക്:

ആർപ്കഡതിപതിയുപ്ട പ്രധയാന തത്വങ്ങൾ 
ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് രീതതിയതിലുള്ള പുനരധതിവയാസത്തിനും 
നവീകരണത്തിനുമയായതി പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ തകർന്   
31 സംസ്യാനപയാതകളം പ്രധയാന ജതില്ലയാ സ�യാഡുകളം 
പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് കപ്ണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്. അതതിൽ 29 
സ�യാഡുകളപ്ട പുനർനതിർമ്മയാണവം പുനരധതിവയാസവം 
സകരള സ്റേറ്റക് ്യാൻസ്യാർട്ടക് പ്പ്രയാജകക്റ്റക് (പ്ക എസക് 
ടതി പതി) ഏപ്റ്റടുക്കും, ബയാക്തി 2 പദ്തതികളതിൽ ഒരു 
സ�യാഡക് പദ്തതി പതിഡബ്്യുഡതി- സ�യാഡക് വതിഭയാഗവം 
ഒരു പയാലം പതിഡബ്്യുഡതി- ബ്തിഡക്ജക്സക്  വതിഭയാഗവം 
ഏപ്റ്റടുക്കും. ഫണ്തിംഗക് ഏജൻസതികളയായ സലയാക 
ബയാങ്ക് (ഡബ്്യുബതി), പ്കഎഫക്ഡബ്്യു എന്തിവയുപ്ട 4 
പുനരധതിവയാസ പയാസക്ജുകൾക്ക് കീഴതിൽ പ്ക എസക് ടതി 
പതി സംസ്യാനപ്ത് 733.816 കതിസലയാമീറ്റർ സ�യാഡതിപ്റെ   
പുനർനതിമ്മയാണം  ഏപ്റ്റടുക്കും.
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2. തകദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്് 
(എല്എസ്  ജടി ഡടി )
എ) എല്എസ് ജടി ഡടി- ക�ാഡുകൾ

 പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ തകർന് ഗ്രയാമീണ 
സ�യാഡുകളപ്ട പുനരധതിവയാസം / പുനർനതിർമ്മയാണം 
എൽഎസക്ജതിഡതിയുപ്ട 2 വതിഭയാഗങ്ങൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്നു: എൽഎസക്ജതിഡതി - സപ്രയാജകക്ടക് 
മയാസനജക്പ്മറെക് യൂണതിറ്റും (പതിഎംയു), എൽഎസക്ജതിഡതി 
– സ�യാഡക് വതിഭയാഗവം. ഇതതിനയായതി 440.34 
സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾക്ക് തത്വത്തിൽ 
അംഗീകയാരം ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ആർപ്കഐക്ക് കീഴതിൽ 
പയാരതിസ്തിതതിക, സയാമ്പത്തിക കയാരധ്ഷേമത 
വകവരതിക്കുകപ്യന് പ്മയാത്ത്തിലുള്ള 
ലഷേധ്ത്തിനയായതി നയങ്ങൾ, െട്ടങ്ങൾ, സ്യാപന, 
ഭരണ സംവതിധയാനങ്ങൾ എന്തിവയുപ്ട 
സഹയായസത്യാപ്ട തലധ്വം കയാരധ്ഷേമവം 
സുരഷേതിതവം കയാലയാവസ്ക്തിണങ്ങുന്തമയായ 
ആസഗയാളതലത്തിൽ അംഗീകരതിക്പ്പെട്ട നയാലക് 
പ്മയാബതിലതിറ്റതി ആ്തിബ്യൂട്ടുകൾ അനുസരതിച്ചക് 

ഗ്രയാമീണ സ�യാഡക് ശംഖല ആസൂത്രണം പ്െയ്യുകയും 
വതികസതിപെതിക്കുകയും പ്െയക്ത വരുന്നു.   

ബടി) എല് എസ്  ജടി ഡടി -കുടുംബശ്ീ

സകരള പുനർനതിർമ്മയാണത്തിപ്ല 
പങ്യാളതിയയാണക് സംസ്യാന കുടുംബുംബശ്രീ 
മതിഷൻ. ഇതതിനയായതി 250.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
പദ്തതികൾക്ക് ഭരണയാനുമതതി  നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 
പുനർനതിർമ്മയാണ പദ്തതി പ്രകയാരം 2,00,000 
ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് ദുരന്നതിവയാരണവം 
1,60,000 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്ക് സൃഷ്തിപരമയായ 
ഉപജീവന അവസരങ്ങളം നൽകുന്തതിനക് 
കുടുംബശ്രീ ലഷേധ്മതിടുന്നു. പ്വള്ളപ്പെയാക്ത്തിൽ 
ദുരതിതമനുഭവതിക്കുന് അംഗങ്ങപ്ള 
സഹയായതിക്കുന്തതിനയായതി കുടുംബശ്രീ രണ്ക് 
പരതിപയാടതികൾ ആവതിഷക് കരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.  അടതിയന്തിര 
ആശ്വയാസത്തിനയായതി ₹ 455.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
ദുരന് നതിവയാരണ ഫണ്ടും ഉപജീവനമയാർഗം 
നഷ്പ്പെട്ടവർക്ക് സഹയായഹസ്ം നൽകുന്തതിനക് ₹ 
205.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട   പദ്തതികളം നടപെയാക്തി 

പട്ടിക 11.6.1 വതിവതിധ പദ്തതികൾക്യായതി നൽകതിയ ഭരണയാനുമതതിയുപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ (രൂപ സകയാടതിയതിൽ)

നം കമഖെകൾ വകുപ്് നടിർവഹണ സ്ാപനം ഭരണാനുമതടി തുക  
(₹ കകാെടിയടില്)

1 സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് പ്പയാതമരയാമത്ക് വകുപെക് 
സ�യാഡക് വതിഭയാഗം 5137.99

2. A. സ�യാഡുകളം പയാലങ്ങളം തസദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെക് ഗ്രയാമീണ സ�യാഡുകൾ 440.34

2. B. ഉപജീവനം തസദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെക് കുടുംബശ്രീ 250.00

2.C. ശുെതിത്വം  തസദേശ സ്വയംഭരണ 
വകുപെക് ശുെതിത്വ മതിഷൻ 12.7

3.A സംസയയാജതിത ജല വതിഭവ 
മയാസനജക്പ്മറെക് ജല വതിഭവ വകുപെക് ജല വതിതരണം 139.68

3.B ജല വതിതരണം ജല വതിഭവ വകുപെക് സകരള വയാട്ടർ ആസതയാ�തിട്ടതി 182.6

3.C ശുെതിത്വം  ജല വതിഭവ വകുപെക് സകരള വയാട്ടർ ആസതയാ�തിട്ടതി 8.00

4 വനം വനവം വനധ്ജീവതിയും വനവം വനധ്ജീവതിയും 130.41

5 കൃഷതി  കയാർഷതിക വതികസനവം 
കർഷകസഷേമവം കൃഷതി  493.08

6 മൃഗസംരഷേണ വകുപെക് മൃഗസംരഷേണം മൃഗസംരഷേണം 163.12

7 മത്ധ്ബന്ധനം മത്ധ്ബന്ധനം മത്ധ്ബന്ധനം 6.24

8 സക്രയാസക്-കട്ടതിംഗക് - ഡതി 
ആർ എം/ ഓപെൺ ഡയാറ്റ ഇലകക്സ്യാണതിക്ക് & ഐടതി

ഇലകക്സ്യാണതിക്ക്, 
ഇൻഫർസമഷൻ 
പ്ടകക്സനയാളജതി

4.24

9
സക്രയാസക്-കട്ടതിംഗക് 
– പരതിസ്തിതതിയും 
കയാലയാവസ് വധ്തതിയയാനവം

പരതിസ്തിതതി
സകരള സംസ്യാന 
വജവവവവതിധധ് 
സബയാർഡക്

5.00

10 സക്രയാസക് കട്ടതിംഗക് - ഡതി 
ആർ എം ഊർജം പ്കഎസക് ഡതി എം എ , 

കതില, സതി-ഡതിറ്റക് 42.6

11  സക്രയാസക് കട്ടതിംഗക് - ഡതി 
ആർ എം

�വന്യുവം ദുരന് 
നതിവയാരണവം  (നമ്മൾ നമുക്യായക് ) 7.3

ആലക (₹കകാെടിയടില്) 7023.31



622 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വരുന്നു.  250.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾക്ക് 
ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. വൾന�ബതിലതിറ്റതി 
�തിഡഷേൻ  ഫണ്ക് (വതിആർഎഫക് ), വക്രസതിസക് 
മയാസനജക് പ്മറെക് ഫണ്ക് (സതിഎംഎഫക് ) എന്തിങ്ങപ്ന 
ദുരന് നതിവയാരണ ഫണ്തിനക് (ഡതിആർഎഫക് ) കീഴതിൽ 
രണ്ക് പദ്തതികളണ്ക്. വതി ആർ എഫക് പ്രകയാരം 
പ്വള്ളപ്പയാക്ം ബയാധതിച്ച  25,000 അയൽ ഗ്രൂപെക് 
ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്ക് (എൻ എച്ചക് ജതി) ഒരു ഗ്രൂപെതിനക്  10,000.00 
രൂപ എന് രീതതിയതിൽ ധനസഹയായമയായതി 
അടതിയന്ര ആശ്വയാസം നൽകയാൻ കുടുംബശ്രീ 
ലഷേധ്മതിട്ടതിട്ടുണ്ക്. ഇതവപ്ര കുടുംബശ്രീ 
വതി ആർ എഫതിനക് കീഴതിൽ 28,105 എൻ എച്ചക്  
ജതികൾക്യായതി 26.00 സകയാടതി രൂപയും പ്െലവഴതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
നതിലവതിൽ ഈ പദ്തതി  പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

യുവസകരളം - സവതനയാർജതിത പ്തയാഴതിലതിനയായുള്ള 
വനപുണധ് പരതിശീലനം, പ്തയാഴതിൽ അധക്ഷ്തിത 
പരതിശീലനം,പ്തയാഴതിലുമയായതി ബന്ധതിപെതിക്യാനുള്ള 
പരതിശീലനം, എവ�സക് - സ്വയംപ്തയാഴതിലതിനുള്ള 
വനപുണധ് പരതിശീലനം, സകരള െതിക്ൻ സപ്രയാജകക്റ്റക്, 
എഗ്ഗക് വയാല്യൂ പ്െയതിൻ സപ്രയാജകക്ടക്, ്റേയാർട്ടക്-അപെക് 
വതിസല്ലജക് എറെർവപ്രസക് സപ്രയാജകക്റ്റക്, കമ്മ്യൂണതിറ്റതി 
ഡവലപക്പ്മറെക് പ്സയാവസറ്റതിക്ക് കമ്മ്യൂണതിറ്റതി 
എറെർവപ്രസക് ഫണ്ക് എന്തിവയയാണക് ഉപജീവന 
പദ്തതിയതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളതക്.

സടി) എല് എസ് ജടി ഡടി - ശുെടിത്വം

എൽ എസക് ജതിഡതിയുപ്ട ശുെതിത്വ പദ്തതികൾ ക്ീൻ 
സകരള കമ്പനതി ലതിമതിറ്റഡക് (സതി പ്ക സതി എൽ) 
നടപെയാക്കുന്നു.  12.7 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾക്ക് 
തത്വത്തിൽ അംഗീകയാരം ലഭതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

ഭരണയാനുമതതി നൽ കതിയ സപ്രയാജകക്റ്റുകളപ്ട പ്രധയാന 
സവതിസശഷതകൾ  ചുവപ്ട വതിശേമയായതി വതിവരതിക്കുന്നു:

1. കുറ്റതിപ്പു�ം കതിൻ ഫ പയാർക്തിപ്ല ക്ീൻ സകരള 
കമ്പനതി ലതിമതിറ്റഡതിപ്റെ പ്ലയാറെതിനയായതി ഭൂവതികസനവം 
സകയാമ്പൗണ്ക് മതതിൽ നതിർമ്മയാണവം

2. എല്ലയാ സർക്യാർ ഓഫീസുകളതിലും പ്മറ്റീരതിയൽ 
കളഷേൻ പ്ഫസതിലതിറ്റതി (എംസതിഎഫക് ) 
സജമയാക്കുക: സപ്രയാസസ്തിംഗക് യൂണതിറ്റതിസലക്ക് 
അയയ്ക്കുന്തതിനക് മുമ്പയായതി സശഖരണത്തിനും 
തയാൽക്യാലതിക സ്റേയാസ�ജുകൾക്കുമയായതി സർക്യാർ 
ഓഫീസുകളപ്ട 25 സ്ലങ്ങളതിൽ എംസതിഎഫക് 
നതിർമ്മതിക്കുന്തക് ഈ പദ്തതിയതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

3. തതിരുവനന്പുരപ്ത് മുട്ടത്�യതിൽ ജതില്ലയാ 
അടതിസ്യാനത്തിലുള്ള തരംതതിരതിക്ൽ, 
സവർതതിരതിക്ൽ സൗകരധ്ങ്ങൾ സ്യാപതിക്കുക.

4. സംസയയാജതിത പ്ലയാ്റേതികക് മയാലതിനധ് നതിർമ്മയാർജന 
സൗകരധ്ം: പയാലക്യാടക്, മലപ്പു�ം, സകയാഴതിസക്യാടക് 
ജതില്ലകളതിപ്ല എൽ എസക് ജതി ഐകൾക്യായതി മലപ്പു�ം 

ജതില്ലയതിപ്ല കുറ്റതിപ്പു�ത്ക് 5 എംടതിപതിഡതി സശഷതിയുള്ള 
പ്ലയാ്റേതികക് മയാലതിനധ് നതിർമ്മയാർജന -പ്മറ്റീരതിയൽ 
�തിക്വ�തി സൗകരധ്ത്തിപ്റെ നതിർമ്മയാണം ഈ 
പദ്തതിയതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

3. ജെവടിഭവ വകുപ്് (ഡബ്്യുആർ ഡടി) 
(കമഖെകൾ: ജെവടിതരണം, 
ഐ ഡബ്്യുആർ എം, ശുെടിത്വം)

ഈ വകുപെതിനക് കീഴതിലുള്ള വതിവതിധ പദ്തതികളപ്ട 
വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ട നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു:

എ) ഡബ്ടിയു ആർ ഡടി - ജെകസെന വകുപ്് 
(കമഖെ: ഐ ഡബ്ടിയു ആർ എം )

139.68 സകയാടതി രൂപയുപ്ട പദ്തതികൾക്ക് 
ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ജലസസെന വകുപെതിനക് 
കീഴതിലുള്ള പദ്തതികളപ്ട വതിശേയാംശങ്ങൾ ചുവപ്ട 
സെർക്കുന്നു:

അണലക്ട്ടുകൾ / ല�ഗുകെറ്റകൾ / കനാലുകൾ/ 
ജെകസെന ്െനകളുലെ പ്രളയാനന്തര 
അറ്കുറ്പ്ണടികൾ :പ്�ഗുസലറ്ററുകൾ, ലതിഫക്റ്റക് 
ഇ�തിസഗഷൻ ഘടനകൾ, വതിസതിബതികൾ, പ്െക്ക് 
ഡയാമുകൾ, കുളങ്ങൾ /ടയാങ്കുകൾ, കനയാൽ 
ശംഖലകൾ, വയാട്ടർ ഡതിസക്െയാർജക് െയാനലുകൾ 
എന്തിവയുൾപ്പെപ്ട 95 ജലസസെന ഘടനകളപ്ട 
അറ്റകുറ്റപെണതികളം പരതിപയാലനവം ഇതതിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദമകക്രാ ഇ�ടികഗഷന് പദ്ധതടികൾ: മൂന്ക് ലതിഫക്റ്റക് 
ഇ�തിസഗഷൻ സ്ീമുകളപ്ട കമയാൻഡക് ഏരതിയകളതിലും 
െതിറ്റൂർ തയാലൂക്തിപ്ല മറ്റക് രണ്ക് സ്ലങ്ങളതിലും അഞ്ചക് 
കമ്മ്യൂണതിറ്റതി വമസക്രയാ ഇ�തിസഗഷൻ സംവതിധയാനങ്ങൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തക് ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സകരള 
ഇ�തിസഗഷൻ ഇൻഫയാസക്്കക്െർ പ്ഡവലപക് പ്മറെക് 
സകയാർപെസ�ഷൻ ലതിമതിറ്റഡക് (പ്കഐഐഡതിസതി) 
ആണക് ഈ പദ്തതി നടപെതിലയാക്കുന്തക്. 28 
ഗുണസഭയാക്യാക്പ്ളയയാണക് പദ്തതി ലഷേധ്മതിടുന്തക്.
 
കകരള ജെവടിഭവ വടിവര സംവടിധാനം 
(ലക-ഡബ്്യുആർ എസ് ): നീതതിപൂർവകവം 
സുസ്തിരവമയായ ജലവതിഭവങ്ങളപ്ട വതിഹതിതം, 
വതിനതിസയയാഗം എന്തിവ സുഗമമയാക്കുന്തതിനും 
ഉ�പെയാക്കുന്തതിനുമുള്ള സമഗ്രവം െലനയാത്കവം 
െതിട്ടപ്പെടുത്തിയതമയായ ഒരു വതിവര-മയാസനജക്പ്മൻ�ക് 
സംവതിധയാനമയാണക് സകരള ജലവതിഭവ വതിവര 
സംവതിധയാനം (പ്ക-ഡബ്്യുആർ എസക് ). 
ഇതക് നടപെതിലയാക്തികഴതിഞ്ഞയാൽ, തത്മയ 
വതിവരങ്ങപ്ള അടതിസ്യാനമയാക്തി ഡയാമുകളപ്ട 
സംസയയാജതിത മയാസനജുപ്മന്റും പ്രവർത്നങ്ങളം, 
�തിവർ സബസതിൻ മയാസനജക്പ്മന്റും  കൃതധ്മയായ 
അ�തിയതിപെതിപ്റെ അടതിസ്യാനത്തിലുള്ള തീരുമയാനങ്ങളം  
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ആസൂത്രണവം നടപെതിലയാക്യാൻ കഴതിയുന്തയാണക്.
റൂം കഫാർ �ടിവർ കപ്രാജക്െടിനായടി ഡടിപടിആർ: 
പ്വള്ളപ്പെയാക് സമയത്ക് ഉണ്യാകുന് 
അസയാധയാരണമയായ ഉയർന് ജലനതിരപെക് 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യയാൻ കഴതിയും വതിധം ജലയാശയത്തിനക് 
കൂടുതൽ ഇടം നൽകുക എന്തയാണക് റൂം സഫയാർ 
�തിവർ സപ്രയാജകക്ടതിപ്റെ അടതിസ്യാന ആശയം. 
ഇതവഴതി കുട്ടനയാടതിനക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രസേശങ്ങളതിപ്ല 
പ്വള്ളപ്പെയാക്ം, മയാ്റേർ ലയാൻഡക്സസ്പെതിംഗക്, 
പയാരതിസ്തിതതിക അവസ് പ്മച്ചപ്പെടുത്ൽ 
എന്തിവയയാണക് ഈ വപലറ്റക് പദ്തതിയുപ്ട 
ഉസദേശധ്ങ്ങൾ.

ബടി) ഡബ്്യുആർഡടി- കകരള വാട്ർ അകതാ�ടിറ്ടി 
കപ്രാജക്ടുകൾ (കമഖെ: ജെവടിതരണം)

ഏകസേശം പൂർത്തിയയായ പ്ക ഡബ്്യു എ 
പദ്തതികളപ്ട പൂർത്ീകരണം:   പ്വള്ളപ്പെയാക് 
ബയാധതിതമയായ ജതില്ലകളതിൽ 182.60 സകയാടതി രൂപ 
െതിലവക് വരുന് 7 പദ്തതികൾ ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 
ഇതതിലൂപ്ട 30,700 പുതതിയ കണഷേനുകൾ ലഷേധ്മതിട്ടക് 
1.25 ലഷേം പ്വള്ളപ്പെയാക് ദുരതിതബയാധതിതർക്ക് 
പ്രസയയാജനം ലഭതിക്കുന്നു.

സടി) ഡബ്്യുആർഡടി- കകരള വാട്ർ അകതാ�ടിറ്ടി 
കപ്രാജക്ടുകൾ (കമഖെ: ശുെടിത്വം)

നതിലവതിൽ പ്രവർത്നഷേമവം എന്യാൽ മുഴുവനയായും 
പ്രസയയാജനപ്പെടുത്യാത് തതിരുവനന്പുരപ്ത് 
മലതിനജല ശുദ്ീകരണ പ്ലയാറെക്  (എസക്ടതിപതി) 
പ്രസയയാജനപ്പെടുത്തി ആർ പ്ക ഐയുപ്ട ഫണ്ക് 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് തതിരുവനന്പുരത്തുടനീളം അഴുക്കു 
െയാൽ ശംഖല സ്യാപതിക്കുന്തതിനക് വതിശേമയായ 
എഞ്ചതിനീയ�തിംഗക് �തിസപെയാർട്ടക് തയ്യയാ�യാക്യാൻ 
തീരുമയാനതിച്ചു. തതിരുവനന്പുരത്ക് മലതിനജലത്തിനും 
പ്സപക്സറ്റജക് മയാസനജക്പ്മറെതിനുമയായതി ഡതിപതിആർ 
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനയായതി 8.00 സകയാടതി രൂപയ്കക് 
ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.

4. വനം, വനഘ്ജീവടി വകുപ്് (കമഖെ : വനം)
വനങ്ങളതിൽ നതിന്ക് സ്വകയാരധ് വയാസസ്ലങ്ങൾ 
മയാറ്റതിസ്യാപതിക്ൽ, വനസമഖലയതിൽ നതിന്ക് സ്വകയാരധ് 
എസ്റേറ്റുകൾ ഏപ്റ്റടുക്ൽ, കണ്ൽക്യാടുകളപ്ട 
ഏകീകരണം, സയാധധ്തയാ പഠനം, സസ്യാപെതിംഗക് 
പഠനങ്ങൾ എന്ീ 4 പദ്തതികൾ വനം വകുപെക് 
നടപെതിലയാക്കുന്നുണ്ക്. ഇതതിനയായതി 130.41 സകയാടതി 
രൂപയ്കയാണക് ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുള്ളതക്.

5. കൃഷടി, കർഷകകക്മ വകുപ്് (കമഖെകൾ: 
കൃഷടി / ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ)

വകുപെതിനക് കീഴതിൽ നതിർസദേശതിച്ചതിട്ടുള്ള വതിവതിധ 
പദ്തതികൾ പ്രധയാനമയായും ഉപജീവനമയാർഗത്തിൽ 

ശ്രദ് സക�ീകരതിക്കുന്നു. 493.08 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
പദ്തതികൾക്ക് ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. ഭഷേധ് 
സ്വയംപരധ്യാപ്ത, ഭഷേധ് സുരഷേ ഉ�പ്പുവരുത്തുക, 
നതിലവതിലുള്ള കർഷകപ്ര സഹയായതിക്യാനുള്ള 
പദ്തതിയുപ്ട സുസ്തിരത, കുടതിസയറ്റക്യാപ്ര 
തതിരതിപ്ച്ചത്തിക്യാൻ ഉപജീവന അവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുക എന്തിവയയാണക് ഇതതിനുപു�പ്മയുള്ള മറ്റക് 
പ്രധയാന ലഷേധ്ങ്ങൾ. ചുവപ്ട പ�യുന് സപ്രയാജകക്ടുകൾ 
ഇതതിൽ  ഉൾപ്പെടുന്നു.

• സനരധ്മംഗലപ്ത് ജതില്ലയാ കയാർഷതിക ഫയാമതിപ്റെ 
സമഗ്ര വതികസനത്തിനയായതി സംസയയാജതിത ഫയാം 
മയാസനജക്പ്മറെക്;

• പ്െങ്ങന്നൂർ നതിസയയാജകമണ്ലത്തിൽ വതിപുലമയായ 
പ്നൽകൃഷതിക്ക് അടതിസ്യാന സൗകരധ്  വതികസനം;

• കയാർഷതിക സസവന സക�ങ്ങപ്ളയും കയാർഷതിക 
കർമ്മസസന യൂണതിറ്റുകപ്ളയും ശക്തിപ്പെടുത്തി 
സസയാൺ തതിരതിച്ചുള്ള സസവന വതിതരണത്തിനുള്ള 
പതിന്തുണ;

• മണ്ക്, ജലസംരഷേണ നടപടതികൾ 
എന്തിവയതിലൂപ്ട പ്രളയബയാധതിത പ്രസേശങ്ങളപ്ട 
പരതിസ്തിതതി പുനഃസ്യാപനം വഴതി ഫലഭൂയതിഷ്ത 
പുനരുജീവതിപെതിക്കുക,

• ഇടുക്തി, വയനയാടക് ജതില്ലകളതിൽ പ്രസതധ്ക ശ്രദ് 
സക�ീകരതിച്ചക് സംസയയാജതിത കൃഷതിയതിലൂപ്ട 
ഉപജീവനമയാർഗം വർദ്തിപെതിക്കുക,

• കുട്ടനയാടതിപ്റെ സുസ്തിര വതികസനം.
• പ്നല്ലക് ആവയാസവധ്വസ്, യ�വൽകൃത 

കൃഷതിയതിലൂപ്ട വടക്ൻ സകരളത്തിപ്ല വകപെയാടക് 
ഓർഗയാനതികക് വടഡഡക് തണ്ീർത്ടങ്ങളപ്ട 
വതികസനം എന്തിവ.

• പ്നല്ലക് സജംപ്ലയാസം സംരഷേണവം 
വജവവവവതിധധ് അധതിഷ്തിത കൃഷതിയും; 
സകരളത്തിപ്ല കയാർഷതിക ഇൻഷു�ൻസക് വധ്യാപ്തിപ്യ 
കു�തിച്ചുള്ള പഠനവം.

• കയാർഷതിക വതികസനത്തിപ്ല മനുഷധ് വതിഭവ 
ഡയസഗ്നയാ്റേതിക്ക്; നതിലവതിപ്ല സയാസങ്തതിക 
വതിടവകപ്ളക്കു�തിച്ചും സംസ്യാനത്തു നതിന്നുള്ള 
കയറ്റുമതതി സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്രസതധ്ക അടതിസ്യാന ആവശധ്ങ്ങപ്ള കു�തിച്ചുമുള്ള 
സമഗ്രമയായ പഠനം.

• സുസ്തിര കൃഷതിയതിലൂപ്ട അതതിരപെള്ളതിയതിപ്ല 
ആേതിവയാസതി ന്യൂനപഷേ ഗ്രൂപ്പുകളപ്ട ഉപജീവന 
സയാദ്ധ്തകൾ ഉ�പ്പുവരുത്ൽ, മൂലധ്വർദ്നവം 
വതിപണതിയുമയായതി ബന്ധതിപെതിക്ലും; സകരളത്തിപ്ല 
വതിപണതി ശംഖല ശക്തിപ്പെടുത്ൽ.

• എ�ണയാകുളം രയാമമംഗലം പഞ്ചയായത്തിപ്ല 
പമ്പൂരതിച്ചയാൽ പടസശഖരത്തിപ്റെ അടതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനം ; വയനയാട്ടതിപ്ല 
അമ്പലവയലതിൽ  പച്ചക്�തി കൃഷതി, പൂകൃഷതി 
എന്തിവ പരതിസപയാഷതിപെതിക്കുന്തതിനക് പ്സറെർ ഓഫക് 
എക്ലൻസക് (സതി ഒ ഇ) സ്യാപതിക്ൽ.
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• അട്ടപെയാടതിയതിൽ   സഗയാത്രവർഗക്യാർക്കുള്ള 
സമഗ്രവം സുസ്തിരവമയായ കയാർഷതിക 
വതികസനം; കൃഷതി വകുപെതിൽ ഇ-ഗസവണൻസക് 
ശക്തിപ്പെടുത്ൽ.

6. മൃഗസംരക്ണ വകുപ്് (കമഖെ: 
മൃഗസംരക്ണവം ക്ീര വടികസനവം)

സകരള പുനർനതിർമ്മയാണ പദ്തതി പ്രകയാരം 
പ്രളയബയാധതിതരയായ ആളകൾക്ക് കന്നുകയാലതി 
അനുബന്ധ ഉപജീവന പ്രശ്ന പരതിഹയാരത്തിനയായതി 
മൃഗസംരഷേണ വകുപെക് നയാലക് പദ്തതികൾ 
ആവതിഷക്കരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. �ീബതിൽഡക് സകരള ഇനതിസഷധ്റ്റീവക് 
(ആർ പ്ക ഐ) പ്രകയാരം നടപെയാക്കുന്തതിനക് 
163.12 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 4 സപ്രയാജകക്ടുകൾ വകുപെക് 
തതിരപ്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ക്. 

i. സകരള െതിക്ൻ- പ്പ്രയാജകക്റ്റക് 

കുടുംബശ്രീ മതിഷൻ, സകരള സ്റേറ്റക് പൗൾ്തി 
ഡവലപക്പ്മറെക് സകയാർപെസ�ഷൻ (പ്ക എസക് 
പതി ഡതി സതി ), മീറ്റക് പ്പ്രയാഡകക്ടക്സക് ഓഫക് ഇന്ധ് 
ലതിമതിറ്റഡക് (എംപതിഐ), സകരള പ്വറ്റ�തിന�തി 
ആൻഡക് ആനതിമൽ സയൻസസക് യൂണതിസവഴക്സതിറ്റതി 
(പ്ക വതി എസക് യു), തസദേശ സ്വയംഭരണ വകുപെക്, 
ബ്ഹ്മഗതിരതി പ്ഡവലപക് പ്മറെക് പ്സയാവസറ്റതി 
(ബതിഡതിഎസക് ) എന്തിവപ്ര ഉൾപ്ക്യാള്ളതിച്ചക്  
മൃഗസംരഷേണ വകുപെക്  നടപെതിലയാക്കുന്  ഒരു 
മൾട്ടതി-സ്റേക്ക് സഹയാൾഡർ പദ്തതിയയാണതിതക്. 
നധ്യായമയായ വതിലയ്കക് സബ്യായതിലർ സകയാഴതികുഞ്ഞുങ്ങപ്ള 
ഉതക്പയാേതിപെതിക്യാനും വളർന്നുവരുന് സബ്യായതിലർ 
കർഷകർക്ക് സഹയായം നൽകയാനും ദുരതിതയാശ്വയാസ 
നതിധതിയതിലൂപ്ട നധ്യായവം സുസ്തിരവമയായ മയാർക്റ്റക് 
വതില സൃഷ്തിക്യാനും ഘട്ടംഘട്ടമയായതി സബ്യായതിലർ 
വതിപണതിയതിൽ 100 % വതിപണതി വതിഹതിതംസനടയാനും ഈ 
പദ്തതി വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു.

ii. ഉപജീവന സഹയായ പയാസക്ജക് 

തസദേശസ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങളമയായതി 
കൂടതിയയാസലയാെതിച്ചക് മൃഗസംരഷേണ വകുപെക് ഉപജീവന 
സഹയായ പയാസക്ജതിനക് കീഴതിലുള്ള പദ്തതികൾ 
നടപെതിലയാക്കുന്തയാണക്. 11 സമഖലകളതിൽ 
ഉപജീവനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്യാൻ 
പദ്തതി വതിഭയാവനം പ്െയ്യുന്നു. കന്നുകയാലതി 
വളർത്ൽ, പശു വളർത്ൽ, ശുെതിത്വമുള്ള 
കന്നുകയാലതി പ്ഷഡക് സ്യാപതിക്കുന്തതിനുള്ള 
സഹയായം, കന്നുകയാലതി തീറ്റ സബക്സതിഡതി, വയാണതിജധ് 
ഷേീരകർഷകർക്കുള്ള യ�വൽക്രണ പദ്തതി, 
കയാലതിത്ീറ്റക്യായുള്ള  സപ്ലയാട്ടക് വതികസനം, ആടക് 
വളർത്ൽ, വീട്ടുമുറ്റപ്ത് സകയാഴതി വളർത്ൽ, പന്തി 
വളർത്ൽ, തയാ�യാവക് വളർത്ൽ, ശയാസക്ത്രീയമയായതി 
കയാളക്കുട്ടതിപ്യ വളർത്തുന്തതിനുള്ള പദ്തതി 

എന്തിവയയാണക് ഈ പദ്തതിയുപ്ട ഘടകങ്ങൾ.

iii. ജതിസയയാഗ്രയാഫതികക് ഇൻഫർസമഷൻ സതി്റേം 
(ജതിഐഎസക് ), സ�ഡതിസയയാ ഫീക്വൻസതി 
ഐഡറെതിഫതിസക്ഷൻ ഡതിവവസക് 
(ആർ എഫക് ഐഡതി) എന്ീ സയാസങ്തതിക വതിേധ്കളപ്ട 
പ്രസയയാഗം  

മൃഗങ്ങപ്ള തതിരതിച്ച�തിയുന്തതിനയായതി വമസക്രയാെതിപെക് 
ഉപസയയാഗതിച്ചക് ടയാഗുപ്െയ്യുന്തതിനയാണക് പദ്തതി 
വതിഭയാവനം പ്െയ്തതിരതിക്കുന്തക്. മൃഗസംരഷേണ 
പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ഏർപ്പെട്ടതിരതിക്കുന് കർഷകപ്ര 
തതിരതിച്ച�തിയുകയും ജതിസയയാ മയാപെതിംഗക് നടത്തുകയും 
മൃഗങ്ങളപ്ടയും കൃഷതിക്യാരുപ്ടയും വതിപുലമയായ ഡയാറ്റയാ 
സബസക് സൃഷ്തിക്കുകയുമയാണക് പദ്തതിയുപ്ട ലഷേധ്ം. 

iv. പ്രയാസേശതിക അടതിസ്യാനത്തിൽ പ്മയാവബൽ പ്ടലതി-
പ്വറ്റതിന�തി യൂണതിറ്റക്

എ�ണയാകുളം ജതില്ലയതിലും കണ്ണൂർ ജതില്ലയതിലുമയായതി രണ്ക് 
പ്ടലതി-പ്വറ്റ�തിന�തി യൂണതിറ്റുകൾ സ്യാപതിക്ൽ..

7. ഫടിഷ�ീസ് വകുപ്് (കമഖെ: മത്സഘ്ബന്നം / 
ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ)

ഉൾനയാടൻ ജലയാശയങ്ങളപ്ട അപയാരമയായ വതിഭവങ്ങളള്ള 
സകരളം സപയാലുള്ള ഒരു സംസ്യാനത്ക്, ഭൂമതി 
അടതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള സയാദ്ധ്തകൾ പരധ്സവഷേണം 
പ്െയ്യുന്തതിനുപകരം,   കൂടക് കൃഷതി അവലംബതിക്കുക 
സപയാലുള്ള  മയാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരതിക്കുന്തക് മത്ധ് 
ഉൽപയാേനം വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനുള്ള സ്വയാഭയാവതിക  
മയാർഗ്ഗമയായതിരതിക്കും. ഇതനുസരതിച്ചക്, പ്മയാത്ം 6.24 സകയാടതി 
രൂപയുപ്ട 5 പദ്തതികൾക്ക് ആർപ്കഐ ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.

8. ഡടിപ്ാർട്്ലമന്് ഓഫ് ഇെക്ക്രാണടിക്് 
& ഐെടി (ലസക്െർ / കക്രാസ് കട്ടിംഗ് 
തീമുകൾ: ഓപ്ൺ ഡാറ്യും ഡടിആർഎമ്ം)

i. മാപ്കത്ാൺ: കകരള സംസ്ാന ഐെടി 
മടിഷന്. സകരള പുനർനതിർമ്മയാണത്തിനക് കീഴതിൽ, 
വതിവരസയാസങ്തതിക വകുപെക് ഒരു മയാപെസത്യാൺ 
സപ്രയാജകക്റ്റക് നടപെതിലയാക്കുന്നു. ഇതക് സകരളത്തിപ്റെ 
വതിശേവം പ്രയാസേശതികവൽക്രതിച്ചതമയായ 
ഭൂപടത്തിപ്റെ പങ്യാളതിത് വതികസനത്തിനയായതി 
ലഷേധ്മതിടുന്നു. പ്പയാത ആസ്തി എളപെത്തിൽ 
പ്രയാപ്മയാക്കുന് ഓപെൺ സക്്ീറ്റക് മയാപെക് 
പ്ലയാറ്റക്സഫയാമതിസലക്ക് സകരളത്തിപ്ല പ്രയാസേശതിക 
ആസ്തികപ്ളയും വതിഭവങ്ങപ്ളയും മയാപ്പുപ്െയ്യുകപ്യന് 
ലഷേധ്സത്യാപ്ടയുള്ള മയാപെസത്യാൺ സകരള സ്ഷധ്ൽ 
ഡയാറ്റ ഇൻഫയാസക്്കക്െ�തിനക് (പ്കഎസക്ഡതിഐ) 
കീഴതിൽ അടതിസ്യാന പ്രവർത്നം രൂപീകരതിക്കുന്നു. 
മയാപെസത്യാൺ വഴതി സൃഷ്തിക്കുകയും ലഭധ്മയാക്കുകയും 
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പ്െയ്ത മയാപ്പുകൾ പതിന്ീടക് വതിവതിധ ഉ�വതിടങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള ഡയാറ്റയാപ്സറ്റുകൾ ഉപസയയാഗതിച്ചക് 
സമ്ഷ്മയാക്കുകയും അതക് സംസഥയാനത്തിപ്റെ 
ദുരന് പ്രതതിസരയാധം പ്മച്ചപ്പെടുത്തുന്തതിനുള്ള 
പദ്തതികളം പരതിപയാടതികളം കയാരധ്ഷേമമയായതി 
ആസൂത്രണം പ്െയ്യുന്തതിനും നടപെയാക്കുന്തതിനുമുള്ള 
ഒരു മയാർഗ്ഗമയാക്തി മയാറ്റയാവന്തമയാണക്.  ഈ 
പദ്തതിക്യായതി 4.24 സകയാടതി രൂപയുപ്ട ഭരണയാനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്.

9. പരടിസ്ടിതടി വകുപ്് (കമഖെ / കക്രാസ്-
കട്ടിംഗ് തീം: പരടിസ്ടിതടിയും കാൊവസ്ാ 
വഘ്തടിയാനവം)

വയാണതിജധ് / വയാണതിജധ് സയാധധ്തയുള്ള വജവ 
സ്യാതസ്സുകളപ്ടയും അവയുപ്ട സയാമ്പത്തിക 
മൂലധ്നതിർണ്യത്തിപ്റെയും ഡയാറ്റയാസബസക് വതികസതിപെതിക്ൽ, 
നേീതീര വജവവവവതിധധ്ം പുനരുജീവതിപെതിക്ൽ, 
കയാർഷതിക വജവവവവതിധധ് സംരഷേണം എന്തിവ 
ഉൾപ്പെടുന് 5.00 സകയാടതി രൂപയുപ്ട  മൂന്ക് പദ്തതികൾ 
നടപെയാക്യാൻ സകരള സംസ്യാന വജവവവവതിധധ് 
സബയാർഡക് (പ്കഎസക്ബതിബതി) നതിർസദേശതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.

10. ഊർജ്ജ വകുപ്്  -ലക.എസ്.ഇ.ബടി 
(ലസക്െർ / കക്രാസ് കട്ടിംഗ് തീം: 
ഡടിസാസ്റ്റർ ല�സടിദെന്സ് 
മാകനജ്ലമന്്-ഡടിആർഎം)

കുട്ടനയാടക് സമഖലയതിപ്ല പ്രസഷേപണ സംവതിധയാനം 
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്തതിനയായതി പ്കഎസക്ഇബതി 
ലതിമതിറ്റഡക് ആർപ്കഐക്ക് കീഴതിലുള്ള കുട്ടനയാടക് 
ഫ്ഡക് �ീവസലൻസക് പയാസക്ജതിൽ ഒരു പദ്തതി 
ആവതിഷക്കരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. പ്മയാത്ം 42.60 സകയാടതി 
രൂപയയാണക് പദ്തതിക്യായതി അനുവേതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്. 
കുട്ടനയാടക് പ്രസേശത്തും പരതിസരത്തും വതിതരണ ഭയാഗത്ക് 
സവയാൾസട്ടജക് പ്പ്രയാവഫൽ പ്മച്ചപ്പെടുത്യാൻ പദ്തതി 
സഹയായകമയാകും.

11. �വന്യൂ, ദുരന്തനടിവാരണ വകുപ്് 
(ലസക്െർ / കക്രാസ് കട്ടിംഗ് തീം: 
ഡടിആർഎം)
      

നമ്ൾ നമുക്ായ്  കഘ്ാമ്പയടിന് - 
ലകഎസ്ഡടിഎംഎ, കടിെ & സടി-ഡടിറ്് 
പ്രകൃതതിദുരന്ങ്ങസളയാടും കയാലയാവസ്യാ 
വധ്തതിയയാനസത്യാടുമുള്ള സംസ്യാനത്തിപ്റെ 
പ്രതതിസരയാധം വർദ്തിപെതിക്കുന്തതിനയായതി 
സർക്യാർ സ്വീകരതിസക്ണ് സമീപനപ്ത് 
സ്വയാധീനതിക്കുന് പ്രധയാന  വതിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ധതിച്ചക്  വതിവതിധ സ്ലങ്ങളതിപ്ല , നതിരവധതി 
സമഖലകളതിപ്ല ,വധ്തധ്സ് പ്തയാഴതിൽ സമഖലകളതിപ്ല 
ആളകളതിൽ നതിന്ക് ഇൻപുട്ടുകളം ഉൾക്യാഴ്ചകളം 

സശഖരതിക്കുന്തതിനയാണക് നമ്മൾ നമുക്യായക് 
കധ്യാമ്പയതിൻ ആവതിഷക്കരതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്. പ്രയാസേശതിക 
തലത്തിലുള്ള ദുരന്നതിവയാരണ പദ്തതികൾ 
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനുള്ള വലതിയ പ്രെയാരണങ്ങൾ 
ഉൾപ്പെപ്ട ആളകളമയായതി സനരതിട്ടും പ്വർെ്വലും 
ആയുള്ള കൂടതിയയാസലയാെനകൾ നടത്യാനയാണക് 
പ്പ്രയാജകക്റ്റക് ഉസദേശതിക്കുന്തക്. കൂടതിയയാസലയാെനകളം 
െർച്ചകളം ആസൂത്രണം പ്െയ്യയാൻ ഉസദേശതിക്കുന് 5 
വതിഷയങ്ങൾ (I) ഭൂവതിനതിസയയാഗം - ഭൂവതിനതിസയയാഗം, 
കൃഷതി, പ്സറ്റതിൽപ്മന്റുകൾ, ഖനനം, സയാധധ്തയുള്ള 
സമഖലകൾ എന്തിവ ഉൾപ്പെടുന്തക്, (II) ജല 
പരതിപയാലനം (III) പ്രയാസേശതിക ജന സമൂഹവം 
പുനഃസ്യാപനവം , (IV) വനം പരതിപയാലനം,  (V) 
ഗതയാഗതം, ആശയവതിനതിമയം, സയാസങ്തതികവതിേധ് 
എന്തിവയയാണക്. നമ്മൾ നമുക്യായക് കയാപ്മ്പയക്ൻ 
നടത്തുന്തതിനക് 7.30 സകയാടതി രൂപ രൂപയുപ്ട 
ഭരണയാനുമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ക്. 

സകരള പുനർ നതിർമ്മയാണത്തിനയായുള്ള 
സ്തിതതിവതിവരക്ണക്കുകളം ആശയങ്ങളം 
നതിർസദേശങ്ങളം സശഖരതിക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു 
സവേതിയയായയാണക് നമ്മൾ നമുക്യായക് പ്വബക് സപയാർട്ടൽ 
ആവതിഷക്കരതിച്ചതിട്ടുള്ളതക്.

• ജനുവരതി 2020 നക് പ്കയാച്ചതിയതിൽ പ്വച്ചക് നടന് 
ബതിസതിനസക് സകയാൺസക്വക് അപ്സൻഡക് 
സമയത്ക് ബതിസതിനസ്ക് കമ്മ്യൂണതിറ്റതിയുമയായതി 
കൂടതിയയാസലയാെനകൾ സുഗമമയാക്തി.

• 2020 ജനുവരതിയതിൽ സകയാഴതിസക്യാടക് നടന് 
സ്റ്റുഡറെക് ലീസഡഴക്സക് സകയാൺസക്വതിൽ 
വതിേധ്യാർത്തികളതിൽ നതിന്ക് വതിവരങ്ങൾ സശഖരതിച്ചു.

• സയാസങ്തതിക വതിേഗക്ധരതിൽ നതിന്നും / 
അപ്ല്ലങ്തിൽ സയാസങ്തതിക ഏജൻസതികളതിൽ 
നതിന്നുള്ള ഉസേധ്യാഗസ്രതിൽ നതിന്നും വതിഷയ 
അധതിഷ്തിത സ്തിതതിവതിവരക്ണക്കുകൾ 
സശഖരതിക്കുന്തതിനയായതി 2020 ജനുവരതിയതിൽ രണ്ക് 
േതിവസപ്ത് വർക്ക്സഷയാപെക് നടത്തി.

• ഗ്രയാമസഭയതിൽ കൂടതിയയാസലയാെനകൾ 
നടത്തുന്തതിനക് സകരള ഇൻ്റേതിറ്റ്യൂട്ടക് ഓഫക് 
സലയാക്ൽ അഡക്മതിനതിസക്സ്ഷനതിൽ (കതില) 
പ്ഫസതിലതിസറ്ററ്റർമയാർക്ക് പരതിശീലനം നൽകതി. 
ഇതതിനനുസരതിച്ചക് ദുരന് നതിവയാരണ പദ്തതികൾ 
ഗ്രയാമസഭകൾ തയ്യയാ�യാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.

മാകനജ്ലമന്് ഇന്ഫർകമഷന് സടിസ്റ്റം 
(എംഐഎസ്) സ്ാപടിക്ല്

സപ്രയാജകക്റ്റക് നടപെതിലയാക്കുന്തതിനുള്ള മയാസനജക്പ്മറെതിനും 
സപ്രയാജകക്റ്റുകൾ നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനക് സുതയാരധ്മയായ 
വർക്ക്സഫ്യാ ഉ�പെയാക്കുന്തതിനും മയാസനജക്പ്മറെക് 
ഇൻഫർസമഷൻ സതി്റേം (എംഐഎസക് ) 
സ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. സതിഎം സപ്രയാജകക്റ്റക് സമയാണതിറ്റ�തിംഗക് 
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സതി്റേത്തിനക് സമയാനമയായതി ഓൺവലൻ സപ്രയാജകക്റ്റക് 
സമയാണതിറ്റ�തിംഗക്, എംഐഎസക് ഡയാഷക്സബയാർഡക് 
എന്തിവയുപ്ട രൂപകൽപെന, വതികസനം, നടപെയാക്ൽ 
എന്തിവയ്കയായതി ആർപ്കഐ ഐഐഐടതിഎം-പ്ക പ്യ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. പ്പ്രയാസപെയാസൽ മയാസനജുപ്മറെക്, 
സപ്രയാജകക്ടക് നതിർവെതിക്ൽ, സപ്രയാജകക്റ്റക് വതികസതിപെതിക്ൽ, 
സപ്രയാജകക്റ്റക് അസലയാസക്ഷൻ, സപ്രയാജകക്ടക് എംസപ്ലയായതി 
/ ടീം മയാസനജുപ്മറെക്, സപ്രയാജകക്റ്റക് ്യാക്തിംഗക്, ഫീൽഡക് 
പ്ലവൽ ഫതിസതിക്ൽ സപ്രയാഗ്രസക് മയാപെതിംഗക് (പ്മയാവബൽ 
ആപ്ലതിസക്ഷനതിലൂപ്ട), സപ്രയാജകക്റ്റക് അസലർട്ടുകളം 
അ�തിയതിപ്പുകളം, പ്രശ്നങ്ങൾ �തിസപെയാർട്ടതിംഗും പരയാതതികളം 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യൽ, ഓർഗവനസസഷണൽ കലണ്ർ, 
എംഐഎസക് ഡയാഷക്സബയാർഡക് എന്തിവ നതിർദേതിഷ് 
ഓൺവലൻ സപ്രയാജകക്റ്റക് സമയാണതിറ്റ�തിംഗതിപ്റെയും 
എംഐഎസക് ഡയാഷക്സബയാർഡതിപ്റെയും ഉയർന് 
തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ ഉൾപ്പെടും.
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11.7 കകരള ഇൻഫ്ചാസ്ട്രക്ടചർ ഇൻവവസ്ടറ്്ടവമന്്ട ഫണ്്ട ക�ചാർഡ്ട 
(കിഫ്ട�ി)

സകരള സർക്യാർ സ്യാപതിച്ച പ്രധയാന ഫണ്തിംഗക് 
വതിഭയാഗമയായ സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്െർ 
ഇൻപ്വസക്റ്റക് പ്മറെക് ഫണ്ക് സബയാർഡക് (കതിഫക്ബതി) 
11.11.1999 നക് സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്െർ 
ഇൻപ്വസക്റ്റക് പ്മറെക് ഫണ്ക് ആകക്റ്റക് 1999 (2000 പ്ല 
ആകക്റ്റക് 4) പ്രകയാരം നതിലവതിൽ വന്നു. സകരളത്തിപ്ല 
നതിർണയായക വൻകതിട അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
പദ്തതികൾക്ക് തക അനുവേതിക്കുക എന്തയാണക് 
കതിഫക്ബതിയുപ്ട പ്രധയാന ലഷേധ്ം. ആഗസക്റ്റക് , 2016 പ്ല 
സഭേഗതതി ഓർഡതിനൻസതിലൂപ്ട നതിയമത്തിൽ സമഗ്രമയായ 
മയാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. വർദ്തിച്ച സയാദ്ധ്തയും ഘടനയും 
നതിലനതിർത്തി സകരളത്തിപ്റെ അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനത്തിനയായതി കതിഫക്ബതി െലനയാത്കമയായതി 
ഫണ്ക് സമയാഹരതിക്കുന്നു. അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
വതികസനത്തിനുള്ള പ്രധയാന ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 
ആവശധ്ങ്ങളം ഇതതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്സക്യൂരതിറ്റീസക് 
ആൻഡക് എക്ക്സെഞ്ചക് സബയാർഡക് ഓഫക് ഇന്ധ് 
(പ്സബതി), �തിസർവക് ബയാങ്ക് (ഇന്ധ്) (ആർ ബതി ഐ) 
അംഗീകരതിച്ച നൂതന ധനകയാരധ് നതിർസദേശങ്ങൾ  കതിഫക്ബതി 
അവലംബതിക്കുകയും സകരളത്തിൽ സുസ്തിര അടതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനം ഉ�പെയാക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു.

2019-20 ലെ സാമ്പത്ടിക പ്രവർത്നങ്ങൾ

2019-20ൽ 11,741.65 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 147 സപ്രയാജകക്റ്റു 
കൾക്ക് കതിഫക്ബതി അംഗീകയാരം നൽകതി. മയാർച്ചക് 31, 2020 
വപ്ര കതിഫക്ബതി അംഗീകരതിച്ച പദ്തതികളപ്ട ആപ്ക 
വതിഹതിതം പട്ടിക 11.7.1 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

അെടിസ്ാന സൗകരഘ്ങ്ങൾ

സമഖല തതിരതിച്ചുള്ള അടതിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തതികളപ്ട 
എണ്ം, അംഗീകരതിച്ചവയുപ്ട പ്മയാത്ം അംഗീകൃത 
പ്െലവക് എന്തിവ പട്ടിക 11.7.2 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

വഘ്ാവസായടിക അെടിസ്ാന സൗകരഘ്ങ്ങൾ

അടതിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തതികൾക്ക് പു�പ്മ, 
വധ്വസയായ അടതിസ്യാന സൗകരധ്വമയായതി ബന്ധപ്പെട്ടക്  
തയാപ്ഴപെ�യുന് പദ്തതികൾക്കും കതിഫക്ബതി അംഗീകയാരം 
നൽകതി. പദ്തതികൾ വരുമയാനമുണ്യാക്കുന്തയായതി 
കണക്യാക്പ്പെടുന്നു, കൂടയാപ്ത ലഭതിക്കുന് വരുമയാനം 
കതിഫക്ബതി നൽകുന് ഫണ്ക് തതിരതിച്ചടയ്കയാൻ ഉപസയയാഗതിക്കും. 
വതിശേയാംശങ്ങൾ പട്ടിക 11.7.3 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കതിഫക്ബതി അംഗീകരതിച്ച സമൽ പദ്തതികൾ ഇസപെയാൾ 
ഭൂവതിനതിസയയാഗം, പ്ടൻഡർ പ്െയ്യൽ, നതിർമ്മയാണം 
തടങ്ങതിയ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലയാണക്. ഈ വതിഭയാഗത്തിനക് 
കീഴതിലുള്ള മതിക് പദ്തതികളം പൂർത്തിയയായതി പ്രവർത്നം 
ആരംഭതിച്ചു.

പദ്ധതടികൾ നെപ്ടിൊക്ല്, നടിരീക്ടിക്ല്, 
പദ്ധതടികൾക്കുള്ള വടിതരണം

അടതിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തതികളതിപ്ല എല്ലയാ ഘട്ടങ്ങളം 
വകകയാരധ്ം പ്െയ്യുന്തതിനക് ഒരു ഓൺവലൻ 
പ്ലയാറ്റക്സഫയാം, സപ്രയാജകക്റ്റക് ആൻഡക് ഫതിനയാൻസക് 

പട്ടിക 11.7.1 കതിഫക്ബതി അംഗീകൃത പദ്തതികൾ 
അംഗീകൃത പദ്ധതടികൾ എണ്ം തുക
അടതിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തതികൾ 675 35,028.59

വധ്വസയായതിക അടതിസ്യാനം/എൻ എച്ചക് ഐ  ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ 4 19,362.63

ആപ്ക 679 54,391.22
അവലംബം: കതിെത്ബതി 
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പട്ടിക 11.7.2 കതിഫക്ബതി അംഗീകൃത പദ്തതികളപ്ട അവസ് - വകുപെക് തതിരതിച്ചക്

വകുപ്്

കടിഫ്ബ ടി അംഗീകൃത 
പദ്ധതടികൾ

കടിഫ്ബ ടി ലെന്ഡർ 
ലെയ്ത പദ്ധതടികൾ 

കടിഫ്ബ ടി ആരംഭടിച്/ 
അവാർഡ് ലെയ്ത 

പദ്ധതടികൾ

അംഗീകരടിച് 
പദ്ധതടികളുലെ 

എണ്ം

അംഗീകരടിച് 
തുക

(കകാെടിയടില്)

ലെന്ഡർ 
ലെയ്ത 
പദ്ധതടി 
കളുലെ 
എണ്ം

ലെന്ഡർ 
ലെയ്ത തുക
(കകാെടിയടില്)

ആരംഭടിച്/ 
ലെയ്ത 

പദ്ധതടികളുലെ 
എണ്ം

കരാർ തുക
(കകാെടിയടില്)

പതി.ഡബ്്യു.ഡതി 327 14,699.78 129 4,579.35 116 3,702.82

കൃഷതി 1 21.43

ആയുഷക് 1 69.05

തീരസേശ ഷതിപെതിംഗും 
ഉൾനയാടൻ ജല 
ഗതയാഗതവം

1 566.51

സംസ്യാരം 13 317.33 8 181.14 1 9.15

സേവസ്വം 1 141.75 1 27.00 1 27.00

മത്ധ്ബന്ധന 
ത�മുഖങ്ങൾ 17 373.65 3 159.31 2 39.94

വനം 4 451.68 4 277.07 4 140.72

പ്പയാത വതിേധ്യാഭധ്യാസം 76 2,037.91 76 1,881.77 52 1,460.84

ആസരയാഗധ്വം 
കുടുംബസഷേമവം 26 2,265.56 18 1,016.83 13 653.38

ഉന്ത വതിേധ്യാഭധ്യാസം 35 728.94 10 211.02 7 152.83

ആഭധ്ന്രം 1 50.14

വതിവര സയാസങ്തതിക വതിേധ് 3 1,412.86 3 1,718.12 3 1,704.99

അധ്വയാനവം 
വനപുണധ്വം 5 82.50

തസദേശ സ്വയം ഭരണം 7 96.06

ഊർജം 15 5,200.00 13 1,639.53 9 1,453.79

രജതിസക്സ്ഷൻ 6 89.88 5 49.18 5 43.63

�വന്യൂ 2 32.62 2 27.17 1 8.38

പട്ടതികജയാതതി / പട്ടതികവർഗ്ഗ 
വതികസനം 10 183.14 6 108.43 4 72.54

കയായതിക, 
യുവജനകയാരധ്ങ്ങൾ 36 748.11 24 375.79 21 279.67

ടൂ�തിസം 5 149.99 2 7.91 2 5.00

ഗതയാഗതം 3 556.49 2 44.96 2 46.69

ജലവതിഭവങ്ങൾ 80 4,753.21 41 1,311.50 26 780.41

ആപ്ക 675 35,028.59 347  13,616.09 269 10,581.78

അവലംബം: കതിെത്ബതി 

പട്ടിക 11.7.3 വധ്യാവസയായതിക അടതിസ്യാന സൗകരധ്/എൻ എച്ചക്  എ ഐ  ഭൂമതി ഏപ്റ്റടുക്ൽ വതിഭയാഗത്തിനക് 
കീഴതിപ്ല പദ്തതികൾ

ഭൂമടി ഏലറ്ടുക്ല് വ ടിഭാഗം നമ്പർ തുക
(കകാെടിയടില്)

പതിഡബ്തിയുഡതി-എൻഎച്ചക്എഐ 1 5,374.00

വധ്വസയായ പയാർക്കുകൾ 3 13,988.63

ആപ്ക 4 19,362.63

അവലംബം: കതിെത്ബതി 



629അദ്ധ്യായം 11, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ങ്ങൾ

മയാസനജക്പ്മറെക് സതി്റേം (പതി എഫക് എം എസക് ), കതിഫക്ബതി 
അവതരതിപെതിച്ചു.  ഇതതിലൂപ്ട പദ്തതികളപ്ട നടപെയാക്ൽ 
ഏജൻസതിയയായതി നതിസയയാഗതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രസതധ്ക പ്്ഷധ്ൽ 
പർപെസക് പ്വഹതിക്തിളതിനക്  (എസക് പതി വതി) സജയാലതിയുപ്ട 
എല്ലയാ ഘട്ടങ്ങളതിലും കതിഫക്ബതിയുമയായതി ബന്ധപ്പെടുവയാൻ 
സയാധതിക്കും. എസക് പതി വതികൾ ക്ക് പദ്തതികളമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലയാ സരഖകളം പതി എഫക് എം എസക് 
പ്ലയാറ്റക്സഫയാം വഴതി തപ്ന് അപക് സലയാഡക് പ്െയ്യയാൻ  കഴതിയും, 
മയാത്രമല്ല അതതിനക് ആവശധ്മയായ എല്ലയാ അംഗീകയാരങ്ങളം 
ഓൺ വലനയായതി തപ്ന് നൽകുന്നു.

എസക് പതി വതികൾ ക്ക് കരയാറുകയാർ  സമർപെതിച്ച ബതില്ലുകൾ  
പതി എഫക് എം എസക് പ്ലയാറ്റക്സഫയാം വഴതി തപ്ന് അപക് സലയാഡക് 
പ്െയ്യയാൻ  കഴതിയും, അതതിൽ  ബതിൽ  ഫയലുകൾ  
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനക് ഒരു കൃതധ്മയായ വർ ക്ക്സഫ്യാ 
സ്യാപതിച്ചു. കരയാറുകയാർക്ക് നൽസകണ് തക അവരുപ്ട 
ബയാങ്ക് അക്ൗണ്ടുകളതിസലക്ക് സനരതിട്ടക് നതിസഷേപതിക്കുന്നു. 
സുഗമമയായ പണ ഇടപയാടക് ഉ�പെയാക്കുന്തതിനക്, എസക് പതി വതി 
ആവശധ്പ്പെട്ടയാലുടൻ കരയാറുകയാരപ്റെ പ്മയാത്ം 
തകയുപ്ട 75 ശതമയാനം ഉടൻ നൽകയാൻ കതിഫക്ബതി 
സബയാർഡക് അനുമതതി നൽകതി. ഒരു ഓൺവലൻ 
പ്ലയാറ്റക്സഫയാം ആയ “സപ്രയാജകക്റ്റക് സമയാണതിറ്റ�തിംഗക് ആൻഡക് 
അസലർട്ടക് സതി്റേം (പതി എം എ എസക് )” കൂടതി കതിഫക്ബതി 

അവതരതിപെതിച്ചു, ഇതതിലൂപ്ട ഓസരയാ പദ്തതികളപ്ടയും 
ഭൗതതിക പുസരയാഗതതി  എസക് പതിവതികൾ അപക് സലയാഡക് 
പ്െസയ്യണ്തക്  ആവശധ്മയാണക്. ഈ പ്ലയാറ്റക്സഫയാം ഓസരയാ 
പദ്തതിയുപ്ടയും പുസരയാഗതതി നതിരീഷേതിക്കുന്തതിനക് 
കതിഫക്ബതി, എസക് പതി വതികൾ, വകുപ്പുകൾ എന്തിവപ്യ 
പ്രയാപ്മയാക്കുകയും, ആവശധ്പ്മങ്തിൽ നതിർവ്ഹണ 
തലത്തിൽ സമയബന്ധതിതമയായതി ഇടപ്പടയാൻ 
സഹയായതിക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. പദ്തതി ബതില്ലുകൾ 
തയ്യയാ�യാക്കുന്തതിനക് പതി എം എഎസക് അപക് സഡറ്റക് 
നതിർബന്ധമയാക്തി. കതിഫക്ബതി ബതിൽ നതിരീഷേണ 
സംവതിധയാനത്തിലൂപ്ട കരയാറുകയാർക്ക് തത്മയം 
അവരുപ്ട ബതിൽ നടപടതിക്രമം മനസ്തിലയാക്കുവയാൻ 
സയാധതിക്കും.

കയാരധ്നതിർവ്യാഹക വതിഭയാഗവം സയാസങ്തതിക പരതിസശയാധനയാ 
വതിഭയാഗവം അതധ്യാധുനതിക ഗുണനതിലവയാര പരതിസശയാധന 
ഉപകരണങ്ങളപ്ട സഹയായസത്യാപ്ട ആനുകയാലതിക 
പരതിസശയാധന നടത്തുകയും ആവശധ്പ്മങ്തിൽ പദ്തതി 
നടത്തിപെതിൽ ഇടപ്പടുകയും പ്െയ്യുന്നു.

2019-20 കയാലയളവതിൽ വതിവതിധ പദ്തതികൾക്യായതി 
3,502.50 സകയാടതി രൂപ കതിഫക്ബതി വതിതരണം പ്െയക്ത. 
വകുപെക് തതിരതിച്ചുള്ള പദ്തതി വതിതരണ വതിശേയാംശങ്ങൾ 

പട്ടിക 11.7.4 വകുപെക് തതിരതിച്ചുള്ള പദ്തതി വതിതരണ വതിശേയാംശങ്ങൾ

വകുപ്്
വ ടിതരണം
2019-20 സാമ്പത്ടിക വർഷം ലമാത്ത്ടിലുള്ള വ ടിതരണം 

(31.03.2020 വലര)

    (രൂപ കകാെടിയടില്)
കൃഷതി 1.13 1.13

സയാംസ്യാരതിക കയാരധ്ങ്ങൾ 0.50 0.50

വനം 23.99 35.32

ഫതിഷ�ീസക് 0.71 0.71

പ്പയാത വതിേധ്യാഭധ്യാസം 528.01 887.42

ഉന്ത വതിേധ്യാഭധ്യാസം 7.72 7.72

ആസരയാഗധ്വം കുടുംബസഷേമവം 109.67 189.71

വധ്വസയായങ്ങൾ 980.47 1281.64

വതിവര സയാസങ്തതിക വതിേധ് 82.29 113.24

ഊർജം 262.46 303.53

പ്പയാതമരയാമത്ക് 1160.24 1514.11

രജതിസക്സ്ഷൻ 10.89 10.89

പട്ടതികജയാതതി 25.49 26.23

കയായതിക, യുവജനകയാരധ്ങ്ങൾ 48.67 53.33

ഗതയാഗതം 2.02 2.02

ടൂ�തിസം 0.99 0.99

ജലവതിഭവങ്ങൾ 257.27 585.70

ആപ്ക 3,502.50 5,014.17

അവലംബം: കതിെത്ബതി 



630 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ടിക 11.7.4 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഫണ്് സമാഹരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ

വതിവതിധ സ്യാതസ്സുകളതിലൂപ്ട അടതിസ്യാന സൗകരധ് 
പദ്തതികൾക്യായതി സമയാഹരതിക്യാൻ  ഉസദേശതിക്കുന് 
തകയയാണക് കതിഫക്ബതിയുപ്ട പ്രധയാന വരുമയാന 
മയാർഗ്ഗങ്ങൾ. സടം സലയാണുകൾ, ആഭധ്ന്ര സബയാണ്ക്, 
ഓഫക് സഷയാർ സബയാണ്ക്, പ്രവയാസതി െതിട്ടതി സ്ീമുമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ടക് പ്കഎസക്എഫക്ഇയ്കക് നൽകതിയ സബയാണ്ടുകൾ, 
പ്രവയാസതി സമൂഹത്തിനയായതി ഡതിവതിഡറെക് സ്ീമുമയായതി 
ബന്ധപ്പെട്ടക് സനയാർക് പ്വൽപ്ഫയർ സബയാർഡതിൽ 
(എൻഒആർപ്കഡബ്തിയുബതി ) നതിന്നുള്ള വയായക്പ 
തടങ്ങതിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മയാർച്ചക് 31, 2020 പ്ല കണക്നുസരതിച്ചക് വതിവതിധ 
പ്പയാതസമഖലയാ ബയാങ്കുകളതിൽ നതിന്നും സടം 
സലയാണുകളതിലൂപ്ട 3,015.0 സകയാടതി രൂപ കതിഫക്ബതി 
സമയാഹരതിച്ചു. ഇതതിനുപു�പ്മ, പ്ക.എസക്.എഫക്.ഇ 
ലതിമതിറ്റഡതിനക് നൽകതിയ എകക് സക് ക്ലൂസീവക് സബയാണ്ടുകളതിലൂപ്ട 
115.08 സകയാടതി രൂപയും സമയാഹരതിച്ചു. 2019 ഡതിസംബ�തിൽ 
അവതരതിപെതിച്ച സനയാർക് പ്വൽപ്ഫയർ സബയാർഡക് 
ഡതിവതിഡറെക് പദ്തതിക്ക് എൻ ആർ ഐ പ്രവയാസതികളതിൽ 
നതിന്ക് മതികച്ച പ്രതതികരണമയാണക് ലഭതിച്ചതക്, പ്വറും 
നയാലക് മയാസത്തിനുള്ളതിൽ 56.58 സകയാടതി രൂപ ഈ 
മയാർഗ്ഗത്തിലൂപ്ട സമയാഹരതിച്ചു. സലയാകപ്മമ്പയാടുമുള്ള 
പകർച്ചവധ്യാധതികൾക്തിടയതിലും വതിവതിധ പദ്തതികളതിലൂപ്ട 
എൻ ആർ ഐ വതിഭയാഗങ്ങൾക്ക് ആവശധ്മയായ ഫണ്ക് 
സമയാഹരണം സ്തിര വളർച്ച കയാണതിച്ചു.

2019-20 -ൽ രണ്ക് അന്യാരയാഷക്് പ്ക്രഡതിറ്റക് 
സ�റ്റതിംഗക് ഏജൻസതികളയായ എസക് ആൻഡക്  പതി 
സ�റ്റതിംഗക്സക്, ഫതിച്ചക് സ�റ്റതിംഗക്സക് പ്ക്രഡതിറ്റക് എന്തിവ 
സകരള ഇൻഫയാസക്്കക്െർ ഇൻപ്വസക്റ്റക്പ്മൻ�ക് 
ഫണ്ക് സബയാർഡതിപ്നയും  അതതിപ്റെ ഗധ്യാരണ്�യായ 
സകരളപ്ത്യും പ്ക്രഡതിറ്റക്  സ�റ്റു പ്െയക്ത. 2019 ൽ, രണ്ക് 
ഏജൻസതികളം കതിഫക്ബതിയുപ്ട സ്തിര പ്രകടനത്തിപ്റെ   
അടതിസ്യാനത്തിൽ സ�റ്റതിംഗതിപ്ന േീർഘകയാലസത്ക്ക്  
‘ബതിബതി' എന്നും ഹ്രസ്വകയാലസത്ക്ക് 'ബതി' എന്നും 
വതിലതിയതിരുത്തി. അടതിസ്യാന സൗകരധ് ധനസഹയായം 
സപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുന്തതിനക് സകരള സർക്യാർ നയ 
ഉപകരണപ്മന് നതിലയതിൽ കതിഫക്ബതിയുപ്ട ത�പരമയായ 
പങ്ക് ഇടക്യാലയളവതിലും നതിലനതിർത്തുപ്മന് 
ഏജൻസതികളപ്ട പ്രതീഷേയതിലയാണക് സ്തിരപ്രകടനം 
വതിലയതിരുത്തിയതക്. കതിഫക്ബതിപ്യക്കു�തിച്ചുള്ള സുസ്തിര 
വീഷേണം സകരള സർക്യാരതിപ്റെ കയാഴ്ചപെയാടതിപ്ന 
പ്രതതിഫലതിപെതിച്ചു. കതിഫക്ബതിയുപ്ട സ�റ്റതിംഗുകളം കയാഴ്ചപെയാടുകളം 
സകരള സർക്യാരതിപ്നക്കു�തിച്ചുള്ള സ�റ്റതിംഗുമയായതി 
സയയാജതിക്കുന്നു.

കതിഫക്ബതിയുപ്ട മസയാല സബയാണ്തിപ്റെ വതിജയകരമയായ 

വതിളംബരം പ്മയക് 17, 2019 നക് ലണ്ൻ പപ്റ്റർസനയാ്റേർ 
സക് ക്വയ�തിൽ ലണ്ൻ സ്റേയാക്ക് എകക് സക് സെഞ്ചക് 
(എൽഎസക്ഇ) സ്തിതതിപ്െയ്യുന് മയാർക്റ്റക് ഓപെണതിംഗക് 
െടങ്ങതിലൂപ്ട അനുസ്രതിച്ചു. മുഖധ്മ�തി (കതിഫക്ബതി 
പ്െയർസപഴക്സൺ)  ഉേക് ഘയാടന ഫലകം പീഠത്തിൽ 
സ്യാപതിച്ചസതയാപ്ട, യുപ്കയതിപ്ല സയാമ്പത്തിക 
വതിപണതികൾ ബതിസതിനസ്തിനയായതി ത�ന്നു. െരതിത്രപരമയായ 
ഈ അവസരത്തിനക് ബഹു. ധനമ�തി (കതിഫക്ബതി 
വവസക് പ്െയർസപഴക്സൺ) െീഫക് എക്തിക്യൂട്ടീവക് 
ഓഫീസറും സയാഷേധ്ം വഹതിച്ചു. 2,150.0 സകയാടതി രൂപയുപ്ട 
മസയാല സബയാണ്ടുകളപ്ട വതിപണനം പ്രതതിവർഷം 9.72 
ശതമയാനമയായതി അവസയാനതിപെതിച്ചക് ഓഫക് സഷയാർ പ്ഡറ്റക് 
മയാർക്റ്റതിൽ പ്രസവശതിക്കുന് ഇന്ധ്യതിപ്ല ആേധ്പ്ത് 
സംസ്യാന സർക്യാർ ഏജൻസതിയയാണക് കതിഫക്ബതി. 
ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള ഏപ്തയാരു പ്പയാതസമഖലയാ 
കമ്പനതിയും മസയാല വതിപണതിയതിൽ നടത്തിയ 
രണ്യാമപ്ത് വലതിയ സമയാഹരണമയാണക് കതിഫക്ബതി 
സമയാഹരതിച്ച തക, മസയാല സബയാണ്ടുകളപ്ട െരതിത്രത്തിൽ 
ഏപ്തയാരു ഇന്ധ്ൻ സ്യാപനവം 2016 ൽ ആർ ബതി ഐ 
അംഗീകരതിച്ചതതിനുസശഷം നടത്തിയ മൂന്യാമപ്ത് വലതിയ 
മസയാല വതിപണമയാണക് ഇതക്.

പ്ക ഐ എഫക് നതിയമത്തിപ്ല വധ്വസ് അനുസരതിച്ചക്, 
സംസ്യാന സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് ലഭതിസക്ണ് 
എല്ലയാ വരുമയാനവം എല്ലയാ വർഷവം ഡതിസംബർ 
അവസയാന പ്രവൃത്തി േതിവസത്തിസലയാ അതതിനു മുസമ്പയാ 
കതിഫക്ബതിയതിസലക്ക് മയാറ്റുന്നു, കൂടയാപ്ത സമയാസട്ടയാർ വയാഹന 
നതികുതതി വരുമയാനവം ("സമയാസട്ടയാർ പ്വഹതിക്തിൾ ടയാക്ക് ") 
1963 പ്ല സകരള ജന�ൽ പ്സയതിൽസക് ടയാക്ക് ആകക്റ്റക് 
("പ്സസക് ") പ്രകയാരം പ്പസ്യാളതിയം ഉൽ പന്ങ്ങൾ 
ഓസരയാ വർഷവം കതിഫക്ബതിക്ക് പ്സസ്സും നൽകുന്നു. 
ഈ രീതതിയതിൽ, 2019-20 കയാലയളവതിൽ, കതിഫക്ബതിക്ക് 
സർക്യാരതിൽ നതിന്ക് 2,200.0 സകയാടതി രൂപ ലഭതിച്ചു, അതതിൽ 
വയാഹന നതികുതതി വരുമയാന വതിഹതിതം 1,650.0 സകയാടതി 
രൂപയും പ്പസ്യാളതിയം പ്സസക് വതിഹതിതം 550.0 സകയാടതി 
രൂപയുമയാണക്.

കകാവടിഡ് -19 മഹാമാരടി കാെ്ട്ത്് 
കടിഫ്ബടിയുലെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 

സകയാവതിഡക്-19 മഹയാമയാരതി കയാലഘട്ടത്തിൽ 
ഏർപ്പെടുത്തിയ സലയാക്ക്ഡൗൺ നതിയ�ണം 
കതിഫക്ബതിയുപ്ട  പദ്തതികപ്ളയും പ്രവർത്നങ്ങപ്ളപ്ളയും 
ബയാധതിച്ചുപ്വങ്തിലും, അതക് വളപ്ര സവഗത്തിൽ 
സയാധയാരണ നതിലയതിസലക്ക് മടങ്ങതി. സലയാക്ക്ഡൗൺ 
നതിയ�ണങ്ങളതിൽ ഇളവക് ലഭതിക്കുന്സതയാപ്ട 2-3 
മയാസത്തിനുള്ളതിൽ നതിലവതിലുള്ള മതിക് പദ്തതികളപ്ടയും 
പ്രവർത്നം പുനരയാരംഭതിക്യാൻ സയാധതിക്കും. പദ്തതി 
വതിലയതിരുത്ൽ, അവസലയാകന സയയാഗങ്ങൾ, ബതിൽ 
തയ്യയാ�യാക്ൽ എന്തിവ സപയാലുള്ള മതിക് പ്രവർത്നങ്ങളം 
സമർപെതിത ഓൺവലൻ സംവതിധയാനങ്ങളതിലൂപ്ട 
നടത്തിയതപ്കയാണ്ക്, കതിഫക്ബതിയുപ്ട ഓൺവലൻ 
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സംവതിധയാനങ്ങൾ സലയാക്ക്ഡൗൺണതിപ്റെ ആഘയാതം 
കു�യ്ക്കുന്തതിൽ നതിർണയായക പങ്ക് വഹതിച്ചു. ഏപ്രതിൽ 
2020 മുതൽ പ്സപക്റ്റംബർ വപ്രയുള്ള കയാലയളവതിൽ 
3,052.15 രൂപയുപ്ട 56 പദ്തതികൾക്ക് കതിഫക്ബതി 
അംഗീകയാരം നൽകതി. ഏപ്രതിൽ 2020 മുതൽ ഒകക്സടയാബർ 
വപ്ര 1,334.57 സകയാടതി രൂപ പദ്തതികൾക്യായതി 
കതിഫക്ബതി അനുവേതിച്ചു. മഹയാമയാരതി കയാലയളവതിൽ 
സംസ്യാനത്തിപ്റെ മൂലധന നതിസഷേപ സമഖലയതിൽ 
കതിഫക്ബതി ഒരു പ്രധയാന പങ്ക് വഹതിച്ചതിരുന്നു. 



632 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

11.8 കചാസറക�ചാഡ്ട വികസന പചാകകേജ്ട

കാസ�കഗാഡ് വടികസന പാകക്ജ്

കയാസ�സഗയാഡക് ജതില്ലയ്കയായതി ഒരു സംസയയാജതിത വതികസന 
പദ്തതി തയ്യയാ�യാക്യാൻ സർക്യാർ സഡയാ.പതി.പ്രഭയാകരൻ 
കമ്മീഷപ്ന നതിസയയാഗതിച്ചതിരുന്നു. ജതില്ലയതിപ്ല പതിസന്യാക് 
സമഖലകപ്ളയും പ്രസേശങ്ങപ്ളയും കപ്ണ്ത്തി 
കയാസ�സഗയാഡതിപ്റെ സമഗ്ര വതികസനത്തിനയായതി 
ഒരു പയാസക്ജക് കമ്മീഷൻ നതിർസദേശതിച്ചു.  വതിവതിധ 
സമഖലകൾ ഉൾപ്ക്യാള്ളുന് 11,123.07 സകയാടതി 
രൂപയുപ്ട പ്രവൃത്തികളയാണക് പയാസക്ജതിൽ വതിഭയാവനം 
പ്െയ്യുന്തക്.  ഇതതിൽ 2,524.56 സകയാടതി രൂപയയാണക് സകരള 
സർക്യാരതിപ്റെ  പദ്തതി വതിഹതിതം, 756.19 സകയാടതി രൂപ  
ഇന്ധ്യാ ഗവൺപ്മറെതിപ്റെ വതിഹതിതവം, 533.00 സകയാടതി 
രൂപ മറ്റക് ഏജൻസതികൾ വഴതിയും  സക� പ്പയാതസമഖലയാ 
സ്യാപനങ്ങളപ്ട വതിഹതിതമയായതി 7264.16 സകയാടതി രൂപയും 
മറ്റക് സ്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്ക് 35.16 സകയാടതി രൂപയുമയാണക് 
ആപ്ക പദ്തതി  അടങ്ൽ.  

കയാസ�സഗയാഡക് വതികസന പയാസക്ജതിൽ പരയാമർശതിച്ച  
പദ്തതികൾ 2013-14 സയാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 
നടപെതിലയാക്തി തടങ്ങുകയും 2020-21 വപ്ര പയാസക്ജക് 
നടപെയാക്കുന്തതിനക് സംസ്യാന ബജറ്റതിൽ നതിന്നും 
62,363.00 ലഷേം രൂപ അനുവേതിക്കുകയും  പ്െയക്ത.  

2013-14 മുതൽ 2020 പ്സപക്റ്റംബർ 30 വപ്ര 61,793.03 
ലഷേം രൂപ 420 സപ്രയാജകക്ടുകൾക്യായതി അനുവേതിച്ചു. 
ഇതതിൽ 222 സപ്രയാജകക്ടുകൾ പൂർത്ീകരതിക്കുകയും 188 
സപ്രയാജകക്ടുകൾ  നതിർമ്മയാണത്തിപ്റെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലും 
ആണക്. 

 സവനൽക്യാലത്ക് ജലലഭധ്ത ഉ�പ്പുവരുത്തുന്തതിനും 
കൃഷതിക്യായതി ജലസസെനത്തിനും ജലസംരഷേണത്തിനും 
ഊന്ൽ നൽകുകയും, കയാർഷതിക 
സംസ്യാരപ്ത്ക്കു�തിച്ചുള്ള പഠനത്തിനക് ‘തൂരുമുമ്പക് 
സക�ം’ തടങ്ങതിയവയയാണക് കയാർഷതിക സമഖലയതിലും 
അനുബന്ധ സമഖലകളതിലും ഏപ്റ്റടുത്ക് പൂർത്തിയയാക്തിയ 
പ്രധയാന പദ്തതികൾ. കയാർഷതിക സമഖലയതിപ്ല 
പദ്തതികൾക്യായതി ആപ്ക അടങ്ൽ 7158.76 ലഷേം 
രൂപ ഇതവപ്ര പ്െലവഴതിച്ചു.  വതിേധ്യാഭധ്യാസ സമഖലയതിൽ 
സക്കൂളകളപ്ടയും സകയാസളജുകളപ്ടയും അടതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനത്തിനക് പ്രയാധയാനധ്ം നൽകതി 4790.21 
ലഷേം രൂപ വകയതിരുത്തി.  ആസരയാഗധ്സമഖലയതിൽ 
കയാസ�സഗയാഡക് പ്മഡതിക്ൽ സകയാസളജക് നതിർമ്മയാണം, 
അനുബന്ധ അടതിസ്യാന സൗകരധ് വതികസനം, 
പ്രയാഥമതിക ആസരയാഗധ് സക�ങ്ങൾ, സയാമൂഹധ് ആസരയാഗധ് 
സക�ങ്ങൾ എന്തിവ  ‘ആർദ്രം’ നതിലവയാരത്തിസലക്ക് 
ഉയർത്തുക, ആശുപത്രതികളതിപ്ല  മലതിനജല ശുദ്ീകരണ 

പട്ടിക 11.8.1  കയാസ�സഗയാഡക് വതികസന പയാസക്ജക് സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതി  (30.09.2020 വപ്ര)
സാമ്പത്ടിക വർഷം ബജറ്് വ ടിഹടിതം ഭരണാനുമതടി തുക ലെെവ്

2013-14 2500.00 2790.67 2309.55

2014-15 7500.00 9332.94 5167.40

2015-16 8500.00 9751.49 4676.00

2016-17 8798.00 14299.84 5123.96

2017-18 9000.00 7629.72 2053.07

2018-19 9500.00 7882.00 275.27

2019-20 9065.00 8958.70 2102.91

2020-21 7500.00 1147.45 3373.95

Total 62363.00 61793.03 25081.62
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പട്ടിക 11.8.2  കയാസ�സഗയാഡക് വതികസന പയാസക്ജക് ഭൗതീക പുസരയാഗതതി (30.09.2020 വപ്ര)

സാമ്പത്ടിക വർഷം പദ്ധതടികൾ അനുവദടിച്ത് പദ്ധതടികൾ 
പൂർത്ടിയാക്ടിയത് 

നടിർമ്ാണത്ടിെ ടിരടിക്കുന്ന 
പദ്ധതടികൾ

2013-14 28 28 0

2014-15 25 20 5

2015-16 80 70 10

2016-17 81 62 19

2017-18 64 37 27

2018-19 82 4 78

2019-20 50 1 49

ആലക 410 222 188

പ്ലയാറെക്, ആശുപത്രതി ലയാബുകളപ്ട നവീകണം തടങ്ങതിയ 
പദ്തതികൾക്യായതി  പ്മയാത്ം 9944.17 ലഷേം രൂപ 
പ്െലവഴതിച്ചു. 

5 സകയാടതി രൂപയതിൽ തയാപ്ഴ  എ്റേതിസമറ്റുള്ള  പദ്തതികൾക്ക് 
ഭരണ അനുമതതി കയാസ�സഗയാഡക് പയാസക്ജതിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകുന്തതിനയായതി ജതില്ലയാ കളകക്ടറുപ്ട 
അധധ്ഷേതയതിൽ 16 അംഗ ജതില്ലയാതല സമതിതതി 
സർക്യാർ രൂപീകരതിച്ചു.  സംസ്യാനതലത്തിൽ െീഫക് 
പ്സക്രട്ട�തിയുപ്ട അദ്ധ്ഷേതയതിൽ സംസ്യാന 
ആസൂത്രണ സബയാർഡതിപ്റെ ഏസകയാപനസത്യാപ്ട  
സംസ്യാനതല ഉന്തയാധതികയാര സമതിതതി (എസക്എൽ ഇ 
സതി)  കയാസ�സഗയാഡക് വതികസന പയാസക്ജതിനക് കീഴതിലുള്ള 
പദ്തതി പ്രവർത്നങ്ങളപ്ട പുസരയാഗതതി നതിരന്രം 
അവസലയാകനം പ്െയ്യുന്നു. കയാസ�സഗയാഡക് പയാസക്ജതിപ്റെ 
സയാമ്പത്തിക പുസരയാഗതതിപ്യ സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ 
പട്ടതിക 11.8.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. പദ്തതിയുപ്ട 
ഭൗതതിക പുസരയാഗതതി സംബന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങൾ പട്ടതിക 
11.8.2-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
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ജനങ്ങളുടെ യാഥാര്ത്ഥ ആവശ്യങ്ങളുും അവ 
നിറവവറ്റുന്നതിന് സര്കാര്  നീകിവയ്ക്കുന്ന 
വിഹിതത്ിടറെ വിനിവയാഗവും തമ്ില് വളടെ 
ഉള്വ്ചേര്ന്ന പ്രവര്ത്നമാണ് വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണും 
നല്കുന്നത്. അെിസ്ാന വസവനങ്ങള് 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് “താടെത്ട്ില് നിന്നുള്ള 
ആസൂത്രണവും” സാഹചെ്യും ആവശ്യടപെടുന്ന 
വിധത്ിലുള്ള വിഭവ വേയിരുത്ലുും മിേ്ചേ ഫലങ്ങള് 
നല്കുന്നു.  പ്രാവേശിേ സമൂഹത്ിന് ലഭിക്കുന്ന 
അെിസ്ാന വസവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാെും സാമൂഹിേ 
നിയ�ണത്ിടറെയും വമല്വനാട്ത്ിടറെയും 
വനര്അനുപാതത്ില് ആയിെിക്കുും. പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ നിെന്തെ വമല്വനാട്ും ഉള്ളതുടോണ്് 
തടന്ന വസവനോതാകളുടെ സമൂഹവത്ാടുള്ള 
ഉത്െവാേിത്ത്വവും അനുകൂല പ്രതിേെണവും 
കൂടുതല് ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുും. 
ഇന്ത്യയടെ വവവിധ്യമാര്ന്നതുും വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് 
ഉള്ടകാള്ളുന്നതുമായ സാമൂഹിേ ഘെനയില് ദുര്ബല 
ജനതയടെ അവോശങ്ങള് ഉറപൊകാനുള്ള ഏറ്റവും 
മിേ്ചേ ഉപാധി തടന്നയാണ് വിവേ�ീേെണും. 
ജനങ്ങള്ക് അവരുടെ അവോശങ്ങടളക്കുറിച്ും 
നെപെിക്രമങ്ങടളകുറിച്ും പ്രാവേശിേസര്കാരുേളുടെ 
ഉത്െവേിത്ത്വടത്ക്കുറിച്ും വലിയ വതാതില് 
വബാധവല്കെണും നെവത്ണ്തായിട്ടുണ്്. ("'ഇന്ത്യയിലെ 
വികേ�ീേരണം - ലവല്ലുവിളിേളം അവസരങ്ങളം"' – യു.എന്.ഡി.പി)

ൊജ്യത്് തടന്ന ഒരു പവഷേ സമാനതേളില്ാത് 
അനുഭവ ചെിത്രമാണ് “ജനേീയാസൂത്രണും” 
എന്ന വപെില് അറിയടപെടുന്ന വേെളത്ിടല 
വിവേ�ീേെണത്ിനുള്ളത്. അധിോെങ്ങളുും 
ചുമതലേളുും സ്ാപനങ്ങളുും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള്ക് ഒരുമി്ചേ് വേമാറുേ വെി 
പ്രാവേശിോസൂത്രണത്ിലുും വിേസനത്ിലുും 
താടെതട്ില് ജനപങ്ാളിത്വത്ാടെയള്ള 
ഇെടപെലുേള് സാധ്യമാകിയ ആേ്യ സുംസ്ാനമാണ് 
വേെളും.

പദ്ധതി വിഭവങ്ങള് സുതാെ്യവും വിവവചനമില്ാടതയും 
മാനേണ്ഡങ്ങളില് അധിഷ്ിതമായും തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങള്ക് നല്കുന്നു എന്നതാണ് 
സുംസ്ാനത്ിടറെ വിവേ�ീേെണത്ിടറെ മുഖമുദ്ര.
സുംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതത്ിടറെ ഒരു നിശ്ിത 
ശതമാനും (25ശതമാനും) പ്രാവേശിേ തലത്ില് 
വപ്രാജേ്ടുേള് രൂപീേെി്ചേ് നെപെിലാക്കുന്നതിനായി 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്  നല്കുന്നുണ്്. കൂൊടത 
സുംസ്ാനത്ിടറെ തനത് നികുതി വരുമാനത്ിടറെ 
3.5 ശതമാനും തുേ പെമ്പൊഗത ചുമതലേള് 
നിറവവറ്റുന്നതിന് ജനറല് പര്പെസ് ഫണ്ായും 6 
ശതമാനും തുേ വിവേ�ീേെണത്ിടറെ ഭാഗമായി 
തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് വേമാറിയത് 
ഉള്ടപെടെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
നിയ�ണത്ിലുള്ള ആസ്ിേളുടെ പെിപാലനത്ിന് 
ടമയിറെടനനസ്  ഫണ്ായും വര്്ാ വര്്ങ്ങളില് 
തവദേശ സ്ാപനങ്ങള്ക് നല്കുന്നുണ്്.

സര്കാര് പുറടപെടുവിപെിക്കുന്ന ടപാതു 
മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള്ക് വിവധയമായി 
മുനഗണനാെിസ്ാനത്ില് വിേസന പദ്ധതിേള്ക് 
രൂപും നല്കുന്നതിനുും അവ നെപെിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള 
സത്വാത�്യും  തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്  
നല്േിയിട്ടുണ്്. സുംസ്ാനത്് വിേസനും 
സാധ്യമായിട്ടുണ്് എന്നതിനപ്പുറും അതിടറെ 
ഗുണനിലവാെത്ിലുും ഫലപ്രാപ്ിയിലുും എല്ാവടെയും 
ഉള്വ്ചേര്ക്കുന്നതിലുും വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണും വലിയ 
സത്വാധീനും ടചലുത്ിയിട്ടുണ്് എന്നത് ടപാതുടവ 
അുംഗീേെികടപെട് ഒരു വസ്തുതയാണ്.

സുംസ്ാനത്് ഒനപതാും പഞ്ചവത്സെ പദ്ധതി 
ോലത്ാണ് ജനേീയാസൂത്രണത്ിന് 
തുെകമിട്ടതങ്ില് പതിമൂന്നാും പഞ്ചവത്സെ 
പദ്ധതികാലത്് അത് െണ്ാും ഘട്ത്ിവലയ്ക് 
പ്രവവശി്ചേിെിക്കുേയാണ്. തവദേശ ഭെണ 



638 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

സ്ാപനങ്ങളുടെ നിര്ണായേ പങ്് തിെി്ചേറിഞ്് 
ഉയര്ന്ന  സാമ്പത്ിേ വളര്്ചേ വേവെിക്കുന്നതിന് 
ഉതകുന്ന തെത്ില് ജനേീയാസൂത്രണും കൂടുതല് 
ആെത്ിലാക്കുേ എന്ന ത�മാണ് പതിമൂന്നാും 
പദ്ധതിയില് ഉവദേശിക്കുന്നത്. സുംസ്ാന സര്കാര്  
പതിമുന്നാും പദ്ധതികാലവത്ക് മുനകൂട്ി 
നിശ്യി്ചേിട്ടുള്ള ലഷേ്യങ്ങള് വനെിടയടുകാനുും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേടള ശാക്ീേെികാനുും തവദേശ ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളുടെ പതിമൂന്നാും പഞ്ചവത്സെ പദ്ധതിയില് 
പ്രവത്യേമായ ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്്.

പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആേ്യ നാല് വര്്ും 
മൂനടപാെികലുമില്ാത്വിധും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ പങ്ും വ്യാപ്ിയും വര്ദ്ധി്ചേിട്ടുണ്് 
എന്നതിടറെ ടതളിവാണ് ഇകാലയളവില് അവെില് 
നിന്നുണ്ായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ോണിച് തരുന്നത്. 
തങ്ങളില് നിഷേിപ്മായ ചുമതലേളുും ഉത്െവാേിതത്വങ്ങളുും  
മിേ്ചേ െീതിയിലുും ഫലപ്രേമായും നെപെിലാകാനായി 
അവര് നെത്ിയ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ അത് മനസ്ിലാകാും. 
സമയബന്ിതമായ പദ്ധതി രൂപീേെണും, പദ്ധതിടയ 
ബഡ്ജറ്റുമായി സമനത്വയിപെികല്, സമയബന്ിതമായ 
പദ്ധതി നിര്വഹണവും ഫണ്ടുേളുടെ വിനിവയാഗവും, 
നൂതന പദ്ധതിേളുടെ രൂപീേെണും, ഉല്പാേന 
വമഖലയില് കൂടുതല് ഫണ്് ലഭ്യമാകല്, ജില്ാ പദ്ധതി 
തയ്ാറാകലുും ജില്ടയ ടമാത്ത്ില് േണ്ടുടോണ്ടുള്ള 
പദ്ധതി രൂപീേെണവും, പ്രകൃതി ദുെന്തങ്ങളുടെ 
പശ്ാത്ലത്ില് ോെ്യഷേമമായ തയ്ാടറടുപെ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  വോവിഡ്-19 മഹാമാെിടയ 
നിയ�ിക്കുന്നതില് വഹി്ചേ മുഖ്യ  പങ്് തുെങ്ങിയ 
നിെവധി ോെ്യങ്ങളില് ഇത് പ്രേെമാണ്.

പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയില് വരുത്ിയ 
നയപരമ്നയ മ്നറ്റങ്ങളാം പുതിയ ഉദ്യമങ്ങളാം 

ജനേീയാസൂത്രണെുംഗത്് െണ്െ പതിറ്റാണ്് ോലടത് 
പെിചയമാണ് വേെളത്ിനുള്ളത്. ജനേീയാസൂത്രണും 
സുംബന്ി്ചേ് നിെവധി പഠനങ്ങള് നെന്നിട്ടുണ്്. ഈ 
പഠനങ്ങളുടെയും ചര്്ചേേളുടെയും അെിസ്ാനത്ില് 
വിവേ�ീകൃത ജനാധിപത്യ ഭെണ വ്യവസ്ടയ 
പുനരുജ്ീവിപെിക്കുേ എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെ പതിമൂന്നാും 
പദ്ധതിയില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുേയണ്ായി. 
അവയില് പ്രധാനടപെട്വ ചുവടെ ടോടുക്കുന്നു.

a)പദ്ധതി മ്നര്ഗ്ഗരരഖയുടെ പരിഷ്കരണവാം 
സമയബന്ിത പ്്നരദശിക പദ്ധതി 
രൂപീകരണവാം.
പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആേ്യ വര്്ും 
തടന്ന തവദേശ സര്കാരുേള് പ്രാവേശിേ 
പദ്ധതിേള് രൂപീേെിക്കുന്നതിനുും 
നെപെിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള മാര്ഗ്ഗവെഖയില് വലിയ 
മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുേയണ്ായി. ോലതാമസും 
ഒെിവാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തെത്ില് 

നെപെിക്രമങ്ങള് ലഘൂേെിക്കുേ എന്നതായിരുന്നു 
പുതിയ മാര്ഗ്ഗവെഖയടെ സുപ്രധാനമായ ലഷേ്യും. 
മുനോലങ്ങളില്,  പദ്ധതി രൂപീേെണത്ിടല 
സങ്ീര്ണമായ നെപെിക്രമങ്ങള് ോെണും 
പദ്ധതി രൂപീേെണത്ിനുും അുംഗീോെത്ിനുും 
പദ്ധതി നിര്വഹണവത്കാള് കൂടുതല് 
സമയടമടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനാല് സാമ്പത്ിേ 
വര്്ത്ിടറെ അവസാന മാസങ്ങളില് പദ്ധതി 
നിര്വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ദ്രൂതഗതിയില് 
പൂര്ത്ിയാക്കുവാന തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള് 
നിര്ബന്ിതൊവേയും ഇത് മാര്്ചേ് 
മാസത്ിവലക് വപയ്ടമന്റുേള് കുമിഞ്ഞുകൂൊനുും 
ോെണമായിരുന്നു. 

ആസൂത്രണ നെപെിക്രമങ്ങള് ലളിതമാകിയതുും 
ആസൂത്രണ ഘട്ങ്ങള് യക്ിസഹമാകിയതുും 
പദ്ധതി സമര്പെണും വനെവത്യാക്കുന്നതിന് 
ോെണമായി. പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആേ്യ 
വര്്ത്ില് (2017-18) സുംസ്ാനടത് എല്ാ 
തവദേശ സ്ാപനങ്ങളുും അവരുടെ പദ്ധതി 
രൂപീേെണ പ്രക്രിയ 2017 ജുണ് 15 നേും 
പൂര്ത്ീേെിക്കുേയണ്ായി. പ്രാവേശിേ ആസൂത്രണ 
ചെിത്രത്ിടല അഭൂതപൂര്വമായ വനട്മായിരുന്നു 
ഇത്. പദ്ധതി നിര്വഹണും വനെവത് 
ആെുംഭിക്കുന്നതിനുും നിര്വഹണത്ിന് 10 മാസ 
സമയും ലഭിക്കുന്നതിനുും സുംസ്ാനും സാഷേ്യും 
വഹിക്കുേയണ്ായി.

പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആേ്യ വര്്ടത് 
അനുഭവത്ിടറെ ടവളി്ചേത്ില് പദ്ധതി 
മാര്ഗ്ഗവെഖയും, സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗവെഖയും അടുത് 
നാല് വര്്വത്കായി പെി്്േെിക്കുേയണ്ായി. 
ആേ്യ വര്്ടത് അനുഭവപാഠങ്ങള് 
ഉള്വ്ചേര്ക്കുന്നതിനുും പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് 
ഉന്നയി്ചേ പ്രശ്നങ്ങള് പെിഹെിക്കുന്നതിനുും 
പെി്്േെണും അനിവാെ്യമായിരുന്നു. 
സാമ്പത്ിേ വര്്ും  ആെുംഭിക്കുന്നതിന് 
മുമ്പ് തടന്ന 2018-19 വര്്ടത് പദ്ധതിക്  
അുംഗീോെും വനെിടയടുക്കുവാന പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേടള പ്രാപ്ൊക്കുന്നതിനായി 
പെി്്േെി്ചേ മാര്ഗനിര്വദേശങ്ങള് വനെടത് 
തടന്ന പുറടപെടുവിപെിച്. സുംസ്ാനടത് 1,147 
തവദേശ സ്ാപനങ്ങള് 2018 ഏപ്രില് ഒന്നിന് മുമ്പ് 
തടന്ന 2018-19 വലക്കുള്ള വാര്്ിേ പദ്ധതിക് 
അുംഗീോെും വനെിടയടുക്കുേയണ്ായി. അതിലൂടെ  
നിര്വഹണത്ിന് പൂര്ണമായ ഒരു വര്്ും 
അവര്ക് ലഭിക്കുേയും ടചയ്തു.

2019-20 ടല പ്രാവേശിേ പദ്ധതിേള് 
രൂപീേെിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 2018 ഒേ്വൊബര് 2 ന് 
തടന്ന ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. പതിവനൊമത് 
വലാേസഭയിവലക്കുള്ള ടപാതു ടതെടഞ്ടുപെിനുള്ള 
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വിജ്ാപനും പുറടപെടുവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പദ്ധതി 
രൂപീേെണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആെുംഭി്ചേതിനാല് 
വിജ്ാപനും വരുന്നതിനു മുവന്ന തടന്ന ഒട്ടുമിക 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുും (1181എണും) 
വാര്്ിേ പദ്ധതിേള് സമര്പെിക്കുേയണ്ായി. 
2020-21 വര്്ത്ില്, വോവിഡ്-19 
പേര്്ചേ വ്യാധികിെയിലുും, 818 തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക് മാര്്ചേ് 31 നേും പദ്ധതിേള് 
സമര്പെികാന േെിഞ്ഞു. വശ്ിക്കുന്ന തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങളില് നാടലണടമാെിടേ 
മടറ്റല്ാവരുും ഏപ്രില് 21 നേും പദ്ധതിേള് 
സമര്പെിക്കുേയണ്ായി. പദ്ധതിേള് 
സമയബന്ിതമായി തയ്ാറാക്കുന്നതിടല 
പ്രാധാന്യും പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് 
തിെി്ചേറിഞ്ിട്ടുണ്് എന്നതാണ് േെിഞ് നാല് 
വര്്ടത് അനുഭവും ടവളിടപെടുത്തുന്നത്. 

വനെടത് ആെുംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി നിര്വ്വഹണും 
ഉയര്ന്ന ടചലവിന് ോെണമായിട്ടുണ്്. 
മുനോലങ്ങളില്, പദ്ധതിേള്ക് വര്്ാവസാനും 
മാത്രമാണ് അുംഗീോെും ലഭി്ചേിരുന്നത് 
എന്നതിനാല് സാമ്പത്ിേ വര്്ത്ിടറെ 
അവസാന മാസങ്ങളില് മാത്രവമ പണും 
ടചലവെികാന േെിയമായിരുന്നുള്ളൂ. 
ഇവപൊൊേടട് ആേ്യ മാസും മുതല് പദ്ധതി ടചലവ് 
വെഖടപെടുത്തുേയും പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
വര്്ും മുഴുവനുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുേയും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്. (ചിത്ാം12.1.1) 

സമയബന്ിതമായി പദ്ധതി തയ്ാറാക്കുന്നതിടറെ 
മടറ്റാരു പ്രധാന വനട്ും, തവദേശ സര്കാരുേളുടെ 
വാര്്ിേ പദ്ധതിടയ മാര്്ചേില് അവതെിപെിക്കുേയും 
പാസാക്കുേയും ടചയ്യുന്ന ബജറ്റുമായി 
സുംവയാജിപെികാന േെിയന്നു എന്നതാണ്.  
പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആെുംഭും വടെയും, തവദേശ 
സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളില് നിലവിലുണ്ായിരുന്ന 
സ�ോയും സാമ്പത്ിേ വര്്ത്ിടറെ മധ്യത്ില് 
വാര്്ിേ പദ്ധതിടയ ബജറ്റുമായി സമനത്വയിപെിക്കുേ 
എന്നതായിരുന്നു. എന്നാല് മാര്്ചേ് മാസത്ില് 
തടന്ന ബജറ്റുമായി വാര്്ിേ പദ്ധതിടയ 
സുംവയാജിപെിക്കുന്നതിലൂടെ, ബജറ്റിടറെ പ്രസക്ിയും 
പവിത്രതയും വര്ദ്ധിക്കുേയണ്ായി.

b) ന്നഗരിക പ്ശ്നങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ
 വേെളത്ിടല ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗെവല്കെണും 
മൂലും ഉണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക് പതിമൂന്നാും 
പഞ്ചവത്സെ പദ്ധതി പ്രവത്യേ പ്രാധാന്യും 
നല്കുന്നുണ്്. നാഗെിേത ഉയര്ത്തുന്ന 
ടവല്ലുവിളിേടളയും അവസെങ്ങടളയും 
വനെിൊന ഉചിതമായ ത�ങ്ങളുും പെിപാെിേളുും 
വിേസിപെിക്കുന്നതിടറെ പ്രാധാന്യും തിെി്ചേറിയേയും 
ഇതിടറെ ഭാഗമായി  സുംസ്ാന സര്കാര് 
പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയില് ആേ്യമായി നഗെ 
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് പദ്ധതി 
രൂപീേെണത്ിനായി പ്രവത്യേ മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് 
പുറടപെടുവിക്കുേയും ടചയ്തു.

ച ിത്ാം 12.1.1 പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ ഓവൊ പാേത്ിടലയും പദ്ധതി ടചലവ്, 2014-15 മുതല് 2019-20 വടെ.
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c) ജില്്ന പദ്ധതികള് തയ്്നറ്നക്കല്
2017-18 ടല ശ്രവദ്ധയമായ ഒരു 
ോല്വയ്പായിരുന്നു ജില്ാ ആസൂത്രണ 
സമിതിേളുടെ (ഡി.പി.സി) ആഭിമുഖ്യത്ില് 
ജില്ാ പദ്ധതിേള് തയ്ാറാകിയത്. 
ജില്യടെ വിേസനത്ിന് ഡി.പി.സിേള് 
ഒരു സുംവയാജിത സമീപനവത്ാടെ ജില്ാ 
പദ്ധതിേള് തയ്ാറാവകണ്തുണ്് എന്നത് 
ഭെണഘെനാപെമായ ചുമതലയാണ് (ആര്ട്ികിള് 
243ZD). സുംസ്ാന സര്കാര്  പുറടപെടുവി്ചേ 
വിശേമായ മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് പാലി്ചേ് 
ടോണ്് വേെളത്ിടല എല്ാ ഡി.പി.സിേളുും 
ഈ  േൗത്യും പൂര്ത്ീേെിക്കുേയണ്ായി. കൂൊടത 
ജില്ാ പദ്ധതിയിടല നിര്വദേശങ്ങള് പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ വാര്്ിേ പദ്ധതിേളില് 
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്് എന്ന് ഉറപൊക്കുേയും 
ടചയ്യുന്നുണ്്. പ്രാവേശിേ പദ്ധതിേള് 
തയ്ാറാക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ജില്ാ പദ്ധതി 
നിര്വദേശങ്ങളുടെ അെിസ്ാനത്ില് എല്ാ വര്്വും 
മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് പുറടപെടുവികാന ഡി.പി.സി. 
േള്ക് നിര്വദേശും നല്േിയിട്ടുണ്്. വേെളത്ിടല 
വിവേ�ീകൃത ആസൂത്രണ ചെിത്രത്ിടല സുപ്രധാന 
നാെിേകല്ാണ് ജില്ാ പദ്ധതിേളുടെ രൂപീേെണും. 

ജില്ാ പദ്ധതിേളില് ഉയര്ന്നുവന്ന വനേിെ 
പദ്ധതിേടളക്കുറിച്ള്ള ചില ആശയങ്ങള്,  
നെപെിലാകാവന്ന പദ്ധതിേളാകി മാറ്റുന്നതിനുള്ള 
ചുമതലേള് കൂെി സുംസ്ാനടത് ഡി.പി.സിേള് 
ഏടറ്റടുത്ിെിക്കുേയാണ്. ഇത്െും പദ്ധതിേള് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുും മറ്റ് ഏജനസിേളുും 
സുംയക്മായിട്ാണ് നെപെിലാക്കുന്നത്. ജില്ാ 
പദ്ധതിേളിടല ഇത്െും സുംവയാജന സാധ്യതേള് 
വപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനായി സുംസ്ാന സര്കാര് 
“ജില് പദ്ധതിക് വപ്രാത്സാഹനും” എന്ന വപെില് ഒരു 
പദ്ധതി തടന്ന ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി.

d) പദ്ധതി അാംഗീക്നരത്ില് വരുത്ിയ മ്നറ്റാം  
- ആദ്യാം വ്നര്ഷിക പദ്ധതി അാംഗീക്നരാം  
തുെര്ന് രപ്്നജക്െ് വിലയിരുത്ല്
മുനോലങ്ങളിലാേടട് വപ്രാജേ്ടുേള്  ബന്ടപെട് 
ടവറ്റിുംഗ് ഓഫീസര്മാര് പെിവശാധി്ചേ വശ്മാണ്  
വാര്്ിേ പദ്ധതി ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയടെ 
അുംഗീോെത്ിനായി നല്േിയിരുന്നത്. എല്ാ 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെയും അുംഗീോെ പ്രക്രിയ 
പൂര്ത്ിയാടയങ്ില് മാത്രടമ വാര്്ിേ 
പദ്ധതി സമര്പെികാന േെിയമായിരുന്നുള്ളു. 
വാര്്ിേ പദ്ധതി സമര്പെിവകണ് ഒരു സമ്ര്ദേും 
ഉള്ളതുോെണും ടവറ്റിുംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക് 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെ വപാൊയ്മേള് പെിഹെിക്കുവാന  
േെിയാത് സാഹചെ്യും ഉണ്ാവേയും വപ്രാജേ്െ് 
നിര്വദേശങ്ങള് തിടുകത്ില് അുംഗീേെിക്കുേയും 
ടചവയ്ണ്ിവന്നിരുന്നു. ഇത്െും സാഹചെ്യും 

ഒെിവാക്കുവാനായി ആേ്യും വാര്്ിേ പദ്ധതി 
ഡി.പി.സി. ക് സമര്പെിക്കുവാനുും തുെര്ന്ന് 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെ വിലയിരുത്ല് നെത്തുവാനുും 
തീരുമാനിക്കുേയണ്ായി. ഇതാേടട് വാര്്ിേ 
പദ്ധതിയടെ അുംഗീോെത്ിടലയും വപ്രാജേ്െ് 
ടവറ്റിുംഗിവലയും ോലതാമസും ഒെിവാകാന 
സഹായിക്കുേയണ്ായി. വപ്രാജേ്ടുേള് വിശേമായി 
പെിവശാധികാനുും കുറവേള് പെിഹെികാനുും 
ടവറ്റിുംഗ് ഓഫീസര്മാര്ക് ഇവപൊള് മതിയായ 
സമയും ലഭിക്കുന്നതിനാല് വപ്രാജേ്ടുേളുടെ 
ഗുണനിലവാെും ഗണ്യമായി ടമ്ചേടപെടുന്നതിന് 
ോെണമായിട്ടുണ്്. 

e) കൂടുതല് പരിരശ്നധന്ന ഉരദ്യ്നഗസ്ഥടരയുാം 
നിര്വഹണ ഉരദ്യ്നഗസ്ഥടരയുാം നല്കി 
വപ്രാജേ്ടുേള്, പ്രവത്യേി്ചേ് നിര്മ്ാണ 
വപ്രാജേ്ടുേള്, സുഗമമായി നെപൊക്കുന്നതിന് 
തെസ്മായിരുന്ന ഒരു ഘെേമായിരുന്നു, 
വപ്രാജേ്ടുേള് സൂഷേ്മമായി പെിവശാധിക്കുന്നതിനുും 
അുംഗീേെിക്കുന്നതിനുും അതത് തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളിടല ഉവേ്യാഗസ്രുടെ അഭാവും. 
സാധാെണയായി ഒരു വപ്രാജേ്െിടറെ 
വിലയിരുത്ല് (ടവറ്റിുംഗ് ) നെത്തുന്നത് വപ്രാജേ്െ് 
നെപൊക്കുന്ന ഉവേ്യാഗസ്വനകാള് സീനിയര് ആയ 
മടറ്റാരു ഉവേ്യാഗസ്നാണ്.  മുനോലങ്ങളില്,  ഒരു 
വമഖലയില് വേമാറ്റും ടചയ്ടപെട് ഉവേ്യാഗസ്െില് 
ഏറ്റവും സീനിയര് ആയ ഉവേ്യാഗസ്ടന മാത്രവമ 
ആ വമഖലയിടല നിര്വ്വഹണ  ഉവേ്യാഗസ്നായി 
നിവയാഗികാന േെിയമായിരുന്നുള്ളു. ഇത് 
ോെണും വപ്രാജേ്െ് ടവറ്റിുംഗിനായി പലവപൊഴുും 
മറ്റ്  ഓഫീസുേളിവലയ്ക് അയയ്കാന പ്രാവേശിേ 
സര് കാരുേള് നിര്ബന്ിതൊയിരുന്നു. ഇത് 
പദ്ധതി നിര്വഹണത്ില് ോലതാമസും 
വരുന്നതിന് ോെണമായിരുന്നു. 
ഉോഹെണത്ിന് ജില്ാ പഞ്ചായത്തുേളുടെയും 
വോര്പെവറ്നുേളുടെയും നിര്മ്ാണ 
വപ്രാജേ്ടുേള് സൂപ്രണ്് എഞ്ചിനീയറുടെവയാ 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെവയാ ഓഫീസുേളില് 
സൂഷേ്മ പെിവശാധന നെവത്ണ്തുണ്ായിരുന്നു. 
പ്രാവേശിേ സര്കാറുേളില് കൂടുതല് നിര്വഹണ 
ഉവേ്യാഗസ്ടെയും ടവറ്റിുംഗ് ഉവേ്യാഗസ്ന്ാടെയും 
അനുവേിച്ടോണ്് ഈ തെസ്ും നീക്കുേയണ്ായി.

f) അപ്ീല് കമ്ിറ്റി സാംവിധ്നനാം 
പുന:സാംഘെിപ്ിച്ചു
 പെിവശാധനാ ഓഫീസര്മാര് നിെസിക്കുന്ന 
വപ്രാജേ്ടുേള് പെിഗണിക്കുന്ന ജില്ാതല 
അപെീല് േമ്ിറ്റിയടെ ബയൂവറാക്രാറ്റിേ് സമീപനും 
പ�ണ്ാും പദ്ധതിയില് ഉയര്ന്നുവന്ന ഒരു പ്രധാന 
വിമര്ശനമായിരുന്നു. ജില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി 
ടചയര്വപെ്സടറെ അധ്യഷേതയില് ഈ സമിതിടയ 
പുനസുംഘെിപെിക്കുേയണ്ായി. 
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 g) ഉല്പ്നദന രമഖലയുടെ വിഹിതാം 
വര്ദ്ധിപ്ിച്ചു. 
ജനേീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയടെ തുെകും മുതല് 
തടന്ന ടപാതുവിഭാഗത്ിടല സാധാെണ 
വിഹിതത്ില് നിന്നുും ഒരു നിശ്ിത ശതമാനും 
തുേ ഉല്പാേന വമഖലയ്കായി നീകിവയ്കണടമന്ന് 
വ്യവസ് ടചയ്ിരുന്നു. എന്നാല് പ�ണ്ാും 
പഞ്ചവത്സെ പദ്ധതിയടെ തുെകത്ില് ഇത് 
ഇല്ാതാകി. നിലവിടല സര്കാര് 2016 ടമയ് 
മാസത്ില് അധിോെവമറ്റവപൊള് പ�ണ്ാും 
പദ്ധതിയടെ ആേ്യ നാല് വര്്ടത് അനുഭവും 
അവവലാേനും ടചയ്യുേയും 2016-17 വാര്്ിേ  
പദ്ധതിയില് ഉല്ാേന വമഖലയ്ക് 20 ശതമാനും  
നിര്ബന്ിത മിനിമും വിഹിതും പുന:സ്ാപികാന 
തീരുമാനിക്കുയും ടചയ്തു. പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ 
തുെകത്ില് ഇത് വീണ്ടുും പെി്്േെിക്കുേയും 
ഗ്ാമ, വ്ാക്, ജില് പഞ്ചായത്തുേള് ഉല്പാേന 
വമഖലയില് കുറഞ്ത് 30 ശതമാനും തുേയും 
നഗെ തവദേശ ഭെണങ്ങളുടെ ോെ്യത്ില് ഇത് 
10 ശതമാനമായും നിശ്യിക്കുേയണ്ായി. 
അെിസ്ാന സൗേെ്യ വിേസനത്ില് മാത്രും 
ശ്രദ്ധ വേ�ീേെി്ചേിരുന്ന പ്രവേശിേ സര്കാറുേള് 
ഉല്പാേന വമഖലയില് കൂടുതല് വപ്രാജേ്ടുേള് 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് ഇത് വെിടവക്കുേയണ്ായി. 
പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ സമീപന വെഖയില് 
സൂചിപെി്ചേിെിക്കുന്നതു വപാടല പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള് ഉല്പാേനും വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിന് 
ഇത് ഊന്നല് ടോടുത്തു. വിശോുംശങ്ങള് 
പട്ിക 12.1.1 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

h) പ്രത്യക വിഭ്നഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതികള്ക്ക് 
കൂടുതല് ശ്രദ്ധയുാം വിഹിതവാം   
പ�ണ്ാും പദ്ധതി വടെ കുട്ിേള്, പ്രായമായവര്, 
ശാെീെിേവും മാനസിേവമായ ടവല്ലുവിളി 
വനെിടുന്നവര് എന്നിവരുടെ പദ്ധതിയ്ായി 
വിേസന ഫണ്ിടറെ 5 ശതമാനും പ്രാവേശിേ 
സര്കാറുേള് നീകിവയ്കണടമന്ന് വ്യവസ് 
ടചയ്ിരുന്നു. എന്നാല്, പ്രവത്യേ വിഭാഗകാരുടെ 

വിേസനത്ിന് ഉയര്ന്ന  മുനഗണന 
നല്കുന്നതിടറെ ഭാഗമായി പതിമൂന്നാും 
പദ്ധതിയടെ തുെകത്ില്, ഈ വിഹിതും 10 
ശതമാനമായി ഉയര്ത്ാനുും ട്ാനസ്ടജനഡര് 
വിഭാഗടത് പ്രവത്യേ  വിഭാഗകാരുടെ ഗ്രൂപെില് 
ഉള്ടപെടുത്ാനുും തീരുമാനിക്കുേയണ്ായി. 
കുട്ിേള്, ശാെീെിേവും മാനസിേവമായ ടവല്ലുവിളി 
വനെിടുന്നവര്, ട്ാനസ്ടജനഡര്മാര് എന്നിവരുടെ 
വിേസനത്ിന് 5 ശതമാനവും വവയാജനങ്ങളുടെ 
വഷേമത്ിനുും സാന്തത്വന പെിചെണ 
പദ്ധതിേള്ക്കുമായി 5 ശതമാനവും ഇവപൊള് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് നീകിവയ്ക്കുന്നുണ്്.

i) സബ്സിഡികളടെ വ്യ്നപ്ി വിശ്നലമ്നക്കി
പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയിടല ശ്രവദ്ധയമായ ഒരു 
മാറ്റും, സബ്സീഡി നിെക്കുേള് വര്ദ്ധിപെിക്കുേയും 
വകുപ്പുേളുടെ  നിെക്കുേളുമായി ഏേീേെിക്കുേയും 
ടചയ്തു എന്നതാണ്. സബ്സീഡി 
മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങളില് ഇല്ാത്തുും എന്നാല് 
വകുപ്പുേളില് സബ്സീഡി മാനേണ്ഡങ്ങള് 
നിലവിലുള്ളതുമായ വപ്രാജേ്ടുേള് വകുപ്പുേളുടെ 
മാനേണ്ഡങ്ങള് പ്രോെും ഏടറ്റടുക്കുവാന 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്  അനുമതി നല്േി. 
കൂൊടത  ഗുണവഭാക്ാകളുടെ വരുമാന 
പെിധിയിലുും വര്ദ്ധനവ് വരുത്തുേയണ്ായി. 
ോര്്ിേ വമഖലയില് നാമമാത്ര, ടചറുേിെ 
േര്്േര്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള് നല്ോും. 
ടനല്കൃ്ിയടെ ോെ്യത്ില് അഞ്ച് ഏകറില് 
കൂടുതല് ഭൂമി ഉള്ള േര്്േര്ക്കുും  ആനുകൂല്യങ്ങള് 
നല്ോും. മൃഗസുംെഷേണും, ഷേീെവിേസനും, 
മത്സ്യബന്നും എന്നീ വമഖലേള്ക് വരുമാന 
പെിധി 5 ലഷേമായും ഭവന നിര്മ്ാണത്ിനുള്ള 
വരുമാന പെിധി 3 ലഷേമായും ഉയര്ത്തുേയണ്ായി. 
മറ്റ് പദ്ധതിേളില് വരുമാന പെിധി 
ടപാതുവിഭാഗത്ിന് 2 ലഷേും രൂപയായും 
പട്ിേജാതി വിഭാഗത്ിന് 3 ലഷേും രൂപയായും 
വര്ദ്ധിപെിച്. പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗകാടെ വരുമാന 
പെിധിയില്നിന്നുും ഒെിവാക്കുേയമുണ്ായി.

പട്ിക 12.1.1 പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ (2015-16 മുതല് 2019-20 വടെ) ടപാതുവിഭാഗും സാധാെണ 
വിഹിതത്ിടല ടമാത്ും ടചലവില് ഉല്പാേന വമഖലയടെ വിഹിതും (രൂപ വോെിയില്)

വര്ഷാം
ടപ്നതു വ ിഭ്നഗാം 

ഫണ്ിടല സ്നധ്നരണ 
വ ിഹിതത്ില് ഉല്്നദന 

രമഖലയുടെ ടചലവ്

ടപ്നതു വ ിഭ്നഗാം 
ഫണ്ിടല  സ്നധ്നരണ 
വ ിഹിതത്ിടല  ആടക 

ടചലവ്

ടപ്നതു വ ിഭ്നഗാം ഫണ്ിടല  
സ്നധ്നരണ വ ിഹിതത്ിടല ആടക  

ടചലവ ില് ഉല്്നദന രമഖലയുടെ 
വ ിഹിതാം (ശതമ്നനത്ില്)

2015-16 242.43 2,400.98 10.10
2016-17 373.42 2,040.85 18.30
2017-18 660.46 2,750.19 24.02
2018-19 674.26 3,330.11 20.25
2019-20 454.92 2,445.03 18.61

 
അവെംബം: ഇന്ഫരകമേഷന് കേരള മേിഷന്
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j)  നൂതന പദ്ധതികള്ക്ക്നയി പ്രത്യക 
ജ്നലകാം
നൂതനവും പ്രസക്വമായതുും എന്നാല് 
സബ്സിഡി മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് അനുസെി്ചേ് 
പ്രാവേശിേ സര്കാറുേള്ക് ഏടറ്റടുകാന 
സാധികാത്തുമായ വപ്രാജേ്ടുേള് രൂപേല്പന 
ടചയ്യുന്നതിനായി ഒരു പ്രവത്യേ ജാലേും 
ആെുംഭി്ചേത് പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ഒരു പ്രധാന 
സവിവശ്തയാണ്. പ്രാവേശിേ വിേസന 
പ്രശ്നങ്ങള് വിശേലനും ടചയ്യുേയും വിഭവ വശ്ിടയ 
അെിസ്ാനമാകി അനുവയാജ്യമായ പെിഹാെങ്ങള് 
രൂപടപെടുത്തുേയമാണ് വിവേ�ീകൃത 
ആസൂത്രണത്ിടറെ പ്രധാന ലഷേ്യങ്ങളിടലാന്ന്.  
പ്രാവേശിേമായി ഉയര്ന്നുവരുന്ന ചില 
വപ്രാജേ്ടുേള് നിലവിലുള്ള സബ്സീഡി 
മാനേണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമായി 
നെപെിലാകാന േെിടഞ്ന്നുവെില്. അത്െും 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെ പെിവശാധനയ്ക്കുും തീരുമാനങ്ങള് 
വേടകാള്ളുന്നതിനുമായി ജില്ാ േളേ്െര് 
അധ്യഷേനായി ജില്ാതല വിേഗ്ദ്ധ സമിതി 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. വിവിധ തലങ്ങളിടല 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ നൂതന വപ്രാജേ്ടുേള് 
പെിവശാധി്ചേ് തീരുമാനടമടുക്കുന്നത് ഈ 
േമ്റ്റിയാണ്. 

k)  ടെണ്ര് രസവിാംഗ്സിലൂടെ കൂടുതല് 
നിരഷേപാം
ഗുണവഭാക്തൃ സമിതിേള് മുവഖന നിര്വഹണും 
നെത്തുന്ന നിര്മ്ാണ പ്രവൃത്ിേളില് വ്യാപേമായി 
പൊതിേള് ഉയര്ന്ന സാഹചെ്യത്ില് 
ഈ സുംവിധാനത്ിടറെ സുതാെ്യത 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, പതിമുന്നാും പദ്ധതിയടെ 

തുെകത്ില് ടപാതുമൊമത്് പ്രവര്ത്ിേളുടെ 
നിര്വഹണത്ില് മത്സൊധിഷ്ിത ടെണ്ര് 
ഏര്ടപെടുത്തുേയണ്ായി. ഗുണവഭാക്തൃ സമിതി വെി 
നെപൊകാന േെിയന്ന വപ്രാജേ്ടുേളുടെ പെിധി 5 
ലഷേും രൂപയില് നിന്നുും 50,000 രൂപയായി കുറച്. 
എന്നാല് അദ്ധ്യാപേ െഷോേര്തൃ സമിതിേള് 
വപാലുള്ള അുംഗീകൃത ഏജനസിേള്ക് ഈ പെിധി 
ബാധേമാകിയില്. ഇത്െും സമിതിേള്ക് 25 
ലഷേും രൂപ വടെയള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്റടുത്് 
നെത്ാനുള്ള അനുമതി നല്കുേയണ്ായി. 

ഇതിടറെ ഫലമായി പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ ആേ്യ 
മൂന്ന് വര്്ങ്ങളില് ടെണ്ര് വസവിുംഗ്സ് ഇനത്ില് 
657.45 വോെി രൂപയടെ മി്ചേും ഉണ്ാവേയും 
ഇതുപവയാഗി്ചേ് പുതിയ വപ്രാജേ്ടുേള്  ഏടറ്റടുകാന 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് േെിയേയുംടചയ്തു. 
വിശോുംശങ്ങള് ചിത്ാം 12.1.2 -ല്
 നല്േിയിെിക്കുന്നു. 

l) ജനപങ്്നളിത്ാം വര്ദ്ധിപ്ിക്കുനതിനാം 
സ്നരങ്തിക പിന്തുണ 
ലഭ്യമ്നക്കുനതിനമുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്
പ്രാവേശിേ പദ്ധതിേളില് ടപാതുജന പങ്ാളിത്ും 
ഉറപ്പുവരുത്തുേ എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെ, ചില 
പെി്്ോെങ്ങള് പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയില് 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. ഇതിടറെ 
ഭാഗമായി വിേഗ്ദ്ധരുടെ പങ്ാളിത്വും 
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്േരുടെ വസവനങ്ങളുും 
ഉപവയാഗപെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങള് 
എടുക്കുേയണ്ായി. പദ്ധതി രൂപീേെണും, 
നിര്വഹണും, നിെീഷേണും എന്നിവയില് സഹായും 
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എല്ാ തവദേശഭെണ 

ച ിത്ാം 12.1.2 വ ിവ ിധ തലത്ിലുള്ള പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ വ ിേസന/ടമയിറെിനനസ് ഫണ്ടുേളില് 
നിന്നുള്ള ടെണ്ര് വസവ ിുംഗ്സ് തുേ 2017-18, 2018-19, 2019-20 വര്്ങ്ങളില് (രൂപ വോെിയില്)
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അവെംബം- എല്.എസ്.ജി.ഡി. എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
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സ്ാപനങ്ങളിലുും ആസൂത്രണ സമിതിേള് 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. ഈ സമിതിയില് 
സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്േരുടെയും വിേഗ്ധരുടെയും 
പങ്ാളിത്ും ഉറപൊക്കുന്നുണ്്. പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേടള സഹായികാന ഒരു സന്നദ്ധ 
വിേഗ്ദ്ധടറെ വസവനും ഉപവയാഗികാനുും 
നിര്വദേശിക്കുേയണ്ായി. ഇവര്ക് പ്രതിമാസും 
5,000 രൂപ ഓണവററിയും നല്ോനുും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള്ക് അനുമതി നല്േി. റിവസാെ്സ് 
വപെ്സണ്മാടെ തിെടഞ്ടുക്കുന്നതില് പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള്ക് പൂര്ണ സത്വാത�്യും നല്േി.

ആസൂത്രണത്ില് പങ്ാളിത്മുറപൊകാന പ്രവാസി 
മലയാളിേള് ഉള്ടപെടെയള്ള ടപാതുജനങ്ങളില് 
നിന്നുും ആശയങ്ങള് സത്വീേെിക്കുന്നതിനായി ഒരു 
ഗ്ാമസഭ വപാര്ട്ല് വിേസിപെിക്കുേയണ്ായി. 
പങ്ാളിത്ും വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിനുും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള് തയ്ാറാകിയ പദ്ധതിേളുടെ 
അറിവള്ളെകും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിനുമായി 
ജില്ാ റിവസാെ്സ് ടസറെറുേള് (ഡി.ആര്.സി) 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. വിേസന-ഗവവ്ണ-
സാവങ്തിേ സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 
ടപ്രാഫ്ണലുേടള ഉള്ടപെടുത്ി ജില്ാ റിവസാെ്സ് 
ടസറെറുേള് രൂപീേെികാന 2019 ടസപ്റ്റുംബറില് 
സര്കാര് എല്ാ ഡി.പി.സി. േള്ക്കുും നിര്വദേശും 
നല്കുേയണ്ായി. ഡി.ആര്.സി യടെ പ്രധാന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇവയാണ്. എ) ഡി.പി.സി. ക്കുും 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുും  ആവശ്യമായ 
വമഖലേളിലുും വി്യങ്ങളിലുും പഠനങ്ങള് നെത്തുേ. 
ബി) തവദേശ സ്ാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതിേളുടെ 
അറിവള്ളെകും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിന് സാവങ്തിേ 
ഉപവേശും നല്കുേ. സി) പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് 
ആവശ്യടപെടുന്ന പദ്ധതിേളുടെ വിശേമായ പദ്ധതി 
റിവപൊര്ട്് തയ്ാറാകി നല്കുേ. ഡി) പ്രാവേശിേ 

സര്കാരുേള് തയ്ാറാകിയ പദ്ധതിേളുടെ 
സൂഷേ്മപെിവശാധന നെത്തുേയും വപാൊയ്മേള് 
ചൂണ്ികാണിക്കുേയും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിനുള്ള 
നിര്വദേശിങ്ങള് നല്കുേയും ടചയ്യുേ. ഇ) മാതൃോ 
പദ്ധതിേള് പഠന വിവധയമാക്കുേയും അത് 
സുംസ്ാന ശ്രദ്ധയില് ടോണ്് വെിേയും ടചയ്യുേ. 
എഫ് ) ജില്ാ പദ്ധതി പെി്്േെിക്കുേ. ജില്ാ 
റിവസാെ്സ് ടസറെറുേളുടെ സഹായവത്ാടെ 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ പദ്ധതി 
ഗുണനിലവാെും ഉയര്ത്ാനുും അതിലൂടെ പ്രവത്യേ 
ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള വമഖലേള്ക് ഊന്നല് 
നല്കുവാനുും സാധിക്കുടമന്ന് പ്രതീഷേിക്കുന്നു.

m) തരദേശ സ്ഥ്നപന പദ്ധതി അെങ്ലിടല 
വര്ദ്ധനവ്.
തവദേശസ്ാപനങ്ങള്ക്  നല്കുന്ന പദ്ധതി 
വിഹിതത്ില് ക്രമാനുഗതമായ വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്ിയിട്ടുണ്്. അഞ്ചാും സുംസ്ാന ധനോെ്യ 
േമ്ീ്ടറെ ശുപാര്ശേള് സുംബന്ി്ചേ 
ആഷേന വെകണ് റിവപൊര്ട്ിടല (എ.െിആര്) 
ഇത് സുംബന്ി്ചേ തീരുമാനങ്ങള് സര്കാര് 
നെപെിലാകിയിട്ടുണ്്. തവദേശ സുംസ്ാന പദ്ധതി 
വിഹിതും 2017-18 മുതല് എല്ാ വര്്വും 0.50 
ശതമാനും വര്ദ്ധിപെികാനുും ടമയിറെനനസ് 
ഫണ്് വിഹിതും സുംസ്ാനത്ിടറെ തനത് 
നികുതി വരുമാനത്ിടറെ 5.5 ശതമാനത്ില് 
നിന്ന് 6 ശതമാനമായി ഉയര്ത്ാനുമുള്ള 
എെിആര് തീരുമാനും നെപെിലാകി. കൂൊടത 
സുംസ്ാനത്ിടറെ തനത് നികുതി വരുമാനത്ിടറെ 
3.5 ശതമാനും ജനറല് പര്പെസ് ഫണ്ായും 
വേയിരുത്തുന്നുണ്്. ഉപാധിെഹിത ഫണ്ടുേളുടെ 
വിഭജനും സുംബന്ി്ചേ വിശോുംശങ്ങള് 
പട്ിക 12.1.2, പട്ിക 12.1.3 എന്നിവയിലായി 
ോണി്ചേിെിക്കുന്നു.

പട്ിക 12.1.2 പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുള്ള പദ്ധതി വ ിഹിതും (വ ിേസന ഫണ്്): രൂപ വോെിയില്

വര്ഷാം
സാംസ്ഥ്നന 

പദ്ധതി 
വ ിഹിതാം

തരദേശ സ്വയാംഭരണ സ്ഥ്നപനങ്ങള്ക്കുള്ള വ ിഹിതാം
സാംസ്ഥ്നന 

പദ്ധതി 
വ ിഹിതത്ിടറെ 

ശതമ്നനാം

ടപ്നതു വ ിഭ്നഗാം 

പട്ികജ്നതി 
ഉപ പദ്ധതി

പട്ികവര്ഗ്ഗ 
ഉപ പദ്ധതി ആടകസ്നധ്നരണ 

വ ിഹിതാം

രക� 
ധനക്നര്യ 
കമ്ീഷന് 

അവ്നര്ഡ് തുക
2016-17 24,000 2,995.04 1,310.06 1,038.90 156.00 5,500.00 22.92
2017-18 26,500 3,371.57 1,507.88 1,172.05 176.00 6,227.50 23.50
2018-19 29,150 3,777.58 1,739.56 1,289.26 193.60 7,000.00 24.01
2019-20 30,610 3,604.62 2,338.55 1,353.84 202.99 7,500.00 24.50
2020-21 27,610 3,534.60 1,964.15 1,221.15 183.10 7,158.00* 25.92

 
* കൊേബാങ്് സഹായക്ാലെ മുനിസിപ്ാെിറ്ിേളില് നെപ്ാക്കുന്നതിന് ഉകദേശിക്കുന്ന കേരള കസാളിഡ് കവസ്റ്് മോകനജ്ലമേന്് ക്ാജേ്െിനുള്ള 255 കോെി 
രൂപ കൂെി ഉള്ലപ്ടുന്നു.
അവെംബം: വിവിധ വരഷങ്ങളിലെ ബജറ്് കരഖേള്
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പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിടല മറ്റ് 
ക്നല്ടവയ്പുകള്

എ) ഓഡിറ്റ് അകൗണ്ടുേള് കൃത്യമാകല് 
 2015-16 വടെയള്ള മുഴുവന ഓഡിറ്റ് 

കുെിശ്ിേയും 2016-17 -ല് സുംസ്ാന 
ഓഡിറ്റ് വകുപെ് നെത്ിയ പ്രവത്യേ ശ്രമും വെി 
തീര്ക്കുേയണ്ായി. നിലവില് അകൗണ്ടുേളുടെ 
ഓഡിറ്റ് ോലിേമാണ്. അകൗണ്ടുേള് 
ോലിേമാകണടമന്നുള്ളത് പതിനാലാും ധനോെ്യ 
േമ്ീ്ന ശുപാര്ശ ടചയ് ടപര്വഫാര്മനസ് 
ഗ്ാറെ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിര്ബന്ിത 
വ്യവസ്യാണ്. ഒരുവര്്ടത് ടപര്വഫാര്മനസ് 
ഗ്ാറെ് ലഭികണടമങ്ില് അതിന് ടതാട്് 
െണ്് വര്്ും മുമ്പ് വടെയള്ള വര്്ങ്ങളിടല 
ഓഡിറ്റുേള് പൂര്ത്ിയായിെികണടമന്ന് 
ടപര്വഫാമനസ് ഗ്ാറെ് അനുവേിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങളില് വ്യവസ് ടചയ്ിട്ടുണ്്.

ബി) ദുരന്ത മ്നരനജ്ടമറെ് പ്്നനകളടെ രൂപീകരണാം 
       സുംസ്ാനത്് അെികെിയണ്ാകുന്ന 

പ്രകൃതി ദുെന്തങ്ങളുടെയും ോലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനങ്ങളുടെയും ടവളി്ചേത്ില് ടവള്ളടപൊകും, 
തീെവേശടത് മടണാലിപെ്, വെള്്ചേ, മണിെി്ചേില് 
തുെങ്ങിയ വിപത്തുേള് സുംസ്ാനത്ിനുും 
സമ്പേ് വ്യവസ്യ്ക്കുും ഗുരുതെമായ ടവല്ലുവിളിേള് 
ഉയര്ത്തുന്നുണ്്. ഇത്െും ദുെന്തങ്ങളുടെ ആഘാതും 
ലഘൂേെിക്കുന്നതിടറെയും ദുെന്ത തയ്ാടറടുപെ് 
ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിവറെയും ഭാഗമായി ൊജ്യത്് 
തടന്ന ആേ്യമായി, സുംസ്ാനടത് എല്ാ 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളുും നഗെ തവദേശ സത്വയുംഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളുും 2019-20 ല് ദുെന്തമാവനജ്ടമറെ് 
പ്ാനുേള് തയ്ാറാക്കുേയണ്ായി. പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ ദുെന്തനിവാെണ പ്ാനില് 
താടെപറയന്ന ഘെേങ്ങള് ഉള്ടകാള്ളി്ചേിട്ടുണ്്. 
(എ) പ്രാവേശിേ സര്കാര് സുംബന്മായ 
പ്രാഥമിേ വിവെങ്ങള്. (ബി)  അപേെ സാധ്യതയും 
ദുര്ബലതയും സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങള്. (സി) 
പ്രാവേശിേ സര്കാെിടറെ വശ്ിയും വിഭവങ്ങളുും. 

(ഡി)  പ്രതിേെണ പദ്ധതിേള്. (ഇ) തയ്ാടറടുപെ്, 
ലഘൂേെണും, േമ്യൂണിറ്റി പുന സ്ാപന 
പദ്ധതി. പ്രകൃതി ദുെന്തങ്ങള് ഉണ്ാോനുള്ള 
സാധ്യതയും അത് പെിഹെികാനുള്ള നിലവിലുള്ള 
വശ്ിയും േണകിടലടുത്് പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള് അവരുടെ വാര്്ിേ പദ്ധതിേളില് 
ദുെന്തനിവാെണ, ലഘൂേെണ പെിപാെിേള് 
ഉള്ടപെടുവത്ണ്തുണ്്. പ്രകൃതി ദുെന്തങ്ങളുടെ  
തീവ്രത, ആവൃത്ി, അനിശ്ിതതത്വും എന്നിവ 
േണകിടലടുക്കുവമ്പാള് ദുെന്തനിവാെണ 
പദ്ധതി ൊജ്യടമമ്പാടുും അനുേെിവകണ് ഒരു 
മാതൃേതടന്നയാണ്.

സി) വിരക�ീകൃത്നസൂത്ണ റൗണ്് സര്രവേ
       സുംസ്ാനത്് വിവേ�ീേെണും ആെുംഭി്ചേ് 

െണ്് പതിറ്റാണ്് പിന്നിടട്ങ്ിലുും പ്രാവേശിേ തല 
ആസൂത്രണടത് പിന്തുണയ്കാന പ്രാപ്ിയള്ള ഒരു 
വിവെവശഖെണ സുംവിധാനും വിേസിപെിക്കുന്നതില് 
വിജയി്ചേിട്ില് എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യും. 
ഇനഫര്വമ്ന വേെള മി്ന പ്രാവേശിേ 
പദ്ധതിേടളക്കുറിച്ള്ള വിവെങ്ങള് വശഖെിക്കുന്നുണ്്. 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് വിേസന 
വമഖലേടളക്കുറിച്ള്ള വിവെങ്ങളുും വശഖെിക്കുന്നു. 
ഈ വിവെങ്ങള് പ്രാവേശിേ ആസൂത്രണത്ിന് 
ഉപവയാഗിക്കുന്നുണ്്. എന്നാല്, പ്രാവേശിേ 
പദ്ധതിേളുടെ ഫലപ്രാപ്ിയും വനട്ങ്ങളുും സുംബന്ി്ചേ് 
വലിടയാരു ഡാറ്റാ വിെവ് നിലവില് ഉടണ്ന്നതാണ് 
യാഥാര്ത്ഥ്യും.

      നിലവിലുണ്ായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധിേളുടെ 
ോലാവധി അവസാനിക്കുേയും പുതിയ 
ജനപ്രതിനിധിേള് അധിോെവമല്ക്കുേയും 
ടചയ്യുന്ന ഈ സമയും, വിവെവശഖെണ പെിപാെി 
ആെുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുവയാജ്യമായ 
സമയമാടണന്നുള്ളത് േണകിടലടുത്് 
2020-21 ല് “വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണ റൗണ്് ” 
എന്ന വപെില് ഒരു ഡാറ്റാ വശഖെണ റൗണ്് 
സര്വവ്വ നെത്ാന സര്കാര് തീരുമാനി്ചേിട്ടുണ്്. 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് വേോെ്യും 

പട്ിക 12.1.3 പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുള്ള ടമയിറെനനസ് ഫണ്് വിഹിതവും ജനറല് പര്പെസ് ഫണ്് വിഹിതവും
                                                                                                            (രൂപ വോെിയില്)

വര്ഷാം
ടമയിറെനന്സ് ഫണ്് ജനറല് പര്പ്സ് 

ഫണ്്രന്നണ് രറ്നഡ് രറ്നഡ് ആടക
2016-17 645.93 1,291.86 1,937.79 1,233.14

2017-18 655.03 1,528.41 2,183.44 1,364.66

2018-19 703.16 1,640.72 2,343.88 1,426.71

2019-20 822.34 1,918.78 2,741.12 1,626.09

2020-21 883.15 2,060.68 2,943.83 1,717.23
അവെംബം: വിവിധ വരഷങ്ങളിലെ ബജറ്് കരഖേള്
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ടചയ്യുന്ന വി്യങ്ങളുമായി ബന്ടപെട് 
വനട്ങ്ങള് സുംബന്ി്ചേ വചാേ്യാവലി 
അെിസ്ാനമാകിയാണ് വിവെങ്ങള് വശഖെിക്കുേ. 
ഈ വിവെ വശഖെണും 2020 നവുംബര് 11 വടെ  
അധിോെത്ിലിരുന്ന തവദേശ സര്കാരുേളുടെ 
പ്രവര്ത്നും വിലയിരുത്ാന സഹായിക്കുേ 
മാത്രമല്, 2020  ഡിസുംബറില് നെന്ന ടപാതു 
ടതെടഞ്ടുപെിനുവശ്ും അധിോെവമല്ക്കുന്ന 
ജനപ്രതിനിധിേള്ക് ഭാവിപെിപാെിേളുും 
മുനഗണനേളുും ആസൂത്രണും ടചയ്ാനുും 
സഹായേമാവും. മാത്രമല് മാതൃോ പദ്ധതിേള് 
േടണ്ത്തുന്നതിനുും മാതൃേയായ പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പഠിക്കുന്നതിനുും 
മുനോല അനുഭവങ്ങളില് നിന്നുും പഠിക്കുന്നതിനുും, 
പുതിയ അറിവ് വനടുന്നതിനുും എല്ാും ഇത് 
സഹായേെമാവും. വിവെവശഖെണവമായി 
ബന്ടപെട് ഉത്െവാേിതത്വും ഇകവണാമിക്് 
ആനഡ്  സ്റാറ്റിസ്റിക്് വകുപെിനാണ്. ഓവൊ അഞ്ച് 
വര്്ത്ിലുും ഈ റൗണ്് സര്വവ നെത്ാന 
ഉവദേശിക്കുന്നു. ഭാവിയില് ഗവവ്േര്ക്കുും  
ആസൂത്രേര്ക്കുും വലിടയാരു വിവെ 
വശഖെമായിയിെിക്കുും ഇത് വെി ലഭിക്കുേ. 

ഡി) സദ്ഭരണത്ിനള്ള ക്നല്ടവയ്പുകള്

 പ്രാവേശിേ സര്കരുേളില് സേ്ഭെണും ലഷേ്യമിട്് 
ആെുംഭി്ചേ ചില പെി്്ോെങ്ങള് താടെ ടോടുക്കുന്നു.

 (1) തരദേശ സ്വയാംഭരണ വകുപ്ിന് ടപ്നതു സര്വീസ്
      തവദേശ സത്വയുംഭെണ സുംവിധാനടത് 

ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനുും ടമ്ചേടപെട് വസവനും 
ഉറപൊക്കുന്നതിനുമായി തവദേശസത്വയുംഭെണ 
വകുപെിന് േീെിലുള്ള അഞ്ച് വകുപ്പുേടള 
ഏേീേെി്ചേ് സുംവയാജിത തവദേശ സത്വയുംഭെണ 
വകുപെ് രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. ഇവപൊള് 
വിവിധ വകുപ്പുേളുടെ പെിധിയില് വരുന്ന 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ ഏവോപനും  ഇത് 
വെി സാധ്യമാവും. നിലവിലുള്ള പഞ്ചായത്്, 
നഗെോെ്യും, ഗ്ാമവിേസനും, ൌണ് പ്ാനിുംഗ്, 
എഞ്ചിനീയറിുംഗ് എന്നീ വകുപ്പുേള് പുതിയ ഏേീകൃത  
സുംവിധാനത്ിന് േീെില് വരുന്നതാണ്.

 (2) സാംരയ്നജിത പ്്നരദശിക ഭരണ മ്നരനജ്ടമറെ് 
സാംവിധ്നനാം (ഐ.എല്.ജി.എാം.എസ് )

      പൗെനമാര്ക് വിവിധ  വസവനങ്ങള് 
നല്കുന്നതില് സുതാെ്യത, ഉത്െവാേിത്ത്വും, 
കൃത്യത, സമയനിഷ്ഠ, സാവങ്തിേ വമല്വനാട്ും 
എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഇനഫര്വമ്ന 
വേെള മി്ന വിേസിപെിട്ചേടുത് വസാഫ്റ്റ് 
ടവയറായ ഇറെവഗ്റ്റഡ് വലാകല് ഗവവണനസ് 
മാവനജ്ടമറെ് സിസ്റും (ഐ.എല്.ജി.എും.എസ് ) 
2020 ഒേ്വൊബര് മാസവത്ാടെ സുംസ്ാനടത് 

150 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് വിന്യസിക്കുേയണ്ായി.  
1998 മുതല് പഞ്ചായത്തുേള്, മുനിസിപൊലിറ്റിേള്, 
വോര്പെവറ്നുേള് എന്നിവയ്കായി ഇനഫര്വമ്ന 
വേെള മി്ന  നിെവധി വസാഫ്റ്റ് ടവയര് 
ആപ്ിവക്നുേള് വിേസിപെി്ചേിട്ടുണ്്. എന്നാല് 
ഈ വസാഫ്റ്റ് ടവയര് ആപ്ിവക്നുേള് 
മാറിമാറിവരുന്ന ടവല്ലുവിളിേടള വനെിൊന 
അപെ്യാപ്മാടണന്ന് േടണ്ത്ിയതിനാല് 
സമഗ്വും സാവങ്തിേമിേവും നൂതനവമായ 
ഒരു വസാഫ്റ്റ് ടവയര് വിേസിപെിവകണ്ത് 
ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇറെവഗ്റ്റഡ് 
വലാകല് ഗവവണനസ്  മാവനജ്ടമറെ് സിസ്റും 
വിേസിപെിട്ചേടുക്കുന്നതിവലക് നയി്ചേത്. ഒരു കൂട്ും 
സാറ്റ് വലറ്റ് വസാഫ്റ്റ് ടവയര് അപ്ിവക്നുേള് 
സുംവയാജിപെിച്ടോണ്ടുള്ള ഒരു േസ്റും വസാഫ്റ്റ് 
ടവയര് ആപ്ിവക്നാണിത്.

      തിരുവനന്തപുെും ജില്യിടല ടചമ്രുതി 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ില് വപലറ്റ് വപ്രാജേ്ൊയി 
ഇത് നെപെിലാക്കുേയണ്ായി. നിലവില് വസവന 
വസാഫ്റ്റ് ടവയറിലൂടെ വിവാഹ െജിസ്വട്്നുള്ള 
അവപഷേയും വപെ് വചര്കലിനുള്ള അവപഷേയും 
മാത്രമാണ് ഇ-ഫയലിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. 
അവ ഇ-ഫയല് ടചയ്ാലുും വെഖേടളാടക 
വനെിട്് ഹാജൊവകണ്തുണ്്. പുതിയ വസാഫ്റ്റ് 
ടവയര് നിലവില് വരുന്നവതാടെ തവദേശ ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളില് വനെിട്് വപാോടത തടന്ന ജനനും, 
മെണും, വിവാഹ െജിസ്ട്്ന, വപെ് വചര്കല്, 
തിരുത്ല് തുെങ്ങി എല്ാ വസവനങ്ങള്ക്കുും   
ഓണ്വലനായി അവപഷേികാന േെിയും. 
വസവനങ്ങള് സമയബന്ിതമായി ഓണ്വലനില് 
തടന്ന ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ്. 

 (3) സാംസ്ഥ്നനടത്  തരദേശ സ്വയാംഭരണ 
സ്ഥ്നപനങ്ങള്ക്ക് ഐ.എസ്.ഒ സ്റ്നന്രഡര്ഡ് 

       പതിമൂന്നാും പദ്ധതിയടെ സമീപന 
വെഖയില് വേെളത്ിടല എല്ാ തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങടളയും ഐ.എസ്.ഒ 
നിലവാെത്ിവലക് ഉയര്ത്തുടമന്ന് 
വ്യക്മാകിയിരുന്നു. ഇത് ഏടറക്കുടറ 
നെപൊയികെിഞ്ിട്ടുണ്്. സമയബന്ിതമായി 
ജനങ്ങള്ക് ഗുണനിലവാെമുള്ള വസവനും 
നല്കുന്നതില് സുംസ്ാനടത് തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് മുനപന്തിയിലാണ്. വേെളത്ിടല 
941 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുളില് 939 നുും മുഴുവന 
വ്ാക് പഞ്ചായത്തുേള്ക്കുും  അന്താൊ്്ട് 
ഗുണനിലവാെ സര്ട്ിഫിവക്നായ ഐ.എസ്.ഒ 
9001:2015 വനൊന േെിഞ്ഞു. െണ്് മുനിസിപെല് 
വോര്പെവറ്നുേളുും (ടോല്ും & ടോ്ചേി) അഞ്ച് 
നഗെസഭേളുും (മലപ്പുറും, ആറ്റിങ്ങല്, േട്പെന, 
പുനലൂര് & വര്കല) ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ിഫിവക്ന 
വനെിയിട്ടുണ്്. വശ്ിക്കുന്ന ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളുും, 
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മുനിസിപൊലിറ്റിേളുും, വോര്പെവറ്നുേളുും, ജില്ാ 
പഞ്ചായത്തുേളുും ഈ സാമ്പത്ിേവര്്ത്ില് 
തടന്ന ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ിഫിവക്ന 
പ്രതീഷേിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാെ മാവനജ്ടമറെിടറെ 
അന്താൊ്്ട് സര്ട്ിഫിവക്നാണ് ഐ.എസ്.ഒ 
9001:2015. ഗുണവമന്യള്ള വസവന സുംവിധാനും 
ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രവമ സമയബന്ിതമായി 
ജനങ്ങള്ക് വസവനങ്ങള് നല്ോന േെിയേയള്ളൂ 
എന്ന് കൃത്യമായ ധാെണയള്ളതുടോണ്ാണ് 
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള് ഈ അന്താൊ്്ട് 
അുംഗീോെത്ിനായി പെിശ്രമിക്കുന്നത്. 
ടപാതുജന സൗഹൃേവും കൃത്യതയമുള്ള 
ഫ്രണ്് ഓഫീസ് സുംവിധാനും ഒരുക്കുേ വെി 
ോലതാമസമില്ാടത വസവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക് 
ലഭിക്കുന്നുടവന്ന് ഉറപെ് വരുത്ിയാല് മാത്രവമ 
ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ിഫിവക്ന ലഭിക്കുേയള്ളൂ. 
ഗുണവമനമയള്ള വസവനും ജനങ്ങള്ക് നല്കുന്ന 
ജനസൗഹൃേ സ്ാപനമായി നിലടോള്ളുേടയന്ന 
ലഷേ്യത്ിവലക്കുള്ള ചുവെ് വയ്പാണ് അന്താൊ്്ട് 
സര്ട്ിഫിവക്ന വനടുന്നതിന് തവദേശ ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് നെത്ിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

ടവള്ളടപ്്നക്കവാം പ്്നരദശിക സര്ക്ക്നരുകളാം

2018 -ടലയും,  2019 -ടലയും ടവള്ളടപൊകടത് 
തുെര്ന്ന് ജനങ്ങടള പുനെധിവസിപെിക്കുന്നതിലുും 
ദുെിതാശത്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എവോപിപെിക്കുന്നതിലുും 
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള് മുനപന്തിയിലായിരുന്നു.  
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് മുതല് മുനിസിപെല് 
വോര്പെവറ്നുേള് വടെയള്ള എല്ാ തവദേശ 
സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളിടലയും ഉവേ്യാഗസ്ര്, 
െഷോപ്രവര്ത്ന-ദുെിതാശത്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 
പങ്ാളിേളാകുവാന നിര്വദേശും നല്കുേയണ്ായി. 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ ഫണ്ടുേള് ഏറ്റവും 
അനുവയാജ്യടമന്നു േരുതുന്ന െീതിയില് 
ഉപവയാഗികാന അനുവാേവും നല്േി. ഈ 
നെപെിേളിലൂടെ  അനാവശ്യമായ ആശയക്കുെപെും 
ഒെിവാക്കുന്നതിനുും സാഹചെ്യങ്ങവളാെ് അതിവവഗും 
പ്രതിേെിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുേയും ദുെന്തനിവാെണ 
െീമുേള്ക് ഫലപ്രേമായും സുഗമമായും 
പ്രവര്ത്ിക്കുവാനുും  സാധിക്കുേയണ്ായി.

തുെര്്ചേയായ െണ്് വര്്ങ്ങളില് സുംസ്ാനത്തുണ്ായ 
ടവള്ളടപൊകങ്ങളില് 2018 -ടല ടവള്ളടപൊകാണ്  
കൂടുതല് രൂഷേമായി അനുഭവടപെട്ത്. ഇവത തുെര്ന്ന് 
അെിയന്തിെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക് 
പെിഹാെും ോണുന്നതിനുും 2018-19 -ടല വാര്്ിേ 
പദ്ധതി പുനഃക്രമീേെിക്കുവാനുും പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള്ക് 2018 ഓഗസ്റില് സര്കാര് അനുമതി 
നല്കുേയണ്ായി. വമഖലാ മാനേണ്ഡങ്ങളില് 
ഇളവേള് അനുവേിച്. വറാഡുേള്, പാലങ്ങള്, 
കുെിടവള്ള പദ്ധതിേള്, ടപാതു ടേട്ിെങ്ങള് തുെങ്ങി  

ടപാതു ആസ്ിേള് നന്നാകാനുും പുതുകിപെണിയാനുും 
ആവശ്യമായ തുേ േടണ്ത്തുന്നതിനായി  വാര്്ിേ 
പദ്ധതി പുനഃക്രമീേെിക്കുന്നതിന് നല്േിയ 
അവസെും  പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് 
സഹായേമാവേയണ്ായി.
പ്രകൃതി ദുെന്തങ്ങളുടെ പശ്ാത്ലത്ില്, 
പ്രവത്യേിച്ും ടവള്ളടപൊകത്ിറെ പശ്ാത്ലത്ില്, 
വജവവവവിധ്യ  പെിപാലനും, ോലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനും, പെിസ്ിതി സുംെഷേണും, ദുെന്ത 
നിവാെണും എന്നിവയ്കായി പുതിയതായി ഒരു വര്കിുംഗ് 
ഗ്രൂപെ് രൂപീേെിക്കുവാന പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് 
നിര്വദേശും നല്േി. അതത് തവദേശഭെണ സ്ാപന 
വമധാവി അദ്ധ്യഷേത വഹിക്കുന്ന വര്കിുംഗ് ഗ്രൂപെില് 
അുംഗങ്ങളായി, വമല്പറഞ് വമഖലേളില് നിന്നുള്ള 
വിേഗ്ദ്ധര് ഉണ്ായിെികണും.  ബവയാ വഡവവെ്സിറ്റി 
വമവനജ്മറെ് േമ്ിറ്റി, ഡിസാസ്റര് മാവനജ്ടമറെ് 
േമ്ിറ്റി എന്നീ വമഖലേളില് നിന്നുള്ളവടെയും 
ടവള്ളടപൊക െഷോപ്രവര്ത്നങ്ങളിലുും 
ദുെിതാശത്വാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലുും ഭാഗമായിരുന്ന 
ടപാതുജനങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്േരുടെയും 
പ്രതിനിധിേടളയും ഈ ഗ്രൂപെില് അുംഗങ്ങളാകാന 
നിര്വദേശിക്കുേയണ്ായി. അതാത് തവദേശഭെണ 
ടസക്രട്റിയാണ് ഗ്രൂപെിടറെ േണ്വീനര്.

ദുെന്തത്ിടറെ പശ്ാത്ലത്ില് 
െഷോപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുും ദുെിതാശത്വാസ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുും വനതൃതത്വും നല്ോനുും പ്രഥമ 
ശുശ്രൂ് നല്ോനുും വവണ്ി  ഓവൊ പ്രാവേശിേ 
സര്കാര് സ്ാപനത്ിലുും നാല് അെിയന്തിെ 
പ്രതിേെണ സുംഘങ്ങള് (ഇ.ആര്.െി) രൂപീേെിക്കുവാന 
പ്രവേശിേ സര്കാരുേള്ക് നിര്വദേശും നല്േി. 
ദുെിതാശത്വാസ േ്യാമ്പുേളാകി മാറ്റാന േെിയന്ന 
േമ്യൂണിറ്റി ടസറെറുേള് േടണ്ത്ാനുും വൊയിലറ്റുേള്, 
ശുചിതത്വും എന്നിവ ഈ വേ�ങ്ങളില് ഉറപൊകാനുും 
നിര്വദേശിക്കുേയണ്ായി.

2018-ടല ടവള്ളടപൊകും ഗുരുതെമായി ബാധി്ചേ 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് സഹായും 
നല്കുന്നതിനായി 2019-20 വാര്്ിേ പദ്ധതിയില് 
250 വോെി രൂപ പ്രവത്യേും വേയിരുത്തുേയണ്ായി. 
സഹായത്ിന് അര്ഹൊയ പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേടള ടതെടഞ്ടുക്കുന്നതിനുും ഫണ്് 
വിതെണും ടചയ്യുന്നതിനുള്ള  മാനേണ്ഡങ്ങള് 
നിശ്യിക്കുന്നതിനായി ഒരു േമ്ിറ്റി രൂപീേെിക്കുേയും 
വയാഗ്യൊയ പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് സമിതി 
ശുപാര്ശ പ്രോെും ഫണ്് വിതെണും ടചയ്യുേയമുണ്ായി. 
ഫണ്ടുേളുടെ വിനിവയാഗത്ിന് പുറത്ിറകിയ 
മാര്ഗനിര്വദേശങ്ങളില് പ്രധാനമായും ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗും  
നഷ്ടപെട്വര്ക് വയാജ്യമായ ഉപജീവന 
പദ്ധതിേള്കായി ഫണ്് വിനിവയാഗികണടമന്ന്  
വ്യവസ് ടചയ്ിരുന്നു. ടവള്ളടപൊകത്ില് നഷ്ടപെട് 
ടപാതു ആസ്ിേള് പുനഃസ്ാപിക്കുന്നതിനുും ടറസ്ക്യു 
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ട്ല്ട്റുേള് നന്നാക്കുന്നതിനുും പെിപാലിക്കുന്നതിനുും 
ഈ ഫണ്് ഉപവയാഗികാനുും  അനുമതി 
നല്കുേയണ്ായി.

രക്നവിഡ്-19 ടറെ  പ്തിരര്നധത്ില് 
പ്്നരദശിക സര്ക്ക്നരുകള് വഹിച്ച പങ്്

ൊജ്യത്് വോവിഡ്-19 ടറെ സാന്നിധ്യും 
ആേ്യമായി േടണ്ത്ിയ സുംസ്ാനും വേെളമാണ്. 
ആവൊഗ്യവകുപെിടനാപെും പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുും 
വളടെ ടപടട്ന്നുതടന്ന വോവിഡിടനതിടെ 
പ്രതിേെി്ചേത് ആവഗാളതലത്ില് തടന്ന 
ശ്രദ്ധികടപെടുേയണ്ായി. ഗ്ാമീണ ആവൊഗ്യ 
സുംെഷേണും, സാര്വ്വത്രിേ വിേ്യാഭ്യാസും, 
അധിോെങ്ങളുവെയും വിഭവങ്ങളുവെയും വിവേ�ീേെണും, 
സ്ത്രീ ശാക്ീേെണും തുെങ്ങിയവയിടല സാമൂഹിേ 
നിവഷേപങ്ങള് ടോവറാണ വവറസിടനതിടെ 
വപാൊൊന വേെളടത് സഹായി്ചേ പ്രധാന 
ഘെേങ്ങളായി വിലയിരുത്ടപെടുന്നു.

വോവിഡ്-19 മഹാമാെിടയ നിയ�ിക്കുന്നതിലുും 
പ്രതിവൊധിക്കുന്നതിലുും പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് 
സുപ്രധാന പങ് വഹിക്കുേയണ്ായി. അവയില് 
പ്രധാനടപെട്വയാണ് 1) വലാേ്ഡൗണ് സയത്് 
േമ്യൂണിറ്റി േി്ചേണ് സ്ാപി്ചേ് പ്രവര്ത്ിപെിച്. 2) 
ശുചീേെണ അണുവിമുക് പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ി. 
3) വരേക് േ ടചയിന - സാമൂഹിേ വബാധവല്കെണ 
പെിപാെിേള് സുംഘെിപെിച്. 4) അതിഥി 
ടതാെിലാളിേള്ക് താമസവും ഭഷേണവും മറ്റ് അവശ്യ 
സഹായങ്ങളുും  ലഭ്യമാകി. 5) ഗാര്ഹിേ േത്വാററെയിന, 
േൗണ്സിലിുംഗ്, നിെീഷേണും എന്നിവയടെ 
ഏവോപനും ഉറപൊകി. 6) മറ്റ് സുംസ്ാനങ്ങളില് 
നിന്നുും വിവേശത്തു നിന്നുും സുംസ്ാനവത്യ്ക് 
മെങ്ങിടയത്ിയവര്ക് സ്ാപനപെമായി േത്വാററെയിന 
സജ്മാകി. 7) വോവിഡ് ഫസ്റ്റ് വലന ട്ീറ്റ്ടമറെ് 
ടസറെറുേള് സ്ാപിച്. 8) പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് 
നിയ�ിക്കുന്ന ആവൊഗ്യ സ്ാപനങ്ങളില് ആവൊഗ്യ 
ജീവനകാരുടെ സാന്നിധ്യും ഉറപൊകി. 9) തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് നെത്തുന്ന ആശുപത്രിേളിവലയ്ക് 
മരുന്നുേളുും മറ്റ് ഉപേെണങ്ങളുും ലഭ്യമാകി. 10) 
ആവശ്യകാര്ക് മരുന്നുേള് സൗജന്യമായി 
വിതെണും ടചയ്തു. 11) ‘സുഭിഷേ വേെളും’ എന്ന 
വപെില് ോര്്ിേ െുംഗത്് ഭഷേ്യ ഉത്പാേനത്ില് 
സത്വയുംപെ്യാപ്ത വേവെിക്കുന്നതിനായി ഒരു പദ്ധതി 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. 12) ഓണ്വലന സ്കൂള് 
വിേ്യാഭ്യാസത്ിന് ഇറെര്ടനറ്റ് േണേ്െിവിറ്റി ഉറപൊകി.

സുഭിഷേ രകരളാം

വോവിഡ്-19 ടറെ പശ്ാത്ലത്ില് ഉണ്ാവയകാവന്ന 
ഭഷേ്യ ഷോമും വനെിടുന്നതിനായി  2020-21 -ല് 
സുംസ്ാന സര്കാര് ആെുംഭി്ചേ പദ്ധതിയാണ് 

സുഭിഷേ വേെളും. ടനല്്, പെങ്ങള്, പ്ചേകറിേള്, 
േിെങ്ങു വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ധാന്യങ്ങള് എന്നിവ  വലിയ 
വതാതില് ഉത്പാേിപെിക്കുേയും  പശു, ആെ്, മുയല്, 
പന്നിേള്, മത്സ്യും എന്നിവ വളര്ത്തുന്നതിന് 
സഹായും നല്േിടകാണ്് ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗും 
വപ്രാത്സാഹിപെിക്കുേയും ടചയ്ത് അടുത് അഞ്ച് 
വര്്ത്ിനുള്ളില് ഭഷേ്യ ഉല്ാേനത്ില് സത്വാശ്രയതത്വും 
വേവെിക്കുേ എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയടെ 
ലഷേ്യും.  പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുവെയും വിവിധ 
വകുപ്പുേളുവെയും  കുടുുംബശ്രീ,  ഹെിത വേെളും മി്ന, 
ടപാതു വമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് എന.ജി.ഒേള് 
എന്നിവയടെ സുംവയാജിത ഇെടപെലിലാണ് പദ്ധതി 
നെപൊക്കുന്നത്.  മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ 
ടതാെിലുറപ്പു പദ്ധതി (MGNREGS), അയ്ങ്ാളി നഗെ 
ടതാെിലുറപ്പു പദ്ധതി (AUEGS) തുെങ്ങി വിവിധ ടതാെില് 
പദ്ധതിേളുടെ സുംവയാജനവും ഇതില് ഉറപൊക്കുന്നുണ്്. 
പദ്ധതിേള് ആവി്്േെിക്കുന്നതിലുും  പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സുംവയാജിപെിക്കുന്നതിലുും  പ്രധാന പങ്്  വഹിവകണ്ത് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളാണ്.

തെിശുകൃ്ി ഈ പദ്ധതിയടെ പ്രധാന 
ഘെേങ്ങളിടലാന്നാണ്. തല്പെൊയ ഭൂ 
ഉെമേള്, കൃ്ികാര്, സത്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുേള്, 
സന്നദ്ധ സുംഘെനേള്, കുടുുംബശ്രീ യൂണിറ്റുേള്, 
യവജന സുംഘെനേള്, പ്രവാസിേള്, ടപാതു 
വമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് എന്നിവര്ടകല്ാും 
പദ്ധതിയടെ ഭാഗമാോും. വിപണിയിടല പ്രതികൂല 
വില വ്യതിയാനങ്ങളില് നിന്ന് േര്്േടെ 
സുംെഷേിക്കുന്നതിനായി  ഭഷേ്യ ോര്്ിേ 
ഉല്ന്നങ്ങള്ക്  അെിസ്ാന വില നിശ്യി്ചേത്  ഈ 
പദ്ധതിയടെ എടുത്തു പറവയണ് ഒരു സവിവശ്ത 
തടന്നയാണ്. 2020 നവുംബര് 1 മുതല് ഈ 
അെിസ്ാന വിലേള് സുംസ്ാനത്് പ്രാബല്യത്ില് 
വന്നു.  അെിസ്ാന വിലേള് ഇവയാണ്. (1 kg): 
മെി്ചേീനി (12 രൂപ), വന�ന വാെപെെും/വയനാെന 
വന�ന (30 രൂപ-24 രൂപ), വപനാപെിള് (15 രൂപ), 
കുമ്പളങ്ങ (9 രൂപ), ടവള്ളെി (8 രൂപ), പാവയ്ക (30 രൂപ),
പെവലങ്ങ (30 രൂപ), വള്ളിപെയര് (34 രൂപ,) തകാളി (8 
രൂപ), ടവണ്ക (20 രൂപ), ോവബജ് (11 രൂപ), ോെറ്റ് 
(21 രൂപ),  ഉരുളകിെങ്ങ് (20 രൂപ), ബീനസ് (28 രൂപ),  
ബീറ്റ്റൂട്് (21 രൂപ), ടവളുത്തുള്ളി (139 രൂപ). കൃ്ി വകുപെ്,  
VFPCK, വഹാര്ട്ി വോര്പ്, പ്രാഥമിേ  കൃ്ി വായ്പാ 
സഹേെണ സുംഘങ്ങള് എന്നിവയടെ  ഔട്് ലറ്റുേള് 
വെി ോര്്ിേ ഉല്ന്നങ്ങള് വശഖെിക്കുന്നതാണ്.

പ�ണ്ിന പരിപ്നെികള്

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ 2020-21 വാര്്ിേ 
പദ്ധതിയടെ ഭാഗമായി  നെപെിലാക്കുേ എന്ന 
ലഷേ്യവത്ാടെ ‘പ�ണ്ിന പെിപാെിേള്’ 
സുംസ്ാന സര്കാര് പ്രഖ്യാപിക്കുേയണ്ായി.  
ഇതിടല െണ്് പ്രധാന പദ്ധതിേളാണ് “വിശപെ് 
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െഹിത വേെളും”, “വെക് എ വരേക് ” എന്നിവ.  
വിശപെ് െഹിത വേെളും പദ്ധതിയില് 1000 ജനേീയ 
വഹാട്ലുേള് സ്ാപി്ചേ് 20 രൂപയ്ക് സബ്സിഡി 
നിെകില് ഭഷേണും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. എല്ാ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളിലുും 
ടചറിയ മുനിസിപൊലിറ്റിേളിലുും  അത്െത്ിലുള്ള 
ഒരു വഹാട്ടലങ്ിലുും സ്ാപിക്കുേയാണ് ഉവേ്യശ്യും.  
വോര്പെവറ്ന പെിധിയില് 10 വാര്ഡിന് ഒരു വഹാട്ല് 
എന്ന നിലയിലുും  സ്ാപിക്കുും. ഡിസുംബര് 7, 2020 
വടെ 843 ജനേീയ വഹാട്ലുേള് സുംസ്ാനത്് 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി.  കുറഞ് നിെക്കുും  ഉ്ചേഭഷേണ 
സമയങ്ങളില് വഹാും ടഡലിവറി വസവനവും 
വഹാട്ലുേളുടെ ജനപ്രീതി വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിന് 
ോെണമായി. വഹാട്ലുേള്ക് ഉള്ള വാെേ, 
വവേ്യുതി, വാട്ര് ചാര്ജ് എന്നിവ അതാത് പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളാണ് വഹിക്കുന്നത്.     

സുംസ്ാനത്് ഒട്ാടേ  ഗുണനിലവാെമുള്ള 
േമ്യൂണിറ്റി സാനിട്റി വോുംപ്േ്സുേള് സ്ാപി്ചേ്, 
വൊയിലറ്റ് വോുംപ്േ്സുേള്ക് വവണ്ിയള്ള േീര്ഘോല 
ആവശ്യങ്ങള്ക് പെിഹാെും ോണുേ എന്നതാണ് 
വെക് എ വരേക് റിഫ്രടമെറെ് ടസറെറുേളിലൂടെ 
ലഷേ്യമിടുന്നത്.  വെക് എ വരേക് ടസറെറുേള് 
ടപാതു ജനങ്ങള്ക്കുും യാത്രകാര്ക്കുും വിശ്രമിക്കുവാനുും  
മറ്റ് ഗുണനിലവാെമുള്ള വസവനങ്ങളുും പ്രോനും 
ടചയ്യുും.  ‘പ�ണ്ിന പെിപാെി’ യടെ േീെിലുള്ള മറ്റ് 
പദ്ധതിേള് താടെടകാടുക്കുന്നു. 1) വവയാ ക്ലബുേള് 
(പ്രായമായര്ക്കുള്ള റിക്രിവയ്ന ക്ലബുേള്). 2) ശുചിതത്വ 
വേെളും (എല്ാ തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുും സമഗ് 
ശുചിതത്വ പേവി). 3) അരുവിേള് വൃത്ിയാകല്. 4) 
ഒരു വോെി ഫലവൃഷേവതേളുടെ നെീലുും പെിപാലനവും. 
5) വജവപ്ചേകറി കൃ്ി വപ്രാത്സാഹിപെികല്. 6) 
വലാകല് എുംവപ്ായ്ടമറെ് അ്ത്വറനസ്  വപ്രാഗ്ാും. 
7) ടപാതുവിേ്യാഭ്യാസ സുംെഷേണ യജ്ും. 8) എല്ാ 
തവദേശ സ്ാപനങ്ങളിലുും പാലിവയറ്റീവ് ടേയര് 
പദ്ധതിേള്. 9) പട്ിേജാതി/പട്ിേവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ 
വിേസനും. 10) സമഗ് ദുെന്ത നിവാെണ പദ്ധതി 
(നമ്ള് നമുകായി)

പതിനഞ്നാം രക� ധനക്നര്യ കമ്ീഷന് 
വിഹിതത്ിന് അനസൃതമ്നയി 
തരദേശസ്വയാംഭരണ സ്ഥ്നപനങ്ങളടെ  
പദ്ധതികളടെ (2020-21) പുനഃക്രമീകരണാം

പതിനഞ്ചാും വേ� ധനോെ്യ േമ്ീ്ന 
പലോെ്യങ്ങളിലുും, പ്രവത്യേി്ചേ് നഗെ പ്രവേശത്ിടറെ 
ോെ്യത്ില്, മുന വേ� ധനോെ്യ േമ്ീ്നുേളില് 
നിന്നുും വിഭിന്നമായ സമീപനമാണ് സത്വീേെി്ചേത്. 
ഗ്ാമപ്രവേശങ്ങളില്  ഗ്ാമ/വ്ാക്/ജില്ാ 
പഞ്ചായത്തുേള് ഉള്ടപെടെയള്ള എല്ാ തലത്ിലുമുള്ള  

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുും  ഗ്ാറെ് നല്ോന 
ശുപാര്ശ ടചയ്യുേയണ്ായി.  പതിനാലാും ധനോെ്യ 
േമ്ീ്ന ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള്ക് മാത്രമാണ് 
ഗ്ാന്റുേള് നല്േിയത്. പതിനഞ്ചാും ധനോെ്യ 
േമ്ീ്ന  നഗെ പ്രവേശങ്ങളുടെ  ോെ്യത്ില് 
നഗെങ്ങടള ആേ്യമായി െണ്് വിഭാഗമായി 
തിെിച്ടോണ്് ഗ്ാന്റുേള് നല്ോന ശുപാര്ശ 
ടചയ്യുേയണ്ായി. (എ) പത്് േശലഷേത്ിന് മുേളില് 
ജനസുംഖ്യുള്ള 50 നഗെസഞ്ചയങ്ങള്1/നഗെങ്ങള്. 
(ബി) പത്് േശലഷേത്ില് താടെ ജനസുംഖ്യയള്ള മറ്റ് 
നഗെങ്ങളുും പട്ണങ്ങളുും.

2020-21 വര്്ടത് സുംസ്ാന ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുന്ന 
സമയത്്, പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുള്ള 
പതിനഞ്ചാും ധനോെ്യ േമ്ീ്ന വിഹിതത്ിടറെ 
വിശോുംശങ്ങള് അറിയില്ായിരുന്നു. അതിനാല് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് ബഡ്ജറ്റില് 
താല്കാലിേ വിഹിതും വേയിരുത്തുേയാണ് 
ടചയ്ത്. ഇപ്രോെമുള്ള താല്കാലിേ വിഹിതടത് 
അെിസ്ാനമാകി പതിനാലാും ധനോെ്യ േമ്ീ്ന 
മാര്ഗനിര്വദേശങ്ങള്ക് അനുസൃതമായി സാമ്പത്ിേ 
വര്്ും  ആെുംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി  വാര്്ിേ 
പദ്ധതിേള് തയ്ാറാകാന നിര്വദേശിക്കുേയണ്ായി. 
എന്നാല് പതിനഞ്ചാും  ധനോെ്യ േമ്ീ്ന 
റിവപൊര്ട്് വന്നതിനുവശ്ും 2020 ജൂണില്, 15-ാും 
ധനോെ്യ േമ്ീ്ന വിഹിതും കൂെി ഉള്ടപെടുത്ി 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുള്ള വിേസന ഫണ്് 
വിഹിതും പെി്്കെിക്കുേയണ്ായി.  പുതുകിയ 
വിഹിതത്ിന് അനുസൃതമായി പതിനഞ്ചാും ധനോെ്യ 
േമ്ീ്ന മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങള് പാലി്ചേ് പദ്ധതി 
പുനഃക്രമീേെികാന തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് 
നിര്വദേശും നല്േി.

പതിനഞ്ചാും ധനോെ്യ േമ്ീ്ന അവാര്ഡ് തുേ 
വിനിവയാഗിക്കുന്നതിന് സുംസ്ാന സര്കാര് 
പുറടപെടുവി്ചേ മാര്ഗനിര്വദേശങ്ങള് പ്രോെും ഒവൊ 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുും ധനോെ്യ േമ്ീ്ന 
വിഹിതത്ിടറെ വിനിവയാഗത്ിനായി ഉപപദ്ധതി 
തയ്ാറാവകണ്തുണ്്. നഗെസഞ്ചയത്ിന് േീെില് 
വരുന്ന ഓവൊ തവദേശ സ്ാപനവും പ്രവത്യേും പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്കുന്ന പതിവ് െീതിക് പേെും  നഗെസഞ്ചയ 
പ്രവേശവത്ക് ടമാത്ത്ില് ഒരു പദ്ധതി തയ്ാറാക്കുേ 
എന്നത്  ഒരു ടവല്ലുവിളി തടന്നയായിരുന്നു. ഇതിനായി 
സുംസ്ാന സര്കാര് വജായിറെ് പ്ാനിുംഗ് േമ്ിറ്റി 
(JPC) രൂപീേെികാന നിര്വദേശിക്കുേയണ്ായി. മുഖ്യ 
തവദേശ സ്ാപനത്ിടല അദ്ധ്യഷേന JPCയടെ  
ടചയര്വപെ്സനുും നഗെ സഞ്ചയത്ിടല മറ്റ് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ അദ്ധ്യഷേനമാരുും 
അവിടെയള്ള ടസക്രട്റിമാരുും  അുംഗങ്ങളുമായിെിക്കുും.  
ധനോെ്യ  േമ്ീ്ന വിഹിതത്ിടല ഒരു ഭാഗും 

1ഒരു നഗരവം  അതികനാെ് കേരന്ന് തുെരച്ചയായി േിെക്കുന്ന നഗര സ്വഭാവ്ിലുള്ള ലസന്സസ് ൌണുേള്/സ്റാറ്്യൂട്ടറി ൌണുേള്, ഔട്ട്കഗ്ാത്തുേള് 
എന്നിവയും കേരുന്ന ലമോ്ം ്കേശല്യാണ്  നഗരസഞ്യമോയി േണക്ാക്കുന്നത്.
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നിര്ബന്മായും  മുഖ്യ നഗെ പെിധിക് പുറത്് 
ടചലവെികണടമന്ന് സര്കാര് പുറടപെടുവി്ചേ 
മാര്ഗനിര്വദേശങ്ങളില് അനുശാസിക്കുന്നുണ്്.

പതിനാലാും ധനോെ്യ േമ്ീ്ന അവാര്ഡ് 
ോലയളവിടറെ അവസാന വര്്വമായി (2019-20) 
വനാക്കുവമ്പാള് പതിനഞ്ചാും ധനോെ്യ േമ്ീ്ടറെ 
ആേ്യ വര്്ും (2020-21)  വേെളത്ിടറെ വിഹിതത്ില് 
വര്ദ്ധനവണ്്. എങ്ിലുും  ടചലവിടുന്നതിലുള്ള 
അനായാസേത കുറവാടണന്നു ോണാും.  പതിനാലാും 
ധനോെ്യ േമ്ീ്ന ഫണ്ിടറെ ഭൂെിഭാഗവും 
അെിസ്ാന ഗ്ാറെ് ആയാണ്  നല്േിയത്.  ഗ്ാമീണ, 
നഗെ തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് ടപാതു 
ആസ്ിേളുവെയും വറാഡുേളുവെയും പെിപാലനും 
ഉള്ടപെടെയള്ള  അെിസ്ാന വസവനങ്ങളുമായി 
ബന്ടപെട് എല്ാ ടചലവേള്ക്കുും ഈ വിഹിതും 
(അെിസ്ാന ഗ്ാറെ് ) വിനിവയാഗികാന 
അവസെമുണ്ായിരുന്നു. എന്നാല്,  പതിനഞ്ചാും 
ധനോെ്യ േമ്ീ്ന േശലഷേത്ിലധിേും 
ജനസുംഖ്യയള്ള നഗെങ്ങള്ക് അനുവേി്ചേ 
മുഴുവന തുേയും  ഉപാധിേവളാടെയള്ളതുും (Tied 
Grant),  മറ്റ് നഗെങ്ങള്ക്കുും ഗ്ാമീണ പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേള്ക്കുും അനുവേി്ചേതില് 50 ശതമാനും 
ഗ്ാന്റുും ഉപാധിേവളാടെയള്ളതുും (Tied Grant) 
ആണ്. കൂൊടത ഈ ഫണ്ാേടട് നിര്ണായേമായ 
കുെിടവള്ളും, ശുചിതത്വും  എന്നീ െണ്് വസവനങ്ങള്ക്  
മാത്രവമ വിനിവയാഗികാവൂ എന്നുും നി്്േര്്ി്ചേിട്ടുണ്്. 
ഇവടയല്ാും തവദേശ സ്ാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്ന 
സത്വാതന്ത്യടത്  വലിയ വതാതില് ബാധിക്കുേ തടന്ന 
ടചയ്യുും. 

മിഷന് അരന്ത്യ്നദയ സര്രവേ - തുെര്ച്ചയ്നയ 
വര്ഷങ്ങളില് രകരളാം ഒന്നമത്

വേ� ഗ്ാമ വിേസന മ�ാലയും ഗ്ാമപഞ്ചായത്് 
വിേസന പദ്ധതി (ജി.പി.ഡി.പി) തയ്ാറാക്കുന്നതിന് 
മുവന്നാെിയായി എല്ാ സുംസ്ാനങ്ങവളാടുും 
മി്ന അവന്ത്യാേയ സര്വവ്വ നെത്തുവാന 
ആവശ്യടപെടുേയണ്ായി. അെിസ്ാന സൗേെ്യും, 
മാനവവിേസനും, സാമ്പത്ിേ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
എന്നീ മാനേണ്ഡങ്ങടള അെിസ്ാനമാകി 
ചില സൂചിേേളുപവയാഗി്ചേ് ൊജ്യടത് എല്ാ 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേടളയും റാങ്് ടചയ്യുേയും അതിടറെ 
അെിസ്ാനത്ില് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളിടല വിേസന 
വിെവേള് നിേത്തുന്നതിനായി ഗ്ാമപഞ്ചായത്് 
വിേസന പദ്ധതി വെി വപ്രാജേ്ടുേളുും പെിപാെിേളുും 
ആസൂത്രണും ടചയ്യുേ എന്നതുമാണ് സര്വവ്വ ലഷേ്യും 
വയ്ക്കുന്നത്. വേ� സുംസ്ാന പദ്ധതിേളുടെയും 
പ്രാവേശിേ വിഭവങ്ങളുടെയും സുംവയാജനും വെി 
വിേസന വിെവ് നിേത്തുന്നതിനായി ഏടറ്റടുക്കുന്ന 
വപ്രാജേ്ടുേള്ക് വിഭവ സമാഹെണും 
നെത്ാവന്നതാണ്. 2017-18 -ല് സുംസ്ാനടത് 

ടതെടഞ്ടുത് 195 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളിലാണ് 
(കുടുുംബശ്രീ വനാഡല് ഏജനസിയായി) മി്ന 
അവന്ത്യാേയ സര്വവ നെത്ിയത്. 2018-19 -ല് 
941  ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് 939 എണത്ിലുും 
സര്വവ്വ നെത്തുേയണ്ായി. 2019-20 -ല് എല്ാ 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളിലുും സര്വവ നെത്ി.
2019-20 ല് വേശീയ തലത്ില് 2,66,417 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളിലാണ് സര്വവ്വ നെത്ിയത്. 
ഇതില് 85 ശതമാനും ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളുടെയും 
ശൊശെി വസ്കാര് 41 ല് താടെ ആയിരുന്നു. ഒരു 
ശതമാനും ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് മാത്രടമ 80 ന് 
മുേളില് വസ്കാര് വനടുേയണ്ായള്ളു. എന്നാല് 
വേെളത്ില് 941 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് 27 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് 80 ന് മുേളില് വസ്കാര് വനടുേയും 
844 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് (89.69 ശതമാനും) 60 -ന് 
മുേളില് വസ്കാര് വനടുേയും ടചയ്തു. വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം  12.1.1 -ല് ടോടുത്ിെിക്കുന്നു. 
വേെളത്ിടറെ വസ്കാര് മറ്റ് സുംസ്ാനങ്ങടളകാളുും  
വേശീയ ശൊശെിടയകാളുും ഏടറ മുേളിലാണ് 
എന്നാണ്  മി്ന അവന്ത്യാേയ സര്വവ്വയടെ 
േണക്കുേള് സൂചിപെിക്കുന്നത്.

തരദേശ സര്ക്ക്നരുകളടെ പദ്ധതി ധന 
വിനിരയ്നഗാം (2019-20)

വാര്്ിേ പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതമായി  തവദേശ 
സര്കാരുേള്ക് സാധാെണയായി െണ്് 
െീതിയിലാണ് ഫണ്ടുേള് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ആേ്യവത്ത് 
ഉപാധി െഹിത പദ്ധതി ധനസഹായും (വിേസന 
ഫണ്് ). െണ്ാമവത്ത് ആവി്്കൃത പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള 
(വ്ാണ്വസര്ഡ് സ്കീമുേള്ക്കുള്ള) പദ്ധതി സഹായും. 
ആേ്യ വിഭാഗത്ിടല ഫണ്് ഉപവയാഗി്ചേ് സുംസ്ാന 
ഗവണ്ടമന്റു് പുറടപെടുവിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗവെഖക് 
വിവധയമായി വപ്രാജേ്ടുേള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതിലുും 
മുനഗണനേള് നിശ്യിക്കുന്നതിലുും നിര്വ്വഹണും 
നെത്തുന്നതിലുും    തവദേശ സ്ാപനങ്ങള്ക് പൂര്ണ 
സത്വാത�്യമാണ് ഉള്ളത്. 

 മുമ്പ് സൂചിപെി്ചേത് പ്രോെും അഞ്ചാും സുംസ്ാന 
ധനോെ്യ േമ്ീ്ടറെ (എസ്.എഫ്.സി) 
ശുപാര്ശേളിവന്ല് സത്വീേെി്ചേ ആഷേന വെകണ് 
റിവപൊര്ട്് (എ.റ്റി.ആര്) പ്രോെമാണ്  തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്  വിേസന ഫണ്് വേയിരുത്തുന്നത്. 
സുംസ്ാന  പദ്ധതി വിഹിതത്ിടറെ 24.50 
ശതമാനും തുേയാണ് (7,500 വോെി രൂപ)  തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വിേസന ഫണ്ായി 
2019-20 -ല് വേയിരുത്ിയത്.  വിവിധ 
വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഫണ്് ഓവൊ തവദേശഭെണ 
സ്ാപനത്ിനുും വിതെണും നെത്തുന്നത് അഞ്ചാും 
സുംസ്ാന ധനോെ്യ  േമ്ീ്ടറെ ശുപാര്ശേളിവന്ല് 
സത്വീേെി്ചേ  നെപെി റിവപൊര്ട്് പ്രോെമാണ്. വിവിധ 
തലത്ിലുള്ള തവദേശ സ്ാപനങ്ങള്ക് ഓവൊ 
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വിഭാഗത്ിലുും  2019-20 -ല് വേയിരുത്ിയ വിേസന 
ഫണ്് വിഹിതടത്  സുംബന്ി്ചേ വിശോുംശങ്ങള് 
പട്ിക 12.1.4 -ല് ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

വിേസന ഫണ്ിന് (സുംസ്ാന പദ്ധതിയടെ നിശ്ിത 
ശതമാനും) പുറടമ  തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് 
തനത് ഫണ്്, ടമയിറെനനസ് ഫണ്്, മറ്റ് ഫണ്ടുേള് 
എന്നിങ്ങടന വിവിധ വപ്രാജേ്ടുേള് നെപെിലാകാനായി  
തുേ ലഭ്യമാകുന്നുണ്്. 2019-20 -ല് എല്ാ തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളുവെയും പദ്ധതിേളുടെ ആടേ വിഹിതും 
19,889.68 വോെി രൂപയായിരുന്നു. ഇതില് 7,473.25 
വോെി രൂപ  ടചലവെിക്കുേയണ്ായി. ടചലവേള് ഇനും 
തിെി്ചേ് വനാകിയാല് ആടേ ടചലവില്  54 ശതമാനും 
ടചലവും  വിേസന ഫണ്ില് നിന്നായിരുന്നുടവന്ന് 
ോണാും. 16.65  ശതമാനും ടചലവ് ടമയിറെനനസ്  
ഫണ്ില് നിന്നുും 8.35 ശതമാനും തനത് ഫണ്ില് 
നിന്നുമാണ്. വേ�ാവി്്കൃത പദ്ധതിേള്,  സഹേെണ 
സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വായ്പ, ഗുണവഭാക്തൃ 

വിഹിതും എന്നിവയില് 21 ശതമാനും ടചലവണ്ായിട്ടുണ്്.  
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്ന 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെ  പ്രധാന ധനമാര്ഗ്ഗമായി 
ോണുന്നത് വിേസന ഫണ്ിടനയാണ് (54 
ശതമാനും) എന്നാണ് േണക്കുേള് ോണിക്കുന്നത്. 
ഏേവേശും 16.65 ശതമാനും തുേ  വറാഡുേളുടെയും 
വിട്ടുേിട്ിയ സ്ാപനങ്ങളുവെയും പെിപാലനത്ിനായി 
ടചലവാക്കുന്നുടണ്ന്നാണ് ോണിക്കുന്നത്. 
വിശോുംശങ്ങള് ചിത്ാം 12.1.3 ലുും  അനബന്ാം 12.1.2 
ലുും നല്േിയിട്ടുണ്്.

തരദേശസ്ഥ്നപനങ്ങളടെ പ്കെനാം – വികസന 
ഫണ്്

വനെടത് സൂചിപെി്ചേതുവപാടല പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ പ്രധാന ധന വ്ാതസ്് 
വിേസനഫണ്് തടന്നയാണ്. 
2019-20 -ല് തവദേശ സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 

ച ിത്ാം 12.1.3 തവദേശസ്ാപനങ്ങളുടെ വ ിവധ വ്ാതസ്സുേളില് നിന്നുള്ള  ടചലവ് (2019-20)

പദ്ധതി ഫണ്് (54.00%)

തനത് ഫണ്് (8.35%)

ഇനസ്റിറ്റയൂ്ണല് ഫിനാനസ് 
(6.99%)
വറാഡ് പെിപാലന ഗ്ാറെ്  
(10.67%)
വറാഡിതെ പെിപാലന ഗ്ാറെ്  
(10.67%)
മറ്റുള്ളവ (14.00%)

അവെംബം - ഇന്ഫരകമേഷന് കേരള മേിഷന് 2020 

പട്ിക 12.1.4
വിവിധ തലത്ിലുള്ള  തവദേശ സ്ാപനങ്ങള്ക് വേയിരുത്ിത്ിയ വിേസന ഫണ്് വിഹിതും. (2019-20)

 (രൂപ ലഷേത്ില്)

പ്്നരദശിക സര്ക്ക്നര്

ടപ്നതുവ ിഭ്നഗാം

പട്ികജ്നതി 
ഉപപദ്ധതി

പട്ിക 
വര്ഗ്ഗ 

ഉപപദ്ധതി
ആടകസ്നധ്നരണ

വ ിഹിതാം
14-്നാം ധനക്നര്യ കമ്ീഷന് ഗ്്നറെ് 

അെിസ്ഥ്നന 
ഗ്്നറെ്

ടപര്രഫ്നര്മന്സ് 
ഗ്്നറെ്

ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് 1,63,517.52 1,08,473.00 13,257.00 69,932.51 11,446.40 3,66,626.43
വ്ാക് പഞ്ചായ-
ത്തുേള് 68,011.52 0.00 0.00 21,775.83 3,585.14 93,372.49

ജില്ാ പഞ്ചായത്തുേള് 68,011.52 0.00 0.00 21,775.83 3,585.14 93,372.49
മുനിസിപൊല ിറ്റിേള് 32,664.61 49,502.55 13,612.61 13,396.71 1,271.99 1,10,448.47
വോര്പെവറ്നുേള് 28,256.83 38,439.45 10,570.39 8,503.12 410.33 86,180.12
ആടേ 3,60,462.00 1,96,415.00 37,440.00 1,35,384.00 20,299.00 7,50,000.00

അവെംബം: അനുബന്ം IV, സംസ്ാന ബജറ്് 2019-20.
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വിേസന ഫണ്ിടല ബജറ്റ് വിഹിതും 7500 വോെി 
രൂപയായിരുന്നു. ഇതില് 7209.10 വോെി രൂപ വിതെണും 
ടചയ്യുേയണ്ായി. വിതെണും ടചയ്തു ആടേ തുേയില് 
നിന്നുും 4035.57 വോെി രൂപ ടചലവെിച് (55.98%). 
േെിഞ് െണ്ടു വര്്ടത് അവപഷേി്ചേ് 2019-20 
ടല കുറഞ് ടചലവ് വോവിഡ്-19 മഹാമാെി 
മൂലമുണ്ായ സാമ്പത്ിേ പ്രതിസന്ിയടെ ഭാഗമായി 
സാമ്പത്ിേവര്്ാവസാനും ട്്റിയിവലര്ടപെടുത്ിയ 
നിയ�ണങ്ങള് ോെണമാണ്. ട്്റിയില് 
തീര്പൊോടത േിെന്നിരുന്ന ബില്ലുേള് (1636.97 വോെി 
രൂപ) മാര്്ചേ് 31 ന് ഉള്ളില് ക്ലിയര് ടചയ്ിരുന്നുടവങ്ില് 
ടചലവ് 78.69 ശതമാനമാകുമായിരുന്നു. 

ഗ്ാമ-വ്ാക് പഞ്ചായത്തുേളില് ടചലവ് 60 
ശതമാനത്ിനു മുേളിലാണ്. ജില്ാപഞ്ചായത്തുേളുവെയും 
നഗെ, തവദേശ ഭെണ സ്ാപനളുവെയും ടചലവ് 50 
ശതമാനത്ില് താടെയാണ്. പ്രാവേശിേ സര്കാര് 
തിെിച്ള്ള ടചലവ് വിശോുംശങ്ങള് ചിത്ാം 12.1.4 -ല് 
നല്േിയിെിക്കുന്നു.

വികസന ഫണ്ിടറെ വിഭ്നഗാം തിരിച്ചുള്ള 
പ്കെനാം

തവദേശ സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വിേസന 
ഫണ്് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ാണ് വേയിരുത്തുന്നത്. 
ടപാതുവിഭാഗും, പട്ിേജാതി ഉപപദ്ധതി (എസ്.
സി.എസ്.പി) പട്ിേവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (റ്റി.എസ്.
പി) എന്നിവയാണവ. വിേസന ഫണ്് ഇനത്ില് 
വിതെണും ടചയ് 7,209.10 വോെി രൂപയില്, 5,652.21 
വോെി രൂപ (78.40 ശതമാനും) ടപാതു വിഭാഗത്ിലുും, 
1,353.90 വോെി രൂപ (18.78 ശതമാനും) എസ്.
സി.എസ്.പി വിഭാഗത്ിലുും 202.99 വോെി രൂപ 
(2.82 ശതമാനും)  റ്റി.എസ്.പി വിഭാഗത്ിലുും 

ആണ് നല്േിയത്. ടപാതു വിഭാഗും ഫണ്ടുമായി 
താെതമ്യടപെടുത്തുവമ്പാള് എസ്.സി.എസ്.പി, റ്റി.
എസ്.പി ഫണ്ടുേളുടെ ടചലവ് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് 
കുറവാണ്. നഗെ തവദേശ സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങളില് 
ടപാതുവിഭാഗും ഫണ്ിടന അവപഷേി്ചേ് എസ്.സി.എസ്.
പി ഫണ്ില് ഉയര്ന്ന ടചലവ് ോണിക്കുന്നുണ്്. 
വിശോുംശങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.3, ചിത്ാം 12.1.5 
എന്നിവയില് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

രമഖല്ന വിശകലനാം

പദ്ധതി മാര്ഗ്ഗവെഖ പ്രോെും തവദേശ സത്വയും ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് മൂന്ന് വമഖലേളിലായിട്ാണ് ഫണ്് 
വേയിരുത്തുന്നത്. ഉത്പാേനും, വസവനും, പശ്ാത്ലും 
എന്നിവയാണവ. വമഖല തിെിച്ള്ള പ്രേെനും 
ചിത്ാം 12.1.6 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു. ആടേ ടചലവില് 
ഉത്പാേന വമഖലയടെ പങ്് 12.64 ശതമാനും 
മാത്രമാണ്. കൂടുതല് തുേ ടചലവെി്ചേിെിക്കുന്നത് 
വസവന വമഖലയിലാണ് (66.78 ശതമാനും). പശ്ാത്ല 
വമഖലാ വിഹിതും 20.58 ശതമാനമാണ്. വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.4 നല്േിയിെിക്കുന്നു.

ഉത്പ്നദന രമഖല

ഉത്പാേന വമഖലയിടല ആടേ ടചലവിടറെ 
ഉപവിഭാഗും തിെിച്ള്ള ടചലവ് ചിത്ാം 12.1.7 -ല് 
ോണി്ചേിെിക്കുന്നു. ഉത്പാേന വമഖലയ്കായി ടചലവെി്ചേ 
തുേയില് 36.78 ശതമാനവും ോര്്ിേ വമഖലയിലാണ്. 
ടതാട്ടു പിന്നാടല മൃഗസുംെഷേണും (23.02 ശതമാനും), 
ഷേീെവിേസനും (16.36 ശതമാനും), ജലവസചനും 
(9.15 ശതമാനും), വ്യവസായും, സത്വയുംടതാെില് (6.78 
ശതമാനും) എന്നീ വമഖലയിലാണ്. മത്സ്യബന്ന 
വമഖലയില് ടചലവ് 1.37 ശതമാനും മാത്രമാടണങ്ില് 

ച ിത്ാം 12.1.4 വ ിതെണും ടചയ് വ ിേസന ഫണ്ിടറെ അെിസ്ാനത്ില് വ ിവ ിധ പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ 
ടചലവ് പ്രേെനും. (2019-20)
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വിതെണും ടചയ് തുേടയ 
അെിസ്ാനമാകിയള്ള 
ടചലവേള് (ശതമാനത്ില് )
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ച ിത്ാം 12.1.5 – 2019-20ല് വ ിതെണും ടചയ് വ ിേസന ഫണ്ിടറെ അെിസ്ാനത്ില്  പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ വ ിഭാഗും തിെിച്ള്ള ടചലവ്
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ഗ്ാമ പഞ്ചായത്തുേള് 

വ്ാക് പഞ്ചായത്തുേള് 

ജില്ാ പഞ്ചായത്തുേള് 

മുനിസിപൊലിറ്റിേള് 

വോര്പെവറ്നുേള് 

റ്റി.എസ്.പി എസ്.സി.പി ടപാതു വിഭാഗും 

അവെംബം - ഇന്ഫരകമേഷന് കേരള മേിഷന് 2020

ച ിത്ാം 12.1.6 തവദേശസത്വയുംഭെണസ്ാപനങ്ങള് നെത്ിയ ടമാത്ും ടചലവ ില് വ ിവ ിധ വമഖലേളുടെ 
 ടചലവ് വ ിഹിതും ശതമാനത്ില് (വ ിേസന ഫണ്് 2019-20)

അവെംബം - ഇന്ഫരകമേഷന് കേരള മേിഷന് 2020

ച ിത്ാം –12.1.7 ഉത്പാേന വമഖലയിടല ആടേ ടചലവ ില് ഉപവമഖല തിെിച്ള്ള ടചലവ് വ ിഹിതും  ശതമാനത്ില്. 
(വ ിേസനഫണ്് 2019-20)

കൃ്ി (36.78%)

ജലവസചനും (9.15%)

മണ്, ജലസുംെഷേണും, പെിസ്ിതി, വനവല്കെണും (4.73%)

മൃഗസുംെഷേണും (23.02%)

ഷേീെവിേസനും (16.36%)

മത്സ്യബന്നും (1.37%)

വ്യവസായും, സത്വയും ടതാെില് സുംെുംഭങ്ങള് , മാര്കറ്റിുംഗ് (7.24%)

ഊര്ജ് ഉല്ാേനും (1.23%)

സര്കാര് ഉത്െവ് പ്രോെമുള്ള സാമ്പത്ിേ വേയിരുത്ല് (ഉല്ാേന 
വമഖല) (0.11%)
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മണ്-ജല സുംെഷേണത്ിനായി 4.73 ശതമാനമാണ് 
വിനിവയാഗി്ചേിെിക്കുന്നത്. വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.5 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു. 

2019-20 വാര്്ിേ പദ്ധതിക് നിശ്യി്ചേിരുന്ന 
വമഖലാ മാനേണ്ഡങ്ങള് അനുസെി്ചേ് ഗ്ാമീണ തവദേശ 
ഭെണ സ്ാപനങ്ങള് അവരുടെ ടപാതുവിഭാഗും 
(സാധാെണ വിഹിതും) ഫണ്ിടറെ 30 ശതമാനും 
ഉത്പാേന വമഖലയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്കായി 
നീകി വവയ്കണ്തുണ്്. നഗെ തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക് ഇത് 10 ശതമാനമാണ്. പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ ടപാതുവിഭാഗും (സാധാെണ 
വിഹിതും) ഫണ്ിടല ഉത്പാേന വമഖലയടെ വിഹിതും 
പട്ിക 12.1.5 -ല് ോണി്ചേിെിക്കുന്നു.  വോവിഡ്-19 
ടറെ പശ്ാത്ലത്ില് ട്്റിയില് ഏര്ടപെടുത്ിയിരുന്ന 
നിയ�ണങ്ങള് ോെണും എല്ാ തലത്ിലുമുള്ള 
തവദേശഭെണസ്ാപനങ്ങളുും ഉത്പാേന വമഖലയ്ക് 
നി്്േര്്ി്ചേിരുന്ന തുേവയകാള് കുറവാണ് 
ടചലവെി്ചേിട്ടുള്ളടതന്ന് ോണാവന്നതാണ്.

രസവന രമഖല

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ ഉപവമഖല തിെിച്ള്ള 
വസവനവമഖലയടെ ടചലവ് ചിത്ാം 12.1.8 -ല് 
ോണി്ചേിെിക്കുന്നു. വസവനവമഖലയ്ക് േീെിലുള്ള 
ടചലവിടറെ 41.02 ശതമാനവും ഭവനും, ഭവന  
വവേ്യുതീേെണും എന്നീ ഉപ വമഖലയിലാണ് 
ടചലവെി്ചേിെിക്കുന്നത്. എല്ാ തവദേശ സര്കാരുേളുും 
ഭവന നിര്മ്ാണത്ിനായി നിര്ബന്ിതമായും തുേ 
വേയിരുത്ണടമന്ന് നി്്േര്്ി്ചേിട്ടുള്ളതിനാലാണ് 
ഈ വമഖലയിടല ഉയര്ന്ന ടചലവ് ോണിക്കുന്നത്. 
ടപാതുവിഭാഗും, എസ്.സി.പി, റ്റി.എസ്.പി എന്നിവയില്  
ആടേ തുേയടെ 20 ശതമാനും തുേ തവദേശ 
സത്വയുംഭെണ സ്ാപനങ്ങള് നിര്ബന്മായും ഭവന 
നിര്മ്ാണത്ിനുും പി.എും.എ.വവ ടചലവേള്ക്കുമായി 
വേയിരുവത്ണ്തുണ്്. വസവന വമഖലയിടല ആടേ 
ടചലവിടറെ 14.38 ശതമാനും വിേ്യാഭ്യാസത്ിനുും 10.82 
ശതമാനും സാമൂഹ്യവഷേമും ഉള്ടപെടെയള്ള സാമൂഹിേ 
സുെഷേയ്ക്കുും 6.03 ശതമാനും കുെിടവള്ളത്ിനുും 4.49 

പട്ിക 12.1.5 – 2019-20 വാര്് ിേ പദ്ധതി : ടപാതുവ ിഭാഗും ഫണ്ിടല (സാധാെണ വ ിഹിതും) ടചലവ ില് 
ഉത്പാേനവമഖലയടെ ടചലവ് വ ിഹിതും (രൂപ വോെിയില്)

ക്രമ
നും. പ്രാവേശിേ 

സര്കാര് തെും

ടപാതുവ ിഭാഗും 
ഫണ്ിടല സാധാെണ 
വ ിഹിതത്ില് ഉല്ാേന 
വമഖലയിടല ടചലവ്

ടപാതുവ ിഭാഗും
ഫണ്ിടല  സാധാെണ 
വ ിഹിതത്ിടല ആടേ 

ടചലവ്
ടചലവ് 

ശതമാനും

1 ഗ്ാമപഞ്ചായത്് 263.16 1,245.39 21.13
2 വ്ാക് പഞ്ചായത്് 99.03 415.81 23.82
3 ജില്ാ പഞ്ചായത്് 58.15 336.49 17.28

4 മുനിസിപൊല ിറ്റി 22.90 263.96 8.68

5 വോര്പെവറ്ന 11.68 183.18 6.38
ആടേ 454.92 2,444.83 18.61

ച ിത്ാം 12.1.8 വസവനവമഖലയിടല ആടേ ടചലവ ില്  ഉപവമഖല തിെിച്ള്ള ടചലവ് വ ിഹിതും ശതമാനത്ില് 
(വ ിേസന ഫണ്് 2019-20)  
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വിദധ്യാഭധ്യാസം, കല, സം�യാരം & കയായികം (14.38%) 

ആേരയാഗധ്ം (5.60%) 

�ടിെവ�ം (6.03%) 

�ചിത��ം മയാലിനധ് സം�രണ�ം (4.49%) 

ഭവന നി��യാണ�ം ഭവന ൈവദ�തീകരണ�ം (41.02%) 

സയാ�ഹധ്േ�മ�ം സയാ�ഹിക �ര��ം (10.82%) 

േപയാഷകയാഹയാരം (7.41%) 

അ�ണവയാടിക� (5.35%) 

മ��വ (4.90) 
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ശതമാനും ശുചിതത്വത്ിനുമായി വിനിവയാഗി്ചേിട്ടുണ്്. 
വിശോുംശങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.6 ചിത്ാം 12.1.8 
എന്നിവയില് നല്േിയിെിക്കുന്നു. 

പശ്്നത്ല രമഖല

2019-20 വാര്്ിേ പദ്ധതിയില് പശ്ാത്ല 
വമഖലയിടല ആടേ ടചലവില് 76.96 ശതമാനും 
തുേയും വറാഡുേളുും പാലങ്ങളുും അെങ്ങുന്ന ഗതാഗത 
ഉപവമഖലയ്ക് വിനിവയാഗി്ചേിട്ടുണ്്. പശ്ാത്ല 
വമഖലയിടല ആടേ ടചലവ് തുേയായ 830.58 
വോെി രൂപയില് ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള് 469.11 വോെി 
രൂപയും മുനിസിപൊലിറ്റിേള് 132.43 വോെി രൂപയും  
ടചലവെിക്കുേയണ്ായി. 2019-20 ടല പശ്ാത്ല 
വമഖലയ്ക് േീെിലുള്ള ഉപവമഖലേളിടല ടചലവ് 
വിശോുംശങ്ങള് ചിത്ാം 12.1.9, അനബന്ാം 12.1.7 
എന്നിവയില് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

പ്രത്യക വിഭ്നഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതികളടെ 
പ്കെനാം

വനിതാഘെേ പദ്ധതിയും ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
(വൃദ്ധര്, കുട്ിേള് ഭിന്നവശ്ികാര്, സാന്തത്വന 
പെിചെണും ആവശ്യമുള്ളവര്, ട്ാനസ് ടജവറെെ്സ് ) 
പദ്ധതിയും വേെളത്ിടറെ വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണത്ില് 
എടുത്തു പറവയണ് പ്രവത്യേത തടന്നയാണ്. 
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങള് ടപാതുവിഭാഗും 
(സാധാെണ വിഹിതും), എസ്.സി.എസ്.പി., റ്റി.
എസ്.പി എന്നിവയടെ ആടേ വിഹിതത്ിടറെ 10 
ശതമാനും വനിതാ ഘെേ പദ്ധതിക്കുും 5 ശതമാനും, 
കുട്ിേള്, ഭിന്നവശ്ികാര്, ട്ാനസ് ടജവറെെ്സ് 
എന്നിവര്ക്കുും മടറ്റാരു 5 ശതമാനും തുേ വൃദ്ധര്ക്കുും 
സാന്തത്വന പെിചെണത്ിനുമായി നിര്ബന്മായും 
വേയിരുത്ണടമന്ന് നി്്േര്്ി്ചേിട്ടുണ്്. 2019-20 
ല് വനിതാ ഘെേ പദ്ധതി ടചലവ് (ടപാതുവിഭാഗ 

ഫണ്ിടല സാധാെണ വിഹിതും, എസ്.സി.എസ്.പി, 
റ്റി.എസ്.പി എന്നിവ ഒരുമി്ചേ് ) 6.36 ശതമാനമാണ്. 
കുട്ിേള്, ഭിന്നവശ്ികാര് എന്നിവര്കായള്ള 
പ്രവത്യേ പെിപാെിയടെ ോെ്യത്ില് ഇത് യഥാക്രമും 
3.95 ശതമാനവും 1.90 ശതമാനവമാണ്. സാന്തത്വന 
പെിപാലനത്ിന് 2.17 ശതമാനമാണ് ടചലവായത്. 
പ്രവത്യേ വിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതിേളില് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ ടചലവ്  സര്കാര് 
നി്്േര്്ി്ചേതിടനകാളുും കുറവാണ്. പ്രവത്യേ 
പദ്ധതിേള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതില് ോെ്യമായ 
ശ്രദ്ധ തവദേശസ്ാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുും 
ഉണ്ാവേണ്തുടണ്ന്നാണ് ഇത് ോണിക്കുന്നത്. 
2019-20 ടല പ്രവത്യേ വിഭാഗങ്ങള്ക് വവണ്ിയള്ള 
പദ്ധതിേള്ക്കുള്ള ടചലവേളുടെ വിശോുംശങ്ങള് പട്ിേ 
12.1.6 ലുും 2019-20 വര്്ടത് വിവിധ തലങ്ങളിടല 
തവദേശഭെണ സ്ാപനങ്ങളുടെ വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.8 ലുും നല്േിയിെിക്കുന്നു.

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള് സുംസ്ാനടത് 
സുപ്രധാനവും ശക്വമായ ഭെണസ്ാപനങ്ങളായി 
മാറിയിട്ടുണ്്. വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണും ഇരുപത്ിയഞ്ചാും 
വര്്ത്ിവലക് േെക്കുവമ്പാള് വിേസനടമന്നത് 
സമഗ്വും പങ്ാളിത്പെവമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി 
മാറ്റുവാന സാധിക്കുേയണ്ായി. േെിഞ് 25 വര്്ടത് 
അനുഭവങ്ങള് എന്നത് വനട്ങ്ങള്, വിെവേള്, 
വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണടത് ശ്േതിടപെടുത്തുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ തിരുത്ല് നെപെിേള് എന്നിവയടെ 
പാഠങ്ങള് കൂെിയാണ്. പങ്ാളിത് ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയയില് മറ്റ് സുംസ്ാനങ്ങള്ക് വേെളും 
വെിോട്ിയാടണങ്ിലുും സര്വ്വതല ്ര്ശിയായ 
വിേസനും ഉറപൊക്കുന്നതിന് വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണും 
കൂടുതല് ആെത്ിലാക്കുേയും ശക്മാക്കുേയും 
വിപുലീേെിക്കുേയും ടചവയ്ണ്തുണ്്.  
 

ച ിത്ാം 12.1.9  - പശ്ാത്ലവമഖലയിടല ആടേ ടചലവ ില് ഉപവമഖല തിെിച്ള്ള ടചലവ് വ ിഹിതും  
(വ ിേസന ഫണ്് 2019-20)

76.96

11.71

8.55

1.17 1.6

ഗതാഗതും (76.96%)

ഉല്ാേന വസവന വമഖലേളില് ഉള്ടപെടുത്ാത് 
ടപാതു ടേട്ിെങ്ങള് (11.71%)
സ്ട്ീറ്റ് വലറ്റുും ഓഫീസ് വവേ്യുതീേെണവും (8.55%)

മറ്റ് നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് (1.17%)

മറ്റുള്ളവ (1.60%)
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പട്ിക – 12.1.6 – പ്രവത്യേ വ ിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതിേളുടെ ടചലവ്  വ ിഹിതും (2019-20)
ക്രമ
നാം പ്രത്യക പദ്ധതികള്

ടപ്നതു വ ിഭ്നഗാം സ്നധ്നരണ വ ിഹിതാം എസ്.സി.പ ി/റ്റി.എസ്.
പ ി എനിവയുടെ ആടക തുകയില് പ്രത്യക പദ്ധതികളടെ 
പങ്് (ശതമ്നനത്ില്) 

1 വനിതാ ഘെേ പദ്ധതി 6.36
2 കുട്ിേള്ക്കുള്ള പ്രവത്യേ പദ്ധതി 3.95
3 വവയാജനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രവത്യേ പദ്ധതി 2.72
4 ഭിന്നവശ് ികാര്ക്കുള്ള പ്രവത്യേ പദ്ധതി 1.90
5 സാന്തത്വന പെിെഷോ വപ്രാജേ്ടുേള് 2.17
6 ട്ാനസ് ടജനവഡെ്സിനുള്ള പ്രവത്യേ പദ്ധതി 0.005

 പ്്നരദശിക സര്ക്ക്നരുകളടെ രമഖലയില് 
രക�-സാംസ്ഥ്നന പരിപ്നെികളടെ 
അവരല്നകനാം

സുംസ്ാനടത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗെവത്കെണും 
മൂലും നഗെജനതയടെ ആവശ്യങ്ങള് 
നിറവവറ്റുന്നതിനുും അവരുടെ ജീവിതനിലവാെും 
ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അെിസ്ാന 
സൗേെ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതിലുും സുംസ്ാന 
സര്കാെിന് മുന്നില് പുതിയ ടവല്ലുവിളിേള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നു. ദ്രുതഗതിയിലുള്ളതുും സ്ായിയമായ 
നഗെവത്കെണവത്ാടൊപെും  തത്വെിതഗതിയിലുള്ള 
വിേസനവും, പ്രവത്യേിച്ും സുംസ്ാനത്ിന് 
അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങളുടെ വിേസനവും 
അത്യാവശ്യമാണ്. 2011 ടസനസസ്  പ്രോെും 
സുംസ്ാനടത് നഗെ ജനസുംഖ്യ 1.59 വോെി 
ആയിരുന്നു. അതാേടട് ആടേ ജനസുംഖ്യയടെ 
47.6 ശതമാനമായിരുടന്നങ്ില് 1.75 വോെി 
ആയിരുന്നു (52.4 ശതമാനും) ഗ്ാമീണ ജനസുംഖ്യ. 
ഇന്ത്യയിടലവിടെയും ഗ്ാമപ്രവേശങ്ങടള വ്യക്മായി 
തിെി്ചേറിയാന േെിയുംവിധും വിസ്തൃതമായ 
കൃ്ിഭൂമിയില് വീടുേളുടെ കൂട്ങ്ങള് ഇെവിട്് ോണാന 
സാധിക്കുടമങ്ില് സുംസ്ാനത്ിലുെനീളും ഗ്ാമീണ 
പശ്ാത്ലത്ില്വപാലുും ടചറുതുും ഇെത്െവമായ 
പട്ണങ്ങള് സ്ിതിടചയ്യുന്നതുടോണ്ടുതടന്ന  
സുംസ്ാനത്് ഗ്ാമ-നഗെ പ്രവേശങ്ങളുടെ 
സവിവശ്തേള്  ഏേവേശും ഒരുവപാടലയാടണന്നതുും 
ശ്രവദ്ധയമാണ്.  നഗെ പശ്ാത്ല സൗേെ്യങ്ങള് 
വര്ദ്ധിപെിക്കുേ, ഗ്ാമങ്ങടള ബന്ിപെിക്കുേ, ശുചിതത്വ-
മാലിന്യ നിര്മ്ാര്ജ്നത്ിനുള്ള അെിസ്ാന 
സൗേെ്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുേ, ഗ്ാമ-നഗെ പ്രവേശങ്ങളില് 
ഭവനവത്ാടൊപെും ടതാെിലുും ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗങ്ങളുും 
സൃഷ്ിക്കുേ തുെങ്ങി അെിസ്ാന സൗേെ്യവമായി 
ബന്ടപെട് സുംസ്ാനത്ിടറെ ഇെടപെലുേള് ചുവടെ 
ടോടുക്കുന്നു.   

I. അെിസ്ഥ്നനസൗകര്യ വികസനാം

ൊജ്യടത് ഇതെ സുംസ്ാനങ്ങളില് നിന്ന് 
വേെളടത് വ്യത്യസ്മാക്കുന്നത് വിേസിത 

ൊജ്യങ്ങവളാടു േിെപിെിക്കുന്ന തെത്ില് 
ജനങ്ങള്ക് ടമ്ചേടപെട് സാമൂഹ്യ വസവന 
പശ്ാത്ല സൗേെ്യങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിലൂന്നിയ 
സുംസ്ാനത്ിടറെ വിവേ�ീകൃതാസൂത്രണമാണ്. 
ജീവിത ഗുണനിലവാെത്ിടറെ പ്രധാന സൂചേങ്ങളായ 
പാര്പെിെവത്ാടൊപെും കുെിടവള്ളും, ശുചിതത്വും തുെങ്ങിയ 
അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങള് പ്രോനും ടചയ്യുന്നത് 
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാെും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിന് 
സഹായിക്കുന്നു. വേ�ാവി്്കൃതപദ്ധതിേവളാടൊപെും 
സുംസ്ാന സര്കാര് സുംസ്ാനത്ിവറെതായ തനത് 
പെിപാെിേളുടെ വിഹിതും കൂെിവ്ചേര്ത്തുടോണ്ാണ് 
അെിസ്ാനസൗേെ്യ വിേസനത്ിനായള്ള 
പദ്ധതിേള് നെപെിലാക്കുന്നത്.

i. പ്നര്പ്ിൊം

വ്യക്ിയടെയും സമൂഹത്ിടറെയും വിേസനത്ില് 
ഭവനും എന്നത് മാനവവഷേമത്ിടറെ ഒരു 
പ്രധാന സൂചിേയാണ്. ഭവനും ഒരു വ്യക്ിയടെ 
ശാെീെിേവും മാനസിേവമായ ആവൊഗ്യടത് 
ബാധിക്കുന്നവതാടൊപെും അവടറെ സാമ്പത്ിേ 
സാമൂഹ്യതലങ്ങളിലുും വലിയ സത്വാധീനമാണ് 
ഉണ്ാക്കുന്നത്. വിശാലമായ അര്ത്ഥത്ില് 
ഒരു ടേട്ിെടമന്നതിനപ്പുറും ശുദ്ധജലും, ശുചിതത്വ 
സുംവിധാനങ്ങള്, ജീവികാനാവശ്യമായ മറ്റ് 
അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ടപെടുന്നതാണ് 
ഭവനങ്ങള്. 

സുംസ്ാന സര്കാരുേളുടെ പങ്ാളിത്വത്ാടെ 
ഭാെത സര്കാര് നെപെിലാക്കുന്ന ഭവന നിര്മ്ാണ 
പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമ�ി ആവാസ് വയാജന 
(പി.എും.എ.വവ.).  പ്രധാനമ�ി ആവാസ് 
വയാജന–ഗ്ാമീണ്, പ്രധാനമ�ി ആവാസ് 
വയാജന-നഗെും എന്നിങ്ങടന ഗ്ാമ-നഗെ 
വമഖലേള്കായി പ്രവത്യേും ഭവന പദ്ധതിേളുണ്്. 
2022 ഓടെ പെേിയതുും വാസവയാഗ്യമല്ാത്തുമായ 
വീടുേളില് താമസിക്കുന്ന ഗ്ാമപ്രവേശങ്ങളിടല എല്ാ 
കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങവളാടൊപെും 
വീടുും നല്കുേടയന്നതാണ് പി.എും.എ.വവ ഗ്ാമീണ് 
പദ്ധതിയിലൂടെ ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഗ്ാമീണ വമഖലയിടല 



656 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

ഗുണവഭാക്ാവിന് പി.എും.എ.വവ. ഗ്ാമും പദ്ധതിയില്  
ഭവനനിര്മ്ാണത്ിനായി 90 േിവസും വടെയള്ള 
അവിേഗ്ദ്ധ ടതാെിലിനുള്ള വവതനും മഹാത്ാഗാന്ി 
വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയിലൂടെയും 
ശൗചാലയും നിര്മ്ിക്കുന്നതിനായി 12,000 രൂപ 
സത്വച്് ഭാെത് മി്ന (ഗ്ാമീണ്) പദ്ധതിയിലൂടെയും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാനമ�ി ആവാസ് വയാജന-ഗ്ാമീണ് 
പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്ാമീണവമഖലയില് 2016-17 -ല് 
32,559 ഉും 2017-18 -ല് 9,872 ഉും പുതിയ വീടുേള് 
വീതും നിര്മ്ികാന ലഷേ്യമിട്ിരുന്നു. ഭാെതസര്കാര് 
ഗുണവഭാക്ാകടള ടതെടഞ്ടുക്കുന്നതിനായി 
സത്വീേെി്ചേ മാനേണ്ഡങ്ങള് മൂലും ഈ ലഷേ്യും 
വനെിടയടുകാന സാധി്ചേില്. 2019-20, 2020-21
വര്്ങ്ങളില് നിര്മ്ിവകണ് വീടുേടള 
സുംബന്ി്ചേ് ലഷേ്യമിട് കൃത്യമായ എണും ഭാെത 
സര്കാര് നല്േിയിട്ില്ാത്തിനാല് പ്രസ്തുത 
വര്്ങ്ങളില് 2016-17, 2017-18 വര്്ങ്ങളില് 
ലഷേ്യമിട്തിനനുസൃതമായിട്ാണ് (അതായത് 42,431) 
ഭവനനിര്മ്ാണും നെത്ിയത്. 2019-20
ലുും 2020-21 ല് (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെയും) 
യഥാക്രമും 1,364, 306 പുതിയ വീടുേളുടെ 
നിര്മ്ാണും പൂര്ത്ിയാകിയിട്ടുണ്്. അതില് 626 
പട്ിേജാതി ഗുണവഭാക്ാകളുും 177 പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
ഗുണവഭാക്ാകളുും 867 മറ്റ് ഗുണവഭാക്ാകളുും 
ഉള്ടപെടുന്നു. പ്രധാനമ�ി ആവാസ് വയാജന-
ഗ്ാമീണ് പദ്ധതിയടെ 2019-20 ടലയും 2020-21 
(ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) ടലയും സാമ്പത്ിേ 
ഭൗതിേ പുവൊഗതി യഥാക്രമും അനബന്ാം 12.1.9, 
12.1.10 -ല് വചര്ത്ിെിക്കുന്നു.

ഗുണവഭാക്ാകടള ടതെടഞ്ടുക്കുന്നതിനായി 
2011 ടല സാമൂഹ്യസാമ്പത്ിേ ജാതി 
ടസനസസിടല വിവെങ്ങളാണ് വേ�സര്കാര് 
അവലുംബി്ചേത്. വീെില്ാത് അവസ്യും മറ്റ് സാമൂഹ്യ 
അധസ്ിതാവസ്യും മാനേണ്ഡങ്ങളായി എടുത്് 
ഗ്ാമസഭയിലൂടെയാണ് ഗുണവഭാക്ാകടള 
ടതെടഞ്ടുക്കുന്നത്. അങ്ങടന ടതെടഞ്ടുക്കുന്ന 
ഗുണവഭാക്ാകള്ക് 70,000 രൂപ വടെ ധനോെ്യ 
സ്ാപനങ്ങളില് നിന്നുും വായ്പ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ആവാസ്് വസാഫ്റ്റ് എും.ഐ.എസില് െജിസ്റര് 
ടചയ്ിട്ടുള്ള ഗുണവഭാക്ാകളുടെ ബാങ്്/വപാസ്റാഫീസ് 
അകൗണ്ടുേളിവലക് ഡയറേ്െ് ടബനിഫിറ്റ് 
ട്ാനസ്ഫറിലൂടെയാണ് തുേ വേമാറുന്നത്.

വചെിനിവാസിേള് ഉള്ടപെടെ നഗെത്ിടല 
പാവടപെട്വെില് വീെില്ാത് എല്ാവര്ക്കുും    2022 ഓടെ 
വീെ് ലഭ്യമാക്കുേ എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെ സുംസ്ാന 
സര്കാര്, നഗെ തവദേശ സ്ാപനങ്ങളുമായി വചര്ന്ന് 
നെപെിലാക്കുന്ന ഒരു വേ�ാവി്്കൃത പദ്ധതിയാണ് 
പ്രധാന മ�ി ആവാസ് വയാജന - നഗെും പദ്ധതി. 

പി.എും.എ.വവ-നഗെും പദ്ധതിയടെ അുംഗീേെി്ചേ 
ടമാത്ും പദ്ധതി തുേ (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020)  
3,598.88 വോെി രൂപയാണ്. അതില്  വേ� സുംസ്ാന 
വിഹിതമായി യഥാക്രമും 940.65 വോെി രൂപയും 301.60 
വോെി രൂപയും വിതെണും ടചയ്ിട്ടുണ്്. വേ� വിഹിതും 
40%, 40%, 20% എന്നിങ്ങടന മൂന്ന് തവണേളായാണ് 
ലഭിക്കുന്നത്. 2019-20 ലുും 2020-21 (ടസപ്റ്റുംബര് 
30 വടെ) വേ� സുംസ്ാന വിഹിതമായി യഥാക്രമും 
60.38 വോെി രൂപയും 41.46 വോെി രൂപയും ലഭി്ചേിട്ടുണ്്. 
അതില് മുന വര്്ും  ലഭി്ചേതില് വശ്ിക്കുന്ന തുേയും 
വചര്ത്് 107.07 വോെി  രൂപ ടചലവെി്ചേിട്ടുണ്്.

പി.എും.എ.വവ. -നഗെും ഭവന പദ്ധതിയടെ  
ഗുണവഭാക്തൃ വനതൃതത്വവത്ാടെയള്ള ഭവന 
നിര്മ്ാണടമന്ന മുഖ്യ ഘെേത്ില്, 93 നഗെ തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങളുും തിരുവനന്തപുെും വിേസന അവതാറിറ്റി 
(ട്ിഡ), ടോ്ചേി വിേസന അവതാറിറ്റി (ജി.സി.ഡി.എ), 
വഗാശ്രീ ഐലറെ് വിേസന അവതാറിറ്റി (ജിഡ)  എന്നീ 
മൂന്ന്  വിേസന അവതാറിറ്റിേളുടെയും പെിധിയില് 
വരുന്ന 34 പഞ്ചായത്തുേളില് നിന്നുും സമര്പെി്ചേ 
493 വിശേമായ പദ്ധതി വെഖേള് (ഡി.പി.ആര്.) 
വേ� ഭവന നഗെോെ്യ മ�ാലയും (എും.ഒ.എ്ചേ്.
യ.എ) അുംഗീേെി്ചേിട്ടുണ്്. കൂൊടത ടപാതു സത്വോെ്യ 
പങ്ാളിത്വത്ാടെ നഗെ േെിദ്രര്ക്  പാര്പെിെങ്ങള് 
എന്ന ഘെേത്ില് വലഫ് മി്ടറെ സഹായവത്ാടെ 
പാര്പെിെ സമു്ചേയങ്ങള് നിര്മ്ിക്കുന്നതിനായി 
6 നഗെസഭേളില് നിന്നുും 744 യൂണിറ്റുേള് ഉള്ടപെട് 
6  ഡി.പി.ആറിനുും അുംഗീോെും ലഭി്ചേിട്ടുണ്്.  സമര്പെി്ചേ 
ഡി.പി.ആറുേള് പ്രോെും 1,02,229 വീടുേളുടെ 
നിര്മ്ാണത്ിന് അനുമതി ലഭിക്കുേയും 77,541 
വീടുേളുടെ നിര്മ്ാണും ആെുംഭിക്കുേയും ഇതില് 
2020 ടസപ്റ്റുംബര് 30 വടെ 48,445 വീടുേളുടെ 
നിര്മ്ാണും പൂര്ത്ീേെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.  
നഗെ േെിദ്രരുടെ ഭവന പ്രശ്നങ്ങള്ക് പെിഹാെും 
ോണാനായി വിവിധ സ്ാപനങ്ങള് വെിയള്ള വായ്പാ 
ലഭ്യത ഉറപൊക്കുന്നതിനാണ് ടക്രഡിറ്റ് ലിങ്്ഡ് 
സബ്സിഡി (സി.എല്.എസ് ) എന്ന ഘെേത്ിലൂടെ 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. അര്ഹൊയ നഗെ േെിദ്രര്ക് വീെ് 
വയ്ക്കുന്നതിനുും ഭൂമി ഏടറ്റടുക്കുന്നതിനുമായി ഭവന 
വായ്പയ്ക് പലിശ സബ്സിഡി ഇതിലൂടെ നല്കുന്നുണ്്. 
ടക്രഡിറ്റ് ലിങ്്ഡ് സബ്സിഡി എന്ന ഘെേത്ിലൂടെ 
25,656 ഗുണവഭാക്ാകടള േടണ്ത്തുേയും 
15,608 ഗുണവഭാക്ാകള്ക് ഭവന സബ്സിഡി 
നല്േിയിട്ടുണ്്.  പി.എും.എ.വവ നഗെും പദ്ധതിയടെ 
2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) 
യമുള്ള സാമ്പത്ിേ-ഭൗതിേ പുവൊഗതിയും നഗെ 
തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള് തിെിച്ള്ള പുവൊഗതി 
സുംബന്ിച്മുള്ള വിവെങ്ങള് യഥാക്രമും അനബന്ാം 
12.1.11, 12.1.12 എന്നിവയില് വചര്ത്ിെിക്കുന്നു.

പി.എും.എ വവ (നഗെും) പദ്ധതിയിലൂടെ 
വാസവയാഗ്യമായ ഭവനും നല്കുന്നതിലുപെി വേശീയ 
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രബ്നക്് 12.1.1 ഹെിത ഭവനും

ഓവൊ നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനത്ിലുും ഹെിത ഭവനങ്ങള് നിര്മ്ിക്കുന്നതിനുവവണ്ി ‘ഹെിതഭവനും’ 
എന്ന വപെില് ഒരു മത്സെും നെത്തുേയണ്ായി. വവേ്യുതി ഉപവയാഗിക്കുന്നതിടല ോെ്യഷേമത, മാല ിന്യും 
വേോെ്യും ടചയ്ല്, ഹെിത ഇെങ്ങള് സുംെഷേ ിക്കുേ എന്നീ ഘെേങ്ങളുടെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് 
ഹെിതഭവനങ്ങള് ടതെടഞ്ടുക്കുന്നത്. ഈ മത്സെത്ിലൂടെ പ ി.എും.എ.വവ  നഗെും ഗുണവഭാക്ാകളുടെ 
ഇെയില് മെടവള്ള സുംെഷേണും, അടുകളവത്ാട്ും, മാല ിന്യും വേോെ്യും ടചയ്യുന്നതിനുള്ള 
സുംവ ിധാനങ്ങള്, ഗ്ീന എനര്ജി എന്നീ സവദേശങ്ങള് വ്യാപ ിപെ ിക്കുവാന േെിയേയണ്ായി. േമ്യൂണിറ്റി 
വ ിേസന ടസാവസറ്റി (സി.ഡി.എസ്) തലത്ില് മിേ്ചേ പ്രേെനും ോഴ്ചവ്ചേ ഭവനത്ിന് 10,000 
രൂപ നല്കുേയണ്ായി. വീടുും പെിസെവും വൃത്ിയള്ളതുും മവനാഹെവും ആക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത 
ഉണ്ാക്കുന്നതിന് ഈ േ്യാമ്പയിനിലൂടെ സാധിക്കുേയണ്ായി.

നഗെ ഉപജീവന േൗത്യും, പ്രധാനമ�ി ഉജ്ത്വല 
വയാജന എന്നീ പദ്ധതിേളുടെ സുംവയാജനത്ിലൂടെ 
ഗുണവഭാക്ാകള്ക് സഹായവും നല്കുന്നുണ്്. 
വനപുണ്യ വിേസനത്ിലൂടെയും സത്വയും ടതാെില് 
സുംെുംഭങ്ങളിലൂടെയും നഗെത്ിടല വീെില്ാത്വരുടെ 
ജീവിത നിലവാെും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിനുമാണ് 
വേശീയ നഗെ ഉപജീവന േൗത്യും പദ്ധതിയടെ 
സുംവയാജനത്ിലൂടെ വിഭാവനും ടചയ്യുന്നത്. ടതാെില് 
ലഭ്യമാകലുും ടതാെില് സൗേെ്യും ഉറപെികലുും എന്ന 
എന.യ.എല്.എും നഗെും പദ്ധതി ഘെേത്ിലൂടെ 
ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ 750 അുംഗങ്ങള്ക് 
വനപുണ്യ വിേസനത്ില് പെിശീലനും നല്കുേയും 
160 വപര്ക് ടതാെില് ഉറപൊക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.  
പ്രധാനമ�ി ഉജ്ത്വല വയാജന  പദ്ധതിയിലൂടെ 
സുംസ്ാനടത് പി.എും.എ.വവ – നഗെും പദ്ധതിയടെ 
215 ഗുണവഭാക്ാകള്ക് ഗ്യാസ് േണഷേനുും 
നല്േിയിട്ടുണ്്. അയ്നോളി നഗെ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയമായള്ള സുംവയാജനത്ിലൂടെ പി.എും.എ.വവ. 
– നഗെും പദ്ധതിയടെ ഗുണവഭാക്ാകള്ക് 
90 േിവസടത് ടതാെില് േിനങ്ങള്  നല്ോനുും 
സാധി്ചേിട്ടുണ്്.

വേ�ാവി്്കൃത പദ്ധതിടയന്ന നിലയില് ഗ്ാമ-
നഗെ പ്രവേശങ്ങളിടല ഓവൊ ഭവനങ്ങളുടെ 
നിര്മ്ാണത്ിനുും പ്രധാനമ�ി ആവാസ് വയാജന 
– ഗ്ാമീണ്, നഗെും എന്നീ പദ്ധതിേളിലൂടെ യഥാക്രമും 
72,000 രൂപ, 1.5 ലഷേും രൂപ വീതമാണ് വേ� 
സര്കാെില് നിന്നുും ലഭിക്കുന്നത്. സുംസ്ാനത്ിടറെ 
പാര്പെിെ ആവശ്യങ്ങള് നിറവവറ്റാന ഈ ഭവന 
നിര്മ്ാണ പദ്ധതിേള് പ്രോെമുള്ള  തുച്മായ 
സഹായും അപെ്യാപ്മായതുടോണ്ാണ് സുംസ്ാന 
സര്കാര് ഇകാെ്യത്ില് സമഗ്മായ ഒരു  സമീപനും 
സത്വീേെിക്കുേയും സുംസ്ാനടത് ഭവനെഹിതരുടെ 
പ്രശ്നങ്ങള് പെിഹെിക്കുന്നതിനായി വലഫ് (ഉപജീവനും, 
ഉള്ടപെടുത്ല്, സാമ്പത്ിേ ശാക്ീേെണും) 
മി്ന എന്ന പദ്ധതി ആെുംഭി്ചേത്. ഭൂമിയള്ള 
ഭവനെഹിതര്ക് ഭവന നിര്മ്ാണത്ിനായി വലഫ് 
മി്നില്നിന്നുും, വിദൂെത്തുും ഒറ്റടപെട്ടുും നില്ക്കുന്ന 
പട്ിേവര്ഗസവങ്തങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന പട്ിേവര്ഗ 

ഗുണവഭാക്ാകളാടണങ്ില് 6.00 ലഷേും രൂപയും 
മറ്റ് എല്ാ ഗുണവഭാക്ാകള്ക്കുും 4.00 ലഷേും രൂപയും 
നല്കുന്നു. ഇതിടറെ വിശോുംശങ്ങള് പതിടനാന്നാും 
അദ്ധ്യായത്ില് ടോടുത്ിട്ടുണ്്.

ii ശുചിത്വവാം മ്നലിന്യ നിര്മ്്നര്ജ്ജനവാം

ശുചിതത്വ സൗേെ്യങ്ങളുടെ അഭാവും ോെിദ്ര്യത്ിടറെ 
അെിസ്ാന സൂചേങ്ങളില് ഒന്നാണ്.  ശെിയായ 
ശുചിതത്വ മാലിന്യ നിര്മമാര്ജ്ന സൗേെ്യങ്ങള് 
ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാെത്ില് ഗുണപെമായ 
സത്വാധീനമുണ്ാക്കുന്നുണ്്. സുംസ്ാനത്് മാലിന്യ 
നിര്മ്ാര്ജ്നും രൂഷേമായ ഒരു പ്രശ്നമായതുടോണ്് 
സര്കാര് ഈ വമഖലയില് കൂടുതല് ഊന്നല് 
നല്കുന്നുണ്്. ഖെദ്രവ മാലിന്യ നിര്മ്ാര്ജ്ന 
നയങ്ങളുും വപ്രാജേ്ടുേളുും രൂപീേെിക്കുന്നതിന് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക്കുും സുംസ്ാന 
സര്കാെിനുും ആവശ്യമായ സാവങ്തിേ 
സഹായും നല്കുന്നതിനുും നിര്വഹണ ത�ും 
രൂപടപെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വനാഡല് ഏജനസിയാണ് 
ശുചിതത്വ മി്ന. 

നവുംബര് 1, 2016 മുതല് സുംസ്ാനടത് ഗ്ാമ 
പ്രവേശങ്ങള് ടവളിയിെ വിസര്ജ്ന മുക്മായിട്ടുണ്് 
(ഒ.ഡി.എഫ് ). ടവളിയിെ വിസര്ജ്ന മുക് നിലവാെും 
സുസ്ിെമായി നിലനിര്ത്ാന ശ്രമിക്കുന്നവതാടൊപെും 
ഒ.ഡി.എഫ് പ്സ് പ്രവര്ത്നങ്ങളിലുമാണ് ഇവപൊള് 
ശ്രദ്ധ വേ�ീേെിക്കുന്നത്. ഗ്ാമങ്ങളില്  1,74,720 
വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റുേള് (ഐ.എ്ചേ്.എ്ചേ്.എല്) 
നിര്മ്ി്ചേതിലൂടെ ടവളിയിെ വിസര്ജ്ന മുക്മായി 
(ഒ.ഡി.എഫ് ) സുംസ്ാനും മാറി. സത്വച്് ഭാെത് 
മി്ന ഗ്ാമീണ് എസ്.ബി.എും.(ജി) പ്രോെും 
ോെിദ്ര്യ വെഖയ്ക് താടെയള്ളവര് (ബി.പി.എല്), 
േടണ്ത്ിയ  എ.പി.എല് കുടുുംബങ്ങള് എന്നിവര്ക് 
ഒരു വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റ് (ഐ.എ്ചേ്.എ്ചേ്.എല്) 
നിര്മ്ിക്കുന്നതിനുും ശുചീേെണത്ിനുും വൊയിലറ്റ് 
വൃത്ിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള ജലലഭ്യതയും ജലസുംഭെണ 
സുംവിധാനവും ഉള്ടപെടെയള്ളവ നിര്മ്ിക്കുന്നതിന് 
12,000 രൂപ വടെയാണ് വപ്രാത്സാഹന തുേയായി 
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നല്കുന്നത്. ഇതില് വേ� വിഹിതമായി 7,200 
രൂപയും (60 ശതമാനും) സുംസ്ാന വിഹിതമായി 
4800 രൂപയും (40 ശതമാനും) സത്വച്് ഭാെത് മി്ന 
ഗ്ാമീണ് പദ്ധതിയിലൂടെ വപ്രാത്സാഹനമായി ശുചിതത്വ 
മി്ന നല്കുന്നു. സത്വച്് ഭാെത് മി്ന (ഗ്ാമീണ്) 
ടറെ സാമൂഹിേ ശുചിതത്വ വോുംപ്േ്സുേളുും, ടപാതു 
വൊയിലറ്റുേളുും എന്ന ഘെേത്ില് ടസപ്റ്റുംബര് 
30, 2020 വടെ, 16 ശുചിതത്വവോുംപ്േ്സുേളുും ടപാതു 
വൊയിലറ്റുേളുും നിര്മ്ിക്കുേയും അതിനായി 33.52 ലഷേും 
രൂപ ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

സത്വച്് ഭാെത് മി്ന ഗ്ാമീണ് പദ്ധതിയടെ 
ഭാഗമായി 2020 ടസപ്റ്റുംബര് 30 വടെ 200.4 വോെി 
രൂപ പ്രവര്ത്ന മിേവിടറെ അെിസ്ാനത്ില് 
വപ്രാത്സാഹന ധനസഹായമായി സുംസ്ാനത്ിന് 
ലഭി്ചേിട്ടുണ്്. വിവിധ തലത്ിലുള്ള ഖെ, ദ്രവ സുംസ്ക്കെണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതിവലകായി 
ഓവൊ ഗ്ാമ പഞ്ചായത്ിടലയും കുടുുംബങ്ങളുടെ 
എണത്ിടറെ അെിസ്ാനത്ില് മാര്ഗ്ഗവെഖ പ്രോെും 
14 ജില്േളിലായി 56.46 വോെി രൂപ വിതെണും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്. ഗ്ാമപഞ്ചായത്ിടല ഓവര്സിയറിടറെ 
മൂല്യനിര്ണയ സര്ട്ിഫികറ്റിടറെ അെിസ്ാനത്ില് 
എസ്.ബി.എും (ഗ്ാമീണ്) പദ്ധതിയിലൂടെ നിര്മ്ി്ചേ 
ടവള്ളടപൊകത്ില് തേര്ന്ന  വൊയിലറ്റുേളുടെ 
നിര്മ്ാണത്ിനുും 5,000 രൂപ വടെയള്ള 
വൊയിലറ്റുേളുടെ റിവട്ാഫിറ്റിുംഗ്  ടചലവേള് 
വഹിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ ഫണ്് നല്കുന്നത്. 
17,278 റിവട്ാഫിറ്റിുംഗ് വൊയിലറ്റിനു പുറടമ, 3,051 
പുതിയ വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റുേളുടെയും 344 സ്കൂള് 
വൊയിലറ്റുേളുടെയും നിര്മ്ാണും വിവിധ ഘട്ത്ിലാണ്.

നഗെപ്രവേശങ്ങളില് 29,578 വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റുേള് 
നിര്മ്ി്ചേത് വെി വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റ് നിര്മ്ാണ 
ലഷേ്യും പൂര്ണമായും വേവെികാന സാധി്ചേിട്ടുണ്്. 
വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റുേള് നിര്മ്ിക്കുന്നതിന് വേ� 
സര്കാര് 4,000 രൂപയും സുംസ്ാനും കുറഞ്ത് 
2,667 രൂപയും വപ്രാത്സാഹന സഹായമായി 
നല്കുന്നുണ്്. സുംസ്ാനടത് 92 നഗെ തവദേശ 
ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്  ഒ.ഡി.എഫ്.  പേവി ലഭിച്. 
അതില് 90 നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്  
േത്വാളിറ്റി േൗണ്സില് ഓഫ് ഇന്ത്യയടെ ഒ.ഡി.എഫ് 
സര്ട്ിഫികറ്റുും ലഭി്ചേിട്ടുണ്്. പ്രളയത്ില് 10,532 
വൊയിലറ്റുേള് തേര്ന്നിട്ടുണ്്. സുംസ്ാനതല 
എുംപവവര്ഡ് േമ്ിറ്റിയും വേ� ഭവന നഗെ 
മ�ാലയവും തേര്ന്ന വൊയിലറ്റുേള് പുനര് 
നിര്മ്ിക്കുന്നതിനുള്ള അുംഗീോെും നല്കുേയും 
ഇതിടറെ ഭാഗമായി 413 വ്യക്ിഗത വൊയിലറ്റുേള് 
പൂര്ത്ിയാകുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

ടപാതു വൊയിലറ്റുമായി ബന്ടപെട്് 1,592 ടപാതു 
വൊയിലറ്റുേളുടെ നിര്മ്ാണും ഏടറ്റടുത്ിട്ടുണ്്. ഇതില് 
515 വൊയിലറ്റുേളുടെ നിര്മ്ാണും പൂര്ത്ിയാവേയും 

ടചയ്ിട്ടുണ്്. ടപാതു വൊയിലറ്റുേളുും മൂത്രപ്പുെേളുും 
നിര്മ്ിക്കുന്നതിന് ഓവൊ വൊയിലറ്റ് വ്ാകിനുും 40 
ശതമാനും ഗ്ാറെ്/വയബിളിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്് (വി.ജി.എഫ് ) 
എന്ന നിെകിലാണ് വേ� സര്കാര് ഇനടസറെീവ് 
നല്കുന്നത്. ടപാതു വൊയിലറ്റിടറെ നിര്മ്ാണത്ിന് 
ഒരു സീറ്റിന് 98,000 രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് ടചലടവങ്ില് 
ഇതിനായി 39,200 രൂപയാണ് വി.ജി.എഫ്/ഗ്ാറൊയി 
നല്കുന്നത്. ടപാതു വൊയിലറ്റ് പദ്ധതിേളില് 
ഒരു സീറ്റിന് 39,200 രൂപാ വേ� സര്കാര് 
നല്കുവമ്പാള് സുംസ്ാനങ്ങള് കൂറഞ്ത് 26,134 രൂപ 
വേയിരുവത്ണ്താണ്. ബാകി തുേയായ 32,666 
രൂപ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്  വഹിവകണ്താണ്. 
അവതസമയും മൂത്രപ്പുെേള്ക്, യൂറിനലുേളുടെ യൂണീറ്റ് 
നിെക് ഒരു സീറ്റിന് 32,000 രൂപയാണ്. ഇതില് 12,800 
രൂപയാണ് വി.ജി.എഫ്/ഗ്ാറൊയും ലഭിക്കുന്നത്. സത്വ്ചേ് 
ഭാെത് മി്ന അര്ബന (എസ്.ബി.എും-യ) ടറെ 
േീെില് ഏടറ്റടുത് ടപാതു വൊയിലറ്റ് പദ്ധതിേളുടെ 
വിശോുംശങ്ങള് പട്ിക 12.1.7 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ വൊയിലറ്റ് സീറ്റുേള്, ബാത്് 
േയൂബികിളുേള്, വാ്ിുംഗ് പ്ാറ്റ്വഫാമുേള്, 
വാ്്വബസിനുേള് എന്നിവവയാടുകൂെിയ  
േമ്യൂണിറ്റി സാനിറ്ററി വോുംപ്േ്സുേള് ടപാതു 
സ്ലങ്ങളിലുും മാര്കറ്റുേളിലുും ബസ് സ്റാനഡുേളിലുും 
നിര്മ്ിവകണ്തായിട്ടുണ്്. യൂണിറ്റിന് പെമാവധി 2.00 
ലഷേും രൂപയാണ് ഇതിനായി നല്കുന്നത്. 60:30:10 
എന്ന അനുപാതത്ിലാണ് വേ� സുംസ്ാന 
സര് കാര്, തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള് ഈ 
പദ്ധതികായി  തുേ വിനിവയാഗിക്കുന്നത്.

പ്രതിേിനും 10,044 െണ് (െിപിഡി) ഖെമാലിന്യും  
സുംസ്ാനും ഉത്പാേിപെിക്കുന്നുണ്്. ഇതില് 14 
ശതമാനും 6 വോര്പെവറ്നുേളില് നിന്നുും 45 
ശതമാനും 87 മുനസിപൊലിറ്റിേളില് നിന്നുും 
41 ശതമാനും 941 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് 
നിന്നുള്ളതുമാണ്. ഇതില് 49 ശതമാനും മാലിന്യങ്ങള് 
വീടുേളില് നിന്നുും 36 ശതമാനും സ്ാപനങ്ങളില് 
നിന്നുും 15 ശതമാനും വെിവയാെങ്ങളിലുും ടപാതു 
സ്ലങ്ങളിലുമാണ്  ഉത്പാേിപെികടപെടുന്നത്. 7,734 
െണ് പ്രതിേിന മാലിന്യും ജീര്ണിക്കുന്നവയും, 1808 
െണ് മാലിന്യും ജീര്ണികാത്വയും 502 െണ് മാലിന്യും 
നിര്ജീവവമാണ് (ഇടനര്ട്് ). അവജവമാലിന്യത്ില് 
603 െണ് വപപെറുും, 402 െണ് പ്ാസ്റിക്കുും, 100 െണ് 
വലാഹങ്ങളുും, 100 െണ് ഗ്ാസ്സുും, 200 െണ് റബ്ബറുും ടലതറുും 
40 െണ് അപേെേെമായ ഗാര്ഹിേ മാലിന്യങ്ങളുമാണ്. 
ആടേയള്ള 7,734 പ്രതിേിന വജവ നശീേെണ 
മാലിന്യങ്ങളില് 3494 െണ് (45ശതമാനും) മാലിന്യങ്ങള് 
വീടുേളിലുും സ്ാനപങ്ങളിലുും േമ്യൂണിറ്റി തലത്ിലുും 
സുംസ്ക്കെിക്കുന്നു. അവജവ മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിെങ്ങളില് 
നിന്ന് വശഖെിക്കുേയും ടമറ്റീെിയല് േളഷേന 
വേ�ങ്ങില് (എും.സി.എഫ് ) താല്കാലിേമായി 
സൂഷേിക്കുേയും ടചയ്യുന്നു.
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സുംസ്ാനത്് സൃഷ്ികടപെടുന്ന  മാലിന്യത്ിടറെ 
70-80 ശതമാനും വടെ ഈര്പെമുള്ള വജവ 
മാലിന്യങ്ങളാണ്. ആയതിനാല് അത്െും 
മാലിന്യങ്ങളുടെ സുംസ്ക്കെണും അെിയന്തിെമായി  
വേോെ്യും ടചവയ്ണ്താണ്. ഗാര്ഹിേതലത്ിലുും, 
സ്ാപനതലത്ിലുും, േമ്യൂണിറ്റി തലത്ിലുും 
ഇത്െും വജവ മാലിന്യങ്ങള് ഉറവിെത്ില് തടന്ന 
സുംസ്ക്കെിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് വനെിടയടുകാന 
സാധിക്കുന്നതാണ്. “ടപാലയൂവട്െ്സ് ടപയ്സ് 
പ്രിനസിപെല്” -ല് നിന്നുും അവലുംബി്ചേിട്ടുള്ള “എടറെ 
മാലിന്യും എടറെ ഉത്െവാേിത്ത്വും”  എന്ന മുദ്രാവാേ്യും 
കൂടുതല് ജനങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നുമുണ്്. ടചറുതുും 
ഇെത്െവും വലിയതുമായ മാലിന്യ സുംസ്ക്കെണ 
സുംവിധാനങ്ങള് ഗാര്ഹിേ, സ്ാപന േമ്യൂണിറ്റി 
തലത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നുണ്്. 7,31,216  വീടുേളിലുും, 
സ്ാപനങ്ങളിലുും ഉറവിെ സുംസ്ക്കെണ  സൗേെ്യങ്ങള് 
സ്ാപി്ചേിട്ടുണ്്. അതായത് 94,300 ബവയാഗ്യാസ് 
പ്ാന്റുേളുും 6.37 ലഷേും വരുന്ന േവമ്പാസ്റിുംഗ് 
സൗേെ്യങ്ങളുും ലഭ്യമാകിയിട്ടുണ്്. ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയിലൂടെ സജ്മാകിയ േവമ്പാസ്റ്റ് കുെിേളുും 
2,019 േമ്യൂണിറ്റി ടലവല് േവമ്പാസ്റിുംഗ് യൂണീറ്റുേളുും 
വിവിധ മാര്കറ്റുേളിലുും വോളനിേളിലുും വെിേളിലുും 
സ്ാപി്ചേിട്ടുണ്്. ഉറവിെ മാലിന്യ സുംസ്ക്കെണ പദ്ധതിേള് 
നെപെിലാകാനായി 64 വസവന ോതാകടള ശുചിതത്വ 

മി്ന എുംപാനല് ടചയ്യുേയും ഈ ഏജനസിേള് 
വിഭാവനും ടചയ് പദ്ധതിേളിലൂടെ ഉറവിെ തല 
സുംസ്ക്കെണ സൗേെ്യങ്ങള് സ്ാപിക്കുന്നതിന് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് പിന്തുണയും നല്േി 
വരുന്നുണ്്.

സത്വച്് ഭാെത് മി്ന - ഗ്ാമീണിടറെ ഭാഗമായി 
2019-20 ോലയളവില് സുംസ്ാനടത്ാട്ാടേ 20.04 
വോെി രൂപ 8,059 ഖെ, ദ്രവ മാലിന്യ നിര്മാര്ജന 
(എസ്.എല്.ഡ്യൂ.എും) പദ്ധതിേള്കായി 
ടചലവെിക്കുേയണ്ായി.  82 നഗെ തവദേശഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് വിശേമായ പദ്ധതിേള് തയ്ാറാക്കുേയും  
295.09 വോെി രൂപയടെ (വേ� വിഹിതും: 103.28 വോെി 
രൂപ, സുംസ്ാന വിഹിതും 68.75 വോെി രൂപ നഗെ 
തവദേശ ഭെണ സ്ാപന വിഹിതും: 123.05 വോെി രൂപ) 
പദ്ധതി ശുചിതത്വത്ിടറെ സുംസ്ാനതല എുംപവവര്ഡ്  
േമ്ിറ്റിയടെ അുംഗീോെത്ിനായി സമര്പെിക്കുേയും 
േമ്ിറ്റി അുംഗീേെിക്കുേയും ആേ്യ ബാ്ചോയി 295.09 
വോെി രൂപയടെ 606 വപ്രാജേ്ടുേള് 82 നഗെ തവദേശ 
ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്  ഏടറ്റടുത്തു നെത്തുേയും ആേ്യ 
ഗഡുവായി 86.07 വോെി രൂപ (51.64 വോെി രൂപ വേ� 
വിഹിതവും 34.43 വോെി രൂപ സുംസ്ാന വിഹിതവും) 
82 നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് വിതെണും 
ടചയ്യുേയമുണ്ായി.

പട്ിക 12.1.7 സത്വച്്ഭാെത് മി്ന അര്ബന (എസ്.ബ ി.എും-യ) ടറെ േീെില് ഏടറ്റടുത് ടപാതു വൊയിലറ്റ് 
പദ്ധതിേളുടെ വ ിശോുംശങ്ങള്

ജില്
ജില്്ന ആസൂത്ണ 

സമിതി അാംഗീക്നരാം 
നല്കിയ രെ്നയിലറ്റ് 
സീറ്റുകളടെ എണ്ാം

പൂര്ത്ീകരിച്ച 
ടപ്നതു രെ്നയിലറ്റ് 
സീറ്റുകളടെ എണ്ാം

ടചലവ് (രൂപ ലഷേത്ില്)

സ്വച്ഭ്നരത് 
മിഷന് വ ിഹിതാം

പ്്നരദശിക 
വ ിഹിതാം ആടക

തിരുവനന്തപുെും 67 24  9.97  32.63  42.6
ടോല്ും 39 35 21.85 3.26 25.11
പത്നുംതിട് 70 0 0 0 0
ആലപ്പുെ 122 54 18.95 32.83 51.78
വോട്യും 83 30 15.68 7.84 23.52
ഇടുകി 69 28 17.03 26.1 43.13
എറണാകുളും 290 62 15.08 47.54 62.62
തൃശ്ശൂര് 92 17 7.84 12.39 20.23
പാലകാെ് 105 42 7.18 21.43 28.61
മലപ്പുറും 259 76 18.88 19.46 38.34
വോെിവകാെ് 183 37 14 17.46 31.46
വയനാെ് 66 20 0 8.72 8.72
േണ്ണൂര് 135 80 27.01 16.31 43.32
ോസര്വഗാഡ് 12 10 5.69 2.06 7.75
ആടക 1,592 515 179.16 248.03 427.19

അവെംബം: ശുേിത്വ മേിഷന്, കേരള സരക്ാര
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മലിനജലവും ടസപ്വറ്റജ് മാലിന്യവും 
സുംസ്ക്കെിക്കുന്നതിന് മതിയായ സൗേെ്യങ്ങള് 
സുംസ്ാനത്് ഇല്ാത്തിനാല് ഭൂഗര്ഭജല 
ഗുണനിലവാെത്ിടറെ ോെ്യത്ില് സുംസ്ാനും 
േടുത് ടവല്ലുവിളിയാണ് വനെിടുന്നത്. ശുചിതത്വ മി്ടറെ 
സാവങ്തിേവും സാമ്പത്ിേവമായ പിന്തുണ വെി 
വിവിധ പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളില് 13
ടസപ്വറ്റജ് ട്ീറ്റ്ടമറെ് പ്ാന്റുേളുടെ നിര്മ്ാണും 
പുവൊഗമിക്കുേയാണ്. ഇതില് മൂടന്നണും പ്രവര്ത്നും 
ആെുംഭിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. ആലപ്പുെയില് 
വിവേ�ീകൃത മാതൃേയില്  മാലിന്യ നിര്മാര്ജന 
സുംസ്ക്കെണ സുംവിധാനും (DEWATS) പ്രവര്ത്നും 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി.

പല സര്കാര് ആശുപത്രിേളിലുും വൊയിലറ്റ് മാലിന്യ 
സുംസ്ക്കെണത്ിന് മലിനജല ശുദ്ധീേെണ  പ്ാന്റുേള് 
(എസ്.െി.പി) ഇല്ാത്തിനാല് ഓവൊ ജില്യിടലയും 
ഒരു ആശുപത്രിയിടലങ്ിലുും മലിനജല ശുദ്ധീേെണ 
പ്ാന്റുേള് (sewage treatment) സ്ാപിക്കുവാന 
ഉവദേശിക്കുന്നുണ്്. ആശുപത്രിേളിലുും മാര്കറ്റുേളിലുും 
സ്ാപികാന ഉവദേശിക്കുന്ന എട്് ലിേത്വിഡ് വവസ്റ്റ് 
മാവനജ്ടമറെ് (എല്.ഡ്യൂ.എും) പദ്ധതിേള്ക് 
സാവങ്തിേ അനുമതിയും ഭാഗിേ സാമ്പത്ിേ 
സഹായവും ശുചിതത്വ മി്ന നല്കുേയണ്ായി. ഇടുകി 
ജില്യിടല അെിമാലി ഗ്ാമഞ്ചായത്ിടല ബസ് സ്റാറെ് 
േുംഫര്ട്് വസ്റ്നിലുും വയനാെ് ജില്യിടല സുല്ത്ാന 
ബവത്െി താലൂക് ആശുപത്രിയിലുും മലിനജല 
ശുദ്ധീേെണ പ്ാന്റുേള് നിര്മ്ി്ചേിട്ടുണ്്. ടോ്ചേിയിടല 
ടവല്ിുംഗ്െണ് ഐലറെില് ടേ.എസ്.യ.ഡി.പി.യടെ 
േീെില് ഒരു ടസപ്വറ്റജ് ട്ീറ്റ്ടമറെ് പ്ാറെ് നിര്മ്ിക്കുേയും 
ടചയ്തു. 14 ജില്േളിടലയും വിവിധ പ്രാവേശിേ 
സര്കാരുേളുടെ 355 വപ്രാജേ്ടുേള്ക്  സാവങ്തിേ 
അനുമതി ശുചിതത്വ മി്ന നല്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. 
ഈ പദ്ധതിേള് നെപെിലാക്കുന്നതിലൂടെ 78,517 
യൂണീറ്റ് ഉറവിെ  മാലിന്യ നിര്മാര്ജന സുംവിധാനും 
സുംസ്ാനത്തുെനീളും സജ്മാകുന്നതുമാണ്. ഈ 
പദ്ധതിേളുടെ നെത്ിപെിനായി ശുചിതത്വ മി്ടറെ നാല് 
പ്രാധാന പദ്ധതിേളില് നിന്നുും ഫണ്് നല്േിയിട്ടുണ്്.

ആവൊഗ്യ വകുപെ് ഡയറേ്െവററ്റ്, നാ്ണല് ടഹല്ത്് 
മി്ന, ഹെിതവേളും മി്ന എന്നിവയമായി സഹേെി്ചേ് 
മണ്സൂണിന് മുമ്പുള്ള ക്ലീനിുംഗ് േ്യാമ്പയിനിുംഗ് 
നെപെിലാക്കുേയണ്ായി. പ്രചാെണത്ിനുമുമ്പുള്ള 
ആസൂത്രണും, വിവിധ വകുപ്പുേളുടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏവോപിപെിക്കുേ, പ്രാവേശിേ സര്കാര് തലത്ില് 
ഫണ്ിടറെ സമനത്വയും എന്നിവ േ്യാമ്പയിന 
വിജയിപെിക്കുന്നതിന് ോെണമായി.

വസ്റക് വഹാള്ഡര്മാൊയ ഉവേ്യാഗസ്ര്, 
ജനപ്രതിനിധിേള്, റിവസാെ്സ് വപെ്സണ്സ്, 
ഹെിതേര്മ്വസന അുംഗങ്ങള് എന്നിവര്ക്കുവവണ്ി 
ോെ്യവശ്ി വിേസന പ്രവര്ത്നങ്ങള് എടറ്റടുത്് 

നെത്തുേയണ്ായി. ോെ്യവശ്ി വിേസനത്ിനുും 
ഓഫീസ് ടചലവേള്ക്കുമായി  160.00 ലഷേും രൂപ വേ� 
ഭവന നഗെോെ്യ മ�ാലയും അനുവേിക്കുയണ്ായി.  
ഇതില് 150.15 ലഷേും  രൂപ ഇതിവനാടൊപെും 
ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്തു. വറഡിവയാ ജിുംഗിള്സ്  
േ്യാമ്പയിന, വീഡിവയാ വഡാേയൂടമവറെ്ന, 
പ്രേര്ശനങ്ങള്, ഇറെവപെ്സണല് േമ്യൂണിവക്ന, 
ഗ്ീന വപ്രാവട്ാകാള്,  ഇനഫര്വമ്ന എഡയൂവക്ന 
ആറെ് േമ്യൂണിവക്ന (ഐ.ഇ.സി)  പെിപാെിയടെ 
ഭാഗമായി വീഡിവയാേള്/ബുക് ടലറ്റുേള്, 
ലഘുവലഖ, വപാസ്ററുേള് എന്നിവ തയ്ാറാക്കുേ 
തുെങ്ങിയ പെിപാെിേള് ഏടറ്റടുക്കുേയണ്ായി. 
സുംസ്ാന ജില്ാതലങ്ങളില്  യഥാക്രമും 160.00 
ലഷേും  രൂപയും 197.39 ലഷേും രൂപയും ഐ.ഇ.സി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്കായി ടചലവെിക്കുേയണ്ായി. 
2019-20, 2020-21(2020 ടസപ്റ്റുംബര് 30 വടെ) 
നെത്ിയ ജില്ാതല  പെിശീലന പെിപാെിേടള 
സുംബന്ി്ചേ വിവിെങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.13 -ല് 
ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

നൂതന ദൗത്യങ്ങള്
കളക്രെഴ്സ്@സ്കൂള് പരിപ്നെി 

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ സഹേെണവത്ാടെ 
ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യസുംസ്ക്കെണും സുംബന്ി്ചേ് 
സ്കൂള് കുട്ിേടള വബാധവല്കെിക്കുന്നതിനായി 
ശുചിതത്വ മി്ന  സുംസ്ാനതലത്ില് നെപെിലാകിയ 
പെിപാെിയാണ് േളേ്വെെ്സ് @ സ്കൂള്. 
ശുചിതത്വ മി്ന തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളുമായി 
സഹേെി്ചേ് സുംസ്ാനടത് ടതെടഞ്ടുകടപെട് 
സ്കൂളുേളില് ഈ പെിപാെി നെപെിലാകി വരുന്നു. 
ഇത്  നെപെിലാക്കുന്നതിടറെ ആേ്യഘട്ത്ില് ഓവൊ 
ജില്യില് നിന്നുും കുറഞ്ത് മൂന്നു സ്കൂളുേടള ജില്ാ 
ശുചിതത്വ മി്ന ഇതിനായി ടതെടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. 
മാലിന്യും തെുംതിെിക്കുന്ന ശീലും കുട്ിേളില് 
വിേസിപെിക്കുന്നതിലൂടെ  സമൂഹത്ിടറെയും 
വ്യക്ിേളുടെയും സ്ായിയായ വിേസനത്ിനുും 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഫലപ്രേമായ വിനിവയാഗത്ിനുും 
പുനരുപവയാഗും, പുനചുംക്രമണും, ഉപവഭാഗും കുറയ്കല് 
എന്നീ (3R’S) ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാെണവും ഇതുവെി 
ലഷേ്യമിടുന്നുണ്്. സുംസ്ാനടത് 238 സ്കൂളുേളില് 
ഈ പെിപാെി ആെുംഭി്ചേിട്ടുണ്്. 3,772 സ്കൂളുേളിവലക് 
കൂെി പദ്ധതി വ്യാപിപെികാന ലഷേ്യുംവയ്ക്കുന്നു. സ്കൂള് 
കുട്ിേളുടെ ഇെയില് ശാസ്ത്രീയമായി മാലിന്യും 
വേോെ്യും ടചയ്യുന്ന ശീലും വളര്ത്ിടയടുക്കുന്നതിടറെ 
ഭാഗമായി സുംസ്ാനടത് എല്ാ സ്കൂളുേളിവലക്കുും 
ഇത് വ്യാപിപെിക്കുന്നതിന് ശുചിതത്വ മി്ന 
ലഷേ്യമിടുന്നുണ്്.
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രഗ്നബര്ധന് പദ്ധതി
(ഗ്നല്വനനസിാംഗ് ഓര്ഗ്നനിക് ബരയ്ന 
അരഗ്്ന റിരസ്നഴ്്് ധന്) 

വജവമാലിന്യങ്ങള് സുംസ്ക്കെി്ചേ് ബവയാഗ്യാസ് 
ഉണ്ാക്കുേ എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെ ആെുംഭി്ചേതാണ് ഈ 
പദ്ധതി. വഗാര്ബര്ധന പദ്ധതിയില്  സുംസ്ാനടത് 
ഒരു ജില്യില് കുറഞ്ത് ഒരു വപ്രാജേ്െ് എന്ന 
ക്രമത്ില് ആടേ 21 ബവയാഗ്യാസ് വപ്രാജേ്ടുേള് 
ആെുംഭി്ചേിട്ടുണ്്. ആലപ്പുെ ജില്യിടല തണീര്മുകും 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, എറണാകുളും ജില്യിടല 
കൂവപൊെി, പാമ്പാകുെ ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, മലുപ്പുറും 
ജില്യിടല ഏലുംകുളും, ഒതുക്കുങ്ങല് ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, 
ഇടുകി ജില്യിടല അെിമാലി, ടനടുങ്ണ്ും 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേള്, പാലകാെ് ജില്യിടല 
പുതുവശ്െി ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, വോെിവകാടട് വവളും 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, േണ്ണൂര് ജില്യിടല പാപെനിവശ്െി 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്് എന്നിവിെങ്ങളിലായി പത്് 
വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ീേെി്ചേിട്ടുണ്്. വശ്ിക്കുന്ന 
വപ്രാജേ്ടുേളുടെ പൂര്ത്ീേെണും പുവൊഗമിക്കുന്നു. 
സത്വച്് ഭാെത് മി്ന ഗ്ാമീണിടറെ വഗാബര്ദ്ധന 
പദ്ധതിയിലൂടെ തൃശ്ശൂര് ജില്യിടല ടപെിഞ്ാനും 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്ില് ഒരു ബവയാഗ്യാസ് പ്ാറെിടറെ 
നിര്മ്ാണും പുവൊഗമിക്കുന്നു.

സ്വച് ഐരക്ക്നണിക് ടപ്യ്സ് 
(എസ്.ഐ.പി) – ഘട്ാം II ക്നലെി

വപതൃേപെവും, മതപെവും േലാപെവമായി 
പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്ന ൊജ്യടത് 100 സ്ലങ്ങള്  
വൃത്ിയാക്കുേ എന്ന ഉവദേശ ലഷേ്യവത്ാടെ ബഹു-
തല വസ്റക് വഹാള്ഡര് ഗ്രൂപ്പുേളുടെ വനതൃതത്വത്ില് 
തുെകും കുറി്ചേ സുംെുംഭമാണ് സത്വച്് ഐവകാണിേ് 
ടപ്യ്സ്. എല്ാ ഐവകാണിക് സ്ലങ്ങള്ക്കുും  
സാമ്പത്ിേവും സാവങ്തിേവമായ സഹായും 
നല്കുന്നതിനായി ടപാതുവമഖലാ സ്ാപനങ്ങടള  
േടണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. കുെിടവള്ള വിതെണ ശുചിതത്വ 
മ�ാലയും ശ്രീ ശങ്ൊചാെ്യരുടെ ജന്സ്ലമായ 
എറണാകുളും ജില്യിടല ോലെിടയ സത്വച്് ഭാെത് 
മി്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സത്വച്് ഐവകാണിേ് 
സ്ലമായി െണ്ാുംഘട്ത്ില് ടതെടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. 

ഭാെത് ടപവട്ാളിയും േമ്പനി ലിമിറ്റഡിടന (ബി.പി.സി.
എല്) ോലെിയിടല പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് സഹായും  
നല്കുന്നതിനുള്ള ടപാതുവമഖല സ്ാപനമായും  
ടതെടഞ്ത്ിടുണ്്. ഈ വപ്രാജേ്െിടറെ ഭാഗമായി 
സമീപ പ്രവേശങ്ങള് വൃത്ിയാവേയും മാലിന്യും 
കുമിഞ്് കൂടുന്ന സ്ലത്് നിന്ന് 500 െണ് മാലിന്യും 
നീകും ടചയ്ാനുും സാധി്ചേിട്ടുണ്്. 2018 വലയും 2019 
വലയും പ്രളയത്ില് 560 െണ് അവജവമാലിന്യും 
നീകും ടചയ്ാന ഇതിലൂടെ സാധി്ചേിട്ടുണ്്. ഫലപ്രേമായ 
െീതിയില് മാലിന്യും സുംസ്ക്കെിക്കുന്നതിന് വിവിധ 
തെത്ിലുള്ള വബാധവത്കെണ പെിപാെിേളുും 
വിവെ വിേ്യാഭ്യാസ വിനിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
ഏടറ്റടുക്കുേയും ടചയ്തു. ോലെിടയ ഒരു തീര്ത്ഥാെേ 
ടൂറീസ്റ്റ് വേ�മായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിര്വദേശും 
പെിഗണനയിലാണ്.  ഇതിടറെ ഭാഗമായി 6 പ്രധാന 
കുളങ്ങല് ഗ്ാമപഞ്ചായത്് നവീേെിക്കുേയും 
ടചയ്ിട്ടുണ്് ഭാെതസര്കാെിടറെ ശുചിതത്വ കുെിടവള്ള 
വിതെണ മ�ാലയത്ിടറെ സത്വച്് ഭാെത് വേശീയ 
അവാര്ഡ് ോലെിക് ലഭിക്കുേയണ്ായി.

ഹരിത ടപരുമ്നറ്റചട്ാം

ശെിയായ െീതിയില് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങള് 
വിനിവയാഗിക്കുേ, വിഭവ ദുരുപവയാഗും കുറയ്ക്കുേ, 
പുനരുപവയാഗും സാധ്യമാക്കുേ, അതുവെി ഹെിത 
ജീവിതത്ിവലക് ജനങ്ങടള നയിക്കുന്ന  ജീവിതവശലി 
വളര്ത്ിടയടുക്കുന്നതിനുള്ള പെിപാെിയാണ് ഹെിത 
ടപരുമാറ്റ ചട്ും. പുനരുപവയാഗും, പുനചുംക്രമണും, 
ഉപവഭാഗും കുറയ്കല് എന്നീ മൂന്ന് ‘R’ ശീലങ്ങള് 
വളര്ത്ിടയടുകന്നതിനുും വിഭവ ഇന്ന 
സുംെഷേണവും ഉറപൊക്കുന്നതിനുും ഇതിലൂടെ 
സാധി്ചേിട്ടുണ്്. ഹെിതഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനത്ിടറെ 
ഭാഗമായി ഓഫീസുേളില് ഹെിത ടപരുമാറ്റചട് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏവോപിപെിക്കുന്നതിന് വനാഡല് 
ഓഫീസര്മാടെ ചുമതലടപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
സുംസ്ാന തലത്ിലുള്ള വനാഡല് ഉവേ്യാഗസ്ര്ക്  
പെിശീലനങ്ങളുും നല്േിയിട്ടുണ്്. ആറ്റുോല് ടപാങ്ാല, 
റുംസാന തുെങ്ങിയ പ്രധാനടപെട് പെിപാെിേളിലുും 
വയാഗങ്ങളിലുടമല്ാും ഹെിതടപരുമാറ്റചട്ും 
നെപെിലാകിയിട്ടുണ്്. 

രബ്നക്് 12.1.2 ശുച ിതത്വ പേവ ി പ്രഖ്യാപനും

വജവ അവജവ മാല ിന്യങ്ങള് വേോെ്യും ടചയ്യുന്നതിനുും വീടുേള് വതാറുമുള്ള മാല ിന്യ വശഖെണും, ഹെിത 
േര്മ്വസന പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ടപാതു വൊയിലറ്റുേള്, എല്ാ വീടുേളിലുും വൊയിലറ്റ് സൗേെ്യും ഉറപൊകല് 
തുെങ്ങിയവയ്ക് സൗേെ്യങ്ങള് ഒരുകിയ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക്  ശുച ിതത്വ പേവ ി നല്േിയിട്ടുണ്്. 
ശുച ിതത്വ പേവ ി വനെിയ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് ഹെിത ടപരുമാറ്റചട്ും നെപെ ിലാക്കുന്നതിനുും, 
ഡിവ്ാസബ ിള് പ്ാസ്റികിടറെ ഉപവയാഗും കുറയ്ക്കുന്നതിനുും മാല ിന്യ സുംസ്ക്കെണത്ിടന കുറിച്ള്ള ടപാതു 
അവവബാധും ഉണ്ാക്കുന്നതിനുും സാധി്ചേ ിട്ടുണ്്. ഒേ്വൊബര് 10, 2020 വടെ സുംസ്ാനടത് 597 തവദേശ 
ഭെണ സ്ാപനങ്ങള്ക് (508 ഗ്ാമ പഞ്ചായത്തുേള്, 31 വ്ാക് പഞ്ചായത്തുേള്, 55 നഗെ സഭേള്, 3 
വോര്പെവറ്നുേള്) ഔവേ്യാഗിേമായി ശുച ിതത്വ പേവ ി നല്കുേയും ടചയ്തു.
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ഒറ്റ ഉപരയ്നഗ പ്്നസ്റിക്കുകളടെ നിരര്നധനാം

ശുചിതത്വ മി്ടറെ ശുപാര്ശ പ്രോെും, 
അനിയ�ിതമായ െീതിയില് പ്ാസ്റികിടറെയും മറ്റ് 
ഡിവ്ാസബിള്സിടറെയും അശാസ്ത്രീയമായ 
ഡിവ്ാസല് കുറയ്ക്കുന്നതിനുവവണ്ി പി.വി.സി 
ഫ്ലക്ിടറെയും ഒറ്റ ഉപവയാഗ പ്ാസ്റിേ് സാധനങ്ങളുടെയും 
ഉപവയാഗും സര്കാര് നിര്ത്ലാകിയിട്ടുണ്്. 
സുംസ്ാനത്് ഒരു വര്്ും ഏേവേശും 45,000 
െണ് പ്ാസ്റിേ് മാലിന്യും ഉണ്ാകുന്നതായി 
േണകാകിയിട്ടുണ്്. ഈ ഡിവ്ാസിബിളായ 
വസ്തുകള് പെിസ്ിതിക്കുണ്ാക്കുന്ന 
ആവൊഗ്യപെമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങടള 
പെിഗണിച്ടോണ്ാണ് നിവൊധനും നെപെിലാകിയത്. 
നിവൊധനടത് തുെര്ന്ന് ബേല് മാര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ 
സുസ്ിെമായ ഉല്ാേനും ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിന് 
സുംസ്ാന സര്കാര് ഒരു ടപാതു നയും 
മുവന്നാട്ടുവയ്ക്കുേയണ്ായി.

iii. നഗര അെിസ്ഥ്നന സൗകര്യങ്ങള്

ദ്രുതഗതിയിലുളള നഗെവത്കെണും മൂലും 
സുംസ്ാനത്് നഗെങ്ങളിടല അെിസ്ാന 
സൗേെ്യ വിേസനത്ിന് വര്ദ്ധി്ചേ നിവഷേപും 
ആവശ്യമാകിയിെിക്കുന്നു. നഗെവല്കെണത്ിടറെ 
പ്രവത്യേമായ സവിവശ്തേളുും സുംസ്ാനടത് 
ഭൂമിശാസ്ത്രപെമായ പ്രവത്യേതേളുും 
പെിഗണിച്വവണും വിവിധ നഗെ അെിസ്ാന 
സൗേെ്യവിേസന പദ്ധതിേള്ക് രൂപും നല്വേണ്ത്.  
സുംസ്ാനത്ിടറെ സാമ്പത്ിേ വളര്്ചേയില് 
നഗെവത്കെണത്ിടറെ അനുകൂല ഘെേങ്ങള് 
പെമാവധി പ്രവയാജനടപെടുത്തുവമ്പാള് തടന്ന 
നഗെവത്കെണത്ിടറെ ദൂ്്യവശങ്ങടള വളടെ 
ജാഗ്തവയാടെ തടന്ന വേോെ്യും ടചവയ്ണ്തുണ്്.

കുെിടവള്ള വിതെണും, മാലിന്യ പെിപാലനും, 
നഗെ ശുചീേെണും, ടപാതു ശൗചാലയങ്ങളുടെ 
സ്ാപനവും വ്യാപനവും, അഴുക്കുചാല് നിര്മ്ാണവും  
നന്നാകലുും, ഓവചാലുേളുടെ നിര്മ്ാണും, 
ഫലപ്രേമായ വാഹന പാര്കിുംഗ് നയവും, 
ആധുനിേ െീതിയിലുള്ള  പാര്കിുംഗ് സുംവിധാനവും, 
നഗെങ്ങളുടെ മവനാഹാെിത വര്ദ്ധിപെികല്, ഹെിത 
നഗെും സൃഷ്ിക്കുേ, യ�വല്ക്കൃതമല്ാത് നഗെ 
ഗതാഗത സുംവിധാനങ്ങളുടെ സ്ാപനും തുെങ്ങിയ  
പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് നഗെ അെിസ്ാനസൗേെ്യ 
വിേസന പെിപാെിേളില് ഉള്ടപെടുന്നത്. 
സുംസ്ാനത്് നെപൊകിവരുന്ന പ്രധാന നഗെ 
അെിസ്ാനസൗേെ്യ വിേസന പെിപാെിേള് ചുവടെ 
വിവെിക്കുന്നു.

അെല് മി്ന വഫാര് റിജുവവന്ന ആറെ് അര്ബന 
ട്ാനസ്ഫര്വമ്ന (അമൃത് ) എന്ന പദ്ധതി കുെിടവള്ള 

വിതെണും, അഴുക്കുചാല് നിര്മ്ാണും, േകൂസ് 
മാലിന്യ നിര്മ്ാര്ജ്നും, മെടവള്ള ഓവചാലുേളുടെ 
നിര്മ്ാണും, നഗെ ഗതാഗതും, ഹെിത പ്രവേശങ്ങള്, 
പാര്ക്കുേള്, ോെ്യവശ്ി വിേസനും തുെങ്ങി 
നഗെ വമഖല അഭിമുഖീേെിക്കുന്ന ടവല്ലുവിളിേടള 
അതിജീവിക്കുന്നതിനുും നഗെ പ്രവേശടത് 
ഭൗതീേവും സ്ാപനപെവമായ അെിസ്ാന 
സൗേെ്യങ്ങള് ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനായിട്ാണ് 
ലഷേ്യുംവയ്ക്കുന്നത്. സുംസ്ാനടത് ആറ് മുനിസിപെല് 
വോര്പെവറ്നുേടളയും  ആലപ്പുെ, പാലകാെ്, 
ഗുരുവായൂര് എന്നീ മൂന്ന് മുനിസിപൊലിറ്റിേടളയും 
അമൃത് പദ്ധതിയടെ ഭാഗമാകിയിട്ടുണ്്. 2015-16 -ല് 
ആെുംഭി്ചേ് 2019-20 വടെയള്ള അഞ്ച് വര്്മായിരുന്നു 
പദ്ധതി ോലാവധിടയങ്ിലുും 2022 മാര്്ചേ് വടെ ഇത് 
നീട്ിയിട്ടുണ്്. മൂന്ന് സുംസ്ാന വാര്്ിേ േര്മ്  പദ്ധതി 
(സാപെ് ) േളിലൂടെ (2015-16, 2016-17, 2017-18) 
2,357.64 വോെി രൂപയടെ 1,008 വപ്രാജേ്ടുേള് 
ഉള്ടപെടുന്ന പദ്ധതിേളാണ് അുംഗീേെി്ചേിട്ടുള്ളത്. 
50:30:20 എന്ന അനുപാതത്ില് വേ�വും 
സുംസ്ാനവും നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനവും ഫണ്് 
വേയിരുത്തുന്നു. 1,008 ടമാത്ും വപ്രാജേ്ടുേളില് 
1,002 വപ്രാജേ്ടുേള് ടെനഡര് ടചയ്യുേയും 961 
വപ്രാജേ്ടുേള് േൊര് നല്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. അതില് 
ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ യള്ള േണക്കുേള് 
പ്രോെും 482 വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ീേെി്ചേിട്ടുണ്്.

കുെിടവള്ള വിതെണവും അഴുക്കുചാല് 
നിര്മ്ാണവമാണ് അമൃത് പദ്ധതിയില് മുനഗണന 
നല്കുന്ന പ്രധാന വമഖലേള്. എല്ാ കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും 
വപപെ് േണഷേന നല്േി കുെിടവള്ളും  ലഭ്യമാക്കുേ 
എന്നതാണ് കുെിടവള്ള വിതെണ പദ്ധതിയിലൂടെ 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. ജലവിഭവങ്ങള് പുനരുജ്ീവിപെിക്കുേ, 
ജലസുംഭെണിേളുും, ജല സുംഭെണ പ്ാന്റുേളുും 
നിര്മ്ിക്കുേ, പുതിയ വപപെ് വലന ഇടുേ, പെയ 
വപപ്പുേള് മാറ്റുേ എന്നിവയാണ് ഈ വപ്രാജേ്െില് 
ഉള്ടപെടുന്ന പ്രധാന പ്രവൃത്ിേള്.  ഈ വമഖലയില് 
1,101.78 വോെി രൂപയടെ 175 വപ്രാജേ്ടുേള്ക് 
ഭെണാനുമതി ലഭി്ചേിട്ടുണ്്. 165 വപ്രാജേ്ടുേള് വേെള 
ജല അവതാറിറ്റി മുവഖനയും വശ്ിക്കുന്നവ നഗെ തവദേശ 
സ്ാപനങ്ങള് മുവഖനയമാണ് നെപെിലാക്കുന്നത്. 
ഇതില് 55 വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ിയാകുേയും 584.60 
വോെി രൂപ ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

അഴുക്കുചാല് നിര്മ്ാണവും േകൂസ് മാലിന്യും 
വേേെ്യും ടചയ്യുന്നതിനുള്ള വപ്രാജേ്ടുേളിലൂടെ 
അമൃത് നഗെങ്ങളില് ശാസ്ത്രീയമായി ദ്രവമാലിന്യും 
വേോെ്യും ടചയ്യുന്നതിനുും എല്ാ കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും  
സത്വീവവറജ് േണഷേനിലൂടെ മാലിന്യും വേോെ്യും 
ടചയ്യുന്നതിനുള്ള േണഷേന ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുും 
ലഷേ്യമിടുന്നു. അഴുക്കുചാല് നിര്മ്ാണവും േകൂസ് 
മാലിന്യും വേോെ്യും ടചയ്യുന്ന വപ്രാജേ്ടുേളിവലകായി 
550.35 വോെി രൂപയടെ 140 വപ്രാജേ്ടുേള്ക് 



663അദ്ധ്യായം 12, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം വിദക�ീകൃത ആസൂത്രണവം

ഭെണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്്. ഇതില് 117 
വപ്രാജേ്ടുേള് വേെള ജല അവതാറിറ്റി മുവഖനയും 
വശ്ിക്കുന്നവ നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങള് 
മുവഖനയമാണ് നെപെിലാക്കുന്നത്.   ഇതുവടെ 43 
വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ിയാക്കുേയും 45.64 വോെി രൂപ 
ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.     

ഓെേളുും മെടവള്ള ചാലുേളുും നിര്മ്ിക്കുേയും 
നന്നാക്കുേയും ടചയ്യുന്നതിലൂടെ നഗെങ്ങളിടല 
ടവള്ളടകട്് ഒെിവാക്കുന്നതിനാണ് മെടവള്ള 
ടരെയിവനജ് വമഖലയിടല വപ്രാജേ്ടുേളിലൂടെ 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഇതില് 279.82 വോെി രൂപയടെ 498 
വപ്രാജേ്ടുേളാണ് ഉള്ടപെടുത്ിയിെിക്കുന്നത്. അതില് 
324 വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ിയാവേയും 182.53 വോെി 
രൂപ ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

നഗെ പ്രവേശങ്ങളില് വമാവട്ാര് െഹിത ഗതാഗത 
സൗേെ്യും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള പെിപാെിേളാണ് 
നഗെ ഗതാഗതവമഖലയിടല വപ്രാജേ്ടുേളിലൂടെ 
ലഷേ്യമിടുന്നത്. ഇതില് വസ്ക വാക്, നെപൊത, 
വസഡ് വാക്, വമല്പൊലും എന്നിവയടെ 
നിര്മ്ാണവും ബഹുനില പാര്കിുംഗ് സൗേെ്യും എന്നീ 
വപ്രാജേ്ടുേള് ഉള്ടപെടുന്നുണ്്. 202.36 വോെി രൂപയടെ 
122 വപ്രാജേ്ടുള് ഉള്ടപെടുത്ിയ ഈ പദ്ധതിയില് 36 
വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ിയാവേയും 45.69 വോെി രൂപ 
ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

ഹെിത ഇെങ്ങളുും പാര്ക്കുേളുും എന്ന വമഖലയില് 
ബാല സൗഹൃേ ഘെേങ്ങള്ക് പ്രവത്യേ പെിഗണന 
നല്േിടോണ്് ഹെിത ഇെങ്ങളുും പാര്ക്കുേളുും 
വിേസിപെിക്കുന്നതിനാണ് ഉവദേശിക്കുന്നത്. ഇതില് 46.48 
വോെി രൂപയടെ 73 വപ്രാജേ്ടുേള് ഉള്ടപെടുന്നുണ്്. 
അതില് 24 വപ്രാജേ്ടുേള് പൂര്ത്ിയാവേയും 14.51 
വോെി രൂപ ടചലവെിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. അമൃത് 
വപ്രാജേ്െിടറെ ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെയള്ള 
സാമ്പത്ിേ പുവൊഗതി അനബന്ാം 12.1.14 -ല് 
ടോടുത്ിെിക്കുന്നു. ഒമ്പത് നഗെ തവദേശ ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങളിടല അമൃത് വപ്രാജേ്െിടറെ പുവൊഗതി 
സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.15 ലുും
വമഖലാ പുവൊഗതി സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.16 ലുും ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

ഗവവണനസ് ടമ്ചേടപെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില 
പെി്്കാെങ്ങളാണ് ഇനടസറെീവ് വഫാര് 
റിവഫാും പെിപാെിയിലൂടെ മി്ന ലഷേ്യമിടുന്നത്. 
ഇകാലയളവില് പതിടനാന്ന് പെിഷേ്കെണങ്ങള് 
നെപെിലാകാനാണ് മി്ന  ഉവദേശിക്കുന്നത്.  
ഇവ നെപെിലാക്കുന്നതിനായി വാര്്ിേ പദ്ധതി 
വിഹിതത്ിടറെ 10 ശതമാനും ഓവൊ വര്്വും മാറ്റി 
വയ്ക്കുേയും ഇത് സുംസ്ാനങ്ങള്ക്കുും വേ�ഭെണ 
പ്രവേശങ്ങള്ക്കുമായി ഇനടസറെീവായി നല്കുേയും 
ടചയ്യുന്നു. മുനത്വര്്ടത് ഇനടസറെീവ് വിഹിതും 

തുെര്ന്നു വരുന്ന ഓവൊ സാമ്പത്ിേ  വര്്ത്ിടറെയും 
ആെുംഭത്ില് തടന്ന സുംസ്ാനങ്ങള്ക്  
നല്കുന്നതാണ്. ഓവൊ സുംസ്ാനവും അവരുടെ 
സത്വയും വിലയിരുത്ല് മി്ന് ലഭ്യമാക്കുവമ്പാള് 
മി്ടറെ വേ� ഡയറേ്െവററ്റ് സുംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള 
ഇനടസറെീവ് തുേ പ്രഖ്യാപിക്കുും. േെിഞ് 
നാലുവര് ്കാലവും തുെര്്ചേയായി സുംസ്ാനത്ിന് 
ഇനടസറെീവ് ഇനത്ില് തുേ ലഭിക്കുേയും 
വേശീയതലത്ില് സുംസ്ാനും ഏൊും സ്ാനത്് 
നില്ക്കുേയും ടചയ്യുന്നു. നാളിതുവടെ റിവഫാും 
ഇനടസറെീവായി വേെളത്ിന് 59.82 വോെി രൂപ 
ലഭി്ചേിട്ടുണ്്.

പൗെനമാര്ക് പ്രധാന അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങള്, 
ടമ്ചേടപെട് ജീവിത സൗേെ്യങ്ങള്, വൃത്ിയള്ളതുും 
സുസ്ിെവമായ പെിസ്ിതിയും, സ്ാര്ട്് 
ടസാലയൂ്നുേളുും ഉറപൊകിടകാണ്് നഗെങ്ങളുടെ 
വിേസനും വപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനായി ഭവന 
നഗെോെ്യ മ�ാലയും 2015 –ല് ആെുംഭി്ചേ 
അെിസ്ാന സൗേെ്യ വിേസന പെിപാെിയാണ് 
സ്ാര്ട്് സിറ്റി മി്ന.  ഈ പദ്ധതിയടെ 
ഒന്നാുംഘട്ത്ില് ടോ്ചേി നഗെടത്യും മൂന്നാും 
ഘട്ത്ില് തിരുവനന്തപുെും നഗെടത്യും 
ടതെടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. ടോ്ചേി സ്ാര്ട്് സിറ്റിക് 2,076 
വോെി രൂപയും തിരുവനന്തപുെത്ിന്  1,538.20 
വോെി രൂപയും പദ്ധതിയടെ എസ്റിവമറ്റ് തുേയായി 
േണകാകിയിെിക്കുന്നു. ഇതില് വേ�, സുംസ്ാന 
ഗവണ്ടമന്റുേളുടെ വിഹിതും 500 വോെി രൂപ 
വീതമാണ്. പുറടമ നിന്നുള്ള സഹായും, ടപാതു സത്വോെ്യ 
പങ്ാളിത്ും മറ്റ് പദ്ധതിേളുമായള്ള സുംവയാജനും 
എന്നിവയിലൂടെയാണ് ബാകിതുേ േടണ്വത്ണ്ത്.

അെിസ്ാന സൗേെ്യങ്ങള് ടമ്ചേടപെടുത്ി വഫാര്ട്്  
ടോ്ചേി-മട്ാവഞ്ചെി പ്രവേശടത് ആസൂത്രിതമായ 
സമഗ് വിേസനമാണ് ടോ്ചേി സ്ാര്ട്് സിറ്റി 
വപ്രാജേ്െിലൂടെ ലഷേ്യമിടുന്നത്.  ടോ്ചേി സ്ാര്ട്്  
സിറ്റി വപ്രാജേ്െില് 47 വപ്രാജേ്ടുേള് വിഭാവനും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്.  ഇതില് 32 വപ്രാജേ്ടുേള് നിലവില് 
പുവൊഗമിച്ടോണ്ിെിക്കുന്നു. 5 വപ്രാജേ്ടുേളുടെ  
ടെണ്റിുംഗ് നെപെിേള് പുവൊഗമിക്കുേയും 5 
വപ്രാജേ്ടുേള് ടെണ്ര്ടചവയ്ണ്തുും,  5 വപ്രാജേ്ടുേള് 
സുംവയാജിത വപ്രാജേ്ടുേളുമാണ്. ഇറെവഗ്റ്റഡ് 
േമാറെ് േണ്വട്ാള് ആറെ് േമ്യൂണിവക്ന ടസറെര്, 
ഏറണാകുളും, ടവസ്റ്റ്ടോ്ചേി എന്നിവിെങ്ങളില് 
സ്ാര്ട്്   വറാഡുേള്, സ്ാര്ട്് എല്.ഇ.ഡി വലറ്റിുംഗ് 
സുംവിധാനും നെപെിലാകല്, വഫാര്ട്് ടോ്ചേി താലൂക് 
ആശൂപത്രിയില് പുതിയ വ്ാകിടറെ നിര്മ്ാണും, 
മട്ാനവ്ചേെിയില് സ്ത്രീേള്ക്കുും  കുട്ിേള്ക്കുമായള്ള  
ആശുപത്രി,  ജനറല് ആശുപത്രിക് േ്യാനസര് 
വ്ാക് എന്നിവയടെ നിര്മ്ാണും, റൂഫ് വൊപെ് 
വസാളാര് വപ്രാജേ്െ് ഇറെലിജറെ് ട്ാഫിേ് മാവനജ്ടമറെ് 
സുംവിധാനും, വവസ്റ്റ് ബിന്നുേളുടെ വിതെണും 



664 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

തുെങ്ങിയവയാണ് ആെുംഭി്ചേ വപ്രാജേ്ടുേള്. 75.36 
വോെി രൂപയടെ വപ്രാജേ്ടുേള് ഇതിവനാെേും 
പൂര്ത്ീേെി്ചേിട്ടുണ്്. ഇതില് 4.49 വോെി രൂപയടെ 
ആശ്രപത്രി വറാഡിടറെ നിര്മ്ാണും, ടോ്ചേി 
മുനിസിപെല് വോര്പെവറ്ന പ്രവേശടത് 28 
ടേട്ിെങ്ങളില് 5.7 വോെി രൂപയടെ 1000 ടേ.ഡ്യൂ.
പി ഗ്ിഡ് േണേ്െഡ് റൂഫ് വൊപെ് വസാളാര് വഫാവട്ാ 
വവാള് ടെയ്േ് പവര് പ്ാന്റുേള്, 64.50 വോെി രൂപയടെ 
ടോ്ചേിയിടല ഇറെവഗ്റ്റഡ്, േമാറെ് േണ്വട്ാള് 
ആറെ് േമ്യൂണിവക്ന ടസറെര്, 0.67 വോെി 
രൂപയടെ ടോ്ചേി പ്രവേശടത് വജവ അവജവ 
മാലിന്യും തെുംതിെിക്കുന്നതിനായി വീടുേളിവലക്കുും 
ടതരുവേളിവലക്കുമുള്ള ബിന്നുേള് എന്നിവ ഉള്ടപെടുന്നു. 
26.90 വോെി രൂപയടെ ഇറെവഗ്റ്റഡ് ട്ാഫിേ് 
മാവനജ്ടമറെ് സുംവിധാനും ടോ്ചേിയില് 
ഒേ്വൊബര് 19, 2020 മുതല് പ്രവര്ത്നഷേമമാണ്.

സ്ാര്ട്് സിറ്റി തിരുവനന്തപുെും ലിമിറ്റഡ് 43 
വപ്രാജേ്ടുേളാണ് വിഭാവനും ടചയ്ിെിക്കുന്നത്.  
ഇതില് 1134.08 വോെി രൂപയടെ 39 വപ്രാജേ്ടുേളുടെ 
ഡി.പി.ആര് തയ്ാറാക്കുേയും ഭെണാനുമതിയും 
സാവങ്തിോനുമതിയും ലഭിക്കുേയമുണ്ായി. ഇതില് 37 
വപ്രാജേ്ടുേള് ടെണ്ര് ടചയ്യുേയും 32 വപ്രാജേ്ടുേള്ക് 
പ്രവര്ത്നാനുമതിയും ലഭിക്കുേയണ്ായി. സത്വവേശ് 
േര്ശന, അമൃത്  എന്നീ സുംവയാജിത പദ്ധതിേളിലായി 
കുെിടവള്ള വിതെണും, അഴുക്കുചാലുേളുടെ നിര്മ്ാണും, 
മെടവള്ള ഓവചാലുേള് തുെങ്ങിയ വപ്രാജേ്ടുേളുടെ 
നിര്വഹണും  നെന്നുടോണ്ിെിക്കുേയാണ്.

തിരുവന്തപുെും സ്ാര്ട്് സിറ്റിയടെ ഭാഗമായി 
ഏടറ്റടുത്ിട്ടുള്ള ടപാതു വൊയിലറ്റുേളുടെ നവീേെണവും 
പുനര് നിര്മ്ാണവും, 25 സ്ലങ്ങളില് കുെിടവള്ള 
േിവയാസ്ക്കുേള് സ്ാപിക്കുേ, സ്ാര്ട്്  ബസ് 
ട്ല്ട്റിടറെ നിര്മ്ാണും, പാളയും മാര്കറ്റിടറെ 
പുനര് വിേസനും, പാളയത്തുും തമ്പാനൂെിലുും 
ബഹുനില ോര് പാര്കിങ്ങിടറെ നിര്മ്ാണും, 
മെടവള്ള സുംഭെണും, ഇറെവഗ്റ്റഡ് േമാറെ് ആറെ് 
േണ്വട്ാള് ടസറെറിടറെ നിര്മ്ാണും, ൊജാജി 
നഗറില് സുംവയാജിത വസാ്്യല് ഹൗസിുംഗ് 
വോുംപ്ക്ിടറെ നിര്മ്ാണും, ൊജാജി നഗറിടല ടപാതു 
ആവൊഗ്യ വേ�ും ടമ്ചേടപെടുത്ല്, ട്ിഡയ്കായി ഒരു 
പുനെധിവാസ വ്ാക്, പുത്െികണ്ത്് ഓപെണ് 
എയര് തിവയറ്ററിടറെയും പാര്കിടറെയും നിര്മ്ാണും, 
വേെള ജല അവതാറിറ്റിയടെ പെിസെത്്  കുട്ിേളുടെ 
പാര്കിടറെയും ടപാന്നറ ശ്രീധര് പാര്കിടറെയും 
പുനര് വിേസനും, സ്ാര്ട്് വറാഡുേള്, ഇനഫര്വമ്ന 
േിവയാസ്ക്കുേളുടെ നിര്മ്ാണും എന്നീ വപ്രാജേ്ടുേള് 
നിര്മ്ാണത്ിടറെ അന്തിമ ഘട്ത്ിലാണ്. 15 
ഇലേ്ട്ിേ് ഓവട്ായും, 15 ഇലേ്ട്ിേ് റിഷോയും, 
സ്ാര്ട്് ഇവി ചാര്ജര് എന്നിവ വാങ്ങിയതുും, മൂന്ന് 
അുംഗനവാെിേളുടെ നവീേെണും, ഓപെണ് ജിുംവന്്യവും, 
കുട്ിേള്ക് വിവനാേത്ിനാവശ്യമായ ഉപേെണങ്ങള് 

വാങ്ങിയതുും തിരുവനന്തപുെും  സ്ാര്ട്് സിറ്റി പദ്ധതിയടെ 
ഭാഗമായി പൂര്ത്ിയാകിയ  5 പദ്ധതിേളില്ടപെടുന്നു.

തരദേശസ്വയാം ഭരണ സ്ഥ്നപനങ്ങള്ക്കുള്ള 
മ്നസ്റര്പ്്നനകള്

തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളുടെ ആസൂത്രിതമായ 
വിേസനത്ിന് അതിടറെ പെിധിയില്  വരുന്ന 
പ്രവേശങ്ങളുടെ മാസ്റര് പ്ാനുേളുടെ രൂപീേെണത്ിന് 
വേെള നഗെ ഗ്ാമാസൂത്രണ നിയമും 2016 
ലഷേ്യമിടുന്നുണ്്. ഒരു പ്രവേശത്ിന് സമഗ്മായ ഒരു 
മാസ്റര് പ്ാന ഇതിലൂടെ വിഭാവനും ടചയ്യുന്നു. എല്ാ 
നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളുടെയും മാസ്റര് 
പ്ാന 3 ഘട്മായി തയ്ാറാകി വരുന്നു. ഘട്ും ഒന്ന്, 
െണ്്, മൂന്ന് എന്നിവയില് തയ്ാറാകിയ മാസ്റര് 
പ്ാനുേളുടെ വിവെങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.17 -ല് 
ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

ഗ്്നമങ്ങടള തമ്ില് ബന്ിപ്ിക്കല്

ഗ്ാമങ്ങടള വറാഡ് മാര്ഗ്ഗും  ബന്ിപെി്ചേ് ജനങ്ങള്ക് 
സാമ്പത്ിേവും സാമൂഹിേവമായ വസവനങ്ങള് 
പ്രാപ്യമാക്കുേ അതുവെി ോര്്ിേ വരുമാനും 
വര്ദ്ധിപെിക്കുേ, ഉത്പാേനഷേമമായ ടതാെില് 
അവസെങ്ങളുും സൃഷ്ിക്കുേയും ടചയ്യുേ എന്നത് 
ഗ്ാമീണ വിേസനത്ിടറെ ഏറ്റവും പ്രധാന 
ഘെേങ്ങളിടലാന്നാണ്  

സുംസ്ാനടത് ഗ്ാമീണ നിവാസിേള്ക് ഏടറ 
പ്രവയാജനപ്രേവും ഗ്ാമീണ വമഖലടയ പെ്െും 
ബന്ിപെിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമ�ി 
ഗ്ാമ സഡേ് വയാജന (പി.എും.ജി.എസ്.വവ). 
വേശീയും, സുംസ്ാനും, ജില് എന്നീ മൂന്ന് തലത്ില് 
ഗുണനിലവാെ പെിവശാധനാസുംവിധാനും 
നിലവിലുള്ളതിനാല് പി.എും.ജി.എസ്.വവ. 
പദ്ധതിയില് ഏടറ്റടുത്് നിര്മ്ിക്കുന്ന വറാഡുേള് 
ഉയര്ന്ന ഗുണനിലവാെമുള്ളതുും േീര്ഘോലും 
നിലനില്ക്കുന്നതുമാണ്. സുംസ്ാനടത്  വനാഡല് 
ഏജനസിയായ വേെള സുംസ്ാന ഗ്ാമീണ വറാഡ് 
വിേസന ഏജനസി (ടേ.എസ്.ആര്.ആര്.ഡി.എ.) 
യാണ് ഈ പദ്ധതിയടെ നിര്വഹണും നെത്തുന്നത്. 
വേ� സര്കാര് നല്കുന്ന തുേയില് നിന്നുും 
പദ്ധതിയടെ എസ്റിവമറ്റ് പ്രോെമുള്ള തുേ മാത്രടമ 
ടചലവെികാന പാടുള്ളു.  ടെണ്ര് എടക്സ്്, സാധന 
സാമഗ്ിേള് മാറ്റിസ്ാപികല്, പണി പൂര്ത്ീേെി്ചേ 
വറാഡുേളുടെ  അറ്റകുറ്റപെണിേള് എന്നിവയ്കായി വേ� 
വിഹിതും ഉപവയാഗികാന പാടുള്ളതല്. അതിനാല് 
സുംസ്ാന സര്കാര് പി.എും.ജി.എസ്.വവ. 
പദ്ധതിയടെ സുംസ്ാന വിഹിതമായി വകുയിരുത്തുന്ന 
40 ശതമാനും തുേയ്ക് ഉപെിയായി ‘പി.എും.ജി.എസ്.
വവ. പദ്ധതികായള്ള സുംസ്ാന സഹായും’ എന്ന 
പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രധാനമ�ി ഗ്ാമ സഡേ് വയാജന 



665അദ്ധ്യായം 12, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം വിദക�ീകൃത ആസൂത്രണവം

പദ്ധതിയടെ പെിധിയില് വൊത് മുേളില് പ്രതിപാേി്ചേ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്റടുക്കുന്നതിനായി തുേ 
വേയിരുത്തുന്നുണ്്.

ഗ്ാമീണ ോര്്ിേ വിപണിേള്, ഹയര് ടസകറെറി 
സ്കൂളുേള്, ആശുപത്രിേള് എന്നിവയമായി 
ബന്ിപെി്ചേിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള വറാഡുേള് 
നവീേെിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്ാമീണ വറാഡ് ശുംഖലയടെ  
ഏേീേെണും പ്രധാന മ�ി ഗ്ാമ സഡേ് വയാജന-III 
ടറെ മാര്ഗ്ഗനിര്വദേശങ്ങളില് വിഭാവനും ടചയ്യുന്നുണ്്. 
1,425 േിവലാമീറ്റര് വറാഡാണ് ഈ പദ്ധതിയില് 
സുംസ്ാനത്ിന് അനുവേി്ചേിെിക്കുന്നത്.

ഇതില് ആേ്യ ബാ്ചോയി 8,286.00 ലഷേും അെങ്ല് 
തുേ വരുന്ന 104.65 േിവലാമീറ്റര് വേര്ഘ്യമുള്ള 
20 വറാഡുേള്ക് അുംഗീോെും ലഭിക്കുേയും െി 
വറാഡുേളുടെ ടെണ്ര് നെപെിേള് പുവൊഗമി്ചേ് 
വെിേയമാണ്. കൂൊടത 308 േിവലാമീറ്റര് വേര്ഘ്യും 
വരുന്ന വറാഡുേളുടെ ഡി.പി.ആര് തയ്ാറാകി 
വസ്ററ്റ് ടെേ്നികല് ഏജനസിേളുടെ (എസ്.റ്റി.എ) 
പെിവശാധനയ്കായി സമര്പെി്ചേിട്ടുണ്്. ബാകിവരുന്ന 
വറാഡുേളുടെ ഡി.പി.ആര് തയ്ാറാക്കുന്ന പ്രവര്ത്ി 
പുവൊഗമിക്കുേയാണ്.

‘പ്രധാനമ�ി ഗ്ാമ സഡേ് വയാജന’ പദ്ധതിയിലൂടെ 
2019-20 ല് 12,218.00 ലഷേും രൂപയും 2020-21 ല് 
(ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) 3,056.42 ലഷേും രൂപയും 
‘പി.എും.ജി.എസ്.വവ. പദ്ധതിയ്കായള്ള സുംസ്ാന 
സഹായും’ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ 2019-20 -ല്
1,630.00 ലഷേും രൂപയും ടചലവെി്ചേിട്ടുണ്്. ‘പ്രധാനമ�ി 
ഗ്ാമ സഡേ് വയാജന’ പദ്ധതിയിലൂടെ 2019-20 
മുതല് 2020-21 വടെ (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 
വടെ) നിര്മ്ാണും പൂര്ത്ീേെി്ചേ വറാഡുേളുടെ 
ജില്ാെിസ്ാനത്ിലുള്ള വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.18 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു. 

പ്ധ്നനമ�ി കൃഷി സിഞ്നയ് രയ്നജന
(പി.എാം.ടക.എസ്.നവ) നീര്ത്െ ഘെകാം.

വേ�സര്കാര് 2015-16 -ല് സമഗ് നീര്ത്െ 
പെിപാലന പെിപാെിടയ പ്രധാനമ�ി കൃ്ി 
സിഞ്ചായ് വയാജനയില് ലയിപെിക്കുേയണ്ായി. 
അതിനുവശ്ും ഈ പെിപാെി പ്രധാനമ�ി കൃ്ി 
സിഞ്ചായ് വയാജനയടെ നീര്ത്െ ഘെേമായി 
നെപെിലാകിവരുന്നു. വേ� സുംസ്ാന സര്കാരുേള് 
60:40 എന്ന അനുപാതത്ിലാണ് ഇതിന് വിഹിതും 
വേയിരുത്തുന്നത്. കൃ്ിവകുപൊണ് സുംസ്ാനത്് 
പി.എും.ടേ.എസ്.വവ നെപൊക്കുന്ന വനാഡല് 
വകുപൊയി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്.

മടണാലിപെ് തെയല്, പ്രകൃതിേത് സസ്യങ്ങളുടെ 
പുനരുജ്ീവനും, മെടവള്ള സുംഭെണും, ഭൂഗര്ഭജല 

റീചാര്ജിുംഗ്, തെിശുഭൂമി കൃ്ിവയാഗ്യമാകല് 
എന്നിവയാണ് ഈ പെിപാെിയടെ 
ലഷേ്യങ്ങള്. നീര്ത്െ വിേസന പെിപാെിേള് 
നെപെിലാക്കുന്നതിലൂടെ ോര്്ിേ വമഖലയില്  
ഒന്നിലധിേും വിളവേള് സാധ്യമാക്കുേയും 
വിവിധ ോര്്ിോധിഷ്ിത പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആെുംഭിക്കുന്നതിലൂടെ നീര്ത്െ വമഖലയിടല ഗ്ാമീണ 
ജനതയടെ ജീവവനാപാധിേള് സുസ്ിെമായി 
നിലനിര്ത്തുേ എന്നതാണ്  ആത്യന്തിേമായി ഈ 
പദ്ധതിയിലൂടെ ലഷേ്യുംടവയ്ക്കുന്നത്. 4,000 മുതല് 6,000 
ടഹേ്െര് വടെ വിസ്ീര്ണമുള്ള 5 മുതല് 10 വടെ 
ടചറു നീര്ത്െങ്ങള് അെങ്ങിയ ഒരു ക്ലസ്ററിടനയാണ് 
വപ്രാജേ്െ് ഏെിയ ആയി േണകാക്കുന്നത്. 
വ്ാക്പഞ്ചായത്തുേളാണ് പദ്ധതി നിര്വഹണ 
ഏജനസിയായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. പദ്ധതി 
നെത്ിപെിനായി ടഹേ്െറിന് നിെപെ് ഭൂമിയാടണങ്ില് 
12,000 രൂപയും മലവയാെപ്രവേശമാടണങ്ില് 15,000 
രൂപയമാണ് നല്കുന്നത്.     

പി.എും.ടേ.എസ്.വവ പദ്ധതിയിലൂടെ 2019-20 ലുും 
2020-21 ലുും (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) യഥാക്രമും 
2,031.00 ലഷേും രൂപ, 1,262.92 ലഷേും രൂപ എന്നിങ്ങടന 
ടചലവെിക്കുേയണ്ായി. ബാ്ചേ് II ല് ഉള്ടപെട് 203.96 
വോെി രൂപയടെ 26 വപ്രാജേ്ടുേളുും ബാ്ചേ് III ല് 
ഉള്ടപെട് 106.86 വോെി രൂപയടെ 15 വപ്രാജേ്ടുേളുും 
യഥാക്രമും 2018 മാര്്ചേിലുും 2020 ടസപ്റ്റുംബറിലുമായി 
പൂര്ത്ീേെിക്കുേയണ്ായി. പി.എും.ടേ.എസ്.വവ യടെ  
നീര്ത്െ ഘെേും വപ്രാജേ്ടുേടളല്ാും തടന്ന മാര്്ചേ് 31, 
2021നേും പൂര്ത്ീേെികണടമന്ന് വേ� സര്കാര് 
നിര്വദേശി്ചേിട്ടുണ്്.

II. ടത്നഴിലിനാം ഉപജീവനത്ിനമുള്ള 
സഹ്നയാം 

ോെിദ്ര്യ നിര്മ്ാര്ജ്നത്ിടറെ ഒരു പ്രധാന 
സൂചേമാണ് ടതാെിലവസെങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിലൂടെ 
വരുമാനത്ിലുണ്ാവന്ന വര്ദ്ധനവ്. ഗ്ാമീണ 
വമഖലയിലുള്ളവര്ക് ടതാെില് നല്കുന്നതില് 
സുപ്രധാന പങ്് വഹിക്കുന്ന പ്രധാന വേ�ാവി്്കൃത 
പദ്ധതിേളില് ഒന്നാണ്  മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതി. അവിേഗ്ദ്ധ ടതാെില് 
ടചയ്ാന േെിവും താല്െ്യവമുള്ള ഗ്ാമപ്രവേശങ്ങളിടല 
പ്രായപൂര്ത്ിയായ കുടുുംബാുംഗങ്ങള്ക് എല്ാ 
സാമ്പത്ിേ വര്്വും 100 േിവസും വവതനവത്ാടുകൂെി 
ടതാെില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്ാമീണ 
വമഖലയിടല  കുടുുംബങ്ങളുടെ  ഉപജീവന സുെഷേ 
വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നു.  ഈ പദ്ധതിയില് അവിേഗ്ദ്ധ 
ടതാെിലിനുള്ള വവതനും ഏപ്രില് 1, 2018 മുതല് 
271 രൂപയായിരുന്നത് ഏപ്രില് 1, 2020 മുതല് 291 
രൂപയായി വര്ദ്ധിപെി്ചേിട്ടുണ്്. സുംസ്ാനത്് 2017-18 
മുതല് മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഹെിത വേെളും 
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മി്നുമായി  സുംവയാജിപെി്ചോണ് നെപെിലാക്കുന്നത്.  
മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയടെ സുംവയാജന സാധ്യതേടള പൂര്ണമായും  
ഉപവയാഗടപെടുത്തുന്നതിനായി മറ്റ് വകുപ്പുേളുടെ 
പദ്ധതിേളുമായി സുംവയാജിപെി്ചോണ് നെപെിലാക്കുന്നത്. 
2019-20, 2020-21 -ല് സുംസ്ാനത്് നെപെിലാകിയ 
പ്രധാന ഇെടപെലുേള് ചുവടെ വിശേമാക്കുന്നു.

• കൃ്ി, ജലവസചനും, മൃഗസുംെഷേണും, 
മത്സ്യബന്നും, ഷേീെവിേസനും, വനും എന്നീ 
വമഖലേളിടല ഉത്പാേനവും വിേസനവും  
വര്ദ്ധിപെിക്കുന്നതിനായി ഈ വമഖലേളിടല 
വ്യക്ിഗതവും ടപാതുവായതുമായ ഉത്പാേന 
ആസ്ിേള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിന് ഊന്നല് നല്കുന്നു.

• വിേ്യാലയങ്ങള്ക് ചുറ്റുമതില്, േളിസ്ലും 
എന്നിവയടെ നിര്മ്ാണും, അുംഗനവാെിേളുടെ 
നിര്മ്ാണും എന്നിങ്ങടനയള്ള ടപാതു ആസ്ിേള് 
സൃഷ്ിക്കുന്ന നിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏടറ്റടുക്കുന്നു.

• േന്നുോലിേള്, ആെ്, വോെി എന്നിവയ്കായള്ള 
ട്ഡുേള് വപാടലയള്ള വ്യക്ിഗത ഉപജീവന 
ആസ്ിേള് നിര്മ്ിച്.

• അനുവേനീയമായ എല്ാ പ്രവര്ത്ിേളുും 
ഉള്ടപെടുത്ിടകാണ്് ഗ്ാമപഞ്ചായത്് തലത്ില് 
സുംവയാജിത പദ്ധതിയടെ അെിസ്ാനത്ില്  
ജിവയാഗ്ാഫിക് ഇനഫര്വമ്ന 
സുംവിധാനത്ിടറെ (ജി.ഐ.എസ് ) സാധ്യതേള് 
കൂെി േണകിടലടുത്തുടോണ്്  എും.ജി.എന.
ആര്.ഇ.ജി.എസ്ില് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏടറ്റടുകാന 
2019 -ല് സുംസ്ാനസര്കാര് ഉത്െവ് 
പുറടപെടുവിപെി്ചേിട്ടുണ്്. തനവര്്ും പ്രാെുംഭമായി 
100 ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുേളില് ജി.ഐ.സ് 
സാവങ്തിേ വിേ്യ പ്രവയാജനടപെടുത്ി സമഗ് പ്ാന 
തയ്ാറാക്കുന്നതിനായി തിെടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്.

• േെിദ്രരുടെ ഉപജീവന അെിത്റ 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിന് ഉത്പാേന ആസ്ിേള് 
സൃഷ്ിക്കുന്നതില് സുഭിഷേ വേെളും പദ്ധതിയില് 
ശ്രവദ്ധയമായ ഇെടപെല് 

• പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിഭാഗത്ിനായള്ള പ്രവത്യേ സഹായും 
(സുംസ്ാനാവി്്കൃത ഘെേും)

• നരൈബല് പ്സ് പദ്ധതി – സുംസ്ാന 
സര്കാെിടറെ പ്രവത്യേ ധനസഹായും ഉപവയാഗി്ചേ് 
പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള്ക് 100 േിവസടത് 
അധിേ ടതാെില് നല്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി 
ലഷേ്യമിടുന്നു.

• രവതനാം മുന്കൂറ്നയി നല്കല്
 ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയിടല പട്ിേവര്ഗ്ഗ 

ടതാെിലാളിേളുടെ പങ്ാളിത്ും 
വപ്രാത്സാഹിപെിക്കുന്നതിനായി പട്ിേവര്ഗ്ഗ 
വിേസന വകുപെിടറെ സുംസ്ാന പദ്ധതി  വിഹിതും  
ഉപവയാഗി്ചേ് പട്ിേവര്ഗ്ഗ ടതാെിലാളിേള്ക് 
മുനകൂറായി വവതനും നല്കുന്നതിനായി 

കുടുുംബശ്രീ മുവഖന ഒരു സുംവിധാനും സുംസ്ാന 
സര്കാര് ആെുംഭി്ചേിട്ടുണ്്. പട്ിേവര്ഗ്ഗ വിേസന 
വകുപെിടറെ റിവവാളത്വിുംഗ് ഫണ്് ഉപവയാഗി്ചേ് 
ഗുണവഭാക്ാകള്ക് ഓവൊ ആഴ്ചയും അവിേഗ്ദ്ധ 
വവതനും മുനകൂറായി നല്കുേയും മഹാത്ാഗാന്ി 
വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയടെ വവതനും 
അവരുടെ ബാങ്് അകൗണ്ടുേളില് എത്തുവമ്പാള് 
ഗുണവഭാക്ാകളുടെ സമ്തവത്ാടെ, മുനകൂറായി 
നല്േിയ വവതനും തിെിച്പിെിക്കുന്നതുമാണ്.

വമല്പറഞ് നൂതന പെിപാെിേളുടെടയല്ാും ഫലമായി 
2019-20 ല് മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ 
ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയില് പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളുടെ 
പങ്ാളിത്ത്ില് വലിയ മാറ്റും ഉണ്ായിട്ടുണ്്.  2019-20 
ല് പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള്കായി (22.03.2020 മുതല് 
31.03.2020 വടെയള്ള വലാകഡൗണ് ോലയളവില്) 
ശൊശെി സൃഷ്ികടപെട് ടതാെില്േിനങ്ങള് 77 ഉും  
ആടേ സൃഷ്ികടപെട് ടതാെില് േിനങ്ങള് 53.93 
ലഷേവമാണ്.  2019-20 ല് മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 
പങ്ാളിേളായ 69,609 പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളില് 
21,331 കുടുുംബങ്ങള് 100 ഉും 2,918 കുടുുംബങ്ങള് 200 ഉും 
ടതാെില് േിനങ്ങള് പൂര്ത്ിയാക്കുേയണ്ായി.

2019-20 ല് മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയില് ടചലവ് 2,701.41 വോെി രൂപയായിരുന്നു. 
ഇതാേടട് തനവര്്ും അനുവേി്ചേ ടമാത്ും തുേയടെ 
95.46 ശതമാനമാണ്.  ഇകാലയളവില് സൃഷ്ികടപെട് 
ടമാത്ും ടതാെില്േിനങ്ങള് 8.02 വോെിയായിരുന്നു.  
ഇതില് 1.24 വോെി ടതാെില് േിനങ്ങള് പട്ിേജാതി 
വിഭാഗത്ിടറെയും 0.54 വോെി ടതാെില് േിനങ്ങള് 
പട്ിേവര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്ിടറെതുമായിരുന്നു. 2020-21 
ല് (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) 1,599.49 വോെി 
രൂപ ടചലവെിക്കുേയും 3.70 വോെി ടതാെില് േിനങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയടെ 2019-20, 2020-21
(ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) ടല ധനോെ്യവും 
ഭൗതീേവമായ വിവെങ്ങള് യഥാക്രമും അനബന്ാം 
12.1.19, 12.1.20, 12.1.21, 12.1.22 എന്നിവയില് 
വചര്ത്ിട്ടുണ്്.

മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതി ഗ്ാമീണവമഖലയ്ക്   മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. 
ഗ്ാമപ്രവേശങ്ങളിടല ോെിദ്ര്യും നിര്മ്ാര്ജ്നും 
ടചയ്യുന്നതില് ഈ പദ്ധതി വഹിക്കുന്ന പങ്് 
നിര്ണായേമായതിനാലാണ് സുംസ്ാന സര്കാര് 
നഗെ പ്രവേശങ്ങളില് അയ്നോളി നഗെ ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതി ആെുംഭിക്കുവാന ോെണമായത്. നഗെ 
പ്രവേശങ്ങളിടല ഓവൊ കുടുുംബത്ിടലയും അവിേഗ്ദ്ധ 
ടതാെില് ടചയ്ാന താല്െ്യമുള്ള പ്രായപൂര്ത്ിയായ 
അുംഗത്ിന് കുറഞ്ത് 100 േിവസടത് ടതാെില് 
േിനങ്ങള് നല്േിടകാണ്് അവരുടെ ഉപജീവനും 
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ടമ്ചേടപെടുത്ാനുവദേശി്ചേിട്ടുള്ള ഒരു സുംസ്ാന 
പദ്ധതിയാണിത്. പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ 
സ്ിെ ആസ്ിേള് സൃഷ്ികാനാണ് ഈ ഫണ്് 
വിനിവയാഗിക്കുന്നത്.

2019-20 -ല് 75.00 വോെി രൂപ ഈ പദ്ധതിയ്കായി 
വേയിരുത്ിയിരുന്നു. ഇതില് 65.09 വോെി രൂപ  
ടചലവെിക്കുേയും വിവിധ വോര്പെവറ്നിലുും 
നഗെസഭേളിലുമായി 26,80,660 ടതാെില് േിനങ്ങള് 
സൃഷ്ിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. മാര്്ചേ് 31, 2020 വടെ 
ടപാതുവിഭാഗും, പട്ിേജാതി, പട്ിേവര്ഗ്ഗും  എന്നീ 
വിഭാഗങ്ങളിലായി യഥാക്രമും 1,81,586, 41,049, 2,905 
കുടുുംബങ്ങള്ക് ടതാെില് ോര്ഡുേള് ഇകാലയളവില് 
നല്കുേയണ്ായി. അതില് 20,954 പുരു്നമാരുും 
2,04,586 സ്ത്രീേളുും ഉള്ടപെടുന്നു. 1,05,788 
കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും 96,259 സ്ത്രീേള്ക്കുും ടതാെില് 
നല്കുേയും 3,299 കുടുുംബങ്ങള് 100 ടതാെില് േിനങ്ങള് 
പൂര്ത്ിയാക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്.

2020-21 വര്്ും അയ്നങ്ാളി ടതാെിലുറപെ് 
പദ്ധതിയ്കായി 75.00 വോെി രൂപ വേയിരുത്ിയിരുന്നു. 
2020 ഒേ്വൊബര് 31 വടെ 74.23 വോെി രൂപ 
ടചലവെി്ചേ് 13,90,464 ടതാെില്േിനങ്ങള് സൃഷ്ികടപെട്ടു.  
31.10.2020 വടെ 46,373 കുടുുംബങ്ങള്ക്കുും 46,289 
സ്ത്രീേള്ക്കുും ടതാെില് ലഭിക്കുേയും 220 കുടുുംബങ്ങള് 
100 ടതാെില് േിനങ്ങള് പൂര്ത്ിയാക്കുേയും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്. ഈ ോലയളവില് ടപാതുവിഭാഗും, 
പട്ിേജാതി, പട്ിേവര്ഗ്ഗും എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 
യഥാക്രമും 2,12,099, 41,987, 4,027 വ്യക്ിേള്ക് 
ടതാെില് ോര്ഡ് നല്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. ഇതില് 
24,412 പുരു്നമാരുും 2,33,701 സ്ത്രീേളുും 
ഉള്ടപെടുന്നു. പി.എും.എ.വവ- വലഫ് പദ്ധതിയടെ 
ഗുണവഭാക്ാകളായ 68,991 വപര്ക് അയ്ങ്ാളി 
ടതാെില് പദ്ധതിയടെ ടതാെില് ോര്ഡ് ലഭി്ചേതിലൂടെ 
90 േിവസടത് ടതാെില് ലഭിക്കുേയണ്ായി. 
2019-20 ല് ഷേീവൊല്പാേനവും ഈ പദ്ധതിയടെ 
ഭാഗമാകിയതിലൂടെ െണ്് േന്നുോലിേളില് കൂടുതലുള്ള 
േര്്േര്ക് ടതാെിലുും വവതനവും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 
മാനേണ്ഡമനുസെി്ചേ്  ലഭിക്കുേയണ്ായി. അയ്ങ്ാളി 
നഗെ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതിയിലൂടെ 2019-20,    2020-
21 (ഒേ്വൊബര് 31, 2020 വടെ) വര്്ങ്ങളിടല 
തവദേശ ഭെണ സ്ാപനും തിെി്ചേിട്ടുള്ള ഫണ്് വിതെണും 
സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.23 
ലുും പദ്ധതിയടെ ജില് തിെിച്ള്ള ഭൗതിേ വനട്ങ്ങള് 
സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങള് അനബന്ാം 12.1.24 ലുും 
ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

ടതാെില് നല്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ാണ് 
മഹാത്ാഗാന്ി വേശീയ ഗ്ാമീണ ടതാെിലുറപെ് പദ്ധതി 
അറിയടപെടുന്നടതങ്ിലുും അതില് ജീവവനാപാധിേളുടെ 
പെിവപാ്ണത്ിന് പ്രവത്യേ ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്്. 
ഉപജീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  ോെിദ്ര്യും ലഘൂേെണും, 

ടതാെിലവസെങ്ങള് സൃഷ്ികല് എന്നീ ഘെേങ്ങള് 
ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാെും ഉയര്ത്തുന്നതില് 
വലിയ പങ്് വഹിക്കുന്നു. ഉപജീവനത്ിനായള്ള വേ� 
സര്കാെിടറെ പ്രധാന ഉേ്യമങ്ങളാണ് ഗ്ാമീണ 
വമഖലയില് നെപൊക്കുന്ന വേശീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന 
മി്നുും (എന.ആര്.എല്.എും.) നഗെ വമഖലയില് 
നെപൊക്കുന്ന വേശീയ നഗെ ഉപജീവന മി്നുും 
(എന.യ.എല്.എും.) വേ� സുംസ്ാന സര്കാരുേള് 
60:40 എന്ന അനുപാതത്ിലാണ് ഈ പദ്ധതിയ്ക് തുേ 
വിനിവയാഗിക്കുന്നത്.

ഗ്ാമീണ േെിദ്രരുടെ  സത്വയും ടതാെില് 
വപ്രാത്സാഹിപെിക്കുേ എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെ 
ആവശ്യേതയ്ക്  അനുസെി്ചേ്  സഹായും ലഭ്യമാക്കുന്ന 
പദ്ധതിയാണ് േീനേയാല് അവന്ത്യാേയ വയാജന-
വേശീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്ന. േീനേയാല് 
ഉപാധ്യായ ഗ്ാമീണ് േൗശല്യ വയാജന(ഡി.ഡി.യ.
ജി.ടേ.വവ) സ്റാര്ട്്-അപെ് ഗ്ാമീണ സുംെഭക്ത്വ 
പെിപാെി(എസ്.വി.ഇ.പി) മഹിളാ േിസാന 
ശശാക്ീേെണ പെിവയാജന (എും.ടേ.എസ്.പി)  
എന്നിവ േീനേയാല് അവന്ത്യാേയ വയാജന-വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്ടറെ ഉപ പദ്ധതിേളാണ്. 
േീനേയാല് അവന്ത്യാേയ വയാജന-വേശീയ ഗ്ാമീണ 
ഉപജീവന മി്ടറെ േീെില് ടതാെില് വവേഗ്ദ്ധ്യും 
നല്േി വജാലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പെിപാെിയാണ് 
േീന േയാല് ഉപാധ്യായ ഗ്ാമീണ േൗശല്യ വയാജന. 
ഗ്ാമീണ വമഖലേളിടല സാമ്പത്ിേ വളര്്ചേടയ 
ഉവത്ജിപെിക്കുന്നതിനുും ോെിദ്ര്യവും ടതാെിലില്ായ്മയും 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുും ഗ്ാമീണ സുംെുംഭങ്ങള് 
ആെുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും പിന്തുണയും 
എസ്.വി.ഇ.പി. യിലൂടെ നല്കുന്നു. സാമൂഹിേ 
അെിസ്ാനത്ിലുള്ള സുംഘെനാ ശുംഖല പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 
സുംെുംഭങ്ങള്ക്  ബിസിനസ്് വവേഗ്ദ്ധ്യും, സമാന 
വമഖലേളുമായി സമ്പര്ക സാധ്യത, സുംെുംഭങ്ങള് 
തുെങ്ങുന്നതിനുള്ള വായ്പയും സുംെുംഭത്ിടറെ 
നിര്ണായേമായ ആേ്യടത് ആറ് മാസവത്യ്ക് 
വാണിജ്യ സഹായവും  എസ്.വി.ഇ.പി നല്കുന്നു. 
ഒാഗസ്റ്റ് 31, 2020 േണകനുസെി്ചേ് എസ്.വി.ഇ.പി 
യടെ േീെില് 12,212 സുംെുംഭങ്ങള് രൂപീേെിക്കുേയും 
േമ്യൂണിറ്റി എറെര്വപ്രസസ് ഫണ്്. (സി.ഇ.എഫ് ) 
മുവഖന 7,654 സുംെുംഭങ്ങള്ക് 30.50 വോെി രൂപ 
നല്ോന സാധി്ചേിട്ടുണ്് . ോര്്ിേ വമഖലയിടല 
സ്ത്രീ, പുരു് വ്യത്യാസും കുറയ്ക്കുേ, ോര്്ിേ വൃത്ിയില് 
നിന്നുും പിനവാങ്ങുന്ന പ്രവണത കുറയ്ക്കുേ, സ്ത്രീ 
േര്്േര് സുസ്ിെ ോര്്ിേ െീതിേള് സത്വീേെിക്കുേ 
എന്നിവയ്കാണ് എും.ടേ.എസ്.പി പ്രധാന്യും 
നല്കുന്നത്. കുടുുംബശ്രീയടെ സുംയക് ഉത്െവാേിത് 
സുംഘങ്ങളുടെ (ടജ.എല്.ജി) ശുംഖല ഉപവയാഗി്ചോണ് 
സുംസ്ാനത്് ഈ പദ്ധതി നെപെിലാക്കുന്നത്.

2019-20 -ല് േീനേയാല് അവന്ത്യാേയ –വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്നിലൂടെ 7,790 അയല്കൂട്ങ്ങള് 



668 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

രൂപീേെിച്. എും.ടേ.എസ്.പി യിലൂടെ 68,388 
സുംയക് ഉത്െവാേിത് സുംഘങ്ങളിലായി (ടജ.
എല്.ജി) 3,38,202 േര്്േര് ോര്്ിേ വൃത്ിയില് 
ഏര്ടപെടുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. ഡി.ഡി.യ.ജി.ടേ.വവ 
പദ്ധതിയിലൂടെ പെിശീലനും ലഭി്ചേ 13,113 വ്യക്ിേളില് 
9,957 വ്യക്ിേള്ക് (75.93 ശതമാനും) ടതാെില് 
ലഭിക്കുേയണ്ായി. േീന േയാല് അവന്ത്യാേയ വയാജന – 
വേശീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്ടറെ ഭൗതീേ വനട്ങ്ങള് 
പട്ിക 12.1.8 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

നഗെേെിദ്രര്കിെയിടല ോെിദ്ര്യും, േഷ്തേള് എന്നിവ 
ലഘൂേെികാനായി ലഷേ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
വഡ-എന.യ.എല്.എും. സുംസ്ാനടത് എല്ാ 
നഗെ തവദേശ ഭെണ സ്ാപനങ്ങളിലുും ഈ പദ്ധതി 
നെപെിലാകി വരുന്നു. ‘ഭവന െഹിതര്ക് അഭയവേ�ും’ 
എന്ന പദ്ധതി ഘെേത്ിലൂടെ 3,195 ഭവന െഹിതടെ 
േടണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. ‘നഗെത്ിടല വെിവയാെ 
േ്ചേവെകാര്ക് സഹായും’ എന്ന ഘെേത്ില് 
(ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) 23,442 വെിവയാെ 
േ്ചേവെകാടെ േടണ്ത്തുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. ഈ 
ോലയളവില് 12,583 വെിവയാെ േ്ചേവെകാര്ക് 
തിെി്ചേറിയല് ോര്ഡ്  നല്കുേയണ്ായി. 
‘വനപുണ്യവിേസനവും വജാലി ഉറപൊകലുും’ എന്ന 
ഘെേത്ില് 4,784 വപടെ ഉള്ടപെടുത്ിയതില് 4,012 
വപര്ക് സര്ട്ിഫികറ്റ് നല്കുേയും 2,379 വപര്ക് 
വജാലി ഉറപൊക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. നഗെ പ്രവേശങ്ങളിടല 
ടതാെില് െഹിതൊയ േെിദ്ര ജനങ്ങള്ക് വസബര് 
സുെഷേിതതത്വും, അകൗണ്ിുംഗ്, ആവൊഗ്യ സുംെഷേണും, 
പ്ാസ്റിേ് സാവങ്തിേ വിേ്യ, ഇലേ്വട്ാണിേ്സ്് 
ഇലേ്ട്ികല്, ആയര്വവേ നെ്സിുംഗ്, വഹാ്ിറ്റാലിറ്റി, 
ടെലിവോും, ഭഷേ്യ സുംസ്ക്കെണും തുെങ്ങി 74 ഓളും 
ടതാെില് വമഖലേളില് പെിശീലനും നല്കുേയും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്. എന.യ.എല്.എും പദ്ധതിയടെ സത്വയും 
ടതാെില് പെിപാെിയിലൂടെ 1,211 സത്വയും ടതാെില് 
സുംെുംഭങ്ങളുും, 219 ഗ്രൂപെ് സുംെുംഭങ്ങളുും ആെുംഭിക്കുേയും, 

9,628   അയല്കൂട് സുംഘങ്ങള്ക് ലിവങ്ജ് വായ്പ 
ലഭ്യമാക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. എന.യ.എല്.എും 
പദ്ധതിയടെ ‘സാമൂഹ്യവിഭവ സമാഹെണവും സ്ാപന 
ശാക്ിേെണവും’ എന്ന ഘെേത്ിലൂടെ സൂഷേ്മ 
സുംെുംഭങ്ങള് ആെുംഭിക്കുന്നതിടറെ ഭാഗമായി 2,343 
പുതിയ അയല്ക്കുട് സുംഘങ്ങള് രൂപീേെിക്കുേയും, 
4,646 അയല്കൂട് സുംഘങ്ങള്ക്കുും 97 പ്രാവേശിേ 
വിേസനടസാവസറ്റിേള്ക്കുും (എ.ഡി.എസ് ) 
റിവവാള്വിുംഗ് ഫണ്് സഹായും ലഭ്യമാക്കുേയും അഞ്ച് 
നഗെ ജീവവനാപാധി വേ�ങ്ങള് അനുവേിക്കുേയും 
ടചയ്ിട്ടുണ്്. വഡ- എന.യ.എല്.എും പദ്ധതിയടെ 
സാമ്പത്ിേവും ഭൗതീേവമായ വനട്ങ്ങടള സുംബന്ി്ചേ 
വിവെങ്ങള്  യഥാക്രമും അനബന്ാം 12.1.25 ലുും 
12.1.26 ലുും ടോടുത്ിെിക്കുന്നു. ജില്ാതല സൂഷേ്മ 
സുംെുംഭങ്ങടള സുംബന്ിച്ള്ള വിവെങ്ങളുും വായ്പാ 
ബന്ിത അയല്കൂട്ങ്ങടള സുംബന്ി്ചേ വിവെങ്ങളുും 
യഥാക്രമും അനബന്ാം 12.1.27 ലുും 12.1.28 ലുും 
ടോടുത്ിെിക്കുന്നു.

കുടുുംബശ്രീ ശ്യുംഖല പെിധിക്കുള്ളില് ഇനിയും 
എത്ിടപെൊത് അര്ഹൊയവടെ  േടണ്ത്തുേ, 
സത്വയും ടതാെില് വനടുന്നതിലുള്ള വനപുണ്യ 
പെിശീലനും നല്കുേ, സൂഷേ്മ സുംെുംഭും ആെുംഭി്ചേ് 
ഒരു സുംെുംഭേനാവേ വെി ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗും 
േടണ്ത്ാന താത്പെ്യമുള്ള ഉവേ്യാഗാര്ത്ഥിേള്കായി 
സുംസ്ാന വ്യാപേമായി ‘്ര്ശും’  േ്യാടമ്പയിന 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. ഈ േ്യാടമ്പയിനിലൂടെ 
േടണ്ത്ിയ വിവെങ്ങടള വരുും വര്്ങ്ങളിടല 
വേശീയ നഗെ ഉപജീവന േൗത്യത്ിടറെ ലഷേ്യങ്ങള് 
ആകി മാറ്റുവാനുും ്ര്ശും േ്യാടമ്പയിനിലൂടെ 
സാധിക്കുേയണ്ായി.

വഡ-എന.യ.എല്.എും പദ്ധതിയടെ ഭാഗമായി 
രൂപീേെി്ചേ സൂഷേ്മ സുംെുംഭങ്ങള് വെി നിര്മ്ിക്കുന്ന 
ഉല്ന്നങ്ങള്ക് വിപണി േടണ്ത്തുേ, ടവബ് 

പട്ിക 12.1.8 വേശീയ ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്ടറെ ഭൗതിേ വനട്ങ്ങള്

പദ്ധതിയുടെ രപര് ഘെകങ്ങള്

ഭൗതീക രനട്ങ്ങള് (എണ്ത്ില്)

2019-20
2020-21 

(ടസപ്റ്റാംബര് 30, 2020 
വടര)

േീന േയാല് അവന്ത്യാേയ വയാജന -വേശീയ 
ഗ്ാമീണ ഉപജീവന മി്ന അയല്കൂട്ങ്ങള് 7,790 2,100

േീന േയാല് ഉപാദ്ധ്യായ ഗ്ാമീണ േൗശല്യ 
വയാജന

പെിശീലനും ലഭി്ചേവര് 13,113 125
ടതാെില് ലഭി്ചേവര് 9,957 120

മഹിളാ േിസാന ശശാക്ീേെണ് പെിവയാജന
സുംയക് ഉത്െവാേിതത്വ 
സുംഘങ്ങള് (ടജ.എല്.ജി) 68,388 71,934

േര്്േര് 3,38,202 3,59,670

സ്റാര്ട്് അപ് ഗ്ാമീണ സുംെുംഭേതത്വ പെിപാെി അയല്കൂട്ങ്ങള് (ആടേ) 5,428 328
സുംെുംഭങ്ങള് (ആടേ) 7,656 10,000

അവെംബം: കുടുംബശ്ീ, കേരള സരക്ാര



669അദ്ധ്യായം 12, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകളം വിദക�ീകൃത ആസൂത്രണവം

വപാര്ട്ല്വെി  സൂഷേ്മ സുംെുംഭങ്ങളുടെ ഉല്ന്നങ്ങള് 
പെിചയടപെടുത്തുേ, ഫുഡ് േിവയാസ്ക്കുേളുും ഫുഡ് 
ടഫസ്റ്റുേളുും സുംഘെിപെിക്കുേ, കുടുുംബശ്രീ ഉല്പെന്നങ്ങള് 
പ്രേര്ശിപെിക്കുന്നതിനായി വ്ാപ്പുേള് സ്ാപിക്കുേ, 
വവയാജനങ്ങടള പെിപാലിക്കുന്നതിനായി 
പെിശീലനങ്ങള് നല്കുേ, എവറസ് (സുസ്ിെ 
ടതാെില്വെി പുനസ്ാപനവും വ്യക്ിതത്വവും 
സാധ്യമാകല്) പെിപാെിയടെ ഭാഗമായി വനപുണ്യ 
േ്യാമ്പയിനുേളിലൂടെ പെിശീലനും സിദ്ധി്ചേവടെ 
ഉള്ടപെടുത്ിടകാണ്് മള്ട്ി ൊസ്േ് െീമുേടള 
രൂപീേെിക്കുേ തുെങ്ങി പ്രവത്യേമായ ഇെടപെലുേള് 
നെത്ിയിട്ടുണ്്. ടതാെില് ഉറപൊക്കുന്ന വനപുണ്യ 
വിേസന പെിപാെിേളിടലല്ാുംതടന്ന ടതാെില് 
െഹിതൊയ യവജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികനുസ്യതമായി 
ടതാെില് ഉറപ്പുവരുത്ാന ഈ വനപുണ്യ വിേസന 
ഏജനസിേള്ക് സാധികാറില്. നിലവില് മാനവ 
വിഭവ (എ്ചേ.ആര്) വിതെണ ഏജനസിേളില് 
നിന്നാണ്  ഉവേ്യാഗാര്ത്ഥിേടള പല  ടതാെില് 
ഉെമേളുും ടതെടഞ്ടുക്കുന്നത്. ആയതിനാല് 
വഡ- എന.യ.എല്.എും പദ്ധതിയിലൂടെ വനപുണ്യ 
വിേസനും വനെിയ സ്ത്രീേടള ഉള്ടപെടുത്ിടകാണ്് 
എ്ചേ്.ആര് വിതെണഏജനസി”ഹയൂമന-ആും” എന്ന 
വപെില് ഒരു ടസാവസറ്റി രൂപീേെി്ചേിട്ടുണ്്. 258 
ഉവേ്യാഗാര്ത്ഥിേള്ക് ടതാെില് നല്കുേയണ്ായി. 
2019-20 ലുും, 2020-21  (ടസപ്റ്റുംബര് 30 വടെ) 
ടസാവസറ്റിയടെ വാര്്ിേ വരുമാനും  യഥാക്രമും 
1.62 വോെി രൂപയും 1.07 വോെി രൂപയമായിരുന്നു. 
വനിതാ ടതാെിലാളിേള്ക് മാസശമ്പളമായി ശൊശെി 
14,321 രൂപ ലഭിക്കുേയും അവര്ക് പി.എഫിടറെയും 
ഇ.എസ്.ഐ യടെയും ആനുകൂല്യും ലഭിക്കുേയും 
ടചയ്യുന്നുണ്്. കൂൊടത ടസാവസറ്റി സത്വോെ്യ 
ആശുപത്രിയിവലക്കുും വസവനും വ്യാപിപെിച്.

കുടുാംബശ്രീ

സ്ത്രീ ശാക്ീേെണത്ിലൂടെ ോെിദ്ര്യ നിര്മ്ാര്ജ്നും 
എന്ന ലഷേ്യവത്ാടെയാണ് സുംസ്ാന ോെിദ്ര്യ 
നിര്മ്ാര്ജ്ന മി്ന അഥവാ കുടുുംബശ്രീ 
രൂപീകൃതമായത്.  1998 -ല് സുംസ്ാന  സര്കാര് 
ആെുംഭി്ചേ നൂതന സ്ത്രീ വേ�ീകൃത പങ്ാളിത് ോെിദ്ര്യ 
നിര്മ്ാര്ജ്ന പെിപാെിയായ കുടുുംബശ്രീയില്  
45  ലഷേവത്ാളും വനിതേളുടെ പങ്ാളിത്ും ഉണ്്.  
വേ�ാവി്്കൃത പദ്ധതിേളായ വേശീയ ഗ്ാമീണ 
ഉപജീവന മി്ന  (എന.ആര്.എല്.എും.), വേശീയ 
നഗെ ഉപജീവന േൗത്യും (എന.യ.എല്.എും.), പ്രധാന 
മ�ി ആവാസ് വയാജന (നഗെും) എന്നിവയടെ 
നിര്വഹണും നെത്തുന്ന വനാഡല് ഏജനസി കൂെിയാണ് 
കുടുുംബശ്രീ. ഇതിനു പുറടമ സുംസ്ാനടത് ഒട്നവധി 
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലുും കുടുുംബശ്രീയടെ സാന്നിധ്യമുണ്്. 
2019-20, 2020-21 (ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ) ല് 
കുടുുംബശ്രീയടെ പ്രധാന വനട്ങ്ങള് താടെ ടോടുക്കുന്നു.

േെിദ്രെില് േെിദ്രരുടെ പുനെധിവാസും ലഷേ്യമിടുന്ന 
‘ആശ്രയ’ പദ്ധതിയടെ വപരുും വ്യാപ്ിയും 
വിശാലമാകിടകാണ്് ‘അഗതിെഹിത വേെളും’ 
ടഡസറ്റിറ്റ്യട്് ഫ്രീ വേെള (ഡി.എഫ്.ടേ) പദ്ധതി 
കുടുുംബശ്രീ ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. നിൊലുംബൊയ 
അഗതിേളുടെ ആവശ്യങ്ങള് തവദേശ സത്വയും ഭെണ 
സ്ാപനങ്ങള് വേ�ീേെി്ചേ് വിലയിരുത്തുേയും 
അതിടറെ അെിസ്ാനത്ില് വിശേമായ വപാജേ്െ് 
റിവപൊര്ട്ടുേള് രൂപീേെിക്കുേയും ടചയ്യുും. ചലഞ്ച് 
ഫണ്ായി അഗതിെഹിത വേെളും ടപാതുവിഭാഗ 
പദ്ധതിേളില് ആടേ പദ്ധതി ടചലവിടറെ നാല്പത് 
ശതമാനവമാ പെമാവധി നാല്പത് ലഷേും രൂപവയാ, 
പട്ിേവര്ഗ്ഗ   പ്രവത്യേ അഗതിെഹിത വേെളും 
പദ്ധതിയില് 50 ലഷേും രൂപവയാ കുടുുംബശ്രീ വെി 
നല്കുന്നു. നിലവില് 1.56 ലഷേും ഗുണവഭാക്ാകള്ക് 
അഗതിെഹിത വേെളും പദ്ധതിയടെ ഗുണും 
ലഭിക്കുന്നുണ്്. 1,033 ഓളും തവദേശ സ്ാപനങ്ങളില് 
1,56,647 ഗുണവഭാക്തൃ കുടുുംബങ്ങടള ഉള്ടപെടുത്ി 
പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെപെിലാക്കുന്നുണ്്. ഭഷേണും, 
മരുന്ന്, വിേ്യാഭ്യാസും തുെങ്ങി ഗുണവഭാക്ാകളുടെ 
അെിസ്ാന പെിചെണും നിറവവറ്റുന്നതിനായള്ള  
പദ്ധതിേളിലുും കുടുുംബശ്രീ ചലഞ്ച് ഫണ്് 
വിനിവയാഗിക്കുന്നുണ്്.

പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ നിയ�ണത്ിലുള്ള 
ഭിന്നവശ്ിയള്ള കുട്ിേള്കായള്ള ബഡ്സ് 
സ്ാപനങ്ങള് കുടുുംബശ്രീയടെ വമല്വനാട്ത്ിലാണ് 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്. 2018-19 -ല് 12.50 ലഷേും 
രൂപ 200 പ്രാവേശിേ സര്കാരുേള്ക് പുതിയ 
ബഡ്സ് സ്ാപനങ്ങള് ആെുംഭിക്കുന്നതിന് 
കുടുുംബശ്രീ നല്കുേയണ്ായി. ഇതില് 145 പുതിയ 
ബഡ്സ് സ്ാപനങ്ങള് 2020 ടസപ്റ്റുംബര് വടെ 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. 2020-21 ോലയളവില് ബഡ്സ് 
സ്ാപനങ്ങളിടല കുട്ിേള്കായി ഓണ്വലന 
ക്ലാസ്സുേള് ആെുംഭിക്കുേയും മാതാപിതാകള്ക്കുും 
ബഡ്സ് കുട്ിേള്ക്കുും ഓണ്വലന ടതറാപെി 
നല്കുന്നതിനായി വോെിവകാെ് ആസ്ാനമായള്ള 
വോുംവപാസിറ്റ് റീജിയണല് ടസറെറുമായി കൂെിവ്ചേര്ന്ന് 
സുംയക് പെിപാെി ആെുംഭിക്കുേയമുണ്ായി. സഞ്ീവനി 
എന്ന വപെില് അഗ്ി ടതറാപെിയിലൂടെ അുംഗങ്ങളുടെ 
മാനസിേവും ശാെീെിേവമായ വിേസനമാണ്  
വിഭാവനും ടചയ്യുന്നത്. ബഡ്സ്, ബി.ആര്.
സി.യിലൂടെ കുട്ിേള്ക് പ്ചേകറി കൃ്ി ടചയ്ാനുള്ള 
പദ്ധതി കുടുുംബശ്രീ വിഭാവനും ടചയ്യുേയണ്ായി. 
കുറഞ്ത് 2 ടസറെ് സ്ലും വിേ്യാര്ത്ഥിേള് കൃ്ി 
ടചയ്ാന ഉപവയാഗിക്കുേയും സുംസ്ാനടത് 
230 ബഡ്സ്, ബി.ആര്.സി സ്ാപനങ്ങള് ഈ 
പെിപാെിയില് ഉള്ടപെടുന്നുമുണ്്. നാ്ണല് ട്സ്റ്റ് 
ആേ്െ് 1999 ടറെ പെിധിയില് വരുന്ന ഓട്ിസും, 
ടസറിരേല് പള്സി, ടമറെല് റിട്ാര്വഡ്ന, 
ഒന്നിലധിേും വവേല്യങ്ങള് എന്നിവയള്ളവര്ക് 
സഹായേമായി നിൊമയ ആവൊഗ്യ ഇന്ത്വറനസ് 



670 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ക�ഥാര്ഡ്  

പദ്ധതി ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. ഈ പദ്ധതിയില് 
ഗുണവഭാക്ാകള്ക് ഒരു ലഷേും രൂപ വടെ 
ഇന്ത്വറനസ് പെിെഷേ ലഭിക്കുും. 2019-20 -ല് ഒരു 
മാസത്ിനുള്ളില്തടന്ന 5,164 കുട്ിേടള ഈ ആവൊഗ്യ 
ഇന്ത്വറനസ് പദ്ധതിയടെ ഭാഗമാക്കുേയണ്ായി.

കുട്ിേള്ക് അഭിപ്രായും പ്രേെിപെിക്കുന്നതിനുും 
തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയേളില് 
കുട്ിേളുടെ പങ്ാളിത്ും  ഉറപൊക്കുന്നതിനുും, 
േെിവേള് പെിവപാ്ിപെിക്കുന്നതിനുും, പങ്ാളിത്ും  
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്ാറ്റ്ഫാമുേളാണ് 
ബാലസഭ. നിലവില് 31,648 ബാലസഭേളിലായി 
4,39,866 കുട്ിേളാണ് അുംഗങ്ങളായള്ളത്. 
ഹെിതവേെളും മി്നുമായി വചര്ന്ന്  ബാലസഭാ 
കുട്ിേള്കായി സുംഘെിപെി്ചേ ടപനസില് േ്യാമ്പ് 
പെിപാെി കുട്ിേളില് ആവൊഗ്യേെമായ ജീവിതവശലി 
പ്രചെിപെിക്കുന്നതിനുും ആവൊഗ്യേെമായ 
കുടുുംബവും സമൂഹവും ടേട്ിപെടുക്കുന്നതിനുും 
ലഷേ്യും വച്ള്ളതായിരുന്നു. ജില്, വ്ാക്, 
ഗ്ാമപഞ്ചായത്്, നഗെ വോര്പെവറ്ന തലങ്ങളില് 
ടപനസില് േ്യാമ്പിടറെ പെിശീലന ടസ്നുേള് 
പൂര്ത്ിയാക്കുേയണ്ായി.

കുടുുംബശ്രീ മി്ന തുെകും കുറി്ചേ  “ബില്ഡിുംഗ് 
ടറസീലിയനസ് ” എന്ന പെിപാെിയടെ ഭാഗമായി 
ബാലജാഗ്ത വസന എന്ന വപെില് ഒരു ൊസ്േ് 
വഫാെ്സിടന സുംജാതമാക്കുേയും ടചയ്തു. വേെള 
സുംസ്ാന ദുെന്ത നിവാെണും, ഇന്ത്യന ോലാവസ്ാ 
വകുപെ്, വേെള അഗ്ി ശമനവസന, ആവൊഗ്യവകുപെ് 
എന്നിവരുമായി സുംവയാജിപെിച്ടോണ്ടുള്ള 
പെിപാെിയായ ബില്ഡിുംഗ് ടറസിലിയനസ്, 
കുട്ിേളില് ദുെന്തങ്ങടളക്കുറിച്ള്ള അവവബാധും 
ഉണ്ാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധ വേ�ീേെിക്കുന്നു. 
ആവൊഗ്യും, ശുചിതത്വും, പെിസ്ിതി എന്നിവയമായി 
ബന്ടപെട് പതിവ പ്രവര്ത്നങ്ങളുും ൊസ്േ് വഫാെ്സ് 
വെി ഏടറ്റടുത്് നെത്തുന്നു. സുംസ്ാനടത് 7,337 
ൊസ്േ് വഫാെ്സുേളിലായി 1,15,824 കുട്ിേള് ഇതിടറെ 
ഭാഗമാകുേയണ്ായി.

450 ആഴ്ച ചന്തേള് / നാട്ടുചന്തേള്ക് അെിസ്ാന 
സൗേെ്യങ്ങളുും റിവവാള്വിുംഗ് ഫണ്ടുും കുടുുംബശ്രീവെി  
നല്േിയതിടറെ ഫലമായി 14 വോെി രൂപയടെ വില്ന 
നെക്കുേയും 2,918 െണിലധിേും പ്ചേകറിേള്, വാെപെെും, 
േിെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള് എന്നിവ സുംയക് ഉത്െവാേിത് 
സുംഘങ്ങള് വെി (ടജ എല് ജി) വില്ക്കുേയും 
ടചയ്യുേയണ്ായി. 2019-20 ല് ആടേ 5,631 ചന്തേള് 
നെത്തുവാന േെിഞ്ഞു. പുതിയതായി 3,437 സുംയക് 
ഉത്െവാേിത് സുംഘങ്ങള്കൂെി (ടജ എല് ജി) 
സുഭിഷേ വേെളത്ിടറെ ഭാഗമായി  രൂപീേെികാനുും 
പ്രവര്ത്നും നില്ചേിരുന്ന 1,522 ടജ.എല്.ജിേടള 
പ്രവര്ത്ന സജ്മാകാനുും സാധിച്. 4,984 ടഹേ്െര് 
ഭൂമിയില് കൃ്ി ടചയ്ാനുും 1,666 ടഹേ്െര് തെിശ്ശു 

ഭൂമി കൃ്ിവയാഗ്യമാകാനുും കൃ്ി സുംഘങ്ങള്ക് 
േെിയേയണ്ായി. 132 മൃഗസുംെഷേണ യൂണിറ്റുേള്  
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി.

പട്ിേവര്ഗ്ഗ സമുോയങ്ങള്കിെയില് ോര്്ിേ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വ്യാപിപെിക്കുന്നതിനുും 
ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനുമായി, ആേിവാസി വജായിറെ് 
ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുേളുും (കൃ്ി സുംഘങ്ങളുും) വഗാത്ര 
സുംയക് ഉത്െവാേിത് സുംഘ മൂല്യ നിര്ണയ 
ഏജറെ് (JEVA) േള്   രൂപീേെിക്കുേയും ടചയ്തു. 
പാെമ്പെ്യ കൃ്ി നെത്തുന്ന 1,057 പുതിയ ആേിവാസി 
ടജ.എല്.ജി േളുും 34 സുംയക് ഉത്െവാേിത് 
സുംഘ മൂല്യ നിര്ണയ ഏജന്റുേളുും സുംസ്ാനത്് 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. ഈ ടജ.എല്.ജി േടള 
സാമ്പത്ിേമായി സഹായിക്കുന്നതിന്  ഓവൊന്നിനുും  
10,000 എന്ന നിെകില് റിവവാളത്വിുംഗ് ഫണ്് 
നല്കുേയണ്ായി. 2019-20 ോലയളവില് 847 
ഏകര് ഭൂമിയില് വട്ബല് ടജ.എല്.ജി േള് കൃ്ി 
ടചയ്യുേയണ്ായി.

ബുദ്ധി വവേല്യമുള്ള കുട്ിേളുടെ അമ്മാര്, 
അുംഗവവേല്യമുള്ളവര്, പ്രായമായവര്, 
കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക് വിവധയൊക്കുന്ന സ്ത്രീേള് , 
വിധവേള്, േഠിന വൊഗബാധിതര്, േിെപ്പുവൊഗിേളുടെ 
ആശ്രിതര് തുെങ്ങി ദുര്ബല സ്ത്രീേള്കിെയില് 
സൂഷേ്മ സുംെുംഭങ്ങള് ആെുംഭിക്കുേ എന്ന 
ലഷേ്യവത്ാടെ ആെുംഭി്ചേ “പ്രത്യാശ” പദ്ധതിയിലൂടെ 668 
സ്ത്രീസുംെുംഭേര്ക് പ്രവയാജനും ലഭിക്കുേയണ്ായി. 
2019-20 ല് 205 “പ്രത്യാശ” സുംെുംഭങ്ങള് 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി. ഇതില് 95 എണും 
സുംയക് സുംെുംഭങ്ങളുും 110 എണും വ്യക്ിഗത 
സുംെുംഭങ്ങളുമാണ്.

മാലിന്യ സുംസ്ക്കെണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏടറ്റടുക്കുന്നതിന് പ്രാവേശിേ സര്കാരുേടള  
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഹെിത േര്മ്വസന 
അുംഗങ്ങള്ക് പെിശീലനും നല്കുന്നത് 
കുടുുംബശ്രീയാണ്. 2019-20 -ല് 28,589 
വനിതേള്കാണ് കുടുുംബശ്രീ പെിശീലനും നല്േിയത്.

2018-19 -ല് കുടുുംബശ്രീ ഏടറ്റടുത് ആവൊഗ്യ 
വമഖലയിടല ഒരു പ്രധാന സുംെുംഭമാണ് ‘ഹര്്ും 
വവയാജന പെിപാലന പദ്ധതി’. ഉപജീവനത്ിനായി 
ആവൊഗ്യ പെിപാലന വമഖലയില് പെിശീലനും നല്േി 
ആവൊഗ്യ പെിചെണും നല്കുന്ന ഒരു സുംഘടത് 
വിേസിപെിട്ചേടുക്കുേ എന്നതാണ് ഈ പെിപാെിയടെ 
പ്രധാന ലഷേ്യും. 2019-20 -ല് 645 കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക് ആവൊഗ്യ പെിപാലനത്ില് പെിശീലനും 
നല്കുേയണ്ായി.

നിര്മ്ാണ വമഖലയിടല അവസെങ്ങള് പെമാവധി 
പ്രവയാജനടപെടുത്തുന്നതിനായി  നിര്മ്ാണ 
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പ്രവര്ത്നങ്ങളില് താല്െ്യമുള്ള കുടുുംബശ്രീ അുംഗങ്ങടള 
േടണ്ത്ി പെിശീലനും നല്കുേയും അവടെ അതത് 
പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ േീെില് െജിസ്റര് 
ടചയ്ത് പ്രാവേശിേ സര്കാരുേളുടെ നിര്മ്ാണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്നതിനായി ഈ ഗ്രൂപെിടന 
ചുമതലടപെടുത്തുേയും ടചയ്യുന്നുണ്്. 2019-20 -ല്
 2,376 അുംഗങ്ങള് ഉള്ടപെട് 288 കുടുുംബശ്രീ 
വനിതാ നിര്മ്ാണ സുംഘങ്ങള് (257 ഗ്ാമീണ 
ഗ്രൂപ്പുേളുും 31 നഗെ ഗ്രൂപ്പുേളുും) സുംസ്ാനത്് 
രൂപീേെിക്കുേയും അവര്ക് പെിശീലനും നല്കുേയും 
465 വീടുേള് നിര്മ്ിക്കുേയും ടചയ്ിട്ടുണ്്. 2019-20 -ല് 
വഹേൊബാേിടല റാവമാജി ഫിലിും സിറ്റിയില്  നിന്നുും 
സി.എസ്.ആര് ഫണ്ായി ലഭി്ചേ തുേ ഉപവയാഗി്ചേ് 
ആലപ്പുെയിടല 42 കുടുുംബശ്രീ നിര്മ്ാണ യൂണിറ്റുേള് 
121 വീടുേള് നിര്മ്ിക്കുേയണ്ായി. പി.എും.എ.വവ 
പദ്ധതിയടെ ഭാഗമായി 19 കുടുുംബശ്രീ നിര്മ്ാണ 
യൂണിറ്റുേള് ടോല്ത്് 20 വീടുേളുടെ നിര്മ്ാണും 
പൂര്ത്ിയാക്കുേയണ്ായി. എറണാകുളടത് 4 
നിര്മ്ാണ യൂണിറ്റുേള് ഹഡ്വോ വെി ലഭി്ചേ ഫണ്് 
ഉപവയാഗി്ചേ് 15 വീടുേള് പൂര്ത്ിയാക്കുേയണ്ായി.

ശാെീെിേ , മാനസിേ ബൗദ്ധിേ ടവല്ലുവിളിേള് 
വനെിടുന്ന കുടുുംബങ്ങള്, ട്ാനസ്ടജനഡര്, 
വവയാജനങ്ങള് തുെങ്ങിയവര്ക് പ്രവത്യേ 
അയല്കൂട്ങ്ങള് രൂപീേെി്ചേ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നതിന് 
‘റിവല്ന്ിപെ് വേെള’ എന്ന വപ്രാഗ്ാമിന് കുടുുംബശ്രീ 
തുെകും കുറിക്കുേയണ്ായി. 2019 -ല് 16,195 വവയാജന 
അയല്കൂട്ങ്ങള് (1,78,902 അുംഗങ്ങള്), ശാെീെിേ 
മാനസിേ ടവല്ലുവിളിേള് വനെിടുന്നവരുടെ 1,847 
അയല്കൂട്ങ്ങളുും (15,001 അുംഗങ്ങള്), 12 ട്ാനസ് 
ടജനഡര് അയല്കൂട്ങ്ങളുും (140 അുംഗങ്ങള്) 
രൂപീേെിക്കുേയണ്ായി.

 തീെവേശ നിവാസിേളുടെ വിേസനത്ിലൂടെ തീെവേശ 
വമഖലടയ ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനായി കുടുുംബശ്രീ 
‘തീെശ്രീക് ’ തുെക്കുും കുറിക്കുേയണ്ായി. ഇതിനായി 
91 തീെവേശ േമ്യൂണിറ്റി വവാളണ്ിയര്മാടെ 
നിയമിക്കുേയും 2019-20 സാമ്പത്ിേ വര്്ത്ില് 
707 പുതിയ അയല്കൂട്ങ്ങള് (8,730 അുംഗങ്ങള്) 
രൂപീേെിക്കുേയും, 179 നിര് ജീവമായി േിെന്ന 
അയല്കൂട്ങ്ങടള പുനര്ജ്ീവിപെിക്കുേയും 
ടചയ്യുേയണ്ായി. 1,761 തീെവേശ അയല്കൂട്ങ്ങള്ക് 
ബാങ്് ലിവങ്ജ് വെി 107 വോെി രൂപയടെ വായ്പ 
ലഭ്യമാക്കുേയണ്ായി. കൂൊടത പ്രതിഭാ തീെും, 
ോയിേതീെും എന്ന െണ്് ഉപ പെിപാെിേള് 
ആെുംഭിക്കുേയും ടചയ്തു. തീെവേശ വമഖലയിടല 
കുട്ിേളുടെ സര്ഗ്ഗവാസനേള്, വിേ്യാഭ്യാസും എന്നിവ 
പെിവപാ്ിപെിക്കുന്നതിന് വവകുവന്നെങ്ങളില് പ്രവത്യേ 
െയൂ്നുേളുും ജീവിത വനപുണ്യ വിേ്യാഭ്യാസവും 
നല്ോനാണ് പ്രതിഭാ തീെും ലഷേ്യമിടുന്നത്. 
ഇതിടറെ ഭാഗമായി, 62 വേ�ങ്ങള് ആെുംഭിക്കുേയും 
തീെപ്രവേശങ്ങളില് നിന്നുള്ള 1,312 കുട്ിേള്ക് ഇതിടറെ 

പ്രവയാജനും ലഭിക്കുേയണ്ായി. ോയിേ വമഖലയില് 
അവസെങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുവവണ്ി, പ്രവത്യേ 
ോയിേ പെിശീലനും നല്കുന്ന പെിപാെിയാണ് 
ോയിേതീെും. 

“പട്ിണി െഹിത വേെളും പദ്ധതിയടെ” ഭാഗമായി 
ഡിസുംബര് 7, 2020 വടെ 843 ജനേീയ 
വഹാട്ലുേള് കൂടുുംബശ്രീ ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. 
ഇത് സുംസ്ാനത്തുെനീളും വിജയേെമായി 
പ്രവര്ത്ിച്വെിേയാണ്.

പ്രളയാനന്തെ വേെളത്ിടറെ പുനരുജ്ീവന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുടുുംബശ്രീ 
“എവറസ് ”എന്ന വപെില് വനപുണ്യ േ്യാമ്പയിന 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. ടതെടഞ്ടുകടപെട് 10 
വമഖലേളിലായി 50,000 പെിശീലനാര്ത്ഥിേള്ക് 
വനപുണ്യ പെിശീലനും നല്കുേയായിരുന്നു 
ഈ പെിപാെിയടെ ലഷേ്യും. ഹൗസ് േീപെിുംഗ്, 
ഗാര്ഹിേ വജാലിേള്, പ്ുംബിുംഗ്, ഇലേ്ട്ികല് 
വജാലിേള്, ഇലേ്വട്ാണിക്് റിപെയര് വഡ ടേയര്, 
ോര്്ിേടതാെില്, വില്ന, ഡാറ്റാ എനട്ി, അലകലുും 
ഇസ്ിെിയിെലുും എന്നിവയാണ് 10 വമഖലേള്. 
ടസപ്റ്റുംബര് 30, 2020 വടെ ഏേവേശും 14,049 വപര്ക് 
പെിശീലനും നല്കുേയും 219 മള്ട്ി ൊസ്േ് െീമുേള് 
രൂപീേെി്ചേ് എവറസ് വെി 4,883 ആളുേളുടെ ഉപജീവന 
മാര്ഗ്ഗും  ഉറപ്പുവരുത്തുേയണ്ായി.

രക്നവിഡ്-19 മഹ്നമ്നരിയുടെ ഭ്നഗമ്നയി 
ഏടറ്റടുത് പ്വര്ത്നങ്ങള്

വോവിഡ്-19 മഹാമാെികാലത്് അതിടറെ 
വ്യാപനും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഒട്നവധി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് മി്ന ഏടറ്റടുക്കുേയണ്ായി. 
മാറിയ സാഹചെ്യത്ില് സുസ്ിെമായ 
ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗങ്ങള് േടണ്ത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ 
അവസെങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുടെ 
അവവബാധും സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുും പ്രായമായവവെയും, 
നിൊലുംബടെയും, അതിഥി ടതാെിലാളിേവളയും, 
ടതരുവേ്ചേവെകാവെയും സുംെഷേിക്കുന്നതിനുള്ള 
പദ്ധതിേള് ആസൂത്രണും ടചയ്തുനെപെിലാക്കുേയും 
ടചയ്തു. േമ്യൂണിറ്റി േി്ചേണുേള് സ്ാപിച്ടോണ്് 
ടപാതു ജനങ്ങള്ക് 20 രൂപയ്ക് ഉ്ചേഭഷേണും 
നല്കുേയും ഇവടയ പിന്നീെ് ജനേീയ വഹാട്ലുേളായി 
മാറ്റുേയും ടചയ്യുേയണ്ായി. വസാപ്പുും, ഡിറ്റര്ജറെ്േളുും 
തുണി ബാഗുേളുും നിര്മ്ി്ചേിരുന്ന സൂഷേ്മ 
സുംെുംഭങ്ങടള മാസ്േ്, സാനിവറ്റസര്, ഹാറെ് 
വാ്്, സര്ജികല് ഗൗണ്, പിപിഇ േിറ്റുേള് എന്നിവ 
നിര്മ്ിക്കുന്ന സുംെുംഭങ്ങളാകി മാറ്റുേയണ്ായി. 
അതിഥി ടതാെിലാളിേള്ക് വവണ്ി പ്രവത്യേമായി  
താല്കാലിേ അഭയ വേ�ങ്ങള് തുറക്കുേയും 
അവര്ക് ആവൊഗ്യ പെിവശാധനടയ്കാപെും സൗജന്യ 
ഭഷേണവും നല്കുേയും ഉണ്ായി.
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രകരള പുനരുജ്ജീവന വ്നയ്പ്നദ്ധതി 
(റീസര്ജറെ് രകരള രല്നണ് സ്കീാം)

2018 ടല മഹാപ്രളയത്ില് ഉപജീവനമാര്ഗ്ഗും നഷ്മായ 
കുടുുംബങ്ങളുടെ പുനരുജ്ീവനത്ിനായി സുംസ്ാന 
സര്കാര് ആെുംഭി്ചേതാണ് വേെള പുനരുജ്ീവന 
വായ്പാ പദ്ധതി. സ്ത്രീ ഗൃഹനാഥയായിട്ടുള്ള 
ഓവൊ കുടുുംബത്ിനുും ഒരു ലഷേും രൂപ വടെ 
പലിശെഹിത വായ്പയായി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 
നല്കുന്നു. ഗൃവഹാപേെണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുും 
ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗും േടണ്ത്തുന്നതിനുമാണ് 
സഹായും നല്കുന്നത്. അെിയന്തെ പ്രളയ 

ധനസഹായമായി സര്കാെില്നിന്നുും 10,000 രൂപ 
ലഭി്ചേ ഗുണവഭാക്ാകളില് താല്െ്യമുള്ള കുടുുംബശ്രീ 
അുംഗങ്ങള്ക്  ഒരു ലഷേും രൂപയടെ വടെ ബാങ്് 
വായ്പയ്ക് അര്ഹതയണ്്. ഈ വായ്പയടെ 9 ശതമാനും 
പലിശ സര്കാര് നല്കുന്നതാണ്. ടസപ്റ്റുംബര് 30, 
2020 വടെ, 30,274 ആയല്കൂട്ങ്ങളിടല 2.21 ലഷേും 
ആളുേള്ക്  1,800.04 വോെി രൂപയടെ പലിശെഹിത 
വായ്പ നല്കുേയണ്ായി. വേെള പുനരുജ്ീവന 
വായ്പാ പദ്ധതിയിലൂടെ ധനസഹായും ലഭി്ചേ 
അയല്കൂട്ങ്ങളുടെ ജില്തിെിച്ള്ള വിശോുംശങ്ങള് 
അനബന്ാം 12.1.29 -ല് നല്േിയിെിക്കുന്നു.

രബ്നക്് 12.1.3 കുടുുംബശ്രീയടെ പ്രവത്യേ ജീവവനാപാധി വ ിേസന പാവകജ്

2018-ല് സുംസ്ാനത്് ഉണ്ായ മഹാപ്രളത്ിടറെയും മണിെി്ചേ ില ിടറെയും പശ്ാത്ലത്ില് സുംസ്ാന 
ആസൂത്രണ വബാര്ഡിടറെ പ്രളയ ബാധിത പ്രവേശങ്ങളിടല പ്രവത്യേ ജീവവനാപാധി വ ിേസന പാവകജ് 
ആെുംഭിക്കുേയണ്ായി. 2019-20 ടല ബജറ്റില് 75.00 വോെി രൂപ ഇതിനായി വേയിരുത്ിയിരുന്നു. 
2019ലുും പ്രളയും ആവര്ത്ി്ചേ സാഹചെ്യത്ില് 2020-21 സാമ്പത്ിേ വര്്വത്ക് കൂെി പാവകജ് 
േീര്ഘ ിപെ ിക്കുേയും 50.00 വോെി രൂപ കൂെി ഇതിനായി വേയിരുത്തുേയും ടചയ്യുേയണ്ായി. 
പ്രളയബാധിത പ്രവേശടത് പ്രശ്നങ്ങടള ഈ പാവകജ് സമീപ ിക്കുന്നത് െണ്് തലത്ിലാണ്. (i) യ� 
സാമഗ്ിേള് വാങ്ങുേ, മാര്കറ്റിുംഗ് തുെങ്ങി ഉപജീവന പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുനരുജ്ീവ ിപെ ിക്കുന്നതിനായി 
വ്യക്ിേള്ക് അെിയന്തെ ധനസഹായും നല്കുേ (ii) സുംസ്ാനത്ാേമാനമുള്ള പ്രളയബാധിതെില് 
താല്െ്യമുള്ളവര്കിെയില് പുതിയ ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് വ ിേസിപെ ിക്കുേ എന്നിവയാണവ. 2020-21 
ടല പദ്ധതിയില് (നവുംബര് 16, 2020 വടെ) 12.31 വോെി രൂപ ജീവവനാപാധി വ ിേസന പാവകജിനായി 
ടചലവെിക്കുേയണ്ായി. പാവകജിടറെ വനട്ങ്ങള് ചുവടെ വചര്ക്കുന്നു.

•  210 ഹെിത േര്മ്വസനാ യൂണിറ്റുേളിടല അുംഗങ്ങള്ക് അധിേ വരുമാന ോയേ സാധ്യതേള് 
േടണ്ത്ാനായി. 

•  19,355 കുടുുംബശ്രീ ഗുണവഭാക്ാകള്ക് വലാകല് എുംപ്ായ്ടമറെ് അ്ത്വറനസ് വപ്രാഗ്ാും 
(എല്.ഇ.എ.പ ി) വെി പ്രതിമാസും ശൊശെി 10,000 രൂപ വരുമാനും ഉറപൊകിടകാണ്് ടതാെില് 
നല്കുേയണ്ായി. 

•  സുംസ്ാനടത് 150 ബഡ്സ് സ്ാപനങ്ങളിടല ഭിന്നവശ് ികാൊയ കുട്ിേള്ക് ഉല്ന്നങ്ങളുടെ 
നിര്മ്ാണും, രോനഡിുംഗ്, വ ിപണനും എന്നിവയില് പെിശീലനും നല്േി സുസ്ിെ വരുമാനും 
ഉറപൊക്കുേയണ്ായി. 

•  വപനാപെ ിള്, പപൊയ, മാമ്പെും, ജാക് ഫ്രൂട്് എന്നീ പെങ്ങളുടെ വപ്രാസസ്ിുംഗിനായി  മാത്രും 
140 യൂണിറ്റുേള് (ജില്യില് 10 വീതും) 100 അര്ബന ടവജിറ്റബ ിള് േിവയാസ്ക്കുേളുും കുടുുംബശ്രീ 
സ്ാപ ിച്വരുന്നു. 

•  26 ഷേീെസാഗെും യൂണിറ്റുേള്ക്കുും (പശു വളര്ത്ല് സുംെുംഭും),  35 ആടുഗ്ാമും യൂണിറ്റുേള്ക്കുും 
(ആടുവളര്ത്ല് സുംെുംഭും),  സബ്സിഡി ഇനത്ില് 74.37 ലഷേും രൂപ വ ിതെണും ടചയ്യുേയണ്ായി. 

•  േമ്യൂണിറ്റി ടഡവലപെ്ടമറെ് ടസാവസറ്റിേള്ക് (സി.ഡി.എസ്) വ ിപണന സഹായത്ിനായി 100 
വ ിപണന സുംെുംഭങ്ങള് ‘കുടുുംബശ്രീ വ്ാപെ ി’ എന്ന വപെില് സ്ാപ ിച്വരുന്നു. 

•  മലപ്പുറും ഒെിടേയള്ള എല്ാ ജില്േളിലുും വഹാുംവ്ാപ്പുേള് പ്രവര്ത്നമാെുംഭിക്കുേയണ്ായി.

•  1550 പട്ിേവര്ഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങള്ക് ഉപജീവനും േടണ്ത്തുന്നതിനായി ഉല്ന്നങ്ങളുടെ സുംസ്ക്കെണും, 
വിപണനും എന്നിവയ്കാവശ്യമായ പിന്തുണ നല്േിവരുന്നു.
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കുടുാംബശ്രീയുടെ 100 ദിന പരിപ്നെി

വോവിഡ്-19 മഹാമാെി മൂലും ജനങ്ങള് 
അനുഭവിക്കുന്ന ദുെിതങ്ങള് ലഘൂേെിക്കുന്നതിനുും 
സുംസ്ാനത്ിടറെ സാമൂഹിേ സാമ്പത്ിേ 
സ്ിതി ശക്ിപെടുത്തുന്നതിനുമായി 100 േിന േര്മ് 
പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുേയണ്ായി. ഉപജീവന മാര്ഗും, 
സാമൂഹ്യവിേസനും, വനിതാ ശാക്ീേെണും 
എന്നിങ്ങടന മൂന്ന് വമഖലയമായി ബന്ടപെട് 
പ്രശ്നങ്ങള്ക് പെിഹാെും ോണാനാണ് കുടുുംബശ്രീ 
മി്ന ശ്രദ്ധ നല്േിയത്. 100 േിവസത്ിനുള്ളില് 
15,000 വപര്ക് ടതാെില് നല്കുവാന 
ലഷേ്യമിടുേയണ്ായി. നവുംബര് 10, 2020 വടെ 
സ്ാപിതമായ 13,347  സുംെുംഭങ്ങളിലൂടെ (സത്വയും 
ടതാെില് : 11,405 ഉും വവതനും ടതാെില് 1,942ഉും) 
23,606 വപര്ക് ടതാെില് നല്ോന മി്ന് 
സാധിക്കുേയണ്ായി (സത്വയും ടതാെില് : 21,735 കൂലി 
ടതാെില് 1,871).





675ശബ്ദാവലി

അടിസ്ഥാന വില
ഒരു ഉൽപാദകന്  അയാളുടെ ഉൽപാദനത്തിടറെയയാ 
വതില് പ്പനയുടെയയാ ഫലമായതി തടറെ ഉല്പന്നത്തിടറെ 
(സാധനത്തിടറെയയാ യസവനത്തിടറെയയാ) ഒരു യൂണതിറ്തിന് 
വാങ്ങുന്ന ആളതില്  നതിന്നും സ്വീകരതിക്കുന്ന തുകയതിൽ 
നതിന്നും അെയകേണ്ട നതികുതതികൾ കതിഴതിച്നും , ലഭതിയകേണ്ട 
സബ്സതിഡതികൾ സനുംയയാജതിപ്പതിച്നും ഉളളതാണ് അെതിസ്ാന 
വതില. ഉൽപാദകന്  പ്രയതയേകമായതി വരുത്തുന്ന ഗതാഗത 
ടെലവുകള്  ഇതതിൽ നതിന്നും ഒഴതിവാകേതിയതിരതിക്കുന്

കഥാഷ്വൽ ലലബർ 
മറ്റുള്ളവരുമായതി ആകസ്തികമായതി ഫാനും അടലെങ്തിൽ ഫാനും 
അലൊത് എറെർപ്പ്രസസ് (ഗാർഹതിക, ഗാർഹതിക-
ഇതര) ഏർടപ്പട്തിരതിക്കുന്ന ഒരാൾകേ് പ്രതതിദതിന 
അടലെങ്തിൽ ആനുകാലതിക ടതാഴതിൽ കരാറതിടറെ 
നതിബന്ധനകൾകേനുസൃതമായതി യവതനനും ലഭതിച് എങ്തിൽ, 
ഇത് ഒരു കാഷ്ൽ യലബർ ആയതി കണകോകേടപ്പടുന്.

ഉപല�ഥാക്തൃവില സൂചിക (സിപിഐ) 
ഒരു നതിശ്തിത കാലയളവതിനുളളതിൽ നതിശ്തിത ഇനങ്ങളതിൽടപ്പട് 
െരക്കുകളുടെയുനും യസവനങ്ങളുടെയുനും െതിലെറ വതില് പന 
വതിലയതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വയേതതിയാനമാണ് ഉപയഭാക്തൃവതില 
സൂെതിക സൂെതിപ്പതിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രയതയേക സ്ലടത്, 
പ്രയതയേകനും നതിർയദേശതികേടപ്പട് ജനങ്ങളുടെ സനുംഘങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും ഒരു ശരാശരതി കുടുനുംബനും ഒരു നതിശ്തിത കാലയളവതിൽ 
ഉപയയാഗതിക്കുന്ന െരക്കുകളുടെയുനും യസവനങ്ങളുടെയുനും 
വതില വയേതയോസത്തിടറെ അെതിസ്ാനത്തിലാണ് ഇത് 
കണകോക്കുന്നത്. 

സി.ഡി.എസ്
റഫറൻസ് ആഴ്ചയതിടല ഓയരാ ദതിവസവുനും ഒരു 
മുൻ ഗണന-അടലെങ്തിൽ-പ്രധാന സമയ മാനദണ്നും 
ഉപയയാഗതിച്്, അവടറെ/അവളുടെ പ്രവർത്ന 
നതിലയുടെ അെതിസ്ാനത്തിലാണ് ഒരു വയേക്തിയുടെ 
നതിലവതിടല പ്ദനനുംദതിന പ്രവർത്ന നതില (സതി.ഡതി.എസ് )
നതിർണ്ണയതിക്കുന്നത്.

നിലവിലല പ്രതിവഥാര നില (സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ് )
സർയവ തവീയതതികേ് മുമ്പുള്ള ഏഴു ദതിവസടത് 
കാലയളവതിടന പരാമർശതിച്്  നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന ഇവതിടെ 
പ്രവർത്ന നതിലടയയാണ് സതി.ഡബ്ല്യൂ.എസ് എന്ന് 
കണകോകേടപ്പടുന്നത്. ഒരു നതിശ്തിത മുൻ ഗണനക്രമയമാ 
അടലെങ്തില്  പ്രധാന സമയ മാനദണ്ത്തിടറെ 
അെതിസ്ാനത്തിലാണ് ഇത് തവീരുമാനതിക്കുന്നത്. 
മുൻ ഗണനാ മാനദണ്മനുസരതിച്്, ‘യജാലതി ടെയ്യുന്നതിലെ, 
യജാലതി യതടുന്നതിലെ അടലെങ്തിൽ ലഭയേമലെ’ എന്ന നതിലയയകോൾ 
‘യജാലതി’ എന്ന പദവതികേ് മുൻ ഗണന ലഭതിക്കുന്, ഇത് ‘യജാലതി 
ടെയ്യുന്നയതാ യജാലതികേ് ലഭയേയമാ അലെ’ എന്ന നതിലടയകോൾ 
മുൻ ഗണന യനടുന്.

ജനസഥാ�ത   
ജനങ്ങൾ തതിങ്ങതിപ്പാർക്കുന്ന അവസ് മനസ്തിലാക്കുന്ന 
സൂെകങ്ങളതിൽ പ്രധാനടപ്പട് ഒന്നാണ് ജനസാ�ത. 
ഒരു െതുരശ്ര കതിയലാമവീറ്റതിൽ അധതിവസതിക്കുന്ന 
ജനങ്ങളുടെ എണ്ണടത്യാണ് ജനസാ�ത എന്ന പദനും 
ടകാണ്ടുയദേശതിക്കുന്നത്. ഭൂമതിശാസ്്രപരമായ യൂണതിറ്്, 
വാർഡ്, ൌൺ, ജതിലെ, സനുംസ്ാനനും, മുതലായവയാകാനും. 

ശബ്ദാവലതി



676 സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2020, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാർഡ് 

ഇ-ലപ്രഥാക്യൂർലെന്് 
ഇറെർടനറ്് വഴതിയുള്ള സാധന യസവന ക്രയവതിക്രയ രവീതതി 
ടമാത്നും യദശവീയ വരുമാനനും.

ലെഥാത്തം ലേശീയ വരുെഥാനതം (ജി.എൻ.ഐ) 
ടമാത്നും ആഭയേന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ നതിന് 
നതിർമാണത്തിനുനും ഇറക്കുമതതിക്കുമുള്ള നതികുതതികളുനും 
ടതാഴതിലാളതികൾക്കുള്ള നഷ്ട പരതിഹാരവുനും മറ്റു രാജയേങ്ങൾക്കു 
നൽയകണ്ട ആസ്തി വരുമാനവുനും കുറവ് ടെയ്തതതിനു യശഷനും 
സമ്പത്തിയനാെ് മറ്റു രാജയേങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ലഭതിയകേണ്ട 
വരുമാനനും കൂട്തിയച്ർത്ാൽ ലഭതിക്കുന്ന സനുംഖയേയാണ് 
ടമാത്നും യദശവീയ വരുമാനനും. മടറ്ാരു രവീതതിയതിൽ പറഞ്ാൽ 
ടമാത്നും ആഭയേന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ നതിന് പ്രവാസതി 
യൂണതിറ്റുകൾകേ് നൽയകണ്ട പ്രാഥമതിക വരുമാനനും കതിഴതിവ് 
ടെയ്ത് പ്രവാസതി യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന 
പ്രാഥമതിക വരുമാനനും കൂട്തിയച്ർക്കുയമ്പാൾ ലഭതിക്കുന്നതാണ് 
ടമാത്നും യദശവീയ വരുമാനനും. ഇത് കണകോക്കുന്നതതിനുള്ള 
മടറ്ാരു മാർഗ്നും എലൊ യമഖലയതിടലയുനും ടമാത്നും പ്രാഥമതിക 
വരുമാനങ്ങളുടെ  ആടക മൂലയേനും കണകോകേതി നതിശ്യതിക്കുക 
എന്നതാണ്. (ടമാത് യദശവീയ വരുമാനനും മുമ്പ് യദശവീയ 
അകേൗണ്ടുകളതിൽ ഉപയയാഗതിച്തിരുന്ന ടമാത് യദശവീയ 
ഉൽ പ്പന്നത്തിന് (ജതി എൻ പതി) സമാനമാടണന്ന് ശ്രദ്തിക്കുക)

ലെഥാത്തം സതംലയഥാജിത മൂല്തം (ജി.വി.എ.) 
സമ്പദ് വയേവസ്യതിടല ഒരു പ്രയദശയത്ാ, 
വയേവസായത്തിയലാ സമ്പദ് വയേവസ്യതിടല ഒരു 
യമഖലയതിയലാ ഉല്പാദതിപ്പതിച് സാധനങ്ങളുടെയുനും 
യസവനങ്ങളുടെയുനും മൂലയേമാണ് ജതി.വതി.എ. യദശവീയ കണകേതിൽ 
ഉല്പന്നത്തിൽ നതിന്ന്  ഇറെർമവീഡതിയറ്് ഉപയഭാഗനും കുറച്ാണ് 
ജതി.വതി.എ കണകോക്കുന്നത്. 

അടിസ്ഥാന വിലയിലല ലെഥാത്തം 
സതംലയഥാജിത മൂല്തം 
അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ ഉല്പന്നത്തിടറെ മൂലയേത്തിൽ നതിന്ന് 
വാങ്ങുന്ന ആളതിടറെ വതിലയതിൽ ഇെക്കുള്ള ഉപയഭാഗത്തിടറെ 
മൂലയേനും കുറച്തതിടന അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ ടമാത്നും 
സനുംയയാജതിത മൂലയേനും എന്ന് നതിർവെതിച്തിരതിക്കുന്. 
ഉല്പന്നത്തിടറെ മൂലയേനും കണകോക്കുന്ന വതിലയാണ് ഇവതിടെ ജതി 
വതി എ എന്ന് അറതിയടപ്പടുന്നത്. ഉൽപാദകടറെ കാഴ്ചപ്പാെതിൽ 
നതിന്ന് യനാകേതിയാൽ നതിയവശത്തിനു കർത്ാവതിടറെ വതിലയുനും 
ഉൽപ്പന്നത്തിന് അെതിസ്ാന വതിലയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ടകാടുക്കുകയുനും സ്വീകരതിക്കുകയുനും ടെയ്ത വതിലടയ 
പ്രതതിനതിധാനനും ടെയുന്നത്. അവയുടെ ഉപയയാഗനും ടമാത്നും 
സനുംയയാജതിത മൂലയേനും കണകോക്കുന്നതതിയലയ്ക് നയതിക്കുകയുനും 
പ്രയതയേകതിച്് ഉൽപാദകന് പ്രസക്മാകുകയുനും ടെയ്യുന്.

ശിശു െരണ നിരക്് 
ഓയരാ ആയതിരനും ശതിശു ജനനത്തിലനും ഉണ്ടാകുന്ന ശതിശു 
മരണ (ഒരു ശതിശുവതിടറെ ഒരു വയസു തതികയുന്നതതിനു 
മുൻപുള്ള മരണനും) കണകേതിടനയാണ് ശതിശു മരണ നതിരകേ് 
എന്ന് പറയുന്നത്. 

ലതഥാഴിൽ ശക്ി 
ഒന്കതിൽ ‘യജാലതി ടെയ്യുന്ന’ (അടലെങ്തിൽ ടതാഴതില്  
ടെയ്യുന്ന) അടലെങ്തിൽ ‘അയന്ഷതിക്കുന്ന അടലെങ്തിൽ 
യജാലതിയ്കായതി ലഭയേമായ വയേക്തികൾ’ (അടലെങ്തിൽ 
ടതാഴതിലതിലൊത്വർ) ടതാഴതിൽ ശക്തിയായതി 
കണകോകേടപ്പടുന്.  

ലതഥാഴിലഥാളി പങ്ഥാളിത് നിരക്് 
(എൽ.എഫ്.പി.ആർ.) 
രാജയേടത് ഒരു സമപ്രായത്തിൽടപ്പട് ജനസനുംഖയേയുനും 
ടതാഴതിൽ ശക്തിയുനും തമ്തിലള്ള അനുപാതമാണ് 
ടതാഴതിലാളതി പങ്ാളതിത് നതിരകേ്. 

സഥാക്ഷരതഥാ നിരക്് 
ഏഴു വയസതിനു മുകളതിൽ പ്രായമുള്ള ജനങ്ങളതിൽ നതിതയേ 
ജവീവതിതത്തിൽ ഉപയയാഗതിയകേണ്ടതി വരുന്ന ഭാഷയതിൽ 
എഴുതാനുനും വായതികോനുനും അറതിയാവുന്നവരുടെ 
ശതമാനമാണ് സാക്ഷരതാ നതിരകേ്. 

ലേശീയ കുടതംബ ആലരഥാഗ് സർലവേ 
ഇന്തയേയതിടലാട്ാടക ടതരടഞ്ടുകേടപ്പട് കുടുനുംബങ്ങടള 
ആസ്പദമാകേതി നെത്തിവരുന്ന വതിപുലമായ സർയവേയാണ് 
യദശവീയ കുടുനുംബ ആയരാഗയേ സർയവേ. 

വഥാർധക് ആശ്രയ നിരക്്  
60-നുനും അതതിനുമുകളതിലനും പ്രായമുള്ളവരുനും 15 മുതൽ 59 
പ്രായമുള്ളവരുനും തമ്തിലള്ള അനുപാതമാണ് ആശ്രയ 
നതിരകേ് .

സെത്വ സൂചിക 
സമ്പത് വയേവസ്യതിടല വതിലയുടെ അസ്തിരതകളുടെ 
പരതിണത ഫലമായതി കർഷകർകേ് ഉണ്ടായ യനട്ങ്ങളുടെയുനും 
നഷ്ടങ്ങളുടെയുനും ആനുപാതതികമായ കണകോണ് സമത് 
സൂെതിക.

ലലതംഗിക അതിക്രെങ്ങളിൽ നിന്തം 
കുട്ികലള സതംരക്ഷിക്കുന്ന ആക്ട്, 2012 
ഈ ആക്െ് കുട്തികൾകേ് യനടര ഉണ്ടാവുന്ന 
അധതിയക്ഷപങ്ങടളക്കുറതിച് പ്രതതിപാദതിക്കുകയുനും പ്ലനുംഗതിക 
കയയേറ്നും, പ്ലനുംഗതിക പവീഡനനും എന്നതിവയതിൽ നതിന്ന് കുട്തികടള 
സനുംരക്ഷതികോനുള്ള രക്ഷാമാർഗ്ങ്ങൾ നതിർയദേശതിക്കുകയുനും 
ടെയ്യുന്. 

ചില്ലറ വില്പന വില 
െതിലെറ വതില്പന വതിലടയന്നത് ഉപയഭാക്ാകേൾ ഒരു സാധനനും 
ടെറതിയ അളവതിൽ വാങ്ങുയമ്പാൾ നൽയകണ്ടതി വരുന്ന 
വതിലയാണ്.

സ്കൂൾ െഥാലനജ്ലെന്് കമ്ിറ്ികൾ 
(എസ്എതംസി):
പ്രായദശതിക ഉയദയോഗസ്ർ, മാതാപതിതാകേൾ, രക്ഷതിതാകേൾ, 
അധയോപകർ എന്നതിവരെങ്ങുന്നതാണ് ഇത്. സർകോർ 
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ഗ്ാന്റുകളുടെ ഉപയയാഗവുനും സ്കൂൾ അന്തരവീക്ഷവുനും 
എസ് എനും സതി നതിരവീക്ഷതിക്കുനും.
സ്്ീ പുരുഷ അനുപഥാതതം 
ഒരു പ്രയദശത്് ആയതിരനും പുരുഷന്ാർകേ് എ്ര 
സ്്രവീകളുടണ്ടന് കണകോകേതിയാണ് സ്്രവീ- പുരുഷ 
അനുപാതനും നതിർണയതിക്കുന്നത്.  

അർബൻ  അല്ഥാെലറഷൻ
ഒരു പട്ണവുനും അതതിയനാെ് യെർന്ള്ള വളർച്യുനും 
അടലെങ്തിൽ രയണ്ടാ അതതിലധതികയമാ തുെർച്യായ 
വളര് ച്യുള്ള ടസൻസസ് പട്ണങ്ങൾ / നതിയമപരമായ 
പട്ണങ്ങൾ ഒന്നതിച്് അടലെങ്തിൽ അത്രനും പട്ണങ്ങളുടെ 
വളർച്യതിലൊടതയതിരതിക്കൂന്നതുമായ ഒരു നതിരന്തരമായ 
നഗര വയോപനമാണ് അർബൻ അട്ാമയറഷൻ.                                                

യൂഷ്വൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റഥാറ്സ് (യു.പി.എസ് ) 
ഒരു വയേക്തി പതിന്തുെരുന്ന  പ്രവർത്നനും തവീരുമാനതികോനായതി 
ഉപയയാഗതിക്കുന്നതതിടറെ മുഖയേ സമയ മാനദണ്നും 
365 ദതിവസത്തിടന അെതിസ്ാനമാകേതിയാണ്. ഈ 
സമവീപനത്തിലൂടെ ഒരു വയേക്തികേ് ടതാഴതിലതിലെ എന് 
കണ്ടാല്  അത് െതിരസ്ായതിയായ ടതാഴതിലതിലൊയ്മടയയാണ് 
പ്രതതിഫലതിപ്പതിക്കുന്നത്. അങ്ങടന ഇത് കാലക്രയമണ 
ടതാഴതിലതിലൊത്തതിടറെ സൂെകമാണ്.

യൂഷ്വൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആന്്  സബ്സിഡിയറി 
സ്റഥാറ്സ് (യു.പി.എസ്.എസ് )                                  
ഈ രവീതതി അനുസരതിച്് ടതാഴതിലതിലൊയ്മാ നതിരകേ് 
താരതയമയേന പ്ദർഘയേയമറതിയ കാലയളവ് ദതിവസങ്ങളതിൽ 
365 ദതിവസടത് റഫറൻസ് കാലയളവതിൽ ടതാഴതിൽ 
രഹതിതരുടെ സനുംഖയോ വയോപ്തിടയ  സൂെതിപ്പതിക്കുന്. 
എന്നതിരുന്നാലനും, റഫറൻസ് കാലയളവതിൽ ഒരു 
സബ്സതിഡതിയറതി യശഷതിയതിൽ യജാലതി ടെയ്യുന്നവടര 
ഒഴതിവാകേതിയാല്  ടതാഴതിലതിലൊത്വരുടെ എണ്ണനും 
ലഭയേമാകുനും. ഈ രവീതതിയതിൽ  ലഭതിക്കുന്ന ടതാഴതിലതിലൊയ്മാ 
നതിരകേ് യുപതി എസ് സമവീപനയത്കോൾ കുറവായതിരതിക്കുനും 
കാരണനും യു പതി എസ് അനുസരതിച്് ടതാഴതിൽ രഹതിതരായതി 
തരനുംതതിരതിക്കുന്ന വയേക്തികൾ ഒരു അനുബന്ധ യശഷതിയതിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ണ്ടാകാനും, ഈ വയേക്തികടള യു പതി എസ്എസ് 
രവീതതിയതിൽ ഒഴതിവാകേതിയതിരതിക്കുന്. 

ലെഥാത്വ്ഥാപഥാര വില സൂചിക (ഡബ്ല്യൂപിഐ) 
ടമാത്വയോപാര വതില സൂെതിക (ഡബ്ല്യൂപതിഐ) ഇെപാെതിടറെ 
ആദയേഘട് തലത്തിൽ ബൾകേ്  (ടമാത്) വതിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള 
െരക്കുകളുടെ വതിലയുടെ ശരാശരതി മാറ്ങ്ങടള അളക്കുന്.

ലതഥാഴിലഥാളി ജനസതംഖ് നിരക്് (വർക്് 
ലപഥാപുലലഷൻ ലറലഷ്ഥാ, (ഡബ്ല്യൂപിആര് ))
ടമാത് ജനസനുംഖയേയുടെ ടതാഴതിലതിയലർടപ്പട് വയേക്തികളുടെ 
ശതമാനമായതി ഡബ്ല്യൂപതിആർ നതിർവെതികേടപ്പടുന്.
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എ.എസ്.ഇ.എ.എൻ : അയസാസതിയയഷൻ ഓഫ് 

സൗത്വീസ്റ്് ഏഷയേൻ യനഷൻസ്

എ.എസ്.എച്്.എ : അക്രെതിറ്ഡ് യസാഷയേൽ ടഹൽത്് 

ആക്െതിവതിസ്റ്്

എ.എസ്.ഐ : ആന്ൽ സർടവേ ഓഫ് ഇൻഡസ്്വീസ്

എ.റ്ി.എതം.എ : അഗ്തികൾച്ർ ടെക്യനാളജതി മായനജ്ടമറെ് 

ഏജൻസതി

ആയുഷ് : ആയുർയവദ, യയാഗ ആറെ് നാെയുയറാപ്പതതി, 

യുനാനതി, സതിദ് ആറെ്  യഹാമതിയയാപ്പതതി

ബി.ഡി.എ : ബാനുംബൂ ഡവലപ്പ്ടമറെ് ഏജൻസതി

ബി.ഡി.എസ് : ബ്രഹ്മഗതിരതി ഡവലപ്പ്ടമറെ് ടസാപ്സറ്തി

ബി .ഇ. : ബജറ്് എസ്റതിയമറ്്

ബി എതംസി : ബയയാപ്ഡയവഴ്സതിറ്തി മായനജ്ടമറെ് കമ്തിറ്തി

ബി.പി.എൽ : ബതിയലാ യപാടവർട്തി പ്ലൻ (ദാരതി�യേ യരഖയ്ക് 

താടഴയുള്ളവർ)

ബി.എസ്.എന് .എൽ : ഭാരത് സഞ്ാർ നതിഗനും ലതിമതിറ്ഡ്

സി.എ.എ,കയു.എതം.എസ് : കണ്ടതിനയുസ് ആമ്പതിയറെ് എയർ 

ക്ാളതിറ്തി യമാണതിട്റതിനുംഗ് സതിസ്റനും

കഥാലപക്് : യകരള യസ്ററ്് കാഷ്യൂ വർയകേഴ്സ് അപ്പക്് യകാ 

ഓപ്പയററ്വീവ് ടസാപ്സറ്തി

സി.ബി.എസ്.ഇ : ടസണ്ൽ യബാർഡ് ഓഫ് ടസകേറെറതി 

എഡ്യൂയകേഷ൯

സി.സി.യു : യകാവതിഡ് ടകയർ ടസറെർ

എഎലവ : അയന്തയോദയ അന്ന യയാജന

എബിപി :  അഗസ്യേവനനും ബയയാളജതികേൽ പാർകേ്

എഡിബി : ഏഷയേൻ ഡവലപ്പ്ടമറെ് ബാങ്്

എഇയു : അയഗ്ാ ഇയകോളജതികേൽ യൂണതിറ്്

എഎച്്ഐഡിഎഫ്: അനതിമൽ ഹസ്ബറെറതി 

ഇൻഫ്ാസ്്ക്ച്ർ ഡവലപ്പ്ടമറെ് ഫണ്ട്

എഐ: ആർട്തിഫതിഷയേൽ ഇൻടസമതിയനഷൻ

എഎതംആർയു റ്ി : അെൽ മതിഷൻ യഫാർ റവീജുവയനഷൻ 

ആറെ് അർബൻ ്ാൻസ്യഫാർയമഷൻ

എഎതം.യുഐ : ആനന്് മതിൽകേ് യൂണതിയൻ ലതിമതിറ്ഡ്

അലനർട്് : ഏജൻസതി യഫാർ യനാൺ-കണടവൻഷനൽ 

എനർജതി ആറെ് റൂറൽ ടെക്യനാളജതി

എഎൻപി : അന്നപൂർണ്ണ സവീനും

ആപ്ലകഥാസ് : ആനന്് പായറ്ൺ യകാ-ഓപ്പയററ്വീവ് 

ടസാപ്സറ്വീസ്

എ.പി.എൽ: എബൗ യപാവർട്തി പ്ലൻ

എ.പി.റ്ി.എസ് : ആറെതി പവർ ടതഫ്റ്് സ്ാഡ്

എ.ആർ.ഡി : ഓതപ്റസ്ഡ് റവീപ്ട്ൽ ഡതിസ്്തിബ്യൂയട്ഴ്സ്

ആതംസ് : അനതിമൽ റയസാഴ്സ് മായനജ്ടമറെ് സതിസ്റനും

അസഥാപ്പ്  : അഡവീഷണൽ സതിൽ അകയുസതിഷൻ യപ്രാഗ്ാനും

എ.എസ്.സി.എ.ഡി : അസതിസ്റൻസ് റ്റു യസ്ററ്് യഫാർ 

കൺയ്ാൾ ഓഫ് അനതിമൽ ഡതിസവീസ്

എ.എസ്.സി.എസ് : അയഗ്ാ സർവേവീസ് ടസറെർ

ചുരുകേയപ്പരുകൾ
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സി.സി.ഡി.യു : കമ്യുണതിയകേഷൻ ആറെ് കപ്പാസതിറ്തി 

ഡവലപ്പ്ടമറെ് യൂണതിറ്്

സി-ഡഥാക് : ടസറെർ യഫാർ ഡവലപ്പ്ടമറെ് ഓഫ് 

അഡ്ാൻസ്ഡ് കപ്യൂട്തിനുംഗ്

സി ഡി സി : പ്െല് ഡ് ടഡവലപ്ടമറെ് ടസറെർ

സി-ഡിറ്് : ടസറെർ യഫാർ ഡവലപ്പ്ടമറെ് ഓഫ് ഇയമജതിനുംഗ് 

ടെക്യനാളജതി

സിഡിഎസ് : ടസറെർ  യഫാർ  ടഡവലപ്ടമറെ് സ്റഡവീസ്

സിഇപിസിഐ : കാഷയു എക്്യപാർട്് യപ്രായമാഷൻ 

കൗൺസതിൽ ഓഫ് ഇന്തയേ

സിഎഫ് സി : ടസറെറൽ ഫതിനാൻസ് കമ്വീഷൻ

സിഎഫ്എൽറ്ിസി : യകാവതിഡ് ഫസ്റ്് പ്ലൻ ്വീറ്്ടമറെ് 

ടസറെർ

സിഎഫ് എസ് സി : യകാമൺ ഫസതിലതിറ്തി സർവേവീസ് 

ടസറെർ

സിഎച്്ഐസ്  : യകാനുംപ്രതിടഹൻസവീവ് ടഹൽത്് 

ഇൻഷുറൻസ് സവീനും

സിഐഎഎൽ : ടകാച്തിൻ ഇറെർനാഷണൽ 

എയർയപാർട്് ലതിമതിറ്ഡ്

സിഎതംഡിആർഎഫ് : െവീഫ് മതിനതിയസ്റഴ്സ് ഡതിസ്്സ് 

റതിലവീഫ് ഫണ്ട്

സിഎതംഎച്്എൽഎസ് : െവീഫ് മതിനതിയസ്റഴ്സ് ടഹൽപ്പതിനുംഗ് 

ഹാറെ് യലാൺ സവീനും

സിപിസി : ടസറെർപ്ലസ്ഡ് യപ്രാസസതിനുംഗ് ടസറെർ

സിപിഐ :  കൺസ്യൂമർ പ്പ്രസ് ഇൻഡക്്

സിപിഎസ്ഇഎസ് : ടസറെറൽ പബ്ലതിക് ടസക്െർ 

എറെർപ്പ്രസസ്

സിഎസ്ഐഎൻഡി : യകാസ്റൽ ഷതിപ്പതിനുംഗ് ആറെ് 

ഇൻലാറെ് യനവതിയഗഷൻ ഡതിപ്പാർട്്ടമറെ്

സിഎസ്ഒ : ടസൻ്ൽ സ്റാറ്തിസ്റതിക്് ഓഫവീസ്

സിഎസ്എസ് : ടസൻ്ലതി യസ്പാൺയസഡ് സവീനും

കുസഥാറ്് : ടകാച്തിൻ യൂണതിയവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് സയൻസ് 

ആറെ് ടെക്യനാളജതി

സിഡബ്ലയുസി : ടസൻ്ൽ വാട്ർ കമ്വീഷൻ

സിഡബ്ലയുആർഡിഎതം : ടസറെർ യഫാർ വാട്ർ റതിയസാഴ്സ് 

ഡവലപ്പ്ടമറെ് ആറെ് മായനജ്ടമറെ്

കയർലഫഡ് : ദതി യകരള യസ്ററ്് യകാ-ഓപ്പയററ്വീവ് കയർ 

മാർകേറ്തിനുംഗ് ടഫഡയറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ്

ഡി ബി എഫ് ഒ റ്ി : ഡതിപ്സൻ, ബതിൽറ്്, ഫതിനാൻസ് 

ഓപ്പയററ്് ആറെ് ്ാൻസ്ഫർ

ഡിസിബി : ഡതിസ്്തിക്െ് യകാ ഓപ്പയററ്വീവ് ബാങ്് 

ഡിസിഎസ് : ഡയറതി യകാ ഓപ്പയററ്വീവ് ടസാപ്സറ്തി

ഡിഡിയു- ജിലകലവ : ദവീൻ ദയാൽ ഉപാദ്യോയ ഗ്ാമവീൺ 

കൗശലയേ യയാജന

ഡിഇഎസ് : ഡയറക്െയററ്് ഓഫ് ഇകേയണാമതിക്് ആറെ് 

സ്റാറ്തിസ്റതിക്്

ഡിജിഇ ആന്് റ്ി : ഡയറക്െർ ജനറൽ ഓഫ് 

എനുംയ്ായ്ടമറെ് ആറെ് ട്യതിനതിനുംഗ് 

ഡിഐസി : ഡയറക്െയററ്് ഓഫ് ഇറെ്സ്്വീസ് ആറെ് 

യകായമഴ്സ്

ഡിഎതംഎച്്പി : ഡതിസ്്തിക്െ് ടമറെൽ ടഹൽത്് യപ്രാഗ്ാനും

ഡിഎതംആർസി : ഡല് ഹതി ടമയ്ാ റയതിൽ യകാര് പ്പയറഷൻ

ഡിആർഡിഒ : ഡതിഫൻസ് റതിസർച്് ഇൻടവസ്റതിയഗഷൻ 

ആറെ് ക്ാളതിറ്തി കൺയ്ാൾ യബാർഡ് 

ഡിഒഇസിസി : ഡയറക്െയററ്് ഓഫ് എൻവയയാൺടമറെ് 

ആറെ് പ്ലൈമാറ്് ടെയ്ഞ്് 

ഇഡിസി : എറെർപ്പ്രസ് ഡവലപ്പ്ടമറെ് കമ്തിറ്തി

ഇഇസഡ്: എക്്്ലുസവീവ് ഇകേയണാമതിക് യസാൺ

ഇഎതംസി : എനർജതി മായനജ്ടമറെ് ടസറെർ

ഇപിസി : എഞ്തിനവീയറതിനുംഗ് ടപ്രാക്ർടമറെ് ആറെ് 

കൺസ്െ്ക്ഷൻ

ഇഎസ്ഐ : എനുംയ്ായവീസ് യസ്ററ്് ഇൻഷുറൻസ്

ഇഎസ്എസ് : എറെർപ്രണർ സയപ്പാർട്് സവീനും

എഫ്എഒ : ഫുഡ് ആറെ് അഗ്കൾച്ർ ഓർഗപ്നയസഷൻ

എഫ് സി :  ഫതിനാൻസ് കമ്വീഷൻ

എഫ് സി ഐ : ഫുഡ് യകാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് ഇന്തയേ

എഫ് എച്് സി : ഫാമതിലതി ടഹൽത്് ടസറെർ

എഫ്എതംസിജി : ഫാസ്റ്് മൂവതിനുംഗ് കൺസ്യൂമർ  ഗുഡ്സ്

എഫ് എതം ഡി : ഫൂട്് ആറെ് മൗത്് ഡതിസവീസ്

എഫ് ഒ എതം ഐ എൽ : യഫാനും മാറ്വീനുംഗ്സ് ഇന്തയേ ലതിമതിറ്ഡ് 

എഫ് പി ഒ : ഫാർമർ ടപ്രാഡ്യൂസർ ഓർഗപ്നയസഷൻ

എഫ് ആർ ഒ  : ഫാർയമഴ്സ് റവീപ്ട്ൽ ഔട്് ടലറ്്

എഫ് എസ് ഐ  : യഫാറസ്റ്് സര്  യവേ ഓഫ് ഇന്തയേ

എഫ് റ്ി എ : ഫ്വീ യ്ഡ് എഗ്വീടമറെ്

ലഗറ്് : ഗ്ാഡുയവറ്് ആപ്റ്തിറ്്യൂഡ് ടെസ്റ്് ഇൻ 

എഞ്തിനവീയറതിനുംഗ്

ജിസിസി  : ഗൾഫ് യകാ ഓപ്പയറഷൻ കൗൺസതിൽ

ജിസിഡിഎ : യഗ്റ്ർ ടകാച്തി ഡവലപ്ടമറെ്  അയതാറതിറ്തി

ജി ഡി പി  : യഗ്ാസ് ടഡാടമസ്റതിക് ടപ്രാഡക്െ് 

ജി ഇ സി  : ഗവൺടമറെ് എഞ്വീനവീയറതിനുംഗ് യകായളജ്

ജി എച്് ജി  : ഗ്വീൻഹൗസ് ഗയോസ്

ജി ഐ എസ്  : ജതിയയാഗ്ഫതിക് ഇൻഫർയമഷൻ സതിസ്റനും

ജിഎസ് റ്ി : ഗുഡ്സ് ആറെ് സർവേവീസ് ൊക്്

ജിഎസ് വിഎ : യഗ്ാസ് യസ്ററ്് വാല്യൂ ആഡഡ്
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ജിവിഎ : യഗ്ാസ് വാല്യൂ ആഡഡ്

ജി ഒ ഐ  : ഗവൺടമറെ് ഓഫ് ഇന്തയേ

എച്് ഡി ഐ : മാനവ വതികസന സൂെതിക

എച്് എസ് : പ്ഹ സ്കൂൾ

എച്് എസ് സി : ഹയർ ടസകേൻഡറതി യകാഴ്സ്

ഹഡ്ലകഥാ : ഹൗസതിനുംഗ് ആറെ് അർബൻ ഡവലപ്പ്ടമറെ് 

യകാർപ്പയറഷൻ

എച്് വി ഡി സി : പ്ഹ യവാൾയട്ജ് ഡയറക്െ് കററെ്

ഐ എ എതം എ ഐ : ഇറെർടനറ്് ആറെ് ടമാപ്ബൽ 

അയസാസതിയയഷൻ ഓഫ് ഇന്തയേ

ഐസിഡിഎസ് : സനുംയയാജതിത ശതിശുവതികസന പദ്തതി

ഐസി എഫ് ഒ എസ് എസ് : ഇറെർനാഷണൽ ടസറെർ 

യഫാർ ഫ്വീ ആറെ് ഓപ്പൺ യസാഴ്സ് യസാഫ്റ്് ടവയർ 
ഐസിപിഎസ് : സനുംയയാജതിത ശതിശു സനുംരക്ഷണ പദ്തതി

ഐസിഎസ് ഇ : ഇന്തയേൻ സർട്തിഫതികേറ്്  ഓഫ് 

ടസകേണ്ടറതി എഡയുയകേഷൻ

ഐസിടി: ഇൻഫർയമഷൻ ആറെ് കമ്്യൂണതിയകേഷൻസ് 

ടെക്യനാളജതി

ഐ ഡി എസ് പി: സനുംയയാജതിത യരാഗ നതിരവീക്ഷണ 

പരതിപാെതി

ഐ ജി സി : ഇൻഡസ്്തിയൽ യഗ്ാത്്

ഐ ജി എൻ ഒ എ പി എസ് : ഇന്തിരാഗാന്ധതി യദശവീയ 

ഗ്ാമവീണ ടതാഴതിലറപ്പ് പദ്തതി
ഐ ഐ ച്് ടി : ഇന്തയേൻ ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂനും 

ടെക്യനാളജതി

ഐഐഐറ്ിഎതംലക: ഇന്തയേൻ ഇൻസ്റതിട്്യൂട്് ഓഫ് 

ഇൻഫർയമഷൻ ടെക്യനാളജതി ആറെ് മായനജ്ടമറെ് യകരള

ഐഎൽഒ : ഇറെർനാഷൺൽ യലബർ 

ഓർഗപ്നയസഷൻ

എഎതംഎ : ഇന്തയേൻ ടമഡതികേൽ അയസാസതിയയഷൻ

ഐഎതംഡി : ഇന്തയേൻ ടമയ്ാളജതികേൽ ഡതിപ്പാർട്്ടമറെ് 

ഐഎൻഡിസി : ഇന്തയോസ് ഇടറെൻടഡഡ് നാഷണലതി 

ഡതിറ്ർപ്മറെ്  യകാൺ്തിബ്യൂഷൻ

ഐപിസി : ഇറതിയഗഷൻ ടപാട്ൻഷയേൽ ക്രതിയയറ്ഡ്

ഐപി ഡിഎസ് : ഇറെ യഗ്റ്ഡ് പവർ ഡടവലപ്പ്ടമറെ് 

സവീനും

ഐഎസ്എതം : ഇറെർയസ്ററ്് പ്മഗ്റെ്,  ഇന്തയേൻ സതിസ്റനും 

ഓഫ് ടമഡതിസതിൻ

ഐഎസ്ആർഒ : ഇന്തയേൻ ബഹതിരാകാശ ഗയവഷണ 

യക�നും

ഐറ്ി : വതിവര സായങ്തതിക വതിദയേ

ഐറ്ിഐ : ഇൻഡസ്്തിയൽ ട്യതിനതിനുംഗ് ഇൻസ്റതിട്്യൂട്് 

ഐയു സി എൻ : ഇറെർനാഷണൽ യൂണതിയൻ യഫാർ 

കൺസർയവഷൻ ഓഫ് യനച്ർ

ഐഡബ്ലയുഎതംപി : ഇറെയഗ്റ്ഡ് വാട്ർടഷഡ് 

മായനജ്ടമറെ് യപ്രാഗ്ാനും

ഐഡബ്ലയുആർഎതം : ഇറെയഗ്റ്ഡ് വാട്ർ റതിയസാഴ്സ് 

മായനജ്ടമറെ്

ലജഐസിഎ :  ജപ്പാൻ ഇറെർനാഷണൽ യകാർപ്പയറഷൻ 

ഏജൻസതി

ലജലജ : ജുവപ്നൽ  ജസ്റതിസ്

ജി എൽ ജി : യജായതിറെ് ലയബതിലതിറ്തി ഗ്രൂപ്സ്

ലജ എൻ എൻ യു ർ എതം : ജവഹർ ലാൽ ടനഹ്രു 

നാഷണൽ അർബൻ റവീനയുവൽ മതിഷൻ

ലജഎൻപിറ്ി : ജവഹർലാൽ ടനഹ്റു യപാർട്് ്സ്റ്്

ലജഎൻറ്ിബിജിആർഐ : ജവഹർ ലാൽ ടനഹ്രു 

യ്ാപ്പതികേൽ ടബാട്ാണതിക് ഗാർഡൻ ആറെ്  റതിസർച്് 

ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്്

ലക ലഫഥാൺ : യകരള പ്ഫബർ ഒപ്റ്തിക് ടനറ്് വർകേ്

കഥാഡ്ലകഥാ : യകരള ആർട്തിസൻസ് ടഡവലപ്പ്ടമറെ് 

യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എ ആർ എസ് എ പി: യകരള ആറെതിപ്മയക്രാബയൽ 

ടറസതിസ്റൻസ് സ്്ാറ്ജതിക് ആക്ഷൻ ്ാൻ 
ലകഎഎസ്ഇ : യകരള അകോദമതി യഫാർ സതിൽസ് 

എക്ലൻസ്

ലക എ എസ് പി: കാരുണയേ ആയരാഗയേ സൂരക്ഷ പദ്തതി

ലകഎയു : യകരള കാർഷതിക സർവേകലാശാല

ലകസിസി: കതിസാൻ ടക്രഡതിറ്് കാർഡ്

ലക സി എച്്ആർ : യകരള കൗൺസതിൽ യഫാർ 

ഹതിയസ്റാറതികേൽ റതിസർച്്

ലകസിഎതംഎതംഎഫ്: യകരള സഹകരണ പാൽ വതിപണന 

ടഫഡയറഷൻ

ലകരലഫഡ്: യകരള യകരകർഷക സഹകരണ 

ടഫഡയറഷൻ

ലകഇഎസ്ആ൪ യു: യകരള ടസൽഫ് എനുംയ്ായ്ടമറെ് 

സവീനും യഫാർ ദതി രജതിസ്യട്ർഡ് 

ലക എഫ് സി: യകരള ഫതിനാൻഷയേൽ യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എഫ് ആർ ഐ: യകരള യഫാറസ്റ്് റതിസർച്് 

ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്്

ലകഎഫ്ഡബ്ലയുഎഫ്ബി : യകരള മത്യേടത്ാഴതിലാളതി 

യക്ഷമനതിധതി യബാർഡ്

ലക എ ച്ആർ ഐ: യകരള പ്ഹയവ റതിസർച്് ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്്

കിഫ്ബി : യകരള ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ ഇൻടവസ്റ്് ടമറെ് 

ഫണ്ട് യബാർഡ്
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കില: യകരള ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് യലാകേൽ 

അഡ്മതിനതിസ്യ്ഷൻ

കിലല: യകരള ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് യലബർ ആറെ് 

എനുംയ്ായ് ടമറെ്

കിൻ ഫ്ര: യകരള ഇൻഡസ്്വീയൽ ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ 

ടഡവലപ്ടമറെ് യകാർപ്പയറഷൻ

ലകഐറ്ിറ്ിഎസ്: യകരള ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടൂറതിസനും 

ആൻഡ് ്ാവൽ സ്റഡവീസ്

ലക എൽ ഡി ബി: യകരള കന്കാലതി വതികസന യബാർഡ്

ലക.എതം.എസ്.സി.എൽ: യകരള ടമഡതികേൽ സർവവീസസ് 

യകാർപ്പയറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ്

ലക ആർ ഡി സി എൽ: യകരള ടറയതിൽ വതികസന 

യകാർപ്പയറഷൻ

ലകആർഎഫ്ബി : യകരള യറാഡ് ഫണ്ട് യബാർഡ്

ലക എസ്  എ സി സി: യകരള യസ്ററ്് ഏജൻസതി യഫാർ ദതി 

എക്്പാൻഷൻ ഓഫ് കാഷ്യൂ കൾട്തിയവഷൻ

ലക.എസ്.ബി.ബി: യകരള സനുംസ്ാന പ്ജവപ്വവതിധയേ 

യബാർഡ്

ലക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി: യകരള സനുംസ്ാന പതിന്നാകേ 

വതിഭാഗ വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.ബി.എതം: യകരള യസ്ററ്് ബാനുംബൂ മതിഷൻ

ലക എസ് സി എഡി സി: യകരള സനുംസ്ാന തവീരയദശ 

വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എസ് സി എആർ ഡി ബി: യകരള സനുംസ്ാന 

സഹകരണ കാർഷതിക ഗ്ാമവതികസന ബാങ്്

ലക.എസ്.സി.സി: യകരള യസ്ററ്് കയർ യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എസ് സി ഡി സി: യകരള സനുംസ്ാന കശുവണ്ടതി 

വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എസ് സി എതം സി: യകരള യസ്ററ്് കയർ ടമഷതിനറതി 

മാനുഫാക്െറതിനുംഗ് കമ്പനതി ലതിമതിറ്ഡ്

ലക എസ് ഡിഎതംഎ: യകരള സനുംസ്ാന യസ്പഷയേൽ ഡാറ്ാ 

ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ

ലക.എസ്.ഡി.എതം.എ: യകരള സനുംസ്ാന ദുരന്ത 

നതിവാരണ അയതാറതിറ്തി

ലക എസ് ഇ ബി എൽ: യകരള യസ്ററ്് ഇലക്്തിസതിറ്തി 

യബാർഡ് ലതിമതിറ്ഡ്

ലക എസ് ഇആർ സി: യകരള സനുംസ്ാന പ്വദയുതതി 

നതിയ�ണ കമ്വീഷൻ

ലക.എസ്.ഐ.ഡി.സി: യകരള സനുംസ്ാന വയേവസായ 

വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എസ് ഐ ഇ: യകരള യസ്ററ്് ഇൻഡസ്്തിയൽ 

എറെർപ്പ്രസസ് ലതിമതിറ്ഡ്

ലക എസ് ഐ എൻ സി: യകരള ഷതിപ്പതിനുംഗ്, ഇൻ ലാൻഡ് 

നാവതിയഗഷൻ യകാർപ്പയറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ്

ലക എസ്ഐടി ഐഎൽ: യകരള യസ്ററ്് ഇൻഫർയമഷൻ 

ടെക്യനാളജതി ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ ലതിമതിറ്ഡ്

ലക.എസ്.ഐ.ടി.എതം: യകരള യസ്ററ്് ഇൻഫർയമഷൻ 

ടെക്യനാളജതി മതിഷൻ

ലക എസ് എൽ എതം എ: യകരള സനുംസ്ാന സാക്ഷരതാ 

മതിഷൻ അയതാറതിറ്തി

ലക എസ് പി സി ബി: യകരള സനുംസ്ാന മലതിനവീകരണ 

നതിയ�ണ യബാർഡ്

ലക എസ് പി ഡി സി: യകരള സനുംസ്ാന യകാഴതി വതികസന 

യകാർപ്പയറഷൻ

ലക എസ് ആർ ആർ ഡി എ: യകരള സനുംസ്ാന ഗ്ാമവീണ 

വതികസന വതികസന ഏജൻസതി

ലക എസ് ആർ ടി സി: യകരള യസ്ററ്് യറാഡ് ്ാൻയസ്പാർട്് 

യകാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.എസ്.എതം: യകരള സാമൂഹതിക സുരക്ഷാ ദൗതയേനും

ലക.എസ്.യു.ഡി.പി: യകരള സുസ്തിര നഗരവതികസന 

പദ്തതി

ലക എസ് യു എതം: യകരള സ്റാർട്പ്പ് മതിഷൻ

ലക എസ് ഡബ്ലയുഎഎൻ: യകരള യസ്ററ്് പ്വഡ് ഏരതിയ 

ടനറ്് വർകേ്

ലകടിഡിസി: യകരള ടൂറതിസനും വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലക ടിഐ എൽ: യകരള ടൂറതിസനും ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ 

ലതിമതിറ്ഡ്

ലകഎസ്ഒഎതം: യകരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്മാറ്തിക്്

ലക വിഎഎസ് യു : യകരള ടവറ്റതിനറതി, അനതിമൽ 

സയൻസ് സർവകലാശാല

ലകവിലവഎഎഫ് : യകരള യവാളണ്ടറതി യൂത്് ആക്ഷൻ 

യഫാഴ്സ്

എൽ .എ.സി: നതിയമസഭാ മണ്ലങ്ങൾ

എൽഇഡി: പ്ലറ്് എമതിഷൻ ഡയയാഡ്

എൽ എഫ് പി ആർ: യലബർ യഫാഴ് സ് പങ്ാളതിത് നതിരകേ്

എൽജിഎസ്: യലാകേൽ ഗവൺടമന്റുകൾ

ലലഫ് : പ്ലവ് ലതിഹുഡ്, ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് 

പ്ഫനാൻഷയേൽ എനുംപവർടമറെ്

എൽപിജി: �വവീകൃത ടപയ്ാളതിയനും ഗയോസ്

എൽ എസ് ജിഡി: തയദേശ സ്യനുംഭരണ വകുപ്പ്

എൽ ടി ആർ സി എഫ്: ദവീർഘകാല ഗ്ാമവീണ ടക്രഡതിറ്് 

ഫണ്ട്

എതംഎഎച്്: യമജർ ആക്തിഡറെ് ഹസ്ാഡ്
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എതംബിജിഐപിഎസ് : മലബാർ യബാട്ാണതികേൽ 

ഗാർഡൻ ആറെ് ഇന് സ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ്ാറെ് സ്റഡവീസ്

എതംഇ: പ്മയക്രാ എറെർപ്പ്രസ്

എതം ഇ പി: കുറഞ് കയറ്റുമതതി വതില

എതം ഇ എസ്: യമാഡുലാർ എനും യ്ായബതിൾ സ് കതിൽ 

യകാഴ് സുകൾ

എതംഐഡ്എച്്: യഹാർട്തികൾച്ർ സനുംയയാജതിത 

വതികസനത്തിനുള്ള മതിഷൻ

എതം എതം ടി പി എ: പ്രതതിവർഷനും ദശലക്ഷനും ടമ്തിക് െൺ

ലെഥാസ്ി: മതിനതിസ്്തി ഓഫ് സ്റാറ്തിസ്റതിക്് ആൻറ് യപ്രാഗ്ാനും 

ഇനും്തിടമൻയറഷൻ

എതംജിഎൻആർഈജിഎസ് : മഹാത്ാഗാന്ധതി യദശവീയ 

ഗ്ാമവീണ ടതാഴതില്  ഉറപ്പു പദ്തതി.

എതം പി ഐ: മവീറ്് ടപ്രാഡക്െ്സ് ഓഫ് ഇന്തയേ

എതംഎസ്എതംഇ : പ്മയക്രാ, ടെറുകതിെ, ഇെത്രനും 

സനുംരനുംഭങ്ങൾ

എതംറ്ി: ടമ്തിക് യൊൺ

എതംവിഐപി: മുവാറ്റുപുഴ വാലതി ജലയസെന പദ്തതി

എതംഒഎഫ്പിഐ : മതിനതിസ്്തി ഓഫ് ഫുഡ് യപ്രാസസ്തിനുംഗ് 

ഇൻഡസ്്വീസ്

നബഥാർഡ് : യദശവീയ കാർഷതിക ഗ്ാമ വതികസന ബാങ്്

എൻഎബിഎൽ : നാഷണൽ അക്രഡതിയറ്ഷൻ യബാർഡ് 

യഫാർ ടെസ്റതിനുംഗ് ആറെ് കാലതിയബ്രഷൻ ലയബാറട്റവീസ്

എൻഎഎഫ് സിസി : നാഷണൽ അഡാപ്ഷൻ ഫണ്ട് 

ഓൺ പ്ലൈമറ്് യെഞ്് 
എൻ എ എതം പി : നാഷണൽ ആമ്പതിയറെ് എയർ ക്ാളതിറ്തി 

യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

നഥാറ്്പഥാക്് : യദശവീയ ഗതാഗത ആസൂ്രണ ഗയവഷണ 

യക�നും

എൻ സി ആർ എതം ഐ: നാഷണൽ കയർ റതിസർച്് ആൻഡ് 

മായനജ് ടമറെ്

എൻ സി വി ടി: നാഷണൽ കൗൺസതിൽ യഫാർ 

ടവായകേഷണൽ ട്യതിനതിനുംഗ്

എൻ ഡി ഡി ബി: യദശവീയ ക്ഷവീര വതികസന യബാർഡ്

എൻ ഡി പി ആർ ഇഎതം: യനാർകേ ഡതിപ്പാർട്് ടമറെ് 

യപ്രാജക്റ്് യഫാർ റതിട്ൺഡ് എമതിഗ്ൻറ്സ്

ലനറ്്ഫിഷ്: ഫതിഷ് ക്ാളതിറ്തി മായനജ്ടമറെതിനുനും സുസ്തിര 

മത്യേബന്ധനത്തിനുമുള്ള ടനറ്് വർകേ്

എൻ എഫ് എച്്എസ്: യദശവീയ കുടുനുംബ ആയരാഗയേ സർയവ

എൻ എഫ് എസ് എ: യദശവീയ ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ നതിയമനും

എൻ ജി ഒകൾ: സർകോരതിതര സനുംഘെനകൾ

എൻ എഫ് എസ് എ: യദശവീയ ഭക്ഷയേസുരക്ഷാ നതിയമനും

എൻഎച്്എഐ : നാഷണൽ പ്ഹയവ അയതാറതിറ്തി ഓഫ് 

ഇന്തയേ

എൻ എച്് എതം: യദശവീയ ആയരാഗയേ ദൗതയേനും

എൻഐസി: നാഷണൽ ഇൻയഫാർമാറ്തിക്് ടസറെർ

എൻ ലക ലക പി: നവ യകരളനും കർമ്പതതി

എൻ എൻ ഐ: അറ് യദശവീയ വരുമാനനും

ലനഥാർക്: പ്രവാസതി യകരളകാരയേങ്ങൾ

എൻ പി എൻ എസ്: മുൻ ഗണനയതിലൊത് യനാൺ-

സബ്സതിഡതി

എൻ പി എസ്: മുൻ ഗണനയതിലൊത് സബ് സതിഡതി

എൻ കയുഎഎസ്: യദശവീയ ഗുണനതിലവാര ഉറപ്പ് 

മാനദണ്ങ്ങൾ

എൻ ആർ ഡി ഡബ്ലയു പി: യദശവീയ ഗ്ാമവീണ കുെതിടവള്ള 

പരതിപാെതി

എൻ ആർ ഐകൾ: പ്രവാസതി ഇന്തയേകോർ

എൻ ആർ ലക: പ്രവാസതി യകരളവീയർ

എൻ ആർ എൽ എതം: യദശവീയ ഗ്ാമവീണ ഉപജവീവന ദൗതയേനും

എൻ എസ് എസ്ഒ: യദശവീയ സാമ്പതിൾ സർയവ ഓഫവീസ്

എൻ ടി എഫ് പി: തെതികളലൊത് വന ഉൽ പന്നനും

എൻ എസ് ആർ: യനാർകേ സ് കതിൽ റതിയപാസതിറ്റതി

എൻയുഎഎൽഎസ്: നാഷണൽ യൂണതിയവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് 

അഡ്ാൻസ്ഡ് ലവീഗൽ സ്റഡവീസ്

എൻയുഎൽഎതം: യദശവീയ നഗര ഉപജവീവന ദൗതയേനും

എൻഡബ്ലയുഎതംപി : യദശവീയ ജല ഗുണനതിലവാര നതിരവീക്ഷണ 

പരതിപാെതി

ഓഎഫ് പി : ഓപ്പയറഷൻ ഫ്ലഡ് യപ്രാഗ്ാനും

ഒആർസി : ഔർ  ടറയസ്പാന് സതിബതിളതിറ്തി ടു െതില് ് ൯

ഒ എസ് സി: വണ്  യസ്റാപ്പ് ടസറെർ

ഒറ്ിആർ : ഓണ്  ൊക്് റവനയു

പി എ സി എസ്: പ്രാഥമതിക കാർഷതിക സഹകരണ 

സനുംഘങ്ങൾ

പിബിആർ : ജനങ്ങളുടെ പ്ജവപ്വവതിധയേ രജതിസ്റർ

പി ഡി എൻ എ:  യപാസ്റ്് ഡതിസാറ്ർ നവീഡ്സ് അസടസ്റെ്

പിഡിഎസ്: ടപാതു വതിതരണ സനുംവതിധാനനും

പിഎഫ് : യപ്രാടെക്ടെഡ്  യഫായറസ്റ്്സ് (സനുംരക്ഷതിത 

വനങ്ങൾ)

പി എഫ് എതം എസ്: പബ്ലതിക് ഫതിനാൻഷയേൽ മായനജുടമറെ് 

സതിസ്റനും

പി ജി എസ്: പങ്ാളതിത് ഗയോരണ്ടതി സതിസ്റനും

പിഎച്്സി: പ്രാഥമതിക ആയരാഗയേ യക�നും

പിഎച്്എച്് : മുൻ ഗണനയുള്ള കുടുനുംബനും

പി എൽ എഫ് എസ്: ആനുകാലതിക യലബർ യഫാഴ് സ് 

സർയവ
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പിഎതംഎലവ: പ്രധാൻമ�തി ആവാസ് യയാജന

പിഎതംഎലവ - ജി: പ്രധാൻമ�തി ആവാസ് യയാജന-

ഗ്ാമതിൻ

പിഎതംഎലവ -യു: പ്രധാൻമ�തി ആവാസ് യയാജന - 

നഗര

പി എതം ഇ ജി പി: പ്രധാന�തി എനുംയ്ായതിടമറെ് ജനയറഷൻ 

യപ്രാഗ്ാനും

പിഎതംജിലകഎലവ : പ്രധാൻമ�തി ഗരതിബ് കലയോൺ 

അന്ന യയാജന

പി.എതം.ജി.എസ്.ലവ: പ്രധാൻ�തി ഗ്ാമ സഡക് യയാജന

പി എതം ലക എസ് ലവ: പ്രധാൻമ�തി കൃഷതി സതിൻൊയ് 

യയാജന

പി.എതം.എസ്.എസ്.ലവ: പ്രധാൻമ�തി സ്ാസ്യേ സൂരക്ഷ 

പദ്തതി

ലപഥാലക്ഥാ ആക്റ്്: പ്ലനുംഗതിക കുറ്കൃതയേങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 

കുട്തികടള സനുംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുള്ള നതിയമനും

പിഒഎൽ : ടപയ്ാളതിയനും, ഓയതിൽ, ലൂബ്രതികേന്റുകൾ

പി പി എ: പവർ പർയച്സ് കരാർ

പിപിപി: ടപാതു സ്കാരയേ പങ്ാളതിത്നും

ലപഥാതുലെഖലഥാ സ്ഥാപനതം: ടപാതുയമഖലാ സ്ാപനങ്ങൾ

പി.ടി.എ: രക്ഷാകർതൃ അധയോപക സനുംഘെന

പിഡബ്ലയുഡി: ടപാതുമരാമത്് വകുപ്പ്

പി എസ് എസ്: മന: ശാസ്്രപരമായ പതിന്തുണ

പി എസ് ഡബ്ലയു: പ്സകയോ്തിക് യസാഷയേൽ വർയകേഴ്സ്

പിഡബ്ലയുഡി: യപർസൺസ്  വതിത്് ഡതിസബതിളതിറ്വീസ് 

ആർ ബി ഡി സി ലക:  യറാഡ്സ് ആറെ് ബ്രതിഡ്ജസ് 

ടഡവലപ്ടമറെ് യകാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് യകരള

ആർ സി സി: പ്രായദശതിക കാൻസർ ടസറെർ

ആർസിഇപി : പ്രായദശതിക സമഗ് സാമ്പത്തിക പങ്ാളതിത്നും

ആർഇഎസിഎച്്: കരതിയർ പ്ഹറ്്സ് റതിയസാഴ്സ് 

എൻഹാൻടസ്റെ് അകോദമതി

ആർ ഇ റ്ി : അപൂർവവുനും വനുംശനാശഭവീഷണതി 

യനരതിടുന്നതുമായ സസയേങ്ങൾ

ആർ ജി എസ് എ: രാഷ്്തിയ ഗ്ാമ സ്രാജ് അഭതിയാൻ

ആർഐഎബി : റതിസ്്ക്െറതിനുംഗ് ആറെ് ഇയറെണൽ 

ഓഡതിറ്് യബാർഡ്

ആർഐസിലക: യറാഡ് ഇൻഫ്ാസ്്ക്െർ കമ്പനതി 

യകരളനും

ആർ ഐ ഡി എഫ്: ഗ്ാമവീണ അെതിസ്ാന വതികസന ഫണ്ട്

ആർഐറ്ി : രാജവീവ് ഗാന്ധതി ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് 

ടെക്യനാളജതി

ആർ ലക ഐ: റവീബതിൽഡ് യകരള ഇനതിയഷയേറ്വീവ് 

ആർലകവിലവ : രാഷ്്വീയ കൃഷതി വതികാസ് യയാജന

ആർ ആർ ബി: പ്രായദശതിക ഗ്ാമവീണ ബാങ്്

ആർഎസ് ബിലവ : രാഷ്്വീയ സ്സ്യേ ബവീമ യയാജന

ആർ എസ് പി എതം: ടറസ്പതിറബതിൾ സടസ്പൻ ഡ് പർ ട്തികയുയലറ്് 

മാറ്ർ

ആർടിഇ : വതിദയോഭയോസ അവകാശനും

ആർഡബ്ലയുബിസിഎസ് : റവീ സ്്ക്യെർഡ് ടവതർ 

ടബസതിഡ് യക്രാപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സവീനും

എസ്എഎഫ് : മത്യേടത്ാഴതിലാളതികൾകേ് ടസാപ്സറ്തി 

യഫാർ അസതിസ്റൻസ്

എസ്എഎതംപി : യസ്ററ്് ആനുംബതിയറെ് എയർ ക്ാളതിറ്തി 

യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

എസ് എ പി സി സി: കാലാവസ്ാ വയേതതിയാനടത്ക്കുറതിച്ള്ള 

സനുംസ്ാന കർമപദ്തതി

സഥാസ്: പ്രയതയേക കാർഷതിക യമഖലകൾ

എസ്.ബി.എതം: സ്ച്് ഭാരത് മതിഷൻ

എസ് സി/എസ് റ്ി  : പട്തികജാതതി പട്തികവർഗ്കോർ

എസ് സി സി എഫ്: പ്രയതയേക കാലാവസ്ാ വയേതതിയാന 

ഫണ്ട്

എസ് സി എതം: സ്ാർട്് സതിറ്വീസ് മതിഷൻ

എസ്.ഡി.ജി: സുസ്തിര വതികസന ലക്ഷയേങ്ങൾ

എസ്ഡിആർഎഫ്: സനുംസ്ാന ദുരന്ത പ്രതതികരണ ഫണ്ട്

എസ്ഇസിസി : സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക, ജാതതി 

ടസൻസസ് 

എസ് സി ഡബ്ലയു എ എൻ: ടസക്രയട്റതിയറ്് പ്വഡ് ഏരതിയ 

ടനറ്് വർകേ്

എസ് എഫ് ബി: ടെറുകതിെ ധനകാരയേ ബാങ്കുകൾ

എസ് എഫ് സി: സനുംസ്ാന ധനകാരയേ കമ്വീഷൻ

എസ് എച്് ജി : സ്യനും സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ

എസ്എച്്എതം: യസ്ററ്് യഹാർട്തികൾച്ർ മതിഷൻ

എസ് ഐ – എതം ഇ റ്ി : യസ്ററ്് ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് 

ടമഡതികേൽ എഡ്യൂയകേഷൻ ആൻഡ് ടെക്യനാളജതി

എസ് ഐ ഡി : പ്വകലയേങ്ങൾ സനുംബന്ധതിച് സനുംസ്ാന 

സനുംരനുംഭങ്ങൾ

എസ് ഐ എച്് എതം : യസ്ററ്് ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് 

യഹാസ്പതിറ്ാലതിറ്തി മായനജ്ടമറെ്

എസ് ഐ എൽ ലക: സ്റവീൽ ഇൻഡസ്്തിയൽസ് യകരള 

ലതിമതിറ്ഡ്

എസ്.ലജ.ഡി: സാമൂഹതിക നവീതതി വകുപ്പ്

എസ് എൽ ബി സി : സനുംസ്ാനതല ബായങ്ഴ്സ് കമ്തിറ്തി

എസ്എൽബിപി: പ്രയതയേക കന്കാലതി പ്രജനന പരതിപാെതി

എസ് എൽ ഇ സി : സനുംസ്ാനതല ഉന്നതാധതികാര 

സമതിതതി
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എസ് എതം പി: സതിനുംഡ് മതിൽകേ് ടപാെതി

എസ് ഒ എൻ റ്ി ആർ : സനുംസ്ാനത്തിടറെ സ്ന്തനും നതികുതതി 

ഇതര വരുമാനനും

എസ് ഒ റ്ി ആർ : സനുംസ്ാനത്തിടറെ സ്ന്തനും നതികുതതി 

വരുമാനനും

എസ് പി ബി: സനുംസ്ാന ആസൂ്രണ യബാർഡ്

എസ് ആർ ഐ ബി എസ് : ശ്രവീനതിവാസ രാമാനുജൻ 

ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് യഫാർ യബസതിക് സയൻസസ്

എസ്എസ്എൽസി: ടസകേൻഡറതി സ്കൂൾ ലവീവതിനുംഗ് 

സർട്തിഫതികേറ്്

എസ് യു ഐ ഐ റ്ി : സതിൽ അപ്യഡറ്തിനുംഗ് ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് 

യഫാർ സ്റാഫ് ട്യതിനതിനുംഗ് യകാർപ്പയറഷൻ

എസ് ഡബ്ലയുഎതംപി: സനുംസ്ാന ജല ഗുണനതിലവാര 

നതിരവീക്ഷണ പരതിപാെതി

എസ് ഡബ്ലയുടിഡി: സനുംസ്ാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്

ടിബിഐ: ടെക്യനാളജതി ബതിസതിനസ് ഇൻകുയബറ്റുകൾ

ടിസിസിഎൽ: തതിരുവതിതാനുംകൂർ ടകാച്തി ടകമതികേൽസ് 

ലതിമതിറ്ഡ്

ടിഡിഎപി: ടെക്യനാളജതി ടഡവലപ്ടമറെ് ആൻഡ് 

അഡാപ്യറ്ഷൻ യപ്രാഗ്ാനും

ടി ഇ കയു ഐ പി : സായങ്തതിക വതിദയോഭയോസ ഗുണനതിലവാരനും 

ടമച്ടപ്പടുത്ൽ യപ്രാഗ്ാനും

ടി എച്് ആർ : യെകേ് യഹാനും യറഷൻ

ടിഐ എസ് എസ്: ൊറ് ഇൻസ്റതിറ്്യൂട്് ഓഫ് യസാഷയേൽ 

സയൻസസ്

ടി ആർ ഇ എസ് റ്ി : തതിരുവനന്തപുരനും എഞ്തിനവീയറതിനുംഗ് 

സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്യനാളജതി

ട്ിഡ: തതിരുവനന്തപുരനും വതികസന അയതാറതിറ്തി

ടി എസ് ജി: ടെക്നതികേൽ സയപ്പാർട്് ഗ്രൂപ്പുകൾ

ടിടിഐ: അധയോപക പരതിശവീലന സ്ാപനനും

വി എ എതം ബി എ ലവ: വാൽമതികതി അനുംയബദ്കർ ആവാസ് 

യയാജന

വഥാറ്്: മൂലയേവർധതിത നതികുതതി

വി.എഫ്.പി.സി.ലക: ടവജതിറ്ബതിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്് 

ടപ്രായമാഷൻ കൗൺസതിൽ യകരളനും

വി ജി എഫ്: വയബതിളതിറ്തി ഗയോപ് ഫണ്ട്

വിഎച്്എസ്ഇ: ടവായകേഷണൽ ഹയർ ടസകേൻഡറതി 

വതിദയോഭയോസനും

ഡബ്ലയു എച്് ഒ : യലാകായരാഗയേ സനുംഘെന

ഡബ്ലയു പി ഐ : ടമാത് വതില സൂെതിക

ഡബ്ലയു പി ആർ : ടതാഴതിലാളതി ജനസനുംഖയോ അനുപാതനും

ഡബ്ലയുഡബ്ലയുഡിആർ: യലാക ജല വതികസന റതിയപ്പാർട്്
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